
یکی از باورهای تغذیه ای نادرستی که در میان بسیاری از افراد رایج 
است، این است که مصرف نمک دریا نسبت به مصرف نمک معمولی 
ضرر کمتری دارد. اما حقیقت این است که نمک دریا و نمک صورتی 
دارای مواد معدنی بیشتری نسبت به نمک معمولی هستند اما میزان 
سدیم موجود در آنها با میزان سدیم موجود در نمک معمولی تفاوت 
چندانی ندارد. یکی از دالیل تاکید متخصصان تغذیه بر کاهش مصرف 
نمک در طول روز، این است که میزان دریافت سدیم روزانه را کاهش 
بدهند و با این کار احتمال ابتال به فشار خون باال را کمتر کنند... صفحه7

نگاهی به 9 باور تغذیه ای نادرست 

اصالح درعادت ها 

روان پزشکی برای همه

درمان دارویی 
در روان پزشکی  
روان پزشکان وقتی دارو تجویز می کنند که به 

این نتیجه برسند که در بروز مجموعه عالئم 
روانی، عوامل زیستی یعنی ژن ها، ناقیلین 
عصبی، گیرنده های عصبی و هورمون ها 

تاثیر مهمی دارند. در این موارد، چون دلیل 
بیماری یک دلیل زیستی شیمیایی است، 

طبیعتا برای درمان، ما به یک درمان زیستی- 
شیمیایی فکر می کنیم...صفحه4

اصول مراقبت از بیماران قلبی 
در مداخالت دندانپزشکی

دندانپزشکی 
بیماران قلبی  

به طور کلی زمانی که درد دندان امان ما را میبرد 
خواهان آن هستیم که به سرعت دندانپزشک 
فرآیند درمان را آغاز گرداند و در این موارد 

معموال دندانپزشک طی شرح حالی که از 
مراجعه کننده می گیرد به سابقه بیماری های 

مختلف در فرد می پردازد و چنانچه فرد دچار 
بیماری قلبی باشد باید موارد مختلفی در طی 

فرآیند درمان در نظر گرفته شود...صفحه6

هر کسی از فیلر یا پُرکننده زیر چشم استفاده 
نمی کند، اما واقعیت این است که تزریق فیلر 

زیر چشم یکی از معدود اقدامات زیبایی است 
که می تواند جلوه ظاهری پوست زیر چشم ها 

را تغییر دهد، هرچند که این موضوع تا حدودی 
هم به علت اصلی شکل گیری حلقه های تیره زیر 

چشم بستگی دارد...صفحه13

با گذشت کمتر از 6 هفته از شناسایی اولین مورد 
آبله میمون در جهان، تعداد مبتالیان به 1088 نفر 
در 29 کشور جهان رسید. اولین مورد شناسایی 

بیماری از مسافر انگلیسی بود که از نیجریه به 
انگلستان باز می گشت درحالی که به ضایعات 

پوستی تناسلی آبله میمون مبتال بود...صفحه8

نگاهی به نکات تغذیه ای 
موثر برای بیماران مبتال به 

آبله میمونی

اولویت اول؛ 
تقویت سیستم 
ایمنی با غذا  

همه آنچه باید قبل از تزریق 
فیلر زیر چشم بدانید 

پُر کردن گودی 
زیرچشم با تزریق 

ماده ای به نام فیلر  
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بعضی پدر و مادر ها بین فرزندان خود فرق می گذارند و به گونه ای 
نمی توانند عدالت را بین آنها رعایت کنند. تبعیض قائل شدن بین 
فرزندان باعث کم شدن اعتمادبه نفس، گوشه گیری و خشم و کینه 
بچه ها می شود و در آینده آنها نیز تاثیر گذار خواهد بود... صفحه15

کاهش عزت نفس و اعتمادبه نفس 
کودکان نتیجه تبعیض والدین

عواقب تبعیض قائل 
شدن بین کودکان 

نور خورشید تاثیرات مثبتی بر سالمتی دارد که شاید شناخته شده ترین 
آنها را می توان تامین ویتامینD دانست. اما در کنار آن حتما محافظت 
از پوست نیز باید جدی گرفته  شود زیرا مواجهه مستمر و بدون استفاده 
از پوشش مناسب و ضدآفتاب به پوست آسیب می رساند... صفحه12

میزگرد پوست باحضور 
کارشناسان سالمت 

مراقبت از پوست در برابر 
پرتوهای درخشان خورشید

مهم ترین راه های افزایش 
اعتماد  به  نفس در کودکان

اعتماد به نفس 
در کودکان  

اعتماد به نفس یعنی توانایی بروز افکار، احساسات 
و رفتارها در موقعیت های مختلف. یعنی بتوانیم 

افکار، اعمال و عقاید خودمان و چیزی که کسب 
کرده ایم را در موقعیت مناسب بروز دهیم. مثال یک 
کودک کنار مادرش شعری را راحت می خواند و 
بیان می کند، اما همان شعر را وقتی در جمع قرار 

می گیرد، نمی تواند بیان کند...صفحه3

www.sa lamat . i r

آبله میمونی 
خویشاوند کمتر 
مرگبار آبله انسانی
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آیا فقرغذایی سالمت ایرانیان 
را تهدید می کند؟

گزارش هفته نامه »سالمت« از کاهش محسوس دریافت کالری روزانه خانوارها
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با  پرترافیک  خیابان های  از  که  زمانی 
چراغ قرمزهای طوالنی و ازدحام اتومبیل هایی 
که پشت چراغ ها انتظار می کشند عبور می کنید 
و کودکان فروشنده ای را می بینید که در اطراف 
اتومبیل ها پرسه می زنند، به این موضوع فکر 
کرده اید چه سرنوشتی در انتظار این کودکان 
است؟ آیا تاکنون از خودتان پرسیده اید این 
کودکان اهل کجا هستند، از کجا می آیند و 

شب ها را چگونه و کجا سپری می کنند؟
به گزارش »سالمت«، با دست هایی کوچک 
و چهره ای خسته به چشمانت نگاه می کنند 
تا شاید دلت به رحم بیاید و کمکی هرچند 
کوچک را از تو دریافت کنند، کودکانی که 
به جای کودکی کردن با سختی های روزگار 
دست وپنجه نرم می کنند تا بتوانند روز خود 

را به شب برسانند.
آنها کودکی خود را در پس ناگواری های تلخ 
گم کرده اند تا درازای آن لقمه نانی با مشقت به 
دست آورند. سایه سنگین مشکالت اقتصادی 
بیشتر از همه کمرشان را خم کرده و آنها را 
به سمت آینده ای نامعلوم و مبهم می کشاند. 
کودک کار دردی کهنه است که اگر مداوا 
نشود و التیام نیابد، جامعه را فلج خواهد 
کرد و تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت.

۷۵ درصد کودکان کار 
مهاجران بیگانه اند

رفتارشناس  و  آسیب شناس  ابهری،  مجید 
کار  کودکان  چالش  به  اشاره  با  اجتماعی 
در جوامع مختلف، می گوید: »طبق تعریف 
یونیسف افرادی که به سن قانونی نرسیده و 
به کار گمارده می شوند، کودکان کار هستند. 
شاید همه فکر می کنند کودکان سر چهارراه ها 
که مشاغل کاذب دارند کودکان کار هستند، اما 
اغلب کودکان کار دیده نمی شوند چراکه آنها 
در کارگاه های زیرزمینی و قاچاقی مشغول کار 
هستند حمایت از کودکان کار واقعی و حمایت 
از خانواده های آن ها باید در اولویت قرار گیرد.«
کودکان  درصد   ۸۰ تا   ۷۵« می افزاید:  وی 
کار و خیابانی از مهاجران بیگانه ای هستند 
که از پدر و مادرهایشان یا دزدیده شده یا 
درصد   ۲۰ و  شده اند  خریداری  یا  اجاره 
همچنین  دارند.  ایرانی  ملیت  کودکان  این 
غالب چنین کودکان کاری بزهکاران آینده 
را تشکیل می دهند و بزهکاری در جامعه 
افزایش خواهد یافت. ازاین رو باید به صورت 

هدفمند شناسایی و ساماندهی شوند.«
این آسیب شناس اجتماعی با اشاره به اهمیت 
کودکان  این  بهداشت  و  تحصیل  آموزش، 

می گوید: »با توجه به اینکه غالب کودکان کار 
و خیابانی مهاجران بیگانه هستند، شناسایی 
خانواده های آنها ممکن نیست؛ بنابراین این 
کودکان باید جمع آوری شده و در خصوص 
درمان، بهداشت و آموزش آنان رسیدگی الزم 
انجام شود.« ابهری با بیان اینکه باید کودکان 
کار و خیابانی هر چه زودتر جذب شوند و با 
بازپروری، مشکالت و دردهای وارده به آنها 
درمان شود، می افزاید: »باید به رفع مشکالت 
کودکان کار به طور ریشه ای توجه شود تا در آینده 
شاهد بروز بزهکاری های گسترده از جانب 
آنها در جامعه نباشیم؛ لذا ایجاد مراکز نگهداری 
کودکان کار می تواند اقدامی مؤثر برای احیای 

زندگی مطلوب این کودکان باشد.«
وی با تأکید بر اینکه کودکان کار و خیابانی در 
معرض ابتال به انواع بیماری ها به ویژه کرونا 
ویروس هستند، تصریح می کند: »کودکان کار 
و خیابانی عالوه بر ایجاد ازدحام و ترافیک 
در خیابان، منبع متحرک میکروب و ویروس 
هستند. به ویژه امروز که جامعه با بیماری کرونا 
درگیر است و الزم است که در این زمینه به 
کودکان کار و خیابانی رسیدگی و توجه شود.«
وی حمایت از خانواده کودکان کار را مهم 
دانسته و معتقد است: »این کودکان الگویی 

منفی برای سایر کودکان محسوب می شوند؛ 
بنابراین باید از سطح شهر جمع شوند و با 
شناسایی خانواده هایشان در راستای ساماندهی 
آنها اقداماتی بشود و حمایت از خانواده این 

کودکان صحیح ترین راه حمایت است.«

اکثر کودکان کار قبل از ۴۰ سالگی 
فوت می کنند

می کند:  اضافه  اجتماعی  آسیب شناس  این 
»معموالً کودکان کار دوره جوانی خود را 
نمی بینند و از مرحله کودکی به پیری می رسند. 

این کودکان باوجود کار سخت، نصف حقوق 
هیچ  و  می کنند  دریافت  را  بزرگسال  یک 
پوشش بیمه ای یا درمانی ندارند. همچنین 
اغلب مورد آزار جنسی قرار می گیرند؛ عالوه 
بر این ۸۷ درصد کودکان کار دچار بیماری های 
ارتوپدی، ریوی و ناراحتی های پوستی هستند 
و اکثر آنها به دلیل بیماری قبل از سن ۴۰ 

سالگی فوت می کنند.«
وی با اشاره به اینکه از بیشتر کودکان کار و 
خیابانی برای کارهای مجرمانه یا دزدی استفاده 
می شود، می گوید: »متأسفانه ۵۰ تا ۷۵ درصد از 

دزدی های لوازم خودرو، توسط این کودکان 
انجام می شود و جیب بری، دزدی، گدایی، انواع 
شغل های کاذب یا واقعی و سخت را انجام 
می دهند تا بتوانند روزگار خود را بگذرانند.«

ابهری فرهنگ سازی در زمینه کمک صحیح 
و مؤثر به کودکان کار و خیابانی را حائز 
اهمیت می داند و می گوید: »در جامعه باید 
با  خیابانی  و  کار  کودک  اجتماعی  معضل 
راهکارها اساسی و بررسی مسائل زمینه ای 
درباره آنها حل شود تا آینده این کودکان و 

به دنبال آن جامعه به سمت تباهی نرود.«

یافته های میدانی و بررسی های علمی گواه روشنی 
است بر اینکه در سال های اخیر تورم بیش ازحد مواد 
خوراکی به صورت مستقیم بر کمیت و کیفیت اقالم 
مصرفی خانوارهای ایرانی تأثیر گذاشته است. این تأثیر 
غیرقابل انکار در مواردی اتفاق افتاده که رابطه مستقیم با سالمت جامعه 
داشته و نتیجه این کاهش کیفیت تغذیه به زودی در متغیرهای مربوط به 
سالمت خود را نشان خواهد داد به گفته کارشناسان این رخداد در یک 
دوره میان مدت عالوه بر کاهش کیفیت زندگی و ابعاد روانی متعدد، فشار 

سنگینی بر روی بدنه درمان کشور ایجاد خواهد کرد.

کاهش 3۰ درصد دریافت انرژی در خانوارهای ایرانی
به گزارش هفته نامه »سالمت«، تورم به عنوان عاملی که جامعه را به 
سمت وسوی فقر می برد، می تواند بر سرعت سوءتغذیه اثر بگذارد. با 
ایجاد تورم، سطح درآمد متناسب با وضعیت تورم نیست درنتیجه به مرور 
فقر در جامعه گسترش می یابد. توزیع فقر سفره خانوارهای کم درآمد را 
کوچک و کوچک تر می کند تا جایی که سوءتغذیه در جامعه شکل می گیرد.
زهرا عبداللهی، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت هم به تازگی 
اعالم کرده که طبق گزارش انستیتو تحقیقات تغذیه 3۰ در صد خانوارهای 

ایرانی با کمبود دریافت انرژی روزانه مواجه هستند.
او با اشاره به اینکه در شرایط فعلی و با وجود مشکالت اقتصادی، قیمت 
مواد غذایی بیش از همیشه افزایش پیدا کرده است، می گوید: »منابع پروتئینی 
مخصوصاً پروتئین های حیوانی مثل گوشت، مرغ، تخم مرغ و لبنیات 
افزایش قیمت زیادی داشته است. این باعث می شود دسترسی خانوار به 
این مواد غذایی، رفته رفته تا جایی کم شود که از سفره خانوار نیز حذف 
شود. در حال حاضر، دهک های با درآمد پایین، با مشکل مواجه هستند.«
عبداللهی با بیان اینکه اگر سریعاً به دهک کم درآمد جامعه در تأمین مواد 
غذایی کمک نشود منجر به بروز سوءتغذیه خواهد شد، می گوید: »گروه هایی 
که در برابر سوءتغذیه آسیب پذیر هستند بیشتر کودکان زیر ۵ سال )به 
دلیل حضور در سن رشد(، کودکان در سن بلوغ و مادران باردار )جهت 
رشد جنین( هستند. این گروه ها باید تغذیه مناسب داشته باشند و هرروز 
مقدار استانداردی از ریزمغذی ها به بدنشان برسد. اگر به دلیل گرانی، در 
به دست آوردن این مواد غذایی خللی ایجاد شود سوءتغذیه در جامعه 
ایجاد می شود.« مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت افزوده است: 
»برای پیشگیری از ایجاد سوءتغذیه، دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت 
غذایی در حال بررسی پیشنهاد ارائه کاالبرگ به خانوارهای کم درآمد است 
تا بتوانند از این طریق، اقالم غذایی گران را تهیه کنند. این پیشنهاد پس از 
بررسی های نهایی، به دولت ارائه داده می شود. دولت وظیفه دارد از مردم 

حفاظت کند و امیدواریم با این طرح نیز موافقت شود.«

عبداللهی در خصوص آمار سوءتغذیه در کشور نیز می گوید: »فعاًل آمار 
سوءتغذیه نگران کننده نیست؛ اما اگر این وضع اقتصادی ادامه پیدا کند، 
اوضاع نگران کننده خواهد شد. شیوع سوءتغذیه، در بچه های زیر پنج سال 
زیاد نیست و حدود ۴ الی ۵ درصد است. بااین وجود آمار دو سال گذشته 

نشان می دهد که این اتفاق یک  روند افزایشی داشته است.«
او در تبیین گفته هایش می افزاید: »بیشترین آمار سوءتغذیه در مناطق محروم 
کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، خراسان 
جنوبی و... است. طبق گزارشی که انستیتو تحقیقات تغذیه ارائه کرده است، 
3۰ در صد خانوارهای کشور با کمبود دریافت انرژی روزانه مواجه هستند.«
عبداللهی با اشاره به اینکه دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت در طرح 
تغذیه رایگان در مناطق محروم با وزارت آموزش وپرورش همکاری دارد، 
می گوید: »این طرح با هدف اینکه از شیوع سوءتغذیه در کودکان در مناطق 
محروم جلوگیری کند اجرا می شود. البته چند سالی می شود که برنامه 
شیر مدرسه به دلیل کمبود اعتبارات اجرا نمی شود درصورتی که بخشی 
از نیازهای تغذیه ای پروتئینی دانش آموزان از این طریق تأمین می شد. 

همچنین پیگیر هستیم که از ابتدای سال تحصیلی در تمام مدارس کشور 
برنامه شیر مدرسه اجرا شود.«

امنیت غذایی از اضالع مهم امنیت ملی است
سیدعلیرضا دماوندی، پژوهشگر و روزنامه نگار اقتصادی نیز با بیان اینکه 
امروز امنیت غذایی بیش از هر فاکتوری نیازمند توجه جدی است، می گوید: 
»پیش از ورود به موضوع امنیت غذایی از زاویه اقتصادی، الزم است به 
تعریفی از موضوع امنیت غذایی برسیم. وجه مشترک همه تعاریف در این 
زمینه دسترسی همیشگی به غذای سالم و کافی در همه ایام سال و برای 
همه رده های سنی است که دولت ها موظف به تأمین امنیت غذایی هستند.«
به گفته دماوندی، نکته مهم در این تعریف سالم بودن غذاست و این ایمنی 
خود موضوع مهمی است که متأسفانه اغلب اوقات توسط متولیان با امنیت 
غذا یکسان فرض می شود. ازآنجاکه بحث امنیت غذا یکی از محوری ترین 
متغیرهای این تعریف از امنیت غذایی است؛ توجه به آن نیازمند بررسی 

تخصصی تر و مبتنی بر داده های آزمایشگاهی است.

او معتقد است: »امنیت غذایی یکی از اضالع مهم امنیت ملی است و تأمین 
امنیت ملی یکی از هدف های اصلی تمام ساختار های سیاسی است. البته 
امنیت غذایی تنها با عرضه کافی مواد غذایی در سطح جامعه تحقق نمی یابد 
بلکه نیازمند توزیع مطلوب، دسترسی مناسب و توانایی اقتصادی خانوارها 
در تأمین کاالهای غذایی نیز است.« دماوندی می گوید: »فارغ از موضوع 
تولید مواد غذایی و توزیع آن آیا شرایط اقتصادی کشور اجازه مصرف 
مواد غذایی به اندازه و کیفیت گذشته را به خانوارهای ایرانی می دهد؟ 
علی رغم اینکه آمار تورم به صورت کلی بین ۴3 تا ۵3 از سوی مرکز آمار 
و بانک مرکزی اعالم می شود، تورم در اقالم خوراکی حدود ۷۰ درصد 
برآورد می شود. عددی که برای موضوع مهمی مانند مواد خوراکی که 
امنیت غذایی کشور را هدف قرار داده تقریباً فاجعه است. رها شدن قیمت 
مواد خوراکی در کشور و رشد این چنینی آن در حالی است که عمده مواد 
خوراکی کشور در داخل تولید شده و وابستگی اندکی به واردات دارد.«

او می گوید: »افزایش قیمت اقالم خوراکی در سال های گذشته بسیار بیش 
از متوسط تورم کل بوده و این یعنی بحران تغذیه در کشور بسیار حادتر و 
فوری تر از بقیه حوزه های اقتصادی کشور است. برای مثال کاهش مصرف 
در قلمی مانند گوشت قرمز در سبد مصرف خانوار ایرانی در حالی اتفاق 
افتاده که استاندارد سرانه مصرف گوشت در سطح کشورهای جهان به 
بیش از ۱۲ کیلوگرم در سال می رسد. به رغم اینکه پیش از افزایش قیمت ها 
هم سرانه مصرف گوشت در ایران به همین میزان و تا حدودی بیشتر بود، 
اخیراً به  دلیل افزایش قیمت، کمبود بودجه و کاهش توان خرید مردم، 
سرانه مصرف گوشت مردم در ایران به 6 کیلوگرم در سال رسیده است.«

دماوندی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش های مجلس در این خصوص 
عنوان می کند: »این مرکز در گزارش خود از وضعیت معیشت خانوارها 
مدعی شده همه دهک های درآمدی میزان مصرف گوشت قرمز خود 
شامل گوشت گوسفند و گوساله را کاهش داده و برای جبران پروتئین 
ازدست رفته، قارچ، سویا، مرغ و تخم مرغ را جایگزین کرده اند؛ بنابراین در 
خانوار های ایرانی نه تنها کاهش در کالری دریافتی رخ  داده، بلکه کیفیت 
سبد غذایی خانوارها نیز کاهش  یافته و از میزان مصرف کاالهای باکیفیت 

کاسته شده و کاالهای کم کیفیت جایگزین آن شده است.«
به گفته این پژوهشگر اقتصادی، طی ۱۵ سال گذشته مصرف گوشت در 
کشور به دلیل افزایش قیمت ها کاهش چشمگیری را تجربه کرده است. 
به طور نمونه در سال ۸۴ هر خانوار ایرانی ساالنه حدود ۵۷ کیلوگرم 
گوشت مصرف می کرد درحالی که امروز این میزان به رقمی حدود ۲۴ 
کیلوگرم در سال )بر اساس بعد ۴ نفر برای هر خانوار( رسیده است. 
به طورکلی بررسی روند مصرف گوشت در ایران نشان می دهد به رغم 
نقش مهم این ماده غذایی در سالمتی شهروندان و خانوارها، نسبت به 

استاندارد های جهانی بسیار کمتر مصرف می شود.

گزارش هفته نامه »سالمت« از کاهش محسوس دریافت کالری روزانه خانوارها

آیافقرغذاییسالمتایرانیانراتهدیدمیکند؟آیافقرغذاییسالمتایرانیانراتهدیدمیکند؟

ایرانیکیازقویترینکشورهادردانشوتجربیاتاهدایخوناست
نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران گفت: »تالش های ارزشمند سازمان انتقال خون ایران، 
این کشور را تبدیل به یکی از قوی ترین کشورها در سطح منطقه مدیترانه شرقی در امر دانش 
و تجربیات اهدای خون کرده است.« سیدجعفر حسین روز سه شنبه در آیین گرامیداشت روز 
جهانی اهدای خون)۲۴ خرداد برابر ۱۴ ژوئن (افزود: »هر ساله کشورها در روز ۱۴ ژوئن، روز 
جهانی اهداکننده را جشن می گیرند و تمرکز پویش امسال بر اهمیت همبستگی در اهدای خون 

است، اهدای خونی که هر ساله جان میلیون ها انسان را نجات می دهد.«

طبققانون،عطاریهاحقتجویزدارو،مشاورهدرمانیونسخهپیچیراندارند
 بارها وزارت بهداشت تاکید کرده است که عطاری ها حق تجویز دارو، مشاوره درمانی و 
نسخه پیچی را ندارند و باید صرفا در حوزه فروش گیاهان دارویی فعالیت کنند. اما واقعیت تلخ 
موجود این است که تعداد قابل توجهی از عطاری ها )و نه البته همه آنها( نه دانش و تجربه ای 

در حوزه طب سنتی دارند و نه سر سوزن احساس تعهد و دلسوزی برای مداوای بیماری که به 
آنها مراجعه کرده است. این گروه از افراد سودجو با سوء استفاده از عنوان طب سنتی، داروها و 

درمان هایی را تجویز می کنند که با مفاهیم علمی طب سنتی سازگار نیست. 
 بخصوص در دوران کرونا، بازار اینگونه سوء استفاده ها داغ تر شده است. برخی بیماران از روی 
درماندگی و ناآگاهی، اسیر نسخه های غیرعلمی این گروه از افراد سودجو می شوند که خود را 

حکیم معرفی می کنند؛ در حالی که هیچ دانش آکادمیکی در حوزه طب ایرانی ندارند. 

سرطانمثانه؛بیشترینخطرجانیمیانمردانایرانی
 رئیس جامعه اورولوژی ایران عمده آسیب هایی که متوجه سالمت مردان می شود را برشمرد و با 
تاکید بر اهمیت مراجعه به موقع به پزشک گفت: »مردان در زمان بیماری وقتی به پزشک مراجعه 
می کنند که بیماری در مراحل پیشرفته قرار دارد و این هم وجه تمایزی است که سبب می شود با 
بیماری ها در شرایط پیشرفته مواجه شویم و کمتر بتوان کار درمانی قطعی برای بیماران انجام داد.«

 عباس بصیری  درباره آسیب های عمده ای که به سالمتی مردان در ایران وارد می شود، گفت: »توزیع 
بیماری ها،  عوامل خطر و ریسک بیماری ها در کشورهای مختلف بسته به شرایط زندگی متفاوت 
است. در ایران بیشترین مسئله  آسیب ها به مردان را حوادث کار، حوادث جاده ای و تصادفات 
تشکیل می دهند؛ در حالیکه در کشورهای دیگر مسائلی مانند بیماری های قلبی و عروقی عمده  
آسیب ها به آقایان است. عوامل آسیب پذیری مردان در ایران نسبت به سایر کشورها متفاوت است.«

بررسیاعالموضعیتاضطراریدرجهانباشیوع»آبلهمیمونی«
 سازمان جهانی بهداشت این موضوع را بررسی می کند که آیا بیماری آبله میمونی یک وضعیت 
اضطراری بهداشتی و نگران کننده در سطح بین المللی است یا خیر. »تدروس آدهانوم« دبیر کل 
سازمان جهانی بهداشت روز سه شنبه گفت: »سازمان جهانی بهداشت جلسه کمیته اضطراری را 
برای ارزیابی این موضوع که آیا شیوع آبله میمونی یک وضعیت اضطراری بهداشتی و نگران 

کننده در سطح بین المللی است یا خیر، تشکیل خواهد داد.«

تازهچهخبر؟
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گزارش هفته نامه »سالمت« درباره چالش کودکان کار

قربانیانکوچکفقر



اعتماد به نفس یعنی توانایی 
و  احساسات  افکار،  بروز 
موقعیت های  در  رفتارها 
بتوانیم  یعنی  مختلف. 
چیزی  و  خودمان  عقاید  و  اعمال  افکار، 
مناسب  موقعیت  در  را  کرده ایم  کسب  که 

دهیم. بروز 
مثاًل یک کودک کنار مادرش شعری را راحت 
می خواند و بیان می کند، اما همان شعر را 
وقتی در جمع قرار می گیرد، نمی تواند بیان 
کند. بنابراین این کودک در جمع از اعتماد 
به نفس کافی برخوردار نیست و این طور 

ندارد. نفس  به  اعتماد  بگوییم  نیست که 
اصال کلمه »اعتماد به نفس ندارم« از نظر 
علمی اشتباه است. در حقیقت در موقعیت 

اعتماد به نفس کافی ندارم. خاص 

چرا اعتماد به نفس در کودکان 
اهمیت زیادی دارد؟

خودشان  از  خوبی  احساس  که  کودکانی 
آزمودن  برای  الزم  نفس  به  اعتماد  دارند، 
چیزهای جدید را به دست می آورند. این 
در  را  تالش  بهترین  و  بیشترین  کودکان 
آن ها  می دهند.  نشان  خود  از  کارها  انجام 
از انجام کارهایشان احساس غرور می کنند. 
اعتماد به نفس باال در کودکان کمک می کند 
می دانند  آن ها  بیایند.  کنار  اشتباهات  با  تا 
و  کنند  تالش  دوباره  باید  شکست  هنگام 
نباید هرگز تسلیم شوند. اعتماد به نفس در 
تا در خانه، مدرسه  کودکان کمک می کند 
و با دوستانشان رفتار بهتری داشته باشند.
در مقابل این کودکان، کودکان دیگری نیز 
هستند که اعتماد به نفس پایینی دارند. این 
اطمینان  خود  کارهای  انجام  به  کودکان 
دیگران هم  که  احساس می کنند  و  ندارند 
آن ها را قبول ندارند و معموالً اجازه می دهند 
دیگران با آن ها بدرفتاری کنند. این کودکان 
می شوند  ناامید  شکست  اولین  در  معموالً 
عملکرد خوبی  و  نمی کنند  تالش  دیگر  و 

نیز در مدرسه ندارند.

13 راهکار برای افزایش اعتماد به 
نفس در کودکان

که  زمانی  کنید.  بازی  کودکان  با   1
نشان  آن ها  به  می کنید،  بازی  کودکان  با 
می دهید که دوستشان دارید و برای آن ها 
وقت می گذارید. این موضوع برای کودکان 
نه  کار  این  انجام  با  است.  بااهمیت  بسیار 
به  بلکه  می کنید؛  سرگرم  را  کودکان  تنها 
افزایش اعتماد به نفس او نیز کمک می کنید. 
کودکان  که  می دهد  نشان  علمی  مطالعات 
زمانی که با والدین زمان بیشتری را سپری 
می کنند، استرس و اضطراب کمتری دارند 

خوشحال ترند. و 

2 به کودکان حق انتخاب دهید. یکی 
نفس  به   اعتماد   افزایش  در  مهم  موارد  از 
که  زمانی  است.  انتخاب  حق  کودکان، 
انتخاب   با  هستند،  پایین  سن  در  کودکان 
خود احساس قدرت می کنند. به طور مثال 
خودش  دهید  اجازه  می روید،  بیرون  اگر 
فقط  شما  کند.  انتخاب  را  لباسش  یا  کاله 
می توانید بگویید که هوا سرد است تا لباس 
دیگری را انتخاب کند. این موضوع به نظر 
ساده به کودکان این احساس را می دهد که 

انتخاب دارند. آن ها حق 

3 به کودکان مسئولیت  جدید بدهید. 
سن  با  متناسب  کارهای  انجام  مسئولیت 
و  موفقیت  احساس  آن ها  به  کودکان، 
کاری  کودکان  اگر  حتی  می دهد.  رضایت 
از آن ها تشکر  انجام ندهند،  به درستی  را 
کنید تا متوجه قدردانی شما شوند. و باید 
کودکان را به خاطر تمام کارهایی که انجام 
به  ساده  روش  این  کنید.  تشویق  می دهند 
افزایش  را  کودکان  اعتماد به نفس  راحتی 
می دهد. به کودکان مسئولیت های جدید و 
تازه بدهید و از آن ها بخواهید آن کارها را 
انجام دهند. زمانی که کودکان خود را مسئول 
انجام کارهای جدید می دانند، در مواجهه 
می کنند. پیدا  بهتری  احساس  با مشکالت 

4 از کودکان بخواهید در مورد کارهای 
خود صحبت کنند. والدین باید به فرزندان 
خود اجازه دهند در محیط خانه در مورد 
کنند.  صحبت  خود  فعالیت های  و  کارها 
یک  یا  می کشند  نقاشی  کودکان  که  زمانی 
داستان جدید تعریف می کنند باید به آن ها 
گوش دهید. این موضوع شاید بسیار ساده 

افزایش  در  زیادی  بسیار  تأثیر  اما  باشد 
بخواهید  کودکتان  از  دارد.  اعتماد به نفس 
صحبت  شما  با  خود  ایده های  مورد  در 
کند. هرگز آن ها را مسخره نکنید و اجازه 
دهید از خالقیتشان به خوبی استفاده کنند.

5 به کودکان خود توهین نکنید. زمانی 
که کار بدی انجام می دهند، سر آن ها داد 
نوع  این  نکنید.  توهین  آن ها  به  و  نزنید 
رفتار والدین موجب می شود اعتماد به نفس 
کودکان کاهش پیدا کند. اگر کار نادرستی 
به  و  کنید  آن ها صحبت  با  می دهند  انجام 
آرامی توضیح دهید که چرا کارشان نادرست 
تمامی  بر  زیادی  تأثیر  توهین  زیرا  است 

دارد. رفتارهای کودکان 

6 عالقه و محبت خود را به کودکتان 
متوجه  کودکان  که  دهید.زمانی  نشان 
می شوند که آن ها را دوست دارید، بیشتر 
و  عالقه  اینکه  می کنند.  امنیت  احساس 
دهید،  نشان  کودکان  به  را  خود  محبت 
برای آن ها اهمیت بسیار زیادی دارد. عشق 
ایجاد  زمینه ساز  کودکتان  به  شما  عالقه  و 
که  زمانی  آنهاست.  در  باال  اعتماد به نفس 
می کنند،  تجربه  را  احساس  این  کودکان 
روابط سالم تری با دیگران برقرار می کنند. 
نفس  به  اعتماد  می خواهید  اگر  بنابراین 
کودکان را افزایش دهید، هنگام خداحافظی 
آن ها را در آغوش بگیرید. می توانید زمان 
بیشتری را با آن ها صرف کنید و برایشان 
کتاب بخوانید. زمانی که کودکان با عشق و 
عالقه بزرگ می شوند، مهارت های اجتماعی 
آن ها نیز افزایش می یابد و احساس بهتری 
نسبت به محیط پیرامون خود خواهند داشت.

مسائل  یادگیری  در  کودکان  به   7
به  باید  ابتدا  در  دهید.والدین  فرصت 
دهند  آموزش  را  کارها  از  برخی  کودکان 
انجام  را  کارها  چگونه  که  بدهند  یاد  و 
دهند. سپس به آنها اجازه دهند تا کارهای 
دهند،  انجام  را  گرفته اند  یاد  که  جدیدی 
کودکان  که  زمانی  کنند.  اشتباه  اگر  حتی 
تالش  و  یادگیری  برای  جدیدی  فرصت  
پیدا می کنند، نسبت به کارهایشان احساس 
دهند  اجازه  باید  والدین  می کنند.  غرور 
مواجه  جدید  چالش های  با  کودکشان  که 
شود، اما هرگز در این مسیر به آنها سخت 
نگیرید. اجازه دهید آرام آرام یاد بگیرند.

از  یکی  کنید.  تشویق  را  کودکان   8
مهم ترین کارهایی که والدین برای افزایش 
اعتماد به نفس در کودکان باید انجام دهند، 

این  اما  آن هاست.  تشویق 
کاماًل  صورت  به  باید  کار 
اما  شود،  انجام  عاقالنه 
برخی  در  اوقات  گاهی 
تشویق ها  این  کودکان 
اگر  دارد.  عکس  نتیجه 
نفس  به  اعتماد  می خواهید 
آن ها  تشویق  هنگام  یابد،  افزایش  کودکان 

به نکات زیر توجه کنید:
تعریف و  بیش از حد تشویق نکنید:   
تمجید زیاد اصال برای کودکان خوب نیست. 
برای کاری  اگر کودکان احساس کنند که 
که نکرده اند تشویق می شوند، احساس بدی 
اگر  مثال  طور  به  می دهد.  دست  آن ها  به 
هنگام بازی ببازند، بی دلیل آن ها را تشویق 
بود  خوبی  بازی  بگویید  می توانید  نکنید. 
کند.  بازی  می توانست  نیز  بهتر  این  از  اما 
زیاد  تشویق  و  تعریف  که  زمانی  کودکان 

ندارند. خوبی  احساس  می شنوند، 
 در هر شرایطی تشویق را فراموش نکنید: 
اگر می خواهید اعتماد به نفس کودکان مقطع 
کسب  موقع  در  دهید،  افزایش  را  ابتدایی 
هر موفقیتی آن ها را تشویق کنید. مثاًل فقط 
نمره ۲۰ نشان دهنده عملکرد خوب کودک 
نیست. اگر نمره ۱۹ یا ۱۸ نیز گرفت، باید 
او را تشویق کرد. از او تشکر کنید و به او 
یاد دهید در امتحان بعدی بیشتر تالش کند.

9 به کودکان کمک کردن را یاد بدهید. 
زمانی که کودکان به والدین یا هم سن و 
ساالن خود کمک می کنند، احساس بهتری 
زمانی  نفس  به  اعتماد  دارند.  خودشان  از 
کارهای  بفهمند  کودکان  که  می کند  رشد 
کودکان  دارد.  اهمیت  دیگران  برای  آن ها 
می توانند در کارهای خانه به والدین کمک 
کنند یا در فعالیت های مدرسه به دوستان و 

کنند. کمک  خود  همکالسی های 

10 بر نقاط قوت کودکان تمرکز کنید. 
کارهایی  ساده ترین  و  مهم ترین  از  یکی 
اعتماد به نفس  افزایش  برای  والدین  که 
نقاط  بر  تمرکز  می دهند،  انجام  کودکان 
قوت آن هاست. شما باید به آنچه کودکان 
انجام می دهند و از آن لذت می برند، توجه 
کنید و بدانید که در چه فعالیت هایی خوب 
که  فعالیت هایی  و  رفتارها  می کنند.  عمل 
کودکان در آن ها خوب هستند را پیدا کنید 
و بر روی آن ها بیشتر متمرکز شوید. به طور 
مثال اگر کودکتان به خوبی آواز می خواند، 
او را به خواندن آواز تشویق کنید. اگر در 
را  او  دارد،  استعداد  ورزشی  فعالیت  یک 

کنید. فعالیت  آن  ادامه  به  تشویق 

11 برای کودکان الگوی خوبی باشید. 
کودکان، والدین خود را مهم ترین الگو در 
باید  هم  والدین  بنابراین  می دانند.  زندگی 
هر  در  که  باشند  داشته  توجه  نکته  این  به 
مثال  طور  به  هستند.  آنها  الگوی  شرایطی 
اگر والدین در انجام کاری با مشکل مواجه 

شوند و شروع به غر زدن کنند، کودکان از 
الگوبرداری می کنند.  این حرکات 

مواجه  مشکلی  با  نیز  کودکان  که  زمانی 
به جای حل کردن مشکل، گالیه  می شوند 
می کنند. بنابراین اگر کودکان با اعتمادبه نفس 
باال می خواهید، باید در انجام کارهای خود دقت 
کنید. می توانید کارها را با نشاط انجام دهید 
و بیشتر تالش کنید. اگر کودکان تالش شما 

را ببینند، آن ها نیز از شما الگوبرداری می کنند.

12 به کودکان کمک کنید تا مستقل 
شوند. شاید بسیاری از والدین با این جمله 
موافق نباشند که کودکان باید از سنین پایین 
فکر  طرز  این  اما  باشند،  داشته  استقالل 
بسیار اشتباه است. کودکان در سنین پایین 
احساس بیشتری نسبت به استقالل دارند، 

اجازه  که  زمانی  مثاًل  چیست؟  منظور  اما 
یا خواهر کوچک ترشان  برادر  به  می دهید 
کمک کنند، نوعی حس استقالل را در آنها 
ایجاد می کنید. اگر شما زمانی در منزل حضور 
نداشته باشید، آن ها بالفاصله به خواهر یا 
به  نسبت  زیرا  می کنند  کمک  خود  برادر 
آنها احساس مسئولیت پیدا کرده اند. آن ها 
متوجه می شوند که برخی از کارها بر عهده  

انجامش دهند. باید  آن هاست و 

نکنید.  انتقاد  کودکان  کارهای  13 از 
یکی از عواملی که موجب می شود اعتماد به 
نفس کودکان کاهش پیدا کند، انتقاد والدین 
است. انتقادهای والدین عمیقًا بر روی بچه ها 
انگیزه  تا  می شود  موجب  و  می گذارد  اثر 
کند.  پیدا  کاهش  کارها  انجام  برای  آن ها 
زمانی که کودکان حرف های ناامیدکننده از 
والدینشان می شنوند، اعتماد به نفس آن ها 
آسیب می بیند. اگر می خواهید از رفتار یا کار 
کودکتان ایراد بگیرید باید به نوع جمالت 
را  کاری  اگر  کنید.  دقت  خود  کلمات  و 
شیوه  لحن صمیمی  با  دادند،  انجام  اشتباه 

صحیح کارها را آموزش دهید.

مهم ترین راه های افزایش اعتماد  به  نفس در کودکان

اعتماد به نفس در کودکاناعتماد به نفس در کودکان
کودکانی که احساس خوبی از 

خودشان دارند، اعتماد به نفس 
الزم برای آزمودن چیزهای جدید 

را به دست می آورند. این کودکان 
بیشترین و بهترین تالش را در انجام 

کارها از خود نشان می دهند. آن ها 
از انجام کارهایشان احساس غرور 

می کنند. اعتماد به نفس باال در 
کودکان کمک می کند تا با اشتباهات 

کنار بیایند. آن ها می دانند هنگام 
شکست باید دوباره تالش کنند و 

نباید هرگز تسلیم شوند

 شیوا ساعی
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چگونه اعتماد به نفس در کودکان 
افزایش می یابد؟

هر کودکی شرایط خاص خود را دارد. اعتماد به نفس 
در برخی بچه ها بسیار راحت تر صورت می گیرد و 
در برخی دیگر، والدین باید تالش زیادی کنند. اما 
در حالت کلی راه های علمی و بسیار ساده ای وجود 
دارد که با استفاده از آن والدین می توانند اعتماد به 

نفس کودکان را افزایش دهند. 



روان پزشکان وقتی دارو تجویز می کنند که به 
این نتیجه برسند که در بروز مجموعه عالئم 
ناقیلین  یعنی ژن ها،  زیستی  روانی، عوامل 
عصبی، گیرنده های عصبی و هورمون ها تاثیر 
مهمی دارند. در این موارد، چون دلیل بیماری 
یک دلیل زیستی شیمیایی است، طبیعتا برای 
درمان، ما به یک درمان زیستی- شیمیایی فکر 
می کنیم. برخالف تصور برخی که فکر می کنند 
فقط در اختالالت شدید روانی باید دارو تجویز 
شود، مواردی از اختالالت خفیف روانی هم 
هستند که آزاردهنده اند و در کیفیت زندگی 
فرد مشکل ایجاد می کنند و تنها راه حل آنها، 
راه حل دارویی است، چرا که سبب شناسی 
زیست شناختی )بیولوژیک( دارند، پس مالک 
نیاز به دارو شدت بیماری نیست بلکه علت 

بیماری است. 

