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نشـویـم
چند ماه است که کروناویروس مهمان ناخوانده 

زندگی بشر شده و به عنوان مهم ترین چالش 
سالمت در دنیا مطرح است... صفحه6

تمام شب به علت سرفه بیدار مانده اید؟ همه ما 
می دانیم که خواب بهترین دارو است، به خصوص 

هنگام بهبود از سرماخوردگی اما اگر سرفه 
آزار دهنده  هنگامی که بیشتر به استراحت نیاز دارید 
خواب شما را قطع کند، ممکن است احساس کنید 

که هرگز بهبود نخواهید یافت... صفحه15

»شیوع ویروس کرونا باعث کاهش اهدای خون شده و اکنون 
شاهد کاهش 10 درصدی اهدای خون هستیم.« این خبر به گفته 
سخنگوی سازمان انتقال خون ایران در روزهایی که بیماری کرونا  
تنها نگرانی بخش عمده ای از مردم کشورمان است، برای گروهی 
دیگر از افراد، نگرانی های مضاعفی ایجاد کرده.... صفحه2

همه ما دوره های گوناگونی را سپری می کنیم. در دوره ای ضعیف 
و ناتوانیم، پاره ای از زمان را در اوج به سر می بریم و در دوره ای 
دیگر، همچون هواپیمایی روی باند زندگی فرود می آییم. برخی 
از این تغییرات همپای دوره های سنی ماست و امری کامال طبیعی 
است اما تغییراتی هم هستند که برخاسته از شرایط زندگی، 
خانواده ای که در آن رشد کرده ایم، تالش هایی که برای ارتقای 
خود داشته ایم و مسائلی مانند آن است... صفحه10

به گزارش نشریه پزشکی Lancet و به  نقل از BBC، نتیجه یکی 
از تحقیقات جدید درباره اختالف قد بلندقدترین و کوتاه قدترین 
شهروندان کشورهای مختلف جهان نشان می دهد که تغذیه می تواند 
عامل موثری در کنار ژنتیک برای افزایش قد در سنین کودکی و 
نوجوانی باشد. از این رو، بسیاری از متخصصان بر این باورند که 
شهروندان هلند به دلیل باال بودن سرانه مصرف شیر و لبنیات در 
کشورشان بلندقدترین شهروندان جهان را دارند... صفحه7

مواجهه كودكان در برابر 
سوگ و فقدان عزیزان

به بچه ها در مورد 
مرگ عزیزان شان 

دروغ نگویید!
بعضي موارد در زندگي گریزناپذیر هستند. 

دوري، فقدان و مرگ عزیزان هم یکي از 
سخت ترین موضوعاتي است که به ویژه این 
روزها که شاهد افزایش مرگ ومیر مبتالیان به 

کرونا هستیم بیشتر به چشم مي خورد... صفحه11

از پوشش اسیدی پوست 
چه می دانید؟ 

پوشش اسیدی پوست، 
خط دفاعی بدن 

در برابر عناصرمخرب

چه باید كرد اگر سرفه باعث 
می شود كه شب بیدار بمانید؟

چند راه متفاوت برای 
خالصی از سرفه

گفت وگو با دكتر بشیر حاجی بیگی 
روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران 

با اهدای خون سیستم 
ایمنی به خطر نمی افتد

 دیروز تاریخ است، 
فردا راز است و امروز هدیه

آثار آینـده نگری

بهترین گزینه های تغذیه ای
 برای افزایش قد كودكان و نوجوانان

از شیـرتا سبـزی 

اصطالح »پوشش اسیدی پوست« برای اولین 
بار در حوالی سال 1900 میالدی توسط پزشکان 

آلمانی استفاده شد، اما این اصطالح دوباره به 
یکی از بحث های امروزی و داغ در قلمرو مراقبت 

از پوست تبدیل شده است... صفحه13

گزارش هفته نامه »سالمت« 
از چالش فزاینده كرونا برای 

بیماران دیابتی

کرونا، خطردرکمین 
بیماران دیابتی 

گفت وگو با دكتر بهنام اوحدی 
روان پزشک، درباره آزارها 

درفضای مجازی

کرونا؛  ازفضای 
مجازی گریزی نیست 

با شیوع کووید-19 در جهان، مردم بیش از گذشته 
مجبور شده اند به دامن فضای مجازی پناه ببرند. 
این پناه بردن خواه برای دورکاری باشد یا خرید 

یا دانستن اخبار روز یا دیدار مجازی، امروز اغلب 
ارتباطات اجتماعی ما را شکل می دهد... صفحه4

»متأسفانه در ایران میزان شکست درمان و 
مرگ ومیر ناشی از کرونا در بیماران دیابتی 17/8 

درصد گزارش شده، درحالی که این میزان در 
افراد غیردیابتی 7/8 درصد است... صفحه2
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پرسشی از متخصصان حوزه تغذیه

گرانی گوشت و مرغ 
چه تاثیری برسبد 

خانوار می گذارد؟
 صفحه8

تنهایی و احساس تنهایی در دوران كرونا

همدلی ازهمزبانی 
خوش تراست 

تنهایی واژه ای است که هر فرد نه تنها در طول زندگی بارها آن را تجربه کرده، بلکه تعریف و احساس خاص خود را نیز 
نسبت به آن دارد. در این میان عوامل بسیار زیادی باعث می شوند نوع احساس و شیوه برخورد هر فرد با تنهایی بسیار 
متفاوت باشد. البته خود »تنهایی« با »احساس تنهایی« مقوله های کامال متفاوتی از یکدیگر هستند. این روزها و با توجه به 
شیوع بیماری کرونا با نوع دیگری از تنهایی مواجه هستیم؛ تنهایی ای که اگر بتوانیم از آن به عنوان فرصتی برای نزدیک تر 
شدن به خود و شناخت بیشتر خودمان استفاده کنیم می تواند در طوالنی مدت بسیار کارآمد و موثر واقع شود... صفحه3
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شماره هفتصدوهفتادوچهار   یک آذر نودونه2 سالمت در ایران  و جهان

اهدای خون  کاهش  باعث  کرونا  ویروس  »شیوع 
شده و اکنون شاهد کاهش 10 درصدی اهدای خون 
هستیم.« این خبر به گفته دکتر بشیر حاجی بیگی، 
سخنگوی سازمان انتقال خون ایران در روزهایی 
که بیماری کرونا  تنها نگرانی بخش عمده ای از مردم کشورمان در 
حوزه سالمت است، برای گروهی دیگر از افراد، در جامعه که بیماران 
خاص و بیماران مبتال به تاالسمی هستند نگرانی های مضاعفی ایجاد 
کرده چراکه برای این گروه از بیماران خون حکم آب و حیات را دارد 

و کمبود آن مساوی با دردسرهای بسیاری است. 
دکتر بشیر حاجی بیگی، سخنگوی سازمان انتقال خون ایران در گفت وگو 
با  »سالمت« درمورد دالیل کاهش مراجعه کنندگان بعد از شیوع بیماری 

کرونا  به منظور اهدای خون می گوید.

