
باید و نبایدهای 
کـرونـا

هر یک از ما در این دوران همه گیری کرونا ممکن 
است خواه ناخواه در تماس نزدیک با کسانی قرار 
گیریم که بعدا معلوم می شود، آزمایش  کرونایشان 
مثبت است. پرسش این است که در این موارد چه 

باید کرد؟ آیا باید فوری آزمایش کرونا داد تا معلوم 
شود شما هم دارای عفونت هستید؟ ... صفحه4

»سکته مغزی« سومین عامل فوت پس از 
سرطان ها و حمله  قلبی است که در مورد خانم ها 

اولین عامل فوت حتی پیش از سرطان پستان 
محسوب می شود. از آنجا که بروز سکته مغزی 
معموال با ناتوانی جدی همراه است... صفحه11

یکی از بهترین راه های گرم کردن بدن در روزهای 
سرد پاییزی و زمستانی، تغییر دادن الگوی غذایی 
روزانه است. از آنجایی که روزهای سرد امسال 
با شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان همراه 
بوده، بهتر است که برنامه غذایی را به گونه ای 
در نظر بگیرید که خوراکی های مناسب برای 

تقویت سیستم ایمنی بدن و افزایش دمای بدن را 
به صورت روزانه مصرف کنید... صفحه7

زندگی کردن همراه با بیماری های مزمن مانند 
پسوریازیس در وضعیت همه گیری جهانی 
کروناویروس به مساله ای چالش برانگیز و 

استرس زا تبدیل شده است... صفحه13

باید و نبایدهای 
مـاسـک

شش ماهی است که از زمان توصیه سازمان های 
بهداشتی به ماسک زدن برای پیشگیری از گسترش 
کرونا می گذرداما هنوز سردرگمی و اختالف نظر 
زیادی درباره ماسک ها وجود دارد. خوشبختانه 
کارشناسان امروزه چیزهای بیشتری درباره تاثیر 
ماسک زدن در محافظت شما و اطرافیانتان در 

برابر ویروس کرونا می دانند... صفحه5

چگونه به کودکی که دچار 
اختالل وسواس جبری است 

کمک کنیم؟

کودکان وسواسی!

به مناسبت 29 اکتبر )8 آبان(؛ 
روز جهانی »سکته مغزی«

همه در معرض 
»سکته مغزی« 

هستیم!

مغذی ترین غذاهای گرم کننده 
ما در فصل پاییز و زمستان

از زنجبیل تا موز

به بهانه 29  اکتبر روز 
جهانی پسوریازیس

راهنمای کووید19  
برای افراد مبتال به 

پسوریازیس

نقش والدین در زندگی بسیار سخت و مهم است اما 
باید اعتراف کنیم این نقش زمانی  که فرزندشان دچار 

وسواس می شود، به مراتب سخت تر و دشوارتر 
می شود. تصور کنید کودکی دارید که به شدت 

خمیردندان را فشار می دهد، به این امید که به قسمت 
میانی و تمیز خمیردندان برسد، یا مثال یک سوال را 10 
تا 20 بار می پرسد تا خیالش راحت شود. آیا تابه حال 

به این فکر کرده اید که در صورت داشتن چنین 
کودکی، باید چه رفتاری در پیش بگیرید؟... صفحه6

مشکالت اضطراب و افسردگی 
دانش آموزان در دوره کرونا

تغییرات زیاد کرونا 
در زندگی روزمره 

کودکان و نوجوانان
زمان بیماری همه گیر کرونا، تغییرات زیادی در 

زندگی روزمره کودکان و نوجوانان ایجاد شده و 
برخی دانش آموزان بهتر از دیگران با یادگیری و 

آموزش مجازی سازگار شده اند... صفحه3
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تاکید متخصصان حوزه غذا درمورد 
حجم باالی ضایعات غذایی کشور

کاهش ضایعات
 ناامنی غذایی را 
به تاخیر می اندازد!

 صفحه8

سوداگری با قندخون 
بیماران دیابتی
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موجب نایاب شدن دارو شده است... صفحه2

گزارش »سالمت« درباره کمبود انسولین قلمی در کشورگزارش »سالمت« درباره کمبود انسولین قلمی در کشور

»انسولین نایاب شده و پیدا نمی شود«؛ این حرف بسیاری از بیماران 
دیابتی است که باید این دارو را مصرف کنند ولی آن را پیدا نمی کنند. 
به گفته آنها، مشکل کمبود انسولین از خردادماه شدت گرفته اما اتفاق 
بدی که در حال حاضر رخ داده این است که تحریم و عدم توزیع دارو 

موجب نایاب شدن دارو شده است... صفحه2

»انسولین نایاب شده و پیدا نمی شود«؛ این حرف بسیاری از بیماران 
دیابتی است که باید این دارو را مصرف کنند ولی آن را پیدا نمی کنند. 
به گفته آنها، مشکل کمبود انسولین از خردادماه شدت گرفته اما اتفاق 
بدی که در حال حاضر رخ داده این است که تحریم و عدم توزیع دارو 

موجب نایاب شدن دارو شده است... صفحه2

»انسولین نایاب شده و پیدا نمی شود«؛ این حرف بسیاری از بیماران 
دیابتی است که باید این دارو را مصرف کنند ولی آن را پیدا نمی کنند. 
به گفته آنها، مشکل کمبود انسولین از خردادماه شدت گرفته اما اتفاق 
بدی که در حال حاضر رخ داده این است که تحریم و عدم توزیع دارو 

موجب نایاب شدن دارو شده است... صفحه2

»انسولین نایاب شده و پیدا نمی شود«؛ این حرف بسیاری از بیماران 
دیابتی است که باید این دارو را مصرف کنند ولی آن را پیدا نمی کنند. 
به گفته آنها، مشکل کمبود انسولین از خردادماه شدت گرفته اما اتفاق 
بدی که در حال حاضر رخ داده این است که تحریم و عدم توزیع دارو 

موجب نایاب شدن دارو شده است... صفحه2

»انسولین نایاب شده و پیدا نمی شود«؛ این حرف بسیاری از بیماران 
دیابتی است که باید این دارو را مصرف کنند ولی آن را پیدا نمی کنند. 
به گفته آنها، مشکل کمبود انسولین از خردادماه شدت گرفته اما اتفاق 
بدی که در حال حاضر رخ داده این است که تحریم و عدم توزیع دارو 

موجب نایاب شدن دارو شده است... صفحه2

سوداگری با قندخون 
بیماران دیابتی



شماره هفتصدوهفتاد   سه آبان نودونه2 سالمت در ایران  و جهان

و  شده  نایاب  »انسولین 
حرف  این  نمی شود«؛  پیدا 
دیابتی  بیماران  از  بسیاری 
را  دارو  این  باید  که  است 
مصرف کنند ولی آن را پیدا نمی کنند. به گفته 
آنها، مشکل کمبود انسولین از خردادماه شدت 
گرفته اما اتفاق بدی که در حال حاضر رخ 
داده این است که تحریم و عدم توزیع دارو 

موجب نایاب شدن دارو شده است.
به گزارش »سالمت«، بر اساس آمارها، نزدیک 
مبتال  دیابت  بیماری  به  ایرانی  میلیون   5 به 
هستند که از این تعداد بیش از 600 هزار نفر 
اما مدتی  کنند  انسولین مصرف  باید روزانه 
است که نوع پرمصرف انسولین؛ یعنی همان 
انسولین قلمی در کشور کمیاب و حتی نایاب 
شده و قیمت آن افزایش چند برابری داشته 
است، به این معنا که دارو به نرخ دولتی در 

داروخانه ها پیدا نمی شود.

قاچاق معکوس و تحریم، عامالن 
اصلی کمبود

مقامات مسوول علت اصلی کمبود را تحریم و 
قاچاق معکوس دارو می دانند. قاچاق معکوس 
به این معنا که واردکننده با دریافت ارز دولتی 
انسولین وارد می کند و سپس دارو از کشور 
به  آن  هم  می شود،  خارج  قاچاق  به صورت 
قیمت بسیار باالتر. از این  رو، امروز تحریم و 
قاچاق معکوس چنگ بر گلوی بیماران دیابتی 
انداخته و برخی از آنها را که باید روزی 4 
قلم انسولین تزریق کنند، در وضعیت نامعلومی 

قرار داده است.
البته وزارت بهداشت اعالم کرده همه بیماران 
نیازمند انسولین بر اساس سهمیه تجویزی پزشک 
و با ارائه کد ملی می توانند داروی خود را از 
نبود  اما  کنند  منتخب دریافت  داروخانه های 
دارو در داروخانه آنها را مستأصل کرده است.
کمبود  اصلی  علت  برخی  اما  تحریم  کنار   
می دانند.  دارو  معکوس  قاچاق  را  انسولین 
و  غذا  سازمان  جهانپور، سخنگوی  کیانوش 
دارو در این باره می گوید: »علت اصلی کمبود 
مربوط به اختالف قیمت بسیار باالی انسولین 
داخل ایران با کشورهای همسایه است که موجب 
شده افراد غیربیمار به انسولین دسترسی پیدا 
کرده و با توجه اختالف قیمت، آن را به خارج 

از کشور قاچاق کنند.«
محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد 
سالمت اتاق بازرگانی تهران  هم با اشاره به 
اینکه امسال بیش از 1/5 برابر نیاز کشور انسولین 
هیچ  نباید  ساله  هر  روال  طبق  و  شده  وارد 
کمبودی وجود داشته باشد، می گوید: »متأسفانه 
انسولین های واردشده مجدد از کشور خارج 
راه های  از  دارو  به عبارت  دیگر،  و  می شود 

غیرقانونی از کشور قاچاق می شود.«
البته برخی همچنان مشکل تحریم و تبادالت 
ارزی را عامل اصلی کمبودها می دانند. برای مثال 

1 ماه پیش مسوول توزیع دارو در داروخانه های 
سازمان غذا و دارو اعالم کرد انسولین فقط 
در 500 داروخانه تهران توزیع خواهد شد و 

دلیل آن  هم تحریم و مشکالت ارزی است.
حاال که سودجویانی از باال و پایین رفتن قندخون 
بیماران به منفعت می رسند، سوال این است که 
چطور چنین پدیده ای رخ داده و بیماران باید 

گریبان چه کسی را بگیرند؟

قیمت 150 هزار تومان هر قلم انسولین
ریحانه که یک بیمار مبتال به دیابت است این 
همه وجود  با  را  دارو  کمبود  مشکل  روزها 
درک می کند. او در پاسخ به این سوال که از 
چه زمانی کمبود انسولین قلمی شروع شده، 
می گوید: »بیش از یک سال است که من و 
همه بیماران دیابتی نوع یک با کمبود انسولین 
روبرو هستیم اما تا چند ماه پیش می توانستیم 
پس از مراجعه به 2 تا 3 داروخانه انسولین 
مورد نیاز خود را تهیه کنیم ولی امروز حتی 
با مراجعه به 15 داروخانه هم موفق به خرید 

دارو نمی شویم.«
وی اضافه می کند: »اگر انسولین را هم پیدا کنیم 
به دلیل میزان مشخص مصرف، امکان تأمین 
همه نیاز خود را نداریم؛ مثال برخی بیماران 
به 12 عدد انسولین در ماه نیاز دارند که در 
مواردی فقط 2 تا 3 عدد قلم انسولین می توانند 

تهیه کنند که این یک چهارم نیاز آنهاست.«
او با اشاره به اختالف قیمت انسولین قلمی 
دولتی با انسولین آزاد می گوید: »اگر بیمار دیابتی 
بخواهد انسولین قلمی را به نرخ آزاد تهیه کند 
باید 10 برابر قیمت انسولین دولتی هزینه کند 
و برای خرید هر قلم انسولین تا 150 هزار 
تومان پرداخت کند. عالوه بر این امروز دارو 
نمی شود  ارائه  بیمه  بدون پوشش  افرادی  به 
و اگر فردی بدون پوشش بیمه ای باشد باید 
هزینه های بسیار باالیی برای درمان تقبل کند.«
ریحانه در پاسخ به این سوال که هر قلم انسولین 
برای چه مدت کافی است، می گوید: »میزان 
مصرف دارو در هر فرد باتوجه به متابولیسم 
او متفاوت است. برای مثال من ماهانه از هر 
قلم انسولین 3 عدد مصرف می کنم و این میزان 
به احتمال زیاد در کودکان کمتر است. حتی 
مقدار مصرف به میزان حساسیت فرد نسبت 
به انسولین هم بستگی دارد و هرچقدر فرد 
در سنین باالتر باشد، به همان میزان مصرف 

بیشتری خواهد داشت اما به صورت میانگین 
هر فرد باید در ماه 5 قلم انسولین از هر نوع 

انسولین قلمی مصرف کند.«
او ادامه می  دهد: »در حال حاضر هر فرد دو 
نوع انسولین قلمی استفاده می کند که با این 
حساب باید در ماه بین 8 تا 10 قلم را کنار 
تست قندخون مصرف کند. عالوه بر این مشکل 
دیگری که امروز وجود دارد کمبود نوار تست 

قندخون است.«
ریحانه اضافه می کند: »من به دلیل نبود نوار تست 
قندخون دستگاه قبلی خود مجبور شدم 400 
هزار تومان هزینه کنم و دستگاه جدید تست 
قندخون بخرم. همچنین نوار تست قندخون که 
قبال 75 هزار تومان خریداری می کردیم امروز 

300 هزار تومان شده است.«
او در پاسخ به این پرسش که چرا از انسولین های 
»متأسفانه  نمی کنید، می گوید:  استفاده  ایرانی 
انسولین های ویال یا همان انسولین های رگوالر 
کیفیت الزم را به خصوص برای مصرف کودکان 
و نوجوانان ندارند و علت آن  هم این است که 
انسولین های رگوالر اوج اثر دارند و تشنج ایجاد 
می کنند و اگر کوچک ترین اشتباهی در مصرف 
آنها رخ دهد، جان فرد به خطر می افتد، مثال 
اگر فرد دیابتی وعده غذایی خود را در زمان 
معین نخورد یا اگر میان وعده خود را فراموش 
کند، به احتمال زیاد دچار افت شدید قندخون 
خواهد شد که انسولین های ویال اثربخشی الزم 
را برای این افراد نخواهد داشت. عالوه بر این 
مصرف انسولین های قلمی تولید داخل را هم 

پزشکان توصیه نمی کنند.«
درباره  حرف وحدیث ها  به  اشاره  با  ریحانه 
فروش انسولین در داروخانه ها بدون دفترچه 
و به صورت آزاد هم توضیح می دهد: »در ماه های 

گذشته این اتفاق بسیار رایج بود و حتی چند 
ماه پیش که من برای خرید انسولین به یکی 
از داروخانه های تهران مراجعه کردم گفتند که 
توزیع با دفترچه ندارند و وقتی سوال کردم که 
آیا آزاد می دهید، گفتند که چند عدد می توانیم 
داروخانه  از  را  وقتی علت  بدهیم. همچنین 
سوال کردم گفتند به دلیل اینکه بیمه ها پول 
انسولین را با تأخیر چند ماهه پرداخت می کنند 
ترجیح می دهند تا دارو را به صورت آزاد به 
فروش برسانند و منتظر پول بیمه ها نباشند ولی 
متأسفانه امروز حتی انسولین با قیمت آزاد در 
داروخانه کمیاب شده و حتی می توان گفت 

که دارو وجود ندارد.«
او در پایان تأکید می کند: »بیمار دیابتی باید با 
پزشک متخصص خود درباره مصرف هر نوع 
انسولینی مشورت کند چراکه مصرف خودسرانه 
دارو خطرات جدی برای فرد بیمار به همراه دارد.«

انسولین برای بیماران نوع1 حیاتی است
وفا طباطبایی، متخصص غدد و متابولیسم در 
پاسخ به این پرسش که در دسترس نبودن انسولین 
برای بیماران چقدر می تواند خطرآفرین باشد؟ 
می گوید: »نیاز به انسولین در بیمارانی که نوع1 
بیماری را دارند و معموال جوان تر هستند حیاتی 
است. به این معنی که اگر انسولین به آنها نرسد 
احتماال پس از 3 تا 4 روز به کما می روند و 

سالمت آنها به خطر می افتد.«
وی می افزاید: »موضوع دیگری که باید مورد 
توجه قرار گیرد تأثیرات متفاوت انواع انسولین 
در کاهش میزان قندخون است بنابراین وجود 
انسولین برای بیماران نوع1 و بخشی از بیماران 
نوع2 نه تنها حیاتی است، بلکه نوع انسولین 

مصرفی آنها هم بسیار مهم است.«

طباطبایی در پاسخ به این سوال که چند نوع 
انسولین وجود دارد و تفاوت آنها در چیست، 
می گوید: »انواع انسولین بسیار زیاد است. برای 
نمونه دو نوع انسولین به نام های رگوالر یا ویال و 
آنالوگ یا قلمی وجود دارد. همچنین انسولین های 
قلمی را هم حداقل می توان به دو نوع تقسیم کرد. 
نوع اول آن انسولین هایی با اثرگذاری بلندمدت 
است که افراد نوع1 یکبار این نوع انسولین را در 
طول روز تزریق می کنند و نوع دیگر انسولین 
قلمی کوتاه مدت هستند که معموال افراد دچار 
دیابت نوع 1در هر وعده غذایی که دارای مواد 
نشاسته و کربوهیدرات باشد باید آن را تزریق 
کنند بنابراین برخی افراد مبتال به دیابت باید 

بین 1 تا 4 بار در روز انسولین تزریق کنند.«
او می افزاید: »تفاوتی که انسولین های ویال برای 
نمونه رگوالر و ام پی اچ با انسولین های قلمی 
اوج  و  اثرگذاری  مدت  که  است  این  دارند 
اثربخشی آنها متفاوت است. از این  رو، این 
نوع انسولین ها به راحتی قابل تبدیل به یکدیگر 
نیستند و فرد نمی تواند آنها را تغییر مصرف دهد.«
متخصص غدد در ادامه می گوید: »یکی دیگر از 
تفاوت های انسولین ویالی با قلمی در این است 
که چون باید با سرنگ مصرف شوند ذخیره و 
حمل ونقل آنها به خصوص در جوانان به دلیل 
فعالیت های روزمره باال بسیار سخت و حتی 
غیرممکن است. همچنین موضوع دیگری که 
باید به آن توجه شود اینکه این نوع انسولین ها 
بعد  باید در دمای مشخص و زمانی معینی 
از بیرون آوردن از یخچال مصرف شود که 
این محدودیت ها موجب می شود فرد به این 
او  برای  قلمی  انسولین های  که  برسد  نتیجه 

راحت تر است.«
طباطبایی همچنین در تشریح اهمیت نوار تست 

قندخون برای افراد مبتال به دیابت معتقد است: 
»این نوار برای بیماران نوع1 بسیار ضروری است، 
به این دلیل که هر بار که فرد مبتال به این نوع دیابت 
بخواهد غذای دارای مواد نشاسته و کربوهیدرات 
مصرف کند باید قبل از مصرف قندخون خود 
را اندازه بگیرد و سپس مقدار کربوهیدراتی را 
که می خواهد مصرف کند، تخمین بزند و بر 
اساس این اعداد مقدار انسولین کوتاه مدت را 
محاسبه کرده و مقدار مورد نیاز خود را تزریق 
کند پس اگر فرد نتواند قندخون خود را قبل 
از هر وعده غذایی بسنجد مانند این است که 
با چشم بسته مقدار انسولین تزریقی را انتخاب 
کرده است که این احتمال باال رفتن انسولین 
و در نتیجه افت قندخون فرد را در پی خواهد 
داشت بنابراین افراد مبتال به نوع 1 و نیز تعدادی 
از مبتالیان به نوع2 برای اینکه بتوانند مقدار 
از نوار تست  باید  قندخون خود را بسنجند 

قندخون استفاده کنند.«

انسولینی وجود ندارد که 
داروخانه ها ذخیره کنند

به  واکنش  در  هم  تهرانی  داروخانه دار  یک 
شایعاتی درباره اینکه بسیاری از داروخانه ها 
دارو را با بیمه ارائه نمی کنند و ترجیح می دهند 
به صورت آزاد به فروش برسانند، می گوید: 
»من در این مورد نمی توانم اظهارنظری داشته 
باشم اما تا جایی که اطالع دارم این گونه نیست 
چراکه داروخانه ها اگر دارو را داشته باشند در 
اختیار بیماران قرار می دهند و فکر نمی کنم 

این اتفاق مرسوم باشد.«
او می افزاید: »متأسفانه زمانی که کمبود دارو پیش 
می آید مردم تصور می کنند دارو در داروخانه 
موجود است و داروخانه داران دارو را به آنها 

نمی دهند و کم فروشی می کنند.«
این دکتر داروساز با تأکید بر اینکه داروسازان  
همواره به قسم حرفه ای خود پایبند هستند، 
عنوان می کند: »در حال حاضر بیش از یک 
ماه است که برخی از نمونه های انسولین به 
داروخانه ها داده نشده و در این شرایط چگونه 
داروخانه ها می توانند دارو را ذخیره کرده و حتی 

آزاد به فروش برسانند؟«
او با بیان اینکه امروز دارویی وجود ندارد که 
داروخانه ها بخواهند آن را ذخیره کنند، ادامه 
می دهد: »متأسفانه نزدیک به 6 ماه است که کمبود 
انسولین در بازار وجود دارد و مسووالن وزارت 
بهداشت هم اعالم کرده اند  وقفه در واردات 
این محصوالت به دلیل تحریم ها عامل اصلی 

کمبود دارو در کشور شده است.«
این داروساز تصریح می کند: »باید سخنی هم 
با کسانی که در بحث دارو می خواهند با جان 
مردم ایران بازی کنند، داشت و به آنها گفت 
که این کار مصداق جنایت علیه بشریت است 
زیرا آنها به اسم حمایت از حقوق بشر جان 
مردم ایران را به خطر می اندازند و باید در این 

خصوص پاسخگو باشند.«

گزارش »سالمت« درباره کمبود انسولین قلمی در کشور

سوداگری با قندخون بیماران دیابتی
موضوع دیگری که باید مورد توجه 
قرار گیرد تأثیرات متفاوت انواع 
انسولین در کاهش میزان قندخون 
است بنابراین وجود انسولین برای 
بیماران نوع1 و بخشی از بیماران نوع2 
نه تنها حیاتی است، بلکه نوع انسولین 
مصرفی آنها هم بسیار مهم است

سل یکی از 10 علت عمده مرگ 
در جهان و همچنان یک بیماری با 
بار باالست و پیشرفت در مبارزه با 
آن اگر چه چشمگیر است، برای 
بستن شکاف های ماندگار در این 
عرصه به اندازه کافی سریع نبوده 
است. از بیش از نیم قرن پیش تا 
امروز تالش برای کنترل و درمان 
این بیماری مهلک ادامه دارد و یکی از رسالت های 
پزشکی و نظام مراقبت سالمت در سطح جهانی و 
در سطح ملی مقابله با سل است. مهم ترین دستاورد 
پزشکی برای کنترل سل، برنامه درمان کوتاه مدت 
تحت نظارت مستقیم DOTS اشاره است که 
مطالعات انجام شده در مناطق مختلف دنیا حاکی 
از آن است که با اجرای این برنامه میزان دستیابی 
به موفقیت درمانی معادل 90 تا 95 درصد و حتی 
بیشتر است اما این هدف محقق نشده و در بسیاری 
از نقاط جهان سل هنوز مشکل بهداشتی مهم است.
فهم چرایی ناموفق بودن کنترل سل به رغم اجرای 
چنین برنامه ای، نیازمند گذر از رویکرد پزشکی 
زیستی به مساله سالمت و بیماری و رو آوردن به 
رویکردی اجتماعی است که بتواند ابعاد اجتماعی 
شکست مقابله با سل را تبیین کند. در این رویکرد 
اجتماعی سل فقط یک بیماری نیست که به علت 
مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ایجاد شده و با 6 ماه 

مصرف مداوم دارو درمان می شود، بلکه بیماری ای 
است که عموما در شرایط اقتصادی و اجتماعی 
خاص بروز می کند و این شرایط ممکن است بر 
پذیرش درمان از طرف بیماران و میزان موفقیت 

درمان تعیین کننده باشد.
مروری بر تاریخچه بیماری سل، نشان می دهد تأثیر 
عوامل اجتماعی در وقوع آن در قرن حاضر متفاوت 
از قرون گذشته بوده است. سل تا پیش از کشف 
درمان آنتی بیوتیکی مؤثر، افرادی از تمام طبقات 
اجتماعی را گرفتار می کرد و حتی چهره های مشهور 
سیاسی و فرهنگی و ادبی بسیاری بر اثر ابتال به آن 
درگذشته اند اما در جهان معاصر بیماری سل، عمدتا 
گریبانگیر طبقات فرودست و مردم کشورهای کمتر 
توسعه یافته شده، به طوری که بیش از 90 درصد 
موارد بیماری و مرگ ناشی از سل در کشورهای 
در حال توسعه رخ می دهد. در واقع اکنون ابتال به 
سل و درمان آن بیشتر از سده های گذشته متأثر از 

عوامل اجتماعی است.
به رغم آن که درمان کوتاه مدت تحت نظارت 
مستقیم در بسیاری از کشورها از جمله ایران به 
صورت رایگان و با مداخله فعال سیستم مراقبت 
سالمت انجام می شود، یکی از مشکالتی که در 
روند درمان رخ می دهد، مشکل قطع درمان و 
پایبند نبودن بیماران به برنامه درمانی است. در 
واقع پایبند نبودن به درمان یک مشکل عمده در 

کنترل بیماری سل است. بیماری سل در شرایطی که 
محصول و آفریده ساختار نابرابر و طبقاتی جوامع 
مختلف است، به وجود می آید. در این شرایط که 
در آن فقر، بیکاری، ناآگاهی، آسیب های اجتماعی 
درهم تنیده شده اند، بیماری سل نیز بخشی از 
آن است که جدا کردنش از زمینه اجتماعی به 
راحتی ممکن نیست و تا وقتی زمینه اجتماعی 
آن  کنترل  برای  باشد، تالش ها  نشده  دگرگون 

چندان ثمربخش نخواهد بود.
آنچه نظام مراقبت سل را در مقابله با سل ناکارآمد 
می کند، این است که همزمان با تالش هایی که 
صورت می دهد، متن اجتماعی به وجود آورنده 
سل بدون تغییر بر جای خود باقی است و تأثیر 
منفی اش را که تداوم بیماری و صعوبت درمان 
آن است، اعمال می کند. وقتی فعالیت های نظام 
مراقبت سالمت با تغییرات اجتماعی مانند کاهش 
نابرابری، فقر و محرومیت و... همراه نباشد، و اجبارا 
به رویکردی صرفا زیست-پزشکی متمایل شود و 
بر اساس آن سعی در درمان بیماری سل به عنوان 
یک بیماری عفونی و نه یک بیماری عمیقا اجتماعی 
داشته باشد، شکست درمان سل دور از انتظار نیست.
 منبع: این مطلب گزیده ای از مقاله »ویژگی های 
جمعیتی و عوامل اجتماعی مؤثر بر قطع درمان 
سل« است که پیش تر در مجله توسعه پرستاری 

در سالمت منتشر شده است.

1. ابن طفیل، طبیب و فیلسوف اندلسی 
در قرن دوازدهم میالدی کتابی نوشت 
یَقظان« که معنای  با عنوان »حّی بن 
آن »زنده، پسر بیدار« است. ماجرای 
این کتاب قصه فیلسوفی است که در 
سفری دریایی »کشتی شکسته« می شود 
و سرنوشت او را به جزیره ای می افکند 
که هیچ تمدنی در آن وجود ندارد. این 
فیلسوف که همچون رابینسون کروزوئه رمان دانیل دوفو 
در آن جزیره جستجو می کند با مردی مواجه می شود 
که در کودکی و در سفری دریایی والدینش را از دست 
داده و مانند فیلسوف به تنهایی به آن جزیره فروافکنده 
شده است. فیلسوف در گفت و گو با این مرد دور افتاده 
از تمدن درمی یابد که او به تمام باورها و دیدگاه های 
فیلسوفانه او رسیده است. نویسنده این قصه می خواهد 
بگوید که آدمیزاد اگر به حال خود رها شود و خود به 
تامل و تفکر و مشاهده بپردازد قادر به کشف حقایق 

بنیادین هستی است.
2. در سال 1798 میالدی شکارچیان در جنگل بولونی 
فرانسه پسر نوجوانی را یافتند که با گذشته ای نامعلوم در 
جنگل تنها مانده بود و بدون مربی و خارج از تمدن موفق 
به بقا در طبیعت شده بود. پزشکی فرانسوی به نام دکتر 
ایتار تربیت این کودک وحشی را برعهده گرفت و تا حدی 
توانست او را اهلی کند اما اهلی شدن کودک وحشی به یاد 
گرفتن پاره ای کارهای ساده روزانه از قبیل لباس پوشیدن 
و شستشوی خود محدود ماند و او تا پایان عمر کوتاهش 

از حد جانوران دست آموز فراتر نرفت.

3. اینکه کدام رفتارهای ما فطری و غریزی هستند و کدام 
رفتارهای ما فرهنگی و مدنی، مورد اختالف نظر جدی است.
گروهی از مردم به شدت طرفدار »زندگی طبیعی« هستند 
و زندگی طبیعی را موجب سالمت و طول عمر بیشتر 
می دانند. این افراد فراموش کرده اند که مسواک زدن و 
واکسیناسیون که به طور قطع سالمت و طول عمر را بیشتر 
می کنند به هیچ وجه »طبیعی« نیستند. به همین صورت هم 
گروهی از نظریه پردازان باور دارند که مردمان بدوی و 
ایلیاتی خردمندتر و حقیقت بین تر هستند چون به طبیعت 
نزدیک ترند و ذهنشان به تمدن »آلوده« نشده اما داده های 
میدانی نشان می دهند مردمان قرون و هزاره های گذشته 
)که طبیعی تر از ما زندگی می کرده ند( طول عمری کوتاه تر 
از ما داشته اند و مردمان بدوی و ایلیاتی نیز از شهرنشینان 

حکیم تر و خردمندتر نیستند!
4. آنچه باعث بیماری و بی خردی در انسان معاصر 
می شود، صنعت و تکنولوژی نیست، بلکه مدیریت غریزی 
و بدوی و ایلیاتی جامعه صنعتی و ابزار تکنولوژی است: 
هدایت هواپیما بیش از راندن گاری نیاز به آموزش دارد 
و تکیه بر غریزه و احساس برای یک خلبان کمتر از یک 

شتربان مفید است.
دم کردن گل گاوزبان کمتر از جراحی چشم نیاز به آموزش 
دارد و شم و احساس و عشق در درمان بیماران با دمنوش 

اهمیت بیشتری پیدا می کند تا در پیوند قرنیه!
بیشتر مشکالتی که انسان شهرنشین با آنها دست به 
گریبان است ناشی از این است که می خواهد با همان 
اصول شترچراندن و گل گاو زبان نوشاندن به مدیریت 

فرودگاه و بیمارستان و کالنشهر بپردازد.

واقعیت هایی درمورد بیماری سل
چرا سل هنوز یک مشکل بهداشتی مهم است؟

تفاوت در مدیریت است، نه در تکنولوژی

 سیمین 
کاظمی

پزشک و دکترای 
جامعه شناسی

 دکتر 
محمدرضا 
سرگلزایی
روان پزشک

 علی 
ابراهیمی
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همه گیر  بیماری  زمان 
در  زیادی  تغییرات  کرونا، 
و  کودکان  روزمره  زندگی 
نوجوانان ایجاد شده و برخی 
و  یادگیری  با  دیگران  از  بهتر  دانش آموزان 

آموزش مجازی سازگار شده اند. 
با پایان سال تحصیلی گذشته، ممکن است 
والدین این سوال را داشته باشند که آیا برخی 
از موارد و حاالتی که در فرزند خود دیده اند، 

می تواند نگران کننده باشد یا نه؟
ارشد  روان شناسی  دکترای  جاکوبی،  دیوید 
»به طور کلی  این موضوع می گوید:  درباره 
داشتن سطحی از اضطراب در مورد مدرسه 
برای کودکان امری طبیعی و حتی سودمند است. 
به عنوان مثال، وقتی دانش آموزان تا حدودی 
برای شرکت در آزمون ها احساس نگرانی و 
اضطراب دارند، در امتحانات عملکرد بهتری 
خواهند داشت. آنها به دروس توجه بیشتری 
می کنند و بهتر می توانند اطالعات را از حافظه 

بازیابی کنند.«
با این وجود که برخی اضطراب های مربوط 
اضطراب  باشند،  مثبت  می توانند  مدرسه  به 
بیش از حد و طوالنی مدت به طور معمول 
نشان دهنده نوعی مشکل بهداشت روان است. 
آنچه که معموال به عنوان اضطراب مدرسه 
یا امتناع از رفتن به مدرسه دیده می شود، در 
متفاوت  کمی  مجازی  یادگیری  فضای  یک 

به نظر می رسد.

10 عالمت مشترک بین دانش آموزانی که 
از یک نوع اختالل اضطراب رنج می برند:
1. بیش از حد کارهای مدرسه را بررسی می کنند.
پاک  می دهند،  انجام  دوباره  را  تکالیف   .2

می کنند، دوباره می نویسند.
3. تکالیف را کامل انجام نمی دهند یا وقت 

زیادی را برای انجام تکالیف می گذرانند.
4. از معلمان یا والدین اطمینان بیش از حد 

می خواهند.
5. در تمرکز مشکل دارند.

6. از خود انتقاد می کنند وجمالتی مانند »من 
احمقم« می گویند.

همه  می شود،  تمام  آنالین  مدرسه  وقتی   .7
چیز را ایزوله می کنند.

8. خواب کافی ندارند یا زیاد می خوابند.
یا درد معده را تجربه  9. سردردهای مکرر 

می کنند.
10. سعی می کنند در کالس های مجازی حضور 

نداشته باشند.

در صورت بروز چنین مشکالتی والدین چه 
کارهایی می توانند انجام بدهند؟

نگرانی های خود را با معلم در میان بگذارید
اگر والدین متوجه اضطراب مربوط به مدرسه 
فرزندانشان  معلم های  با  باید  می شوند، 

صحبت کنند. 
حتی اگر مدرسه به طور مجازی برگزار می شود، 
معلمان هنوز برای کمک به شما و دانش آموزان 
در دسترس هستند. درباره روند کار مدرسه 
گفت وگو کنید و اگر شرایط مدرسه مطلوب 
وقت  تکالیف  انجام  برای  می رسد،  نظر  به 

بیشتری بخواهید. 

با کودک خود همراهی کنید
به والدین توصیه نمی شود کارهای مدرسه را 
برای بچه هایشان انجام بدهند اما اگر فرزندتان 
در انجام تکالیف یا مطالعه برای یک آزمون 
او  با  می توانید  می کند،  برخورد  مشکلی  به 
همراه شوید و وی را تشویق و حمایت کنید.

اصول اساسی را به خاطر بسپارید
والدین باید اصول مهم خواب کافی، رژیم 
برنامه ریزی  روند  و  ورزش  سالم،  غذایی 
شده را به خاطر بسپارند. وعده های غذایی 
خانوادگی زمان خوبی برای دور هم جمع 
بررسی  کلی  طور  به  و  کردن  سوال  شدن، 

وضعیت کار همه افراد خانواده است. 
ماه های تابستان اغلب اوقات مناسبی برای 
تمرکز خانواده ها روی درمان سالمت روان 

کودکان است. 
استرس  نداشتن  وجود  و  نگرانی  رفع  با 
پاییز،  در  می توانند  دانش آموزان  مدرسه، 
مدرسه  به  بازگشت  برای  بیشتری  آمادگی 
داشته باشند، چه کالس ها در مدرسه برگزار 

شود و چه به صورت آنالین باشند.

تاثیرات اجتماعی شدن کودکان و 
نوجوانان مهم است 

از آنجا که دستورالعمل های مربوط به فاصله 
اجتماعی تقریبا در هر جنبه از زندگی ما در 
انزوای  ادامه  حال اجرا هستند، می دانیم که 
جسمی می تواند بر سالمت روان بزرگساالن 

و کودکان تاثیر بگذارد. 
معاشرت برای سالمت و رفاه همه افراد ضروری 
است اما برای فرزندان مهم است که چالش های 

غیرمعمول تعامل اجتماعی را بیاموزند.
اجتماعی بودن در نوع جدید سال تحصیلی 
تا  بچه ها هستند  برای  عالی  مدارس مکانی 
ارتباط، دوست یابی، ساخت  برقراری  نحوه 
روابط سالم و کنار آمدن با افرادی را بیاموزند 

که با آنها متفاوت هستند. 
این حال، برخی دانش آموزان در سراسر  با 
کشور در پاییز امسال به صورت حضوری به 
مدرسه برگشته اند، کالس ها مانند سال های 

گذشته نیستند، دانش آموزان به کالس هایی 
وارد می شوند که باید در آن از ماسک 
صورت استفاده کنند، هنگام صرف ناهار 
تنها بنشینند، وسایل خود را با دیگران به 
اشتراک نگذارند و جاهای خالی پر از ابهام. 
این به معنای کاهش میزان معاشرت از 

حد معمول آن است.
ارشد  مدیر  جری  هالورسون،  دکتر 
می دهد:  توضیح  راجرز،  پزشکی 

مدرسه  در  حضور  از  بچه ها  از  »بسیاری 
ناامید  در طول روز و دیدن دوستان خود 
از  بسیاری  سکه،  روی  آن  در  و  شده اند 
ارتباط منحصرا  از ماه ها  دانش آموزان پس 
و حضور  دوباره  ارتباط  ایجاد  با  مجازی، 
فیزیکی با مشکل روبرو هستند. بسیاری از 
دانش آموزان نیز وجود دارند که عمال بدون 
هیچ برخورد رودررو به مدرسه برمی گردند، 

از  که  درحالی 

و  می گیرند  فاصله  سایر همکالسی هایشان 
در  با  می دهند.  ادامه  را  قرنطینه  نوعی  به 
نظر گرفتن همه این سناریوها، برای والدین 
انجام  با  به شرایط،  با توجه  مهم است که 
بازی های قدیمی یا قرار مالقات های خارج 
از منزل با رعایت فاصله مناسب یا صحبت 
کردن با دوستان از طریق پیامک و تماس 
داشتن  به  را  فرزندان  گروهی،  ویدئویی 

کنند.« تشویق  اجتماعی  روابط 
زمان بیماری همه گیر، حفظ روابط برای 
می تواند  بلندمدت  در  دانش آموزان 
دستورالعمل  و  ایجاد ساختار  با 
بسیار غیرطبیعی دشوار باشد.