روان پزشکی  داروهای  مشکالت  از  یکی 
باعث  که  داروهاست  این  جانبی  عوارض 

می شود مردم مایل به مصرف آنها نباشند. 
در ابتدا باید گفت هر دارویی عوارض جانبی 
دارد و هیچ دارویی نیست که عوارض جانبی 
نداشته باشد. به این دلیل که هر دارویی مولکولی 
را وارد بدن می کند که آن مولکول شیمیایی، 
چه منشا آن گل گاوزبان باشد چه یک داروی 
صنعتی، روی یک مولکول شیمیایی در بدن تاثیر 
می گذارد و تغییری شیمیایی را در یک هورمون 
یا ناقل عصبی یا گیرنده عصبی ایجاد می کند. در 
نتیجه این تاثیر، بدن دستخوش تغییراتی می شود 
که بعضی از آنها مطلوب ما هستند که ما به آن اثر 
درمانی می گوییم و برخی از آن تأثیرات مطلوب 
ما نیستند که ما به آنها عوارض جانبی می گوییم. 

گیاهی  داروهای  که  می شود  گفته  اغلب 
عوارض جانبی ندارند.

خیلی از افراد به دلیل نداشتن دانش کافی یا تاثیر 
پذیرفتن از شارالتانیسم سودجویان این کسب 
و کار عقیده دارند داروهای گیاهی عوارض 
جانبی ندارند و عوارض جانبی مختص داروهای 
شیمیایی است. در جواب این افراد باید گفت 
داروهای گیاهی و اصوال هر ماده ای در این دنیا 
جزو ترکیبات شیمیایی هستند. اگر منظور از 
داروهای شیمیایی داروهایی است که در صنایع 
دارویی و طی روندی صنعتی تولید می شوند، 
باید گفت که بر روی گیاهان دارویی هم فراوری 
انجام می شود. دم کردن یا خشک کرد یا شستشوی 
یک گیاه دارویی درواقع انجام فراوری روی 
این گیاه است. بنابراین، کشیدن خط مرز برای 
داروهای گیاهی و صنعتی، خط مرز کاذبی است 
برای سوءاستفاده از ناآگاهی مردم. بخش بزرگی 
از داروهایی هم که در کارخانه های داروسازی 
تولید و بسته بندی می شوند، ریشه گیاهی دارند 
و از گیاهان استخراج می شوند. همه گیاهانی که 
برای اختالالت روانی پیشنهاد می شوند، مانند 
گل گاوزبان، اوسطوخودوس یا آویشن، اگر در 
دوزدرمانی مورد استفاده قرار گیرند، می توانند 
عوارض جانبی جدی داشته باشند؛ ولی بسیاری از 
مردم داروهای گیاهی را در دوز غیردرمانی استفاده 
می کنند، مثال استفاده از یک دم نوش گل گاوزبان در 
هفته دوزدرمانی به حساب نمی آید، نه اثر درمانی 

دارد و نه عوارض جانبی، همانطور که داروهای 
صنعتی روان پزشکی هم در دوزهای غیردرمانی 
عوارض جانبی ندارند، مثاًل اگر حداقل قرص 
تولیدی ایمی پرامین قرص 10 میلی گرمی است 
به این دلیل است که برای یک فرد بزرگسال یک 
میلی گرم ایمی پرامین اثر درمانی ندارد، خوب یک 
میلی گرم ایمی پرامین، عوارض جانبی محسوسی 
هم ندارد. بنابراین استفاده از دوز غیردرمانی گیاهان 
دارویی، نه تاثیر درمانی دارد و نه عوارض جانبی. 
و  دارویی  گیاهان  انواع  مصرف کنندگان  اگر 
دم نوش ها تاثیری از این گیاهان در خود احساس 
می کنند، اثر دارونمایی یا اثر تلقینی است. البته نقش 
مثبتی هم که این آرامش دارد را نادیده نمی گیرم، 
این آرامش ناشی از تلقین هم ، منجر می شود که 
سیستم ایمنی ما عملکرد بهتری پیدا کند چون 
هورمون های استرس مانند کورتیزول و آدرنالین، 
و ناقلین عصبی استرس یعنی نورآدرنالین وقتی 
به طور مزمن فعال می شوند، عملکرد سیستم 
عصبی را دچار اشکال می کنند و هر عاملی که 
به ما آرامش و امید بدهد باعث پایین آمدن سطح 
کورتیزول و آدرنالین در خون، و نورآدرنالین 
در مغز و بهبود عملکرد سیستم التیامی و ایمنی 
بدن می شود. بنابراین مشاهده اثرات مثبت در 
بدن بعد از استفاده از دوز غیردرمانی گیاهان 
دارویی، ارتباطی به مصرف آن گیاهان ندارد. 

به هر حال، همه گیاهان دارویی هم در دوز 
مؤثر عوارض جانبی دارند و بخش انتشارات 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، نتیجه تحقیقات 
درباره عوارض جانبی داروهای گیاهی در یک 
مجموعه چند جلدی جلدی با عنوان »عوارض 
جانبی گیاهان دارویی« منتشر کرده است که 

می توانید مطالعه کنید.

چرا همه داروها عوارض جانبی دارند؟
چون مولکول های موجود در بدن ما چندکاره 
هستند و شما برای تغییر یک عملکرد هدف 
دارو مصرف می کنید ولی تغییر آن ملکول چند 
عملکرد بدن را تغییر می دهد. مثال دوپامین هم 

در قلب و عروق، هم در سیستم عصبی، هم در 
سیستم هورمونی ما گیرنده دارد. دوپامین در مغز 
گیرنده هایی دارد که بر مدیریت حرکات ارادی، 
تخیل و خالقیت، و سیستم پاداش و لذت ما تاثیر 
می گذارد اما با تغییر دادن دوپامین بدن توسط 
دارو، فقط مغز نیست که تأثیر می پذیرد بلکه هم 
ضربان قلب و فشارخون تغییر می کند، هم هورمون 
سازنده شیر )پروالکتین( تغییر می کند پس وارد 
کردن یک مولکول پیش ساز یا بلوک کننده دوپامین 
می تواند در کل بدن تاثیر بگذارد. بنابراین وقتی 
برای مهار پارکینسون، دوپامین یا یکی از مشتقات 
آن مصرف می شود، تقریبا کل سیستم های بدن 

ما از آن تاثیر می پذیرند. 
عارضه جانبی دارو مفهومش این است که ما 
می خواهیم دارویی وارد بدن کنیم که مثاًل روی 
گیرنده دوپامین در مغز تاثیر بگذارد، اما روی 
تاثیر  دیگر هم  نقاط  در  دوپامین   گیرنده های 
می گذارد. اما پزشک آگاه، برخالف طرفداران 
ناآگاه طب سنتی که عوارض جانبی روش های 
خود را انکار می کنند، در زمان تجویز عوارض 
جانبی دارو را می داند و راجع به آنها با بیمار 
صحبت می کند و آموزش می دهد. این که دارویی 
عارضه جانبی نداشته باشد، یک توقع غیرواقع بینانه 

و یک ادعای دروغ است. 

چرا روان پزشک برای درمان افسردگی من 
داروی ضدصرع تجویز کرده؟!

پیام های  منتقل کننده  سلول های  ما  مغز  در 
عصبی با انتقال پیام های عصبی، نقش پستچی 
یا پیک را بین سلول های عصبی بازی می کنند. 
این انتقال دهنده ها کارکردهای بسیار متنوع و 
چندگانه ای دارند، مثال یک انتقال دهنده عصبی 
هم در لذت بردن ما نقش دارد و هم در تولید 
شیر در پستان مادر و هم در آسانی حرکات 
عضالنی ما. در نتیجه کسی نمی تواند بگوید که 
دوپامین در مغز صرفا برای ادراک لذت است. 
نتیجه این که داروی مؤثر بر دوپامین، ضمن تاثیر 
بر سلول های عصبی مغزی، می تواند بر شیردهی، 

بر حرکات عضالنی و بر لذت بردن هم تاثیر 
بگذارد و برای درمان اعتیاد هم به کار برود. 

اغلب داروها تاثیرات چندوجهی و موارد استفاده 
متنوعی دارند. پس اگر مثاًل نوع خاصی از وسواس 
را دارید و روان پزشک برای شما دارویی تجویز 
کرده و شما در گوگل جستجو می کنید و می بینید 
یکی از کارکردهای آن دارو ترک اعتیاد است، 
دلیل بر این نیست که پزشک تان تشخیص غلط 
داده است. یا برخی داروهایی که برای درمان 
اختالالت خلق دوقطبی و تثبیت خلق به کار 
می روند، ابتدا از سوی مراجع تاییدکننده این داروها 
مانند سازمان غذا و داروی آمریکا، جزو داروهای 
ضدصرع طبقه بندی شده اند و بعداً اثربخشی آنها 
برای درمان افسردگی های دوقطبی کشف شد. 
آگاهی و پیگیری بیمار برای دانایی و وقتی که 
پزشک و داروساز برای توضیح دادن درباره دارو 
می گذارند، می تواند سوءتفاهم درباره عملکرد 

دارو را برطرف کند.

آیا همکاری و آگاهی بیمار هم نقشی در 
انتخاب داروی مناسب دارد؟ 

بله، حتماً. در مراکز دولتی شلوغ گاهی در یک 
شیفت کاری ده ها نفر به یک پزشک مراجعه 
می کنند. در چنین شرایطی روان پزشک خسته  
ممکن است درباره پرسش از بیماری های همراه، 
تداخالت دارویی یا عوارض جانبی دارو، وقت، 
حوصله یا حضور ذهن الزم را نداشته باشد. 

بنابراین، همکاری و آگاهی بیمار نقش 
قطعی در درمان مفید دارد. حتی در 

بیمار  هم  شلوغ  داروخانه های 
باید متوجه این نکته باشد 

از  را  دارو  عوارض  و 
مسئول  داروساز 

داروخانه 
کند.  سوال 
درست است 

که انتخاب داروی 
درست، وظیفه پزشک 

است و راهنمایی مصرف دارو وظیفه داروساز 
است ولی شاید خستگی، ازدحام و سرشلوغی مانع 
انجام این وظایف شوند، پس بیمار هم باید برای 
حفظ سالمت خودش مطالبه گر و مشارکت کننده 
باشد. اگر به مراکز شلوغی مراجعه می کنید که 
کادر پزشکی یا روان پزشک مراجعان بسیاری را 
در طول روز می بینند و خسته هستند، توصیه من 
این است که در صورت داشتن مشکالت یا مسائل 
پزشکی مانند یبوست یا فشار چشم یا فشارخون 
یا حاملگی، آنها را حتما با روان پزشک در جریان 
بگذارید و اگر فکر می کنید ممکن است فراموش 

کنید، حتما یاداشت کنید و همراه خود ببرید. 
درست است که شما برای درمان افسردگی تان 
به روان پزشک مراجعه می کنید ولی او باید از 
هموروئید )بواسیر( و گلوکوم )آب سیاه( شما 
باخبر باشد تا داروهایی تجویز نکند که برای این 
بیماری هایتان مشکل ایجاد می کنند. درمان یک 
کار تیمی و مشارکتی است که یکی از اعضای 

آن، خود بیمار است. 

چه چیزهایی باعث می شود که افراد دچار 
مشکالت روانی مانند افسردگی، اضطراب 
مزاحمی  و  آزاردهنده  بد  نوع حال  هر  یا 
اختالالت  را  آنها  به طور کلی  بشوند که 

روان پزشکی می گوییم؟
پایین می آید، زجر  افراد  زندگی  کیفیت  چرا 
می کشند و در عملکرد اجتماعی و 
گرفتن ارتباط با دیگران دچار 

مشکل می شوند؟
دالیل بروز اختالالت 

و  هستند  متفاوت  مختلف،  افراد  در  روانی 
اختالالت مختلف ریشه های گوناگون دارند. 
یکی از جنبه های تشدیدکننده این مشکالت 
کمبود مهارت هاست، دیگری باورهای اشتباه 
و دیگری مشکل های جسمانی یا زیستی است. 

باورهای اشتباه
فرض کنید به فردی از طریق رسانه یا خانواده یا 
جمع دوستان آموخته باشند که همه می خواهند به 
نوعی سر او را کاله بگذارند و از او سوءاستفاده 
کنند. چنین فردی در هر ارتباط اجتماعی با 
دوست یا کارفرما یا همکالسی یا همسر خود، 
با داشتن این پیش فرض ممکن است به الک 
دفاعی برود و انزوا را انتخاب  کند، با آدم ها ارتباط 
نگیرد یا با پنها نکاری اطالعات ضروری را به 
آنها ندهد یا برعکس دست به دفاع حمله ای 
بزند، یعنی با فرض اینکه باید بین گرگ بودن 
یا گوسفند بودن یکی را انتخاب کند، ترجیح 
دهد گرگ باشد تا گوسفند. درنتیجه خود به 
همان انسانی تبدیل می شود که از تصویر آن 
می ترسیده. چنین انسانی به هر حال با اطرافیان 

خودش دچار مشکل می شود. 
افراد  به  نداشتن مهارت های زندگی: گاهی 
به  نمی شود.  داده  آموزش  کافی  مهارت های 
طور مثال، ما در هیچ مقطعی از تحصیل خود 
آموزش نمی بینیم که در مواجهه با یک تکلیف 
روزمره مثل انتخاب لباس یا مشکل تأسیسات 
آپارتمان، چگونه آن را با نظم و ترتیب و قدم 
به قدم حل کنیم، همه ما به صورت تجربی و 
با آزمون و خطا این مهارت های ضروری را یاد 
می گیریم، در حالی که این وظیفه سیستم آموزشی 
است که مهارت های ضروری را به ما آموزش 
دهد. درنتیجه می بینیم یک نفر برای حل مسایل 
روزمره دچار ناتوانی است و مرتب از کار و 

زندگی و روابطش عقب می ماند. 
نداشتن  یا  غلط  باورهای  دلیل  به  آدم ها  اگر 
مهارت هایی دچار مشکل شوند، مهارت آموزی 
یا درمان های شناختی-رفتاری می توانند به کمک 
آنها بیاید. حال این روان درمانی را می تواند یک 
روان پزشک که دوره  های روان درمانی را گذرانده 
انجام دهد یا روان شناسان و مشاوران تحصیلکرده 
یا مربیانی از رشته های دیگر که با آموزش این 
قابلیت را پیدا کرده اند که به افراد مهارت های 

زندگی آموزش دهند.
ریشه های زیستی و جسمانی: بخشی از مشکالن 
روانی ما زمینه های زیستی و جسمانی دارد که 
یکی از دالیل عمده آن می تواند ژنتیک )توارث( 
باشد. البته هربیماری روانی ریشه ژنتیک ندارد 
و هر ناخوش احوالی در ارگان ها و اندام ها و 
سیستم های بدنی یک فرد ممکن است احواالت 
روانی او را تحت تاثیر قرار دهند. مثال پرکاری 
یا کم کاری غده تیروئید، هر دو، می توانند فرد 
را دچار افسردگی و عالئم اضطرابی یا کسالت 
و بی حوصلگی یا در مواردی عالئم روانپریشی 
کنند. درباره غده فوق کلیه هم همینطور؛ پرکاری 
یا کم کاری این غده می توانند فرد را دچار عالئم 

افسردگی یا اضطراب یا عالئم دیگر کنند.

روان پزشکی برای همه

درمانداروییدرروانپزشکیدرمانداروییدرروانپزشکی

موضوع ویژه شماره هشتصدوچهل وهشت   بیست وهشت خرداد هزار و چهارصدویک44

اگربهمراکز
شلوغیمراجعه

میکنیدکه
کادرپزشکی
یاروانپزشک

مراجعانبسیاری
رادرطولروز

میبینندوخسته
هستند،توصیه
منایناستکه
درصورتداشتن
مشکالتیامسائل

پزشکیمانند
یبوستیافشار

چشمیافشارخون
یاحاملگی،آنهارا

حتماباروانپزشک
درجریانبگذارید
واگرفکرمیکنید

ممکناست
فراموشکنید،

حتمایاداشتکنید
وهمراهخودببرید

 دکتر محمدرضا سرگلزایی
روان پزشک

 درمان دارویی؛ چه موقع، چقدر، چرا 

وقتی حال بد روانی افراد به شرایط بیرونی مانند اخراج از 
شغل یا سوگ یا فشار یا خیانت همسر یا رفتن به سربازی 
و مانند آنها ربطی نداشته باشد و فرد به دالیل جسمانی حال 
بدی دارد، تبعا باید درمان طبی برای فرد انجام شود. مثال اگر 
بیماری فرد به غدد درون ریز او ارتبط داشته باشد، با درمان 
آن غده درون ریز توسط متخصص مربوطه، مشکالت روانی 

حاصل از آن هم درمان خواهد شد.
گاهی احواالت ناخوش روانی حاصل عوارض جانبی دارویی 
است. به عنوان مثال، کسی که تحت شیمی درمانی یا درمان 
درازمدت با کورتون ها قرار دارد، بر اثر عوارض جانبی دارویی 
ممکن است دچار افسردگی شود. در این حالت، چون استفاده 
از دارویی خاص باعث افسردگی شده، فرد برای درمان عالئم 
روانی حاصل از مصرف دارو، باید درمان دارویی شود و 

داروهای ضدافسردگی هم استفاده کند.
گاهی مشکالت روانی در نتیجه زمینه های ژنتیکی بروز 
می کند. بسیاری از افراد زمینه های ژنتیکی اختالالت 
روانی را دارند. به عنوان مثال، بیش از یک سوم از افراد 
حامل ژن افسردگی هستند. گاهی در شرایطی، تحت تاثیر 

عوامل هورمونی یا استرس های محیطی، ژن نهفته که تا آن هنگام 
عملکرد نمایانی نداشته، فعال می شود. درواقع، در درون هر یک 
از ما یک مخزن یا میراث ژنی هست که بخشی از آن غیرفعال 
است، اما زمانی که تغییری درونی یا بیرونی تعادل بدن را به 
هم می زند، آن ژن فعال می شود که به آن »ابراز یا بیان ژنی« 
می گویند. برای مثال، بسیاری از بیماری های روانشناختی در 
زمان بلوغ برانگیخته می شوند. نه آن که شهوت جنسی یا فشار 
محرومیت جنسی برای یک نوجوان باعث بروز این اختالالت 
شده باشند، بلکه ریشه اصلی، تغییرات هورمونی در زمان بلوغ 
جنسی است. ژن این اختالل در بدن فرد وجود داشته، اما 

تغییرات هورمونی آن ژن را بیدار کرده است.
برخی از انواع استرس ها یا همان فشارهای محیطی در حدی 
برای سیستم طبی ما قابل تحمل هستند. این که تا چه حد 
می توانیم این فشارها را تحمل کنیم، هم به ظرفیت زیستی 
بدن ما بستگی دارد و هم به تمرین و ممارست و یادگیری 
که به آنها روش های تاب آوری می گوییم. هر کس بسته به 
ظرفیت های ژنتیکی و میزان دانستن مهارت های زندگی ظرف 

مدیریت استرس محدودی دارد. 
وقتی افزایش فشارهای محیطی مانند کم شدن خواب فرد 
یا اختالل در زمان و کیفیت تغذیه، یا قرار گرفتن دائم در 

معرض نگرانی یا بمباران صوتی یا تنش های مکرر در روابط 
فردی، باال رفتن فشارهای اجتماعی یا بحران اقتصادی از یک 
حدی بگذرد، سطح باال و درازمدت کورتیزول و آدرنالین و 
نورآدرنالین )هورمون ها و ناقلین عصبی مربوط به استرس( 
منجر به فرایند بروز ژن های خفته بیماری های روانی می شود. 
دوقلوهای همسان تک تخمکی با فرمول ژنتیکی و تربیت و 
محیط خانوادگی یکسان ممکن است در دو شرایط شغلی یا 
ازدواجی متفاوت، عملکردهای مختلفی از خود نشان دهند و 
بعد دیده می شود، در قلی که در شرایط اضطرابی و پراسترس 
زندگی می کرده، ژن نهفته افسردگی بروز می کند و در قل دیگر 
با شرایط بهتر محیطی، آن ژن خاموش باقی می ماند. دلیلی 
ندارد که ژن های عامل اختالل از بدو تولد بروز کرده باشند. 
سن بروز افسردگی یا وسواس با منشاء ژنتیکی ممکن است 

در نوجوانی باشد و از اول تولد خود را نشان نداده باشد.
خیلی از اختالالت هم مادرزادی هستند ولی ارثی و ژنتیک 
نیستند، مثال نوزادی که در زمان زایمان دچار کمبود اکسیژن 
شده یا در رحم مبتال به بیماری ویروسی مانند ویروس 
سرخجه شده باشد، بدون وجود مشکل ژنی بلکه به دلیل 
شرایط محیطی، ناچار است بار اختالل روانی را تا پایان 

عمر با خود حمل کند.

 فرایندهای نهفته 
آنکه  وجود  با  )فراموشی(،  آلزایمر  بیماری  در 
سبب شناسی های وسیعی درباره علل بروز آن انجام 
شده، اما به نظر کارشناسان، یکی از زمینه های مساعد 
برای ابتال ژن ها هستند که تا 70 سالگی یا نهفته بوده اند یا 
دستکم ما عملکرد آنها را نمی دیدیم، یعنی بدون بروز بیرونی 

در کار ایجاد اختالل در مغز بوده اند.
بروز ژنی بعد از چند نسل: ممکن است افراد بگویند کسی در خانواده ما 
دچار جنون یا افسردگی یا آلزایمر نشده. زمینه ژنتیکی به معنای آن نیست 
که همه افراد خانواده از آن ژن سهم می برند. گاهی ممکن است یک ژن حتی تا 

2 نسل خود را نشان ندهد و نهفته باقی بماند.
وقتی اختاللت روانی ریشه ژنتیکی داشته باشند، تنها درمان مناسب درمان دارویی 
است. محصول ژن ها که به صورت مولکول های شیمیایی در ناقلین و گیرنده های 
عصبی خود را نشان می دهند را باید با درمان دارویی مهار و درمان کرد و در این 

فرایندها روان درمانی نمی تواند موثر باشد. 
درمان دارویی و مادام العمر: این که بیماران روان پزشکی چه مدت و با چه میزانی 
باید درمان دارویی را ادامه داد، بستگی به عوامل مختلف دارد. بعضی ژن ها مربوط 
به یک اختالل دوره ای هستند، مثل ژن اختالل دوقطبی. یعنی وقتی ژنی فعال و فرد 
دچار بیماری می شود، این اختالل ممکن است 6 ماه یا یک سال طول بکشد و بعد 

اختالل فروکش کند. طبعًا در اختالالت دوره ای، درمان هم درمان دوره ای است.
ولی گاهی عملکرد ژنی که برانگیخته شده، دوره ای یا فصلی نیست، بلکه به شکل 
مزمن یا پیش رونده فعال می ماند. در این صورت، چاره ای به جز درمان مادام العمر 
نیست و ممکن است با قطع دارو، بیماری دوباره عود کند. در عودهای مکرر، درمان 

بیماری هم دشوارتر می شود. 
بسیاری از درمان های روان پزشکی درمان های مادم العمر هستند و این سوال که باالخره 
کی می توانم درمانم را قطع کنم، پرسش اشتباهی است. مثل بیمار دیابتیکی که با دانش 

فعلی ما باید تا پایان عمر انسولین مصرف کند.
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دنیایی که فروریخت

متروپل نه در آبادان که انگار روی سر 
همه ایرانی ها آوار شد. متروپل در آبادان 
ویران شد ولی قلب ایران ترک خورد 
و فروریخت. مگر می شد غیر از این 
باشد؟ مگر می شود کسی بتواند در 
خانه اش بنشیند و نان و ماستش را 
بخورد و عین خیالش نباشد که چه بر 
ده ها خانواده گذشته است و می گذرد؟ 
محک خوبی است برای پیدا کردن 
عیار انسانیت، اگر حالت خوب است 
و ککت هم نمی گزد، فکری به حال 
خودت و دلت بکن که به هیچ دردی 

نمی خورد.
ساختمانی روی سر تمام آدم هایی که 
در آن بودند خراب شد، خیلی ها داغدار 
شدند، خیلی ها شاید تا آخر عمر عذاب 
بکشند، خیلی ها دیگر هیچ وقت روی 
خوش زندگی را نبینند که مگر می شود 
با خالئی در قلب دیگر از ته دل شاد 
بود؟ خیلی ها مقصر شناخته شدند و 
خیلی ها مقصر شناخته نشدند اما اگر با 
خودشان و وجدانشان روراست باشند، 
می دانند به اندازه ذره ای هم تقصیر داشته 
باشند، گناهکار و در برابر جان باختگان 

و خانواده هایشان مسئولند. 
دوباره حادثه ای تقریبا مشابه حادثه 
تا  داد  رخ  دیگری  ابعاد  با  پالسکو 
و  فراموشکاریم  بیاید چقدر  یادمان 
انگار هیچ وقت قرار نیست از روزگار 
درس بگیریم. تا باز هم یادمان بیاید 
همه ما در این دنیا در هر جا که ایستاده 
باشیم، در برابر همه آدم های روی زمین 
مسئولیت داریم و هر خطا و لغزش ما  
و هر نیکی و انسانیت مان بر همه هم 

که نه، بر زندگی خیلی ها تاثیر دارد.
این نیز بگذرد، هر چند داغش حتی اگر 
سرد شود، تمامی ندارد. کاش به جای 
اینکه فقط عزاداری کنیم و در صفحات 
مجازی چند روز نمایش دهیم چقدر 
غمگین و همدردیم، بفهمیم همه ما 
در هر شغل و کسوت، در هر جایگاه 
اجتماعی ولو ساده ترین آن، در مقابل  
دنیا و آدم هایش مسئولیم. هر عمل و 
سهل انگاری ما، هر خطا و ثواب ما، 
حتما بر زندگی کسانی تاثیر دارد. خیری 

نداریم، شر مرسانیم. همین...

چند بار تا به حال برایتان پیش آمده که فوری به یک 
درخواست یا پیغام پاسخ دهید یا با عجله یک تصمیم 
مهم بگیرید و پس از آن پشیمان شده باشید؟ این اتفاق 
اما تکرار آن می تواند  برای هر کسی رخ خواهد داد 
منجر به هدر رفتن هزینه و زمان زیادی از شما شود. 
در چنین شرایطی شاید شما از شبکه های اجتماعی و 
ابزارهای دیجیتال که ابزارهایی سریع و قوی برای انتقال 
اطالعات هستند، استفاده کنید اما این اطالعات همگی 
شامل این ویژگی هستند؛ خبر وجود دارد اما منبع خبر 
وجود ندارد؛ پس به نظر می رسد وظیفه ارزیابی صحت 
و سقم اطالعات و اخبار هم به خود ما واگذار می شود. 
بنابراین، چون امروزه همه ما بسیار پرمشغله  ایم و گاهی 
فرصت کافی برای اندیشیدن عمیق به مسائل را نداریم و 
ذهن و تصمیم های ما آلوده به پیش فرض ها و پیش داوری ها 
و سوگیری هاست، الزم است مهارت تفکر نقادانه را 
بیاموزیم. تفکر نقادانه از پیش نیازهای رشد، موفقیت، 
رقابت و بقاست زیرا سازمان جهانی بهداشت، تفکر 
نقادانه را در فهرست مهارت های کلیدی زندگی قرار 
داده است. داشتن تفکر نقادانه باعث می شود تصمیمات 
درست تری اتخاذ  کنیم. اما این کار در ظاهر امر به نظر 
آسان است، واقعیت این است که اغلب افراد توانایی به 
کارگیری چنین روشی را ندارند. خوشبختانه تفکر نقادانه 

مهارتی است کاماًل اکتسابی و همه افراد با تمرین می توانند 
آن را به دست آورند.

توانایی  یعنی   )Critical Thinking( نقادانه  تفکر 
تصمیم گیری و حل مشکالت بر مبنای استدالل و شواهد 
منطقی و  کنار گذاشتن احساسات در تصمیم گیری ها. 
تفکر نقادانه از زمان فالسفه یونانی نظیر افالطون و سقراط 
موضوع بحث و تفکر بوده است. متفکران انتقادی ایده ها 
و مفروضات را به شدت زیر سؤال برده و به دنبال آن 
هستند که آیا ایده ها، استدالل ها و یافته ها صحیح هستند 
یا خیر؟ آن ها به جای شهود یا غریزه، مسائل را بطور 
سیستماتیک شناسایی، تجزیه و تحلیل و حل می کنند. 
هدف تفکر انتقادی دستیابی به بهترین نتایج ممکن در 
هر شرایطی است. اما 5 مهارت بر تفکر نقادانه تأثیرگذار 

است که عبارتند از:
1. مشاهده: این مهارت، نقطه شروع تفکر انتقادی است. 
کسانی که در مشاهده مهارت دارند، می توانند به سرعت 
مشکل جدید را حس و شناسایی کنند. با کاهش سرعت 
پردازش اطالعات و توجه بیشتر به محیط اطراف، تمرین 
تکنیک های تمرکز حواس، یادداشت برداری یا گوش دادن 

فعال مهارت مشاهده خود را بهبود ببخشید. 
2. تجزیه و تحلیل: هنگامی که مشکل شناسایی شد، 
مهارت تحلیلی الزم است. دانستن اینکه چه حقایق، داده ها 

یا اطالعاتی در مورد مشکل مهم هستند که نیازمند تحقیقات 
بی طرفانه، پرسیدن سؤاالت مرتبط در مورد داده ها برای 
اطمینان از صحت آن هاست. با کسب تجربیات جدید، 
مطالعه کتاب های مرتبط و شرکت در کالس های مرتبط 

این مهارت را تقویت کنید. 
3. استنتاج: شامل نتیجه گیری درباره اطالعاتی است 
که جمع آوری شده و ممکن است نیازمند داشتن دانش 
یا تجربه خاصی باشد. با تمرکز بر حدس های آگاهانه 
به جای نتیجه گیری سریع و یافتن هر چه بیشتر سرنخ ها 
)تصاویر، داده ها یا گزارش ها( این مهارت را بهبود دهید.
4. ارتباطات: هنگام توضیح و بحث درباره مسائل و 
راه حل های احتمالی، این مهارت مهم است. با درگیر 
شدن در بحث های دشوار، بهبود عادت های ارتباطی 
مانند گوش دادن فعال و احترام گذاشتن حین بحث، این 

مهارت را در خود تقویت کنید. 
5. حل مسئله: پس از شناسایی، تجزیه و تحلیل یک 
مشکل و انتخاب راه حل، مرحله نهایی اجرای آن است. 
در این مرحله تفکر انتقادی کمک می کند که بدانیم آیا 
راه حل با هدف مرتبط است یا خیر. با تعیین هدف برای 
بدست آوردن دانش تخصصی در زمینه مورد بحث این 

مهارت را در خود پرورش دهید.
skillsyouneed.com  :منبع

به جرأت می توان گفت تربیت از اصلی ترین و مهم ترین 
وظایف یک خانواده در قبال فرزندانش است. تربیت 
صحیح و اصولی نه تنها یک کودک را به یک زندگی 
ایده آل و سالم سوق می دهد بلکه نجات بخش یک جامعه 
خواهد بود. اما چطور به عنوان والدین روش تربیتی خود 
را محک بزنیم؟ با مطالعه و آموزش می توان راهکارهای 
علمی تربیتی را فراگرفت، بنابراین این بار کتاب »تربیت 
بدون قشرق: روش کامل مغز برای آرام کردن آشوب و 
پرورش ذهن در حال رشد کودک« را معرفی می کنیم. 

کارشناسان عرصه فرزندپروری در این کتاب به سراغ 
چالش های اصلی این حوزه یعنی تربیت رفته اند. آن ها 
با تمرکز بر ارتباط شگفت انگیز بین رشد عصب شناختی 
کودک و روش برخورد والدین با بدرفتاری، نقشه  راهی 

اثربخش و پُرمِهر برای برخورد با قشقرق، تنش و اشک 
و زاری پیشنهاد می دهند.

نویسنده به والدین توصیه می کند فلسفه تربیتی خودتان را 
شناسایی کرده و در بهترین روش ها برای انتقال آموزه های 
مورد نظرتان به مهارت برسید. حقایقی دربارۀ رشد مغز 
کودک بدانید، اینکه در هر سن و مرحله رشدی چه نوع 
تربیتی مناسب تر و سازنده تر است. راهی برای برقراری 
از شدت  با کودک، صرف نظر  پرعشق  آرام و  ارتباط 
بدرفتاری او بیابید درحالی که همچنان مرزهایی واضح 
و قاطع وضع می کنید. اشتباهاتی را مرتکب نشوید که 
حتی بهترین والدین به دامشان می افتند و روش هایی برای 
متمرکز ماندن بر اصول فرزندپروری کامل را یاد بگیرید.
که  است  خانواده هایی  برای  غنی  منبعی  کتاب  این 

می خواهند راهشان را 
از میان شیوه های متعدد 
غیرعلمی  و  علمی 
و  بیابند  تربیتی 
نشان  ظرافت  به 
می دهد چرا همدلی 
و ارتباط مؤثر شاهراه 
رسیدن به همکاری، 
تربیت و هماهنگی 
است.  خانوادگی 

جی  دنیل  نوشته  کتاب  این 
سیگل، ترجمه شادی حامدی آزاد است که توسط نشر 

نون در 288 صفحه به چاپ رسیده است.

 ترجمه: سارا حق بین
تفکرنقـادانـه، مهـارتی کلیـدی بـرای زندگی

تربیـت بـدون قشـرق 

حسین آقا یک جوان بیمار 23 ساله است، 
دقیقا در جایی از زندگی اش ایستاده که با 
آن بهار عمر می گویند اما برای او بهاری 
در کار نیست چون از سال 1395 با 
بیماری می جنگد و به دلیل مشکل تنگی 
کانال نخاعی گردن و سرطان خون 
امام حسین)ع( تحت  بیمارستان  در 

درمان است. 
برای حسین.ز 27 جلسه پرتودرمانی 
تجویز شده که دوازده جلسه آن انجام 
شده است اما از پس پرداخت هزینه 
بقیه درمان برنمی آید. پدر حسین آقا، 
سرایدار مدرسه است و بیمار جوان ما 
با آنها زندگی نمی کند و با این شرایط 
جسمی، در یک آشپزخانه مشغول کار 
است و شب ها هم همان جا می خوابد. 
می گویند حسین جوان به حمایت یک 
نیاز دارد تا در پرداخت هزینه  خیر 
درمانش کمک باشد اما ما می توانیم 
دست به دست هم بدهیم تا خزان 
زندگی اش را به بهار تبدیل کنیم. راهش 
این است؛ همت کنیم و کمک نقدی 
 خود را به کارت بانک پارسیان با شماره
به   6221-0610-8001-0756
امدادگران  خیریه  موسسه  نام 
شماره  با  و  کنید  واریز  عاشورا 
تلفن75983000 )داخلی2( یا شماره 
همراه 09198012677 تماس بگیرید. 
این بیمار با کد 26819 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

مطلب این هفته را با 3 پرسش بحث برانگیز و عمیق 
آغاز می کنم:

1-  آیا شما هم با قطع اتصال به اینترنت و دور شدن از 
تلفن همراه دچار احساس بی قراری می شوید؟

2- آیا مدام نگران این قضیه هستید که نکند کسی با شما 
تماس بگیرد و در دسترس نباشید؟

3- آیا با دور شدن از گوشی همراه خود نگران بی خبری 
از مسائلی می شوید که در دنیای مجازی اتفاق می افتد؟

شاید برای هر کدام از ما پیش آمده باشد که با دیدن 
عکس ها و دنبال کردن اخبار مربوط به خوش گذرانی و 
موفقیت دیگران در شبکه های اجتماعی )مانند اینستاگرام 
یا فیس بوک( دچار کنجکاوی شویم و با مقایسه زندگِی 
معمولی و واقعی خود با ظاهر فریبنده   زندگی افراد، دچار 

حسرت و ناکامی شویم.
شاید گاهی اتفاق بیفتد که با قطع اتصال گوشی هوشمندمان 
به اینترنت، دچار اضطراب، احساس بی خبری و عقب ماندگی 
شویم. جالب است بدانیم این احساِس »به جا ماندن«، »جدا 
ماندن«، »حذف شدن«، »از دست دادن« و »کنار گذاشته 

شدن« در اصطالح »فومو« نام دارد.
»فومو« مخفف عبارت  Fear Of Missing Outاست 
که به ترِس از دست دادن یک فرصت خیالی، میل شدید به 
آگاهی از اخبار دیگران، هراس از بی خبر ماندن از تغییرات 
اوضاع اقتصادی و کسب و کار و به طور کلی اتفاقات 

مربوط به دنیای مجازی گفته می شود.
الزم است بدانیم فومو یک پدیده  واقعی است که شیوع 
آن روز به روز بیشتر می شود؛ به عبارت دیگر فومو یک 
نوع اضطراب اجتماعِی در حال افزایش است. »فومو« 

یک نوع ترس از دست دادن فرصت یا اتفاق لذتبخش 
و بی نظیر در زندگی است؛ به طوری که فرد گمان می کند 
یک موقعیت مهم و اساسی را که دیگران در حال تجربه  

آن هستند، از دست داده است. 
مثال ممکن است فرد با دیدن عکس دوستان خود در مهمانی 
یا شنیدن خبر برگزاری یک کنسرت یا خواندن تغییرات 
در بازار ارز تصور کند یک فرصت  خوب برای گرفتن 
تصمیم  درست را از دست داده است؛ یعنی فرصت داشتن 
یک تعامل اجتماعی لذتبخش، فرصت یک تجربه  دلنشین 
یا فرصت یک سرمایه گذاری سودآور و موفقیت آمیز را 

از دست داده است! 
شاید بتوانیم بگوییم که »فومو« یک نوع اعتیاد محسوب 
می شود؛ البته یک اعتیاد و وسواس فکرِی به ظاهر کم هزینه، 
به  طوری که فردِ وابسته با قطع ارتباط با دنیای مجازی، میل 
شدید به چک کردن گوشی همراه پیدا می کند و در کنار 
آن دچار احساس نگرانی و دلهره شدید می شود؛ حسی 

مانند احساس از دست دادن یک شی یا فرد محبوب!
این نوع اضطراب و تشویش رابطه ای با سن و سال افراد 
ندارد و نوجوان تا سالمند را درگیر می کند؛ همچنین »فومو« 

ارتباطی به جنسیت و طبقه اجتماعی ندارد.

اما واقعیت چیست؟
واقعیت تمام این احساس های نگرانی، دلهره، به جا 
ماندن و استرس، در جای دیگری است؛ شاید یک خالء 
درونی، احساس انزوا یا اضطراب بنیادی و حل نشده 
است که ما را به سمت فومو هدایت می کند. شاید ما 
با حضور دائم در شبکه های اجتماعی مجازی، به دنبال 

ترمیم عزت نفس پایین و آسیب دیده  خود هستیم.
نتایج تحقیقات ثابت کرده اند اگر بر این »هراِس فراگیر« و 
این »تمایل به متصل ماندن با تجارب دیگران« غلبه نکنیم، 
در دراز مدت احتمال شدت یافتن افسردگی و نارضایتی 
عمومی ما نسبت به زندگی بیشتر می شود. اما چگونه 

می توان بر فرمو غلبه کرد؟
برای حل این معضل می توانیم مدت زمان حضور در 
شبکه های اجتماعی را محدود کنیم مثال زمان حضور را 
به نیم ساعت در روز برسانیم. نکته قابل توجه این است 
که قطعا کم کردن زمان حضور در فضای مجازی، در ابتدا 
بسیار سخت است و احتماال ما اوایل با احساس کالفگی 

و حساسیت زیادی مواجه خواهیم شد.

در این صورت راه حل چیست؟
برای کم کردن تمایل به حضور در شبکه های اجتماعی 
و کم کردن احساس بی قراری، بهتر است زمان فراغت 
خود را صرف انجام کارهای عقب مانده، مطالعه، هنر یا 
ورزش کنیم. الزم است بدانیم عضویت در گروه های 
واقعی، دیدارهای حضوری با دوستان و به طور کل روابط 
واقعی با انسان ها می تواند نقش مهمی در تعدیل مسائل و 

مشکالت روان شناختی ما داشته باشد.
عالوه بر اینها، می توانیم دفترچه ای برای نوشتن خاطرات 
بد یا خوب روزانه تهیه کنیم و آنچه که مایلیم در دنیای 
مجازی با دیگران به اشتراک بگذاریم، در آن یادداشت 
کنیم؛ با این کار از طرفی لذت آرامش و آسودگی را 
احساس می کنیم و از طرف دیگر از حریم شخصی خود 

مراقبت خواهیم کرد.