میزان نیاز کشور به خون و فراورده های خونی
سازمان انتقال خون ایران باید جوابگوی نیاز بیمارستان های کل کشور 
و درخواست آنها از سازمان انتقال خون نسبت به دریافت خون و 
و  پالسما  پالکت ها،  فشرده شده،  قرمز  گلبول  مثل  آن  فراورده های 
درحال حاضر پالسمای کووید تهیه شده از بهبودیافتگان کرونا باشد.
در حال حاضر نزدیک به 900 بیمارستان و مرکز درمانی در کل کشور 
خون و فراورده های آن را از »سازمان انتقال خون ایران« دریافت می کنند؛ 
در کالنشهر تهران نزدیک به 160 بیمارستان و مرکز درمانی وجود دارد 

و تهران پرمصرف ترین استان مصرف کننده خون و فراورده های آن 
است. ساالنه نزدیک به یک میلیون پالکت )فراورده  مورد نیاز بیماران 
مبتال به سرطان و درمان بیماری های خونریزی دهنده ارثی( از مراکز 
انتقال خون  از سوی بیمارستان های سراسر کشور درخواست می شود. 
همچنین در سال حدود 750 هزار واحد پالسما به مراکز درمانی و 
بیمارستان ها برای بیماران کبدی و بیمارانی که دچار سوختگی شده اند 

و به منظور جراحی های بزرگ توزیع خواهد شد. 
»گلبول  یا  »پک سل«  واحد  میلیون   2 به  نزدیک  ساالنه  طرفی،  از 
انتقال خون درخواست می شود که این  قرمز فشرده شده« از مراکز 
فراورده  به مصرف بیماران با کم خونی مزمن، جراحی های قلب باز، 
جراحی های زنان و زایمان، بیماران دیالیزی، بیماران مبتال به تاالسمی 
و مجروحان تصادفات و شکستگی های با خونریزی شدید می رسد.

گروه های خونی منفی بیشترین نیاز  را به خون دارند 
و  است  روزانه  و  همیشگی  نیازی  آن  فراورده های  و  خون  به  نیاز 
به خصوص در استان های بزرگ کشور و کالنشهرها به علت وجود 
بیمارستان های بیشتر میزان درخواست خون و فراورده های آن روزبه روز 
افزایش می یابد. درحال حاضر به تمامی گروه های خونی نیاز داریم. 
افرادی که دارای گروه خونی منفی هستند، باید اقبال بیشتری به اهدای 
خون داشته باشند، به این دلیل که تنها 10 درصد از مردم کشور ما 

دارای گروه خونی منفی هستند.

استان هایی که بیشترین کمبود را دارند
در استان های شمالی کشور مثل گیالن، مازندران، گلستان و همچنین 
استان های جنوبی کشور مثل سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر 
و خوزستان به دلیل وجود و حضور بیماران خاص و تاالسمی میزان 

مصرف خون نسبت به سایر استان ها بیشتر است.
در حال حاضر با افزایش مراکز خون و انکولوژی و همچنین مراکز 
پیوند اعضا میزان مصرف خون و فراورده های آن در حال افزایش است.
کرونا ربطی به اهدای خون و انتقال خون ندارد، به این علت که نوعی 
انتقال  بهداشتی در مراکز  تنفسی است؛ تمام شیوه نامه های  بیماری 
خون رعایت می شود؛ این باور که با اهدای پالسما سیستم ایمنی 
پایین می آید غلط است، به این دلیل که آنتی بادی به صورت مداوم 
در بدن ساخته می شود. متأسفانه در کشور ما از ابتدای شروع طرح 
جمع آوری پالسمای بهبودیافتگان تنها 2 درصد از مردم برای اهدای 

پالسما مراجعه کرده اند که آمار بسیار پایینی است.
از ابتدای اردیبهشت ماه تا 21 آبان نزدیک به 13 هزار نفر برای اهدای 
پالسما کووید به 25 مرکز استانی انتقال خون مراجعه کرده اند که از 

این تعداد 10هزار و 600 واحد پالسما اهدا شده است.

از 18 تا 65 سالگی بهترین سن برای اهدای خون
انتقال خون مراجعه  به مراکز  اهدای خون  برای  افرادی که  تمامی 
می کنند، از سالم ترین افراد جامعه هستند که توانسته اند با رعایت 
تمامی استانداردهای سازمان جهانی بهداشت و مراکز انتقال خون در 
کشور واجد شرایط اهدای خون شوند. سن اهدای خون در کشور 
از 18 سالگی تا 65 سالگی است و عزیزانی که سابقه اهدای خون 
سالگی   65 تا  مستمر  اهداکنندگان  و  سالگی   60 تا سن  نداشته اند 

می توانند خون اهدا کنند.

به شکرانه نجات از کووید- 19 اهدای خون کنید
گذشته  کرونا  بیماری  از  آنها  بهبود  از  روز   28 که  عزیزانی 
می توانند برای اهدای پالسمای خود به شکرانه سالمت و نجات 
در  خون  انتقال  مراکز  به  بیمارستان ها  در  بستری  بیماران  جان 

کنند. مراجعه  کشور 
درحال حاضر بیشترین مراجعه بهبودیافتگان در استان های تهران، 
و  رضوی  خراسان  یزد،  خوزستان،  غربی،  آذربایجان  اصفهان، 

مازندران بوده است.
با توجه به درخواست باالی پالسمای بهبودیافتگان از بیماری کرونا 
از طرف بیمارستان ها به خصوص در کالنشهرها از این عزیزان درخواست 
می کنیم برای اهدای پالسما به مراکز انتقال خون مراجعه کنند؛ تمامی 
شیوه نامه های بهداشتی در مراکز انتقال خون سراسر کشور رعایت 
می شود و تمامی وسایل و تجهیزات استفاده شده در فرایند اهدای 

خون و پالسما استریل و یکبار مصرف است.

گفت وگو با دکتر بشیر حاجی بیگی مدیر کل دفتر مدیرعامل و روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران 

بااهدایخونسیستمایمنیبهخطرنمیافتد

میزان  ایران  در  »متأسفانه 
شکست درمان و مرگ ومیر 
ناشی از کرونا در بیماران 
دیابتی 17/8 درصد گزارش 
شده، درحالی که این میزان در افراد غیردیابتی 
7/8 درصد است«؛ این بخشی از هشدار رئیس 
پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم کشور درباره 
خطر فزاینده کرونا برای بیماران دیابتی است.
پرهزینه ترین  دیابت  »سالمت«،  گزارش  به 
بیماری غیرواگیر در دنیاست که حدود ۴60 
میلیون نفر در سراسر جهان به آن مبتال هستند 
و ساالنه بالغ  بر ۴ میلیون و 200 هزار نفر به 
علت دیابت و عوارض آن جان خود را از 
دست می دهند. در کشور ما هم حدود 11 
درصد بزرگساالن 25 سال به باال به بیماری 
دیابت مبتال هستند که تقریبا معادل 5/5 میلیون 

