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اضطراب سالمت، اختاللى كه 
كرونا آن را تشديد كرده است 

اضطراب سالمت 
را جدى بگيريم

بحران  هاى اجتماعى مانند همه گيرى يك بيمارى 
باعث افزايش اضطراب در همه افراد جامعه مى شود. 

افزايش اضطراب سالمت در زمان همه گيرى يك 
بيمارى باعث مى شود نظام سالمت در تخصيص 
منابع به افراد داراى اولويت دچار مشكل شود و 
ناتوانى در يافتن اولويت   ها در اين زمان به شيوع 

بيشتر آن بيمارى كمك مى كند... صفحه3

كارهاى ممنوعه زيبايى در 
دوران قرنطينه خانگى

7 اقدام زيبايى 
كه نبايد در خانه 

انجام دهيد

براى داشتن شهر پاكيزه 
شهروندان و شهردارى بايد با هم 
موضوع پسماند را مديريت كنند 

كرونا مى رود، اما 
مشكل پسماند به 

جاى خود باقى است

 خانه نشينى ناشى از شيوع ويروس كرونا، افراد 
بسيارى را مجبور كرده است كه خيلى از كارهاى 

خود را به صورت شخصى و در منزل انجام دهند.اين 
درحالى است كه به گفته متخصصان پوست و زيبايى، 

بهتر است برخى كارهاى مربوط به پوست ومو در 
دوران قرنطينه توسط خودتان در خانه انجام نشوند تا 

سالمت يا زيبايى شما به خطر نيفتد...  صفحه13

اولين زمزمه هاى شيوع كرونا كه اواخر بهمن 
سال قبل به گوش رسيد، شهردارى تهران 

زباله گردى را ممنوع كرد تا جان افرادى كه از 
اين راه درآمدى دارند درامان بماند و تفكيك 

پسماند از مبدأ يعنى مخازنى كه براى گردآورى 
پسماند  سر اغلب كوچه هاى شهر گذاشته شده، 

موجب انتقال ويروس نشود... صفحه14

پرسشى از دكتر زهرا عبداللهى 
رئيس دفتر بهبود تغذيه جامعه 

وزارت بهداشت

با افـزايـش 
قيمت مواد غذايى 

چـه كنيـم؟
مواد غذايى دوباره در شيب افزايش قيمت قرار 
گرفت كه در اين بين فعال قيمت حبوبات گوى 

سبقت را از بقيه ربوده است. قيمت برخى از اقالم 
حبوبات نسبت به شب عيد 2 تا 4 برابر شده و يكى 

از داليل اين افزايش قيمت، وقفه در واردات و 
صادرات حبوبات است...  صفحه8

پـرمـويـى؛
 از خصوصيت نژادى 
تا تظاهر يك بيمارى

به طور طبيعى از زمان تولد، كرك هاى بسيار 
ظريفى روى پوست وجود دارد كه به تدريج 
با رسيدن به سن بلوغ، ضخيم مى شوند. اين 

ضخامت كه تحت تاثير هورمون مردانه آندروژن 
است در بعضى خانم ها بيش از حِد طبيعى خواهد 

بود و عامل ضخامت موها در صورت، سينه، 
شكم، دست ها و پاها مى شود ... صفحه12

گزارش «سالمت» از 
ادامه بازگشايى ها و خطر 

بازگشت كرونا؛

وضعيت همچنان 
شكننده  است

با فروكش كردن بحران كرونا كم كم بازگشايى ها 
در ايران هم مانند بسيارى از نقاط دنيا در حال 

انجام است و صنوف يكى پس از ديگرى به كار 
خود بازمى گردند و زندگى به روال عادى خود 
برمى گردد اما در اين بين بسيارى ضرر كرده  و 

بسيارى هم شغلشان را از دست داده اند...  صفحه2

آشنايى با 10 نكته تغذيه اى پيشگيرانه و 
كاربردى در آستانه «روز جهانى تيروييد»

رژيم غذايى تيروييدى
صفحه 7
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به مناسبت 25 مى مصادف با 5 خرداد؛ 

روز جهانى «تيروئيد»



شماره هفتصدوپنجاه ویک  سه خرداد نودونه2 سالمت در ایران  و جهان

با برداشتن محدودیت ها، با رعایت چه اصولی باید به کوهستان رفت؟
برخی محدودیت های کوهپیمایی و کوهنوردی از هفته قبل برداشته شده اند و انتظار می رود، مشتاقان 
این ورزش مفرح در فصل خوب سال روانه کوهستان های کشور شوند. فدراسیون کوهنوردی برای 

در امان ماندن افرادی که به کوه می روند از ابتال به ویروس کرونا، توصیه هایی دارد:

10 توصیه فدراسیون کوهنوردی درباره بازگشایی دوباره قرارگاه ها و پناهگاه های کوهستانی
۱ . الزم است کوهنوردان از هرگونه حضور در فضاهای بسته مانند جان پناه های کوهنوردی پرهیز کنند.

رعایت  و  شخصی  خواب  کیسه  از  استفاده  با  کوهنوردی  پناهگاه های  در  شب مانی   .۲
است. امکان پذیر  بهداشتی  دستورالعمل های 

۳. همراه داشتن لوازم شخصی مثل لیوان، قاشق و ظروف غیر یکبار مصرف جهت رعایت 
پناهگاه ها توصیه می شود. امکانات تغذیه های  از  اصول زیست محیطی برای استفاده 

۴. همراه داشتن غذای شخصی در اجرای برنامه های کوهنوردی توصیه می شود.
۵. حضور داخل سالن پناهگاه با رعایت فاصله گذاری مناسب و براساس ظرفیت پناهگاه انجام خواهد شد.
۶. ضدعفونی دوره ای به ویژه پنجشنبه و جمعه هر هفته و در شرایط پرتردد با برنامه ریزی 

انجام می شود. منظم 
وزرات  دستورالعمللل  براساس  بهداشتی  وسرویس های  سالن ها  سطوح،  ضدعفونی   .  ۷

انجام می شود. بهداشت 
۸. از حضور افراد با عالئم بالینی مشکوک جلوگیری به عمل می آید.

۹. با نصب تراکت و دستورالعمل های علمی، رعایت اصول بهداشتی به مراجعه کنندگان تذکر داده می شود.
۱۰. توصیه می شود دمای بدن و عالیم بالینی کارآموزان قبل از حضور در کالس ها و در 

کنترل شود. پناهگاه  آموزشی  سالن های 

خبــر

سازمان جهانی بهداشت هشدار داد راهبرد ایجاد »ایمنی 
گله ای« در برابر شیوع ویروس جدید کرونا آن هم در 
وضعیتی که واکسن آن هنوز کشف نشده »خطرناک« است.
مایکل رایان، مدیر اجرای امور اضطراری سازمان جهانی 
بهداشت روز دوشنبه ضمن تاکید بر اینکه انسان ها »گله« 
نیستند، از راهبرد ایجاد »ایمنی گله ای« در برابر شیوع بیماری 
همه گیر »کووید- ۱۹« انتقاد کرد. سخنان این مقام ارشد 
سازمان جهانی بهداشت در حالی بیان می شود که بسیاری 
از کشورها رفع تدریجی محدودیت های اعمال شده برای 
مقابله با شیوع نوع جدید ویروس کرونا را آغاز کرده اند.
»ایمنی گله ای« به وضعیتی گفته می شود که بدن بخش 
زیادی از افراد یک جامعه پادتن )آنتی بادی( بیماری را 
پس از ابتال به آن یا تزریق واکسن تولید کرده است. در 
این وضعیت شیوع بیماری واگیردار به دلیل مقاومت 
بیماری  برابر آن  افراد جامعه در  از  تعداد زیادی  بدن 
متوقف می شود. ایمنی بدن در مقابل بیماری ها اغلب 
از طریق ابتال به عامل بیماری )ویروس یا باکتری( یا 

واکسن پدید می آید.
بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا ازجمله طرفداران 
نظریه ایمنی گله ای بود که بعد از باال رفتن چشمگیر مبتالیان 
و جان باختگان کرونا در کشورش، به نوعی مجبور شد 
حرف خود را پس بگیرد. دراصل منطق پشت ایمنی گله ای 
که اغلب از طرف بخش های غیردرمانی پیشنهاد می شود، 
به حداقل رساندن نتایج اقتصادی اعمال قرنطینه و کاهش 
هزینه های درمان است. هنگام استفاده از اصطالحات در 
مورد عفونت های طبیعی باید خیلی مراقب باشیم زیرا 
می تواند به محاسبه هایی بی رحمانه منجر شود که مردم، 

زندگی و رنج انسانی را در مرکز معادله قرار نمی دهد.
دانشمندان هنوز از دوره »ایمنی« بدن افراد پس از ابتال 
به بیماری »کووید- ۱۹« آگاهی ندارند. دوره »ایمنی« در 
برابر ویروس آنفلوانزاهای فصلی اغلب یک سال است. 
این مدت برای انواع دیگر ویروس کرونا بین چند ماه تا 
چند سال متغیر است. از سوی دیگر، پادتن بیماری پس 

از جهش ویروس ها کارایی خود را از دست می دهد.
به گفته مایکل رایان، پیگیری راهبرد »ایمنی گله ای« به 
دلیل بی توجهی به زندگی افراد مسن و احتمال مرگ آنها 
»خطرناک« است. او می گوید: »بر این باورم که هنگام 
استفاده از اصطالحات در مورد عفونت های طبیعی باید 
خیلی مراقب باشیم زیرا می تواند به محاسبه هایی بی رحمانه 
منجر شود که مردم، زندگی و رنج انسانی را در مرکز 
معادله قرار نمی دهد.« برای درک خطر کرونا، یک عدد 
ساده ولی بسیار مهم وجود دارد. این عدد در سراسر 
دنیا دولت ها را راهنمایی می کند چه اقداماتی برای حفظ 
جان مردم انجام دهند و به ما هم سرنخ هایی می دهد از 
طول دوره محدودیت و تعطیی ها. این شاخص، عدد 
سرایت )reproduction number( یا نرخ شیوع 

یا عدد آر است.

عدد سرایت )شاخص آر( چیست؟
عدد سرایت شاخصی است برای اندازه گیری توان شیوع 
یه عامل بیماری زا و متوسط تعداد افرادی است که هر فرد 
آلوده می تواند عامل عفونی را به آنها سرایت دهد. برای 
مثال سرخک در جامعه ای بدون مصونیت یکی از باالترین 
عددهای سرایت را دارد و هر فرد می تواند به طور متوسط 

۱۵ نفر دیگر را آلوده کند. عدد سرایت ویروس کرونای 
جدید، که نام رسمی آن سارس-کرونا-۲ است تقریبا ۳ 

است، هرچند تخمین ها متفاوت هستند.

چرا عدد باالی یک خطرناک است؟
اگر عدد سرایت باالی یک باشد، موارد ابتال تصاعدی باال 
می روند ولی اگر این عدد کم باشد، موارد جدید ابتال برای 
ادامه شیوع کافی نیست و بیماری به تدریج فروکش می کند.
همه دولت ها می خواهند عدد سرایت کرونا را از ۳ به 
کمتر از ۱ کاهش دهند. به همین دلیل است که نمی توانید 
خانواده تان را ببینید، مجبور شده اید از خانه کار کنید و 

مدارس تعطیل شده اند. جلوگیری از تماس افراد برای 
کاستن از توان سرایت این ویروس است.

هشدار سازمان جهانی بهداشت نسبت به 
»گواهی ایمنی در مقابل کرونا«

بنا به اعالم سازمان جهانی بهداشت، تحقیق های انجام شده 
نشان می دهد تاکنون بدن تعداد کمی از افراد در جوامع 
مختلف پادتن بیماری »کووید- ۱۹« را تولید کرده است.

سوئد یکی از کشورهایی است که برخالف بیشتر کشورهایی 
اروپایی به جای اجرای قرنطینه راهبرد »ایمنی گله ای« را دنبال 
می کند. مدارس، رستوران ها، کافه ها و باشگاه های ورزشی 

این کشور همزمان با شیوع ویروس جدید کرونا تعطیل نشده 
اند. مقامات سوئد تنها از افرادی که بیمار هستند می خواهند 
که در خانه بمانند و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند.

دانشمندان تخمین می زنند برای ایجاد »ایمنی گله ای«، بدن 
۶۰ تا ۷۰ درصد افراد یک جامعه باید پادتن بیماری را یا از 

طریق ابتال یا از طریق واکسن تولید کرده باشد.

هشدار تند دبیر کل سازمان ملل
مهار کرونا به جز بحث های علمی، محل مناقشه کشورها و 
جناح های سیاسی شده است. آمریکا چین را متهم به پنهان 
کردن اطالعات درباره کووید- ۱۹ و ویروس کرونا کرده 
و عملکرد سازمان جهانی بهداشت را به شدت زیر سوال 

برده، اتهامی که این سازمان آن را رد می کند.
 آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در آخرین 
می توان  چطور  نمی دانیم  »هنوز  گفته:  خود  سخنرانی 
کووید-۱۹ را از بین برد، درمان کرد یا خود را در برابر آن 
مصون کرد و هیچ ایده مشخصی هم نداریم که چه زمانی 
می توانیم این کارها را انجام دهیم.« وی در سخنرانی خود 
به شدت از سازمان بهداشت جهانی دفاع و با لحنی تند 
از کشورهایی انتقاد کرد که با تالش های جهانی همراهی 

نکرده اند و گفت که همه باید بهای آن را بپردازند.
او گفت: »با وجود پیشرفت های فوق العاده علمی و فنی 
در دهه های اخیر یک ویروس میکروسکوپی همه ما را به 
زانو درآورده است.« گوترش هشدار داد  همه گیری ویروس 
کرونا نه تنها به سیستم سالمت و بهداشت جهانی ضربه 
می زند بلکه در تمام زمینه ها، جهان و روش ها و روندهای 

موجود آن را تحت الشعاع قرار می دهد.

سازمان جهانی بهداشت: ایمنی گله ای مقابل کرونا بدون واکسن خطرناک است

با فروکش کردن بحران کرونا 
کم کم بازگشایی ها در ایران 
هم مانند بسیاری از نقاط دنیا 
در حال انجام است و صنوف 
یکی پس از دیگری به کار خود بازمی گردند 
و زندگی به روال عادی خود برمی گردد اما 
در این بین بسیاری ضرر کرده  و بسیاری هم 
شغلشان را از دست داده اند. این موضوع باز هم 
فقط در کشور ما نیست، بلکه در همه جا این 
اتفاق افتاده است. کنار این ضرر و زیان ها و از 
دست دادن ها برخی محل ها هنوز چشم انتظار 

بازگشایی اند و همچنان تعطیل هستند.

ادامه بازگشایی ها و احتمال افزایش 
کرونا در برخی استان ها

به گزارش »سالمت«، آن طور که ایرج حریرچی، 
معاون کل وزارت بهداشت می گوید: »در ۳ 
هفته اخیر به دلیل رفتار مناسب مردم و اقدامات 
وزارت بهداشت شاهد موفقیت قابل توجه در 
کاهش موارد ابتال به کرونا و بستری و مرگ ومیر 
بوده ایم و پیش بینی می شود با روند کنونی، به 
شکل تدریجی و با احتیاط، بازگشایی ها ادامه 
پیدا کند. البته متأسفانه احتمال افزایش ابتال و 
بستری در بعضی استان ها کماکان وجود دارد 

و این ثبات نسبی، شکننده است.«
مسائل  رعایت  در  ما  »مردم  می افزاید:  وی 
بهداشتی و درمانی در جهان کم نظیر بوده اند 
به اعمال جریمه نیست. در برخی  نیازی  و 
کشورهای قاره آمریکا مردم علیه قرنطینه شعار 
دادند و شیشه مراکز عمومی را شکستند یا اینکه 
در فروشگاه ها  غارت صورت گرفت، عملکرد 

مردم و کسبه ما بسیار خوب بوده است.«
کسبه  درصد   ۸۱« می دهد:  ادامه  حریرچی 
آنها  به  که  درمانی  و  بهداشتی  دستورالعمل 
موارد  کاهش  می کنند.  رعایت  را  ارائه شده 
مرگ ومیر و مراجعات به دلیل رعایت مسائل 
بهداشتی و درمانی است و تعداد اندکی نیز 
تخطی می کنند که سالمت عموم را به خطر 
می اندازند. برای مردم فعال جریمه مادی در 
نظر گرفته نشده اما برای کسبه هایی که تخلف 
کنند پلمپ یا جریمه نقدی در کمیته مقابله با 
کرونا در نظر گرفته شده است.« وی توضیح 
می دهد: »باید وضعیت درآمد مردم را در نظر 
بگیریم. همین استفاده از ماسک برای مردم هزینه 
دارد اماا توصیه می شود مردم از ماسک خانگی 
استفاده کنند و خیرین نیز به این موضوع ورود 

کنند.« معاون وزیر بهداشت تصریح می کند: 
»در بیشتر مبتالیان ویروس از بین رفته اما در 
حال حاضر دو نظر وجود دارد؛ اکثر این افراد 
عالمت نداشتند و فقط تست آنها مثبت شده 
است، برخی می گویند مثبت شدن تست به 
دلیل بقایای ویروس کشته شده است و برخی 

اعالم می کنند ویروس زنده است.«
در حالی که وضعیت بسیاری از شهرها همچنان 
قرمز است و روند بیماری با توجه به موارد 
روزانه شناسایی شده، همچنان صعودی است، 
از هفته گذشته مدارس کشور به صورت محدود 
نگرانی  موجب  امر  این  و  شدند  بازگشایی 
بسیاری از خانواده های دانش آموزان و ناظران 
بهداشت و کارشناسان مرتبط با سالمت مدارس 
شد. البته مدارس از هفته اول اسفندماه سال 
گذشته تعطیل شدند و سرنوشت تحصیلی بیش 
از ۱۴ میلیون دانش آموز در رده های مختلف 
سنی به شبکه های تلویزیونی و فضای مجازی 
سپرده شد؛ بنا بر اعالم وزیر آموزش وپرورش 
۱۲ میلیون نفر از این امکانات آموزش از راه 
دور استفاده کردند و بیش از ۲ میلیون نفر از 

این امکانات دور ماندند. از سوی دیگر، اهمیت 
آموزش تعاملی بر هیچ کسی پوشیده نیست و 
در فرایند ارتباط رو دررو، به قول گذشتگان پای 
تخته و گفتار معلم است که کودک می آموزد 
آنچه را که آموختنی است. بر همین اساس 
آموزش از راه دور؛ چه از طریق شبکه های 
تلویزیونی و چه از طریق برنامه های مجازی، 
هرگز نمی تواند جایگزین کالس های درسی 
شود و در صورت بروز اشکال معلم در کالس 

حاضر است و آن را پاسخ می دهد.
شاید به همین علت است که با وجود  نگرانی 
درباره شیوع کرونا، نگرانی از افت تحصیلی 
و آموزش پایه بر دغدغه والدین و اصحاب 
آموزش اضافه شد. بر همین اساس از چند ماه 
قبل اظهارنظرها در رابطه با چگونگی فعالیت 
دوباره مدارس مطرح شد، حتی شایعاتی مبنی 
بر باز شدن مدارس در اوج بحران کرونا بین 
افراد رد و بدل شد که هیچ یک تایید نشدند و 

مدارس به روی دانش آموزان باز نشد.
مجلس  آموزش  کمیسیون  زمان  همان  در 
اعالم کرد ۸۰ درصد محتواهای درسی برای 

دانش آموزان تدریس شده  و برای پایان سال 
تحصیلی و آزمون مطالب درسی کفایت می کند 
اما چنین نشد تا سرانجام پس از ۳ ماه تصمیم 
ستاد ملی کرونا بر این باشد که روز شنبه ۲۷ 
اردیبهشت ماه مدارس کشور زیر سایه کرونا و 
البته منوط به رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
و  دانش آموزان  اختیاری  حضور  به صورت 
حضور اجباری معلمان در یک زمان محدود 
یک ماهه تا ۲۷ مردادماه بازگشایی شوند، این 

بازگشایی محقق شد.
کنار مدارس و بسیاری از محل ها که امروز 
اجازه فعالیت پیدا کرده اند دانشگاه ها همچنان 
تعطیل اند و برنامه آموزشی خود را از راه دور 
دنبال می کنند. آن طور که اعالم شده قرار است 
دانشگاه ها از ۱۷ خرداد کالس های حضوری هم 
داشته باشند اما تعطیلی چند ماهه محیط های 
آموزشی هم برای دانشجویان و هم برای استادان 

مشکالتی ایجاد کرده است.

دلمان برای دانشگاه تنگ شده است
حسین کوچکی، دانشجوی مهندسی دانشگاه 

از  بسیاری  مانند  که  است  مرکز  تهران  آزاد 
هم دانشگاهی هایش چند ماهی است مجبور 
شده دروس خود را از طریق آنالین بخواند. 
انتخاب  از  »فقط دو هفته پس  او می گوید: 
و  رفته اند  دانشگاه کالس  ترم جدید  واحد 
بعد از آن دیگر دانشگاه ها تعطیل شده است.«
حسین می افزاید: »از روزهای پایانی بهمن ماه 
پایان تعطیالت  تا  که دانشگاه ها تعطیل شد 
دانشگاه  از طرف  آموزشی  برنامه  هیچ  عید 
تعطیل  بود و همه چیز  نشده  اعالم  آنها  به 
بود اما بعد از تعطیالت اعالم شد کالس ها 
به صورت مجازی و اختیاری برگزار می شود و 
این اختیاری بودن موجب شد هم دانشجویان 
و هم استادان کالس ها را جدی نگیرند. البته 
با این روند هم سایت دانشگاه بسیار مشکل 
پوشش  را  برنامه ها  نمی توانست  و  داشت 
دهد و دسترسی وجود نداشت. بعد از چند 
روز اعالم شد دانشجویان با یک دامنه دیگر 
وارد سایت شوند و همین فضا هم چند روز 
بیشتر نتوانست کالس را پوشش دهد و مجبور 
شدیم وارد فضای دیگری شویم که این فضا 
هم تا امروز نتوانسته نیازها را برطرف کند 
زیرا بسیاری از مشکالت مانند قطع و وصل 
شدن های زیاد و نبود ارتباط دوطرفه و نیز بین 
استاد و دانشجو و عدم تسلط برخی استادان 
به فضای آنالین ازجمله مشکالتی است که 
ارائه  از نحوه  همچنان وجود دارد.« حسین 
دروس از سوی استادان گله دارد:  »بسیاری 
از آنها جزوه و کتاب را روخوانی می کنند و 
ما فرصت یادداشت برداری و سؤال و جواب 
با آنها نداریم. قطع شدن های مکرر سایت هم 
مشکالت را برای همه دوچندان کرده است.«

وی توضیح می دهد: »از ۱۷ خرداد دانشگاه ها 
باز می شود و تا ۲۴ خرداد کالس های رفع 
اشکال و درس های عملی برگزار خواهد شد. 
می شود.«  شروع  امتحانی  برنامه  آن  از  بعد 
اما او مثل همه دانشجویان نگران امتحانات 
آخر سال است و معتقد است با این برنامه 
آموزشی چیزی به معلومات دانشجویان اضافه 

نشده است.
حسین دلش برای دانشگاه و همکالسی هایش 
ارائه  در  دانشگاه  دارد  و دوست  تنگ شده 
هم  را  دانشجویان  نظر  آموزشی  برنامه های 
بپرسد و پیشنهاد می کند کالس ها به صورت 
ضبط شده از قبل همراه با توضیحات استاد 
در  حاضر  نفر  چند  جواب های  و  سؤال  و 
این ویدئوها برگزار شود تا بتوانند بیشتر از 
کالس ها استفاده کنند. به گفته وی، اگر قرار 
باشد سال دیگر هم این مشکالت ادامه داشته 
باشد باید فکری برای کالس های درس شود.

دیگر نمی توانیم ادامه دهیم
سجاد محمودیان، مدیر یک رستوران ایتالیایی 
در غرب تهران است. مجموعه آنها هم مانند 
بسیاری از رستوران ها از اسفندماه به حالت 
تعطیل درآمده و چند وقتی است تنها با مشتریان 
سجاد  می گذرانند.  را  خود  امور  بیرون بر 
می گوید که از زمان تعطیلی ها نزدیک به ۱۰ 
را که عمدتا در سالن  کارکنان خود  از  نفر 
رستوران کار می کردند تعدیل کرده و مجموعه 
آنها دیگر توان ادامه کار ندارد. او می  افزاید: 
ملک  اجاره  میلیون   ۱۰۰ ماهی  »مجموعه  
می دهد و در این دو ماه فقط توانسته کمتر 
از یک سوم اجاره بها فروش داشته باشد و اگر 
همین طور ادامه پیدا کند باید فکری به حال 
چک های برگشتی و حتی فروش ماشین خود 
می گوید:  و  است  آینده  نگران  کند.« سجاد 
»دیگر کمتر کسی توان خواهد داشت وارد 
این صنف شود زیرا بیشتر آشنایانش تعطیل 
و  این ضرر  به  کرده و ورشکست شده اند. 
زیان باید فاسدشدن مواد غذایی و ضرر چند 
ده میلیونی مواد غذایی فاسد را هم اضافه کنیم 
و دیگر مشتری های سابق تمایلی به خرید و 
دیگر  هم  برخی  ندارند.«  غذا  سفارش 
حتی  دهند،  ادامه  را  خود  کار  نمی خواهند 
برنامه مراکز آموزشی به هم ریخته و باید طرحی 
نو درانداخت چاره چیست و چه کسی باید 

همت کند خود جای تأمل دارد...

 علی 
ابراهیمی

گزارش »سالمت« از ادامه بازگشایی ها و خطر بازگشت کرونا؛

وضعیت همچنان شکننده  است
ایرج حریرچی، معاون 

کل وزارت بهداشت: در 
۳ هفته اخیر به دلیل 

رفتار مناسب مردم 
و اقدامات وزارت بهداشت شاهد 

موفقیت قابل توجه در کاهش موارد 
ابتال به کرونا و بستری و مرگ ومیر 

بوده ایم و پیش بینی می شود با روند 
کنونی، به شکل تدریجی و با احتیاط، 

بازگشایی ها ادامه پیدا کند
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مبتالیان به بیماری کووید-19 و مراقبان 
آنها در معرض خطر اضطراب، افسردگی 
و سایر مشکالت سالمتی ناشی از بیماری 
قرار دارند. این پیامی است که بسیاری 
از کارشناسان بهداشت روان طی هفته های اخیر ارسال 
کرده اند زیرا نه تنها میلیون ها انسان با شیوع ویروس جدید و 
خطرناکی روبروهستند بلکه با اقدامات الزم جهت جلوگیری 
از انتشار ویروس دست و پنجه نرم می کنند و از دوستان، 
خانواده، پزشک خود و سایر افرادی که معموال در اوقات 

سختی از آنها حمایت کنند، دور می مانند. 
بسیاری از افراد با گذشت هفته ها و ماه ها، احساس انزوای 
بیشتری را تجربه می کنند. همچنین آنها با عدم اطمینان از 
خاتمه ویروس کرونا، ترس از ابتال به این بیماری، بحران 
اقتصادی که باعث بیکاری میلیون ها نفر شده و پیام های 
متناقض چهره های شناخته شده در مورد ویروس سر و 
کار دارند و به علت تغییرات ومشکالت دردناک ایجاد شده 
همه گیری ویروس کرونا، بسیاری نگران افزایش مشکالت 
سالمت روان هستند که می تواند مدت ها پس از پایان تهدید 
بالقوه ویروس ادامه داشته باشد. این موضوع درمورد سایر 
بالیای بزرگ مانند طوفان کاترینا نیز اتفاق افتاده است. 
لیزا مردیت، دانشمند ارشد رفتارشناسی شرکت رند که 
آمادگی درمقابل بالیا را مطالعه کرده است می گوید: »این 
فقط مختص زمان بروز حادثه نیست بلکه مردم بعد از 

اتمام آن نیزمضطرب خواهند بود.«
متخصصان انتظار دارند بین افرادی که به کووید-19گرفتار 
شده و نیاز به بستری شدن دارند، میزان باالیی از اختالل 
استرس پس از سانحه و افسردگی را مشاهده کنند. . کارشناسان 
همچنین به دلیل وجود نداشتن تجهیزات مناسب برای ایمن 
نگه داشتن کارمندان مراقبت های بهداشتی که در خط مقدم 
مقابله با ویروس قرار دارند نگران هستند. در حال حاضر 
یک مطالعه جدید در مورد کارکنان مراقبت های بهداشتی در 
چین که معالجه بیماران کووید-19 را برعهده دارند،برخی 
از این نگرانی ها را تایید کرده است و میزان قابل توجهی از 
اضطراب، بی خوابی و عالئم افسردگی بین کارکنان دیده 
شده است. کارمندان مراقبت های بهداشتی نیز انسان هستند. 
روان شناسان معتقد هستند در حالی که بحران فعلی برای 

همه استرس زاست، ممکن است به ویژه افرادی که از قبل با 
اضطراب یا افسردگی درگیر هستند، در معرض خطر باشند. 
برای افراد مبتال به اختالالت اضطرابی،هر مورد استرس زای 
جدید می تواند وضعیت را بدتر کند.  کارشناسان بهداشت 
روان می گویند که اگر افراد آسیب دیده به دارو دسترسی 
داشته باشند ممکن است بعضی از این آسیب ها بهبود یابند 
اما این امر به توسعه پزشکی از راه دور)پزشک تلفنی( نیاز 
دارد تا اطمینان حاصل شود که افراد می توانند با وجود 
فاصله اجتماعی و با خیال راحت به درمان بپردازند. این 
اقدام به همکاری سیاست گذاران و کل جامعه نیازدارد 
تا هم تهدیدات این بیماری برای سالمت جسمی و هم 
تاثیر روان شناختی آن را جدی بگیرند. به راحتی می توان 
گفت که در حال حاضر میلیارد ها نفر در سراسر جهان 
در وضعیت استرس زا قرار دارند. برای بسیاری، زندگی 
تقریبا یک شبه تغییر کرده و زمان کمی برای آماده شدن 
وجود دارد. درحالی که تعدادی سعی می کنند در منزل 
کار  کنند،سرگرم نگهداری از کودکان خود هستند. برخی 
دیگر بیکار شده یا مرخصی گرفته اند و ممکن است نگران 
چگونگی پرداخت هزینه های خود باشند. در همین حال، 
مردم اطالعات متناقض زیادی درباره ویروس و اقدامات 

الزم برای مبارزه با آن به دست می آورند. 
احساس ناتوانی در مواجهه با چنین تهدیدهای گسترده ای، 
امری عادی و طبیعی است. زمانی که ما با وضعیتی دشوار 
روبرو هستیم، هر چه کنترل بیشتری داشته باشیم، کمتر 
مضطرب می شویم اما در حال حاضر بسیاری از مردم، تنها 

کنترلی که روی خود دارند در خانه ماندن است. 
گروه اول:این واقعیت که بسیاری از مردم نمی توانند دوستان و 
عزیزان خود را ببینند، اوضاع را بدتر می کند. فاصله اجتماعی 
واقعا برای مردم سخت است و به ویژه عوارض خود را 
روی افرادی نشان می دهد که در خانه تنها هستند. تنهایی 

می تواند منبع عظیمی از استرس باشد. 
امروزه،استرس زندگی کردن به تنهایی در دوران همه گیری 
بیماری بیشتر به چشم می خورد. به گفته ریما استیرا،پروفسور 
روان پزشکی دانشگاه تورنتو به کانال ووکس،برای افرادی 
که در حال حاضر فاصله اجتماعی را رعایت می کنند، 
خطر جدی افزایش اضطراب،ازدیاد افسردگی و تاثیرات 

بلندمدت وجود دارد. به طور کلی، تعداد زیادی ازمردم در 
سراسر جهان از بهزیستی روان فاصله گرفته اند. عواملی مانند 
نمایان شدن کمبود شدید منابع تا اعمال اقدامات ناشناخته 
بهداشت عمومی که به واسطه آزادی های شخصی نقض 
می شوند باعث افزایش پریشانی عاطفی در این دوران 
می شوند. در حالی که بسیاری ازمردم ممکن است در 
زمان شیوع بیماری احساس اضطراب بیشتری نسبت به 
حالت عادی تجربه کنند، احتماال پیشرفتی در وضعیت 
بالینی سالمت روان آنها ایجاد نمی شود. بعد از بالیای 
طبیعی، بسیاری از مردم که انعطاف پذیر هستند، در مقابل 
بیماری روان تسلیم نمی شوند. در واقع، برخی حتی نقاط 
قوت جدیدی پیدا می کنند اما شیوع بیماری این پتانسیل 
را دارد که باعث تحریک یا بدتر شدن شرایط بالینی مانند 
اضطراب و افسردگی شود و کارشناسان می گویند که برخی 

افراد به ویژه درمعرض خطر باالیی قرار دارند. 