 شیالن قصیری
روان درمانگر تحلیلی  »فومو«؛ ترس از دست دادن یک فرصت خیالی

اگر از منظر پیشگیری به بیماری های اعصاب و روان بپردازیم، بی تردید 
محمد کارت در آثارش پیشگیری سطح اولیه را هدف قرار داده است. این 
کارگردان خوش ذوق و کاربلد سینمای ایران بیش از هر فیلمساز دیگری 
به آسیب شناسی جامعه عالقه دارد و با نگاهی اجمالی به آثارش می توان 

به همگن بودن تماتیک سازه هایش پی برد.
گرایش محمد کارت در تصویرسازی تجربه زیسته لمپنیسم روزگارش بر 
کسی پوشیده نیست. او در نخستین مستند جدی خود »خون مردگی« برای 
دست یافتن به نگاهی تحلیلی از آسیب شناختی جامعه با حفظ فاصله به 
لحاظ حسی برای پرهیز از همراهی با کاراکترها در عین نزدیک شدن به 
بزهکاران و  قانون شکنانی که قربانی حاشیه نشینی هستند، به شکلی بی واسطه 
به محله های پایین شهر شیراز می رود و تالش می کند از فرد به جامعه برسد. 
شناخت بستری که این الت های قانون گریز در آن زاده می شوند بیش از 
شرارت های هولناکشان تاثیرگذار است و تاثیر فقر اقتصادی و فرهنگی را 
به رخ می کشد. تاکید فیلمساز بر لوکیشن هایی چون محله های شرارت 
پرور بر اهمیت تاثیر محیط بر اصول روان شناختی تاکید می کند به طوری 

که گنده التی چون اصغر در خون مردگی زاده می شود.
در مستند »آونتاژ«  در راستای آسیب شناسی بزهکاری محمدکارت به سراغ 
پدیده کارتن خوابی می رود. مرکز حمایت از کارتن خواب ها لوکیشن اصلی 
فیلم است. در اینجا محیط قرار است کاراکترهای ویران شده را به رهایی 
و بازگشت امیدوار کند. در این اثر کارت می کوشد با نگاهی گذشته نگر با 
نگاهی قوام یافته تر از اثر قبلی خود به پاسخ چرایی زاده شدن انسانی به 
حاشیه رانده شده می پردازد و برای رسیدن به این منظور از تک گویی های 
کنار هم قرار گرفته پرسوناژهای واقعی وام می گیرد. برگزاری مسابقه فوتبال 
بخشی از روش های تربیتی و درمانی برای این معتادان است اما انتخاب 
هوشمندانه نام  این مستند به مخاطب این پیام را می دهد که گاهی آوانتاژ 
)خطاپوشی( دادن به یک معتاد کارتن خواب کمک می کند تا او با امید به 

بازیابی عزت نفسش از خطاکاری عبور کند.

اولین ساخته داستانی محمد کارت فیلم کوتاه »بچه خور« است. فیلمساز 
در این اثر داستانی همان دغدغه های قبلی را دارد ولی این بار موضوعی 
هولناک و تکان¬دهنده را برای تلنگر زدن به مخاطبش برمی گزیند. دختر 
نوجوانی که در موقعیتی دردناک و تهدیدآمیز قرار دارد و قرار است 
عشق پسربچه ای راه گریزش باشد. هرچند فیلمساز با نمایش ندادن پایان 
این تراژدی تلخ و تیره سعی در پرهیز از خشونت واقع گرایی پنهان در 
فیلم دارد اما امیل زوالوار )نمایش نامه نویس فرانسوی( مخاطب را به 
نابودی جبرگونه قهرمانانش آگاه می کند. »شنای پروانه« نخستین فیلم 
بلند سینمایی محمد کارت همچنان به کاراکترهای ساکن محله های 
پایین شهر می پردازد. او این بار به پشتوانه مستندهای قبلی و شناختی 
که از فرهنگ لمپنیسم معاصر دارد، یک دایره-المعارف نئوالتی را در 
این اثر تبیین می کند و بر خالف »مغزهای کوچک زنگ زده« هومن 
سیدی که کالژی از حاشیه نشینی آمریکای التین را تصویر می کند، 
به توصیف جزئیات خرده فرهنگی، بومی و حتی عقیدتی در فرهنگ 
التی می پردازد و چهره رئالیستی متفاوت از فرهنگ کاله مخملی فیلم 

فارسی برای سینمای ایران به یادگار می گذارد.
هرچند محمد کارت برای جذب مخاطب به نمایش خشونت و اغراق های 
نمایشی در این اثر تاکید می کند اما همچنان رسالت آسیب شناسانه خود 

برای نقد مردساالری و خشونت علیه زنان را حفظ می کند.
در »یاغی« اولین سریال خانگی محمدکارت، به پایین ترین الیه اجتماع 
می رویم این بار قهرمان فیلمساز نه تنها حاشیه نشین است، حتی شناسنامه 
و هویت نیز ندارد. اگر نقدهای وارد شده بر روایت رومانتیسم گونه عشق 
و عاشقی بهروز وثوقی مآب فیلم را نادیده بگیریم، با کارگردانی پخته و 
تصویربرداری و تدوین خوب همراهیم. موسیقی بامداد افشار کمی بیشتر 

از خوب است و ضرباهنگ روایت را در دست دارد.
این سریال بر اساس رمانی به نام »سالتو« اثر مهدی افروزمنش ساخته شده 
است. از آنجا که افروزمنش سال ها روزنامه نگار حوزه اجتماعی بوده بستر 
بحران های روان شناختی را خوب می شناسد و محیط اختالل در سالمت 
روان را بر کاراکتر تحمیل می کند. در کتاب افروزمنش »سیاوش« نوجوان 
شانزده ساله ای است که در محله فقیرنشین تهران زندگی می کند و آن را 
جزیره می نامد. او عاشق کشتی است و دو مرد مرموز به نام های سیامک 

و نادر این نوجوان را وارد زندگی جدیدی می کنند. 
یاغی محمد کارت اما جاویدی )با بازی درخشان علی شادمان( از محله 
لیانشامپو است و تالش دارد در منجالبی آلوده از بحران خود را پاکیزه نگه 
دارد. هرچند سطحی نگری در روایت عشق ما را به یاد »التاری« و »سام 
و نرگس« و...  می اندازد، دغدغه مندی فیلمساز برای ترسیم نقش محیط 
در دلبستگی نا امین، بزهکاری و اعتیاد قابل ستایش است اما نپرداختن به 
نقش ژنتیک و بی¬اثر دانستن نقش اختیار در سریال هایی اینچنینی گاه 
می تواند جبرگرایی تبرئه کننده ای را روایت کند که به دور از واقعیت است. 
اقدام به سرقت، مصرف مواد، رفتارهای بزهکارانه، اقدام به خودسوزی و 
خودکشی، فرار زوج جوان به قصد تحمیل ازدواج به خانواده از روش های 
حل مساله هیجان مدار و غیرمنطقی است که در سریال به عنوان جبرهای 
محیطی روایت شده و قابل نقد است. هر چند باید امیدوار بود که فیلم های 
اینچنینی با سازوکاری سبب شناسانه به اهمیت بهبود محیط و نقش آموزش 

در کاهش آسیب های روان شناختی جامعه گام بردارد.

تحلیل روان شناسانه سریال »یاغی«

 دکترعادله عسکری دیارجانی
روان پزشک

کالمی نو

رئیس اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان کرج از 
طرح پاکسازی 182 هکتار از 
اراضی منطقه ماهدشت کرج 
به مناسبت هفته محیطزیست 
خبر داد. به گفته رئیس اداره 
حفاظت محیط زیست کرج، 
شهرداری ماهدشت زباله های 
خانگی را به جای انتقال به 
مرکز دفن زباله حلقه دره در 
چهارباغ به این اراضی منتقل 
می کرده است.
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به طور کلی زمانی که درد دندان امان ما را میبرد خواهان 
آن هستیم که به سرعت دندانپزشک فرآیند درمان را 
آغاز گرداند و در این موارد معموال دندانپزشک طی 
شرح حالی که از مراجعه کننده می گیرد به سابقه 
بیماری های مختلف در فرد می پردازد و چنانچه 
فرد دچار بیماری قلبی باشد باید موارد مختلفی در 
طی فرآیند درمان در نظر گرفته شود. از جمله این 
موارد رعایت جانب احتیاط در استفاده از داروی 
بیهوشی است زیرا به دلیل استفاده از این داروها 
ممکن است ضربان قلب سریع تر شده و تپش قلب 
ایجاد شود. علت روی دادن این حالت باال رفتن 

فشار خون بیمار است.
ماده بی حسی ای که برای این نوع بیمارای قلبی 

باید استفاده شود با سایرین متفاوت است.
از موارد دیگری که در دندان پزشکی  بیماران قلبی 
باید در نظر گرفته شود انجام مراحل مختلف درمان 
در محیطی آرام و بدون استرس است و همچنین 

زمان انجام آن بادی تا حد ممکن کوتاه باشد.

موارد منع خدمات دندانپزشکی برای 
بیماران قلبی

قبل از آغاز هر عملیاتی بر روی دندان بیماران قلبی 
باید فشار خون آنها کنترل شود و به هیچ عنوان 
دندانپزشک مجاز نیست برای افرادی که فشار خون 

باالیی دارند عملکرد درمانی انجام دهد.
افرادی که دچار سکته قلبی شده باشند یا در شش 

ماه گذشته جراحی قلب داشته اند.
قلبی  بیماری  متوجه  پزشک  یک  چگونه 

مراجعه کننده شود؟
یکی از کارهای الزامی قبل از آغاز فرآیند درمان 
گرفتن شرح حال از بیمار در خصوص بیماری های 
احتمالی و داروهای مصرفی است اگر برای اولین 
بار است که بیمار به دندانپزشک مراجعه می کند 
باید در یک محیط صمیمانه از بیمار در خصوص 
وضعیت کلی اش سوال شود و همچنین یک پزشک 
حاذق با در نظر گرفتن عالئم ظاهری نیز می تواند 

به بعضی بیماری ها پی ببرد.
که  شد  مشخص  درمان  حین  در  چنانچه 
مراجعه کننده مشکالت قلبی دارد چه باید 

کرد؟
باید بالفاصله پروسه درمان متوقف شده و در صورت 
وخیم بودن حال بیمار سریعا او را به نزدیکترین 

پزشک عمومی ارجاع داد.
توصیه به بیماران قلبی:

از آنجا که عدم اطالع دندانپزشک از سابقه بیماری 
شما میتواند خطراتی جدی برای شما به همراه داشته 
باشد و از طرفی بر روی فرآیند درمان موثر شما نیز 
اثر بگذارد حتما شرح حالی از مشکالت قلبی خود 

و داروهایی که مصرف می نمایید به دندانپزشک 
ارائه دهید. همچنین اگر باتری قلب دارید به پزشک 
اطالع دهید زیرا ممکن است تداخلی بین این وسیله 
و وسایل الکترومغناطیسی داخل مطب وجود داشته 
باشد و در این صورت باید تمهیداتی اندیشیده شود..
توصیه دیگر این است که عالوه بر ارائه شرح حال 
خود به دندانپزشک قبل از هر اقدامی با پزشک 
متخصص قلب خود نیز مشورت نمایید تا چنانچه 
توصیه ای الزم است به شما ارائه شود. گاهی ممکن 
است به تشخیص متخصص قلب نیاز باشد فرآیند 
درمان دندانپزشکی را چندین ماه به تعویق بیندازید.
اگر از داروهایی نظیر وارفارین، آسپرین و پالویکس 
که ضد انعقاد خون هستند استفاده می کنید حتما 

دندانپزشک را در جریان قرار دهید.
چرا دندان پزشکی بیماران قلبی می تواند 

خطرناک باشد؟
یکی از اتفاقاتی که در پروسه درمان دندان بیماران 
قلبی اتفاق می افت ورود باکتری ها موجود در خون 
به دریچه قلب و یا دیگر بافت های قلب است. 
که می تواند تهدیدی برای زندگی فرد بیمار باشد.
اطالع داشتن دندانپزشک از بیماری قلبی و میزان آن 
می تواند منجر به تجویز آنتی بیوتیک قبل و پس از 
درمان شود. اگرچه که همچون همه داروها در این 
مورد نیز دندانپزشک باید نوع و میزان آنتی بیوتیک 
و لزوم آن را اعالم کند اما در جهت آگاهی بخشی 
یادآور می شویم که در مواردی از جمله تزریق 
داروی بی حسی در بافت هایی که عفونی نیستند 
، رادیوگرافی از دندان ، نصب دندان مصنوعی و 
نصب ارتودنسی نیازی به آنتی بیوتیک نمی باشد. 
اما به طور کلی دندانپزشک باید سابقه هر نوع 
بیماری مراجعه کننده خصوصا بیماری قلبی را بداند.
حاال که موارد عدم نیاز به آنتی بیوتیک را 
ذکر کردیم مواردی را که معموال در آنها آنتی 
بیوتیک توصیه می شود را یادآور می شویم:

 برای بیماران قلبی مادرزادی
 برای بیمارانی که دارای دریچه قلب مصنوعی 

هستند.
 افرادی که عمل پیوند قلب انجام داده اند.

 بیمارانی که به اندوکاریت عفونی دچار هستند.
)الزم به ذکر است که تجویز پزشک مقدم بر استفاده 

از هر دارویی است.(
تجهیزات الزم در حین عمل دندانپزشکی بر 

روی بیماران قلبی:
 دندانپزشکان باید زمان کار بر روی دندان بیماران 
قلبی اکسیژن و نیتروگلیسرین در دسترس داشته باشند.
 دستگاه کنترل فشار خون نیز باید حتما در محلی 

نزدیک به بیمار قرار داشته باشد.
بیمارانی که سابقه سکته قلبی دارند:

در صورتی که فرد دچار سکته قلبی شده باشد باید 
برای انجام خدمات دندانپزشکی کمی صبر کند ولی 
به هر حال اگر شرایط اورژانسی ای برای دریافت 
این خدمات پیش بیاید حتما باید با دندانپزشک 
و متخصص قلب در میان گذاشته شود. یکی از 
پیامدهای خطرناک انجام امور دندانپزشکی برای 

این افراد شدت خونریزی در طول جراحی دهان 
و دندان است که به دلیل استفاده از داروهای رقیق 

کننده خون اتفاق می افتد.
ممکن است پزشکان توصیه کنند که از حدود 12 
ساعت قبل از عمل دندانپزشکی و 6 ساعت پس از 

آن مصرف این داروها را متوقف نمایید.
یکی از مشکالت احتمالی بیمارانی که دچار سکته 
قلبی شده اند تولید محدود بزاق در دهان است و 
هنگامی که دندانپزشک از این امر مطلع شود امکان 

دارد برای بیمار بزاق مصنوعی تجویز کند.
بیمارانی که نارسایی قلبی دارند: دندان پزشکی 
بیماران قلبی حتما باید در حالت نیمه خوابیده و 

آرام قرار بگیرند.
بیماران مبتال به آریتمی: به تجویز پزشک معموال 
توصیه می شود که قبل از جلسه درمان از داروهای 
ضد اضطراب استفاده کنند. و چنانچه در حین درمان 
، آریتمی قلب افزایش یابد ، باید سریعا درمان 
متوقف شده و از ماسک اکسیژن استفاده شود و 
چنانچه درد قفسه سینه ادامه یابد باید به بیمار قرص 

نیتروگلیسرین داده شود.
بیمارانی که درد قفسه سینه دارند: برای این 
بیماران نیز باید اکسیژن و نیتروگلیسرین در دسترس 
باشد. درد قفسه سینه دو نوع آنژین صدری استیبل 
و آنزین صدری آن استیبل است یعنی درد با لگوی 
قابل پیش بینی و درد با لگوی غیر قابل پیش بینی.
افرادی که درد قفسه سینه با الگوی غیر قابل پیش 
بینی دارند منع استفاده از خدمات دندانپزشکی غیر 
ضروری دارند. دندان پزشکی بیماران قلبی باید در 
بیمارستان ها و کلینیک هایی خدمات درمانی دندان 
خود را انجام دهند که مجهز به تجهیزاتی جهت 

مانیتورینگ شرایط قلب می باشند.
در آخر باید اشاره کنیم که سالمتی قلب ، دندان  
و دهان شما بسیار به هم مرتبط است و هر یک 
میتواند در حفظ دیگری نقش داشته باشد. برای مثال 
برخی داروهایی که جهت درمان و کنترل بیماری 
های قلبی استفاده می شود موجب خشکی دهان 
می گردد که در پی آن فرد دچار پوسیدگی دندان 
و بیماری های لثه می شود. از طرف دیگر طبق 
گفته پزشکان عدم دقت در رعایت بهداشت دهان 
و دندان موجبات ابتال به بیماری های قلبی را فراهم 
می آورد. در نهایت اینکه خدمات دندانپزشکی اگر 
با علم به شرایط بیمار و در محیطی استریل و آرام 
و با رعایت جوانب الزم انجام شود نه تنها مضر 
نیست بلکه قطعا می تواند به ارتقا سالمت فرد 
کمک کند و این از مواردی است که باید به آن 

بسیار توجه شود.

اندوکاردیت عفونی
اندوکاردیت عفونی، عفونت پوشش داخلی حفرات 
قلب )اندوکارد( و یا دریچه های قلب است. این 
)بطور  میکروسکوپی  موجودات  توسط  عارضه 
معمول باکتری ها و گاهی قارچ ها و سایر انواع 
این  می شوند.  ایجاد  میکروسکوپی(  موجودات 
موجودات از طریق جریان خون وارد قلب شده و 

در آنجا ساکن می شوند. این موجودات میکروسکوپی 
به شکل طبیعی و بی خطری در برخی از قسمت های 
بدن مانند دهان و دستگاه ادراری زندگی می کنند 
و ممکن است بر اثر کوچکترین خراش یا بریده 
شدن بافت وارد جریان خون شوند. همیشه وجود 
باکتری ها در خون، منجر به اندوکاردیت نمی شود و 
همچنین تمام باکتری ها نیز قادر به ایجاد اندوکاردیت 

نمی باشند. اندوکاردیت بیماری ناشایعی است.
موجودات  می دهد،  رخ  اندوکاردیت  که  وقتی 
میکروسکوپی داخل خون به پوشش داخلی قلب 
یا دریچه های غیرطبیعی می چسبند. شاید لخته های 
خونی میکروسکوپی که از قبل در محل ایجاد شده اند، 
در این فرایند به آنها کمک کنند. پاسخ بدن از طریق 
ارسال سلول های ایمنی و فیبرین )از عناصر تشکیل 
لخته( برای به دام انداختن ارگانیسم می باشد. یک 
دسته از مواد سلولی که مجموعه ای از ارگانیسم ها 
را دارد، وژتاسیون خوانده می شوند. وژتاسیون ها 
ممکن است با یکی از عملکردهای دریچه تداخل 
کنند. همچنین وژتاسیون ها ممکن است کنده شده 
و یکی از رگ های خونی را در یک اندام حیاتی 

مسدود کنند.
در صورت وجود  اندوکاردیت  به  ابتال  احتمال 
بیماری های دریچه ای، جراحی قلبی، نقص مادرزادی 
قلبی، آسیب دریچه های قلبی به علت تب رماتیسمی 
در دوران کودکی، دریچه مصنوعی قلب یا وجود 
هر ماده خارجی دیگری در بدن افزایش می یابد. 
معتادان مواد مخدری که از سوزن های مشترک یا 
آلوده استفاده می کنند نیز در معرض خطر زیاد ابتال 

به اندوکاردیت قرار دارند.
عالیم اندوکاردیت متغیراند اما اغلب آنها با تب همراه 

می باشند. بیشتر افراد سایر عالیم شبه آنفوالنزایی 
مانند دردهای عضالنی، خستگی، تعریق شبانه و 
از دست دادن اشتها را گزارش می کنند. اگر مبتال به 
اندوکاردیت مزمن یا اندوکاردیت تحت حاد هستید، 
عالیم ممکن است شدت کمتری داشته و تا ماه ها 
قبل از تشخیص ادامه داشته باشند. گاهی اوقات 
عالیم نارسایی قلبی مانند تنگی نفس و گیج شدن 
نخستین نشانه اندوکاردیت عفونی می باشند. شما 
و پزشک معالج تان ممکن است متوجه تغییراتی 
در پوست و ناخن هایتان بشوید، از جمله لکه های 
قرمز در کف دست و پا، زخم های دردناک در نوک 
انگشتان دست و پا و یا خط های تیره )خونریزی های 
ریز( در زیر ناخن ها که به نظر خرده های چوب 
می آیند. اندوکاردیت عفونی ممکن است باعث ایجاد 
عوارض دیگری نظیر کم خونی و خون ادراری گردد. 
پزشک در ابتدا ممکن است از روی عالیم شما 
به اندوکاردیت شک کند بویژه اگر خطر شناخته  
شده ای مانند بیماری قلبی مادرزادی، تب رماتیسمی 
یا بیماری دریچه ای داشته باشید. او بوسیله گوشی 
طبی به صدای قلب تان گوش فرا خواهد داد و ممکن 
است متوجه یک سوفل جدید )صدای تالطم جریان 
خون در قلب( یا تغییر سوفل قدیمی در قلب تان 
گردد. از روی نمونه های خونی که برای کشت به 
آزمایشگاه ارسال می شوند پزشک می تواند وجود 
عفونت و نوع میکرب بوجود آورنده عفونت را 
تشخیص دهد. تنها تعداد اندکی از کشت های خونی 
در افراد مبتال به اندوکاردیت عفونی، منفی می شوند 
)منفی کاذب(. یک اکوی قلبی تشخیص پزشک را 
با نشان دادن وژتاسیون ها بر روی دریچه های قلب 
تایید می کند. اکوی قلبی همچنین اندازه قلب شما 
را نشان داده و نشان می دهد که دیواره های قلب و 

دریچه های آن چگونه کار می کنند.
)دوزهای(  مقادیر  به  اندوکاردیت  درمان  برای 
فراوانی از آنتی بیوتیک به مدت 2 تا 6 هفته برای 
کشتن موجودات میکروسکوپی عفونی در خون و 
استریلیزه کردن دریچه های قلب نیاز دارید. در ابتدا 
ضروری است که در بیمارستان بستری شوید تا 
آنتی بیوتیک ها بصورت داخل وریدی تجویز شوند. 
در برخی از افراد که به خوبی به این درمان اولیه 
پاسخ می دهند، ممکن است دوره کامل مصرف 

آنتی بیوتیک ها در خانه تکمیل شود. پزشک معالج 
شما با انجام آزمایش های خونی منظم از کارکرد 

صحیح داروها مطمئن خواهد شد.
در برخی افراد، اندوکاردیت عفونی ممکن است به 
یک دریچه قلبی )طبیعی یا مصنوعی( صدمه زیادی 
بزند. اندوکاردیت عفونی همچنین ممکن است باعث 
ایجاد نارسایی قلبی شود. همچنین وژتاسیون ها ممکن 
است به کرات جدا شده و در سراسر خون پخش 
شوند. ممکن است برای حذف بافت عفونی و 
تعمیر یا تعویض دریچه نیاز به عمل جراحی باشد.

مصرف آنتی بیوتیک ها برای پیشگیری از 
اندوکاردیت

در برخی از موارد ممکن است پزشک توصیه نماید 
که قبل از انجام برخی جراحی های دندان )ازجمله 
جرم گیری( یا سایر انواع جراحی، برای پیشگیری 
از بروز اندوکاردیت عفونی، حتما آنتی بیوتیک 
مصرف کنید. اگر به علت افزایش میزان خطر 
اندوکاردیت وضعیت خطرناکی دارید )مثل یک 
دریچه غیرطبیعی، جراحی قبلی دریچه ای، یک 
یا برخی  اندوکاردیت،  دریچه مصنوعی قلب، 
بیماری های مادرزادی قلب( امکان زیادی وجود 
دارد که این جراحی ها باعث ورورد باکتری ها به 
جریان خون و استقرار آنها بر روی دریچه های 

قلب شود.
پزشکی  دستورالعمل های  حاضر  حال  در 
بیماری های  افرادیکه  تنها  که  می کنند  توصیه 
جراحی ها  این  از  قبل  دارند،  زمینه ای  شدید 

آنتی بیوتیک های پیشگیرانه را مصرف نمایند.
این جراحی ها معموال در قسمت هایی از بدن 
انجام می گیرند که به طور طبیعی در این 

قسمت ها باکتری یافت می شود:
باعث  احتماال  که  دندان پزشکی  اعمال   

خونریزی می شوند، از جمله جرم گیری
 برداشت لوزه ها و لوزه سوم

 برونکوسکوپی یا دیدن مستقیم مجاری تنفسی 
بوسیله یک برونکوسکوپ

 برخی از انواع جراحی های مجاری تنفسی، 
دستگاه گوارشی یا دستگاه ادراری

 جراحی کیسه صفرا یا پروستات.

اصول مراقبت از بیماران قلبی در مداخالت دندانپزشکی

دندانپزشکی بیماران قلبیدندانپزشکی بیماران قلبی

از جمله این موارد رعایت جانب از جمله این موارد رعایت جانب 
احتیاط در استفاده از داروی بیهوشی احتیاط در استفاده از داروی بیهوشی 

است زیرا به دلیل استفاده از این است زیرا به دلیل استفاده از این 
داروها ممکن است ضربان قلب داروها ممکن است ضربان قلب 

سریع تر شده و تپش قلب ایجاد سریع تر شده و تپش قلب ایجاد 
شود. علت روی دادن این حالت باال شود. علت روی دادن این حالت باال 

رفتن فشار خون بیمار استرفتن فشار خون بیمار است

شما از راه های زیر می توانید به پیشگیری از 
اندوکاردیت کمک نمایید:

رعایت بهداشت دهان برای داشتنی دهانی سالم، اطالع دادن به دندان پزشک 
در مورد وضعیت قلب و دریچه های آن، دادن شماره تلفن پزشک به 
دندان پزشکتان تا آنها در مورد شما با هم مشورت نمایند و پیروی از 
دستورات پزشک یا دندان پزشک در مورد مصرف آنتی بیوتیک قبل از 
دندان پزشکی. همچنین شما می توانید یک کارت مخصوص حاوی 
اطالعات مربوط به اندوکاردیت عفونی را با خود به همراه داشته باشید. 
این اقدامات نمی توانند از تمام موارد اندوکاردیت پیشگیری نمایند چرا 
که نمی توانیم پیش بینی نماییم که میکروب ها چگونه و چه زمانی وارد 
جریان خون می شوند و نیز نمی توانیم همه افراد در معرض خطر را 
قبل از انجام اقدامات تهاجمی شناسایی نماییم. همچنین نمی توان همه 
میکروب های اختصاصی را شناسایی نمود. پزشکان از این مورد نگرانند که 
مصرف بیش از حد آنتی بیوتیک موجب مقاومت دارویی شود. تحقیقات 
برای مشخص کردن موثرترین راه های پیشگیری از اندوکاردیت عفونی 

همچنان درحال انجام هستند.
قرص وارفارین: آن دسته از بیمارانی که دریچه آنها از نوع فلزی است 
جهت جلوگیری از ایجاد لخته خون باید قرص وارفارین مصرف کنند. 
مصرف نکردن آن بیماران را با مشکالت بسیار حاد و جدی روبرو خواهد 
کرد. درصورتی که نوع دریچه خوکی یا انسانی باشد نیازی به مصرف 
وارفارین نیست مگر آنکه ریتم قلب نامنظم باشد. البته در دریچه های 
خوکی هم در چند ماه اول بعد از عمل، مصرف وارفارین الزم است 

)تحت نظر پزشک معالج(
این قرص با تاثیر برروی یک سری از فاکتورهای انعقادی خون، زمان 
انعقاد آن را افزایش می دهد. تاثیر این دارو را آزمایشی بنام زمان پروترومبین 

)PT( و نسبت بین المللی )INR ( تعیین می کند.
آزمایش پی تی PT: مقدار طبیعی PT بین 13-12 ثانیه است. اما در 
کسانی که تعویض دریچه شده اند و وارفارین مصرف می کنند بین 25 

-18 ثانیه )براساس نوع محل و تعداد دریچه( تنظیم می گردد.

ان آر INR: مقدار طبیعی آن 1 می باشد. در مصرف  آزمایش آی 
کنندگان وارفارین بین 3/5 – 2 تنظیم می گردد. البته بر اساس نوع، 
در  که  زمانی  می کند.تا  فرق  مختلف  افراد  در  دریچه  تعداد  و  محل 
بیمارستان بستری هستید روزانه یکبار باید آزمایش PT-INR انجام 
شود تا مقدار الزم قرص وارفارین مشخص شود. پس از ترخیص، دو 
روز و سپس یک هفته و بعد 2 هفته و در صورت کنترل آن و مشخص 
شدن مقدار قرص وارفارین ، ماهی یک بار انجام این آزمایش کافی 
است. البته در بعضی از بیماران انجام مکرر این آزمایش با نظر پزشک 
معالج الزم است. پس از هر بار آزمایش مقدار PT-INR را به اطالع 

پزشک معالج خود برسانید.
مصرف طوالنی مدت وارفارین در صورتیکه بطور منظم با انجام آزمایش 
خون همراه باشد و قرص وارفارین بر اساس جواب PT-INR تجویز 
شود و میزانPT-INR کنترل گردد هیچ مشکلی ایجاد نخواهد کرد. 
اما اگر PT-INR را کنترل نکنید و مقدار آن از حد مجاز باالتر رود و 
کماکان مقدار وارفارین نیز تغییری نکند و کاهش نیابد، دچار خونریری های 
مختلف می شوید و در صورتیکه PT-INR کمتر از حد الزم باشد ، 

امکان لخته شدن دریچه مصنوعی وجود دارد.
برخی از داروهایی که باعث افزایش PT- INR می شوند عبارتند از:

داروهای ضد   - اسید  مفنامیک   - ایندومتاسین   - بروفن   - آسپرین 
قند - سایمتدین - آلوپرینول- کلوفیبرات - جم فیبروزیل - هپارین 
- ایزونیازید - متی مازول - مترونیدازول - مصرف مشروبات الکلی - 
کلرامفنیکل - اریترومایسین - دانازول - دیازوکساید - دکستروتیروکسین 
- گلوکاگون - هپارین - واکسن انفولوالنزا - کتوکونازول - مپریدین 
- متوتروکساید - متیل دوپا - نالیدیکسیک اسید - نفیدیپین یا آداالت 
- فنیل بوتازون - کینیدین - استرپتوکیناز - هورمونهای تیروئید - 

E ویتامین - A وراپامیل - ویتامین
برخی از داروهایی که باعث کاهش PT- INR می شوندعبارتند از:
قرص های ضد بارداری - کاربامازپین - شربت معده - سیگار- ویتامین
ریفامپین-  کولسلیرامین-  کلروبوتانول-  ادرارآور-  -قرص های   k

استروژن ها- داروهای ملین

  نکات قابل توجه حین مصرف قرص وارفارین

1. مقدار مصرف دارو بستگی به نظر پزشک شما دارد. 
پس خودسرانه مقدار آن را کاهش یا افزایش ندهید.
اشخاص  در  دارو  مصرف  مقدار  که  آنجایی  از   .2
خود  مصرفی  مقدار  هیچ گاه  است  متفاوت  مختلف، 

نکنید. توصیه  دیگری  به  را 
روز مصرف  از  معینی  در ساعت  را همیشه  دارو   .3

باشد. عصرها  است  بهتر  کنید. 
4. دارو را دور از دسترس اطفال نگهدارید.

5. دارو را در ظرف شیشه ای و به دور از نور، رطوبت 
نگهدارید. گرما  و 

تا  با معده خالی مصرف کنید  را  6. قرص وارفارین 
شود. بهتر جذب 

7. درصورتی که احتمال فراموش کردن مصرف دارو 
را می دهید حتما به یک نفر از اعضاء خانواده بسپارید 

تا شما را یادآوری کند.
8. درصورتی که مصرف دارو را در یک روز فراموش 
کردید به محض متوجه شدن در همان روز، دارو را 
مقدار  شدید،  متوجه  بعد  روز  اگر  اما  کنید.  مصرف 
را   PT-INR آنروز  فردای  نکنید. حتما  برابر   2 آنرا 

به پزشک خود اطالع دهید. چک کنید و 
با  همزمان  دارو  هرگونه  مصرف  صورت  در   .9
پزشک  با  حتما  ویتامین  قرص های  حتی  وارفارین 
خود مشورت کنید )مصرف همزمان وارفارین با ویتامین 

مجازنیست(.  K
موجب  است  ممکن  که  وسایلی  با  کار  هنگام   .10
را  الزم  احتیاط  شوند،  خونریزی  و  زخم  جراحت، 
در صورت  که  باشید  داشته  خاطر  به  و  آورید  بعمل 
بند می آید. از زمان عادی  بریدگی، خون شما دیرتر 

داشته  همراه  همیشه  را  خود  شناسایی  کارت   .11
بیماری - نوع عمل جراحی و  باشید )کارتی که نوع 

نوع دریچه در آن ذکر شده باشد(.
آسپرین  قرص  از  وارفارین  مصرف  با  همزمان   .12

نکنید. استفاده  مسکن  به عنوان  بروفن  و 
13. در صورت بروز تب- ابتال به بیماری خاص - 
بروز  مانند دیابت و بطور کلی   تغییر در رژیم غذایی 
 هر  اتفاق جدیدی  را به  پزشک خود  یا هر پزشک قابل 

دهید. اطالع  دیگری  دسترس 
با  که   PT-INR افزایش  عالیم  هشداردهنده   .14

کنید: باید  مراجعه  به  پزشک خود   آن   بروز 
لثه هنگام مسواک زدن از   خونریزی 

 وجود مدفوع سیاه رنگ
زیر جلدی  خونریزی 

 کبودی بی دلیل روی پوست
بینی از  بی دلیل   خونریزی 

قاعدگی در دوران  غیرطبیعی   خونریزی شدید و 
 درد یا تورم شکم

 پیدایش خون در ادرار
یبوست شدید  

یا خلط خونی  سرفه 
سرگیجه  

 سردرد شدید مداوم
یا تورم مفاصل  درد، سفتی 

استفراغ خونی  
یا فروسولفات مصرف  نکته: کسانیکه قرص آهن   
که  می شود  رنگ  سیاه  مدفوعشان  رنگ  نیز  می کنند 

نیست. داخلی  خونریزی  نشانه 
15. به صورت دوره ای هر 6 ماه یکبار آزمایش ادرار 

بدهید.  مدفوع  و 

شماره هشتصدوچهل وهشت   بیست وهشت خرداد هزار و چهارصدویک

 دکتر معصومه ابراهیمی توانی
دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای 
سالمت- عضو هیات علمی )استادیار( مرکز 

مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی



نگاهی به 9 باور تغذیه ای نادرست 

اصالحدرعادتهااصالحدرعادتها
یکی از باورهای تغذیه ای 
نادرستی که در میان بسیاری 
از افراد رایج است، این است 
که مصرف نمک دریا نسبت 
به مصرف نمک معمولی ضرر کمتری دارد. 
اما حقیقت این است که نمک دریا و نمک 
صورتی دارای مواد معدنی بیشتری نسبت به 
نمک معمولی هستند اما میزان سدیم موجود 
در آنها با میزان سدیم موجود در نمک معمولی 
تفاوت چندانی ندارد. یکی از دالیل تاکید 
متخصصان تغذیه بر کاهش مصرف نمک در 
طول روز، این است که میزان دریافت سدیم 
روزانه را کاهش بدهند و با این کار احتمال 
ابتال به فشار خون باال و عوارض ناشی از 
آن مانند بیماری های قلبی و کلیوی را کمتر 
باورهای تغذیه ای  از  کنند. متاسفانه بعضی 
نارست در میان مردم جهان رواج پیدا کرده اند، 
درحالی که همین باورها می توانند سالمت 
ادامه  بیندازند. در  افراد را به خطر  عمومی 
این مطلب در صفحه "سفره سالم" این هفته 
با رایج ترین باورهای تغذیه ای نادرستی که 

باید اصالح شوند، آشنا می شویم. 

1 همه چربی ها چاقمان می کنند، 
پس باید حذف شوند! 

یکی از نادرست ترین باورهای تغذیه ای رایج 
در میان بسیاری از افراد، مخصوصا کسانی 
که رژیم الغری دارند، این است که چربی ها 
کالری باالیی دارند و باید از برنامه غذایی کنار 
گذاشته شوند. هرچند که چربی ها دارای کالری 
بسیار باالیی هستند اما از آنجایی که همین 
چربی ها به عنوان سوخت بدن مورد استفاده 
قرار می گیرند و می توانند به بهبود عملکرد 
مغز و حفظ سالمت پوست ومو کمک کنند، 
بنابراین به هیچ وجه نباید از برنامه غذایی کنار 
گذاشته شوند. نکته مهم درباره چربی ها این 
است که چربی های ناسالم مانند چربی های 
ترانس که در روغن های جامد و کره مارگارین 
وجود دارند باید تا حد امکان از برنامه غذایی 
حذف شوند؛  مصرف چربی های اشباع که در 
منابع حیوانی وجود دارند، در برنامه غذایی 
محدود شود و در نهایت،  حجم چربی مصرفی 
روزانه از چربی های سالم تری مانند روغن های 
گیاهی،  روغن زیتون، روغن آووکادو، روغن 
کنجد، روغن هسته انگور و... باشد. به خاطر 
داشته باشید که حتی روغن های سالمی مانند 
روغن زیتون هم دارای کالری باالیی هستند و 
به هیچ وجه نباید در مصرف آنها زیاده روی کرد. 

2 میوه ها قند دارند، پس نباید 
میوه بخوریم! 

یکی دیگر از باورهای نادرست که در میان 
افراد بسیاری رواج دارد، این است که باید 
مصرف میوه ها را به دلیل قند موجود در آنها کنار 
گذاشت. این درحالی است که میوه ها حجم 
باالیی از ویتامین ها، امالح، آنتی اکسیدان ها و 
فیبر غذایی را در خود جای داده اند و مصرف 
روزانه آنها برای بهبود عملکرد سیستم ایمنی، 
سیستم مغزی ـ عصبی و سیستم قلبی ـ عروقی 
کامال ضروری است. اگر از سالمت کامل 
برخوردار هستید، می توانید روزانه 4 تا 5 واحد 
میوه مصرف کنید. هر واحد میوه حدودا معادل 

60 تا 100 گرم است. افراد مبتال به دیابت هم 
می توانند روزانه 2 تا 4 واحد از میوه هایی که 
قند کمتری دارند،  استفاده کنند. اگر میوه ها 
را به اندازه تعریف  شده مصرف کنید، هیچ 
مشکلی برای سالمت شما به وجود نمی آید. 

3 همه میان وعده  ها باعث اضافه وزن 
می شوند،  پس حذفشان کنیم! 

متاسفانه بسیاری از افراد به بهانه این که همه 
دریافتی  کالری  افزایش  باعث  میان وعده ها 
در طول روز و ابتال به اضافه وزن می شوند، 
 اقدام به حذف تمامی میان وعده ها می کنند. 
این درحالی است که مصرف یک میان وعده 
مناسب نه تنها باعث ابتال به اضافه وزن نمی شود 
مصرف  برای  شما  اشتهای  می تواند  بلکه 
وعده های غذایی اصلی را کنترل کند و به 

بهتر است در  تنظیم وزنتان کمک برساند. 
میان وعده صبح از یک نوع نوشیدنی گرم 
مانند چای یا قهوه همراه با یک نوع میوه 
خشک مانند خرما یا انجیر و همچنین یک 

تا دو عدد میوه فصل استفاده کنید. 
در میان وعده عصر هم می توانید از ماست یا 
شیر ترکیب شده با مغزدانه های خام، میوه های 
خام  آجیل های  یا  خشک  میوه های  فصل، 
کمک بگیرید. اگر شام را زود میل می کنید، 
می توانید حدود 1.5 تا 2 ساعت قبل از خواب 
نصف  مانند  دیگر  کوچک  میان وعده  یک 
لیوان شیر ولرم و یک عدد خرما هم داشته 
باشید. مصرف منظم و صحیح میان وعده ها 
خوردن  برای  شما  ولع  که  می شود  باعث 
وعده های  در  پُرکالری  و  چرب  غذاهای 

اصلی کاهش پیدا کند. 

4 کربوهیدرات ها کالری زیاد و 
پروتئین ها کالری کمی دارند،  پس 

کربوهیدرات ها را حذف کنیم! 
حذف مطلق کربوهیدرات از برنامه غذایی و 
جایگزین کردن پروتئین ها یا حتی چربی ها به جای 
آنها در سال های اخیر رواج زیادی پیدا کرده است. 
پروتئین های حیوانی همگی حاوی حجم باالیی 
از اسیدهای چرب اشباع هستند. بنابراین، مصرف 
فراوان پروتئین ها به جای کربوهیدرات ها برای 
رسیدن به تناسب اندام، جزو نادرست ترین رفتارها 
و عادت های تغذیه ای است. شاید این رفتار غذایی 
در کوتاه مدت آسیبی به شما نرساند، اما حذف مطلق 
یک گروه غذایی مانند کربوهیدرات ها و افزایش 
مصرف پروتئین ها و چربی ها می تواند به مرور زمان 

باعث افزایش کلسترول 
بد  چربی  خون، 

در  و  خون  فشار  خون،  تری گلیسرید  خون، 
نهایت ابتال به بیماری های قلبی ـ عروقی یا حتی 
حمله ها و سکته های قلبی در سنین پایین شود. 

5 آب میوه ها و سبزی ها خلوص 
بیشتری دارند، پس از آنها به جای خود 

میوه و سبزیجات استفاده کنیم! 
بعضی افراد تصور می کنند که آب میوه ها و سبزی ها 
دارای ارزش تغذیه ای باالتر و خلوص بیشتری 
نسبت به خود میوه ها یا سبزی های تازه و درسته 
هستند. این درحالی است که پس از فرایند آبگیری 
میوه ها، سبزی ها و صیفی ها، عمال پالپ آنها حذف 
می شود و فقط عصاره خالصشان در اختیار شما 
قرار می گیرد. شما با این کار قند و کالری باالتر 
و فیبر غذایی کمتری دریافت می کنید. یکی از 
اهداف گنجاندن میوه ها و سبزی ها در برنامه غذایی، 
افزایش دریافت فیبر غذایی به منظور بهبودبخشی 
به عملکرد سیستم گوارشی و تنظیم فشار خون، 
قند خون و کلسترول خون است. به همین 
دلیل هم مصرف آب میوه ها، سبزی ها 
محصوالت  به جای  صیفی ها  یا 
کامل به هیچ وجه برای همیشه 
توصیه نمی شود. اگر فردی 
به مشکالت گوارشی یا 
بیماری های خاصی مبتال 
پزشک  دستور  به  و  باشد 
نباید از میوه ها و سبزی های کامل 
استفاده کند، می تواند تحت نظر پزشک 
و برای مدت زمان کوتاه به استفاده از آب این 

محصوالت غذایی ادامه دهد. 

6 صبحانه اهمیت خاصی ندارد، پس 
آن را از برنامه غذایی کنار می گذاریم! 

