
اختالالت افسردگی و اضطرابی در بین افراد مبتال به جذام بسیار 
شایع است. مبتالیان به جذام و خانواده های آنها احساساتی مانند 
ترس، شرم و عزت نفس پایین را تجربه می کنند...صفحه3

مبتالیان به جذام و خانواده های آنها 
احساساتی مانند ترس، شرم 
و عزت نفس پایین را تجربه می کنند 

مشکالت افسردگی و اضطراب 
درجذام و عوامل مرتبط

چطور می توانیم 
رفتارهایمان را تغییر دهیم؟

رنـج  را 
انتخاب نکنیم 

ویلیام گَِلسر، روان پزشک آمریکایی، اعتقاد دارد 
که ما زمانی رنج می بریم که نیازهای اساسی مان 

تامین نشده باشند و یکی از دالیل رنج های ما 
این است که انتخاب های غلط انجام می دهیم. 
انتخاب غلط، انتخاب گزینه هایی است که در 

راستای نیازهای اساسی ما نیستند...صفحه4

چه داروهایی را همراه کدام 
مکمل ها نخوریم؟

نبـرد داروها 
با مکمل ها 

مصرف همزمان برخی مکمل ها و داروها می تواند 
عوارضی را برای مصرف کننده ایجاد کند. شاید 
برای شما هم پیش آمده که پس از مصرف برخی 

داروها یا برخی خوراکی ها دچار مشکالت زیادی 
مانند سردرد، حالت تهوع و دل درد شده باشید 

اما این مشکالت ممکن است به همین مشکالت 
خفیف محدود نشود و مشکالت بیشتری را برای 

بیماران به همراه داشته باشد...صفحه6

تاکید دکتر زهرا عبداللهی 
رئیس دفتر بهبود تغذیه 
وزارت بهداشت به بهانه 

هفته بسیج تغذیه

گرانی مواد غذایی 
سوء تغذیه و چاقی 

را افزایش می دهد! 
با شیوع کرونا در دنیا قیمت مواد غذایی به 
دلیل محدودیت های کرونایی و کم شدن 

تولید افزایش یافت. عالوه بر آن مشکالت 
اقتصادی ناشی از کرونا، میزان درآمد مردم را 

هم دچار نوسان کرد...صفحه8

بخش قابل توجهی از ساختمان جسم رحم را 
بافت عضالنی تشکیل می دهد. شایع ترین تومور 

خوش خیم بافت عضالنی رحم، »فیبروم« یا »میوم« 
نام دارد که توده های عضالنی و کروی است. امکان 

وجود آن از سنین جوانی وجود دارد اما با افزایش 
سن احتمال بروزآن بیشتر می شود...صفحه15

تغییر ناگهانی در اندازه 
و بافت فیبروم مهم ترین 

هشدار بدخیمی است

فیبـروم ها؛ 
از خوش خیمی  

تا  سارکوم 
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مهرباني و مهرورزي بین افراد مي تواند باعث ایجاد حس خوب در 
آنها شود و روابط را زیباتر کند اما اگر این کار به روش درست و به 
میزان الزم ابراز نشود مشکالت زیادي را متوجه افراد و روابط آنها 
خواهد کرد. چگونگي محبت کردن وعشق ورزیدن موضوعي است 
که کودك آن را از والدین خود و اطرافیان یاد مي گیرد...صفحه11

به کودک بیاموزید برای جلب توجه 
دیگران، خودش را نادیده نگیرد

مهر ورزیدن را 
در خانواده تمرین کنید!

افتادگی پوست در پوست صورت و دیگر قسمت های بدن 
اغلب با ازدست دادن چربی مرتبط است. تخلیه یا کاهش 
ذخایر کالژن و االستین نهفته در پوست هم یکی از علت های 
شکل گیری افتادگی پوست به شمار می رود...صفحه13

چه درمان هایی برای رفع 
افتادگی پوست مناسب ترند؟

علل افتادگی پوست؛ 
ازپیـری تا بیماری 

گزارش هفته نامه »سالمت« 
درباره افزایش مشکالت 

اقتصادی در کشور

صعود فقـر؛ 
سقوط سالمت 

یکی از معضالت دهه های اخیر در بسیاری از 
کالنشهرهای جهان، معضلی به نام آلودگی هوا 

بوده است! براساس آمارهای جهانی، ساالنه 
حدود 9 درصد از مردم دنیا به دلیل آلودگی هوا 

جان خود را از دست می دهند و در این میان، 
کودکان، سالمندان و افرادی با نقص سیستم ایمنی، 

بیشتر در معرض خطر قرار دارند...صفحه2

تاکید دکتر مجید حسن قمی متخصص تغذیه 
و نایب رئیس انجمن تغذیه ایران

اگرهوا آلوده بود
غذای خیابانی نخرید!

صفحه9 www.sa lamat . i r

طرح ملی نسخه نویسی الکترونیک و خداحافظی با دفترچه های کاغذی اقدامی است که بر اساس قانون سازمان های بیمه گر 
از ابتدای دی ماه آغاز کردند. اگرچه این طرح را می توان گام موثری در روزهای همه گیری کرونا، کاهش میزان مصرف کاغذ و 
حتی زمان پذیرش بیماران به شمار آورد، اما وجود پاره ای مشکالت در اجرای آن چیزی جز سردرگمی عاید بیمه شدگان نکرد و 

بسیاری از آنها در مراجعه به بیمارستان ها، مطب پزشکان و داروخانه ها یا مجبور به پرداخت آزاد هزینه درمان و دارو شدند  یا دست  
خالی برگشتند. ازاین رو به دلیل وجود پاره ای مشکالت فنی و نیز عدم فراهم شدن کامل زیرساخت های الکترونیک این طرح تا 

اردیبهشت ماه سال 1401 به تعویق افتاد و دولت به وزارت بهداشت و بیمه ها مهلت داد تا ایرادات را اصالح کنند...صفحه2

دردسرهای یک تغییر
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نسخه نویسی  ملی  طرح 
الکترونیک و خداحافظی با 
دفترچه های کاغذی اقدامی 
قانون  اساس  بر  که  است 
سازمان های بیمه گر از ابتدای دی ماه آغاز کردند. 
اگرچه این طرح را می توان گام موثری در روزهای 
همه گیری کرونا، کاهش میزان مصرف کاغذ و 
حتی زمان پذیرش بیماران به شمار آورد، اما 
وجود پاره ای مشکالت در اجرای آن چیزی جز 
سردرگمی عاید بیمه شدگان نکرد و بسیاری از 
آنها در مراجعه به بیمارستان ها، مطب پزشکان 
و داروخانه ها یا مجبور به پرداخت آزاد هزینه 
درمان و دارو شدند  یا دست  خالی برگشتند. 
ازاین رو به دلیل وجود پاره ای مشکالت فنی 
و نیز عدم فراهم شدن کامل زیرساخت های 
الکترونیک این طرح تا اردیبهشت ماه سال 1401 
به تعویق افتاد و دولت به وزارت بهداشت و 

بیمه ها مهلت داد تا ایرادات را اصالح کنند.
به گزارش هفته نامه »سالمت«، از ابتدای سال 
۹۸ اخباری مبنی بر حذف دفترچه های کاغذی 
منتشر  شد و زمزمه های خداحافظی با صف های 
طوالنی تمدید اعتبار دفترچه به گوش  رسید 
نظام  اصالح ساختاری  در  قدم  اولین  این  و 
سالمت بود. هرچند الکترونیکی شدن فرایند 
مراجعه به پزشک و ثبت نسخه قدم مثبتی بود 
که می توانست به مرور رویای داشتن پرونده 
الکترونیک سالمت و جلوگیری از خطاهای 
پزشکی را برای مردم ایران به واقعیت تبدیل 
کند، اما کاستی های اجرای این طرح شیرینی آن 
را به کام ها تلخ کرد. به هر روی پس از سال ها 
انتظار از ابتدای دی ماه رسما دفترچه های کاغذی 
بیمه حذف شدند، اما این اتفاق در شرایطی رخ 
داد که وزیر بهداشت در نامه های متعددی از 
رئیس جمهور درخواست کرده بود تا اجرای این 
قانون ۶ ماه به تعویق بیفتد. البته نایب رئیس 
انجمن داروسازان نیز پیش تر اعالم کرده بود 
که ۳00 هزار بیمار در داروخانه با حذف نسخ 
کاغذی سرگردان خواهند شد و بهتر است اجرای 
پروژه نسخ الکترونیک به تعویق بیفتد. هرچند 
برخی معتقدند که حذف دفترچه های کاغذی 
قانونی است که ۸ سال بر زمین مانده و باید اجرا 
شود و دیگر نمی توان آن را به تعویق انداخت.

چالش بیمه گذاران و پزشکان
البته مشکالت اجرای این طرح تنها پس از 
چند روز از اجرایی شدن آن خود را نشان داد 
و براساس گزارش های متعدد سرعت پایین و 
قطعی اینترنت سبب ازدحام در داروخانه ها شد. 
چالش دیگر وجود نداشتن وحدت رویه در 

بیمه ها بود که پزشکان را مجبور به استعالم از 
طریق درگاه های مختلف می کرد و این فرایند 
که به سبب ضعف در سرعت اینترنت طوالنی تر 
از زمان پیش بینی شده بود به صورت معنی داری 
بر تمرکز پزشک و تشخیص پزشک و ارتباط با 
بیمار تاثیر  گذاشت و همه  اینها در کنار شلوغی 
مطب ها، پزشکان را از ورود به طرح اجرای 

نسخه نویسی الکترونیک باز  داشت.
و  دارو  جستجوی  نحوه   پزشکان  گفته  به 
آزمایش ها در این طرح بسیار سخت و گاهی 
به فارسی و گاهی به انگلیسی است و از واژه ها 
و ترجمه های غیرمتعارف برای آزمایش ها استفاده 
شده است. همچنین امکان تجویز آزمایش بدون 
تاریخ برای چند ماه بعد و مراجعه بعدی وجود 
ندارد و تجویز دارو برای مدت بیش از یک 
ماه امکان پذیر نیست و هر ماه باید تکرار شود.
پاراکلینیک و دارو  این گاهی ثبت  بر  عالوه 
همزمان امکان پذیر نیست و نمی توان خدمات را 
در صورت بروز اشتباه از درگاه  بیمه حذف کرد. 
برای مثال گاهی شماره تلفن بیمار اشتباه وارد 
شده و امکان تصحیح وجود ندارد یا دسترسی 
به سوابق نسخ مقدور نیست. همچنین امکان 
تجویز بعضی داروهای برند و گیاهی هم وجود 
ندارد. مشکل دیگر این است که حتما باید از 
طرف پزشک به بیمار کد رهگیری داده شود 
و گاهی کد فراموش شده و بیمار مجبور است 
که دوباره مراجعه کند. به این مشکالت باید 
همراهی نکردن بیمه های تکمیلی و طلب نسخ 
فیزیکی را هم اضافه کرد که مردم را دچار 
سردرگمی کرده است و الزم است بیمه ها به 
بیمه های تکمیلی دسترسی چاپ نسخ تجویزی 

را با استفاده از کد ملی بدهند.
عدم دسترسی به سایت از طریق تلفن همراه و 

نیاز به انجام فرایند داخل درمانگاه هم مشکل 
دیگری بود که پزشکان عنوان  کرده اند. عالوه 
بر این در درمانگاه های شبانه روزی که بیمار 
اورژانسی بسیاری دارند ارزش زمان بسیار مهم 
است و طوالنی شدن فرایند ثبت و استعالم بازی 
با جان بیمار است؛. مشکل دیگر دشواری کار 

سیستمیک برای پزشکان مسن است.

مشکالت عدیده داروخانه ها 
چرخه  در  که  است  دیگری  مرکز  داروخانه  
اجرای طرح نقش مهمی دارد. به گفته مسووالن 
داروخانه ها مشکالتی در روند اجرای این طرح 
در همان روزهای اول اجرای طرح وجود داشته 
است. آنها می گویند عدم آشنایی به روال نسخ 
الکترونیک باعث ایجاد یک سیر باطل و رفت وآمد 
بیشتر بیماران به مطب ها و داروخانه ها شده است. 
از طرفی فرمت مناسبی برای ثبت کدهای رهگیری 
که به بیماران داده می شود درنظر گرفته نشده و 
کدها روی جلد، پشت جلد، پشت آخرین نسخه، 
روی آخرین برگ، روی یک تکه کاغذ باطله و... 
نوشته می شود و این امر موجب بروز اشتباهات 
بسیاری شده است. عالوه بر این روال ارجاع نسخ 
سایر اقشار نظام ارجاع برای بیماری های مزمن و 
پرخطر مثل دیابت  یا بیماران تصادفی و اورژانسی 
هم امری است که باید تسهیل شود. البته این کار 
برای بیماران سرطانی و خاص انجام شده است.

مسووالن داروخانه معتقدند که صدور نسخ 
الکترونیک و کاغذی در سربرگ پزشک برای 
بیمه شدگان بدون احراز هویت قطعا موجبات 
سوءاستفاده را فراهم کرده و از سوی دیگر می تواند 
عواقب انتظامی برای پزشک و داروخانه و سایر 

ارائه دهندگان خدمت به بار آورد.
مشکل بیماران خاص هم موضوع دیگری است 
که پزشکان مطرح می کنند. آنها می گویند برای 
مثال در سایت تامین اجتماعی سقف 100 روزه 
برای مصرف دارو تعیین شده است و این امر 
بیماران بیمه شده ای را که دارای بیماری مزمن 
بوده و با فاصله زمانی بیشتری ویزیت می شوند، 

متضرر می کند.
چالش دیگر داروخانه ها این است که در تایید 
نسخ الکترونیک سقف تعداد مشخص نبوده و 
پس از طی تمام مراحل و ثبت بارکد دارو، سامانه 
خطا می دهد و این امر هم موجب اتالف وقت 
و ابطال موقت یا دائم بارکد مربوط می شود. از 
جهتی داروهایی با کدهای مختلف و بعضا بدون 
قیمت در سامانه ها هستند که به دنبال انتخاب 
توسط تجویزکننده قابلیت ویرایش نداشته و این 
امر هم بیمار را متضرر می کند. مورد بعدی این 
است که در فرم چاپ نسخه در سایت کد ملی 
درج نمی شود و برای ثبت مجدد هم باید کد 
ملی مکررا اخذ شود و فرایند طوالنی تر شود.

مسووالن پذیرش داروخانه  می گویند که به فاصله 

فعالیت در سایت سامانه  با عدم  دقیقه  چند 
از دسترس خارج می شود و برای جستجوی 
نسخه بعدی بایستی مجددا با وارد کردن نام 
کاربری و رمز عبور احراز هویت انجام شود 
که این امر موجب اتالف وقت بیش از پیش 

مراکز شده است.

نگرانی از انتشار اطالعات هویتی و 
اسرار پزشکی بیمار 

اما موضوعی دیگری که اخیرا خبرساز شده 
دسترسی به اطالعات هویتی و اسرار پزشکی و 
بیمه ای بیماران از طریق کد ملی است؛ موضوعی 
که با انتشار اطالعات بیمه ای و کارت واکسن 
وزیر بهداشت بیشتر بر سر زبان ها افتاد و نگرانی 
سوءاستفاده از اطالعات بیمه شدگان را افزایش 
قوانین  باید  که  نظر می رسد  به  ازاین رو  داد. 
برای  دقیقی  و  پیشگیرانه  قضایی  و  حقوقی 
پیشگیری از فاش شدن اطالعات بیمه شدگان 
در نظر گرفته شود تا شاهد سوءاستفاده و نشر 
اطالعات بیمه شدگان از سوی پزشک و حتی 

غیر پزشک نباشیم.
در همین زمینه عبدالرحیم ترابی، مدیر کل حقوقی 
سازمان بیمه سالمت ایران اعالم کرد که انتشار 
اطالعات هویتی و محرمانه بیمه شدگان توسط 
پزشکان یا در اختیار قرار دادن نام کاربری و کلمه 
عبور سامانه نسخه الکترونیک، جرم محسوب 

شده و این موضوع پیگرد قانونی دارد.
وی نشر اطالعات بیمه شدگان را مصداق بارز 
نقض حریم خصوصی و افشای اطالعات و 
همچنین نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی 
دانست که پیگیرد حقوقی دارد و تاکید کرد که 
دسترسی به سوابق بیمه شدگان از قبیل سابقه دارو 
و خدمات پاراکلینیک تجویزی برای بیماران فقط 
با اجازه بیمه شده و به وسیله رمز دو مرحله ای 
فراهم است و این اطالعات در حال حاضر فقط 

به پزشکان نمایش داده می شود.
البته پیش از اجرای قانونی نسخه  الکترونیک 
از ابتدای دی ماه 1400 به صورت کشوری 
هشدارهایی در رابطه با چالش های حقوقی و 
به طوری که پیش  بود؛  امنیتی آن داده شده 
از این سازمان نظام پزشکی به عنوان سازمان 
صنفی پزشکان نقایص جدی را متوجه این 
طرح دانسته و اعالم کرده بود که ایجاد قوانین 
جدید در حوزه دوراپزشکی و نسخه نویسی 
الکترونیک از راه دور،  ایجاد زیرساخت های 
الزم مانند پرونده الکترونیک سالمت و امضای 
الکترونیک امن و استقرار لجستیک نظارتی با 
حمایت سایر دستگاه ها در سازمان نظام پزشکی 
ازجمله راهکارهای حل این نقایص است تا بتوان 
نسخه الکترونیک را به صورت ایمن اجرایی کرد.

سنگ بنا را باید درست گذاشت
به هر روی نسخه نویسی الکترونیک و حذف 
دفترچه های کاغذی اتفاق خوب و قدمی رو به 
جلو است، اما در همین قدم های اولیه باید بنا 
را درست گذاشت تا در آینده به نقطه مطلوبی 
در ایجاد تحول در نظام سالمت برسیم. اولین 
باند مناسب و طراحی  پهنای  کار اختصاص 
اصولی سایت های بیمه است که خود می تواند 
به تنهایی بخش بزرگی از مشکل را حل کند. 
وحدت رویه بیمه ها و داشتن درگاه استعالم 
واحد برای جلوگیری از بروز خطا و سرعت 
در روند استعالم و کاهش ساعت انتظار بیمار 
بسیار موثر است. همکاری بیمه های تکمیلی و 
حرکت در راستای الکترونیکی شدن و حذف 
بروکراسی های اداری وقت گیر به روند اجرای 
طرح نسخه نویسی الکترونیک کمک می کند و 
موضوع مهم دیگری که نباید از آن غافل شد، 
مساله آموزش به کادر درمان مراکز درمانی و 
پزشکان است تا به طور جامع کار با این سیستم 
را یاد بگیرند. فرهنگ سازی و آموزش به مردم 
از طریق رسانه ملی و فضای مجازی هم مورد 
دیگری است که بسیار اهمیت دارد چراکه بخشی 
از سردرگمی مردم در مراکز درمانی ناشی از 

عدم اطالع رسانی دقیق است.

سالمت در ایران  و جهان2

چند وقتی است که وضعیت اقتصادی کشور آشفته 
شده و آمارها درباره خط فقر موجب هراس مردم 
از آینده  گردیده است. شنیدن اخباری همچون »۴۰ 
میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند و سالمت آنها به 
خطر افتاده است«؛ »1۰ میلیون خانوار ایرانی زیر خط 
فقر زندگی می کنند«؛ »فقر مطلق در بین ۳۰ میلیون 
نفر« نیز سبب شده تا جامعه با تنش مواجه شود 
و چشم انداز نامعلوم وضعیت اقتصادی هم بر این 

نگرانی ها افزوده است.
به گزارش »سالمت«، این روزها که اوضاع اقتصادی 
خانواده ها آشفته است برخی درباره آینده اقتصادی 
کشور پیش بینی هایی دارند و برخی دیگر هم از روزهایی 
که گذشته صحبت می کنند. برخی کارشناسان و 
مسووالن هم از سقوط نیمی از جمعیت ایران به زیر 
خط فقر می گویند هرچند ادله و مستندات چندانی هم 
برای این نرخ ها بیان نمی کنند. اما شاید این سوال برای 
شما هم پیش آمده باشد که خط فقر چیست و چگونه 
آن را اندازه گیری می کنند. از آنجا که در بسیاری از 
مناطق محروم و در اکثر کشورهای درحال توسعه، 
وضعیت فقرا به گونه ای است که حتی نیازهای اولیه 
خوراک نیز به طور کامل برآورده نشده و بسیاری از 
مردم با سوءتغذیه دست و پنجه نرم می کنند، خط 
فقر مطلق مبنای محاسبه خود را بر نیازهای اساسی 
تغذیه ای قرار می دهد تا سیاست گذار بداند و مطمئن 
باشد که هرکس باالی خط فقر مطلق قرار گرفت، 
تا این حد توانایی دارد که درکنار تامین نیازهای 
غیرغذایی، از تغذیه کافی و الزم نیز برخوردار شود.

روش معمول در محاسبه خط فقر مطلق، تخمین زدن 
یک سبد غذایی ضروری است که برای سالمت جسمی 

خانوار ضروری است. پس از تعیین هزینه های این سبد 
غذایی مطابق با مالحظات و الگوی مصرف غذایی و غیر 
غذایی جامعه مورد نظر، مبلغی نیز به عنوان هزینه های 
غیرغذایی به هزینه سبد غذایی اضافه می شود تا خط فقر 
مطلق به دست آید. در کشور ما ایران این سبد تغذیه ای 
توسط وزارت بهداشت اندازه گیری می شود. البته باید 
توجه داشت که خط فقر خانوارها از لحاظ اندازه، ترکیب 
سنی، میزان تحصیالت و سایر مشخصات متفاوت است 
چراکه خانوارها تحت تاثیر این خصوصیات متفاوت، 

الگوی مصرف متفاوتی دارند.

نگرانی از امنیت غذایی
اما آنچه در این بین نگران کننده است نقش فقر در 
وضعیت سالمت جامعه عدم و نگرانی از امنیت غذایی 
است. عنوانی که دکتر علی کشاورز، استاد دانشگاه علوم 
پزشکی تهران و متخصص تغذیه درباره پیامدهای آن 

هشدار می دهد.
وی با اشاره به عدم امنیت غذایی به شفقنا می گوید: 
»ثابت شده است که اگر در حدود ۵0 درصد از افراد 
جامعه فقر آهن داشته باشند تولید ملی در آن کشور 
بیش از ۲0 درصد کم خواهد شد و راندمان کاری 
پایین می آید بنابراین وقتی سوءتغذیه دارید عوارض و 
پیامدهای گوناگونی در انتظار شما است. وقتی تامین 
ندارید وقتی در خانواده شما کفش و لباس و غذا به 
اندازه کافی نیست فکر سالمی برای کار وجود نخواهد 
داشت. ازاین رو باز تاکید می کنم که سوءتغذیه پیامدهای 
گوناگونی دارد و تنها راه از بین بردن سو تغذیه بهبود 
معیشت است. باید توان معیشتی مردم باال برود نه اینکه 
تورم باال برود و قدرت خرید روزبه روز پایین تر بیاید.«
کشاورز با بیان اینکه وقتی بیش از ۵0 درصد جامعه 

یعنی در حدود 40 میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی 
کنند مسلما سالمت این افراد به خطر افتاده است، 
در  زیادی  خطرات  شرایط  این  »در  می کند:  تاکید 
کمین جامعه است زیرا وقتی مادری سوءتغذیه دارد 
نه تنها جنین او آسیب می بیند بلکه خطر مرده زایی و 
از بین رفتن خود او در حین زایمان نیز مطرح است. 
به عبارت دیگر سوءتغذیه و فقر در جامعه پیامدهای 
بی شماری دارد. برای مثال مادری که فقر آهن دارد 
از دقت کمتری برخوردار است و توان او در زندگی 
پایین می آید و اگر کارگر است و در جوار ابزار و 
ماشین آالت کار می کند خطر آسیب در زمان کم خونی 
باال است و خطر قطع عضو در این کارگران باالتر 
بنابراین وقتی سوءتغذیه داریم با مشکالت دیگری 

نیز روبرو هستیم.«
وی ادامه می دهد: »عالقه به زندگی و توجه به همسر 
و فرزند در زنی که فقر آهن دارد کم می شود و کیفیت 
زندگی نیز پایین می آید. همچنین فردی که فقر آهن 

دارد بی حوصله است و ثابت شده که اگر در حدود 
۵0 درصد از افراد جامعه فقر آهن داشته باشند تولید 
ملی در آن کشور بیش از ۲0 درصد کم خواهد شد و 
راندمان کاری پایین می آید بنابراین وقتی سوءتغذیه دارید 

عوارض و پیامدهای گوناگونی در انتظار شما است.«
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران معتقد است: »وقتی 
تامین ندارید وقتی در خانواده شما کفش و لباس و غذا 
به اندازه کافی نیست فکر سالمی برای کار وجود نخواهد 
داشت. ازاین رو باز تاکید می کنم که سوءتغذیه پیامدهای 
گوناگونی دارد و تنها راه از بین بردن سوءتغذیه بهبود 
معیشت استباید توان معیشتی مردم باال برود نه اینکه 
تورم باال برود و قدرت خرید روز به روز پایین تر بیاید.«

راهکارهای بهبود وضعیت معیشت
دکتر علی اصغر سعیدی، جامعه شناس و کارشناس ایمنی 
اجتماعی هم درباره آمارهای متفاوتی که از خط فقر در 
کشور داده می شود، می گوید: »هر کدام از این آمارها از 

سوی نهاد یا وزارتخانه های مختلفی اعالم و ارائه می شود 
و به دلیل اینکه هر کدام شاخصه ای متفاوتی را در نظر 
می گیرند این آمارها متفاوت از هم اعالم می شود. زیرا 
هر کدام یک شاخص را مبنا قرار داده و از داده های یک 
سازمان برای تعیین شاخص خط فقر استفاده می شود به 
همین دلیل می بینیم که آمارهای متفاوتی از خط فقر یا خط 
فقر مطلق توسط کارشناسان یا مسووالن ارائه می شود.«

وی در خصوص راهکارهای بهبود وضعیت معیشتی 
مردم معتقد است: »باید امکان سرمایه گذاری فراهم شود 
که افزایش تحریم ها این کار را کمی مشکل کرده است. 
البته با باال رفتن فروش نفت نیز درآمد حاصل از این 
فروش به سایر بخش ها سرازیر می شود و این رشد 
اقتصادی می تواند درآمدهایی را برای دولت به همراه 
داشته باشد که به کنترل تورم کمک می کند و به دنبال 

آن وضعیت معیشتی مردم نیز بهبود می یابد.«
این استاد دانشگاه تهران در گفت وگو با روزنامه صبح 
نو می گوید: »اما در حال حاضر دولت برای کاهش 
نابرابری ها در جامعه باید به دهک های پایین جامعه 
اولویت بدهد. البته این موضوع از بسته های حمایتی 
هدفمندتر است چراکه این بسته ها صرفا مسکنی هستند 
و ممکن است بخشی از این گروه ها شناسایی نشده و 

به آن چیزی اختصاص داده نشود.«

گزارش هفته نامه »سالمت« درباره افزایش مشکالت اقتصادی در کشور

صعود فقر؛ سقوط سالمت

گزارش هفته نامه »سالمت« از تبعات اجرای طرح ملی نسخه نویسی الکترونیک

دردسرهای یک تغییر

شماره هشتصدوبیست ونه  دو بهمن هزار و چهارصد

 علی 
ابراهیمی 

انتشار اطالعات هویتی 
و محرمانه بیمه شدگان 
توسط پزشکان یا در 
اختیار قرار دادن نام 
کاربری و کلمه عبور 

سامانه نسخه الکترونیک، جرم است و 
پیگرد قانونی دارد. پس باید گفت که 
نشر اطالعات بیمه شدگان مصداق بارز 
نقض حریم خصوصی و افشای اطالعات 
و نشر اکاذیب و تشویش اذهان 
عمومی است و پیگیرد حقوقی دارد
عبدالرحیم ترابی
مدیرکل حقوقی سازمان بیمه سالمت ایران

وقتی بیش از ۵۰ درصد 
جامعه یعنی در حدود ۴۰ 

میلیون زیر خط فقر زندگی 
کنند مسلما سالمت این 

افراد به خطر افتاده است. 
همچنین ثابت شده که اگر در حدود ۵۰ 

درصد از افراد جامعه فقر آهن داشته 
باشند تولید ملی بیش از 2۰ درصد کم 

شده و راندمان کاری کاهش خواهد یافت
علی کشاورز، متخصص تغذیه 
و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران



و  افسردگی  اختالالت 
اضطرابی در بین افراد مبتال 
به جذام بسیار شایع است. 
مبتالیان به جذام و خانواده های 
آنها احساساتی مانند ترس، شرم و عزت نفس 

پایین را تجربه می کنند.
گرمسیری  و  مزمن  بیماری  یک  جذام 
)ان تی دی اس( است که کمتر به آن توجه شده 
است. این بیماری می تواند با آسیب های عصبی 
و ایجاد ناتوانی، مشکالت پیچیده ای را به وجود 
بیاورد. شرمساری و مشکالت روانی- اجتماعی 
در بیماران بروز می کند و خطر ابتال به اختالالت 
روانی را در آنها افزایش می دهد. ابتال به جذام 
در کشورهایی با درآمد کم و متوسط اغلب با 
سرشکستگی و تبعیض همراه است که باعث 
ایجاد اختالالت قابل مشاهده ای می شود بنابراین 
افراد مستعد به ضعف سالمت روان، به اختالالت 

مبتال می شوند. 
مطالعه ای چند محوری در چهار ایالت بومی 
هند یعنی چاتیسگار، ماهاراشترا، بنگال غربی و 
تامیل نادو که درگیر جذام هستند در بخش های 
انتخابی به صورت تصادفی از یک ناحیه در هر 
ایالت انجام شد. این مطالعه به منظور غربالگری 
شیوع افسردگی و اضطراب در چهار ایالت هند 
که بومی جذام هستند توسط پرسشنامه سالمت 
بیمار و اختالل اضطراب عمومی انجام شد. هدف 
از این مطالعه برآورد شیوع افسردگی و اضطراب 
در افراد مبتال به جذام و تعیین عوامل مرتبط با 
آن بود. از افراد باالی 18 سال در بخش های 
منتخبی که برای درمان جذام در مراکز بهداشت 
عمومی ثبت نامه کرده و از بین افراد مبتال که دوره 
مصرف آنتی بیوتیک خود را در بیمارستان های 
دولتی و مراقبت های عالی تمام کرده بودند، به 
ترتیب با پرسشنامه  های پی اچ کیو9 و جی ای دی 
7 برای افسردگی و اضطراب مصاحبه به عمل 
آمد. پرونده بیمارها با مواردی مانند طبقه بندی 
جذام، درجه تغییر شکل، تعداد و محل لکه ها و 
وضعیت اجتماعی- اقتصادی با توجه به اطالعات 
داده شده توسط بیماران جمع آوری شد. در این 
مطالعه مشخص شد که بیش از 30 درصد از 
افراد مبتال به جذام دارای مشکالت سالمت 
روان هستند که بر اهمیت خدمات مراقبت از 
سالمت روان در این بیماران تاکید می کند. زنانی 
که سطح تحصیالت پایین تری داشتند یا وضعیت 
اجتماعی-اقتصادی آنها ضعیف تر بود و افرادی 
که به دلیل بیماری با سطحی از ناتوانی درگیر 
بودند، بیشتر در خطر ابتال به افسردگی یا اضطراب 
قرار داشتند. نتایج به دست آمده نشان می دهد 
که باید به دسته بندی های شناسایی شده بیماران 

در معرض خطر توجه بیشتری شود.
در مجموع از 220 بیمار مصاحبه به عمل آمد که 
از این تعداد 33درصد از افسردگی و 19درصد 
از اضطراب رنج می بردند. مهم ترین قشر درگیر 
با افسردگی و اضطراب زنانی بود که با معلولیت 
و فقر دست و پنجه نرم می کردند. افراد افسرده 
بیشتر مستعد ابتال به اضطراب بودند. با افزایش 
شدت ناتوانی، خطر ابتال به افسردگی و اضطراب 

افزایش یافته بود. 

مداخله روانی آموزشی 
برای بهبود سالمت 

روان بیماران جذامی
که  می دهد  نشان  یافته ها 

بهداشت  آموزش های  مداخله 
روان در بهبود سالمت روان بیماران 

موثر بوده که با کاهش عالئم پریشانی روان 
پس از مداخله آموزشی مشخص می شود. طبق 

این پژوهش، پیگیری انجام مداخالت و مواد 
می تواند  روان شناختی  آموزشی 
به عنوان آموزش روتین در مراکز 
بهداشتی برای بیماران جذامی که 
دچار پریشانی روان هستند به اجرا 

گذاشته شود. 

جذام عمدتا چه 
بخش هایی از بدن را 

تحت تاثیر قرار می دهد؟
اعصاب  پوست،  معموال  جذام 
تنفسی  دستگاه  مخاط  محیطی، 
فوقانی، چشم ها و اعصاب دست 
و پا را درگیر می کند. در برخی 
اندام های  می تواند  جذام  موارد، 
بیضه ها  و  کلیه ها  مانند  دیگر 
بدهد.  قرار  تاثیر  تحت  نیز  را 
باسیل هانسن)ایجاد کننده بیماری( 
احتماال از طریق قطرات بینی و 
دهان هنگام تماس نزدیک و مکرر 
با فرد بیماری که تحت درمان قرار 
نگرفته است، منتقل می شود. تصور 

می شود که جذام از طریق تماس با ترشحات 
مخاطی فرد مبتال به عفونت گسترش می یابد. این 
موضوع معموال زمانی اتفاق می افتد که فرد مبتال 
به جذام عطسه یا سرفه می کند. این بیماری خیلی 
مسری نیست و با درمان چند دارویی )ام دی تی( 
قابل کنترل است. جذام در صورت عدم درمان 
می تواند باعث بدشکلی دست و پا، نابینایی و 

نارسایی کلیه شود.

جذام چه کسانی را بیشتر تحت تاثیر 
قرار می دهد؟

جذام می تواند در هر سنی ایجاد شود اما به نظر 
می رسد که بیشتر افراد 5 تا 15 سال یا باالی 30 
سال را درگیر می کند اما تخمین زده می شود که بیش 
از 95درصد از افرادی که به عفونت مایکوباکتریوم 
لپره آلوده هستند، به جذام مبتال نمی شوند. در 
واقع 95درصد از بزرگساالن مبتال نمی شوند زیرا 
سیستم ایمنی آنها می تواند با باکتری هایی که باعث 

می شوند  مبارزه کند.اچ دی 
مطالعه  روی یک  جدید 

12 دی ان ای 

اسکلت قربانیان مبتال به جذام نشان می دهد که 
این افراد اغلب به سل نیز مبتال بوده اند. از آنجایی 
که سل آسان تر از جذام منتقل می شود احتمال 
بیشتری وجود دارد که این قربانیان به دلیل بیماری 

سل از بین رفته باشند.

عوامل مرتبط با افسردگی و سالمت روان
به طور کلی سالمت روان بر بود یا نبود یک 
اختالل روانی یا پیامدهای فیزیولوژیکی آن تمرکز 
دارد. می توانیم سالمت روان را به عنوان احساس 
خوب و توانایی مقابله با احساسات منفی توصیف 
کنیم. زمانی سالمت روان رشد و ارتقا می یابد 
که فرد می تواند در زندگی پیشرفت کند، روی 
زندگی خود کنترل داشته باشد و روابط مثبت را 
تجربه کند. هنگامی که احساسات منفی شدید یا 
طوالنی مدت باشد، در عملکرد روزمره زندگی 
فرد تداخل ایجاد می کند و در نتیجه سالمت 

روان کاهش می یابد.
مطالعه ای در بنگالدش توسط تی سوتسومی و 
همکارانش بین گروه بیماران و گروه مرجع )افراد 
سالم( انجام شد که نشان می دهد افراد مبتال به 
جذام نسبت به افراد گروه مرجع، سطح افسردگی 
باالتری داشتند. میانگین نمره افسردگی در افراد 
مبتال به جذام در مقایسه با گروه دیگر به طور 

قابل توجهی باالتر بود. 
روانی  رفاه  و  افسردگی  باالی  شیوع 
ضعیف در افراد مبتال به جذام در 
مطالعه انجام شده، تاثیر جذام 
بر سالمت روان را مشخص 
می کند. در این مطالعه افراد 
مبتال به جذام در برنامه اس اچ جی 
بهبود  آن  که هدف  کردند  شرکت 
وضعیت فیزیکی، مشارکت اجتماعی و 
موقعیت اجتماعی- اقتصادی شرکت کنندگان 
بود. طبق این آزمایش مشخص شد که موارد 
فوق روی افراد شرکت کننده در 
اثر  کاهش  نظر  از  اس اچ جی، 
شرمساری و بهبود عزت نفس، 
تاثیر مثبت زیادی داشته است اما 
با وجود تمام این فعالیت ها، شایع 
بودن افسردگی نشان می دهد که 
بهبود  و  افسردگی  درمان  برای 
سالمت روان در چنین برنامه هایی 

توجه ویژه ای مورد نیاز است.
جنسیت، درجه ناتوانی و میزان 
به  اجتماعی  انگ  و  شرمساری 
طور مستقل با سطح افسردگی در 
مطالعه ها مرتبط بودند و وضعیت 
سالمت روان به طور مستقل تحت 
تاثیر جنسیت و سطح شرمساری 
قرار داشته است. زنان سطح باالتر 
افسردگی را تجربه می کنند و رفاه 
روانی ضعیف تری دارند و افراد مبتال 
به جذامی که با تغییر شکل قابل 
مشاهده )درجه ناتوانی 2( دست 
و پنجه نرم می کنند سطح باالتری 

از افسردگی را تجربه می نمایند. برچسب های 
اجتماعی که به این افراد زده می شود به طور 
چشمگیری با نمره افسردگی و نمره بهزیستی 
روانی ارتباط منفی داشت که نشان دهنده سطح 
باالتر افسردگی و سالمت روان ضعیف تر در 

افرادی است که شرمساری و برچسب خوردن 
و طرد شدگی را تجربه می کنند.