گروههایآسیبپذیر
هواری لوک که کار درمان مردم را انجام می دهد، می گوید: 
»یکي از این گروه ها بیماران کووید-19 هستند. بیماران 
به دلیل ویروس دچار هذیان و اضطراب می شوند. قرار 
گرفتن در بخش مراقبت های ویژه واستفاده از دستگاه 
اکسیژن و نیاز به داروهایی که باعث افزایش سرگیجه 
می شود، می تواند به این مشکل بیفزاید. کسانی که از این 
بیماری بهبود می یابند عالئم روانی زیادی خواهند داشت 
که حالت افسردگی به اختالل استرسی پس از سانحه تبدیل 
می شود. آنطور که از شواهد پیداست این حالت بین این 

افراد بیشتر هم خواهد شد. 
عالوه بر بیماران،کارمندان مراقبت بهداشتی نیز در معرض 
خطر جدی عوارض بهداشت روانی این بیماری همه گیر 
قرار دارند. ممکن است کارکنان مراقبت های بهداشتی حتی 
وحشت بیشتری داشته باشند زیرا آنها کامال شاهد مشکالتی 
هستند که ویروس می تواند در بدترین حالت خود به وجود 
بیاورد. همچنین این افراد باید با دلهره از دست دادن بیماران 
ورساندن این اخبار دردناک به خانواده ها که غالبا به دلیل 
عدم اجازه برای مراجعه خانواده بیماران کووید-19 به 

بیمارستان تلفنی انجام می گیرد، روبرو شوند. 

مهم تر از آن، به دلیل کمبود تجهیزات محافظت،مراقبان با 
خطر ابتال به عفونت روبرو هستند. در پایان روز آنها هم 
به خانه می روند و به روشی که دیگران خود را قرنطینه 
می کنند باید خود را ایزوله کنند، بنابراین همه تحت تأثیر 
قرار می گیرند. بعضی کارمندان مراقبت های بهداشتی حتی 
بیشتر از سایرین قرنطینه می شوند و برای جلوگیری از آلوده 
کردن اعضای خانواده در هتل ها یا حتی در اتومبیل های 
خود استراحت می کنند. تأثیر ترکیبی این عوامل استرس زا 
می تواند منجر به ایجاد مشکالت سالمت روان در آنها بشود 
تا جایی که تمایل خود را به کار در بخش مراقبت های 
ویژه از دست بدهند. گروه سوم افرادی هستند که قبل از 
شروع بیماری همه گیر، دارای مشکالت سالمت روان 
بوده اند که با خطر بیشتری روبرو هستند. به عنوان مثال، 
افراد معتادممکن است در این مدت نتوانند با گروه های 
پشتیبانی خود مالقات کرده یا به درمان دارویی دسترسی 
پیدا کنند. این امکان وجود دارد که به دلیل بیماری همه 
گیر عالئم بیماری در افرادی با پیشینه ابتال به اضطراب، 
افسردگی، اسکیزوفرنی و نشانگان استرس پس از سانحه 

بدتر از قبل شود. 
چگونگیدسترسیبهپزشکدرطول

بیماریهمهگیرکووید-19
یکی از راه های کاهش تاثیرات بهداشت روان طی این 
بحران وبعد از آن،آمادگی است. در مورد بیمارستان ها، 

داشتن برنامه های مناسب برای تخصیص منابع و استقرار 
بیماران، فقط مخصوص مراقبت از بیماری های جسمی 
نمی شود بلکه به حفظ سالمت روان هر یک از افراد درگیر 
کمک می کند. دولتمردان باید در مورد چگونگی ارتباط با 
مردم، خطرات ویروس و سایر تهدیدها آموزش ببینند. در 
چنین موقعیتی که مردم استرس را تجربه می کنند افرادی که 
در رأس قدرت قرار دارند،با شفافیت وهمدلی و حضور 
کنار مردم به کاهش استرس آنها کمک می کنند. با اینکه 
دولتمردان جایگزینی برای درمان سالمت روان نیستند اما 
می توانند در مردم احساس بهتری به وجود بیاورند. دنبال 
کردن روال روزمره زندگی بسیار مهم است. برای کسانی 
که وقت و انرژی دارند، یادگیری مهارت جدیدی مانند 
باغبانی نیز می تواند تاثیر روان شناختی مثبتی داشته باشد. 
ممکن است احساس بهره وری و هدفمندی برخی افراد 
کاهش  یابد. پس یادگیری روشی برای کارآمد بودن است. 
همچنین حفظ روابط اجتماعی تا حد امکان با استفاده از 
تماس های تلفنی، تماس تصویری و سایر ارتباطات از راه دور 
مهم است. به همین دلیل،ترجیحا برای توصیف چگونگی 
رفتار مردم درزمان حال، بهتر است کلمه دوری جسمی 
به جای فاصله اجتماعی به کار برده شود. ما می توانیم از 
نظر جسمی از هم فاصله بگیریم اما از نظر اجتماعی خیلی 

در ارتباط باشیم.
https://www. vox. com :منبع

کروناویروسباعثایجادبحراندرسالمتروانمیشود

اضطراب سالمت، اختاللی که کرونا آن را تشدید کرده است 

اضطرابسالمتراجدیبگیریم

بحران  های اجتماعی مانند همه گیری یک بیماری 
باعث افزایش اضطراب در همه افراد جامعه می شود. 
افزایش اضطراب سالمت در زمان همه گیری یک 
بیماری باعث می شود نظام سالمت در تخصیص 
منابع به افراد دارای اولویت دچار مشکل شود و 
ناتوانی در یافتن اولویت   ها در این زمان به شیوع 
بیشتر آن بیماری کمک می کند. از این رو، اضطراب 
سالمت باعث ایجاد چرخه معیوب در نظام سالمت 
می شود بنابراین باید توجه بیشتری به این اختالل 

و شناخت و درمان آن داشت.  
و  دائم  نگرانی  نوعی حس  سالمت  اضطراب 
وسواس گونه در مورد سالمت و نگرانی بیش از 
حد درباره احتمال ابتال به یک بیماری خطرناک 
یا امکان ابتال به  آن است. در چاپ جدید راهنمای 
تشخیصی و آماری اطالعات روان پزشکی که انجمن 
روان پزشکان آمریکا منتشر کرده )DSM-5 ( از آن 
با عنوان »اختالل اضطراب بیماری« نام برده شده 
است. البته در چاپ های قدیمی این راهنما، اختالل 
خودبیمارانگاری )هیپوکندریازیس( نامیده می شد.

ویژگیهایافرادمبتالبهاضطرابسالمت
 افراد مبتال به این اختالل اضطرابی با مشاهده یا 
احساس کوچک ترین عالئم بدنی حتی حالت های 
طبیعی بدن مانند انقباض یا خستگی عضالنی تصور 
می کنند به بیماری خطرناکی مبتال شده اند و این 

تصور به شدت آنها را مضطرب می کند. 
 افرد مبتال به این اختالل مدام در حال بررسی 
مکرر بدن برای یافتن عالئم مرتبط با بیماری و 

رفتار کردن مانند یک فرد بیمار هستند. 
 مدام پرسش های متعدد درباره وضعیت سالمت 
خود پیدا می کنند. نکته بسیار مهم این است که 
عالئم فیزیکی و جسمی باعث بدحالی این افراد 
نمی شود، بلکه اضطراب بیش از حد ناشی از فکر 
کردن به بیماری باعث بدحالی شدید می شود، به 
نحوی که ممکن است عملکرد و زندگی شان را 

مختل  کند.
 این افراد احساس آسودگی اندک و نگرانی 
دارند که مبادا با وجود مراجعات مکرر پزشکی 
)بیش از ۶ برابر(، انجام آزمایش ها و بررسی های 

تکمیلی بیماری شان تشخیص داده نشده باشد. 

 آنها معموال به پزشکان، توصیه های پزشکی، 
تشخیص و درمان آنها اطمینان نمی کنند و مدام 
به طور وسواس گونه اطالعات پزشکی و درمانی 
را از منابع گوناگون در اینترنت و فضای مجازی 

دنبال می کنند. 
 هر نشانه ای که در بدنشان به وجود بیاید و 
مشابه یکی از نشانه های بیماری باشد، باعث می شود 
بیشتر از قبل به احتمال ابتال به بیماری فکر کنند.

  مطالعه موضوعات پزشکی و دنبال کردن و 
تماشای برنامه های مربوط به سالمت و بیماری ها 
مخصوصا در فضای مجازی می تواند حرف های 
فرد مبتال به این اختالل را شروع یا بیشتر کند. 
تمرکز بر عالمت یا بیماری هدف، بیمار را بیشتر 
متقاعد می کند چنین مشکلی وجود دارد و این مساله 
باعث بازبینی بیشتر وضعیت فیزیکی و درنتیجه 

اضطراب بیشتر می شود.

جستجویاطالعاتپزشکیدرفضای
مجازیممنوع!

متاسفانه فضای مجازی کنار مطالب علمی، سرشار از 
انحراف و اطالعات دروغین و زرد در مورد بیماری 

و عالئم آن و عوامل تهدیدکننده سالمت شخصی و 
رفتارهایی است که برای اطمینان از سالمت انجام 
می شود. معموال فرضیات به خصوصی در این افراد 

وجود دارد )مثل بررسی مداوم پستان از نظر وجود 
غده و...( که از تجربه  های گذشته فرد سرچشمه 
می گیرد. این تجربه   ها شامل سابقه وجود بیماری 
و درمان  های پزشکی در دوستان و افراد خانواده 
است. به عالوه، هیجان  های حاصل از وجود یک 
بیماری العالج یا سوء مدیریت پزشکی، فرضیه های 
بیمار را تقویت می کند. این پیش زمینه  های ذهنی هم 
منبعی برای اضطراب هستند و هم آسیب پذیری 
فرد را به سوء تعبیر تغییرات ظاهری و احساسات 
ایجادشده حاصل از شنیدن داستان هایی در مورد 
بیماری، افزایش می دهند. گاهی از این اطالعات 
تعریف شده به عنوان مدرکی برای اثبات وجود 
آسیب جدی جسمی استفاده می شود و درنتیجه 

اضطراب تداوم می یابد.

عواملتداوماضطرابسالمت
 عوامل متعددی باعث تداوم اضطراب سالمت 
و مشغولیت فکر بیمار با موضوعات مربوط به 

سالمت می شود. 
شامل  عوامل  این 

بررسی  مانند  رفتارهایی 
مکرر بدن، گوش به زنگی زیاد در مورد احساسات 
جسمی و مطالعه مداوم و جستجو در فضای مجازی 
اینترنت درباره بیماری هاست. علت این است که 
افراد دچار این اختالل همیشه دنبال مطمئن شدن 

از سالمت خود هستند.
)فرایندهای  موثر  منفی  فکری  فرایندهای  از 
شناختی( در این مورد می توان به نشخوار  های 
عوامل  کرد.  اشاره  فکری  خطاهای  و  فکری 
فیزیولوژیک شامل افزایش ضربان قلب و دیگر 
احساسات جسمی هم که به وسیله اضطراب 

ایجاد می شوند، می توانند در تقویت باورها نقش 
داشته باشند.  

نقشخرافاتووالدیندرتشدید
اضطرابسالمت

 در افراد مبتال به اضطراب سالمت، تفکر خرافی 
نیز بسیار شایع است. باورهایی مانند اینکه اگر 
در مورد بیماری فکر کنم، مریض خواهم شد، 
اگر  تصور کنم که سالم هستم، سرنوشت بدی 
پیدا خواهم کرد یا ممکن است بمیرم و... از این 
نظر، مبتالیان به اضطراب سالمت با بیماران دچار 
اختالل اضطراب فراگیر یا وسواس فکری عملی، 
بسیار شباهت دارند. این اختالل معموال اوایل یا 
اواسط بزرگسالی آغاز می شود و با افزایش سن 
رو به وخامت می رود. اگر والدینی بیش از حد 
نگران سالمت کودک خود باشند، احتمال ابتالی 
فرزندشان به اضطراب سالمت در سنین بزرگسالی 

افزایش می یابد.

مبتالیانچهکنند؟
ممکن  سالمت  اضطراب  دچار  افراد 
است همزمان دچار سایر اختالالت 
سایر  شامل  روان پزشکی 
اضطرابی،  اختالالت 
وسواس،  و  افسردگی 
خواب،  اختالالت 
شخصیتی  اختالالت 
ارتباطی  مشکالت  و 
باشند. اطالعات کمی راجع 
به چگونگی پیشگیری از اختالل 
اضطراب بیماری در دست است ولی 
می توان به افراد مبتال به این بیماری توصیه 
کرد اطالعات پزشکی را از منابع معتبر دریافت 
کنند، برای تشخیص و درمان بیماری احتمالی خود 
به منابع مجازی تکیه نکنند و وظیفه تشخیص و 
درمان و تجویز نسخه نهایی را به پزشک معالج 
خود بسپارند )نه دکتر گوگل!(. برای تشخیص 
مشکالت بدن انسان با آن همه پیچیدگی استفاده از 
موتورهای جستجوی اینترنتی اصال منطقی نیست 
و چه بسا به علت ایجاد ترس و اضطراب در بیمار، 

مشکالت را تشدید  کند.

توصیهبهمبتالیان
اگر مشکل اضطراب دارید، هرچه سریع تر به پزشک 
متخصص اعصاب و روان )روان پزشک( مراجعه 

کنید زیرا این اختالل با مراجعه به روان پزشک 
قابل درمان است.

روشهایدرمان
 درمان شامل روان درمانی )مشاوره روان شناختی( 
و مصرف داروهای ضداضطراب و ضدافسردگی 
با پایه سروتونرژیک است که می تواند به کاهش 
نگرانی  های فرد مبتال کمک کند. انواع روان درمانی   
کاربردی برای این اختالل، روان درمانی پویشی 
حمایتی،  پویشی  روان درمانی  بینش،  بر  مبتنی 
)آموزش  رفتاردرمانی  شناختی،  رفتاردرمانی 
آرمیدگی یا ریلکسیشن و هیپنوتیزم و ...( است. 
برای افراد مبتال به اضطراب سالمت تغییر باورها 
و رفتارها بسیار مهم است بنابراین صحبت درباره 
نگرانی های مربوط به سالمت یا احساسات منفی 
در ارتباط با بدن با یک روان درمانگر که سطحی از 
اعتماد و درک را برای مراجعه از طریق گوش دادن 
به شکایت اصلی بدون تکذیب یا بی اهمیت جلوه 
دادن عالمت یا مقابله با آن دارد، بسیار کمک کننده 
خواهد بود. در استفاده از رویکرد شناختی-رفتاری 
برای کمک به مراجع، بر مفهوم سازی استرس و شرح 
چگونگی جسمانی سازی استرس تمرکز می شود 
و مراجع با یادگیری مهارت هایی مثل مهارت های 
فرونشانی و سازگاری، برقراری ارتباط، حل مساله 
و مواجهه( برای کنترل محرک  های تنش زا، کاهش 
ترس و افزایش سازگاری فعلی در شرایط بحران 

مثل همین دوران کرونازدگی آماده می شود.
در بسیاری از این افراد باورهای بنیادین منفی و 
غیرمنطقی در مورد سالمت وجود دارد، مثل اینکه 
»من هرگز آدم سالمی نبودم« یا »این احساسات 
جسمانی نشانگر وجود مشکلی بسیار خطرناک 
است« پس حین جلسات درمان باید زمانی را به 
پیدا کردن این باور   ها اختصاص داد و با استفاده از 
روش اکتشافی هدایت شده و راه های دیگری برای 
فکر کردن، روش  های قدیمی فکر کردن در این 
افراد را با روش های جدید جایگزین کرد. اکتشاف 
هدایت شده به بیمار کمک می کند تا متوجه شود 
اضطراب سالمت باعث ایجاد پریشانی و ناتوانی 
قابل توجهی برایش شده و به جای متمرکز کردن 
انرژی خود بر وقوع اتفاق  های غیرمحتمل در آینده 

باید در زمان حال زندگی کند.
اختالل اضطراب بیماری عارضه بلندمدتی است 
که شدت آن می تواند در طول زمان تغییر کند. 
افزایش سن یا استرس نیز ممکن است عالئم 

بیماری را تشدید کند.

 ترجمه: 
هدا صادقیان 

حقیقی

برایافرادمبتال
بهاضطرابسالمتتغییر

باورهاورفتارهابسیارمهماست
بنابراینصحبتدربارهنگرانیهای

مربوطبهسالمتیااحساساتمنفیدرارتباط
بابدنبایکرواندرمانگرکهسطحیازاعتمادودرک
رابرایمراجعهازطریقگوشدادنبهشکایت

اصلیبدونتکذیبیابیاهمیتجلوه
دادنعالمتیامقابلهباآندارد،
بسیارکمککنندهخواهدبود

 دکتر زینب صائمی
روان پزشک، روان درمانگر فردی و 

زوج درمانگر
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»همه چیز از عالقه افراطی پسرمون به فوتبال شروع شد. من 
می خواستم او درسش رو بخونه اما پدرش می گفت اون چیزی 
از بزرگ ترین فوتبالیست ها کم نداره و روزی می تونه توی یه 
لیک خوب، اسم جهانی پیدا کنه. من متوجه این حرف ها و 
منظور و نیت پدرش نمی شدم. فکر می کردم می خواد بچه رو 
سمت خودش بکشه. از همون اوایل دبستان، من و باباش برای 
درس خوندن یا نخوندن اون با هم جنگیدیم، جنگی که بعد از 

25 سال هنوز ادامه داره.« 
پدر با خشم به مادر نگاهی می کند و می گوید: »تو اونقدر سواد 
و حافظه نداری که اسم دیوید بک هام یادت بمونه.« با گفتن این 
جمله جنگ خانگی 25 ساله زن و مرد در کلینیک شروع می شود.
زن: »هر چی نباشه من بچگی حق بازی داشتم؛ تو چی؟ نگذار 
بگم اون بابای گ....ات چند بار تو هفته توپ فوتبال تورو پاره 
می کرد و تو با چه مشقتی دوباره یه توپ دست و پا می کردی 

تا روی اون رو کم کنی.«
مرد: »تو دیگه ز... نزن بابا. یادت رفته 17 سالگی این تو بودی 
که من رو فریب دادی تا بیام خواستگاریت؟ هر روز به من زنگ 
می زدی و گریه می کردی که بابام بازم برام خواستگار پیدا کرده، 
نگذار عشقمون خراب بشه. می گفتی تا ابد با تو می مونم و هر 

چی بگی حرف رو حرفت نمی زنم.«
زن: »من که هر کاری تو گفتی کردم. اول گفتی شروع کنیم انگلیسی 
خوندن، من زودتر از تو کالس رفتم، بعد دیدی بچه خواهرت 
داره می ره اسپانیا گفتی لیک اسپانیا بهتره بیا اسپانیایی بخونیم.«

مرد با پوزخندی حرف زن را قطع می کند و می گوید: »تو اول 
یک کلمه را یاد بگیر »لیک« نه و »لیگ« بعد ادعای زبان آموزی 

داشته باش.«
زن گریه را سر می دهد و می گوید: »ما برای اقدام به خودکشی 
پسرمون اومده بودیم و داریم وقت و پول مون رو هدر می دیم بدون 
اینکه به نتیجه ای برسیم. لطفا زودتر برای پسر ما یه کاری بکنید.«
دوستان عزیز، این یکی از نمونه های بسیاری است که ما هر 
روزه با آن در کلینیک مواجهیم. والدینی که برای یک مشکل 
قدیمی راه حلی ساده می طلبند. مشکل قدیمی رابطه مادر و پدر 

و تاثیر آن بر فرزندان.
مشکلی که گاهی با مشکالت دیگر پیچیده تر می شود. مهاجرت 
مشکل دیگری است که این زن وشوهر به عنوان مرهم بر زخم 
قدیمی خود نهاده اند و حاال با دردسر جدیدی مواجه شده اند. 

فکر می کنم این روزها افراد کم کم به این نتیجه می رسند که 
خوشبختی یک احساس درونی است و با عوامل بیرونی ارتباط 
به خوبی  بتوانیم  را  ما ظاهر خیلی چیزها  ندارد. شاید  زیادی 
رنگ کنیم و برای دیگران واقعیت را طور دیگری جلوه دهیم 
اما به خودمان نمی توانیم بیش از این دروغ بگوییم. به قول این 
زن وشوهر و برخی افراد »زندگی ما درونش خودمان را کشته و 
بیرونش دیگران را.« فکر می کنم کرونا وقت کافی برای ما ایجاد 

کرده باشد که به خیلی چیزها فکر کنیم.
با ما در اینستاگرام با آدرس farzand_e_man@ در تماس 

باشید.

به هر کجا که روی 
آسمان همین رنگ است

نگاه کارشناس
دکترمیتراحکیمشوشتری

فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان
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 ترجمه: 
عفت 

عباسیان

چرا در طول همه گیری کروناویروس، 
درس  بر  تمرکزی  دانش  آموزان 
و مدرسه ندارند؟ مطالعاتی که به 
تازگی در حیطه علوم شناختی انجام 
گرفته، دالیل این موضوع را اثبات می کند. وقتی ناحیه 
آمیگدال در مغز در انسان ها در معرض احساسات منفی 
و نیز عوامل محرک محیطی قرار می گیرد، به سرعت 
واکنش نشان می دهد و فعال می شود. آمیگدال توده ای 
بادامی شکل است که در عمق کورتکس گیجگاهی انسان 
قرار گرفته است. نقش مهم آمیگدال به خاطر سپردن 
اطالعاتی است که با جنبه هیجانی مانند افسردگی، 
استرس و اضطراب، خشونت، ترس و... همراه هستند. 

دانش  آموزان در برابر کووید-19
ترس، اضطراب، نداشتن انگیزه و تمرکز و بسیاری 
مشکالت دیگر، همگی دست به دست هم می دهند 
تا دانش  آموزان در برابر آموزش مجازی یا آموزش از 
راه دور ایستادگی و مخالفت کنند. شاید این واکنش 
دانش  آموزان بهانه ای بیش نیست و شاید هم واقعا 
حق دارند و در این وضعیت حقیقتا پریشان و درمانده 
شده اند. در هر صورت  دالیل علمی خوبی برای توجیه 
این موضوع وجود دارد. ابتدای همه گیری کرونا، وقتی 
مدارس و دانشگاه ها، موضوع آموزش از راه دور را 
مطرح کردند، تقریبا تمامی دانش آموزان و دانشجویان 
متفق القول اعالم کردند با این راهکار مخالفند چون 
چنین آموزشی را برای یادگیری مناسب نمی دانستند. 
حتی معلمان و مدرسان نیز ادامه فرایند آموزش را با 
چنین سیستمی عملی نمی دانستند. در بعضی کشورها 
پیشنهادهایی ارائه شد، مبنی بر اینکه ادامه روند آموزش 

به پاییز موکول شود که البته با آن مخالفت شد.

نداشتن تمرکز در همه گیری کرونا فقط 
مختص دانش  آموزان نیست

دانش  آموزان و دانشجویان، تنها اقشار جامعه نیستند 
که توان تمرکز بر وظایف علمی و تحصیلی خود را 
ندارند. طی تحقیقاتی که به تازگی انجام شده، حتی 
دانشمندان و محققان نیز تحت تاثیر این وضعیت، گاهی 
اوقات توان مطالعه کامل یک مطلب کوتاه را نیز ندارند. 

همه چیز به آمیگدال مغز مربوط می شود
»قلب همیشه دالیل خاص خودش را دارد، دالیلی 
که مغز از فهم آنها عاجز است.« این جمله معروف 
پاسکال به خوبی مرز میان عقل و احساس را نشان 
می دهد. براساس مطالعات انجام شده، احساسات منفی، 
روح و روان آدمی را به سرعت تصرف می کنند. به این 
ترتیب، احساسات منفی به نوعی زنگ خطری برای 

سالمت عمومی بدن هستند و قادرند ساختارهایی که 
زیر کورتکس یا قشر مغز واقع شده اند را فعال کنند.

یکی از این ساختارها، آمیگدال مغز است که امروزه اهمیت 
باالیی دارد. این عضو، در پی محرک های تهدیدکننده 
محیطی به سرعت و به طور خودکار فعال می شود و به ما 
این امکان را می دهد تا از خودمان مراقبت کنیم. این فرایند 
در زمان شکل گیری احساسات منفی تکرار می شود. 
مطالعات انجام شده در حیطه علم اعصاب و روان، نشان 
می دهند انسان ها نسبت به حجم احساسات خود، هم 
حساس هستند و هم نمی توانند آنها را نادیده بگیرند. 
نتایج پژوهش هایی که روی عملکرد بخش آمیگدال مغز 
افراد دچار اختالل افسردگی انجام گرفته نشان داده در 
این بیماران به علت افزایش فعالیت بخش آمیگدال مغز، 
میزان به خاطر آوردن خاطرات ناخوشایند افزایش یافته 
است. همچنین این بیماران به میزان بیشتری در آزمون های 
مربوط به بازیابی واژه ها ، واژه هایی را به خاطر می آورند 
که حالت تهدیدکنندگی دارند. به نظر پژوهشگران علوم 
اعصاب-شناختی، افزایش فعالیت بخش آمیگدال مغز با 
کاهش آزاد شدن ناقل عصبی سروتونین مرتبط است و 
این کاهش با ظاهر شدن عالیم اختالالتی مانند اختالل 

افسردگی و اختالل وسواسی- اجباری همراه است.

احساسات نوع بشر در برابر بیماری نوین 
کووید-19

خوشبختانه بیماری کووید-19 تهدیدی جدی برای 
روح و روان نوع بشر نیست. درحقیقت سیستم های 

بهداشتی و اجتماعی عصر حاضر آنقدر قوی هستند 
که به شکلی باورنکردنی، ما را آماده می کنند تا با 
موقعیت های بحرانی روبرو شویم اما اجرای شرایطی که 
در این موقعیت برای آموزش و یادگیری دانش  آموزان 
در نظر گرفته شده، در گرو این است که دانش  آموزان 
یادگیری کنند.  دقت و توجه خود را کامال وقف 
درحقیقت در این موقعیت، احساسات ما تاثیری دو 
چندان بر میزان دقت و توجه ما در امور فکری و 

ذهنی خواهند داشت.

چه زمانی احساسات، دقت و توجه نوع بشر 
را هدف می گیرد؟

تحقیقات وسیعی که روی حس اضطراب و پریشانی 
انجام گرفته، نشان می دهد انسان های مضطرب ترجیح 
می دهند تا به منبعی که منجر به استرس و تهدید 
آنها شده است، توجه ویژه ای داشته باشند. این منبع 
ممکن است داخلی و با افکار نگران کننده ارتباط 
تنگاتنگ داشته باشد یا اینکه کامال خارجی باشد و 
مثال به مشاهده برخی تصاویر تهدیدآمیز مرتبط شود. 
این قضیه در مورد حس نگرانی نیز صادق است. به 
این ترتیب این دو حس نگرانی و اضطراب دست 
به دست هم می دهند و دقت نوع بشر را حین انجام 

وظایف سخت و پیچیده، مختل می کنند. 
تحقیقات دیگر نشان می دهند خستگی ذهنی زمانی 
اوج می گیرد که ما از یک سو سعی در انجام کاری 
خاص داریم ولی از سوی دگیر می کوشیم به نیازهای 

بیرونی پاسخی ندهیم. درحقیقت خستگی ذهنی نوعی 
احساس محسوب می شود و به ما هشدار می دهد 

قوای ذهنی در حال تحلیل هستند. 
به طور کلی، تمام این تحقیقات نشان می دهند انسان ها 
برای اینکه به اطالعات نادرست یا نامناسبی که بار 
احساسی سنگینی دارند، دقت نکنند، از ذخایر احساسی 
خود مایه می گذارند و آنها را صرف همین قضیه 
می کنند! به این ترتیب هم اکنون کامال درک می کنید 
که چرا وقتی یک متن جدی علمی مطالعه می کنید، 
هر از گاهی دوست دارید ایمیل  هایتان را نیز بررسی 
کنید یا وقتی خبری نگران کننده در مورد قربانیان 
کووید-91 می شنوید، ترجیح می دهید سری هم به 

صفحه شخصی  مجازی تان هم بزنید. 

مقوله های احساس و شناخت مکمل 
یکدیگرند...

امروزه محققان علوم شناختی بر این باورند مطالعه 
نیازمند دقت، صرف زمان و حضور ذهن است. تحقیقات 
آنها نشان می دهد فرایندهای شناختی و احساسی آنقدر 
درون مغز بشر در هم تنیده شده اند که تقریبا تصور 
هیچ گونه تفکری بدون احساس، امکان  پذیر نیست، 
بنابراین در شرایطی که هر روز اخبار ناراحت کننده در 
مورد کووید-91 به گوش می رسد، هیچ جای تعجب 
نیست که دانش  آموزان توان تمرکز طوالنی مدت بر 

درس و مشق خود نداشته باشند،.
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چرا دانش  آموزان در دوران بیماری کووید-19، تمرکز ندارند؟

اختالل حافظه در ایام کروناویروس
دانش  آموزان 
و دانشجویان، 
تنها اقشار جامعه 
نیستند که توان 
تمرکز بر وظایف 
علمی و تحصیلی 
خود را ندارند. 
طی تحقیقاتی که 
به تازگی انجام شده، 
حتی دانشمندان 
و محققان نیز 
تحت تاثیر این 
وضعیت، گاهی 
اوقات حتی توان 
مطالعه کامل یک 
مطلب کوتاه را نیز 
ندارند

هیچ پدر و مادری هرگز نمی تواند شکستگی 
استخوان یا نشانه های آشکار دیگر جراحت های 
جسمانی فرزندش را نادیده بگیرد، اما وقتی 
نوجوانان  در  روانی  بیماری های  بحث  به 
می رسیم، ماجرا کامال متفاوت است و عالئم قابل توجه این 
بیماری ها برای ماه ها یا حتی سال ها نادیده گرفته می شوند و 
خود بیماری هم درمان ناشده باقی می ماند. گروهی از والدین 
با نشانه های هشداردهنده بیمار های روانی در نوجوانان آشنا 
نیستند و گروهی دیگر نیز فقط به این فکر می کنند که مبادا 
برچسب »دیوانه« به فرزندشان بخورد. این درحالی است که 
نوجوانان  برای  متناسب  درمان  پیگیری  و  زودهنگام  مداخله 

مبتال به این بیماری ها ضروری است.

خطرات جدی نگرفتن بیماری های روانی در نوجوانان 
اول از همه باید تاکید کرد نادیده گرفتن بیماری های روانی در 
نوجوانان باعث از  بین  رفتن بیماری نمی شود. درواقع، درمان نشدن 
این بیماری ها فقط وضعیت سالمت روانی نوجوان را به مرور زمان 
بدتر و وخیم تر می کند. این نوجوانان به مرور زمان وسوسه می شوند 
خوددرمانی کنند و در این مرحله به مواد مخدر، الکل، غذاهای 
فقط  نادرست رومی آورند که همگی  دیگر عادت های  ناسالم و 

به صورت موقت تسکین می دهند. 
نهایتا خوددرمانی فقط مشکالت تازه ای به زندگی درهم ریخته این 
نوجوانان اضافه می کند. از دیگر خطرات درمان نشدن بیماری های 
افزایش خطر خودکشی در آنهاست. بیشتر  روانی در نوجوانان، 
نوجوانانی که خودکشی می کنند، مبتال به اختالالت خلقی مانند 

افسردگی یا اختالل دوقطبی هستند. 
مرگ ومیر  اصلی  علت  دومین  خودکشی،  می دهند  نشان  آمارها 
نوجوانان 15 تا 19 ساله است. پس اگر فرزند نوجوان شما صریحا 
اظهاراتی مبنی بر آسیب رسانی به خودش یا کشتن خودش دارد، این 
قضیه را کامال جدی بگیرید. تصور نکنید نوجوان فقط برای جلب 
توجه یا عصبانیت لحظه ای چنین حرفی می زند. چنین اظهاراتی در 
گروه نشانه های هشداردهنده  قرار می گیرند، به این معنا که نوجوان 

با فکر خودکشی در کشمکش است.

دالیل شکل گیری بیماری های روانی در نوجوانان 
دوران نوجوانی، برهه زمانی رایجی برای شکل گیری بیماری های روانی 
در انسان هاست. محققان تا امروز تصور می کنند عوامل زیر در این 

اتفاق نقش دارند:
1. هورمون ها: تغییرات هورمونی و تکامل ساختار مغز در دوران نوجوانی 
می تواند نوجوانان را در معرض خطر قابل توجه ابتال به بیماری های 

روانی قرار دهد. به گفته محققان، این پدیده زمانی بیشتر اهمیت پیدا 
می کند که همه بخش های سیستم عصبی به اندازه مناسب رشد 
و تکامل پیدا نکنند و درنتیجه نوجوان تغییراتی را در وضعیت 
فکری، خلق وخویی و رفتاری تجربه می کند.رابطه عوامل ژنتیکی 
با بعضی بیماری های روانی را هم نباید نادیده گرفت. اگر یک یا 
هر دو والدین بیولوژیکی نوجوان به مشکالت روانی مبتال باشند، 
خطر شکل گیری بیماری های روانی در نوجوان نیز افزایش می یابد.