افراد در سراسر جهان،  از  متاسفانه بسیاری 

اهمیت چندانی به وعده صبحانه نمی دهند و 
به بهانه خواب آلودگی یا کمبود وقت، این وعده 
غذایی مهم را کنار می گذارند. صبحانه وعده 
اول روز است که می تواند انرژی مورد نیاز بدن 
را در طول روز تامین کند. بنابراین، حذف این 
وعده غذایی ارزشمند نه تنها به هیچ وجه توصیه 
نمی شود، بلکه پیشنهاد متخصصان تغذیه این 
است که در وعده صبحانه حتما یک واحد 
کربوهیدرات مانند نان سبوس دار، یک واحد 
پروتئین مانند شیر، پنیر یا تخم مرغ،  مقداری از 
مغزها و دانه های خام و یک تا دو واحد از میوه ها، 
سبزی ها یا صیفی ها مصرف شود. رعایت این 
الگوی غذایی در وعده صبحانه می تواند مغز را 
هرچه سریع تر از حالت خواب آلودگی خارج 
کند و باعث بهبودی در تمرکز و انرژی در 

طول روز شود. 

7 زرده تخم مرغ کلسترول دارد، پس 
فقط سفیده تخم مرغ را مصرف کنیم! 

یکی از باورهای تغذیه ای بسیار نادرست در میان 
جوامع مختلف این است که زرده تخم مرغ به دلیل 
داشتن کلسترول باال باید از برنامه غذایی کنار 
گذاشته شود. این درحالی است که تحقیقات اخیر 
ثابت کرده اند که مصرف زرده تخم مرغ )علی رغم 
داشتن کلسترول( نه تنها نمی تواند باعث افزایش 
کلسترول خون شود بلکه می تواند چربی خوب 
خون یا همان HDL را هم افزایش دهد. بد 
نیست بدانید که زرده تخم مرغ حاوی حجم 
بسیار باالیی از کاروتنوئیدها، اسیدهای چرب 
ضروری، ویتامین های A، E، D و K است. از 
طرف دیگر، زرده تخم مرغ ترکیبی به نام کولین 
را در خود جای داده است که می تواند برای 
بهبود عملکرد مغز و کبد بسیار مفید باشد و 
باعث کاهش التهاب در بدن شود. تمامی افراد 
می توانند روزانه یک عدد تخم مرغ مصرف کنند. 

8 مصرف شام باعث اضافه وزن 
می شود، پس شام را از رژیم غذایی 

حذف می کنیم! 
متاسفانه بسیاری از خانواده ها به بهانه این که در 
ساعات پایانی شبانه روز فعالیت فیزیکی چندانی 
ندارند، اقدام به حذف وعده غذایی شام می کنند تا 
کالری کمتری دریافت کرده باشند و به اضافه وزن 
مبتال نشوند. این درحالی است که حذف شام 
عمال بدن را در یک حالت گرسنگی بیش  از 
12 ساعته )فاصله بین ناهار تا صبحانه روز بعد( 
قرار می دهد. وقتی که بدن بیشتر از 6 تا 7 ساعت 
مواد غذایی مورد نیاز برای سوخت وسازش را 
دریافت کند، حس می کند که در حالت قحطی 
قرار دارد و در این شرایط اقدام به ذخیره سازی 
چربی ها برای روز مبادا می کند. در چنین حالتی،  
ولع بدن برای مصرف خوراکی های شیرین و 
چرب در وعده بعدی شدیدا باال می رود و شما 
به جای خوردن یک صبحانه سالم به خوراکی هایی 
مانند انواع کیک و کلوچه، غذاهای سرخ کردنی و 
دیگر گزینه های غذایی ناسالم تمایل بیشتری پیدا 
می کنید. درنهایت، اینکه اگر این عادت تغذیه ای 
نادرست را برای طوالنی مدت ادامه بدهید، بدن 
برای تامین انرژی به سوزاندن بافت های عضالنی 
روی می آورد، درحالی که این کار به مرور زمان 

باعث تحلیل عضالنی شما خواهد شد.
eatthis :منبع

 ترجمه: 
ندا احمدلو 

9   نوشیدن آب باعث نفخ می شود، پس کمتر آب بنوشیم!   نوشیدن آب باعث نفخ می شود، پس کمتر آب بنوشیم! 
برخی از افراد با نوشیدن آب دچار نفخ یا احساس پُری معده می شوند و بنابراین 
تصمیم می گیرند که نوشیدن آب را کنار بگذارند. این درحالی است که نفخ یا 
مشکالت گوارشی به خود آب ربطی ندارد بلکه به رفتار نادرست خود افراد مرتبط 

می شود. مثال ممکن است که شما بعد از خوردن یک وعده غذای سنگین ناگهان یک 
لیوان آب سرد بنوشید یا بالفاصله پس از خوردن میوه یک لیوان پُر از آب سر بکشید. در 

این صورت ممکن است تعادل ترشح اسید معده را مختل کنید و دچار مشکالت گوارشی 
شوید. از این  رو، به جای حذف آب و مشکالت ناشی از آن مانند کم آبی بدن، کاهش تمرکز، ایجاد 

خستگی مزمن و ضعف سیستم ایمنی، بهتر است که اوقات مناسب تری را برای نوشیدن آب در نظر 
بگیرید. در واقع، بهتر است که آب مصرفی شما ولرم و مایل به خنک باشد و حدود یک ساعت قبل یا بعد 

از وعده های غذایی اصلی هم مصرف نشود تا از شکل گیری مشکالت گوارشی جلوگیری کنید.

بسیاریازافراد
بهبهانهاینکه

همهمیانوعدهها
باعثافزایش

کالریدریافتیدر
طولروزوابتال
بهاضافهوزن

میشوند،اقدام
بهحذفتمامی
میانوعدهها
میکنند.این
درحالیاست
کهمصرف

یکمیانوعده
مناسبنهتنها
باعثابتالبه
اضافهوزن

نمیشودبلکه
میتوانداشتهای
شمابرایمصرف
وعدههایغذایی
اصلیراکنترل
کندوبهتنظیم
وزنتانکمک

برساند
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برای تهیه کتاب راهنمای ملی سالمت خانواده مبلغ یکصدو بیست 
هزارتومان )قیمت کتاب ۱۵۰ هزارتومان است که پس از کسر ۲۰٪ تخفیف 

۱۲۰هزارتومان می شود( به شماره حساب 9ـ۲۱۲۱ـ8۱۱ کد ۱۲۰۱
بانک پارسیان شعبه داودیه، شماره شبا: 

 IR46-۰۵4۰-۱۲۰۱-8۱۱۰-۰۰۰۲-۱۲۱۰-۰9
به نام موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ )نشریه سالمت( واریز نموده 

و تصویر آن را به شماره همراه  ۰9۱۲9۲4۳84۳ واتساپ کنید

۳4۵ جلد تاکنون منتشر شده است بیش از ۰۰۰
پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ پزشکی ایران

20درصد 

ف تا پایان 
تخفی

شهریور 1401



با گذشت کمتر از 6 هفته از شناسایی اولین 
مورد آبله میمون در جهان، تعداد مبتالیان به 
1088 نفر در 29 کشور جهان رسید. اولین 
مورد شناسایی بیماری از مسافر انگلیسی 
بود که از نیجریه به انگلستان باز می گشت 
درحالی که به ضایعات پوستی تناسلی آبله 
میمون مبتال بود. با شناسایی 73 مورد جدید 
در انگلستان تعداد این بیماران در آن کشور 
به 287 نفر رسید و گزارش چند مورد جدید 
از آمریکا نیز تعداد مبتالیان را به 35 مورد 
در آن کشور افزایش داد. این نخستین بار 
است که شرایط برای انتشار گسترده و انتقال 
فرد به فرد وسیع در جهان برای این بیماری 

ویروسی فراهم شده است.

در طغیان بیماری های واگیر نوپدید و بازپدید 
گاهی روند سرایت بیماری به گونه ای رقم 
می خورد که باعث تحولی در دانسته های علمی 
می شود و با توجه به آنکه جامعه بشری هنوز در 
حال دست و پنجه گرم کردن با کروناست، بهتر 
است هشیارانه تر عمل کنیم. آخرین پژوهش ها 
در مورد آبله میمونی در انسان در حدود 30 
سال قبل در طی سال های 1986-1981 انجام 
شده است و فرض بر این بود که با کاهش 
نسبت ارتوپاکس ویروس ها و در اثر توقف 
کمپین واکسیناسیون آبله خطر ابتال به این نوع 
از ویروس ها افزایش پیدا کرده است. اما افزایش 
انسان  ها در  میمونی در  آبله  بروز  دار  معنی 
از حدود  جمهوری دموکراتیک کنگو، پس 
30 سال از توقف کمپین های واکسیناسیون آبله 
توجه همگان را به خود جلب کرد. بطوری که 
به یکباره بروز آبله میمون در این منطقه حدود 
20 برابر افزایش یافته بود. هرچند این بیماری 
خودمحدود شونده است؛ اما در موارد شدید 
که معموال در کودکان اتفاق می افتد و به دوز 
اولیه  )viral load(آلودگی و شرایط سالمت 
کودک وابسته است، گاهی شرایط رو به وخامت 
می رود. البته وجود بیماری/بیماری های زمینه ای 
به ویژه نقص ایمنی می تواند تاثیر بسزایی بر 
روند بیماری و تعداد فوتی ها داشته باشد. از 
عوارض ثانویه ابتال به آبله میمونی نیز می توان از 
عفونت های ثانویه دیگر، برونکوپنومونی)ذات 
الریه(، عفونت خون )سپسیس(، عفونت مغز 
)آنسفالیت( و عفونت قرنیه با احتمال از دست 

دادن بینایی اشاره کرد.

عالئم آبله میمونی
عالیم اولیه بیماری همانند نشانه های آنفلوانزا 
و کروناست .شایع ترین عالمت، راش پوستی 
با شیوع 100 درصد است. راش های پوستی، 

بیشتر در سر و صورت دیده می شود، گرچه 
می تواند تمام بدن را درگیر کند. راش ها سریعا 
به وزیکول تبدیل می شوند که با گذشت زمان 
تعداد آنها افزایش پیدا می کند و رنگ شان 
به سمت زردی می گراید. در موارد شدید، 
این ضایعات می توانند تا حدی پیش بروند 
بین  از  را  از پوست  که قسمت های زیادی 
ببرند. تب، سردرد، خارش)معمول نیست( 
و لنفادنوپاتی)التهاب غدد لنفاوی( از دیگر 

عالئم بیماری آبله میمون هستند.
انتقال ویروس توسط تماس مستقیم انسان با 
حیوان، با انسان یا با اشیا آلوده به ویروس اتفاق 
می افتد.  همچنین ویروس از طریق پوست آسیب 
دیده، تنفس هوای آلوده به ذرات حاوی ویروس 
و یا ترشحات مخاطی )چشم، بینی یا دهان( 
منتقل می شود. هرچند انتقال حیوان به انسان 
می تواند از طریق گاز گرفتگی، خراشیدگی از 
طریق ناخن حیوان، تماس با گوشت حیوان 
مبتال حین آماده سازی گوشت یا تماس با هر 
قسمت از بدن و یا محل زندگی و بستر حیوان 

صورت پذیرد. حدود 9۵ درصد موارد بر 
روی صورت،  ۷۵ درصد موارد بر 

کف دست و کف پا و 30 درصد  
موارد بر دستگاه تناسلی تاثیر 

می گذارد. 
حد  تا  همچنین، 

متوسط و روبه 

باال، غشای مخاطی دهان را درگیر می کند.  
این ویروس در موارد شدید باعث نابینایی 
می شود. موارد شدید این بیماری بیشتر در 
بین کودکان اتفاق می افتد و شدت بثورات 
به میزان قرار گرفتن در معرض ویروس و 

وضعیت جسمانی فرد مربوط می شود.

تغذیه موثر در هنگام بیماری
آبله مرغان و آبله میمونی دو بیماری ویروسی 
هستند که عالیم آنها به هم نزدیک هست ) بجز 
چند مورد( به همین دلیل شاید فعال بتوان رژیم 
غذایی مناسب آبله مرغان را برای این بیماری 
جدید هم توصیه کرد. قطعا سازمان های متولی 
امر تجربه های کشورهای درگیر را رصد کرده 
و بزودی راهنمای بالینی تغذیه در بیماران 
مبتال به این بیماری را ابالغ خواهند کرد اما 
در این مرحله عمل به توصیه های زیر ممکن 
باشد. چرا که یک  تا حدی راهگشا  است 
رژیم غذایی مناسب می تواند نقش ویژه ای 

در پیشگیری و درمان آبله داشته باشد. 
در آبله مرغان و آبله میمونی جوش های 
فراوانی در سراسر بدن بیمار ایجاد 
می شود. بیمار باید از استراحت 
مراقبت های  و  فراوان 
کمکی بهره مند شود. 
یکی از بخش های 
اساسی روند 

درمانی این بیماری، وعده های غذایی کامل است. 
در آبله مرغان معموال اشتهای بیمار از بین نمی رود 
بنابراین، یک رژیم غذایی مناسب برای تقویت 
سیستم ایمنی بدن و تامین ریز مغذی ها و درشت 

مغذی ها قابل اجراست.
برای این منظور، یک رژیم غذایی حمایتی با 
تاکید بر موارد زیر را باید در نظر گرفت که 
مشتمل بر تبعیت از رژیم غذایی است که به ارتقاء 
سیستم ایمنی، هیدراته کننده بدن )آب رسان(، 
ترمیم بافت های درگیر به ویژه پوست و کاستن 

از التهاب حاصل از بیماری توجه می کند.
در کل، مصرف غذاهای با خواص ضدویروسی 
در زمان بیماری بسیار توصیه می شود، بنابراین 
اکسیدانی(،  آنتی  خواص  )بخاطر  زردچوبه 
ویتامین ث )یک ضد ویروس قوی(، روی 
)کوآنزیم بسیاری از واکنش های متابولیک در بدن 
و جزو موثر سیستم دفاعی آن(، نوشیدنی های 
پروبیوتیک  ماست  آنتی اکسیدان ها،  حاوی 
)ماست پروبیوتیک طبیعی در اتقای سیستم ایمنی 
بدن کمک کننده است( و ماهی )ماهی چرب( 

از جمله موارد پیشنهادی محسوب می شوند.
به ویژه  گوشت ها  مانند  پروتئینی  منابع 
گوشت های سفید که در کاهش التهاب نیز 
موثرند و حتی پنیر و شیر ارگانیک، میوه های 
هسته دار نظیر انبه، زردآلو، گیالس، آووکادو، 
سیب، گالبی، انجیر و آناناس از دیگر مواد 
غذایی مفید هستند. سبزیجاتی نظیر پیاز و سیر 
به دلیل خاصیت ضدویروسی و ضدهیستامینی 
نیز می توانند تا حدی در رژیم غذایی مبتالیان 

به آبله گنجانده شوند. 
گاهی آبله با تب همراه است، بنابراین در این 
مرحله آب رسانی به بدن اهمیت ویژه ای دارد. 
همچنین، مصرف غذا های مفید برای سالمت 
پوست هم الزم است بنابراین، مصرف میوه های 
با رنگ روشن و سبزیجات )برای دریافت 
ویتامین C ،A ،E(، گوشت گاو و بره، اسفناج 
و قارچ )برای دریافت روی مورد نیاز بدن(، 
روغن زیتون، آووکادو و ماهی چرب )برای 

دریافت چربی های سالم( توصیه می شود.
جوش های آبله مرغان همراه با خارش هستند 
اما در مورد جوش های آبله میمونی این مورد 
به صورت عموم صادق نیست. با این حال، 
مصرف ضدهیستامین ها می تواند تا حدودی 
مفید باشد. در همین راستا سوپ کلم، کلم 
بروکلی، اسفناج، فلفل، انبه، کیوی، سیب و 

توت فرنگی پیشنهاد می شود. 
 

خوراکی های ممنوعه 
در کل باید انواع غذاهای شور)شور و خیار 
شور(، تند)فلفل و ادویه جات تند مانند کاری( 
و اسیدی از برنامه غذایی بیمار حذف شود زیرا  
در صورت وجود جوش در داخل دهان، این 
خوراکی ها موجب تحریک آنها شده و از سویی 
باعث دفع آب از بدن خواهند شد که بار کلیوی 
این بیماران را افزایش خواهد داد. غذاهای آماده 
یا فست فودها، غذاهای چرب و نوشیدنی  های 

صنعتی هم در زمان بیماری نباید مصرف شود.

نگاهی به نکات تغذیه ای موثر برای بیماران مبتال به آبله میمونی

اولویت اول؛ تقویت سیستم ایمنی با غذااولویت اول؛ تقویت سیستم ایمنی با غذا
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منابع پروتئینی 
مانند گوشت ها 

به ویژه 
گوشت  سفید 

در کاهش 
التهاب موثرند 

و به همراه 
سبزیجاتی نظیر 

پیاز و سیر 
که خاصیت 

ضدویروسی و 
ضدهیستامینی 

دارند، در 
کنار میوه های 

هسته دار نظیر 
انبه، زردآلو و 
گیالس توصیه 
می شود که در 

رژیم غذایی 
مبتالیان به آبله 

گنجانده شوند

30 درصد خانواده های ایرانی با 
 کمبود دریافت انرژی مواجه هستند! 

با افزایش قیمت 
منابع پروتئینی به ویژه 
پروتئین های حیوانی 
مرغ،  گوشت،  مثل 
لبنیات،  تخم مرغ و 
دسترسی خانوار به این مواد غذایی کم  می شود. به تدریج 
این مواد غذایی از سفره خانوار حذف می شود و هم اکنون، 

دهک های با درآمد پایین با مشکل مواجه هستند.
تورم می تواند بر سرعت سوء تغذیه اثر بگذارد و از آنجایی که 
سطح درآمد متناسب با وضعیت تورم نیست، در نتیجه توزیع 
فقر، سفره خانوار های کم درآمد را کوچک و کوچک تر می کند 
تا جایی که سوء تغذیه در جامعه شکل می گیرد. از این رو، اگر 
به دهک کم درآمد جامعه در تامین مواد غذایی کمک نشود، 

منجر به بروز سوء تغذیه خواهد شد. 
گروه هایی که در برابر سوء تغذیه آسیب پذیر هستند بیشتر 
کودکان زیر ۵ سال )به دلیل حضور در سن رشد(، کودکان 
هستند.  جنین(  رشد  )جهت  باردار  مادران  و  بلوغ  سن  در 
این گروه ها باید تغذیه مناسب داشته باشند و هر روز مقدار 
استانداردی از ریزمغذی ها به بدنشان برسد. اگر به دلیل گرانی، 
در به دست آوردن این مواد غذایی خللی ایجاد شود، سوء 

تغذیه در جامعه ایجاد خواهد شد.
برای پیشگیری از ایجاد سوء تغذیه، دبیرخانه شورای عالی 
سالمت و امنیت غذایی در حال بررسی پیشنهاد ارائه کاالبرگ به 
خانوار های کم درآمد است تا بتوانند از این طریق، اقالم غذایی 
گران را تهیه کنند. این پیشنهاد پس از بررسی های نهایی، به دولت 
ارائه داده می شود و دولت وظیفه دارد از مردم حفاظت کند و 

امیدواریم 
نیز  طرح  این  با 

موافقت شود.
در  تغذیه  سوء  آمار  البته 
کشور نگران کننده نیست اما 
پیدا کند، اوضاع نگران کننده  ادامه  اقتصادی  این وضع  اگر 
خواهد شد. شیوع سوء تغذیه، در بچه های زیر پنج سال شایع 
نیست و حدود ۴ تا ۵ درصد است اما با این وجود، آمار دو 
افزایشی  اتفاق یک روند  سال گذشته نشان می دهد که این 
داشته است. بیشترین آمار سوء تغذیه در مناطق محروم کشور 
از جمله استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، 
خراسان جنوبی و... است و طبق گزارشی که انستیتو تحقیقات 
تغذیه ارائه کرده است، 30 در صد خانوار های کشور با کمبود 

دریافت انرژی روزانه مواجه هستند.
در این میان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در 
و  آموزش  وزارت  با  مناطق محروم  در  رایگان  تغذیه  طرح 
شیوع  از  اینکه  هدف  با  طرح  این  دارد.  همکاری  پرورش 
سوء تغذیه در کودکان در مناطق محروم جلوگیری کند اجرا 
می شود. البته چندسالی است که برنامه شیر مدرسه به دلیل 
کمبود اعتبارات اجرا نمی شود در صورتی که بخشی از نیاز های 
تغذیه ای پروتئینی دانش آموزان از این طریق تامین می شد و 
پیگیر هستیم که از ابتدای سال تحصیلی امسال در مدارس 

کشور برنامه شیر مدرسه مجددا اجرا شود.
منبع: خبرگزاری صدا وسیما

  دکتر مجید حسن قمی
متخصص تغذیه و نایب 

رییس انجمن تغذیه ایران

 دکتر زهرا عبداللهی
متخصص تغذیه 

و مدیرکل دفتر بهبود 
تغذیه وزارت بهداشت



شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذيه« باشید. كافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد. روشي كه سوژه هاي »میزگرد تغذيه« براي كاهش يا افزايش 
وزن خود ارائه مي دهند لزوما مورد تايید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

: خانم اسماعیل زاده! ابتدا یک توضیح کلی درباره شرایط 
عمومی خود و دلیل گیاهخوار شدن تان به ما ارائه می دهید؟ 

من از حدود 26-27 سالگی تا همین 2 سال پیش، بیماری های فراوانی 
مانند کبد چرب، کیست تخمدان، مشکالت کلیوی و مشکالت گوارشی 
مانند ریفالکس و احساس مداوم پُری سر دل داشتم. در دوران دانشجویی، 
فست فود و گوشت های کبابی زیاد مصرف می کردم. در طول روز، 
حجم باالیی از شیر و لبنیات هم مصرف می کردم اما میزان مصرف 
میوه ها و سبزی ها در برنامه غذایی ام بسیار محدود بود. به همین دلیل 
هم بدنم بسیار ملتهب شده بود و عالوه بر مشکالت داخلی، دچار 
بیماری های التهابی پوستی هم شده بودم. از این رو، حدود 2 سال پیش 

بود که با خواندن برخی مقاالت تصمیم گرفتم که گیاهخوار شوم. 
: دقیقا در مقاالتی که خواندید، چه مطالبی ذکر شده بود؟ 
من با خواندن این مقاالت متوجه شدم که مصرف شیر و لبنیات، 

تخم مرغ و گوشت های مختلف می تواند باعث افزایش التهاب در 
بدن و ابتال به بیماری های مختلف شود. از این رو، تصمیم گرفتم 
که یک روزه مصرف تمامی منابع حیوانی را از رژیم غذایی ام کنار 
بگذارم. االن حدود 2 سال است که هر روز صبح ناشتا آب کرفس 
مصرف می کنم و در طول روز هم فقط با میوه ها و سبزی های 

مختلف تغذیه می کنم. 
: یعنی درحال حاضر شما رژیم خام گیاهخواری دارید؟ 
سبزی  و  میوه  فقط  هفته  روزهای  بیشتر  که  هرچند  کامال؛  نه 
خام مصرف می کنم، اما یک روز در هفته هم برنج پخته شده با 
سبزیجات یا سیب زمینی آب پز در کنار میوه ها و سبزی های دیگر 
می خورم. در رژیم غذایی این دو سال اخیرم مغزدانه های خام 
هم به وفور وجود داشته اند. من فکر می کنم که با همین میوه ها، 
سبزی ها و مغزدانه ها توانسته ام تمامی نیازهای بدنم را تامین کنم. 

: مشکالتی که داشتید، با رژیم گیاهخواری برطرف شده اند؟ 
بله کامال؛ مشکل کبد چرب، مشکالت گوارشی و مشکالت پوستی 
من همگی مدتی بعد از شروع گیاهخواری برطرف شدند و درحال 
حاضر بدون مصرف هیچ نوع مکملی دچار کمبود تغذیه ای نیستم 
و قد و وزن ایده آلی هم دارم. از این رو، از تصمیمی که گرفته ام 
راضی هستم و فکر می کنم که می توانم این برنامه غذایی را تا 
پایان عمر ادامه بدهم. من با مصرف روزانه میوه ها و سبزی های 
خام توانستم که کبد چرب را درمان کنم و متوجه شدم که استفاده 
از میوه ها و سبزی های فراوان به پاکسازی بدن از سموم مختلف 
اطرافم هستند،  در  که  افرادی  تمام  به  این رو،  از  کمک می کند. 
همیشه توصیه می کنم که برای پاکسازی بدنشان از سموم مختلف 
حتما مصرف تمامی منابع غذایی حیوانی را کنار بگذارند و به 

استفاده از میوه ها، سبزی ها و مغزدانه های خام روی بیاورند.

خانماسماعیلزادهخانماسماعیلزادهکهکه22سالاستازرژیمگیاهخواریپیرویمیکند،میگوید:سالاستازرژیمگیاهخواریپیرویمیکند،میگوید:

با حذف شیر و لبنیات، التهاب بدنم کاهش پیدا کرد!با حذف شیر و لبنیات، التهاب بدنم کاهش پیدا کرد!

6توصیهتغذیهای
بهافرادگیاهخوار

 دکتر ایرج خسرونیا/ رئیس انجمن متخصصان داخلی ایران

نگاه متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش

در »میزگرد تغذیه« این شماره میزبان »زهرا اسماعیل زاده«، 39 ساله هستیم که به دلیل 
مشکالتی که در سال های اخیر داشته اند، تصمیم گرفته اند تا رژیم گیاهخواری را انتخاب 
کنند. خانم اسماعیل زاده تاکید دارند که پس از گیاهخوار شدن همه مشکالتشان برطرف شده 
است و حاال قد و وزن ایده آلی دارند. در ادامه این مطلب، بیشتر با ایشان درباره وضعیت 
فعلی ایشان صحبت می کنیم و نظر کارشناسان سالمت را هم درباره خانم اسماعیل زاده جویا می شویم. 

 ندا احمدلو 

»میزگردتغذیه«دربارهرژیمغذاییزهرااسماعیلزاده
باحضوردکترسیدعلیکشاورزمتخصصتغذیه

ودکترایرجخسرونیامتخصصداخلی

22 سال با رژیم  سال با رژیم 
گیاهخواری گیاهخواری 
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پرسش  اولین  به عنوان  دکتر!  آقای   :
این که نظر کلی شما درباره روند تغییر رژیم 

چیست؟  اسماعیل زاده  خانم  غذایی 
اگر بخواهم خیلی واضح صحبت کنم، باید بگویم 
که رفتارهای غلط تغذیه ای در خانم اسماعیل زاده 
باعث ابتالی ایشان به کبد چرب، کیست تخمدان، 
مشکالت پوستی و مشکالت گوارشی شده بود. 
خود خانم اسماعیل زاده می گویند که در دوران 
دانشجویی به مصرف فست فودها و گوشت های 
کبابی عالقه زیادی داشتند. اگر فردی رژیم غذایی 
مناسبی داشته باشد و در طول روز هم از همه 
گروه های غذایی به شکل صحیح استفاده کند، 
دچار چنین مشکالتی نمی شود و الزم نیست که 
تمامی منابع غذایی حیوانی را از رژیم غذایی کنار 
بگذارد. مثال مصرف دو وعده ماهی، یک وعده 
گوشت قرمز و دو وعده مرغ در طول هفته به 
این شرط که با روش هایی مانند بخارپز، فرپز، 
آب پز یا کبابی )بدون استفاده از شعله مستقیم( 
سالمت  برای  مشکلی  نه تنها  باشند،  شده  تهیه 
بدن به وجود نمی آورند بلکه می توانند به تامین 
نیاز بدن هم کمک  امالح و ویتامین های مورد 
کنند. بنابراین، خانم اسماعیل زاده به جای این که 
به طور ناگهانی تصمیم بگیرند تمامی منابع غذایی 
حیوانی را از رژیم غذایی خودشان کنار بگذارند 
باید با مشورت یک متخصص تغذیه حتما برای 

اصالح رژیم غذایی خود اقدام می کردند. 
که  می گویند  اسماعیل زاده  خانم   :
براساس مقاالتی که خوانده اند، متوجه شده اند 
که مصرف شیر و لبنیات باعث افزایش التهاب 
در بدن می شود و به همین دلیل هم استفاده 
نظر  کنار گذاشته اند.  را  منابع غذایی  این  از 

شما در این مورد چیست؟ 
ثابت  که  نداریم  معتبری  علمی  منبع  هیچ  ما 
کرده باشد مصرف شیر و لبنیات می تواند باعث 
افزایش التهاب در بدن شود. چند مقاله محدود 
نمی توانند در علم تجربی به عنوان منبع موثق و 

قابل  اتکا در نظر گرفته شوند. مقاالت علمی در 
صورتی به منبع قابل استناد تبدیل می شوند که 
تحقیقات فراوانی، یافته های موجود در آنها را 
لبنیات  اثبات رسانده باشد. در مورد شیر و  به 
بهتر است این نکته را بدانید که بلندقدترین و 
تنومندترین مردم جهان که مردم هلند، آلمان و 
400 و   ،480 به ترتیب سالیانه  فرانسه هستند، 
380 لیتر )به ازای هر نفر( شیر مصرف می کنند. 
ثروتمند حدود  این رقم در کشورهای صنعتی 
شیر  مصرف  که  بود  قرار  اگر  است.  لیتر   320
در  بیماری  و  التهاب  افزایش  باعث  لبنیات  و 
بدن شود، امروزه مردم هلند جزو بلندقدترین 
برایتان  شاید  نبودند.  جهان  مردم  سالم ترین  و 
جالب باشد که بدانید میانگین مصرف شیر در 
ایران حدود 80 لیتر به ازای هر نفر در طول سال 
بود که ما قصد داشتیم این رقم را به 160 لیتر 
اقتصادی  شرایط  متاسفانه  اما  برسانیم  سال  در 

باعث شد که این عدد به 60 لیتر و حتی کمتر 
تاکید  هم  باز  ترتیب،  این  به  کند.  سقوط  هم 
برنامه غذایی سالم، صحیح  می کنم که در یک 
و اصولی به هیچ وجه شیر و لبنیات حذف شدنی 
نیستند و ما همیشه به همه افراد توصیه می کنیم 
2 لیوان شیر در کنار ماست  که روزانه حداقل 

کنند.  پنیر مصرف  و 
دارند  تاکید  اسماعیل زاده  خانم   :
ایده آل  به قد و وزن  از گیاهخواری  بعد  که 
رژیم های  از  پیروی  شما  نظر  به  رسیده اند. 
گیاهخواری تا چه اندازه می تواند در تناسب 

باشد؟  اندام موثر 
که  افرادی  سایر  و  اسماعیل زاده  خانم  شرایط 
گمان می کنند تناسب اندام ایده آلی دارند، باید 
از نظر علمی بررسی شود. گاهی اوقات ما از 
وزن  و  قد  که  می کنیم  تصور  ظاهرمان  روی 
ایده آلی داریم اما بعد از بررسی های الزم معلوم 

می شود که حجم عضالت بدنمان کمتر از حجم 
چربی های بدن است. در چنین شرایطی ممکن 
ترکیب  اما  باشیم،  داشته  ما وزنی طبیعی  است 
بدنمان طبیعی نباشد درحالی که همین غیرطبیعی 
آینده  سال های  در  می تواند  بدن  ترکیب  بودن 
 2 نوع  دیابت  به  ابتال  یا حتی  مشکالت کبدی 

را به دنبال داشته باشد. 
خانم  این که  درباره  شما  نظر   :
اسماعیل زاده می گویند بعد از رژیم گیاهخواری 
تمام  و  ندارند  خاصی  تغذیه ای  کمبود  هیچ 

مشکالتشان هم برطرف شده، چیست؟ 
خانم  نادرست  تغذیه ای  رفتارهای  از  یکی 
فست فودها  مصرف  به  عادت  اسماعیل زاده، 
همین  گذاشتن  کنار  که  درحالی  است،  بوده 
عادت نادرست می تواند به برطرف شدن بیماری 
کند.  بیماری های گوارشی کمک  یا  کبد چرب 
اگر خانم اسماعیل زاده رفتارهای تغذیه ای خود 

را اصالح می کردند و در طول روز هم از میوه 
و سبزی کافی در کنار سایر منابع غذایی سالم 
کمک می گرفتند، باز هم بیماری هایشان درمان 
می شد و نیازی به گیاهخواری مطلق نداشتند. از 
طرف دیگر، این خانم می گویند که هیچ کمبود 
بدانید  است  بهتر  اما  ندارند  خاصی  تغذیه ای 
نوعی  B12 که کمبود آن می تواند  که ویتامین 
کم خونی را به دنبال داشته باشد، در هیچ کدام از 
منابع گیاهی موجود نیست. این ویتامین می تواند 
5 سال در بدن ذخیره شود. خانم  تا   3 حدود 
گیاهخوار  که  است  سال   2 تازه  اسماعیل زاده 
شده اند. بنابراین، ممکن است تا 3 سال دیگر هم 
متوجه کمبود ویتامین B12 نشوند. هرچند که 
ما مخالف رژیم های گیاهخواری اصولی نیستیم 
برای  باید  اسماعیل زاده  مانند خانم  افرادی  اما 
گیاهخواری  از  ناشی  مشکالت  از  پیشگیری 
غیراصولی و پیشگیری از کم خونی یا مشکالت 
ـ عصبی ناشی از کمبود ویتامین B12 حتما  مغزی 
رژیم غذایی خود را با مشورت یک متخصص 
تغذیه تنظیم کنند تا دچار عوارض خاصی نشوند. 
اینکه  پرسش،  آخرین  به عنوان   :
به  اسماعیل زاده  خانم  مانند  افراد  از  خیلی 
ناشتا  به صورت  کرفس  آب  روزانه  مصرف 
روی  مختلف  سموم  از  بدن  پاکسازی  برای 
می آورند، نظر شما درباره این کار چیست؟ 
است.  تنوع  و  تناسب  تعادل،  علم  تغذیه،  علم 
زیاده روی و افراط در مصرف هیچ ماده غذایی 
خاصی، حتی مواد غذایی سالم، در علم تغذیه 
در  باید  مواد غذایی  تمامی  و  نمی شود  توصیه 
حد متعادل و متناسب مصرف شوند. از طرف 
و  پایه  به هیچ وجه  پاکسازی  رژیم های  دیگر، 
اساس علمی ندارند. بدن یک فرد سالم دارای 
کبد وظیفه  این  که  است، درحالی  کبدی سالم 
بنابراین،  دارد.  عهده  بر  را  بدن  از  دفع سموم 
هیچ رژیم بیرونی یا خاصی برای پاکسازی بدن 

از سموم مختلف وجود ندارد.

تاکیدتاکیددکترسیدعلیکشاورزدکترسیدعلیکشاورزبهسوژه»میزگردتغذیه«بهسوژه»میزگردتغذیه«

رفتارهای نادرست تغذیه ای خود را اصالح کنید!رفتارهای نادرست تغذیه ای خود را اصالح کنید!
مصرف دو وعده ماهی، مصرف دو وعده ماهی، 
یک وعده گوشت قرمز یک وعده گوشت قرمز 

و دو وعده مرغ در طول و دو وعده مرغ در طول 
هفته به این شرط که با هفته به این شرط که با 

روش هایی مانند بخارپز، روش هایی مانند بخارپز، 
فرپز، آب پز یا کبابی )بدون استفاده فرپز، آب پز یا کبابی )بدون استفاده 
از شعله مستقیم( تهیه شده باشند، از شعله مستقیم( تهیه شده باشند، 

نه تنها مشکلی برای سالمت بدن به وجود نه تنها مشکلی برای سالمت بدن به وجود 
نمی آورند بلکه می توانند به تامین امالح نمی آورند بلکه می توانند به تامین امالح 
و ویتامین های مورد نیاز بدن هم کمک و ویتامین های مورد نیاز بدن هم کمک 

کنند. بنابراین، خانم اسماعیل زاده به جای کنند. بنابراین، خانم اسماعیل زاده به جای 
این که به طور ناگهانی تصمیم بگیرند این که به طور ناگهانی تصمیم بگیرند 

تمامی منابع غذایی حیوانی را از رژیم تمامی منابع غذایی حیوانی را از رژیم 
غذایی خودشان کنار بگذارند باید با غذایی خودشان کنار بگذارند باید با 

مشورت یک متخصص تغذیه حتما برای مشورت یک متخصص تغذیه حتما برای 
اصالح رژیم غذایی خود اقدام می کردنداصالح رژیم غذایی خود اقدام می کردند

  

خانم اسماعیل زاده مانند خیلی از افراد دیگر تصمیم گرفته اند 
که گیاهخوار شوند. تا اینجای کار مشکلی وجود ندارد اما 
اگر ایشان می خواهند که گیاهخواری همراه با سالمت داشته 

باشند باید این چند توصیه ساده را رعایت کنند:
1. حتما در کنار میوه ها و سبزی های خام از منابع گیاهی 
پخته مانند برنج، سیب زمینی، پاستا یا انواع حبوبات پخته 
هم استفاده کنید. بهتر است که برنج و پاستای شما از نوع 

قهوه ای یا سبوس دار باشد. 
2. برای تامین پروتئین و تمامی اسیدهای آمینه مورد نیاز 
بدن بهتر است که در طول روز ترکیبی از غالت و حبوبات 
را برای یک وعده غذایی داشته باشید. مثال ترکیب برنج با 
عدس، ماش، لوبیا یا نخود و ترکیب نان با حبوبات می تواند 
پروتئین، امالح و اسیدهای آمینه مورد نیاز بدن گیاهخواران 
را تامین کند. یک وعده غذایی کامل برای افراد گیاهخوار 
با حبوبات و سبزیجات  می تواند شامل برنج ترکیب شده 

همراه با قارچ بخارپز یا پنیر توفو باشد.
مصرف  لبنیات  و  شیر  که  گیاهخواری  افراد  تمامی   .3
نمی کنند، می توانند از سایر منابع تامین کننده کلسیم مانند 
مغزدانه های خام، شیر سویا، شیر بادام یا سبزی های سبزبرگ 

تیره استفاده کنند. 
4. افراد گیاهخوار می توانند برای تامین امگا-3 مورد نیاز 
بدنشان از روغن زیتون،  روغن بذر کتان، بذر کتان، زیتون 

تازه و همچنین آووکادو استفاده کنند. 
5. افراد گیاهخوار حتما باید تحت نظر متخصص تغذیه 
باشند تا در صورت لزوم بتوانند از مکمل های خوراکی یا 
تزریقی ویتامین B12 استفاده کنند و از این طریق مانع از ابتال 
به کمبود این ویتامین حیاتی و عوارض ناشی از آن شوند. 
6. بذر کتان، کنجد و دانه چیا می توانند تامین کننده بخش 
افراد  بدن  نیاز  مورد  کلسیم  و  پروتئین  از  توجهی  قابل 

باشند. گیاهخوار 

نگاه متخصص تغذیه
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انتشار اخیر آبله میمونی در خارج از منطقه شیوع معمول آن در 
آفریقا مسئله چگونگی انتقال ویروس بیماری را مطرح کرده 
آیا این ویروس مانند ویروس کرونا  است، از جمله این که 

می تواند از طریق هوا منتقل شود.
 )CDC( مقامات »مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های« آمریکا
اخیرا با این نظر که ویروس آبله میمونی می تواند از طریق هوا 
منتشر شود، مخالفت کردند و گفتند این ویروس معموال از 
طریق تماس مستقیم با زخم های پوستی بیمار یا مواد آلوده 

شده با آنها سرایت می کند.
به گفته این مقامات، ویروس آبله میمونی همچنین ممکن است 
در هنگام تماس جسمی فرد دچار عفونت با فردی دیگر از 
او هم  بینی  از دهان و  تنفسی خارج شده  طریق قطرک های 
منتقل شود. اما این ویروس نمی تواند در هوا در مسافت های 

طوالنی معلق بماند.
کارشناسان حوزه انتقال هواپخش ویروس ها با این گفته مخالفتی 
ندارند، اما برخی از آنها می گویند مقامات CDC احتمال اینکه 
قطرک های تنفسی بزرگ یا کوچک بیماران آبله میمونی بتوانند 
در فواصل کوتاه تر از بیمار استنشاق شوند، به طور کامل در 

نظر نگرفته اند.
سازمان جهانی بهداشت )WHO( و کارشناسان متعدد می گویند 
گرچه به نظر می رسد انتقال »کوتاه  برد« ویروس آبله میمونی از 
راه هوا ناشایع باشد، اما امکان پذیر است و باید درباره آن هشدار 

داد. بریتانیا نیز آبله میمونی را در فهرست »بیماری های 
عفونی با پیامدهای عمده« که می تواند از طریق 

هوا سرایت کند، قرار می دهد.

انتقال هواپخش ممکن است
کارشناسان  مار،  لینسی 
در  هواپخش  ویروس های 
ویرجینیا  فنی  دانشکده 
هواپخش  »انتقال  می گوید: 
اصلی  شیوه  است  ممکن 
و  نباشد  ویروس  این  انتقال 
در این مورد خیلی هم کارآمد 
نیست، اما باز هم رخ می دهد.«

او می گوید:  »به نظر من در این 
مورد حق با WHO است و پیام 

CDC در این باره گمراه کننده است.«
شمار موارد آبله میمونی در آمریکا اکنون 

به ۴۵ مورد در ۱۵ ایالت و منطقه کلمبیا رسیده 
است و شمار عفونت ها در سطح جهان در کشورهای 

گوناگون به بیش از ۱۴۵۰ مورد رسیده است. دست کم ۱۵۰۰ 
مورد مشکوک به بیماری هم در دست بررسی هستند.