آیا فرزند شما از کمبود 
روابط اجتماعی

 رنج می برد؟
رایج  عالئم  برخی 
والدین  که  دارد  وجود 
باید مراقب آن باشند و 
می توانند  مواردی  چنین 
واقعیت  این  نشان دهنده 
برای  دانش آموز  که  باشند 
در  خود  احساسات  مدیریت 

ارتباط با انتظارات مختلف روابط اجتماعی، 
زمان دشواری را پشت سر می گذارد.

1. نوسانات خلقی: اگر کودک شما بیش از 
حد معمول تحریک پذیر یا عصبانی و کج خلق 
از  باشد  نشانه ای  می تواند  می رسد،  نظر  به 
اینکه او برای دسته بندی احساس خود زمان 
سختی را سپری می کند، حتی اگر این مشکل 

را درک نکند.
2. دوری از خانواده و دوستان: آیا کودک شما 
بیشتر اوقات به اتاق خواب می رود و با خود 
خلوت می کند و کمتر با شما ارتباط دارد؟ این 
می تواند قسمتی از دوره بلوغ فرزندتان باشد 
اما اگر چنین رفتاری از فرزند شما بعید بوده، 
سعی کنید درباره آنچه که احساس می کند 
از  کمکی  آیا  بپرسید  او  از  و  کنید  صحبت 

دستتان برمی آید یا نه؟
3. استفاده بیش از حد معمول از وسایل 
الکترونیکی: ارتباط با دوستان خارج از مدرسه 
با وسایل الکتریکی رابطه ای سالم است و از 
روابط اجتماعی پشتیبانی می کند. با توجه به 
اینکه بسیاری از دانش آموزان عمال به مدرسه 
برنمی گردند، انتظار می رود بسیاری از آنها در 
برای  اما  باشند  آنالین  روز  ساعات  بهترین 
والدین بسیار مهم است که در خارج از زمان 
از  فرزندانشان  استفاده  ساعات  بر  یادگیری 
باشند. اگر  اینترنت نظارت داشته و مراقب 
فرزندتان ساعات زیادی از روز آنالین بوده 
است، به او برای پیاده روی خانوادگی در هوای 
آزاد و تازه پیشنهاد بدهید یا حتی بیرون از 
منزل در جایی بنشینید و درمورد مسائل آن 

روز صحبت کنید.

با فرزندانتان گفت وگوی آزاد 
داشته باشید

هر  که  آنجایی  از  دکتر هورالسون،  گفته  به 
کودکی نسبت به موقعیت ها واکنش متفاوتی 
مشابه  موقعیتی  وقتی  حتی  می دهد،  نشان 
و  کردن  می کند، صحبت  تجربه  را  دیگران 
گفت وگوی آزاد با والدین بیش از هر زمان 

دیگری اهمیت پیدا می کند.
تاکید بر این نکته ضروری است که فرزندان 
زبان  بر  می کنند  احساس  که  را  آنچه  باید 
بیاورند و مطمئن باشند شما برای شنیدن و 
حمایت از آنها حضور دارید. انتظار می رود 
برخی دانش آموزان بیش از دیگران احساس 
اضطراب کنند اما اگر اضطراب کودک شما را 
در توانایی انجام درست تکالیف در مدرسه 
مواجه  مشکل  با  روزمره  کارهای  انجام  یا 
دریافت  دنبال  که  رسیده  آن  زمان  می کند، 

حمایت های حرفه ای باشید.
www.health.gov :منابع
www.rogersbh.org

مشکالت اضطراب و افسردگی دانش آموزان در دوره کرونا

تغییرات زیاد کرونا در زندگی روزمره کودکان و نوجوانان
 ترجمه: 

هدا صادقیان 
حقیقی

چرا باید فرزند نوجوانتان را از نظر افسردگی بررسی کنید؟ 
افسردگی می تواند مشکل جدی باشد و بسیاری از نوجوانان مبتال به افسردگی کمک 

الزم را دریافت نمی کنند.
اگر فرزندتان بین 12 تا 18 سال است، از پزشک او در مورد غربالگری افسردگی 
سوال کنید. اگر حالتی در فرزندتان باعث نگرانی شما می شود، حتما پزشک را 
در جریان بگذارید تا در صورت نیاز نوجوان به درمان، پزشک بتواند خدمات 

مناسب را به شما ارائه کند. 
افسردگی مانند اضطراب می تواند بر افکار، خلق وخو و فعالیت های روزمره فرد بیمار 

تاثیر بگذارد و باعث به وجود آمدن احساس ناراحتی یا شکست در فرد می شود. 
افسردگی نوجوانان می تواند یک بیماری بهداشت روان جدی باشد. اگر کودک شما 

افسرده است، ممکن است حاالت زیر را در او مشاهده کنید.
 بیشتر اوقات احساس ناراحتی یا تحریک پذیری دارد. )به راحتی ناراحت می شود(

 به فعالیت هایی که قبال از آنها لذت می برد، اهمیتی نمی دهد.
 بدون هیچ دلیل مشخصی ممکن است احساس درد داشته باشد.

 در تمرکز، یادآوری مسائل یا تصمیم گیری با مشکل روبرو است.
 زیاد می خوابد یا در خوابیدن مشکل دارد.

 پرخوری می کند یا اشتهایش را از دست داده است.
 به مرگ یا خودکشی فکر می کند.

نوجوانان در سن بلوغ دچار نوسانات خلقی مشابهی می شوند و این موضوع تشخیص 
اینکه فرزند شما فقط احساس کسالت می کند یا افسرده شده را دشوار خواهد کرد. 

به همین دلیل غربالگری افسردگی برای همه نوجوانان بسیار مهم است.

چه عواملی باعث افسردگی می شود؟ 

هر کسی ممکن است به افسردگی مبتال شود. این تقصیر شما یا نوجوان 
شما نیست. برخی تجربیات و اتقاق ها ممکن است احتمال ابتال به 

افسردگی در یک نوجوان را افزایش بدهد، مانند:
 رویارویی با یک شکست بزرگ، مثل مرگ یا طالق در خانواده

 زندگی با فردی که افسرده است.
 ابتال به بیماری های بهداشت روان مانند اضطراب یا اختالل خوردن

 احساس استرس در مدرسه یا خانه
 داشتن سابقه خانوادگی ابتال به افسردگی

نکته: دختران نوجوان بیشتر از پسران نوجوان دچار افسردگی می شوند.
در زمان غربالگری افسردگی چه اقداماتی انجام می شود؟

ابتدا پزشک سواالتی در مورد احساسات و رفتارهای نوجوان از او 
می پرسد. ممکن است این پرسش به این صورت باشد که هر چند 

وقت یکبار فرد نوجوان دچار حاالت زیر می شود؟
 احساس ناامیدی و ناراحتی می کند.

 انرژی کمی دارد یا در طول روز احساس خستگی می کند.

 در توجه و تمرکز روی دروس مدرسه به مشکل برمی خورد.
 پرخوری می کند یا اشتهایش را از دست داده است.

والدین هم باید برگه ای تهیه کنند و هر مساله ای که باعث نگرانی آنها 
می شود، روی کاغذ یادداشت کنند.

همچنین اگر فکر می کنند فرزند نوجوانشان به افسردگی مبتال شده، 
رفتار و سخنان او را یادداشت کنند. همچنین اگر تغییری در رفتار 
فرزند مشاهده می شود، در مورد تغییر و زمان وقوع آن بنویسند.این 

گزارش باید شامل جزئیاتی مانند موارد ذیل باشد:
 نوجوان چه مدت به این رفتار ادامه می دهد؟

 هر چند وقت یکبار چنین رفتاری را از خود نشان می دهد؟
 والدین فکر می کنند رفتار او چقدر جدی است؟

این یادداشت ها را باید با پزشک نوجوان به اشتراک بگذارند. همچنین 
می توان از این نوشته ها برای شروع صحبت با نوجوان استفاده کرد.

غربالگری افسردگی معموال حدود 5 دقیقه طول می کشد. این 
کار می تواند به عنوان بخشی از معاینه ساالنه نوجوان شما قرار 
بگیرد. نکته حائز اهمیت این است که افسردگی با مشاوره، دارو 

یا ترکیبی از هر دو قابل درمان است.

پروردگار را حمد و سپاس می گوییم که با حمایت و یاری نیک مردمانی از سراسر ایرانمان 45 سال است که توانسته ایم میزبان 3 هزار نفر )سالمند، معلول، بیماران ام اس و ضایعه نخاعی و کودکان معلول 
ذهنی و اوتیسم( باشیم و کهریزک را خانه ای بسازیم برای زندگی، نه زنده ماندن. با توجه به نیاز ضروری بخش کودکان به پوشک اکنون از شما سرور ارجمند خواهانیم با درخواست کمک نقدی مبلغ 

300،000،000 ریال هزینه خرید )3 تن برنج جهت نیاز 3 ماه و 1/5 تن مرغ جهت نیاز 1 ماه(، در حد مقدورات و صالحدید ما را در این مسیر انسان دوستانه یاری نمایید. ضمنا به استناد بخشنامه 172 کمک به آسایشگاه 
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باید و نبایدهای باید و نبایدهای کـرونـاکـرونـا
اگر با 

 
فرد 1

دچار 
کرونا تماس 

داشتم، باید فوری آزمایش بدهم؟
هر یک از ما در این دوران همه گیری ویروس کرونا ممکن است 
خواه ناخواه در تماس نزدیک با کسانی قرار گیریم که بعدا معلوم می شود، 

آزمایش  کرونایشان مثبت است.
پرسش این است که در این موارد چه باید کرد؟ آیا باید فوری آزمایش 

کرونا داد تا معلوم شود شما هم دارای عفونت هستید؟
گرچه می توانید فوری آزمایش دهید اما بهتر است این کار را نکنید.

رایج ترین نوع آزمایشی که برای تشخیص بیماری کووید-۱۹ ناشی از 
کروناویروس جدید انجام می شود، بر اساس یافتن خود ذرات ویروس 

در ترشحات مخاطی ته بینی یا حلق شماست.
این ترشحات مخاطی ظاهر  این ذرات ویروسی هنگامی که در 
می شوند که ویروس به اندازه کافی در بدن شما تکثیر کرده باشد 

و مقدار زیادی از آن ایجاد شده باشد.
به عبارت دیگر، اگر امروز در معرض کروناویروس جدید یا ویروس 
سارس-کوو-۲ قرار گرفته باشید، آزمایش مایعات بدنی شما در روز 
بعد به احتمال زیاد وجود ویروس را نشان نخواهد داد. معموال دست کم 
چند روزی طول می کشد تا تکثیر ویروس در بدن شما به حدی برسد 

که ذرات ویروسی در ترشحات تنفسی شما قابل شناسایی باشند.
در این صورت اگر بالفاصله پس از قرارگرفتن احتمالی در معرض 
ویروس مثال به علت تماس با فرد دارای عفونت، آزمایش انجام دهید، 
ممکن است نتیجه منفی کاذب به دست آید )یعنی با وجود دچار 
بودن شما به عفونت نتیجه آزمایش منفی است(. یک بررسی اخیر 
تخمین زده است که در صورتی که افراد در »روز اول« عفونت شان 
با ویروس کرونا آزمایش دهند، ممکن است در ۱۰۰ درصد موارد 

نتیجه منفی کاذب به دست آید.
مشکل دریافت نتیجه منفی کاذب این است که ممکن است احساس 
اطمینان کاذب کرده و فکر کنید می توانید به زندگی عادی بازگردید. 

در حال این کار درستی نیست.
اگر اطمینان دارید که در معرض ویروس کرونا بوده اید، باید فوری 
خودتان را ایزوله کنید. از تماس با سایر افراد خانواده یا سایر افراد در 
بیرون از خانه پرهیز کنید. با پزشکتان یا مرکز بهداشتی محلی تماس 
بگیرید و دستور های الزم برای زمان مناسب برای انجام آزمایش را از 
آنها بگیرید. اگر پس از قرار گرفتن در معرض ویروس باید برای انجام 
آزمایش یا مراقبت پزشکی از خانه خارج شوید، حتی اگر احساس 
بیماری ندارید، ماسک بزنید و فاصله ۲ متری را با دیگران رعایت کنید.
ضمنا بهتر است که با کسی که شما در تماس با او بوده اید و به شما 
خبر داده است که آزمایشش مثبت شده است، تماس بگیرید و از او به 
خاطر آگاه  کردنتان در این مورد تشکر کنید. او به این کار به شما امکان 
قرنطینه کردن خودتان را در کوتاه ترین فاصله داده و به این ترتیب شاید 

مانع از آلوده شدن دیگران شده است.

کی می توانم از حالت ایزوله در خانه به علت 

 
کرونا خارج شوم؟2

یک سوال رایج افرادی که به علت آزمایش مثبت کرونا 
خود را در خانه ایزوله کرده اند، این است که در چه هنگامی می توانند 

از این وضعیت خارج شوند و به زندگی عادی بازگردند؟
بر اساس آخرین دستورالعملی که مراکز کنترل و پیشگیری بیماری های 
آمریکا )CDC( منتشر کرده است، افراد هنگامی می توانند از حالت 

ایزوله خارج شوند که این شرایط را دارا باشند:
یک- بیش از ۱۰ روز از شروع عالئمشان گذشته باشد.

دو- بدون استفاده از داروهای تب بر، بیش از ۲۴ ساعت بدون تب باشند.
سه- عالئم دیگرشان به جز تب بهبود پیدا کرده باشد.

CDC در حال حاضر برای بازگشت بیماران کووید-۱۹ برای بازگشت 
به زندگی عادی داشتن آزمایش منفی کرونا را ضروی نمی داند.

هر فردی که آزمایش کرونای مثبت داشته باشداما دچار هیچ عالمتی 
نشود، می تواند پس از گذشت ۱۰ روز از مثبت شدن آزمایش می تواند 

از حالت ایزوله خارج شود.
البته حتی پس از خارج شدن از وضعیت ایزوله و رفتن به میان عموم 
مردم باید همه احتیاطات از جمله زدن ماسک، به حداقل رساندن لمس 

سطوح و حفظ فاصله ۲ متری از دیگران را رعایت کنید.

آیا آنتی بادی ها تولیدشده در بدن بر ضد 

 
کرونا باعث محافظت ما می شوند؟3

هنگامی که شخصی دچار عفونت ویروسی یا باکتریایی 
می شود، دستگاه ایمنی بدنش آنتی بادی های یا پادتن هایی بر ضد یک 

جزء یا چند جزء آن ویروس یا باکتری تولید می کند.
کروناویروس جدید عامل کووید-۱۹ شامل یک ماده ژنتیکی از نوع 
»اسید ریبونوکلئیک« )RNA( است که با یک الیه محافظ پوشانده شده 
است و درون این الیه محافظ مولکول های پروتئینی گل میخ مانندی وجود 
دارند که از سطح  این الیه بیرون زده اند و می توانند به گیرنده های برخی 

از سلول های انسانی متصل شوند.
هنگامی که RNA یا ماده ژنتیکی ویروس وارد سلول می شود شروع 
به تکثیر کرده و بعد تولید پروتئین های ویروسی را آغاز می کند و در 
نتیجه ذرات ویروسی بیشتری به وجود می آیند که می توانند سلول های 
دیگر را آلوده کنند و باعث انتشار ویروس در سراسر بدن، به خصوص 

ریه ها شوند.
با اینکه دستگاه ایمنی بدن ما بالقوه می تواند به بخش های متفاوت 
ویروس واکنش نشان دهد، پروتئین های گل میخی هستند که بیش از 
همه هدف دستگاه ایمنی قرار می گیرند. سلول های ایمنی پروتئین های 
گل میخی را به عنوان مواد خارجی شناسایی می کنند و شروع به تولید 

آنتی بادی بر ضد آنها می کنند.
دو گروه اصلی آنتی بادی بر ضد کرونا ایجاد می شوند:

آنتیبادیهایمتصلشونده: این آنتی بادی ها می توانند یا به پروتئین 
گل میخی یا به پروتئین دیگری به نام پروتئین »نوکلئوکپسیدی« متصل 
شوند. آنتی بادی های متصل شونده را می توان یک هفته پس ازعفونت 
اولیه در خون شناسایی کرد. اگر آنتی بادی ها در خون فرد وجود داشته 
باشد، به احتمال بسیار زیاد این شخص دچار عفونت با کروناویروس بوده 
است. میزان آنتی بادی در طول زمان پس از برطرف شدن عفونت کاهش 
پیدا می کند و گاهی به میزانی غیرقابل شناسایی می رسد. آنتی بادی های 
متصل شونده به مقابله با عفونت کمک می کننداما ممکن است نتوانند 

مانع از عفونت دوباره در آینده شوند.
آنتیبادیهایخنثیکننده: بدن این آنتی بادی ها را به طور خاص 
بر ضد پروتئین های گل میخی می سازد. دانشمندان در آزمایشگاه 
مشاهده کرده اند که آنتی بادی های خنثی کننده مانع ورود ویروس به 
سلول های زنده می شوند. هنوز مجوزی برای آزمایشی برای شناسایی 
آنتی بادی های خنثی کننده در خون افراد صادر نشده است، چرا که 
برای شناسایی این آنتی بادی ها باید از کروناویروس های زنده یا ذرات 
شبه ویروسی مانند ان استفاده کرد. برای انجام این آزمایش، خون فرد 
با ویروس های زنده مخلوط می شود و همراه با سلول  های زنده در 
لوله آزمایش در انکوباتور قرار داده می شود تا تاثیر این آنتی بادی ها 

در نابود کردن ویروس ها اندازه گیری شود.
عالوه بر مشاهده های آزمایشگاهی، بررسی های انسان نشان داده اند که 
آنتی بادی های خنثی کننده بر ضد کروناویروس ها دیگر به جلوگیری از 

عفونت دوباره کمک می کنند.
دانشمندان خوش بین هستند که این موضوع درباره کروناویروس 
عامل کووید-۱۹ هم مصداق داشته باشد و این آنتی بادی ها مانع 
در  محافظت  و  انسان ها  در  ویروس  سلول  به  سلول  انتقال  از 
برابر عفونت دوباره شوند و دست کم برای ۲ تا 3 ماه از عفونت 

دوباره جلوگیری کنند.

آزمایش های تشخیصی کرونا تا چه حد 

 
قابل اعتماد هستند؟4

برای ویروس کرونا در  دو نوع آزمایش تشخیصی 
دسترس هستند.

یکی آزمایش  PCR است که با استفاده از فرایندی به نام »واکنش 
زنجیره ای پلی مراز« ماده ژنتیکی یا RNA ویروس را شناسایی می کند.
برای نمونه برداری برای انجام آزمایش یک سواب پنبه ای ۱۵ سانتی متری 
درون هر دو سوراخ بینی )یا به ته حلق( فرو برده و برای ۱۵ ثانیه حرکت 
داده می شود. سپس این نمونه به آزمایشگاه فرستاده می شود. فرایند انجام 
آزمایش معموال 3 تا ۴ ساعت طول  می کشد و ممکن است چند روز 

بعد نتایج آن به دست شما برسد.
نوع دوم آزمایش  آنتی ژن یا آزمایش  سریع تشخیصی است که پروتئین های 
اختصاصی روی سطح ویروس را شناسایی می کنند. پاسخ آزمایش آنتی ژن 

می تواند ۱۵ تا ۴۵ دقیقه پس از گرفتن نمونه داده شود.
دقت هر یک از این آزمایش ها به عوامل بسیاری بستگی دارد، از جمله 
این که آیا نمونه گیری از بیمار به درستی انجام شده است یا نه. نتیجه 
آزمایش های PCR که معموال در آنها نمونه ها در آزمایشگاه آنالیز 
می شوند، ممکن است تحت تاثیر شرایط نگهداری نمونه و ارسال آن 

به آزمایشگاه هم قرار گیرند. 
نتایج این آزمایش ها همچنین ممکن است تحت تاثیر زمان گرفتن نمونه 
و انجام آزمایش هم قرار گیرند. برای مثال، اگر شما در همان روزی 
که ویروس به شما منتقل شده است، آزمایش دهید، به احتمال بسیار 
زیاد آزمایش تان منفی خواهد بود، زیرا هنوز ذرات ویروسی به حد 
کافی در ترشحات بینی یا بزاق تان وجود ندارد تا قابل شناسایی باشند 
)موارد منفی کاذب(.  اگر آزمایش چند روز پس از انتقال ویروس به 

شما یا چند روز پس از بروز عالئم در شما انجام شود، احتمال نتیجه 
منفی کاذب کمتر می شود.

در مقابل اگر نتیجه آزمایش مثبت باشد، تقریبا می توان مطمئن بود 
که فرد دچار عفونت با ویروس کرونا است )احتمال نتیجه مثبت 

کاذب خیلی کم است(.
اما  نتیجه منفی آزمایش های کرونا آنقدرها قطعی نیست. به خصوص 
احتمال موارد منفی کاذب در آزمایش های آنتی ژن )آزمایش سریع( بیشتر 
است. بنابراین اگر آزمایش آنتی ژن شما منفی باشد، پزشک ممکن است 
برای اطمینان خاطر انجام آزمایش  PCR را برای شما تجویز کند تا 

نتیجه قطعی تری به دست آید.
اگر دچار عالئمی شبیه به عالئم بیماری کووید-۱۹ ناشی از ویرس 
کرونا هستید، و آزمایش PCR شما منفی است، الزم نیست این آزمایش 
را تکرار کنید، مگر اینکه عالئمتان بدتر شود. اگر عالئمتان دارد بدتر 
می شود با پزشکتان یا مراکز بهداشتی محلی تماس بگیرید تا درباره 
انجام آزمایش های بیشتر به شما راهنمایی کنند. به هر حال حتی در 
چنین مواردی باید خودتان را در خانه ایزوله کنید. هنگام تماس با سایر 
اعضای خانوارتان ماسک بزنید و فاصله گیری جسمی را رعایت کنید.

آیا عفونت با کروناویروس باعث محافظت 

 
من در برابر عفونت دوباره می شود؟5

 اغلب افراد دچار عفونت با کروناویروس عامل بیماری 
آنتی بادی ها  این  و  تولید می کنند  آنتی بادی  آن  بر ضد  کووید-۱۹ 
پروتئین های هستند که مانع عفونت دوباره سلول ها به وسیله ویروس  ها 

می شوند.
اما آنتی بادی ها فقط بخشی از پاسخ ایمنی بدن هستند. برای مثال 
سلول های T، یکی از انواع سلول های دفاعی بدن، می توانند سلول هایی 

را اکه از قبل دچار عفونت با ویروس شده اند، از بین ببرند. 
سلول های B خاطره ای )نوعی دیگر از سلول های دفاعی( می توانند 
به سرعت پاسخ قوی آنتی بادی در برابر ویروسی که قبال بدن با آن 

مواجه شده است، ایجاد کنند.
میزان های آنتی بادی معموال پس از برطرف شدن تهدید فوری عفونت 
کاهش پیدا می کند. چند بررسی جدید نشان داده اند که میزان های 
آنتی بادی بر ضد کروناویروس پس از رفع عفونت کاهش پیدا می کند و 
بعد به حد پایداری می رسد و برای ۲ تا 3 ماه در این حد باقی می ماند.
بررسی های دیگر وجود سلول های  B و T اختصاصی برای مبارزه با 
کروناویروس را در خون افراد ماه ها پس از بهبودی شان نشان داده است. 
همه این یافته ها نشان می دهد که دستگاه ایمنی برای پاسخ سریع و 
قوی به ویروس در صورت قرارگیری دوباره در معرض آن آماده است.
گرچه این شواهد آزمایشگاهی امیدوارکننده هستند. اما شواهد واقعی با 
قرار گرفتن دوباره شمار بیشتر و بیشتری از افراد بهبودیافته )نه سلول ها 

در آزمایشگاه( در معرض ویروس به دست می آیند.
پژوهشگران در هنگ کنگ اخیرا نخستین مورد ثابت شده عفونت با 
ویروس کرونا را گزارش کرده اند. مردی که برای نخستین بار در ماه 
مارس )اواخر اسفند( به کووید-۱۹ مبتال و پس از دو آزمایش منفی 
پیاپی بهبود یافته اعالم شده بود. این مرد ۴/۵ ماه بعد در یک آزمایش 
غربالگری با بزاق که در فرودگاه هنگ کنگ هنگام بازگشت از اروپا انجام 
داده بود، دوباره مثبت اعالم شد. دانشمندان ماده ژنتیکی ویروس هایی 
که این مرد در دوبار عفونت آلوده کرده بودند، توالی یابی کردند و آنقدر 
تفاوت میان آن دو یافتند که بیانگر دو عفونت جداگانه در این مرد باشد.
این مرد در عفونت اولش عالئم خفیفی را تجربه کرده بود و در عفونت 
دو هیچ عالمتی نداشت. ممکن است دستگاه ایمنی بدن این فرد در 
بار دوم نتوانسته باشد او را در برابر عفونت حفاظت کنداما به هر حال 

مانع شده است که او در بار دوم بیمارتر شود.

البته هنوز خیلی زود است که این یافته ها را به موارد دیگر تعمیم داد. 
ما نمی توانیم بر اساس یک مورد ثابت شده عفونت دوباره )در میان 
ده ها میلیون مورد عفونت( نتیجه گیری کنیم که به شدت پاسخ ایمنی 
میانگین به ویروس چقدر خواهد بود یا چه مدتی طول خواهد کشید.
به جز این باید تاکید کرد که شخصی که دچار عفونت دوباره شده 
است- حتی اگر عالمتی نداشت باشد- به طور بالقوه ممکن است 
عفونت را به دیگران منتقل کند. در نتیجه هر کسی که از عفونت 
کروناویروس بهبود یافته است، باید همچنان ماسک بزند و فاصله گیری 

جسمی را رعایت کند.

چطور در هواپیما کرونا نگیریم؟

 
اگر می خواهید سفر انجام دهید باید از قبل برنامه ریزی 6

دقیقی انجام دهید تا خطر سرایت ویروس کرونا به خودتان 
را به حداقل برسانید. بلیت شرکتی را بخرید که کمترین میزان  مسافران 
در هر هواپیما را دارد تا فاصله شما با دیگران به حداکثر برسید. همچنین 
ماسک زدن در هواپیماهای آن شرکت باید اجباری باشد و کارکنان 

شرکت هم چه در فرودگاه و چه در هواپیما ماسک بزنند.

ایناحتیاطاترادرهواپیمارعایتکنید:
 در هواپیما ماسک بزنید و ماسکتان را برای خوردن و نوشیدن بر ندارید.
 تا جایی که می توانید از توالت هواپیما استفاده نکنید، چرا که در 
فضای بسته آن امکان وجود شمار بیشتر ویروس در هوا و سطوح را 

فراهم می کند.
 تا جایی که می توانید از دیگر مسافران فاصله بگیرید.

 دست هایتان را به طور مرتب با آب و صابون یا ژل های ضدعفونی کنند 
قبل از پرواز و درون هواپیما بشویید.

توجه داشته باشید که در هنگام مسافرت به جز درون هواپیما در در 
نقاط دیگر از صف بازرسی گرفته تا رفتن به تاکسی به سوی فرودگاه 
در تماس با افراد دیگری هم قرار می گیرید. بنابراین باید برنامه ای برای 

حفاظت خودتان در این مواقع هم داشته باشید.
به طور کلی هر نوع مسافرتی خطر انتقال ویروس کرونا را به شما وبه 

نزدیکانتان پس از برگشتتان به خانه باال می روید.
باالخره اگر تصمیم دارید با هواپیما مسافرت کنید، ایزوله کردن خودتان 

را برای ۱۴ پس از سفر برای محافظت از نزدیکانتان در نظر بگیرید.
  

چطور هنگام ایستادن در صف کرونا نگیریم؟

 
اگر به هر دلیلی در این دوران شیوع کرونا مجبور به ایستادن در 7

صف هستید، باید احتیاطاتی را برای کاهش خطر انتقال ویروس 
انجام دهید.

داشتن »تماس نزدیک« )فاصله کمتر از ۲ متر( با فرد دارای عفونت برای مدت 
کافی )۱۵ دقیقه یا بیشتر( شما را در معرض خطر سرایت ویروس قرار می دهد.
ایستادن در صف خرید سوپرمارکت معموال باعث نمی شود شما برای بیش از 
۱۵ دقیقه در تماس نزدیک با دیگران باشید، بنابراین به طور کلی این فعالیت 
کم خطر شمرده می شود، البته به شرطی که همه افراد به درستی ماسک بزنند و 

فاصله ای دست کم ۲ متری از هم داشته باشند.
اگر همچنان نگران انتقال کرونا هستید، این احتیاطات را هم رعایت کنید:

فاصله تان را با دیگران به بیش از ۲ متر برسانید. 
هنگامی که به جلوی صندوق رسیدید جلوی آن خودتان را معطل نکنید صندوق داد 
حرف نزنید، چرا که در این نقطه در تماس نزدیک و چهره به چهره با او قرار دارید.
اگر می خواهید با کسی حرف بزنید، سرتان را کنار نگه دارید تا هوای تنفسی او 

به صورت تان نخورد.
اگر می خواهید با کسی صحبت کنید، سرتان را دور نگه دارید تا هوای تنفسی 

طرف مقابلتان هنگام صحبت کردن به صورت تان نخورد.

اگر اطمینان دارید 
که در معرض 
ویروس کرونا 
بوده اید، باید فوری 
خودتان را ایزوله 
کنید. از تماس با 
سایر افراد خانواده 
یا سایر افراد در 
بیرون از خانه پرهیز 
کنید. با پزشکتان 
یا مرکز بهداشتی 
محلی تماس بگیرید 
و دستور های الزم 
برای زمان مناسب 
برای انجام آزمایش 
را از آنها بگیرید. 
اگر پس از قرار 
گرفتن در معرض 
ویروس باید برای 
انجام آزمایش یا 
مراقبت پزشکی از 
خانه خارج شوید، 
حتی اگر احساس 
بیماری ندارید، 
ماسک بزنید و 
فاصله ۲ متری را با 
دیگران رعایت کنید

 دکتر علی حیدری روچی  
پزشک،پژوهشگر
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باید و نبایدهای باید و نبایدهای مـاسـکمـاسـک
شش ماهی است که از 
زمان توصیه سازمان های 
ماسک  به  بهداشتی 
زدن برای پیشگیری از 
گسترش کرونا می گذرد اما هنوز سردرگمی و اختالف نظر زیادی 

درباره ماسک ها وجود دارد.
خوشبختانه کارشناسان امروزه چیزهای بیشتری درباره تاثیر ماسک 
زدن در محافظت شما و اطرافیانتان در برابر ویروس کرونا می دانند.

آیا ماسک  زدن واقع مؤثر است؟

 
اول ازهمه باید بدانید که ماسک زدن شما در اصل 1

باعث محافظت از دیگران می شود، نه خود شما. ماسک 
زدن هر فردی باعث می شود که اطرافیانش از انتشار قطرک های 

تنفسی احتماال حاوی ویروس کرونا در امان بمانند.
جامعه  افراد  همه  اگر  می دهند  نشان  بررسی ها  از  زیادی  شمار 
ماسک بزنند، میزان انتشار ویروس از فردی به فرد دیگر در آن 
این  از  به خصوص  عمومی  زدن  ماسک  می یابد.  کاهش  جامعه 
لحاظ اهمیت پیدا کرده است که بررسی های اخیر نشان می دهند 
قطرک های بزرگ تنفسی که هنگام عطسه و سرفه از دهان و بینی 
خارج می شوند، تنها راه انتقال ویروس نیستند. هنگامی که حرف 
آئروسل  یا  با شدت نفس می کشید، ذرات هواپخش  یا  می زنید 
را هم منتشر می کنید که سبک تر و کوچک تر هستند و می توانند 
برای مدت بیشتری در هوا شناور بمانند و به فاصله بیش از ۲ 

متر هم منتقل شوند.

در چه زمانی و در کجا باید ماسک زد؟

 
بهترین کار ماسک زدن در همه زمان ها است، مگر 2

افراد خانواده تان  به همراه  یا  تنها هستید  هنگامی که 
از دیگران جدا شده اید.

ماسک زدن به خصوص در این سه وضعیت ضروری است:
باشند،  افراد در اطرافتان  1. مکان های شلوغ: اگر شمار زیادی 
حفظ فاصله ۲ متری از دیگران ممکن است غیرممکن شود. این 
قضیه هم در فضاهای دربسته و هم در فضاهای باز مصداق دارد:
ّ ها و کافه ها )بهتر در فواصل خوردن و نوشیدن هم   رستوران 

دوباره ماسک بزنید(.
به صورتتان  باید  ورزش ها  همه  )در طول  ورزش  سالن های   

ماسک زده باشید(.
دویدن یا ورزش کردن در محیط باز حتی بدون ماسک احتماال 

بی خطر است. اما اگر عطسه یا سرفه کردن کسی در پشت سرتان 
باعث نگرانی تان می شود، برای راحتی خیالتان ماسک بزنید. 

اگر  بالکن خانه جمع می شوید،  یا  ایوان  اگر در حیاط پشتی، 
فقط یک یا دو مهمان دارید، می توانید ماسک نزنید. اما در این 

مورد هم حفظ فاصله جسمی از دیگران اهمیت دارد.
2. فضاهای دربسته: حفظ احتیاط در فضاهای محصور به خصوص 
باز  را  پنجره ها  دارد.  اهمیت  بیشتر  کافی  تهویه  بدون  اتاق  های 
کنید و بگذارید جریان هوای بیرون به داخل بیاید تا به این ترتیب 

غلظت ویروس های هواپخش کاهش یابد.
این احتیاطات را باید در این مکان ها رعایت کنید:

 ادارات
 مدارس

 زیارتگاه ها و محل های عبادت
 خواروبارفروشی ها و سوپرمارکت ها

 آسانسورها
 آرایشگاه ها و سلمانی ها.

 اگر در خانه با کسی زندگی می کنید که دچار کووید-۱۹ است.
3. تماس های نزدیک: ماسک زدن به عنوان یک اقدام محافظتی در 
هنگامی که در تماس نزدیک شخصی با هرکسی قرار می گیرید که 
در »حباب محافظتی« شما قرار ندارند )با شما زندگی نمی کنند( 

ضروری است، ازجمله در این موارد:
 بغل کردن و بوسیدن

 صحبت نزدیک چهره به چهره
 رابطه صمیمانه و آمیزش جنسی

چه نوع ماسکی باید بزنیم؟

 
3

اول ازهمه استفاده از هر نوع ماسکی بهتر از ماسک 

ماسک هایی  نوع  چه  اینکه  درباره  ما  دانسته های  است.  نزدن 
موثق ترند و چه شیوه ماسک زدنی بهتر است، هنوز در حال 
تکمیل شدن است. اما دست کم سه عامل در کارایی ماسک ها 

هستند: مؤثر 
 اندازه مناسب: منظور این است که ماسک باید به طور کامل و 
چسبیده به پوست، دهان و بینی شما را بپوشاند. ضمنا باید مراقب 
بماند، ماسکی که دور  باشید که همیشه ماسک روی صورتتان 
لبه باالیی  یا از گوش  هایتان آویزان است بی تاثیر است.   گردن 
ماسک باید کامال روی بینی و لبه پایینی ماسک باید کامال روی 
چانه تان چسبیده باشد. وجود شکاف میان ماسک و پوست امکان 
خروج قطرک ها و ذرات هواپخش را می دهد. برای جلوگیری، 
مراقب باشید که هنگامی که ماسک می زنید یا  هنگامی که ماسک 

را برمی دارید، به آن دست نزنید.
 پارچه و مواد سازنده ماسک: بررسی های آزمایشگاهی نشان 
می دهند که پارچه های ریزبافت و با رج شمار باال بهتر می توانند 
ذرات میکروسکوپی ویروس را فیلتر کنند. اگر هنگامی که ماسک 
را در برابر نور نگه می دارید، بتوانید رشته های تشکیل دهنده آن  
را ببینید، احتماال ماسک آن قدر کلفت و ریز بافت نیست که مانع 

عبور ویروس شود. پارچه کتان خالص بهتر از پارچه های 
ساخته شده از مواد مصنوعی مانند پلی استر است. توصیه کلی این 
است که ماسک دست کم دوالیه داشته باشد. ماسک های خانگی 
یک انتخاب شما هستند و می توانید با افزودن چیزهایی مانند فیلتر 
قهوه یا دستمال کاغذی در فاصله دوالیه توانایی فیلتر کردن آن ها 
را افزایش دهد. ماسک هایی که یک سیم فلزی در لبه باالیی شان 
دارند که امکان خم کردن و چسباندن ماسک را روی پل بینی 
می دهند، می توانند از بخار گرفتن شیشه عینکتان جلوگیری کنند.
نتوانید به راحتی تنفس   قابلیت تنفس: اگر هنگام ماسک نزدن 
برخی  می شود.  بیشتر  بردارید  را  ماسکتان  اینکه  احتمال  کنید، 
دارنداما تحمل  فیلتر کردن ذرات  بیشتر در  تاثیربخشی  از مواد 
ماسک های ساخته شده از آن ها مشکل و آزارنده است. از طرف 
دیگر حتی اگر ماده ای مانند تکه ای از کیسه جاروبرقی به عنوان 

یک الیه ماسک قابل تحمل باشد، قبل از استفاده از آن باید درباره 
بی خطر بودنشان تحقیق کنید. برخی از فیلترهای هپا )فیلتر ذرات 
معلق با کارآمدی باال( دارای فایبرگلس هستند که استنشاق آن 

زیان آور است.