در کشور نپال تحقیقی به عمل آمده که نابرابری های 
جنسیتی در کنار ابتال به جذام را به عنوان مواجهه 
با »خطر مضاعف« توصیف می کند. این بررسی 
در مورد موقعیت پایین زنان مبتال به جذام انجام 
شده و نتیجه نشان می دهد زنان بیمار اغلب با 
انگ و شرمساری، پنهان کاری و تاخیر در درمان 
و مشکالت ازدواج و طرد شدگی اجتماعی روبرو 
هستند که منجر به کاهش کیفیت زندگی و ایجاد 
بار روانی بیشتر می شود. این مشکالت در زندگی 
زناشویی و تمایالت جنسی در میان زنان در جنوب 
شرقی نپال نیز گزارش شده است. از آنجایی که 
زنان در این منطقه به طور کلی به شوهران خود 
وابسته هستند یا در صورت بیوه بودن به خانواده 
شوهرشان تکیه دارند بنابراین در صورت ابتال 
به جذام در موقعیتی آسیب پذیر قرار می گیرند. 
درصد ناتوانی باال به طور معنی داری با پریشانی 
روانی مرتبط است. کیفیت زندگی و سالمت 
روان عمومی افراد مبتال به جذام که بیماری 
باعث تغییر شکل در آنها شده با افراد بیماری 
که مشکل ظاهری ندارند بسیار پایین تر است. 
سطح باالتر افسردگی در افراد مبتال به جذام که 
مشکل ظاهری دارند ممکن است ناشی از افزایش 
محدودیت های مشارکتی باشد که توسط این افراد 
تجربه می شود. محدودیت های مشارکت در میان 
افراد مبتال به جذام به شدت بر زندگی اجتماعی 
تاثیر می گذارد و می تواند به طور جدی بر روحیه 
فرد تاثیر بگذارد. بنابراین میزان شرمساری و انگ 
به طور مستقل با سطح افسردگی و وضعیت 
سالمت روان در افراد مبتال به جذام مرتبط است. 
برچسب ننگ و شرمساری به طور قابل توجهی 
بر تمام جنبه های کیفیت زندگی از جمله دامنه 
روان شناختی تاثیر می گذارد بنابراین برچسب ها 
از نظر روانی بر افراد تاثیر می گذارند و می توانند 
باعث ایجاد یا تشدید عوارض روان پزشکی شود 

و به کاهش عزت نفس کمک کنند.
افزایش شیوع پریشانی روان در افراد مبتال به جذام 

به دلیل آسیب های بیماری و همچنین تاثیرات 
اجتماعی مانند انگ و تبعیض شکل می گیرد. 
عالئم افسردگی اغلب در افراد مبتال به جذام 

زمانی تشخیص داده می شود که:
 از جامعه جدا یا طرد شده اند.

 تنها زندگی می کنند.
 در مراقبت از خود و فعالیت های روزانه 

مشکل دارند.
 دارای اختالالت قابل مشاهده است.

جذام و تغذیه
با توجه به این موضوع که در تحقیقات مشخص 
شد بیماران بسیار کم از غذاهای بسیار مغذی 
مانند گوشت، ماهی، تخم مرغ، شیر، میوه ها و 
سبزیجات مصرف می کردند، مشخص شد که 
رژیم غذایی ناکافی برای مدت طوالنی منجر به 
کمبود موادمغذی در بین بیماران شده، کمبود 
ویتامین D در افراد مبتال به جذام بیشتر از سایر 
افراد بوده است.  با توجه به سیاست های عمومی 
کنترل جذام، برنامه تغذیه ای باید به عنوان راهی 
برای مراقبت از افراد مبتال به جذام، مدنظر قرار 
بگیرد. عادات غذایی نامناسب و وضعیت تغذیه ای 
شرایط سالمت را بدتر می کند بنابراین همراه با 
مراقبت های بهداشتی اولیه باید حضور متخصصان 
تغذیه در چارچوب مراکز حمایت از سالمت 
خانواده در برنامه درمانی باید مدنظر قرار بگیرد.
به طور کلی در مورد سالمت روان افراد مبتال به 
جذام مطالعات چندانی انجام نشده است. هیچ 
اطالعاتی درباره شیوع جذام وجود ندارد و بار 
روانی بیماری و عوامل موثر در آن ناشناخته 
مانده است. بررسی اطالعات برای برنامه ریزی 
مداخالت و منابع جهت رسیدگی به این مشکالت 
ضروری است زیرا پرداختن به سالمت روان افراد 
مبتال به جذام به مراقبت و رفاه همه جانبه افراد 
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مشکالت افسردگی و اضطراب در جذام و عوامل مرتبط
 ترجمه: 

هدا صادقیان 
حقیقی

3سالمت روان شماره هشتصدوبیست ونه   دو بهمن هزار و چهارصد

 مشکالت ناشی از بیماری جذام 
اختالالت پوستی شایع در بین بیماران جذام عبارت هستند از 
پیتریازیس ورسیکالر، کچلی، پیودرما، زگیل، ایکتیوز اکتسابی، گال، 
پدیکولوزیس و کالوزیتی )پینه و میخچه پا(. همچنین برخی از 

مشکالت روانی نیز با این بیماری مرتبط است مانند:
 ناراحتی و کاهش لذت از زندگی

 تعارضات خانوادگی
 مشکالت در رابطه

 ایزوله سازی و انزوای اجتماعی
 مشکالت گرایش به مصرف تنباکو، الکل و سایر مواد مخدر
 از دست دادن یا ایجاد مشکالت مربوط به کار و تحصیل 

 مشکالت حقوقی و مالی
به  باید  بیماران  مشکالت،  این  از  یک  هر  ایجاد  درصورت 
رفتاری  یا  عاطفی  روانی،  مشکالت  درمان  برای  متخصصان 

مراجعه کنند.

اختالالت افسردگی و 
اضطرابی در بین افراد 
مبتال به جذام بسیار شایع 
است. مبتالیان به جذام و 
خانواده های آنها احساساتی 
مانند ترس، شرم و عزت 
نفس پایین را تجربه می کنند



ما  که  دارد  اعتقاد  آمریکایی،  روان پزشک  ِگَلسر،  ویلیام 
نشده  تامین  اساسی مان  نیازهای  که  می بریم  رنج  زمانی 
باشند و یکی از دالیل رنج های ما این است که انتخاب های 
گزینه هایی  انتخاب  غلط،  انتخاب  می دهیم.  انجام  غلط 
است که در راستای نیازهای اساسی ما نیستند. چرا چنین 
انتخاب هایی می کنیم؟ زیرا یا نیازهای اساسی مان را درست 
و دقیق نمی شناسیم یا ارزیابی دقیقی از گزینه های پیش 
روی مان نداریم یا رفتار و افکارمان را برای اهداف مان 

جهت دهی نمی کنیم. 

جهت دهی رفتار و افکار چه تاثیری بر رنج 
نبردن ما دارد؟

 گلسر اجزای رفتاری انسان را اینطور تعریف و طبقه بندی می کند:
1. رفتار فیزیولوژیک: انسان ها چند نوع رفتار دارند، یکی 
از آنها که در همه مشترک است، رفتار فیزیولوژیک است. 
به عنوان مثال، همه ما داریم نفس می کشیم. با هر نفس 
هوا را به درون می کشیم و با هر بازدم هوا را با ترکیبی 
متفاوت به بیرون می دهیم. عرق کردن یا تنظیم عضالت 
یا زدن ضربان قلب همگی رفتار فیزیولوژیک هستند. اینها 

رفتارهای ناآگاهانه و خودکار هستند.
2. رفتارهای ارادی: از سوی دیگر، همه ما رفتارهای آگاهانه 
هم داریم که توسط عضالت ارادی مان انجام می گیرند، 
مثل نوشتن یک نامه و انجام یک نرمش. در این رفتارهای 
آگاهانه هم گاهی کامال آگاهانه عمل نمی کنیم، مثال حواسمان 
پای چپ  پای راست را روی  نیست که موقع نشستن، 
می اندازیم یا برعکس. االن که من این را ذکر کردم، به 
این نکته توجه می کنید. تا قبل از ایجاد توجه، این رفتار 

عادتی و خودبخودی بوده است. 
3. احساسات: عالوه بر رفتارهای فیزیولوژیک و آگاهانه 
و خودبخودی، ما احساس هم داریم، یعنی ممکن است 
با کسی احساس آشنایی کنیم یا نسبت به کسی یا چیزی 
احساس کنجکاوی یا احساس خوشایندی یا ناخوشایندی 
مانند رفتارهایشان  انسان ها هم  باشیم. احساسات  داشته 
ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه باشد. گاهی فرد نسبت 
به احساس ناخوشایند درونش آگاهی ندارد و ناخودآگاه 
از او نپرسد چرا اخم  اخم می کند و تا زمانی که کسی 
کرده ای به احساسی که منجر به این رفتار شده توجه ندارد.
4. فکر کردن: یعنی گفت وگوی درونی ما با خودمان، 
یعنی جریان اطالعات که در حال گردش در مغز ماست 
و به صورت زنجیره ای از حرف ها و تصاویرمی چرخد. 
فکر کردن یعنی اینکه شما مجموعه حرف ها یا مجموعه 
تصاویری را که برای شما اتفاق افتاده یا احتماال خواهند 
ممکن  هم  کردن  فکر  کنید.  مرور  خود  ذهن  در  افتاد، 
است آگاهانه یا ناآگاهانه باشد. گاهی اراده می کنیم درباره 
افکار  گرفتار  ناآگاهانه  گاهی  اما  کنیم  فکر  موضوعی 
می شویم. در واکنش به این افکار اتوماتیک، گاهی بدون 
را  خود  دهان  و  لب  است  ممکن  باشیم،  متوجه  اینکه 

هم حرکت بدهیم.

تمثیل خوروی ویلیام گلسر
گلسر عقیده دارد 4 جزء رفتاری مثل 4 چرخ یک خودرو 
در  که  ماست  زندگی  محرک  نیروی  آنها  تای   2 است. 
مدل خودرویی او همان چرخ های عقب خودروست که 
باعث حرکت  آنها  متصلند و چرخش  ماشین  موتور  به 
عامل  عقب  چرخ های  اینکه  وجود  با  می شود.  خودرو 
جهت  حرکت  به  نمی توانند  اما  هستند  خودرو  حرکت 
بدهند. او چرخ های عقب این خودروی تمثیلی را یکی 
فیزیولوژی ما و دیگری احساسات ما می داند. همانطور 
که ما فیزیولوژی بدن مان مانند ضربان قلب و تنفس را 
نمی توانیم کنترل کنیم، احساسات هم از کنترل ما خارجند. 
مثال کسی ما را رنجانده یا رد پای بدی در زندگی ما بر جا 
گذاشته. نمی توانیم این احساسات را تغییر بدهیم یا وصله 
پینه کنیم. منتقدان به گلسر می گویند برخالف نظر او که ما 
رنج هایمان را خود انتخاب می کنیم، رنج های فیزیولوژیک 

مانند تپش شدید قلب را نمی توانیم انتخاب کنیم. 
احساسات خوب یا بد را هم خودمان انتخاب نکرده ایم، 
بلکه اتفاقی باعث شده تا این احساسات درون ما شکل 
بگیرند. گلسر اعتقاد دارد که گرچه عواملی خارج از اراده 
ی آگاهانه ی ما منجر به تغییرات فیزیولوژیک و تغییرات 
احساسی ما شده اند ولی ما می توانیم با انتخاب های درست 
و  احساسات  خودرو،  تمثیل  در  کنیم.  مدیریت  را  آنها 
فیزیولوژی را که چرخ های عقب ماشین ما هستند، باید 

با چرخش چرخ های جلو جهت داد.
ارادی  رفتارهای  همان  جلو  چرخ های  گلسر،  عقیده  به 

و فکر کردن ما هستند. او می گوید، رفتار ارادی و تفکر 
فرد می تواند بر فیزیولوژی و احساسات فرد تاثیر بگذارد 
بنابراین، رنج های فیزیولوژیک یا احساسی را گرچه نمی توان 
مستقیم کنترل کرد اما مدیریت فکر و مدیریت رفتار ارادی 
می توانند فیزیولوژی و احساسات را به دنبال خود بکشانند. 
دوستی یا دشمنی یا احساس خوب یا بد ما گاهی تحت 

تاثیر اطالعاتی است که درباره آن پدیده داریم.
در یک مثال عملی، شما نمی توانید اراده کنید و دست هایتان 
را گرم کنید، ولی با به هم ساییدن دست ها می توان آنها 
را گرم کرد. یعنی یک رفتار ارادی مانند ساییدن دست ها 
دست ها  شدن  گرم  یعنی  ما  غیرارادی  فیزیولوژی  روی 
ضربان  و  کنید  اراده  نمی توانید  شما  یا  می گذارد؛  تاثیر 
قلب تان را باال ببرید ولی برای اینکه ضربان قلب مان را 
باال ببریم می توانیم چند بار پله ها را باال و پایین برویم. 
به این ترتیب، یک رفتار ارادی بر فیزیولوژی غیرارادی 

ما اثر گذاشته است. 
همچنین گلسر اعتقاد دارد که با تغییر ارادی در تفکر و 
رفتار ارادی مان می توانیم احساسات مان را هم که در ابتدا 

خودکار و غیرارادی به نظر می رسند کنترل کنیم.

باورها بر احساسات مردم اثر می گذارند
دو متفکر بزرگ روان شناسی به نام آئورن بِک و آلبرت 
اِلیس با تجربه های عملی ثابت کردند که نظام باورهای ما 
بر نوع احساسات ما، چه خوب و چه بد، تاثیر می گذارد و 
فرد می تواند بر اساس اطالعات درست یا غلط، احساسات 

متفاوتی داشته باشد. به باور آنها، اتفاقات بیرونی از طریق 
شکل  را  ما  عاطفی  رنج های  که  ماست  باورهای  نظام 
با وجود همان  باورها می توان  نظام  تغییر  با  می دهند و 
اتفاقات بیرونی از رنج های عاطفی در امان ماند. مثال اگر 
در نظام باورهای ما چنین باوری وجود داشته باشد که 
اگر دوستی ما را به عصرانه دعوت کرده باید عالوه بر 
چای برای پذیرایی ما کیک و شیرینی هم فراهم کند حاال 
اگر به خانه اش برویم و برای ما فقط چای بیاورد دلخور 
می شویم و به ما برمی خورد در حالی که اگر در نظام باور 
ما عصرانه معادل چای نبات باشد از نبودن کیک دلخور 
نمی شویم. در نظام باور مادربزرگ های من به یاد داشتن 
سالگرد ازدواج اهمیتی نداش بنابراین از اینکه پدربزرگ هایم 
سالگرد ازدواج را به یاد نداشتند دل شکسته نمی شدند ولی 
در نظام باور امروزی به خاطر نداشتن سالگرد ازدواج یک 

فاجعه  ارتباطی و عاطفی محسوب می شود.

چرا آدم ها نظام باورهای ناکارآمد خود را 
تغییر نمی دهند؟

دراین زمینه دو دلیل وجود دارد: یکی دلیل عاطفی است یعنی 
ما از گزاره هایی که برای ما با عواطف خوشایند همراه هستند 
دفاع می کنیم، حاال یا احساس خوشایند به ما می دهند یا ما 
را از احساسات ناخوشایند در امان می دارند. مثال اینکه فکر 
کنیم رتبه اول هوش مردم جهان از آن ایرانی هاست برای ما 
خوشایند است زیرا ما ایرانی هستیم و این موضوع برای ما 
ارزش شخصی دارد بنابراین بسیاری از ایرانی ها از این گزاره 

که ایرانی ها باهوش ترین مردم دنیا هستند دفاع می کنند با اینکه 
ارزیابی های پژوهشی نشان می دهند که ما رتبه پنجاهم هوش 
را هم در جهان نداریم! یا یک فرد سیگاری که به هر 
دلیل سیگار کشیدن به او احساس خوبی می دهد، 
در مقابل تذکرات بهداشتی که درباره خطرات 
کشیدن سیگار به او می دهند، انواع و اقسام 
بهانه ها را برایتان ردیف می کند چون 
اگر سیگار را ترک کند، دیگر 
آن احساس خوب در او به 

وجود نمی آید.
دلیل  دیگر  دلیل 
تغییر  است:  عادتی 
دیرپا  عادت های  در 
به صرف  نیاز  آدم  در 
انرژی دارد. تغییر در نظام  
دوچرخه سواری  مثل  باورها 
برعکس  و  سرباالیی  در  دشوار 
آن زندگی برای نظام باورهای عادتی 
سرپایینی  در  آسان  دوچرخه سواری  مثل 
چون  نمی کن  رها  را  عادت ها  ما  ذهن  است. 
پیش می روند  اتوماتیک  به صورت  عادات  این 
اما کارهای خالف عادت نیاز به تمرکز و صرف 
انرژی دارند. حتی برای تغییر عادت های پیش پا 
افتاده ای مثل نوع نشستن یا حرف زدن، باید تمرکز 

داشت و انرژی صرف کرد. 

در مقابل تغییر باورها مقاومت می کنیم
اقتصاد انرژی در وجود ما به سمت حفظ عادت ها تمایل 
ما  اگر  می کند.  مقاومت  عادت  تغییر  مقابل  در  و  دارد 
بار برای همیشه درباره موضوعی قضاوت کنیم و  یک 
تصمیم بر پافشاری و عدم تغییر قضاوت خود بگیریم، 
دیگر برای فکر کردن به آن موضوع تالش نمی کنیم اما 
اگر بنای ما بررسی دوباره یا چندباره قضاوت مان درباره 
چندباره  و  دوباره  تالش های  این  باشد،  موضوع  فالن 
کار را برای ما دشوار می کنند بنابراین ما انسان ها ترجیح 
می دهیم چیزهای تغییریافتنی را تغییرنیافتنی ببینیم. بعد 
اگر روزی مجبور شویم این تغییر را بپذیریم مضطرب، 
عصبانی یا دلشکسته می شویم. مثل کسی که چند دهه با 
چرتکه محاسبه کرده و حاال در مقابل مزیت های کامپیوتر 
مقاومت می کند یا والدینی که با بزرگ شدن فرزندشان 

در مقابل استقالل رای او مقاومت می کنند. 
ما با تعمیم دادن تجارب خود از جهان در خود ایجاد » 
نظام باور« می کنیم. وقتی چیزی را باور داریم طوری رفتار 
می کنیم که انگار درست و بی کم و کاست است و در این 
شرایط اثبات اشتباه بودن این باور دشوار می شود. در واقع 
افکاری که خودمان خلق کرده ایم آن¬قدر برایمان مهم 
و مقّدس جلوه می کنند که انگار وجود واقعی دارند و ما 

فقط کشف کننده یا بیان کننده آنها هستیم! 
پیش چشمت داشتی شیشه کبود

زان سبب عالم کبودت می نمود
به گونه ای که رنج  تغییر کند  ما  باشد زندگی  اگر قرار 
کمتر و دستاورد بیشتری داشته باشیم باید نظام باورهامان 

را بازنگری کنیم: چشم ها را باید شست!

چطور می توانیم رفتارهایمان را تغییر دهیم؟

رنـج را انتـخـاب نکنیـم
موضوع ویژه شماره هشتصدوبیست ونه  دو بهمن هزار و چهارصد4

 دکتر محمدرضا سرگلزایی
روان پزشک

رنج بردن را می توان تجربه ای ناخواسته از استمرار 
یا شدت یک وضعیت منفی جسمانی یا عاطفی 
دانست. رنج جسمانی اغلب با نوعی تجربه از درد 
همراه است و رنج روانی با نوعی غم، ترس یا خشم.
ویژگی های عالمتی رنج بردن در چهره، وضعیت بدن و نوع صحبت 
کردن وجود دارند اما رنج بردن را نمی توان فارغ از موضوعی که باعث 

ایجاد آن رنج شده است، سنجید.
رنج بردن از درد کشیدن جداست. این جدایی را اینطور می توان فهمید 
که 2 نفر با یک میزان درد به طور یکسان رنج نمی برند. از سوی دیگر، 
رنج بردن ممکن است بدون وجود درد باشد، مانند اینکه رنج کسی که 
عزیزی را از دست داده، به دلیل درد نیست. حتی آن زمان که درد دلیل 
رنج بردن باشد، درد کشیدن و رنج بردن می توانند کامال جدا از هم باشند. 
معنای یک درد جسمانی مشترک که با رنج کشیدن همراه است، ممکن 
است در افراد مختلف و در زمینه های متفاوت با هم فرق داشته باشد.
رنج وقتی می تواند بیشتر شود که همراه درد یا از منبعی ناشناخته یا 
به معنای امری ترسناک باشد یا به نظر بیاید که مهاری بر آن متصور 
نیست، به درازا بکشد یا طول زمان آن مشخص نباشد. درد جسمانی 
گاهی مسبب رنج کشیدن است و وقتی درباره آن ابهامی وجود ندارد، 

رنج بردن می تواند بیشتر شامل درد کشیدن باشد.

پاسخ به رنج
تحقیقات تجربی می توانند قدمی باشند تا تاثیرات پاسخ های متفاوت 
به رنج هم از جهت رنج فردی و هم از نظر نتایج دیگری مانند 
افسردگی های بالینی یا سالمت جسمی بهتر درک شوند. پاسخ های 
متفاوت به رنج می تواند با نوع یا موضوع رنج کشیدن، یا طبیعت 
آن واقعه یا فقدان که باعث بروز رنج شده و زمانی که فرد در 

حال رنج کشیدن بوده متناسب باشد.

ما باید انواع پاسخ های بالقوه مثبت به رنج را که می توانند توام با شناخت 
و درک یا کنار آمدن هیجانی با رنج، رشد شخصیتی یا تعهدات معنوی 

یا مذهبی باشند به این صورت کلی طبقه بندی کنیم.
1-پاسخ های شناختی: پاسخ  شناختی می تواند تالش برای درک طبیعت 
رنج کشیدن باشد؛ مانند دلیل رنج یا فقدانی که تجربه شده. روند شناخت 
گاهی با تالش بیشتر برای بازنگری در ارزش های افراد، خواسته های 
آنان، اهداف، هیجانات و دستاوردها و آنچه فرد خود از اینها درباره 
رنج کشیدن می آموزد،شکل می گیرد. چنین درکی شاید نیازمند وقتی 
زیاد و تفکر باشد و ممکن است بحث با دیگران آن را بهتر به سامان 
رساند. پاسخ  شناختی به رنج کشیدن می تواند کمک کند تا فقدان را 
به روشنی تعریف کنیم، با آن سازگار شویم یا مشخص می کند برای 

تجدید خیر در وجودمان به چه چیزهایی نیاز داریم.
2- پاسخ های سازگارانه: پاسخ های سازگارانه به رنج می تواند برای دوام 
آوردن در شرایط و احساسات دشوار و تجربه های غم انگیز در زمان 
حال باشد. این پاسخ می تواند رو آوردن به دیگران برای تسالی خاطر 
باشد یا تالش برای به یاد آوردن زمانی که هنوز زندگی خوب بوده 
یا چگونگی روبرو شدن با نشانه ها و آرام کردن غم و اندوهی که فرد 
در حال تجربه آن است.پاسخ سازگارانه به خصوص در مراحل اول 
رنجی که از پی از دست دادن چیزی یا شخصی مهم به سراغ ما می آید 

مهم است تا آن دوره شدید رنج را دوام بیاوریم یا اینکه بگذاریم زمان 
بگذرد تا تصمیم بگیریم پاسخ مناسب دیگر کدام است.

3- عمل برای تغییر شرایط. در نهایت روشن است که برخی عملکردها 
برای تغییر شرایط می تواند هم تسلی بخش رنج باشد یا شرایطی را به 
وجود آورد که ما آن خسران را دوباره به دست آوریم یا آن را جبران 
کنیم. ممکن است بتوانیم با آن مشکل یا فقدان مستقیم روبرو شویم. 
گاهی اوقات این پاسخ ها را سازگاری مشکل-محور می گویند. درد را 
می توان با دارو یا پرت کردن حواس یا تمدد اعصاب آرام کرد. گاهی 
می توان با تغییر شرایط با غم و اندوه روبرو شد. گاهی می توان آتش 
خشم را با بخشش خاموش کرد. عملکرد مناسب بی تردید به دلیل 

و موضوع رنج، طبیعت فقدان و شرایط خاص هر فرد بستگی دارد.
4- دوباره وارد اجتماع شدن. بعد از دوره های طوالنی رنج، فرد می تواند 
نیاز داشته باشد تا دوباره وارد اجتماع شود. هرچند رنج بردن گاهی 
می تواند باعث یگانگی و همبستگی و جلب همدلی و دلسوزی از سوی 

دیگران شود اما به درازا کشیدن آن هم می تواند تنهایی و بیگانگی به 
بار بیاورد. گاهی فرد آنقدر اندوهگین است که نمی تواند روابط عادی 
اجتماعی را تحمل کند یا فکر می کند برای آنکه وارد اجتماع شود، 
زیادی منفی است و به همین دلیل تنها و بیگانه از دیگران می شود. 
حتی ممکن است دیگران از چنین فرد منفی ای دوری کنند و این امر 
رنج فرد را بیشتر می کند. گاهی ممکن است رنج را با برقراری دوباره 
ارتباطات اجتماعی تسال داد. این ارتباطات می توانند شامل رابطه های 
دوستانه، یا بودن در جمع خانواده یا محیط های گسترده تر اجتماعی یا 
محل کار باشند. برای آنکه بعد از دوره ای رنج کشیدن، فردی که بعد 
از دوره رنج تصمیم می گیرد دوباره وارد اجتماع شود، ممکن است 
الگوهای گوشه گیری را تغییر دهد، برای کمک به دیگران اقدام کند،بیش 
از حد به درون خود فرو نرود و بیش از آنکه به دنبال گرفتن کمک از 

دیگران باشد، به آنها کمک بدهد.
5- رشد شخصیتی. روند رنج بردن ممکن است خود باعث رشد 
شخصیت شود. در ادبیات روان شناسانه به آن »رشد شخصیت بعد از 
ضایعه« می گویند. شکل های مختلف رشد که تا  به حال ثبت و طبقه بندی 
شده شامل اینها هستند: ارزش دادن به زندگی و تغییر اولویت ها، روابط 
نزدیک تر، شناسایی فرصت های تازه، افزایش قدرتمندی شخص و رشد 
معنوی. برای آنکه این رشد شخصیتی و رشد فرد بهتر انجام گیرد، باید 
از فقدان و رنج روند شناختی پیدا کرد، چگونگی رنج و روند آن را 
با دیگران در میان گذاشت و به دنبال فرصت ها و هدف های تازه بود.

6- داشتن اشتغال مذهبی یا معنوی. در متن یک زندگی معنوی یا مذهبی، 
با قبول رنج، با رها کردن زواید و تسلیم به شرایط همانگونه که هستند 
یا با رو آوردن به خداوند در دعاها، می توان به رنج پاسخ داد. رنج 
بردن خود می تواند اسباب روشنی و وضوح و خلوص خواسته های 
فرد را که کدام مهم تر هستند، فراهم کند. در متن رنجی که فرد می برد، 
مذهبی بودن می تواند منبعی باشد برای درک و کشف معنا و ممکن 
است باعث شود تا رنج کشیده برای رسیدن به پایانی واالتر، رنج را در 
آغوش بکشد. دیدگاه مذهبی یا معنوی متنی را فراهم می کند که در آن 
درک می تواند به عنوان دعوتی برای رشد شخصیت یا دعوتی برای 

رو آوردن به خداوند دانسته شود.
منبع: ساینس دایرکت

 ترجمه: 
مرجان 

یشایایی

تغییر در 
عادت های دیرپا در 

آدم نیاز به صرف انرژی 
دارد. تغییر در نظام  باورها مثل 

دوچرخه سواری دشوار در سرباالیی و 
برعکس آن زندگی برای نظام باورهای عادتی 

مثل دوچرخه سواری آسان در سرپایینی است. ذهن ما 
عادت ها را رها نمی کند چون این عادات به صورت اتوماتیک 

پیش می روند اما کارهای خالف عادت نیاز به تمرکز و 
صرف انرژی دارند. حتی برای تغییر عادت های 

پیش پا افتاده ای مثل نوع نشستن یا 
حرف زدن، باید تمرکز داشت و 

انرژی صرف کرد

پاسخ هر فرد به رنج متفاوت است

چـه پاسـخ هایی به رنـج می دهیـم؟

بعد از دوره های طوالنی رنج، فرد می تواند نیاز داشته 
باشد تا دوباره وارد اجتماع شود. هرچند رنج بردن 

گاهی می تواند باعث یگانگی و همبستگی و جلب همدلی 
و دلسوزی از سوی دیگران شود اما به درازا کشیدن 

آن هم می تواند تنهایی و بیگانگی به بار بیاورد



حرف آخر

دوست گرامي!
شما مي توانيد آثار خود را در قالب 
عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره و... 
با موضوع سالمت، معنويت و نيکوكاري 
 حداكثر در 500 كلمه به نشاني اينترنتي:
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فکرمثبت ارسال كنيد تا در اين صفحه 
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عکس و مکث

جامعه سالم

شیوع کم ورنی بین 
کودکان زیر ۵ سال استان 

سیستان وبلوچستان، 
نسبت به آمار کل کشور، دو 

و نیم برابر بیشتر است.
براساس آمار رسمی 

اداره بهداشت 
سیستان وبلوچستان، تعداد 
کودکان زیر پنج سال مبتال 

به سوتغذیه و کم وزنی 
حدود ۱۲ هزار نفر است. سخنی با والدین

حکایتی تلخ و سرد 

پیش رویم راه می رفت و حواسم را 
به خود پرت کرده بود. قد بلند و 
چهار شانه با سر شانه هایی خمیده که 
نشان از سن و سال باالیش داشت.
از پشت سر عجیب شبیه پدر بزرگ 
با  که  بودم  او  خاطرات  غرق  بود. 
تنه سخت مردی جوان و بی مباالت 
ناگهان سکندری خورد، زانوهایش 
به شدت به لبه پله ساختمان کناری 
خورد و فرود آمدن روی دست هایش 

آه از نهادش برآورد.
بتواند همانجا  تا  کمی طول کشید 
اما  تمیز  کت  بنشیند.  پله  روی 
کهنه اش خاکی شده بود و در نور 
کم چراغ ساختمان دیدم که صورتش 
جمع شده و با یکی از دست هایش 

زانوهایش را می مالد. 
توجه رهگذران جلب شد و دورش 
حلقه زدند. نگاهش اطراف را جستجو 
می کرد و مردی انگار مقصد نگاهش را 
دید و کیف دستی اش را برایش آورد. 
ناگهان  و  انداخت  به کیف  نگاهی 
تبدیل  تلخ  هق هقی  به  سکوتش 
شد. در جواب کنجکاوی اطرافیان، 
کسی گفت ترازویی در کیف پیرمرد 
شکسته، انگار وسیله کارش بوده و 

روزها در همین میدان... 
صدای گریه پیرمرد دلم را تکه تکه 
سوزاند،  را  دلم  آنچه  اما  کرد 
عکس العمل و حرف های آدم هایی 
بود که آن شب سرد در میدان هفتم 
تیر اطراف یک افتاده حلقه زده بودند. 
از مردی که با بد و بیراه گفتن به 
زخمش  به  نمک  پیرمرد  فرزندان 
را  مسووالن  که  اویی  تا  می پاشید 
و  آن سن  در  او  کردن  کار  مقصر 
که دست  زنی  از  می دانست.  سال 
همراهش را که با دو اسکناس ده 
پس  بود،  آمده  پیش  تومانی  هزار 
زد، یکی از اسکناس ها را دوباره در 
کیفش چپاند و با چشم غره نشانش 

داد الزم نیست حاتم بخشی کند.
پیرمرد به پزشک نیاز داشت، به اینکه 
حداقل با تاکسی دربست تا خانه اش 
برود اما در آن شب سرد از معرفت 

آدم ها قرار نبود آبی گرم شود.
از  آدرس  گرفتن  برای  من  تالش 
او بی نتیجه ماند اما شماره تلفنم را 
در جیب کتش گذاشتم. هنوز منتظر 
تماسش هستم و هنوز به این فکر 
می کنم قلب آن آدم ها سردتر از شب 

برفی دی ماه بود.

تقریبا همه انسان ها تمایل به اجتماعی بودن دارند؛ 
تحقیقات نشان داده که ارتباطات اجتماعی برای 
سالمت جسم و روان، حیاتی است. با این حال، 
داشتن زمانی برای تنها بودن، نقشی اساسی در 
با  سالمت روان دارد. بودن در کنار دیگران 
منافعی همراه است اما می تواند استرس هایی 
نیز به همراه داشته باشد مثال شما نگران افکار 
و قضاوت مردم هستید، رفتار خود را تغییر 
می دهید تا از طرد شدن جلوگیری کنید و با 
بقیه گروه هماهنگ شوید. در کنار این هزینه ها، 
داشتن زمان تنهایی می تواند بسیار مهم باشد.

چرا داشتن اوقات تنهایی مهم است؟
کاوش شخصی: این روش به شما زمان و آزادی 
می دهد تا احساسات واقعی خود را بدون مداخله 
کشف کنید. همچنین راهی برای امتحان تجربه های 
جدید، تحقیق در مورد موضوعاتی که برای 
شما جذاب هستند، کسب دانش و حتی تمرین 

روش های جدید ابراز وجود است. 
به  تا  تنهایی فرصتی است  خالقیت: زمان 
ذهن خود اجازه دهید به جستجو بپردازد 
تنها  کنید.  تقویت  را  خود  خالقیت  و 
فعالیت  افزایش  به  منجر  می تواند  بودن 

با تخیل شود.  در مدارهای عصبی مرتبط 
انرژی اجتماعی: زندگی به تنهایی معموال با 
دیدی منفی مواجه است. با این حال، افرادی 
که تنها زندگی می کنند ممکن است زندگی 
اجتماعی غنی تر و انرژی اجتماعی بیشتری 
نسبت به افرادی که با دیگران زندگی می کنند، 
داشته باشند. البته مهم است که بدانید جنبه های 
شخصیتی شما و ترجیحات فردی شما، می تواند 
نیاز  تنهایی  زمان  به  چقدر  اینکه  تعیین  در 
دارید و این روش چقدر ممکن است برایتان 
مفید باشد، نقش داشته باشد. برون گراها تمایل 
دارند از تجربیات اجتماعی کسب انرژی کنند 
بنابراین، تنهایی ممکن است برای آنها چالش 
برانگیزتر باشد. از طرف دیگر افراد درون گرا 

از تنها بودن انرژی می گیرند.

چگونه زمان خود را به تنهایی بگذرانیم؟
تنها ماندن زمانی بسیار سودمند است که داوطلبانه 
باشد و احساس کنید هر زمان که بخواهید می توانید 

به دنیای اجتماعی خود بازگردید.
 زمانی را تعيين كنيد: مشخص کنید که 
چه زمانی می خواهید تنها باشید و آن زمان را 
در برنامه خود قرار دهید و مطمئن شوید که 

دیگران در برنامه شما اختالل ایجاد نمی کنند.
 رسانه های اجتماعی را رها كنيد: روی از 
بین بردن عوامل حواس پرتی، به ویژه مواردی 
که باعث مقایسه اجتماعی می شوند، کار کنید. 
تمرکز شما باید روی افکار و عالیق تان باشد و 

نه روی کاری که دیگران انجام می دهند.
 برنامه ريزی كنيد: همه افراد در سپری کردن 
زمان تنهایی راحت نیستند بنابراین ممکن است 
برنامه ریزی برای انجام دادن کاری مشخص، 
مفید باشد مانند مدتی استراحت، انجام یک 
سرگرمی مورد عالقه یا خواندن یک کتاب یا 

گوش دادن به یک پادکست.
 پياده روی كنيد: اگر احساس می کنید از تعامل 
اجتماعی بیش از حد کالفه شده اید، گذراندن 
زمان کمی در خارج از منزل به تنهایی و لذت 
بردن از طبیعت و مناظر به عنوان یک روش 

ترمیمی می تواند تاثیرگذار باشد. 
 ذهنيت درست را پرورش دهيد: در مورد 
فواید تنهایی بخوانید و مطالعه کنید. ارزیابی 
مجدد نحوه نگاه شما به گذراندن زمان به تنهایی، 
می تواند نقش مهمی در تعدیل نگرش منفی به 

اوقات تنهایی داشته باشد.
verywellmind.com :منبع

کمتر کسی هست که نام کتاب کلیله و دمنه را نشنیده باشد. کتابی که شهرت 
جهانی دارد و به زبان های گوناگون ترجمه شده است. اصل کتاب به زبان 
سانسکریت )هند قدیم( است که برزویه طبیب، وزیر انوشیروان پادشاه 

ساسانی، آن را به زبان پهلوی ترجمه کرد. 
کلیله و دمنه مجموعه ای از حکایت های اخالقی است. مجموعه ای 
از تجربه ها و برداشت های انسانی که در قالب تشبیه و تمثیل چگونه 
زیستن را به خواننده می آموزد. این کتاب، کتابی پندآمیز است که در 
آن حکایت های گوناگون )بیشتر از زبان حیوانات( نقل شده  است. نام 
آن از نام دو شغال با نام های کلیله و دمنه گرفته شده  است. بخش 
بزرگی از کتاب اختصاص به داستان این دو شغال دارد. در هر یک از 
داستان های حکمت آمیز در مورد زندگی این حیوانات که بدل از برخی 
از انسان ها و شیوه زندگی آنهاست به چشم می خورد. کتاب از نظر 

محتوای داستانی بسیار شنیدنی است و به 
نوعی بیانگر اندیشه، علم و تفکر نسل بشر 
در قرن های بسیار گذشته است. نگاه دقیق 
و ظریف و ارائه راهکارهای انسانی برای 
زیستی عالمانه و خردورزانه از مهم ترین 
ابزاری است که این اثر از آنها برای ارتباط 
با مخاطبانش استفاده کرده است و لطافت 
بیان نویسندگان اصلی آن بوده که باعث 

شده تا امروز این داستان ها خواندنی باشند و به آنها رجوع شود. در این 
مجموعه تالش بر این بوده که ادبیات کهن را به شیوه ای سهل تر و جذاب تر 
برای نوجوانان فراهم آورند. این کتاب نوشته داوود لطف ا... است که توسط 

نشر پیدایش در 339 صفحه به چاپ رسیده است.

