
به مناسبت 20 تیر؛ روز 
جهانی »کنترل جمعیت و 

تنظیم خانواده« 
رفع »بحران 

سالمندی« با شعار 
محقق نمی شود... 

در مورد كنترل جمعيت از گذشته و دوران 
افالطون بحث وجود داشته است. افالطون 

معتقد بود جمعيت هر شهر باید ثابت باشد؛ نه 
زیاد شود و نه كم... صفحه3

تعریق زیاد و بوی عرق 

بزرگ ترین 
مشکل تابستان 

با چند اقدام عملی هم به 
سالمت خودتان کمک کنید و 

هم به محیط زیست پایدار 

چگونه سبز 
زندگی کنید؟ 

وقتی صحبت از تابستان می شود، ناخودآگاه 
تصویر گرما و تعریق زیاد در ذهنمان تداعی 

می  شود. نگرانی از خيس شدن و نيز شوره زدن 
لباس ها و حتی بوی بد بدن، تقریبا هميشه با ماست 

اما بوی بد عرق از كجا ناشی می شود و چگونه 
می توان آن  را محدود كرد؟ ... صفحه13

سبز زندگی كردن یعنی انتخاب آگاهانه شيوه 
زندگی كه هم برای سالمت فرد خوب و مفيد باشد، 

هم برای محيط زیست. سازمان جهانی بهداشت 
تخمين می زند، حدود 25درصد از بيماری هایی كه 

ما به آنها مبتال می شویم، در محيط اطرافمان ریشه 
دارند كه می توان آن را تغيير داد... صفحه14

هشدار محسن فرهادی، 
معاون مرکز سالمت محیط و 

کار وزارت بهداشت
رونق کسب و کار با حفظ 
سالمت مردم، مشارکت 

همگانی می طلبد!

کودکانی که خود را مسوول 
جدایی والدین شان می دانند

احساس شرم و گناه 
بچه های طالق 

تقریبا اغلب كسب و كارها بعد از محدودیت هایی 
كه برای كنترل ویروس كرونا در نظر گرفته شده بود، 

فعاليت شان از سرگرفته شد. اما چگونه قرار است 
پروتکل های بهداشتی در این مکان ها رعایت شود تا 

شاهد افزایش آمار مبتالیان نباشيم؟... صفحه8

جدایی راه دشوار و انتخاب سختی است. طالق 
حتی اگر تنها راه باقيمانده در زندگي باشد باز هم 

سخت و دردناک است، به خصوص برای بچه هایی 
كه شاهد از هم پاشيده شدن خانواده شان هستند 

احساسی تلخ و ناخوشایند به همراه دارد... صفحه6

بهترین برنامه غذایی برای 
روزهای گرم کرونایی

تغذیه در تابستان 
متخصصان تغذیه توصيه می كنند  با شروع روزهای 

گرم سال، همه افراد باید تغييراتی در برنامه غذایی 
خودشان ایجاد كنند تا هم بتوانند جلوی كم آبی بدن 

رادر فصل تابستان بگيرند و هم ریزمغذی های 
الزم را به بدن شان برسانند... صفحه7

هشدار درخصوص کاهش 
مراجعات درمانی در ایام کرونا؛

قرنطینه سالمت 
بیماران غیرکرونایی 

را تحدید می کند 
بسياری از بيمارانی كه تا پيش از شيوع كرونا به طور 
مرتب نياز به درمان داشتند، از بيم كرونا درمانشان را 
قطع كرده اند. این بيماران از یک طرف ترس از ابتال 
به كرونا دارند و از طرف دیگر به تاخير افتادن درمان 
بيماری، جانشان را به خطر انداخته است... صفحه2
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البرز اخوان بازیکن حرفه ای و مربی کنونی تنیس 
از روند مبارزه با بیماری اش می گوید:

سرطان دارم، اما زنده ام، 
درمان می شوم و 

از زندگی لذت می برم

درمان مهم ترین و موثرترین 
شیوه پیشگیری است

بشتابیم به سوی 
جهان بدون ایدز 

صفحه های 4و5

اليزابت كوبلر راس می گوید: »در هر فاجعه هدیه ای پنهانی نهفته است.« 
شرایط سخت با وجود آسيب های شناخته شده  زیادی كه دارند، می توانند 

در عين حال به رشد منجر شوند. در بعضی از بيمارانی كه شرایط 
سخت جسمی دارند، پخته تر شدن سازوكارهای دفاعی و سازگاری و 

انعطاف پذیری بيشتر ذهنی به دنبال مواجهه با بيماری دیده می شود. گویی 
بيماری جسمی می تواند ما را با واقعيت هایی روبرو كند كه پيش از آن به 
راحتی از كنارشان می گذشتيم. البرز اخوان، قهرمان تنيس، یکی از افرادی 

است كه با این واقعيت ها مواجه شده... صفحه های 10و11



شمارههفتصدوپنجاهوهفتچهاردهتیـرنودونه2 سالمت در ایران  و جهان

آتشنشانی شرایط ناایمن را در سال 98 به مالکین تذکر داده بود 
19 کشته در پی انفجار کلینیک سینا اطهر در تجریش

ساکنانشمیرانورهگذراندرمیدانتجریششاهدشعلههایآتشیبودندکهدرساعت
20:56سهشنبهشب10تیرازمحلکیلنیکسینااطهردراینمنطقهبهآسمانمیرفت.
چنددقیقهبعدازآتشگرفتناینمرکزدرمانی،انفجارهایمهیبیاطرافرالرزاندکهبه
نظرکارشناسانبهدلیلآتشگرفتنکپسولهایگازهلیومدرزیرزمینکلینیکبوده.عمق
سانحهبهحدیبودکهغالوهبرچندینماشینآتشنشانیوآمبوالنس،پیروزحناچی،شهردار

تهران،وایرجحریرچی،معاونوزیربهداشت،همبهصحنهآمدند.
بهگزارشسالمت،روابطعمومیاورژانسکشوراعالمکرد،ساعت20:56سهشنبه10

تیرحادثهانفجاروحریقدرکلینیکدرمانیسینااطهررخدادکهتالحظهتنظیمخبر،4شنبه
11تیر،1٩تنازجمله15زنو4مردبراثراینحادثهجانخودراازدستدادهاند.

مهدیداوری،مدیرعاملسازمانآتشنشانیبااشارهبهحادثهکلینیکسینااطهرگفت:
»اینساختمانراطیسالهایگذشتهپایشورصدکردهایموسازمانآتشنشانیبرای
اولینبارطیسال٩4سراغاینساختمانرفتهاستوآنجارابازدیدکردهواقدامات

الزمرادرقالبدستورالعملایمنیبهساختمانارائهشدهاست.«
اوافزود:»درسال٩6و٩7و٩8همازاینساختمانبازدیدکردیمودرسال٩8به
مالکینابالغکردیمدرشرایطناایمنهراتفاقیبیفتدمسوولیتشباخودشماست.«داوری
تصریحکرد:»قانونیکهبهسازمانآتشنشانیاختیاردهدخودشبهدلیلعدمایمنی

ساختمانیراتعطیلکندوجودنداردوماضابطقضائینیستیم.«

مدیرعاملسازمانآتشنشانیگفت:»بهاینساختماناخطاریهدادهایمودستورالعمل
ایمنیهمارسالشدهبود.درایندستورالعملناایمنیهایالزمراعنوانوروشهای

برطرفکردنآنراهماعالمکردیم.«
دراولینواکنشهاکارشناساننیزبرعدمایمنیکافیوعدمرعایتاستانداردهایالزم
تاکیدداشتندکهنیازمندکارکارشناسیمفصلاست،اماگذشتهازعللاصلیبروزحادثه،
یکیازمسائلنیروهایامدادرساندرمنطقه،تجمعافرادبودچراکههمکارامدادرسانی
رامختلمیکردوهمدرصورتانفجاردوبارهامکانداشتتلفاتانسانیباالبرود.به
همیندلیل،سخنگویسازماناورژانسکشوردرپیوقوعحادثهکلینیکسینااطهربابیان
اینکهاحتمالانفجارمجددبهطورکاملازبیننرفتهاست،گفت:»ازمردمخواهشمیکنیم

اخبارراازرسانههاپیگیریکنندودرمحلحادثهجمعنشوند.«

خبــر

بسیاریازبیمارانیکهتاپیش
ازشیوعکرونابهطورمرتب
نیازبهدرمانداشتند،مدتی
استازبیمکرونادرمانشان
راقطعکردهاند.اینبیمارانازیکطرفترس
ازابتالبهکرونادارندوازطرفدیگربهتاخیر
افتادندرمانبیماریکهنه،جانشانرابهخطر

انداختهاست.
بهگزارشسالمت،براساستحقیقاتسازمان
جهانیبهداشتدر155کشور،اززمانشیوع
کرونا5۳درصدکشورهاخدماتدرمانیبرای
بیمارانمبتالبهفشارخونباالراقطعکردهاند.4٩
درصددرماندیابترامتوقفکردهاند،۳1درصد
درمانبیماریهایقلبیو42درصددرمانانواع
سرطانراقطعکردهاند؛بنابراینپیشگیریودرمان
بیماریهادرقرنطینهبشدتمختلشدهاست.

تدروسآدهانوم،رئیسسازمانجهانیبهداشت
با همزمان خواسته مختلف کشورهای از
مقابلهباکووید-1٩راههایخالقانهایبرای
خدماترسانیبهبیمارانمبتالبهبیماریهای
غیرواگیرپیداکنند.اماآنچهبرایاینبیمارانمهم
استازدستندادنزمانمناسببرایدرمان
است.بنتهمیکلسن،رئیسبخشبیماریهای
غیرواگیرسازمانجهانیبهداشتدراینخصوص
میگوید:»دربرخیازمواقعزمانبسیاراهمیت
دارد.مسئلهمهمایناستکهتشخیصودرمان
درسریعترینزمانممکنانجامشود.البتهسازمان
جهانیبهداشتدستورالعملیدراینخصوص
تهیهکردهتاروسایدولتهاخدماتدرمانیرااز
سربگیرند.«ویمیافزاید:»بهنظرمیرسدخیلی
ازبیماراننبایدنگرانتوقفچندهفتهایدرمانشان
باشند،امااگربیشترطولبکشدوضعیتسختتر
خواهدشدوعواقبجدیتریخواهدداشت.«
درایرانهمدرمانبرخیبیمارانمانندمبتالبه
سرطانمختلشدهاست.زیرابسیاریازبیمارانی
کهتحتشیمیدرمانیبودندایندرمانرامتوقف
کردهاندوبهبرخیازآنهاتوصیهشدهدرمطبهای
خصوصیایندرمانراادامهدهند،اماتامینهزینه
آنبرایهمهامکانپذیرنیست.ازطرفدیگر
گاهاینمحیطهابهدلیلحضورتعدادزیادیاز
بیماراندرفضایمحدودمطبها،برایبیماران
مبتالبهسرطانخطرناکاست.البتهکیانوش
جهانپور،رئیسمرکزاطالعرسانیوروابطعمومی
وزارتبهداشتاوایلفروردینماهگفتهبودکه
بیمارستانهایدولتیومراکزوابستهبهسازمانها
ونهادهایمختلف،خدماتشیمیدرمانیبه
متقاضیانمیدهند،اماظاهرااینمراکزخدمات

خودرابهصورتکاملارائهنمیکنند.

کاهش 80 درصدی مراجعات 
بهداشتی و درمانی 

ایرجحریرچی،معاونکلوزارتبهداشتهم
نسبتبهکاهشمراجعاتدرمانیوبهداشتی

مردمهشداردادهومیگوید:»همهمراکزدولتی
وخصوصیبارعایتدستورالعملهایبهداشتی
آمادهپذیرشبیمارانغیرکروناییهستند،اما
موضوعمهمیکهدراینایاممغفولماندهسایر
مراجعاتبهداشتیودرمانیمردمبهمراکزدرمانی
استزیراآنهانبایدنیازهایدرمانیخودرابه
تاخیربیندازند.«ویمیافزاید:»قبلازشیوع
کرونابهطورمتوسطروزانه2میلیونو۳50
هزاربارمردمبهسیستمبهداشتیودرمانی
دولتیوخصوصیمراجعهمیکردندکهمراجعه
بهپزشک،بهورز،مراقبسالمت،داروخانه،
آزمایشگاهورادیولوژیراشاملمیشد،امادر
ماههایاخیراینموضوعبهطرزقابلتوجهی
کاهشیافتهودربرخیمواردحتیبیشاز80

درصدکاهشمراجعهراشاهدبودهایم.«
حریرچیاضافهمیکند:»غیرازمواردغیرضرور،
اماتعدادیمواردضرورمراجعهداریم.بهعنوانمثال
ساالنهنزدیکبه15میلیونبارواکسنبهکودکان
وافرادبالغتزریقمیشودکههرگونهتعللدر
واکسیناسیونمیتواندعوارضجبرانناپذیری
بیماریهانظیردیفتری، انواع همچونشیوع
سایر و اطفال،هاری فلج کزاز، سیاهسرفه،

بیماریهارادرپیداشتهباشد.«
معاونکلوزارتبهداشتباتاکیدبراینکه
افرادبایددرایندورانمراقبتهایبارداری،
واکسیناسیونومراجعاتمراقبتیکودکانراجدی

بگیرند،تاکیدمیکند:»ساالنهحدودیکمیلیون
و200هزاربارداریدرکشورثبتمیشودو
مادرانبارداراحتیاجبهمراقبتدارندوالزماست
دراینزمینهحتمامراجعاتخودراداشتهباشند
تادچارانواععوارضدورانحاملگینشوند.
همچنینازخانوادههاخواهشمندیممراجعات
مراقبتیکودکانزیرپنجسالازنظرکنترلوزن
وقدراداشتهباشند.«ویمعتقداست:»درمورد
کرونابرخیبیمارستانهایخاصوبعضیمراکز
بهداشتیودرمانیونیزبرخیازمطبهادرگیر
هستندودراینمراکزهماقداماتحفاظتی
مناسبانجاممیشود.ازاینروسایرمراکزاصال
خدمترسانیبهکروناندارندومراجعاتضرور

بایدبهصورتمستمرانجامگیرد.«
حریرچیبااشارهبهاینکهنبایدروندمعالجهبیماران
مبتالبهسرطان،فشارخون،دیابتو...باتاخیر
انجامشودوبیماریبهمراحلپیشرفتهبرسد؛از
مردمخواستباتوجهبهاقداماتایمنیمتعددی
کهدربیمارستانهایدولتیونهادهایخصوصی
انجامشدهاست،برایمراجعاتمعمولبهمراکز

بهداشتیودرمانیمراجعهکنند.
معاونکلوزیربهداشتتاکیدمیکند:»بهجز
استثنائاتیماننددندانپزشکیوجراحیهایزیبایی،
درخصوصمراجعاتمعمول،مردماطمینان
داشتهباشندکهاقداماتمراقبتیبهداشتیوحفاظتی
درمقابلکروناانجاممیشودتابتوانیمبیماریهای
دیگررانیزکنترلکنیم؛مهمترینبیماریهایکشور
ماکماکانبیماریهایغیرواگیرمانندبیماریهای

قلبی-عروقی،دیابتوسرطانهاست.«
البتهدربرخیکشورهاباکاهشمحدودیتهای
به مبتال بیماران به خدماترسانی قرنطینه،
بیماریهایغیرواگیرازسرگرفتهشده،اماهمچنان
بهافرادیکهدارایبیماریهایزمینهایمانند
سرطان،دیابت،بیماریهایریوی،بیماریقلبی
توصیه ایمنیهستند، دستگاه بیماریهای و
میشودچوندرگروهپرریسکابتالبهکرونا
قراردارند،فقطدرصورتلزومبهمراکزدرمانی

وبیمارستانهامراجعهکنند.

درحالیکهتمامامیدهادرمقابلهبابیماری
کرونابهتولیدواکسناستوکشورهادر
تکاپوورقابتبرایساختآنهستند،برخی
ادعاهایضدواکسنوخالفواقعازسوی
کاربرانفضایمجازیموجبترسخانوادههااز
مراجعهبرایدریافتواکسنکودکانشدهاست؛
ادعاهاییکهمیتواندتهدیدیبرایسالمت
کودکانوجامعهوبازگشتبیماریهایقابل

کنترلباواکسنباشد.
بهگزارشسالمت،جریاناتضدواکسندر
کشورهاوجوامعمختلفباعللوانگیزههای
مختلفبهشایعاتدامنمیزنندوممکناست
افرادیکهاقدامبهاینکارمیکننداختالالت
شخصیتیویااجتماعیداشتهباشند.یااینکه
گروههاییممکناستدارایانگیزههاییهمچون
تعارضمنافعویاانگیزههایمالیخاصیباشند

وبهجریانهایضدواکسندامنبزنند.
رفتارهای رفتارها، این اصل حال هر به اما
بیمارگونهایهستندکهفاقدمستندومدرک
علمیاندودربیشتراوقاتبراساساوهامو
توهماتذهنیسازندگانآنهاشکلگرفتهاند.
چراکهبزرگترینخدمتوسالمتبشریتدر
تمامدهههاوقروناخیرموضوعواکسیناسیون
وایجادمصونیتدربرابربیماریهایواگیر
بودهاست؛بنابرایناگرکسیاندکآشناییبا
تاریخجوامعمختلفداشتهوازفجایعیکه
دراپیدمیها،همهگیریهاوحتیتکگیری
بیماریهایمختلفعفونیکهدرطولتاریخ
که میداند باشد، داشته اطالع افتاده، اتفاق
واکسیناسیون،عمومیشدنآنوتوسعهآندر
بهبودبیماریهایمختلفچهخدماتبزرگی
بهجامعهبشریوارتقاءسالمتعمومیو
حفظسالمتکودکانکردهاست.بنابرایناگر
امروزازافزایشامیدبهزندگی،ارتقاءکیفیت
زندگیوشاخصهایسالمتبهویژهدرکودکان
صحبتمیکنیم،بیشازهرچیزبهواکسیناسیون
وضریبنفوذواکسیناسیوندرجوامعبازمیگردد
کهتوانستهبهصورتهمگانیانجامشود.البته
اینقبیلاقداماتهمنوعیعملمجرمانهاستو
همنشراکاذیبدرجهتتشویشاذهانعمومی
تلقیمیشود.پسمصداقرفتارهاییاستکهاز
سویمراجعقضاییقابلبرخوردخواهدبودو
حتیدادستانبهعنوانمدعیالعمومهممیتواند
دراینخصوصورودکند.زیراسالمتیکحق
عمومیاستوهرعاملیافردیکهسالمت
جامعهراتحتالشعاعقراردهد،بهعنوانمخل
یکحقعمومیخواهدبودودادستانمیتواند
بهعنوانمدعیالعمومورودکردهواینمواردرا
پیگیریکند.البتهبهگفتهمحسنزهرایی،رئیس
ادارهبیماریهایقابلپیشگیریباواکسنوزارت
بهداشتاززمانشروعبیماریکووید-1٩در
کشورمراجعاتبرایتزریقواکسنکودکان
کاهشنزدیکبه5درصدیداشتهکهاینکاهش

درنتیجهتبلغاتمنفیوگاهاترسخانوادههااز
مراجعهبهمراکزازائهدهندهخدمتدرشهرها

وروستاهابودهاست.
زهراییدرگفتوگوباخبرنگارهفتهسالمت،
بابیاناینمطلبافزود:»ازحدود4ماهاخیرکه
بیماریکووید-1٩درکشورپدیدارشدهاست،
همهابعادزندگیمردمتحتتاثیرقرارگرفتهاست.
ازاینروعلیرغماینکهتوصیههاییبهماندندر
خانهوعدمخروجازمنزلدرمواردغیرضروری
که میکردند توجه خانوادهها باید میشد،
واکسیناسیونکودکانجزویکارهایضروری
استوبههیچوجهنبایددچاروقفهمیشد.«

ویگفت:»تماممراکزبهداشتیودرمانیاعم
ازخانههایبهداشتدرروستاهاوپایگاههای
سالمتدرشهرهاکهوظیفهواکسیناسیونرابر
عهدهدارند،ازابتدایشیوعکرونادایربودندو

خدماتخودراارائهمیکردند.«
رئیسادارهبیماریهایقابلپیشگیریباواکسن
وزارتبهداشتدرادامهبهاشتباهخانوادههادر
برآوردسالمتکودکانخوداشارهکردوافوزد:
»متاسفانهبرخیخانوادهتصورمیکردندچون
حالفرزندشانخوباستومشکلیندارد،
مراجعهدیرهنگامبرایتزریقواکسندرایام
کرونامشکلیبهوجودنمیآورد،درصورتی
کهمراجعهبعداززمانمقررموجبمیشودتا
سیستمایمنیکودکانضعیفشدهوبیماریهایی
ازقبیلسلوعفونتهایتنفسیافزایشیابد.«
زهراییباتاکیدبراینکهدرشرایطکروناهم
افزود: راجدیگرفت، واکسن تزریق باید
»درمقطعیبرخیخانوادههاتصورمیکردند
کهبیماریدرماههایابتداییسالجدیداز
بینخواهدرفت،ولیامروزکهچندینماهاز
شروعبحرانگذشتهاست،همهکارشناسان
ومسئوالنبرایننظراتفاقدارندکهممکن
استبیماریتادوسالدیگرریشهکننشود؛
بنابراینکروناهمچنانباماخواهدبودوباید
اولویتهاوضرورتهارادرمواجههبااین
بحراندرنظرگرفتکهیکیازایناولویتها

انجامواکسیناسیونکودکانوخردساالناست.«

از 99 درصد پوشش واکسیناسیون 
به 94 درصد تنزل کردیم

رئیسادارهبیماریهایقابلپیشگیریباواکسن
اساس بر »متاسفانه افزود: بهداشت وزارت
برآوردیکهازابتدایشروعبحرانکرونادر
شبکههایبهداشتکشورانجامشدهاست،نشان
میدهدکهنزدیکبه4تا5درصدافتپوشش
واکسنرادرایامکروناتجربهکردهایموامروز
از٩٩درصدپوششواکسیناسیوندرایرانبه
٩4درصدرسیدهایمواینافتپوششمیتواند
لطمهجدیبهکشورواردکند.«زهراییباتاکیدبر
اینکهپوششواکسیناسیونمهمترینسددفاعیدر
برابربیماریهابرایکودکاناست،تصریحکرد:
»دستاوردهاییکهدرسالمتکودکانبهدست
آوردیمبهعلتپوششباالیواکسیناسیوناست
واگرفرضابهدلیلبیماریکرونا،واکسنکودک
رابهتعوقبیندازیم،ایندستاوردهاراازدست
دادهوپوششواکسیناسیونماکاهشمییابدو
بیماریهایکنترلشدهممکناستبازگردند.«
ویدرپایانایناطمینانرابهخانوادههادادکه
مراکزارائهدهندهخدمتعاریازهرگونهآلودگی
هستندوتاکیدکرد:»امروزواکسیناسیوندر
پایگاههایسالمتشهریوخانههایبهداشت
روستاییانجاممیشودکهدراینمراکزتنها
مراقبانسالمتحضوردارندوپزشکیدرآنها
وجودنداردتابیماریبهاینمراکزمراجعه
نمیکند.حتیغربالگریکروناهمکهتوسط
شبکههایبهداشتانجامشد،بهصورتتلفنی
بود؛بنابراینبااطمینانمیتوانگفتکهپایگاههای
سالمتمراکزایمنوبدونآلودگیهستندو
مراجعهبرایتزریقواکسنکودکانبهاینمراکز
امریضروریاست.ضمناازابتدایشیوعبیماری
بهدلیلاینکهازدحامجمعیتمیتوانستیکی
اززمینههایاحتمالیانتقالبیماریباشد،مراجعه
افرادبهاینمراکزباوقتقبلیبودهواینمحلها

خلوتترازگذشتههمشدهاند.«

هشدار درخصوص کاهش مراجعات بهداشتی و درمانی در ایام کرونا؛
قرنطینه سالمت بیماران غیرکرونایی را تحدید می کند

کوتاهی والدین در تزریق واکسن کودکان در ایام کرونا؛
افت 5 درصدی پوشش واکسیناسیون در کشور

ایرج حریرچی، معاون کل 
وزارت بهداشت: قبل 

از شیوع کرونا، مردم به 
طور متوسط روزانه دو 

میلیون و ۳5۰ هزار بار 
مردم به سیستم بهداشتی و درمانی 
دولتی و خصوصی مراجعه می کردند، 

اما در ماه های اخیر این موضوع به طرز 
قابل توجهی کاهش یافته و در برخی 
موارد حتی بیش از 8۰ درصد کاهش 

مراجعه را شاهد بوده ایم

محسن زهرایی، 
رئیس اداره بیماری های 
قابل پیشگیری با واکسن 
وزارت بهداشت: 
متاسفانه بر اساس 

برآوردی که از ابتدای شروع بحران 
کرونا در شبکه های بهداشت کشور 
انجام شده، نشان می دهد که نزدیک 
به 4 تا 5 درصد افت پوشش واکسن 
را در ایام کرونا تجربه کرده ایم و امروز 
از 99 درصد پوشش واکسیناسیون به 
94درصد رسیده ایم و این افت پوشش 
می تواند لطمه جدی به کشور وارد کند      

 علی 
ابراهیمی

ایشان در فروردین ماه به کرونا مبتال شدند و خوشبختانه توانستند بیماری 
را شکست دهند. آقای عباسی سابقه ورزشی دارند و شیوه زندگی شان به 
گونه ای بوده که به گفته خودشان کمک کرده تا این بیماری کشنده را از 
میدان به در کنند. 60-50 سال است که هر هفته جمعه صبح خیلی زود 
به کوه می روند و ساعت 8-7/5 برمی گردند. بسیار پیاده روی می کنند و 
از جوانی هم اهل شنا و تنیس بوده اند. اصوال ورزشکار هستند. تناسب 

اندام دارند و وزنشان طبیعی است. 
به عالوه اینکه تغذیه خوبی داشته اند. کمتر غذای چرب و شیرین می خوردند 
و بیشتر اوقات از میوه و سبزیجات استفاده می کردند. رژیم غذایی معتدل 

با میوه و سبزیجات و لبنیات داشتند. 
دخترشان مژگان عباسی درباره پدر می گوید: »نحوه زندگی پدرم طوری 
بوده که با وجود فعالیت زیاد، داشتن تغذیه مناسب و نداشتن نگرانی و 
استرس، الگوی خوبی برای اطرافیان بودند؛ یعنی 3 عامل؛ یعنی تغذیه 
درست، ورزش مداوم و اعصاب راحت، باعث شده آدم تندرست و 

سالمی باشند.«
و ادامه می دهد: »پدرم تقریبا هر سال چکاپ می دهند. دکتر آخرین بار 
به ایشان گفته بودند که بدنشان مثل یک جوان است. در آزمایش هایشان 

همه چیز طبیعی بود. ایشان نه فشارخون دارند، نه چربی و اوره«
گفت وگوی اختصاصی »سالمت« را با ایشان بخوانید.

: فکر می کنید کجا به کرونا مبتال شدید؟
قبلازعیدبهبازاررفتهبودم،یکمسیرراباماشینوبقیهاشراپیادهطی
کردم.احتمالمیدهمهمانجامبتالشدهباشم.بعداز2هفته،روزدوم،
سومعیدمشکلکروناکمکمخودشرانشانداد.اولیناتفاقیکهافتاد،
اینبودکهحسچشاییوبویاییامازبینرفت.دیگرنمیتوانستممزهرا
تشخیصبدهموبوهاراحسکنم.تبکردموکمیهمنفسمگرفت.

: بعد از آن چه شد؟
خودمبهبیمارستانمدرسمراجعهکردم.درآنجاعالئمراتوضیحدادم،
آزمایشگرفتند.وقتیتستکرونایممثبتشددربیمارستانبستریشدم.
بعداز۳-2روزدربیمارستانباانجاماسکنریهمعلومشدخوشبختانهبه
ریهامآسیبواردنشدهاماباوجودقطعتب،سرفههاوبدندردوبیحالی
ادامهداشت.شرایطبیمارستانراکهمیدانید.باوجوداینکهحالمهنوز
خیلیبدبود،رضایتدادموبهخانهآمدموخودمراقرنطینهکردم.روزی
2بارازبیمارستانتماسمیگرفتندوحالمرامیپرسیدند.ازمندرباره

وضعیتتبیادردسینهیااشتهایمسوالمیکردند.

: قرنطینه را چگونه گذراندید؟
درمدتبیماریقرنطینهکاملبودموبستگانمحتیتاپشتدرهمنمیتوانستند
بیایند.منآدممعاشرتیهستمامااینخانهنشینیاجباریکالفهامکردهبود.
بااینکهاهلمطالعههستم،درمدتبیمارینمیتوانستمکتابهمبخوانم.
دراینمدت،حتیشنواییامراهمکاملازدستدادهبودم.تااینکهاین2
هفتهسپریشد.دراینمدتاصالبهغذااشتهانداشتموغذاییراکهبرایم
میآوردندراکاملدورمیریختموفقطمیوهمیخوردم.بعدازایندوره
آرامآرامحالمبهترشدوبیحالیامازبینرفت.برایچکاپبعدیکهبه
بیمارستانرفتم،پزشکاننتیجهآزمایشرادیدندوبهمنگفتندخوشبختانه

بیماریازبینرفتهوشمابهبودپیداکردهاید.
: خیلی توضیحات جالبی بود. برای اینکه تصور بهتری از 
نوع ورزش یک آقای 90 ساله داشته باشیم، بفرمایید مسیر کوهنوردی 
را چگونه می رفتید و چند ساعت آنجا بودید ؟ درواقع جزئیاتی که به 

تصویر کشیدن این ماجرا کمک کند را بفرمایید.
سالهاپیشکهجوانتربودم،جمعههرهفتهساعت5تا5/5صبحباچند

نفردوستانکوهمیرفتیموساعت٩تا10صبحبرمیگشتیم.
االنکهسنهمگیمانباالتررفته،کمیدیرتر،مثال7-6/5میرویموبیشتر

اوقاتناهارراهمهمانجامیخوریموبرمیگردیم.تاچندسالپیش
مسیرماناغلبحوالیاوسوندرشمالشرقیپسقلعهبودکهدراینمسیر
راهنمایدوستانهمبودم.چندوقتیاستبهسمتدرکهوپناهگاههای
آنجامیرویم.بهجزکوه،هفتهاییکبارهماستخرمیروم.هرروز
پیادهرویمیکنم.حتیمسافتهایطوالنیراماشیننمیبرمکهپیادهبروم
وبرگردم.دربرگشتهم،خریدهایمراانجاممیدهم.همورزشمیکنم

وهمبهکارهایممیرسم.
آخرینبارکهچکاپدادم،دکتربهمنگفتبدنتمانندجواناناست.این

راهمبگویمکهاصالاهلسیگارنیستم.

گفت وگوی »سالمت« با مردی که در 90 سالگی کرونا را شکست داد
آقای محمدرضا عباسی 9۰ ساله، با بدن و روان سالم کرونا را شکست داد



3تقویم سالمت شماره هفتصدوپنجاه وهفت   چهارده تیـر نودونه

در مورد كنترل جمعیت از گذشته و دوران 
افالطون بحث وجود داشته است. افالطون 
معتقد بود جمعیت هر شهر باید ثابت باشد؛ 
نه زیاد شود و نه كم. رقم 5040 را نیز برای 
این تعداد تعیین كرد كه قابلیت تقسیم بندی در 
گروه های مختلف نیز به راحتی وجود داشت. 
این نظریه به نظریه »ثبات جمعیت« شهرت دارد. 
مطرح  مذهبیون  توسط  نیز  دیگری  نظریه 
بود كه معتقد بودند پیروان مذاهب یهودی، 
مسیحی و اسالم زیاد باشد كه »نظریه افزایش 

جمعیت« است. 
نظریه سوم مخالف افزایش جمعیت است كه 
حدود نیمه قرن نوزدهم مطرح شد و رهبر آنها 
رابرت مالتوس؛ اقتصاددان و دانشمند انگلیسی 
است. براساس این نظریه، جمعیت نباید زیاد 
شود زیرا منابع غذایی متناسب با تعداد بشر، 
و  دارد  مقدوراتی  طبیعت  نمی یابد،  افزایش 

بنابراین باید جمعیت كنترل شود. 
به گفته مالتوس، جمعیت با تصاعد هندسی 
افزایش دارد و منابع غذایی با تصاعد حسابی.
اما نظریه چهارم كه امروز پذیرفته شده، نظریه 
عبارتی  به  است.  جمعیت«  متناسب  »حد 
جمعیتی كه از آموزش، مسکن، امنیت، شغل، 
بهداشت و دیگر نیازهای زندگی برخوردار 
میزان زاد و ولد  باشند. در چنین جامعه ای 
طبیعی است و در آینده نیز بحران سالمندی 

تهدیدكننده نخواهدبود. 

»آموزش« مانع از فرزندآوری 
بدون برنامه است

تحت  میالدی   1970 در  جامعه شناسان 
كنفرانسی در كلوب روم كه توسط مدیران 
كارخانه فلوكس واگن برگزار شد، در مورد 
آینده جمعیت به مذاكره پرداختند تا راه حلی 
برای كنترل جمعیت پیدا كنند زیرا نظریاتی 
مانند گرسنگی و... به منظور كنترل جمعیت، 

رد شده بود. 
آنها به این نتیجه رسیدند كه تنها روش برای 
این منظور »آموزش و فرهنگ سازی« است. 
در نتیجه افزایش آگاهی عمومی، والدین به 

جنبه های مختلف زندگی حال و آینده فرزندان 
بیش از گذشته اهمیت می دهند و این نگرانی ها 
از امکان تحصیل، تغذیه مطلوب، رفاه، شغل 
و ... مانع از فرزندآوری همانند نسل گذشته 

می شود. 
به عبارت ساده، همسران برای داشتن فرزند و 
تامین زندگی او برنامه ریزی دارند و بارداری 

ناخواسته كمتر اتفاق می افتد. 

»بحران سالمندی« هشدار است اما...
اما طبیعی است كه با كاهش باروری، نیروی كار 
آینده نیز كاهش می یابد. جمعیت به سمت پیری 
پیش می رود كه تبعات بسیاری در جنبه های 
مختلف اجتماعی، بهداشتی، اقتصادی و... به 

 جا می گذارد. 
در حال حاضر رشد طبیعی جمعیت در ایران 
حدود 1/4 تا 1/5 است كه خوب به نظر می رسد 

اما در آینده به سمت پیری جمعیت پیش می رود. 
در نتیجه پیری و كاهش نیروی مولد و كارآمد، 

نیاز به پذیرش مهاجر خواهدبود. 
این مساله شاید به نظر جبران مشکل كند اما 
با بروز آسیب های مختلفی مثل تغییر فرهنگ، 

نژاد و... همراه است. 
اینجا سوال مطرح می شود كه چرا طی چند 
سال اخیر به رغم تبلیغات و توصیه های مکرر 

كارشناسان و معرفی آسیب های ناشی از كمبود 
نیروی جوان آینده، تمایل به فرزندآوری بیشتر 

نشده است؟ 
در پاسخ به این چالش مهم باید اشاره كرد كه 
كنار رشد فکری خانواده ها و دغدغه در مورد 
تربیت و آینده فرزندان، متاسفانه مشکالت 
مختلف اقتصادی و اجتماعی در جامعه امروز 

به طور جدی تاثیر دارد. 

چنین مشکالتی در وهله اول زمینه ساز تاخیر 
در سن ازدواج و به تبع آن كاهش نرخ باروری 
شده است. امروزه سن متوسط ازدواج برای 
دختران 25 و برای پسران 28 تا 30 است 
كه حتی قوانینی مانند ازدواج اجباری و... 

