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 12پیشنهاد
به دختران برای
		 زندگی زیبا
صفحه 3

تغذیهسالمدر
شرایطترکاعتیاد
صفحه7

گزارش «سالمت» از احتمال
خطر بسته شدن پنجره
جمعیتی کشور

جامعه ایرانی
بهسمتکهنسالی
حرکت میکند؟

وقتی از کاهش رشد جمعیت در کشوری سخن
گفته میشود ،به این مفهوم است که آن کشور به
سمت پیرشدن و افزایش میانگین سنی در حال
حرکت است .روزگاری جوان بودن جمعیت
ایران یک امتیاز ویژه محسوب میشد اما برخی
آمارها و پیشبینیها نشان میدهد این احتمال
وجود دارد که ایران در آیندهای نهچندان دور به
کشوری پیر و کمتوان تبدیل شود ...صفحه2

خشم پدر ،صداي رومينا را
در گلو خفه كرد

جنگ قدرت در
دنياي مردانه!...
خشونتها و تعصبهاي فردي گاهي چنان
جامعه را فراميگيرند و بر آن سايه ميافكنند
كه حتي منجر به قتل ميشوند .قرباني اين
نوع خشونتها هم اغلب افرادي هستند
كه قبل از پناه گرفتن در جايگاهي مطمئن
چارهاي ندارند جز اينكه تن به اين تقدير تلخ
و غيرقابل گريز بدهند ...صفحه5

هشدار دکتر زهرا عبداللهی
رئیس دفتر بهبود تغذیه
جامعه وزارت بهداشت

درشرایط کرونا،
مصرف محصوالت
پرچرب ممنوع!

هفتهگذشتهمعاونتحقیقاتوزارتبهداشتنتایج
بررسیجهانیرامنتشرکردکهبیانگرباالبودنمیزان
چربیوفشارخونزنانومردانایرانیاست.ایندر
حالیاستکهبیشازنیمیازافرادباالی 18سال
کشورهمچاقهستندیااضافهوزندارند...صفحه8

چاقی کودکان ،نشانه ضعف
یا قدرت و مقاومت آنها در
ی نیست
مقابل بیمار 

چاقیکودک را
نشانه«قویبودن»
ندانید!

معموالخانوادههایایرانیضعیفبودنکودکرا
بااندازهوجثهاومطابقتمیدهندوتصورمیشود
کودکیکهچاقنیست،ضعیفاست...صفحه10

چهکرممرطوبکنندهایبرای
پوستمان مناسب است؟

باکرممرطوبکننده
پیری پوست را به
تعویق بیندازید
پوستیکهبهخوبیمرطوبشدهاست،
جلوهایبینظیردارد.بههمیندلیلانتخابکرم
مرطوبکنندهبسیارمهماست.امروزهدربازار
لوازمآرایشیوبهداشتیمرطوبکنندههاییبا
بافتهایمختلفموجوداست،اماچگونهمیتوان
مرطوبکنندهایمناسبانتخابکرد؟...صفحه13

هرآنچه که باید قبل از قدم
گذاشتن به کوه بدانیم

چگونه به کوه
برویم تا دچار
گرفتاری نشویم؟

این هفته قرار شده که من نیمچه تجربه خودم
را از کوه در سن  ۶۴سالگی اگر اساتید و
ورزشکاران سرور خودم اجازه بدهند با این قلم
قراضه ،خدمت راهیان کوه تقدیم کنم.امید که
قبول افتد .حرف این هفته در مورد افت و کاهش
و مدیریت انرژی در کوه است ...صفحه14
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سالمت در ایرانو جهان

شماره هفتصدوپنجاهوپنج سیویک خرداد نودونه

خبــر

استانیعاریازکرونانداریم/احتمالبرقراریدوبارهمحدودیتها
معاون کل وزارت بهداشت ،با اشاره
به روند کاهشی رعایت فاصل هگذاری
اجتماعی ،از احتمال بازگشت
محدودیتها خبر داد و گفت« :از
همه میخواهیم مردم را به استفاده
از ماسک و رعایت نکات بهداشتی
تشویق کنند تا مجبور به بازگشت به
شرایط قبل نباشیم».

یادداشت

درسهایی از کرونا

تا امروز چه چیزهایی از کرونا میدانیم؟
در واقع نمیتوان به طور دقیق زمان شیوع ویروس کرونا را مشخص کرد
اما میتوانیم بگوییم کرونا حدود  6ماه است که با ماست .ابتدا هیچ کس
موضوع را درست نمیشناخت .اواسط دی ماه سال  98گزارشهایی درباره
برخی عالئم عجیب و خطرناکی که دهها نفر از مردم یک شهر بزرگ چین
را مبتال کرده بود ،به گوش رسید که اغلب مردم دنیا با آنها ناآشنا بودند.
حاال بعد از گذشت  6ماه همه دنیا هم آن شهر بزرگ در چین را میشناسند،
هم نام بیماری را :ووهان اولین شهر چین که کووید 19-در آن شایع شد.
این روزها رسانهها پر از خبرهای مربوط به کرونا هستند .هرچند هنوز بسیاری
از رازهای این ویروس عجیب شناخته نشده ،دانستههای ما هم از کرونا کم
نیست .برخی از این دانستهها به این قرارند:
باید مدتی طوالنی با این ویروس زندگی کرد .کسی نمیداند ویروس چه
موقع از بین میرود و هنوز زمانی که بتوان واکسن یا درمان قطعی برای
آن کشف کرد ،معلوم نیست .کارشناسان عقیده دارند تا آن زمان ویروس
با ما خواهد ماند .حتما باید از ماسک استفاده کرد .حاال دیگر دانشمندان به
طور قطع عقیده دارند قطرات ویروس در هوا یکی از راههای مهم سرایت
بهخصوص در اماکن سربسته است .پس استفاده از ماسک باید یکی از راههای
اصلی جلوگیری از سرایت باشد .اقدام علیه ویروس بسیار هزینهبردار است.
ویروس کرونا در تمامی مراحل از تشخیص تا درمان هزینههای گزافی بر
دوش مردم و نظامهای سالمت کشورها تحمیل میکند .هر یک از این مراحل
بسیار هزینهبر هستند .گذشته از آن ضررهای اقتصادی حاصل از کووید19-
مانند اعمال قرنطینه هم بسیاری از اقتصادهای جهان را زمینگیر کرده .هنوز
به آزمایشهای مطلوب نرسیدهایم .هرچند تستهای کووید 19-هم از نظر
کیفیت و هم کمیت و روشهای نمونهگیری پیشرفت چشمگیری کرده ،هنوز
تا زمانی که بتوانیم بگوییم هر کس که میخواهد میتواند با روشی مطمئن
و قیمتی قابلقبول تست مربوط به کرونا را انجام دهد یا میتوانیم روزانه
صدها هزار نفر را مورد آزمایش دقیق قرار دهیم ،راه طوالنی مانده است.
ایمنی گلهای روشی مطمئن برای سالمت همگانی نیست .ایمنی گلهای یعنی
مردم به جز افراد آسیبپذیر مانند سالمندان یا بیماران مبتال به بیماریهای
زمینهای به طور عادی به زندگی خود بپردازند تا ابتالی طبیعی به ویروس
باعث ایمنی طبیعی افراد جامعه شود .هر چند ایمنی گلهای امیدبخش بود،
تجربه بریتانیا در افزایش ناگهانی مبتالیان و جانباختگان کووید ،19نشان داد  
نمیتوان مردم جامعه را به هوای ایمنی گلهای رها کرد.
عالئم ابتال به ویروس بیش از آن چیزی بود که حدس میزدیم .ابتدا کووید19-
بیماری تنفسی شمرده میشد و عالئمی هم که برای آن گزارش شد تنگی
نفس و درمان درنهایت استفاده از دستگاههای کمکتنفسی بود اما به تدریج
معلوم شد ویروس اعضایی مثل مغز ،کلیه ،کبد و دستگاه گوارش را هم آلوده
میکند و عالوه بر عالئم گفتهشده ،تب ،گلودرد و بدندرد و اسهال و نیز از
دست دادن حس بویایی یا چشایی از جمله عالئمی بود که پزشکان گزارش
کردهاند .سطوح آنقدرها آلودهکننده نیستند .با شیوع کرونا و انتشار اخبار
بررسیهای دانشمندان روی ماندگاری این ویروس روی سطوح ،ناگهان تب
ضدعفونی کردن سطوح بین مردم باال گرفت .به گفته دانشمندان ،ویروس
روی سطوح فلزی و پالستیکی تا  3روز میتوانست زنده بماند .بعضیها هر
سطحی را که لمس میکردند ،ضدعفونی میکردند .این آزمایشها اغلب روی
مواد ژنتیکی ویروس انجام گرفته ،نه ویروس زنده .امروزه دانشمندان به این
نتیجه رسیدهاند ،توان بیماریزایی ویروس زنده روی سطوح در کمتر از زمانی
که تصور میشد رو به کاهش میگذارد اما همچنان باید با استفاده از ماسک
و شستن مرتب دستها مانع از انتقال ویروس یه روی صورت شد.احتمال
جهش ژنتیکی ویروس زیاد نیست .وقتی ویروس وارد سلول زنده میشود
و درون این سلول تکثیر میشود ،در هر بار تکثیر هنگام کپی کردن ژنهای
ویروس اشتباهاتی رخ میدهد .به این اتفاقات که اغلب باعث کاهش عملکرد
ویروس میشوند« ،جهش ژنتیکی» میگویند .گرمای هوا ویروس را ضعیف
نمیکند .ممکن است گرما و رطوبت ویروس را ضعیف کند اما هنوز کسی
نمیداند این رطوبت و گرما باید تا چه حد باشد .موضوع دیگر شیوع باالی
ویروس در منلطقی از جهان مانند برزیل است که در حال گذراندن روزهای
تابستانی در نیمکره جنوبی هستند .اقدامات دیگر پیشگیرانه مانند کاهش
مسافرت ،افزایش فاصله اجتماعی ،بسته شدن مدارس ،لغو گردهماییها و
پوشیدن ماسک تاثیری بیش از گرما و رطوبت دارند.

به گزارش «سالمت» و به نقل از ایسنا ،دکتر ایرج حریرچی با بیان اینکه همه کشورها به
دلیل معیشت مردم مجبور به بازگشاییها هستند ،تاکید کرد« :مهمترین ابزاری که میتوانیم با
آن از انتقال بیماری جلوگیری کنیم ،ماسک است .افراد باید هنگام خروج از خانه از ماسک
استفاده کنند .مردم میتوانند از ماسک سهالیه یا ماسک خانگی هنگام خروج از منزل استفاده
کنند .برای تهیه هر دو نوع ماسک به قیمتهای مناسب ،دستوراتی از سوی رئیس جمهور به
وزارت صمت داده شده تا این کاالی بهداشتی در اختیار مردم قرار بگیرد .اگر همه مردم ماسک
بزنند و قطرات تنفسی فرد بیمار به سایرین نرسد میتوان از انتقال بیماری جلوگیری کرد».
معاون کل وزارت بهداشت ادامه داد« :فاصلهگذاری دو متری در مترو ،اتوبوس ،مغازهها
و ...محقق نمیشود .مردم نباید این موضوعات را شوخی بگیرند؛ پزشکان ،پرستاران
و کادر درمان ما فرسوده شدهاند .وقتی فردی در آیسییو بستری میشود ،لولهای به

گزارش «سالمت» از احتمال خطر بسته شدن پنجره جمعیتی کشور

جامعهایرانیبهسمتکهنسالیحرکتمیکند؟
وقتی از کاهش رشد جمعیت در
کشوری سخن گفته میشود ،به این
علی
ابراهیمی
مفهوم است که آن کشور به سمت
پیر شدن و افزایش میانگین سنی
در حال حرکت است .روزگاری جوان بودن جمعیت
ایران یک امتیاز ویژه محسوب میشد اما برخی آمارها
و پیشبینیها نشان میدهد این احتمال وجود دارد
که ایران در آیندهای نهچندان دور به کشوری پیر و
کمتوان تبدیل شود.
به گزارش «سالمت» ،جمهوری اسالمی ایران نیز مانند
بسیاری از کشورها در دهههایی از یک سده گذشته،
سیاستهای کاهش جمعیت را دنبال کرد و طی ۴۰
سال اخیر روند کاهشی را در رشد جمعیت داشت،
بهطوریکه در ۲دهه اخیر موضوع سالمندی کنار کاهش
شمار ازدواج و افزایش خانوادههای با جمعیت کمتر از
 ۴نفر ،بهعنوان یکی از چالشهای مهم جمعیتی مدنظر
قرار گرفته و به آن پرداخته شده است.
بر اساس آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال کشور
از سال  ۹۴تاکنون با کاهش نرخ موالید ،بحران کاهش
جمعیت و کاهش جمعیت جوان کشور روبهرو شدهایم.
کنار این موارد شاخص نرخ رشد جمعیت کشور که
یکی از مهمترین مؤلفههای جمعیتی است ،در دهه 90
روندی نزولی را در پیش گرفته است .نرخ رشد جمعیت
سال  ۱۳۹۰معادل29/1درصد بود و سال  ۱۳۹۵به 24/1
درصد نزول داشت و ب هرغم تمام تالشها و تاکیداتی
که عمدتا در سطح توصیه و سخنرانی و  ....بود و هیچ
زمانیبهیکسیاستمشخصکهدربرگیرندهحمایتها
و برنامههای عملیاتی برای ارتقای شاخص رفاه نرسید،
در سال  ۹۸نرخ رشد جمعیت کشور به کمتر از یک
درصدکاهشیافتتاجدیبودنبحرانکاهشجمعیت
گوشزد شود؛ بحرانی که تاکنون در ایران تجربه نشده.
بر اساس آمار امروز حدود  ۱۳میلیون نفر جوان در سن
ازدواج داریم که به دلیل مشکالت متعدد اقتصادی و
اجتماعی ،امکان تشکیل خانواده را ندارند و اگر هم با
همراهیوکمکوالدین،ازدواجکنند،نگاهشانبهفرزند
آوری چندان مثبت نیست .از سوی دیگر افزایش شمار
سالمندان مشکالت و تهدیدات زیادی را برای کشور
به دنبال خواهد داشت؛ بار مالی زیاد بر سازمانهای
بیمهای و حمایتی ،کاهش نیروی کار و افزایش نیروی
مصرفکننده ،بروز مشکالت اقتصادی به دلیل کمبود
نیروی مولد ،رکود ،کاهش توان تولیدی ،خالءهای
فرهنگی و تهدیدات امنیتی ،بخشی از این آثار است.
سهم جمعیت مولد یا بالقوه فعال از نظر اقتصادی (افراد
 ۱۵تا  ۶۴ساله) طبق سرشماری  ۱۳۹۵مرکز آمار ایران ،به
حداکثرخوددرسالهایاخیر(9/69درصدکلجمعیت
کشور) رسیده و باعث بهوجود آمدن پدیدهای شده
است که آن را «پنجره جمعیتی» نامیدهاند؛ پدیدهای که
حدودا از سال  ۱۳۸۰آغاز شده و تا حدود سال ۱۴۳۰
ادامه خواهد یافت.

فقط  ۲۵سال تا بسته شدن پنجره جمعیت
فرصت داریم
حامد برکاتی ،مدیرکل دفتر سالمت جمعیت و خانواده

حامد برکاتی ،مدیرکل
دفتر سالمت جمعیت
و خانواده وزارت
بهداشت :ایران بعد
از سال  ۱۴۲۵یا بازه
زمانی بین  ۱۴۲۰تا
 ۱۴۳۰پنجره جمعیتی
را از دست میدهد.
چه بخواهیم و چه
نخواهیم در حدود
سال  ۲۰۵۰میالدی
حدود  ۳۰درصد
جمعیتکشورسالمند
خواهد بود و کشوری
سالمندمیشویم

وزارت بهداشت در تعریف این مفهوم گفت« :پنجره
جمعیتیفرصتیاستکهنسبتجمعیتیکشورفرصت
جبرانورشدجمعیترامیدهد؛بنابراینپنجرهجمعیتی
تا زمانی باز است که بیش از دوسوم یا بیش از  ۶۶درصد
جمعیت بین  ۱۵تا  ۶۵سال باشند و جمعیت سالمند نیز
کمتر از  ۱۵درصد بوده و جمعیت کودکان نیز کمتر از
 ۱۰درصد باشند ».وی با بیان اینکه هنوز ما در این پنجره
جمعیتی قرار داریم ،اما با روند کاهش رشد جمعیت در
سال  ۱۴۲۵با  5سال کمتر یا بیشتر یعنی بین  ۱۴۲۰تا
 ۱۴۳۰پنجره جمعیتی بسته میشود ،افزود« :هنوز ۲۵
سال تا بسته شدن پنجره جمعیت فرصت داریم و اگر
این زمان را هم از دست بدهیم به یک کشور سالمند
تبدیل میشویم که باید همه توان و ظرفیت کشور را
صرف نگهداری و مراقبت از سالمندان کنیم و از روند
توسعه و پیشرفت عقب میمانیم».

برای اولین بار در تاریخ ایران نرخ رشد
جمعیت به زیر یک رسیده
وی افزود« :همین االن هم توان رسیدگی به سالمندان
را نداریم و اگر اقدامی انجام ندهیم ۲۵ ،سال آینده ایران
دچاربحرانجمعیتیبزرگیمیشود».برکاتیتاکیدکرد:
«رشد جمعیت به زیر یک رسیده است ،پنجره جمعیتی
رو به بسته شدن است و اگر نرخ جایگزینی جمعیت از
7/1کنونی به  5/1برسد به تله جمعیتی میافتیم و دیگر
امکان جبران از بین میرود».
برکاتی ادامه داد« :ایران بعد از سال  ۱۴۲۵یا بازه زمانی
بین  ۱۴۲۰تا  ۱۴۳۰پنجره جمعیتی را از دست میدهد.
چه بخواهیم و چه نخواهیم در حدود سال ۲۰۵۰میالدی
حدود  ۳۰درصد جمعیت کشور سالمند خواهد بود و
کشوری سالمند میشویم .کاری که از اکنون باید انجام
دهیم این است که زیرساختهایی برای زندگی سالم

گزارش اختصاصی «سالمت» از روزهای کرونایی تیم تراکتورسازی

سرمربی میگوید رعایت پروتکلهای بهداشتی در فوتبالشدنی نیست

ساکتالهامیمیگوید«:گفتهاندهر 5روز
یکبار باید از نفرات تیم تست گرفته شود.
مریم
عالیزاده
اگر مسابقات برگزار شود تا آخر باید این
تستها ادامه داشته باشد .هزینه هر بار
تست  35میلیون تومان میشود .همین االن  105میلیون پول
دادهایم ».نتایج تست سوم  PCRابتال به بیماری کرونا  6نفر از
اعضای تیم فوتبال تراکتورسازی مثبت شده است .یک مربی و
یک نفراز تیم پزشکی هم درگیر این مساله شدهاند .این مشکل
ممکن است به خانوادهها کشیده شود .در چنین شرایطی قرار
شده بعد از هفتهها تعطیلی ،مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران
از تیر ماه دوباره از سر گرفته شود .سرمربی تراکتورسازی
میگوید شاید به خاطر کرونا تیم تراکتورسازی از شرکت در
مسابقات انصراف بدهد تا اتفاقات بدتری نیفتد.
ساکت الهامی ،سرمربی تیم تراکتورسازی نگران است ،هم به
خاطر بازیکنان تیمش هم برگزار شدن مسابقات فوتبال .او
میگوید« :مسوولیت مسائل فنی با من است اما مالک باشگاه،
آقای زنوزی تصمیم گرفته که تیم از مسابقات انصراف بدهد.

طول 1/5متر و و قطر یک سانتیمتر از بینی او وارد میکنیم ،لولهای تنفسی وارد حلق
میشود ،برای کنترل ادرار سوند به بیمار وصل میشود و ...کسی که یک هفته در
آیسییو بستری باشد با این لولهگذاریها حدود  ۴۰درصد از بافت عضالنی خود را
از دست میدهد ،ریه او دیگر ریه قبلی نخواهد بود .وقتی ویروس را به سایرین منتقل
میکنیم ،ما هم درصدی در مرگ بقیه سهیم خواهیم بود».
در چند روز اخیر موارد مرگ 3رقمی را دوباره مشاهده میکنیم که باعث تأسف است
اما تمام مجموعه در تالش برای کاهش آمار موارد مرگ و میر هستند .ما در کل جنگ
تحمیلی  ۱۹۲هزار شهید دادیم پس ارقام 3رقمی برای مرگ ناشی از کرونا زیاد است.
فوت روزانه حدود  ۱۰۰نفر تقریبا میشود  ۱۰درصد از مرگهای ما ولی مطمئنیم
میتوانیم این رقم را کاهش دهیم.

باشگاه خصوصی است و از جیبشان هزینه میکنند .من هم
به عنوان کادر فنی قطعا از این موضوع پیروی خواهم کرد .ما
به شدت مخالف برگزارشدن مسابقات در این شرایط هستیم.
4-5تیمکهمثلتراکتورسازیخصوصیادارهمیشوند،مخالف
برگزاریلیگفوتبالهستندومیخواهندازمسابقاتکنارهگیری
بکنند .فوتبال جلسات مسووالن نیست که ماسک زد و فاصله
گرفت .مسووالن در فاصله  2متری ماسک میزنند اما مسابقه
برگزار میکنند .سرمربی تیم تراکتورسازی از نگرانیهایش در
باره ورزش در روزهای کرونایی میگوید« :االن تست  6نفر
مثبت شده .معلوم نیست شاید در دفعات بعدی این تعداد بیشتر
هم بشود».صحبتهایش درباره گرفتن تست از بازیکنان است
و اینکه هزینه هنگفتی روی دست تیم و مسووالنش گذاشته:
«اول که تست دادیم ،فقط تست خون بود .سه نفراز بچهها
مشکوک به کرونا بودند .بعد گفتند تست PCRمعتبرتر است.
بار اول خوشبختانه تست همه بچهها منفی شد .اما گفتند 5روز
یکبار باید تست گرفت .در تست سوم هم  6نفر مثبت شدند.
 4بازیکن ،یک نفر از کادر فنی و یکی از بچههای تیم پزشکی

که فیزیوتراپ است ».اگر قرار
باشد مسابقهای برگزار شود
بازیکنان باید تست بدهند تا
سالمتشانتاییدشود.ساکت
الهامیمیگوید«:گفتهاندهر 5روزیکباربایدازنفراتتیمتست
گرفته شود .اگر مسابقات برگزار شود تا آخر باید این تستها
ادامه داشته باشد .هزینه هر بار تست  35میلیون تومان میشود.
همین االن  105میلیون پول دادهایم ».سرمربی تراکتورسازی
از کمبود امکانات میگوید که رعایت پروتکلهای بهداشتی
را سختتر کرده است« :خیلی از تیمها این پولها را ندارند.
میگویند برای سفر تیم پرواز چارتر بگیرید .برای هر نفر
یک اتاق در هتل بگیرید .اینها مگر شدنی است .کدام یک از
تیمها این شرایط را دارند ».او تاکید میگوید در این وضعیت
شرایط بعضی تیمها بدتر از تراکتورسازی است« :شرایط مان
بهتر از بعضی از تیمهاست .دو ،سه تا زمین داریم .با نفرات
کمتر تمرین میکنیم .اما بازیکنان یک جا در رختکن لخت
میشوند .با هم تمرین میکنند .با این شرایط اصرار دارند که

سالمندان ایجاد کنیم تا نسل جوان بتواند به توسعه و
رشد کشور بپردازد .اگر این زیرساخت ایجاد نشود
دچار بحران میشویم .البته با تعاریف جهانی ممکن
است با توسعه خدمات سالمت سن سالمندی از ۶۰
تا  ۶۵سال مثال به  ۷۵سال تغییر کند ،اما درهرصورت
روزی به کشوری با جمعیت باالی  ۲۵تا  ۳۰درصد
سالمندمیرسیم».
مدیرکلدفترسالمتجمعیتوخانوادهوزارتبهداشت
به جمعیت سالمند کشور اشاره کرد« :در حال حاضر
 ۱۰درصد جمعیت ایران سالمند باالی  ۶۰سال است
و اگر با همین روند جلو برویم جمعیت سالمند ایران
در سال  ۱۴۲۵سنگی بر پای توسعه کشور میشود».
برکاتی  در مورد رشد جمعیت و نرخ فرزندآوری و
جایگزینی جمعیت در کشور اظهار داشت« :در ایران از
حدود سال  ،۱۳۸۵پنجره جمعیتی شروع شده است ،اما
اکنون رشد جمعیت در ایران به زیر یک درصد رسیده
است .عدد دقیق آن  ۹۶صدم درصد است و این برای
اولین بار در تاریخ ایران است که نرخ رشد جمعیت
به زیر یک میرسد .شاخص  TFRیا نرخ جایگزینی
جمعیت در ایران اکنون به زیر  1/7رسیده و اگر به 1/5
برسد گرفتار تله جمعیتی میشویم وضعیتی که دیگر
شاخصجمعیتنمیتواندساماندهیشود.البتهشواهد
این وضعیت نیز کامال آشکار است همه میدانند که
تعداد موالید و متولدان در کشور طی  4سال ( ۹۴تا )۹۸
از یکمیلیون و  ۵۷۰هزار نفر به یکمیلیون و  ۱۹۶هزار
کاهش یافته است یعنی  ۳۷۰هزار نفر از متولدان کشور
در سال کم شده است یعنی در سال  ۹۸نسبت به سال
 ۹۴حدود  ۲۵درصد کمتر تولد داشتهایم».
وی افزود« :شاخص جایگزینی جمعیت در سال ۹۴
حدود  11/2بود .سال  ۹۵به  2/08رسید .سال  ۹۶به
 98/1کاهش یافت .سال  ۹۷این شاخص  88/1شد و

بازیها برگزار شود .دلیلش را نمیدانم .صادقانه
بگویمهیچکسرعایتنمیکند».شرایطبازیکنان
شاید عادی باشد اما سرمربی حرفهای دیگری
هم میزند« :هیچ کدام از آنها عالئمی ندارند .نه
سرفه و تب و نه بدن درد ،هیچ عالئمی ندارند.
موقعیکهبهآنهاگفتندتستشانمثبتاستشوکه
شده بودند .برای اسکن ریه هم رفتهاند .یکی -دو
نفرشان مشکوک بودند اما بقیه مشکلی نداشتند.
قرار است برای اکو و نوار قلب بروند .سرتمرین نمیآیند و
فعال قرنطینه شدهاند .اعضای تیم هر  5روز یکبار تا آخر
مسابقات باید تست بدهند .قرار شد ورزشکاران و بازیکنان
تیمهای ورزشی با رعایت پروتکلهای بهداشتی تمریناتشان
را شروع کنند ».بیاحتیاطی در تمرین یا خارج از زمین ورزش
تستشان مثبت شده .الهامی میگوید« :همه این بازیکنان در
شرایط عادی سر تمرین آمدهاند .نمیدانیم کجا تستشان مثبت
شده .حتما یکی مریضی داشته .اصال شاید سر زمین گرفتهاند
یا در خانواده آنها کسی مشکلی داشته .این بازیکنان خانواده
هم دارند و سالمتی آنها هم تهدید میشود».
ساکت الهام میافزاید« :رعایت کردن پروتکلهای بهداشتی
در ورزش سخت است و در فوتبال شدنی نیست ».او به
تصمیمات برخی مسووالن معترض است« :ستاد ملی مبارزه

سال  ۹۸به  7/1رسید .یعنی هر خانم در سن باروری
درصورتیکه زنده باشد بهطور متوسط  7/1فرزند به
دنیا میآورد .عدد بینالمللی برای اینکه جمعیت فعلی
جایگزینشود،نرخجایگزینی1/2استکهرشدجمعیت
را به باالی یک میرساند .این عدد البته در کشورهای
مختلف متفاوت است و در کشور ما با توجه به میزان
باالی تصادفات و باالتر بودن مرگ کودکان و نوجوانان
به نرخ جایگزینی  2/2نیاز داریم تا ترکیب جمعیتی
فعلی حفظ شود».
مدیرکلدفترسالمتجمعیتوخانوادهوزارتبهداشت
به رشد جمعیت باال در دهه  ۶۰اشاره کرد« :جمعیت
مولد این دهه اکنون به سن میانسالی و به حدود ۴۰
سالگیرسیدهاندوبهزودیازسنباروریخارجمیشوند.
اگر سال  ۶۵را مالک قرار دهیم تعداد متولدان سال ۷۰
حدود  ۲۵درصد کمتر از سال  ۶۵است .سال ۱۳۶۰
حدود  5/10میلیون خانم در سن باروری داشتیم و
ساالنه دو میلیون و  ۴۰۰هزار نفر متولد میشد ،اما در
سال  ۹۸تعداد زنان در سن باروری به  ۲۲میلیون و ۴۰۰
هزار نفر رسید با یکمیلیون و  ۱۹۶هزار تولد و باید
بدانیم که جمعیت مولد کشور  5سال آینده باز هم کمتر
میشودزیراتعدادزنانبارورروبهکاهشاستدرحالیکه
تاکنون رو به افزایش بوده است ».اکنون بیش از  ۶سال
از ابالغ سیاستهای کلی جمعیتی از سوی رهبر معظم
انقالب میگذرد و با این اوصاف یقینا ساختار «پنجره
جمعیتی» همیشه به همین شکل باقی نمیماند و به
فعلیت درآمدن فرصت بالقوه جمعیتی مستلزم توجه
ویژه به نقش تغییرات ساختار سنی در چرخه عمر
اقتصادی و سیاستگذاری و برنامهریزی شایسته برای
بهرهگیری هر چه بیشتر از آن است؛ چراکه در حال
حاضر جمعیت ایران جمعیت جوانی است که بیش از
دوسوم آن در سن فعالیت و کار به سر میبرند.

با کرونا یا هیات دولت تشکیل جلسه میدهد .فاصله دو متری
را رعایت میکنند اما ماسک هم میزنند ولی در فوتبال این
چیزها رعایت نمیشود .مردم عادی هم میتوانند با رعایت
فاصله اجتماعی و زدن ماسک پروتکلهای بهداشتی را رعایت
کنند اما در ورزش و بعضی رشتههای ورزشی مثل فوتبال
نمیشود فاصله را رعایت کرد .بحث فیزیکی و درگیری
بازیکنان مطرح است ».آقای سرمربی از شرایط شهر تبریز،
وضعیتبحرانیدرروزهایکروناییوجانانسانهاییمیگوید
که برای حفظ آن در برابر ویروس کرونا فقط یک راهحل
وجود دارد« :هنوز شرایط خوب نیست .همان وضعیت بحرانی
را داریم اما نمیدانم چرا ترتیب اثر نمیدهند .قطعا جان انسانها
از همه چیز مهمتر است .شرایط تمرین کردن در روزهای
کرونایی خیلی سخت است .خانوادهام در تهران هستند .من
سرتمرین که میروم خیلی رعایت میکنم 3 .هفته است تهران
نیامدهام و فقط تلفنی با خانواده صحبت میکنم .شهر تبریز
در مرز هشدار قرار دارد اما مثل بقیه جاها و شهرهای دیگر
همه چیز عادی شده .مردم راحت زندگی عادیشان را میکنند.
اوایل اسفند ماه که همهگیری کرونا زیاد بود گفتند هوا گرمتر
بشود این بیماری کمتر میشود اما االن وضعیت بدتر شده.
شهرهای گرمسیر بیشتر درگیر شدهاند .باید فاصلهگذاری
اجتماعی را رعایت کنیم .فعال تنها راه همین است».

شماره هفتصدوپنجاهوپنج سیویک خرداد نودونه

به بهانه سوم تیر ماه (اول ذیالقعده) روز ملی «دختر»
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 12پیشنهاد به دختران برای زندگی زیبا
ابراهیم اخوی
روانشناس و مدیر
مرکز مشاوره ماوأ

 1مراقبسالمت
خود باشید!

وقتی حال خوبی داریم،
حاضریم از خودمان
مراقبت بیشتری بکنیم ولی زمانی که بیحوصلگی و بدحالی به
جان ما رخنه میکند ،گمان میکنیم هر نوع سرگرم شدنی مرهمی
بر دردهای ماست .برخی ارتباطهای بیحساب ما ریشه در مشکالت
روانی ما دارد .فرد افسردهای را تصور کنید که از ارتباطهای واقعی
فاصله گرفته و دلخوش به تلفن همراهی است که در کف دست او
جا خوش کرده است .از مدیریت زمان منصرف شده و تمام تالش
خود را برای آرام گرفتن به هر روشی به کار میبندد ولی هر چه
وقت بیشتری سپری میشود ،بیحوصلگی فزونتری محاصرهاش
میکند .در دنیای واقعی هم گاهی از سرخوشی بیمارگونه خود دست
به رابطههای خطرناکی میزنیم که خودمان هم تعجب میکنیم یا
آنقدر احساس تنهایی بر ما چیره میشود که حاضر میشویم بر
هر دیوار شکستهای تکیه کنیم .این نوسانهای خطرناک میتوانند
گاهی سرنوشت ما را تحت تاثیر قرار دهند .اگر بپذیریم اندکی از
چاشنی جوگیر شدن را داریم ،وضعیت جدیتر هم خواهد شد.
پیشنهاد :روانشناسان میگویند تمام تالش خودتان را بکنید تا
همیشه تعادل روحیه در شما حفظ شود .زمانی هم که حال خوبی
ندارید ،سعی کنید تنها نمانید .برای تصمیمهای مهم خود فرصت
بیشتری به خودتان بدهید و تمرین کنید در این شرایط ،تصمیمتان را
دوبارهخوانی کنید .همیشه فردی را به عنوان پایگاه عاطفی سالم برای
خود در نظر بگیرید تا زمان بیحوصلگی یا عصبانیتهای ویرانگر،
بتوانید احساسات منفی و مثبت خود را با او در میان بگذارید .مادر،
یکی از اعضای خانواده ،دوست امین از جنس خودتان یا گاهی
انس با خداوند و در میان گذاشتن مسائل با پروردگار ،میتواند این
حال خوب و هماهنگ را در شما ایجاد کند.

 2به آسمان نگاه کنید!

دنیای زیبای نوجوانی ،سکوی پرشی است به سمت معنویت .دل
ما بیقرار خداوندی است که وجود ما از او سرچشمه میگیرد و
به خواست او زندگی میکنیم .گرایش ما به معنویت ،هدیهای است
که خداوند در نهاد ما گذاشته و مانند دعوتنامهای است که ما را به
سوی خدا و خوبیها فرامیخواند .یکی از ستونهای موفقیت همین
مأنوس بودن با خداوند ،قرآن ،مسجد ،پیامبر و اهلبیت ایشان و یاد
شهدایی است که در آسمان معنویت از بقیه پیشی گرفتند .دل ما
میتواند بانکی از سرمایههای معنوی باشد که در فراز و فرودهای
زندگی از پسانداز آن به خوبی بهره ببریم.
پیشنهادها:
 .1ایمان ما با آگاهی رشد میکند .هر قدر اطالعات بیشتری درباره
دین و معنویت دینی داشته باشیم ،الگوهای معنوی را بشناسیم و
برای کسب دانش دینی وقت بگذاریم ،به موفقیت بیشتری دست
پیدا میکنیم.
 .2زندگی و محیطی که در آن هستیم ،نقش زیادی در روحیه معنوی
ما دارند .مراقب دوستان خود باشیم و آنهایی که همسفر خوبی برای
سفر معنوی هستند را جدیتر بگیریم.
.3میانهروی را از یاد نبریم تا بتوانیم برنامههای معنوی را در بلندمدت
با عالقه بیشتر انجام دهیم.
 .4باهوش باشیم و کارهای زیادی که میتوانند سرعت معنوی ما
را بیشتر کنند ،شناسایی و اجرا کنیم .یادمان باشد معنویت در دل
زندگی خوب جا دارد.
 .5یک برنامه معنوی نیاز به تمرین و پیگیری دارد .میتوانید برخی
کارها را به صورت قانون منظم در زندگی خود پیاده کنید.
 .6در مسیر معنوی هم ممکن است تلههایی وجود داشته باشد.
مراقب معنویتهای تقلبی که بعضیها آن را ادعا میکنند ،باشید.
 .7برای تقویت روحیه اخالقی و معنوی خود هر چند وقت یکبار،
به دیدن کسانی بروید که این مسیر را با موفقیت سپری کردهاند.
 .8با کارشناس معنوی مرتبط باشید تا اطالعات درستتری داشته
باشید و در دامهای این مسیر گرفتار نشوید.

 3رژیم ارتباطی بگیرید!