نفر در سراسر کشور است.
هرچند دیابت بیماری غیرقابل درمانی  است، 
راه های موثری برای کنترل قندخون و کاهش 
عوارض ناشی از دیابت وجود دارد. امروزه با 
پیشرفت های تکنولوژیک داروهای موثری در 
اختیار بیماران قرار دارد و آنها تنها با کنترل 
قندخون می توانند از عوارض جدی این بیماری 

جلوگیری کنند.
اآنچه امروز نگرانی ها را درمورد این بیماری 
افزایش داده، وضعیت بیماران مبتال به دیابت 
در ایام بحران کروناست زیرا از طرفی، به دلیل 
محدودیت های اعمال شده برای کم کردن روند 
شیوع بیماری کرونا در جامعه، ارائه و دریافت 
خدمات مربوط به دیابت دچار اختالل شده 
است و از سوی دیگر، مراکز درمانی بخش 
زیادی از خدمت خود را به سمت خدمات 
مرتبط با کووید- 19 برده اند و درمانگاه های 
سرپایی هم خدماتشان کاهش یافته بنابراین 
بیماران مبتال به دیابت برای دریافت خدمت 

دچار مشکل شده اند.
از طرف دیگر، بیماران دیابتی در معرض ابتال 
به انواع شدیدتر کرونا هستند و در صورت ابتال 
به کرونا احتمال اینکه انواع شدیدتر بیماری را 
تجربه کنند باالتر است. ازاین رو، احتمال فوت 
در مبتالیان به دیابت که دیابت کنترل نشده 

دارند بسیار بیشتر است.

مرگ ومیر بیماران دیابتی 10 
درصد بیشتر است

رئیس  الریجانی،  باقر  دکتر  که  موضوعی 
پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم هم به آن 
اذعان دارد و می گوید: »متاسفانه مرگ ومیر 
ناشی از کرونا در بیماران دیابتی 10 درصد 

باالتر از افراد عادی است.«
او با بیان اینکه دیابت یکی از تهدیدهای اصلی 
برای سالمت بشریت در قرن 21 میالدی 
است، اظهار می کند: »در حال حاضر از هر 
10 نفر در جهان یک نفر به دیابت مبتالست 
و تعداد بیماران دیابتی در جهان طبق برآورد 
فدراسیون بین المللی دیابت در سال 20۴5 
میالدی به 700 میلیون نفر افزایش می یابد.«
الریجانی می افزاید: »طبق آخرین گزارش ها، 
شیوع دیابت در ایران 10/6 )در زنان 11/2 

درصد و در مردان 9/8 درصد( است و این 
بیماری علت 2درصد از کل مرگ ها در ایران 
در تمام سنین را به خود اختصاص می دهد.«
 8/7 سبب  دیابت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
درصد از کل هزینه های درمان کشور است، 
تصریح می کند: »متاسفانه بیماری دیابت بار 
سنگین تری در بانوان داشته، به نحوی که شیوع 
آن بین زنان ایرانی باالتر گزارش شده است.«
کنترل  و  پیشگیری  ملی  کمیته  نایب رئیس 
بیماری های غیرواگیر با بیان اینکه افراد مبتال 
به بیماری های مزمن مثل دیابت، بیماری های 
قلبی-عروقی و فشارخون باال در معرض خطر 
بیشتری از ابتالی به کووید- 19 و عوارض 
ناشی از آن هستند و تخت های بیشتری از 
بخش های مراقبت ویژه را نسبت به سایر 
افراد اشغال می کنند، ادامه می دهد: »متاسفانه 
در ایران میزان شکست درمان و مرگ ومیر 
ناشی از کرونا در بیماران دیابتی 17/8 درصد 
گزارش شده، درحالی که این میزان در افراد 
غیردیابتی 7/8 درصد است. البته این میزان 
بیماران دیابتی عالوه بر مواردی  مرگ در 

است که هر سال به علت عوارض دیابت 
رخ می دهد.«

الریجانی می  گوید: »با توجه به شرایط جدید 
تغییراتی در  نیازمند  بیماری کرونا  بروز  و 
در  دیابت  درمان  و  پیشگیری  راهکار های 
شرایط همه گیری کرونا هستیم، ازجمله اینکه 
برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز 
از تجمعات و جلوگیری از وقفه در ارائه 
برنامه های  است  الزم  دیابت  مراقبت های 
دیابت  کنترل  و  پیشگیری  آموزشی جهت 
حد  تا  درمانی  خدمات  ارائه  همچنین  و 
امکان به صورت مجازی گسترش داده شود 
و دسترسی بیماران ارتقا پیدا کند. برای حفظ 
کیفیت زندگی بیماران و کاهش مراجعات 
جهت مراقبت دیابت و کنترل قندخون هم الزم 
است نرم افزار های تلفن همراه، کلینیک های 
و  مجازی  ویزیت های  دیابت،  مجازی 
یابد  توسعه  و  شده  راه اندازی  تله مدیسین 
و ارائه خدمات به سمت خدمات مجازی 

بدون حضور فیزیکی هدایت شود.«
رئیس شبکه ملی تحقیقات دیابت توضیح 
می دهد: »با رخداد شیوع کووید- 19، بار 
بیماری دیابت به عللی مثل ترس از بیمار 
شدن در مراکز خدماتی- درمانی و مراجعه 
کمتر بیماران، فشار اقتصادی ناشی از تعطیلی 
کسب وکارها و کمبود امکانات مراکز درمانی 
به  این  بر  عالوه  است.  کرده  پیدا  افزایش 
کنترل نشده  دیابتی  بیماران  افزایش  علت 
احتمال ابتال به انواع پیشرفته تر کووید- 19 
باال می رود و بار کلی این بیماری نیز افزایش 
پیدا خواهد کرد. به همین علت الزم است 
راه حل های  دنبال  سالمت   قانون گذاران 
دیابت،  بیماری  بار  کنترل  برای  مناسب 
پیشگیری و درمان افراد مبتال به دیابت باشند 
بیماری  با  مرتبط  مرگ ومیرهای  از  تا 

کووید-19 کاسته شود.«

و  غدد  فوق تخصص  ذاکرکیش،  مهرنوش 
متابولیسم با بیان اینکه دیابت یکی از عوامل 
خطر مهم در ابتال به نوع شدید کووید- 19 
بیماران  در  عفونت  »شیوع  می گوید:  است، 
مبتال به دیابت بیشتر است، درنتیجه ریسک 
و عوامل خطر بیماری نیز در این افراد بیشتر 

خواهد بود.«
و  خطر  است  ممکن  اینکه  به  اشاره  با  او 
شدت عفونت کروناویروس به دلیل برخی 
تاکید  یابد،  افزایش  زمینه ای  بیماری های 
می کند: »سن باال، چاقی، دیابت، فشارخون 
و بیماری های قلبی و تنفسی جزو عوامل خطر 
کروناویروس هستند و احتمال ابتال به نوع شدید 
بیماری در افراد دارای این عوامل بیشتر است.«
احتمال  »ازاین رو،  می دهد:  ادامه  ذاکرکیش 
بستری شدن و مراقبت های ویژه و درگیری 
بیماران دیابتی که به  ارگان های مختلف در 
کرونا مبتال می شوند، بیشتر است. البته ازآنجاکه 
شیوع عفونت در بیماران مبتال به دیابت بیشتر 
است، ریسک و عوامل خطر بیماری نیز در 

