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جدی تر از قبل تبدیل شده اند
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بیمارستانی، تخصص 
و بودجه واراده انجام

به گزارش سازمان محیط زیست استان تهران در 
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غیرمنطقی در روابط عاطفی 

جدال منطق و 
احساس در روابط

بسیاری از کودکان هنگام بازی با خود صحبت 
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محدودیت های کرونایی

راهکاربرون رفت 
از وضعیت فعلی 

کدام است؟

گاهی اوقات تغییرات فصلی، وضعیت روحی 
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محدودیت های جدیدی از سوی ستاد ملی مقابله با 
کرونا و ستادهای استانی ابالغ شده است... صفحه2

www.sa lamat . i r سال شانزدهم  شماره 772  شنبه  17 آبان 1399  16 صفحه   5000 تومان
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5 توصیه تغذیه ای برای مبتالیان به 
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»قوز قرنیه« 
اختالل بینایی که 

چندان نمی شناسید!



شماره هفتصدوهفتادودو   هفده آبان نودونه2 سالمت در ایران  و جهان

کارشناسان سازمان ملل: 
تخریب محیط زیست و مصرف بی رویه بشر احتمال انتقال 

ویروس ها از حیوانات به انسان را افزایش داده است
به گزارش سالمت، به نقل از یورونیوز، هیات کارشناسی سازمان ملل متحد که درباره تنوع 
زیستی تحقیق می کند هشدار داده که ۸۵۰ هزار نوع ویروس در میان حیوانات شایع است 

و ممکن است مانند ویروس جدید کرونا به انسان منتقل شود.
کارشناسان سازمان ملل در گزارش خود بیماری های همه گیر را »خطری حیاتی« برای بشر 
توصیف کرده اند. به گفته آنها تخریب محیط زیست و مصرف بی رویه بشر احتمال انتقال 

ویروس ها از حیوانات به انسان را افزایش داده است.
پیتر داسزاک، رئیس هیات کارشناسی سازمان ملل درباره این گزارش گفت: »همان دسته 
از فعالیت های بشر که به تغییرات آب و هوایی و کاهش تنوع زیستی منجر شده است 

با تاثیرگذاری بر کشاورزی باعث ]افزایش[ خطر همه گیری بیماری ها هم می شود.«
در گزارش کارشناسان سازمان ملل آمده است که همه گیری بیماری »کووید ۱۹« ششمین 
همه گیری از زمان شیوع آنفلوانزای اسپانیایی در سال ۱۹۱۸میالدی محسوب می شود. به 

گفته محققان عامل شیوع همه این بیماری های همه گیر فعالیت های بشری بوده است.
کارشناسان تاکید کرده اند که ۷۰درصد بیماری های نوظهور مانند ابوال، ایدز و زیکا در اصل 
بیماری هایی حیوانی هستند و پیش از انتقال به انسان در میان حیوانات شیوع یافته بودند.

بنا به گزارش هیات کارشناسی سازمان ملل متحد ساالنه پنج بیماری جدید در میان انسان ها 

شیوع پیدا می کند که هر کدام از 
آنها به طور بالقوه می تواند به یک 

بیماری همه گیر تبدیل شود.
هیات کارشناسان سازمان ملل 
از  بی رویه  بهره برداری  از 
محیط    زیست از طریق تخریب 
جنگل ها، گسترش کشاورزی، 
تجارت حیات وحش و مصرف 
زیاد به عنوان عاملی یاد کرده 

است که خطر انتقال بیماری های رایج در میان حیوانات به انسان را افزایش می دهد.

خبــر

چند ماه پیش که خبرهاِی پیدایش و شیوع کرونا 
پخش شد کمتر کسی آن را جّدی گرفت، حتی بیشتر 
متخصصان و دانشمندان تصّور می کردند چیزی است 
شبیه سایر ویروس های مشابه و پس از مّدتی خفیف 
شده و از میان می رود. اما دیدیم چه شد، نه تنها ماند 
که سراسر جهان را درنوردید و امروز خواب از چشم 
دارا و ندار و البته بیشتر دارا ربوده است. چون فقیران 
پیش از کرونا هم زندگی ای نداشتند و چالش امروز 
بسیاری از آن ها زنده ماندن نه از بیماری که از فقر است. درست گفته اند 
که کرونا ویروسی دمکرات است و فقیر و غنی نمی شناسد. طنز تلخ تاریخ 
بشر است که نزدیک سه هزار سال نظریه پردازی و تالش نتوانست به قدر 

یک ویروس برابری را البته از وجه منفی بر جهان حاکم کند!
کرونا مرا هم مانند میلیاردها نفر در سراسر جهان درگیر کرده است، 
البته درگیر ذهنی و هنوز جسمم درگیر این بیماری نشده است. به عنوان 
یک شهروند امروزی که ویژگی اش همه چیزدانی اما درواقع هیچ ندانی 
است به این اتفاق شوم اندیشیده ام و مانند بسیاری پرسیده ام چرا چنین 
شد. گاهی با خود فکر می کنم دوران زندگی ما دورانی است که شاهد 
سقوط و فروپاشی چیزهای به ظاهر تزلزل ناپذیر بودیم: سلطنت در ایران، 
کمونیسم در جهان و… امروز هم فروپاشی زندگی انسانی در کره زمین.
مشکل کرونا به  عنوان ویروس و بیماری ای که جهان را گرفتار خودش 
کرده می تواند ناشی از دونقطه ضعف باشد یکی علمی و پزشکی و 
دیگری اجتماعی و سیاسی. ظاهراً سال هاست که دانشمندان نسبت به 
وقوع فاجعه هایی نظیر کرونا هشدار داده اند. حتی استیون هاوکینگ 
نبود احتمال می داد که ویروسی پیدا شود که  که زیست شناس هم 
بشر توانایی کنترل آن را نداشته باشد و انسان را از میان بِبَرد. ظاهراً 
دانشمندان تا حدودی به وظیفه شان عمل کرده و هشدارهای الزم را 
داده بودند، پس می ماند مسئله مدیریت سیاسی و اجتماعی جامعه. 
اربابان  بود: »گاه آدمیان  نمایشنامه ژولیوس سزار گفته  شکسپیر در 
سرنوشت خویش اند، تقصیر بر گردن ستاره بخت ما نیست، بلکه ما 

خود مسئول فرودستی خویشیم.«
دانش و امکاناِت فنّی و مدیریتی بشر نسبت به ۴۰۰ سال پیش افزایش 
بسیاری یافته اما نقطه ضعف هایش در خصوص بیماری های همه گیر 
همچنان پابرجاست، چرا؟ آیا این به ذات بشر بازمی گردد و خصوصیات 
منفی نوِع انسان؟ پرسش ساده ای نیست و پاسخ سرراستی هم ندارد. 
اینجا می خواهم مسئله را از وجه دیگری ببینم. اگر بخواهم وضعیت 
دنیای امروز را با دنیای ۳۰، ۴۰ سال پیش مقایسه کنم، نه مقایسه علمی 
و پژوهشی و آماری و… بلکه به عنوان تجربه فردی که در این زمان ها 
زیسته، به این نتیجه می رسم که جهان به ویژه دو دهه اخیر با وجود 
پیشرفت های حیرت انگیز به ویژه در زمینه فناوری اطالعاتی و هوش 
مصنوعی و دانش های نوین دیگر، از نظر فرهنگی و اجتماعی نزول کرده 
است. این یک استنباط است و می تواند نادرست هم باشد، اما می کوشم 
به چند نشانه و شاهد درباره این نزول اشاره کنم. از این نکته هم آگاهم 
که در مسیر ُکهن سالی هستم و ُکهن ساالن هرچه را که مربوط به گذشته 
است بهتر و به سامان تر می بینند و آینده دنیا را مانند آینده خود تاریک و 

روبه مرگ می بینند، امیدوارم در این دام نیفتاده باشم.
یکی از آشکارترین ویژگی های دنیای این دو دهه اخیر گرایش به حواشی 
زندگی، زرق وبرق ها، مصرف زیاد و… است. این ها در دهه های پیش 
هم بود ولی نه به این اندازه. این که اکثریت جوانان در سراسر دنیا حتی 
کشورهای فقیر بخواهند لباس مارک دار بپوشند، سفر بروند و… استیون 
هاوکینگ گفته بود نقاطی در دنیا هست که ساکنانش به آب آشامیدنی 
دسترسی ندارند ولی تلفن همراه دارند! و کنار این ها ظهور ِسلبریتی ها که 
امروز به عنوان مرجع عمل می کنند و اغلب ستاره سینما، خواننده، مجری 
تلویزیونی و ورزشکار هستند و میلیون ها نفر در جهان حرف هایشان را 
می شنوند و به نوعی به افکار عمومی شکل می دهند. وجود سیاستمداران 
و رهبران کم اطالع و نازل هم که مدیریت جهان را در دست دارند 
یکی دیگر از عوامل ابتذال فعلی است. فقر رو به تزاید گذاشته و بخش 
عظیمی از دارایی جهان در دست اقلیت ناچیزی است. حدود ۴ میلیارد 
نفر از جمعیت جهان به توالت بهداشتی دسترسی ندارند، آن وقت در 
کشور چین شراب هایی به قیمت هر بطری بیش از صدمیلیون تومان به 
فروش می رسد. رفتارِ رهبران دو قدرت بزرگ را هم در مواجهه با کرونا 
دیدیم که رئیس جمهور چین تا مّدت ها آن را پنهان کرد و رئیس جمهور 
امریکا هم آن را درحّد سرماخوردگی دانست، دو روی سکه بالهت! 
صدای دبیرکل سازمان ملل هم درآمد که با خودخواهی رهبران جهان 

امیدی به غلبه بر کرونا نیست.
تأثیر سلبریتی ها به گونه ای شده که مثاًل یک ناشر معتبر دانشگاهِی جهان با 
ارائه خالصه ای از یک کتاب از آن ها می خواهد با خواندن آن بر کتابی که 
هیچ اطالعی از مضمون آن ندارند مقدمه بنویسند تا فروش کتاب باال برود!
اکثریت مردم حوصله خواندن، نوشتن و حتی حرف زدن ندارند و مقداری 
عالئم ردوبدل می کنند! سعدی گفته بود »آن که ناگاه کسی گشت به چیزی 
نرسید« اما ویژگی جهان امروز این است که بسیاری مشاهیر به مدد 
زمینه های پیش گفته یک شبه چیزی می شوند! و باز همین سعدی گفته بود 
»ُملک از خردمندان جمال گیرد« ولی امروز امالک از ِسلبریتی ها قوام 
می گیرد! تصور نمی کنم بتوان منکر شد که برخی مشخصه هایی که به آن ها 
اشاره شد در فاجعه کنونی کرونا بی تأثیر باشد. و از همه تأسف آورتر این که 
در چنین وضعیتی تولید ماسک های شیک و گران قیمت آغاز شده است، 
به قول مولوی »حیرتم از چشم بندی خدا« که اشرف مخلوقات در این 

فاجعه هم دست از خودفروشی و به نمایش گذاردن خود برنمی دارد. 

کرونا، مجازات انسان خودبین
یادداشت

کرونا  اوج گیری  با  همزمان 
پی درپی  رکوردزنی های  و 
و  مبتالیان  میزان  روزانه  و 
تلفات بیماری،محدودیت های 
ملی  ستاد  سوی  از  جدیدی 
مقابله با کرونا و ستادهای استانی ابالغ شده است. 
البته در روزهای گذشته با توجه به وضعیت 
تهران احتمال تعطیلی پایتخت هم قوت گرفت 
ستاد  یا  ملی  ستاد  جلسات  در  بود  قرار  و 
مقابله با کرونای استان تهران به این موضوع 
مرکز   25 نام  دیگر،  از سوی  شود.  پرداخته 
و  اجتماعی  امنیتی،  کمیته  سوی  از  استان 
اعالم شد  کرونا  مدیریت  ملی  ستاد  انتظامی 
که ورود و خروج پالک های غیربومی به آنها 

ممنوع اعالم شده است. 
می توان  اخیر  هفته های  روند  بر  مروری  با 
کشور  در  کرونا  بحران  وضعیت  که  فهمید 
از حالت قرمز به فوق حاد جهش پیدا کرده 
در  باید  کند  پیدا  ادامه  روند  این  با  اگر  و 
روزها و هفته های آتی شاهد فجایع بزر گ تری 

باشیم.  هم 
عضو  و  اپیدمویولوژیست  یونسیان،  مسعود 
هیات  علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم 
از  این گفته،  تأیید  ما ضمن  با  در گفت وگو 
تأثیر محدودیت های کوتاه مدت و دالیل باال 
رفتن میزان تلفات گفته و در پایان راهکاری 
برای برون رفت از وضعیت موجود ارائه داده 
در  را  این گفت وگو  متن  ادامه  در  است که 

می خوانید. پاسخ  و  پرسش  بسته های 

مرگ ومیر  بودن  باال  اصلی  دلیل   :
کرونا در ایران چیست؟ 

است.  بوده  تأثیرگذار  بخش  این  در  ۳عامل 
نخست اینکه حتی با فرض کامل و بی عیب و 
بیماران  نقص بودن سرویس و خدماتی که به 
باز هم بدیهی است که هرچقدر  داده می شود 
تعداد بیماران و ورودی به بیمارستان ها باالتر 
افزایش  می کنند  فوت  که  بیمارانی  تعداد  برود 
خواهد یافت پس باال بودن تعداد مبتالیان دلیل 
در   ۱۹ کووید-  تلفات  میزان  افزایش  نخست 
رغم  به  کنید  فرض  مثال  برای  است.  کشور 
بیماران  درصد  یک  پزشکی  مراقبت های  تمام 
فوت کنند. بدیهی و منطقی است که اگر ۱۰۰ 
و  کرد  خواهد  فوت  نفر  یک  شوند،  مبتال  نفر 
فوت  آنها  از  نفر  شوند۱۰  مبتال  نفر  هزار  اگر 
شوند  مبتال  نفر  هزار   ۱۰ اگر  و  کرد  خواهند 
دست  از  را  جان خود  تعداد  این  از  نفر   ۱۰۰
خواهند داد. پس دلیل نخست و یکی از دالیل 
اصلی باال بودن تعداد موارد مرگ ومیر در ایران 
و  باالست  بسیار  مبتالیان  تعداد  که  است  این 
ما همه مبتالیان را نمی توانیم شناسایی کنیم و 
و  بیمارستان ها  به  که  را  آنها  از  درصدی  تنها 
مراکز تشخیصی مراجعه می کنند و امکان انجام 
تست از آنها را داریم شناسایی می کنیم )تازه با 
باشد  ۱۰۰درصد  اینکه حساسیت تست  فرض 

که در هیچ کجای دنیا چنین نیست(. 
دلیل دوم این است که به ظاهر نسبت بیشتری 
از افرادی که ما تشخیص می دهیم )در مقایسه 
بخواهیم  اگر  می کنند.  فوت  متوسط جهانی(  با 
دقیق تر بگوییم حدود 2.۵ درصد از کل افرادی 
آمار  کرونا شده اند، طبق  به  مبتال  در جهان  که 
فوت  بهداشت،  جهانی  سازمان  اخیر  روزهای 
این آمار در کشور ما به ظاهر بیش  کرده اند و 
درصد   ۵.6 یعنی حدود  فوق؛  مقدار  2برابر  از 
آن  ظاهری  اختالف  این  علت  مهم ترین  است. 
می رود  باال  مبتال  افراد  تعداد  وقتی  که  است 
می توانند  را  شدیدتر  موارد  فقط  بیمارستان ها 
که  هستند  همان هایی  افراد  این  و  کنند  بستری 
احتمال مرگ آنها بیشتر است. برای مثال تصور 
کنید هزار نفر به بیماری کرونا مبتال شده اند و 
بیماری 2۰۰ نفر از این افراد شدید است و 2۰ 
نفر از آنهایی که بیماری شدید دارند درنهایت 
فوت می کنند درحالی که فردی از بیماران مبتال 
به بیماری خفیف فوت نخواهد کرد. حال اگر 
هر هزار نفر بستری شوند، 2 درصد )2۰ نفر از 

هزار بیمار( فوت می کنند ولی اگر فقط 2۰۰ نفری 
که بیماری شدید دارند را بستری کنیم، 2۰ نفر 
از 2۰۰ نفر بستری شده؛ یعنی ۱۰ درصد فوت 
خواهند کرد که ناشی از عدم بستری و شمارش 
موارد خفیف خواهد بود بنابراین طبق دلیل دوم 
کشندگی بیماری در کشور ما باالتر نیست اما به 
دلیل اینکه موارد بدحال تر را تشخیص می دهیم 
و بستری می کنیم طبیعی است که درصد بیشتری 
از موارد بدحال تر فوت کنند و مرگ ومیر به طور 

کاذب باال نشان داده  شود. 
واقعی  افزایش  به  است  ممکن  که  سوم  دلیل 
کشندگی بیماری در کشور منجر شود این است 
که وقتی تعداد بیماران جدید باال می رود ممکن 
است با کمبود تجهیزات و امکانات مواجه شویم. 
درمان  کادر  کمبود  با  است  ممکن  مثال  برای 
مجرب اعم از پزشکان و پرستاران آی سی یو، 
اکسیژن یا حتی با کمبود دستگاه ونتیالتور در 
افزایش  یا  شویم  مواجه  بیمارستان ها  برخی 
تعداد بیماران به فرسودگی و خستگی کارکنان 
منجر  می تواند  عوامل  این  همه  که  شود  منجر 
درنتیجه  و  درمانی  خدمات  کیفیت  کاهش  به 
افزایش واقعی نسبت بیمارانی که فوت می کنند، 
باال  در  فوق الذکر  موارد  همه  ازاین رو،  شود. 

هستند. مؤثر  تلفات  میزان  رفتن 

در  کوتاه مدت  تعطیلی های  نقش   :
است؟  بیماری چقدر  کنترل 

کوتاه مدت  محدودیت های  و  تعطیلی ها  نقش 
باید  نیست که  تردیدی  انکار است و  غیرقابل 
به این سمت حرکت کنیم اما آنچه در این بین 

چراکه  محدودیت هاست  این  شکل  است  مهم 
اعمال محدودیت ها و تعطیلی فعالیت ها حداقل 
داشته  ادامه  ۴هفته  تا  احتماال  و  هفته  دو  باید 
باشد تا بتوان زنجیره انتقال را شکست اما طی 
است  بهتر  همگانی  تعطیلی  به جای  مدت  این 
و  تعیین شده   قبل  از  که  برویم  مشاغلی  سراغ 
ویروس  انتشار  و  انتقال  در  را  نقش  بیشترین 

دارند و آنها را محدود کنیم. 
موفقیت  تضمین  برای  که  دارد  ضرورت  البته 
این قبیل اقدامات، از صاحبان این مشاغل هم 
حمایت شود زیرا از عدالت دور است که برخی 
باشند و  داشته  فعالیت  اجازه  و  امکان  مشاغل 
برخی صرفًا و بدون اینکه خود آنها هیچ نقشی 
صرف  به  و  باشند   داشته  بیماری  انتشار  در 
متضرر  دارد،  خاصی  ویژگی  شغلشان  اینکه 
محدودیت ها  و  تعطیلی ها  نقش  بنابراین  شوند 
اهمیت و  تردیدی در  بسیار چشمگیر است و 
سمت  به  باید  و  ندارد  وجود  آنها  اثرگذاری 
این  در  حداقل  هم  آن  برویم،  پیش  آن  انجام 

انتشار ویروس و بحران.  مرحله از 
که  است  ضروری  نکته  این  به  توجه   *
و  باشد  کوتاه مدت  باید  محدودیت های شدید 
به نظر می رسد نیازی به تعطیلی های بلندمدت 
و طوالنی )در حد چند ماه( وجود نداشته باشد.

: راهکار برون رفت وضعیت فعلی و 
کاهش میزان بیماری و تلفات کدام است؟ 

بستن  فوق  حالت   ۳ هر  از  برون رفت  راهکار 
است  بیماری  به  ابتال  سرمنشاء  و  سرچشمه 
 ۳ هر  جلوی  مبتالیان،  تعداد  کردن  کم  با  تا 
مشکل مذکور در باال را بگیریم. برای این کار 
هم الزم است با اعمال محدودیت های موقت 
فیزیکی  فاصله  حفظ  از  اعم  اقدامات  سایر  و 
و عدم حضور در اجتماع و  فضاهای بسته و 
عدم لمس چشم و صورت و شستن دست و 
قطع  را  انتقال  زنجیره  و...  ماسک  از  استفاده 
کرده و تعداد مواردی که طی یک تا دو هفته 
آینده قرار است مراجعه کنند را کاهش دهیم. 
است  الزم  هم  منظور  این  برای  است  بدیهی 
مدتی )بین 2 تا ۴هفته( محدودیت های شدیدتری 
ابتال  اعمال شود تا به این ترتیب تعداد موارد 
کمتر  شود و بیمارستان ها و کادر درمان بتوانند 
استراحت کنند و کارکنان خود را بازیابی کرده 
بیماران  تخت ها،  از  بخشی  شدن  خالی  با  و 
خفیف تر را هم بستری کنند. البته این بستری نه 
به دلیل نیاز این افراد به خدمات و مراقبت های 
پزشکی، بلکه به این دلیل است که بتوانیم آنها 

را از جامعه و خانواده جدا کنیم تا دیگران را 
آلوده نکنند و زنجیره انتقال ویروس در جامعه 

بین اعضای خانواده شکسته شود. و 

کامل  به صورت  محدودیت ها  چرا   :
نمی شود؟  اجرا 

همان طور که ابتدا گفته شد، این محدودیت ها 
در کوتاه مدت کفایت می کند، مشروط بر اینکه 
حمایت از مشاغلی که آسیب می بینند هم انجام  
یا  فردی  اگر  که  معنا  این  به  حمایت  گیرد. 
یا  باشگاه  یا  رستوران  یک  صاحب  گروهی 
مجموعه فرهنگی هستند و قرار است مجموعه 
که  باشیم  هم  این  فکر  باید  شود،  تعطیل  آنها 
اجاره ای  و  بگیرند  حقوق  باید  آنها  کارمندان 
باید  بنابراین  شود  تأمین  باید  هم  می دهند  که 
عمومی  منابع  تأمین  محل  از  آنها  هزینه های 
تأمین شود  توسط دولت )حاکمیت(  جامعه و 
چراکه کل جامعه از این تعطیلی سود خواهند 
این  هزینه های  تأمین  باید  دولت  بنابراین  برد. 
گروه ها را در اولویت قرار دهد و با جابجا کردن 
فعالیت ها  از  برخی  انداختن  تأخیر  به  و  منابع 
عملیات  می توان  که  عمرانی  پروژه های  مانند 
سمت  به  را  منابع  انداخت،  تأخیر  به  را  آنها 
تأمین هزینه های مشاغلی از این نوع سوق دهد. 
این  نیفتد ممکن است صاحبان  اتفاق  این  اگر 
مشاغل به دلیل اینکه چیزی برای از دست دادن 
محدودیت ها  برابر  در  کاملی  تمکین  ندارند، 
اصلی  راه  می رسد  نظر  به  پس  باشند  نداشته 
برای اینکه بخواهیم محدودیت ها را اثربخش تر 
کنیم این است که از این نوع مشاغل حمایت 
آنها  هزینه های  همه  نیست  الزم  البته  شود. 
بخشی  تأمین  با  بلکه  شود،  پرداخت  و  تأمین 
از هزینه ها و حمایت نسبی و نه به شکل وام 
بالعوض،  کمک  طریق  به  بلکه  تسهیالت،  و 
برای مدتی که فعالیت ها تعطیل می شود، احتمال 
موفقیت به شدت افزایش خواهد یافت بنابراین 
بدیهی است بعد از این حمایت نسبی اگر فردی 
محدودیت ها را رعایت نکرد می توان برخورد 

جدی با او کرد. 
علت پیشنهاد محدود کردن مشاغلی که بیشترین 
تأثیر را در انتشار بیماری دارند و حمایت کردن 
از آنها و افرادی که در این محدودیت ها و به 
است  این  نیز  می بینند  آسیب  تعطیلی ها  واسطه 
که به جای اینکه کل افراد جامعه از نظر اقتصادی 
تأمین آسیب  به  ببینند )و دولت موظف  آسیب 
اقتصادی همه آنها باشد( کافی است فقط فعالیت ها 

و مشاغل بسیار تأثیرگذار محدود شوند.

گفت وگوی سالمت با مسعود یونسیان اپیدمیولوژیست  درباره تأثیر محدودیت های کرونایی

راهکار برون رفت از وضعیت فعلی کدام است؟ 

نقش تعطیلی ها و 
محدودیت های کوتاه مدت 

غیرقابل انکار است و تردیدی 
نیست که باید به این سمت 
حرکت کنیم اما آنچه در این 

بین مهم است شکل این محدودیت هاست 
چراکه اعمال محدودیت ها و تعطیلی فعالیت ها 
حداقل باید دو هفته و احتماال تا ۴هفته ادامه 

داشته باشد تا بتوان زنجیره انتقال را شکست 
اما طی این مدت به جای تعطیلی همگانی بهتر 
است سراغ مشاغلی برویم که از قبل تعیین 
شده  و بیشترین نقش را در انتقال و انتشار 

ویروس دارند و آنها را محدود کنیم
- مسعود یونسیان، اپیدمیولوژیست 
عضو هیات  علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 علی 
ابراهیمی  فرخ 

امیرفریار
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تغییرات  اوقات  گاهی 
روحی  وضعیت  فصلی، 
اضطراب  به  مبتال  بیماران 
و سایر اختالالت روانی را 
تاثیر فقط بر  این  با این حال،  بدتر می کند. 
را  دیگران  بلکه  نیست  افرادی  چنین  روی 
هم درگیر می کند. برداشتن گام های اساسی 
برای کنترل استرس و اضطراب با تغییر فصل 

ضروری است. 
اضطراب پاییز نوعی افزایش ساالنه اضطراب 
است که برخی از افراد در ماه پاییز آن را تجربه 
می کنند. کارشناسان می گویند برخی از دالیل 
این اضطراب ممکن است به خاطر شروع یک 
سال تحصیلی جدید، فشار روانی در فصل 
تعطیالت یا نرسیدن به اهداف مطلوب و لذت 

بردن از تابستان باشد. 
تغییرات آب و هوایی و مشکالت ناشی از 
با اضطراب و  مرتبط  باعث واکنش های  آن 
می شود.  روانی  بهداشت  مزمن  اختالالت 
و  از طغیان رودخانه ها  ترس  مثال:  به طور 
سطح  افزایش  با  مدت  طوالنی  خشکسالی 
اضطراب، افسردگی و اختالالت استرس پس 
از سانحه همراه است. همزمان با کم شدن 
آفتاب تابستان و روزهای طوالنی و شروع 
فصل پاییز، برخی از افراد احساس اضطراب 
می کنند. با تغییر در رژیم غذایی، ورزش روزانه 
و قرار گرفتن بیشتر در معرض نور خورشید، 
افراد مضطرب می توانند اثر اضطراب پاییز را 

به حداقل برسانند. 
دکتر کلر موریسون، مشاور پزشکی می گوید: 
»اضطراب پاییز نوعی از احساسات است که 
دچار  پاییز  ماه های  در  مردم  می شود  باعث 
اضطراب شده و از روحیه پایین رنج ببرند. 
بیرونی  عامل  اضطراب ها،  سایر  برخالف 
حالت  این  ساالنه  و  ندارد  وجود  آشکاری 
عود می کند. بسیاری از مردم نمی دانند که 
اضطراب شایع در پاییز چیست و ممکن است 
قادر به تشخیص آن نباشند. با این حال، اگر 

هر سال این حالت در شما به وجود می آید، 
اضطراب پاییز است و می توان برای جلوگیری 

از آن اقدام کرد. 
می توان به موارد زیر به عنوان عالئم اضطراب 

پاییز اشاره کرد:
 روحیه کم و افسردگی

 اضطراب و نگرانی بیش از حد
 تحریک پذیری

 بی حالی، خواب آلودگی و خستگی
 از دست دادن عالقه به فعالیت های روزمره

نور  کاهش  پاییز  اضطراب  دالیل  از  یکی 
پایین آمدن سطح  باعث  خورشید است که 
بر  مهم  هورمون  این  می شود.  سروتونین 
خلق وخو، اشتها و الگوی خواب تاثیر می گذارد. 
فرد  مالتونین  هورمون  افزایش  با  همچنین 
احساس خواب آلودگی و افسردگی می کند. 
کمبود ویتامین D یکی دیگر از تاثیرات کمبود 

نور خورشید است. 
گیرنده های ویتامین D  در مناطقی از مغز مرتبط 
با افسردگی قرار دارند. اساسًا، عدم قرار گرفتن 

در معرض نور خورشید در ماه های پاییز و 
زمستان می تواند در عملکرد انتقال دهنده های 
عصبی مربوط به اضطراب و افسردگی در بدن 
این  بنابراین کمبود  ایجاد کند.  شما اختالل 

ویتامین با افسردگی مرتبط است. 

اضطراب پاییز چه مشکالتی را به 
وجود می آورد؟

ایجاد  باعث  می تواند  فصل  در  تغییرات 
با  تغییراتی در خلق وخو و اضطراب شود، 

این حال، اضطراب پاییز یک بیماری شناخته 
شده نیست. 

ما معموالً در مورد اس ای دی یا همان اختالل 
عاطفی فصلی صحبت می کنیم. روزها کوتاه تر، 
شب ها طوالنی تر، هوا سردتر می شود. ممکن 
مدرسه  به  بازگشت  از  اضطراب  این  است 
موفقیت  و  تحصیلی  موفقیت  برای  فشار  و 
اجتماعی ناشی شود. اضطراب پاییز می تواند 

عامل ابتال به اس ای دی باشد. 
در  تغییر  نوع  یا هر  با جابجایی  که  افرادی 

می کنند،  نرم  پنجه  و  دست  زندگی  شرایط 
مدرسه،  به  بازگشت  برنامه  در  تغییر  مانند 
ممکن است دچار اضطراب بشوند زیرا اکنون 
مجبور هستند زودتر از گذشته از خواب بیدار 
خواهند  کمتری  خواب  نتیجه  در  و  بشوند 
اضطراب  باعث  می تواند  کم خوابی  داشت. 
شود. با این حال، بسیاری از مبتالیان به اختالل 
وسواس فکری و اختالالت اضطرابی، هنگام 
بازگشت به مدرسه یا کار، احساس بهتری را 

تجربه می کنند. 
)وسواس  اواس دی  اختالل  دلیل  همین  به 
فکری( و اضطراب در پاییز خودشان را بیشتر 
نشان می دهند. اگر کسی در طول تابستان بیکار 
باشد، مشتاق بازگشت به مدرسه است زیرا 
حاال برای تمرکز دلیلی دارد و این دالیل به او 
کمک می کند تا افکار، نگرانی ها و پرخوریهای 

عصبی خود را کاهش دهد. 
توضیح دیگر برای احساسات منفی در طول 
پاییز »واکنش ساالنه« است. به عنوان مثال، 
ورود به ماه های خنک تر و دریافت کمتر نور 
یادآوری می کند که زمستان  ما  به  خورشید 
سخت خواهد گذشت. این پدیدهای است 
که معموالً با نزدیک شدن به سالگرد وقایع 
یا  از عزیزان  خاصی مانند زمان فوت یکی 
اما گاهی  یا دعوا رخ می دهد،  حمله کردن 
در  که  است  احساسی  یادآور  فقط  اوقات 
زمان سالگرد در ما به وجود می آید. گاها ما 
از دلیل این احساس اضطراب یا افسردگی 

بی اطالع هستیم. 
ممکن است با پایان یافتن تابستان به خاطر 
نشده اید،  آنها  انجام  به  موفق  که  کارهایی 
تابستان  اگر  کنید. همچنین  تاسف  احساس 
بسیار خوبی را گذرانده اید، ممکن است به 
خاطر تمام شدن این خوشگذرانی ها باز هم 
افسوس بخورید. اتمام قریب الوقوع تعطیالت 

اغلب منبع استرس هستند.
/https://www. healthline. com :منابع
www. backwoodsmama. com

شروع فصل سرد سال و اضطراب و نگرانی

آیاهوابرسالمتروانتاثیرمیگذارد؟
 ترجمه: 

هدا صادقیان 
حقیقی

  راهکارهایی برای  کاهش اضطراب
1. بیشتر جلوی نور آفتاب باشید

وقت بیشتری را در فضای باز سپری کنید تا از نور خورشید نهایت 
استفاده را برده باشید. پیشنهاد می شود برای گرفتن آفتاب صبح زود 
بیدار شوید. در صورت لزوم، زودتر به رختخواب بروید تا با خستگی و 
خواب آلودگی در روز مقابله کنید. نوردرمانی یکی از بهترین و موثرترین 
روش های درمانی برای افراد مبتال به اس ای دی بوده و همچنین برای 
بسیاری از ما نیز مفید است. به منظور نوردرمانی باید 30 تا 45 دقیقه را 
درمقابل نور مستقیم خورشید، آفتاب بگیرید اما اگر 30 دقیقه نشستن در 
برابر نور بیش از حد وقت گیر باشد، می توانید از نوردرمانی مصنوعی که 

در حقیقت شبیه سازی نور خورشید می باشد هم استفاده کنید. 

2. هر روز ورزش کنید 
عامل دیگری که بر افسردگی در فصل های سرد اثر می گذارد، تغییرات 
رفتاری است، زیرا با سردتر شدن هوا، زمان کمتری را در فضای باز 
می گذرانیم و کمتر ورزش می کنیم. مطالعات نشان می دهند که پس از 
انجام ورزش خلق وخو بهبود می یابد. حداقل 30 دقیقه در روز ورزش 
کنید. ورزش را به روش های مختلف )تفریح در فضای باز، ورزش 
در محیط داخلی، ورزش های انفرادی، ورزش های گروهی( در هفته 
انجام بدهید. اگر بیرون رفتن امکان پذیر نیست، در خانه ورزش کنید. 
هوای گرم تابستان فروکش می کند، پاییز زمان خوبی برای لذت بردن 
از فضای باز است، بنابراین با پیاده روی طوالنی یا دوچرخه سواری از 
آن نهایت استفاده را ببرید. همچنین می توانید یک ورزش جدید را 
شروع کنید و به سالن بدنسازی بروید. در کل ورزش برای کاهش 
اختالالت بهداشت روان مهم است. ورزش منظم برای زندگی سالم 
واجب است، اگر با بیماری اس ای دی)اختالل عاطفی فصلی( دست 
و پنجه نرم می کنید، باید حتی بیشتر ورزش کنید زیرا نه تنها به کاهش 
استرس و عصبانیت کمک می کند بلکه می تواند به برخی از عالئم 

ناخوشایند اس ای دی مانند افزایش وزن و انزوا کمک کند. 

3. رژیم خود را تغییر دهید
پاییز زمان بسیار خوبی است تا در مورد رژیم غذاییتان بیشتر فکر کنید. 
این فصل زمان مناسبی برای تهیه سوپ های فصلی و غذاهای گرم مورد 

عالقه شماست که در طول تابستان کمتر میل می کنید. 

4. کار جدیدی را شروع کنید
از آنجا که پاییز زمان شروع تازه، اصطالحات جدید و فصل جدیدی 
است، آن را به عنوان زمان تفریح، مرتب کردن خانه، سر وسامان دادن 
به باغچه و سازماندهی مجدد در نظر بگیرید. برای این موضوع، یک 
طرح نو، سرگرمی یا کالس جدیدی را که همیشه به شرکت در آن 

عالقه مند بوده اید، در نظر بگیرد. 