یکی از دغدغههای دوران نوجوانی ،حفظ تناسب اندام و روآوردن
به رژیمهای غذایی برای فرار از اضافه وزن است .خیلی از دختران
نوجوان ترجیح میدهند از لذت خوراکیهای خوشمزه صرفنظر
کنند تا ظاهری شیک و مورد توجه داشته باشند .آیا تاکنون فکر
کردهاید که رژیم گرفتن فقط درباره تغذیه نیست و میتوان در
زمینههای دیگر هم از خود مدیریت نشان داد؟ میانهروی در هر
یک از مسائل روزمره ،نشان طالیی است که زندگی عاقالنه به گردن
ما میآویزد و از ما افرادی موفق میسازد .هر قدر کنترل بیشتری
روی خود داشته باشیم ،احساس رضایت بیشتری میکنیم و هر جا
که احساس کنیم توان مهار کردن خودمان را نداریم ،شکایتهای
درونی فعال میشوند .این خودکنترلی از سادهترین تا مهمترین
مسائل زندگی را در برمیگیرد؛ از نخوردن آنچه که خیلی دوستش
داریم تا نظارت روی درسخواندن.
پیشنهاد :در برقراری ارتباط با دیگران به هر شیوهای که باشد،
رژیم بگیرید .معنایش چند قانون ارتباطی ساده ولی مهم است؛
با هر کسی ارتباط نداشته باشید .برای رابطههای خود قانون
تعریف کنید .به محض مشاهده زیادهروی در رابطه ،آن را
مدیریت کنید .به نظر اهل فن مانند والدین در رابطهها توجه
کنید .برای خودتان ارزش قائل شوید و از ارتباط با کسانی که
هیچ سنخیتی با شما و اصالت خانوادگیتان ندارند ،بپرهیزید
و مراقب رابطههای سمی باشید تا سالم بمانید .نه گفتن به
پیشنهادهای ارتباطی که به تشخیص شما میتواند مشکلساز
باشد ،یکی از مهارتهای دوستداشتنی است که با آن احساس
قدرت میکنید و توان مدیریت شما را روی خودتان نشان میدهد.
دخترانی که از این توانایی برخوردارند ،آرامش بیشتری دارند و
در نگاه دوستانشان شخصیت قابلاحترامی پیدا میکنند؛ برخالف
نوجوانانی که دروازه دلشان را برای هر رابطهای آماده کردهاند و

 8مدیر خودتان باشید

زمانی به نشاط نزدیک میشویم که احساس کنیم تسلط خوبی روی
افکار ،احساسات و رفتارهای خود داریم .این تسلط هم تصادفی
نیست و نیازمند تمرین و برنامه است .میتوانید از سادهترین کارهای
روزمره خود شروع کنید .به اندازه غذا بخورید .نوع غذایتان را از
میان سفرهای که روبروی شما پهن شده ،انتخاب کنید .تا میتوانید
از غذاهای ساده استقبال کنید و با مصرف میوه و سبزی ،آرامش
بیشتری به خودتان بدهید .مصرف غذاهای حاضری و فستفودها
شما را ناآرام میکند .مراقب باشید خوشمزه بودن آنها شما را بیقرار
نکند .کمی مانده به سیر شدن ،دست از خوردن بکشید .پراکندگی
خوابتان را درست کنید .خوب خوابیدن ،نقش مهمی در کارنامه
تحصیلی و رفتاری شما دارد .برنامهریزی کنید که شبها حتما زود
بخوابید و کارهای درسی را در طول روز به سرانجام برسانید .خواب
روز سود زیادی برای شما ندارد ،اگر از ضررهای آن بگذریم .منظم
خوابیدن هم یکی از شرایط مهم بهداشت خواب است .هر روز
ورزش کنید و با تحرک کافی به سالمت خودتان یاری برسانید.
پیادهروی یا ورزش در منزل ،از فعالیتهای سادهای هستند که شما
را شاداب میکنند .تفریحاتتان را تنظیم کنید و فهرست کارهایی

به دلیل اعتماد به نفس پایین ،میترسند با کنار زدن یک رابطه،
تنها بمانند و مورد تایید قرار نگیرند.

 4خودتان را باور کنید!

همه ما اعتمادبهنفس را در گردونه ذهنمان بارها چرخاندهایم و
دوست داریم این ویژگی را در خود ایجاد کنیم .تصمیم خوبی
است و منطق درستی هم دارد؛ یعنی واقعا اعتمادبهنفس یا همان
خودباوری ،به دستآوردنی است و میشود با تمرینهایی به ارتقای
آن کمک کرد .الزم است با افزایش خودباوری برای استفاده از
توانمندیهای خدادادی اقدام کنید.
در گام نخست ،تصوری که از خود دارید را بررسی کنید .بخشی از
تصور ما درباره خودمان ،به اظهار نظر دیگران برمیگردد که ممکن
است درست نباشد و تنها برداشت کوتاهی از شخصیتمان را به
ما انتقال داده باشند .مثال اگر به خاطر اشتباه در پاسخ به یک مساله
ریاضی به شما گفته باشند هوش ریاضی ندارید ،همان اشتباهی
است که گاهی به عنوان یک برچسب نادرست به پیشانی شما
میچسبد .سعی کنید با شناخت درست از خود ،این برچسب را
برای همیشه جدا کنید.
گام دوم شما این است که هدفهای کوچکی را تعریف کرده و
برای به دست آوردن آنها برنامهریزی کنید ،مثال تصمیم بگیرید
امتحان هفته آینده را با نمره بیشتری نسبت به آزمون قبلی پشت
سر بگذارید یا اراده کنید هنگام عصبانیت در مقابل مادر ،خودتان
را کنترل کنید و با سکوت از آن رد شوید.
گام سوم شما میتواند رفاقت با دوستان دارای خودباوری خوب
باشد .البته یادتان باشد ممکن است شما هم در برخی زمینهها
اعتمادبهنفس باالیی داشته باشید ولی از آن خبر ندارید .ارتباط با
چنیندوستانیبرایشمامانندآینهعملمیکنندومیتوانیدزیباییها
و کمبودهای خودتان را در آن ببینید.
گام چهارم تمرین تسلط بر خود در زمینههای مدیریت زمان ،نحوه
درس خواندن ،ارتباط با دیگران ،درست حرف زدن ،مدیریت استفاده
از فناوری و دیگر ابزارهای سرگرمکننده است .با تقویت فرماندهی
روی خودتان ،خودباوری بیشتری را تجربه کنید.

 5حقیقت و مجاز را بشناسید!

ما یاد گرفتهایم تفاوت جدی بین واقعیات و تخیلهای خود
قائل شویم ولی یاد نگرفتهایم در ارتباط هم این گونه باشیم.
گاهی تصور میکنیم دنیای مجازی ،مجازی است و کسی ما را
نمیشناسد و هیچ وقت هم نخواهد شناخت .تنها وجه اشتراک
ما ،همگروه شدن در یک شبکه اجتماعی است؛ غافل از اینکه
تجربه دیگران چنین حرفی را اثبات نمیکند .دنیای مجازی اصال
هم شوخیبردار نیست و مشکالتی که میتواند برای ما رقم بزند،
مثل دنیای واقعی و حتی جدیتر از آن است .ما در دنیای ساختگی
خودمان ،اوال یاد میگیریم به راحتی دیوارهای ارتباط را برداریم تا
در گام بعدی آن را در محیط اجتماعی تکرار کنیم و ثانیا به گمان
اینکه حیاط خلوتی پیدا کردهایم ،خودمان را از پوشش روانی و
محافظهای شخصیتی تهی میکنیم و به راحتی ویترین میشویم
برای همه سارقان جواهرات! حیاط خلوتی با دیوارهای شیشهای
که هم به راحتی شکسته میشوند و هم به راحتی دیده میشویم.
پیشنهاد :تمرین کنید تمام قانونهایی که در دنیای ارتباط فعلی با
دیگران دارید آنها را در دنیای مجازی هم داشته باشید .عکسهای
مناسبی برای پروفایلتان انتخاب کنید و در این زمینه سادهاندیشی
و گمان اینکه تنها دوستانمان سراغ تصاویرمان میروند را کنار
بگذارید .در ادبیات نوشتاری هم مراقبتتان را بیشتر کنید و از
واژههای احساسی که کشاننده دیگران است ،بپرهیزید .اگر فردی
به مخالفت با شما برخاست یا به هر روش دیگری سعی داشت
شما را به میدان گفتوگو و نبرد نوشتاری بکشاند ،مقاوم باشید
ی شما
و از وسوسهها پیروی نکنید .ورود افراد به حریم خصوص 
در محیطهای مجازی را نوعی بیاحترامی بدانید ،نه فرصتی برای
سرگرمی! و نکته آخر اینکه از حضور نابهنگام در شبکههای
مجازی بپرهیزید تا پیامهایی مثل احتمال تنهایی ،دنبال دوست
گشتن و بیهدفی و سرگردانی را به راهزنان قافله مخابره نکنید.

 6دعای خیر پسانداز کنید!

حضرت معصومه (س) از با فضیلتترین
یباشد.ایشاندختر
بانوانخانداناهلبیت(ع)م 
ی کاظم (ع) و خواهر تنی امام رضا (ع) از
امام موس 
پرهیزگارترین زنان شیعه بودهاند .مرقد ایشان در شهر قم
واقع است و در روایات بر فضیلت زیاد زیارت ایشان تاکید
بسیاری شده است .حضرت فاطمه معصومه (س) در روز
اول ذیقعده سال  ۱۷۳هجری ،در شهر مدینه چشم به جهان
گشود .پدر بزرگوار او امام موسیکاظم(ع) امام هفتم
شیعیان و مادر گرامی ایشان نجمه مادر بزرگوار امام
یباشد .در ایران والدت با سعادت
رضا(ع) م 
حضرت فاطمه معصومه (س) را
«روز دختران» مینامند.

وقتی صحبت از پسانداز میشود ،اول یاد
پولهایی میافتیم که خرج نکردهایم ولی
ذخیره کردن شکلهای متنوع دیگری
میتواند داشته باشد که کمتر به آنها توجه
میشود .شما ممکن است با مطالعه پیوسته به
خزانه لغات خود اضافه کنید ،با یادگیری مطالب
جدید ،قدرت پردازش اطالعاتتان را افزایش دهید،
ت کردن ،سرمایه عاطفی را در دل دیگران ایجاد
با محب 
کنید و با تالش در انجام دستوراتی که خداوند از شما
انتظار دارد ،ذخیرهسازی معنوی را دنبال کنید .شکارچیهای
باهوش زیادی هم بین شما پیدا میشوند که دنبال دعای خیر
دیگران برای خودشان هستند؛ یعنی کارهایی انجام میدهند که خود
را در سفره دعای دیگران حاضر کنند .باهوشترین آنها دنبال دعای
پدر و مادران خود هستند که با دسترسی به آن ،به میانبری عالی
برای رسیدن به موفقیتهای بزرگ رسیدهاند.
پیشنهاد:بیشازهرفرددیگریرویدعایپدرومادرتانسرمایهگذاری
کنید .تالش کنید با تغییرات مثبتی که در خود ایجاد میکنید ،دعای
آنها را نصیب خودتان کنید .همین که برای راضی کردن آنها کوشش
کنید ،مروارید دعای آنها هم در صدف زندگی شما قرار خواهد
گرفت .خود را در جایگاه کسی ببینید که میخواهد آرامشی عمیق
را از زندگی خوب و محترمانه کنار والدین تجربه کند .این آرامش
ناشی از خرسندی پدر و مادر مانند چتری سایهبان شماست و
از پیشامدهای ناگوار جلوگیری خواهد کرد .غرور در برابر پدر
و مادر و راهاندازی نبرد قدرت با آنها به هیچ وجه مسیر درستی
نیست و از همان اول با شکست روبرو میشود .شما هر نقشهای
برای شکوفایی خود بریزید ،حتما باید با مهر رضایت والدینتان به
سرانجام برسد؛ پس خودتان را آماده تغییرات بزرگی کنید که سودی
سرشار را ارزانی شما خواهد کرد .فرصت را از دست ندهید و با
برنامهریزی درست به سمت این پس انداز ماندگار حرکت کنید.

َ 7محرم بمانید!

این روزها با نقل و نباتهایی که از سوی شبکههای اجتماعی به
دنیاینوجوانیریختهمیشود،گاهییادمانمیرودجنسماچیست
و عیارمان چند است .بعضی نوجوانها در این بازار شلوغ حسابی
خودشان را گم میکنند و روزمرگی و تجربهگرایی بیهدف را
جایگزین خودیابی میکنند .رسیدن به هویت مشخصی که بدانیم
که هستیم ،چه میکنیم و قرار است چه بشویم ،خیلی جدیتر از
آن است که فکرش را میکنیم .بخشی از این هویت به دختر و پسر
بودن مربوط میشود که االن و آینده به پذیرش صددرصد آن نیاز
داریم .برخی دخترها در حوض نقاشی پسرانه خودشان را رنگ
میکنند و احساسات و روحیه مردانه دارند .شما از حرف زدن
و نحوه لباس پوشیدن آنها به خوبی درک میکنید به جاده خاکی
هویت جنسیتی خودشان زدهاند و هر چه دیرتر به جاده اصلی
برگردند ،از جهت رشد شخصیت ،ضرر بیشتری خواهند کرد.
پیشنهاد :برای تقویت حس دخترانه خود وقت بگذارید .فهرستی
از کارهایی که به شما چنین احساسی را میدهد ،جلوی خود
بگذارید و بهترین آنها را انتخاب کنید .حتما حواستان هست
فهرست انتخابی باید استاندارد باشد و قرار نیست هر کاری
که چنین احساسی را تولید میکند ،در انتخابهای شما قرار
بگیرد .فراگیری هنرهای دخترانه ،گفتوگو درباره خود ،عالقهها
و احساسات ،ابراز محبت به دوستان همجنس خود ،رشد روحیه
مراقبتکنندگی از خود و دیگران ،داشتن هیجان برای رسیدگی
به کسانی که دوستشان دارید به ویژه پدر و مادر ،نوازشگری
نسبت به بچههای کوچکتر منزل ،ارتباط با طبیعت لطیف و رو
آوردن به پرورش گل و گیاهان دلخواه خود ،پختن غذای مورد
عالقه ،خواندن رمانهایی که احساس خانم بودن را در شما تقویت
میکند و نیز پرداختن به خاطرهنویسی به عنوان پایگاهی برای ثبت
اتفاقهایدرونی،بخشیازپیشنهادهایتقویتحسدخترانهاست.
مطالعات مجالت دخترانه هم در این فهرست قرار میگیرند که
االن مشغول آن هستید .در دنیای دخترانه خودتانَ ،محرم بمانید.

روحیهشماکمکمیکنند،شناساییکنید.
که به بهتر شدن
به بهداشت بدنتان اهمیت بدهید .نظافت شخصی رابطه مستقیمی با
سالمت و نشاط دارد .هر روز چند دقیقه را در سکوت و تفکر درباره
خود بگذرانید .میتوانید بعد از نماز عشا یا قبل از خواب این کار
را انجام دهید .زمانی که فرصت فکر کردن به خود را پیدا میکنید،
میتوانید برآورد درستی از عملکردتان داشته باشید و پیش از آنکه
دیگران برای شما حساب و کتاب کنند ،خودتان را مورد ارزیابی قرار
دادهاید .مدیریتتان را خودتان برعهده بگیرید و از آن لذت ببرید.

 9مهربان و مقتدر باشید!

مهربانی ،ویژگی مثبت و جذابی است که میتواند رابط ه ما با دیگران
را به بهترین نمره نزدیک کند و آرامش سرشاری از آن نصیب ما
شود .دوره نوجوانی ،از نظر عاطفی آمادگی بیشتری برای جذب
محبت دیگران داریم .همچنین عالقه بیشتری برای دوست داشتن
دیگران در ما ایجاد میشود .برخی به خوبی از عهده مدیریت
این نیاز برمیآیند ولی نوجوانهایی هم هستند که از این ویژگی
دچار دردسر میشوند .مثال به جای محبت کردن ،گرفتار منتکشی
میشوند و به جای تشخیص آدمهای مناسب برای دوست داشتن،
به بیراهه کشانده میشوند.
پیشنهادها:
 .1افرادی که از طرف آنها باتری عاطفی شما شارژ میشود را
شناساییکنید.
 .2پس از شناسایی ،رابطه را تحلیل کنید .آیا میزان ارتباط استاندارد
است یا در رابطه خود دچار کمکاری و اضافهکاری شدهاید؟
 .3ورودیهای نامناسب را مسدود کنید .ممکن است دوستانی
داشته باشید که از شما یک شخصیت وابسته میسازند یا از دروازه
محبت به شما ،پیشنهادها و توقعات اضافی را تحمیل میکنند.
 .4دوستیهای ممنوع را هم بدانید و از آنها فاصله بگیرید .گاهی
در قالب یک دوستی نادرست ،مسیر زندگی ما تغییر منفی میکند.
 .5بیشترین انرژی عاطفی خود را برای کسانی هزینه کنید که
وجودتان از آنهاست و اشتراک زیادی با هم دارید .اول پدر و مادر
و بعد سایر اعضای خانواده خودتان در اولویت هستند.
 .6نسبت به رابطههایی که زیانشان بیشتر از منفعتشان است،
مقتدر و مقاوم باشید .یاد بگیرید چگونه از مهارت نه گفتن برای
گریز از چنین زیانهایی استفاده کنید.
 .7خودتان را دوست داشته باشید تا بتوانید دوستان بهتری را جذب
کنید .زمانی که رابطه شما با خودتان خوب نیست ،ممکن است
افراد بد زیادی را برای دوستی انتخاب کنید!
 .8انعطاف منطقی داشته باشید .صداقت را با جدیت جمع کنید،
نه با سادهلوحی.
.9خوشبین بودن یک امتیاز است ولی سادهلوحی یک نقطه ضعف.
درباره انتخابهای خود با افراد آگاه مشورت کنید.
 .10با نزدیک شدن به خداوند ،پاسخ کاملتری به نیازهای عاطفی
خود خواهید داد.
 10منتکشی ممنوع!
مهرطلبی ،واژهای است که به ظاهر معنای آسانی ندارد ولی بسیار
سادهتر از آن است که تصور میکنید؛ ساده ولی بسیار مهم .یک رابطه
خوب ،زمانی است که دو فرد همجنس بر اساس شباهتهایی که به

یکدیگر دارند ،آن را به صورت مساوی ایجاد و هر کدام به سهم خود
در پیشبرد آن رابطه وفادار هستند .مثل شما و دوست همکالسیتان
که به دلیل عالقه زیاد به درسخواندن و شباهتهای فکری که با
هم دارید ،ارتباطی هدفمند را از سر گرفتهاید و مشورتهای درسی
را در بستهبندی رفاقت با هم دارید .تا زمانی که این رابطه برابر
پیش میرود و شما برای دوست خود احترام کافی را قائل هستید،
مشکلی پیش نمیآید ولی اگر یکی از شما دو نفر تصمیم بگیرد
این رابطه را تمام کند و طرف دیگر به ادامه ارتباط اصرار داشته
باشد ،رابطه از وضعیت سالم خارج شده و به حالتی تبدیل میشود
که به آن منتکشی میگویند .دختران مهرطلب ،کسانی هستند که
به هر قیمتی شده میخواهند دیگران آنها را دوست داشته باشند
و برای این کار هزینههای گزافی پرداخت میکنند .درنهایت هم
وقتی به دلشان مراجعه میکنند ،از اینکه چنین شخصیتی دارند،
از خودشان بیزار میشوند.
پیشنهاد :برایاینکهدرداممهرطلبینیفتید،الزماستشناختخوبی
از خود و شخصیتتان داشته باشید .شما هم مثل دیگران محترم
هستید و امتیازهایی دارید که االن آنها را فراموش کردهاید .نگاهی
به اظهارنظر مثبت خانواده ،دبیران ،دوستان زیرک و خویشاوندان
درباره خودتان بیندازید تا یادتان بیاید میزان ارزشمندی شما چقدر
است .نترسید! در دام خودستایی نمیافتید ،این تمرین فقط برای
یافتن مرواریدهایی است که در وجود شما نهفته است و باعث
میشود به صورت افراطی دیگران را شایسته دوستی بدانید .با یافتن
ویژگیهای مثبت خود ،دوستی را انتخاب کنید که به شکوفایی و
تقویت این امتیازها کمک کند ،نه اینکه با منتکشی خودتان را به
بازار حراج عاطفهها بفرستید.

 11مدیریت تلفن همراه را یاد بگیرید

ابزارها،برایخدمتبهآدمهاساختهشدهاند.قرنهاستدانشمندان
در اندیشه ساخت وسیلههایی هستند تا زندگی را آسانتر کنند
و قدرت مانور انسانها را افزایش دهند .تلفن همراه نیز از
ابزارهایی است که با هدف افزایش و راحتسازی ارتباط ما
با دیگران طراحی شده است .گاهی این قانون ساده به فراموشی
سپرده میشود و ما به جای نگاه هدفمند به این تحول ارتباطی،
از آن وسیلهای برای سرگرم شدن خودمان و از دست دادن
فرصتهای طالیی نوجوانی ساختهایم.
پیشنهادها:
تالش کنید دنیای مجازی را در خدمت خود بگیرید و استفادههای
مفیدتان را از این فضا فناورانه داشته باشید.
مجذوب جذابیتها و زیباییهای این دنیا نشوید بلکه با نگاهی
آگاه وارد آن شوید و از آن هدفمند استفاده کنید.
اگر با اطالعات کافی وارد این بازار شوید ،ضرر کمتری خواهید
کرد ولی اگر جوگیر دوستان و اطرافیان خودتان شوید ،پول ،زمان و
استعداد زیادی را پای این ناآگاهی خواهید گذاشت.
الزماستبدانیدازدنیایمجازیچهمیخواهید،اینخواستنهای
شما به چه میزان است و چه کمکی به شما برای رسیدن به هدفهای
مهمتان میکند.
هرکسیمراقبخودشاستومابهآنمیگوییم«:خویشتنبانی».
این ویژگی سبب میشود اسیر خواستههای بیانتها نشوید.
تکافیبرایاستفادهبهترراداشتهباشید.گوشیهایهوشمند
مهار 
قابلیتهای مفید زیادی غیر از سرگرمی دارند که میتوانند بخشی
از رفتار حرفهای شما را تشکیل دهند.
یکی از اشتباههای پررنگ در استفاده از دنیای مجازی بهویژه
شبکههای اجتماعی این است که برخی برای پر کردن تنهاییهای
خود سراغ این فضا میروند ،در حالی که با غرق شدن در چنین
فضایی ،تنهاتر میشوند و لذت ارتباط مستقیم را از دست میدهند.
فضای مجازی برای پرکردن تنهایی ما ساخته نشده و روح
تشنه ما نیازمند ارتباطگیری با آدمهای خوب و دوستداشتنی
اطرافمان است.
تالش کنید چند برابر حضور در دنیای مجازی ،حضورتان را در
دنیای واقعی مثل تحصیل ،معنویت ،یادگیری مهارتهای دخترانه
و مانند آن بگذرانید.

 12هدف داشته باشید!

گمشدن در امواج زندگی آن هم در دوره نوجوانی ،قصه تازه و
ناآشنایی نیست .البته خیلیها پس از آرام شدن دریا به راحتی خود
را به ساحل میرسانند و آرام میگیرند ولی ممکن است برخی خیلی
دیر ساحل را بیابند یا قبل از رسیدن به آن ،طعمه شوند .زمانی که
هدف مشخصی برای خود نداریم و زمان خالی برای ما به عنوان
یک دردسر تعریف میشود ،احتمال دارد به صورت خودکار اسیر
ارتباطهایی بشویم که سر از ناکجاآباد درمیآورند و زمانی سر بلند
میکنیم که دیگر سربلند نیستیم! نداشتن برنامه در روزهایی که سراغ
ما میآیند ،ما را بیحوصله میکند .یکی از سختترین سکانسهای
زندگی ما زمانی است که خیره به ساعت در حال شمردن ثانیههایی
هستیم که بخشی از زندگی ما را با خود میبرند .در این شرایط،
ممکناستناخواستهدیگرانرامتوجهبیحوصلگیخودمانبکنیم
و ناشیانه از هر کسی یاری بخواهیم ،بهویژه با دسترسی به ابزارهای
ارتباطی ،امروزه آدمهای زیادی امکان دسترسی به روحیه ما را دارند؛
مثل زمانی که در گروه با دوستتان درد دل میکنید و بقیه تماشاچی
و فال گوش این کار شما میشوند.
پیشنهاد :برنامه بریزید .هم برای چند سال آینده خود هدف تعریف
کنید و هم برای هر روز ،هفته ،ماه ،فصل و سال خودتان .االن در
چه ماهی هستیم؟ برای این ماه چه اهدافی دارید؟ قرار است تا
پایان ماه چه گزارشی به خودتان بدهید؟ آیا جواب این سواالت
را میدانید یا نه؟ وقتی ما برای زمان خود به اندازه کافی خوراک
تهیه کنیم ،آن وقت زمان ما را نمیبلعد و شرایط زمانی ما را وادار
به کارهای بیهوده نمیکند .از ماشین آخرین سیستم غرور پیاده
شویم و با آدمهای مهربانی که اطرافمان هستند ،مشورت کنیم.
حتما تجربههای پدرانه و مادرانه زیادی هستند که میتوانند به ما
خط روشن حرکت را نشان بدهند.
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موضوع ویژه

شماره هفتصدوپنجاهوپنج سیویک خرداد نودونه

مصاحبه با فرزاد هنرور ،شهردار ناحیه  5منطقه  6تهران درباره مشکل جمعآوری و بازیافت پسماند

مخازن پسماند باید از سطح تهران برچیده شوند ،اما چه چیزی قراراست به جای آن بیاید؟
شاید تعدادی از
همشهریان ما بدانند
باید زباله را تفکیک
کرد ،اما بسیاری
هستند که روش علمی
این کار را بلد نیستند و البته تعداد
بسیار بیشتری تقریبا تصوری درباره
اهمیت تفکیک و بازیافت ندارند .فکر
میکنم یکی از مهمترین رسانههایی
که بتواند به ما کمک کند ،صدا و
سیماست که متاسفانه هنوز حرکت
خاصی در زمینه آموزش مهارتهای
زیست شهری انجام نداده

مشکل پسماند پایتخت
انگار نمیخواهد به
مرجان
یشایایی
سامان برسد .حاال بعد
از بیش از یک دهه که
تهرانیها عادت کردهاند ،مخازن بزرگ
پسماند را سر کوچههای شهر خود ببینند
و وقت و بیوقت و هر وقت میلشان
کشید کیسه پسماند خود را درون آن
پرتاب کنند ،کارشناسان اداره شهر به
این نتیجه رسیدهاند که طرح مخازن
بزرگ باید باالخره روزی برچیده شود،
به چند دلیل:
فرزاد هنرور ،شهردار ناحیه  5منطقه ،6
که در ادامه مصاحبه او را میخوانید،
درباره مشکالت جمعآوری و بازیافت
پسماند میگوید.

 :شما میگویید باید روش
جمعآوری و تفکیک پسماند از سطح شهر
تهران را تغییر داد ،بگذارید از یک سوال
اساسیتر شروع کنیم :چرا طرح مخازن
پسماند در تهران شکست خورد؟
اول اینکه دفع هر ساعت و هر روز زباله
بدون آنکه ساعتی برای آن هزینه شود ،برای
شهرداری که من ترجیح میدهم بگویم برای
شهروندان پرهزینه است .ما در شهرداری باید
دو بار هزینه حمل پسماند بدهیم یک بار در
شب و یک بار در روز ،هزینه حمل روزانه
پسماند تقریبا  1/5برابر هزینه حمل شبانه
آن است.
دوم ،در طرح مخازن ماجرای تفکیک از مبدا
لحاظ نشده ،یعنی شما هر جور بخواهید
پسماند منز ل را درون مخازن میاندازید،
حتی شهروندانی که خود رعایت میکنند و
پسماندهای خانگی خود را از مبدا تفکیک
میکنند ،درواقع کمکی به بازیافت پسماند
نمیکنند ،چون پسماندها نه به صورت
تفکیکشده بلکه به صورت درهم توسط
عوامل شهرداری جمعآوری میشود.
دلیل سوم اینکه این مخازن هر چند هرازگاهی
شسته میشوند ،خود منشاء آلودگی و تجمع
میکربها هستند .مخازن دربازند و میتوانند
منبع پخش آلودگی در محل باشند.
 :دالیل دیگری هم هستند؟
بله دلیل دیگر بیشتر اجتماعی است تا مدیریتی.
همه شما کارگرانی را که با لباسهای مندرس
درون مخازن به دنبال مواد بازیافتی هستند را
دیدهاید .این پدیده باید جمع شود.
 :چرا؟ شاید ممر درآمد خانوادهای

باشد.
بله میفهمم ،اما این ماجرا چند اشکال دارد .این
افراد اغلب از اتباع بیگانه و اغلب افغانستانی

خاصی پسماند خشک یا تر از درب منازل
تحویل گرفته میشود و تا حاال هم موفق
بوده .این همان رویهای است که در بسیاری از
شهرهای اروپا و آمریکا هم در حال اجراست.
چرا در تهران آنرا اجرا نمیکنید؟
این طرح هم در برخی محالت تهران به
صورت آزمایشی در حال انجام است ،اما
هنوز تصمیم یکپارچهای برای جمعآوری
پسماند تهران گرفته نشده.

هستند .شرایط این کار برای آنها نامناسب
است .بهداشتی درباره آنها اجرا نمیشود.
اگر توجه کرده باشید ،اغلب موقع زیر و رو
کردن پسماندها ،حتی دستکش ندارند و همین
ماجرا میتواند باعث شیوع بیماریهای عفونی
در بین آنها شود .از طرف دیگر ،پسماندهایی
که توسط این افراد جمعآوری میشود ،به
صورت کامال غیراستاندارد و غیرقانونی به
کارخانههای بازیافت در اطراف تهران منتقل
میشوند که هیچ نوع نظارت بهداشتی بر کار
آنها وجود ندارد .گاهی حتی رانندهها هم
ایرانی نیستند و کل این روند توسط کارگران
خارجی انجام میشود.
 :یعنی نظارتی بر کار این
کارخانههای بازیافت وجود ندارد؟
خیر متاسفانه همینطور است و همین مساله
میتواند منشاء بیماریزایی در مواد بازیافتی
باشد ،چون هر روش بازیافتی مورد تایید و
بهداشتی نیست و بازیافت معیارهای علمی
و بهداشتی دارد که باید در نظر گرفته شود.
 :این روزها مافیای پسماند بسیار
به گوش میرسد .مافیای پسماند یعنی چه؟
خوب ،درواقع مافیای زباله باندهایی هستند که
از بازیافت پسماند بولهای هنگفت به جیب
میزنند و حتی گاهی کار را به برخوردهای
خشونتآمیز میشکند.
فقط این را بگویم که باز کردن گره
پسماند کار آسانی نیست ،جنبههای

تا میتوانید آب پسماند را بگیرید

یکی از مشکالت جمعآوری پسماند که باعث باال
رفتن یان اقدام در سطح شهر میشود ،حجم پسماند
است و یکی از دالیل افزایش حجم پسماند ،ریختن
پسماند تر به درون سطل است.
با تمهیداتی بسیار ساده میشود حجم پسماند را کم
کرد .این کار نهتنها جمعآوری و دفن یا بازیافت آن
را آسانتر میکند ،بلکه باعث کاهش آلودگی میشود.
پسماند هرقدر آب کمتری داشته باشد زودتر تجزیه
میشود و چون شیرابه کمتری از آن نشت میکند
آلودهکنندگی کمتری هم دارد.
شاید تعجب کنید اگر بدانید ،با ریختن تفاله چای
به درون سبدهای کوچکی که در اغلب سینکهای
ظرفشویی منازل وجود دارد ،میتوان روزانه  200تن
از وزن 7هزار تنی پسماند تهران کم کرد.
بهتر است بدانید ،شیرابهای که از پسماندها بیرون
میآید یکی از آلودهکنندهترین مایعات دنیاست و
میتواند آب و خاک را تا حد زیادی هم از نظر
میکروبی و هم توسط فلزات سنگین که اغلب سرطانزا
هستند ،آلوده کند.
چند پیشنهاد ساده برای کم کردن حجم پسماند خانگی:
تفاله چای را مستقیم به درون ظرف زباله نریزید.
خریدن سبزی پاککرده به جای سبزیهایی که به شکل
سنتی در میادین ترهبار یا اکثر مغازههای میوهفروشی
عرضه میشوند میتواند تا میزان چشمگیری از حجم
و وزن زبالههای شهرمان کم کند .ختم کالم اینکه تا
میتوانید آب پسماند را بگیرید.

زیادی دارد که کار را بسیار دشوار کرده.
برای اینکه بدانید چه پولی در این صنعت
در حال گردش است ،به شما میگویم که هر
کیسه بزرگ پسماندی که از مخازن جمعآوری
میشود100 ،هزار تومان قیمت دارد.
 :چه مشکالتی بر سر راه بازیافت
اصولی و بهداشتی شهر تهران وجود دارد؟
بخشی از این مشکالت مربوط به مدیریت
شهری و شهرداریهاست .واقعیت این است
که ما میدانیم مخازن پسماند باید جمعآوری
شوند ،اما دقیقا نمیدانیم چه چیزی باید
جایگزین شود .گذشته از آن ،مساله تجهیزات
است که با توجه به تحریمها در فشار هستیم
و موضوع دیگر فناوری است .فناوری بازیافت
امروزه خیلی پیچیده شده و ما در بسیاری
موارد در این موضوع به پیشرفتهای مطلوب
نرسیدهایم.
مساله مهم دیگردر امر جمعآوری پسماند
آموزش است .ما هنوز در بحث آموزش
مهارتهای شخصی و در این مورد دادن
آگاهی برای تفکیک پسماند از مبدا بسیار عقبیم.
مردم ما درست آموزش ندیدهاند و کمتر
کسی میداند که پسماند را چرا و چگونه
باید تفکیک کند.
موضوع دیگر اینکه بسیاری از تجهیزات و
امکانات فنی ما به دلیل تحریمها عمال زمینگیر
شده و بیاستفاده ماندهاند .ما به دلیل تحریمها
عمال نمیتوانیم تجهیزات بهروز داشته باشیم.
موضوع دیگر هزینه باالی جمعآوری پسماند

هنوز فکری برای پسماندهای الکترونیک نشده

پسماندهای الترونیک ازجمله پسماندهای ویژه هستند که سالهاست
کشورهای پیشرفته روشهایی را برای امحاء آنها به کار میبندند
تا عناصر آلودهکننده آنها مستقیم وارد محیطزیست نشوند .همین
المپهایی که باالی سرتان میبینید مثل بمبی برای سالمت عمل
میکنند .براساس قوانین کشورهای پیشرفته اگر یک المپ کمصرف در
اطاق 12متری بشکند ،شما تا  24ساعت نباید وارد اطاق شوید ،بعد
از آن هم هوای اطاق قبل از ورود شما باید با دستگاههای مخصوص
گازهای سمی آن تخلیه شود .در همه جای دنیا دستگاههای امحاء
المپ دارند ،اما در ایران این فناوری هنوز وارد نشده است.
شما اگر در کشوری مانند ژاپن یخچال یا تلویزیون بخرید پول
امحاء آن در هنگام خرید با کاالی شما حساب میشود و بعد از چند
سال که از آن وسیله الکترونیک استفاده کردید به مراکز مخصوص
اطالع میدهید تا آن را طبق ضوابط علمی از بین ببرند .حجم و
میزان زبالههای الکترونیک هر روز در کشور ما درحال افزایش است،
اما هیچکس نمیداند بعد از پایان عمر وسیله الکترونیک خود باید
آنها را چه کند .این ماجرا فقط مختص وسایل برقی خانگی مانند
یخچال و تلویزیون و ...نیست.
باتریهای مصرفشده ،المپها ،تلفنهمراههای از مد افتاده که
کناری گذاشته میشوند ،همگی از جمله زبالههای خاص بسیار
آلودهکننده هستند که نظام مدیریت پسماند ما هنوز برای آنها فکری
نکرده است ،نه ازنظر قانونی و نه ازنظر فناوری .از مشکالت دیگر
این است که مردم آگاهی و تصور درستی از میزان خطرات این
پسماندها ندارند و لزوم مدیریت آنها هنوز در افکار عمومی کشور
ما درست مطرح نشده است».
دنیای اقتصاد در گزارشی دراینباره مینویسد« :طبق قانون مدیریت
پسماندها ،مسوولیت اجرایی پسماندهای ویژه و صنعتی برعهده

از سطح شهر است که عمال به جای فرصتی
برای کسب درآمد برای شهرداری تبدیل به
نوعی خدمات هزینهبر شده.
 :چند درصد از پسماندهای تهران به
صورت اصولی و بهداشتی بازیافت میشود؟
زمانی در وضعیت مطلوب ما به کمتر از
30درصد هم رسیدیم ،اما امروز متاسفانه
این میزان کمتر شده.

کرونا اعالم کند ،تعطیل شود .از آن زمان ما
دیگر تفکیک نداشتهایم و ظاهرا قرار شده از
اول تیر این کار از سر گرفته شود ،اما متاسفانه
زبالهگردهای غیرقانونی یا همان کتفیها هنوز
به این کار مشغولند.
:میخواهمازصحبتهایشمابهاین
نتیجه برسم که این شیوه جمعآوری پسماند
در تهران باید برچیده شود ،اما شهرداری چه
روشی را میخواهد جایگزین کند؟
درواقعروشجامعیبرایاینکارهنوزپیشبینی
نشده .در برخی محالت برخی طرحها به
صورت آزمایشی در حال انجام است.

 :درباره آموزش گفتید .شهرداری
تا امروز برای آموزش شعروندان چه کرده؟
متاسفانه در بخش آموزش اقدام قابلمالحظهای
نشده .شاید تعدادی از همشهریان ما بدانند
باید زباله را تفکیک کرد ،حتی همکاری کنند،
اما بسیاری هستند که روش علمی این کار را
بلد نیستند و عمال گاهی پسماندهای خشک
و تر را با هم اشتباه میگیرند و البته تعداد
بسیار بیشتری تقریبا تصوری درباره اهمیت
تفکیک و بازیافت ندارند .فکر میکنم یکی از
مهمترین رسانههایی که بتواند به ما در این زمینه
کمک کند ،صدا و سیماست که متاسفانه هنوز
حرکت خاصی در زمینه آموزش مهارتهای
زیست شهری انجام نداده.

 :مثال چه طرحها؟
مثال قرار شده در محله نظامی گنجوی بعد
از آموزش اهالی محل اپلیکیشنی روی
گوشیهای همراه آنها نصب شود که به بخش
پسماند ما متصل است .شهروند ساکن محله
از طریق آن اپلیکیشن به ما اطالع میدهد
که پسماند خشکش آماده تحویل است و
کاشینهای ما در سطح محله بعد از اطالع از
طریق اپلیکیشن ،مراجعه و پسماند را تحویل
میگیرند.