هرچند وقت یک بار باید ماسک  ها 
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بهتر است ماسک را بعد از هر بار استفاده در ماشین 
لباسشویی بشویید. برای شستن می توانید از صابون یا مواد شوینده 
و آب داغ استفاده کنید. همچنین پیش از استفاده دوباره ماسک 
را کامال خشک کنید. خیس بودن پارچه نفس کشیدن را مشکل 

می کند و ممکن است امکان رشد باکتری ها را بدهد.

شیلد بهتر است یا گیتر؟
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را می پوشاند( و نه شیلد )طلق پالستیکی شفاف که 
جلوی صورت قرار می گیرد( به اندازه ماسک مؤثر نیستند.

گیتر درواقع یک لوله پارچه ای است که دور گردن شما قرار می گیرد 
و شما می  توانید آن را باال بکشید تا جلوی دهان و بینی تان قرار 
بگیرد. استفاده از گیتر احتماال از برهنه بودن صورت بهتر است. 
پژوهشگران نمی دانند گیترها تا چه حد محافظت ایجاد می کنند. 
شیلدهای پالستیکی صورت حتی ممکن است محافظت کمتری 
ایجاد کنند. معلوم نیست استفاده از شیلد بدون ماسک زدن در 

زیر آن تا چه افراد را مصون نگه  می دارد.

 آیا باید از ماسک های پزشکی استفاده کنم؟
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 N۹5 کار می روند ماسک های جراحی و ماسک های
هستند و هر دوی آنها اصوال یک بارمصرف هستند.

ماسک های جراحی اغلب آبی رنگ و چین دار هستند. طراحی 
این ماسک ها اغلب برای جلوگیری از عبور قطرک  های تنفسی 
و  زده  ماسک  فرد  بینی  و  دهان  از  شده  خارج  دهان  آب  و 

رسیدن آن به افراد دیگر است.

تنفسی  ماسک های  درواقع   N۹5 ماسک های  دیگر،  طرف  از 
هستند که کامال به  صورت می چسبند و هم از فرد ماسک زده 
ماسک  به  نیاز  شما  می کنند.  محافظت  اطرافش  افراد  از  هم  و 
N۹5 ندارید، مگر اینکه به طور مرتب در نزدیکی افرادی باشید 

که دچار کووید-۱۹ هستند.
مدرسه،  در  مقدم  خط  در  به اصطالح  که  هستید  کسی  اگر 
می کنید،  کار  مشابه  مکان های  را  هواپیما  خواروبارفروشی، 
تا  کنید  استفاده  یک بارمصرف  ماسک های  این  از  است  بهتر 

بمانید. مصون 
دیگر  یک بارمصرف  ماسک های  یا   N۹5 ماسک های  از  برخی 
راحت  را  تنفس  که  هستند  بازدمی  دریچه  یا  سوپاپ  دارای 
چراکه  نمی شود،  توصیه  ماسک ها  این  از  استفاده  اما  می کنند. 
ذرات ریز ویروسی از محل این سوپاپ ها در هوا پخش می شوند. 
بیمار  خطر  باشید،  کووید-۱۹  دچار  شما  اگر  این صورت  در 

بیشتر هم می شود. اطرافیانتان  شدن 

آیا در خانه هم باید ماسک بزنم؟
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ماسک  است  ثابت شده  و  است  عمومی  فضاهای 
آ یا  می کنداما  کمک  جامعه  در  ویروس  انتشار  کاهش  به  زدن 

ممکن است ماسک زدن در خانه هم الزم شود.
پاسخ این است که در برخی از موقعیت ها ممکن است مجبور 

بزنید. ماسک  در خانه هم  باشید 
اگر با اعضای دیگر خانوارتان در یک جا زندگی می کنید و دچار 
عضالنی  درد  و  خستگی  اسهال،  سرفه،  تب،  مانند  کرونا  عالئم 

بزنید. ماسک  در خانه هم  باید  شده اید، 
در چنین مواردی حتی اگر بعدا معلوم شود که عالئمتان مربوط 
باید  کووید-۱۹،  نه  است،  بوده  آنفلوانزا  یا  سرماخوردگی  به 
عالوه بر ماسک زدن، خودتان را در یک اتاق جداگانه ایزوله و 
به  ویروس  انتقال  از  جلوگیری  برای  بهداشتی  احتیاطات  سایر 

کنید. رعایت  را  دیگران 
نمی کند،  با شما زندگی  نداریداما فردی که  اگر عالمتی  همچنین 
ممکن  فرد  این  بزنید.  ماسک  باید  بیاید،  خانه تان  به  است  قرار 
دیگر  جایی  در  که  باشد  دوستانتان  یا  خانواده  اعضای  از  است 

می کند. زندگی 
به  است  قرار  کسی  تعمیرات  یا  نظافت  برای  اگر  مثال،  برای 
کار  مشغول  خانه تان  در  فرد  آن  که  هنگامی  باید  بیاید،  خانه تان 
است باید خودتان و سایر اعضای خانوارتان ماسک بزنید. ماسک 
زدن در این موارد دو هدف دارد، یکی اینکه مانع از انتشار ذرات 
تنفسی احتماال حاوی ویروس از هر فردی درون هوا شود، دوم 
اینکه تا حدودی از استنشاق قطرک های آلوده در هوا جلوگیری 
فاصله دست کم  بزنند و  مواردی همه ماسک  اگر در چنین  کند. 
۲ متری از رعایت کنند، خطر استنشاق و انتقال ویروس در همه 

در خانه کاهش می یابد. افراد حاضر 
افراد  همه  زدن  ماسک  که  دارند  وجود  دیگری  بسیار  موقعیت 
حاضر در خانه ضروری می کنند، مثال اگر یک عضو خانواده تازه 
از یک سفر کاری برگشته است یا اینکه یکی از افراد خانواده تان 

نمی کند. رعایت  را  زدن  ماسک  به  توصیه  رفتن  بیرون  هنگام 
موارد   در  خانه  در  زدن  ماسک  و  احتیاطات  بیشترین  رعایت  با 
را  خانوارتان  اعضای  سایر  هم  و  خودتان  هم  می توانید  ضروی 

نگه دارید. ایمن 

 بررسی های 
آزمایشگاهی 

نشان می دهند 
که پارچه های 
ریزبافت و با 

رج شمار باال بهتر 
می توانند ذرات 

میکروسکوپی 
ویروس را فیلتر 

کنند. پارچه 
کتان خالص بهتر 

از پارچه های 
ساخته شده از 
مواد مصنوعی 

مانند پلی استر 
است. توصیه 

کلی این است که 
ماسک دست کم 

دوالیه داشته 
باشد. ماسک های 

خانگی یک انتخاب 
شما هستند 

و می توانید با 
افزودن چیزهایی 
مانند فیلتر قهوه 
یا دستمال کاغذی 
در فاصله دوالیه 

توانایی فیلتر 
کردن آن ها را 
افزایش دهد

 دکتر علی حیدری روچی  
پزشک،پژوهشگر



 ترجمه: 
عفت عباسیان

نقش والدین در زندگی بسیار 
سخت و مهم است اما باید 
اعتراف کنیم این نقش زمانی  
که فرزندشان دچار وسواس 
می شود، به مراتب سخت تر و دشوارتر می شود. 
تصور کنید کودکی دارید که به شدت خمیردندان 
را فشار می دهد، به این امید که به قسمت میانی 
و تمیز خمیردندان برسد، یا آنقدر دست هایش 
را می شوید تا از تمیزی برق بزنند، یا مثال یک 
سوال را 10 تا 20 بار از شما می پرسد تا خیالش 
راحت شود. آیا تابه حال به این فکر کرده اید 
که در صورت داشتن چنین کودکی، باید چه 
رفتاری در پیش بگیرید؟ بدون شک پاسخ این 

سوال ساده نخواهد بود. 

اختالل وسواس فکری در کودکان به 
چه معناست؟

اختالل وسواس فکری، نوعی بیماری ا ست که 
در آن افکار یا تصاویر اضطراب آوری در ذهن 
کودک نقش می بندد. به عنوان مثال وی مدام 
نگران است که مبادا کثیف شود یا در معرض 
سرایت ویروس یا بیماری های مختلف قرار بگیرد. 
کودک یا فردی که به چنین اختاللی مبتالست، 
برای تسکین اضطراب ناشی از وسواس خود 
مجبور به انجام کارهایی است که قطعا در نظر 
دیگران قابل قبول نیست. به عنوان مثال شستن 
بی رویه دست ها آن  هم تا جایی که استرس 
ناشی از سرایت ویروس یا بیماری فروکش کند. 
بهداشتی  مسائل  رعایت  نماند  ناگفته  البته 
همیشه پسندیده است و افرادی که تحت هر 
شرایطی به قوانین بهداشتی احترام می گذارند، 
قطعا قابل تحسین هستند اما زمانی  که این رفتار 
درست حالتی وسواس گونه به خود می گیرد، 
واقعا نگران کننده است، به خصوص میان کودکان. 
وسواس نسبت به پاکیزگی، گاهی اوقات آنقدر 
در فرد مبتال حاد می شود که وی از ترس سرایت 
بیماری های مختلف، حتی از تماس با افراد خانواده 
نیز اجتناب می کند. دست ها را آنقدر می شوید که 
پوست آنها از فرط شستشو ترک می خورد و خون 
می آید. از ترس ابتال به ویروس ها یا بیماری های 
مختلف، از رفتن به مدرسه سر باز می زند. به 
تلویزیون دست نمی زند چون فرد دیگری قبل 
از وی تلویزیون را لمس کرده  است و در یک 
کالم،  بخش اعظمی از روز خود را صرف رعایت 
مسائل مربوط به بهداشت و پاکیزگی می کند و به 
جای زندگی کردن، زندگی را بر خود و اطرافیان 

حرام می کند.

وسواس فکری چه مشکالتی به دنبال دارد؟
اختالل وسواس فکری، مشکالت عدیده ای به 
همراه دارد. به عنوان مثال کودکی که به این بیماری 
مبتال شده  است، تمرکز و دقت بسیار پایینی دارد 
چون عمال تمام توجه و دقت او صرف مسائل 
مربوط به وسواس می شود. معموال وقتی با مخالفت 
و سرزنش اطرافیان مواجه می شود، عصبانی و 
مضطرب خواهدشد. از آنجا که تمام انرژی و 
وقت خود را صرف اجرای آداب وسواس گونه 

خود می کند، عمال همیشه خسته است و گیرایی 
پایینی دارد. معموال دوستی ندارد یا اگر هم داشته 
 باشد، به واسطه چنین رفتارهایی آنها را از دست 
می دهد. اگر احساس می کنید فرزندتان به اختالل 
وسواس فکری دچار شده، حتما وی را به پزشک 
نشان دهید تا مطمئن شوید پای بیماری دیگری در 
میان نیست. در موارد نادر، اختالل وسواس فکری 
ممکن است از نوعی عفونت استرپتوکوکی ناشی 
شده باشد که معموال با تجویز آنتی بیوتیک کامال 
مداوا می شود. البته پزشک معالج در ادامه مراحل 
درمان، ممکن است در صورت نیاز، بیمار را به 
روان شناس، روان پزشک یا مددکار اجتماعی نیز 

ارجاع دهد. 
نزدیکانتان اغلب به شما خواهند گفت: »تسلیم 
نشو، از بچه بازی نخور، این فقط یه وسواس 
معمولیه و...« اما مساله این است که این وسط، پای 
وسواس فکری در میان است و نه یک وسواس 
معمولی! نوعی وسواس که واقعا جبری است 
و هیچ قصد و عمدی در شکل گیری آن نقش 
ندارد. درحقیقت شما هیچ وقت نمی توانید کودکی 
که به چنین اختاللی دچار شده  را تنبیه کنید یا 
وی را تهدید کنید که اگر به وسواسش ادامه 
دهد، شما نیز چنین یا چنان خواهید کرد. چنین 
کودکی، در عمل توان اجرای دستورات و آدابی که 
شما برای وی مشخص کرده اید را ندارد بنابراین 
هر دخالتی از سوی شما، محکوم به شکست 
است و فقط شرایط را بدتر می کند. با این حال، 
یکی از کلیدهای اصلی در جهت درمان اختالل 
وسواس فکری این است که به کودکتان کمک 
کنید تا ریشه های وسواسی اش را برون ریزی کند. 
وسواس فکری را مانند دشمنی فرضی تصور کنید، 
دشمنی که شما و دلبندتان باید دوشادوش هم 
با آن مبارزه کنید و شکستش دهید. قطعا در این 
مسیر با مشکالت بسیاری مواجه خواهید شد 
اما همیشه این اصل تاکتیکی را به ذهن بسپارید. 
آنچه مسلم است، این است که اگر شما جا بزنید، 
فرزندتان نیز جا خواهد زد و کم خواهد آورد. 

به کمک مثال های زیر، یاد می گیرید چگونه از 
فرزندتان حمایت کنید. 

عادات فردی که وسواس فکری دارد، 
به راحتی  تغییر نمی کند

تصور کنید کودکتان یک ساعت پیش به دستشویی 
رفته و کماکان آنجا مشغول شمردن کاشی هاست. 
عکس العمل طبیعی شما باید این باشد که به او 
بگویید: »بیا بیرون، وقت خوابته!« یادتان باشد که 
آداب بهداشتی فردی که وسواس فکری دارد، به 

این راحتی ها تغییر نخواهد کرد. 
را جزم  عزم خود  و  ناراحتید، خسته اید  اگر 
کرده اید که این آداب عجیب را متوقف کنید، 
راهی از پیش نخواهید برد. در مورد فرزندتان 
فکر بد نکنید و وی را متهم نسازید که عمدا با 
شما مخالفت می کند. همواره به یاد داشته باشید 
که هیوالیی با نام وسواس روانی، روح و جان 
دلبندتان را تسخیر کرده  است بنابراین با گفتن 
این جمله به او کمک کنید: »نگاه کن چقدر برای 
بیرون آمدن از دستشویی معطل می کنی... دلت 
می خواد کمکت کنم... نوبتی هم که باشه، نوبت 
خوابه... دلت می خواد تا رختخواب بغلت کنم؟« 
اگر کودکتان در جواب به شما گفت: »بیا تا با هم 
کاشی های دستشویی را بشمریم«، تقاضایش را 
رد نکنید اما تاکید کنید که فقط یک بار او را در 
شمردن همراهی خواهید کرد و نه بیشتر. با این 
کار، اضطراب کودک کم می شود چون احساس 
می کند مورد حمایت قرار گرفته است بنابراین 
برای لحظاتی این جرأت را پیدا می کند تا از 

آداب وسواسی خود دست بکشد. 

درد و رنج کودکتان را تشخیص دهید
اغلب اوقات والدین کودکان وسواسی احساس 
می کنند که از سوی آنها به بازی گرفته می شوند 
اما به خاطر داشته باشید وقتی کودک از شما کمک 
می خواهد تا یکی از آداب مربوط به وسواسش 
را پیاده کند، درحقیقت باور دارد که تنها با کمک 

شما می تواند از این مشکل خالص شود بنابراین 
رنج کودکتان را شناسایی و تالش های او را برای 
رهایی از این وضعیت بغرنج درک  کنید اما 
درنهایت آنچه که واقعا از دستتان ساخته  است 

را انجام دهید. 
به عنوان مثال اگر فرزندتان از شما تقاضا کرد 
سومین جفت کفش را برایش ببرید چون دو جفت 
اول قابلیت سرایت ویروس را دارند، در واکنش 

به این رفتار، مراحل زیر را به دقت اجرا کنید:
 درد و رنج او را با گفتن این جمله درک کنید: 
»می دانم که این وضعیت برای تو رنج آور است.«
 بیماری اش را به زبان آورید. به او بگویید که 
وسواس جبری وجود او را تسخیر کرده  است. 
 برای کمکی که به او می کنید، با این جمله 
حد و مرز بگذارید: »اگر یک جفت کفش جدید 
برای تو بیاورم، درواقع به بیماری هیوالی وسواس 

کمک کرده ام، نه به تو«
 یک راه میان بر پیش پای او بگذارید: »بیا 
فکرامونو روی هم بذاریم تا ببینیم چجوری 
میشه یه جور دیگه از این وضعیت بیرون بیایم.« 
گاهی اوقات نیز الزم است تسلیم این وضعیت 
شوید. درواقع، انعطاف پذیری و نرمش شما در این 
میان، بسیار مهم و حیاتی است. این شما هستید که 
باید زمان دقیق مبارزه کودک با وسواس فکری اش 
را تعیین کنید. این شما هستید که می توانید تشخیص 
دهید چه زمانی باید کوتاه بیایید. به عنوان مثال 
قبل از یک رویداد تنش زا مثل امتحان مدرسه یا 
یک رقابت ورزشی، یک توافق نامه با فرزندتان 
تنظیم کنید؛ به او بگویید که فقط 10 دقیقه زمان 
دارد که درگیر آداب وسواسش باشد و نه بیشتر. 

تشخیص لغزش
قطعا وقتی بعد از سعی و تالش شبانه روزی 
مشاهده می کنید که بار دیگر رگه های وسواس 
در وجود دلبندتان در حال شکل گیری است، 
ناامید و سرخورده خواهید شد. به عنوان مثال، 
بعد از گذشت چند هفته، وقتی فرزندتان باالخره 

می تواند بدون بررسی و چک کردن بسته بندی 
یک ماده غذایی، با خیال راحت آن را میل کند، 
ناگهان متوجه می شوید از خوردن آب پرتقال 
خودداری می کند، فقط به این بهانه که روی در 
بطری خط افتاده است. با مشاهده این وضعیت 
ناامید نشوید و فکر نکنید تمام پیشرفت هایی 
که در گذشته کسب کرده اید، ناگهان به فنا رفته  
است. این وضعیت را نوعی لغزش تلقی کنید 
که ممکن است به کرات پیش بیاید بنابراین نباید 
خودتان یا فرزندتان را متهم کنید و زیر سوال 
ببرید. به آینده فکر کرده و به خود یادآوری کنید 
که عوامل دیگری مثل خستگی، استرس، هیجان 
یا یک بیماری ناخوانده نیز ممکن است وضع 
را از این بدتر کنند بنابراین چنین مواردی را نیز 
پیش بینی کنید تا ناگهان غافلگیر نشوید، به کودک 
نیز بفهمانید یأس و دلسردی او را درک می کنید 
و با آن سهیم هستید. به کودک بفهمانید مسیر 
پیشرفت همیشه مستقیم و روبه جلو نیست، بلکه 
گاهی الزم است برای ادامه مسیر، چند قدمی 
عقب نشینی کرد. به دلبندتان بگویید قهرمانان  نیز 
گاهی اوقات شکست می خورند و یک تیم فوتبال 
هیچ وقت نمی تواند در تمام میدان ها اول باشد 

و بدرخشد. 

برای تجدید قوا به خودتان زمان بدهید
 وقتی کوکتان را مشاهده می کنید که با هیوالی 
وسواس در حال مبارزه است، احساسی آکنده از 
خشم، شرم و گناه تمام وجودتان را دربرخواهد 
گرفت. شاید با خودتان فکر کنید ای کاش فرزندی 
نرمال و طبیعی داشتید اما چگونه می توان بر این 
حس بد غلبه کرد و آن  را به دیگر مشکالت 
کودک نیفزود؟ پیشنهاد ما به شما این است که 
اندکی از این حال و هوا فاصله بگیرید، زمان 
بیشتری را به خودتان اختصاص دهید، از خانه 
خارج شوید، به مالقات دوستانتان بروید، کارهای 
مورد عالقه تان را انجام دهید و هرگز کارتان را 
رها نکنید. اینها همه حق شماست، آنها را از 
خود دریغ نکنید چون وقتی دوباره به محیط 
خانواده برمی گردید، احساس خواهید کرد  قوی تر 
شده اید و بهتر می توانید به فرزندتان کمک کنید. 
از سوی دیگر،  فرزندتان نیز متوجه می شود شما 
نیز حق زندگی دارید و مثل تمام آدم ها ممکن 

است اشتباه کنید. بنابراین خودتان را مجرم و 
گناهکار جلوه ندهید چون هم به نفع کودکتان 

است و هم به نفع خودتان. 

درد و رنج کودکتان را اندازه گیری کنید
تا حد ممکن به فرزندتان کمک کنید تا درخصوص 
نحوه درمانش در منزل، نظر بدهد. او باید در قبال 
بیماری اش احساس مسوولیت کند و نباید مدام از 
سوی شما مورد کمک و حمایت قرار گیرد بنابراین 
پیشنهاد می کنیم یک سیستم ارتباطی درست با 
فرزندتان برقرار کنید تا او نیز این امکان را داشته 
باشد که از دردها و رنج هایش با شما حرف بزند 
و احیانا اگر زمانی نیاز به کمک داشت، نیازش 
را به راحتی ابراز کند بنابراین برای اندازه گیری 
ترس های دلبندتان، مانند یک دماسنج عمل کنید 
اما از آن پیشی نگیرید، زیاده روی نکنید. در یک 
کالم اجازه دهید خود فرزندتان عالمت بدهد و 

شما را باخبر کند. 

استقالل و خودکفایی در طول 
دوره درمان 

تا جایی که به مصرف داروها مربوط می شود، 
بکوشید تا فرزندتان خودکفا و مستقل شود؛ 
او به سرعت یاد می گیرد که باید چگونه و به 
چه ترتیبی مصرف داروهایش را مدیریت کند، 
بدون اینکه شما مدام زمان مصرف دارو را به 

او یادآوری کنید. 
زمانی که پای درمان رفتاری به میان می آید، با 
فرزندتان برنامه منسجم روزانه ترتیب دهید. 
تنظیم کنید و هر  ماه  اول هر  برنامه را  این 
برنامه  بیفزایید.  آن  به  مورد جدیدتری  روز 
را روی کاغذ بیاورید، به نحوی که فرزندتان 
نیز به آن دسترسی داشته باشد و هر بندی از 
برنامه را که موفق به انجام آن شد، عالمت 
بزند و احیانا اگر عدم موفقیتی داشت، حتما 
توضیحی برایش داشته باشد. درخصوص این 
برنامه با دلبندتان بحث و گفت وگو کنید، هر 
زمان که به موفقیتی دست یافت، تشویقش 
کنید اما اگر با شکست مواجه شد، به هیچ 

عنوان وی را نقد نکنید. 
درآخر باید به شما والدین عزیزی که فرزندی 
کنیم  یادآوری  دارید،  به وسواس فکری  مبتال 
برای کمک به فرزندتان، هیچ گاه 3 اصل زیر 

را فراموش نکنید:
 انعطاف پذیر باشید و همزمان اقتدار خود 
را حفظ کنید و اجازه ندهید کنترل وضعیت از 

دستتان خارج شود.
 تا حد امکان از کمک به فرزندتان خودداری 
کنید و به او میدان بدهید تا در قبال بیماری اش 

احساس مسوولیت کند.
 پای حرف هایش بنشینید و این احساس را 
به او القا کنید که هدفتان فقط کمک به او نیست، 
بلکه درد و رنجش را نیز درک می کنید، طوری که 
او می تواند همیشه روی شما و حمایتتان حساب 

ویژه ای باز کند. 
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چگونه به کودکی که دچار اختالل وسواس جبری است کمک کنیم؟

کودکان وسواسی!
اختالل وسواس فکری، نوعی بیماری 

ا ست که در آن افکار یا تصاویر 
اضطراب آوری در ذهن کودک نقش 

می بندد. به عنوان مثال وی مدام 
نگران است که مبادا کثیف شود 
یا در معرض سرایت ویروس یا 
بیماری های مختلف قرار بگیرد. 

کودک یا فردی که به چنین اختاللی 
مبتالست، برای تسکین اضطراب 
ناشی از وسواس خود مجبور به 

انجام کارهایی است که قطعا در نظر 
دیگران قابل قبول نیست

که  است  اختاللی  وسواس 
می شود.  بخش  دو  شامل 
بخشی از آن شامل وسواس های 
دیگر  بخش  و  است  فکری 
وسواس  عملی.  وسواس های 
عملی معموال شامل وسواس شستشو یا رعایت بیش از حد نظم و 
ترتیب می شود. همان گونه که در وسواس ها فکری امکان دارد کودک 

بارها کیف مدرسه اش را بررسی کند. 
وسواس های فکری »تکانه« هایی هستند که به طور ناگهانی تصاویر، 
افکار و نگرانی هایی را به ذهن متبادر می کنند که به سختی می توان از 
آنها رهایی یافت. بروز این افکار باعث می شود شخص حال بدی را 
تجربه کند و بسیار نگران شود. اگر افکار ناراحت کننده بیش از حد 
تکرار شوند حالت »وسواس« گونه به خود خواهند گرفت. به همین 
خاطر باید بتوان به گونه ای از ابتدا جلوی این افکار آزاردهنده را گرفت. 
افرادی که دچار وسواس می شوند با افکارشان به گونه ای برخورد 
می کنند که گویا جادویی هستند، آنها را باور دارند و ذهن شان مدام 
آنها را دنبال می کند. به همین دلیل نمی توانند مرور آنها را در ذهن 
خود متوقف کنند. البته خیلی طبیعی است که افکار منفی خصوصا 
در شرایط سخت و ناگواری مانند شیوع ویروس کرونا سراغ همه 
ما بیایند اما تفاوت افکار منفی در افرادی که مبتال به وسواس هستند 
با دیگران این است که آنها نمی توانند از آسیب و آزار افکار مخرب 
و ناراحت کننده وسواس گونه رهایی یابند؛ در صورتی که در حالت 

عادی افراد بعد از مدتی افکار منفی را رها می کنند. 

استعاره مسافران اتوبوس 
برای افکار وسواس گونه می توانیم خود را راننده اتوبوسی فرض کنیم 
که با مسافران زیادی سر و کار داریم اما چون حواس مان کامال به راندن 
و مسیر و مقصدی است که در نظر داریم توجه زیادی به مسافران 
نداریم و ذهن مان را به جزییات آنها مشغول نمی کنیم. به همین خاطر 
می توانیم خوب برانیم و به مقصد برسیم اما وقتی به جای تمرکز بر 
مسیر و رسیدن به مقصد، مدام به رفت و آمد مسافران متمرکز شویم و 
فکر کنیم که آنها چه می گویند و مثال نکند در مورد ما، نوع رانندگی ما 
و... قضاوت بدی داشته باشند، دیگر نمی توانیم به خوبی رانندگی کنیم. 
افراد وسواسی هم این گونه رفتار می کنند؛ یعنی به جای معطوف کردن 
ذهن بر کارهای مهم، ذهن شان مدام متوجه افکار منفی و آزاردهنده 
است. اتوبوس ذهن ما هم نباید آنقدر به اطراف متمرکز شود که مانع 
از انجام کارهای مهم شود. اگر نتوانیم حواس خود را از فکر کردن 
به مسافران و اطرافیان منحرف کنیم امکان دارد آن افکار به گونه ای 
آزاردهنده در ذهن مان بنشیند و در آینده نتوانیم در برابرشان مقاومت کنیم.

مقابله با افکار وسواس گونه 
جهت رهایی از افکار ناشی از وسواس ابتدا می توانیم با آنها روبرو 
شویم، مثال برای خنثی کردن افکار مخرب می توانیم به نوعی آنها را 
تجربه کنیم. وسواس عملی اغلب بر اثر پاسخ به وسواس فکری به 
وجود می آید. برای مقابله با حال بد ناشی از وسواس معموال اوایل 
کارهایی انجام می دهیم که اضطراب را کم می کنند ولی به مرور زمان 
دردسرساز می شوند، مثال کودکی که بر اثر وسواس بارها دستش را 

آرامش پیدا می کند اما می شوید، به این ترتیب احساس 
به مرور و به تدریج چنین کارهایی نمی تواند به او آرامش بدهد چون 

باید تعداد آنها را بیشتر کند.
کودکان معموال بیشتر دچار وسواس های عملی می شوند و علت بروز 
چنین رفتارهایی هم عالوه بر وراثت می تواند الگوبرداری از رفتارهای 
وسواس گونه والدین و اطرافیان شان باشد. هر چقدر کودکان در سن 
کمتری به وسواس مبتال شوند احتمال وراثتی بودن آن هم بیشتر 
است. البته یادگیری مشاهده ای هم در بچه ها بسیار قدرتمند است، 
مثال حساسیت های زیاد برای پوشیدن نوع خاصی از لباس و رفتارهایی 

این چنین بیشتر از طربق مشاهده است. 
والدین هم معموال چنین رفتارهایی را »نرمال سازی« می کنند؛ یعنی 

چون خودشان هم حساسیت های مشابهی دارند، متوجه رفتارهای 
ناشی از وسواس و حساسیت های بیش از اندازه فرزندان شان نمی شوند. 
به این ترتیب خیلی دیر به فکر مقابله و رهایی پیدا کردن فرزندانشان 
از افکار ناشی از وسواس می افتند. توجه داشته باشیم زمانی می توانیم 
بگوییم کودکی دچار وسواس های فکری یا عملی شده که این گونه 
رفتارهای او در کارکرد ها و زندگی روزمره او اختالل ایجاد کند. ضمن 
اینکه زمان زیادی هم از وقت کودک به افکار یا اعمال ناشی از وسواس 

اختصاص پیدا می کند.

  درمان
وسواس اختاللی است که درمان آن هر چقدر زودتر آغاز 
شود امکان بیشتری هم برای تغییر وجود خواهد داشت 
چون دامنه فراگیری کمتری را شامل می شود. به همین دلیل 
اقدامات پیشگیرانه برای کودکان زودتر جواب می دهد. 
البته امکان بازگشت اختالالتی مانند وسواس وجود 
دارد بنابراین درمان حتما باید ریشه ای باشد به ویژه 
اگر کودک سابقه ژنتیکی هم داشته باشد. در روند 
درمان رفتارهای وسواس گونه کودکان، والدین هم 
باید حضور داشته باشند تا یاد بگیرند چطور باید با 

فرزندشان رفتار کنند.
توجه داشته باشیم تنبیه و بدرفتاری با کودکان باعث ایجاد 
استرس و اضطراب در آنها می شود؛ عاملی که می تواند سیستم 

ایمنی آنها را هم تحت االشعاع قرار دهد. 
بهترین کار مراجعه به موقع به متخصص و مشاور در این 
زمینه است. زیرا به این ترتیب کودکان هم می توانند مهارت ها 

و آموزش های الزم را در این خصوص فرابگیرند. 

 دكتر سیما قدرتي
روان شناس، مشاور و 

استاد دانشگاه

تنبیه کودکان مبتال به وسواس باعث ایجاد اضطراب در آنها می شود

فرزندپروری شماره هفتصدوهفتاد  سه آبان نودونه6



مغذی ترین غذاهای گرم کننده ما در فصل پاییز و زمستان

از زنجبیل تا موز
یکی از بهترین راه های گرم کردن بدن در 
روزهای سرد پاییزی و زمستانی، تغییر 
دادن الگوی غذایی روزانه است. از آنجایی 
که روزهای سرد امسال با شیوع ویروس 
کرونا در سراسر جهان همراه بوده، بهتر است که برنامه غذایی 
را به گونه ای در نظر بگیرید که خوراکی های مناسب برای 
تقویت سیستم ایمنی بدن و افزایش دمای بدن را به صورت 
روزانه مصرف کنید. بهترین و مغذی ترین خوراکی هایی که 
می توانند هم باعث تقویت سیستم ایمنی بدن و هم باعث 

افزایش دمای بدن شوند، شامل موارد زیر هستند. 

1. زنجبیل 
زنجبیل یکی از ریشه های گیاهی بسیار پرخاصیت است که 
می تواند از طریق افزایش سوخت وساز در بدن باعث باال 
رفتن دمای بدن شود. از طرف دیگر،  مصرف منظم زنجبیل 
به کاهش التهاب در بدن و افزایش قدرت سیستم دفاعی 
کمک می کند. به همین دلیل هم گنجاندن زنجبیل در رژیم 
غذایی روزانه در این روزهای سرد کرونایی از اهمیت بسیار 
باالیی برخوردار است. شما می توانید از زنجبیل تازه یا پودر 
آن در انواع دمنوش های روزانه، چای، سس های ساالد یا 

انواع سوپ های پاییزی استفاده کنید. 

2. جو دوسر 
جو دوسر به دلیل داشتن فیبر فراوان می تواند هم شما را برای 
مدت طوالنی تری سیر نگه دارد و هم از طریق تنظیم قند و 
کلسترول خون، باعث حفظ گرمای بدن در روزهای سرد 
سال شود. عالوه بر این جو دوسر به دلیل داشتن فیبر و امالح 
فراوان، گزینه غذایی مطلوبی برای افزایش قدرت سیستم 
دفاعی بدن محسوب می شود. شما می توانید در روزهای 
سرد پاییزی از ترکیب جو دوسر و مقداری شیر گرم به عنوان 
عصرانه یا صبحانه استفاده کنید. اگر به این ترکیب مقداری 
پودر دارچین هم اضافه کنید، باعث افزایش سوخت وساز 
در بدن می شوید و با خوردن این وعده غذایی نهایتا گرمای 
بیشتری احساس می کنید. جو دوسر می تواند عالوه بر صبحانه 
یا عصرانه،  در انواع ساالدهای گرم پاییزی یا سوپ ها، آش ها 

و خورش ها مورد استفاده قرار بگیرد. 

3. نوشیدنی های گرم 
یکی از ساده ترین راه های افزایش دمای بدن در روزهای سرد 
پاییزی، مصرف نوشیدنی های گرم است. اگر این نوشیدنی ها 
بتوانند مقادیر مناسبی از ویتامین ها و ریزمغذی ها را هم به بدن 
برسانند، کمک قابل توجهی به افزایش قدرت سیستم دفاعی 
بدن خواهند کرد. از این نظر می توانید به صورت روزانه از 
دمنوش هایی که حاوی یک یا چند مورد از این ترکیبات باشند، 
استفاده کنید؛ چای سبز، دارچین، هل، اسطوخودوس، چای 
کوهی، بهارنارنج، آویشن، پونه، نعناع، زیره، رازیانه و زنجبیل. 

4. انواع سوپ و خوراک 
انواع سوپ، آش و خوراک می  توانند گزینه غذایی 

بسیار مناسبی برای شب های سرد و بلند پاییزی 
باشند و دمای بدن را سریع افزایش دهند. 

و  آش ها  انواع سوپ ها،  در  بتوانید  اگر 
ترکیبات  این  از  پاییزی  خوراک های 
افزایش  باعث  کنید،  استفاده  غذایی 
تقویت  و  آنها  تغذیه ای  ارزش 
سیستم ایمنی بدن خواهید شد؛ جو 
گندم،  بلغور  کامل،  جوی  دوسر، 
قارچ،  گوجه فرنگی،  هویج،  کینوا، 
سیب زمینی، پیاز، سیر،  زنجبیل، کدو 

حلوایی، آب گوشت، آب مرغ، گوشت 
تازه،  آب لیموی  مرغ،  گوشت  بوقلمون، 

نخود فرنگی، ذرت و انواع حبوبات.

5. ترکیب مغزها و میوه های خشک 
از دیگر خوراکی های دارای ارزش تغذیه ای بسیار باال که 
می تواند شدیدا باعث افزایش دمای بدن و تقویت سیستم 
ایمنی در این روزهای سرد کرونایی شود، ترکیبی از دانه ها، 
مغزها و میوه های خشک است. مثال شما می توانید ترکیبی از 
مغزها و دانه های خام مختلف مانند پسته، بادام، بادام زمینی، 
تخمه  کتان،  بذر  کدو،  تخمه  گردو،  فندق،  هندی،  بادام 
انجیر،  مانند  خشکی  میوه های  با  را  کنجد  یا  آفتابگردان 
کشمش، مویز یا توت مخلوط کنید و این مخلوط را در 
ظرفی بریزید و برای وعده عصرانه یا میان وعده صبح استفاده 
کنید. اگر بتوانید روزی یک تا دو قاشق غذاخوری از این 
ترکیب را مصرف کنید، ویتامین ها و امالح و قند مناسبی 
به بدن می رسانید و به این ترتیب باعث افزایش دمای بدن 

در کنار بهبود عملکرد سیستم دفاعی می شوید. 

6. گوشت ها 
از دیگر مواد غذایی مفیدی که می توانید در روزهای سرد 
سال بیشتر از آنها استفاده کنید و دمای بدن 
را با خوردنشان افزایش دهید، انواع 

گوشت ها هستند. انواع گوشت ها، مخصوصا گوشت قرمز، 
به دلیل داشتن پروتئین و چربی زیاد می توانند از طریق افزایش 
سوخت وساز در بدن باعث پیشگیری از افت دمای بدن در 
روزهای سرد سال شوند. اگر می خواهید که ارزش تغذیه ای 
وعده غذایی حاوی گوشت را افزایش دهید، بهتر است که 
این غذاها را در فصل پاییز و زمستان همراه با سبزی های 
سیب زمینی  و  چغندر  شلغم،  قارچ،  هویج،  مانند  بخارپز 
مصرف کنید. متابولیسم هضم گوشت در بدن به دفع آب 
زیادی نیاز دارد بنابراین، اگر در این روزهای سرد سال کمی 

مصرف گوشت ها را افزایش دادید، بهتر است که نوشیدن 
آب و مایعات کافی را فراموش نکنید تا بدن شما با مشکل 
کم آبی و ضعف ایمنی ناشی از این اتفاق مواجه نشود. یکی 
از راه های پیشگیری از بروز این مشکل این است که حتما 
انواع  مانند  از سبزی های خام  با غذاهای گوشتی،  همراه 
سبزی خوردن یا ساالدهای سبزی یا صیفی استفاده کنید. 

7. ادویه ها 
ادویه ها از دیگر مواد غذایی افزایش دهنده سوخت وساز در 
بدن و کاهش دهنده التهابات بدنی هستند. بهتر است که در 
روزهای سرد سال، مصرف ادویه هایی مانند فلفل سیاه، فلفل 
قرمز، پاپریکا، زنجبیل و پودر دارچین را افزایش دهید تا از 
طریق افزایش سوخت وساز در بدن، دمای بدن هم باالتر 
برود. از طرف دیگر، افزایش مصرف ادویه ها باعث کاهش 
التهاب در بدن و بهبود عملکرد سیستم دفاعی بدن خواهد 
شد. بهتر است بدانید که اگر ادویه ها را به صورت حرارت ندیده 
روی غذای در حال مصرف بریزید، می توانید با خوردن آنها 
نهایتا ویتامین C فراوانی دریافت کنید و این گونه به تقویت 

عملکرد سیستم ایمنی کمک کرده باشید.