 ترجمه: سارا حق بین
اوقات تنهایی و سالمت روان

قصه های خواندنی کلیله و دمنه

آقا فیروز یک مرد جوان 41 ساله و پدر 
دو کودک خردسال است. اوج جوانی 
و شادابی اش است و در انتظار فرزند 
سوم بودند که معلوم شد سلول های 
سرطانی به بدنش چنگ انداخته اند 
و دچار سرطان رکتوم شده است. 4 
تجویز  برایشان  دوره شیمی درمانی 
باید 28  انجام شده و  و یک دوره 
اما  بشوند  هم  پرتودرمانی  جلسه 
نه توان پرداخت  نه توان کار دارد 

هزینه های درمان.
من و تو می توانیم کمک کنیم باری 
از دوش این خانواده برداشته شود 
نباشیم.  تلخ  و  تاریک  و  سرد  و 
را  خود  نقدی  کمک  است  کافی 
شماره  با  پارسیان  بانک  کارت   به 
به   6221-0610-8001-0756
امدادگران  خیریه  موسسه  نام 
شماره  با  و  کنید  واریز  عاشورا 
یا  )داخلی2(  تلفن75983000 
 09198012677 همراه  شماره 

تماس بگیرید.
این بیمار با کد 25728 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

در سال های قبل بیشتر جوان ها در مقابل انتخاب 
والدین سر تسلیم فرود می آوردند و بی چون و 
چرا صالحدید آنها را می پذیرفتند اما امروزه کمتر 
جوانی به این انتخاب ها تن در می دهد و بیشتر آنها 
تمایل دارند خودشان همسر و شریک زندگی شان 
را انتخاب کنند. مخصوصا که به علت های مختلف 
در سال های اخیر سن ازدواج باالتر رفته است و 

جوانان خودشان شخصا انتخاب می کنند. 
در گذشته خانواده ها در انتخاب شریک زندگی 
فرزندشان دخالت تمام و کمال داشتند به طوری که 
انتخاب  را  فرزندشان  اساسا خودشان همسر 
می کردند و گاهی دختر یا پسر بدون خواست 
خودش به اصطالح می سوخت و می ساخت 
ولی امروزه این نوع انتخاب کمتر است. جوانان 
خودشان در محیط  های مختلف ارتباطاتی را آغاز 
می کنند و ازدواج می کنند. ظاهرا این روال منطقی 
و درست تر است اما این تغییرات ظاهرا مثبت، 

چالش هایی هم دارد.
زمانی که سن ازدواج باالتر می رود، ممکن است 
روابط بی هدف قبل از ازدواج، افزایش یابد و 
احتمال داشتن روابط مخرب بیشتر می شود چون 
به دست آوردن شناخت واقعی و آگاهانه بدون 

حضور خانواده ها مشکل است.
مساله این است که در صورت تمایل جوان ها 
به شناخت بیشتر طرف مقابل با آگاهی هر دو 
خانواده، برخی خانواده ها همکاری الزم را با 

فرزندشان ندارند و سریع به رسمیت بخشیدن 
رابطه می اندیشند. در حالی  که اگر این اصرار 
نباشد، در جریان بودن خانواده ها به روند درست 
رابطه کمک می کند. البته اگر خانواده ها با ُحسن 
نیت عمل کنند. اگرچه سن باالتر ازدواج در اکثر 
مواقع منجر به بلوغ و آگاهی بیشتر می شود ولی 
استثنائاتی هم وجود دارد. اول باید دید چه زمانی 
برای ازدواج مناسب است؟ زمانی که جوان از 
نظر روانی به تعادل و پختگی می رسد و می تواند 
خشم و هیجانات خودش اعم از عشق، تنفر، 
خشم و شادی را مدیریت کند و از طرفی استقالل 
مالی الزم و به صورت کلی شرایط برای ازدواج 

دارد، گرچه که اینها کافی نیست.
انتخاب  در  آزادی  که  است  این  واقعیت 
مسوولیت آور است و هر انسان بالغی مسوول 
انتخاب های شخصی و مخصوصا ازدواجش 
است. متاسفانه گاهی خانواده ها به علت اختالف 
سلیقه از روش  های قهری استفاده می کنند و دست 
از حمایت می کشند در حالی که می شود به انتخاب 
فرزندمان احترام بگذاریم حتی اگر متفاوت با نظر 
خودمان است. اگر هم تصور می کنیم انتخاب 
او هیوالست و او متوجه نیست باید در روش 

تربیت خودمان شک کنیم. 
اگر ما فرزندمان را به درستی و در محیط نسبتا 
سالمی پرورش داده باشیم امکان ندارد که انتخاب 
او در سن مناسب یک انتخاب خطرناک باشد. 

ممکن است که روزی جدا شود ولی امکان 
یک انتخاب خیلی بد بسیار کم است. اما وقتی 
فرزندمان به خاطر انتخاب غلط خود مجبور 
به جدایی است چه کاری از ما ساخته است؟! 
نکته مهم این است که مالمت نکنیم ولی سهل گیر 
هم نباشیم. او نباید زجر بکشد ولی باید با پیامدهای 
انتخاب اشتباهش مواجه شود. رفتار قهری و در 
عین حال سهل گیرانه ما به فرزندمان این پیام را 
می دهد که قاطع نیستیم و او می تواند دوباره 
اشتباه قبلی را تکرار کند. اگرچه نباید حمایتمان 
را دریغ کنیم ولی اجازه دهیم که مسوولیت پذیری 

واقعی را تجربه کند.
در کل، مالمت کردن هیچ فایده ای ندارد. او را 
خوب بشنویم و اجازه دهیم تا خودش مسیرش 
را انتخاب کند و به او بگوییم حمایت حد و 
اندازه ای دارد و ما نمی توانیم به جای او اشتباهش 
را جبران کنیم. از طرفی همسرش را متهم به بد 
بودن نکنیم و فرزندمان را مظلوم جلوه ندهیم. این 
روش خانواده ها که می گویند همسرت بد بود و 
تو حیف شدی هیچ کمکی به جوان ها نمی کند. 
انتخاب  در  آزادی  که  فردی  هر  نهایت  در 
سرنوشتش را می خواهد باید به تنهایی از پس 
خودش بربیاید و احتماالت موجود برای آینده 
رابطه اش چه مثبت و چه منفی را مدنظر قرار 
دهد. داشتن آزادی سخت تر است اگر معنای 

واقعی اش را درک کنیم.

 کتایون خانجانی
روان شناس، روان درمانگر

مسوولیت انتخاب شریک زندگی بر عهده جوانان است یا خانواده ها؟

کودکانی که والدینشان بی وفایی کرده اند و مرتکب خیانت شده اند، در هر سنی که باشند اغلب 
واکنش های عاطفی شدیدی را نظیر عصبانیت، اضطراب، احساس گناه، خجالت، غم و سردرگمی 
تجربه می کنند. این کودکان ممکن است واکنش های پرخاشگرانه داشته باشند یا اینکه عقب نشینی 
کنند و رفتارهای گوشه گیرانه از خودشان نشان دهند. آنها ممکن است خودشان را برای جلب دوباره 
محبت از والدی که خیانت کرده تحت فشار ببینند یا اینکه نقش مراقبتی از والدی که به او خیانت 
شده، به عهده بگیرند. با توجه به شخصیت و حاالت روانی هر کودکی ممکن است رفتارهای 
مختلفی را نشان دهد و حتی ممکن است هیچ نقش حمایتی به عهده نگیرد، اما واکنش نشان دادن 
بچه ها قطعی است. در حالی که شرایط هر خانواده تفاوت دارد و هر کودک منحصربفرد است، 
رفتارهای زیر اغلب در این کودکان در هر سنی که آنها متوجه می شوند یک یا هر دو والدشان 

خیانت کرده اند – از خردساالن گرفته تا بزرگساالن – دیده شده است.
از دست دادن اعتماد: وقتی کودک از خیانت والدین مطلع می شود، معموال اعتماد به این 
موضوع که کسی که دوستش دارد به او دروغ نمی گوید، طردش نمی کند یا رهایش نمی کند، اگر 
نگوییم کامال، حداقل به میزان زیادی از دست می رود. آنها اغلب تصور می کنند که عشق و دوست 
داشتن وجود ندارد و ممکن است دچار این باور غلط شوند که عشق تک همسری وجود ندارد.
کودک ممکن است احساس کند والد خیانتکار، یک نقطه سیاه و تاریک برای او و سایر اعضای 
خانواده است. اگر کودک به وسیله والد خیانتکار تحت فشار قرار گرفته باشد تا راز خیانت را از والد 
خیانت دیده پنهان نگه دارد، بار گناه اضافی و غیرقابل توجیهی بر دوش کودک گذاشته می شود. 
این کودکان اغلب به این نتیجه می رسند که ازدواج ساختگی و عشق توهم است. عالوه بر این، 
در مورد معنای عشق و ازدواج عمیقا سردرگم می شوند. هنگامی که خیانت والد مشخص می شود، 
کودک احساس خشم و دوگانگی نسبت به والد خیانتکار دارد. این دوگانگی و سردرگمی بین 

احساس خشم و عالقه به پدر یا مادر است.
ناراحتی از والد خیانت دیده: برخی کودکان نسبت به والد خیانت دیده احساس رنجش و 
ناراحتی دارند چون کودک احساس می کند والد آسیب دیده نیازمند مراقب عاطفی او است. 
همچنین به دلیل اینکه چرا پدر یا مادر در وهله اول از خیانت جلوگیری نکردند، رنجیده است.

برون ریزی: به جای مواجهه مستقیم با احساساتی نظیر غم، عصبانیت یا سردرگمی، کودکان 
ممکن است مشکالت رفتاری در دوران کودکی، مشکالت بلوغ در دوران نوجوانی و مشکل 
ارتباطی و زناشویی در بزرگسالی را نشان دهند. والدین خیانتکار می توانند الگوی نامناسبی در 
دوران بزرگسالی برای روابط و زندگی مشترک کودکانشان باشند. گاهی والدین در تالش برای 
محافظت از کودکان در برابر واقعیت های خیانت، ممکن است توضیح ناکافی یا به دور از واقعیت 
به کودکان می دهند. مثال با گفتن نیمی از حقیقت، می خواهند مشکل را کوچک تر و ساده تر جلوه 
دهند که به خیانت دوم تبدیل می شود. بهترین روش این است که والدین در مورد خیانت به 
شیوه ای صادقانه و مناسب سن کودکان با آنها صحبت کنند. هر چه فرزندان کوچک تر باشند، بهتر 
است والدین کمتر در مورد آن صحبت کنند.ممکن است بچه ها چیزهایی بشنوند یا احساس کنند 
چیزی اشتباه است و روند عادی زندگی شان تغییر کرده است. اغلب در این مواقع بچه ها سوال 
می پرسند، ضروری است والدین نسبت به کنجکاوی کودکان هوشیارانه عمل کنند و پاسخ واقعی 
و به دور از احساسات داشته باشند. برای کودکان بدتر است که احساس کنند رازهایی از آنها پنهان 
شده است، مخصوصا زمانی که این اسرار بر آنها تاثیر می گذارد. والدین تحت هیچ شرایطی نباید 

آگاهی و شک کودک را دست کم بگیرند و نسبت به او بی تفاوت باشند. 
وقتی یکی از والدین به دیگری خیانت می کند، دنیای درونی کودک از هم می پاشد. محیط 
شخصی که کودک در آن زندگی می کند و احساس امنیت خود را از آن می گیرد )یعنی 
خانواده اش( اساسا تغییر کرده است زیرا مهم ترین افراد در آن محیط غیر قابل اعتماد شده اند.
 وقتی بچه ها یاد بگیرند که مهم ترین افراد در دنیای شان غیرقابل اعتماد هستند، توانایی شان در 
اعتماد کردن به دیگران به طور جدی مختل می شود. آنها ممکن است شک بیش از حد داشته باشند 
و از نظر عاطفی سرد شوند. اگر این مشکل برای آنها حل نشود این حس بی اعتمادی تا دوران 
بزرگسالی ادامه می یابد و در روابط عاطفی آنها خود را نشان خواهد داد چون آنها می خواهند از 
آسیب دیدن خود به همان شکلی که شاهد آسیب دیدگی والدین بوده اند، جلوگیری کنند و ممکن 

است هر کاری که الزم است برای محافظت از خود در برابر آسیب پذیری عاطفی انجام دهند.
مقابله با عصبانیت و سردرگمی کودک: راهکارهایی برای مواجهه با عصبانیت و سردرگمی 
ناشی از خیانت یکی از والدین کودک خردسال وجود دارد بنابراین بهتر است که مایل باشید به 
حرف های فرزندتان گوش دهید، حتی اگر با عصبانیت و آزار بیان شود. خشم یک واکنش طبیعی 
انسان است و اگر آزاردهنده باشند نشان می دهد درست بروز پیدا کرده است. به احساسات خشم 
فرزندتان با احترام و صبر گوش دهید، حتی اگر به معنای کنار گذاشتن ناراحتی عاطفی خودتان 
باشد. اگر شما والدی هستید که به او خیانت شده و فرزندتان نسبت به والد دیگر ابراز محبت 
می کند یا عنوان می کند که او را درک می کند، بدون مداخله در نظراتش به او اجازه دهید احساس 
درونی خود را بروز دهد. به سواالت فرزندتان گوش دهید و با صداقت پاسخ دهید، حتی اگر 
این کار برای شما خوشایند نباشد. دروغ گفتن فقط آسیب ناشی از خیانت را افزایش می دهد. 
معموال ضرورتی ندارد که در مورد جزییات صحبت کنید. کودک را مجبور نکنید درباره آنچه اتفاق 
افتاده، صحبت کند اما شنونده خوبی باشید تا هیجانات و پایه و احساسات کودک شما تخلیه شود.

بازیابی اعتماد از دست رفته: آیا می توان یاد گرفت که چگونه دوباره اعتماد کرد؟ اعتماد یک 
نیاز و یک احساس است و همچنین مهارتی است که می توان آن را آموخت. می توان روندی 
را آغاز کرد که به موجب آن حتی زمانی که کودک در معرض خیانت قرار گرفته است، دوباره 

اعتماد کردن را بیاموزد: 
 نياز به اعتماد را ايجاد كنيد؛ همه ما باید اعتماد کنیم و به دنبال این اعتماد احساس امنیت 
کنیم، باید عشق بدهیم و دریافت کنیم. یک کودک خردسال زمانی یاد می گیرد به کسی اعتماد 
کند که بتواند شرایط باثباتی را برای او فراهم کند و بدون قید و شرط در کنار او باشد. بدون این 
احساس امنیت، احساس عدم ثبات می کند. در سال های بعد هم کودک برای ایجاد روابط سالم 
و احساس امنیت که به او اجازه می دهد تا به اهداف خود برسد، باید بتواند اعتماد کند. آگاهی به 
اینکه برای داشتن سالمت عاطفی نیاز به اعتماد به دیگران دارد، راه را برای او هموار می کند. هر 
فردی با سرعت متفاوت فرایند ایجاد اعتماد را طی می کند. با گذشت زمان، فرد یاد می گیرد که 

به چه کسی و تا چه میزانی اعتماد کند و انتخاب های عاقالنه ای داشته باشد.
 اعتماد كردن سياه و سفيد نيست؛ در حالی که وجود کسانی که بتوانیم به آنها اعتماد کنیم 
در زندگی بسیار مهم است، اما اگر به خودمان اجازه دهیم بدون قید و شرط به همه اعتماد کنیم، 
به خود آسیب می زنیم. همه ما باید به یاد داشته باشیم که همیشه راهی برای اعتماد دوباره داریم، 
حتی زمانی که این اعتماد به وسیله والدین از بین رفته باشد. ما مجبور نیستیم به همه اعتماد کنیم، 
اما نباید نسبت به همه بی اعتماد باشیم. هر کس می تواند تصمیم بگیرد به کسانی اعتماد کند که الیق 
اعتماد او هستند. آگاهی از اینکه دیگران چقدر به کودک یا نوجوان احترام می گذارند، به او گوش 

می دهند و حس امنیت به او می دهند، به او کمک می کند تا فرد مورد اعتماد خود را انتخاب کند.

کودک در مواجهه با بی وفایی والدین

 دکتر آتوسا مظفر زنگنه
دکترای آسیب شناسی گفتار و زبان و مدرس دانشگاه
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برخی  همزمان  مصرف 
می تواند  داروها  و  مکمل ها 
عوارضی را برای مصرف کننده 
ایجاد کند. شاید برای شما هم 
پیش آمده که پس از مصرف برخی داروها یا 
برخی خوراکی ها دچار مشکالت زیادی مانند 
سردرد، حالت تهوع و دل درد شده باشید اما 
این مشکالت ممکن است به همین مشکالت 
خفیف محدود نشود و مشکالت بیشتری را 

برای بیماران به همراه داشته باشد. 
مکمل ها  برخی  همزمان  مصرف  واقع  در 
تاثیر  است  ممکن  شیمیایی  داروهای  با 
تشدید  را  آنها  اثر  یا  کرده  کم  را  داروها 
می تواند  غذاها  برخی  خوردن  حتی  و   کند 
کند  مختل  را  داروها  از  گروهی  اثرگذاری 
دارو  و  مکمل  تداخالت  این  شایع ترین  اما 
کدام موارد هستند؟ در ادامه با برخی از این 

می شوید:  آشنا  موارد 

معده داروهای ضداسید 
اسید  کاهش دهنده  داروهای  یا  آنتی اسیدها 
یا  معده  سوزش  بهبود  به  می توانند  معده 
کنند  کمک  معده  کردن  ترش  اصطالح  به 
غذایی  مکمل های  برخی  با  را  آن  نباید  اما 

کرد.  استفاده 
می کنید،  استفاده  آهن  مکمل های  از  اگر 
از  بعد  یا  قبل  ساعت  دو  که  باشید  مطمئن 
مصرف داروهای ضداسید معده مصرف شود. 
باید  نیز   D ویتامین  در خصوص مکمل های 

به این عدم تداخل توجه کرد. 
توجه داشته باشید که هیچ گونه دارویی را تا 
دو ساعت پس از مصرف داروهای ضداسید 
از  پس  داروها  این  از  نکنید.  مصرف  معده 

کنید. استفاده  غذا  مصرف 

آنتی هیستامین ها
برخی از مکمل های گیاهی ممکن است سبب 
تشدید حالت خواب آلودگی در افراد شود. 
پس توصیه می شود از مصرف همزمان این 
شود.  خودداری  آنتی هیستامین ها  با  داروها 
برای  آن  از  که  والرین  گیاهی  داروی  مثال 
آرامش اعصاب استفاده می شود و شامل گیاه 

است.  سنبل الطیب 
اضطراب  کاهش  در  که  هم  را  کاوا  داروی 
و آرامش اعصاب موثر است، نباید همزمان 

کرد. مصرف  آنتی هیستامین  با 

سرماخوردگی داروهای 
داروهای حاوی افدرین یا سودوافدرین که 
سرماخوردگی  تاثیرات  کاهش  برای  آنها  از 
استفاده می شود را هرگز نباید با مکمل های 
حاوی جینسینگ و زالزالک به طور همزمان 

کرد. استفاده 

داروهای خواب آور
سطح  کاهش  و  حد  از  بیش  خواب آلودگی 
عمده مصرف  از عالئم  تمرکز  و  هوشیاری 

داروهای خواب آور است. 
دیگر  و  داروها  این  مصرف  هنگام  در 
آرام بخش ها از مصرف داروهایی مانند کاوا، 
کنید.  والرین خودداری  لوندر، مالتونین و 

غیراستروئیدی ضدالتهاب  داروهای 
غیراستروئیدی  ضدالتهاب  داروهای 
ایبوپروفن،  آسپیرین،  مانند   )NSAID(
ناپروکسن،  و  اسید  مفنامیک  دیکلوفناک، 
داروهایی هستند که در درمان التهاب مفاصل و 
دردهای عضالنی و نیز سایر دردها کاربرد دارند. 
از  برخی  با  داروها  این  همزمان  مصرف 
ماهی، جینکو و  مکمل هایی همچون روغن 
با عوارض  مینا  داروی گل  همچنین سیر و 

است. همراه  ناخوشایندی 

ضدبارداری قرص های 
با  ضدبارداری  قرص  همزمان  مصرف 
و  آنتی بیوتیک(  )نوعی  ریفامپین  داروی 
همچنین ترکیبات پنی سیلین و تتراسایکلین، 
فنوباربیتال، کاربامازپین، فنی توئین و بسیاری 
داروهای ضدسل و  از ضدصرع های دیگر، 
این  اثر  کاهش  باعث  ضدمیگرن  داروهای 

می شود.  قرص 
عالوه بر این، قرص ضدبارداری باعث افزایش 
انعقادپذیری خون می شود و می تواند باعث 
کاهش اثر بعضی از داروهای ضدانعقاد خون 

وارفارین شود.  همچون 
جذب  کاهش  باعث  همچنین  قرص  این 
بنابراین  می شود  اسیدفولیک  و   B ویتامین 
غنی  منابع  از  نباید  آن  مصرف  دوران  در 
با رنگ  B مثل جگر و سبزی هایی  ویتامین 

سبز تیره مثل اسفناج غافل شوید. از سوی 
دیگر برای عدم تداخل دارویی باید از مصرف 
همزمان این قرص ها با موادی مانند تمشک، 
اکیناسه، جینسینگ، شیرین بیان، فراورده های 

سویا و گل راعی خودداری کرد.

آنتی بیوتیک ها
است  ممکن  مکمل ها  از  برخی  مصرف 
خوراکی  آنتی بیوتیک های  برخی  اثربخشی 
و  مینوسایکلین  داکسی سایکلین،  مانند 
کاهش  برای  دهند.  کاهش  را  تتراسایکلین 
ساعت  دو  حتما  را  مکمل ها  مشکالت  این 

کنید.  مصرف  آنتی بیوتیک ها  از  قبل 
گروه  این  با  است  ممکن  که  مکمل هایی 
دهند، شامل  نشان  منفی  واکنش  داروها،  از 
کلسیم، آهن، منیزیم، پسیلیوم و روی است.
آموکسی سیلین،  مانند  آنتی بیوتیک هایی 
سفیکسیم،  آمپی سیلین،  آریترومایسین، 
سفالکسین، مترونیدازول، ریفامپین، پنی سیلین 
شوند  اسهال  باعث  می توانند  تتراسایکلین  و 
برای جبران کمبودهای بدن، مصرف  بنابراین 
میوه، سبزی، مایعات و سوپ ها در دوره مصرف 

آنتی بیوتیک ها توصیه می شود.

انعقاد خون داروهای 
دکتر گندی متخصص قلب و عروق در مرکز 
قلب Piedmont در آتالنتا معتقد است که 
خوردن سبزی هایی همچون اسفناج و کلم پیچ 
به خصوص آنهایی که از سطح باالی ویتامین 
مغزی  سکته  می تواند خطر  برخوردارند   K
منعقد کننده  داروهای  از  که  بیمارانی  در  را 
استفاده  وارفارین  و  کومادین  مانند  خون 
داروها  اثربخشی  و  دهد  افزایش  می کنند 

کند.  مختل  را 
به اعتقاد دکتر گندی تنها مواد غذایی نیستند که 
ممکن است بر عملکرد داروها تاثیر بگذارند. 
به عنوان مثال مصرف مکمل های ویتامین نیز 
دوز متعادل کننده داروهای ضد انعقاد را کم 
می کند، همچنین استفاده از آنتی بیوتیک ها و 
مسکن ها نیز برای مصرف کنندگان داروهای 

نمی شود.  توصیه  به هیچ عنوان  ضد انعقاد 
برای  که  داروها  برخی  دیگر،  سوی  از 
درمان عالئم سرماخوردگی و آلرژی به کار 
داروهای ضد انعقاد  تاثیر  می توانند  می روند 

کنند. تشدید  را 
پزشکان توصیه می کنند که از مصرف همزمان 
ماهی،  روغن  مانند  غذایی  مواد  و  مکمل ها 
 E ویتامین و  مینا  گل  جینکو،  سرکه،  سیر، 
چرا  شود  خودداری  ضد انعقاد  داروهای  با 

که ممکن است خونریزی های داخلی را به 
باشد.  داشته  همراه 

ضد افسردگی داروهای 
بادام زمینی  کره  و  شکالت  خوردن  اگرچه 
می تواند یک ترکیب خوشمزه باشد اما خوردن 
مهارکننده های  داروهای  گرفتن  و  شکالت 
می تواند   )MAO( مونوآمین اکسیداز 
خطراتی را برای شخص به همراه داشته باشد. 
داروهایی  با  شکالت  خوردن  در حقیقت 
مانند  مونوآمین اکسیداز  مهارکننده های 
فلنزین که در درمان افسردگی تجویز می شود 
بسیار خطرناک است و تا ۱۴ روز نباید از هیچ 
مکمل غذایی استفاده شود چرا که عوارضی 
مانند اضطراب، پریشانی و آرامش بیش از حد 
به همراه دارد. پس، از مصرف همزمان این 
و  والرین  راعی،  گل  سبز،  چای  با  داروها 

کنید. خودداری  جدا  جنسینگ 
چون  داروهایی  همزمان  مصرف  همچنین 
گل  با  سرترالین  و  پاروکستین  فلوکستین، 

بسیار خطرناک است.  راعی و مالتونین 
گریپ فروت  با  هم  ضد اضطراب  داروهای 

اثر دارند.  تداخل 
تریازوالم،  )زاناکس(،  آلپرازوالم  دیازپام، 
داروهای  برخی  و  بوسپیرون  میدازوالم، 
مانند  روان پزشکی  حیطه  در  مورد استفاده 
از  کلومیپرامین  و  فلووکسامین  سرترالین، 

هستند. موارد  این 
داروهای  از  بعضی  که  باشید  داشته  توجه 
ماده  ترشح  افزایش  باعث  ضدافسردگی 
شیمیایی شادی زا سروتونین در مغز می شوند 
و بعضی از مسکن ها نیز تاثیری مشابه دارند، 
در نتیجه مصرف همزمان این داروها با یکدیگر 
مغز  در  ترکیب  این  شدید  افزایش  باعث 
تشویش،  آشفتگی،  دچار  را  فرد  و  می شود 
باال رفتن دمای بدن و افزایش ضربان قلب 

می کند. تنفس  و 

دیابت داروهای 
هنگامی که از انسولین و داروهای دیابت استفاده 
می کنید از مصرف مکمل ها و مواد غذایی که 
افزایش  را  قندخون  ناگهانی  کاهش  احتمال 
می دهند بپرهیزید. استفاده از اسید آلفالیپوئیک، 
کروم، جنسینگ و عصاره پنجه گربه همزمان 

با این داروها توصیه نمی شود.

داروهای ادرار آور
مایعات  مقدار  افزایش  باعث  که  داروهایی 
نام  با  می شوند  ادرار  افزایش  و  بدن  در 
شناخته  ادرارآور  یا  دیوریتیک  داروهای 
منجر  که  داروهایی  مصرف  از  می شوند. 
خون  پتاسیم  افزایش  و  قندخون  کاهش  به 

کنید.  می شود جدا خودداری 
زالزالک،  گلوکوزامین،  کلسیم،  مصرف 
برای  را  نامطلوبی  آثار  پتاسیم  و  شیرین بیان 
استفاده  ادرار آور  داروهای  از  که  افرادی 

دارد.  به همراه  می کنند 

داروهای قلب و فشارخون
مصرف بسیاری از مکمل ها و داروهای گیاهی 
باعث تشدید مشکالت قلبی- عروقی در افراد 

بیماری می شود.  این  دارای 
به خصوص  نارینژین  حاوی  موادی  مصرف 

داروهای  از  که  افرادی  برای  گریپ فروت 
می کنند  استفاده  فشارخون  کاهش دهنده 
سطح  بیشتر  کاهش  با  و  بوده  خطرناک 
فشارخون، مشکالتی را برای بیماران به همراه 

داشت. خواهد 
پتاسیم،  فسفر،  گوارانا،  شیرین بیان،  مصرف 
گل راعی، ویتامین D، آلوئه ورا )به خصوص 
داروهای  از  که  افرادی  در  نیز  آن(  آب 
النوکسین  و  دیتوکسین  مانند  ضدآریتمی 

است.  با خطراتی همراه  می کنند  استفاده 
داروهای ضدآریتمی قلبی و همچنین برخی 
آمیودارون،  مانند  ضدفشارخون  داروهای 
کاردیولول، دیلتیازم، پروپرانولول، آمیلودیپین 
و لوزارتان هم با گریپ فروت تداخل دارند. 
آب گریپ فروت می  تواند جذب آمیودارون 
را در بدن افزایش دهد که موجب بروز آثار 

جانبی این دارو می شود.

درد تسکین دهنده  داروهای 
در هنگام مصرف داروهای تسکین دهنده درد 
و  مالتونین  کاوا،  مصرف  از  کدئین،  مانند 
والرین که آرام بخش هستند جدا خودداری 

کنید. 

کلسترول کاهش دهنده  داروهای 
کاهش دهنده  داروهای  همزمان  مصرف 
با   )Lipitor( لیپیتور  مانند  خون  کلسترول 
مشکالتی  ایجاد  باعث  انار  و  گریپ فروت 

در این افراد می شود.
همچنین از مصرف همزمان داروهایی مانند 
کاهش  به  که  سیمواستاتین  و  لووستاتین 
نیاسین،  آهن،  با  می کند  کمک  چربی خون 

ویتامین A و گل راعی خودداری کنید. 
داروهای خانواده استاتین ها مثل لوواستاتین، 
داروهای  که  سیمواستاتین  و  آترووستاتین 
پایین آورنده کلسترول خون هستند، با مصرف 
مصرف  حتی  دارند.  تداخل  گریپ فروت 
گریپ فروت  آب  با  گروه  این  داروهای 
و  شده  عضالنی  تخریب  موجب  می  تواند 

باشد. داشته  آثار کشنده 

تیروئید داروهای 
گیاه  آیودین،  کلسیم،  همزمان  مصرف  از 
گیاه  و  سویا  فراورده های  کلپ،  دریایی 
مانند  تیروئید  داروهای  با  ویتانیا  دارویی 

کنید.  خودداری  جدا  تیروکسین 

آهن مکمل 
مصرف همزمان قرص آهن که برای درمان 
با شیر  استفاده می شود،  مشکالت کم خونی 
را  خود  خاصیت  و  داده  واکنش  لبنیات،  و 

از دست می دهد.

نکته آخر
جدا از تمام این توصیه ها درباره تداخل داروها 
و مکمل ها، همواره مطمئن ترین شیوه برای 
دور ماندن از این نوع عوارض این است که 
اگر از مکمل، ماده غذایی یا داروهای گیاهی 
خاصی استفاده می کنید، حتما موضوع را با 

پزشک خود در میان بگذارید.
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چه داروهایی را همراه کدام مکمل ها نخوریم؟

نبرد داروها با مکمل ها 
یادداشت

ارو
ر د

خبـ

خواص دارویی نعناع فلفلی
چند روز قبل به دلیل سرماخوردگی و آبریزش بینی به 
یک پزشک داخلی در هانوفر آلمان مراجعه کرده بودم. 
فقط استراحت، مصرف میوه و سوپ تجویز کرده بود. 
نه تنها حالم خوب نشده بود، بلکه بینی ام هم کامال کیپ 
شده بود. احساس تب و سردرد داشتم و تمام بدنم درد 
می کرد. دوباره با شکایت به مطب دکتر رفتم و این بار 
برایم قرص و بخور منتول یا همان نعناع تجویز کرد. از 
او خواستم تا برایم قرص استومینوفن یا داروهای موثرتر 
تجویز کند. ولی دکتر به یک جمله اکتفا کرد: غذای شما همان داروی 
شماست! قرص منتول را خریدم و یک روز دیگر استراحت کردم. روز 
بعد کامال احساس سالمتی می کردم و باورم نمی شد که فقط با استراحت 

و مصرف نعناع توانسته ام سرماخوردگی  را شکست دهم.
این اتفاق بارها برای دیگر دوستانم در آلمان رخ داده است. تجویز بی رویه 
دارو ممنوع است و حتی االمکان از داروهای گیاهی برای درمان استفاده 
می شود اما متاسفانه در ایران با پیشینه ۴هزار ساله در علم گیاهان دارویی 
کمتر از 20 درصد محصوالت داروخانه ای کشور، گیاهی است. علم غذا 
دار  یا Nutraceutical روز به روز در حال گسترش است. غذا دارو 
هر ترکیب غذایی غیرسمی است که فواید سالمت بخشی آن ازجمله در 
درمان و پیشگیری از بیماری ها به صورت علمی ثابت شده باشد. به همین 
دلیل قصد دارم اطالعاتم را مورد گیاهان دارویی و غذاداروها با شما به 

اشتراک بگذارم و برای شروع چه گیاهی بهتر از نعناع فلفلی!
از هر ۱0 خانه، معموال در 8 خانه محصولی از این گیاه دارویی پیدا می شود. 
این گیاه به صورت سبزی تازه، سبزی خشک، چای و دمنوش، ادویه، عرق 
نعناع و حتی قرص نعناع قابل استفاده است. نعناع فلفلی نوعی گیاه علفی 
است که ترکیبی از نعناع و پونه آبی است و عطر و رایحه بیشتری نسبت 
به نعناع معمولی دارد به همین دلیل معموال برای تهیه دمنوش، عرق نعناع 
و حتی در داروسازی از این گیاه استفاده می شود. در این گیاه ماده ای به 
نام منتول  وجود دارد که اغلب خواص سالمت بخش این محصول را به 
همین ماده نسبت می دهند. تا امروز بیش از ده ها ترکیب دارویی دیگر از 

این گیاه شفابخش استخراج شده است.
اولین و مهمترین خاصیت نعناع آثار ضد درد آن است و به همین دلیل برای 
مشکالت گوارشی و نفخ مورد استفاده قرار می گیرد. ولی استفاده از عصاره 
این گیاه در پمادها جهت تسکین دردهای عضالنی مرسوم است. نعناع در 
طب سنتی  گیاهی با طبع گرم و خشک است و برای رفع سردمزاجی مورد 
استفاده قرار می گیرد. همچنین استفاده از چای یا دمنوش نعناع عالوه بر 
خواص دارویی بسیار خوش عطر و دلچسب و با توجه به اینکه محدودیت 
مصرف ندارد، می تواند بهترین گزینه جایگزین برای چای سیاه باشد. نعناع 
فلفلی تسکین دهنده و ضد آلرژی نیز هست و خواص ضد میکروبی باالیی 
دارد. به همین دلیل از این گیاه در خمیردندان جهت جلوگیری از عفونت 
لثه ها استفاده می شود. از طرف دیگر نعناع فلفلی می تواند در رژیم الغری 
جایگاه ویژه ای داشته باشد. زیرا با پاکسازی کبد می تواند موجب تنظیم 
سوخت و ساز بدن و چربی سوزی بهتر شود. در آخر توصیه بر این است که 
هم برای تنوع و هم برای اثر بخشی بیشتر دمنوش نعناع را با دیگر گیاهان 
دارویی ترکیب کنید. برای مثال اگر احساس سرماخوردگی دارید دمنوش 

آویشن، زنجبیل، لیمو و نعناع بهترین گزینه محسوب می شود. 

منابع مالی تامین دارو 
در بودجه ۱۴۰۱ کافی نیست

علی اصغر باقرزاده، عضو هیات رئیسه کمیسیون 
تلفیق بودجه ۱۴0۱ مجلس عنوان کرد:  »در 
نشست با حضور مسووالن سازمان غذا و دارو 
آثار و تبعات حذف ارز ۴200 تومانی مورد 

بررسی قرار گرفت.«
به گزارش »سالمت« به نقل از خانه ملت، دبیر 
اول کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴0۱ 
کل کشور در تشریح نشست این کمیسیون گفت: »آثار و تبعات حذف 
ارز ۴200 تومانی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی سیاست دولت برای 
تامین داروی مورد نیاز مردم در سال آینده در نشست امروز با حضور 
مسوول سازمان غذا و دارو و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و مرکز 

پژوهش های مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.«
وی ادامه داد: »یکی از مباحث مطرح شده در این جلسه زمان سنجی مناسب 
برای حذف ارز یارانه ای در کشور بود و نمایندگان این سوال و دغدغه را 
داشتند که آیا اکنون شرایط و ظرفیت الزم در حوزه زیرساخت های اجتماعی، 

اقتصادی، سیاسی و امنیتی برای اجرای چنین برنامه ای وجود دارد یا نه؟«
دبیر اول کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴0۱ تاکید کرد: »بحث بعدی 
این بود که در صورت حذف ارز ۴200 تومانی، آیا منابعی که دولت در 
الیحه بودجه سال ۱۴0۱ برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی قرار داده، 
کافی است یا خیر و اینکه در صورت کافی بودن منابع مالی، آیا زیرساخت 
الزم برای اجرای این موضوع وجود دارد؟ زیرا در بحث راه اندازی نسخه 
الکترونیکی یا پوشش بیمه ای 8 میلیون نفر افراد بدون بیمه هنوز اقدام موثری 

انجام نشده و دولت اعالم کرده زیرساخت آن فراهم نیست.«
باقرزاده افزود: »دولت در الیحه بودجه سال آینده حداقل ۴0 هزار میلیارد 
تومان منابع مالی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی قرار داده است که 
براساس شواهد، قرائن و مستندات این میزان کافی نیست. حداقل باید 
۷0 هزار میلیارد تومان در این زمینه منابع مالی در نظر گرفته شود و به 
صورت واقعی و کافی باید ۱0۵ هزار میلیارد تومان بودجه برای حوزه 
دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه سال آینده تعیین شود.« وی در پایان 
گفت: »دغدغه ها در مورد موضوع دارو در نشست های دیگر با مسووالن 
دولتی برای بررسی همه جوانب بحث حذف ارز ۴200 تومانی در سال 

آینده مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.« 

 بهروز مرادی
پژوهشگر گیاهان 

دارویی
 پیمان 

صفردوست
 الناز 

عبداللهی

مصرف همزمان برخی مکمل ها و 
داروها می تواند عوارضی را برای 

مصرف کننده ایجاد کند. شاید برای 
شما هم پیش آمده که پس از مصرف 

برخی داروها یا برخی خوراکی ها 
دچار مشکالت زیادی مانند سردرد، 

حالت تهوع و دل درد شده باشید اما 
این مشکالت ممکن است به همین 

مشکالت خفیف محدود نشود و 
مشکالت بیشتری را برای بیماران به 

همراه داشته باشد
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وزن  و  قد  و  ساله اید  چند  زهرا!  خانم   :
فعلی تان چقدر است؟

۳۶ ساله ام، قدم 170 سانتی متر است و وزنم 42 کیلوگرم.
: از کودکی الغر بودید؟

نگران سالمت  مادرم  باعث شده  موضوع  این  و  بله 
به  به پزشکان مختلفی مراجعه کردیم و  باشد و  من 
توصیه آنها آزمایش های مختلفی دادم، انواع آزمایش های 
هورمونی و انگل و... البته خوشبختانه نتیجه هیچ کدام 
از آنها مشکلی را نشان نداد و دچار پرکاری تیروئید 

هم نبودم.
: تشخیص پزشکان چه بود؟

 گفتند هیچ مشکلی ندارم و توصیه کردند به متخصص 
تغذیه مراجعه کنم. متخصص تغذیه از مادرم درباره 
تا شب می خوردم  از صبح  آنچه  رژیم غذایی و هر 
پرسید و در نهایت گفتند تغذیه ام مشکلی ندارد و به 

دلیل اینکه متابولیسم بدنم باالست، وزن نمی گیرم.

: فعالیت بدنی زیادی داشتید؟
۵ سال حرفه ای دو و میدانی کار کردم. هر روز تمرین 
داشتم ولی از سال 1۳87 تا االن ورزش جدی نکردم 
بدنسازی  و  پیالتس  ایروبیک،  اوقات  بعضی  فقط  و 
رفتم. البته دوره هایی که ورزش می کنم وزنم به 44-4۵ 

کیلوگرم می رسد.
: بعد از دوران بارداری هم وزنتان اضافه نشد؟
 14 بارداری  دو  در دوران هر  دارم و  فرزند  من دو 
کیلوگرم وزن اضافه کردم که کمتر از یک ماه بعد از 

زایمان به وزن قبل برگشتم.
: هیچ روش و رژیم خاصی را امتحان نکردید؟
تا زمانی که تحت نظر متخصص تغذیه بودم و مو به 
مو به توصیه هایشان عمل می کردم، 4-2 کیلوگرم به 
رژیم خود  و  می شدم  اما خسته  می شد  اضافه  وزنم 
گیاهی  چاق کننده  پودر  هم  دوره  یک  کردم.  رها  را 
از عطاری گرفتم و خوردم و 10 کیلوگرم در مدت 

را نخوردم و  تثبیت کننده  پودر  اضافه کردم ولی  کم 
دوباره الغر شدم.

: در طول روز چه برنامه غذایی ای دارید؟
سه وعده اصلی صبحانه و ناهار و شام، دو میان وعده 
شامل چای با کیک یا شیرینی یا شکالت. آخر شب یا 
موقع نماز صبح هم معموال احساس گرسنگی می کنم و 
کیک با آب پرتقال و در طول روز چند میوه می خورم.

: سوال شما از متخصصان چیست؟
و  است   8۵-90 عادی  حالت  در  من  قلب  ضربان 
نمی دانم دلیلش چیست. می گویند شاید دلیلش سوخت 
و ساز باال در بدنم باشد. االن ورزش نمی کنم و فعالیت 
خاصی هم ندارم مخصوصا به دلیل شیوع کرونا بیرون 
نمی رویم، با وجود این کم تحرکی، وزنم هیچ تغییری 
پیاده روی  نکرده است. قبال حداقل روزی ۳0 دقیقه 
داشتم. ترجیح می دهم به وزن 48-47 کیلوگرم برسم 

و دوست دارم راهش را پیدا کنم.