 :چرا چند وقتی است که دیگر
شاهد تفکیک زباله و تحویل آن به ماشینهای
شهرداری نیستیم؟
بعد از شیوع کرونا ،قرار شد برای جلوگیری
از انتقال آلودگی ،تفکیک پسماند تا وقتی ستاد

 :فکر میکنید با توجه به پیچیدگی
فنی ،این طرح عملی است؟
باید تالشمان را بکنیم و باید از شهروندان
هم بخواهیم با ما همکاری کنند.
در شهرهایی مثل اصفهان یا شیراز ،در روزهای

تولیدکنندگان آنهاست و در واقع عرضهکنندگان اینگونه خدمات
باید جنبههای مدیریت پسماندهای تولیداتشان را هم ارائه دهند.
مانیتور رایانه ،گوشیهای تلفن همراه و تلویزیونهای رنگی دارای
مقادیر قابلتوجهی سرب هستند که از جمله آسیبهای آنها ایجاد
آسیبهای مغزی در کودکان است .سیپییو در رایانهها نیط شامل
مقادیری از تزکیبات سمی جیوه و کادیم هستند».
سایت محیطزیست درباره پسماندهای الکترونیکی میگوید:
پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی شامل وسایل الکتریکی و
الکترونیک غیر قابل مصرف مانند تلویزیون ،رایانه ،تلفنهمراه،
ترانزیستورها و ...است.
عناصری از قبیل جیوه،آرسنیک ،کادمیوم ،مس ،نیکل ،روی ،باریم،
آلومینیوم ،طال ،نقره ،پالتین ،مواد شیمیایی خطرناک پلیکلرو بیفنیلها
حاصل پسماندهای الکترونیک می¬باشد که مدیریت دفع این مواد
به دلیل دشواری جداسازی ،مستلزم تحقیقات بیشتری در خصوص
تعیین میزان تولید پسماندهای الکترونیک ،شیوههای جمعآوری،
جداسازی ،پردازش ،بازیافت و دفع مناسب و مبتنی بر اصول قابل
پذیرش علمی در زمینه فرایند بازیافت آنهاست.
عمر کوتاه تجهیزات رایانه از یک طرف و تنوع استفاده از تجهیزات
الکترونیکی جدید سبب شده است که رفته رفته بحث زبالههای
الکترونیکی به یکی از مشکالت بزرگ دنیا تبدیل شود؛ مشکلی که
کشورهای پیشرفته و بزرگ برای آن راهحلی یافتهاند و با تصویب
قانون خاص مربوط به آن و موظف شناساندن تولیدکنندگان به بازیافت
محصوالت تولید شده خود ،این مشکل را تا حدودی حل کردهاند.
و ما ،پسماندهای الکتریک و الکترونیک معروف به  waste-Eبه
گفته این سایت ،حاوی ترکیبات باارزشی همچون فلزات ارزشمند
و انواع پالستیک هستند که استخراج این مواد در مراحل انتهایی
بازیافت سودمند خواهد بود .این مساله یک انگیزه اقتصادی را برای

 :این همان طرح کاپ (کاهش
پسماند) است؟
خیر ،این طرح کاپ نیست .طرح کاپ هم
هنوز در تهران به صورت جامع اجرایی نشده.
 :خاطرم هست که زمانی شهرداری
برای تحویل پسماندهای خشک مبلغی را
نقدا پرداخت میکرد ،اما دیگر شاهد این
رویه نیستیم .چرا؟
دالیل مختلفی دارد؛ اول اینکه شهروند ما
باید درک کند که این یک وظیفه شهروندی
است ،نه کاری که مابهازای پولی داشته باشد.
دیگر اینکه پرداختهای نقدی پای
واسطهگری را در این ماجرا باز میکند و ما
باز هم گرفتار چرخه معیوب سودجویان در
این ماجرا میشویم.
 :پرسش دیگرم مربوط به مبلمان
شهری است .چرا در خیابانهای ما سطلهای
کوچک پسماند تقریبا وجود ندارد ،اگر
مسیرهایی مانند خیابان ولیعصر را کنار
بگذاریم ،شما در خیابانهای تهران تقریبا
سطلهای زباله نمیبینید.
سطلهای زباله کوچک دردسر بزرگی برای
شهرداری است چون مردم ما فکر میکنند،
میتوانند هر چیزی را داخل آن بیندازند،
اغلب کف این سطلها پر از خاک یا شیرابه
است که مایع بسیار آالیندهای است .به این
ترتیب اغلب این سطلها کارایی درست خود
را از دست میدهند و خود به منبع آلودگی
تبدیل میشوند.
ممنونم.

 :از وقتی که در اختیار من گذاشتید،

بازیافتwaste-Eبنحو مطلوب فراهم میآورد.
بهترین انتخاب هم از لحاظ زیستمحیطی و هم از جهت کارآمدی
مدیریت این پسماندها ،بدون شک بازیافت آنها با استفاده از تجهیزات
مدرن و فناوریهای جدید با سیستمهای کنترل مطلوب آالیندههای
حاصله خواهد بود .اما ،به دلیل کمبود قوانین و مقررات الزم در این
زمینه و ضعف سیستم جمعآوری مناسب این پسماندها در بسیاری
از کشورها این روش به ندرت به کار گرفته شده است.
در مقابل بخش عظیمی از این پسماندها که در جهان تولید میشود
اغلب بطور غیرقانونی به کشورهای در حال توسعه نظیر چین ،هند،
نیجریه و غنا انتقال داده میشود .در این کشورها عمدت ًا افراد فقیر
جامعه از طریق روشهای ابتدایی و غیراصولی در پی به دست
آوردن مواد ارزشمند از این پسماندها هستند.
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شماره هفتصدوپنجاهوپنج سیویک خرداد نودونه

خشم پدر ،صداي رومينا را در گلو خفه كرد

جنگ قدرت در دنياي مردانه!...
خشونتها و تعصبهاي
فردي گاهي چنان جامعه
يكتا فراهاني را فراميگيرند و بر آن سايه
ميافكنند كه حتي منجر به
قتل ميشوند .قرباني اين نوع خشونتها هم
اغلب افرادي هستند كه قبل از پناه گرفتن در
جايگاهي مطمئن چارهاي ندارند جز اينكه تن
به اين تقدير تلخ و غيرقابل گريز بدهند.
در حادثه ناگوار و تلخي كه به تازگی براي
رومينا رخ داد ،او هم يكي از اين قربانيان
بود .قربانيای كه بهخاطر خشم ،عصبانيت
و خودخواهيهاي پدرش مجبور شد به مرد
ديگري پناه ببرد و درنهايت نيز به قتل برسد،
اما آيا رومينا از حقوق فرزندي خود آگاهي
داشت؟ آيا او در مدرسه يا هر جاي ديگري
چيزي در مورد خشونت يا هر تهديد ديگري
كه ممكن است يك دختر نوجوان را آزار دهد،
آموزش ديده بود؟ آيا رومينا به مراكز مشاوره
و مراجع حقوقي دسترسي داشته يا چيزي در
مورد تجاوز جنسي ،قتل ،كودكآزاري و...
ميدانسته؟دراينخصوصوبرايبررسيبيشتر
این موضوع با دكتر ليال محمدي ،روانشناس
و مشاور گفتوگو كردهايم.
 :خانم دکتر ،آيا افرادي مانند
رومينا جايي براي پناه گرفتن در برابر اعمال
خشونتهاي خانگي دارند؟
سازمانبهزيستياورژانسهاييتحتناماورژانس
اجتماعي ( )123دارد كه در مورد خشونتهاي
ت ميكنند و ميتوانند به افرادي
خانوادگي فعالي 
كه در اين زمينهها آسيب ميبينند ،كمك كنند
ولي آنها نميتوانند اين خدمات را در اوج بروز
خشونت ارائه كنند؛ يعني اگر پدري در حال
ضرب و شتم و آزار رساندن به فرزند خود باشد
صبر ميكنند تا ابتدا نيروي انتظامي اوضاع را آرام
كند و بعد از آن وارد عمل ميشوند .در حالي كه
نيرويانتظاميهمموضوعرا«خانوادگي»ميداند
ونميتواندمداخلهكند.بههمينخاطرخانوادهها
خيلي در اين خصوص نميتوانند كمك بگيرند
و گاهي بسيار مستأصل ميشوند بنابراين عمال
جايي وجود ندارد كه بتواند از هرگونه خشونت
خانوادگي جلوگيري كند.
در صورتي كه خشونت از هر نوعي و در مورد
هر كسي كه اعمال شود بايد مرجع صاحب
صالحيتي براي در امان ماندن و مانع شدن از
آسيبهاي جسمي و رواني در برابر آن وجود
داشته باشد وگرنه افراد زيادي مانند رومينا بارها
قرباني جنگ قدرت دنياي مردان خواهند شد.
پدر و دوست رومينا در مقابله و رويارويي با

خشونت از هر
نوعي و در مورد
هر كسي كه
اعمال شود بايد
مرجع صاحب
صالحيتي براي
در امان ماندن
و مانع شدن از
آسيبهاي جسمي
و رواني در برابر
آن وجود داشته
باشد وگرنه
افراد زيادي
مانند رومينا بارها
قرباني جنگ
قدرت دنياي
مردان خواهند
شد

يكديگر ميخواستند قدرت خود را در تصاحب
رومينا به رخ ديگري بكشند .در اينجا بيش از هر
موضوعي و اينكه حتي عالقه به رومينا مطرح
باشد؛ موضوع اعمال قدرت و تسلط مطرح است
كه از چنين ديدگاهي حتي فرزند را هم ميتوان
مالك شد ،بنابراين تعصب در بسياري از مناطق
كشور بيشتر جنبه قدرتنمايي دارد تا غيرت و
جوانمردي .در چنين دنيايي نمايش تسلط بر
اموال و داراييها كه فرزند و همسر هم ميتواند
بخشي از آن باشد مهم است؛ حتي اگر فرزندي
هم در اين ميان قرباني شود.
 :خشونت يك فرد در خانواده چه
تاثيري بر ديگر اعضاي خانواده دارد؟
در خانوادهاي مانند خانواده رومينا نقش مادر
بسيار ضعيف است چون نه در فرار دخترش
و نه مديريت و اعمال نفوذ بر رفتار بيرحمانه
همسرش نميتواند كاري از پيش ببرد .درواقع
ميتوان حدس زد در چنين خانوادههايي خود
مادر هم به نوعي ديگر قرباني خشم و اعمال
قدرتدنيايمردانهاياستكهتوجهيبهحمايت
يك مادر از فرزندش هم نخواهد كرد.
متاسفانه داشتن چنين افكاري باعث ميشود به
زن به عنوان چيزي كه مالك آن هستند نگاه كنند؛
چه همسر باشد و چه فرزند .مانند شيئي كه اگر

از عملكرد آن راضي نباشند ميتوانند آن را از
بين ببرند .اين نگاه بيش از آنچه جنبه ناموسي
داشته باشد ،جنبه تملك و به مالكيت در آوردن
دارد .پدر رومينا هم فكر كرده چون دخترش
خالف نظر او رفتار كرده پس اجازه دارد حتي
به زندگي او پايان ببخشد.
 :گام نخست براي مقابله با افرادي
مانند پدر رومينا چيست؟
شايد الزم باشد در گام نخست نگاه ديگري به
تعاريفي كه در ذهنمان از كلمات داريم ،بيندازيم،
مثال ببينيم معناي واقعي كلماتي مانند ناموس و
غيرت چيست .ناموس به معناي تحت تملك
درآوردن همسر و فرزندان نيست بلكه به معناي
محافظت و پشتيباني از آنهاست ،بنابراين معناي
ناموس را بايد از قدرتطلبي و تسلط كامل ،به
مراقبت ،توجه بهموقع و حمايت تغيير دهيم.
درفرهنگيكهپدربهخوداجازهميدهدفرزندشرا
تحتلوايمراقبتاز«ناموس»بكشدوازبينببرد،
معناي ناموس در نظر او چيزي جز قدرتنمايي
و نمايش غيرت كاذب نيست؛ يعني پدر به جاي
اينكهبهدخترشتوجهكند،خواستههايشرابشنود
و راهنماييهاي الزم را به او بكند ،فكر ميكند
اگر دخترش با او مخالفتي كرد ميتواند جانش را
بگيرد و به اين ترتيب ميتواند مردانگي ،قدرت و

غيرت خود را به نمايش بگذارد .در صورتي كه
اين كار فقط زورگويي و اعمال قدرت بر كساني
است كه آنها هم حق انتخاب ،آزادي و زندگي
كردن دارند .به اين ترتيب نخستين گام اين است
كه مفهوم ناموس را به سمت مراقبت و محافظت
ببريم .افرادي مانند پدر رومينا بايد متوجه شوند
غيرت مرد يعني اينكه بتواند همسر و فرزندش
را دوست بدارد ،به نظرشان احترام بگذارد و در
مقابل ديگران از آنها محافظت كند ،طوري كه
بتوانند امنيت را در فضاي خانواده احساس كنند.
احساس امنيت يكي از احساسات ضروري
براي افراد است كه اگر نتوانند آن را از اعضاي
خانواده دريافت كنند ،ناچار آن را در جاي ديگري
جستجو خواهند كرد كه گاهي مشكالت زيادي
هم برايشان به بار خواهد آورد .در واقع والدين
در برابر فرزندان خود وظايف و مسووليتهايي
دارند كه اگر آنها را ناديده بگيرند حتما بايد منتظر
عواقب آن باشند.
 :چطور ميتوان مشكالت بچهها را
با اعضاي خانواده كاهش داد؟
اگر ميشد بعضي مربيان ،مشاوران و مددكاران
كارخودرابه«مديريتموردينوجوانانبزهكار»
كه رفتارهاي آسيبزا دارند و به نوعي پاي آنها
به دادگستري كشيده ميشود ،اختصاص دهند

كمك خوبي به بچههايي ميشد كه در معرض
آسيب قرار دارند .به اين ترتيب آنها ميتوانستند
به مرور آموزشهاي الزم را دريافت كنند و
بهتدريج مشكالتشان كاهش پيدا ميكرد.
همچنين ميتوانستند در مقابل ناهنجاريهاي
مختلف خانواده پناه و حامي داشته باشند.
در بسياري موارد وقتي مشكالتي براي بچهها به
وجود ميآيد ،آنها هنوز حتي به سن قانوني هم
نرسيدهاندبنابراينميتوانزنجيرهايبينخانواده،
مددكاران اجتماعي و متخصصان و بچهها در
نظر گرفت و به كمك آن تا حد امكان از بروز
مشكالت و آسيبهاي بعدي جلوگيري کرد.
متاسفانه در اين زنجيره جاي خالي متخصصاني
كه بتوانند مشكالت نوجوانان را حل كنند ديده
ميشود .اگر هم افرادي در اين خصوص
وجود داشته باشند تخصص و آگاهي الزم را
ندارند ،بنابراين براي كاهش مشكالت بچهها و
خانوادههايشان ابتدا حتما تخصص افراد حرف
اول را ميزند و بايد متخصصاني در اين خصوص
وجود داشته باشند.
در بسياري موارد بچهها در مسيري كه از نيروي
انتظامي تا دادگاه سپري ميكنند تنها ميمانند و
كسي نيست از آنها حمايت و پشتيباني الزم
را به عمل آورد ،در صورتي كه اگر مشاوران

تربيتشده و متخصصي وجود داشتند كه با
مديريت موردي و همچنين آگاهي بخشيدن به
بچههاوخانوادههايشانميتوانستندبهآنهاكمك
كنند بچهها كمتر آسيب ميديدند و جامعه نيز
در اين زمينه با موفقيت بيشتري روبرو ميشد.
 :چطور ميتوان در ذهنيت والديني
مانند پدر رومينا تغييرات به وجود آورد؟
تغيير در ذهنيت و عقايد افرادي مانند پدر رومينا
کار آساني نيست چون ريشه آن در ترس و
تعصباتي است كه طي سالها شكل گرفته و
نميتوان يكشبه آن را از بين برد و در مقابلش
ايستاد .چنين افرادي معموال انعطاف ندارند و
نميتوانند به غير از چيزي كه هميشه به آن اعتقاد
داشتهاند و فكر ميكردهاند فكر كنند .حتي حاضر
نيستند با افرادي كه نظري متفاوت با آنها دارند
وارد گفتوگو شوند .البته در هر كشور يا شهري
ارزشها و عقايدي وجود دارند كه اگر بخواهيم
تغييري در آنها ايجاد كنيم بايد به آنها توجه داشته
باشيم.برايشخصيمانندپدرروميناحفظ«آبرو»
يكيازمهمترينارزشهايياستكهشايدتعريف
متفاوتي با ديگران براي آن داشته باشد.
آبرو براي اينگونه افراد در اولويت است و حتي
حفظآنازجاندختر،همسرياحتيجانخودشان
هم مهمتر است چون آن را به عنوان يك «بايد
اجباري» تلقي ميكنند كه چارهاي جز آن سراغ
ندارند و آن را به عنوان بخشي از هويت خود
ميدانند.ارزشهااغلبتوسطفشارخانواده،گروه
يا جامعه ايجاد ميشوند بنابراين كساني ميتوانند
بهتدريج تغييراتي در آن به وجود بياورند كه در
همان گروه و جامعه باشند ،مثال در مورد پدر
رومينا هم كسي ميتواند او را متوجه زشتي كار
قتل دخترش بكند كه پدر رومينا او را متعلق به
گروه و جامعه همفكر خود بداند.
پدر رومينا دخترش را به خاطر اثبات هويت
خودشبهجامعهموردقبولخودكشت،بنابراين
بايد روي تعاريف هويت ،مردانگي يا شرافت
بيشتر كار كنيم و آنها را مورد بررسي بيشتري
براي افرادي مانند پدر رومينا قرار دهيم .تفكر
پدر رومينا و دیگران بايد به جايي برسد كه
متوجه شوند «شرافت» آسيب رساندن يا كشتن
فرزند يا ديگري براي اثبات هويت خود نيست.
اين كار هم بايد با فشارهاي گروهي ايجاد
شود .مثال روحانيان منطقه براي برقراري امنيت
بهتر و بيشتر زنان ميتوانند در چنين تفكراتي
اعمال نفوذ كنند .در اين صورت شايد بتوان
بهتدريج معناي ديگري براي شرافت ،مردانگي
و ناموس قائل شد؛ معنايي كه به كمك آن
كمتر شاهد قتل دختران ،زنان و همسران اين
مرز و بوم باشيم.
ن
ظر
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رشد و تکامل مغزی نوجوانان

بهگفته دکتر تراونر ،اگرچه مغز در طول زندگی به تغییراتش
ادامه میدهد ،روند تکاملش تا زمان رسیدن به اواسط یا حتی
اواخر دهه دوم زندگی کامل نمیشود .در مرحله اولیه رشد
و تکامل مغزی ،سلولهای عصبی یا نورونها شدیدا درگیر
برقراری ارتباط با همدیگر هستند.
لوب پیشانی یا قدامی و قشر جداری دو قسمت از مغز هستند
که تا اواخر  18سالگی یا حتی اوایل  20سالگی تکامل نمییابند،
درحالی که هر دو قسمت در عملکردهای اجرایی انسانها
نقش مهمی دارند.
منظورمان هم از عملکردهای اجرایی ،توانایی افراد برای انجام
دادن کارهایی مانند برنامهریزی ،توجه کردن به امور مختلف
و استدالل کردن است.
جالب است بدانید همین مساله به ما میگوید چرا احتمال
وقوع حوادث رانندگی برای رانندگان  16تا  19ساله حدود
 4برابر بیشتر از بزرگساالن است.
مغز کسانی که به دوران بزرگسالی نرسیدهاند ،سلولهای عصبی
و ارتباطات عصبی بسیار بیشتری نسبت به مغز بزرگساالن
دارد .قبل از اینکه لوب پیشانی و قشر جداری به بلوغ برسند،
کودکان و نوجوانان از بعضی از همین نورونهای اضافی که
گفتیم ،برای بهیادآوری ،برنامهریزی و استدالل استفاده میکنند.
بهگفته دکتر تراونر ،تردیدی نیست که کودکان و نوجوانان
میتوانند برنامهریزی کنند و امور مختلف را به یاد بیاورند
اما نه به آن شکل که ما بزرگساالن از آنها میخواهیم .البته

چگونه به نوجوان در یادآوری مسائل کمک کنیم؟

مرزبندیها و دستورالعملهای واضح :شما میتوانید با در
نظر گرفتن مرزبندیها و دستورالعملهای واضح و دقیق در
مورد امور پذیرفتنی و شایسته و همچنین امور ناپذیرفتنی و
ناشایسته به رشد و تکامل هرچه بهتر مغز نوجوانان کمک کنید.
الگوی رفتاری :این موضوع که خود والدین به الگوهای
رفتاری مناسب پایبند باشند و بتوانند این الگوهای مناسب
را به نوجوان نشان بدهند ،اهمیت زیادی در رشد و تکامل
مغزی نوجوانان دارد.
دکتر تراونر میگوید« :اگر شما الگوی استداللورزی درست یا
نحوه توجه کردن به پیامدهای اقدامات و رفتارهای مختلف را
به نوجوان نشان دهید ،او هم به سمت برگزیدن همین الگوهای
رفتاری متمایل میشود و از این الگوها در عملکردهای
اجرایی خودش استفاده میکند».
رابطه علت و معلولی :والدین باید تالش
کنند نوجوان رابطه علت و معلولی
امور زندگی را تشخیص دهد.
دلیلش هم این است که توانایی
فکر کردن به پیامدهای احتمالی
رفتارها و انتخابها ،خودش از
مهمترین عملکردهای اجرایی
است ،بنابراین شما میتوانید
با فهرستبندی پیامدهای
احتمالی یک رفتار یا انتخاب
خاص ،به نوجوان نشان دهید
که چگونه میتواند براساس این
اصل زندگی کند و به رابطه علت
و معلولی بیتوجه نباشد.

شنا

بعضی نوجوانانبهدلیل ناتوانی دربه یاد آوردن
اطالعات مهم یا سهلانگاری در وظایف
ترجمه:
یوسف صالحی سپردهشده به آنها واقعا والدینشان را ناامید
و سرافکنده میکنند.
پروفسور دوریس تراونر ،استاد علوم اعصاب و رئیس بخش
نورولوژی کودکان در دانشگاه کالیفرنیا میگوید« :مغز نوجوانان
برای انجام دادن مطلوب و باکیفیت چنین کارهایی اساسا به
اندازه کافی رشد و تکامل نیافته است».

منظورمان این نیست که والدین نباید هیچ انتظارات و توقعاتی از
نوجوانان داشته باشند اما اگر با اشتباهات آنها مواجه میشوید،
بهتر است کمی آسانگیر باشید.

ازوقتییادممیآیدبرایتزریق
دکترمیترا
انسولین با اجبار و زور والدینم
حکیمشوشتری
فوقتخصصروانپزشکی مواجهمیشدم10.سالهبودمکه
کودک و نوجوان
بهدیابتمبتالشدم،بیماریای
که زندگی مرا کامال تغییر داد .وقتی به این بیماری مبتال شدم احساسم
این بود که از معتادها هم وضع بدتری دارم .همیشه به مادرم میگفتم
چرا باید این همه زجر را تحمل کنم؟ و پاسخ یک جمله بود که «خدا
داره ما رو امتحان میکنه».
اگر دلخور نمیشوید میخواهم بنویسم که از امتحان دادن خسته شدم.
این چه امتحانی است که تمامی ندارد .باالخره من هم باید استراحت
کنم .راستش شنیدن این جملهها باعث میشد نتوانم باورهای مذهبی را
بپذیرم .همیشه فکر میکردم که حتما مامان و بابا کارهای بدی کردهاند و
من برای عذاب آنها به این بیماری مبتال شدم .هیچ یادم نمیرود چشمهای
پر از اشک مادرم را که کلی حرف برای زدن داشت و لبهایی که بهطور
مصنوعی به من لبخند میزدند تا بتوانم یک تزریق دیگر را دوام بیاورم.
االن که بیست و چند سال از آن روزها میگذرد احساس میکنم که آنها هم
به اندازه من آسیب دیدند ،حتی خواهر و برادر کوچکترم هم
کلی اذیت شدند .یادم میآید وقتی من دیابت گرفتم
در خانه ما دیگر کسی حق نداشت جشن تولد
بگیرد .با گوشهای خودم حرف برادرم
را شنیدم که میگفت« :من تا کی باید
به جای خواهرم تنبیه بشم ،خوب
بره بمیره ».این حرفها را وقتی
به مادرم میزد که او داشت به
زور متقاعدش میکرد که به جای
تولد و خریدن دوچرخه جدید
یک وسیله بازی دیگر بخرد .بله!
اینطوربودکهپایایکسباکسبه
خانهمابازشد.مامانممیگفت«:این
یک وسیله جدید بازیه که صاحبش
هر  3تاتون هستید» بعد یواشکی به
برادرم چشمک میزد .از این که مرا
اینقدر احمق فرض میکرد خیلی عصبانی

میشدم .از همان روزها یاد گرفتم که نباید احساساتم را نشان بدهم .این
را از رفتار مادرم به وضوح میشد فهمید.
ما چقدر حرف برای گفتن به هم داشتیم اما به جای حرف زدن با ادا و
اطوار درآوردن ،سوءتفاهم ایجاد میکردیم .من به جای اینکه بگویم« :از
این که برای برادرم وسیلهای گرانقیمت گرفتین ناراحتم» ،طور دیگری
خشمم را خالی میکردم .یادم نمیرود یک بار دفتر ریاضیاش را از
کیفش درآوردم و قایمش کردم .از مدرسه تماس گرفتند که پسرتان
بدون تکلیف ریاضی مدرسه آمده است .همان روز پدرم بهمدت  2هفته
ایکسباکس را توقیف کرد چون معتقد بود این وسیله باعث شده برادرم
تا حد زیادی سر به هوا شود .من هم در دلم خوشحال شدم که تالفی
حرفش را سرش درآوردم .چند هفته بعد دفتر ریاضی را داخل کیفش
گذاشتم و وقتی او با تعجب دفترش را پیدا کرد در گوشش زمزمه کردم
که «خونهمون جن داره» .بعد از آن بود که تا مدتها حاضر نمیشد
تنهایی به اتاقش برود و کنار مادرم میخوابید و من هم چند لقب آنچنانی
برای تمسخرش پیدا کرده بودم .گاهی خواهرم را هم با خودم همصدا
میکردم و به او میگفتیم« :ترسوی بچه ننه»
گاهی فکر میکنم درست است که من اذیتش کردم ولی او هم یک
نقش بیمار نصیبش شد .او دیگر نمیتوانست در خانه تنها بماند و به
حضور من یا حتی خواهر کوچکتر از خودش نیاز داشت .او دچار
تعارضات زیادی بود چون از یکطرف کالس جودو میرفت و قهرمان
شدن را در ذهن میپروراند و از طرف دیگر در خانه بچهای بود که نیاز
به حمایت ما داشت.
یادم است یک بار بابا این مطلب را به او گفت که اگر نخواهد این عادتش
را ترک کند ،دیگر از کالس جودو خبری نیست .برادرم هم تا چند روز
قهر بود و لب به غذا نمیزد .حاال دیگر او کلهشق شده بود و پاسخ«های»
را با «هوی» میداد .با خودم فکر میکنم که همه ما یاد گرفته بودیم در
خانه در مورد احساساتمان حرف نزنیم و به جایش با رفتارمان نشان
بدهیم که تا چه حد دلخور و عصبانی هستیم.
ای کاش میتوانستیم یاد بگیریم که احساسات مهم هستند و باید به زبان
آورده شوند تا آدم سختیها را تاب بیاورد .ای کاش مادرم به راحتی احساس
خودش را نشان میداد تا من هم وقتی عصبانی هستم به جای حرف زدن
به خودم آسیب نمیرساندم .حرف برای گفتن زیاد است و فضا کم...
با ما در تماس باشید@farzand_e_man :

س

درون مغز نوجوانان چه میگذرد؟

احساساتتان را بیان کنید تا فرزندانتان یاد بگیرند
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درمانگاه

شماره هفتصدوپنجاهوپنج سیویک خرداد نودونه

گرمازدگی و اسهال؛ بیماریهای شایع فصل گرما

تابسـتانو بیـماریهایش
دکتر علی ناصح
متخصص کودکان و فوق تخصص
نوزادان ،عضو هیاتعلمی دانشگاه
علومپزشکی شهید بهشتی

«گرمازدگی» یکی از مشکالت شایع در نوزادان و کودکان
طی دوران گرم سال است .اختالل گرمازدگی با توجه
به شدت و مدت میتواند عالئم و آثار مخرب در بیمار
ایجادکند.کودکانجزوآسیبپذیرترینافراددربرابرگرما
هستند.هرچهسنکودککمترباشدآسیبهابیشتراست
و توجه بیشتر در مورد نوزادان و شیرخواران را میطلبد.
عوارض گرمازدگی تمام ارگانهای بدن از جمله پوست،
سیستمعصبی،کلیه،کبد،قلبو....رادرگیرمیکند..

شیوه تغذیه نیز در روند بیماری تاثیر دارد.
اگر بچه کنار اسهال دچار عالئمی مانند بدحالی عمومی،
ب باال و وجود خون در اسهال باشد ،معموال بیماری
ت 
ناشی از عفونتهای گوارشی باکتریال مانند سالمونال
و شیگالست که درمان الزم را میطلبد و باید زودتر به
متخصص اطفال مراجعه کرد.
یکی از دالیل شایع اسهال ،مصرف خودسرانه برخی
داروهای گیاهی است .گاهی این گیاهان به شیرخوار یا
کودک خورانده میشود یا مادر برای بهبود نفخ یا رفع

تجویز آنتیبیوتیک فقط توسط متخصص اطفال

اگر ضرورتی برای مصرف آنتی بیوتیک باشد ،این دارو فقط
باید توسط پزشک انجام شود و خانواده نباید خودسرانه
چنین اقدامی داشته باشند .معموال دوره مصرف آنتیبیوتیک
در اسهالهای عفونی کوتاه و بین  3تا نهایت  5روز است
و درمان طوالنی اطال توصیه نمیشود .مصرف
خودسرانه یا پس از دوره بیماریهای
قبلی خود یکی از عوامل زمینهساز
اسهال است.

عالئم «گرمازدگی»

عالئم گرمازدگی با توجه به شدت و مدت
چه زمانی کودک دچار
مواجه با گرما طیف وسیعی دارد .مراحل اولیه با قرمزشدن
«گرمازدگی» میشود؟
پوست ،گرگرفتگی ،بیقراری و عطش به مایعات بروز پیدا میکند
گاهی خانواده به دلیل نگرانی از
و در مراحل شدیدتر با بیحالی ،واکنشهای ضعیف ،تنفس سریع و
سرماخوردگی نوزاد یا شیرخوار ،او
سطحی همراه خواهدبود .دمای بدن هنگام گرمازدگی باال میرود به اصطالح
را در لباس و کاور گرم میپوشانند و
ی عفونی متفاوت
«تب» میکند اما تب ناشی از گرمازدگی با تب ناشی از بیمار 
هوایمنزلرانیزخیلیگرممیکنند.
است :هنگام گرمازدگی سطح بدن و پوست گرم است و گذاشتن تبسنج روی
اینوضعیتباعثافزایشتدریجی
بدن دمای باال را نشان میدهد اما حرارت از طریق مقعد معادل یا حتی پایینتر از
حرارت مرکزی بدن شده و دچار
پوست است .اما هنگام ابتال به بیماریهای عفونی ،حرارت مقعدی همیشه باالتر از
گرمازدگی میشود .ازآنجا که
حرارت پوست است .برخالف عفونت و تب ناشی از آن ،کودک گرمازده تعریق
مکانیسمهای بدن نوزاد یا شیرخوار
ندارد .کودک در مراحل اول ،عطش برای نوشیدن مایعات و کالفگی نسبت
در دفع گرما هنوز تکامل پیدا نکرده،
به پوشش بدن خواهدداشت که اگر آب از دست رفته جبران نشود و
امکاندفعگرماوخنکشدنبدنوجود
وضعیت ادامه یابد ،بیحالی و خوابآلودگی ،تنفس سریع و سطحی،
ندارد.
گیجی و افت فشارخون ظاهر میشود .تداوم این وضعیت
نوع دیگر گرمازدگی زمانی اتفاق میافتد
بسیار خطرناک است و گرمازدگی میتواند باعث
که والدین ،نوزاد یا کودک را هنگام خرید
کما و حتی فوت بیمار شود.
و ...درون خودرو میگذارند و درها و پنجرهها
نیز میبندند .باید دانست شیشه اتومبیل حتی میتواند
باعث تمرکز تابش خورشید درون خودرو و افزایش دما
حتی بیشتر از بیرون شود .این حرارت باال خیلی سریع
طفل را دچار گرمازدگی میکند.

ضرورت اقدام سریع برای درمان
«گرمازدگی»

تنها در مراحل اول گرمازدگی که کودک کامال هوشیار
است و همکاری الزم را با والدین دارد میتوان اقدامات
درمانی برای بهبود حال او را در منزل انجام داد .هنگام
بروز عالئم گرمازدگی ،اولین اقدام کم کردن لباس و
خنککردن حرارت محیط است و باید مایعات ترجیحا
خنک یا حداقل در حد دمای محیط به کودک خورانده
شود .اگر بیمار بدحال است توصیه میشود در اسرع وقت
به مراکز درمانی انتقال یابد تا سرمتراپی و آزمایشهای
کامل برای تشخیص سطح قند خون ،اختالل الکترولیتی،
اختالل انعقادی و ...برای و درمان مناسب انجام گیرد.
هر نوع تغییر در اجابت مزاج را نباید «اسهال» دانست.
بسیاری از اوقات ،والدین با شکایت در مورد «اسهال»
طفل را پیش متخصص اطفال میبرند اما باید دانست
هر نوع تغییر در دفعات و وضعیت اجابت مزاج الزاما
به معنای اسهال نیست .تغییر آب و هوا ،فصل ،نوع
شیرخشک،شیوهتغذیهمادریاکودکو...میتواندموجب
تغییر در تعداد دفعات اجابت مزاج ،افزایش بو یا رقیق
شدن مدفوع شود.
گاه حتی نوشیدن زیاد آبمیوه نیز باعث تغییر در مدفوع
میشود زیرا قند میوه (فروکتوز) جذب مایعات از دیواره
روده را افزایش میدهد و رقیقشدن مدفوع را درپی دارد.
این نکته را نیز باید در تفاوت با اسهال مورد توجه قرار
داد .در این حالت کودک معموال اشتها و وزنگیری خوبی
دارد ،دمای بدن باال نیست ،حال عمومی خوبی دارد و
فقط قوام یا دفعات اجابت مزاج تغییر میکند .مسلما با
قطع مصرف مواد قندی این مساله نیز برطرف میشود.
هنگام ابتال به اسهال ،مدفوع کامال شل وآبکی است و
حجم مشخصی دارد که توسط متخصص اطفال ارزیابی
میشود .اهمیت تشخیص اسهال بهحدی است که اگر
اسهال کودک به موقع درمان نشود ،میتواند موجب از
دست رفتن آب بدن و عوارض آن شود.

دالیل ابتال به «اسهال»

اسهال بیماریای است که عمدتا به ماههای گرم سال
مربوط میشود .اغلب موارد اسهال در شیرخواران ناشی
از عفونت است اما مسمومیت غذایی ،مصرف زیاد آنتی
بیوتیک و مصرف مواد قندی زیاد نیز زمینهساز اسهال
خواهد شد.
اسهال عفونی غالبا با عالئمی مانند تهوع و استفراغ،
بیقراری در بچههای کوچک ،دلدرد و دلپیچه همراه
است ،کودک معموال تب دارد و بیاشتهاست که در
این موارد حتما اقدام درمانی مناسب و فوری باید انجام
شود .شایعترین علل ابتال به اسهال عفونی در شیرخواران
و کودکان ،عفونتهای ویروسی است .در این موارد
فقط اقدامات نگهدارنده باید انجام گیرد و نیازی به
مصرف آنتیبیوتیک نخواهدبود .دوره بیماری چندان
طوالنی نیست و در عرض  2تا  3روز روند بهبود
حاصل میشود .بهندرت ممکن است بیماری بیش از
یک هفته طول بکشد .البته نحوه مراقبت از کودک و

یبوست مصرف میکند که روی شیر تاثیر میگذارد
و عامل اسهال شیرخوار است .شیرخشت و ترنجبین
مهمترین این ترکیبات گیاهی هستند که مصرف بیرویه
برای نوزاد یا مادر با بروز اسهال همراه است.
نوع تغذیه شیرخوار یا کودک هنگام ابتال به «اسهال»
یکی از اقدامات ضروری و بسیار مهم که والدین باید
هنگام ابتال کودک به اسهال رعایت کنند ،جلوگیری از
بیآب شدن بدن است.
در این شرایط اگر کودک با شیر مادر تغذیه میشود،
همچنان باید شیردهی بهطور مکرر ادامه یابد .تغذیه مادر
ممکن است در تشدید اسهال تاثیرگذار باشد و بههمین
دلیل از خوراکیهایی که حالت ملین دارد باید در این
مقطعپرهیزشود.درموردکودکانیکهباشیرخشکتغذیه
میشوند ،بهتر است در دوره بیماری بهخصوص اسهال
شدید ،شیرخشک مخصوص با پایه سویا ،بدون الکتوز
یا حاوی پروتئین هیدرولیز شده تا زمان بهبود مصرف
شود .شیرخشکهای معمولی حاوی پروتئین شیر گاو
است که ممکن است دوره اسهال طوالنیتر و شدیدتر
شود و حداقل بهطور موقت نوع شیرخشک تغییر کند.
در مورد بچههای بزرگتر که غذا میخورند ،غذاهای
معمول عموما منافاتی ندارد اما مصرف شیر پاستوریزه
باید به حداقل برسد .دوغ و ماست خوراکیهای مفیدی
هستند و نمك موجود در آنها تاحدی میتواند تاثیر
پودر( )ORSاُآراس داشته و به روند بهبود کمککند.
البته امروزه ماست غنیشده با پروبیوتیک یا مکمل آن
نیز وجود دارد که برای کودک بسیار مفید خواهدبود.
آبمیوهها به دلیل قند زیاد توصیه نمیشوند اما میوه طبیعی
مشکلی ندارد .مصرف موادغذایی لینت بخش توسط
کودک یا مادر (درمورد شیرخواران) نیز باید محدود
شود .بچه ای که اسهال دارد کالری از دست میدهد و
باید از طریق تغذیه مثال افزایش کمی چربی به غذا این
کمبود جبران شود.