نیز راه به جایی نمی برد. 
نزدیک به 30درصد فارغ التحصیالن دانشگاه 
امروز بیکار هستند كه مانع از تامین مخارج 
زندگی و تمایل به تشکیل خانواده می شود. 
و  عرف  از  خارج  روابط  رواج  متاسفانه 
كه  سفید«  »ازدواج  اشتباه  باور  به خصوص 
بهتر است بگوییم »هم باش های سیاه«! در 

تاخیر سن ازدواج بسیار تاثیر دارد. 
عادی شدن چنین روابطی كنار موانع ازدواج 
تبعات  كه  است  جدی  خطر  زنگ  امروزه 

مختلف فردی و اجتماعی را درپی دارد. 
حد متناسب جمعیت كه همه افراد از نظر 
نیازهای زندگی تامین باشند، بهترین الگوی 

جمعیتی است. 
در واقع، نگرانی در مورد پیری جمعیت و 
بحران های ناشی از آن صرفا با شعار، حرف 

و توصیه محقق نمی شود. 
اگر در جامعه ای شرایط زندگی و ازدواج 
برای نسل جوان فراهم شود، و زن وشوهرها 
دغدغه تامین مخارج زندگی را نداشته باشند 
امنیت شغلی و  آرامش خاطر، شادی  از  و 
روانی برای خود و خانواده برخوردار شوند، 
تمایل به فرزندآوری مطلوب نیز طبق فطرت 

طبیعی بشر شکل می گیرد.
 در این زمینه بیش از آنکه به مردم توصیه 
و  دولتمردان  باید  شود،  فرزندآوری  برای 
رفع  و  مردم  زندگی  تامین  به  مسووالن 

مشکالت بپردازند. 
مطمئنا در چنین شرایطی بسیاری از معضالت 
در  سالمندی  بحران  همچنین  و  اجتماعی 

آینده نیز حل خواهد شد.

واقعیت این است كه اگر نگاهی به 
آمارها داشته باشیم، سبک امروز در 
زمینه فرزندآوری موجب می شود 
30درصد  سال  آینده،   30 طی  تا 
كه  باشند  سالمند  ایران  جمعیت 
بی شک فاجعه است. شاید این سوال به ذهن برسد كه این وضعیت 
چه تفاوتی با دیگر كشورها دارد؟ در پاسخ باید گفت كه آمار سال 
2017 میالدی سازمان ملل متحد نشان می دهد در دنیا از هر 8 نفر، 
یکی باالی 60 سال برآورد شده اما در ایران پیش بینی نشان از این دارد 

كه از هر 3 نفر، یکی سالمند باشد. 
از طرفی، به طور متوسط 38درصد سالمندان شغل دارند و 60درصد 
باسواد هستند كه به عبارتی مسوولیت سنگینی از نظر اقتصادی، بهداشتی، 
نگهداری و... بر عهده افراد جوان تر است. البته نباید جنبه اخالقیات 
برای  بوده اند و  نیز جوان  این سالمندان  نادیده بگیریم كه روزی  را 
پیشرفت خانواده و جامعه خود فداكاری و تالش كرده اند بلکه سخن 
از آن جهت است كه باید در آینده برای آنها منابعی اختصاص داده 
شود و از خدمات موردنیاز برخوردار باشند. اما آیا واقعا این منابع كافی 

خواهدبود و به درستی استفاده می شود؟!

چرا جمعیت رو به سالمندی می رود؟
دالیل متعددی در مورد سالمندی جامعه مطرح است كه اولین را باید 
افزایش امید به زندگی بدانیم. در حال حاضر به نسبت دهه های گذشته، 
وضعیت بهداشت، تغذیه، مدیریت استرس و خدمات روان شناسی، 
خدمات درمانی و... خیلی بهتر شده است. گاهی می شنویم كه در گذشته 
افرادی باالتر از 100 سال نیز عمر داشتند اما امروز به ندرت چنین خبری 
را می شنویم. در واقع باید طول عمر متوسط افراد را درنظر بگیریم و 
اینکه در گذشته آمار فوت كودكان و جوانان واقعا باال بود به طوری 
كه عمر متوسط در دوره هایی حدود 35 سال بود اما امروزه طول عمر 
متوسط حدود 70 سال است. البته بحث ایمنی در محل كار نیز امروزه 
ارتقایافته كه نسبت به گذشته در كاهش آمار فوت نقش دارد و البته 

هنوز هم جای بهبود وجود دارد. 
دومین عامل تسریع روند پیری جامعه، كاهش باروری به دالیل مختلف 
است. امروزه خانواده ها تمایلی به تعدد بچه  ندارند و عمده دلیل آنها 
براساس نظرسنجی های مختلف، مشکالت اقتصادی و عدم توانایی در 
تامین زندگی مطلوب مثل تغذیه، مسکن، بهداشت و درمان، آموزش، 
سرگرمی و... است. از همین رو متوسط افراد جوان، نوجوان و خردسال 
افزایش نسبت سالمندان  با  پیدا می كند كه مسلما  در جامعه كاهش 

همراه است. 
در این زمینه به موضوع دیگری نیز باید اشاره كنیم كه »انباشتگی  سنی« 
گفته می شود. طی سال های 1355تا 1370 با انفجار جمعیت مواجه بودیم. 
این افزایش جمعیت باعث ورود یکباره گروه سنی كودک، نوجوان و 
جوان به جامعه و درخواست خدمات برای آموزش، بهداشت، اشتغال 
و... شد. همه این افراد امروزه به میانسالی رسیده اند و با مشکل كار و 
ازدواج مواجه هستند كه طی 20 تا 30 سال آینده نیز سالمند می شوند 
و مراقبت ها و نیازهای مختلفی را نیاز خواهند داشت كه نمی توان این 

مسائل را ساده انگاشت. 

راهکارهای مقابله با »بحران سالمندی« 
حتما بارها شنیده اید كه راهکار مقابله با بحران سالمندی آینده، افزایش 
تعداد فرزندان در حال حاضر است تا در آینده از نظر نیروی جوان و 
مولد مشکل نداشته باشیم. بسیاری از كشورها مانند كانادا كه بیشترین 
آمار مهاجرپذیری را دارد، امکان زندگی كودكان سراسر دنیا را ایجاد 
می كند تا از بحران سالمندی آینده در امان بماند. به همین دلیل فارغ 
از مسائل اقتصادی، افرادی كه تعداد فرزندان خردسال بیشتری دارند، 

شانس بهتری برای كسب اقامت خواهند داشت.
 ارائه خدمات، كمک هزینه، خدمات رایگان بهداشتی، رایانه آموزش، 
سرگرمی و امکان برخورداری بیشتر از خدمات رفاهی و تفریحی برای 
خانواده های با تعداد فرزندان بیشتر كنار قوانین حمایت از كودكان مانند 
پیشگیری از پدیده كودک كار و... از جمله اقداماتی است كه می تواند 

تمایل به فرزندآوری را در جامعه ترغیب كند. 
عالوه بر این ازدواج نیز باید به عنوان یک مقوله مهم در جامعه تلقی 
شود. متاسفانه طی سال های اخیر، روند ازدواج تغییر كرده و تقریبا امروز 
یک دختر یا پسر در هر خانواده ای با اینکه به سن ازدواج رسیده اند اما 

تمایل چندانی به تشکیل خانواده ندارند. 

عدم تمایل پسران به ازدواج؛ از مشکالت اقتصادی تا 
عدم مسوولیت پذیری

عدم تمایل پسران به ازدواج ناشی از چند مساله است؛ اول اینکه از 
ازدواج می ترسند. امروزه پسران از گرفتاری هم نسالن خود نسبت به 
طالق، مهریه و... صحبت می كنند و به عبارتی ترجیح می دهند »سری 

كه درد نمی كند دستمال نبندند« و از خیر ازدواج می گذرند. 
عده ای از پسران نیز به رغم سن یا جثه به اندازه ایده  ال رسیده اند اما 

هنوز بلوغ و كمال تشکیل خانواده را ندارند. 
بعضی هم مسائل اقتصادی را مطرح می كنند و از عدم نیازهای حداقل 

برای تشکیل خانواده گله  دارند. گروهی دیگر اعتماد به 
تشکیل  به  قادر  ندارند و تصور می كنند  كافی  نفس 

عبارتی  به  نیستند.  پذیرش مسوولیت  خانواده و 
مسوولیت پذیری صحیح را فرا نگرفته اند. 
عده ای از پسران وابستگی شدید به خانواده 
و مخصوصا مادر دارند و همین مساله 
با یک خانم دیگر  نتواند  باعث می شود 

رابطه داشته باشند و با شکست مواجه می شوند. 
گذشته ناموفق مانند شکست عشقی نیز مانعی برای 

ازدواج در گروه دیگر است. آنها به جای بررسی علل 
مشکل، این مساله را به دیگر جنبه های زندگی نیز تعمیم 
می دهند و قادر به تصمیم گیری درست برای آینده نیستند. 

همچنین برخی پسران به خاطر اینکه خانواده را پشتیبان قوی و 
ثروتمند برای خود نمی بینند، از خیر ازدواج می گذرند. 

عدم تمایل دختران به ازدواج؛ نگاه رویایی به زندگی تا 
غرق شدن در اشتغال

در مورد دختران قضیه متفاوت است. عدم تمایل دختران در وهله اول 
به معیارهای بسیار سختگیرانه برمی گردد. اگر خواستگار مناسبی هم 
باشد، اما روحیه كمالگرا مانع از پاسخ مثبت می شود و منتظر خواستگار 

ایده آل هستند كه شاید هیچ گاه با معیارهای آنها از راه نرسد. 
بعضی از دختران بیش از اندازه به عشق بها می دهند و منتظر رابطه عاشقانه 
عالی برای ازدواج هستند. این گروه فراموش می كنند كه خیلی از اوقات 
انتخاب درست باعث برقراری عشق پایدارتر پس از ازدواج می شود. 
گروهی از دختران عالقه وافری به شغل خود پیدا می كنند و باور 
از  آنها  كنند.  پیدا  این شکل  به  را  هویت خود  می توانند  كه  دارند 
خاطر می برند كه سروسامان دادن به زندگی و یک انتخاب مناسب 
در ازدواج بسیار مهم تر از شغل است و می تواند به موفقیت آنها در 

زندگی بیشتر كمک كند. 
عده ای از دختران نیز بیش از اندازه غرق در روابط دوستانه به خصوص با 
دوستان مجرد هستند كه به عنوان یک عامل ترغیب به تجرد تلقی می شود. 

پیامدهای »بحران سالمندی« در آینده
نتیجه همه این عوامل، ازدواج نکردن و طبیعتا عدم فرزندآوری و 
افزایش جمعیت سالمند است كه می تواند چالش های زیادی در پی 
داشته باشد. از جمله این چالش ها افزایش بار وابستگی سالمندان است. 
سالمندان نیاز دارند افراد جوان تر كنار آنها باشند و از آنها مراقبت 

كنند. مسلما وقتی 
حد  در  جوان  نیروی 
مورد انتظار نباشد، چه كسی 
قرار است از آنها مراقبت كند؟
مشکالت جمعیتی، تبعات اقتصادی 
و اجتماعی نیز در پی دارد. سالمندی 
اداره كند ممکن است  از خود مراقبت و زندگی اش را  نتواند  كه 
مورد سوءقصد، آزار و... قرار گیرد و طعمه زورگیرها قرار گیرد یا 
مدت ها در تنهایی خود فرو برود و در وضع اسفناكی فوت كرده اند. 
این عوامل از نظر اقتصادی و روانی به جامعه فشار وارد می كند و 
باعث می  شود جامعه بیش از پیش ناامن شود. از طرفی خانواده ها 
هسته ای شده اند و واقعا امکان زندگی زن وشوهر همراه با فرزندان 
خیلی  آپارتمان های  در  سالخورده  والدین  از  نگهداری  همچنین  و 
مواردی  برنامه ریزی در چنین  واقعا غیرممکن است. عدم  كوچک 
نشان می دهد كه هنوز برنامه مدونی برای آینده وجود ندارد و صرفا 
عدم  اینکه  نتیجه  است.  معطوف  فعلی  مشکالت  حل  به  برنامه ها 
بیماری و مشکالت  فقر،  االن می تواند زمینه ساز  از  تمهیدات الزم 

بسیاری برای سالمندان در  آینده شود. 
اگر  باشد،  اینکه سالمندی می تواند دوران خوشایندی  سخن آخر 
»كنار  افراد  عنوان  به  از سالمندان  بسیاری  متاسفانه  داده شود.  بها 
گذاشته« در خانواده و جامعه تلقی می شوند كه احساس ناخوشایند 
را در آنها ایجاد می كند. از طرفی رشد جمعیت سالمند با افزایش 
برقراری  به  امروز  از  باید  باشد  در جامعه همراه  ناامیدی  و  یأس 
آحاد  اتفاقی گریبانگیر  تبعات چنین  تا  بیندیشیم  در جامعه  توازن 

جامعه در آینده نشود.

به مناسبت 20 تیر؛ روز جهانی »کنترل جمعیت و تنظیم خانواده«

رفع»بحرانسالمندی«باشعارمحققنمیشود...

مقابلهبا»بحرانسالمندی«نیازبهبرنامههایهدفمندامروزدارد
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در كشور ما موج اول اين بیماري با فراورده هاي 
مورد  نخستین  شد.  آغاز  وارداتي،  آلوده  خوني 
به اچ آي وي، در سال  ابتال  گزارش و ثبت شده 
به  مبتال  به يك كودك 6 ساله  1366 و مربوط 
هموفیلي است كه فرورده هاي خوني آلوده وارداتي 
دريافت كرده بود. پس از آن موج دوم ايدز از طريق 
مصرف تزريقي مواد مخدر آغاز شد. ورود ايران 
به مرحله متمركز با افزايش شیوع اچ آی وی در 
مصرف كنندگان تزريقی مواد در اوايل دهه 80 رخ 
داد. اقدامات كاهش آسیب باعث كند شدن شیب 
رشد همه گیری در اين گروه جمعیتی شد. بررسی 
نظام ثبت اطالعات اچ آی وی در سال های اخیر حاكی 
از تغییرات تدريجي الگوی انتقال بیماری از اعتیاد 
تزريقی به انتقال از طريق ارتباطات جنسی است 
و همین بررسی داللت بر افزايش تدريجی موارد 
جديد ابتال در زنان در سال های اخیر دارد كه لزوم 

توجه بیشتر را در اين ارتباط می طلبد.
با  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت   
عضو  سازمان های  تمامی  مشاركت  و  همکاری 
كارگروه كشوری كنترل ايدز برنامه های جامعی 
را برای افزايش دسترسی به گروه های در معرض 
پرخطر  رفتارهای  دارای  نیز گروه های  و  آسیب 
بینی و اجرا كرده  با اچ  آی وی/ايدز پیش  مرتبط 
است. اين اقدامات شامل راه اندازی مراكزی با هدف 
ارائه خدمات پیشگیرانه، كاهش آسیب، مراقبت و 
درمان از جمله مراكز گذری، كلینیك های مثلثی، 
مراكز مشاوره و آزمايش داوطلبانه و مراكز مشاوره و 
خدمات كاهش آسیب ويژه زنان آسیب پذير است. 
ارائه تمام خدمات در اين مراكز داوطلبانه ، محرمانه 

و كامال رايگان است.
بنابر چهارمین برنامه استراتژيك كشوری كنترل ايدز 
سعی بر اين است 98درصد افراد مبتال شناسايی 
شوند. 90درصد افراد شناسايی شده تحت درمان 
ضدرتروويروسی قرار گیرند. در 90 درصد افراد 
تحت درمان، بارويروسی آنقدر كاهش يابد كه غیرقابل 

اندازه گیری شود.

آخرین آمار مبتالیان به ایدز در کشور/ 
زنان، ۱۶ درصد مبتالیان 

طبق آخرين آمار اعالمی وزارت بهداشت، 36هزار و 
39 تن مبتال به اچ آی وی در كشور شناسايی و ثبت 
شده اند و تزريق مشترك در مصرف كنندگان مواد، 
همچنان در صدر علل ابتال به اين بیماری قرار دارد.
آخرين آمارمنتشرشده، ابتال به اين بیماری مزمن 
در كشور 36 هزار و 39نفر تا پايان خردادماه 96 
است؛ آماری كه طبق اظهارات مسووالن وزارت 
بهداشت تنها 30 درصد موارد  مبتال را شامل می شود 
و ۷0 درصد آنها شناسايی نشده و از ابتالی خود 

آگاهی ندارند.

بر اساس نظام جامع مديريت داده های الکترونیك 
اچ آی وی كشور، تا پايان خرداد 1396 مجموعا 36 
هزار و 39نفر مبتال به اچ آی وی شناسايی، ثبت و 
گزارش شده اند كه 8۴ درصد آنها را مردان و 16 
درصد را زنان تشکیل می دهند. ۵۲ درصد موارد 
ثبت شده نیز در گروه سنی ۲1 تا 3۵ سال هستند.

موارد  كل  از  گزارش دهی،  نظام  اين  اساس  بر 
شناخته شده 9 هزار و ۷6۴نفر فوت ثبت شده و 
1۴هزار و 6۵6نفر نیز وارد مرحله ايدز يا همان 

اچ آی وی پیشرفته شده اند.

از سال 136۵ تاكنون در كشور به ترتیب تزريق 
با وسايل مشترك در مصرف كنندگان مواد با 6۵/8 
درصد، رابطه جنسی با 19/6 درصد و انتقال از مادر 
به كودك با 1/۵ درصد جزو علل ابتال به اچ آی وی 
بین تمام موارد بیمار بوده اند. راه انتقال در 1۲/۴ 
درصد از اين گروه نامشخص مانده است. البته راه 
انتقال 0/۷ درصد از اين موارد مربوط به خون و 
اجرای  از  پیش  فراورده های خونی در سال های 
سیاست پااليش صددرصدی خون سالم توسط 

سازمان انتقال خون بوده است.
 الگوی راه انتقال و درصد ابتالی زنان و مردان در 
سال های اخیر تغییر كرده، به طوری كه از میان تمام 
موارد شناسايی و گزارش شده در 3 ماه اول سال 
1396، 33 درصد موارد ثبت شده را زنان و 6۷ 
درصد  آنها را مردان تشکیل می دهند. راه احتمالی 
انتقال در  3۲/۷ درصد موارد، اعتیاد تزريقی، ۴۷/9 
درصد، روابط جنسی، ۲ درصد از مادر به كودك 
و در 1۷/۴ درصد راه احتمالی ابتال بیان نشده است. 
همچنین هیچ مورد ابتالی جديدی از طريق خون 

و فراورده های خونی ثبت نشده است.

آزمایش های تشخیصی اچ آی وی
همان طور كه می دانید فرد مبتال به اچ آی وی ممکن 
است در ظاهر سالم به نظر بیايد و براي مدت 
طوالني هیچ عالمتي از بیماري يا عفونت نداشته 
باشد. به همین دلیل می توان گفت تنها راه تشخیص 
عفونت اچ آی وی، انجام آزمايش خون است. از 
زمانی كه ويروس وارد بدن فرد می شود تا هنگامی 
كه پاسخی قابل تشخیص با آزمايش خون ايجاد 
شود، دوره »نهفتگی« يا دوره »پنجره« نامیده می شود. 
از آنجا كه به طور معمول تشخیص اين بیماری، با 
شناسايی آنتی بادی علیه ويروس صورت می گیرد، 
به  آلوده  فرد  آزمايش  نتايج  دوره  اين  طول  در 
اچ آی وی، می تواند منفی شود اما به رغم منفی 
بودن آزمايش، امکان انتقال ويروس وجود دارد.

در ادامه نگاهی اجمالی به تعدادی از تست های 
معمول برای تشخیص اچ آی وی انداخته ايم. مطالب 
زير صرفا برای آشنايی بیشتر خوانندگان با 

مبحث تست های تشخیصی اچ آی وی است و از 
آنجايی كه تفسیر نتیجه آزمايش بسیار پیچیده و 
كار تخصصی است، الزم است نتیجه آزمايش؛ چه 
مثبت باشد و چه منفی، همراه با مشاوره و زير 
نظر پزشك به فرد اعالم شود. مشاوره و آزمايش 
اچ آي وي، هم در پیشگیري از ابتال و هم در مراقبت 

و درمان موثرتر، اهمیت دارد.
تشخیص عفونت اچ آی وی، در بیشتر موارد از راه 
شناسايی آنتی بادی ويروس صورت می پذيرد. به 
طور معمول از تست های آزمايشگاهی كه حساسیت 
بااليی برای شناسايی بیماران دارند، استفاده می شود؛ 
يعنی تست هايی كه بتوانند فرد آلوده را به درستی، 
به عنوان فرد اچ آی وی مثبت شناسايی كنند. به اين 
تست ها، »تست های غربالگری« می گويیم. عالوه 
بر اين، بايد از تستی استفاده شود كه اختصاصی 
باشد و بتواند به درستی فرد غیرآلوده را به عنوان 
فرد اچ آی وی منفی متمايز كند. به اين تست ها، 

»تست های تايیدی« گفته می شود.
توصیه می شود تمام افرادی كه نتیجه آزمايش شان 
مثبت شده، دوباره و ترجیحا با يك روش ديگر 

آزمايش بدهند تا نتیجه قطعی را دريافت كنند.

دو روش اصلی برای تشخیص اچ آی وی وجود 
دارد:

االيزا، تست های  مانند  آنتی بادی  1- تست های 
سريع، وسترن بالت و ريپا

۲- تست های شناسايی ويروس مانند تست آنتی ژن 
اچ آی وی، پی سی آر و كشت ويروس

تست های آنتی بادی

تست های آنتی بادی
تست های آنتی بادی، آنتی بادی های علیه ويروس 
اچ آی وی را شناسايی می كنند و قادر به كشف مستقیم 
ويروس نیستند. با ورود ويروس به بدن، سیستم ايمنی 
فرد با تولید آنتی بادی در مقابل عفونت اچ آی وی 
واكنش نشان می دهد. از وجود اين آنتی بادی ها برای 
شناسايی عفونت اچ آی وی استفاده می شود. با توجه 
به اينکه مدتی طول می كشد تا اين گونه تست ها، 
وجود آنتی بادی در خون را شناسايی كنند، نتیجه 
مثبت بیانگر مواجهه فرد با ويروس در زمان گذشته 
است. بنابراين تست های آنتی بادی برای شناسايی 
موارد ابتال در مواجهه اخیر محدوديت دارند. االيزا 
و تست های سريع، شايع ترين تست های به كار رفته 

برای غربالگری بیماری هستند.
انجام  دقیقه  از ۳۰  در کمتر  تست های سریع 
می شود و بر روی نمونه خون و یا بزاق قابل 
انجام می باشند. تست سریع به طور عمده در 

موارد زیر کاربرد دارد:
زنان در معرض خطر اچ آی وی كه قبال آزمايش 

اچ آی وی نداده اند، بايد در زمان زايمان يا بالفاصله 
بعد از زايمان با يك آزمايش سريع غربالگری 
شوند تا در صورت لزوم، پیشگیری با داروهای 
ضدرتروويروس برای شیرخوار آغاز شده يا در 

زمان زايمان برای خانم باردار تجويز شود.
زمانی كه بعد از زايمان وضعیت اچ آی وی مادر 
نامشخص باشد و به خصوص مادر يا پدر رفتارهای 
در  نوزاد  سريع  آزمايش  باشند،  داشته  پرخطر 
اولین فرصت بعداز تولد توصیه می شود تا بتوان 
پیشگیری با داروهای ضد رتروويروسی را برای 

نوزاد مواجهه يافته شروع كرد.
نوزادان  همچنین  و  بی سرپرست  نوزادان  برای 
پرورشگاهی كه وضعیت مواجهه اچ آی وی در 
آنها نامشخص است، آزمايش سريع اچ آی وی 

توصیه می شود.
در موارد مواجهه با موارد احتماال آلوده به اچ آی وی، 
فرد منبع را می توان با آزمايش سريع بررسی كرد 
تا نیاز به انجام پیشگیری دارويی مشخص شود.
نتیجه مثبت هر تست سريع، بايد پیش از تشخیص 
نهايی با يك روش تايیدی ديگر مشخص شود.
بر اساس دستورالعمل كشوری، در صورت مثبت 
شدن تست االيزا، مجدد اين تست )ترجیحا با 
يك كیت آزمايشگاهی ديگر( تکرار می شود و 
اگر باز هم مثبت بود، تست وسترن بالت انجام 
نشانه  تست،  اين  نتیجه  بودن  مثبت  می گیرد. 

ابتالی فرد است.

موارد خاص
در صورتی كه نتیجه االيزا بار اول مثبت و بار دوم 
منفی شود، با فاصله 3 ماه مجدد برای فرد آزمايش 
نتیجه  تکرار  انجام می شود و در صورت  االيزا 
منفی، فرد اچ آی وی منفی در نظر گرفته می شود.
در صورتی كه هر ۲بار تست االيزا منفی باشد، 
فرد اچ آی وی منفی در نظر گرفته می شود، مگر 
اينکه فرد طی 6 ماه اخیر رفتار پرخطر از نظر انتقال 
اچ آی وی داشته باشد. در صورتی كه بیمار مواجهه 
اخیر )رفتار پرخطر طی 6 ماه گذشته( داشته باشد 
و نتیجه آزمايش های اولیه االيزا منفی باشد، اين 
آزمايش بايد 3 ماه بعد تکرار شود. اگر همه اين 
آزمايش ها منفی گزارش شدند، می توان بیمار را 

اچ آی وی منفی در نظر گرفت.
ابتال به اچ آی وی را  در فردی كه عوامل خطر 
ندارد ولی نتايج االيزای وی مثبت و وسترن بالت 
منفی است، نتیجه تست االيزا به احتمال زياد به 
صورت كاذب مثبت شده است. چنانچه فرد عوامل 
خطر ابتال به اچ آی وی را داشته و االيزا وی مثبت 
و وسترن بالت وی منفی گزارش شده، انجام 
مجدد تست وسترن بالت در يك ماه بعد توصیه 
می شود. اگر در اين تکرار آزمايش باز هم نتیجه 
وسترن بالت منفی شد، می توان فرد را اچ آی وی 

منفی در نظر گرفت.
وسترن بالت آزمايش 
دقیق تری است، اما به 
دلیل هزينه باالتر به عنوان 
تست تايید در مواردی كه 
دو بار نتیجه آزمايش االيزا 

مثبت شده است، به كار می رود.
ريپا آزمون تايیدی ديگر است. اين تست مشابه 
وسترن بالت بوده و در مواردی كه سطح آنتی بادی 
بسیار پايین است يا هنگامی كه نتايج وسترن بالت 
غیر مشخص است، به كار می رود.ريپا نیز مانند 
وسترن بالت، تست پرهزينه ای بوده و انجام آن 

نیاز به زمان و تخصص دارد.

تست های شناسایی ویروس
تست های  آنتی بادی،  تست های  برخالف 
ويروس شناسی، عفونت اچ آی وی را با شناسايی 
مستقیم ويروس، تشخیص می دهند. اين تست ها 
شامل تست شناسايی آنتی ژن ويروس و تست های 
مبتنی بر اسید های نوكلئیك و كشت ويروس است. 
اين تست ها به دلیل پیچیدگی و هزينه باال، به 
ندرت مورد استفاده قرار می گیرند.تشخیص قطعی 
تعريف شده  الگوهای  مانند  ايران  در  اچ آی وی 
بین المللی، با دو آزمايش االيزا و يك آزمايش 
توجه  است.  تعريف شده  مثبت  بالت  وسترن 
داشته باشید تنها كاركنان آموزش ديده، مجاز به 
تفسیر نتايج تست هستند. بنابراين شما می توانید 
با مراجعه به مراكز مشاوره بیماری های رفتاری 
در سراسر كشور تحت نظر كاركنان متخصص، 
آزمايش محرمانه و رايگان به منظور تشخیص 

اچ آی وی را انجام دهید. 
كاهش  خدمات  مشاوره،  آموزش،  همچنین 
آسیب هاي ناشي از اعتیاد )توزيع سرنگ، سوزن 
و كاندوم( از ديگر خدماتي است كه در اين مراكز 
ارائه مي شود. جهت آگاهي و انجام مشاوره و 
آزمايش محرمانه و رايگان در خصوص ايدز، مراكز 
مشاوره بیماري هاي رفتاري پاسخگوي شماست. 
مراكز مشاوره بیماري هاي رفتاري با نام »مركز 
مشاوره ايدز« در سامانه 118 در سراسر كشور 
ثبت شده است. براي آگاهي درمورد اچ آی وی/ 
ايدز و در صورت لزوم انجام آزمايش محرمانه 
را  فوق  مراكز  تلفن  ايدز  اچ آی وی/  رايگان  و 
از 118 بخواهید. آدرس و تلفن اين مراكز از 
طريق همین سايت در قسمت مربوط به مراكز 
ارائه خدمات، مراكز مشاوره بیماري هاي رفتاري، 

آدرس مراكز، نیز قابل دستیابي است.

همه گیری جهانی ایدز، اضطراری جهانی است و یکی از بزرگ ترین چالش ها را در 
زندگی فردي و اجتماعي  انسان تشکیل می دهد که رشد اجتماعی و اقتصادی را در 
سراسر جهان تضعیف می کند و بر تمامی سطوح جامعه ملی، اجتماعی، خانوادگی و 
فردی تاثیر می گذارد. تاکنون بیش از ۳۰ سال پر از فرازونشیب، از شروع همه گیري 
جهاني ایدز را پشت سر گذاشته ایم. به رغم اینکه حدود ۳۰ سال است به مردم درباره 
اچ آی وی و ایدز  هشدار داده می شود، ایدز تا به حال جان میلیون ها انسان را گرفته و 
در سرتاسر جهان هر ساله میلیون ها انسان به اچ آی وی مبتال می شوند. طی ۳ دهه گذشته، 
ایدز باعث مرگ ها و رنج های فراوان و  ناگفته شده اما در همین سال ها روایت دیگری 
نیز فاش شده که ضمن آن جامعه جهانی با اشتیاق متحد شده تا اقدامی برای نجات 
زندگی  انسان ها انجام دهد. این تالش ها موجب تغییرات واقعی در سراسر جهان شده 
است. در حال حاضر افراد کمتری به عفونت اچ آی وی مبتال می شوند، میلیون ها نفر به 

درمان این بیماری دسترسی پیدا کرده اند، زنان بیشتری قادرند از ابتالی فرزندان شان به 
ایدز جلوگیری کنند، منع سفر به خیلی از کشورها برای افرادی که با اچ آی وی زندگی 
می کنند برداشته شده و شفقت و شناخت حقوق بشر به آرامی جایگزین انگ می شود. 
این حرکت با تعهد و همبستگی به دنیا کمک می کند بر همه گیری اچ آی وی/ایدز 
فائق آید. هرچند همواره با اخباری از پیشرفت های علمی در زمینه شناخت و پاسخ 
به همه گیری  اچ آی وی/ایدز  روبرو هستیم اما  گسترش ایدز در کشورهاي شمال 
آفریقا و شرق مدیترانه، اروپاي شرقي، آسیاي میانه و جنوب شرقي، برخالف سایر 
نقاط جهان رو به افزایش است و هنوز هم خطر جدی برای بشر محسوب می شود.  
ابتال به اچ آی وی/ایدز یک معضل اجتماعي در جوامع، به خصوص در کشورهاي با 
درآمد کم و متوسط،  باقي مانده و باعث شده انسان به اهداف توسعه اي مهمي مانند 
کاهش فقر، کاهش مرگ ومیر کودکان و بهبود سالمت مادران، دستیابي به آموزش 

ابتدایي براي همه، آن طور که باید، دست نیابد. یکي از 
خصوصیات این بیماري این است که هیچ کشوري را 

اعم از توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته، بي نصیب 
نگذاشته است، هرچند، الگوهاي انتقال اچ آی وی در گروه هاي 

آسیب پذیر، در هر کشور، متفاوت است، شاهد افزایش سریع 
شیوع اچ آی وی بین گروه های پرخطر اجتماعي در بسیاری 

از کشورها  هستیم. آسیا پس از آفریقاي زیر صحرا ، دومین 
کانون عفونت ایدز در جهان است و شرق اروپا و آسیاي 

مرکزي، مناطقي هستند که شیوع اچ آي وي در آنها، 
به طور واضح، در حال افزایش باقي مانده است.

درمان مهم ترین و موثرترین شیوه پیشگیری است

بشتابیم به سوی جهان بدون ایدز

آمار ایدز در جهان
در دنیا با اچ آی وی/ايدز زندگی می كنند كه از اين در زمینه ايدز )UNAIDS( تعداد 36/۷ میلیون نفر بر اساس آخرين گزارش برنامه مشترك ملل متحد 

میان ۲/1 میلیون مورد به تازگی شناسايی شده اند. 

آمار دسترسی به درمان در جهان

بر اساس آخرين گزارش برنامه مشترك ملل متحد در 

زمینه ايدز )UNAIDS( حدود ۴6درصد از افرادی 

كه با اچ آی وی/ايدز زندگی می كنند دسترسی به درمان 

داشته اند و تعداد 18/۲ میلیون نفر در سراسر جهان تحت 
درمان ضدرتروويروسی قرار دارند. 

تماس با مرکز تحقیقات 
ایدز ایران

تهران- انتهای بلوار كشاورز- مجتمع 
پشت  خمینی-  امام  بیمارستانی 
ساختمان عفونی)ساختمان 6(- مركز 
تماس:  ايران. شماره  ايدز  تحقیقات 

0۲1-66۵81۵83
ساعات مراجعه

مشاوره تلفنی  هات الين 8:00 - 16:00
باشگاه ياران مثبت 8:00 - 16:00

آزمايشگاه )پاسخ دهی( 8:30 - 1۲:00
آزمايشگاه )خونگیری( 9:00 - 13:00

مركز تحقیقات 8:30 - 1۴:30

باشگاه یاران مثبت تهران

انجمن تنظیم خانواده ايران باشگاه ياران 

مثبت را ويژه افرادی كه با اچ آی وی/ايدز 

زندگی می كنند در سال 138۴ با حمايت 

تهران  امام خمینی)ره(  بیمارستانی  مجتمع 

ايران،  ايدز  تحقیقات  مركز  كمك  به  و 

راه اندازی كرده است. در اين باشگاه كه با 

مشاركت افراد مثبت اداره می شود عالوه 

بر فعالیت های آموزشی و تفريحی، عموم 

افرادی كه مايل به مشاوره هستند می توانند 

از خدمات مشاوره رايگان بهره مند شوند. 

به  روزه  همه  تلفنی  و  مشاوره حضوری 

ارائه   16 تا   8 ساعت  از  تعطیل  ايام  جز 

می شود. شماره تلفن های خطوط   هات الين 

)0۲1( 66۵81۵1۷ - )0۲1( 66۵93030 :

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری

اگر جويای اطالعات در زمینه ايدز هستید 

بیماری های  مشاوره  »مراكز  با  می توانید 

مشاوره  »مراكز  بگیريد.  تماس  رفتاری« 

بیماری های رفتاری« در سراسر كشور تحت 

پوشش دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی هستند. فعالیت اين مراكز 

در زمینه ايدز و بیماری های آمیزشی است. 

آموزش، مشاوره و آزمايش محرمانه و رايگان 

به منظور تشخیص اچ  آی وی، خدمات كاهش 

سرنگ،  )توزيع  اعتیاد  از  ناشی  آسیب های 

سوزن( و ارائه كاندوم از جمله خدماتی است 
كه در اين مراكز ارائه می  شود.

