هشدار دکتر وحید مفید رئیس مرکز رشد و نوآوری
انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور
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 2جوالی برابر با  11تیر در تقویم سالمت به
عنوان «روز جهانی نوجوان» نامگذاری شده
است .یکی از اهداف نامگذاری این روز ،این
است که والدین به سالمت نوجوانانشان اهمیت
بیشتری بدهند .وجود هر نوجوان سالم در جامعه
به معنای وجود افراد میانسال و سالمند سالمتر
در جامعه آینده است ...صفحه7
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پنهانیبهناماختالالتاسترسی
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مختلف از هر سو راه را برای اختالالت استرسی
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مادیات و داشتههایمان و حتی ابعاد معنویمان را
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در فاصله بین جلسات
تزریق بوتاکس چه کارهایی
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ت42سال هکهپسران
منبهعنوانمتخصصپوس 
دوقلوی6سالهایدارد،کامالروندهایپیریرا
درکمیکنمومیدانمکهمدتهاستروزهای
جوانیپوستمراپشتسرگذاشتهام.امروزهدیگر
همهمامیدانیمکهباعبوراز25سالگی،شکلگیری
کالژندربدنروبهکاهشمیرودووقتیبه50
سالگیمیرسیم،تقریبادیگرهیچکالژنتازهایدر
بدنساختهنمیشود.بههمیندلیلهماستفادهمداوم
وبرنامهریزیشدهازمحصوالتمراقبتیباکیفیت
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سالمت در ایرانو جهان

شماره هفتصدوپنجاهوشش هفت تیـر نودونه

خبــر

چرا باید استفاده از ماسک الزامی شود؟
«طرح الزام استفاده از ماسک در نقاطی که ضروری باشد ،تصویب و ابالغ خواهد شد»؛ این بخش
مهمی از سخنان رئیسجمهور در جلسه روز شنبه ( 31خرداد) ستاد ملی مقابله با کرونای کشور
بود .به گزارش «سالمت» ،حسن روحانی در این جلسه با اشاره به اینکه طرح الزام استفاده از ماسک
احتماال تا  2هفته آینده تصویب خواهد شد ،اظهار داشت« :باید به موضوع فاصلهگذاری توجه شود
و در تجمعات حضور پیدا نکنیم .همچنین بهداشت فردی را مراعات کنیم و حتما ماسک بزنیم زیرا
ماسک میتواند پیشگیری و کمک کند تا زنجیره انتقال بیماری قطع شود».
با این مقدمه سراغ یافتن پاسخ این پرسش میرویم که «آیا استفاده از ماسک باید الزامی شود؟» گروهی
از کارشناسان و مشاوران سازمان بهداشت جهانی در تحقیقی به ارزیابی و بررسی این موضوع پرداختند.
پژوهشگران مؤسسه فناوری ماساچوست و امآیتی در این تحقیق با استفاده از دوربینهای پرسرعت
و حسگرهای قوی بهطور دقیق متوجه شدند در هر بار عطسه یا سرفه چه روی میدهد .آنها دریافتند
در هر بار بازدم ،ابری کوچک و سریع از گاز آزاد میشود که حاوی ذرات مایع در اندازههای مختلف

است و کوچکترین ذرات موجود در این ابر میتوانند تا فاصله زیادی منتقل شوند .این تحقیق که
در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت نشان داد سرفه میتواند این ذرات مایع را تا  ۶متر و عطسه که
سرعت بیشتری دارد ،میتواند تا  ۸متر پراکنده کند.
کارشناسان ارشد این تحقیق میگویند که باید به مفهوم فعلی و موجود «فاصله ایمن» فکر کنیم زیرا
بازدم انسان و عطسه و سرفه ابری از گاز است که سرعت زیادی دارد و میتواند تا فاصله زیادی
پراکنده شود و ذرات و قطراتی به همه اندازه را در محیط اطرافش منتشر کند .پس این باور که  1یا
 2متر فاصله ایمن است و این ذرات در این فاصله بههرحال روی زمین میافتند ،مطابقتی با آنچه
ارزیابی و اندازه شده ،ندارد .به نظر این محققان در موقعیتهای خاصی ،بهویژه در محیطهای بسته
که جریان هوای خوبی ندارد ،استفاده از ماسک خطر ابتال به بیماری را کاهش میدهد .برای مثال
وقتی با فردی که مبتال به بیماری است تماس دارید ،ماسک کمک میکند که جریان هوای تنفسی او
به شما نخورد و انبوهی از ویروسها را از صورت و دهان شما دور نگه میدارد.
البته ماسکهای نازک و یکبارمصرف جلوی ورود ذرات خیلی ریز موجود در هوا را نمیگیرند
چون هیچ فیلتری ندارند و خاصیت ریزپاالیی هم ندارند اما بههرحال جلوی ابر پرسرعتی از ذرات

با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا سالنهای سینما و کنسرت کنار دیگر مراکز هنری از
ابتدای تیرماه با  ۵۰درصد ظرفیت و رعایت «دستورالعملهای بهداشتی» فعالیت خود
را از سر گرفتند و عالقهمندان هنر هفتم بار دیگر به سالنهای سینما و کنسرت رفتند.
این تصمیم در پی درخواست سیدعباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برای
بازگشایی سالنهای سینما ،تئاتر و موسیقی از ستاد ملی مقابله با کرونا در جلسه روز شنبه
ت این ستاد بود که با بازگشایی این مراکز بهشرط رعایت دستورالعملهای
 ۱۷اردیبهش 
بهداشتی و استفاده از  ۵۰درصد ظرفیت موافقت شد.
مسعود نجفی ،مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی کشور در تشریح جزئیات این
بازگشایی،گفت«:عمدهقوانینبرایبازگشاییسینماهادربارهرعایتدستورالعملهای
بهداشتی است که نحوه سانسبندی و نحوه ورود و خروج در  ۱۵بند تدوین میشود».
وی با بیان اینکه کسانی که اعضای خانواده هستند کنار هم مینشینند و سایر افراد
با فاصله زمانی که میخواهند بلیت خریداری میکنند ،افزود« :فاصله سانسها
بیشتر شده تا ضدعفونی کردن سالنها درست انجام شود و همه با خیال راحت به
سینماها بیایند ».مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی ادامه داد« :از اول تیرماه  ۷فیلم
اکران میشود؛  ۵فیلم که از اسفند اکرانشان متوقف شد و فقط  ۲فیلم جدید روی
پرده خواهد رفت که بهزودی نامشان اعالم خواهد شد ».نجفی گفت« :در مورد
محرومیت  ۶ماهه فیلمها در صورت انصراف از اکران ،آییننامه بهصراحت گفته
که اگر فیلمی قرارداد منعقد کند و بعد از قرارداد بگوید اکران نمیکنیم محرومیت
 ۶ماهه دارد ».وی خاطرنشان کرد« :اکران آنالین ادامه مییابد بهخصوص که ۴۰
فیلم در صف اکران آنالین هستند و به نظر میرسد اکران آنالین همزمان با اکران
سراسری باقدرت به کار خود ادامه خواهد داد».
بر اساس اعالم سازمان سینمایی کشور اهم دستورالعملهای بهداشتی به شرح زیر است:
 .1در مقطع بازگشایی و تا اعالم وضعیت سفید قطعی ،ظرفیت فروش بلیت برای هر
سالن تا سقف  ۵۰درصد مجاز است.
 .2الزم است هنگام ورود و خروج تماشاچیان و حضور در سالن انتظار ،فاصلهگذاری
ایمن رعایت شود.
 .3در دسترس بودن مایع ضدعفونیکننده برای مراجعهکنندگان الزامی است.
 .4ضدعفونی کامل سینما و سالنها طبق دستورالعمل اعالمی وزارت بهداشت هر
روز یکبار الزامی است.
 .5بوفههای سینما و سالنهای هنری و آموزشگاهها موظف به رعایت حداکثر موازین
بهداشتی هستند و مجاز به عرضه مواد غذایی ،تنقالت و نوشیدنی بهصورت فله نیستند.
.6تمامی هنرجویان آموزشگاهها از وسایل آموزشی اختصاصی استفاده کنند.
 .7استفاده از دستکش و ماسک در محیط سالنهای سینمایی ،هنری و آموزشگاهها
برای کارکنان ،هنرجویان و مراجعان الزامی است.
یسینماها،سالنهایهنریوآموزشگاههاییکهرعایتدستورالعملها
  .8نسبتبهتعطیل 
را نداشته باشند ،اقدام خواهد شد.
 .9ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استانها مکلف به نظارت دقیق بر اجرای
دستورالعملها خواهند بود.
همچنین با توجه به بازگشایی سینماها از ابتدای تیرماه ،مقرر شد سازمان اورژانس
کشور در خصوص آموزش دستورالعملهای الزم به مدیران و کارکنان سینما با سازمان
سینمایی همکاری کند و با حضور نمایندگانی از دو سازمان برنامههای آموزشی نیز
در صداوسیما برای اطالعرسانی و آموزش گستردهترتولید و پخش شود.

بوی ماه مدرسه این بار از شهریور میآید
در حالیکه کرونا همچنان
در حال شیوع است و هنوز
علی
هیچ پایانی برای آن متصور
ابراهیمی
نیست ،بازگشایی مدارس و
دانشگاههایکیازدغدغههای
خانوادههای ایرانی است.
به گزارش «سالمت» ،وضعیت بازگشاییها
برای مدیران آموزشی کشور هم ناروشن است
و سناریوهای گوناگونی برای بازگشایی در نظر
گرفته میشود .البته هفته گذشته و در جلسه
ستاد ملی کرونا اعالم شد که قرار است مدارس
و دانشگاهها از 15شهریورماه سال جاری فعالیت
و کار خود را آغاز کنند.
این خبر را حسن روحانی ،رئیس ستاد ملی مقابله
با کرونا در تشریح مصوبات جلسه این ستاد
اعالم کرد و اظهار داشت« :تصمیم گرفته شده
که دانشگاهها از  15شهریور فعالیت خود را آغاز
کنند و بخشی از فعالیتها در فضای حقیقی و
بخشی هم در فضای مجازی خواهد بود .البته
برای ما کالس و خوابگاه خلوت اصل است و
باید اجازه داده شود دانشجویان در دانشگاه شهر
شرو را بگذرانند تا از تراکم جمعیت
خود ،ترم پی 
در خوابگاهها کم شود».

لغو تعطیلی پنجشنبههای مدارس
رئیسجمهوردررابطهبافعالیتمدارسنیزگفت:
«همچنین آموزشوپرورش از 15شهریور فعالیت
خودراآغازمیکندوایناجازهبهآموزشوپرورش
هم داده شد که بهتناسب استانها از اول شهریور
فعالیت خود را بهتدریج آغاز کند و تعطیلی
پنجشنبه مدارس هم حذف میشود تا کالسها
خلوتتر باشد».
ش از این محسن حاجیمیرزایی ،وزیر
پی 
آموزشوپرورشهماعالمکردهبوداینوزارتخانه
آماده هر وضعیتی است که برای مدارس قرار است
رخ دهد و سناریوهای مختلفی را تهیه کرده تا در
صورت دستور ستاد ملی کرونا آنها را اجرا کند.
رضوان حکیمزاده ،معاون آموزش ابتدایی وزارت
آموزش و پرورش نیز در رابطه با فعالیت مدارس
از15شهریورماهگفت«:هنوزجزئیاتوبرنامههای
تنظیمی قطعی نشده که آن را اعالم کنیم اما در

رضوان حکیمزاده،
معاون آموزش
ابتدایی وزارت
آموزش و پرورش:
هنوز جزئیات و
برنامههای تنظیمی
قطعی نشده اما در
برنامهریزیهای
ما برای بازگشایی
مدارس ،عوامل
مختلفی ازجمله
تفاوت دوره
ابتدایی با
دورههای دیگر
لحاظ میشود

برنامهریزیهایمابرایبازگشاییمدارس،عوامل بر روند اجرای آنها نظارت خواهد داشت ».وی
مختلفی ازجمله تفاوت دوره ابتدایی با دورههای افزود«:درزمینهبرگزاریکالسهااعمازدانشجویی
دیگر لحاظ میشود ».وی یکی از سناریوهای یا دانشآموزی ،دستورالعمل مربوط با همکاری
مطرحشده برای فعالیت مدارس در دوران کرونا را متولیان مربوط؛ یعنی با همکاران وزارت علوم و
استفادهازروشترکیبیآموزشدرفضایحقیقیو وزارتآموزشوپرورشبرایدانشگاههاومدارس
مجازی عنوان کرد و درباره لغو تعطیلی پنجشنبهها تهیه شده است ».فرهادی با بیان اینکه پیشبینی
توضیحداد«:احتماالتمختلفیمطرحشدهوممکن شده که بهمحض بازگشایی مدارس و دانشگاهها
است اگر به زمان بیشتری برای آموزش نیاز باشد دستورالعملهای بهداشتی اجرا شود ،تاکید کرد:
و دانشآموزان به دو گروه تقسیم شوند ،الزم باشد   «ایندستورالعملهاعمدتارویمحورهایمربوط
بهرعایتبهداشتفردی،فاصلهگذاریاجتماعی،
از ظرفیت پنجشنبهها هم استفاده کنیم».
گندزدایی میز و نیمکتها و ...است .ازآنجاییکه
باید فاصلهگذاری انجام شود ،این احتمال وجود
جزئیاتدستورالعملهایبهداشتی
دارد که تشکیل کالسها بهصورت شیفتی باشد و
بازگشایی محیطهای آموزشی
محسن فرهادی ،معاون فنی مرکز سالمت تعداد کمتری از افراد در یک کالس قرار گیرند».
محیط و کار وزارت بهداشت هم با اشاره به معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا درباره بازگشایی بهداشت ادامه داد« :مثال کالسی که  ۳۰نفره بوده
مدارس ،دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویی از و قرار است که در این شرایط با  ۱۵نفر برگزار
 ۱۵شهریورماه،گفت«:دستورالعملهایبهداشتی شود یا باید تعداد کالسها افزایش یابد یا ساعت
مربوط به این موارد تدوین شده و وزارت بهداشت کار بهصورت شیفتی مشخص شود که مدیریت

گزارشاختصاصی«سالمت»؛یاسرعمویی،کمانداریکهبهدامویروسکروناافتاد،بعداز 4ماههنوزسرفهمیکند

روزهایی که نفسم بند میآمد ،یادم نمیرود

ورزشکار باشی و قهرمان یا یک آدم عادی .مدال طال
و نقره آسیایی و جهانی را داشته باشی ،یا یک پزشک
مریم
عالیزاده
و مهندس و کارمند .از دست ویروس کرونا در امان
نیستی.یاسرعمویی،کمانداریکهبعداز 2سالدوریاز
ورزش قهرمانی ،آمده بود تا هدفهایش را نشانه بگیرد ،فکرش را نمیکرد
که ویروس کرونا ،ورزش که نه همه زندگیاش را تحتالشعاع قرار بدهد.
بعد از  3-4ماه هنوز هم سرفههایش و نفسهایی که به شماره میافتاد ،از آن
طرف خط تلفن به گوش میرسد 50 .درصد ریهاش آسیبدیده حاالحاالها
کار دارد که به زندگی طبیعی برگردد .عمویی  31ساله از روزهای سخت
کرونایی میگوید .تاکید میکند که فقط باید نکات بهداشتی را تا ریشهکن
شدن کرونا رعایت کرد .یک بیاحتیاطی ممکن است به قیمت از دست
رفتن زندگی تمام بشود .او از کار بزرگ متخصصانی میگوید که  2روز
نشسته خوابیدند تا نفساش بند نیاید و زنده بماند.
 :آقای عمویی شما هم جوان هستید و هم ورزشکار ،فکرش را
میکردید کرونا بگیرید؟
نه ،من  31سال دارم .اصال بیماری زمینهای نداشتم اما کرونا گرفتم .در همان
روزهای اول در اسفند ماه مریض شدم .شرایط خیلی سختی بود.
 :چطور تستتان مثبت شد؟
من ساکن تاکستان هستم و کارمند جهاد کشاورزی .ارباب رجوع زیادی از
روستاها داشتیم و من مبتال شدم.
 :عالئمی هم داشتید؟
بدن درد ،تب و لرز و سرفه داشتم .تب  40درجه که اصال قطع نمیشد.
روزهای اول بود .آن زمان همه از این بیماری ترس داشتند .به بیمارستان رفتم
اما دکترهای خوبی بودند که گفتند چکار بکنم و چکار نکنم.
 :از روزهای قرنطینه بگویید ،چه اتفاقی برایتان افتاد؟

منبع  :بیبیسی

آغاز فعالیت مدارس و دانشگاهها از  15شهریورماه؛

بازتاب

بازگشایی سالنهای سینما از ابتدای تیرماه
چشم مشتاقان هنر هفتم به پرده سینما روشن شد

را میگیرند و نمیگذارند در هوا پخش شوند بنابراین الزم است همیشه از ماسک استفاده کنیم.
پس اگر این شواهد تایید شود باید گفت استفاده از ماسک به اندازه فاصلهگذاری اجتماعی یا حتی
خیلی بیشتر از آن مؤثر است .البته ماسک باید بهطور درست و به صورتی که همه اجزای بینی را
بپوشاند ،استفاده شود و وقتی هم مرطوب شد ،افراد باید با احتیاط آنها را بردارند تا بر اثر تماس با
آنها دستهای خود را آلوده نکنند .البته تحقیقات نشان میدهد استفاده از ماسک در زمانهای طوالنی
باعث شده پیروی و اجرای دستورات بهداشتی به مرور میان افراد کاهش پیدا کند .سازمان جهانی
بهداشت برای جلوگیری از گسترش بیماری توصیه میکند از هر کس که سرفه یا عطسه میکند
حداقل  ۱متر فاصله بگیرید و توصیه میکند کسانی که بیمار هستند یا نشانههای بیماری دارند از
ماسک استفاده کنند اما توصیه کرده افراد سالم فقط درصورتیکه نگران ابتالی احتمالی دیگران هستند
یا خودشان سرفه و عطسه میکنند ،از ماسک استفاده کنند .ضمنا تحقیقات جدید نشان میدهد ذرات
ناشی از سرفه و عطسه خیلی بیشتر از آنچه تصور میشد ،پراکنده میشوند و تأکید میشود استفاده
از ماسک همراه با شستن مرتب دستها همچنان تنها راهکار مفید و مؤثر در مقابله با کرونا است.

 25روز در قرنطینه بودم .همسرم در این مدت با رعایت همه نکات بهداشتی
همراهم بود .در یک اتاق جدا میماندم و با کسی ارتباط نداشتم .لباس و غذا
را هم برایم میآوردند.
 :درست است  50درصد ریهتان آسیبدیده؟
بدن دردم خوب شد اما تنگی نفس و سرفه با من ماند .بعدا فهمیدم که 50
درصد ریهام آسیبدیده.
 :االن هم بعد از چند ماه هنوز سرفههایتان قطع نشده و صحبت
کردن برایتان سخت است.
با یک گرد و خاک کوچک سرفهام میگرفت .کرونا رفع شده بود اما ریهام
مشکل داشت 20 .روز پیش برای بازدید از یک باغ رفته بودم .سمپاشی
میکردند .وقتی به خانه برگشتم نفسم بند آمد .یکی -دو روز تعطیلی بود و
پزشک متخصصی نبود.
 :حتما روزهای سختی را سپری کردهاید؟
وقتی برگشتم حالم خیلی بد شد .دراز میکشیدم ،نفسم بند میآمد .به خاطر
همین آن دو روز نشسته میخوابیدم تا پیش متخصص بروم.
 :ارزش کار پزشکان و متخصصان را آن موقع بیشتر فهمیدید.
بعد از تعطیالت به بیمارستان رفتم و تست ریه دادم .دو تا متخصص خوب ،خانم
دکتر امیدیان و آقای دکتر زحل خدا را شکر کارهایی کردند که شرایطم بهتر شد.
 :االن وضعیتتان چطور است؟
 3روز پیش سیتیاسکن ریه گرفتم .خدا را شکر گفتند عفونت ریهات بهتر
شده و دیگر نیازی به شستشوی ریه نداری« .دوز» داروهایم را هم کم کردهاند.
 :میتوانید سرکار بروید؟
االن وضعیتم بهتر شده و سرکار میروم .باید خیلی مواظب باشم .دکتر میگوید
ریهات آسیبدیده .باید تا مدتی همیشه ماسک داشته باشم.
 :آسیبدیدگی ریهتان برطرف میشود؟

دکتر گفته آسیبدیدگی ریه ترمیم میشود اما زمان میبرد .خدا را شکر آن
سمپاشی باعث شد بفهمم که ریهام مشکل دارد وگرنه ممکن بود آن تنگی
نفس باعث ایست قلبی بشود.
 :این محدودیتهای کرونایی برای ورزشکاری مثل شما باید
خیلی سخت باشد.
االن برای سالمتام فقط پیادهروی میکنم .نمیشود با این شرایط باشگاه بروم
و تمرین کنم .باید ارتباطم با دیگران کم بشود.
 :شما روزهای سختی گذراندهاید ،خیلیها هنوز هم رعایت
نمیکنند.
مردم باید کرونا را بسیار جدی بگیرند .خیلیها به خاطر جدی نگرفتن و
احتیاط نکردن از دست رفتهاند .باید در جمع فاصلهها را رعایت کرد .همه
باید مواظب باشند.
 :خودتان مراقب بودید و رعایت میکردید؟
من شاید اوایل آنقدر جدی نمیگرفتم .مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید
میترسد .هر کس را میبینم با خودم میگویم شاید یک کرونایی باشد .اوایل
نمیدانستم کرونا چیست .از الکل فقط برای تمیز کردن میزکارم استفاده
میکردم اما خود الکل هم برای سالمت ضرر دارد .باید دستها را مدام

این موارد با آموزشوپرورش است و مدتهاست
روی این موضوع در حال کار کردن هستند .شاید
هم برگزاری کالسها بهصورت تلفیق حضوری
و الکترونیکی باشد که همه این موارد در جلسات
آتی با آموزشوپرورش نهایی میشود .نظارت بر
اجرای همه این موارد هم برعهده وزارت بهداشت
و هم برعهده وزارت آموزشوپرورش است».
فرهادی درباره وضعیت بازگشایی خوابگاههای
دانشجویینیزگفت«:برایخوابگاههایدانشجویی
دستورالعملهای مجزایی را تحت عنوان
دستورالعملهای خوابگاهی تدوین کردهایم .البته
توصیه ما این است که تا حد ممکن از خوابگاهها
استفاده نشود و شرایطی ایجاد شود که دانشجو
در شهر خودش کالسها را ادامه دهد .البته طبیعتا
حضور برخی افراد و دانشجویان در خوابگاهها
الجرم است که در این زمینه نیز دستورالعملهای
بهداشتی مربوط به آن را اعالم کردهایم و در سایت
مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت
بارگذاری شدهاند».

بشوییم .ممکن است یک بار دستت را نشویی و متوجه نشوی  و دستت را
به صورتت بزنی .ممکن است کرونا از طریق دست سرایت کند .بیماری خیلی
سختی است .همین تستی که از بینی میگیرند خیلی سخت است .چشمانت
از شدت درد بسته میشود.
 :بسیاری از افراد ،مخصوصا جوانان نه ماسک میزنند و نه
رعایت میکنند.
ال میشوند .شاید به خاطر این است که آنها بیشتر
اول میگفتند زنان کمتر مبت 
در خانه هستند .میگفتند جوانترها کرونا نمیگیرند اما اینها ثابت نشده
است .من  31سال دارم و هیچ مریضی هم نداشتم اما کرونا گرفتم .شدید هم
گرفتم .روزهای اول میگفتند هوا گرمتر شود ویروس کرونا ضعیف میشود
و از بین میرود اما االن خوزستان با گرمای باالی  40درجه سانتیگراد در
وضعیت قرمز قرار دارد.
 :بعضیها رعایت میکنند ،مثال دستهایشان را خیلی میشویند
و اطرافیا ن آنها را مسخره میکنند.
االن خیلی سخت شده اما باید مراقب بود .تنگی نفس آنقدر شدید و سخت
است که نمیتوانی دو کلمه را پشت سر هم بگویی .من مرتب دستهایم
را میشویم .شاید بعدها این مراعات کردنها به وسواس هم تبدیل بشود اما
چارهای نیست.
 :خیلیها مجبورند در این شرایط سرکار بروند ،برای آنها حرفی
دارید؟
من خودم کارمندم ولی تا زمانی که کرونا ریشهکن بشود باید رعایت کنیم.
سالمت در خطر است .چیزی مشخص نیست .شاید آنهایی که مریض شدهاند
دوباره مبتال بشوند .همه مردم برای سالمت خودشان فقط باید رعایت کنند.
 :افرادی که کرونا گرفتهاند میتوانند با اهدای پالسمایشان به
بیماران کرونایی کمک بکنند .شما چیزی در این باره میدانید؟
نیاز باشد حتما به بیمارستان میروم و پالسمایم را اهدا میکنم .من
قبال برای سالمت خودم خون اهدا میکردم .االن که سالمتام را به
دست آوردهام ،اهدای پالسما عمل خیرخواهانهای است که میشود
برای بقیه بیماران انجام داد.

سالمت روان 3

شماره هفتصدوپنجاهوشش هفت تیـر نودونه

آنچه الزم است درباره فوبیا و درمان آن بدانید

فوبیا با هیپنوتیزم درمان میشود
جایی انجام میشود که فرد بتواند بدون اضطراب
و تنش ،رویارویی کامل با موقعیت را کامال
تجربه کند اما اثر درمانی هیپنوتیزم بر اختالل
فوبی ،بسیار فراتر از یک تنآرامی ساده و حتی
بیش از مواجهه است .یک هیپنوتراپیست ماهر
و باتجربه ،قادر است با استفاده از تکنیکهای
موثر هیپنوتیزمی ،با ریشهیابی ترس و تأثیر پایدار
بر ذهن ناخودآگاه ،اختالل فوبی بیمار را درمان
و او را برای همیشه نجات دهد .برای این کار،
تکنیکهای ویژهای وجود دارد که در عمیقترین
الیههایذهنناخودآگاه،تواناییحفظآرامشدر
موقعیتهایمختلفثبت،ضبطوحکمیشود.
اغلب بیماران پس از هیپنوتراپی اختالل فوبی،
به راحتی قادر خواهند بود در شرایط واقعی و
بدون احساس اضطراب در موقعیتی که پیش
از آن باعث اضطرابشان میشده ،حضور یابند.
پس از تکمیل جلسات هیپنوتراپی ،شخص
قادر خواهد بود به راحتی سوار هواپیما شود،
از آسانسور استفاده کند ،در محیطهای بسته
حضور پیدا کند ،درمان دندانپزشکی انجام
دهد و درواقع ،تمام موقعیتهایی که پیش از
آن باعث ترس شدید او میشده ،تجربه کند.

دکتر محمد هاشمی
روانشناس،هیپنوتراپیست،
طرحواره درمانگر

فوبیا ترسی غیرواقعی ،شدید و طوالنیمدت
از یک شیء ،شخص ،حیوان یا موقعیت
است .فـوبیا نوعی اختالل اضطرابی است.
شخصی که فوبیا دارد یا سعی میکند از
چیزی که ترس ایجاد میکند فرار یا اجتناب
کند یا آن را با اضطراب و پریشانی فراوان
تحمل میکند .همه ما در طول زندگی خود
ترسهایی را تجربه کردهایم که هیچدلیل
منطقیای برای آنها سراغ نداشتهایم .امکان
بروز فوبیاها در تمام دورا ن زندگی افراد
وجود دارد و میلیونها نفر از مردم را در
جهان درگیر کرده است.
فوبی با ترس خفیف و ساده از موقعیتهای
خطرناک ،متفاوت است؛ در اختالل فوبی،
نهتنها فرد میداند که ترس بسیار شدید
و غیرمنطقی است بلکه همواره به شکل
اغراقآمیزی از قرار گرفتن در آن موقعیت،
اجتناب میکند؛ تا جایی که روال معمول
زندگی او مختل میشود .چنانچه بیمار مبتال
به فوبی به اجبار در موقعیت مورد نظر قرار
بگیرد ،دچار واکنش بسیار شدید و آزاردهنده
وحشتزدگی میشود .این افراد اغلب برای
اجتناب از رویارویی با محرک فوبیک ،تالش
زیادی میکنند و گاهی حتی از مشاهده
تصاویر آن موقعیت نیز گریزانند؛ بهعنوان
نمونه ،مبتالیان به فوبی مکانهای بسته ،حتی
با مشاهده قرارگرفتن فرد دیگری در یک
محیط بسته و کوچک در تلویزیون نیز دچار
هراس و وحشت میشوند.
در واقع فوبیا ترس شدیدی است که دلیل
منطقی ندارد .برخی از روانشناسان مانند
فروید ،فوبی را ناشی از تکانههای اضطرابی
و تعارضات حل نشده درون روانی میدانند،
حال آن که به عقیده برخی دیگر ،فوبی
نوعی ترس آموخته شده است که طی آن
فرد شاید حتی ناخودآگاه یاد میگیرد که
باید از موقعیت خاصی بترسد؛ بدین ترتیب
مشاهده و یا داشتن تجربه اولیه ناخوشایند از
یک موقعیت خاص مانند دندانپزشکی ،در
شکلگیری فوبی دندانپزشکی نقش عمدهای
ایفا میکند.
عالئم فوبیا چیست؟
اغلب بیماران فوبیک با قرار گرفتن در موقعیت،
دچار مجموعهای از نشانههای آزاردهنده بدنی
و هیجانات ناخوشایند میشوند .برخی از این
ت متفاوتی در بیماران بروز
نشانهها که با شد 
میکنند ،عبارتند از :تپش قلب ،افزایش ضربان
قلب و فشارخون ،تنگی نفس ،احساس
گرگرفتگی ،لرزش دست خفگی ،خشکی
دهان ،تعریق ،احساس سرما ،گزگز و مورمور
دستها و گاهی تمام بدن ،لرزش صدا ،تهوع،
استفراغ ،دلپیچه ،نفخ شکم ،اسهال ،تکرر ادرار،
بیقراری ،حرکات غیرارادی ،سفتی و تنش در
ماهیچهها ،سردرد و لکنت زبان.
عالئم ظاهری فوبیا
اضطراب و نگرانی شدید ،تپش قلب ،تعریق،
لرزش ،حالت تهوع ،سرگیجه ،گاهی غش،
خستگی عمیق ،سردرد ،درد پشت و شانه،
ناراحتیهای گوارشی ،درد معده ،فکرهای
وسواسی و احساس خود کمبینی از نشانههای
بالینی اینگونه ترسهاست.
فوبیا میتواند زندگی افراد را مختل کند
اگر ترسهای فوبیایی شدت پیدا کنند ،میتواند
باعث انزوای فرد و اختالل در روابط خانوادگی
و اجتماعی شوند .برخی از رفتارهای اجتماعی
نیز میتواند ناشی از اینگونه ترسها باشد.

شایعترین علل مراجعه افراد دچار فوبیا
ترسهای مکانی مثل ترس از آسانسور ،ترس
از فضاهای باز ،ترس از فضاهای بسته ،ترس
از بلندی و ترس از دیگران ،حیوانات سگ،
گربه ،پرنده و سوسک ،ترس از بیکاری ،ترس
از حشرات ،تنهایی ،بیپولی ،تاریکی از جمله
شایعترین فوبیاها هستند .البته هر یک از ما
ترسهای خاص خودمان هستند که از منابع
متعددی ریشه میگیرند.
میتوان بر ترس غلبه کرد
روانشناسان مجموعهای از عوامل زیستی و
وراثتی در کنار عوامل محیطی و روانشناختی
را در شکلگیری ترسها موثر میدانند.
بعضی اوقات خودمان به خوبی میدانیم که
منشاء ترسمان چیست .گاهی دلیل این ترس
را فراموش میکنیم ،اما از وجودش رنج میبریم.
این روانشناسان معتقدند بعضی از بچهها ذاتا
مستعد ترس یا فوبیا هستند و ویژگیهای
شخصیتی را سخت میتوان تغییر داد اما به
نظر میرسد هر یک از ما اگر فقط بخشی از
تواناییهایمان را به کار بگیریم ،قادر به انجام
کارهایی خواهیم بود که حتی امروز قادر به
تصور آن هم نیستیم .بنابراین غلبه بر ترسهای
مزمن اگرچه ممکن است سخت به نظر بیاید،
اما ممکن است .با ترسی که جزئی است و
حالت بیمارگونه ندارد و به شکل موانع محدود
درون همه ما وجود دارد ،با تمرین میتوان
مبارزه کرد اما در حالتهای شدید الزم است
به رواندرمانگر مراجعه شود.
علل ترس و فوبیهای مزمن چیست؟
علت واقعی این اختالل ناشناخته است .علت
احتمالیآنمیتواندداشتنتجربهیکترساولیه
همراه با یک شیء یا موقعیت خاص باشد .سایر
فرضیههای موجود در مورد عوامل دیگر ابتال به
فوبیا،سابقهخانوادگیاضطراب،اضطرابناشی
از جدایی در کودکی و وجود سایر اختالالت
روانی است.
انواع شیوههای درمانی فوبیا چیست؟
روشهای درمانی متنوعی مانند دارودرمانی،
رفتاردرمانی ،شناختدرمانی ،مشاوره ،یوگا،
مدیتیشن ،روشهای تنآرامی ،نوروفیدبک،
هیپنوتراپی و ...برای مداوای اختالل فوبی به
کار رفتهاند.

درمان فوبیا با هیپنوتیزم
هیپنوتیزمازدرمانهایموثربرخیازفوبیاهاست
مانند ترس از ارتفاع بدون علت شناختهشده
یا مشخص یا ترس از پرواز با هواپیما ،ترس
از آب بدون علت مشخص ،فوبیا نسبت به
حیوانات یا حشرات بهصورت عام یا خاص؛
مثل ترس اختصاصی از مار یا خزندگان ،ترس
از محیطهای شلوغ ،ترس از مکانهای بسته،
ترس غیرعادی از تاریکی ،ترسهای غیرعادی
و مختلکننده از بیماریها یا مرگ...
شیوههای درمانی فوبیا با هیپنوتیزم
برای درمان فوبیا روشهای متعددی مبتنی بر
تکنیکهای هیپنوتیزمی تالیف و آثار آنها ثابت
شده است .هرچند در بسیاری از موارد طرح
درمانهای هیپنوتیزمی مبتنی بر منطق متعارف و
روانپزشکی مدرن و نوروفیزیولوژی آکادمیک
است ولی خالی از لطف نیست که اشارهای
تیتروار داشته باشیم به سبکها و روشهای
شگفتانگیز درمانهای هیپنوتیزمی که بعضا بر
اساس تجربهگرایی ریشهدار در ایدئولوژیها و
تمدنهای باستانی شکل گرفته یا مبتنی بر منطق

ترنس و اتمسفر متفاوت و غیرقابل وصف خلسه
هیپنوتیزمیتالیفشدهاندوبهطرزاعجابآوری
در کمک به افرادی که از ترسهای شدید با
علل ناشناخته رنج میبرند موثرند.
در میان انواع درمانهای موجود ،هیپنوتراپی
جایگاه ویژهای دارد .استفاده از هیپنوتیزم،
ضمن فراهم آوردن شرایطی بیخطر برای
رویارویی ،قادر است هیجانهای الزم مشابه
رویارویی واقعی را در فرد ،شبیهسازی کند.
امروزه معتبرترین کتابهای روانپزشکی،
هیپنوتراپی را یکی از موثرترین درمانهای فوبی
میدانند.خلسههیپنوتیزمیخودبهدلیلهمراهی
همیشگیاش با تنآرامی و آرامش عمیق ،باعث
کاهش اضطراب و تنش
میشود .اغلب جلسات
هیپنوتراپی شامل
تجربههایی از
آرامش

ترامپ و ترسهایش
حرکات عجیب دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
آمریکا در مراسم فارغالتحصیلی آکادمی نظامی
«وست پوینت» بار دیگر سوژه شبکههای اجتماعی شد
و گمانهزنیهایی را در خصوص وضع جسمانی او مطرح
کرد .در ویدئوهایی که از ترامپ در این مراسم ضبط شده است
میتوان تا حدودی احتیاط و سستی را در حرکات او مشاهده کرد.
او در پایان سخنرانی در حالی از سطح شیبدار پایین میآید که گویی
تعادل ندارد و در آستانه افتادن است .رئیسجمهور آمریکا حتی پس از پایان
این مراسم برای توجیه نحوه پایین آمدن از سطح شیبدار ،در توئیتی توضیح داد
که سطح شیبدار بسیار طوالنی ،لغزنده و پرشیب بوده و هیچ دستگیرهای نداشته
است اما ناتوانی ترامپ در پایین آمدن از سطح شیبدار ،گمانهزنیهایی را مطرح
میکند .پیشتر ،گزارشهایی از ترامپ حین پایین آمدن از پله و تالش برای گرفتن
دست همراهش منتشر شده بود .در ژانویه  2017و در ژوئیه  2018او حین دیدار
با ترزا می ،نخستوزیر پیشین انگلیس ،سعی داشت هنگام پایین آمدن از پله و باال
رفتن از آن دست همراهش را بگیرد .اگرچه در آن زمان این حرکت ترامپ نوعی
نمایش قدرت تلقی شده بود ،اما برخی معتقدند او نوعی از فوبیا که از پایین آمدن
از بلندی یا پله است رنج میبرد و میخواهد آن را پنهان کند.
یک منبع دولتی انگلیس در سال  2017به دیلیمیل گفته بود ترامپ از ارتفاع متنفر
است و بزرگترین کابوس او پلکان است.