2. محیط پیرامونی زندگی: مسائل محیط پیرامونی زندگی، عامل 
اثرگذار بعدی هستند. حوادث ضربه زننده مانند تجربه نزدیک به 

مرگ یا تجربه سوءاستفاده در شکل های مختلف از مهم ترین مواردی 
هستند که خطر این بیماری ها را در نوجوانان بیشتر می کنند.

3. استرس: اگر نوجوان در مدرسه تحت تاثیر قلدری و بدرفتاری 
دیگر نوجوانان قرار بگیرد یا اگر برای ارائه عملکرد تحصیلی عالی 
شدیدا به خودش فشار بیاورد، احتمال مبتال شدن او به بیماری های 

روانی بیشتر می شود.

شایع ترین اختالالت روانی در نوجوانان 
اختالل  از  عبارتند  نوجوانان  در  روانی  اختالالت  شایع ترین 
افسردگی  خلقی،  اختالالت   ،)ADHD( نقص توجه ـ بیش فعالی 
ماژور )شدید(، اختالل سلوک )conduct(، اختالالت اضطرابی، 
اختالل هراس )پانیک( و اختالالت خوردن. همچنین احتمال مبتال 
شدن نوجوانان به اختالالت روان پزشکی مانند اسکیزوفرنی یا اختالل 
سوءمصرف مواد مانند اعتیاد به الکل یا اعتیاد به مواد افیونی وجود دارد.

گفت وگوی والدین با نوجوانان درباره نگرانی ها 
والدین معموال در مطرح کردن نگرانی ها درباره سالمت روان فرزند 
نوجوانشان با خود او احساس راحتی نمی کنند اما بسیار مهم است که 

والدین با نوجوان درباره نشانه های هشداردهنده صحبت کنند، بنابراین 
مشاهدات واضح خودتان را با آرامش برای نوجوان بیان کنید و اجازه 
بدهید او هم توضیحاتش را ارائه دهد. ضمن اینکه سریع نتیجه گیری 
نکنید که فرزند من به بیماری روانی مبتال شده یا این اتفاق »تقصیر« 
او است. به عالوه، اگر نوجوان اصرار کرد هیچ مشکلی وجود ندارد یا 
اگر به خاطر طرح این مسائل عصبی شد، اصال تعجب نکنید. بسیاری 
از نوجوانان به خاطر عالئمی که تجربه می کنند، احساس خجالت زدگی، 
شرمندگی، ترس یا سردرگمی دارند. گاهی اوقات هم بعضی نوجوانان 
پس از طرح این مساله توسط والدین، احساس آرامش و تسکین را 
تجربه می کنند چراکه خودشان نمی دانستند چطور این موضوع را با 

والدین مطرح کنند.

بررسی و درمان بیماری های روانی در نوجوانان 
اگر وضعیت روانی نوجوان واقعا بحرانی باشد، هیچ چاره ای جز تماس 
فوری با مراکز فوریت های پزشکی وجود ندارد. تهدید به خودکشی، 
خودزنی خطرناک یا توهم زدگی، همگی از اتفاقاتی هستند که به مداخله 
فوری پزشکی نیاز دارند. اگر وضعیت نوجوان تا این اندازه بحرانی نبود، 
باید از متخصصان حوزه سالمت روان برای نوجوان وقت بگیرید و او 

را در اولین فرصت نزد روان پزشک ببرید.

نشانه های هشداردهنده بیماری های روان در نوجوانان 
تشخیص بیماری های روانی در نوجوانان به دلیل تغییرات هورمونی، مراحل 
دوران نوجوانی و نوسانات خلقی طبیعی در نوجوانی واقعا چالش برانگیز است. 
با این حال، والدین باید نظارت درست و مطلوبی بر وضعیت خلق وخویی و 
رفتاری نوجوان داشته باشند و در صورت پی بردن به هرگونه تغییراتی که 
زندگی روزانه نوجوان را مختل می کند، حساسیت داشته باشند.بیماری های 
روانی در افراد مختلف به شکل های متفاوتی بروز پیدا می کند. البته بعضی از 
مهم ترین نشانه های هشداردهنده بیماری های روانی در نوجوانان شامل موارد 

زیر هستند، هرچند که صرفا به این موارد محدود نمی شوند:
1. تغییر عادت های خواب: ممکن است نوجوان از بی خوابی شدید شکایت کند 
یا شروع کند به چرت زدن غیرعادی بعد از پایان مدرسه و بازگشت به خانه. 
اصرار به دراز کشیدن در تخت خواب در ساعات روز یا اصرار به بیدار ماندن در 
ساعات شب نیز می تواند از نشانه های ابتالی احتمالی به بیماری روانی باشد.
2. بی عالقگی نسبت به فعالیت های مورد عالقه: اگر نوجوان نسبت به 
فعالیت های محبوبش بی عالقگی و بی تفاوتی نشان دهد یا هیچ عالقه ای به 
وقت گذرانی با دوستانش نداشته باشد، احتماال دچار مشکالتی شده است.
3. تغییرات اساسی در عملکرد تحصیلی: مشکالت روانی، اغلب به 
تغییرات قابل توجه در انگیزه نوجوانان برای انجام دادن تکالیف تحصیلی 
منتهی می شوند. اگر نوجوان نسبت به تکالیف تحصیلی اش شدیدا بی عالقه 
شد یا اگر در مدرسه مشکالت تحصیلی شدید داشت، این وضعیت می تواند 

از نشانه های مشکالت روانی باشد.
4. تغییرات وزنی یا اشتهایی: حذف نکردن وعده های غذایی اصلی، انبار کردن 
مواد غذایی در اتاق و تغییرات وزنی سریع، همگی می توانند از نشانه های ابتال به 
اختالل خوردن باشند. یکی از ویژگی های ابتال به افسردگی نیز تغییرات وزنی است.
5. نوسانات خلقی شدید: عصبانیت بیش از حد، گریه های ناگهانی و تحریک پذیری 

عصبی شدید، همگی می توانند از نشانه های ابتال به بیماری های روانی باشند.
6. انزوای روزافزون: تمایل شدید به تنها بودن یا پنهان کاری شدید، هر دو می توانند 

از نشانه های بیماری های روانی باشند.

 ترجمه: 
یوسف صالحی

راهنمای والدین درباره نوجوان مشکوک به بیماری روانی

بیشتر نوجوانانی که خودکشی می کنند، افسرده اند!
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غني سازي خوراكي ها؛ راهكار موثر و ارزان
سوءتغذیه ناشی از کمبود 
از  یکی  ریزمغذی ها 
کمبودهای شایع در جوامع 
مختلف است.همه افراد در 
معرض چنین کمبودهایی هستند اما کودکان 
و خانم های باردار، به دلیل افزایش نیاز در 
معرض خطر جدی تر قرار دارند.سوءتغذیه 
ناشی از کمبود ریزمغذی ها تاثیر جدی در 
عملکرد اندام ها دارد و می تواند زمینه ساز 

بیماری های مختلف شود.
مهم ترین  متناسب  و  متنوع  متعادل،  تغذیه 
راهکار برای تامین نیاز بدن به موادمعدنی و 
ویتامین هاست ولی متاسفانه بسیاری از افراد 
در جوامع مختلف حتی کشورهای توسعه یافته، 
امکان برخورداری از تغذیه درست را ندارند.این 
مساله نه تنها به سالمت فردی آسیب می رساند 
بروز مشکالت  عامل  در طوالنی مدت  بلکه 
متعدد مانند پوکی استخوان، کم خونی، کاهش 
ضریب هوشی کودکان و...است که پیامدهای 
اجتماعی  و  اقتصادی  وضعیت  به  سنگینی 
جوامع خواهد داشت. خوشبختانه با پیشرفت 
تکنولوژی و افزایش قابلیت های تهیه و نگهداری 
مواد غذایی، امکان غنی سازی خوراکی ها با مواد 
معدنی و ویتامین ها فراهم شده است.این اقدام 
تاثیر چشمگیری در کاهش کمبودهای غذایی و 
پیامدهای آن دارد که می توان مشهورترین نمونه 
را غنی سازی نمک خوراکی با »ید« و کاهش 
بیماری گوارتر دانست. عالوه بر این، امروزه در 
بسیاری از کشورها، غنی سازی خوراکی ها حتی 
در مورد تنقالت، شیر و خوراکی های مورد عالقه 
کودکان انجام می گیرد که می تواند نگرانی در 
مورد عدم تامین کافی نیازهای غذایی از طریق 

تغذیه معمولی را برطرف کند.

»غنی سازی« مواد غذایی چیست؟
غنی سازی مواد غذایی فرایندی است که طی 
آن ریزمغذی ها به خوراکی ها افزوده می شود 
به نحوی که مقدار ریزمغذی ها نسبت به ماده 
اولیه بسیار باالتر است.در بسیاری موارد، این 
فرایند می تواند با صرف هزینه کامال منطقی برای 
خرید یک محصول، به بهبود سریع کمبودها در 
سطح جامعه کمک کند. این فرایند همچنین در 
پیشگیری از کمبود ریزمغذی ها در شرایطی که 
امکان دسترسی به تغذیه مطلوب و کافی وجود 

ندارد، کمک کننده است.
غنی سازی را می توان روشی ارزان، در دسترس و 
بدون عوارض جدی برای تامین نیازهای غذایی 
افراد جامعه به خصوص در شرایط بحران های 
اقتصادی دانست.نمک، آرد گندم، ذرت، برنج، 
عصاره گوشت و سبزیجات، سس سویا و دیگر 
چاشنی ها رایج ترین خوراکی هایی هستند که با 
افزودن ریزمغذی ها، غنی شده و در تهیه انواع 
خوراکی های دیگر استفاده می شوند. دولت ها 
با همکاری سازمان های مردم نهاد، انجمن های 
بین المللی و محققان فعال در حوزه صنایع غذایی، 
از این روش به منظور کاهش و حذف کمبودهای 

غذایی در جامعه استفاده می کنند.

نقش ریزمغذی ها در رشد کودکان
مواد  و  ویتامین ها  عنوان  با  که  ریزمغذی ها 
ترکیباتی ضروری  معدنی شناخته می شوند، 
در خوراکی های مفید هستند که تاثیر جدی و 
مستقیم بر سالمت دارند.گرچه مقدار نیاز روزانه 
این ترکیبات کم است، برای عملکرد مطلوب 
مغز، استخوان و به طور کلی سالمت عمومی 
ضروری هستند.به عبارت دیگر، نباید مقدار کم 

را به دلیل تاثیر ناچیز دانست.
گنجاندن غذاهای سرشار از ریزمغذی ها کنار 
تغذیه با شیر مادر، بهترین روش برای تامین 

نیازهای ضروری کودک است تا رشد و تکمیل 
اندام های مختلف به درستی شکل گیرد.متاسفانه 
در بسیاری از مناطق دنیا، رژیم های غذایی کودکان 
نمی تواند پاسخگوی نیاز آنها به این ترکیبات باشد 
و در نتیجه بروز کمبودهای غذایی شایع است.
کمبودهای غذایی معموال با عنوان »گرسنگی 
غیرملموس« یا »گرسنگی خاموش« شناخته 
می شود زیرا در طول زمان به تدریج اتفاق می افتد 
و تاثیر مخرب آنها یکباره بروز نمی کند.صرفا به 
این دلیل که کودکی هر شب پس از صرف یک 
ظرف غذا به خواب رود نمی توان از تامین نیازهای 
غذایی اطمینان کسب کرد.این مساله زمانی رخ 
می دهد که در طول روز انواع خوراکی ها در اختیار 
کودک قرار می گیرد اما بسیاری از آنها ارزش 
غذایی ندارد یا به دلیل تهیه و طبخ نادرست)مانند 
طبخ سبزیجات( ریزمغذی ها از بین می رود.در 
این وضعیت معموال اصطالح »کالری پوچ« نیز 

به کار می رود.
امروزه کنار سوء تغذیه ناشی از دسترسی ناکافی 
به منابع غذایی وشیوه تغذیه غلط نیز باعث شده 
میلیون ها کودک در سراسر دنیا از تاخیر در رشد 
جسمی، اختالل در پیشرفت توانایی ذهنی، ضعف 
سیستم ایمنی و بیماری های ناشی از کمبودهای 
غذایی مانند ضعف اسکلتی عضالنی رنج ببرند؛ 
حال آنکه در خیلی موارد تصور چنین کمبودهایی 

برای خانواده نیز مشکل است.
این مساله در مورد خانم های باردار نیز بسیار 
اهمیت دارد زیرا شیوه تغذیه آنها الزمه رشد و 
سالمت نوزاد در آینده خواهد بود.بروز اختالالت 
شناختی جنین، تولد نوزاد با وزن کم، سقط 
جنین و بروز عوارضی مثل دیابت بارداری از 
جمله پیامدهای تغذیه نامطلوب و کمبودهای 

غذایی خواهد بود.

مزایاي این خوراکي ها در رژیم روزانه
غنی شده  خوراکی های  منظم  مصرف   
به حفظ و تامین ریزمغذی های بدن کمک 
از مصرف  بهتر  بسیار  تاثیر  این  که  می کند 
بود.این  خواهد  غذایی  مکمل های  مداوم 
خوراکی ها احتمال کمبود فصلی ریزمغذی ها 
)مانند ویتامینD در زمستان( یا کیفیت متوسط 
خوراکی ها را نیز کاهش می دهند. این مساله 
به خصوص برای کودکان و خانم های باردار و 
شیرده بسیار اهمیت دارد.مصرف خوراکی های 
غنی شده همچنین روش عالی برای افزایش 
سطح ویتامین ها در شیر مادر و کاهش نیاز 
به مصرف مکمل ها در دوران پس از زایمان 

برای مادر و نوزاد خواهد بود.
 مصرف خوراکی های غنی شده معموال از 
لحاظ تامین ریزمغذی های باکیفیت تقریبا معادل 

رژیم غذایی مطلوب و باکیفیت خواهد بود.
 گنجاندن خوراکی های غنی شده می تواند 
در بهبود وضعیت تغذیه شمار زیادی از افراد 
جامعه کمک کند و دریافت غذایی قشر ضعیف 

جامعه را بهبود بخشد.
 مصرف خوارکی های غنی شده موجب 

تغییر در شیوه تغذیه نمی شود.
 توسعه شهرنشینی ایجاب می کند تا بیشتر 
جمعیت جامعه محصوالت صنعتی را به جای 
محصوالت محلی استفاده کنند.از همین رو، 
فرایند غنی سازی خوراکی ها می تواند در این 
شرایط به بهبود تغذیه بخش قابل توجهی از 

جمعیت جامعه کمک کند.
 کمبودهای غذایی معموال در جوامعی شایع 
است که رژیم غذایی باکیفیت متوسط وجود 
دارد.غنی سازی یک محصول با چند ریزمغذی 
یک انتخاب عالی در این شرایط است زیرا 
مصرف یک محصول به طور همزمان بسیاری 

از نیازها را تامین می کند.

 غنی سازی فرایندی است که امکان افزودن 
غذایی  محصول  به  ریزمغذی  چند  یا  یک 
تغییر چشمگیری در هزینه  اما  وجود دارد 

نهایی محصول نخواهد داشت.
 شناخت خوراکی های غنی شده در جامعه 
و مصرف آنها توسط مردم معموال بهترین و 

مؤثرترین روش مقابله با کمبوهای غذایی 
بود. خواهد 

 مصرف معقول و مناسب خوراکی های 

نخواهد  سالمت  برای  عوارضی  غنی شده 
داشت.

WHO, UNICEF:منابع

ترجمه:
مریمسادات

کاظمی

تغذیه و سالمت شماره هفتصدوپنجاه ویک   سه خرداد نودونه6

عوارض کمبود ریزمغذی های ضروری 

عوارض کمبودعلل کمبود و اپیدمیولوژیریز مغذی
به نظر می رسد 2 میلیارد نفر در دنیا از کم خونی ناشی از فقر آهن رنج می برند. در کشورهای آهن

درحال توسعه، این آمار حدود 50درصد خانم های باردار و کودکان کمتر از دو سال، 40درصد 
کودکان در سن مدرسه و 25 تا 55درصد زنان و کودکان در سنین دیگر را درگیر می کند.
کمبود مصرف انواع گوشت ها، وزن کم یا تولد زودرس، بارداری در دوران نوجوانی، 
خونریزی شدید در دوران عادت ماهانه، کمبود مصرف ویتامین C، حساسیت به شیر گاو

کاهش قابلیت های شناختی، افت توانایی کار و استقامت، کاهش متابولیسم ید و 
ویتامین A، کم خونی، افزایش خطر فوت مادران و کودکان ) در موارد شدید(

براساس آمار، 2 میلیارد نفر در دنیا تغذیه با مقدار ناکافی ید دارند و در معرض ابتال به ید
اختالالت ناشی از کمبود این ماده هستند.
مصرف ناکافی ماهی و محصوالت دریایی

ناهنجاری های جنینی، افزایش آمار فوت کودکان، اختالالت شناختی و عصبی 
مانند کرتینیسم، تحلیل قابلیت های شناختی، کم کاری تیروئید و گواتر

کمبود نسبتا متوسط در کشورهای درحال توسعه دیده می شود.روی
مصرف ناکافی خوراکی های با منشاء حیوانی، اختالل جذب در روده، اسهال مداوم، 

اختالالت ژنتیکی

احتمال بروز عوارض بارداری، تاخیر در رشد جنین، کاهش مقاومت بدن نسبت 
به بیماری ها، تاخیر در رشد، اسهال، اختالالت عادت  ماهانه، افت عملکرد ذهنی 

و عفونت های مکرر) در موارد شدید(
افزایش زمینه خطر ابتال به بیماری های قلبی- عروقی و سرطانکاهش مصرف خوراکی های با منشاء حیوانی زمینه ساز کمبود سلنیوم در جوامع مختلف است.سلنیوم

تشدید اختالل عملکرد تیروئید ناشی از کمبود ید
A هستند.ویتامین A براساس آمار، 254 میلیون کودک در سنین پیش از مدرسه دچار کمبود ویتامین

مصرف ناکافی لبنیات، تخم مرغ، میوه ها و سبزیجات
افزایش خطر مرگ و میر کودکان و خانم های باردار، نابینایی، خشکی چشم

C کمبود شدید یا خونریزی لثه، دردهای مفصلی و عضالنی و ادمپخت طوالنی سبزیجات و مصرف ناکافی مصرف مرکبات ویتامین
کم خونی

D راشیتیسم در کودکان و پوکی استخوان در بزرگساالن به دلیل اختالل در کاهش مصرف لبنیات و حضور ناکافی در معرض نور خورشید ویتامین
جذب کلسیم

B1 مصرف زیاد نان و غالت تصفیه شده کنار کاهش لبنیات، حبوبات و گوشت، همچنین ویتامین
شیردهی نوزاد 

بیماری بری بری

B2 مصرف ناکافی لبنیات، حبوبات و گوشت عامل کمبود است.این مشکل در کشورهای در ویتامین
حال توسعه شایع است.

خستگی،اختالالت بینایی، درماتیت، ناهنجاری های مغزی و کم خونی ) در 
موارد شدید(

B3 درماتیت، التهاب در مخاط گوارش، اختالالت نورولوژیک مانند افسردگی و مصرف زیاد غالت تصفیه شده و خوراکی های با پایه ذرت ویتامین
تحلیل حافظه )در موارد کمبود شدید(

B6 اختالالت نورولوژیک همراه با تشنج، درماتیت، کم خونیمصرف ناکافی گوشت و خوراکی های حیوانی کنار مصرف زیاد غالت تصفیه شده ویتامین

B12 مصرف ناکافی خوراکی های با منشاء حیوانی، عدم جذب ویتامین به دلیل وجود هلیکوباکتر ویتامین
در روده و اختالالت ژنتیکی

کم خونی، تاخیر در رشد کودکان

اختالل جذب در روده ها، اختالل متابولیکی، کم خونی، اختالل در رشد سیستم مصرف ناکافی میوه ها، سبزیجات، لبنیات و حبوباتویتامین B9)اسید فولیک(
عصبی جنین طی دوران بارداری، ناراحتی های قلبی و سکته مغزی، تحلیل 

عملکرد شناختی، افسردگی



آشنایی با 10 نکته تغذیه ای پیشگیرانه و کاربردی در آستانه »روز جهانی تیرویید«

رژیم غذایی تیروییدی
25 مِی برابر با 4 خرداد 
در تقویم سالمت با عنوان 
تیروئید«  جهانی  »روز 
است.  شده  نامگذاری 
اگر بخواهید بدانید که عملکرد تیروئید در 
بدن چطور است، در یک کالم باید گفت 
که »همه چیز«! به عبارت ساده تر، عملکرد 
تمام سلول ها و غدد بدن به هورمون تیروئید 
وابسته است. هورمون تیروئید، نقشی کلیدی 
در متابولیسم منظم تمامی سلول ها و غدد 
بدن بر عهده دارد و می تواند از طریق تنظیم 
سوخت وساز بدن به پیشگیری از افزایش یا 
کاهش وزن غیرطبیعی هم کمک کند. اگر 
بخواهیم درباره رژیم غذایی مناسب برای 
تیروئید صحبت کنیم، باید این نکته را در 
نظر بگیریم که این رژیم غذایی در صورتی 
تجویز می شود که شما کامال سالم باشید و 
از کم کاری یا پرکاری تیروئید رنج نبرید. 
افرادی با اختالل عملکرد تیروئید باید برنامه 
غذایی خودشان را تحت نظر پزشک معالج 
پیش ببرند اما افرادی که مبتال به مشکالت 
تیروئیدی نیستند، می توانند با رعایت موارد 
زیر سالمت تیروئیدشان را تضمین کنند. 

1. غذاهای سرشار از سلنیوم مصرف کنید. 
سلنیوم نوعی ماده معدنی است که دریافت 
منظم آن می تواند به بهبود عملکرد تیروئید 
منجر شود. زمانی که شما در طول روز سلنیوم 
کافی دریافت می کنید، هورمون تیروئید نقش 
کالری سوزی را در بدن بهتر ایفا می کند و باعث 
پیشگیری از ذخیره کالری در بدن و درنتیجه 
جلوگیری از ابتال به اضافه وزن می شود. از 
مهم ترین منابع دریافت سلنیوم می توان به این 
موارد اشاره کرد؛ ماهی ساردین، تخم مرغ، تخم 
پرندگان، اسفناج، گوشت بوقلمون، ماهی های 

چرب و مغزهای خام. 
2. غذاهای حاوی ید مصرف کنید. یکی از 
کمبودهای تغذیه ای که می تواند شدیدا باعث 
اختالل در عملکرد تیروئید شود، کمبود ید در 
بدن است. از آنجایی که معموال منابع غذایی 
حاوی ید کمی محدود هستند، بنابراین بسیاری 
از کشورها اقدام به یددار کردن محصوالت 
پرمصرف مانند نمک خوراکی کرده اند. از 
این رو، بسیار ضروری است که برای پیشگیری 
از کمبود ید در بدن و جلوگیری از به خطرافتادن 
سالمت تیروئید حتما عالوه بر نمک های یددار، 
از ماهی و غذاهای دریایی که حجم قابل قبولی 
از ید را در خود جای داده اند هم به طور منظم 

استفاده کنید. 
3. دریافت ویتامینD را فراموش نکنید.  
تحقیقات فراوانی ثابت کرده اند که ارتباط 
مستقیمی بین اختالل در عملکرد تیروئید و 
کمبود ویتامینD وجود دارد. زمانی که سطح 
ویتامینD بدن در حد مطلوبی باشد، غده 
تیروئید هم عملکرد بهتری خواهد داشت و 
سالمت آن کمتر به خطر خواهد افتاد. از منابع 
غذایی حاوی ویتامینD می توان به لبنیات 
غنی شده، روغن های غنی شده، زرده تخم مرغ 

و جگر اشاره کرد. 
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پروتئین بسیار باکیفیت، ویتامینD، ید، سلنیوم، 
ویتامین A و ویتامین های گروه B موجود در 
تخم مرغ، همگی می توانند باعث حفظ سالمت 
تیروئید و بهبود عملکرد آن در بدن شوند. 
بنابراین افرادی که می خواهند تیروئید سالمی 
داشته باشند، بهتر است که روزانه یک عدد 

تخم مرغ بخورند. 
5. روی کافی دریافت کنید. روی )زینک( 
جزو مواد معدنی بسیار مهم برای بهبود عملکرد 
تیروئید در بدن است. اگر بتوانید به صورت 
روزانه دریافت روی را در برنامه غذایی داشته 
باشید، ترشح هورمون های تیروئید در بدنتان 
به حد مطلوبی خواهد رسید و به این ترتیب 
عالوه بر حفظ سالمت تیروئید، سالمت سایر 
ارگان های بدن هم تا حدی تضمین خواهد 
شد. تخمه کدو، انواع گوشت، قارچ، حبوبات، 
مغزها و دانه های خام، همگی از منابع مناسب 

دریافت روی هستند. 
6. از غذاهای حاوی فلزات سنگین دوری 
کنید. انواع غذاهای حاوی فلزات سنگین 
جزو بدترین خوراکی ها برای تیروئید محسوب 
می شوند و اصرار به مصرف مداوم آنها می تواند 
شدیدا باعث اختالل در عملکرد تیروئید شود. 
یادتان باشد که انواع ماهی های اقیانوسی 
مانند ماهی تن حاوی فلزات سنگین هستند. 
7. خانواده کلم را با احتیاط مصرف 
کنید. تمام سبزی های خانواده کلم مانند 

گل کلم، کلم برگ، کلم بروکلی، کلم بروکسل 
و... همگی جزو خوراکی هایی هستند که 
می توانند برای گروهی از افراد باعث ایجاد 
اختالل در عملکرد تیروئید شوند. بنابراین، 

اگر از سالمت تیروئید خودتان اطمینان ندارید 
یا سابقه خانوادگی ابتال به پرکاری یا کم کاری 
تیروئید دارید، حتما درباره مصرف خانواده 

کلم با پزشک مشورت کنید. 
سرخ کردنی  غذاهای  حدممکن  تا   .8
غدد  متخصصان  اعالم  براساس  نخورید. 
ایاالت متحده، غذاهای چرب و سرخ کرده 
برای  نامناسب  می توانند جزو مواد غذایی 
می توانند  چربی ها  معموال  باشند.  تیروئید 
توانایی ترشح هورمون تیروئید از غده تیروئید 
را کاهش دهند و عالوه بر به خطرانداختن 
سالمت عمومی بدن، سالمت غده تیروئید 
را هم تحت تاثیر قرار دهند. هرچه که مواد 
غذایی برای مدت زمان بیشتری و به صورت 
عمیق تری در روغن سرخ شوند، مضرات 
آنها نیز برای غده تیروئید بیشتر خواهد بود. 
9. مصرف شکر را محدود کنید. قند و 

تمامی  و  شکر 

ترکیبات می توانند  این  محصوالت حاوی 
شدیدا باعث افزایش التهاب در بدن شوند 
و عالوه بر ایجاد مشکالت مختلفی مانند 
آسیب های سلولی، اختالل در هضم و ایجاد 
نوسانات ناگهانی قندخون، به بروز اختالل 
در عملکرد تیروئید هم منتهی شوند. پس، 
با توجه به این که قند و شکر و محصوالت 
حاوی این ترکیبات، حجم زیادی از کالری را 
وارد بدن می کنند، بنابراین توصیه می شود که 
تا حد امکان از مصرف آنها خودداری کنید. 
10. میان وعده های مناسب را بشناسید. 
اگر می خواهید تیروئید سالمی داشته باشید و 
هورمون تیروئید به اندازه کافی در بدن شما 
ترشح شود، باید میان وعده های مناسب برای 
بهبود عملکرد تیروئید را بشناسید. مثال یک 
پیاله ماست که با مقداری بادام زمینی مخلوط 
شده باشد، می تواند مقادیر مناسبی از ید، 
روی، سلنیوم و پروتئین را به بدن برساند 
که همگی این موارد جزو ترکیبات 

مفید برای حفظ سالمت تیروئید هستند. 
11. تنوع را در مصرف گوشت ها رعایت 
کنید. انواع گوشت ها، از گوشت ها قرمز تا 
گوشت پرندگان و غذاهای دریایی، هر کدام 
آمینه های  اسید  و  امالح  ویتامین ها،  دارای 
مختلفی هستند که همگی می توانند برای حفظ 
سالمت تیروئید موثر باشند. برای این که بتوانید 
تمامی اسیدهای آمینه و امالح ضروری برای 
حفظ سالمت تیروئید را به صورت روزانه 
دریافت کنید، توصیه می کنیم که حتما تنوع 
مناسبی در مصرف گوشت ها داشته باشید. 
منظور از تنوع مناسب، این است که در طول 
ماه به صورت دوره ای و منظم، مصرف گوشت 
قرمز، ماهی، مرغ، بوقلمون، تخم مرغ و گوشت 
انواع پرندگان را در برنامه غذایی داشته باشید 
تا بتوانید با دریافت ریزمغذی های موجود در 
هر کدام از این گوشت ها به حفظ سالمت 

غده تیروئیدتان کمک کنید.
Health :منبع

 ترجمه: 
ندا احمدلو 

 نکته طالیی 

تمام افراد مبتال به کم کاری یا پرکاری تیروئید که درحال دارودرمانی 

هستند، باید زمان مناسب برای مصرف داروها و فاصله بین مصرف 

دارو و مواد غذایی را از پزشک معالج خودشان بپرسند. گاهی اگر 

زمان مصرف برخی از مواد غذایی، فاصله کوتاهی با مصرف داروها 

داشته باشد، باعث ایجاد تداخل در عملکرد دارو خواهند شد. از این رو، 

اختالل  با  مرتبط  داروهای  برای مصرف  مناسب  به زمان بندی  توجه 

عملکرد تیروئید در بیماران از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
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پروتئین بسیار 
باکیفیت، 

 ،Dویتامین
ید، سلنیوم، 
ویتامین A و 
ویتامین های 

گروه B موجود 
در تخم مرغ، 

همگی می توانند 
باعث حفظ 

سالمت تیروئید 
و بهبود عملکرد 

آن در بدن 
شوند. بنابراین 

افرادی که 
می خواهند 

تیروئید سالمی 
داشته باشند، 
بهتر است که 

روزانه یک عدد 
تخم مرغ بخورند

یکی از اختالالت شایع عملکرد تیروئید در میان 
ایرانیان، کم کاری تیروئید است. کم کاری تیروئید 
به معنای ترشح کم هورمون تیروئید در بدن و 
ایجاد عوارضی مانند افزایش وزن، ریزش مو، 
خشکی پوست، احساس سرما و خستگی شدید 
است. کم کاری تیروئید می تواند با درمان دارویی 
طوالنی مدت )معموال تا آخر عمر( کنترل شود. 

یکی از نکاتی که افراد مبتال به کم کاری تیروئید باید 
آن را جدی بگیرند، این است که حتما قرص را 
به صورت ناشتا و قبل از صبحانه میل کنند. بعد از 
خوردن قرص هم باید حدود 30 تا 60 دقیقه فاصله 
برای خوردن صبحانه در نظر بگیرند. رعایت نکردن 
این قاعده اساسی باعث می شود که دارو به خوبی 
عمل نکند و مشکالت ناشی از کم کاری تیروئید 

در فرد همچنان حل نشده باقی بماند.
بیماران  این  تغذیه  نوع  مورد  در  دیگر  نکته 
است. معموال از آنجایی که رابطه ای بین کمبود 
یُد در بدن و افزایش احتمال ابتال به کم کاری 
تیروئید دیده شده است بنابراین توصیه به مصرف 
غذاهای دریایی، لبنیات و تخم مرغ کامل می تواند 
برای افراد مبتال به کم کاری تیروئید مفید باشد. 
مواد غذایی حاوی سلنیوم و روی مانند انواع 
مغزهای خام، حبوبات و گوشت های کم چرب 
هم می توانند برای این افراد مفید باشند. درباره 
این غذاها بهتر است که مبتالیان به کم کاری 
تیورئید درباره مصرف خوراکی های گواترزا با 
پزشک معالج شان مشورت کنند. معموال این 
خوراکی ها باید به صورت کامال محدود در رژیم 
غذایی این افراد گنجانده شوند یا در مواردی 
به طور کلی حذف شوند. از محصوالت غذایی 
گواترزا می توان به این موارد اشاره کرد؛ تمامی 
خانواده  سبزیجات  تمامی  سویا،  محصوالت 
کلم، تمامی میوه ها و سبزی ها نشاسته ای مانند 
خانواده  و  هلو  خانواده  شیرین،  سیب زمینی 

توت فرنگی و همچنین بادام زمینی.