5. چشم انداز خود را تغییر بدهید 
به جای اینکه پاییز را با تجارب منفی گره بزنید، سعی کنید با تغییر 
دید خود، مجددا به آن نگاه کنید. انسان ها بیشتر بر روی از دست دادن 
تمرکز می کنند مانند کمبود نور خورشید و اینکه نمی توانند وقت 
بیشتری را بیرون از منزل سپری کنند، بنابراین به این موضوع فکر کنید 
که در داخل منزل چه کارهایی را می توانید انجام بدهید. به جای فکر 
کردن به موضوعاتی مانند اینکه هوا سرد است و من درمنزل زندانی 
می شوم، سعی کنید داخل منزل را به عنوان مکانی دنج درنظر بگیرید. 
یکی از راه های انجام این کار تغییر محیط خانه با استفاده از یک پتو 
راحت وگرم یا بالش های رنگی است که از رنگ های پاییزی الهام گرفته 
باشند. بنابراین شما طرز فکر و محیطی را که باعث دلتنگیتان می شود، 

به روشی خاص تغییر می دهید. 

6. از متخصص کمک بگیرید
اگر بیش از حد احساس خستگی می کنید، باید به پزشک مراجعه کنید. 
نباید آنقدر تعلل کنید تا اوضاع روحی شما بدتر بشود. اگر احساس 
اضطراب و افسردگی می کنید، سریعاً برای بهبود روحیه خود دست 

به کار شوید. 

7. کمک بگیرید
اگر عالئم اختالل عاطفی فصلی )یا هر نوع بیماری روان( را تجربه 
می کنید، بدانید که هرگز تنها نیستید. بسیار مهم است که در مورد 
احساساتتان صحبت کنید و حتما به پزشک مراجعه کنید و به خاطر 
بسپارید: شما شایسته دریافت کمک هستید. از بیان مشکل روحی 
پیش آمده و صحبت کردن با خانواده و دوستان خود نه بترسید و نه 

خجالت بکشید. 

8. به دل طبیعت بروید
گذراندن وقت در طبیعت می تواند باعث افزایش فعالیت بدنی، کاهش 

اضطراب، تقویت خالقیت و بهبود رضایت از زندگی بشود. 
بیماری اس ای دی اغلب در فصل هایی فعال می شود که امکان رفتن به 

دل طبیعت کمتر است. روزها به طور قابل توجهی کوتاه تر 
و بسیار سردتر می شوند. اگر ساکن شهرهای 

صنعتی هستید، گذراندن وقت در طبیعت 
می تواند چالش برانگیزتر باشد. جالب 

توجه است که زندگی در شهر باعث 
افزایش خطر ابتال به بیماری روان 

از جمله اختالل عاطفی فصلی 
می شود، بنابراین برای افرادی 
هستند،  شهر  ساکن  که 
دل  در  وقت  گذراندن 
طبیعت از اهمیت بیشتری 

برخوردار است. 
نوعی فعالیت در فضای باز را 
انتخاب کنید تا در فصل های 

سرد از آن لذت ببرید مانند 
در  برف بازی  یا  پیاده روی 

زمستان. با فرزندانتان از منزل بیرون 
بروید و همراه هم تفریح کنید. آدم 

برفی بسازید، روی برف ها سر بخورید و... یا یک چالش خانوادگی 
در فضای باز را تدارک ببینید مانند قایم باشک. به تماشای غروب 
آفتاب بنشینید. سعی کنید آفتاب را در تمام ماه های پاییز و زمستان 
تماشا کنید. هنگام طلوع خورشید در اطراف منزل پیاده روی کنید. به 
گروه های تفریحی بپیوندید )گروه های محلی پیاده روی، باشگاه های 

طبیعت گردی و گروه های ورزش زمستانی(. 

9. درمان رفتارشناختی انجام بدهید
درمان رفتارشناختی احتماالً یکی از بهترین کارهایی است که برای 
سالمت روان خود باید انجام بدهید. سی بی تی تاثیر بسیار مثبتی در 

زندگی شما خواهد داشت. 
سی بی تی اساساً نوعی درمان است که به افراد کمک می کند طرز 
فکرشان را درباره مسائلی تغییر بدهند. چنین روشی 
برای افراد مبتال به اس ای دی می تواند به معنای 
به چالش کشیدن افکار منفی در مورد 
زمستان و تاریکی باشد. مطالعات نشان 
داده اند که این نوع درمان به همان 
اندازه نوردرمانی برای اختالل 
عاطفی فصلی کارآیی دارد. 
برای  می تواند  سی بی تی 
مبارزه با اس ای دی روش 
خیلی موثری باشد. تجربه 
جدیدی را امتحان کنید. 
یادگیری  برای  هیجان 
ورزش و مالقات با افراد 
برای  عالی  راهی  جدید 
است.  اس ای دی  با  مبارزه 
با شریک زندگی، دوستان و 
مهمتر از همه فرزندانتان به فعالیت 

و تفریح بپردازید.
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سالمت: به گزارش سازمان 
محیط زیست استان تهران 
در اوایل فروردین ماه سال 
جاری، با شیوع کرونا میزان 
پسماند تولیدشده روزانه در بیمارستان های 
شهر تهران اوایل اسفند ۹۸، به ۸۰ تن و اواخر 

اسفند ماه به ۹۰ تن رسید.
میزان پسماند تولیدشده در بیمارستان های 
سایر شهرهای استان تهران اوایل اسفند ماه 
و قبل از آن ۱۱ تن در روز و در فروردین 
ماه با ۱۰ تن افزایش بین ۱۱ تا ۲۰ تن در 

روز افزایش یافت.

پسماندهای  مشکل  کرونا،  شیوع  از  پس 
بیمارستانی حادتر از قبل شده است. ویروس 
مدتی طوالنی روی سطوح می ماند و نیز قدرت 
امحای  دلیل  همین  به  دارد.  باالیی  سرایت 
پسماندهای بیمارستانی اهمیت خاص خود 

را پیدا کرده است.
دستکش های  و  ماسک ها  دیگر،  سوی  از 
رهاشده در معابر به منظره ای تکراری تبدیل 
شده است. بسیاری از مردمی که از ماسک یا 

دستکش استفاده می کنند، نمی دانند باید 
آن را در سطل های دربسته بیندازند. 

به این ترتیب با وجود اینکه استفاده 
از ماسک روشی مطلوب برای 
در امان ماندن از ویروس است، 
رها کردن آن می تواند منجر به 

آلودگی بیشتر شود.

مدیریت پسماندهای 
بیمارستانی چالشی برای نظام 

درمان است
با وجود روش هاي نوین برای دفع پسماندهاي 
بیمارستاني در بسیاري از مناطق کشور دفع 
این پسماندهاي خطرناك همچنان به روش 
دفن  مي گیرد.  انجام  دفن  طریق  از  و  سنتي 
پسماندهاي بیمارستاني، عالوه بر آلودگي هاي 
خطر  زیرزمیني،  آب هاي  و  زیست محیطي 
گسترش برخي بیماري ها را در پي دارد. دفن 
پسماندهاي بیمارستاني و عفوني به شیوه هاي 
کنوني در کشور مي تواند عواقب و پیامدهاي 
از  استفاده  باشد.  داشته  دنبال  جبران ناپذیري 
دستگاه زباله سوز و حتي پالسماکردن نیز با 
تکنولوژهاي روز جهان فاصله بسیاري دارد و 
الزم است برای امحای پسماندهاي بیمارستاني از 
شیوه هاي نوین و جدید و استاندارد بهره جست.
در حال حاضر در بیشتر کشورهاي دنیا دفن 
پسماندهاي بیمارستاني به روش بي خطر کردن 
این شیوه  انجام مي گیرد و  و استریل کردن 
جایگزین دفع کردن پسماندهاي بیمارستاني 
زباله سوز  دستگاه  و  کردن  پالسما  از طریق 
به  بیمارستاني  شده است. دفن پسماندهاي 
روش کنوني و همچنین استفاده از زباله سوز 
به دلیل آلودگي هایي که همراه دارد، به عنوان 
بحران جدي تلقي مي شود. در زمان حاضر 
پسماندهاي عفوني مراکز بهداشتي- درماني، 
و  آزمایشگاه هاي تشخیص طبي  و  مطب ها 
مراکز درماني از جمله بیمارستان ها با زباله هاي 
شهري امحا مي  شود که بر بهداشت وسالمت 

مردم تاثیرگذار است.
پسماندهاي شهري قابل بازیافت و تبدیل به 
کود و قابل استفاده در سطح شهر است و به 
این علت مخلوط کردن پسماندهاي شهري 
و بیمارستاني تهدیدي است براي بهداشت 
شهروندان و کارکنان بخش خدمات شهري 
شهرداري ها و سازمان هاي مدیریت پسماند 
که با این قبیل پسماندها در تماس هستند. 
کشورهاي پیشرفته و توسعه یافته پیش از این 
از زباله سوز و سپس از طریق پالسما، اقدام به 

امحای پسماندهاي عفوني مي کردند.
 

تعریف پسماند هاي بیمارستاني و پزشكي
 Health- Care پسماندهاي پزشکي یا بهداشتي
Wastes، همه پسماندهاي تولیدشده توسط 
واحدهاي تأمین و حفظ سالمت، موسسات 
تحقیقاتي و آزمایشگاه ها را دربرمي گیرد. به 
عبارت دیگر، به تمام پسماندهاي عفوني و 
زیان آور ناشي از بیمارستان ها، مراکز بهداشتي 
و درماني، آزمایشگاه هاي تشخیص طبي و 

سایر مراکز مشابه گفته مي شود.
بیولوژیکي،  زائدات  عمده  منابع  از 
مراکز  و  آزمایشگاه ها  بیمارستان ها، 
پسماند هاي  هستند.  پزشکي  تحقیقات 
زائدات  حاوي  آنکه  دلیل  به  بیمارستاني 
پاتولوژیکي، مواد زائد رادیواکتیو، زائدات 
دارویي، مواد زائد عفوني، مواد زائد شیمیایي 
و بعضا ظروف مستعمل تحت فشار هستند، 
از منابع عمده زباله هاي خطرناك در شهرها 

مي شوند. محسوب 

تکنولوژي جمع آوري، دفع یا احیاي این مواد در 
مقایسه با پسماند هاي شهري و خانگي تفاوت 
بسیار دارد و باید جداگانه مورد توجه قرار گیرد. 
پسماند هاي بیمارستاني شامل موادي هستند 
که با توجه به نوع کار و وظیفه در هر بخش 
متفاوت است، مثال پسماندهاي بخش عفوني 
یا اتاق عمل با مواد زائد آزمایشگاه یا بخش 
رادیولوژي تفاوت محسوسي دارد و طبق یک 
بررسي، پسماند بخش هاي مختلف بیمارستان ها 

به 7 گروه تقسیم مي شوند:
عموما  بيمارستان:  معمولي  1. پسماند هاي 
شامل پسماند هاي مربوط به بسته بندي مواد و 
دیگر پسماند هاي پرسنل شاغل در بیمارستان 

و خوابگاه هاي آنهاست.
بافت ها،  شامل  پاتولوژيكي:  زباله هاي   .2
پنبه هاي  ارگان ها، قسمت هاي مختلف بدن، 
آغشته به خون و چرك و مواد دفعي بدن مانند 
نمونه هاي مدفوع و ادرار و... جزو این گروه 

از مواد زائد محسوب مي شوند. 
جامدات،  شامل  راديواكتيو:  زائد  مواد   .3
مایعات و گازهاست و در برخي بخش ها و 
بیمارستان ها وجود دارند که  آزمایشگاه هاي 
خصوصیات  داراي  آنها  دفع  و  جمع آوري 

ویژه اي است.
جامدات،  شامل  شيميايي:  زائد  مواد   .4
وفور  به  که  است  زائد  گازهاي  و  مایعات 
بخش هاي  در  دارد.  وجود  بیمارستان ها  در 
تشخیص و آزمایشگاه ها ماحصل نظافت و 
ضدعفوني بیمارستان، وسایل و ابزار تنظیف و 
ضدعفوني به اضافه داروها و وسایل دورریختني 
اتاق عمل بخش دیگري از این فضوالت را 
ممکن  شیمیایي  زائد  مواد  مي دهند.  تشکیل 

است خطرناك باشند.
5. مواد زائد عفوني: این مواد شامل جرم هاي 
بیماری زا در غلظت هاي مختلف هستند که 
مي توانند به سادگي منجربه بیماري شوند. منشاء 
آنها ممکن است پس مانده هاي آزمایشگاهي، 
جراحي و اتوپسي بیماران عفوني باشد. وسایل 
آغشته به جرم هاي عفوني در بیمارستان، شامل 
دستکش، وسایل جراحي، روپوش، لباس هاي 
بلند جراحي، ملحفه و... است. این زباله ها تقریبا 
10درصد کل پسماند هاي بیمارستاني را تشکیل 
مي دهند. از وسایل جراحي سرنگ ها، اره هاي 
جراحي، شیشه هاي شکسته، کاردهاي کوچک 
جراحي و... را مي توان در یک دسته بندي خاص 

منظور کرد.
6. مواد زائد دارويي: شامل داروهاي پس مانده، 
محصوالت جانبي درمان و داروهاي فاسدشده 
یا مواد شیمیایي هستند که تا حدود زیادي در 

زباله هاي بیمارستاني وجود دارد.
ظروفي  فشار:  تحت  مستعمل  ظروف   .7
گازهاي  )آئروُسل(،  افشانه  قوطي هاي  مثل 
کپسوله شده و... که اگر براي از بین بردن آنها 

از دستگاه هاي زباله سوز، استفاده شود 
موجب بروز خطر مي شود زیرا در پاره اي 

از موارد قابلیت انفجار دارند.
پسماندهای  تولید  مراکز  از  بسیاری   
بر  نیایند. عالوه  بیمارستانی شاید به چشم 
بیمارستان ها، آزمایشگاه هاي تشخیص طبي، 
پزشکان،  خصوصی  مطب های  درمانگاه ها، 
و  داروخانه ها  پزشکي،  تحقیقاتي  مراکز 
مهم  مراکز  جزو  هم  سالمندان  خانه های 

تولید زباله های بیمارستانی هستند.
مدیریت پسماندهاي بهداشتي درماني شامل 
کنترل تولید، ذخیره سازي یا نگهداري موقت 
دفع  و  پردازش  و جمع آوري، حمل ونقل، 
و  زائد  مواد  تولید  از  جلوگیري  است. 
مراقبت هاي پس از دفع و تصفیه مقدماتي، 
از ویژگي هاي مدیریت مواد زائد بهداشتي- 
درماني است که به دلیل مخاطره آمیز بودن 
این مواد، در این سیستم هاي مدیریتي مورد 

تاکید قرار گرفته است.
موارد مهم مدیریتي در این سیستم ها عبارتند از:

1. کاهش در مبدأ تولید و جلوگیري از تولید 
بیش از حد پسماند

2. جدا سازي وتفکیک مواد در مبدأ تولید و 
جلوگیري از مخلوط شدن سماندهاي عفوني 

و مخاطره آمیز با سایر پسماندها
3. تصفیه مقدماتي مواد مخاطره آمیز برای کاهش 

یا حذف پتانسیل خطرزایي
4. ذخیره سازي و نگهداري موقت

5. بسته بندي و برچسب گذاري روي بسته ها 
حاوي پسماند )مشخص کردن نوع پسماند، 

تاریخ تولید، محل تولید، وزن پسماند و....(
6. نگهداري، نظافت، شستشو و ضدعفوني    

7. بي خطرسازي به روش غیر سوز 
8. جابجایي

9. حمل ونقل
10. دفع نهایي

در بیمارستان ها و مراکز درماني، طیف گسترده اي 
از پسماند، تولید مي شود. پسماندهاي حاصل از 
قسمت هاي اداري و آشپزخانه از نوع پسماند 
عادي و خانگي است، در حالي که پسماند هاي 
ناشي از اتاق عمل، کامال عفوني و جزو پسماند 
عفوني و خطرناك است. در تمامي بیمارستان ها 
پسماند هاي خانگي تولید مي شود. اجزایي مانند 
کاغذ، مقوا، کارتن، مواد پالستیکي، پسماندهاي 
آشپزخانه، قوطي هاي کمپوت و کنسرو، میوه و 
گل، شیریني و... در پسماندهاي بیمارستان ها 
وجود دارد. این مواد در صورتي که با مواد 
خطرناك و عفوني مخلوط نشوند، بي خطرند 
و مي توان آنها را مانند پسماندهاي خانگي، 
جمع آوري و حمل و دفع کرد. به این مواد، 
»مواد زائد مشابه پسماند خانگي« می گویند. 

اضافه بر موارد فوق الذکر، پسماندهاي خطرناك 
هم در بیمارستان ها، تولید می شود. نوع این 
مواد به نوع فعالیت بیمارستان بستگي دارد. 
براي مثال پسماند تولیدي در بیمارستان عمومي 
در  تولیدي  پسماند  با  با بخش هاي مختلف 
و  زنان  بیمارستان  یا  رواني  بیمارستان هاي 
نوع  این  به  داشت.  خواهد  تفاوت  زایمان 
»پسماندهاي  تولیدي خطرناك،  پسماندهاي 

ویژه بیمارستاني« می گویند. 

طبقه بندي پسماندهاي بیمارستاني
طبقه بندي و جدا سازي پسماند هاي بیمارستاني 

به دالیل زیر الزامي است:
براي  زیست محیطي  و  بهداشتي  بعد  از   
همراهان ،  بیماران،  شاغالن،  سالمت  تأمین 
کنترل  مواد،  تداخل  عدم  مالقات کنندگان، 

بهینه جمع آوري، دفع و تصفیه 
 از بعد اقتصادي و تکنیکي شامل درآمدهاي 
حاصل از فروش موادي که مي توانند بازیافت 
مواد  و  حمل ونقل  در  صرفه جویي  شوند، 
سهولت  شغلي،  انضباط  ضدعفوني کننده، 

بارگیري و دفع
بیمارستاني  زائد  مواد  طبقه بندي  عمده ترین 
که تا به حال بر اساس نظریه سازمان جهانی 
بهداشت، متداول بوده است در 8 گروه به 

شرح زیر خالصه مي شود:
مواد زائد معمولي

این زائدات شبیه زباله هاي خانگي و بیشتر 
مربوط به قسمت هاي اداري بیمارستان هستند. 
از نظر حمل ونقل، مشکل خاصي ندارند و 
جزو مواد زائد خطرناك محسوب نمي شوند. 

مواد زائد پاتولوژيك )بيماری زا(
قسمت هاي  و  با فت ها  شامل  زائدات  این 
عمل  در  که  هستند  بدن  مختلف  اعضای 
نمونه برداري یا کالبدشکافي و جراحي ایجاد 
مي شوند. این زائدات به طور بالقوه اي امکان 
ایجاد بیماري دارند و عامل بیماري زا در آنها 

بسیار زیاد است. 
پسماندهاي راديواكتيو 

جامد،  پسماندهاي  شامل  پسماندها  این 
اکتیو  رادیو  مواد  به  آلوده  گازي  و  مایع 
در  رادیواکتیو  مواد  کاربرد  هستند. 
بعضي  و  پرتودرماني ها  عکس برداري ها، 

است.  معمول  آزمایش ها 
پسماندهاي شيميايي 

از  گوناگوني  اشکال  شامل  پسماندها  این 
پسماندهاي شیمیایي است که به طور مثال 
از آزمایشگاه ها و فعالیت هایي مثل نظافت و 

ضدعفوني حاصل مي شوند. 
این زائدات ممکن است خطرناك باشند. طبق 
موازین بین المللي، خصوصیات سمي بودن، 
خورندگي، قابل اشتعال بودن واکنش دهندگي، 
زائد  مواد  طبقه بندي  باعث  سرطان زایي 
شیمیایي در زمره مواد زائد خطرناك مي شوند. 

مواد شیمیایي غیرخطرناك، موادي هستند که 
خصوصیات فوق را نداشته باشند، مثل قندها، 
آمینواسیدها و بعضي نمک هاي معدني و آلي. 

 پسماندهاي عفوني 
طبق تعریف، پسماندهاي عفوني پسماندهایي 
هستند که قادرند حداقل یک بیماري عفوني 
را منتقل کنند. طبق طبقه بندي سازمان جهانی 
بهداشت وEPA پسماند عفوني، حداقل شامل 
مواد زائد آزمایشگاهي مانند محیط هاي کشت، 
مواد زائد بخش هاي جراحي و کالبدشکافي 
و بخش هاي ایزوله است که بیماران عفوني 
از  که  زائدي  مواد  مي شوند.  بستري  آن  در 
بخش هاي همودیالیز بیماران به دست مي آید 
) مثل فیلترها و لوله ها، حوله هاي یکبار مصرف، 
روپوش ها، پیش بندها و دستکش ها و...( و 
زمره  در  تلقیح شده  حیوانات  زائد  مواد  نیز 

این گروه زائدات قرار دارند. 
طبق نظریه Liber man مواد زائد عفوني در 

12 نوع مشخص طبقه بندي شده اند:
1. پسماند بخش هاي ايزوله

بیماران این بخش به دلیل داشتن بیماري عفوني 
قابل انتقال، از سایر بیماران مجزا شده اند. بدیهي 
  B است از نظر انتقال ویروس ایدز و هپاتیت
مراقبت هاي الزم در دفع زباله هاي خونین و 
مایعات بدن بیماران بستري در بیمارستان ها و 

بخش هاي ایزوله ضرورت کامل دارد. 
ديگر  و  كشت  محيط هاي  پسماند   .2

عفوني عوامل 
طبي ،  تشخیص  آزمایشگاه هاي  از  مواد  این 
آزمایشگاه هاي پاتولوژي و میکروب شناسي و 
تحقیقاتي تولید مي شوند که شامل کشت هاي 
تهیه شده از نمونه هاي دریافت شده از بیماران 
است. نمونه هاي نگهداري شده براي تحقیق 
و زائدات فراورده هاي معین دارویي، قسمت 
دیگري از این مواد زائد عفوني قلمداد مي شوند.

3. فراورده هاي خوني
خون،  بانک هاي  توسط  زائدات  گونه  این 
آزمایشگاه هاي تشخیص طبي، مراکز دیالیز و 
شرکت هاي دارویي تولید مي شوند. این مواد به 
طور بالقوه عفوني هستند و امکان وجود عوامل 
بیماري زا در آنها بسیار زیاد است. این مواد 
ممکن است عالوه بر ویروس ایدز و هپاتیت، 
سایر بیماري هاي قابل انتقال به وسیله خون مثل 
ماالریا سرخجه مادرزادي و... را منتقل کنند. 

و  جراحي  اعمال  از  ناشي  پسماند   .4
كالبدشكافي

پسماند که در جریان عمل جراحي 
و کالبدشکافي به دست مي آید 
همراه با عوامل بیماري زا به 
عنوان مواد زائد عفوني 
مي شوند.  تلقي 
دیدگاه  از 
مراقبت هاي جهاني 
تمام مواد زائدي را که 
در تماس با خون و جریان 
خون هستند باید به عنوان پسماند 

عفوني تلقي کرد. 
5. پسماندهاي آلوده آزمايشگاهي

این گروه از پسماندها، ظروف کشت و 
وسایلي را که براي تهیه محیط کشت و 
انتقال آنها به کار مي رود شامل مي شوند. 
با  بدیهي است پارچه هایي که در تماس 
محیط هاي کشت هستند نیز آلوده اند. در هر 
صورت مواد زائد آزمایشگاهي شامل تمام مواد 
زائدي هستند که در تماس با عوامل بیماري زا 
بوده و ممکن است حاوي کشت ها و نمونه هاي 

آزمایشگاهي آلوده باشند.
6. وسايل آلوده نوك تيز و برنده 

مثل سوزن ها و سرنگ ها، شیشه هاي شکسته، 
چاقوهاي جراحي و نظایر آنها

7. پسماند بخش دياليز
این مواد زائداتي هستند که در اثر تماس با خون 
بیماران همودیالیز به وجود آمده و شامل وسایل، 
ابزار و موادي هستند که به علت مصرف در 

این بخش ایجاد مي شوند. 
8. پسماندهاي آلوده بخش نگهداري حيوانات 
این مواد شامل الشه و قسمت هاي مختلف 
آلوده حیواناتي است که برای انجام آزمایش هاي 
مختلف تحقیقاتي در معرض عوامل بیماري زا 

قرارمي گیرند. 
9. پسماندهاي بيولوژيك و دارويي

مواد  این پسماندها شامل واکسن ها و سایر 
زائدي هستند که در جریان تولید فراورده هاي 
بیولوژیک شرکت هاي دارویي تولید مي شوند. 
این مواد به علت استاندارد نبودن یا گذشتن 
تاریخ مصرف و خروج از رده به بازار، دور 
ریخته مي شوند. بیمارستان ها و مراکز تحقیقاتي، 
بیولوژیک، کلینیک ها، داروخانه ها و... منبع اصلي 
مواد زائد بیولوژیک مخاطره آمیز هستند. از جمله 
خصوصیات مهم مواد زائد بیولوژیک، قدرت 
مسمومیت  وایجاد  عفونت زایي  آلوده سازي، 
براي موجودات زنده است. مواد زائدي که در 
این گروه قرار مي گیرند عبارتند از: بافت هاي 
مثل   آلوده  مواد  جراحي،  از  حاصل  بدخیم 
بیولوژیک به  باند ها و... مواد زائد  سوزن ها، 
عنوان محصول فرعي حاصل از فرآیندهاي 

بیولوژیک یک کارخانه نیز مي تواند باشد. 
10. پسماند غذايي و ساير فراورده هاي آلوده
این مواد زائد شامل مواد غذایي آلوده )پس مانده 
غذایي بیماران عفوني(، داروها و مواد بهداشتي ای 
هستند که آلوده و غیرقابل مصرف تشخیص 

داده شده اند. 
11. لوازم و ابزار آلوده

و  پزشکي  آزمایشگاه هاي  در  که  وسایلي 
عوامل  با  که  تحقیقاتي  و  میکروبیولوژي 
عفوني در تماس بوده و در تولید و آزمایش 
فراورده هاي دارویي، آلوده مي شوند، در این 
گروه قرار مي گیرند. اگر قرار است این وسایل 
ضدعفوني شوند و دوباره مورد استفاده قرار 
گیرند، دقت الزم در خصوص رفع آلودگي از 

آنها ضروري است. 
12. زباله هاي پاتولوژيك

نسوج، اعضا و قسمت هایي از بدن انسان که 
اتاق هاي عمل  و  اتوپسي  بیوپسي،  در عمل 
جراحي برداشته مي شوند، اصطالحا »زباله هاي 
پاتولوژیک« خوانده مي شوند. این زباله ها به 
دلیل امکان وجود عوامل بیماري زا بالقوه، ایجاد 

بیماري مي کنند.

پسماندهایبیمارستانیباشیوعکرونابهمشکلیجدیترازقبلتبدیلشدهاند

مدیریت پسماندهای بیمارستانی، تخصص و بودجه و اراده انجام
 مرجان 
یشایایی 

بسیاری 
از مراکز تولید 

بیمارستانی  پسماندهای 
شاید به چشم نیایند. عالوه بر 

بیمارستان ها، آزمایشگاه هاي تشخیص 
طبي، درمانگاه ها، مطب های خصوصی پزشكان، 

مراکز تحقیقاتي پزشكي، داروخانه ها 
و خانه های سالمندان هم جزو 

مراکز مهم تولید زباله های 
بیمارستانی هستند

موضوع ویژه شماره هفتصدوهفتادودو   هفده آبان نودونه4

طبقه بندي هاي مواد زائد عفوني كه توسط )CDC( مركز كنترل 
بيماري های آمريكا، پيشنهاد شده به شرح زير است:

1. مواد زائد آزمایشگاهي میکروبیولوژي
2. مواد زائد پاتولوژیک

3. نمونه هاي خون و فراوردهاي خوني
4. مواد تیز و برنده

5. مواد زائد بخش هاي ایزوله
طبقه بندي پسماند عفوني که توسط  آژانس حفاظت از محیط 

زیست آمریکا ارائه شده است:
1. مواد زائد بخش هاي ایزوله

2. کشت هاي میکروبي و مواد بیولوژیک مربوط
3. خون و فراورده هاي خوني

4. مواد زائد پاتولوژیک
5. مواد تیز آلوده

6. الشه حیوانات، اعضای بدن و ملحفه هاي آلوده
7. مواد زائد حاصل از جراحي و کالبدشکافي

8. زائدات آزمایشگاهي آلوده
9. زائدات واحد دیالیز

10. مواد تیز استفاده نشده
منابع متعددي تولید مي شوند. به طورکلي  از  زباله هاي عفوني 

90-3 درصد زباله هاي بیمارستاني مي توانند عفوني باشند. 
بر اساس تحقیقات به عمل آمده در سایر کشورها مشخص شده 
معموال 15-10 درصد از زباله هاي بیمارستاني را زباله هاي عفوني 

تشکیل مي دهند.



عکس و مکث

حال آدم ها را بد نکنیم
ما دلمان می خواهد روزهایی  همه 
خوش داشته باشیم. روزهایی آفتابی 
و روشن که در آن هیچ خبر بدی 
دلمان  نرود.  نشانه  را  اعصابمان 
می خواهد اوضاع بر وفق مراد باشد 
و  کرده ایم  گریبان  در  را  سرها  اما 
به جای اینکه قدمی برداریم، فقط 

می خواهیم نبینیم و نشنویم. 
خبر  و  کرده ایم  نابینا  را  خودمان 
نداریم. به قول ناظم حکمت، شاعر 
لهستانی تبار ترک، همه ما نابیناییم، 
آدم های  نوعی.  به  کداممان  هر 
فقط  چون  هستند  نابینا  خسیس 
ولخرج  آدم های  می بینند،  را  طال 
را  امروزشان  چون  هستند  نابینا 
نابینا  کالهبردار  آدم های  می بینند، 
نمی بینند،  را  خدا  چون  هستند 
هستند  نابینا  شرافتمند  آدم های 

چون کالهبردارها را نمی بینند...
البته که کرونا مجال این خود را به آن 
راه زدن و نابینایی خودخواسته را از 
ما گرفته و چنان در تار و پود زندگی 
تنیده شده که هر طرف سر بگردانی 
آن را  بینی . با وجود این، انگار این 
روزها با تمام سختی اش، عالوه بر 
نابینایی، همه ما دچار فراموشی مزمن 
هم شده ایم. یادمان رفته روا نیست 
تا خبری از اوضاع قرمز می شنویم 
رو به آسمان، گالیه را شروع  کنیم. 
همه ما تقصیرکاریم اگر برای خوشی 
خودمان دیگران را از یاد برده ایم. 

یادمان رفته که فقط برای خودمان 
زندگی نمی کنیم و تصمیم نمی گیریم 
و ممکن است کم کاری  و اهمالمان 
امیدهای  و  زندگی  نابودی  باعث 

انسان های دیگر شود. 
تنها  جزیره ای  در  که  رفته  یادمان 
همه  به  نسبت  و  نمی کنیم  زندگی 
روزی  که  رفته  یادمان  مسوولیم. 
باید جواب بدهیم. روزی که برای 

هیچ کس دور نیست.

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 

رابطه بزرگ ترها با کوچک ترها یکی از بحث های 
بسیار مهمی است که در هر جامعه ای وجود دارد به 
خصوص حاال و در جامعه خودمان. این مساله، جدید 
نیست و همیشه وقتی پای صحبت جوانان می نشینیم، 
گله می کنند که پدر و مادرمان ما را درک نمی کنند، 
دنیای آنها با ما فرق دارد و خواست ها و نیازهای ما 

را در نظر نمی گیرند. 
 به طور کلی، می توان گفت علت این نگرش کوچک ترها 
این است که نحوه برخورد و ارتباط برقرار کردن با آنها 
درست نبوده است. کمی حوصله، صبوری، برخورد 
مناسب و آرامش تاثیری شگرف در برقراری رابطه 
با جوان ترها دارد. این آرامش نه تنها در رفتار، بلکه 
در گفتار و در لحن بزرگ ترها باید ملموس باشد. هر 
چقدر محیط خانه گرم تر و ارتباط پدر و مادر با هم 
و با فرزندانشان صمیمی تر و گرم تر باشد، احساس 
نزدیکی فرزندان با والدینشان خیلی بیشتر خواهد بود. 
برای برقراری ارتباط بهتر، نباید به حضور، نظرات و 
احساسات جوان ترها بی تفاوت و بی توجه باشیم. چنین 
محیطی در خانواده باید از همان زمان کودکی فرزندان 
ایجاد شود و آنها را همان طور که هستند، بپذیریم و 
برایشان احترام قائل شویم. از همان کودکی می توانیم 
احساس مسوولیت در فرزندمان به وجود بیاوریم، 
به او مسوولیت هایی بدهیم و نشان بدهیم درکش 
می کنیم. در این میان، توجه به برخی نکات می تواند 

کمک کننده باشد:
 یکی از شکایات کوچک ترها از بزرگ ترهایشان، 
پند و اندرز است. آنها از نصیحت شنیدن گریزانند. 
در واقع پند و اندرز فایده ای ندارد. به جای این کار 
باید نشان دهیم که چقدر می توانیم آنها را درک کنیم 

و برایشان احترام خاصی قائل هستیم. 

 توانایی  فرزند را بیشتر مدنظر قرار دهیم و هرگز او 
را با هیچ کس مقایسه نکنیم چون مقایسه می تواند فاصله 
بین جوان را با والدینش بیشتر کند. جوان ترها تحمل و 
حوصله این رفتار را ندارند و نتیجه ای ندارد جز فاصله 
گرفتن بیشتر چون احساس می کنند درک نمی شوند.
 خیلی مهم است که ما با زبان جوان ها با آنها صحبت 
کنیم. نشان دهیم که با وجود تفاوت سنی، سعی داریم 
درکشان  کنیم و هر آنچه اقتضای سنشان است، بفهمیم. 
 اگر کوچک ترها اشتباهی دارند، به زبانی که صرفا جنبه 
انتقادی و طردکننده نداشته باشد، با لحن غیردستوری 
با آنها صحبت کنیم. امر و نهی بیش از حد نتیجه ای 

جز فاصله ندارد. 
 جوان ترها فکر می کنند فقط دوستان صمیمی  و 
هم سن و سالشان آنها را خوب درک می کنند و به 
همین دلیل خیلی وقت ها تاثیرپذیری زیادی از این 
افراد دارند که به نفعشان نیست بنابراین بزرگ ترها 

باید سعی کنند دوست کوچک ترها باشند.
 امروزه بسیاری از جوان ترها در دنیای مجازی به 
دنبال دوست می گردند و فکر می کنند رابطه هایی که 
در این فضا به وجود می آید می تواند برایشان موثر 
و مفید باشد در حالی که خیلی وقت ها نتیجه ای جز 
ایجاد مشکالت خیلی زیاد ندارد. بزرگ ترها باید آنقدر 
به جوان ترها عشق و احترام متقابل بدهند که در چنین 
مسیرهایی پا نگذارند. در عین حال که تصمیم گیری 
جوان را زیر سوال نمی برند، با او در این باره صحبت 
و تبعات احتمالی اقدام و تصمیمش را نشانش دهند.
 در صورت بروز هر مشکلی، مخصوصا وقتی جوان 
احساس مشکل می کند، والدین باید کنارش باشند. 
با او همدردی و همفکری و کمکش کنند. به جای 
تنبیه و طرد، اهمیت جایگاهش را در خانواده نشان 

دهند. در چنین مواقعی، ابراز توجه و عالقه بزگترها 
می تواند بسیار موثر و کمک کننده باشد.