خوشایند و لذتبخش مانند احساس سبکی،
شناوری و آرامش عمیق جسمی و روانی است.
هیپنوتیزمدرمانی میتواند موثر باشد
بیمار به کمک هیپنوتیزم ،میآموزد که بیش از
آنچه تصور میکرده ،بر بدن خود تسلط دارد و
میتواندتغییراتفیزیولوژیکبدنشراکنترلکند.
از آنجا که ترسها یا هراسهای هرکس در
ضمیرناخودآگاهشکلمیگیرد،هیپنوتیزمدرمانی
میتواندموثرتریندرمانباشدچونمستقیمترین
راه برای دستیابی به ضمیر ناخودآگاه است .هدف
هیپنوتیزمدرمانی در معالجه هراس ،آن است که
با برنامهریزی مجدد برای مغز بتوان الگوهای
رفتاری مخرب و منفی را از بین برد.
چگونگی درمان فوبیا با هیپنوتیزم
هیپنوتیزم ،تلقینپذیری فرد را زیاد میکند
و هرچه را که عامل به او القا میکند،
میپذیرد و حس میکند در این
شرایط پزشک میتواند با
استفاده از تکنیکهای
علمی برای رفع
اختالالت فکری
و حتی جسمی
بیمار سود ببرد
و مشکالت جسمی
و روانی او را درمان کند.
چنین درمانی نهتنها به کم کردن
اثر هراس کمک میکند بلکه میتواند
از جهات دیگر نیز موثر باشد.
در جلسه هیپنوتیزمدرمانی ،بیمار در حالت
آرامش عمیق قرار میگیرد و آگاهی او تقویت
میشود .در این حالت ،فعالیت ضمیر ناخودآگاه
کم خواهد شد بنابراین درمانگر میتواند افکار و
مفاهیم مورد نظر و تغییراتی را در سبک زندگی،
به ضمیر ناخودآگاه القا کند .با جای گرفتن این
تلقینات در ضمیر ناخودآگاه ذهن آرام میگیرد
و بیمار میتواند این برنامهریزی مجدد را بپذیرد.
در نتیجه همه چیز را به شکل دیگر میبیند و
نظرش درباره موقعیتهایی که قبال تهدیدی
برای او به نظر میرسید ،عوض میشود.
در حساسیتزدایی هیپنوتیزمی ،درمانگر بیمار
را به صورت ذهنی و بهتدریج با موقعیت فوبیک
مواجهمیکند.درهرمرحلهازمواجهه،بااستفادهاز
تکنیکهایقدرتمندهیپنوتیزمی،میتوانآرامش
را به فرد بازگرداند و بدین ترتیب ،او برای تجربه
مرحله بعدی مواجهه ،آماده میشود .این کار تا

درمان فوبیا با هبپنوتیزم چقدر زمان
الزم دارد؟
هیپنوتراپی اختالل فوبی برای نیل به یک درمان
پایداروموثر،شاملسلسلهجلساتدرمانیمنظم
و هدفمندی است که اغلب طی  8تا 12جلسه،
باعث بهبود کامل میشود.
البته هیپنوتیزمدرمانی برای همه هراسها و
ترسها ضرورت ندارد .ترسهای جزئی
میتوانند در طی زمان در ضمیر ناخودآگاه
خودبه خود و بهتدریج برطرف شوند .الزم به
ذکر است که هیپنوتیزم حتما باید توسط مراکز
علمیمعتبرصورتبگیرد.روشانجامهیپنوتیزم
برای هر فردی با فرد دیگر متفاوت است.
استفاده از هیپنوتیزمدرمانی خطرناک
است؟
افرادی که از داروهای توهمزا استفاده میکنند،
افرادی که دچار افسردگیهای خاص هستند،
افراد دارای شخصیت دوقطبی از دسته افرادی
هستند که هیپنوتیزمدرمانی برای آنهاخطرآفرین
است .در کل تاکید میشود قبل از آغاز این نوع
درمانحتمابیمارموردتستوآزمایشقرارگیرد
کاربردهای دیگر هیپنوتیزم چیست؟.
از هیپنوتیزم در دندانپزشکی برای بیحسی و
بیدردی ،در درمانبیهوشیبرای کنترل درد حین
و بعد عمل و در رشته زنان در زایمانهای طبیعی
وسزارین،برایکنترلتهوعواستفراغهایدوران
بارداری در حوزه روانپزشکی در اختالالت
اضطرابوبیماریهایروانتنیاستفادهمیشود.
در طب عمومی در اختالالتی مانند سردرد ،شب
ادراری کودکان ،اختالالت عادت مانند اعتیاد به
سیگاروداروهایخاص،انگشتمکیدن ،کنترل
اشتها برای پیشگیری از چاقی ،اعتیاد به رفتارهای
عادتی مانند ناخن جویدن ،افزایش تمرکز و
یادگیری در دانشآموزان و دانشجویان ،درمان
اختالالت خواب و برخی از اختالالت همراه
در بیماریهای عصبی مانند اختالالت خلقی
در بیماران ام اس ،تعویض بدون درد پانسمان
در بیماران سوختگی ،کنترل تهوع و استفراغ
و درد در بیماران سرطانی تحت شیمیدرمانی
میتوان از هیپنوتیزم استفاده کرد.
هیپنوتیزم را کجا یاد بگیریم؟
در انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران تکنیک
قدرتمند خودهیپنوتیزم به فرد آموزش داده
میشود تا نهتنها در موقعیتهای مورد نظر،
بلکهدرهرشرایطیکهاحساسترسواضطراب
میکند ،به خود کمک کند و بدین ترتیب ،تبدیل
به انسانی قدرتمندتر و کارآمدتر شود.
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خدايي كه ما را دوست دارد :اگر شما یک اثری بیافرینید
مانند یک نقاشی ،یک اختراع یا یک نرمافزار ،چقدر به آن
عالقه پیدا میکنید؟ خداي مهربان ،خودش ما را آفريده
خيلي به ما عالقه دارد .به همين دليل همه امكانات الزم را
در اختيار ما گذاشته تا بتوانيم به درستی و راحتي زندگي
كنيم .در مقابل اين همه امكانات و نعمتها فقط يك چيز
از ما خواسته كه آن هم به خاطر خود ماست .از ما خواسته
كه به توصیهها و تذکرات او توجه کنیم تا در دام عنكبوتي
شيطان نيفتيم .فرمانهاي خداوند .پر از خوبيهاست .در
بعضی از آیات جوایز نفیسی برای دوستان قرآن معرفی
شده است .خدای مهربان برای دوستان خود با وعدههای
خوبی که داده باعث دلگرمی و تشویق آنها به انجام بیشتر

وقتی جمعی با هم زندگی میکنند ،نسبت به یکدیگر وظایفی
دارند که باید انجام دهند ،در مقابل از حقوقی هم برخوردار
میشوند که که دیگران باید نسبت به آنها پاسخگو باشند.
این فرمول به صورت قانون در آمده و به زندگی اجتماعی
موفق و همراه با آرامش کمک میکند.
اگر در این میان کسانی پیدا شوند که هیچ قانونی را قبول
نکنند یا قوانین را به گونهای تنظیم کنند که در مقابل دیگران
کمترین وظیفه و بیشترین حقوق را داشته باشند ،ستمکار
به حساب میآیند.
در مقابل این گروه عدهای ضعیف و ناتوان سر تسلیم فرود
میآورند ولی گروهی قوی و مبارز هم پیدا میشوند که به
هیچ وجه زیر بار ظلم نمیروند .این گروه دوم ممکن است
سالها مبارزه کنند ولی دست بردار نیستند! خداوند هم ستم
کردن از هر نوعی که باشد را ممنوع کرده و هم مبارزه با
ستمکار را یک وظیفه دانسته است هر نوع همکاری با این
گروه را جرم دانسته است.

اداره آگاهی خداوند

کارهای خوب شده است.
پيام آوران :خداوند ،براي رساندن پيامهاي زيباي خود،
مردان نمونهاي را انتخاب كرده كه نامشان «پيامبر» است.
 124هزار نفر از اين مردان برتر ،از سوي خداوند،مأموريت
داشتند كه پيغامهاي دوستي را به مردم برسانند و آنها را با
سبکهای درست زندگی کردن آشنا كنند .پيامبران كارهاي
ناشایستراهمبهمردممعرفيميكردندوازآنهاميخواستند
كه هيچ وقت آنها را انجام ندهند .عدهاي به خاطر ناداني،
به بعضي از كارهاي بد عادت كرده بودند ،پيامبران از اين
مردم ميخواستند كه كارهاي بدشان را رها كنند تا در تیم
دوستان خدا قرار بگیرند .خداوند،قرآن را نسخهای برای
مردم قرار داده تا با استفاده از آن و انجام سفارشهایش به
آنچه نیاز دارند ،برسند.
قرآن ،نشان پيامبري :معجزه ،نشان درستی ادعای پیامبران
است .معجزات کارها و نشانههایی بودند که هیچ انسانی
قدرت انجام آن را نداشت مثل زنده کردن کسی که مرده
است .یا با دست گذاشتن روی چشم فردی که سالها
نابیناست ،بدون استفاده از هیچ وسیله پزشکی ،بینایی را به
او برگرداند .جالب است که خداوند برای آخرین فرستاده
خود یک کتاب را به عنوان معجزه معرفی کرد .تعجب نکنید!
نشان مخصوص حضرت محمد(ص) يك كتاب بود .كتابي
كه ديگران نميتوانستند حتي يك جمله مثل آن بنويسند.
در اين كتاب ،بهترين و جالبترين راهنماييهاي خداوند
براي مردمي كه ميخواهند پاك و خوب زندگي كنند ،آمده
است .حتی در چند جای قرآن ،خداوند از همه موجوداتی
که قدرت گفتن و نوشتن دارند خواسته تا اگر در معجزه
بودن قرآن شک دارند ،یک جمله مثل آن بیاورند .این کتاب
در میان گروهی نازل شد که به سخنوری و ادبیات قوی
شهرت داشتند .مردمان عرب ،حتی میتوانستند حرفهای
عادی خود را در نظم ادبی خیلی خوب ارائه دهند و هر سال
بهترین قطعههای ادبی انتخاب و در فستیوال مکه به نمایش
گذاشته میشد .در میان این گروه ،خداوند علم ،کتاب و
آیههای قدرتمندی را نازل کرد که تا امروز هنوز کسی به
این حریفطلبی(تحدی) خداوند پاسخ مثبتی نداده است.
قرآن دوستی است که مثل آن پیدا نمیشود و هیچ کتاب یا
صحبتی نمیتواند جای آن را بگیرد.
بهترین قصهها :هر کدام از ما قصههای گوناگونی را
مطالعه کرده یا شنیدهایم .بعضی از آنها واقعی و تعدادی
دیگر خیالیاند .بعضیها آموزنده و بعضیها فقط سرگرم
کنندهاند .در قرآن ،بهترین قصهها آمده است .قصههایی که
هم واقعیاند و هم آموزنده .خداوند با گفتن این قصهها به
ما درس زندگی میدهد .به ما یاد میدهد که چگونه باشیم.

راه و رسم دوستی با خودش را در البالی قصههایش گفته
است .قرآن برای خوشبختی ما ،به زبان ما آدمها حرف زده
تا آن را بفهمیم و با انجام راهنماییهایش ،زندگی شاد و
موفقی داشته باشیم.

بخش دوم) شرایط دوستی با قرآن

شما ممکن است مسیر دشواری را برای شناسایی و به دست
آوردن یک دوست خوب یا یک اثر ماندگار طی کنید .تا
این مرحله به شما یک فرد موفق گفته میشود اما موفقیت
مهمتری ،حفظ چیزهایی است که به دست آوردهاید .مثال
نگه داشتن دوست خوب ،دشواریهای خودش را دارد و
شما برای آنکه بتوانید او را حفظ کنید ،تغییراتی در خود به
وجود میآورید و کارهایی انجام میدهید .دوستی با قرآن
هم از این قانون جدا نیست .برای ارتباط درست و مؤثر با
قرآن و بهره بردن از این آشنایی و دوستی ،رعایت برخی از
نکات و روشها سودمند است.
.1پاكي :يكي از شرايط دوستي با قرآن ،پاكي و نظافت است.
خداوند از ما خواسته كه به جمالتی که در قرآن درج شده،
بدون وضو دست نزنيم ؛ يعني اول پاكيزگي و بعد دوستي.
در دوستيهاي خودماني هم ،تميزي يكي از شرايط مهم
است .كثيف بودن لباس يا دست و صورت ،دوستي براي
ما باقي نميگذارد .اگر هنگام خواندن قرآن وضو نداشتيم،
ميتوانيم از كاغذي كه براي اشاره به آيهها ساخته ميشود،
استفاده كنيم تا شرط دوستي ما به هم نخورد یا میتوانیم
آیات را لمس نکنیم ولی پیشنهاد میکنم برای ارتباط با نور
یعنی جمالتی که از خداوند صادر شده ،اولین گریم نورانی
داشته باشید و خود را با وضو آماده این ارتباط معنوی کنید.
.2تالوت و تفکر :دوستان خوب كساني هستند كه زود به
زود از حال همديگر با خبر ميشوند .به همديگر سر مي زنند.
در مدرسه ،كوچه يا مهمانيها همديگر را ميبينند .دوستان
قرآن هم الزم است هميشه به اين دوست خود سر زده و
از راهنماييهاي آن استفاده كنند .پيشنهاد قرآن اين است كه
هر جا و به هر ميزان كه براي ما امكان دارد ،آيههاي قرآن را
بخوانيم و از آن در زندگي خود كمك بگيريم.
همچنينخيليخوباستكهدرمعنايآيههاييكهميخوانيم،
دقت كنيم و روي هر كدام آنها فكر كنيم.
.3پناهندگيبهخدا:دامهايشيطان،دشمنقديميانسانها
هميشه پهن است .يكي از كارهايي كه باعث اذيت شيطان
ميشود ،باز كردن قرآن و خواندن آن است .شيطان ميداند
كه دوستي ما با قرآن ،باعث ميشود كه ديگر به حرفهاي او
گوش ندهيم .او ميداند كه ما با خواندن قرآن به نقشههايش
پي ميبريم .به همين دليل تمام تالش خود را ميكند كه جلو

دوستي ما را با قرآن گيرد .اگر هم زماني سراغ قرآن رفتيم و
خواستيم آيههاي زيبايش را بخوانيم ،سعي ميكند فكرهاي
مزاحم را مثل یک پارازیت به ذهن ما بيندازد تا به معناي
آيهها دقت نكنيم .براي اينكه درون اين دام بزرگ نيفتيم ،يك
راه آسان وجود دارد كه در خود قرآن آمده است؛ پناه بردن
به خدا هنگام شروع تالوت قرآن  .به خاطر همين قرآن را
با اين جمله شروع ميكنیم «:اعوذ با ...من الشيطان الرجيم؛
از بديهاي شيطاني كه از بهشت اخراج شد ،به خدا پناه
ميبرم» .برای اینکه خودمان هم از اخراجیها نشویم ،الزم
است ارتباط با مرکز را حفظ کنیم.
 .4تنها نگذاشتن :تنها گذاشتن دوست و فراموش كردن
آن كاري زشت و ناپسند است .اگر شما به دوست خود
بيتوجهي كنيد ،روزي از شما گاليه ميكند چون شرط
هر دوستي ،ارتباط و به فكر هم بودن است .در دوستي با
قرآن هم ،تنها گذاشتن قرآن در گوشه طاقچه خانه يا داخل
قفسههاي كتاب ،بد و ناپسند است .آيههاي قرآن براي استفاده
و راهنمايي ما فرستاده شده است .حضرت محمد(ص) براي
رساندن اين پيامهاي خوشبختي زحمت زيادي كشيدند تا
ما با راهنماييهاي آن هميشه موفق باشيم .حاال اگر ما از
قرآن به خوبي استفاده نكنيم ،پيامبر حق دارد از ما ناراحت
شود و شکایت ما را پیش خدا ببرد.
 .5احترام :يكي از شرايط دوستي با كتاب خدا ،احترام به آن
است .گذاشتن قرآن در جاي بلند ،دراز نكردن پا به طرف آن،
تميز نگهداشتن قرآن و هر كار ديگري كه نشانه احترام قرآن
است .يكي از مهمترين كارها براي گرامي داشتن اين كتاب
مقدس ،سكوت در زماني است كه قرآن خوانده ميشود.
ما با حرف نزدن و گوش كردن به حرفهاي خدا ،دوستي
و عالقه خود را به اين كتاب زيبا نشان ميدهيم.
 .6زندگي قرآني :قرآن براي زندگي درست و موفق ما
برنامه دارد .انجام دستورات خدا به ما كمك ميكند كه هميشه
در حال پيشرفت باشيم .قرآن به ما آرامشي ميدهد كه با آن
ميتوانيم خوب درس بخوانيم ،با ديگران درست برخورد
كنيم ،دوستان خوب زيادي پيدا كنيم و آمادگي براي انجام
كارهاي خوب ديگر را داشته باشيم .انرژی قرآن به اندازهای
است که میتوانیم تصمیمات بزرگی بگیریم و برای آینده
برنامه ریزی کنیم .جاي قرآن ،در دل ماست و هر آيه آن ،يك
كليد براي باز كردن دري از درهاي موفقیت است .میتوان هر
هفته با یک آیه زندگی کرد .مثال هفته اول را میتوانید روی
احترام به پدر و مادر تمرکز کنید و یکی از خواستههای مهم
خدا را اجرایی کنید .تا وقتی برای این آیهها برنامه کاربردی
طراحی نکنید ،آن طوری که انتظار دارید نمیتوانید لذت با
قرآن بودن را تجربه کنید.

پیشنهاد بارانی

بدی را با بدی پاسخ نده!

مـا و هیجـانهـا
جمله حکیمانهای از پیشوایان دینی به ما رسیده است که نشان
میدهد هنگام عصبانیت و روبرو شدن با رفتارهای بد دیگران،
ممکن است شخصیت واقعی خودمان را نشان دهیم .به همین
دلیل از ما خواستهاند که زمان عصبانی شدن دوست خود ،او
را آزمایش کنیم تا ببینیم چه شخصیتی در او پنهان شده است.
واکنش ما هنگام خشم ،میتواند سند روشنی برای ادامه یا قطع
دوستیها باشد.
زمانی که مهار احساسات منفی خود را از دست میدهیم ،به همه
اعالم میکنیم که سطح تحمل ما کم و شخصیت ما کوچک است
ولی آن وقت که به خوبی سوار بر موج میشویم ،به همه ثابت
میکنیم که کوتاه آمدن مانند کم آوردن نیست و تنها انسانهای
توانمند و قوی میتوانند کوتاه بیایند .پیشنهاد میکنم برای
سنجش میزان توانایی خود ،با ما همراه باشید.

خودآزمایی

پی

بخش اول) طرح دوستی با قرآن

یک شوخی معنادار« :دوستی مرا در حرم حضرت
معصومه(س) دید و گفت :میتوانم چند لحظه وقت شما
را بگیرم؟ گفتم :خواهش میکنم ،بفرمایید .دوستم گفت :به
تازگی مشغول خواندن کتابی هستم که خیلی مرا مجذوب
کرده است .آنقدر زیبا و عمیق نوشته شده که تا کنون چند
بار آن را مطالعه و در جمالت آن گاهی ساعتها تفکر
کردهام .از متن کتاب پیداست که نویسنده بسیار دانایی دارد.
خیلی افسوس خوردم که چرا زودتر با این کتاب ارزشمند
آشنا نشدم ،خصوصا زمانهایی که جواب سؤاالت خودم
را نمیتوانستم از کتابهای دیگر پیدا کنم .خواندن این
کتاب آرامش خاصی به من میدهد و از وقتی که با آن
مأنوس شدهام ،درجه نشاط من هم افزایش پیدا کرده است.
وابستگی من به این کتاب به قدری زیاد شده که اگر روزی
چند صفحه از آن را نخوانم ،احساس دلتنگی و کمبود میکنم.
بعد از مطالعه این کتاب با تصمیم گرفتم که آن را به دوستان
صمیمی خودم معرفی کنم تا آنها هم به دلیل بیخبری از
چنین کتابی بعدها خودشان را سرزش نکنند .کنجکاو شدم
و پرسیدم :االن این کتاب را به همراه داری ،یا حداقل اسم
کتاب و نام نویسندهاش را بگو تا من هم مطالعه کنم .گفت:
بله ،اتقاقا امشب چند نسخه از این کتاب را در حرم دیدم.
بعد بلند شد و به سمت قفسه کتابهای دعا و نیایش حرم
راه افتاد و چند لحظه بعد در حالی که «قرآن کریم» را در
دست داشت ،برگشت »...این یک خاطره واقعی است که
یکی از استادان قرآن ما برای ما تعریف کرد .این خاطره
نکات نابی دارد که حتما از ذهن قوی شما دور نمانده است.
قدم اول ،آگاهی :آگاهی ،مقدمه یک تصمیم جدید است.
شماوقتیباکتابسودمندیآشنامیشوید،تصمیممیگیرید
که از مطالب آن استفاده کرده و بعد دستورات آن را در زندگی
خود پیاده کنید .مثال شما میخواهید مهارت خوب صحبت
کردن را بیاموزید .از دوستان یا معلمان خود پرس و جو
میکنید تا کتابی را که در آن این مهارت به خوبی آموزش
داده شده ،به شما معرفی شود .بعد به کتابفروشی میروید
آن کتاب را میخرید .یا سری به کتابخانه میزنید و کتاب
مورد نظرتان را پیدا میکنید .قدم بعدی مطالعه آن است و
مهمترین گام ،به کار بستن روشهایی است که کتاب به
شما پیشنهاد میکند.
«قرآن» ،کتابی است که سبک زندگی موفق را به ما آموزش
میدهد .آیههای قرآن که از سوی خداوند به ما زمینیان هدیه
شده ،با بهرهگیری از روشهای گوناگون مثل نقل سرگذشت
دیگران ،جمالت دستوری ،تشویق و تذکر مانند تابلوهای
راهنمایی هستند که سبب میشوند ما از بزرگراه سعادت به
درستی عبور کنیم و به مقصد برسیم .قرآن بيش از  6هزار
آيه دارد .هر يك از آيههاي قرآن ،يك نشان و راهنما براي
ماست .خداوند در قرآن بهترین راهنمایی را کرده است.
راهنماییهای قرآن ،آسان ،مطمئن و قابل اجراست.
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شماره هفتصدوپنجاهوشش هفت تیـر نودونه

لطفا به این پرسش ،پاسخ مناسب با روحیه خود را بدهید:

دوست شما امروز با توپی پر وارد مدرسه شده و حرفهای
ناشایستی به زبان آورده و به شما توهین کرده است .در مقابل
حرفهای او کدام یک از گزینههای زیر را انتخاب میکنید؟
ب) ناسزاگویی
الف) سکوت
د) کمک به آرامش او
		
ج) دعوا

بررسی پاسخها

 اگر شما گزینه سکوت را انتخاب کردهاید ،پس فردی عاقل
با رفتارهایی هوشمندانه هستید .شما از دوست خود برترید و
توانستید مدیریت خوبی روی هیجانهای خود داشته باشید زیرا
هیجان خشم را به خوبی کنترل کردید.
 اگر گزینه دوم را انتخاب کردید ،مانند دوست خود و در سطح
او هستید .بدی او را با رفتار بد مانند رفتار دوستتان جواب دادهاید.
 اگر گزینه سوم را برای مقابله به مثل برگزیدید ،شما یک نمره
از دوست خود کمتر به دست آوردهاید زیرا با این کار نشان دادید
که در موجسواری به هیجانهای منفی مانند عصبانیت ،کنترل
ضعیفتر و بدتری نسبت به دوست خود دارید.
 اگر گزینه چهارم را انتخاب کردید ،به شما به خاطر داشتن
شخصیتی متفاوت و خوب ،تبریک میگویم .شما با این انتخاب،
چند امتیاز از دوست خود جلوترید .نتیجه این رفتار شما باعث
میشود رشته رفاقت شما محکمتر شود.

موقعیت معنوی شما

 .1از نظر قرآن ،شما در گروه خوبان قرار دارید که بهترین سرنوشتها
الس ِّيئَ َة أُولئ ِ َ
ك ل َ ُه ْم ُع ْقبَى
در انتظار شماستَ « :و يَدْ َرؤُنَ بِال ْ َح َسنَ ِة َّ
الدَّ ارِ؛ و بدى را به نيكى دفع مىكنند .سراى آخرت خاص آنان
است( ».رعد)22/
ي
 .2شما دقیقا هماهنگ با خواسته خداوند رفتار کردهاید« :ا ْد َف ْع بِالَّت 
الس ِّيئَ َة ن َْح ُن أَ ْع َل ُم بِما يَ ِ
صفُونَ ؛ سخن بد آنان را به نيكوترین
ِه َي أَ ْح َس ُن َّ
شکل پاسخ گوى .ما به سخن آنان آگاهتر هستيم( ».مؤمنون)96 /
 .3پاداش ویژهای به خاطر تحمل به شما داده میشود« :أُولئ ِ َ
ك
الس ِّيئَ َة َو م ِ َّما
يُؤْ ت َْونَ أَ ْج َر ُه ْم َم َّرتَيْنِ بِما َصبَ ُروا َو يَدْ َرؤُنَ بِال ْ َح َسنَ ِة َّ
َر َزقْنا ُه ْم يُنْفِقُونَ ؛ اينان به سبب صبرى كه كردهاند دو بار پاداش
داده شوند .اينان بدى را به نيكى مىزدايند و نيز از آنچه روزيشان
دادهايم انفاق مىكنند( ».قصص)54 /
 .4شما به رمز محبوبیت دسترسی پیدا کردهایدَ « :و ال ت َْستَوِي
الس ِّيئَ ُة ا ْد َف ْع بِالَّتي ِه َي أَ ْح َس ُن َفإ ِ َذا الَّذي بَيْن َ
َك َو بَيْنَ ُه
ال ْ َح َسنَ ُة َو َال َّ
َ
ميم؛ خوبى و بدى برابر نيستند .همواره به
َعدا َو ٌة َكأنَّ ُه َول ِ ٌّي َح ٌ
نيكوترين وجهى پاسخ ده ،تا كسى كه ميان تو و او دشمنى است
چون دوست مهربان تو گردد»( .فصلت)34/
 .5جالب است بدانید که شما مانند بزرگان رفتار کردهاید .انسانهای
کامل و بزرگ هم در رویارویی با چنین اتفاقهایی ،خویشتنداری
میکردند و حتی تالش میکردند تا شخص را به آرامش نزدیک کنند.

اداره آگاهی خداوند ،بسیار مجهز و پیشرفته است .همه
دستگاههای اطالعاتی الزم برای کسب اخبار از رفتار مردم
در آن وجود دارد .در کمترین زمان قابل تصور این اطالعات
دریافت و برنامه مجازات تنظیم میشود.
خداوند مجازاتهای گوناگونی برای ستمکاران در نظر گرفته
است که بخشی از آن در همین دنیا و در زمان کوتاه انجام
میشود و بخشی دیگر در آخرت و برای مدتی غیرقابل
تصور اجرا میشود .البته مثل همه مجازاتهای دیگر ،از
قبل به اندازه کافی هشدار داده میشود و آدمها نسبت به
عاقبتی که برای کارشان وجود دارد ،آگاهی داده میشوند تا
مدعی بیخبری نباشند.

تعاونی ستمکاران!

کار گروهی ،پسندیده است به شرط آنکه مسیر و هدف درستی
داشته باشد .اگر تعاونیای که تشکیل میدهیم ،برای انجام
کارهای خوب و پرهیزکارانه باشد ،مجوز فعالیت دریافت
میکند ولی اگر این تعاونی پاتوقی برای گروهی ستمکار و
گناهکار باشد ،توسط نیروهای امنیتی خداوند جمع میشود.
دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد .قانون خداوند این
است« :در کارهای نیک و پارسایی به هم کمک کنید اما در
خالف و تجاوز به حقوق دیگران خیر» .حتی خداوند از ما
میخواهد که احساسات خودمان را به گونهای تنظیم کنیم
که کمترین عالقهای نسبت به دشمنان و مستکبران در قلب
ما راه پیدا نکند چون ممکن است همین عالقه ما را به جمع
آنها نزدیک کند و سرنوشتی مانند آنها در انتظار ما باشد.

سکوت ممنوع!

سکوت هم کار خوبی است ولی نه در همه جا .بعضی از
موقعیتها نیازمند فریاد کشیدن و مخالفت کردن است.
اگر بینی که نابینا و چاه است
اگر خاموش بنشینی گناه است
دود بیتفاوتی انسانها درباره ستم دیگران ،به چشم خودشان
میرود زیرا زمینه را برای سوءاستفاده ستمکاران فراهم میکند.
این روحیه بیتفاوتی در قرآن هم نکوهش شده است .نگران
کنندهتر اینکه اگر کسی در برابر رفتارهای ستمکارانه و خالف
دیگران سکوت کند ،شریک جرم آنها شناخته شده و در
عذاب آنها سهیم خواهد بود .همچنین خداوند در قرآن بارها
ستمکاران را نفرین کرده است .تمام کسانی که ایمان دارند،
با پیروی از دستور خداوند ،شعارهای ضداستکباری سر
میدهند و با قرار گرفتن کنار یکدیگر ،عرصه را بر متجاوزان
و زورگویان تنگ میکنند.

مورچگان را چو بود اتفاق!

گاهی ستمکار به قدری قوی و قدرتمند است که کسی جرات
نمیکند حتی درباره او فکر کند ،چه رسد به اینکه بخواهد
او را از پا در آورد .نسخه پیشنهادی خداوند برای اینگونه
موارد ،همکاری ستمدیدگان است .اگر همه دستها کنار
هم قرار بگیرند ،هیچ قدرتی نمیتواند مقاومت کند؛ اتفاقی
که در ایران ،مصر ،تونس و لیبی بر همگان اثبات شد.
مورچگان را چو بود اتفاق
شیر ژیان را بدر آرند پوست
قرآن میفرماید :ستمکاری و پذیرش ستم عیب و زشت
است؛ ولی درخواست کمک برای مبارزه با ستم یک امتیاز
به حساب میآید.

مؤمن میمیرد ،سازش نمیپذیرد!

کسی که به خدا ایمان دارد ،یعنی از اسارت دیگران رها
شده و فقط در مقابل خداوند سر تسلیم فرود میآورد .چنین
کسی در هر جای دنیا که باشد ،در مقابل ستمگران مبارزه
میکند و اگر الزم شد جان خود را هم در این راه میدهد.
اتفاقی که بارها درباره بزرگان و ماندگاران تاریخ تکرار
شده است تعریف قرآن درباره مؤمنان شنیدنی است«:كسانى
كه هر گاه ستمى به آنان رسد تسليم ظلم نمىشوند و از
ديگران يارى مىطلبند» .در مقابل دیگران هم موظفند که
ستمدیدگان را یاری کنند.

درسهای عاشورا

هر سال محرم که میشود ،درسهای زندگی مرور میشوند.
یادمان میآید که قرار بود چگونه باشیم و چرا عاشورا اتفاق
افتاد؟ وقتی خوب جستجو میکنی ،به یک راز مهم دست پیدا
میکنی« :عاشورا ،برنامه مبارزه با ستم و ستمکاری است».
امام حسین(ع) فرمود« :من نه آنم که از مرگ بهراسم .روحم
و همتم واالتر از آن است که از بیم مرگ زیر بار ستم روم»
یادمان باشد که هر روز انسانهای آزاده عاشورا و همه جا
برای آنها کربالست.
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فرزندپروری

شماره هفتصدوپنجاهوشش هفت تیـر نودونه

«مدرسه تابستانی» پاسخی به نیازهای آموزشی و تفریحی کودکان و نوجوانان در تابستان

از حضور غیرضروری در کالسهای آموزشی بپرهیزید
بسیاری از دانشآموزان هر
روز صبح که از خواب بیدار
مهرو ماهر میشدند از رفتن به مدرسه
امتناع میکردند و با هزار و
یک بهانه برای والدین میخواستند در خانه
بمانند و بازی کنند اما حاال چند ماهی میشود
که بهخاطر شیوع کرونا خانهنشین شدهاند و
از تفریحات جمعهای دوستانه و شیطنتهای
کودکانهشان خبری نیست.
از همان روزهای زمستانی که کرونا مهمان
منحوسخانههایشانشددیگرهیچکالسدرس
و دورهمی واقعی را کنار سایر همساالنشان
تجربه نکردند و دائم با استفاده از فضای مجازی
درحالیادگیریدرسوامتحانبودندودلخوش
به گفتههای کارشناسانی که اعتقاد داشتند با
افزایش گرما کرونا از بین میرود اما زهی خیال
باطل؛ کرونا که نرفت هیچ ،این روزها شاهد
موج دوم آن هم در کشور هستیم و حاال کودکان
و دانشآموزان حتی نمیتوانند در کالسهای
تابستانه آموزشگاهها و مراکز فرهنگی شرکت
کنند چون همچنان کالسهای آموزشی سرای
محالت و فرهنگسراها تعطیل است.

میزان ابتالی کودکان
و نوجوانان به کرونا به
دلیل رعایت نکردن
فاصلهگذاری اجتماعی
و حضور آنها در جامعه افزایش یافته
است ،بنابراین والدین باید از حضور
غیرضروری کودکان و نوجوانان در
مراکز عمومی و کالسهای آموزشی و
دورهمیها جلوگیری کنند تا از شیوع
بیماری جلوگیری شود
 -دکتر مردانی

مدرسه تابستانی تعطیل نیست

هر سال همزمان با آغاز فصل تابستان مراکز
فرهنگی مانند سرای محالت و فرهنگسراها
کالسهای آموزشی و تفریحی برای کودکان
و نوجوانان برگزار میکردند اما امسال به دلیل
شیوع کرونا شاهد چنین دورههایی نخواهیم
بود و کودکان و نوجوانان در فضای مجازی
به مدرسه تابستانی میروند.
مدرسه تابستانی طرحی است که امسال از سوی
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری
تهران با همکاری جمعی از اهالی فرهنگ و هنر
اجرا میشود تا با توجه به تعطیلی آموزشگاهها
و مراکز فرهنگی به علت شیوع بیماری کرونا،
کودکان و نوجوانان بتوانند به صورت رایگان
و آنالین اوقات فراغت خود را پر کرده و
مهارتهایشهروندیوآموزشهایفرهنگیو
اجتماعیراازطریقفضایمجازیدریافتکنند.
مجتبی دانشور ،مدیر اداره کل آموزشهای
شهروندی شهرداری تهران در این مورد اعالم
کرد« :با توجه به شیوع ویروس کرونا و اجرای
طرح فاصلهگذاری اجتماعی در طول ماههای

اخیر طراحی و تولید محتوای آموزشی ویدیویی
برای کودکان و نوجوانان تحت عنوان «مدرسه
تابستانی» در دستور کار قرار گرفت تا از این
طریق بتوانیم به نیازهای آموزشی و تفریحی
کودکان و نوجوانان پاسخ دهیم.
در مدرسه تابستانی حدود  ۶۰ویدیوی آموزشی
به مدت  ۵هفته در فضای مجازی به صورت
رایگانپخشخواهدشدکههماکنونویدیوهای
آموزشی این دورهها شامل قرآن ،بازیگری
تئاتر ،انیمیشن ،گویندگی و اجرا ،موسیقی،
طنز ،داستاننویسی ،فیلمسازی با موبایل،
خاطرهنویسی و مهارتهای شهروندی در
مرحله تولید است .در همین راستا مذاکراتی
نیز با استادان و کارشناسان متخصص و هنرمندان
این حرفهها انجام گرفته که میتواند در شرایط
کنونی بخشی از نیازهای آموزشی و فرهنگی
کودکان و نوجوانان را تامین کند.
در این راستا مذاکراتی با وزارت آموزش و
پرورش انجام گرفته است تا بتوانیم ویدیوهای

آموزشی را در سامانه شاد نیز برای دانشآموزان
پخش کنیم و همه کودکان و نوجوانان به صورت
فراگیرازاینآموزشهایرایگانبهرهمندشوند».

صداوسیما محقق و مذاکراتی نیز با مدیران
شبکه آموزش انجام گرفته که وزارت آموزش
و پرورش در حال نهایی کردن طرح تلویزیون
تابستانی برای پخش از شبکه آموزش است.