 ترجمه: 
ندا احمدلو

اگر بتوانید در انواع سوپ ها، آش ها و 
خوراک های پاییزی از جو دوسر، هویج، 

گوجه فرنگی، قارچ، سیب زمینی، پیاز، سیر، 
 زنجبیل، کدو حلوایی، آبلیموی تازه، نخود فرنگی، 

ذرت و انواع حبوبات که باعث افزایش ارزش 
تغذیه ای آنها و تقویت سیستم ایمنی بدن تان 
می شود، استفاده کنید به گرم شدن بدن تان 

در فصل سرما هم کمک کرده اید

یکی از راه های افزایش سریع دمای بدن در روزهای 
سرد سال، افزایش مصرف خوراکی هایی با طبیعت گرم 
یا حتی با طبیعت گرم وخشک است. به همین دلیل 
هم بعضی دمنوش ها یا خوراک های سنتی می توانند 
در روزهای سرد سال شدیدا باعث افزایش دمای بدن 

و بهبود عملکرد سیستم ایمنی شوند. 
مثال شما در روزهای سرد سال می توانید از دمنوش 
افزایش  برای  اسطوخودوس  دمنوش  یا  سیاه  زیره 
دمای بدن تان استفاده کنید. برای تهیه این دمنوش ها 
کافی است که یک قاشق غذاخوری از آنها را در 2 
لیوان آب جوش بریزید و قوری حاوی دمنوش را 
حدود 20 دقیقه روی حرارت غیرمستقیم قرار دهید 
تا به خوبی دم بکشد. سپس دمنوش مورد نظر را با 

مقداری نبات میل کنید. 
از دیگر دمنوش های سنتی بسیار مناسب برای افزایش 
دمای بدن در روزهای سرد سال می توان به دمنوش 
دارچین اشاره کرد. این دمنوش با ترکیب یک قاشق 
غذاخوری چوب دارچین خشک شده و 1/5 لیوان 
آب جوش تهیه می شود. قوری حاوی دمنوش باید 
حدود 20 دقیقه روی حرارت غیرمستقیم قرار بگیرد 
تا دارچین به خوبی دم بکشد. سپس می توانید این 
دمنوش را با یک قاشق مرباخوری عسل میل کنید. 
به این ترتیب هم باعث افزایش دمای بدن می شوید و 
هم به تقویت قدرت سیستم دفاعی بدن کمک می کنید.
از دیگر خوراکی های سنتی که برای بهبود عملکرد 
سیستم ایمنی بدن و افزایش دمای بدن در روزهای 
سرد سال موثر هستند، می توان به شیر نیروزا اشاره 
کرد. برای تهیه شیر نیروزا باید یک لیوان شیر را با 
4 عدد بادام، 1 عدد گردو، 5 عدد پسته، 1 عدد بادام 
هندی، 2 عدد چلغوز خام، 1 قاشق غذاخوری عسل، 1 
عدد خرما، 1 قاشق چای خوری کنجد خام و 1 قاشق 
چای خوری پودر نارگیل داخل مخلوط کن بریزید تا 
همه این ترکیبات به خوبی با همدیگر مخلوط شوند 
سپس آن را به صورت صبحانه یا عصرانه برای افزایش 

دمای بدن مصرف کنید. 
اگر می خواهید که سیستم ایمنی قوی تری در روزهای 
سرد سال داشته باشید و کمتر احساس سرما کنید، 
می توانید ساالد جعفری را هم به رژیم غذایی تان اضافه 
کنید. برای تهیه ساالد جعفری باید 2 لیوان جعفری 
خردشده را با یک عدد پیاز قرمز خالل شده، 2 قاشق 
فلفل و  نمک،  مقداری  و  زیتون  غذاخوری روغن 
لیموترش ترکیب کنید و این ترکیب را در کنار وعده 
ناهار یا شام به مصرف برسانید. این ساالد سرشار 
از ویتامین ها و امالح مورد نیاز برای تقویت سیستم 

ایمنی بدن در روزهای سرد سال است. 
انواع خوراک های سنتی ایرانی مانند اشکنه، آش های 
حاوی سیرابی، کالجوش، کاچی، شیربرنج و شله زرد 
هم به دلیل داشتن مغزهای مختلف، حبوبات، غالت 
و سبزی های فراوان به بهبود عملکرد سیستم دفاعی 
بدن کمک زیادی می کنند و به دلیل ماهیت گرم شان 
می توانند باعث افزایش دمای بدن در روزهای سرد 

پاییزی و زمستانی شوند.

بهترین انتخاب ها برای افزایش 
دمای بدن در فصل سرما 

نگاه متخصص طب سنتی

 دکتر غالمرضا کردافشاری
استاد دانشکده طب سنتی 

دانشگاه تهران 
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شاید دانستن این نکته برای شما جالب باشد که موز در میان میوه های مختلف به دلیل داشتن ویتامین B و منیزیم فراوان، نقشی کلیدی 
در تنظیم عملکرد غدد تیروئید و فوق کلیوی ایفا می کند. زمانی که غدد تیروئید و فوق کلیوی عملکرد مناسبی در بدن داشته باشند، 
دمای بدن هم تنظیم خواهد بود و شما در بخش های انتهایی دست و پا طی روزهای سرد سال کمتر احساس سرما خواهید کرد. از 
طرف دیگر، ویتامین B و منیزیم موجود در موز به بهبود عملکرد مغز و سیستم دفاعی بدن کمک می کند و همین مساله باعث می شود 

که مصرف روزانه موز در روزهای سرد پاییزی و زمستانی بیشتر توصیه شود.



هر سال در روز جهانی غذا در حدود 150 کشور جهان، 
برنامه های خاصی به منظور یادآوری و افزایش آگاهی 
عمومی و تفهیم گرسنگی و فقر اجرا می کنند. بر اساس 
آخرین آمار، حدود 1 میلیارد انسان از سوء تغذیه و 
گرسنگی رنج می برند که از این میان حدود 50 درصد 
در آسیا و 25 درصد در آفریقا زندگی می کنند. در مقابل 
این گرسنگان اما حدود 2 میلیارد نفر در دنیا دچار 

اضافه وزن و چاقی هستند. 
از برنامه های مهم سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی 
ملل متحد )فائو( و دیگر سازمان های بین المللی، حذف 
گرسنگی تا پایان 2030 میالدی در دنیا با همراهی و 
مشارکت اهالی زمین است. به تازگی برنامه جهانی 
غذا که از سوی سازمان ملل متحد ارائه شده بود به 
شرایط  بهبود  و  گرسنگی  با  مبارزه  در  تالش   دلیل 
صلح  جایزه  برنده  درگیری،  دچار  مناطق  در  صلح 

نوبل سال2020 میالدی شده است. شاخه کمک غذایی 
سازمان ملل متحد که بزرگ ترین نهاد انسانی جهان 
در زمینه امنیت غذایی و رفع گرسنگی است، اعالم 
کرده هنوز یک نهم جمعیت جهان غذای کافی ندارند 
بنابراین نیاز به همبستگی و همکاری چندجانبه بیش 

از هر زمانی آشکارتر است.
وقتی در رابطه با غذا صحبت می کنیم می توان آن را از 
دو بعد امنیت غذایی و ایمنی غذایی مورد کنکاش و 
بررسی قرار داد که دو مقوله کامال متفاوت و جدا از 
هم هستند. در بررسی امنیت غذایی بر اساس تعاریف 
که  ارائه شده  بین المللی گزینه های مختلفی  مختلف 

مهم ترین آنها 4 شاخص زیر هستند:
فراهم بودن غذا و مواد غذایی در همه ایام، دسترسی 
به غذا )هم دسترسی فیزیکی و در دسترس بودن غذا 
و هم فراهم بودن شرایط اقتصادی خانوار برای خرید 
پردازش و  آوردن،  به دست  برای  دانش الزم  غذا(، 
درک اطالعات اولیه در مورد غذا و به طور خالصه 
سواد تغذیه ای و درجه  ایمنی و مغذی بودن و مفید 
بودن غذا و  فراهم بودن غذای سالم. در حال حاضر 

در کشور عزیزمان ایران در مقوله امنیت غذایی با 3 
در  کرونا  هستیم؛  مواجه  ریشه دار  و  اساسی  چالش 
ابعاد جهانی و ملی، تحریم های شدید و ناجوانمردانه 

اقتصادی و وضعیت اقتصادی ناپایدار.
در  ادامه دار شدن  در صورت  عامل   3 این  متاسفانه 
بلندمدت می تواند امنیت غذایی را در کشور تحت الشعاع 
قرار دهد و خسارات و صدمات جبران ناپذیری را به 
بررسی،  بنابراین ضرورت  کند  سالمت جامعه وارد 
و  کارشناسی  راهکارهای  ارائه  و  موضوع  واکاوی 
تخصصی برای برقراری امنیت غذایی کشور بیش از 

هر زمان دیگری احساس می شود.
معدود  از  توانست  ایران  اما  کرونا  دوران شیوع  در 
کشورهای دنیا باشد که حتی در مقایسه با کشورهای 
توسعه یافته تنوع و کفایت مواد غذایی را در کشور؛ چه 
از لحاظ فراوانی و چه دسترسی فیزیکی فراهم کند تا 
جایی که در روزهایی که در اروپا فروشگاه های عرضه 
مواد غذایی توسط مردم متمدن شان غارت می شد، در 
ایران گویی اتفاقی نیفتاده و در شرایط کامال عادی 
تنوع، ارائه و کفایت محصوالت و مواد غذایی کامال 
حفظ شده بود، گرچه این فراوانی و تنوع بر اساس 

تعریف امنیت غذایی یکی از شاخص های الزم و 
مهم است، بر اساس عوامل دیگر تعریف امنیت 

غذایی کافی نیست. البته عوامل سه گانه و 

تهدیدآمیز فوق که به آنها اشاره شد عمدتا مداخله 
دولتمردان، سیاستمداران و مسووالن اجرایی کشور 
وضعیت  در  آنها  به  توجه  ضرورت  که  می طلبد  را 

هشدار و قرمز قرار دارد.
 مردم نیز با ورود به نحوه مصرف و توجه به آموزه های 
اعتقادی، مذهبی، ملی و اخالقی می توانند تا حدود 
زیادی مانع بروز ناامنی غذایی در کشور باشند و الزم 
است تک تک هموطنان عزیز با درک شرایط موجود 
به سهم خود در برقراری امنیت غذایی مشارکت کنند.
بر اساس مطالعات و آمارهای ارائه شده، هر سال 1/3 
میلیارد تن ضایعات مواد غذایی در دنیا وجود دارد که 
این ضایعات معادل یک سوم کل مواد غذایی تولیدشده 
برای مصرف انسان هاست و می تواند غذای کافی برای 

2 میلیارد نفر انسان گرسنه را در سال فراهم کند. 
در کشور ما نیز بر اساس بررسی های به عمل آمده 
تا  تولید  چرخه  از  غذا  ضایعات  درصد   30 حدود 
مصرف وجود دارد. چرخه و زنجیره غذا از مزرعه 
شروع می شود و پس از طی چرخه فراوری و عرضه 
به سفره ها می رسد. براساس گزارش سازمان جهانی 
خواروبار و کشاورزی ملل متحد )فائو(، هر روز به ازای 
هر نفر 134 کیلوکالری غذا در ایران هدر می رود؛ 
یعنی سرانه هدررفت روزانه غذا در ایران 134 
کیلوکالری است. سهم ایران از کل غذایی 

که هر سال در جهان هدر می رود 2/7 درصد اعالم 
شده است. بر همین اساس ضایعات موادغذایی در 
ایران معادل 35 میلیون تن است، این درحالی است که 
در اتحادیه اروپا با 27 کشور عضو، تنها ٩0 میلیون تن 
موادغذایی راهی زباله ها می شود. یک پژوهش علمی 
ارزش مادی ضایعات موادغذایی در ایران را 15 میلیارد 
دالر برآورد کرده که اگر این رقم را با درآمد نفتی در 
شرایط غیرتحریم مقایسه کنیم، متوجه می شویم مردم 
ما معادل تقریبا 50  درصد درآمد نفتی مان را با ضایعات 
غذا به سطل زباله می ریزند. بیشترین ضایعات غذا در 

ایران مربوط به نان، میوه، برنج و سبزیجات است.
برای  کشور  اورژانسی  ورود  و  ساماندهی  بنابراین 
جلوگیری از آمار 30 درصدی ضایعات غذا در کشور 
با آموزش و ارتقای فرهنگ عمومی جامعه در جهت 
اصالح الگوهای ناصواب مصرف که متاسفانه در بسیاری 
از خانواده های شهری نهادینه شده، می تواند تا حدود 
زیادی ناامنی غذایی را از ما دور کند و در صورت طوالنی 

بودن یا تداوم وضع موجود، آن را به تاخیر بیندازد. 
همه ما ایرانیان سربازان برقراری امنیت غذایی هستیم و با 
برداشتن قدم اساسی جلوگیری از اسراف و ضایعات مواد 
غذایی می توانیم نقش سازنده خود را ایفا کنیم، باشد که 
سیاستمداران، دولتمردان و مسووالن اجرایی کشور هم 

بسان فرماندهان امنیت غذایی به وظایف شان عمل کنند.

تاکید متخصصان حوزه غذا درمورد حجم باالی ضایعات غذایی کشور

کاهشضایعات،ناامنیغذاییرابهتاخیرمیاندازد!
تا  مزرعه  از  غذایی  مواد  زنجیره 
سفره، کل وضعیت امنیت و ایمنی 
غذایی هر کشوری را نشان می دهد. 
در واقع سالمت هر ماده غذایی در 
گرو مراحلی است که از مزرعه و از زمان کاشت تا 
سفره مردم طی کرده است. حال اگر موضوع را از 
زاویه دیگر نگاه کنیم به میزان ضایعات مواد غذایی در 
کشور می رسیم که به گفته رئیس انجمن تغذیه ایران، 
معادل نیمی از درآمد نفتی کشور است. البته این بدان 
معنا نیست که بخش اعظم ضایعات مواد غذایی به 
سفره مردم برمی گردد، بلکه بیشترین ضایعات مختص 
محصوالت کشاورزی است. این یعنی آنکه بسیاری 
از محصوالت کشاورزی هنوز به سفره مردم نرسیده، 
هدر می روند و کنار آن بخشی از مواد غذایی هم به 
دست مصرف کننده دور ریخته می شود. همان طور که 
بارها بیان شده ضایعات نان های سنتی در کشور بسیار 
باالست و این قضیه هم به آموزش مربوط می شود 
و هم به نحوه طبخ نان که باز هم نیازمند نظرات و 
آموزش نانواست. با این اوصاف مساله ضایعات مواد 
غذایی در کشور ما رقم قابل توجهی است و حدود 
35 میلیون تن غذا دور ریخته می شود. از این رو، 
رئیس  پیام  به  اشاره  با  تغذیه«  »دیده بان  در صفحه 
انجمن تغذیه ایران در مورد ضایعات مواد غذایی، 

به چالش های این قضیه در کشورمان پرداخته ایم.

 مهدیه 
آقازمانی 

ساماندهیوورود
اورژانسیکشور
جهتجلوگیری
ازآمار30
درصدیضایعات
غذادرکشوربا
آموزشوارتقای
فرهنگعمومی
جامعهدرجهت
اصالحالگوهای
ناصوابمصرف
کهمتاسفانه
دربسیاریاز
خانوادههایشهری
نهادینهشده
میتواندتاحدود
زیادیناامنی
غذاییراازمادور
کندودرصورت
طوالنیبودن
یاتداوموضع
موجود،آنرابه
تاخیربیندازد
-دکتررزاز

اینکهفقطبه
مردمآموزش

دهیمکهچگونه
ازموادغذایی
نگهداریکنند
یادورریزمواد
غذاییراکاهش
دهند،دردیرا
دوانمیکند،باید
فرهنگسازیرااز
زنجیرهتولیدشروع
کنیم.وقتیمیوه
وسبزیباوانت
بهتهرانمیآید
ونصفشخراب

میشود،باآموزش
بهمردمضایعات
کمترنمیشود.

برایاینکهزنجیره
غذارادرستکنیم
بایدبهقانونگذاری

توجهویژهای
داشتهباشیم

-دکتردباغمقدم

دیده بان تغذیه شماره هفتصدوهفتاد  سه آبان نودونه8

 همان طور که آمارها نشان می دهد بیشترین ضایعات 
برنج  و  سبزی  میوه،  به  غذایی  مواد  زمینه  در  ما 
برمی گردد. بخشی از این ضایعات در مزرعه است 
که مربوط به تکنولوژی های قدیمی بسته بندی در 

کشور است. 
میوه  برای  متاسفانه، سیستم بسته بندی مدرنی که 
و سبزی در دنیا تعریف شده، در کشور ما وجود 
ندارد و به همین علت ضایعات در حوزه میوه و 

سبزی زیاد داریم. 
عالوه بر آن، سیستم حمل ونقل و جابجایی خوبی 

هم برای محصوالت کشاورزی نداریم. 
تصور کنید میوه و سبزیجاتی را که قرار است از 
تهران حمل شود،  مثل  مناطق دیگر  به  خوزستان 
اغلب با وانت بار روباز حمل می شود، در حالی که 
برای این کار نیاز به ماشین های سردخانه ای داریم 
بنابراین، میوه و سبزی تا قبل از اینکه به تهران و به 
دست مصرف کننده برسد، نصفش گندیده می شود 

و آفتاب می خورد. 
کشاورزی،  محصوالت  ضایعات  کاهش  برای 
این  برای  شود.  اصالح  باید  نامناسب  حمل ونقل 
قسمت  که  شهرداری  تره بار  و  میوه  میادین  کار، 
دارند،  دست  در  را  تره بار  و  میوه  بازار  اعظم 
ملزم  را  توزیع کنندگان  و  تولید کننده ها  می توانند 
با خودروهای  تره بار  و  میوه  که حمل ونقل  کنند 

سردخانه دار باشد. 

کاهش ضایعات با انبارداری مناسب و 
درجه بندی محصوالت 

بخش دیگری که برای کاهش ضایعات مواد غذایی 
باید به آن توجه کنیم، انبارها و سردخانه های نگهداری 
مواد غذایی است که در این زمینه هم تعداد سردخانه ها 
نیاز  کشاورزی جوابگوی  انبارهای محصوالت  و 
بازار نیست. از آنجایی که همه میوه و سبزی ها طی 
یک روز به فروش نمی روند یا توزیع نمی شوند، 
نگهداری آنها مستلزم سردخانه های بزرگ و انبارهای 

مناسب است. 
بخش دیگری از ضایعات در میوه فروشی ها اتفاق 
می افتد زیرا عمال تجهیزات مناسبی برای نگهداری 
میوه و سبزیجات ندارند، درصورتی که این مغازه ها 
هم باید سردخانه داشته باشند تا میوه و سبزیجات را 
در آنها نگهداری کنند. خود صنف فروشندگان میوه و 
تره بار یا وزارت جهاد کشاورزی باید استانداردی برای 
میوه فروشی و نگهداری محصوالتشان تعریف کند. 
افزایش ضایعات نقش  موضوع مهم دیگر که در 
مثال  است،  تره بار  و  میوه  درجه بندی  عدم  دارد، 
میوه ها باید از درجه 1 تا 4 بسته بندی شود و هر 
کس باتوجه به توان مالی اش، میوه را انتخاب کند. 
البته باید متذکر شوم همه این 4 گروه باید قابل مصرف 
باشند و افراد با هر نوع شرایط مالی می توانند خرید 
باید بپذیرند که به طور  انجام دهند. مردم هم  را 
مثال، پرتقال کوچک همان خواص پرتقال مجلسی را 
دارد و بدان معنا نیست که میوه سالمی نمی خورند. 
متاسفانه این درجه بندی در صنایع غذایی به رسمیت 
شناخته نشده است. به تازگی سازمان دامپزشکی 
روی درجه بندی مرغ و تخم مرغ کار می کند تا آنها 
را درجه بندی کند. از سوی دیگر چون درجه بندی 

برای  مناسب 
محصوالت 

در  کشاورزی 
وجود  عرضه  سطح 

ندارد، هیچ کس نمی تواند 
از میوه فروشی به اندازه نیازش 

میوه بخرند و به طور مثال بگوید 3 
عدد سیب می خواهم زیرا تصور می کند 

با این کار آبرویش می رود و حتما باید یک 
تا دو کیلوگرم سیب بخرند و بعد مقدار مازاد بر 

مصرف دور ریخته می شود، درصورتی که اگر از قبل 
سیب بسته بندی شده و 3 عدد سیب در بسته بندی 

باشد همان 3 عدد انتخاب می شود. 
باید قبول کنیم بخشی از ضایعات مواد غذایی در 
کشور، به فرهنگ ما مربوط می شود و شاهد هستیم 
با وجود کرونا هم هنوز مهمانی و مجالس به راه 
است و چند غذا در مهمانی ها سرو می شود که بخش 

اعظم این غذاها دور ریخته می شود. 
دارد  وجود  خیریه  موسسه  چند  حاضر  حال  در 
البته  می رسانند،  نیازمندان  به  را  غذاها  این  که 
مسووالن این خیریه ها باید به این نکته توجه کنند 
که حمل ونقل و نگهداری این غذاها مناسب باشد 

تا ایجاد مسمومیت نکند.

قابل استفاده بودن ضایعات مواد غذایی 
 موضوع دیگر که در دنیا هم بسیار مطرح است، 
است.  تولید  در  غذایی  مواد  ضایعات  از  استفاده 
کرونا  که  تاثیراتی  به  توجه  با  و  حاضر  حال  در 
داشته، بخشی از ضایعات هم می تواند در صنایع 
تبدیلی استفاده شود، مثال ضایعاتی که در صنعت 

آبمیوه وجود دارد، می تواند به 
کمک سرمایه گذار بخش 
خصوصی در تخمیر 
الکل  تولید  و 
استفاده  مورد 
قرار گیرد. عالوه بر 
این، قسمتی از ضایعات 
می تواند برای غذای دام و 
طیور استفاده شود. الزم است 
تاکنون  زمینه  این  در  شوم  یادآور 
چند پایان نامه در دانشگاه دامپزشکی، 
تهران، آزاد با همین مضمون ارائه شده است.
 شرایط کرونایی بیشتر در تولید محصوالت غذایی 
تاثیر گذاشت و بنا به اعالم خود فائو بیشتر افرادی 
که در خانه ماندند، تولید کننده بودند بنابراین می توان 
گفت در این شرایط تولید بیشتر آسیب دید. در 
کشور ما هم، در زمان اولین قرنطینه، رستوران ها و 
تاالرها به دلیل آنکه مواد غذایی زیادی برای کسب 
و کارشان تهیه کرده بودند، این مواد غذایی تبدیل 
به ضایعات شد ولی مراحل بعدی قرنطینه ضایعات 
نان  نبود. همان طور که می دانید ضایعات  جدی 
هم در کشور ما باالست و چاره اش صنعتی شدن 
این زمینه کمک کرد و  البته کرونا در  نان است. 
مردم به دلیل شرایط بهداشتی، نان بسته بندی بیشتر 

استفاده کردند. 

وزارت جهاد کشاورزی؛ مسوول امنیت 
غذایی کشور

جهت کاهش ضایعات مواد غذایی در کشور باید 
اینکه فقط  باشیم.  از چند جنبه اصالحات داشته 
به مردم آموزش دهیم که چگونه از مواد غذایی 
کاهش  را  غذایی  مواد  دورریز  یا  کنند  نگهداری 
دهند، دردی را دوا نمی کند، باید فرهنگ سازی را 

از زنجیره تولید شروع کنیم. وقتی میوه و سبزی با 
وانت به تهران می آید و نصفش خراب می شود، با 
آموزش به مردم ضایعات کمتر نمی شود. برای اینکه 
زنجیره غذا را درست کنیم باید به قانونگذاری توجه 
ویژه ای داشته باشیم.10 سال پیش، وقتی کشتی های 
صیادی برای صید ماهی تن به دریا می رفتند، کنار 
دریا بوی بسیار بدی به مشام می خورد و انگار کنار 
فاضالب ایستاده ایم چون بخشی از فساد در 10 تا 
15 روزی که کشتی ها روی آب بودند اتفاق افتاده 
بود. برای مدیریت این قضیه، سازمان دامپزشکی 
قانون گذاشت باید کشتی ها سردخانه داشته باشند 
و از آن طرف بانک ها هم دعوت به همکاری شدند 

برای اینکه به صیادان وام بدهند. 
در حال حاضر، لنجی بدون سردخانه نمی بینیم و 
فرهنگ این قضیه هم جا افتاد و کیفیت ماهی های 
تن هم بهتر شده است. این فرهنگ سازی را وزارت 
جهاد کشاورزی در بخش میوه و سبزی هم باید 
انجام دهد ولی متاسفانه ما وزارت جهاد کشاورزی 

را وزارتخانه پرکاری نمی بینیم. 
کشاورزی  محصوالت  کیفیت  با  مرتبط  قوانین 
قانون  باید  وزارتخانه  این  دارند.  شدیدی  ضعف 
بگذارد و بانک ها هم به تولیدکننده وام بدهند تا 
آن تولیدکننده ای که 10 تا وانت میوه به شهرهای 
مختلف می فرستد، 10 تا وانتش سردخانه دار باشد. 
به نظر می رسد وزارت جهاد کشاورزی کاری به 
کیفیت محصوالت کشاورزی ندارد، در حالی که 
بزرگ ترین سیاست گذار کیفیت غذا در تمام دنیا فائو 
است که معادلش وزارت جهاد کشاورزی در کشور 
ماست. حتی متولی روز جهانی غذا وزارت جهاد 
کشاورزی است و این روز ربطی به وزارت بهداشت 
ندارد چون بخش کوچکی از امنیت غذایی، تغذیه 
است که به وزارت بهداشت مرتبط است و٩0 درصد 

زنجیره در دست وزارت جهاد کشاورزی است.

  وزارت جهاد کشاورزی باید به کیفیت محصوالت توجه کند

 آژیر قرمز برای پرهیز از ضایعات غذایی در کشور

 دکتر آراسب دباغ مقدم
متخصص بهداشت مواد غذایی و عضو 

کمیته بهداشت مواد غذایی سازمان 
دامپزشکی کل کشور 

 دکتر جالل الدین میرزای رزاز
متخصص تغذیه و رئیس انستیتو تحقیقات 

تغذیه ای و صنایع غذایی کشور 



: دکتر ایمانی! خانم امانی گفتند که هیچ 
بیماری  به واسطه آن، متوجه  مشکلی نداشتند که 
دیابت شوند و فقط وزنشان به مرور کم شده بود. 
چه مکانیسمی در بدن ایجاد می شود که با باال رفتن 

قند، وزن کم می شود؟ 
و  پرنوشی  و  پرخوری  یعنی  دیابت  معروف  عالئم 
این  افراد  درصد   70 معموال  ولی  هستند  پرادراری 
عالئم را نشان نمی دهند و در کتاب های پزشکی هم 
بیان شده که 70 درصد بیماران بی عالمت هستند. به 
باال نمی شود و برخی  قند  بیمار متوجه  همین علت 
اوقات ممکن است کلیه فرد هم دچار مشکل شود و 

بعد بیمار متوجه دیابتش شود. 
دیابت نوع2 معموال بعد از 30 سالگی به علت استرس 
زیاد، خوردن قند زیاد، اضافه وزن ایجاد شود و اهمیت 
نقش ژنتیک در آن مثل دیابت نوع1 نیست. در بیشتر 

مواقع علت ابتال به دیابت، وزن باال فرد است. 
وزن باال باعث می شود، فرد نسبت به انسولین مقاوم 
باشد یعنی نمی گذارد، انسولین قند را با خودش به 
داخل سلول ببرد. مشکلی که ایجاد می شود این است 

که حساسیت سلول ها به انسولین کم می شود. 
مقاالت مختلف نشان داده وقتی وزن فرد پایین می آید، 
می شود  باعث  و  می شود  کمتر  انسولین  به  مقاومت 

انسولین راحت تر کارش را انجام دهد. 
حاال اگر فرد متوجه بیماری اش نباشد، قند در خون 
منبع  عنوان  به  قند  از  نمی تواند  بدن  و  می رود  باال 
سوختی استفاده کند و از چربی مجبور است بردارد 

و فرد الغر می شود. 
 این چربی ها وقتی در مسیر بی هوازی ایجاد شود، در 
آزمایش ادرارفرد کتون دیده می شود که به این دیابت 
کتواسیدوزی گفته می شود. این نوع دیابت در دیابت 

ایجاد می شود ولی در دیابت نوع2 هم  بیشتر  نوع1 
امکان دارد که بروز کند. 

: آیا خوردن میوه زیاد یا شیرینی  ها می تواند 
عاملی برای ابتال به دیابت باشد؟

میوه قند فروکتوز دارد و خوردن زیاد میوه این قند را 
در بدن تبدیل به انسولین می کند. انجمن قلب آمریکا 
می گوید در روز نهایتا و حداکثر 5 تا 6 عدد میوه بخورید. 
نمایه گالیسمی شاخصی است که می گوید هر ماده 

غذایی چقدر قندخون را می تواند باال برد. 
فرض کنید یک لیوان هندوانه را با یک لیوان سیب زمینی 
مقایسه کنیم، هر دو قند یکسان دارند ولی کربوهیدرات 
سیب زمینی بیشتر است. حاال اگر هندوانه را با یک 
میوه دیگر مثل آلو مقایسه کنیم، هندوانه سریع قند را 
باال می برد ولی آلو سریع قند را باال نمی برد. بنابراین 
باید میوه هایی برای این بیماران در نظر گرفت که هم 
کربوهیدرات کمتر داشته باشند و هم با سرعت کمتر 

قندخون را باالتر ببرد. 

سطح فعالیت فیزیکی فرد را هم باید در نظر بگیریم 
و اگر فرد فعالیت فیزیکی زیاد داشته باشد، نمی توانیم 
کربوهیدرات خیلی کم هم برایش در نظر بگیریم چون 

طی روز انرژی برای فعالیت روزانه کم می آورد. 
: استرس های ناگهانی و یا اتفاقات ناگواری 
که یکباره در زندگی رخ می دهد در ابتال به دیابت 

نقش دارد؟
مهم ترین کار برای کنترل دیابت این است که وزن پایین 

بیاید و دوم اینکه بیماران، استرس شان را کم کنند. 
به کرات دیدم افرادی که دارو مصرف می کنند و رژیم 
نمی آید.  پایین  قندشان  ولی  می کنند  رعایت  هم  را 
اگر بتوانیم با رژیم غذایی وزن فرد را پایین بیاوریم 

اثرگذاری انسولین بیشتر می شود. 
یا  می شود  کم  یا  انسولین  ترشح   2 نوع  دیابت  در 
مقاومت به انسولین وجود دارد حاال این مقاومت به 

انسولین با کاهش وزن پایین می آید. 
وقتی وزن پایین می آید نیاز به داروها کمتر می شود در 

صورتی که حتی داروهای با دوز باال هم نمی توانند 
چنین عملکردی داشته باشند. 

: خانم امانی گفتند که فشارخون باال هم 
داشتند. آیا فشارخون باال خودش عاملی برای افزایش 

قندخون نیست؟
دیابت خطر چند شاخص را در بدن باال می برد. افزایش 
فشارخون، چربی خون می تواند به دلیل عوارض دیابت 
باشد نه آنکه فشارخون، دیابت را ایجاد کرده است. 
: خانم امانی گفتند که هر روز پیاده روی 
تغییر  است.آیا  کنترل شده  هم  قندشان  و  می کنند 
رژیم غذایی در کنترل دیابت بیشتر نقش دارد یا 

ورزش روزانه؟
هر چه بتوانیم میزان فعالیت بدنی را باال ببریم، میزان 
مقاومت سلول ها به انسولین کمتر می شود و بهترین 
اثربخشی را در کنترل دیابت دارد. در درمان دیابت 
باید  ورزش  بعد  و  غذایی  رژیم  اول  می شود،  گفته 
انجام شود و بعد از 3 ماه اگر دیابت کنترل نشد، باید 
سراغ دارو برویماما در ایران اول دارو داده می شود در 

صورتی که باید شیوه زندگی فرد تغییر کند. 
: با وجود آنکه قندخون خانم امانی کنترل 
شده، آیا باز هم باید درمان دارویی و رژیم غذایی اش 

را رعایت کند؟
اصوال بیماران باید در سه تا 4 نوبت در روز قندشان 
را اندازه بگیرند. اگر قندخون ناشتا بین 100 تا 130 
باشد، ظبیعی است و 2 ساعت بعد از غذا تا 170 اگر 
باشد، ظبیعی استاما بدان معنا نیست که می تواند دارو 
نخورد. اگر قند ناشتا زیر 90 و دو ساعت بعد از غذا 
110 و 120 است، پزشک می تواند کم کم متفورمین 
را کم کند. ضمن اینکه متفورمین داروی قوی ای نیست 

و بیشتر کنترل کننده است.

نگاه متخصص تغذیه

: خانم امانی! برایمان توضیح دهید، چگونه متوجه شدید 
که دیابت دارید؟

من خیلی اتفاقی متوجه بیماری ام شدم یعنی عالمت مشخصی نداشتم 
به جز کاهش وزن. حقیقتش وقتی نزدیکان به من می گفتند که چقدر 
الغر شدم من خوشحال می شدم چون وزنم 80 کیلوگرم بود و برایم 
خوشایند بود که وزنم کم شود. یک روز نوه و دخترم به خانه ما آمدند 
و نوه ام از من خواست که به همراه او خودم را وزن کنم و من دیدم 
که وزنم به 65 کیلوگرم رسیده و بسیار شوکه شدم چون در عرض 
حدود 4 تا 5 ماه 15 کیلوگرم وزنم کم شده بود. به توصیه دخترم 
فردای آن روز آزمایش دادم و متوجه شدم قند ناشتای من 359 است. 
: هیچ عالئمی نداشتید که زودتر متوجه بیماری تان شوید؟

نه هیچ عالئمی نداشتم و فقط دهانم خشک می شد. 
دیابت  به  مبتال  اینکه  از  قبل  شما  خوردن  غذا  شیوه   :

شوید، چگونه بود؟
من چون مبتال به فشارخون بودم، غذاهای پرچرب زیاد نمی خوردم 
زیاد  هندوانه  مثال  می خوردم.  زیاد  میوه  و  بودم  میوه  عاشق  ولی 
این وجود احساس می کردم دهانم خشک است.  با  می خوردم ولی 

البته شیرینی  ها هم خیلی دوست داشتم و می خوردم. 

را  درمان  باالست،  قندتان  شدید  متوجه  اینکه  از  بعد   :
چگونه شروع کردید؟

من نزد متخصص داخلی رفتم و پزشک دارو را برای من از دوز کم 
شروع کرد و باید متفورمین 500 را صبح و ظهر و شب می خوردم. 
از مرداد که درمان را شروع کردم تا االن قند ناشتای من به 94 رسیده 

و قند بعد از صبحانه ام 188 است. 
: غیر از مصرف دارو چه اقداماتی انجام دادید که قندخونتان 

کنترل شد؟
من مرتب ورزش کردم و هر روز حتما پیاده روی می روم. برای اینکه 
سوخت و ساز بدن تنظیم شود، باید شیوه غذا خوردنم را هم تغییر 
می دادم چون همه مواد غذایی را نمی توانستم مثل سابق بخورم. به 

همین منظور رژیم هم گرفتم. 
: متخصص تغذیه چه رژیمی برای شما تجویز کرد؟

زیاد  نباید  دیگر  را  شیرین  میوه های  و  می خوردم  میوه  خیلی  من 
بخورم. رژیم دکتر اینگونه بود که نان و برنج کم باید بخورم، البته 
بود  شده  گذاشته  برنج  شام،  گاهی  و  ناهار  وعده  برای  رژیمم،  در 
ولی مصرف سبزیجات بیشتر و مقدار پروتئین محدود بود. پروتئین 
هم بیشتر باید مرغ و ترجیحا ماهی و گوشت قرمز کمتر می خوردم. 

میوه هایی که بیشتر توصیه شده بود، شامل شلیل، هلو و انار، سیب 
وگالبی بود ولی کیوی نباید می خوردم. 

: آیا با تغییر رژیم غذایی تان باز هم وزنتان کم شد؟
نه. وقتی که آزمایش دادم وزنم 64 کیلوگرم بود ولی االن 65 کیلوگرم 
شده ام و رژیمی که دکتر به من داد، برای کاهش وزن نبود بلکه برای 

کنترل دیابت بود. 
دیابت  به  ابتال  سابقه  شما  یک  درجه  خانواده  در  آیا   :

وجود دارد؟
نه ما اصال فرد مبتال به دیابت در خانواده نداریم ولی این اواخر 
در  می کنم  تصور  من  و  شد  ایجاد  ما  برای  پراسترسی  شرایط 
داد  انجام  فتق  پدرم عمل  نبود چون  بی تاثیر  دیابت  به  من  ابتالی 
را  ما  این قضیه  بود و  بیمارستان  22 روز  مبتال شد و  به کرونا  و 

کرد.  نگران  بسیار 
: آیا قبل از اینکه به دیابت مبتال شوید، تحرک فیزیکی داشتید؟
از  کمتر  فعالیتم  شدم،  بازنشسته  که  است  سال   15 حدود  من 
قبل شده ولی کال آدم بی تحرکی نبودم. برای خرید روزانه پیاده 
به مراکز خرید می رفتم و هر هفته استخر هم می رفتم اما روزانه 

نمی کردم. ورزش 

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

خانمامانیکهخیلیاتفاقیمتوجهشدهکهدیابتدارد،میگوید:

دیابت باعث شد وزنم 15 کیلوگرم کم شود!