 تفاوت دیدگاه نسل ها را نمی توان نادیده گرفت 
پس نگوییم که وقتی همسن آنها بوده ایم، چه رفتاری 
داشتیم یا پدر و مادرمان با ما چه رفتاری داشته اند. این 

مقایسه درست نیست.
 جوان ترها نیازهایی دارند که مختص سنشان است. 
یادمان باشد آنها بیشتر براساس هیجان ها و احساسات 
فکر و عمل می کنند بنابراین مثل خود ما ممکن است 
اشتباه هایی مرتکب شوند. کوباندن پتک وار اشتباه ها 
بر سرشان  مشکلی را حل نمی کند. در چنین مواقعی 
وظیفه بزرگ ترها صبوری است. باید با بزرگواری کمک 
کنیم جوان اشتباه را بپذیرد. نشان دهیم می تواند روی 
ما حساب کند. رفتارمان به گونه ای باشد که احساس 
کند فاصله سنی باعث نمی شود نتوانیم درکش کنیم 
اما با توجه به تجربه بیشتری که داریم، با دید دیگری 
و با طمأنینه به مساله نگاه می کنیم. بگوییم بهتر است 
او هم بیشتر به مشکل و دالیل ایجاد شده فکر کند.

 کاری کنیم بفهمد پدر و مادر منتقد و مقابل او 
نیستند، دوست و کنارشان هستند. با این کار اعتماد به 
نفسش بیشتر می شود و اگر خود را قبول داشته باشد، 

برداشت  ذهنی اش از بزرگ ترها هم تغییر می کند. 
اثبات دوستی و محبت برای   بزرگ ترها برای 
کوچک ترها وقت بگذارند، با آنها صحبت کنند و 

اگر مساله  ای وجود دارد، آن را مطرح کنند. 
این شیوه ها برای بهبود رابطه نسل ها خیلی مطرح و 
کمک کننده است. تجربه نشان می دهد برای بهبود 
اوضاع، به جای گالیه از والدین و جوانان و مقصر 
دانستن یکی از این دو، باید ارتباط بهتری در خانواده 

به وجود بیاوریم.

چطور با کوچک ترهای خانواده صمیمی شویم؟

حضور ویروس کرونا موجب تغییراتی در شیوه زندگی ما شده است. یکی از 
این تغییرات، برنامه سفرهایمان است. اگر شما هم مثل من از مشتاقان سفر رفتن 
بوده اید، قطعا کمبود لذت سفر را در زندگی تان احساس کرده و دنبال راهکاری 
برای جبران آن هستید. از آنجا که سالمت همه ما، اولین اولویت است و مانند 
یک چرخه، مرتبط با یکدیگر و از طرفی همگی متعهد به شعار در خانه بمانیم و 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی هستیم، الزم است سفر رفتن هر چند کوتاه را 
به آینده موکول کنیم و در عوض با خواندن سفرنامه ها و کتاب های مرتبط با سفر، 
دانش خود را برای سفرهای آتی افزایش دهیم. کتاب »مارک و پلو« به جرأت 
یکی از خواندنی ترین و شیرین ترین سفرنامه هاست. در این کتاب جذاب که اولین 
سفرنامه منصور ضابطیان است، نویسنده مخاطب را با خود به کشورهای  فرانسه، 
اسپانیا، لبنان، هندوستان، ایتالیا، اتریش، ارمنستان، کره جنوبی و ایاالت متحده امریکا 
می برد. این کتاب شامل داستان سفرهایی است که با کمترین امکانات و هزینه ها 
و تنها با رویای جهانگردی انجام  شده  است. از آنجا که نویسنده با شور و امید، 
تجربه های شخصی و واقعی خود را نوشته، کتاب 
بسیار به دل می نشیند. لحن منصور ضابطیان لحن 
یک جهانگرد نیست، او سفرش را جوری با جزئیات 
تعریف می کند که اگر اندکی قوه  تخیل داشته باشید، 
تصور می کنید همراه او در سفر بوده اید. ایشان در 
پیشگفتار کتاب می گوید: »اگر این مجموعه بتواند 
تابوی غیرممکن بودن سفر را در ذهن خواننده ایرانی 
بشکند، من موفقیت بزرگی به دست آورده ام.« 
این کتاب نوشته منصور ضابطیان، توسط نشر 

مثلث در 200 صفحه به چاپ رسیده است.

معرفی کتاب

5فکر مثبت شماره هفتصدوهفتادودو   هفده آبان نودونه

مهارت زندگی مثبت

گفته می شود محیط ما یکی از ۵عاملی است که  
همراه استعداد ژنتیکی، شرایط اجتماعی، شانس و 
شخصیت، به شادی مان کمک می کند. همه ما زمانی 
از هر روز را در خانه هایمان سپری می کنیم. پس 
خانه و محیط پیرامون ما باید فضایی آرامش بخش 
و شاد باشد. اگرچه ممکن است همین حاال از 
فضای خانه خود لذت ببرید، روش های متعدد و 
آسانی وجود دارد که می توانید این شادی و آرامش 

را بهبود ببخشید:
 روز خود را با یک لیوان آب شروع کنید. عادت 
کنید اولین کاری که صبح هنگام بیدار شدن از خواب 
انجام می دهید، نوشیدن یک لیوان آب باشد. آب 
دمای بدن را تنظیم می کند و موجب آرامش و 

شادی جسم و روان می شود.
 تختخواب خود را مرتب کنید. اگر چه این 
کار یکی از چالش های شما از کودکی تا به حال 
بوده، آمارها نشان می دهد 71 درصد از کسانی که 
تختخواب خود را مرتب می کنند، احساس شادی 

بیشتری در طول روز دارند.
 خانه خود را با گل ها و گیاهان پر کنید. گیاهان 

نه تنها هوا را با رایحه های دلنشین پر می کنند، بلکه 
با کاهش سموم موجود در هوا و تصفیه آن، به 
تقویت روحیه و بهبود بهره وری کمک خواهند کرد.
نمایش  کنید.  تزئین  با عکس  را   خانه خود 
عکس هایی از خود و عزیزانتان و افراد و مکان هایی 
که دوست دارید و یادآور خاطرات خوبی هستند، 

می تواند موجب شادی بیشتر در خانه شود. 
 فضای خانه تان را روشن کنید. نور تاثیر زیادی 
بر روحیه، ُخلق، رفتار و حتی سالمت ما دارد. نور 
ضعیف یا نور بیش از حد مصنوعی می تواند باعث 
افسردگی و استرس شود. اطمینان حاصل کنید 
که خانه تان تا حد ممکن نور طبیعی داشته باشد. 
زمان  گذشت  با  ما  همه  کنید.  فنگ شویی   
وسایل  از  انبوهی  با  باشیم  متوجه  اینکه  بدون 
می شویم.  روبرو  استفاده  غیرقابل  لباس های  و 
مطالعات نشان می دهد آشفتگی و تجمع وسایل 
در منزل، موجب ترشح بیشتر هورمون کورتیزول 
و در نتیجه افزایش اضطراب می شود. الزم است 
هر چند وقت یکبار وسایل و لباس های استفاده 

نشده را از منزل خارج کنید. 

 دیوار سپاسگزاری ایجاد کنید. وقت گذاشتن در 
طول روز برای تمرکز بر آنچه که دارید، می تواند 
شادی شما را به طرز چشمگیری افزایش دهد. برای 
اینکه عادت کنید روی این موضوع تمرکز داشته 
باشید، یک دیوار سپاسگزاری در جایی از خانه 
ایجاد کرده و هر روز چند مورد را در آن فهرست 
کنید. دیوار سپاس شما می تواند حتی یک برگ 
کاغذ سفید روی یخچال یا گوشه آینه اتاق باشد. 
 از رنگ ها استفاده کنید. رنگ های به کار رفته 
در خانه می توانند به طور مستقیم بر ُخلق شما تاثیر 
بگذارند. بهتر است براساس روحیه خاصی رنگ 
دیوارها، مبلمان، فرش و وسایل منزل را انتخاب 
کنید. برای احساس انرژی، رنگ زرد؛ برای فضای 
آرام، آبی و برای نشاط از رنگ سبز استفاده کنید. 
 فضای خانه را خوشبو کنید. بویایی حسی است 
که بیشترین ارتباط را با روان ما دارد. سعی کنید خانه 
خود را با رایحه هایی پر کنید که یادآور خاطرات خوب 
هستند. با استفاده از عودهای مختلف، شمع های 

معطر و گل های خوشبو شادی را به خانه بیاورید.
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 ترجمه: سارا حق بین
چگونه شادی را به خانه بیاوریم؟

مارک و پلو

این روزها زندگی بیشتر آدم های دنیا 
سخت تر شده. حتی اگر از نظر مادی 
ابتال  ترس  باشیم،  نداشته  مشکلی 
عزیزان  دادن  دست  از  و  کرونا  به 
نمی گذارد که نفس راحت بکشیم. 
حاال فکر کن حال خانواده زهرا خانم 
جوان که تازگی ها فهمیده به سرطان 
لوزالمعده مبتالست، چطور می تواند 
باشد. آن هم با یک بچه کوچک و بار 
سنگین مشکالت مادی که داشته و 
حاال مخارج درمان اضافه، قوز باالی 

قوز شده است. 
برای زهرا خانم 6 دوره شیمی درمانی 
تجویز شده که ۳جلسه آن را انجام 
به  قادر  دیگر  همسرش  اما  داده 
پرداخت هزینه های درمانش نیست. 
2 میلیون تومان درآمد دارد و هزینه 
همین  دقیقا  هم  زهراخانم  درمان 

مقدار است. 
ساده  چهارتای  تا  دو  دو  یک  با 
نمی شود از خودت نپرسی اگر این 
مبلغ را بدهد، با هزینه های یک بچه 
شیرخوار، اجاره خانه و دیگر مخارج 

زندگی چه کند؟
من و تو می توانیم کاری کنیم سایه 
مادری بر سر فرزندش بماند و غصه 

و سختی کمتر را تحمل کند. 
کافی است به هر اندازه که می توانید، 
وجه نقد را به کارت بانک پارسیان با 
شماره 6221-0610-8001-07۵6 
امدادگران  خیریه  موسسه  نام  به 
شماره  با  و  کنید  واریز  عاشورا 
یا  )داخلی2(   7۵98۳000 تلفن 
 09198012677 همراه  شماره 
کد  با  بیمار  این  بگیرید.  تماس 
امدادگران  موسسه  در   2۵۳60

عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

هر کودکی در سنین کم نیاز دارد برای خودش قهرمان بسازد . گاهی پدر و مادر 
بت هستند و گاهی یکی از آنها . بچه ها نیاز دارند والدین را شکست ناپذیر فرض 
کنند تا حس امنیت و قدرت کنند . دوست دارند، تصور کنند والدینشان از همه 
بیشتر  می دانند و  می توانند همه مشکالت را حل کنند . این بت سازی به بیشتر 
والدین حس بسیار خوبی  می دهد و گاهی به علت تعارضات شخصی نمی توانند 
از این لذت دست بکشند و  می خواهند بت بمانند . آنها نیاز دارند خود را توانمند 
بدانند چون نمی خواهند با کمبودها و حقارت های عمیقشان مواجه شوند . اینجا 
چالشی مطرح است؛ کوچک ترها باید در راه خودشیفتگی و نیازهای بزرگ ترها 
قدم بردارند یا باید راه خود را بیابند؟ امروزه خیلی از جوان ترها از شنیدن هرگونه 
پند و حتی انتقال تجربه بزرگ ترها گریزانند که دالیل مختلفی دارد. در این مطلب 
به این موضوع پرداخته ام که چگونه روابط این دو گروه سنی می تواند بهتر شود. 
واقعیت این است که همه ما آرزوهای برآورده نشده، محدودیت و محرومیت هایی 
داشته و داریم . فرزندان بخشی از وجود ما هستند بنابراین آرزو داریم آرزوهای 
ما را برآورده کنند ولی این گونه به فرزندانمان  آسیب جدی می زنیم زیرا آنها باید 
روش و آرزوهای خود را داشته باشند . آنها  تمام کننده کارهای نیمه تمام ما نیستند 

و قرار نیست شغل و تحصیالت مورد عالقه ما را داشته باشند .

انتقال تجربه اما بدون استبداد 
 بزرگ ترهایی که خود را خطاناپذیر و ایده آل جلوه می دهند، در فرزندپروری 
موفق نیستند زیرا درهای تجربه را روی فرزندانشان  می بندند . اقتدار با استبداد 
تفاوت دارد . اینکه برای فرزندان در سنینی قانون و مرز قائل باشند، بسیار خوب 
است ولی وقتی خود را ایده آل و بدون اشتباه جلوه می دهند، کوچک ترها متوجه 
خواهند شد که »نوع بودن« آنها تصنعی یا دروغین است . چنین والدینی باعث 

فروپاشی روان فرزندان می شوند .
 اگر بزرگ تر خطا  کرد و رفتار درستی نداشت، باید به فرزندانش در حد سن 
آنها توضیح دهد که اشتباه کرده، متاسف است و حتما برای بهبود اوضاع اقدام 
می کند. نباید به پشیمانی وانمود کند  چون متوجه تالش برای وانمود کردن می شوند .

 اگر کوچک ترهای یک فامیل بزرگ ترها را الگو بدانند، حس بهتری خواهند 
داشت ولی مواجهه شان با یک اسطوره خیالی نه تنها اثر مثبتی ندارد، بلکه اثر منفی 

هم دارد زیرا او را دست نیافتنی  می دانند و این ناکام کننده است .

فرزندان نباید پیرو والدین باشند
پیروی به معنای فرمانبرداری، خالقیت و آزادی فرزندان را از بین  می برد . قرار 
نیست کوچک ترها فرمانبردار و پیرو باشند . باید سخنی نو تولید و الگوبرداری 
کنند . اینکه بدون فکر بزرگ ترها را درونی کنند، آسیب زننده است . باید با تفکر 
همانندسازی را بیاموزند و بتوانند با شناخت، والدین را نقد کنند و در عین حال 

از آنها  الگو بگیرند . رابطه ای که برمبنای نقد آزادانه باشد، سالم تر است .

چگونگی تاثیرگذاری بزرگ ترها 
 بزرگ تر بودن مهم نیست . بزرگواری به معنای اصالت مهم است . کسی که 
اصالت دارد، طبیعتا جذاب و نماد است . برای اصیل بودن نیازی به تالش زیاد 
نیست، اصالت خود گویا و شفاف است . فرد بالغ و خردمند  می داند فرزندان 
موفق از خودش عبور  می کنند . فرزندپروری که منجر به رشد فرزندان شبیه ما 
شود، حتما ناموفق است زیرا فرزند خلف باید خالقیت و روشی نو داشته باشد .
 جنگ با فرزندان برای اثبات خود راه بی انتهایی است. هر چه بزرگ ترها برای 
اثبات خود بیشتر بجنگند، فرزندان را بیشتر مطمئن  می کنند که اشتباه از آنهاست . 

به بهانه نگرانی از اشتباه جبران ناپذیر، آنها را کنترل نکنید. 
 مراقبت از فرزندان با کنترل  آنها فرق دارد . مراقبت برای کودک کم سنی است 
که توان مقابله و مواجهه ندارد . گاهی الزم است تذکراتی به صورت گفت و گو 

بیان شود ولی امر و نهی و نصیحت تقریبا هیچ وقت بر دیگران اثری ندارد .

دوران کودکی و بت هایی به نام پدر و مادر

 دکتر بهروز بیرشک
روان شناس، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

جامعه سالم
 کتایون خانجانی
روان شناس، روان  درمانگر

کالمی با والدین

معاون وزیر دادگستری ایران گفته است وضعیت کودکان کار در استان های سیستان  وبلوچستان و خراسان  رضوی »فاجعه بار« 
است و تعداد کودکان کار در این استان ها »بسیار زیاد«است. حتی 4هزار و 600 کودک زباله گر در تهران فعالیت می کنند.
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»قوز قرنیه« یا »کراتوکونوس« 
بیماری غیرالتهابی قرنیه چشم 
است که در نتیجه تغییر شکل 
قرنیه چشم اتفاق می افتد. این 
بیماری معموال در دوران نوجوانی و به دلیل افت 
بینایی تشخیص داده می شود. قوز قرنیه می تواند 
منشاء مشکالت جدی بینایی باشد و گرچه استفاده 
از عینک یا لنز به بهبود کمک می کند اما در 
بعضی موارد، عمل جراحی ضروری خواهدبود.
با توجه به اهمیت بیماری و عدم شناخت کافی 
در مورد علل و عالئم، 10 نوامبر مصادف با 20 
آبان به عنوان روز جهانی »قوز قرنیه« نامگذاری 

شده است. 

»قوز قرنيه« چه بيماری ای است؟
قرنیه الیه نازک و شفافی است که در بخش 
جلویی کره چشم قرار دارد و زاللیه، عنبیه و 
مردمک را می پوشاند. به طور طبیعی، این الیه 
به شکل گرد یکنواخت است اما در صورت 
ابتال به قوز قرنیه یا کراتوکونوس، قرنیه تغییر 
شکل پیدا می کند و به تدریج باریک تر می شود 
به طوری که حالت مخروطی خواهدداشت. این 
تغییر روی انکسار نور هنگام ورود به چشم تأثیر 
می گذارد و سبب کاهش وضوح بینایی می شود.
این بیماری معموال در آستانه جوانی تشخیص 
داده می شود و عامل اختالالت بینایی است که 
نیاز به استفاده از لنزهای مخصوص را می طلبد. 
قوز قرنیه غالبا هر دو چشم را درگیر می کند اما 

الزاما با وخامت یکسانی نخواهدبود.

چه افرادی درمعرض خطر هستند؟
شیوع بیماری قوز قرنیه بین 1 در 2000 تا 1 در 
500 نفر متغیر است. تفاوت در این وضعیت 
به دلیل تفاوت در شیوه های تشخیص و انواع 
بیماری است که گاهی در موارد خیلی خفیف 
حتی فرد متوجه مشکل خود نیست و مراجعه 

به چشم پزشک برای درمان انجام نمی گیرد.
کراتوکونوس معموال اواخر نوجوانی که چشم 

نیز مانند دیگر اعضای بدن به رشد کامل رسیده 
است، تشخیص داده می شود. براساس آمار، 82 
درصد موارد ابتال پیش از 40 سالگی اتفاق می افتد. 
شیوع بیماری در زنان و مردان یکسان است 
و به نظر می رسد در نژاد آسیایی شیوع باالتری 

دیده می شود. 

علل ابتال به »قوز قرنيه«
گرچه علل دقیق ابتال به بیماری هنوز ارائه نشده  
بررسی ها نشان می دهد احتماال قوز قرنیه می تواند 
یک بیماری ژنتیک باشد. البته هیچ ژن مشخصی تا 
به حال در بروز بیماری شناسایی نشده اما احتمال 
ابتال به در افرادی که سابقه بیماری در خانواده 
دارند، بیشتر است. همچنین قوز قرنیه معموال 
دو چشم را درگیر می کند که دلیلی برای دخالت 
زمینه ژنتیک خواهدبود. از طرفی بررسی های 
دیگر حاکی از آن است که به  دلیل بروز بیماری 
پس از دوران بلوغ، می توان به نقش هورمون ها 

نیز اشاره کرد.

ارتباط ابتال به قوز قرنيه با دیگر بيماری ها
قوز قرنیه می تواند مرتبط با دیگر بیماری های 
ژنتیک مانند نشانگان داون، نشانگان مارفان و 
رتینیت پیگمنتوزا )ورم رنگیزه ای شبکیه( باشد. 
گرچه طی سال های اخیر پیشرفت های قابل توجه 

در زمینه بیماری های چشم انجام گرفته هنوز 
ارتباط بین بیماری با چنین مشکالت ژنتیک 
مشخص نیست. البته ارتباط بین ابتال به قوز 
قرنیه و آلرژی نیز وجود دارد و بعضی از مبتالیان 
به قوز قرنیه از اگزما و التهاب ملتحمه چشم 
نیز رنج می برند. در این موارد نیز هنوز ارتباط 
بین بیماری ها به طور دقیق شناخته نشده است.

عالئم ابتال به بيماری
عالئم ابتال به قوز قرنیه در افراد، متفاوت است و 
امکان دارد از خفیف تا شدید باشد. به عنوان مثال، 
بعضی مبتالیان حین رانندگی دچار اختالل دید 
و مشکل در خواندن تابلوهای رانندگی می شوند. 
در 90 درصد موارد هر دو چشم درگیر هستند اما 
ممکن است کراتوکونوس فقط در یکی از چشم ها 

تشخیص داده شده و در چشم دیگر سال ها بعد 
به خاطر پیشرفت بیماری، مشخص شود.

قوز قرنیه در مراحل اولیه با کاهش قدرت بینایی 
برای دید دور و نزدیک  همراه است و فرد 
دچار مشکل می شود زیرا حالت آستیگماتیسم 
شدید  حساسیت  خواهدداشت.  پیشرونده 
نسبت به نور و تحریک پذیری چشم ها همراه 
با اشک ریزش از جمله دیگر عالئم ابتال به بیماری 
هستند. با گذر زمان، قرنیه کشیده تر می شود و 
حالت مخلوط پیدا می کند که پزشک به راحتی 
تغییر حالت را تشخیص می دهد. در نتیجه این 
وضعیت، اختالل دید تشدید می شود  و بیمار 
برای بهبود بینایی نیاز به عینک یا لنز خواهدداشت.
معموال بیماری تا حدود 40 سال پیشرفت می کند 
و سپس ثابت می ماند. البته در بعضی افراد ممکن 

است سال ها بدون تغییر باشد اما در بعضی دیگر 
به تدریج پیشرفت می کند. مبتالیان به قوز قرنیه 
حتما برای انجام عمل های جراحی قرنیه مانند 
لیزر اصالح نزدیک بینی به متخصص قرنیه مراجعه 
کنند تا بررسی کامل انجام گیرد زیرا این اقدامات 

ممکن است زمینه ساز تشدید قوز قرنیه شود.

درمان های متفاوت »قوز قرنيه«
در مراحل اول تشخیص کراتوکونوس، از لنز یا 
عینک برای اصالح بینایی استفاده می شود. لنز 
به دلیل ایجاد ارتباط با الیه اشکی چشم یکی از 
روش های شایع برای بیشتر بیماران است. لنز 
همچنین بخش زیادی از ناهماهنگی قرنیه را 
اصالح کند. انتخاب لنز توسط متخصص چشم 
است اما در صورت عدم تحمل لنز یا عدم تاثیر 

بر بینایی، عمل جراحی ضروری خواهدبود.
در زمینه جراحی، با توجه به وخامت کراتوکونوس 

۳ نوع عمل انجام می گیرد:
 اولین روش، مقاوم سازی رشته های کالژن 
این  در  فرابنفش است.  امواج  به کمک  قرنیه 
حالت، روند تغییر حالت قرنیه کاهش می یابد 
و کراتوکونوس ثابت می ماند. این روش باعث 
می شود، پیوند قرنیه نیاز نباشد و یا به تاخیر 
بیفتد. در این روش که در حال حاضر جدیدترین 
روش درمان قوز قرنیه است، برخالف سایر روش 
های درمانی، در بیشتر موارد نه تنها از پیشرفت 
بیماری جلوگیری می شود، بلکه بینایی فرد با 
و بدون عینک بهبود یافته و میزان آستیگماتیسم، 

کاهش قابل مالحظه ای خواهد داشت.
 دومین روش، استفاده از حلقه  داخل قرنیه 
است تا روند تغییر شکل قرنیه کندتر شود. این 
دو روش در مراحل نخست اولیه بیماری کاربرد 
دارد تا از تغییر حالت شدید قرنیه پیشگیری شود 

و بیماری ثابت بماند.
مراحل  در  قرنیه  پیوند  روش،  سومین   
پیشرفته است. در این روش، بخش مرکزی 
قرنیه با قرنیه سالم که از افراد مرگ مغزی اهدا 
می شود، جایگزین می  شود. جراحی بین 1 تا 
2ساعت طول می کشد و فرد معموال نیاز به دو 
روز بستری در بیمارستان خواهدداشت. پس از 
آن نیز درمان آنتی بیوتیک و ضدالتهاب به مدت 

۳ تا 12 ماه تجویز می شود. 

در چه مواردی باید فوری به چشم 
پزشک مراجعه کرد؟

فردی که مبتال به قوز قرنیه است، در صورت 
احساس درد چشم باید فوری به متخصص چشم 
مراجعه کند و این نکته به خصوص در مورد درد 
یک چشم بسیار اهمیت دارد. پس از پیوند قرنیه 
نیز تحلیل قدرت بینایی، اشک ریزش، درد و 
قرمزی چشم باید جدی تلقی شود زیرا ممکن 

است نشانه ای از عدم پیوند موفق قرنیه شود.
 www.doctissimo.fr :منبع

به مناسبت 10 نوامبر مصادف با 20 آبان؛ روز جهانی »قوز قرنیه«

»قوزقرنیه«؛اختاللبیناییکهچنداننمیشناسید!

تقویم سالمت شماره هفتصدوهفتادودو  هفده آبان نودونه6

قرنیهالیهنازکوشفافیاستکهدر
بخشجلوییکرهچشمقرارداردو
زاللیه،عنبیهومردمکرامیپوشاند.
بهطورطبیعی،اینالیهبهشکلگرد
یکنواختاستامادرصورتابتالبه
قوزقرنیهیاکراتوکونوس،قرنیهتغییر
شکلپیدامیکندوبهتدریجباریکتر
میشودبهطوریکهحالتمخروطی
خواهدداشت.اینتغییررویانکسار
نورهنگامورودبهچشمتأثیرمیگذارد
وسببکاهشوضوحبیناییمیشود

طی ماه های اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا، مراجعه 
منظم چشم پزشکی کاهش یافته و از طرفی کار با رایانه 

و تلفن همراه بیشتر شده که می تواند زمینه  ابتال 
و پیشرفت مشکالتی مثل خشکی چشم، 

تاری دید، پارگی عروق شبکیه ناشی 
از دیابت و... را درپی داشته باشد. 

به این مناسبت بهتر است چند 
نکته مهم در مورد سالمت 

چشم ها را بشناسید.

1. چشم های نزدیک بين 
حساس ترند

نزدیک بینی به  علت تحدب زیاد قرنیه چشم 
به حالت  نسبت  بزرگ بودن طول کره چشم  و 

و  کشیدگی  شبکیه  نتیجه،  در  می افتد.  اتفاق  عادی 
فشار بیشتری تحمل می کند که می تواند زمینه ساز پارگی یا 

جداشدن شبکیه شود. هرچه نزدیک بینی بیشتر باشد، احتمال 
چنین عوارضی نیز جدی تر خواهدبود. از همین رو، توصیه 
می شود افراد نزدیک بین هر دو سال برای معاینه انحنای چشم 

و شبکیه به چشم پزشک مراجعه کنند. 

2. آسپيرین پس از 50 سالگی برای بينایی مضر است
محققان استرالیایی دریافتند افراد باالتر از 50 سال که حداقل یک 
آسپیرین در هفته می خورند، با افزایش ۳برابری ابتال به نوعی 
از استحاله ماکوالی چشم مواجه هستند. این بیماری ناشی از 
پیرشدن ناحیه  مرکزی شبکیه به نام »ماکوال« است و نخستین 
عامل نابینایی در سالمندان باالی 60 سال محسوب می شود. 

3. خطر ابتال به استحاله  ماکوالی چشم با افراط 
در غذاهای چرب افزایش می یابد

رژیم غذایی شامل مصرف زیاد چربی ها بر سالمت بینایی 
نیز تاثیر دارد به طوری که افراط در این خوراکی ها می تواند 
خطر ابتال به استحاله ماکوالی چشم را ۳برابر کند. التهاب 
ناشی از غذاهای خیلی چرب زمینه ساز استرس اکسایشی در 

اندام های مختلف از جمله چشم ها می شود.

4. یوگا برای مبتالیان به گلوکوم توصيه نمی شود
گلوکوم یا آب سیاه بیماری است که به دلیل افزایش فشار چشم 
ایجاد می شود که به تدریج عصب بینایی را تحت تاثیر قرار 
می دهد و بینایی محدود می شود. براساس یکی از پژوهش ها 
در آمریکا، بعضی از تمرینات یوگا مانند قرارگرفتن سر به 
سمت پایین در تشدید فشار به عصب بینایی و افزایش احتمال 

ابتال به گلوکوم تاثیر دارد.

5. امکان تشخيص آلزایمر با معاینه چشم ها وجود 
دارد

محققان آمریکایی به این نتیجه رسیده اند که بررسی 
می تواند  مایع چشم  یا  مویرگ های عدسی 
به طور جدی عامل تشخیص زودهنگام 
ابتال به آلزایمر باشند. آنها معتقدند 
چشم پزشکان خیلی سریع تر از 
بررسی ام آر آی قادر به تشخیص 

این بیماری خواهندبود.

6. لنز با مصرف برخی داروها 
تداخل دارد

استفاده از لنز در مواردی که فرد تحت درمان داروهای 
کاهنده ترشحات چشمی مانند آنتی کولینرژیک )ابتال 
به پارکینسون( است، توصیه نمی شود. همچنین در صورت 
استفاده از قطره چشم، ریفامیسین و ویتامینB12  نیز نمی توان 

از لنز استفاده کرد.

7. چشم های تيره بيشتر مستعد کاتاراکت هستند
 American Journal of نشریه  در  مطالعه ای  نتایج 
افرادی که چشم های  Ophtalmology حاکی از آن است 
تیره دارند، 1/5 تا 2/5 برابر بیشتر در معرض ابتال به کاتاراکت 
یا آب مروارید هستند. استفاده از عینک آفتابی برای محافظت از 
چشم ها در برابر امواج فرابنفش خورشید و پیشگیری از کاتاراکت 

توصیه ضروری است.

8. امکان پيشگيری از پيشرفت نزدیک بينی در 
کودکان وجود دارد

 در مورد کودکانی که زمینه  نزدیک بینی دارند، می توان از سن 
8 سال لنزهای مخصوص را در طول روز استفاده کرد. این 
لنزهای نرم مانع از کشیدگی چشم و مانع از تشدید نزدیک بینی 

در سنین بزرگسالی می شود. 

9. چشم ها از آسيب امواج فرابنفش در امان نيستند
زمانی که قرنیه چشم به طور مستمر با امواج فرابنفش خورشید 
مواجه باشد، در معرض آسیب جدی و سوختگی خواهدبود که 
دردناک و ناراحت کننده است، فرد احساس شن ریزه در چشم 
دارد و از اشک ریزش رنج می برد. این حالت »آفتاب سوختگی« 
یا »فتوکراتیت« چشم نام دارد که در کوهنوردان شایع است. 
آفتاب سوختگی چشم پس از چند روز مراقبت و تاریک نگه داشتن 
چشم بهبود می یابد اما عودکننده است و می تواند در صورت 

عدم مراقبت به بینایی آسیب برساند.
Top Santé.fr :منبع

9واقعیتمهمدرموردسالمتچشم

 ترجمه:  
مریم سادات 

کاظمی

انا هلل و انا الیه راجعون

درگذشت

 حجت االسالم محمود بنکدار 
را به سرکار خانم دکترفاطمه خالقی 

و همسر گرامیشان جناب آقای مهندس 

هادی بنکدار تسلیت می گوییم و برای 

آن عزیز از دست رفته رحمت و مغفرت 

و برای بازماندگانشان صبر و اجر از 

درگاه الهی مسئلت داریم.

هفته نامه سالمت



5 توصیه تغذیه ای برای مبتالیان به دیابت به مناسبت روز جهانی دیابت 

میوه و سبزی های رنگی بخورید!

14 نوامبر برابر با 23 آبان هر سال در 
تقویم سالمت جهانی با عنوان »روز 
جهانی دیابت« نامگذاری شده است. 
پیش بینی می شود حدود 50 درصد از 
مردم جهان به دیابت نوع 1، نوع 2 یا پیش دیابت مبتال 
افراد از بیماری شان مطلع  باشند. تقریبا نیمی از این 
از  به راحتی  است  ممکن  دلیل هم  همین  به  و  نیستند 
ناشی  یا عوارض  دیابت  به مرحله  پیش دیابت  مرحله 
برای  مهم  بسیار  توصیه های  از  یکی  برسند.  آن  از 
کنترل قندخون در افراد مبتال به دیابت یا افراد مبتال به 
پیش دیابت این است که توجه ویژه ای به برنامه غذایی 
خودشان داشته باشند و اطالعاتشان را در زمینه بایدها 
و نبایدهای تغذیه ای که می توانند بر نوسانات قندخون 
این  ادامه  در  این رو،  از  افزایش دهند.  بگذارند،  تاثیر 
مطلب بیشتر با توصیه های موثر در یک برنامه غذایی 

بیماران آشنا می شوید.  مناسب برای این 

هوشیارانه  سبزی ها  و  میوه ها  انتخاب  در   .1
کنید  عمل 

اولین نکته ای که باید مورد توجه بیماران مبتال به دیابت 
یا پیش دیابت قرار بگیرد، این است که تمام گروه های 
غذایی اصلی باید به صورت روزانه در رژیم غذایی آنها 
جا بگیرد. یکی از مهم ترین گروه های غذایی برای افراد 
مبتال به دیابت، گروه میوه ها و سبزی هاست. بعضی از 
میوه ها  پیش دیابت گمان می کنند  یا  دیابت  به  مبتالیان 
به دلیل داشتن قند باید از برنامه غذایی آنها کنار گذاشته 

شوند. این درحالی است که مصرف متعادل میوه ها به دلیل 
فیبر، آنتی اکسیدان ها، ویتامین ها و امالح موجود در این 
گروه غذایی می تواند به تنظیم قندخون و پیشگیری از 
نوسانات شدید قندخون در ساعت های ابتدایی پس از 
بهتر  این رو،  از  کند.  کمک  انسولین  یا  قرص  مصرف 
است افراد مبتال به دیابت در طول روز 2 تا 4 واحد 
است  بهتر  کنند.  مصرف  سبزی  واحد   5 تا   3 و  میوه 
آنها  انواع رنگی  نیز  میوه ها و سبزی ها  انتخاب  هنگام 
را در رژیم غذایی روزانه بگنجانید؛ یعنی در طول یک 
روز از میوه ها و سبزی هایی با رنگ های مختلف قرمز، 
نارنجی، زرد، سبز، سیاه و بنفش استفاده کنید زیرا هر 
کدام از میوه ها و سبزی های رنگی دارای آنتی اکسیدان های 
افزایش قدرت  بر  منحصربه فردی هستند که می توانند 

سیستم دفاعی بدن تاثیرگذار باشند. 
نکته دیگری که باید مورد توجه افراد مبتال به دیابت قرار 

بگیرد، این است که میزان قند میوه های خشک 
مانند انجیر، کشمش، توت و خرما از میوه های 
تازه بیشتر است بنابراین، اگر قرار است به جای 
کنید،  استفاده  خشک  میوه های  از  شکر  یا  قند 
باید حد اعتدال را در مصرف آنها رعایت کنید 
یا  افزایش  میوه های خشک دچار  با خوردن  تا 
می شود  توصیه  معموال  نشوید.  قندخون  نوسان 
افراد مبتال به دیابت با هر لیوان چای یا قهوه بیشتر 
نصف  عدد کشمش،   3 توت،  عدد   2 از 
خرما یا نصف انجیر مصرف نکنند. این 
درحالی است که افراد مبتال به دیابت 
معموال در مصرف سبزیجات در 
طول روز کامال آزاد هستند. 