با توجه به اینکه به دلیل شیوع ویروس
کرونا در کشور مراکز آموزشی و فرهنگی
تعطیل است وزارت آموزش و پرورش نیز
دست به کار شد و اجرای طرح «تلویزیون
تابستانی» برای دانشآموزان را راهاندازی کرد،
بهطوری که به گفته رضوان حکیمزاده ،معاون
آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش
این وزارتخانه در نظر دارد با همکاری شبکه
آموزش طرح تلویزیون تابستانی را با محوریت
مهارتآموزی دانشآموزان از طریق شبکه
شاد و رسانه ملی اجرایی کند تا عالوه بر
مهارتآموزی دانشآموزان بتوان اوقات
فراغت آنها را غنی و پربار کرد.
در این زمینه توافقات کلی با رئیس سازمان

کودکان از کرونا مصون نیستند

«تلویزیون تابستانی» تماشا کنید

پیش از این گمان میرفت که کودکان به کرونا
مبتالنمیشونداماافزایشتعدادکودکانکرونایی
در روزهای اخیر نشان میدهد این ویروس
کودک و سالمند نمیشناسد و به دلیل حضور
کودکان در اماکن عمومی آنها نیز در معرض
ابتال به ویروس قرار دارند بنابراین رعایت نکات
بهداشتی و ایمنی برای همگان الزامی است.
متاسفانه برخی خانوادههای ایرانی همزمان با
آغاز تابستان عزم سفر میکنند و راهی شمال
کشور میشوند ،غافل از اینکه کرونا هنوز
هم قربانی میگیرد و سفر و عدم رعایت
فاصلهگذاری اجتماعی منجر به ابتال به این
بیماری میشود .هرچند برخی از مردم به اشتباه

تصور میکنند کودکان مبتال نمیشوند و در
مسیر جاده و دریا هیچ خطری مبنی بر ابتال به
کرونا آنها را تهدید نمیکند ،مسعود مردانی،
فوقتخصص بیماریهای عفونی و عضو کمیته
کشوری کرونا در این زمینه میگوید« :متاسفانه
به دلیل عدم رعایت فاصلهگذاری اجتماعی
و بیتوجهی مردم به رعایت نکات بهداشتی
شاهد افزایش میزان ابتال به کرونا در کشور
هستیم زیرا برخی از مردم شیوع این ویروس
را جدی نگرفتند و تصورکردند کرونا از بین
رفته ،در حالی که هنوز موج اول کرونا در
کشور فروکش نکرده و مهار نشده است که
باز مردم زندگی عادی و روزمره خود را از سر
گرفتند؛ حتی برخی عازم سفر شدهاند که این
موضوع فاجعه است زیرا آمار قربانیان اخیر
کرونا در کشور نشان میدهد که عدم رعایت
فاصلهگذاری اجتماعی و مراودات افراد با
هم میزان بروز بیماری را تشدید میکند».
به گفته این پزشک متخصص عفونی ،میزان
ابتالی کودکان و نوجوانان به کرونا نسبت
به اوایل شیوع ویروس افزایش یافته و
دلیل اصلی این مساله نیز رعایت نکردن
فاصلهگذاری اجتماعی و حضور کودکان
در جامعه است ،در حالی که والدین باید
ضمن آموزشهای الزم در مورد رعایت
مسائل بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی در
اماکنی مانند مهدکودک ،پارک و کالسهای
آموزشی به فرزندان و نوجوانان خود ،از
حضور غیرضروری آنها در مراکز عمومی و

کالسهای آموزشی و دورهمیها جلوگیری
کنند تا از شیوع بیماری جلوگیری شود.
بر همین اساس دکتر مسعود مردانی از مردم
خواست در صورتی که برای سفر تابستانی
برنامهریزی کردهاند سفر خود را لغو کرده و
در خانه بمانند زیرا زنگ خطر افزایش ابتال
به کرونا در موج دوم به صدا درآمده است.
مردانی معتقد است هرچند مراکز تفریحی و
استخرها تعطیل است ،باز هم به خانوادهها
و کودکان توصیه میکنیم از حضور در این
اماکن پرهیز کنند زیرا این ویروس در همه
جا قابل انتقال است .هر فردی که ویروس
کرونا را در بدن خود داشته باشد حتی اگر
کامال سالم و بدون عالئم به نظر برسد باز
هم ناقل این بیماری به سایرین است بنابراین
فرقی بین حضور استخر و دریا نیست زیرا
ویروس کرونا همه جا وجود دارد.

عالئم تابستانی ابتال به کرونا چیست؟

همزمان با گرمشدن هوا و در فصل تابستان باید
به عالئم بروز کرونا بیشتر دقت کنیم ،بهطوری
که بیاشتهایی ،درد شکم ،تهوع و استفراغ ،از
دست دادن حس بویایی و چشایی ،درد کلیه،
تنگی نفس ،تب و سرفه عالئم ابتال به کرونا
است و تمام کسانی که در این ایام دچار اسهال
و استفراغ میشوند حتما باید برای بررسی و
معاینه به پزشک مراجعه کنند تا پس از انجام
آزمایشها و تستهای الزم علت بیماری
مشخص شود و در صورت مثبت بودن نتایج
آزمایشها ،درمان و قرنطینه خانگی آغاز شود.
برخی از مسئوالن و متخصصان عفونی
معتقدند کرونا تا پایان سال با ما همراه
است بنابراین باید مهارت ادامه زندگی با
این ویروس را یاد بگیریم؛ بر همین اساس
رسانه ملی ،آموزش و پروش و خانوادهها باید
از فرصت تعطیالت تابستانی برای آموزش
نکات بهداشتی و ایمنی به فرزندان بهره
بگیرند و آنها را برای زندگی با کرونا آماده
کنند .در این شرایط میتوانیم مهارتهای
فردی از قبیل کتابخوانی ،ورزش در خانه
و دید و بازدید مجازی را تمرین کنیم زیرا
در صورت رعایت فاصلهگذاری اجتماعی،
شستشوی مداوم دستها و استفاده از ماسک
میتوان با وجود کرونا به زندگی ادامه داد.
ن
ظر
کار
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شنا

یکی از مشکالتی که ممکن است همزمان با گرم
شدن شرایط آبوهوایی برای کودکان اتفاق بیفتد،
ترجمه:
صالحی تنها ماندن آنها در خودروی والدین و مواجهه با
یوسف
خطرات مختلف ناشی از این ماجرا است .گاهی
اوقات بعضی از پدرها و مادرها بنا به شرایطشان
تصمیم میگیرند که کودک را برای دقایقی داخل خودرو تنها بگذارند
و بعضی اوقات هم کودکان اصرار میکنند که پیش از والدین زودتر
سوار خودرو شوند .با اینحال ،والدین هرگز نباید کودک را داخل
خودرو تنها بگذارند ،خصوصا اگر ماههای گرم سال فرارسیده باشند.
 .1کارهای فوری و کوتاه را بهانه نکنید :بعضی از والدین فکر
میکنند که اگر کار فوری و کوتاه داشته باشند ،میتوانند کودک
را داخل خودرو تنها بگذارند ،اما خطرات چنین کاری واقعا زیاد
است .دکتر کریستفور مکاستای ،متخصص پزشکی اورژانس در
مرکز پزشکی  Langoneمیگوید« :حتی با پایین بودن پنجرههای
خودرو نیز هرگز نباید کودک یا حیوان خانگی را داخل خودرو تنها
بگذارید .از نظر من این کار مطلقا ممنوع است چراکه فضای داخل
خودرو میتواند سریع و در مدت کوتاهی داغ شود» .کودکان اساسا
بیشتر در معرض خطر ابتال به بیماریها و صدمات ناشی از گرما
قرار دارند زیرا بدنشان حرارت بیشتری تولید میکند و توانایی بدن
آنها برای خنکسازی خودش از طریق تعریق هم هنوز به اندازه بدن
بزرگساالن تکامل پیدا نکرده است.
 .2آگاهی خودتان از پیامدهای این کار را بیشتر کنید :دکتر کریستوفر
هاینس ،مدیر بخش پزشکی اورژانس کودکان در بیمارستان سنت
کریستوفر فیالدلفیا میگوید« :والدین عمدتا بهدلیل نداشتن آگاهی
کافی درباره پیامدهای کاری که انجام میدهند ،کودک را در خودرو
تنها رها میکنند .این درحالی است که مثال اگر دمای هوای آزاد 22
درجه سانتیگراد باشد ،دمای هوای داخل خودرو پس از گذشت
یک ساعت میتواند به دمایی بین  38تا  43درجه برسد و حدود 70
درصد از این افزایش دما در  30دقیقه ابتدایی اتفاق میافتد ،بنابراین
چنین اتفاقی بهراحتی میتواند کودک را دچار گرمازدگی کند و باعث
بروز عالئمی مانند سرگیجه ،گیجی ،آشفتگی ،تشنج و از دست دادن
هوشیاری شود و حتی در مواردی هم کودک را به کام مرگ بکشاند».
 .3کودک را فراموش نکنید :امروزه بعضی از والدین فراموش میکنند
که فرزند کوچکشان در صندلی عقب خودرو خواب است و بدون
توجه به او دنبال کار خودشان میروند .دکتر مارک مکدنیل ،استاد
روانشناسی دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس میگوید که همه پدرها
و مادرها باید به این موضوع فکر کنند که آیا احتمال دارد دچار چنین
فراموشیاش شوند؟ بهگفته او ،وقتی که حافظه میخواهد چیزی را

به خاطر بیاورد که هر روز انجامش نمیدهد ،گاهی اوقات دچار
چالش میشود ،بنابراین وقتی که کودک در صندلی عقب خودرو
خواب باشد ،هیچ نشانه بصریای هم در دیدرس والدین نیست تا
این موضوع را به یاد بیاورند .این پدرها و مادرها واقعا والدین بدی
نیستند ،بلکه عمدتا افرادی هستند که درک درست و کاملی از دستگاه
حافظهای انسان ندارند».
برای جلوگیری از وقوع این اتفاق دردسرساز ،والدین باید نشانههای
بصری مختلفی را برای یادآوری حضور خودرو در کودک بسازند.
یکی از سادهترین کارها این است که کیف همراهتان را روی صندلی
عقب خودرو بگذارید تا موقع پیاده شدن از خودرو مجبور شوید
کودک را ببینید و حضور او در خودرو را به یاد بیاورید.
 .4مراقب بازیگوشیهای کودک باشید :همیشه به قفل بودن همه
درهای خودرو و بسته بودن همه پنجرههای خودرو دقت کنید و
همچنین سوییچ خودرو را همیشه دور از دسترس کودکان نگه
دارید .ضمنا هرگز اجازه ندهید کودک بدون حضور شما وارد
خودرو شود .گاهی اوقات کودکان موقع بازیگوشی وارد خودرو
میشوند و درون آن گیر میافتند ،بدون اینکه والدین از چنین
اتفاقی باخبر باشند .این اتفاق در بعضی موارد میتواند حوادث
جبرانناپذیری را رقم بزند.

در خانوادهای زندگی
دکترمیترا
کردهام که همیشه برای
حکیمشوشتری
فوقتخصصروانپزشکی من بهترین انتخابها را
کردهاند .من هیچ وقت
کودک و نوجوان
یاد نگرفتم که برای بهدست
آوردن چیزی باید تالش کنم چون قبل از اینکه درخواست کنم
آن چیز مال من بود .اگر بخواهم راستش را بگویم من حتی فکر
کردن را فرا نگرفتهام چون اجازه فکر کردن نداشتهام .همیشه
صورت مساله به حدی زیبا و کامل بوده که جایی برای اعتراض
باقی نمیمانده و من همیشه این را شنیدهام که باید از داشتن چنین
خانوادهای خوشحال باشم.
وقتی  12ساله بودم ،دوست صمیمی من تابستان در کارگاه داییاش
به کار مشغول شد و به من گفت که اگر بخواهم میتوانم روزها را
در آن کارگاه بگذرانم .طرح این موضوع با مخالفت جدی پدر و
مادرم روبرو شد .آنها قبل از هر چیز قضاوت کردن دیگران را به
من آموختند ،جمالتی مانند این که «اگر والدینش به فکرش بودند،
نمیگذاشتند در این گرمای تابستان عرق بریزد و عمرش را هدر
بدهد» یا اینکه «به او بگو ما در کالس تابستانی ثبت نامش میکنیم
تا با هم باشید ».اصرار بیشتر من موجب میشد که به ممانعت از
ادامه چنین دوستیای تهدید شوم و این که چنین بچهای میتواند
برای من بدآموزی داشته باشد.
یادم نمیرود روزی که مرا مشغول خواندن کتاب «هبوط» دکتر
شریعتی دیدند که دوستم به من امانت داده بود ،تا چه اندازه
خشمگین و عصبانی شدند .به من گفتند اگر قرار است کتابی
بخوانم اول باید آنها تاییدش کنند .از همانجا چیزی در رابطه
ما تغییر کرد .من فهمیدم که باید خیلی چیزها را از آنها
پنهان کنم .از آن نقطه من آموختم که میتوانم خودم برای
خیلی چیزها تصمیم بگیرم و الزم نیست آنها در جریان
هر چیزی باشند .برخوردهای نامناسب آنها زندگی مرا
تغییر داد ،گاهی فکر میکردم فقط به این خاطر چیزی
را انتخاب میکنم که میدانم برخالف میل آنهاست،
گویا قصد داشتم با این انتخابهایم به آنها صدمه بزنم.
من که در خانه یاد نگرفته بودم میتوانم خودم فکر کنم و
نظر بدهم ،در مقابل فشار گروه همساالن بهراحتی تسلیم
میشدم و برای این که جسارت خود را نشان بدهم اولین نفر
بودم که هر کار عجیبی را آزمایش میکردم .یادم میآید در بازی
«جرات و حقیقت» قرار شد جرات خودم را در برداشتن کیف
یکی از معلمان از دفتر مدرسه نشان بدهم .بعد از آن بچهها روی

من حساب میکردند و مرا پایه هر شیطنتی میدانستند .در واقع من
سعی میکردم اعتماد به نفسی را که خانواده از من دریغ کرده بودند،
در معاشرت با همساالنم بسازم و در این مسیر پرخطر آسیبهای
بسیاری دیدم .اگر شما با والدین من صحبت کنید ممکن است حق
را به آنها بدهید چون آنها فکر میکنند دوستانم موجب مشکالت اخیر
من شدهاند ،آنها میگویند نهالی را که ما پرورش دادیم و نگذاشتیم
آفتاب و مهتاب ببیند ،زهر دوستان به باد فنا داد .آنها نمیپذیرند که
این نهال باید از روزهای نخست با نامالیمات روبرو میشد و تحت
حمایت والدین راهکار پیدا میکرد تا در توفان نوجوانی بهراحتی
خم نشود و تغییر مسیر ندهد.
کیف میکنم وقتی به خاطر دیر خانه آمدنم با هم دعوا میکنند و
هر یک دیگری را مقصر میپندارد .جالب است در این وضعیتی
که آنها اسمش را آخر خط گذاشتهاند ،باز هم مرا برای مشاوره
میبرند؛ فکر میکنم میخواهند احساس گناه خود را کاهش دهند
و فکر کنند که آخرین کارهای ممکن را هم کردیم ولی این زمانه
نگذاشت که ما فرزند صالحی را به اجتماع تحویل دهیم .در این
شرایط هم از نسخه پیچیدن برای من دست برنمیدارند و هر یک
به تنهایی دنبال بهترین مدرسه برای من میگردد.
فکرش را بکنید من که باید هم ه روز را در مدرسه باشم ،آخرین
نفری هستم که خبردار میشوم مدرسه در کدام منطقه واقع شده
است .در اینجا جا دارد که از کرونا تشکر ویژهای کنم که به مدد او
امسال و سال بعد هم از دیدن روی ماه معلمان گرامی بازخواهم ماند.
شعرزیبایقیصرامینپورعزیزوصفالحالوالدینایننوجواناست.
آواز عاشقانه ما در گلو شکست
حق با سکوت بود ،صدا در گلو شکست
دیگر دلم هوای سرودن نمیکند
تنها بهانه دل ما در گلو شکست
سربسته ماند بغض گره خورده در دلم
آن گریههای عقده گشا در گلو شکست
آن روزهای خوب که دیدیم ،خواب بود
خوابم پرید و خاطرهها در گلو شکست
«بادا» مباد گشت و «مبادا» به باد رفت
«آیا» زیاد رفت و «چرا» در گلو شکست
فرصت گذشت و حرف دلم ناتمام ماند
نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست
تا آمدم که با تو خداحافظی کنم
بغضم امان نداد و خدا ...در گلو شکست
با ما در تماس باشید@farzand_e_man :
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دهان و دندان

شماره هفتصدوپنجاهوشش هفت تیـر نودونه

دانستنیهای دندانپزشکی

نکات ضروری برای بهداشت دهان و دندان
مراقبت از دندانها و رعایت بهداشت
ترجمه:
دهان و دندان اهمیت بسیار زیادی دارد.
مهتا
مهمترین كار دندانها ،جویدن است.
زمانینیک
اگر بتوانیم غذا را به خوبی بجویم،از
خوردن غذا بیشتر لذت میبریم .همچنین هضم آن راحتتر
خواهد بود و مشكالت گوارشی كمتری خواهیم داشت.
همه دوست دارند دندانهای سالم و دهان خوشبویی
داشته باشند.

چگونه از دهان و دندانهای خود مراقبت کنیم؟

برای داشتن دندانهای سالم باید به درستی از آن مراقبت
کنیم و حتی اگر دندانهای سالم و خوبی هم داریم ،برای
مراقبت از آن و پیشگیری از مشکالت دهان و دندان باید
اقدامات درست و مناسبی انجام دهیم ،مثال استفاده مناسب
از دهانشویهها و نیز توجه به برخی عادات روزمره که
بسیار بااهمیت است.

بدون مسواک زدن نخوابید

توصیه شده که حداقل 2بار در روز مسواک بزنیم .بسیاری
از ما از مسواک زدن در شب غافلیم یا به آن توجهی
نمیکنیم اما مسواک زدن قبل از خواب به از بین رفتن
جرم و باقیمانده غذا در البالی دندان کمک میکند.

درست مسواک بزنید

روش مسواک زدن بسیار مهم است .در واقع درست مسواک
نزدن موجب پوسیدگی دندان میشود .برای مسواک زدن
وقت بگذارید .مسواک را به آرامی در دهان حرکت دهید و
با حرکت دورانی باقیمانده غذا را از البالی دندانها پاک
کنید .گاهی اوقات درست مسواک نزدن موجب به جا ماندن
برخی جرمها و درنتیجه بیماری دهان و دندان میشود.

استفاده از نخ دندان هم به اندازه مسواک
زدن مهم است

بیشتر افرادی که مسواک میکنند از نخ دندان غافلاند .نخ دندان
نه فقط برای بیرون آوردن باقیمانده غذا از البالی دندان استفاده
میشود،بلکهروشیبرایکاهشجرموپوسیدگیدندانوالتهاب
لثه است .استفاده از نخ دندان در طول روز برای بهداشت دندان
بسیار مفید است .استفاده از نخ دندان نباید شما را از مسواک
بازدارد .استفاده از نخ دندان بهویژه برای کودکان و سالمندان
مبتال به آرتروز ،بسیار سخت است .به جای کنار گذاشتن نخ
دندان ،از ابزارهایی مثل خالل دندان استفاده کنید زیرا میتواند
به خارج کردن باقیمانده غذا از البالی دندان کمک کند .شما
میتوانید نخ دندان یکبار مصرف را از داروخانه تهیه کنید.

روی زبان را مسواک کنید

جرمها با قرار گرفتن میان پرزهای زبان نه تنها دهان را بدبو
میکنند ،بلکه منجر به بیماریهای دهان و دندان میشوند
بنابراین هنگام مسواک زدن دندان ،زبان را نیز مسواک کنید.

از خمیردندان حاوی فلوراید استفاده کنید

یکی از عادات روزمره ،توجه به سالمت و بهداشت
دهان و دندان است .حتی کسانی که به طور منظم از
مسواک و نخ دندان استفاده میکنند2 ،بار در سال باید
به دندا نپزشک مراجعه کنند و از سالمت دندا نهای
خود مطمئن شوند.
دندا نپزشک نهتنها مشکالت دندان را برطرف میکند؛
بلکه میتواند راهکارهای درمان را ارائه دهد.

از میوه و سبزیجات تازه استفاده کنید

علتهای دهانی و خارج دهانی
علتهای دهانی بوی بد دهان :عدم رعايت بهداشت دهان و
دندان ،مثل مسواک نزدن و رعايت نکردن بهداشت ،مهمترين
علت ايجاد بوی بد دهان است .خردههای غذا بين دندانها،
فاسد و بدبو میشوند و ايجاد بوی نامطبوع میکنند.
جرم و ضايعات بافت نگهدارنده دندان
هرچند به ظاهر ،جرم نبايد بویی داشته باشد ،اين رسوبات
محل مناسبی برای النهگزينی و پرورش ميکروبها و تکثير
آنها میشوند و به همین علت عامل اصلی در جهت ايجاد
بوی بد دهان هستند.
دندانهای پوسيده و عفونی
به علت پوسيدگی حفرههايی در دندان ايجاد میشود كه
خردههای غذا را در خود جا میدهند و محيط مناسبی برای
تكثير ميكروبها میشوند كه سبب بدبو شدن خردههای
غذا در اين پوسيدگيهاست.
ناهنجاريهای دندانی
ناهنجاری و بدقرار گرفتن دندانها باعث میشود دندانها
از دسترس مسواك دور باشند و فشار غذا خوردن هم
نتواند به طور طبيعی آن قسمتها را تميز كند كه اين
مساله باعث بدبويی دهان ميشود.

از دهانشویهها استفاده کنید

تبلیغات ،دهانشویه را برای بهداشت دهان و دندان ضروری
میدانند اما بیشتر افراد به دلیل ناآگاهی از این مواد استفاده
نمیکنند.
محلول دهانشویه اسیدیته دهان را کاهش میدهد ،به پاک
کردن قسمتهایی از دندان که مسواک زدن آنها بسیار
سخت است ،کمک میکند و دندان را محکم خواهدکرد.
محلول دهانشویه یک ابزار مکمل و مفید برای بهداشت
دهان و دندان است.
کودکان و سالمندانی که قادر به استفاده از نخ دندان و
مسواک نیستند ،میتوانند از این محلول برای حفظ سالمت
و بهداشت دهان و دندانشان استفاده کنند.
برای استفاده از محلول دهانشویه با دندانپزشک مشورت
کنید .برخی دهانشویهها ویژه کودکان و دندانهای
حساس هستند.

آب فراوان بنوشید

آب بهترین نوشیدنی برای حفظ سالمت دهان و دندان
است .توصیه شده بعد از هر وعده غذا آب بنوشید .این
کار به شستشو و خارج کردن مواد چسبنده و غذاهای
اسیدی بین دندانها کمک میکند.

داروهای سفيدکننده دندان را تحت نظر
پزشک استفاده کنید

اين مواد حاوی ترکيبات سفيدکننده هستند اما بايد در نظر
داشت بسياری از اين داروها مواد ساينده دارند و برای
سالمت دندان مضرند .مواد سفيدکننده بايد تحت نظر
دندانپزشک استفاده شوند.

درمانهای نادرست دندانپزشكی

اگر ترميم و پر كردن دندانها به طور مناسب انجام نشود ،باعث
باقیماندن خردههای غذا و بدبویی دهان میشود .بيماري گوارشی،
اختالالت و تغييرات هورمونی و عفونت در راههای هوايی ،استعمال
دخانيات،تنفسازطريقدهانوگرسنگی،ازعواملايجادكنندهبويبد
دهانهستندكهبرحسبموردبايدبهمتخصصمربوطمراجعهکرد.

منبعOral health.Com :

زمان خرید خمیردندان ،عالوه بر خوشبوکنندگی و
سفیدکنندگی باید از وجود فلوراید در خمیردندان مطمئن
شوید .فلوراید برای بهداشت دهان و دندان مفید و موثر
است زیرا این ماده به جلوگیری از پوسیدگی دندان و
مقابله با جرم کمک میکند.

حداقل 2بار در سال به دندانپزشک مراجعه
کنید

مصرف غذاهای آماده بسیار رایج شده اما این مواد
غذایی برای سالمت دندان مفید نیست .غذاهای تازه
و ترد ،نهتنها حاوی فیبر هستند بلکه بهترین گزینه
برای سالمت دنداناند.
به والدین توصیه میشود غذاهای جویدنی و سفت
را به کودکانشان بدهند و سعی کنند از غذاهای
فراور یشده و خرد کردن مواد غذایی به قطعات
کوچک خودداری کنند زیرا این کار فک و دندان
کودکان را ضعیف میکند.

مسواکتان را دستکم هر  3ماه یکبار عوض
کنید

هنگامی که موهای مسواک خمیده میشوند ،کارایی آن کمتر
میشود و مسواکهای فرسوده احتماال حاوی باکتریهای
دهانیاند و هر بار که مسواک میکنید ،دوباره آنها را به
دهان بازمیگردانید.
شما باید مسواکتان را تقریبا هر  3ماه یکبار عوض کنید.
مسواک زدن خیلی محکم هم مشکلآفرین است زیرا دندان
را خراش میدهد و به بافت لثه آسیب میرساند ،به طوری
که اتصال محکم لثه با دندان را از بین میبرد و راه را برای
عفونت و آسیب جدی لثه باز میکند.
بسیاری از تحقیقات نشان داده مسواکهای معمولی و
دستی به اندازه مسواکهای برقی موثرند اما ممکن است
مسواکهای برقی در تمیز کردن بین دندانها بهتر عمل
کنند و افراد سالمندتر ممکن است تمایل داشته باشند از
مسواک برقی استفاده کنند چون قدرت و مهارت دستشان
کاهش پیدا کرده است.
محل دستگیره مسواکهای برقی بزرگتر است و راحتتر
میتوان آن را در دست گرفت و حرکت خودکار آن،
مسواک زدن را سادهتر میکند.الزم نیست از مدلهای
لوکس و گرانقیمت برقی استفاده کنید ،یک مسواک باتریدار
ارزانقیمت هم کفایت میکند .در عین حال اگر درست
ی هم سالمت
مسواک کنید ،همان مسواک قدیمی دست 
دندانها را حفظ میکند.

مصرف غذاهای اسیدی و قندی را کمتر کنید

قند در دهان به حالت اسیدی تبدیل میشود و مینای
دندان را از بین میبرد.
میوههای اسیدی ،چای و قهوه از جمله موادی هستند که
مینای دندان را ضعیف میکنند .الزم نیست یکباره همه
این غذاها را کنار بگذارید.

علل بوی بد دهان

علتهای زیادی موجب ايجاد بوی نامطبوع دهان میشوند
که به طور عمده دو گروهاند؛
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شماره هفتصدوپنجاهوشش هفت تیـر نودونه

بهترین اصول تغذیه برای نوجوانان به بهانه «روز جهانی نوجوان»

به بهانه  13تیر ،روز جهانی
بیماریهای مشترک بین انسان و دام

رژیـم نـوجـوانـی

کووید 19-از حیوان خانگی
به انسان منتقل میشود؟

 2جوالی برابر با  11تیر در تقویم
سالمت به عنوان «روز جهانی
ترجمه:
ندا احمدلو
نوجوان» نامگذاری شده است.
یکی از اهداف نامگذاری این روز،
این است که والدین به سالمت نوجوانانشان اهمیت
بیشتری بدهند .وجود هر نوجوان سالم در جامعه به
معنای وجود افراد میانسال و سالمند سالمتر در جامعه
آینده است .ازجمله مهمترین مواردی که کنار شیوه
زندگیسالممانندورزشروزانهوخوابکافیمیتواند
سالمت نوجوانان را تضمین کند ،پیروی از الگوهای
غذایی سالمتمحور و منطبق با نیازهای تغذیهای بدن
نوجوانان است .از آنجایی که نوجوانان در سنین رشد
بهسر میبرند و تغذیه سالم میتواند نقشی کلیدی در
حفظ سالمت آنها ایفا کند ،در ادامه این مطلب در
صفحه «سفره سالم» این هفته با مهمترین توصیههای
تغذیهای برای این گروه سنی آشنا خواهید شد.

نوجوانان به کلسیم بیشتری نیاز دارند

کلسیم بهعنوان یک ماده غذایی ارزشمند میتواند
مستقیم بر حفظ سالمت استخوانها تاثیرگذار باشد.
زمانیکهنوجواناندرطولروزحداقل 1300میلیگرم
کلسیم دریافت میکنند ،میتوانند امیدوار باشند که
خطر ابتال به کاهش تراکم استخوانی ،پوکی استخوان
و پوسیدگی دندان در میانسالی و سالمندی را تا حدود
زیادی کاهش میدهند .توصیه متخصصان تغذیه به
تمامی افراد نوجوان برای تامین طبیعی این 1300
میلیگرم کلسیم در طول روز ،این است که روزانه
حداقل  3وعده لبنیات مصرف کنند .هر وعده لبنیات
شامل این موارد میشود؛ یک قوطی کبریت پنیر ،یک
پیاله ماست ،یک لیوان شیر یا دو لیوان دوغ کمنمک.
البته توصیه میشود کلسیم از طریق کمچربترین
انواع لبنیات دریافت شود و اگر قرار است بخشی
از کلسیم را خوراکیهایی مانند کشک تامین کنند،
حتما باید انواع بدون نمک آنها انتخاب شوند .کنار
لبنیات ،خوراکیهای دیگر غنیشده با کلسیم مانند
غالت صبحانه غنیشده یا آبپرتقال غنیشده هم
میتوانند برای دریافت کلسیم مناسب باشند .از طرف
دیگر ،سبزیهای برگ سبز تیره هم میتوانند تا حدی
(نه به اندازه لبنیات) تامینکننده کلسیم بدن نوجوانان
باشند .والدین باید به این نکته توجه کنند که اگر
ویتامین  Dکافی در رژیم غذایی نوجوان جا بگیرد،
میزان جذب کلسیم افزایش پیدا میکند .زمانی که
سطح کلسیم و ویتامین  Dدر بدن نوجوانان در حد
مطلوبی باشد ،عالوه بر رشد مناسب استخوانها و
پیشگیری از کوتاهی قد آنها ،سیستم ایمنی بدنشان
هم به اندازه کافی در برابر عوامل ویروسی و عفونی
مانند کروناویروس تقویت خواهد شد.

دختران نوجوان به آهن اضافی نیاز دارند

آهن بهعنوان نوعی ماده معدنی بسیار ارزشمند ،بخش
مهمی از گلبولهای قرمز خونی را تشکیل میدهد و
وجود آن برای حمل اکسیژن در بدن ضروری است.
از آنجایی که کافی بودن سطح آهن در بدن به افزایش
تمرکز در نوجوانان ،حفظ انرژی آنها و بهبود عملکرد
سیستم دفاعی بدنشان کمک میکند بسیار مهم است
که والدین به دریافت آهن کافی توجه ویژهای نشان
دهند .با توجه به اینکه دختران نوجوان در سنین 14
تا  18سالگی و بهدلیل رسیدن به سن بلوغ و تجربه
اولین دورههای عادتماهانه ممکن است با دفع آهن

متاسفانه نوجوانان بهدلیل خوشخوابی دوره
نوجوانی ترجیح میدهند که حتی برای 5
دقیقه هم که شده ،صبحها بیشتر بخوابند
و برای اینکه دیر به مدرسه نروند ،صبحانه
را حذف کنند .این کار عالوه بر اینکه باعث
کاهش تمرکز و افزایش خوابآلودگی آنان در
مدرسه میشود ،خطراتی مانند افزایش وزن
و اختالل در رشد قدی را هم بهدنبال دارد.
بنابراین اگر نوجوان شما چنین عادت نادرستی
دارد ،حتما صبحها نان او را گرم کنید تا بوی
نان اشتها به خوردن صبحانه را در نوجوان
تحریک کند .سپس برای او لقمه صبحانه
آماده کنید تا حتی اگر نتوانست همراه با شما
صبحانه میل کند ،این لقمه را بین راه یا قبل
از شروع کالس حتما مصرف کند
از بدن مواجه شوند ،بهتر است روزانه حداقل 15
میلیگرم آهن دریافت کنند .پسران نوجوان هم در
همین سن به دریافت  11میلیگرم آهن در طول
روز نیاز دارند .زمانی که میزان دریافت آهن در
بدن نوجوانان (خصوصا دختران نوجوان) کاهش
پیدا میکند ،آنها با افت انرژی شدید ،بیحالی
مزمن ،عدم تمرکز کافی برای درس خواندن و
حتی گاهی ازدستدادن صبوری و
آرامش مواجه میشوند .اگر
میخواهید نوجوان شما
آهن مناسبی را دریافت
کند ،بهتر است منابع
غذایی حاوی آهن را
همراه با منابع غذایی
حاوی ویتامین C
برایشان آماده کنید؛
یعنی کنار تمامی
غذاهای آنها ،حتما
مقداری آبلیموی تازه ،آب

مرکبات تازه یا ساالد سبزیهای تازه قرار دهید.
نوجوانان باید در طول روز حداقل بین  113تا 170
گرم از منابع حیوانی دریافت آهن استفاده کنند .این
منابعشاملانواعگوشتقرمز،مرغ،گوشتپرندگان،
ماهی و تخممرغ میشوند .ضمن اینکه نوجوانان
روزانه باید دریافت آهن گیاهی را هم در رژیم
غذایی خودشان داشته باشند .آهن گیاهی بهوفور
در انواع حبوبات ،انواع آجیلهای خام و سبزیجات
برگ سبز تیره مانند اسفناج ،نخود فرنگی و مارچوبه
یافتمیشود.بهعالوه،اینروزهامیتوانیدبهسادگی
نانهای غنیشده با آهن ،پاستاهای غنیشده با آهن یا
غالت صبحانه غنیشده با آهن را هم برای نوجوانان
تهیه و آماده مصرف کنید.

صبحانه نوجوانان بههیچوجه حذف نشود

متاسفانه نوجوانان بهدلیل خوشخوابی دوره
نوجوانی ترجیح میدهند حتی برای  5دقیقه هم
که شده ،صبحها بیشتر بخوابند و از آن طرف
برای اینکه دیر به مدرسه نروند ،صبحانه را حذف

کنند .این کار عالوه بر اینکه شدیدا باعث کاهش
تمرکز و افزایش خوابآلودگی آنها در مدرسه
میشود ،میتواند خطراتی مانند افزایش وزن و
اختالل در رشد قدی را هم بهدنبال داشته باشد.
بنابراین اگر نوجوان شما چنین عادت نادرستی
دارد ،حتما صبحها نان او را گرم کنید تا بوی نان
اشتها به خوردن صبحانه را در نوجوان تحریک
کند .سپس برای او لقمه صبحانه آماده کنید تا
حتی اگر نتوانست همراه با شما صبحانه میل کند،
این لقمه را بین راه یا قبل از شروع کالس حتما
مصرف کند .لقمه صبحانه نوجوان میتواند متشکل
از یک نوع نان سبوسدار همراه با تخممرغ ،پنیر
یا عسل و یک نوع از صیفیها مانند گوجهفرنگی
یا خیار و یک نوع از مغزها و دانههای خام مانند
بادام ،پسته ،گردو ،فندق ،کنجد ،تخمه کدو یا
تخمه آفتابگردان باشد .این لقمه بهتنهایی حجم
باالیی از ریزمغذیهای مورد نیاز بدن نوجوان در
وعده صبح را تامین میکند.
منبعWebMD :

به نوجوان درب
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احتمال ابتالی او به چاقی
وا
ضاف

ه
وزن،
با
عث
دفع
کل
سیم
و
آهن از بد
نش شود .پیامد این دفع هم چیزی جز
کوت
اهی
قد و افت عملکرد سیستم ایمنی بدن
نخواهد بود .زمانی که سیستم ایمنی
بدن افت کند ،نو
جوان در معرض ابتال به انواع بیمار 
یهای عفونی و ویروسی مانند
کروناویرو
س ،آنفلوآنزای شدید یا سرماخوردگ 
یهای شدید قرار میگیرد.