نوع1  دیابت  برخالف  نوع2  دیابت 
عالمت ندارد و معموال بیماران زمانی 
متوجه می شوند که دچار عوارض دیابت 
شده اند. برخی اوقات بیمار به دلیل سکته 
قلبی در بیمارستان بستری می شوند و بعد 
می پرسیم دیابت دارید، می گویند نه! یا به 
علت زخم پای دیابتی بستری می شوند 
ولی از بیماری خود بی اطالع هستند زیرا 
قندخون اگر از یک حدی باالتر نباشد و 
مالیم باال باشد یعنی زیر 200 تا 250 در 
دسی لیتر، فرد هیچ عالمتی ندارد و نباید 
منتظر تکرر ادرار و پرنوشی و پرادراری 
باشیم. این عالئم زمانی اتفاق می افتد که 
قند فرد باالی 300 باشد. به همین دلیل 
توصیه می شود همه افراد باالی 45 سال 
قند ناشتای شان را یکبار بررسی کنند و 
اگرقند آنها زیر 100 باشد، هر 3 سال 
یکبار،آزمایش تکرار شود. اگر 100 تا 
126باشد، فرد پیش دیابت است و ساالنه 
10 درصد این افراد هم دیابتی می شوند 
برایشان  تر  تکمیلی  آزمایشات  باید  و 
نوشته شود. اگر قند باالی 126 باشد و 
یک روز دیگر هم آزمایش تکرار شود 
و باز قند باال ی 126 باشد، یعنی فرد 

مبتال به دیابت هست. 
در برخی شرایط باید در سنین پایین تر 
آزمایش انجام شود. مثل افرادی که چاق 
هستند یا سابقه دیابت نوع 2 در خانواده 
دارند، همچنین افرادی که چربی خون و 

فشارخون باال دارند. 
باید توجه داشته باشید، افرادی که قند 
باال دارند، گلوکز از طریق ادرارشان دفع 
می شود و گلوکز یک کالری است و آن 

باعث می شود فرد الغر شود. 
همچنین پروتئین های بدن سوخته شود 
و وارد جریان خون شود و قند باال برود 
و از طریق ادرار دفع می شود. این قضیه 
در افرادی دیده می شود که قندخونشان 
خیلی باالست. الزم است یادآور شوم که 
شایع ترین علت کوری و نابینایی در دنیا 
دیابت است و شایع ترین علت نارسایی 

کلیه در دنیا دیابت است. 

در کشور ما 10 درصد آقایان و 11 درصد 
خانم های باالی 30 سال دیابت دارند و 
از این تعداد 50 درصد از بیماری خود 

باخبر نیستند.
شایع ترین علت بیماری دیابت، چاقی و 
کم تحرکی است و برای درمان بیماری 
باید این دو تا از بین برد.خوردن غذاهای 
باکالری باال باید محدود شود و تحرک 
روزانه نیم ساعت هر دفعه نیم ساعت که 
در هفته 150 دقیقه می شود برای پیشگیری 
از دیابت به ویژه برای افرادی که پیش 
دیابت هستند، بسیار تاثیر گذار است. 
یا چاقند  افرادی که اضافه وزن دارند 
اگر 7تا 10 درصد وزنشان را کم کنند، 

قندشان به حالت طبیعی بر می گردد. 
زیاد  که مصرف  است  این  دیگر  نکته 
هم  شیرین  میوه  حتی  یا  و  شیرینی  ها 
باعث دیابت نمی شود چون برنج، نان 
و ماکارونی نشاسته دارد و قند است و 
اضافه  باعث  غذایی  مواد  این  مضرف 
وزن می شود. مصرف شیرینی  ها هم چون 
باعث اضافه وزن می شود، خوب نیست. 
این  بیماران دیابتی هم  در مورد رژیم 
حرف منسوخ شده که بیمار دیابتی میوه 
شیرین نخورد چون بیمار دیابتی می تواند 
بخورند.  کم  مقدار  به  را  میوه  هرنوع 
مثال اگر دریک جشن تولد کیک خورد، 
می تواند، به میزان مشابه مصرف کالری 

را در وعده های بعدی کم کند. 
با دارو ورژیم  با وجود آنکه قندخون 
غذایی و ورزش کنترل می شود ولی بهتر 
است بیمار با دیابت زندگی کند و شیوه 
زندگی اش را تغییر دهد و داروهایش 
را زیر نظر پزشک مصرف کند تا دوز 
مناسب را با توجه به شرایطش برایش 

تجویز شود.

شایع ترین علت 
دیابت چاقی و 
کم تحرکی است

 دکتر محمدرضا مهاجرتهرانی
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه فوق تخصص غدد

تاکیددکترحسینایمانیبهسوژه»میزگردتغذیه«

70 درصد مبتالیان به دیابت بی عالمت هستند

همه می دانیم که دیابت نوع2 بیماری است که با شیوه زندگی ارتباط 
مستقیم دارد و چاقی و اضافه وزن یکی از عوامل خطر ابتال به دیابت 
است. در دنیا بیماری دیابت به دلیل تغییر شیوه زندگی مردم رو به 
باالی 25  نیز حدود 11 درصد جمعیت  ایران  در  و  است  افزایش 
سال نیز مبتال به دیابت هستند که حدود نیمی از افراد مبتال، از بیماری خود بی خبر 
هستنداما مساله مهم این است که بیماران باید به موقع از بیماری شان مطلع شوند تا 

عوارض دیابت برای آنها بیشتر نشود. 
نشانه های معروفی که برای بیماری دیابت نوع2 بیان می شود پرنوشی و پرادراری و 
اختالل در بینایی است اما آیا هر فردی که مبتال به دیابت است این عالئم را تجربه 
کرده؟ آیا اگر فردی فقط چنین عالئمی را در خود دید باید آزمایش قندخون دهد؟ 
برای دانستن پاسخ این پرسش ها حتما »میزگرد تغذیه« این هفته را بخوانید. »میزگرد 
تغذیه« این هفته در مورد خانم نسرین امانی، 64 ساله است که مبتال به بیماری دیابت 

بوده ولی هیچ عالئمی به غیر از کاهش وزن ناگهانی نداشته است.

 مهدیه 
آقازمانی 

»میزگردتغذیه«درموردخانمنسرینامانی
باحضوردکترحسینایمانیمتخصصتغذیه

ودکترمحمدرضامهاجرتهرانیفوقتخصصغدد

دیابت و الغری 

هر چه بتوانیم میزان فعالیت 
بدنی را باال ببریم، میزان 

مقاومت سلول ها به انسولین 
کمتر می شود و بهترین اثر 
بخشی را در کنترل دیابت 

دارد. در درمان دیابت گفته می شود، اول رژیم 
غذایی و بعد ورزش باید انجام شود و بعد از 
3 ماه اگر دیابت کنترل نشد، باید سراغ دارو 
برویماما در ایران اول دارو داده می شود در 
صورتی که باید شیوه زندگی فرد تغییر کند 
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دین و سالمت

دگی
ی زن

وزه ها
آم

به مناسبت شهادت امام حسن عسکری )ع( 

سالم آقا جان!
سخنان خوبان، سراسر حکمت است و زندگی. 
عده ای از این سفره ناب توشه های ارزشمند بر 
قله های موفقیت  به  آن  کاربست  با  و  می چینند 
نزدیک می شوند و گروهی دیگر وسواس گونه 
فقط در حال جمع کردن حکمت ها، مرور نصیحت 

دیگران و تماشای آن هستند. 
کم نیستند افرادی که با یک جمله و پند، مسیر 
تابلوهای  زندگی شان تغییر کرده و توانستند از 

راهنما، مقصد را بیابند و به هدف برسند. 
در سالروز والدت یا شهادت امامان عزیز، فرصتی 
داریم تا به بازخوانی این نشان های تحول بپردازیم 
و عزمی راسخ برای به کارگیری آن آماده کنیم. 
به مناسبت شهادت امام یازدهم، به تامل در سخنی 
ارزشمند از ایشان می پردازیم. امام حسن عسکری 
پروا  مردم  از  که  »کسی  می فرمایند:   علیه السالم 
نکند، از خدا نیز پروا ننماید.« این جمله طالیی 
پیام های زیادی برای زندگی امروز ما دارد. اینکه 
بازنگری  رفتارهای جمعی و اجتماعی خود را 
کنیم، از خودخواهی ها دست برداریم، سالمت 
بدانیم و  را سالمت خود و خانواده مان  جامعه 
بازتاب کارهای خود را در تحول یا افول جامعه 

خود باور کنیم. 
امام از ما می خواهد از خود شخصی خارج شویم و 
به خود جمعی توجه کنیم. با خواندن این روایت، 
هنجارشکنی  با  متاسفانه  که  می افتیم  برخی  یاد 
می اندیشند  لذت گرایی خود  به  مختلف، صرفا 

و خودخواهانه به جامعه شان آسیب می زنند. 
این هنجارشکنی ممکن است عبور از چراغ قرمز 
باشد، یا پوشش های نامتعارف، یا بلند کردن صدای 
یک موسیقی. می تواند گرداندن یک حیوان خانگی 
باشد که با فرهنگ ما همخوان نیست یا عبور از 
قانون های خانگی. این که دل پاک باشد، شعاری 
است مردود در فرهنگ ما. دل پاک نشانه ای دارد 
به نام خداترسی و خداترسی نیز نشانه ای دارد 

به نام رعایت حریم های اجتماعی. 
عبور از شعار به عمل، می طلبد که با دقت دوباره 
در آنچه انجام می دهیم، تفاوت حریم خصوصی 
با حریم عمومی را مشخص کنیم و با احترام با 
فرهنگ و جامعه ای که در آن زندگی می کنیم، 

احترام به خویشتن را نیز افزایش دهیم. 
بزرگان اخالق بر اساس این فرمایش حضرت، 
تصریح می کنند که اگر کسی در مقابل دیدگان 
مردم به راحتی خطا کرد، قطعا آمادگی بیشتری 
خود  خلوت  در  بزرگ تری  خطاهای  تا  دارد 

داشته باشد. 
باور کنیم بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم تا 
خود را از توجیه رفتارهای نادرست دور کرده 

و کردار نیک را در جامعه به نمایش بگذاریم.

اگر کسی خودش را نشناسد یا برداشت نادرستی از 
خود داشته باشد، دچار دردسرهای جدی می شود. این 
فرد می تواند به سمت خالف و کارهای نادرست کشیده 
شود و خود و دیگران را با مشکالتی روبرو کند. برخی 

از این مشکالت را می خوانید:

1. به دنبال هویت منفی
فردی که قادر به یافتن ارزش های مثبت پایدار در فرهنگ، 
مذهب یا ایدئولوژی خود نیست، ایده آل هایش به هم 
می ریزد. چنین فردی که از درهم ریختگی هویت رنج 
می برد، نه می تواند ارزش های گذشته خود را ارزیابی 
کند و نه صاحب  ارزش هایی می شود که به کمک آنها 
بتواند آزادانه برای آینده طرح ریزی کند. بسیاری از افراد، 
هنگامی که دچار بحران هویت می شوند، احساس پوچی، 
از خود بیگانگی، تنهایی و غربت می کنند. حتی گاهی به 
دنبال هویت منفی می گردند؛ هویتی درست بر خالف آنچه 
که اولیا و جامعه برای آنها در نظر گرفته است. بسیاری 
از رفتارهای ضداجتماعی و ناسازگارانه افراد را می توان 

از این دیدگاه توجیه کرد.

2.مسوولیت گریزی، دلزدگی و بی تفاوتی
یکی از آثار گم کردن خویشتن را می توان در پدیده هایی 
چون مسوولیت گریزی، دلزدگی و بی تفاوتی جستجو کرد 
زیرا به طور طبیعی کسی که نتوانسته پاسخی برای سؤاالت 
اساسی خود بیابد، در حقیقت انگیزه ای هم برای پرداختن 
به وظیفه خود در قبال دیگران نخواهد داشت و چنانچه 
این روحیه در جامعه تعمیم یابد، وضع به مراتب دشوارتر 

از پیش خواهد شد. 

3.هدر رفتن انرژی
از عوارض خودباختگی، هدر رفتن انرژی است. دوری 
و بیگانگی از خود، شخص را از نیروی محرکه،  یا به 
عبارت دیگر از موتور خود جدا و منفصل می سازد. با 
وجود همه عوامل ترمز کننده و هرز رفتن مقدار زیادی 
از انرژی ها، شخص عصبی باز هم تحت فشار عوامل 
خارجی از قبیل عطش خودنمایی، عطش ثروت، جاه 
طلبی، احتیاج به امرار معاش و غیره می تواند کار کند و 
حتی خالقیت داشته باشد ولی همین که او را به خودش 
واگذارند، یعنی هیچ گونه فشار و اجبار خارجی در کار 
نباشد، بازدهی فعالیتش بسیار پایین می آید و عاطل و 
باطل می ماند. در هر صورت شخص، مقدار زیادی از 
انرژی هایش را بیهوده تلف می کند و مقدار زیادی هم به 
علت ترس ها و حساسیت هایش، ترمزهای قوی می بندد 

و آنها را از کار می اندازد. 

4.دلمشغولی های بی هدف
به  می توان  هویت،  فقدان  عام  و  شایع  جلوه های  از 
دلمشغولی های بی هدف اشاره کرد. فردی که خودی خود 
را گم کرده است و نقشی مؤثر برای خویشتن نمی یابد 
و به همین جهت نیز احساس درون تهی بودن می کند، 
غالبا خود را به هر موضوعی که در دسترس بوده و نسبتا 
عالقه او را برانگیزد، مشغول کرده و بخش عظیمی از 
فرصت ها و انرژی هایش را در آن زمینه صرف می کند. 

نمونه های زیر می تواند معرف فقدان هویت تلقی شود:

 فردی که عالیق و امیال او را، موضوعی نه چندان مهم 
همچون خودرو، موتور سیکلت و تنوع مدل یا رنگ آنها، 
تلفن همراه و توجه افراطی به گوشی های جدید برمی انگیزد 

و به تدریج همه زندگی اش را پر می کند.
 فردی که تمام ارزش های وجودی اش را با تلفن ها، تعداد 
مکالمات، موضوع مکالمات و طرف مورد مکالمه اش معنا 
می بخشد و در مواردی که این زمینه ها کاهش یافتهیا قطع 
شود، به شدت احساس بی کسی، بی ارزشی و بی معنایی 
می کند و درصد اعتماد به نفس او با تعداد مکالمات تلفنی اش 

باال و پایین می رود.
 فردی که خالء درونی و وجودی اش را با تلفن همراه 
پر می کند و به مرور زمان اگر به طور اتفاقی، از تلفن 
همراهش جدا شود، گویی بخشی از وجودش از او جدا 
شده است و دیگر همچون گذشته احساس ارزش مندی 
نمی کند در حالی که مشغولیات قبلی او را به میزان باالیی 

از این جهت ارضا می کرد.
 فردی که هویت خود را با موجودی بانکی، میزان پس 
اندازیا قدرت خریدش ارزیابی می کند و در صورت بر 
هم خوردن تعادل اقتصادی، به شدت احساس بی هویتی، بی 

ارزشی و تنهایی می کند.
 فردی که احساس هویت خود را با میزان تحسین 
و تمجید دیگران می سنجد و در صورت از دست دادن 
تشویق و ترغیب دیگران، خود را همچون موجودی بدون 

ارزش و بی کفایت می بیند.

5. ناتوانی در مهار هیجانات
در زندگی، هیجانات جایگاه مهمی دارد و غالبا ارضا کننده 
به نظر می رسد. با این حال اگر هیجانات به حد اشباع برسد 
و تمامی وجود افراد را مسخر کند، جای نگرانی است. 
به عنوان مثال مسابقات ورزشی به ویژه فوتبال در هیجان 
آفرینی بی نظیرندولی  زمانی که هیجانات مذکور پس از 
مسابقات فرو نشست، احساس تنهایی، بی برنامگی و کالفه 
بودن،  بر وجود فرد سنگینی می کند و به بیهودگی زندگی 
می اندیشد. در این شرایط اگر شخص از لحاظ فکری و 
فرهنگی، پر مایه و غنی بوده و پایه های محکمی برای تفکر، 
جهان بینی، معنای زندگی داشته باشد، هیجانات شدید و 
زودگذر را به درستی جذب کرده و در ترکیب شخصیت 

خود به گونه ای معقول وارد می کند و در صورت سپری 
شدن زمان هیجانات، چیزی درونش می یابد که وجود و 
زندگی را معنا می کند. هویت به انسان احساسی عمیق، 
ارزشمند و قابل قبول می بخشد که در صورت تنها بودن 

نیز احساس تنهایی و بی کسی نمی کند.

6.شخصیت منفعل
در افرادی که به نحوی با مشکل فقدان هویت مواجه 
هستند، معموال عوامل تشکیل دهنده هویت فردی در خارج 
از شخصیت آدمی متمرکز می شود و از بیرون، چگونگی و 
میزان تکوین هویت را تنظیم و تعیین می کنند. در حقیقت 
عواملی که باید از درون وجود انسان رشد کرده و هویت یابی 
او را تسهیل و تسریع نمایند، به بیرون از وجود او انتقال 
یافته و از کنترل فرد ظاهرا خارج می شود. در نتیجه چنین 
فردی در انتظار به سر می برد تا دیگران برای او تصمیم 
گرفته و شخصیتی برایش قائل شوند. در این گونه موارد، 
ابتکار عمل برای نوسازی شخصیت و بازآفرینی و تکامل 
هویت از دست فرد خارج می شود و سر رشته زندگی اش 

را به دیگران می سپارد. به این مفهوم که:
 دیگران برای او الگوی رفتاری انتخاب کنند.

 از حیث ظواهر به ویژه لباس، آرایش موی سر و نظایر 
آنها، چشم انتظار اقدام دیگران است.

 سرمشق زندگی و خط مشی اصلی تداوم حیات را 
دیگران به او عرضه کنند.

 ارزش ها و ضدارزش ها را آن گونه که دیگران به او 
تفهیم و تلقین نمایند، می پذیرد.

 مبانی ارزیابی فرد درباره شخصیت خود، اظهارات و 
واکنش های دیگران است.

 اهمیت قائل شدن برای داوری دیگران و احساس 
خود کم بینی و ضعف هویت، زمینه را برای نفوذ فرهنگی 

بیگانه و آسیب پذیری فرد، بیش از پیش مهیا می کند.

7.تمایل به  خود كشي
بر اساس یافته هاي روان شناسي و طبق آنچه که از اظهارات 
و نوشته هاي روان شناسان به نام دنیا فهمیده مي شود و با یک 
نگاه کلي تر به علل و خصوصیات مشترک خودکشي ها، 
در مي یابیم افرادي که قصد خداحافظي با زندگي دارند، 

کساني هستند که به خوبي از خود، توانایي ها، زوایاي 
گوناگون وجود خویش، جایگاه خود در زندگي، هدف 
از زندگي، و در یک کلمه از »هویت فردي و اجتماعي 
خویش« غافل اند که از آن در برخي از منابع به »خود انگاره 

نامطلوب« تعبیر شده است.
افرادي که دچار دوسوگرایي اند و نمي دانند به سوي کدام 
هدف باید در حرکت باشند هنوز خود را نشناخته اند، 
 نمي دانند چه باید بکنند، بر تکیه گاه هاي نامطمئني دل خوش 
مي دارند و به همین دلیل، با وزش باید هر چند خفیف، 
احساس تنهایي و از دست دادن پناهگاه و تکیه گاه، آنها 
را مي آزارد. در حالي که اگر به درستي از سرمایه هاي خود 
باخبر بودند، وقتي با شکستي مواجهه مي شدند، نه تنها آن 
را آخر خط نمي دانستند بلکه پلي براي ترقي و استفاده 
از سایر توانایي هاي نهفته در عمق جان خویش دانسته، 
با عبور از آن پل به دشت زیباي موفقیت و کامیابي گام 
مي نهادند. ناکامي در کنکور، شکست در یک مسابقه، قطع 
ارتباط با یک دوست، از دست دادن شغل، از دست دادن 
یکي از نزدیکان، و سایر مواردي که ممکن است استرس 
)فشار رواني( زیادي بر پیکره انسان وارد کند، هیچ گاه 
براي شخصي که شناخت کاملي از خود دارد، نمي تواند به 
منزله ویران شدن تمام راه ها و قطع امید از همه زیبایي هاي 
زندگي تلقي شود؛ بلکه تنها به منزله انفجاري در یک کوه 
پر از معدن است که نتیجه آن، اکتشاف سنگ هاي قیمتي 

و گنج هاي نهان خواهد بود.

8.گرایش به اعتیاد
پدیدآیی مشکل در خودآگاهی طی دوره تغییر هویت 
می تواند شخص را آماده مصرف مواد مخدر کند. فرد 
برای فرار از این ناراحتی،  به ویژه همراه با گروه همساالن 
خود، در معرض این خطر است که با تکیه بر مصرف 
مواد، حس ناامنی خود را در لباس تظاهر به شجاعت 
مخفی کند. مسخره و ریشخند کردن یا هر گونه شوخی 
ناراحت کننده در ارتباط با تجربه رفتار متفاوت از سوی 
والدین، می تواند باعث سرافکندگی شخص شده و باعث 
صدمه دیدن »خودانگاره« او شود. همچنین ممکن است 
فرد را وادار کند برای داشتن حسی بهتر، به سمت درمان 

یا تسکین ناراحتی های دردآور خود روی  آورد.
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را با مشکالتی 

روبرو کند

 

خودت باش! )بخش دوم(

مغرور نباش!
یکی از ویژگی های منفی در آدم ها، غرور است. نام های 
دیگرش »خودبرزگ بینی«، »خودبرتری«، »خودپسندی« و 
»تکبر« است. این صفت بد، باعث می شود فرد از لذت 

دوستی با دیگران محروم شود. 
انسان های مغرور در پیله ای که به دور خود تنیده اند، 
زندانی می شوند و دنیای آنها بسیار کوبررسی و تنگ 
می گردد. در دنیای شان جایی برای نفر دوم وجود ندارد. 
کسی غیر از خودشان دیدده نمی شود و مانند درختی که 
می توانست میوه های زیادی بدهد ولی دچار آفت شده، 

بدون خاصیت روزگار می گذرانند. 
این  داشت،  از ساخته خودش  که  اطالعی  با  خداوند 
ویژگی را پیش بینی کرده و هشدارهای الزم را برای 
مبتال نشدن به این مشکل و نیز راه هایی را برای رهایی 

از آن پیشنهاد کرده است.

خیال موفقیت
جالب است بدانید که غرور برای کسانی اتفاق می افتد که 
موفق نیستند. انسان های ضعیف در خیال خود چیزهایی 
برای خودشان به دست می آورند و با همان خیال به 

دنیای واقعی قدم می گذراند. 
در دنیای خودساخته این افراد، برتری جویی دیده می شود 
و اسناد و مدارک جعلی و ساختگی زیادی وجود دارد 

که آنها را یک انسان ویژه نمایش می دهد. 

از قدیم گفته اند که درخت پربار ناخواسته شاخه هایش 
به سمت پایین و زمین است و درخت بی بار است که 

سر به آسمان دارد.

به چه می نازی؟
دالیل شکل گیری غرور در آدم ها متفاوت است. بعضی 
به خاطر برخورداری از مال زیاد دچار غرور می شوند؛ 
همان بالیی که بر سر قارون آمد. عده ای دیگر در دام 
دانسته های خود می افتند و کسی را باالتر و آگاه تر از 

خود نمی دانند. 
و  می مانند  شگفت  در  خود  زیبایی  از  دیگر  گروهی 
لنگه ای برای خود نمی یابند. عده ای به زور بازوی خود 

می نازند و حسابی با آن خوشند. 
بعضی ها هم شیفته جذابیت، هوش، خوب حرف زدن و 
مانند اینها می شوند. ممکن است تعدادی هم باشند که 
به خوب بودن خودشان و حتی عبادت های شان بنازند 

و دچار غرور شوند.

خوب نگاه كن!
آیا تاکنون طاووس دیده اید. طاووس وقتی به بال های 
رنگارنگ و خیره کننده اش نگاه می کند، بسیار سرمست 
نگار  و  نقش  همه  آن  دیدن  از  هم  دیگران  می شود. 
شگفت زده می شوند. وقتی طاووس سر به زیر می شود و 
نگاهی به پاهای کوتاه و زشتش می اندازد، آتش غرورش 

فروکش می کند. 
حکایت ما آدم ها هم چنین است. هر کسی که دچار 
غرور شده، اگر یک بار دیگر به خودش نگاه کند، حتما 

اشکاالتی را در خود می بیند که او را شرمنده خواهد کرد. 
با چشم های باز می توان از دام غرور با موفقیت درآمد.

من انسان های مغرور را دوست ندارم!
پیامش را مخابره کرده  خداوند در آیه های گوناگونی 
است. این پیام ها به زمینیان رسیده است؛ پیام هایی که 
به ما می گویند: »غرور« ما را به خوبی ها نمی رساند و 
نمی تواند سبب موفقیت ما شود. به این پیام ها گوش کنید:
 »خدا کسی را که متکبّر و فخرفروش است دوست 

نمی دارد.« 
 »او گردنکشان را دوست نمی دارد.« 

 »خدا هیچ خودپسند فخرفروشی را دوست ندارد.« 
در دستگاه با عظمت خدا همه چیز یافت می شود. هر 

چیزی خوبی که در خودمان تصور کنیم، به توان بی نهایت 
می توانیم آن را در سیستم خداوند بیابیم. 

دانش، ثروت، قدرت، زیبایی، جذابیت، خالقیت و هر 
کسی  با  مقایسه  در  می شود،  غرورمان  باعث  که  چه 

که همه اینها را به ما داده، زیر صفر و یخبندان است!

ناو غرورشکن!
برای مبارزه با غرور، نیازمند برنامه ایم. این برنامه ها در 
شکل های مختلف قابل اجرا می باشد. وقتی فکرمان را 
به آرایشگاه اخالق ببریم و اصالح کنیم، زیبایی واقعی 

را تجربه می کنیم نه زیبایی خیالی و توهمی را. 
با سوار شدن بر ناو غرورشکن، می توانیم از دریای مواج 
احساسات عبور کنیم. هر خصوصیتی که در ما غرورآفرین 

شده است را ببینیم و از خود چند سؤال بپرسیم:
1. این خصوصیت از کجا آمده است؟ 

2. آیا ممکن است روزی از من گرفته شود؟ 
3. برای حفظ آن چه کارهایی باید انجام دهم؟ 

4. حاال که چنین ویژگی ممتازی در اختیار من گذاشته 
شده، چه مسئولیتی به ازای آن برایم وجود دارد؟

درست راه برو!
در قرآن با یادآوری نتایج غرور، به ما هشدارهایی هم داده 
شده است. مثل اینکه غرور چه بالیی سر شیطان آورد. 
نازیدن شیطان به جنس آتش خود، او را از خداوند دور 
کرد و سرگردان نمود و تمام سرمایه چند هزار ساله اش 
را سوزاند. شیطان با ادعا و غرورش، ورشکست شد. 

با  در برخی از آیات، برنامه های ریزتری برای مبارزه 

خودبرتربینی داده شده است. مثال از زبان لقمان حکیم 
سفارش هایی به پسرش ـ و در واقع به همه انسان ها 

ـ داده شده است. 
یکی از این نصیحت ها چنین است: »پسرم! با بی اعتنایی 
از مردم روی نگردان، و مغرورانه بر زمین راه مرو که 

خداوند هیچ متکبّر مغروری را دوست ندارد.«  
کنایه های خدا هم روبرو  با  آدم های مغرور  همچنین، 
هستند. در آیه ای خداوند به کسانی که با غرور پا روی 
زمین می گذارند، می فرماید که هر قدر هم پاهایت را 
محکم به زمین بکوبی، مطمئن باش که زمین با قدم های 
مغرورانه ات شکاف بر نمی دارد و هر قدر هم که سرت 
را باال بگیری که از دیگران برتر باشی ، بدان که که هرگز 

قدت به کوه های من نمی رسد!! 

غرور= بن بست
قابل توجه آقاپسرها و دخترخانم ها! اگر گمان می کنید 
که غرور نشانه اعتماد به نفس باالی شماست، ممکن 
است دچار اشتباه شده باشید. بعید نیست سوءتفاهمی 
پیش آمده باشد و شما را در بازی آن گرفتار شده باشید. 
اعتماد به نفس واقعی، شناخت واقعی هم می دهد و ما را 
به سمت موفقیت می کشاند نه تک روی و بن بست. وقتی 
دچار اعتماد به نفس الکی و آبکی شویم، حالت های 
توهمی توانمندی هم در ما ظاهر می شود که نامش همان 

غرور خودمان است. 
هشدار امام علی علیه السالم نسبت به این مسئله چه قدر 
زیبا و شنیدنی است: »اإلعجاُب یَمنَُع االزدِیاَد ؛ خودپسندی 

و غرور، مانع پیشرفت و کمال است«.

پیشنهادهای آسمانی

 ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر مرکز مشاوره مأوا
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همه در معرض »سکته مغزی« هستیم!

سکته مغزی ناشی از انسداد عروق خونی در مغز 
به دلیل لخته خون یا پارگی رگ است که منجر 
به خونریزی داخل مغز می شود. سکته مغزی در 
دو نوع ایسکمیک و هموراژیک شناخته می شود. 
بیش از 80درصد سکته های مغزی از نوع سکته 
مغزی ایسکمیک یا آنفارکتوس مغزی است که 
ناشی از انسداد جریان خون به علت لخته در مغز 
است. در این موارد ممکن است لخته خون در 
قسمتی از مغز به وجود آید یا از بخشی دیگر از 
بدن به عروق مغز برسد. سکته مغزی هموراژیک 
یا خونریزی دهنده به دلیل خونریزی در بخش 
داخلی مغز اتفاق می افتد و عوارض جدی تری 
در پی دارد. اتساع عروق مغز و درنتیجه خونریزی 
عامل نیمی از موارد فوت در مبتالیان به سکته 
مغزی طی سنین کمتر از 45 سال است. پرفشاری 
خون و ضربه مغز از جمله علل خونریزی در 
مغز محسوب می شوند. گاهی بروز عالئم سکته 
مغزی طی چند ساعت یا چند روز پیش از وقوع 
سکته ظاهر می شود که در این موارد، »سکته مغزی 
موقت« گفته می شود و در صورت تشخیص 
به موقع می توان مانع از بروز عوارض جدی شد. 

عالئم هشدار »سكته مغزی«
معموال احتمال بروز سکته مغزی پس از اولین 
سکته در 30 تا40درصد مبتالیان وجود دارد اما 
برای کاهش عوارض و فوت ناشی از سکته 
مغزی الزم است عالئم هشدار بروز این مشکل 
به سرعت تشخیص داده شده و بیمار به مرکز 

درمانی منتقل شود:
 فلج یا بی حسی در یک دست، پا، نیمی از 

صورت یا کامال در یک سمت بدن
 اختالل تکلم؛ مشکل ناگهانی در انتخاب 

کلمات یا ادای کلمات نامفهوم 
اختالالت حسی؛ خواب رفتگی صورت،   

دست یا پا که منجر به افتادن می شود. 
 اختالالت بینایی؛ افت ناگهانی قدرت بینایی 
در یک چشم یا از دست دادن نیمی از دامنه بینایی

 سردرد شدید
 اختالل تعادل

این موارد را می توان شایع ترین عالئم بروز سکته 

مغزی دانست و ممکن است بروز سکته در هر 
ناحیه  مغز با عالئم متفاوت همراه باشد.

عوارض »سكته مغزی«
سکته مغزی مانند ایجاد یک سد در مسیر رگ 
عمل می کند و در  این شرایط، خون قادر به 
جریان درست نیست تا قند و اکسیژن را برای 
عملکردهای ضروری به مغز برساند. درنتیجه، 

سلول های ناحیه  درگیر به تدریج می میرند. 
بروز و شدت عوارض سکته مغزی با توجه به 
ناحیه  ای که دچار اختالل در خونرسانی شده، 
متفاوت است. معموال اختالل در تعادل و حافظه 
مهم ترین عوارض خواهندبود و نیمی از مبتالیان 
قادر به راه رفتن طوالنی نیستند. همچنین بیشتر افراد 
در انجام فعالیت های معمول روزانه مشکل دارند 
و اغلب به تنهایی نمی توانند زندگی کنند. سکته 
مغزی در بسیاری از مبتالیان عامل بی اختیاری 

ادراری و افسردگی نیز خواهدبود. 

بازگشت به زندگی و بهبود عوارض
برای اینکه عوارض سکته مغزی کاهش یابد و 
فرد هرچه زودتر توان بازگشت به شرایط معمول 
زندگی را داشته باشد، الزم است اقدامات بازتوانی 
توسط گروهی از افراد مجرب انجام شود. در چنین 
شرایطی الزم است بیمار در بیمارستان بستری 
شود یا از خدمات درمانی به کمک پرستار مجرب 
در منزل برخوردار شود. ممکن است اقدامات 
بازتوانی چند هفته یا چند ماه نیاز به تداوم داشته باشد 
و معموال مراقبت های گفتاردرمانی، فیزیوتراپی 
و کاردرمانی ضروری است. البته به دلیل تاثیر 
عوارض سکته مغزی بر کیفیت زندگی، بیمار 
دچار عالئم افسردگی و اضطراب نیز خواهدبود و 
از همین رو، مشاوره با روان شناس یا روان پزشک 
نیز به بهبود کیفیت زندگی وی کمک می کند. 

تشخیص و درمان
معموال با بروز عالئم، پزشک می تواند سکته 

مغزی را تشخیص دهد اما برای بررسی آسیب 
به قسمت های مختلف مغز و تشخیص دقیق تر 
انجام می شود.  نیز  معموال عکسبرداری مغز 
تجویز داروهای رقیق کننده خون برای پیشگیری 
بعد غالبا الزم است. همچنین  از سکته های 
پزشک توصیه هایی به همراهان بیمار در مورد 
عالئم خطر بعدی و اقدامات درمانی سریع 

ارائه می دهد. 
از آنجا که معموال عوارض سکته مغزی تاثیر 
جدی بر کیفیت زندگی بیمار دارد و ممکن است 
زمان طوالنی برای بهبود نیاز باشد، شناخت 
به  توجه  و  مغزی  سکته  بروز  خطر  عوامل 
راهکارهای پیشگیرانه بسیار مهم خواهدبود.

عوامل خطر بروز »سكته مغزی«
بیشتر موارد ابتال به سکته مغزی ناشی از عوامل 
اجتناب پذیر است و بسیاری از این عوامل با 
قابل پیشگیری  سالم  زندگی  شیوه  رعایت 

خواهندبود:
پرفشاری خون: از بین عوامل زمینه ساز سکته 
مغزی، پرفشاری خون اهمیت باالتری دارد. 
در مورد خانم ها و آقایان فشارخون باید 14/8 
میلی گرم جیوه باشد. فشارخون باید به طور منظم 
کنترل شده و از مصرف زیاد نمک پرهیز شود 
زیرا نمک عامل مهم افزایش فشارخون است.

دخانیات: دخانیات نیز نقش مهمی در بروز سکته 
مغزی دارد؛ چنانچه افرادی که دخانیات مصرف 
می کنند دو برابر بیشتر از دیگران در معرض ابتال 
به این مشکل خواهندبود. سیگار کشیدن به طور 
کلی عامل خطر است و تعداد سیگار تاثیری در 
این زمینه ندارد؛ به عبارتی برای درامان ماندن 

از سکته مغزی باید سیگار به طور کامل کنار 
گذاشته شود. این مساله به خصوص در مورد 

خانم ها اهمیت بسیار جدی تری دارد.
استرس مزمن: براساس تحقیقات اخیر، استرس 
مزمن یکی از عوامل تشدید خطر بروز سکته 
استرس  شرایط  در  که  افرادی  است.  مغزی 
از  یکی  فوت  یا  کار  از  اخراج  مانند  شدید 
عزیزان زندگی می کنند، با خطر 4 برابری ابتال 
به سکته مغزی در همان سال مواجه خواهندبود. 
همچنین افرادی که تیپ شخصیتی بااسترس 
و اضطراب باال دارند مانند مصرف کنندگان 

دخانیات در معرض خطر هستند. 
دهلیزی  فیبریالسیون  دهلیزی:  فیبریالسیون 
خطر  که  است  قلبی  آریتمی  نوع  شایع ترین 
بروز سکته مغزی را 5 برابر افزایش می دهد. 
در این حالت، موج الکتریکی دهلیزها جهت 
مشخصی ندارد و سلول های عضالنی دهلیز 
به صورت نامنظم تحریک و منقبض می شوند. 
درنتیجه، انقباض منظم دهلیز وجود ندارد و 
به  کامل  به صورت  خون  نمی توانند  دهلیزها 
بطن ها پمپ کنند. بطن ها نیز بدون نظم طبیعی 
منقبض می شوند. این حالت آریتمی قلبی به معنای 
غیرطبیعی بودن ریتم قلب است. بررسی دوره ای 
قلب برای تشخیص سالمت قلب الزم است 
تا زمینه  خطر بروز سکته مغزی نیز تشخیص 
داده شود. اگر نبض بیش از 120 مرتبه در دقیقه باشد 
یا به شکل نامنظم اتفاق بیفتد، می تواند نشان دهنده 
فیبریالسیون دهلیزی باشد که مشورت با پزشک 

و اقدامات درمانی را می طلبد.

»سكته مغزی« و سن
گرچه غالبا سکته مغزی غالبا در سالمندان دیده 
می شود، حدود 25درصد موارد در سنین کمتر 
از 65 سال اتفاق می افتد. همچنین شمار افراد 
بستری در بیمارستان به دلیل سکته مغزی طی 
سال های اخیر افزایش یافته است. پرفشاری خون، 
دیابت، چاقی، استعمال دخانیات و مصرف الکل 
از جمله علل مهم بروز سکته مغزی در افراد 

جوان و میانسال است.
sante.journaldesfemmes.fr :منبع

معموال احتمال بروز سکته مغزی پس 
از اولین سکته در 30 تا40درصد 

مبتالیان وجود دارد اما برای کاهش 
عوارض و فوت ناشی از سکته مغزی 

الزم است عالئم هشدار بروز این 
مشکل به سرعت تشخیص داده شده 

و بیمار به مرکز درمانی منتقل شود

»سکته مغزی« سومین 
از  پس  فوت  عامل 
حمله   و  سرطان ها 
قلبی است که در مورد 
خانم ها اولین عامل فوت حتی پیش از 
سرطان پستان محسوب می شود. از آنجا 
که بروز سکته مغزی معموال با ناتوانی 
جدی همراه است و تاثیر جدی بر کیفیت 
زندگی دارد، لزوم توجه به اصول پیشگیری 
و مراقبت از بروز آن یکی از اصول مهم 
 29 رو،  همین  از  خواهدبود.  سالمت 
اکتبر به عنوان »روز جهانی  سکته مغزی« 
نامگذاری شده تا آگاهی عمومی نسبت 

به عوامل خطر افزایش یابد.