خانم زهرا که وزنش از 43 کیلوگرم باالتر نمی رود، می گوید: 

دلم می خواهد حداقل 5 کیلوگرم به وزنم اضافه شود!

سرعت متابولیسم 
علت های مختلفی دارد!

 دکتر هاله چهره گشا/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

بعضی از آدم ها از اضافه وزن ناراضی ا ند و به هر دری می زنند تا الغر 
شوند. آنهایی هم که تناسب اندام دارند، مدام مراقبند که مبادا چاق شوند. 
تمام خوراکی های  با وجود خوردن  همیشگی  ما الغری  از  خیلی  برای 
دلخواه و پرکالری، رویایی است اما برای مهمان این هفته »میزگرد تغذیه« 
این ویژگی چندان خوشایند نیست. او بارها به متخصص تغذیه مراجعه و روش های دیگر 
این  در  متخصصان »سالمت«  برسد.  دلخواهش  وزن  به  نتوانسته  اما  کرده  امتحان  هم  را 

میزگرد خانم زهرا را راهنمایی کرده اند.

 زهراسادات 
صفوی

»میزگرد تغذیه« درباره مشکل الغری خانم زهرا 
باحضور دکترمحمدرضا وفا متخصص تغذیه، 

دکترهاله چهره گشا فوق تخصص غدد درون ریز 
و متابولیسم و دکترمحمدرضا رجبی متخصص قلب

هیـچ رژیـمی 
مـرا چـاق نکـرد!

: آقای دکتر! با توجه به شرح حال این 
خانم، اولین توصیه های شما چیست؟

اگر واقعا در شرایط استراحت ضربان قلبشان بین 80 
و باالتر است، حتما باید به متخصص قلب مراجعه 

کنند تا وضعیت قلبشان کامال بررسی شود. 
دوم اینکه راه اضافه وزن این نیست که شیرینی و 
شکالت بیشتر بخورند و راهش این هم نیست که 
از عطاری پودر بگیرند چون همانطور که خودشان 
اظهار  کردند، روش های موقتی است و حتی می تواند 
به ایشان صدمه بزند و سالمتشان را به خطر بیندازد.

: در این باره بیشتر توضیح می دهید؟
بعضی از خوراکی ها مثل شیرینی و شکالت، کیفیت 
متفاوتی دارند و بعضا ترکیبات آنها نامناسب است. 
کاکائوهایی که در بازار مصرف هستند، از نوع بسیار 
نامرغوب است و بدترین نوع چربی را دارد که به 
شدت برای سالمت بدن؛ از مغز و قلب گرفته تا دیگر 
اعضا و جوارح ضرر دارد و احتمال ابتال به بیماری های 
متابولیک مثل دیابت را بیشتر می کند و به بدن آسیب  

جدی می زند و التهاب را در بدن زیاد می کند. 
طبق توصیه سازمان جهانی بهداشت، کل مقدار قندهای 
ساده ای که یک انسان بالغ و سالم در روز می تواند 
بخورد، نباید بیشتر از 10 درصد کل کالری مصرفی 
او باشد یعنی حتی در رژیم هایی که برای اضافه وزن 
می دهیم، یک مقدار کالری را بیشتر از نیاز روزانه 
فرد در نظر می گیریم و در نهایت 10 درصد کل این 
کالری از قندهای ساده است. البته هنوز سنشان نسبتا 
کم است ولی با این رویه، در درازمدت عامل خطر 
یا ریسک فاکتور را برای بروز بیماری های متابولیک 

در خودشان زیاد می کنند. 
: پس راه درست دریافت کالری بیشتر 

برای اضافه کردن وزن چیست؟
بسیار مهم است که اگر می خواهیم کالری ها را زیاد 
 کنیم، به طور متناسب از همه گروه های غذایی باشد و 
مهم ترین گروه غذایی که می تواند کالری را در برنامه 
غذایی زیاد کند و جزو خوراکی های سالم محسوب 
می شود، روغن  های مایع گیاهی و در بهترین حالت، 

روغن زیتون فرابکر است. جایگزین های آن، ذرت، 
سویا، کانوال و آفتابگردان و کنجد هستند. همانطور 
که می دانید روغن های مایع گیاهی نباید حرارت ببینند 
بنابراین اگر می خواهند کالری دریافتی شان را زیاد کنند، 
این روغن ها را روی غذاهای اصلی یا ساالدشان به 
صورت خام و سالم اضافه  کنند. اگر برای سرخ کردن 
و در طبخ غذا با حرارت زیاد از این روغن ها استفاده 
شود، حتی ممکن است اثرات مخرب و نامناسب 

هم داشته باشد.
: افزایش تعداد وعده های غذایی به اضافه 

وزن کمک نمی کند؟
نکته اساسی دیگر در تنظیم کالری برای کسانی که 
وزنشان کم است، این است که حتما با توجه به شغل 
و موقعیت اجتماعی و زندگی خانوادگی، برنامه ریزی 
و مدیریت دقیق داشته باشند که وعده های غذایی 
روزانه شان را زیاد و مقدار غذا را در هر وعده کم کنند. 
به هیچ عنوان به چنین افرادی توصیه نمی کنیم که زیاد 
غذا بخورند چون این توصیه ناکارآمد و غیرمنطقی 
است. در واقع، فقط جنبه کمی مطرح نیست بلکه 
جنبه کیفی هم اهمیت دارد. نباید به زور و اجبار مقدار 
یا حجم  غذایی که مصرف می کنند، زیاد شود. باید 
وعده های غذایی زیاد و مقدار غذا در هر وعده کم 
شود ولی عمدتا خوراکی هایی مصرف شود که تازه 

و نرم باشند؛ یعنی به جویدن زیاد نیاز نداشته باشد.
: چرا؟

تصور کنید نانی که در صبحانه مصرف می  کنید، کمی 
بیات شده باشد، افراد عادی هم نمی توانند آن را راحت 
بخورند چه رسد به کسی که الغر است و اشتهایش هم 
نسبت به دیگران ممکن است کمتر باشد. نان صبحانه 
یا گوشتی که همراه ناهار و شام مصرف می کند باید 

تازه، نرم و گرم باشد و به جویدن زیاد نیاز نداشته 
باشد چون اگر غذا زیاد جویده شود، باعث خستگی 
عضالت ماستوئید می شود. ایمپالس های عصبی به 
مغز می رسد و حالت سیری زودتر اتفاق می افتد ولی 
اگر این خوراکی ها نرم و با طعم و مزه ای باشد که 
فرد آن را دوست دارد، روی میزان پذیرش غذا خیلی 

تاثیرگذار است.
 از نظر روان شناختی هم باید طعم، رنگ، مزه، بو، 
بافت غذا مطابق با میل و سلیقه فرد باشد و در موقع 
غذاخوردن با آرامش غذا بخورد. هرگونه استرس یا 
هیجان حین مصرف غذاهای اصلی به شدت روی 
دریافت کلی غذا در آن وعده غذایی اثر منفی می گذارد. 
در کل، مسائل روانی حین مصرف غذا باید در نظر 
گرفته شود؛ با آرامش غذا بخورند و اگر وعده ها را 
زیاد کنند، مقدار غذا را کم کنند، از نظر گوارشی 
هم باعث می شود که کالری و مواد مغذی در برنامه 

خوراکی ایشان ارتقا پیدا کند. 
یکی از عواملی که باعث می شود سالمت غذا خوردن 
کاهش پیدا کند، مصرف زیاد چای، قهوه، نسکافه یا 
نوشیدنی های این چنینی است چون مدر هستند و 
باعث از دست رفتن آب بدن می شوند. بعضی افراد به 
این شرایط عادت کرده اند چون مرکز تشنگی و سیری 
در هیپوتاالموس نزدیک هم است، می تواند باعث اثر 
منفی روی غذاخوردن شود. بهترین نوشیدنی برای 
این گونه افراد آب است، نه به این معنی که زیاد هم 
آب مصرف کنند ولی کوچک ترین خشکی مخاط 
دهان و بدن را با نوشیدن یک یا دو جرعه آب در طی 
روز پاسخ دهند به گونه ای که مثال در وعده غذایی 
اصلی موقع ناهار و شام نباید خیلی تشنه و خیلی 
گرسنه باشند چون اگر مقدار زیادی غذا بخورند، 

مقدار زیادی هم آب بنوشند، باعث سوء هاضمه و 
سوء جذب می شود و روی مصرف مواد مغذی و 
کالری اثر سوء می گذارد. این نکات اگر زنجیره وار به 
هم متصل و مرتبط هستند و برای رسیدن به نتیجه 

دلخواه باید به همه آنها توجه کنند.
: آقای دکتر! داروهای اشتهاآوری که در 
داروخانه ها و جاهای دیگر وجود دارد، به ایشان 

کمکی می کند؟
این داروها هم مثل همان پودری که از عطاری گرفتند و 
ما نمی دانیم چه بوده، اثر موقت دارند. مثال سیپروهپتادین 
کمک می کند اشتها بیشتر شود و روی مراکز گرسنگی 

در هیپوتاالموس اثر می گذارد ولی اثرش کامال موقت 
است. به محض اینکه مصرف آن را قطع کنند، دوباره 
همان آش و همان کاسه است. غذاخوردن یک مساله 
چند انضباطی است؛ یعنی اگر آن دارو را هم بخورند 
و همین نکاتی که عرض کردم، رعایت نشود، اثر دارو 
خیلی موقت است و ممکن است جواب بگیرند و 
ممکن است اصال جواب نگیرند. بهترین راه رعایت 
همان نکاتی است که گفتم؛ مسائل روانی، انتخاب غذا، 
هیجان و تند غذاخوردن و... بگذارید برایتان مثالی بزنم؛ 
اگر فردی نیم ساعت قبل از ناهار شکالت و شیرینی 
بخورد، اشتهایش از بین می رود. مادربزرگ های قدیمی 
هم این نکته را می دانستند که می گفتند بالفاصله قبل 
از غذای اصلی تان شیرینی و شکالت نخورید چون 
وقتی کسی خوراکی شیرین درست قبل از غذای 
اصلی مصرف می کند، قندش به فاصله نیم ساعت 
باال می رود و احساس سیری موقتا به وجود می آید. 
قند باال در بدن یک فرد سالم هم سم است و بدن 
سالم به سرعت مقدار زیادی انسولین متناسب با قندی 
که وارد خون شده، ترشح می کند که به سرعت قند 
را پایین می آورد و 4۵ دقیقه بعد فرد ضعف می کند 
ولی دیگر موقع غذاخوردنش گذشته است و دوباره 
شیرینی و شکالت می خورد. در نتیجه ممکن است 
کالری را بگیرد ولی مواد مغذی مهمی مثل روی، 
آهن، کلسیم، ویتامین C از طریق خوراک باید تامین 
شود، تامین نمی شود. از لحاظ کیفی حتی بعضی از 
جنبه های سوءتغذیه ای هم می تواند روی دریافت غذا 

اثر منفی بگذارد. 
من احتمال می دهم کیفیت غذاخوردن، انتخاب غذا و 
رفتارهای غذایی  این خانم ایراد دارد و توصیه می کنم 
که حتما با متخصص تغذیه مشورت داشته باشند و 
برنامه غذایی مناسبی بگیرند چون اگر کالری را از منابع 
نامتناسبی مثل قند یا شیرینی  بگیرند، ممکن است وزنشان 
کمی زیاد شود ولی ترکیب بدنشان به هم می خورد. 
مخصوصا که نزدیک سنین میانسالی هم هستند و اگر 
فقط بافت چربی بدنشان زیاد شود، مشکل ساز است. 

مساله فقط افزایش وزن نیست، 

تاکید دکتر محمدرضا وفا به سوژه »میزگرد تغذیه«

غذا خوردن یک مساله چند انضباطی است!
بسیار مهم است که اگر 

می خواهیم کالری ها را 
زیاد  کنیم، به طور متناسب 

از همه گروه های غذایی 
باشد و مهم ترین گروه غذایی که می تواند 

کالری را در برنامه غذایی زیاد کند و 
جزو خوراکی های سالم محسوب می شود، 

روغن  های مایع گیاهی و در بهترین حالت، 
روغن زیتون فرابکر است. جایگزین های 

آن، ذرت، سویا، کانوال و آفتابگردان 
و کنجد هستند. همانطور که می دانید 

روغن های مایع گیاهی نباید حرارت 
ببینند بنابراین اگر می خواهند کالری 

دریافتی شان را زیاد کنند، این روغن ها 
را روی غذاهای اصلی یا ساالدشان به 

صورت خام و سالم اضافه  کنند

 

وقتی صحبت از متابولیسم می شود به معنی تمام فعل و انفعاالتی است که به طور 
شیمیایی در بدن اتفاق می افتد. در این بین عنوان metabolic rate یا سرعت و 
مقدار متابولیسم به معنی مقدار انرژی یا کالری است که بدن شما مصرف می کند. این 
انرژی با توجه به اینکه در حالت استراحت یا ورزش یا خواب یا فعالیت مختصر قرار 
داشته باشیم، نام های مختلف می گیرد مثال سرعت متابولیسم در استراحت، سرعت 

متابولیسم پایه، مقدار انرژی مصرفی برای هضم غذا و...
علت های مختلفی می تواند روی این مقدار متابولیسم اثر بگذارد؛ سن، توده عضالنی 
بدن، سایز و جثه بدن، دمای محیط، فعالیت بدنی و توازن هورمون های بدن. سرعت 
متابولیسم در بین افراد مختلف از زمان تولد می تواند متفاوت باشد، البته نقش ژنتیک 
هم در این موضوع تا حدی موثر دانسته شده است و گاهی سابقه قبلی این شرایط 

در افراد خانواده فرد دیده می شود.
پس ما بر اساس اینکه سرعت متابولیسم بدنمان چقدر باشد، ممکن است جزو 
افراد با متابولیسم سریع شناخته شویم که نشانه هایش را خواهم گفت یا اینکه در 
گروه افراد با متابولیسم کند قرار گیریم ولی از این جمله نمی توان نتیجه گرفت که 
سرعت متابولیسم در همه افراد چاق کند است چون بر خالف آنچه تصور می شود، 
اتفاقا سرعت متابولیسم در حالت استراحت و سرعت متابولیسم کلی افراد چاق 
باالتر از افراد با وزن نرمال است. ممکن است علت آن باالتر بودند توده عضالنی 
این افراد باشد و اینکه نیاز بیشتری به متابولیسم دارند. البته نتایج بررسی ها در این 

زمینه قطعی نیست. 
نکته مهم این است که قبل از اینکه بخواهیم افراد را به این دو گروه تقسیم کنیم، 
الزم است بیماری هایی که می توانند باعث کاهش وزن ثابت و وزن گیری افراد شوند، 
بشناسیم؛ پرکاری تیروئید، دیابت، بیماری های سوء جذب مانند بیماری سلیاک که همراه 
کم خونی و اسهال است، سایر بیماری های التهابی دستگاه گوارش، انواع عفونت های 
نهفته، بیماری های روانی مانند افسردگی، اختالالت هورمونی دیگر مانند کم کاری 
غده فوق کلیه یا هیپوفیز و در نهایت هر بیماری ای که باعث افزایش سوخت و 
ساز بدن شود و بدن نتواند از پس آن بربیاید. عالوه بر اینها، بیماری های مادرزادی 
که روی رشد جنین در رحم مادر می تواند تاثیر بگذارد، در صورت عدم درمان 
می تواند تا دوران بزرگسالی هم ادامه یابد. البته این بچه ها اغلب به طور متناسب 

وزن کم و قد کوتاهی خواهند داشت. 
اما نشانه های افراد با متابولیسم سریع کدامند؟ این افراد به سختی وزن خود را 
افزایش می دهند و به سختی وزن خود را در محدوده مورد نظر حفظ می کنند. از 
تعریق مکرر و پرانرژی بودند و ضربان قلب سریع تر و افزایش تعداد تنفس و 
باال بودن دمای بدن حتی بدون انجام فعالیت خاصی شکایت دارند، دفعات اجابت 
مزاج و دفع ادرارشان ممکن است زیاد باشد و چرخه عادت ماهانه در خانم ها با 
این شرایط نامنظم می شود. در مجموع جثه کوچک و ساختار استخوانی کوچک 
دارند، الغرند و به سختی وزن اضافه می کنند. نهایتا چه توصیه هایی برای افراد 
با متابولیسم سریع می توان داشت؟! از نظر تغذیه ای توصیه می شود هر 2-4 
ساعت غذا بخورند و درصد کالری دریافتی از کربوهیدرات هایی مانند جوی 
دوسر و سیب زمینی و... و میوه ها مانند موز، انبه، هلو، آناناس و ... و سبزی ها 
مانند هویج و گل کلم و... و اسنک های مقوی مانند انواع آجیل ها و مغزها باشد. 
توجه کنیم که مواد غذایی مورد نیاز به صورت ۶0-۵0 درصد کربوهیدرات و 
2۵ درصد چربی و 2۵ درصد پروتئین باشد. البته بهترین کار مشورت با متخصص 
تغذیه برای تعیین رژیم غذایی مورد نیاز فرد به شکل شخصی سازی شده است. 
از نظر فعالیت بدنی توجه شود که فعالیت های با شدت کم و در مدت کم توصیه 
می شود ولی اقدامات قبل و بعد از ورزش که شامل مصرف مواد سرشار از 
کربوهیدرات مثال نان با کره و مربا یا میوه توصیه می شود. در طول ورزش هم 
مصرف مایعات توصیه می شود. اما تاکید بر آن است که به هیچ عنوان برای افزایش 
وزن سراغ مواد غذایی بی کیفیت و ناسالم نروند و حتما به سالمت خود و غذای 

مصرفی شان توجه کافی داشته باشند.

نگاه متخصص تغذیه

شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذیه« باشید. كافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید. روشي كه سوژه هاي »میزگرد تغذیه« 
براي كاهش یا افزایش وزن خود ارائه مي دهند لزوما مورد تایید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

نگاه فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم



دیده بان تغذیه شماره هشتصدوبیست ونه   دو بهمن هزار و چهارصد8

: خانم دکتر! همان طور که شاهد هستید 
امسال به ویژه 6 ماه دوم سال، قیمت لبنیات، 
گوشت، تخم مرغ و برنج به طور بی سابقه ای باال 
رفته است در حالی که درآمد مردم به این نسبت 
باال نرفته است. چگونه می توان در این شرایط 

صحبت از تغذیه مناسب داشته باشیم؟!
همان طور که اشاره کردید، در حال حاضر دغدغه و 
نگرانی ما به دلیل تبعات اقتصادی کرونا و افزایش 
قیمت مواد غذایی و تورم است که باعث افزایش 
قیمت روزانه مواد غذایی شده است. این موضوع 
می تواند بر وضعیت غذایی مردم تاثیر بگذارد زیرا 
وقتی درآمد خانواده کفاف تامین هزینه های تغذیه ای 
را ندهد، به دلیل عدم دسترسی به منابع پروتئینی یعنی 
لبنیات، گوشت، تخم مرغ و حبوبات انتظار می رود 
که وضعیت سوء تغذیه در بچه ها بیشتر شود و ما 
شاهد شیوع بیشتر سوء تغذیه و کمبود ریزمغذی ها 
خواهیم بود. به ویژه در دهک های درآمدی پایین 
این قضیه بیشتر مصداق پیدا می کند بنابراین، اگر 
اقدامات جبرانی انجام نشود و قیمت موادغذایی 

کنترل نشود ناامنی غذایی بیشتر خواهد شد.
: آیا دولت مکانیسم های حمایتی در 

این  زمینه در نظر گرفته است؟
 دولت با مکانیسم های جبرانی مثل پرداخت یارانه 
کمک معیشت و صدور بن کارت ها سعی دارد 
کمک کند تا دهک های درآمدی پایین تر بتوانند مواد 
غذایی را با قیمت مناسب تهیه کنند. ما تخصیص 
یارانه به منابع پروتئینی و ریزمعذی ها را پیگیری 
می کنیم و علت آن، کمبود ریزمغذی ها مثل آهن 
و کمبود روی و ویتامین A، در اثر مصرف ناکافی 
منابع پروتئینی به ویژه پروتئین حیوانی و به دنبال 

آن سوء تغذیه در کودکان و نوجوانان است.
: در چند روز اخیر خبرهایی مبنی بر 
افزایش قیمت قند و شکر و حمایت وزارت 
بهداشت از این افزایش قیمت منتشر شد اما 
سوال اینجاست که در شرایطی که بقیه مواد 
غذایی گران است، آیا افزایش قیمت قند و شکر 

توجیحی برای سالمت مردم دارد؟
 از دیدگاه سالمت مصرف بی رویه قند و شکر و 
روغن و نمک تهدیدکننده سالمت است و اگر 
می گوییم بیش از 76 درصد علت های مرگ و میر 
در کشور به دلیل دیابت، بیماری های قلبی-عروقی، 
سرطان ها و چاقی )60 درصد مردم دچارچاقی 

و اضافه وزن هستند( است، یک علتش تغذیه 
نامناسب است. تغذیه نامناسب یعنی مردم بیش از 
نیاز توصیه شده قند و شکر، نمک و روغن مصرف 
می کنند بنابراین دیدگاه وزارت بهداشت این است 
که سیاست ها باید در جهت کاهش مصرف قند، 
نمک و چربی و افزایش مصرف میوه و سبزی، 
حبوبات و شیر و لبنیات باشد که نقش اساسی 
در پیشگیری از بیماری ها دارند بنابراین، افزایش 
قیمت شکر و قند از نظر وزارت بهداشت جای 
نگرانی ندارد. البته باید به این موضوع هم اشاره کنم 
که همزمان با گران کردن شکر باید شیر، گوشت، 
لبنبات و حبوبات ارزان شود تا تعادل بین نیازهای 
تغذیه ای مردم ایجاد شود چون در حال حاضر، 
تقریبا از 30 تا 40 درصد سفره های غذایی مردم 
گوشت و لبنبات حذف شده یا کاهش پیدا کرده 

است و باید دراین زمینه فکری کرد.
: شما سال گذشته هم به موضوع کمک 
معیشت اشاره کردید. در حال حاضر این کمک 

معیشت چگونه داده می شود؟ آیا نقدی است یا 
مواد غذایی داده می شود؟

کاری که وزارت بهداشت انجام می دهد این است که 
خانواده های نیازمند را یعنی افرادی که کودک مبتال 
به سوء تغذیه یا خانم باردار مبتال به سوء تغذیه دارند، 
توسط خانه های بهداشت و پایگاه های سالمت 
شناسایی می کند و بعد به کمیته امام)ره( ارجاع 
می دهد تا تحت پوشش برنامه حمایت تغذیه ای 
قرار بگیرند. این کمک به صورت کمک نقدی، 
پولی به حساب افراد شناسایی شده، واریز می شود 
اما چون مبلغی که داده می شود، بسیار کم است، 
خیلی نمی تواند کمبودهای غذایی را جبران کند 
بنابراین، باید این مبلغ افزایش پیدا کند ولی روش 
بهتر این است که به جای یارانه نقدی به صورت 
بن کارت یا کارت خریدی باشد که افراد بتوانند 
اقالم غذایی تعریف شده را بخرند. یک اقدام دیگر 
کمک معیشتی بود که وزارت رفاه سال گذشته برای 
خانواده هایی که کودک دچار سوء تغدیه داشتند، 

در نظر می گرفت و هر ماه مبلغی واریز می شد 
ولی امسال هنوز انجام نشده است. واقعیت این 
است که اگر قیمت مواد غذایی باالتر برود که 

انتظار می رود با حذف ارز دولتی باالتر برود؛ این 
کمک ها جوابگو نیاز مردم نیست و باید یارانه برای 

گوشت، شیر، ماهی و منابع پروتئینی داده شود.
: یک موضوع خیلی مهم در این 2 
سال گذشته این است که میزان فعالیت بدنی 
مردم به دلیل محدودیت های کرونایی بسیار 
کمتر شده، به همین علت مردم و حتی کودکان 
چاق تر شده اند. این در حالی است که وزارت 
بهداشت مدام آمار می داد که60 درصد مردم 
چاقند یا اضافه وزن دارند. در این زمینه چه 

اقداماتی انجام داده اید؟
 ما امسال در بسیج تغذیه بر کنترل وزن و چاقی 
تاکید داریم چون احتمال ابتال به کرونا 2تا 3برابر 
در افراد چاق بیشتر است و شدت بیماری در 
آنها بیشتر است. وقتی قیمت مواد پروتئینی گران 

است مردم به منابع کربوهیدراتی مثل نان، برنج 
و سیب زمینی رومی آورند که ارزان تر هستند یعنی 
سهم این مواد غذایی در سفره مردم بیشتر می شود 
و سیری شکمی ایجاد می کند  چون زیاد از حد 
می خورند، دچار اضافه وزن و چاقی می شوند. 
همین چاقی خطر شیوع بیماری های غیرواگیر را 
بیشتر می کند و احتمال ابتال به کرونا بیشتر می شود. 
به ویژه در این شرایط دهک های درآمدی پایین با 
غذاهای نشاسته ای باید خودشان را سیر کنند و 
سیری سلولی اتفاق نمی افتد. کمبود پروتئین باعث 
اختالل رشد در جنین و کودکان و نوجوانان خواهد 
شد. همچنین باید متذکر شویم افرادی که دچار 
دیابت، چربی خون و فشارخون باال هستند، خطر 
بیشتری برای ابتال و مقاومت در برابر بیماری در 
آنها کمتر است بنابراین باید کاری کنیم تا کاهش 
مصرف قند، نمک و چربی اتفاق بیفتد و مردم 
هر روز حدود 400 گرم میوه و سبزی بخورند 
زیرا آنتی اکسیدان های دریافتی برای تقویت سیستم 
ایمنی موثر هستند و حتی قبل از واکسیناسیون و 
بعد از واکسیناسیون تغذیه مناسب اهمیت زیادی 
دارد زیرا بدن پاسخ مناسب تری به بیماری می دهد. 
در کل، با افزایش قیمت مواد غذایی خطر افزایش 
سوء تغذیه ناشی از کمبود ریزمغذی هایی مثل آهن، 
روی ویتامین A که منابع اصلی شان پروتئین 
حیوانی است، افزایش پیدا می کند و در چنین 
وضعیتی، سیستم ایمنی ضعیف است و کرونا 

ادامه خواهد داشت.

تاکید دکتر زهرا عبداللهی رئیس دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت

گرانی مواد غذایی، سوء تغذیه و چاقی را افزایش می دهد! 

در  دکتر!  خانم 
حرف هایتان اشاره کردید 

که مردم میوه و سبزی بخورند 
بحث  روزها  این  که  حالی  در 

برگشت خوردن محصوالت کشاورزی 
و باقیمانده سموم در آنها نگرانی هایی را 

ایجاد کرده و مردم را دچار تردید نسبت به 
سالمت میوه و سبزیجات کرده است. در این زمینه 

که به سالمت میوه وسبزی مرتبط است، آیا شما به 
عنوان رییس دفتر بهبود تغذیه بحث باقیمانده سموم را که 

موضوع جدیدی هم نیست، پیگیری کرده اید؟ 
با توجه به اینکه یکی از موارد مهم امنیت غذایی این است که همه 
مردم در همه شرایط به غذای کافی و سالم دسترسی داشته باشند. 
یعنی سالمت غذا و ایمنی غذا اهمیت دارد و یکی از مواردی که 
ایمنی غذا را تحت تاثیر قرار داده، مصرف بی رویه سموم دفع 

آفات و کودهای شیمیایی 
است که باعث افزایش سموم 
و نیترات در محصوالت کشاورزی 
می شود. ما از طریق دبیرخانه شورای 
عالی امنیت غذایی چند سال است که با 
همراهی جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد 
این قضیه را پیگیری می کنیم. اتفاقا استانداردهایی 
استانداردهای  از  گاهی  دارد،  وجود  این زمینه  در  که 
اروپایی هم سختگیرانه تر است ولی بحث پایش و کنترل 
این استانداردهاست چون گاهی ناآگاهی کشاورز باعث می شود 
از سموم بی رویه و نادرست استفاده شود بنابراین، وزارت جهاد 
کشاورزی برای آموزش کشاورزان باید برنامه داشته باشد و بر 
محصوالت کشاورزان نظارت کند. داستانی که اخیرا پیش آمده 
این است که استانداردهای روسیه با ما در زمینه باقیمانده سموم 

مطابقت نداشته نه آنکه میوه و سبزیجات ما سمی بوده است.

به نظر شما، در درازمدت گرانی مواد غذایی و کاهش 
مصرف مواد غذایی مورد نیاز بدن چه تبعاتی دارد؟

اگر به طور جدی به این مساله پرداخته نشود ما سوء تغذیه 
انرژی -پروتئین که باعث کوتاه قدی و کم شدن بهره هوشی 
کودکان می شود را شاهد خواهیم بود. عالوه بر آن، تضعیف 

سیستم ایمنی و افزایش ابتال به بیماری ها ناشی از تغذیه 
نامناسب است  چون شیوع کرونا را داریم، اولویت 

ما این است که مردم برنامه غذایی درستی داشته 
باشند که سیستم ایمنی بدنشان تقویت شود 

و بتوانند در مقابل کرونا بیشتر مقاومت 
کنند. همچنین بدنشان نسبت به واکسن 

کرونا پاسخ مطلوب تری داشته باشند. به همین دلیل در هفته 
بسیج تغذیه امسال هدف ما این است که نقش تغذیه صحیح 
را در باال بردن مقاومت بدن برای پیشگیری از کرونا و عوارض 

بعد از آن تاکید کنیم. 
در  افراط  یعنی  نامناسب  تغذیه  که  شویم  یادآور  همچنین 
نوشابه های  فست فودها،  و  چربی  نمک،  قند،  مصرف 
گازدار، غذاهای چرب و پرادویه که باعث تحریک 
سیستم ایمنی می شود و واکنش های التهابی در 
بدن ایجاد می کند و در نتیجه باعث تضعیف 
سیستم ایمنی بدن و نهایتا عملکرد بدن 

در برابر کرونا ضعیف تر می شود.

با شیوع کرونا در دنیا قیمت مواد غذایی به دلیل محدودیت های 
کرونایی و کم شدن تولید افزایش یافت. عالوه بر آن مشکالت 
اقتصادی ناشی از کرونا، میزان درآمد مردم را هم دچار نوسان کرد. 
در کشور ما اما مشکالت اقتصادی فراتر از تاثیرات کروناست و 
می توان گفت، تقریبا همه دهک های درآمدی جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. از 
یکسو مشکالتی که تحریم و نوسانات نرخ ارز ایجاد کرد و از سوی دیگر گرانی و 

افزایش روزانه قیمت ها، بیش از همه بر سفره غذایی مردم تاثیر گذاشته است. همه انواع 
مواد غذایی که باید روزانه جزو سبد غذایی مردم باشد تا نیازهای تغذیه ای بدن تامین 
شود، افزایش قیمت بی سابقه ای داشته اند و تقریبا دهک های درآمدی پایین توان خرید 
آنها را ندارند. هنگام گرانی معموال متخصصان تغذیه توصیه می کنند برای پیشگیری از 
سوء تغذیه، از جایگزین های غذایی استفاده شود اما حاال جایگزین ها هم گران شده اند 
و دیگر نمی توان توصیه کرد به جای گوشت، حبوبات بخورید چون حبوبات هم گران 

است. در این شرایط نگرانی از شیوع سوء تغذیه در کودکان و نوجوانان و تضعیف 
سیستم ایمنی بدن در شرایط همه گیری کرونا بیش از پیش احساس می شود. در هفته 
بسیج تغذیه با شعار »تغذیه، کرونا واکسیناسیون« از دکتر زهرا عبداللهی، متخصص 
تغذیه و رئیس دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت در مورد تبعات گرانی مواد غذایی و 
برنامه هایی که دفتر بهبود تغذیه در این زمینه دارد، پرسیدیم که مشروح آن را می توانید 

در صفحه »دیده بان تغذیه« این هفته بخوانید.

با افزایش قیمت مواد 
غذایی خطر افزایش 

سوء تغذیه ناشی از 
کمبود ریزمغذی هایی 

مثل آهن، روی 
ویتامین A که منابع اصلی شان 

پروتئین حیوانی است، افزایش پیدا 
می کند و در چنین وضعیتی، سیستم 

ایمنی ضعیف است و کرونا ادامه 
خواهد داشت 

 مهدیه 
آقازمانی 



تاکید دکتر مجید حسن قمی متخصص تغذیه و نایب رئیس انجمن تغذیه ایران

اگر هوا آلوده بود، غذای خیابانی نخرید!
معضالت  از  یکی 
دهه های اخیر در بسیاری 
جهان،  کالنشهرهای  از 
معضلی به نام آلودگی هوا 
بوده است! براساس آمارهای جهانی، ساالنه 
حدود 9 درصد از مردم دنیا به دلیل آلودگی 
هوا جان خود را از دست می دهند و در این 
میان، کودکان، سالمندان و افرادی با نقص 
سیستم ایمنی، بیشتر در معرض خطر قرار 
دارند. از این رو، در صفحه »سفره سالم« 
این شماره، گفت وگویی با دکتر مجید حسن 
قمی، متخصص تغدیه و نایب رئیس انجمن 
تغذیه ایران درباره بهترین و بدترین الگوهای 
غذایی در شرایط آلودگی هوا انجام داده ایم. 

: آقای دکتر! به عنوان اولین سوال 
اینکه در شرایط آلودگی هوا، چه توصیه ای 
به خانواده هایی که کودک یا سالمندی در 

خانه دارند، دارید؟
اگر بخواهیم صادقانه ترین توصیه را در این 
زمینه مطرح کنیم، باید بگوییم که بهتر است 
افراد مبتال به بیماری های قلبی-عروقی، کودکان، 
سالمندان و تمامی افرادی که مشکالت مرتبط 
با آسم و آلرژی دارند، در شرایط آلودگی هوا 
از خانه خارج نشوند! این توصیه، بسیار مهم و 
اساسی است زیرا این افراد با مشکالتی مانند 
نقص یا ضعف ایمنی مواجه هستند و آلودگی 
هوا می تواند باعث تشدید بیماری آنها بشود. به 
عنوان مثال، وقتی که یک بیمار مبتال به بیماری 
قلبی-عروقی در شرایط آلودگی هوا از خانه خارج 
می شود، نیاز بیشتری به اکسیژن پیدا می کند و در 
این شرایط، حتی با کوچک ترین و سبک ترین 
فعالیت هم به سیستم قلبی-عروقی خود فشار 
وارد می کند که این مساله می تواند خطر جانی 

برای او به همراه داشته باشد.

فعالیت  شما،   نظر  از  بنابراین   :
در  باید  هم  کردن  ورزش  مانند  فیزیکی 

روزهای آلوده سال، محدود بشود؟
اگر در شهرهای بزرگ، مخصوصا در نقاطی از 
شهر که در آلودگی شدیدتری دارند، زندگی 
می کنید، بهتر است ورزش و فعالیت های سنگین 
بدنی کمتری در فضای آزاد داشته باشید. همیشه 
سعی کنید تا بعد از رسیدن به منزل، تمامی 
مخاط های بدن از جمله چشم ها، دهان و بینی 
که بیشتر در معرض آلودگی هوا هستند را کامال 
بشویید. افرادی هم که مشکالت خونی، ضعف 
سیستم ایمنی یا بیماری قلبی دارند،  باید عالوه 

بر پرهیز از ورزش در فضای باز در روزهای 
آلوده سال، حتما از ماسک های فیلتردار 

هم استفاده کنند تا سالمت خود را 
به خطر نیندازند. یک نکته مهم 

دیگر اینکه اگر در روزهای 
آلوده سال به هر دلیلی از 
منزل خارج شدید، بعد از 

برگشتن به منزل، لباس های 
خود را داخل کمد یا کنار سایر 

به  را  آنها  نگذارید؛  تمیز  لباس های 
در  زمان شستشو  تا  یا  بشویید  سرعت 

محل مناسبی قرار دهید! ضمن اینکه توصیه 
می شود در این روزها، به شدت از خرید و 
مصرف خوراکی های باز، غذاهای خیابانی و 

تمام آشامیدنی ها یا خوردنی های بدون پوشش 
استاندارد، خودداری کنید. 

یا  خوراکی ها  مصرف  آیا   :
نوشیدنی های خاصی در شرایط آلودگی هوا 

ممنوع است؟
بهتر است در روزهای آلودگی هوا از خوردن 
انواع خوراکی ها یا آشامیدنی هایی که باعث 
افزایش التهاب در بدن می شوند، خودداری 
کنید. انواع غذا هایی مانند غذاهای سرخ کردنی، 
فست فود ها، ساندویچ های رستورانی و آماده، 
کیک ها، کلوچه ها، بیسکویت ها، شیرینی ها، 
 ... و  پفک  چیپس،  گوشتی،  فراورده های 
می توانند فشار زیادی به سیستم ایمنی بدن 
تحمیل کنند. معموال بیشتر این مواد غذایی 
حاوی حجم باالیی از قند، شکر، نمک، چربی 
اشباع و چربی ترانس هستند و به همین دلیل 
هم می توانند با باال بردن سطح التهاب و میزان 
رادیکال های آزاد در بدن، باعث افت عملکرد 

سیستم ایمنی بشوند.

هوا،   آلودگی  روزهای  در  شما   :
مصرف کدام گروه از مواد غذایی را بیشتر 

توصیه می کنید؟
مصرف انواع مواد غذایی تازه و دست اول که 
فراوری خاصی روی آنها انجام نشده باشد و 
 E و ویتامین C حاوی حجم باالیی از ویتامین
باشند، در شرایط آلودگی هوا توصیه می شوند. 
انواع  قدرتمندترین  جزو  ویتامین،  دو  این 
آنتی اکسیدان ها هستند و دریافت آنها می تواند 
به شدت باعث تقویت سیستم ایمنی بدن بشود. 
مهم ترین منابع خوراکی حاوی این دو ویتامین 
پرتقال،  مانند  مرکبات  انواع  شامل  ارزشمند 
گوجه فرنگی،  لیموشیرین،  نارنج،  نارنگی، 
کیوی، پیاز بنفش خام، کلم بنفش و فلفل های 
رنگی می شوند. بهتر است در شرایط آلودگی 
هوا، دریافت اسیدهای چرب ضروری که باعث 
کاهش التهاب در بدن می شوند را هم در برنامه 
غذایی خود داشته باشید. منابع غذایی حاوی 
اسیدهای چرب ضروری شامل روغن زیتون، 
روغن و دانه خام آفتابگردان، روغن بادام، انواع 
مغزدانه های خام و بذر کتان هستند. تمامی این 

مواد غذایی به دلیل داشتن آنتی اکسیدان های باال، 
باعث کاهش التهاب در بدن و تقویت سیستم 
ایمنی در مقابل رادیکال های آزاد در شرایط 
آلودگی هوا می شوند و تا حد قابل قبولی جلوی 

تخریب سلول ها در این روزها را می گیرند. 
توصیه دیگر این است که سعی کنید در روزهای 
آلوده سال، میزان مصرف ماهی های چرب و گردو 
را در برنامه غذایی خود کمی افزایش بدهید. 
ماهی های چرب و گردو، حجم قابل توجهی از 
اسیدهای چرب امگا3 را در خود جا داده اند و از 
این رو می توانند به شدت باعث پایین آمدن سطح 
التهاب در بدن و تقویت سیستم ایمنی بشوند. 
در چنین شرایطی، حداقل هفته ای 2 بار ماهی 
و روزی 1 تا 2 عدد گردوی خام مصرف کنید. 