نکته قابل توجهی که در
دکتر آراسب
خصوص بیماریهای مشترک
دباغمقدم
دامپزشک و متخصص بین انسان و دام ،خصوصا
بهداشت مواد غذایی
کووید ،19-هرگز نباید از آن
غفلت کرد ،تغییر شیوه زندگی
انسانها و تاثیر این تغییر بر بروز بیماریهای نوپدید و بازپدید است.
منظور از بیماریهای بازپدید ،بیماریهایی هستند که مدتها در
جهان از بین رفته بودند اما دوباره و بهدلیل دخالت انسان در طبیعت
به چرخه زندگی بازگشتهاند .بیماریهای نوپدید هم به آن گروه از
بیماریها مانند کووید 19-گفته میشود که باز هم مستقیم با تغییر
شیوه زندگی انسانها ارتباط دارند .اگر بخواهیم کمی سادهتر در این
باره بگوییم ،تغییر تمایالت خوراکی انسان امروزی یا ورود بیشتر انسان
به محیطهای غیرشهری که قبال در اختیار حیوانات و حیات وحش
بوده ،باعث ورود چرخه بیماریهای جدیدی مانند کووید 19-به
جامعه جهانی این روزها شده است .اگر دقت کنید ،تمایل به مصرف
بعضی غذاها مانند همین سوپ خفاش یا ورود به طبیعتی که اساسا
انسان جایگاهی در آن نداشته ،عاقبتی جز ابتال به بیماریهایی مانند
کووید 19-را برای بشر بهدنبال نداشته است.
نکته دیگری که در روز جهانی بیماریهای مشترک بین انسان و دام
امسال ،توجه ویژهای را به خود جلب کرد ،بحث سالمت واحد است.
این بحث چند سال پیش مطرح شد و براساس آن مشخص شد که
انسان ،حیوان و محیطزیست ،همگی به یکدیگر وابسته هستند و عمال
رشتههایزیستپزشکی(پزشکی،دامپزشکی،پرستاری،محیطزیست
و غیره) به نوعی با همدیگر ارتباط دارند .براساس این تعریف ،دانش
نمیتواند قابل خطکشی باشد ،بهطوری که ما بگوییم در مرحله اول
دامپزشکی قرار میگیرد ،مرحله بعدی به داروسازی تعلق دارد یا
علم پزشکی از این دو جدا میشود .در بحث سالمت واحد ،محققان
دریافتهاندکههرگزنمیتوانانسان،حیوان،محیطزیستوعلوممرتبط
با آنها را از یکدیگر جدا کرد .در حال حاضر هم میبینیم که تحقیقات
جدید در مورد واکسن کووید 19-بهصورت عمدهای روی حیوانات
آزمایشگاهی صورت میگیرد و برای کشف فرمولهای دارویی جدید،
تیمهای مشترکی از پزشکان ،دامپزشکان ،داروسازان ،مسووالن علوم
آزمایشگاهی و ...با یکدیگر همکاری میکنند .درنهایت و براساس
بحث سالمت واحد ،باید این نکته را در نظر بگیریم که انسان امروزی
نمیتواند از حیوان و طبیعت دور بماند و کوچکترین تغییری که در
چرخه طبیعت یا زندگی حیوانات ایجاد میکند ،به شکل بیماریهای
نوپدید ،بازپدید یا بالیای طبیعی به زنجیره زندگی خودش برمیگردد.
بحث بسیار داغی که همزمان با شیوع کووید 19-در جوامع مختلف
مطرح و متاسفانه باعث شد که افراد بسیاری حیوانات خانگیشان را
رها کنند ،بحث مربوط به انتقالپذیری کووید 19-از حیوان به انسان
بود .خوشبختانه تاکنون هیچ موردی از انتقال کووید 19-از حیوان
به انسان به اثبات نرسیده است و پس از انتقال اولیه این ویروس از
خفاش یا مورچهخوار به انسان ،تمامی انتقالها از انسان به انسان بوده
است .از سوی دیگر ،چند مورد حیوان در گروه گربهسانان یا سگها
که به این ویروس آلوده شدهاند ،ویروس را از انسان یا همان صاحبان
خودشان گرفته بودند.
براساس توصیه سازمان جهانی بهداشت دام و سازمان جهانی بهداشت،
اگر فردی به کووید 19-مبتال میشود ،باید دوره قرنطینه  14روزه
را در مورد حیوان خانگیاش هم رعایت کند .ضمن اینکه براساس
توصیههای جدید ،تمامی افرادی که حیوان خانگی دارند ،باید یک
بار قبل از لمس حیوان و یک بار هم بعد از لمس حیوان ،دستهای
خودشان را با آب و صابون بشویند ،تا در صورت ناقل بودن باعث
بیماری حیوان خانگیشان نشوند.
آخرین نکته هم اینکه بههیچوجه با حیوان خانگی در تخت مشترک
نخوابید ،او را نبوسید و اجازه ندهید که او شما را بلیسد زیرا بعضی
عوامل میکروبی موجود در بدن حیوانات میتوانند بهمرور زمان با
میزبان جدید که همان انسان باشد ،تطابق پیدا کند و به انسان منتقل
شود .از آنجایی که تاکنون بیماری کووید 19-از طریق حیوان خانگی
به صاحبان آنها منتقل نشده است ،با رعایت دستورالعملهای بهداشتی
میتوانید همچنان از حیوانات خانگی خود مراقبت کنید.
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شماره هفتصدوپنجاهوشش هفت تیـر نودونه

هشدار دکتر وحید مفید رئیس مرکز رشد و نوآوری انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور

سرانه پایین لبنیات با افزایش قیمت آن پایینتر خواهد آمد!
تبعات اقتصادی کرونا در تمام دنیا شرایط کسب و کارها را تغییر داده
ولی با توجه به شرایط اقتصادی کشورها قبل از کرونا ،وضعیت متفاوت
مهدیه
آقازمانی
است .قرنطینه یکی -دو ماهه بسیاری از کسب و کارها را به تعطیلی
کشاند و حتی باعث کمبود مواد غذایی شد .در حالی که کشور ما قبل
از کرونا هم درگیر بحرانهای ارزی و تحریم بود و از سال گذشته یکی از دغدغههای
اصلی مردم گرانی روزانه مواد غذایی بود .با وجود آنکه در زمان اوج کرونا هم در کشور،

 :آقای دکتر! میدانید که باز هم لبنیات
گران شد و این گرانی بیشتر سبب میشود
که اقشار کمدرآمد جامعه توان خرید نداشته
باشند .آیا این قضیه تولید لبنیات را هم تحت
تاثیر قرار میدهد؟
ارتباطی بین میزان تولید و افزایش قیمت وجود
ندارد ،ممکن است افزایش قیمت باعث کاهش
مصرف شود.از آنجایی که درآمد خانوادهها ثابت
است ،وقتی اقالم مصرفی گرانتر میشود ،سفره
مردم کوچکتر میشود ولی این قضیه ارتباطی به
افزایش یا کاهش تولید ندارد و طبق گزارشهایی
که دامداران میدهند با توجه به افزایش قیمتها
در چند ماه اخیر ،تولید کم نشده است.
 :صحبت شما کامال درست است اما
وقتیمردملبنیاتکمترمصرفکنندوتولیدکننده
میزان تولیدش مانند قبل باشد ،ضرر نمیکند؟
به دلیل باال رفتن هزینهها در سال جاری ،قیمت
تمام شده شیر خام افزایش یافته و دامداران قیمت
را باال بردند و کارخانهها هم برای کاالهای اصلی
افزایشقیمتکمتریداشتندوقطعامجدداافزایش
قیمتخواهندداشت.اینقضیههمانطورکهگفتم
سبد خانوادهها را کوچکتر میکند اما با گران
شدن لبنیات امسال یک  10هزار تن شیر خشک
صادر شد و  10هزار تن دوم هم در حال صادر
شدن است .در حقیقت ،سر ریز شیری که مردم
مصرف نمیکنند ،تبدیل به شیر خشک میشود
و بعد صادر میشود.
 :همه میدانیم که مصرف لبنیات برای
سالمت بدن مفید است اما گاهی به دلیل تغییر
شرایط زندگی ،انتخابهای غذایی هم تحت
تاثیرقرارمیگیرد.لطفادرموردمهمترینتبعاتی
که پایین آمدن سرانه مصرف لبنیات میتواند در
بلندمدت ایجاد کند ،توضیح دهید.
به صورت کلی ،در برنامه سوم و چهارم توسعه به
بعد ،متوسط سرانه مصرف لبنیات  160کیلوگرم
برای هر ایرانی دیده شده بود ولی متاسفانه سرانه
مصرف ما در برخی آمارها میگوید که کمتر از
نصف این مقدار است و نسبت به سالهای قبل
که  90تا  95کیلوگرم بود در حال حاضر کمتر
شده و به  70کیلوگرم و ماکزیمم  80کیلوگرم
رسیده است .در تمام دنیا مصرف لبنیات به عنوان
یکی از شاخصهای سالمت و توسعه در نظر
گرفته میشود .ما تاکنون روند مناسبی را نداشتیم
و با این گرانی مصرف کمتر هم میشود.تبعات
این قضیه چه در نسل بچهها که باید نسل سالمی
داشته باشیم و چه برای بقیه گروههای سنی جامعه
کم نیست .شیر یکی از بهترین پروتئینهای منبع
حیوانی و بهترین منبع کلسیم است که کنار فسفر
میتواند در بدن جذب شود .تمام مواد مغذی که
در شیر وجود دارد ارزش تغذیهای باال دارند و
هیچ ماده غذایی جایگزین شیر نمیشود .شیر را با
هیچ پروتئین ارزان تری نمیشود ،جایگزین کرد.
اگرگوشتمصرفشود،بسیاریازآمینواسیدهای
ضروری بدن تامین میشود ولی به نسبت شیر
گرانتر است .بنابراین کاهش مصرف هم در
کودکان ما و هم در نوجوانان تاثیر منفی دارد.
حتی افرادی که در سنین جوانی هستند ،با کاهش
مصرفلبنیاتوقتیبهسنینباالترمیرسند،دچار
پوکیاستخوانوکمبودهایتغذیهایمیشوندکه
تمام اینها به نوعی هم فرد را گرفتار میکند و هم

دچار کمبود مواد غذایی نشدیم ،اما حاال باید بپذیریم که کرونا بحرانهای اقتصادی در
کشورمان را بیشتر کرده و افزایش چند باره قیمت مواد غذایی اساسی ،مردم را غافلگیر
کرده است .افزایش هزینه خورد و خوراک به ویژه مواد غذایی ضروری مانند لبنیات ،بدون
آنکه درآمدها افزایش یافته باشد ،نتیجهای جز ناامنی غذایی نخواهد داشت .لبنیات یکی از
 5گروه اصلی مواد غذایی است که مصرف آن ریزمغذیهای ضروری بدن را تامین میکند
و یکی از شاخصهای سالمت در هر کشوری است .متاسفانه ،سرانه مصرف لبنیات در

کشور ما یکسوم استانداردهای جهانی است .با این وضعیت سرانه و با افزایش قیمتها
که باز هم ادامه دارد ،چه راهی وجود دارد تا سرانه مصرف لبنیات پایینتر نیاید و اینکه این
شرایط تغذیهای چه تاثیرات بلندمدتی میتواند داشته باشد؟ این هفته در صفحه «دیدهبان
تغذیه» در این زمینه با دکتر وحید مفید رئیس مرکز رشد و نوآوری انستیتو تحقیقات تغذیه
و صنایع غذایی کشور و عضو هیأت علمی دانشکده تغذیه و علوم صنایع غذایی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی گفتوگو کردیم که در ادامه میخوانید.

کنار رعایت نکات
بهداشتی،بهترینراه
پیشگیری،تقویت
سیستم ایمنی بدن
است و در این راستا
یکی از گزینههای غذایی،مصرف
شیر و فرآوردههای لبنی است زیرا
در شیر الکتوفرین ،پروتئینها و
ایمونوگلوبینهایی را داریم که تقویت
کننده سیستم ایمنی هستند

سیستمبهداشتودرمانمملکت.مردمیکهشیوع
پوکی استخوان در آنها باال باشد ،با کوچکترین
اتفاقی،استخوانهایشاندچارشکستگیمیشود.
همچنین کمبود کلسیم باعث خراب شدن زود
هنگامدندانهاخواهدشدبنابراینکاهشمصرف
لبنیات عوارض دارد و مجموعه این عوارض بر
سیستم بهداشت و درمان هم فشار وارد میکند.
افرادیکهبایدبهرهوروفعالباشند،سیستمبهداشت
ودرمانبایدبرایدرمانشانهزینههنگفتیبپردازد.
در بسیاری از کشورهای دنیا بیمهها هم در این
زمینه کمک میکنند زیرا غذایی مثل شیر و لبنیات
را اگر حمایتهایی وجود داشته باشد که مردم
بتوانند مصرف کنند ،بیمهها هم مبالغ کمتری برای
درمان میپردازند .البته در ایران متاسفانه بیمهها
در این زمینه وارد نمیشوند.
 :به اعتقاد شما چگونه میتوان با توجه
به شرایط اقتصادی که کشور ما دارد ،این سرانه
پایین را حداقل حفظ کرد تا پایینتر نرود؟
اگر بگویم یارانهای درنظر بگیریم و برای عموم
مردم شیر و لبنیات ارزان برسانیم که امرینشدنی
است ولی ما میتوانیم حمایتها و یارانهها را
هدفمند کنیم.به نظرم در دو گروه از مردم میتوان

این کار را انجام دهیم .گروه اول بچهها هستند که
همان راهاندازی شیر مدرسه کمککننده خواهد
بود تا شیر ارزان و با کیفیت دریافت کنند .گروه
دوم شناسایی افراد آسیبپذیری که تمکن مالی
ندارند .من شنیدم در کشورهای توسعه یافتهتر
برای افرادی که نیاز غذایی خاص دارند ،در قالب
سبدها و بنهای حمایتی به گروههای آسیبپذیر،
مواد غذایی میدهند .بنابرابن اگر کمیته امداد و
بهزیستی از برخی از خانوادهها حمایت میکند،
فکری به حال وضعیت غذایی آنها داشته باشد و
فر آوردههای غذایی را در حمایتهای مالی باید
بگنجانیم .در بررسیهایی که انجام شده درصدی
از جامعه هم به دلیل عدم اطالع کامل از خواص
شیر گاهی ،مصرف شیر را با مواد غذایی ناسالم
مثل نوشیدنیهای شیرین جایگزین میکنند .مثال
به جای اینکه به فرزنداشان میانوعده شیر و کیک
بدهند،شیر را با نوشیدنیهایی که قند باالتری
دارد ،جایگزین میکنند.بنابراین با فرهنگ سازی
وآموزش باید سواد تغذیهای را باال برود تا مردم
انتخاب اصلح داشته باشند.
متاسفانهبرنامهشیرمدرسههمانطورکهمیدانیدبه
خوبی اجرایی نشد.حتی یک سال آن را به مزایده

گذاشتند و آخر هم به جایی نرسیده که هر سال
به بچهها شیر داده شود!
در سالهای اخیر اینگونه بوده و اال اگر به
سابقه شیر مدرسه در  17سال گذشته نگاه کنید،
ایران بزرگترین شیر مدرسه دنیا را داشت و من
خاطرمهستکهیکتقدیرنامهازطرففدراسیون
بینالمللی شیر به ایران داده شد.این تقدیرنامه به
عنوان بزرگترین شیر مدرسه دنیا که بیشترین
تعداد شیر به بچهها توزیع میشد،اهدا شد .بعد
از آن سالها از سال  84و  85کمکم جمع شد
وشیر مدرسه به مناقصه گذاشته شد .در حالی که
سالمت بچهها و دانشآموزان با مناقصه و چنین
اقداماتی به خطر میافتد.
 :یک مساله مهم سالمت لبنیات سنتی
است،همانطور که میدانید تولیدکنندگان
لبنیات سنتی روز به روز بیشتر میشود و این
یعنیاقبالمردمبهاینلبنیاتبیشتراست.شایعاتی
کهدرموردلبنیاتصنعتیبیانمیشودمثلوجود
وایتکس در آن یا سطح باالی آفالتوکسین هم
در باور مردم خیلی تاثیرگذار است.آیا میتوان
این باورها را به راحتی اصالح کرد؟
من در مورد این شایعات صحبت کنم شاید

بسیاریازباورهاینادرستتغییرکند.منتجربهای
که در سازمان غذا و دارو داشتم و چه در زمان
تدریس در دانشگاه هیچ گزارش مستندی مبنی بر
اینکه وایتکس در شیر و فراوردههای لبنی وجود
دارد،دریافت نکردم .متاسفانه یک گزارشی از یک
فرد غیرمطلع بیان شده و هنوز هم این گفته از یاد
مردم نرفته است .در مورد آفالتوکسین هم طی
کارهای تحقیقاتی بررسی شده بود که مقاالت
سطحآفالتوکسینرابااستانداردهایاروپامقایسه
کرده بودند .استانداردی که کدکس و آمریکا دارد
 500پیپیبی را برای آفالتوکسین مجاز میداند.
برای اتحادیه اروپا 50پیپیبی در نظر گرفته شده.
استاندارد ما 100پیپیبی است یعنی از استاندارد
اروپا بیشتر است ولی یکپنجم استاندارد کدکس
است .در آن مقاالتی که اشاره شد با استاندارد
اروپا سنجیده بودند و حدی که مشخص میشود
یکی از عوامل مهم میزان سرانه مصرف است.
در اتحادیه اروپا ما کشورهایی را داریم که سرانه
مصرفشان  4برابر ماست در حالی که در ایران با
وجود سرانه پایین استاندارد ما  2برابر اروپاست.
در صورتی که بررسیهای کدکس نشان داده تا
 500پیپیبی اشکالی ندارد.
 :در هر صورت در هر صنفی تخلفاتی
وجود دارد ولی نمیتوان به همه صنف نسبت
داد .اما در مورد لبنیات سنتی که اکثرا نظارتی
بر آن نیست،تخلفات کمتر گزارش و رسانهای
میشود .درست است؟
بله،مساله دیگر این است که لبنیات سنتی
شناسنامهایندارندوهیچزمانیصحبتیازتخلفات
آنهانمیشود.درصورتیکهبررسیهاییکهانجام
شده از سوی وزات بهداشت در سطح عرضه

از زمان شیوع کرونا تولید لبنیات پروبیوتیک بیشتر شده و حتی بستنی پروبیوتیک هم تولید شده است .آیا این قضیه جنبه
تبلیغاتی از سوی تولیدکنندگان ندارد؟
تولیدکنندهها که همیشه تبلیغاتشان را دارند ولی محصوالت پرو بیوتیکی که از لبنیات کارخانهای یا برندهای معروف در بازار
موجود است ،کنترلهای الزم بر آن انجام شده و بسیار مفید هستند .من توصیه میکنم دو نکته را در هنگام خرید محصوالت
پروبیوتیک در نظر داشته باشد .اول آنکه روی هر بسته تعداد باکتریهای زنده ذکر شده باشد.براساس استاندارد ملی کشور ما حداقل
 10به توان  6در هر میلی لیتر محصول ،باکتری پروبیوتیک باید وجود داشته باشد .دوم آنکه نوع میکروب پروبیوتیک به کار برده شده باید
ذکر شود.برخی تولید کنندهها این مورد را رعایت نمیکنند .مصرف کنندهها خودشان باید بهترین ناظران باشند و به این نکتهها توجه کنند .باید
بدانیم روند فروش و تولید محصوالت پروبیوتیک در دنیا به صورت لگاریتمی باال میرود و همزمان با شیوع کرونا مصرفش در دنیا باال رفته است.

بیشترینآلودگیهاازلبنیاتسنتیبودومردمنباید
فریب بخورند .لبنیات صنعتی توسط دو سازمان
غذا و دارو و ملی استاندارد کنترل میشود و هم در
کارخانه و هم در بازار کنترل میشوند .توصیه ما
این است که مردم مواد غذایی را بخرند که کنترل
شده باشد .نکته دیگر این است که شیر خامی که
وارد کارخانه میشود باید آزمایش شده باشد و
اگرمطابقاستانداردنباشد،برگشتمیخوردودر
بیشترمواقعجذبلبنیاتسنتیمیشود،درصورتی
که متاسفانه مردم لبنیات سنتی را معادل محصول
سالم میدانند .آنقدر تعداد عرضهکنندگان لبنیات
سنتی زیاد است ،نظارت بر آنها سخت است به
ویژهبااینجمعیتکارشناسانبهداشت.درحالی
که کل کارخانههای تولیدکننده لبنیات صنعتی ،به
هزار عدد هم نمیرسد و  80درصد بازار دست
چند برند معتبر است که دهها کارشناس کنترل
کیفیت دارند و امکان خطا در آنها پایین است.
در حالی که در یکی از استانهای اطراف تهران،
تعدادلبنیاتسنتی 2-3هزارعددبودهکهنمیتوان
ماده اولیه و محصولشان را به راحتی کنترل کرد.
 :قبول دارید که وزارت بهداشت در
زمینه اطالع رسانی در مورد محصول سالم و
ناسالم پررنگ و تاثیرگذار نیست و معموال
یک تخلفی رسانهای میشود و بعد وزارت
بهداشت در مورد آن اطالعرسانی میکند.این
قضیه در اعتماد مردم بر دستگاههای نظارتی
تاثیر نمیگذارد؟
بله من هم حرف شما را قبول دارم .ما اگر مردم
را به خوبی آگاه کنیم ،مردم کنترلگرهای خوبی
میشوند.اگر مردم خودشان برای انتخاب شان
اطالعات داشته باشند ،نیازی به ناظر ندارند و
در آن صورت مردم محصول ناسالم را نمیخرند.
رسانهها به ویژه صدا و سیما باید اطالعات کافی
در اختیار مردم بگذارند .ما در راهنمایی و رانندگی
همیار پلیس تربیت کردیم ،چه اشکالی دارد که
همیار تغذیه و بهداشت داشته باشیم.
 :با توجه به شرایط کرونایی ایجاد
شده و افزایش قیمتها چه توصیهای به مردم
در مورد مصرف لبنیات دارید؟
در کنار رعایت نکات بهداشتی ،بهترین راه
پیشگیری ،تقویت سیستم ایمنی بدن است و
در این راستا یکی از گزینههای غذایی،مصرف
شیر و فراوردههای لبنی است زیرا در شیر
الکتوفرین ،پروتئینها و ایمونوگلوبینهایی را
داریم که تقویتکننده سیستم ایمنی هستند.
همچنین محصوالت پروبیوتیک که در دنیا
ثابت شده بهترین مواد غذایی برای رشد این
میکرو ارگانیسمها ،لبنیات است که یکی از
عوامل افزایش سیستم ایمنی هستند .عالوه
بر آن ،دولت مردان و حاکمیت باید
حمایت از خانوارهای کم در آمد
را به سمتی ببرند که در جهت
سالمتشان باشد .یک سنت
دیرینه وجود دارد که در سبد
غذایی حمایتی روغن و قند و شکر
گذاشته میشود،درصورتی که باید مواد
مغذی در اولویت باشند .برای این زمان کرونا
بهتر است در مدارس و دانشگاهها شیر در
اختیار کودکان و جوانان بگذاریم حتی در
ادارات به کارمندان شیر داده شود.

پروردگار را حمد و سپاس میگوییم که با حمایت و یاری نیکمردمانی از سراسر ایرانمان  45سال است که توانستهایم میزبان  3هزار نفر (سالمند ،معلول ،بیماران اماس و ضایعه نخاعی و کودکان معلول
ذهنی و اوتیسم) باشیم و کهریزک را خانهای بسازیم برای زندگی ،نه زنده ماندن .با توجه به نیاز ضروری بخش کودکان به پوشک اکنون از شما سرور ارجمند خواهانیم با درخواست کمک نقدی مبلغ 300،000،000
ریال هزینه خرید ( 3تن برنج جهت نیاز  3ماه و  1/5تن مرغ جهت نیاز  1ماه) ،در حد مقدورات و صالحدید ما را در این مسیر انساندوستانه یاری نمایید .ضمنا به استناد بخشنامه  172کمک به آسایشگاه کهریزک
جزو هزینههای قابلقبول است و از درآمد مشمول مالیات کسر میشود .پیشاپیش از بذل توجه شما نیکوکار بزرگوار سپاسگزاری مینماییم و برایتان از درگاه ایزد منان طلب خیر و سالمت داریم.

مسوول هماهنگی :خانم بختیاری تلفن 02632400760 :همراه09197216577 :
شماره کارت توسعه تعاون موسسه 5029087000233695 :به نام آسایشگاه خیریه کهریزک
نشانی :کرج ،محمدشهر ،خیابان گلستانک ،ابتدای خیابان صاحبالزمان(عج) کدپستی3185946781 :
تلفن 026 -36309171 -80 :فاکس 026 -36301859 :نشانی اینترنتیwww.k a h rizak.com :
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شماره هفتصدوپنجاهوشش هفت تیـر 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 میترا فیروزبخت
باحضوردکترمیترازراتیمتخصصتغذیه،دکترآسیهالفتبخش
جراح سینه و دکتر اعظمالسادات موسوی متخصص زنان  

دکتر آسیه الفت بخش /مدیر گروه
پژوهشهای بالینی و عضو هیات علمی دانشگاه

کاهشوزن12کیلوگرمی
بعد از شیمیدرمانی
شایعترین سرطان زنانه ،سرطان پستان است و عوامل خطر ابتال ،چاقی و بیتحرکی
و رژیم غذایی پرچرب نقش پررنگتری دارند .البته این بدان معنا نیست که هر
مهدیه
آقازمانی
زنی که رژیم غذایی پرچرب داشته باشد و کمتحرک باشد ،احتمال ابتالی بیشتری
به سرطان پستان دارد .نکته مهم این است که اگر خانمی چاق باشد و سایر عوامل
خطر ابتال به سرطان پستان را داشته باشد ،نسبت به خانمیکه تناسب اندام دارد ،احتمال ابتالی
بیشتری به سرطان پستان خواهد داشت .این درحالی است که چاقی تقریبا در بیشتر سرطانها عامل
خطر مشترک است .حتی درمانهای سرطان هم زمانی که فرد وزنش را پایین میآورد ،نتیجه بهتر و
عوارض کمتری دارد .خانم میترا فیروزبخت نیز از آن افرادی است که بعد از شیمیدرمانی و بهبود
سرطان پستان ،با کاهش وزن توانسته سالمتش را مجددا به دست بیاورد.

خانم فیروزبخت که طی  7ماه  12کیلوگرم کاهش وزن داشته ،میگوید:

به من گفتند اگر وزنت را کم نکنی ،امکان عود بیماری وجود دارد!
 :خانم فیروزبخت! لطفا برایمان توضیح دهید که چه زمانی
تصمیم گرفتید وزنتان را کم کنید؟
من  2سال پیش متوجه شدم یک توده در سینهام دارم و مجبور شدم جراحی
کنم و بعد هم شیمیدرمانی و پرتودرمانی انجام دادم .وقتی پرتودرمانی شدم
دکتر انکولوژیستم گفت وزنت باالست باید وزنت را پایین بیاوری .دکترم
گفت چون هورمون مثبت هستی ،بدنت هورمون استروژن تولید میکند
و وقتی وزنت باال برود ،استروژن بیشتر تولید میکند و امکان عود مجدد
بیماری وجود دارد.
 :وزن شما بعد از شیمیدرمانی باال رفت یا قبل از بیماری هم
اضافه ورن داشتید؟
من همیشه وزنم بین  79تا  80کیلوگرم بود و چربی شکمی هم داشتم .بعد
از شیمیدرمانی همان  80کیلوگرم شده بودم.
 :چطور وزنتان را کاهش دادید؟
من توانستم در عرض  7ماه  12کیلوگرم از وزنم را کم کنم ولی اصال اذیت
نشدم .من در این چند ماه حداقل چربی را مصرف کردم زیرا کبد چرب
هم داشتم و بعد از شیمیدرمانی کبد چربم به درجه  3رسیده بود ولی در
حال حاضر که وزنم را کم کردم ،کبد چربم درمان شده است.
 :متخصص تغذیه چه رژیم غذایی برای شما تجویز کرده بود؟
رژیم من رژیم بدون چربی است و من فقط از روغن زیتون به مقدار بسیار کم
استفاده میکنم .برای سرخ کردن هر ماده غذایی فقط با یک قاشق روغن ،آن
را تفت میدهم .قبل از رژیم من پرهیز غذایی نداشتم و تقریبا غذاهای چرب

میخوردم .حتی روغن حیوانی هم میخوردم .البته پیادهروی هم میکردم
ولی وزنم همیشه از  79کیلوگرم پایین نمیآمد .رژیم من به این صورت بود
که در وعده صبحانه در ماه اول 3 ،تا نان تست و قوطی کبریت پنیر همراه با
خیار و گوجه یا یک روز مربا داشتم .عسل  3روز در هفته ،تخممرغ هم در
رژیمم داشتم .از حبوبات دررژیم من به ویژه برای وعده ناهار و شام زیاد
گنجانده شده بود .مثال شام سوپ با فیله مرغ داشتم و از کینوا هم در رژیم
استفاده میکردم .فلفل دلمهای رنگی ،میوههای رنگی ،هویج ،کرفس هم در
رژیم من گنجانده شده بود .چون این میوهها آنتیاکسیدان دارند برای من
که سرطان داشتم ،بسیار مفید بود .ناهار  6قاشق غذاخوری برنج با ماهی
و ساالد سبزیجات قبل از غذا میخوردم .از ماه دوم  8قاشق برنجم به 6
قاشق میرسید .متخصص تغذیه به من تاکید کردند ،ماهی باید در رژیمم
باشد .سویا و کنجد هم برای من با توجه به اینکه هورمون مثبت هستم،
مناسب نیست .هفتهای دو بار خورش داشتم ،شبها یا سوپ یا خوراک
لوبیا سبز میخوردم .میانوعده هم مغزهایی مثل بادام و پسته داشتم و اگر
گرسنه میشدم میتوانستم یک نان تست با خیار و گوجهفرنگی بخورم.
 :با توجه به شرایط جسمی که داشتید ،هنگام رژیم مشکلی
برایتان ایجاد نشد؟
نه ،دچار تهوع و سرگیجه نشدم و عوارض دیگری برایم ایجاد نشد.
 :داروی خاصی هم مصرف میکنید؟
به دلیل بیماری که داشتم ،در حال حاضر داروی تاموکسیفن مصرف میکنم
که چاقکننده است .در بیشتر افرادی که این دارو را مصرف میکنند ،وزن

باال میرود .قبل از شروع رژیم ،وزنم باال رفته بود و پاهایم درد میکرد و
استخوان درد داشتم و بعد از شیمیدرمانی پف داشتم.
 :آیا روند کاهش وزنتان همچنان ادامه دارد یا رژیم تثبیت
دریافت کردید؟
من این ماه رژیم تثبیت میگیرم ولی باید بگویم که مهمتر از کاهش وزنم
این بود که متخصص تغذیه در من انگیزه ایجاد کردند .من قبل از ابتال به
سرطان ،کیک ،شیرینی و نان میپختم و با کافیشاپها کار میکردم .ولی
بعد از سرطان پزشکم گفت من تا یک سال نباید کار کنم .ولی دکتر زراتی
در من انگیزه ایجاد کرد و من دوباره برای کار انگیزه پیدا کردم و نان تولید
میکنم ،آشپزی میکنم و سرگرم شدم .من پشتیبان داشتم و پشتیبانم در طول
شبانه روز هر زمان سوالی داشتم پاسخگو بودند .این پشتیبانی و حمایت
در من تاثیر مثبت داش  6ماه یکبار باید سینههایم بررسی شود .خیلی از
زنانی که با من همدرد بودند هم داروهای هورمونی برای درمان ناباروری
مصرف کرده بودند.
 :در حال حاضر داروهای درمان ناباروری مصرف نمیکنید؟
نه دیگر نباید مصرف کنم زیرا پزشکم دیگر اجازه ندادند و من بسیار
ناراحت هستم که چرا متخصص زنان به من نگفت باید سینههایم بررسی
شود .البته من فقط سینه چپم درگیر شده بود و فقط توده را برداشتند و
نیازی به برداشتن سینه نبود.
 :فعالیت بدنی طی رژیم داشتید؟
بله ،به من توصیه شد که روزی 30دقیقه پیادهروی داشته باشم.

تاکید دکتر میترا زراتی به سوژه «میزگرد تغذیه»:

افرادی که شیمیدرمانی میکنند باید حتما مشاور تغذیه داشته باشند
در بدن استروژن بسازیم یک آنزیم روی کلسترولمان
اثر میکند به اسم آنزیم آروماتاز که برخی از داروها
این آنزیم را مهار میکنند و مانع از تبدیل کلسترول به
استروژن میشوند .یکی از این داروها تاموکسیفن است
ولی متاسفانه دو عارضه دارد؛ یکی میتواند سوخت
و ساز را کم کند و منجر به افزایش وزن شود و دوم
میتواند منجر به تحلیل عضالنی شود و نیاز به یک
برنامه غذایی است که محدودیت مصرف نشاسته و
چربیها و مصرف مقادیر کافی پروتئین دارد تا عوارض
دارو کمتر شود.
 :یکی از نکات مهم در کاهش وزن ایجاد
انگیزه در افراد است به ویژه فردی که بیماری سختی
را پشت سر گذاشته درحالی که برخی متخصصان
تغذیه با بیمار ارتباط برقرار نمیکنند .انگیزه را چطور
میتوان برای چنین افرادی ایجاد کرد؟
یکی از مهمترین نکاتی که در موفقیت و اجرای یک رژیم
غذایی نقش دارد ،انگیزه و هدف فرد است .انگیزه خانم
فیروزبخت ،پیشگیری از عود مجدد بیماری بود .ایشان
میدانستند که چون سطح استروژن در بدنشان باالست
اگر چاق بمانند بیماری شان ممکن است برگردد .اولین
انگیزه برای ایشان ،امید به حیات بعد از یک درمان سخت
سرطان است .برای خانم فیروزبخت پشتیبانی در نظر
گرفته شد که با ایشان در فضای مجازی در ارتباط بود و
وضعیت فرد را پیگیری میکرد .برای من سواالت بیمار
را میفرستادند و من پاسخ میدادم.در حقیقت به افراد
هم پیگیریهای مداومشان و هم هدفشان انگیزه میدهد.
 :خانم فیروزبخت مبتال به کبد چرب هم
بودند و با کاهش وزن کبد چربشان درمان شد .آیا
کبد چرب در افرادی که چاق هستند ،ایجاد میشود
و درمانش کاهش وزن است؟

یکی از موارد مهم در درمان کبد
چرب کاهش وزن تدریجی است.
در افرادی که سابقه سرطان
دارند یا فردی که کبد چرب دارد،
ما هرگز توصیه نمیکنیم بیش از
 4تا  5کیلو کاهش وزن در ماه داشته باشد .چون
این قضیه منجر به آزادسازی چربی و کلسترول
از بافت چربی شود و دوباره در کبد رسوب کنند
و کبد را چرب کنند .حتی استروژنی که از بافت
چربی آزاد میشود ،مقدارش در خون به دنبال
کاهش وزن ناگهانی بیشتر میشود .بنابراین برای
خانم فیروزبخت آموزش دادیم که وزن شان را
به تدریج کم کنند و ورزش کنند

یکی از موارد مهم در درمان کبد چرب کاهش وزن
تدریجی است .در افرادی که سابقه سرطان دارند یا فردی
که کبد چرب دارد ،ما هرگز توصیه نمیکنیم بیش از
 4تا  5کیلو کاهش وزن در ماه داشته باشد .چون این
قضیه منجر به آزاد سازی چربی و کلسترول از بافت
چربی شود و دوباره در کبد رسوب کنند و کبد را چرب
کنند .حتی استروژنی که از بافت چربی آزاد میشود،
مقدارش در خون به دنبال کاهش وزن ناگهانی بیشتر
میشود .بنابراین به خانم فیروزبخت آموزش دادیم که
وزنشان را به تدریج کم کنند و ورزش کنند .با کاهش
وزن چربیهای ذخیرهشده در کبد شروع به سوختن
کرد .در دنیا توصیه میشود اصالح شیوه زندگی ،نوع
مواد غذایی و مقدار غذا و تنظیم وزن و فعالیت بدنی
در درمان کبد چرب نقش دارد.
 :افرادی که شیمیدرمانی میکنند عوارضی

بینعواملشناختهشدهابتالبهسرطانپستان،
عامل تغذیه و چاقی اهمیت زیادی دارد و
رژیم غذایی پرچرب یکی از عوامل خطر
است.اگربخواهیمتوصیهایبرایپیشگیری
از سرطان پستان داشته باشم ،رعایت رژیم
غذایی مناسب کمچربی و داشتن فعالیت
فیزیکی روزانه وهفتگی بسیار حائز اهمیت
است .در این رژیم غذایی توصیه میشود
غذاهای کمچرب و کمکالری مصرف شود
که افزایش وزن و چاقی اتفاق نیفتد.
در برخی مواقع بیماران تصور میکنند به
یک دلیل سرطان گرفتند،به طور مثال در
مورد خانم فیروزبخت تنها به دلیل مصرف
هورمون ،سرطان ایجاد نشده و ایشان عامل
خطر چاقی را هم داشتند .نکته دیگر اینکه
هنوزثابتنشدهک هآیویافاحتمالابتالبه
سرطان پستان را افزایش دهد ولی برخی از
مطالعاتنشاندادندخانمهاییکهچندنوبت
آیویاف شدند به دلیل اینکه چند نوبت
هورموندریافتکردند،احتمالابتالیشانبه
سرطان پستان افزایش پیدا کرده است .گفته
شده افرادی که بیش از  4یا  5دفع ه آیویاف
شدن احتمال ابتالیشان افزایش پیدا میکند.
بنابراین باید در نظر داشته باشم که سرطان
پستان مانند ظرفی است که باید چند تا عامل
در آن باشد تا باعث شوند فرد مبتال شود.
ممکناستهرفردبهطورژنتیکیاستعدادی
برای ابتال داشته باشد ،یکسری عوامل دیگر
به آن اضافه میشوند و باعث میشود ،فرد
مبتال شود .مثال خانم فیروزبخت هم عامل
چاقی دارد و هم هورمون استفاده کردند.
پروتکلدرمانیایناستکهافرادیکهدرمان
ناباروری میشوند باید در بدو شروع درمان
ناباروری یک سونوگرافی سینه انجام دهند
و اگر باالی  40سال باشد ماموگرافی انجام
میشود .اگر در این آزمایشات فرد مشکلی
نداشته باشد میتواند معاینات همیشگی را
داشته باشد و حداقل سالی یکبار سینههایش
بررسی شود ولی اگر سونوگرافی اول تعداد
زیادیکیستوجودداشتهیاتودهخوشخیم
در سینه باشد باید  6ماه یکبار بررسی شوند.
موضوع دیگر این است که بیش از 70
درصد مبتالیان به سرطان پستان  ،هورمون
مثبت هستند .اتفاقا برای بیماران هورمون
مثبت بودن خوب است .بعدا به صورت
مداوم میتوانند داروهایی مثل تاموکسیفن
مصرف کنند .ما سرطانهای پستان هومون
مثبت را به هورمون منفی ترجیح میدهیم
چون درمان هورمونی میتوانند داشته باشند
واین احتمال را دارند که از درمانهای
هورمونی هم استفاده کنند.
نگاه متخصص زنان

نگاه متخصص تغذیه

 :خانم فیروزبخت گفتند که رژیم بدون چربی
برایشان تجویز کردید .لطفا در مورد این رژیم توضیح
دهید و بگویید افرادی که سرطان پستان داشتند و
هورمون مثبت هستند در رژیم شان چه نکاتی باید
رعایت شود.
رژیم بدون چربی نبوده ولی رژیم محدود از چربیهای
اشباع و منابع استروژن برای خانم فیروزبخت در نظر
گرفته شد .در افرادی که سرطان پستان دارند به ویژه
سرطان پستان وابسته به هورمون ،به این نکته باید توجه
کنیم که یک سری از مواد غذایی میتوانند کلسترول را
باال ببرند و خودشان حاوی استروژن هستند .این مواد
غذایی باید محدود مصرف شود به عنوان مثال گوشت
قرمز به دلیل دارا بودن مقادیر زیادی چربی ،استروژن و
کلسترول دارد و میتواند کلسترول را باال ببرد .همچنین
روغنهای جامد کلسترول خون را باال میبرند و چون
هورمون استروژن در بدن از کلسترول ساخته میشود،
هر گاه کلسترول فرد به دنبال دریافت غذاهای حاوی
کلسترل افزایش پیدا کند و منجر به تولید استروژن
در بدن میشود .به عالوه اینکه چربیها افراد را چاق
میکنند و ما از بافت چربی هم ترشح هورمون استروژن
را داریم .افرادی که چاق هستند با حذف مواد غذایی
حاوی استروژن باز هم در بدنشان استروژن تولید میشود
و کاهش وزن به کمک این افراد میآید.
:خانمفیروزبختدارویتاموکسیفنمصرف
میکنند که چاقکننده است ،در حالی که وزنشان
کم شده است .به نظر شما ،چگونه چنین حالتی
اتفاق میافتد؟
افرادی که سرطان وابسته به هورمون دارند مثل سرطان
پستان باید داروهایی استفاده کنند که تولید و ساخت
استروژن از کلسترول را مهار میکند .ما وقتی میخواهیم

نگاه جراح سینه

چاقی و رژیم پرچرب
عوامل خطر برای
سرطانپستانهستند

سراغشان میآید .مثال پادرد و کمر درد یا اندامشان
پف میکند .آیا رژیم غذایی یا ورزشهایی میتواند
به کاهش عوارض این خانم کمک کند؟
هرگاه وزن در بدن افزایش پیدا میکند ،التهاب در بدن
بیشتر میشود ،موادی که التهاب زا هستند ،میتوانند در
مفاصل و عضالت ما بنشینند و در آن منطقه ایجاد التهاب
و درد کنند .وقتی فرد وزنش را کم کند میزان التهاب
در بدنش کم میشود و خیلی از مشکالت عضالنی و
مفصلی کم خواهدشد .به عالوه در طول شیمیدرمانی
همه افراد نیازمند مشاوره تغذیه هستند و اگر فردی
مشاوره نگیرد ،پروتئینهای بدنش را از دست میدهد
و عضالتش تحلیل میرود .دچار خستگی مزمن میشود
و حتی افزایش تجمع چربی در نقاط مختلف بدن
میشود .مثال در طول شیمیدرمانی عوارضی مثل تهوع
و استفراغ و ایجاد میشود و باید رژیم غذایی حاوی
درشتمغذی زیاد باشد.
 :به عنوان سوال آخر افرادی که قصد دارند
وزنشان را کم کنند و شرایطی مانند خانم فیروزبخت
دارند ،با توجه به شرایط کرونایی ایجاد شده ،چه
نکاتی را باید مد نظر داشته باشند؟
افرادی که سابقه سرطان داشتند و افرادی که چاق
هستند یا افرادی که مشکالت قلبی-عروقی ،کلیوی و
دیابت دارند ،به تناسب دارویی که مصرف میکنند،
سیستم ایمنیشان ضعیف است .تجمع چربی در بدن
سیستم ایمنی را ضعیف میکند و افراد چاق استعداد
بیشتری برای ابتال به بیماریهای ویروسی و باکتریایی
مثل کرونا دارند .متاسفانه افرادی که چاق هستند ،روند
درمانشان سختتر میشود .نکته مهم این است که تغذیه
به تقویت سیستم ایمنی و کنترل وزن کمک میکند و
خطر ابتال به کرونا را کاهش میدهد.