آزمایشگاه تخصصی مرکز 
تحقیقات ایدز ایران

دانشگاه های برتر كشور در تربیت دانشجويان اين آزمايشگاه مركز تحقیقات ايدز ايران با ايدز زندگی می كنند، ارائه می شود. عالوه بر آلوده به ويروس در افرادی كه با اچ آی وی/CD۴، سنجش بارويروسی و پاك سازی اسپرم اچ آی وی و همچنین سنجش تعداد سلول های آزمايش های تشخیصی و تايیدی ابتال به عفونت است. خدمات پاراكلینیکی اختصاصی شامل دو رويکرد خدماتی و پژوهشی بنیان نهاده شده آزمايشگاه تخصصی مركز تحقیقات ايدز ايران با 
تحصیالت تکمیلی همکاری دارد. 
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جدایی و گسست راه دشوار 
و انتخاب سختی است. طالق 
حتی اگر تنها راه باقیمانده و 
تصمیم درست در زندگي باشد 
باز هم سخت و دردناک است، به خصوص برای 
بچه هایی که شاهد جدا شدن و از هم پاشیده شدن 
خانواده شان هستند احساسی تلخ و ناخوشایند به 
همراه دارد. گاهی کودکان خودشان را مسوول 
جدایی والدین شان می دانند؛ به همین خاطر والدین 
باید سعی کنند این باور را از ذهن آنها دور کنند. 
پدرومادرها باید به فرزندان شان اطمینان خاطر بدهند 
که آنها هیچ نقشی در جدایی شان ندارند و هیچ 
تقصیری متوجه شان نیست. البته این احساس معموال 
به این دلیل است که والدین در جر و بحث های خود 
خاطرنشان می کنند که فقط به خاطر فرزندان شان 

است که هنوز کنار هم مانده اند. 
اما وقتی همسران رابطه خوبی با همدیگر ندارند 
چطور می توانند مشکالت، ترس ها و ضعف خود 
را متوجه فرزندان شان بدانند و طوری رفتار کنند که 
بچه ها کمتر آسیب ببینند؟ با دکتر کتایون خوشابی، 
فلوشیپ روان پزشکی کودک و نوجوان و عضو 
هیات علمی دانشگاه درمورد این موضوع گفت وگو 

کرده ایم.

مهم ترین  شما  نظر  به  دکتر،  خانم   :
دغدغه هاي والدین هنگام جدایي چیست؟

يكي از مهم ترين موضوعاتي كه در زندگي يك كودك 
اتفاق مي افتد جدايي والدينش است. اگر قرار باشد 
در خانواده اي اين اتفاق بيفتد بايد منتظر عواقب آن 
هم بود. در بسياري موارد وقتي والدين تصميم به 
جدايي مي گيرند براي خودشان هم سواالت بسياري 
پيش مي آيد. مثل اينكه بهتر است فرزندان شان هنگام 
جدايي چه سني داشته باشند و چه آسيب پذيري كمتري 
متوجه آنها خواهد بود. طبعيتا اگر كودكي ناگزير باشد 
جدايي و طالق والدينش را تجربه كند آسيب پذير 
بودن او نيز غيرقابل اجتناب خواهد بود. به هر حال 
چنين تغيير مهمي را نمي توان ناديده گرفت. عوارض 
و تبعات ناشي از جدايي براي تك تك اعضاي خانواده 
قابل مشاهده است و در هر صورت مشكالتي به 
دنبال خواهد داشت اما مديريت درست ديدارها و 
مالقات كودكان با والدين شان پس از جدايي و حفظ 
رابطه با هر دوي آنها مي تواند عوارض روان شناختي 

ناشي از طالق را براي كودكان كمتر كند. 
: سن کودکان هنگام طالق والدین تا 

چه اندازه اهمیت دارد؟
اگر قرار است در خانواده اي جدايي اتفاق بيفتد، هر 
چه سن كودك كمتر باشد كنار آمدن او هم با موضوع 
طالق والدين آسان تر خواهد بود اما هر چه به سنين 
بلوغ نزديك تر مي شويم كنار آمدن و سازگاري با 
اين موضوع براي كودك سخت تر خواهد شد يعني 
تصميم به جدايي بايد قبل يا بعد از بلوغ فرزندان 
باشد. اگر 12 تا 18 سال را سن بلوغ و نوجواني در 
نظر بگيريم، بهتر است جدايي در اين محدوده زماني 
اتفاق نيفتد چون در دوران كودكي بچه ها سازگاري 
بيشتري دارند و راحت تر مي توانند با اين موضوع 
كنار بيايند، بنابراين سن كودك هنگام جدايي موضوع 

مهمي است كه حتما بايد به آن توجه شود. 
: حفظ شکل و ظاهر خانواده مهم تر است 

یا حفظ آرامش کودکان؟
وقتي در خانواده، تشنج، ناآرامي و ناسازگاري بين 
والدين وجود داشته باشد، والدين هنگام تصميم گيري 
براي جدايي واقعا نمي دانند بهتر است فرزندان شان 
با وجود دعواها و مشاجرات اعضاي خانه همچنان 

در چنين خانه اي رشد كنند و به زندگي خود ادامه 
دهند يا اينكه مجبور شوند فقط با يكي از والدين 
زندگي كنند اما آرامش داشته باشند. مطالعات انجام شده 
حاكي از آن است كه نمي توان در اين مورد براي همه 
خانواده ها حكم كلي داد و نسخه واحدي براي همه 
پيچيد. براي بسياري از خانواده ها نگه داشتن شكل 
خانواده و حفظ آن مهم است، در صورتي كه براي 
بعضي خانواده ها شكستن خانواده و جدايي در اولويت 
است. اما به نظر مي رسد در فرهنگ ما نگهداري شكل 
ظاهري خانواده موضوع مهمي است و با وجود اينكه 
ميزان طالق روبه افزايش است و والدين اغلب تك 
فرزند هستند، باز هم شاهد آنيم كه بچه ها در مدرسه 
يا در مهدكودك از اينكه عنوان شود پدر و مادرشان 
از هم جدا شده اند دچار شرم و خجالت مي شوند 
چون دوست دارند آنها هم مانند دوستان شان خانواده 
كاملي داشته باشند و همگي كنار هم زندگي كنند. 

در  تخصصي  كمك هاي  از  استفاده  اگر  بنابراين 
خانواده ها مانند زوج درماني بتواند به والدين كمك 
كند تا شكل ظاهري خانواده را حفظ كنند و به اين 

ترتيب با درمان هاي مختلف به نوعي تنش هاي بين 
روابط والدين كمتر شود؛ نگه داشتن شكل خانواده 
بيشتر به نفع بچه ها خواهد بود تا جدا شدن پدر و 
مادرها و فقدان حضور يكي از آنها كنار فرزنداشان 
ولي نمي توان به عنوان فرمولي كلي در اين مورد 
اظهارنظر كرد چون هر خانواده با توجه به صالحديد 
خود و شرايطي كه از لحاظ مختلف دارد مي تواند در 

اين مورد تصميم بگيرد. 
: کودکان معموال در خانواده هاي پرتنش 

چه مشکالتي دارند؟
اتفاقي كه براي كودكان در خانواده هايي كه با وجود 
مشكالت زياد، شكل ظاهري خانواده را حفظ مي كنند، 
می افتد اين است كه آنها احساس دين مي كنند و انگار 
باري بر دوش شان نهاده شده است. اغلب در چنين 
خانواده هايي والدين به ويژه مادران اظهار مي كنند فقط 
به خاطر فرزندان شان است كه هنوز كنار همسرشان 
مانده اند، در صورتي كه خودشان هيچ تمايلي ندارند. 
اين جمالت مي تواند براي فرزندان بسيار آسيب زننده 
باشد، به گونه اي كه آنها خود را تا آخر عمر در قبال 

درد و رنج والدين شان مسوول مي دانند و به نوعي 
هميشه احساس گناه خواهند داشت، در حالي كه از 
لحاظ روان شناختي فردي كه نمي تواند از يك رابطه 
پرتنش و پردردسر خارج شود حتما خودش هم 
دچار مشكالتي مانند ترس از رها شدن و وابستگي 
زياد است كه او را در ارتباط نگه داشته، همچنين 
از نظر شخصيتي آنقدر قدرتمند نيست كه بتواند 
تصميم درستي بگيرد. به همين خاطر اگر قرار است 
در زندگي زناشويي جدايي صورت بگيرد، به هيچ 
وجه نبايد بچه ها را وارد روابط پرتنش خود كرده 
و به آنها القا كنيم كه فقط به خاطر آنهاست كه در 

روابط پرتنش خود باقي مانده ايم. 
گناه  احساس  مانع  مي توان  چطور   :

بچه ها شد؟
والدين بايد توجه داشته باشند با وجود اينكه همديگر 
را دوست ندارند، طرف مقابل هم در مقابل فرزند 
خود حق و حقوقي دارد كه قابل احترام است. بچه ها 
عزيز ترين فرد زندگي والدين شان هستند و خودشان 
بايد از اين موضوع با اطالع باشند. مادر و پدرها هنگام 
جدايي نبايد با فرزندان شان مشورت كنند، بلكه فقط 
بايد آنها را در جريان قرار دهند و توضيحات الزم را 
هم به آنها بدهند كه قرار است بعد از اين چه تغييراتي 
در زندگي شان اتفاق بيفتد. توجه داشته باشيم بچه ها 
نبايد در جريان مشكالت ارتباطي والدين شان قرار 
بگيرند يا والدين با آنها درددل كنند چون اين كارها 
باعث مي شود سطح اضطراب بچه ها افزايش پيدا 
كند، احساس گناه داشته باشند و براي والدين شان 

غمگين و ناراحت شوند.
گاهي بچه ها رفتار نادرست خودشان را عامل جدايي 

والدين شان مي دانند و به نوعي احساس شرم و گناه 
مي كنند و به همين خاطر هم نمي توانند خودشان را 
ببخشند. والدين هنگام تصميم گيري براي جدايي ابتدا 
بايد صالح فرزندانشان را در نظر بگيرند. ضمن اينكه 
خيلي هم نبايد بچه ها را در جريان جزييات مشكالت 

خودشان قرار دهند. 
: پدر و مادرها در مقابل احساس گناه 

فرزندان شان چه کار مي توانند بکنند؟
 والدين بايد براي فرزندان شان توضيح دهند هيچ 
رابطه  كنند  سعي  و  نيست  آنها  متوجه  تقصيري 
فرزندان شان با همسرشان رابطه خوبي باشد. آنها 
بايد شاد باشند، به مسائل خودشان بپردازند و اصال 
نبايد وارد جزييات مشكالت خانواده قرار بگيرند. 
پدر و مادرها نبايد ياركشي كنند و سعي داشته باشند 
خودشان را بهتر از طرف مقابل نشان دهند. وقتي والدين 
مدام از مشكالت ارتباطي خود مي گويند، كودكان هم 
خودشان را مقصر مي دانند و احساس گناه مي كنند كه 
چرا نمي توانند به پدر و مادر شان كمك كنند. »فرزند 
والدگونه« اصطالحي براي كودكاني است كه خود را 
در قبال مشكالت والدين شان موظف مي دانند. اين 
بچه ها نمي توانند كودكي كنند چون سعي دارند نقش 
فرزند بزرگ تر يا والد را ايفا كنند، در حالي كه در 
سنيني هستند كه چنين كاري آسيب زيادي به آنها 
مي زند چون نمي توانند به اندازه كافي بچگي كنند، 
بازي كنند و از زندگي خود لذت ببرند. اگر بچه ها 
نتوانند فارغ از تنش هاي اطراف آزاد و رها باشند، در 
آينده هم با مشكالت زيادي مواجه مي شوند؛ مشكالتي 

كه گاهي غيرقابل جبران خواهند بود. 
 نبايد فرزندان را از ديدن والدي كه كنارشان نيست 
محروم يا چهره والد مقابل را نزد او تخريب كرد. 
وجود هماهنگي و وضع قوانين مشابه براي كودك 
از طرف هر دو والد موضوع بسيار مهمي است كه 
حتما بايد جدي گرفته شود. براي شكل نگرفتن 
»طرحواره رهاشدگي« نيز بايد به كودك خاطرنشان 
كرد او هيچ نقشي در جدايي والدينش ندارد، بلكه 
پدر و مادر همچنان مانند قبل او را دوست دارند و 
اين پيام هم حتما بايد در عمل به كودك ثابت شود. 
در غير اين صورت كودك فكر مي كند به اندازه كافي 
دوست داشتني نيست و همين موضوع باعث به وجود 
آمدن مشكالت زيادي در روابط او در آينده خواهد 
شد. البته اين موضوع هم به اين معنا نيست كه بچه 
لوس بار بيايد. توجه و حمايت از كودك بايد همچنان 

به اندازه كافي باشد؛ نه زياد و نه كم. 

کودکانیکهخودرامسوولجداییوالدینشانمیدانند

احساس شرم و گناه بچه های طالق
 یکتا فراهانی 

اغلب والدين به ويژه 
مادران اظهار مي كنند 

كه فقط به خاطر 
فرزندان شان است 
كه هنوز كنار همسرشان مانده اند؛ 
در صورتي كه خودشان هيچ تمايلي 

ندارند. اين جمالت مي تواند براي 
فرزندان بسيار آسيب زننده باشد، 
به گونه اي كه آنها خود را تا آخر عمر 

در قبال درد و رنج والدين شان 
مسوول مي دانند و به نوعي هميشه 

احساس گناه خواهند داشت

تابستان عينک آفتابی برای بچه ها فصل  كه  است  مدتی 
شروع شده بنابراين، الزم است 
برای معضل اشعه های فرابنفش 
بينديشيد.  چاره ای  خورشيد 
اين اشعه ها در تماس با پوست و چشم ها بسيار 
آسيب زننده و مضر هستند خصوصا زمانی كه پای 
بچه ها درميان باشد. به همين دليل توصيه می شود 
جهت محافظت از چشم های فرزندتان حتما برايش 

عينك آفتابی تهيه كنيد.
چشم های بچه ها در مقابل اشعه های خورشيد بسيار 
حساس هستند و در اغلب موارد به خوبی محافظت 
نمی شوند. به همين دليل همان طور كه مراقبت از 
پوست آنها مهم است، الزم است با انتخاب عينك 
آفتابی مناسب، از چشم های آنها نيز مراقبت به عمل 
آيد. بدون شك بچه ها چشمان حساسی دارند. در سنين 
10 تا 12 سالگی، عدسی چشم كه وظيفه مراقبت از 
شبكيه را در برابر اشعه های خورشيد برعهده دارد، 
وظيفه خود را به طور كامل انجام نمی دهد. درحقيقت 
در اين سنين، عدسی چشم بچه به شكلی است كه تا 
7 برابر اشعه های خورشيد را بيشتر از عدسی چشم 
يك فرد بالغ عبور می دهد.اگر كرم ضدآفتاب همواره 
برای محافظت از پوست بچه ها استفاده می شود، عينك 
آفتابی نيز برای محافظت از چشم آنها اجتناب ناپذير 
است. به همين دليل متخصصان چشم به والدين توصيه 
می كنند از سنين پايين بچه ها را عادت دهند تا عينك 
آفتابی بزنند چون با اين كار آنها در بزرگسالی به 
بيماری ها و مشكالت چشمی دچار نخواهند شد. 
فراموش نكنيد عينكی كه برای فرزندتان انتخاب 
می كنيد بايد راحت باشد، در غيراين صورت وی 
از آن استفاده نمی كند و عمال عينك را در گوشه ای 

رها خواهد كرد. 

عینکآفتابیمناسببچهها
از آنجا كه شبكيه چشم بچه ها حساس است، الزم 
است آنها از همان سنين پايين به استفاده از عينك 
آفتابی عادت كنند. با اين حال، بسياری از والدين 
به اين موضوع اهميت نمی دهند. در حالی كه بچه ها 
حدودا تا سن 12 سالگی نسبت به اشعه های فرابنفش 
خورشيد بسيار حساسند. در فصل تابستان، آنها مدام 

در معرض اين اشعه های مضر هستند، خصوصا  
زمانی كه كنار دريا، در ماسه ها يا در طبيعت بازی 
می كنند. اشعه های آفتاب مانند پوست به طور بالقوه 
به چشم های بچه ها نيز آسيب می رسانند. چشمی 
كه در اثر تابش آفتاب دچار سوختگی شده  باشد، 
قطعا در بلندمدت آسيب  جدی خواهد ديد. فراموش 
نكنيد هنگام انتخاب عينك آفتابی برای دلبندتان، 
حتما نظر و سليقه او را نيز جويا شويد و مهم تر 
اينكه هنگام امتحان عينك، حتما دقت كنيد روی 

بينی قرار بگيرد و در عين حال او را آزار ندهد. 

برایفرزندتانعینکآفتابیایدهآل
انتخابکنید

برای انتخاب بهترين عينك آفتابی برای بچه ها، توجه 
به نكات زير حائزاهميت است:

1. فریم عینک: عينك های آفتابی طراحی شده برای 
كودكان معموال بسيار راحت هستند. با اين حال 
بايد پذيرفت بعضی مدل ها بهتر از بقيه است. اگر 
می خواهيد  يك مدل عينك ايده آل برای دلبندتان 
انتخاب كنيد، الزم است به فريم مناسب سن و 
سال فرزندتان دقت نماييد. عالوه بر اين، فريمی 
كه برای فرزندتان انتخاب می كنيد بايد با اجزای 
صورت او هماهنگی داشته باشد و نيز اندازه شيشه 
آن به شكلی باشد كه او ديگر نتواند فضای باال يا 

پايين را بدون عينك ببيند.
بهتر است برای كودكان صفر تا پنج ساله فريم 
پالستيكی انتخاب كنيد. پالستيك ضدحساسيت 
است و از آنجا كه وزن ناچيزی دارد، به خوبی 
روی بينی كودك قرار می گيرد. عالوه براين، تغيير 

شكل نمی دهد و نمی شكند.
فريم عينك برای كودكان 5 تا 10 ساله بايد محكم، 
قابل استفاده و البته زيبا باشد. در اين سنين جنس 
فريم عينك واقعا اهميت زيادی ندارد چون مدل های 
بسياری در بازار موجود است كه دست شما را برای 

انتخاب باز می گذارد.
2. شیشه های عینک: برای محافظت از چشم های 
بچه ها، شيشه های عينك آفتابی بايد به گونه ای باشند 
كه اشعه های ماورای بنفش خورشيد را كامال مهار 
كنند. هنگام انتخاب عينك به شاخص محافظت 

شيشه كه روی دسته عينك يا روی شيشه آن حك 
شده  است، دقت كنيد. اين شاخص معموال بين 0 تا 
4 است. به خاطر داشته باشيد برای كودكتان هيچ گاه 
عينكی كه شاخصی كمتر از عدد 4 داشته باشد، نخريد. 
شيشه هايی كه نسبت به خراشيدگی مقاوم هستند، 
در عوض مطمئن نيستند و تأثير چندانی ندارند. 
اگر خراشی بر سطح شيشه های عينك فرزندتان 
آشكار شد، به سرعت آنها را تعويض كنيد چون 
اين احتمال وجود دارد كه بر بينايی و ديد فرزندتان 

تأثير منفی بگذارد. 
3. امنیت: استحكام فريم  و شيشه های عينك آفتابی 
مساوی است با امنيت آن و دقيقا به همين دليل 
هيچ گاه روی قيمت عينك با فروشنده چانه نزنيد 
و در يك كالم هنگام خريد عينك آفتابی، حداقل 

برای دلبندتان، دست و دل باز باشيد. 

توصیههاییبرایآشناکردنوانس
دادنبچههاباعینکآفتابی

اگر مشاهده كرديد فرزندتان به سختی با عينك آفتابی 
ارتباط برقرار می كند، به توصيه های زير توجه كنيد:
 از خود شروع كنيد و خودتان نيز عينك آفتابی 
بزنيد. فراموش نكنيد كه بچه ها عاشق تقليد از 

بزرگ ترها هستند!
 به فرزندتان در عمل، فرق بين زمانی  كه عينك 
دارد را با وقتی  كه عينك ندارد، نشان دهيد. به اين 
ترتيب او به خوبی درك می كند كه هنگام زدن 

عينك چقدر راحت است.
 اگر فرزندتان دلش می خواهد داخل منزل عينك 
بزند، به او بفهمانيد كه عينك اسباب بازی نيست و 
سپس در ادامه به او نشان دهيد چگونه می تواند از 

عينكش مراقبت كند. 
 حتما عينك بچه هايی كه با زدن آن مخالفت 
می كنند را بازبينی كنيد چون اين احتمال می رود 

كه فريم عينك راحت نباشد.
بازار  امروزه در  باشيد كه  ياد داشته  به  پايان  در 
عينك های آفتابی، مدل ها و جنس های متفاوتی يافت 
می شود اما مهم اين است كه عينك انتخابی شما با 
اجزای صورت فرزندتان هماهنگی داشته باشد و نيز 

احيانا در پی تصادف به كودك صدمه ای وارد نكند.

 ترجمه: 
عفت عباسیان
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برای محافظت از چشم های بچه ها، شيشه های عينک آفتابی بايد به گونه ای 
باشند كه اشعه های ماورای بنفش خورشيد را كامال مهار كنند. هنگام انتخاب 

عينک به شاخص محافظت شيشه كه روی دسته عينک يا روی شيشه آن حک 
شده  است، دقت كنيد. اين شاخص معموال بين 0 تا 4 است. برای كودكتان 

هيچ گاه عينکی كه شاخصی كمتر از عدد 4 داشته باشد، نخريد
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بهترین برنامه غذایی برای روزهای گرم کرونایی

تغذیه در تابستان
متخصصان تغذیه توصیه می کنند  با 
شروع روزهای گرم سال، همه افراد باید 
تغییراتی در برنامه غذایی خودشان ایجاد 
کنند تا هم بتوانند جلوی کم آبی بدن 
رادر فصل تابستان بگیرند و هم ریزمغذی های الزم را به 
بدن شان برسانند. از طرف دیگر، سیستم گوارشی بدن در 
فصل تابستان ضعیف تر از روزهای دیگر سال عمل می کند 
و همین مساله هم باعث می شود ضرورت تغییر برنامه 
غذایی در فصل تابستان بیشتر احساس شود. کنار تمام این 
موارد، تابستان امسال با همه گیری بیماری کووید-19 نیز 
همراه شده است و ما باید رژیم غذایی مان را به گونه ای 
طراحی کنیم که عالوه بر موارد ذکرشده بتوانیم عملکرد 
سیستم ایمنی بدن را هم در حد مطلوب نگه داریم. از 
این رو، شاید بتوان گفت برنامه غذایی تابستانی مناسب 
در زمان شیوع کروناویروس شامل موارد زیر می شود. 

مصرف بیشتر گوجه  و فلفل دلمه ای  
صیفی های  فراوانی  فصل  تابستان،  فصل  خوشبختانه 
رنگی و مغذی است. میان صیفی های مختلف، مصرف 
گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای های رنگی در این فصل از 
سال بیشتر از بقیه صیفی ها توصیه می شود و بهتر است 
شما به صورت روزانه آنها را در رژیم غذایی خودتان داشته 
باشید. گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای های قرمز، نارنجی و 
زرد سرشار از ویتامین های C و A هستند و حجم باالیی 
از لیکوپن را هم در خود جا داده اند. تمام این ترکیبات 
اینکه می توانند شدیدا  بر  کنار یکدیگر، عالوه  مغذی 
باعث تقویت سیستم ایمنی بدن شوند و از بدن در برابر 
بیماری های ویروسی مانند کرونا محافظت کنند، می توانند 
به بهبود عملکرد سیستم گوارشی در فصل تابستان هم 
کمک کنند. ضمن اینکه این صیفی های رنگی، مقادیر 
قابل قبولی از آب و فیبر غذایی را هم در خود جاداده اند 
و می توانند مقداری از آب مورد نیاز بدن را در فصل 
تابستان تامین کنند. گوجه و انواع فلفل دلمه ای می توانند 
به صورت جداگانه یا در ترکیب با انواع ساالد در کنار 

تمام وعده های غذایی سرو شوند. 

گنجاندن ماست کم چرب در میان وعده ها 
ماست کم چرب سرشار از کلسیم و پروتئین است و 
برای حفظ سالمت و  ترکیبات مغذی  این  هر دوی 
عملکرد سیستم ایمنی بدن ضروری هستند. از سوی 
دیگر، ماست )مخصوصا ماست خنک( می تواند عطش 
را شدیدا کاهش دهد و مقداری از آب مورد نیاز بدن را 
در فصل تابستان تامین کند. متخصصان تغذیه توصیه 
می کنند در فصل تابستان حداقل روزانه 2 پیاله ماست 
مصرف کنید. اگر این 2 پیاله ماست را به همراه ناهار 
و میان وعده عصر مصرف کنید، بیشتر می توانید جلوی 
عطش های عصرانه تابستانی را بگیرید. اگر می توانید 
یا کدوی سبز خام و  تازه، خیار  مقداری سبزیجات 
رنده شده به ماست های کم چرب و تابستانی اضافه کنید. 
با این کار فیبر غذایی بیشتری دریافت می کنید و حجم 
البته ماستی که  باالتری از آب را به بدن می رسانید. 
قرار است به عنوان میان وعده مصرف شود، می تواند 
تابستانی  شیرین  میوه های  یا  خام  مغزهای  انواع  با 
مانند توت فرنگی، هلو، شلیل یا گیالس ترکیب شود. 

خوردن حبوبات بیشتر 
یکی از عادت های غذایی که باید در فصل تابستان تغییر 
کند، کمتر شدن میزان مصرف انواع گوشت است. به طور 
کلی، متابولیسم گوشت ها در بدن به دفع آب زیادی نیاز 

دارد یعنی اگر بدن تان بخواهد یک وعده غذایی حاوی 
را هضم و جذب  قرمز(  گوشت )مخصوصا گوشت 
کند باید آب زیادی را به مصرف برساند. همین مساله 
می تواند تشنگی های مداوم در روزهای گرم تابستان و 
داشتن عطش شدید را به دنبال داشته باشد. از این رو، 
توصیه می شود در فصل تابستان برای تامین پروتئین بدن، 
بیشتر از گوشت ها سراغ منابع گیاهی حاوی پروتئین مانند 

پروتئین،  بر داشتن  بروید. حبوبات عالوه  حبوبات 
حاوی فیبر غذایی مطلوبی هم هستند و می توانند 

جلوی کم آبی بدن را در فصل تابستان بگیرند. 
انواع حبوبات می توانند در ترکیب با برنج یا 
سیب زمینی به عنوان غذای اصلی مورد استفاده 
قرار بگیرند یا در ترکیب با انواع سبزی ها 
و صیفی ها به عنوان یک ساالد مغذی برای 

وعده شام مصرف شوند. 

جدی گرفتن مصرف ماهی 
همان طور که گفته شد، متابولیسم گوشت ها در بدن 

نیازمند دفع آب فراوانی است و این مساله می تواند 

بدن را در فصل تابستان در معرض کم آبی قرار دهد. 
این درحالی است که غذاهای دریایی مانند انواع ماهی 
و میگو برای هضم و جذب در بدن به آب کمتری نیاز 
دارند. گوشت های دریایی دارای یکی از مرغوب ترین 
انواع پروتئین هستند و چربی اشباع بسیار کمی هم به 
بدن می رسانند. از این رو، مصرف ماهی در روزهای گرم 
سال بیشتر از گوشت قرمز می تواند برای شما مفید باشد. 
اگر بتوانید ماهی یا میگو را با روش تنوری و داخل فر 
طبخ کنید، حتما از روغن کمتری استفاده خواهید کرد 
و به این ترتیب میزان عطش شدید در فصل تابستان را 

هم کاهش خواهید داد. 

استفاده از سبزی  بیشتر در بشقاب غذا 
یکی از عادت های غذایی مهم که باید در فصل تابستان 
جدی گرفته شود، این است که نصف بشقاب غذا در 
هر وعده غذایی اصلی با سبزی ها یا صیفی های تابستانی 

پُر شود. حاال این سبزی ها یا صیفی ها 

می توانند به صورت خام، گریل یا بخارپز باشند. اگر 
بتوانید سبزی ها یا صیفی های کنار غذا را با مقداری 
آبلیموی تازه، روغن زیتون و پودر سماق طعم دار کنید، 
هم ترکیب خوشمزه تری به دست خواهید آورد و هم 
خوردن آنها را دلچسب تر خواهید کرد. میان صیفی ها 
که  آنهایی  تابستان،  فصل  در  مختلف  سبزی های  و 
مطلوب تری  گزینه  می توانند  هستند،  آب  از  سرشار 
باشند. این موارد شامل انواع خیار، گوجه فرنگی، انواع 
کاهو، انواع کلم و انواع سبزی های برگ سبز تره می شوند. 
سبزی ها و صیفی های فراوانی که کنار وعده های غذایی 
در فصل تابستان مصرف می شوند، عالوه بر تامین 
کردن مقداری از آب مورد نیاز بدن در روزهای گرم 
به  ریزمغذی های مختلف  با رساندن  می توانند  سال، 
بدن باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی شوند و از بدن 
در برابر عوامل ویروسی و عفونی تا حد قابل قبولی 

محافظت کنند.
WebMD :منبع

 ترجمه: 
ندا احمدلو 

  نوشیدن آب فراوان 

از مهم ترین موارد تغذیه ای که هیچ گاه نمی توان در فصل تابستان نادیده اش 

گرفت، نوشیدن آب ساده فراوان در طول روز است. هیچ کدام از 

خوراکی های موجود در رژیم غذایی نمی توانند به اندازه آب ساده 

باعث تامین آب ازدست رفته بدن در اثر تعریق فراوان در روزهای 

گرم سال شوند. بهتر است در فصل تابستان همیشه یک بطری 

آب کنار دست تان داشته باشید تا در صورتی که کمترین احساس 

خشکی در دهان تان ایجاد شد، جرعه ای آب بنوشید. کم آبی بدن 

عالوه بر ایجاد حس خستگی مداوم و کاهش تمرکز در فصل تابستان، 

عملکرد سیستم دفاعی بدن را هم تضعیف می کند.
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یکی از عادت های غذایی مهم که باید در 
فصل تابستان جدی گرفته شود، این است 

که نصف بشقاب غذا در هر وعده غذایی 
اصلی با سبزی ها یا صیفی های تابستانی پر 

شود. حاال این سبزی ها یا صیفی ها می توانند 
به صورت خام، گریل یا بخارپز باشند. اگر 

بتوانید سبزی ها یا صیفی های کنار غذا را با 
مقداری آبلیموی تازه، روغن زیتون و پودر 

سماق طعم دار کنید، هم ترکیب خوشمزه تری 
به دست خواهید آورد

تابستان  فصل  در  بدن  که  می دانیم  ما  همه 
به دلیل تعریق بیشتر نسبت به سایر روزهای 
سال در معرض کم آبی قرار می گیرد. کم آبی 
بدن می تواند مشکالت فراوانی )از اختالل در 
عملکرد سیستم های مختلف تا کاهش متابولیسم 
و کاهش تمرکز( را در پی داشته باشد. ازجمله 
راهکارهای مناسب برای پیشگیری از کم آبی بدن 
در تابستان، نوشیدن آب کافی در طول روز است. 
کنار آب، سایر مایعات هم می توانند تامین کننده 

آب بدن در این روزهای گرم سال باشند. 
خوشبختانه فصل تابستان، فصل میوه های مغذی، 
آبدار و سرشار از فیبر و آنتی اکسیدان های فراوان 
است. تمام میوه های تابستانی می توانند با تامین 
مقادیر قابل توجهی از آنتی اکسیدان های مورد نیاز 
بدن باعث تقویت سیستم دفاعی شوند، درحالی 
که این مساله در این روزهای کرونایی اهمیت 
باالیی دارد. میان میوه های تابستانی می توان به 
انواع ملون، هندوانه، انواع آلو، انواع توت و... 
به عنوان میوه های دارای آب فراوان اشاره کرد. شما 
می توانید روزانه از این میوه ها برای کاهش عطش، 
تامین آب بدن، ایجاد تعادل بین الکترولیت های 
بدن و تامین ویتامین ها و امالح مورد نیاز بدن 
استفاده کنید. حتی می توانید انواع میوه را در 
قالب ساالد میوه، دسر یا بستنی خانگی آماده 
و مصرف کنید تا از فواید آن در این فصل از 

سال بهره مند شوید. 
عالوه بر توصیه به مصرف میوه ها و سبزی های 
تازه و فراوان در فصل تابستان برای تامین آب 
بدن، توصیه می شود از خوردن غذاهای حجیم، 
سنگین، چرب و سرخ کردنی در فصل تابستان 
خودداری کنید زیرا فرایند هضم و جذب این 
غذاها به دفع آب زیادی از بدن نیاز دارد و این 
مساله می تواند بدن را در طول روزهای طوالنی 
تابستان با کم آبی مواجه کند. بهتر است غذاهای 

تابستانی از میان غذاهای سبک تر مانند انواع 
ساالد سبزیجات که حاوی یک نوع پروتئین 
کم چرب و حبوبات هم باشد، غذاهای بخارپز، 
تنوری، غذاهایی با گوشت کمتر و تا حد امکان 
انتخاب شوند. کنار  غذاهای غیرسرخ کردنی 
توصیه های ذکرشده، این مساله هم به شدت 
مورد تاکید است که در فصل تابستان برای 
پیشگیری از دفع آب بیشتر از بدن و جلوگیری 
از ایجاد کم آبی، از مصرف نوشیدنی های سرشار 
از کافئین مانند چای پررنگ یا قهوه خودداری 
کنید زیرا این نوشیدنی ها جزو خوراکی های 
ادرارآور هستند و می توانند بدن را در چنین 

روزهایی در معرض کم آبی قرار دهند.