: چه توصیه ای در مورد نوشیدنی ها 
دارید؟

سعی کنید تا در صورت امکان، حداقل 8 تا 
10 لیوان آب ساده و مایعات بدون گاز و بدون 
شکر افزوده در طول روز استفاده کنید. انواع 
دمنوش های سنتی، چای سبز یا چای سیاه بسیار 

رقیق هم می توانند برای این روزها مناسب باشند؛ 
البته به شرط اینکه آنها را با قند و شکر یا 
خوراکی های حاوی شکر، مصرف نکنید! به 
خاطر داشته باشید که مصرف نوشابه های گازدار، 
نوشیدنی های انرژی زا و ورزشی به دلیل داشتن 
قند باال می تواند باعث افزایش التهاب در بدن و 

افت عملکرد ایمنی در این روزها بشود. 

: آیا درست است که می گویند مصرف 
شیر و لبنیات باعث دفع آالینده های سمی از 

بدن می شود؟
انواع لبنیات کم چرب یا بدون چربی، مقادیر قابل 
توجهی از کلسیم، منیزیم، فسفر و پروتئین را 
در خود جا داده اند. پروتئین موجود در لبنیات 
کم چرب، جزو پروتئین های باکیفیت است و 
از این رو، می تواند در کنار سایر امالحی که 
نام بردیم، عالوه بر سم زدایی از بدن، از ورود 
ترکیبات سربی داخل بدن در روز های آلوده سال، 
جلوگیری کند. بد نیست بدانید که هرچه میزان 
دریافت این مواد معدنی در شرایط آلودگی هوا 
بیشتر باشد، دفع آالینده های هوا از طریق ادرار 
و مدفوع هم بیشتر خواهد شد و به این ترتیب، 

بدن ما هرچه سریع تر پاکسازی خواهد شد. 

: نظرتان در مورد مصرف سیر و 
سبزی خوردن چیست؟ خیلی از مطالعات 
علمی بر مصرف این ماده غذایی در روزهای 

آلوده سال، تاکید می کنند!
هم سیر و هم پیاز خام، حاوی ترکیب ارزشمند و 
بسیار مفیدی به نام آلیسین هستند. آلیسین می تواند 
جذب فلزات سنگینی مانند ارسنیک، کادمیوم، 
آهن، جیوه و سرب را در بدن کاهش بدهد و 
به این ترتیب، فشار مضاعفی به سیستم ایمنی 
وارد نکند. به همین دلیل هم توصیه می شود 
که حتما سیر و پیاز را در رژیم غذایی روزهای 

آلوده سال داشته باشید!
در مورد مصرف سبزی خوردن هم باید بدانید 

که تمامی سبزی های برگ سبز تیره، منبع خوبی 
برای دریافت ویتامین A به حساب می آیند. 
انواع سبزی  ها به خصوص خانواده کلم مانندکلم 
بروکلی، گل کلم و کلم برگ در کنار فلفل سبز، 
جعفری، ریحان، گوجه فرنگی و اسفناج، جزو 
سبزی هایی هستند که توصیه می شود در روزهای 
آلوده سال، هر روز به صورت خام مصرف 
شوند. شما می توانید انواع کلم را در ترکیب 
با پیاز خام، گوجه فرنگی، هویج، روغن زیتون، 
جعفری یا کرفس، آبلیموی تازه و یک نوع از 
مغزدانه های خام، به صورت ساالد مصرف کنید 
تا بتوانید همزمان از خواص تمامی این مواد 
غذایی بهره مند بشوید و حجم بسیار باالیی از 

آنتی اکسیدان ها را وارد بدن تان کنید. 

: آیا می توان ویتامین D را هم در 
گروه ویتامین های مورد نیاز بدن در روزهای 

آلوده سال، قرار داد؟
بله. دریافت ویتامین D کافی می تواند باعث 
افزایش انواع باکتری های مفید روده بشود. زمانی 
که باکتری های مفید روده افزایش پیدا می کنند، 
سیستم ایمنی هم تا حد قابل توجهی، بهتر عمل 
می کند. از این رو، توصیه می شود که در روزهای 
آلوده سال، تا جایی که می توانید لبنیات غنی شده 
از مصرف  با ویتامین D را مصرف کنید و 
تخم مرغ کامل هم غافل نشوید. شما می توانید 
 D در این روزها، مصرف مکمل های ویتامین

را هم زیر نظر پزشک، داشته باشید. 
نکته دیگر اینکه شما می توانید به منظور افزایش 
سطح باکتری های روده برای تقویت سیستم 
ایمنی، مصرف لبنیات حاوی پروبیوتیک را هم 
در برنامه غذایی خود داشته باشید. این نکته را 
هم فراموش نکنید که در کنار ویتامین D، دریافت 
 E آنتی اکسیدان قدرتمند دیگری به نام ویتامین
هم در روزهای آلوده سال، فراموش نکنید. این 
ویتامین در حجم قابل قبولی در انواع بادام خام، 
جوانه گندم، روغن  زیتون و سبزیجات برگ 

سبز تیره وجود دارد. 

: توصیه نهایی شما به خوانندگان 
»سالمت« در روزهای آلوده سال چیست؟

عالوه بر موارد ذکرشده، دریافت سلنیوم و روی یا 
زینک کافی را هم در شرایط آلودگی هوا، جدی 
بگیرند! سلنیوم و روی به عنوان دو ماده معدنی 
ارزشمند، نوعی آنتی اکسیدان قوی برای سیستم 
ایمنی محسوب می شوند. شما می توانید سلنیوم 
مورد نیاز بدن را با مصرف انواع ماهی، مرغ،  
غذاهای دریایی، غالت سبوس دار و انواع نان های 
سبوس دار، تامین کنید. روی یا زینک هم در حد 
قابل توجهی در انواع گوشت های کم چرب یا 
بدون چربی، جوانه گندم، غذاهای دریایی، غالت 

سبوس دار و حبوبات وجود دارد.

 ندا احمدلو

منظورتان این است که به طور کلی، مصرف میوه ها و سبزی های تازه را در 
روزهای آلوده سال افزایش بدهیم. درست است؟

صددرصد! بدن ما در روزهای آلوده سال به دریافت حجم بسیار باالیی از آنتی اکسیدان های 
میوه ها و  انواع  دارد.  نیاز  بدن،  بر  آالینده ها  منفی  تاثیرات  با  مقابله  برای  قدرتمند 
انواع کلم، جعفری، گشنیز، ریحان، چغندر، شلغم،  تازه و رنگی مانند  سبزی های 
کاهو، هویج، پرتقال، خرمالو، زردک، گوجه فرنگی، انار، اسفناج و تمامی انواع سبزی  
خوردن، می توانند آنتی اکسیدان مورد نیاز بدن در چنین شرایطی را تامین کنند. بهتر است 
در شرایط آلودگی هوا، روزی 2 تا 4 واحد میوه و روزی 3 تا 5 واحد از سبزی ها و صیفی های 
تازه را مصرف کنید. اگر برای شما مقدور بود،  روزی یک عدد هم سیب بخورید! سیب سرشار از 

پکتین است و به همین دلیل هم می تواند باعث تقویت سیستم ایمنی بدن در شرایط بحرانی بشود.

در روزهایی که هوا 
به شدت آلوده است، 

از خرید و مصرف 
خوراکی های باز، 

غذاهای خیابانی و 
تمام آشامیدنی ها یا خوردنی های بدون 
پوشش استاندارد، جدا خودداری کنید
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کم تحرکی و الغری، ضربان قلب را باال می برد!

 دکتر محمدرضا رجبی/ عضو هیات علمی دانشگاه

نگاه متخصص قلب 

ضربان قلب طبیعی هر فرد می تواند بین حدود ۶0 تا 100 باشد چون به 
هر حال تعداد ضربان باال و پایین می شود مثال در شرایط استرس و هر 
شرایط ثانویه ممکن است ضربان کمی باالتر برود و در شرایط استراحت 
و در خواب ممکن است کمی پایین تر بیا ید. درواقع، به صورت طبیعی 
تعداد ضربان حدودا ۷0-۶0 است و اگر فرد استرس نداشته باشد و اگر 
عوامل ثانویه نباشد، حول  و حوش۷0 می شود. اگر بحث آریتمی و اختالل 
ریتم قلبی و نامنظمی های ریتمیک قلبی مطرح نباشد، معموال ضربان قلب 
باال و تپش قلب ناشی از آن بیماری تلقی نمی شود یعنی در واقع یک 

روند ثانویه است و باید علت های  ثانویه کنترل شود.
مهم ترین عواملی که باعث ضربان قلب باال می شود، سبک زندگی و 
تنش های روانی و استرس هاست. مصرف بیش از حد چای و قهوه، 
سیگار و بی خوابی  شبانه که متأسفانه در سبک و سیاق زندگی نسل های 
جدید بیشتر دیده می شود، تپش قلب میاورد. بعضی از داروها هم باعث 
افزایش تپش قلب می  شود، مثال داروهای ریوی و داروهای اعصاب ممکن 
است که این حالت را ایجاد کند. مشکالت داخلی و اختالالت هورمونی 
و مثال اختالل غده تیروئید هم می تواند باعث افزایش تپش قلب شود. 

در رابطه با این خانم به دو نکته باید اشاره کنم، یکی اینکه تپش قلب در 
افراد جوان و در سن پایین به طور تقریبی و فیزیولوژیک معموال ضربان 

قلب باالتر است. هر چه سن باالتر می رود، تعداد ضربان قلب هم پایین تر 
میاید. منظورم این است که این تپش واکنشی که اکثرا در افراد جوان 
مخصوصا در دخترخانم ها می بینیم، بیماری  تلقی نمی شود و به اقتضای 
سن و شرایط طبیعی زندگی است. از طرفی، در افراد کم تحرک و کسانی 
که ورزش هوازی و منظم انجام نمی دهند هم تعداد ضربان قلب باالتر 
است. در ورزشکاران و کسانی که ورزش های هوازی منظم انجام می دهند، 
میانگین ضربان قلب پایین تر میاید و بدن به یک قلب آرام و ورزیده عادت 
می کند که با کوچک ترین تنش و استرس یا با کوچکترین واکنشی ضربانش 
خیلی باال نمی رود. پس سن و سبک غلط زندگی در این میان نقش مهمی 
دارد. بحث الغری  این خانم هم می تواند مطرح باشد چون در افراد 
بسیار الغر تحریک پذیری قلب بیشتر و قلب حساس تر می شود. این افراد 
دچار نوراستنیا یا ضعف سیستم عصبی هستند و این حالت در جوان ها و 
در دخترها ممکن است بیشتر دیده شود.  افراد خیلی الغر ممکن است 
که کال ضعف اعصاب و تحریک پذیری سیستم عصبی شان بیشتر باشد 

بنابراین الغری خیلی شدید را اصال توصیه نمی کنیم.
خالصه همه این صحبت هایی که کردم، این است که معموال علت 
های ثانویه باید اصالح شود و در این حالت قلب فی نفسه مشکل 

خاصی ندارد.
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»خانواده« اولین و کوچک ترین نهاد اجتماعی است 
که حداقل از زن و شوهر تشکیل می شود که با تولد 
فرزندان گسترده تر می شود. عضو خانواده بودن 
یعنی اینکه فرد در نوعی شبکه عاطفی سهیم  
است، به یک گروه اجتماعی تعلق دارد، با دیگر 
اعضای خانواده تاریخ مشترک دارد و به محیط 
زندگی خاصی عادت می کند. اهمیت خانواده نیز 

به خاطر این دستاوردها خواهدبود. 

»خانواده«؛ نخستین بستر شکل گیری 
شخصیت کودک

در واقع، خانواده اولین محیطی است که شخصیت 
کودک را شکل می دهد. این محیط خود در محیط 
گسترده تری به نام فرهنگ قرار می گیرد بنابراین، 
خانواده به شدت تحت تاثیر فرهنگ است و شکل 
پیدا می کند. خانواده از این نظر نیز اهمیت دارد 
که محل انتقال سنت ها، باورها و انواع مختلف 
شناخت ها از شیوه غذاخوردن تا افکار سیاسی 
است. خانواده از طریق تربیت اجتماعی کودک، 
آماده و تجربه شده نسل های  فرهنگی  میراث 
گذشته را در اختیار کودک قرار می دهد و برای 

او ایدئولوژی و دنیای خاصی ترسیم می کند. 
به طور کلی، کودک درون خانواده نخستین گام های 
اجتماعی شدن را برمی دارد و در نهایت به موجودی 
کامال اجتماعی تبدیل می شود. خانواده نام خود 
را به کودک انتقال می دهد و به این ترتیب او را 
در شبکه ای خویشاوندی قرار می دهد که چند 
نسل را دربرمی گیرد بنابراین خانواده اولین هویت 
اجتماعی انسان را تعیین می کند. موقعیت اجتماعی 
والدین تعیین کننده موقعیت اجتماعی کودک طی 
20 سال اول زندگی است. محل سکونت خانواده 
به طور عینی بافت های اجتماعی مؤثر بر کودک را 
مشخص می کند و در نهایت اینکه شغل والدین، 
کودک را در طبقه اجتماعی معینی قرار می  دهد. 

خانواده و آموزش های زندگی اجتماعی
شاید این پرسش مطرح شود که مگر خانواده 
چه کاری برای کودک انجام می دهد؟ مسلما 
خانواده از کودک مراقبت می کند و نیازهای او 
را طوری تامین می کند که از لحاظ جسمی و 
روانی سالم بزرگ شود. کنار این مراقبت ها و 
برآوردن نیازها، خانواده کودک را وارد بافت 
فرهنگی می کند؛ به این ترتیب که مثال اگر در 
تهران متولد شود، معموال همراه پدر و مادر 
و یک یا دو خواهر و برادر زندگی می کند 
و بدون اجازه والدین به منزل همسایگان یا 
خیابان نمی رود ولی اگر در روستا متولد شود، 
پدربزرگ  و  بیشتر  برادر  و  تعداد خواهر  با 
ومادربزرگ حتی دیگر خویشاوندان نیز رابطه 
در یک  آنها  از  بعضی  با  یا  دارد    بیشتری 

منزل زندگی می کند. این کودک در بازی با 
همساالن و حضور بیرون از منزل نسبت به 
کودکی که در تهران زندگی می کند، آزادی 

عمل بیشتری خواهدداشت.
خانواده جنبه های متعدد و مختلف زندگی را در 
اختیار کودک قرار می دهد؛ به عنوان مثال به کودک 
می آموزد که با قاشق و چنگال غذا بخورد، آب 
دهان را زمین نیندازد و...، به ا  یاد می دهد که 
از گوشت بعضی حیوانات مانند سگ و گربه 
متنفر باشد و مشروبات الکلی را حرام بداند. 
خانواده به کودک آموزش می دهد که متناسب 
با محیط زندگی خودش زندگی کند و مثال اگر 
در خوزستان یا آذربایجان است، بتواند با شرایط 
محیطی سازگاری پیدا کند. کودک به درون خانواده 
است که مناسبت های مختلف مذهبی و ملی را 

می شناسد. همچنین کودک ابراز یا پنهان نگه داشتن 
هیجانات را برحسب اینکه خردسال یا بزرگسال 
باشد، از خانواده می آموزد و نحوه ابراز وابستگی 

خود به دیگران را نیز کسب می کند. 

الگوپذیری و بروز رفتارهای متناسب 
با هویت فردی 

کودک شیوه ارتباط والدین با یکدیگر را می بیند 
و با مشاهده اعضای خانواده برخی ارز ش ها مانند 
احترام به دیگران، تحمل، تحقیر، خوش بینی، 
بدبینی حتی درون گرایی و برون  گرایی و... را 
یاد می گیرد. کودک در محیط خانواده است که 
فرامی گیرد دیگران به عنوان دختر یا پسر از او چه 
انتظاراتی دارند. از همین رو می توان به اهمیت 
بنیان خانواده در شکل گیری شخصیت کودک 

پی برد. بسیاری از درمانگراها و روان شناسان 
معتقدند که به رغم ایجاد تحول در مورد نقش 
زن و مرد در کشورهای مختلف، هنوز هم بچه ها 
می بینند که پدر یا مادر چه کارهای خاصی مانند 
تعمیر ماشین، آشپزی، خرید و... انجام می دهند. 
مسلما با دیدن این الگوها، کودک نیز فرامی گیرد 
که کدام رفتارها زنانه و کدام رفتارها مردانه 
است و گرایش به رفتارهایی پیدا می کند که 
متناسب با جنسیت خود باشد و اجازه انجام 
آنها را دارد بنابراین، تقلید الگو به کودک اجازه 
می دهد رفتارها و نگرش های مناسب با هویت 
جنسی و در نتیجه متناسب با انتظارات محیطی 
که در آن متولد شده، را بیاموزد. نگرش های 
مختلف والدین در مورد فرزندان برحسب اینکه 
پسر یا دختر باشد، به قبول نقش های اختصاص  
داده شده به هر جنس کمک می کند. به عنوان مثال، 
بررسی ها نشان می دهد که همیشه پسرها بیشتر 
از دخترها به رقابت تشویق می شوند و هیجانات 
و احساسات خود را پنهان نگه دارند در حالی که 
دخترها تشویق می شوند که خونگرم باشند و 
هیجانات خود را البته بدون پرخاشگری ابراز کنند. 
این نقش ها از طریق اسباب بازی ها و بازی هایی 
که بچه ها انجام می دهند نیز آموزش داده می شود. 
معموال برای پسرها اسباب بازی هایی مانند ماشین 

و تفنگ و... خریداری می شود برای دخترها 
عروسک اولین انتخاب است. 

خانواده؛ زمینه ساز بهبود سالمت روان 
خانواده اولین محیطی است که نخستین پایه های 
اجتماعی شدن کودک شکل می گیرد و طبیعی 
است نسبت به این مقوله که خانواده تا چه حد 
در بهداشت روانی تاثیر دارد، نگاه مضاعفی وجود 
داشته باشد. شاید بی دلیل نباشد که حتی کشورهای 
صاحب اقتصاد و صنعت هنوز به شدت در تشکیل 
خانواده سرمایه گذاری می کنند و زمانی که شرایط 
ازهم گسستگی خانواده و جدایی مطرح می شود، 
به طور جدی مداخله دارند زیرا عالوه بر آسیبی که 
فرزندان می بینند، ساختار خانواده نیز تاثیر جدی 

بر ساختار جامعه خواهدداشت. 
بنابراین باید سعی شود تا حد امکان تشکیل و 
تحکیم خانواده به عنوان اصل مهم موردتوجه 
باشد و تشویق به ثبات خانواده و از شرایطی که 
متاسفانه منجر به زندگی مجردی شده ، جلوگیری  
شود زیرا کسانی که با خانواده زندگی می کنند از 
نظر بهداشت روانی وضعیت خیلی بهتری دارند. 
حتی این نکته نیز جالب است که بررسی های 
روان شناسی هنگام مراجعه افراد به کلینیک های 
روان شناسی نشان می دهد که افراد منفی پیش آگهی 
منفی دارند و احتمال بروز بعضی مشکالت در آنها 
بیشتر و احتمال درمان نیز کمتر است اما کسانی که 
در خانواده زندگی می کنند و همراه یکی از عزیزان 
خود به مشاور مراجعه کردند از حمایت های روانی 
اجتماعی خاصی برخوردار هستند. گرچه رابطه 
جنسی همسران در این زمینه بسیار مهم است، 
اما تنها جنبه این حمایت ها نخواهدبود. خانواده 
محیطی است که ارتباط های سازنده، معنوی و 
عاطفی و... در آن شکل می گیرد و به خوبی رعایت 
می شود که منجر به تبادل احساسات مطلوب 
می شود. همچنین احساس اینکه یک فرد می تواند 
تداوم دهنده نسل باشد نیز با احساس خوشایندی 
همراه است. پس تالش برای تحکیم خانواده باید 

همواره اصل مهم برای همه باشد.

نقش های گوناگون خانواده در جامعه امروزی

خانواده خوب چه نقشی در موفقیت دارد؟
»خانواده« اولین و کوچک ترین نهاد 

اجتماعی است که حداقل از زن و 
شوهر تشکیل می شود که با تولد 

فرزندان گسترده تر می شود. عضو 
خانواده بودن یعنی اینکه فرد در 

نوعی شبکه عاطفی سهیم  است، به 
یک گروه اجتماعی تعلق دارد، با دیگر 
اعضای خانواده تاریخ مشترک دارد و 
به محیط زندگی خاصی عادت می کند. 

اهمیت خانواده نیز به خاطر این 
دستاوردها خواهدبود

 دکتر حسین ابراهیمی مقدم
روان شناس، مشاور و استاد دانشگاه 

همه ساکنان زمین امروزه کم وبیش با »آلودگی هوا« 
مواجه هستند و این مشکل یکی از چالش های زندگی 
مدرن محسوب می شود. بهتر است آلودگی هوا را قاتل 
خاموش بدانیم چراکه ساالنه بسیاری از افراد به دلیل 
عوارض آالینده ها جان خود را از دست می دهند. آالینده های جوی حتی 
در سطح کم نیز تاثیر جدی بر سالمت انسان دارد و مطالعات علمی 
تایید می کند که زمینه ساز بیماری های مختلف، افزایش آمار بستری در 

بیمارستان و حتی مرگ زودهنگام هستند. 

»آالینده های جوی«؛ از ترکیبات شیمیایی خطرناک 
تا گردوغبار

آلودگی هوا به شرایطی گفته می شود که مجموعه ای از آالینده های 
محیطی ناشی از فعالیت کارخانه ها، وسایل نقلیه و... در جو باقی می ماند 
و تاثیری شبیه به سیگارکشیدن بر سالمت دارد. آالینده های جوی به سه 

گروه شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی تقسیم می شوند. 
از جمله آالینده های شیمیایی می توان به اُُُُُُُُُازون، دی اکسید و اکسید 
ازت، دی اکسید گوگرد، فلزات سنگین مانند آرسنیک و سرب، بعضی 
از ترکیبات آلی فرار مانند بوتان، اتانول و بنزِن همچنین هیدروکربن های 
موجود در زغال سنگ، نفت یا احتقان چوب اشاره کرد. ذرات ریز و 
گردوغبار آکنده از اجزای شیمیایی جزو آالینده های فیزیکی محسوب 
می شوند. گرده گیاهان و کپک ها نیز از جمله آالینده های بیولوژیکی 
هستند. بخش کمی از آالینده های جوی ناشی از پدیده های طبیعی مانند 
فرسایش خاک، فوران آتشفشان و... است و فعالیت های انسانی مهم ترین 

عامل انتشار این آالینده ها هستند.

عوارض »آلودگی هوا« بر سالمت
آلودگی هوا بر عملکرد اندام های مختلف تاثیر می گذارد و می تواند 
به تدریج زمینه  ساز مشکالت متعدد شود. این آالینده ها می توانند بر سیستم 
تنفسی تاثیر بگذارند و عامل بروز یا تشدید آسم، آلرژی یا بیماری های 
انسدادی مزمن ریه شود. آسیب سیستم قلبی -عروقی نیز موردانتظار 
است که با درد قفسه سینه، آریتمی قلبی، حمله قلبی، نارسایی قلب و 
فشار خون باال همراه است. آالینده های محیطی خطر بروز سکته مغزی 
را نیز افزایش می دهد و در موارد مواجهه مستمر می تواند بر عملکرد 
شناختی مغز نیز تاثیر بگذارد. البته بروز آسیب های ناشی از آلودگی هوا 
به نوع آالینده ها، وضعیت سالمت عمومی فرد و سن نیز بستگی دارد. 

عالئم هشدار مواجهه با  »آالینده های جوی«
مواجهه با  آالینده های جوی به خصوص در محیط های آلوده و مدت 
طوالنی عامل بروز عوارضی می شود. از جمله مهم ترین عوارض می توان 

به خستگی، سردرد یا سرگیجه، سرفه، آبریزش بینی، نفس نفس زدن یا 
تنگی نفس، افزایش ترشحات بینی و حلق، خشکی و تحریک پذیری 

چشم، بینی، گلو و پوست اشاره کرد. 
این عوارض ممکن است پس از چند دقیقه یا چند ساعت حضور 
در محیط آلوده احساس می شود و معموال زمانی که فرد این محیط 
را ترک می کند، وضعیت بهتری خواهدداشت. همچنین زمانی که فرد 
مدت طوالنی در محیط آلوده حضور ندارد و پس از تعطیالت به شهر 
بازمی گردد بیشتر این عالئم را احساس می کند. شدت و وخامت عالئم 
نیز در مبتالیان به بیماری های تنفسی و قلبی -عروقی جدی تر است که 

معموال برای تسکین عالئم نیاز به مصرف دارو خواهدبود.

افرادی که مبتال به آسم یا بیماری های انسدادی مزمن ریه هستند معموال در 
محیط آلوده دچار افزایش ترشحات مجاری تنفسی، سرفه و عطسه مکرر 
و نفس نفس زدن می شوند. کسانی که مبتال به بیماری های قلبی -عروقی 
هستند نیز ممکن است سرگیجه، درد قفسه سینه یا دست، تپش نامنظم 

قلب، تورم مچ و ساق پا و تنگی  نفس احساس کنند. 

چه کسانی بیشتر در معرض عوارض »آلودگی هوا« هستند؟
گرچه آلودگی هوا سالمت همه افراد را تهدید می کند اما بعضی افراد 
آسیب پذیرترند. سالمندان، کودکان، کسانی که در فضای باز فعالیت دارند، 
مبتالیان به بیماری های قلبی -عروقی و افرادی که در مناطق با آلودگی 

باال زندگی می کنند بیشتر مستعد عوارض آلودگی هوا خواهندبود.
 بیماران دیابتی نیز با عوارض بیشتر آلودگی هوا مواجه هستند زیرا 

معموال زمینه ابتال به ناراحتی های قلبی- عروقی دارند. 
علت آسیب بیشتر آلودگی هوا در کودکان از آنجاست که کودکان نسبت 
به بزرگساالن تعداد دفعات بیشتر تنفس دارند و در نتیجه حجم هوای 

بیشتری وارد مجاری تنفسی می شود. 
از طرفی، سیستم تنفسی و قدرت دفاعی بدن آنها نیز هنوز تکامل 

پیدا نکرده است و مستعد ابتال به بیماری های مختلف هستند. در مورد 
سالمندان نیز به خاطر اینکه ریه ها، قلب و سیستم تنفسی ضعیف تر 
می شود، عوارض آلودگی هوا افزایش می یابد. همچنین معموال با افزایش 
سن احتمال ابتال به بیماری های تنفسی و قلبی نیز بیشتر است که عامل 

زمینه ای جدی خواهدبود. 

در صورت بروز عوارض »آلودگی هوا« چه باید کرد؟
اگر فردی احساس می کند که دچار عوارض سالمت ناشی از آلودگی 
هوا شده ، الزم است نوع عالئم، زمان بروز و برطرف شدن عالئم را 
یادداشت کند و با پزشک درمیان بگذارد. این کار به پزشک کمک 
می کند تا نوع عارضه و اندام درگیر را بهتر بشناسد و احتمال دیگر 
مشکالت سالمت را درنظر بگیرد. در صورتی که محیط کار آلودگی 
زیادی دارد، حتما از ماسک های مخصوص استفاده شود و تهویه 
مناسب در نظر گرفته شود. همچنین در شرایط ابتال به بیماری های 
زمینه ای توصیه می شود حتما به طور منظم با پزشک مشورت شود تا 

از بروز عوارض وخیم پیشگیری شود.
canada.ca :منبع

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

به بهانه پدیده وارونگی و روزهایی با آلودگی مداوم هوا در شهرهای بزرگ کشور

هوای قابل تنفس حق مسلم ماست

آالینده های 
جوی

در محل کار
 در ها و پنجره ها را بسته نگه دارید

 از سیستم های تهویه هوای 
داخلی استفاده کنید

 به طور منظم سیستم تهویه و 
فیلترها را کنترل کنید

 از سیگارکشیدن پرهیز کنید

اتومبیل
 سیستم تهویه درون اتومبیل را 

در حالت چرخشی قرار دهید 
 پس از 40 دقیقه پنجره های 

اتومبیل را باز کنید تا هوا جریان 
داشته باشد

 از فیلترهای مناسب برای سیستم 
تهویه اتومبیل استفاده کنید

منزل
 در شرایط آلودگی شدید هوا از 

بازگذاشتن در ها و پنجره ها خودداری کنید
 از سیستم تهویه برای بهبود هوا 

درون اتاق خواب استفاده کنید
 در صورت امکان سیستم تهویه مرکزی 

نصب کنید

محیط بیرون
 زمانی که هوا در وضعیت هشدار 
آلودگی است، مدت حضور بیرون از 

منزل را به حداقل برسانید
 حتما از ماسک با قابلیت محافظت باال 

کیفیت هوای محل زندگی را پیش از خروج منزل کنترل کنیداستفاده کنید
سیگارکشیدن را کنار بگذارید
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 یكتا فراهاني 

مهرباني و مهرورزي بین افراد 
مي تواند باعث ايجاد حس 
خوب در آنها شود و روابط 
را زيباتر کند اما اگر اين کار 
به روش درست و به میزان الزم ابراز نشود 
مشكالت زيادي را متوجه افراد و روابط آنها 
خواهد کرد. چگونگي محبت کردن، عشق 
ورزيدن و دوست داشتن موضوعي است که 
در خانواده و محیط خانه آموخته مي شود و 
کودك آن را از والدين خود و اطرافیان ياد 
مي گیرد. بنابراين توانايي مهرورزي؛ قابلیتي 
است که فرد بايد از کودکي با آن خو بگیرد 
و روش هاي درست آن را آموزش ببیند. براي 
آشنا شدن بیشتر با اين روش ها و چگونگي 
آموزش آن به کودکان با دکتر مهشید رابطیان، 
فوق تخصص روان پزشكي کودك و نوجوان 

گفت وگو کرده ايم.

زمان  چه  از  کودك  دکتر!  خانم   :
مي تواند نزديكان و آشنايان خود را تشخیص 

دهد و متوجه مهر و عالقه آنها شود؟
كودك تقريبا از 7-6 ماهگي متوجه مي شود چه 
كساني با او آشنا يا غريبه هستند، بنابراين كودكان 
از همین سنین تحت تاثیر مهرورزي اطرافیان 
قرار مي گیرند و مي توان مهرورزي و مهرباني 
كردن را به آنها آموخت. در سه سال نخست 
تولد، كودكان بايد كامال مهر و توجه اطرافیان را 
دريافت كنند. اگر افراد در كودكي مهر و محبت 
كافي از خانواده دريافت نكنند در بزرگسالي دچار 
دلبستگي ناايمن مي شوند، بنابراين در دو سال 
نخست زندگي، ايمن بودن و برخوردار بودن از 
امنیت بسیار مهم است. ضمن آنكه مهرورزي بايد 
در محیط خانواده تمرين شود. يعني بهتر است 
والدين در حضور بچه ها به يكديگر ابراز عالقه 
كنند يا نسبت به ديگران مهربان باشند و احساس 
بدي به ديگران نداشته باشند. وقتي بچه ها ببینند 
والدين شان به غیراز خانواده به ديگران هم عالقه 
نشان مي دهند و به آنها كمك مي كنند، تحت تاثیر 
اين رفتارها قرار می گیرند و چنین جرياني در 

خانواده ادامه پیدا می كند. 

مهرورزي  و  کردن  مهرباني  آيا   :
می تواند جنبه ارثي هم داشته باشد؟

بله. مهربان بودن و مهرورزي تا حدودي به ژنتیك 
افراد برمي گردد و جنبه وراثتي دارد. بعضي افراد 
خصوصیاتي دارند كه نمي توانند با افراد ديگر 
همدلي كنند يا احساساتي كه به آنها اجازه دهد به 
ديگران توجه بیشتري كنند، جوياي حالشان شوند 
و در صورت لزوم آنها را تنها نگذارند را ندارند. 
البته بعضي اختالالت هم مي تواند مانع حس 
طیف  مثال  به طور  شود.  ديگران  با  همدلي 

خودشیفته ها اغلب در اين گروه قرار مي گیرند. 
همچنین گاهی در خانواده هايي هم كه مهر و محبت 
در جريان است بعضي كودكان به بازي كردن با 
بچه هاي ديگر چندان عالقه اي نشان نمی دهند 
و نمی خواهند بچه هاي ديگر با اسباب بازي هاي 
آنها بازي كنند. در اين شرايط والدين مي توانند 
به طور مستقیم و غیرمستقیم آداب مهرورزي و 
مهارت هاي برقراري ارتباط را به فرزندان خود 
آموزش دهن چون اين گونه مهارت ها در آينده 
و در برقراري ارتباط با ديگران موثر خواهد بود.

: محبت کردن بیش از حد والدين 
به فرزندان شان چه تاثیرات مخربي در نحوه 

مهرورزي آنها در آينده خواهد داشت؟
طبیعي است هر فرايندي حتي محبت كردن هم 
وقتي بیش از اندازه شود قطعا تاثیرات مخربي 
به دنبال خواهد داشت. افرادی كه بسیار مهرطلب 
هستند و بیش از انداره به ديگران محبت می كنند 
تا در مقابل آنها هم چنین رفتاری داشته باشند، 
اغلب سرخورده می شون چون معموال چنین 
محبت هايی بازخورد خوبی نخواهد داشت و 
خود شان هم دير يا زود خسته می شوند. ضمن 
آنكه چنین رفتاری باعث ايجاد توقعات و انتظارات 

زياد در افراد خواهد شد. 
بیش از حد بخشنده بودن و كمك كردن افراطی به 
ديگران هم تاثیر خوبی ندارد چون باعث می شود 
فرد خودش را فدای ديگران كند و چنین رفتاری 
خیلی زود او را به جايی می رساند كه فكر می كند 

در حقش اجحاف شده است. 
كودكان بايد از رفتار والدين خود ياد بگیرند كه نبايد 
به خاطر جلب توجه افراد، همه  وقت و زمان خود 
را در اختیار ديگران قرار دهند. فراموش نكنیم كه 
ما نمی توانیم برای اينكه ديگران را از خود راضی 
نگه داريم خودمان مدام ناراضی و ناخشنود باشیم. 
چنین خصوصیتی مربوط به افرادی با شخصیت 
وابسته است چون وقتی احساس خوب ما وابسته 
به احساس خوب ديگران است نمی توانیم حال 
خوبی داشته باشیم. اشخاص مهرطلب نمی توانند 
قاطع باشن چون از درون دچار ترس از دست 

دادن، رها شدن و تنها ماندن هستند. 

: والدين مهرطلب چگونه می توانند 
مانع از بروز چنین رفتاری در فرزندان خود 

شوند؟
مهم ترين راه برای اينكه بدانیم مهربانی ما به ديگران 
جنبه مهرطلبی دارد يا نه اين است كه ببینیم آيا 
وقت گذاشتن ما برای ديگران در عملكرد خود 
ما و رسیدگی به انجام وظايف مان خللی ايجاد 
می كند يا خیر. وقتی كودكی تغذيه داخل كیفش را 
به همكالسی هايش می دهد تا با او دوست شوند 
و با او بازی كنند اما خودش گرسنه می ماند يعنی 
چنین عملكردی برای خود او مشكل ايجاد می كند 
و او نمی تواند احساس خوبی داشته باشد چون 
او ياد گرفته برای جلب نظر ديگران بايد به آنها 
باج بدهیم. اين گونه مهرورزی ها نشانه مهرطلبی 
است كه كودكان تحت تاثیر والدين شان آن را 
فرا گرفته اند و تداوم آن باعث خواهد شد اين 
رفتارها در همه افراد خانواده نهادينه شود. اشكالی 
ندارد ما به ديگران كمك كنیم و اين را به فرزندان 
خود هم آموزش دهیم اما نه اينكه خودمان را 
ناديده بگیريم. كودكان بايد ياد بگیرند كه اولويت 
اصلی افراد بايد وقت گذاشتن برای خودشان 
باشد، نه اينكه بخواهند ديگران را بر خودشان 
مقدم بشمارند. جلوی اين گونه رفتارها بايد در 
كودكی گرفته شود. در غیر اين صورت همین 
رفتارها در بزرگسالی هم ادامه پیدا خواهد كرد  
چون عزت نفس فرد پايین است قطعا مشكالتی 

در ارتباطات وی به وجود خواهد آمد.

والدين با مشاهده چنین رفتاری در فرزند خود، 
هنگامی كه می بینند كودك برای جلب توجه 
ديگران خودش را ناديده می گیرد نه تنها بايد 
چنین رفتاری را نشانه مهربانی او ندانند و او را 
تشويق نكنند بلكه بايد متوجه شوند كه ساختار 
خانواده آنها مشكل دارد و در اين صورت بايد 
از متخصصان در اين خصوص كمك بگیرند. 
در واقع در بسیاری موارد خود والدين هم بايد 

آموزش های الزم را در اين باره ببینند.

متوجه  می توانند  چطور  والدين   :
مهرطلبی خود شوند؟

وقتی فردی در خانواده مدام به ديگر افراد خانواده 
سرويس بدهد و بخواهد آنها را حمايت كند در 
حالی كه از وقت خودش كم می كند و به جای 
آن به ديگران بیش از حد توجه می كند؛ چنین 
شرايطی می تواند نشانه ای از مهرطلبی باشد و 
فرد با بررسی بسیار ريشه ای كه معموال هم 
نیاز به كمك گرفتن از متخصص دارد بايد به 

اصالح رفتار خود بپردازد. 
توجه داشته باشیم هر چقدر ديرتر به فكر اصالح 
رفتار خود باشیم؛ درمان آن سخت تر خواهد ش 
چون آن رفتار در ما نهادينه می شود. ضمن اينكه 
كودكان هم تحت تاثیر چنین رفتاری قرار خواهند 
گرفت و همان گونه عمل خواهند كرد. مادری 
كه مدام به فكر رسیدن به امور خانه باشد و به 
جای پرداختن به كارهای شخصی خود فقط برای 

ديگران وقت بگذارد يا پدری كه تمام وقت كار 
می كند و اصال به فكر تفريح و استراحت خود 
نیست و خیلی كم برای خودش وقت می گذارد، 
بايد برای تاثیرگذاری صحیح بر فرزندانش هم 
كه شده در رفتار خود تجديدنظر كند چون چنین 
رفتارهايی باعث می شود الگوهای نامناسبی برای 
فرزندان خود باشیم. به اين ترتیب كودكان هم 
فكر می كنند در بزرگسالی بايد زندگی خود را 

وقف فرزندان شان كنند. 
در ضمن والدينی كه برای خود وقت كافی 
نمی گذارند، سالمت روانی كمتری نسبت به 
والدينی كه در برنامه ريزی برای انجام كارهای 
خانواده وقت خاصی را هم به خودشان اختصاص 
می دهند، دارند. اين افراد معموال احساس قربانی 
بودن دارند و می توانند چنین احساسی را به 
فرزندان خود هم منتقل كنند. در چنین حالتی 

سالمت روان خانواده به خطر می افتد.