این افراد بیشتر خواهد بود.«
این فوق تخصص غدد و متابولیسم می گوید: 
»زمانی که قندخون از کنترل خارج می شود، 
حالت پیش التهابی و التهابی در بدن به وجود 
می آید که این مساله موجب آزاد شدن برخی 
شاخص ها در بدن می شود. این مساله عملکرد 

سیستم ایمنی بدن را مختل می کند.«
او می افزاید: »به  عبارت  دیگر، عملکرد سیستم 
ایمنی در افراد دارای دیابت کنترل نشده، مختل 
است بنابراین انتظار می رود انواع عفونت ها 
در افراد دارای دیابت کنترل نشده بیشتر باشد. 
برای نمونه زمانی که آنفلوانزای H1N1 شیوع 
پیدا کرده بود همین نتایج را در بیماران مبتال 

به دیابت داشتیم.«
ذاکرکیش تصریح می کند: »بیشتر بیماران دیابت 
چاقی  و  هستند  چاق   2 نوع  دیابت  به ویژه 

عوامل خطر مستقل برای ابتال به بیماری های 
با  اضافه وزن  زیرا  است  ویروسی  و  عفونی 
حالت پیش التهابی و التهابی موجب تضعیف 
سیستم ایمنی بدن می شود بنابراین افراد چاق 

مستعد ابتال به انواع عفونت ها هستند.«
در  موجود  »اطالعات  می دهد:  توضیح  او 
مورد سارس و H1N1 نشان می دهد شیوع 
بیماری های ویروسی در افراد چاق بیشتر بوده 
است و در حال حاضر نیز چنین وضعیتی را 

درمورد کروناویروس داریم.«
پزشکی  علوم  دانشگاه  هیات علمی  عضو 
جندی شاپور اهواز با اشاره به اهمیت کنترل 
قندخون و فشارخون در بیماران مبتال به دیابت، 
بیان می کند: »اگر قندخون خوب کنترل شود، 
ازجمله فشارخون،  قندخون  عوارض مزمن 
درگیری کلیوی و قلبی کمتر رخ می دهد و 
بیماری  تشدیدکننده  و  همراه  بیماری های 

عفونی نخواهند بود.«
اگر  حتی  بیماران  »این  می افزاید:  ذاکرکیش 
کنترل های متابولیکی خوبی هم داشته باشند 
باید توجه کنند چون بیماری زمینه ای دارند 
و باید دستورالعمل های بهداشتی را به خوبی 

رعایت کنند.«

وی ادامه می دهد: »طبق تحقیقات مشخص شده 
مرگ ومیر افراد مبتال به دیابت به ویژه دیابت 
به صورت  دیگر  افراد  به  نسبت  کنترل نشده 
قابل مالحظه ای بیشتر بوده است. برای مثال طبق 
مطالعاتی که در کشور چین انجام شده، نسبت 
مرگ ومیر در افراد دارای دیابت کنترل نشده 2 

تا 3 برابر بیشتر از افراد دیگر است.«
او به نوع و چگونگی درمان کرونا در بیماران 
دیابتی اشاره می کند: »بیماری در برخی افراد 
شدید است و باید بستری شوند اما برخی نیز 
به نوع خفیف و متوسط مبتال هستند که باید 
در منزل قرنطینه شوند. البته امکان دارد در 
بیمارانی که در بیمارستان بستری می شوند، 
قندخون به علت استرس بیماری باال برود و 
بدن  آنها نسبت به انسولین مقاومت شدیدی 
داشته باشد. همچنین ممکن است نیاز باشد 
رژیم  با  که   2 نوع  دیابت  بیماران  به  حتی 
غذایی قندخون آنها کنترل می شد، انسولین 

تجویز شود.«
این فوق تخصص غدد و متابولیسم می افزاید: 
»در بیماران دیابتی عمدتا داروهای خوراکی 
محدودیت هایی  و  جانبی  عوارض  علت  به 
که برای استفاده از این داروها برای بیماران 
بدحال وجود دارد تجویز نمی شوند و معموال 
با انسولین درمان می شوند. همچنین به محض 
به  مقاومت  شدت  ویروسی،  عفونت  بهبود 
انسولین کاسته می شود و نیاز بیمار به انسولین 
کاهش می یابد و به همان سرعت باید دوز 
انسولین بیمار را کاهش دهیم تا افت قندخون 
می شود   تالش  و  نشود  ایجاد  بیماران  برای 
قندخون بیماران بین 1۴0 تا 180 حفظ شود.«
ذاکرکیش می  گوید: »برای بیماران دیابتی نوع 2 
که به کرونا مبتال هستند ولی نیازی به بستری 
ندارند و می توانند غذا بخورند و مایعات کافی 
را مصرف کنند، امکان دارد داروهای قبلی کنترل 
قند که استفاده می کردند را تجویز کنیم اما 
اگر با داروهای خوراکی تحت درمان بوده اند 
باید 2 تا 3 روز قندخون خود را کنترل کنند 
و بر این اساس دارو تنظیم شود. البته بیماران 
دیابت نوع 2 باید هر 1 تا 2ساعت 250 سی سی 
مایعات بدون کالری شامل چای رقیق یا آب 

استفاده کنند.«
پزشکی  علوم  دانشگاه  هیات علمی  عضو 
»بیماران  می کند:  تاکید  اهواز  جندی شاپور 
 50 از  کمتر  و  دارند  بی اشتهایی  که  دیابتی 
درصد میزان غذای مصرفی هر روزه خود را 
دریافت می کنند، می توانند مایعاتی که مقداری 
کربوهیدرات دارند مانند آب سیب رقیق مصرف 
حالت  و  دارند  اشتهای خوبی  اگر  اما  کنند 
مایعات  و  باید آب  ندارند  استفراغ  و  تهوع 

بدون کربوهیدرات  مصرف کنند.«
ذاکرکیش که در یک برنامه تلویزیونی صحبت 
می کرد، با تاکید بر لزوم توجه بیماران دیابتی 
مبتال به کرونا به توصیه های پزشک معالج، 
می افزاید: »بیماران مبتال به دیابت باید قندخون، 
فشارخون و چربی خون را کنترل کنند. این 
بیماران اگر از ترس کرونا برای انجام معاینات 
به پزشک خود مراجعه نکنند، مشکالت دیگری 

هم برای آنها ایجاد خواهد شد.«

گزارش هفته نامه »سالمت« از چالش فزاینده کرونا برای بیماران دیابتی

کرونا،خطـردرکمیـنبیماراندیابتی

متاسفانهدرایران
میزانشکستدرمان
ومرگومیرناشی
ازکرونادربیماران
دیابتی17/8درصد

گزارششده،درحالیکهاینمیزاندر
افرادغیردیابتی7/8درصداست.
البتهاینمیزانمرگدربیماران
دیابتیعالوهبرمواردیاستکههر
سالبهعلتعوارضدیابترخمیدهد
-باقرالریجانی
رئیسپژوهشگاهعلومغددومتابولیسم