معموال  گذشته  شیوع های  در  میمونی  آبله  به  مبتال  بیماران 
ابتدا عالئم شبیه به آنفلوآنزا را گزارش می کنند و پس از آن 
دانه های پوستی شاخص تاول مانند بیماری ظاهر می شود. اما 
به گفته خانم راشل ولنسکی، مدیر CDC برخی زا بیماران 
دانه های پوستی شده اند و برخی  ابتدا دچار  اخیر  در شیوع 

دیگر هیچ عالمتی نداشته اند.
به گفته او،  هیچ مورد مرگی تا به حال در شیوع اخیر گزارش 

نشده است.
بیانیه CDC در روز پنجشنبه درباره اینکه ویروس آبله میمونی 
در هوا معلق نمی ماند و در طول دوره های کوتاه مدت به سر 
بردن افراد در فضاهای در بسته مشترک منتقل نمی شود، به 
دنبال مقاله روز سه شنبه نیویورک تایمز بود که دانشمندان در 
آن احتماالت و عدم قطعیت ها درباره سرایت این ویروس 

را مطرح کرده بودند.

ولنسکی روز جمعه گفت: »ما مطمئنا می دانیم که افرادی که 
در شیوع اخیر دچار آبله میمونی تشخیص داده شده اند، تماس 
نزدیک و مداوم جسمی با افراد دیگر دچار عفونت با ویروس را 
توصیف کرده اند. این توصیف ها با آنچه در شیوع های پیشین این 
بیماری دیده شده است و آنچه ما از دهه ها بررسی این ویروس 
و ویروس های خویشاوند نزدیک آن می دانیم، مطابقت دارد.«
اما کارشناسان دیگر می گویند مسئله این است که پژوهش های 
چندانی درباره آبله میمونی انجام نشده است و موارد گاهگاهی 
انتقال از طریق هوا درباره ویروس آبله )انسان( که خویشاوند 
نزدیک ویروس آبله میمونی است، گزارش شده است. همچنین 
در  که  کردند  اشاره   ،WHO اخیر  کنفرانس  در  دانشمندان 
شیوع آبله میمونی در سال ۲۰۱۷ در نیجریه، دو نفر از کارکنان 
مراقبت بهداشتی که هیچ تماس مستقیمی با بیماران نداشتند، 

دچار عفونت شدند.
مقامات CDC  نیز  پذیرفته اند که درباره چند نفر از بیماران در 
شیوع اخیر زمان یا چگونگی انتقال ویروس شناخته نشده است.
دکتر دانلد میلتون، کارشناس انتقال هواپخش ویروس در دانشگاه 
این لحاظ که می خواهد مردم را  از   CDC مریلند می گوید 
مطمئن کند که شیوع اخیر برای اغلب افراد تهدیدی شمرده 
نمی شود، چرا که واگیری ویروس آبله میمونی با کروناویروس 

قابل مقایسه نیست، حق دارد.
میلتون می گوید بعید است انتقال هواپخش برای افرادی به جز 
مراقبان بیماران که در فاصله بسیار نزدیک از آنها 
قرار دارند، تهدید شمرده شود، اما در عین 
حال هشدار می دهد که انکار کردن 
کامل امکان انتقال ویروس آبله 
میمونی از طریق هوا »روشی 
اشتباه برای اطمینان دادن 

به مردم است.«

قطرک های بزرگ 
یا قطرک های 

بسیارکوچک
می گویند  کارشناسان 
یک  که  هنگامی 
در  یا  بزاق  در  ویروس 
مجرای تنفسی وجود داشته 

که  می دانیم  میمونی  آبله  ویروس  درباره  همچنانکه  باشد، 
تنفسی  قطرک های  از طریق  است  ممکن  است،  این چنین 
ایجاد شده هنگام صحبت کردن، آواز خواندن، سرفه کردن 

شود. منتقل  کردن  عطسه  یا 
این قطرک ها ممکن است سنگین باشد و به سرعت روی اشیا 
یا افراد بیفتند یا ممکن است کوچک و سبک باشند و برای 
بمانند. درستی  معلق  در هوا  و مسافت های طوالنی  مدت ها 
این دارد که  به  CDC تا حدی بستگی  ارزیابی  نادرستی  یا 
ویروس بیماری فقط در قطرک های بزرگ وجود داشته باشد 
هواویزه  »آئروسل«  را  آنها  که  کوچکی  بسیار  قطرک های  یا 
می نامند. )قطر آئروسل ها یا هواویزه ها کمتر از یک میکرون یا 

یک میکرومتر است(.
کروناویروس  پاندمی  ابتدای  در  باره  این  در  مشابهی  بحث 
درگرفت، هنگامی که CDC و WHO بر قطرک های بزرگ 

به عنوان شیوه اصلی انتقال بیماری متمرکز شدند. اما بعدها 
یا آئروسل ها عامل  معلوم شد که قطرک های بسیار کوچکتر 

اصلی انتقال بیماری هستند.
راهنمای جدید CDC درباره آبله میمونی قطرک های تنفسی 
پخش شده بوسیله بیماران را به عنوان »ترشحاتی که به سرعت 

در هوا سقوط می کنند« توصیف کرده است.
اما به گفته لیدیا موراوسکا، کارشناسان کیفیت هوا در دانشگاه 
تکنولوژی کوئینزلند در استرالیا، ویروس »می تواند در ذرات 
تنفسی در هر اندازه ای« و نه فقط در قطرک های بزرگ وجود 

داشته باشد.
او می گوید: »به نظر من، این بیانیه درباره اینکه ویروس فقط 
بوسیله قطرک های بزرگ منتقل می  شود و خطر عفونت فقط 

در فواصل نزدیک وجود دارد، هیچ اساسی ندارد.«
از  اخیر  در شیوع  بیماران  گفتند  روز جمعه   CDC مقامات 
تعیین  اما  نزدیک دچار عفونت شده اند.  مداوم  تماس  طریق 

کردن این موضوع می تواند کار مشکلی باشد.
به گفته مار، هنگامی که افراد در تماس نزدیک هستند، ناممکن 
است تشخیص داد که ویروس از طریق تماس پوستی، افشانده 
شدن قطرک های بزرگ تنفسی یا استنشاق قطرک های بسیار 

کوچک یا آئروسل ها منتقل شده است.
او می گوید: »اینکه سرایت ویروس در تماس های بسیار نزدیک 
رخ داده است، چگونگی انتقال ویروس از یک فرد به فرد دیگر 

را تعیین نمی کند.«
با این وجود، اغلب کارشناسان توافق دارند که میزان دخالت 
آئروسل های استنشاقی در انتقال ویروس در آبله میمونی هر 
مانند  بتواند  ویروس  این  نمی رسد  نظر  به  باشد،  که  چقدر 
ویروس کرونا یا ویروس سرخک در فواصل طوالنی انتقال یابد.
میلتون می گوید: »من موافقم که اغلب موارد انتقال آبله میمونی 
با  مستقیم  تماس  از طریق  زیاد  احتمال  به  تماس-  از طریق 

غشاهای مخاطی رخ می دهد.«
اما به گفته او، »به نظر می رسد CDC در بیانیه اش از اصطالحات 
قدیمی استفاده کرده است. الزم است هنگام صحبت درباره انتقال 
از اصطالحاتی استفاده شود که به وضوح چگونگی انتقال - از 

طریق تماس، از طریق افشانده شدن یا استنشاق را بیان کند.«

آبله میمونی یک بیماری عفونی نادر ناشی از ویروس آبله 
میمونی است که خویشاوند نزدیک ویروس آبله  انسانی 

یا واریوال است.
این بیماری مشترک میان انسان و حیوان یا »زونوز« برای 
نخستین بار در سال ۱۹۵۸ در هنگامی کشف شد که شیوع یک بیماری شبیه 
به آبله انسانی در اجتماعی از میمون ها که برای مقاصد پژوهشی نگهداری 
می شدند، رخ داد و برای همین است که به این بیماری نام »آبله میمونی« داده شد.
نخستین مورد انسانی ابتال به این بیماری در سال ۱۹۷۰ در جمهوری دموکراتیک 
کنگو در مرکز آفریقا در زمان افزایش تالش ها برای ریشه کنی آبله کشف شد. 
از آن هنگام به بعد اغلب موارد ابتال انسانی به این بیماری در کشورهای مرکز 
و غرب آفریقا )عمدتا نیجریه و جمهوری دموکراتیک کنگو( بوده است. موارد 
یا حیوانات  بین المللی  از آفریقا معموال به سفرهای  آبله میمونی در خارج 

وارداتی ارتباط داشته اند.
می توانند  که  آفریقا هستند  در  برخی جوندگان  ویروس  این  طبیعی  مخزن 
ویروس را به میمون ها هم منتقل کنند و امکان انتقال بیماری از هر دو حیوان 

به انسان ها وجود دارد.
این بیماری می تواند از طریق تماس نزدیک با حیوانات )آماده کردن گوشت 
شکار یا گاز گرفتن یا چنگ زدن حیوان(، تماس نزدیک انسان های دارای 
عفونت و مواد مورد استفاده آنها به انسان های دیگر منتقل شود. نمونه های 
این انتقال شامل تماس با مایعات بدنی مانند بزاق، تماس با زخم های آبله 

و سرایت از طریق قطرک های تنفسی بزرگ در تماس های نزدیک مثال در 
محل سکونت مشترک است.

ویروس آبله میمونی )MPXV( یک »DNA ویروس« است )ماده ژنتیکی 
خانواده  در  »ارتوپاکس ویروس«  جنس  به  که  است(   DNA نوع  از  آن 
ویروس  بر  عالوه  »ارتوپاکس ویروس«  جنس  دارد.  تعلق  »پاکس ویریده« 
آبله میمونی شامل ویروس های آبله )انسانی( یا واریوال، ویروس واکسینیا 
) که در واکسن آبله استفاده می شود( و ویروس آبله گاوی، ویروس آبله 

شتری و ویروس آبله اسبی است.
ویروس آبله میمونی داری دو سویه اصلی با خطرات متفاوت است، یکی 
»آفریقای  )تا ۱۰ درصد( و دیگری سویه  سویه »کنگو« که مرگبارتر است 

غربی« که بیماری خفیف تری ایجاد می کند.
بیماری آبله میمونی به صورت یک بیماری تب دار با عالئمی شبیه به آنفلوآنزا 
شروع می شود و تب، سردرد، درد عضالنی، احساس خستگی و نیز تورم غدد 
لنفاوی ایجاد می کند و سپس دانه های پوستی ظاهر می شوند که به شکل تاول 
در می آیند و پس از مدتی پاره می شوند و کبره می بندند. از هنگام قرار گرفتن 
در معرض ویروس تا بروز عالئم حدود ۱۰ روز طول می کشد و عالئم بیماری 

ممکن است برای دو تا چهار هفته ادامه پیدا کنند.
 از آنجایی که ویروس آبله میمونی به جنس »ارتوپاکس ویروس« یعنی همان 
جنس ویروس آبله )انسانی( تعلق دارد، احتماال داروهای ضد ویروسی به کار 
رفته برای آبله انسانی بر آبله میمونی موثر هستند، از جمله این داروها می توان 

به داروهای سیدوفویر و برینسیدوفویر اشاره کرد. 
داروی تکوویریمات یک داروی ضدویروسی 

ارتوپاکس ویروس ها  سلولی  سرایت  از  که 
جلوگیری می کند، در اتحادیه اروپا برای 
میمونی  آبله  و  گاوی  آبله  آبله،  درمان 

تایید شده است.
می گوید  بهداشت  جهانی  سازمان 
برای  گذشته  در  که  آبله  واکسن های 
ریشه کنی این بیماری به کار رفتند تا ۸۵ 
درصد در پیشگیری از آبله میمونی هم 
موثر هستند. یک واکسن ساخت شرکت 

 MVA-BN باوارین نوردیک هم با نام
امریکا  در   JYNNEOS تجاری  نام  با 

اروپا  اتحادیه  نام های تجاری دیگر در  ) و 
Imvamune و Imvamex( برای پیشگیری از 

هر دوی آبله انسانی و آبله میمونی مجوز گرفته است.
کارشناسان می گویند ممکن است ریشه کنی آبله و توقف 

برنامه های واکسیناسیون آن باعث افت ایمنی در برابر ویروس های 
مشابه در نسل های بعد شده باشد و برای همین است که از سال ۲۰۱۷ به بعد 

بیش از ۴۵۰ مورد آبله میمونی در انسان ها گزارش شده است.

 انتقال در فواصل کوتاه
CDC  در توصیه هایش به مراقبان بالینی امکان انتقال هواپخش ویروس را در فاصله کوتاه پذیرفته است. این سازمان 
توصیه می کند که بیماران ماسک بزنند و کارکنان مراقبت بهداشتی مراقبت کننده از آنها از ماسک های تنفسی N۹۵ استفاده 

کنند که برای فیلتر کردن آئروسل ها یا هواویزه ها ضروری هستند.
این سازمان همچنین هشدار می دهد که »اعمال پزشکی که احتمال با انتشار ترشحات دهانی همراه هستند باید در یک 

اتاق ایزوله در برابر عفونت هواپخش انجام شوند.«
شواهدی وجود دارد که ویروس آبله میمونی می تواند در آئروسل ها زنده بماند و ویروس استنشاق  شده از این طریق در 

میمون ها باعث بیماری می شود. اما ممکن است انتقال هواپخش روش ایدئال برای این ویروس نباشد.
مار می گوید بیماران ممکن است مقدار زیادی ویروس درون آئروسل ها وارد نکنند، ویروس ممکن است برای مدت 

طوالنی واگیر نماند یا مقدار بیش از حد باالیی از ویروس استنشاق شده برای ایجاد عفونت الزم باشد.
در چنین صورتی، انتقال هواپخش احتماال فقط در میان افرادی رخ می دهد که برای مدت های طوالنی در فاصله نزدیک 
هم قرار دارند. با این وجود مقامات بهداشتی در بریتانیا، مانند مقامات بهداشتی در آمریکا گفته اند بسیاری از بیماران 

ظاهرا نمی دانند در چه هنگامی و در کجا دچار عفونت شده اند.
مار می گوید، اگر این افراد بدون تماس نزدیک دچار عفونت شده باشند، »ممکن است انتقال هواپخش ویروس بیش از 

آن حدی که ما تصور می کنیم، در حال رخ دادن بوده است.«

آبله میمونی، خویشاوند کمتر مرگبار آبله انسانیآبله میمونی، خویشاوند کمتر مرگبار آبله انسانی
  دکتر علی 

مالئکه

آیا انتقال ویروس آبله میمونی از راه هوا ممکن است؟
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مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آمریکا )CDC( می گوید 
عالئم مشاهده شده در برخی از بیماران آبله میمونی در شیوع 
اخیر جهانی آن با آنچه پزشکان در شیوع های گذشته دیده اند، 

متفاوت است.
سازمان از پزشکان خواسته است که به بیمارانی که با دانه های 
حال  درعین  اما  باشند،  داشته  توجه  می کنند،  مراجعه  پوستی 
از  میمونی  آبله  اخیر  موارد  پوستی  دانه های  ماهیت  می گوید 
آنچه در گذشته در ۱۱ کشور آفریقایی، محل شیوع بوم گیر یا 

اندمیک بیماری- دیده شده است، متفاوت است.
راشل ولنسکی، مدیر CDC روز جمعه گفت آبله میمونی در 
برخی از موارد به صورت چند تاول و نه دانه های پوستی منتشر 
بروز کرده است. در برخی از موارد بیماری دانه های برجسته 

ریز روی پوست نخستین یا تنها عالمت عفونت بوده است.
آبله میمونی در شیوع های قبلی اش معموال با عالئم شبیه آنفلوانزا 
مانند تب، بدن درد و بزرگ شدن غدد لنفاوی آغاز می شد و بعد 
دانه های پوستی شاخص بیماری در در چندین نقطه بدن ظاهر 
می شد که اغلب صورت و دست ها و پاها را در بر می گرفت.

اما به گفته ولنسکی، در شیوع اخیر »برخی از بیماران ابتدا دچار 
دانه های پوستی موضعی اغلب در اطراف دستگاه تناسلی یا 

مقعد شده بودند، و بعد برخی از آنها عالئم شبیه به آنفلوانزا پیدا 
کرده بودند و برخی دیگر حتی این عالئم را بروز نداده بودند.«
مقامات CDC می گوید برخی از بیماران آمریکا با »پروکتیت«  
یا التهاب دردناک پوشش راست روده )انتهای روده بزرگ منتهی 
به مقعد( مراجعه کرده بودند که عالمتی است که معموال در آبله 

میمونی دیده نمی شود.
به همین علت این مقامات از مردم خواسته اند در صورت بروز 
هر دانه های پوستی جدید در هر جایی از بدنشان از جمله درون 

دهان به پزشک مراجعه کنند.

چرا عالئم در شیوع جدید متفاوت است
نوع ویروس آبله میمونی که در شیوع اخیر در آمریکا و کشورهای 
دیگر از خارج ازآفریقا در حال چرخش است به دسته »آفریقای 
غربی« این ویروس تعلق دارد. سازمان جهااین بهداشت گفته 
است در شیوع های گذشته این سویه ویروس حدود یک درصد 
از مبتالیان درگذشته اند، در حالیکه در موارد شیوع سویه دیگر 
تا ۱۰  ومیر  مرگ  میزان  کنگو«  نام سویه »حوضه  به  ویروس 

درصد رسیده است.
دانه های پوستی در آبله میمونی می توانند شبیه به دانه های پوستی در 

آبله مرغان، تبخال یا سیفلیس باشند. در 
برخی از موارد این ضایعات پوستی 

بسیار دردناک هستند و ممکن 
است از خود جا بگذارند. 

برخی از بیماران در 
برای  اخیر  شیوع 
این  درد  تسکین 

ضایعات پوستی نیاز به 
تجویز دارو یا حتی بستری 

شدن در بیمارستان پیدا کردند.
اما در گروهی از بیماران نیز دانه های 

پوستی ناراحتی چندانی ایجاد نکردند 
است  ممکن  می گویند  کارشناسان  و 

افریقای غربی ویروس  خصوصیتی در سویه 
آبله میمونی باعث ایجاد بیماری خفیف تر به وسیله 

آن نسبت به سویه »حوضه کنگو« شده باشد.
همچنین این نظریه مطرح شده است که شیوه در معرض 

میمونی در چگونگی ظهور  آبلله  به ویروس  افراد  قرارگیری 
عالئم تاثیر داشته باشد.

آیا آبله میمونی از راه جنسی منتقل می شود؟
به نظر می رسد که آبله میمونی از طریق تماس جسمی نزدیک 
یا از طریق قرار گرفتن در معرض مایعات بدنی، قطرک های 

تنفسی، دانه ها یا ضایعات پوستی 
ا  یا  بیماری  طول  در  شده  ایجاد 
یا  لباس  مانند  اقالمی  زطریق 
آنها  با  شده  آلوده  ملحفه 
متقل می شود. اغلب موارد 
آبله میمونی در آمریکا در 
مردانی که رابطه جنسی با 
مردان داشته اند، رخ داده اند 
که برخی از کارشناسان را به 
این فکر انداخته است که این در 
معرض قرارگیری ممکن است در حین 

فعالیت جنسی رخ داده باشد.
ولنسکی هم گفت که در جریان آمیزش جنسی 
تماس  از  به پوست  تماس پوست  جدا کردن 
چهره به چهره تقریبا ناممکن است، اما هنوز معلوم 
نیست که آیا ویروس ممکن است از طریق مایع منی یا 

ترشحات واژنی هم منتقل شود یا نه.
واکسن های موجود آبله )انسانی( می توانند در مقابل آبله میمونی 
هم موثر باشند. این واکسن ها اگر مدت کوتاهی پس از در معرض 
قرارگیری به ویروس آبله میمونی به افراد تزریق شوند، حتی 
ممکن است از ابتالی افراد به بیماری جلوگیری کنند یا ظهور 

عالئم آن جلوگیری کنند.
منبع:ایبیسینیوز

شمارمواردآبلهمیمونیهمچناندرکشورهاییخارجازآفریقا
کهبیماریدرآنشیوعبومگیردارد-درحالافزایشاستو
کشورهابااستفادهازردیابیتماس،ایزولهکردنوواکسیناسیون

هدفمنددرحالمقابلهباانتشاراینویروسهستند.

مقامات بهداشتی جهانی تا به حال بیش از ۲۰۰ مورد ثابت شده و 
مشکوک این بیمار ویروسی معموال خفیف را در ۱۹ کشور شناسایی 
کرده اند. سویه ای از ویروس آبله میمونی را که در شیوع اخیر دخیل 
است )سویه آفریقای غربی( میزان کشندگی حدود یک درصد دارد، 
گرچه تا به حال موردی از مرگ به علت آن گزارش نشده است.

واکسن ها و داروهای گوناگونی برای برای مقابله با آبله میمونی 
در دسترس است:

واکسن ها
ویروس های آبله )انسانی( و آبله میمونی خویشاوندی نزدیکی 
دارند و به گفته سازمان جهانی بهداشت نسل اول واکسن های آبله 

ظاهر تا ۸۵ درصد در پیشگیری از آبله میمونی هم موثر هستند.
در حال حاضر دو واکسن آبله در دسترس است.

یکی واکسنی که شرکت دانمارکی »باوارین نوردیک« ساخته است 
 Imvanex یا Jynneos، Imvamune و با نام های تجاری

بسته کشورهای گوناگون در دسترس است.

این واکسن حاوی شکل ضعیف شده »ویروس واکسینیا« است که 
شباهت زیادی به ویروس های آبله و آبله میمونی دارد، اما آسیب زا 
نیست. این شکل تغییریافته ویروس واکسینیا در انسان ها بیماری 

ایجاد نمی کند و نمی تواند در سلول های انسانی تکثیر شود.
این واکسن در آمریکا برای هر دوی آبله و آبله میمونی تایید شده 
است. اتحادیه اروپا آن را برای آبله تایید کرده است، گرچه پزشکان 
آن را به صورت خارج از مجوز برای آبله میمونی هم به کار می برند. 
شرکت باوارین نوردیک احتماال خواستار گسترش مجوز این واکسن 

در اتحادیه اروپا خواهد شد تا آبله میمونی را هم دربرگیرد.
عوارض جانبی گزارش شده این واکسن شامل در و تورم 

در محل تزریق و نیز سردرد و خستگی هستند.
واکسن دیگر که قدیمی تر است به وسیله شرکت 

ساخته   Emergent Biosolutions
 ACAM۲۰۰۰ آن  نام  و  می شود 

این واکسن هم حاوی  است. 
اما  ویروس واکسینیا است، 
ویروس به کار رفته در این 

واکسن واگیر است و می تواند در 
انسان ها تکثیر کند. در نتیجه ویروس 

واکسن می تواند از دریافت کننده واکسن 
به افراد واکسینه نشده که در تماس نزدیک 

با محل واکسیناسیون بوده اند، منتقل شود. این واکسن قدیمی تر 
جدا از عوارض شایع سایر واکسن ها مانند درد در محل تزریق 
و  خستگی، ممکن است به طور بالقوه در موارد نادری باعث 
عوارض شدیدی از جمله التهاب قلب، نابینایی و مرگ شود. 
این واکسن همچنین برای برخی از گروه ها از جمله افراد دچار 

نقص دستگاه ایمنی قابل استفاده نیست.
ACAM۲۰۰۰ در آمریکا برای افراد در معرض خطر باالی عفونت 

آبله تایید شده است، اما در اروپا مجوز نگرفته است.
 

داروهای ضد ویروسی
عالئم آبله میمونی که شامل تب، سردرد، بزرگی غدد لنفاو، دانه ها 
و تاول های پوستی پر از چرک شاخص بیماری ممکن است دو 
تا چهار هفته طول بکشند و اغلب به خودی خود بهبود پیدا 
می کنند. بیماران مایعات اضافی و درمان برای جلوگیری 
از عفونت های باکتریایی ثانوی دریافت می کنند. یک 
داروی ضد ویروسی بهنام »تکوویریمات« با نام 
تجاری TPOXX ساخت شرکت »سیگا 
تکنولوجیز« در آمریکا و اتحادیه اروپا 
گرفته  مجوز  آبله  درمان  برای 
در  دارو  این  مجوز  است، 
آبله  بیماری های  اروپا شامل 
میمونی و آبله گاوی هم می شود.
نام  به  دیگر  داروی  یک 
تجاری  نام  با  »برینسیدوفوویر« 
Tembexa ساخت شرکت چیمیرکس در 

آمریکا برای درمان آبله مجوز گرفته است. هنوز روشن نیست 
که آیا این دارو در افراد دارای عفونت آبله میمونی هم موثر است 

یا نه. هر دو داروی TPOXXو Tebbexa بر اساس بررسی ها 
در حیوانات که نشان دهنده اثربخشی احتمالی آنها بوده اند، مجوز 
گرفته اند، چرا که هنگامی که این داروها ساخته شدند،  بیماری 

آبله در انسان ها از طریق واکسیناسیون جمعی ریشه کن شده بود.
سازمان جهانی بهداشت از سال ۱۹۸۰ آبله را جزء بیماری های 
ریشه کن شده طبقه بندی می کند، اما نگرانی های درازمدتی وجود داشته 
است که این ویروس به عنوان سالح میکروبی مورد استفاده قرار 
گیرد و به همین علت کشورها به ذخیره واکسن های آن دست زده اند.
سازمان جهانی بهداشت ۲.۴ میلیون دوز واکسن آبله مربوط به 
سال های پایانی برنامه ریشه کنی این بیماری را در مقرش در سوئیس 
نگهداری می کند. این سازمان همچنین از کشورهای اهداکننده برای 

تامین بیش از ۳۱ میلیون دوز اضافی واکسن قول گرفته است.
مقامات آمریکایی می گویند بیش از ۱۰۰ میلیون دوز واکسن باوارین 
نوردیک در ذخیره ملی این کشور وجود دارد و انتظار دارند در 
هفته های آینده این میزان را به سرعت افزایش دهند. آمریکا همچنین 

۱۰۰ میلیون دوز از واکسن  ACAM۲۰۰۰  را در اختیار دارد.
آلمان گفته است که ۴۰۰۰۰ دوز واکسن آبله شرکت باوارین نوردیک 
را سفارش داده است تا برای واکسینه کردن تماس های افراد مبتال 
آماده باشد. کشورهای دیگر از جمله انگلیس و فرانسه نیز واکسن 
را برای افراد در تماس نزدیک با افراد دارای عفونت و کارکنان 

مراقبت بهداشتی ارائه یا توصیه می کنند.
شرکت باوارین نوردیک ظرفیت تولید ساالنه ۳۰ میلیون دوز واکسن را 

دارد و چندین کشور برای خریدن واکسن با آن وارد مذاکره شده اند.

گروهی از دانشمندان می گویند که ویروس آبله میمونی که اکنون 
در صدها نفر در بیش از ۳۰ کشور شناسایی شده است، پیش از 
این ظهور ناهانی برای سال ها بی سروصدا در حال انتشار بوده است.
کارشناسان بیماری های عفونی و دانشمندان در آزمایشگاه های ژنتیک 
به شدت به دنبال یافتن شواهدی هستند که توضیح دهد چرا ویروسی 
که نیم قرن است در غرب آفریقا یافته شده است و به طور معمول 
به آسانی از شخصی به شخص دیگر منتقل نمی شود، ماه پیش چنین 

ظهور مشکل آفرین و پرسروصدایی را پیدا کرد.
دکتر روزموند لوئیس، مدیر فنی آبله میمونی در سازمان جهانی 
بهداشت در یک کنفرانس خبری در چهارشنبه پیش گفت: »ما 
نمی دانیم این ویروس برای چه مدتی در حال گردش بوده است، 

برای هفته ها، ماه ها یا احتماال چند سال.«
ویروس مدت ها پیش از آفریقا خارج شده است

مارک ون رانست، استاد ویروس شناسی در دانشگاه 
لوون در بلژیک می گوید توالی یابی  ژنتیکی 

ویروس آبله میمونی یافت شده در بیماران 
در شیوع اخیر نشان داد که جهش های 

»محدود«  ویروس  ژنتیکی 
هیچکدامشان  و  بوده اند 

هشداردهنده نیستند.
او می گوید:  »همه به 
ژنوم های کاملتر این 

ویروس عالقمند هستند 
تا بتوانند پاسخی برای یک 

یک پرسش مهم پیدا کنند: این 
بدون  مدتی  چه  برایی  ویروس ها 

اینکه شناسایی شوند، در گردش بوده اند. 
که  ندارد  باور  هیچکس  من،  نظر  به 

ویروس همین چند هفته پیش از آفریقا خارج شده باشد.«
دانشمندان دانشگاه ادینبورگ در اسکاتلند که اخیرا توالی یابی 
ژنتیکی نمونه هایی از ویروس در شیوع فعلی را انجام دادند، به 
این نتیجه رسیدند که ویروس فعلی از نسل گونه ای از ویروس 
تا ۲۰۱۹ در  فاصله سال های ۲۰۱۷  میمونی است که در  آبله 
گروهی از بیماران در سنگاپور، نیجریه و بریتانیا شناسایی شد.

 با اینکه این پژوهشگران »شمار به طور غیرقابل انتظار بزرگی« 
ابتدایی  به گونه  تغییرات را در کد ژنتیکی ویروس نسبت  از 
شناسایی کردند، به عقیده برخی از کارشناسان چنین تغییراتی 

لزوما توضیح دهنده گستردگی شیوع اخیر نیست.
اغلب موارد ابتالی انسانی آبله میمونی در آفریقا در طول سال ها از 
طریق قرارگیری در معرض حیوانات آلوده مانند جوندگان 
رخ داده اند، نه از طریق سرایت ویروس از انسان به انسان.
دکتر آمش ای آجاال، پژوهشگر ارشد در مرکز 
امنیت بهداشتی دانشگاه جانز هاپکینز می گوید:  
»احتماال آبله میمونی به عنوان یک بیماری 
عفونی بوم گیر یا آندمیک در آفریقا به 
شبکه اجتماعی و جنسی خارج 
از آن راه یافته و بعد به 
رویدادهای  کمک 
تقویت کننده  عمده 
مانند گردهمایی های 
همجنسگرایان در بلژیک 
پیدا  انتشار  به سراسر جهان 

کرده است.«
سپس به گفته دکتر آجاال، از آنجایی 
تماس  طریق  از  بیماری  ویروس  که 
نزدیک افراد در آمیزش جنسی منتقل شده 

است، ضایعات بیماری در دستگاه تناسلی با عفونت های دیگر 
منتقل شونده از راه جنسی اشتباه شده اند و به این دلیل تشخیص 

بیماری واقعی به تاخیر افتاده است.
افزایش هوشیاری مقامات بهداشت عمومی و افراد به دنبال انتشار 
اخبار مربوط به شیوع آبله میمونی باعث شده است که شناسایی 
موارد بیماری در هفته های اخیر به طور قابل توجهی بهبود پیدا کند.
دکتر دیوید هیمن، استاد دانشکده بهداشت و پزشکی گرمسیری 
لندن که قبال رئیس برنامه بیماری های نوپدید و واگیردار در سازمان 
جهانی بهداشت بوده است، می گوید:  »هر زمانی که شروع به 
جستجو برای یک بیماری جدید در یک جمعیت می کنید، شمار 

موارد بسیار بیشتری را پیدا می کنید.«
هیمن از این نظریه پیشتیبانی می کند که ویروس آبله میمونی در 
خارج از منطقه شیوع معمولش در ۱۱ کشور آفریقای مرکزی و 
غربی، چند سالی در میان برخی جمعیت ها حضور داشته است. 
آنکه گردهمایی های  از  پیش  میمونی  آبله  او، ویروس  نظر  به 
اخیر همجنسگرایان باعث ظهور گسترده آن در چندین کشور 
شود، در میان افرادی خارج از این گروه به طور بی سروصدا در 

حال گردش بوده باشد.

عالئم بسیار خفیف تر آبله میمونی در شیوع جدید جهانی
دوره بیماری آبله میمونی که ضایعات شاخص تاول مانند دردناک 
در سراسر بدن را ایجاد می کند که جاگذاری پوستی درازمدت ایجاد 
می کنند، معموال سه هفته طول می کشد. اغلب موارد شناسایی شده 
در شیوع اخیر در اروپا و آمریکا بسیار خفیف بوده اند- در برخی 
از موارد عالئم آنقدر خفیف و غیر شاخص بوده اند که با سایر 
عفونت های منتقل شونده از راه جنسی اشتباه شده اند و اغلب 
سایر  و  دوجنسگرا  مردان همجنسگرا،  میان  در  بیماری  موارد 
مردانی که با مردان آمیزشی جنسی دارند، شناسایی شده اند. اما 
کارشناسان می گویند تماس جسمی نزدیک در فعالیت جنسی 

که عامل اصلی در سرایت بیماری بوده است.
دکتر سباستین پولین، متخصص بیماری های عفونی در بیمارستان 

سنت - ژروم در مونترآل کانادا که یکی از نخستین موارد آبله 
میمونی در این کشور را شناسایی کرد، می گوید برخالف آنچه 
به طور معمول در موارد آبله میمونی در آفریقا دیده می شود، 
برخی از عفونت های اخیر در خارج از آفریقا عالئم »بسیار، بسیار 
خفیفی« ایجاد کرده اند. به گفته پزشکان برای تشخیص بیماری 

باید به این موضوع توجه داشته باشند.
به عالوه، آبله میمونی معموال با تب شروع می شود، اما بر اساس 
گزارش مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آمریکا )CDC(، در 
برخی از موارد اخیر در آمریکا بدون وجود تب یا نشانه های اولیه 

دیگر، ضایعات پوستی در افراد بروز کرده بودند.
به همین دلیل است که بر اساس یک بررسی CDC که نتایج آن 
در روز جمعه منتشر شد، »موارد بیماری ممکن است با عفونت های 
شایع دیگر مانند آبله مرغان یا عفونت های منتقل شوند از راه جنسی 

مانند تبخال تناسلی یا سیفلیس اشتباه شوند.«

پیش بینی آینده شیوع آبله میمونی
در مقابل، بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، شصت و 
شش نفر در سال ۲۰۲۲ در آفریقا به علت آبله میمونی درگذشته اند. 
نیجریه که از سال ۲۰۱۷ با شیوع آبله میمونی درگیر است- ممکن 
است یکی از کشورهای آفریقایی باشد که به عنوان مخزنی برای 

شیوع جهانی بیماری عمل کرده باشد.
به گفته دکتر ون رانست، روزهای آینده برای کنترل بیماری 
بیماری بر اساس  ثابت شده  حیاتی خواهند بود. شمار موارد 
گزارش سازمان جهانی بهداشت این هفته از ۷۰۰ مورد گذشت.  
رشدی  بیماری  موارد  شمار  آینده  هفته  در  اگر  او،  گفته  به 
تصاعدی پیدا کند و به حد ۴۰۰۰ مورد برسد، »در این وضعیت 

بیماری تحت کنترل نیست.«
اما به گفته ون رانست، اگر شمار موارد فقط تا حدود ۱۰۰۰ افزایش 
یابد، احتماال این شیوع فقط رشدی خطی خواهد داشت و می توان 

پیش بینی کرد که کنترل جهانی ویروس موفق می شود.
منبع:ایبیسینیوز

آبله میمونی در شیوع اخیر جهانی اش با عالئم متفاوتی بروز کرده است

چه واکسن ها و داروهایی برای مقابله با آبله میمونی در دسترس است؟

آبله میمونی احتماال سال ها انتشاری بی سروصدا در جهان داشته است
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مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آمریکا )CDC( می گوید 
عالئم مشاهده شده در برخی از بیماران آبله میمونی در شیوع 
اخیر جهانی آن با آنچه پزشکان در شیوع های گذشته دیده اند، 

متفاوت است.
سازمان از پزشکان خواسته است که به بیمارانی که با دانه های 
حال  درعین  اما  باشند،  داشته  توجه  می کنند،  مراجعه  پوستی 
از  میمونی  آبله  اخیر  موارد  پوستی  دانه های  ماهیت  می گوید 
آنچه در گذشته در ۱۱ کشور آفریقایی، محل شیوع بوم گیر یا 

اندمیک بیماری- دیده شده است، متفاوت است.
راشل ولنسکی، مدیر CDC روز جمعه گفت آبله میمونی در 
برخی از موارد به صورت چند تاول و نه دانه های پوستی منتشر 
بروز کرده است. در برخی از موارد بیماری دانه های برجسته 

ریز روی پوست نخستین یا تنها عالمت عفونت بوده است.
آبله میمونی در شیوع های قبلی اش معموال با عالئم شبیه آنفلوانزا 
مانند تب، بدن درد و بزرگ شدن غدد لنفاوی آغاز می شد و بعد 
دانه های پوستی شاخص بیماری در در چندین نقطه بدن ظاهر 
می شد که اغلب صورت و دست ها و پاها را در بر می گرفت.

اما به گفته ولنسکی، در شیوع اخیر »برخی از بیماران ابتدا دچار 
دانه های پوستی موضعی اغلب در اطراف دستگاه تناسلی یا 

مقعد شده بودند، و بعد برخی از آنها عالئم شبیه به آنفلوانزا پیدا 
کرده بودند و برخی دیگر حتی این عالئم را بروز نداده بودند.«
مقامات CDC می گوید برخی از بیماران آمریکا با »پروکتیت«  
یا التهاب دردناک پوشش راست روده )انتهای روده بزرگ منتهی 
به مقعد( مراجعه کرده بودند که عالمتی است که معموال در آبله 

میمونی دیده نمی شود.
به همین علت این مقامات از مردم خواسته اند در صورت بروز 
هر دانه های پوستی جدید در هر جایی از بدنشان از جمله درون 

دهان به پزشک مراجعه کنند.

چرا عالئم در شیوع جدید متفاوت است
نوع ویروس آبله میمونی که در شیوع اخیر در آمریکا و کشورهای 
دیگر از خارج ازآفریقا در حال چرخش است به دسته »آفریقای 
غربی« این ویروس تعلق دارد. سازمان جهااین بهداشت گفته 
است در شیوع های گذشته این سویه ویروس حدود یک درصد 
از مبتالیان درگذشته اند، در حالیکه در موارد شیوع سویه دیگر 
تا ۱۰  ومیر  مرگ  میزان  کنگو«  نام سویه »حوضه  به  ویروس 

درصد رسیده است.
دانه های پوستی در آبله میمونی می توانند شبیه به دانه های پوستی در 

آبله مرغان، تبخال یا سیفلیس باشند. در 
برخی از موارد این ضایعات پوستی 

بسیار دردناک هستند و ممکن 
است از خود جا بگذارند. 

برخی از بیماران در 
برای  اخیر  شیوع 
این  درد  تسکین 

ضایعات پوستی نیاز به 
تجویز دارو یا حتی بستری 

شدن در بیمارستان پیدا کردند.
اما در گروهی از بیماران نیز دانه های 

پوستی ناراحتی چندانی ایجاد نکردند 
است  ممکن  می گویند  کارشناسان  و 

افریقای غربی ویروس  خصوصیتی در سویه 
آبله میمونی باعث ایجاد بیماری خفیف تر به وسیله 

آن نسبت به سویه »حوضه کنگو« شده باشد.
همچنین این نظریه مطرح شده است که شیوه در معرض 

میمونی در چگونگی ظهور  آبلله  به ویروس  افراد  قرارگیری 
عالئم تاثیر داشته باشد.

آیا آبله میمونی از راه جنسی منتقل می شود؟
به نظر می رسد که آبله میمونی از طریق تماس جسمی نزدیک 
یا از طریق قرار گرفتن در معرض مایعات بدنی، قطرک های 

تنفسی، دانه ها یا ضایعات پوستی 
ا  یا  بیماری  طول  در  شده  ایجاد 
یا  لباس  مانند  اقالمی  زطریق 
آنها  با  شده  آلوده  ملحفه 
متقل می شود. اغلب موارد 
آبله میمونی در آمریکا در 
مردانی که رابطه جنسی با 
مردان داشته اند، رخ داده اند 
که برخی از کارشناسان را به 
این فکر انداخته است که این در 
معرض قرارگیری ممکن است در حین 

فعالیت جنسی رخ داده باشد.
ولنسکی هم گفت که در جریان آمیزش جنسی 
تماس  از  به پوست  تماس پوست  جدا کردن 
چهره به چهره تقریبا ناممکن است، اما هنوز معلوم 
نیست که آیا ویروس ممکن است از طریق مایع منی یا 

ترشحات واژنی هم منتقل شود یا نه.
واکسن های موجود آبله )انسانی( می توانند در مقابل آبله میمونی 
هم موثر باشند. این واکسن ها اگر مدت کوتاهی پس از در معرض 
قرارگیری به ویروس آبله میمونی به افراد تزریق شوند، حتی 
ممکن است از ابتالی افراد به بیماری جلوگیری کنند یا ظهور 

عالئم آن جلوگیری کنند.
منبع:ایبیسینیوز

شمارمواردآبلهمیمونیهمچناندرکشورهاییخارجازآفریقا
کهبیماریدرآنشیوعبومگیردارد-درحالافزایشاستو
کشورهابااستفادهازردیابیتماس،ایزولهکردنوواکسیناسیون

هدفمنددرحالمقابلهباانتشاراینویروسهستند.

مقامات بهداشتی جهانی تا به حال بیش از ۲۰۰ مورد ثابت شده و 
مشکوک این بیمار ویروسی معموال خفیف را در ۱۹ کشور شناسایی 
کرده اند. سویه ای از ویروس آبله میمونی را که در شیوع اخیر دخیل 
است )سویه آفریقای غربی( میزان کشندگی حدود یک درصد دارد، 
گرچه تا به حال موردی از مرگ به علت آن گزارش نشده است.

واکسن ها و داروهای گوناگونی برای برای مقابله با آبله میمونی 
در دسترس است:

واکسن ها
ویروس های آبله )انسانی( و آبله میمونی خویشاوندی نزدیکی 
دارند و به گفته سازمان جهانی بهداشت نسل اول واکسن های آبله 

ظاهر تا ۸۵ درصد در پیشگیری از آبله میمونی هم موثر هستند.
در حال حاضر دو واکسن آبله در دسترس است.