2. غالت نشاسته ای را 
نکنید  حذف 

توصیه بعدی به افراد مبتال به 
دیابت، این است که به جای 
از  نشاسته ای  غالت  حذف 
قهوه ای  یا  سبوس دار  انواع 
گالیسمیک  نمایه  که  آنها 
پایین تری دارند، استفاده کنند. غالت 
سبوس دار به آرامی در دستگاه گوارش هضم 
می شوند و باعث ایجاد نوسان در قندخون یا افزایش 
قندخون میان افراد مبتال به دیابت نخواهند شد. ضمن 
اینکه این غالت به دلیل اینکه التهابات بدنی را کاهش 
مبتال  افراد  ایمنی  سیستم  عملکرد  بهبود  به  می دهند، 
برنج  می کنند.  کمک  کرونایی  پاییز  این  در  دیابت  به 
قهوه ای، انواع پاستای قهوه ای، نان های سبوس دار، دانه 
کینوا، جو کامل و گندم کامل جزو غالت مناسب برای 
افراد مبتال به دیابت هستند. بهتر است این افراد در هر 
وعده غذایی کمتر از یک چهارم بشقاب غذا را به غالت 
پاستای  یا  برنج  طعم  نمی توانید  اگر  دهند.  اختصاص 
تا  می کنیم  پیشنهاد  کنید،  تحمل  به سادگی  را  قهوه ای 
تغییر ذائقه خودتان از ترکیب برنج سفید و قهوه ای یا 
پاستای سفید و قهوه ای کمک بگیرید. به عالوه، ترکیب 
سبزیجات و حبوبات یا انواع ادویه ها با برنج و پاستای 
قهوه ای می تواند طعم آنها را برای شما پذیرفتنی تر کند. 

3. بهترین منابع پروتئینی را بشناسید 
پروتئین ها از دیگر گروه های غذایی مورد نیاز برای بدن 
همه افراد هستند. افراد مبتال به دیابت هم باید مصرف 
پروتئین های گیاهی و حیوانی مختلف را به صورت روزانه 
داشته باشند اما این افراد باید در مورد نوع  پروتئین مصرفی 
کمی آگاهانه تر عمل کنند زیرا مصرف پروتئین های باکیفیت 
و مناسب می تواند به پیشگیری از ایجاد عوارض ناشی از 
دیابت مانند بیماری های قلبی، افزایش کلسترول خون و 

افزایش فشارخون در بدن این افراد کمک کند. 
پروتئین  حاوی  حیوانی  و  گیاهی  غذایی  منابع  بهترین 
مرغوب برای افراد مبتال به دیابت شامل این موارد می شوند: 
ماهی  های چرب، انواع حبوبات، انواع مغزها و دانه های 
خام، مرغ، بوقلمون، تخم مرغ و تخم انواع پرندگان، گوشت 

قرمز بدون چربی. 
البته بهتر است مبتالیان به دیابت، مصرف گوشت قرمز را 
به هفته ای یک بار کاهش دهند و هنگام استفاده از گوشت 
قرمز هم تمام چربی های قابل مشاهده را حذف کنند. 
از بهترین روش های پخت وپز گوشت ها برای مبتالیان 
به دیابت می توان به روش هایی مانند بخارپز کردن، آبپز 

کردن، تنوری کردن یا گریل کردن اشاره کرد. 
به خاطر داشته باشید زمانی که از مصرف روزانه مغزها 
و دانه ها در طول روز صحبت می کنیم، نیازی به مصرف 
مداوم مغزهای گرانقیمت نیست و شما می توانید پروتئین، 
ویتامین ها و امالح مناسب را از مغزها و دانه های ارزشمند 

اما دارای قیمت پایین تر دریافت کنید. 
مانند  مواردی  به  توان  می  غذایی  مواد  این  بهترین  از 
بادام زمینی،  تخمه کدو، تخمه آفتابگردان، کنجد، شاهدانه، 

دانه چیا و بذر کتان اشاره کرد. 

4. لبنیات مصرفی تان را غنی سازی کنید 
شیر، ماست و پنیر جزو بهترین منابع غذایی برای دریافت 
کلسیم و پروتئین مورد نیاز استخوان ها، دندان ها و عضالت 
هستند. افراد مبتال به دیابت باید روزانه 2 تا 3 واحد لبنیات 
مصرف کنند تا کنار فواید مختلف این گروه غذایی از 
و  قند  تنظیم  بر  تاثیرشان  و  آنها  سیرکنندگی  خاصیت 

فشارخون هم بهره مند شوند. 
البته این افراد باید به خاطر داشته باشند همیشه از لبنیات 
کم چرب و بدون افزودنی هایی مانند شکر یا میوه های 

شیرین کمک بگیرند. 
اگر به دیابت مبتال هستید، می توانید با افزودن دارچین یا 
زنجبیل به شیر مصرفی روزانه هم باعث تغییر طعم شیر 
شوید و هم ارزش تغذیه ای شیر برای کمک به تقویت 

سیستم ایمنی بدن را بیشتر کنید. 
از طرف دیگر می توانید ماست یا پنیر را با شوید، زیره، آویشن، 
خیار یا سایر سبزی های خشک ترکیب کرده و به این ترتیب 

به کنترل قندخون با مصرف لبنیات کمک کنید.

 ترجمه: 
ندا احمدلو

اگر به دیابت مبتال هستید، می توانید 
با افزودن دارچین یا زنجبیل به شیر 
مصرفی روزانه هم باعث تغییر طعم شیر 
شوید و هم ارزش تغذیه ای شیر برای 
کمک به تقویت سیستم ایمنی بدن را 
بیشتر کنید. از طرف دیگر می توانید 
ماست یا پنیر را هم با شوید، زیره، 
آویشن، خیار یا سایر سبزی های خشک 
ترکیب کرده و به این ترتیب به کنترل 
قندخونتان کمک کنید 

مناسب  و  سالم  غذایی  الگوی  از  پیروی 
از  اما  می شود  توصیه  جامعه  افراد  همه  به 
آنجایی که ممکن است مبتالیان به دیابت با 
عوارضی مانند بیماری های قلبی، بیماری های 
کلیوی، فشارخون باال یا چربی خون باال مواجه 
شوند، ضروری است که این افراد در انتخاب 
احتیاط  روز  طول  در  مصرفی  خوراکی های 
به خرج دهند، مثال توصیه می شود  بیشتری 
افراد مبتال به دیابت، میزان مصرف چربی های 
اشباع که شامل چربی های حیوانی هستند را 

شدیدا در رژیم غذایی کم کنند. 

در  که  ترانس  چربی های  باید  افراد  این 
نباتی  روغن های  همان  یا  جامد  روغن های 
کامل  به طور  هم  را  دارند  وجود  هیدروژنه 

از رژیم غذایی کنار بگذارند. 
دانستن این نکته مهم است که بیشتر خوراکی های 
صنعتی مانند کیک ها، کلوچه ها، بیسکویت ها و 

اسنک ها حاوی چربی ترانس هستند. 
از بحث چربی های ترانس و اشباع که بگذریم، 
به افراد مبتال به دیابت توصیه می شود میزان 
شدیدا  روز  طول  در  هم  را  نمک  مصرف 

دهند.  کاهش 
و  فشارخون  کنترل  به  نمک  کاهش مصرف 
مبتال  افراد  کلیه های  و  قلب  عملکرد  بهبود 

می کند.  دیابت کمک  به 
می شود  توصیه  بیماران  این  به  این رو،  از 
نمک،  با  غذایی  مواد  کردن  طعم دار  به جای 
بگیرند  کمک  چاشنی ها  و  ادویه ها  سایر  از 
تا هم مصرف نمک را کاهش دهند و هم با 
کمک ادویه ها و چاشنی های مختلف،  ارزش 

ببرند.  باال  تغذیه ای وعده غذایی شان را 
توصیه بعدی به این بیماران این است که در 
هر وعده غذایی اصلی حداقل نصف بشقاب 
را با سبزیجات خام یا بخارپز پُر کنند. این کار 
آنتی اکسیدان های  فیبر و  افزایش دریافت  به 
فراوان در طول روز کمک می کند و عالوه 
دیابت،  به  مبتال  بیماران  قندخون  تنظیم  بر 
هم  بدن  دفاعی  سیستم  عملکرد  بهبود  به 

کمک خواهد کرد. 
هل،  دارچین،  مانند  طعم دهنده هایی  افزودن 
انواع  به  محمدی  گل  یا  به لیمو  بهارنارنج، 
هم  بیماران  این  گرم  نوشیدنی های  یا  چای 
و  قندخون  بهتر  تنظیم  بر  عالوه  می تواند 
نیاز  بدنشان،  ایمنی  سیستم  عملکرد  بهبود 
مختلف  شیرینی های  مداوم  مصرف  به  آنها 

با نوشیدنی های گرم را کاهش دهد. 
به عنوان آخرین نکته هم باید یادآوری کنیم 
همان طور که همه می دانیم تمامی افراد مبتال 
دور  می توانند  که  جایی  تا  باید  دیابت  به 
مصرف قند و شکر، خوراکی های حاوی قند 

و شکر و غالت تصفیه شده خط بکشند.

مراقب آنچه می خورید، باشید!

نگاه متخصص تغذیه

 دکتر سیدعلی کشاورز
استاد دانشگاه علوم پزشکی 

تهران 
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 5. در مصرف چربی ها محتاط باشید
چربی ها نیز مانند غالت نشاسته ای نباید از رژیم غذایی افراد مبتال به دیابت کنار گذاشته شوند زیرا چربی ها 
جزو بهترین منابع برای تامین سوخت بدن محسوب می شوند و کاهش مصرف آنها می تواند عوارضی مانند 

تحلیل عضالنی را به دنبال داشته باشد. افراد مبتال به دیابت مانند تمام افراد دیگر باید به جای حذف چربی ها، 
از چربی های سالم به عنوان منبع مناسب برای تامین سوخت بدن استفاده کنند. سالم ترین انواع چربی ها شامل 

چنین مواردی هستند: روغن زیتون، روغن کنجد، روغن بذر کتان، روغن های گیاهی )به جز پالم و نارگیل( و 
کره مغزها )مانند کره بادام مینی، کره پسته، کره فندق و...(



برای اینکه دستم بیاید که وضعیت روغن در سوپرمارکت ها 
چگونه است، به چند سوپرمارکت بزرگ سر زدم. از 
فروشنده پرسیدم، روغن مایع )از برند مورد نظرم( دارید؟ 
گفت نه، متاسفانه شرکت توزیع نکرده!پرسیدم روغن 
پخت وپز برند دیگری دارید؟ فروشنده پاسخ داد، دیروز 
تمام شد، فعال شرکت توزیع نکرده، فقط روغن )از 
برند دیگر( داریم. چندتا می خواهی؟ گفتم دو تا روغن 

پخت وپز می خوام و یکی روغن سرخ کردنی.
به سوپرمارکت بعدی رفتم که در خیابان روبرویی قرار 
داشت، پرسیدم روغن چه مارکی دارید؟ گفت روغن 
هر کی بخواهد فقط یک دانه می دهم زیرا معلوم نیست 
کارخانه کی می خواهد توزیع کند. پرسیدم روغن نباتی 
هم دارید؟ فروشنده توضیح داد که روغن نباتی مارک های 
معروف نداریم. فروشنده با خنده گفت فکر کنم، قیمتش 
می خواهد 2 برابر شود! از مغازه بیرون آمدم و به یک  

هایپرمارکت سر زدم، قفسه روغن ها که همیشه پر از 
روغن با برندهای مختلف بود، تقریبا خالی بود؛ جزو 
یکی دو تا برندی که من تا حاال از آنها استفاده نکرده 
بودم، روغن دیگری وجود نداشت، از فروشنده  هایپر 
مارکت پرسیدم که روغن )از برند مورد نظرم( ندارید؟ 
گفت فعال نیست، فکر کنم می خواهند قیمت روغن را 
باال ببرد برای همین هنوز توزیع نشده!پرسیدم )برند 
دیگری( ندارید، گفت چند روزه که توزیع نشده ولی 
گفتند که هفته دیگر توزیع می شود ولی فکر کنم با قیمت 
قبلی توزیع نشود. فروشنده برایم گفت که خیلی از مردم 
هفته گذشته 10 تا 10 تا روغن خریدند و می خواستند 
تا قبل از گران شدن روغن، با قیمت قبلی روغن را 
بخرند. از هایپر که بیرون آمدم تقریبا متوجه شدم که 
التهاب بازار روغن به زودی رفع می شود ولی قرار است 

قیمت روغن افزایش داشته باشد.

90 درصد مواد اولیه روغن وارداتی است!
موضوعی قابل توجه این است که چند درصد روغن 
در کشور ما وارداتی است که با توجه به مشکالت 
ارزی در حال حاضر تامین آن به مشکل خورده است؟
دکتر حسین عزیزی متخصص تغذیه و رئیس انجمن 
صنایع غذایی کشور در گفت وگو با »سالمت« در این 
زمینه برایم توضیح داد: »دانه سویا، روغن سویا، دانه 
آفتابگردان و روغن آن بیشترین میزان واردات در زمینه 
روغن را به خود اختصاص داده و بعد از آن، کلزا و 
روغن پالم در رتبه بعدی واردات قرار دارند. بیشتر مواد 
اولیه روغن از برزیل، آرژانتین، هند و مالزی به کشور 
وارد می شود. البته باید متذکر شوم که از کشور مالزی 
بیشتر روغن پالم وارد کشور می شود. برخی اوقات و 
از کشورهای دیگر هم وارد  بعضی ملزومات روغن 
می شود که میزان واردات در این زمینه بسیار کم است.«

دکتر عزیزی مشکالت پیش آمده در بازار روغن را 
بیشتر، مشکل کمبودهای ارزی دانست و بیان کرد که 
این مشکل مختص روغن نیست و مربوط به همه مواد 
غذایی و مواد اولیه و ملزومات آن است، به ویژه موادی 
که وارداتی است. اتکای ما به واردات در مورد برخی 
از اقالم مواد غذایی زیاد است مثل روغن، برنج، چای 
وگندم. به گفته رئیس انجمن صنایع غذایی، حدود 80 
تا 90 درصد دانه های روغنی و روغن خام وارداتی 
است و 10 تا 20 درصد آن داخل کشور تولید می شود. 
40درصد برنج هم وارداتی است و چای هم 30 تا 40 

درصدش وارد می شود. 
دکتر عزیزی توضیح می دهد که در قبال وارد شدن 
این اقالم، ارز باید از کشور خارج شود و با توجه به 
تحریم ها سبد ارزی و سبد درآمدی ما محدودیت دارد. 
به همین خاطر اولویت بندی شده و اول برای غذا و 

بعد دارو و بعد ملزومات پزشکی ارز تخصیص پیدا 
می کند. همچنین باید بپذیریم غذا فقط روغن نیست 
و سایر مواد اولیه در غذا هم هست یعنی بسته بندی 

و افزودنی ها.

روغن هنوز با ارز دولتی وارد کشور می شود 
مگر روغن جزو مایحتاج ضروری و مورد نیاز مردم 
تغییر  آن،  به  دولت  یافته  تخصیص  ارز  آیا  نیست، 
رئیس  برود؟  باال  قیمت روغن  است  قرار  که  کرده 
این سوال گفت:  به  انجمن صنایع غذایی در پاسخ 
»هنوز ارز را دولت برای واردات روغن تغییر نداده 
و همان ارز 4200 دولتی است، موضوع این است 
که روغن خامی که در کشتی و دریاست، ترخیص 
تا  نشده است زیرا فروشنده پولش را می خواهد و 
پولش را دریافت نکند، اجازه تخلیه دانه های روغنی 
و روغن خام را نمی دهد بنابراین وقتی کشتی به  بندر 
ما نزدیک می شود، فروشنده یا پولش را یا تضمین 

پولش را می خواهد.«
 وی در مورد اینکه این مشکل کی برطرف خواهد 
مشکل  با  ارز  تخصیص  »گاهی  داشت:  اظهار  شد، 
بانک مرکزی  به  ارتباط  این قضیه  مواجه می شود و 
با توجه به منابعی که در اختیار  بانک مرکزی  دارد. 
دارد، تخصیص ارز را انجام می دهد. قطعا اولویت بانک 
مرکزی غذا و داروست.«به گفته دکتر عزیزی، ممکن 
است چند روزی روغن در بازار کم و زیاد شود ولی 
با پیگیری انجمن روغن و روغن کشی این مشکل به 

زودی برطرف خواهد شد.
دوباره  روغن  آینده  روز  چند  تا  می رسد  نظر  به 
با توجه به  بازار توزیع شود ولی معلوم نیست  در 
تغییر  میزان  قیمت روغن چه  ارز،  قیمت  نوسانات 

خواهد کرد؟!

پرسشی از دکتر محمدحسین عزیزی متخصص صنایع غذایی و رئیس انجمن صنایع غذایی کشور

روغن کمیاب، قرار است گران شود؟
اقتصادی  بحران های 
تحریمی  و  کرونایی 
همچنان ادامه دارد و هر بار 
نوبت یک بخش از مایحتاج 
ضروری مردم است که دچار نابسامانی شود. 
از ابتدای شرایط کرونایی بارها قیمت مواد 
غذایی روزانه مردم مانند شیر و لبنیات گران 
شد و به نظر می رسد با نوسانات نرخ ارز باز 
هم گران تر شود اما این بار نوبت روغن شده و 
در ظرف یکی- دو هفته گذشته، فروشگاه ها و 
سوپرمارکت ها، جنس روغن شان جور نیست. 
این درحالی است که روغن هم مثل بسیاری 
از مواد غذایی، مواد اولیه اش از خارج از 
کشور تامین می شود و با توجه به مشکالتی 
که نوسانات نرخ ارز ایجاد کرده، تامین مواد 
اولیه با اختالل مواجه شده است. در این بین 
برخی هم از ترس اینکه روغن مورد نیازشان 
را نتوانند پیدا کنند، هر چه توانستند روغن در 
خانه انبار کردند اما این مشکل تا چه زمانی 
ادامه خواهد داشت و آیا این کمیابی باز هم 
به گرانی روغن ختم می شود؟ آیا مواد اولیه در 
گمرک منتظر اعالم نرخ جدید ارز و ترخیص 
است؟!اینها پرسش هایی هستند که در صفحه 
»دیده بان تغذیه« این هفته به آنها پرداخته ایم.

 مهدیه 
آقازمانی 

گاهی تخصیص ارز با مشکل 
مواجه می شود و این قضیه 

ارتباط به بانک مرکزی 
دارد. بانک مرکزی با توجه 

به منابعی که در اختیار دارد، تخصیص 
ارز را انجام می دهد و قطعا اولویت بانک 

مرکزی غذا و دارو است. ممکن است چند 
روزی روغن در بازار کم و زیاد شود ولی 
با پیگیری انجمن روغن و روغن کشی این 

مشکل به زودی برطرف خواهدشد

دیده بان تغذیه شماره هفتصدوهفتادودو   هفده آبان نودونه8

برای در امان ماندن از کرونا در میادین میوه و تره بار به این 
توصیه ها توجه کنید: 

بیماری  )مانند  زمینه ای  بیماری  که  در صورتی   
بیماری های  دیابت،  فشارخون،  قلبی-عروقی، 
)شیمی درمانی،  ایمنی  نقص  یا  و...(  تنفسی 
پیوند اعضا و...( دارید حتی المقدور از رفتن به 

خرید خودداری کنید.
 هنگام داشتن عالیم سرماخوردگی مانند تب، سرفه، 

گلودرد یا تنگی نفس از رفتن به خرید بپرهیزید.
حتما  منزل  به  بازگشت  تا  منزل  از  خروج  لحظه  از   

ماسک بزنید.
  هنگام خرید حتما از ماسک و دستکش استفاده کنید.

 فاصله یک یا دو متر را در صف ها و مسیرهای ورود و 
خروج مراکز خرید، رعایت کنید.

 از حضور و توقف در محل های شلوغ و پرازدحام در 
مراکز خرید، اجتناب کنید.

 از مراکزی که تهویه مناسب دارند و هوای تازه در جریان 
است، خرید کنید.

 قبل از استفاده از چرخ دستی های مورد استفاده در میادین 
میوه و تره بار و مراکز خرید اطمینان حاصل شود که گندزدایی 

شده باشد.
 در صورت مشاهده شاغالن در میادین میوه و تره بار و 
مراکز خرید که عالیم سرماخوردگی مانند سرفه یا سایر 

عالیم تنفسی دارند، به مدیریت اطالع دهید.
 توجه کنید شاغالن در میادین میوه و تره بار و مراکز 
خرید از وسایل محافظت فردی مانند ماسک، دستکش و... 

استفاده کرده باشند.
 هنگام سرفه و عطسه، دهان و بینی خود را بپوشانید و 
دستمال استفاده شده را بالفاصله در سطل زباله دردار بیندازید. 
در صورتیکه دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی آرنج 

موقع سرفه و عطسه استفاده کنید.
 هنگام خرید از دست زدن به چشم، دهان و بینی خودداری 

کنید.
 برای جلوگیری از آلودگی هنگام خرید از دستکش یکبار 
مصرف استفاده کنید و پس از پرداخت وجه به صندوقدار، 

دستکش را در سطل زباله دردار بیندازید
 از آبخوری یا آب سردکن در مراکز خرید و میادین میوه 

و تره بار استفاده نکنید.

 استعمال 
در  دخانیات 

سربسته  محیط های 
و مراکز خرید ممنوع است.

به  را  خشکبار  و  آجیل   
صورت بسته بندی شده و دارای مجوز خرید کنید.

 از خرید آجیل و خشکبار به صورت فله ای که بدون 
پوشش محافظتی و قابل رویت است، بپرهیزید.

 از فراورده های گوشتی )مرغ، انواع گوشت دام، ماهی 
قانونی  مجوز  دارای  و  بستهبندی  صورت  به  طیور(  و 

خرید کنید.
 گوشت مرغ، گوسفند و گاو را به صورت کامل و بسته بندی 
خریداری کرده و در صورت لزوم و نیاز به خرید به صورت 

قطعه بندی، از محصوالت دارای پروانه استفاده کنید.
با رعایت  باید در حضور فرد و   چرخ کردن گوشت 

بهداشت فردی و بهداشت تجهیزات انجام شود.
 در صورت استفاده از سرویس های بهداشتی در میادین 
میوه و تره بار، ضدعفونی و شستشوی دستها را فراموش نکنید.

 از پرداخت وجه نقد خودداری کنید و پرداخت تان 
یا  اپها  از  با استفاده  یا  را ترجیحا به صورت آنالین 

کارتخوان، صرفا خودتان انجام دهید.
 برای اعالم و گزارش عدم رعایت نکات بهداشتی در 

مراکز خرید و میادین میوه و تره بار با شماره تلفن 190 »سامانه 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  شکایات  پاسخگویی 

پزشکی« تماس بگیرید.
منبع: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

برای پیشگیری از ابتال به کرونا در نانوایی این توصیه ها را 
جدی بگیرید: 

 لحظه خروج از منزل تا بازگشت به منزل حتما ماسک بزنید.
 در صورتی که بیماری زمینه ای )مانند بیماری قلبی-
عروقی، فشارخون، دیابت، بیماری های تنفسی و...( یا نقص 
ایمنی )شیمی درمانی، پیوند اعضا و...( داریم حتی المقدور 

از رفتن به نانوایی خودداری کنیم.
 هنگام داشتن عالیم سرماخوردگی مانند تب، سرفه، گلودرد 

یا تنگی نفس از رفتن به نانوایی خودداری کنید.
 در صورت مواجهه با فردی از کارکنان نانوایی که عالیم 
به  دارد،  تنفسی  عالیم  سایر  یا  سرفه  مانند  سرماخوردگی 

متصدی و مدیریت آنجا اطالع دهید.
 مواجهه چهره به چهره با کارکنان نانوایی را کاهش دهید.

 از ورود داخل نانوایی خودداری کنید. مگر آنکه نانوایی 
فضایی با احتساب رعایت فاصله یک متر حداکثر برای 5 

نفر را داشته باشد.
 در صف نانوایی فاصله حداقل یک متر را رعایت کنید 
و در صورت وجود خط کشی، در نقاط و محل-های تعیین 

شده بایستید.
 هنگام سرفه و عطسه دهان و بینی خود را بپوشانید و 

استفاده  شده را بالفاصله در سطل زباله دردار دستمال 
بیندازید. در صورتیکه دستمال 
قسمت  از  نداشت  وجود 
هنگام  آرنج  داخلی 
عطسه  و  سرفه 
استفاده کنید.

تازه  هوای  و  داشته  مناسب  تهویه  نانوایی  کنید  توجه   
در جریان باشد. )به عنوان مثال استفاده از تهویه طبیعی با 

بازکردن در و پنجره ها و تعویض مرتب هوا(
 استعمال دخانیات در محیط نانوایی ممنوع است.

 توجه کنید کارگران در نانوایی مجهز به وسایل حفاظت 
فردی مانند دستکش، ماسک و لباس کار مناسب باشند.

 از نانوا خواهش کنید نان ها را با انبر روی سفره/ پارچه 
قرار دهد.

 از آبخوری یا آب سردکن در محیط نانوایی استفاده نکنید.
صنفی  واحد  در  محلی  و  فانتزی  نان های  کنید  توجه   

به صورت کامل با روکش قابل رویت پوشیده شده باشد.
 متصدی، مدیر یا مالک نانوایی موظف است یک جعبه 
دستمال کاغذی به منظور استفاده شاغالن و مشتریان کنار 

دستگاه کارت خوان محل صنفی قرار دهد.
آلوده شده  اگر دست هایتان  نان،  به  از دست زدن  قبل   

است از یک ضدعفونی کننده دست استفاده کنید.
 اجازه ندهید نان در نانوایی خنک شود. بهتر است نان 
را داغ داغ در سفره یا پارچه نان قرار داده و ببندید. اگرچه 
سالمت  حفظ  برای  روش  این  اما  می شود  نرم  کمی  نان 

مهم تر است.
 از چاقو، کاتر، برس و سایر وسایل مشترک در نانوایی 

نکنید. استفاده 
 سفره یا پارچه نان تان را روی پیشخوان و میز نانوایی 

قرار ندهید.
پرداخت تان  و  کنید  خودداری  نقد  وجه  پرداخت  از   
کارتخوان  یا  اپها  از  استفاده  یا  آنالین  به صورت  ترجیحا 

باشد و صرفا خودتان انجام دهید.
بشویید  را  دست هایتان  اول  خانه،  به  ورود  محض  به   
یا  سفره  پشت  کنید  دقت  البته  بروید.  نان ها  سراغ  سپس 
پارچه نان به نان نخورد و بعد از هر بار نانوایی رفتن، سفره 

یا پارچه نان تان را بشویید.
 تنها راه اطمینان از آلوده نبودن نان حرارت دادن مجدد 

آن در منزل قبل از مصرف است.
 نان های کارخانه ای بدون دخالت دست تولید و بسته بندی 
می شوند اما برای اطمینان بعد از خرید، کیسه روی آن را 
بشویید و نان را قبل از مصرف در فر، تابه گرم، مایکروفر 

یا توستر حرارت دهید.
 برای اعالم و گزارش عدم رعایت نکات بهداشتی در 
نانوایی ها با شماره تلفن 190 »سامانه پاسخگویی به شکایات 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی« تماس بگیرید.
منبع: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 پیشگیری از کرونا در نانوایی  پیشگیری از کرونا در میادین میوه و تره بار



: خانم عزیزی! از آریا برایمان بگویید و اینکه چه شد 
به متخصص تغذیه مراجعه داشتید؟

پسر من 13 سال دارد و به خاطر کوتاهی قد هورمون رشد تزریق 
می کند. این کار را از 6 سالگی آغاز کردیم و هر شب تکرار شد. 
اوایل ماهی یک سانتی متر قد می کشید ولی  به مرور این روند کند 
شد و به جایی رسید که هر 9 ماه 4 سانتی متر قد کشید. نگران 
شدیم و به متخصص غدد مراجعه کردیم که گفتند این موضوع با 
افزایش سن طبیعی است و بدنش خود باید قد کشیدن را ادامه دهد 
و چون نگران بودم فرزندم پس از این، کوتاه قد بماند به متخصص 

تغذیه مراجعه کردم. 
: قد و وزن فرزندتان در حال حاضر چقدر است؟

با وزن33 و 900 گرم حدود 140 سانتی متر قدش است.
: کوتاهی قد او ژنتیکی است؟

فرزند من 20 روز پیش از موعد متولد شد و در دستگاه قرار گرفت. 
دچار مشکالت استخوانی بود. فرم دست و پا طبیعی نبود. از نظر 
مغزی هیچ مشکلی  نداشت اما دچار اختالل رشد بود. به دکتر غدد 

ارجاع داده شدیم. قرار شد از 2 تا 4 سالگی هورمون رشد تزریق 
کنیم. رشد خوب بود و بعد از 4 سالگی قرار شد هورمون را قطع 
کنیم و مجدد بررسی شود. بعد از 6 سالگی دوباره شروع کردیم. 
فرزندم استخوان نازک نی پا را هم نداشت و قوزک پا دچار دررفتگی 
بود. به متخصصان بسیاری مراجعه کردیم که همگی می گفتند باید 
پا قطع شود اما درنهایت به توصیه پزشکی، عملی انجام دادیم که 
باعث شد فرزندم بتواند راه برود و مستقل شود. البته هنوز هم یکی 
از پاهای فرزندم 4 سانتی متر کوتاهی دارد و باید کفش طبی بپوشد. 
: از مراجعه تان به متخصص تغذیه و تاثیرش بر رشد 

قدی و وزنی فرزندتان بگویید.
کندتر شد  اش  قدی  تزریق هورمون رشد، رشد  با  اینکه  از  بعد 
متخصص  به  قد  ماندن  کوتاه  از  پیشگیری  برای  گرفتیم  تصمیم 
تغذیه هم مراجعه داشته باشیم. متخصص بعد از آنالیز بدن فرزندم، 
برنامه تغذیه ای و مکمل هایی پیور پروتئین و پپتامین، شربت مولتی 
ویتامین و آرژنین و زینک تجویز کردند که قرار شد 3 هفته پیرو 
آن باشیم و بعد از آن اگر جواب گرفتیم، ادامه دهیم. خدا را شکر 

برنامه خوب بود و طی این مدت حدود 1400 گرم و 3_2 میلی متر 
به قدش اضافه شد. عضله سازی خوبی هم داشت و به همین دلیل 

برنامه را ادامه دادیم. 
: در مورد برنامه غذایی اش بیشتر برایمان بگویید.

صبح ها 3 عدد سفید تخم مرغ در صبحانه داشت. بقیه برنامه غذایی 
مثل قبل بود. گوشت، خرما و گردو اضافه شد ولی  چربی بدنش 
زیاد بود و عضله کم داشت بنابراین قرار شد کنار مصرف مکمل های 

پروتئینی، ورزش کند تا عضله سازی شود. 
: فرزندتان چه ورزشی انجام می دهد؟

نرمش روزانه و دو انجام می دهد. در خانه دوچرخه ثابت داریم و 
کمی طناب می زند تا به نفس نفس بیفتد. البته کمی برایش سخت 

است و خودم همزمان با او ورزش می کنم. 
: فرزندتان چقدر کمبود وزن و قد دارد و چه مدت 

باید برنامه را ادامه دهید؟
تقریبا3-2 ماه باید ادامه دهیم. حدود 8 کیلوگرم کمبود وزن دارد. 

البته آزمایش کلیه هم نوشته اند که باید انجام دهیم.

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.

مادرآریاکه7سالاستهرشبفرزندشهورمونرشدتزریقمیکند،میگوید:

ابتدا هر ماه یک سانتی متر به قد فرزندم اضافه می شد ولی  بعد این روند کند شد و ترسیدم!

هورمون رشد نباید 
خودسرانه مصرف شود

ورزش های هوازی 
موجب افزایش قد 
می شوند

دکترمریمرزاقیآذر
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکترشاهینصالحی/عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی

نگاه فوق تخصص غدد درون ریز 
و متابولیسم کودکان

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

کوتاهی و کم وزنی کودکان از مسایل آزاردهنده ای است که هر والدی را به 
چالش می کشد تا سریع تر درمانی برای آن بیابد. در این میان گاهی والدین به 
بیراهه کشیده می شوند و حتی سرخود دست به درمان هایی می زنند که درنهایت 
یا بی تاثیر بوده و سن طالیی رشد کودک را هدر داده است یا بدتر آسیب زننده 
بوده و به ضرر فرزندشان به پایان می رسد، مثال آمار نشان می دهد در حال حاضر، تعداد کسانی 
که بدون نظر پزشک از مکمل آرژنین برای رشد قدی استفاده می کنند، کم نیست. این هفته با 
مادری صحبت کردیم که برای رشد قدی فرزندش به متخصصان گوناگونی مراجعه کرده و با 

استفاده از تخصص آنها راه درستی را پیش گرفته و تا حدی موفق بوده است. 