بیمارانمبتالبه
دیابتبایدقندخون،

فشارخونوچربیخون
خودراکنترلکنند؛این

بیماراناگرازترس
کرونابرایانجاممعایناتدورهایبه
پزشکخودمراجعهنکنندمشکالت
دیگریبرایآنهاایجادخواهدشد

-مهرنوشذاکرکیش
فوقتخصصغددومتابولیسم
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: تنهایی و احساس تنهایی چه تفاوتی 
با هم دارند و نیاز ما به آنها به چه شکل و به 

چه میزان است؟
یکی از مشکالت مطرح در جامعه ما این است که 
کمتر به برخورداری اوقات خلوت برای تمام اعضای 
خانواده اهمیت داده می شود، در صورتی که این 
موضوع باید به عنوان یک حق برای افراد در نظر 
گرفته شود. بسیاری از والدین مدام فرزندان شان 
را مؤاخذه می کنند و دوست دارند بدانند آنها کجا 
و در حال انجام چه کاری هستند. این تنهایی به 
عنوان »تنهایی اختیاری« در نظر گرفته می شود، 
در حالی که نوعی تنهایی هم تنهایی است که 
به ما تحمیل می شود. به این شکل که از لحاظ 
اجتماعی ارتباطات ما با دیگران مختل می شود. در 
این صورت سالمت اجتماعی افراد به خطر می افتد. 
توجه داشته باشیم تنهایی حقی است که همه افراد 
باید از آن برخوردار باشند. البته نوع برداشت و 
دیدگاه افراد با توجه به شخصیتی که دارند نسبت 

به این مقوله متفاوت است. 

: همدلی داشتن و انتقال محبت تا چه 
میزان به بودن کنار همدیگر یا جمع های مختلف 

وابسته است؟
 نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن یکی از 
نیازهای اصلی است که باعث  رشد افراد می شود و 
توجه به این نیاز هم فقط به بودن در جمع و حتی 

مصاحبت با دیگران خالصه نمی شود. 
در بسیاری مواقع در جمع حتی فرصتی برای همدلی 
و جویا شدن حال همدیگر نیست؛ چیزی که بسیار 
بیشتر از هم صحبتی می تواند در سالمت روان افراد 
تاثیر گذار باشد. احساس تنهایی احساسی است که 
با طوالنی شدن و مزمن شدن تنها ماندن حاصل 
می شود و اغلب آزار دهنده هم است اما مهربانی 
کردن و تنها نگذاشتن همدیگر از راه دور یا نزدیک 
نیازی است که در همه ما وجود دارد، در حالی که 
گاهی خودمان هم به آن توجه نداریم و نمی دانیم 
ریشه بسیاری از خشم ها و عصبانیت های ما در 
احساس تنها ماندن و بی توجهی به یکدیگر به ویژه 

در این دوران است. 
البته بودن در جمع هم موردی است که همه ما به 

آن نیاز داریم بنابراین موضوع مهم دیگر در این 
خصوص آن است که با توجه به اینکه چشم انداز 
دقیقی برای پایان این بیماری و محدویت های آن 
نداریم باید توجه داشته باشیم به گونه ای خود را با 
محدودیت های این دوران مطابقت دهیم که عالوه 
بر کنار آمدن با آنها نباید به آنها »معتاد« شویم، 
به گونه ای که مثال در آینده از جمع گریزان نباشیم. 
یعنی در عین حال که با آن تنهایی کنار بیاییم بیش 

از حد هم به آن خو نگیریم و وابسته نشویم. 

: برخورداری از سالمت اجتماعی تا چه 
میزان به تنهایی مرتبط است و در حال حاضر و 
با توجه به رویارویی با شیوع کرونا تا چه میزان 

این موضوع را تحت تاثیر قرار داده است؟
نخستین سواالتی که در حوزه سالمت اجتماعی 
و اندازه گیری میزان آن از افراد می شود در مورد 
ارتباط شخص با دیگران است؛ اینکه آیا می تواند به 
راحتی با دیگران ارتباط برقرار کند؟ چه احساسی به 
آنها دارد؟ و این موضوع چه جایگاهی در زندگی 

او دارد؟ همچنین در هفته چقدر برای بودن کنار 
خانواده و دوستان خود وقت می گذارد؟

کرونا باعث به وجود آمدن نوعی »تنهایی اجباری« 
شده که افراد سالمند و همچنین کودکان به عنوان 
گروه های پرخطر بیشتر در معرض خطر این گونه 
 تنها ماندن و بی توجهی قرار گرفته اند. به طور کلی 
سالمندان در جامعه ما معموال تنها هستند و اغلب 
دیگران به بهانه های مختلف توجه الزمی را که 
مناسب و نیاز این مقطع سنی است به آنها ندارند. 
در دروان کرونا هم بیشترین آسیب به قشر سالمندان 
و کودکان وارد شده چون نیازمند توجه خاص و 
صرف وقت بیشتر هستند. در حال حاضر بسیاری 
از خانواده ها به دیدار سالمندان نمی روند و توجیه 
و بهانه شان هم این است که می خواهند سالمت 
آنها را به خطر نیندازند، در حالی که قرار نیست 
کرونا روابط و نیاز ما به توجه و مهربانی کردن به 

همدیگر را هم تحت الشعاع قرار دهد. 
البته که دیدارهای ما در حال حاضر نمی تواند مانند 
قبل باشد ولی با رعایت موارد الزم و زدن ماسک، 

مدت کوتاه و فاصله زیاد باز هم می تواند عملی شود.
دیدار از سالمندان و کسانی که تنها زندگی می کنند 
در دوران کرونا موضوع بسیار مهمی است که در 

احساس »تنها ماندن« آنها بسیار موثر است. 
در واقع احساس تنها گذاشته شدن احساس »نادیده 
گرفته شدن« را به افراد منتقل می کند؛ احساس 
ناخوشایندی که می تواند سالمت روانی ما را به ویژه 

در طوالنی مدت تحت الشعاع قرار دهد. 

: با توجه به شرایط کرونا و در حال حاضر 
چطور می توانیم با تنهایی کنار بیاییم و چگونه 
می توانیم با دیگران همدلی داشته باشیم و کاری 
کنیم که آنها نیز احساس تنهایی نداشته باشند؟ 
مهربانی، دادن توجه و برقراری ارتباط با دیگران 
در واقع باعث رشد و سالمت روان خود ما هم 
خواهد شد زیرا با مهربانی به دیگران به یکی از 
مهم ترین نیازهای خود توجه کرده ایم. شاد بودن 
هم موضوع دیگری است که حتما باید به آن توجه 
شود. دقت داشته باشیم شادی امری شخصی است 

و عالوه بربودن کنار عزیزان، افراد می توانند در 
تنهایی هم احساس شادمانی داشته باشند.

البته فراموش نکنیم قبل از کرونا هم ما کنار دیگران 
و قرار گرفتن در جمع های مختلف عالوه بر اینکه 
همیشه نمی توانستیم شاد باشیم، حتی احساس 
تنهایی هم می کردیم؛ یعنی در بسیاری از جمع ها 
افراد به جای اینکه از حال همدیگر با اطالع شوند 
و به اصطالح همدیگر را تنها نگذارند؛ مدام مشغول 

بازی با گوشی شان بودند. 