نکته بسیار مهم دیگری که هم افراد مبتال به کم کاری 
تیروئید و هم افراد مبتال به پُرکاری تیروئید باید در نظر 
بگیرند، این است که مصرف غذاهای فرآوری شده و 
آماده که حجم باالیی از مواد نگهدارنده و افزودنی را 
در خود جای داده اند، به هیچ وجه برای آنان مناسب 
نیستند زیرا این ترکیبات مضر می توانند باعث 
تشدید اختالل در عملکرد تیروئید شوند. ضمن 
اینکه به دلیل وجود امالح مختلف در مکمل های 
غذایی، مخصوصا مولتی ویتامین ها، افراد مبتال به 
اختالل در عملکرد تیروئید باید از مصرف مکمل های 
غذایی به صورت خودسرانه شدیدا خودداری کنند. 
گاهی وجود ترکیباتی مانند یُد، سلنیوم، سدیم و... 
در مکمل های خوراکی می تواند باعث اختالل در 

جذب داروهای تیروئید شود.

کم کاری تیرویید و مصرف 
خودسرانه مکمل ها 

نگاه متخصص داخلی

  دکتر ایرج خسرونیا
رئیس انجمن متخصصان داخلی 

ایران



: خانم دکتر، همان طور که می دانید قیمت 
حبوبات چندبرابر شده و قطعا اولین نگرانی اقشار 
کم درآمد جامعه هستند که انتخاب های غذایی شان 

تغییر می کند!
بله، کامال درست است. اوال حبوبات جایگزین مناسب 
گوشت در ترکیب با غالت است، مثال عدس با برنج 
یا لوبیا با نان همه اسید آمینه های ضروری بدن را تامین 
می کنند و پروتئین باکیفیت خوب را به بدن می رسانند 
و جایگزین گوشت هستند اما موضوع مهم این است که 
مقایسه قیمت مواد غذایی را در گروه غذایی خودشان  در 
نظر بگیریم؛ یعنی اگر گروه گوشت، حبوبات و تخم مرغ 
داریم و می گوییم حبوبات و تخم مرغ جایگزین گوشت 
هستند، قیمتشان را در همان گروه با گوشت مقایسه کنیم. 
قیمت گوشت به طور متوسط کیلویی 100 هزار تومان 
است و جایگزین آن که حبوبات است، مثال کیلویی 20 
هزار تومان است. به جای اینکه 100 هزار تومان پول 
بدهید و گوشت بخرید، می توانید با یک چهارم قیمت 
حبوبات بخرید و بعد با غالت مصرف کنید و مطمئن 
باشید که این غذا تمامی اسیدهای آمینه ضروری بدن را 
تامین می کند. در کل باید این گونه فکر کرد. در مقایسه 
قیمتی اقالمی که در یک گروه جا می گیرند، تخم مرغ 
هم نسبت به گوشت ارزان تر است بنابراین می توان 5 

کیلوگرم حبوبات را خرید که چند ماه می ماند. 
: درست است که افزایش قیمت حبوبات 
هنوز به قیمت گوشت نرسیده ولی وقتی قیمت مواد 
غذایی باال می رود و درآمد خانوار ثابت است و 
حتی کمتر هم شده، در انتخاب های غذایی خانواده 
تاثیر می گذارد و بیشتر به سمت غذاهای ارزان تر و 

شکم پرکن تر می رود!
بله، همین طور است اما در حال حاضر همه چیز در 
حال گرانقیمت  شدن است. یکی از خطرات افزایش 
تورم و افزایش قیمت مواد غذایی این است که افراد 
کم درآمد در معرض خطر ناامنی غذایی و سوء تغذیه قرار 
می گیرند، به ویژه گروه های آسیب پذیر، خانم های باردار، 

کودکان و سالمندان. تمهیدی که اندیشیده می شود در همه 
جای دنیا و همچنین کشور ما این است که برای اقشار 
کم درآمد برنامه های حمایتی طراحی و اجرا می شود. 

: در این راستا شما در دفتر بهبود تغذیه جامعه، 
برنامه های حمایتی را در نظر گرفته اید؟

برنامه کمک معیشتی که وزارت رفاه انجام می دهد در همین 
راستاست. ما از طریق شبکه های بهداشت، خانوارهایی 
که از نظر درآمدی مشکل ناامنی غذایی دارند و دچار 
سوء تغذیه هستند و کودک زیر 5 سال دارند یا خانم باردار 
دچار سوء تغذیه دارند را شناسایی می کنیم و فهرست 
آنها به وزارت رفاه داده می شود و به تازگی این کار را 
کرده ایم. با همکاری کمیته امداد نیز به این افراد سبد 
غذایی رایگان داده می شود. البته کمک های حمایتی به 

این شکل باز هم وجود دارد.
شرایط  کرونا  می دانید،  که  همان طور   :
اقتصادی را تغییر داده و این شرایط فعال وجود دارد. 
آیا شما برنامه ای برای شرایط جدید در جهت و حفظ 

سبد غذایی مطلوب برای مردم دارید؟

یکی از عواقب و پیامدهای کرونا تبعات اقتصادی آن است 
زیرا تولید تحت تاثیر قرار می گیرد و محصوالت کشاورزی 
و دامپروری هم تحت تاثیر کرونا قرار گرفته اند. یکی از 
تبعاتش این است که امنیت غذایی مردم به خطر می افتد، 
به ویژه مناطق محروم و این موضوعی است که مسووالن 
باید در مورد آن فکر کنند و برایش برنامه داشته باشند. ما 
الگوهای مداخله ای طراحی کردیم و دستورالعمل برای 
اجرای مداخالت تغذیه ای و توانمند سازی خانوار به ویژه 
خانم های خانوار که مسوول تغذیه خانواده هستند، تهیه 
شده است. همچنین، توانمندسازی خود خانوار که بتواند 
با منابع غذایی محدود، مواد غذایی مغذی تولید کند و 
عالوه بر آن، توانمندی ایجاد شود که بتوانند محصوالتی 
تولید کنند و درآمدزایی شود. اسم این برنامه »الگوی 
باغ« است که مخفف »بسته امنیت غذایی« است و در 
کمیسیون دائمی شورای عالی سالمت و امنیت غذایی 
مصوب شده است. با بخش های ذیربط هماهنگ شده 
و پیگیر این هستیم که در استان ها با محوریت استانداری 
اجرا شود. اعتباراتی هم الزم دارد که از سازمان برنامه و 

بودجه پیگیری می کنیم.
البته یکی از اقدامات مداخله ای دیگر این است که با کمک 
همه بخش ها در بخش تولید، توزیع و عرضه، آموزش 
و فرهنگ سازی تغذیه درست انجام شود و سازمان های 
حمایتی برای گروه هایی که شناسایی می شوند باید با 
سبد غذایی که ما تعریف می کنیم، کمک کنند و این 

خانوارها را توانمند کنند. 
یکی دیگر از تبعات کرونا بحث تحرک پایین مردم است 
و به همین علت، چاقی و اضافه ورن بیشتر شده است. 
البته کارشناس تغذیه در مراکز جامع سالمت و همچنین 
کارشناسان تغذیه ما در 4030 آنالین برای آموزش و 
مشاوره به مردم فعالیت می کنند. ما نگران افزایش شیوع 
چاقی هستیم. به همین منظور با وزارت ورزش و جوانان 
برنامه مشترکی را برای پیشگیری از چاقی کودکان و 
نوجوانان داریم. همچنین ورزش های در خانه در حال 

طراحی است تا به مردم آموزش داده شود. 

پرسشی از دکتر زهرا عبداللهی رئیس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت

با افزایش قیمت مواد غذایی چه کنیم؟
مواد غذایی دوباره در شیب افزایش قیمت قرار گرفت که در این بین 
فعال قیمت حبوبات گوی سبقت را از بقیه ربوده است. قیمت برخی 
از اقالم حبوبات نسبت به شب عید 2 تا 4 برابر شده و یکی از دالیل 
این افزایش قیمت، وقفه در واردات و صادرات حبوبات است. ایران 
هم تولیدکننده غالت و حبوبات است و هم واردکننده و با بسته شدن مرزهای وارداتی 
و صادراتی، بعضی کشورها صادرات برخی محصوالت شان را محدود و ممنوع کردند 
و به گفته دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی، همین مساله باعث شد افرادی که بار 

غالت و حبوبات دارند نیز محصوالت شان را با قیمت بیشتری بفروشند. البته مشکالتی 
که تفاوت قیمت ارز دولتی و ارز نیمایی برای واردکنندگان ایجاد می کند نیز مزید بر 
علت شده است. کانادا، استرالیا، اتیوپی، روسیه و چین عمده کشورهایی هستند که به 
کشور ما حبوبات صادر می کردند اما این روزها با مشکالت اقتصادی که کرونا برای 
کشورها ایجاد کرده، قیمت ها را هم تکان داده است. مساله مهم تر که شاید در شرایط 
فعلی اولویت کمتری داشته باشد، بحث امنیت غذایی و تاثیر این افزایش قیمت ها بر 
سبد مطلوب غذایی مردم به ویژه اقشار کم درآمد است. با توجه به اینکه حبوبات قیمت 

مناسب تری نسبت به گوشت قرمز دارد و منبع پروتئین باکیفیت است، در سبد غذایی 
مطلوب جایگاه ویژه ای دارد ولی با افزایش قیمت آن آیا باز اقشار کم درآمد و حتی متوسط 
جامعه می توانند انتخاب های غذایی مطلوبی داشته باشند؟ همچنین در شرایط اقتصادی 
که ایجاد شده، چگونه می توان برنامه ریزی کرد تا آسیب کمتری به سبد غذایی مطلوب 
خانوارها وارد شود؟ در صفحه »دیده بان تغذیه« این هفته به این پرسش ها، پاسخ خواهیم 
داد. از این رو، با دکتر زهرا عبداللهی متخصص تغذیه و رئیس دفتر بهبود تغذیه جامعه 

وزارت بهداشت گفت وگو کردیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

 مهدیه 
آقازمانی 

ما در بحث کرونا دو موج متفاوت در مورد الگوی 
غذایی و خرید مواد غذایی در کشور شاهد بوده ایم 
و در بسیاری از کشورها هم چنین الگویی حاکم 
بوده است. مردم در این دوران به مصرف غذاهای 
تازه به ویژه میوه و سبزی بیشتر تمایل نشان دادند تا 
سیستم ایمنی قوی تری داشته باشند تا در برابر کرونا 
از آنها محافظت کند. اما با گذر زمان و عمیق تر شدن 
انتخاب های  امنیت غذایی،  نگرانی ها در خصوص 
غذایی مردم به سمت غذاهایی سوق پیدا کرد که 
قابلیت نگهداری بیشتری داشته باشند. در عین حال، 
نگرانی در خصوص آلودگی احتمالی منابع پروتئینی 
حیوانی به ویروس کرونا،  قیمت باالتر آنها و توان 
اقتصادی تقلیل یافته مردم سبب شد تقاضا برای خرید 
حبوبات به عنوان تأمین کننده پروتئین افزایش یابد که 
تقریباً چنین الگویی در بسیاری از کشورها مشاهده 
می شود. اما در این اثنی در کشور ما در یک مقطع 
کوتاه واردات کمتری نسبت به دوره های گذشته برای 
حبوبات داشتیم که بخشی به نوسانات ارزی مربوط 
می شود. چند ماه قبل از پاندمی کرونا، محدودیت 
صادرات برای برخی حبوبات برداشته شده بود و 
عماًل بخشی از تولیدات داخلی هم صادر می شد. 
بنابراین از یک طرف واردات کم و نوسانات ارزی 
باعث شده  کشور  در  حبوبات  کمبود  طرفی  از  و 
کنار افزایش تقاضا، تعادل عرضه و تقاضا به سطحی 
برسد که قیمت حبوبات افزایش پیدا کند که می شد با 
پیش آگهی هایی که وجود داشت، شرایط را پیش بینی 

و مسئله را مدیریت کرد.

سبد مطلوب غذایی، ماهیت اقتصادی 
برای تعیین خط فقر تغذیه ای است 

 با توجه به جایگاه حبوبات در امنیت غذا و تغذیه 
در سبد مطلوب غذایی حداقل 26 گرم حبوبات در 
روز برای هر فرد بزرگسال توصیه شده است. البته 
مالحضات متعددی برای این توصیه در نظر گرفته 
شده است و قطعاً مقدار مطلوب می تواند بیشتر از این 
مقدار باشد. در برخی کشور ها مثل ویتنام باالترین سرانه 
مصرف حبوبات در کشورهای آسیایی را داریم ولی 
در کشور ما الگو متفاوت تر است. ما در سبد مطلوب 
غذایی، کالری،  ریزمغذی ها و هزینه ای که خانوار باید 
برای آن بپردازد را در نظر می گیریم و می بینیم چطور 
با کمترین هزینه اقتصادی می توان آن  ریزمغذی های 

اساسی و کالری را تأمین کرد. 
درحقیقت، سبد مطلوب غذایی، ماهیت اقتصادی برای 
تعیین خط فقر تغذیه ای در کشور هاست ولی مطالعات 
اپیدمیولوژی در کشور ما نشان می دهد مصرف توأم پایین 
سبزیجات و حبوبات اصلی ترین عامل تغذیه ای ایجاد 
بیماری های غیرواگیر است. ما باید روی سیاست ها و 
برنامه های افزایش مصرف سبزیجات و حبوبات تمرکز 
بیشتری داشته باشیم تا بیماری های غیرواگیر کاهش 
پیدا کنند. این مدیریت می تواند حمایت از تولید، 
کنترل واردات و صادرات و ارتقای سواد تغذیه ای 
مردم باشد. باال رفتن سرانه حبوبات، یکی از اجزای 
مهم سیاست های امنیت غذایی و سالمت مردم در 

کشور است و باید بدانیم، خودکفایی در تولید حبوبات 
در کشور ما چندان دور از دسترس نیست. البته برخی 

سال ها به این خودکفایی هم رسیده بودیم.

شرایط کرونایی، کشورها را به سمت 
خودکفایی هدایت می کند

وقایع نوین سالمت در جهان، نظام های غذایی را 
به این سمت پیش می رود که رویکرد تولیدات مواد 
غذایی و امنیت غذایی، منطقه ای شود؛ یعنی کشورها 
به سمتی می روند که نیازهای تغذیه ای خودشان را 
خودشان تولید و تأمین کنند. به بیان دیگر، واردات، 
سهم کمتری از تأمین نیازهای کشورها را به خود 
اختصاص خواهد داد. در این راستا، از یک طرف 
تأمین نیازهای تغذیه ای و امنیت غذایی مطرح است و 
از طرف دیگر محدودیت های زیست محیطی داریم که 
چطور از منابع محدود آب و خاک و نهاده های تولید، 
حداقل نیازهای تغذیه ای مردم را خودمان تأمین کنیم. 
این نیازمندی این است که سیاست های کشاورزی مان 
در راستای سیاست های سالمت قرار گیرد. اگر قرار 
باشد، سیاست های کشاورزی ما صرفاً تأمین کالری 
را تضمین کند و بحث تأمین  ریزمغذی ها را در نظر 
نگیرد، سرانه کالری مورد نیاز در کشور تأمین شده ولی 
از آن طرف مردم غذای باکیفیت از نظر  ریزمغذی ها 
دریافت نکرده اند و ما کمبود  ریزمغذی ها را در کشور 
کماکان خواهیم داشت. بنابراین، ما باید ببینیم کدام اقالم 
غذایی می توانند بیشترین  ریزمغذی ها را برای جمعیت 
کشور تأمین کنند و در عین حال تولید آنها کمترین 

آسیب های زیست محیطی را به همراه داشته باشد.

الگوی پایدار غذایی، نیازمند باال بردن 
سواد تغذیه ای مردم است 

 در قانون برنامه ششم، اقالم غذایی که تحت حمایت 
تولید قرار گرفتند، عموماً تأمین کننده کالری هستند. 
بنابراین کاری که باید انجام شود، این است که الگوی 
کشتی که هم بتواند تضمین کننده  تأمین ریزمغذی ها و 
هم کالری باشد و محدویت های اقلیمی را نیز در نظر 
داشته باشد در بخش کشاورزی اتخاذ شود. از این رو 
شاید بهتر باشد در خصوص قوانین برنامه پنج ساله 
ششم توسعه یک بازنگری انجام شود. عماًل در شرایط 
حاضر ما هم با محدودیت های ارزی، هم تحریم و هم 
محدودیت های زیست محیطی مواجه هستیم. بر این 
اساس باید الگوهای کشت و فن آوری هایی بهره بگیریم 
که با کمترین مصرف آب، بهینه ترین محصوالت به 
لحاظ کمی و کیفی محصول تولید کنیم. اگر بخواهیم 
به الگوی پایدار برسیم تا مصرف حبوبات و سبزیجات 
به خوبی در سبد غذایی مردم قرار بگیرد، نیازمند این 
هستیم که سواد تغذیه ای مردم را نیز به طور همزمان باال 
ببریم. در مقاطعی مصرف حبوبات در کشور افزایش 
پیدا کرده ولی در سال های بعد این الگو پایدار نبوده 
است. وقتی علت را که جستجو می کنیم، می بینیم در آن 
زمان واردات بیشتر بوده، حمایت از تولید وجود داشته 
و کشت بیشتر بوده ولی سال بعد این حمایت ها تکرار 
نشده و مصرف متأثر از آن کاهش پیدا کرده است. از 
این رو اینجا صرفاً افزایش دسترسی اقتصادی مطرح 
نیست. بنابراین، اگر بخواهیم الگوی پایدار تغذیه ای 
داشته باشیم باید سواد تغذیه ای مردم باال برود، ضمن 
اینکه دسترسی اقتصادی به اقالم غذایی ای که مردم از 

لحاظ تغذیه ای نیاز دارند، تسهیل شود.

 مصرف پایین حبوبات و سبزیجات اصلی ترین عامل 
تغذیه ای ابتال به بیماری های غیرواگیر است 

اگر گروه گوشت، حبوبات و 
تخم مرغ داریم که می گوییم 
حبوبات و تخم مرغ جایگزین 
گوشت هستند، قیمت شان 
را در همان گروه با گوشت 

مقایسه کنیم. قیمت گوشت به طور 
متوسط کیلویی 100 هزار تومان است و 

جایگزین آن که حبوبات است، مثال کیلویی 
20 هزار تومان است. به جای اینکه 100 
هزار تومان پول بدهید و گوشت بخرید، 

می توانید با یک چهارم قیمت حبوبات بخرید 
و بعد با غالت مصرف کنید و مطمئن باشید 
که این غذا تمامی اسیدهای آمینه ضروری 

بدن را تامین می کند

دیده بان تغذیه شماره هفتصدوپنجاه ویک    سه خرداد نودونه8
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 دکتر علی میالنی
متخصص سیاست های غذا و تغذیه و 
عضو هیأت مدیره انجمن تغذیه ایران 



: خانم دکتر! چه زمانی کاهش وزن می تواند 
غیرطبیعی و نتیجه بیماری باشد؟ 

وقتی فردی مبتال به سرطان می شود به دلیل افزایش 
سوخت وساز و متابولیسم در بدن وزنش کاهش پیدا 
می کند، بنابراین کاهش وزن های ناگهانی را باید جدی 
گرفت و سریع به پزشک مراجعه کرد. سلول های سرطانی 
برای اینکه غذای خود را تامین کنند سوخت وساز را 
باال می برند تا بافت های بدن مثل پروتئین و چربی را 
تجزیه کنند و باعث می شوند که فرد الغر شود. این 
خانم به همین دلیل الغر شده و چون دیر مراجعه کرده 
غدد لنفاوی هم درگیر شده. هر چقدر بافت های اطراف 
تحت تاثیر تهاجم سلول های سرطانی قرار بگیرد، متاستاز 

می تواند ایجاد شود.
باید یک  از جراحی  بعد  : خانم احمدی 
جلسه یددرمانی انجام دهند. با توجه به کاهش وزن 
چشمگیر شان تا زمان یددرمانی و با توجه به محدودیت 

غذایی بهتر است چه مواد غذایی ای مصرف کنند؟
معموال فردی که سرطان تیروئید می گیرد، باید یک یا چند 
جلسه یدتراپی انجام دهد و ما بعد از یددرمانی رژیم غذایی 
خاصی نداریم ولی یک یا دو هفته قبلش باید ید غذایی 
بیمار محدود شود تا موقع ید تراپی سلول های تیروئید 
بتوانند ید را دریافت کنند و واکنش های درمانی اتفاق بیفتد. 
وقتی فردی ید تراپی می کند برخی مواد غذایی را نباید 
مصرف کند که عبارتند از غذاهای دریایی، میگو، سبزیجات 
برگ پهن تیره خام،کلم بروکلی، کیک و بیسکویت هایی 
که در آنها تخم مرغ و کره وجود دارد. در این دوره شیر 
کاکائو یا شکالت سفید یا تیره، غذاهای رستورانی هم به 

هیچ وجه نباید مصرف شود و تمام مولتی ویتامین مینرال ها 
باید قطع شوند. برخی مواد غذایی باید محدود مصرف 
شوند، مثل شیر، بهتر است در طول روز یک چهارم لیوان 
باشد یا ترجیحا استفاده نشود. کره یک قاشق چای خوری 
در روز مصرف شود. پنیر 25 گرم در طول یک هفته و 
بیشتر استفاده نشود. لبنیات مثل ماست یک بار در هفته 
محدود شود. تخم مرغ یک بار در هفته و محصوالتی 
که تخم مرغ دارند مثل مایونز بهتر است یک بار در 
هفته مصرف شوند. در عوض، بیمار می تواند انواع میوه 
و سبزی ها، سیب زمینی، برنج، ماکارونی، روغن زیتون، 
شکر و قهوه بدون شیر را مصرف کند و گوشت قرمز 

هم مصرفش مشکلی ندارد.
و  تهوع  عالئم  که  یددرمانی  زمان  در   :
بی اشتهایی در فرد ظاهر می شود، چه مواد غذایی 

بهتر است مصرف شود؟
یدتراپی شبیه شیمی درمانی است و مثل آن بی اشتهایی و 
تهوع ایجاد می کند، مواد غذایی شیرین، آبمیوه ها، مواد 
غذایی گرم، نوشیدنی گرم حالت تهوع را بیشتر می کند. 
ما توصیه می کنیم مواد غذایی که فرد می خورد کم شیرین 
باشد و آبمیوه یک دوم، یک دوم با آب رقیق بشود. مواد 
غذایی چرب و سرخ کرده نخورند. دمای غذا چه نوشیدنی 
و چه غذای جامد خنک باشد و آبمیوه به صورت یخ در 
بهشت باشد. بوی لیموترش تازه و جویدن نان سوخاری 
به کاهش تهوع کمک می کند. اگر بیمار بی اشتها باشد 
مواد غذایی با دانسیته کالری باال پیشنهاد می دهیم مثل 
اینکه هر پیاله غذا با پودر چهار مغز همراه باشد که کالری 

دریافتی افزایش پیدا کند.

: به نظر شما، خانم احمدی بعد از یددرمانی چه 
رژیم غذایی داشته باشند تا به وزن ایده آل شان برسند؟
یک رژیم غذایی سالم و متعادل از چربی، کربوهیدرات و 
پروتئین که متخصص تغذیه باید تعیین کند. حتما باید در 
رژیم غذایی  شان میوه و سبزی وجود داشته باشد. میوه ها 
و سبزیجاتی که رنگی هستند به لحاظ آنتی اکسیدان که 
دارند سیستم ایمنی را تقویت می کنند به ویژه ویتامین 
C که در میوه به مقدار زیاد یافت می شود و همین طور 
پیش ساز ویتامین A که در سبزیجات نارنجی رنگ وجود 
دارد، بسیار موثر است. چاقی و اضافه وزن خودش باعث 
عود بیماری می شود وقتی فردی چاق است، سیستم 
ایمنی اش ضعیف شده و بستر برای رشد سلول های 
سرطانی فراهم می شود. مواد غذایی چرب روغن های 
جامد، مواد غذایی شیرین، قند، شکر و عسل سیستم 
ایمنی را ضعیف می کند. فرد از نظر روانی باید شرایط 
مناسب و خواب کافی و فعالیت بدنی داشته باشد چون 
این موارد باعث تقویت سیستم ایمنی می شود. سطح 
ویتامینD بدن هم باید کنترل شود. افرادی که سطح 
ویتامینD پایین دارند احتمال عود بیماری در آنها بیشتر 
است. این افراد نباید سرخود مولتی ویتامین مینرال مصرف 
کنند و در شرایط خاص و زیرنظر متخصص تغذیه اگر 

نیاز داشته باشند، مولتی ویتامین بگیرند.
: چه مواد غذایی ای می تواند منجر به عود 

سرطان شود؟
مصرف زیاد پروتئین در افراد مبتال به سرطان می تواند 
خطرناک باشد زیرا سلول های سرطانی در محیط هایی 
که پروتئین زیاد است می توانند رشد کنند، رگ زایی 

در این محیط ها اتفاق می افتد و خونرسانی به سلول های 
سرطانی افزایش پیدا می کند بنابراین به هیچ عنوان 
توصیه نمی شود بعد از درمان، رژیم غذایی پرپروتئین 
بگیرند مگر در شرایط خاصی که بیمار تحلیل عضالنی 
دارد. ضمنا فراموش نکنید، افراد مبتال به این سرطان 
نباید خودسرانه مکمل آهن مصرف کنند. بعد از بررسی 
آزمایش خون اگر کم خونی و فقر آهن داشتند زیرنظر 
مشاور تغذیه مکمل دریافت کنند. همچنین این خانم 
با توجه به اینکه لووتیروکسین مصرف می کنند، مدام 
باید فعالیت بدنی داشته باشند و هر چند وقت یکبار 
متخصص غدد، ایشان را معاینه کنند تا دوز دارو با 
توجه به نیاز تغییر کند. این بیماران اگر هورمون های 
نشود،  وارد  بدن شان  در  کافی  اندازه  به  تیروئیدی 
سوخت وساز بدن کم می شود و منجر به اضافه وزن 

و چاقی شان خواهد شد.

نگاه متخصص تغذیه

: خانم احمدی! لطفا برایمان توضیح دهید که روند کاهش 
وزنتان چگونه شروع شد؟

اوایل سال 97 و وزن من 59 کیلوگرم شده بود و می خواستم وزنم را به 55 
کیلوگرم برسانم، به همین منظور رژیم پروتئینی دو ماهه گرفتم. پنیر پیتزا و 
نوشابه را هم از رژیم غذایی ام حذف کردم که ظرف 2 تا 3 ماه وزنم پایین 
بیاید ولی تا آخر سال 97 حدود 8 کیلوگرم وزن کم کردم. اواسط سال 
98 دندان  هایم را ارتودنسی کردم و دیگر هیچ رژیم غذایی و برنامه غذایی 
عادی را دنبال می کردم حتی فعالیت فیزیکی ام هم زیاد نشده بود. بعد از 
ارتودنسی روند کاهش وزنم کمی شدیدتر شد، در حدی که هر کسی من 
را می دید می گفت چقدر الغر شدی و دور چشمانم کامال گود رفته بود. 
من تصور می کردم که به دلیل ارتودنسی شرایط خوردن دشوارتر می شود 
و الغر شدم. به دلیل کاهش اشتها، کمتر غذا می خوردم و این کاهش وزنم 
را توجیه می کرد. از آن طرف چند ماه بعد خستگی های مداوم داشتم. 
درصورتی که خیلی آدم پرانرژی بودم و در روز حسابی کار می کردم. پاییز 
این قضیه تشدید شد و به خودم می گفتم چرا توان فیزیکی ام مانند قبل 
نیست. یک شام ساده درست می کردم تا چند ساعت بعدش نمی توانستم 

کاری کنم و بی حوصله بودم.
: از چه زمانی متوجه بیماری تان شدید؟

در دی ماه سال 98 داشتم آب می خوردم که آب پرید توی گلویم و برایم 
خیلی سخت شد که آب را قورت بدهم. در همان موقع وقتی زیر گردنم را 
دست زدم، احساس کردم توده بزرگ زیر دستم می آید. تا شب صبر کردم، 
برطرف نشد. بعد از 3 روز پیش متخصص گوش و حلق و بینی رفتم و 
دکتر تا معاینه کرد گفت تیروئیدت مشکل پیدا کرده و آزمایش و سونوگرافی 

گلو و گردن داد. همه آزمایش ها را انجام دادم، تی اس اچم 9/15 بود که باید 
4/7 باشد و یک فاکتوری در خون است به نام آنتی تایروگلوبین که 175/4 
بود که باید حداکثر 71 باشد. سونوگرافی گردن هم مشخص کرد، 2 توده 

در گردنم و یک توده در تیروئیدم است. 
: در همین زمان تشخیص سرطان داده شد یا باز هم نیاز به 

آزمایش های تکمیلی بود؟
 دکتر گوش و حلق و بینی گفت با توجه به این آزمایش ها تشخیص اولیه من 
سرطان تیروئید است ولی برای اطمینان نمونه برداری از توده انجام می شود که 
اسمش اس ان ای است و بعد از 10 تا 12 روز مشخص شد، مبتال به سرطان 
پاپیلوری تیروئید شده ام. بعد جواب را بردم پیش فوق تخصص جراح تیروئید 
و وقتی جواب آزمایش ها را دید گفت قطعا سرطان است و باید جراحی شود.

: آیا پزشک تان در مورد علت این نوع سرطان در سن جوانی 
صحبتی داشت؟

بله من پرسیدم، دلیل اینکه من مبتال شدم چیست که هر دو پزشک گفتند، 
مهم ترین علت ابتال به این نوع سرطان تیروئید، در معرض اشعه قرار گرفتن 
است. از من پرسیدند در ظرف یک ماه گذشته، سی تی اسکن و  ام آرآی انجام 
دادی یا خانه تان نزدیک مرکز رادیولوژی است یا محل کارت دستگاه اسکن 

در نزدیکی تان است که جواب من منفی بود. 
: آیا قبل از عمل جراحی رژیم غذایی یا محدودیت غذایی 

برای شما تعیین شد؟
تا زمان عمل هم دکترم گفت قرص لووتیروکسین باید مصرف کنم و 
محدودیت غذایی هم نداشتم. فقط غذاهایی که باعث التهاب در بدن می شود 
مثل سوسیس و کالباس نباید مصرف کنم. وقتی جراحی کردم، تیروئیدم 

تخلیه شد. غدد لنفاوی اطراف هم درگیر بود که باتیموس گردنم تخلیه شد. 
بعد از عمل تا حدود 3 روز فقط غذاهای مایع را به زحمت می توانستم 
بخورم و قرص را به سختی قورت می دادم. تا 10 روز غذاهای پوره شده، 
و نرم و گرم می خوردم، بعد از روز دهم غذای عادی می خوردم. البته به 
تجویز پزشکم بعد از عمل روزی 4 عدد مکمل کلسیم هم مصرف می کنم.

: آیا برای شما یددرمانی هم تجویز شد؟
بعد از 3 هفته که جواب پاتولوژی بعد از عمل آمد، به دلیل درگیری غدد 
لنفاوی باید یک جلسه یددرمانی انجام دهم. دو هفته قبل از یددرمانی پزشک 
فهرست مواد غذایی داد که نباید تا روز یددرمانی مصرف کنم. غذاهایی مثل 
ماهی، میگو، لبنیات، فراورده های دریایی، غذاهای حاوی ید، پیتزا، آجیل 
شور، سوسیس، کالباس، شربت سرفه، شربت یا قرص مولتی ویتامین، قرص 
یا کپسول امگا3، غذاهای ناشناس، محصوالت رنگی، تخم مرغ و نان اما 

می توانم سنگ نمک بگیرم و خودم پودر کنم و استفاده کنم.
: بعد از یددرمانی باید رژیم خاصی داشته باشید؟

از روز یددرمانی نیازی نیست این رژیم را داشته باشم. 2 تا 3 روز باید در 
بیمارستان بمانم. حالت تهوع و استفراغ و کم اشتهایی از عوارض یددرمانی 
است و من نگران این موضوع هستم چون من تا همین االن 14 کیلوگرم کاهش 
وزن داشتم و به 46 کیلوگرم رسیده ام و دوست ندارم باز هم وزنم پایین بیاید.

: بعد از جراحی وزنتان افزایش پیدا نکرد؟
در حال حاضربا قد 162 سانتی متر به وزن 48 کیلوگرم رسیده ام. با وجود 
آنکه من هر روز همه چیز می خورم و بیش از قبل هم غذا و هم میان 
وعده می خورم، وزن نمی گیرم. نمی دانم چگونه بعد از یددرمانی به وزن 

ایده آلم برسم.

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 تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

خانم احمدی که به سرطان تیروئید مبتال شده، در مورد کاهش وزنش می گوید:  

تصور می کردم به دلیل ارتودنسی وزنم کاهش یافته است!