یکی واکسنی که شرکت دانمارکی »باوارین نوردیک« ساخته است 
 Imvanex یا Jynneos، Imvamune و با نام های تجاری

بسته کشورهای گوناگون در دسترس است.

این واکسن حاوی شکل ضعیف شده »ویروس واکسینیا« است که 
شباهت زیادی به ویروس های آبله و آبله میمونی دارد، اما آسیب زا 
نیست. این شکل تغییریافته ویروس واکسینیا در انسان ها بیماری 

ایجاد نمی کند و نمی تواند در سلول های انسانی تکثیر شود.
این واکسن در آمریکا برای هر دوی آبله و آبله میمونی تایید شده 
است. اتحادیه اروپا آن را برای آبله تایید کرده است، گرچه پزشکان 
آن را به صورت خارج از مجوز برای آبله میمونی هم به کار می برند. 
شرکت باوارین نوردیک احتماال خواستار گسترش مجوز این واکسن 

در اتحادیه اروپا خواهد شد تا آبله میمونی را هم دربرگیرد.
عوارض جانبی گزارش شده این واکسن شامل در و تورم 

در محل تزریق و نیز سردرد و خستگی هستند.
واکسن دیگر که قدیمی تر است به وسیله شرکت 

ساخته   Emergent Biosolutions
 ACAM۲۰۰۰ آن  نام  و  می شود 

این واکسن هم حاوی  است. 
اما  ویروس واکسینیا است، 
ویروس به کار رفته در این 

واکسن واگیر است و می تواند در 
انسان ها تکثیر کند. در نتیجه ویروس 

واکسن می تواند از دریافت کننده واکسن 
به افراد واکسینه نشده که در تماس نزدیک 

با محل واکسیناسیون بوده اند، منتقل شود. این واکسن قدیمی تر 
جدا از عوارض شایع سایر واکسن ها مانند درد در محل تزریق 
و  خستگی، ممکن است به طور بالقوه در موارد نادری باعث 
عوارض شدیدی از جمله التهاب قلب، نابینایی و مرگ شود. 
این واکسن همچنین برای برخی از گروه ها از جمله افراد دچار 

نقص دستگاه ایمنی قابل استفاده نیست.
ACAM۲۰۰۰ در آمریکا برای افراد در معرض خطر باالی عفونت 

آبله تایید شده است، اما در اروپا مجوز نگرفته است.
 

داروهای ضد ویروسی
عالئم آبله میمونی که شامل تب، سردرد، بزرگی غدد لنفاو، دانه ها 
و تاول های پوستی پر از چرک شاخص بیماری ممکن است دو 
تا چهار هفته طول بکشند و اغلب به خودی خود بهبود پیدا 
می کنند. بیماران مایعات اضافی و درمان برای جلوگیری 
از عفونت های باکتریایی ثانوی دریافت می کنند. یک 
داروی ضد ویروسی بهنام »تکوویریمات« با نام 
تجاری TPOXX ساخت شرکت »سیگا 
تکنولوجیز« در آمریکا و اتحادیه اروپا 
گرفته  مجوز  آبله  درمان  برای 
در  دارو  این  مجوز  است، 
آبله  بیماری های  اروپا شامل 
میمونی و آبله گاوی هم می شود.
نام  به  دیگر  داروی  یک 
تجاری  نام  با  »برینسیدوفوویر« 
Tembexa ساخت شرکت چیمیرکس در 

آمریکا برای درمان آبله مجوز گرفته است. هنوز روشن نیست 
که آیا این دارو در افراد دارای عفونت آبله میمونی هم موثر است 

یا نه. هر دو داروی TPOXXو Tebbexa بر اساس بررسی ها 
در حیوانات که نشان دهنده اثربخشی احتمالی آنها بوده اند، مجوز 
گرفته اند، چرا که هنگامی که این داروها ساخته شدند،  بیماری 

آبله در انسان ها از طریق واکسیناسیون جمعی ریشه کن شده بود.
سازمان جهانی بهداشت از سال ۱۹۸۰ آبله را جزء بیماری های 
ریشه کن شده طبقه بندی می کند، اما نگرانی های درازمدتی وجود داشته 
است که این ویروس به عنوان سالح میکروبی مورد استفاده قرار 
گیرد و به همین علت کشورها به ذخیره واکسن های آن دست زده اند.
سازمان جهانی بهداشت ۲.۴ میلیون دوز واکسن آبله مربوط به 
سال های پایانی برنامه ریشه کنی این بیماری را در مقرش در سوئیس 
نگهداری می کند. این سازمان همچنین از کشورهای اهداکننده برای 

تامین بیش از ۳۱ میلیون دوز اضافی واکسن قول گرفته است.
مقامات آمریکایی می گویند بیش از ۱۰۰ میلیون دوز واکسن باوارین 
نوردیک در ذخیره ملی این کشور وجود دارد و انتظار دارند در 
هفته های آینده این میزان را به سرعت افزایش دهند. آمریکا همچنین 

۱۰۰ میلیون دوز از واکسن  ACAM۲۰۰۰  را در اختیار دارد.
آلمان گفته است که ۴۰۰۰۰ دوز واکسن آبله شرکت باوارین نوردیک 
را سفارش داده است تا برای واکسینه کردن تماس های افراد مبتال 
آماده باشد. کشورهای دیگر از جمله انگلیس و فرانسه نیز واکسن 
را برای افراد در تماس نزدیک با افراد دارای عفونت و کارکنان 

مراقبت بهداشتی ارائه یا توصیه می کنند.
شرکت باوارین نوردیک ظرفیت تولید ساالنه ۳۰ میلیون دوز واکسن را 

دارد و چندین کشور برای خریدن واکسن با آن وارد مذاکره شده اند.

گروهی از دانشمندان می گویند که ویروس آبله میمونی که اکنون 
در صدها نفر در بیش از ۳۰ کشور شناسایی شده است، پیش از 
این ظهور ناهانی برای سال ها بی سروصدا در حال انتشار بوده است.
کارشناسان بیماری های عفونی و دانشمندان در آزمایشگاه های ژنتیک 
به شدت به دنبال یافتن شواهدی هستند که توضیح دهد چرا ویروسی 
که نیم قرن است در غرب آفریقا یافته شده است و به طور معمول 
به آسانی از شخصی به شخص دیگر منتقل نمی شود، ماه پیش چنین 

ظهور مشکل آفرین و پرسروصدایی را پیدا کرد.
دکتر روزموند لوئیس، مدیر فنی آبله میمونی در سازمان جهانی 
بهداشت در یک کنفرانس خبری در چهارشنبه پیش گفت: »ما 
نمی دانیم این ویروس برای چه مدتی در حال گردش بوده است، 

برای هفته ها، ماه ها یا احتماال چند سال.«
ویروس مدت ها پیش از آفریقا خارج شده است

مارک ون رانست، استاد ویروس شناسی در دانشگاه 
لوون در بلژیک می گوید توالی یابی  ژنتیکی 

ویروس آبله میمونی یافت شده در بیماران 
در شیوع اخیر نشان داد که جهش های 

»محدود«  ویروس  ژنتیکی 
هیچکدامشان  و  بوده اند 

هشداردهنده نیستند.
او می گوید:  »همه به 
ژنوم های کاملتر این 

ویروس عالقمند هستند 
تا بتوانند پاسخی برای یک 

یک پرسش مهم پیدا کنند: این 
بدون  مدتی  چه  برایی  ویروس ها 

اینکه شناسایی شوند، در گردش بوده اند. 
که  ندارد  باور  هیچکس  من،  نظر  به 

ویروس همین چند هفته پیش از آفریقا خارج شده باشد.«
دانشمندان دانشگاه ادینبورگ در اسکاتلند که اخیرا توالی یابی 
ژنتیکی نمونه هایی از ویروس در شیوع فعلی را انجام دادند، به 
این نتیجه رسیدند که ویروس فعلی از نسل گونه ای از ویروس 
تا ۲۰۱۹ در  فاصله سال های ۲۰۱۷  میمونی است که در  آبله 
گروهی از بیماران در سنگاپور، نیجریه و بریتانیا شناسایی شد.

 با اینکه این پژوهشگران »شمار به طور غیرقابل انتظار بزرگی« 
ابتدایی  به گونه  تغییرات را در کد ژنتیکی ویروس نسبت  از 
شناسایی کردند، به عقیده برخی از کارشناسان چنین تغییراتی 

لزوما توضیح دهنده گستردگی شیوع اخیر نیست.
اغلب موارد ابتالی انسانی آبله میمونی در آفریقا در طول سال ها از 
طریق قرارگیری در معرض حیوانات آلوده مانند جوندگان 
رخ داده اند، نه از طریق سرایت ویروس از انسان به انسان.
دکتر آمش ای آجاال، پژوهشگر ارشد در مرکز 
امنیت بهداشتی دانشگاه جانز هاپکینز می گوید:  
»احتماال آبله میمونی به عنوان یک بیماری 
عفونی بوم گیر یا آندمیک در آفریقا به 
شبکه اجتماعی و جنسی خارج 
از آن راه یافته و بعد به 
رویدادهای  کمک 
تقویت کننده  عمده 
مانند گردهمایی های 
همجنسگرایان در بلژیک 
پیدا  انتشار  به سراسر جهان 

کرده است.«
سپس به گفته دکتر آجاال، از آنجایی 
تماس  طریق  از  بیماری  ویروس  که 
نزدیک افراد در آمیزش جنسی منتقل شده 

است، ضایعات بیماری در دستگاه تناسلی با عفونت های دیگر 
منتقل شونده از راه جنسی اشتباه شده اند و به این دلیل تشخیص 

بیماری واقعی به تاخیر افتاده است.
افزایش هوشیاری مقامات بهداشت عمومی و افراد به دنبال انتشار 
اخبار مربوط به شیوع آبله میمونی باعث شده است که شناسایی 
موارد بیماری در هفته های اخیر به طور قابل توجهی بهبود پیدا کند.
دکتر دیوید هیمن، استاد دانشکده بهداشت و پزشکی گرمسیری 
لندن که قبال رئیس برنامه بیماری های نوپدید و واگیردار در سازمان 
جهانی بهداشت بوده است، می گوید:  »هر زمانی که شروع به 
جستجو برای یک بیماری جدید در یک جمعیت می کنید، شمار 

موارد بسیار بیشتری را پیدا می کنید.«
هیمن از این نظریه پیشتیبانی می کند که ویروس آبله میمونی در 
خارج از منطقه شیوع معمولش در ۱۱ کشور آفریقای مرکزی و 
غربی، چند سالی در میان برخی جمعیت ها حضور داشته است. 
آنکه گردهمایی های  از  پیش  میمونی  آبله  او، ویروس  نظر  به 
اخیر همجنسگرایان باعث ظهور گسترده آن در چندین کشور 
شود، در میان افرادی خارج از این گروه به طور بی سروصدا در 

حال گردش بوده باشد.

عالئم بسیار خفیف تر آبله میمونی در شیوع جدید جهانی
دوره بیماری آبله میمونی که ضایعات شاخص تاول مانند دردناک 
در سراسر بدن را ایجاد می کند که جاگذاری پوستی درازمدت ایجاد 
می کنند، معموال سه هفته طول می کشد. اغلب موارد شناسایی شده 
در شیوع اخیر در اروپا و آمریکا بسیار خفیف بوده اند- در برخی 
از موارد عالئم آنقدر خفیف و غیر شاخص بوده اند که با سایر 
عفونت های منتقل شونده از راه جنسی اشتباه شده اند و اغلب 
سایر  و  دوجنسگرا  مردان همجنسگرا،  میان  در  بیماری  موارد 
مردانی که با مردان آمیزشی جنسی دارند، شناسایی شده اند. اما 
کارشناسان می گویند تماس جسمی نزدیک در فعالیت جنسی 

که عامل اصلی در سرایت بیماری بوده است.
دکتر سباستین پولین، متخصص بیماری های عفونی در بیمارستان 

سنت - ژروم در مونترآل کانادا که یکی از نخستین موارد آبله 
میمونی در این کشور را شناسایی کرد، می گوید برخالف آنچه 
به طور معمول در موارد آبله میمونی در آفریقا دیده می شود، 
برخی از عفونت های اخیر در خارج از آفریقا عالئم »بسیار، بسیار 
خفیفی« ایجاد کرده اند. به گفته پزشکان برای تشخیص بیماری 

باید به این موضوع توجه داشته باشند.
به عالوه، آبله میمونی معموال با تب شروع می شود، اما بر اساس 
گزارش مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آمریکا )CDC(، در 
برخی از موارد اخیر در آمریکا بدون وجود تب یا نشانه های اولیه 

دیگر، ضایعات پوستی در افراد بروز کرده بودند.
به همین دلیل است که بر اساس یک بررسی CDC که نتایج آن 
در روز جمعه منتشر شد، »موارد بیماری ممکن است با عفونت های 
شایع دیگر مانند آبله مرغان یا عفونت های منتقل شوند از راه جنسی 

مانند تبخال تناسلی یا سیفلیس اشتباه شوند.«

پیش بینی آینده شیوع آبله میمونی
در مقابل، بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، شصت و 
شش نفر در سال ۲۰۲۲ در آفریقا به علت آبله میمونی درگذشته اند. 
نیجریه که از سال ۲۰۱۷ با شیوع آبله میمونی درگیر است- ممکن 
است یکی از کشورهای آفریقایی باشد که به عنوان مخزنی برای 

شیوع جهانی بیماری عمل کرده باشد.
به گفته دکتر ون رانست، روزهای آینده برای کنترل بیماری 
بیماری بر اساس  ثابت شده  حیاتی خواهند بود. شمار موارد 
گزارش سازمان جهانی بهداشت این هفته از ۷۰۰ مورد گذشت.  
رشدی  بیماری  موارد  شمار  آینده  هفته  در  اگر  او،  گفته  به 
تصاعدی پیدا کند و به حد ۴۰۰۰ مورد برسد، »در این وضعیت 

بیماری تحت کنترل نیست.«
اما به گفته ون رانست، اگر شمار موارد فقط تا حدود ۱۰۰۰ افزایش 
یابد، احتماال این شیوع فقط رشدی خطی خواهد داشت و می توان 

پیش بینی کرد که کنترل جهانی ویروس موفق می شود.
منبع:ایبیسینیوز

آبله میمونی در شیوع اخیر جهانی اش با عالئم متفاوتی بروز کرده است

چه واکسن ها و داروهایی برای مقابله با آبله میمونی در دسترس است؟

آبله میمونی احتماال سال ها انتشاری بی سروصدا در جهان داشته است



طیف گسترده ای از بیماری های پوستی با نور خورشید ارتباط دارد

نور خورشید زمینه ساز بروز ضایعات شبه اگزما و کهیر در بعضی افراد است

تدابیر طب ایرانی در مورد آفتاب سوختگی

 دکتر مجتبی امیری/  استادیار دانشگاه

  دکتر آزاده گودرزی/ دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

 دکتر غالمرضا کردافشاری

نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص طب ایرانی

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.

: آقای دکتر لطفا در ابتدا بفرمائید نور خورشید 
چه تاثیری بر سالمت پوست دارد؟

نور خورشید مجموعه ای از سه طیف نور مرئی، مادون  قرمز 
و ماورای بنفش است. نور مرئی همان نور درخشنده ای است 
که عامل روشنایی و امکان مشاهده محیط است و ضرری 

برای پوست ندارد.
مادون قرمز بخشی از پرتوهای خورشید است که منشا گرما 
هستند و فقط در طوالنی مدت زمینه ساز سوختگی سطحی 
می شود. البته این باور نیز وجود دارد که مواجهه مستمر با 
پرتوهای مادون قرمز مانند افرادی که کنار تنور کار می کنند، 

ممکن است ایجاد مالسما را تشدید کند. 
دسته دیگر، پرتوهای فرابنفش هستند که مهم ترین عامل 
آسیب های پوستی است. این پرتوها سه طیف دارند، طیف 
اول توسط الیه ازن جذب می شوند و اثر بسیار مخربی دارند 
که اگر به زمین برسند حتما کشنده هستند. طیف دوم در 
شرایط مواجهه مستمر زمینه ساز تیرگی و برنزه شدن پوست 
می شوند. طیف سوم عامل جدی بسیاری از مشکالت پوستی 
نظیر سرطان های پوست، پیری زودرس، چین وچروک، 

شل شدن و لکه های پوستی است. 
: در چه شرایطی آسیب پرتوهای فرابنفش خورشید 

افزایش می یابد؟
گرچه مواجهه با این پرتوها برای سالمت پوست مضر است 
اما هرچه مدت تماس پوست تحت تاثیر این پرتوها بیشتر 
باشد، آسیب ها نیز افزایش می یابد. آسیب پرتوهای فرابنفش 
روی پوست های روشن و سفید بیشتر است. همچنین شدت 
پرتوهای فرابنفش بین ساعات 10 صبح تا 3 بعدازظهر در 

باالترین حد است که توصیه به پرهیز از حضور در محیط 
باز جهت محافظت از پوست بسیار اهمیت دارد.

: شایع ترین بیماری های پوستی که به دلیل مواجهه 
با نور خورشید ایجاد می شوند، کدامند؟

طیف وسیعی از بیماری های پوستی تحت تاثیر نور خورشید 
بروز پیدا می کنند یا تشدید می شوند. اما شایع ترین آنها را 
می توان آفتاب سوختگی دانست. آفتاب سوختگی در حد 
خفیف باعث قرمزی پوست و احساس سوزش می شود اما 
اگر شدید باشد با بروز تاول همراه است. مسلما هرچه پوست 
روشن تر و مدت مواجهه با نور خورشید نیز طوالنی تر باشد، 

احتمال آفتاب سوختگی نیز افزایش می یابد. 
تیره شدن پوست تحت تاثیر مواجهه مستمر با نور خورشید 
نیز در بسیاری از افراد با پوست سالم دیده می شود. همچنین 
قسمت  هایی از پوست که آکنه دارد یا اقدامات لیزر و عمل 
جراحی روی آن انجام شده نیز هنگام تابش خورشید دچار 

تیرگی بیشتری نسبت به رنگ پوست طبیعی می شود. 
: چرا بعضی افراد هنگام حضور در معرض نور 

خورشید دچار خارش پوست می شوند؟
بعضی افراد هنگام حضور در معرض نور خورشید دچار 
کهیر و خارش پوستی می شوند. این حالت به کهیر آفتابی 
شناخته می شود و همانند دیگر بیماری هایی که با بروز کهیر 
همراه است باید توسط متخصص پوست بررسی و درمان 
شود. معموال مهم ترین اقدام در این مورد پرهیز از مواجهه 

با نور خورشید است. 
یا تشدید چه  بروز  نور خورشید زمینه ساز   :

بیماری های پوستی است؟

انواعی از درماتیت های حاد و مزمن پوستی صرفا با نور 
خورشید ایجاد می شوند و مهم ترین راهکار پیشگیری و 
بهبود، پرهیز از مواجهه با نور خورشید است. از طرفی، 
بعضی از بیماری های سیستمیک تحت تاثیر نور خورشید 
تشدید می شوند. از جمله این بیماری ها باید به لوپوس اشاره 
کرد که عالئم بیماری هنگام حضور در معرض نور خورشید 
به شدت افزایش می یابد. تشدید بیماری روزاسه که با بروز 
ضایعات آکنه ای و جوش  مانند و قرمزی پوست همراه است 

نیز ارتباط مستقیمی با نور خورشید دارد. 
: عوامل محیطی می توانند با بروز آسیب   های 

پوستی تحت تاثیر نور خورشید ارتباط داشته  باشند؟
بله. دسته ای از بیماری های پوستی موسوم به »فیتو فوتو 
درماتیت« زمانی بروز پیدا می کنند که اگر گیاهان حاوی 
ترکیبات پسورالن مانند برگ انجیر، آب نارنج، آب لیمو، 
اسفناج و جعفری با پوست تماس داشته  باشند و در این 
حالت نور خورشید به پوست بتابد، لکه های پوستی ایجاد 
می شود. در واقع این تظاهر پوستی نوعی التهاب ناشی از 
ترکیبات گیاهی است. مصرف داروها نیز جزو عوامل محیطی 
مؤثر در بروز بیماری های پوستی است. به عنوان مثال افرادی 
که داروهای رتینوئید برای درمان آکنه یا داروهای ضد ماالریا 
استفاده می کنند، هنگام مواجهه با نور خورشید مستعد بروز 
عوارض پوستی هستند. داروهای شیمی درمانی نیز جزو این 
گروه هستند و زمینه ساز تغییر رنگ جدی پوست در مواجهه 

با نور خورشید می شوند. 
بروز  زمینه  کاهش  برای  اقدام  مهم ترین   :

بیماری های مرتبط با نور خورشید چیست؟

طیف بیماری های مرتبط با نور خورشید بسیار گسترده است 
اما خوشبختانه در اکثرموارد پرهیز از مواجهه مستقیم و طوالنی 
با نور خورشید تاثیر چشمگیری در پیشگیری و کاهش زمینه 
تشدید عالئم بیماری دارد و فقط در موارد معدودی نیاز به 

اقدامات تخصصی و محافظت شدید است. 
مهم ترین توصیه برای کاهش عوارض نور خورشید، استفاده 
از پوشش مناسب به خصوص در روزهای تابستان است. 
همچنین باید از حضور مستقیم و طوالنی و بدون استفاده 
از ضدآفتاب در معرض نور خورشید پرهیز کرد و هرگز 
نباید برای برنزه کردن پوست، سوالریوم که امواج فرابنفش 

به پوست تابانده می شود را انتخاب کرد. 
تا حد امکان از حضور در معرض نور خورشید طی ساعات 
10 صبح تا 3 بعدازظهر صرف نظر شود و هنگام ضرورت 
حضور در محیط باز فرد باید تا جایی که امکان دارد در 
سایه باشد زیرا شدت نور خورشید 70درصد کم می شود. 
استفاده از کاله با 7 سانتی متر لبه نیز 70 تا 80درصد مانع از 

تابش پرتوهای خورشید به پوست می شود. 
: در چه مواردی نیاز به مشورت با متخصص 
پوست برای درمان آسیب های ناشی از خورشید است؟

گرچه بعضی از عوارض نور خورشید مانند آفتاب سوختگی 
کامال بارز است اما بسیاری از تغییرات پوستی مرتبط با نور 
خوشید است که پس از معاینه توسط متخصص پوست 
تشخیص داده می شوند. به همین دلیل اگر افراد متوجه تغییراتی 
مانند تغییر رنگ، لکه های پوستی و... شدند حتما الزم است 
با متخصص پوست مشورت نمایند تا احتمال عوارض نور 

خورشید در کنار دیگر عوامل بررسی گردد. 

بعضی از بیماری های پوستی در اثر مواجهه با نور خورشید 
تشدید می شوند یا اینکه نور خورشید عامل مهمی در بروز آنها 
محسوب می شود. از مهم ترین این بیماری ها می توان به لکه های 
پوستی مانند مالسما یا کلوآسما اشاره کرد که تحت عنوان 
»لکه بارداری« شناخته می شوند اما بارداری الزاما تنها عامل 
زمینه ای نیست. کک و مک و لکه های آفتابی )سوالر لنتیگو( 
نیز ارتباط جدی با نور خورشید دارند. جوش های زیرپوستی، 
ضایعات پوستی مانند کمدون، کیست های ریزی به نام »میلیا« 
و »سبورئیک کراتوز« که ضایعاتی زبر و زگیلی شکل با ته رنگ  
قهوه ای هستند نیز از دیگر تغییرات پوستی هستند که تابش نور 
خورشید در طوالنی مدت عامل بروز و تشدید آنها به حساب 
می آید. از تاثیر نور خورشید و پرتوهای فرابنفش در بروز 
سرطان های پوست نیز نباید غافل شد. نور خورشید در کنار 
عوامل دیگری مانند رنگ پوست، بیماری های زمینه ای، مصرف 

داروهای سرکوب کننده ایمنی، سابقه خانوادگی و... به عنوان 
یکی از ریزفاکتورهای بسیار مهم در بروز سرطان پوست شناخته 
می شود. بنابراین نور خورشید در طوالنی مدت یکی از عوامل 
بسیار مهم بروز  آسیب های پوستی به خصوص روی صورت 
و دست ها به دلیل تماس مستقیم با این پرتوها است. حتی 
در جوامعی که بحث حجاب وجود ندارد، مواجهه مستمر با 
نور خورشید می تواند سطح بیشتری از پوست را درگیر کند. 

ضایعات شبه اگزما جزو درماتوزهای آفتابی اولیه است 
برخی ضایعات پوستی در اثر مواجهه با نور خورشید به طور 
موقتی ایجاد می شوند و پس از مدتی از بین می روند که معموال 
با نزدیک شدن به تابستان بیشتر دیده می شوند و تحت عنوان 
درماتوزهای آقتابی یا ضایعات پوستی اولیه شناخته می شوند.
از جمله این ضایعات می توان به »پی ال ای« یا »پی ام ال ای« 

اشاره کرد که ضایعاتی مشابه  اگزما است و به شکل بثورات 
جلدی خارش دار و قرمز به خصوص روی صورت، پشت 
دست ها و گوش ها ظاهر می شود. معموال چند ساعت تا 
چند روز پس از مواجهه با نور خورشید به اوج می رسد 
و در بازه  ای چند روز تا چند هفته پس از ایجاد ادامه دارد 
و به تدریج بهبود می یابد. بعضی از افراد هنگام مواجهه با 
آفتاب دچار کهیر می شوند که کهیر آفتابی نام دارد. روی 
پوست بعضی افراد نیز ممکن است تحت تاثیر نور خورشید 
تاول هایی بروز پیدا کند یا خارش شدیدی ایجاد شود که 
نسبت به دو مورد ذکرشده شیوع کمتری دارد. گروهی 
دیگر از افراد به دلیل مواجهه مستمر با نور خورشید دچار 
آسیب های آفتابی مزمن یا درماتوز آفتابی مزمن هستند. پوست 
این افراد تحت تاثیر تابش مکرر نور خورشید ضخیم می شود 
و تغییر رنگ و قوام پوست نیز اتفاق می افتد. این ضایعات 

به خصوص روی سر، صورت و پشت گردن بارزتر است. 

محافظت از پوست در کنار پرهیز از نور خورشید 
برای بهبود درماتوز آفتابی ضروری است

زمانی که فردی به دلیل درماتوز آفتابی اولیه مانند ضایعات 
شبه اگزما به متخصص پوست مراجعه می کند، در وهله اول 
توصیه می شود که حتما استفاده از ضدآفتاب را جدی بگیرد 
و از پوشش مناسب و کاله لبه دار برای محافظت از پوست 
استفاده نماید. برای کنترل این ضایعات متخصص پوست 
داروهایی مانند آنتی هیستامین ها، پمادهای ضدالتهاب و... تجویز 
می کند تا دوره بروز این ضایعات سپری شود. اما از آنجا که 
عامل مؤثر بروز درماتوزهای آفتابی اولیه، نور خورشید است 
و تحت تاثیر پرتوهای آفتاب تشدید می شوند به طور جدی 

عدم مواجهه با نور خورشید رعایت گردد.

آفتاب سوختگی نوعی التهاب پوستی است و زمانی اتفاق 
می افتد که مقدار تابش اشعه خورشید یا سایر منابع حاوی 
پرتو فرابنفش بیش از توانایی رنگدانه محافظت کننده پوست 
بدن باشد و باعث آسیب به سلول های پوست و ایجاد انواع 
مشکالت پوستی می شود. از نشانه های آن می توان نازک شدن، 
سرخی بیش از حد، گرم و حساس شدن پوست، احساس درد 
و گاهی ایجاد تاول در پوست را نام برد. این عالئم معموال 
چند ساعت بعد از قرارگرفتن در معرض نور خورشید ظاهر 
می شوند و با توجه به شدت آفتاب سوختگی یک روز یا بیشتر 

روی پوست باقی می مانند.

پیشگیری از آفتاب سوختگی با ترکیب ضد آفتاب طبیعی
1. روغن بادام شیرین هم به عنوان مرطوب کننده مورد 

استفاده قرار می گیرد و هم یک ضدآفتاب طبیعی و ساده 
برای جلوگیری از آفتاب سوختگی است.

2. ترکیب ضدآفتاب دیگری که در منابع طب سنتی توصیه 
شده قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب روی پوست مالیده 
شود. این ترکیب حتی در صورت مواجهه فرد با آفتاب شدید 
در دشت و بیابان نیز مانع از آفتاب سوختگی پوست شده و 
خواص روشن کننده پوست نیز دارد. آرد نخود، نشاسته، کتیرا 
با سفیده تخم مرغ و روغن گل سرخ یا روغن مرغابی مخلوط 

شده و قبل از مواجهه با آفتاب روی پوست مالیده شود.
3. ترکیب دیگری که به عنوان ضدآفتاب طبیعی در کتب طب 
سنتی از آن یاد شده به این شرح است: لعاب اسفرزه، لعاب 
به دانه و سفیده تخم مرغ را خشک کرده و پودر شود، سپس 
با مقدار مساوی پودر کتیرا و صمغ عربی مخلوط نموده و با 

شیره تخم خرفه به شکل خمیر درآورده و قبل از مواجهه با 
آفتاب روی پوست مالیده شود. )طرز تهیه شیره تخم خرفه: 
100 گرم تخم خرفه با 500 سی سی آب بجوشد تا مقدار آب 
به نصف برسد، سپس صاف شده و مورد استفاده قرار گیرد.(

درمان های ساده طب سنتی برای آفتاب سوختگی
اگر آفتاب سوختگی اتفاق افتاد، در اسرع وقت موضع با گالب 
سرد یا مخلوط گالب و آب سرد مکرر شست وشو داده  شود. 
این کار از تاول زدن و التهاب بیش از حد و دردناک شدن 

موضع جلوگیری می کند.
اسپری کردن عرق کاسنی روی موضع آفتاب سوختگی به 

فرونشادن التهاب و قرمزی کمک می کند.
ضماد مخلوط آب، حنا و چند قطره سرکه روی موضع، 

می نماید. برطرف  را  سوختگی  و  التهاب 
اگر آفتاب سوختگی قسمت وسیعی از پوست را در برگرفته 
باشد، می توان از درمان های خوراکی نیز استفاده نمود. نوشیدن 
ماء الجبن صبح ناشتا به رطوبت بخشی پوست و فرونشاندن 
التهاب آن کمک می کند. برای تهیه ماءالجبن، 1 کیلو شیر را 
بجوشانید و در حین جوشیدن کمی سرکه محلی به آن اضافه 
کنید تا شیر ببرد. سپس شیر را در پارچه ای بریزید تا آب آن 
جدا شود. آبی که از پارچه خارج می شود را در ظرفی جمع 
کرده و در 3 مرحله میل کنید. توجه داشته باشید که ماءالجبن 
را باید گرم میل کنید. ورزش در فواصل مصرف آن، باعث 
افزایش تأثیر ماءالجبن خواهد شد. ماءالجبن صبح ناشتا میل 
شود و تا یک ونیم تا دو ساعت بعد از آن، صبحانه میل نشود. 

می توان خاکشیر را به ماءالجبن اضافه و میل نمود.
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  دکتر محمدصادق کالنتری

نگاه متخصص پوست

دسته  چند  به  پوست  بر  خورشید  نور  تاثیرات 
واکنش های حاد پوستی، واکنش های مزمن ناشی 
از تابش طوالنی مدت نور خورشید، بروز و تشدید 

بیماری های پوستی تقسیم بندی می شود. 
آفتاب سوختگی)Sun Burn( مهم ترین واکنش 
حاد ناشی از مواجهه با نور خورشید است. معموال 
آفتاب سوختگی دو تا ده ساعت پس از تماس پرتوهای 
خورشید بروز پیدا می کند و هرچه تابش نور خورشید 
شدیدتر و مدت حضور طوالنی تر باشد، عالئم زودتر 
ظاهر می شوند. هر سه طیف پرتوهای فرابنفش خورشید 
می توانند زمینه ساز آفتاب سوختگی باشند اما طیف 

UVB تاثیر شناخته شده تری در این زمینه دارد. 
افرادی که پوست سفید دارند نسبت به نور خورشید 
نیز حساس تر هستند و در مواجهه با نور خورشید، 
دچار  پوست شان  زود  خیلی  و  نمی شوند  برنزه 

آفتاب سوختگی می شود. 

آفتاب سوختگی شدید ممکن است با تاول 
همراه باشد

قرمزی، سوزش و گاهی درد مهم ترین عالئم بروز 
شدت  است  ممکن  گاه  است.  آفتاب سوختگی 
سوختگی به حدی باشد که با تاول های پوستی نیز همراه 
شود. برای درمان آفتاب سوختگی معموال داروهای 
ضدالتهاب موضعی تجویز می شود و پس از چند 
روز استراحت و مراقبت، پوست بهبود می یابد. در 
بعضی موارد استفاده از داروهای خوراکی ضدالتهاب 

نیز ضروری است.
اگر تاول روی پوست ظاهر شد باید مراقب بود که 
تاول ها پاره نشود و فقط به آرامی با سوزن استریل 
مایع درون تاول تخلیه شود تا پوست همانند یک 

پانسمان طبیعی روی پوست بماند.

ضدآفتاب باید به طور مرتب روی پوست 
تکرار شود

عالوه بر پرهیز از حضور مستقیم و مستمر در برابر 
پرتوهای خورشید، محافظت از پوست برای پیشگیری 
از بروز آسیب  های ناشی از نور خورشید ضروری 
است. در کنار استفاده از کرم ضدآفتاب، توجه به 
پوشش بدن با لباس  های نخی و آستین بلند، کاله 

لبه دار و عینک آفتابی ضروری است. 

کرم های   ضد آفتاب حاوی ترکیباتی هستند که مانع 
می شوند.  پوست  به  خورشید  اشعه های  نفوذ  از 
تقسیم  فیزیکی و شیمیایی  نوع  به دو  ضدآفتاب 
می شوند. ضدآفتاب فیزیکی الیه ای را روی پوست 
تشکیل می دهد که پرتوهای ماورای بنفش پیش از نفوذ 
به پوست، متفرق یا بازتاب می شوند. یکی از تاثیرات 
این نوع ضدآفتاب، تداخل با تعریق پوست و ایجاد 
حالت مات و سفیدی روی پوست است. همچنین 
ضدآفتاب فیزیکی حاوی رنگدانه های غیرمحلول 

است که روی پوست باقی می  ماند. 
ضدآفتاب شیمیایی دسته ای از محصوالت حاوی 
ترکیبات محلول در آب یا چربی هستند که الیه سطحی 
پوست را کامال می پوشانند و انرژی خورشید را روی 
پوست پخش می کنند. این ضدآفتاب  ها به دو دسته 

جاذب UVA و UVB تقسیم می شوند.
فاکتور مهم در مورد ضدآفتاب شیمیایی، SPF یا 
شاخص محافظت محصول نسبت به نور خورشید 
است. هرچه SPF باالتر باشد، سطح محافظت از پوست 
نیز افزایش می یابد و به عبارتی بیانگر این است که چه 
مدت تماس با نور خورشید برای فرد آسیبی ندارد. 
به عنوان مثال، اگر فردی پس از دوازده دقیقه دچار عالئم 
اولیه آفتاب سوختگی می شود، با استفاده از ضدآفتاب 
با SPF10 می تواند بدون اینکه آفتاب سوختگی ایجاد 
شود120 دقیقه در معرض نور خورشید باشد. نکته 
مهم اینکه هرچه پوست فرد روشن تر باشد نیاز به 

استفاده از ضدآفتاب با SPF باالتر است. 
همچنین باید خاطرنشان کرد که کرم های ضدآفتاب که 
در حال  حاضر به فروش می رسند، SPF مناسبی دارند 
و میزان محافظت خوبی برای پوست های مختلف در 

برابر نور خورشید دارند.
استفاده از ضدآفتاب از دوران کودکی توصیه می شود 
که می توان بدون نگرانی از شش ماهگی استفاده کرد. 
البته برای کودکان و خانم  های باردار بهتر است انواع 
ضدآفتاب با جاذب های فیزیکی استفاده شود. هنگام 
حضور در معرض نور خورشید حتما الزم است هر 
دو تا سه ساعت یکباز با توجه به نوع محصول روی 
پوست تکرار شود. با توجه به نوع پوست معموال 
ضدآفتاب نیز متفاوت خواهد بود. بهتر است برای 
برای  و  فاقد چربی  پوست های چرب ضدآفتاب 
پوست های خشک نیز ضدآفتاب حاوی ترکیبات 

آبرسان و مرطوب کننده انتخاب گردد.

استفاده از ضدآفتاب 
مهم  ترین اقدام پیشگیری 
از آفتاب سوختگی  است

میزگرد پوست با حضور دکترمجتبی امیری متخصص پوست، 
دکترمحمدصادق کالنتری متخصص پوست، دکترآزاده گودرزی 

متخصص پوست و دکترغالمرضا کردافشاری متخصص طب ایرانی

ممرراقبت از پوست در باقبت از پوست در بررابر ابر 
پپررتوهای دتوهای دررخشان خورشیدخشان خورشید

نور خورشید تاثیرات مثبتی بر سالمتی دارد که شاید شناخته شده ترین آنها را می توان تامین ویتامین
D دانست. اما در کنار بهره مندی از این تاثیرات حتما محافظت از پوست نیز باید جدی گرفته  شود 
زیرا مواجهه مستمر و بدون استفاده از پوشش مناسب و ضدآفتاب می تواند به تدریج آسیب هایی به 

پوست برساند و زمینه  ساز بیماری های مختلفی در طوالنی مدت شود. 
با توجه به آغاز فصل تابستان و افزایش مدت و شدت نور خورشید لزوم مراقبت بیشتر از پوست 
ضروری است تا سالمت پوست حفظ شده و از عوارض شایع به خصوص آفتاب سوختگی پیشگیری گردد. از همین رو 

در میزگرد این هفته سالمت به مهم ترین عوارض نور خورشید و راهکارهای مراقبت از پوست پرداخته ایم.

 مریم سادات 
کاظمی



1313پوست و زیبایی
همه آنچه باید قبل از تزریق فیلر زیر چشم بدانید 

پُر کردن گودی زیرچشم با تزریق ماده ای به نام فیلر پُر کردن گودی زیرچشم با تزریق ماده ای به نام فیلر 
هر کسی از فیلر یا پُرکننده 
زیر چشم استفاده نمی کند، 
که  است  این  واقعیت  اما 
تزریق فیلر زیر چشم یکی از 
معدود اقدامات زیبایی است که می تواند جلوه 
ظاهری پوست زیر چشم ها را تغییر دهد، هرچند 
که این موضوع تا حدودی هم به علت اصلی 
شکل گیری حلقه های تیره زیر چشم بستگی دارد. 
با این حال، قبل از این که برای تزریق فیلر زیر 
چشم تصمیم گیری کنید، باید بدانید که آیا این 
کار واقعا برای شما ایمن است؟ و در ضمن، 
قبل و بعد از تزریق فیلر زیر چشم باید منتظر 
چه چیزهایی باشید؟ به همین دلیل از چند تن 
از متخصصان پوست ومو درخواست کرده ایم تا 

شما را در این زمینه راهنمایی کنند. 

فیلرهای زیر چشم واقعا چه 
مشکالتی را رفع می کنند؟

دلیل اصلی برای تزریق فیلر زیر چشم، پُر کردن 
گودی یا ناودان اشکی )tear trough( زیر 
چشم ها است. اگر این نوع از گودی زیر چشم 
را داشته باشید یا ناحیه زیر چشم های شما حجم 
طبیعی اش را از دست داده باشد، احتماال حلقه های 
تیره ای در فضای زیر چشم های شما به وجود 
خواهند آمد. البته دانستن این نکته بسیار مهم 
است که فیلر زیر چشم زمانی می تواند موثر باشد 
که حلقه های تیره دور زیر چشم به علت آناتومی 
طبیعی بدن یا ازبین رفتن حجم طبیعی پوست 
شکل گرفته باشند. بنابراین اگر مشکل کسی 
چین وچروک های پوستی در ناحیه زیر چشم یا 
حلقه های تیره مرتبط با هایپرپیگمنتاسیون باشد، 
باید بداند که فیلر زیر چشم نمی تواند به حل 
چنین مشکالتی کمک کند. به عبارت دیگر، اگر 
پوست زیر چشم ها به دلیل رنگ طبیعی پوست یا 
آسیب های خورشیدی تیره شده باشد، متاسفانه 
فیلر زیر چشم نمی تواند تغییری ایجاد کند. اما اگر 
تیرگی زیر چشم ها در عوامل ژنتیکی یا ُشل شدگی 
ناشی از پیری پوست ریشه داشته باشد، آن وقت 
فیلر زیر چشم می تواند حجم مطلوبی را به گودی 
زیر چشم ها اضافه کند و تیرگی زیر چشم ها 
را بدون به وجودآوردن پف کردگی از بین ببرد. 
زیر چشم ها  اگر پف کردگی  اینها،  از  گذشته 
وسیع باشد )مخصوصا اگر چربی در این ناحیه 
از پوست جمع شده باشد، که همزمان با افزایش 
سن امکان پذیر است(، باز هم فیلر زیر چشم 
نمی تواند تغییر چشمگیری ایجاد کند. در این موارد، 
متخصصان پوست ومو معموال بلفاروپالستی را 

پیشنهاد می دهند که نوعی عمل جراحی است. 
بافت های افتاده و شل شده پوست، عضله یا چربی 
در این عمل جراحی از بافت کلی پوست جدا 
می شوند تا درنهایت پوست زیر چشم ها حالت 

سفت، کشیده و محکمی پیدا کند. 
پس اگر واقعا می خواهید مشکل حلقه های تیره زیر 
چشم ها را برطرف کنید، ابتدا باید برای تشخیص 
علت اصلی به وجود آمدن این تیرگی های زیر 
چشم به متخصصان پوست ومو مراجعه کنید. 
ضمنا به یاد داشته باشید که گاهی اوقات ترکیبی 
از عوامل مختلف در شکل گیری تیرگی های زیر 
چشم نقش دارند، مانند هایپرپیگمنتاسیون در کنار 
عوامل ژنتیکی و عوامل مرتبط با سبک زندگی 
)مانند کمبود خواب و کم آبی بدن(. در این موارد 
هم متخصصان پوست ومو معموال الیه بردارهای 
شیمیایی خاصی را به بیماران پیشنهاد می کنند. 