طوالنیمدتاز
داروهایناباروری
استفادهنکنید
دکتر اعظمالسادات موسوی/رئیس
انجمن متخصصان زنان و مامایی ایران

در افرادی که داروهای ناباروری استفاده
میکنند ،باید سابقه خانوادگی شان برای
سرطان پستان پرسیده شود .افرادی که
باالی  35سال دارند ،سیگاری یا چاق
هستند یا در خانواده درجه یک سابقه
سرطان دارند به ِویژه در سنین جوانی
دارند ،افرادی که بارداری اول بعد از 35
سالگی بوده ،احتمال سرطان پستان در آنها
بیشتر است .ممکن است احتمال ابتال با
داروهای ناباروری بیشتر خودش را نشان
دهد .بنابراین پزشک با گرفتن سابقه
بیماریها و استفاده از داروهای ناباروری،
سطح هورمون و استروژن را باال میبرند.
سرطانهایی که وابسته به هورمون هستند،
زودتربروزمیکندوشایعتراست.بنابراین،
توصیه میشود بدون وقفه و طوالنیمدت
(بیش از  6ماه) از این داروها استفاده نشود.
استفاده از داروها برای مدت کوتاه و با
فاصله ایجاد مشکل نخواهد کرد .در واقع
شرایط فرد مهمتر از خود دارو است و
دارو برای افرادی که استعداد ابتال دارند،
میتواند احتمال را باال برد .استرس ،چاقی،
رژیم غذایی پرچرب ،عدم چرخه منظم
خواب شبانه هم از عوامل خطر ابتال به
سرطان پستان هستند .خود چاقی احتمال
بارداری را کم و عوارض بارداری را باال
میبرد بنابراین قبل از درمان ناباروری بهتر
است خانمها کاهش وزن داشته باشند ،در
این صورت شاید نیازی به درمانهای
تکمیلی نباشد.
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شماره هفتصدوپنجاهوشش هفت تیـر نودونه
د

به مناسبت  7تیر؛ روز مشاوره و آزمایش HIV

عالئم مانند تورم غدد لنفاوی،
کاهش وزن ،تب ،اسهال و
سرفه بروز پیدا میکند .در
صورت عدم دسترسی
به درمان ،بیماری به
مراحل وخیم میرسد
و فرد مستعد ابتال به سل،
مننژیت ،عفونتهای
باکتریایی شدید یا برخی
سرطانها میشود.

ویروسایدز()HIV
ترجمه:
سادات یا نقص ایمنی
مریم
اکتسابی انسان
کاظمی
گونهای از
رترویروسهاستکهسلولهای
انسان را آلوده کرده و انرژی و
موادغذایی این سلولها را صرف
رشد و تولیدمثل میکند .این
ویروس عامل بیماری ایدز است
کههمچنانیکمشکلجهانیمحسوب
میشود و تاکنون موجب بیش از 32میلیون
فوت ناشی از بیماری شدهاست.

همراهی با فرد بیمار باعث
انتقال ویروس نیست!

خدمات درمان مطلوب است اما
ناکافی!

دسترسی مطلوب به خدمات تشخیص،
درمان و مراقبتهای موثر باعث شده تا
کیفیت زندگی بیماران بهبود یابد و تقریبا
مشابه دیگر افراد به فعالیتهای شخصی و
اجتماعی خود بپردازند.
براساس آمار سازمان بهداشت جهانی ،تا
پایان سال  2018حدود  37/9میلیون نفر مبتال به
این بیماری شناخته شدهاند .با توجه به تالشهای
بینالمللی در این زمینه ،پوشش دسترسی به خدمات
بهداشت و درمان افزایش یافته است .در سال ،2018
62درصد بزرگساالن و 54درصد کودکان مبتال به
ویروس  HIVدر کشورهای با سطح درآمد پایین
یا متوسط به درمانهای ضدویروسی دست یافتند.
این مساله باعث شد تا 82درصد خانمهای باردار
و شیرده مبتال به ویروس  HIVامروزه به خدمات
بهداشت و درمان دسترسی داشتهباشند که نهتنها
به بهبود سالمت مادر کمک میکند بلکه از انتقال
ویروس به نوزاد نیز پیشگیری میشود.
متاسفانه هنوز همه افراد به تستهای تشخیص،
درمان و مراقبت دسترسی ندارند .این مساله موجب
شد تا  770هزار مورد فوت ناشی از ویروس و
 1/7میلیون مورد جدید عفونت در سال 2018
تشخیص داده شود.

بین سالهای  2000تا  ،2018موارد
ابتالی جدید به ویروس37 HIVدرصد
و فوت ناشی از بیماری 45درصد کاهش یافته
است .همچنین دستیابی به درمانهای ضدویروسی به
نجات  13/6میلیون نفر کمک کردهاست.

شرکای جنسی متعدد دارند،
بیش از همه در معرض ابتال به
ویروس  HIVهستند.
هنوز هیچ درمان قطعی برای بیماری ایدز شناخته
نشدهاست و داروهای ضدویروس فعلی به کنترل
بیماری و پیشگیری از انتقال ویروس به دیگران
کمک میکند.

حدود 95درصد موارد جدید آلودگی به ویروس
مربوط به کشورهای اروپای شرقی ،خاورمیانه و
آفریقای شمالی است و بیش از دو سوم مبتالیان
به ویروس  HIVدر کشورهای آفریقایی زندگی
میکنند.
مصرفکنندگان مواد مخدر تزریقی ،افراد با سابقه
زندانی ،افرادی که روابط جنسی نامتعارف و با

عالئم ابتال به ایدز

افراد در معرض خطر آلودگی به
ویروس HIV

عالئمبیماریباتوجهبهمرحلهپیشرفتویروسمتفاوت
است .بسیاری از افراد طی ماههای نخست آلودگی به
ویروس هیچ اطالعی از بیماری خود ندارند و یا بیماری
با عالئم آنفلوانزا نظیر سردرد ،تب ،گلودرد یا آبریزش
بینی همراه است.
بهتدریج که سیستم ایمنی ضعیف میشود ،دیگر

ویروس از طریق مایعات بدن
بهعبارتی خون ،شیر مادر،اسپرم
و ترشحات واژن منتقل میشود.
همچنین طی روند بارداری و
زایمان نیز امکان سرایت وجود
دارد .برخالف تصور بسیاری از
افراد این ویروس با دست دادن،
بوسیدن ،استفاده از وسایل روزمره
زندگی ،غذاخوردن با یکدیگر و
معاشرتهای اجتماعی انتقال نمییابد.
در گذشته استفاده از سرنگ مشترک مهمترین روش
انتقال ویروس  HIVشناخته میشد اما آمارها نشان
میدهد طی دهههای اخیر روابط جنسی خارج از
عرف نخستین عامل شیوع ویروس است.
در چه مواردی باید آزمایش ایدز انجام شود؟
هر فردی که احتمال دهد به دلیل رفتارهای پرخطر
در معرض آلودگی به ویروس ایدز باشد باید
هرچه زودتر آزمایش تشخیص ابتال به ویروس
را انجام دهد .در این زمینه توصیه میشود بیمار
با متخصص بیماریهای عفونی مشورت نماید
تا درمانهای الزم هرچه سریعتر صورت گیرد.
تشخیص و درمان بهموقع تاثیر جدی در پیشگیری
از انتقال ویروس به همسر یا نوزاد میشود و در
کیفیت زندگی بیمار موثر است.

منبعWHO:

به مناسبت  13تیر(  4ژوئیه)؛ روز جهانی مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و حیوان

هنگام تماس با حیوانات بیاحتیاط نباشید!
«زئونوز» گروهی از بیماریهای عفونی هستند که از طریق حیوانات به
انسان طی تماس با حیوان آلوده ،مصرف فرآوردههای حیوان و محیط
نگهداری منتقل میشود .سازمان بهداشت جهانی با همکاری همپیمانان
خود اقدامات جدی و گسترده برای کاهش زمینههای انتقال و آگاهی
عمومی انجام داده است .بیماریهای مشترک بین انسان و دام به چهار
دسته کلی تقسیمبندی میشود:
بیماریبامنشاباکتریایی:تبمالت،الیم،کزاز،سل،سالمونال،سیاهزخم،
تب شالیزار ،کزاز ،سل و...
بیماریهای با منشا ویروسی :چیکونگونیا ،تب دانگ ،هپاتیت ،A
تبخال،هاری ،ابوال و...
بیماریهای با منشا انگلی :آسکاریازیس ،لیشمانیاز ،توکسوپالسموز،
عفونت کرم شالقی و...
بیماریهای با منشا قارچی :کاندیدیاز،کوکسیدیوزیس و...

اصولکلی در پیشگیری از بیماریهای مشترک انسان و حیوان

 افرادی که از حیوان نگهداری میکنند باید اصول بهداشت و نظافت
را رعایت نمایند و بهطور منظم محیط زندگی و وسایل حیوان را تمیز و
ضدعفونیکنند.همچنینمحلنگهداریحیوانبایدتهویهمناسبداشت هباشد
و فضوالت و جسد حیوان به روش سریع بهداشتی دفع شود.
 پیش از نگهداری حیوان در منزل یا کنار دامهای دیگر
حتما باید مدتی در قرنطینه باشد تا از سالمت حیوان اطمینان
حاصل شود.
 پس از رسیدگی به حیوان ،غذادادن و ...باید دستها
کامال با آب و صابون شسته شود.
 هرگز نباید در مدت تماس با حیوان غذا خورد ،آب
نوشید یا سیگار کشید.
 فضوالت و پسماند غذای حیوان نباید در منابع آب رها
شود زیرا سبب آلودگی و انتشار بیماری خواهدبود.
 گرد و خاک محیط زندگی حیوان میتواند عامل انتشار
عوامل بیماریزا باشد .در چنین شرایطی باید از ماسک استفاده
کرد یا اینکه روی زمین مرطوب شود تا گرد و خاک در هوا
پراکنده نباشد.
 با لباس رسیدگی به حیوان نباید در محل زندگی حضور
داشت و حتما باید از لباس ،دستکش ،چکمه و ماسک
استفاده کرد.
 در صورت بروز جراحت هنگام تماس با حیوان باید
فورا محل جراحت را با آب بهداشتی و صابون شستشو داد،
ضدعفونی و پانسمان کرد.
 گوشت و دیگر فرآوردههای دام و طیور باید حتما
به تایید مراجع دامپزشکی رسیده باشد و هرگز نباید

از محصوالت فاقد تاییده استفاده کرد.
 گوشت ،تخممرغ و جگر حتما باید پیش از طبخ کامال پخته شود.
این نکته در دوران شیوع کرونا نیز به دلیل زمینه انتقال این ویروس
همچنان مورد تایید است.
 هرگز نباید دام و طیور در محیط زندگی ذبح شود.
 اگر پس از جراحت مصدوم با عالئمی مانند تب ،حالت تهوع ،گرفتگی
عضالت و دیگر حاالت غیرعادی سالمتی مواجه شود باید به مرکز
درمانی مراجعه کند تا در صورت لزوم واکسنهای ضروری مانند کزاز
تزریق شود .ابتال به بیماریهای زمینهای باید به پزشک اطالع داده شود.

در صورت ابتال به بیماری چه باید کرد؟

اگر به رغم رعایت اصول بهداشتی ،فرد مبتال به بیماریهای مشترک با
حیوان شود توجه به چند نکته ضروری خواهدبود:
 حیوان بیمار باید در محیطی دور از دیگر حیوانات نگهداری شود.
این محیط باید قابلیت نظافت و ضدعفونی راحت نیز داشته باشد.
 محل زندگی ،کار و انبار باید از محیط آلوده دور نگه داشته شود.
 تماس با حیوان آلوده باید به حداقل برسد و در صورت تجویز
دامپزشک معدوم شود.

 فرد یا افرادی که به دلیل تماس با حیوان بیمار شدهاند باید در اسرع
وقت به مراکز درمانی منتقل شوند و تحت درمانهای الزم قرار گیرند.

آشنایی با شایعترین بیماریهای مشترک انسان و حیوان

هاری« :هاری» یکی از بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان است
که احتمال باالی فوت ناشی از بیماری موجب نگرانی و اهمیت بیماری
خواهدبود .حمله سگهای ولگرد جدیترین عامل ابتال به هاری است.
در چنین مواقعی باید فورا محل جراحت را حدود  20دقیقه با آب و
صابون شستشو داد و مصدوم در اسرع وقت به مرکز درمانی انتقال یابد.
همچنینتزریقواکسننیزضروریاستوپزشکدرمانهایآنتیبیوتیک
را تجویز میکند .البته جلوگیری از تماس با حیوانات ولگرد مهمترین
توصیه پیشگیری و مراقبت از بیماری است.
تب مالت« :تب مالت» از جمله بیماریهای مهم مشترک بین انسان و
حیوان است که به دلیل سقط جنین ،نازایی ،عدم باروری ،کاهش شیر و...
حتی مرگ حیوان از نظر اقتصادی خسارات زیادی درپی دارد .انسان از
طریق مصرف فرآوردههای لبنی یا تماس مستقیم با حیوان به این بیماری
مبتال میشود .بیماری در دام غیرقابل درمان بوده و در انسان نیز بسیار
طوالنی و پرهزینه است .خودداری از مصرف شیر و لبنیات غیرپاستوریزه
وواکسیناسیوندامهاتحتنظارتدامپزشکیبهتریناقدامات
پیشگیری از بیماری محسوب میشود.
سیاه زخم« :سیاه زخم» یا «آنتراکس» بیماری باکتریایی
گیاهخواران اهلی میباشد .باکتری باسیلوس آنتراسیس عامل
این بیماری است و در میان کشاورزان کشورهای در حال
توسعه وجود دارد .بیماری از طریق تماس پوستی با مواد
آلوده دامی ،تنفس گرد و غبار آلوده و مصرف گوشت خام،
نیمهپز و شیر خام منتقل میشود .واکسیناسیون افراد و در
معرضخطررعایتتوصیههایپیشگیریجدیترینراهکار
پیشگیری است و در مورد بیماران نیز مصرف آنتیبیوتیک
تجویز میشود .باکتری سیاه زخم به دلیل خطرناک بودن در
حمالت بیوتروریسم کاربرد دارد.
آنفلوانزا پرندگان:انسانممکناستبهویروسهایآنفلوانزا
پرندگان مبتال شود .اکثر موارد ابتال در انسان به دلیل تماس
مستقیم با حیوانات یا محیط آلوده است اما این ویروس
بین انسانها سرایت نمیکند .این بیماری در انسان میتواند
به شکل عفونتهای خفیف مجاری تنفسی مانند تب و
سرفه ظاهر میشود و به سرعت پیشرفت میکند و زمینهساز
پنومونی ،دیسترس تنفسی و حتی فوت میگردد .با توجه به
نوع ویروس ممکن است عالئم ناراحتی گوارشی ،التهاب
ملتحمه و آنسفالیت نیز بروز پیدا میکند.
منابعWHO, entreprise.mma.fr :
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ضرورت تشخیص و درمان برای یک چالش جهانی

همه در یک کشتی نشستهایم

اچآیوی/ایدز (اچآیوی )AIDS/یکی از بیماریهای ویروسی
واگیردار است .ویروس اچآیوی قدرت دفاع بدن را در مقابل
بیماریها و عفونتها کم میکند .با توجه به اینکه این بیماری
هنوز واکسن و دارویی برای پیشگیری و درمان قطعی ندارد،
آگاه کردن همه اقشار مردم از چگونگی انتقال و پیشگیری از
آن بسیار اهمیت دارد .از طرفی ،یکی از راههای انتقال مهم راه
خونی است بنابراین آگاهی کارکنان بهداشتی -درمانی از ماهیت
بیماری بسیار مهم است.

عامل بیماری

بعضی موجودات ذرهبینی وجود دارند که به آنها «میکروب» گفته
میشود .میکروبها انواع مختلفی دارند ،مثال تعدادی از آنها را که
در خارج از سلولهای زنده هم میتوانند زندگی و تولیدمثل کنند
«باکتری»مینامند.بعضیازآنهاکهبرایادامهحیاتوتکثیرخودحتما
نیازمند این هستند که درون سلول زنده باشند« ،ویروس» میگویند.
این میکروبها اگر وارد بدن انسان شوند میتوانند موجب ایجاد
بیماریهای عفونی شوند .عوامل دیگری مانند قارچها ،انگلها و...
هم هستند که جزو علل ایجاد بیماریهای عفونی هستند .پس برای
هر بیماری عفونی یک عامل بیماریزا وجود دارد.
میکروبها انواع مختلفی دارند و هر کدام از آنها به یک قسمت
از بدن عالقه دارند پس هر میکروب بنا به اینکه به کدام قسمت از
بدن عالقهمند است ،از یک راه وارد بدن میشود .بعضی از آنها از
راه پوست وارد میشوند ،بعضی از آنها از راه تنفس و عدهای از
راه دهان .برخی هم ممکن است از راه خون و ترشحات به بدن
انسان وارد شوند .پس هر بیماری عفونی راه ورود به بدن یا راه
انتقال مخصوص به خود را دارد.
هر میکروب پس از ورود به بدن به قسمت مورد عالقهاش میرود و
در آنجا از امکانات بدن برای رشد و نمو خود استفاده میکند .بعضی
وقتها با این کار موجب صدمه به آن قسمت از بدن هم میشود
که این صدمه خود را به شکل عالمتی مانند درد و ...نشان میدهد.
از طرف دیگر ،بدن دارای سربازهای دفاعی به نام «گلبولهای
سفید» است که سعی میکنند میکروب را ازبین ببرند .درنتیجه
یک جنگ بین عامل بیماریزا و گلبولهای سفید رخ میدهد که
حاصل آن موجب میشود عالئم بیماری ظاهر شود .از روی این
عالئم که میتواند شامل تب ،سردرد ،لرز و ...باشد میتوان پی برد
فرد به یک بیماری عفونی مبتال شده چون هر میکروب در یک
جای بدن مستقر میشود و عوارض مشخص ایجاد میکند پس
هر بیماری عفونی ،عالمت مخصوص به خود را دارد و از روی
این عالئم میتوان آن را تشخیص داد.
سرنوشت یک فرد که به بیماری عفونی مبتال شده را قدرت سیستم
ایمنی (سربازهای دفاعی) وی تعیین میکند .اگر این سیستم قوی
باشد میتواند میکروب را از بین ببرد و اگر میکروب قویتر باشد
میتواند عوارض زیادی ایجاد کند و حتی منجر به مرگ فرد نیز
شود .پس نقش اصلی در بهبود بیمارهای عفونی برعهده سیستم
دفاعی بدن (گلبولهای سفید) است .داروهای مختلف هم وجود
دارند که یا با از بین بردن عامل بیماریزا یا با تقویت سیستم ایمنی
به بهبود بیماری عفونی کمک میکنند.
اگر ما عوامل بیماریزا را بشناسیم و راه ورود آنها را به بدن
خود بدانیم ،با ممانعت از ورود آنها به بدن میتوانیم از ابتال به
این بیماریها جلوگیری کنیم .بعضی از مواد به نام «واکسن» نیز
وجود دارند که به نوعی موجب آمادگی و تقویت سیستم ایمنی
بدن میشوند و با این کار باعث میشوند اگر میکروب وارد بدن
شود با آمادگی قبلی سیستم ایمنی بدن ،در مقابل آن بایستد یا در
بدو ورود و قبل از ایجاد بیماری آن را از بین ببرد یا اینکه حداقل
موجب شود بیماری ایجادشده بسیار خفیف باشد.
عامل ایجاد بیماری ایدز ،یک ویروس است که به آن
اچآیوی(اچآیوی) میگویند .این نام از ابتدای حروف نام انگلیسی
ویروس گرفته شده که ترجمه فارسی آن «ویروس نقص سیستم
ایمنی انسانی» است.
اصوال ویروسها خارج از سلول زنده قادر به ادامه حیات نیستند.
ویروس اچآیوی نیز مانند سایر ویروسها فقط درون یک سلول
زنده قادر به ادامه حیات است .سلول زندهای که ویروس اچآیوی
برای ادامه حیات الزم است درون آن باشد گلبولهای سفید در بدن
انسان است .این ویروس در خارج از بدن (خارج از گلبولهای
سفید) در زمان کوتاهی از بین میرود (حداقل قدرت بیماریزایی
زیادی ندارد) .این ویروس به راحتی توسط مواد ضدعفونیکننده
(الکل ،بتادین و )...و بهخصوص وایتکس(هیپوکلریت سدیم) و
حرارت(باالی  57درجه سانتیگراد) از بین میرود.
هر عامل بیماریزایی ،برحسب اینکه به کدام قسمت بدن عالقه
داشته باشد از یک یا چند راه مخصوص به خود وارد بدن میشود.
مثال ویروس سرماخوردگی از راه تنفس و باکتری مولد بیماری وبا
از طریق خوردن و آشامیدن وارد بدن میشوند .از آنجا که ویروس
اچآیوی میخواهد نهایتا به گلبولهای سفید بدن دسترسی پیدا
کند ،باید از راهی وارد بدن شود که بتواند به راحتی به مقصد
خود برسد .به خاطر داشته باشید این ویروس فقط میتواند درون
گلبولهای سفید زنده باقی بماند پس هر کجا که گلبول سفید
وجود داشته باشد در صورتی که حاوی ویروس باشد میتواند
باعث انتقال بیماری شود.

تازههای ایدز

شمارش معکوس تا واکسن ایدز
اگربخواهیم3آرزویبزرگبهداشتیرابرایدنیایمعاصربشماریم؛
قطعا درمان یا ساختن واکسنی برای ایدز یکی از آنهاست .پس از
 2دهه تالش گسترده دانشمندان برای رام کردن این بیماری مرگبار
آرامآرام نتایج پژوهشهای گوناگون در این زمینه به صفحههای
نشریات علمی راه پیدا میکنند.
درست یک سال پیش در همین صفحه از پروژه تحقیقاتی دکتر
برتون و همکارانش برای ساختن واکسن ایدز گفتیم .امروز اما
نوبت به مرکز ملی تحقیقات بیماری عفونی و آلرژیک آمریکا
رسیده است؛ مرکزی دولتی که بودجه تحقیقاتی آن در زمینه
ایدز یک تنه با مجموع بودجه تمام سازمانهای تحقیقاتی جهان
برابری میکند.
ادامه در صفحه 11

روانشناسی 11

شماره هفتصدوپنجاهوشش هفت تیـر نودونه

شغلهای پرخطر و معضل پنهانی به نام اختالالت استرسی

استرس اینجا،آنجا ،همهجا
در جامعهای زندگی میکنیم که فشارهای مختلف از
هر سو راه را برای اختالالت استرسی یا سرسختی از
بهاره
نعمتی روشن لحاظ روانشناسی را در ما تقویت کرده است .اتفاقات
گاه و بیگاهی که تصورش را هم نمیتوانیم بکنیم
همه زندگی ،برنامهریزیها ،مادیات و داشتههایمان
و حتی ابعاد معنویمان را به چالش کشیده است.

 :خانم نعمتی روشن اگر ممکن
است یک تعریف و توضیحی از اختالالت
استرسی ارايه بفرمایید و این که چه
زمانهایی این اتفاق میافتد؟
ببینید ،در زندگي روزمره ،هر كسي ممكن
است با حوادث طاقت فرسا ،ترسناك ،و به
دور از توقع و كنترل روبرو شود .به طور
مثال ،ممکن است دچار حادثه رانندگي شويم،
مورد تعرض قرار گیریم و يا شاهد يك حادثه
دردناك باشيم و این اتفاق تا مدتها استرس
و اختالالت ناشی از آن را در روح و روان
ما به جای میگذارد در این میان پليسها،
آتشنشانها و كاركنان آمبوالنسها با احتمال
بيشتري با چنين حوادثي روبرو میشوند
که مجبورند با حوادث ترسناك مقابله كنند
اما تکرار اینگونه مشکالت منجر به این
میشود که اغلب مردم ،بعد از مدتي بدون
هيچ كمكي با آن كنار ميآيند این در حالی
است که این اختالالت استرسی میتواند
نتایج ماندگار برای طوالنیمدت برای افراد
به دنبال داشته باشد بنابراین ما اين واكنش
را اختالل استرسي پس از حادثه ميناميم.
 :در این صورت سرسختی
روانشناسی آیا با مفهوم اختالالت استرسی
رابطه دارد؟
تعریفی که میتوان از سرسختی روانشناسی
ارائه داد به این شکل است که برخی افراد به
واسطه برخوردار بودن از مجموعه گرایشات
رفتاری پس از تجربه درجات باالیی از استرس
در موقعیتهای گوناگون زندگی همچنان از
سالمت روانی برخوردارند.
به عبارتی برخی افراد پس از مواجه با
استرس بسیار زیاد اما همچنان دارای سالمت
روانی مناسبی بوده و توانستهاند به شکلی
خود و روانشان را مدیریت کنند بنابراین
این توانمندی روانشناختی را سرسختی
روانشناسی نامیدهاند که به گفته دانشمندان
این حوزه ،مشتمل بر سه مؤلفه تعهد ،کنترل
و به چالش کشیدن است.
سرسختی روان شناختی مجموعهای از

بهاره نعمتی روشن ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی معتقد است ،تجربیات و مطالعات
گسترده انجام شده نشان میدهد که از هر پنج نفر ،یک نفر مشکالت بهداشت روانی دارد
که به طور چشمگیری بر کارکرد زندگی روزانه وی تأثیر مخرب میگذارد.
وی در خصوص اختالالت استرسی پس از مواجه با مشکالت و سوانح و همچنین مقاوم
شدن روحیات افراد پس از مواجه با انواع مشکالت باالخص در میان کسانی که شغل
آنها بسیار پراسترس و خطرناک است میگوید :طبق پژوهشهای انجام شده ارتباط قابل

توجهی بین ابتال به اختالل استرس پس از سانحه با سرسختی روانشناختی وجود دارد این
در حالی است که افرادی همچون کارکنان آتشنشانی ،پلیسها ،کارکنان معادن ،کارکنان
نیروهای مسلح ،کارکنان هالل احمر ،پرستاران و کارکنان اورژانس جزو دستهای از جامعه
هستند که در خطر این نوع اختالالت و نتایج حاصل از آن قرار میگیرند .گفتوگوی
ذیل که با موضوع ارتباط ابتال به اختالل استرس پس از سانحه با سرسختی روانشناختی
در میان مشاغل پراسترس همچون کارکنان آتشنشانی است را از دست ندهید.

اگر بر مولفه تعهد در سرسختی
روانشناختی تاکید کنیم افراد با
سرسختی باال به فرایند درگیر شدن
با عوامل استرسزا و نه نتیجه آن بها
و ارزش میدهند و از درگیر شدن
با تقاضاهای شغلی پراسترس با این
تفکر که آنچه در توان دارند را انجام
میدهند ،مسوول نتیجه نیستند
و سطح اثر استرسزای تقاضاهای
شغلی باال را کاهش میدهند

ویژگیهای شخصیتی است که در هنگام
مواجهه با وقایع تنشزای زندگی به عنوان
منبع مقاومت ایفای نقش میکند ،امکان بروز
عالئم بیماری را کاهش میدهد و این نوع

ادامه از صفحه ( 10همه در یک کشتی نشستهایم)

دکتر آنتونی مافوچی ،مدیر این مرکز ایمان دارد که تا رسیدن
بهواکسنایدزراهچندانیباقینماندهاست.هرچندویروس
اچآیوی مرموزتر از این حرفهاست و برای رسیدن به یک
جواب قطعی باید همچنان منتظر ماند .تا بیش از دهه 80
میالدی،ایدز نامی ناآشنا برای مردم جهان بود .در روزگار
ما ولی  33میلیون نفر در جهان به ویروس این بیماری آلوده
هستند .از سالهای آغازین دهه  80تا امروز  25میلیون نفر
در جهان بر اثر این بیماری جان سپردهاند .طبق آمارهای
آژانس ایدز سازمان ملل  UNAIDSساالنه  2میلیون
نفر به دلیل ابتال به این بیماری و عوارض آن میمیرند .در
حال حاضر کشورهای جنوبی صحرای آفریقا باالترین آمار
ابتال و مرگومیر ناشی از این بیماری را به خود اختصاص
دادهاند .در عوض شیوع آلودگی به ویروس اچآیوی و
بیماری ایدز در ایاالت متحده و اتحادیه اروپا در یک دهه
گذشتهباکاهشچشمگیریهمراهبودهاست.آگاهیرسانی
عمومی،آموزش هوشمندانه روشهای پیشگیری و به کار
بردن جدیدترین شیوههای درمانی باعث شده تا دیگر ایدز
اولین دغدغه بهداشتی کشورهای پیشرفته نباشد .با وجود
این اداره کنترل و پیشگیری بیماریهای آمریکا در سال
گذشته اعالم کرد ساالنه  40هزار مورد جدید این بیماری
در این کشور شناسایی میشود.

چرا ساختن واکسن ایدز شبیه معجزه است؟

ویروس اچآیوی مرموزترین و غیرمنتظرهترین عامل
بیماریزایی است که دانشمندان تا امروز با آن مواجه بودهاند.
این ویروس از هر وسیلهای استفاده میکند تا سیستم دفاعی
بدن را گمراه کند .از طرف دیگر ،ویروس ایدز با سرعتی
باورنکردنی جهش پیدا میکند و دائم تغییر چهره میدهد،
چنانکه به گفته دانشمندان ،تنوع ویروسهای جهش یافته
تنها در بدن یک فرد مبتال به این بیماری با تمام انواع گوناگون
ویروس آنفلوانزا در سراسر جهان در طول یک فصل سال

مدیریت و اتفاق خوشایند از تجربیات مفید
و متفاوت دوران کودکی نشأت میگیرد.
 :پس شما معتقدید مدیریت در
بحران که بر پایه این سه مولفه قرار گرفته

برابریمیکند.بهگفتهدکتربنیسبرتون،استادایمونولوژی
موسسه تحقیقاتی اسکریپ ،کشف واکسن یا ساختن
دارویی برای مبارزه با این ویروس به منزله تیراندازی به
یک «هدف متحرک»است .با وجود این دانشمندان
سالهاستدنبالپاشنهآشیلاینویروسهستند؛بخشی
که طی جهشهای متعدد این ویروس کم و بیش ثابت
باقیبماند.درحالحاضردانشمندانبرایساختنواکسن
ایدز در دو جناح متفاوت در برابر این ویروس موضع
گرفتهاند .گروهی از پروژههای تحقیقاتی سالهاست
رویتولیدواکسنهاییبرپایهپادتنهایمشخصمتمرکز
شدهاند،پادتنهای پرقدرتی که توانایی نابودی طیف
وسیعی از گونههای متناوب ویروس ایدز را داشته باشند.
در مقابل گروه دیگری از دانشمندان به فکر ساختن
واکسنهایی هستند که سیستم ایمنی بدن را از طریق
تحریک ،تولید و تکثیر سلولهای دفاعی  Tتقویت کند.
هر دوی این رویکردها تا امروز به شیوه آزمون و خطا
پیش آمدهاند و شیوههای پیشنهادی آنها با موفقیت و
شکستهایی همراه بوده است .مثال یکی از بزرگترین
پروژههای تحقیقاتی با نام  AIDSVAXدر تایلند و
هند نتوانست نتایج امیدوارکنندهای به دنبال داشته باشد.
واکسن مورد استفاده در این پروزه تحقیقاتی برپایه چند
پادتن موثر ساخته شده بود و در سال  2003میالدی به
طور گستردهای در ساکنان این مناطق مورد استفاده قرار
گرفت4.سالبعددرسال2007میالدیشرکتداروسازی
مرک ،واکسن تولیدی خود را به طور آزمایشی معرفی
کرد .واکسنی که بر پایه تقویت و تحریک سلولهای T
ساخته شده بود .هر چند این پروژه پر سر و صدا زودتر
از آن چیزی که تصور میشد متوقف شد .دانشمندان
طی این پروژه تحقیقاتی متوجه شدند افراد دریافتکننده
این واکسن حتی نسبت به افراد معمولی بیشتر در خطر
ابتال به بیماری ایدز قرار دارند.
منبع UNAIDS+TIME+AP :

است میتواند شرایط مناسبی برای حفظ
بهداشت روانی را پدیدار شود اما چگونه؟
افرادی که دارای تعهد قوی هستند به دنبال
پیدا کردن راههای تبدیل تجربههایشان

آیا درمان قطعی وجود دارد؟
نه ،درمانی که بتواند ویروس را از بدن فرد مبتال حذف کند،
نداریم .روش مراقبت از افراد مبتال به اچآیوی ()HIV
روشی است که به آن HAARTمیگویند که مخفف کلمات
Highly Active Antiretroviral Therapyاست( .به
مفهوم درمان ضدویروسی بسیار مؤثر) که یک روش درمانی
سختاستکهمستلزمهمکاریمداوموفعالفردبیماراست.