 
سرطان تیروئید شایع ترین سرطان مربوط 
به غدد درون ریز است ولی شاید مناسب 
نباشد، لغت سرطان را برایش به کار ببریم 
زیرا در اغلب این سرطان ها، درمان کامل 
انجام می شود و بیمار طول عمر طبیعی پیدا 
می کند. سرطان تیروئید انواع مختلفی دارد 
و نوع نادری دارد که به صورت بدخیم 
است، بقیه انواع آن اگر جراحی شود و 
بعد ید رادیواکتیو استفاده شود، بیمار بهبود 

کامل پیدا می کند. 
 این سرطان به صورت گره در قسمت 
جلوی گردن خودش را نشان می دهد و 
به صورت گرفتگی صدا و اختالل در بلع 
و به ندرت تنگی نفس هم وجود دارد که 
با نمونه برداری سوزنی تشخیص داده و 
جراحی می شود. در مورد علت این سرطان 
باید بگویم، در افرادی دیده می شود که 
سابقه تماس با اشعه ایکس دارند. در قدیم 
برای درمان جوش های پوستی، لوزه های 
ملتهب یا گره های لنفاوی یا تیموس بزرگ 
از اشعه ایکس استفاده می شد اما االن برای 
این درمان ها استفاده نمی شود و فقط برای 
درمان نوعی سرطان به نام هوچکین که 
سرطان غدد لنفاوی است این نوع اشعه 
ایکس و با این میزان استفاده می شود ولی 

امروزه کمتر دیده می شود.
عکس های معمولی که اشعه ایکس دارد مثل 
عکس دندان پزشکی یا رادیولوژی، قفسه 
سینه یا ماموگرافی باعث سرطان تیروئید 
نمی شوند. از علت های دیگر ایجاد این 
سرطان، در افرادی که سابقه فامیلی ابتال 
به سرطان تیروئید را دارند، شایع تر است و 
بیشتر در افراد باالی 40 سال دیده می شود 
ولی در برخی موارد هم هیچ علتی برای 
ایجاد آن پیدا نمی شود. شایع ترین نوع آن 
هم همین نوعی است که خانم احمدی مبتال 
هستند )80 درصد موارد ( و برای زیر 40 
سال پیش آگهی خوبی دارد. بدخیم ترین 
نوع سرطان تیروئید، سرطان آنابالستی 
تیروئید است که بسیار نادر است و کمتر 
از 5 درصد موارد را شامل می شود. برای 
درمان بعد از جراحی نیز حتما باید ید 
رادیو انجام شود که سلول های سرطانی 
این ید را به خود جذب می کنند و از 

بین می روند.
برای مدتی بعد از یددرمانی، بیمار باید 
قرص لووتیروکسین را قطع کند تا هورمون 
در بدن افزایش پیدا کند و ید رادیواکتیو 

را بیمار استفاده کند. 
در ضمن، جراحی تیروئید و برداشتن آن، 
به این دلیل که داروی کم کاری تیروئید را 
به بیماران می دهیم، معموال مشکلی برای 
وی ایجاد نمی کند و فقط باید در فواصل 
مشخص آزمایش های تیروئید داده شود 
تا هم بیماری عود نکند و هم از کفایت 
درمان اطمینان حاصل شود و دوز دارو 

را کم یا زیاد کنیم.
در رابطه با رژیم غذایی هم نیازی به رژیم 
غذایی خاصی بعد از بهبود نیست. البته 
کسانی که جراحی می شوند ممکن است 
وارد  صدمه  هم  آنها  پاراتیروئیدهای  به 
تیروئید  یعنی غده هایی که پشت  شود؛ 
و مسوول تنظیم کلسیم خون هستند. این 
آسیب خودش را با گزگز و مور مور شدن 
دور لب ها و دست ها و پاها نشان می دهد 
 D که با مصرف قرص کلسیم و ویتامین

بهبود حاصل می شود.
عوارض  تیروئید  برداشتن  کل،  در 
طوالنی مدت برای بیمار ایجاد نمی کند و 
فرد می تواند با مصرف داروهای تیروئید، 
زندگی طبیعی خودش را داشته باشد. استفاده 
از ید رادیواکتیو هم برای از بین بردن باقی 
مانده سلول های سرطانی است. جراحی 
تیموس هم ارتباطی با تیروئید ندارد،مگر 
اینکه متاستاز یا درگیری در این ناحیه باشد. 
شاید خانم احمدی اشتباه می کند که تیموس 
هم برداشته شده زیرا با توجه به شرح حال 
بیمار، من بعید می دانم تیموس تخلیه شده 
باشد و اگر هم جراحی شده باشد، مشکل 
خاصی ایجاد نمی کند و جای نگرانی ندارد.
در آخر باید تاکید کنم، با توجه به شیوع 
کرونا بیمارانی که بیماری زمینه ای دارند 
نیاز به مراقبت بیشتری دارند اما معموال در 
بیماران مبتال به سرطان تیروئید، زمانی که 
داروی لووتیروکسین مصرف شود، مشکلی 
برخالف  و  نمی کند  ایجاد  فرد  برای 
سرطان های دیگر در سطح ایمنی بدن تاثیر 
ندارد. بنابراین، مراقبت های استانداردی که 
برای پیشگیری از کرونا هست برای همه 

این افراد هم کفایت می کند.

جراحی تیروئید، 
عوارض طوالنی مدت 
ایجاد نمی کند! 

  دکتر محمدرضا مهاجر تهرانی /فوق تخصص 
غدد و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه فوق تخصص غدد

تاکید دکتر میترا زراتی به سوژه »میزگرد تغذیه« 

کاهش وزن ناگهانی را باید جدی گرفت! 

تصور کنید، تصمیم گرفته اید میزان غذایتان را کمتر کنید تا وزنتان کمی پایین بیاید؛ در حد 
4 یا 5 کیلوگرم اما در عرض چند ماه نزدیک 10 کیلوگرم از وزنتان کاهش پیدا می کند و 
روند کاهش وزنتان بدون رژیم الغری سرعت می گیرد. سرعت کاهش وزن، بدون سختی 
کشیدن و باال و پایین کردن کالری مواد غذایی شاید برایمان خوشایند باشد اما میزان کاهش 
وزن تا یک حدی قابل قبول است. در حقیقت، کاهش وزن ناگهانی و با شیب تند می تواند نشانه ای از بیماری 
در بدن باشد که مهم ترین آنها سرطان است. درست مثل خانم شیما احمدی که 35 سال دارد و در عرض 
یکسال 14 کیلوگرم از وزنش را بدون اینکه رژیم سفت و سختی گرفته باشد از دست داده است. »میزگرد 

تغذیه« این هفته به بیماری این خانم جوان و روند کاهش وزنشان اختصاص دارد.

 مهدیه 
آقازمانی 

»میزگرد تغذیه« درباره وضعیت تغذیه ای شیما احمدی بیمار 
مبتال به سرطان تیرویید با حضور دکتر میترا زراتی متخصص 

تغذیه و دکتر محمدرضا مهاجرتهرانی فوق تخصص غدد

بازگشت به وزن 
ایده آل بعد از سرطان

مصرف زیاد پروتئین در افراد 
مبتال به سرطان می تواند 

خطرناک باشد زیرا سلول های 
سرطانی در محیط هایی که 

پروتئین زیاد است می توانند 
رشد کنند، رگ زایی در این محیط ها اتفاق 
میافتد و خونرسانی به سلول های سرطانی 

افزایش پیدا می کند بنابراین به هیچ عنوان 
توصیه نمی شود که بعد از درمان، رژیم 

غذایی پرپروتئین بگیرند

9ميزگرد تغذيه شماره هفتصدوپنجاه ویک   سه خرداد نودونه



به مناسبت 25 می مصادف با 5 خرداد؛ روز جهانی »تیروئید« 

دومینوی تیروئید بر سالمت

تیروئید از طریق ترشح هورمون، بر عملکرد 
اسکلت، عضالت، سیستم عصبی، گوارش، 
ضربان قلب و... به عبارتی تمام عملکردهای 
بدن تاثیر می گذارد. البته عوامل مختلفی در 
تعادل ترشح هورمون های تیروئید نقش دارد که 
شناخت آنها می تواند در تشخیص زودهنگام 
اختالالت تیروئید و عوارض آن مؤثر باشد. 

آنچه برای سالمت تیروئید الزم است
ید: تیروئید برای ساخت هورمون ها به ید نیاز 
دارد زیرا این هورمون ها حاوی اتم های ید 
است. تغذیه متعادل با مصرف کافی ماهی و 
میگو 2 تا 3 وعده در هفته برای تامین نیاز 
روزانه به 150 میکروگرم ید کافی است. البته 
سویا، زرده تخم مرغ، لبنیات، سیر و برخی 
سبزیجات مانند کلم بروکلی نیز حاوی این 
عنصر هستند. امروزه در بسیاری از کشورها 
برای پیشگیری از کمبود ید و عوارض آن، 

نمک خوراکی با ید غنی می شود.
روی و سلنیوم: این دو ماده معدنی در تغییر 

به  شدن  تبدیل  برای  تیروئید  هورمون های 
می شود،  ثابت  سلول ها  در  که  فعال  حالت 
نقش دارند. سلنیوم همچنین از تیروئید در برابر 
التهابات به خصوص هنگام ابتال به بیماری های 
کمبود  معموال  می کند.  محافظت  خودایمنی 

این ماده با اختالالت تیروئید همراه است. 
فعالیت جسمانی: افزایش سوخت و ساز انرژی 
می تواند تا حدی اختالل ناشی از کم کاری 
تیروئید را جبران کند. تمرینات استقامتی که 
جریان خون را نیز تسریع می کنند، در تنظیم 
هورمون های تیروئید نقش دارند. برای این 
منظور، 4 دقیقه ورزش حداقل 3 نوبت در 

هفته مفید است. 

آنچه به تیروئید آسیب می رساند
از  مانع  دخانیات  سمی  ترکیبات  دخانیات: 
جذب ید موجود در غذاها می شود که می تواند 
زمینه ساز کم کاری تیروئید شود. همچنین افراد 
سیگاری دو برابر بیشتر از دیگران در معرض 
ابتال به بیماری گریدوز هستند که نوعی پرکاری 
تیروئید خودایمن است. استعمال دخانیات در 
دوران بارداری خطر اختالالت تیروئیدی نوزاد 

را نیز دو برابر می کند.
استرس: فشارهای عصبی در عملکرد تیروئید 
اختالل ایجاد می کند. مبتالیان به بیماری های 
خودایمن تیروئید معموال طی ماه های پیش از ابتال 
به بیماری با بحران های استرس مواجه بوده اند. 

امواج رادیواکتیو: مواجهه با امواج رادیواکتیو 
مانند پرتوهای ناشی از آزمایش های هسته ای، 
باعث می شود ید رادیواکتیو به سرعت در غده 
تیروئید جا بگیرد و زمان بسیاری طول می کشد 
تا اثر آن خنثی شود و زمینه ساز جهش خواهد 
بود. از همین رو، بروز بیماری های مختلف 
تیروئید در افرادی که ساکن مناطقی با انتشار 
امواج رادیواکتیو هستند زیاد است و حتی در 

نسل های بعد نیز دیده می شود. 

6 عالمت هشدار اختالالت تیروئیدی
چرخه عادت ماهانه

اگر خونریزی ماهانه بسیار زیاد و با فواصل 

می تواند  است،  همیشه  به  نسبت  کمتر 
هورمون های  ناکافی  تولید  از  نشانه ای 
تیروئید باشد. برخالف این، کاهش چرخه 
عادت ماهانه از نظر فاصله زمانی و شدت 
خونریزی ممکن است ناشی از ترشح زیاد 
هورمون ها باشد. در هر صورت، اگر این 
تغییرات بیش از 3 ماه طول بکشد، مشورت 

با متخصص زنان الزم است. 
انرژی

برخالف تصور، اختالالت تیروئید فقط با 
خستگی همراه نیست و گاهی افزایش سطح 
نیز  مانند نوشیدن چند فنجان قهوه  انرژی 
می تواند ناشی از این مشکل باشد. افزایش 

ریتم  بر  تیروئید  هورمون های  زیاد  خیلی 
قلب نیز تاثیر می گذارد و عامل تپش قلب 

شدید حتی در زمان استراحت می شود. 
مغز

نداشته  خوبی  عملکرد  تیروئید  که  زمانی 
باشد، قابلیت های شناختی نیز دچار مشکل 
احساس  معموال  حالت  این  در  می شود. 
همچنین  و  ذهنی  خستگی  حافظه،  ضعف 

به وجود می آید.  اختالالت تمرکز 
روده

یبوست غیرعادی و طوالنی یکی دیگر از 
عوارض احتمالی اختالالت تیروئیدی است 
زیرا هورمون های این غده بر هضم غذاها 
هورمون ها  افزایش  البته  دارند.  تاثیر  نیز 

می تواند اجابت مزاج را تشدید کند. 
اضطراب

استرس  و  اضطراب  سابقه  حال  به  تا  اگر 
فعالیت  به  است  بهتر  نداشته اید،  بی دلیل 
این  در  شوید.  مشکوک  نیز  تیروئید  زیاد 
می شود  تحریک  حد  از  بیش  مغز  شرایط 

می کند. ایجاد  ناخوشایندی  احساس  که 
خواب

نیز  بی دلیل  و  ناگهانی  خواب  اختالالت 
می تواند ناشی از اختالالت تیروئیدی باشد. 
مرکزی  عصبی  سیستم  بر  هورمون ها  این 
تاثیر می گذارند و عامل بی خوابی می شوند. 
البته نیاز به خواب زیاد و بی دلیل نیز گاهی 

تیروئید است. از کم کاری  ناشی 
Santé Magazine.fr:منبع

تقویم  می  در   25
به  جهانی  سالمت 
جهانی  روز  عنوان 
نامگذاری  »تیروئید« 
تیروئید  اختالالت  به  تا  است  شده 
تیروئید غده ای  بیشتری شود.  توجه 
بدن  اصلی  متابولیسم  در  که  است 

نقش دارد. 
از همین رو اختالالت تیروئیدی تاثیر 
اندام های  سایر  عملکرد  بر  جدی 
زمینه ساز  می توانند  و  دارند  بدن 
دیابت،  آرتروز،  مانند  بیماری هایی 
اختالالت باروری و... شوند. از همین 
تشخیص و درمان به موقع ناراحتی های 
تیروئید در کاهش زمینه ابتال یا بهبود 

بیماری های مزمن نقش دارد.

 تر جمه: 
مریم سادات 

کاظمی

در تقویم سالمت جهانی، بیست و هشتمین روز پنجمین 
ماه میالدی به عنوان روز جهانی »بهداشت عادت ماهانه« 
شناخته می شود؛ 28 نماد مدت متوسط بین چرخه های 
عادت ماهانه و 5 تعداد متوسط روزهای هر چرخه. 

بهداشت عادت ماهانه یکی از جنبه های مهم در حفظ 
سالمت و باروری خانم هاست از دوران نوجوانی اهمیت 
دارد. حال آنکه براساس گزارش یونیسف، 66درصد 
دختران در کشورهای آفریقایی پیش از شروع نخستین 
چرخه عادت ماهانه، هیچ آشنایی در این زمینه ندارند 
که می تواند منجر به تجربه منفی و حتی آسیب جسمی 
و روانی شود. حتی به دلیل کمبود امکانات بهداشتی 
و باورهای خرافی، از هر 10 دختر آفریقایی، یک نفر 
در این دوران نمی تواند به مدرسه برود. البته باورهای 
اشتباه در بسیاری از جوامع وجود دارد و باورهای 
خرافی واقعا برای دختران و خانم ها آزاردهنده است.

ضرورت آموزش های الزم پیش از اولین 
چرخه عادت ماهانه

اولین چرخه عادت ماهانه، اتفاق مهمی برای دختران 
است که از دوران کودکی وارد مرحله نوجوانی می شوند. 
مطالعات نشان می دهد، در بسیاری از کشورها، سطح 
اطالعات و امکان برخورداری از آموزش در این دوران 
بسیار پایین است. همچنین در همه جوامع، دختران از 
بیان این مساله خجالت و ترس دارند. چنین تجربیات 
ناخوشایندی بر سالمت دختران تاثیر می گذارد و 
زمینه ساز کاهش اعتمادبه نفس به خصوص در زمینه 
رابطه جنسی و توجه به سالمت جنسی خواهد بود. 
در برخی جوامع، دختران در دوره چرخه عادت ماهانه 
با محدودیت هایی در زمینه تغذیه، فعالیت و حتی 
کارهای روزمره مواجه هستند و ممکن است حتی 
مجبور به حضور دائم در منزل باشند. متاسفانه آموزش 
در این زمینه برای افزایش آگاهی دختران و خانواده  ها 
چندان مورد توجه نهادهای سالمت و بهداشت جوامع 
مختلف نیست. ممکن است شروع چرخه عادت ماهانه 

در بعضی فرهنگ ها به معنای آمادگی برای ازدواج 
باشد درنتیجه دختران از بازی ها و سرگرمی های دوران 

کودکی و نوجوانی باز بمانند. 
چرخه عادت ماهانه و رعایت اصول بهداشتی این 
دوران پیش از سنین 12 سال ضروری است و باید 
پیش از نخستین چرخه عادت ماهانه برای دختران توسط 
خانواده یا معلم آموزش داده شود. البته در مواردی که 
زمینه بلوغ زودرس و زمینه وراثت برای آغاز چرخه 
عادت ماهانه در سنین کمتر نیز احساس می شود، این 
نکته باید مورد توجه خانواده و اولیای مدرسه باشد. 

آنچه دختران باید بدانند....
دختران باید بدانند چرخه های عادت ماهانه واقعیت 
زندگی و ویژگی فیزیولوژیک زنانه است که دختران 
و خانم ها باید آن را نشانه سالمت و قدرت باروری 
بدانند، نه اینکه احساس شرم و خجالت داشته باشند. 
دختران باید تشویق شوند تا دغدغه های خود را در این 
مورد با مادر یا مراقب درمیان بگذارند و آمادگی جسمی 

و روانی برای دوره های عادت ماهانه داشته باشند.
از طرفی، همه دختران و خانم ها حق برخورداری از 
آب سالم، لوازم بهداشتی و شوینده ها را دارند تا بتوانند 

در این دوران به بهداشت و سالمت خود رسیدگی 
کنند. همچنین نیاز به استراحت برای تسکین درد 
و ناراحتی کنار توجه به تغییرات خلقی و هیجانی 
خانم ها ضرورت دیگر در سالمت آنها خواهد بود.
امکان شستشوی لباس و دفع زباله ها به شیوه بهداشتی 

و راحت نیز الرم است برای دختران فراهم شود.

اختالل عادت ماهانه در دوران قرنطینه 
کامال طبیعی است!

انتشار خبر در مورد شیوع کرونا، نگرانی در مورد 
ابتالی خود و خانواده به بیماری و همچنین قرنطینه 

طوالنی زمینه ساز استرس و اضطراب زیاد برای همه 
است که می تواند بر جنبه های مختلف سالمت از 

جمله چرخه عادت ماهانه تاثیر بگذارد.
این چرخه تحت تاثیر سیستم هورمونی است که 
توسط غده هیپوفیز در مغز کنترل می شود. هیپوفیز 
نیز تحت نظارت سیستم عصبی هورمونی به نام 
هیجانی،  تغییرات  که  دارد  قرار  »هیپوتاالموس« 
خانوادگی و اجتماعی کامال بر آن تاثیر می گذارد. 
یا تعویق  تاخیر  حتی قطع عادت ماهانه)آمنوره(، 
در شروع چرخه، خونریزی کمتر یا بیشتر از حد 
طبیعی نیز از دیگر عوارض تغییر در روند هورمونی 

ناشی از این دوران است. معموال میزان آسیب پذیری 
افراد نسبت به واکنش های هیجانی در شدت این 

تغییرات تاثیر دارد. 
انجام تمرینات ریلکسیشن، گوش دادن به موسیقی، 
پیاده روی و دیگر روش های کسب آرامش در این 
زمینه مؤثر هستند. البته در صورتی که اختالالت 
عادت ماهانه مداوم و با عالئم دیگری مانند دردهای 
زنان  با متخصص  باشد، مشورت  شکمی همراه 

ضروری خواهد بود.
reports.essity.com :منابع
www.huffingtonpost.fr

به مناسبت 28 می مصادف با 8 خرداد؛ روز جهانی »بهداشت قاعدگی«

خانم شدن که خجالت ندارد...
چرخه عادت ماهانه و رعایت اصول 
بهداشتی این دوران پیش از سنین 
12 سال ضروری است و باید پیش از 
نخستین چرخه عادت ماهانه برای دختران 
توسط خانواده یا معلم آموزش داده 
شود. البته در مواردی که زمینه بلوغ 
زودرس و زمینه وراثت برای آغاز چرخه 
عادت ماهانه در سنین کمتر نیز احساس 
می شود، این نکته باید مورد توجه 
خانواده و اولیای مدرسه باشد

از طریق ترشح هورمون،  تیروئید 
اسکلت، عضالت،  عملکرد  بر 

گوارش، ضربان  سیستم عصبی، 
قلب و... به عبارتی تمام 

می گذارد.  تاثیر  بدن  عملکردهای 
تعادل  در  مختلفی  عوامل  البته 

نقش  تیروئید  هورمون های  ترشح 
دارد که شناخت آنها می تواند 

اختالالت  در تشخیص زودهنگام 
تیروئید و عوارض آن مؤثر باشد

تقویم سالمت شماره هفتصدوپنجاه ویک   سه خرداد نودونه10



تجربه فراموش کردن وسایل یا حتی کارهای مهم در طول روز، برای همه ما آشناست. 
این تجربه که نتیجه کاهش حافظه است، به مشکلی همه گیر تبدیل شده و دیگر 
نمی توان به طور یقین تغییرات حافظه و روند فراموشی را مخصوص افراد سالمند و 
میانسال دانست، بلکه جوانان و حتی کودکان هم گاهی دچار مشکل کاهش حافظه 
می شوند. بسیاری از این نوع فراموشی ها جدی نیستند. کمبود خواب، مصرف برخی داروها و حتی 
استرس می تواند باعث ضربه کوتاه مدت به حافظه شود ولی خوشبختانه مغز انعطاف پذیر است و این 
شرایط را تغییر می دهد و بهبود می بخشد. در ادامه به برخی موارد کاهش سطح حافظه اشاره کرده ایم.

پیری است 
یا آلزایمر؟

 ترجمه: 
مهتا 

زمانی نیک

هنگامیکهفراموشیمشکلایجادمیکند
اگر از دست دادن حافظه، انجام فعالیت های روزانه را برای شما دشوار کرده، این عالمتی است که نباید از آن 
چشم پوشی کنید. آیا شما مواردی که به تازگی شنیده اید، فراموش می کنید؟ آیا چند مرتبه همان سوال را می پرسید؟ 
آیا در طول روز بیشتر از یادداشت کردن و یادداشت های الکترونیکی استفاده می کنید؟ اگر خودتان یا خانواده تان 

فکر می کنید این گونه هستید با پزشکتان مشورت کنید.

کلیدتانراپیدانمیکنید
 بیشتر مواقع وقتی فراموش می کنید، کلید یا عینکتان را کجا گذاشته اید، باید بتوانید دوباره فکر کنید، دوباره برگردید 
و هرچه می خواهید را پیدا کنید. اگر فکر می کنید بیشتر مواقع وسایلتان را گم می کنید و نمی توانید فکرتان را به 

عقب برگردانید و آنها را پیدا کنید، نشانه مشترک مشکل حافظه بلندمدت است.

ازسویدوستانوخانوادهطردشدهاید؟
آیا از دوستان، خانواده یا همکاران خود دوری می کنید؟ آیا ادامه یا پیگیری مکالمه برایتان سخت است؟ اگر 
مشکالت حافظه شدیدتر شود، معموال افراد عالقه شان را به سرگرمی، رویدادهای اجتماعی و فعالیت های 
دیگری که دوست داشتند، انجام دهند از دست می دهند. اگر چنین اتفاقی برایتان افتاده، وقت آن است با کسی 

در مورد آن صحبت کنید.

برایانجاموظایفروزانهتالشمیکنید؟
آیا در استفاده از کنترل تلویزیون مشکل دارید؟ آیا نحوه تنظیم مایکروویو را فراموش می کنید؟ اگر هرازگاهی در انجام این 
نوع کارها به کمی کمک نیاز دارید، احتماال هیچ مشکل نگران کننده ای وجود ندارد اما اگر در انجام فعالیت های منظم و 
روزانه که عادت به انجام آن دارید، مانند رانندگی کردن به مکان هایی که همیشه می رفتید، انجام بازی های موردعالقه تان یا 

پیدا کردن مسیر فروشگاه مواد غذایی، مشکل دارید، ممکن است نشانه مشکل جدی تر در حافظه تان باشد. 

چگونهبهیادبیاورم؟
اگر وارد اتاق شدید و فراموش کردید چکاری می خواستید انجام دهید، جای نگرانی نیست. برای همه ما اتفاق افتاده اما 
افراد مبتال به آلزایمر بعضی اوقات فراموش می کنند که کجا هستند یا ممکن است به جایی بروند و ندانند چگونه به آنجا 

رفته اند. اگر با چنین مشکلی مواجه هستید، حتما به کمک نیاز دارید. 

کاریهستکهبتوانمانجامدهم؟
 اگر حافظه شما خوب است اما هنوز نگران هستید، می توانید در مورد آن اقدامی انجام دهید. افرادی که وقت خود را 
صرف خواندن کتاب یا مجالت و حل جدول می کنند یا ذهنشان را به کاری مشغول می کنند، با احتمال کمتری به آلزایمر 
مبتال می شوند. این فعالیت ها می توانند به تیزبینی ذهن شما کمک کنند. همچنین ایده خوبی است که استرستان را کاهش 

دهید، درست غذا بخورید و ورزش کنید.

آیاحافظهشمادرحالکمشدناست؟
همه ما گاهی اوقات مواردی را فراموش می کنیم، خصوصا وقتی مشغله مان زیاد می شود. هرچه پیرتر می شویم، این 
اتفاق بیشتر برایمان می افتد. از دست دادن حافظه کوتاه مدت می تواند بخشی طبیعی از دوران پیری باشد و لزوما به این 
معنی نیست که شما دچار زوال عقل شده اید. هر ساله فقط 1درصد از افراد باالی 65 سال با مشکالت حافظه مرتبط 

با سنشان، دچار زوال عقل می شوند.

آیابرنامهریزیکردنوحلمسالهبرایتاندشواراست؟
همه ما گاهی اوقات اشتباه می کنیم. شاید ماه گذشته در نوشتن چک، خطایی مرتکب شده یا مبلغ صورت حساب 
را اشتباه پرداخت کرده باشید. این کارهای عادی را همه افراد انجام می دهند اما اگر واقعا نمی توانید طبق دستور 
آشپزی که با آن آشنا بوده اید، غذای همیشگی را درست کنید یا پرداخت قبوض را به روشی که قبال انجام می دادید، 

انجام دهید، نشانه مشکالت حافظه شماست.

زمانرافراموشمیکنید
تابه حال شده که از خواب بیدار شوید و فکر کنید »امروز چه روزی است؟« خیلی طول نمی کشد که می فهمید 
اما اگر اغلب بخشی از زمان یا تاریخ، فصل ها یا گذشت زمان را فراموش می کنید، نشانه ای از مشکل حافظه 

واقعی است.

ماشینراکجاپارککردم؟
برای اغلب افراد اتفاق افتاده که از فروشگاه بیرون بیایند و فکر کنند که ماشینشان را کجا پارک کرده اند. طبیعی است 
گاهی فراموش کنید ماشینتان را کجا پارک کرده اید اما اگر مرتب این اتفاق می افتد، با پزشکتان مشورت کنید. این اتفاق 

می تواند عالمت هشداردهنده زوال عقل باشد.

فراموشمیکنیدچهمیگفتید
طبیعی است که گاهی در یافتن کلمه مناسب مشکل داشته باشید یا ممکن است کلمه  را اشتباه ادا کنید. نگران نباشید. 
افراد مبتال به آلزایمر غالبا در گفت وگو یا نوشتن به طور واقعی دچار مشکل می شوند. ممکن است یادآوری اسم تکراری 
اشیاء یا نام کسی که خوب می شناسند، برایشان دشوار باشد. اگر در به یاد آوردن اسامی، کلمات یا ادامه گفت وگویتان، 

دچار مشکل باشید، ممکن است نشانه از دست دادن جدی تر حافظه باشد.

سنجشحافظهراانجامدهید
اگر خودتان قادر به تشخیص نیستید، یک پزشک می تواند به شما در تشخیص این موضوع کمک کند. او 
می داند آیا از دست دادن حافظه شما طبیعی است یا نه. پزشک از شما سواالتی می پرسد و ممکن است از شما 
بخواهد  آزمایش هایی انجام دهید. همچنین ممکن است برای درمان زوال عقل سایر مشکالت مانند عوارض 

جانبی دارو یا افسردگی را نیز بررسی کند.
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میزگرد پوست در مورد پرمویی بانوان با حضور 
دکتر حسین طباطبایی متخصص پوست و 

دکتر شیرین نیرومنش متخصص زنان و زایمان و 
دکتر سیدضیاء الدین مظهری متخصص تغذیه و رژیم درمانی 

پرمویی؛ از خصوصیت 
نژادی تا تظاهر یک بیماری

لیزر موی زائد تا زمانی اثربخش است که موها سفید نشده باشند

  دکتر حسین طباطبایی/ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص پوست

آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی« درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تأیید »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، پرمویی به چه حالتی اطالق می شود؟ 
و   )Hypertrichosis( دسته هایپرتریکوز  دو  به  پرمویی 
هیرسوتیسم )Hirsutisme( تقسیم بندی می شود: هایپرتریکوز، 
ظهور موهای ضخیم روی قسمت های مختلف پوست است 
که به طور طبیعی نباید باشد و ربطی به تاثیرات هورمون مردانه 
ندارد. این عارضه نادر ممکن است در هر بخشی از بدن غیر 
از کف دست و پا دیده  شود. هایپرتریکوز می تواند از کودکی 
وجود داشته  باشد و با افزایش سن موها ضخیم تر گردد. این نوع 
پرمویی معموال ناشی از اختالالت ژنتیک است و در مواردی 
می تواند به دلیل وجود برخی تومورها در بدن بروز پیدا کند. 
هیرسوتیسم هم به معنی ظهور موهای ضخیم در خانم هاست که 
پس از بلوغ تحت تاثیر هورمون  مردانه آندروژن ایجاد می شود. 
در این حالت، مو در قسمت هایی مانند صورت، سینه، شکم، 
دست ها و پاها ظاهر می شود که به طور طبیعی برای مردان 
قابل انتظار است. بروز این مشکل ابتدا با ظهور موهای ضخیم 
همراه است و امکان دارد در صورت داشتن زمینه ارثی طاسی 
مردانه، موهای خانم از قسمت فرق سر نازک و کم پشت شود. 

: علت بروز هیرسوتیسم چیست؟
زنان برخی نژادها مانند کشورهای جنوب غربی آسیا )پاکستان، 
ایران، کشورهای عربی(، جنوب اروپا )ایتالیا و یونان( و شرق 
با زنان  بلغارستان( در مقایسه  اروپا )یوگسالوی، لهستان، 
کشورهای اروپای غربی، به طور نسبی موهای ضخیم تری در 
نواحی وابسته به آندروژن )صورت، سینه، شکم، دست و پا( 
دارند. این حالت در بستگان نسبی خانم ها مانند مادر، خاله، 
عمه و مادربزرگ نیز دیده می  شود. در مواردی که ضخامت 
موها در نواحی وابسته به آندروژن بیش از حد طبیعی باشد، 
هیرسوتیسم خواهد بود و کرک های روی پوست این نواحی 
تحت تاثیر آندروژن ضخیم می شوند. این مساله از دوران بلوغ 
آغاز شده و در سنین حدود 20 سالگی به  اوج می رسد. معموال 
خانم ها در ابتدا با روش هایی مانند موم یا بند سعی در برداشتن 
موها دارند اما از آنجا که اختالل درونی در ایجاد این مساله 

دخیل است، موها دوباره رویش پیدا می کنند.
: چه بیماری هایی زمینه ساز هیرسوتیسم می شوند؟

مهم ترین عامل بیماری زای هیرسوتیسم در خانم ها، نشانگان 

تخمدان پلی کیستیک )P.C.O( است که حدود 85درصد موارد 
را شامل می شود. در این بیماری درون تخمدان، کیست های 
متعددی به وجود می آید که هرکدام هورمون مردانه تولید می کنند 
و در نتیجه منجر به افزایش سطح آندروژن خون شده و بر 
ضخامت و سطح رویش موها تاثیر می گذارند. ابتال به این 
بیماری عالوه بر موهای زائد ممکن است با چاقی، اختالالت 
قاعدگی و عدم تحمل انسولین نیز همراه باشد. حدود 10درصد 
موارد، اختالل در عملکرد غده آدرنال یا فوق کلیه می تواند عامل 
ترشح زیاد هورمون آندروژن باشد. برای تقریبا 5درصد موارد 
هیرسوتیسم غیرنژادی نیز هیچ علت شناخته شده ای وجود 
ندارد. همچنین در موارد نادر نیز ممکن است اختالل در غده 
هیپوفیز که مسئول کنترل عملکرد بعضی غده های دیگر بدن 
است، موجب هیرسوتیسم شود. در این حالت به دلیل تومور 
هیپوفیز، در ترشح هورمون های مختلف اختالل ایجاد می شود. 
آکرومگالی )بزرگ شدن غیرمتعارف دست ها و پاها از مچ به 

پایین( یکی از عالئم این مشکل است. 
: شرایط غیربیماری مانند عوامل محیطی نیز در 

هیرسوتیسم تاثیر دارند؟
بله، در برخی خانم ها هیرسوتیسم ناشی از مصرف بعضی 
داروهاست. مکانیسم عمل این داروها طوری است که بدون 
وجود بیماری زمینه ای، در سیر متابولیک بدن، به هورمون 
آندروژن تبدیل شده و موجب ضخیم شدن موها می شوند. 