 سمیه 
مقصودعلی 

»میزگردتغذیه«درموردروندافزایشقدووزنآریاعزیزی
باحضوردکترمحمدحسنابوالحسنیمتخصصتغذیه،

دکترمریمرزاقیآذرفوقتخصصغددومتابولیسمکودکان
ودکترشاهینصالحیمتخصصپزشکیورزشی

افزایش قد و وزن 
در 13 سالگی

9ميزگرد تغذيه شماره هفتصدوهفتادودو   هفده آبان نودونه

: آقای دکتر! آیا ارتباطی میان نارس بودن 
نوزاد، اختالالت رشد و کوتاهی قد و وزن وجود دارد؟
پیش از موقع متولد شدن نوزاد ارتباطی به اختالالت 
رشد ندارد اما در این مورد خاص با توجه به سن و رسم 
منحنی های وزن به سن و قد به سن می توان تشخیص 
داد که کودک از لحاظ رشدی عقب است و این موضوع 
ممکن است به دلیل اختالالت ژنتیکی باشد. مسایل 
تغذیه ای می تواند در این میان موثر عمل کند و برنامه 
تغذیه ای که به این کودک داده و طی 3 هفته باعث افزایش 
2 کیلوگرمی وزن شد اثبات گر این ادعاست. شاید اگر 
این کودک سریع تر از این تحت نظر یک متخصص 
تغذیه قرار می گرفت منحنی وزن به سن و قد به سنش 
متفاوت از امروز بود. در حال حاضر قد و وزن این کودک 
زیر صدک 10 است که نشان دهنده رشد محدود است. 
: پس الزم است تمامی والدین مخصوصا 
عده ای که عالیمی از کم وزنی یا کوتاهی قد را در 
فرزندشان مشاهده می کنند، به متخصص تغذیه یا 

متخصص اطفال مراجعه داشته باشند؟ 
بله و اگر خانواده ها حتی با محدودیت هزینه های زندگی 
و رفت و آمد در دوران کرونا مواجه هستند، می توانند در 
دوره هایی که باید واکسیناسیون کودکان انجام شود قد 
و وزن را در خانه های بهداشت یا مطب های خصوصی 
مورد بررسی قرار دهند. در بدو تولد اندازه دور سر، 
قد و وزن نوزاد مهم است. در هر بار واکسیناسیون نیز 
منحنی قد و وزن و دور سر مجدد اندازه گیری می شود. 
تا زمانی که اندازه ها در حد طبیعی باشد می توان مطمئن 
بود که تغذیه کودک خوب است. اگر وزن کودک در 
طیف طبیعی نباشد شاهد عالیم سوءتغذیه و رشدی 
خواهیم بود. بعد از آن است که عالیم قدی خود را نشان 
می دهند. به عبارتی، اگر کودکی مبتال به رشد قدی محدود 
به دالیل تغذیه ای باشد - نه ژنتیکی و وراژتی- قطعا 
سوءتغذیه مزمن است. پس در 2 سال اول زندگی الزم 

است رشد قدی و وزنی کودک را رصد کنید. 
: آیا الزم است در کنار برنامه تغذیه ای مناسب 

به کودک مکمل هم داده شود؟
برای تمام کودکان خیر اما در مورد آریای عزیز بررسی های 
تغذیه ای نشان داد تغذیه مطلوبی ندارد و به همین دلیل 

مکمل تجویز شد. 
: مادر آریا به این نکته اشاره کرد که چربی بدن 
فرزندش باال بوده و گفتید که باید بدنش عضله سازی 

کند. در این رابطه هم توضیح بدهید.
بله بر اساس آنالیز بدن مشخص می شود چه بافتی از 
عضله یا چربی دچار کمبود است. در آنالیزهای انجام 
شده متوجه شدیم با وجود کم وزنی کودک میزان بافت 
چربی باال و بافت عضالنی کمی دارد. دریافت پروتئین 
از غذای سفره در کودک کم بود به همین دلیل مکمل 
پروتئین در کنار برنامه غذایی طبیعی تجویز شد و بعد 
از3-2 هفته آنالیز مجدد بدن نشان داد کودک عضالت 

بیشتری آورده و بخشی از کمبود جبران شده است. 
: غیر از آنالیز با آزمایش هم می توان متوجه 

این  کمبودها شد؟

کودک  دهد  نشان  می تواند  خون  های  آزمایش  بله، 
هموگلوبین طبیعی دارد یا نه. کودکانی که اختالالت 
هموگلوبینی دارند دچار اختالالت رشد می شوند زیرا 
اکسیژن رسانی به بافت ها کم می شود و در صورت لزوم 
اندازه گیری برخی ریزمغذی ها و ویتامین ها مثال اندازه گیری 
اسید فولیک، B12 و ویتامین D، ذخیره آهن یا فریتین 
هم می تواند کمبودهای تغذیه ای را آشکار کند. تعداد 
گلبول های سفید نیز یکی از شاخص های سوءتغذیه در 
اطفال است. اندازه گیری برخی امالح مثل کلسیم، فسفر و 
زینک از خون یا ادرار نیز با توجه به شرایط فرد می تواند 
کمک کند تا متخصص مکمل های ویتامینی و امالح را 

کنار غذای روزانه تجویز کند. 
: با تزریق هورمون رشد برای کمک به افزایش 
قد کودکان موافقید یا می توان این افزایش قد را با 

تغذیه مناسب داشت؟
در خصوص تجویز هورمون رشد تاکید می کنم این کار 
باید زیرنظر متخصص غدد انجام شود. هیچ بیماری نباید 
سرخود یا زیر نظر پزشکان غیرمتخصص این هورمون را 
دریافت کند. بدون شک همکاران متخصص غدد بعد از 

بررسی نوع تغذیه کودک به این نتیجه می رسند تجویز 
اضافی هورمون رشد برای کودک الزم هست یا نه. این 
نکته را هم به یاد داشته باشیم بهترین محرک هورمون 
رشد در کودکان بعد از تغذیه درست میزان خواب مناسب 
است. ترشح هورمون رشد در ساعات نیمه شب و در 
خواب عمیق رخ می دهد. کودکانی که خواب نامناسبی 
دارند و دیروقت می خوابند به شدت در معرض اختالالت 
رشدی قرار می گیرند زیرا میزان ترشح هورمون رشد در 

آنها دچار اختالل می شود. 
: در مورد ترکیبات آرژنین هم برایمان بگویید، 
چیست و چه کاری در بدن می کند و چه تاثیری 

روی قد دارد؟
ترکیبات آرژنین در اصل نوعی اسید آمینه نیمه ضروری 
در بدن است. تمام منابع حاوی پروتئین آرژنین دارند 
اما گاهی بنا به صالحدید پزشک از منابع خارجی این 
دارو برای کودکان تجویز می شود. مطالعات نشان داده اند 
آرژنین می تواند به عنوان اکسید نیتریک در بدن محرک 

ترشح هورمون رشد باشد. 
: آیا می توان آن را سرخود هم مصرف کرد؟
متاسفانه من به عنوان متخصص تغذیه شاید یک یا دو 
بار در سال برای بیماران خاص این مکمل را تجویز کنم 
اما مصرف خودسرانه آن متاسفانه در کشور باالست. 
فراموش نکنیم آرژنین پیش ساز اکسید نیتریک است که 
در بدن عملکرد های متفاوتی دارد. یکی از این عملکردها 
گشاد کردن عروق است و به عبارتی روی فشارخون 
و ماهیچه ها و میزان خونرسانی بافت و... اثر می گذارد.

: آقای دکتر!در مورد برنامه تغذیه ای تجویز 
شده برای آریا هم برایمان توضیح دهید.

در برنامه غذایی با توجه به آنالیز بدن و کمبودهای نشان 
داده شده، تاکید در گروه درشت مغذی ها بر پروتئین و در 
ریزمغذی ها روی میوه و سبزیجات و برخی مواد غذایی 

پرکالری و مغذی از جمله چهارمغز و خرما بود.

نگاه متخصص تغذیه

تاکیددکترمحمدحسنابوالحسنیبهسوژه»میزگردتغذیه«

بررسی منحنی های وزن به سن و قد به سن را جدی بگیرید!
کودکانی که اختالالت 

هموگلوبینی دارند دچار 
اختالالت رشد می شوند زیرا 

اکسیژن رسانی به بافت ها 
کم می شود و در صورت لزوم 

اندازه گیری برخی ریزمغذی ها مثل اسید 
فولیک، B12 و ویتامین D، ذخیره آهن یا 

فریتین هم می تواند کمبودهای تغذیه ای را 
آشکار کند. تعداد گلبول های سفید نیز یکی از 

شاخص های سوءتغذیه در اطفال است
 

رشد به افزایش اندازه های بدن، قد، وزن و دور 
سر در طول زمان گفته می شود. رشد از زمان 
جنینی شروع می شود و شرایط مادری و جفتی 
باید مناسب باشد تا نوزادی با وزن طبیعی به دنیا 
بیاید. بعد از تولد تا پایان دوران بلوغ رشد ادامه 
دارد تا کودک تبدیل به نوجوان و یک فرد بزرگسال 
شود. هورمون های مختلفی مثل هورمون رشد، 
هورمون های تیروئیدی و... در رشد دخالت دارند 
و هر نوع بیماری در هریک از اعضای بدن مثل 
دستگاه گوارش، کلیه ها، قلب و... می تواند باعث 
کندی رشد شود بنابراین رشد، شاخص سالمت 
است و از بدو تولد تا پایان آن باید قد و وزن و 
تا 3 سال دورسر روی چارت های مخصوص و 
منحنی های رشد قرار داده شده و روند رشد بررسی 
شود. قد پدر و مادر هم باید بررسی شده و قد 
هدف یا قد قابل انتظار کودک نسبت به قد پدر و 
مادر، تعیین شده و روی قسمت انتهایی منحنی 
رشد قرار بگیرد. ابتدا باید دید آیا قد کودک روی 
منحنی مربوط به قد هدف هست یا نه و سپس در 
طول زمان با پیگیری قد هر 6 ماه روند آن مورد 
مطالعه قرار داده شود. در صورت کندی رشد باید 
معاینه کامل بالینی و بررسی های آزمایشگاهی انجام 
شود. گاهی کودک از نظر ظاهری و عالئم بالینی 
کمبود هورمون رشد را دارد که بیشتر در موارد 
ژنتیکی دیده می شود ولی  در مواردی از روی ظاهر 
نمی توان متوجه کمبود هورمون رشد شد. اگر تمام 
بررسی های بالینی و آزمایشگاهی انجام شد و هیچ 
بیماری مشخص نشد باید تست تحریکی هورمون 

رشد انجام شود تا به کمبود آن پی ببریم. 
برای هیچ کودکی دریافت هورمون رشد تجویز 
نمی شود، مگر اینکه 6 ماه تا یک سال پیگیری رشد 
را قبل از شروع درمان داشته باشد. وقتی کمبود 
هورمون رشد ثابت شد ام آر آی از مغز الزم است 
که علت آن مشخص شود. وقتی هورمون رشد 
شروع شد که به صورت تزریق زیرجلدی هر شب 
است اگر جوابگویی خیلی خوب باشد نشان می دهد 
کودک واقعا کمبود داشته است. این درمان تا پایان 
دوران بلوغ و تا زمانی که سرعت رشد به کمتر از 
2 سانتی متر در سال برسد، ادامه پیدا می کند. بعد 
از آن متوقف شده یا درمان در بزرگسالی  تا زمان 
کهنسالی  با دوز به مراتب کمتر ادامه دار خواهد 
بود. توصیه می کنم والدین از نوزادی تا 20 سالگی 
فرزند خود را برای معاینه نزد متخصص کودکان 
ببرند تا قد و وزن روی منحنی گذاشته شود. 
هروقت پزشک متوجه اختالل رشد شد، کودک 
را به فوق تخصص غدد کودکان ارجاع می دهد. 
در کل، هورمون رشد باعث ترشح عامل رشد 
می شود. در دوطرف استخوان های دراز، صفحات 
رشد وجود دارند که عامل رشد باعث تحریک 
رشد و بلند شدن قد می شود. علت کمبود هورمون 
رشد می تواند ژنتیکی یا اکتسابی باشد، مثال اگر 
توده ای در مغز به هیپوفیز فشار بیاورد یا داخل آن 
باشد کار هیپوفیز مختل شده و منجر به کندی 
رشد و کوتاهی قد یا به اصطالح کوتولگی می شود. 
تزریق این هورمون در کودکی که کمبود آن را 
ندارد اثری ندارد زیرا باعث جلوگیری از کار 
هیپوفیز در زمینه ترشح هورمون رشد شده و مانع 
ترشح هورمون رشد خود کودک می شود. از طرفی 
می تواند باعث سریع تر شدن پدیده بلوغ شود و 
رشد قدی را زودتر متوقف کند. در این شرایط 
قد نهایی اگر کوتاه تر نشود، بلندتر هم نمی شود. 
البته در کودکانی که با وزن کمتر از طبیعی به دنیا 
آمده اند اگر تا 4 سالگی به قد طبیعی نرسند نیز 

اجازه تجویز هورمون رشد وجود دارد.

در مورد آقای عزیزی ابتدا به اختالف طول پاها اشاره 
می کنم. 1 تا 1/5 سانتی متر اختالف طول پا از نظر 
ظاهری و در راه رفتن مشکلی  ایجاد نمی کند اما اگر 
اختالف بیش از این شود باید چه در ورزش چه 
راه رفتن از کفی استفاده کرد. در غیر این صورت 
ورزش بدون کفی باعث درد و گرفتگی کمر و 
زانو، درد های مزمن و فشار نامتناسب به مینیسک 
می شود. پس حتما باید هنگام ورزش حتی در 
خانه کفی در کفش داشته باشند.  برای افزایش 
وزن در سنی که صفحات رشد بسته شده است با 
خیال راحت می توانیم ورزش های قدرتی را تجویز 
کنیم و مشکلی  پیش نمی آید اما برای کودکان که 
هنوز صفحات رشد بسته نشده باید با احتیاط این 
ورزش ها انجام شود؛ یعنی دمبل سنگین نزنند و اگر 
با کش کار می کنند، کش خیلی  کشسانی سنگین 
نداشته باشد. پس ورزش قدرتی برای افزایش وزن 

الزم است اما متناسب با سن و جثه!
برای رشد قدی ورزش های هوازی خوب است 
و به تراکم استخوان قوی کمک می کند اما برای 
فردی که می خواهد همزمان وزن اضافه کند ورزش 

هوازی شدید توصیه نمی شود.



دین و سالمت
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مراقب حال دل مون باشیم!

حال خوب اتفاقی نیست. دالیل متعددی وجود 
مثال  می کنند.  تعیین  را  ما  حال  نوع  که  دارند 
وقتی فهرست کارهای روزانه را تکمیل می کنیم، 
حال خوبی دارم و هر گاه زمان را به راحتی 
ما  ناراحت می شویم. ذهن  از دست می دهیم، 

پر از سوال است. 
واقعا چرا با اینکه فرصت کافی داریم ولی معموال 
لیستی از کارهای عقب مانده تعقیب مان می کند؟ 
رابطه دو طرفه ای بین حال ما و مدیریت زمان 
وجود دارد . از طرفی حال بد باعث از دست 
تلف  دیگر،  طرف  از  و  فرصت هاست  دادن 

کردن زمان به حال بد می انجامد؟ 
اینکه کدام یک دلیل قوی تری هستند، جای تامل 
دارد  افرادی که از سالمت روان برخوردارند و 
بیماری های مانند اضطراب و افسردگی ندارند، 
با از دست دادن موقعیت ها به غمگینی نزدیک 
می شوند ولی آنان که سالمت روانشان به هم 
خورده است، خود این اختالل عامل از دست 
دادن فرصت های مهم در زندگی است. مثال فردی 
که مشکل کامل نگری دارد، سطح رضایت او از 
زندگی پایین بوده و به قدری در تصمیم گیری ها 
باد  بر  را  ناب  فرصت های  که  می کند  معطل 
حمله  و  حسرت  توفان  آن  از  پس  و  می دهد 
به سرنوشت خود را دلیل مشکالتش می داند. 
کلید واژه خوشبختی در داشتن حال خوب در 
هر شرایطی است. هم خودمان به این روحیه 
نیازمندیم و هم  از مشکالت  عبور  برای  قوی 
است  الزم  داریم،  که  متفاوتی  نقش های  در 
غلبه  برای  تالش  نگری،  مثبت  امید،  نشاط، 
و  موفقیت  برای  انگیزه  ایجاد  مشکالت،  بر 

کنیم.  تزریق  را  خودباوری 
به عنوان نمونه، یک مادر با ایجاد روحیه خوب 
می تواند موجی از شادابی را در خانه ایجاد و 
همه را برای انجام کارهایی که برعهده شان است، 
یاری دهد و همین مادر با سرزنش های تکراری، 
سختگیری  خانه،  اهل  نیازهای  گرفتن  نادیده 
از  را  انرژی  تمام  است  ممکن  منفی بافی،  و 

بگیرد.  دیگران 
معتقدند  تربیت  کارشناسان  خاطر،  همین  به 
ممکن است والدین به اسم تربیت در تله های 
زیاد  خرده گیری های  با  مثال  و  بیفتند  تربیت 
خواهند  بهتر  تربیت  به  که  کنند  گمان  خود 
رسید، در حالی که با تخریب روحیه فرزندان 
خود و ایجاد حال بد، آنها را از حرکت برای 

بهتر شدن باز می دارند. 
یادمان باشد که ویتامین روحیه خوب را در خود 
ایجاد و با کنترل رفتارها و گفتارهای مان برای 

سایرین نیز این گوهر ارزشمند را هدیه کنیم.

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 با هم می خوانیم:

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 نماید و نه صاحب  
ارزش هایی می شود که به کمک آنها بتواند آزادانه برای آینده 
طرح ریزی نماید. 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 نمود.

2.مسئولیت  گریزی، دلزدگی و بی تفاوتی
یکی از آثار گم کردن خویشتن را می توان در پدیده هایی 
چون مسئولیت  گریزی، دلزدگی و بی تفاوتی جستجو نمود 
زیرا به طور طبیعی کسی که نتوانسته پاسخی برای سؤاالت 
اساسی خویش بیابد، در حقیقت انگیزه ای هم برای پرداختن 
به وظیفه خویش 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 خویش، شخص را از نیروی محرکه،  یا به 
عبارت دیگر از موتور خویش 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 نموده 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 عالئق 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 بر می 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 یافته و یا 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 خأل 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 نمود.
 فردی که هویت خود را با موجودی بانکی، میزان پس 
انداز و یا 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 فاقد ارزش 

و بی کفایت می بیند.

5.ناتوانی در مهار هیجانات
در زندگی، هیجانات جایگاه مهمی داشته 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 نظیرند؛ ولی 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 
نموده و در ترکیب شخصیت خویش به گونه ای معقول وارد 

می کند و در صورت سپری شدن زمان هیجانات، چیزی در 
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 نموده 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 گردند. 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 روانشناسي و طبق آنچه که از اظهارات 
و نوشته هاي روانشناسان به نام دنیا فهمیده مي شود و با یک 
نگاه کلي تر به علل و خصوصیات مشترك خودکشي ها، در 
مي یابیم افرادي که قصد خداحافظي با زندگي دارند، کساني 

هستند که به خوبي از خود، تواناییها، 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 گاههاي 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 تواناییهاي 
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 زیباییهاي 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. 
ادامه دارد...
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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 سواالت اساسی 

خویش بیابد، در 
حقیقت انگیزه ای 

هم برای پرداختن 
به وظیفه خویش در 

قبال دیگران نخواهد 
داشت و چنانچه این 

روحیه در جامعه تعمیم 
یابد، وضع به مراتب 

دشوارتر از پیش 
خواهد شد

 

خودت را بشناس! )بخش دوم(

بحث نکن!
ارتباط  با حرف زدن،  است.  نیاز  گفتگوی سالم، یک 
می گیریم و می توانیم روابط اجتماعی مناسبی را ایجاد 
کنیم. اما حرف زدن داریم تا حرف زدن. هر روز حرف های 

زیادی می زنیم. حرف های خوب و بد. 
گاهی هم، حرف های خوب را خیلی بد می زنیم. خصوصا 
باشد خودی  قرار  و  باشد  کار  در  منم  منم  که  زمانی 
نشان بدهیم،  آن وقت است که بیا و تماشا کن! زمانی 
را  خودش  می دهیم،  جنگ  فرمان  بیچاره  زبان  به  که 
برای شلیک هر واژه ای آماده می کند و تنها خدا می داند 
که این کلمات رها شده از صفحه زبان، کدام دل ها را 

زخمی خواهد کرد!!

بگو، مگو!
بعضی ها عاشق رقابتند  و آن را با روش های مختلف 
انجام می دهند. این گروه آنقدر احساس رقابت جلوی 
چشم شان را گرفته که حاضرند برای رسیدن به هدف و 
برنده شدن، هر کاری بکنند. حتی حاضرند پرخاشگری 
داشته باشند و با دیگران دعوا کنند. نمونه ساده آن را 
در بازی های ورزشی خصوصا فوتبال مشاهده می کنیم 
و  ناجوانمردانه  از روش های  گاهی  موفقیت  برای  که 
خطاهای خطرناك غیرحرفه ای استفاده می شود. نمونه 
رایج دیگر پرخاشگری در گفتگوهای ما شنیده می شود. 
بحث کردن و بگو مگو هم خودش یکی از بر و بچه های 

پرخاشگری است.

وقتی بازار بحث داغ است!
زمانی که میدان برای مشاجره زبانی داغ می شود، تماشاگران 
زیادی پیدا می کند. قدیم ها بچه ها برای شروع دعوا دو 
نفر، ناخن هایش را روی هم می مالیدند که کنایه از تشویق 
برای دعوا کردن بود. بازار گرم بگو مگو، یک مشتری 
همیشگی دارد که نامش شیطان است. این دشمن قدیمی، 
از بحث  کردن های ما و تندی هایی که در حرف زدن 
نشان می دهیم، بسیار خوشحال می شود و تمام تالش 
خود را برای به سرانجام رسیدن این مشاجره تا یک 

دعوا و دشمنی جدی به کار می گیرد.

تماشاچی هم نباش!
گاهی وقت ها تماشاچی بودن هم دردسر دارد. وقتی دو 
نفر به جان هم افتاده اند و ما هم بدون هیچ تالشی آنها 
را نگاه می کنیم، در حال شیر کردن دو طرف هستیم تا 

هیچ کدام پیش چشم ما کم نیاورند. اینجاست که باید 
بگوییم توقف بیجا مانع کسب خوبی هاست. آدم های 
جدلی، همان هایی هستند که دوست دارند همیشه ساز 
مخالف بزنند یا با مخالف خود در بیافتند. در کار این 
آدم ها کوتاه آمدن به معنای کم آوردن است؛ به همین 
این  بردارند.  نزاع خود  از  نیستند دست  خاطر حاضر 
فْنا في  هَذا  گروه در قرآن سرزنش شده اند: »َو لََقْد َصرَّ
الُْقْرآِن لِلنَّاِس مِْن ُکلِّ َمثٍَل َو کاَن اْلِنْساُن أَْکثََر َشيْ ءٍ َجَدالً؛ 
در این قرآن همه قسم مثل برای مردم بیان کرده ایم و 

انسان از همه چیز بیشتر مجادله می کنند«.  
گاهی حرف زدن این جور آدم ها هم کودکانه و همراه 
با لجبازی است. به جای پذیرش حق، لج می کنند. این 
هم نمونه اش: »قالُوا یا نُوُح َقْد جاَدلْتَنا َفَأْکثَْرَت ِجدالَنا 
ادِقیَن؛ گفتند ای نوح!  َفْأتِنا بِما تَعُِدنا إِْن ُکنَْت مَِن الصَّ
عمری است که با ما بگو مگو می کنی و این بگو مگو را 
از حد گذراندی، کار را یکسره کن، اگر راست می گویی 

آن عذابی را که همواره به ما وعده می دادی بیاور«.  

شیشه ادكلن را باز نکن!
وقتی درب ادکلن باز می شود، خاصیت آن هم می پرد. 
وقتی دهان ما برای بد و بیراه گفتن باز می شود، یک 
دشمنی در حال شکل گرفتن است که باعث می شود تمام 
خوبی های ما بپرد. نزاع و کشمکش از هر نوعی که باشد، 
خاصیت مثبت ما را می گیرد و ما را به آدم های بی فایده 
تبدیل می کند. پیشنهاد خداوند به ما در یک جمله ساده 
صادر شده است: »بحث نکن«. این پیشنهاد را در آیه 
َ َو َرُسولَُه َو ال  46 سوره انفال می خوانیم: »َوأَطیُعوا اللَّ

َ َمَع  تَناَزُعوا َفتَْفَشُلوا َو تَْذَهَب ریُحُکْم َو اْصبُِروا إِنَّ اللَّ
ابِریَن؛ و فرمانبری کنید خدا و فرستاده اش را و نزاع  الصَّ
نکنید که سست شوید و در نتیجه نیرویتان تحلیل رود 
و خویشتن داری کنید که خدا با خویشتن داران است«. 

مراقب باش!
اینکه چه می گوییم و حال و هوای حرف های ما چه جنسی 
است،  دست خود ماست. گاهی به خاطر بی حوصلگی 
اتومات می زنیم و بعضی از کلمات را تکرار می کنیم. 
بعضی وقت ها مثل یک بچه خردسال لجبازی می کنیم 
و گاهی هم دوست داریم با بحث و بگو و مگو طرف 
مقابل خودمان را کالفه کنیم یا زمین گیرش کنیم. قرآن 
کریم از کسانی یاد می کند که برای رسیدن به خواسته های 
خودخواهانه خویش، با بهترین فرستادگان خدا بحث 
کردند و باطل را به صورت حق نشان دادند تا مردم را 
فریب دهند. این گروه، از راه مجادله و درگیری لفظی، 
کار را برای پیامبران سخت می کردند. پیامش این است 
درست  اگر  و  نیست  کوچکی  زدن، سالح  که حرف 
شود!  تبدیل  خدا  با  جنگ  به  می تواند  نشود،  استفاده 
بَْت َقبَْلُهْم َقْوُم  این جریان را از زبان قرآن می شنویم: »َکذَّ
ٍة بَِرُسولِهِْم  ْت ُکلُّ أُمَّ نُوٍح َو اْلَْحزاُب مِْن بَْعِدِهْم َو َهمَّ
لِیَْأُخُذوُه َو جاَدلُوا بِالْباِطِل لِیُْدِحُضوا بِِه الَْحقَّ َفَأَخْذتُُهْم 
َفَکیَْف کاَن ِعقاِب؛ قبل از ایشان هم قوم نوح و احزابی 
که بعد از ایشان بودند آیات خدا را تکذیب کردند و 
هر امتی قصد جان پیامبر خود کرد تا او را بگیرند و 
با سالح باطل علیه حق مجادله کردند تا حق را از بین 
ببرند و من ایشان را گرفتم و چه عجیب است عذاب«. 

جدال مناسب
اگر خواستیم با کسی که مخالف است، صحبت کنیم 
و او را به سمت درست ببریم، باید بر اساس پیشنهاد 
خدا عمل کنیم: »اْدُع إِلی  َسبیِل َربَِّک بِالِْحْکَمِة َو الَْمْوِعَظِة 
الَْحَسنَِة َو جادِلُْهْم بِالَّتي  ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّک ُهَو أَْعَلُم بَِمْن 
َضلَّ َعْن َسبیلِِه َو ُهَو أَْعَلُم بِالُْمْهتَدیَن؛با فرزانگی و پند 
دادن نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با مخالفان 
به طریقی که نیکوتر است مجادله کن که پروردگارت 
کسی را که از راه او گمراه شده بهتر شناسد و هم او 

هدایت یافتگان را بهتر شناسد«. 
هدایت دست خداست و ما تنها یک واسطه ایم؛ پس 
از روش صحیح و پیشنهادی خداوند استفاده می کنیم، 
در این صورت به وظیفه خود عمل کرده ایم؛ چه فرد 

مقابل ما بپذیرد یا لجبازی کند.

ما و بحثی ها
چه  شدیم،  روبرو  بحث  و  جر  اهل  آدم  یک  با  اگر 
کنیم؟ اینجا از جاهایی است که نیروی ایمان به کمک 
ما می آید. در این شرایط بهتر است از ادامه دادن بحث 
خودداری کنیم. در این باره، نسخه پیشنهادی امام صادق 
علیه السالم خیلی قابل استفاده است: »و اتُْرِك الِمراَء و 
إْن کنَت ُمِحّقا؛ بحث و جدل را رها کن هر چند حق با 
تو باشد«.  در قرآن نیز می خوانیم که در چنین شرایطی 
با  ادامه بحث  از  آنها را به خداوند واگذار می کنیم و 
أَْعَلُم   ُ اللَّ َفُقِل  إِْن جاَدلُوَك  آنها صرف نظر می کنیم:»َو 
بِما تَْعَمُلوَن؛ اگر با تو مجادله کنند بگو: خدا به اعمالی 

که می کنید داناتر است«.

پیشنهادهای آسمانی

 ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر مرکز مشاوره مأوا
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 ترجمه: 
عفت عباسیان

هنگام  کودکان  از  بسیاری 
بازی با خود صحبت می کنند 
که مزایای زیادی در رشد 
آنها  اجتماعی  و  شناختی 
با  آنها  نظر می رسد   به  اوقات  دارد. گاهی 
شخص دیگری صحبت می کنند زیرا آنها در 
حال مکالمه ای بسیار عمیق و جالب با شخصی 

هستند که فقط آنها می توانند او را ببینند. 
با خودش حرف  بازی  اگر کودکتان هنگام 
می زند، نگران نشوید، بلکه همواره به یاد داشته 
باشید این فرایند در رشد شناختی و فکری وی 
تأثیرات چشمگیری خواهد داشت. او حین 
بازی، روش های زیادی را برای برقراری ارتباط 

موثر با دیگران تمرین می کند و می آموزد.

تا چه سنی صحبت کردن کودکان 
با خودشان طبیعی است؟

صحبت با خود یک عادت بسیار رایج میان 
که  سالگی   5 تا  به خصوص  است،  کودکان 
دیگر  افراد  با  فعالیت  انجام  به  شروع  آنها 
می کنند. مانند همه چیز، این موضوع هم به 

بلوغ فرزندان بستگی دارد. 
برخی کودکان تا سنین نوجوانی با خود صحبت 
می کنند و برخی دیگر خیلی زود به این فرایند 
پایان می دهند اما به هر حال، در هر زمان، 
صحبت کردن کودک با خود، مشکل خاصی به 
دنبال ندارد، بلکه برعکس، برای رشد اجتماعی 

و شناختی وی بسیار مفید است.

فواید صحبت کردن کودکان با خودشان
1. یادگیری کلمات بیشتر

هنگام بازی، کودک روش های جدید برقراری 
ارتباط را امتحان می کند. او یاد می گیرد همان 
حرف را بزند اما از منظر دیگری. او همچنین 
به آنچه در اطرافش گفته می شود توجه کرده 
و آن را در واژگان خود ادغام می کند، سپس 
آن را در بازی های خود و با اسباب بازی های 

مورد عالقه اش اعمال می کند.

2. گوش دادن به حرف های خود
مزیت دیگر این است که کودک با صحبت با 
خویش به حرف های خودش گوش می دهد 
بیشتری  آگاهی  آنچه می گوید،  به  و نسبت 

پیدا می کند. 
در زندگی، درک همنوع و نیز درک کودکان 
و بزرگساالن بسیار مهم است بنابراین کودک 
هرچه بیشتر تمرین کند، در آینده می تواند 

بیشتر صحبت کند و درک بهتری از پیرامون 
خود داشته باشد.

3. رشد خالقیت
کودک حین بازی، موقعیت ها، شخصیت ها، 
مسائل و راه حل هایی را اختراع می کند. همه 
اینها به گونه ای است که بازی معنا پیدا کند. او 
صحنه هایی را اختراع می کند و برای لذت بردن 
از بازی به تخیل خود آزادی عمل می بخشد.

4. ایجاد همدلی
یکی دیگر از فواید صحبت کردن کودک با خودش  
حین بازی، همدل شدن با دیگران است. فرزند 
شما حین بازی، خود را جای شخصیت هایی که 
خلق کرده قرار می دهد بنابراین برای درک شرایط، 
دیدگاه های مختلفی را در نظر می گیرد. او خود را 
به جای تک تک شخصیت هایی که اختراع می کند 
قرار می دهد و این موضوع به وی امکان می دهد  

نسبت به دیگران احساس همدلی پیدا کند. 

5. استفاده از نقش های مختلف
کودک، در یک بازی نمادین، مطابق با شخصیت 
مورد عالقه اش بازی و عمل خواهد کرد: یک 

معلم، یک  دانش آموز، یک فروشنده، یک خریدار 
و... و با توجه به نقشی که ایفا می کند، مجبور 

خواهد شد به روش های مختلفی عمل کند.

مزایای بیشتر برای کودکانی که با 
خود صحبت می کنند

1. ساختار بهتر جمالت
کودک حین بازی، سخنرانی خود را نیز تنظیم 

می کند و از آنجا که برای پاسخ دادن عجله ای 
ندارد، برای این کار وقت می گذارد و درنتیجه 

در زمینه جمله سازی رشد می کند. 

2. تشویق شدن و انگیزه یافتن برای صحبت کردن
از آنجا که کودک حین بازی از شخصیت های 
مختلفی تقلید می کند، نیاز دارد به نوبت و 
تا خللی  آنها صحبت کند  به جای تک تک 

بنابراین، کودک  ایجاد نشود  بازی  در روند 
زمان سخنرانی ها را به دقت مشخص می کند.

3. کشف سریع راه حل ها
صحبت  خود  با  بازی  حین  که  کودکی 
توافق  به  زیرا  است  انعطاف پذیرتر  می کند، 
شخصیت های خود در بازی نیاز دارد و دقیقا 
به همین دلیل، هر طور که شده راه حل هایی 

برای مشکالت پیش آمده پیدا می کند.

4. رشد مهارت های اجتماعی
بازی در نقش و قالب شخصیت های مختلف 
به کودک کمک می کند اشکال مختلف تعامل 
با دیگران را تمرین کند. به این ترتیب، او 
مهارت های اجتماعی خود را افزایش می دهد، 
مساله ای که در آینده وی بسیار مفید و سازنده 

خواهد بود.

5. افزایش کنترل خود
با خود صحبت  که  کودکانی  دیگر  مزیت   
می کنند این است که کنترل بهتری بر خود و 

رفتارهایشان دارند. 
وقتی کودکان هنگام بازی به صورت سوم 
پیدا  را  امکان  این  می زنند،  حرف  شخص 
بگیرند، خود  فاصله  موقعیت  از  تا  می کنند 
احیانًا  و  نکنند  محدود  و  مهار  بی جهت  را 
اگر گرفتار تنشی هستند، آن را از بین ببرند. 
به این ترتیب آنها می توانند احساسات منفی 
خود را به بهترین شکل ممکن تنظیم کنند. 
آنها حین بازی نگرانی ها یا ترس های خود 
بهتر  را  خود  عصبانیت  و  بیان  راحت تر  را 

کنترل می کنند. 

6. تصحیح خودکار
از آنجا که حین بازی کسی وجود ندارد که 
اشتباهات کودک را تذکر دهد یا برای کارهای 
خوبی که انجام می دهد، تشویقش کند، وی 

خود دست به کار می شود. 
دارد   نیاز  چون  می کند  اصالح  را  خودش 
شخصیت هایش حرف او را بفهمند و او نیز 
شخصیت هایی که خلق کرده  است را بهتر 

درک کند. 

7. استقالل
آنها یاد می گیرند دنیای خود را کنترل کنند، 
مستقل  شوند و روش های جدید تماس را 
بیاموزند. در پایان عادت می کنند خود به تنهایی 

از پس مشکالت خویش برآیند. 

8. تصمیم گیری
کودکان یاد می گیرند کارها را به تنهایی انجام 
دهند. آنها همچنین یاد می گیرند اشتباه کنند 
و به دنبال راه حل های ممکن باشند. این امر 
امنیت و اعتماد به نفس آنها را افزایش می دهد.

9. رشد خالقیت
خود  با  بازی  حین  که  خردسالی  کودکان 
درونی  دنیای  در  کاوش  با  می زنند،  حرف 
خود سرگرم می شوند، شخصیت ها، جو و 
موقعیت هایی را ایجاد می کنند که آنها را به 

مکان های جادویی می برد. 
در نتیجه تخیل آنها سریع تر رشد می کند و 
در ادامه رویاها و ایده های خود را به روش 

خود تحقق می بخشند.  
etreparents.com :منبع

مزایایبیشمارحرفزدنکودکباخوددررشدشناختیواجتماعیاش

کودکانیکههنگامبازیباخودصحبتمیکنند!
وقتیکودکانهنگامبازیبهصورت

سومشخصحرفمیزنند،این
امکانراپیدامیکنندتاازموقعیت
فاصلهبگیرند،خودرابیجهتمهار
ومحدودنکنندواحیاناًاگرگرفتار

تنشیهستند،آنراازبینببرند.به
اینترتیبآنهامیتواننداحساسات
منفیخودرابهبهترینشکلممکن
تنظیمکنند.آنهاحینبازینگرانیها
یاترسهایخودراراحتتربیانو
عصبانیتخودرابهترکنترلمیکنند

مزایایی برای کودکانی که هنگام بازی با خود صحبت می کنند
کودکانی که هنگام بازی با خود صحبت می کنند فواید بسیاری را نصیب خود خواهند کرد. به همین دلیل وقتی آنها در حال صحبت 
با خود هستند، به خوبی به آنها گوش دهید و حرف آنها را قطع نکنید. بچه ها، گاهی اوقات وقتی احساس می کنند تحت تماشا قرار 
گرفته اند یا دیگران آنها را زیر نظر دارند، دست از صحبت می کشند زیرا از شنیدن بازی شخصیت های مختلف خجالت می کشند 
و احتماال دلشان نمی خواهد دیگران از بازی  ها و شخصیت های خیالی آنها مطلع شوند بنابراین مهم است که این نوع بازی ها میان 

کودکان توسعه یابند زیرا این قسم بازی ها مزایای بی شماری در رشد شناختی و اجتماعی آنها به همراه دارد.
وقتی کودک به تنهایی بازی می کند، کارهایی انجام می دهد و حرف هایی می زند که جرأت ندارد گاهی در مقابل بزرگساالن بروز 
دهد. این لحظه می تواند فضای کاملی را برای یادگیری درست و غلط او فراهم کند. عاقالنه است که به او آزادی عمل و میدان 
بدهید اما در عین حال از دور مراقب او باشید و از وی غفلت نکنید. همواره به خاطر داشته باشید که این یک فرصت مناسب و 
ارزشمند برای اصالح و آموزش او محسوب می شود. بازی گروهی و بازی یک نفره مکمل یکدیگرند و هر دو برای رشد مناسب 

شناختی و عاطفی کودک ضروری هستند.