 مریم سادات 
کاظمی

6 روش کاهش خطر
سکته مغزی

آنچه خطر »سکته مغزی« را افزایش می دهد

2 ساعت در هفته
پیاده روی با سرعت متوسط و بدون خستگی 

و نفس زدن خطر سکته مغزی را 37درصد 
کاهش می دهد

فلج صورت و 
تغییر حالت 

دهان

20درصد سکته های مغزی 
ناشی از خونریزی عروق مغز 
و با عوارض جدی همراه است

80درصدسکته های مغزی 
ناشی از انسداد عروق مغز است

مشکل در ادای 
کلمات و 

تکلم

کاهش 
توانایی دست 
در گرفتن اشیا

20 گرم در روز
حجم گوشت سفید و ماهی که باید روزانه 
مصرف کرد تا خطر سکته مغزی 20درصد 

کاهش یابد.

کمبود ویتامینC به عنوان 
عامل جدی مانند پرفشاری 
خون، الکل و اضافه وزن در 
بروز سکته مغزی شناخته 

می شود.

خطر سکته مغزی با افزایش 
سن بیشتر می شود. پس از 
55 سال، این خطر طی هر 

10 سال 2 برابر می شود. سن 
متوسط بروز سکته مغزی 73 

سال است.

افراد مبتال به فیبریالسیون 
دهلیزی )اختالل شایع در 

ریتم قلب( 5 برابر بیشتر در 
معرض ابتال به سکته مغزی 

هستند.

از هر 4 مورد سکته 
مغزی، یکی به  دلیل 

استعمال دخانیات است. 
دخانیات نفوذپذیری 

عروق را افزایش می دهد 
و ایجاد لخته های خون را 

تسهیل می کند.

1 میوه در روز
مصرف روزانه 1 میوه نخستین عامل مؤثر در 
کاهش خطر سکته مغزی است. مصرف روزانه 
150 گرم میوه در روز این خطر را 25درصد 

کاهش می دهد.

7 گرم در روز
حجم فیبرهای مصرفی که باید مصرف کرد. 7 گرم 

افزایش مصرف فیبر)32 گرم به جای 25 گرم( با کاهش 7 
درصدی خطر سکته مغزی همراه است.

مدت خواب مطلوب برای کاهش خطر سکته مغزی. افرادی که کمتر از 
6 ساعت در شب می خوابند 4 برابر بیشتر در معرض خطر سکته مغزی 
هستند. بیش از 8 ساعت خواب شبانه پس از 60 سالگی نیز با افزایش 

خطر همراه است.

7 ساعت در شب

سكته مغزی؛ 
سومین عامل 
فوت در دنیا

3 عالمت مهم سكته مغزی را بشناسید با اورژانس تماس بگیرید

خونریزی 
در بافت مغز

پارگی عروق مغز
کمبود اکسیژن 

در بخشی از مغز به دلیل 
انسداد عروق مغز

خوراکی های مفید     
 »مغـز«

بلوبری
بلوبری از مغز در برابر استرس اکسیداتیو 
محافظت می کند و نقش محافظ نسبت به 
آسیب های مغزی ناشی از افزایش سن دارد.

ماهی سالمون
ماهی های چرب مانند سالمون منبع غنی 
از امگا3 هستند. این چربی ها خطر تصلب 

عروق و آریتمی قلب را کاهش می دهند.

آووکادو
آووکادو میوه چرب است که از نوع چربی های 
غیراشباع محسوب می شود. این نوع چربی ها 

در بهبود عملکرد مغز تاثیر دارند.

چای 
2 تا 3 فنجان چای تازه دم در روز حاوی 

ترکیبات مفیدی است که به مغز در 
تقویت حافظه و تمرکز کمک می کند. 

غالت سبوس دار
انواع غالت سبوس دار در پیشگیری از آسیب های مغز تاثیر دارد 

و در بهبود خونرسانی و عملکرد عروق و قلب مؤثر است. 

گردو و آجیل
گردو و انواع مغزها منبع غنی ویتامین

E هستند که نقش پیشگیرانه از تحلیل 
شناختی ناشی از افزایش سن دارد. همچنین 

کلسترول بد خون را نیز کاهش می دهد.

شکالت تلخ
شکالت تلخ منبع غنی آنتی اکسیدان ها و 

محرک های طبیعی است. کافئین آن نیز در 
بهبود تمرکز و عملکرد مغز نقش دارد.

انار
آنتی اکسیدان های سرشار انار در 

کاهش کلسترول خون مؤثر است و 
مانع تجمع پالک در عروق می شود.

11تقویم سالمت شماره هفتصدوهفتاد   سه آبان نودونه

1 ساعت در هفته
ورزش با شدت متوسط که با تعریق همراه باشد، 

خطر سکته مغزی در زنان یائسه را 40 درصد 
کاهش می دهد



میزگرد »سالمت« درباره بیماری پسوریازیس با حضور 
دکتر حسین طباطبایی متخصص پوست و دکتر علیرضا رجایی 

فوق تخصص روماتولوژی و دکتر حسین ایمانی متخصص تغذیه 
و دکتر غالمرضا کردافشاری متخصص طب ایرانی

پسوریازیس، اختالل ایمنی 
با پوسته های نقره ای

پسوریازیس بیماری مزمن پوستی است و ارتباطی با بیماری های داخلی ندارد

تدابیر طب ایرانی در بهبود پسوریازیس تاثیر دارند

 دکتر حسین طباطبایی/استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص طب ایرانی

آنچه سوژه هاي »میزگرد زيبايی« درباره بیماري و درمان مي گويند، لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد 
زيبايی« باشید. کافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد.

: آقای دکتر، پسوریازیس چیست؟
پسوریازیس بین ایرانیان به بیماری »صدف« شهرت دارد 
زیرا معادل فارسی نداشت و لغت عربی »داءالصدف« وارد 
زبان فارسی شد. این بیماری صرفا پوستی است و هیچ 
ارتباطی به بیماری های داخلی یا عالئم آنها ندارد. بسیاری 
از مردم تصور می کنند پسوریازیس به عملکرد کبد یا تغذیه 
و... مربوط است، در حالی که به هیچ یک از آنها ارتباط 
ندارد. پسوریازیس از تولد تا مرگ می تواند در هر سنی 
ظاهر شود اما سن شایع آن در بالغان و به طور متوسط 35 

سالگی و 10 سال کمتر یا بیشتر است.
: پسوریازیس با چه عالئمی بروز می کند؟

بیماری به صورت ضایعات پوستی قرمزرنگ و پوشیده از 
پوسته صدفی نقره ای ظاهر می شود. این ضایعات حاشیه 
نسبتا مشخصی دارند و به طور کالسیک و در بیشتر موارد 
نواحی خارجی اندام ها، مانند زانو، آرنج و پوست سر را 
درگیر می کنند اما هر قسمتی از بدن ممکن است مبتال شود. 
گاهی به جای ابتالی قسمت های خارجی، نواحی داخلی 
مانند چین های بدن مثل زیر بغل، کشاله ران، گودی پشت 
زانو، گودی آرنج و ساعد نیز درگیر می شود. تشخیص این 
نوع پسوریازیس مشکل تر است و می تواند در صورت 
 تخصص ناکافی با بیماری های قارچی پوست که غالبا با 

قرمزی و پوسته شدن همراه است نیز اشتباه گرفته شود.
: علت ابتال به پسوریازیس چیست؟

هنوز علت دقیقی برای بیماری پسوریازیس شناخته نشده 
اما سبب شناسی آن مشخص است. جالب است بدانید بین 
اپیدرم و درم الیه ای با سلول هایی موسوم به زایگر یا مادر قرار 
گرفته است که در شرایط عادی، سلول های طبیعی پوست 
را می سازند و به سمت روپوست می فرستند. سلول های 
قبل هم به تدریج هسته شان را از دست می دهند و به شکل 
سلول های مرده طی شستشو و... می افتند و دوباره سلول های 
جدید جایگزین می شوند. روند طبیعی تولید سلول 27 تا 28 
روز است اما در صورت ابتال به پسوریازیس، سرعت رسیدن 
سلول به سطح پوست، 3 روز خواهد بود، در نتیجه قبل از 
اینکه سلول هسته اش را از دست بدهد و به شکل سلول 
مرده جدا شود، سلول جدید از راه می رسد، سلول ها روی 

هم انباشته شده و به شکل پوسته دیده می شوند. 

این روند سریع سلول سازی، به انرژی و مواد غذایی بیشتری 
نیاز دارد. به این دلیل عروق پوستی گشاد می شوند تا 
غذای بیشتری را به طبقه زایگر پوست برسانند. افزایش 
خونرسانی نیز عامل قرمزشدن پوست است که روی سطح 

آن، پوسته ها جمع شده اند. 
: پسوریازیس با چه عالئمی همراه است؟

از نظر خارش می توان طیفی از صفر تا صد را در نظر گرفت؛ 
بعضی بیماران هیچ خارشی یا خارش در سطح کمی را 
احساس می کنند و بعضی دیگر از شدت خارش کالفه 
می شوند. البته خارش معموال در سطح متوسط وجود دارد. 
روند شروع بیماری در بیشتر موارد بسیار آرام است و بیمار 
اظهار می کند که مدت هاست در قسمتی از بدن مانند روی 
آرنجش پوسته وجود دارد اما گاهی و در موارد کمتری، 
بیمار با بروز ناگهانی عالئم به متخصص پوست مراجعه 
می کند که به این نوع، »پسوریازیس قطره ای« گفته می شود و 
به شکل ذرات ریز و منتشر در تمام قسمت ها بروز می کند.
نوع دیگر پسوریازیس، »پوستولر« نام دارد. در این حالت، 
دانه های سفیدرنگ چرکی مانند ظاهر می شود که مایعی در 
دانه ها جمع شده، معموال کف دست ها و پاها ظاهر می  شود. 
البته می تواند هر جایی از پوست بدن را بگیرد. این دانه ها با 
جوش های چرکی فرق دارند؛ جوش ها خیلی عمیق هستند 
اما این پوستولرها در بیماری پسوریازیس عمق ندارند. 
همچنین بیمار گاهی تب خفیف دارد و در آزمایش خون 
نیز افزایش گلبول های سفید دیده می شود که نشان دهنده 

تحریک سیستم ایمنی است. 
: چه عواملی در تشدید یا بروز زمینه پسوریازیس 

نقش دارند؟
در بزرگساالن گاهی به دلیل ضعف سیستم ایمنی، پسوریازیس 
اتفاق می افتد. در بسیاری موارد پس از عفونت استرپتوکوکی، 
پسوریازیس به ویژه نوع قطره ای ظاهر می شود که گرچه در 
همه سنین امکان ابتالی آن وجود دارد، بیشتر در کودکان 
وجود خواهد داشت. در رابطه با پسوریازیس باید به »فنومن 
کوبنر« اشاره کرد. فنومن کوبنر در بسیاری از بیماری های 
پوستی دخیل است؛ یعنی هر قسمتی از بدن که تحت تاثیر 
یک ضربه فیزیکی مانند فشار آرنج روز میز، تماس مکرر 
زانو با زمین، جراحی و... باشد، در همان موضع، همان 

حالت پسوریازیس ظاهر می شود. در واقع تا پیش از این، 
بیماری به شکل خفته در بدن وجود داشته و ناشی از این 
شرایط بروز می کند. برخی عوامل مانند استرس های شدید 
روانی و مصرف بعضی داروها مانند لیتیوم )در موارد ابتال 
به افسردگی( نیز در تشدید یا بیدار شدن پسوریازیس تاثیر 
دارد. از لحاظ ژنتیک هنوز ژن خاصی برای این بیماری 
شناخته نشده اما یک سوم مبتالیان به این بیماری، دارای زمینه 
خانوادگی هستند و مشاهده شده در دوقلوهای یکسان، در 
35درصد موارد، هر دو مبتال به پسوریازیس هستند. تغذیه 
هیچ تاثیری در بیماری ندارد اما سیگار از عوامل تشدیدکننده 
آن ست که البته این عوامل در همه افراد یکسان نخواهد بود.
: پسوریازیس بر سالمت موها و ناخن ها نیز 

تاثیر دارد؟
پسوریازیس یک بیماری پوستی سطحی است و وقتی پوست 
سر درگیر می شود، مشکلی برای موها مانند ریزش مو ایجاد 
نخواهد کرد زیرا ارتباطی به درم و الیه های عمقی پوست 
ندارد. فردی که زمینه ریزش مو ندارد نمی تواند آن را به 
پسوریازیس مرتبط بداند اما پسوریازیس، ناخن را درگیر 
می کند که اولین عالمت PIT است. به این ترتیب که حالتی 
شبیه فشردن یک سوزن ته گرد روی ناخن و گودی مختصر 
دیده می شود. گرچه PIT غالبا مربوط به کم خونی است، 
می تواند اولین عالمت ابتال به پسوریازیس محسوب شود.
همچنین اونیکولیز )جداشدن ناخن از بستر( یکی دیگر از 
تاثیرات پسوریازیس بر ناخن است. در واقع همان ضایعات 
پوستی که در سطح پوست ایجاد می شود، ابتدا زیر بستر 
ناخن شکل می گیرد، منجر به جداشدن بخشی از ناخن از 
بستر می شود و ناخن رنگ زردی پیدا می کند. ناخن نسبت 
به ناخن های دیگر کلفت تر می شود. به ندرت ممکن است 
همه ناخن ها درگیر شوند و غالبا 2 تا 5 ناخن دچار عالئم 
خواهند شد. سخت ترین حالت تشخیص پسوریازیس، 
زمانی است که عالئم تنها در یک ناخن ظاهر شود زیرا 
کم خونی، بیماری قارچی و... نیز با این نشانه همراه است 
و اگر پزشک تخصص و تبحر کافی نداشته باشد، نمی تواند 

تشخیص افتراقی دهد. 
:پسوریازیس بر دیگر اندام ها نیز تاثیر می گذارد؟

تنها قسمت داخلی بدن که می تواند مبتال به پسوریازیس 

شود، مفاصل است که التهاب مفاصل ناشی از پسوریازیس 
)Psoriasis arthritis( نام دارد. ممکن است با آرتریت 
روماتوئید اشتباه گرفته شود که در صورت توجه پزشک 
روماتولوژیست به وضعیت پوست و زمینه پسوریازیس 
پوستی بیمار، تشخیص درست داده می شود. آمار ابتال به 
این مشکل نیز کم نیست و حدود 5درصد مبتالیان از این 
ناراحتی های مفصل رنج می برند. غالبا مفاصل کوبررسی 
مخصوصا انگشتان و به طور ویژه انگشت سوم، حلقه و 
کوبررسی را درگیر می کند که در صورت  درمان نشدن 
به موقع و مناسب، مفاصل دچار خشکی و کجی می شوند.

: بهترین روش تشخیص بیماری چیست؟
تشخیص پسوریازیس به خصوص نوع کالسیک برای پزشک 
متخصص بسیار ساده است. البته گاهی  تخصص و تبحر 
ناکافی می تواند افتراق با دیگر بیمار ی های با عالئم مشابه 
مانند عفونت قارچی، درماتیت سبورئیک و ... را کمی 
مشکل کند که انجام آزمایش کمک کننده است. بهترین راه 
تشخیص پسوریازیس، بیوپسی یا نمونه برداری است که 

به طور قاطع بیماری اعالم شود. 
: روند درمان پسوریازیس چگونه است؟

پسوریازیس یک بیماری مزمن است. همه روش های درمان 
موقت و مسکن خواهند بود و درمان قطعی ندارد. هنوز 
مشخص نشده چرا گاهی بیماری مدتی خوب است و دوباره 
عود می کند یا چرا بعضی افراد تحت تاثیر نور خورشید، 
عالئمشان بهبود می یابد و برخی افراد عالئمشان تشدید 
می شود. همچنین این بیماری مسری نیست زیرا عامل 
میکروبی در بروز آن نقشی ندارد. انجام اولتراویولت یا 
به اصطالح نوردرمانی یکی از تکنیک های خوب برای 
بیمارانی است که پاسخ مثبت به پرتوهای فرابنفش در 
آنها دیده می شود. در مورد بارداری نیز شرایط همین گونه 
است و با تشدید یا بهبود عالئم همراه خواهد بود و به همین 
دلیل گفته می شود شاید هورمون ها نیز نقش داشته  باشند.

درمان مبتنی بر تجویز دارو برای تنگ شدن عروق پوست، 
کاهش قرمزی و برطرف شدن پوسته هاست که در موارد 
شدیدتر داروهای شیمی تراپی یا به اصطالح بیولوژیک 
است که نباید مشابهت با داروهای بیماران مبتال به سرطان، 

بیمار را از پیگیری درمان منصرف کند.

علت ابتال به پسوریازیس از دیدگاه طب ایرانی، زیاده روی 
در مصرف موادغذایی تولید کننده سودا، استفاده از غذاهای 
غلیظ و دیرهضم تولیدکننده مواد مضر در بدن، اشکال 
در هضم های چهارگانه و دفع نادرست مواد زائد از 
بدن است بنابراین رعایت اصول خوردن و نوشیدن، 
پرهیز از غذاهایی که مواد زائد و غلیظ زیادی در بدن 
تولید می کنند و اصالح عملکرد معده، کبد و پرهیز از 
یبوست مهم ترین پایه های درمان پسوریازیس هستند.

البته عوامل دیگر از جمله پرهیز از قرارگرفتن در معرض 
هوای خشک و هوای آلوده، خواب منظم و کافی، 
ورزش معتدل منظم و پرهیز از استرس و عصبانیت 
نیز بسیار بااهمیت هستند که این عوامل بر کیفیت هضم 

هم تاثیر می گذارند.

پرهیزها و توصیه ها در پسوريازيس
پرهیزها: غذاها و نوشیدنی ها و میوه های با مزاج سرد، 
فست فود و غذاهای بسته بندی صنعتی، غذاهای خمیری 
و سنگین و با هضم سخت مثل ماکارونی، الزانیا، الویه، 
قارچ، حلیم، کله پاچه و....، نوشابه ها و آبمیوه های صنعتی، 

تنقالت صنعتی مانند چیپس، پفک، کیک، کلوچه و ...، 
کاکائو، یخ، گوشت های با هضم سخت مثل گوشت گاو 
و گوساله، جگر سفید گوسفند، ماهی، بادمجان، انبه و 
موز، غذاهای سرخ کرده و پرادویه، پرهیز از قرارگرفتن 

در معرض هوای خشک
توصیه ها: حمام با آب ولرم مایل به گرم )آب داغ مضر 

است(، به خصوص شب ها قبل از خواب
روغن مالی ضایعات با روغن بنفشه و بادام

توصیه های غذايی  
 استفاده از روغن بادام در غذاها

 صبح ناشتا 2 قاشق غذاخوری خاکشیر+ 1 قاشق 
چای خوری قدومه با یک لیوان آب جوش و نبات

 مصرف ماءالجبن صبح ناشتا: برای تهیه ماءالجبن، 
1 کیلو شیر را بجوشانید و حین جوشیدن کمی سرکه 
محلی به آن اضافه کنید تا شیر ببرد. سپس شیر را در 
پارچه ای بریزید تا آب آن جدا شود. آبی که از پارچه 
خارج می شود را در ظرفی جمع کرده و در 3 مرحله 
میل کنید. توجه داشته باشید ماءالجبن را باید گرم میل 

کنید. ورزش در فواصل مصرف آن، باعث افزایش تأثیر 
ماءالجبن خواهدشد. ماءالجبن صبح ناشتا میل شود و 
تا 2-1/5 ساعت بعد از آن صبحانه میل نشود. می توان 

خاکشیر را به ماءالجبن اضافه و میل کرد.
 فالوده سیب: سیب شیرین پوست کنده رنده شده با 

کمی عسل و گالب و زعفران
 تخم مرغ عسلی

 چلوگشنیز
 نخوداب

 آبگوشت مرغ و نخود
 سوپ جو ساده با گشنیز و جعفری و هویج

 آش گشنیز و کدو با چاشنی ترش )انار، آبغوره، 
زرشک، آلو یا سرکه(

 ماء الشعیر طبی: مقداری جو را با 14 برابر آب بپزید، 
به محض شکفته شدن جو حرارت را خاموش کرده و آب 
روی آن را صاف کنید. مایع به دست آمده ماء الشعیر طبی 

است که بهتر است با کمی عسل میل شود.
 شربت آبلیموی تازه

 شربت سیب و زرشک: 400 گرم آب زرشک،800 

گرم آب سیب  و 200 گرم آب لیموترش تازه را با هم مخلوط 
کنید و با مقداری شکر شربت به قوام آورده  شود. اگر 
زرشک تازه برای آبگیری نبود، مقداری زرشک خشک 
در 4 برابر آن آب یک شب خیسانده شود و روز بعد 
جوشانده تا یک سوم آب آن بماند و سپس صاف شود.

 مصرف میوه تمرهندی، سیب، گالبی، به و انار 

ساير توصیه ها 
دم کرده آویشن 1 قاشق غذاخوری + عناب 15-20 
عدد+ 1 قاشق مرباخوری خطمی با نبات شیرین شده و 

روزی 3 استکان میل شود. 
300 گرم سدر، 150 گرم برگ مورد، 25 گرم حنا، یک 
قاشق روغن زیتون، یک استکان آب کرفس، 2 قاشق 
غذاخوری سرکه، نصف استکان مخلوط عرق کاسنی 
و شاه تره و چند قطره شامپو بچه را مخلوط کنید، به جای 
شامپو در حمام روی بدن بزنید و بگذارید 20 دقیقه بماند. 

سپس با آب نیم گرم بشویید.
مخلوطی از روغن گل سرخ با کمی سرکه و آب کرفس 

تهیه کنید و مواقع خارش روی موضع بزنید.

پسوریازیس بیماری پوستی مزمن خودایمنی است که با نام داءالصدف نیز شناخته می شود. 
هنگام ابتال به این بیماری، ضایعات قرمز رنگ همراه با پوسته های نقره ای روی پوست به وجود 
می آید. از آنجا که اختالل در ایمنی بدن عامل بروز پسوریازیس است، درمان معموال موقت و 
مبتنی بر تسکین عالئم است. استرس و مصرف بعضی داروها می تواند در تشدید عالئم نقش 
داشته  باشد. با این مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان »سالمت« می پردازیم:  »جوانی 29 ساله هستم که از حدود 
یک سال پیش با ضایعاتی روی آرنج و زانوها مواجه شدم. مدتی از پمادهای مرطوب کننده استفاده کردم زیرا 
پزشک تشخیص اگزما داد اما به دلیل عدم بهبود دوباره به متخصص پوست مراجعه کردم و احتمال پسوریازیس 
داده  شد. آیا این بیماری درمان قطعی دارد؟ مشکالت دیگری برای سالمت ایجاد می شود؟ لطفا راهنمایی کنید.«

 مریم سادات 
کاظمی

میزگرد پوست شماره هفتصدوهفتاد   سه آبان نودونه12

 دکتر علیرضا رجایی

 دکتر حسین ایمانی/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

نگاه فوق تخصص روماتولوژی

نگاه متخصص تغذیه

»روماتیسم پسوریاتیک« که با نام »آرتریت پسوریازیس« نیز شناخته 
می شود، نوعی آرتریت التهابی مزمن است که همراه با بیماری پسوریازیس 
ظاهر می شود. پسوریازیس بیماری خودایمنی است و اختالل در عملکرد 
سلول های ایمنی بدن باعث التهابات پوستی خواهد شد. عالوه بر پوست، 
گاهی مفاصل نیز تحت تاثیر قرار می گیرند و در  صورت درمان نشدن 
زودهنگام منجر به آسیب در مفاصل می شود. مطالعات نشان می دهد 
حدود15درصد مبتالیان به پسوریازیس از درگیری مفصل نیز رنج می برند.

عالئم ابتال به آرتريت پسوريازيس
این نوع آرتریت می تواند تمام مفاصل را درگیر کند اما معموال در مفاصل 
بزرگ اندام های تحتانی مانند ران، زانو و انگشتان پا اتفاق می افتد. افراد 
مبتال به آرتریت پسوریازیس از دردهای شبانه و خشکی مفاصل رنج 
می برند. این مشکل اغلب با دوره های خستگی، کم خونی و اختالالت 
خلقی همراه است. در عده ای از بیماران، درگیری ستون فقرات نیز 
دیده می شود. در بیشتر موارد، درگیری پوست مقدم بر آسیب مفاصل 
اتفاق می افتد ولی امکان دارد بیماری ابتدا با عالئم مفصلی تشخیص 
داده  شود. امکان دارد به جای آرتریت پسوریازیس، انواع دیگر روماتیسم 

مانند روماتیسم مفصلی و حتی نقرس تشخیص داده  شود.

عوامل مؤثر در ابتال به آرتريت پسوريازيس
مجموعه عوامل ژنتیک، محیطی و ایمنولوژی در بروز آرتریت پسوریازیس 
نقش دارند. به نظر می رسد در 40درصد بیماران زمینه ژنتیک مؤثر است 
و یکی از اعضای خانواده مبتال به پسوریازیس یا آرتریت بوده  است. 
البته آرتریت پسوریازیس می تواند ناشی از عفونت برانگیزنده پاسخ 
ایمنی بدن مانند عفونت استرپتوکوک نیز باشد. آرتریت پسوریازیس 
در مردان نسبت به زنان شایع تر است و حداکثر سن بروز عالئم بین 

30 تا 50 سال خواهد بود. 

تشخیص زودهنگام؛ مهم ترين عامل پیشگیری از 
آسیب  مفاصل

تشخیص زودهنگام پسوریازیس کنار روش های درمانی مناسب، مانع 
بروز و پیشرفت آسیب مفصلی ناشی از التهابات می شود. در بیشتر 
موارد، درمان های آرتریت پسوریازیس مؤثر است و درد را تسکین 
می دهد. معموال داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی و تزریق موضعی 
برای بهبود عالئم توصیه می شود. فعالیت جسمانی مناسب نیز در حفظ 
عملکرد مطلوب مفاصل تاثیر مثبت خواهد داشت. زمانی که مفاصل 
دچار آسیب شوند، قدرت حرکت کاهش می یابد و معموال جراحی 
پیشنهاد می شود. اضافه وزن و افزایش کلسترول و فشارخون نیز در 

بروز آسیب های مفصلی ناشی از پسوریازیس نقش دارند.

در سال 2018 میالدی، طی مطالعه ای تاثیرات رژیم غذایی کم کالری، 
مکمل ویتامینD، روغن ماهی و مکمل های سلنیوم و زینک بر ضایعات 
پسوریازیس بررسی شد. نتایج نشان داد کاهش وزن و رژیم غذایی 
کم کالری کنار شیوه زندگی سالم برای درمان بیماری در تمام مراحل 
بیماری پسوریازیس مؤثر بود. بیماران کاهش تعداد پالک ها، عالئم 
و پوسته ریزی را احساس کردند. مکمل ویتامینD در بیمارانی که 
سطح ویتامینD طبیعی داشتند، تاثیری نداشت اما در بیمارانی که دچار 
کمبود بودند مؤثر شناخته شد. مکمل های روی، سلنیوم و امگا3 نیز در 
بهبود بیماری مفید بود. بهتر است برای درمان هرچه بهتر بیماری، بین 

متخصصان تغذیه و درماتولوژی تبادل نظر انجام شود.

رژيم بدون گلوتن در مبتاليان به پسوريازيس
گلوتن پروتئینی است که در نان و پاستای تهیه شده از غالتی مانند گندم، 
جو، چاودار، گوشت های فراوری شده و انواع سس ها وجود دارد. با 
 توجه به تحقیقات کلینیکی، حساسیت به گلوتن در بعضی مبتالیان به 
پسوریازیس دیده می شود که با قطع مصرف فراورده های گلوتن، ممکن 
است عوارض بیماری بهبود یابد. در چنین مواردی انجام آزمایش برای 

تشخیص بیماری سلیاک توصیه می شود. 

محرک های غذايی پسوريازيس
عالوه بر گلوتن، از جمله مواد غذایی که ممکن است التهابات بیماران به 
پسوریازیس را تحریک کند می توان به الکل، لبنیات، شکر و گوجه فرنگی 
اشاره کرد. زیاده روی در مصرف گوشت قرمز نیز جزو عوامل تشدید 
عالئم پسوریازیس است و کاهش این ماده در بهبود عوارض بیماری 
نقش دارد. گوشت گاو دارای مزاج سرد و خشک است و استفاده از آن 
در سوسیس، کالباس و غذاهای فراوری شده، زمینه فعال شدن بسیاری 

از بیماری های حاصل از خلط سودا مثل پسوریازیس را به دنبال دارد.

رژيم غذايی مؤثر در بهبود عوارض پسوريازيس
رعایت رژیم غذایی بدون گلوتن، رژیم کربوهیدرات پایین و پروتئین 
باال، گیاهخواری و رژیم مدیترانه ای در بهبود شرایط و کاهش عوارض 
پسوریازیس و التهابات و خارش نقش دارد. تحقیقات نشان می دهد 
امگا3 که در ماهی های چرب وجود دارد به کاهش التهاب کمک می کند.

مصرف کافی میوه ها و سبزیجات نیز به دلیل آنتی اکسیدان باال، ایمنی بدن 
را تقویت می کند و در بهبود وضعیت بیماری مؤثر است. همچنین میوه ها 
 Aو سبزیجاتی مانند کلم، هویج، گوجه فرنگی و هندوانه که منابع ویتامین
هستند برای داشتن پوست سالم و بهبود عوارض بیماری توصیه می شود.

متخصصان بر این باورند استفاده از کرم های حاوی ویتامینB12 و روغن 
آووکادو می تواند بدون عوارض جانبی برای پوست مبتالیان به پسوریازیس 
مفید باشد. آنتی اکسیدان های فراوان در این میوه از بروز بسیاری از عالئم 
بیماری ها از جمله پسوریازیس پیشگیری می کند، بیماری های التهابی را 
کاهش می دهد و سیستم ایمنی را تقویت می کند. این نکته به خصوص 
در مورد افرادی که دچار درگیری مفاصل ناشی از پسوریازیس هستند، 
اهمیت دارد. آب انار نیز به دلیل آنتی اکسیدان های فراوان در مهار رادیکال های 
آزاد نقش دارد، به تقویت سیستم ایمنی کمک می کند و در تولید کالژن، 
سفت شدن پوست، جلوگیری از لکه های پوستی و کمک به بهبود 
ضایعات پسوریازیس مفید است. مصرف منظم شاه توت با آنتی اکسیدان های 
فراوان به کنترل پسوریازیس و کاهش التهاب مفاصل کمک  می کند. 

همچنین ویتامین C آن در تقویت ایمنی بدن مؤثر است.

التهاب ناشی از پسوریازیس 
به مفاصل بدن آسیب می رساند

رژیم مدیترانه ای در بهبود عالئم 
پسوریازیس کمک کننده است

  دکتر غالمرضا کردافشاری/ مدرس دانشگاه  
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راهنمای کووید-19برای افراد مبتال به پسوریازیس
با  همراه  کردن  زندگی 
مانند  مزمن  بیماری های 
وضعیت  در  پسوریازیس 
جهانی  همه گیری 
و  چالش برانگیز  مساله ای  به  کروناویروس 
بیشتر  هرچه  است.  شده  تبدیل  استرس زا 
می گذرد، محققان هم در مورد چگونگی اثرگذاری 
کروناویروس بر بیماری های مزمن به یافته های 
جنبه های  همچنان  اما  می رسند  واضح تری 
ناشناخته زیادی در مورد کووید-19 وجود دارد. 
با این حال از متخصصان پوست  خواسته ایم به 
مهم ترین و برجسته ترین سواالت درباره رابطه 

کروناویروس و پسوریازیس پاسخ دهند. 

آیا مبتال بودن به پسوریازیس، خطر ابتال به 
کووید-19 را افزایش می دهد؟ 

متخصصان هنوز در این زمینه اطالعات کافی 
ندارند بنابراین نمی توانند نظر قطعی و واضحی 
براساس  باشند.  داشته  موضوع  این  درباره 
بیانیه های بنیاد ملی پسوریازیس )NPF(، هنوز 
مشخص نیست آیا مبتال بودن به پسوریازیس 
یا آرتریت پسوریاتیک به طور معناداری خطر 
ابتال به کووید-19 یا تشدید روند این بیماری 
را تغییر می دهد یا نه اما مشخص است افراد مبتال 
به پسوریازیس )خصوصا افراد مبتال به موارد 
شدید( حتی بیشتر از افراد مبتال به بیماری های 
قلبی ـ عروقی، دیابت، پرفشاری خون و حتی 
بیماری انسداد مزمن ریوی )COPD( در برابر 

کووید-19 آسیب پذیر هستند. 
دکتر جوئل گلفاند، متخصص پوست  در فیالدلفیا 
تاکید می کند: »ما می دانیم ابتالی همزمان به چند 
بیماری یا چندابتالیی خطر پیامدهای ناگوار پس 
از ابتال به کووید-19 را افزایش می دهد، مثال 
اگر کسی همزمان به پسوریازیس و پرفشاری 
خون یا همزمان به پسوریازیس و دیابت مبتال 
باشد، باید شدیدترین موارد احتیاطی و مراقبتی 
را برای پیشگیری از ابتال به کروناویروس انجام 
دهد. ضرورت این احتیاط حداکثری برای افراد 

65 سال به باال بیشتر است.« 

آیا مبتالیان به پسوریازیس برای پیشگیری از 
تماس با کووید-19 باید اقدامات احتیاطی 

بیشتری انجام دهند؟ 
دکتر گلفاند می گوید: »من به همه بیماران مبتال 
فاصله گذاری  می کنم  توصیه  پسوریازیس  به 
اجتماعی، شستشوی منظم دست ها، استفاده از 
ماسک هنگام خروج از خانه و مواردی از این 
قبیل را شدیدا جدی بگیرند. اگر این بیماران 
بتوانند امور شغلی شان را در خانه انجام دهند و به 
محل کار نروند، تماس احتمالی با کووید-19 را 
به خوبی محدود کرده اند«. کنار اینها، توجه به همه 
 )WHO( توصیه های سازمان بهداشت جهانی

و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا 
)U.S. CDC( نیز ضرورت دارد. 

کووید-19،  تست  بودن  مثبت  در صورت 
بیماری پسوریازیس چه وضعیتی پیدا می کند؟ 
دکتر گلفاند می گوید: »ما به طور قطعی نمی دانیم 
کووید-19 چگونه بر پسوریازیس تاثیر می گذارد. 
براساس گزارش های غیررسمی دریافت شده از 
افراد مبتال به پسوریازیس، این بیماران پس از 
ابتال به کووید-19 با تشدید پسوریازیس مواجه 
شده اند«. بعضی از این گزارش ها به نحوه اثرگذاری 
داروی هیدروکسی کلروکین برمی گردد که برای 
درمان کووید-19 کاربرد دارد اما پسوریازیس را 
تشدید می کند. مجموعه ای از داده های ثبت شده از 
افراد مبتالشده به کووید-19 نیز نشان می دهد پس 
از توقف مصرف داروهای سرکوب کننده سیستم 
ایمنی مانند سیکلوسپورین، بیماری پسوریازیس 

آنها تشدید شده ست. 
به گفته دکتر گلفاند، به طور کلی عفونت های 
ویروسی در بیشتر موارد باعث تشدید پسوریازیس 
می شوند چراکه واکنش های ایمنی بدن را فعال تر 
می کنند، درحالی که پسوریازیس از بیماری های 
خودایمن است. پس تعجب آور نخواهد بود اگر 
مبتالیان به پسوریازیس پس از ابتال به کووید-19 
دچار تشدید این مشکل پوستی خود شوند. با 
این حال، کمی تحقیق و داشتن برنامه ریزی درست 
می تواند به کاهش سردرگمی ها و دغدغه های 
مربوط به کووید-19 کمک کند بنابراین باید 
درباره مواردی مانند احتمال تغییر داروهای مصرفی 
پسوریازیس در وضعیت همه گیری جهانی کرونا 

با پزشک معالجتان مشورت کنید. ضمنا پایبندی 
به برنامه درمانی پزشک معالج در هر شرایطی 

ضرورت دارد. 