: اصلی ترين راهكار برای سالمت 
روان خانواه و مهرورزی سالم چیست؟

مهم ترين راهكار اين است كه هر فرد برای 
برخورداری از سالمت روان بايد ابتدا خودش 
را دوست داشته باشد، سالمت جسم و روان 
خودش را مهم بداند و اجازه ندهد كسی به او 
بی احترامی كند. برای برخوردار بودن از اين 
توانايی، عزت نفس فرد بايد باال باشد. در صورتی 
كه فرد نتواند به تنهايی عزت نفس خود را باال 
ببرد بايد از متخصصان و مشاوران مربوط به 

اين حوزه كمك بگیرد. 
برای برخورداری از عزت نفس بايد از مهارت 
قاطعیت در روابط كمك بگیريم و آن را در تمام 
جنبه های زندگی و ارتباطی خود به كار ببريم. 
يعنی اگر كسی از ما كمكی بخواهد كه در توان 
ما نیست يا به گونه ای است كه بايد بیش از 
حد از وقت و زمانی كه به خود ما اختصاص 
دارد برای او صرف كنیم بايد با قاطعیت بتوانیم 
به چنین درخواست هايی پاسخ منفی بدهیم. 

به كودكان هم بايد مهارت »نه گفتن« را آموزش 
دهیم و خودمان هم حتما در رفتارمان چه با 
خود او و چه با ديگران قاطع باشیم و فورا با 
اصرار ديگران تغییر عقیده ندهیم بنابراين وقتی 
والدين متوجه مشكلی در عزت نفس فرزند 
خود می شوند و فكر می كنند كه در رفتار با 
همسن و ساالنش، خودش را ناديده می گیرد، 
بايد ابتدا رفتار خود را بررسی و اصالح كنند 
كه  كنند  كمك  كودك  به  نیز  آن  از  پس  و 
رفتارهای درست را جايگزين رفتار اشتباه خود 
كند. اگر هم نمی توانند به تنهايی از عهده انجام 
آن برآيند و با مطالعه در اين خصوص هم به 
نتیجه مناسبی نمی رسند بايد از متخصص كمك 

و مشورت بگیرند.

به کودک بیاموزید برای جلب توجه دیگران، خودش را نادیده نگیرد

مهر ورزيدن را در خانواده تمرين کنید! 

»اين بچه تشنجی است. نمی دانم چكار كردم كه اين 
بالها سرِ من آمد، البته قل ديگرش هم پسر است و 
هم سالم.« جمالت را مسلسل وار می گويد و حتی 
نیم نگاهی به چهره معصوم كودك نمی كند. من نبايد 
قضاوت كنم. مادر دوقلو بودن با كلی مشكالت در 
اين روزگار و سر وكله زدن با آنها كار آسانی نیست. 
»تا يادم نرفته بگويم كه قل سالمم هم امسال دچار 
از وقتی فهمیده من در مورد رتبه  لكنت شده، 
ديگر  كردم  اعتراض  بچه ها  از  يكی  مادر  به  او 
جرات سابق را ندارد، من فكر می كنم كه چشم خورده باشد. بچه ام 
جلوی 20 نفر از مادران، متن شعر را از بر می خواند، اما االن حتی 
جلوی خاله اش به زور دو كلمه حرف می زند اما من اين مشكل را 
حل می كنم. راستش از شما چه پنهان وقت گرفته ام كه او را پیش 
دعانويس معروفی ببرم تا مشكلش را حل كند. شايد اگر برای دخترم 
هم زودتر اين دعانويس را پیدا كرده بودم االن الزم نبود ماهانه كلی 
پول برای داروهای گران قیمت ضدتشنج بدهم. داروهايی كه درمان 

نمی كنند و تنها عوارض دارند!«
چقدر دردناك است كه طب مبتنی بر شواهد، دارد جای خود را با 
خیلی چیزها عوض می كند. همین چند روز پیش بود كه كارت ويزيتی 
را در جايی به اشترك گذاشته بودند كه نشان می داد فرد طبیب زنان 
و زايمان از نوع سنتی است. می دانیم كه خیلی طول كشیده تا بخشی 
از والدين باور كنند كه »درمان زردی نوزادی شیرخشت و ترنجبین 
نیست« اما متاسفانه اين روزها فرهنگ سازی كه نمی كنیم هیچ، چهار 
نعل به سمت تخريب باورهايی كه داشت شكل می گرفت می رويم. 

متاسفانه افراد سودجو در اين موارد از كشورهای پیشرفته و غربی مثال 
می آورند كه كار را مضحك تر می كند، مثال می گويند كه زايمان در منزل 
در كشورهای پیشرفته رايج شده است اما نمی گويند از چه نوعی و با 
چه تسهیالتی. آيا فرد آگاهانه و با شناخت كامل از عواقب اين تصمیم 
برای طفلش و برای كل خانواده اش تصمیم می گیرد و تفاوت دو روش 

را در هر زمینه ای می داند؟

چند وقت پیش كودكی را  ديدم كه خواسته بود برادر مبتال به فلج 
مغزی 3 ساله خود را خفه كند و دوستی او را به عنوان كودك 
بزهكار به من ارجاع داده بود. در زمانه ای به سر می بريم كه تعريف 
بزه و جرم تغییر كرده و كودكی كه تنها در سر آرزوی نبود برادرش 
را دارد به جای مادر و پدری كه آزمايشات بدو تولد را ناديده 

گرفته اند، انگ می خورد.
در دوران آموزش روانپزشكی همیشه به ما آموخته اند كه بیماری عصبی 
و روانپزشكی را در قالب بیماری طبی و جسمی بیاوريم تا باورپذيرتر 
شود و از میزان انگ آن كاسته شود تا افراد راحت تر مراجعه كنند. من 
همیشه برای والدينی كه می پرسند: خود كودك چگونه بايد در كم كردن 
مشكل نقص توجه و بیش فعالی همكاری كند، اين مثال را می زنم: »به 
همان میزان كه انتظار داريد او تب خود را پايین بیاورد بايد از او در 

برابر اين وضعیت هم انتظار داشته باشید.« 
يا غالبا وقتی دارويی برای كودك تجويز می كنم، اولین سوالی كه می شنوم 

اين است كه »با وابستگی دارو برای كودك چه كنیم؟« 
می گويم كه وابستگی با نیاز متفاوت است. مثال شما به عینك خود 

وابسته ايد يا به آن نیاز داريد؟ 
آنها به سرعت می گويند كه داروی اعصاب فرق دارد و من ادامه 

می دهم كه به نظر شما، 
وقتی عالمتی از مغز منشا 
می گیرد می توان دارويی 
برای بند آوردن استفراغ 

به كودك داد؟
يكی ديگر از چیزهايی كه بعد 

از اين دسته توضیحات می شنوم 
اين است كه »پس به نزديكان چه 

بگويیم؟« 
-می گويم وقتی ماشین  شما به دلیل نقص فنی در 

بزرگراه خاموش می شود به كدام يك از بستگان زنگ می زنید؟ 
در اين مرحله بیشتر والدين می گويند ما نمی خواهیم بگويیم ولی 
بچه خودش در اين مورد با همه حرف می زند. از آنها می پرسم كه به 
فرزندتان در مورد دارو چه می گويید؟ و پاسخ های متفاوتی می شنوم. 
برخی والدين گفته اند در اين مورد نبايد با كسی حرف زد، به آنها 
می گويم با اين كار هیجان زيادی را بر دوش كودك می گذاريد 
و او را دعوت به گفتن اين مساله می كنید و بعد مثال می زنم كه 
درست مثل نامه محرمانه كه آدم را تشويق به خواندن می كند. آنها 
يا  لبخند می زنند و من فكر می كنم برای »آموزش روان شناختی 
سايكواجوكیشن« به والدين، هنوز راه درازی در پیش است. مثال 
رعايت اين نكته مهم بسیار ضروری است كه هر دو والد بايد با هم در 
مورد مصرف داروی تجويز شده برای كودك به توافق برسند وگرنه 
خودشان و مسیر درمان كودكشان را در دست انداز بزرگی می اندازند 
كه رهايی از آن اگر نگويم مشكل كه سخت و طاقت فرساست. از 
توافق حرف زديم، اين شعر طنز آقای رضا رفیع، روزنامه نگار كه 
بر اهیمت توافق، البته از نوع هسته ای اش تاكید دارد در میان اين 

همه گرفتاری خالی از لطف نیست:
هر كار آسان می شود بعد از توافق
اجناس ارزان می شود بعد از توافق

هر چند چیزی قبل از اين ارزان نمی شد

اما از االن می شود بعد از توافق
در سالن اجالس تهران جان 

كری جان
هر روز مهمان می شود 

بعد از توافق
مادرش  مثل  می گفت 

باراك اوباما
حتما مسلمان می شود بعد 

از توافق
اول  از  بود  غزل خوان  بلبل 

ولی گل
قطعا غزل خوان می شود بعد از توافق

با رفع تحريم جهانی خاك ايران
سیراب باران می شود بعد از توافق

حل می شود بحران آِب خوردن ما
هر چشمه جوشان می شود بعد از توافق

دارد شتر در حالت عادی دو كوهان
اما سه كوهان می شود بعد از توافق

می گفت مشتی ممدلی با همسر خود
اين ده چو تهران می شود بعد از توافق

مادر بزرگ مادرم دندان ندارد
دارای دندان می شود بعد از توافق

در سفره ما جای چای هست خالی
پرقنِد قندان می شود بعد از توافق

ما كه فقط از مرغمان هی بال خورديم
شكر خدا ران می شود بعد از توافق

هر شاعری مانند باباطاهر انگار
يك خورده عريان می شود بعد از توافق

گفته است استاندار قم اندازه قم
قدر خراسان می شود بعد از توافق
معشوقه ا ی دارای زلفی لخته بوده

زلفش پريشان می شود بعد از توافق
@farzand_e_man با ما در تماس باشید با

برای آموزش روان شناختی به والدين، راه درازی در پیش است

 دکتر میترا 
حكیم شوشتری

فوق تخصص 
روان پزشکی 

کودک و نوجوان

در دوران آموزش روانپزشکی همیشه به ما 
آموخته اند که بیماری عصبی و روان پزشکی را در 
قالب بیماری طبی و جسمی بیاوريم تا باورپذيرتر 

شود و از میزان انگ آن کاسته شود تا افراد 
راحت تر مراجعه کنند. من همیشه برای والدينی 

که می پرسند: خود کودک چگونه بايد در کم کردن 
مشکل نقص توجه و بیش فعالی همکاری کند، اين 
مثال را می زنم: »به همان میزان که انتظار داريد 

او تب خود را پايین بیاورد بايد از او در برابر اين 
وضعیت هم انتظار داشته باشید.«

والدينی که برای خود 
وقت کافی نمی گذارند، 

سالمت روانی کمتری 
نسبت به والدينی که 

در برنامه ريزی برای انجام کارهای 
خانواده وقت خاصی را هم به خودشان 

اختصاص می دهند، دارند. اين افراد 
معموال احساس قربانی بودن دارند 
و می توانند چنین احساسی را به 

فرزندان خود هم منتقل کنند. در 
چنین حالتی سالمت روان خانواده 

به خطر می افتد



سوختگی عمیق به خصوص همراه با عفونت با ایجاد جوشگاه همراه است

توجه به سالمت روان کودک و خانواده همراستا با خدمات پزشکی ضرورت دارد

 دکتر مجتبی امیری/ استادیار دانشگاه

 عاطفه کیانی نژاد/ مدرس دانشگاه 

نگاه متخصص پوست

نگاه روان شناس بالینی

آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی« درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تایید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد زیبایی« 
باشید. کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید.

دچار  پوست  که  هنگامی  دکتر!  آقای   :
سوختگی می شود، درجات مختلف سوختگی مطرح 

می شود. این درجه بندی بر چه اساسی است؟
زمانی که عامل ایجاد حرارت بیش از 42 درجه سانتی گراد 
باشد، پوست دچار سوختگی می شود. هرچه این دما 
باالتر و مدت تماس با پوست بیشتر باشد، قدرت نفوذ نیز 
بیشتر است. براساس شدت گرمایی که به پوست می رسد، 
سوختگی به درجات 1، 2، 3 و 4 تقسیم بندی می شود. 
در سوختگی درجه یک، فقط قسمت سطحی یا اپیدرم 
آسیب می بیند و معموال با قرمزی و سوزش همراه است 

که بدون هیچ عارضه ای بهبود پیدا می کند. 
در سوختگی درجه دو، میزان آسیب به عمق نفوذ به 
الیه های پوست بستگی دارد. این نوع سوختگی با بروز 
تاول همراه است. اگر سوختگی درجه دو سطحی باشد 
و تاول ها عفونت پیدا نکند، در اکثر موارد بهبودی با 
کمترین اسکار یا جوشگاه یا جای سوختگی همراه 

خواهد بود و مشکل خاصی برای فرد ایجاد نمی شود. 
اما اگر سوختگی به قسمت  های عمیق تر برسد و قسمت 
درم تحتانی و ضمایم پوست از بین برود، حتما در محل 

سوختگی جوشگاه به وجود می آید. 
: جوشگاه ناشی از سوختگی فقط جنبه زیبایی 

دارد یا بر سالمت پوست نیز تاثیر می گذارد؟
زمانی که جوشگاه به وجود می آید، پوست عملکرد طبیعی 
خود را از دست می دهد زیرا ضمائم پوستی نابود شده و 
پوست انعطاف و لطافت همیشگی را ندارد. به همین دلیل 
اگر سوختگی دور منافذ پوست مانند اطراف بینی، دهان، 
گوش و چشم یا روی مفاصل باشد و جوشگاه به وجود 
آید، محدودیت عملکرد این ناحیه مورد انتظار است. 

: آیا می توان از بروز جوشگاه پیشگیری کرد 
یا این ضایعات را بهبود بخشید؟

در درمان سوختگی، اصل اول جلوگیری از عفونت 
ثانویه است زیرا عفونت، عمق آسیب را بیشتر می کند 

و جوشگاه بیشتر خواهد بود. عالوه بر این، اقدامات 
درمانی برای کاهش ضخامت اسکار موردتوجه است.

روش های مختلف برای درمان جای سوختگی وجود 
دارد که با توجه به محل بروز و ضخامت آن همچنین 
محدودیت حرکت متفاوت است. گاهی جوشگاه، بافت 
را تحت فشار قرار می دهد و محدودیت حرکت به وجود 
می آید که در این موارد الزم است اسکار یا جوشگاه 
با روش های زیگزاگی ترمیم شود تا مفصل عملکرد 
خود را پیدا کند. در بعضی موارد نیز توصیه می شود به 
 کمک لیزر ضخامت جوشگاه کاهش یابد. تزریق های 
داخل ضایعه یا کرم های موضعی درد و سوزش ناشی 

از جوشگاه کاهش یابد. 
: اگر موها بسوزند، آیا می توان به رویش 

دوباره آنها امیدوار بود؟
اگر عمق سوختگی زیاد و در حد 4 تا 5 میلی متر باشد، 
معموال موهای این ناحیه نیز از بین می رود. گاهی سوختگی 

سطحی است و موها به طور موقتی می ریزند که معموال 
بین 4 تا 6 ماه موها دوباره رویش پیدا می کنند. اگر پس 
از این زمان، موها رویش پیدا نکند به معنای از بین رفتن 
فولیکول های مو است. امروزه خوشبختانه می توان به کمک 
تکنیک های با کاشت مو، به ترمیم موهای ابرو، مژه و 
ریش پرداخت. کاشت مو در قسمت های محدود سر 
که قسمتی از بافت مو وجود دارد می توان به ترمیم 

موها امیدوار بود. 
: سوختگی در چه سنینی بیشترین آسیب را 

به جا می گذارد؟
اگر در قسمتی از پوست که دچار سوختگی می شود، 
فولیکول های مو و غدد چربی وجود داشته  باشد قدرت 
ترمیم ناحیه باال می رود. بنابراین در سنین کمتر از بلوغ 
سوختگی ها شدت بیشتر و عوارض ماندگارتری دارند 

زیرا پوست قدرت ترمیم کمتری دارد.

سوختگی عالوه بر درد و رنج جسمانی، معموال با احساس گناه و تقصیر 
در مورد بی احتیاطی، بی دقتی و... همراه است و کودک را آزار می دهد، حتی 
اگر این نکته توسط والدین مطرح نشود. از همین رو، اولین توصیه برای 
بهبود وضعیت کودکی که دچار چنین آسیبی شده ، اطمینان بخشی در مورد 
اینکه تقصیری در بروز این اتفاق نداشته، بسیار مهم است. در واقع کودک 
باید متوجه شود که این اتفاق خارج از کنترل او بوده و والدین به او اطمینان 

دهند که از این پس، بیشتر مراقب او خواهند بود.
 البته این احساس ممکن است والدین را نیز به شدت آزار دهد و مدام خود 
را سرزنش کنند که چرا نکات ایمنی و... را رعایت نکرده اند. حتی بعید 
نیست که پدر و مادر نیز رنجی به نسبت باالتر از فرزند خود را نیز تحمل 

کنند زیرا در جایگاه مسوولیت پذیری هستند. 

والدین بپذیرند که این اتفاق خارج از اراده و کنترل آنها 
بوده  است 

با بروز حوادثی مانند آتش سوزی والدین باید بدانند که حس بخشش نسبت 
به خود داشته  باشند. البته بخشش به  معنای بی اهمیتی ماجرا نیست، بلکه 
بپذیرند که این اتفاق خارج از اراده و کنترل آنها بوده و اگر حتی به  طور 
غیرمستقیم در بروز آن نقش داشته اند، به عنوان یک انسان خطا کرده  است. 
پذیرش اتفاق و بخشش خود در این زمینه بسیار مهم است زیرا اگر قرار 
باشد که پدر و مادر مدام احساس گناه داشته  باشند، سالمت روان آنها تاثیر 
منفی می بیند و نمی توانند نقش والدگری خود را به شکل مطلوب انجام 
دهند. الزم است تا والدین در این دوران به بهبود وضعیت روحی روانی 
خود نیز توجه داشته  باشند. گاهی ممکن است بعضی افراد بروز چنین 
اتفاقاتی را به لیاقت خود و حتی تنبیه از طرف پروردگار نسبت  دهند، در 
حالی که تمام اتفاقات زندگی چه خوب و چه بد همیشه به لیاقت انسان 
مربوط نمی شود. هر انسانی تحت تاثیر شرایط زندگی مادی است و وقوع 
آسیب هایی نظیر فقر، جنگ، سیل، آتش سوزی و... برای همه وجود دارد. 
تغییر نگرش در این زمینه حتما به پذیرش بهتر مشکالت نیز کمک می کند. 

والدین حتما با روان شناس مشورت کنند
بهتر است پیش از اینکه کودک مصدوم پیش روان شناس یا روانپزشک برده  
شود، والدین از این نوع خدمات بهره ببرند تا بتوانند با احساس گناه و سوگ 
کنار بیایند. والدین سعی کنند رابطه با یکدیگر را حفظ کنند و در جایگاه سالم 
والدگری قرار گیرند. در چنین شرایطی راهکارهای روان شناس یا روانپزشک 
برای کودک موثرتر خواهد بود زیرا اگر پدر و مادر از لحاظ روانی به وضعیت 
بهتری نرسیده باشند و همواره از خشم و احساس گناه رنج ببرند، نمی  توان 

چندان انتظاری از موفقیت جلسات مشاوره برای کودک داشت. 

توانایی های فردی نباید فدای سوختگی ظاهری شود
زیبایی جنبه ظاهری مهمی برای انسان است و طبیعتا سوختگی می تواند 

این وضعیت را کم وبیش تحت تاثیر قرار دهد. در شرایطی که کودک دچار 
سوختگی به  خصوص روی صورت و دست ها می شود، پس از اینکه روند 
درمان جسمی سوختگی تا حدی بهبود یافت و تقریبا به پذیرش اتفاق رسید، 
بهتر است خانواده بر تقویت دیگر قابلیت ها و توانایی های کودک متمرکز شوند. 
در واقع، زیبایی جنبه ای از خصوصیات فردی است که توسط دیگران 
مورد توجه قرار می گیرد اما نباید از دیگر قابلیت های انسان نظیر طرز فکر، 
توانایی ها، استعدادها و... غافل شد که گاهی حتی تاثیر بسیار جدی تری 

نسبت به زیبایی در پذیرش از طرف دیگران و موفقیت در زندگی دارد. 
بسیار مهم است که والدین بروز این اتفاق را پایان موفقیت زندگی فرزند 
ندانند و سعی کنند توانایی های هنری، ورزشی و علمی او را از طریق شرکت 

در کالس ها و آموزش های مختلف تقویت کنند. 

اطرافیان صرفا همراه خانواده آسیب دیده باشند
اولین واکنش هنگام بروز چنین اتفاقاتی، انکار است. طبیعی است که فرد 
یا والدین نمی توانند بپذیرند که در یک لحظه چنین اتفاق وحشتناکی افتاده 
 است. معموال حدود 3-2 هفته طول می کشد تا وضعیت را کامال باور 
کرده و در این فاصله گاهی ممکن است لحظه ای ماجرا را فراموش کنند. 
اما به  هر حال پس از مدتی باید این وضعیت را پذیرفت و در اینجاست که 
فرد آسیب دیده و نزدیکان به خصوص والدین وارد فاز خشم می شوند. در 
این مرحله والدین به شدت عصبانی هستند و حتی زمین و زمان را مقصر 
می دانند. حتی ممکن است فحاشی، آسیب به خود و رفتارهای خشونت آمیز 

نسبت به دیگران نیز دیده شود. 
مرحله سوم، چانه زنی است و فرد وارد فاز »اما و اگر« می شود. "اگر آن 
روز بیرون می رفتیم، اگر در اتاق دیگر کودک را خوابانده بودم، اگر همسایه 
فالن کار را می کرد و..." ذهن را درگیر می کند و گویا قصد دارد کل فلسفه 

زندگی را زیر سوال ببرد. متاسفانه این مرحله طوالنی و دردناک است.
پس از مرحله چانه زنی، افسردگی اتفاق می افتد. زمانی که فرد آسیب دیده 
و والدین از این اما و اگرها خسته می شوند و می پذیرند که این اتفاق 
این  به وجود آمده  است، امکان دارد دچار عالئم افسردگی شوند. در 
وضعیت حاالت خشم معموال دیده نمی شود اما گریه کردن، فرورفتن 
در خود، غمگینی، ناامیدی و ناراحتی شدید شکل می گیرد. این حاالت 
کامال طبیعی است و هرگز نباید از افراد آسیب دیده خواست که خیلی 
زود به وضعیت عادی برگردند. واکنش اطرافیان در این شرایط به شدت 
کمک کننده یا مخرب است. اطرافیان باید بدانند که فقط شنونده باشند و 
صرفا خاطرنشان کنند که نمی توانند چنین وضعیتی را درک کنند چون 
در جایگاه فرد آسیب دیده و والدین او نیستند، هر کمکی که او بخواهد را 
برایش انجام می دهند و می توانند دعا کنند تا با این وضعیت کنار بیاید و 
به  آرامش برسد. اطرافیان به هیچ وجه نباید خانواده را نصیحت یا سرزنش 
کنند و مراقب باشند به اصطالح کاسه داغ تر از آش نشوند. حضور در کنار 

خانواده و همدلی با آنها بهترین کمک در این شرایط است. 

بازگشت به منزل و مدرسه تاثیر جدی در بهبود شرایط 
روانی کودک دارد

بازگرداندن کودک به منزل خود در شرایط استاندارد، اولین اقدام درمان برای 
بهبود وضعیت روحی روانی است. والدین سعی کنند در کمترین زمان ممکن 
به شرایط زندگی خانوادگی خود بازگردند. زمانی که کودک دچار آسیب 
جدی در صورت شود، طبیعی است که از نگاه  کردن به آینه و سطوح مشابه 
امتناع کند. این وضعیت نگران کننده نیست و نباید او را مجبور کرد. در مورد 
حضور در مدرسه نیز اگر از نظر مراقبت های پزشکی ممنوعیتی وجود ندارد، 
حتما باید کودک را ترغیب به حضور در مدرسه کرد تا منزوی نشود. البته 
الزم است این مساله با مدیر و معلمان در میان  گذاشته  شود و همکالسی ها 
نیز توجیه شوند که با چهره جدیدی از دوست خود مواجه می شوند. ممکن 
است بعضی از بچه ها در مدرسه از کودک آسیب دیده بترسند اما دلیلی برای 
انزوای او نیست و او هم به عنوان عضوی از اجتماع، حق حضور در مدرسه، 
تحصیل و رشد اجتماعی را دارد. به هرحال کودک ممکن است با واکنش  های 
منفی مواجه شود و ناراحت شود اما درهر صورت انزوا و ماندن در منزل 

قطعا مضرات بیشتری خواهد داشت.

تربیت کودک نباید تحت تاثیر شرایط جدید قرار بگیرد
بسیار مهم است که والدین همچنان بر اهمیت تربیت صحیح تاکید داشته 
 باشند و در این زمینه از کتاب ها یا مشاوره های روان شناسی در مورد تربیت 
کودک کمک بگیرند تا کودک آسیب بیشتری نبیند. در واقع، عدم آگاهی 
والدین با سیستم تربیتی صحیح می تواند کودک را تا حد زیادی دچار 
مشکالت رفتاری و شخصیتی کند. حداقل پدر و مادر می توانند مطمئن 
باشند که آنچه از نظر تربیتی تحت کنترل آنها بوده را به بهترین نحو پیش 
ببرند. وابستگی عجیب کودک، هماهنگی والدین در روش های تربیتی، اقتدار 
منطقی والدین، همدلی و درک احساسات کودک و آموزش صحیح به جای 
نصیحت از جمله مسائلی است باید در تربیت کودک حتی در این شرایط 
مدنظر باشد که مشورت با متخصصان حوزه روان شناسی کودک کمک کننده 
است. البته توصیه می شود تا زمانی که والدین به این مهارت ها نرسیده اند، 
همان روش تربیتی قبل را داشته باشند تا کودک دچار تغییرات مداوم نشود. 
قانون های خانواده همچنان باید رعایت شود. از طرفی، چنین آسیبی نباید 
باعث شود که کودک تحت  ترحم اطرافیان باشد یا دیگران خدمات بیشتری 
به او ارائه دهند زیرا برخالف تصور باعث رشد مطلوب کودک نخواهد 
بود. گاهی بعضی از ضعف ها و آسیب های زندگی با توجه به هوش کودک 
و شرایط رشد مطلوب می تواند زمینه ساز کسب موفقیت های بیشتری شود. 
پس الزاما نمی توان گفت که همیشه ضعف، عامل بازدارنده است بلکه 
بسیاری از افراد موفق در جنبه های مختلف توانسته اند بر ضعف های خود 
غلبه کنند. اهمیت بیش از حد اطرافیان به ظاهر تاثیر خوبی در رشد او ندارد 
و کودک باید بیاموزد که برای رسیدن به خواسته ها و هدف ها همواره باید 

در زندگی تالش کند و هرگز نباید منتظر خدمات بیشتر از دیگران باشد.

میزگرد پوست شماره هشتصدوبیست ونه  دو بهمن هزار و چهارصد12

 دکتر کوروش جعفریان
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص تغذیه و رژیم درمانی

زمانی که سوختگی و جراحت ایجاد می شود، نیازهای غذایی 
بدن افزایش می یابد و گاهی الزم است فرد تا 50درصد مقدار 
انرژی روزانه بیشتری دریافت کند. متاسفانه گاهی در چنین 
شرایطی نه تنها نیاز اضافی برطرف نمی شود بلکه مقدار انرژی 
کمتری نسبت به روزهای معمول گذشته دریافت می شود که 
یکی از علل تاخیر یا عدم بهبود ضایعات است. در شرایط 
سوختگی به خصوص سوختگی های شدید باید کامال مراقب 

بود تا موادمغذی به اندازه کافی تامین شود.
دریافت کافی پروتئین و کربوهیدرات ها در ترمیم ضایعات 
سوختگی ضروری است: نکته بسیار مهم دیگر دریافت کافی 
پروتئین است که معموال به درستی صورت نمی گیرد و در 
مورد کودکانی که دچار این آسیب شده اند، باالتر خواهد 
بود. به عنوان مثال توصیه می شود فردی که دچار جراحت 
یا سوختگی شدید می شود، به ازای هر کیلوگرم وزن 2 گرم 

پروتئین نیاز دارد که برای کودکان به 3 گرم می رسد. 
دریافت کربوهیدرات ها نیز در روند بهبود تاثیر دارد. مطالعات 
مختلف نشان می دهد عملکرد سیستم ایمنی کامال وابسته به 
تامین کربوهیدرات ها است. کمبود دریافت کربوهیدرات ها 
موجب ضعف سیستم ایمنی خواهد شد که در این شرایط 

احتمال بیماری های واگیر و عفونت تشدید می شود. 
کم آبی بدن روند بهبود را به تاخیر می اندازد: افرادی که دچار 
سوختگی شده اند به خصوص اگر دچار تب یا عفونت شوند، 
به شدت افزایش نیاز به مایعات پیدا می کنند. میزان دفع و رنگ 
ادرار شاخص خوبی برای تشخیص میزان آب بدن است. زمانی 
که فرد دچار کم آبی شود، ضایعات بسیار دیرتر بهبود می یابد.
تاثیر جدی ویتامین ها، امالح و اسیدهای آمینه را نباید نادیده 
گرفت: اسیدهای آمینه مانند ال آرژنین و گلوتامین از مهم ترین 
اسیدهای  آمینه است که در ترمیم زخم ها و سوختگی ها موثر 
است. پس می توان این ترکیبات را به عنوان مکمل وجود دارند 
در برنامه تغذیه بیمار گنجاند. البته ریزمغذی های دیگر مانند 
ویتامین ها به خصوص ویتامینA وDبسیار مهم است و حتی 
در سوختگی ها برخالف دیگر جراحات ممکن است ویتامین 
E نیز ضروری است. ویتامین های C ،B6 و اسیدفولیک نیز از 
دیگر ویتامین های مهم است که توصیه می شود در این موارد 
مولتی ویتامین تجویز شود. امالح به خصوص آهن و روی نیز 
در بهبود سوختگی تاثیر دارد و حتما دریافت منابع این امالح 
ضروری است. الگوی غذایی برای تامین تمام این ریزمغذی ها 
در صورتی محقق می شود که تنوع و تعادل غذایی در برنامه 
روزانه حتما رعایت شود و حتما منابع پروتئین ها، میوه ها، 

سبزیجات و لبنیات به اندازه کافی میل شود. 
روغن های مفید به تامین انرژی و بهبود التهاب کمک می کند: 
در مورد چربی ها نیز روغن های مفید مانند روغن کنجد، کانوال 
و زیتون توصیه می شود زیرا این روغن ها در تامین انرژی 
نقش دارند و از طرفی خاصیت ضدالتهاب نیز دارند. امگا3 
از طریق منابع غذایی مانند ماهی، گردو و تخم مرغ ضروری 
است و نسبت به مکمل های امگا3 ارجحیت دارد. دانه های چیا 
و خرفه نیز تاحدی در تامین این اسیدهای چرب موثر است. 
لوله گذاری اقدام ضروری در موارد سوختگی ناحیه دهان است: 
نباید فراموش کرد زمانی که صورت آسیب دیده و فرد قادر به 
غذاخوردن و جویدن، معموال توصیه می شود تا زمان بهبود و 
امکان جویدن و بلع دهانی از طریق لوله گذاری غذا دریافت 
شود. لوله گذاری می تواند از دو روش صورت گیرد: گاهی 
می توان از پودرهای آماده استفاده کرد و ویتامین ها، امالح 
و اسیدهای آمینه افزوده شود یا اینکه غذا را مخلوط کرد و 
وارد لوله شود. البته در این صورت باید به مقدار غذا، سطح 
تحمل فرد، برگشت غذا، یبوست، اسهال و... توجه کرد و 
به طور کلی با متخصص تغذیه مشورت شود تا دریافت غذا 
به درستی صورت گیرد. به عنوان مثال، اگر غذا از لوله برگشت 
پیدا کند، ممکن است وارد ریه شده و ایجاد عفونت کند. 
همچنین لوله گذاری نیز حتما پزشک متبحر باید صورت گیرد. 
نکته بسیار مهم دیگر اینکه اگر به نیازهای غذایی کودکی که 
دچار سوختگی است، توجه نشود نه تنها سوختگی ترمیم 
نمی شود و حتی جان را به خطر می اندازد، رشد نیز مختل شده 
و کمبود وزن و حتی کاهش قد نیز اتفاق می افتد. پس توصیه 
اکید می شود که حتما با متخصص تغذیه مشورت شود و 

بروز آسیب ها کاهش یابد. 

نیازهای غذایی کودک در شرایط 
سوختگی الزمه پیشگیری از اختالل 
رشد است

 دکتر احمد جعفری/ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص دندان پزشکی کودکان

احتمال اینکه هنگام بروز آتش سوزی دندان لق شود، بسیار 
بعید است. معموال زمانی که پس از رساندن مصدوم به 
بیمارستان، لق شدن یا شکستگی دندان مشاهده  شود، ناشی 
از ضربه است. اگر دندان لق شده  است، می توان با معاینه 
متوجه شد که شکستگی تاج اتفاق افتاده یا اینکه دندان 

کامال لق شده و شکستگی وجود ندارد.
روند درمان لق شدن دندان بدون شکستگی نسبتا راحت تر 
از مواد  استفاده  با سیم کشی دندان و  است و می توان 
بهبود  کامپوزیت که شبیه چسب عمل می کند، شانس 
را افزایش داد. اما زمانی که شکستگی نیز اتفاق بیفتد، 
در  دارد.  بستگی  آسیب دیده  قسمت  به  بهبود  شانس 
چنین شرایطی اگر امکان عکسبرداری از دندان و فک 
مشورت  کودکان  دندان پزشک  با  می توان  باشد،  میسر 
کرد و در غیر این صورت بهتر است تا زمان بهبود آسیب 
فشار  از  دقیق،  درمان  و  عکسبرداری  امکان  و  دهان 

 آوردن به دندان پرهیز شود.

آسیب دندانی در مصدومان 
سوختگی غالبا ناشی از ضربه است

میزگرد »سالمت« درباره عوارض ناشی از سوختگی با حضور دکترمجتبی امیری 
متخصص پوست و دکترکوروش جعفریان متخصص تغذیه و دکتر احمد جعفری 

متخصص دندان پزشکی کودکان و عاطفه کیانی نژاد روان شناس بالینی 

رنج سوختگی؛ از آسیب 
پوستی تا ضربه روحی

سوختگی یکی از دردآورترین  آسیب هایی است که تاثیر جدی بر ظاهر فرد دارد و متاسفانه گاه با عوارض 
ماندگار همراه می شود. البته عالوه بر آسیب ظاهری، فرد متحمل رنج شدید روانی نیز خواهد بود و کیفیت 
زندگی تحت تاثیر این شرایط قرار خواهد گرفت. با توجه به اهمیت موضوع به پرسش یکی از خوانندگان 
»سالمت« پرداخته ایم: »برادرزاده 7 ساله ام به دلیل نشت گاز و آتش سوزی ناشی از آن دچار سوختگی در 
ناحیه صورت و دست ها شده  است. پزشکان تشخیص سوختگی درجه دو داده اند. متاسفانه لب هایش متورم شده و قادر 
به غذاخوردن نیست و دو دندان او نیز لق شده  است. وضعیت روحی خوبی ندارد و از رفتن به مدرسه و حضور در جمع 
نیز امتناع می  کند. لطفا راهنمایی کنید که آیا ضایعات پوستی ممکن است بدون ایجاد جای سوختگی بهبود بیابد؟ از نظر 

شرایط روحی چطور می توانیم به او و والدینش در برابر این اتفاق کمک کنیم؟«

 مریم سادات 
کاظمی



13پوست و زیبایی
چهدرمانهاییبرایرفعافتادگیپوستمناسبترند؟

علل افتادگی پوست؛ از پیری تا بیماری
پوست  در  پوست  افتادگی 
صورت و دیگر قسمت های 
ازدست دادن  با  اغلب  بدن 
چربی مرتبط است. تخلیه یا 
کاهش ذخایر کالژن و االستین نهفته در پوست 
افتادگی  شکل گیری  علت های  از  یکی  هم 
افتادگی  که  درحالی  می رود.  به شمار  پوست 
پوست می تواند برای هر فردی اتفاق بیفتد، اما 
احتمال شکل گیری این مشکل با افزایش سن 
بیشتر می شود. درمان افتادگی پوست با روش های 
خانگی واقعا چالش برانگیز و سخت است،  اما 
گزینه های مختلفی برای مقابله با این مشکل پوستی 
وجود دارند، از به کارگیری محصوالت بدون 

نسخه تا درمان های مبتنی بر جراحی. 

افتادگی پوست چه علت هایی دارد؟
پوست مستحکم و سفت به راحتی کشیده می شود 
و دوباره بدون مشکل به محل قرارگیری خودش 
بازمی گردد. وقتی که پوست این توانایی طبیعی اش 
را از دست می دهد، یعنی ابتال به افتادگی پوست 
شروع شده است. افتادگی پوست می تواند در 
هر قسمتی از بدن به وجود بیاید، اما بیشتر در 
این قسمت های بدن مشاهده می شود: پلک ها، 
غبغب، چانه، گلو، قسمت باالیی بازوها و شکم. 
مهم ترین علت های شکل گیری افتادگی پوست 

هم به ترتیب زیر هستند: 
1. پیری یا افزایش سن: همراه با افزایش سن، 
 پوست هم دو پروتئین مهم به نام های االستین و 
کالژن را از دست می دهد که باید در میان پوست 
یا دِرم )dermis( تولید شوند. همان طور که از 
نام االستین می توان دریافت،  قابلیت کشسانی یا 
االستیسیته پوست به همین االستین بستگی دارد. 
درواقع استحکام و سفتی پوست تا حدی که بتواند 
کشیده شود و سپس دوباره به محل قرارگیری 
اولیه اش بازگردد، به وجود االستین وابسته است. 
کالژن هم به واسطه فیبروبالست ها تولید می شود. 
وقتی پوست دارای استحکام و سفتی مطلوبی 
باشد، یعنی ذخایر کالژن هم در سطح مطلوبی 
هستند. کالژن از رشته های عمیقا درهم تنیده  شکل 
می گیرد و به پوست در محافظت از ساختار کلی 

و استحکام بنیادینش کمک می رساند. 
اما تولید کالژن و االستین همزمان با افزایش سن 
روبه کاهش می رود. البته این عوامل بیرونی مختلفی 
هم به مرور زمان می توانند ذخایر االستین و کالژن 
را تخریب کنند: پرتوهای فرابنفش خورشیدی، 
آالینده های موجود در محیط زندگی مثل دود 
سیگار و عوامل مربوط به سبک زندگی مانند تغذیه 
ناسالم و بی کیفیت. تماس بیش ازحد با پرتوهای 
فرابنفش خورشیدی و عدم مراقبت از پوست یا 

سالمت عمومی می تواند فرایندهای پیری پوست 
را سریع تر کند بنابراین عجیب نیست که بعضی 
افراد در سنین پایین تر هم با مشکل افتادگی پوست 

یا چین وچروک های پوستی مواجه می شوند. 
2. کاهش وزن: داشتن اضافه وزن برای  زمان طوالنی 
می تواند به رشته های کالژن و االستین نهفته در 
پوست آسیب برساند. همین اتفاق باعث می شود 
که پوست پس از کاهش وزن دیگر نتواند قابلیت 
کشسانی خودش را حفظ کند بنابراین اگر کسی 
کاهش وزن قابل توجهی را پشت سر بگذارد 
)حدود 23 تا 45 کیلوگرم یا بیشتر(، با افتادگی 

پوست شدید و فراگیری مواجه خواهد شد. 
اگر کاهش وزن سریع اتفاق بیفتد )مانند جراحی 
الغری یا باریاتریک(، احتمال شکل گیری افتادگی 
پوست هم افزایش می یابد. در بعضی موارد، این 
روندهای مخصوص کاهش وزن می توانند به 
افتادگی پوست شدید و فراگیر تا حد آویزان 
شدن پوست روی دیگر قسمت های بدن منتهی 
شوند. با توجه به این که پوست جوان تر سریع تر 
به حالت اولیه خودش بازمی گردد، کاهش وزن 
در سنین باالتر یا دوران سالمندی می تواند نقش 
بسیار مهمی در وضعیت نهایی افتادگی پوست 

داشته باشد. 
3. بارداری: شکل گیری درجاتی از شلی یا افتادگی 

پوست پس از بارداری جزو اتفاقات رایج برای 
بارداران است. زنانی که چندقلو به دنیا می آورند، 
معموال افتادگی پوست بیشتر و شدیدتری را 
در ناحیه شکم مشاهده می کنند. سنی که در آن 
تصمیم به بارداری و فرزندآوری می گیرید هم 

در این زمینه نقش دارد. 
4. بیماری ها: چند بیماری  هم وجود دارند که 
با افتادگی پوست مشخص می شوند. یکی از 
این موارد، زیرگونه بسیار نادری از لنفوم سلول 
T پوستی است که با عنوان افتادگی پوست 
گرانولوماتوز هم شناخته می شود. افراد مبتال به 
این بیماری با شل شدگی بسیار تدریجی پوست 
در ناحیه آرنج ها و زانوها مواجه می شوند. نکته 
قابل توجه دیگر این است که افتادگی پوست 
گرانولوماتوز معموال واکنش های خوبی نسبت 

به روش های درمانی نشان نمی دهد. 
از  دیگر  یکی  دانلوس:  اهلرز  نشانگان    .5
بیماری هایی که باعث افتادگی پوست می شود،  
نشانگان اهلرز دانلوس)EDS( نام دارد که نوعی 
اختالل ارثی و نادر در بافت های همبند بدن به شمار 
می رود. افراد مبتال به EDS مبتال به نقص خاصی 
در کالژن سازی بدن هستند که به افتادگی پوست 
و شکل گیری بافت خمیری شکل در پوست )اغلب 

در ناحیه صورت( منتهی می شود. 