خیال پردازی نه تنها در کودکان، بلکه در بزرگساالن 
دنیای ذهنی و خیالی  آنها هم  و  دارد  هم وجود 
»مکانیسم  نوعی  را  آن  دارند که می توان  را  خود 
دفاعی« دانست چون وقتی نمی توانیم در واقعیت 
به چیزی برسیم و این موضوع فشار روانی زیادی 
به ما وارد می کند در عالم خیال و با خیال پردازی 
می توانیم آن را به دست بیاوریم. به این ترتیب و با 
پرداختن به دنیای خیال می توانیم احساسات منفی 
کنیم.  تعدیل  تاحدودی  را  خود  ناراحت کننده  و 
در واقع وقتی قدرت مقابله با بعضی واقعیات را 
نداریم برای جبران آن به عالم خیال پناه می بریم. 
همین موضوع هم باعث می شود بتوانیم بهتر شرایط 

را تحمل کنیم.

تفاوت دنیای خیال کودکان و بزرگساالن 
تفاوت رفتن به عالم خیال کودکان با بزرگساالن 
و  خیال  دنیای  تفاوت  بزرگساالن  که  است  این 
واقعیت و همچنین حد و مرز آن را می شناسند، 
در حالی که این موضوع در مورد کودکان صدق 
نمی کند. کودکان قدرت شناخت و استدالل کردن 
ندارند و به همین خاطر هم نمی توانند نتیجه گیری 
ندارند  افتراق  قدرت  و  انتزاعی  تفکر  کنند چون 
بنابراین به گونه ای با دنیای خیالی برخورد می کنند 

که انگار واقعی است. 
گاهی خیال پردازی کودکان در بازی هایشان آن قدر 
جدی است که می توانند به خوبی خیاالتشان را باور 
کنند. حتی در دنیای بازی و تخیالت خود وانمود 
می کنند به آرزوهای غیرعملی خود نیز دست یافته اند.

نگرانی های والدین
وقتی کودکان در دنیای خیال خود غوطه ور می شوند، 
برخی والدین نگران می شوند که نکند فرزندشان زیادی 
خیاالتی شود یا هنگامی که کودک مدام از تخیالت خود 
صحبت یا ادعا می کند کارهای عجیب و غریبی انجام 
داده نگران می شوند که نکند او دارد دروغ می گوید 

و در آینده هم همچنان به این کار خود ادامه دهد. 
در صورتی که کودکان با این کار می خواهند در مورد 
خواسته ها و آرزوهای خود صحبت و ناتوانی خود 
را در دستیابی به آنها جبران کنند. درواقع کودک در 
دنیای خیاالت خود چیزهایی را که واقعا نمی تواند به 

آنها دست پیدا کند تصور می کند و آنها را به 
دست می آورد.

مزایا و مضرات خیال پردازی های کودکان 
کودکانی که در خیال پردازی قدرتمند هستند معموال 

احساسات منفی کمتری را تجربه می کنند. چون 
می توانند احساس خشم و عصبانیت یا به طور 
کلی احساسات منفی خود را در دنیای خیال 

خود مهار کنند و به نوعی از این احساسات 
آزاردهنده رها شوند. 

همچنین خیال پردازی، کودکان را برای روبرو شدن با 
موقعیت های مختلف در آینده آماده می کند، مثال کودک 
در دنیای بازی و خیاالتش، خود را جای نقش های 
مختلفی مانند معلم، پزشک، راننده، فوتبالیست یا 
والدینش قرار می دهد. به این ترتیب می تواند برای 
نقش های واقعی و زندگی شغلی، عاطفی و اجتماعی 

خود در آینده آماده شود.
در واقع او به خود اجازه تمرین در چنین نقش هایی 
را می دهد اما مشکل زمانی به وجود می آید که کودک 
آنقدر در عالم خیاالت خود غرق می شود که به تدریج 
از دنیای واقعی فاصله می گیرد. بنابراین برقراری تعادل 
در دنیای واقعیت و خیال بسیار مهم است، مثال اگر 

کودکی در عالم واقعیت هیچ دوستی نداشت ولی 
دوستان خیالی زیادی داشت، باید به این موضوع 
توجه کنیم که ماندن بیش از اندازه او در دنیای خیال 
به دلیل آن است که او به این ترتیب می خواهد نیازها 

و کمبود خود را در دنیای غیرواقعی جبران کند.

مرز بین دنیای خیال و واقعیت 
برای اینکه بتوانیم متوجه شویم مرز بین 
دنیای خیاالت و واقعیات کودک 
کجاست و چطور ماندن بیش 
از حد در دنیای خیالی 
می تواند به او آسیب 

بزند باید ببینیم کارکرد کودک در جنبه های مختلف 
زندگی او به چه صورت است و چگونه عمل می کند. 
مثال باید به کودکی که نمی تواند با همسن و ساالن 
خود ارتباط برقرار کند و به جای آن می خواهد 
در دنیای خیال خود آن را جبران کند کمک کنیم 
و ریشه این مشکل را تشخیص دهیم و به درمان 
آن بپردازیم. این کار معموال بدون کمک گرفتن از 
متخصص و مشاور امکان پذیر نیست و در صورت 

لزوم حتما باید از آنها هم کمک گرفت. 
این مشکل اغلب با گذشت زمان و بزرگ تر شدن 
کودک برطرف می شود ولی اگر چنین اتفاقی نیفتاد 
والدین حتما باید درصدد بررسی ریشه ای آن برآیند.
بین  فرق  نمی توانند  5سالگی  تا  کودکان  معموال 
واقعیت وخیال را تشخیص دهند اما از آن به بعد 
می شوند  اجتماعی  محیط های  وارد  که  زمانی  و 
این تناسب تغییر می کند و نسبت خیال پردازی به 
واقعیت کمتر می شود و کودک نیز بیشتر می تواند 
با دنیای واقعیات روبرو شود؛ یعنی از هنگامی 

که او شروع به برقراری ارتباط با دنیای بیرون 
و پیدا کردن دوست می کند و همچنین 

وقتی با مقتضیات زندگی اجتماعی آشنا 
می شود به مرور نیز خیال پردازی هایش 

کمتر می شود. البته خود ما هم گاهی 
همچنان  بزرگسالی  دوران  در 

خود  خیاالت  دنیای  در 
غرق می شویم.

تاثیر زندگی اجتماعی بر کودک 
با بررسی بیشتر در مورد کودکانی که بعد از 5 سالگی 
نیز همچنان بیش از حد در دنیای خیالی خود غوطه ور 
می شوند متوجه می شویم اغلب آنها زندگی اجتماعی 
خوبی ندارند؛ یعنی والدین به اندازه کافی موقعیت های 
مختلف را برای ورود آنها به زندگی اجتماعی فراهم 
نکرده اند؛ به گونه ای که آنها بتوانند دوست پیدا کنند و 
به تدریج از دنیای غیرواقعی ذهن خود فاصله بگیرند.
فراموش نکنیم ارتباط با همسن و ساالن به کودک 
اجازه می دهد آنها با آداب و رسوم و قوانین اجتماعی 
شدن بیشتر آشنا شوند. آنها را بیاموزند و خودشان 
هم به مرور بهتر بتوانند با دیگران ارتباط برقرار کنند. 
به این ترتیب با گذشت زمان و به تدریج »بازی های 
اجتماعی« با همسن و ساالن جای »بازی های خیالی« 

و یک نفره کودکان را خواهد گرفت.

رفتنبهعالمخیالنوعیمکانیسمدفاعیاست
 دکتر سیما قدرتی

روان شناس، مشاور و مدرس دانشگاه



میزگرد »سالمت« درباره آثار دود قلیان بر پوست و زیبایی 
با حضور دكتر مجتبی امیری متخصص پوست و دكتر مریم 
كاشانیان جراح و متخصص زنان و دكتر آتوسا مصطفوی 
فوق تخصص قلب و عروق و دكتر اردا كیانی فوق تخصص 
بیماری های ریه و دكتر حسین ابراهیمی مقدم، روان شناس

قلیان  و پیامدهای آن 
بر سالمت و زیبایی

دخانیات باعث عوارض جدی به پوست و زیبایی است

عدم برخورداری از امکانات تفریحی سالم در ترغیب جوانان به قلیان نقش دارد

  دکتر مجتبی امیری/ استادیار دانشگاه 

نگاه متخصص پوست

نگاه روان شناس

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! مصرف دخانیات چه تاثیری 
بر سالمت پوست دارد؟

سیگار و قلیان بیش از 250 ماده سمی مانند نیکوتین، 
تار )قطران( و... تولید می کنند. مسلما تمام ارگان های 
بدن از جمله پوست از این مواد سمی تاثیر می گیرند 
و از آنجا که تغییرات پوست نمایان است، عوارض 
استعمال دخانیات بر آن زودتر مشخص می شود. 
مواد سمی موجود در سیگار و قلیان بر رشته های 
کالژن و االستین و همچنین عروق خونی تاثیر 
می گذارند و در نتیجه پوست به خصوص پوست 
صورت زودتر از افراد همسن و سال دچار عالئم 
پیری خواهد شد. پیری پوست در دور دهان و 

اطراف چشم نمود بیشتری دارد.
صدمه به رشته های کالژن و االستین ناشی از این 
مواد همچنین باعث افتادگی پوست می شود که 
می تواند در شکم، سینه، صورت و... اتفاق بیفتد. 
زمانی که این رشته ها شل شوند، پوست حالت 
افتادگی پیدا می کند که این وضعیت در سنین باال 
برای همه ایجاد می شود اما سیگار و قلیان آن را 

تسریع و تشدید می کند.
چه  تشدید  یا  بروز  در  دخانیات   :

بیماری های پوستی دخیل است؟
امروزه کامال اثبات شده شیوع سرطان های پوست 

در افراد سیگاری بیشتر از دیگران است. 
دیگر بیماری که به دلیل استعمال دخانیات تشدید 
این  داءالصدف است.  یا  می شود، پسوریازیس 
پوسته ریزی دهنده  پالک های  شکل  به  بیماری 
ظاهر می شود و در تمام قسمت های بدن ممکن 
است اتفاق بیفتد. عارضه دیگر تشدید یا بروز 
سوپراتیو  )هیدرآدنیت  معکوس  آکنه  بیماری 
Hidradenitis suppurativa( است. هیدرآدنیت 
سوپراتیو یک بیماری مزمن پوستی و عودکننده 
است که باعث ایجاد آبسه های دردناک می شود. 
این بیماری به صورت دمل ها یا جوش های چرکی 
بغل  زیر  ران و  مانند کشاله  بدن  در چین های 

ظاهر می شود. 
واسکولیت ها نیز گروهی از بیماری ها هستند که ابتال 
به   آنها با کشیدن سیگار امکان پذیر است. بیماری 
بورِگر )Buergers disease( به طور مشخص در 
این گروه قرار دارد که در نتیجه ابتال به آن، عروق 
انتهایی پا تنگ و خونرسانی مختل می شود و بروز 
آسیب های ناشی از کاهش خونرسانی را به دنبال دارد. 
افرادی که دخانیات مصرف می کنند با تاخیر در 
بهبود جراحات ناشی از صدمه، عمل جراحی و... 
مواجه هستند زیرا سطح اکسیژن خونشان پایین 
است و از طرفی به دلیل صدمه به عروق خونی، 

خونرسانی به موضع آسیب دیده کاهش می یابد و 
طبیعی است که ترمیم دچار تاخیر شود. 

: از نظر ظاهری، استعمال دخانیات چه 
پیامدهایی دارد؟

با استعمال دخانیات ظاهر کلی پوست تغییر می کند 
و به حالت بی رنگی می رسد، متمایل به زرد می شود 
و پوست طراوت طبیعی خود را از دست می دهد. 
در قسمت هایی مانند دور دهان و انگشتان که با 
ترکیبات دخانی تماس مستقیم دارند، ترکیبی به نام 
»تار« یا »قطران« در مواد دخانی در پوست رسوب 
می کند که عامل زردی واضح در این نواحی است. 
پوست  تالنژکتازی  افزایش  موجب  سیگار 
)گشادشدگی مویرگ ها( می شود. در این حالت، 
مویرگ ها و عروقی که کمی از مویرگ بزرگ تر 
است زیر سطح پوست نمایان می شوند و در افرادی 
که پوست سفید دارند، نمای خوبی نخواهد داشت. 
: آیا سیگار و قلیان می توانند عوارض 

ماندگار بر پوست داشته  باشند؟
عوارض مواد سمی وابسته به دوز است و طبعا 
هرچه تماس با این مواد، طوالنی تر و میزان آن 
بیشتر باشد، صدمه نیز بیشتر خواهدبود بنابراین 
هر زمانی که دخانیات کنار گذاشته شود، پوست 
زودتر امکان بازسازی را پیدا می کند. البته برگشت 

و بازسازی پوست به حالت اول غیرقابل انتظار است 
اما می توان به بهبود امیدوار بود. 

: بروز عوارض ناشی از دخانیات در 
سنین مختلف چگونه است؟

عوارضی مانند سرطان های پوست و پیری پوست 
در سنین باالتر مشخص می شود اما تغییر رنگ و 
ظاهر پوست همچنین تشدید بیماری  هایی مانند 
پسوریازیس می تواند در سنین پایین نیز اتفاق بیفتد.

پوستی  آسیب های  می توان  چطور   :
ناشی از تاثیر دخانیات مانند تیرگی پوست را 

بهبود بخشید؟
زمانی که تیرگی اطراف چشم و دهان اتفاق بیفتد، 
راهکار بهبود، مانند دیگر آسیب های پوستی خواهد 
بود. به عنوان مثال، بوتاکس و لیزر راهکار خوبی 
برای بهبود خطوط پاکالغی اطراف چشم است، 
افتادگی پلک را می توان با رادیوفرکوئنسی لیزر 
ترمیم کرد و گاهی اوقات تزریق چربی برای تغییر 

وضعیت پوست الزم به نظر می رسد. 
به طور کلی، افرادی که دچار آسیب های پوست 
ناشی از استعمال دخانیات شده اند، پس از ترک 
این مواد برای جلوگیری از آسیب های بیشتر، بهتر 
است با متخصص پوست مشورت کنند تا از اقدامات 

درمانی برای بهبود و سالمت پوست بهره ببرند.

قلیان از گذشته در جامعه ایرانی مورد مصرف بوده و اصلی ترین 
قشر متمایل به قلیان از گذشته تا امروز، خانم ها به خصوص در 
حاشیه شهرهای جنوب کشور هستند. قلیان کشیدن امروزه به  
معضل پنهان اجتماعی در کشور تبدیل شده  است و از آنجا که 
باور مردم کم ضرر  است، چهره  منفوری ندارد، در حالی که  در 
قلیان نیز می تواند دروازه اعتیاد باشد. از طرفی، تنباکوی مرغوب 
در کارخانه های تولید سیگار استفاده می شود که عوارض بسیار 
جدی و متعدد سالمت را درپی دارد و حال آنکه تنباکو مصرفی 
در قلیان تفاله ها هستند که آسیب های آن کامال مشخص است و 

زمینه ساز بیماری های جدی مثل سرطان ها خواهد بود.

قلیان گرايش به سیگار را افزايش می دهد
برخالف تصور عموم که قلیان را اعتیاد آور نمی دانند، نیکوتین را 
در خون باال می برد و تاثیر اعتیادآوری نیز دارد. تهیه و تدارک 
قلیان همیشه زمانبر است و احتمال گرایش به روش ساده تر جبران 
نیکوتین؛ یعنی سیگار وجود دارد. از طرفی، افرادی که قلیان را 
به توجیه خود تفننی مصرف می کنند، زمانی که نیکوتین به سطح 
خاصی در خونشان می رسد در واقع به مواد دخانی معتاد شده اند و 
برای رفع نیاز سراغ سیگار می روند. زندگی آپارتمان نشینی، زمانبر 
بودن آماده کردن قلیان و عدم امکان حضور مداوم در قهوه خانه نیز 

از دیگر عواملی است که سیگار را جایگزین قلیان می کند. 
صاحب نظران اجتماعی که مصرف قلیان را ضدارزش فراگیر می دانند، 
معتقدند قلیان شبیه بازی تلقی می شود و متاسفانه در مصرف آن 
قبحی وجود ندارد و زنان، نوجوانان و حتی کودکان برای تفنن یا 

تمسخر از قلیان استفاده می کنند.

چرا نسل جوان به قلیان گرايش پیدا کرده اند؟
 تمایل گسترده جوانان به قلیان را می توان در علل روان شناختی و 
جامعه شناسی جستجو کرد. در وهله  اول قلیان انگیزه اصلی برای 
بعضی جوانان نیست و هدف جمع دوستانه و خوشگذرانی همراه با 
قلیان کشیدن است که  کم کم اعتیاد به قلیان پیدا می شود. شاید بتوان 
گفت عدم برخورداری از تفریحات سالم برای جوانان می تواند عامل 
چنین مساله ای باشد. همچنین قلیان جزو فرهنگ مردم از گذشته بوده 
و جنبه تفریحی داشته  است. جوانان با این کار قصد دارند بزرگ شدن 
را به خانواده نشان بدهند و رفتار بزرگ ترها را تقلید کنند. از طرفی، 
یکی از دالیلی که خانواده ها با قلیان مقابله نمی کنند، نا آگاهی در مورد 
عوارض قلیان بر سالمت مانند سرطان و بیماری های ریوی است. 
همچنین قلیان گاهی برای تزئین کاربرد دارد که گرایش به استفاده 
را نیز افزایش می دهد. به طور کلی وقوع هر ناهنجاری در جامعه را 
می توان براساس الگوهای جامعه شناختی توجیه کرد. عدم تناسب بین 
انتظارها و اهداف تعیین شده باعث ایجاد ناهنجاری های اجتماعی است. 
در هر جامعه ای رفتارها براساس ارزش ها و اهداف متناسب با فرهنگ 
جامعه برای افراد تعریف  شده و نوعی از رفتار مجاز شمرده می شود. 
البته از طرفی امکان تحقق اهداف و ابزار الزم برای رسیدن به آنها 
نیز ضروری است. بخشی از انتظارات برای جوانان براساس عرف 
و فرهنگ جامعه، نشاط و اوقات فراغت است. از نظر جامعه شناسی 
اگر نتوانیم چنین فرصت هایی را فراهم کنیم، زمینه بروز ناهنجاری های 
مختلف ایحاد می شود. به عنوان مثال، خدمات فرهنگ سراها، کتابخانه ها، 
سینماها و.... پاسخگوی نیاز نسل جوان نیست و آنها از نظر مالی نیز 
امکان برخورداری از خدمات فعلی را ندارند. در مورد دختران این 
مساله تشدید می شود زیرا فرصت حضور در جامعه برای دختران 

کمتر است. متاسفانه در چنین شرایطی حضور در مکان هایی مانند 
سفره خانه برای جبران محدودیت ها و ابراز هویت درنظر گرفته می شود. 

اعتیاد به قلیان چه زمانی اتفاق می افتد؟
بعضی افراد براین باورند که نیکوتین داروی محرک است؛ ابتدای 
مصرف هوشیاری را کمی افزایش می دهد و با احساس آرامش و 
لذت همراه است که علت تمایل و گرایش بیشتر خواهد بود اما 
به تدریج عوارض منفی سالمت مانند افزایش فشار خون، تهوع و... 
جایگزین این تاثیرات به ظاهر مثبت می شوند. بدن کم کم عادت می کند 
و اعتیاد ایجاد می شود. در صورت اعتیاد به قلیان، فرد تمایل دارد که 
هر 2 تا 3 روز یکبار، قلیان بکشد. همچنین اگر مصرف نکند، حالت 
تحریک پذیری حتی ناکامی، خشم، اضطراب، عدم تمرکز، بی قراری، 
افزایش یا کاهش اشتها، مشکالت خواب و اختالالت خلقی دارد. 
البته ممکن است 2 تا 3 مورد از این عالئم را داشته  باشد. در چنین 
شرایطی، ضربان قلب نیز کمتر می شود. علت این مساله کمبود نیکوتین 
در بدن است و نشانه های ترک در واقع ظاهر می شود. نیکوتین یکی 
از اعتیادآورترین مواد شناخته شده است و از همین رو افرادی که 
به طور مرتب از آن استفاده می کنند قطعا دچار اعتیاد خواهندشد و 
خیلی از آنها نیز قادر به ترک نیستند. نیکوتین با فعال کردن قسمت 

پاداش دوپامینی مغز احساس لذت بخش را در فرد ایجاد می کند. 
فراموش نکنیم مردم در گذشته اطالعات محدودی در مورد مضرات 
توتون و تنباکو داشتند اما بررسی ها و مطالعات مختلف امروزه کامال 
چنین عوارضی را تایید می کنند. دود توتون بیش از 4 هزار نوع ماده 
سمی دارد که یکی از آنها مواد رادیواکتیو است؛ پس از امروز خود 

را از این ارمغان نامیمون دور نگه دارید.

استعمال دخانیات یکی از چالش های مهم سالمت در جوامع مختلف است 
که استعمال سیگار و قلیان را می توان مهم ترین آنها دانست. برخالف تصور، 
قلیان نه تنها عوارض کمتری برای سالمت ندارد، بلکه می تواند با صدمات 
بسیار شدید و ماندگار حتی بیش از سیگار همراه باشد که گاهی جبران ناپذیر 
است. متاسفانه طی سال های اخیر گرایش به قلیان بین جوانان خصوصا دختران و زنان رایج 
شده که زمینه ساز مشکالت متعدد در زندگی آنها خواهد بود. با این مقدمه به پرسش یکی از 
خوانندگان »سالمت« پرداخته ایم: »28 سال دارم و از چند سال پیش در جمع دوستان قلیان 
می کشیدم. مدتی است که از تیرگی اطراف دهان و لب هایم ناراحت هستم و خطوط ریزی 
اطراف چشم هایم می بینم. آیا راه حلی برای بهبود ظاهر پوستم وجود دارد؟ اگر قلیان را کنار 

نگذارم ممکن است دچار دیگر بیماری های پوستی شوم؟ لطفا راهنمایی ام کنید.«

 مریم سادات 
کاظمی
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 دکتر مريم کاشانیان/ استاد دانشگاه علوم پزشكی ایران

 دکتر آتوسا مصطفوی/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران

نگاه جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

نگاه فوق تخصص قلب و عروق

تنباکو در دنیا به شکل های مختلف استفاده می شود که شایع ترین آنها سیگار و 
قلیان است. از آنجا که قلیان در بعضی خانواده  های ایرانی از گذشته مرسوم بوده، 
پذیرش استعمال آن حتی در مورد فرزندان نوجوان و جوان متاسفانه پذیرفته شده  
است. طی سال های اخیر استفاده از قلیان با تصور اشتباه عوارض کمتر نسبت به 
سیگار بین جوانان رایج شده، در حالی که تفاوتی بین عوارض تنباکو وجود ندارد.

کنترل بعضی عوامل زمینه ساز بیماری ها مانند زمینه ژنتیک امکان پذیر نیست اما 
تنباکو ماده ای است که با  مصرف نکردن آن می توان احتمال ابتال به بسیاری از 
بیماری ها را کاهش داد. امروزه ثابت شده تنباکو با بروز انواع سرطان مانند سرطان 
گردن رحم کامال مرتبط است. از طرفی، تنباکو در بروز بیماری های زنان، ناباروری، 
سقط جنین، بارداری خارج از رحم، زایمان زودرس، پاره شدن کیسه آب، جفت 
سرراهی و کنده شدن زودرس جفت ارتباط دارد که هر یک از این موارد می تواند 
مشکالت مختلفی برای خانم ها به دنبال داشته  باشد. استعمال دخانیات حتی بر 
قدرت باروری مردان نیز تاثیر دارد و یکی از عوامل بسیار مهم بر تعداد نطفه و 
اسپرم هاست. استعمال سیگار یا قلیان در دوران بارداری می تواند زمینه ساز اختالل 
در رشد جنین و حتی بروز ناهنجاری های مادرزادی باشد. نشانگان مرگ ناگهانی 
شیرخوار دیگر پیامد مصرف دخانیات توسط مادر است. تحریک پذیری و بروز 
مشکالت رفتاری در فرزندان مادرانی که طی بارداری از دخانیات استفاده کرده اند، 
بیشتر دیده می شود. دیابت، مشکالت شناختی و مغزی، ناراحتی های ریه، اسکیزوفرنی، 
ضایعات عصبی، مشکالت هورمونی، اختالالت خواب، تاثیر در سالمت نطفه و 
باروری آینده نیز جزو عوارض طوالنی مدت مصرف دخانیات بر سالمت کودکانی 

است که مادرشان طی بارداری قلیان یا سیگار استفاده کرده  است.

 طی سال های اخیر، نسل جوان گرایش بیشتری نسبت به مصرف قلیان پیدا 
کرده اند. استفاده از اسانس های معطر در تنباکو و تبلیغات اشتباه مبنی بر عدم اعتیاد 
قلیان توجیه های اشتباهی است که افراد به کار می برند. همچنین برخی تصور 
می کنند عبور دود از آب درون شیشه قلیان باعث تصفیه می شود، در حالی که 
این باور اشتباه است و دود قلیان عوارض جدی بر سالمت از جمله قلب دارد. 
دود قلیان عالوه بر نیکوتین، حاوی فلزات سنگین، دی اکسید کربن و مواد 
سرطان زاست که این مواد می توانند عامل بروز آسیب به سیستم قلبی- عروقی و 
مغز شوند. مطالعات حاکی از آن است که میزان دی اکسید کربن در بازدم افرادی 
که قلیان مصرف می کنند، 35 برابر بیشتر از دی اکسید کربن بازدم افراد سیگاری 
است. این وضعیت به  دلیل وجود زغال است که اکسیژن مصرف و دی اکسید کربن 
تولید می شود. کاهش اکسیژن و افزایش دی اکسیدکربن به تدریج باعث سفت شدن 
دیواره عروق در قسمت های مختلف بدن از جمله قلب می شود، اتساع پذیری 
عروق کاهش می یابد و درنتیجه عامل تصلب عروق )آترواسکلروز(، سکته های 
مغزی و قلبی می شود. درواقع، افرادی که قلیان مصرف می کنند حتی زودتر از 
سیگاری ها در معرض این آسیب ها هستند. مقایسه تاثیر قلیان و سیگار نشان 
می دهد هر پُک زدن به قلیان معادل 40 نخ سیگار است. به طور کلی، قلیان عالوه بر 
آسیب های سیگار به دلیل وجود نیکوتین، عوارض دی اکسید کربن زیاد را نیز دارد.
بعضی افراد جوان تصور می کنند با انجام ورزش، کاهش استرس و تغذیه مناسب 
می توانند مانع از بروز آسیب های قلیان شوند اما این تصور به هیچ وجه درست 
نیست. درواقع، طی سال های اخیر که استفاده از قلیان در جوانان رایج شده، بروز 
سکته های قلبی نیز بیشتر شده و یکی از عوامل بسیار مهم کاهش سن سکته های 
قلبی در ایران را نیز می توان عادت قلیان کشیدن دانست.  یکی دیگر از باورهای 
اشتباه اینکه یک بار استفاده از قلیان مشکل ساز نیست، در حالی که یک پک زدن 
به قلیان نیز آسیب زا خواهدبود. مصرف قلیان عوارض حاد و مزمن دارد. عوارض 
حاد زمانی اتفاق می افتد که هنگام مصرف، سیستم سمپاتیک که برای بدن مضر 
است فعال می شود و در همان لحظه فشارخون و ضربان قلب تحت  تاثیر قرار 
می گیرند و افزایش می یابند. گیرنده هایی در بدن مسوول تنظیم فشارخون و ضربان 
قلب هستند که حتی یک بار استفاده از قلیان عملکرد آنها را تضعیف می کند. در 
عین حال، لحظه ای که فرد قلیان می کشد، اکسیژن رسانی بافت ها کاهش می یابد و 
عملکرد رگ برای انقباض و انبساط مناسب از کار می افتد. درواقع، تحریک 
سیستم سمپاتیک، افزایش فشارخون و کاهش اکسیژن باعث می شود خون کافی 
به عضالت قلب نرسد و سکته حاد قلبی اتفاق می افتد. عوارض مزمن قلیان نیز 
ناشی از مصرف طوالنی مدت است که به مرور عروق کرونر تنگ شده و فشارخون 
در سطح باال می ماند. فشار و قند خون افرادی که قلیان می کشند باالتر از دیگران 
است بنابراین احتمال گرفتگی عروق در آنها بیشتر است. این عارضه در سنین 
پایین تر اتفاق می افتد. قلیان تمایل به سیگار کشیدن را نیز افزایش می دهد که 

به مرور زمان آسیب های مختلف بر سیستم قلبی -عروقی خواهد داشت.

پیامدهای مصرف دخانیات بر باروری 
و سالمت فرزند تاثیر جدی دارد

آسیب قلیان بر سالمت قلب بیشتر از سیگار است

 دکتر اردا کیانی/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی 

نگاه فوق تخصص بیماری های ریه

استفاده از قلیان در تمام دنیا به خصوص بین جوانان رواج یافته  و استفاده از 
شیرین کننده ها و اسانس ها در تنباکو باعث تشویق افراد به ویژه خانم های جوان 
شده   است. در بیشتر موارد یک چهارم وزن تنباکو را اسانس ها و شیرین کننده ها 
تشکیل می دهد و حاوی گلیسرین نیز هست. با  توجه به رطوبت زیاد، این تنباکوها 
مانند توتون سیگار به راحتی آتش نمی گیرند و به آتش مداوم برای روشن  نگه داشتن 
تنباکو نیاز دارند. از این رو، غالبا زغال مشتعل برای این امر کاربرد دارد. دود قلیان 
به دلیل وجود آلدئیدهای فرار، ذرات معلق، مونوکسیدکربن و سایر مونوکسیدها 
سرطان زاست. مصرف قلیان به هیچ وجه جایگزین خوبی برای سیگار کشیدن نیست 
و درواقع آسیب های بیشتری دارد زیرا اسانس ها سرطان زا هستند و زغال نیز 
عوارض ناشی از مونوکسیدکربن را دارد. از طرفی، خطر انتقال بیماری های عفونی 
به علت استفاده مشترک حتی در صورت تعویض قسمت دهانی نیز وجود دارد. 
استفاده از قلیان احتمال ابتال به سرطان ریه، معده، دهان و مثانه را افزایش می دهد 
و با تاثیر بر عروق بدن زمینه ساز بیماری های قلبی- عروقی می شود.  فرزندان 
مادرانی که در دوران بارداری از قلیان استفاده می کنند عالوه بر وزن پایین هنگام 
تولد دچار عدم تکامل ریه نیز هستند. همچنین استعمال قلیان در محیط منزل باعث 
زمینه بیشتر عفونت های تنفسی در کودکان می شود. افرادی که قلیان می کشند دچار 
کاهش کارکرد ریه و بسیاری از بیماری های مزمن انسدادی ریه می شوند. همچنین 

حضور کنار فردی که قلیان می کشد عوارض تنباکو و زغال را خواهد داشت.

حضور کنار فردی که قلیان می کشد نیز 
عوارض تنباکو و زغال را خواهد داشت  

  دکتر حسین ابراهیمی مقدم/ مشاور و استاد دانشگاه   
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نسل تازه محصوالت مراقبت از پوست

موج تازه ای از اسیدها برای الیه برداری پوست
برخالف آنچه بسیاری از ما 
علوم  کالس  در  روزگاری 
مدرسه می آموختیم، به نظر 
ترکیبات  از  هراس  می رسد 
اسیدی در جهان امروزی دیگر معنایی ندارد، 
مراقبت  محصوالت  درباره  وقتی  خصوصا 
از پوست صحبت می کنیم. برای مثال اگرچه 
در  طبیعتا  سولفوریک  اسید  مانند  ترکیبی 
محصوالت مراقبتی پوست کاربردی ندارد اما 
آلفاهیدروکسی اسیدها )AHAs( میان بهترین 
ترکیبات برای الیه برداری پوست و دستیابی به 
پوست روشن تر و صاف تر قرار می گیرند. در ادامه 
این مقاله با سیر تکامل اسیدها در محصوالت 
مراقبتی پوست و نقش آفرینی موج نوینی از اسیدها 
در نسل جدید این محصوالت آشنا خواهید شد. 