در فصل تابستان از میوه ها 
غافل نشوید 

نگاه متخصص تغذیه

 دکتر محمدحسن انتظاری
مدیرگروه تغذیه دانشگاه 

علو م پزشکی اصفهان



بازگشایی  هنگام  فرهادی!  آقای   :
رستوران ها با شما در مورد دستورالعمل های 
بهداشتی جدید در رستوران ها و اغذیه فروشی ها 
گفتگو کردم و شما آن زمان گفتید که هنوز 
برنامه ای برای بازگشایی آبمیوه و بستنی فروشی 
مصوب نشده است. اما در حال حاضر تقریبا 
و  آبمیوه  و  شده  برداشته  محدودیت ها 
بستنی فروشی و حتی سینما ها هم بازگشایی 
شده اند. لطفا برایمان توضیح دهید چه ضوابطی 
برای بازگشایی بستنی و آبمیوه فروشی ها در 

نظر گرفته شده است؟ 
برای بحث غذا به ویژه رستوران هایی که غذای 
بیرون بر داشتند، همان زمان توصیه شد که حتما 
مردم قبل از خوردن غذا، غذا را گرم کنند؛ این 
توصیه نه به دلیل آلودگی خود غذا بلکه به دلیل 
عدم رعایت بهداشت فردی است. این بحث در 
خواربار فروشی و قنادی هم صدق می کند در 
آبمیوه و بستنی فروشی و سایر اغذیه فروشی ها 
هم صدق می کند البته هر کدام با شدت و دقت 
مربوط به شرایطشان. اما می دانیم که آبمیوه و بستنی 
را نمی شود داغ کرد بنابر این رعایت بهداشت 
فردی در مواردی که آبمیوه تهیه می شود سخت 
تر و بیشتر باید رعایت شود. زیرا شما اگر یک 
غذایی را بگیرید و به آن شک داشته باشید، داغ 
می کنید ولی بستنی و آبمیوه گرم نمی شود. حتی 
در شرایطی که کرونا نبود هم به رعایت بهداشت 
این مواد غذایی تاکید بیشتری داشتیم. در آبمیوه و 
بستنی فروشی ها همان نکاتی که در رستوران ها باید 
در هنگام سرو غذا رعایت کند، با حساسیت، دقت 
و شدت بیشتری باید رعایت شود. حتی االمکان 
آبمیوه در لیوان های قابل شستشو سرو نشود. 
درصورتی که قبل از کرونا می گفتیم اگر امکان 
شستشو با ماشین های ظرفشویی وجود دارد، 
لیوان های غیر یک بار مصرف ارجح به ظروف و 
لیوان های یکبار مصرف هستند ولی االن مجبوریم 
این ریسک را نکنیم زیرا لیوان دست به دست 
می شود، هر چند در لیوان یک بار مصرف هم 
این حالت است ولی چون اولین بار است که 
از آن استفاده می شود، خطرش از لیوان هایی که 

شسته می شود، کمتر است. 
نکته بعدی بهداشت مواد اولیه است که بر آن 
تاکید می کنیم. مثال شستن میوه و سبزی ها اهمیت 
زیادی دارد، سبزی هایی مثل هویج خوب باید 
شسته و بعد، آب آن گرفته شود. هر چند تا حاال 
مواردی را شاهد نبوده ایم که خود هویج وقتی 
آبش گرفته می شود بخواهد کرونا را منتقل کند. 
انتقال کرونا از طریق سطوح به گونه ای که وجود 
عوامل میکروبی مسمومیت ایجاد می کند و مستقیم 
و غیر مستقیم روی ابتال به کرونا تاثیر دارد یعنی 
فرد مسموم می شود، سیستم ایمنی اش تضعیف 
شده و بیشتر در معرض ابتال قرار می گیرد. نظافت 
سطوحی که آب میوه و بستنی تهیه می شود هم 
بسیار اهمیت دارد. عالوه بر آن، زدن ماسک به 
ویژه اگر محیط سر بسته باشد، الزامی است. 
خریداران هم اگر در محیط سر بسته قرار دارند، 
حتما باید ماسک بزنند و فاصله مطمئن حداقل 

یک متر را رعایت کنند. 
: شاید بسیاری از واحد های صنفی 
به دلیل باال رفتن هزینه ها حاضر نباشند این 
ضوابط را اجرا کنند، چگونه با نماینده اصناف 

در این زمینه تعامل داشتید؟ 
در یک جلسه به نمایندگان اصناف گفتم در بسیاری 
از استان های ما، کرونا یا پایدار است یا رو به 
کاهش است و کسب و کارها راه افتاده بنابراین با 
عدم رعایت بهداشت خرابش نکنیم. استانهایی که 
وضعیت شان قرمز است، دوباره محدودیت ایجاد 
شده و این محدودیت خواست قلبی هیچ کس 
از مسئولین و روسای دانشگاه تا خود مردم هم 

نیست. بنابراین، رعایت بهداشت و صرف هزینه 
مختصر بهتر از تعطیلی کار است زیرا خیلی از 
 فروشنده ها می گویند خرید ماسک و غیره گران 
در می آید در حالی که اگر برای بهداشت هزینه 
کنیم بهتر از تعطیلی کار است و با رعایت سالمت 

مردم رونق به کسب و کارها هم بر می گردد. 
مورد  در  مهم  نکته  یک  ببینید   :
بستنی فروش ها، بستنی های رنگی فله ای است 
که سالمتشان همیشه شک برانگیز بوده است. 
در ایام کرونا این قضیه پررنگ تر مطرح است. 
از یک طرف سالمت بستنی و از یک طرف 
بهداشت آن باید مورد توجه قرار گرفته باشد. در 
این زمینه چه پروتکلی تهیه و ابالغ شده است؟

بستنی سنتی یکی از مواد غذایی سنتی و بومی 
کشور ماست و فالوده و بستنی سنتی زعفرانی 
همیشه طرفداران زیادی دارد. اگر ما همان سنت 
را رعایت کنیم و از رنگ های غیرمجاز در تهیه 
بستنی استفاده نکنیم و از مواد طبیعی و محصوالت 
لبنی مناسب استفاده کنیم، بستنی تهیه شده مورد 
تایید است. اما بستنی رنگی مورد تایید نیست، 
مگر رنگ های طبیعی که مجوز هم دارند، یعنی 
مثال رنگ آلبالو که رنگ ماده رنگی آلبالوست. 
سازمان غذا و دارو هم به تعدادی از این تولید 
کننده ها مجوز داده است. این رنگ ها چون منشأ 
طبیعی دارند، نگرانی ندارد و یا حتی استفاده از 
زعفران در بستنی هم اشکالی ندارد. نگرانی ما 
در شیرینی فروشی و بستنی فروشی این است که 
رنگ را غیرمجاز و زیاد با دست زده شود. ولی 
اگر رنگ و اسانس طبیعی باشد، اگر زیاد هم 
مصرف شود، ضرری ایجاد نمی کند زیرا طبیعی 
است. از قبل از کرونا پروتکل های بهداشتی در 
این زمینه نوشته شده که استفاده از رنگ های 
صنعتی و شیمیایی در همه واحدهای عرضه 
ممنوع است، مگر اینکه رنگ ها و اسانس ها و 

طعم دهنده های طبیعی باشد. 
: آیا راهی وجود دارد که مردم بتوانند 

تشخیص دهند که بستنی که می خوردند 
رنگ و اسانس طبیعی دارد یا غیرمجاز؟

قابل  مردم  برای  متاسفانه  خیر 
تشخیص نیست حتی برای 

قابل  با دشواری  ما هم 
در  ما  است.  تشخیص 

تدارک هستیم کیت هایی 
را تهیه کنیم که در محل قابل 

شناسایی باشد. 

در حال حاضر بسیاری از مردم با این فرضیه 
که بیماری کرونا از راه خوردن منتقل نمی شود، 
با خیال راحت بستنی و آبمیوه می خوردند. چه 

توصیه پیشگیرانه ای در این زمینه وجود دارد؟
یک مثال بزنم وقتی فردی که در یک کبابی کار 
می کند، به سرویس بهداشتی می رود و دستش 
را خوب نمی شوید و با دستش کباب کوبیده 
درست می کند،روی حرارت می گذارد. درست 
است که روی حرارت آلودگی ها از بین می رود اما 
بعد از پخت آیا کباب آلوده نمی شود؟ پاسخ این 
است که از طریق همان دست آلوده و پول امکان 
انتقال آلودگی وجود دارد. در بحث پیشگیری از 
کرونا تاکید می شود مبادالت وجه نقد ممنوع و 
فقط از طریق کارت انجام شود. به عالوه، اگر در 
مکانی دستکش برای زدن دکمه دستگاه وجود 
نداره باید پد الکلی وجود داشته باشد تا سریعا 
دست ضدعفونی شود. درست است که کرونا 
در بستنی و آبمیوه وجود ندارد ولی با دست 
امکان دارد که آلوده شود و اگر گارسونی که ناقل 
است و خودش هم نمی داند به راحتی می تواند 
منتقل کننده ویروس باشد. در مراکز عرضه مواد 
غذایی از طباخی تا آبمیوه فروشی چندین برابر 
گذشته رعایت بهداشت مواد غذایی،فردی،ابزار 
و تجهیزات و حتی سازه و ساختمان باید رعایت 
شود. در حقیقت مخاطرات بهداشت محیطی 
بر مخاطرات شیوع کرونا سوار است. درست 
است کرونا بیماری تنفسی است ولی از طریق 
دست، بینی، دهان و بافت چشم به راحتی قابل 

انتقال است. 
: من فکر می کنم در زمینه نظارت، 
جریمه های سنگین برای افرادی که از پروتکل ها 

تخطی می کنند، تاثیر گذار خواهد بود!
واقعیت این است که رویکرد 
دائمی ما این نیست و 
ستاد  جلسات  در 

ملی کرونا و رئیس جمهور بارها اعالم کردند، 
کسب و کار همراه با تامین سالمت رونق پیدا 
کند و این کار سختی است و در واقع مشارکت 

همگانی می خواهد. 
و  میوه  آب  از  مهمتر  موضوع   :
بستنی فروشی ها، باشگاهها و تاالرهای پذیرایی 

هستند که با بازگشایی مجدد، هم تجمع در 
آنها زیاد و هم سرو مواد غذایی هم مسئله ساز 
است. در این زمینه چه برنامه ریزی شده است؟ 
تاالرهای پذیرایی در مناطق سفید و زرد بازگشایی 
شدند و در مناطق قرمز باز نیستند، استان هایی که 
کرونا در آنها افزایش پیدا کرده، تاالرها هنوز بسته 
است. طیف کلی این بحث همان طور که توضیح 
دادم، نیاز به دقت و حساسیت بیشتری دارد، در 
تاالرها حساسیت بیشتر است زیرا باشگاه ها و 
تاالرها خاصیت تجمعی دارند و باید این نکته 
را در نظر داشته باشیم که اگر تاالری داریم که 
ظرفیت هزار نفری دارد باید حداکثر با 500 نفر 

با رعایت فاصله اجتماعی مراسم برگزار شود. اگر 
یک متر فاصله را نمی توانیم تامین کنیم 500 نفر را 
نباید پر کنیم. سایر اصول و بهداشت فردی و مواد 
غذایی همان موارد قبلی است. توصیه ما استفاده 
از ظروف یکبار مصرف است اما چون تاالر ها 
ظروف خودشان را دارند، حتما باید ظروف با 
کاور باشد و جای سرباز برای مدتی نباید غذا 
بماند و ساالد بار را هم در پروتکل ممنوع کردیم. 
هر کس وارد فضای سربسته تاالر می شود باید 
بداند در معرض خطر است، پس باید ماسک 
بزند. توصیه این است که برای هر مراسمی که 
به تاالر می رویم، دست و روبوسی و به آغوش 
کشیدن نباید باشد و هر کدام از این آنها یعنی 

خودمان را در معرض کرونا قرار داده ایم. 
: استفاده از ظروف یکبار مصرف در 
تاالر اجبار است یا بهتر است که استفاده شود؟
 نه اجبار نیست. اغلب تاالرها سیستم ظرفشویی 
صنعتی دارند ولی یک مراقبت مهم در حمل و 
نقل و جا به جا کردن ظروف اهمیت دارد. شستن 
مرتب دست ها و مراقبت از اینکه کارکنان مریض 
هستند یا نه. روزانه باید مراقبت کنیم که هر یک 
از کارکنان سالمت هستند یا نه،اگر عالئمی دارند 
باید تست دهند. همچنین در هنگام سرو غذا 
کمتر باید دست بخورد و روی غذا کاور کشیده 
شود. در نتیجه، دقت و حساسیت در تاالرها هم 
برای خدمت گیرنده و هم خدمت دهنده دشوار 
است. البته امیدوارم که به زودی ستاد کرونا این 
مورد را مصوب کند که ورود به تاالرها بدون 

ماسک ممنوع است. 

هشدارمحسنفرهادیمعاونمرکزسالمتمحیطوکاروزارتبهداشتدرپیبازگشاییبستنیوآبمیوهفروشیها

رونق کسب و کار با حفظ سالمت مردم، مشارکت همگانی می طلبد! 
تقریبا اغلب کسب و کارها بعد از محدودیت هایی که برای کنترل ویروس 
کرونا در نظر گرفته شده بود، فعالیت شان از سرگرفته شد. حتی در کشورهایی 
که آمار مبتالیان و مرگ ومیرشان باال بود نیز تصمیم بر شروع فعالیت اصناف 
گرفته شد. هرچند بازگشایی و رفع محدودیت ها شرایط گذشته را به کسب 
و کارها باز نمی گرداند و بسیاری از مشاغل با تعداد کارمندان کمتر و درآمد بسیار پائین تر از 
قبل اداره خواهند شد. در ایران نیز بعد از ماه رمضان، رستوران ها به شرط رعایت پروتکل کمیته 

کشوری کرونا بازگشایی شدند و بعد از آن به مرور آبمیوه و بستنی فروشی ها و کافی شاپ ها 
هم فعالیت خود را آغاز کردند. حتی تاالرهای پذیرایی نیز قرار است مجددا بازگشایی شود. 
این یعنی ازدحام جمعیت در یک مکان سرپوشیده برای چند ساعت و حتی اگر یک نفر ناقل 
ویروس کرونا باشد، می تواند چندین نفر را آلوده کند. درست است که نمی توان برای مدت زمان 
طوالنی کسب و کارها را به حالت تعلیق در آورد و یک طرف بحث اقتصاد خانوار مطرح است 
و یک طرف بحث سالمت اما چگونه قرار است پروتکل های بهداشتی در رستوران و کافی شاپ 

رعایت شود تا شاهد افزایش آمار مبتالیان نباشیم؟ چه ضوابطی می تواند جلوی انتشار ویروس 
کرونا را در اماکنی مثل آبمیوه فروشی و بستنی فروشی ها بگیرد؟ در صورت بازگشایی تاالرها، 
مدیریت تاالر و مردم چه نکاتی را باید رعایت کنند پتا کمتر در معرض ویروس کووید -19 
قرار گیرند؟ برای اینکه اطالعات بیشتری در مورد پروتکل های بهداشتی ستاد کشوری کرونا 
داشته باشیم، بازهم به سراغ محسن فرهادی معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
رفتیم که مشروح توضیحات ایشان را می توانید در صفحه »دیده بان تغذیه« این هفته بخوانید. 

 مهدیه 
آقازمانی 

دیده بان تغذیه شماره هفتصدوپنجاه وهفت   چهارده تیـر نودونه8

این پروتکل هایی که شما از آنها سخن گفتید بسیار ایده آل و خوب است اما در صورتی 
که اجرا شود. نظارت  های شما با توجه به شرایط ایجاد شده، چگونه است؟

ما نظارت ها و بازرسی را تشدید کرده ایم و از روز ابتال این نظارت ها شروع شده است و همکاران ما طی ابالغیه ای که از ما گرفتند تمام برنامه های 
معمولی خود را تعطیل کردند. ما امسال حتی برنامه سالمت نوروزی نداشتیم همه فعالیت ما معطوف به تشدید کنترل در ایام کرونا است. ما سعی 
داریم یک کار دیگر انجام دهیم و قصد داریم مصوبه اش را از ستاد ملی کرونا بگیریم، به این ترتیب که از خود اصناف و اتحادیه ها،بازرسان وزارت 
سمت، سازمان دامپزشکی و بسیج اصناف که به نوعی سیستم بازرسی دارند تحت تولیت دانشگاه های علوم پزشکی با تیم های بازرسی با مشارکت 
نیروی انتظامی و تعزیرات حکومتی و دادسرا بتوانیم اقدامات مان را تشدید کنیم. البته تمام این موارد کافی نیست و خودارزیابی و خودکنترلی از 

همه مهمتر است. یعنی خدمت دهنده و خدمت گیرنده و آن فضایی که با هم تماس دارند باید با هم کنترل شود.

در یک جلسه به نمایندگان 
اصناف گفتم در بسیاری 
از استان های ما، کرونا یا 

پایدار است یا رو به کاهش 
است و کسب و کارها 

راه افتاده بنابراین با عدم رعایت بهداشت 
خرابش نکنیم. استان هایی که وضعیت شان 
قرمز است، دوباره محدودیت ایجاد شده و 
این محدودیت خواست قلبی هیچ کس از 

مسئولین و روسای دانشگاه تا خود مردم هم 
نیست. بنابراین، رعایت بهداشت و صرف 

هزینه مختصر بهتر از تعطیلی کار است زیرا 
خیلی از فروشنده ها می گویند خرید ماسک 

و غیره گران در می آید در حالی که اگر برای 
بهداشت هزینه کنیم بهتر از تعطیلی کار 

است و با رعایت سالمت مردم رونق به کسب 
و کارها هم بر می گردد 

انا هلل و انا الیه راجعون

جناب آقای 
مهندس علی کاشفی پور

مصیبت وارده را به شما و خانواده 
گرامیتان تسلیت عرض نموده و 
برای آن مرحوم از درگاه خداوند 

منان طلب آمرزش و رحمت واسعه 
و برای بازماندگان صبر و اجر 

مسئلت می نماییم.

امیرعباس فتاح زاده
هفته نامه سالمت



تحقیقات نشان داده بیش از نصف رژیم های تجویزی 
بعد از چند وقت با عدم موفقیت روبرو می شوند و 
فرد وزنش برمی گردد. یکی از علت های اصلی آن این 
است که فرد از رژیم خسته می شود. نکته مهم این است 
که همه افرادی که رژیم می گیرند، نیاز به یک حامی 
دارند. اصوال افرادی که سرخود رژیم از پیش تعیین شده 
می گیرند که برای آنها نوشته نشده و بر اساس حجم 
کالری است، همیشه با یک هدف جلو می روند، مثال 
جشن تولد یا مهمانی و عروسی؛ در این رژیم ها بعد از 
اینکه فرد به یک کاهش وزن نسبی می رسند، انگیزه را 
از دست می دهند و دوباره وزن به حالت اول برمی گردد، 
در حالی که آن رژیم جنبه علمی ندارد. اصوال افرادی 
که چاق هستند و می خواهند وزن شان را کم کنند یا 
برعکس، حضور پشتیبان اثربخشی خوبی در این زمینه 
برایشان دارد. درست است که متخصص تغذیه رژیم 
علمی برای فرد می نویسد ولی از نظر روانی هم باید 
شرایط فرد را در نظر بگیرد. به طور مثال، فرد یک بار 
قصد دارد، مهمانی برود باید اجازه تخطی کردن در حد 

معقول در رژیم را داشته باشد.

 تفاوت ویژگی شخصیتی افراد در رژیم گرفتن 
 این را در نظر بگیریم که افراد 2 ویژگی را از نظر رعایت 
رژیم غذایی دارند؛ برخی افراد از محدود شدن خوش شان 
نمی آید و با رژیم هایی که محدود کننده است، نمی توانند 
کنار بیایند. خیلی وقت ها این افراد زود از رژیم برمی گردند. 
برعکس گروه دوم، افرادی هستند که دوست دارند آنها را 
محدود کنیم یعنی باید به آنها برنامه غذایی روزانه بدهیم 
و در یک قلمرو رژیمی خاص آنها را محدود نگه داریم. 
مهارتی که متخصص باید به کار ببرد، این است که ببنید 
کاریزمای شخصیتی افراد چگونه است! به ویژه افرادی 
که پرخوری شان جنبه روانی دارد، اگر محدودشان کنیم 

که فقط یک رژیم خاص داشته باشند، کار اشتباهی است 
زیرا صددرصد فرد از نظر روانی خسته می شود و رژیم 
را کنار می گذارد و بعد وقتی انگیزه از بین می رود به 

پرخوری رومی آورد. 

عوارض رژیم های متفرقه 
برخی کلینیک ها، رژیم های تایپی به افراد می دهند و خیلی 
با مراجعه کننده صحبت نمی کنند. گاهی اوقات افراد برای 
پر کردن خالء های عاطفی و روانی شان به پرخوری 
رومی آورند. بنابراین، باید با متخصص تغذیه ارتباط داشته 
باشند و در برخی کلینیک ها حتی پشتیبان وجود دارد که 

به صورت دائمی به سواالت فرد پاسخ می دهد. 
نکته دیگر اینکه تنوع در رژیم غذایی باید وجود داشته 
باشد. به طور مثال، برخی افراد فقط رومی آورند به 
این  شاید  کم کالری.  میوه های  و  مصرف سبزیجات 
اقدام در کوتاه مدت جواب دهد در بلندمدت فرد را 
خسته می کند. نکته دیگر رژیم های تجاری است که در 
جامعه باب می شود مثل رژیم کتوژنیک که این خانم 
جوان از آن استفاده کردند که جزو رژیم های پرچرب 

و پرپروتئین است و می تواند برای فرد مضر باشد. در 
وهله اول چربی زیاد سیری زودرس می آورد و باعث 
می شود این افراد زیاد غذا نخورند ولی در طوالنی مدت 
عارضه دارد و می تواند باعث باال رفتن چربی خون و 

بیماری های قلبی و عروقی شود. 

راه حل سردرد و سرگیجه ناشی از رژیم 
در یک رژیم اصولی و علمی باید روزهای آزاد هم برای 
افراد در نظر بگیریم و اگر اجازه تخطی از رژیم را به 
فرد ندهیم، نمی تواند به رژیم ادامه دهد. همچنین، برای 
افرادی که تنوع دوست دارند، چند منو غذایی در نظر 
بگیریم. البته کنار آن، داروها هم به کاهش اشتهای این 
افراد کمک می کند. گاهی رژیم به افراد می دهیم ولی 
وزن کم نمی شود و داروها از جمله مواردی است که به 

کاهش وزن و کنترل اشتها کمک می کند.
افت  و  می شود  کم  غذایی  دریافت  رژیم  زمان  در 
باعث سرگیجه و سردرد خواهد شد.  فشار  قند و 
بنابراین، اولین کاری که انجام می دهیم باید بررسی 
کنیم فرد از نظر قندخون و فشارخون در چه شرایطی 
قرار دارد. اگر فشار پایین دارد باید به مقدار زیادی 
مایعات دریافت کنند و حذف نمک را نداشته باشد. 
در مورد قندخون پایین هم به تعداد زیاد میان وعده 
)3 میان وعده در روز( در برنامه غذایی گذاشته و از 
کربوهیدرات های پیچیده مثل نان های سبوس دار و 
غالت صبحانه ای کامل استفاده می کنیم تا قند در طول 
روز به آهستگی آزاد شود. در کل، اگر یک دفعه از 
قند ساده مثل مربا، عسل و شکر استفاده کنند، انسولین 
زیادی ترشح می شود و بعد افت قند می دهد. بنابراین 

مکمل ویتامین تنها کافی نیست. 
در چاقی، ژنتیک صددرصد دخیل است ولی اشتباه است 
که بگویم چون فردی از نظر ژنتیک چاق است، پس 

الغر نمی شود. چنین افرادی باید تالش بیشتری کنند 
زیرا سرعت کاهش وزن این افراد نسبت به فردی که 

در  خواهد بود و باید پشتکار بیشتری داشته باشند.

رابطه کرونا و چاقی 
 همیشه عوارض کرونا در افراد چاق بیشتر است. مطالعات 
نشان داده اند 90 درصد بستری در آی سی یو مختص 
افراد چاق است. بنابراین، اگر بتوانیم وزن را کم کنیم، 
هم سیستم ایمنی را تقویت کرده ایم و هم باعث شده ایم 
که اگر به کرونا مبتال شدیم، عوارض آن کمتر شود. البته 
با توجه به اینکه ویروس کرونا جهش پیدا می کند و هر 
روز عالئم مختلفی از آن گزارش شده، اگر ما به این امید 
ببندیم که واکسن بیاید تا مبتال نشویم، کار اشتباهی است. 
برای پیشگیری از کرونا باید نکات تغذیه ای را کنار 

بهداشت فردی رعایت کنیم.

نگاه متخصص تغذیه

: خانم فرهادی! اولین باری که رژیم گرفتید، چه زمانی بود؟
بازگشتم؛  اول  حالت  به  دوباره  و  کردم  کم  را  وزنم  دوره  چند  من 
یک بار 20 کیلوگرم و یک بار 7 تا 8 کیلوگرم وزنم را کم کردم ولی 
دوباره برگشت. بار اول 87 کیلوگرم بودم و حدود 7 کیلوگرم وزنم 
را پایین آوردم. بعد باردار شدم که وزنم دوباره باالرفت. بار دوم بعد 
از بارداری و شیر دهی رژیم گرفتم که وزنم آن زمان به 100 کیلوگرم 
رسیده بود و توانستم طی 6 تا 7 ماه 20 کیلوگرم وزنم را کاهش دهم. 
پزشکم گفت با توجه به قدت که 160 است، باید 20 کیلوگرم دیگر 
توان  دیگر  من  ولی  برسی  کیلوگرم   58 به  و  کنی  کم  را  هم وزنت 

نداشتم و خسته شده بودم. 
: یعنی رژیم را رها کردید و دوباره به وزن قبلی رسیدید؟
بله، من دیگر رژیم نگرفتم و طی 6 ماه دوباره به 100 کیلوگرم رسیدم. 
البته 107 کیلوگرم شدم که در دوران قرنطینه با کاهش مصرف شیرینی، 

شکالت و فست فود دوباره به 100 کیلوگرم بازگشتم.
: رژیم تان چگونه بود که شما را خسته کرده بود؟

 برخی غذاهای مشخص بود و خارج از رژیم نمی توانستم غذا بخورم 
مثال اگر امروز گفته بود ماکارونی باید ماکارونی می خوردم به همین 
دلیل تکرار من را اذیت می کرد. شیرینی، بستنی و فست فود برایم حذف 

بود. صبحانه ام، نان و پنیر و گردو با گوجه فرنگی و تخم مرغ آبپز یک 
روز در هفته بود. غذاهایم را باید با یک قاشق روغن می پختم مثال 
شام یک شب قارچ و کلم بروکلی بود و همسر و پسرم این غذا را 
نمی خوردند و من هر روز مجبور بودم 3 مدل غذا درست کنم. بیشتر 
مواقع در آشپزخانه بودم و باید وقت می گذاشتم تا ساالد و غذایی که 
در رژیم بود را درست کنم. من کارمندم. از صبح تا عصر در اداره بودم 
و بعد در خانه باید مشغول کارهای خانه و رسیدگی به پسرم می شدم، 
در حالی که بیشتر مواقع در آشپزخانه بودم و چند جور غذا درست 
می کردم. در کل، محدودیت مرا اذیت می کند و گاهی آدم دوست دارد، 

صبحانه خامه بخورد. همه این موارد من را خسته کرده بود. 
: قبل از اینکه رژیم بگیرید، پرخوری می کردید؟

من خیلی غذا نمی خورم. معده ام طی رژیم های مختلف کوچک شده 
و اگر فست فود هم می خورم حجم غذایم خیلی کم است. بعد از اینکه 
رژیم را رها کردم، بیشتر شیرینی و شکالت و فست فود را می خوردم 
ولی نه با حجم زیاد. البته هر فردی ظرف غذای من را می بیند، تعجب 

می کند. من تقریبا به طور ژنتیکی چاق هستم.
: آیا در زمان رژیم دچار عوارضی مثل سردرد و ضعف 

هم می شدید؟

بله من سردرد و افت فشار داشتم و برای برگشت به خانه دچار مشکل 
پزشکم  و  داشتم  دردهای عضالنی  و  می گرفت  درد  پشتم  می شدم. 
می گفت باید مولتی ویتامین بخورم ولی با مصرف مولتی ویتامین هم 

عوارضم از بین نمی رفت. 
: تصمیمی دوباره برای کاهش وزن نگرفتید؟

در فضای مجازی با یک صفحه آشنا شدم که رژیم کتوژنیک به من 
داد. در این رژیم همه چیز را باید با روغن و چربی بخوری. حتی 
روی قهوه باید روغن نارگیل بریزی. بعد از چند روز بدنم کهیر زد 
و کارشناس مربوط به من گفت، شاید کهیر به دلیل مصرف تخم مرغ 
باشد زیرا در رژیمش تخم مرغ زیادی داشت مثال صبح 3 عدد تخم مرغ 
و شام کوکوسبزی. کارشناس تاکید می کرد غذاها سرخ کردنی یا با کره 

و روغن زیاد باشد اما نهایتا من این رژیم را هم رها کردم. 
: خانم فرهادی شما چربی خون و فشارخون باال هم دارید؟
 در آزمایش خونی که اخیرا دادم، قندخون و چربی خون باال نداشتم 

و حتی کبدم هم چرب نبود. 
: شما فعالیت بدنی روزانه یا هفتگی ندارید؟

من اصال زمانی برای فعالیت بدنی ندارم چون از صبح سرکار هستم 
و بعد هم باید به منزل بیایم و کارهای خانه را انجام دهم.

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

خانم فرهادی که در عرض 6 ماه 20 کیلوگرم وزنش را کم کرده، می گوید: 

رژیم های تجویزی برایم قابل ادامه دادن نبودند!

برخی افراد بدنشان نسبت به الغر 
است  ممکن  و  است  مقاوم  شدن 
مشکالت هورمونی ناشی از کم کاری 
تیروئید یا تخمدان پلی کیستیک یا 
باشند.  داشته  انسولین  به  مقاومت 
کم  را  وزن  چقدر  هر  افراد  این 
انتظار  قابل  وزن  کاهش  می کنند، 
اتفاق نمی افتد. اگر در فردی درصد 
عضله کم و درصد چربی زیاد باشد 
هر  به  یا  است  کم  پایه  متابولیسم 
متابولیسم  فرد  است،  ممکن  علت 
پایه کاهش یافته ای داشته باشد مثال 
کم  پایه  متابولیسم  سن  افزایش  با 

می شود. 
بتوانیم  باید  ما  شرایط  این  در 
ببریم.  باال  را  بدن  سوخت وساز 
برای این منظور 2 عامل با ورزش 
امکان پذیر است؛ یکی اینکه میزان 
فعالیت بدنی را باال ببریم و دوم میزان 
عضالت را در بدن افزایش دهیم. 

این دو راهکار، در اول کار ممکن 
است در تضاد یکدیگر باشند؛ یعنی 
اگر اول کار درصد عضله باال برود باید 
ورزش قدرتی انجام دهیم ولی برای 
هوازی  ورزش های  سوزی  چربی 

توصیه می شود. 
با  داریم  هم  ورزش هایی  هرچند 
شدت باال و با وقفه است، به این 
صورت که مثال یک دقیقه ورزش 
این  استراحت،  دقیقه  یک  سنگین 
نیست  مناسب  همه  برای  ورزش 
به  مقاومت  است  ممکن  زیرا 
فرد  یا سن  باشد  فرد  در  انسولین 
باال باشد، بنابراین ورزش با شدت 
مناسب همه نیست. بنابراین، به عنوان 
هوازی  ورزش های  حالت  بهترین 
آن  کنار  و  می شوند  توصیه  منظم 
ورزش های قدرتی با توجه به سن 

فرد و بیماری های فرد. 

در کل، حداقل 3 روز ورزش قدرتی 
هوازی  ورزش  هفته  در  روز   5 و 
برای کاهش وزن کنار رژیم غذایی 

توصیه می شود. 
بنابراین، ورزش هوازی برای خانم 
که  باشد  گونه ای  به  باید  فراهانی 
دامنه ضربان قلبش حدود 60 درصد 
ضربان حداکثری قلبش باشد. به طور 
مثال، پیاده روی آرام فایده ندارد باید 
ضربان قلبشان به شرطی که توانش 
را داشته باشد به 60 درصد ضربان 
حداکثری اش برسد، البته بیمار قلبی 

نمی تواند این گونه ورزش کند. 
این خانم جوان در مرحله اول باید 
چکاپ کامل انجام دهند تا مشخص 
شود، مشکالت هورمونی دارند یا نه و 
کنار آن باید شیوه زندگی اش تغییر کند. 
فعالیت ورزشی هم باید به عنوان شیوه 
زندگی باشد، در غیر این صورت به 
وزن مطلوب خود نمی رسند و اگر 
برسند نمی توانند وزنشن را حفظ 
ورزشی  است  بهتر  کل،  در  کنند. 
با  دارد  عالقه  آن  به  که  را  مفرح 
توالی منظم در برنامه روزانه خود 

بگنجانند. 
در حقیقت، ورزش را برای خودشان 
به صورت تفریح در بیاورند و طوری 
شود که اگر یک روز انجام ندهند 
حالم  چرا  امروز  بگویند،  خود  به 

خوب نیست! 
برای به دست آوردن ضربان قلب 
220 منهای سن می شود، عددی که 
قلب  ضربان  می آید،  دست  به 
بعد 60 درصد  و  است  حداکثری 
آن را باید محاسبه کنیم تا ضربان 
بیاید.  قلب حین ورزش به دست 
نباید فراموش کرد که اگر کمتر از 
این میزان باشد شاید ورزش موثر 

واقع نشود.

ورزش باید وارد 
شیوه زندگی ایشان 
شـود 

  دکتر شاهین صالحی/ عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

دکتر حسین ایمانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کاهش وزن به پشتیبانی نیاز دارد

رژیم های سخت و طاقت فرسا معموال طرفداران زیادی ندارد و نمی تواند به صورت 
پایدار وزن افراد را پایین نگه دارد زیرا معموال رژیم هایی که انعطاف ندارند یا اینکه 
مصرف یک ماده غذایی در آن زیاد است یا حذف شده، بعد از مدتی سبب دلزدگی و 
خستگی می شود و فرد را از زندگی عادی روزانه اش بازمی دارند. عالوه بر این، برخی 
رژیم ها هم که این روزها در شبکه های اجتماعی زیاد دیده می شود، در مدت کوتاهی وعده کاهش وزن 
را می دهند. این رژیم ها معموال بر پایه مصرف زیاد یک ماده غذایی تنظیم می شوند مثل رژیم کتوژنیک 
یا رژیم سوپ یا سیب؛ چنین رژیم هایی وعده کاهش وزن در مدت کوتاهی می دهند و جذاب هستند و 
حتی اگر سخت باشند هم قابل تحمل تر هستند، در صورتی که بعد از مدتی وزن فرد برمی گردد یا دچار 
عوارض زیادی می شود. خانم سارا فرهادی 31 ساله از آن گروه افرادی است که هر دو رژیم را تجربه 
کرده و به  رغم کاهش وزن 20 کیلوگرمی مجدد وزنشان به حالت اول بازگشته است. در »میزگرد تغذیه« 

این هفته وضعیت کاهش وزن این خانم جوان را بررسی می کنیم.

 مهدیه 
آقازمانی 

»میزگرد تغذیه« درباره مشکل چاقی سارا فرهادی 
با حضور دکتر حسین ایمانی متخصص تغذیه و 
دکتر شاهین صالحی متخصص پزشکی ورزشی 

نگه داشتن وزن، سخت تر 
از رژیم گرفتن است!  