گزینـه های درمانی 
برای افتـادگی پوست

اگر نگران افتادگی پوست در قسمت های مختلف 
از گزینه های  بدن خودتان هستید، می توانید 
درمانی گوناگونی برای کاهش این مشکل پوستی 
یا ازبین بردن آن کمک بگیرید. میزان افتادگی 
پوست می تواند در محدوده  گسترده ای قرار 
بگیرد که از خفیف تا اساسی متغیر است. هنگام 
تصمیم گیری درباره گزینه های درمانی افتادگی 

پوست همیشه باید به عوامل زیر توجه کنید:
 محل شکل گیری افتادگی پوست در بدن 

 میزان افتادگی پوست 
 حس شما درباره وضعیت فعلی پوست 

1. کاهش افتادگی  پوست جزیی: اگر افتادگی 
یا خود  باشد  و خفیف  واقعا جزیی  پوست 
شما به نتایج متوسط راضی باشید، گزینه های 
خانگی زیر می توانند برای مقابله با افتادگی 
پوست در ناحیه صورت یا قسمت های مختلف 

بدن مفید باشند:
 فعالیت ورزشی: اگر افتادگی پوست به علت 
بارداری اتفاق افتاده باشد، با کمک فعالیت های 
ورزشی می توان وضعیت بهتری برای پوست 
به وجود آورد. هر حرکتی که به ساخت توده های 
عضالنی یا سفت سازی عضله ها کمک کند، 

می تواند ظاهر بهتری به افتادگی پوست جزیی 
و خفیف بدهد. تمرینات ورزشی با وزنه ها یا 
تمرینات مقاومتی از این نظر دارای اثربخشی 
مطلوبی هستند. پیالتس هم یکی از فعالیت های 
حرکات  به  را  شما  که  است  نوین  ورزشی 
کنترل شده برای تقویت چارچوب کلی بدن، 

پاها و بازوها تشویق می کند. 
 مکمل ها: مطالعات متعددی نشان داده اند 
که مکمل های خوراکی حاوی کالژن و اسید 
هیالورونیک به کاهش افتادگی پوست ناشی از 

افزایش سن کمک می کنند. 
 درمان های موضعی: کرم ها، لوسیون ها و 
سرم های حاوی رتینول می توانند االستیسیته 
یا قابلیت کشسانی پوست در ناحیه چشم ها 
و دیگر قسمت های پوست صورت را ارتقا 
داروهای  و  نسخه  بدون  محصوالت  دهند. 
تجویزی مختلفی می توانند از این نظر مفید 
باشند. رتینوئیدهای تجویزی که باید تحت نظر 
پزشک استفاده شوند، اثربخشی باالیی در تقویت 
کالژن سازی پوست دارند و معموال نمی توان 
نتایج حاصل از به کارگیری آنها را با محصوالت 

بدون نسخه مقایسه کرد. 
 تغییرات در سبک زندگی: حفظ تعادل آب 
در بدن، استفاده منظم از محصوالت ضدآفتاب 
و کنار گذاشتن عادت های نادرستی مانند سیگار 
کشیدن واقعا می تواند به حفظ شادابی پوست و 

جلوگیری از افتادگی پوست کمک کند. 
2. کاهش افتادگی  پوست متوسط: درمان های 
غیرتهاجمی و کمترتهاجمی می توانند به تغییرات 
مثبتی در قوام پوست و قابلیت کشسانی در 
پوست های مبتال به افتادگی منتهی شوند. اگر 
این درمان ها با سبک زندگی سالم همراه شوند 
)مانند دوری همیشگی از سیگار و برنزه کردن 
پوست(، اثربخشی بهتری هم خواهند داشت. 
این درمان های خاص که باید توسط متخصصان 

پوست ومو انجام بگیرند، عبارتند از:

 لیزردرمانی: انواع مختلفی از لیزردرمانی 
می توانند به افزایش کالژن سازی و بهبود قوام 
از  افراد پس  بیشتر  کلی پوست کمک کنند. 
انجام چند جلسه لیززدرمانی به بهترین نتایج 
می رسند. روش های لیزردرمانی می توانند برای 
استحکام بخشی به پوست بازوها، شکم و دیگر 

قسمت های بدن مفید باشند. 
 الیه برداری با لیزر: این روش که اثربخشی 
باالیی دارد و با عنوان جوان سازی پوست با 
لیزر هم شناخته می شود، در گروه روش های 
تهاجمی قرار می گیرد و به زمان طوالنی تری 
برای بهبودی نیاز دارد )معموال دو هفته(. در 
این روش، الیه های باالیی پوست جدا می شوند 
و حرارت به الیه های عمیق تر پوست می رسد. 
 هایفوتراپی یا اولتراساوند فوق متمرکز: در 
این روش، حرارت به الیه های عمیق پوستی 
می رسد تا از طریق افزایش کالژن سازی بتواند 
البته  افتادگی پوست را برطرف کند.  مشکل 
ممکن است چند ماه طول بکشد تا شما واقعا 
بهبودی های قابل توجه در استحکام و قابلیت 
کشسانی پوست را احساس کنید. نتایج حاصل 
از هایفوتراپی همیشگی نیستند و معموال حدود 

1 سال باقی می مانند. 
روندهای  شدید:  پوست  افتادگی  کاهش   .3
جراحی خاصی که برای جداسازی بافت های 
پوستی افتاده به کار می روند، معموال پس از جراحی 
کاهش وزن کاربرد دارند. این روش ها عمدتا 
یا جراجی های  زیبایی  در گروه جراحی های 
پیکرتراشی قرار می گیرند. روندهای پیکرتراشی 
می توانند درجات قابل مشاهده ای از زخم ها را 
در ناحیه های مختلف بدن مانند قسمت باالیی 
بازوها به جا بگذارند.  زمان مورد نیاز برای بهبودی 
پوست پس از جراحی های شدیدا تهاجمی هم 

از 2 هفته تا 1 ماه متغیر است. 

چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟
اگر هر کدام از شرایط زیر را دارید، می توانید 
برای درمان افتادگی پوست به پزشکان متخصص 

پوست ومو مراجعه کنید:
 از نظر روانی واقعا احساس بدی نسبت به 

افتادگی پوست دارید. 
 تغییر فوری یا قابل توجهی در وضعیت 
پوست شما به وجود آمده که باعث شلی پوست، 

تورم یا بثورات پوستی شده است.
 مبتال به افتادگی پوست شدید هستید تا 
حدی که پوست اضافه روی قسمت دیگری 
از بدن قرار گرفته است و باعث درد، خارش 

و سوزش شدید می شود. 
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اگر نگران افتادگی پوست در 
قسمت های مختلف بدن تان هستید، 

می توانید از گزینه های درمانی 
گوناگونی برای کاهش این مشکل 

پوستی یا ازبین بردن آن کمک بگیرید. 
میزان افتادگی پوست می تواند در 

محدوده  گسترده ای قرار بگیرد که از 
خفیف تا اساسی متغیر است. هنگام 

تصمیم گیری درباره گزینه های درمانی 
افتادگی پوست همیشه باید به عوامل 

متعددی توجه کرد
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هر کسی که ماه های متوالی برای کاهش وزن و 
به دست آوردن تناسب اندام تالش کرده باشد، قطعا 
می داند که پس از تمام این اتفاقات دشوار چه پاداش 
بزرگی در انتظارش است. وقتی لباس های قدیمی را 
دوباره تن می کنیم و می بینیم که چقدر برایمان بزرگ هستند، آن وقت 
می فهمیم که این همه زحمت و مشقت کامال ارزشش را داشته است. 
با این حال،  کسانی که کاهش وزن قابل توجهی را پشت سر می گذارند،  
معموال در درجه اول به اندازه لباس های خودشان توجه نمی کنند، 
چراکه مشکل بزرگ تری به نام شل شدگی یا افتادگی پوست آنها را 
آزار می دهد. واقعیت این است که اگر کاهش وزن در محدوده ای 
بین 23 تا 45 کیلوگرم یا بیشتر از آن قرار بگیرد، افتادگی پوست هم 
با شدت بیشتری نمایان می شود و هرچه سن افراد در زمان کاهش 
وزن بیشتر باشد، این مشکل باز هم شدت بیشتری به خود می گیرد. 
برای بعضی افراد، افتادگی و شلی پوست می تواند به یکی از سرچشمه های 
استرس مزمن و خجالت زدگی تبدیل شود، تا حدی که دستاوردهایی 
مثل وزن استاندارد و تغییرات مثبت بدنی را زیر سایه خودش قرار 
بدهد. اما در چنین شرایطی نیز همچنان تنها نیستید و گزینه های مختلفی 
پیش رو دارید، از کرم های قوام دهنده و استحکام بخش تا دستگاه های 
نوین بدون نیاز به جراحی و حتی روش های مبتنی بر جراحی. در این 
مقاله، متخصصان پوست ومو برای شما توضیح خواهند داد که با چه 
راهکارهایی می توانید افتادگی پوست پس از کاهش وزن را جبران کنید. 
1. با کمک ورزش عضله سازی کنید: اگر با کمک ورزش به هدف 
اصلی خودتان در کاهش وزن رسیده اید، نباید سریعا ورزش کردن را 
از برنامه روزانه حدف کنید. رژیم های غذایی سختگیرانه و فعالیت های 
ورزشی زیاد برای آب کردن چربی ها می توانند یک جنبه منفی هم برای 
شما داشته باشند که همان ازدست دادن بافت های عضالنی است. اما 
تمرینات مقاومتی می توانند به افزایش توده های عضالنی بدن کمک 
کنند و مانع از تحلیل دیگر بافت های عضالنی شوند. کمک به بدن 
در به دست آوردن حالت طبیعی خودش و رفع افتادگی پوست هم از 

دیگر مزیت های تمرینات مقاومتی است. 
دکتر استنلی کوواک، متخصص زیبایی می گوید: »تمرینات قدرتی هم 

باعث انبساط عضالت می شوند و پوست روی عضالت را سفت  
می کنند. امروزه می دانیم که ورزش های پرفشار مانند ایروبیک هم 
می توانند به جوان سازی پوست کمک کنند. این ورزش ها به تقویت 
االستیسیته یا قابلیت کشسانی پوست کمک می کنند و درنهایت ظاهر 

جوان تری به پوست می دهند.«
 2. کالژن سازی را با کرم های موضعی تقویت کنید: این که کرم های 
موضعی نتوانند نتایج مشابهی با روندهای تخصصی کمترتهاجمی 
یا تهاجمی داشته باشند، کامال طبیعی است. اما متخصصان بر این 
باورند که اگر رژیم مراقبت از پوست با تمرکز بر ترکیبات کالژن ساز 
برنامه ریزی شود، واقعا می تواند به بهبودی در ظاهر پوست کمک کند. 
دکتر رایان ناینستاین، جراح پالستیک می گوید: »محصوالت قوام دهنده 
و استحکام بخش از عواملی رشد گوناگون، پپتیدها و آنتی اکسیدان ها 
شکل گرفته اند. این ترکیبات برای افزایش کالژن سازی به کار می روند 
و به شیوه ای طراحی شده اند که فرایندهای بیوشیمیایی مرتبط با تولید 
و تجزیه کالژن را هدف بگیرند. مطالعات علمی ثابت کرده اند که این 
محصوالت به درمان افتادگی پوست پس از بارداری یا شل شدگی 

پوست در مراحل اولیه اش کمک می کنند.« 
دکتر لری کازاس، استاد جراحی پالستیک در دانشگاه شیکاگو هم توصیه 
می کند که از محصوالت حاوی ویتامین C، اسید گلیکولیک، پپتیدها 
و دارای SPF استفاده کنید. به نظر او، این محصوالت نازک شدگی 

پوست را جبران می کنند، آسیب های پوستی ناشی از نور خورشید را 
ترمیم می کنند و کیفیت بهتری به قوام، بافت و رنگ پوست می دهند. 
3. با پزشکان متخصص درباره روندهای غیرجراحی مشورت کنید: 
انجام  روندهای غیرتهاجمی که در مطب متخصصان پوست ومو 
می گیرند،  دایم در نقاط مختلف جهان روبه افزایش هستند و دلیل 
واضح و خوبی هم برای این اتفاق وجود دارد. این روندها به نتایج 
قابل توجهی می رسند، بدون این که به جراحی نیاز داشته باشند. اما 
وقتی که به سفت سازی پوست می رسیم، دکتر کوواک می گوید که 
داشتن انتظارات واقع بینانه در اولویت قرار دارد. به گفته او، با روندهای 
غیرتهاجمی نمی توان همان نتایج حاصل از روندهای مبتنی بر جراحی 
را به دست آورد که با جداسازی قسمتی از پوست همراه هستند. اما 
دستگاه های نوین که در روندهای غیرتهاجمی کاربرد دارند، واقعا 
می توانند پوست را تا چند میلی متر منقبض کنند. پس اگر پوست شما 
فقط به کمی انقباض و سفت سازی نیاز داشته باشد، با کمک روندهای 
غیرتهاجمی به نتیجه خوبی می رسید. در مطلب باال به جزییاتی درباره 

روش های غیرتهاجمی برای لیزردرمانی و اولتراپی به عنوان 

درمان افتادگی پوست اشاره کردیم، اما در این قسمت به میکرونیدلینگ 
می پردازیم. میکرونیدلینگ هم یکی از روندهای مناسب و غیرتهاجمی 
برای مقابله با افتادگی پوست پس از کاهش وزن است که در آن از یک 
وسیله الکترونیکی با سوزن های خاص برای ایجاد حفره های ریز در 
پوست استفاده می شود. پس از شکل گیری این حفره ها یا سوراخ ها، 
سازوکار ترمیمی بدن فعال می شود و از کالژن سازی برای پُر کردن این 
حفره ها کمک می گیرد. همین روند ظاهرا ساده به شکل گیری الیه های 
پوستی محکم تر با بافت غنی تر منتهی می شود. میکرونیدلینگ معموال 
در ناحیه گردن به نتایج بهتری می رسد و اگر واقعا می خواهید با این 
روش به نتایج چشمگیری برسید، به 6 جلسه میکرونیدلینگ نیاز دارید. 
4. برای موارد پیشرفته به جراحی فکر کنید: اگر افتادگی پوست 
واقعا پیشرفته و شدید باشد، تا حدی که مداخالت تهاجمی را به 
کاری ضروری تبدیل کند، باید از روش های جراحی کالسیک مانند 
لیفت صورت و جراحی زیبایی شکم و پهلو )ابدومینوپالستی( کمک 
بگیرید. به گفته دکتر کوواک، جراحی از نظر سفت کنندگی پوست 
واقعا اثربخشی باالیی دار چون با جداسازی قسمت هایی از پوست 
همراه است. جنبه های منفی این کار هم عبارتند از کبودی، ناراحتی 
و باقی ماندن احتمالی جای زخم. البته این احتمال هم وجود دارد که 
نتیجه نهایی را دوست نداشته باشید، درحالی که این کار برگشت پذیر 
نیست. ضمن این که بعد از جراحی هم اساسا پوست شما در برابر نور 

خورشید آسیب پذیری بیشتری پیدا می کند.
5. رژیم غذایی متعادل و حفظ رطوبت پوست را جدی بگیرید: 

اگر واقعا می خواهید پوست سالم و باکیفیتی داشته باشید که مخصوصا 
در دوران جوانی یا میانسالی دچار افتادگی پوست نشود، باید رژیم 
غذایی متعادل، نوشیدن آب کافی در طول روز و حفظ رطوبت 
پوست را جدی بگیرید. رعایت این اصول ساده نه تنها از خشکی 
پوست جلوگیری می کند و درخشش طبیعی پوست را حفظ می کند، 
بلکه کیفیت بهتری به االستیسیته یا قابلیت کشسانی پوست می دهد. 
گنجاندن بعضی از مواد غذایی در رژیم غذایی روزانه هم می تواند به 
افزایش کالژن سازی کمک کند. دریافت پروتئین باکیفیت و کافی در 
طول روز از این نظر واقعا حیاتی است، درحالی که لیزین و پرولین 
)دو نوع اسید آمینه( هم نقش مهمی در کالژن سازی دارند. دریافت 
ویتامین C هم برای سنتز کالژن ضروری است و به محافظت از 

پوست در برابر نور خورشید کمک می کند.

 ترجمه: 
ندا احمدلو

چگونه افتادگی پوست بعد از کاهش وزن را جبران کنیم؟
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اگر با کمک ورزش به هدف اصلی خودتان در 
کاهش وزن رسیده اید، نباید سریعا ورزش کردن 

را از برنامه روزانه حدف کنید. رژیم های غذایی 
سختگیرانه و فعالیت های ورزشی زیاد برای آب 

کردن چربی ها می توانند یک جنبه منفی هم برای 
شما داشته باشند که همان ازدست دادن بافت های 

عضالنی است. اما تمرینات مقاومتی می توانند به 
افزایش توده های عضالنی بدن کمک کنند و مانع از 

تحلیل دیگر بافت های عضالنی شوند



مصرف بدون برنامه و بیش از حد سوخت های فسیلی 
از هر طرف که نگاه کنید، ضرر است. از یک طرف، 
این کار می تواند منابعی را که قرار است برای فرزندان 
ما و نسل های آینده باقی بمانند، هدر بدهد و نابود کند. 
هیچ کس نمی خواهد یک زمین بی بار و بی ثمر تحویل 
بچه هایش بدهد. از طرف دیگر سوزاندن سوخت های 
فسیلی یکی از مهم ترین عوامل گرم شدن کره زمین 
است. زمین هر سال گرم تر می شود و همه اقداماتی که 
قرار بود کمک کنند تا زمین بیش از این گرم نشوند، 
در عمل تا امروز فقط توافق هایی روی کاغذ بوده و 
از عمل به آنها خبری نیست. یعنی اینکه معلوم شده 
دولت هایی که در 6 سال قبل در کنفرانس پاریس 
قول داده بودند تا با انجام اصالحات و اقداماتی در 
سیستم مصرف سوخت های فسیلی از باال رفتن درجه 
حرارت کره زمین جلوگیری کنند، به قول های خود عمل 
نکرده اند. شک نیست که تا وقتی دولت ها به تعهدات 
خود عمل نکرده اند، اقدامات فردی نمی توانند یک 
مداخله جدی به حساب بیایند اما ما به عنوان مردمی 
که باید درست زندگی کنیم، می توانیم با اصالح سبک 
زندگی خود به درست شدن روند مصرف انرژی و 
سوخت های فسیلی کمک کنیم. اینها چند روش آسان و 
سبز برای بهتر کردن محیط زیست مان است که دست کم 

ما می توانیم انجام دهیم.

گرمای خانه را کم کنید
سریع ترین راه کاهش مصرف انرژی و به دنبال آن کاهش 
هزینه ها، خاموش کردن یا کم کردن وسیله گرمازاست. 
تحقیقات نشان داده که اگر وسیله گرمازای خانه تان را 
فقط 2درجه کم کنید تا 10درصد در کاهش قیمت 
قبضتان تاثیر دارد. در اکثر کشور های پیشرفته زمان 

خواب وسیله های گرمازا را خاموش می کنند.

ابزار های الکترونیک را از برق بکشید
شاید باورتان نشود که وصل بودن وسایل برقی که دیر 

به دیر از آنها استفاده می کنید می تواند مصرف برقتان را 
به صورت چشمگیری افزایش دهد. وسایل الکترونیک 
مانند دی وی دی پلیر، تلویزیون و... در درازمدت برق 
زیادی را مصرف می کنند و این به چشم هیچ کسی 
نمی آید. در آمریکا به این وسایل »خون آشام« نیز گفته 
می شود؛ چرا که بدون اینکه کسی حس کند برق را 
مصرف می کند. ساالنه این دستگاه ها حدود یک میلیارد 
دالر انرژی زمانی که خاموش هستند فقط از راه وصل 
بودن به پریز مصرف می کنند. پس دستگاه هایی مانند 
تلویزیون، باند های استریو، ماکروفر و هر گونه دستگاهی 
که از آن استفاده نمی کنید را از برق بکشید. وسایل 
دیگری چون ام پی تری پلیر و تلفن همراه و هر وسیله 

شارژی دیگر را وقتی شارژ شدند از برق بکشید.
حتی خاموش کردن المپ های اضافی می توانند یک 

قدم مثبت باشند.

شستنی ها را جور دیگر بشویید
وقتی حرف از لباس و ظرف شستن می آید به راحتی 
می توان انرژی بیشتری ذخیره کرد البته منظور کاهش 
مصرف برق و آب است. 90 درصد از انرژی که 
استفاده می شود صرف گرم کردن آب  در شستن 
می شود، بنابراین شستن لباس ها با آب سرد یکی 
دیگر از راه های کاهش مصرف انرژی است. سعی 
لباسشویی را روشن  برای هر چیزی ماشین  کنید 
نکنید و بگذارید لباس ها جمع شوند تا به حد ظرفیت 
کامل لباسشویی تان برسد. برای ظرف ها هم همینطور؛ 
می توان روزانه یک بار آب را برای شستن ظرف های 
روزانه باز کرد و از شستن ظرف های کم مثل شستن 
یک لیوان یا بشقاب خودداری کرد. این شاید خبر 
خوبی برای بچه های خانواده باشد که مجبورند ظرف 

هر چیزی که می خورند را بشویند

 بدون ماشین بیرون بروید
وسایل نقلیه نیمی از مصرف سوخت دنیا و یک چهارم 
تولید گاز های گلخانه ای را به خود اختصاص می دهند. 
دولت  شاید طرح زوج و فرد را موقتا لغو کند ولی بهتر 
آن است که با گذاشتن ماشین در خانه و اجرای دلخواه 
طرح زوج و فرد راهی برای کاهش مصرف انرژی 
پیدا کنیم. سعی کنید مسیر های کوتاه را یا پیاده بروید 
یا با دوچرخه. از مترو و اتوبوس های تندرو استفاده 
کنید. اگر می توانید، چند کار را با هم، در یک روز و 
از طریق تکنولوژی های ارتباطی انجام دهید. اگر هم 
چاره ای جز بردن ماشین ندارید سعی کنید خودروتان 
ایراد فنی نداشته باشد که میزان مصرف سوخت را 
باال ببرد؛ مثال کم بودن باد الستیک ها در هر کیلومتر 5 

درصد به مصرف سوختتان اضافه می کند. 
به  شدن  سوار  و  پارکینگ  در  خودرو  گذاشتن 
از  مقداری  باید  ناچار  که  عمومی  نقلیه  وسایل 
برد است؛  بازی دو سر  پیاده طی کنید،  مسیر را 
هم در مصرف سوخت صرفه جویی می شود و در 
نتیجه هوا پاک تر می ماند، هم تحرک شما را بیشتر 
می کند و همین مسیر پیاده می تواند شما را در برابر 
بیماری هایی مانند چاقی و دیابت و فشارخون و 

پوکی استخوان حفاظت کند.
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در مصرف سوخت صرفه جویی کنید 
تا هم شما سالم تر بمانید و هم هوا پاک تر

گزارش سبز

گذاشتن خودرو در پارکینگ و سوار شدن 
به وسایل نقلیه عمومی که ناچار باید 

مقداری از مسیر را پیاده طی کنید، بازی 
دو سر برد است؛ هم در مصرف سوخت 

صرفه جویی می شود و در نتیجه هوا پاک تر 
می ماند، هم تحرک شما را بیشتر می کند 
و همین مسیر پیاده می تواند شما را در 
برابر بیماری هایی مانند چاقی و دیابت و 
فشارخون و پوکی استخوان حفاظت کن

پیشنهاد سبز

تعداد  که  محیط زیست  فعاالن  برخی  سالمت: 
هر  دارند  عقیده  می یابد،  افزایش  روز  هر  آنها 
روش بازیافت یا مصرف بهینه تنها یک مسکن 
موقتی است و تنها یک روش قطعی برای حفظ 
محیط زیست وجود دارد و آن کمتر مصرف کردن 
است. به نظر این افراد، نکته مهم اینجاست که 
باید جای فرهنگ مصرف  فرهنگ صرفه جویی 
را بگیرد، چون هر قدر هم مواد بازیافت شوند 
یا ماشین های با بهره وری بهتر به بازار بیایند، باز 

هم روند تخریب ادامه دارد. 
اگرچه روش های بازیافت مواد به خصوص مواد 
نظر  به  اما  پیشرفت می کنند  پالستیکی هر روز 
می رسد، تاکنون هیچ روش بازیافتی نتوانسته به 
مصرف سیری ناپذیر پالستیک غلبه کند و از آن 
پیشی گیرد. تعداد کشورهای موفق در زمینه بازیافت 
زباله و مواد پالستیکی مانند سوئد که به طور کامل 
زباله های خود را بازیافت می کنند، شاید از عدد 

انگشتان دست فراتر نرود. به نظر می رسد بشر 
هنوز عمق بحران را درک نکرده است. آمریکا، 
پیشرفته ترین کشور دنیا با بزرگ ترین اقتصاد جهان، 
بزرگ ترین تولید کننده پالستیک در جهان است.
دانشمندان عقیده دارند، بهترین روش برای حفظ 
محیط زیست، کمتر و درست مصرف کردن است. از 
آب و مواد غذایی و سوخت و پالستیک و کود و... 
از خطرات بزرگی که این روزها دهکده جهانی را 
تهدید می کند، گرم شدن کره زمین است که تغییرات 

اقلیمی در سراسر جهان را نتیجه آن می دانند. 
کارشناسان عقیده دارند، دلیل بخشی از سیل های 
ویرانگر و توفان های مهیب و خشکسالی هایی که 
دنبال  به  را  مناقشات منطقه ای  با خود جنگ و 
آورده، تغییرات اقلیمی است که ریشه در تخریب 
محیط زیست و از همه مهم تر استفاده از سوخت های 
فسیلی و انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از مصرف 
این سوخت ها دارد. روش های بازیافت زیادی هر 

روز ابداع می شوند، مواد کم ضررتری که می توانند 
جایگزین مواد مضر قبلی شوند، اتومبیل هایی با 
یا دستگاه های گرم کننده  مصرف سوخت کمتر 
به اضافه روش های  اینها  با آلودگی کمتر. همه 
دیگری که دانشمندان در حال کشف و اختراع آن 
هستند، نوید روزهای بهتر برای محیط زیست را 
می دهند اما کماکان بهترین راه مصرف کمتر است. 
آنها به مردم توصیه می کنند، خود برای کاهش 
گازهای گلخانه ای حاصل از مصرف سوخت های 
فسیلی پیشقدم شوند. به آنها می گویند، درز درو 
پنجره ها را بگیرند تا تبادل گرما و سرما به بیرون 
از محیط خانه تا حد امکان کم شود، از المپ های 
کم مصرف استفاده کنند، چراغ ها و وسایل گرمایی 
را در اتاق هایی که حضور ندارند خاموش کنند، 
با کاهش  را  فسیلی  میزان مصرف سوخت های 
سفرهای غیرضروری یا استفاده از وسایل نقلیه 
عمومی به کمترین میزان ممکن برسانند، غدای 

کمتری دور بریزند و گوشت قرمز کمتری بخورند 
یا برای رفت وآمد از اتومبیل های هیبریدی، شکل 
پیشرفته تر خودروهای برقی که یک موتور احتراق 
داخلی بنزینی درکنار یک یا چند موتور الکتریکی 

قرار دارد، استفاده کنند.
یکی دیگر از منابع آلوده کننده جو زمین سفرهای 
هوایی است. کاهش تنها یک تا دو سفر هوایی در 
سال می تواند میزان انتشار گازهای گلخانه ای را به 

اندازه همه اقداماتی که گفته شد، کاهش دهد.

برای داشتن محیط زیستی سالم تر، کمتر مصرف کنید 

قاب سبز

زخمی که پس از سیل کنارک سر باز کرد. با جاری شدن سیالب 
کنارک و وعده مسئوالن مبنی بر اختصاص اعتبار ویژه به فاضالب 
این شهر، حاال پرسش اساسی این است که آیا شهرهای بزرگ دیگر 

سیستان و بلوچستان نباید فاضالب داشته باشند؟

ساالنه حدود ۱۵۰ میلیون درخت، به منظور تولید پارچه قطع می شود.
الیاف سلولزی مانند ریون و ویسکوز از خمیر درخت ساخته شده اند!  
آنها الیاف نیمه مصنوعی هستند زیرا اغلب از خمیر چوب با استفاده 
از مواد شیمیایی سمی تولید می شوند. الیاف سلولزی بر پایه چوب، 
۷ درصد از الیاف مورد استفاده را تشکیل می دهند و تقاضا برای این 

الیاف به دلیل نرمی، روکش در حال افزایش است.

چه بیماری هایی در آلودگی هوا افزایش می یابند؟ در شرایط آلودگی 
هوا، افزایش قابل توجه بیماری های قلبی و ریوی در جامعه دور 
بیماران و  انتظار نیست و همچنین افزایش مرگ زودرس این  از 
بیماری های تنفسی در کل  سالمندان و افزایش قابل توجه عالئم 

جمعیت را خواهیم داشت.

۲۹ دی، روز هوای پاک؛ رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت 
بهداشت گفته ایران، در رتبه ششم آلودگی هوای غرب آسیا است و در 
بین ۱۰۶ کشور دنیا رتبه ۲۳ شاخص کیفیت هوا را دارد. تهران در میان 
سایر پایتخت های جهان رتبه نوزدهم غلظت ذرات معلق را به خود اختصاص 
داده است. شاهسونی در مورد تاثیر آلودگی هوا بر سالمت شهروندان 
گفته است: »در سال ۹۹ مجموع تعداد سال های عمر از دست رفته در 
شهر تهران، ۴۵ هزار سال بوده است و در سال ۱۳۹۹ شهرهای زابل، 
تهران، اهواز، اصفهان و مشهد باالترین غلظت ذرات معلق را داشتند.«

هشدار سبز

منظور از تخریب کوهستان هرنوع 
اینجا  است.  آن  در  دستکاری 
می خواهم به یک سوءتفاهم رایج 
در بین مسووالن شهری اشاره کنم. 
بسیاری از این افراد فکر می کنند، 
کوهپیمایی  از  صحبت  وقتی 
می شود، یعنی این کوهستان باید 
حتما به امکاناتی مثل تله کابین، 
راهسازی یا رستوران تجهیز شود. اگر می خواهیم 
کوه ها را داشته باشیم و سال ها از آنها استفاده کنیم 
و کارکردهای دیگرشان را هم ببینیم، باید مسیرهای 
پاکوب قدیمی را حفظ کنیم، مسیر جدید ایجاد نکنیم، 
دهانه ها را فرسوده نکنیم یا با ساخت و ساز کوه ها 
را از شکل و شمایل طبیعی خارج نکنیم. رفتن به 
کوه هم برای سالمت جسمی و پیاده روی است 
و هم برای سالمت روحی. سالمت روحی ما در 
گرو بازگشت به چیزی است که من به آن خاطره 
ژنتیکی می گویم. ایرانی ها قرن ها و قرن ها با کوهستان 
زندگی کرده اند، بنابراین وقتی رضایت خاطر ما در 
کوهستان عمیقا فراهم می شود که کوه را در شکل 
طبیعی خود ببینیم. رضایتی که از دیدن خار و خاشاک 

و بوته های کوهستان و تک درخت های روییده در 
دره ها و صدای پرندگان به کوهپیمایان دست می دهد، 
چند برابر رضایت نشستن در یک چایخانه یا رستوران 
است. این تجهیزات شهری جایگاه خود را دارند و 
طبیعت نیز جایگاه خود را. بنابراین مسووالن شهری 
نباید مرز این دو محیط را با هم مخدوش کنند. مثال در 
تهران، شهر روز به روز و سنگر به سنگر کوهستان را 
اشغال می کند و کوهستان دارد شهری می شود. خط 
شهر به سمت باال به سمت کوه می رود و شمایی 
که تا 10 سال قبل از هیاهوی شهر به کوهستان پناه 
می بردید، باز هم در کوه شهر را می بینید. محیط 
کوه به دلیل تجهیزات آن تا حد زیادی شهری شده 
است. به نظر من بهتر است اجازه دهیم محیط های 
طبیعی نزدیک شهرها تا حد امکان به همان صورت 
طبیعی باقی بمانند. مسووالن به این نکته توجه کنند 
که ساختن یک ورزشگاه، یک فرهنگسرا یا سالن 
کوچک ورزشی هزینه ای بسیار هنگفت روی دست 
بودجه های شهری ما می گذارد اما کوهستانی که در 
همین تهران چندده هزار نفر را سرویس می دهد، هیچ 
هزینه ای برای ما ندارد، نه برای ساخت آن هزینه ای 
کردیم و نه برای نگهداری اش، فقط باید هم مسووالن 

و هم مردم با مالحظه و احتیاط به کوه نگاه کنیم. این 
ثروت عظیم خدادادی ملی ما است.

با ایجاد تجهیزات بی حساب و کتاب در کوهستان 
مخالفم. اگر در این کوهستان تله کابین و رستوران یا 
جاده ماشین رو بسازیم، موتورکراس و آفرود را اجازه 
بدهیم، هم برای ایجاد امکانات اولیه و هم نگهداری آنها 
باید هزینه های هنگفتی متقبل شویم و ضربه بزرگ تر 
اینکه مردم را از محیط طبیعی محروم کرده ایم، بنابراین 
برای سالمت روحی و روانی و آرامشی که در پایان 
هفته نیاز ما هست، نباید به کوهستان دست بزنیم. 
به طور خالصه، دستکاری نکردن کوهستان اولین و 
ساده ترین راه جلوگیری از تخریب آن است. طبیعت 
مظلوم خودش بهترین خدمات را به ما ارائه می کند.
همانطور که گفتم، بسیاری از شهرهای بزرگ ایران 
در نزدیکی کوه ها بنا شده اند، مسووالن شهری این 
شهرها توجه داشته باشند که نزدیکی این شهرها به 
کوهستان فرصتی بزرگ است. خیلی از شهرهای 
بزرگ دنیا در کنار دریا یا رودخانه قرار دارند. در 
تهران و شهرهای دیگر کشور ما که در کنار کوه ها 
بنا شده اند، کوه برای ما همان نقشی را دارد که دریا 
برای شهرهای کنار آب. یعنی کوه آب اول آب ما را 
تامین کرده که شرط اول تداوم حیات است و دیگر 
چشم اندازی را فراهم کرده که هر انسانی به آن نیاز 
دارد. همانطور که دیدن دریا شوق انگیز است، نیاز 

روحی ما کوهپایه نشینان هم با دیدن چشم انداز کوه 
ارضا می شود و دیدن کوه خستگی را از تن هر انسانی 
در می کند. این چشم اندازها را باید قدر بدانیم و کوه های 
نزدیک به شهرها را به عنوان یک ذخیره گاه طبیعی 
حیات وحش و تنوع ژنتیکی. موضوعی وجود دارد 
به نام ثروت ژنتیکی، همان تنوع گونه ها و ژن ها، که 
درواقع ازجمله ثروت های ملی هر سرزمین به شمار 
می آید. این یک امری مجازی یا رمانتیک نیست، 
واقعیتی فیزیکی و ملموس است که کمک می کند به 
سالمت انسان ها. بسیاری از داروها از گیاهان گرفته 
می شود و درصد قابل توجهی در گیاهان شناسایی 
و بعدا سنتز شده است، ولی فرمول آن را طبیعت 
در اختیار ما گذاشته است. هنوز انسان بسیاری از 
امکاناتی را که طبیعت دراختیارش گذاشته نشناخته 

و دامنه این امکانات را نمی داند.

چگونه کوهستان را تخریب کردیم؟

 عباس 
محمدی
کنشگر 

محیط زیست
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بخش قابل توجهی از ساختمان جسم رحم 
را بافت عضالنی تشکیل می دهد. شایع ترین 
رحم،  عضالنی  بافت  خوش خیم  تومور 
توده های  که  دارد  نام  »میوم«  یا  »فیبروم« 
عضالنی و کروی است. امکان وجود آن از 
سنین جوانی وجود دارد اما با افزایش سن 
بیشتر می شود.  تومور ها  این  بروز  احتمال 
نیز  خانواده ها  بعضی  خانم های  همچنین 
ممکن است بیشتر مستعد ابتال باشند. فیبروم 
گاهی به شکل توده منفرد است اما بعضی 
خانم ها  بعضی  خواهدبود.  متعدد  اوقات 
دچار فیبروم های متعدد هستند که در این 
می شود.  گفته  فیبروماتوز«  »رحم  موارد، 

حتی  و  است  متغیر  نیز  فیبروم ها  اندازه  
می تواند به 10 تا 30 سانتی متر برسد به طوری 
که اندازه رحم شبیه اواخر بارداری می شود. 