« ُاآراس» و کمک به جبران مایعات بدن

محلول «اُآراس» حتما در موارد شدید اسهال باید مصرف
شود تا مانع از کاهش آب و اختالل الکترولیتی در بدن
شود .البته این محلول باید قبل از اینکه کودک دچار
بیحالی و اختالل هوشیاری شود ضرورت دارد زیرا اگر
کمآبی بدن
سطح هوشیاری کودک کاهش یابد دیگر امکان تغذیه از
و بروز عالئم در پوست
طریق خوراکی نیست و باید سرم تراپی آغاز شود.
یکی از راهکارهایی که پزشک میتواند شدت کم آبی را
البته گاهی مادران از عدم تمایل کودک به نوشیدن
تخمین بزند ،تورگور پوستی یا طراوت پوست است .اگر پوست
محلول شکایت دارند .اگر حال عمومی کودک
چروکیده و حالت جمع شدگی داشته باشد نشان از وخامت کم آبی
یا شیرخوار خوب است ،بازی میکند و راحت
نسبتا شدید است .اگر شیرخوار یا کودک خواب و تغذیه خوبی دارد
میخوابد اما محلول را نمیخورد خوشبختانه
و حال عمومی مساعد است معموال تورگور پوستی تغییر جدی ندارد و
عالمت خوبی در روند بهبود است .در واقع دو
باکشیدن پوست ،سریع به حالت اول برمیگردد .گودافتادگی چشمها ،کم
گروه از کودکان از خوردن آو آر اس ممانعت
شدن اشک و خشکشدن مخاطها عالئم کم آبی به دنبال اسهال شدید
میکنند :گروه اول کودکانی که دچار کمآبی
هستند که ممکن است نیاز به بستری موقت در بیمارستان و سرمتراپی
بدن نشدهاند ،میتوانند شیر ،سوپ ،غذا و...
باشد .حجم ادرار کودک نیز در تخمین کمآبی کمککننده است و
بخورد و طبیعتا بچه هوشیار تمایلی به مصرف
در نوزادان و شیرخواران بسیار اهمیت دارد .زمانی که ادرار
این محلول نمکی ندارد.
بسیار کم باشد ،عالمت هشدار در مورد کاهش آب
گروه دیگر بچههایی هستند که دچار کمآبی شدید
بدن باید تلقی شود.
شدهاند ،حالت گیجی و بیحالی دارند و شرایط خوردن
ندارند که باید سریع از طریق سرم مواد الزم به بدن برسد.

یکی از دالیل شایع اسهال ،مصرف خودسرانه
برخی داروهای گیاهی است .گاه این گیاهان به
شیرخوار یا کودک خورانده میشود یا مادر برای
بهبود نفخ یا رفع یبوست مصرف میکند که روی
شیر تاثیر میگذارد و عامل اسهال شیرخوار
است .شیرخشت و ترنجبین مهمترین این
ترکیبات گیاهی هستند که مصرف بیرویه برای
نوزاد یا مادر با بروز اسهال همراه است

سفره سالم 7

شماره هفتصدوپنجاهوپنج سیویک خرداد نودونه

نگاه روانپزشک

نگاهی به مهمترین نکات تغذیهای در آستانه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

دکتر حامد محمدی کنگرانی
عضو کمیته رواندرمانی و کمیته رسانه انجمن
روانپزشکان ایران ،عضو شورای سردبیری فصلنامه
تخصصی «طب اعتیاد»

تغذیه سالم در شرایط ترک اعتیاد

شایعترین کمبودهای غذایی
یکی از مواردی که ممکن است در اثر سوءمصرف مواد مخدر اتفاق
بیفتد ،ابتال به کمبودهای تغذیهای مختلف است .از این منظر ،فردی
که تصمیم به ترک اعتیاد دارد باید کنار کادر درمان به این کمبودهای
تغذیهای پیشآمده توجه ویژهای داشته باشد تا از طریق جبران آنها
بتواند هرچه سریعتر سالمتاش را بهدست بیاورد .شایعترین این
کمبودها شامل موارد زیر میشود.

 26ژوئن برابر با  6تیر در تقویم
سالمت با عنوان «روز جهانی
ترجمه:
ندا احمدلو
مبارزه با مواد مخدر» نامگذاری
شدهاست.هدفازنامگذاریاین
روز،آگاهسازیجامعهجهانینسبتبهخطراتناشی
از سوءمصرف مواد مخدر برای بدن و مرگومیر بر
اثر آن است .در این میان ،هدف دیگر از نامگذاری
این روز تشویق افراد به ترک انواع اعتیاد برای بهبود
کیفیت زندگیشان است.
تحقیقاتبسیارجامعهرویافرادمعتادبهمواداعتیادآور
مختلف نشان میدهد آنها از نظر الگوهای تغذیهای
هم بدنشان را در بحران شدیدی قرار میدهند .مثال
بیشتر اعتیادها بهجز اعتیاد به ماریجوآنا ،با کاهش
شدید اشتها و در نتیجه دریافت مقادیر بسیار کمتری
ازریزمغذیهاهمراهاست.اینمسالهمیتواندمستقیم
بر تضعیف سیستم ایمنی بدن تاثیر بگذارد و فرد
مبتال به اعتیاد را در معرض ابتال به انواع بیماریهای
عفونی و ویروسی مانند کووید 19-قرار دهد .از
طرف دیگر ،سوءمصرف مواد مخدر باعث افزایش
سوختوساز بدن برای تامین انرژی میشود ،در حالی
که این فرایند هم ضعف و خستگی فرد معتاد را کنار
ابتال به اسهال و استفراغ به همراه میآورد .زمانی که
اسهال و استفراغ بهدلیل سوءمصرف مواد مخدر اتفاق
میافتد ،همان میزان اندک از ریزمغذیهای دریافتی
توسط بدن دفع میشوند و باز هم فرد مبتال به اعتیاد
با افت شدید عملکرد ایمنی روبرو خواهد شد .در
این شرایط ،باز هم میبینیم تمام مشکالت کنار اعتیاد
دستبهدست یکدیگر میدهند تا هرچه بیشتر فرد
معتاد را در معرض ابتال به کووید 19-قرار دهند .به
این ترتیب ،اگر تصمیم گرفتهاید برای حفظ سالمت
خود و ارتقای سالمت عمومی جامعه از همین امروز
اعتیاد را زیرنظر متخصصان مربوط کنار بگذارید ،باید
بدانید تغییر دادن بخشی از الگوهای فعلی در رژیم
غذایی روزانه شما ضروری است .این تغییرات که
میتوانند به بازسازی هرچه سریعتر بدن و تسریع در
روند ترک اعتیاد کمک کنند ،شامل موارد زیر هستند.

سروتونین کافی را از طریق مواد غذایی
دریافت کنید

یکی از مواردی که میتواند باعث رضایت روانی فرد
هنگام سوءمصرف مواد مخدر شود ،افزایش سطح
سروتونین در خون است .زمانی که سطح سروتونین
در مغز باال میرود ،فرد آرامش بیشتری احساس
میکند بنابراین ،اگر قرار باشد فرایند ترک اعتیاد را
سپری کنید ،حتما بهدلیل کاهش سطح سروتونین در
مغز با مشکالتی مانند بدخلقی ،افسردگی ،اضطراب
یا حتی پرخاشگری مواجه خواهید شد .در چنین
شرایطی ،استفاده بیشتر از خوراکیهایی که میتوانند
ترشحسروتونیندرمغزرابهطورطبیعیافزایشدهند،
بسیار ضروری است .این خوراکیها شامل انواع لوبیا،
عدس ،نخود ،سیبزمینی ،هویج ،نان ،ماکارونی ،برنج
و سایر کربوهیدراتهای نشاستهای و ...هستند .اگر
بتوانید کربوهیدراتهای نشاستهای مورد اشاره را با
مقداری منابع پروتئینی مانند تخممرغ یا مقداری از
هر کدام از گوشتها ترکیب کنید ،به افزایش ترشح
سروتونین در مغزتان کمک بیشتری خواهید کرد و
در این دوران به رضایت روانی نسبی مورد نظرتان
هم خواهید رسید.

کمبودهای تغذیهای و اعتیاد به اپیوئیدها (شبهمخدرها)

اپیوئیدها یا شبهمخدرها شامل موادی مانند تریاک ،هروئین و مورفین
هستند .معموال بدن افراد مبتال به اعتیاد به شبهمخدرها دچار مشکالت
گوارشی فراوانی مانند یبوستهای مزمن بهدلیل کمبود فیبر در بدن
میشود .این در حالی است که همین افراد در روزهای ابتدایی پس
از شروع ترک با مشکالتی مانند اسهال شدید مواجه میشوند و
تیم درمان ،رژیم غذایی را برپایه پیشگیری از تشدید اسهال در آنها
میچیند .بعد از گذشت حدود  7تا  10روز از شروع ترک اعتیاد به
شبهمخدرها ،باید حجم فراوانی از فیبر غذایی در رژیم بیمار جابگیرد
تا تمام کمبودهای تغذیهای دوران اعتیاد و روزهای ابتدایی ترک در
بدن او جبران شود .فیبر غذایی فراوان را میتوان با نظر تیم درمان و
از طریق مصرف سبزیهای برگ سبز تیره ،غالت کامل و سبوسدار،
حبوبات ،میوهها و صیفیهای تازه دریافت کرد.

کمبودهای تغذیهای و اعتیاد به محرکها

در زمان سوءمصرف مواد مخدر معموال
کبد بهدلیل دریافت حجم باالیی از سموم،
در معرض آسیب شدیدتری قرار دارد.
در چنین شرایطی باز هم فرد با تضعیف
عملکرد سیستم ایمنی مواجه میشود و
در معرض انواع عوامل بیماریزا مانند
کروناویروس جدید قرار میگیرد .بنابراین
زمانی که درحال سپری کردن دوره ترک
اعتیاد هستید و میخواهید حداکثر سالمت
را با سرعت باالتری بهدست بیاورید
باید عالوه بر مصرف چربیهای مفید ،از
چربیهای مضر هم مطلقا دوری کنید .به
همین دلیل در این دوران استفاده بیشتر
از ماهی ،روغنهای گیاهی ،مغزها و دانههای
خام و روغن زیتون توصیه میشود

از ویتامینها و امالح غافل نشوید

زمانی که فرد ب ه سوءمصرف مواد مخدر رومیآورد،
ناخودآگاهوبهدلیلتغییرالگویخوراکیباکمبودهای
تغذیهایقابلتوجهیمانندکمبودویتامینهایگروه،B
کمبودویتامین،Cکمبودروی(زینک)،آهن،کلسیمو
منیزیممواجهمیشود.تمامیاینکمبودهاهمبهتنهایی
و هم کنار یکدیگر میتوانند به شدت باعث تضعیف
قدرت دفاعی بدن شوند و فرد را در معرض ابتال
به بیماریهای عفونی و ویروسی مانند کووید19-
قرار دهند .بنابراین ،یکی از مهمترین اقداماتی که
باید در طول دوره ترک اعتیاد داشته باشید ،این
است که کمبود ویتامینها و امالح را جبران کنید
تاسیستمایمنیبتواندعملکردمطلوبشراداشته
باشد .مهمترین راه برای جبران کمبود ویتامینها
و امالح در دوره ترک اعتیاد ،مصرف روزانه 5
تا  9وعده از انواع میوهها ،سبزیها و صیفیهای
دارای رنگهای مختلف است .هر  60گرم میوه یا
صیفی معادل با  1وعده و هر لیوان سبزی هم معادل

 1وعده محسوب میشود .در مورد دریافت کلسیم
کافی هم باید عالوه بر مصرف روزانه انواع سبزیجات
سبزرنگ (هرچه تیرهتر بهتر) ،حتما مصرف لبنیات را
هم در برنامه غذایی داشته باشید .انواع لبنیات عالوه
بر تامین کلسیم میتوانند به افزایش ترشح سروتونین
در مغز کمک کنند.

بدنتان نباید کمآب بماند

اگر درحال ترک اعتیاد هستید ،بهتر است برای کمک
به کبد و کلیهها و دفع سریعتر سموم از بدن ،روزانه
بین  9تا  12لیوان آب یا مایعات بنوشید .منظور از
مایعات هم بههیچوجه نوشیدنیهای حاوی کافئین
فراوان مانند چای پررنگ یا قهوه نیست .شما میتوانید
آب را با مقداری آبلیموی تازه یا آب طبیعی انواع
میوههای فصل ترکیب و مصرف کنید .به این ترتیب
عالوه بر دریافت آب کافی ،مقداری از کمبودهای
تغذیهای ایجاد شده هم جبران خواهد شد.

حواستان به نوع چربی مصرفیتان باشد

در زمان سوءمصرف مواد مخدر معموال کبد بهدلیل
دریافت حجم باالیی از سموم ،در معرض آسیب
شدیدتری قرار دارد و از پیامدهای

آسیبدیدگی کبد نیز عدم دفع مناسب سموم از بدن
است .در چنین شرایطی باز هم فرد با تضعیف
عملکرد سیستم ایمنی مواجه میشود و در معرض
انواع عوامل بیماریزا مانند کروناویروس جدید قرار
میگیرد .بنابراین زمانی که درحال سپری کردن دوره
ترک اعتیاد هستید و میخواهید حداکثر سالمت را
با سرعت باالتری بهدست بیاورید باید عالوه بر
مصرف چربیهای مفید ،از چربیهای مضر هم
مطلقا دوری کنید تا فشار کمتری به کبد وارد شود.
به همین دلیل هم در این دوران استفاده بیشتر از
ماهی ،روغنهای گیاهی ،مغزها و دانههای خام و
روغن زیتون توصیه میشود .کنار این توصیه هم
باید مصرف انواع فستفود ،غذاهای چرب و
سرخکردنی را هم متوقف کرد .ضمن اینکه استفاده
فراوان از گوشت قرمز که حاوی چربی اشباع است
هم ممنوع خواهد بود و تمام وعدههای غذایی باید
حداقل با  2لیوان ساالد سبزی یا صیفی همراه شوند.
تمامی این توصیهها به کبد کمک میکنند تا فرایند
سمزدایی را با سرعت باالتری انجام دهد.

زمانی که افراد معتاد به انواع محرکها برای ترک اعتیاد زیر نظر
متخصص اقدام میکنند ،باید حواسشان باشد که از یک رژیم غذایی
روزانه و متعادل بهره بگیرند .به عبارت سادهتر ،گاهی فرد در زمان
مصرف محرکها برای چند روز اصال برنامه غذایی مناسبی ندارد و
ممکن است دچار کمبودهای غذایی و مختل شدن تعادل دریافت
ریزمغذیها شود .این افراد در دوره ترک اعتیاد به دریافت روزانه
پروتئینهای کمچرب و مواد غذایی حاوی اسیدهای چرب امگا3
نیاز دارند .دریافت امگا 3کافی در دوره ترک اعتیاد برای این افراد هم
خطر ابتال به بیماریهای عروقی را در آنها کم میکند و هم احتمال
افسردگیشان را کاهش میدهد .از این منظر ،شاید بتوان گفت تخم
انواع پرندگان ،تخممرغ ،لبنیات کمچرب ،روغن کانوال و ماهیها
(خصوصا ماهیهای چرب) برای این گروه از افراد در دوره ترک
اعتیاد گزینههای مطلوبی محسوب میشوند.
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شود.

یادتان باشد که...

گاهی در زمان ترک هر نوع اعتیادی ،فرد بیمار بهصورت خودسرانه
به مصرف مکملهای غذایی مختلف با هدف سپری کردن هرچه
سریعتر دوره درمان و بهدست آوردن سریعتر سالمتاش رومیآورد.
این درحالی است که مکملهای خوراکی ،با توجه به اینکه محلول
در آب باشند یا محلول در چربی ،ممکن است نهتنها در طول دوره
ترک برای فرد بیمار مفید نباشند بلکه حتی ممکن است اختالل
قابلتوجهی در روند درمان هم ایجاد کنند .بنابراین ،مصرف هر نوع
مکمل خوراکی در طول دوره ترک هر نوع اعتیادی باید کامال زیر
نظر گروه درمانگر باشد .شما بهعنوان فردی که درحال ترک اعتیاد
هستید ،در مرحله اول باید به کادر درمانی اعتماد کنید و در مرحله
بعد هم ورزش منظم روزانه ،نوشیدن آب کافی در طول روز و پیروی
از یک برنامه غذایی سالم را جدی بگیرید .به این ترتیب میتوانید
درمان موفق و موثری داشته باشید.
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دیدهبان تغذیه

شماره هفتصدوپنجاهوپنج سیویک خرداد نودونه

هشدار دکتر زهرا عبداللهی رئیس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت

در شرایط کرونا ،مصرف محصوالت پرچرب ممنوع!
هفته گذشته معاون تحقیقات وزارت بهداشت نتایج بررسی جهانی را منتشر کرد
که بیانگر باال بودن میزان چربی و فشارخون زنان و مردان ایرانی است .این در
مهدیه
آقازمانی
حالی است که بیش از نیمی از افراد باالی  18سال کشور هم چاق هستند یا اضافه
وزن دارند .از سوی دیگر 11 ،درصد افراد باالی  25سال در کشور دیابت دارند
و نیمی از افراد مبتال به دیابت از بیماری خود بیاطالع هستند .عالوه بر آن  15میلیون ایرانی نیز

 :دکتر عبداللهی! بررسی جدیدی
که مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه
علوم پزشکی تهران منتشر کرده ،نشان میدهد
چربیخونزنانومردانایرانیباالست.آیااین
میزان از شیوه تغذیهای مردم نشأت میگیرد؟
مطالعات زیادی نشان داده درصد قابل توجهی از
جمعیت  18سال به باال در کشور کلسترول باال
دارند و مطالعات استپس هم شیوع چربیخون
و فشارخون باال را نشان داده است .میدانیم که
چربیخون باال عامل خطر تغذیهای است و به
عادتهای تغذیه مردم مربوط میشود .مصرف
زیاد چربی و روغن و غذاهای چرب و سرخ شده
و فستفودها که حاوی چربی زیاد ،اسیدهای
چرب ترانس و اشباع و نمک زیادی هستند ،در
این زمینه موثرند .این تغییر در الگوی مصرف و
عادتهای غذایی غلط مثل اینکه مواد غذایی
سرخ شده مصرف میشود که طبیعتا پرروغن
است باعث میشود اختالالت چربیخون را با
باالبودنکلسترولدرکشوربههمراهداشتهباشد.
 :در حال حاضر سبک زندگی مردم
مانند قدیم نیست و اشتغال زنان بیشتر شده
و سرعت زندگی مردم را به سمت غذاهای
فستفودی و همچنین غذاهای رستورانی
سوق داده است .این قضیه اجتنابناپذیر
است .وزارت بهداشت در این زمینه چه
اقدامی میتواند انجام دهد؟
یکی از کارها برای اینکه شیوع چربیخون
باال را کاهش دهیم ،آموزش و فرهنگسازی
و اصالح الگوی غذایی مردم است .ما در قالب
طرح تحول نظام سالمت ،کارشناسان تغذیه را
در مراکز جامع سالمت به کار گرفتهایم که به
مردم مشاوره و آموزش میدهند .در این زمینه
هم آموزشهای فردی و گروهی داریم و هم
مشاوره تغذیه .کارشناسان ما برای افرادی که
چربیخونباالدارند،رژیمتنظیممیکنند.افرادی
که اختالل چربیخون دارند از طریق شبکههای
بهداشتی درمانی کشور و پایگاههای سالمت در
شهر و خانههای بهداشت در روستا شناسایی
میشوند .در این راستا ،افرادی که چربیخون باال
دارند ،به متخصص تغذیه ارجاع داده میشوند

مبتال به فشارخون باال هستند .این آمارها از آن جهت اهمیت دارند که علت اول مرگومیر در
کشور ما یعنی بیماریهای قلبی-عروقی به این خطر عوامل ارتباط دارد .در حقیقت ،شیوه زندگی
و سفره غذایی مردم با افزایش فشار و چربیخون ارتباط مستقیم دارد .در این زمینه با دکتر زهرا
عبداللهی متخصص تغذیه و رئیس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفتوگو کردیم که
مشروح آن را در صفحه «دیدهبان تغذیه» این هفته میخوانید.

در شرایط فعلی نوع
تغذیه در پیشگیری از
کرونا نقش مهمی دارد
زیرا تغذیه در تضعیف
و تقویت سیستم ایمنی
نقش دارد .به همین علت مصرف بیرویه
غذاهای پرچرب و سرخ شده میتواند با
تحریک سیستم ایمنی بدن باعث شود
احتمال ابتال به بیماری کرونا بیشتر شود و
اگر فردی مبتال شود ،شدت بیماری بیشتر
است .مصرف زیاد قند و نمک و چربی در
دوران کرونا نیز یک خطر فاکتور است و
باعت تضعیف سیستم ایمنی بدن میشود
بنابراین توصیه میشود در دوران کرونا
محصوالت غذایی پرچرب محدود شود

تا برایشان رژیم تجویز شود و پیگیری کنند تا
چربیخونشان کنترل شود.
 :البته میدانید که این آموزشها به
تنهایی کافی نیست و نمیتواند شیوع باالی
چربیخون را در کشور کاهش دهد!
بله ،درست است ،این آموزشها باید همگانی
باشد .صداو سیما و رسانهها در این زمینه
خیلیکمککنندهخواهندبود،بهویژه،تلویزیون
میتواند مستقیم و غیرمستقیم ،برنامههایی را
نمایش دهد که غذاهایی که چربی کمتری
دارند ،تبلیغ و تشویق شود و افراد غذاها را
سرخ نکنند .به طور مثال برنامههای آشپزی
باید غذاهای سالم یعنی کمنمک و کمچربی را
آموزش دهند ،نه غذاهایی که کره و خامه دارد

زنان و مردان ایرانی چربیخون باال دارند

ایران یکی از کشورهای دارای سطح باالی چربیخون بد در جهان است.
میانگین چربیخون بد که بهتر است کمتر از  ۷۰میلیگرم باشد ،در مردان
ایرانی،حدود ۱۲۴میلیگرمودرزنانحدود ۱۲۰میلیگرماستکهنسبت
به 4دهه گذشته نسبتا ثابت ماندهاند .معاون تحقیقات وزیر بهداشت ،هفته
گذشته این آمارها را بیان کرد و آن را نتایج بررسی چربیخون ایرانیان
در یک مطالعه جهانی دانست .به گفته دکتر ملکزاده ،سطح کلسترول
کلی خون در مردان را  ۱۶۷میلیگرم و زنان  ۱۷۴میلیگرم است که
نسبت به  4دهه گذشته ،تقریبا ثابت مانده و کاهش چشمگیری نداشته
است .دکتر ملک زاده که رهبر مطالعات «کوهورت گلستان»« ،کوهورت
پرشین» هم هست،توضیح داد که میانگین چربیخون خوب که بهتر
است حدود  ۶۰میلیگرم باشد ،در مردان ایرانی  42/5میلیگرم و در
زنان ایرانی  48/7میلیگرم است که این میزان در سال  ۱۹۸۰به ترتیب
برای مردان و زنان کشور ۴۱ ،و  ۳۹میلیگرم بوده است .این درحالی
است که نیمی از مرگها در کشور ،مرگ زودرس یعنی زیر  70سال
است و سکتههای قلبی و مغزی علت نیمی از مرگهای زودرس در

و سرخشده است .حتی در فیلمها و سریالها
هم باید به این موضوع توجه شود.
:آیااهمیتچربیخونبرایپیشگیری
از بیماریهای قلبی -عروقی است؟
چربیخونباالخطرعاملاصلیبرایبیماریهای
قلبی -عروقی است؛ یعنی مصرف زیاد چربی
باعثانسدادعروقوتنگیرگهایقلبمیشود
وسکتههایهایقلبیوبیماریهایقلبیاتفاقی
میافتد .همان طور که میدانید مهمترین علت
مرگ در کشور ما هم همین بیماریهای قلبی-
عروقی است .بنابراین یکی از عوامل اصلی در
بروز بیماریهای قلبی -عروقی ،چربیخون
باالست .از سوی دیگر ،وقتی مصرف چربی و
غذاهای پرچرب زیاد باشد ،کنار آن وقتی تحرک

کشور است .همچنین ساالنه بیش از  ۱۵۰هزار نفر بر اثر سکته قلبی و
مغزی جان خود را از دست میدهند که چربیخون باال در ایجاد زمینه
مناسب برای بروز سکتههای قلبی و مغزی و کبد چرب نقش بسیار مهم
و تعیینکنندهای دارد.دکتر ملک زاده در تشریح این مطالعه جهانی به این
نکته هم تاکید کرد که «چربیخون باال» و «فشارخون باال» با هم ،نقش
بسیار اساسی در وقوع بیش از  ۴۰هزار مرگ زودرس (زیر  ۷۰سال)
و حدود  ۱۰هزار مرگ خیلی زودرس (زیر  ۵۰سال) در ایران دارند.
رییسپژوهشکدهبیماریهایگوارشوکبددانشگاهعلومپزشکیتهران،
عوامل ابتال به چربیخون باال را عالوه بر علل ارثی و ژنتیکی ،پرخوری،
اضافهوزنوچاقی،مصرفغذاهایپرچربورژیمغذاییپرکربوهیدرات،
نداشتن تحرک کافی و ورزش نکردن ،مصرف باالی نمک ،مصرف الکل،
استعمالسیگار،مصرفزیادگوشتقرمز،مصرفکممیوههاوسبزیجات
تازه و نیز افزایش سن بیان کرد .استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران
بر همین اساس ،کنترل چربیخون باال را با انتخاب شیوه زندگی سالم
و رژیم غذایی مناسب ،ورزش کردن و انجام آزمایشهای الزم بهویژه
برای افراد پرخطر (افراد دارای سابقه خانوادگی مرگ زودرس ناشی از

کافی وجود ندارد ،انرژی زیادی در بدن ذخیره
میشود و عالوه بر اضافه وزن و چاقی باعث
انسداد عروق وکبد چرب میشود .همان طور
که میدانید آمار کبد چرب در کشور ما باالست
و حداقل  30درصد مردم کبد چرب دارند.
 :یک موضوع مهم در مورد اصالح
الگوی غذایی مردم ،ذائقه سازی از دوران
کودکی است .در حالی که در حال حاضر
درصد کودکان چاق نیز بیشتر شده و این یعنی
نسل بعد اوضاع بدتری خواهند داشت .در این
زمینه چه اقداماتی نتیجهبخش خواهد بود؟
بله ،بچهها چاق شدهاند ،یکی از پیامدهای
مصرف چربی و روغن ،چاقی است .چاقی
روند افزایشی در کودکان و نوجوانان و

هم در کودکان زیر  5سال دارد 20 .درصد
بچههای  6تا  18ساله چاقی شکمی دارند و
یکی از پیامدهای مصرف غذاهای پرچرب،
چاقی شکمی است .چاقی شکمی احتمال ابتال
به بیماریهای قلبی و عروقی را بیشتر میکند.
چاقی شکمی مشکل جدی در دانشآموزان
است .حتی کودکان زیر  5سال در حال ،چاق
شدن هستند و مساله مهم این است که چاقی
بچهها جدی گرفته نمیشود و خانوادهها
تصور میکنند که این چاقی خوب است یا با
بزرگترشدن بچهها برطرف میشود ،در حالی
که چاقی از سنین کودکی میماند و کودک چاق
به بزرگسال چاق تبدیل میشود در معرض
ابتالبهبیماریهایغیرواگیراست.مصرفزیاد
غذاهای سرخشده وپرچرب در چاقی بچهها
نقش دارد .بیشتر بچهها خیلی فستفود دوست
دارند و سیبزمینی سرخ شده زیاد میخورند
و این غذاها با انواع سسها خورده میشود.

سکتههای قلبی و مغزی)،
بسیارضروریتوصیفکرد
وگفت«:الزماستتمامایرانیان
باالی  ۳۵سال ،عالوه بر اندازه گیری
قندخون،فشارخونوچربیخونخودرا
نیز چک کرده و در صورت باال بودن سطح
این  ،۲برای درمان اقدام کنند .در این مورد ،به
ویژه «چربیخون بد» که در ایران به  LDLمعروف
است ،بهتر است به عدد زیر  ۷۰میلیگرم کاهش پیدا کند».
معاونتحقیقاتوزیربهداشت،نقشاستاتینها(داروهایکاهنده
چربیخون باال) را در کنترل چربیخون بسیار مهم دانست« :مصرف
استاتینها ساالنه از دهها هزار مورد سکته قلبی و مغزی در جهان پیشگیری
میکند.نتایجمطالعاتعلمینشاندادهاستکهمصرفمستمراستاتینها،
پیشرفت بیماری کبد چرب را کنترل میکند».
رئیس پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،یکی از داروهای موثر در کنترل «چربیخون و فشارخون» که

بنابراین باید بچهها را عادت بدهیم که غذاهای
کمنمک و کمچربتر بخورند .تحرک کافی
داشته باشد و مدام پای بازیهای کامپیوتری یا
تلویزیون در حال خوردن تنقالت نباشند زیرا
سالمت آنها را به خطر میاندازد.
 :در این زمینه صنعت غذا هم باید
به سمت تولیدات کمچربتر و کمنمکتر
پیش برود!
صنعت غذا در این زمینه نقش پررنگی دارد،
یک کار دیگر این است که صنعت غذا،
محصوالت غذایی کمچرب وارد بازار کند.
مثال سس کمچرب ،شیر و لبنیات کمچرب
استفاده شود .انواع پنیرهای کمچرب باید تولید
شود .به طور مثال پنیر پیتزا چربی باالیی دارد
و یکی از غذاهای به شدت مورد عالقه بچهها
پیتزاست و افراط در مصرف این غذاها چاقی
و چربیخون باال به دنبال دارد.
 :با توجه به اینکه در حال حاضر با
بیماری کرونا درگیر هستیم ،چربیخون باال
چه تاثیری درابتال به بیماری کرونا دارد؟
در شرایط فعلی نوع تغذیه در پیشگیری از کرونا
نقشمهمیداردزیراتغذیهدرتضعیفوتقویت
سیستم ایمنی نقش دارد .به همین علت مصرف
بیرویه غذاهای پرچرب و سرخ شده میتواند
با تحریک سیستم ایمنی بدن باعث شود احتمال
ابتال به بیماری کرونا بیشتر شود و اگر فردی
مبتال شود ،شدت بیماری بیشتر است .مصرف
زیاد قند و نمک و چربی در دوران کرونا نیز
یک عامل خطر است و باعت تضعیف سیستم
ایمنی بدن میشود و در نتیجه احتمال ابتال به
کرونا بیشتر میشود .بنابراین توصیه مهم این
است که در دوران کرونا محصوالت غذایی
پرچرب محدود شود .ما از چربی باال صحبت
میکنیم ولی باید به این نکته هم اشاره کنم که
چربی تا یک حدی برای بدن الزم است25 .تا
 30درصد چربی مورد نیاز روزانه هر فردی
از چربی و روغن باید تامین شود ولی وقتی
بیش از این مقدار مصرف شود ،مشکلزاست
و متاسفانه مردم به دلیل عادتهای غذایی،
چربی زیادی میخورند.

بر اساس پژوهشهای دقیق
اینپژوهشکدهتولیدونتایج
آن در مجله معتبر بین المللی
«لنست» منتشر شده و هم اکنون
در داروخانههای ایران موجود است را
قرص «پلی پیل» دانست و افزود« :با مصرف
روزانه یک قرص «پلی پیل» با تشخیص و تجویز
پزشک ،میتوان از افزایش چربیخون بد و باال رفتن
فشارخون پیشگیری کرد».
گفتنی است ،این مطالعه با مشارکت  ۸۰محقق از  ۴۰مرکز
تحقیقاتی وابسته به  ۳۵دانشگاه علوم پزشکی کشور انجام شده .به
گفته دکتر ملک زاده ،در مطالعه جهانی «بررسی روند تغییرات چربیخون
در  ۲۰۰کشور دنیا ،طی نزدیک به  4دهه گذشته  ۱۹۸۰تا ،»۲۰۱۸
اطالعات ایران ،یکی از قویترین و وسیعترین دادههای این مطالعه
و حاصل دقیقترین و مهمترین مطالعه چربیخون ایرانیان است که با
آزمایش بیش از  ۲۲۵هزار فرد شرکتکننده سالم به دست آمده است.
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شماره هفتصدوپنجاهوپنج سیویک خرداد نودونه
شما هم میتوانید سوژه «میزگرد تغذیه» باشید .کافی است از طریق صفحه «با خوانندگان» با ما تماس بگیرید و تجربهتان را با سایر خوانندگان «سالمت» در میان بگذارید .روشي كه سوژههاي «میزگرد تغذیه» براي كاهش يا افزايش وزن خود ارائه ميدهند
لزوما مورد تأييد «سالمت» نيست .حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همين صفحه بخوانيد.

«میزگرد تغذیه» درباره روند کاهش وزن نرگس عمویی
باحضور دکتر میترا زراتی متخصص تغذیه و
دکترهاله دادگستر متخصص پزشکی ورزشی

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

هر فرد با هر
شرایطیمیتواند،
تحرکداشتهباشد

دکترهاله دادگستر  /عضو هیأت علمی
دانشگاه علوم پزشکی ایران

تمام هدف ما این است که حرکت را
برای افراد دچار ناتوانی حرکتی تا حد
امکان ایجاد کنیم و مانع از بیحرکتی
شویم .بنابراین ،در مفاصلی که امکانپذیر
است باید تحرک داشته باشیم و الزم
است برای حفظ سالمت هر فرد با هر
شرایطی برای خود حرکت را در نظر
بگیرد و از تمام امکانات استفاده کند.
معموال در فلج اطفال یک پا حرکت
کمتری دارد و فرد روی اندام مقابلش
خیلی فشار میآورد .برای چنین افرادی
حتما ورزشهای کششی و قدرتی توصیه
میشود اما اینکه با چه شدتی شروع کنند
و کدام گروه از ورزشها را شروع کنند
و هر چند وقت یکبار چگونه ورزشها
را تغییر و ارتقا دهند ،مستلزم معاینه
آنهاست .در فردی که مشکل حرکتی دارد
با توجه به اینکه در چه جهت میتواند
پاهایش را حرکت دهد و اگر اندام فوقانی
مشکل ندارد ،یک سری حرکات را با
اندام فوقانی انجام میدهد ودر کنارش
حرکات کششی هم مناسب است.

14کیلوگرم کاهش
وزن با ناتوانی حرکتی
بیش از نیمی از جمعیت کشورمان یا چاقند یا اضافه وزن دارند و  90درصد
مردم نیز فعالیت فیزیکی مناسب ندارند .البته شیوع فعالیت فیزیکی کم در زنان
مهدیه
آقازمانی
بیشتر از مردان است و این یعنی چاقی و اضافه وزن هم در زنان بیشتر است .اما
گاهی علت بیتحرکی مربوط به بیماری است و فرد نمیتواند تحرک کافی داشته
باشد .درست مانند سوژه این هفته «میزگرد تغذیه» یعنی خانم عمویی که مبتال به فلج اطفال بوده
و نمیتوانستهاند تحرک کافی داشته باشند .بنابراین به مرور زمان دچار اضافه وزن میشوند و
البته با رژیم مناسب موفق میشوند ،وزنشان را  14کیلوگرم پایین بیاورند .در ادامه در مورد نوع
رژیم و نحوه کاهش وزن خانم عمویی بیشتر توضیح خواهیم داد.

خانم عمویی که با وجود فلج بودن از دو پا ،وزنش را کاهش داده ،میگوید:

اعضای خانوادهام ،متوجه رژیم گرفتن من نشدند!
 :خانم عمویی! برایمان توضیح دهید که وزنتان از چه زمانی
باال رفت؟
من دچار فلج اطفال بودم و فعالیت خاصی نمیتوانستم داشته باشم .تا زمانی
که سرکار میرفتم ،وزنم بهتر بود ولی وقتی بازنشسته شدم و راه رفتنم ،کمتر
شد وزنم باال رفت .من معلم بودم و سرکالس میتوانستم راه بروم و به
بچهها سر بزنم ولی بعد از بازنشستگی فعالیتم خیلی کم شد.
 :وزنتان چند کیلوگرم باال رفته بود؟
من  48کیلوگرم بودم و به  62کیلوگرم رسیده بودم .در ظرف  8سال 12
ی چرخدار هم برایم
کیلوگرم وزنم باال رفته بود .راه رفتن و هل دادن صندل 
سخت بود.
 :چه عادتهای غذایی داشتید؟
ریزهخواریمیکردمومدامریزریزمیخوردم،فستفودهممصرفمیکردم.
چیپس ،پفک ،کیک و شکالت هم زیاد میخوردم .البته بیشتر غذاهایم نیز
غذاهای پرکالری و چرب بودند.
 :در مورد رژیم غذایی که برای کاهش وزن برای شما تجویز
شد ،توضیح دهید.
از اول که رژیم را شروع کردم ،قند ،چربیخون و فشارخون باال نداشتم.
احساس میکردم رژیمی که دکتر به من داد ،حجمش بیشتری از غذایی

است که خودم در طول روز میخورم .به طور مثال ،برای وعده صبحانه
چند کف دست نان و تخممرغ همراه گوجهفرنگی و خیار بود و میانوعده
از هر میوه میتوانستم بخورم و آجیل یا خرما یک لیوان چای یا شیر ،قبل
ناهار یک بشقاب ساالد و بعد از غذا یک کاسه ماست داشتم .البته این را
هم بگویم که من شیر نمیتوانستم بخورم چون اسهال میشدم .بنابراین،
لبنیات پروبیوتیک میخوردم و قرص پروبیوتیک هم دکتر برایم تجویز کرد.
 1تا  2ماه رژیم به این ترتیب بود و بعد حجم نان و برنج غذاها و حجم
آجیل مصرفیام کم شد.
 :در ماه چند کیلوگرم وزنتان پایین آمد؟
اوایل  1تا  2کیلوگرم وزنم پایین آمد ،بعد کاهش وزنم کمتر شد .اوایل رژیم،
میانوعده عصرم ،بیسکویت بود و بعد حذف شد .شب قبل از خواب یک
کاسه ماست و خیار برای من گذاشتند ولی ماههای آخر ماست و خیار هم
حذف شد .به عالوه ،هفتهای یک بار بستنی و کیک میتوانستم بخورم.
 :زمانی که مهمانی میرفتید یا مهمان داشتید ،رژیمتان را حفظ
میکردید؟
از دکتر پرسیدم ،اگر مهمانی بروم یا مهمان داشته باشم چطور رژیمم را نگه
دارم ،گفتند برای یکی از وعدههای فردا نان یا برنج را حذف کن .هفتهای
یکبار هم رژیم آزاد داشتم.