در زمان رژیم دریافت غذایی 
کم می شود افت قند و فشار 

باعث سرگیجه و سردرد خواهد 
شد. بنابراین، اولین کاری که 

انجام می دهیم باید بررسی 
کنیم فرد از نظر قند و فشارخون در چه 

شرایطی قرار دارد. اگر فشار پایین دارد باید 
به مقدار زیادی مایعات دریافت کنند و حذف 

نمک را نداشته باشند. در مورد قندخون پایین 
هم به تعداد زیاد میان وعده )3 میان وعده 

در روز( در برنامه غذایی گذاشته و از 
کربوهیدرات های پیچیده مثل نان های سبوس 
دا و غالت صبحانه ای کامل استفاده می کنیم تا 

قند در طول روز به آهستگی آزاد شود

9ميزگرد تغذيه شماره هفتصدوپنجاه وهفت   چهارده تیـر نودونه



نفس عمیق شماره هفتصدوپنجاه وهفت   چهارده تیـر نودونه10

دکتر باجغلی: چه چیز باعث شد که از کودکی 
وارد دنیای تنیس بشوید؟

بازی  فوتبال  سالگی   5 از  من  اخوان:  البرز 
می کردم. وقتی بچه بودم، یک روز پدرم گفت: 
»البرز، می خواهی ببرمت کالس تنیس؟« گفتم من 
فوتبال را ترجیح می دهم. گفت ولی کنار فوتبال 
می توانی تنیس بازی کنی. قبول کردم. البته جو 
زمان هم بی تاثیر نبود. من در سال 1988 میالدی 
به دنیا آمدم. در سال های 1987 و 1988 بوریس 
بکر، به عنوان یک نوجوان 17 ساله  آلمانی، 2 سال 
پی در پی در مسابقات تنیس ویمبلدون در لندن 
قهرمان جهان شد. بر اثر این اتفاق در آن دوره تنیس 
در آلمان رشد کرد و مرتب اخبار آن پخش می شد. 
البته در سال های قهرمانی بوریس بکر، من تازه به 
دنیا آمده بودم ولی احتماال پخش هر روزه اسم و 
تصویر او در تلویزیون آلمان در آن زمان روی ذهنیت 
پدر و مادرم درباره تنیس تاثیر گذاشته بود و باعث 
شد برای این ورزش تشویقم کنند. در 7 سالگی هم 
تنیس و هم فوتبال بازی می کردم، ولی پدرم بیشتر 
من را به سمت تنیس سوق می داد. هفته ای 2 بار 
تمرین فوتبال داشتم، شنبه ها و یکشنبه ها هم که 
مدرسه تعطیل بود، پدرم ساعت ۶:۳۰ صبح بیدارم 
می کرد و سر ساعت 7 در زمین تنیس بودیم. پدر و 
مادرم هم تنیس بازی می کردند. خواهرم باران هم 
که االن دیگر یک بازیکن خیلی خوب تنیس شده 
است، آن زمان که کوچک بود، در زمین توپ جمع 
می کرد و برای خودش مشغول بازی بود. خالصه 
تنیس در روزهای تعطیل به تفریح خانوادگی ما 
تبدیل شده بود، هر چند تمرکز اصلی پدرم روی 
تمرین من بود. کم کم فوتبال را کنار گذاشتم و از 
9 سالگی کامال دنبال تنیس رفتم. آخر هفته ها هم 

در مسابقات تنیس شرکت می کردم.
دکتر باجغلی: چه چیز باعث شد در 9 سالگی بین 

تنیس و فوتبال، تنیس را انتخاب کنید؟
البرز: در این سن، نظر بچه ها بیشتر مشابه نظر پدر 
و مادرشان است. پدرم تنیس را دوست داشت. البته 
خیالش هم راحت تر بود که اگر پسرش زیرنظر 
خودش تنیس بازی کند احتماال به راه سالم تری 
می رود تا اینکه با بچه های دیگر 4-۳ ساعت بعد 
از مدرسه تا زمانی که هوا تاریک می شود، فوتبال 

بازی کند و از کنترلش خارج شود.
دکتر باجغلی: غیر از تشویق پدر، چه چیز دیگری 

باعث شد که تنیس برای شما جدی بشود؟
البرز: من در 9 سالگی در مسابقات قهرمانی تنیس 
زیر 1۰ سال در برلین مقام سوم را به دست آوردم. 
بعد از آن حس کردم که وارد دنیای حرفه ای تنیس 
شده ام. از 14 سالگی آقای ساشا پالمبک مربی من 
شد که نقطه عطفی در زندگی ام بود. آن موقع یک 
پسر سر به هوای بازیگوش بودم. برخورد دوستانه 
و در عین حال جدی ساشا باعث رشدم شد. در آن 
زمان ما برای تعطیالت تابستانه به ایران می آمدیم. 
من وارد مسابقات ایران شدم و در 15 سالگی در 
مسابقات قهرمانی کشوری زیر 1۶ سال تنیس که در 
تبریز برگزار شد، نفر اول شدم. بعد از دیپلم وقت 
بیشتری برای تمرین و شرکت در مسابقات پیدا 
کردم. در آلمان این تفکر وجود دارد که در دانشگاه 
همیشه به روی شما باز است، پس بهتر است بعد از 
دیپلم یکی- دو سالی وقت بگذارید تا خودتان را 
پیدا کنید و بعد وارد رشته  مورد عالقه تان بشوید. 
من در آن زمان مربی های جدیدی را تجربه کردم، 
روزی 4 ساعت تنیس تمرین می کردم و روزی 2 
ساعت می دویدم یا به باشگاه بدنسازی می رفتم. در 
19 سالگی وقتی در یکی از مسابقات باختم و اعتماد 
به نفسم را از دست داده بودم، گوشه ای نشسته بودم 
که یک دفعه یک نفر بی هوا زد پشت گردنم. رویم 
را برگرداندم و تعجب کردم که گونتر بوش اینجا 
چه کار می کند. پرسید »من را می شناسی؟« گفتم: 
»مگر می شود شما را نشناخت؟« آن آقای حدودا 
7۰ ساله مربی بوریس بکر، قهرمان آلمانی تنیس، 
بود. او آن روز به من گفت: »به قیافه تو نه می خوره 

که دکتر بشی، نه می خوره که مهندس بشی، ولی 
من معتقدم در کمتر از 1۰ سال می تونی تنیس باز 
خیلی خوبی بشی. وقتی مسابقه می دادی بازی ات 
رو دیدم و تو را زیرنظر داشتم.« گونتر بوش حدود 
نیم ساعت صحبت کرد و به من انگیزه زیادی داد 
و باعث شد برای ادامه  راهم در تنیس مصمم تر 
شوم. البته آن تجربه همزمان شد با تشویق مربی 
همیشگی من، آقای ساشا پالمبک، برای ورود به 
آکادمی تنیس وین. شهر برلین آکادمی تنیس ندارد. 
به همین علت به توصیه  پالمبک در 2۰ سالگی شهر 
وین را برای آکادمی تنیس انتخاب کردم. آنجا با 
دیسیپلین و قوانین سفت و سختی که داشت، یک 
قدم حرفه ای تر شدم. در مسابقات »فیوچرز« که با 
ساشا پالمبک به قطر رفته بودم و زیر پرچم آلمان 
بازی می کردم، آقای سعید احمدوند، مربی وقت 
فدراسیون تنیس ایران، بازی ام را دید و پیشنهاد داد 

وارد تیم ملی ایران بشوم. 
بودنتان  تابعیتی  دو  توجه  با  باجغلی:  دکتر 
آلمان  و  ایران  پرچم  دو  هر  زیر  می توانستید 

بازی کنید؟
البرز: بله چون برای خودم مسابقه می دادم می توانستم 
هفته به هفته پرچم را عوض کنم، اما برای حضور 

در تیم ملی باید یک کشور را انتخاب می کردم.
دکتر باجغلی: چه شد که در نهایت بین پرچم 
برای مسابقات  را  ایران  پرچم  ایران،  و  آلمان 

انتخاب کردید؟ تصمیم سختی بود؟
البرز: بله، من در آن زمان سر دو راهی قرار گرفته 
بودم اما ساشا پالمبک تشویقم کرد که ایران را 
انتخاب کنم. او می  گفت درست است که تابعیت 
آلمان داری ولی پدر و مادرت ایرانی هستند و حس 
ایرانی داری، پس بهتر است در تیم کشوری بازی 
کنی که ملیت توست و به آن بیشتر افتخار می کنی. 
دکتر باجغلی: از انتخاب تیم ملی ایران راضی 

بودید؟
البرز: آن زمان با خیلی از موضوعات و مسائل 
فرهنگی در ایران آشنا نبودم، آدم رکی بودم، سیاست 
نداشتم و بیشتر برخوردها برایم عجیب بود. از طرف 
دیگر، در آن زمان در تنیس افت کرده بودم و چند 
باخت داشتم. در نهایت مسائلی پیش آمد که به 
حق یا ناحق تصمیم گرفته شد در آن سال جزو 
تیم ملی نباشم. در هر صورت من تصمیم مربی 
را قبول کردم. بعد از آن دوباره به لیگ برتر ایران 
دعوت شدم و تیم ما اول شد. بعد در مسابقات 
جام آسیا ایران 4 نفر را فرستاد که من جزو آنها 
بودم. البته نتیجه  خوبی نگرفتم. پس از آن به دنبال 
اول شدنم در مسابقات انتخابی دوباره به تیم ملی 
دعوت شدم اما به دلیل اختالفاتی که با مربی پیدا 
کردم، با دلخوری از تیم ملی ایران بیرون آمدم. یک 

ماه بعد از آن هم متوجه بیماری ام شدم.
دکتر باجغلی: اولین نشانه  بیماری تان چه بود؟

البرز: من از 1۶ سالگی بعد از هر مسابقه سرفه و 
به دنبال آن استفراغ می کردم و بعد حالم خوب 
می شد. به این عالمت معروف شده بودم. بعدها 
پزشک جراح گفت بیماری سرطان روده از همان 
سن در بدن تو به وجود آمده و آن استفراغ ها عالئم 
بیماری ات بوده است. ماجرای آگاهی از بیماری ام 
زمانی شروع شد که در ایران برای اولین بار متوجه 
وجود خون در مدفوعم شدم و در بیمارستان از من 
آزمایش گرفتند. پزشک گفت احتماال یک زخم 
معده خفیف داری و من را با تجویز چند قرص 
مرخص کرد اما نامزدم، نگین، این مساله را جدی 
گرفت و با مشورتی که با پزشکان خانواده اش داشت، 
مجبورم کرد کولونوسکوپی کنم. کلونوسکوپی که 
تمام شد، دیدم نگین در سالن انتظار نشسته، حالش 
خوب نیست و رنگش پریده است. گفتم: »من 
کولونوسکوپی کردم چرا حال تو بد شده؟« خودش 
را جمع و جور کرد و گفت چیز مهمی نیست، 
ولی بهتر است برای درمان به آلمان بروی. خیلی 
وقت بعد گفت که همان جا دکتر به او گفته بوده 

که نمی دانم البرز خوب می شود یا نه.

دکتر باجغلی: قبل از آن، عالمت مهم دیگری 
هم داشتید؟

البرز: ۶ ماه اسهال و از یک سال قبل درد شکم داشتم. 
دکتر باجغلی: در کدام قسمت شکم درد داشتید 

و این دردها چقدر طول می کشید؟
به خصوص  می گرفت.  درد  شکمم  زیر  البرز: 
زمان هایی که استرس داشتم، درد شدیدی در زیر 
شکمم حس می کردم که حدود ۳ یا 4 دقیقه طول 
می کشید و بعد از آن بی حال می شدم. گاهی هم 
استفراغ می کردم. یک بار همراه یکی از دوستانم به 
مطب یک پزشک رفتم که گفت باید کولونوسکوپی 
بشوی، ولی حرفش را جدی نگرفتم و گفتم من 
که مشکل خاصی ندارم چرا کولونوسکوپی کنم؟

دکتر باجغلی: بعد از اینکه کولونوسکوپی شدید، 
کنجکاو نبودید که جواب آزمایش پاتولوژی 

را بدانید؟
البرز: روزی که می خواستیم جواب پاتولوژی را 
بگیریم، نامزد و پسر عمه ام گفتند تو فارسی ات خیلی 
خوب نیست و حرف دکتر را نمی فهمی، دو نفر 
را هم بیشتر به اتاق دکتر راه نمی دهند و خودشان 
داخل رفتند. دکتر به نگین همه چیز را توضیح داده 
بود ولی او به من گفت نتیجه بعداً آماده می شود. 
البته این رفتار برایم عجیب بود ولی چیزی نگفتم. 
نگین برخالف میلم مرا به دفتر هواپیمایی کشاند 
و اولین بلیت آلمان را خریدیم. پدر و مادرم آلمان 
بودند ولی کسی پشت تلفن به آنها توضیح دقیقی 
نداده بود. فقط به آنها گفتم یک مشکل جزئی در 
روده ام دارم و بهتر است به آلمان برگردم. شب قبل 
از پرواز در خانه یکی از دوستانم مهمانی گرفته 
بودیم. یکی از بچه ها کنارم نشسته بود و دیدم گریه 
می کند. پرسیدم چرا گریه می کنی؟ گفت یک مشکل 
خانوادگی برایم پیش آمده، مهم نیست. بعدا وقتی 
فهمیدم چه اتفاقی افتاده، تازه برایم روشن شد چرا 
در آن مدت اطرافیانم آن طور رفتار می کردند. در 
آلمان یکی از مربی هایم از یک متخصص گوارش 
برایم وقت گرفت. با پدرم پیش دکتر رفتیم. دکتر 
گفت باید سریع جراحی بشوی. وقتی پیش جراح 
رفتم، برای اولین بار اسم »کانسر« یعنی سرطان را 
شنیدم. البته دکتر گفت نگران نباشم. همان موقع 
به پدرم گفتم امشب می خواهم با دوستانم بیرون 
بروم. پدرم ناراحت شد که چرا در این شرایط به 
فکر گردش با دوستانم هستم. 2 روز بعد برای 
جراحی به بیمارستان رفتم. جراح گفته بود عمل 
4 ساعته است، اما 1۶ ساعت طول کشید. به پدر 
و مادر و خواهرم پشت در اتاق عمل بیشتر از 
من فشار آمده بود. دکتر قبل از عمل به من گفت 
سعی می کنم شکمت را پاره نکنم و الپاراسکوپی 
کنم ولی وقتی به هوش آمدم، دیدم شکمم پاره 
شده، در آی سی یو هستم و کلی لوله به من وصل 
است. 2 روز بعد از عمل ازجراحم پرسیدم کی 
مرخص می شوم؟ گفت متاسفانه باید یک بار دیگر 
عملت کنم، سرطان خیلی در شکمت پخش شده و 
باید عمل HIPEC یا شیمی درمانی داخل شکمی 
انجام بدهیم. البته جراح فقط در حد نیاز به من 
توضیح می داد و جزئیات بیشتر را به پدر و مادرم 
می گفت. دو روز بعد از عمل، نیمه شب متوجه شدم 
که بخیه ها باز شده و ترشحات خونابه ای از شکمم 
خارج می شود. پزشک بیمارستان معاینه ام کرد و 
گفت باید با جراح صحبت کنم. بعد برگشت و 
گفت باید تا صبح تحمل کنی تا دوباره عمل بشوی. 
ساعت 7 صبح به اتاق عمل رفتم و آن عمل هم 
12 ساعت طول کشید. بعد از عمل دیدم کیسه 
استومی )کیسه ای در بیرون از شکم که مدفوع وارد 
آن می شود( به من وصل کرده اند. اصال نمی دانستم 
این کیسه چیست. دستیاران دکتر می گفتند که او فقط 
۳ ساعت از وقت عمل را به این اختصاص داده که 
به استومی احتیاج نشود، ولی در نهایت موفق نشده 
است. تازه آن زمان کم کم فهمیدم استومی چیست. 
بعد از آن چند عمل دیگر هم داشتم. در مجموع 
۳ عمل بزرگ و سه عمل کوچک 1 ساعته روی 

من انجام شد. هر وقت دکتر یا پرستار را می دیدم، 
می پرسیدم این استومی را کی بر می دارید و آنها هم 
جواب درستی نمی دادند. درنهایت قبول کردم که باید 
با استومی کنار بیایم. بعد هم شیمی درمانی شروع 
شد. اتفاق خوبی که در آن روزها برایم افتاد حضور 
نامزدم در کنارم بود؛ دکتر برای نگین دعوت نامه 
فرستاد و بعد از اینکه کارهای اقامت انجام شد، 
پیش من آمد. حضور نگین از ابتدای بیماری و در 
تمام مراحل درمان برایم کمک و قوت قلب بسیار 
بزرگی بود که هیچ وقت فراموش نمی کنم. ۶ ماه 
کامل شیمی درمانی شدم. سه شنبه برای شیمی درمانی 
می رفتم، تا جمعه حالم بد بود، بعد یک هفته خوب 
بودم و دوباره سه شنبه دو هفته بعد همه چیز شروع 
می شد. در شیمی درمانی موهایم ریخت ولی نه 
آنقدر که کسی بفهمد شیمی درمانی می شوم. دکتر 
می گفت علت این اتفاق ورزشکار بودن و قدرت 
بدنی ام است. حتی دلیل اینکه این همه سال سرطان 

را تحمل کرده بودم، قدرت بدنی ام بود.
دکتر باجغلی: فکر می کنید ورزش از نظر روانی 
چقدر در کنار آمدن با بیماری به شما کمک کرد؟
البرز: ورزش من انفرادی است. تنیس مثل فوتبال 
نیست که امید آدم به تیمش باشد. در تنیس یاد 
گرفتم که همیشه خودم هستم و خودم، باید تا آخر 
بازی بجنگم و از آن بیرون نیایم. اتفاقا از باخت هایم 
بیشتر چیز یاد می گرفتم. وقتی یک بازی را می بری، 
فقط برده ای اما وقتی می بازی، باید بنشینی فکر 
کنی که چرا باخته ای و ایرادهایت را برطرف کنی.

دکتر باجغلی: توانایی شما در کنار آمدن با بیماری 
تحسین برانگیز است. خوشحالم که ورزش این قدر 
شما را در کنار آمدن با مشکالت توانمند کرده است .
البرز: البته فقط ورزش نبود. خود سرطان به من 
این قدرت را داد. من قبل از سرطان به اندازه ای 
که االن هدفمند هستم، در زندگی هدف نداشتم. 
به مربی ام، ساشا پالمبک، گفتم اگر قبل از بیماری 
خودباوری االن را برای زندگی داشتم، از همه چیزم 
در زندگی می زدم تا به رتبه های باالتری در تنیس 
برسم. البته االن دیگر تمام انگیزه و هدفم را روی 
مربی گری گذاشته ام. یاد گرفته ام که وقتی هدفی 

داشته باشی، باید ساعت به ساعت برای رسیدن 
به آن تالش کنی. جایی شنیدم که »آرزوها بدون 
هدف، فقط آرزو هستند.« برای رسیدن به هدف 
باید دیسیپلین و پشتکار داشت. این تغییرات پس 
از سرطان در من اتفاق افتاد. قبل از سرطان فاز 
دیگری داشتم و االن که یادم می آید می بینم خیلی 
از زمان های زندگی ام را به بطالت گذرانده ام اما 
حاال برایم خیلی مهم است که بیشتر با افرادی 

رفت وآمد کنم که هدفمند باشند.
دکتر باجغلی: انگیزه، اشتیاق و خودباوری ای که 
به آن رسیده اید، بسیار الهام بخش و تاثیرگذار 

است. چگونه به این خودباوری رسیدید؟
البرز: وقتی در بیمارستان شیمی درمانی می شدم، 
دیدم همه بیماران یک نوع لباس هم شکل تنشان 
است و هیچ کس چیز دیگری با خودش ندارد. 
فکر کردم حاال در این شرایط چه کار می شود 
مهم  دارم،  نیست چه چیزی  مهم  فهمیدم  کرد. 
این است که با آن چیزی که دارم چه کارهایی 
می توانم بکنم. دو راه بیشتر نداشتم؛ یک گوشه 
بنشینم و گریه کنم، یا اراده ام را جمع کنم و زندگی 
و هدف هایم را ادامه بدهم. من راه دوم را انتخاب 
کردم و تا همین لحظه همیشه این دو راهی را 
از  یادآوری می کنم. جایی یک جمله  به خودم 
کنفوسیوس خواندم که برایم خیلی تاثیرگذار بود: 
»آن  که می گوید می توانم و آن  که می گوید نمی توانم 
هر دو درست می گویند«. به نظرم معنی جمله اش 
این است که همه چیز به مغزت برمی گردد؛ اگر 
واقعا چیزی را بخواهی، می توانی. خیلی خوشحالم 
را  که هدف هایم  کرد  من کمک  به  بیماری  که 
جدی تر بگیرم. من مربی های زیادی داشته ام و در 
مسابقه های زیادی در کشورهای مختلف شرکت 
کرده ام. در آکادمی تنیس دیسیپلین صددرصدی 
را یاد گرفتم؛ ساعت 5:۳۰ صبح از خواب بیدار 
می شدم و تمرین می کردم. االن که می توانم همه  
این تجربه ها را در اختیار هموطنانم قرار بدهم و 
آنها را با استانداردهای جهانی در تنیس آشنا کنم، 
وقتی پیشرفت هفته به هفته شاگردانم را می بینم، 

از صمیم قلبم لذت می برم. 

الیزابت کوبلر راس می گوید: »در هر فاجعه هدیه ای پنهانی نهفته است.« شرایط 
سخت با وجود آسیب های شناخته شده  زیادی که دارند، می توانند در عین حال به 
رشد منجر شوند. در بعضی از بیمارانی که شرایط سخت جسمی دارند، پخته تر 
شدن سازوکارهای دفاعی و سازگاری و انعطاف پذیری بیشتر ذهنی به دنبال مواجهه 
با بیماری دیده می شود. گویی بیماری جسمی می تواند ما را با واقعیت هایی روبرو 
کند که پیش از آن به راحتی از کنارشان می گذشتیم. البرز اخوان، قهرمان تنیس، 
یکی از افرادی است که با این واقعیت ها مواجه شده؛ او به سرطان روده مبتال شده 

و جراحی سنگینی را پشت سر گذاشته است. اراده، پشتکار و 
شور زندگی البرز را تسلیم بیماری نکرده و او که در آلمان 
بزرگ شده، حاال در ایران با اشتیاق و انگیزه زیاد در کسوت 

مربیگری به فعالیت حرفه ای اش ادامه می دهد. 
حافظ باجغلی، روان پزشک و روان درمانگر، با این ورزشکار 
درباره  زندگی شخصی و حرفه ای او پیش از ابتال به بیماری 

 و پس از غلبه بر آن، گفت وگوی جالبی کرده است.

البرز اخوان، بازیکن حرفه ای و مربی کنونی تنیس از روند مبارزه با بیماری اش می گوید:

تاآخربازیمیجنگم
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که  تنیس  آلمانی  مربی  پالمبک،  ساشا 
سال هاست فعالیت حرفه ای البرز را زیرنظر 
دارد و از نزدیک در جریان بیماری و معالجه 
او بوده است، در فضای مجازی و از طریق 
ارتباط اینترنتی درباره ویژگی های شخصیتی 
و حرفه ای البرز با دکتر باجغلی گفت وگو 

کرده است. 

 به عنوان مربی البرز، جایگاه حرفه ای او 
را در آلمان پیش از بیماری سختی که به آن 

مبتال شد، چگونه ارزیابی می کنید؟
در دوره های مختلف متفاوت است. این ارزیابی 
البرز را  برای من سخت است، چون وقتی 
شناختم، ابتدا خیلی حرفه ای نبود )با خنده(. 
یک پسر 14 ساله خیلی با استعداد و البته سر 
به هوا بود. با همه شوخی می کرد و سر به سر 
همه می گذاشت. البته آن موقع خیلی جوان بود 
و اشکالی نداشت که سر به هوا باشد. وقتی به 
18 سالگی رسید، وارد باشگاه من شد و تمرینم 
را با او شروع کردم. البرز بسیار با استعداد بود و 
توان فیزیکی خیلی خوبی داشت و می خواست 
حرفه ای شود. به او گفتم اگر بخواهی یک 
تنیس باز حرفه ای شوی باید سخت کار کنی؛ 
هم روی بدنت و هم روی استراتژی های تنیس 
تا بتوانی از استعدادت به بهترین شکل استفاده 
کنی. در مجموع روز به روز بهتر و بهتر شد 
اما نقطه  عطف زندگی حرفه ای البرز وقتی بود 
که در 2۰ سالگی به اتریش رفت، وارد آکادمی 
تنیس وین شد و جدی تر تنیس را ادامه داد. 
در اتریش با تنیس بازهای خیلی خوبی آشنا 
شد و خودش را در سطح آنها باال کشید. آنجا 
روزی 5 تا ۶ ساعت بازی می کرد، وزنش را کم 
کرد، بدنش خیلی قوی شد و نتایج مسابقاتش 

بهتر و بهتر شد. 
 بزرگ ترین تغییر البرز در آکادمی تنیس 

وین چه بود؟
وقتی البرز به برلین برگشت، در یک بازی مهم 
شرکت کرد و یک بازیکن حرفه ای را برد؛ 
کاری که پیش از آن نتوانسته بود انجام بدهد. 

آنجا بود که همه پذیرفتند با یک البرز کامال 
متفاوت طرف هستند و تصدیق کردند که به 
یک تنیس باز کامال حرفه ای تبدیل شده است. 
 شما البرز را از 14 سالگی می شناسید؛ 
چه چیزی او را از آن سر به هوایی به این 

حرفه ای گری رساند؟
آن موقع یک تنیس باز جدی نبود اما از همان زمان 
یک ویژگی خیلی مهم داشت؛ همیشه از تنیس 
لذت می برد، حتی در بازی های خیلی سخت 
باز  هم می دیدم که از خود بازی لذت می برد.

 منظور شما این است که تنیس برای البرز 
یک »اشتیاق« بود؟ 

برای البرز تنیس مهم بود، برد و باخت مطرح 
نبود اما برای حرفه ای شدن عالوه بر اشتیاق 
به چیزهای دیگری هم نیاز داشت. به همین 
دلیل معتقدم اگر البرز به وین نمی رفت و در 
برلین می ماند، به جایگاه امروزش نمی رسید.

 فکر می کنید آکادمی وین چه چیزی به 
البرز داد که در برلین به دست نمی آورد؟ 

این سوال را باید از خودش پرسید اما فکر 
می کنم اگر من دقیقا به همان اندازه مربی وینی 
با او تمرین می کردم، باز هم البرز به این جایگاه 
نمی رسید. مهم ترین موضوع این بود که در برلین 
اطرافیان به البرز می گفتند تو حرفه ای نمی شوی، 
اما در آکادمی وین افرادی که اطرافش بودند او 
را به این سمت سوق دادند که باید چیز بیشتری 
به دست بیاورد و از یک تنیس باز »خوب« به 
یک تنیس باز »حرفه ای« تبدیل شود. البرز این 
اعتماد به نفس را در آکادمی وین به دست آورد.

 البرز با بیماری سرطان دست و پنجه نرم 
نداده که  اجازه  بیماری اش  به  اما  می کند 
جلوی پیشرفت حرفه ای اش را بگیرد؛ فکر 
می کنید چه ویژگی های شخصیتی دارد که 
ادامه دهد و  را  او کمک کرده راهش  به 

تسلیم بیماری نشود؟
البرز فرد بسیار مثبتی است. در برلین خیلی 
یا  بد  حرف های  همدیگر  به  تنیس بازها  از 
مأیوس کننده می زنند اما البرز هیچ وقت این طور 
نبود و همیشه مثبت بوده است. حتی نسبت به 

کسانی که پشت سرش حرف می زنند هم مثبت 
است. از تنیس لذت می برد، آرزوهایش را برای 
حرفه ای شدن جدی می گیرد و همیشه نگاهش 
رو به جلوست. علت دیگر موفقیت البرز، شکل 
خاص برخورد او با مسائل سختی مثل این 
بیماری است. با مسائل طوری برخورد می کند 
که دیگران به اشتباه فکر می کنند ساده لوح است، 
در حالی که می تواند مسائل را با نگاه دیگری 
ببیند. البرز در آلمان با بیماری اش آنقدر راحت 
و عادی برخورد می کرد که بعضی ها می پرسیدند 
واقعا می داند سرطان دارد؟ البته که در جریان 
بیماری اش بود اما ویژگی شخصیتی اش طوری 
بود که این بیماری سخت را جدی نمی گرفت.

 در روان شناسی یکی از سازوکار های پخته 
در برابر مشکالت خیلی سخت »شوخ طبعی« 
است. شوخ طبعی در برابر مشکالت نه تنها 
معنی ساده لوحی نمی دهد بلکه نشانه ای از 

پختگی و انعطاف پذیری شخصیت است.
ویژگی  این  البرز  و  است  همین طور  دقیقا 
را دارد. وقتی شیمی درمانی می شد، در اتاق 
می خندید.  و  می گفت  لطیفه  شیمی درمانی 
بیماران گفتند: »ساکت باش! نخند!« پرسید: 
»چرا؟« گفتند: »چون همه ما سرطان داریم.« البرز 
جواب داد: »من هم سرطان دارم، اما نمرده ام، 
زنده ام، دارم درمان می شوم و از زندگی لذت 
می برم.« البرز به سرطان اجازه نداد او را زمین 
بزند. یادم است دو روز قبل از اینکه جراحی 
کند، همدیگر را دیدیم. آن روز من به نیویورک 
پرواز داشتم. البرز گفت که باید یک زائده  چند 
سانتی متری از روده ام بردارند، یک جراحی ساده 
است و چیز خاصی نیست. از او خواستم وقتی 
جراحی اش تمام شد، مرا در جریان سالمتش 
بگذارد. البرز روز چهارشنبه جراحی داشت، اما 
آن روز به من زنگ نزد. پنجشنبه و جمعه هم 
تماس نگرفت. پیامک زدم، ولی پاسخ نداد و 
فهمیدم که حتی پیامک را باز نکرده است. روز 
شنبه پیامک داد و گفت که جراحی اش حدود 
1۶ ساعت طول کشیده است. برخوردش آنقدر 
راحت بود که انگار اصال به او نگفته اند دقیقا 
چه اتفاقی برایش افتاده است. وقتی به برلین 
برگشتم، برای مالقاتش به بیمارستان رفتم و 
با پدرش صحبت کردم. وقتی البرز را دیدم، 
اصال درباره سرطان صحبت نکردیم. درباره 
این موضوع حرف زدیم که دوباره با هم تنیس 
بازی کنیم، درباره چیزهای دیگر غیر از بیماری 
هم حرف زدیم و هر دو سعی کردیم نگاه به 

جلو داشته باشیم و منتظر بهبود باشیم.
 نگاه مثبت البرز به زندگی عالی است. 
فکر می کنید چه ویژگی هایی دارد که برای 
تبدیل شدنش به یک مربی حرفه ای و خوب 

به او کمک می کند؟
مهم ترین ویژگی البرز این است که با تجربه 
شخصی خود دقیقا متوجه شده که بین یک 
تنیس باز »خوب« و یک تنیس باز »حرفه ای« 
چه تفاوتی وجود دارد. تنیس فقط به استعداد 
نیاز ندارد. تفاوت بین 2۰ تنیس باز اول جهان 
با بقیه فقط در حرفه ای بودن آنهاست. یک 
تنیس باز حرفه ای پس از بازی به جای اینکه 
به مهمانی برود، به طور جدی به فکر بازی 
بعدی است. البرز احتماال جزو 1۰ تنیس باز 
اول ایران است اما راضی اش نمی کند چون نگاه 
حرفه ای دارد. البرز تفاوت بین »خوب بودن« و 
»حرفه ای بودن« را خیلی خوب می داند و آن 
را سخاوتمندانه به شاگردانش منتقل می کند 
و به آنها کمک می کند افق دید گسترده تری 
پیدا کنند، به کسی اجازه ندهند به رویاهای 
آنها خدشه وارد کند و برای تحقق رویاهایشان 
تالش کنند. البته البرز ابتدای راه مربیگری است 
و نیاز دارد بیشتر یاد بگیرد اما به نظر من با 
سرعت زیادی در حال یاد گرفتن است. او با 
شخصیت مثبت و شوخ طبعی ای که دارد همه 

مسائل را خیلی بیشتر از دیگران آسان می گیرد و 
به نظر من همین ویژگی ها در مبارزه با بیماری 
به او کمک کرد که این مساله را بپذیرد، نگاه 
مثبتی داشته باشد و گرفتار افکار منفی نشود. 
انگار با خودش گفته درست است که این 
بیماری را دارم، مهم نیست چون راهی برای 

شکستش پیدا می کنم. 
ایران استانداردهای باالی آلمان را در   
تنیس ندارد. به عنوان مربی او فکر می کنید 
البرز از نظر حرفه ای تصمیم درستی گرفته 

که به ایران بازگشته؟
برگردد.  برلین  به  نگفته ام  او  به  هیچ وقت 
آرزوهای او در ایران راحت تر محقق می شود.

 چرا معتقدید البرز در ایران راحت تر به 
آرزوهایش می رسد؟

چون آلمان محدودیت های سخت گیرانه ای 
برای مربیگری دارد. کسی که بخواهد در آلمان 
مربی فدراسیون شود، حتما به مدرک مربیگری 
سطح »A« نیاز دارد و گرفتن مجوز مربیگری 
در سطح »A« در آلمان بسیار دشوار و وقت گیر 
است. البته این سطح بندی های سختگیرانه در 
آلمان نمایان گر مهارت های اصلی مربی نیست و 
بیشتر فرمالیته است. من مربی های زیادی را در 
 »A« می شناسم که از مربی های سطح »C« سطح
بهترند. در این سطح بندی ویژگی های مهمی 
مثل اشتیاق برای آموزش، سخاوتمندی در به 
اشتراک گذاشتن تجربه ها و چگونگی کنار آمدن 
با شاگردان در نظر گرفته نمی شود. مثال این 
نکته که وقتی بچه ها بازی می کنند، مربی آنها 
را تماشا کند و کمکشان کند که بازی شان را 
ارتقا بدهند، بخش مهمی از مربیگری است. 
به هر حال آموزش یک مساله است و اینکه 
بازیکنان در زمین بازی چه می کنند، مساله  دیگر، 
اما این موضوع مهم در سطح بندی مربیگری 
نشده است و کسی  لحاظ  آلمان  در  تنیس 
اهمیت نمی دهد مربی پس از آموزش چقدر 
به رفتار بچه ها در زمین حساس است. من 
می دانم که البرز در ایران خوش نام است، همه 
او را می شناسند و مثل آلمان با محدودیت های 
سخت گیرانه برای مربیگری مواجه نیست. به 
همین دلیل معتقدم زندگی و فعالیت حرفه ای 
در ایران راه های جدیدی را برای پیشرفت 

حرفه ای رو به او باز می کند.
 در دنیای تنیس کسی را می شناسید که 
با  البرز در اوج دوران حرفه ای اش  مانند 

بیماری سختی روبرو شده باشد؟
نه مانند او. بیشتر کسانی را دیده ام که به علت 
بیماری های مرتبط با تنیس مانند مشکل زانو، 
شانه یا آرنج برای مدتی مثال 1 سال از بازی کناره 
گرفته اند که داستان آنها کامال متفاوت است.

 آینده حرفه ای البرز را چطور پیش بینی 
می کنید؟

البرز در اوج توانایی بدنی و موفقیت حرفه ای 
دچار سرطان شد. اگر بخواهم جنبه  مثبت ماجرا 
را ببینم تنیس و توانایی بدنی ای که البرز با این 
ورزش به دست آورده او را نجات داده است. 
من پزشک جراح البرز را ندیده ام ولی پدرش به 
من گفت که خانم دکتر جراح پس از عمل به 
او گفته است که مورد البرز یک »معجزه« بود. 
من معتقدم غیر از مهارت جراح، ویژگی های 
مثبت شخصیتی و توانمندی جسمی او در 
ایجاد این معجزه کمک کرده اند. از طرف دیگر 
بیماری سرطان در انتخاب مسیر حرفه ای اش 
کمک کرده و باعث شده حتی مصمم تر از 
گذشته به راهش ادامه دهد. البرز در تصمیم 
خود برای مربی شدن مردد بود و نمی دانست 
چنین تصمیمی اشتباه است یا درست اما حاال 
مواجهه با سرطان باعث شده است که قوی تر 
و مصمم تر شود. البرز به گذشته برنمی گردد، 
او نگاه رو به جلو دارد و با اراده  ای چشمگیر 

در مسیر مربیگری پیشرفت می کند.