داروی ضدایدز ساخت ایران()AIMOD

ارزش علمی داروی ایرانی ضدایدز با نام آیمد در چه
حد است؟
تاکنون هیچ درمان قطعی در جهان برای عفونت اچآیوی
شناخته نشده است .ما هم چنین ادعایی نداریم اما داروی
جدید (آیمد) کیفیت زندگی و طول عمر عمر مبتالیان به
ایدز را افزایش میدهد و از این نظر داروی ارزشمندی
است .داروهایی که درحال حاضر برای درمان ایدز تجویز
میشوند همه خاصیت ضدویروسی دارند .از سالها
پیش ،محققان به این فکر میکردند که اگر دستگاه ایمنی
بیماران تقویت شود ،از آنجا که هدف اصلی ویروس ایدز
سلولهای دستگاه ایمنی یعنی لنفوسیتهای کمککننده
 CD4است،کیفیت زندگی بیماران بهتر میشود و حتی
میتوان از پیشرفت عفونت و شروع مرحله عالمتدار
بیماری ایدز جلوگیری کرد.
آیا داروی جدید ،به جای تاثیر گذاشتن بر ویروس ،دستگاه
ایمنی بدن بیماران را هدف قرار میدهد؟
آیمد تحریککننده و تنظیمکننده بسیار قوی دستگاه ایمنی
است .داروهای ضدویروس معمول پس از ورود ویروس
داخل سلول آنزیم الزم را برای تکثیر ویروس داخل مهار
میکنند .اما اصال نباید اجازه دهیم ویروس وارد سلول شود.
در آیمد شاهدیم که این دارو ،ورود ویروس به داخل را
کاهش میدهد.البته فعال فقط خاصیت تنظیمکنندگی دستگاه
ایمنی این دارو از نظر علمی تایید شده است.

به اموری جالب و مهم بوده و به جای
کنارهگیری از آنها به خود متکی هستند.
افرادی که در کنترل قوی هستند بر این
باورند که میتوانند بر جریان رخدادهای
مختلف اطرافشان موثر واقع شوند و در نهایت
افرادی که دارای ظرفیت به چالش کشیدن
موقعیتهای استرسزا هستند قدرتمند بوده
و معتقدند شکوفایی بر مبنای خردمندی
حاصل از تجربه خواهد بود.
 :گویا اخیرا ،پژوهشی داشتهاید که
به دنبال آن ،رابطه ابتال به اختالل استرس
پس از سانحه با سرسختی روانشناختی
را مورد بررسی قرار دادید که شامل
پراسترسترین شغلها باالخص کارکنان
آتشنشانی است .امکان دارد در این مورد
توضیحاتی بفرمایید؟
بله این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین ابتال
به اختالل استرس پس از سانحه با سرسختی
روانشناختی در کارکنان آتشنشانی انجام شد
که تعداد  200آتشنشان مورد پژوهش قرار
گرفتند و نتایج نشان داد که بین سرسختی
روانشناختی و تبعات آنکه شامل تعهد ،کنترل
و مبارزه جویی با استرس پس از سانحه است
رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
همچنین ،اگر بر مولفه تعهد در سرسختی
روانشناختی تاکید کنیم افراد با سرسختی
باال به فرایند درگیر شدن با عوامل استرسزا

آیا برخالف داروهای ضدویروس،افرادی که با آیمد درمان
میشوند به مصرف مداوم نیاز دارند؟
بله65،درصد از بیمارانی که داری آیمد روی آنها آزمایش
شد ،در عرض  21ماه پس از قطع داروCD4،باالیی داشتند.
این امتیاز است که بیمار به مصرف مستمر دارو نیاز ندارد.
آیمد در چه مرحلهای از بیماری ایدز کارآمد است؟
این دارو قبل از آنکه بیماری وارد مرحله فعال شود و زمانی
که CD4ها بین 200تا 400هستند،تجویز میشود .عملکرد
آن هم به این ترتیب است که CD4ها را افزایش میدهد و
تا مدتها در همان اندازه نگه میدارد.
چرا تاکید زیادی روی گیاهی بودن داروی آیمد میشود؟
چون آیمد تنها داروی گیاهی برای مبتالیان به ایدز است که
اثر تحریک کنندگی روی دستگاه ایمنی دارد در هر  3مرحله
مطالعاتی بدون عوارض بوده است .محققان چینی داروی
گیاهی دیگری برای درمان ایدز معرفی کرده بودند که چون
اثربخشی خوبی نداشت به سرعت کنار رفت.
آیا سلنیوم ماده موثر این دارو است؟
نه،این دارو ترکیبی از 3گیاه است .البته سلنیوم دارد ولی فقط
سلنیوم نیست .شناخت همه این عوامل مشکل است و به زمان
نیاز دارد .آنچه مشخص شده ،این است که این دارو عملکرد
دستگاه ایمنی را به شدت تقویت میکند .اینکه دقیقا کدام
ترکیب موثر بوده نمیدانیم .ساخت آیمد این طور نبوده که گیاه
را بجوشانند و عصارهاش را بگیرند .مکانیسم تهیهاش بسیار
پیچیدهاست.ابتداگیاهبرایمدتطوالنیانکوبهمیشود،یعنی
تحت شرایط مساعدی برای رشد قرار میگیرد .سپس آن را
در میدان مغناطیسی خاصی قرار میدهند.
آیا مکانیسم دارو مشخص است؟
در این دارو صدها ماده موثر وجود دارد و پیدا کردن تکتک
آنهابسیارمشکلاست.معموالدرموردداروهایگیاهیچندان
دنبال مکانیسم اثر نمیگردند و بیشتر به نتیجه مصرف دارو
توجه میکنند .این دارو CD4ها را افزایش میدهد وگاما
اینترفرون را هم باال میبرد .در نتیجه برای درمان بسیاری
از بیماریهای مزمن میتوان از آن سود جست .البته هنوز

و نه نتیجه آن بها و ارزش میدهند و از
درگیر شدن با تقاضاهای شغلی پراسترس
با این تفکر که آنچه در توان دارند را انجام
میدهند ،مسوول نتیجه نیستند و سطح اثر
استرسزای تقاضاهای شغلی باال را کاهش
میدهند .در این میان اختالل استرس پس
آسیبی ،به شکلهاي گوناگون از جمله
اضطراب ،افسردگي ،اختالل در روابط
بينفردي و مشکالت شناختی بروز ميکند
بنابراین يكي از متغیرهای روانشناختی
مؤثر بر سالمت و پیشگیری از اختالالت
روانشناختی ،تنظیم هیجان است .افراد برای
تنظیم هیجان از راهبردهای متفاوتی استفاده
میکنند که میتواند سازش یافته یا سازش
نایافته باشد.
 :پژوهشهای شما در این راستا،
به چه نتیجهای منجر شده است؟
پس از بررسيهاي انجام شده مشخص شد در
بین سرسختی روانشناختی و زیرمقیاسهای
آن با اختالل استرس پس از سانحه در بین
کارکنان آتشنشانی رابطه منفی و معناداری
وجود دارد و همچنين يافتهها نشان میدهد
که سرسختی روانشناختی و ابعاد آن میتوانند
تغییرات مربوط به استرس پس از سانحه را
به خوبی تبیین کنند.
در نهایت طبق آنچه مشخص است تعهد،
کنترل و مبارزهجویی میتوانند استرس پس
از سانحه را پیشبینی کنند.
 :سخن آخر:
امید است اختالالت استرسی پس از سانحه
نهتنها بین آتشنشانان بلکه در بین سایر مشاغل
مشابه که باالتر ذکر شد مورد بررسی قرار
گیرد ،و همچنین ،سایر رفتارهای منتج شده
این مشاغل بر مبنای استرس همچون افکار
خودکشی ،میزان افسردگی ،اختالالت روان
رنجورخویی و نیز فرسودگی شغلی و ...در
آنها نيز مورد بررسی قرار گیرد تا از این
طریق راههای مقابله با اینگونه اختالالت
فراهم شده و به سمت جامعهای سالمتر از
لحاظ بهداشت روانی پیش رویم.

در درمان بیماری دیگری از این دارو استفاده نشده است.
نقش محقق روسی در ساخت این دارو چه بود؟
این فرد شیمیدان بود .ایده را او پیشنهاد کرد ولی چیز زیادی
در مورد بیماری ایدز نمیدانست .احساسش این بود که این
گیاه قابلیتهای ارزشمندی دارد .در اتیران مشخص شد که
چطور باید از آن استفاده کرد .تمام فعالیتهای تحقیقاتی
مربوط به این دارو در ایران انجام شد و دانش فنی ساخت
آن متعلق به محققان کشورمان است .آیمد یک داروی ایرانی
است و باید از نظر علمی قبولش کنیم ،هرچند برخی افراد
ابعاد سیاسی به ساخت آن دادهاند.
این دارو از چه مراکزی تاییدیه دریافت کرده است؟
در حال حاضر برای ساخت و تولید آیمد از وزارت بهداشت
مجوز گرفته شده و در تالشیم از سازمان جهانی بهداشت هم
مجوزبگیریم.درموردداروهایضدایدز،وقتیسازمانبهداشت
تاییدیهبدهد،تقریبابرایمصرفدرکشورهایجهانکافیاست.
آیا مصرف همزمان این داروی جدید و سایر داروهای
تجویزی برای بیماران مبتال به ایدز مشکلی ایجاد نمیکند؟
درتحقیقاتانجامشدهآیمدهمزمانبادارویضدرتروویروسبه
بیماراندادهشدهوعارضهایمشاهدهنشدهاست.بهنظرمیرسد
تجویزهمزمانآنهاحتیموجبافزایشبیشترCD4هامیشود.
آیا استفاده از این دارو در خانمهای باردار اچآیوی مثبت
برای پیشگیری از انتقال ویروس به جنین موثر است؟
اثر این دارو در کودکان ،نوزادان ،مبتالیان به نارساییهای
کبدی و کلیوی و خانمهای باردار بررسی نشده است .البته
این مطالعات در برنامههای بعدی گروه تحقیقاتی وجود دارند.
در خانمهای باردار ،برای جلوگیری از انتقال ویروس به جنین،
باید داروهای ضدرترو ویروس تجویز شود.
آیا میتوان از آیمد برای پیشگیری از ابتال به ایدز در افراد
در معرض خطر سود جست؟
نه ،فقط داروهای ضدرتروویرس برای پیشگیری از ایدز
استفاده میشوند .آیمد فقط تحریککننده دستگاه ایمنی است
و ادعایی برای خاصیت ضدویروس آن نداریم ،مگر آنکه در
مطالعات بعدی چنین ادعایی ثابت شود.
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میزگرد پوست

شماره هفتصدوپنجاهوشش هفت تیـر 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.

ميزگرد سالمت درباره زگیل تناسلی با حضور
دکترمحمدرضا قاسمی متخصص پوست ،دكتر مريم
كاشانيان متخصص زنان و زایمان ،دکتر حمید عمادی
متخصص بیماریهای عفونی و دکتر بابک ساعدی
متخصص گوش و حلق و بینی

پیشگیری بسیار بهتر و
مؤثرتر از درمان زگیل
تناسلی است

دکتر حمید عمادی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

طیسالهایاخیرعالوهبرزگیلهایپوستیبیخطر،
با نوع دیگری موسوم به زگیل تناسلی در اثر ابتال
به ویروس  HPVمواجه شدهایم .قدرت سرایت
بیماری بسیار زیاد است و غالبا از طریق تماس مستقیم
جنسی منتقل میشود چنانچه امروزه یکی از مهمترین
بیماریهای مقاربتی در دنیاست .زگیل با درد ،سوزش
و ناراحتی همراه نیست و میتواند باعث بیاهمیت
انگاشتن بیماری شود اما ارتباط بین گونههای پرخطر
ویروس با بروز سرطا ن دهانه رحم ضرورت توجه
بیشتر نسبت به بیماری و تبعات آن را میطلبد.

زگيل تناسلي؛
بيماری شایع و مزمن

ضرورت تزریق واکسن برای همسر فرد
آلوده به ویروس

زگيل تناسلی بیماری ناشی از آلودگی به ویروس آمیزشی پاپیلومای انسانی ( )HPVاست که
مریمسادات امروزه بهعنوان یکی از مهمترین بیماریهای شناخته میشود .گرچه ضایعات این بیماری با
کاظمی
شکل و اندازههای مختلف در پی ابتال به بیماری ایجاد میشود ،گاهی فرد هیچ عالمت بالینی
خاصی ندارد .احتمال سرایت ویروس بسیار زیاد است و روند درمان طوالنی و عودکنندهای
دارد .با این مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان «سالمت» پرداختهایم« :خانم  30سالهای هستم که یک سال
پیش دچار ضایعاتی در ناحیه تناسلی شدم .پزشک تشخیص زگیل تناسلی نوع  16را داد .در این مدت درمان
را کامال رعایت کردم .آیا امکان بارداری برای من وجود دارد؟ در ضمن همسرم هیچ نشانهای از ضایعات
زگیلی ندارد ،آیا انجام آزمایش برای وی ضروری است؟ لطفا مرا راهنمایی بفرمایید».
نگاه متخصص پوست

زخمی شدن ضایعات زگیل موجب سرایت ویروس میشود
دکتر محمدرضا قاسمی /عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 :آقای دکتر ،لطفا در مورد زگيل تناسلی یا  HPVتوضیح بدهید.
ویروس زگیل تناسلی یا  )HPV) Human Papillomavirusشامل
خانواده بزرگی از ويروسهاست که تاکنون  150گونه آن شناسایی شده
و بهنظر میرسد که به  200گون ه نیز برسد .هر دسته از ویروسها عامل
بروز ضایعات زگیل در قسمتهای مختلف مانند پوست ،مخاط دهان و
ژنیتال هستند .این ویروسها حاوی  DNAهستند و گستردگی وسیعی
بین انسانها و حیوانات دارند .عمدتا باعث ضایعات زگیلی خوشخیم
میشوند اما گروهی از آنها عامل ضایعات بدخیم هستند .یکی از علل مهم
مراجعه بیماران به پزشک ،ضایعات پوستی یا تناسلی است که بدشکلی
و تبعات روانی بهدنبال دارد .امروزه شیوع این ویروس در بالغان جوان
که روابط جنسی متعدد و خارج از عرف دارند موجب نگرانی اجتماعی
و بهداشتی کشورهای مختلف است .همچنین افراد دارای نقص سیستم
ایمنی مانند مبتالیان به ایدز ،پیوند عضو و ...مستعد ابتال به عفونت پایدار
هستند و بروز سرطانهای پوست و سیستم تناسلی ناشی از این ویروسها
بسیار باالست .گونههای پرخطر این ویروس بهویژه انواع  16و  18به
عنوان یکی از عوامل مهم بیماریهای جدی مانند سرطان سرویکس زنان
یا مقعد ،ضایعات بدخیم پوستی یا مجاری تنفسی شناخته میشود .طیف
وسیعی از این ویروسها مانند  1،2،4و ...نیز صرفا باعث بروز ضایعات
جلدی میشوند که خوشخیم هستند .مدت متوسط باقیماندن عفونت
زگیل ناشی از گونه با خطر باال در زنان  8ماه است اما در 30درصد زنان تا
1سال و در 9درصد تا  2سال ویروس باقی میماند .هرچه عفونت زگیل
تناسلی ناشی از گونههای پرخطر مدت بیشتری روی ناحیه تناسلی زنان
بماند زمینهساز بدخیمیهای ناحیه تناسلی زنان خواهد بود.
 :ویروس زگیل تناسلی چطور انتقال پیدا میکند؟
مهمترین روش انتقال زگیل تناسلی رابطه جنسی است و استفاده از وسایل
اپیالسیون آلوده و ...نیز در موارد نادر میتواند عامل انتقال شود .مرطوب ماندن
و لیچافتادگی پوست نیز خطر ابتال به ویروس زگیل را افزایش میدهد .همچنین

نگاه متخصص بیماریهای عفونی

انتشار ویروس ناشی از زخمیشدن ضایعه روی پوست دیگر قسمتهای
بدن نیز مطرح است .عالوه بر ضایعه زگیل ،وجود ویروس روی پوست نیز
میتواند عامل انتقال باشد که در این مورد فرد حتی عالئم نیز ندارد .این مساله
عامل عود بیماری نیز محسوب میشود.
 :آیا امکان ابتالی کودکان هم به زگیل تناسلی وجود دارد؟
احتمال ابتال به زگیلهای پوستی در کودکان سنین مدرسه حدود 30درصد
است و معموال در مکانهایی مانند مهدکودک طی تماس پوستی انتقال مییابد.
این زگیلهای بیخطر طی  1تا  2سال خودبهخود برطرف میشوند .درواقع
ابتال به هرگونه ویروس زگیل ،ایمنی نسبی به این گونه ایجاد میکند اما ممکن
است فرد بعدها به هرگونه دیگر ویروس مبتال شود.
بهطورکلی این مشکل در کودکان شایع نیست و اگر کودکی دچار زگیل تناسلی
شود باید سوءاستفاده جنسی توسط پزشک و خانواده مورد توجه قرار بگیرد.
البته گاهی زگیل دست مادر از طریق شستشوی کودک به ناحیه تناسلی او
منتقل میشود .در موارد نادر نیز آلودگی نوزاد به ویروس زگیل تناسلی مادر
طی زایمان پس از مدتی بروز میکند.
 :تظاهر بالینی زگیل تناسلی چگونه است؟
زگیل تناسلی به شکلهای مختلفی تظاهر پیدا میکند که شایعترین حالت
آن ضایعات برجسته ،مجزا ،همرنگ پوست تا قهوهایرنگ با سطح صاف
یا گاهی سطح سفید است که اغلب روی ناحیه تناسلی خارجی ،پرینه
یا اطراف مقعد بهوجود میآیند اما گاهی به پوست کشاله ران یا پوست
ناحیه مثانه نیز میرسند .از طرف دیگر زگیلهای تناسلی ممکن است
به ابتدای مجاری ادراری ،ابتدای کانال مقعد یا داخل مخاط واژن نیز
گسترش پیدا کنند .اندازه ضایعات معموال یک تا چند میلیمتر است که
گاهی بهدلیل رشد زیاد حالت برجسته و پایهدار نیز پیدا میکنند .نکته
مهم اینکه زگیلهای مسطح ناحیه سرویکس اصال با چشم عادی دیده
نمیشود و تشخیص دقیق نیاز به معاینه توسط متخصص زنان دارد .از
آنجا که هر نوع ویروس تبخال ممکن است با ویروسهای پرخطر همراه

باشد ،هر نوع زگیل که پررنگ ،زخمی و با خونریزی همراه باشد یا از
طریق درمانهای معمول بهبود نیابد حتما نیاز به نمونهبرداری و بررسی
دقیق دارد .در یکی دیگر از تظاهرات بالینی زگیل تناسلی که «تومور
بشکه» گفته میشود ،ضایعه رشد زیاد دارد و شبیه یک توده گلکلمی
بزرگ است .این ضایعه باعث تخریب موضعی میشود که در خیلی از
مواقع نیاز به جراحی وسیع خواهد بود و علیرغم جراحی امکان عود و
تبعات سنگین برای بیمار وجود دارد.
 :روند درمان زگیل تناسلی چگونه است؟
هیچ درمان ضدویروسی اختصاصی برای عالج قطعی زگیل تناسلی وجود
ندارد و اصول درمانی مبتنی بر تخریب ضایعه بالینی ،توقف تکثیر ویروس
و تحریک سیستم ایمنی بدن است .زگیلها عمدتا خوشخیم هستند و باید
روشی انتخاب شود که جوشگاه و تخریب بافتی برای بیمار به دنبال نداشته
باشد .گزینههای درمان شامل جراحی ،کرایو ،لیزر ،پمادهای موضعی و...
براساس معاینه بالینی ،شکل ضایعات ،گستردگی و ویژگیهای فردی درمان
توصیه میشود .امروزه روشهایی مانند لیزر که با ایجاد دود همراه است
کاربرد ندارد زیرا قدرت انتقال ویروس به دیگران حتی از طریق دود نیز
وجود دارد .البته بیمار باید بداند که درمان روند طوالنی دارد .توصیه بسیار
مهم اینکه ضایعات نباید دستکاری شوند زیرا باعث انتشار ویروس به دیگر
نواحی پوست میشوند .به همین دلیل از تیغ یا دیگر وسایل تیز برای تمیزکردن
ی زائد این قسمتها باید پرهیز کرد .همچنین بیمار باید همیشه نسبت
موها 
به وضعیت ضایعات دقت کند و هرگونه تغییر در اندازه ،تعداد و شکل را با
پزشک معالج درمیان بگذارد.
 :پس از درمان زگیل میتوان از عدم ابتالی مجدد اطمینان داشت؟
ابتال به ویروس میتواند باعث ایمنی نسبی به این گونه شود .براساس مطالعات،
تقریبا 60درصد بیماران مبتال مقدار پایین آنتیبادی را پس بهبود داشتهاند اما
غالبا با گذر زمان مقدار آنتیبادی کاهش مییابد .در واقع ابتال به ویروس
نمیتواند ایمنی مادامالعمر ایجاد کند.

خوشبختانه در حال حاضر واکسن این بیماری در
ایران مانند دیگر کشورها وجود دارد .در بعضی
کشورها واکسن چهارظرفیتی گارداسیل جزو برنامه
واکسیناسیون اجباری برای تمام کودکان  9تا  12ساله
است که بهطور قابل مالحظهای در کاهش آمار بیماری
تاثیر دارد .واکسن در  3دوز با فاصله صفر 2 ،و  6ماه
به عضله بازو تزریق میشود.
متاسفانه با توجه به شیوع روابط جنسی خارج از
چارچوب خانواده در دنیا ،آمار ابتال به بیماری نیز
افزایش پیدا کرده است .توصیه اکید در صورت ابتال
به زگیل تناسلی این است که افراد حتما نسبت به
واکسیناسیونهمسراقدامکنندومسالهراجدیبگیرند.

تحریک سیستم ایمنی در روند درمان

ویروسزگیلتناسلیتوسطسیستمایمنیبدنشناسایی
نمیشود و در نتیجه روند درمان باید طوری باشد که
التهاب مصنوعی در موضع ایجاد شده و گلبولهای
سفید وارد عمل شوند .در گذشته ماده سوزانندهای به
نام«پودوفیلین»کاربردداشتکهتاولهایبزرگایجاد
میکرد تا از این طریق گلبولهای سفید با ویروس
مقابله کنند اما امروزه این روش به دلیل مشکالتی
که برای بیمار ایجاد میکند کاربرد ندارد .استفاده از
کوتر یا لیزر برای سوزاندن نیز مرسوم بود اما قدرت
سرایت ویروس از طریق دود موجب شد تا درحال
حاضر این روش کاربرد نداشته باشد .یک روش
مهم در حال حاضر ،کرایوتراپی یا فریز کردن است
زیرا جسم سرد نیز مانند داغی باعث ایجاد تاول و
عملکرد سریع گلبولهای سفید میشود .نوعی از پماد
نیز کاربرد دارد که سیستم ایمنی را تحریک و التهاب
مصنوعی ایجاد میکند .البته تاول و ناراحتی شدید
نیست و فقط کمی قرمزی در موضع را به همراه دارد.
پزشک با توجه به وضعیت بیماری ،روش درمان را
توصیه میکند اما اصل مهم در درمان این است که
امکان عود مشکل با هر روشی وجود دارد .درواقع
بیمار باید همیشه مراقب باشد و درمان و توصیههای
پزشک را جدی بگیرد .قطعا پیشگیری از ابتال به زگیل
تناسلی بسیار بهتر و مؤثرتر از درمان خواهد بود.

نگاه متخصص زنان و زایمان

زگيل تناسلی منعی برای زایمان طبیعی نیست!
دكتر مريم كاشانيان /استاد دانشگاه علوم پزشكی ایران

HPVشایعترینعفونتناشیازتماسجنسیدردنیاست
و آمار مربوط به آمریکا نشان میدهد حدود 75درصد
بزرگساالنی که از نظر رابطه جنسی فعال هستند حداقل
به یک نوع از این ویروس مبتال میشوند ،بنابراین اولین
و مهمترین عامل انتقال ویروس ،رابطه جنسی است .البته
نقص سیستم ایمنی در تشدید بیماری ،مقاومت به درمان،
احتمال عود بیماری و زمینه بدخیمی نقش دارد .سیگار نیز
تاحدی زمینه خطر را افزایش میدهد و در مورد آقايان نیز
ختنه در کاهش خطر مؤثر است .احتمال انتقال ویروس از
طریق اپیالسیون ،استخر ،سونا ،سرويس بهداشتی عمومی
و ...بسیار نادر و زیر سوال است.
ويروس از طریق تماس با پوست یا مخاط آلوده طی
رابطه جنسی منتقل میشود كه حدود  3هفته تا  8ماه دوره
نهفته دارد و سپس به شكل زگيل تظاهر مییابد .استفاده
از کاندوم در پیشگیری از انتقال ویروس توصیه میشود.

فعالیتویروسدرنواحیمختلفسیستمتناسلی

ویروس عامل زگیل میتواند سیستم تناسلی داخلی
(داخل واژن و گردن رحم) یا خارجی خانمها ،آلت
تناسلی مردان کشاله ران ،اطراف مقعد و زیرشکم را
درگیر کند .زگیل میتواند به صورت تک یا چندتایی
و شکلهای مختلف برجسته یا صاف و در رنگهای
سفید تا قهوهای حتی قرمز و بنفش ظاهرشود .اندازه
زگیل نیز از یک میلیمتر تا چند سانتیمتر متغیر است.

زگیل تناسلی معموال بدون عالمت است ،ولی گاهی
ممکن است فرد احساس خارش داشته باشد .در موارد
نادر زگیلهای بزرگ در اطراف مقعد ممکن است مانع
از اجابتمزاج شوند ،یا در صورت قرار داشتن در مسیر
مجاری ادراری ،موجب خونریزی بهخصوص حین
رابطه زناشویی میشوند .در موارد نادر احتمال انسداد
مجاری ادرار نیز وجود دارد.
بیوپسی یا نمونهبرداری برای تشخیص قطعی در مواردی
که شک به تشخیص وجود دارد کمککننده است .تقریبا
در یکسوم موارد ،زگیلها خودبهخود حدود طی  4ماه
از بین میروند اما ممکن است در اندازه و تعداد افزایش
یابند .بهرغم برطرفشدن زگیل ،ویروس در بدن باقی
میماند و میتواند عامل عود باشد .از همینرو ،فرد بدون
عالمت میتواند ناقل ویروس باشد.

هر نوع ویروس  HPVعامل سرطان گردن
رحم نیست!

زگیل تناسلی غالبا ناشی از ویروسهای  6و  11این
گروه است که کمخطر هستند اما امکان همراهی دیگر
ویروسهای این گروه بهخصوص ویروسهای  16و
 18وجود دارد .این ویروسها عامل سرطان گردن رحم
ودیگرقسمتهایسیستمتناسلیهستند.هنگاممشاهده
زگیل تناسلی ،بررسی انواع دیگر ویروسها از این نظر
اهمیت دارد .انجام پاپاسمیر و غربالگری سرطان دهانه

رحم نیز در مبتالیان به زگیل تناسلی مانند دیگر خانمها
باید توصیهشود.

وخامت زگیل در دوران بارداری

لخاصیایجادنمیکند
زگیلتناسلیبهتنهاییمعموالمشک 
و در بیشتر موارد استرس ناشی از ایجاد ضایعه یا مشکالتی
مثل خارش درمان را ایجاب میکند .بسیاری از زگیلها
طی یک دوره درمان بهبود مییابند و اگر درمان طبی
مؤثر نباشد ،روشهای دیگری مانند لیزر یا کرایو نیز
کاربرد دارد .البته هدف از درمانهای مختلف صرفا حذف
ضایعه زگیلی است اما ویروس همچنان میتواند پا برجا
بهصورت نهفته باقی بماند .هیچ روش درمانی را نمیتوان
بهتر دانست و اگر ضایعه حداکثر طی  6تا  12هفته از
بین نرفت ،باید روش درمانی دیگری را انتخاب کرد.
در دوران بارداری ممکن است رشد زگیل تسریع شود
و اندازه تغییر کند که برای درمان از داروهای کمخطر
استفاده میشود .البته در مورد زگیلهای بزرگ گاهی
جراحی نیز پیشنهاد میشود.

واكسن  HPVعامل ناباروری نیست

واکسن  HPVامروزه برای تمام دختران و پسران توصیه
میشود .بهترین سن برای تزریق واکسن از حدود 12-11
سال و تا  26سالگی است ،اما از  9سالگی نیز میتوان
تجویز را شروع کرد .چند نوع واکسن در دنیا وجود دارد

که مصونیت در برابر تعداد ویروس متفاوتی ایجاد میکنند.
واکسن 4ظرفیتی گارداسیل در برابر 4گونه ویروس شامل
انواع  16 ،11 ،6و  18مصونیت ایجاد میکند .واکسن نه
ظرفیتی عالوه بر این چهار ویروس 5 ،نوع پر خطر دیگر
را نیز پوشش میدهد .واکسن دو ظرفیتی نیز تنها مصونیت
در برابر ویروس  16و  18ایجاد میکند .معموال واکسن در
 3دوز تزریق میشود اما برای سنین کمتر از  15سال ،دو
نوبت نیز کافی است .در افرادی که سیستم ایمنی ضعیف
دارند ،سه دوز تجویز میشود و ایمنی خوبی بهخصوص
در برابر سرطان گردن رحم ایجاد میکند .واکسیناسیون
در برابر زگیل تناسلی زمینهساز عوارضی مانند ناباروری
نخواهد بود و عارضهای ندارد و ایمن است .تزریق واکسن
طی بارداری توصیه نمیشود زیرا شواهد علمی ایمن بودن
واکسن در بارداری هنوز کافی نیست.

خانم مبتال به زگیل تناسلی میتواند زایمان
طبیعی داشت ه باشد

ابتالی مادر به زگیل تناسلی مشکلی برای جنین ایجاد
نخواهد کرد .عبور نوزاد از کانال زایمان ممکن است
موجب آلودگی او به ویروس شود ،اما این احتمال
کامال نادر است و مادر میتواند زایمان طبیعی داشته
باشد .البته اگر زگیلها خیلی بزرگ باشند و در مسیر
کانال زایمان مانع ایجاد کنند ،ممکن است پزشک عمل
سزارین را الزم بداند.

نگاه متخصص گوش و حلق و بینی

تغییر ژنتیکی ناشی از
ویروس  HPVمیتواند عامل
سرطان حلق و دهان شود

دکتر بابک ساعدی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

متاسفانه سرطان حفره دهان در کشور ما شیوع باالیی
دارد و سیگار ،الکل و کمبودهای غذایی مهمترین
عوامل بروز بیماری محسوب میشوند .عالوه بر این
عوامل ژنتیک نیز بسیار اهمیت دارند .عفونت HPV
میتواند یکی از ریزفاکتورهای ابتال به سرطان حلق
و در موارد معدودتری سرطان حفره دهان باشد که
یک عامل قابل پیشگیری است .تغییر الگوی رابطه
جنسی با بروز این سرطانها ارتباط دارد .در جوامعی
مانند آمریکا که ابتال به این عفونتها شیوع باالیی
دارد ارتباط سرطان حلق حتی تا 70درصد مورد
بحث است .حفره دهان شامل لبها ،زبان و کف
دهان است و قسمت خلفی یعنی قاعده زبان ،لوزهها
و کام نرم جزء حلق محسوب میشود که عفونت
میتواند مشکلساز شود.
تجویز واکسن برای پیشگیری از سرطان در این
قسمتها مؤثر خواهد بود .طبیعتا پیشگیری از ابتال
به این ویروس مهمترین اقدام مؤثر است زیرا با
ورود ویروس به بدن ،ژنتیک سلولی نیز تغییر
میکند که بروز سرطان نیز دور از انتظار نیست.
درمانهای موضعی نیز صرفا به بهبود ضایعات در
دهان و حلق کمک میکند و نمیتواند در اصالح
تغییر و جهش ژنتیک مؤثر باشد.

پوست و زیبایی

شماره هفتصدوپنجاهوشش هفت تیـر نودونه
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در فاصله بین جلسات تزریق بوتاکس چه کارهایی انجام دهیم؟

از  25سالگی ،ساخت کالژن در بدن کاهش مییابد
استفاده روزانه و مداوم از کرم
ضدآفتاب ،حتی در محیطهای سقفدار
مانند خانه و محل کار ،همیشه ضرورت
دارد .دلیلش هم این است که نور
ماورای بنفش ( )UVدر گروه عوامل
پیرکننده پوست قرار میگیرد و
اشعههای  UVAکه باعث شکلگیری
چینوچروکها ،لکههای پوستی ناشی از
نور خورشید و سرطان پوست میشوند،
میتوانند از جدارههای پنجرهها به
فضاهای بسته نفوذ کنند

دکتر شاری مارشباین
ت در شهر نیویورک و
متخصص پوس 
عضو آکادمی درماتولوژی آمریکا

ت  42سال ه که پسران
من بهعنوان متخصص پوس 
دوقلوی  6سالهای دارد ،کامال روندهای پیری را
درک میکنم و میدانم که مدتهاست روزهای
جوانی پوستم را پشت سر گذاشتهام .امروزه
دیگر همه ما میدانیم که با عبور از  25سالگی،
شکلگیری کالژن در بدن روبهکاهش میرود
و وقتی به  50سالگی میرسیم ،تقریبا دیگر
هیچ کالژن تازهای در بدن ساخته نمیشود .به
همین دلیل هم استفاده مداوم و برنامهریزیشده
از محصوالت مراقبتی باکیفیت برای پوست
پس از  50سالگی اهمیت زیادی پیدا میکند.
تزریق بوتاکس در گروه درمانهای تهاجمی
برای مقابله با روندهای پیری قرار میگیرد که
عضلههای خاصی را در صورت ریلکس میکند
وچینوچروکهاوخطوطمختلفرویپوست
را هم تحت تاثیر خودش قرار میدهد .این
شیوه درمانی تهاجمی ،با توجه به اینکه دامنه
اثرگذاری گستردهای دارد ،محبوبیت زیادی
پیدا کرده است ،بنابراین من به شمامیگویم
که در فاصله بین جلسات تزریق بوتاکس چه
کارهایی انجام دهید تا پوستتان را در بهترین
وضعیت ممکن نگه دارید.

هر روز از کرم ضدآفتاب استفاده
کنید

استفاده روزانه و مداوم از کرم ضدآفتاب ،حتی
در محیطهای سقفدار مانند خانه و محل کار،
همیشه ضرورت دارد .دلیلش هم این است
که نور ماورای بنفش ( )UVدر گروه عوامل
پیرکنندهپوستقرارمیگیردواشعههایUVA
که باعث شکلگیری چینوچروکها ،لکههای
پوستی ناشی از نور خورشید و سرطان پوست
میشوند ،میتوانند از جدارههای پنجرهها به
فضاهای بسته نفوذ کنند .ضمنا استفاده از کرم
ضدآفتاب باید چند بار در طول روز تکرار شود.
کنارنورماورایبنفش،نورآبیکهازنمایشگرهای
رایانهای و تلفنهمراه ساطع میشود را هم
نباید نادیده گرفت ،بنابراین من استفاده از کرم
ضدآفتاب رنگی ( )tintedو حاوی اکسید
آهن و همچنین انواع آنتیاکسیدانها را در
ساعات صبح توصیه میکنم که از پوست ،هم

در مقابل نور ماورای بنفش و هم در برابر نور
آبی محافظت میکند .این محافظت دوسویه
از این منظر اهمیت دارد که نور ماورای بنفش
و نور آبی کنار همدیگر میتوانند باعث تجزیه
و زوال سریعتر کالژن شوند و در شکلگیری
چینوچروکها نیز نقش داشته باشند.

رتینوئیدها را فراموش نکنید

رتینوئیدها ،چه در قالب محصوالت بدون نسخه
وچهدرقالبمحصوالتتجویزی،بخشمهمی
از برنامه روزانه مراقبت از پوست را تشکیل
میدهند .در ضمن ،افرادی که تمرکز اصلیشان
به فواید ضدپیری معطوف است ،باید رتینوئیدها
را جدیتر بگیرند .رتینوئیدها شکلگیری
کالژن در بدن را افزایش میدهند و همچنین
سرعت تکثیر و تقسیم سلولهای پوستی را
بیشتر میکنند .بهبودبخشی به بافت پوست،
افزایش درخشندگی پوست ،بهحداقلرساندن
خطوط ریز و چینوچروکها ،کوچکتر کردن
روزنههای پوستی و یکدست کردن قوام پوست

از دیگر مزیتهای مهم رتینوئیدها هستند.
توصیه مهم من درباره رتینوئیدها ،استفاده شبانه
از آنهاست .ایدهآلترین حالت استفاده هم این
است که ابتدا صورت را بشویید و پس از
گذشت  30دقیقه ،به اندازه یک نخود از محصول
رتینوئیدی را روی پوست صورت بزنید .ضمنا
فقط  3بار در هفته مجاز به استفاده از محصوالت
رتینوئیدی هستید چون اگر میزان استفاده مثال
به  4تا  6بار در هفته برسد ،احتمال خشکی
پوست و پوستهریزی شدید هم افزایش مییابد.
رتینوئیدهای تجویزی هم اساسا قویتر و
اثربخشتر هستند اما این محصوالت فقط
باید تحتنظر پزشک و در صورت ضرورت
استفاده شوند و درنتیجه برای مصرف عمومی
طراحی نشدهاند .از طرف دیگر ،افراد دارای
پوست حساس نهتنها نباید خودسرانه سراغ
رتینوئیدهای تجویزی بروند ،بلکه برای
استفاده از رتینوئیدهای بدون نسخه هم باید
با پزشکان متخصص پوست مشورت کنند.
محصول رتینوئیدی کامل و درجه یک باید

حاوی مجموعه وسیعی از آنتیاکسیدانها و
ترکیبات ضدپیری باشد؛ مانند رتینول ،اسید
گلیکولیک ،نیاسینآمید ،یوبیکینون ،اسکواالن،
سرامیدها و اسید هیالورونیک.