 :بعد از اینکه وزنتان پایین آمد ،باز هم رژیم را ادامه دادید؟
بعد از اینکه وزنم به قبل برگشت ،متخصص تغذیه به من رژیم تثبیت داد
که میتوانستم یک کف دست نان به غذایم اضافه کنم .در حال حاضر،
رژیم ندارم ولی عادت به این سبک خوردن غذا دارم .هیچ گاه در زمان
رژیم ،غذای اضافه برای خودم درست نکردم و اهل خانه متوجه نشدند
که من رژیم دارم .مثال دکتر به من میگفت که خورش را با چنگال بخور
که چربی کمتری دریافت بکنی .در حال حاضر هم بدنم به این شیوه غذا
خوردن عادت کرده است.
 :شما هیچ تحرک فیزیکی ندارید؟
من در زمانی که معلم بودم ،در کالس میچرخیدم و راه میرفتم و چون
وضعیت جسمیام بهتر بود .گاهی پیادهروی هم میکردم ولی االن فقط از
صندلی چرخدار استفاده میکنم .من از دوپا فلج هستم و یک بار هم زمین
خوردم و لگنم شکست 3 ،ماه استراحت مطلق بودم .از آن زمان آرتروزم
بیشتر شده ،انحراف ستون فقراتم بیشتر شده زیرا پاهایم کوتاه و بلند است.
:با توجه به مشکل حرکتی که داشتید ،در زمان رژیم دچار
ضعف نمیشدید؟
نه فقط دکتر به من تاکید کردند که لبنیات مصرف کنم چون قبال هیچ لبنیاتی
نمیخوردم.

البته برای افرادی که نقص حرکتی دارند
و قادر به راه رفتن نیستند ،ورزشهای
قدرتی در مقابل مقاومت توصیه میشود
تا جلوی ضعف عضالتشان گرفته شود
و همین طور تراکم استخوانشان حفظ
شود .در هر فردی هر ورزشی را بتوانیم
توصیه کنیم که مفاصل حرکت داشته
باشند ،مفید خواهد بود .نکته مهم این
است که این افراد خودسرانه نباید فعالیت
فیزیکی داشته باشند و حتما باید توسط
متخصص حتی نوع حرکت و راه رفتنشان
و وضعیت استخوانهایشان بررسی شود
و بر اساس آن نوع فعالیت فیزیکی
مشخص خواهد شد.

نگاه متخصص تغذیه

تاکید دکتر میترا زراتی درباره سوژه «میزگرد تغذیه»

رژیم غذایی ضدالتهابی برای خانم عمویی مناسب بود
 :افرادی که تحرک ندارند ،چه رژیم
غذایی برایشان تجویز میشود؟
یکی از نکاتی مهم برای افرادی که سابقه فلج دارند
و نمیتوانند حرکت کنند این است که کالری دریافتی
آنها قطعا کمتر از افرادی است که فعالیت بدنی انجام
میدهند .کالری دریافتی باید طوری تنظیم شود که
مواد غذایی در حجم کم و کالری پایینتر دریافت
شود .این افرد سوخت و سازشان پایین است و عمدتا
مواد غذایی که دریافت میکنند در بدن مستعد این
است که به چربی تبدیل شود .بنابراین مصرف مواد
غذایی شیرین و پرچرب در این افراد منع مصرف
دارد .این افراد تحرک ندارند و تحلیل عضالنی به
مرور زمان برایشان اتفاق میافتد و همین موضوع
سیستم ایمنی این افراد را ضعیف میکند بنابراین
میزان پروتئینهایی که در رژیم غذایی افرادی که
ناتوانی حرکتی دارند با بقیه افراد باید متفاوت باشد
به ویژه افرادی که تحلیل عضالنی دارند.
 :خانم عمویی گفتند که نمیتوانستند
لبنیات بخورند در حالی که در رژیمشان لبنیات
گنجانده شد و خوردند .به دلیل ناتوانیهای حرکتی،
آیا اهمیت مصرف لبنیات در این افراد بیشتر است؟
نگرانی و مشکلی که برای افرادی که ناتوانی
حرکتی دارند ،وجود دارد ،این است که این افراد
به واسطه بیتحرکی دفع ادراری کلسیمشان زیاد
است و وقتی فرد حرکت نکند از استخوانها کلسیم
برداشت میشود و از طریق ادرار دفع خواهد شد.
مساله مهم این است که به این افراد تاکید کنیم
که حتما  2تا 3واحد در روز لبنیات استفاده کنند
و اگر مشکل گوارشی دارند و نمیتوانند مصرف
کنند ،قرص کلسیم برایشان تجویز میکنیم .البته
این افراد مستعد سنگهای کلیوی هم میتوانند
باشند چون سنگهای اگزاالت کلسیم پرشیوعترین

در افرادی که ناتوانی حرکتی
دارند به ویژه در بیماریهای
التهابی مثل آرتروز توصیه
میکنیم از رژیم غذایی
ضد التهابی استفاده کند.
چون خود بیتحرکی التهاب را در بدن زیاد
میکند .وقتی فرد ورزش نمیکند ،التهاب
در بدن باال میرود و اگر بیماریهایی مثل
آرتریت روماتوئید یا آرتروز داشته باشد،
با بیتحرکی تشدید میشود .بنابراین
مواد غذایی که مصرف میکنند باید
آنتیاکسیدان کافی داشته باشد

سنگها هستند .توصیه میکنیم اگر غذاهایی که
حاوی اسفناج یا بقیه سبزیجات برگ سبز تیره
رامی خورند ،ماست را همراه غذا مصرف کنند
که مطمئن باشیم که اگزاالت جذب نمیشود و
این افراد مستعد سنگ کلیه نخواهند شد .همچنین
مصرف لبنیات کمچرب و پروبیوتیک به دلیل نفخی
که به دلیل بیتحرکی دارند برای این افراد میتواند
مهم و حیاتی باشد.

 :خانم عمویی عالوه بر فلج اطفال ،گفتند
که آرتروز دارند و لگنشان هم شکسته و انحراف
ستون فقرات هم دارند .آیا این مشکالت سبب شد
شما رژیم خاصی برایشان تجویز کنید؟
در افرادی که ناتوانی حرکتی دارند بهویژه در
بیماریهای التهابی مثل آرتروز توصیه میکنیم از
رژیم غذایی ضدالتهابی استفاده کنند.چون خود
بیتحرکی التهاب را در بدن زیاد میکند .وقتی

فرد ورزش نمیکند ،التهاب در بدن باال میرود و
اگر بیماریهایی مثل آرتریت روماتوئید یا آرتروز
داشته باشد ،با بیتحرکی تشدید میشود .بنابراین
مواد غذایی که مصرف میکنند باید آنتیاکسیدان
کافی داشته باشد .منابع غذایی ویتامین  Eمثل انواع
جوانهها و سلنیوم مثل انواع آبزیان،پیشساز ویتامین
 Aمثل کدو حلوایی ،هویج ،فلفل دلمهای نارنجی،
زرد آلو ،خرمالو یا دال عدس و منابع ویتامین C
مثل مرکبات و میوههای تابستانی توصیه میشوند.
 :خانم عمویی عادت به ریزهخواری و
خوردن فستفود داشتند ولی گفتند که چربیخون
و قندخون ندارند .با وجود اینکه سنشان هم 54
سال است ،چطور ممکن است که با توجه به
بیتحرکی و مصرف غذاهای چرب ،چربیخون
نداشته باشند؟
افزایش چربیخون و قندخون وابسته به سبک زندگی
و ژنتیک است و خیلی از افراد به طور ژنتیکی با

کوچکترین منبع چربی دچار افزایش چربیخون
میشوند و خیلی افراد اینگونه نیستند .ساختار ژنتیکی
افراد متفاوت است و خانم عمویی از آن افرادی بودند
که از نظر ژنتیکی میزان چربیخونشان ،خیلی تحت
تاثیر دریافت غذاییشان نبوده است .بیتحرکی و
کنار آن مصرف فستفودها که چرب و شور هستند
و کالری باالیی دارند ،در افراد بسیاری میتوانند
باعث افزایش چربیخون ،دیابت و چاقی شوند .ما
معموال در افرادی که سابقه دریافت فستفود دارد و
عالقهمند به خوردن آن هستند ،هرگز فستفود را
قطع نمیکنیم بلکه توصیه میکنیم فستفود خانگی
درست کنند .ساندویچ مرغ و پیتزا اگر در منزل
تهیه شود جزو مواد غذایی مفید و مغذی محسوب
میشوند .البته برای این افراد فستفود خانگی باید
با پنیر کم و بدون سوسیس و کالباس باشد.
 :خانم دکتر! با توجه به اینکه در حال
حاضر با بیماری کرونا درگیر هستیم ،چه توصیهای
به افرادی دارید که اضافه وزن دارند و قصدشان
این است که وزنشان را پایین بیاورند؟
افرادی که چاق هستند و اضافه وزن دارند و درصد
چربی در بدنشان زیاد است ،سیستم ایمنی شان
ضعیفتر عمل میکند و بیشتر مستعد ابتال به
عفونتهای باکتری و ویروسی از جمله کرونا هستند.
پس فردی که تحرک ندارد ،سیستم ایمنی اش ضعیف
است و اگر چاق باشد سیستم ایمنی ضعیفتر است
و این فرد را بسیار مستعد ابتال به کرونا خواهد کرد.
کنترل وزن در افرادی که تحرک ندارد یکی از
اقداماتی است که سیستم ایمنی را تقویت میکند
ولی به شرط آنکه دریافت آنتیاکسیدانها و پروتئینها
در این افراد کامال حسابشده و علمی باشد و رژیم
غذایی نباید سرخود دریافت کنند زیرا تکتک مواد
غذایی در این افراد باید محاسبه شود.
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تندرستی

شماره هفتصدوپنجاهوپنج سیویک خرداد نودونه

چاقی کودکان ،نشانه ضعف یا قدرت و مقاومت آنها در مقابل بیماری نیست

چاقی کودک را نشانه «قویبودن» ندانید!
و  400واحد ویتامین  Dدارد.
 از 6ماهگی تا 2سالگی دو قطره آهن به
ازای هر کیلوگرم وزن بچه .معموال  15قطره
برای شیرخوار که حدود  7کیلوگرم وزن دارد،
شروع میشود.
 پس از این سن ،خوراندن هر روز مکمل
الزم نیست .بعد از 2سالگی عمدتا مشکل کمبود
ویتامین Dوجود دارد که توصیه میشود هر 2ماه
یکبار  50هزار واحد از این ویتامین (قرصهایی
شبیه مروارید) تا  12سالگی به کودک داده شود.
 ساالنه یک دوره  3ماهه (مثال یک فصل) و
هر ماه  4نوبت (مثال روز جمعه) هر نوبت 30
میلیگرم آهن تقریبا معادل  30قطره تا سنین
مدرسه توصیه میشود تا کودک دچار کمبود
آهن نشود .در این دوره 3ماهه کودک در 12
نوبت طی هر هفته مکمل دریافت میکند.

دکتر ناصر کالنتری
متخصص سالمت ،رشد و تکامل
کودکان ،استاد دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی

معموالخانوادههایایرانیضعیفبودنکودکرابا
اندازه و جثه او مطابقت میدهند و تصور میشود
کودکی که چاق نیست ،ضعیف است .درواقع،
براساس برداشت اشتباه ،چاقی معادل قوی بودن
و الغری معادل ضعیفبودن تلقی میشود ،حال
آنکه بچههای چاق نسبت به همساالن با وزن
طبیعی ،در مقابل بسیاری از فشارهای متابولیسم
بدن مانند سرما ،گرما ،کمآبی و گرسنگی مقاومت
بسیار کمتری دارند .حجم چربیها در بدن کودکان
چاق بسیار زیاد است و اگر ترکیب بدن را به
چربی ،رگ و پی ،عضله و استخوان تقسیم کنیم،
بخش قابلتوجهی از این ترکیب را چربی تشکیل
داده که کمترین میزان ذخیره آب در بافت چربی
است ،درنتیجه کودکان چاق در مقابل کمآبی بسیار
شکنندهترهستند.

چه بدنی را «ضعیف» بدانیم؟

هر انسانی؛ چه چاق و چه الغر ،اگر در مواجهه با
فشارهادرمحیطداخلیبدنمانندبیماری،گرسنگی،
کمآبی و ..یا عوامل بیرونی مانند گرمای شدید،
سرمای شدید ،اختالالت جوی ،کاهش ارتفاع و...
مقاومت خوبی داشته باشد ،فارغ از مقدار وزن و
قد ،بدن «قوی»ای دارد.
کودکی که در مواجهه با سرما یا بیماری ویروسی
اطرافیان،خیلیزودبیمارمیشود،بدنضعیفیدارد
که همیشه مرتبط با وزن نیست .البته گاهی کودکی
دچارسوءتغذیهشدیداست؛مثالکمتراز60درصد
وزن یا کمتر از 70درصد قد مورد نیاز را دارد که
در این صورت اساسا مستعد ابتال به همه بیماریها
خواهد بود اما کودکی که از نظر وزن در حد طبیعی
است ،با اینحال خیلیزود بیمار میشود ،از نظر
سیستم ایمنی بدن دچار اختالل است.
ضعف را درواقع باید بر این اساس تقسیم کنیم،

نه براساس جثه! این کودکان معموال کمبودی در
یک یا چند ماده مغذی مورد نیاز سیستم ایمنی
دارند که درنتیجه عملکرد سیستم ایمنی از حد
طبیعی پایینتر میآید .به عنوان مثال ممکن است
کودک چاق بهشدت دچار کمخونی فقرآهن باشد
و هنگام تالش بدنی دچار تنگینفس یا خستگی
مفرط شود .از همین رو الزم است علت ضعف
کودکان بررسی شود.

مترین ریزمغذیهای عامل
کمبود مه 
«ضعف»

آهن ،ویتامینهای  ،D،Aگروه Bو روی مه مترین
ریزمغذیهایی هستند که اگر بهانداره کافی برای
کودکان تامین شوند ،فارغ از جثه الغر یا چاق،
میتوانند در برابر مشکالت درون بدن یا بیرون
مقاوم باشند.
 4مغذی روی ،آهن ،ویتامینهای Aو ،Dعمدتا در
سیستم ایمنی؛ چه ایمنی سدی که از ورود عوامل
بیماریزا در سطح پوست و مخاطها پیشگیری
میکند و چه ایمنی هومورال که مسوول ترشح
آنتیبادیها در بدن و نابودی عوامل بیماریزاست،

نقش دارند .اگر نیاز کودک به این 4ریزمغذی کامل
باشد ،مقاومت بهتری دارد و کمتر بیمار میشود.
مادرانمعموال«کلسیم»رابیشازهمهمهممیدانند.
برخالف این نگاه علمی ،مادران بیشتر به کلسیم
بچهها توجه دارند و همواره نگران کمبود این ماده
معدنیهستند،درحالیکهبایدتوجهداشتمتاسفانه
کمبودویتامین Dمشکلشایعیاستکهدرجذب
کلسیماختاللایجادمیکندومصرفهرگونهمنابع
کلسیم و مکملهای آن در این صورت تاثیری
ندارد .بهنظر میرسد پوستهشدن اطراف ناخن یا
ظاهرشدن رگههای سفید روی ناخن نشانه کمبود
کلسیم است ،حالآنکه محل اصلی تجمع کلسیم
در بدن ،مینای دندان و استخوانهاست و اگر در
این سطوح مشکلی ایجاد شود نشانه کمبود کلسیم
خواهد بود .آنچه در پوست ،مو ،ناخن و اطراف
ناخن رخ میدهد مساله کمبود پروتئین ،ویتامین
 Cو روی است که با مصرف کافی گوشت،
حبوبات،میوهها،سبزیجاتومغزهاتامینمیشود.

از مصرف خودسرانه مکملها بپرهیزید

مکملهای غذایی و دارویی امروزه در جهان بشری

نیاز معین است ولی متاسفانه گاهی والدین بدون
توجه به وضعیت کودک ،خودسرانه مکملهای
مختلفی به او میدهند و خیلیاوقات کودک دچار
عارضههایناشیاززیادیدریافتمکملمیشود.
این مساله بهخصوص در مورد مکملهای حاوی
ویتامینهایمحلولدرچربی،جدیاست.زمانیکه
اینویتامینهاازچندمنبعبهکودکدادهمیشود،در
کبد و بافتهای چربی ،مغز استخوان و بافتهایی
مانند مغز و ریه رسوب میکند و کودک دچار
عوارض متعدد میشود که اولین آن ،بیاشتهایی
شدید است .دریافت بیش از حد ویتامینهای
 E ،D،Aو Kعالوه بر بیاشتهایی ،زمینهساز
عوارضدیگریمانندتورممغز،سرگیجه،استفراغ،
دلپیچه ،بیحالی ،بیقراری و حتی ازهوشرفتن
کودک میشود ،درنتیجه توصیه جدی میشود
هرگز خودسرانه به کودک مکمل ندهید.

مکملهای ضروری برای نوزادان و
کودکان

 قطره  ،ADاز روز سوم تولد تا  2سالگی،
روزی  25قطره که  1500واحد ویتامین A

مکملهای داخلی با نیازهای
کودکان ایرانی سازگارتر است

مهمترین عامل در رابطه با انتخاب مکمل ،توجه
به ترکیب موجود در محصول است .معموال
مکملهای خارجی از نظر کیفیت طعم ،بو و
مزه بهتری دارند اما از نظر کمیت مقدار ویتامین
و امالح آنها کمتر است .علت را باید چنین
دانست که این محصوالت مربوط به کشورهایی
است که عمدتا غذای کودک محصوالت آماده
کارخانهای و غنیشده است ،درنتیجه مکملها
حاوی مقدار کمتری از ریزمغذیهاست تا
کودک دچار مسمومیت و عوارض دریافت
زیاد ویتامین و ...نشود.
در کشور ما که تقریبا در همه خانوادهها غذای
کودک در منزل تهیه میشود و ممکن است برخی
ویتامینها نیز طی روند پخت یا عاداتی مانند
حرارت دادن زیاد سبزیجات و ...از بین بروند،
نیاز به ریزمغذیها بیشتر خواهد بود .درنتیجه
محصوالت تولید داخل کشور از نظر کمیت
نیازها را تامین میکنند که امید میرود از نظر
کیفیتنیزبهمحصوالتجهانینزدیکترشوند.

اگر ب ه راحتی بیمار
نمیشوید،قویهستید!
دکتر ایرج
خسرونیا
متخصص داخلی و
فوقتخصص گوارش

بعضی افراد بالفاصله پس از خوردن
غذای آلوده یا مانده دچار واکنشهای
گوارشیمثلاسهالواستفراغمیشوند
یا اینکه در مجاورت با افراد بیمار یا
یزودبیمارمیشوند.
سرمایهوا،خیل 
به این افراد« ،ضعیف» گفته میشود
زیرا سیستم ایمنی بدن ضعیف است
و در برابر میکروبها و ویروسها
مقاومت ندارد .در مقابل افرادی نیز
بهرغم نزدیکی با بیماران یا زندگی در
شرایطآلوده،بهراحتیبیمارنمیشوند
که علت آن را باید قوی بودن دانست.
معموال افرادی که سیستم ایمنی بسیار
ضعیفی دارند ،از بیحالی و ضعف
عمومیرنجمیبرندونسبتبهعوامل
بیماریزاآسیبپذیرندکهدرآزمایش
خون آنها نیز میزان گلبولهای سفید
پاییندیدهمیشود.مصرفمکملهای
غذایی در افراد جوان که وضعیت
طبیعی و تغذیه درستی دارند ،موثر
نیست اما برای کسانی که رژیم
غذایی نامناسب یا ضعف غذایی
دارند و همچنین برای مبتالیان به
اسهال میتواند مفید باشد.
نکته مهم دیگر اینکه مصرف
خودسرانه هر نوع دارویی ممنوع
است و دوز و نوع مناسب دارو را
پزشک تعیین میکند.

کمبودهاییکهخانمهابایدجدیبگیرند

«ضعف» بدن از دیدگاه طب ایرانی

چهزمانیاز«سالمتروان»برخورداریم؟

فردیکهسالماستووزنمتناسب
دکتر شیرین نیرومنش با قد دارد ،اگر دچار مشکل
متخصص زنان و زایمان،
دانشگاهاستاد گوارشی نباشد و رژیم غذایی
و عضو هیأتعلمی
مناسب شامل تمام گروههای
علوم پزشکی تهران
غذایی از جمله پروتئینها،
سبزیجات ،میوهها ،لبنیات و ...به مقدار متعادل و متنوع داشته باشد ،معموال دچار
کمبودهای غذایی نخواهد بود .عالوه بر سوءتغذیه در افراد بسیارالغر ،بدغذا
و بیاشتها ،افرادی که تغذیه خوب و مناسبی ندارند و به دلیل مصرف بیش از
حد مواد نشاستهای و چربیها دچار اضافه وزن میشوند نیز سوءتغذیه دارند.
البته دسترسی نداشتن به برخی خوراکیها ،بدغذایی ،رژیمهای خاص مانند
گیاهخواری و ...نیز ممکن است افراد را در معرض کمبود تغذیهای قرار دهد .از
آنجا که بانوان و مادران مسوولیت تغذیه اعضای خانواده را برعهده دارند ،بهتر
است در این زمینه اطالعات کافی داشته باشند و رژیم غذایی متناسب و متعادل
از نظر ویتامینها ،پروتئینها ،کلسیم و چربیها را با توجه به سن و رشد هر یک
از اعضای خانواده در برنامه روزانه بگنجانند.

ی ایرانی ،اعتقاد بر این است که
در طب سنت 
دکتر طاهره ملکآرا بدن انسان برپایه  4خلط (دم ،بلغم ،سودا و
دکترای تخصصی طب
صفرا) و اعتدال در میزان آنها ساخته شده
سنتیایرانی
است .هرکدام از این اخالط وظیفه تغذیه
ارگانهایی از بدن را برعهده دارند؛ پس در
صورتیکه هرکدام از این اخالط ،از حالت و میزان طبیعی خود خارج شود؛ مثال کمتر
یا بیشتر شود ،میتواند در اعضای بدن مخصوصا اعضای رئیسه؛ قلب ،مغز و کبد،
اختالل و سوءمزاج ایجاد کند .در این حالت ،ضعف بر اعضا مستولی میشود و کارایی
آنها کم خواهد شد .همینطور برای ساخت اخالط خوب که قابلاستفاده برای بدن
و اعضا باشد ،توصیههایی در طب سنتیایرانی ذکر شدهاست .از مه مترین آنها ،داشتن
تغذیه مناسب و کافی با موادی است که قابلهضم و جذب راحت برای بدن باشد و
به گوارش فشاری تحمیل نکند .بهتر است بدانیم در صورت مصرف مواد نامناسب،
نیروی فرد به علت دسترسی نداشتن به اخالط مناسب برای تغذیه و بازسازی ،تحلیل
میرود و منجر به کاهش قدرت بدنی و فکری خواهد شد .مورد دیگر خواب مناسب
است که نقش بسزایی در هضم غذا دارد و منجر به بهبود عملکرد اعضای بدن و ترمیم
مناسب آنها میشود .از همین رو ،حدود  6تا  8ساعت خواب شبانه برای همه توصیه
میشود .از موارد دیگر که در نقش بزرگی در تقویت بدن ایفا میکند ،ورزش مناسب
با سن ،وزن و قوت بدن فرد است .ورزش نیز با بهبود هضم و جذب غذا و همچنین
دفع مواد زائد از طریق پوست و گوارش و کلیهها ،در سالمت و تقویت قوای بدنی
تاثیر دارد .به طورکلی ،در صورت نقص یا اختالل در موارد ذکرشده ،اعضای رئیسه بدن
به تدریج دچار سوءمزاج و ضعف میشوند که میتواند در ضعف بقیه اعضای بدن از
طریق اختالل در تغذیه و رشد و عصبرسانی آنها نقش مهم و اساسی داشته باشد.

مبتالنشدنبهبیماریهایجسمانیوقدرت
کافی بدنی مه مترین بارزه قدرت از نظر
دکتر حسین ابراهیمی
مقدم جسمی است اما در حوزه روانشناسی،
روانشناس ،مشاور و استاد دانشگاه
«سالمت روان» برای فردی تعریف میشود
که نهتنها عالئمی از اختالالت روانی ندارد،
بلکه از عوامل دیگری مثل احساس مفیدبودن ،ارزشمندبودن ،استقالل ،توانایی بروز استعدادها
و ...نیز باید برخوردار باشد .البته در این حالت باید دید معیارهای سالمت در فرد با چنین
ویژگیهایی تا چه اندازه مصداق دارد.
معیارهای سالمت روان را میتـوان چنین تقسیمبندی کرد:
معیار فرهنگی :رفتاری که فرد بروز میدهد ،در فرهنگ و جامعهای که در آن زندگی میکند
به عنوان رفتار سالم پذیرفته است یا نه .به عنوان مثال در جامعه ایران ،اگر فردی حجاب
متناسب با فرهنگ کشور را رعایت نکند ،نگاه فرهنگی و اجتماعی به او مناسب نخواهد بود،
در حالیکه شاید در فرهنگ دیگری ،رفتار غیرمعمولی نباشد .پس این معیار در فرهنگها و
جوامع مختلف ،متفاوت خواهد بود.
معیار آماری :رفتاری که بیشتر افراد جامعه نشان میدهند ،مثال اگر در مدرسه یا ادارهای که
بیشتر افراد از نوع رنگ و پوشش خاصی استفاده میکنند ،فردی پوشش متفاوت و ناهماهنگ
داشته باشد ،به عنوان رفتار نابهنجار شناخته میشود.
معیار روانی :رفتاری سالم تلقی میشود که فرد با انجام آن ،احساس خوشایندی داشته باشد
و درگیر عذاب وجدان و ناراحتی نشود .از همین رو ،افرادی که از نظر روانی سالم هستند،
آرامش خاطر دارند و از احساس گناه به خاطر رفتارهای خود رنج نمیبرند.
در مجموع باید گفت فردی از نظر روانی سالم است که عالوه بر عدم ابتال به اختالالت
روانی و برخورداری از مولفههایی مانند احساس ارزشمندی ،مفیدبودن و ،...از نظر معیارهای
سالمت نیز جایگاه مثبتی دارد.

ضرورت مراقبت در عادت ماهانه و پیشگیری از کمخونی

انتظار میرود پس از یکی -دو سال از آغاز چرخههای عادت ماهانه در سنین
حدود  12سالگی ،این دورهها نظم پیدا کند و با خونریزی شدید همراه نباشد.
در این صورت و با رعایت رژیم غذایی درست ممکن است فرد دچار کمخونی
نشود ولی متاسفانه کمخونی یکی از مشکالت شایع در کشور است .بسیاری از
خانمها تصور میکنند خونریزی زیاد از ابتدای چرخههای عادت ماهانه طبیعی
است ،در حالی که بهطورطبیعی دوره عادت ماهانه باید یک بار در ماه و به مدت
 5تا  7روز باشد و حجم خون ازدسترفته بیش از  80سیسی نباشد.
برخی خانمها با خونریزی بیش از این مقدار و دفع لخته مواجه هستند که زمینه
وراثت یکی از علل زمینهساز آن است .البته توصیه میشود در این زمینه با پزشک
متخصص زنان مشورت شود زیرا امروزه بسیاری از مشکالت خونریزی شدید
مانند رحم بزرگتر از اندازه معمول ،وجود فیبرومهای ریز و ...از طریق سونوگرافی
قابلتشخیص و درمان است .این نکته در مورد خونریزیهای پیش از یائسگی
نیز باید حتما مورد توجه باشد .این مساله موجب کمخونی میشود زیرا بهرغم
جذب آهن موادغذایی از طریق رودهها ،بدن ممکن است نتواند کمبود خون را
جبران کند .در صورت پایین بودن هموگلوبین و ذخیره آهن بدن ،کنار مصرف
منابع غذایی آهن مانند گوشت و حبوبات ،توصیه به مصرف مکمل نیز میشود.
پرهیز از مصرف چای یکی-دوساعت قبل و بعد از مصرف این خوراکیها نیز
در جذب بهتر آهن موثر خواهد بود .البته در موارد شدید نیاز به مکمل آهن
تزریقی یا تزریق خون نیز خواهد بود.
در مورد نیازهای اساسی دیگر خانمها مانند کلسیم ،روی ،ویتامین  Dو ...نیز با
تغذیه درست و مشورت با متخصصان تغذیه میتوان از تامین نیازهای بدن اطمینان
کسب کرد .متاسفانه کمبود ویتامین  Dیکی از مشکالت شایع در جامعه است
که در سنین مختلف دیده میشود .مهمترین عامل کمبود این ویتامین ،مصرف
ناکافی خوراکیهای حاوی آن مانند ماهی و غذاهای دریایی و مصرف کمتر
شیر و لبنیات کمتر از استاندارد است .گرچه حضور در معرض نورخورشید تا
حدی در رفع این کمبود موثر است ،تغذیه مه مترین عامل خواهد بود .در صورت
تشخیص این کمبود از طریق آزمایش معموال پزشک مصرف مکملهای خوراکی
یا تزریقی را نیز الزم میداند.

سالمت روان نوجوانان وابسته به خانواده و جامعه است

جامعه قدرتمند براساس منطق تصمیم
میگیرد ،نه احساس!

روابط ،کارکردها و تصمیمات در جامعه
قدرتمند ،براساس عقل و منطق است و
دکتر امانا ...قرائی
مقدم احساسات دخالتی در آنها ندارد .هرگاه
جامعهشناس و استاد دانشگاه
احساسی تصمیم بگیریم و عقاید و افکار
شخصی را در برنامهها و تصمیمگیریها
دخیل بدانیم ،از تفکر منطقی و قدرت اجتماعی فاصله گرفتهایم .کشورهای توسعهیافته
نمونهای از جوامع قدرتمند محسوب میشوند زیرا هر فرایند و تصمیمی مبتنی بر ارزیابی
و سنجش سود و زیان خواهد بود .جامعه قدرتمند براساس ارزشهای گذشتهنگر
تصمیم نمیگیرد و آزاد و مستقل است .در جامعه قوی توجه به قابلیتهای فردی
اهمیت دارد و برای اصالح امور چشمانتظار معجزه و حضور یک قهرمان نخواهد
بود .چنین جامعهای خود را مقهور سرنوشت نمیداند ،بلکه برای بهبود اوضاع تالش
و تفکر دارد .از لحاظ جامعهشناسی ،هر انسانی یک قهرمان است و زمانی که مردم
یک جامعه به این باور برسند که میتوانند آینده و زندگی خود را بسازند و بهترین
تصمیمات را بگیرند ،به رشد ،توسعه و درنتیجه قدرت مطلوب و سازنده میرسند.
در این شرایط ،انسجام ارگانیکی در جامعه وجود دارد؛ به این معنا که هریک از اجزا،
اختالل در کل مجموعه را میشناسد و برای رفع مشکل اقدام میکند.

نخستین و مهمترین مؤلفه برای اینکه نوجوان از نظر معیارهای سالمت روان در جایگاه مطلوبی
قرار گیرد ،شرایط خانواده است .زمانی که والدین در مواجهه با مسائل مختلف رفتارهای منطقی
دارندومعیارهایسالمترواندرآنهانمایاناست،نوجواننیزازاینراهکارهاالگوبرداریمیکند.
در وهله دوم ،دوستان و همساالن اهمیت پیدا میکنند .دوستانی که از سالمت روان و ساختار
شخصیت مثبتی برخوردار هستند ،تاثیر مطلوبی بر نوجوان خواهند داشت .برعکس دوستانی که
رفتارهای بزهکارانه و نابهنجار دارند میتوانند زمینه بروز چنین رفتارهایی را در نوجوان نیز ایجاد
کنند .از همین رو ،انتخاب دوست خوب و درواقع آموزش دوستیابی به کودکان و نوجوانان
یکی از بهترین راهکارهایی است که خانواده میتواند در جهت سالمت روان فرزند انجام دهد.
عالوه بر اینها ،آنچه در زمینه سالمت روان نوجوانان مغفول به نظر میرسد این است که
ی در خانواده با چالش مواجه نیستند .معموال بروز پرخاشگری در این سنین
نوجوانان خیل 
والدین را به مدارا و سکوت در برابر رفتارهای نوجوان وامیدارد و سعی میکنند مسائل
بدون بحث و اختالفنظر ختم به خیر شود ،در حالیکه اگر از الگوهای فکری و بحثهای
متناسب با سن و موقعیت درست استفاده کنیم ،نوجوان باورپذیری بهتری نسبت به الگوهای
شناختی و فکری والدین پیدا میکند ،اعمال و رفتار مثبت در وجود او شکل میگیرد و در
مسیر معیارهای سالمت روان حرکت خواهد کرد.
درنهایت فراهم آوردن بستر و شرایط مناسب برای نوجوان نیز شاخصه دیگر در زمینه سالمت
نوجوان محسوب میشود .اگر نوجوان در شرایط خانواده ،فامیل یا محلهای زندگی میکند که
میزان بزهکاری و رفتارهای مجرمانه بیشتر است ،گرایش بیشتری به این مسیر خواهد داشت
اما اگر رفتارهای معنوی ،انسانی و اخالقی درست در خانواده و جامعه زندگی او وجود داشته
باشد ،الگوهای ذهنی نوجوان نیز در این چارچوب شکل میگیرد.

خانواده 11

شماره هفتصدوپنجاهوپنج سیویک خرداد نودونه

چگونه میتوان با وجود بیماری مسری ،روزهای خاطرهانگیز را با اطمینان برگزار کرد؟

راههای ایمن برای برگزاری دورهمی
با شروع فصل تابستان،
خانوادهها جمع میشوند تا
صدرا بنکدار
هیزمی روشن کنند و اولین
سفر جادهای به شهرهای
ساحلی و رفتن کنار یک چشمه خنک و
دلانگیز و نیز بودن در میان موجها را تجربه
کنند .امسال ،مطمئنا ،مردم به خاطر نگرانی
از ویروس همهگیر کرونا نمیدانند چه کاری
باید انجام دهند.

اصول اولیه :میزان دمای کباب
کردن گوشت

گوشت کبابی را در باربیکیو سرو نکنید .با
این کار ممکن است ،دوستان و خانواده خود
را بیمار کنید .در اینجا دمایی که شما باید
گوشت را بپزید ذکر شده است.
در اوایل همین هفته( CDC ،مرکز کنترل
و پیشگیری از بیماریهای آمریکا) تغییر
نامحسوسی را در راهنمای کووید 19-ایجاد
کرد ،که تاکید میکند بیشترین خطر ناشی از
انتشار ویروس از طریق انتقال از شخصی به
شخص دیگر است .به گفته مرکز کنترل و
پیشگیری از بیماریهای آمریکا تماس با سطوح
کمترین میزان انتقال آلودگی را ایجاد میکند.
اینکه فرد میتواند با لمس یک سطح یا شیء
و ویروس روی آن ،ویروس را دریافت کند و
سپس با لمس دهان ،بینی و یا احتماالچشمان
خود ،آن را منتقل کند .اینطور نیست که این
جمع شدن افراد در
شیوه ،اصلیترین شیوه انتشار ویروس
خارج از خانه و در فضای باز
باشد اما هنوز هم در مورد این
ایده بسیار خوبی است ،به خصوص
خطر فردی
ویروس بیشتر میآموزیم.
به دلیل اینکه تهویه هوا ،بهتر از داخل خانه
در مرحله بعد ،به خطر
بنابراین برای کاهش احتمال
است و هوای تازه میتواند تراکم انتشار ویروس
انتقال یا دریافت ویروس
ابتال به این عفونت ،افراد باید
را کمتر کند .بنابراین با دوستان خود با رعایت
و اینکه آیا برنامههای
از تماسهای فردی بیشتر
دورهمی با دوستان در
اجتناب کنند .مرکز کنترل و
فاصله و گروههای کمتر از  10نفر
آخر هفته میتواند به ما یا
پیشگیری از بیماریهای آمریکا
مالقات کنید و در بیرون از
دیگران آسیب برساند ،توجه کنید.
و سایر سازمانهای بهداشتی هنوز
فضای بسته خانه قرار
به طور کلی ،به حداقل رساندن
هم حداقل فاصله اجتماعی  1/5متر
بگیرید
تماسهای اجتماعی احتمال ابتال به
را بین افراد و همچنین استفاده از ماسک
ویروس یا انتقال آن را به دیگران کاهش
صورت و شستشوی مکرر دستها را توصیه
میدهد .حتی اگر خودتان عالئم را نداشته
میکنند .با این وجود ،سواالت زیادی راجع
باشید اما میتوانید حامل ویروس باشید و
به گذران معمولی این ایام مانند پختن غذا
آن را به دیگران منتقل کنید .به همین دلیل
و چگونگی استفاده از استخر ایجاد میشود.
است که حضور در اجتماعات بزرگ مانند
بهترین توصیهها چیست؟ کارشناسان بهداشت
عمومی میگویند که برنامهها به عوامل مختلفی ایمنی .چون هویی ،مدیر مرکز بهداشت جهانی ورزش ،کنسرت و مراسم مذهبی عمدتا تا 2
مانند خطر منطقه ،خطر فردی و عقل سلیم دانشگاه ایالتی اورگان گفت« :در بخشی که من ماه تعطیل شد .با گسترش حضور اجتماعی،
بستگی دارد .همچنین آنها نظراتشان را در مورد هستم ،اختالفنظرهای زیادی در میان مناطق پتانسیل انتقال ویروس دوباره باال میرود.
فعالیتهای خاصی مثل کبابهای خانگی یا وجود دارد که برخی از آنها منطقه پرخطر و جوزف آلن ،استادیار علوم ارزیابی بیرونی
در دانشکده بهداشت عمومیهاروارد گفت:
کنار ساحل و مسافرت به اشتراک گذاشتند .برخی کمخطر هستند».
وی افزود :بهترین برنامه برای حفظ سالمتی «تنها کاری که میتوان انجام داد این است که
افراد رعایت «قرنطینه» یا «خانهنشینی» است .مخاطبانتان را محدود کنید و ایشان مقاالتی
خطر منطقهای
اوال مهم است که به تعداد موارد مبتال در منطقه اگر به طور مثال در آخر هفته به گروه افرادی را در روزنامه «واشنگتن پست ،نیویورک تایمز
زندگی خود نگاه کنید .به طور مثال ،در بسیاری که در منزل ماندهاند ملحق شوید ،دیگر با خطر و روزنامه امروز آمریکا» در زمینه سفرهای
از نواحی ،تعداد موارد جدید مبتال هنوز هم مواجه نخواهید شد .اگر غیر از خانواده خود جادهای و هوایی و ماسک در زمان بیماری
زیاد است .ارتباط نزدیک با دیگران میتواند با دیگران تعامل دارید ،میتواند خطری جدید همهگیر ارائه داد .آلن تاکید کرد خطر فردی
خطر ابتال به عفونت با ویروس را ایجاد کرده ایجاد کند ،بنابراین از ماسک استفاده کنید و به تحمل همان خطر فردی نیز بستگی دارد.
و بر ریه ،قلب و کبد دوستان و اعضای پرخطر فاصله را در محیط باز رعایت کنید .درست برخی افراد از ملحق شدن به دیگران در یک
خانواده مانند افراد باالی  65سال یا افرادی مانند آمریکاییهایی که مجبور بودند کمربند اجتماع ،احساس تردید و نگرانی بیشتری
که دارای بیماری خاص هستند ،تاثیر بگذارد ایمنی را در اوایل دهه  70ببندند ،در مورد دارند .مهم است که ترجیحات فردی افراد
و به آنها آسیب وارد کند .مانند افراد مبتال به ماسک صورت هم همین گونه است« .ماسک را بپذیرید و درک کنید .با ورود تدریجی
آسم ،دیابت و بیماریهای مربوط به سیستم صورت هم نوعی کمربند ایمنی جدید است ».به این اجتماعات به جای بحث و گفتوگو

با دیگران یا طعنه زدن به آنها ،میزانی از
همکاری ،ارتباط و اعتماد را ایجاد کنید .آلن
گفت« :خطر فردی آن چیزی است که شما
یا میپذیرید یا نه و برخی از افراد ممکن
است با تعامل غیرضروری کمتر احساس
راحتی کنند».