آیا مصرف داروهای تجویزی برای پسوریازیس 
در وضعیت ابتال به کووید-19 غیرایمن است؟ 
مانند  پسوریازیس  داروهای  از  بعضی 
دقیق  بررسی های  مورد  بیشتر  متوترکسات، 
این  دلیلش هم  قرار گرفته اند.  و موشکافانه 
است که مثال این دارو نسبت به دیگر داروهای 
پسوریازیس به طور گسترده تری به تنظیم سیستم 
ایمنی می پردازد. به گفته دکتر گلفاند، در مقایسه 
با دیگر داروها، ما عمال بهترین داده ها را در 
مورد داروی متوترکسات و نحوه اثرگذاری آن 
بر بیماری ها داریم. براساس مطالعه منتشرشده 
 The New England Journal of در 
Medicine به تاریخ فوریه 2019، نرخ ابتال 
به بیماری های تنفسی با مصرف متوترکسات 
کمی بیشتر از دارونماها بوده اما این تفاوت در 
آن زمان از نظر پزشکی قابل توجه و خطرساز 
نبود. درواقع تا پیش از پدید آمدن کووید-19، 
هیچ کس با نگرانی به این یافته ها نگاه نمی کرد 
چون بیماری های تنفسی معموال خفیف بودند 
و بدون نیاز به درمان خاصی خودبه خود از 
بین می رفتند اما در وضعیت همه گیری جهانی 
کووید-19، مبتال شدن به عفونت دستگاه تنفسی 
می تواند به مرگ شما یا افرادی منتهی شود که 
این بیماری را از شما گرفته اند. پس آن تفاوت 

و  است  مهم  فعلی  وضعیت  در  کوچک 
باید در تصمیم گیری های مربوط به 

دارودرمانی مبتالیان به پسوریازیس جدی گرفته 
شود. این متخصص اضافه می کند: »وقتی درباره 
درمان های مختلف برای پسوریازیس صحبت 
می کنیم، هیچ کس با قطعیت نمی تواند درباره 
خطرات مرتبط با کووید-19 صحبت کند. به 
به آزمایش های  همین دلیل است که ما دائم 
علمی می پردازیم. گاهی اوقات براساس بهترین 
استدالل های علمی به نظریه هایی می رسیم اما پس 
از آزمایش کردن همین نظریه ها روی نمونه های 
انسانی می بینیم نتیجه ای کامال برخالف انتظار ما 

پدیدار می شود.« 

مبتالیان به پسوریازیس برای تقویت سیستم 
ایمنی چه کارهایی می توانند انجام دهند؟ 

هیچ ویتامین یا مکمل خاصی وجود ندارد که بتواند 
از افراد  مبتال به پسوریازیس در برابر کووید-19 
محافظت کند. پس حفظ سالمت عمومی در 
وضعیت مطلوب همچنان مهم ترین کار است. 
بهترین کاری که همه انسان ها، ازجمله مبتالیان 
به پسوریازیس می توانند انجام دهند، شامل تغذیه 
سالم و متعادل، ورزش منظم، حفظ وزن در 
محدوده سالم و استفاده نکردن از نوشیدنی های 

مضر است.
در ماه های اخیر بحث های زیادی درباره نقش 
ویتامین D در ابتال به کووید-19 مطرح شد، مثال 
 Irish Medical یکی از مطالعات منتشرشده در
Journal به تاریخ 12 می، این بحث را مطرح 
کرد که کمبود ویتامین D می تواند به افزایش 
خطر ابتال به کووید-19 
یا مبتال شدن به 

موارد شدید این بیماری منتهی شود. با این حال 
متخصصان همچنان درباره نقش مستقیم ویتامین 
D برای محافظت از ابتال به کووید-19 به نتیجه 

قطعی نرسیده اند. 

آیا مبتالیان به پسوریازیس در وضعیت بحرانی 
کروناویروس باید مراجعه منظم به پزشک را 

ادامه دهند؟ 
به گفته دکتر گلفاند، مدیریت و کنترل وضعیت 
پسوریازیس و صحبت کردن با پزشک درباره 
جهانی  همه گیری  دوران  در  الزم  درمان های 
کروناویروس بسیار مهم است بنابراین حفظ 
تماس با پزشک باید ادامه یابد، حتی اگر به 
شیوه های مرسوم پیش از شیوع کروناویروس 
نباشد. این که آیا اساسا مبتالیان به پسوریازیس 
باید مراجعه حضوری به مطب پزشکان را ادامه 
دهند، در درجه اول به وضعیت شیوع کووید-19 
بستگی دارد اما توصیه ما این است که در صورت 
امکان حتما با کمک نرم افزارهای رایانه ای، جلسه 
مالقات مجازی با پزشک را در اولویت قرار دهید. 

آیا برای مالقات حضوری با پزشک باید اقدامات 
احتیاطی خاصی انجام داد؟ 

اگر به هر دلیلی مجبور شده اید با پزشک معالجتان 
مالقات حضوری داشته باشید، حتما باید چند 

اقدام احتیاطی را جدی بگیرید: 
 حتما از ماسک صورت استاندارد و دارای 
پوشش کامل استفاده کنید و هرگز بدون درخواست 

پزشک ماسک را از روی صورت برندارید. 
 محلول ضدعفونی کننده دست همراهتان داشته 

باشید و در موارد الزم از آن استفاده کنید. 
 برای رسیدن به مطب پزشک از وسایل نقلیه 

عمومی استفاده نکنید. 
 در صورت امکان تا قبل از فرارسیدن نوبت 
مالقات حضوری، در خودروی شخصی بمانید 
و از مسووالن مطب یا کلینیک بخواهید در وقت 

مقرر به شما خبر بدهند. 
 فاصله گذاری اجتماعی با دیگران را تا حداکثر 

امکان رعایت کنید. 

توصیه های تکمیلی متخصصان؛ 
زیستن با پسوریازیس در زمانه کرونا 
درباره  متخصصان  نظرات  اینکه  به  توجه  با 
یافته های  براساس  کروناویروس  همه گیری 
جدید تغییر می کند، بسیار مهم است که همه 
افراد و خصوصا مبتالیان به پسوریازیس همواره 
به توصیه نامه های ارائه شده توسط منابع معتبر و 
قابل اعتماد دقت کنند. وب سایت وزارت بهداشت 
هر کشوری کنار »مرکز کنترل و پیشگیری از 
بیماری های آمریکا« )U.S. CDC( از بهترین 
منابع برای دریافت توصیه نامه های معتبر هستند. 
به گفته دکتر گلفاند، اگر در جوامعی زندگی 
کووید-19  گسترده  شیوع  با  که  می کنید 
فیزیکی  فاصله گذاری  باید  هستند،  رویارو 
کنید  رعایت  دیگران  از  جدی تر  بسیار  را 
اما اگر شرایط شیوع کروناویروس در محل 
زندگی شما کنترل شده و کاهش یافته است، 
با  باشید.  می توانید معاشرت حداقلی داشته 
این حال اگر اطالعات ارائه شده توسط مقامات 
برساند،  نتیجه  به  را  شما  نمی تواند  مسئول 
درباره رعایت فاصله گذاری فیزیکی حتما با 

پزشکتان تماس بگیرید. 
 کنار همه اینها، بیماران مبتال به پسوریازیس باید 
برای شرایط بحرانی )یعنی ابتال به کروناویروس( 
هم برنامه ریزی قبلی داشته باشند بنابراین بسیار 
مهم است که این بیماران دقیقا بدانند که در 
صورت ابتال به کووید-19 قرار است چه کاری 
انجام دهند یا در صورت شروع عالئم بیماری 
با چه کسانی تماس بگیرند. جدی گرفتن این 
برنامه اهمیت زیادی دارد چراکه وضعیت فرد 
مبتال به کروناویروس می تواند سریع تغییر کند. 
بعضی ها این بیماری را به صورت خفیف تجربه 
می کنند اما بعضی ها نیز دچار حالت خیلی شدید 
این بیماری می شوند. حتی در موارد خفیف هم 
ممکن است بیمار احساس ناخوشی نداشته باشد 
اما در عرض مدت  کوتاهی شدیدا به وضعیت 
ناخوشی و بدحالی برسد. توجه به این چند نکته را 
هم باید به مجموعه مباحث مطرح شده اضافه کنیم:
 توصیه های مربوط به شستشوی منظم دست ها 

و فاصله گذاری فیزیکی را جدی بگیرید. 
 با پزشک معالج در تماس بمانید و در صورت 
مشاهده تغییر در شرایط خودتان حتما این موضوع 

را به اطالع او برسانید. 
 قبل از تغییر دارو یا توقف استفاده از دارو 

حتما با پزشک درباره این کار صحبت کنید. 
 سطح استرس را در حالت حداقلی نگه دارید. 
 رژیم غذایی سالم، ورزش منظم و خواب 

کافی داشته باشید. 
بازبینی تخصصی: دکتر راس رادسکی، متخصص 
 Soho Skin & Laser پوست  و عضو مرکز

Dermatology PC در نیویورک 
Everyday Health :منبع

 ترجمه: 
یوسف 
صالحی

اگرچه درمان کامل و قطعی برای پسوریازیس وجود 
ندارد، همچنان می توان از روش های مختلف برای 
کنترل کردن این بیماری و پیشگیری از تشدید آن 
کمک گرفت. استفاده از لوازم آرایشی هم از روش های 
مرسوم برای پنهان کردن مشکالت پوستی پسوریازیس است. با اینکه 
داشتن لوازم آرایشی مطلوب می تواند به پنهان کردن نشانه های آشکار 
پسوریازیس کمک کند، استفاده از لوازم آرایشی نامناسب هم می تواند 

به تشدید این بیماری خودایمن منتهی شود.

اولویت اول خرید و استفاده؛ فونداسیون 
مرطوب کننده 

دکتر یاشوا زایکنر، متخصص پوست  و مدیر بخش تحقیقات بالینی 
و زیبایی بیمارستان Mount Sinai در نیویورک می گوید: »قبل از 
اینکه به داشتن کیف لوازم آرایش لوکس و خاص فکر کنید، باید با 
اهمیت رطوبت رسانی به پوست و مرطوب سازی پوست آشنا شوید 
تا هم بتوانید خشکی ها و ضایعات پوستی فعلی را درمان کنید و هم 
از شکل گیری دوباره این مشکالت در آینده جلوگیری کرده باشید.« 
به گفته این متخصص، آبرسانی به پوست با کمک عناصر نرم کننده یا 
امولینت  نقش مهمی در حفظ رطوبت پوست دارد و پوسته های متزلزل 
شکل گرفته در سطح پوست را نرم و صاف می کند بنابراین استفاده از 
مرطوب کننده های غنی اما مالیم برای خانم های مبتال به پسوریازیس 
بسیار مهم است. این مرطوب کننده ها نه تنها عمل آبرسانی مطلوب به 
پوست را به خوبی انجام می دهند، بلکه سد محافظ پوست را ترمیم 
می کنند، سطح pH پوست را تنظیم می کنند و وضعیت ظاهری بهتری 

به ضایعات پوستی ناشی از پسوریازیس می دهند.
دکتر ژانت گراف، متخصص پوست و دستیار تحقیقات بالینی در 
بیمارستان Mount Sinai  هم بر اهمیت استفاده از مرطوب کننده های 
مناسب تاکید می کند و می گوید که خانم های مبتال به پسوریازیس باید 
از الیه برداری پوست یا دستکاری آن خودداری کنند چراکه هرگونه 

فشار اضافی به تشدید وضعیت بیماری پسوریازیس 
منتهی می شود. اگر تصور می کنید به دریافت هرگونه 

خدمات درمانی یا زیبایی نیاز دارید، باید پیش از هر 
اقدامی حتما با پزشک معالجتان صحبت کنید.

اجتناب از الیه برداری پوست و ترکیبات 
خشک کننده 

خوشبختانه هر دو این متخصصان با این نتیجه گیری موافق هستند 
که استفاده از لوازم آرایشی برای پنهان کردن ضایعات و خشکی های 
پوستی ناشی از پسوریازیس ایمن و بی خطر است. به گفته دکتر زایکنر، 
محصوالت آرایشی معموال بر پسوریازیس تاثیری ندارند. پسوریازیس 
بیماری خاصی است که از داخل بدن شروع می شود و درنتیجه استفاده 
از لوازم آرایشی برای پوشش دادن پالک های پوستی بیرونی نباید این 
بیماری را بدتر کند بنابراین خرید فونداسیون مینرال یا مرطوب کننده 
مطلوب پیش از خریدن لوازم آرایشی باید مورد توجه همه خانم های 
مبتال به پسوریازیس قرار بگیرد تا سطح رطوبت در پوست آنها طی 
ساعات روز در وضعیت مطلوبی حفظ شود. دکتر زایکنر توصیه می کند 
هنگام خرید این محصوالت به ترکیبات نرم کننده یا امولینت خاصی 
مانند اسید استئاریک یا روغن های طبیعی مانند روغن هسته جو دوسر 
توجه کنید. این ترکیبات خاص برای نرم سازی پوسته های ضخیمی 

که به دلیل پسوریازیس شکل 
بسیار  اثربخشی  می گیرند، 

مطلوبی دارند.
خانم های  اینها،  بر  عالوه 
مبتال به پسوریازیس باید از 
هر محصولی که باعث خشک 
شدن بیشتر پوست می شود، دوری 
اگرچه  گراف،  دکتر  به گفته  کنند. 
اسید سالیسیلیک برای درمان پوسته های 
پسوریازیسی استفاده می شود،  خانم های مبتال به 
پسوریازیس زمان انتخاب فونداسیون مرطوب کننده باید از محصوالت 
دارای این ترکیب دوری کنند چراکه باعث خشکی پوست آنها و 
تشدید مشکالت پسوریازیسی می شود. همچنین خانم های مبتال به 
پسوریازیس باید از محصوالتی که دارای ترکیبات معطر و رنگ های 
مصنوعی هستند، دوری کنند چراکه استفاده از این ترکیبات به تحریک 
پوست و التهاب هرچه بیشتر آن منتهی می شود. ضمنا وجود الکل 
در محصوالت آرایشی هم می تواند به خشکی پوست منتهی شود. 

رمز موفقیت؛ آرایش سبک و رعایت احتیاط 
متخصصان بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند که آرایش می تواند 
به پنهان کردن بخشی از برجستگی های پوستی ناشی از پسوریازیس 
کمک کند اما به شرطی که خانم های مبتال به پسوریازیس از آرایش 
سبک استفاده کنند. زیاده روی در مصرف لوازم آرایشی برای پوشش 
دادن بافت های پوستی غیرطبیعی نه تنها نتیجه مطلوبی ندارد، بلکه 
بافت مورد نظر را بیشتر از حالت عادی در معرض دید دیگران 
می گذارد. به عالوه، هرگز نباید از ترکیبات آرایشی برای پوشش 
دادن ضایعات پسوریازیسی باز و تازه استفاده کنید. زخم های پوستی 
باز و بهبودنیافته هم دقیقا شامل همین قاعده می شوند. افراد مبتال به 
پسوریازیس پسچوالر )چرک دانه ای( یا پسوریازیس اریترودرمیک 
)شدیدترین نوع بیماری( هم تحت هیچ شرایطی مجاز به استفاده از 
لوازم آرایشی نیستند چراکه ضایعات پوستی در این بیماری ها شدیدا 
نسبت به تحریکات پوستی ناشی از تماس با ترکیبات آرایشی یا دیگر 

محصوالت مراقبتی پوست آسیب پذیر هستند.

نحوه استفاده درست از فونداسیون
استفاده از فونداسیون مرطوب کننده باید به صورت حداقلی و با کمترین 
دستکاری پوست صورت انجام بگیرد تا به نتیجه مطلوب برسد. درواقع 
قسمت های آسیب پذیر پوست در روند زیرسازی با فونداسیون نباید 
تحریک شده یا ملتهب شوند. پس فونداسیون مرطوب کننده شما باید 
بافت انعطاف پذیری داشته باشد تا سریع تر و با دستکاری کمتری روی 
پوست پخش شود. صرف نظر از اینکه فونداسیون های مات از این نظر 
نمی توانند انتخاب مناسبی باشند، خود نحوه استفاده از فونداسیون و 
ابزار مورد استفاده برای استفاده از این ترکیب آرایشی نیز نقش مهمی 
دارند. اگر سرانگشت شما نمی تواند ترکیب فونداسیون را با تراکم 
مناسب و با سرعت زیاد روی پوست پخش کند، باید بِراش آرایشی  
مناسبی تهیه کنید که دارای این ویژگی باشد. بعضی افراد هم بهتر است 
از اسفنج آرایشی استفاده کنند تا بتوانند با فشار آرام و سبک این اسفنج 

روی پوست، بخش زیادی از پوست را به فونداسیون آغشته کنند.

استفاده از پودر یا کانسیلر
اگر همچنان به استفاده از پودر یا کانسیلر برای زیرسازی پوست اصرار 
دارید، باید بدانید چنین کاری اصال به افراد مبتال به پسوریازیس توصیه 
نمی شود. با این حال، برای استفاده از کانسیلر ابتدا باید محصول غیرمات 
انتخاب کنید و پس از استفاده اولیه از کانسیلر یک دقیقه منتظر بمانید 
تا به خوبی روی پوست بنشیند. این کار به غلیظ شدن بافت کانسیلر 
و پوشش دهی بهتر و سریع تر آن کمک می کند. بعد از گذشت یک 

دقیقه می توانید کانسیلر را روی پوست پخش کنید.

پاک کردن ترکیبات آرایشی 
با توجه به اینکه پسوریازیس خیلی راحت تشدید می شود، شیوه 
پاک سازی ترکیبات آرایشی از روی پوست هم از اهمیت زیادی 
برخوردار است. برای این کار باید از پاک کننده های مالیم استفاده کنید 
و از محصوالت دارای آلفاهیدروکسی اسید و بتاهیدروکسی اسید در 
برنامه پاک سازی و شستشوی روزانه تان کمک بگیرید. محصوالت 
دارای اسید گلیکولیک و اسید سالیسیلیک هم می توانند به آرامی ترکیبات 
آرایشی را از روی بافت های خشک و پوسته  ای شکل پسوریازیسی 

Inپاک کنند و نقش موثری در نرم سازی و صاف سازی پوست دارند.
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ابتالی همزمان به چند بیماری یا 
چندابتالیی خطر پیامدهای ناگوار پس 

از ابتال به کووید-19 را افزایش 
می دهد، مثال اگر کسی همزمان به 

پسوریازیس و پرفشاری خون یا 
همزمان به پسوریازیس و دیابت مبتال 
باشد، باید شدیدترین موارد احتیاطی 

و مراقبتی را برای پیشگیری از ابتال به 
کروناویروس انجام دهد. ضرورت این 
احتیاط حداکثری برای افراد 65 سال 

به باال بیشتر است

خانم های مبتال به پسوریازیس باید از محصوالتی که 
دارای ترکیبات معطر و رنگ های مصنوعی هستند، 

دوری کنند چراکه استفاده از این ترکیبات به 
تحریک پوست و التهاب هرچه بیشتر آن منتهی 

می شود. ضمنا وجود الکل در محصوالت آرایشی هم 
می تواند به خشکی پوست منتهی شود

راهنمای خرید و استفاده از محصوالت آرایشی برای خانم های مبتال به پسوریازیس

فقط آرایش سبک!



70درصد آب در جهان برای کشاورزی و تولید غذا 
در  تولیدشده  اما یک سوم غذای  برداشت می شود 
چرخه توزیع و مصرف مواد غذایی از بین می رود.

این یک خبر و برآوردی کلی در آستانه روز جهانی 
غذا، 25 مهر، بود. با وجود اینکه کمبود منابع آبی 
در همه جای جهان، به خصوص در کشور ما که در 
اقلیمی نیمه خشک قرار دارد، خطری جدی است، 

هدررفت غذا همچنان ادامه دارد.
با شیوع کرونا و در ادامه آن در خطر افتادن امنیت 
غذایی، به نظر رسید باید جلوی اتالف منابع و غذا 
را گرفت اما چنین افقی حتی از دور هم پیدا نیست.

ضایعات غذا، 50درصد درآمد نفت
جالل الدین میرزای رزاز، رئیس انستیتو تحقیقات 
تغذیه  ای و صنایع غذایی ایران به مناسبت روز جهانی 
غذا در پیامی از ضایعات مواد غذایی در ایران انتقاد 
کرده است. وی گفته است 3 عامل ویروس کرونا، 
تحریم آمریکا و وضعیت ناپایدار اقتصادی در صورت 
ادامه در بلندمدت می  تواند بر امنیت غذایی ایران اثر 
بگذارد و خسارات و صدمات جبران ناپذیری را به 

سالمت جامعه وارد کند.
بررسی  های به عمل آمده نشان می دهد در ایران حدود 
30 درصد غذا از چرخه تولید تا مصرف به صورت 
زباله درمی آید. چرخه و زنجیره غذا از مزرعه شروع 
می  شود و پس از طی چرخه فراوری و عرضه به 
سفره  ها می  رسد. میرزای رزاز افزوده است که براساس 
گزارش سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل 
متحد، هرروز به ازای هر نفر 134 کیلوکالری غذا در 
ایران هدر می رود؛ یعنی سرانه هدررفت روزانه غذا در 
ایران 134 کیلوکالری است. او ارزش مادی ضایعات 
موادغذایی در ایران را 15 میلیارد دالر برآورد کرده که 
در مقایسه با عواید نفتی در شرایط غیرتحریم نشانی 
می دهد مردم ایران معادل تقریبا 50  درصد درآمد 
نفتی مان را با ضایعات غذا به سطل زباله می ریزند. 

ضایعات غذایی در ایران ۳0 درصد است
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی گفت:  »ضایعات غذایی 
در ایران حدود 30 درصد تخمین زده شده است.«

به گزارش روز دوشنبه وبدا، زهرا عبداللهی با اعالم 
این خبر افزود: »امسال سازمان خواروبار و کشاورزی 
ملل متحد)فائو( شعار روز جهانی غذا را به نام »توسعه، 
تغذیه پایدار با مشارکت یکدیگر« نامگذاری کرده 
است.« وی ادامه داد: »بر اساس گزارش »فائو« در سال 
2020میالدی بیش از 2 میلیارد نفر در جهان به غذای 
ایمن، سالم، مغذی و کافی دسترسی منظم ندارند.«
هر  غذایی  مواد  ضایعات  اینکه  بیان  با  عبداللهی 
ساله حدود 1/3 میلیارد تن بر آورد شده، تصریح 
کرد: »این ضایعات معادل یک سوم کل مواد غذایی 
تولیدشده برای مصرف انسان است و معادل غذای 2 
میلیارد نفر در هر سال محسوب می شود. در کشور 
ما نیز ضایعات غذایی در حدود 30 درصد تخمین 

زده شده است.«
وی تاکید کرد: »اطالع رسانی و برنامه های آموزشی 
با هدف فرهنگ سازی الگوی درست مصرف غذایی 

به ویژه در شرایط فعلی بحران کووید- 1۹ می تواند 
نقش موثری در اصالح الگوی غذایی برای پیشگیری 

و کنترل بیماری کووید-1۹ داشته باشد.«

امنیت غذایی چیست؟
بانک جهانی، امنیت غذایی را »دسترسی همه مردم در 
تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم« 
تعریف کرد که در کنفرانس رم مورد تاکید قرار گرفت.
 این تعریف به 3 عنصر »موجود بودن غذا«، »دسترسی 
به غذا« و »پایداری در دریافت غذا« استوار است. 
عنصر »موجود بودن غذا« تنها به میزان مواد غذایی 
در مرزهای ملی که درگذشته عنصر اصلی امنیت 
غذایی بود، تکیه ندارد و امروزه شامل تولید )عرضه 

داخلی( و واردات مواد غذایی است.
مفهوم »دسترسی به غذا« نیز دسترسی فیزیکی و اقتصادی 
به منابع برای تامین اقالم غذایی مورد نیاز جامعه است 
که تابعی از درآمد، اشتغال و قیمت بوده و معنای 
»پایداری در دریافت غذا«، ثبات و پایداری دریافت 

ارزش های غذایی« مورد نیاز جامعه است.
 امنیت غذایی نه تنها مستلزم عرضه کافی مواد غذایی 
در سطح کالن است، بلکه ناظر بر توزیع عادالنه غذا 

برای دستیابی همگان به آن نیز است.

کجا بیشتر غذا هدر می رود؟
 در کشورهای در حال توسعه هدررفت غذا در مراحل 
اولیه زنجیره ارزش غذایی اتفاق می افتد و دلیل اصلی 
این هدررفت را می توان محدودیت ها و ضعف های 
فنی و مدیریتی و مالی در این کشورها دانست. این 

محدودیت ها سبب شده روش های برداشت محصول، 
نگهداری و تجهیزات سرمایشی برای نگهداری از مواد 
غذایی و محصوالت کشاورزی مطابق با استانداردهای 
جهانی نباشد و زمینه برای هدررفت مواد غذایی در 
این کشورها ایجاد شود. به منظور کاهش هدررفت 
مواد غذایی در این کشورها تقویت زنجیره عرضه از 
طریق حمایت های مستقیم از کشاورزان و سرمایه گذاری 
در بخش های زیر ساختی، حمل ونقل و توسعه صنعت 
تولید مواد غذایی و بسته بندی می تواند کمک زیادی 

به کاهش هدررفت غذا کند.
 در کشورهای ثروتمند و دارای منابع مالی متوسط 
هدررفت غذا در مراحل پایانی زنجیره عرضه اتفاق 
می افتد. در این کشورها عادات غذایی مصرف کنندگان 
در هدررفت غذایی بسیار موثر است و به همین دلیل 
آگاهی دادن به مصرف کنندگان نهایی در کاهش این 
بحران اهمیت و نقش زیادی دارد. در این کشورها 
آموزش می تواند سهم بزرگی در کاهش هدررفت 

مواد غذایی داشته باشد.

فقر و گرسنگی
باید در نظر داشت افراد فقیر در کشورهای در حال 
توسعه بین ۶0 تا ۸0 درصد از درآمد خود را برای 
خرید مواد غذایی صرف می کنند، در حالی که در 
افراد برای  از درآمد ماهانه  تنها 10 درصد  آمریکا 
خرید مواد غذایی هزینه می شود. از طرف دیگر، 75 
درصد از غذای دنیا تنها از 12 گیاه و 5 گونه حیوانی 
تامین می شود و دیگر محصوالت کشاورزی نقش 
چندانی در تامین غذای مردم ایفا نمی کنند. به دلیل 
شیوع بحران غذایی در جهان، بالغ بر 1۶5 میلیون 
نفر از سوء تغذیه در دوران کودکی رنج می برند و 
این افراد بیشتر در کشورهای در حال توسعه هستند 
ولی شمار زیادی از ساکنان کشورهای صنعتی هم 
در این گروه جا گرفته اند. جالب این است که بدانید 
از هر 10 مزرعه ای که در دنیا وجود دارد، ۹ مزرعه 
خانوادگی است و ۸0 درصد از غذای دنیا هم از 

همین مزارع تامین می شود.

البته از نظر حجم غذایی که در کشورهای صنعتی و 
در حال توسعه از بین می رود تفاوت زیادی وجود 
ندارد ولی در مورد نحوه هدر رفت این مواد غذایی در 
کشورهای مختلف اختالفات زیادی دیده می شود. در 
سال گذشته ۶70 میلیون تن در کشورهای صنعتی و 
۶30 میلیون تن غذا در کشورهای در حال توسعه دنیا 
هدر رفت که بیشترین سهم از این غذاها را میوه ها 
و سبزی ها تشکیل داده بودند. آمارها نشان می دهد 
غذاهای پخته شده کمترین هدررفت غذایی را دارند 
و بیشترین سهم از مواد غذایی هدررفته در دنیا به 

میوه و سبزی ها اختصاص داشته است. 

بیشترین سوء تغذیه و فقر غذایی در زنان 
دیده می شود

سال  در  و  دارند  کشاورزی  در  زیادی  نقش  زنان 
گذشته 43 درصد از نیروی کار در بخش کشاورزی 
در کشورهای در حال توسعه دنیا را زنان تشکیل می دادند. 
این زنان در نگهداری از دام هم نقش مهمی داشتند 
و بالغ بر دو سوم از مجموع ۶00 میلیون دامدار دنیا را 
زنان تشکیل می دادند. بیشترین تعداد زنان کشاورز و 
دامدار در کشورهای جنوب صحرای آفریقا زندگی 
می کردند. کشاورزی برای 40 درصد از ساکنان زمین 
شغل ایجاد کرده؛ به این معنا که صنعت کشاورزی 
بزرگ ترین کارفرما در جهان است اما سطح زیر کشت 
محصوالت کشاورزی در آفریقا 3 برابر سطح زیر کشت 
در آمریکاست و مساحت زمین هایی که برای تولید 
محصوالت کشاورزی آبیاری می شوند ۶ /2۶ درصد 
بیشتر از مساحت زمین های آبیاری شده در آمریکاست. 
مطالعات نشان می دهد بیشترین سوء تغذیه و فقر غذایی 
در زنان دیده می شود زیرا این قشر دوره های بارداری و 
رسیدگی به کودک را هم طی می کنند و به دالیل فرهنگی 
مورد تبعیض قرار می گیرند. زنان هم در فرایند تولید 
غذا و محصوالت کشاورزی بسیار فعال هستند و هم 
نقش مهمی در خانواده ها ایفا می کنند و به همین دلیل 

توجه به سالمت آنها اهمیت زیادی دارد.
منابع: تجارت فردا، ایسنا

محیط زیست شماره هفتصدوهفتاد  سه آبان نودونه14

یادداشت سبز

30درصد از تولیدات غذایی از ابتدای چرخه تولید تا سر سفره هدر می رود 
مردمایران50درصددرآمدنفتیراباضایعاتغذابهسطلزبالهمیریزند

ارزشمادیضایعاتموادغذاییدرایران
ساالنه15میلیارددالراستکهدر

مقایسهباعوایدنفتیدرشرایطغیرتحریم
نشانمیدهدمردمایرانمعادلتقریبا
50درصددرآمدنفتیمانراباضایعات

غذابهسطلزبالهمیریزند

روشنکردنآتشدرطبیعتباعثلکهدارشدنزمین،
مرگموجوداتزندهخاک،آلودگیهواوافزایششدید

خطرآتشسوزیمیشود.تاحدامکانازاینکارخودداری
کنیدوبرایگرمکردنیادرستکردنخوراکازاجاقهای

مسافرتییامنقلاستفادهکنید

پیشنهاد سبز

سالمت: به طبیعت و گشت و گذار می رویم. فکر می کنیم همین هوای 
خوب و مناظر دلپذیر کافی است. می رویم بدون آنکه بدانیم چطور باید 
طبیعت را حفظ کنیم. نتیجه می شود همین که می بینیم؛ طبیعتی آلوده و 
پر از زباله به جا می گذاریم، بدون آنکه فکر کنیم نه آیندگان دور، بلکه 
خود ما در چند هفته آینده قرار است دوباره به آنجا برگردیم. حرف 

بر سر این است که آیا اصوال فکر می کنیم؟
عباس محمدی، مدیر گروه دیده بان کوهستان و فعال محیط زیست  در 
کتاب خود، »طبیعت پیمایی بی رد پا«، به نکاتی اشاره کرده که رعایت 

آنها به حفظ طبیعتی پاک کمک می کند.
کوه ها و دشت ها و ساحل ها ذخایری هستند که باید برای نسل های بعد 
هم باقی بمانند پس جا دارد در طبیعت گردی به چند نکته توجه کنیم:
 همیشه هنگام حضور در طبیعت یک کیسه همراه داشته باشید 
زباله  جمع آوری  محل  به  و  بریزید  آن  در  را  خود  زباله های  تا 
و  چایخانه ها  یا  روستاها  بیشتر  در  باشید  داشته  توجه  برسانید. 
دفع  و  گردآوری  برای  الزم  امکانات  راهی  بین  خوراکخانه های 
اصولی یا بازیافت زباله وجود ندارد؛ بهتر است پسماندهای خود 

را به شهر برگردانید.
 زباله های تجزیه نشدنی مانند پالستیک، نایلون، شیشه و قوطی های 
فلزی برای همیشه در طبیعت می مانند و چشم اندازهای طبیعی را مخدوش 
می کنند. گردآوری جداگانه این پسماندها بازیافت آنها را آسان تر می کند 

و درآمدی برای افراد دست اندرکار فراهم می سازد.
 زباله های تجزیه شدنی مانند پسماندهای خوراک، پوست میوه و کاغذ 
برای تجزیه به زمانی کم و بیش طوالنی و شرایط ویژه نیاز دارند؛ ریخت 
و پاش آنها در طبیعت باعث زشت شدن محیط، ایجاد آلودگی های 

میکروبی و ترغیب دیگران به ریخت و پاش می شود.
 از دفع ادرار و مدفوع و استفاده از مواد شوینده و صابون داخل 

رودها  یا حریم رودها و جویبارها )فاصله حدود 70 متر از کنار آب( 
خودداری کنید. برای دفع ادرار از حریم رودخانه فاصله بگیرید و مدفوع 

را حتما در چاله ای دفن کنید.
 ته سیگار دربردارنده ده ها ماده سمی است، هیچ گاه آن را در طبیعت 

یا کوچه و خیابان رها نکنید.
 از لگدکوب کردن گیاهان یا آسیب رساندن به جانوران خودداری 
کنید. به مکان هایی که ممکن است آشیانه پرندگان و دیگر جانوران 

باشد، نزدیک نشوید.
 در کوهستان و دیگر محیط های طبیعی همیشه از راه های ژاکوب 

استفاده کنید و میانبر نزنید تا خاک فرسوده نشود.
 با خودرو وارد پهنه های طبیعی نشوید. از شستن خودرو و تعویض 

روغن کنار رودها و دیگر نقاط طبیعت خودداری کنید.
مرگ  زمین،  شدن  لکه دار  باعث  طبیعت  در  آتش  کردن  روشن   
موجودات زنده خاک، آلودگی هوا و افزایش شدید خطر آتش سوزی 
می شود. تا حد امکان از این کار خودداری کنید و برای گرم کردن یا 
درست کردن خوراک از اجاق های مسافرتی یا منقل استفاده کنید. در 
صورت درست کردن آتش، دقت کنید باد جرقه های آن را به سمت 
گیاهان خشک نبرد. هنگام ترک محل، روی بقایای آتش آب و خاک 

بریزید و مطمئن شوید خاموش شده.

به نکات باال چند نکته دیگر را هم می توان اضافه کرد:
اول: از چیدن گیاهان کوهی و خودرو در مسیرتان خودداری کنید. بسیاری 
از افرادی که به طبیعت می روند، طریقه درست چیدن گیاهان کوهی را 
نمی دانند و اغلب آنها را از ریشه درمی آورند. کندن گیاه به خودی خود 
کار اشتباهی است، از ریشه درآوردن آن باعث می شود امکان رویش 

دوباره گیاه را هم از او بگیریم و درواقع نسلش را هم از بین ببریم.
دوم: عالوه بر اینکه با خودرو نباید وارد طبیعت شد، بالی دیگری این 
روزها به جان طبیعت افتاده به نام آفرود. آفرود در مسیر خود هم گونه های 
گیاهی را از بین می برد و هم گونه های جانوری درون خاک را و هم 

با ایجاد آلودگی صوتی، آرامش زندگی موجودات را به هم می زند.

بهگونهایواردطبیعتشویدوازآنبیرونبرویدکهردیازحضورشماباقینماند

قاب سبز

خورشید می تواند انرژی تمام بشر را تامین کند. ایالن ماسک، 
بنیانگذار و مدیرعامل شرکت های تسال و اسپیس ایکس: »انرژی 
موردنیاز تمام جمعیت سیاره زمین می تواند از انرژی خورشیدی 

تأمین شود و ما فقط باید راهی پیدا کنیم که 4 میلیون تن انرژی انبوه 
تولیدی خورشید در هر ثانیه را قابل ذخیره و استفاده کنیم.«

بدون شرح

چرا نباید پرنده مهاجر را شکار کرد؟ پرندگان در شمار مفیدترین 
جانداران روی زمین هستند که در کنترل آفات، افزایش حاصلخیزی 
خاک، تامین غذای آبزیان، گرده افشانی و احساس رضایت از زیستن 

در طبیعت نقشی انکارناپذیر دارند. متاسفانه گزارش های متعددی 
ساالنه منتشر می شود که در محیط های ساحلی شمال و جنوب کشور، 
دست کم بیش از یک تا یک و نیم میلیون پرنده مهاجر شکار می شود 

که در نوع خود بزرگ ترین قتل عام مهمان توسط میزبان است.

وقتی درختان را قطع می کنید، فقط جنگل ها را نابود نمی کنید، 
بلکه حیواناتی که زندگی شان وابسته به محیط جنگل است را هم 

نابود می کنید!

نخاله ها و مصالح ساختمانی حاصل از تخریب شهر موصل به قدری 
هستند که می توان با آنها اهرام مصر را از نو ساخت.  نخاله های 

ساختمانی را به جای رها کردن می توان بازیافت کرد.

اثر اشرف مخلوقات بر طبیعت



عکس و مکث

شما مهربانی به افزون کنید

آدم های  بیشتر  برای  روزها  این 
خیلی  من  و  می گذرد  سخت  دنیا 
از  پاندمی  ایام  این  روزهای  از 
نامهربانی  آدم های دنیا و بی عاری، 
و بی مسوولیتی شان عصبانی بوده ام. 
به  بی تفاوتی شان  از  بودم  بهت زده 
اتفاق های دنیا و رنج آدم های دیگر 
و حرص می  خوردم از زیاده خواهی، 
کبر و خودخواهی شان اما حرف های 
مادرم آبی بر این آتش شعله ور در 
وجود من بود. حرف هایی که برای 
آرام ماندن هر روز در ذهنم مرور 
آدم ها  همه  نمی توانی  »تو  می کنم: 
را مطابق میل و اعتقادهایت درست 
کنی، نه عصبانی شو، نه برنج و نه 
متعجب شو چون حتی اگر بهترین 
عقیده و انسانی ترین نگاه را داشته 
باشی، نمی توانی آدم ها را مطابق میل 
بعید نیست  تغییر بدهی و  خودت 
روزی برسد که خشم وجودت را 
پُر و رنجش، دل تو را هم سیاه  کند. 
داری؟  آنها  با  فرقی  چه  وقت  آن 
سیاهی، سیاهی است؛ چه با زغال 
ُمرکب  با  چه  و  باشد  بی عاطفگی 

کدورت و خشم.« 
تو  که  همان طور  می گوید:  مادرم 
نقادانه به آنها نگاه می کنی، آنها هم 
ممکن است تو را احمق و ساده لوح 
فرض و حتی خطاب کنند و منتقد 
و  بخشش  و  بذل  و سخت  سفت 
کمک هایت باشند و آن را احمقانه 
و  است  مسری  مهربانی  اما  بدانند 
آدم ها  نامهربان ترین  که  است  بعید 
هم با دیدن یک سکانس واقعی از 
مهرورزی ته دلشان نلرزد و حس 
خوبی سراغشان نیاید. هر انسانی باید 
با تمام دنیا مهربان بماند و در این 
مهرورزی مصمم باشد تا با دیدن مهر 
او، آنها متعجب شوند و شاید فکری به 
حال سردی و سیاهی درونشان کنند. 