تفاوت فیلر زیر چشم با بوتاکس چیست؟ 
قبل از این که به دیگر مسائل مرتبط با فیلر زیر 
چشم بپردازیم، ابتدا می خواهیم فیلر زیر چشم را 
با بوتاکس مقایسه کنیم. بوتاکس نوعی سم عصبی 
یا نوروتوکسین است که مانع از انقباض عضالت 
می شود و درنتیجه، هم پوست را منبسط می کند و 
هم ظاهری صاف تر و جوان تر به پوست می بخشد. 

به عبارت دیگر، بوتاکس برای هدف گیری خطوط 
ریز پوستی طراحی شده و حالت آرام تری به چهره 
شما می دهد. نتایج حاصل از تزریق بوتاکس با 
گذشت 72 ساعت از این تزریق نمایان می شود 

و اثربخشی آن تا 90 روز باقی می ماند. 
اما فیلرهای زیر چشم مانند فیلر اسید هیالورونیک 
اساسا ماجرای متفاوتی دارند. فیلر اسید هیالورونیک 
)رایج ترین نوع فیلر زیر چشم( مستقیما در زیر 
پوست تزریق می شود تا فضای زیر پوست را 
پُر کند و هیچ ربطی به عضالت ندارد. اثربخشی 
فیلر زیر چشم زودتر نمایان می شود و ماندگاری 

بیشتری هم دارد )بین 9 تا 12 ماه(. 

آیا فیلر زیر چشم بی خطر است؟ 
اول از همه باید بدانید که پوست زیر چشم ها 
بسیار ظریف و پُر از رگ های خونی است. همین 
نازکی و ظرافت پوست باعث می شود که این 
ناحیه از صورت شدیدا مستعد کبودی باشد که 
درواقع یکی از شایع ترین و رایج ترین عوارض 
جانبی تزریق فیلر زیر چشم است. عارضه جانبی 
دیگر این تزریق، تورم در ناحیه زیر چشم ها است، 
اما هر دوی این مشکالت در عرض یک هفته از 
بین می روند. اما آیا تزریق فیلر زیر چشم می تواند 
مشکل زیر چشم ها را بدتر کند؟ متاسفانه پاسخ به 

این سوال مثبت است. اگر فیلر زیر چشم در جای 
درستی تزریق نشود، ممکن است به اثر »تیندال« 
مبتال شوید که در اصل برای توصیف پراکندگی 
نور کاربرد دارد. پس اگر تزریق فیلر در فضای 
بیش ازحد نزدیکی به سطح پوست انجام گرفته 
باشد، می تواند رنگ پوست زیر چشم ها را به 
رنگ مایل به آبی روشن )در کنار تورم( تغییر 
دهد. همچنین اگر فیلر در جای نامناسبی تزریق 
شود، ممکن است چشم ها فرررفته تر و گودرفته تر 
از حالت اولیه به نظر برسند. خوش بختانه، این 
مشکالت با تزریق هیالورونیداز درمان پذیر است. 
هیالورونیداز آنزیمی است که اسید هیالورونیک 
موجود در فیلر را تجزیه می کند. مشکل جدی تری 
که می تواند با تزریق نادرست فیلر زیر چشم نمایان 
شود، شکل گیری ندول یا گره )رشد بافت پوستی( 
پس از تزریق است. خوش بختانه این مشکل هم 
با تزریق هیالورونیداز درمان  می شود. اگر هم کسی 
به طور کلی از نتیجه تزریق فیلر زیر چشم ناراضی 
باشد، متخصصان پوست ومو معموال می توانند از 
هیالورونیداز برای ازبین بردن فیلر تزریق شده کمک 
بگیرند. یکی دیگر از عوارض جدی )و البته نادر( 
زمانی به وجود می آید که فیلر زیر چشم درون 
رگ های خونی تزریق شود. این اشتباه می تواند 
رگ خونی مورد نظر را مسدود کند و حتی در 

بعضی موارد به نابینایی منتهی شود. به همین 
دلیل است که تزریق فیلر زیر چشم حتما باید 
توسط متخصصان پوست ومو دارای تجربه باال 

یا جراحان زیبایی باتجربه انجام شود. 

چگونه برای تزریق فیلر زیر چشم 
آماده شویم؟ 

روند آماده سازی برای تزریق فیلر زیر چشم 
حدودا یک هفته قبل از تزریق شروع می شود. 
متخصصان پوست ومو معموال توصیه می کنند 
از  فیلر،  تزریق  وقت  از  قبل  هفته  یک  که 
مکمل ها  و  نسخه  بدون  داروهای  مصرف 
ضدالتهابی  داروهای  سایر  ایبوپروفن،  مانند 
غیراستروئیدی )NSAIDs(، آسپیرین، جینکو 
 E بیلوبا، جینسینگ، مکمل روغن ماهی و ویتامین
خودداری کنید، زیرا همه این ترکیبات می توانند 
خطر کبودی زیر چشم ها را افزایش دهند. قبل از 
وقت گرفتن برای تزریق فیلر یا هر کدام از دیگر 
اقدامات زیبایی نیز حتما سوابق پزشکی خودتان 
را به طور کامل در اختیار متخصصان پوست ومو 
بگذارید. در ضمن، خانم های باردار به هیچ وجه 
نباید بوتاکس یا فیلر زیر چشم تزریق کنند. از 
یک سو تحقیقات وسیع و کاملی درباره اثرگذاری 
بوتاکس و فیلر زیر چشم بر رشد جنین انجام 
نشده اند و از دیگرسو نوسانات هورمونی مرتبط با 
دوران بارداری می توانند باعث تغییراتی در گردش 
خون شوند که درنهایت مشکل کبودی و تورم 

زیر چشم ها را تشدید خواهند کرد. 

پس از تزریق فیلر زیر چشم باید 
منتظر چه چیزهایی باشیم؟

فیلر زیر چشم  تزریق  از  اولین توصیه پس 
این است که در حالت صاف باقی بمانید و 

حداقل سه ساعت از تماس دست یا هر چیز 
دیگری با ناحیه زیر چشم ها خودداری کنید تا 
از این طریق خطر تورم و کبودی را کاهش 
بدهید. بعضی از پزشکان حتی توصیه می کنند 
که اولین شب بعد از تزریق فیلر به هیچ وجه 
روی صورت یا به پهلوها نخوابید. فعالیت های 
ورزشی هم تا 24 ساعت بعد از تزریق فیلر زیر 
چشم ممنوع هستند، زیرا باال رفتن حرارت 
بدن می تواند قرمزی و تورم را در ناحیه زیر 

چشم ها تشدید کند. 
با این حال، اگر با گذشت چند ساعت از تزریق 
فیلر به تورم زیر چشم مبتال شدید، می توانید 
از کمپرس سرد کمک بگیرید )5 تا 10 دقیقه 
هر یک ساعت(. اگر هم درد یا سوزش جزئی 
داشتید، می توانید از ایبوپروفن یا ناپروکسن 
استفاده کنید. اما اگر کبودی درحال گسترش 
زیر  ناحیه  در  درد شدیدی  احساس  یا  بود 
با پزشک  باید سریعا  چشم ها به وجود آمد، 

معالج خودتان تماس بگیرید. 
به طور کلی، نتایج اولیه تزریق فیلر زیر چشم را 
می توان بعد از تزریق مشاهده کرد. اما نتایج نهایی 
حدودا تا 2 هفته بعد از تزریق نمایان می شوند. 

قبل از تزریق فیلر زیر چشم باید چه 
نکات دیگری را بدانیم؟

اگر فیلر یا پُرکننده دقیقا زیر چشم ها تزریق 
شود، متخصصان پوست ومو معموال از فیلر 
اسید هیالورونیک برای این کار استفاده می کنند 
که برای دیگر قسمت های بدن نیز قابل استفاده 
است. اسید هیالورونیک یکی از ترکیباتی است 
که به طور طبیعی توسط بدن ساخته می شود 
منفی  بعید است که واکنش های  درنتیجه  و 
به مرور  ماده  این  اما  کند.  برانگیخته  را  بدن 
زمان تجزیه می شود و به همین دلیل تزریق 
فیلر زیر چشم نهایتا یکی از روندهای زیبایی 

موقتی خواهد بود. 
تا 12 ماه  بین 6  فیلر زیر چشم به طور کلی 
ماندگاری دارد، اما این ماندگاری می تواند تا 
حدود 18 ماه نیز ادامه پیدا کند، زیرا پوست زیر 
چشم ها )برخالف لب ها( تحرکات خاصی ندارد 
و بیشتر ساکن می ماند. به عالوه، با توجه به این که 
فیلر زیر چشم )در مقایسه با دیگر قسمت های 
بدن( در الیه های عمیق تر پوستی تزریق می شود، 

ماندگاری طوالنی تری خواهد داشت.  
بازبینی علمی: دکتر میشله گرین
متخصص پوست و مو در شهر نیویورک
glamour و self :منابع

 ترجمه:
ندا احمدلو

باید بدانید که پوست زیر چشم ها باید بدانید که پوست زیر چشم ها 
بسیار ظریف و پُر از رگ های خونی بسیار ظریف و پُر از رگ های خونی 

است. همین نازکی و ظرافت پوست است. همین نازکی و ظرافت پوست 
باعث می شود که این ناحیه از صورت باعث می شود که این ناحیه از صورت 

شدیدا مستعد کبودی باشد که شدیدا مستعد کبودی باشد که 
درواقع یکی از شایع ترین و رایج ترین درواقع یکی از شایع ترین و رایج ترین 

عوارض جانبی تزریق فیلر زیر چشم عوارض جانبی تزریق فیلر زیر چشم 
است. عارضه جانبی دیگر این تزریق، است. عارضه جانبی دیگر این تزریق، 
تورم در ناحیه زیر چشم ها است، اما تورم در ناحیه زیر چشم ها است، اما 
هر دوی این مشکالت در عرض یک هر دوی این مشکالت در عرض یک 

هفته از بین می روندهفته از بین می روند
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این روزها که همه گیری جهانی کروناویروس رو 
به افول است، سفرهای تابستانی دوباره در سطح 
گسترده ای آغاز شده اند و البته مسائل و مشکالت 
مرتبط با سفر هم دوباره مورد توجه قرار گرفته اند. 
یکی از مشکالت مرتبط با سفر، شکل گیری ناگهانی جوش های پوستی 
در سفر است. اگرچه سفرهای بین المللی معموال با مشکل جت لگ یا 
پرواززدگی همراه هستند، اما پوست هم واقعا نسبت به تمامی سفرها 
)چه داخلی و چه خارجی( حساسیت زیادی دارد و نسبت به عناصر 
بسیاری واکنش منفی نشان می دهد. به همین دلیل در این مقاله قصد 
داریم که دالیل شکل گیری جوش های پوستی در سفر را بررسی کنیم 
و با راهکارهای ساده برای مقابله با این مشکالت پوستی آشنا شویم. 

1. آب وهوا یا شرایط اقلیمی: با توجه به این که از اقلیم های گرم یا 
سرد به مناطق دیگر سفر کرده باشید،  پوست شما هم در مدت زمان 
سفر باید خودش را با شرایط آب وهوایی سردتر یا گرم تر تنظیم 
کند. وقتی که از شرایط اقلیمی گرم و مرطوب به محیط های سرد 
می روید، عمدتا با خشکی پوست مواجه می شوید. در این شرایط 
معموال لکه های خشک در قسمت هایی از پوست نمایان می شوند و 
اگر کسی به اگزما یا پسوریازیس مبتال باشد، قطعا با تشدید عالئم 
این بیماری ها نیز مواجه خواهد شد. اگر هم از شرایط اقلیمی سرد و 
خشک به محیط های گرم و مرطوب سفر کنید، پوست شما به طور 
طبیعی چربی بیشتری ترشح خواهد کرد و درنتیجه احتمال شکل گیری 

جوش های آکنه ای بیشتر خواهد شد. 
راهکار مقابله: بهترین راهکار برای مقابله با این مشکل، شستن منظم پوست 
صورت با شوینده های مالیم و استفاده از مرطوب کننده روزانه است. 
اگر پوست شما مستعد جوش های آکنه ای است، بنابراین محصوالت 
درمان آکنه را نیز در سفر به همراه داشته باشید. کرم بنزوئیل پراکسید یا 
پدهای اسید سالیسیلیک مخصوص آکنه، گزینه های مناسبی هستند. این 
محصوالت در قالب الیه های محافظتی اضافی می توانند با باکتری هایی 

که به پوست پیشانی، گونه ها و چانه راه می یابند، مبارزه کنند. 
2. کیفیت هوا در هواپیما: هوای درون هواپیما به طرز چشمگیری 
دارای رطوبت کمتری نسبت به هوای طبیعی است. همین مساله 

می تواند باعث خشکی پوست شود و به پوست شما آسیب برساند. 
برای این که بتوانید در مدت زمان پرواز به خوبی از پوست صورت 
محافظت کنید، باید قبل از پرواز حتما پوست صورت را به خوبی 
شست وشو و تمیز کرده باشید. در مدت زمان پرواز هم می توانید از 
مرطوب کننده و میست صورت کمک بگیرید، مخصوصا اگر پرواز 
شما بین قاره ای است و از فراز اقیانوس ها می گذرد. حتی بهتر است 
که در این شرایط میزان آبرسانی به پوست صورت را دوبرابر کنید. 

راهکار مقابله: امروزه محصوالت میست صورت به وفور در بازار 
محصوالت مراقبت از پوست یافت می شوند و اکثرا هم عملکرد 
خوبی دارند. بهتر است که ابتدا از یک میست صورت استفاده کنید و 
سپس بالفاصله از محصوالت مرطوب کننده کمک بگیرید تا آبرسانی 
شکل گرفته فورا تبخیر نشود. اگر پوست شما حساس است، سراغ 
محصوالت مالیم و سازگار با پوست های حساس بروید که باعث 

تحریکات پوستی نمی شوند. 
3. استرس: سفر همیشه در بهترین حالتش هم می تواند استرس زا 
باشد، مخصوصا اگر ساعات پرواز هوایی جابه جا شوند یا به کشورهای 
خارجی سفر کنیم یا مشکل خاصی در طول سفر اتفاق بیفتد. وقتی 
هم که سطح استرس دائما باال باشد، ترشح هورمون کورتیزول در بدن 

افزایش می یابد. همین روند ساده و واضح می تواند مشکالت پوستی 
خاصی مانند آکنه، اگزما، پسوریازیس و... را تشدید کند. در مورد 
آکنه، کورتیزول باعث می شود که غدد چربی یا سباسه نهایتا چربی 
بیشتری ترشح کنند و درنتیجه روزنه های پوستی مسدود شوند. اضافه 
شدن باکتری ها به روزنه های پوستی مسدودشده هم باعث شکل گیری 

جوش های پوستی می شود.
راهکار مقابله: راهکارهای مناسب برای مقابله با استرس واقعا محدود 
هستند، اما اگر بتوانید آنها را اجرا کنید، نتیجه خوبی می گیرید. استفاده 
از هدفون های ضدنویز )noise-canceling( در طول پرواز، در 
محیط های شلوغ و فضاهای استرس زا واقعا می تواند به شما کمک 
کند. اگر هم بتوانید در طول پرواز از این هدفون ها استفاده کنید و تا 

رسیدن به مقصد بخوابید، شرایط بهتری خواهید داشت. 
4. تغییرات زمانی و جت لگ )پرواززدگی(: اگر سفرهای شما 
بین المللی و مخصوصا بین قاره ای باشند، نمی توانید جلوی پرواززدگی 
را بگیرید زیرا ساعت داخلی بدن در این شرایط به طور خودکار تغییر 
می کند. این اتفاق برای سالمتی ضرری ندارد چراکه بدن در عرض چند 
روز خودش را با شرایط جدید سازگار می کند، اما پس از پرواززدگی 
الگوهای خواب شبانه واقعا مختل خواهند شد یا این که شما در اوقات 
خاصی با خستگی ناگهانی مواجه خواهید شد. پوست صورت هم در 

غیریکدست پیدا می کند، این شرایط حالت کدر و 

مخصوصا اگر پس از پایان پرواز یا مستقر شدن در محیط جدید 
فراموش کنید که آرایش صورت را بشویید و تمیز کنید. 

راهکار مقابله: بهترین راهکار برای مقابله با این مشکل، سفر کردن 
با صورت تمیز و بدون آرایش است. اگر هنگام شروع سفر هیچ 
آرایشی روی صورت نداشته باشید، پوست در شرایط بهتری قرار 
می گیرد و نیازی به پاکسازی ترکیبات آرایشی برای جلوگیری از 
انسداد روزنه های پوستی نخواهد بود. اگر هم در طول پروازهای 
طوالنی دچار پف کردگی چشم یا تیرگی زیر چشم شدید، می توانید 

از کرم های دور چشم حاوی کافئین استفاده کنید. 
5. غذاهای جدید: آشنایی با غذاهای جدید در طول سفرهای داخلی 
و خارجی واقعا یکی از جذاب ترین بخش های سفر است، اما پوست 
همه افراد نمی تواند به راحتی با غذاهای جدید سازگار شود. بعضی 
افراد در طول سفر به راحتی از محصوالت لبنی جدید یا خوراکی های 
شیرین جدید استفاده می کنند، بدون این که دچار جوش های پوستی 
شوند، اما مطالعات علمی نشان داده اند که مصرف محصوالت لبنی 
جدید یا انواع شیرینی های جدید در طول سفر می تواند باعث شکل گیری 

جوش های پوستی در میان بعضی افراد شود. 
راهکار مقابله: اگر پوست شما هم در طول سفر نسبت به خوراکی های 
جدید حساس است، بهتر است در انتخاب غذاها و خوراکی ها دقت 
کنید یا میزان استفاده از خوراکی های حاوی ترکیبات لبنی و قندی را 
به حداقل برسانید. اگر هم یک وعده از غذاهای هیجان انگیز و جدید 
استفاده کردید، حتما وعده غذایی بعدی را از میان غذاهای ساده انتخاب 
کنید. مصرف مقادیر زیاد آب در طول سفر هم به حفظ سالمتی پوست 
و جلوگیری از انسداد روزنه های پوستی کمک می کند و همچنین مانع 
از به وجود آمدن حس گرسنگی شدید و ناگهانی در طول سفر می شود. 
6. کم آبی بدن: واضح است که رژیم غذایی عادی ما در طول 
سفر دچار تغییر می شود، اما یکی از این تغییرات مهم به کاهش 
مصرف آب برمی گردد، درحالی که بیشتر ما در طول سفر اساسا 
متوجه این تغییر نمی شویم. با این حال، همین کاهش مصرف 
آب می تواند پوست را کدر کند و باعث برجستگی حلقه های 

تیره دور چشم شود. 
راهکار مقابله: میزان مصرف نوشیدنی های کافئین دار را در طول 
سفر به حداقل برسانید و بیشتر از آب ساده استفاده کنید. بهتر 
است که در موقعیت های مختلف سفر نیز همیشه چند بطری آب 
کوچک به همراه داشته باشید، زیرا معموال فعالیت های بدنی در طول 

سفر بیشتر می شود و بدن بیشتر به آب نیاز پیدا می کند.

چرا پوست در سفر جوش می زند؟! 
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آشنایی با غذاهای جدید در طول سفرهای داخلی و آشنایی با غذاهای جدید در طول سفرهای داخلی و 
خارجی یکی از جذاب ترین بخش های سفر است، اما خارجی یکی از جذاب ترین بخش های سفر است، اما 

پوست همه افراد نمی تواند به راحتی با غذاهای پوست همه افراد نمی تواند به راحتی با غذاهای 
جدید سازگار شود. بعضی افراد در طول سفر جدید سازگار شود. بعضی افراد در طول سفر 

به راحتی از محصوالت لبنی جدید یا خوراکی های به راحتی از محصوالت لبنی جدید یا خوراکی های 
شیرین جدید استفاده می کنند، بدون این که شیرین جدید استفاده می کنند، بدون این که 

دچار جوش های پوستی شوند، اما مطالعات دچار جوش های پوستی شوند، اما مطالعات 
علمی نشان داده اند که مصرف محصوالت لبنی علمی نشان داده اند که مصرف محصوالت لبنی 
جدید یا انواع شیرینی های جدید در طول سفر جدید یا انواع شیرینی های جدید در طول سفر 

می تواند باعث شکل گیری جوش های پوستی در می تواند باعث شکل گیری جوش های پوستی در 
میان بعضی افراد شودمیان بعضی افراد شود

 ترجمه: 
یوسف 

صالحی  



برای کسانی که با طبیعت مانوس 
خو  شهری  زندگی  به  و  نیستند 
با  است  مترادف  شکار  گرفته اند، 
کشتار حیات وحش و از بین برنده 
گونه های جانوری. مفهوم شکار و 
فوایدی که برای محیط زیست دارد 
و نیز خساراتی که به آن می زند، مانند 
بسیاری از مسائل دیگر، در هیاهوی 
افراد غیرکارشناس گم شده و باید از منظر کارشناسی به 
آن پرداخته شود. آنها که با شکار مخالفند باید بدانند، 
اگر در منطقه ای که گنجایش هزار کل و بز را دارد، 
جمعیت آنها به 40هراز و 50هزار برسد، چه اتفاقی 
خواهد افتاد؟ این عدم تعادل در جمعیت حیوانات 

شهری هم ایجاد مشکل می کند.
شکارچی اول باید هدفی داشته باشد و بداند با چه هدفی به 
شکار می رود. پیش آمده که افزایش بی رویه حیات وحشی 
مانند کل و بز که از پوشش گیاهی منطقه تغذیه می کنند، 
به این پوشش صدمه زده است یا زیاد شدن بیش ازحد 
جمعیت گرازها به محصوالت کشاورزی خسارات جدی 
وارد می کند. هرچند گراز با داشتن طبیعتی بسیار مقاوم 
راه را در انبوه برف برای سایر حیات وحش باز می کنند 
و از این راه در زمستان به داد گونه های مختلف جانوران 
می رسد یا در نقاط دیگر دنیا، افزایش کانگوروها یا مثال 
خرگوش ها تهدیدی برای گونه های دیگر یا پوشش 
منطقه به حساب می آیند. در این وضعیت آنطور که در 
همین یادداشت به آن خواهم پرداخت، شکارچی هدفمند 

بازوی کمک به محیط زیست می شود.
کنترل حیات وحش توسط سازمان های نظارتی در 
جهان به چند روش انجام می گیرد: اول تعادلی است که 

حیوانات گوشتخوار با شکار در طبیعت ایجاد می کنند. 
در این روش، با رهاسازی گوشت خوارانی مانند پلنگ 
در منطقه تعداد حیات وحش مانند کل و بز و میش را 
متعادل نگه می دارند. اما این آزادسازی حد و مرزی دارد. 
مثال یک پلنگ در هفته 2 کل  یا میش شکار می کند، 
اما باید توجه داشت که جمعیت پلنگ هم از تعادل 
خارج نشود. اگر این راه موثر نباشد، نمونه ها را جابجا 
می کنند و نمونه های زنده گیری شده در مناطق دیگری 
رها می شوند. البته باید توجه داشته باشیم که نمونه های 
رهاشده باید از نظر کروموزومی با حیات وحش منطقه 
هم خوانی داشته باشند. مثال یک قوچ البرز را نمی توان 

در شیراز رها کرد. درضمن، درباره پرندگان نمی توان 
از روش انتقال استفاده کرد.

در مرحله سوم، طبق قوانین و نظر کارشناسی شکارچی 
وارد عمل می شود تا جمعیت حیات وحش را به تعادل 
برساند. گاهی شکار در منطقه ای زیاد می شود. در این 
وضعیت براساس آمار جمعیت حیات وحش، برای 
مازاد جمعیت اجازه شکار داده می شود. شکار بامجوز 
در کولونی های ساکن حیوانات حرکت به وجود می آورد 

و آنها را از حالت سکون خارج می کند.
باید بدانیم تعریف شکارچی چیست؟ اول اینکه شکارچی 
باید با مجوز باشد. آنها که تجربه شکار دارند، می دانند 

برای شکارچی رفتن به دل طبیعت نوعی درمان و تجدید 
روحیه است. تا کسی این حس را نداشته باشد نمی تواند 
این عشق را بفهمد. ما ه ها منتظرند و با تفنگشان دلنوازی 
می کنند، لوازم شکار را آماده می کنند و روغن می زنند 
تا روز موعود فرا برسد. با این مقدمات وارد طبیعت 
می شوند و آرامش پیدا می کنند. زدن شکار هیچ آسان 
نیست. فقط یک شکارچی می داند چقدر باید باال رود تا 
بتواند تیری به کبکی بیندازد. عکس هایی که درباره شکار 
در فضای مجازی گذاشته می شود، حساسیت برانگیز و 

گاه غیرمنصفانه است.
در گذشته، شکارچیان آموزش های درستی می دیدند و 
معموال پدرپیشه بودند و آگاهی درباره شکار را از پدران 
خود آرام آرام می آموختند. حتی اگر در مواردی قانون 
اجازه شکار داده باشد، شکارچیان باید خود مراقب حیات 
وحش منطقه باشند. شکارچیان قانونمند قرن هاست 
می دانند، شکار در فصل بهار ممنوع است یا مادری را 
که بچه هایش را شیر می دهد، نباید شکار کرد.شکارچی 
باید بداند، طبیعتی را که به او آرامش می بخشد،  به ارث 

برده و باید به آیندگان خود منتقل کند.
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 سیدنادر 
صادقی راد

شکارچی قانونمند، یکی از بازوهای تعادل جمعیت حیات وحششکارچی قانونمند، یکی از بازوهای تعادل جمعیت حیات وحش
یادداشت سبز قاب سبز

تحقیقات نشان می دهد  سوپرمارکت ها باید فروش محصوالت تازه 
بسته بندی های پالستیکی متوقف  مانند سیب و سیب زمینی را در 
کنند، زیرا این کار باعث دوام بیشتر آنها نمی شود و به آلودگی 
و ضایعات مواد غذایی می افزاید.  در عوض، این بسته بندی اغلب 
مردم را مجبور به خرید بیشتر از نیاز خود می کند و مشکل هدر 

رفتن مواد غذایی را افزایش  می دهد.

دربند تهران

تا حد ممکن در طبیعت آتش روشن نکنید. عادت کنیم به جای این کار 
غذاهای آماده با خود ببیریم. آتش روشن کردن خطر آتش سوزی در 

طبیعت را به شدت باال می برد و هوا را آلوده می کند.

نظافت قله توچال  و پناهگاه امیری و پاکسازی مسیر از قله توچال 
تا شیرپال و دربند؛ علی زکایی- ایسنا

خشکیدگی هورالعظیم به روایت تصاویر. این تازه بهار است هنوز. 
جلوتر در تابستان برشته می شود آنجا که روزی پهنابی بود مثل دریا.

نفس های زاینده رود به دلیل بارگذاری های بی رویه کشاورزی در 
باالدست و پایین دست سد زاینده رود به اصفهان نمی رسد. درحالی 
که شرق اصفهان و دشت اصفهان برخوار دچار بحران فرونشست 
شده، کارشناسان نسبت به تکرار این سناریو در غرب استان اصفهان 

هشدار می دهند.

گزارش سبز

خشکسالی، دوره کم آبی است که طی آن یک منطقه 
با کمبود در ذخیره و منابع آبی مواجه است. از این 
تعریف، بالفاصله می توان نتیجه گرفت که دوره 
کم آبی نسبت به یک منطقه به خصوص و ویژگی های 
مختلف آن سنجیده می شود و به سادگی نمی توان 
مفاهیم و مسائل مربوط یا برآمده از آن را در طول 
زمان و مکان تعمیم بخشید. خشکسالی یا به عبارتی 
دوره امتداد خشکی می تواند از چند ماه تا چند سال 
باشد. در واقع از نظرگاه علمی عبارت دقیق تر و 
مناسب تر به جای خشکسالی، »دوره کم آبی« است.
خشک سالی می تواند باعث عدم توازن در میزان آب 
و در نتیجه آن کمبود آب، نابودی گیاهان، کم شدن 
شدت جریان آب )برای نیروگاه های برق آبی(، کاهش 
عمق آب های سطحی و خاک مرطوب می شود. این 
اتفاق زمانی رخ می دهد که تبخیر سطحی و تبخیر 
آب از گیاهان از حد معمول در مدت معین بیشتر 
شود. خشکسالی جدی ترین معضل فیزیکی برای 

کشاورزی در همه جای دنیا است. 
مدتی قبل رئیس سازمان هواشناسی ایران اعالم کرد 
که ایران وارد دوره خشکسالی 30 ساله شده است. 
و این موضوعی است که بسیاری از کارشناسامن 
دارند،  عقیده  آنها  مخالفند.  آن  با  زیست  محیط 
این یک خشکسالی طبیعی نیست بلکه ما به دلیل 

مدیریت نادرست نتوانسته ایم منابع آبی کشورمان را 
مدیریت کنیم و متاسفانه با پدیده گذرای خشکسالی 

روبرو نیستیم.
یکی از کارشناسان محیط زیست کشورمان دراینباره 
می گوید: »نمی دانم این مطلب را رئیس سازمان زمین 
شناسی دقیقا همین گونه بیان کرده اند یا سخنان ایشان 
به صورت اشتباه نقل شده است اما امیدوارم سازمان 
زمین شناسی آن را هر چه سریع تر تکذیب کنند.«

او ادامه می دهد: »همان طور که سال ها تکرار کرده ام، 
موضوع خشکسالی سی ساله  از لحاظ علمی و 
تخصصی مردود است. یک زمانی کسانی این دروغ 
عجیب را به ناسا نسبت می دادند! حتی اگر بپذیریم 
که در بیست سال گذشته دچار خشکسالی بوده ایم 
)که در این نقطه از تاریخ ادعایی غیر علمی ست(، 
هیچ عالم و متخصصی نمی تواند به شما بگوید که 
این دوره فقط سی سال طول می کشد و ده سال 

دیگر پایان می یابد.«
به عقیده این کارشناس، »کشور ما دچار ورشکستگی 
آبی ست. چه ببارد، چه نبارد، ما آب کم می آوریم. 
چرا؟ چون خرجمان )مصرف آب( بیشتر از دخلمان 
)میزان آب تجدید پذیر( است. وقتی کم می آوریم از 

پس اندازمان )آب زیرزمینی( می خوریم.«
آبی  ورشکستگی  گسترده  آثار  می توان  چگونه 

)سدهای خالی، تاالب های خشک، رود های بی رمق، 
افت شدید آب های زیرزمینی، فرونشست، گرد و غبار، 
بیابان زایی، آتش سوزی و مرگ جانداران( را ندید؟ 
اما با کمال تعجب برخی هنوز این مشکالت را 
موقت و منتظر معجزه و سخاوت ابرهای آسمانند. 
تا زمانی که همه مشکالت بخش آب را بر گردن 
خشکسالی و تغییر اقلیم و دشمن و نفوذی و جاسوس 
و ابردزد بیفتد، فقط و فقط فرصت سوزی می شود 
و هزینه تغییر  باال می رود. متاسفانه طبیعت برای 
انسان صبر نخواهد کرد تا عقلش سر جایش بیاید. 
هر چه جلوتر برویم، خساراتی که به محیط زیست 

می زنیم، جبران ناپذیرتر خواهند شد!

کشور ما ذاتا کم آب است
کشور ما به طور ذاتی کم آب است اما فقر آبی ندارد.  
همین حاال هم می توان این وضعیت را پایان بخشید  
با آب کمتر، محصول بیشتر و بهتر تولید کرد و 
وضعیت محیط زیست را بهبود بخشید. اما تاجر 
ورشکسته قبل از وعده دیگری به طلبکاران باید 
بپذیرد که شکست خورده است، روش تجارتش 
جوابگو نیست و هر چه بیشتر دست و پا برند، 

بیشتر در باتالقی که خود ساخته، فرو می رود.
برای هزارمین بار: چیزی به نام خشکسالی سی 

بکشد  که سی سال طول  نداریم. وضعیتی  ساله 
خودش یک روند اقلیمی جدید است. 

در حالی که خشکسالی پدیده ای موقت و نرمال 
و برگشت پذیر است. آن تحقیق ناسا هم گفت در 
بازه سی ساله تحقیق ما خاورمیانه مدام گرمتر و 
خشکتر می شود، هرگز در آن گزارش به خشکسالی 
سی ساله اشاره نشده، چون اساسا چنین گزاره ای 
غلط و غیر علمی است. اگر بازه تحقیق را پنجاه 
ساله یا حتی صدساله هم در نظر می گرفتند کمابیش 

نتایج مشابه داشت.
به هر رو خاورمیانه همچنان که بارها گفته شده 
دچار خشکیدگی است و نه خشکسالی. این دو 

عبارت کامال متفاوت هستند.

تکرار دروغ خشکسالی سی ساله، »ایران وارد یک دوره خشکسالی ۳۰ ساله شده«!

پیشنهاد سبز

با فروکش کردن کرونا، میهمانی ها رونق گرفته و 
مردم بیشتر دور هم جمع می شوند. یکی از جاهایی 
که بیشترین میزان تولید زباله در آن اتفاق می افتد، 
در میهمانی ها، عروسی ها یا برخی مراسم خاص 
است که اغلب در روزهای تعطیل برگذار می شود. 
عمر یک لیوان یا ظرف پالستیک حداکثر 30 دقیقه 
است، اما تقریبا 1000 سال طول می کشد تا آن ظرف 
در طبیعت تجزیه شود. بنابراین اگر بتوانیم عادت 
از سر تنبلی مصرف و دور انداختن ظروف را ترک 

کنیم، کمک بزرگی به طبیعت کرده ایم.
اگر با کمی دقت به ریخت و پاش های مراسم های 
مختلف نگاه کنیم، می توانیم میزان تولید زباله را با 
مدیریت درست کنترل کنیم تا نه تنها از اسراف و 
مصرف بیش از اندازه جلوگیری کنیم، بلکه نوعی 
روش تازه را برای اداره مراسم را معرفی کنیم که 
به حفاظت از محیط زیستمان کمک می کند که ما 

باید برای نسل های بعدی پاکیزه نگه داریم.
جای  به  پسماندها  جمع آوری  برای  اول:  قدم 
بازیافت  قابل  کیسه های  از  پالستیکی  کیسه های 
استفاده کنیم. این کیسه ها به یمن فناوری های جدید 
االن در بازار یافت می شود و اگر به برچسب کیسه ها 

نگاه کنیم می توانید آنها را در مغازه ها پیدا کنید. 

قدم دوم: در میهمانی ها و گردش ها از به کار بردن 
ظروف یک بار مصرف تا حد امکان خودداری کنیم 
و سعی کنیم به سنت چند صد ساله بشر، از ظروفی 
استفاده کنیم که می شود آنها را شست و دوباره 
استفاده کرد. این روزها، ظروف یک بار مصرف 
ارزان نیستند، خوشبختانه! می شود هزینه ای را که 
صرف خرید ظروف یک بار مظرف می شود، به 

کسی داد تا آنها را بشوید. صاف و پاکیزه!
قدم سوم: اگر قرار است غذا از بیرون تهیه شود به 
جای قرار دادن غذا در ظرف های یک بار مصرف 
بزرگ و آلوده کننده محیط، رف را با خودمان از 
منزل ببریم و از مسئول رستوران خواهش کنیم، به 
جای ظروف یک بار مصرف غذاها را در ظرف های 
ما بریزد. بردن غذای گرم در ظروف پالستیکی از 
رستوران به خانه، نه تنها باعث آلودگی محیط می شود، 
بلکه باعث ایجاد عناصر مضر برای سالمت به دلیل 

گرم شدن ظروف پالستیکی می شود. 
قدم چهارم: در مراسم های بزرگ عزاداری مانند 
ایام محرم در مراسم نذری، می توان به جای لیوان ها 
و ظروف پالستیک از ظروف گیاهی که در طبیعت 
تجزیه می شوند استفاده کرد. این کار ارزشمند نیازمند 
یک شعور و همکاری همگانی است، وگرنه با هیچ 

بخشنامه و کنترل از باال نمی توان چنین نظمی در 
مراسم عزاداری ایجاد کرد.

قدم پنجم: با کمی ابتکار و فکر، برای تزئین جشن های 
کادوی  کاغذهای  یا  مقواها  از  می توان  و...  تولد 
مصرف شده استفاده کرد یا وسایل تزئینی را بعد 
از مراسم برای استفاده دوباره مرتب در جعبه ای 
نگهداری کرد. دلیلی ندارد که بعد از پایان جشن 

هر چه بوده را دور بریزیم.
قدم ششم: یکی از مدهای جدید در این روزها 
به قول معروف  یا  از چندین کاغذ کادو  استفاده 
بگ و روبان و بادکنک و... برای هدیه هاست. این 
کار هر چند ممکن است حسن سلیقه و ابتکار به 
حساب بیاید، اما بهتر است به جای استفاده از حسن 
سلیقه و ابتکاری که در نهایت به سطل زباله ریخته 

می شود و طبیعت را آلوده می کند، روش های سبز 
دوستدار طبیعت را به کار برد؛ تعداد کمتر کاغذ کادو 
و دیگر وسایل تزئینی و جایگزین کردن آنها با کمی 
پوشش گیاه سبز یا کاغذهای قابل تجزیه در طبیعت.     
این چند کار ساده شاید در روزگاری که استفاده از 
ظروف یک بار مصرف به صورت رسم و عادت 
درآمده عجیب و دست و پاگیر باشند، اما یادمان 
باشد از مجموع تاریخ، انسان تنها نزدیک به 3 دهه 
است که هر چیز را استفاده می کند و بعد از چند 

دقیقه دور می اندازد.

یک بار مصرف در مراسم ها؛ حسن سلیقه  را برای حفظ طبیعت به کار ببرید نه تخریب آن

شکارچی اول باید هدفی داشته باشد و شکارچی اول باید هدفی داشته باشد و 
بداند با چه هدفی به شکار می رود. پیش بداند با چه هدفی به شکار می رود. پیش 

آمده که افزایش بی رویه حیات وحشی آمده که افزایش بی رویه حیات وحشی 
مانند کل و بز که از پوشش گیاهی منطقه مانند کل و بز که از پوشش گیاهی منطقه 

تغذیه می کنند، به این پوشش صدمه تغذیه می کنند، به این پوشش صدمه 
زده است یا زیاد شدن بیش ازحد جمعیت زده است یا زیاد شدن بیش ازحد جمعیت 

گرازها به محصوالت کشاورزی خسارات گرازها به محصوالت کشاورزی خسارات 
جدی وارد می کندجدی وارد می کند

در میهمانی ها و گردش ها از به کار بردن در میهمانی ها و گردش ها از به کار بردن 
ظروف یک بار مصرف تا حد امکان خودداری ظروف یک بار مصرف تا حد امکان خودداری 

کنیم و سعی کنیم به سنت چند صد ساله کنیم و سعی کنیم به سنت چند صد ساله 
بشر، از ظروفی استفاده کنیم که می شود بشر، از ظروفی استفاده کنیم که می شود 

آنها را شست و دوباره استفاده کرد  آنها را شست و دوباره استفاده کرد  



بعضی پدر و مادر ها به طور 
بین  ناخواسته  یا  خواسته 
فرق  خود  فرزندان 
گونه ای  به  و  می گذارند 
نمی توانند عدالت را بین آنها رعایت کنند. 
تبعیض قائل شدن بین فرزندان باعث کم شدن 
اعتمادبه نفس، گوشه گیری و خشم و کینه 
بچه ها می شود و در آینده آنها نیز تاثیر گذار 
خواهد بود. این موضوع به اندازه ای مهم است 
که می توان گفت بسیاری از نا هنجاری های ما 
در دوره ها و سنین مختلف زندگی ریشه در 
تبعیض والدین نسبت به ما دارد. این تبعیض ها 
هر چه بیشتر باشند آسیب های  روحی ما هم 
بیشتر خواهند شد. همچنین زمینه برای پرورش 
خصوصیات نامطلوب اخالقی و رفتاری هم 
بیشتر ریشه  بیشتر می شود. برای شناخت 
تبعیض والدین و راه های مقابله با آن با دکتر 
شیوا دولت آبادی، روان شناس، متخصص و 

فعال حوزه کودکان گفت وگو کرده ایم. 

: خانم دکتر، خانواده ها چه نقشي در 
شكل گیري شخصیت فرزندان خود دارند؟ 

مي توانند  افراد  كه  است  جايي  خانواده 
طبیعی ترين ، اصیل ترين و طوالنی مدت ترين 
روابط خود را در آن تجربه  كنند؛ روابطي كه 
آن را مي شناسند و تاثیرات زيادي از آن مي گیرند. 
ساختار شخصیت افراد در سايه خانواده شکل 
مي گیرد، بنابراين پدر و مادر بودن مسوولیت 
سخت و سنگیني است. تولد هر كدام از فرزندان 
نیز مسوولیت جديدي را متوجه آنها مي كند؛ 
به ويژه فرزند اول و آخر كه جايگاه خاصي را به 
خود اختصاص مي دهند. حتي اگر در خانه فقط 
دو فرزند باشند باز هم هر كدام توجه خاص 
خود را مي طلبند. همچنین مکانیسم ها و ساز  
و كارهاي خاصي در خانواده ها برقراراست كه 
تاثیرات خود را بر فرزندان خواهد گذاشت. 