حس مشترک

بیشک ،تابستان امسال مانند تابستانهای قبل
نخواهد بود .باید برای سپری شدن آن با فراغ
خاطر ،همه اصول ایمنی را رعایت کنند.
برای اینکه تابستان امسال را با فراغ خاطر
سپری کنید ،باید اصول ایمنی را رعایت کنید.
سرعت پیشروی بیماری را کند کنید و
جلوی پیشرفت آن را بگیرید .به استفاده از
شیوههای مطمئن مانند حفظ فاصله اجتماعی،
زدن ماسک و شستن دستهای خود همچنان
ادامه دهید ،پس اگر میخواهید یک آخر هفته
دسته جمعی کوچک داشته باشید ،به راههای
ایمن برگزارکردن آن فکر کنید .این نوع مهمانی
به این معنی نیست که در مهمانیها به راحتی
شرکت کنید ،آرایشگاه بروید و  3بار برای
خرید مواد موردنیاز مهمانی به فروشگاه مواد
غذایی بروید .هرچه مراسمها و فعالیتهای
بیشتری داشته باشید ،با افراد بیشتری روبرو
خواهید شد و احتمال اینکه در معرض ویروس
قرار گیرید یا حتی دیگران را در معرض خطر
قرار دهید ،بیشتر است.
جمع شدن افراد در خارج از خانه و در فضای
باز ایده بسیار خوبی است ،بهخصوص به دلیل
اینکه تهویه هوا ،بهتر از داخل خانه است و

هوای تازه میتواند تراکم انتشار ویروس را کمتر
کند .بنابراین با دوستان خود با رعایت فاصله،
مالقات کنید و در بیرون از فضای بسته خانه
قرار بگیرید .گروههای کمتر از  10نفر باشید
چون برای افرادی که فضای بیرون خانهشان
کوچک است ،مناسبتر و معقولتر است.
اکنون مردم از دیدن دوستان و خانوادهشان
ناامید شدهاند و مهم است که کمی با رعایت
این اصول سرگرم باشند.

دورههمیهای آخر هفته

به نظر میرسد باربیکیو و پختن غذا بیرون
از خانه ،ایده خوبی باشد ،به خصوص اگر
همه بتوانند فاصله را رعایت کنند و وسایل
مخصوص این کار را تمیز نگه دارند .یک نفر
باید غذا را آماده کند و بقیه افراد خودشان
آن را سرو کنند .مثال از انبر یا وسایل فلزی
استفاده کنید به جای اینکه با دست مشغول به
کار شوید و همه باید دستهای خود را مرتب
بشویند و از لمس صورت خودداری کنند.
ظروف هر فرد باید جداگانه و در بستهبندی
مجزا باشد تا همه برای سرو غذا دستشان را
در یک ظرف نکنند.

گروه و پیادهروی

شهرداری اعالم کرد که قصد دارد پارکهای
برخی مناطق را باز کند و بسیاری از اماکن
محلی و منطقهای دیگر نیز در حال بازگشایی
هستند .جمعهای بیرون از خانه ،ایده خوبی
است و اینکه فضای باز ،خطر انتقال را نیز
کاهش میدهد .اینکه کجا را برای رفتن

انتخاب میکنید و چند نفر آنجا هستند مهم است
و در کاهش خطر ابتال تاثیر دارد .ماسکتان را
همراهتان ببرید و حتما بزنید ،به خصوص اگر
در جمعهای نزدیک قرار میگیرید.
البته بزرگترین دغدغه پارکها و اماکن
اردوگاهی جلوگیری از ازدحام جمعیت
است .ممکن است پارکها نیاز به محدود
کردن تعداد افرادی داشته باشند که وارد
میشوند و مسوولیت فاصله اجتماعی بر
عهده آنها خواهد بود که در پارکها هستند.
اعتماد به نفس زیادی ایجاد خواهد کرد .ما
باید مسوولیتپذیر باشیم و از قوانین پیروی
کنیم .همه ما باید نقش خود را در این امر به
خوبی ایفا کنیم .این تنها راه برای حل این
مساله است».
سواحل هم مانند پارکها امکانات بسیار خوبی
برای هوای تازه و فضای آزاد دارند؛ اما با مساله
ازدحام مردم نیز مواجهاند .شهرداری در صورت
امکان با کاهش تعداد پارکینگهای موجود و
نظارت بر ورودیها و خروجیها ،باید تعداد
آنها را محدود کند و به این معنی که مردم
نمیتوانند به آسانی مثل گذشته ،به نقاط مورد
عالقه خود دسترسی پیدا کنند و برخی ممکن
است کامال هم دور شوند ،بنابراین برای این
سختیها آماده باشید.
بعضی از جزایر ممکن است هنوز بازگشایی
نشوند ،زیرا هجوم گردشگر در آن میتواند
بیمارستانها یا رستورانهای کوچک آنها را
که رعایت فاصله فیزیکی در آن امکانپذیر
نیست تحتالشعاع قرار دهد ،بنابراین قبل
ازعزیمتمقصدخودرابررسیکنید.

فعالیتهای بیخطر و ایمن در تابستان امسال با وجود ویروس کرونا
ویروس کرونا نسبت به تغییرات درجه حرارت چندان
ترجمه:
حساس نیست و تحقیقات نشان میدهد این ویروس
مهتا زمانینیک
تا دمای  ۶۰درجه سانتیگراد هم زنده میماند ،بنابراین
نباید امیدوار بود  ۵یا  ۱۰درجه گرم شدن هوا روی
همهگیری کرونا تغییر چندانی ایجاد کند .بهترین دما برای فعالیت
ویروس کرونا ،بین منفی  4درجه تا حدود  ۱۵درجه باالی صفر است
و بعید به نظر میرسد تغییرات فصلی اثر خاصی در روند همهگیری
داشته باشد ،البته ممکن است سرعت و شدت همهگیری را تا حدی
تحت تاثیر قرار دهد .بهترین شکل ممکن برای مهار همهگیری ،کشف
واکسن است ،به همین دلیل است که در حال حاضر بیشتر کشورهای
پیشرفته ،انرژی زیادی را صرف تولید واکسن کردهاند و بعید به نظر
میرسد ،زودتر از 1/5سال دیگر واکسن در اختیار مردم قرار گیرد.
هوا آفتابی و گرم شده و تابستان دوباره از راه رسیده اما هنوز همهگیری
وجود دارد .تابستان امسال چه فعالیتهایی را میتوان با خیال راحت
انجام داد و از چه فعالیتهایی باید خودداری کرد؟ هنگام تصمیمگیری
در این زمینه 4 ،عامل را باید مدنظر داشت؛ فرد ،مکان ،محیط و زمان.
 فرد :چند نفر را دربرمیگیرد؟ آیا شما هنوز هم سعی میکنید
تعداد افراد اطراف خود را به کمتر از  10نفر برسانید؟ اگر به فکر
تهیه غذای باربیکیو هستید ،از تعداد  25نفر مهمان صرفنظر کنید
و به جای آن حیاط خانه را با تعداد کمی از افراد خانواده و دوستان
خود انتخاب کنید.

 مکان :فعالیتهای خارج از منزل را به فعالیتهای داخل خانه
ترجیح بدهید .گرما و رطوبت دشمن ویروسی تنفسی هستند و اگر
علت اصلی هم وجود داشته باشد ،عده معدودی هستند که ویروس
را انتشار میدهند .استخرها هم فعالیت تابستانی مطمئنی هستند زیرا
کلر موجود در آب ،ویروس کرونا را میکشد و فضای بیرون استخر
و آب استخر باعث از بین رفتن ویروس میشود.
 محیط :حتی اگر بیرون از خانه هم باشید ،باز هم باید تمرینات
ورزشی را از راه دور انجام دهید .اقدام مناسب و بهتر ،رعایت فاصله
اجتماعی است .سعی کنید یک متر از هم فاصله بگیرید و اگر در
فضای بسته هستید ،مطمئن شوید از تهویه مطبوعی برخوردار است.
علت اینکه باید از حضور در یک رستوران سرپوشیده خودداری کنید،
این است که حفظ این فاصله بسیار سخت است .اگر میتوانید میز
بیرون سالن را انتخاب کنید ،بسیار بهتر است.
 زمان :به نظر میرسد میزان خطر به اینکه چه مدت در معرض
ویروس قرار داشته باشید ،ارتباط زیادی دارد .بیشتر متخصصان معتقدند
بعد از حدود  15-30دقیقه در معرض ویروس قرار داشتن ،خطر
ابتال را به میزان قابلتوجهی افزایش میدهد.
این موضوع به این معنی است که چندان هم بعید نیست که این
ویروس را خیلی راحت از رهگذر آلودهای که از کنارتان عبور میکند،
دریافت کنید .احتماال در فضای شلوغی که نمیتوانید فاصله را رعایت
کنید ،به راحتی این ویروس را جذب خواهید کرد .تماشای فیلمهای

پرفروش سینما ،همیشه سرگرمی تابستانی است اما
در حال حاضر ،مجبوریم با سینمای محرک در
فضای باز یا تماشای فیلم به صورت آنالین
سرگرم باشیم .توصیه مهم اینکه هر فعالیتی
که انجام میدهید ،صورتتان را لمس نکنید و
دستها را حتما بشویید.
به تازگی ( CDCمرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای
ایاالت متحده) دستورالعملهایی را صادر کرده که انتقال
ویروس از سطوح را به روشنی بیان میکند اما تمیز کردن و
ضدعفونی کردن سطوح و توجه به آنچه که لمس میکنید هم هنوز
کاری عاقالنه است .از همه مهمتر این که وقتی در محیطی هستید
که دیگران هم حضور دارند ،از پوشش صورت یا ماسک صورت
استفاده کنید.
روش اصلی انتقال از طریق قطرات تنفسی است ،بنابراین پوشاندن
بینی و دهان ،یکی از بهترین راههایی است که میتوانید از خودتان
و دیگران محافظت کنید.
همچنین باید خطر جانی و میزان عفونت را در محیط اطرافتان در نظر
داشته باشید .اگر وجود خطر به دلیل شرایطی مانند دیابت ،بیماریهای
قلبی ،آسم شدید ،سرطان یا سالمندی است ،باید به تمام فعالیتهایتان
دقت بیشتری داشته باشید.
میزان شیوع عفونت در محل زندگی نیز باید در تصمیمگیری فرد در

انتخاب فعالیت ،تاثیر
داشتهباشد.ازتعدادافراد
مبتال در منطقه خود مطلع
شوید و به آخرین توصیههای
اداره بهداشت عمومی محل خود
نیز توجه داشته باشید .فعالیتهای تابستانی امسال به نظر متفاوت
خواهد بود بنابراین مدیریت این انتظارات بسیار مهم خواهد بود .شما
نمیتوانید همه کارهایتان را به همان روشی انجام دهید که تابستان
گذشته انجام داده بودید اما هنوز هم میتوانید سرگرمیهای زیادی
داشته باشید .ابتدا روی ایمنی آن تمرکز کنید ،انجامش حتما برایتان
سرگرمکننده خواهد بود.
منبعWebMD :
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میزگرد پوست

شماره هفتصدوپنجاهوپنج سیویک خرداد نودونه

آنچهسوژههاي«ميزگردزیبایی»دربارهبيماريودرمانميگويند،لزوماموردتأييد«سالمت»نيست.حتمااظهارنظرمتخصصانرادربارهدرستييانادرستياظهاراتآنهادرهمينصفحهبخوانيد.شماهممیتوانیدسوژه«میزگردزیبایی»
باشید .کافی است از طریق صفحه «با خوانندگان» با ما تماس بگیرید و تجربهتان را با سایر خوانندگان «سالمت» در میان بگذارید.

میزگرد«پوست»دربارهبیماریلیکنپالنباحضور
دکترمجتبیامیریمتخصصپوست،دكترمريمكاشانيان
متخصصزنانوزایمان،دکترسیدضیاءالدینمظهری
متخصصتغذیهورژیمدرمانی،دکترحسینابراهیمیمقدم
روانشناسودکترسعیدصانعیپژوهشگرطبسنتیایران

ليكنپالن بیماری پوستی است که بهندرت ناحیه تناسلی را مبتال
میکند اما اگر ناحیه تناسلی درگیر شود ،تمام مشخصات بیماری
در آنجا هم وجود دارد .مثال ممکن است با زخم ،تخریب بافت
و چسبندگی در البیای واژن همراه باشد .درصد بسیار کمی
از بیماران با گرفتاری در این ناحیه مواجه هستند .از آنجا که
بیماری پس از سنین میانسالی بروز میکند ،معموال در خانمها
طی دوران یائسگی دیده میشود .چسبندگی و زخم ناشی از
بیماری لیکنپالن در ناحیه تناسلی میتواند مانعی برای رابطه
زناشویی باشد .همچنین ممکن است فرد مبتال به لیکنپالن از
احساس سوزش ،درد و افزایش ترشح در ناحیه تناسلی شکایت
کند .این مشکل با درمانهای معمولی بهبود نمییابد و همین
مساله متخصص زنان را به بررسی دقیقتر و احتمال ابتال به
چنینمواردیمشکوکمیکند.تشخیصماننددیگربیماریهای
پوستیازطریقنمونهبرداریوآزمایشهایپاتولوژیکامکانپذیر
است .گاهی بیمار از طرف متخصص پوست برای بررسی ناحیه
تناسلی به متخصص زنان ارجاع داده میشود اما درمان تخصصی
غالبا تحتنظر متخصص پوست انجام میگیرد.

ليكنپالن بیماری پوستیای است که به دلیل اختالل در سیستم ایمنی بدن بروز میکند.
مریمسادات بیماری ممکن است پوست ،مو ،ناخن و مخاطهای بدن را درگیر کند .این بیماری با
کاظمی
ایجاد ضایعات پوستی همراه است و غالبا در سنین میانسالی ظاهر میشود اما ممکن
است در موارد نادرتری طی دوران جوانی نیز دیده شود .با این مقدمه به پرسش یکی
از خوانندگان «سالمت» میپردازیم« :حدود  10ماه است که به بیماری ليكنپالن مبتال شدهام .در این
مدت با تجویز پزشک تحت درمان داروهای کورتون و داروهای موضعی بودهام اما هنوز لکههای
قهوهای روی پوستم وجود دارد ،بهخصوص این لکهها در ناحیه کمر تیره و زشت است .آیا لکهها
برطرف میشود؟ آیا این بیماری درمان قطعی دارد؟»

گاهی دارو به تنهایی کافی نیست

نگاه متخصص پوست

آرامش مهمترین اصل بهبود مبتالیان به ليكنپالن است
دکتر مجتبی امیری /عضو هیاتعلمی دانشگاه

 :بیماری با چه عالئم بالینی بروز میکند؟
عالئم بالینی ليكنپالن معموال با خارش همراه است .ویژگی خارش
نیز به گونهای است که ایجاد خراشیدگی نمیکند و بیشتر با حالت
مالش و سایش همراه است اما یکی از ویژگیهای بارز بیماری،
لکههای پس از ضایعه است ،بهطوری که پس از بهبود1-2 ،سال
طول میکشد تا لکهها محو شوند.
لکهها در کسانی که پوست سبزه و تیره دارند ،ماندگارتر هستند
و دیرتر محو میشوند اما روند بهبود لکهها در پوستهای روشن

سریعتر است .لکههای پوستی پس از ضایعات ليكنپالن معموال در
گذر زمان محو میشوند.
زمانی که بیماری تظاهر میکند ،در بیشتر موارد طی  1تا  1/5سال
برطرف میشود اما موارد کمی وجود دارد که ممکن است بیماری
پس از چند سال دوباره عود کند.
 :رابطه ليكنپالن با جنسیت و وراثت چگونه است؟
وراثت در بروز بیماری نقش دارد اما الزاما عامل برانگیزنده نیست
که در صورت ابتال به بیماری حتما فرزند فرد بیمار هم به لیکنپالن
مبتال شود .امکان ابتال در خانمها و آقایان تفاوت چندانی ندارد و
بیماری معموال در کودکان دیده نمیشود .ليكنپالن اساسا از سنین
میانسالی به بعد بروز میکند.
 :شیوه زندگی چه نقشی در بروز بیماری دارد؟
ليكنپالن در گذشته ،جزو بیماریهای کمیاب محسوب میشد اما
امروزه شیوع باالیی دارد و آمار مراجعه به متخصصان پوست افزایش
پیدا کردهاست .از همینرو ،بهنظر میرسد شیوه زندگی مدرن امروز
بهخصوص استرس در بروز آن نقش داشته باشد بنابراین حفظ آرامش

بهترین و مهمترین نکتهای است که بیمار باید در زندگی رعایت کند.
همچنین روند تشخیص و درمان بیماری باید جدی گرفته شود .الزم
به ذکر است نور آفتاب باعث تیرهتر شدن لکهها خواهد شد اما در
تشدید بیماری نقشی ندارد.
 :روند درمان ليكنپالن چگونه است؟
با توجه به شدت بیماری و وسعت ناحیه درگیر ،روند درمان نیز
متفاوت خواهد بود .همانطور که اشاره شد استرس در ابتال به این
بیماری نقش کلیدی و مهم دارد بنابراین آرامش دادن به بیمار بسیار
کمککننده است .در مراحل اولیه بیماری که عالئم پوستی محدود
است ،استفاده از کرمهای موضعی کفایت میکند اما در انواع شدید
و منتشر ،استفاده از داروهای خوراکی کنترلکننده سیستم ایمنی
ضروری خواهد بود.
ليكنپالن حتما به تشخیص و معاینه دقیق توسط متخصص پوست نیاز
دارد زیرا ممکن است عالئم بسیاری از ناراحتیهای پوستی با ليكنپالن
اشتباه گرفته شود .بهعنوان مثال ،گاهی ليكنپالن شبیه لکههایی است که
مالسما یا ماسک بارداری روی صورت ایجاد میکند .بهطور کلی ،تشابه
عالئم و لکهها ممکن است تصویر بیماری دیگری را نشان دهد.
نگاه روانشناس

استرس مداوم زمینهساز تحلیل قوای دفاعی بدن است
دکتر حسین ابراهیمیمقدم /مشاور و استاد دانشگاه

استرس شامل موقعیتهای وسیعی از زندگی است
که دامنه آن از حاالت هیجانی ناشی از بیماری و
آسیب بدنی تا جنبههای سادهتر مانند سرما یا گرمای
زیاد را دربرمیگیرد .از عوامل استرسزا میتوان به
مشکالت خواب ،ورزش ،تنش ،تهییج ،قبول یا
ردشدن در یک آزمون و ...اشاره کرد .البته استرس
میتواند خوشایند هم باشد مانند زمانی که فردی
در آزمون کنکور پذیرفته میشود.
اما آنچه مهم است اینکه تعادل روانی فرد به هم
میخورد و سوختوساز بدن دچار مشکل میشود.
به همین دلیل سیستم ایمنی بدن در طوالنیمدت
تضعیف میشود و فرد مستعد ابتال به بیماریهای
خودایمنی خواهدشد یا در صورت ابتال به بیماریهای
دیگر نمیتواند مقاوم باشد و زندگی خود را بهدرستی
ادامه دهد.

مکانیسم استرس بر عملکرد بدن

«هانس سلیه» ،دانشمند معروف معتقد است زمانی
که ما درگیر استرس میشویم و این وضعیت تداوم
پیدا میکند ،حالتی اتفاق میافتد که به آن «نشانگان
تطابق عمومی» گفته میشود .مشخصات این حالت،
چروکیدهشدن غده تیموس ،بزرگشدن غده آدرنال،
از دست دادن وزن و زخمهای معده است .غده
تیموس بخشی از سیستم ایمنی محسوب میشود
و غشای بیرونی غده آدرنال نیز هورمونهایی ترشح
میکند که در مقاومت نسبت به استرس مؤثر هستند
بنابراین زمانی که استرس افزایش پیدا کند ،بزرگتر
و پرکارتر میشود و از آنجا که افزایش استرس
میزان استفاده از بافتهای عضالنی برای سوخت
را باال میبرد ،وزن بدن کم میشود .تمایل بدن
برای خونرسانی بیشتر به عضالت برای دفاع یا
مقابله ،منجر به کاهش خون محافظتی از دیواره
معده میشود که زمینهساز بروز زخم معده ناشی

از اسیدهیدروکلریک خواهد شد.
به گفته سلیه ،بدن در واکنش به استرسهای
طوالنیمدت3 ،مرحله را پشت سر میگذارد؛ نخست
واکنش هشداردهنده است که فقط برای چند ساعت
و هنگام تجمع هورمونهای استرس طول میکشد.
سپس مرحله مقاومت است که نشانه بسیج کامل بدن
است و شاید روزها یا هفتهها ادامه یابد .درنهایت،
مرحله تحلیل رفتن است که تمام منابع دفاعی بدن
مورد استفاده قرار میگیرد و تداوم این حالت حتی
میتواند منجر به مرگ شود .از همینرو ،میتوان
گفت استرس میتواند تمام مکانیسم دفاعی بدن
را تضعیف کند.
از طرفی ،استرسهای جسمانی درون بدن و
استرسهای هیجانی در سیستم لیمبیک (سامانه
عصبی احساسی) هر دو از طریق هیپوتاالموس که

ليكنپالن میتواند در روابط
زناشویی خانمها تاثیر بگذارد

دكتر مريم كاشانيان
استاد دانشگاه علوم پزشكی ایران

ليكنپالن؛ تظاهر اختالل
سیستم ایمنی در پوست

 :آقای دکتر ،لطفا ابتدا تعریفی کلی از بیماری ليكنپالن
داشته باشید.
ليكنپالن بیماریای با منشاء ایمونولوژیک یا خودایمن است .به این
ترتیب ،سیستم ایمنی بدن علیه قسمتهایی از پوست ،مو ،مخاطها
و ناخن فعال میشود و صدماتی ایجاد میکند .طیف عالئم بالینی
آنقدر وسیع است که بعضی آن را «مقلد بزرگ» محسوب میکنند
زیرا عالئم لیکنپالن میتواند شبیه بسیاری از بیماریها باشد .این
بیماری میتواند در پوست به صورت ضایعات مسطح ،ضخیم ،تاولی
و آبدار در نواحی خاص یا منتشر بروز کند.

نگاه متخصص زنان و زایمان

پیونددهنده هیجانات و سالمت است ،اثر میگذارد.
تاثیر بر هیپوتاالموس به دو صورت است؛ از طریق
سیستم اعصاب سمپاتیک که در هیجانات نقش دارد
و از طریق غده هیپوفیز که هنگام استرس هیجانی
و جسمانی واکنش نشان میدهد.
در شرایط استرس ،هیپوفیز پیشین هورمون
آدرنوکورتیکوتروپین را ترشح میکند که با جریان
خون به غشای آدرنال میرسد و باعث ترشح
هورمونهای گلوکوکورتیکوئید میشود .این
هورمونها نیز از طریق جریان خون به تمام قسمتهای
بدن میرسد و منجر به افزایش مقاومت در برابر
استرس میشود .از دیگر عملکردهای این هورمون
میتوان به افزایش تونوس عضلههای قلب و عروق
خونی ،آزادکردن مواد غذایی بیشتر به خون ،کاهش
میزان التهاب و ...اشاره کرد که برای موقعیتهای

اضطراری سودمند هستند .در این موقعیتها فرد
از پروتئینهای موجود بهعنوان منبع تغذیه استفاده
میکند که کاتابولیسم گفته میشود و سطح ترشح
انسولین باال میرود تا مواد حاصل از پروتئینها
داخل سلول استفاده شوند اما پس از مدتی باید
این فرایند برعکس شود تا مواد استفادهشده دوباره
بازسازی شود بنابراین در استرسهای کوتاهمدت
این مکانیسم سودمند است اما اگر چند هفته طول
بکشد ،مشکل بزرگتری پیش میآید که سرکوب
سیستم ایمنی بدن است و این حالت باعث پیشرفت
بیماری خواهدشد.
با این حال ،میتوان گفت بیماریهای روانتنی با
درهمریختگی دستگاه عصبی خودکار ارتباط دارد
و تحریک مداوم سمپاتیک ممکن است زمینهساز
بسیاری از بیماریها شود .بهطور کلی ،ایمنی و قدرت
دفاعی بدن را کم خواهدکرد .در این صورت علت
کاهش ایمنی ،ترشح مقدار زیادی از هورمونهای
غده فوقکلیه و اثر مستقیم سمپاتیک در غده تیموس،
گرههای لنفاوی و طحال است.

چطورمیتوانیمازاینمشکالتدرامانبمانیم؟

مسلما کاهش آسیبهای ناشی از استرس به مدیریت
این وضعیت بستگی دارد .سعی کنید استرسها را
پیشبینی و کنترل کنید ،معنای هیجانی ناخوشایند را
از شرایط بگیرید ،تا حدامکان از استرس دور بمانید،
استرسهای سودمند ایجاد کرده و سیستم ایمنی بدن
را با ورزش ،افکار مثبت ،منابع حمایت اجتماعی و...
تقویت کنید .فراموش نکنید توجه به معنویات تا حد
بسیار زیادی در تعدیل استرس نقش دارد .مجموعه
این عوامل کنار خصوصیات فردی مانند شوخطبعی و
سالمنگهداشتنسالمتجسمانیمیتواندباعثتقویت
سیستم ایمنی و در امان ماندن از اختالالت خودایمنی
و مشکالت ناشی از استرس شود.

معموال برای درمان بیماران مبتال به لیکنپالن داروهای کورتون
با دوز باال تجویز میشود اما ممکن است این داروها تاثیری
در بهبود چسبندگی و ایجاد تنگی شدید در ناحیه تناسلی که
مانعی برای رابطه زناشویی است ،نداشته باشد .در این موارد
استفاده از روشهای دیگری برای بازشدن مجاری تناسلی و
حتی جراحی الزامی خواهد بود .البته بیمار باید مراقبتهای
همیشگی را برای بهبود کیفیت زندگی داشت ه باشد زیرا مشکل
در این ناحیه مزمن است.

شیوع نادر بیماری در سنین باروری

همانطور که اشاره شد بیماری لیکنپالن معموال پس از باروری
و در سنین یائسگی بروز میکند .بهندرت بیماری در خانمهای
جوان دیده میشود که در صورت امکان برقراری رابطه جنسی
مطلوب ،ممکن است بارداری نیز اتفاق بیفتد .در این شرایط
احتماال مشکلی در این دوران نخواهند داشت .زایمان نیز به
وضعیت فرد بستگی دارد و اگر تنگی یا چسبندگی شدید باشد،
امکان زایمان طبیعی نیست و ناگزیر فرد باید تحت جراحی
سزارین قرار گیرد .البته خوشبختانه بیماری در سنین باروری
بسیار نادر است و طبیعتا مشکالت ناشی از باروری و زایمان
نیز چندان مطرح نیست.
نگاه طب سنتی

درمان ليكنپالن به کمک طب
سنتی به بررسی دقیق بیمار نیاز دارد

دکتر سعید صانعی
پژوهشگر طب سنتی ایران

ليكنپالن بیماری خودایمن است و درمان به کمک طب
سنتی به اصالح مزاج ،اصالح شیوه غذایی و پاکسازی
کبد و کلیه نیاز دارد .این بررسی در مورد بیماران مختلف،
متفاوت است و به معاینات و شرح حال دقیق بیمار نیاز دارد.
امروزه تبلیغات گستردهای در مورد تاثیر قارچ «گانودرما»
در بهبود بسیاری از بیماریها از جمله ليكنپالن مطرح
است .البته موارد بسیاری از عدم درمان بیماری با این
قارچ گزارش میشود اما در بعضی بیماران نیز باعث بهبود
شده است .از آنجا که درمان بیخطر است و عوارض
خاصی ندارد ،نمیتواند الزاما منعکننده باشد.
نگاه متخصص تغذیه

تغذیه ناسالم در اختالل سیستم
ایمنی بدن نقش دارد

دکتر سیدضیاءالدین مظهری
عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

تغذيه در تمام ابعاد سالمت و وظایف اندامهای مختلف بدن
تاثیرگذار است و مسلما عملکرد سیستم ایمنی نیز از این
قاعده مستنثنی نیست .اصوال عدم تعادل ،تنوع و تناسب در
دریافت موادغذایی و افزایش سطح رادیکالهای آزاد ،ترکیبات
مضر ،افزودنیها و ...موجب فشار مضاعف به سیستم ایمنی
خواهد شد زیرا باید با تمام این مواد بیماریزا مقابله کند.
از طرفی ،سیستم ایمنی وظیفه انتقال و ارسال پیامهای ژنتیک
را نیز دارد و به طور طبیعی سلولهای جهشیافته شناسایی
و نابود میشوند اما اگر عملکرد سیستم مختل شود ،بسیاری
از ترکیبات مفید در بدن به عنوان دشمن شناسایی شده و به
آنها حمله میشود .در هر بار تنفس یا خوردن و نوشیدن
موادغذایی مختلف ،میلیاردها عامل بیماریزا مثل ویروس،
انگل ،رادیکالهایآزاد و ...وارد بدن میشوند .سیستم ایمنی
به کمک کبد و کلیهها همواره در بدن با انواع رادیکالهای
آزاد ،ترکیبات مضر و سمی ،فلزاتی مثل ذرات سرب و جیوه،
میکروارگانیسمهای بیماریزا و ...مقابله میکند .طبیعی است
وقتی روند پیچیده مقابله و دفاع بدن بهدرستی انجام نشود
و تعادل باکتریهای مفید (پروبیوتیکها) و مضر در بدن
بههم بخورد ،بروز بیماریهای مختلف از جمله اختالالت
خودایمنی دور از انتظار نیست .این وضعیت در مورد بروز
حساسیتهای فصلی و غذایی نیز صدق میکند و اختالل
در این فرایند زمینهساز ترشح هیستامین زیاد و واکنشهای
حساسیتزا میشود .بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن عالوه
بر رعایت تنوع ،تعادل و تناسب به انتخاب موادغذایی سالم،
فاقدآلودگیهاوکاهشمصرفترکیباتمضرمانندافزودنیها،
رنگها ،ترکیبات شیمیایی و ...نیاز خواهد داشت.

پوست و زیبایی

شماره هفتصدوپنجاهوپنج سیویک خرداد نودونه
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چه کرم مرطوبکنندهای برای پوستمان مناسب است؟

با کرم مرطوبکننده ،پیری پوست را به تعویق بیندازید
در تابستان از کرم مرطوبکنندهای
که بافتی سبک دارد استفاده کنید
تا پوستتان نیز استراحت کند.
مصرف کرمهای سنگین و غنیشده
به هیچ عنوان در تابستان توصیه
نمیشود چون احتمال دارد که در
گرمای زیاد ،عمل تعریق را مختل یا
با مشکل مواجه کند

دکتر هدی عیناللهی
متخصص پوست

پوستی که بهخوبی مرطوب شده است ،جلوهای
بینظیردارد.بههمیندلیلانتخابکرممرطوبکننده
بسیار مهم است .امروزه در بازار لوازم آرایشی و
بهداشتی مرطوبکنندههایی با بافتهای مختلف
موجود است ،اما چگونه میتوان مرطوبکنندهای
مناسب انتخاب کرد؟
از کرمهای مرطوبکننده روز و شب گرفته تا
امولسیونهای ماتکننده و فلوئیدهایی که قابلیت
پوشانندگیقرمزیپوسترادارند،همگیبهنوعی
در مرطوبسازی پوست قابلیت باالیی دارند اما
واقعا کدام یک برای پوست مناسباند؟ در پاسخ
به این سوال باید گفت که این انتخاب به نوع
پوست هر فردی بستگی دارد اما قبل از هر چیز
باید عوامل موثر در خشکی پوستتان را بشناسید
و تا حدامکان از آنها دوری کنید.

عواملی   کهمنجربهخشکیپوستمیشوند

 .1تغییرات آب و هوا و نیز نوسانات دما :بهطور
کلی پوست بدن گرایش دارد که در آب و هوای
سرد و خشک و نیز زمانیکه دما و رطوبت هوا به
شدتافتمیکند،سخت،خشکونیزپژمردهشود.
 .2گرما :وسایل گرمازا ،بخاریها و نیز اجاق گاز
منزل ،زمانیکه در حال کار هستند ،گرمایی تولید
میکنند که رطوبت محیط را کاهش میدهد و
درنتیجه به خشکی پوست منجر میشود.
 .3آب گرم :اگر برای مدت طوالنی در وان آب گرم
یا زیر دوش آب گرم باقی بمانید ،قطعا پوست شما
رطوبت خود را از دست میدهد و خشک میشود.
 .4صابونها و پاککنندهها :بسیاری از صابونها،
شویندهها و نیز شامپوها نیز ممکن است به خشکی
پوست ختم شوند.

نشانههای پوست خشک

خارشپوست،ترکهایپوستی،قرمزیوآزردگی
پوست ،پوستهپوسته شدن و نیز شکلگیری شوره
سر ،همگی از نشانههای خشکی پوست است.
معموال با خشک شدن پوست ،نوعی کشیدگی در
سطحآناحساسمیشود.معموالپوستدستها،
صورت ،آرنج و نیز فرق سر ،بیشتر در معرض
خشکی قرار دارند .خوشبختانه امروزه ،خشکی
پوست به راحتی قابلکنترل است.

چه کرم مرطوبکنندهای برای پوست
من مناسب است؟

 اگر پوستی عادی دارید ،یک کرم سبک انتخاب
کنید .این نوع کرم پوست شما را هم انعطافپذیر
میکند و هم تسکین میدهد.

 اگر پوستی مختلط یا چرب دارید ،از یک کرم
رقیقیایکامولسیونماتکنندهکمکبگیریدچون
هر دو محصول این قابلیت را دارند که از براقیت
و درخشندگی پوست بکاهند.
 اگر پوستی خشک و حساس دارید،
به فراوردههایی روبیاورید که غنی از مواد
تسکیندهنده و بهویژه حاوی سرامید هستند.
سرامیدها مولکولهای چربی هستند و قابلیت
باالیی در جذب آب دارند.

توصیههایی درخصوص مصرف
کرمهایمرطوبکننده

صبحها بعد از پاکسازی پوست ،کرم
مرطوبکنندهتان را روی صورت و گردن بزنید.
ن که کرم به خوبی در پوست نفوذ
سپس برای ای 
کند ،به کمک سر انگشتان ،ماساژهایی ظریف و
آهسته بدهید .به نحوی ماساژ دهید که تمام کرم
توسط پوست جذب شود .توصیه میشود که این
کار را حداقل  3بار در روز انجام دهید.
اگر میخواهید در مرطوبسازی پوستتان سنگ
تمام بگذارید ،توصیه میکنیم کنار مرطوبکننده
همیشگی خود ،از روغن آرگان یا آووکادو نیز
کمک بگیرید .اگر پوستتان به مرطوبسازی
بیشتری نیاز دارد ،برای صورت از یک پاککننده
مالیم کرمیشکل و برای بدن از یک ژل حمام
مرطوبکننده استفاده کنید.
برای داشتن پوستی زیبا ،الزم است هر روز به آن
رسیدگی کنید .برای این منظور ،انتخاب یک کرم
خوب ،حرف اول را میزند.