: برای نداشتن احساس تنهایی در دوران 
کرونا به چه عواملی باید توجه داشت و چطور 

می توان بیشترین بهره را از آن برد؟
باید توجه داشته باشیم تنهایی را فرصتی برای 
شناخت بیشتر خود بدانیم و به جای ترس، از آن 
لذت ببریم. ضمن اینکه باید ببینیم چطور می توان 

از آن بیشترین استفاده و بهره را برد. 
یکی از مفید ترین راه ها در این زمینه آن است 
که به فکر انجام کارهای شخصی که باعث رشد 
فردی بیشتر ما می شود، باشیم. انجام کارهایی مانند 
خواندن کتاب، تماشای فیلم، نوشتن، گوش دادن 
به موسیقی و دیگر عالقه مندی هایی که شاید قبال 
کمتر برای آنها وقت داشتیم از جمله کارهایی است 

که می تواند تنهایی ما را به بهترین نحو پر کند. 

بر سالمندان، کودکان هم  عالوه   :
نیاز به توجه و همراهی خاص خودشان را 
دارند. با توجه به اینکه در حال حاضر امکان 
رفتن به مهدکودک، مدرسه و بازی با همسن 
و ساالنشان خیلی کمتر از قبل شده، چطور 
می توان این کمبودها را جبران و کاری کرد 

که احساس تنهایی نکنند؟
در ایام کرونا سالمت روان کودکان خصوصا 
آن گروه از بچه ها که امکانات رفاهی خوبی 
ندارند در معرض خطر قرار دارد، به حدی که 
چندی پیش هم به دلیل نداشتن امکاناتی مانند 
گوشی همراه برای استفاده از آموزش که حق هر 
کودک است شاهد خودکشی یک کودک بودیم. 
این روزها حوادث ناگواری از این قبیل زیاد اتفاق 
می افتد و دلیل اصلی آن هم نداشتن احساس 
امنیت، همراهی و همدلی از طرف خانواده ها و 
به طور کلی جامعه است. کودک باید احساس 
کند کسانی هستند که او را دوست دارند و به او 
توجه می کنند. در واقع بدترین نوع تنهایی آن است 
که فرد احساس کند برای دیگران مهم نیست. 
متاسفانه والدین این روزها به دلیل دست وپنجه 
نرم کردن با مشکالت اقتصادی و همچنین بیماری 
خود یا اطرافیانشان، گاهی از احوال فرزندان شان 
غافل می شوند، آنها را تنها می گذارند و نمی توانند 
همراهی را که خاص این مقطع سنی است با آنها 
داشته باشند. بعضی اوقات پدر و مادرها خود را 
ناتوان تر از آن می دانند که بتوانند مشکالت موجود 
را برای کودکان توضیح دهند و ناچار از آنها فاصله 
می گیرند، در صورتی که این غفلت و بی توجهی 
به هر دلیلی که باشد تاثیرات غیرقابل جبرانی را در 

آینده برای آنها به دنبال خواهد داشت. 
با  کرونا  شرایط  در  هم  میانساالن  و  جوانان 
سختی های خاص خود مواجه هستند. دغدغه 
تامین معاش و نداشتن امنیت شغلی یا بیکاری 
از مشکالتی است که گاهی آنها را با احساس 
تنهایی آزار دهنده ای مواجه می کند. داشتن امنیت 
که  است  موضوعی  هم  نسبی  رفاه  و  شغلی 
زمان  هر  از  بیش  باید  ایام  این  در  دولت ها 

دیگری به فکر آن باشند.
*مولوی

تنهایی و احساس تنهایی در دوران کرونا

همدلی از همزبانی خوش تر است*
تنهایی واژه ای است که هر فرد نه تنها در طول 
زندگی بارها آن را تجربه کرده، بلکه تعریف و 
احساس خاص خود را نیز نسبت به آن دارد. 
در این میان عوامل بسیار زیادی باعث می شوند 
نوع احساس و شیوه برخورد هر فرد با تنهایی بسیار متفاوت باشد. 
البته خود »تنهایی« با »احساس تنهایی« مقوله های کامال متفاوتی 

از یکدیگر هستند. این روزها و با توجه به شیوع بیماری کرونا 
با نوع دیگری از تنهایی مواجه هستیم؛ تنهایی ای که اگر بتوانیم 
از آن به عنوان فرصتی برای نزدیک تر شدن به خود و شناخت 
بیشتر خودمان استفاده کنیم می تواند در طوالنی مدت بسیار کارآمد 

و موثر واقع شود. 
تحقیقات یک نشریه بریتانیایی به نام »پییل« نیز نشان می دهد 

بعضی افراد بعد از تنش هایی مانند جدایی، بیماری، تصادف 
و... با نشانگانی به نام »نشانگان قلب شکسته« مواجه می شوند 
که با درد قفسه سینه و تنگی نفس همراه است ولی علت بروزآن، 

بیماری قلبی نیست. 
در حال حاضر و با شیوع بیماری کرونا میزان ابتال به این بیماری 
نیز بسیار بیشتر شده است. احساس تنهایی و ترس از تنها ماندن 

بر اثر ابتال به بیماری نیز عامل بسیار مهمی در بروز نشانگان قلب 
شکسته محسوب می  شود.

اما تداوم تنهایی یا احساس تنهایی در دوران کرونا چه تاثیراتی بر 
زندگی فردی و اجتماعی ما خواهد داشت؟ در این زمینه با دکتر 
امیرمحمود حریرچی، متخصص سالمت عمومی و آسیب شناس 

اجتماعی گفت وگو کرده ایم. 

 یکتا فراهانی 

با توجه به اینکه 
چشم انداز دقیقی 

برای پایان این بیماری 
و محدویت های آن 
نداریم باید توجه داشته باشیم 

به گونه ای خود را با محدودیت های 
این دوران مطابقت دهیم که عالوه 

بر کنار آمدن با آنها نباید به آنها 
»معتاد« شویم، به گونه ای که مثال 
در آینده از جمع گریزان نباشیم؛ 
یعنی در عین حال که با آن تنهایی 

کنار بیاییم بیش از حد هم به آن خو 
نگیریم و وابسته نشویم

چه خوب و چه بد، افراد ثروتمند یا 
معروف بر نوع دید نوجوانان و توقع 
آنها از خود و همچنین چگونگی نگرش 
به دنیای پیرامونشان تاثیر می گذارند. 
این موضوع که تا چه اندازه افراد مشهور بر طرز تفکر 
و رفتار نوجوانان تاثیر می گذارند کامال قابل درک است.