شایع ترین داروها عموما از گروه  داروهای تقویت رویش موی 
سر است که جذب آن از طریق خون باعث انتشار به نواحی 
دیگر و ضخیم شدن موهای صورت و... خواهد شد. البته این 
وضعیت در مورد موهای مژه و ابرو صدق نمی کند زیرا تحت 

تاثیر هورمون مردانه نیستند.
داروهای کورتیکواستروئیدی که به نام کورتون شناخته می شوند 
نیز چنین تاثیری دارند. البته هیرسوتیسم ناشی از داروها در 
طوالنی مدت ممکن است ظاهر شود که با قطع دارو توسط 

پزشک این عارضه نیز برطرف می گردد. 
: روند درمان هیرسوتیسم چگونه است؟

نکته بسیار مهم اینکه اگر خانمی دچار عالئم هیرسوتیسم 
شدید پس از بلوغ باشد که در خانواده سابقه ندارد، مشورت 

با پزشک متخصص زنان یا پوست و تشخیص علت، ضروری 
خواهد بود. این مساله صرفا به خاطر موهای زائد و جنبه زیبایی 
نیست و مشکالت دیگری نظیر چاقی، اختالالت قاعدگی و... 
هشدار جدی سالمتی است و باید درمان شود. خوشبختانه 
هیرسوتیسم خفیف یا پرمویی نژادی در منطقه جغرافیایی ما 
طبیعی است و روش های سنتی نظیر موم، بند، موچین و... 
برای رهایی از موهای زائد کاربرد دارد. در موارد هیرسوتیسم 
شدید، پزشک همه جنبه ها اعم از بیماری  های زمینه ای، سابقه 
مصرف دارو، دیگر عالئم همراه با اختالالت غدد داخلی و... 
را بررسی می کند و با انجام آزمایشات الزم، مشکل را تشخیص 
و درمان متناسب با علت را تجویز می کند. به طور کلی، درمان 
مبتنی بر کاهش ترشح هورمون مردانه است و امکان دارد 
پزشک مصرف داروهایی مانند بعضی از قرص هایی که شبیه 
داروهای ضدبارداری مصرف می شود و... را الزم بداند. متاسفانه 
بعضی از خانم ها صرفا با توجه به روش مصرف دارو و ترس 
از عوارض، خودسرانه مصرف را قطع می کنند که نه تنها به 
نتیجه مطلوب نمی رسند بلکه با تشدید هیرسوتیسم و تاخیر 

در روند درمان نیز مواجه خواهند شد. 
: موثرترین روش رفع موهای زائد چه خواهد بود؟

در صورتی که هیرسوتیسم نژادی باشد یا اینکه روند درمان 
برای بهبود بیماری  زمینه ای آغاز شود، می توان برای رفع موها 
از لیزر استفاده کرد. لیزر بهترین و موثرترین روش است که 
با توجه با تجمع رنگدانه )مالنین( در ریشه مو انجام می شود. 
رنگدانه مو اشعه لیزر را جذب می کند و از طریق افزایش 
حرارت در ریشه، مو را از بین می رود. اما از آنجا که بعضی 
از تارهای مو باقی می مانند، نیاز به چندین جلسه لیزر خواهد 
بود. معموال تکرار لیزر برای صورت چندین نوبت طی یک 
تا دو ماه و برای سایر قسمت های بدن طی دو تا چهار ماه 
تجویز می شود. باید دانست لیزر تا زمانی اثربخش است که 
موها سفید نشده باشد زیرا مالنین با افزایش سن از بین رفته و 
اشعه قابلیت سوزاندن ریشه را ندارد. تاثیرات مثبت لیزر زمانی 
مورد انتظار است که حتما توسط متخصص پوست انجام شود 
و سن بیمار، بیماری های زمینه ای، میزان ضخامت مو، وسعت 
انتشار در بدن و رنگ پوست بررسی گردد. لیزر توسط افراد 

غیرمتخصص بسیار خطرناک است و می تواند زمینه ساز عوارض 
جدی و گاه برگشت ناپذیر نظیر تیرگی پوست، سوختگی یا 
 IPL اسکار )جوشگاه( شود. امروزه روش دیگری موسوم به
نیز کاربرد دارد که از نور استفاده می شود و همانند لیزر باید 

توسط متخصص پوست انجام شود.
: آیا استفاده از تیغ در اصالح موهای زائد، روند 

رویش و ضخامت را تشدید می کند؟
این مساله اصال صحیح نیست و برخالف تصور، استفاده از 
تیغ و تراشیدن مکرر موها هیچ تاثیری در افزایش ضخامت و 
سرعت رویش مو ندارد. تار مو با بلندشدن، نازک تر و کمرنگ تر 
می شود لذا هنگام تراشیدن، مقطع مو که به طور طبیعی ضخیم تر 
از نوک مو است، دیده می شود. پس هیچ گاه خانم ها نباید خود 
را به خاطر استفاده ازتیغ، دکلره کردن، موم، بند، موچین و... در 
افزایش سطح و ضخامت موهای بدن مقصر بدانند. ضخیم شدن 
موها علت دیگری دارد و این اقدامات عامل تشدید نبوده اند. 
این مساله در مورد تراشیدن موهای سر نیز صدق می کند و 
هیچ دلیلی برای تراشیدن موهای کودکان به بهانه پرپشتی وجود 
ندارد. البته باید در این زمینه به مراحل زندگی موها نیز توجه 
کنیم. به طور طبیعی هر تار مو سه مرحله زندگی دارد؛ آناژن 
)رشد طول و ضخامت(، کاتاژن )توقف( و تلوژن )مرگ(. 
ریزش چند تار مو در روز یا حین شامپو زدن در واقع جدا 
شدن تارهای مرده است که دوباره ریشه وارد مرحله آناژن 
می شود. زمانی که سطح پوست سر، بدن یا صورت با تیغ 
تراشیده می شود، تمام تارهای مو که در مراحل مختلف هستند 
وارد مرحله آناژن می شوند. به همین دلیل یکی دو هفته پس 
از تراشیدن، تعداد تارهای بیشتری و البته ضخیم تری دیده 
می شود اما پس از حدود یک ماه همه موها به حالت زندگی 
طبیعی و با رشد قبلی برمی گردند. خوشبختانه تراشیدن، تغییری 
در فولیکول مو ایجاد نمی کند و از این رو برای تمیزکردن ابروها 
بهترین راهکار است. توصیه می شود خانم ها به جای استفاده 
مکرر موچین از تیغ استفاده کنند. زیرا کندن موها با موچین 
گاهی باعث خونریزی در فولیکول و نابودی مو شود. این 
مساله شایع ترین عامل کم پشتی ابروهای بانوان در سنین میانسالی 

و سالمندی است که دائم از موچین استفاده کرده اند.

به طور طبیعی از زمان تولد، کرک های بسیار ظریفی روی پوست وجود دارد که به تدریج با رسیدن به سن 
بلوغ، ضخیم می شوند. این ضخامت که تحت تاثیر هورمون مردانه آندروژن است در بعضی خانم ها بیش 
از حِد طبیعی خواهد بود و عامل ضخامت موها در صورت، سینه، شکم، دست ها و پاها می شود. اختالالت 
غدد داخلی می تواند در کنار عالئم مختلف به این حالت نیز بروز پیدا کند که ضرورت تشخیص و درمان 
عالوه بر جنبه زیبایی را می طلبد. با این مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان سالمت در مورد پرمویی پرداخته ایم: »دختری ۲۳ 
ساله¬ام که تا 10 سالگی به شدت الغر بودم ولی پس از بلوغ، به سرعت دچار اضافه وزن به خصوص در ران ها و باسن شدم. 
از سن 1۴سالگی با مشکل موی زاید در چانه، گردن، سینه ها و روی شکم درگیر هستم. به پزشک مراجعه کرده ام و احتمال 
نشانگان پلی کیستیک داده شد. در دوره هایی دارو مصرف کرده ام، بارها برای رهایی از موهای زائد، لیزر انجام دادم اما پس 

از مدتی با قطع دارو، دوباره موها رویش پیدا کرد. لطفا مرا راهنمایی کنید.«

 مریم سادات 
کاظمی

میزگرد پوست شماره هفتصدوپنجاه ویک    سه خرداد نودونه12

چاقی و موهای زائد می تواند هشدار اختالل بارداری باشد

  دکتر شیرین نیرومنش/ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص زنان

اضافه وزن ناشی از تجمع  چربی در بدن، زمینه ساز اختالالت 
طی  هورمونی  عدم  تعادل  می شود.  خانم ها  در  هورمونی 
دوران نوجوانی و جوانی در بعضی خانم ها منجر به اختالل 
در تخمک گذاری می شود. این اختالل می تواند با چرخه قاعدگی 
نامنظم، تاخیر طوالنی در قاعدگی، قطع قاعدگی و ضرورت 
مصرف دارو، لکه بینی، خونریزی غیرعادی و... نمود پیدا کند. 
با انجام سونوگرافی از این افراد معموال تشخیص نشانگان 
تخمدان پلی کیستیک داده می شود که در اصطالح عمومی، به 

تنبلی تخمدان یا کیست تخمدان نیز شهرت دارد. 

اختالل در تخمک گذاری و افزایش 
هورمون های مردانه

در نتیجه اختالل در عملکرد تخمدان، سطح هورمون های مردانه 
در خانم باالتر از حد طبیعی ترشح می شود. این وضعیت با 
عالئمی مانند ریزش موهای سر، ضخیم  شدن موهای صورت، 
پرمویی در اندام ها دیگر و... بروز پیدا می کند. معموال در خانم ها 
پرمویی پشت لب، زیرچانه و گونه ها بیشتر دیده می شود. گاه 
نیز بعضی از خانم ها دچار آکنه و در موارد خیلی شدید با تغییر 

صدا مواجه خواهند شد. البته در مواردی نیز ممکن است چنین 
عوارضی ناشی از بیماری های غدد فوق کلیه باشد. بیماری های 
تیروئید نیز می تواند بر عملکرد تخمدان تاثیر بگذارد و خانم های 
مبتال به کم کاری تیروئید ممکن است اضافه وزن و اختالالت 
قاعدگی داشته باشند. کاهش وزن برای این افراد مشکل است 
و در صورت تشخیص بیماری با تجویز دارو در کنار ورزش و 
رژیم غذایی مناسب می توانند به وزن ایده آل برسند. البته درمان 
اختالالت هورمونی معموال طوالنی مدت است و نباید انتظار 
نتیجه را پس از یک یا دو ماه داشت، اما تکمیل دوره درمان 
به تدریج بر عوارض بیماری تاثیر می گذارد و سرعت و شدت 

موهای زائد نیز کاهش می یابد.

به احتمال ناباروری توجه نمایید
به طور کلی خانم ها باید نسبت به نظم دوره های قاعدگی دقت 
نمایند، تاریخ شروع هر دوره را در تقویم یادداشت کنند و 
اگر دوره ها خیلی نامرتب و غیرقابل پیش بینی است، حتما با 
متخصص زنان مشورت نمایند. پزشک با توجه به شرح حال 
بیمار، عالئم و انجام آزمایش خون و سونوگرافی می تواند بیماری 

را تشخیص دهد و درمان مناسب را تجویز کند. دخترخانم های 
چاق به خصوص اگر دچار اختالالت قاعدگی هستند باید 
هرچه زودتر برای تشخیص بیماری مراجعه و دارو مصرف 
کنند. این افراد به دلیل اختالل در تخمک گذاری و ضعف 
عملکرد تخمدان، ممکن است به طور طبیعی باردار نشوند. 
البته خوشبختانه این اختالل جزو مواردی از ناباروری است 

که با مصرف دارو قابل حل است.

سبک زندگی سالم و تغذیه صحیح را جدی 
بگیرید

هماهنگی بین وزن با قد بیانگر تناسب اندام است که تاثیر 
جدی در سالمت خانم ها خواهد داشت. در صورت ابتال به 
چاقی، یکی از بهترین اقدامات برای درمان اساسی بیماری هایی 
نظیر نشانگان تخمدان پلی کیستیک، کاهش وزن است. البته 
برای کاهش وزن مشورت با متخصص تغذیه ضروری است 
تا با توجه به خصوصیات فردی و وضعیت سالمتی، بهترین 
رژیم غذایی توصیه شود. رژیم الغری در کوتاه مدت کامال 
غیرعلمی است و عوارض زیادی در پی دارد. گنجاندن مقدار 

کافی لبنیات کم چرب، سبزیجات و پروتئین ها مانند حبوبات 
برای تناسب اندام ها الزم است. همچنین باید مقدار مصرف 
چربی، منابع نشاسته و قندها کاهش یابد. روزانه حداقل نیم تا 
یک ساعت ورزش کنید تا به تدریج به وزن ایده ال تان برسید. 

پیشگیری از چاقی دختران از کودکی
مادران باید توجه جدی به سالمت دختر خود داشته باشند و 
اگر از کودکی یا نوجوانی دچار اضافه وزن است، خیلی زود 
در این زمینه با پزشک مشورت کنند. برای حفظ سالمت دختر 
خانواده، او را به ورزش تشویق نمایند تا به تدریج به وزن 
ایده آل برسد. بسیاری از خانواده ها تغذیه صحیح برای دختران 
را جدی نمی گیرند و عادات غذایی مانند مصرف زیاد چربی 
و شکر دارند که زمینه ساز چاقی است. این نکته در تمام سنین 
باید مهم تلقی شود زیرا حتی اگر خانمی به دلیل اختالالت 
هورمونی ناشی از چاقی بتواند با مصرف دارو باردار شود با 
عوامل خطری مانند ابتال به فشارخون بارداری، دیابت بارداری 
و... مواجه خواهد بود. حفظ تناسب اندام باید از چند سال 

پیش از بارداری و طی این دوران کامال رعایت گردد.

   دکتر سیدضیاءالدین مظهری
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

نگاه متخصص تغذیه

 در رابطه با چاقی هر فرد باید به دوران 
بارداری مادر رجوع کرد زیرا در دانش 
جدید 250 تا 300 ژن عامل چاقی است 
که از پدر و مادر یا بستگان نسبی منتقل 
می شود. وزن مادر و نوع تغذیه در دوران 
بارداری بر سالمت نوزاد و وضعیت او 

در آینده تاثیر می گذارد. 
با وزن کم و قد کوتاه که از  نوزادان 
مادران مبتال به سوءتغذیه مبتال شده اند 
قد  و  بیشتر  وزن  با  نوزادان  همچنین 
بلندتر که مادران چاق دارند، در آینده 
سرنوشت مشابهی دارند و در معرض 
ابتال به چاقی مفرط و بیماری های قلبی 

عروقی خواهند بود.

تشخیص علت چاقی در درمان 
الزم است

اگر فردی دچار اضافه وزن است، پیش از 
هر چیز باید وضعیت سالمت و احتمال 
ابتال به بیماری ها در او بررسی گردد. در 
غیراین صورت، نمی توان رژیم مناسب 
برایش تجویز کرد. همچنین در مورد 
چاقی باید به سه عامل ژنتیک، وضعیت 
تغذیه در دوران کودکی و سبک زندگی 

حال توجه نمود. 
تشخیص بیماری و اقدام برای درمان 
نظیر  زمینه ای  مشکل  اینکه  بر  عالوه 
روند  می دهد،  بهبود  را  غدد  اختالل 
کاهش وزن را نیز تسریع می کند. در 
با مصرف  همزمان  موارد،  از  بسیاری 
دارو و دیگر اقدامات درمانی، وزن نیز 
به حالت متعادل نزدیک می شود. البته 
در این شرایط نیز رعایت رژیم غذایی 
تامین  برای  متنوع  متعادل و  متناسب، 
فراموش  نباید  بدن  ضروری  نیازهای 
زیبایی،  این حالت می توان  در  گردد. 
تثبیت سالمتی و حفظ سالمتی نسل 

آینده را تضمین کرد.

عادات اشتباه عامل چاقی را 
کنار بگذارید

سبک زندگی اشتباه یکی از مهم ترین 
عوامل بروز چاقی در جوامع امروزی 
حتی  افراد  از  بعضی  متاسفانه  است. 
می مانند  بیدار  شب  نوجوان  دختران 
وعده های  گاه  می خوابند،  صبح  و 
غذایی به خصوص صبحانه را از رژیم 
برای  یا  می کنند  حذف  روزانه شان 
کاهش وزن در حالت گرسنگی شدید 
بدن  شرایطی  چنین  می گیرند.  قرار 
و  می دهد  قرار  استرس  حالت  در  را 
استرس بر عملکرد غدد درون ریز که 
متابولیسم اصلی بدن را کنترل می کنند، 
تاثیر خواهد داشت که در نتیجه عالوه 
بر عوارض متعدد، مانع از حفظ تناسب 

اندام خواهد بود. 
کاهش وزن و تغییر سایز حتما باید از 
طریق روش های اصولی و صحیح باشد. 
به عنوان مثال، دوسوم بدن انسان از آب 
تشکیل شده و بسیاری از رژیم های سریع 
و غیرعلمی باعث احتباس یا تخلیه آب 
بدن می شود و هیچ تاثیری در کاهش 
چربی های بدن ندارد. رژیم های سریع، 
سختگیرانه و رژیم یک نوع خوراکی و... 
ممکن است وزن را به سرعت کاهش 
دهد اما عوارض بسیاری نظیر ریزش 
مو، تحلیل عضالنی، کم خونی و... را به 
دنبال دارد و وزن نیز مجددا به حالت 

اول برمی گردد.

تنوع، تناسب و تعادل در تغذیه
هیچ یک از گروه های غذایی نمی تواند 
تمام نیازهای فرد را تامین کند؛ از این رو 
تنوع، اولین اصل تغذیه است و انواع 
خوراکی های سالم باید در رژیم روزانه 

جای گیرد. 
ویتامین ها،  ریزمغذی ها،  دریافت 
آنتی اکسیدان ها و... باید در حد کافی 
باشد؛ پس تعادل دومین اصل سالمت 

غذایی است.
اگر همه افراد از دوران جنینی و کودکی 
همواره از این اصول تغذیه برخوردار 
باشند، از بروز بسیاری از بیماری های 
و...  فشارخون  چاقی،  نظیر  مزمن 
درحال  متاسفانه  می شود.  پیشگیری 
حاضر مردم غذاهای مختلف می خورند 
تغذیه  این سه اصل  به  بی توجهی  اما 
سالم باعث شده تا 80درصد آنها دچار 
گرسنگی سلولی و عوارض آن بر سالمت 
اندام ها باشند که حتی خود نیز از آن 

بی اطالع هستند.

کنترل چاقی نیاز به 
بررسی بیماری های 
زمینه ای دارد
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کارهای ممنوعه زیبایی در دوران قرنطینه خانگی

7 اقدام زیبایی که نباید در خانه انجام دهید
شیوع   از  ناشی  خانه نشینی 

ویروس کرونا، افراد بسیاری 
را مجبور کرده است که خیلی 
از کارهای خود را به صورت 
شخصی و در منزل انجام دهند.این درحالی است 
که به گفته متخصصان پوست و زیبایی، بهتر است 
برخی کارهای مربوط به پوست ومو در دوران 
قرنطینه توسط خودتان در خانه انجام نشوند تا 
سالمت یا زیبایی شما به خطر نیفتد.این کارها 

شامل موارد زیر می شوند:
 

1 کوتاه کردن موها 
تعطیل شدن بسیاری از آرایشگاه ها یا کم شدن 
ساعات فعالیت آنها، افراد بسیاری را به انجام دادن 
کارهای آرایشگاهی در خانه ترغیب کرده است.
یکی از رایج ترین این کارها، کوتاه کردن موهاست.
اگر شما در کوتاه کردن موها مهارت کافی نداشته 
باشید یا لوازم مناسب کوتاهی مو مانند قیچی ها یا 
شانه های مخصوص در اختیارتان نباشد، ممکن 
است نتیجه کوتاهی موهای شما بسیار فاجعه بار 
شود.از آنجایی که موها نقشی کلیدی در زیبایی 
ظاهری هر فرد دارند، ناراحت یا افسرده شدن 
به دلیل کوتاهی نامناسب موها ممکن است در 
دوران شیوع کروناویروس فشار عصبی مضاعفی 
بر شما وارد کند.بهتر است در این دوران اصال در 
خانه به موهای فرزندان تان دست نزنید زیرا آنها 
به موهایشان حساس تر هستند و ممکن است در 
اثر کوتاهی نامناسب موها بار روانی منفی بسیار 

شدیدی بر آنها تحمیل شود.

2 وکس کردن 
اگر مهارت برای  وکس کردن ندارید، به هیچ وجه 
در دوران قرنطینه خانگی، فکر وکس کردن در خانه 
به سرتان نزندزیرا وکس کردن می تواند عوارضی 
مانند سوختن پوست با موم داغ، بریدن پوست 
یا پارگی مویرگ های زیرپوستی را به دنبال داشته 
باشد، بنابراین افرادی که تابه حال خودشان اقدام 
به وکس نکرده اند، نباید در این روزها سالمت 
پوست شان را با وکس کردن خانگی به خطر 
بیندازند.اگر عادت به وکس کردن موهای زائد 
داشته اید، بهتر است در این دوران از دستگاه های 
موکن خانگی یا ژیلت استفاده کنید زیرا این 
موارد گزینه های ایمن تری برای حفظ سالمت 

پوست شما هستند.

3 تزریق بوتاکس 
تزریق  به  اقدام  دوره ای  به صورت  که  افرادی 
تعطیلی  با  روزها  این  و  می کرده اند  بوتاکس 
کلینیک های زیبایی مواجه شده اند، به هیچ وجه 
نباید سراغ گزینه های جایگزین و خطرناک بروند.
منظور از گزینه های خطرناک و جایگزین، این 
است که مثال از دوست آرایشگر یا خواهر پرستار 
خودتان بخواهید تزریق بوتاکس را در خانه برای 
شما انجام دهد.این کار بسیار خطرناک است و 
ممکن است سالمت شما را شدیدا به خطر بیندازد.

4 ساختن محلول ضدعفونی کننده 
محلول های  از  استفاده  که  روزها  این 
ضدعفونی کننده بر پایه الکل برای پیشگیری از 

ابتال به ویروس کرونا بسیار شایع شده، بعضی 
افراد در خانه و بدون هیچ گونه مهارتی اقدام به 
ساختن محلول ضدعفونی کننده می کنند.اگر شما 
ندانید که چند درصد از الکل را باید با چه ترکیباتی 
مخلوط کنید، حتما با ساختن یک محلول نامناسب 
شدیدا سالمت پوست دست ها را به خطر خواهید 
انداخت.عالوه بر این، ممکن است که این محلول 
از طریق دست ها وارد دهانتان شود و ابتال به 
مسمومیت را برای شما به دنبال داشته باشد.به 
همین دلیل توصیه می کنیم در این دوران حتما 
از محلول های ضدعفونی کننده مخصوص دست 
که در داروخانه ها یا فروشگاه های زنجیره ای 

عرضه می شوند، استفاده کنید.
از  بیش  از خشک شدن  پیشگیری  به منظور 

اندازه پوست دست هم توصیه می شود پس از 
ضدعفونی کردن دست ها با این محلول ها، حتما 
پوست دست را با مقداری کرم مرطوب کننده 
یا نرم کننده ماساژ دهید. بد نیست بدانید گاهی 
ترکیب کردن نامناسب مواد شیمیایی مختلف 
با یکدیگر یا ترکیب کردن الکل با سایر مواد 
شیمیایی می تواند احتمال بروز آتش سوزی یا 
تصاعد گازهای سمی را به دنبال داشته باشد 
که این مساله هم برای شما بسیار خطرناک 

خواهد بود.

5 انجام دادن پیرسینگ در خانه 
متاسفانه برخی افراد، حتی در بدترین شرایط هم 
از انجام دادن اقدامات زیبایی به هر قیمتی که 

شده دست بردار نیستند.انجام دادن پیرسینگ و 
تتو در دوران قرنطینه خانگی جزو همین اقدامات 
اصطالحا زیبایی هستند که هر دو می توانند 
و  عفونت  به  ابتال  ازجمله  فراوانی  خطرات 
ضعیف شدن عملکرد سیستم دفاعی بدن را در 
پی داشته باشند.به همین دلیل توصیه می شود 
در این ایام از انجام دادن هر گونه اقدامی که 
می تواند احتمال بروز عفونت در بدن را افزایش 

دهد، شدیدا خودداری کنید.

6 رنگ کردن موها 
شاید رنگ کردن موها در نگاه اول کار ساده ای 
به نظر برسد اما اگر مهارت یا تجربه ای در این 
زمینه ندارید، به شما پیشنهاد می کنیم اصال در 

دوران قرنطینه خانگی  دنبال کسب اولین تجربه 
رنگ کردن موهای خود نباشید.اگر رنگ موها 
درست از آب درنیایند، تاثیر منفی قابل توجهی 
بر زیبایی شما می گذارند و ممکن است فشار 

روانی شدیدی برای شما به وجود بیاید.
و  مو  رنگ  ترکیب  در  اگر  دیگر،  طرف  از 
اکسیدان نتوانید تناسب الزم را به خوبی رعایت 
کنید، ممکن است با سوختگی پوست کف 

سر مواجه شوید.
اگر جزو آن گروه از افرادی هستید که به دلیل 
زیاد بودن سفیدی موها اصرار دارید حتما آنها را 
در این دوران رنگ کنید، به شما توصیه می کنیم 
درباره مارک رنگ مو، شماره مناسب رنگ مو 
و تناسب ترکیب رنگ و اکسیدان به صورت 

تلفنی با آرایشگر خودتان مشورت کنید.
مورد مدت  در  باید حتما  اینکه شما  ضمن 
ماندن رنگ روی موها نیز سواالت الزم را از 
آرایشگرتان بپرسید.اگر آرایشگر مورد اطمینانی 
ندارید یا آرایشگر شما این سوال ها را پاسخ 
نمی دهد، بهتر است بدانید این روزها سایت های 
تخصصی و صفحات تخصصی بسیار زیادی 
که  دارند  وجود  مو  رنگ  مشاوره  زمینه  در 
همگی پاسخگوی سواالت شما خواهند بود.

7 کاشتن مژه 
میان  غیرضروری  کاری  واقعا  مژه  کاشتن 
با  می توانید  زیرا شما  است  زیبایی  کارهای 
مژه  کاشتن  از  مدتی  برای  ساده  ریمل  یک 
بی نیاز شوید و سالمت خود را در دوران شیوع 
کروناویروس بیهوده به خطر نیندازید. کاشتن 
مژه در خانه به دلیل بخارات ناشی از چسب 
مژه یا استفاده نادرست از چسب مژه یا حتی 
استفاده از چسب های غیراستاندارد می تواند 
به خطرافتادن سالمت چشم ها  باعث  شدیدا 
شود. اگر قبل از شیوع کروناویروس مژه کاشته 
بودید و حاال دیگر نمی خواهید آنها را به دلیل 
شرایط موجود در آرایشگاه ترمیم کنید، بهتر 
است به جای ترمیم خانگی به فکر برداشتن 
مژه های کاشته شده باشید.برای برداشتن این 
مژه ها نیز الزم نیست کار خاصی انجام دهید 
زیرا مژه های کاشته شده خودشان به مرور زمان 
و در اثر استحمام یا شستن صورت از روی 

مژه های اصلی جدا می شوند.
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اگر احساس می کنید همیشه نوعی درخشش در پوستتان 
وجود دارد و به  اصطالح پوستتان برق می زند، مطمئن 
باشید پوستی چرب دارید.بدون شک داشتن چنین پوستی، 
شما را بارها با مسائل و مشکالت گوناگونی روبرو کرده 
است! اما آیا با خصوصیات پوست چرب و نحوه مراقبت 

از آن آشنا هستید؟ 

به چه نوع پوستی چرب گفته می شود؟
همان طور که می دانید پوست به طور اتوماتیک سبوم 
تولید می کند که نوعی محافظ طبیعی برای سطح خارجی 
پوست محسوب می شود.هنگامی  که ترشح سبوم از حد 
عادی فراتر می رود، پوست برق می زند و اصطالحا  گفته 
می شود که پوست چرب است.افرادی که پوست چربی 
دارند، معموال  بعضی از نواحی صورت مثل پره های 
بینی، چانه و پیشانی شان چرب تر از سایر قسمت هاست.
از آنجا که روزنه های پوست چرب گشادتر هستند، 
پوست همواره مستعد ابتال به بیماری ها و مشکالت 
گوناگون است اما داشتن چنین پوستی، برخالف باور 
عمومی ، مساله حادی نیست! زیرا پوستی که چرب است 
به واسطه الیه چربی، در برابر ضربات و عوامل محیطی 
مقاوم تر است.به عنوان مثال بروز چین و چروک در 
پوست  چرب در مقایسه با پوست خشک، دیرتر آغاز 

می شود و چه بسا که اصال دیده نشود.
این  چون  نباشید  نگران  دارید،  پوستی چرب  اگر 
به  والدین  از  معموال  و  است  ژنتیکی  کامال  مساله 
به ویژه  هورمون ها،  می رسد.درحقیقت  ارث  فرزند 
نوع  بارداری،  دوران  در  نیز  و  نوجوانی  سنین  در 
الکل  و  تنباکو  و همچنین مصرف  استرس  تغذیه، 

در تولید بیش از اندازه سبوم تاثیر چشمگیری دارند.
معموال توصیه می شود هنگام پاک سازی پوست چرب، 
مالیمت بیشتری به خرج دهیدزیرا پاک سازی شدید این 
نوع پوست، آن  را تحریک می کند و منجر به شکل گیری 
غدد چربی می شود چون در عمل، پوست برای مراقبت 
از خود در برابر تحریکات خارجی، سبوم بیشتری تولید 
می کند، بنابراین اگر پوست چربی دارید و نیز ماده ای که 
برای پاک سازی آن استفاده می کنید بیش از اندازه خاصیت 
پاک کنندگی دارد، قطعا مشکل از این نیز حادتر خواهد 
شد.این قضیه برای گوماژ یا همان الیه برداری نیز صادق 
است! زیاده روی در هر دو مورد، پوست را تحریک 
می کند و درنهایت تولید سبوم به اوج خود می رسد.از 
این رو به افرادی که پوست چربی دارند توصیه می شود 

تنها یک بار در هفته به گوماژ روبیاورند.

راهکارهایی برای پاک سازی پوست چرب
1. به منظور پاک سازی پوستتان، مقداری پنبه را به آب 
میسالر آغشته و پوست را تمیز کنید اما اگر تاکید دارید 
حتما صورتتان را بشویید، می توانید قبل از شستشو از 

ژل پاک کننده صورت کمک بگیرید.
2. از مرطوب سازی پوست غافل نشوید.پوست چرب، 
مانند پوستی که به آکنه مبتالست به مراقبت و مرطوب سازی 
نیاز دارد چون در غیراین صورت قطعا وضعیت از این 
جای  به  مرطوب سازی،   شد.برای  خواهد  بدتر  نیز 

استفاده از کرم های 
مرطوب کننده که 
نسبت  به  بافت 

دارند،  سنگین تری 
از مایع مرطوب کننده 

کمک بگیرید.
3. هنگام آرایش، از موادی 

استفاده  کنید که حجیم نباشند 
و ترجیحا پودری شکل باشند.توصیه 

می شود هنگام انتخاب کرم پودر، نوعی را تهیه 
کنید که حاوی مواد معدنی باشد.