مصرف کر م مرطوبکننده در
فصلهایمختلف

تغییرات شدید دما ممکن است آثار بدی روی
پوست ،مو و نیز پوست فرق سر بگذارند .هوای
سرد و خشک ،وزش باد ،وسایل گرمازا و نیز
کاهش رطوبت محیط همگی از عواملی هستند
که منجر به خشکی و خارش پوست میشوند.
از آنجا که نیازهای پوست با تغییر فصل ،تغییر
میکند ،الزم است شما نیز عادات آرایشی و
بهداشتی خود را با تغییر فصل ،تغییر دهید.
در فصل زمستان ،پوست به توجه و مراقبت
بیشتری نیاز دارد چون هوا خشکتر از هر
فصل دیگری است.
به همین دلیل با اتمام فصل پاییز الزم است
مرطوبکنندهای که در فصل تابستان استفاده
میکردید را کنار بگذارید.
درحقیقت ،از آنجا که رطوبت پوست در فصول
سرد سال به شدت کاهش مییابد ،الزم است
که در این موعد سال ،میزان مصرف کرم
مرطوبکننده را به حداکثر برسانید.
پیشنهاد ما به شما این است که از مصرف یک
مرطوبکننده واحد در تمام سال ،اجتناب کنید
و براساس تغییر فصل و نیز تغییر احتیاجات
پوستی ،عادات آرایشی بهداشتیتان را نیز
تغییر دهید.
به عنوان مثال در فصل زمستان از نرمکنندههایی
کمک بگیرید که غنی از مواد مغذی پوست باشند
و در فصول گرمتر و مرطوبتر سال ،سراغ
محصوالتی بروید که بافت سبکتری دارند.

ترفندهایی برای مرطوبسازی هر چه
بهتر پوست

یادتان باشد پوستی که بهخوبی مرطوب شده،
کش نمیآید و در طول روز شاداب و باطراوت
است .برای این منظور ،کرمی خریداری کنید
که مناسب نوع پوست شما باشد (حساس،
خشک ،مختلط ،چرب و.)...
کرم مرطوبکننده اجازه نمیدهد آب از سطح
پوست تبخیر شود ،آب را جذب میکند و
در پوست نگه میدارد ،بهطوریکه درنهایت
قرمزی و آزردگی پوست که از خشکی آن
ناشی میشود ،تسکین مییابد.
پیشنهاددیگربرایتسکینخشکیپوست،مصرف
اسپری آب ترمال ( )thermal waterاست.

کرمهای غنیشده با کرمهای سبک
چه تفاوتی دارند؟

کرمهای مرطوبکننده ،غنیشده یا سبک ،همگی
حاویمقادیرباالیآبوچربیهستند.آبموجود
در این کرمها ،آب مورد نیاز پوست را تأمین میکند
و نیز چربی موجود در آنها ،از تبخیر آب موجود در
پوست میکاهد .در این میان ،کرمهای غنیشده،
درحقیقت غنی از چربی و مواد مغذی پوست و
کرمهای سبک ،حاوی مواد مرطوبکننده هستند.

در چه زمانی و چه نوع کرم
مرطوبکنندهای استفاده کنیم؟

شما هر نوع پوستی که داشته باشید ،الزم است
که در هر فصلی از سال کرم مرطوبکننده بزنید.

همانطور که پیش از این نیز گفته شد ،در فصل
زمستانخشکیپوستمتداولتراستچونهوای
سرد و خشک این موعد سال ،پوست را حساس
میکند طوریکه پوست نیز به سرعت واکنش
میدهد .تنها راهحل این مشکل ،مرطوبسازی
مداوم پوست است .امروزه در بازار لوازم آرایشی
بهداشتی کرمهای نرمکنندهای موجودند که در آن
واحد هم بافتی غنی و سنگین دارند و هم اینکه
به هیج عنوان چرب و آزاردهنده نیستند.
در فصل تابستان ،پوست به مراقبتهای فصل
زمستاننیازندارد.درحقیقتحتیاگرنورخورشیدو
وزشباد،منجربهخشکیپوستنیزشوند،پوست
دراینموعدسالقابلیتتولیدسبومقابلمالحظهای
داردوهمینماده،ازپوستبهخوبیمراقبتخواهد
کرد .در تابستان از کرم مرطوبکنندهای که بافتی
سبک دارد استفاده کنید تا پوستتان نیز استراحت
کند .مصرف کرمهای سنگین و غنیشده به هیچ
عنوان در تابستان توصیه نمیشود چون احتمال
دارد که در گرمای زیاد ،عمل تعریق را مختل یا با
مشکلمواجهکند.درانتخابکرمنرمکنندهصحیح
دقت کنید تا همیشه پوستی زیبا و شاداب داشته
باشید و نیز پیری پوست را به تعویق بیندازید.

نحوه مصرف کرم مرطوبکننده

بعد از انتخاب کرم مرطوبکننده ،نحوه مصرف
آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
حتما میدانید که پوست زمانی به خوبی مرطوب
میشود که در مجاورت با آب باشد به این معنا
که هر زمان که تصمیم به مرطوبسازی پوستتان
گرفتید ،آنرا کمی تَر کنید چون پوستی که قبال تَر
شدهاست،کرممرطوبکنندهرابهترجذبمیکند.
دراینمیانکرمهایمرطوبکنندهایکهحاویاسید
هیالورونیک هستند ،رطوبت پوست را به خوبی
حفظ میکنند و بهخصوص وقتی روی پوست
تَر استعمال میشوند ،بهتر نیز جذب میشوند.
معموال توصیه میشود که  3ثانیه بعد از شستن
صورت ،کرم مرطوبکننده نیز زده شود .این مدت
بسیار کوتاه ،بسیار ایدهآل است چون پوست در
اثر قرار گرفتن در معرض آب ،هنوز مرطوب
است و درنتیجه الیههای فوقانی اپیدرم آمادگی
سرم و دیگر
الزم برای جذب کرم مرطوبکنندهُ ،
فراوردههای آرایشی و بهداشتی را دارند.

صورت قرنطینهای؛ پدیدههایی که در دوران قرنطینه کروناویروس نمایان شد

استرس ،زیانبارترین عامل احتباس مایعات در اندامها
امروزه با کمک ابزارهای آرایشی میتوان لکههای
ترجمه:
پوستی ،زخمهای جزئی و خطوط ریز روی صورت
یوسف
را پوشش داد و کاری کرد که در کانون نگاههای
صالحی
دیگران قرار نگیرند ،اما وقتی به پفکردگی صورت
میرسیم ،ماجرا کمی متفاوت میشود .یکی از پدیدههایی که در دوران
قرنطینه کروناویروس نمایان شد ،همین پفکردگی صورت است که
بهخاطر فراگیر بودنش «صورت قرنطینهای» نامیده شد .در ادامه با علت
شکلگیری این پدیده و همچنین راهکارهای کاربردی برای مقابله با
آن آشنا خواهید شد.

علت پدیده «صورت قرنطینهای» چیست؟

ماساژ صورت با ابزارهای ماساژ لنف

تخلیه کردن پف صورت با کمک ابزارهایی که برای ماساژ لنف ساخته
شدهاند ،یکی از راهکارها برای مقابله با پدیده صورت قرنطینهای
است .البته ماساژورهای حرفهای میتوانند این کار را با دست نیز
انجام بدهند .موقع استفاده از ابزارهای ماساژ لنف باید روند تخلیه
را از مرکز صورت شروع کنید و بهسوی طرفین صورت و سپس
بهسمت پایین ،یعنی پایین گوشها و بعد هم بهسمت گردن (محل
قرارگیری غدد لنفاوی) حرکت کنید .در ادامه میتوانید این کار را
از پیشانی شروع کنید و همین مراحل را  5بار تکرار کنید .دکتر
گوهارا ،استفاده از سنگ گواشا را نیز پیشنهاد میدهد که میتوان آن
را برای سرد شدن داخل یخچال گذاشت و سپس از آن استفاده کرد.
این متخصص پوست میگوید« :این سنگ سرد به پفزدایی کمک
میکند و با حرکت دادن آن روی صورت ،مایعات از محل تجمع در
قسمتهای مختلف صورت پخش میشوند».
متخصصان میگویند که ترکیبی از  3عامل
تماس مداوم پوست با هوای خشک درون خانه،
ورزش نکردن یا بیتحرکی شدید و همچنین موج
حساسیتهای فصلی ،علت اصلی شکلگیری صورت
قرنطینهای در دوران قرنطینه کروناویروس است

رژیم غذاییتان را کنترل کنید

یکی از مشکالتی که در دوران قرنطینه خودش را نشان داد ،تغذیه ناسالم
و الگوهای تغذیهای نادرست بود ،بنابراین اگر میخواهید رژیم غذایی
شما باعث پفکردگی هرچه بیشتر صورت نشود ،باید اول از همه

اگرچه زنان و مردان پوست یکسانی دارند  ،برخی
مشخصات پوستی این دو گروه را از هم متمایز
میکند.بهطورکلیمردانپوستضخیمتریدارند
و به همین دلیل وقتی بحث کرمهای مرطوبکننده
به میان میآید ،معموال به مردان توصیه میشود از
کرمهایی با بافتی سبک و ژلمانند استفاده کنند.
این قسم کرمها در لحظه جذب پوست میشوند
و به آن طراوتی خاص میبخشند.
اما از آنجا که زنان پوست حساستر و لطیفتری
دارند ،معموال به مصرف کرمهایی رومیآورند که
بافتی سنگین و غنیشده دارند .درحقیقت بانوان
هنگاممصرفکرممرطوبکنندهبسیارباحوصلهتر
از آقایان هستند و معموال دیده میشود که بعد از
استعمال کرم ،پوست را به خوبی ماساژ میدهند
تا کرم به بهترین شکل ممکن جذب پوست شود.

آیا باید همیشه از یک مرطوبکننده و
با مارکی واحد استفاده کرد؟

واقعیتایناستکهتمامکرمهایمرطوبکنندهای
کهامروزهدربازارلوازمآرایشیموجودند،عملکردی
یکساندارند،بنابراینانتخابمارکیخاص،سلیقه
شخصی شماست و قطعا در سالمت پوست شما
ی که حتی میتوان
تعیینکننده نخواهد بود بهطور 
مارکهای مختلف را با هم مخلوط کرد و به کرمی
رسید که هم تعادل پوست شما را حفظ خواهد
کرد و هم تأثیر هر کدام از کرمها را.

آیا الزم است که مرطوبکننده
مصرفی را بهطور مرتب تغییر داد؟

پوست عضوی از بدن است که به راحتی تعادل
خود را از دست میدهد .به همین دلیل ترجیحا
این تعادل را به بهانههای مختلف بههم نزنید! وقتی
شما همزمان از دو نوع محصول مختلف برای
مرطوبسازی پوستتان استفاده میکنید ،هر اندازه
هم که این محصوالت شبیههم باشند ،باز هم
این امکان وجود دارد که عکسالعملهای پوستی
مختلفی بروز کند.
اگر برحسب تجربه و در گذر ایام فراوردهای را پیدا
کردهاید که از هر نظر با پوست شما سازگاری دارد،
آنرا کنار نگذارید و هرگز در فکر تغییر آن نباشید.
برعکس آن اگر احساس میکنید مرطوبکننده
مصرفی جوابگوی نیازهای پوستی شما نیست،
حتما آ ن را تغییر دهید و فراور دهای بیابید که از
هر جهت با پوستتان مطابقت داشته باشد.
اگر تصمیم به تعویض مرطوبکننده خود دارید،
همزمان چند فراورده را آزمایش نکنید چون از
آنجا که ممکن است عکسالعملهای متفاوتی از
پوست ببینید ،این امکان را نخواهید داشت فراورده
نامناسب را از خود دور کنید!
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نوشیدن میزان زیادی از آب را در طول روز جدی بگیرید .در مرحله
دوم هم باید از غذاهای فرآوریشده و خوراکیهای شور دوری کنید.
اضافه کردن مواد غذایی سرشار از پتاسیم مانند گوجهفرنگی و سیب به
رژیم غذایی ،از دیگر گامهای مثبت برای کنترل رژیم غذایی در دوران
قرنطینه و فعالیت بدنی کمتر است .پتاسیم در گروه الکترولیتهای
حیاتی برای بدن قرار میگیرد که عملکرد همه سلولهای بدن از آن
تاثیر میپذیرد .ضمن اینکه پتاسیم در کنترل میزان آب احتباسی در بدن
نیز نقش خاص خودش را ایفا میکند.

محصوالت مراقبتی پفزدا را انتخاب کنید

کافئین ،عصاره چای سبز و آنتیاکسیدانهایی مانند رزماری ،ویتامین C
و ویتامین Eبه منقبض کردن رگهای خونی کمک میکنند و درنتیجه
تورم و پفکردگی را کاهش میدهند ،بنابراین وقتی که میخواهید
محصوالت مراقبتی پوست را خریداری کنید ،حتما به وجود این
ترکیبات در فهرست مواد تشکیلدهنده محصول انتخابی توجه داشته
باشید .در ضمن ،تا جایی که امکان دارد ،محصوالت مراقبتی پوست
را داخل یخچال نگهداری کنید و حتی از ابزارهای سردشده برای
استعمال موضعی این محصوالت کمک بگیرید .هرچه تماس اشیاء
و ترکیبات سردشده با پوست پفکرده بیشتر باشد ،این مشکل نیز
بیشتر تسکین خواهد یافت.

اهمیت شیوه زندگی را فراموش نکنید

داشتن خواب کافی و باکیفیت واقعا برای جلوگیری از پفکردگی
صورت ضروری است اما حالت قرارگیری بدن در ساعات خواب هم
اهمیت ویژهای دارد ،بنابراین اگر به پهلو و روی صورت میخوابید،
باید بدانید این کار باعث پفکردگی بیشتر صورت میشود .عالوه
بر ضرورت خواب شبانه  7تا  8ساعته ،فعالیت ورزشی روزانه هم
برای حرکت کردن لنفها اهمیت زیادی دارد .ضمن اینکه فعالیت
ورزشی ،هم گردش خون را در بدن تقویت میکند و هم نقش مثبتی
در دفع مایعات اضافی بدن دارد که هر دوی این مزیتها به احتباس
هرچه کمتر مایعات در بدن کمک میکنند .عالوه بر این ،هر ترفندی
که بتواند سطح هورمون کورتیزول را در بدن کاهش دهد ،برای کاهش
پفکردگی صورت مفید است.
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متخصصان ،ترکیبی از  3عامل تماس مداوم پوست با هوای خشک
درون خانه ،ورزش نکردن یا بیتحرکی شدید و همچنین موج
حساسیتهای فصلی ،علت اصلی شکلگیری این پدیده در دوران
قرنطینه کروناویروس است.
هر  3عامل ذکرشده میتوانند باعث احتباس آب در صورت شوند،
اما زیانبارترین و زمینهایترین عامل استرس است .وقتی که سطح
هورمون کورتیزول در بدن افزایش میيابد ،بدن در حالت واکنشیستیز
یا گریز قرار میگیرد که یکی از پیامدهایش احتباس مایعات برای
اندامهای مختلف بدن است.
ت به این نکته مهم اشاره میکند
دکتر مونا گوهارا ،متخصص پوس 
که همه ما در دوران قرنطینه بسیار بیشتر از قبل برای برقراری ارتباط
با دیگران به تماسهای ویدئویی روآوردیم و همین کار باعث شد
ساعات بیشتری به چهره خودمان نگاه کنیم و درنتیجه توجه بسیار
بیشتری به اوضاع پوست صورت و حالت چهره خودمان نشان
دهیم .از سوی دیگر در دوران قرنطینه کروناویروس ،بیشتر افراد در
خانه مانده بودند و اخبار کووید 19-را دنبال میکردند ،در نتیجه
روزبهروز با سطح استرس بیشتری درگیر میشدند و بعضا هم به

خوردن خوراکیهای شیرین و شور رومیآوردند که خودشان از
عوامل تشدیدکننده پفکردگی صورت هستند ،بنابراین مجموعهای
ترکیبی از همه این عوامل در شکلگیری پدیده «صورت قرنطینهای»
نقش داشتند .با اینحال ،صرفنظر از علت یا شدت پدیده صورت
قرنطینهای ،راهکارهای مناسبی برای مقابله با این پدیده وجود دارند.

از یخچال کمک بگیرید

وقتی درباره مقابله با پفکردگی بحث میکنیم ،هر ماده سردی
میتواند اثرگذاری مثبت داشته باشد .شما میتوانید محصوالتی مانند
مرطوبکنندهها،ماسکهاوهمچنینانواعماساژورهایغلتکیصورترا
برای سرد شدن داخل یخچال بگذارید و بعد از آنها استفاده کنید .بهگفته
دکتر گوهارا ،شما میتوانید چای کیسهای خیسشده را طی ساعات
شب داخل یخچال بگذارید و صبح روز بعد از آن با هدف پفزدایی
صورت استفاده کنید .استفاده از قطعات خردشده خیار ،تکههای یخ و
قاشق سردشده هم میتواند اثربخشی مطلوبی داشته باشد.

کرم مرطوبکننده بانوان با آقایان چه
تفاوتی دارد؟
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محیط زیست
قاب سبز

شماره هفتصدوپنجاهوپنج سیویک خرداد نودونه

یادداشت سبز

هرآنچه که باید قبل از قدم گذاشتن به کوه و طی مسیر بدانیم

چگونه به کوه برویم تا دچار گرفتاری نشویم؟

خرس قهوهای در ارتفاعات مازندران ،شعار جهانی امسال
محیطزیست (تنوع زیستی) است و قدم اول برای آن شناخت
گونههای زیستی کشورمان است.

درختان فرار نمیکنند.

اینهفتهقرارشدهکهمننیمچهتجربه
خودم را از کوه در سن  ۶۴سالگی
اگراساتیدوورزشکارانسرورخودم
اجازهبدهندبااینقلمقراضه،خدمت
راهیان کوه تقدیم کنم.امید که قبول
نادر نظری
افتد .حرف این هفته در مورد افت
جراح و
طبیعتگرد
و کاهش و مدیریت انرژی در کوه
است و امید که ذرهای به دریای
اطالعات دوستانم و همپایان کوه بیفزایم.
ماانسانهاهمچوندوچرخهوموتورسیکلتوسوارییا
تریلی هستیم .با توجه به قدرت رکاب زدن پاها و حجم
موتور و سیستم مکانیکی و هیدرولیکی و نوع سوخت
گازوییلی تا بنزین سوپر و عمر و سال ساخت و کهنه و
نو (و چند دست چرخیدن یا دست یه خانم دکتر بودن
که فقط مطب رفته و برگشته خانه) بودن و باری که بر
آن گذاشته شده و دهها مورد دیگر توانهای متفاوتی در
هر نوع فعالیت و ورزش داریم و امید که همانقدر که از
لوازم یدکی مرغوب و نوع سوخت مناسب و روغن با
کیفیت برای ماشین استفاده میکنیم و بیمه شخص ثالث
و بدنه ماشینمان تخفیف هر ساله میخورد ،خودمان
هم میزان و روبراه باشیم و شاسیهایمان سالم و نباید
خودمان را دستکم گرفته باشیم ،پس از جنس و کیفیت
کفش و جوراب و کاله و لباس کوه و دیگر تجهیزات
تا محتویات کوله و حتی نحوه چیدمان داخل کوله و
به دوش گرفتن درست کوله اهمیت دارد تا در مقابل
عوامل طبیعی و خطرات احتمالی در مسیر و هر نیاز
اورژانسی ما را در حد امکان مصون نگه دارد .قبل از
قدم گذاشتن به کوه ،از خود بپرسید ،عشق کوهنوردی
ِ
رختخواب گرم
دارید؟ شوق اینکه تو تاریکی صبح از
و نرم بزنید بیرون دارید؟ اصال شب قبل از کوه رفتن،
خوب خوابیدهاید؟ اگر جواب این پرسشها را میدانید،
به بقیه موارد بپردازیم.

قدم اول ،سالمت جسمانی

آب را نجات دهیم یا کشاورزی؟ هیچکدام .کشاورزان را! به اعتقاد
کاوه مدنی به جای دعوا بر سر آب و غذا باید کشاورزان را توانمند
ساخت تا با کشاورزی کوچکتر و آب کمتر غذای بیشتر تولید شود.

راستی از سالمت جسمانی خود خبر دارد که اگر در
مسیر کوه اتفاقی به علت ناتوانی قلب و عروق و ریه
و سوخت و ساز یا اسکلتی عضالنی پیش آمد ،بالیی
برای خود و دیگران نباشید؟ وزنتان چقدر است؟ معیار
وزن و قد را میدانید؟ پیدا کردن این معیار کاری ندارد.
وزن خودتان را به کیلو بر مقدار قد خود به متر را به
توان  ۲تقسیم کنید .عدد مناسب بین  ۲۰تا  ۲۵است.
ن با وزن  ۷۴کیلو و قد  1/75که به توان  2آن
مثال م 
میشود 3/0626معیارم میشود  24/16اگر باالی ۲۵
باشیم در واقع چاق و همراه خویش در حال حمل
تودهای چربی در کنار تجهیزات کوهنوردی هستیم
و قلب و ریه و اسکلت زودتر خسته و ناالن میشود.
دیگر از معیار  ۳۰به باال نگویم که چاقی نیست بلکه
چاقی مرضی است و خطرناک یا زیر معیار  ۲۰بودن که
الغر است و حتما قبل از کوه بررسی وضعیت سالمتی
الزم است .هر چند معیارهای دیگری هم هست که
اساتید و دوستان بهتر از من میدانند.

آمادگیجسمانی
ریههایایراندرنبودبالگرداطفایحریقمیسوزدامایکمیلیارد
دالر تسهیالت ارزی از صندوق توسعه ملی به خودروسازی اختصاص
مییابد!یکبالگرداطفایحریقمناسب6میلیوندالرقیمتدارد.

حتما شما که قصد کوهنوردی دارید با درایت و همت
و مطالعه مقاالت مربوط ،مدتی است با پیادهروی در
سطوحافقیوبعددرسطوحشیبدارورفتهرفتهافزایش
سرعت و طول مسیر و سپس با دیگر ورزشها مثل
طناب زدن و دویدن و تنیس و بدمینتون و پینگپونگ
و شنا ،این آمادگی را در بدن خویش برای ورود
درست به میدان کوهنوردی مهیا کردهاید ،پس حاال
وارد مبحث بعدی میشوم.

در طول مسیر کالری را مدیریت کنید

با پوزش از عزیزان ،صحبت شیرینی شد و تقسیم
کالری کل مسیر کوه از صعود تا فرود و نهتنها
مشاهد هگونهآسیبپذیر«زردهبر»دردشتشکارممنوع
الهآبادشهرستانبوئینزهرااستانقزوینتوسطمحیطبانان
اسماعیلاینانلووسیدسجادموسوی .زردهبرياعروسموش
ازگونههايبااهميتپستانداران كوچكاستكهدرفهرست
سرخسازمانجهانيحفاظتازطبيعتومنابعطبيعي()IUCN
درطبقهآسيبپذيرثبتشدهاست.كاهشتعداداينجانوركه
دركنترلجمعيتجوندگاننقشمهميايفاميكند،منجربه
افزايشتعدادگونههايجوندگانمزاحمميشود.

درسراسرزمینیکمیلیونگونهگیاهیوجانوریدرمعرض
انقراضوجودداردکهبهاحتمالزیادبهزودیناپدیدمیشوند.

صعود و تصور اینکه فرود کاری ندارد و فقط قل
خوردن و خنکشدن و بیزحمت به مقصد رسیدن
است .اصال! زهی خیال باطل! اتفاقا اکثر اتفاقات و
صدمات به بدن و فشار به مفاصل زانوها و مچها و
ستون فقرات در همین فرود نازنین از کوه دلنشین
و بازگشت از ارتفاعات پیش میآید که با شیب و
سرازیری دائم باید در حال کنترل سرعت و ترمز
باشیم و وزنی که با سرعت گرفتنمان بر وزنمان
افزوده میشود را تحمل کنیم.

غذای مناسب میل کنید

روز قبل از کوهنوردی حتما با مواد غذایی مناسب
که چند گروه اصلی هستند ،سیستم انرژی خود را
آماده کنید که کربوهیدراتها مانند نان و برنج و
سیب زمینی و قندها یک گروهاند که به راحتی در
وهله اول انرژی میدهند و ردیف بعد هم چربیها
و در پشت جبهه هم پروتئینها مانند گوشت و مرغ
و تخممرغ و لبنیات و در کنارشان میوههای تازه وکمی
هم میوههای خشک البته تمیز و ضد عفونی شده که
من سراغ ندارم و شدیدا با خرما و انجیر خشک که
نمیدانم در سالهای گذشته از باالی درخت تا مغازه
فالن یا هایپر فالن چه جاهایی گشت زده و با چه
حشراتی دوست شده ،مخالفم ،خود را بهرهمند کنید.

مراقب قلبتان باشید

طی مسیر دقت در نظم تنفس و ضربان قلب اهمیت
دارد و نباید تصور کنیم که ما هم میتوانیم مانند فرد
دیگر در مسیر شتابان و دوان دوان طی مسیر کنیم و
حتی با دوست همراهمان هم قرار نیست همسان راه
برویم که هدف از کوهنوردی سالم رفتن و سالمتر
بازگشتن است .پس نفسگیری که اکسیژن لطیف
کوهستان با خون پاک بدون نیکوتین شما معجونی را
میسازد که از مغزتان تا انگشتان پایتان لذت خواهند
برد از این سفری که برایشان تدارک دیدهاید.

درست قدم بردارید

در سرباالیی ،حفظ تعادل شما و حرکت با پنجه و
بعد نهادن پاشنه بر زمین و هنگام فرود برعکس این
تکنیک ،مهم است .کفش و جوراب ساقدار مناسب
داشته باشید و از کیپ بودن کفش در پا جهت جلوگیری
از هر نوع حرکات ناموزون در پا وجلوگیری از هر
لغزش احتمالی مطمئن باشد .در سرازیری به صورت
زیگزاگ با تمایل بدن به سمت عقب حرکتکنید.

کولهپشتی را فراموش نکنید

باید از خودمان بپرسیم ،کولهپشتی چقدر وزن دارد و
گنجایش آ ن چقدر است و به چه دلیل آن را با خودمان
به کوه میبریم و چه درونش میگذاریم و آنها چقدر
مورد نیاز هستند و آیا جایگزینی برای آنها هست تا
خسته و ناالن از کوه برنگردیم؟ بهخصوص که وزن
آن با هر ساعت طی مسیر و شیب کوه افزوده میشود
ک زدند که قرار
و ما خستهتر .االن از اتاق فرما ن چشم 
است در مورد افت انرژی حرف بزنم و من همچون
کوهنوردی عاشق تا گل و گیاه و صدای آبشار و نوای
پرندهای و طلوع آفتابی را در مسیر حس میکنم رشته
سخنازدستمرهامیشودوشیرینیهاوشیرینکاریهای
کوه ،مرا مست میکند و رشته سخن را از دست میدهم.

برخی جزئیات دیگر

گهگاه از قمقمه آب کافی با مقداری قند و نمک حل
شده در آن که حتما در کوله خود به فکر آن بودهاید
بیاشامید تا آب و انرژی و الکترولیتهای دفع شده با
عرق از سطح پوست و تنفسهای شدید را جبران کند.
داشتن کاله مناسب لبهدار و پهن برای محافظت از نور
خورشید و باد شدید و پیراهن آستین بلند و شلوار
راحت و نیز از جنس مناسب که تهویه خوبی هم
داشته باشد از واجبات است که در فصل گرما
و سرما خود حدیثی مفصل دارد و خواهیم و
خواهند گفت ،که در حفظ انرژی و اتالف آن
نقش مهمی دارد.

برای رفتن به کوه ،دلی عاشق باید
داشت

مهمترینعاملدرکوهنوردیکهباعثافتانرژی
میشودهیچکداممواردباالنیست.تعجبنکنید!
مهمترین عامل در انگیزه حرکت به سوی آن
کوه زیبا عاشق بودن است .به قول دوستی که
یادش برایمگرامیست که میگفت سختترین
لحظه در صعود به نوکقله توچال یا دماوند یا
سبالن جداشدن و بیرون آمدن از رختخواب
گرم و نرم است و پا نهادن بر زمین در تاریکی
 4صبح،آنهمپاورچینپاورچینرونوکپنجه
به سمت کوله پشتی دلچسب و کفشی پشت
در خانه یا به قول دوست دیگر که میگفت
کوه و طبیعت و آفریدههای خداوند آنقدر
مقدس است که همانطور که با وضو به نماز
میایستیم قبل از ورود به کوه هم ،باید وضو

گرفت و با دلی پاک برای روزی زیبا و حفظ پاکیهای
هدیه داده شده خداوند دل به دامن کوهستان زد و آن را
پاک و زیبا به جا گذاشت .وقتی بعد از رسیدن به قله،
قصد پایین آمدن میکنم انگار مادری قصد جدایی از
فرزندش را دارد و نمیشود از آن دل کند ،ولی چارهای
نیست و در آخر به قول مرضیه بانوی گرامی ورزشکار
و کوهنورد و دختر عزیز عبدا ...آبشاری ،عبدا ...ریش
که در پس قلعه و منطقه دربند و توچال به گردن همه
ورزشکاران و طبیعت و داشتههای فعلی آنجا ،حق
بزرگی دارد ،طوری با کوه و طبیعت و موجوداتش
رفتار کنیم که فرزندان و نوادگانمان هم به ما افتخار
کنند و هم صدچندان از این نعمت بزرگ بهرهمند شوند.
امانتدار خوبی پیش خدا و طبیعت و مردم کشورمان
باشیم .با درود وقدردانی از ورزشکارانی که همچون
الله اسفندیاری و حسین امیری و بیش از  50کوهنورد
عاشق که جان خویش را در راه رسیدن به این معشوق
دلفریب فدا کردند ،بیادعا و بیتوقع وپاکباز.
تا گپ و گفتی دیگر و آرزوی لحظات زیبا برای شما و
طبیعتوموجوداتباارزشآن،یادمانباشدبرگرداندن
زباله و پاکنگه داشتن طبیعت کوهستان شرف و آبروی
هرکوهنورد است .پاینده باشید و سربلند.

برای ک
وهنوردی درست باید پاسخ
چندپ
رس
ش
اسا
سی
را دانست
 .1چند سال داری؟
 .2وزنت چقدر است؟
 .3تا
حاال چه ورزشهایی کردهای وچ
قدر در

روز یا هفته یا ماه ورزش میکنی؟
 .4مشکل
جسمی(قلبی ،ریوی ،اسکلتی و
روانی)نداری؟
.5
تنها میروی یا یاور و همراه داری؟
.6
همرا
هت
ک
وهن
ورد
اس
ت؟حرفهای است یا
مبتدی؟
 .7اصال کجا
میخواهی بروی؟ ارتفاع از سطح
دریا چقدر ا
ست و چقدر میخواهی صعود کنی؟
چقدر و
ب
قت رای کوهنوردی گذاشتهای؟
.8
صبح
م
ی
ر
وی
یا عصر؟ چه فصلی و در چه
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کاف
ه
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سیر
هم
خوراکی میخوری؟
.10
مسیر را بلدی یا اولین بار است؟

پیشنهادسبز
پسماند تر خانه را به حداقل برسانیم

طرز تهیه کمپوست درخانه
تصوربسیاریازماازپسماندهایآالینده،پالستیکیاانواعمصنوعاتدیگراست
وفکرمیکنیم،همینکهپسماندیطبیعیباشد،دیگرمحیطراآلودهنمیکنداما
این تصور درست نیست .اینکه پسماند تر خانگی شامل باقیمانده غذا ،پوست
تخممرغ،باقیماندهسبزیهایپاککرده،پوستمیوهومانندآن،ماندگاریزیادی
درطبیعتندارندوباسرعتیبسیاربیشترازمثالپالستیکتجزیهمیشوند،دلیل
بررهاکردنآنهانیست.اینپسماندهابهچنددلیلبایدتاحدامکانکمشوند:
 .1پسماندهای تر حجم زیادی دارند و حمل و نقل آنها یکی از هزینههای
اصلی شهرداری است.
.2شیرابهایکهازپسماندهایترنشتمیکند،بسیارآالیندهوسرشارازانواع
میکروبهایی است که آب و خاک را به شدت آلوده میکنند.
 .3این پسماندها در زمان تجزیه ،عالوه بر ایجاد منظرهای زشت در طبیعت،
بوی بدی دارند و منبع انواع میکروبهای بیماریزا هستند.

راههای کم کردن پسماند تر

مهمترین و بنیادیترین راه ،مصرف درست و برنامهریزی شده است .باید با

برنامهریزی درست تا حد امکان از هدر رفت مواد غذایی و درنتیجه ایجاد
پسماند تر جلوگیری کرد .اگر قرار است باقیمانده غذا و میوه و تفاله چای و
ساقههای سبزی روانه سطل زباله شود ،باید آب آن تا جای ممکن گرفته شود
تا از ایجاد شیرابه جلوگیری شود ،مثال تفاله چای را بعد از  2ساعت که در
آبکشی ماند به سطل زباله بریزیم تا آبی همراه آن وارد پسماند نشود .در مورد
بقیه اقالم هم باید تا حد امکان آب آنها گرفته شود .این کار کمک زیادی به
بهداشت پسماند و کم کردن حجم آن میکند.

در خانه کمپوست تهیه کنیم

وقتی به این نتیجه رسیدیم که هر کدام از ما به عنوان شهروند باید به مدیریت

پسماندیکهتولیدمیکنیم،کمککنیم،میشوددنبالراههاییبرایکاهشمیزان
پسماند گشت .یکی از راههای عملی برای کاهش پسماند تر و تبدیل آن به
محصولی بهتر ،تهیه کمپوست یا همان خاک غنی برای گلدانهای خانه است.
برای تولید کمپوست تقریبا از تمام مواد ارگانیک میتوان استفاده کرد .کپه اولیه
کمپوست نیازمند نسبت مناسبی از مواد غنی از کربن یا «قهوهای» و مواد غنی از
نیتروژنیا«سبز»است.موادقهوهایبهموادیمثلبرگخشک،نیوچوبخشک
میگویندوموادسبزشاملموادطبیعیبارنگسبزوتازهمثلعلفتازهواغلبمواد
زائد آشپزخانههاست .مخلوط کردن مواد مختلف از این نوع میتواند کودهای
کمپوستیبادرصدهایمتفاوتیازموادمغذیتولیدکند.گلدانسفالینیرادرنظر
بگیرید و آنها را گوشه حیاط یا بالکن منزل قرار بدهید .هر بار که آب پسماند تر
را گرفتید ،آن را داخل گلدان بریزید و با کمی خاک یا برگهای باغچه روی آن را
بپوشانید.برایسرعتدادنبهروندتهیهکمپوست،بهتراستگلدانرادرمحل
آفتابگیرقراردهید.درضمنبهتراستازباقیماندهگوشتیامرغاستفادهنکنید
چونبویآنهاهنگامتجزیهآزاردهندهاست .بعدازمدتیپسماندهایترشمابه
خاکیسبکوغنیبرایگلدانهاتبدیلمیشوند.اینبازیدوسربرداست؛هم
مقدار و حجم پسماند شما کم شده و باری از دوش مدیریت شهری برداشتهاید،
هم بعد از مدتی خاکی خوب برای گلدانهای خود خواهید داشت.
بیجهتنیستکهبهپسماندگفتهاند«طالیکثیف»چونهرذرهآنقیمتدارد
وبرخالفتصورماهیچبخشیازپسمانددورریختنیوبیمصرفنیست.

فکرمثبت

شماره هفتصدوپنجاهوپنج سیویک خرداد نودونه

سخنیباوالدین

مونا فلسفی
روانشناس کودک و نوجوان ،دانشجوی دکترای سالمت

حرف آخر

عکس و مکث

زهراسادات صفوی

صدایشمیالهارانشنیدیم،
حتی از پشت بلندگو

مراقب امانتهای زندگی خود باشیم!

معرفیکتاب

قند و نمك
ادبيات ،گفتار و نوشتار هر كشوري از مواردي است كه ميتواند مايه افتخار و
شهرت آن كشور و مردمش باشد .ادبيات فارسي نيز با وجود مفاخر و سوابق
درخشانش همواره توانسته ميان ساير كشورها خوش بدرخشد .متأسفانه امروزه
ادبيات ايراني در برخي بخشها مورد كممهري و فراموشي قرار گرفته است.
يكي از اين موارد ضربالمثلهاست .ضربالمثلها در همه كشورها نقش بسيار
مهمي در فرهنگ مردم دارند .در ايران نيز تا سالهاي نه چندان دور افراد براي
پند دادن ،تلنگر زدن ،مزاح ،تأكيد بر مطلبي و حتي كوتاه كردن كالمشان از
ضربالمثل استفاده ميكردند .در حالي كه اين روزها نسل جديد حتي بسياري
از اين ضربالمثل ها را نشنيده و كاربردش را نميداند .یکی از مراجع و منابع
ارزشمند در زمینه امثال و ضربالمثلهای فارسی و ایرانی كتاب «قند و نمك»
نوشته جعفر شهري از نويسندگان ايراني و پژوهنده تاریخ تهران است .او در زمینه
جامعهشناسی شهرها و فرهنگ توده مردم تجربه و پژوهشهای بسیاری کرده و
در این کتاب یک دایرهالمعارف اصطالحات و ضربالمثلهای ارزنده فارسی
را گردآوری کرده است .كتاب قند و نمك شامل  3قسمت است؛ قسمتي از آن
ضربالمثلهايياستكهتهرانيهاومتولدينتهران
ساختهاند ،قسمت دوم آنهايي است كه اطرافيان به
ضربالمثلهاي تهراني اضافه كرده و با سليقه و
ذوق تهرانيها جور درآمده و بخش سوم آنهايي
است كه اهل علم ،كتاب ،سخنورها و شعرا اضافه
کردهاند .البته بسیاری از ضربالمثلها همراه با
داستان یا شرح واقعهای آمدهاند که به درک بهتر
معنی آن کمک میکند .اين كتاب نوشته جعفر
شهري است كه در  736صفحه توسط انتشارات
معين به چاپ رسيده است.