البــرزدرارتفـاعاتبلنـدتـر

»تو سرطان داری« این ۳ کلمه می تواند زندگی 
خیلی از آدم ها را تغییر بدهد. معموال اولین 
کلمه،   ۳ این  شنیدن  از  پس  آدم ها  واکنش 
اینترنت پر است  اینترنت است .  جستجو در 
با  5 ساله  تا  یک ساله  ۶ ماهه،  بقای  آمار  از 

مختلف.  دلسرد کننده   احتماالت 
هر چه بخواهید می توانید در اینترنت »عدد« 
وجود  مهم  چیز  یک  اما  کنید  پیدا  »آمار«  و 
نیست؛  جستجو  قابل  اینترنت  در  که  دارد 
اینترنت در مورد »بدن شما« و »آینده  شما« 

هیچ چیز نمی داند. 
تاب  هستیم.  واقعیت گریزی  موجودات  ما 
جلوی  واقعیت های  روشن ترین  تحمل 
رو  در  رو  جای  به  و  نداریم  را  چشممان 
شدن با آنها به راحتی انکارشان می کنیم، در 
ما عقب نشینی  انکار  با  »واقعیت«  که   حالی 
نمی کند. ما بهای بسیار سنگینی را برای انکار 

می پردازیم.  واقعیت ها 
فرصت  زندگی  می دانست  واقعا  انسان  اگر 
همه  نمی کند،  عمر  ابد  تا  و  است  محدودی 
منابعش  و  نمی انداخت  تعویق  به  را  چیزش 
را حیف و میل نمی کرد. در زندگی شرایطی 
پیش می آید که به انسان اجازه  انکار واقعیت 

را نمی دهد. 
یکی از این شرایط سرطان است. کسی که سرطان 
دارد این موهبت را دارد که بدون تالش برای 
انکار واقعیت، کوتاه بودن فرصت زندگی را 
بپذیرد و برای استفاده  بهینه از فرصت زندگی 

کمر همت ببندد. 
انسان ها شاید تمام یک عمر را در خواب غفلت 
بگذرانند و اجازه ندهند کسی این خواب را 
آشفته کند. سالیان سال، فرصت ها را بسوزانند، 
همه چیز را به تعویق بیندازند، عمر گرانبها را 
بگذرانند  انتقام جویانه  و  کینه توزانه  افکار  در 
و برای بهتر شدن زندگی خودشان و دیگران 

قدمی برندارند. 
کسی که این ۳ کلمه را می شنود دیگر نمی تواند 
خودش را به خواب بزند، او خوب می داند که 
در فرصت محدود زندگی این قدر وقت اضافه 
ندارد که برای کینه توزی و انتقام جویی آن را 
به باد بدهد، دیگر نمی تواند برای آینده  موهوم 

خودش را فریب دهد. 
سرطان به ما می آموزد مهم نیست چقدر زندگی 
می کنی، مهم این است که چگونه زندگی می کنی. 
مهم نیست چه چیزهایی داری، مهم این است 

که از داشته هایت چگونه استفاده می کنی. 
خواب غفلت انسان چنان سنگین و عمیق است که 
فقط یک تلنگر قوی مثل سرطان می تواند آن را به 
شکل واقعی به هم بزند. حتی از دست دادن عزیزان 
هم این خواب را آن طور که باید به هم نمی زند.
 تا یک مساله اینقدر شخصی و گزنده و نا امیدکننده 
نباشد، اینقدر ما را به بن بست نرساند، خالقیت 
ما را برای پیدا کردن مسیرهای تازه تحریک 
نمی کند. البته سرطان مانند هر موقعیت دشوار 

دیگری در زندگی شمشیر دولبه است. 
ما می توانیم در شرایط سخت خودمان را به 
دست استیصال و نا امیدی و افسردگی بسپاریم، 
به سرطان اجازه  همچنین برعکس می توانیم 
دهیم به ما درس های بزرگی بدهد، ما را از 
به  تازه ای  راه های  کند،  بیدار  غفلت  خواب 
رویمان بگشاید و معانی جدیدی در زندگی 

به ما هدیه دهد. 
انتخاب این دو راه برعهده  خودمان است. شاید 
ورزشکاران در انتخاب مسیر اول موفق تر باشند. 
ورزش این درس را به آنها داده که باید مبارزه 
کنند. باید در مواجهه با شرایط سخت، به فکر 
یافتن راه تازه باشند، باید کم نیاورند، رها نکنند و 
اگر شکست هم خوردند از این شکست استقبال 
کنند چون قرار است درس های زیادی برای 

ادامه  دادن بهتر مسیر به آنها یاد بدهد. 
زندگی البرز اخوان و ساز و کارهای پخته  او 
در مواجهه با بیماری برای همه  ما آموزنده و 
الهام بخش است. شنیدن داستان زندگی البرز 

اثر درمانی دارد. 
تا زمانی که ما در خواب غفلت باشیم و قدر 
لحظه به لحظه  زندگی مان را ندانیم، هیچ دلیل 
قاطعی برای تغییر نگاه به فرصت ها، تند و تیز 
از  بهینه  استفاده   و  زندگی  آتش  داشتن  نگاه 

لحظه لحظه  آن نداریم. 
فقط منابعمان را از دست می دهیم و چوب حراج 
به وقت و توانایی ها و سالمتمان می زنیم. کسی 
که موهبت مواجهه با واقعیت را داشته باشد، 

زندگی را جور دیگری می بیند.

شتجوردیگربایددید
ددا
یا

 دکتر حافظ باجغلی
دبیر کمیته سالمت جنسی انجمن 

روان پزشکان ایران



میزگرد سالمت درباره نیش حشرات با حضور 
دکترحسین طباطبایی متخصص پوست، 

دکترشباهنگ جعفرنژاد متخصص طب اورژانس و 
دکترسعید صانعی پژوهشگر طب سنتی ایران

تابستان و دردسری 
به نام گزیدگی حشرات

همه افراد در معرض گزیدگی حشرات هستند

  دکتر حسین طباطبایی/ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص پوست

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

: آقای دکتر، آیا مکانیسم گزش همه حشرات 
روی پوست یکسان است؟

همان طور که می دانید گونه های مختلفی از حشرات 
در طبیعت زندگی می کنند که بسیاری از آنها به دلیل 
افزایش رشد و تکثیر ناشی از گرما و رطوبت در 
فصول بهار و تابستان بیشتر دیده می شوند. بعضی 
از حشرات بدن انسان را می گزند که ممکن است 
با تظاهر آنی روی پوست همراه باشد یا اینکه بعدا 

زمینه ساز بیماری  شود. 
موستیکو یا پشه که به آن »پشه خاکی« نیز گفته می شود، 
شایع ترین حشره عامل گزش در انسان است. البته کک، 
کنه، زالو، عقرب، زنبور، عنکبوت و انواع پشه های 
دیگر مانند پشه آنوفل که عامل بیماری ماالریاست 
نیز از دیگر حشراتی هستند که زمینه ساز گزش های 

کم و بیش جدی خواهند بود. 
بروز چه عالئمی روی  با  پشه  : گزش 

پوست همراه است؟
پشه، حشره ای است که نمی تواند 2 تا 3 متر بیشتر 
پرواز کند و به همین دلیل افرادی که شب روی سطح 
همکف یا طبقه اول ساختمان می خوابند بیشتر در 
معرض گزش آن هستند. پشه در فصول بهار و تابستان 
و مناطقی مانند شمال ایران که گل ها و گیاهان متنوع 
و انبوه وجود دارد، بیش از مناطق دیگر دیده می شود. 
زمانی که پشه روی پوست بدون پوشش قرار می گیرد، 
خون،  مکش  هنگام  می مکد.  را  میزبان  بدن  خون 
ترشحی از بزاق پشه وارد پوست بدن می شود که بدن 
نسبت به  آن مانند هر ماده خارجی یا حساسیت زایی 
واکنش نشان می دهد. سپس سلول های ایمنی خود 
را به این قسمت می رسانند و باعث ایجاد التهاب و 
قرمزی می شوند. ضایعه گزش پشه، کوچک و در 
حد 1 تا 2 میلی متر اندازه دارد که با خارش شدید 
همراه است. البته با توجه به وسعت گزش، میزان 

خارش نیز متفاوت خواهد بود.
: آیا درست است که بعضی افراد نسبت 
از  به گزش پشه و دیگر حشرات آسیب پذیرتر 

سایرین هستند؟
برخالف باور عموم، گزیدگی پشه و دیگر حشرات 

برای همه اتفاق می افتد. پشه ها همه افراد را نیش 
می زنند، اما به مرور زمان آنتی ژن مکرر وارد 

بدن شده و بدن آماده تولید آنتی بادی موثر 
است. از این رو، در آینده با گزش پشه، 

به سرعت آنتی بادی ساخته می شود 
و فرصتی برای رسیدن سلول های 
ایمنی به موضع و بروز التهاب و 

خارش نیست. 
می کنند  تصور  افراد  بعضی 
در  غریبه  افراد  فقط  پشه ها 
یک محل را می گزند یا طعم 
خون بعضی افراد عامل جذب 
پشه است، در حالی که این 
نیست.  درست  اصال  مساله 
فردی  هر  بدن  ایمنی  سیستم 

مانند مسافران یک شهر که قبال 
با بزاق پشه تماس نداشته اند، دچار 

واکنش می شود و با التهاب و قرمزی 
همراه است.

مکرر  تولد  نخست  ماه های  از  بچه ها 
دچار گزیدگی پشه می شوند و بدن شان مکرر 

آنتی بادی می سازد اما درنهایت تا سنین مدرسه 

مقاوم می شوند. البته گاهی بدن بعضی بچه ها و حتی 
بزرگساالن واکنش شدیدی نسبت به نیش پشه نشان 
می دهد. این مساله عالوه بر سابقه قبلی گزش توسط 
پشه به خصوصیات ایمنی و زمینه واکنش به حساسیت 
بستگی دارد. در واقع بعضی افراد نسبت به محرک های 
می دهند.  نشان  واکنش  و شدیدتر  زودتر  خارجی 
احتمال گزش در مورد دیگر حشرات نیز مانند پشه 

برای همه انسان ها یکسان است. 
بالینی  چه خصوصیات  با  پشه  گزش   :

همراه است؟
گزش پشه و ورود آنتی ژن به بدن با توجه به خصوصیات 
فردی، تظاهرات بالینی متفاوتی دارد. گزیدگی پشه در 
بیشتر افراد اگر در معرض گزیدگی مکرر نباشند، پس 
از 3 تا 5 روز کامال بهبود می یابد اما در بعضی افراد 
ممکن است 2 تا 3 هفته حتی یک ماه باقی بماند. البته 
در موارد نادری نیز عالوه بر ضایعات پوست، التهاب 
در نایژه ها )برونش( ایجاد می شود و فرد احساس 
تنگی نفس دارد. گاهی اگر مقدار زیادی از بزاق پشه 
وارد بدن شود و فرد نیز خیلی حساس باشد، واکنش 
بسیار شدید خواهد شد و موجب بروز مشکالتی مثل 
افت فشارخون و شوک آنافیالکتیک می شود که درمان 

اورژانس را می طلبد. 
: چه مراقبت هایی برای پیشگیری از گزش 

پشه ها مفید است؟
بهترین مراقبت برای کاهش گزیدگی پشه این است که 
هنگام خواب بدن با پارچه نازک و نخی پوشانده شود. 
در محیط هایی که پشه زیاد است می توان از پشه بند 
استفاده کرد. البته پشه بند طبی برتری دارد زیرا گاهی پشه 
از منافذ بین توری نیز عبور می کند. پشه بند طبی انواع 
 DEET معمولی است که آغشته به ماده شیمیایی به نام
است. این ماده در واقع روغنی است که در اشکال 
مختلف مانند اسپری نیز وجود دارد و اگر به پوست یا 
لباس پاشیده شود باعث فرار پشه می شود. خوشبختانه 
DEET کامال بی خطر و بدون عوارض جانبی است 
که می توان روی پوست همه افراد از جمله کودکان و 

خانم های باردار نیز استفاده کرد. فقط باید مراقب بود 
تا به چشم نرسد. این اسپری برای بچه های کوچک 
که مقاومت بدنی پایینی دارند، بسیار مفید است و حتی 

می توان در لباس آنها نیز استفاده کرد. 
یادتان باشد گزش در بچه های حساس که خود یا افراد 
خانواده شان زمینه آسم یا اگزما دارند، باید جدی تر تلقی 
شود زیرا پاسخ بدن به هر نوع آنتی ژن از جمله گزش 

حشرات شدیدتر است.
نکته جالب دیگر اینکه پشه نسبت به نور بنفش حساس 
است و جذب آن می شود. به همین دلیل از گذشته 
برای کاهش تجمع پشه ها در رستوران ها و کافه هایی 
که غذا در محیط باز سرو می شود، چراغ هایی بنفش 
همراه با میله هایی داغ نزدیک سقف تعبیه می شد که 

پشه ها هنگام نزدیک شدن به آن، نابود می شدند.
: بهترین اقدامات تسکین نیش پشه چیست؟
اگر پس از بیدار شدن از خواب متوجه گزیدگی پشه 
روی بدن شده اید، اولین اقدام، شستشوی پوست با 
آب مایل به خنک و صابون مالیم است تا بخشی از 
بزاق پشه از پوست پاک شود. بهتر است در پایان نیز 
پوست با آب  خنک آبکشی شود تا سرمای آب به 

تسکین ضایعات کمک کند. 
گزیدگی خفیف پشه به درمان خاصی نیاز ندارد اما 
اگر التهاب و خارش آزاردهنده و مستمر است، توصیه 
می شود یخ طی چند ثانیه روی ضایعات قرار گیرد تا 
التهاب کم شود. گرما تاثیر مشابه دارد و می توان از 

حرارت مالیم سشوار نیز استفاده کرد. 
در افرادی که با پوست چرب و عرق کرده مي خوابند، 
احتمال گزیدگی پشه بیشتر است زیرا پشه به پوست 
چرب بیشتر عالقه دارد. همچنین سبوم زیاد در مجرای 
گوش خارجی نیز باعث جذب بیشتر پشه می شود. 
دوش گرفتن قبل از خواب در کمتر گزیده شدن موثر 
است زیرا چربی و عرق روی پوست کاهش می یابد.
اشعه ماورای بنفش خورشید نیز در تسکین گزیدگی 
پشه موثر است و قرار گرفتن پوست در معرض نور 

خورشید از این جهت کمک کننده است.
اگر محل گزش همچنان آزاردهنده بود و با این روش ها 
بهبود نیافت، بهتر است با پزشک مشورت شود تا با 
توجه به وضعیت فرد، درمان های مناسب مانند 
آنتی هیستامین، پماد کورتون و... تجویز شود.

: گزیدگی با کنه نیز نسبتا شایع 
است، در این زمینه چه اقدام درمانی 

می توان انجام داد؟
متفاوت  درمان  کنه  مورد  در 
شاخکش  حشره  این  است. 
مودار  قسمت های  در  را 
مثل پوست سر وارد می کند 
و خون را می مکد. کنه به خون 
زیادی نیاز دارد و به راحتی 
جدا نمی شود. اگر کنه به زور 
کشیده شود، شاخک هایش 
در پوست می ماند و باعث 
واکنش و التهاب در پوست 
و سپس عفونت ثانویه می شود. 
به همین دلیل بهترین کار هنگام 
چسبیدن کنه به پوست، رساندن 
چند ثانیه گرمای زیاد مانند فلز داغ 
روی پشت کنه است تا شاخکش  را رها 
کند و بعد برداشته شود. معموال یک یا دو 
کنه بیشتر به پوست حمله نمی کند و مانند پشه با 

گزش زیاد و سطح وسیع نیست.
: خیلی از افراد در سفر و گردش با گزیدگی 
کک مواجه می شوند. چطور می توان از تکثیر آنها 

پیشگیری کرد؟ 
بهترین روش برای نابودی کک پس از بازگشت به 
منزل، شستشوی لباس ها و اتو کشیدن لباس های مرطوب 
به خصوص درز و چین لباس هاست. به این ترتیب 
کک ها بالفاصله از بین می روند. البته اگر امکان اتو 
کشیدن لباس ها نباشد، شستشو و پهن کردن لباس ها 
یکی- دو روز روی بند لباس در معرض نور خورشید 
نیز موثر است. البته این توصیه برای نابودی همه حشرات 
کاربرد دارد و مانع از رشد و تکثیر آنها در محیط منزل 

خواهد شد. 
: در مورد گزش زنبور چه مراقبت هایی 

الزم است؟
زنبور حشره ای است که گونه های مختلف آن در طبیعت 
زندگی می کنند. بعضی مانند زنبورهای عسل گزش مالیم 
دارند یا اصال گزش ندارند اما بعضی مانند زنبورهای 
قرمز عامل گزش شدید هستند. آنتی ژن زنبور مانند 
پشه است اما با مقدار بیشتر و قدرت سمیت باالتر؛ به 
همین دلیل پس از گزش گاهی تورم و التهاب شدید 
به جامی گذارد. البته در موارد نادر مانند گزیدگی پشه 
عامل اختالالت جدی است که نیاز به اقدام درمانی 
فوری برای کاهش زمینه عوارض را می طلبد. معموال 
در موارد خفیف مشکل خاصی فرد را تهدید نمی کند 
اما در صورتی که فرد از التهاب و خارش شدید یا 
احساس تنگی نفس رنج ببرد باید فوری به مرکز درمانی 

منتقل شود. 
: یکی از باورهای رایج بین مردم این است 
که برای بهبود گزیدگی زنبور باید محل آسیب دیده 

را فشار داد. این مساله حقیقت دارد؟
بعضی زنبورها هنگام گزش، نیش شان را در بدن میزبان 
جا می گذارند که گاهی باعث مرگ زنبور خواهد شد 
و سوراخ بسیار ریزی روی پوست دیده می شود. نیش 
زنبور عالوه بر بزاق مانند جسم خارجی روی پوست 
تاثیر دارد و مشکل  ساز است. در این حالت بهتر است 
قسمت گزش با کمی الکل آغشته شده و به آرامی با 
دو انگشت فشار داده شود تا نیش بیرون بیاید. این کار 

در روند بهبود بسیار کمک کننده است.
در موارد واکنش خفیف، استفاده از یخ برای تسکین 
التهاب مفید است اما اگر طی 2 تا 3 روز بهبود نیابد 
یا فرد از خارش و التهاب شدید رنج ببرد، بهتر است 
با پزشک مشورت شود. همچنین در بسیاری اوقات 
خارش مکرر پوست و انتقال آلودگی از ناخن باعث 
عفونت ثانویه ناشی از باکتری ها می شود. اگر عفونت 
وارد بدن شود پزشک تجویز آنتی بیوتیک و شستشوی 

موضع با محلول ضدعفونی را الزم می داند.
از  را  حشرات  گزش  می توان  چطور   :

بیماری های پوستی افتراق داد؟
گزیدگی حشرات با تظاهر ناگهانی روی پوست همراه 
بیدار شدن چنین  از  فرد صبح پس  است. معموال 
ضایعاتی را روی پوست می بیند. ضایعات معموال در 
یک مسیر روی پوست ظاهر می شوند که نشان از 
حرکت حشره دارد البته ممکن است تمام بدن درگیر 
شود. گزیدگی حشرات خارش دار است و فرد هنگام 
سفر و گردش یا تغییر فصل متوجه این مشکل می شود. 
به ندرت ممکن است ساکنان طبقات چهارم به بعد 
ساختمان با گزیدگی پشه مواجه شوند زیرا پشه بیش 

از 2 تا 3 متر پرواز نمی کند.

گزیدگی حشراتی مانند پشه، زنبور، کک، ساس و... جزو مشکالت رایج به خصوص در 
فصول گرم سال است. معموال کودکان نسبت به گزش حشرات آسیب پذیرتر هستند. 
خارش شدید مهم ترین دردسری است که در خواب شبانه و کیفیت زندگی فرد تاثیر 
می گذارد. پرسش یکی از خوانندگان »سالمت« موجب شد تا بیشتر با گزیدگی حشرات و 
اقدامات موثر در بهبود عالئم آن آشنا شویم: »خانمی 25 ساله هستم که از کودکی نسبت به گزش حشرات 
بسیار حساس بودم. همیشه در سفر و گردش از نیش پشه آزار می بینم. حتی در تابستان نیز با عالئم قرمزی 
و خارش مکرر پوست در منزل مواجه هستم. هیچ یک از اعضای خانواده این مشکل را ندارند. آیا این 
وضعیت ناشی از اختاللی در عملکرد بدن من است و نیاز به درمان خاصی دارد؟ البته بارها شنیده ام که 
خون بدن من شیرین تر از بقیه خانواده است که باعث جذب حشرات می شود. این موضوع درست است؟«

 مریم سادات 
کاظمی
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  دکتر شباهنگ جعفرنژاد
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

    دکتر سعید صانعی
پژوهشگر طب سنتی ایران

نگاه متخصص طب اورژانس

نگاه طب سنتی

 زنبورها، مورچه های آتشین، بعضی عنکبوت ها، رطیل  و عقرب 
از جمله جانورانی هستند که با نیش یا گزش می توانند عامل 
بروز مشکالتی برای انسان شوند. انسان همیشه با مساله گزش 
حشرات مواجه بوده و معموال در زندگی روزمره گزش انواع 
پشه، ساس، کنه و سوسک های تاولی جز موارد شایع هستند.
رطیل گونه ای از خانواده عنکبوتیان است که موهای زیادی 
روی بدنش را پوشانده است. موها جنبه دفاعی دارند و اگر 
این زائده های مو به طرف چشم انسان پرتاب شوند، می توانند 
به طور عمیق وارد ملتحمه و قرنیه شوند. حالت سمی ناشی 

از این موها به بررسی و درمان دقیق نیاز دارد. 
عمده فعالیت عقرب در شب است. بعضی از انواع عقرب ها 
حتی در اندازه کوچک، بسیار خطرناک هستند و زهر قابل  
توجهی دارند. گزش ناشی از عقرب های سمی می تواند عامل 

مرگ به خصوص در کودکان باشد. 
سوسک  تاول زا در اصطالح سنتی مازندران »بند« نامیده می شود. 
این حشره عامل بروز تاول  روی پوست می شود که ناشی از 
ماده ای به  نام کانتاریدین است که حین راه رفتن یا له شدن 
حشره روی پوست تماس پیدا می کند. این ماده ایجادکننده 
واکنش هایی روی پوست است که به تدریج زمینه ساز حساسیت 
تماسی و سپس زخم هایی می شود که با التهاب قابل توجه و 

حتی بروز عالئم سیستمیک نیز همراه است. 

لزوم توجه به عالئم حاد ناشی از گزش حشرات
در مورد عالئم کلی گزش حشرات باید به التهابات خفیف 
جلدی، قرمزی خفیف، ادم و خارش در محل گزش اشاره 
کرد. گاهی واکنش ها شدیدتر است و در بعضی افراد برحسب 
زمینه سرشتی، اختالالت سیستماتیک یا آنافیالکتیک ظاهر 
می شود. این اختالالت می تواند با بروز تهوع، استفراغ، اسهال 
و سردرد همراه باشد. در موارد نادرتری نیز ممکن است با 
درگیری سیستم قلبی و ریوی حتی موجب ایست قلبی شود. 
واکنش های آنافیالکتیک، نهایت آسیب ناشی از گزش است که 
میزان خطر آن با توجه به شرایط جسمانی بدن میزبان متفاوت 
خواهد بود و می تواند موارد خفیف تا شدید را در برگیرد. این 
واکنش ها حتی در گزش زنبور نیز در بعضی افراد دیده می شود. 
هنگام بروز واکنش های آنافیالکتیک، نهایت دقت باید توسط 
همراهان مصدوم و البته تیم درمانگر مبذول شود. در این شرایط 
تا زمان انتقال مصدوم به مرکز درمانی، برخی اقدامات باید 
فوری در محل حادثه برای مصدوم انجام گیرد. قرار دادن کیسه 
یخ روی موضع در بهبود ادم تاثیر دارد. آنتی هیستامین خوراکی 
و مسکن خفیف در تسکین ناراحتی فرد کمک کننده است اما 
بهتر است با مشورت پزشک مصرف شود. در صورت بروز 
عالئم شوک آنافیالکتیک و تظاهراتی مانند درگیری ریوی، 
قلبی، افت فشارخون و واکنش های گوارشی نباید در انتقال 
مصدوم به مرکز درمانی تردید کرد و بیمار باید هرچه سریع تر 
به مرکز درمانی منتقل شود تا درمان های دقیق و تخصصی 

تحت نظر پزشک تجویز شود. 

عقرب گزیدگی نیاز به اقدامات فوری درمان دارد 
در مورد گزش انواع حشرات روند برخورد با اقدامات اولیه 
و توجه به عالئم تهدید، یکسان است اما در مورد عقرب 
باید بسیار هوشیار بود. پس از نیش زدن عقرب، سم وارد 
بدن می شود. ابتدا تظاهرات سیستمیک با سوزش، درد شدید 
و بی حسی در ناحیه گزیدگی همراه است و سپس منجر به 
عالئم شدیدتر حتی اختالالت اعصاب مغزی و حرکتی، تاری 
چشم، گاهی تحریک آبریزش دهان یا اختالالت تنفسی، 
تحریک شبه پرش اندام ها و تشنج می شود. گزش عقرب و 
بروز چنین واکنش هایی نیاز به اقدام فوری در مرکز درمانی 
دارد و الزاما به درمان های معمول خالصه نمی شود. علت 
مرگ ناشی از عقرب گزیدگی نیز شوک قلبی یا شوک قلبی 

ریوی است که باید کامال مورد توجه باشد. 
واکسیناسیون کزاز نیز برای این مصدومان ضرورت دارد 
اما آنچه بسیار مهم است، اقدام فوری برای درمان قطعی 
و جلوگیری از پیشرفت سم در بدن و بروز اختالالت 

قلبی و تنفسی است. 
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه اگر گزیدگی ناشی از هر 
نوع حشره با تورم شدید در اندام همراه و دور تا دور 
اندام را فراگرفته باشد، ممکن است در خونرسانی اختالل 
ایجاد شود. در چنین مواردی نیز مراجعه سریع به مرکز 
درمانی و معاینه توسط متخصص در جلوگیری از عوارض 

خطرناک توصیه می شود.

نیش و گزش حشرات به دو نوع گرم و سرد تقسیم می شود. 
گزش جانوارانی مانند مار، زنبورهای قرمز و زنبور عسل، 
طبع گرم و بعضی دیگر مانند عقرب و رطیل، طبع سرد دارد. 
در زندگی روزمره نیش گرم مانند زنبور شایع تر است که 
خارش، سوزش و قرمزی ایجاد می کند. در این موارد اقدام 
در دسترس، استفاده از سرکه روی موضع آسیب دیده است. 
البته روغن بنفشه تاثیر بهتری دارد. همچنین خوردن خاکشیر، 
بارهنگ و سکنجبین در افرادی که مکرر دچار این گزیدگی های 
با طبع گرم شده اند، مفید است. رنگ کردن اطراف گزیدگی 
با رنگ آبی نیز به کاهش طبع گرم زهر کمک می کند. در 
صورت گزیدگی ناشی از جانوران با طبع سرد، استفاده از 
روغن سیاهدانه و نوشیدنی های با طبع گرم مانند شربت 

سیاهدانه توصیه می شود.

عالئم شوک آنافیالکتیک
 نیاز به مداخله اورژانسی 
در بیمارستان دارد

در طب سنتی
درمان گزیدگی باید 
متناسب با طبع زهر باشد
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تعریق زیاد و بوی عرق 

بزرگ ترین مشکل تابستان
می شود،  تابستان  از  صحبت  وقتی 
ناخودآگاه تصویر گرما و تعریق زیاد 
در ذهنمان تداعی می  شود. عرق کردن 
از جمله نقاط ضعف این فصل زیباست. 
نگرانی از خیس شدن و نیز شوره زدن لباس ها و حتی 
بوی بد بدن، تقریبا همیشه با ماست اما بوی بد عرق از 
کجا ناشی می شود و چگونه می توان آن  را محدود کرد؟ 
واقعیت این است که لک شدن و شوره زدن لباس در اثر 
عرق مسأله اصلی نیست بلکه مهم این است که با چه 

ترفندی بتوانیم بوی بد عرق را کنترل کنیم. 
جالب است بدانید بدن شما بدون اینکه متوجه باشید، 
روزی یک لیتر عرق از خود دفع می کند. غدد مترشحه 
عرق در تمام نواحی بدن از جمله پاها، دست ها، زیربغل، 
نیز کشاله های ران حضور دارند. درحقیقت  پیشانی و 
غدد مولد عرق به سیستم عصبی متصل هستند و معموال 
در پی استرس، اضطراب، فشارهای احساسی شدید و... 

فعال می شوند. 

فواید تعریق
تعریق فرایند بسیار مهمی برای بدن است. تعریق دمای 
نیز  و  حفظ  سانتی گراد  درجه   37 روی  ثابت  را  بدن 
مواد زائد برجامانده از سوخت وساز بدن را دفع می کند. 
درحقیقت زمانی که عرق از طریق روزنه های پوستی، 
از سطح بدن تبخیر می شود، گرمای اضافی بدن تخلیه 
مجموعه  و  پوست  حرارت  درجه  درنتیجه  و  می  شود 

بدن فروکش می کند. 

مکانیسم تعریق و بوی بد عرق 
دو نوع غدد عرق در الیه پوست وجود دارد. یک نوع غدد 
عرق آپوکرین است که مایعات را درون کیسه فولیکول 
مو ترشح می کند و از طریق آن سرانجام از روی پوست 
خارج می شود. نوع دیگر غده عرق، آکرین است که عرق 

را مستقیم روی سطح پوست ترشح می کند.
غدد آپوکرین در زیربغل، مجرای پستان، پرینه )ناحیه 
بین مقعد و دستگاه تناسلی(، در گوش و پلک ها مشاهده 
می شود در حالی که غدد آکرین به جز قسمت های فوق 

در تمام بدن وجود دارد. 
غدد آپوکرین مایعی شفاف و ضخیم ترشح می کنند، در 
حالی که غدد آکرین عرق نازک و آبکی خوبی را ترشح 
می کنند. این عرق از ترکیب بیشتر آب و کلرید سدیم 

است و طعم شور را به عرق منتقل می کند. 
غدد آپوکرین توسط آدرنالین هدایت می شوند، از این رو 
جنسی،  تحریک  استرس،  مواقع  در  آنها  ترشح  میزان 
اضطراب، درد و ترس افزایش می یابد. در مقابل، غدد 
آکرین در کنترل دما و خنک کردن بدن به همراه دفع 
مواد ناخواسته از طریق عرق فعالیت دارند. آنها همچنین 

در محافظت از پوست کمک می کنند. 
هرگاه گرمای اضافی در بدن وجود داشته باشد، غدد 
آکرین مایعی شفاف به نام عرق ترشح می کنند که سطح 
پوست را خنک می کند. غدد آکرین توسط مکانیسم های 
عصبی و همچنین هورمونی هدایت می شوند، بنابراین به 

عنوان عامل تنظیم دما در بدن عمل می کنند.
و  بو  معموال  ترشح می شود،  آکرین  از غدد  که  عرقی 
ترشح  آپوکرین  غدد  از  که  عرقی  اما  ندارد  رایحه ای 
می شود شیری رنگ است و در مجاورت با باکتری های 
موجود در سطح پوست، مولکول های بودار تولید می کند. 
به این ترتیب، این عرق نیست که بوی بد می دهد بلکه 
اختالط عرق با باکتری های موجود در سطح پوست به 

بوی بد آن ختم می  شود. 
به یاد داشته باشید حضور موها در ناحیه زیربغل و به 
عبارت دیگر عدم موزدایی از این قسمت، تعریق این 
این قسمت،  بدبوتر خواهد کرد زیرا موهای  ناحیه را 
به  دقیقا  باکتری ها هستند و  برای تجمع  بهترین مکان 
این  مرتب  موزدایی  از  که  توصیه می شود  دلیل  همین 

ناحیه غافل نشوید. 

چگونه بوی بد عرق را مهار کنیم؟
بسیاری از افراد زمانی که تقریبا کم عرق می کنند و به ویژه 
پنهان  از بوی بد عرق به تنگ می آیند، برای  زمانی که 
کردن این بو به دئودورانت ها متوسل می شوند. زمانی  که 
میزان تعریق متوسط است، استفاده از ضدتعریق ها، هم 
از عرق کردن جلوگیری می کند و هم از بوی بد عرق. 
البته به یاد داشته باشید دئودرانت  و ضدتعریق را باید 

روی پوست کامال تمیز و خشک استفاده کرد.
گاهی اوقات، به ویژه زمانی  که تعریق بیش از اندازه زیاد 
و غیرقابل کنترل است، دئودورانت و ضدتعریق جوابگو 
می شود  توصیه  ضدعرقی  مواقع  این  در  بود.  نخواهد 
البته  باشد.  هیدرات  هگزا  کلراید  آلومینیوم  حاوی  که 
تجویز این نوع ضدعرق حتما باید تحت نظر پزشک یا 

داروساز انجام گیرد. 

راهکارهایی برای جلوگیری از تعریق در 
تابستان

از  را  خود  پای  هنوز  وقتی  معموال  تابستان  فصل  در 
منزل بیرون نگذاشته اید، شروع به عرق کردن می کنید. 
این قضیه کامال طبیعی است چون تعریق از گرمای هوا 
ناشی می شود. این پدیده به بدن نیرویی تازه می بخشد 

و آن  را خنک می کند. 
با تعریق، دمای بدن در گرمای زیاد، ثابت باقی می ماند. 

عرق باعث خنک شدن پوست می شود و در ادامه، خونی 
که در مجموعه بدن جاری می شود، از طراوت بیشتری 

برخوردار است.

تغذیه مناسب
بعضی از مواد غذایی تولید عرق را افزایش می دهند و 

درنتیجه خودبه خود درجه حرارت بدن را باال می برند. 
الکل، ادویه جات و نیز کافئین که در چای و قهوه به 
سوی  از  هستند.  مواد  همین  از  می شود،  یافت  وفور 
دیگر، مصرف بعضی مواد غذایی مثل سیر، پیاز و ادویه 
کاری نیز عرق را بدبو می کند. توصیه می کنیم مصرف 
غذاهای چرب و شیرین که به سختی هضم می شوند را 

نیز به حداقل برسانید.

مصرف آب کافی
با تعریق، بدن آب زیادی از دست می دهد. معموال تحت 
تاثیر گرما و نیز فعالیت های جسمی، ممکن است روزانه 
بالغ بر 3 لیتر آب به شکل عرق از بدن دفع شود. به این 
ترتیب از آنجا که بدن آب قابل مالحظه ای را از دست 
می دهد، الزم است به اندازه الزم آب بنوشید. یادتان باشد 
کم آب خوردن، نه تنها کمکی به عرق نکردن نخواهد کرد، 
بلکه بدن شما را با کمبود شدید آب مواجه می کند، بنابراین 

از نوشیدن آب کافی در روز غافل نشوید. 
البته دقت کنید که مایعات مصرفی شما به دمای محیط 
رسیده باشند چون مایعات گرم یا سرد برعکس تعریق 

را افزایش می دهند.

رعایت کامل بهداشت
جهت جلوگیری از تعریق زیاد، الزم است بهداشت را به خوبی 
رعایت کنید. دوش گرفتن، بهترین روش برای نابودسازی 
بوی بد عرق است. زمانی که دوش می گیرید، گرد و خاک 
و نیز آلودگی هایی که به واسطه رطوبت تعریق روی پوست 
تجمع کرده اند، از بین می روند. از یک صابون مالیم استفاده 
کنید و روزی یک یا دوبار خود را با آن بشویید. بعد از 
دوش، بدن را کامال خشک کنید خصوصا مناطقی که بیشتر 
عرق می کنند و البته بعد از هر بار دوش گرفتن، لباس های 

زیر و روی تمیز بپوشید. 

دئودورانت ها یا ضدتعریق ها؟
را  عرق  بوی  دئودورانت ها  که  باشید  داشته  خاطر  به 
را  عرق  ترشح  آنکه ضدتعریق ها  حال  می کنند،  پنهان 
محدود خواهندکرد. با این حال، امروزه، ساختار بیشتر 

دئودورانت ها به شکلی است که هر دو کار را باهم انجام 
می دهند. یک تیر و دو نشان!

انتخاب یک روش موزدایی )اپیالسیون( مناسب
اولین و مهم ترین مرحله درجهت مهار تعریق ناحیه زیربغل، 
اپیالسیون کامل این منطقه است. موهای این قسمت رطوبت 
را حفظ می کنند و باعث می شوند این ناحیه همیشه خیس 
باشد. البته با اپیالسیون این ناحیه، تعریق آن پایان نمی یابد 
بلکه بوی این تعریق به شکل قابل مالحظه ای کنترل می شود. 

پوشیدن لباس های مناسب
برای جلوگیری از تعریق زیاد، لباس هایی انتخاب کنید که 
گرما را کمتر در خود نگه دارند. دور الیاف مصنوعی را 
خط قرمز بکشید. از پوشیدن لباس های ضخیم خودداری 
کنید. لباس هایی بپوشید که از الیاف طبیعی مثل کتان و 

نخ تشکیل شده  باشند. ترجیحا لباس های گشاد بپوشید.
در انتخاب رنگ لباس نیز دقت کنید. فراموش نکنید لباس های 
تیره رنگ، گرما را در خود نگه می دارند، بنابراین در طول 
روز لباس های روشن بپوشید و لباس های تیره یا مشکی 

را برای مهمانی های شبانه بگذارید.