: نخستین گام برای تبعیض قائل 
نشدن والدین نسبت به فرزندان شان چیست؟
اگر والدين بین فرزندان خود تفاوت قائل شوند 
نخست بايد ديد اين تفاوت ها بر پايه چه مبنايي 
اتفاق افتاده است و در طوالني مدت چه تاثیراتي 
به جاي خواهند گذاشت؛ چون عالوه بر تاثیر 
بر ساختار و شکل گیري شخصیت كودكان 
مي توانند در زندگي آينده آنها نیز بسیار موثر باشند. 
نتايج تحقیقات در مورد كودكان نشان می دهد 
آنها از همان لحظات ابتدايی تولد، تفاوت هايی 
بنیادهای  سیستم  به  بیشتر  كه  دارند  هم  با 
برمی گردد،  آنها  شخصیتی  عصب شناختی- 
بنابراين بچه ها حتی در يک خانواده نیز تفاوت های 
زيادی با هم دارند. به اين  ترتیب همه بچه ها 
به يک میزان توجه نیاز ندارند و بر اثر اتفاق 

و مشکل خاصی به طور يکسان واكنش نشان 
نمی دهند و به يک اندازه آسیب نخواهند ديد. 
به طور كلی بعضی فرزندان در خانواده، بچه های 
آسانی هستند؛ اما عده ای ديگر سخت، حساس 
و آسیب پذيرند. اين موضوعی است كه والدين 
عالوه بر اينکه بايد از آن آگاه باشند بايد خودشان 
غیر اين صورت ،  در  كنند.  آماده  آن  برای  را 
ناآگاهی از اين موضوع می تواند سر آغاز و 

دلیلی برای تبعیض بین بچه ها باشد.

: عواقب و پیامدهای تبعیض بین 
بچه ها چیست؟

وقتی در يک خانواده بین فرزندان فرق گذاشته 
می شود؛ خواه ناخواه و بدون اينکه والدين از آن 
آگاه باشند؛ روابط بین فرزندان شان با مشکالتی 
كه  بچه هايی  بین  چون  شد.  خواهد  مواجه 
مورد تبعیض قرار می گیرند احساس رقابت و 
حسادت شکل می گیرد. به عالوه آنها نمی توانند از 
عزت نفس و اعتمادبه نفس الزم و كافی برخوردار 
باشند؛ چیزی كه می تواند در آينده و در روابط 
شخصی و اجتماعی آنها بسیار تاثیر گذار باشد. 
اين بچه ها فکر می كنند حتما خواهر يا برادر من، 
قابلیت ها و شايستگی های زيادتری دارد كه در 
خانه بیشتر مورد توجه پدر و مادر قرار می گیرد. 
در واقع می توان گفت بچه ها بدون  اينکه هیچ گونه 

امکانی برای حمايت از خودشان داشته باشند و 
حتی در موارد زيادی امکان دانستن اينکه چرا 
به اندازه كافی مورد حمايت و توجه والدين 
خود قرار نمی گیرند؛ به عواطف و انتخاب های 
والدين شان متکی هستند و در بسیاری موارد 

چاره ای هم به جز پذيرش آن ندارند. 
به اين ترتیب، وقتی والدين بین فرزندان خود 
تفاوت قائل می شوند اعتمادبه نفس يا اصال در 
آنها شکل نمی گیرد يا اگر هم وجود داشته 
باشد از بین می رود. چیزی كه برای برخوردار 
بودن از سالمت روان و موفقیت در جنبه های 
مختلف زندگی بسیار تاثیر گذار و مهم خواهد 
بود. در واقع بچه ها بدون توجه به جنسیت 
خود و همچنین اينکه فرزند اول ، وسط يا 
آخر باشند محتاج و نیازمند دريافت توجه از 

طرف والدين خود هستند.

: والدین برچه مبنایی و به چه دالیلی 
بین فرزندان خود تمایز قائل می شوند؟

يکی از داليل تبعیض، جنسیت بچه هاست. 
كه  كودكی  به  نسبت  توجه  بذل  نیز  گاهی 
مشکالتی از جمله بیماری يا نقص در كالم 
و رشد داشته باشد نیز می تواند بیش از اندازه 
مورد توجه يا بی توجهی والدين قرار بگیرد، 
بنابراين رفتار والدين می تواند در همه جنبه های 

زندگی كودكان از جمله میزان موفقیت های آنها 
نقش داشته باشد. حتی ظاهر بچه ها هم باعث 
تغییر در رفتار آنها با فرزندان شان و همچنین 

توجه بیشتر و كمتر به آنها خواهد شد. 
بعضی پدر، مادرها هم انتظار دارند فرزندان شان 
بتوانند به آرزوهای دست نیافتنی آنها جامه 
عمل بپوشانند و هنگامی كه بعضی فرزندان 
آنها عاليق بسیار متفاوتی با خودشان دارند و 
نمی توانند چنین انتظاراتی را برايشان برآورده 

سازند توجه كافی به آنها نشان نمی دهند.

: واکنش بچه ها نسبت به رفتار های 
صورت  چه  به  والدین  شان  تبعیض آمیز 

خواهد بود؟
اين كودكان معموال نمی توانند خودشان و ديگران 
را دوست داشته باشند و همچنین نمی توانند 
از قدرت مقابله الزم در رفتارهای اجتماعی و 
عاطفی خود در آينده برخوردار شوند. به عالوه ، 
با توجه به اينکه آنها تمرين خوبی برای جلب 
توجه و محبت ديگران به طرف خود ندارند 
ممکن است بچه های ديگر به راحتی بتوانند به 
آنها زور بگويند. همچنین ممکن است در روابط 

خود نیز نقش قربانی را داشته باشند. 
 درواقع آنها مدام به دنبال محبتی كه از دست 
می دهد  نشان  تحقیقات  می گردند.  داده اند 

بچه هايی كه مورد تبعیض پدر و مادر خود 
قرار می گیرند حتی آمادگی ابتال به بیماری های 
جدی مانند پرفشاری خون ، ابتال به بیماری های 
قلبی يا افزايش قند خون را هم بیش از بچه های 
ديگر كه در خانواده رفتار منصفانه ای با آنها شده 
خواهند داشت. بنابراين والدين نبايد فراموش 
كنند كه تبعیض باعث می شود فرزندان شان 
از ابتدا دنیای تلخ، بی توجه و بی حمايت و 
ناعادالنه ای را تجربه كنند و به اين ترتیب، تجربه 
دردهای عاطفی هیجانی آنها باعث می شود 
ترجیح دهند اغلب در الک خود فرو بروند.

رفتار  می توانند  چطور  والدین   :
تبعیض آمیز خود را کنار بگذارند؟

فراموش نکنیم در مورد تبعیض هم مانند هر 
كار ديگری پیشگیری بهتر از درمان است. يعنی 
قبل از تولد فرزند جديد، والدين بايد فرزند 
خود را آماده كنند تا بداند جايگاه او كجاست 
و چطور بايد با خواهر يا برادر جديدش كنار 
بیايد. وقتی در خانواده نقش هر فرد از جمله 
فرزندان مشخص باشد انسجام خانوادگی ايجاد 
شده باعث می شود بچه ها به جای حسادت و 
كینه ورزی بتوانند بهتر با همديگر كنار بیايند. 
چون اگر خواهر و برادرها در بزرگسالی پشت 
هم باشند می توانند بهترين سرمايه های ارتباطی 

برای همديگر محسوب شوند. چون به خاطر 
وجوه اشتراكی كه با هم دارند و عواطف مشتركی 
كه با هم و در يک خانواده تجربه می كنند ، 
نزديکی بیشتری با هم خواهند داشت، بنابراين 
والدين هر چه از نقش مهمی كه دارند آگاه تر 
باشند و بدانند چطور می توانند انسان های سالم 
تربیت كنند و با عوامل آسیب زايی از جمله 
تبعیض آشنا باشند؛ هر زمان شروع به تصحیح 
رفتار خودشان بکنند بهتر از آن است كه به 

اين موارد بی توجه باشند.
البته رفتار والدين در 3 تا 6 سال نخست زندگی 
كودكان بسیار مهم است چون هیجانات آنها 
در اين دوران شکل می گیرد و اگر آسیبی به 
آنها وارد شود خیلی سخت می توانند آن را 
جبران كنند. اما توانايی مغزی انسان و نیاز به 
جبران كمبودهايی كه تجربه می كند به جبران 
آسیب كمک خواهد كرد. ضمن آنکه مداخله 
به موقع والدين هم موضوع مهم ديگری است 
كه اگر به موقع انجام شود، آسیب كمتری به 

كودكان خواهد زد. 
همچنین چگونگی شکل  گیری دلبستگی كودک 
در سال های نخست تولد او چیزی نیست كه 
به آسانی جبران كرد؛  آينده آن را  بتوان در 
به ويژه وقتی والدين ضعف های كودک را به 
نوعی به او گوشزد كرده باشند. ولی جبران 
اين گونه خطاها و مشکالت تربیتی هر چه 
زودتر برطرف و سعی در جبران آنها شود، 
بیشتر هم امکان بهبودشان وجود خواهد داشت. 
در واقع همه ما فرزند تجاربی هستیم كه از 
پدر و مادرهای خود به ارث برده ايم و می توانیم 

آن را به نسل های بعدی هم انتقال بدهیم.

کاهش عزت نفس و اعتمادبه نفس کودکان نتیجه تبعیض والدین

عواقب تبعیض قائل شدن بین کودکانعواقب تبعیض قائل شدن بین کودکان

كسب عادت های بهداشتی خوب 
در منزل برای سالمتی و آسايش 
كودكان از اهمیت زيادی برخوردار 
است. به همین دلیل الزم است كه 
اين عادت های خوب از همان سال های اول زندگی به 
او آموزش داده شده و به صورت عملی وارد زندگی 
كودک شود. يادتان باشد كه ايجاد هر نوع عادتی 21 
روز زمان الزم دارد. رعايت بهداشت و عادت كردن به 
آن، ابتال به برخی بیماری ها و ناخوشی ها را در كودكان 
كاهش داده و در نتیجه نیاز به مراجعات پزشکی را نیز 
به میزان قابل توجهی كمتر می كند. در نتیجه بهترين كار 
اين است كه از همان سنین پايین نکات بهداشتی را با 

كودكان تمرين كنید تا تبديل به عادت شوند.

کودکان و عادت های بهداشتی 
ايجاد عادت های خوب بهداشتی از سنین كودكی بسیار 
ضروری است. چون كودكان اصول رعايت نکات 
بهداشتی و خودمراقبتی را نمی شناسند و بايد از طرف 

والدين آموزش ببینند.
1.شستوشویدستها: بهترين كار اين است كه 
كودكان را عادت دهید به طور مرتب دست های خود را 
بشويند. در طول روز، كودكان در معرض ويروس ها و 
باكتری هايی قرار دارند كه ممکن است با مالیدن چشم ها، 
قرار دادن انگشت در دهان يا لمس بینی باعث ايجاد 
عفونت در كودک شوند. نتايج پژوهشی كه  يونیسف 
منتشر كرده است نشان می دهد از هر 10 كودک يک 
نفر شست وشوی صحیح دست ها را آموزش نديده 
است. الزم است كه به كودكان بیاموزيد قبل از خوردن 

غذا، بعد از دستشويی، بعد از تماس با حیوانات يا بعد 
از عطسه و سرفه دست های خود را با دقت بشويند.

2.مسواکزدنآنهم3باردرروز: دندان كودكان 
از همان ابتدای رويش بايد تمیز شوند. اگر شما از 
همان سنین پايین مسواک زدن به دندان های فرزندتان 
را شروع كنید او زودتر به اين كار عادت خواهد كرد. 
يادتان باشد روشی كه دندان ها را مسواک می زنید به 
اندازه مدت زمانی كه برای اينکار وقت می گذاريد مهم 
است. منظور اينکه بايد مسواک زدن را با حوصله و 
صرف زمان مناسب انجام دهید. بهتر است در مدتی 
كه مسواک می زنید شعر و آهنگ بخوانید تا حوصله 
كودک سر نرود. زبان كودک را نیز بايد به آرامی و با 

ماليمت تمیز كنید تا دهان بوی بد ندهد.
3.عوضکردنروزانهلباسزیر: ايجاد عادت تعويض 
روزانه لباس زير يک كار ضروری برای پیشگیری از ابتال 
به بیماری های عفونی است. در نتیجه كودكان بايد ياد 
بگیرند كه هر روز لباس زير خود را عوض كنند. الزم 
است كه والدين تمیزی و پاكیزگی را به كودكان خود 
آموزش دهند. به اين ترتیب آنها به مرور ياد می گیرند 
كه به طور مستقل و آگاهانه لباس های خود را انتخاب 

كنند، بشوند و عوض كنند.
4.حمامودوشمنظم: كودكان به دوش گرفتن يا 
حمام كردن منظم نیاز دارند. می توانید آنها را به حمام 
يا دوش پايان روز تشويق كنید تا خواب راحت تری 
نیز داشته باشند. مطمئن شويد كه او تمام بخش های 
بدن خود از جمله ناحیه مقعد و تناسلی و زير بغل ها 
را به خوبی می شويد. سپس قبل از پوشیدن لباس، بدن 

كودک را به خوبی و با دقت خشک كنید.

5.داشتنلوازمبهداشتیشخصی: عادت دادن 
كودكان به مراقبت شخصی و رعايت نکات بهداشتی 
نیازمند برخی تکنیک ها است تا ايجاد جذابیت كرده 
و كودكان را به اين كار سوق دهد. الزم است كه 
لوازم شخصی و خاص او مانند خمیردندان، مسواک، 
شانه، حوله، صابون و محصوالت مربوط به مراقبت 
از مو را در اختیارش قرار دهید. اين كار مسئولیت 
بیشتری در برابر لوازم بهداشتی و كسب عادت های 

خوب ايجاد می كند.
6.تمیزکردنورعایتبهداشتپاها: زمانی كه 
باكتری ها با عرق تركیب می شوند بوی بدن ايجاد 
می كنند. اين مسئله در خصوص پاها يا زير بغل ها 
بیشتر است. در نتیجه اگر كودک بیشتر ساعات روز 
را كفش به پا می كند، كثیفی و باكتری ها روی پاهايش 
تجمع می كنند، بنابراين الزم است رعايت بهداشت 

پاها را به كودكان بیاموزيد. به آنها ياد دهید كه حین 
حمام يا شست وشوی پاها دقت بیشتری بکنند و بین 

انگشت ها، كف پاها و زير ناخن ها را نیز تمیز كنند.
وقت  حمام  زمان  گوشها: بهداشت رعایت .7
مناسبی برای تمیز كردن گوش ها است. استفاده از 
پنبه برای پاک كردن جرم هايی كه از مجاری شنوايی 
خارج می شوند روش خوبی برای رعايت بهداشت 
گوش ها است. فقط يادتان باشد كه گوش پاک كن 
يا هیچ شی كوچک ديگری را وارد گوش كودک 
نکنید. يادتان باشد كه كودكان میل زيادی به تقلید 
از كار بزرگترها دارند. در نتیجه چنین كارهايی را 
عالوه براين  ندهید.  انجام  بچه ها  چشم  مقابل  در 
استفاده از گوش پاک كن باعث فرو بردن جرم ها 

به داخل گوش شده و ممکن است مشکل ساز شود.
8.گرفتندهانحینعطسهوسرفه: میکروب ها 
همه جا هستند و به راحتی در هوا حركت می كنند. 
نتايج پژوهش هايی كه توسط دانشگاه كمبريج منتشر 
شده نشان می دهد كه میکروب های ناشی از عطسه 
و سرفه تا 200 برابر دورتر از آنچه تصور می كنیم 
سفر می كنند. در نتیجه بايد به كودكان ياد بدهید كه 
در هنگام عطسه يا سرفه دهان خود را با دستمال يا 
قسمت داخلی آرنج خود بگیرند. سپس دستمال را 

دور انداخته و دستان خود را بشويند.
9.کوتاهکردنناخنها: زير ناخن ها در كودكان و 
همچنین بزرگترها محل مناسبی برای تجمع باكتری ها 
و كثیفی ها است. میکروب هايی كه زير ناخن ها جمع 
می شوند می توانند از راه بینی، چشم ها و دهان وارد 
بدن شوند. در نتیجه استفاده از برس تمیزكننده ناخن ها 
و همچنین كوتاه كردن منظم آنها يکی از مهمترين 
نکات رعايت بهداشت است و همچنین خطر 
فرو رفتن ناخن در گوشت انگشت ها را 

نیز كاهش می دهد.

حرف آخر
يادتان باشد كه رعايت بهداشت 
مناسب  و  خوب  رشد  برای 
كودكان ضروری است. در واقع 
آموزش بهداشت فردی به توقف 
تکثیر و انتشار بیماری ها كمک 
می كند. در نهايت اينکه داشتن 
جزو  سالم  خانواده  و  فرزندان 
برای  راهی  و  زندگی  ضروريات 

داشتن جامعه ای سالمتر است.
etreparents :منبع

99عادت بهداشتی درخانه با کودکانعادت بهداشتی درخانه با کودکان
 ترجمه: 

فاطمه 
مهدی پور

نتایج پژوهش هایی که توسط دانشگاه نتایج پژوهش هایی که توسط دانشگاه 
کمبریج منتشر شده نشان می دهد که کمبریج منتشر شده نشان می دهد که 
میکروب های ناشی از عطسه و سرفه میکروب های ناشی از عطسه و سرفه 

تا تا 200200 برابر دورتر از آنچه تصور  برابر دورتر از آنچه تصور 
می کنیم سفر می کنند. در نتیجه می کنیم سفر می کنند. در نتیجه 

باید به کودکان یاد بدهید که در باید به کودکان یاد بدهید که در 
هنگام عطسه یا سرفه دهان خود هنگام عطسه یا سرفه دهان خود 

را با دستمال یا قسمت داخلی آرنج را با دستمال یا قسمت داخلی آرنج 
خود بگیرند. سپس دستمال را دور خود بگیرند. سپس دستمال را دور 

انداخته و دستان خود را بشویندانداخته و دستان خود را بشویند

وقتی در یک خانواده وقتی در یک خانواده 
بین فرزندان فرق بین فرزندان فرق 
گذاشته می شود؛ گذاشته می شود؛ 

خواه ناخواه و بدون خواه ناخواه و بدون 
اینکه والدین از آن اینکه والدین از آن 

آگاه باشند؛ روابط بین فرزندان شان آگاه باشند؛ روابط بین فرزندان شان 
با مشکالتی مواجه خواهد شد. چون با مشکالتی مواجه خواهد شد. چون 
بین بچه هایی که مورد تبعیض قرار بین بچه هایی که مورد تبعیض قرار 
می گیرند احساس رقابت و حسادت می گیرند احساس رقابت و حسادت 

شکل می گیرد. به عالوه آنها نمی توانند شکل می گیرد. به عالوه آنها نمی توانند 
از عزت نفس و اعتمادبه نفس الزم از عزت نفس و اعتمادبه نفس الزم 
و کافی برخوردار باشند؛ چیزی که و کافی برخوردار باشند؛ چیزی که 

می تواند در آینده و در روابط شخصی می تواند در آینده و در روابط شخصی 
و اجتماعی آنها بسیار تاثیر گذار باشد. و اجتماعی آنها بسیار تاثیر گذار باشد. 
این بچه ها فکر می کنند حتما خواهر یا این بچه ها فکر می کنند حتما خواهر یا 
برادر من، قابلیت ها و شایستگی های برادر من، قابلیت ها و شایستگی های 

زیادتری دارد که در خانه بیشتر مورد زیادتری دارد که در خانه بیشتر مورد 
توجه پدر و مادر قرار می گیردتوجه پدر و مادر قرار می گیرد

 یکتا 
فراهانی 
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آمریکا در مواجهه 
با شیوع بیشتر آبله 
میمونی واکسن های 

بیشتری می خرد
مقامات بهداشتی آمریکا می گویند 
بین المللی  شیوع  که  حالی  در 
بی سابقه آبله میمونی همچنان رو 
به افزایش است، دولت این کشور 
در حال خریدن شمار بیشتری از 
این  از  پیشگیری  برای  واکسن 

بیماری است.
به گزارش آسوشیتدپرس آمریکا 
تا به حال ۴۵ مورد بیماری را در 
۱۵ ایالت و منطقه کلمبیا )شامل 
واشنگتن شهر پایتخت( شناسایی 
کرده است. بیش از ۱۳۰۰ مورد دیگر 
بیماری هم در حدود ۳۰ کشور دیگر 
در خارج از منطقه شیوع بوم گیر 
یا آندمیک آبله میمونی در آفریقا 

شناسایی شده اند. 

مقامات بهداشتی آمریکا می گویند 
آبله  به  عادی  افراد  ابتال  خطر 
با  آنها  اما  است،  پایین  میمونی 
انجام اقداماتی برای مقابله با این 
مشکل در حال اطمینان بخشیدن 
به مردم هستند. یک واکسن دو 
دوزی با نام تجاری Jynneos در 
آمریکا برای پیشگیری از آبله میمونی 
تایید شده است. یک مقام بهداشتی 
مسئول نظارت بر ذخیره واکسن ها و 
داروهای اضطراری در آمریکا گفت 
که دولت در حال حاضر ۷۲۰۰۰ 
دوز واکسن Jynneos در اختیار 
دارد و ۳۰۰۰۰۰ دوز دیگر از این 
واکسن را نیز از »باوارین نوردیک«، 
شرکت تولیدکننده این واکسن در 
طول چند هفته آینده دریافت خواهد 
کرد. همچنین .۵۰۰۰۰۰ دوز بیشتر 
واکسن Jynneos  را نیز تا اواخر 
سال جاری بوسیله شرکت باوارین 
نوردیک تحویل خواهد شد. دولت 
آمریکا همچنین سفارش برای تولید 
دوزهای بیشتری از این واکسن هم 

به این شرکت داده است.
آبله میمونی یک بیماری بوم گیر 
یا آندمیک در آفریقا است و مردم 
در آنجا معموال به علت گاز گرفته 
شدن بوسیله جوندگان یا حیوانات 
کوچک حامل ویروس بیماری به 
آن مبتال می شوند. ویروس بیماری 
معموال به سادگی میان افراد منتشر 
نمی شود. از ماه پیش، مواردی از 
آبله میمونی در کشورهای اروپایی 
و آمریکایی شمالی شروع به ظهور 
کردند که در بسیاری از موارد نه 
همه آنها  مربوط به افرادی می شدند 
که در حین مسافرت بین المللی به 
ویروس مبتال شده بودند. اغلب 
این مبتالیان مردانی بودند که با 
مردان دیگر آمیزش جنسی داشتند، 
اما مقامات بهداشتی تاکید می کنند 
که هر کسی دیگری هم ممکن 

است به آبله میمونی مبتال شود.
مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های 
آمریکا این هفته اعالم کرد که در همه 
موارد شناسایی شده آبله میمونی در 
آمریکا تماس بسیار نزدیک عامل 

انتقال بیماری بوده است.
مقامات بهداشتی آمریکا به پزشکان 
موارد  مراقب  که  داده اند  هشدار 
احتمالی آبله میمونی باشند و به 
افراد در تماس نزدیک با مبتالیان به 

ابله میمونی واکسن ارائه کرده اند.

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.

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
 صاحب  امتیاز: موسسه  فرهنگی  ابن سینای  بزرگ

 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
  روابط عمومی، سازمان آگهی ها: 09129243843

 تحریریه: 09129243843   مشترکین:09395693786
  چاپ: شرکت هم میهن فارس

یافته های اولیه نشان می دهند یک شکل روزآمده 
شده واکسن کرونای شرکت مدرنا می تواند میزان 
آنتی بادی ها بر ضد سویه اُمیکرون را هشت برابر 

افزایش دهد.
به گزارش گاردین این واکسن جدید شرکت 
آمریکایی مدرنا که نخستین واکسن با ترکیب 
»دو ظرفیتی« است باعث محافظت در برابر سویه 
اُمیکرون کروناویروس و سویه اصلی آن می شود 
و به گفته این شرکت نامزد اصلی برای برنامه ها 
تزریق دوز یادآور یا تقویتی واکسن در پاییز است.
دکتر پل برتون، مدیر پزشکی ارشد شرکت مدرنا 
گفت این واکسن جدید میزان آنتی بادی ها را به چنان 
میزانی باال برده است که تزریق سالی یکبار آن به 
عنوان واکسن یادآور یا تقویتی می تواند کافی باشد، 
مگر اینکه سویه  کامال متفاوتی از کرونا شایع شود 
که نیاز به طراحی دوباره واکسن را به وجود آورد. 
این واکسن جدید به نام  mRNA۱۲۷۳.۲۱۴  از 

ترکیب ۲۵ میکروگرم از واکسن اصلی مدرنا با ۲۵ 
میکروگرم از واکسنی که به طور اختصاصی برای 
سویه اُمیکرون تهیه شده است، ساخته می شود. 
این واکسن ۵۰ میکروگرمی در کارآزمایی های 
مرحله دوم/سوم به ۴۳۷ نفر که قبال دو دوز اولیه 
و یک دوز یادآور واکسن اصلی مدرنا را در ابتدای 

پاندمی دریافت کرده بودند، تزریق شد.
شرکت مدرنا هنوز داده های کامل این کارآزمایی را 

منتشر نکرده است، اما بر اساس بیانیه مطبوعاتی اش، 
در افرادی که یک تزریق این واکسن را دریافت 
کرده اند- یعنی چهارمین واکسن شان در کل- را 
دریافت کرده اند- میزان های آنتی بادی بر ضد 
اُمیکرون در چهار هفته نخست پس از تزریق 

هشت برابر افزایش یافته است.
حدود یک چهارم افرادی که در این کارآزمایی 
شرکت کرده بودند، قبال دچار کووید شده بودند، 
و در این افراد میزان آنتی بادی حتی بیشتر افزایش 
یافت. به گفته برتون، در حالی که میزان های 
آنتی بادی باالی ۴۰۰ واحد برای پیشگیری از 
عفونت کافی به نظر می رسد، در این کارآزمایی 
میزان های آنتی بادی تا حد ۶۰۰۰ هم در افراد بدون 
سابقه عفونت کووید و میزان های تا حد ۹۵۰۰ 

در افراد با سابقه عفونت کووید مشاهده شد.
نخستین زیرسویه کرونای اُمیکرون با نام BA.۱ در 
اواخر سال میالدی گذشته شناسایی شد و امواج 

شدیدی از کووید را در سراسر جهان ایجاد کرد. 
گرچه ظاهرا این سویه شدت کمتری از سویه های 
پیشین داشت، اما واگیری باالی آن باعث شد که 
میزان بستری ها و مرگ ها ناشی از کرونا افزایش 
یابد و سیستم های بهداشتی زیر فشار شدید قرار 
گیرند. بعدها زیرسویه هایی حتی واگیرتر کرونای 
اُمیکرون شامل BA.۲ و نیز BA.۴ و BA.۵ هم 
ظهور کردند که امواج بیماری بعدی را باعث شدند.
 ۱.BA واکسن دوظرفیتی شرکت مدرنا زیرسویه
را هدف قرار می دهد، اما به گفته برتون، حتی 
اگر میزان حفاظت ایجاد شده به وسیله آ در برابر 
زیرسویه های جدیدتر اُمیکرون اندکی کاهش 
یابد، باز هم برای ایجاد محافظت درازمدت 
کافی خواهد بود. اگر این واکسن یادآور باعث 
حفاظت یک ساله در برابر کووید شود، راه 
برای برخورد با این بیماری به شیوه ای مشابه 

ویروس آنفلوآنزا گشوده می شود. 

واکسن جدید شرکت مدرنا بر کرونای اُمیکرون موثر است

بریتانیا  این هفته ۱۰۴ مورد جدید تایید شده 
آبله میمونی را در انگلستان گزارش کرد که 
بیشترین افزایش در موارد شناسایی شده بیماری 

تا به حال است. 
 )UKHSA(»سازمان امنیت بهداشتی بریتانیا«
اعالم کرد با این موارد جدید، شمار کل موارد 
شناسایی شده آبله میمونی در بریتانیا تا ۱۲ ژوئن 
)۲۲ خرداد( به ۴۷۰ مورد رسید که ۴۵۲ مورد 
آن در انگلستان، ۱۲ مورد آن در اسکاتلند، ۲ 
مورد آن در ایرلند شمالی و چهار مورد آن 

در ویلز شناسایی شده اند.
UKHSA روز جمعه یک سند فنی منتشر کرد 
که بر اساس آن شیوع فعلی آبله میمونی در سطح 
دوم از چهار سطح انتقال بیماری های عفونی در 
این کشور قرار دارد، به این معنا که انتشار آبله 
میمونی درون »یک زیرجمعیت معین با شمار 

زیاد تماس های نزدیک« انجام می گیرد.
بر اساس این گزارش، اکثریت موارد بیماری در 

بریتانیا مربوط به لندن و در میان مردان رخ داده 
است و اغلب موارد بیماری در افرادی شناسایی 
شده اند که اخیرا سفری به یک کشور با شیوع 

بوم گیر یا آندمیک آبله میمونی »نداشته اند«.
UKHSA همچنان از افراد می خواهد در صورتی 
که دچار دانه ها و ضایعات پوستی تاول مانند شدند 
و تماس نزدیک با کسی داشتند که در سه هفته 
گذشته دچار آبله میمونی بوده است، به کلینیک های 
بهداشت جنسی مراجعه کنند. این سازمان همچنین 
به افراد دارای چنین ضایعات پوستی که در سه 

هفته گذشته به آفریقای غربی یا مرکزی سفر 
کرده آند، توصیه کرده است که به کلینیک های 

بهداشت جنسی مراجعه کنند.
ایالت  بهداشت عمومی  اداره  دیگر،  از طرف 
ماساچوست آمریکا نیز روز دوشنبه اعالم کرد 
۲ مورد جدید آبله میمونی را در دو مرد بزرگسال 
که در تماس نزدیک با یکدیگر بوده اند، شناسایی 
کرده است. داده های منتشرشده بوسیله مرکز کنترل 
و پیشگیری بیماری های آمریکا )CDC( نشان 
می دهد که تا به حال در سا جاری ۴۹ مورد عفونت 
با آبله میمونی در این کشور شناسایی شده اند که 
از جمله شامل نخستین مورد شناسایی شده در 

آمریکا در ایالت ماساچوست می شود.
تا به حال هیچ مورد مرگی در بیماران آبله میمونی 
در شیوع اخیر جهانی  آن گزارش نشده است و 
بیماران عموما در طول ۲ تا ۴ هفته به طور کامل 
بهبود یافته اند. گرچه موارد اولیه شناسایی شده آبله 
میمونی با سفرهای بین المللی مربوط بودند، موارد 

اخیر بیماری چنین ارتباطی را نشان نمی دهند.
مردان همجنسگرا و دوجنسگرا و سایر مردان 
با آمیزش جنسی با مردان تا به حال اکثریت 
عمده بیماران شناسایی شده را تشکیل می دهند، 
اما کارشناسان می گویند هرکسی که در تماس 
نزدیک با افراد مبتال به ابله میمونی باشد، در 
معرض خطر دچار شدن به این بیماری است. با 
این که ویروس بیماری به سادگی میان افراد منتقل 
نمی شود، افراد هنگام عالمت دار شدن می توانند 

ویروس را به دیگران منتقل کنند.
آمریکا  بیماری های  پیشگیری  و  کنترل  مرکز 
از طریق  )CDC( می گوید سرایت ویروس 
تماس مستقیم با مایعات بدنی و ضایعات و 
زخم های پوستی مبتالیان، لمس کردن اشیایی 
که با این مایعات یا زخم ها آلوده شده اند )مانند 
لباس، ملحفه و غیره( یا به میزان کمتر از طریق 
قطرک های تنفسی به دنبال تماس طوالنی چهره 

به چهره رخ می دهد. 

جاستین بیبر، خواننده مشهور کانادایی گفت دچار 
اختالل نادری شده است که نیمی از صورتش را 
فلج کرده و باعث شده است فعالیتهای هنری اش 

را فعال متوقف کند.
به گزارش آسوشیتدپرس این خواننده برنده چند 
جایزه موسیقی »گرمی« در ویدئویی که این هفته 
در حساب اینستاگرامی اش ارسال کرد، گفت دچار 
نشانگان رامسی هانت است. این نشانگان باعث 
فلج صورت می شود و ناشی از التهاب اعصاب 
در صورت در هنگام بروز بیماری زونایعنی فعال 
شدن دوباره ویروس »واریسال زوستر« عامل آبله 

مرغان در مسیر رشته های عصبی است.
این پست بیبر پس از آن ارسال شد که او برنامه هایش 
را در تورنتو و واشنگتن دی سی لغو کرد. این 
خواننده در ویدئویش نشان داد که نمی تواند یک 
طرف صورتش را تکان دهد و این بیماری را 

»بسیار جدی« خواند. بیبر در این ویدئو گفت 
مطمئن نیست که برطرف شدن بیماری اش چه 
مدتی طول خواهد کشید، اما ظاهرا درباره بهبودی 

کامل با استراحت و درمان خوش بین بود.
دریک وید، متخصص توانبخشی عصبی و استاد 
مدعو دانشگاه آکسفورد بروکس در بریتانیا به 
اسکای نیوز گفت زمان بهبودی از این عارضه 
می تواند بسیار متفاوت باشد. او گفت: »آسیب 
عصبی که به این علت به وجود می آید، در برخی 
از افراد ممکن است بسیار سریع در طول چند روز 
تا چند هفته بهبود پیدا کند و در افراد دیگر روند 
بهبودی می تواند ماه ها به طول بینجامد. بنابراین 

این موضوعی کامال غیرقابل پیش بینی است.«
نشانگان رامسی هانت یا به طور دقیق تر نشانگان 
رامسی هانت نوع ۲ )که برای نخستین بار به وسیله 
نوررولوژیست یا عصب شناس معروف آمریکایی 

جیمز رامسی هانت( توصیف شد، به شکل دانه های 
پوستی دردناک در اطراف گوش، روی صورت 
و روی دهان ظهور می کند و ناشی از فعال شدن 
دوباره ویروس »واریسال زوستر« عامل بیماری 
آبله مرغان در بدن است. ویروس در این فعال 
شدن دوباره باعث عفونت و التهاب در مسیر 
رشته های عصبی در یک طرف صورت می شود.
شکل شاخص این نشانگان به صورت سه گانه ی 

فلج یکطرفه صورت، درد گوش و تاول های پوستی 
روی صورت، روی گوش یا درون گوش است، 
اما ممکن است عالئم دیگری مانند از دست رفتن 
یکطرفه شنوایی و سرگیجه هم در مبتالیان رخ 
دهد. فلج یک طرفه صورت باعث اشکال در 
بستن یک چشم، اختالل در غذا خوردن )بیرون 
ریختن غذا از گوشه دهان(، اشکال در بیان حاالت 

صورت و انجام حرکات ظریف آن می شود.
برای درمان این عارضه که عمدتا در بزرگساالن 
التهابی  داروهای ضد  از  رخ می دهد،  معموال 
قوی از نوع استروئیدی )مانند پردنیزون( استفاده 
می شود. داروهای ضد ویروسی مانند آسیکلوویر 

و واالسیکلوویر نیز ممکن است تجویز شوند.
همچنین تجویز داروهای ضد درد قوی نیز ممکن 
است در صورتی که درد با وجود تجویز استروئیدها 

ادمه یابد، ضرورت پیدا کند. 

گروهی از بیماران دچار سرطان راست روده پس 
از دریافت یک داروی تجربی جدید در یک مرکز 
سرطان در نیویورک آمریکا به طور بی سابقه ای 
بدون اینکه عارضه جانبی چندانی داشته باشند، 

شاهد محو شدن تومورهایشان بودند.
به گزارش  الیوساینس پزشکان در مرکز سرطان 
»مموریال اسلون کترینگ« )MSK( در نیویورک 
در این کارآزمایی بالینی داروی »دوستارلیمباب« 
)dostarlimab( از آن برای درمان ۱۲ بیمار مبتال 
به سرطان راست روده )سرطان انتهای روده بزرگ 
که به مقعد منتهی می شود( استفاده کردند و همه 

این بیماران توانستند این دارو را تحمل کنند.
اما نتایج حاصل از درمان با این دارو شگفت آور 

بود. سرطان در همه این بیماران ناپدید شد.
دکتر لوئیس ای دیاز جونیور از MSK و نویسنده 
اصلی مقاله ای درباره نتایج استفاده از این داروی 
»گالکسواسمایت کالین«  داروسازی  شرکت 
 )GSK( در ژورنال پزشکی نیوانگلند این هفته 
می گوید هیچ بررسی دیگری را نمی شناسد که در 
آن یک شیوه درمانی باعث مهار سرطان در همه 

بیماران شرکت کننده در آن شده باشد.
بیماران شرکت کننده در این بررسی دچار نوعی از 
سرطان راست روده بودند که معموال به شیوه های 
معمول شیمی درمانی و پرتودرمانی مقاومت نشان 

می دهد. این نوع سرطان مقاوم راست روده ناشی از 
یک مشکل ژنتیکی به نام »نقصان ترمیم ناجوری ها« 
)mismatch repair-deficiency( است. این 
نوع سرطان هنگامی ایجاد می شود که سازوکارهای 
ترمیم خطاهای DNA یا ماده ژنتیکی سلول دچار 
اشکال می شود. حدود ۱۰ درصد بیماران مبتال به 
سرطان راست روده از این نوع هستند و این گروه 
بیماران معموال به شیمی درمانی و پرتودرمانی پاسخ 
نمی دهند و با احتمال بیشتری نیاز به عمل جراحی 
به نام »پروکتکتومی« پیدا می کنند که در آن همه 
یا بخش هایی از راست روده )بخش  انتهایی روده 
بزرگ که به مقعد ختم می شود( برداشته می شود 
و این جراحی ممکن است به آسیب رشته های 
عصبی، بی اختیاری ادراری و مدفوعی و اختالل 

کارکرد جنسی بینجامد.
پژوهشگران در MSK با این امید این داروی جدید 
را در این بیمارن آزمایش کردند تا بالقوه از این 
عوارض بالقوه جراحی در آنها جلوگیری شود.

آنها گمان می کردند که داروی »دوستارلیماب« با 
توجه به کارآزمایی های قبلی داروی دیگر از همین 
رده دارویی، به نام »پرمبرولیزوماب« باعث کوچک 
شدن تومورهای بیماران شود. هر دوی این داروها 
جزء گروهی از داروها به نام »مهارکننده های وارسی 
ایمنی« )checkpoint inhibitors( هستند که 

کارکرد سلول های ایمنی در شناسایی و حمله 
به سلول های سرطانی را تشدید می کنند.

داروی پمبرولیزوماب توانسته بود به عنوان درمان 
خط اول در افراد دچار سرطان انتشاریافته از نوع 
دارای »نقصان ترمیم ناجوری« تا حدی سودمند 
باشد. این دارو به این بیماران در مهار رشد، 
کوچک شدن یا حذف تومورهایشان کرده و 

بنابراین طول عمرشان را افزوده بود.
مشابه  داروی  بررسی  در  پژوهشگران 
»دوستارلیمباب« بر روی بیمارانی که سرطان آنها 
هنوز انتشار نیافته بود و در راست روده محدود 
مانده بود، امیدوار بودند که به نتیجه مشابهی برسند.
این بیماران برای شش ماه هر سه هفته ۵۰۰ 
میلی گرم داری دوستارلیماب دریافت کردند. انتظار 
اولیه این بود که این بیماران پس از دریافت این 

دارو هنوز نیاز به ترکیب معمول شیمی درماین و 
پرتودرمانی و حتی احتماال جراحی داشته باشند. 
اما در عوض، سرطان این ۱۲ بیمار فقط با داروی 
دوستارلیماب محو شد. تومورهای آنها دیگر در 
  PETٍ  معاینه جسمی، آندوسکوپی و اسکن های
و ام آرآی قابل شناسایی نبود. حدود یک سال بعد 
این افراد نیازی به درمان بیشتری پیدا نکردند و 

سرطان در هیچکدامشان عود نکرد.
پژوهشگران MSK در بیانیه اشان در این هفته 
گفتند حتی اکنون، بیش از دو سال بعد، هیچ کدام 
از بیماران نیاز به ترکیب شیمی درمانی و پرتودرمانی 
پیدا نکرده اند و هیچ موردی از پیشرفت یا عود 
بیماری در معاینات پیگیری مشاهده نشده است.
کارشناسان می گویند گرچه نتایج این کارآزمایی 
باعث خوش بینی بسیاری می شود، اما هنوز بدون 
پژوهش بیشتر نمی توان درمان های استاندارد فعلی 
برای این نوع خاص از سرطان راست روده با 
این داروی تجربی جایگزین کرد. با این حال 
این نتایج امیدوارکننده این دارو که بر اساس 
شیوه جدید ایمنی درمانی عمل می کند، راه برای 
انجام کارآزمایی های جدید می گشاید و این نوید 
را ایجاد می کند که در آینده ایمنی درمانی بتواند 
به صورت یک درمان عالج کننده برای گروهی 

از بیمارن مبتال به سرطان راست روده درآید 

بریتانیا بیشترین افزایش در موارد آبله میمونی را اعالم کرد

خواننده مشهور کانادایی از علت نادر فلج شدن صورتش می گوید

نتایج شگفت آور یک داروی تجربی در درمان سرطان راست روده

نقشه سالمت

همدان در 
وضعیت قرمز، 

هوا آلوده تر 
می شود/ ایسنا

گرد وخاک در 
حال ترک آسمان 

کرمانشاه است/ ایسنا

دوربين سالمت 

شاگردان چینی در صندلی های تاشو در زیر میزهایشان خوابیده اند.
 گتی ایمجز

کارشناسان یک قورباغه سمی لمان را در کلمبیا آماده آزادسازی می کنند.
EPA       

نمونه گیری برای آزمایش کرونا در پکن پایتخت چین
 گتی ایمجز

نخست وزیر انگلیس کلم بروکلی بسته بندی می کند.
 گتی ایمجز

یک توله خرس در پارک وحش شهر وان ترکیه شیر می نوشد.
 گتی ایمجز

مردی در صنعا پایتخت یمن آردهای گندم در آسیا را امتحان می کند.
EPA       
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