شما مهربانی به افزون کنید
ز دل کینه و آز بیرون کنید

هر آن کس که پرهیز کرد از دو کار
نبیند دو چشمش بد روزگار

چو نیکی فزایی به روی کسان
بود مزد آن سوی تو نارسان

فردوسی

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 

با  مواجهه  از  همیشه  انسان ها  تاریخ  طول  در 
نداشتند  دوست  هرگز  و  داشته اند  ترس  مرگ 
کنترل  را  مرگ  پدیده  نمی توانند  کنند  فکر  که 
دالیل  به  مرگ  که  است  این  واقعیت  اما  کنند 
بیاید؛  سراغمان  است  ممکن  لحظه  هر  مختلف 
بیماری، در زمان وقوع بالیای طبیعی  بستر  در 
مثل زلزله و سیل و در سوانح و همه گیری هایی 

کووید-19. ویروس  شیوع  مثل 
مرگ  پدیده  به  راجع  می خواهم  مطلب  این  در 
یعنی  جامعه مان؛  روزهای  این  شایع  موضوع  و 
همون شیوع بیماری کرونا بنویسم و اینکه چطور 
به  اختاللی  و  افسردگی  بروز  باعث  مساله  این 
»سوگ  یا  پایدار«  پیچیده  »سوگ  اختالل  نام 

می شود.  ناتمام« 
بیماری کرونا باعث شده انسان های زیادی روی 
کره زمین عزیزانشان را از دست بدهند. پذیرش 
مرگ اطرافیان ذاتا برای انسان سخت و دردناک 
است اما همدلی و حمایت دیگران )دوستان و 
تشییع  خاک سپاری،  مراسم  طول  در  آشنایان( 
سوگواری  برای  که  مراسمی  در  آن  از  بعد  و 
گرفته می شود، فضایی امن و حمایت کننده برای 
هیجان های  بتوانند  تا  می کند  ایجاد  سوگواران 
کنند،  برون ریزی و راحت تر گریه  را  منفی شان 
از  رفته ،  دست  از  عزیز  با  خداحافظی  از  بعد 
مرحله اول سوگ گذر کنند و کم کم نیروی از 
دست رفته  شان را دوباره به دست بیاورند و به 

برگردند.  زندگی 
شدن  شنیده  سوگواران،  التیام  عامل  مهم ترین 

است. فرد داغدار باید بتواند راجع به عواطف 
و احساساتش با کسی صحبت و ابراز احساسات 

نیاز دارد. به همدلی و حمایت  او  کند. 
درست است که نشانه های افسردگی طی سوگ 
روانی  اختالل  یک  افسردگی  و  دارد  وجود 
کتاب های  از  هیچ یک  در  اما  می شود  محسوب 
عنوان  به  سوگ  روان پزشکی  یا  روان شناسی 
به  طبیعی  واکنش  و  نشده  طبقه بندی  اختالل 

می شود.  محسوب  مصیبت 
تا  است  تطابقی  عوامل  از  واکنش  این  درواقع، 
فرد بتواند کم کم فقدان را بپذیرد و به هیچ وجه 
طبیعی  واکنش های  و  پاسخ ها  این  جلوی  نباید 
گرفته شود اما گاهی سوگ با عالئم هشداردهنده 
و جدی ای همراه می شود. در این صورت دیگر 
بیماری  و  اختالل  و  نیست  طبیعی  پدیده ای 
و  روان پزشک  مداخله  به  و  می شود  محسوب 

می کند.  پیدا  نیاز  روان درمانی 
مثال در مواردی که فرد داغدار تمایل شدیدی 
پیدا می کند که به فرد متوفی بپیوندد، این توهم 
در او ایجاد شود که در زمان بیداری صدای فرد 
متوفی را می شنود و او را می بیند، به مصرف الکل، 
روبیاورد،  روانگردان  مواد  سایر  و  مخدر  مواد 
مختل  شدت  به  شبانه روزی اش  خواب  الگوی 
کم  خیلی  خواب  یا  زیاد  بسیار  خواب  و   شود 
کندی  حرکتی  و  جسمانی  نظر  از  باشد،  داشته 
پیدا کند و کالمش کند شود، مراجعه و مداخله 

فوری روان پزشکی ضرورت دارد.
را  سوگ  مراحل  نتواند  فردی  اگر  همچنین، 

حمایت های  از  و  کند  طی  طبیعی  صورت  به 
اجتماعی مطلوب هم برخوردار نباشد، به مداخله 
نیاز خواهد داشت.  روان پزشک و روان درمانی 
درست است که برای طی شدن و از بین رفتن و 
بهبود تدریجی عالئم سوگ گذر زمان نیاز است، 
و  کتاب های مرجع روان پزشکی  متن  اساس  بر 
روان شناسی، این زمان حداکثر 12 ماه گزارش 
همچنان  سال  یک  گذشت  از  بعد  اگر  و  شده 
فرد داغدار مشغولیت شدید ذهنی با فرد متوفی 
داشته باشد، احساس پوچی و بی ارزشی شدید 
را  زندگی اش  نتواند  متوفی  فرد  بدون  بکند، 
او  برای  شود،  مختل  عملکردش  و  بدهد  ادامه 
تشخیص »اختالل سوگ پیچیده پایدار« یا »سوگ 
ناتمام« مطرح است و باید حتما به روان پزشک 

کند. مراجعه  روان درمانگر  و 
بیماری  همه گیری  دلیل  به  ما  که  روزها  این 
کرونا محدودیت هایی داریم و شرایط بهداشتی 
افراد  کنار  نمی توانند  افراد  به گونه ای است که 
نیاز به شنیده شدن  باشند،  داغدار حضور داشته 
در سوگواران بیشتر است و به حمایت بیشتری 

دارند.  نیاز 
این  کنار  تلفنی  و  مجازی  صورت  به  باید  ما 

کنیم.  پیدا  حضور  بیشتر  افراد 
مشکالتشان  برای  بتوانیم  حتما  که  نیست  مهم 
راه حل پیدا کنیم یا به آنها پند و اندرز یا جواب 
نشان  که  است  این  مهم  بدهیم،  را  سواالتشان 
بدهیم برایشان نگرانیم و کنارشان آماده شنیدن 

هستیم. حرف هایشان 

سوگ ناتمام در ایام شیوع کرونا

زنان بدون مرز
بزرگي  زنان  و  مردان  تالش  نتیجه  ما  امروزي  دنیاي  بي شک 
قانون  و  تکنولوژي  و  امکانات  هزاران  از  امروزه  اگر  است. 
تالش هاي  به واسطه  تنها  هستیم،  بهره مند  و  برخوردار  درست 
است  بزرگواري  انسان هاي  کشیدن  سختي  و  رنج  و  بي وقفه 
و  وسیع تر  دنیاي  خواستار  و  نبوده  قانع  موجود  شرایط  به  که 

بوده اند.  بشریت  براي  ایده آل تري 
نبوده  از مردان  این خصوص، خوشبختانه نقش زنان کمتر  در 
تاب آوري  با  که  فهیمي  و  اندیشمند  زنان  بسیار  چه  نیست.  و 
غلط  تفکرات  و  نابرابري ها  علیه  قیام  و  مشکالت  مقابل  در 

دهند.  تغییر  را  نادرست  قوانین  توانسته اند 
زنان پیشگام و نواندیشي از سراسر نقاط دنیا که با رشادت ها و 
جسارت هایشان، تابو ها و قالب های سنتی زمانشان را شکستند 
آنچه  از  بدتر  بسیار  ما  دنیای  اکنون  نمی کردند،  چنین  اگر  و 

می بود.  هست، 
ویرجینیا وولف، اُپرا وینري، فروغ فرخزاد، بی نظیر بوتو، هلن 
زن  صدها  جمله  از  و...  استین  جین  یوسف زی،  مالله  کلر، 

دنیا هستند. این  در  تأثیرگذار 
در کتاب »زنان بدون مرز« نویسنده به معرفي 100زن تأثیرگذار 
در دنیا پرداخته است. او در توضیح این کتاب مي گوید که ابتدا با 
جمع آوری چند تن از زنانی شروع کردیم که الهام بخش ما بودند و 
با افکار و عملکردشان دنیا را به 
چالش کشاندند. سپس از دیگران 
کمک گرفتیم و زنان ارزشمند 
دیگري را به این فهرست اضافه 
کردیم. در این کتاب به منظور 
الهام بخشي  و  روحیه  تقویت 
بیشتر، هر روز به شرح حال 
یک زن پرداخته شده است. 
جولیا  نوشته  کتاب  این 
عباس  ترجمه  پیرپونت، 
صفحه   367 در  گودرزي 
توسط نشر کتاب پارسه به 

چاپ رسیده است.

معرفی کتاب

15فکر مثبت شماره هفتصدوهفتاد  سه آبان نودونه

مهارت زندگی مثبت

فکر  همیشه  که  هستید  افرادی  هم جزو  شما  آیا 
می کنید به اندازه کافی خوب نیستید؟ آیا با اینکه 
سخت تالش می کنید، از خودتان راضی نیستید؟ 
آیا مرتب خود را برای بهتر بودن سرزنش می کنید؟ 
با اینکه راه های مثبت اندیشی را امتحان کرده اید و 
همه توصیه های مربوط به اعتمادبه نفس را خوانده اید، 
به  احساس خوبی  هم  هنوز  اعماق وجودتان  در 

خود ندارید؟
این پیام »من به اندازه کافی خوب نیستم.« از کجا 
آمده است؟ شاید ارزش ها و باورهای اصلی خود را 
فراموش کرده اید؛ شاید صدای درونی تان انتقادی و 
قضاوتی است. شاید خودتان را با افراد منتقد محاصره 
کرده اید. شاید هم والدین انتقادی داشته اید یا در 
کودکی محبت بی قید و شرط را تجربه نکرده اید 
یا در گذشته یک تروما و حادثه سخت و بزرگ 

را تجربه کرده اید. 
ممکن است فرهنگ و روابط گذشته شما را هیپنوتیزم 
می کند که باور کنید به اندازه کافی خوب نیستید 
اشتباهاتی که در  با وجود  ما  بدانید همه  باید  اما 
کابوس  این  و  شویم  بیدار  باید  داشته ایم  زندگی 
تفکر منفی و خودتخریبی را رها کرده و در عوض 
بر نحوه مراقبت از خود و یادگیری دوست داشتن 

خود تمرکز کنیم چرا که ما ذاتا موجوداتی باشکوه 
هستیم و سزاوار بهترین ها. 

در این صورت خواهید دید که روز به روز درهای 
امید و فرصت های ناب برای ایجاد زندگی دلخواه و 
شایسته ، برایتان باز می شوند. در این میان، راهکارهای 
موثر مختلفی وجود دارند که به ترتیب زیر هستند:
 مقايسه كردن را كنار بگذاريد: وقتی خودتان 
با دیگران مقایسه می کنید، احساس کم ارزشی  را 
می کنید. الزم است کمی وقت بگذارید و نقاط قوت 

و ویژگی های مثبت خود را بشناسید. 
منتقد  كنيد:  منتقد درونی خود گفت وگو  با   
درونی شما از خودگفتاری منفی تشکیل شده که 
وقت  کرده اید.  درونی  آن  را  و  شنیده   کودکی  از 
آن رسیده که این ندای منفی را با صدای مثبت و 

حمایتی عوض کنید.
 كمال گرايی و ايده آل گرايی را حذف كنيد: اگر 
همه چیز اشتباه پیش می رود و احساس شکست 
می کنید، سعی کنید دیدگاه خود را تغییر دهید تا 

کل تصویر را ببینید. 
 خود را دوست داشته باشيد و بپذيريد: عشق 
بی قید و شرط به این معنی است که شما بدون توجه 
به هر چیزی و بدون قضاوت، خود را دوست داشته 

باشید و دنبال تأیید دیگران نباشید. 
 اصيل باشيد: ناتانیل براندن در کتاب »چگونه 
عزت نفس خود را باال ببریم؟« می گوید: »بیشترین 
دروغ هایی که باعث کاهش عزت نفس ما می شوند، 
دروغ هایی  بلکه  می گوییم  که  نیستند  دروغ هایی 

هستند که زندگی می کنیم.« 
 حضور در لحظه را تمرين كنيد: حضور در 
زمان حال و توجه کامل به خود و دیگری، محیط 

بهینه ای برای تعمیق روابط ایجاد می کند. 
 خواسته ها و نيازهای خود را مشخص كنيد: 
نیازها معموال مواردی هستند که برای ما مهمند در 

حالی که خواسته ها ترجیح های ما هستند. 
 مراقبت از خود را تمرين كنيد: وقتی احساس 
خوبی نسبت به کیستی خود دارید و احساس لیاقت 
به  می کنید.  مراقبت  از خود  بهتر  طبیعتا  می کنید، 
زندگی خود نگاهی دقیق بیندازید. آیا برای چیزهایی 
آیا غذا  برایتان شادی آورند وقت می گذارید؟  که 
می خورید، حرکت می کنید، به اندازه کافی می خوابید 
و احساس سالم بودن می کنید؟ اگر نه، وقت آن 

است که تغییرات جدی در زندگی تان ایجاد کنید.
www.positivepsychology.com :منبع
www.psychcentral.com

 ترجمه: سارا حق بین
آیا به اندازه کافی خوب هستم؟

جنت خانم یک مادر است، از آنها 
که زود ازدواج کرده اند و خیلی  زود 
مادر شده اند و حاال در 49 سالگی 
فرزندی دارند که به خدمت سربازی 
رفته اما غصه او غم دوری فرزند و 
غصه پسرش هم دوری از مادرش 
نیست؛ جنت خانم مدتی است دچار 
سرطان مری شده است. پزشکان یک 
کرده اند.  را جراحی  این خانم  بار 
تبریز  رضا)ع(  امام  بیمارستان  در 
45 روز بستری بوده است. بعد از 
عمل 7 دوره شیمی درمانی شده و 
پت اسکن  برایش  است  الزم  حاال 
انجام شود و درمانش را ادامه دهد 
این خانم کارگر فصلی  اما همسر 
است و با مبلغ یارانه در ماه نهایتا 
و  دارد  درآمد  تومان  هزار   800
درمانی  اقدام های  هزینه  نمی تواند 

وی را پرداخت کند. 
من و تو می توانیم بار غم این خانواده 
را کم و برای ادامه درمان جنت خانم 
کمک کنیم. کافی است به هر اندازه 
که می توانی، وجه نقد را به کارت 
-0756 شماره  با  پارسیان  بانک 
8001-0610-6221 به نام موسسه 
خیریه امدادگران عاشورا واریز کنی و 
با شماره تلفن 75983000 )داخلی2( 
 09198012677 همراه  شماره  یا 

تماس بگیری.
این بیمار با کد 25542 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

جدیدی  قربانیان  روز  هر  کرونا  ویروس  روزافزون  گسترش 
می طلبد و انسان ها را در هر سن و سال به کام مرگ می کشد. 
خردسال  کودک  از  نیست؛  امنیت  حاشیه  در  هیچ کس  دیگر 
این  به  ابتال  معرض  در  همه  و  همه  بزرگسال  انسان های  تا 
به  دارویی  امکانات  کمبود  مانند  مشکالتی  و  مرموز  بیماری 

هستند. ناجوانمردانه  تحریم  های  دلیل 
گرانی، مخفی کردن و احتکار بعضی از اقالم غذایی و دارویی 
و وجود نداشتن کنترل اساسی و قدرتمند بر قیمت گذاری های 
در  گرانی  سونامی  بروز  دالیل  اصلی ترین  از  خرده فروشی ها 

زندگی هاست. باعث سخت تر شدن  و  خرده فروشی ها 
علت برخی دیگر از آثار روانی ناشی از همه گیری کرونا، کاهش 
و  والدین  حال  رعایت  برای  فرزندان  است.  عاطفی  ارتباطات 
بزرگتران خانواده سعی می کنند مالقات حضوری را به حداقل 
پیامک حال  تلفنی و حتی  تماس  برقراری  از طریق  و  برسانند 
اکتفا  تصویری  دیدار  به  هم  دیگر  برخی  شوند.  جویا  را  آنها 
می کنند و کمتر سراغ والدین می روند. از دورهمی های خانوادگی 
الجرم  نیز  عزا  و  عروسی  مجالس  حتی  و  نیست  خبری  دیگر 
بدون تشریفات سنتی و با شرکت حداقل افراد برگزار می  شود.
این روزها افراد نمی توانند حضوری با کسانی که در عزای از 
همدردی  نشسته اند،  سوگ  به  خانواده  از  عضوی  دادن  دست 
و  احساسات  ابراز  جایگزین  پیامکی  و  تلفنی  تسلیت  و  کنند 
غم ها  انبوه  انباشت  موارد  این  است.  شده  حضوری  همدردی 
درد  و  رنج  باعث  تنهایی،  در  اندوه  تحمل  و  داشته  پی  در  را 

مضاعف شده است.
به  ابتالی خود و عزیزان  از  دیگر، اضطراب و ترس  از سوی 
این بیماری، افرادی را جامعه هراس و اجتماع گریز کرده و در 
این میان بالتکلیفی دانش آموزان و خانواده هایشان  مزید بر علت 
شده است. روشن نبودن برنامه آموزشی نگرانی مضاعف است 

و در شهرستان ها این نگرانی و اضطراب نمود بیشتری دارد.
ایرانیان  ما  دینی  و  فرهنگی  راه، همدلی  اینجای  تا  خوشبختانه 
توانسته در روزها و ساعت های حساس گسترش و سرایت این 
بیماری کمکمان کند و هرکس در حد توان خود سعی می کند 

نیاز دارند، یاری برساند. به آنهایی که به کمک 
با وجود این، بیکارشدن تعداد قابل توجهی از هموطنان مشکالت 
و  است  آورده  وجود  به  خانواده شان  و  آنها  برای  مضاعفی 
در  البته  نیست.  قابل توجه  چندان  دولت  حمایتی  کمک های 
زمینه  این  در  مختلفی  طرح های  که  هم  دنیا  کشورهای  بیشتر 
باال رفتن روزانه و حتی ساعتی قیمت ها،  به  باتوجه  اجرا شد، 

نبوده است. چندان کارساز و مشکل گشا 
به گفته مسووالن، موج سوم کرونا نیز شروع شده اما با همت 
توانست  خواهیم  پیشگیری  اصول  رعایت  و  بهداشت  حامیان 
مسوولیت پذیری  از  ترکیبی  کنیم.  غلبه  مرموز  ویروس  این  بر 
متولی  نهادهای  و  دولت  قاطعانه  کنترل  و  نظارت  و  هموطنان 
می تواند در این شیب آزار دهنده و خطرناک مددرسان و ناجی 

باشد. مردم 
مهربان  مردم  تاریخی  و  این شرایط حساس  در  این،  بر  عالوه 
هموطنان  و  نیازمندان  اوضاع  و  از حال  نباید  کشور  عاطفی  و 
کمک  آنها  به  دولت  که  تصور  این  با  و  کنند  غفلت  کم درآمد 
خواهد کرد، وظایف اجتماعی و اخالقی خود را فراموش کنند.
با لطف خدا و همدلی و یاری یکایک ما، این روزهای دشوار و 

تلخ نیز تمام خواهد شد و آفتاب شادی و نشاط خواهد درخشید.

آفتاب شادی و نشاط خواهد درخشید

کالم نو
 دکتر زینب صائمی
روان پزشک و روان درمانگر

منصور حمیدی، معلم روستای عماشیه در حال آموزش به یکی از دانش آموزانش که دسترسی به گوشی هوشمند ندارد، او هر روز 
134 کیلومتر از اهواز تا روستا را طی می کند تا به 11 دانش آموزی که تبلت ندارند حضوری آموزش دهد. شهرستان باوی، خوزستان

جامعه سالم
  دکتر مجید ابهری
آسیب شناس و رفتارشناس اجتماعی و استاد دانشگاه



دوربين سالمت

تست های سریع 
کرونا در سراسر جهان 

توزیع می شوند

قرار است تست های سریعی 
در طول ۱۵ تا ۳۰ دقیقه در 
محل می توانند دچار بودن 
کرونا  ویروس  به  را  افراد 
سراسر  در  کنند،  مشخص 

جهان توزیع شوند.
به گزارش همشهری آنالین 
به نقل از گاردین استفاده از 
این تست ها بالقوه می توانند 
نجات  را  نفر  هزاران  جان 
پاندمی  گسترش  و  دهند 
کرونا را هم در کشورهای 
کشورها  در  هم  و  فقیر 

ثروتمند کندتر کنند.
یک  گاردین  گزارش  به 
برای  جهانی  عمل  ابتکار 
واکسن  ها  و  داروها  تامین 
ویروس  با  مقابله  جهت 
 ۱۲۰ است  قرار  کرونا 
سریع  تست  کیت  میلیون 
آنتی ژن تولید شده بوسیله 
 ۵ قیمت  با  را  شرکت  دو 
دالر یا کمتر برای هر کیت 
در کشورهای با درآمد پایین 

و متوسط توزیع کند.
مانند  که  تست ها  این 
نظر  به  بارداری  تست های 
خط  دو  دارای  می رسند، 
آبی هستند که نتیجه مثبت 
را نشان می دهند و کارکنان 
را  آنها  می توانند  بهداشتی 
را  تست  یک  کنند.  تفسیر 
بهداشت  جهانی  سازمان 
تایید اضطراری کرده است 
و تست دیگر نیز قرار است 

به زودی تایید شود.

این تست های که کاربردشان 
در  و  است  آسان  و  سریع 
باالیی  کیفیت  حال  عین 
غربالگری  امکان  دارند، 
خود  میان  در  را  جمعی 
که  هم  پزشکی  کارکنان 
به  در کشورهای کم درآمد 
طور نامتناسبی به علت کرونا 
می میرند، را فراهم می کند.

ماه  در  عمل  ابتکار  این 
اسفند(  )اواخر  مارس 
جهانی  سازمان  بوسیله 
اروپا،  کمیسیون  بهداشت، 
بنیاد گیتس و دولت فرانسه 

آغاز شد. 
تولیدکننده  شرکت های 
درصد   ۲۰ تست ها  این 
اختیار  در  را  تولیدشان  از 
با  و  کم درآمد  کشورهای 
درآمد متوسط و ۸۰ درصد 
از را در اختیار بقیه کشورها 

می گذارند.
را  تست ها  این  از  یکی 
 SD BioSensor شرکت
در کره جنوبی ساخته است 
که سازمان جهانی بهداشت 
آن را به طور اضطراری تایید 
کرده است و انتظار می رود 
شرکت  که  را  دیگر  تست 
آمریکایی ابوت ساخته و قرار 
است در کره جنوبی تولید 

شود، به زودی تایید 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 مقدماتی در کره جنوبی نشان 
می دهد که از هر ۱۰ بیمار کروناویروس ۹ 
نفرشان پس از بهبودی پیامدهای جانبی مانند 
خستگی، مشکالت روانی و از دست دادن 

حس بویایی و چشایی را گزارش می کنند.
به گزارش رویترز یافته های این پژوهش هنگامی 
منتشر می شود که تلفات جهانی کووید-۱۹ 
از یک میلیون مورد گذشته است. یافته های 
پژوهشگران در سازمان کنترل و پیشگیری 

بیماری های کره جنوبی از یک نظرخواهی 
آنالین از ۹۶۵ بیمار بهبودیافته کووید-۱۹ نشان 
داد که ۸۷۹ بیمار یا ۹۱/۱ درصد آنها دست کم 
یک عارضه جانبی بیماری را گزارش کرده اند.
شایع ترین عارضه جانبی گزارش شده خستگی 
بود که ۲۶ درصد افراد آن را گزارش کرده بودند 
و در رده بعد اشکال در تمرکز قرار داشت که 

۲4/۶ درصد بیماران آن را ذکر کرده بودند.
شامل  کووید-۱۹  جانبی  پیامدهای  سایر 

مشکالت روانی یا ذهنی و از دست رفتن 
حس چشایی یا بویایی بود.

قرار است یافته های این بررسی با تجزیه و 
تحلیل مشروح در آینده منتشر شود.

کره جنوبی همچنین در حال انجام یک بررسی 
پزشکی  سازمان   ۱۶ همکاری  با  جداگانه 
از طریق  بالقوه کووید-۱۹  درباره عوارض 
تجزیه وتحلیل سی تی اسکن های گرفته شده 

از بیماران بهبودیافته است.

یک مرد اهل ایالت نوادای آمریکا  که قبال 
دچار کووید-۱۹ شده بود، برای بار دوم دچار 
عفونت با کروناویروس شده و این بار عالئمش 

شدیدتری داشته است.
به گزارش بی بی سی پزشکان معتقدند که این 
نخستین مورد ثابت شده عفونت دوباره کرونا 
در آمریکاست، پدیده ای که گرچه تا به حال 
نادر بوده است، اما بیانگر آن است که افرادی 
که دچار کووید-۱۹ می شوند، به طور خودکار 

مصونیت پیدا نمی کنند.
شرح حال این مرد ۲۵ ساله بوسیله پژوهشگران 
دانشگاه نوادا پس از داوری همتا )بازبینی 
کارشناسان مستقل( در ژرونال »بیماری های 
عفونی لنست« منتشر شده است، نشان می دهد 
که او برای نخستین در ۲۵ مارس )۶ فروردین( 

دچار عالئم شده بود.

این مرد که دچار گلودرد، سرفه، سردرد، تهوع 
و استفراغ و اسهال شده بود، در ۱۸ آوریل 
)۳۰ فروردین( به یک محل انجام آزمایش رفته 
بود و آزمایشش برای کروناویروس مثبت شده 
بود. او هیچ بیماری زمینه ای یا ضعف ایمنی 
نداشت. او پس از ۹ روز ایزوله بودن در خانه 
بهبود پیدا کرده و عالئمش برطرف شده بود.

او در ماه مه )اردیبهشت( دو بار آزمایش کرونا 
داده بود و هر دوی آنها منفی شده بودند. اما 
دو روز بعد از منفی شدن آزمایش کرونایش، 
دوباره احساس ناخوشی کرده بود و آزمایشش 
کرونا در ۵ ژوئن )۱۶ خرداد( مثبت شده 
بود- این بار عالئم او آنقدر شدید بود که 
به بستری شدن او در بیمارستان انجامید. 
این مرد پس از این دوره دوم بیماری بهبود 

پیدا کرده است.
بر اساس یافته های این بررسی تفاوت ها در توالی 
ژنتیکی ویروس کرونا در بار دوم عفونت در 
این مرد نشان داد که مربوط به عفونت بار اول 
که پنهان و دوباره شعله ور شده باشد، نیست.
این پزشکان می گویند احتمال اینکه سویه 
مشابهی از ویروس بر اثر جهش در یک فرد 
واحد به وجود آید، بسیار »بعید« است.  این 

بررسی همچنین امکان اینکه این مرد همزمان 
با دو سویه ویروس دچار عفونت شده بود، 
اما یکی از آنها پنهان مانده و شعله ور شده 

باشد، رد کرده بود.
این مرد در جریان عفونت دوم دچار تنگی نفس 
و کاهش اکسیژن شده و برای دریافت اکسیژن 

به بخش اورژانس برده شده بود.
هنوز روشن نیست چرا حال بیمار در عفونت 
دوم بدتر از حال او در عفونت اول شده بود، اما 
سه امکان برای توضیح این پدیده ارائه شده بود:
 میزان باالتری از ویروس در بار دوم عفونت 

وارد بدن این مرد شده بود.
 ویروس دوم گونه قوی تری از ویروس 

اول است.
 پاسخ ایمنی در برابر عفونت اول ممکن 

است عفونت دوم را بدتر کرده باشد.

بالقوه  واکسن  یک  بزرگ  بررسی  یک 
آمریکایی  شرکت  ساخت  کووید-۱۹ 
»جانسون اند جانسون« به علت بروز »بیماری 
غیرقابل توضیح« در یک از شرکت کنندگان در 

آن متوقف شده است.
به گزارش آسوشیتدپرس جانسون اند جانسون 
در بیانیه اش در این باره نوشته است که بیماری، 
حوادث و سایر به اصطالح رویدادهای جانبی 
»بخش قابل انتظاری از هر بررسی بالینی به 
خصوص بررسی های بالینی بزرگ هستند«، 
اما پزشکان و هیات نظارت ایمنی این شرکت 
تالش خودش را می کنند تا تعیین کنند علت 
بروز این بیماری چه بوده است. این توقف 
دست کم دومین توقف آزمایش یکی از چندین 
واکسن کرونا است که به مرحله آزمایش های 

نهایی در مقیاس بزرگ در آمریکا رسیده  اند.
بیشتری  جزئیات  جانسون  اند  جانسون 
این  در  شده  ایجاد  جانبی  عارضه  درباره 
به حفظ حریم  استناد  با  فرد شرکت کننده 
خصوصی او منتشر نکرده است. وقفه های 
گذرا در بررسی های پزشکی نسبتا شایع هستند. 
در کارآزمایی های معمول دارویی معدودی از 
آنها علنی می شوند، اما در کار برای ساختن 
واکسن کروناویروس اهمیت این نوع عوارض 

را باال برده است.
شرکت ها ملزم هستند هر عارضه وخیم یا 
غیرقابل انتظاری را که در هنگام آزمایش دارو 
رخ می دهد، بررسی کنند. با توجه به اینکه این 
آزمایش ها روی ده ها هزار نفر از افراد انجام 
می شوند، برخی از مشکالت بروز کرده ممکن 

است صرفا یک همزمانی باشند. در واقع، یکی 
از نخستین کارهایی که این شرکت انجام می دهد 
تعیین این است که آیا این فرد واکسن دریافت 

کرده است یا دارونما.
این وقفه در آزمایش واکسن در ابتدا در اخبار 

پزشکی سایت STAT منتشر شده بود.

قبال مرحله نهایی واکسن کرونایی شرکت 
در  نیز  آکسفورد  دانشگاه  و  آسترا-زنکا 
آمریکا متوقف شده بود تا مقامات عارضه 
وخیم رخ داده در یکی از شرکت کننده را 
بررسی کند. این کارآزمایی هنگامی متوقف 
شد که یک زن دچار عالئم عصب شناختی 
یک  عرضی«،  »میلیت  با  که  شد  شدیدی 
عارضه التهابی نادر طناب نخاعی، مطابقت 
شد. البته کارآزمایی این واکسن در کشورهای 

دیگر دوباره آغاز شده است.
هدف جانسون اند جانسون بسیج ۶۰۰۰۰ 
داوطلب برای ثابت کردن بی خطر بودن و 
تاثیربخشی استفاده از این واکسن به صورت 
تک دوزی است. سایر واکسن های کرونای در 

حال آزمایش در آمریکا نیاز به دو تزریق دارند.

کارزاری که شرکت های بزرگ هوایی برای 
متقاعد کردن مردم به سوار شدن به هواپیما 
به راه انداخته اند، دست کم بوسیله یکی از 
دانشمندانی که پژوهش های در این باره مورد 
ارجاع بوده است، به پرسش کشیده شده است.

به گزارش رویترز دکتر دیوید فریدمن، متخصص 
آمریکایی بیماری های عفونی گفت: » از شرکت 
در برنامه ای که اخیرا انجمن بین المللی حمل و 
نقل هوایی )یاتا( به همراه شرکت های بوئینگ، 
ایرباس و امبریر در این باره برگزار کرده بود، 

خودداری کرده است.«
یافته های  از  برخی  از  اینکه  با  فریدمن 
صنعت هوایی درباره انتقال ویروس کرونا را 
»امیدوارکننده« خواند، گفت: » تاکید اصلی در این 
برنامه درباره نامحتمل بودن گرفتن کووید-۱۹ در 
هواپیماها بر اساس »محاسباتی نادرست« است.« 

دکتر دیوید پاول مشاور پزشکی یاتا در این برنامه 
به یافته های بررسی اشاره کرد که بر اساس آن 
در میان ۱/۲میلیارد فردی که در فاصله ماه های 
ژانویه تا ژوئیه امسال سفر هوایی داشته اند، 
فقط 44 مورد ثابت شده کووید-۱۹ یافته شده 
است، یعنی یک مورد در هر ۲۷/۳میلیون پرواز. 
به عبارت دیگر بر اساس این بررسی احتمال 
برخورد صاعقه با هواپیما بیشتر از احتمال دچار 
شدن به کرونا در هواپیما است.یاتا این یافته ها 
را مطابق با یک بررسی اخیر که پس از داوری 
همتا به وسیله فریدمن و وایلدر- اسمیت منتشر 

شده است، دانست.
اما فریدمن یکی از نویسندگان این مقاله می گوید 
با محاسبه خطر انجام شده به وسیله یاتا مشکل 
دارد، به خاطر اینکه شمار موارد گزارش شده 
کرونا با شمار واقعی موارد ناشناخته عفونت 

کرونا رابطه  مستقیمی ندارد. فریدمن که از استادان 
دانشگاه آالباما در آمریکا است، گفت: »آنها از 
من خواستند در گردهمایی خبری حاضر شوم 
تا این مطالب را ارائه کنم، اما من صادقانه به 
عنوانی که آنها به آن داده بودند، اعتراض کردم.«

او گفت: »این محاسبه نادرست است محاسبه بر 
اساس ۱/۲ میلیاد مسافر هوایی در طول ۲۰۲۰ 

نادرست است.«، زیرا شمار بسیار اندکی از 
این مسافران آزمایش شده  اند. چگونه می توان 
دانست که چه تعدادی از افراد واقعا دچار 
عفونت شده اند. نبود شواهد درباره چیزی به 

معنای وجود شواهد درباره نبود آن نیست.«
یاتا می گوید محاسبه اش نشانه ای »مرتبط و معتبر« 
از خطر کم انتقال کروناویروس در سفرهای 
هوایی است. اما دکترهنری وو، استادیار دانشکده 
پزشکی دانشکده پزشکی اموری در آتالنتای 
آمریکا می گوید: »خطر عفونت با افزایش زمان 
تماس باال می رود. یک پرواز ۱۰ ساعته ۱۰ بار 
خطرناکتر از پرواز یکساعته است.  با این حال او 
افزود که کابین هواپیمای مسافری »احتماال یکی 
از ایمن ترین مکان های عمومی است. نشستن 

در یک کافه شلوع بسیار خطرناک تر است.«

آیا واقعا خطر ابتال به کرونا در هواپیما کمتر از خطر برخورد صاعقه است؟

بسیاری از بیماران بهبودیافته کرونا دچار عوارض جانبی می شوند

دانشمندان در شیلی در حال تحقیق درباره 
در  جدید  کروناویروس  احتمالی  جهش 
دورافتاده  منطقه  یک  جنوبی،  پاتاگونیای 
که  امریکای جنوبی هستند  قاره  نوک  در 
دستخوش موج دوم غیرمعمولی از عفونت ها 

در هفته های اخیر شده است.
به گزارش رویترز دکتر مارسلو ناوارت از 
دانشگاه ماژالن شیلی گفت: » پژوهشگران 
پروتئین های  در  ساختاری«  »تغییراتی 
این  در  کرونا  ویروس  سطحی  گل میخی 

منطقه کشف کرده اند.«
او گفت: »بررسی هایی برای شناخت بهتر 
جهش بالقوه ویروس در این منطقه و آثار 

آن بر انسان ها در دست انجام است.«
منطقه ماژالن در جنوب شیلی یک منطقه 
دورافتاده و پوشیده از یخ که شهرهایی کوچک 
و بندر پونتا آرناس در آن قرار دارند، پس از 

موج اول شیوع کرونا در اوایل سال در ماه های 
شهریور و مهر شاهد افزایش ناگهانی دوباره 
موارد عفونت بوده است. بیمارستان ها در این 
منطقه دچار شیوع شدید تقریبا به طور کامل 
اشغال شده اند. مقامات وزارت شیلی گفت: 
»ند انتقال ساکنان بیمار این منطقه را به شهر 

سانتیاگو، پایتخت کشور آغاز کرده اند.
سایر بررسی ها در خارج از شیلی نشان داده اند 
که کروناویروس می تواند تحول پیدا کند و 

خودش را با میزبان های انسانی تطبیق دهد.
یک بررسی مقداماتی که ساختار ویروس را 
پس از دو موج عفونت در شهر هوستون در 
آمریکا آنالیز کرد، نشان داد که گونه های واگیرتر 

ویروس در نمونه های اخیر غلبه پیدا کرده اند.
ناوارت تایید کرد که جهش های مشابهی در 
کروناویروس در جاهای دیگر مشاهده شده 
است، اما گفت: » انزوای نسبی و آب  و هوای 
بسیار سرد و توفانی منطقه ماژالن ممکن است 

آثار ویروس را تشدید کرده باشد.
 او افزود: »: »برخی از متغیرها مانند سرما و 
با د با میزان باالتر انتشار ویروس کرونا در 

جهان همراهی داشته اند.«
دانشمندان می گویند جهش ها ممکن است 
ویروس را واگیرتر کرده باشد، اما لزوما آن 
را مرگبارتر نمی کند و مانع از تاثیربخشی 

واکسن بالقوه نمی شود.

دانشمندان در حال تحقیق درباره جهش احتمالی کرونا در یک منطقه دورافتاده شیلی هستند

گزارش اولین مورد ثابت شده عفونت دوباره کرونا در آمریکا

آزمایش یک واکسن دیگر کرونا به علت بروز عارضه جانبی متوقف شد

بریژیت مکرون، بانوی اول فرانسه به علت تماس با فرد کرونایی خودش را 
AFP            .قرنطینه کرد 

کودکان ماسک زده در کالس درس در قاهره پایتخت مصر
EPA   

بیماران اوکراینی دچار کرونا در بخش مراقبت های ویژه
AP   

یک مامور بهداشتی صندلی  های سینما در دهلی را ضدعفونی می کند.
EPA   

»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: ۱4۱4۵-۵۵۷

 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: ۰۹۱۲۹۲4۳۸4۳

 تحریریه: ۰۹۱۲۹۲4۳۸4۳ 
  چاپ: شرکت هم میهن فارس

مردان در بیرون سلمانی در ملبون استرالیا منتظر نوبت هستند.
AFP  

نقشه سالمت

نگرانی از شیوع 
موج سوم کرونا 
در گلستان/ایسنا

خستگی مفرط کادر 
درمانی در فارس/ ثبت 

۱۲۰۸ مرگ کرونایی/ایسنا

افسران پلیس در کواالالمپور با کالهخودهای هوشمند دمای بدن مسافران را 
EPA             .اندازه می گیرند 
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