افراد مشهور مانند خوانندگان معروف، بازیگران و دیگر 
افراد می توانند تاثیر مثبتی بر نوجوانان داشته باشند. در 
واقع، آنها می توانند برای نوجوانان به عنوان الگو نقش ایفا 
کنند اما از طرف دیگر، بعضی افراد مشهور می توانند به 
همان اندازه الگوهای ناسالمی را به نوجوانان ارائه بدهند، 
به ویژه، تاثیر مشهور بودن روی تصور نوجوانان از اندام 
خود و استفاده از دخانیات که معموال برای سالمت روان 
نوجوانان مضر است بنابراین، نوجوانان در مورد چگونگی 
تاثیر مشاهیر روی روان و تفکرشان به راهنمایی و مشاوره 
نیاز دارند. زمانی که نوجوانان از رسانه های اجتماعی استفاده 
می کنند، والدین می توانند همپای فرزندانشان باشند. آنها 
قادر خواهند بود از چگونگی تصور نوجوانانشان در 
مورد آنچه که می بینند و می شنوند مطلع شوند و از آنها 
پشتیبانی کنند. عالوه بر این، والدین و معلمان می توانند 
از داستان افراد مشهور به عنوان موضوعی برای ایجاد 
بحث های مهم در مورد سالمت و انتخاب های شخصی 

نوجوانان استفاده کنند.
تاثیر رسانه بر نوع تصور نوجوانان از اندام خود: نتایج 
تحقیقات نشان می دهد تصور نوجوانان از آناتومی بدنشان 
توسط عوامل زیادی شکل می گیرد که شامل دوستان و 
خانواده، محیط و محل زندگی نوجوانان و پیشینه فرهنگی 
آنهاست. با این حال، تصاویر افراد مشهور تاثیر عمیقی بر 

توقع یک نوجوان از شکل بدن او دارد.
در بررسی تصویر بدن »ایده آل تا واقعیت« این طور مشخص 
شد که 80 درصد دختران نوجوان خود را با تصاویری که 
از افراد مشهور می بینند مقایسه می کنند. عالوه بر این، بین 

این دختران، تقریبا نیمی گفته اند که تصاویر افراد مشهور 
باعث می شود از ظاهر خودشان ناراضی باشند بنابراین، 
ظاهر به ویژه برای دختران نوجوان نگرانی اصلی آنهاست.
چگونه افراد مشهور در تغذیه نوجوانان اختالل ایجاد 
می کنند؟ عدم رضایت از شکل بدن با چالش سالمت 
روان از جمله اختالالت در خوردن و تغذیه، افسردگی 
و اعتمادبه نفس پایین ارتباط دارد. نتایج مطالعات نشان 
می دهد احتماال زنان جوانی که تصاویر زیادی از »اندام 
الغر« غیرواقعی در ذهن خود می پرورانند، در غذا خوردن 
بی نظمی بیشتری دارند. عالوه بر این، موسسه تحقیقات 
دختران دریافت که تقریبا نیمی از دختران در سنین 13 تا 
17 سال آرزو می کنند مانند مدل های موجود در مجالت 
مد الغر باشند. افراد معروف با ثبت رژیم های بسیار سخت 
خودشان یا استفاده از ادبیات خاص در افرادی که اختالل 
خوردن دارند چنین گرایشی را به وجود می آورند. این 
افراد با طرز بیان خاص از رژیم غذایی خود صحبت 
می کنند که باعث ایجاد اختالل در نوع تغدیه نوجوانان 
می شوند. زمانی که افراد مشهور وخامت و شدت اختالالت 
خوردن مانند بی اشتهایی یا وسواس در خوردن )بولیمیا( 
را دست کم می گیرند یا مصرف محصوالت ناسالم برای 
سرکوب اشتها را پیشنهاد می دهند، باعث اختالل در 
عملکرد سیستم تغذیه نوجوانان می شوند. عالوه بر این، 
اشخاص مشهوری که از اندام آنها برای تبلیغات الغری 
سوءاستفاده می شود، از مسوولیت خود برای دادن فرصت 
دوباره جهت ایجاد چارچوب درست در تعیین وزن سالم 
شانه خالی می کنند. از این رو، به نوجوانان گفته می شود 
الغر بودن ارزش شما را تعیین می کند. این پیام رسانی برای 
بسیاری از افراد دلهره آور است و می تواند برای کسانی 
که با اختالالت خوردن روبرو هستند، کشنده باشد. در 
این بین فقط دختران نوجوان تحت تاثیر قرار نمی گیرند. 
نتایج تحقیقات نشان می دهد در نتیجه مشاهده تصاویر 
رسانه ای، مردان جوان نیز نارضایتی از اندام و افسردگی 

را تجربه می کنند و این نارضایتی می تواند منجر به انجام 
ورزش های ناسالم و بیش از حد الزم بین نوجوانان پسر 
شود. همچنین محققان دریافتند افراد معروف و مشهوری 
که نوشیدنی های شیرین را تبلیغ می کنند، مصرف قند 
را ترویج می دهند. همچنین، درصد باالیی از غذاهای 
تبلیغی از نظر مواد مغذی سالم، فقیر هستند. به عبارت 
دیگر، افراد مشهور، نوجوانان را تشویق به خوردن مواد 
غذایی ای می کنند که مانع رشد جسمی یا روانی آنها 
می شوند. به این دلیل است که تغذیه و سالمت روان 
نوجوانان با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند. برخی مواد 
مغذی به طور مستقیم در سالمت روان نقش دارند و 
تحقیقات تاثیر منفی قند بر مغز و بدن را نشان می دهد.

استفاده از مواد و نفوذ افراد مشهور: افراد مشهور از 
جهات دیگری نیز بر نوجوانان تاثیر می گذارند. وقتی 
ستارگان تصاویر خود را در حال نوشیدن یا سیگار کشیدن 
در رسانه های اجتماعی منتشر می کنند، مصرف این گونه 
مواد را عادی جلوه می دهند. از آنجایی که نوجوانان 
غالبا از افراد مشهور در ذهن خودشان بت می سازند و 
تمایل دارند مانند آنها باشند، به مصرف موادی که در 
تصویر افراد مشهور می بینند، تمایل پیدا می کنند زیرا این 
تصاویر باعث می شوند افراد معروف جذاب و خاص به 
نظر برسند. محققان دانشکده پزشکی دارتموث دریافتند 
اگر نوجوانان تصاویر مجازی یک خواننده یا بازیگر 

محبوب را در حال نوشیدن یا مصرف مواد ببینند، 
ممکن است آنها نیز وسوسه شوند و به نوشیدن و 
مصرف مواد روبیاورند. عالوه بر این، شخصیت هایی 
که در فیلم سیگار می کشند، نوجوانان را تحت تاثیر 
قرار می دهند تا سیگار را امتحان کنند بنابراین، تاثیر 
رسانه ها بر نوجوانان می تواند به بروز رفتارهای 
خطرساز منجر شود. کنار تاثیرات منفی تقلید از 

افراد مشهور و معروف، این افراد می توانند تاثیرات 
مثبتی نیز بر نوجوانان داشته باشند. 

تاثیر مثبت افراد مشهور: آنها می توانند آگاهی را 
از  بسیاری  افزایش و میزان فساد را کاهش دهند. 
افراد مشهور در مورد مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر و 
سالمت روان بسیار شفاف صحبت می کنند. درنتیجه، 
آنها به کاهش فساد و افزایش آگاهی نوجوانان کمک 
خواهند کرد. بعضی افراد معروف با سوءمصرف مواد 
مخدر، الکل، افسردگی، اختالل دوقطبی و اختالالت 
خوردن مبارزه کرده اند. این تالش فرصتی برای پرداختن 
به موضوعات اساسی و راهکار های بهتر فراهم می کند.