راهکارهایی برای مراقبت از پوست چرب
معموال  بیشتر افرادی که پوست چربی دارند، با نحوه 
مراقبت از آن بیگانه اند.به طور معمول غالبا این نوجوانان اند 
که پوست چرب را تجربه می کنند پس قطعا با مشکالت 
آن کامال آشنا هستند.البته گاهی اوقات به دالیلی، عالئم 
پوست چرب در افراد باالی 25 سال نیز دیده می شود.
از میان این دالیل می توان به دالیل هورمونی، ژنتیکی 
و محیطی اشاره  کرد. منظور از دالیل محیطی، استرس، 
تغییرات آب و هوایی،  آلودگی هوا و نیز شرایط نامساعد 
جوی است.افزایش ترشح سبوم، کومدون های سیاه رنگ، 
روزنه های پوستی گشاد و نیز بروز کیست های کوچک 
چربی در سطح صورت، از عالیم پوست چرب محسوب 
می شوند. بدون شک کنار آمدن با معضالت پوست چرب 
کار آسانی نیست و صبر و حوصله بسیاری را می طلبد.
کمتر کسی پیدا می شود که جوش روی صورتش را 
نادیده بگیرد و نسبت به آن حساسیت نشان ندهد.معموال 
افراد، به محض اینکه احساس کنند پوست چربی دارند، 
ُمدام در صدد این هستند که با مواد گوناگون صورت را 
شستشو دهند، غافل از اینکه با این کار فقط به پوستشان 
آسیب می زنند، به شکل گیری جوش ها کمک می کنند و 
در یک کالم موجب ترشح بیش از حد سبوم می شوند. 

بایدها و نبایدهای برخورد با پوست چرب

شستشوی زیاد پوست موجب ترشح 
بیش از حد سبوم می شود

 دکتر بهروز باریک بین
متخصص پوست  

مراحل چهارگانه مراقبت از پوست چرب
1.نظافت پوست: حفظ بهداشت پوست، اولین شرط الزم برای داشتن 
پوستی سالم و باطراوت است.باید بدانید که رعایت این مرحله برای 
پوست های چرب حیاتی تر است چون معموال باکتری ها و روزنه های 
پوستی مسدودشده که در این نوع پوست به وفور دیده می شوند، 
دست به دست هم می دهند و درنهایت منجر به شکل گیری جوش ها 
می شوند که به هیچ عنوان خوشایند نیستند، بنابراین رعایت کامل 
بهداشت، سنگ بنای مراقبت از پوست چرب است. در این مسیر، 
پیشنهاد ما به شما این است که برنامه دقیقی برای پاک سازی پوستتان 
داشته باشید.به عنوان مثال خود را مقید کنید که روزی دوبار، صبح و 
شب، پوستتان را تمیز کنید.صبح هنگام، وقتی پوست را تمیز می کنید، 
درحقیقت سبوم تولیدشده در طول شب را از سطح پوست حذف می کنید.
پاک سازی شبانه پوست نیز به شما این امکان را می دهد تا از آلودگی هایی که 
در طول روز در سطح پوست تجمع می کنند، خالص شوید، بنابراین با این دو 
مرحله پاک سازی، پوست برای پذیرش مراقبت های دیگر آماده می شود. پوستتان را با 
ژل پاک کننده تمیز کنید.این ژل باید مخصوص برطرف سازی آلودگی ها از سطح پوست باشد و 

در تنظیم سبوم قابلیت باالیی داشته باشد.
2.مرطوب سازی: عده ای بر این باورند که پوست های چرب نیازی به مرطوب سازی ندارند، در صورتی که 
این یک باور اشتباه است! پوست های چرب هم مثل تمام انواع دیگر پوست، تشنه می شوند و نیاز به آبیاری 
دارند! شاید به نظرتان عجیب باشد ولی پوست های چرب نیز به همان اندازه پوست های دیگر با کمبود 
رطوبت مواجه می شوند. اگر پوست چربی دارید، پیشنهاد ما به شما این است که برای مرطوب سازی آن 
از ژل مرطوب کننده ای استفاده کنید که غنی از آب و چربی باشد و مهم تر از همه، با استفاده از آن پوستتان 
جوش نزند.هدف از استعمال این نوع ژل ها، آب رسانی به پوست و جلوگیری از مسدود  شدن روزنه های 
پوستی است. الزم به یادآوری است که ژل مرطوب کننده را باید صبح و شب استفاده کنید، آن هم بعد 

از پاک سازی معمول پوستتان...
3.الیه برداری: از الیه برداری پوست غافل نشوید و اجازه دهید پوستتان به قول معروف نفس بکشد.البته در 
انتخاب الیه بردار و نحوه اجرای آن دقت داشته باشید.با الیه برداری، روزنه های بسته شده پوست باز می شوند، 

اکسیژن رسانی به سلول های پوستی بهتر انجام می گیرد و درنتیجه پوست نرم تر و شفاف تر خواهد شد.
پیشنهاد ما به شما این است که نواحی صورت و گردن را یک بار در هفته الیه برداری کنید.فقط به خاطر 
داشته باشید که رمز موفقیت این کار، آرامش حین کار و نیز تداوم در انجام آن است.درواقع اگر حین 
الیه برداری فشار زیادی به پوست وارد کنید، این احتمال وجود دارد که غدد چربی سطح پوست در 

واکنش به این فشارها، سبوم بیشتری ترشح کنند و چربی پوست وخیم تر شود!
گوماژ انتخابی شما باید مختص پوست های چرب و غنی از اسید سالیسیلیک و مواد ضدعفونی کننده باشد.
4.مهربانی: شاید به نظرتان به کارگیری این واژه در حیطه بهداشت پوست عجیب باشد؛ اما توصیه ما به 
شما این است که با پوستتان مهربان باشید چون ما بر این باوریم که شرط الزم و کافی برای داشتن پوستی 

سالم این است که شما رفاقت و مهربانی با پوستتان را بلد باشید!
قبل از هر چیز باید این واقعیت را بپذیرید که پوست های چرب مملو از عیب و نقص اند اما هیچ می دانسته اید 
که این نوع پوست در مقایسه با پوست های دیگر، دیرتر پیر و فرسوده می شوند و نیز کمتر دچار چین و 
چروک خواهند شد؟ بنابراین بیاموزید که پوستتان را دوست داشته باشید، به بهترین شکل ممکن از آن 

مراقبت کنید و بعد از چند سال نتایج چشمگیر این دلسوزی ها و مراقبت ها را به تماشا بنشینید!

افرادی که پوست چربی دارند، ُمدام در صدد 
این هستند که با مواد گوناگون صورت را 

شستشو دهند، غافل از اینکه با این کار فقط 
به پوستشان آسیب می زنند، به شکل گیری 
جوش ها کمک می کنند و در یک کالم موجب 

ترشح بیش از حد سبوم می شوند



یادداشت سبز

که  کرونا  زمزمه های شیوع  اولین 
گوش  به  قبل  سال  بهمن  اواخر 
رسید، شهرداری تهران زباله گردی 
را ممنوع کرد تا جان افرادی که از 
این راه درآمدی دارند درامان بماند و تفکیک پسماند 
از مبدأ یعنی مخازنی که برای گردآوری پسماند  سر 
اغلب کوچه های شهر گذاشته شده، موجب انتقال 
ویروس نشود. این تصمیم باز هم یک مشکل اساسی در 
پایتخت را نشان داد؛ مخازن پسماندی که همشهری ها 

بدون تفکیک زابله های خود را درون آن می ریزند.
پیش از شیوع کرونا، قرار بود در برخی محالت تهران 
طرح گذاشتن مخازن به تفکیک یعنی پسماند خشک 
و پسماند تر گذاشته شود تا از همان ابتدا بار مالی و 
محیط زیستی بزرگی از دوش شهرداری یا بهتر بگوییم 

مردم شهر برداشته شود.
قرار بود اصول تفکیک پسماند به شهرنشینان آموزش 
داده شود. اقداماتی هم شد، اما اینطور که به نظر می آید 

هنوز قدم سراسری و مهم برداشته نشده.

اصل اول، آموزش
تمام راه حل هایی که در ادامه می آید یا تابه حال انجام 
شده و در بسیاری موارد به نتایج مطلوب نرسیده اند، 
به دلیل کمبود آموزش بوده. شکی نیست که بخش 
آموزشی  نظام  بر  عالوه  مردم،  آموزش  از  بزرگی 
برعهده صدا و سیماست که پرمخاطب ترین رسانه 

ایرانی محسوب می شود.
متاسفانه آموزش و پرورش و صدا و سیما قدمی 
اساسی برای آموزش مهارت های شهروندی برنمی دارد. 
فرزندان ما بسیاری از فرمول های ریاضی و فیزیک را 
در سال های نوجوانی می آموزند اما نمی دانند جداسازی 
پسماند یعنی چه و چرا باید در مصرف پالستیک 

صرفه جویی کرد.

قدم اول، تفکیک پسماند تر و خشک
برای داشتن شهری پاکیزه، جدا کردن پسماند تر و 
خشک اولین قدم است. همانطور که در ابتدا گفته 
شد، با شیوع کرونا بسیاری از برنامه ها دراین باره کنار 
گذاشته شدند و قرار شد دیگر تفکیک از مبدأ انجام 
نگیرد اما روزی که کرونا دیگر مشکل سالمت اول 
شهرهای ما نباشد، باید دوباره همه آن آموزش ها 

را به یاد آورد.
به یاد آوریم که پسماند خشک شامل انواع کاغذ و 
فلزات و پالستیک است و پسماند تر شامل انواع مواد 
غذایی که هر گروه را می توان با روش های علمی 
بازیافت کرد و دوباره به چرخه مصرف مفید بازگرداند.
کشورهای توسعه یافته برای جمع  آوری پسماندهای 
خود روشی دارند که اکنون در برخی شهرهای بزرگ 
ایران مانند اصفهان و شیراز این روش اجرا می شود و 
آن جمع  آوری پسماند از در منازل در روزهایی خاص 
است. به این معنی که ساکنان خانه پسماند تر و خشک 
را جدا می کنند و در شب های معینی و نه هر شب 
آنطور که در تهران انجام می شود، تحویل ماشین های 

جمع  آوری پسماند می دهند.
این کار عالوه بر کاهش هزینه های جمع  آوری پسماند 
خانگی که رقم هنگفتی از بودجه شهرداری ها را می بلعد، 
باعث جداسازی بهتر و اصولی تر می شود . درضمن باعث 
برچیدن پدیده زشت زباله گردی و انتقال بیماری های 
عفونی و غیرعفونی بین افرادی می شود که صورت 
غیراصولی هر شب بر سر مخازن پسماند شهری مشغول 

زیر و رو کردن محتویات آن هستند.
راه حل دیگر، گذاشتن مخازن پسماند خشک به تفکیک 
در هر محل و جمع  آوری پسماند تر از در منازل است. 
به این معنی که در هر محل مخازن پسماند خشک به 
تفکیک کاغذ و فلز و حتی پسماند الکترونیکی گذاشته 

شود تا شهروندان پسماندهای خشک خود را درون 
آنها بریزند. توجه به این موضوع بسیار مهم است که 
مراقب باشیم به هیچ وجه زباله خشک راهش را به 
کیسه زباله های تر پیدا نکند چرا که این موضوع بدان 
معنی است که زباله خشک قابل بازیافت نخواهد بود 
و سرانجامش محل دفن زباله خواهد شد. تا می توانید 

آب پسماند تر را قبل از دور ریختن بگیرید. 
از جمله آموزش ها در ارتباط با جمع  آوری درست 
پسماندها، کم کردن حجم پسماند تر با کاهش آب 
موجود در آن بود. شاید به نظر ما عجیب بیاید که حجم 
آب موجود در پسماندهایی مانند تفاله های چای تا چه 

حد بر وزن این پسماندها اضافه می کند.
دکتر حسین جعفری، رئیس اسبق سازمان مدیریت 
»سالمت«  با  اختصاصی  گفت وگوی  در  پسماند، 
دراین باره می گوید: »با تمهیداتی بسیار ساده می شود 
حجم زباله را کم کرد. این کار نه تنها جمع  آوری و دفن 
یا بازیافت آن را آسان تر می کند، بلکه باعث کاهش 
آلودگی زباله می شود. زباله  هرقدر آب کمتری داشته 
باشد زودتر تجزیه می شود. شیرابه کمتری از آن نشت 
می کندو آلوده کنندگی کمتری هم دارد.« وی برای این 
کار چند پیشنهاد ساده دارد: »تفاله چای را مستقیم 
درون ظرف زباله نریزید. با ریختن تفاله چای درون 
سبدهای کوچکی که در اغلب سینک های ظرفشویی 
منازل وجود دارد، می توان روزانه 200 تن از وزن 7هزار 
تنی زباله تهران کم کرد. خریدن سبزی پاک کرده به 
جای سبزی هایی که به شکل سنتی در میادین تره بار 
یا بیشتر مغازه های میوه فروشی عرضه می شوند هم 
می تواند تا میزان چشمگیری از حجم و وزن زباله های 

شهرمان کم کند.

شیرابه ها، آلوده ترین مایع دست ساز انسان
محل های دفن پسماند شاید مناسب به نظر بیایند اما 
تنها کاری که می کنند پنهان کردن حقیقت است. در 
تهران، زباله هایی که در این مکان ها دفن می شوند حدود 
10 میلیون متر مکعب شیرابه تولید می کنند - مایعی 
شامل آالینده هایی بسیار خطرناک که معموال راه خود 

را به محیط زیست پیدا می کنند.
 شیرابه هایی که از پسماندها به بیرون نشت می کنند، 
آلوده ترین مایع کره زمین هستند. در واقع، آالینده هایی 
که از شیرابه های محل های دفن زباله به وجود می آیند، 
تاثیرات وسیع و زیان آوری در زنجیره غذایی ما دارند. 
برای کم کردن این اثر، تا می توانید آب زباله ها را قبل 
از ریختن به سطل زباله بگیرید. با این کار هم از حجم 

زباله کم می شود و هم از میزان شیرابه آن. 

پالستیک ها، مشکل بزرگ جهان امروز
صبا رضاسلطانی، مدیر پسماند منطقه 14 تهران، درباره 
اثر سوء مصرف پالستیک می گوید: »برای اینکه تصوری 
از عمق این مشکل داشته باشید همین کافی است که 
طبق آمارها در حال حاضر هر دقیقه یک میلیون بطری 
پالستیکی یا همان پت در سراسر جهان فروخته می شود. 
این بطری های پرتعداد عمر بسیار کوتاهی گاهی چند 
دقیقه دارند و بعد دور انداخته و وارد محیط اطراف 
ما می شوندو روند تخریب را از همین لحظه شروع 
می کنند. هر چند این بطری ها ظرف چند دقیقه دور 
انداخته می شوند، 300 تا 500 سال وقت الزم است 

تا در طبیعت تجزیه شوند.«

در روند تجزیه پالستیک ها به طبیعت 
صدمه می زنند

توضیح  »سالمت«  خبرنگار  به  رضاسلطانی   
می دهد: »پالستیک ها پلیمرهایی هستند که از مواد 
نفتی گرفته می شوند و تجمع آنها در خاک، باعث 
تجمع شیرابه ها- مایعی که از زباله نشت می کند و 
از آلوده کننده ترین مایعات است- و افزایش بار مواد 
آالینده مانند فلزات سنگین سرطان زا می شود و خاک 
اطراف را به شدت آلوده می کند. شیرابه ها با ورود 
به آب های زیرزمینی، این آب ها را نیز آلوده می کنند 
و این چرخه ادامه پیدا می کند. آلودگی های شیرابه 

ریشه دوانی  و  رشد  مانع  کشاورزی  در خاک های 
محصوالت کشاورزی می شوند.«

همه پالستیک ها قابل بازیافت نیستند
او ادامه می دهد: »متاسفانه آمار مستقلی درباره مصرف و 
بازیافت پالستیک در ایران نداریم اما براساس آمارها هر 
ایرانی روزی 3 پالستیک را وارد چرخه محیط زیست 
می کند. اگر این 3 پالستیک در روز به 2 پالستیک 
برسد، باعث صرفه جویی ساالنه 800میلیون تن کیسه 
پالستیکی می شود که رقم چشمگیری است. کشور ما 
فناوری بازیافت سفره های پارچه ای که کاغذ به پالستیک 
چسبیده یا ظرف هایی که آبمیوه در آنها عرضه می شود، 

را ندارد. این اقالم قابل بازیافت نیستند.«

تنها راه نجات زمین مصرف کمتر است
روز  هر  آنها  تعداد  که  محیط زیست  فعاالن  برخی 
افزایش می یابد، عقیده دارند هر روش بازیافت یا 
مصرف بهینه ای تنها یک مسکن موقت است و تنها 
وجود  محیط زیست  حفظ  برای  قطعی  روش  یک 
دارد کمتر مصرف کردن. به نظر این افراد، نکته مهم 
این است که فرهنگ صرفه جویی باید جای فرهنگ 
مصرف را بگیرد چون هرقدر هم مواد بازیافت شوند 
یا ماشین های با بهره وری بهتر به بازار بیایند، باز هم 
روند تخریب ادامه دارد. اگرچه روش های بازیافت مواد 
به خصوص مواد پالستیکی هر روز پیشرفت می کنند، 
به نظر می رسد، تاکنون هیچ روش بازیافتی نتوانسته به 
مصرف سیری ناپذیر پالستیک غلبه کند و از آن پیشی 
بگیرد. تعداد کشورهای موفق در زمینه بازیافت زباله و 
مواد پالستیکی مانند سوئد که به طور کامل زباله های 
خود را بازیافت می کنند، شاید از عدد انگشتان دست 
فراتر نرود. به نظر می رسد بشر هنوز عمق بحران 
را درک نکرده است. آمریکا، بزرگ ترین تولیدکننده 
پالستیک در جهان است که با توجه به ناسازگاری با 
برنامه های زیست محیطی نمی توان امیدوار بود برای 

مهار این تولید قدمی بردارد.
دانشمندان عقیده دارند، بهترین روش برای حفظ 
محیط زیست، کمتر و درست مصرف کردن است. 
از آب و مواد غذایی گرفته تا  سوخت و پالستیک 

و کود و...

محیط زیست شماره هفتصدوپنجاه ویک  سه خرداد نودونه14

 مرجان 
یشایایی
منتخب 

شورایاری تهران

هشدار سبز

زنگ خطر از بین رفتن جنگل های ایران مدت هاست 
که به صدا درآمده. این نابودی را یا طبیعت رقم 
می زند یا انواع آفت ها و بیماری های درختان و 
بیشتر آدم ها به هزار و یک بهانه، از سودآوری و 
توسعه اراضی کشاورزی گرفته تا ایجاد اشتغال 
نابودی  پای  ...به  و  توسعه  و  افزوده  ارزش  و 
بزرگ ترین گنجینه های طبیعی و حتی اقتصادی 
کشورمان نشسته اند. آتش سوزی های عمدی یکی 
از روش های از میان بردن جنگل ها و تبدیل آنها 

به اراضی مسکونی یا صنعتی است.
فرمانده یگان محیط زیست کشور هفته قبل، ضمن 
تایید عمدی بودن برخی آتش سوزی ها در مناطق 
تحت مدیریت محیط زیست، زغال گیری و توسعه 
اراضی کشاورزی را مهم ترین دلیل آتش سوزی های 
عمدی دانست و گفت: »آتش زدن عمدی درختان 
بلوط با هدف به دام انداختن سنجاب  در دست 

بررسی است.«

جمشید محبت خانی چندی پیش در مصاحبه ای  
گفت: »با توجه به باال بودن میزان بارش های کشور 
در سال زراعی جاری شاهد تراکم و افزایش ارتفاع 
پوشش گیاهی در مناطق مختلف کشور هستیم که 
جای خوشحالی است ولی متاسفانه همین وضعیت، 
پتانسیل حریق را در مراتع و جنگل ها باال برده 
است.« وی به عمدی بودن برخی آتش سوزی های 
جنگلی اشاره کرد: »آتش سوزی های عمدی معموال 
با دو هدف انجام می شود؛ یکی گسترش زمین های 
کشاورزی و دیگری تولید زغال. متاسفانه در برخی 
مناطق کشاورزان با به آتش کشیدن درختان سعی 
می کنند آن را به زمین کشاورزی و معموال به 
زمینی برای کاشت گندم و جو تبدیل کنند. گروه 
دیگر هم دنبال تولید زغال هستند. این مشکل 
بیشتر گریبانگیر استان های کهگیلویه و بویراحمد، 
چهارمحال و بختیاری و لرستان است که عده ای 
متخلف درختان بلوط این منطقه را برای تولید 

زغال قطع می کنند. البته این موضوع در سال های 
اخیر تا حدی کنترل شده است.«فرمانده یگان 
حفاظت محیط زیست تاکید کرد:» برای جلوگیری 
از آتش سوزی های عمدی، هم به فرهنگ سازی و 
هم به توسعه مشاغل جایگزین نیاز است. طبیعتا 
در صورت تامین معیشت مردم محلی، این گروه ها 
سراغ قطع درختان و آسیب رساندن به محیط زیست 

نمی روند.«

مشکل تنها مردم محلی نیستند
هادی کیادلیری، رئیس انجمن جنگلبانی ایران درباره 

نابودی جنگل های ایران چندی قبل گفته بود:
»متاسفانه به بهانه های توسعه چنان دستبرد و دخالتی 
در جنگل ها داشتیم که وسعت این مناطق در طول 
سال ها رو به اضمحالل رفته است. ما چند برابر 
ظرفیت جنگل ها از آنها بهره برداری و بدون مطالعه 
علمی و کارشناسی مجوز تغییر کاربری و ویالسازی 

در این مناطق صادر کردیم. در طول سال های اخیر 
بخش عظیمی از جنگل های هیرکانی به واسطه 
حضور انسان به ورطه نابودی کشیده شده است. 
متاسفانه مسووالن و دستگاه های متولی نتوانستند 

مانع از سوءاستفاده و تغییر کاربری و ویالسازی 
سودجویان در این مناطق شوند و تنها جریمه نقدی 
اندکی برای این افراد در نظر گرفتند، در حالی که 
بخش انبوهی از این مناطق تغییر کاربری و اراضی 

دادند و ویالسازی در سطح بسیار گسترده داخل 
جنگل ها انجام شده و هتل ها و آپارتمان های 10 
طبقه ساختند و چهره زشتی در طبیعت ایجاد 
کردند. بزرگرا ه هایی در این مناطق احداث کردیم 
بدون اینکه به آینده این جنگل ها فکر کنیم و 
طبیعت را تکه تکه کردیم. روستاهای سنتی نیز 
جزیی از هویت جنگل های هیرکانی بودند که 
همه آنها را به اسم توسعه، رفاه و آسایش مردم با 
ساخت ویال و جاده به محلی برای خوش نشینان 
پایتخت تبدیل کردیم و فرهنگ سنتی روستایی 
مردم بومی جنگل هیرکانی را از بین بردیم، در 
حالی که اینها عامل جذب گردشگر در مناطق 

جنگل های هیرکانی بود.«

برای داشتن شهر پاکیزه شهروندان و شهرداری باید با هم موضوع پسماند را مدیریت کنند 

کرونا می رود، اما مشکل پسماند به جای خود باقی است

متاسفانه نه آموزش و پرورش و صداوسیما 
قدمی اساسی برای آموزش مهارت های 

شهروندی برنمی دارند. فرزندان ما بسیاری 
از فرمول های ریاضی و فیزیک را در 

سال های نوجوانی می آموزند. اما نمی دانند 
جداسازی پسماند یعنی چه و چرا باید در 

مصرف پالستیک صرفه جویی کرد

ما چندین برابر ظرفیت جنگل ها از 
آنها بهره برداری و بدون مطالعه علمی 

و کارشناسی مجوز تغییر کاربری و 
ویالسازی در این مناطق را صادر کردیم

جنگل های ایران در حال نابودی هستند

قاب سبز

 بهار فصل تخم گذاری پرندگان است؛  مواظب النه پرندگان باشیم...
عکس:  کامبیز بختیاری

رئیس مرکز ملی گرد و خاک: »یکی از عوامل فعال شدن کانون های 
گرد و خاک در کشورهای همسایه ایران سدسازی های کشور ترکیه 

است. این سدسازی ها مانع وقوع سیالب های طبیعی می شود. در کشور 
ما فعالیت کانون های داخلی گرد و خاک کمتر شده است.«

رعایت   با  طبیعت گردی  و  روباز  تفریحی  مراکز  بازگشایی 
دستور العمل های  بهداشتی. مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی: مردم می توانند با رعایت دستورالعمل های بهداشتی از 

مراکز تفریحی روباز، طبیعت گردی و کوهنوری استفاده کنند.

ژست گرفتن گرگ خاکستری - بیجار گروس. 
عکس: بهنام ختار/ اردیبهشت ۹۹



حس خوب

عکس و مکث

قبل از سوت پایان
حساب  خودمان  با  باید  روز  یک  
بهتر  شاید  حتی  کنیم.  کتاب  و 
باشد یک دفتر بیاوریم و در آن از 
خودمان  به  باید  که  حساب هایی 
به  بدهکاری هایمان  و  بدهیم  پس 
خودمان بنویسیم. دل را بزنیم به دریا 
و تا فرصتمان تمام نشده، چرتکه 
بیندازیم که چه کرده ایم و چه باید 
می کردیم. باید وقت بگذاریم و به 
کجا  که  دهیم  پاسخ  سوال ها  این 

بی رحم بوده  و چرا رنجانده ایم. 
از همه اینها مهم تر شاید این باشد 
بپرسیم چرا خیلی  از خودمان  که 
و  رنجاندن  از  نرنجیده ایم  مواقع 
دیدن رنجورها؟ چرا قلبمان از دیدن 
گرفتاری یک خانواده، شنیدن خبر 
گرسنگی و فقر و دیدن چهره آن 
هیچ وقت  چرا  نلرزیده؟  شهر  در 
به زندانی های مالی، بچه های کار، 
پرداخت  بضاعت  که  بیمارانی 
ندارند، خانواده های  درمان  هزینه 
بی سرپرست، بچه های پرورشگاه، 
ساکنان کهریزک و جاهایی مثل آن، 
بچه های محک و... فکر نکرده ایم؟ 
چرا گوش ها و چشم هایمان برای 
و  بسته  ضروری ترین ها  دیدن 
گامی  برداشتن  برای  قدم هایمان 

در حد توان، سست بود؟
با  وقت  یک  باید  که  باالخره 
خودمان روراست شویم و اعتراف 
اندوه و چقدر شادی  کنیم چقدر 
روز  یک  که  باالخره  ساخته ایم. 
باید حساب آنهایی که می توانستیم 
کاری برایشان انجام دهیم و انجام 
کنیم.  تسویه  خودمان  با  ندادیم، 
که  دربیاوریم  باید یک جایی سر 
در این دنیا چه بوده و چه کرده ایم، 
خودمان را بشناسیم و اعتراف کنیم 
اولویت هایمان چقدر مفید بوده و 

کجا کم گذاشته ایم. 
اگر شعله انسانیت هنوز در وجودمان 
باید  خاموش نشده باشد، باالخره 
دهیم،  انجام  را  کار  این  روز  یک 
قبل از اینکه به حساب مان رسیدگی 
شود. قبل از اینکه دیگر هیچ فرصت 

نباشد... جبرانی 

حرف آخر

معصومه خانم مادر دو کودک است 
که هنوز 6 بهار را هم ندیده اند اما 
تا خواست از دیدن کودکانه هایشان 
حظ دنیا را ببرد، نتایج بررسی ها نشان 
پزشکان  مبتالست.  سرطان  به  داد 
داده و گفته اند  انجام  نمونه برداری 
این خانم جوان به 6ماه شیمی درمانی 
نیاز دارد و باید هر هفته یک آمپول 
تزریق کند که قیمت آن تقریبا 6۰۰ 
هزار تومان است. پزشکان می گویند 
اگر درمان به موقع انجام شود، بهبود 
معصومه خانم حتمی است اما همسر 
این خانم پیک موتوری است و فقط 
۹۸۰ هزارتومان درآمد دارد که برای 
اجاره  تومان  هزار   3۰۰ پرداخت 
خانه و هزینه های خانه و دو فرزند 
کوچکشان هم کافی نیست چه برسد 

به هزینه های درمان مادر بچه ها. 
من و تو امروز می توانیم با کمک به 
این خانواده و کمک به نجات جان 
یک انسان و ماندن سایه مادری بر سر 
دو کودک، در دفتر محاسبه اعمال مان 
یک مثبت بزرگ به خودمان بدهیم. 
کافی است کمک نقدی خود را به 
کارت بانک پارسیان با شماره ۰756-
۸۰۰1-۰61۰-6221 به نام موسسه 
خیریه امدادگران عاشورا واریز کنید و 
با شماره تلفن75۹۸3۰۰۰ )داخلی2( 
 ۰۹1۹۸۰12677 همراه  شماره  یا 
تماس بگیرید. این خانم با کد 22721 
در موسسه امدادگران عاشورا شناخته 

می شود.

ستون آخر

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

به صفحه  www.salamat.ir مربوط 
فکرمثبت ارسال كنيد تا در اين صفحه 

با نام شما منتشر شود.

هر انسانی داستان و شیوه ای برای بیان احساساتش 
به  نسبت  عصبانیت  و  خشم  دادن  نشان  دارد. 
یک ابژه )مانند معشوق، پدر، مادر یا ...( بیانگر 
عشق به او است؛ البته گاهی فرد نوعی نماد از 
برایمان  که  ماست  زندگی  در  دیگری  شخص 
دیگر  روی  عصبانیت  و  خشم  یعنی  بوده؛  مهم 
یا  خودآگاه  علت  هر  به  که  است  عشقی  سکه 
ناخودآگاه ناکام مانده است. عامل ناکامی درون 

ما یا در بافت رابطه مان وجود دارد. 
گاهی حضور دیگری به قدر کافی نیست و میزان 
تعریف  ما  تجربه های  به  توجه  با  بودن  کافی 
ما  درون  از  بازدارنده ای  عوامل  می شود.گاهی 
نمی دهند  را  دیگر  فرد  به  شدن  نزدیک  اجازه 
می کنیم  فرافکن  او  بر  را  خودمان  از  خشم  یا 
بیرون  در  عاملی  و خشم  ناکامی  این  تحمل  تا 
بیابد.اگر در احساسات ما نسبت به فردی خشم 
نبود؛ یعنی نسبت به او بی تفاوتیم چون آن روی 

دیگر عشق، خشم است.

اگر زن یا مردی ما را عصبانی می کنند حتما باید 
عشق  بیابیم.  و  کنیم  جستجو  را  عشق  پای  رد 
به ابژه های مجازی مثل معشوق در دامن خشم 
مراقبت کننده های  یا  )والدین  اصلی  ابژه های  به 
یک  خودآگاه  در  بی شک  است.  نهفته  اصلی( 
دلیل محکم و موجه داریم ولی کمی ظریف تر 
که بنگریم، عامل جذاب دیگری می یابیم. ما به 
نوعی از او ناکام مانده ایم؛ یعنی یا راهی نداریم 
برای اینکه از او احساس دریافت کنیم یا او ما 

ناکام می گذارد.  را 
زندگی  تاریخچه  به  توجه  با  حس  این  جنس 
وجود  او  در  ویژگی  یک  است.  قابل بررسی  ما 
می رود  سویش  به  احساسی مان  انرژی  که  دارد 
او را در ذهنمان  ما عوامل دیگر شخصیت  ولی 
می سازیم و فرد مقابل را آن طور که می خواهیم، 
تصور می کنیم تا هدف احساسات سرکوب شده مان 
باشد. او می شود همان مادر یا پدر ناکام کننده و او 
را به فردی آزار دهنده و ناکام کننده تبدیل می کنیم. 

ما آدم ها یک روش در برخورد با تمام ابژه های 
با  را  داستان  یک  درنهایت  و  داریم  زندگی مان 
در  را  آنها  نتوانیم  اگر  و  می کنیم  تکرار  یک  هر 
تعبیرها و تحلیل های اتاق درمان وارد کنیم، جذابیتی 
به جای  ندارند. گاهی داستان عوض می شود و 
ناکارآمدی روش هایمان  از معشوق، علت  خشم 
را پیدا می کنیم ولی بدون تکرار و تجربه دردها 

به آگاهی عمیق حسی نمی رسیم.
رها کردن روش های گذشته بسیار دشوار است 
زیرا تنها روشی است که بلدیم ولی طی درمان 
یاد می گیریم نگاهی به آسیب های گذشته بیندازیم 
و دریابیم عوامل بیرونی تا این حد حال مان را 
بد نکرده اند و این ابزارهای ناکارآمد ما هستند 

ببینیم. آزار  باعث شده اند،  که 
زمانی که نسبت به فردی احساس خشم دارید، 
احساسات  است.  بیشتر  دقت  و  بازنگری  زمان 
انسانی نشانه های بسیار دقیق و عمیقی هستند تا 

ما را به سوی عمیق ترین تعارض ها سوق دهند.