پپتیدها را به برنامه مراقبتی پوست
اضافه کنید

پپتیدها از ترکیباتی هستند که میتوانند به تولید
بیشتر کالژن و االستین در بدن کمک کنند که
هر دو نقش مهمی در نمایان شدن خطوط ریز و
چینوچروکهای پوستی دارند .امروزه ترکیب
پپتیدی خاصی با عنوان 3000 Matrixyl
 Plusدر بعضی محصوالت استفاده میشود
که کیفیت باالیی دارد و تولید فیبریلین االستیک
را در پوست تقویت میکند .ضمن اینکه این
ماده اختصاصی برای نرمتر کردن و صافتر
کردن خطوط عمیق پوستی کاربرد مهمی دارد.
محصول پپتیدی دیگری که اهمیت زیادی
دارد ،کرم چشم حاوی پپتید است .بهترین
کرمهای چشم پپتیدی عالوه بر داشتن پپتیدها

دوران قرنطینه و تاثیر استرسهای آن بر پوست

مراقبت نادرست از پوست در دوران قرنطینه کروناویروس

دکتر باربارا اشتورم ،متخصص پوست و زیبایی و از اعضای آکادمی
درماتولوژی آمریکا یکی از پزشکان متخصصی است که در دوران قرنطینه
کروناویروس و تعطیالت سراسری در بیشتر نقاط جهان ،بهصورت آنالین
و رایگان به مردم مشاوره میداد .او میگوید« :من واقعا تعجب کردم وقتی
دیدم که افراد مختلف و حتی نوجوانان ،تمام قفسههای کابینت و کمد
خودشان را از محصوالت شوینده و پاککننده غلیظ و قوی پر کردهاند.
حتی انواع محصوالت اسیدی و الیهبردار حرفهای هم میان وسایل آنها به
چشم میخورد ،درحالی که این محصوالت فقط باید توسط افراد باتجربه
و حرفهای استفاده شوند».
بهگفته دکتر اشتورم ،مشکل دیگری که باعث نگرانی او در این مدت
شد ،روآوردن مردم به استفاده از دستورالعملهای مختلف برای ساختن
محصوالت خانگی مراقبت از پوست بود .او میگوید« :حتما دلیلی دارد
که ما سالهای زیادی از عمرمان را برای فرمولبندی محصوالت استاندارد
در آزمایشگاهها سپری میکنیم .مساله فقط استفاده از عناصر و مواد اولیه
باکیفیت نیست ،بلکه ترکیبسازی آنها براساس مقادیر مناسب و استفاده
از فرایندهای عملآوری درست هم اهمیت ویژهای دارد».
این متخصص میافزاید« :چنین وضعیتی درحالی ادامه داشت که بیشتر افراد
در سراسر جهان بخش زیادی از اوقات خودشان را جلوی نمایشگرهای
کامپیوتر ،لپتاپ ،موبایل ،تبلت و ...میگذراندند ،بدون اینکه بدانند نور
آبی این نمایشگرها از عوامل پیرکننده پوست است ،بنابراین کسانی که در
دوران قرنطینه کروناویروس به این نکته توجه نداشتند ،پوست خودشان را
یک درجه بیشتر در معرض استرس و فشار قرار میدادند».

از سرمهای آنتیاکسیدانی استفاده
کنید

یک مرحله کلیدی و مهم در برنامه مراقبتی
پوست که باید در ساعات صبح انجام شود،
استفاده از سرمهای آنتیاکسیدانی اثربخش و
باکیفیت است .ویتامین  Cاز بهترین و قویترین
آنتیاکسیدانهاست که هم از پوست در مقابل
صدمات رادیکالهای آزاد محافظت میکند و

با متخصصان پوست در تماس بمانید

اگر در فاصله بین جلسات تزریق بوتاکس با
ت در تماس بمانید ،میتوانید
متخصصان پوس 
سواالت مختلفی که برایتان مطرح میشوند
را با در میان بگذارید .این کار باعث میشود
کمتر به تصمیمات خودسرانه و کارهای ناگهانی
روبیاورید و تا حد زیادی از درگیر شدن با
حرفهای بیپایه و اساس دور بمانید.
منبعInStyle :

پژوهشها نشان میدهند  3500نوع باکتری در برسها وجود دارد

کروناویروس و پدیدهای بهنام  PTSDپوستی
وضعیتپوستیبعضیافراددردورانقرنطینهکروناویروس
ترجمه:
از همیشه بهتر شده بود چون کمتر آرایش میکردند ،حدود
یوسف
 8تا 9ساعتمیخوابیدندوفعالیتورزشیبیشتریداشتند.
صالحی
اما از سوی دیگر ،کسانی هم بودند که دچار پدیده «PTSD
پوستی» یا اختالل استرس پس از حادثه یا یک رویداد روانی آسیبزا شدند
چون کمبود خواب داشتند ،استرس و اضطراب زیادی را تجربه میکردند،
بیشتر وقتشان را در آشپزخانه میگذراندند و بهدلیل شرایط زندگیشان
باید ساعات زیادی از شبانهروز ماسک به صورت میزدند .زیادهروی در
استفاده از محصوالت مراقبتی پوست هم اشتباه دیگری بود که این افراد را
به پدیده  PTSDپوستی دچار کرد.

حاویآنتیاکسیدانها،گلیسیرین،نیاسینآمیدو
کافئین هستند که همگی اثربخشی مطلوبی برای
پوست ظریف پلکها دارند .این ترکیبات کنار
همدیگر و در قالب کرم چشم ،هم خطوط ریز
و چینوچروکها را کمتر میکنند و هم وضوح
حلقههای تیره دور چشم را کاهش میدهند.
اگر دنبال بهترین محصول پپتیدی برای کل
پوست صورت هستید ،سراغ محصوالتی بروید
که در تولیدشان از «فناوری پپتید تریهکس»
( )TriHex peptide technologyاستفاده
شده است.

هم به ترمیم این صدمات کمک میرساند .ضمن
اینکه سرم این آنتیاکسیدان میتواند لکههای
قهوهایپوستراکمترکندوحتیباعثیکدستی
و صافی قوام پوست شود.
سرمهای حاوی ویتامین  Cاز پوست در برابر
صدمات اکسیداتیو رادیکالهای آزاد محافظت
میکنند و به همین دلیل هم بهترین اثربخشی
خودشان را در ساعات صبح نشان میدهند.
از طرف دیگر ،ویتامین  Cنقش مهمی در
کالژنسازیبرعهدهدارد.منبهعنوانمتخصص
پوست پیشنهاد میکنم موقع خریدن سرمهای
ویتامین Cدنبال محصوالتی باشید که در رده
انواع «درجه پزشکی» ()medical-grade
قرار میگیرند .سرمهای ترکیبی ویتامین  Cو
ویتامین  B3نیز از بهترین گزینههای عادی و
بدون نسخهای هستند که تقریبا در همهجای
جهان در دسترس قرار دارند .البته به یاد
یـدارویی
داشته باشید این محصوالت آرایش 
( )cosmeceuticalتحت نظارت دقیق و
سختگیرانهسازمانغذاودارویآمریکا()FDA
نیستند و من هم اثربخشی و فواید بالینی آنها را
در مقایسه با انواع معمولیتر و عادیتر بررسی
و مطالعه نکردهام.

برسها و شانههایتان را مرتب بشویید

چگونه در بحرانی
مانند کروناویروس
از پوست مراقبت
کنیم؟

اگر شرایط شما به گونهای
است که هنوز مجبورید بیشتر
اوقات شبانهروز را در خانه بمانید و
به قرنطینه ادامه دهید ،باید هر روز صورت
خودتان را ماساژ دهید تا پفکردگی صورت را کمتر کنید ،پوست را به تولید
کالژن بیشتر تحریک کنید و بافت پوست را به وضعیت بهتری برسانید.
به گفته دکتر اشتورم ،در وضعیت قرنطینهای یا در دوران بحرانهایی
مانند کووید 19-نباید در استفاده از رتینولها زیادهروی یا از انواع
قوی آنها استفاده کنید چراکه این محصوالت و دیگر محصوالت قوی
و غلیظ واقعا الیههای محافظتی پوست را تخریب میکنند .استفاده
از پاککنندهها و شویندههای غلیظ برای پوست صورت نیز به همین
دلیل ذکرشده قطعا توصیه نمیشود و کسانی که همچنان به استفاده
از چنین محصوالتی ادامه میدهند ،به پوست صورت خودشان آسیب
میرسانند و پدیده  PTSDپوستی را تشدید میکنند .با اینحال ،استفاده
از محصوالت مراقبت از پوست باکیفیت ،استاندارد و مالیم و همچنین
حاوی ترکیبات پریبیوتیک و پروبیوتیک ،در وضعیتهای قرنطینهای
و حتی پس از پایان قرنطینه و تعطیالت سراسری هم ضرورت دارد.
بهگفته متخصصان ،ترکیبات پروبیوتیک و پریبیوتیک پوشش اسیدی
پوست را تقویت میکنند.
چالش مهم دیگر ،این است که چگونه از پوست در برابر عارضههای
احتمالی ناشی از ماسک زدن مداوم محافظت کنیم .استفاده از روغنها
و کرمهای ویتامین Eدر این شرایط میتواند به تسکین مشکالت پوستی
بهخصوص در موارد ابتال به اگزما کمک کند .باز هم استفاده از محصوالت
حاوی ترکیبات پریبیوتیک در این موقعیت اهمیت زیادی پیدا میکند،
چراکه نوعی الیه محافظتی ضدعفونیکننده روی پوست بهوجود میآورد
و اجازه نمیدهد که پوست صورت بهدلیل استفاده مداوم از ماسک به
بستر مناسبی برای رشد کووید 19-تبدیل شود .استفاده از محصوالت
حاوی ترکیبات ضدپیری خاص مانند نیاسینامید و روغن گالبی خاردار
هم برای تسکین قرمزی و التهاب پوستی اثرگذاری مطلوبی دارد.
منبعTelegraph :

معموال اولین کاری که بعد از برخاستن
ترجمه:
از رختخواب انجام میدهیم شانه کردن
فاطمه
موها است .اگر شانه زدن موها برایتان
مهدیپور
کار لذتبخشی است و با حوصله برس
را البالی موهایتان به حرکت درمیآورید حتما از تاثیر
اینکار در زیبایی و مرتب بودن موها آگاه هستید .اما
شانه زدن تاثیر شگرف دیگری نیز دارد که شامل تحریک
پوست سر و در پی آن افزایش جریان خون در این ناحیه
میشود .در نتیجه اکسیژنرسانی و تامین مواد مغذی
ریشه موها افزایش پیدا میکند .عالوه بر این شانه زدن
موها باعث پخش شدن سبوم یا همان چربی طبیعی مو
از ریشه تا نوک موها میشود .در نتیجه موها محکمتر،
درخشانتر و مقاومتر شده و خشکی و شکنندگی آنها
کم میشود .اما برای رسیدن به این مرحله همیشه باید
کارهای کوچکی انجام داد .اینکه عادت کنید برسها
و شانههایتان را بهطور مرتب بشویید.
چرا باید برس مو را شست؟
درست است که برس مو بهترین دوست مو و پوست
سر محسوب میشود ،در عین حال النه میکروب نیز
به شمار میرود .نتایج پژوهشی که در دانشگاه آریزون
ایاالت متحده آمریکا انجام شده نشان میدهد در برسهای
محبوب ما عالوه بر پوست مرده ،مو و بقایای محصوالت
مربوط به مو (ژل ،موس ،تافت) 3500 ،نوع باکتری
ناقابل نیز وجود دارد .این باکتریها میتوانند به پوست
سر آسیب بزنند و حتی
باعث ایجاد بوی
و
نامطبوع
همچنین
خارش
پوست
سر شوند.

چگونه باید برسها را شست؟
 .1با آب و صابون :برای این کار به آب و صابون نیاز دارید.
فرقی ندارد که مارک یا جنس برستان چه باشد .کافی است
برس را در یک ظرف حاوی آب و صابون خیس کنید .توجه
داشته باشید که قبل از این کار موهای گیر کرده در برس را
خارج کنید .سپس اجازه دهید برستان به مدت چند دقیقه
در آب حاوی صابون خیس بخورد و تمیز شود .در نهایت
آن را با آب بهطور کامل بشویید و در هوای آزاد قرار دهید تا
خشک شود .البته میتوانید از سشوار نیز برای خشک کردن
آن استفاده کنید .توجه داشته باشید که برسها و شانههای
چوبی را نباید مدت زیادی در آب خیس کنید.
 .2با جوششیرین :استفاده از جوششیرین نیز بسیار کارساز
است .برای این کار  5قاشق غذاخوری جوششیرین را در یک
لیتر آب حل کنید و مطابق روش قبل برس را در این محلول
قرار دهید تا تمیز شود .توصیه میکنیم اجازه دهید یک شب
کاملبرسدراینمحلولبماندتابهخوبیمیکروبزداییشود.
 .3با سرکه سفید :حتما شما هم شنیدهاید که سرکه باعث
درخشندگی موها میشود .شما همچنین میتوانید با سرکه
سلولهای مرده و میکروبهای موجود در برسها را نیز از
بین ببرید .برای این کار به میزان مساوی آب ولرم و سرکه را
مخلوط کرده و چند ساعت برستان را داخل این محلول قرار
دهید .در نهایت نیز آن را با آب زیاد آبکشی کنید.
چگونه باید شانهها را تمیزکرد؟
جنس شانهها معموال پالستیکی است .برای تمیز کردن
آنها بهترین روش ،استفاده از ترکیب آب ژاول (مقدار
کم) و آب است.
برسها را بهطور مرتب بشویید
الزم است که بعد از هر بار استفاده موهای گیر کرده در برس
را خارج کنید .برای شستشو و ضدعفونی کردن نیز زیاد منتظر
نمانید و بهطور مرتب برسها را بشویید .این کار روشی موثر
است تا دوام برس بیشتر شده و سالمتر بماند.
منبعelle.fr :
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محیط زیست
قاب سبز

شماره هفتصدوپنجاهوشش هفت تیـر نودونه

یادداشت سبز

بر اساس نتایج یک پژوهش جدید:

مواد ذرهای پالستیک عالوه بر خاک ،هوا را نیز آلوده کردهاند
شهر گچساران در جنوب ایران شاهد برگزاری مراسم تشییع البرز
زارعی بود .جوان کوهنوردی که 3هفته پیش در تالش داوطلبانه
برای مهار آتش سوزیدرجنگلهایزاگرسدچار سوختگی شد
و در بیمارستانی در اصفهان از دنیا رفت .او یکی از کوهنوردان
انجمنکوهنوردیزاگرسوازاعضایفعالتشکلزیستمحیطی
سبزگامانکهگیلویهوبویراحمد بود.روحششاد

بحران جدی آب را با  2سال ترسالی فراموش نکنیم!
کاویانی،استاد ژئوپلتیک دانشگاه خوارزمی :طی  2دهه
گذشته حجم دسترسی سرانه به آب شیرین در کشورمان
پیوسته رو به کاهش بوده ،به نحوی که چنانچه  2سال آبی
اخیر با تَرسالی همراه نمیشد با نگرش به روند مصرف آب
و افزایش گرما حقیقتا کشور درگیر بحرانهای جدی در
حوزه امنیت آب میشد.

 ۲۸خرداد روز جهانی مقابله با بیابانزایی و خشکسالی بود.
موضوع روز جهانی مقابله با بیابانزایی و خشکسالی در سال
« ۲۰۲۰غذا .علوفه .پارچه ».انتخاب شده است.با اضافه
شدن جمعیت جهان و گسترش شهرنشینی ،تقاضای بیشتری
برای تامین مواد غذایی ،خوراک دام و پارچه برای لباس
ایجاد میشود .همچنین کیفیت زمینهای زراعی روزبهروز
کاهش مییابد.درنتیجه زمینهای بیشتری باید برای تهیه
غذا ،علوفه و پارچه به کشاورزی اختصاص یابد.گسترش
اراضی کشاورزی ،یعنی کاهش سطح جنگلها ،مراتع و
عرصههای طبیعی و این یعنی تخریب و فشار مضاعف بر
اکوسیستمهای طبیعیو تنوع زیستی.

هیچ گوشه و کناری در این کره خاکی نمیبینید که از آلودگیهای پالستیکی
در امان مانده باشد.
براساس آخرین تحقیقات ،آلودگیهای پالستیکی فقط به اقیانوسها ختم
نمیشود ،این ذرات در هوایی که تنفس میکنیم یا بادی که میوزد یا
آسمان باالی سر ما هم وجود دارد.
ساالنه حدود  1000تن ذرات ریز پالستیک با باران بر زمین پارکهای
ملی و محیطهای طبیعی غرب آمریکا فرو میبارند و بر زمین مینشینند،
یعنی معادل  123تا 300میلیون بطری پالستیکی.
کارشناسان محیط زیست عقیده دارند ،هیچ جای سطح زمین از آلودگیهای
میکروپالستیک (ذرات بسیار ریز پالستیکی با قطر کمتر از  5میلیمتر)
در امان نمانده است.
هرچند مشکل پالستیکها در زمینهای دفع پسماند یا اقیانوسها یا
دریاچههای بزرگ یا آبهای جاری ،به خوبی شناخته شده ،مشکل
پالستیکهای معلق در هوا هنوز از نظر علمی و تحقیقاتی موضوعی به
نسبت تازه است .تحقیقات اولیه نشان میدهند ،پالستیکهای معلق در
هوا همه جا دیده میشوند ،از اروپا و چین تا قطب.
پالستیک یکی از عوامل عمده آلودگی آب دریاها و اقیانوسها محسوب
میشود اما بر خالف تصورات موجود تأثیرات دقیق میکروپالستیکها بر
موجودات زنده و محیط زیست تا حدود زیادی برای دانشمندان نامشخص
است.
میکروپالستیکها اشیایی فوقالعاده کوچک هستند که در نزدیکی سطح
بستر یا روی ساحل دریاها و اقیانوسها وجود دارند .در واقع آنها به عنوان
اشیایی پالستیکی که قطرشان کمتر از  ۵میلیمتر است شناخته میشوند.
مطالعات انجام گرفته در دهه  ۱۹۷۰به بررسی سطح میکروپالستیکها
در اقیانوسها پرداختند و دریافتند که سطح باالیی از آنها در اقیانوس
اطلس و سواحل ایاالت متحده وجود دارد .امروزه  ۸میلیون تن ضایعات
پالستیکی به اقیانوس وارد میشود ۲۵۰ .هزار تن از این پالستیکها در
حال حاضر در دریا شناور است در حالی که بقیه آن احتماالً تهنشینی و
شسته شده از ساحل هستند.
پژوهشگران در تحقیقی که به تازگی انجام شده ،پالستیکها را در نقاط
دورافتاده و غیرمسکونی آمریکا مثال در پارکهای ملی هم پیدا کردهاند.
آنها در  11پارک ملی و بیابانهای نامسکون هم میکروپالستیکها را
نمونهبرداری کردهاند.
در98درصد از 339نمونه ای که دانشمندان محیطزیست گردآوری کردهاند،
ذرات ریز پالستیکی وجود داشته و پالستیکها 4درصد از ذرات غبار
معلق در هوا را شامل میشدهاند.
گردآوری آن همه پالستیک در محیطهای به ظاهر بکر و دست نخورده،
محققان را شوکه کرده تا جایی که به تصور آنکه اشتباهی در تحقیقات
رخ داده ،بارها به نمونهها مراجعه کردهاند ،اما با وجود آزمایشهای مکرر،
نتیجه تغییری نکرده.
دکتر برانی ،سرپرست تحقیقات ،توضیح میدهد« :نمونهبرداریها که در
شرایط متفاوت هوای خشک و بارانی و برفی انجام شده ،به تیم کمک
کرده تا منشاء ذرات را مشخص کنند .ذرات درشتتر با برف و بارن پایین
آمده و ذرات ریزتر در هوای خشک موجود بودهاند».
باتفکیکذراتمختلفپالستیکبراساساندازه،پژوهشگراناینطورنتیجه
گرفتهاند که باد ذرات معلق را از مناطق نزدیک شهری به اطراف آورده و
این ذرات همراه باران یا برف به زمین باریدهاند.
برعکس ذرات ریزتر و سبکتر از مناطق بسیار دورتر در ارتفاع باالی
جو حمل شده و بخشی از چرخه جهانی انتقال غبار هستند75 .درصد از
تهنشینهای خشک را پالستیکها تشکیل میدهند.
ریزرشتهها یا میکروفیبرهایی که دانشمندان جمعاوری کردهاند ،شامل انواع
منسوجات استفاده شده در لباسها و تولید فرش و پوششهای صنعتی
یا تجهیزات خارج از خانه مانند چادرها یا پوششهای ضدآب بودند.
این یافتهها پژوهشگران را به این نتیجه رساند که انتشار وسایلی که در
پارکها استفاده میشوند به انباشت پسماندهای قابلمشاهده به خصوص
در پارکهای ملی با تعداد باالی بازدیدکنندگان کمک میکنند ،هرچند
که سهم این وسایل در نمونههای جمعآوری شده از این منبع زیاد نبود.
کارشناسان این تحقیق می گویند ،هدف اولیه آنها این نبود که نشان دهند

مشخص نیست وقتی این ذرات پالستیک وارد
میکروپالستیک در جو زمین وجود دارند و حتی هرچند مشکل پالستیکها
چرخه محیط زیست میشوند از کجا سر درمیآورند
نمیخواستند نشان دهند جریان جو میکروپالستیکها در زمینهای دفع
پروفسور «آن مری ماهون» از پژوهشگران انستیتو
را به مناطق دوردست میبرند ،بلکه آنها سوالی اساسی پسماند یا اقیانوسها
تکنولوژی دوبلین میگوید« :ضروری است که ما از
داشتند که «این پدیده چرا و چطور اتفاق افتاده؟»
یا دریاچههای بزرگ یا
دکتربرانیعقیدهدارد،اینعاملیعنیمیکروپالستیکها آبهای جاری ،به خوبی
آنچه بر خاک و درون آن جریان مییابد آگاهی کامل
میتواندبهشکستمحیطیاجتماعاتمیکربیودرنتیجه شناخته شده ،مشکل
بیابیم .آیا ذرات پالستیک روی خاک میمانند؟ آیا
پالستیکهای معلق در
وارد بافت عمودی خاک میشوند؟ اگر این ذرات در
ویرانی های گستردهتر زیست بوم کمک کند.
هوا هنوز از نظر علمی
جریان نهرها و مسیلهایی که به اقیانوسها میرسند
فقط طبیعت در معرض خطر نیست ،انسانها و تحقیقاتی موضوعی به
قرار نگیرند اثرآنها بر زنجیره تولیدات کشاورزی را
نسبت تازه است
نمیتوان نادیده گرفت».
هم در معرض خطر قرار دارند
تأثیر میکروپالستیک بر گیاهان و در نتیجه زنجیره
به نظر کارشناسان ،فقط طبیعت در معرض خطر نیست،
گسترده مواد کشاورزی خوراکی هنوز کامل نیست
انسانها هم در معرض خطر قرار دارند .وجود این همه
ذرات هوا به معنی این است که ما آنها را با دم خود فرو میدهیم .هنوز اما مشخص شدهاست کرمهای خاکی که در معرض ذرات پالستیک
اثر تنفس این ذرات بر سالمت انسانها مشخص نشده ،هر چند اندازه قرار گرفتهاند رشد کمتر و عمر کوتاه تری داشتهاند.
این ذرات با اندازه ذراتی که در بافت ریه انباشته شدهاند ،یکسان است.
آلودگیهای غبارآلود شامل گرد و خاک ،دوده و ذرات دیگر معلق در هوا ،موادذرهایپالستیکعالوهبرخاک،هوارانیزآلودهساختهاند
با حمالت قلبی ،سکتههای مغزی و بیماری های تنفسی ارتباط دارد .بنا بر پروفسور «فرانک کلی» ،مدیر پژوهشهای محیط زیست کالج کینگ
اعالم سازمان جهانی بهداشت ،آلودگی ذرات کوچک معلق ر هوا در سال لندن که گروه او روی وجود ذرات پالستیکی در هوای لندن تحقیق
میکند معتقد است که حضور این ذرات پالستیک در هوا قطعی و
 ،2016عامل 4/2میلیون مرگ زودهنگام در جهان بوده است.
مطالعات قبلی در محیطهای کاری که کارگران ذرات ریز پالستیکی را مساله تعیین میزان آنهاست .یک منبع حامل میکروپالستیک در هوا
تنفس کرده بودند ،حاکی از بیماری های ریوی و تخریب بافتی بین آنها همان کودهای فراورده از فاضالبهاست که این ذرات را در هوا
بود .غلظت پالستیک در محیطهای خارج از محیط های سربسته کمتر پراکندهمیکند.
در هوای درون خانهها نیز مواد میکروپالستیک وجود دارند .مواد
است ،اما به هر حال میتواند اثر تنفس ذرات ریز معلق را تشدید کند.
برخاسته از فرشهای بافته شده با الیاف مصنوعی و آنچه از لباسهای
ما جدا میشود حامل این ذرات هستند.
میکروپالستیکها در خاک
دانشمندانمعتقدندکودهایکشاورزیعمدهترینحاملمیکروپالستیکها استفان رایت که روی تاثیرات سالمت میکروپالستیکهای تنفس
در خاک هستند .در بسیاری کشورها فاضالب از طریق موادی که به منظور شده تحقیق میکند ،عقیده دارد ،ذرات میکروپالستیک هنوز نسبت
تصفیه به آن اضافه میشود در زمینهای کشاورزی به عنوان کود مورد به ذرات مهم دیگر مانند کربن سیاه که همه جا پیدا میشوند ،ناچیز
هستند .تا زمانی که درک درستی از این ذرات پیدا نکنیم ،براورد
استفاده قرار میگیرد.
اضافه شدن مواد تصفیه به فاضالب آن را تبدیل به مایهای نیمه جامد میزان تاثیرات سالمت آنها دشوار است.
شبیه لجن میکند که در اصل حاوی ذرات شسته شده از محصوالت کارشناسان میگویند تحقیقات جدید و آگاهی فزاینده ما از میزان
آرایشی و الیاف مصنوعی موجود در پوشاک شسته شده در ماشینهای میکروپالستیکی که در اطراف ما فرو میریزند ،در نهایت به یک
سوال اساسی میرسد« :با اینها چه باید کرد؟»
رختشوییهستند.

خاطره سبز
روزانه نزدیک به 8میلیون تن پسماند در شهر تهران تولید
میشود .درصد بسیاری کمی از این طالی کثیف بازیافت
میشود.

درخت دو بعدی ،راهی برای رسیدن به معماری سبز  .فضاهای سبز
عمودی هم به بهاری شدن هوا کمک میکند ،هم به زیبایی شهرمان.

به گیاه خدمت کرد تا جان گرفت
منزل ما یک واحد از ساختمانی
 ۱۳واحدی است که اغلب برای
مرجان
یشایایی
سرایداری آن مهاجران افغانستانی
را استخدام میکنیم .در این سالها
خیلیها آمده و بعد هم به فراخور زمانه و شرایط
اجتماعی یا اقتصادی یا برای دورهای یا همیشه به وطن
خود بازگشت ه یا در جای دیگری مشغول کار شدهاند.
اغلب خویشاوندانی در ایران دارند و در کشور ما ریشه
دواندهاند و بیادعا بار ساختن این سرزمین را کم و بیش
بر دوش کشیدهاند.
بگذریم ،باغچهای در پایین ساختمان هست که اگر
همسایهها یا سرایدار ذوقی داشته باشد ،آبی میدهند یا
دستی به سر و روی باغچه میکشند و در این شهر شلوغ
صفاییبهآنمیدهندتاعصرهاکهدروهمسایهخستهاز
راه میرسند ،دوری در باغچه بزنند و هوایی تازه کنند.
چندماهقبل،اسماعیلبهعنوانسرایداربهمجتمعماآمد.
جوان ریزنقشی که سختکوشی و لهجه زیبای دری را
با خود از زادگاهش آورده بود.
از همان روز اول با سادگی و خوشرویی و زرنگیاش
در دل اهالی ساختمان جای خود را باز کرد و مشغول
کار شد.
با آمدن اسماعیل ،باغچه جانی گرفت و روی آبادی
دید .همزمان همسایهای هم به ساختمان آمد و تنگی

جای آپارتمان سبب شد که باغچه با دو دوجین انواع و
اقسام گلدانهایی که جایی برایشان در خانه پیدا نشده
بود ،پر شود ،از کاکتوس و شمعدانی گرفته تا حسن
یوسف و شاهپسند.
هر روز عصر میشد اسماعیل را دید که با عالقه و دقت
روی یکی از گلدانهای خم شده و کاری میکند یا
مشغول آب دادن آنهاست.
روزی از او خواستم یکی از قلمهها را در گلدانی برایم
بکارد که برگشت و با صراحت گفت( :نمیشود!)
_چرا؟
_چون گیاه را نمیشود بدون اجازه قلمه زد .برو از
صاحبش اجازه بگیر.
از امانتداریاش خوشم آمد و برای کسب اجازه برای
برداشتن یک قلمه از انبوه گیاهان باغچه روانه در خانه
همسایه شدم و بعد از کسب اجازه ،آقا اسماعیل باالخره
راضی شد قلمه را در خاک بکارد.
اینجا سرآغاز آشتی من با گیاه و خاک بود.
تا آن موقع همه تالشهای من برای داشتن گلدانی
سبز به شکست انجامیده بود و هر بار بعد از چند
روز گیاه از نفس میافتاد و در آخر راهی جز دور
انداختن آن نمیماند.
آنقلمهسرآغازپرورشگلوگیاهشدوکمکمدمدرخانه
ما پر شد از گیاهان گوناگون و قد و نیمقد .در این میان،

اسماعیل به حق نقش مشاوری دلسوز را بازی میکرد.
یک روز زنگ در خانه را زدند .اسماعیل با اخمهای
گره کرده پشت در بود که (اینها تشنهاند ،چرا آب
ندادی؟) و در همان حال اشارهای کرد به گلدانهایی
که مشغلههای ریز و درشت آن روز باعث شده بود ،آب
دادن آنها را فراموش کنم .با عجله و کمی هم شرمندگی
زود به اصالح کم توجهی خود برآمدم و گلدانها را
سیراب کردم و با اشاره به یکی از گلدانها که چند شاخه
تنک و چند برگی از آن باقی مانده بود ،به اسماعیل

گفتم« :این یکی را ببر دور بنداز ،دیگر جانی ندارد».
اسماعیل نگاهی کرد و گفت« :جان ندارد؟ پس اینها
چیست؟» و چند برگی را که روی شاخههایی هنوز
سبز بودند ،نشانم داد .جوابش را ندادم و او گلدان را
برداشت و رفت.
 2-3هفتهای گذشت و من ماجرای گلدان را فراموش
کرده بودم.
یک روز دمدمهای غروب که از ماشینم در پارکینگ به
قصد رفتن به خانه پیاده شده بودم ،اسماعیل صدایم
زد و با افتخار گلدانی را نشانم داد.
گلدان خودم را که  2هفته پیش به اسماعیل داده بودم تا
دور بیندازد ،شناختم ،اما به جای آن گیاه تنک و مردنی،
شاخهای سر حال با انبوه برگها شاد و براق وسط
گلدان نشسته بود.
 این چیست؟ همان است که گفتی دور بیندازم. چطور اینقدر خوب شده؟ من دورش نینداختم ،نگهش داشتم و به آن خدمتکردم تا دوباره زنده شد.
این تعبیر (خدمت کردم) سخت بر دلم نشست.
تا به حال به این فکر نکرده بودم که من انسان مغرور
ویرانگر باید به گیاهی خدمت کنم تا زنده شود .همیشه
فکر میکردم کائنات باید در خدمت من انسان باشد اما
اسماعیل با عشقی که به گیاه و روییدن داشت ،نشانم
داد که برای زنده نگه داشتن و روییدن یک گیاه باید
به آن خدمت کرد.

فکرمثبت

شماره هفتصدوپنجاهوشش هفت تیـر نودونه

زندگی مثبت

کتایون خانجانی
روانشناس و رواندرمانگر

حرف آخر

عکس و مکث

زهراسادات صفوی

زندگیصحنهزیبای
هنرمندیماست...

زنان خوب به بهشت میروند و زنان بد به همه جا

اینعنوانکتابیاستکهدر۱۸سالگیخواندمودرآنبرههبرایمبسیارچالشبرانگیز
بود .نکتهای که توجهم را جلب میکرد و جالب به نظرم میرسید ،این بود که
زنان بسیاری در برابر این کتاب مقاومت داشتند و نمیخواستند استقالل توضیح
داده شده در آن را بپذیرند .این کتاب از زنان مطیع ،آرام و وابستهای میگفت
که زن خوب تلقی میشوند و از زنان فاعل ،عصبانی از شرایط و مستقلی که
تعارضات جدی استقالل دارند .افراد در یک بافت فرهنگی روش هایی برای
سازش انتخاب میکنند .افرادی که اضطراب زیاد یا مسائل روانی خاصی دارند،
در بحرانها دفاعهای روانی ناپختهتری را انتخاب میکنند .یکی از دفاعهای ناپخته
ما در بحرانها ،دو پارهسازی و دو قطبی کردن احساسات و افراد است؛ یعنی دو
حس متضاد را تجربه میکنیم؛ از گروهی متنفر و عاشق گروه دیگری میشویم.
در اتفاقها و برهههای زمانی مختلف ،شاهد این دو پارهسازی احساسات و
دستهبندی افراد به دو گروه هستیم؛ دوست/دشمن ،خوب/بد ،زن خوب/زن بد و...
میبینید چه نگرش مرزی وجود دارد؟ زن خوب و زن بد! بهشت و همه جا!
کلیشههای بسیاری برای خوب یا بد بودن و زن خوب یا زن بد بودن وجود
دارد که ذهن مردم را از ویژگیهای تعریف شده و انعطافناپذیر پر کرده است.
همین نگرش باعث شده است برخی زنان با دریافت اندکی توجه ،هوشمندی
را کنار بگذارند و اخالق و ارزش را اجبار بدانند یا ارزشهای غلط و سخت را
دست نیافتنی ببینند .اجبار ،میل به فرار ایجاد میکند .وقتی مجبور باشیم بدون تفکر
زن خوبی باشیم ،ممکن است در ذهنمان زن خوب نبودن جذاب شود .اساسا زن
خوب تعریف مشخصی دارد؟ زن خوب کیست؟ زن خوب چه ویژگیهایی
دارد؟ آیا خودتان را زن خوبی میدانید؟
راستش را بخواهید من اعتقاد دارم زن آگاه ،عاقل و بالغ مجموعهای از تعارضات،
ارزشها ،دوراهیها ،خطاها و ویژگیهای نسبت داده شده به زن بد و ...را به یدک
میکشد ولی میتواند بر آنها غالب شود و اجازه نمیدهد مشکالت و تعارضات
بر او غالب شوند .عنوان زن خوب و مقدس باعث میشود اشتباهها و تمایالت
دیگر برای زنان حس گناه ایجاد کنند.
زن خوب در دید جامعه مرد ساالر ،مطیع و وابسته است و متاسفانه جنگ با این
رویکرد و موضعگیری مخالف ،آسیبهای جدی به زنان وارد میکند و خشم
و اعتراض افسار گسیخته برایشان مشکالت متعددی به وجود خواهد آورد.
هر زنی ،حتی زنانی که حداقل آسیبدیدگی روانی دارند ،ممکن است تمایالت و
تعارضهای ناپسندی از دید جامعه داشته باشند اما چالشهای اخالقی و اشتباهها
نباید حس منفی در زنان ایجاد کند .در واقع ،زنان باید با مدیریت هیجانها و
فشارهای عرف بتوانند خوب بودن را یک طیف بدانند و به خودشان اجازه خطا
بدهند .منظور از یک طیف ،این است که اگر خطی را در نظر بگیریم که زن ایدهآل
یک سر آن باشد ،زن بد طرف دیگر است .البته افراد در قسمتهای مختلفی از
طیف قرار دارند و همزمان ویژگیهای مثبت و منفی دارند .اگر نگرش دو پاره
وجود داشته باشد ،هر اشتباهی میتواند فرد را غرق در احساسات منفی کند .از
آن طرف ،وابستگی و مانند یک دختربچه عمل کردن ،تصور غلطی ایجاد کند
که من زن خوب و مورد تایید جامعه هستم .نگرش به افراد و خودمان در یک
طیف کمک میکند نگاهمان منطقی و به واقعیت نزدیکتر باشد .ما خانمها باید
به خودمان اجازه دهیم که خطا کنیم .باید به خودمان اجازه دهیم که کامل نباشیم
و در نهایت باید تواناییها ،محدودیتها و خواستههای خودمان را درست و
کامل تشخیص دهیم .زنان نباید تحتتاثیر فشارها ،به آسمان یا قعر چاه روند.
مسیر رشد مسیر بدون مانعی نیست ولی هموارشدنی است.