فیبروم های داخل رحم معموال 
زمینه ساز خونریزی شدید می شود

با توجه به اینکه فیبروم در کدام قسمت بافت 
گرفته باشد،  قرار  میومتر  یا  رحم  عضالنی 
عالئم متفاوتی دارند هرچند که گاهی بدون 
عالمت است و صرفا با سونوگرافی مشخص 
می شود. فیبروم هایی که در قسمت خارجی 
نزدیک تخمدان ها و حفره شکم  و  میومتر 
قرار دارند، امکان دارد بزرگ شود اما تاثیر 
چندانی در چرخه  های عادت ماهانه ندارند 
و فقط در شرایطی که خیلی بزرگ شود، با 
احساس درد، سنگینی و فشار در لگن یا مثانه 
همراه هستند که منجر به تکرر ادرار می شود. 
اما اگر فیبروم در قسمت داخلی مخاط رحم 
قرار بگیرد و فشار روی مخاط رحم یا آندومتر 
خونریزی های  با  است  ممکن  کنند،  ایجاد 

شدید، طوالنی   یا لکه بینی همراه باشد. 

با  فیبروم  افزایش تعداد واندازه 
بیشتر می شود افزایش سن 

را  فیبروم  قرارگیری  محل  و  ابعاد  تعداد، 
به خوبی  سونوگرافی  طریق  از  می توان 
تشخیص داد. با افزایش سن احتمال افزایش 
وجود  اندازه آنها  تغییر   و  فیبروم ها  تعداد 
دارد. از آنجا که فیبروم توده ای وابسته به 
استروژن  به خصوص  جنسی  هورمون های 
دارد  یائسگی رشد  زمان  تا  معموال  است، 

تغییر   بدون  طوالنی  مدت  تا  گاهی  اما 
اندازه باقی می ماند. البته در اغلب موارد، پس 
از یائسگی که سطح هورمون های استروژن 
اندازه  پیدا می کنند،  پروژسترون کاهش  و 
فیبروم ها کوچک و عالئم کاهش پیدا می کند. 

5 درصد فیبروم ها توده های 
بدخیم هستند

توده های  موارد  95درصد  در  فیبروم ها 

خوش خیم هستند و پس از تشخیص این 
نگران شد؛ هرچند که  نباید خیلی  توده ها 
کنترل منظم توسط متخصص زنان و انجام 
آن  تغییرات  تشخیص  برای  سونوگرافی 

ضروری است. 
در 5درصد موارد، فیبروم ها امکان دارد به 
بدخیمی تبدیل شوند که »لیومیوم سارکوم« 
نشات  رحم  عضالنی  بافت  واز  دارد  نام 
می گیرد. تشخیص قطعی سارکوم با جراحی 

آزمایشگاه   به  توده   از  نمونه ای  تا  است 
ارسال شود و بررسی های تخصصی برای 

گیرد.  قطعی صورت  تشخیص 

چه زمان باید به »سارکوم« 
مشکوک شد؟

را  بدخیمی  احتمال  که  مواردی  از  یکی 
نشان می دهد این است که فیبروم در مدت 

کند.  پیدا  ناگهانی  تغییررشد  کوتاهی 
سانتی متری  سه  فیبروم  اگر  مثال  به عنوان 
برسد،  سانتی متر   10 به  ماهه   6 فاصله  در 
باید جدی  حتما  قابل انتظار  غیر  رشد  این 
گرفته شود. در چنین شرایطی الزم است عمل  
جراحی صورت بگیرد و از نظر آسیب شناسی 

شود. کسب  اطمینان 
عالمت هشدار دیگر ابتال به بدخیمی زمانی 
است که در سونوگرافی یا MRI تغییر در 
بافت فیبروم دیده شود. در چنین شرایطی 
در  و  ندارد  یکنواختی  نسج  توده  معموال 
ضخامت  کیستیک،  نواحی  نقاط  بعضی 
و...  مایع  تجمع  عروق،  افزایش  بیشتر، 
به وجود آید. تنها روش قطعی و جلوگیری 
از پیشرفت بیماری و دست اندازی بیماری 
و  جراحی  حتما  بدن  اندام های  دیگر  به 

است.  توده  برداشتن 
داده  تشخیص  سارکوم  که  زمانی  معموال 
می شود، به خصوص در خانم های باالی 40 
سال و خانم  هایی که تمایل به بارداری ندارند، 
توصیه به برداشتن رحم خواهدبود. البته در 
است  منظم ضروری  کنترل  نیز  موارد  این 
تا در صورت عود بیماری و متاستاز حتما 

به موقع تشخیص و درمان صورت گیرد. 
شکم،  بزرگی  دچار  خانم ها  اگر  بنابراین 
دارند  یا خونریزی های شدید  ادرار  تکرر 
حتما باید به متخصص زنان مراجعه کنند 
تا در صورت وجود فیبروم  درمان های الزم 
صورت گیرد. در مواردی که فیبروم بافت 
یکسانی دارد و اندازه آن به طور عجیبی تغییر 
منظم  سونوگرافی  انجام  با  می توان  نکند، 
شش ماهه یا حداکثر یک سال وضعیت را 
کنترل کرد. در مواردی که پزشک به موارد 
تخصصی  درمان های  شود  مشکوک  خطر 

نیز صورت گیرد. 

جراحی برداشتن رحم گاهی 
درمان قطعی »سارکوم« است

و  باشد  محدود  سارکوم  که  شرایطی  در 
ضروری  را  رحم  جسم  برداشتن  پزشک 
بداند، چرخه  عادت ماهانه قطع می شود و 
بارداری اتفاق نمی افتد بنابراین تخمدان ها 
باقی می مانند که مسوول ترشح هورمون های 
خانم  برای  مشکل خاصی  و  هستند  زنانه 

نمی کند.  ایجاد 
اما اگر بیماری به حدی پیشرفت کرده باشد که 
عالوه بر برداشتن رحم، برداشتن تخمدان ها 
نیز الزم باشد، ممکن است عالئم یائسگی مانند 
زودرس،  پیری  شبانه،  تعریق  گرگرفتگی، 
تغییرات خلقی، اختالالت خواب و... زودتر 
از زمان یائسگی طبیعی اتفاق می افتد. البته 
باقی ماندن یک تخمدان نیز از بروز زودرس 

این عالئم پیشگیری می کند. 
به طور کلی خانم ها پس از یائسگی به دلیل 
کاهش هورمون های زنانه دچار اضافه وزن 
می شوند. توصیه می شود خانم ها چه به طور 
طبیعی یا به دلیل جراحی یائسه شوند، حتما 
به  منظم  با رعایت رژیم غذایی و ورزش 
کنترل وزن دقت کنند تا از بروز عوارض 
ناراحتی های   ،2 نوع  دیابت  مانند  چاقی 

قلبی -عروقی و... پیشگیری شود.

تغییر ناگهانی در اندازه و بافت فیبروم مهم ترین هشدار بدخیمی است

فیبروم ها؛ از خوش خیمی  تا  سارکوم
اندازه  فیبروم ها نیز متغیر است 

و حتی می تواند به 10 تا 30 
سانتی متر برسد به طوری که اندازه 

رحم شبیه اواخر بارداری می شود

»گلودرد« یا »فارنژیتیس« یکی 
از شایع ترین علل مراجعه به 
باید  البته  است.  پزشک 
دانست که گلودرد می تواند 
ناشی از علل مختلف باشد 
کلی  طبقه بندی  یک  در  اما 
دو  به  را  گلودرد  می توان 
مزمن شناخت.  و  نوع حاد 
درمان گلودرد همیشه نیاز به 
داروهای آنتی بیوتیکی ندارد و 
درمان مناسب برای بهبود و پیشگیری از عوارض 

ضروری خواهدبود.

ویروس ها شایع ترین عامل گلودرد 
حاد است

اکثر بیماران با گلودرد حاد به پزشک مراجعه 
می کنند که اصطالح »آنژین« در این مورد کاربرد 
دارد. شایع ترین عامل زمینه ساز گلودرد حاد، 
ویروس ها هستند که ممکن است ویروس های 
سرماخوردگی به خصوص آدنوویروس ها باشند. 
)خروسک(،  کروپ  باعث  که  ویروس هایی 
سرخک و... نیز امکان دارد با گلودرد تظاهر 
پیدا کنند. البته سایر ویروس ها مانند ویروس های 
آنفلوانزا نیز به طور مقطعی طی یک تا دو روز 
اول بیماری با گلودرد همراه باشد اما زمانی که 
گلودرد صرفا یک بیماری باشد، تعداد ویروس های 

کمتری در بروز آن نقش دارند. 
گروه دوم عواملی که گلودرد حاد ایجاد می کنند، 
استرپتوکوک  هستند.  باکتریال  عفونت های 
شایع ترین باکتری در این مورد است که در اصطالح 
گلودرد چرکی ایجاد می شود. البته باکتری های 
خطرناک دیگری مانند دیفتری نیز می تواند عامل 
این مشکل باشد. در واقع اگر گلودرد طوالنی و 
با چرک فراوان همراه باشد، حتما الزم است به 

احتمال چنین عواملی توجه داشت. 
از جمله ویروس هایی که گلودرد طوالنی ایجاد 
می کند، مونونوکلوئوز است که به خصوص با 
توجه به بهبود سطح بهداشت امکان دارد در 
بزرگساالن و جوانانی که در اماکن عمومی مانند 
خوابگاه زندگی می کنند، به طور شایع دیده می شود. 
 به جز عوامل ویروسی و باکتریایی علل دیگری 
نیز می تواند زمینه  ساز گلودرد شود. تحریک گلو 

به دلیل جسم خارجی یا غذا و نوشیدنی داغ از 
جمله این علل هستند که خودبخود بهبود می یابند 

و خود محدودشونده هستند. 

روش دقیق 
فردی که با گلودرد به پزشک مراجعه 
می کند، طبیعتا نمی تواند به راحتی غذا 
بخورد، احساس درد و ناراحتی گلو 
دارد، ممکن است احساس خستگی 
و بی حالی داشته باشد و گاهی تورم در 

صورت و غدد لنفاوی نیز ایجاد می شود. 

معاینه روش دقیق عامل گلودرد 
نیست

یکی از اقدامات رایج در تشخیص گلودرد این 
است که پزشک گلوی بیمار را نگاه می کند تا 
وجود چرک دیده شود اما از طریق این معاینه 
هرگز نمی توان متوجه شد که عفونت ناشی از 
ویروس یا باکتری است زیرا ویروس هایی مانند 
مونونوکلوئوز و آدنوویروس عامل چرک گلو 
هستند اما هیچ درمان آنتی بیوتیکی در این موارد 

مؤثر نخواهدبود. 
روش دقیق درمان، نمونه گیری و کشت است 
زیرا اگر فارنژیت استرپتوکوکی به موقع تشخیص 
و درمان نشود، می تواند عامل تب روماتیسمی و 
درگیری قلب و کلیوی و... خواهدبود. البته در 
شرایطی که امکان کشت نباشد، پزشک تجویز 
آنتی بیوتیک دارد اما باید در نظر داشت که اگر 
فارنژیت با گرفتگی صدا، آبریزش بینی، سرفه 
یا دیگر عالئم شبیه سرماخوردگی همراه باشد، 
احتمال زمینه باکتریال کمتر است و در این موارد 

تجویز آنتی بیوتیک تاثیری ندارد.
غیر از داروهای آنتی بیوتیک، در موارد گلودرد 
ویروسی توصیه می شود بیمار استراحت کافی 
داشته باشد، غذای نرم مانند سوپ و فرنی و... 
بخورد، گلو را با محلول آب و نمک غرغره دهد 
و برای بهبود حال عمومی از مسکن هایی مانند 

استامینوفن استفاده کند. 
اما اگر به رغم رعایت این توصیه ها همچنان بیمار از 
گلودرد رنج می برد، باید به سایر علل فارنژیت توجه 
داشت. البته در مواردی که درد خیلی شدید باشد، 
با تورم یک طرف دهان همراه است، درد به گوش 

رسیده    
یا دهان به راحتی باز نمی شود باید احتمال آبسه 
فارنژیت را نیز درنظر گرفت که اورژانس پزشکی 

است و فورا باید آبسه تخلیه شود. 

ریفالکس و التهاب سینوزیت نیز 
می تواند عامل گلودرد باشد

نکته حائزاهمیت دیگر اینکه در بعضی افراد 
اینکه توصیه های  به خصوص کودکان به رغم 
درمانی لحاظ می شود اما بیش از 6 بار فارنژیت 
اتفاق میافتد. اگر فارنژیت چرکی باشد، بررسی 
لوزه ها ضروری است تا در صورت نیاز برداشتن 
فرد  بهبود سالمت  انجام شود که در  لوزه ها 

کمک کننده است. 
البته در بسیاری موارد که فارنژیت تکرار و مزمن 
می شود ارتباط چندانی با لوزه ها ندارد. ریفالکس 
یکی از مهم ترین علل گلودرد مزمن است که امکان 
دارد بیمار هیچ عالمت گوارشی نیز نداشته باشد. 
همچنین توجه به سینوزیت ها نیز مهم است زیرا 
التهاب سینوزیت می تواند حلق را درگیر کند و 
عالوه بر سردرد، ایجاد خلط چرکی در حلق نیز 

عامل درد می شود. 
رعایت بهداشت مهم ترین راهکار پیشگیرانه از 
گلودرد است. توصیه اکید می شود که از تماس 
نزدیک به فرد مبتال به بیماری خودداری شود. 
شستشوی مرتب گروها و درمان به موقع بیماری نیز 

از بروز بسیاری از این مشکالت جلوگیری کند.

به  توجه  و  شخصی  بهداشت  رعایت 
برای  بانوان  تناسلی  سیستم  تغییرات 
و  مختلف  بیماری های  از  پیشگیری 
عوارض جدی بسیار ضروری است. در 
واقع، عالئم مختلفی مانند خارش، ترشحات غیرعادی واژن، 
تحریک پذیری و... گاهی هشدار ابتال به مشکالتی است 
که تاخیر درمان می تواند عوارضی درپی  داشته باشد. البته 
باورهای نادرستی نیز وجود دارد که باعث می شود فرد بدون 

دلیل از داروهای مختلف مانند آنتی بیوتیک استفاده کند.

خارش واژن همیشه به دلیل قارچ نیست
یکی از شایع ترین علل بروز خارش واژن، ابتال به بیماری های 
قارچی است اما گاهی تحریک ناشی از عوامل دیگر مانند 
لباس زیر با الیاف پلی استر، پوشیدن لباس تنگ، شستشوی 
زیاد، حساسیت به محصوالت شوینده و خشکی واژن نیز 

ممکن است با خارش همراه باشد. 
در مواردی که پزشک احتمال بیماری قارچی را رد کند، 
اغلب اوقات تغییرات هورمونی دوران یائسگی، شیردهی 
و بارداری را نیز باید درنظر گرفت. بعضی از خانم ها نیز 

پس از اپیالسیون واژن دچار خارش می شوند.

شوینده  های قوی و معطر موجب 
تحریک پذیری واژن می شود

حفظ  برای  که  می کنند  تصور  خانم ها  از  بسیاری  گرچه 
بهداشت شخصی باید از شوینده های قوی و آنتی باکتریال 
به طور مداوم استفاده کنند اما در واقع این محصوالت سبب 

تحریک پذیری بیشتر می شود. 
بهتر است از ژل های شستشو حاوی ترکیبات مالیم استفاده 
شود و به  خصوص افرادی که حساس تر هستند باید این 

نکته را جدی بگیرند. همچنین محصوالت معطر 
نیستند و  مناسب  مانند صابون   و قوی 

در استفاده از شوینده ها نیز نباید 
افراط کرد.

با لیف حمام، واژن 
را نشویید

مهم ترین  از  یکی 
زمینه ساز  که  عواملی 
عفونت های  به  ابتال 
قارچی می شود، استفاده 

از وسایلی است که امکان 
انتقال باکتری ها و قارچ ها 

را تسهیل می کند. لیف حمام یکی از این وسایل است که 
پس از شستشوی دیگر قسمت های بدن به خصوص باسن 
کند.  تسهیل  را  بیماری زا  عوامل  انتقال  می تواند  مقعد  و 
همان طور که توصیه می شود از لیف بدن برای شستشوی 
صورت استفاده نشود، در مورد واژن نیز باید رعایت شود. 
بهترین روش شستشو، استفاده از ژل مالیم با دست است؛ 

البته ابتدا با گروها کامال شسته شود. 
باید  نیز  از لیف مخصوص  به استفاده  در صورت تمایل 
دقت کرد به شدت روی واژن کشیده نشود و حتما پس از 
هر بار استفاده، شسته و در هوای آزاد خشک شود زیرا 
رطوبت حمام محیطی مساعدی برای رشد و تکثیر باکتری ها 

و قارچ ها فراهم می کند. 

پس از ورزش فورا لبا س ها را عوض کنید
باکتری ها و قارچ ها در شرایط رطوبت محیط خیلی زودتر و 
سریع تر رشد و تکثیر می یابند. باقی ماندن عرق این محیط را 
ایجاد می کند و توصیه می شود حتما پس از ورزش لباس ها 
عوض شده و دوش گرفته شود. البته نکته مهم دیگر اینکه 
پس از شستشو حتما باید پوست را به آرامی و با حوله تمیز 

خشک کرد تا رطوبت باقی نماند. 

 بهداشت را قبل و بعد از لیزر رعایت کنید
با  متناسب  باید  اپیالسیون  انتخاب روش  اینکه  بر  عالوه 
وضعیت فرد انتخاب شود و سطح تحریک پذیری پوست 
از  بعد  و  قبل  پوست  گرفته شود، شستشوی  حتما جدی 

اپیالسیون حتما ضروری است. 
همچنین بهتر است پس از اپیالسیون با مرطوب کننده پوست 
را ماساژ داد تا احتمال خشکی پوست و خارش کاهش یابد. 
در صورتی که پوست تحریک شود نیز می توان از پمادهای 
ترمیم  دهنده برای بهبود پوست کمک گرفت. البته 
اگر خارش و تحریک پوست زیاد باشد 
و عالئم آلرژیک ظاهر شود، بهتر 
است با پزشک مشورت شده 
کورتیزون  پایه  با  پماد  تا 
التهاب  بهبوددهنده  که 

است، تجویز شود. 
در مواردی که عفونت 
اتفاق بیفتد نیز معموال 

آنتی بیوتیک  های 
موضعی  یا  خوراکی 

الزم است.
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آنچه بانوان باید جدی بگیرند»گلودرد« همیشه نیاز به درمان آنتی بیوتیکی ندارد

 ترجمه: 
 مریم سادات 

کاظمی

 دکتر شیرین نیرومنش
متخصص زنان و زایمان، استاد 

و عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

 دکتر بابک 
ساعدی

متخصص گوش 
و حلق و بینی 
و استاد تمام 

دانشگاه تهران 



دوربين سالمت 

کروناویروس 
می تواند چند روز پس 
از عفونت به قلب و مغز 

منتشر شود

یک بررسی جدید نشان می دهد 
در  می تواند  کروناویروس  که 
طول چند روز پس از عفونت 
منتشر شود و  به قلب و مغز 
این  در  ماه ها  برای  می تواند 

اندام ها باقی بماند.
این  وب ام دی  گزارش  به 
ویروس  این  پژوهشگران 
می تواند تقریبا به هر سیستم اندام 
بدنی منتشر شود و ممکن است 
در عالئم مداومی که در بیماران 
»کووید درازمدت« دیده می شود، 
نقش داشته باشد. این بررسی یکی 
از فراگیرترین بازبینی ها درباره 
چگونگی تکثیر کروناویروس در 
سلول های انسانی و باقی ماندن آن 
در بدن انسان  در روند بازبینی برای 
انتشار در مجله Nature است. 
کارشناسان می گویند یافته های 
تاحدی  می تواند  بررسی  این 
»کووید  چرا  کند،  روشن 
درازمدت« بر سیستم های اندامی 
بسیاری در بدن اثر می گذارد و 
عفونت  که  افرادی  حتی  چرا 
کروناویروس درآنها خفیف یا 
بی عالمت بوده است، می توانند 

دچار کووید درازمدت شوند.
ملی  موسسه  پژوهشگران 
از   )NIH( آمریکا  بهداشت 

بافت های ۴۴ بیمار درگذشته 
اول  سال  در  کرونا  علت  به 
همه گیری نمونه برداری انجام 
بررسی  را  نمونه ها  و  دادند 
مداوم  حضور  آنها  کردند. 
بخش  چند  در  را  ویروس 
مغز  و  قلب  جمله  از  بدن، 
تا  طوالنی  مدت های  برای 
۲۳۰ روز پس از شروع عالئم 
یافتند. به گفته این پژوهشگران 
این یافته ها ممکن است بیانگر 
ویروسی  ذرات  با  عفونت 
ناقص باشد که در عفونت های 
مداوم در میان بیماران مبتال به 
سرخک هم دیده شده است. 
برخالف  پژوهشگران  این 
به  مربوط  پژوهش های  سایر 
کالبدشکافی بیماران درگذشته 
از کرونا، روند گردآوری بافتی 
پس از مرگ فراگیرتری را انجام 
دادند که به طور معمول یک روز 
پس از مرگ بیمار انجام شده 
بود. این پژوهشگران همچنین 
از مجموعه ای از شیوه ها برای 
نگهداری بافتی استفاده کردند 
تا بتوانند میزان های ویروسی 
را مشخص کنند.آنها توانستند 
از بافت های گردآوری شده در 
از بافت های متفاوت از جمله 
قلب، ریه ها و غده های آدرنال 

ویروس را رشد دهند.
این پژوهشگران نوشتند: »نتایج ما 
در مجموع نشان می دهد گرچه 
باالترین بار ویروس کرونا در 
دیده  ریه ها  و  هوایی  مجاری 
می شود، این ویروس می تواند 
از همان ابتدای عفونت در بدن 
منتشر شود و سلول ها را در سراسر 
از جمله به طور گسترده در سراسر 

مغز دچار عفونت کند.«

تازه ها

■ پزشکی  دانشی  همیشه  در  تغییر  است. 
 در  ارایه  مطالب  »سالمت«  تالش  زیادی  
در  جهت  کامل  بودن  و  تطابق  آن  با 
 استانداردهای  روز  پزشکی  دنیا تا  زمان 
 انتشار  صورت  گرفته  است اما  به  دلیل 
 اینکه  در  علوم  پزشکی  وجود  تغییرات 
 همواره  متصور  است ، »سالمت«  مطالب 
را   کامل  و عاری  از  خطا    ارایه  شده  
نمی داند. ارجح  آن است  که  کاربران،  
این اطالعات  را  قبل  از  به  کارگیری 
 با  رجوع  به  پزشکان  نیز  تایید  نمایند. 

■ مسوولیت  محتوای  آگهی ها بر عهده 
شرکت های سفارش دهنده  است. 

■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

نگهبانان امنیتی با ماسک در شهر شانگهای چین که موارد جدید کرونا درآن 
 گزارش شده گشت می  زنند.         رویترز

نمونه گیری برای انجام آزمایش کرونا در بیمارستانی در شهر دهلی نو پایتخت هند
   رویترز

مردی در ایستگاه قطاری در رم ایتالیا گذرنامه کرونایش را به ماموران نشان می دهد.
   رویترز

مردی در کاتماندو پایتخت نپال واکسن کرونا دریافت می کند.
   رویترز

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
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مردی در مانیل پایتخت فیلیپین دوز سوم واکسن کرونا را دریافت می کند.
   رویترز

کارشناسان می گویند از دست رفتن حس بویایی 
و چشایی که زمانی عالمت شاخص کرونا شمرده 
می شود، اکنون در دوران شیوع سویه اُمیکرون به 

عالمت نسبتا نادری تبدیل شده است.
به گزارش بیزنس اینسایدر، تا همین اواخر، بسیاری 
از افراد مبتال به بیماری کووید-19 مشکل شدید 
در شناسایی بوهای تند مانند عطرها یا شناسایی مزه 
شیرینی، تلخی یا ترشی را گزارش می کردند، در 
حدی که فراسوی کاهش حس بویایی و چشایی در 
عفونت های تنفسی قبلی مانند سرماخوردگی بود. 
پژوهشگران در سال ۲۰۲۰ میالدی در بیمارستان 
عمومی ماساچوست و کینگز کالج لندن بر اساس 
عالئم روزانه در۲/6 میلیون نفر دریافتند که از 
دست رفتن حس چشایی و بویایی قوی ترین 
عامل پیش  بینی کننده عفونت کروناویروس است

اما شیوع سویه اُمیکرون باعث شده است که 
این عالمت شاخص کووید-19 کمتر مشاهده 
شود، در مقابل عالئم شبیه سرماخوردگی مانند 

آبریزش بینی، عطسه و گلودرد به خصوص در 
میان افراد واکسینه شده شیوع بیشتری پیدا کنند.

آخرین داده های به دست آمده از »بررسی عالئم 
کووید Zoe« در انگلیس که از یک اپلیکیشن تلفن 
هوشمند برای برای ثبت عالئم روزانه افراد استفاده 
می کند، نشان داد کمتر از ۲۰ درصد افرادی که در 
چند هفته گذشته آزمایش مثبت کرونا داشته اند، 
از دست رفتن حس بویایی را گزارش کرده اند. 
از دست رفتن حس بویایی در فهرست عالئم 

کرونا در این اپلیکیشن در رده هفدهم قرار دارد 
که به معنای آن است عالمتی »نسبتا نادر« است. 
این در حالی است که در ماه های پیشین هنگامی 
که سویه دلتا سویه غالب کرونا در انگلیس و 
واکسن های کرونا به طور گسترده در دسترس 
بودند، از دست رفتن حس بویایی در رده ششم 
قرار داشت و پیش از موج دلتا و واکسیناسیون 
گسترده 6۰ درصد از بزرگساالن 16 تا 65 ساله 
که مبتال به کرونا از دست رفتن بویایی را گزارش 

کرده بودند. 
در گزارش  های موارد شیوع سویه اُمیکرون در 
کشورهای دیگر هم الگوی مشابهی گزارش شده 
است. در گزارشی که در ماه دسامبر در مرکز کنترل 
و پیشگیری بیماری های آمریکا درباره ۴۳ مورد 
ثابت شده عفونت اُمیکرون در این کشور فقط 
سه مورد از دست رفتن حس بویایی یا چشایی 

وجود داشت. 
پس از شیوع اُمیکرون در یک مهمانی کریسمس 

در نروژ فقط ۲۳ درصد افراد دچار عفونت با این 
سویه کاهش حس چشایی و 1۲ درصد کاهش 
حس بویایی را گزارش کردند، در حالی که 8۳ 
درصد این افراد سرفه و 78 درصد آنها آبریزش 
یا گرفتگی بینی را گزارش کرده بودند. اغلب این 
افراد با دوز واکسن  mRNA واکسینه شده بودند. 
بررسی های قبلی نشان داده اند که علت از دست 
رفتن حس بویایی یا چشایی در افراد مبتال به کرونا 
احتماال ناشی از تهاجم کروناویروس به سلول های 
پشتیبان سلول های عصبی بویایی است که پیام ها 

بویایی را به مغز منتقل می کنند. 
آسیب این سلول های پشتیبان ممکن است مانع 
از انتقال پیام های بویایی حتی در هنگامی شود 
که گرفتگی بینی وجود ندارد. همچنین به گفته 
دانشمندان در موارد التهاب شدید، ممکن است 
آسیب مستقیم سلول های بویایی به وجود آید و 
حس بویایی برای چند ماه یا حتی چند سال و 

شاید به طور دائم مختل شود.

اختالل بویایی و چشایی عالمت شایع کرونای اُمیکرون نیست

یک مرد آمریکایی مبتال به بیماری العالج قلبی 
سه روز است که با یک قلب خوک تغییر ژنتیکی  

داده شده درون قفسه سینه اش زندگی می کند.
به گزارش رویترز، این جراحی پیوند که در مرکز 
پزشکی دانشگاه مریلند انجام شده است، از نخستین 
موارد استفاده از یک خوک تغییر ژنتیکی داده شده 
به عنوان دهنده پیوند به انسان است و با دستیابی به 
ابزارهای جدید ویرایش ژن امکان پذیر شده است.

دانشمندان امیدوارند با استفاده از این نوع پیوند 
از حیوانات تغییر ژنتیکی شده به انسان بر مشکل 

کمبود اعضای اهدایی غلبه کنند.
دکتر بارتلی گریفیث که عمل جراحی پیوند قلب 
خوک به این بیمار را انجام داد، گفت: »این یک 
عمل جراحی راهگشا است و ما را یک گام به 
حل مشکل کمبود اعضای پیوندی نزدیک می کند.«
»دیوید بنت« مرد 57 ساله  اهل ایالت مریلند که 
این پیوند روی انجام شده است، گزینه دیگری 
در اختیار نداشت. بنت یک روز قبل از جراحی 
گفت:  »یا باید بمیرم یا این پیوند را انجام دهم. 

من می خواهم زنده بمانم. می دانم که این کار مانند 
تیری در تاریکی است، اما آخرین گزینه من است.«

دانشگاه مریلند برای انجام این جراحی تجربی در 
شب سال نوی میالدی از سازمان غذا و داروی 

آمریکا مجوز اضطراری گرفته بود. 
ساالنه حدود 11هزار آمریکایی وارد فهرست انتظار 
پیوند اعضا می شوند و بیش از 6هزار نفرشان پیش 

ا زدریافت عضو می میرند.
قلب تغییر ژنتیکی شده که به بنت پیوند زده شد، 
به وسیله شرکت Revivicor، یک شرکت پزشکی 

ترمیمی است که مستقر در ایالت ویرجینیای آمریکا 
است. تیم پیوند در صبح روز جراحی قلب خوک 
یک ساله 1۰۰ کیلوگرمی را خارج کردند و آن را 
در وسیله مخصوصی قرا ردادند که کارکرد آن را 
تا زمان جراحی حفظ می کند. این خوک تغییر 
ژنتیکی داده شد به طور خاص برای این منظور 

پرورش داده شده بود.
خوک ها از مدت ها پیش به عنوان منبع بالقوه 
برای اندام های پیوندی مورد توجه بوده اند، چرا 
که اندازه اعضای آنها مشابه اعضای بدن انسان 
است.برای مثال، قلب یک خوک پرواری در هنگام 
کشتار تقریبا به اندازه قلب یک انسان بالغ است.

اندام های دیگر خوک  ها که برای پیوند به انسان ها 
مورد استفاده قرار گرفته اند شامل کلیه ها، کبد و 
ریه ها می شوند. تالش های قبلی برای پیوند از 
خوک به انسان به علت تفاوت های ژنتیکی که 
باعث رد پیوند می شوند یا ویروس هایی که خطر 

عفونت ایجاد می کنند، شکست خورده بودند. 
اکنون دانشمندان با ویرایش کردن ژن های بالقوه 

زیانباری که باعث رد پیوند می شوند، حل کرده اند.
در قلبی که به این بیمار پیوند شد، سه ژن که 
قبال با رد پیوند مربوط شده اند، از خوک دهنده 
»حذف شده بود« و شش ژن انسانی مربوط به 
پذیرش به وسیله دستگاه ایمنی و رد نشدن پیوند 

به ژنوم این خوک اضافه شده بود.
پژوهشگران همچنین یک ژن خوکی را که مانع 
از رشد مفرط باقت قلب خوک می شد، حذف 
کرده اند. هزینه این پیوند تا حدی از یک اعتبار 
پژوهشی 15/7 میلیون دالری تامین شده است که 
شرکت Revivicor برای ارزیابی پیوند قلب های 
خوکی تغییرژنتیکی داده شده در میمون های بابون 

دریافت کرد بود.
»بنت« در حال حاضر بدون نیاز به دستگاه تنفس 
مصنوعی تنقس می کند، هر چند که هنوز به ماشین 
ECMO )اکسیژناسیون غشایی برون پیکری( 
متصل است که حدود نیمی از کار پمپ کردن 
قلب را در بدن او انجام می دهد. پزشکان قصد 

دارند بتدریج او را از این دستگاه جدا کنند.

یک بررسی جدید نشان می دهد واکسن جدید 
پروتئین پایه کرونا ساخت شرکت چینی سینوفارم 
در صورتی که به عنوان دوز سوم یادآور استفاده 
شود، پاسخ آنتی بادی قوی تری بر ضداُمیکرون 

ایجاد می کند.
به گزارش رویتزر این بررسی که نتایج آن هنوز 
به وسیله کارشناسان مستقل بازبینی نشده است، 
در هنگامی منتشر می شود که نگرانی هایی درباره 
 BBIBP-CorV غیرفعال  واکسن  اثربخشی 
شرکت سینوفارم که یکی از دو واکسن اصلی 

صادراتی چین است، در برابر سویه اُمیکرون ابراز 
شده است. یک بررسی قبلی نشان داده بود که 
 BBIBP-Crov دوز سوم یادآور یا تقویتی واکسن
اثرخنثی کنندگی کمتری در برابر سویه اُمیکرون 
نسبت به سویه  اصلی کرونا شناسایی شده در شهر 
 ۰7-۰6-NVSI ووهان دارد. واکسن پروتئین پایه
شرکت سینوفارم که در ماه دسامبر )آذر( در امارات 
متحده عربی مجوز اضطراری گرفت، از فناوری 
متفاوتی نسبت به واکسن BBIBP-CorV استفاده 
است. این بررس در میان 19۲ فرد بزرگسال می کند که حاوی شکل غیرفعال شده کروناویروس 

سالم که شش ماه قبل یا بیشتر با واکسن غیرفعال 
سینوفارم واکسینه شده بودند، نشان داد در افرادی 
که واکسن جدید پروتئین پایه را به عنوان دوز سوم 
دریافت کرده اند، نسبت به کسانی که دوز سوم شان 
از همان واکسن غیرفعال بوده است، میزان باالتر 
آنتی بادی خنثی کننده بر ضدسویه اُمیکرون وجود 
دارد. البته پژوهشگرانی که این بررسی را انجام 
داده اند هشدار داده اند که هنوز روشن نیست اثر 
 ۰7-۰6-NVSI تقویتی یا یادآور واکسن جدید

سینوفارم تا چه مدتی به طول می انجامد.

پژوهشگران اتریشی می گویند یک تکنیک جدید 
ام آر آی ممکن است به تشخیص سریع تر و درمان 

افراد مبتال به ام اس کمک کند.
به گزارش وب  ام دی، با  این تکنیک می توان 
تغییرات شیمیایی در مغزهای افراد مبتال به ام اس 

را در مراحل اولیه بیماری شناسایی کرد.
ولفگانگ بوگنر از مرکز ام آرآ ی »های فیلد« در 
دانشگاه وین و سرپرست این بررسی گفت: 
»ام آر آی مواد عصبی شیمیایی امکان شناسایی 
تغییراتی در مغز بیماران مبتال به اسکلروز متعدد 
ام آر آی معمولی  را در مناطقی را می دهد که 
دیده نمی شوند. این تغییرات مشاهده شده در 
نوروشیمی بافت ظاهرا عادی مغز با ناتوانی های 

بیماران تطبیق داشت.« اسکلروز متعدد یا ام اس، 
یک بیماری دستگاه عصبی مرکزی است که در 
حال حاضر عالجی ندارد و باعث خستگی، درد، 
اختالل در هماهنگی حرارت و سایر عالئم عصبی 
شود. فیزیوتراپی و داروها می  توانند پیشرفت این 
بیماری را ُکند کنند. ام اس را می توان با دیدن 
ضایعاتی در ماده سفید در تصویربرداری استاندارد 
ام آر آی شناسایی کرد. این ضایعات به از دست 
دادن غالف محافظ اطراف رشته های عصبی به 
نام میلین مربوط شده اند. به  گفته پژوهشگران 
یک تکنیک پیشرفته به نام »طیف سنجی تشدید 
مغناطیسی پروتون« می تواند مواد تولیدشده در 
جریان سوخت وساز را که ممکن است بالقوه 

با ام اس مرتبط بودند، شناسایی کند. دانشمندان 
از این شیوه برای مقایسه تغییرات بیوشیمیایی 
درمغزهای 65 نفر مبتال به ام اس با ۲۰ فرد سالم 
استفاده کردند. آنها برای این تحقیق از یک اسکنر 

ام آرآی با قدرت مغناطیسی 7 تسال استفاده کردند. 
این پژوهشگران کاهش یک مشتق اسید آمینه به 
نام »ان استیل آسپارتات« )NAA( را در بیماران 
 NAA مبتال به ام اس یافتند. میزان های پایین
با اختالل یکپارچگی نورون ها در مغز مربوط 
شده است. افراد مبتال به ام اس میزان های بالی 
»میو-اینوزیتول« )MI(، یک ترکیب دخیل در 
پیام دهی سلولی را داشتند. میزان باالتر این ماده 
می تواند بیانگر فعالیت عمده بیماری التهابی باشد. 
پژوهشگران می گویند این نتایج نشا ن دهنده نقش 
بالقوه این تکنیک جدید ام آر آی در شناسایی 
ضایعات  ظهور  از  پیش  ام ا س  آسیب شناسی 

غالف میلین است.

یک هیات وابسته به سازمان جهانی بهداشت 
مصرف دو داروی ساخت شرکت های االی لیلی 
و گالکسو اسمیت کالین را برای درمان بیماران 

کووید-19 توصیه کرد.
جهانی  سازمان  داده های  رویترز،  گزارش  به 
بهداشت نشان می دهند سویه اُمیکرون که اکنون 
در 1۴9 کشور شناسایی شده، نسبت به بسیاری 
از واکسن ها و درمان ها مقاومت نشان می دهد. 
این هیات اعالم کرد استفاده از داروی باریسینیتیب 

شرکت االی لیلی با نام تجاری Oluminat، در 
ترکیب با داروهای کورتونی یا استروئیدی برای 
درمان بیماری شدید کووید-19 را قویا توصیه 
می کند. این هیات همچنین داروی حاوی آنتی بادی 
گالسکو اسمیت کالین  شرکت های  ساخت 
)GSK( و شرکت زیست فناوری Vir را برای 
درمان افراد دچار بیماری غیرشدید کووید که در 
معرض خطر پیشرفت بیماری و بستری شدن 
هستند، به طور مشروط تایید کرد. تا به حال داروی 

 GSK حاوی آنتی بادی مونوکلونال شرکت های
و Vir تنها دارویی بوده است که در بررسی های 
آزمایشگاهی بر ضد سویه اُمیکرون اثربخشی نشان 
داده، اما داروهای مشابه شرکت های االلی لیلی و 
رجنرون اثربخشی کمتری داشته اند. دستورالعمل 
جدید این هیات یادآور شده که داروی باریسیتینیب 
میزان بقای بیماران را افزایش و نیاز به استفاده از 
دستگاه تنفس مصنوعی را کاهش می دهد و افزایشی 

در میزان آثار جانبی آن مشاهده نشده است.

یک مرد آمریکایی سه روز است که با قلب خوک زندگی می کند

واکسن جدید پروتئین پایه سینوفارم واکنش قوی تری در برابر اُمیکرون ایجاد می  کند

تکنیک جدید ام آر آی ممکن است به شناسایی زودتر ام اس کمک کند

سازمان جهانی بهداشت دو داروی ضدکرونای دیگر را تایید کرد

صف انجام آزمایشگاه کرونا در یک مجتمع مسکونی در شهر آنیانگ در 
 ایالت هنان چین         رویترز

نقشه سالمت

۳۵ درصد معتادان 
همدان تریاک مصرف 

می کنند/ ایسنا

یک چهارم مردم 
فارس هر سه دوز 

واکسن کرونا را دریافت 
کرده اند/ ایسنا
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