سیر تکامل اسیدها در محصوالت 
مراقبتی پوست

اسید گلیکولیک از ستاره های درخشان و محبوب 
در محصوالت مراقبتی پوست است. این روزها 
پس از انتخاب الیه بردارهای مایع یا شیمیایی خیلی 
سریع متوجه خواهید شد که اسید گلیکولیک نقش 
مهمی در محصول انتخاب شده دارد چراکه پیوند 
میان سلول های پوستی مرده را تضعیف می کند 
و درنهایت برای جداسازی این سلول های زائد 
و نمایان شدن سلول های تازه گیرافتاده در زیر 
آنها بستر مناسبی فراهم خواهد کرد. این فرایندی 
است که باید به طور طبیعی در پوست انجام بگیرد 
اما این توانایی پوست همراه با افزایش سن تحلیل 
می رود. اسید هیالورونیک هم ترکیب محبوب 
و مشهور بعدی است که توانایی ویژه ای برای 
آبرسانی به پوست دارد. درواقع اسید هیالورونیک 
به طرز شگفت انگیزی می تواند آب را تا هزار برابر 
بیشتر از وزن خودش جذب کند! به همین دلیل 
است که امروزه بسیاری از محصوالت مراقبتی 
پوست از اسید هیالورنیک به عنوان مهم ترین عامل 

اثرگذار استفاده می کنند. 
موفقیت چشمگیر همین ترکیبات اسیدی بود 
که پرسش تازه ای را برای فرمول سازان خالق و 
کنجکاو پدید آورد: آیا ترکیبات اسیدی دیگری 
وجود ندارند که از اثرگذاری خاص و ویژه ای 

مانند ترکیبات رایج فعلی برخوردار باشند؟! 
برند  بنیان گذاران یک  )از  نوئال گابریل  خانم 
بریتانیایی( هنگام معرفی جدیدترین محصول 

نوآورانه این شرکت گفته است: »ما دائم درحال 
تغییر هستیم تا بتوانیم برای نیازهای درحال تغییر 
مشتریان خودمان پاسخ مناسبی داشته باشیم. بخشی 
از این تغییرات براساس ترکیبات اسیدی مورد 
استفاده در محصوالت مراقبتی پوست شکل 
گرفته اند.« چنین تغییر مسیری برای ما بسیار 
قابل توجه است چراکه ما همیشه از آنزیم ها برای 
ساخت محصوالت الیه بردار استفاده می کردیم. 
مسووالن این شرکت همواره بر این نکته تاکید 
کرده بودند که ترکیبی مانند اسید گلیکولیک برای 
پوست بیش از حد غلیظ است اما درحال حاضر 
محصولی را روانه بازار کرده اند که ۳نوع اسید 
گوناگون دارد. خانم گابریل تاکید می کند: »انگار 
مساله اصلی به اندازه مولکول ها مرتبط است. 
شاید حرف من را متناقض بدانید اما مولکول های 
بزرگ تر واقعا رفتار مالیم تری با پوست دارند. 
هرچه مولکول بزرگ تر باشد، ترکیب مورد نظر هم 
کمتر می تواند به الیه های عمیق پوست نفوذ کند. 
درواقع مولکول های بزرگ تر کارشان را روی سطح 
پوست انجام می دهند و وظیفه دارند که آلودگی ها 
و کثیفی ها را پاک سازی کنند و سلول های پوستی 
مرده را جدا سازند اما هرچه مولکول کوچک تر 
باشد، احتمال نفوذ ترکیب مورد نظر به الیه های 

عمیق تر پوست افزایش می یابد. پس تفاوت در 
اندازه مولکول ها واقعا اثری کاتالیزور دارد.« 

درحالی که بعضی متخصصان پوست  بی درنگ 
مزیت های گلیکولیک را برای الیه برداری تایید 
می کنند، با قطعیت نمی توان گفت همه ترکیبات 
برای همه افراد به یک اندازه اثرگذار هستند. 
بعضی از انواع پوستی هم )خصوصا پوست های 
حساس یا ضعیف شده( در صورت زیاده روی در 
مصرف اسید گلیکولیک به مشکل برمی خورند 
از  پوستی پس  بیماری های  به  مبتال  افراد  یا 
مصرف اسید گلیکولیک با تشدید مشکالت 

پوستی مواجه می شوند. 
برند  یک  )بنیان گذار  کلیو  جورجی  خانم 
محصوالت پوستی( هم درباره اسیدها می گوید: 
»ترکیبات اسیدی با همدیگر تفاوت دارند و هر 
ترکیب اسیدی با نوع پوست خاصی سازگاری 
دارد یا استفاده از آن با نتایج متفاوتی همراه می شود. 
الزم به یادآوری است که استفاده منظم از ترکیبات 
اسیدی قوی می تواند میکروبیوم پوست را در 
معرض خطر قرار دهد. پوست انسان سرشتی 
شگفت انگیز دارد و در عرض یکی- دو ساعت 
به pH طبیعی خودش بازمی گردد اما ترکیبات 
اسیدی قوی می توانند اثر بلندمدت و ماندگاری 

برای میکروبیوم ارزشمند پوست داشته باشند. ما هم 
می دانیم الیه برداری دارای مزیت های ویژه ای برای 
پوست است اما محافظت از میکروبیوم پوست 
و مراقبت از عملکردهای محافظتی پوست نیز 
باید مورد توجه همه مصرف کنندگان محصوالت 

مراقبتی پوست قرار بگیرد.«
مجموعه توضیحات ذکرشده به ما نشان می دهد 
چرا بسیاری از برندهای مشهور به دنبال استفاده 
از اسیدهایی هستند که هم کاربردهایی مانند 
الیه برداری را با کیفیت باالیی انجام می دهند و 
هم پوست را با کیفیت مناسبی تغذیه می کنند 
بنابراین اگر شما هم نمی توانید از الیه بردارهای 
فعلی استفاده کنید اما همچنان به دنبال افزایش 
آبرسانی باکیفیت به پوست هستید یا می خواهید 
ترکیبات جدید را امتحان کنید، باید با موج جدیدی 
از اسیدها آشنا شوید که در نسل جدید محصوالت 

مراقبتی پوست کاربرد دارند. 

اسیدهای نوین برای الیه برداری پوست
الکتوبیونیک  اسید  الکتوبیونیک:  اسید   .1
نوعی ترکیب الیه بردار شگفت انگیز از جنس 
اسید پلی هیدروکسی )PHA( است که اثربخشی 
مطلوبی برای پوست های حساس و خشک دارد. 

این اسید از قند الکتوز گرفته می شود و از نظر 
اندازه مولکولی هم بزرگ ترین مولکول ها را دارد. 
به همین دلیل هم اسید الکتوبیونیک در الیه های 
عمیق پوستی نفوذ نمی کند و الیه برداری را خیلی 
آرام در سطح پوست انجام می دهد تا باعث تحریک 
و التهاب پوست نشود. این ترکیب دارای اثربخشی 
ویژه ای برای پوست های خشک و حساس است 
چراکه نوعی آنتی اکسیدان و مهم تر از آن نوعی 
 )humectant( جذب کننده رطوبت یا هومکتانت
محسوب می شود. مجموعه این ویژگی ها وضعیت 
پوست پس از مصرف اسید الکتوبیونیک را تغییر 
می دهند؛ یعنی پوست شما با مصرف این ترکیب 
دچار خشکی و سفتی نمی شود، بلکه درخشندگی 

و رطوبت خودش را حفظ می کند. 
2. اسید اسیاتیک: اسید اسیاتیک نوعی ماده 
طبیعی است که در گیاهی به نام »سنتال اسیاتیکا« 
یا »گیاه بشقابی« یافت می شود. این ترکیب نوعی 
اسید آبرسان یا اسید الیه بردار نیست، بلکه اسیدی 
ضدپیری برای پوست های تضعیف شده است. 
استفاده از اسید اسیاتیک می تواند دو نتیجه مثبت 
داشته باشد: اول این که سد دفاعی پوست را تقویت 
می کند و دوم این که سنتز کالژن برای شکل گیری 
پوست قوی تر و پُرتر را افزایش می دهد. به این 
دو کارکرد مهم باید تسکین قرمزی و التهابات 
پوستی و همچنین عملکرد آنتی اکسیدانی را هم 

اضافه کرد. 
3. اسید ماندلیک:  اسید ماندلیک هم از اسیدهای 
فوق العاده باکیفیت برای الیه برداری پوست است 
زیرا مولکول های بزرگی دارد که مانع از نفوذ 

به الیه های پوستی عمیق می شوند. ضمن اینکه 
تحمل پذیری پوست در برابر اسید ماندلیک بسیار 
زیاد است. این ترکیب واقعا کاربردی و همه کاره 
است چون سبوم را متعادل می کند و مانع از 
هایپرپیگمنتاسیون و مالسما  مانند   مشکالتی 
می شود. این ترکیب معموال به افراد مسن تری 
پیشنهاد می شود که می خواهند پوست روشن تر، 
شفاف تر و دارای روزنه های پاک سازی شده داشته 
باشند. اسید ماندلیک در گروه قرار می گیرد و 
می تواند تکثیر و تقسیم سلولی را تقویت کند. 
این ترکیب همچنین پیوند سلولی میان سلول های 
پوست را با کیفیت مطلوبی بازسازی می کند و نقش 
موثری هم در افزایش کالژن سازی و محافظت 

از سد دفاعی پوست ایفا خواهد کرد. 
4. اسید پلی گلوتامیک: اسید پلی گلوتامیک 
از ترکیبات آبرسان قدرتمند است که عملکردی 
دارد. قدرت حفظ  مطلوب در سطح پوست 
از  بیشتر  برابر  ترکیب حدودا 4  این  رطوبت 
اسید هیالورونیک است و درنتیجه کاری می کند 
که پوست نرم تر و صاف تر به نظر برسد. اسید 
پلی گلوتامیک نه تنها ذرات آب را به سطح پوست 
پیوند می دهد، بلکه الیه محافظتی ویژه ای هم 
در سطح پوست می سازد که مانع از مشکلی 
trans- به نام »اتالف رطوبت از طریق اپیدرم« یا
epidermal water loss می شود. جلوگیری از 
همین مشکل هم عملکرد سد دفاعی پوست را 
تقویت می کند و هم روند تجزیه طبیعی اسید 
هیالورونیک پوست را آهسته تر خواهد کرد بنابراین 
اسید پلی گلوتامیک از بهترین ترکیباتی است که 
رطوبت پوست را به سطح مطلوبی می رساند، 
خطوط ریز پوستی را پنهان می  کند و پوست را 

روشن تر خواهد کرد. 
5. اسید ترانکسامیک: این اسید امروزه در 
محصوالت ممتاز مراقبت از پوست کاربرد دارد. 
اسید ترانکسامیک می تواند برای مقابله با مشکالت 
وسیعی مناسب باشد اما به طور خاص عملکرد 
ویژه ای در مقابله با مشکل  هایپرپیگمنتاسیون و 
لکه های پوستی ناشی از پیری دارد. این ترکیب 
رنگ پوست صورت را روشن تر می کند، لکه های 
پوستی تیره را کاهش می دهد و قوام پوست را هم 
هموارتر می کند. از دیگر ویژگی های مهم اسید 
ترانکسامیک این است که در طول روز به خوبی 
با ویتامین C و رتینول همگام و سازگار می شود. 
Glamour :منبع

از همان بدو تولد، پوست کودک شما بسیار حساس 
و به عبارتی نارس و نابالغ است بنابراین الزم است از 
آن مراقبت شود تا از حمالت بی شمار محفوظ بماند. 
لحظه شستشوی نوزاد، لحظه بسیار مهمی محسوب 
می شود و الزم است همزمان هم بهداشت و ایمنی این موجود کوچک 

تضمین شود و هم برایش لذت بخش و مؤثر باشد. 

شستشوی کودک و محصوالت ضدحساسیت با pHخنثی
پوست کودک بسیار حساس و نفوذپذیر است و به راحتی نیز تحریک 
می شود بنابراین باید مراقب آنچه مصرف می کنید، باشید و محصوالتی 
انتخاب کنید که مخصوص کودک باشد. حتما بررسی کنید که این 
محصوالت ضدحساسیت، بدون الکل و دارایpH خنثی باشند، در غیر 
این صورت منجر به خشکی پوست می شوند. محصوالت مخصوص 
کودکان معموال از مواد طبیعی مانند روغن بادام شیرین و گلیسیرین 

گیاهی ساخته می شوند. 

فرمولی برای بدن و موی نوزاد
از  است،  اسیدی  خیلی  نوزاد  پوست  برای  صابون  که  آنجایی  از 
محصولی کمک بگیرید که هم برای تمیز کردن بدن کودک مناسب 
باشد و هم برای موی کودک. معموال توصیه می شود ماده مورد نظر 
در قالب تیوپ باشد چون هم بهداشتی تر است و هم استفاده از آن 
راحت تر. در هر صورت به هیچ عنوان از مواد شوینده بزرگساالن 

برای کودکان و نوزادان استفاده نکنید. 
به طور خاص زمانی که در منزل حضور ندارید و بالطبع آب در دسترس 
نیست، می توانید از شیر پاک کن یا دستمال مرطوب  مخصوص نوزاد 
کمک بگیرید. به این ترتیب دیگر نیازی به آب کشی نوزاد نخواهد بود. 
این ماده، همان شیر پاک کنی است که هنگام پوشک استفاده می کنید. 
اگر کودک شما پوستی خشک یا خشن دارد از این کار خودداری کنید. 

حمام خیلی طوالنی، ممنوع!
هنگام استحمام، اجازه ندهید کودک بیش از حد در معرض آب و مواد 
شوینده باشد زیرا آب برای چنین پوست نازکی بسیار سخت و مضر 
است و منجر به خشکی آن می شود. از آنجا که الیه هیدرولیپیدی که 
نقش محافظ پوست را برعهده دارد، هنوز تشکیل نشده است حمام نباید 
از چند دقیقه بیشتر طول بکشد. اگر احساس می کنید دلبندتان از استحمام 
لذت می برد و پوست او نیز به خوبی از این قضیه استقبال می کند و دوام 
الزم را دارد، می توانید حمام وی را کمی طوالنی تر کنید. مهم تر از همه 

اینکه هرگز کودک خود را در حمام تنها نگذارید و هیچ گاه او را ترک 
نکنید، حتی برای مدتی کوتاه. 

پوست کودک را هر روز مرطوب کنید
برای اینکه پوست نرم، حساس و شکننده نوزاد توان رشد کافی داشته 
باشد، الزم است آن را روزی یک بار مرطوب کنید. برای این منظور 
حتما با پزشک مشورت کنید تا کرم مناسب تجویز کند. به طور کلی 
محصوالتی که برای مرطوب سازی بدن نوزاد توصیه می شود همگی 
حاوی وازلین یا روغن های طبیعی هستند. آنها به خصوص قسمت های 
خیلی خشک پوست و نیز چین و چروک ها را مرطوب می کنند. برای 
صورت، کرم روز را انتخاب کنید. به اندازه ۲ یا ۳ فندق کوچک روی 

پوست او بزنید و اجازه دهید محصول به خوبی در پوست نفوذ کند. 

مراقب قرمزی های سطح پوست نوزاد باشید
اگر در سطح پوست کودک شما جوش یا قرمزی پدیدار شد، حتما 
موضوع را با پزشک درمیان بگذارید. او می تواند به شما بگوید برای 
حل و بهبود این مشکالت، کدام محصول را انتخاب کنید. در مورد 
بثورات پوشک نیز همین طور است. پوشک را مرتب تعوض کنید و 
بگذارید پایین تنه و ناحیه باسن کودک درحالی  که پوشک ندارد، به 
برای محافظت از باسن نوزاد،  راحتی نفس بکشد. پزشک مطمئناً 

پمادهای مفیدی تجویز خواهد کرد. 

فصول مختلف و مراقبت های ویژه از پوست
در زمستان مانند تابستان، باید هوشیار باشید و از پوست کودک خود 
مراقبت بیشتری کنید. لباس های گرم و پوشیده و نیز استعمال کرم 

ضدآفتاب از اهمیت باالیی برخوردار است. 
مراقبت در برابر سرما: سرمای هوا، پوست نوزاد را خشک و تحریک 
می کند. در فصول سرد سال، شما باید توجه ویژه ای به صورت او داشته 

باشید. فراموش نکنید که قسمت های بدون پوشش بدن، بیشتر در معرض 
هوا هستند و درنتیجه بیشتر مستعد خشکی. از پزشکتان راهنمایی بخواهید، 
او به شما کمک می کند تا مرطوب کننده ای انتخاب کنید که هم صبح 

قابل استعمال باشد و هم شب. 
مراقبت در برابر گرما: در مورد خورشید، بچه های کوچک نباید تا قبل 
از یک سالگی در معرض آفتاب قرار بگیرند زیرا پوست آنها هنوز نابالغ 
است و به اشعه های مضر UVA و UVB اجازه عبور می دهد. در 
تابستان معموال کودکان به شدت عرق می کنند و به همین دلیل ممکن 
است که بدن آنها با کمبود آب و رطوبت مواجه شود که بالفاصله 
روی پوست تأثیر نامطلوب می گذارد. برای جلوگیری از تعریق زیاد، 
هر روز کودک را حمام کنید. حداقل یک بار در روز پوست وی را با 
یک کرم مناسب مرطوب کنید. چند بار در روز شیشه شیرش را آب 
کنید تا با نوشیدن آب کافی، کمبود مایعات بدن که از تعریق زیاد ناشی 

می شود جبران شود. 

لباس های متناسب با پوست حساس نوزاد
هنگام انتخاب لباس کودک، پیشنهاد می کنیم مواد طبیعی مانند کتان، نخ و 
پشم را در اولویت قرار دهید. می توانید چند تی شرت یا پیراهن ارگانیک 
که حاوی مواد آالینده کمتری هستند انتخاب کنید. این لباس ها را به 
 KvA، Eko، Demeter و Ecocert، Rv لطف برچسب هایی مانند
شناسایی خواهید کرد. این منسوجات از بروز واکنش های آلرژیک احتمالی 
جلوگیری می کنند و به منافذ پوست اجازه می دهند بهتر نفس بکشد. 

نحوه ی شستشوی صورت کودک
صورت چه در نوزادان و چه در کودکان بزرگ تر، به سادگی هرچه 
تمام تر پاک می شود. برای این منظور باید از محصوالتی استفاده کنید 
که مانند صابون شسته می شوند بنابراین از مصرف شیر پاک کن ها و نیز 

دستمال های مرطوب که حاوی مواد شیمیایی هستند، اجتناب کنید. 
ساده ترین راه برای تمیز کردن صورت کودکان استفاده از پنبه آغشته با 

آب شیرآب یا آب آب پاش است. 

شستشوی چشم   و گوش در نوزادان
از دور صورت شروع کنید، پیشانی و سپس بینی و پره های بینی و درنهایت 
گونه ها و چانه. برای شستشوی چشم ها، از داخل چشم به سمت خارج 
بروید، یعنی از کثیف ترین بخش به تمیزترین قسمت بروید. به این ترتیب 
مجرای اشک مسدود نخواهد شد. همچنین برای جلوگیری از انتقال 
میکروب ها از چشمی به چشم دیگر از پنبه ای متفاوت برای هر چشم 
استفاده کنید.  برای شستن گوش ها، همان زمان حمام کودک را انتخاب 
کنید چون به طور اتوماتیک گوش ها از قبل خیس شده اند! قبل از حمام، 
داخل سوراخ هر گوش یک تکه پنبه کوچک قرار دهید تا از هرگونه 
سرایت آب داخل گوش جلوگیری شود. بعد از هر بار شیردادن، یا بعد 
از هر بار شیشه خوردن و حتی بعد از آروغ زدن و باالآوردن نوزاد، 

دهان کوچک او را به دقت تمیز و خشک کنید. 

بعد از ۲ سالگی: شستشو همراه با بازی و تفریح
با بزرگ تر شدن کودک، ساده ترین راه این است که به او یادآوری کنید 
صبح و عصر همزمان با مسواک زدن، صورت خود را نیز بشوید. در 
عمل به او مراحل شستشو را نشان دهید. فراموش نکنید که آنها به 
سرعت تقلید کرده و می آموزند. فراموش نکنید که مهم است به کودک 
خود نشان دهید چه کاری انجام دهد و حتی صورت خود را همزمان 
با او بشویید. برای تشویق او، می توانید یک دستکش کوچک به اندازه 
دست خودش که به شکل عروسک یا سر حیوان مورد عالقه اش)پاندا، 
گربه، قورباغه و...( است، به او هدیه دهید تا در شروع کار و هنگام 
شستشوی صورت، این دستکش های بامزه را به دست کند. یادتان 
نرود بچه ها عاشق تفریح و تغییر هستند. برای سرگرم کردن کودک در 
دستشویی، می توانید یک شعر اختراع کنید و مراحل کار را در قالب 
قافیه های یک شعر جالب، به او بیاموزید و از او بخواهید هر زمان وارد 
دستشویی شد، این شعر را تکرار کند. این شعر به کودک کمک می کند 
تا به مرور زمان بیشتر همکاری کند: »دو چشم برای نگاه کردن، دهان 
برای حرف زدن، بینی برای نفس کشیدن، دو گوش برای کشیدن« یا مثال 
»من دو گوش دارم برای شنیدن و فهمیدن، من یک بینی کوچک گرد هم 
برای بوییدن چیزهای خوب دارم، دهان من برای چشیدن چیزهای شور 

و شیرین است. من دو چشم دارم که باید با آنها به اطراف نگاه کنم.«
در کودکان نوپا و نیز کودکان بزرگ تر، پس از تمیز کردن صورت، برای 
محدود کردن خشکی پوست که از آهک موجود در آب، باد یا سرما 
ناشی می شود، استعمال مرطوب کننده را فراموش نکنید. مرطوب کننده 

با رایحه گل همیشه بهار همیشه آرامش بخش است.
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استفاده منظم از ترکیبات اسیدی 
قوی می تواند میکروبیوم پوست را در 

معرض خطر قرار دهد زیرا ترکیبات 
اسیدی قوی می توانند اثر بلندمدت 

و ماندگاری برای میکروبیوم ارزشمند 
پوست داشته باشند. درست است 

که الیه برداری مزیت های ویژه ای برای 
پوست دارد اما محافظت از میکروبیوم 

پوست و مراقبت از عملکردهای 
محافظتی پوست باید مورد توجه همه 

مصرف کنندگان محصوالت مراقبتی 
پوست قرار بگیرد

سرمای هوا، پوست نوزاد را خشک و تحریک می کند. 
در فصول سرد سال، قسمت های بدون پوشش بدن 

کودک، بیشتر در معرض هوا هستند و درنتیجه بیشتر 
مستعد خشکی. از پزشکتان راهنمایی بخواهید، او به 

شما کمک می کند تا مرطوب کننده ای انتخاب کند که هم 
صبح و هم شب قابل استعمال باشد

چگونه از پوست حساس کودک مراقبت کنیم؟



آیا مصرف شیر در زمان آلودگی هوا 
مفید است؟ 

در زمان آلودگی هوا تا می توانید شیر و ماست و سایر 
لبنیات مصرف کنید. لبنیات حاوی فسفر، منیزیم و 
با  رویارویی  در  به شما  می تواند  که  است  کلسیم 

تاثیرات منفی آلودگی هوا کمک کند.

3 منابع اصلی آلودگی هوا کدامند؟
منابع ایستا مانند تاسیسات نیروگاهی، پاالیشگاه های 

نفت، مراکز صنعتی و کارخانه ها.
منابع محیطی مانند مناطق کشاورزی، شهرها و مناطقی 

که از چوب به عنوان سوخت استفاده می کنند.
منابع طبیعی مانند ریزگردها و غبار، آتش سوزی های 

عظیم و آتشفشان ها

10 راه کاهش آلودگی هوا چیست؟
1. استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی: این روش، 
با توجه به کاهش استفاده از بنزین و گازوئیل، یکی 
از راه های فوری مقابله با آلودگی هواست. استفاده از 
این وسایل عالوه بر فایده ای که برای آلودگی هوا دارد، 

راهی است برای صرفه جویی در مخارج.
2. خاموش کردن المپ  ها در زمان غیر از استفاده: 
برقی که یک المپ مصرف می کند نیز به آلودگی هوا 
ربط دارد. بنابراین با کاهش مصرف برق، می توان در 
انرژی نیز صرفه جویی کرد. یکی از راه ها، استفاده از 

المپ های کم مصرف است.

3. بازیافت و بازمصرف: مفهوم بازیافت و بازمصرف 
تنها برای حفظ منابع کره زمین مفید نیست، بلکه به 
کاهش آلودگی هوا و کاهش انتشار آلودگی هم کمک 
می کند. بازیافت انرژی کمتر از تولید مصرف می کند.
4. حداقل استفاده از کیسه های پالستیکی:  کیسه های 
پالستیکی با توجه به زمان طوالنی که برای تجزیه 
آنها صرف می شود، از آالینده های مهم محیط زیست 
مناسب تر  گزینه های  پارچه ای  کیسه های  هستند. 
هستند و درضمن می توان از کیسه های پالستیکی 

چند بار استفاده کرد.
5. کاهش آتش گرفتن درخت ها و دود: جمع آوری 
زباله ها و آتش زدن آنها در فصل های خشک سال یا آتش 
زدن برگ های خشک، از منابع مهم آلودگی هوا هستند. 
به عالوه، ورود دود به ریه به هر دلیل حتی کشیدن 
سیگار، عالوه بر آلودگی محیط اطراف به سالمت فرد و 
نزدیکانی که در معرض دود هم هستند، آسیب می رساند. 
6. استفاده از پنکه به جای دستگاه های تهویه مطبوع: 
دستگاه های تهویه هوا هم مصرف انرژی باالیی دارند و 
هم باعث انتشار آلودگی هوا در محیط زیست می شوند. 
باید بتوان به غیر از موارد واقعا ضروری، پنکه را جایگزین 

دستگاه های تهویه عمومی کرد.
7. استفاده از فیلتر در دودکش ها: دود منتشرشده از 
شومینه های خانگی یا کارخانه ها بسیار خطرناک است و 
بر کیفیت هوا اثر منفی می گذارد. در مواردی که نمی توان 
مصرف را کاهش داد، دست کم می توان از دودکش ها 

استفاده کرد تا عناصر مضر کمتر وارد هوا شوند. 

آتش بازی:  وسایل  از  استفاده  از  جلوگیری   .8
متاسفانه استفاده از وسایل آتش بازی در عروسی ها 
یا جشنواره ها و مناسبت ها با توجه به الیه دودی که 
ایجاد می کنند، از منابع مهم آلودگی هوا به حساب 
می آیند بنابراین بهتر است یک هوای پاکیزه را با 
نفس کشیدن در هوای آلوده آتش بازی عوض نکنیم.

9. محدود کردن استفاده از عناصر شیمیایی در تولید 
کاالها: محصوالتی که در تولید آنها از عناصر شیمیایی 
یا رنگ های قوی استفاده می شوند مانند رنگ ها یا 
بوهای تند باید در خارج از خانه یا محیط های دربسته 

استفاده شوند. می توان به جای اینها از محصوالت با 
عناصر شیمیایی کمتر استفاده کرد.

10. حفاظت از درختان و جنگل ها: جنگل ها به 
صورت  در  و  شوند  حفظ  باید  زمین  ریه  عنوان 
باید  را  بومی  با خصوصیات  بومی  درختان  قطع، 
دوباره کاشت تا از مساحت جنگل ها کم نشود. هر 
چند درختکاری این روزها بسیار توصیه می شود، 
در  زمان  هر  در  را  درختی  هر  داشت  توجه  باید 
هر جایی نمی توان کاشت و درختکاری هم اصول 

دقیق خود را دارد.

محیط زیست شماره هفتصدوهفتادودو   هفده آبان نودونه14

یادداشت سبز

پاسخ چند سوال درباره آلودگی هوا

پیشنهاد سبز

سالمت: امسال با وجود شیوع کرونا و درخواست مسووالن از مردم برای 
تردد کمتر و بسته بودن مراکز آموزشی در سطح شهر، پاییز باز هم آلوده 
بود، طوری که مهر سال 99، آلوده ترین مهرماه چند سال گذشته گفته شد.

شهیدزاده، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، با اشاره به علت 
آلوده تر شدن هوای تهران در پاییز امسال با وجود تعطیلی مراکز آموزشی 
گفت: »سفرهای آموزشی در مجموع تنها حدود ۲۵ درصد از مجموع 
سفرهای شهری را تشکیل می دهند و به همین علت روی رفت وآمدهای 
درون شهری تاثیرگذار هستند اما فراموش نکنیم بسیاری از شهروندانی 
که قبال از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده می کردند، در حال حاضر به 

خاطر شرایط کرونا از خودروی شخصی شان استفاده می کنند.«
وی با اعالم اینکه شرایط جوی در کیفیت هوا تأثیر انکارناپذیری دارد، 
افزود: »به عنوان نمونه در مهرماه امسال، تهران ۸ روز متوالی را پشت 
سرگذاشت که در این روزها هیچ باد مناسبی که قدرت خروج آالینده ها 

از هوای شهر را داشته باشد، نوزید.«
تهران ابرشهری است که آلودگی هوا یکی از مشکالت جدی آن است. 

طبق تعریف ارائه شده در قانون هوای پاک، آلودگی هوا عبارت است از 
انتشار یک یا چند آالینده اعم از آالینده های جامد، مایع، گاز، پرتوهای 
یون ساز و غیریون ساز، بو و صدا در هوای آزاد یا انسان ساخت، به مقدار 
و مدتی که کیفیت هوا را به گونه ای تغییر دهد که برای سالمت انسان 
و موجودات زنده، فرایندهای بوم شماختی )اکولوژیکی( یا آثار و ابنیه 

زیان آور بوده یا سبب از بین رفتن یا کاهش رفاه عمومی شود.
آالینده های هوای تهران بیشتر شامل این عناصر است؛ ازون، ذرات معلق 
که عمدتا دراثر سوختن سوخت هایی مانند چوب و زغال سنگ و حرکت 
خودروهای شخصی و دیزلی در هوا منتشر می شوند، دی اکسید نیتروژن 
حاصل از احتراق وسایل نقلیه، واحدهای تولید برق، بویلرها و سوزاندن 
چوب، مونوکسیدکربن حاصل از احتراق سوخت در وسایل نقلیه موتوری 
فرسوده و فاقد فناوری پیشرفته و دی اکسیدگوگرد که بیشتر به دلیل 

فرایندهای تولید برق در هوا منتشر می شوند.
عالئم آلودگی با این عناصر اغلب تنفسی و قلبی هستند که درصورت تنفس 
طوالنی مدت و شدید ممکن است کار فرد را به بخش های اورژانس بکشانند.

بعد از گردآوری داده ها و شناخت منابع انتشار آالینده ها که در گزارش های 
مرکز کنترل کیفیت هوای تهران می توان آنها را مشاهده کرد، باید با انجام 
اقداماتی عوامل این انتشار را از بین برد. از جمله این اقدامات که در 
گزارش هم به آن اشاره شده، حذف ناوگان فرسوده، نصب فیلتر دود و... 
اما مهم تر از همه کاهش مصرف بنزین است. البته تجربه کشورهای دیگر 
دنیا ازجمله کشوری مثل برزیل که توانسته گام های عملی بلندی برای 
کاهش آلودگی هوا بردارد، نشان می دهد، اگر نگاه خودرومحور حاکم 
بر مسووالن شهری و بی توجهی به گسترش شبکه حمل ونقل عمومی و 
ساخت بزرگراه ها ادامه پیدا کند و سیاست گذاران به هر دلیل نخواهند بار 
حمل و نقل شهری را از دوش خودروهای شخصی بردارند و بر دوش 
وسایل نقلیه عمومی بگذارند، هیچ راهکار میانه ای مانند اصالح فرمول 
بنزین یا بهبود فیلترهای آلودگی خودروها نمی تواند مشکل آلودگی هوا را 
حل کند. هرچند عقب ماندگی صنعت خودروسازی ما از بقیه جهان درباره 
معیارهای زیست محیطی یکی از عوامل آلودگی هواست، به باور کارشناسان 

آنچه سبب پاکی هوا می شود، خودروی کمتر است، نه خودروی مدرن تر.

راه چاره آلودگی هوای تهران؛ کاهش مصرف بنزین و افزایش استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی

قاب سبز

ته سیگار فراوان ترین چیز در جهان و یکی از آالینده های طبیعت 
است، با مقدار تقریبی ۵/۴ تریلیون عدد در سال. تجزیه هر ته سیگار 

می تواند از ۵ تا ۴۰۰ سال به طول بینجامد.

چرا پاییز امسال با وجود تعطیلی مراکز آموزشی، هوای تهران 
آلوده تر شده است؟ مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران: 

»سفرهای آموزشی در مجموع تنها حدود ۲۵ درصد از مجموع 
سفرهای شهری را تشکیل می دهند. وقتی هوای آلوده با تهویه طبیعی 

از شهر خارج نشود و طبیعت در حالتی قرار بگیرد که هوا ساکن 
شود و وارونگی هوا اتفاق بیفتد، شاخص آلودگی هوا از حد مجاز 

عبور می کند و ناسالم می شود.«

درخت بکاریم البته فقط درختان بومی  منطبق با شرایط آب و هوایی 
منطقه و تنها پس از اینکه مطمئن باشیم منابع  مورد نیاز برای حمایت 

از درختکاری را داریم.

نام رودخانه کرج را از نقشه ها حذف کنید! انتقال تونلی آب سد 
کرج به تهران عالوه بر اینکه مغایر با قوانین کشور است می تواند در 
آینده از رودخانه کرج رودی پر از فاضالب، بدبو و بدون حیات بر 

جا بگذارد. آب منطقه ای تهران به بهانه اینکه حرکت آب در این ۲۵ 
کیلومتر کیفیت آب انتقالی به پایتخت را به دلیل ورود آلودگی های 

مختلف به رودخانه کاهش می دهد طرح انتقال تونلی آب رودخانه 
کرج را از پشت سد کلید زد تا به زعم خود آب با کیفیت را به 

پایتخت منتقل کند. پذیرفته نیست که ۵۰۰ میلیارد تومان فقط برای 
بهبود کیفیت آب آن هم به بهای از بین رفتن بخش مهمی از حیات، 

زیستگاه و اقتصاد رودخانه کرج و جاده چالوس هزینه شود.

برای داشتن شهر و محیط زیست پاکیزه، جدا کردن زباله تر و 
خشک اولین قدم است. طرح کاپ )کاهش پسماند(

نتیجه کشت گلخانه ای کاهو با استفاده از تکنولوژی هلندی= تولید 1۰ 
برابر و کاهش 9۰ درصدی مصرف آب. #تولید_بیشتر_با_آب_کمتر

آلودگی هوا با ذرات معلق کمتر از ۲/۵ میکرون به عنوان 
ششمین عامل مرگ زودرس در جهان معرفی شده 
است. این ذرات می توانند به شدت بر اکوسیستم و 
کیفیت آب و هوا اثرگذار باشند. سازمان جهانی بهداشت 
برخی اطالعات و دستورالعمل ها را درباره زمان افزایش 

آلودگی هوا پیشنهاد داده است:

چه زمان هشدار آلودگی هوا داده می شود؟
هشدار آلودگی هوا زمانی است که تمرکز آالینده های 
هوا به صورت روزانه یا ساعتی به طور چشمگیری 
باالتر از سطح طبیعی و باالتر از دستورالعمل های 
سازمان جهانی بهداشت یا استانداردهای مربوط به 
دولت ها باشد. این هشدار معموال زمانی داده می شود 
که احتمال باقی ماندن سطح باالی آلودگی برای یک 
بازه زمانی چند روزه داده شود. در زمان وجود سطوح 
باید  ثابت، مردم  به صورت  آلودگی هوا  از  باالیی 
اقدامات سالمت را فوری انجام دهند. این اقدامات 
شامل مشکالت تنفسی یا قلبی- عروقی است و افراد 

آسیب پذیر باید به طور خاص مراقب باشند.
با توجه به امکان تاثیرات کوتاه مدت آالینده های هوا 
باید فوری اقداماتی برای جلوگیری از قرار گرفتن 

طوالنی مدت در معرض آالینده ها انجام شود.
 در بسیاری از کشورها دولت ها سطوح جدی یا خطرناک 
آلودگی هوا را توسط »شاخص کیفیت هوای روزانه« 
می سنجند. این اعداد همواره برای پیش بینی روزهای 
آینده هم مورد استفاده قرار می گیرد. شاخص کیفیت 
هوا یک شاخص کشوری و بومی است که بر پایه 
اندازه گیری های کوتاه مدت انجام می گیرد اما شاخص 
دستورالعمل کیفیت هوای سازمان جهانی بهداشت 
در  گرفتن  قرار  بلندمدت  اندازه گیری های  برمبنای 

معرض هوای آلوده به مدتی طوالنی است.

وقتی آلودگی هوا به سطح جدی یا 
خطرناک می رسد چه باید کرد؟

اقدامات  باید  محلی  مسووالن  صورت  این  در 

محدودکننده ای را برای محدودیت فعالیت هایی مانند 
رانندگی در شهرها اعالم کنند. مسووالن باید بتوانند بر 
توصیه های محدودکننده آلودگی هوا برای برنامه ریزی 

فعالیت ها هم نظارت کنند.