معرفیکتاب

نکات برتر بیماری های زنان
گستره علم زنان و مامایی بسیار وسیع است و از قبل از تولد تا دوره سالمندی
زنان را شامل میشود .همانطور که در همه زمینههای علمی سرعت پیشرفت
بسیار زیادی دیده میشود ،افزایش علم و اطالعات در عرصه رشته مامایی ،زنان
و زایمان و ناباروری نیز در سالهای اخیر همگام با سایر علوم بسیار چشمگیر
و حیرتانگیز بوده و مرهون تالش و تحقیقات مداوم دانشمندان و محققان این
رشته است .سالهاست که کتاب استاندارد نواک در رشته زنان به عنوان یک
مرجع پذیرفته شده است .کتاب نواک ،حجم نسبتا زیادی دارد و ممکن است
مطالعه آن در فرصت محدود برای همه مقدور نشود.با توجه به پیشرفتهای
علمی اخیر و فرصتهای محدود همکاران گروه پزشکی جهت مطالعه کتابهای
مفصل موجود ،ارائه خالصه کتاب مرجع بیماریهای زنان برک و نواک در هر
ویراست آن یک نیاز مبرم برای جامعه پزشکی کشور به شمار میرود .کتاب
حاضر ،تمام فصول کتاب بیماریهای زنان بر کث و نواک را به طور خالصه
ارائه کرده است .با توجه به اینکه مخاطبان این کتاب ،دانشجویان دورههای
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و داوطلبان آزمون ورودی دورههای کارشناسی
ارشد و دکتری هستند ،محتوای کتاب به نحوی تهیه شده که هم برای دانشجویان
دوره کارشناسی به عنوان یکی از کتابهای درسی مورد استفاده قرار گیرد و
هم در دورههای آمادگی آزمونهای ورودی قابل استفاده باشد .این کتاب 209
صفحه داشته که توسط انتشارات آکادمی مامایی به چاپ رسیده است .گستره
علم زنان و مامایی بسیار وسیع است و از قبل از تولد تا دوره سالمندی زنان
را شامل میشود .همانطور که در همه زمینههای علمی سرعت پیشرفت بسیار
زیادی دیده میشود ،افزایش علم و اطالعات در عرصه رشته مامایی ،زنان و
زایمان و ناباروری نیز در سالهای اخیر همگام با سایر علوم بسیار چشمگیر و
حیرتانگیز بوده و مرهون تالش و تحقیقات مداوم دانشمندان و محققان این
رشته است .سالهاست که کتاب استاندارد نواک در رشته زنان به عنوان یک
مرجع پذیرفته شده است .کتاب نواک ،حجم نسبتا زیادی دارد و ممکن است
مطالعه آن در فرصت محدود برای همه مقدور نشود.با توجه به پیشرفتهای
علمی اخیر و فرصتهای محدود همکاران گروه پزشکی جهت مطالعه کتابهای
مفصل موجود ،ارائه خالصه کتاب مرجع بیماریهای زنان برک و نواک در هر
ویراست آن یک نیاز مبرم برای جامعه پزشکی کشور به شمار میرود.
کتاب حاضر ،تمام فصول کتاب بیماریهای زنان بر کث و نواک را به طور خالصه
ارائه کرده است .با توجه به اینکه مخاطبان این کتاب،
دانشجویاندورههایکارشناسی،کارشناسیارشدو
داوطلبان آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد
و دکتری هستند ،محتوای کتاب به نحوی تهیه شده
که هم برای دانشجویان دوره کارشناسی به عنوان
یکی از کتابهای درسی مورد استفاده قرار گیرد و
هم در دورههای آمادگی آزمونهای ورودی قابل
استفاده باشد.دانشجویان برای خرید این کتاب
با شماره (09123904295آقای لشینی) تماس
بگیرند .این کتاب  209صفحه داشته که توسط
انتشاراتآکادمیماماییبهچاپرسیدهاست.
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قراردادن  2292گلدان گیاه سبز به جای مخاطبین ،در زمان تمرین گروه موسیقی برای بازگشایی اپرا و تئاتر،
در سالن دللوسیو ،بارسلون .این گیاهان به کادر پزشکی بیمارستان کلینیک بارسلون اهدا خواهد شد.

جامعه سالم

باید سبک زندگیجدیدی را از سر بگیریم!
هفته گذشته ،بحث لزوم تغییر شیوه زندگی در دنیای
کرونایی را مطرح کردم و در این مطلب درباره بیم
و هراس مردم با شنیدن آمار رسمی مبتالیان و
افراد فوت شده به دلیل ابتال به کرونا و لزوم تغییر
شیوه زندگی برای پیشگیری از آسیبهای جسمی
و روانی مینویسم.
آمار اعالم شده بهوسیله مسووالن وزارت بهداشت
و دولت ،نشان میدهد که بیش از  ۲۰۰هزار نفر در
کشور به کرونا مبتال شدهاند و علت اساسی شیوع
این بیماری و کنترل نشدن آن ،مراقب نبودن مردم،
رعایت نکردن مسائل بهداشتی ،استفاده نکردن از
ماسک و دستکش و مهمتر از همه رعایت نکردن
فاصلهگذاریاجتماعیاست.حضوردردورهمیها،
ی و عزا و جدی نگرفتن خطر ابتال
مراسم عروس 
باعث شده آمارها باال برود .درست است که در
فرهنگ ما برگزاری و شرکت در مراسم سوگواری
برای تسلی خاطر بازماندگان بسیار اهمیت دارد اما
در شرایط فعلی با این کار سوگواران و خودمان را
در معرض خطر قرار میدهیم .باید فاصلهگذاری
اجتماعی را بسیار جدی بگیریم زیرا در غیر این
صورتدرجامعهشاهدافزایشمبتالیانبهافسردگی،
اضطراب ،نگرانی و استرس خواهیم بود و این مساله
شرایط خاصی را ایجاد میکند که مطلوب نیست.
درحال حاضر باید به دنبال شیوه زندگی جدید
باشیم؛ یعنی شیوهای خاص برای فرد یا جامعه و
رفتارهایی که خاص این زمان است .شیوه زندگی
سالمتمحور که الزم است برای آن برنامهریزی
کنیم و یک برنامه جدید به وجود بیاوریم.
نقش رسانهها در این زمینه بسیار پررنگ است و
باید برای توانمندسازی افراد ،خانوادهها و اصالح
الگوی زندگیها آگاهیرسانی کنند.

در الگوی شیوه زندگی ،تأمین و حفظ سالمت از
اهداف عالی است که ما میتوانیم چنین رویهای
را از طریق ابعاد سهگانه بهداشت جسمی ،روانی
و اجتماعی در پیش بگیریم .البته در دهههای اخیر
مساله معنویت هم به این ابعاد اضافه شده است.
در این میان ،توصیههای کوتاه اما تأثیرگذاری برای
داشتن شیوه زندگی سالم وجود دارد که به ترتیب
زیر هستند:
 شناخت و بهکارگیری شیوه زندگی درست
هنگام آسیبها ،ضربهها و سایر رویدادهای زندگی
به ما بسیار کمک میکند .با شیوه زندگی سالم
میتوانیم تغییراتی را در خودمان ،جامعهمان و در
محیطی که زندگی میکنیم ،به وجود بیاوریم و
یکی از این شیوهها مدیریت استرس است که از
تأثیرگذارترین مسائل مربوط به شیوه زندگی سالم
محسوب میشود.
 زندگی ما مملو از موقعیتهای نامناسب،
اضطرابزا و پراسترس است و انسانی که به دنبال
سالمت روان است ،سعی میکند از روشهای
مختلف استفاده کند تا شیوه زندگی درستی داشته
باشد و با سالمت روانی و جسمی بهتری بتواند
به زندگی ادامه دهد .در این راه ،شناخت و ارزش
و اهمیتدادن به نیازهای فرد بسیار اهمیت دارد.
روانشناسان و متخصصان بهداشت روان به این
مساله توجه زیادی دارند زیرا شناخت نیازهای
جسمی و روانی کمک میکند برای محرومیت و
ارضای آنها و آنچه میتواند تغییر رفتار به وجود
بیاورد ،درست عمل کنیم.
 باید از زندگیمان لذت ببریم و دنبال کارهایی
باشیم که میتواند برای ما با ارزش باشد ،باعث
رشد و تعالیمان بشود.

دکتر بهروز بیرشک
روانشناس ،استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

 ایجاد تعادل بین کار و زندگی در زندگی بسیار
مهم است .بسیاری از ما به صورت افراطی به مسائل
کاری میپردازیم و یادمان میرود همه زندگی کار
نیست و باید تلفیقی از کار و زندگیکردن ،لذتبردن
و رضایت را تجربه کنیم.
 مشکالت عاطفی جزئی از زندگی است و
سالمت روانی ما به نحوی با چگونگی برخوردمان
با این مشکالت و یافتن بهترین راهحل برای غلبه
بر آنها بستگی دارد.
 توجه به معنویات و نگاه وجودی انسان به
خود ،هستی و اتصال به یک نیروی خارج از دنیای
مادی باعث ایجاد حس آرامش میشود.
 انسان یک موجود اجتماعی است و در نتیجه به
تعامل با آدمها ،زندگی مشترک و همکاری با دیگران
نیاز دارد و باید این مورد را مدنظر قرار بدهیم.
 باید بدانیم که چه نوع تغدیهای به سالمت جسم
و روان ما کمک میکند .به خصوص در دوران
کرونا باید توصیه متخصصان تغذیه را برای مقابله
با ویروس کرونا جدی گرفت.
 نوعدوستی و کمک به دیگران بسیار اهمیت
دارد .باید از این حالت فردیت بیرون بیاییم و
تعامل درستی با انسانها داشته باشیم و سعی کنیم
به زندگی دیگران هم توجه داشته باشیم.
 شیوه زندگیمان را جدا تغییر بدهیم .به جای
نشستن پای تلویزیون به فعالیتهای دیگر بپردازیم.
در صورت امکان یک مدت محدودی از خانه خارج
شویم ،با رعایت نکات الزم ،فعالیتهای اجتماعی
داشته باشیم و با طبیعت هماهنگ شویم.
در نهایت اینکه آنچه دوست دارید ،انجام دهید
اما انتخاب درستی داشته باشید و همه جوانب را
در نظر بگیرید.

مهارتزندگیمثبت
ترجمه :سارا حقبین

ذهن آگاهی را تمرینکنیم!
حتما شما هم درباره ذهنآگاهی ()Mindfulness
و فواید آن شنیده و سعی کردهاید ،آن را در
زندگی به کار ببرید .زندگی در دنیای سریع
امروزی موجب عدم توجه به خودمان میشود
و الزم است مهارتی برای غلبه بر آن بیاموزیم.
ذهنآگاهی چیست؟
اغلب مردم ذهنآگاهی را با مراقبه و یوگا یکی
میدانند درحالیکه آنها تنها یکی از تمرینهای
موثر ذهنآگاهی هستند.
انجمن روانشناسی آمریکا میگوید« :ذهنآگاهی،
آگاهی لحظه به لحظه از تجارب شخصی ،بدون
قضاوت است ».در واقع ،ذهنآگاهی یعنی توجه
آگاهانه در «همین جا و اکنون» که به ما نشان
میدهد چه چیزی در بدن ،احساسات ،ذهن
و جهان ما اتفاق میافتد .هنگامی که یک فرد
ذهنآگاهی دارد ،روی لحظه اکنون متمرکز بوده و
سعی میکند به چیزی که در گذشته اتفاق افتاده
یا ممکن است در آینده رخ دهد ،فکر نکند و در
مورد هیچ چیزی قضاوت نکرده و آنها را به عنوان
«خوب» یا «بد» برچسبگذاری نکند .تحقیقات
متعدد ،ریشه ذهنآگاهی را در آموزههای بودا
میدانند .بودا هدف از ذهنآگاهی را  3مورد
میداند؛ شناخت ذهن یعنی احساس ما از خود
و اینکه چه کسی هستیم ،آموزش ذهن یعنی

کشف بهتر روشهای پرورش فضایل اخالقی
در خود و آزاد کردن ذهن که یعنی توانایی
نچسبیدن به افکار و عملکردهای غیرمفید و
احساسات ناخواسته.
اما مزایای ذهنآگاهی متعدد بوده و جنبههای
مختلفی دارد که عبارتند از:
فوایدعاطفی:ذهنآگاهی منجر به کاهش افسردگی،
کاهش تأثیر منفی نشخوارکنندگی رویدادهای
منفی و علت و عواقب آنها و در نتیجه کاهش
دردهای مزمن ،شادی بیشتر و خواب بهتر میشود.
فواید شناختی :افراد با ذهنآگاهی باالتر ،حافظه و
تمرکز بهتری نسبت به سایر افراد دارند.
مزایای بینفردی :رضایت بیشتر در روابط از طریق
شناخت بهتر و پاسخ دقیقتر به احساسات در
افرادی که ذهن آگاهی دارند ،دیده می شود.
مزایای حرفهای :افزایش رضایت شغلی و کاهش
استرس شغلی در این افراد دیده میشود.
دالیل عملی :آسان و ارزان بودن روشهای
ذهنآگاهی ،قابلیت به کارگیری در هر مکان و
زمان و برای همه افراد در هر سن و موقعیتی
را فراهم میکند.
در ادامه ،برای داشتن ذهنآگاهی ،تمرین هایی را
برایتان انتخاب کردهایم که عبارتند از:
 .1تنفس  3ثانیهای را تمرین کنید .در جایی آرام

بنشینید و به مدت  3ثانیه نفس عمیق بکشید (دم)
و سپس به مدت  3ثانیه به آرامی بازدم کنید .در
این حین ،به اینکه چگونه شکم شما با هر تنفس
باال و پایین میرود ،توجه کنید.
 .2یک فعالیت را در طول روز انتخاب کرده
و با روشی آگاهانه و حضور کامل انجام دهید.
بهترین نوع فعالیت مواردی است که معموال به
صورت خودکار انجام میشوند مانند رانندگی،
دوش گرفتن ،آشپزی و حتی غذا خوردن.
 .3تالش کنید به روشی گوش دهید که کامال
بدون قضاوت باشد یعنی آنچه را که شنیدهاید،
قضاوت نکنید بلکه فقط آنها را قبول کنید.
 .4الزم نیست هر لحظه کاری انجام دهید.
میتوانید فقط در لحظه حضور داشته باشید و
استراحت کنید.
 .5برای لذت بردن از طبیعت وقت بگذارید.
آرامش در محیط اطراف میتواند به شما کمک کند.
 .6وقت بگذارید و متعهد باشید .بهتر است
تمرینهای روزانه در همان زمان هر روز و با
همان مدت اتفاق بیفتد تا به یک عادت در شما
تبدیل شود.
یادتان باشد که ذهنآگاهی نیز مانند هر عادتی در
ابتدا دشوار است و نیاز به تالش دارد اما با گذشت
زمان و با تمرین ،این عادت آسانتر میشود.

هر چه بیشتر از آدمیت بو برده باشيم و
هرچهبيشتردوستبداريم،بيشترغصه
خواهيم داشت چون دیگر فقط به فکر
خودمان نیستیم و بار رنج دیگران هم
بر دوشمان خواهد بود .این احساس
به معنی این نیست که چون همیشه
در جهان آدمهایی با درد و رنج وجود
دارد ،شادمانی را حق خود ندانیم .راه
چارهسادهاست،میتوانیمشادیآفرین
زندگی دیگران باشیم و با شاد شدن
آنها و کم کردن بار اندوه و دردشان،
رضایت را مهمان قلبمان کنیم.
قرار نیست ،معجزه اتفاق بیفتد و وقتی
حالمانخوبنیستوبهجایزندگی،
روزمرگی میکنیم ،شادی واحساس
رضایت از جایی بیاید و قلبمان را
نشانه برود .باید آن را درونمان ایجاد
کنیم و هر چقدر خودخواه باشیم ،اگر
آدمهای اطرافمان آزرده باشند ،محال
است ذرهای از دلمان هم که شده ،مکدر
نشود.پسبایدراهیبرایزندگیکردن
یافت .باید راهی پیدا کرد برای اینکه
صبحها بتوانیم با امید چشم باز کنیم و
شبها با آرامش بخوابیم .وقتی قدمی
برای کسی برمیداریم و دست یاری
به سوی او دراز میکنیم ،ناخودآگاه
خودمان را ارزشمند میبینیم و دلمان
قرصمیشودکهمیتوانیمنقشخودرا
در جهان درست ایفا کنیم .نمایش در م
اینطور خدا را هم خوش میآید چون به
دنیایش راهت داده که نقشت را در تمام
سکانسهای تلخ و شیرینش درست
ایفا کنی و مطمئن باش وظیفهای داری.
نمیتوانی بهانه بیاوری ،چشمهایت را
ببندی و بیتفاوت و بدون توجه به
همبازیهایت در صحنه دنیا نقش
بازی کنی .هیچ بازیگر تئاتری در
صحنه نمایش اینگونه موفق نبوده چه
رسد به تو که نقشت حقیقی است
و نه فقط بازی .زندگی شبیه صحنه
تئاتر است اما بازی ما در این صحنه
پابرجا حقیقی است .تا دیر نشده باید
راهی پیدا کرد ،راهی برای اینکه صحنه
زیبای هنرمندیمان با نغمهای خوش
جاودانه شود.

ستون آخر
مادر  ۴فرزند است و شوهری نابینا
دارد که نمیتواند کار کند بنابراین
چارهای نیست غیر از اینکه سخت
کار کند تا بتواند مخارج زندگی را
تامینکند.درهمهاینسالهاشبانهروز
خیاطی کرد و یک تنه با مشکالت
جنگید اما مدتی بود ضعف و ناتوانی
دستانش را لرزان کرده بود و دیگر
نمیتوانست مثل قبل قیچی به دست
بگیرد و خیاطی کند .به پزشک مراجعه
کرد و تشخیص داده شد که به سرطان
رحم مبتالست.
برای درمان این مادر  ۲۸جلسه
پرتودرمانی تجویز شده که حدود 4
میلیون و ۴۰۰تومان هزینه دارد اما
اگر نگاهی به سطرهای باال بیندازی
و دوباره خالصه وضع زندگی او را
بخوانی،خیلیراحتمیتوانیدریابی
که حاال در خرج خورد و خوراک و
نیازهای اولیه هم ماندهاند چه برسد
به هزینه درمان.
من و تو میتوانیم سایه مادر را باالی
سر فرزندانش نگه داریم و از اندوه
این خانواده کم کنیم .برای این کار
کافی است وجه نقد را به کارت بانک
پارسیان با شماره -8001-0756
 6221-0610به نام موسسه خیریه
امدادگران عاشورا واریز کنی و با
شماره تلفن( 75983000داخلی)2
یا شماره همراه 09198012677
تماس بگیری .این بیمار با کد
 16529در موسسه امدادگران
عاشورا شناخته میشود.
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

استفاده از
ماسک در ناوگان
حمل و نقل شیراز
اجباری شد/
خبرگزاری مهر
رکوردشکنی آمار
بستری مبتال به کرونا در
کرمان/خبرگزاری مهر

تازهها
اسفنجی که ویروس
کرونا را جذب میکند
اسفنجی
دانشمندان
میکروسکوپی را ساختهاند
که ممکن است بتوان از آن
در داخل بدن برای جذب
و خنثی کردن ویروسهای
کرونا استفاده کرد.
به گزارش الیوساینس،
پژوهشگران در دانشگاه
کالیفرنیا در ساندیهگو
که این «نانواسفنجها» را
ساختهاند ،میگویند آنها را
با غشاهایی از سلولهای
ریه یا نوعی از سلولهای
ایمنی به نام ماکروفاژها
پوشاندهاند.
این غشاهای سلولی دارای
همان گیرندههای پروتئینی
در سطحشان هستند که
ویروس برای وارد شدن
به سلولها استفاده میکند.

این نانواسفنجها در
آزمایشگاهی
تجربیات
به طور موفقی توانستند
س کرونا را به سمت
ویرو 
خود جذب و غیرفعال کنند.
این پژوهشگران که نتایج
کارشان را در مجله Nano
 Lettersمنتشر کردهاند،
میگویند این نانواسفنجها
باید بتوانند در هر جایی از
بدن همین کار را انجام دهند.
اگر این نانواسفنجها به
طور مستقیم به ریهها وارد
شوند ،در آنجا باقی خواهند
ماند اما اگر از طریق تزریق
داخلوریدی به طور مستقیم
وارد خون شوند ،به همه
اندامها خواهند رفت.
به گفته این دانشمندان،
این نانواسفنجها که
زیستتجزیهپذیر هستند،
طوری طراحی شدهاند که
از سلولهای سالم در برابر
حمله ویروسی محافظت
کنند.
این نانواسفنجها همچنین
ممکن است برای مهار
کردن پاسخ التهابی شدید
در عفونت با ویروس کرونا
به کار بروند.
در این مورد این نانواسفنجها
را میتوان طوری طراحی
کرد که به سایتوکاینها ،مواد
التهابزایی که سلولهای
ایمنی آزاد میکنند ،متصل
شوند و آنها را خنثی کنند.
یک مزیت این شیوه درمانی
این است حتی اگر ویروس
کرونا جهش پیدا کند ،باز
هم این نانواسفنجها توانایی
خنثیکردن آن را خواهند
داشت.
دانشمندان میگویند این
نانواسفنجها را میتوان در
برابر هر ویروس دیگری
که ممکن است در آینده
باعث همهگیری شود ،نیز
به کار برد.

«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.

نوزادان با آزمایش مثبت کرونا معموال بیماری خفیفی دارند
یک بررسی جدید نشان میدهد نوزادانی
که آزمایش مثبت کرونا پیدا میکنند ،اغلب
بیماری خفیفی دارند که ممکن است صرفا
با تب و بدون عالئم تنفسی بروز کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه پزشکان در
بیمارستان کودکان شیکاگو گزارشی درباره
وضعیت  ۱۸نوزاد زیر  ۹۰روز که از لحاظ
آزمایش ویروس کرونا مثبت شده بودند،
در مجله بیماریهای کودکان منتشر کردند.
آنها دریافتند که بسیاری از این نوزادان
حال خوبی دارند و عالئم تنفسی آنها اندک
است یا بدون عالئم تنفسی هستند .اغلب

این نوزادان ( ۱۴نوزاد از  ۱۸نوزاد) دچار
تب بودند و دو نفر دیگر تنها عالئمتشان
سرفه بود .یکی از کودکان دچار حالت

خفگی مربوط به تغذیه شده بود و یک
کودک دیگر بیعالمت بود و به علت اینکه
والدینش دچار کووید ۱۹-شده بودند،
آزمایش شده بود.
 ۵۰درصد این کودکان ( ۹نفر از  ۱۸نفر)
در بخش عمومی بیمارستان بستری شدند،
گرچه هیچ کدامشان نیاز به اکسیژن ،حمایت
تنفسی یا مراقبت ویژه پیدا نکردند.
 8نفر این نوزادان تب داشتند ۴ ،نفر سرفه
یا تنفس سریع نابهنجار و  6نفر عالئم
گوارشی شامل تغذیه نکردن ،استفراغ و
اسهال داشتند و عالئم تنفسی سرفه و

کارکنان بهداشتی در پکن آماده انجام آزمایش کرونا میشوند.

گرفتگی سینه پس از شروع عالئم گوارشی
شروع شده بود .این پزشکان میگویند با
توجه به این یافتهها این نوزادان اغلب
بیماری خفیفی دارند و در معرض خطر
بیشتر بیماری شدید قرار ندارند.
پژوهشگران میگویند اغلب نوزادان در این
بررسی تب داشتند ،بنابراین به خصوص
در نواحی با انتشار گسترده کرونا اگر
نوزادی دچار تب شود ،باید از لحاظ
بیماری کووید ۱۹-بررسی شود .البته به
گفته آنها ارزیابی عفونتهای باکتریایی نیز
در نوزادان همچنان اهمیت دارد.

استرس و مقابله با کرونا
افراد نسبت به موقعیتهای استرس زا واکنش
متفاوت نشان می دهند .نحوه پاسخگویی
شما به همهگیری می تواند به پیشینه شما
بستگی داشته باشد  ،چیزهایی که شما را
با افراد دیگر و جامعهای که در آن زندگی
میکنید متفاوت میکند.
استرس هنگام شیوع بیماری عفونی می تواند
شامل موارد ذیل باشد:
• نگرانی و ترس بابت سالمت خود و عزیزانتان
• تغییر در خواب یا الگوی خوردن
• مشکل در خواب یا تمرکز
• بدتر شدن مشکالت مزمن سالمت
• افزایش مصرف الکل  ،دخانیات یا سایر داروها
افرادی که پیش از این درشرایط بهداشت روان
تحت درمان بودهاند باید درمان خود را ادامه
دهند و از عالئم جدید یا بدتر شدن آگاه باشند.
مراقبت از خود  ،دوستان و خانوادهتان میتواند
در مقابله با استرس به شما کمک کند .کمک
به دیگران برای کنار آمدن با استرس می تواند
جامعه شما را نیز قویتر کند .از تماشا ،خواندن یا
گوشدادنبهاخبار،ازجملهرسانههایاجتماعی
دوریکنید.شنیدندرموردهمهگیریهایمکرر
میتواند ناراحتکننده باشد.
مراقببدنخودباشید.نفسعمیقبکشید،کشش
یامدیتیشنتمرینکنید.وعدههایغذاییسالمو
متعادلبخورید،بهطورمنظمورزشکنید،بیشتر
بخوابیدوازمصرفالکلوموادمخدربپرهیزید.
آرام باشید .سعی کنید فعالیتهای دیگری را
که از آنها لذت می برید انجام دهید .با دیگران
ارتباطبرقرارکنید.باافرادیکهدربارهنگرانیهای

خود به آنها اعتماد دارید صحبت کنید .اگر
در طول فعالیتهای روزانه استرس دارید ،با
روانشناس تماس بگیرید .استرس را در خود
و دیگران کاهش دهید .هنگامی که اطالعات
دقیقیدرموردکووید 19-بهاشتراکمیگذارید،
به دیگران کمک میکنید استرس کمتری داشته
باشند و با آنها ارتباط برقرار میکنید.
کودکان و نوجوانان ،تا حدودی نسبت به آنچه
از بزرگساالن پیرامون خود میبینند ،واکنش
نشان میدهند .هنگامی که والدین با آرامش و
اطمینانباکووید19-برخوردمیکنند،میتوانند
بهترینپشتیبانیرابهفرزندانخودارائهدهند.در
صورتآمادهسازیبهتر،والدینمیتوانندنسبت
بهاطرافیانبهویژهکودکاناطمینانبیشترینشان
دهند .همه کودکان و نوجوانان به یک روش به
استرس پاسخ نمیدهند.
 گریه یا تحریک بیش از حد در کودکان
کوچکتر
 بازگشت به رفتارهایی که آنها را ترک کردهاند
(مشکالت توالت رفتن یا شب ادراری)
 نگرانی یا غم بیش از حد
 عادات ناسالم خوردن یا خوابیدن
 تحریکپذیری و رفتارهای واکنشی در
نوجوانان
 عملکرد ضعیف مدرسه یا اجتناب از مدرسه
 مشکل توجه و تمرکز
 اجتناب از فعالیتهایی که در گذشته لذت
می بردند.
 سردردهای غیرقابل توضیح یا درد بدن
 در مورد شیوع کووید 19-با فرزند یا نوجوان

خود صحبت کنید .به سواالت پاسخ دهید و
حقایق مربوط به کووید 19-را به روشی که
کودک یا نوجوان شما میتوانند درک کنند به
اشتراک بگذارید.
 به کودک یا نوجوان خود اطمینان دهید که از
امنیت برخوردار است .اگر آنها ناراحت هستند
بگویید اشکالی ندارد .نحوه برخورد با استرس
خود را با آنها در میان بگذارید تا یاد بگیرند که
چگونه مثل شما کنار بیایند.
 اطالع خانواده از پوشش خبری این رویداد
از جمله رسانههای اجتماعی را محدود کنید.
کودکان ممکن است آنچه را که میشنوند
نادرست تفسیر کنند و از چیزی که نمیفهمند
وحشتزده میشوند.
 سعی کنید از کارهای روزمره پیروی کنید.
اگر مدارس تعطیل هستند ،برنامهای را برای
فعالیتهای یادگیری و آرامشبخش یا تفریحی
ایجاد کنید.
 الگو باشید .استراحت کنید ،بخوابید  ،ورزش
کنید و غذا بخورید .با دوستان و اعضای خانواده
خود ارتباط برقرار کنید.

مواردی وجود دارد که میتوانید برای کاهش
واکنشهای فشار روان ثانویه انجام دهید:
 عالئم جسمی (خستگی  ،بیماری) و روانی
(ترس ،ترک ،گناه) را یاد بگیرید.
 به خود و خانوادهتان اجازه دهید تا در واکنش
به بیماری همهگیر خود را التیام ببخشند.
 منوی فعالیتهای خودمراقبتی شخصی را
که از آن لذت میبرید ایجاد کنید ،مانند وقت
گذراندن با خانواده ،ورزش یا خواندن کتاب.
اگر احساس ناراحتی یا نگرانی دارید که
کووید 19-توانایی شما در مراقبت از خانواده
را تحت تأثیر آن قرار داده است،کمک بگیرید
درست مانند قبل .نکات بیشتری را برای مراقبت
از خود هنگام واکنش اضطراری یاد بگیرید.
همه افراد بعد از بیرون آمدن از قرنطینه احساس
متفاوتی دارند مانند:
 احساسات مختلط ،از جمله تسکین پس
از قرنطینه
 از سالمت خود وعزیزان میرسند و نگران
هستند.
 ازتجربه نظارت بر خود یا دیگران برای
عالئم و نشانه های کووید 19-استرس دارند.
 احساس غم  ،عصبانیت  ،یا ناامیدی به دلیل
ترس دوستان یا عزیزان از تماس با یکدیگر به
خاطر هرگونه بیماری حتی اگر بیماری مسری
نباشد.
 در مورد عدم توانایی در انجام کارهای عادی
یا وظایف والدین در دوران قرنطینه ،احساس
گناه می کنند.
 سایر تغییرات عاطفی یا بهداشت روانی

بسیاری از بیماران کووید ۱۹-دچار اختالل
حس بویایی و چشایی میشوند و پزشکان
نگران هستند که برخی از این بیماران هیچگاه
به وضعیت عادی بازنگردند.
به گزارش هلثدی نیوز ،در حال حاضر
میزان دقیق شیوع این اختالل در بیماران
هنوز روشن نیست.
دکتر نیکوالس روآن ،استادیار بیماریهای
گوشوحلقوبینیوجراحیگردندردانشگاه
جانز هاپکینز در بالتیمور آمریکا میگوید در
ابتدا گزارشهای موردی از اختالل بویایی یا
چشایی در بیماران کووید ۱۹-داده شد و بعد
بررسیهایی منتشر شدند که این گزارشها
را تایید کردند.
یکبررسیدربیمارانبستریشدهکووید۱۹-
که از آزمایشهای عینی برای شناساسی
اختالل بویایی استفاده کرده بود ،نشان داد
که تقریبا همه بیماران ۹۸-درصد -تا حدی
دچار اختالل بویایی هستند.

اما مشکل بویایی محدود به مبتالیان به بیماری
شدید نیست .به نظر میرسد عارضه بویایی
میان افراد دچار عفونت خفیفتر کووید۱۹-
نیز شایع و حتی یک عالمت «اصلی» باشد؛
یعنیعالمتیکهدرتشخیصبیماریمهماست.
یک بررسی در بیماران اروپایی دارای عالئم
خفیفتامتوسطکووید۱۹-نشانداد۸۶درصد
دچارمشکالتبویاییهستندودرصدمشابهی
هم اختالل حس چشایی داشتند.
اختالل بویایی و چشایی که با هم ارتباط دارند

زنان عالقهمند به یوگا در روز بینالمللی یوگا در کابل

آسوشیتدپرس

آسوشیتدپرس

ل گنبدهای پالستیکی مینشینند.
مشتریان در رستورانی در استانبول داخ 

شاگردان مهدکودکی در بانکوک روی نشانههای فاصلهگیری جسمی
ایستادهاند.

اختالل بویایی و چشایی در برخی از بیماران کرونا باقی میماند
در عفونتهای ویروسی دیگر تنفسی مانند
سرماخوردگی و آنفلوانزا هم رخ میدهد اما
به گفته روآن ،احتمال دارد ویروس کرونا اثری
مستقیم بر حس بویایی داشته باشد.
اغلبموارداختاللبویاییناشیازعفونتهای
ویروسی تنفسی بهبود پیدا میکنند اما برخی از
بیماران دچار اختالل بویایی دائمی میشوند.
نگرانی پزشکان این است که با توجه به شیوع
باالی غیر معمول اختالل بویایی در بیماران
کووید ۱۹-در شمار بیشتری از افراد اختالل
بویایی ادامه پیدا کند .روان میگوید شواهدی
وجود دارد که ویروس جدید کرونا (سارس-
کوو)۲-عاملکووید ۱۹-بهطورمستقیمناحیه
مربوط به عصب بویایی را درگیری میکند و
حتی ممکن است ویروس از این طریق وارد
بدن شود .در برخی از بیماران اختالل بویایی
و چشایی نخستین عالمت و حتی تنها عالمت
بیماری است.
یکبررسیمقدماتیدرآمریکابراساسپرسش

دوربين سالمت

از ۲۲۰بیمار کووید ۱۹-نشان میدهد در تقریبا
 ۴۰درصدازاینافرادازدسترفتنحسبویایی
و چشایی نخستین یا تنها عالمت بیماری بوده
است .در برخی از این بیماران بازگشت حس
بویایی روندی آهسته داشته است و احتمال
میرود در برخی از آنها حس بویایی هیچگاه
به حد پیش از بیماری بازنگردد.
از دست رفتن حس بویایی میتواند هم بر
کیفیت زندگی اثر بگذارد و هم فرد را مثال
به علت ناتوانی در تشخیص بوی دود در
آتشسوزی با خطراتی روبرو کند.
در حال حاضر گزینههای درمانی چندانی برای
بهبود این اختالل بویایی در دست نیست اما
برخی شواهد از تاثیربخش بودن «آموزش
بویایی» حمایت میکنند که در واقع نوعی
بازتوانی است .فرد در این شیوه درمانی هر
روز مدتی را صرف بو کردن اسانسها یا سایر
رایحههامیکندوتالشمیکنددوبارهتشخیص
بوها را بیاموزد.
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AFP

عروسکهای مینیون برای فاصلهگیری جسمی در سینمایی در پاریس
گذاشته شدهاند.
رویترز

دگزامتازون میتواند جان بیماران وخیم کرونا را نجات دهد
پژوهشگران انگلیسی میگویند تجویز داروی
ارزانوژنریکدگزامتازونمیتواندخطرمرگ
افراد دچار بیماری وخیم کرونا را کاهش دهد.
به گزارش بیبیسی ،این بررسی نشان
داد تجویز دوزهای پایین دگزامتازون به
بیماران کرونای بستریشده که به دستگاه
تنفس مصنوعی متصل هستند ،خطر مرگ
را یکسوم کاهش میدهد.
تجویز دگزامتازون در بیماران بستری که
اکسیژندرمانی میشدند ،نیز خطر مرگ را تا
یکپنجم کاهش داد.

پژوهشگران دانشگاه آکسفورد که این بررسی
را انجام دادهاند ،میگویند این نتایج پیشرفت
عمدهای در درمان بیماری کروناست.
به گفته این دانشمندان ،اگر بیماران کرونا در
بریتانیا از ابتدای شیوع با دگزامتازون درمان
شده بودند ،جان بیش از 5هزار نفر نجات
پیدا کرده بود.
یک نفر از هر  20نفر بیمار کرونا به علت
شدت عالئم نیاز به بستری در بیمارستان پیدا
میکنند .در برخی از بیماران بستری بیماری
به وخامت میگراید و نیاز به اکسیژندرمانی

یا اتصال به دستگاه تنفس مصنوعی پیدا
میشود.بهگفتهاینپژوهشگران،بهنظرمیرسد

دگزامتاوزنمیتواندبهاینگروهبیمارانپرخطر
کمک کند.
دگزامتازون برای کاهش التهاب در بسیاری
بیماریهای دیگر هم به کار میرود .این دارو
احتماال به جلوگیری از پاسخ ایمنی شدید
در بیماران کرونا که به بدن آسیب میزند،
کمک میکند.
در حال حاضر هیچ داروی تاییدشدهای برای
عفونت کرونا وجود ندارد و شمار مرگهای
ناشی از آن در جهان به بیش از  ۴۳۱هزار
مورد رسیده است.

بازیدکنندگان از دیسیلبند هنگکنگ پس از بازگشایی آن سلفی میگیرند.
AFP