روز دختر (سوم تیرماه) به تمام
دختران سرزمینم مبارک باد

ایرنا

اولين و مهمترين عامل موثر در شكلگيري شخصيت و ويژگيهاي رفتاري
همچنين تغييرات و تحوالت دوران نوجواني ،خانواده است .دوران نوجواني
مرحلهاي از چرخه زندگي فردي است كه در آن نوجوان تغييرات و تحوالت
همه جانبه جسماني ،شناختي ،اخالقي ،رفتاري و ...را تجربه ميكند و خانواده
نقش بسیار مهمی در گذر از اين دوره و پیدا کردن ويژگيهاي مطلوب حاصل
از اين تحوالت دارند .درك و شناخت خانواده از اين تحوالت مبناي سازگاري
نوجوانو شكلگيريهويت پختهدر اوست.در سالهاي اخیر،توجهبه الگوهاي
رفتاري ،ارتباطی و سالمت روان در تحقیقات روانشناسی نوجوانی افزایش
یافته است .نوجوانان در طول این دوره تغییرات جسمی و تکاملی زیادي را
تجربه میکنند .نوجوانی دورهاي است که طی آن نوجوان لذت خودپیروي،
استقالل ،صمیمیت و برنامهریزی براي آینده را حس میکند و به اوج تحول
جسمانی ،عاطفی و ذهنی دست مییابد .تمایل به استقالل از خانواده و افزایش
ارتباطات در جامعه ،از دیگر تغییرات تکاملی در این دوره است.
در گذشته ،دوره انتقال براي بسیاري از نوجوانان به خوبی سپري میشد ولی
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ،فرهنگ و تغییرات اجتماعی سریع و پرشتاب،
این دوران براي بسیاري از نوجوانان با بروز مشکالت فراوان جسمی ،روانی
و اجتماعی همراه و باعث پایهریزی بسیاري از رفتارهاي پرخطر و آسیبهاي
روانی و اجتماعی در آنها شده است.
روانشناسی تحولی ،نوجوانان را نیازمند حمایت اجتماعی میداند .رابطه با
اعضاي خانواده و دوستان از مهمترین منابع حمایت اجتماعی است .در این
دوران دوستان نوجوان تأثیرگذارترین افراد زندگی آنها هستند .در این دوره
نوجوان در پی تجربه روابط جدید و هیجانی است .این روابط موقعیتی است
که در آن نوجوانان میخواهند عواطف فیزیکی ،عشق و مراقبت را تجربه کنند.
این نوع عاطفه را اغلب از ارتباط با دوست غیرهمجنس دریافت میکنند بنابراین
بیاعتنا به محدودیتهاي فرهنگی و منع اجتماعی ،در پی دریافت این عاطفه
قوي از دوست غیرهمجنس هستند که گویا جایگزینی برایش وجود ندارد.
خبرهایی که اخیرا به گوشما ن میرسد ،قتلهای ناموسی و ارتباط دختران و
مردان بزرگسال بسیار ناراحتکنندهاست .برای پیشگیری از بروز چنین وقایعی،
روابط والدین و نوجوان اهمیت زیادی دارد .دخترانی که در کودکی از محبت پدر
محروم بودهاند ،در بزرگسالی جذب مردان بسیار بزرگتر از خودشان میشوند
بازآفرینی کنند .در این سن نوجوان از والدین فاصله

تا رابطه نداشته با پدر را
میگیرد و بیشتر با همساالن خود مشورت میکند اما اگر ما پدر و مادرها،
دوست و همراه فرزند خود باشیم ،میتوانیم دوستانه مسیر درست را به او نشان
دهیم .دخترانی که پدران حامی و تکیهگاه دارند ،در بزرگسالی جذب مردان
همسن پدر خود نمیشوند .نقش همدالنه مادر هم در این میان مهم است.
نکته مهم دیگر ،برخورد والدین بعد از کشف رابطه عاطفی فرزندشان است.
خیلی از آنها با ایجاد محدودیتهای سنگین و سختگیری ،فرزندشان را بیشتر به
سمت جنس مخالف و پناه برد ن ب ه ا و سوق میدهند و اینسختگیریها گاهی
نوجوا ن را به فرار از خانه تشویق میکند .پنهانکاری و مشورت با همساالن
از آسیبهای سختگیری بیش از حد است .در این میان نه والدین سختگیر
ن مقتدر
ی که آزادیهای زیادی به فرزند خود میدهند .والدی 
موفقند ،نه والدین 
و رفیق که کنار فرزند خود هستند و همراه و همدلاند و احساسات او را درک
میکنند ،بهترین پاسخ را از نحوه رفتار درست خود میگیرند.
عالوه بر این ،نقش تربیت جنسی در روابط عاطفی بسیار مهم است .اگر از سنین
پایین که هویت جنسی سالم شکل میگیرد ،والد همجنس آموزشهای الزم را به
فرزند خود بدهد ،از انحراف جنسی او پیشگیری خواهد شد اما متاسفانه بهدلیل
نقش فرهنگی و آموزش ندیدن درست ،کمتر والدینی چنین آموزشهایی به
بچههایشان میدهند .پدر و مادرهایی که نمیتوانند در خانواده محیط امنی برای
نوجوان خود فراهم کنند ،در کنترل اوضا ع دچار مشکل میشوند .صاحبنظران
ی دوره توفان و فشار است و نوجوان با تغییر هورمونهای
معتقدند نوجوان 
جنسی دچار پرخاشگری ،گوشهگیری و گاهی افسردگی میشود.
از سوی دیگر ،نوجوانان خودمحورند و معتقدند مرکز توجه هستند و دیگران
ک نمیکنند .همدلی و پذیرش هیجان در این سن خیلی اهمیت دارد.
آنها را در 
ما ب ه عنوا ن والد باید بدانیم هر نسل با نسل دیگر متفاوت است و تغییرات آن
را بپذیریم .کنار نوجوان بودن باعث میشود شناخت بیشتری از او داشته باشیم
و او راحتتر به ما اعتماد کند و حرفهایش را به ما بزند.
ت کنید اما نصیحت نکنید .آدمی از هر چیزی که
یادتان باشد با فرزندتان صحب 
منع شود ،به سمت آن کشیده میشود .رفتارهای چکشی و حمله کرد ن ب ه عقاید
نوجوا ن نتیجه عکس میدهد .آزادیهای بی حد و مرز هم آسیبزننده است.
با ایجاد روابط امن ،حمایتگرانه و دوستانه به عنوان والد ،مراقب امانتهای
زندگی خود باشیم.
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جامعه سالم
دکتر بهروز بیرشک
روانشناس ،استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

پایان شب سیه سپید است
«سبک زندگی» یکی از بحثهای مطرح این
روزهاست .همه ما در اینباره شنیدهایم و
پیشنهادهای مختلفی در اینباره به گوشمان
خورده است.
سبک زندگی و مفهوم آن ،از مفاهیم بسیار مهمی
است که سالهاست مطرح شده و شاید هزاران
سال انسانها کوشیدهاند که سبک زندگیشان را
بشناسند و بر اساس آن زندگی را شکل و سامان
بدهند .دولتها هم در این زمینه خیلی تالش
کردند و تالش هم میکنند.
بیش از  3ماه است که خیلی از ملتها و دولتها
در دنیا درگیر مسائل کرونا هستند و در همین
زمان درگیری ،درباره دوره پساکرونا هم صحبت
میشود اما من معتقدم االن اصال نباید درباره
مسائل پساکرونا صحبت کنیم .در حال حاضر ما
درگیر مساله کرونا هستیم ،بیماریای که عواقب و
عوارض بسیاری بر شیوه و سبک زندگی روزمره
ما گذاشته است.
ما باید بپذیریم که این مساله وجود دارد و احتماال
مدتها با آن درگیر خواهیم بود .ب ه همین دلیل
الزم است شیوه زندگی خودمان را عوض کنیم
و تغییر بدهیم.
حتی اگر در چند ماه آینده مساله کرونا تا حدودی
حل و شیوع این بیماری کنترل بشود ،زندگی ما
دیگر زندگی قبلی نخواهد بود .پذیرش این مساله
کمک میکند که آمادگی بیشتری داشته باشیم و
بتوانیم درباره داشتن زندگیای که با یک شیوه
جدید بنا شده و میتواند باعث سالمت روان و
سالمت جسمیمان شود ،بیشتر تفکر و کار کنیم.
بهطور کلی ،سبک زندگی به معنای شیوه خاصی
است که یک فرد ،یک جامعه یا یک گروه به
خودشان اختصاص میدهند .مواردی است که

برای آن ارزش قائل میشوند و حالتها ،رفتارها
و سلیقهای است که افراد دارند و بر اساس آن
رفتار و زندگی میکنند.
جهتگیریهای مختلفی در اینباره وجود دارد و
بهتر است که شناخت بیشتری در این زمینه داشته
باشیم ،در اینباره صحبت و بررسی کنیم و بر اساس
شناختی که به دست میآوریم ،برنامهریزی داشته
باشیم .بهخصوص که این کار میتواند نقش مهمی
در تداوم زندگی خانوادگی داشته باشد چون این
آگاهی نهتنها برای خودمان مفید است ،بر دیگر
اعضای افراد خانواده و کارکردی که داریم ،تاثیر
مثبت خواهد داشت.
یکی از روانشناسان بسیار مطرح و قدیمی« ،آلفرد
آدلر» 4 ،شیوه زندگی را معرفی میکند و میگوید
که افراد میتوانند این شیوهها را داشته باشند.
 افرادی که شیوه یا شخصیت اجتنابی دارند،
هیچگونه تالشی یا اقدامی برای مقابله با مسائل
ندارند .حالت اجتناب کردن آنها این گونه است
که خودشان را از همه چیز کنار میکشند.
 برخی شخصیتها بیشتر حالت گیرندگی دارند،
توقعاتشان از زندگی و دیگران خیلی زیاد است
و انتظار دارند همه چیز آنطور که دوست دارند
و مطابق میل آنها پیش برود.
 عدهای از مردم شخصیت سلطهگر دارند .این
افراد معموال عالقه اجتماعی خودشان را خیلی
خوب نمیشناسند ،عالیق اجتماعیشان ناچیز
است و بیشتر حالت مستبدانه و میل به حکم
کردن دارند .حالت دستوری و تحکمی که دارند،
میتواند این افراد را دچار مشکل کند .از لحاظ
شخصیتی هم شخصیت بیمارگونه دارند.
 مهمترین نوع این شخصیتها ،شخصیت
سودمند اجتماعی است .کسانی که هم به خودشان

توجه میکنند و هم حاضرند و قادرند که با دیگران
همکاری داشته باشند ،عالیق دیگران را بشناسند،
عالیق خودشان را بشناسند ،برنامهریزی کنند و
یک زندگی سالم با روحیه خوب داشته باشند.
من معتقدم رابطه تنگاتنگی بین جسم و روان ما
وجود دارد و اگر روان خوبی داشته باشیم ،جسم
ما هم سالمتر است .اگر جسم سالمی داشته باشیم
هم مسلما بر عملکرد روانیمان تأثیر میگذارد .همه
ما باید عالقه اجتماعی داشته باشیم .ببینیم چقدر
از خودمان شناخت داریم ،چقدر عالیق خودمان
را میشناسیم ،چقدر میدانیم که چه چیزهایی
میتواند برایمان ارزش داشته باشد ،چه چیزهایی
سرگرممان میکند ،چگونه میتوانیم انعطاف داشته
باشیم ،تغییرات را بپذیریم و تغییر کنیم.
باید بدانیم در مورد کاری که انجام میدهیم ،چقدر
توان همدلی با دیگران داریم .آیا میتوانیم دیگران
را درک کنیم و با آنها سازش خوبی داشته باشیم؟
داشتن این آگاهی و شناخت از خود ،کمک میکند
احساس خستگی و سرخوردگی نداشته باشیم.
سبک زندگی ،در حقیقت یک مفهوم کلی است
که نوع درست آن از لحاظ روانی و فیزیکی
میتواند از بهترین راهکارهای پیشگیری از بروز
بیماریهای مختلف در انسان باشد.
خوشبختانه افزایش اطالعات و عالقهای که مردم
به شناخت خودشان دارند ،فعالیتهایی که انجام
میدهند و داشتن انگیزه ،میتواند بسیار کارساز
باشد و کمک کند بتوانیم این دوران را بهتر طی
کنیم ،شرایط را بهتر بپذیریم و خودمان را با
برنامهریزی برای مواجهه با یک وضعیت جدید
که میتواند کنار تمام سختیها برای ما موثر و
کارساز باشد و باعث پیشرفتمان شود ،آماده کنیم.

مهارتزندگیمثبت
ترجمه :سارا حقبین

عضله شکرگزاری
رالف والدو امرسون ،فیلسوف مشهور و پدید
آورنده مکتب تعالیگرایی ميگويد« :عادت كنيد
بابت هر چیز خوبی که برایتان پیش میآيد و همه
آنچه که به موفقیت شما کمک کرده ،شكرگزار
و قدردان باشید».
بسیاری از ما با گفتن «متشكرم» از ديگران قدرداني
میکنیم اما از دیدگاه علمی ،قدردانی فقط یک عمل
نیست بلکه یک احساس مثبت است که به اهداف
بیولوژیکی میانجامد .حداقل برای  2000سال،
فیلسوفان باستان و نه چندان باستانی مانند سیسرو،
سنکا و آدام اسمیت ،شکرگزاری و قدردانی را به
عنوان یکي از اصلیترین فضایل اساسی هر تمدن
موفق نام بردهاند .همچنین تقريبا همه مذاهب از
شکرگزاری به عنوان یک گام جداییناپذیر در
مسیر زندگی خوب نامبردهاند.
اما معنای دقیق شکرگزاری چيست؟ «شکرگزاری
احساسی اجتماعی است که نشانگر شناخت ما از
کارهایی است که دیگران برایمان انجام دادهاند».
تحقیقات متعددی در زمینه فواید شکرگزاری انجام
گرفته كه نشان میدهند ابراز تشکر و قدردانی منجر
به افزایش سطح بهزیستی میشود .شکرگزاری
منجر به ذهن سالمتر و در نتیجه جسم سالمتر
خواهد شد.

از طرفی شکرگزاری ابزاری قدرتمند برای تقویت
روابط بین فردی است .ابراز تشكر باعث ایجاد،
حفظ و رضایت از روابط شده و میتواند موجب
ایجاد شبکههای اجتماعی شود.
زماني كه از ديگران قدرداني ميكنيم ،به نوعي
آنچه را كه از جانب آنها دريافت كردهايم ،باز
ميگردانيم .این ِ
حس میل به تالفی موجب شکل
دادن فرهنگ شکرزاری ميشود.
حال چگونه از دیگران ،خودمان ،خداوند ،جهان
و هرآنچه در آن است ،شكرگزاري كنيم؟
 یکی از سادهترین و محبوبترین روشها ،تهیه
دفترچه شکرگزاری است .هر شب قبل از خواب
 3مورد خوب همان روز را يادداشت کنید .به این
ترتیب ،شما در يك بازه زماني معين ،بر روی
تمام اتفاقات خوب پيش آمده تمركز كردهايد.
 در طول روز به  3مورد فکر کنید که از
آنها سپاسگزاريد ،آنها را روي كاغذهاي كوچك
بنویسید و در جعبه یا شیشهای بیندازید .با گذشت
زمان ،خواهید ديد ظرفي مملو از بیشمار دلیل
برای شکرگزاری دارید.
 پیادهروی عالوه بر داشتن مزایای متعدد ،اگر
با سپاسگزاري همراه شود ،بسیار موثر است.
قدرداني از مواردی که هنگام راه رفتن مشاهده

میکنید؛ طبیعت ،رنگ درختان ،صدای پرندگان
و بوی گیاهان.
 مراقبه و ذهنآگاهی كنيد .در حالت آرام و با
نفسهاي عميق ،به تمام حواس پنجگانه خود فکر
کنید و به خودتان بگویید« :برای این ،ممنونم».
سپس نزديكان خود را به خاطر بیاورید و به
خودتان بگویید« :برای این ،ممنونم ».بر خودتان
متمركز شده و بابت ويژگيهاي منحصر به فردتان،
بگویید« :برای این ،ممنونم».
 به شخصی فکر کنید که به تازگی کار خوبی
برایتان انجام داده و شما هنوز از او تشکر نکردهاید.
در یک ایمیل ،پیام یا نامه برای او شرح دهيد كه
بابت چه کاری قدردانی ميكنيد و چگونه در
زندگی شما تأثیر گذاشته است.
 هر روز به مدت یک هفته از یک مورد
خوب در زندگیتان ،عکس بگیرید .پس از یک
دوره زمانی معین ،تمام تصاویر خود را در قالب
یک ُكالژ درآورید و به خاطر تمام آنچه دارید،
سپاسگزار باشید.
یادتان باشد که شکرگزاری مانند یک عضله است؛
«عضله شکرگزاری» مانند هر عضلهای برای قوی
شدن ،نیاز به تمرین و استفاده مداوم دارد.
منبعpositivepsychology.com :

چند روز پیش ،روز جهانی
مبارزه با کار کودکان بود.
روزی که تحلیلگران و برخی
دلسوزان فعال در این زمینه،
درباره آن گفتند و نوشتند.
بیشتر رسانهها به آن پرداختند
و عکاسها ،عکسهای جدید و
قدیمیای که از رنج این بچهها
گرفته بودند رو کردند و چه
سوژهای گیراتر از معصومیت
رنجکشیده این بچهها برای
جلب مخاطب؟
و ما مخاطبان ،اگر مشغلهها
و سگ دو برای اندکی بیشتر
داشتن اجازه داد ،با دیدن
عکسها ،تحلیلها و خبرها سر
تکان دادیم ،خودمان را گول
زدیم با گفتن «آخی ،طفلکی!»
و در کسری از ثانیه ،با دیدن
خبر بعدی درباره ارزش سهام
در بورس ،قیمت ارز و دالر
و محاسبه سود و زیانمان،
چشمهای پر درد یادمان رفت.
مثل همه آن ایستاده کف زدنها
در جشنواره فیلم فجر ،وقتی
شمیال شیرزاد زیبا شاید با
امیدی به تغییر و تکان دادن
دلهای سنگ و دستهایی
که در تمام دنیا کاری از آنها
برمیآید ،از دستفروشیاش در
مترو و آرزوی زیبایش گفت؛
آرزوی اینکه روزی برسد که در
جهان هیچ کودک کاری وجود
نداشته باشد.

راستش را بخواهید من
هم نمیدانم حاال شمیال
کجاست ،هنوز هم در متروها
استعدادهایش خاک میخورد
و رنجهای زندگی اشک به
چشمهایش آورده یا یکی از
آن کف زنها یا یکی از آن هزاران
بینندهای که در فضای مجازی یا
تلویزیون تصویرش را دیدند ،به
داد او و خانوادهاش رسیدهاند
ولی این را میدانم که ما آدمها
با هزار دغدغه مهم و غیرمهم
و روزمرگیهایمان چنان سر
خودمان را گرم کردهایم که فقط
گاهی رگ انسانیتمان به تب و
تاب میافتد ،آن هم موقت و
سطحی .
آنقدر نابینا و ناشنواییم که نه
بچههای کار صامت خیابانها
را میبینیم و نه صدای شمیال
را از پس آن تریبون و از پشت
بلندگوها شنیدیم.
که اگر شنیده بودیم ،دور نبود
روزی که بچهای مجبور نباشد
کار کند که حاال مجبور باشیم
غصه ماسک نداشتنشان را هم
به غصههای قبل اضافه کنیم.
شاید من و تو نتوانیم زندگی
این بچهها را کامال تغییر
دهیم اما خرید چند ماسک و
محلول ضدعفونی برای حفظ
سالمتشان ،از همه ما برمیآید.
کاش دست از نابینایی و
خودخواستهمان
ناشنوایی
برداریم.
دوست گرامي!

شما ميتوانيد آثار خود را در قالب
عکس،نقاشی،داستان،شعر،خاطرهو...
باموضوعسالمت،معنويتونيكوكاري
حداكثر در 500كلمه به نشاني اينترنتي:
 www.salamat.irمربوط به صفحه
فکرمثبت ارسال كنيد تا در اين صفحه
با نام شما منتشر شود.

نقشه سالمت

کرونا در سایه
بیتوجهیها در قم
جوالن میدهد/
خبرگزاری مهر

یکسوم مبتالیان
روزانه کرونا در
خوزستانهستند/ایسنا

تازهها
ویروس کرونا میتواند
به مغز حمله کند
تصویربرداریهایمغزینشان
میدهد ویروس جدید کرونا
ممکن است باعث التهاب در
بخشهاییازمغزومختلکردن
حس بویایی شود.
به گزارش وبامدی ،مقالهای
که در مجله JAMA
 Neurologyمنتشر شده
اسکنهایمغزییکتکنیسین
رادیولوژی ایتالیایی مشغول به
کار در بخش کووید 19-را که
خودش دچار عالئم بیماری
شده بود ،توصیف میکند.
این زن برای یک روز دچار
سرفه خفیف خشک شد و بعد
حس بویایی و چشاییاش را
از دست داد.
معاینه بینی و تصویربرداری از
قفسه سینه او هیچ نشانهای از
بیماری را نشان نمیداد و دچار
تب هم نبود.

اما اسکنهای مغزی التهاب در
«پیاز بویایی» بخشی از مغز را
که در تشخیص بوها دخیل
است ،نشان داد.
سپس آزمایش ویروس کرونا
در این زن انجام شد که نتیجه
آن مثبت بود.
پزشکان علل اگر از دست
رفتن بویایی از جمله سایر
عفونتهای ویروسی را در
این بیمار رد کردند.
با توجه به این یافتهها در
این بیمار ،این پژوهشگران
این نظریه را مطرح میکنند
که ویروس جدید کرونا
(سارس-کوو )۲-ممکن است
از طریق عصب بویایی به مغز
حمله کند و باعث مختل شدن
حس بویایی شود.
اسکنهای مغزی در این زن
در یک پیگیری در  ۲۸روز
بعد نشاندهنده برطرف شدن
التهاب بود و زن نیز حس
بویاییاش را دوباره به دست
آورد.
البته این پزشکان در دو بیمار
دیگر کووید 19-که حس
بویاییشان را از دست داده
بودند ،در اسکنهای مغزی
در روزهای  ۱۲و  ۲۵پس از
شروع عالئم ناهنجاری مغزی
پیدا نکردند.
این پزشکان نتیجهگیری
میکنند تغییرات مغزی در
تصویربرداری ممکن است
همیشه در بیماران کووید19-
بروز نکند یا محدود به مراحل
بسیار اولیه عفونت باشد.
بهگفتهکارشناسان،بررسیهای
پیشین نشان دادهاند ویروس
جدید کرونا ممکن است با
عالئم عصبی و روانی بروز
کند اما هنوز معلوم نیست این
عالئمتاچهحدناشیازعفونت
ویروسی خود مغز است یا آثار
ثانوی پاسخ ایمنی به ویروس
که ممکن است به التهاب مغزی
هم بینجامد.

«خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد»
ی بزرگ
صاحبامتیاز :مؤسسهفرهنگیابنسینا 
مدیرمسوولوسردبیر :امیرعباسفتاحزاده
نشانی :تهران ،ولیعصر ،خیابان رضاییان ،پالک  8صندوقپستی14145-557 :
دبیرتحریریه :علی مالئکه
تحریریه :سارا حسنلو ،فاطمه خالقی ،مریممنصوری ،مرجان یشایایی
ویرایش :منصوره قدمی پشتیبانی فنی :اکرم سمنانی
مشترکین ،روابطعمومی ،سازمانآگهیها09129243843 :
تحریریه09129243843 :
چاپ :شرکت هممیهن فارس

■ پزشکیدانشیهمیشهدرتغییراست.
درارایهمطالب«سالمت» تالشزیادی
در جهت کامل بود ن و تطابق آن با
استانداردهایروزپزشکیدنیا تازمان
انتشارصورتگرفتهاست .اماب ه دلیل
اینکهدرعلومپزشکیوجودتغییرات
هموارهمتصوراست« ،سالمت»مطالب
ارایه شده را کامل و عاری ا ز خطا
نمیداند .ارجحآن استکهکاربران،
این اطالعات را قبل از به کارگیری
با رجوعبهپزشکاننیزتاییدنمایند.
■ مسوولیتمحتوایآگهیها بر عهده
شرکتهای سفارشدهندهاست.
■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

محافظت از چشمها به جلوگیری از انتشار کرونا کمک میکند
نتایجیکبررسیجدیدنشانمیدهدمحافظت
از چشمها هنگامی که با استفاده از ماسک
و فاصلهگیری جسمی همراه شود ،میتواند
حفاظت بیشتری در افراد در معرض خطر
مقابل ویروس کرونا ایجاد کند.
به گزارش وبامدی ،حفاظت از چشمها
که شامل عینکهای محافظ و حفاظها یا
شیلدهای صورت است میتواند جلو و
کنارههایصورترابپوشاند.اینگروهپژوهشی
بینالمللی با حمایت سازمان جهانی بهداشت
به تجزیهوتحلیل  ۴۴برررسی در  ۲۶کشور و
 6قاره از ماه مارس تا ماه مه  ۲۰۲۰پرداختند و
نتایج کارشان را در مجله لنست منتشر کردهاند.
به گفته این پژوهشگران ،فاصلهگیری جسمی
بزرگتریننقشرادرکاهشانتشارکووید19-

دارد و محافظت از چشمها میتواند خطر
عفونت را از  ۶تا  ۱۶درصد کاهش دهد.
به گفته این پژوهشگران ،حفاظت از چشم
ممکن است سودمندیهای اضافی از لحاظ
پیشگیری از انتشار ویروس کرونا داشته باشد.
این گروه پژوهشی همچنین توصیه میکند

اقداماتدیگریمانندشستندستهاورعایت
بهداشتشخصیبرایکندکردنانتشارویروس
کروناانجامشود.بهگفتهاینپژوهشگران،افراد
باید همچنین از لمس کردن چشمها ،بینی و
دهانشان خودداری کنند.
تا به حال سازمانهای بهداشتی دستورالعملی
برایمحافظتازچشمهادربرابرویروسکرونا
منتشر نکردهاند .البته مراکز کنترل و پیشگیری
بیماریهای آمریکا در مناطق با شیوع باالی
ویروس کرونا به کارکنان مراقبت بهداشتی
توصیه میکنند در محیطهای بیمارستانی از
چشمها ،بینی و دهانشان در برابر پاشیده شدن
ترشحات تنفسی محافظت کنند.
بهگفتهکارشناسان،محافظتازچشمهاممکن
است برای افرادی که دچار بیماری زمینهای

هستند و به علت کارشان با شمار زیادی از افراد
سروکاردارندمثالکارکنانخواروبارفروشیها
سودمند باشد.
قبال انجمن متخصصان چشم آمریکا اعالم
کرده بود عینک طبی یا آفتابی میتواند از
چشمهادربرابرقطرکهایتنفسیپاشیدهشده
محافظت کند .این انجمن همچنین گفته بود
افرادی که لنزهای تماسی به چشم میزنند
بهخصوص در صورتی که چشمهایشان
تحریک شده باشد ،با احتمال بیشتری ممکن
است به چشمهایشان دست بزنند.
البته به گفته این انجمن ،عینک معمولی به طور
صددرصدنمیتواندباعثمحافظتازچشمها
شود چرا که ویروس ممکن است از باال ،پایین
یا کنارههای عینک به چشمها برسد.

موفقیت پرتودرمانی با دوز کم برای درمان بیماران شدید کرونا
یک بررسی بالینی مقدماتی استفاده از
پرتودرمانی با دوز کم در گروهی کوچک
از بیماران کووید 19-در وضعیت بحرانی
نتایج موفقیتآمیزی را نشان میدهد.
به گزارش فوربس ،نتایج این بررسی که
هنوز مورد بازبینی کارشناسان مستقل قرار
نگرفته ،بسیار غیرعادی است .پژوهشگران
در بیمارستان دانشگاهی اموری در آمریکا
به سرپرستی دکتر محمد خان ،استادیار
پرتودرمانیسرطان5،بیمارکووید19-دچار
ذاتالریه شدید را اکسیژندرمانی کردند.
این بیماران که وضعیت عمومیشان در
حال بدتر شدن بود با این شیوه درمان
شدند .سن این بیماران از  ۶۴تا  ۹۰سال و
میانه سنیشان  ۹۰سال بود 4 ،بیمار زن4 ،
بیمار آفریقاییتبار و یک بیمار سفیدپوست

بودند .این بیماران در یک جلسه  ۱۰تا ۱۵
دقیقهای پرتودرمانی با دوز کم ( 1/5گری)
در دو ریه دریافت کردند.
«گری» واحد دوز پرتوتابی یونیزهکننده
است .یک گری به عنوان جذب یک ژول
انرژی پرتوتابی به ازای هر کیلوگرم ماده
تعریف میشود .یک گری معادل ۱۰۰
«راد» است که واحد قدیمی پرتوتابی بود.
 4نفر از این بیماران در طول  ۲۴ساعت
به سرعت بهبود در میزان اکسیژن خون
و وضعیت هوشیاری را نشان دادند و
 ۱۲روز بعد از بیمارستان مرخص شدند.
آزمایشهای خون و تصویربرداریهای
مکرر از ریهها نشان داد پرتودرمانی ایمن
و موثر بوده و باعث عوارض جانبی نشده
است .هیچ سمیت حاد پوستی ،گوارشی

یا ادراری-تناسلی در این موارد شدید
کووید 19-با آزادی موادی التهابی به
نام «سایتوکاینها» به میزان زیاد همراه
هستند که اصطالحا «توفان سایتوکاینی»
نامیده میشود .این وضعیت باعث پاسخ
التهابی شدید عمومی کنترلنشده مرگبار
میشود که باعث آسیبرساندن به ریهها

و ایجاد «نشانگان حاد زجر تنفسی» یا
 ARDSمیشوند.
میزان مرگومیر ناشی از کووید 19-با افزایش
سن باال میرود .در بیماران  ۷۰تا  ۷۹ساله این
میزان  ۸درصد است و در بیماران باالی ۸۰
سال میزان مرگ به  14/8درصد میرسد .در
بیمارانیکهبستریمیشوندوکارشانبهبخش
مراقبتهای ویژه میکشد میزان مرگومیر
به باالی  ۵۰درصد میرسد .به همین دلیل
است که یافتن درمان موثر و بیخطر برای
بیماران سالمند بسیار حیاتی است .ظاهرا آثار
ضدالتهابی پرتوتابی ،نه اثر ضد ویروسی آن
توانسته به درمان این بیماران کمک کند.
قرار است بررسیهای در مقیاس بزرگتر
درباره استفاده از پرتوتابی با دوز کم به ریهها
در چند ماه آینده انجام شود.

دوربين سالمت

پرستاران در رم ،پایتخت ایتالیا با فاصلهگیری جسمی به مشکالت شغلیشان
اعتراض میکنند.
AFP

آکواریوم جاکارتا ،پایتخت اندونزی پس از برداشته شدن قرنطینه آماده
EPA
			
بازگشایی میشود.

زنی در ریودوژانیروی برزیل مادرش را در آسایشگاه سالمندان از پشت
AFP
پالستیک در آغوش میگیرد		.

شیوع کرونا ممکن است الگوی فصلی پیدا کند
پژوهشی جدید نشان میدهد شیوع ویروس
کروناممکناستمانندآنفلوانزا الگوییفصلی
داشته باشد و بر این اساس بتوان مناطق در
معرضخطربیشترشیوعراازقبلشناساییکرد.
به گزارش هلثدینیوز ،این بررسی نشان
داد همه شهرها و مناطق با شیوعهای بزرگ
کووید19-تابهحالآبوهوایمشابهزمستانی
با میانگین دمای  ۵تا  ۱۱درجه سلسیوس و
میانگین رطوبت  ۴۷تا  ۷۹درصد داشته و در
عرضجغرافیایی۳۰تا۵۰درجهشمالیبودهاند.
این شهرها و مناطق از جمله شامل شهر
ووهان چین ،کره جنوبی ،ژاپن ،ایران ،شمال

ایتالیا ،شهر سیاتل در ایالت واشنگتن در غرب
آمریکا و شمال ایالت کالیفرنیا میشوند.
این بررسی را پژوهشگران در انستیتوی

ویروسشناسی انسانی در دانشکده پزشکی
مریلند َ(UMSOMو«شبکهجهانیویروس»
( )GVNدر آمریکا انجام دادهاند.
دکتر محمد سجادی ،استادیار پزشکی در
UMSOMوسرپرستاینبررسیمیگوید:
«بر اساس آنچه ما تا به حال مستند کردهایم،
به نظر میرسد سرایت این ویروس بین افراد
بوهوای گرمتر حارهای مشکلتر است».
در آ 
اینپژوهشگرانازدادههایآبوهواییدرچند
ماه گذشه و نیز از الگوهای معمول آبوهوایی
در سال پیش استفاده کردند تا انتشار ویروس
کرنا را در سطح جامعه در طول چند هفته بعدی

پیشبینی کنند .قدم بعدی این است که معلوم
شود آیا پیشبینیهای آبوهوایی و اقلیمی
میتواند پیشبینیها را قابلاطمینانتر کند؟
به گفته این پژوهشگران ،اگر این فرضیه ثابت
شود ،میتواند به آمادگی نظامهای بهداشتی و
تالشهای پایش و مهار بیماری کمک کند.
کارشناسان میگویند« :با توجه به یافتههای
این بررسی مدلسازیهای آبوهوایی بالقوه
میتوانند انتشار کووید 19-را توضیح دهند و
امکان شناسایی مناطقی را فراهم کنند که در
معرض خطر بیشتر انتشار ویروس در سطح
جامعه در آینده نزدیک هستند».

یک مرد فیلپیینی یک حفاظ صورت ساختهشده از بطریهای بازیافتی را
پوشیده است.

AP

ویروس کرونا از شیر مادر منتقل نمیشود
سازمان جهانی بهداشت میگوید به نظر
نمیرسد شیردهی از پستان باعث انتقال
ویروس کرونا از مادر به نوزاد شود.
بهگزارشهمشهریآنالینوبهنقلازگاردین،
سازمان جهانی بهداشت میگوید تازهمادران
دچار عفونت با ویروس کرونا اگر قرار نباشد
از نوزادشان جدا شوند ،عموما باید شیردهی
به نوزادشان را ادامه دهند.
تدروس آدهانوم ،مدیر کل سازمان جهانی

کارشناسان سازمان جهانی بهداشت میگویند
تا به حال ویروس کرونای زندهای که بتواند
باعث کووید 19-شود ،در شیر پستان یافت
نشده است.
تدروس توصیه کرد« :مادرانی را که بیماری
احتمالی یا ثابتشده کووید 19-دارند ،باید
ترغیب کرد که شیردهی را شروع کنند و ادامه
دهند و از نوزادشان جدا نشوند ،مگر اینکه
حالشان خیلی بد باشد».

بهداشت در این باره گفت« :میدانیم که
که کودکان جزو گروههای نسبتا کمخطر
برای کووید 19-هستند اما در مقابل در
معرض خطر دچار شدن به بیماریهای
بسیار دیگری هستند که شیر مادر از آنها
جلوگیری میکند .بر اساس شواهد موجود،
توصیه سازمان این است که سودمندیهای
شیردهی مادر به نوزاد از خطرات بالقوه
انتقال کووید 19-بیشتر است».

ویروس جدید کرونا ممکن است در تابستان  ۲۰۱۹ظهور کرده باشد
یک بررسی مقدماتی بر اساس افزایش
مراجعههای بیمارستانی و جستجوهای
اینترنتی مربوط به عالئم مربوط به ویروس
جدید کرونا در شهر ووهان چین نشان
میدهد این ویروس احتماال از ماه اوت
(اواسط مرداد)  ۲۰۱۹در حال گردش
بوده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،ویروس جدید
کرونا برای نخستین بار در ماه دسامبر (اوایل
دیماه) در بازار غذاهای دریایی در شهر
ووهان شناسایی شد.
بعدها کارشناسان تخمین زدند نیاز ژنتیکی
این ویروس در میانه ماه نوامبر (اواخر آبان
ماه) ظهور کرده است .بر اساس گزارشی
که در روزنامه ساوث چاینا مورنینگ پست
منتشر شد« ،بیمار صفر» در این شیوع را
میتوان تا  ۱۷نوامبر دنبال کرد.

مقاله جدیدی که هنوز کارشناسان مستقل
آن را برای انتشار در مجلههای علمی داوری
نکردهاند ،در حوزهای نسبتا جدید به نام
«اپیدمیولوژی دیجیتال» انجام میشود.
گروهی از پژوهشگران به سرپرستی الین
نسوس از دانشگاه بوستون در آمریکا
 ۱۱۱تصویر ماهوارهای از ووهان را در
فاصله ژانویه  ۲۰۱۸تا آوریل از۲۰۲۰

از لحاظ افزایش مراجعههای بیمارستانی
تجزیهوتحلیل و میزان جستجوی عالئم
مربوط به کرونا در «بایدو» موتور جستجوی
چینی بررسی کردند.
نتایج نشان داد افزایش حجم مراجعان بر
مبنای میزان پر شدن پارکینگ بیمارستان
ووهان در اوت  ۲۰۱۹شروع شده و در
دسامبر  ۲۰۱۹به اوج خود رسیده است.
از آنجایی که جستجو برای کلمه
«سرفه» در فصلهای ساالنه آنفلوانزا
هم افزایش مییابد ،این پژوهشگران
جستجوها برای کلمه «اسهال» را که
عالمت اختصاصیتر برای کووید19-
است ،تجزیهوتحلیل کردند.
نتایج نشان داد در ماه اوت افزایش بیسابقهای
درجستجوها برای کلمه اسهال رخ داده که
در فصلهای قبلی آنفلوانزا دیده نشده بود

و با دادههای جستجوها برای کلمه سرفه
هم تطبیق نداشت.
با اینکه عالئم تنفسی شایعترین عالئم
عفونت با ویروس جدید کرونا (سارس-
کرونا )۲-هستند ،این بررسی نشان داد اسهال
ممکن است نقشی مهم در سرایت محلی
بیماری داشته باشد.
این پژوهشگران به این نتیجه میرسند که
با اینکه نمیتوان به طور قطعی ثابت کرد
دادههای به دست آمده آنها مربوط به شیوع
ویروس کروناست ،این دادهها با نتایج سایر
پژوهشها در این باره تطبیق دارد.
این پژوهشگران مینویسند« :این یافتهها
همچنین با این فرضیه تطبیق دارد که ویروس
به طور طبیعی در جنوب چین ظهور کرده و
بالقوه قبل از آنکه خوشه ووهان شناسایی
شود ،در حال گردش بوده است».

پرستاران در کییف اوکراین نوزادان متولدشده از مادران اجارهای را برای
تحویل به والدینشان آماده میکنند.
AFP

سالن پذیرایی هتلی در دهلی نو ،پایتخت هند به بخش ایزوله بیماران کرونا
تبدیل شده است.
AFP