 زهراسادات صفوی 

مناسبت ها، فرصت هایی ارزشمند برای اندیشیدن و مدیریت خود در جهت 
رسیدن به هدف های بزرگ هستند. با فرارسیدن روز عید فطر، غیر از شادی 
موفقیت در روزه داری و بندگی، شناختی عمیق تر از آنچه بود،  هست و باید 
باشد، می یابیم و سطح آمادگی و توانمندی خود را برای راهی که نرفته ایم، 
دوچندان می کنیم. بازخوانی چند تفکر درباره عید فطر، نگاه بهتری به ما 

خواهد داد:
1.انتظار تمام شدن ماه مبارک رمضان، فقط برای بازگشت به روال زندگی 
عادی، در همه ما وجود دارد. دوست داریم شرایط قبل و بعد از این ماه را 
دوباره تجربه کنیم، از بیدار شدن در سحر معاف باشیم، تغذیه ما بیشتر مادی 
باشد تا معنوی، دست از پرهیزها به گونه ای که در این ماه است،  بکشیم و 
روزمر گی را دوباره برگردانیم. این نگاه، در آموزه های دینی قابل سرزنش نیست 
ولی نگاه باالتری را در گفتار خوبان شاهدیم. در سخنی از پیامبر اعظم)ص( 
می خوانیم: »اگر مردم می دانستند که چه دستاوردهایی در ماه مبارک رمضان 

نهفته است،  آرزو می کردند این ماه، نه یک ماه بلکه یک سال  بود.«
2. عید فطر را بسیاری به معنای پایان در نظر می گیرند، در حالی که نگاه 
عمیق تر به ما می گوید این یک پایان ظاهری از مأموریتی یک ماهه و آغازی 
دوباره برای مراقبتی ژرف و پارسایی در لحظه های زندگی است. عید فطر، 
اعطای لوح تقدیر بندگی است تا پس از آن بهتر باشیم، نه اینکه به قبل از ماه 
ضیافت برگردیم. عید فطر خوشحالیم که مدال افتخار و لیاقت می گیریم برای 
روزهایی که گذراندیم و مهم تر از آن برای روزهایی که پیش روی ماست. 
این مهم زمانی ارزش بیشتری پیدا می کند که به پارسایی در خصوصی ترین 
لحظه های زندگی خود رهنمون می شویم و حضور و نظارت الهی را بر خود 

به خوبی احساس می کنیم.
3. ترک عادت همیشه موجب مرض نیست و در موارد زیادی موجب 
سالمت است. امروزه کتاب های زیادی برای مقابله با عادت های منفی نوشته 
می شود و سفارش های فراوانی داریم که از ما می خواهد هوس هایی مثل 
پرخوری، ولخرجی، پرحرفی، بی نظمی در امور زندگی و مانند آن را از خود 
بزداییم تا بتوانیم سبکبار به سوی کامیابی و موفقیت قدم برداریم. روزهای ماه 
رمضان، فرصت ویژه ای برای زدودن عادت های پیش گفته است و سالمت 
بدنی، روانی و معنوی آن را بعد از این ماه به خوبی درک می کنیم. روز عید 
فطر وقتی لب به غذا می بریم، متوجه هوشیاری ذهنی در این باره می شویم. 
همچنین بدن به گونه ای تنظیم شده که تمایلی به دریافت غذای اضافه بر 
نیاز اولیه ندارد،  سبکبالی را درک می کنیم و میل به دست کشیدن از غذا را 
به خوبی در خود احساس می کنیم. از این رو، عید فطر روز نهادینه سازی 

عادت های خوب و چرخش زندگی بر مدار سالمت همه جانبه است.
4.در سخنان معصومان آمده یکی از دستاوردهای روزه داری، رسیدن به 
حکمت است. نوری در وجود روزه داران می تابد که می توانند معنای زندگی 
را به خوبی درک کنند، مسائل پیرامون خود را به سمت مدیریت و حل کردن 
پیش ببرند، با آرامش و عقالنیت به مشکالت قدیمی تر نگاه بیندازند و این 
احساس که فهمی عمیق تر از همه جنبه های زندگی آنها را دربرگرفته ، به 
عنوان یک حس مشترک نمایان می شود. عید فطر، در یک تشبیه ساده، مثل 
تمام کردن پروژه پژوهشی است که در آن، به جواب تمام سواالت پژوهش 
دست یافته ایم و از هر بخش آن که جویا شوند، آمادگی پاسخ را در خود 
می یابیم. این شایستگی ذهنی و شخصیتی، آغاز تحولی تازه است که زمینه ساز 

موفقیت های بعدی خواهد بود.
5. وجود تابلوها و نشان ها در رسیدن ما به مقصد، سهم زیادی دارند. 
سرگردانی برای کسانی است که راه بلدی ندارند، نرم افزاری برای آنها نیست 
که پیمودن شان را در مسیر درست و سالم تا رسیدن به هدف طراحی و پیشنهاد 
کند. آنچه در روان شناسی از آن به معنای معنادهی به زندگی یاد می کنند، 
به خوبی در روزهای ماه مبارک تجربه کردیم و اراده ای تازه برای زندگی 
هدفمند در روز عید، وجودمان را سرشار کرده است. روز عید،  بازگشت به 
فطرت به عنوان نرم افزاری جامع و فراگیر برای یک زندگی هدفمند است. 
با یک ماه تالش، غبارروبی از فطرت به خوبی انجام و این سرمایه ارزشمند 
در وجود مان جانی دوباره می گیرد و برای یک زندگی خوب، به کار گرفته 
می شود. حرکت بر مدار فطرت، حرکتی مطمئن و نتیجه بخش است و آرامش 

و موفقیت همه جانبه را به ما ارزانی می کند.

عید فطر؛ پایان یا آغاز؟

4 بعد جسمانی، روانی، معنوی و  انسان دارای 
این  او،  پیچیده  در شخصیت  و  است  اجتماعی 

باشند. اثرگذار  یکدیگر  بر  می توانند  ابعاد 
سالمت روان فراتر از وجود نداشتن اختالل های 
روانی و رفتاری در شخصیت انسانی است. نکته 
مهم در این باره، وجود احساس امنیت ، کفایت، 
افراد  روزمره  عملکرد  در  توانمندی  و  آرامش 
است. انسانی که در روابط بین فردی خود احساس 
و  خواسته ها  نیازها،  می تواند  و  می کند  راحتی 
احساسات خود را آزادانه بیان کند، از بهداشت 

روان کافی برخوردار است. 
امروزه مشکالت بسیاری اعم از مسائل عاطفی ، 
تحصیلی  شغلی ،  استرس های  اعتیاد،  اقتصادی ، 
فردی  است.  را گرفته  زیادی  افراد  و... گریبان 
که سالمت روان دارد، در برابر محدودیت ها و 
احساس  می آید،  وجود  به  او  برای  که  مسائلی 
خود  مدیریت  و  واقع بینی  با  و  می کند  قدرت 

آنها را از سر راهش برمی دارد.

معنویت  معنای 
 عوامل بسیاری بر بهداشت روان اثرگذارند که 
یکی از آنها معنویت است. معنویت ، یعنی معنا 

داشتن و یافتن آن در زندگی.
 هر فردی در دورانی که زندگی می کند، برای 
افراد  برخی  البته  می کند،  ترسیم  معنایی  خود 
به  ندادن  اهمیت  و  تفکر  نداشتن  دلیل  به  هم 
هدف آفرینش خود، به حضور معنا در زندگی 
خود احساس نیاز نمی کنند. معنویت یعنی امید، 
هدف و آرامش داشتن.  هر انسانی در طول دوران 

زندگی خود معنویت را به طریقی معنی می کند 
باورهای  از طریق  به دست می آورد. عده ای  و 
اعتقادی و مذهبی و ارتباط با خداوند، عده ای 
دیگر از طریق ارتباط با طبیعت و ماورا، عده ای 

هم از طریق هنر و ...
معنویت یعنی اتصال و ارتباط با نیرویی فراتر از 
خود. زمانی که همه چیز در جای خود قرار دارد 
و انگیزه الزم برای حل مسائل خود داریم، همیشه 
برای  از خود  باالتر  قدرتی  از  گرفتن  کمک  به 
این صورت  به  نیازمندیم،  آرامش خاطر  کسب 
به  همواره  نیرویی  و  قدرت  یا  کسی  بدانیم  که 
ما توجه دارد، می تواند هدایتمان کند و توانایی 

حل مسائلمان را در مسیر درست دارد.

معنا دادن به زندگی
این امر از باورها ، افکار و خاطرات زندگی ما 
نشأت می گیرد. در یکی از موارد، فردی که به 
اعتقاد  خود  از  فراتر  نیرویی  یا  خداوند  وجود 
دارد، در تالش است که از طریق کسب کمال ، 
و  رضایت  احساس  تا  یابد  دست  نیرو  آن  به 
خرسندی بیشتری کند. همین اقدام باعث احساس 

فرد می شود.  برای  توانمندی 
مورد دیگر، این است که افرادی که ناکامی های 
و  کرده اند  تجربه  خود  زندگی  در  را  زیادی 
بینش منفی دارند،  احساس درماندگی دائمی و 
آرامش  معنویت و  آوردن  به دست  برای  راهی 
بر  عالوه  بنابراین  نمی گذارند  باقی  خود  برای 
کنار  خداوند  مانند  آرامش  منبع  یک  به  اعتقاد 
خود، تغییر زاویه دید و امیدوار بودن به زندگی 

که  آن  مثبت  جنبه های  به  کردن  نگاه  و  خود 
باعث شکستن چرخه عادت درماندگی می شود ، 

باشد . کمک کننده  بسیار  می تواند 
انسانی دیدگاه  و  معنویت 

 زمانی که آرامش و درنتیجه آن کاهش استرس ها 
تجربه  را  روانی و دردهای جسمی  رنج های  و 
می کنیم، حتی کاشت یک گیاه، پخت غذا ، مطالعه 
یک کتاب، رشد درونی، ارتباط سالم بین فردی، 
تفریح های کوچک و. . . می توانند بسیار لذت بخش 
حل  در  بیشتر  درونی  قدرت  احساس  و  باشند 

کنند. بین فردی خلق  ارتباطات  و  مسائل 

معنویت  موانع 
که  هستند  فکری  خطاهای  درگیر  افراد  برخی  
یکی  می شوند.  کافی  انگیزه  از  مانع  خطاها  این 
به  است؛  منفی  پیش بینی  مهم ،  خطاهای  این  از 
این صورت که فرد قبل از آنکه نتیجه عملی را 
در زندگی خودش مشاهده کند ، تصمیم گیری و 
قضاوت می کند که تاثیری در زندگی او نخواهد 
داشت بنابراین تفکر فرد این است که ورود مسائل 
معنوی به زندگی او تاثیر خاصی بر کاهش اضطراب 

و آسیب های روانی او نخواهد داشت.
است  مثبتی  تاثیرات  بعدی، کوچک نمایی  مورد 
که فرد در نتیجه حضور معنویت ، مشاهده می کند 
اما این خطای فکری باعث کمرنگ شدن نقش 
نسبت  آگاهی  و  شناخت  بنابراین  می شود  معنا 
به باورهای فکری نادرست می تواند به افزایش 
سالمت  بهبود  درنتیجه  و  زندگی  در  معنویت 

اثر بسیاری داشته باشد . روان افراد 

 کتایون خانجانی
روان شناس و زوج درمانگر ردپای خشم در عشق

نقش معنویت در سالمت روان ما

جامعه سالم

زیستن با ریتم زندگی و نه با آهنگ خشم
خشم از دیدگاه انسان ترکیب پیچیده از افکار، احساسات و بایدهایی است که 
او را به سمت اقدامی هدایت می کند. مجموع این ترکیب پیچیده »خشم« نامیده 
می شود. هسته اصلی مبارزه بیهوده با خشم، حمایت از خویشتن آسیب پذیر در 
برابر آسیب و درد و رنج با استفاده از خشم و سرزنش است. این کار نه تنها 
موثر نیست، بلکه مشکالت بی شمار دیگری را در زندگی ایجاد می کند. تایید 
افکار و احساسات خشم آلود همان گونه که هستند، دست برداشتن از مبارزه با 
خشم را آسان تر می کند. یادگیری تبدیل شدن به ناظری بی غرض، مهارتی است 
که رهایی از درد و رنج را برایمان به ارمغان می آورد.در واقع، خشم احساس 
طبیعی هر انسان سالمی است ولی پرخاشگری و رفتارهای خشونت آمیز، رفتار 
و عمل انتخاب شده کسی است که نیاموخته چگونه با افکار و احساسات خود 
برخورد کند. کتاب »زیستن با ریتم زندگی و نه با آهنگ خشم« ابزاری علمی 
برای کسانی است که خشم خود را راه حلی برای مواجهه با مساله می دانند یا 

آن را سرکوب یا کنترل می کنند یا بدتر از همه خشم خود را نادیده می گیرند.
درواقع، این کتاب مناسب کسانی است که می خواهند به جای مبارزه با خشم و 
دیگر احساسات آسیب زننده، یاد بگیرند آنها را بخشی از خویشتن خود بدانند و 
زندگی را بدون هیچ گونه قضاوت و ارزیابی در مورد خود یا محکوم کردن نفس 
خود ادامه دهند.این کتاب، اولین کتاب درباره خشم نیست که تالش می کند به 
افراد کمک کند تا احساس شفقت بیشتری 
نسبت به خود و دیگران داشته باشند. با 
خواندن این کتاب و انجام تمرین های ساده 
و مفیدش می آموزیم که چگونه مشفقانه 
به خشم خود نگاه کنیم تا بتوانیم از یک 
زندگی هدفمند و پرمعنا برخوردار شویم. 
این کتاب نوشته جورج اچ. ایفرت، متیو 
مک.کی و جان فورسایت، ترجمه دکتر 
علی صاحبی و مهدی اسکندری است و 
توسط نشر سایه سخن در 276 صفحه 

به چاپ رسیده است.

معرفی کتاب

کالم نو

 سارا حق بین

 ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر مرکز مشاوره مأوا

15فکر مثبت

 دکتر بهاره نوروزی
روان شناس، عضو انجمن روان شناسی ایران

شماره هفتصدوپنجاه ویک   سه خرداد نودونه
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برپایی کالس درس در جنگل با رعایت فاصله اجتماعی، جنگل حویق، تالش، گیالن. بسیاری از دانش آموزان در روستاهای ایران، به 
لیل نداشتن امکانات از آموزش آنالین محروم بوده اند، اما در برخی مناطق با همت معلمان و دانش آموزان، آموزش ادامه یافته است.



آمریکا  بهداشت  ملی  موسسه های   رئیس 
)NIH( می گوید این کشور آزمایش گسترده 
واکسن های در دست بررسی برای ویروس 
کرونا را در تیر ماه آغاز خواهد کرد تا معلوم 

شود کدام یک از آنها موثر هستند.
به گزارش آسوشیتدپرس فرانسیس کالینز، 
آمریکا  بهداشت  ملی  موسسه های   رئیس 
گفت: »دست کم 4 تا 5 واکسن احتمالی نتایج 
امیدوارکننده ای داشته اند و یک یا دو تا از این 
واکسن ها تا ماه ژوئیه )تیر ماه( آماده خواهند 
بود تا آزمایش های در مقیاس بزرگ روی آنها 
شروع شود. آزمایش روی سایر واکسن ها پس 
از آن انجام خواهد شد. این موسسه در حال 
همکاری با برخی از بزرگ ترین شرکت های 
داروسازی جهان برای ایجاد یک طرح جامع 

برای سازندگان واکسن است.
دولت ترامپ هم به طور جداگانه در حال 

بررسی طرحی برای تولید فوری واکسن های 
احتمالی حتی پیش از معلوم شدن نتایج نهایی 
تحقیقات است. هدف این طرح تولید ۳۰۰ 
میلیون دوز واکسن برای توزیع در آمریکا تا 

ماه ژانویه )دی ماه( است.
کالینز می گوید: »با وجود این تالش ها برای 
همه  واکسن،  تولید  به  بخشیدن  سرعت 
مالحظات درباره بی خطر بودن واکسن در 
نظر گرفته خواهند شد و دانشمندان به دقت 
عوارض جانبی احتمالی را بررسی خواهند کرد.«
در حال حاضر چند واکسن نامزدشده مراحل 
اولیه آزمایش را می گذرانند که شامل بررسی های 
کوچک روی افراد سالم برای تعیین بی خطر 
بودن واکسن و توانایی آن برای تحریک دستگاه 
ایمنی است. دو واکسن بیش از همه توجه ها 
را به خود جلب کرده است؛ یکی واکسنی که 
موسسه های  ملی بهداشت آمریکا و شرکت 

مدرنا آن را ساخته و دیگری واکسنی که دانشگاه 
آکسفورد در بریتانیا تولید کرده است.

به گفته کالینز، هدف از همکاری این است 
که هر واکسن بالقوه جدید به شیوه یکسانی 
آزمایش شود، نه اینکه هر شرکتی از روش های 
خاص خودش استفاده کند، به این ترتیب زودتر 
می توان به نتیجه رسید و امکان مقایسه دقیق 

میان واکسن ها هم فراهم می شود.

این همکاری که ACTIV )شتاب بخشیدن 
مداخالت درمانی و واکسن کووید-۱۹( نامیده 
شده، مانند چتری می ماند که هر سازنده واکسنی 
می تواند وارد آن شود، به شرطی که از مراحل 
آزمایشی مشابهی پیروی کند و در حالی که 
به نقطه جلب هزاران داوطلب برای آزمایش 
گسترده واکسن می رسد، پایگاه  داده هایش را 

در اختیار دیگران هم بگذارد.
یکی از پرسش های اصلی که باید به آن پاسخ 
داد این است که آیا کسانی مانند سالمندان و 
افراد دچار بیماری زمینه ای که بیشترین خطر 
دچار شدن به بیماری شدید کووید-۱۹را دارند، 

به واکسن پاسخ خواهند داد یا نه.
کالینز در این باره می گوید: »اگر واکسنی فقط 
در ۲۰ ساله ها موثر باشد ولی باعث حفاظت ۷۰ 
ساله ها در برابر ویروس کرونا نشود، نمی توان 

آن را موفق دانست.«

دوربين سالمت

کشف یک آنتی بادی که 
عفونت ویروس کرونا 

را مهار می کند

داروسازی  شرکت  یک 
آمریکایی می گوید آنتی بادی 
باعث  می تواند  که  یافته  را 
مهار صددرصدی عفونت با 
ویروس جدید کرونا شود.

به گزارش تک چرچ، شرکت 
داروسازی سورنتو جزئیات 
یک بررسی آزمایشگاهی را 
منتشر کرده که نشان می دهد 
در  توانسته  آنتی بادی  این 
پس  سلولی  کشت  یک 
مانع  انکوباسیون  4روز  از 
صددرصدی ورود ویروس 
سالم  سلول های  به  کرونا 

شود.
البته این نتایج هنوز باید مورد 
مستقل  کارشناسان  بررسی 
در  بررسی  این  گیرد.  قرار 
نه  شده،  انجام  آزمایشگاه 
بدن انسان، اما تحول مثبتی 
در کار این شرکت محسوب 
می شود که در تالش است 
آنتی بادی  »معجون«  یک 
حفاظت  باعث  و  کند  تهیه 
در برابر ویروس کرونا- حتی 
در صورت ایجاد جهش در 

آن- شود.

شرکت سورنتو اعالم کرده 
-STI این آنتی بادی به نام
شمار  میان  از  که   ۱4۹۹
آنتی بادی های  از  بسیاری 
در اختیار این شرکت یافت 
شده، می تواند مانع از اتصال 
ویروس  گل میخی  پروتئین 
با گیرنده هدفش در  کرونا 
سلول انسانی شود و به این 
ترتیب از ورود آن به سلول 

جلوگیری کند.
میزان  این  با  آنتی بادی  این 
نخستین  تاثیربخشی 
که  بود  خواهد  آنتی بادی 
دست  در  معجون  وارد 
ساخت این شرکت می شود. 
این معجون از شمار زیادی 
متفاوت  آنتی بادی های  از 
ساخته خواهد شد که توانایی 
پروتئین  اتصال  کردن  مهار 
را  سلول ها  به  گل میخی 
آنتی بادی های  دارند. وجود 
متفاوت در این معجون باعث 
خواهد شد حتی اگر ویروس 
در سرایت از فردی به فرد 
دیگر یا درون بدن یک فرد 
جهش پیدا کند، باز هم این 

دارو بر آن موثر باشد.
می گوید  سورنتو  شرکت 
آمیزه ای  تولید  بر  عالوه 
متفاوت  آنتی بادی های  از 
در  حفاظت  باعث  که 
گوناگون  سویه های  برابر 
کرونا  جدید  ویروس 
ساخت  دنبال  می شوند، 
دارویی بر اساس آنتی بادی 
STI-۱4۹۹ به عنوان یک 
هم  اختصاصی  داروی 
هست. البته هنوز باید منتظر 
کارآزمایی های  نتیجه  ماند 
بالینی این داروی بالقوه چه 

بود. خواهد 

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.

نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد بلند 
حرف زدن باعث تولید شمار کافی از قطرک های 
تنفسی آلوده می شود که بتواند ویروس کرونا 

را به دیگران منتقل کند.
به گزارش بیزنس اینسایدر، پژوهشگران با 
توجه به اینکه یک میلی لیتر مایع دهانی حاوی 
حدود ۷ میلیون ذره ویروس کروناست، در 
این بررسی تعیین کردند فقط یک دقیقه بلند 
حرف زدن می تواند بیش از ۱۰۰۰ قطرک  حاوی 
ویروس تولید کند. نتایج کار این پژوهشگران 
که در مجله »پیشرفت های آکادمی ملی علوم« 
آمریکا منتشر شده، همچنین نشان داد این 
قطرک ها می تواند تا 8 دقیقه یا بیشتر در هوا 
باقی بمانند. با اینکه انتشار انتقال ویروس 
جدید کرونا یا ویروس سارس-کوو-۲ از 
طریق قطرک های ایجادشده هنگام سرفه و 
عطسه کامال شناخته شده، این بررسی بر 
خطر ناقالن بی عالمت یا افراد آلوده پیش از 

عالمت دار شدن تاکید می کند؛ یعنی افراد دچار 
عفونت ویروس کرونا که احساس بیماری 
نمی کنند و می توانند ویروس را به دیگران 
می نویسند:  پژوهشگران  این  کنند.  منتقل 
»قطرک های تولیدشده هنگام صحبت کردن 
ناقالن بی عالمت ویروس سارس-کوو-۲ به 
طور فزاینده ای به عنوان شیوه محتمل سرایت 

بیماری در نظر گرفته می شوند.«
این بررسی همچنین نشان داد هر چه فرد بلندتر 
حرف بزند، شمار بیشتری از قطرک ها را تولید 
می کند اما این پژوهشگران یادآور شدند احتمال 
زیادی وجود دارد که حرف زدن معمولی هم 
باعث سرایت هواپخش ویروس در فضاهای 
دربسته شود.« نتایج این بررسی با تجزیه و تحلیل 

اخیر مراکز کنترل و پیشگیری بیماری های 
آمریکا )CDC( درباره شیوع ویروس کرونا در 
یک جلسه تمرین هم آوازی در ایالت واشنگتن 
در غرب آمریکا تطبیق می کند. از ۶۱ نفری 
که در این جلسه تمرین شرکت داشتند، ۳۳ 
نفر آزمایش مثبت پیدا کردند و ۲۲ نفر دیگر 

عالئم مشکوک بیماری را نشان دادند.
مراکز کنترل و پیشگیری بیماری های آمریکا در 
آن هنگام اعالم کرد: »خود عمل آواز خواندن 
ممکن است در سرایت ویروس از طریق ذرات 
تولیدشده هواپخش نقش داشته باشد و بلندی 

صدای افراد هم در این مورد موثر است.«
این بررسی جدید نشان داد اندازه قطرک های 
خارج شده از دهان افراد هنگام صحبت کردن 
پس از وارد شدن به هوا۲۰ تا 4۰ درصد کاهش 
می یابد. این پدیده باعث می شود این ذرات 
دیرتر روی زمین بیفتند و چند دقیقه ای در 

هوا معلق بمانند.

هفته  هر  کرونا  ویروس  عالئم  فهرست 
طوالنی تر شده و عالئمی از »انگشت کووید« 
گرفته تا »شوک سمی« به آن افزوده می شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، شیوع بیماری 
کووید-۱۹ ناشی از ویروس جدید کرونا که 
ابتدا با عالئم آشنای شبیه آنفلوانزا مانند لرز، 
سردرد و تب شروع شده بود، پس از ۳ ماه 
فهرستی از نشانگان ها را به وجود آورده که 
اغلب اندام های اصلی بدن را درگیر کرده اند.
ویروس جدید کرونا می تواند دستگاه ایمنی 
را به فعالیت بیش از حد وادارد و این واکنش 
به سلول های خود بدن هم آسیب می رساند.
جرمی روسمن، مدرس ارشد ویروس شناسی 
در دانشگاه کنت در این باره می گوید: »اغلب 
ویروس ها می توانند از دو طریق باعث بیماری 
شوند. ویروس ها ضمن تکثیر به بافت ها آسیب 

می رسانند یا اینکه فعال شدن دستگاه ایمنی 
بر مقابله با آنها به عنوان یک اثر جانبی به 
بافت های بدن آسیب می زند.« برای مثال، 
پزشکان گمان می کنند فعال شدن بیش از 
حد دستگاه ایمنی در مقابل ویروس جدید 
کرونا عامل بستری شدن بیش از ۱۰۰ کودک 
و نوجوان در هفته های اخیر در نیویورک، لندن 
و پاریس با عالئمی شبیه  »نشانگان شوک 
سمی« و »نشانگان کاوازاکی« باشد که در آنها 
دیواره های رگ های خونی ملتهب می شود 
و تب، استفراغ و در موارد شدید نارسایی 

اندام های حیاتی رخ می دهد.
تا به حال ۳ مورد مرگ در کودکان با این 
عالئم در ایالت نیویورک به این عارضه که 
اکنون »نشانگان التهابی چندسیستمی کودکان« 
نامیده می شود، مربوط شده و احتمال دارد 

دو مرگ دیگر در کودکان نیز در این ایالت 
در ارتباط با این نشانگان باشد.

کووید-۱۹ در بزرگساالن نیز در چند بررسی 
با عالئم مرگبار دیگری از جمله  پزشکی 
سکته مغزی، آسیب قلبی و تورم مغز مرتبط 
شده است.پژوهشگران در بخش اورولوژی 
دانشگاه پزشکی نانجینگ این هفته در مجله 
Nature Reviews بیماران کووید-۱۹ دچار 

عوارض شدید ادراری و آسیب حاد کلیوی 
را توصیف کردند. این پژوهشگران همچنین 
تغییرات شدید در هورمون های جنسی مردانه 
را در این بیماران گزارش کردند. آنها توصیه 
کردند: »مردان جوانی که می خواهند بچه دار 
درباره  کووید-۱۹  از  بهبود  از  پس  شوند 

باروری شان مشاوره بگیرند.«

عالئم آبشاری
آیا این گزارش ها به این معناست که کووید-۱۹ 
باعث ایجاد طیف گسترده  منحصربه فردی از 

عالئم می شود؟ نه، لزوما.
بابک جاوید، متخصص بیماری های عفونی 
در بیمارستان های دانشگاه کمبریج می گوید: 
»اگر بیمار بسیار شایعی داشته باشید، بعد حتی 

عوارض نادر به طور مکرر رخ خواهند داد.«

مهندسان در دانشگاه هاروارد و ام آی تی روی 
ساخت ماسکی حاوی حسگر کار می کنند که 
توانایی شناسایی ویروس ها از جمله ویروس 

کرونا را داشته باشد.
آزمایشگاه  اینسایدر،  بیزنس  گزارش  به 
مهندسی زیستی در ام آی تی )انستیتو مهندسی 
ماساچوست( در سال ۲۰۱4 میالدی شروع 
به تولید حسگرهایی کرد که بتوانند ویروس 
یک  روی  خشک  انجماد  از  پس  را  ابوال 
قطعه کاغذ شناسایی کند. گروه کوچکی از 
دانشمندان ام آی تی و هاروارد برای نخستین 
بار نتایج پژوهششان را در این باره در سال 
۲۰۱۶ میالدی منتشر کردند. از آن هنگام به بعد 
این دانشمندان این تکنولوژی را برای تهدید 

فزاینده ویروس زیکا تطبیق دادند.
اکنون آنها می خواهند این ابزار را دوباره برای 

شناسایی ویروس کرونا تطبیق دهند.
این گروه در حال ساختن ماسک هایی هستند که 
هنگامی که شخص دچار ویروس کرونا تنفس، 
سرفه یا عطسه کند، پیام های نورانی ایجاد کند. 
اگر این تکنولوژی موفق باشد، می تواند خطاهای 

سایر روش های غربالگری مانند اندازه گیری 
دما را تصحیح کند. این دانشمندان می گویند 
چنین ماسک هایی می توانند در فرودگاه ها و 
سایر محل های ترانزیت و نیز در اتاق انتظار 
بیمارستان ها به عنوان شیوه ای برای غربالگری 
مقدماتی افراد به کار بروند. حتی ممکن است 
افرادی را که به این شیوه شناسایی می شوند، با 
فرستادن فوری نمونه از لحاظ وجود ویروس 
آزمایش کرد. در شرایطی که مشکالت ناشی 

از کمبود آزمایش های تشخیصی و تاخیر در 
اعالم نتایج آن کار بسیاری از کشورها را در 
کنترل شیوع بیماری مشکل کرده، ابزارهایی 
که به سرعت بیماران را شناسایی کنند، اهمیت 
حیاتی خواهند داشت. این حسگرها از مواد 
ژنتیکی- DNA و RNA – تشکیل شده اند 
که به ویروس متصل می شوند. این مواد ژنتیکی 
با استفاده از روش انجماد خشک با دستگاهی 
به نام »لیوفیالیزر« که رطوبت آنها را جذب 

می کند، بدون اینکه آنها را غیرفعال کند، درون 
پارچه وارد می شوند. این مواد در این شکل 
می توانند در دمای اتاق برای چند هفته پایدار 
بمانند بنابراین ماسک های حاوی آنها ماندگاری 
باالیی دارند. این حسگرها برای فعال شدن به 
رطوبت نیاز دارند که از ذرات تنفسی ایجادشده 
از ترشحات مخاطی یا بزاق به دست می آید. 
همچنین حسگرها به توالی ژنتیکی ویروسی 
که قرار است آن را شناسایی کنند، نیاز دارند.
وقتی این حسگرها فعال شدند، در طول ۱ تا ۳ 
ساعت نور فلورسانسی را از خود بیرون می دهند. 
این نور برای چشم عادی قابل دیدن نیست اما با 
دستگاهی به نام »فلوریمتر« که نور فلورسانس 

را اندازه می گیرد، قابل تشخیص است.
این پژوهشگران از قبل حسگرهایی را ساخته اند 
که هنگام حضور ویروس از زرد به ارغوانی 
تغییر رنگ می دهند بنایران تغییر رنگ حسگرها 

هم می تواند یک گزینه باشد.
هدف این دانشمندان این است که تا پایان 
تابستان این ماسک های خاص را برای توزیع 

عمومی به مرحله تولید برسانند.

آمریکا آماده آزمایش گسترده واکسن های کرونا می  شود

بلند حرف زدن باعث سرایت ویروس کرونا می شود

عالئم ویروس کرونا همچنان افزایش می یابد

ماسکی که با شناسایی ویروس کرونا روشن می شود

خانمی در ورودی یک فروشگاه در بانکوک از یک ربات ژل ضدعفونی کننده 
 دریافت می کند.                  رویترز

یک مامور بهداشتی در شهری در اکوادور روی جنازه خانمی را که احتماال 
به علت کرونا مرده، می پوشاند.

    گتی ایمیجز

مردم در پارک ارم مراسم شب احیا را در ماشین برگزار می کنند.
                            گتی ایمیجز

پرستاران در کلمبو پایتخت سری النکا برای روز پرستار سلفی می گیرند.
EPA       

پرستاران در بیمارستانی در شهر ساالیانگ به مناسبت روز پرستار عکس می گیرند.
           گتی ایمیجز  

»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: مؤسسه  فرهنگی  ابن سینای  بزرگ

 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
 نشانی: تهران، ولیعصر، خیابان رضاییان، پالک 8  صندوق پستی: ۱4۱45-55۷

 دبیرتحریریه: علی مالئکه 
 تحریریه: سارا حسنلو،  فاطمه خالقی، مریم  منصوری، مرجان یشایایی

 ویرایش: منصوره قدمی  پشتیبانی فنی: اکرم سمنانی
    مشترکین،    روابط عمومی،     سازمان آگهی ها:     ۰۹۱۲۹۲4۳84۳

   تحریریه: ۰۹۱۲۹۲4۳84۳ 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

راهبه های ماسک زده وارد کلیسای سن پیترو در واتیکان می شوند که پس از 
قرنطینه بازگشایی شده است. 

AFP                     

نقشه سالمت

احتمال دچار 
شدن کهگیلویه 
و بویراحمد به 

سرنوشت کرونایی 
گیالن و مازندران/

ایسنا 

آمار مبتالیان به 
کرونا در خوزستان هنوز 

باالست/ایرنا
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