ترفندهایی برای جلوگیری از تعریق پاها
دمپایی الانگشتی، کفش راحتی و کال دمپایی معمولی به 
پاهای شما امکان نفس کشیدن می دهند چون معموال در 
این نوع کفش ها پا کامال برهنه و در معرض هوا قرار دارد، 
اما اگر شما از افرادی هستید که به پوشیدن دمپایی عادت 
ندارید، پیشنهاد می کنیم کفشی انتخاب کنید که جنس ته 
آن از کربن باشد چون این ماده رطوبت و بو را به خوبی 
جذب می کند. بعد از دوش، با دقت پاها و الی انگشت ها 
را پودر تالک بزنید. پیشنهاد آخر اینکه داخل کفش ها را با 
یک داروی ضدقارچ پودرپاشی کنید تا از هرگونه شیوع 

قارچی جلوگیری شود. 
پیشنهاد ما به شما این است که به جای استفاده از 
اسپری ها و دئودورانت ها، از تالک کمک بگیرید 
چون این ماده به خوبی دمای پاها را ثابت نگه 

 می دارد و از گرم شدن آنها جلوگیری می کند.

کنترل استرس
گاهی اوقات استراحت کافی، بهترین راه برای 
جلوگیری از عرق است. درواقع، استرس و 
اضطراب در تعریق زیاد نقش چشمگیری دارند. 
پیشنهاد می کنیم برای کسب آرامش، طبق سلیقه 
و انتخاب خودتان به ورزش هایی مانند یوگا، 
سوفرولوژی، پیاده روی یا مدیتیشن روبیاورید. 

درصورت تعرق زیاد، چه سیاستی به 
کار ببندیم؟

اگر زیاد عرق می کنید و برای حل این مشکل 
تمام راه حل های ممکن را امتحان کردید و البته 
نتیجه ای نگرفتید، حتما با پزشک مشورت کنید، 
خصوصا اگر این تعریق ناگهان و در طول شب 
اتفاق می افتد و گاهی نیز با تب همراه است 
چون این احتمال وجود دارد که این شکل از 
تعریق بیانگر این باشد که شما بیماری خاصی 

دارید و باید تحت درمان قرار بگیرید.
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حضور موها در ناحیه زیربغل و به عبارت دیگر 
عدم موزدایی از این قسمت، تعریق این ناحیه 
را بدبوتر خواهد کردزیرا موهای این قسمت، 

بهترین مکان برای تجمع باکتری ها هستند و 
دقیقا به همین دلیل توصیه می شود از موزدایی 

مرتب این ناحیه غافل نشوید

 ترجمه: 
عفت 

عباسیان

عرق ماده ای بی رنگ و بی بو است که نقش 
اصلی آن تنظیم دمای بدن است. در پوست 
بدن انسان دو نوع غده عرق وجود دارد؛ 
غدد آکرین که روی پوست همه قسمت های 
بدن وجود دارد اما در کف دست و پاها 
و صورت بیشتر است. غدد آپوکرین در 
چین های بدن و ناحیه تناسلی وجود دارد 
که تعریق در این قسمت ها با کمی تغییر 
در بو و رنگ همراه است که در عملکرد 

هورمون ها موثر است.

تعریق کف دست و پا ربطی به 
گرما ندارد

تعریق منتشر در سطح بدن برای تنظیم دمای 
بدن اتفاق می افتد. این نوع تعریق مکانیسم 
طبیعی بدن است و در صورتی که خیلی 
زیاد باشد، آزمایش پرکاری تیروئید پیشنهاد 
می شود تا از عملکرد متابولیسم بدن اطمینان 
حاصل شود. اما نوعی از تعریق بیش از 
حد که باعث شکایت برخی افراد می شود، 
تعریق کف دست و پا یا »هایپرهیدروز« 
است که می تواند از حالت خفیف تا شدید 
)چکه کردن عرق از دست ها( را دربرگیرد.  
هایپرهیدروز تحت تاثیر گرمای بدن نیست 
بلکه سیستم پاراسمپاتیک در بروز آن نقش 
دارد. شرایطی مانند ترس، خجالت و هیجان 
عامل زمینه ساز آن است که پس از کسب 
آرامش، برطرف می شود. این نوع تعریق در 
اکثریت قریب به اتفاق افراد زمینه سرشتی 
دارد و هیچ بیماری زمینه ای عامل آن نیست.

برای کاهش تعریق دست و پا 
چه می توان کرد؟

هایپرهیدروز  برای   مختلفی  درمان های 
مطرح است که رفتاردرمانی برای کاهش 
است.  آن  مورد  اولین  هیجانی  حاالت 
توصیه  خوراکی  درمان های  ترجیحا 
دهان و چشم  با خشکی  زیرا  نمی شود 

همراه است.
کلرید  ترکیبات  موضعی  درمان   گاهی 
آلومینوم نیز توسط پزشک پیشنهاد می شود 
که در کنترل عرق طی 24 تا 48 ساعت 

تاثیر دارد.
نیز  پا  و  در کف دست  بوتاکس  تزریق 
می تواند تعریق را در دوره ای شش ماهه تا 
یک ساله کنترل کند. البته این کار باید توسط 
پزشک متخصص و باتجربه صورت گیرد.

از  یکی  نیز  سمپاتکتومی  جراحی  عمل 
روش های درمان است که گانگلیون های 
ریشه خلفی نخاع که در ترشح عرق تاثیر 
دارند، قطع می شود. البته این روش معموال 
توصیه نمی شود زیرا اکثر افرادی که تحت 
این عمل قرار می گیرند، به جای بهبود 
تعریق دست، دچار  هایپرهیدروز جبرانی 
در تنه می شوند که مشکل ساز است و در 
زندگی شخصی اختالل به  وجود می آورد.

بوی بد عرق ناشی از 
باکتری های پوست است

عرق ماده ای بی بو است. تغذیه می تواند در 
این زمینه تاثیر داشته باشد و خوردن سیر، 
بعضی از ادویه ها و سبزیجات می توانند 
شوند.  عرق  نامطبوع  بوی  زمینه ساز 
می شود  باعث  مرطوب  محیط  همچنین 
میکروب هایی که در سطح پوست وجود 
دارند، الیه شاخی پوست را تجزیه کنند و 
در نتیجه بوی بد ناشی از بقایای باکتری های 

در سطح پوست، متساعد شود.
به خصوص  پوست  روزانه  شستشوی 
و  پا  انگشتان  البالی  و  بدن  چین های 
سپس خشک کردن این قسمت ها باعث 
البته  می شود.  عرق  نامطبوع  بوی  رفع 
می توان از روش هایی برای کاهش میزان 
باکتری های سطح پوست استفاده کرد اما 
اگر فرد بهداشت را رعایت نکند، مشکل 
دوباره عود می کند. درواقع هیچ ضرورتی 
برای کاهش تعریق نیست بلکه فقط باید با 
رعایت نظافت مانع از فعالیت و باقی ماندن 

باکتری ها روی سطح پوست شد.

رعایت بهداشت موثرترین اقدام 
برای کاهش بوی بد عرق

نگاه  متخصص پوست
 دکتر مجتبی امیری

عضو هیات علمی دانشگاه

توصیه هایی برای کاهش بوی بد عرق

 مرتب دوش بگیرید؛ به ویژه بعد از اینکه فعالیت فیزیکی انجام می دهید. 
 برای پاکسازی عرق روزانه، از دستمال های مرطوب کننده استفاده کنید.

 به مناطقی که زیاد عرق می کنند پودر تالک بزنید. البته استفاده از پودر زاج برای ناحیه زیربغل واقعا 
معجزه می کند. 

 لباس های مناسب بپوشید. لباس هایی که متشکل از الیاف مصنوعی هستند را کنار بگذارید. از پوشیدن 
پارچه های ضخیم و جین اجتناب کنید و در عوض لباس هایی بپوشید که از الیاف طبیعی تشکیل شده باشند. 
 برای جلوگیری از تعریق پا، الزم است هنگام انتخاب نوع کفشتان دقیق باشید. از خرید و نیز پوشیدن 

کفش هایی که فضای داخلی کفش از الیاف مصنوعی ساخته شده  است، خودداری کنید. 
 کفش بیش از حد تنگ نپوشید و اغلب اوقات کفشتان را تعویض کنید. عدم تهویه مناسب، منجر به رشد 

باکتری ها و قارچ ها می شود. درحقیقت علت بوی بد پاها، حبس آنها در چنین فضایی است. 
 برای جلوگیری از تعریق، به راهکارهای طبیعی روبیاورید؛ زاج سفید، مالیدن نیمی از لیموترش روی 

پوست، حمام کردن با جوشانده برگ مریم گلی یا چای سیاه برای کنترل عرق و بوی بد بدن بسیار موثرند.

راهکارهای طبیعی مهار تعریق

برای جلوگیری از تعریق زیاد، درمان های طبیعی گاهی 
اوقات واقعا دست کمی از معجزه ندارند.

زاج: این ماده موثرترین دئودورانت طبیعی محسوب می شود. 
پودر آن  را الی انگشتان پا یا زیربغل بزنید. این ماده را می توانید 
از داروخانه ها یا عطاری ها تهیه کنید. البته فراموش نکنید که 

پوست را قبل از مصرف کامال پاک سازی کنید.
تالک: این ماده نیز عالج خوبی برای تعریق است. فقط 
کافی ا ست که آن  را یا داخل کفشتان بریزید یا روی پوست 

تمام قسمت های بدن بزنید.
جوش شیرین: این ماده که بی کربنات دوسود نیز نامیده 
می شود، عرق را جذب می کند و باکتری ها را از بین می برد. 
این ماده را می توانید زیربغل بزنید یا داخل کفش هایتان 

پودرپاشی کنید. 
برگ مریم گلی: این گیاه نیز در تنظیم عرق بسیار موثر است. 
برای این منظور جوشانده این گیاه بسیار مناسب است، اما 
اگر پاهایتان به شدت عرق می کند، می توانید از این جوشانده 

برای ماساژ پاها کمک بگیرید.



سبز زندگی کردن یعنی انتخاب آگاهانه شیوه زندگی 
که هم برای سالمت فرد خوب و مفید باشد، هم 
برای محیط زیست. سازمان جهانی بهداشت تخمین 
می زند، حدود 25درصد از بیماری هایی که ما به آنها 
مبتال می شویم، در محیط اطرافمان ریشه دارند که 

می توان آن را تغییر داد.

خشک و تر را جدا و بازیافت کنید
چرخه قوطی ها و بطری های پالستیکی یا شیشه ای 
با تمام شدن مصرف محتویات آنها قطع نمی شود، 
همین طور غذاها به رغم مصرف باز هم در محیط 
پیرامون ما به شکلی دیگر وجود دارند. با بازیافت 
غذاها یا همان پسماند تر و تبدیل آنها به کمپوست، 
می توان از پسماند های غذا یا قهوه و چای یا سایر 
محصوالت غذای کودی غنی و طبیعی به دست آورد.
تولید  برای  ارگانیک  مواد  تمام  از  می توان  تقریبا 
کمپوست استفاده کرد. کپه اولیه کمپوست نیازمند 
نسبت مناسبی از مواد غنی از کربن یا »قهوه ای« و 

مواد غنی از نیتروژن یا »سبز« است.
مواد قهوه ای به موادی مثل برگ خشک، نی و چوب 
خشک گویند و مواد سبز شامل مواد طبیعی با رنگ سبز 
و تازه مثل علف تازه و اغلب مواد زائد آشپزخانه هاست.
می تواند  قبیل  این  از  مختلف  مواد  کردن  مخلوط 
مواد  از  متفاوتی  با درصدهای  کودهای کمپوستی 

مغذی تولید کند.
گلدان سفالینی را در نظر بگیرید و آن را گوشه حیاط 
یا بالکن منزل قرار بدهید. هر بار که آب پسماند 
تر را گرفتید، آن را داخل گلدان بریزید و با کمی 
خاک یا برگ های باغچه روی آن را بپوشانید. برای 
است  بهتر  کمپوست،  تهیه  روند  به  دادن  سرعت 
گلدان را در محل آفتابگیر قرار دهید. درضمن بهتر 
نکنید  استفاده  مرغ  یا  گوشت  باقی مانده  از  است 
چون بوی آنها هنگام تجزیه آزاردهنده است. بعد 
از مدتی پسماندهای تر شما به خاکی سبک و غنی 

برای گلدان ها تبدیل می شوند.
این بازی دو سر برد است؛ هم مقدار و حجم پسماند شما 
کم شده و باری از دوش مدیریت شهری برداشته اید، 
هم بعد از مدتی خاکی خوب برای گلدان های خود 

خواهید داشت.

غذاهای طبیعی )ارگانیک( مصرف کنید
این نوع محصوالت شامل انواع میوه ها یا سبزی ها 
یا محصوالت دامی، بدون آنتی بیوتیک، هورمون های 
رشد یا انواع حشره کش ها هستند. این مواد از طریق 
آب به خاک هم سرایت می کنند و به این دلیل از 
آالینده های مهم هستند. کشاورزی یا دامپروری که 
یا  آنتی بیوتیک ها  یا  هورمون ها  از  استفاده  حداقل 
حشره کش ها را داشته باشد، می تواند آلودگی ها را 
کاهش دهد و به بهبود کیفیت خاک و آب کمک کند.
شواهد نشان داده اند، محصوالت کشاورزی و دامداری 
ارگانیک عناصر مغذی بیشتر و سمی کمتری هستند. 
پس آنها نه تنها برای محیط زیست، بلکه برای سالمت 

انسان هم بهترند.

از شیر آب بنوشید
آبی که از شیر می آید، از جمله آب های سالم است 
که اصول بهداشتی در آنها رعایت شده، درصورتی 
که روند تولید آب های معدنی در بطری های پالستیک 
باعث آلوده شدن آنها به مواد شیمیایی می شود. در 
بسیاری موارد پالستیک های مصرفی برای تولید این 
بطری ها از نوع عناصر دوستدار محیط زیست نیستند.
و  انرژی  بطری ها  این  تولید  برای  آن،  از  گذشته 
سوختی مصرف می شود که در نهایت محیط زیست 

را آلوده می کند.

برای پاکیزگی خانه از »مواد سبز« استفاده 
کنید

مواد پاک کننده سبز موادی هستند که عناصر شیمیایی 
در آنها به کار نرفته باشد. اغلب عناصر شیمیایی در مواد 
پاک کننده می  توانند بر هوای تنفسی تاثیر بگذارند یا 
باعث تحریک ریه ها، پوست یا چشم ها شوند. درواقع 
ماده اصلی در پاک کننده های دوست محیط زیست 
سرکه است که ضرر مواد شیمیایی پاک کننده را هم 
ندارد. برای اینکه خاصیت ضدعفونی کننده این ماده 
بیشتر شود و همچنین بوی تند سرکه در خانه نپیچد، 
به آن آب و پوست لیمو یا مرکبات دیگر اضافه  کنید.

گیاهان خانگی پرورش دهید
تا چند سال پیش کارشناسان بر این باور بودند که گیاهان 
آپارتمانی می توانند نقش موثری در کاهش ترکیبات آلی 
فرار، گروهی از ترکیبات شیمیایی که در پی سوزاندن 
چوب، زغال سنگ و بنزین به اتمسفر وارد می شوند، 
در محیط خانه دارند اما آزمایش های بیشتر این نقش 
را رد کرد. به گزارش پایگاه خبری دیلی میل به نقل از 
مایکل وارینگ، استاد مهندسی معماری و محیط زیست 
دانشگاه درکسل در فیالدلفیا، برای دستیابی به خاصیت 
پاک سازی و تصفیه هوایی برابر با باز کردن تعدادی 
پنجره، بین 10 تا 1000 گیاه –باتوجه به ابعاد و گونه 

آنها- در هر مترمربع نیاز است.
البته این به معنای آن نیست که گیاهان آپارتمانی هیچ 
فایده ای برای خانه های ما ندارند. نخست اینکه عمل 
فتوسنتز این گیاهان دی اکسید کربن را از هوا می گیرد 
و آن را به اکسیژن تبدیل می کند. از طرف دیگر اگرچه 
گیاهان آن تصفیه کننده های قهاری که پیش تر تصور 
می شد نیستند، روان شناسان هنوز بر نقش گیاهان سبز 
در بهبود وضعیت روانی افراد تاکید می کنند. به گفته 
این گروه از پزشکان، تنها نگاه کردن به برگ های 
سبز گیاهان به تقویت روحیه افراد کمک می کند و 
باعث بهبود وضعیت روانی و جسمی در آنها می شود.

دوچرخه سواری یا پیاده روی کنید
خودرو کمتر یعنی آلودگی کمتر. اگر بتوانید خودرو 
را کنار بگذارید و به جای آن پیاده یا با دوچرخه به 
مقصد بروید یا دست کم مسافتی کمتر را با خودرو 
طی کنید، هم به سالمت خودتان کمک کرده اید، هم 

به بهتر شدن محیط زیست تان.
تحرک بدنی حتی به میزان کم، به هر صورت، باعث 
کاهش فشار خون و کم شدن احتمال ابتال به دیابت 

یا چاقی می شود.
شیوه زندگی و شهرهای ما باید به طور بنیادین تغییر 
کند. در قدم اول باید بتوان در مراکز شهرها راحت 

پیاده روی و برای فضاهای سبز عمومی سرمایه گذاری 
کرد. باید کاری کرد که مردم از رفتن به محل کار خود 
به صورت پیاده یا سوار بر دوچرخه لذت ببرند. وسایل 
نقلیه عمومی مانند اتوبوس ها و قطارهای شهری باید 
خدمات هماهنگ و یکپارچه ارائه دهند، کمتر شلوغ 

باشند و زودتر افراد را به مقصد برسانند.
هرچند شیوع کرونا و کاهش تردد باعث بهتر شدن 
هوای کره زمین شده، کارشناسان بیم آن دارند که با 
تمام شدن همه گیری ملی و جهانی این ویروس، نوع 
بشر برای جبران این مدت، رو به مصرف بیش از 

اندازه سوخت های فسیلی بیاورد.

به خود وقت فراغت بدهید
کمتر کسی است که نداند، هرازگاهی کندن از روال 
روزمره زندگی و گذراندن چند ساعتی دور از هیاهوی 
جاری می تواند باعث آرامش، کاهش تنش و خواب 

بهتر شود.
کمی فاصله گرفتن از زندگی جاری، عالوه بر خوبی هایی 
که برای هر فرد دارد، برای محیط زیست هم مفید است. 
البته به دل طبیعت زدن و بهره گیری از فضای آرامبخشی 
که طبیعت برای افراد فراهم کرده، خود اصولی دارد. 
باید مراقب گیاهان باشید و کاری نکنید که به گیاهان 
گذشته از اینکه خودرو هستند یا کاشته شده اند، آسیبی 
وارد بیاید. محیط را آلوده نکنید. موضوع مهم دیگر 
به خصوص در فصل های گرم  امکان  تا حد  اینکه 

و خشک در محیط های طبیعی آتش روشن نکنید.

مصرف انرژی را کم کنید
مصرف برق و سوخت های فسیلی را که کمتر کنید، 
گازهای گلخانه ای کمتر تولید می شوند. اینها همان 
گازهای مسوول گرم شدن کره زمین و راه افتادن 
سیل های و خشکسالی ها هستند. برق دومین منبع تولید 

گازهای گلخانه ای در ایاالت متحده است.
اقدامات فردی هر چند جایگاه مهم خود را برای 
حفاظت از محیط زیست دارند، سیاست های کلی برای 
مهار مصرف یا جایگزین کردن انرژی ها و سوخت های 
سبز مانند نیروی باد یا خورشید به جای سوخت های 
آالینده ای مانند بنزین یا گازوئیل، قطعا مهم ترین اقدام 
برای بهبود سالمت افراد جامعه و محیط زیست است 

که باید از سوی دولت ها انجام شود.

بیشتر غذاهای با پایه گیاهی میل کنید
با مصرف بیشتر گیاهان و سبزیجات و خوردن کمتر 
گوشت می توان سالیانه از 11میلیون مرگ زودهنگام 
براثر بیماری های قلبی و دیابت در جهان پیشگیری کرد.
فائو، سازمان خواروبار و  به گزارش  این،  بر  عاله 

کشاورزی ملل متحد، دامداری از راه های گوناگون 
آب را آلوده می کند؛ مواد مغذی، شامل انواع ترکیبات 
نیتروژن و فسفر موجود در کودها یا مدفوع دام ها، 
آفت کش ها، رسوبات مختلف و عناصر ارگانیک نیازمند 
اکسیژن مانند گیاهان و مدفوع دام ها، میکرب های 
بیماری زا مانند ای.کولی، عناصر فلزی مانند سلنیوم و 
آلوده کننده های درحال افزایش مانند پس مانده داروها 
و هرمون ها و افزودنی های خوراکی، همه از عوامل 
آلوده کننده هستند که می توانند آب ها را  آلوده کنند. 

چه خوراکی های گیاهی بهتر هستند؟
گیاهان با برگ سبز مانند اسفناج می توانند سفره غذایی 
مانند خوموس و  ما را غنی کنند. غذاهای گیاهی 
کشک وبادمجان از جمله میان وعده های با پایه گیاهی 
هستند. غذاهای گیاهی فواید بسیاری دارند اما همه 

این نوع غذاها مفید نیستند.
فراوری شده،  نان های  و  پاستا  نان های سفید،  انواع 
از جمله مواد غذایی گیاهی با میزان کم مواد مغذی 
هستند که وجود نگهدارنده ها دلیل دیگری برای ناسالم 

بودن آنهاست. 
عالوه بر این، آبمیوه ها و... که به عنوان صبحانه میل 

می شوند حاوی مقدار زیادی قند هستند.

چه رژیم های غذایی  را باید امتحان کرد؟
اگر می خواهید برای شیوه زندگی بهتر رژیم غذایی را 
شروع کنید که غنی از فیبر و مواد مغذی باشد، چند رژیم 
در دسترس شماست که سال هاست توصیه می شود.
این رژیم ها اغلب رژیم های غذایی مدیترانه ای هستند 
یا رژیمی برای توقف فشار خون )دش( یا ترکیبی از 
این دو نوع رژیم. با کمک این رژیم ها می توانید فشار 
خون و کلسترول بد خون را مهار کنید و احتمال ابتال 
به دیابت را پایین بیاورید و به وزن مطلوب برسید.

اصول رژیم مدیترانه ای
فراوان بخورید: سبزیجات، میوه ها، آجیل، مغزها، 
حبوبات، سیبب زمینی، غالت کامل، نان ها، گیاهان، 
ادویه جات، ماهی، غذاهای دریایی و روغن زیتون 

خالص
تخم مرغ،  بخورید: گوشت طیور،  اعتدال  در حد 

پنیر و ماست
به ندرت بخورید: گوشت قرمز

قند،  با  شیرین شده  نوشیدنی های  نخورید:  ابدا 
گوشت های  افزوده،  قند های  حاوی  خوراکی های 
فراوری شده، غالت تصفیه شده، روغن های تصفیه شده 

و دیگر غذاهای فراوری شده

اما آنچه نباید در رژیم مدیترانه ای میل 
کنید

قندهای افزوده: نوشابه های گازدار، شیرینی ها، بستنی، 
شکر و بسیاری موارد دیگر

غالت فراوری شده: نان سفید، خمیر متشکل از گندم 
تصفیه شده و...

اسیدهای چرب حاوی ترانس: در مارگارین و انواع 
غذاهای فراوری شده یافت می شود.

روغن های تصفیه شده: روغن سویا، روغن کوینوال، 
روغن بذر کتان و برخی موارد دیگر

گوشت های فراوری شده: سوسیس های فراوری شده، 
سوسیس  هات داگ و...

غذاهای کامال فراوری شده: هر آنچه که برچسب 
»کم چرب یا رژیمی« داشته باشد یا به نظر برسد که 

در کارخانه تهیه شده. 
چنانچه تمایل دارید این ترکیبات مضر را از برنامه  
غذایی خود حذف کنید، پیش از خرید باید فهرست 

ترکیبات آن را بخوانید.

محیط زیست شماره هفتصدوپنجاه وهفت   چهارده تیـر نودونه14

یادداشت سبزقاب سبز

آتش سوزی مراتع پاوه جان ۳ »همیار طبیعت« را گرفت.  
»مختار خندانی«، عضو هیات موسس انجمن محیط زیستی ژیوای 

پاوه، »بالل امینی« و »یاسین کریمی« از اهالی شهرستان پاوه 
در جریان اطفای حریق این منطقه، جان خود را از دست دادند.

روحشان شاد و یادشان گرامی.

کوه هاي حیرت انگیز مریخي در چابهار استان سیستان و 
بلوچستان. این کوه ها به دلیل فرسایش خاك به مرور زمان شبیه 

سطح مریخ شده اند.

به گزارش اسکان نیوز، با وجود صورت جلسه رسمی و تاکید 
استاندار گلستان، مبنی بر توقف فعالیت کارخانه های استحصال 
ید »کانسارخزر« و »شورابه ید« پس از شکست دیواره پساب 

این کارخانه ها در تاالب اینچه که باعث آلودگی ۳50 هکتار از 
مراتع استان به »رادیوم« و »باریوم« شد، حاال خبرهای رسیده 
حکایت دارد که کارخانه »کانسارخزر« به طور پنهانی در حال 

ادامه فعالیت است.

خشک شدن تصادفی و داوطلبانه چند درخت جلوی یک پروژه 
ساختمانی در بلوارکشاورز تهران.

هشدار سبز

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور اعالم کرده، در 
سال گذشته 1100 مورد و در یک ماه گذشته حدود 300 مورد 
آتش سوزی داشته ایم و این آتش سوزی ها نشان می دهد، 
فاجعه بزرگی در حال وقوع است و متاسفانه هنوز تدابیر 

درستی اندیشیده نشده. 
یکی از عوامل این آتش سوزی ها، بی احتیاطی گردشگران، 

چوپانان، زنبورداران، کشاورزان و...  بوده است.
در یکی-دو ماه گذشته با توجه به گرما و خشکی هوا 
آتش سوزی در مناطق جنگلی ایران شدت گرفته و متاسفانه 

مردم و مسووالن هنوز نتوانسته اند آتش را مهار کنند.
کوه شب در ارتفاعات بندر خمیر هرمزگان، کوه های بخش 
جویم در استان فارس، ارتفاعات سد شاه قاسم یاسوج، 
منطقه حفاظت شده دنا، منطقه لوداب واقع در ارتفاعات 
روستای عزیزی یاسوج، منطقه سادات محمودی )میمند( 

و کوه تودج در منطقه مظفری فارس برخی از مناطقی هستند 
که طی چند روز  گذشته در آتش سوخته اند.

مظفر شیروانی، مشاور بین الملل جنگل ها و محیط زیست 
درباره اینکه آیا اطالعات ماهواره ای می تواند به کمک 
ایران بیاید، می گوید: »طبیعی است که این امکانات برای 
جلوگیری و مهار آتش سوزی ها بسیار مفید هستند اما 
بنا به دالیل مختلف از این اطالعات در کشور ما استفاده 
نمی شود. استفاده نکردن از اطالعات موجود مخصوصا 
در شرایط فعلی یکی از مشکالت بزرگ کشورهای در 

حال توسعه است.«
او ادامه می دهد: »عرصه های زاگرس از نظر زیست بوم 
بسیار ارزشمند هستند. هرچند جنگل در ایران به معنای 
واقعی جایگاه خود را پیدا نکرده بنابراین وقتی اهمیت 
جنگل ها درست درک نشده باشد، تا وقتی آتش نگرفته 

باشند، کسی به فکر پیشگیری نیست.«
او درمورد امکان جبران این ضایعات توضیح می دهد: 
»هرچند این آتش سوزی ها نوعی فاجعه زیست بوم است، 
بعد از آتش سوزی حاال شرایط الزم برای زادآوری در 
این عرصه های جنگلی بسیار مناسب شده و جنگل بانان 
می توانند با کاشت درخت های نورپسند یا پیشگام، مقدمات 
زادآوری را فراهم کنند. این زادآوری را همیشه داشته ایم 
اما باید پیش از بروز آتش سوزی به فکر پیشگیری باشیم.«

به نظر وی، بعد از آتش سوزی جنگل ها مشکل تازه شروع 
می شود. عرصه هایی که پوشش گیاهی خود را از دست 
داده اند، لخت و نسبت به سیل آسیب پذیر می شوند و 
فرسایش خاک در آنها افزایش پیدا می کند. گذشته از آن، 
آتش سوزی های بزرگ حجم زیادی گازهای خطرناک 
در جو زمین آزاد می کند و عالوه بر آلودگی هوای منطقه 

باعث باال رفتن گازهای گلخانه ای و بروز تغییرات آب 
و هوایی می شود.

برای  اصلی  طبیعی  علت   4 دارند  عقیده  کارشناسان 
آتش سوزی جنگل عبارتند از آذرخش، فوران آتشفشانی، 
جرقه در اثر فروافتادن صخره ها و احتراق خودبه خود. 
شعله های آتش سوزی در رگه های زغال سنگ در سرتاسر 
جهان سوزان می تواند مواد اشتعال پذیر در نزدیکی خود را به 
آتش بکشد. با وجود این بسیاری از آتش سوزی های جنگل 

در اثر عوامل انسانی مانند آتش سوزی عمدی، سیگارهای 
دورانداخته شده، جرقه ابزار و وسایل و همچنین قوس های 

الکتریکی خطوط انتقال نیرو پدید می آیند. 
زمین  و  انجام می شود  متناوب  مناطقی که کشت  در 
کشاورزی باید به سرعت برای کشت آماده شود. قطع 
درختان و سوزاندن زمین ارزان ترین راه برای آماده سازی 
زمین برای کشت است. در مناطق جنگلی که در اثر قطع 
درختان صاف شده ، احتمال آتش سوزی علف ها افزایش 
پیدا می کند و جاده های متروکه ای که در اثر قطع درختان 
به وجود آمده و گیاهان در آن رشد کرده اند مانند راهروی 

آتش عمل می کنند. 

با چند اقدام عملی هم به سالمت خودتان کمک کنید و هم به محیط زیست پایدار 

چگونه سبز زندگی کنید؟

تا 9 تیر 4 نفر از دوستداران و فعاالن محیط زیست که به کمک مهار آتش جنگل های زاگرس آمده بودند، جان خود را از دست داده اند

جنگل های ایران همچنان می سوزند
ده ها نقطه از عرصه های طبیعی زاگرس 

در استان های فارس، هرمزگان و 
کهگیلویه وبویراحمد دچار حریق شده است. 

برخی از این آتش سوزی ها مهار شده و 
بعضی همچنان در آتش می سوزد



عکس و مکث

قبل از مردن نمیریم

من آدم گوش دادن به خبرها نیستم. 
ترجیح می دهم گزیده خبرها را بخوانم. 
آن هم نه اخبار اقتصادی اما ناخواسته 
خیلی هم از این اخبار عقب نمی مانم؛ 
تاکسی، محل کار و حتی  مردم در 
مهمانی  ها درباره اقتصاد و باال رفتن 
قیمت ارز و طال تا مرغ و لبنیات صحبت 
می کنند و دغدغه هایشان را در صورتت 
می کوبند. جنس نگرانی هایشان اما یکی 
نیست، یکی غصه می خورد که چرا هفته 
پیش طالی مورد عالقه اش را نخریده و 
امروز باید گران تر بخرد، یکی حسرت 
نخریدن دالر و بی نصیب ماندن از سود 
چند میلیونی را می  خورد و دیگری 
درگیر است با عجز، با درماندگی و 
این فکر که با درآمد ثابت، با روند 
مخارج  تامین  و  قیمت ها  صعودی 

زندگی چه کند؟ 
این روزها بیشتر احساس می کنم دنیای 
بی اخالق و عجیبی داریم. بیشتر حس 
می کنم چقدر ما آدم ها تک بعدی و 
خودخواهیم. اگر نگاهی به اطرافتان 
بندازید، اگر کمی گوش کنید، متوجه 
می شوید که کمتر کسی از دل نگرانی اش 
برای قشر ضعیف تر جامعه می گوید. 
البالی حرف های کمتر کسی، کمی 

دغدغه برای دیگران هم هست. 
حتی اگر درون خودمان را کندوکاو 
کنیم، شاید متوجه بشویم که ما هم از 
همان آدم هاییم. همه شده ایم من، بچه 
من، خانواده من و نه  فقط هیچ یاری ای 
به کسی نمی رسانیم، اگر پای منافع مان 
در میان باشد، همه را زیر پا می گذاریم.  
آنهایی هم که خردک حس نیتی دارند،
قدمی برای کسی برنمی دارند چون 
نمی خواهند و نمی توانند ذره ای از سطح 
توقع شان کم و کمی از امکاناتشان را 
بهبود مختصر زندگی کسی  صرف 
کنند. ما دچار بیماری یخ زدگی قلب 
و زیاده خواهی شده ایم؛ بیماری ای که 
پاندمی اش خطرناک تر از کروناست. 
شاید بتوانیم از کرونا با ماسک و قرنطینه 
و محلول ضدعفونی جان سالم به در 
ببریم اما اگر دیر بجنبیم، این پاندمی 

روح همه مان را خواهد کشت.

حرف آخر

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

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

با نام شما منتشر شود.

 زهراسادات صفوی 

هر یک از ما در دوران کودکی داستان های زیادی شنیده ایم. قصه شنگول، 
منگول و حبه انگور، داستان دروغگویی چوپان دروغگو، داستان فداکاری 
ریزعلی خواجوی و ده ها داستان دیگر. سال ها بعد با داستان های دیگری 

هم آشنا شدیم. 
داستان جوانمردی مرحوم غالمرضا تختی، قصه روی مین رفتن جوان های 

این مرزو بوم و صدها داستان دیگر.
در اتاق درمان من  هر روز و هر روز مراجعانم داستان زندگی خود را 
از نقطه نظری خاص روایت می کنند و نکته جالب اینجاست که گاهی 
رویدادی یکسان را کامال متفاوت تفسیر می کنند. چند روز قبل پدری 
دیدم که تولد فرزند برای او به معنای تولد یک موجود وبال بود، وبالی 

برای همه عمر. 
مادری را دیدم که رشد و موفقیت و دور شدن فرزند برایش به معنای 
اتمام دنیا بود. مردی را دیدم که بعد از اینکه خانواده به اجبار او را به 
کمپ ترک اعتیاد فرستادند، با خودش و خانواده اش برای همیشه قهر 
کرد و صدها جای بدنش را با تیغ برید، زخم روی زخم.... این قسمت 

تلخ ماجرا بود.
من پدری را دیدم که بعد از اینکه تنها پسر جوانش را در کوهنوردی 
امن سازی  به  بود  کرده  شروع  افسردگی  مدتی  از  پس  داد،  دست  از 
محل های خطرناک کوهنوردی با کار گذاشتن زنجیر و محافظ در جاهای 
صعب العبور کوه. زنی را دیدم که شوهرش او را می فروخت ولی آن زن 
به دلیل عشق به فرزندش ایستاد، دانشگاه رفت، کار کرد و به زندگی اش 

معنایی دوباره بخشید. 
چقدر شنیدن این داستان های رهایی بخش امیددهنده است. داستان می تواند 
جادوانه کننده زندگی بشر باشد. مثل ریزعلی خواجوی؛ درست است که 
به رحمت ایزدی پیوست و داستان شجاعت و فداکاری اش از کتاب ها 

حذف شد، نام او در یادها همواره زنده خواهد ماند.
وقتی به دقت به زاویه دید و نحوه برداشت از زندگی می نگریم، اینگونه به 
نظر می رسد که داستان زندگی انسان فقط توالی یکسری رویداد و حادثه 
نیست، اینکه چگونه به این رخدادها بنگریم و چطور درک و تفسیرشان 

کنیم، تاثیر عمیقی بر معنای زندگی مان خواهد گذاشت.
انگار ما آدم ها نه تنها نویسنده داستان زندگی مان هستیم بلکه با تغییر 
نحوه روایت خود می توانیم به زندگیمان معنا و مفهومی متفاوت بدهیم 
و با ویرایش و تصحیح، حتی وقتی که حقایق غیرقابل انکار دست و 

پایمان را بسته اند، جهانی را از نو بسازیم.
برگردیم به شنگول و منگول؛ تفسیر ما از داستان شنگول و منگول هم 
می تواند بی اعتمادی به دیگری باشد و هم لزوم مراقبت از یکدیگر را 
یادمان دهد. همانطور که اهلی کردن گل شازده کوچولو برای یکی به معنای 
عشق و مراقبت لحظه به لحظه است و برای کسی دیگر داس و اسید.