اقداماتی که در زمان آلودگی هوا 
می توان انجام داد

تا می توانید در خانه بمانید: در زمان افزایش آلودگی 
هوا همه مردم خصوصا افراد در خطر مانند کودکان و  
سالمندان و افراد مبتال به بیماری های قلبی- عروقی باید 
در خانه بمانند و تا حد امکان از اماکنی مانند جاده ها یا 
محل های تردد پرترافیک دوری کنند. برای جلوگیری 
از ورود هوا به داخل، پنجره ها باید بسته بمانند تا از 

ورود آلودگی بیرون به درون جلوگیری شود.
بیرون  فعالیت سنگین طوالنی مدت در فضای  از 
خودداری کنید: منابع اضافی که باعث افزایش آلودگی 
محیط های دربسته می شوند را استفاده نکنید. هر نوع 
وسیله سوزاندنی مانند چوب، اجاق های آتش، شمع و 
مواد بوزا نباید داخل خانه استفاده شود. در ضمن از 
کشیدن سیگار و تنباکو در محیط های دربسته خودداری 
کنید. توجه کنید که محیط های دربسته باید تمیز بماند. 
بهتر است برای گردگیری از دستمال های مرطوب استفاده 
شود چرا که وسایل کششی یا جاروبرقی می تواند باعث 

افزایش غبار در اتاق های دربسته شود.
تا حد ممکن سفر با اتومبیل های شخصی یا سایر 
وسایل موتوری که سوخت فسیلی می سوزانند محدود 
شود: این مساله نه تنها باعث جلوگیری از قرار گرفتن در 
معرض آلودگی می شود، بلکه باعث باعث جلوگیری از 

افزایش آلودگی هوای محیط هم خواهدشد.
تا جای ممکن اتاق خواب کودکان یا سالمندان را 
پاکیزه نگه دارید: برای این کار می توان در زمان آلودگی 
هوا پنجره ها را بسته نگه داشت. اگر مطمئن هستید دستگاه 
تهویه هوای شما هوای بیرون را درون نمی کشد و یک 
فیلتر مناسب دارد، از دستگاه تهویه خاص یا دستگاه 

تصفیه کننده هوا برای پاکیزگی هوای اتاق استفاده کنید.

گزارش سبز

برخی اطالعات و دستورالعمل ها در زمان آلودگی هوا

مطالعه جدیدی که به طور مشترک در 3 دانشگاه 
واشنگتن، کلمبیا و بوفالو در ایاالت متحده انجام 
گرفته نشان می دهد آلودگی هوا می تواند به اندازه 
کشیدن یک پاکت سیگار در روز به ریه ها آسیب 

بزند و سبب بروز آمفیزم شود.
در حالی که پژوهش های پیشین نیز ارتباط میان 
آالینده های هوا با برخی بیماری های ریوی و قلبی 
را به روشنی نشان داده اند، مطالعه جدید حاکی 
از آن است که مساله آلودگی هوا به ویژه در مورد 
برخی گازهای آالینده از جمله ازون بسیار جدی تر 
است و میزان آسیب های ریوی در کسانی که در 

معرض این مواد هستند بسیار زیاد است.
آمفیزم به معنی نابودی بافت ریوی است که منجر 
به از بین رفتن ویژگی ارتجاعی ریه و از بین رفتن 
دیواره کیسه های هوایی آن می  شود. این مساله سبب 
کاهش سطح تنفس، بروز مشکالتی در جذب 
اکسیژن و تنگی نفس می شود. این بیماری در افراد 
سیگاری شایع است و پیشرفت آن به میزان تعداد 
سیگارهای کشیده شده در روز و مدت استعمال 
دخانیات بستگی دارد. آمفیزم در نهایت می تواند 

به بیماری مزمن انسدادی ریه منجر شود.
بیماری های دستگاه تنفس پس از بیماری های 
قلبی- عروقی باالترین عامل مرگ ومیر در جهان 
هستند که ساالنه بیش از ۵ میلیون نفر را به کام 
مرگ می کشند. به عبارت دیگر، از هر ۱۰ مرگ 
یکی به دلیل بیماری های دستگاه  تنفس رخ می دهد.
دکتر جوئل کافمن، استاد دانشگاه واشنگتن و 
یکی از اعضای این تیم تحقیقاتی در این باره 
گفت: »ما از دیدن آثار آلودگی هوا بر پیشرفت 
آمفیزم بسیار شگفت زده شدیم. کشیدن سیگار 
شناخته شده ترین عامل آمفیزم است اما با توجه به 
اسکن های ریه در افراد غیرسیگاری دریافتیم قرار 
گرفتن در معرض آلودگی هوا می تواند اثر مشابهی 
ایجاد کند و بسیار آسیب زننده است.« این تحقیق 
روی داده های تصاویرسی تی اسکن از قفسه سینه 

بیش از ۷ هزار نفر بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ 
میالدی در 6کالنشهر ایاالت متحده آمریکا انجام 
گرفته است. این پژوهشگران دریافته اند اگر فردی 
در محیطی که در آن 3 واحد در میلیارد ازون در 
هوا وجود دارد به مدت ۱۰ سال تنفس کند، میزان 
بروز آمفیزم در او با فردی که به مدت ۲9 سال 
روزانه یک پاکت سیگار کشیده برابری می کند. 
میزان استاندارد آالینده ها براساس سازمان جهانی 
بهداشت ۱۰ واحد در میلیارد است. این میزان در 
هوای تهران به طور متوسط به 3۲ واحد یا به 
عبارتی بیش از 3 برابر استاندارد جهانی می رسد.
با  کرده اند  نتیجه گیری  پایان  در  محققان  این 
توجه به تغییرات اقلیمی، گسترش فعالیت های 
صنعتی و افزایش دمای زمین میزان ازون و دیگر 
آالینده ها به شدت در حال افزایش است. این 
مساله می تواند سبب تشدید بحران سالمت و 
افزایش میزان مرگ های زودهنگام در جوامع شود.
به گفته ونسان هانری پوش، رئیس مرکز رصد 
فضایی کوپِرنیک، سطح باالی ازون در جو وابستگی 
مستقیم به شدت تابش نور خوشید دارد. به عقیده 
کارشناسان، انتشار دی اکسید نیتروژن حاصل از 
مصرف سوخت های دیزلی و ترکیبات آلی فرار که 
با فرارسیدن موج های گرما با شدت بیشتری منتشر 
می شوند، سطح ازون را در جو به میزانی غیرطبیعی 
افزایش می دهد. در واقع نور خورشید در فاصله 
بهار تا پایان تابستان به تنهایی قادر است بخش های 
آلوده سطح ازون را مشتعل کند. میزان طبیعی ازون 
در جو زمین بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میکروگرم در هر 
مترمکعب است. با این وجود، الیه ازون طی هفته 
گذشته در جو اروپا شاهد شکل گیری سطح ازونی 
معادل با۱۸۰ میکروگرم در هر مترمکعب بوده است. 
سطحی که بنا بر تاکید سازمان بهداشت جهانی و 
آژانس محیط زیست اروپا، دولت ها باید به عنوان 

آستانه خطر آن را به طور عمومی اطالع رسانی کنند.
منبع: یورونیوز

هشدار سبز

آلودگی هوا در حد »کشیدن یک پاکت سیگار 
در روز« به ریه ها آسیب می زند
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بررسی باورهای منطقی و غیرمنطقی در روابط عاطفی 

جدال منطق و احساس در روابط 

اگر افراد براي وارد شدن به رابطه مهارت كافي 
داشته باشند مي توانند موفق تر عمل كنند؛ 

به گونه اي كه كمتر شكست بخورند. 
بروز  باعث  اغلب  كه  چيزي 

مشكالت مي شود ناآگاهي 
ما از رابطه يا ازدواج است. 

وقتي بدون آگاهي دست به هر 
كاري بزنيم و باورهايي داشته باشيم 

كه با واقعيت مغايرت دارد نمي توانيم 
انتخاب درستي هم داشته باشيم.

اگر بخواهيم تعريفي از باور داشته باشيم بايد بگوييم 
»باور« وضعيتي در ذهن است كه به وسيله آن افراد طبق 

آن رفتار مي كنند و به درستي آن ايمان دارند؛ بدون اينكه در 
مورد آن به اندازه كافي بررسي كرده باشند. 

در واقع اهميت باورها به اين دليل است كه جهت و حركت و سمت و سوي 
ما را مشخص مي كند. باورهاي ما هم يا منطقي هستند يا غيرمنطقي و احساسي. 
با توجه به اينكه باورها خيلي از مسيرهاي ما را مشخص مي كنند تحت تاثير 

همين باورها هم وارد روابط مختلف رسمي يا غيررسمي مي شويم. 
با توجه به آمار رسمي ثبت احوال در سال 98 به ازاي هر ازدواج 318 مورد 
طالق ثبت شده. مي توان گفت طبق پژوهش هاي به عمل آمده ريشه اغلب اين 
جدايي هايي داشتن »باورهاي غيرمنطقي« بوده است. نتيجه اين پژوهش كه در 
شهر رشت انجام شده نشان مي دهد 178 نفر در خواست طالق داده بودند كه 

از آن ميان 120 نفر زن و 58 نفر آنها هم مرد بودند. 
نتيجه نشان مي دهد رابطه معناداري بين باورهاي غيرمنطقي اين افراد با چرخه 
زندگي زناشويي اين افراد وجود دارد. با توجه به گزارش هايي كه در اين پژوهش 
وجود دارد مي توان گفت اغلب اين باورهاي غيرمنطقي به تدريج باعث دلواپسي 
شديد، سرزنش و مقصر دانستن خود و طرف مقابل، نااميدي نسبت به تغيير و 

بهبود رابطه و از بين رفتن صميمت مي شود.
بنابراين متوجه مي شويم كه اين باورها به طور ريشه اي در روابط ما تاثيرگذار 
خواهند بود.به همين خاطر بهتر است افراد قبل از اينكه وارد روابط عاطفي 

بشوند چه باورهايي دارند و اين باورها چه شناختي به آنها مي دهد. 

بررسي باورهاي غيرمنطقي 
اگر يك نفر باورهاي غيرمنطقي داشته باشد رضايت و صميميتش در روابط 
به شدت كاهش پيدا مي كند. به همين دليل هم افراد بايد قبل از شروع رابطه 
عالوه بر اينكه آگاهي الزم را در اين زمينه داشته باشد با كارشناسان و مشاوران 

هم در اين خصوص مشورت كند. 
با بررسي باورهاي غيرمنطقي مي توان بسياري از مشكالت را در وجود خود شناسايي 
كرد و به اصالح آنها پرداخت.چون ريشه اين گونه باورها مانند طرحواره هايي 
هستند كه از دوران كودكي در ما نهادينه شده اند. اما سست ترند و خيلي هم 
محكم و قدرتمند نيست. به همين خاطر سريع تر مي توان از آنها رهايي يافت 

و با آموزش هاي كوتاه مدت بسيار راحت تر با آنها كنار آمد. 
يكي از نتايج برخورداري از باور منطقي داشتن انتخاب درست است.در واقع 

ما بر اساس باورهاي خود انتخاب مي كنيم و براي رسيدن به اين گونه 
و  رابطه  در  از خواسته هاي خود  آگاهانه اي  بايد شناخت  باورها 

واقعيت موجود در آن داشته باشيم. 
مثال اگر در رابطه عاطفي به غير از رابطه زناشويي هستيم، 
داشتن انتظار تعهداتي مانند تعهدات زناشويي از طرف 
مقابل باوري غيرمنطقي است كه باعث مي شود حس ما 
به گونه اي تغيير كند كه نتوانيم رابطه موفقي با طرف مقابل 
برقرار كنيم. چون يكي از عوامل تخريب كننده روابط داشتن 

»انتظارات غيرواقع بينانه« است. 

توجه به قوانين فردي 
فراموش نكنيم قوانين يك رابطه را خود ما تعيين مي كنيم؛ نه صرفا قوانين 
حاكم بر جامعه؛البته كه اين قوانين هم تاثيرگذار خواهند بود ولي نمي توانند 

تعيين كننده باشند. 
اگر ما براي خودمان اصول و ضوابطي را در نظر بگيريم و مطابق آنها رفتار 

كنيم مي توانيم هنگام وارد شدن در روابط عاطفي هم با در ميان گذاشتن 
آنها با طرف مقابل به اصول خود پايبند بمانيم.

 مثال اگر »تعهد« چيزي است كه پايدار ماندن به آن جزء 
اصول هميشگي ما باشد، در هر گونه رابطه رسمي يا 

غيررسمي هم به آن پايدار خواهيم ماند.در غير 
اين صورت، اگر به درستي ياد نگرفته باشيم در 
روابط مختلف خود متعهدانه رفتار كنيم هيچ 
قانوني هم نمي تواند به زور باعث شود كه ما 

واقعا خيانت نكنيم و متعهد باشيم.
در واقع آنچه مهم است متعهد ماندن به اصول، ضوابط و 

قوانين خود ماست كه با ارزش است. »مسووليت پذيري« هم 
چيزي است كه اگر از قبل در اصول اوليه ما قرار گرفته باشد با وارد 

شدن در روابط شغلي، عاطفي يا دوستانه همچنان به آن پايدار خواهيم ماند. 
باور غيرمنطقي ديگري كه مشكالت زيادي هم در روابط به وجود مي آورد 
اين است كه گاهي افراد فراموش مي كنند هيچ تضميني براي ماندن هميشگي 
دو طرف در يك رابطه عاطفي يا زناشويي وجود ندارد؛ولي مهم آن است كه 
افراد خود را براي ماندن متعهد بدانند و تا جايي كه مي توانند و الزم مي دانند 

براي بهبود رابطه خود تالش كنند و وقت بگذارند.

حفظ فاصله 
يكي ديگر از باورهاي غيرمنطقي در روابط اين است كه دو طرف فكر مي كنند 
وقتي وارد رابطه شده اند بايد همه كارهايشان را با هم انجام دهند. اما تنظيم 
فاصله و حفظ آن چيز بسيار مهمي است كه درست مانند راننده اي كه با تنظيم 
فاصله و سرعت مي تواند درست و خوب براند ما نيز براي داشتن يك رابطه 
خوب بايد ياد بگيريم فاصله ما در مواقع مختلف با طرف مقابل 

بايد به چه ميزان باشد.
در يك رابطه خوب با شناخت »واقع بينانه« دو طرف بايد 
بدانند كه مي توانند زماني را خاص خودشان داشته 
باشند؛گاهي از هم فاصله بگيرند و زماني هم در 
كنار هم به فعاليت هاي مشتركي بپردازند. 
در واقع شناخت اين تفاوت ها و 
شباهت ها و پذيرش آنهاست كه 
مي تواند باعث رشد بيشتر ما شود. 
اگر اين تفاوت ها را بشناسيم و 
از آنها نمي ترسيم مي توانيم با 

آنها كنار مي آييم.
آن  حفظ  و  تنظيم  فاصله ها،  شناخت 
موضوع بسيار مهمي است كه اگر بتوانيم از 

آنها آگاه باشيم حتما رابطه بهتري خواهيم داشت.

منطق و احساس در عرصه های مختلف بارها و بارها 
ما را به چالش کشیده اند و در این میان، روابط عاطفی 
یکی از مهم ترین عرصه هایی هستند که این جدال و 

چالش به بیشترین میزان خود نمود پیدا می کنند. 
پررنگ  آنقدر  گاهی  ما  عالقه  و  داشتن  دوست  عاطفی  روابط  در 

می شود که منطق و عقل را هم تحت الشعاع قرار می دهد و زمانی هم 
که جایگاهی ناامنی را برای دوست داشتن و بروز احساسات خود 

انتخاب کرده ایم منطق وارد نبرد با احساسات می شود. 
در واقع اینکه چه انتخابی درست یا غلط است موضوعی که بسیار 
قابل تامل است. ولی همین گونه تصمیم گیری ها مشخص می کنند که 

اساسی  چه  بر  ما  باورهای 
شکل گرفته اند و چگونه بروز و 

نمود پیدا می کنند. در این خصوص 
سیدارونقی،  الناز  صحبت های  پای 

روان شناس و مشاور نشسته ایم.

مسووليت پذيري و تالش دوجانبه 
مشكل آنجاست كه بعضي از ما به داليل مختلف و بدون هيچ گونه 
تالش و قبول مسووليتي از قبل به خودمان اجازه مي دهيم هر گاه 
احساس كرديم از بودن در كنار طرف مقابل لذت نمي بريم اجازه 
داريم او را ترك كنيم.البته كه ما اصال مجبور نيستيم در هيچ رابطه اي 
به زور بمانيم.اما اين موضوع هم به اين معنا نيست كه هيچ تالشي 

براي حفظ روابط با ارزش خود نكنيم.
يك باور غيرمنطقي ديگر هم كه در ذهن بسياري از ما شكل گرفته 
اين است كه رابطه تا زماني ارزشمند است كه ما در آن احساس خوبي 
داشته باشيم؛ در صورتي كه بايد آگاه باشيم كه رابطه داشتن با ديگران 
هم مانند خود زندگي قرار نيست هميشه خوب و خوش ومطابق ميل 
ما پيش برود.داشتن اختالف عقيده، بگو مگو و رنجش طبيعي است.

اما نوع برخورد و مواجهه ما با اين گونه ناماليمات است كه تعيين كننده 
خواهند بود. به عالوه بايد فراموش نكنيم كه هيچ چيز با ارزشي بدون 
اگر  ماند. پس  نخواهد  باقي  نظر همان گونه  توجه و دقت  مراقبت، 
مي خواهيم روابط ما هم با طراوت، شاداب و لذت بخش باشد حتما 

بايد توجه و مراقبت الزم را از آن به عمل آوريم. 
وقتي اين گونه عمل مي كنيم هم به شناخت بهتري از خودمان مي رسيم 
و هم طرف مقابل. در نتيجه بيشتر رشد مي كنيم و در روابط و زندگي 

هم موفق تر خواهيم بود. 
البته با توجه به اينكه رابطه دو سو دارد؛ اين تالش براي بهبود رابطه 
هم بايد توسط دو طرف حاصل شود و يك نفر هر چقدر هم تالش 
كند نمي تواند يك طرفه به اين تالش خود ادامه دهد و عاقبت جايي 

خسته خواهد شد و زانو خواهد زد.

 یکتا فراهانی 

www.salamat.ir

s a l a m a t



دوربين سالمت

کودکان ممکن است 
در ابتدا واکسن 

کرونا دریافت نکنند

پیشگیری  و  کنترل  مرکز 
  )CDC( بیماری های آمریکا
واکسن های  کرد  اعالم 
است  ممکن  کووید-۱۹ 
دسترس  در  که  هنگامی 
قرار گیرند، در ابتدای برای 

کودکان توصیه نشوند.
به گزارش رویترز کودکان 
به ندرت دچار عالئم شدید 
کووید-۱۹ می شوند و تا به 
حال هیچ کدام از واکسن های 
تجربی کروناویروس در آنها 

آزمایش نشده اند. 
حال  به  تا  گفت   CDC
کارآزمایی های بالینی اولیه 
فقط  کرونا  واکسن های 
شامل بزرگساالن غیر باردار 
که  شد  یادآور  و  بوده اند 
گروه های که واکسیناسیون 
می شود  توصیه  آنها  در 
با  آینده  در  است  ممکن 
بیشتری  شمار  شدن  وارد 
کارآزمایی های  به  افراد  از 

بالینی تغییر کند.

شرکت داروسازی آمریکایی 
کودکان  است  گفته  فایزر 
۱۲ ساله و بزرگتری را که 
به  ویروس  انتقال  امکان 
گروه های پرخطر را دارند، 
در کارآزمایی  بزرگ واکسن 
تولید اش وارد خواهد کرد، 
اما شرکت آسترازنگا اعالم 
کرده است که در زیرگروهی 
در  شرکت کنندگان  از 
کارآزمایی بزرگش واکسن 
تولیدی اش را در کودکان 
پنج تا ۱۲ سال هم آزمایش 

خواهد کرد.
در حال حاضر هیچ واکسن 
کرونا  برای  شده ای  تایید 
وجود ندارد، اما واکسن های 
تجربی ساخت چند شرکت 
از جمله شرکت های فایزر 
نهایی  مرحله  به  مدرنا  و 

آزمایش رسیده است.
CDC همچنین اعالم کرد 
هر واکسن کرونایی دست 
کم در ابتدا باید بر اساس 
اضطراری  مصرف  مجوز 
سازمان غذا و داروی آمریکا 
به کار رود و به این ترتیب 
 ۲۰۲۰ سال  پایان  از  پیش 
شکل  به  واکسن ها  عرضه 
محدودی انجام خواهد شد.
به گفته CDC در صورت 
واکسن  محدود  عرضه 
شود  توصیه  است  ممکن 
ابتدا  در  گروه  ها  از  برخی 

واکسن را دریافت کنند.
یک هیات مستقل کارشناسی 
در ابتدای این ماه اعالم کرد 
که واکسن های کرونا باید در 
چهار مرحله عرضه شوند 
خط  بهداشتی  کارکنان  و 
را  واکسن  ابتدا  باید  مقدم 

دریافت کنند.

تازه ها

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

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

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

یک بررسی جدید نشان می دهد کارکنان 
خواروبار با احتمال بیشتری در معرض خطر 

عفونت با کرونا ویروس جدید هستند.
به گزارش از هلث دی پژوهشگران می گویند 
کارکنان خواروبارفروشی همچنین به علت 
بی عالمت بودن درصد باالیی از افراد دچار 
آینده  انتشارهای  منشا  می توانند  عفونت، 

ویروس باشند.
پژوهشگران دانشکده بهداشت عمومی تی اچ  
آزمایش های  نتایج  هاروارد  دانشگاه  چان 
کارکنان یک فروشگاه خواروبارفروشی در 
بوستون را بررسی کردند. ۲۰ درصد کارکنان 
آزمایش کرونای مثبت داشتند و سه چهارم 

افراد با آزمایش مثبت بی عالمت بودند.
کارکنان  پژوهشگران  این  گفته  به 
از  دسته  یک  عنوان  به  خواروبارفروشی 
کارکنان ضروری می توانند منبع مهمی از 

پژوهشگران  این  گفته  به  باشند.  عفونت 
عفونت  دچار  ضروری  کارکنان  هنگامی 
انتقال  منبع  به  می شوند،  کروناویروس  با 
مهم ویروس به جامعه ای که به آن خدمت 

می کنند، می شوند.
درصد افرادی دچارعفونت کروناویروس 
در این فروشگاه بسیار باالتر از شیوع این 
آن  در  که  بود  محلی  جامعه  در  ویروس 

زمان در حد ۰.۹ درصد تا ۱.۳ درصد بود. 
کارکنان  داد  نشان  همچنین  بررسی  این 
خواروبارفروشی که تماس چهره  به چهره 
با مشتریان دارند، با احتمال پنج برابر بیشتر 
ممکن است آزمایش مثبت داشته باشند. البته 
این  که  می دهند  هشدار  پژوهشگران  این 
بررسی کوچک و مربوط فقط یک مکان 

بوده است. 
کارکنان  از  نفر   ۹۹ از  چهارم  یک  حدود 
بهداشت  پرسشنامه  که  خواروبارفروشی 
روانی را پر کرده بودند، دست کم احساس 

اضطراب خفیف را گزارش کردند. 
بودند  پاسخ دهندگان گفته  از  نیمی  حدود 
نمی تواند فاصله گیری اجتماعی در محل کار را 
به طور مداوم رعایت کنند. کارکنایی توانسته 
بودند فاصله گیری اجتماعی را رعایت کنند، 

احساس اضطراب کمتری داشتند.

خفیف  افسردگی  کارکنان  از  نفر  هشت 
داشتند. این افراد با احتمال کمتری توانسته 
بودند فاصله گیری اجتماعی را در محل کار 
رعایت کند و برای آمدن به محل کار به 
سوار شدن اشتراکی ماشین یا حمل و نقل 

عمومی تکیه داشتند. 
افرادی که با ماشین خودشان یا با پای پیاده 
یا با دوچرخه به سر کار می آمدند، با احتمال 

کمتری افسردی را گزارش کرده بودند.
ّ ها  یافته  این  به  توجه  با  پژوهشگران  این 
توصیه می کنند که برای کارکنان ضروری 
کرونا  شیوع  روانی  فشارهای  با  باید  که 
شود.  فراهم  الزم  کمک های  بیایند،  کنار 
مقامات  و  صاحبکاران  از  همچنین  آنان 
دولتی می خواهند آزمایش مرتب کرونای 
کاهش  برای  راهبردهایی  و  کارکنان  این 

تماس آنها را در نظر داشته باشند.

یک بررسی در آمریکا نشان می دهد در 
۲۵ درصد زنان باردار عالئم کرونا ممکن 
است برای دو ماه یا بیشتر طول بکشد.

در  پژوهشگران  رویترز  گزارش  به 
و  سانفرانسیسکو  در  کالیفرنیا  دانشگاه 
در  آنجلس  لوس  در  کالیفرنیا  دانشگاه 
بزرگترین بررسی تا به حال در زنان باردار 
بستری نشده سیر بالینی و پیامدهای بالینی 
را در ۵۹۴ زن که آزمایش کرونایشان در 
و  تجزیه  بود،  شده  مثبت  بارداری  حین 

کردند. تحلیل 

نتایج نشان داد که شایع ترین عالمت اولیه 
زنن سرفه، گلودرد، بدن درد و تب است. 
نیمی از از زنان مورد بررسی سه هفته پس 
از شروع بیماری و ۲۵ درصد زنان هشت 
هفته پس از آن همچنن عالمت دار بودند.
این پژوهشگران می گویند زنان بارداری 
انتظار  باید  می شوند،  مبتال  کرونا  به  که 
طول کشیدن عالئمشان را داشته باشند.

بیشتر  باره  این  در  قبلی  پژوهش های 
اما  بود،  متمرکز  بستری  باردار  زنان  بر 
بربیماران سرپایی متمرکز  بررسی جدید 

بود که اکثریت بزرگساالن دچار ویروس 
تشکیل می دهند. را 

شایع  متعدد  عالئم  پژوهشگران  این 
کووید-۱۹ را در این زنان یافتند، اما بسیاری 
از این عالئم با عالئمی که در بارداری طبیعی 
مشاهده می شوند، همپوشانی داشتند، برای 

مثال تهوع، خستگی و گرفتگی بینی.
بررسی  این  در  زنان  اکثریت  مجموع  در 

بیماری خفیف داشتند و بستری نشدند.
این دانشمندان نتیجه گیری می کنند که با وجود 
خطرات بالقوه کووید-۱۹ برای زنان باردار 
و نوزادانشان، هنوز دانسته های ما درباره سیر 

بیماری و پیش آگهی کلی آن کامل نیست.

یافته های یک بررسی جدید نشان می دهد 
کروناویروس  ضد  آنتی بادی های  که 
در  تابستان  طول  در  سرعت  به  جدید 

است. یافته  کاهش  بریتانیا  جمعیت 
به گزارش رویترز این یافته ها بیانگر این است 
که حفاظت در برابر عفونت کروناویروس 
ایمنی  نباشد و  ممکن است طوالنی مدت 

نسبت ویروس در جامعه کاهش یابد.
لندن  کالج  ایمپریال  در  دانشمندان 
جمعیت  در  آنتی بادی  میزان های 
بریتانیا را پس از موج اول عفونت های 
کووید-۱۹ در ماه های مارس و آوریل 

کردند. ردیابی  فروردین(  و  )اسفند 
بررسی آنها نشان داد که شیوع آنتی بادی 

از ۶ درصد جمعیت در پایان ماه ژوئن 
)اوائل تیر( به ۴.۴ درصد در ماه سپتامبر 

است.  یافته  کاهش  )شهریور( 
می کند  تقویت  را  نظر  این  یافته ها  این 
دوم  موج  آستانه  در  جمعیت  ایمنی  که 

عفونت که به قرنطینه های محلی و اعمال 
انجامید،  اخیر  هفته های  در  محدودیت 

پیدا کرده بود. کاهش 
گرچه ایمنی نسبت به کروناویروس جدید 
پیچیده است و جزئیات آن هنوز روشن نیست 
و ممکن است سلول های T و نیز سلول های 
B تحریک کننده تولید سریع آنتی بادی پس از 
قرارگیری مجدد به ویروس نیز در ایجاد آن 
نقش داشته باشند، این پژوهشگران می گویند 
تجربه با سایر کروناویروس ها نشان می دهد 
ایمنی در مقابل این ویروس ها ممکن است 

طوالنی مدت نباشد.
البته میزان کاهش آنتی بادی در افرادی که 
بیماری عالمت دار کووید-۱۹ داشتند، نسبت 

به افرادی که بی عالمت بودند و از عفونت  
اولیه شان آگاه نبودند، آنقدر بارز نبود.

میزان  در  که  بود  این  دیگر  یافته   یک 
کارکنان  در  شده  یافت  آنتی بادی های 
پزشکی تغییری رخ نداده بود که احتماال به 
علت قرارگیری مکرر آن در برابر ویروس 
ایمپریال  بررسی  یافته های  است.  کرونا 
کالج هنوز در مرحله قبل از انتشار است 

و داوری همتا نشده است.
البته به گفته این پژوهشگران کاهش سریع 
با ویروس  از عفونت  آنتی بادی های پس 
لزوما به معنای آن نیست که واکسن هایی 
که در حال حاضر برای کووید-۱۹ در حال 

آزمایش هستند، تاثیربخش نخواهند بود.

دولت بریتانیا اعالم کرد از کارآزمایی »چالش 
افراد  آن  در  که  می کند  حمایت  انسانی« 
عامدانه  طور  به  سالم  و  جوان  داوطلبان 
با کروناویروس آلوده می شوند تا تولید و 
تایید واکسن برای کووید-۱۹ تسریع شود.
اعالم  بریتانیا  دولت  رویترز  گزارش  به 
میلیون   ۴۳.۵( پوند  میلیون   ۳۳.۶ کرد 
همکاری  با  که  بررسی ها  این  در  دالر( 
   hVIVO لندن، شرکت  کالج  ایمپریال 
انجام  لندن  بهداشت  ملی  سرویس  و 

کرد. گذاری خواهد  می شود، سرمایه 
اگر این کارآزمایی ها بوسیله سازمان های 
نظارتی بهداشتی و کمیته اخالق پژوهشی 
در بریتانیا تایید شوند، بررسی ها در ماه 

و  می شوند  شروع   ۲۰۲۱ )دی(  ژانویه 
نتایج در ماه مه ۲۰۲۱ )اردیبهشت سال 

اعالم خواهند شد. بعد( 
hVIVO که واحدی از شرکت خدمات 
است،   Open Orphan داروسازی 
کارهای  که  بود  کرده  اعالم  جمعه  روز 
مقدماتی برای انجان این کارآزمایی ها را 

آغاز کرده است.
هدف پژوهشگران در این بررسی ها این 
است که با استفاده از دوزهای کنترل شده 
کمترین  که  دریابند  ابتدا  کرونا  ویروس 
مقدار ویروس که می تواند باعث بیماری 
افراد  از  کوچکی  گروه  در  کووید-۱۹ 
که   ۳۰ تا   ۱۸ بین  سنین  در  سالم  جان 

شدید  بیماری  خطر  کمترین  معرض  در 
شود. تعیین  هستند، 

تا ۹۰ فرد داوطلب ممکن است در مرحله 
اولیه این بررسی شرکت داده شوند.

ایمپریال  ارشد  پژوهشگر  چیو،  کریس 

انسانی  چالش  بررسی  این  در  کالج 
گفت این کارآزمایی ها می تواند به شیوه 
منحصربه فردی شناخت ما از کووید-۱۹ 
و  درمان های  تولید  و  کنند  بیشتر 
ّ های بالقوه جدید را شتاب بخشند. واکسن 
حفظ  ما  یک  شماره  »اولویت  افزود:  او 
سالمت و ایمنی داوطلبان است. گروه من 
بیش از ۱۰ سال است که بررسی های چالش 
انسانی را با ویروس دیگر تنفسی را بدون 
ایجاد خطری انجام داده آند. هیچ بررسیی 
عاری از خطر نیست. اما همکاران  در برنامه 
چالش انسانی به شدت تالش خواهند کرد 
تا جایی که ممکن است احتمال خطر در 

نگهداشته شود.« پایین حد 

کودکان ممکن است در ابتدا با واکسن کرونا دریافت نکنند

اختالل بویایی عالمت شایعی در کووید-۱۹ 
است، اما یک بررسی جدید نشان می دهد 
آزمایش های مستقیم می توانند شمار موارد 
بیماری  این  در  را  اختالل  این  از  بیشتری 

کشف کنند.
به گزارش هلث دی نیوز پژوهشگران آمریکایی 
دریافتند در واقع حدود ۷۷ درصد از بیماران 
کووید-۱۹ در ارزیابی مستقیم دچار اختالل 
بویایی هستند، در حالیکه فقط ۴۴ درصدشان 

بویایی شامل واداشتن از این عارضه شکایت داشتند. اندازه گیری مستقیم 

بیماران به تشخیص بوهای گوناگون است، 
دست  از  درباره  شخصی  گزارش های  اما 
رفتن بویایی از طریق داده های به دست آمده 
از پرسشنامه های پرشده، مصاحبه یا سوابق 

پزشکی الکترونیکی به دست می آید.
این پژوهشگران می گویند اندازه گیری های 
شناسایی  برای  حساس تری  روش  عینی 
اختالل بویایی مربوط به کووید-۱۹ هستند. 
به گفته آنها اندازه گیری های شخصی با اینکه 
در مراحل اولیه پاندمی سودمند هستند، شیوع 

واقعی نابویایی را کمتر از حد واقعی تخمین 
می زنند و شناسایی از دست رفتن بویایی ابزار 
موثری برای تشخیص کووید-۱۹ در مراحل 

زودرس آن است.
این پژوهشگران در این تحقیق بررسی های 
قبال منتشر شده درباره کووید-۱۹ و از دست 

رفتن بویایی را بازبینی کردند.
به گفته این دانشمندان اندازه گیری حس بویایی 
ممکن است در آینده به یک کار معمول مانند 

اندازه گیری دمای بدن برای تب تبدیل شود.

اختالل بویایی در کووید-۱۹ شایع تر از حدی است که تصور می شود

عالئم کرونا در زنان باردار ممکن است مدت ها طول بکشد

نتایج یک بررسی جدید: آنتی بادی های ضد کووید-۱۹ در طول زمان افت می کنند

بریتانیا آماده آلوده کردن عامدانه داوطلبان سالم با ویروس کرونا می شود

دخترسه ساله ای که پس از ۶۵ ساعت از زیر آوار زلزله ترکیه بیرون آمده، در 
بیمارستان تحت نظر است.                              رویترز

کارکنان پزشکی در سالن یک استراحتگاه  تبدیل شده به بیمارستان در شهری 
 در روسیه منتظرند.             تاس

مردی در شهری در اسلواکی آزمایش سریع کرونا می دهد.
Getty Images   

دانش آموزان در کالس درس در قاهره مصر با طلق محافظ
   رویترز

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

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

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

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

 تحریریه: ۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳ 
  چاپ: شرکت هم میهن فارس

یک پرستار میزان اکسیژن خون یک بیمار کرونا در شهری در کنیا اندازه 
می گیرد.              رویترز
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صندلی هایی با نام کارکنان پزشکی درگذشته به علت کرونا در شهر بوگوتا در کلمبیا.
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