البته نباید فراموش کنیم که انسان قابلیت سوءاستفاده از هر چیزی دارد. 
هیتلر و گوبلز با خلق داستان برتری نژادی هزاران هزار انسان را مسحور 
کام مرگ کشاندند همان  به  را  انسان  هزار  و هزاران  کردند  خودشان 
کاری که القاعده و داعش و همه افراط گراها دقیقا از آن پیروی می کنند.
و این همان قدرت داستان سرایی است، قدرتی که می تواند جهانی را 
تغییر دهد. بیهوده نیست که بسیاری از تمدن ها راه گسترش نفوذ فرهنگی 
خود را در ارائه داستان های خود به شکلی جذاب و دلفریب یافته اند. 

کودک ایرانی شاید غیرممکن باشد داستان رابین هود را نشنیده و ندیده 
باشد ولی داستان کامال واقعی یعقوب لیث صفاری را احتماال نشنیده است.
اگر از دید اجتماعی خارج و به تاثیر فردی داستان ها در زندگی خود 
بپردازیم، خواهیم دید که تغییر در نگرش گاهی اثر شگرفی بر جسم و 

روان انسان می گذارد. 
یکی از راه های تغییر در زاویه دید کمک گرفتن از روان درمانی است. 
در اینجا منظور من توجیه اشتباهات )یا به عبارتی ماست مالی کردن!( و 
فقط آرامش کاذب دادن به مراجع نیست بلکه روان درمانگر می تواند به 
مراجع برای رهایی از قید و بندهای زائد و پذیرش بی ثباتی های زندگی 
انسان است( و در کنار آن کمک به  )که جزو جدانشدنی زندگی هر 

ایجاد باوری مسوول و سازنده در زندگی کمک کند.
انسان می تواند در اوج رفاه و آسایش در ناخشنودی مفرط به سر ببرد 
ولی چنانچه به اهمیت داستان زندگی اش پی ببرد، می تواند در اوج ناکامی 
و سختی همچون ققنوس )باز هم یک داستان( از خاکستر ظلمت بر 

آسمان روشنایی پرواز کند.
داستان زندگی تان زیبا.

نقش داستان سرایی بر روان انسان ها

از هیجان هایی است که وجود آن  خشم یکی 
اگر  زیرا  است  ضروری  انسان  شخصیت  در 
ستم  مورد  می شود،  تعرضی  ما  به  که  زمانی 
واقع می شویم، عزت نفسمان خدشه دار می شود 
نشویم،  خشمگین  می شویم،  گرفته  نادیده  و 
و  نداریم  دوست  را  خود  که  می دهیم  نشان 
ابراز  نحوه  اما  نیستیم  قائل  ارزشی  برای خود 

اهمیت دارد.  و کنترل خشم بسیار 
مدیریت خشم از جنبه های مختلفی قابل بررسی 
است. آنچه در این باره اهمیت دارد، نحوه ابراز 
آن است؛ ابراز خشم می تواند سالم یا آسیب زا 
بودن  آسیب زا  علت  به  مطلب  این  در  باشد. 

خشم و نحوه مدیریت آن می پردازم. 
باشد  درونی  می تواند  هیجان  این  بروز  دلیل 
فرزندپروری  کودکی،  دوران  آسیب های  مانند 
نادرست والدین، عزت نفس کم و افسردگی. 
مانند  دالیلی  به  و  بیرونی  آن  علت  هم  گاهی 
اعتیاد  خانوادگی،  مشکالت  اقتصادی،  مسائل 

و... یا به صورت طبیعی است.
افکار، تجربه ها و رفتارهای ما در شکل گیری و 
ابراز خشم به صورت منفی بسیار اثرگذار هستند. 

مختلف  زمینه های  در  فردی  که  زمانی  مثال 
احساس ناتوانی کند،  بدبین یا بی اعتماد باشد، 
خواب کافی نداشته باشد، خلق پایین داشته باشد 
و نتواند به اندازه کافی با دیگران صمیمی شود، 
احساس  درون خود  را  زیاد خشم  احتمال  به 
خواهد کرد و نحوه ابراز خشمش آسیب زا، به 
شکل پرخاشگری، فریاد زدن، تحقیر، توهین، 
بی احترامی، سکوت، قهر کردن، کنایه زدن و... 

بود.  خواهد 
عصبانیتمان  باعث  مساله ای  که  زمانی  اگر 
با آرامش  با طرف مقابل محترمانه و  می شود، 
صحبت کنیم و حقوق خود و دیگری را با او 
مان  به شیوه ای سالم خشم  بگذاریم،  میان  در 

را ابراز کرده ایم. 
که  مساله ای  با  مواجهه  در  مختلف  افراد  البته 
باعث خشمگین شدنشان می شود، به شیوه های 
بنابراین خوب است که  مختلف عمل می کنند 
ما  که  نمی کند  تعیین  می دهد  رخ  آنچه  بدانیم 
چگونه عصبانی شویم بلکه اغلب ویژگی های 
شخصیتی و برداشت ما از وقایع در این زمینه 

است.  تعیین کننده 

موثر تکنیک های 
ترک  مانند  تکنیک هایی  رفتاری:  تکنيک های 
مکان وقوع خشم، تنفس عمیق، شمارش اعداد به 
صورت معکوس، نوشیدن یک لیوان آب، شناسایی 
موقعیت های برانگیزاننده خشم و یادداشت آنها 
و... در کاهش پرخاشگری های فیزیکی، کالمی 

و حتی غیرکالمی موثرند.
تکنيک های شناختی: افزایش خودباوری، اعتماد 
به نفس، مهارت جرأت مندی، مهارت حل مساله، 
دیدگاه  از  مسائل  دیدن  و  همدلی  خوش بینی، 
دیگران و حق دادن به افراد دیگر و... از موارد 

این تکنیک هستند.
تکنيک های هيجانی: تصویرسازی ذهنی و تصور 
اینکه در یک موقعیت دشوار قرار گرفته اید و به 
صورت مناسب، با مذاکره و صلح آمیز خشم خود را 
تخلیه می کنید از جمله تکنیک های هیجانی هستند.
می توانیم  بهتر  زمانی  که  است  این  مهم  نکته 
به  ابتدا  که  دهیم  انجام  را  رفتاری  تکنیک های 
شناخت برسیم و بعد در سطح هیجانی بتوانیم 
مسائل ذهنی خود را برطرف کرده و خشممان 

را تخلیه کنیم.

مهــار دیـو خشــم 

کالم نو

من شاد بودن را مي آموزم
تالش  در  ما  همه  است.  بودن  شاد  کارها  دشوارترین  از  یکي  امروزه 
هستیم با شیوه هاي گوناگون بتوانیم شادتر باشیم و رضایت بیشتري از 
زندگي داشته باشیم اما شاد بودن احساسي است که عالوه بر شرایط 
الزم، نیازمند مهارت است و چه خوب است که ما به عنوان والدین، 
مربي یا معلم، این مهارت را از کودکي به فرزندانمان بیاموزیم تا بتوانند 

در مراحل مختلف زندگي از شادي بیشتري برخوردار باشند. 
کتاب »من شاد بودن را می آموزم« حاوي ایده های متعددي برای معلمان 
و والدین است تا به کودکان خردسال کمک کنند، سفرشان به سوی 
کارگیری  به  حاصل  کتاب  این  کنند.  آغاز  بهتر  را  کیفیت  و  موفقیت 
همزمان و درخور توجه رویکردهای تئوری انتخاب و واقعیت درمانی 
دکتر ویلیام گلسر است و گروهي از معلمان که به نظریه تئوري انتخاب 
عالقه مند هستند و این نظریه را به 
شکلی موفقیت آمیز به کار گرفته اند. 
کار  کتاب  کتاب،  این  که  آنجا  از 
و  ساده   تمرین هایي  شامل  است، 
کاربردي است که مي تواند انگیزه اي 
براي کودکان باشد تا براي ارضاي 
نیازهاي خود رفتارهاي اثربخش تر 
و انتخاب هاي مسووالنه تري داشته 
رابرت  نوشته  کتاب  این  باشند. 
سالو و الري سالو، ترجمه فهیمه 
سایه  نشر  توسط  و  حبشي زاده 
چاپ  به  صفحه   20 در  سخن 

رسیده است.

معرفی کتاب

زندگی مثبت
 دکتر محمدجواد پرورش
روان پزشک و روا ن درمانگر

15فکر مثبت

 بهاره نوروزی
روان شناس و عضو انجمن روان شناسی ایران 

شماره هفتصدوپنجاه وهفت   چهارده تیـر نودونه

مهارت زندگی مثبت

حدود 90 درصد از جمعیت بزرگساالن در سراسر 
جهان والدین هستند و این به معنای رویارویی با 
چالش هایی مانند مشکالت مربوط به خواب، غذا 
خوردن، شروع مدرسه، مشکالت رفتاری، احترام، 
مسوولیت پذیری، اعتماد به نفس، انتخاب های خوب 
و تاب آوری در مقابل عوامل استرس زاست اما جای 
نگرانی نیست زیرا وجود تکنیک های فرزندپروری 

مثبت یاری دهنده خواهد بود. 
فرزندپروری مثبت، رابطه مستمر والدین و فرزندان 
است که شامل پرورش و مراقبت، تدریس، رهبری، 
برقراری ارتباط و توانمندسازی و تامین نیازهای کودک 
و تالش برای رشد و پیشرفت کامل او می شود. 
فرزندپروری مثبت از اولین روزهای زندگی یک 
کودک و حتی از لحظه ای که فرد متوجه می شود 

والد شده، آغاز می شود. 
تحقیقات نشان می دهند والدین مثبت موجب افزایش 
خودکارآمدی،  کودکان،  عاطفی  ابراز  عزت نفس، 
قدرت  و  اجتماعی  مهارت های  تعلق،  احساس 
تصمیم گیری در کودکان می شوند اما بهتر است قبل 
از ارائه تکنیک های فرزندپروری مثبت، منظور از 
»والدین« را بدانیم. در حالی که بسیاری از تحقیقات 
بر نقش مادران متمرکز هستند، در حقیقت بهزیستی 
روانی و اجتماعی کودکان تحت تاثیر همه افراد درگیر 
در تربیت آنهاست. چنین مراقبانی ممکن است والدین 
بیولوژیکی و فرزندخواندگی، والدین مجرد، والدین 
ناپدری، خواهر و برادرهای بزرگ تر و سایر اقوام باشند 
که نقش مهمی در زندگی کودک دارند. این افراد رابطه 
مداوم با کودک دارند و حضور آنها بر سالمت و رفاه 
کودک تاثیر می گذارد و عالقه مند به بهزیستی کودک 
هستند. برای فرزندپروری مثبت، تکنیک های کاربردی 

وجود دارد که به ترتیب زیر هستند: 
 با کودک خود به عنوان یک شنونده فعال و بدون 

استفاده از انتقاد یا طعنه ارتباط برقرار کنید.
 از ارتباطات باز استفاده کنید که کودک را قادر به 

حل مشکالت از طریق گفت وگو کند.
 با تشویق او به جستجوی ایمن دنیا و امتحان 
کردن موقعیت های جدید از استقالل و فردیت او 

حمایت کنید.
 به عنوان معلم خوب با راهنمایی فرزندتان بکوشید 
انواع فرصت های ارزشمند یادگیری را فراهم کنید.

 با تقویت نقاط قوت، عالیق و قابلیت های فرزندتان، 
رشد سالم را در او فراهم کنید.

 مرزها و انتظارات واضحی داشته باشید و از شیوه های 
نظم و انضباط مثبت، مؤثر و غیرخشن استفاده کنید.
 با برگزاری جلسات منظم خانوادگی و نظارت بر 

فعالیت ها به روش مناسب، به فرزندتان توجه کنید.
 کودک خود را از استفاده بیش از حد از فناوری 

)رایانه ها، تلفن های هوشمند، بازی های 
ویدئویی و تلویزیون( محافظت کرده و 
او را با ارائه مثال های واضح از رفتارهای 

آنالین ناامن، آگاه کنید.

 از منابع مناسب معلمان، مشاوران، کتاب  ها و 
کارگاه ها کمک بگیرید.

 همیشه پدر و مادری با عشق بی قید و شرط 
بیاموزید  فرزند خود  به  ترتیب  این  به  باشید و 
دارای  یا  کند  اشتباه  راه  این  در  اینکه  از  فارغ 
خصوصیاتی باشد که با شما متفاوت است، او را 

دوست خواهید داشت.
 در شرایط سخت و دشوار با او همدردی کنید و در 
مورد احساسات تان و راه حل های موجود صحبت کنید.
 برای رفتار خوب از تقویت کننده ها و انگیزش های 

مثبت استفاده کنید.
بیاموزید؛  مهارت جدید  یا  با هم سرگرمی   
فعالیت های  یا  بسازید  شیء  یک  بپزید،  کیک 
خارج از منزل مانند شنا، پیاده روی و پیک نیک 

داشته باشید.
 positivepsychology.com :منبع

 ترجمه: سارا حق بین
فرزندپروری مثبت

می گوید: »درخانه مردم کار می کردم و 
از اینکه منبع درآمدی داشتم، خوشحال 
بودم اما کم کم توانم را از دست دادم، 
حالم خوب نبود. به پزشک مراجعه 
کردم و تشخیص دادند که به سرطان 

لنفوم مبتال هستم.«
ماه   ۴ از  دوره  دو  حاال  خانم  این 
شیمی درمانی را انجام داده اما به دلیل 
را  درمان  نمی تواند  مادی  مشکالت 
بیماری  هم  همسرش  دهد.  ادامه 
کبدی و درآمد اندکی دارد. دخترش، 
یارانه خودش و ۴ فرزندش را برای 
پرداخت اجاره خانه آنها می دهد اما باز 
هم از عهده پرداخت هزینه داروی 750 
هزار تومانی که به دلیل انتشار سلول های 
سرطانی به ریه و قارچی شدن محل 
زخم ها حتما باید تهیه شود، برنمی آیند. 
یک  نه،  نفر  یک  هست؟  حواست 
خانواده عذاب می کشند و با کمک 
نقدی من و تو می توانند روزگار بهتری 
داشته باشند. همین امروز می توانی برای 
زنده ماندن خودت اقدام کنی. کافی 
است وجه نقد را به کارت بانک پارسیان 
با شماره 6221-0610-8001-0756 
امدادگران  خیریه  موسسه  نام  به 
عاشورا واریز کنی و با شماره تلفن 
75983000 )داخلی2( یا  شماره همراه 
09198012677 تماس بگیری. این 
بیمار با کد 22839 در موسسه امدادگران 

عاشورا شناخته می شود.
نشانی: بزرگراه رسالت، غرب به شرق، 
بین 16 متری دوم و کرمان، جنب بوستان 

اقاقیا، ساختمان امدادگران عاشورا

ستون آخر

ما نسبت به یکدیگر مسوول هستیم؛ باید ماسک بزنیم و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنیم



افرادی در 6 قاره از هم اکنون واکسن های 
نامزد شده برای کرونا را دریافت کرده اند و با 
شروع بررسی ها بزرگتر مسابقه برای ساخت 
واکسنی برای کووید-۱۹ به دور نهایی اش در 

تابستان وارد می شود.
به  گزارش آسوشیتدپرس پژوهشگران چینی 
و بریتانیایی از قبل آزمایش واکسن هایشان را 
از مرزهایشان فراتر برده اند، و در حال آزمایش 
بالقوه شان در کشورهای دیگر  واکسن های 
مانند برزیل و امارات هستند، چرا که شمار 
عفونت های جدید در کشورهای خودشان کمتر 
از آن حدی است که بتوان کارآیی واکسن در 

آنها آزمایش است. 
بزرگترین  انجام  آماده  اکنون  آمریکا 
کارآزمایی های برای واکسن کرونا می شود، 
۳۰۰۰۰ نفر یک واکسن کرونای تولید شده 
با حمایت دولت را در ماه ژوئیه )تیر ماه( را 
دریافت خواهند کرد و یک ماه بعد ۳۰۰۰۰ نفر 
دیگر واکسن بریتانیایی را دریافت خواهند کرد.
این افراد دریافت کننده واکسن احتماال میان 

آمریکاییان و داوطلبانی از کشورهای دیگر مانند 
برزیل و آفریقای جنوبی تقسیم خواهند شد.

آمدن  دست  به  می گویند  کارشناسان 
موفقیت های متعدد در بخش های متعدد جهان 

برای این واکسن ها ضروری است.
دکتر آنتونی فاوچی مدیر انستیتوهای ملی 
بهداشت در این باره می گوید: »این مسابقه ای 
برای رسیدن به مقام اول نیست. هدف این 
است که هر تعداد که ممکن است واکسن های 

تایید شده، ایمن و موثر به دست آورد.«
کارشناسان واکسن می گویند زمان آن فرا رسیده 
است که انتظارات عمومی در این مورد را تنظیم 
کرد. بسیاری از دانشمندان می گویند انتظار 
ندارند که واکسن کرونا به اندازه واکسن های 

دیگری مانند واکسن سرخک موثر باشد.
دکتر درو وایزمن، از دانشگاه پنسیلوانیا می گوید: 
»اگر بهترین واکسن کرونا فقط ۵۰ درصد موثر 

باشد، از نظر من واکسنی عالی است.«
از طرف دیگر باید در نظر داشت که روند 
تولید و توزیع واکسن زمان بر است و در ابتدا 

برخی از افراد پرخطر مانند کارکنان بخش های 
ضروری واکسن را دریافت می کنند و بقیه افراد 
در صفی طوالنی به انتظار بمانند. واکسن ها به 
بدن آموزش می دهند میکروب مهاجم را به 
سرعت شناسایی و با آن مقابله کند. حدود ۱۵ 
واکسن تجربی کووید-۱۹ در مراحل گوناگون 

بررسی های انسانی در سراسر جهان هستند.
با وجود اینکه تضمینی وجود ندارد که هیچکدام 
از واکسن ها در نهایت تایید شوند- اما پیش 
بردن ۳ نوع متفاوت واکسن به مراحل نهایی 
احتمال موفقیت را بیشتر می کند، به خصوص 

که دانشمندان نمی دانند واکنش ایمنی به این 
واکسن ها چقدر قوی خواهد بود.

تنها چین است که واکسن های »غیر فعال شده« 
را که با رشد دادن ویروس  های کرونا و کشتن 
آنها به دست می آید، را دارد آزمایش می کند.

واکسن هایی که شرکت های چینی سینوواک 
این  از  می برند  کار  به  سینوفارم  و  بیوتک 
تکنولوژی قدیمی استفاده می کنند که نیاز به 
آزمایش  با امنیت باال برای تولید دارد، اما روشی 
از واکسن های  قابل اطمینان است و برخی 
فلج اطفال هم به این روش ساخته می شوند. 
اغلب واکسن های دیگر از کل ویروس ساخته 
نمی شوند، بلکه از یک بخش کلیدی- یعنی 
پروتئین »گل میخی« ساخته می شوند که از سطح 
ویروس بیرون می زند و به تهاجم ویروس به 
سلول انسان کمک می کند. واکسن های پیشگام 
در این رده از تکنولوژی های جدید استفاده 
می کنند که باعث می شود تولید واکسن  سریع تر 
انجام شود، اما اثربخشی این شیوه جدید هنوز 

در انسان ها ثابت نشده است.

دوربين سالمت

آزمایش واکسن 
کرونای آکسفورد 

در بریتانیا، برزیل و 
آفریقای جنوبی

دانشگاه آکسفورد کارآزمایی 
بالقوه خود  واکسن  انسانی 
بر ضدویروس کرونا را در 
و  جنوبی  آفریقای  بریتانیا، 

برزیل ادامه می دهد.
به گزارش گاردین، نخستین 
دانشگاه  واکسن  کارآزمایی 
آکسفورد در آفریقای جنوبی 
روز چهارشنبه ۴ تیر آغاز شد. 
در  عفونت  موارد  شمار 
آفریقای جنوبی همچنان در 
حال افزایش است و نگرانی 
امکانات  کمبود  درباره 
باال  بیماران  برای  درمانی 

گرفته است.
دانشگاه  در  پژوهشگران 
فدرال سائوپائولو در برزیل 
تجویز  چهارشنبه  روز  نیز 
همین واکسن تجربی را به 

داوطلبان شروع کردند. 

برزیل از این لحاظ به عنوان 
واکسن  این  آزمایش  محل 
ویروس  که  شده  انتخاب 
حال  در  آن  در  سرعت  به 

انتشار است.  
برزیل اکنون از لحاظ شمار 
تلفات در  موارد عفونت و 
رده دوم پس از آمریکا قرار 
شمار  که  به طوری  دارد، 
بیش  آن  در  عفونت  موارد 
شمار  و  نفر  ۱/۱میلیون  از 
 ۵۲ به  آن  در  جان باختگان 

هزار مورد رسیده است.
آکسفورد  دانشگاه  واکسن 
شرکت  همکاری  با  که 
آسترازنکا  داروسازی 
از  یکی  شده،  ساخته 
واکسن ها  امیدبخش ترین 
احتمالی  واکسن های  میان 
در  پژوهشگران  که  است 

حال آزمایش آن هستند.
جنوبی  آفریقای  کارآزمایی 
 ۱۸ داوطلب  هزار   ۲ روی 
تا 6۵ ساله از جمله بیماران 
آزمایش  مثبت  اچ  آی وی 
برای  افراد  این  و  می شود 
۱۲ ماه پس از واکسیناسیون 
تا  بود  خواهند  نظر  تحت 
معلوم شود این واکسن تا چه 
حد آنها را در برابر کووید-۱۹ 

محافظت خواهد کرد.
 ChAdOx۱ این واکسن که
همچنین  و   ۱۹-nCoV
می شود،  نامیده   AZ۱۲۲۲
دانشگاه  وسیله  به  ابتدا 
و  شد  ساخته  آکسفورد 
اکنون شرکت آسترازنکا نیز 
در تولید آن مشارکت دارد.
بیش از ۴ هزار نفر در بریتانیا 
این واکسن را دریافت کرده اند 
و ۱۰ هزار نفر نیز قرار است 

به این تعداد افزوده شوند.
یک بررسی بزرگ تر با همین 
واکسن که بیش از ۳۰ هزار 
نفر را در برمی گیرد، نیز قرار 

است در آمریکا شروع شود.

تازه ها

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

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

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

یک بررسی جدید در اروپا شواهد بیشتری 
درباره ارتباط میان کمبود ویتامینD و دچار 
شدن به بیماری شدیدتر کووید-۱۹ به دست 

داده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه پژوهشگران کالج 
ترینیتی در دوبلین در ایرلند و دانشگاه لیورپول در 
بریتانیا ۱۱۷ کشور که شمار بیماران کووید-۱۹ 
در آنها ۱۵۰ مورد یا بیشتر بود، بررسی کردند 
تا معلوم شود ویروس بر جمعیت های متفاوت 
چه آثاری می گذارد. این پژوهشگران داده های 
مربوط افراد 6۵ ساله و باالتر، تراکم جمعیت هر 
کشور، عرض جغرافیایی پایتخت و میزان های 

آلودگی هوا را گردآوری کردند.
یافته های آنها که در مجله پزشکی بریتانیا منتشر 

شده، نشان داد درصد افراد سالمند در هر کشور 
قطعا با میزان مرگ ومیر کووید-۱۹ ارتباط دارد، 
به طوری که به ازای هر یک درصد افزایش در 
جمعیت 6۵ ساله و بیشتر، افزایشی ۱۳ درصدی 
در میزان مرگ ومیر رخ داده بود. یک عامل 

دیگر موثر بر میزان مرگ  ومیر عرض جغرافیایی 
کشور بود، به طوری که حتی پس از در نظر 
گرفتن تاثیر سن به ازای هر درجه شمالی تر 
بودن کشور باالی عرض جغرافیایی ۲۸ درجه 

میزان مرگ ومیر ۵ درصد افزایش می یافت.
عرض  این  در  پژوهشگران،  این  گفته  به 
جغرافیایی مقدار کافی پرتوهای ماورای بنفش 
نوع B که در نور خورشید یافت می شود و با 
تابش به پوست باعث حفظ میزان طبیعی ویتامین 
D در ماه های زمستان،  بهار می شود، دریافت 
نمی کنند. تراکم جمعیت ارتباط معناداری با میزان 
مرگ ومیر نداشت، میزان آلودگی هوا در کمال 
تعجب با میزان کمتر مرگ ومیر ارتباط داشت.
این پژوهشگران به بسیاری از بررسی های پیشین 

 D اشاره می کنند که نشان می دهند ویتامین
نقش سودمندی در سالمت دارد و همچنین 
ممکن است نقشی در تقویت پاسخ ایمنی بدن 
و مهار التهاب داشته باشد. بررسی های قبلی 
هم رابطه میان کمبود ویتامین D و بیماری 
شدید کووید-۱۹ را نشان داده اند. گرچه این 
رابطه هنوز به طور قطعی ثابت نشده ، این 
پژوهشگران مصرف روزانه مکمل ویتامین D به 
میزان ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ واحد بین المللی )۲۰ تا ۲۵ 
میکروگرم( را برای حفظ میزان طبیعی ویتامین 
D در خون به خصوص در افرادی که بیشتر 
در معرض کمبود این ویتامین هستند، از جمله 
افراد با پوست تیره تر و افرادی که مدت زیادی 

درون فضاهای بسته هستند، توصیه می کنند.

نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد یک 
داروی ۲هزار ساله ممکن است به درمان موارد 
شدید بیماری کووید-۱۹ ناشی از ویروس 

کرونا کمک کند.
به گزارش همشهری آنالین به نقل از هلث دی 
نیوز، این دارو به نام کلشی سین یک داروی 
ضدالتهابی است که به صورت قرص مصرف 
می شود. کلشی سین از مدت ها پیش برای درمان 
نقرس، نوعی التهاب مفصل ناشی از زیادی اسید 
اوریک خون، به صورت قرص تجویز شده 
و سابقه مصرف آن به به قرن ها پیش مربوط 
می شود. این دارو  ابتدا از گل سورنجان یا گل 
حسرت به دست آمد. پزشکان از کلشی سین 
برای درمان پریکاردیت، التهاب کیسه غشایی 

اطراف قلب، هم استفاده می کنند.
اکنون گروهی از پژوهشگران یونانی در مقاله ای 
 JAMA Network  Open که در مجله
منتشر کرده اند، می گویند یک کارآزمایی بالینی 
کوچک نشان می دهد کلشی سین ممکن است 
در درمان موارد شدید کووید-۱۹ سودمند باشد.
یونانی  بیمار   ۱۰۵ شامل  کارآزمایی  این 
بستری شده به علت کووید-۱۹ در ماه آوریل 

می شد. نیمی از این بیماران عالوه بر دریافت 
داروهای آنتی بیوتیکی و ضدویروس استاندارد 
)البته به جز رمدسیویر(، برای ۳ هفته روزانه 

کلشی سین دریافت کردند.
دکتر سپیریدون دفترئوس، متخصص قلب در 
بیمارستان اتیکون در شهر آتیکی در یونا و 
سرپرست این پژوهش می گوید: »این نتایج 
قابل توجه  بالینی  سودمندی  »نشان دهنده 
کلشی سین در بیمارستان بستری شده به علت 
کووید-۱۹ است.« به گفته این پژوهشگران، 
در حالی که وضعیت ۷ بیمار از ۵۰ بیماری که 
کلشی سین دریافت نمی کردند، از لحاظ بالینی 
بدتر شد، در ۵۵ بیماری که کلشی سین دریافت 
کرده بوند، فقط یک بیمار دچار زوال بالینی شد.
گروهی از پزشکان آمریکایی در مقاله ای تفسیری 
در همین شماره مجله گرچه پذیرفتند این بررسی 
محدودیت هایی دارد، کارگروه یونانی را به 
خاطر نشان دادن تاثیربخشی احتمالی دارویی 

قدیمی ستودند.
دکتر امیر ربانی، متخصص قلب در دانشگاه 
کالیفرنیا در لس آنجلس و همکارانش در این 
مقاله تفسیری تاکید کردند شمار بیماران در 

این بررسی کمتر از آن است که بتواند نظر 
قاطعی درباره تجویز معمول کلشی سین در 

بیماران کووید-۱۹ داد.
اما به گفته آنها، اثر برخی شاخص های خونی 
کارکرد قلب در بررسی پژوهشگران یونانی 
نشان می دهد اثر ضدالتهابی و ضدلخته خونی 
کلشی سین می تواند آسیب قلبی-عروقی ناشی 

از کووید-۱۹ را کاهش دهد.
کلشی سین برای پیشگیری از بیماری های قلبی 
مانند پریکاردیت و سایر عوارض التهابی به 

کار رفته است.
هم اکنون نیز کارآزمایی بالینی بزرگ تری در 
آمریکا و کانادا برای آزمایش توانایی کلشی سین 

در جلوگیری از دچار شدن بیماران پرخطر 
کووید-۱۹ به وضعیت شدید و بستری شدن 

در حال انجام است.
کلشی سین نسبت به داروهای دیگری که برای 
کووید-۱۹ آزمایش شده اند، امتیازاتی دارد؛ 
داروهای  از  بسیاری  برخالف  کلشی سین 
داخل وریدی  یا  تزریقی  طور  به  که  دیگر 
قرص خوراکی  به شکل  می شوند،  تجویز 
تجویز می شود و ارزان قیمت است. این دارو 
بدن  طوالنی مدت  مصرف  سابقه  همچنین 

عارضه برای درمان نقرس را دارد.
همچنین یک بررسی اخیر نشان داده تجویز 
دوز پایین کلشی سین به افرادی که اخیرا دچار 
حمله قلبی شده اند، کمک می کند. در بیمارانی 
که یک قرص کلشی سین مصرف کرده بودند، 
خطر دچار به عوارض قلبی بیشتری یا سکته 
مغزی در طول دو سال بعدی کاهش یافته بود.
آسیب قلبی یک مشکل شایع در افرادی است 
که دچار بیماری شدید کووید-۱۹ هستند و 
علت این آسیب احتماال تا حدی به واکنش 
شدید دستگاه ایمنی در این بیماران است که 

»توفان سایتوکاینی« نام دارد.

یک بررسی جدید نشان می دهد موش هایی که 
برای مصرف خوراکی در بازارها و رستوران های 
آسیای جنوب شرقی عرضه می شوند، حامل 

چند نوع ویروس کرونا هستند.
گونه های  اینکه  با  ایندیپندنت،  گزارش  به 
ویروس های کرونا در جوندگان با ویروس  
کرونا عامل همه گیری جهانی فعلی متفاوت 
هستند، پژوهشگران می گویند یافته هایشان 
خطرات انتقال شمار زیادی از حیوانات در 
همراه هم در فضاهای محصور در تجارت 

حیوانات وحشی را برجسته می کند.
در  دانشمندان  با همکاری  که  بررسی  این 
ویتنام و آمریکا انجام شد، نشان داد نسبت 
آزمایش مثبت برای ویروس کرونا با در انتقال 
حیوانات زنده از مزارع به بازارها و رستوران ها 

افزایش می یابد.

به گفته این دانشمندان، این نتایج نشان می دهد 
موش ها حین نقل و انتقال با ویروس های کرونا 
آلوده می شوند، آمیزش گونه های متعدد ویروس 
کرونا در این حیوانات خطری حداکثری برای 

مصرف کنندگان نهایی ایجاد می  کند.
موش ها یک منبع پروئینی رایج در بخش هایی از 
آسیا هستند و برخی از جوامع به عنوان منبع ارزان 

گوشت از آنها استفاده می کنند. سال هاست که 
دانشمندان درباره دادوستد حیوانات وحشی- از 
جمله بازارهای فروش حیوانات زنده- به عنوان 
محلی برای ظهور بیماری های عفونی مانند 

ویروس های کرونا هشدار داده اند.
گرچه منشاء همه گیر کووید-۱۹ هنوز دقیقا 
روشن نیست،  کارشناسان تصور می کنند 
این بیماری از خفاش ها شروع شده و از 
طریق یک حیوان واسطه احتماال پانگولین 
)پولک پوست، نوعی مورچه خوار پولک  دار( 
به انسان رسیده باشد. نتایج این بررسی که 
پیش از داوری کارشناسان مستقل در مجله 
bioRxiv منتشر شده  6 ویروس کرونای 
شناخته شده را در نمونه های به دست آمده 
از ۳ ایالت جنوبی ویتنام در سال های ۲۰۱۳ 

تا ۲۰۱۴ یافت.

میزان مثبت شدن نمونه ها در طول زنجیره 
عرضه از مزارع تا رستوران ها افزایش یافته و 
از حدود 6 درصد به ۵6 درصد رسیده بود.
انجام  موش ها  روی  بررسی  این  گرچه 
یافته هایشان  می گویند  پژوهشگران  شده، 
ممکن است درباره سایر حیوانات وحشی 
فروخته شده مانند پانگولین ها هم صادق است. 
پانگولین که بیشترین قاچاق حیوانات  میان 
پستانداران مربوط به آن است، هم به خاطر 
گوشتش که غذایی لذیذ شمرده می شود و هم 
استفاده از پولک هایش در داروهای سنتی در 

شرق آسیا بسیار مورد توجه است. 
ویتنام در حال بررسی برای ممنوع کردن دادوستد 
و مصرف حیوانات وحشی است و چین نیز 
هفته گذشته اجزای بدن پانگولین را از فهرست 

داروهای سنتی این کشور خارج کرد.

سرنوشت واکسن کرونا ممکن است در تابستان معین شود

شواهد بیشتر درباره نقش کمبود ویتامین D در شدت بیماری کرونا

نتایج امیدبخش ابتدایی یک داروی قدیمی درمان کرونا

ویروس کرونا و حیوانات: پای موش ها هم به میان آمد

افراد درون حائل های پالستیکی در کالیفرنیای آمریکا ورزش می کنند. 
AFP   

افسران پلیس ماسک زده با اسکوتر در میدان اصلی شهر میالن ایتالیا 
گشت می زنند. 

EPA   

آزمایش دستور العمل های بهداشتی برای مراسم عروسی در باندونگ اندونزی 
ZUMA   

دکتر کارول نجد دختر وزیر رسانه لبنان برای درمان بیماران کرونایی لبنانی 
به امارات می رود. 

AFP   

برج ایفل در پاریس پس از رفع قرنطینه کرونا بازگشایی می شود. 
AFP   

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

 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
 نشانی: تهران، ولیعصر، خیابان رضاییان، پالک ۸  صندوق پستی: ۱۴۱۴۵-۵۵۷

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

 ویرایش: منصوره قدمی  پشتیبانی فنی: اکرم سمنانی
    مشترکین،    روابط عمومی،     سازمان آگهی ها:     ۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳

   تحریریه: ۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳ 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

معاینه رایگان پزشکی در زاغه ای در شهر بمبئی هند 
AP   

نقشه سالمت

شیب تند کرونا 
در استان البرز؛ ۳۸۸ 

نفر بستری شدند/
خبرگزاری مهر

کرونا ۴۰۰ نفر از 
کادر درمانی فارس را 

مبتال کرد/ایسنا
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