چگونه با نوجوانان درباره تاثیرگذاری افراد مشهور 
صحبت کنیم؟ از آنجا که فرهنگ امروزی نقش مهمی در 
زندگی نوجوانان بازی می کند، افراد مشهور بر طرز تفکر 
نوجوانان و نحوه صحبت کردن آنها تاثیر خواهند گذاشت 
بنابراین، والدین می توانند از تجارب افراد مشهور به عنوان 
راهکارهایی برای شروع به صحبت در مورد موضوعات 
حساس استفاده کنند. به عنوان مثال، موارد بی اشتهایی افراد 
مشهور، برای صحبت با نوجوانان در مورد خطرناک بودن 
»الغری« فرصت هایی را فراهم می آورد و آنها می توانند در 

مورد راه های درست سالم ماندن و غذا خوردن و تغذیه 
مناسب صحبت کنند. عالوه بر این، ستاره هایی که در 
مورد مقابله با بیماری های روانی صحبت می کنند، نشان 
می دهند افراد با چنین مشکالتی هم می توانند با درمان 
به موقع در زندگی موفق و خوشحال باشند.  احتماال 
والدین از نوجوانان در این مورد سوال می کنند که چه 
خصوصیاتی را در افراد معروفی که طرفدارشان هستند، 
تحسین می کنند؟ آنها دوست دارند چه ویژگی هایی را 
از ستاره موردعالقه خود تقلید کنند؟ شاید خصوصیت 
مورد عالقه آنها در خالقیت، اشتیاق یا فداکاری ستاره 
مورد عالقه شان باشد. نوجوانان می توانند از زندگی افراد 
مشهور که با افسردگی، اضطراب، اختالالت خوردن یا 
استفاده از مواد مخدر دست وپنجه نرم کرده اند، مطالب 
زیادی بیاموزند. زمانی که برخی نوجوانان از مشکالت 
افراد مشهور مطلع می شوند، احساس ناراحتی می کنند 
بنابراین، والدین می توانند دیدگاه متفاوتی را ارائه داده و برای 
نوجوانان توضیح بدهند که وقتی افراد معروف تجربیات 
و داستان هایشان را با دیگران به اشتراک می گذارند، نمونه 
بارزی از شجاعت، صداقت و اصالت را نشان می دهند. 
عالوه بر این، آسیب پذیری آنها باعث می شود این افراد 
قوی تر شوند. بیشتر اوقات شخصیت های معروف پس 
از رهایی از مشکالت، از هواداران خود پشتیبانی و عشق 
فوق العاده ای دریافت می کنند. در این صورت، آنها به 
عنوان الگوی مناسب برای نوجوانان نقش ایفا می کنند. 
از طرفی، تعدادی از افراد مشهور قادر به غلبه بر شرایط 
نامساعد بهداشت روان خود نیستند بنابراین پیامی که 
این موضوع برای نوجوانان دارد این است که افرادی 
که از مشکل روان رنج می برند باید در اسرع وقت 
دنبال درمان حرفه ای باشند. در پایان، افراد مشهور 
در واقع مثل سایر مردم هستند بنابراین، آنها هم 
مشکالت واقعی را تجربه می کنند اما از آنجا که 
در معرض دید عموم قرار دارند، نوجوانان این 
فرصت را پیدا می کنند که از زندگی آنها درس 
بگیرند. والدین می توانند به فرزندان نوجوان خود 
کمک کنند تا از تجربیات ستاره های زندگی شان پیام 

درست وکاملی را به دست بیاورند.

چگونه افراد مشهور بر نوجوانان تاثیر می گذارند و دلیل اهمیت این موضوع چیست؟
 ترجمه: 

هدا صادقیان 
حقیقی



: آقای دکتر! فکر می کنم بهتر است 
ابتدا به ماهیت فضای مجازی بپردازیم.

به نظر من نامگذاری فضای اینترنتی به نام فضای 
مجازی در ایران، باعث بروز نوعی سوءتفاهم 
درباره غیرواقعی بودن این ارتباطات شده است. 
شاید واژه مجازی به دلیل بدبینی باشد که از 
ما وجود  در کشور  فضا  این  به  نسبت  ابتدا 
داشت. شاید بهتر باشد به جای واژه مجازی، 
چیز دیگری را جایگزین کنیم اما به دلیل رواج 
این واژه جایگزینی آن کار آسانی نیست. با هر 
کلمه ای باید بدانیم فضای مجازی درواقع جزیی 
حقیقی از زندگی ماست و بخشی از زندگی ما 

در این فضا می گذرد.
: دلیل برخی موضع گیری ها علیه این 
فضا این است که می توان در آن به آسانی حریم 
خصوصی افراد را نقض کرد و آنها را مورد 
انواع آزارهای روانی قرار داد. مصداق ها و 
آسیب های فضای سایبری یا مجازی چیست؟
افراد خشن و پرخاشگر، آزارگر و متجاوزان جنسی 
همان رفتاری را در فضای مجازی از خود بروز 
می دهند که در فضای واقعی مانند خیابان ها و 
پارک ها از آنها دیده می شود. از طرف دیگر، رفتار 
آدم های مهربان و نوعدوست و حیوان دوست و 
مدافع محیط زیست یا خیرین در فضای مجازی 
درواقع بازتابی از عملکرد و عالیق آنها در فضای 
عینی بیرونی است. این را گفتم که خوانندگان 
شما را هوشیار کنم که تصور نکنند اگر به فضای 
مجازی پناه ببرند، دیگر هیچ آزاری آنها را تهدید 
نمی کند. درکل ویژگی های افراد دقیقا در فضای 

مجازی وارد می شود.
: عنصر مهمی که در فضای مجازی 
حذف شده برخوردها و تعامالت رودررو و 
فیزیکی است. حذف این عنصر، چه خوب و 
چه بد، چه تاثیراتی می تواند بر کیفیت رابطه 

افراد داشته باشد؟
اگر منظورتان بیشتر وجه خشونت بار ارتباطات 
مجازی است، باید بگویم، پرخاشگری ادامه پیدا 
می کند اما از حالت فیزیکی خارج می شود. این 
نوع پرخاشگری حالت کالمی به خود می گیرد 
یا  پروفایل های جعلی  به صورت ساختن  یا 
آبروریزی های اینترنتی و هتک حرمت معموال 
به صورنی گسترده تر، نمود پیدا می کند. در این 
حالت اینترنت و در دسترس نبودن افراد می تواند 
زمینه پرخاشگری را افزایش دهد. ترسوها که در 
معرض دستگیری نیستند و فکر می کنند در امانند، 
در چنین شرایطی جرأت و جسارت برخورد 
پیدا می کنند. فضای اینترنتی برای این افراد امکان 
برخوردهای کامال خشن را فراهم کرده است.

فیزیکی  رودررویی  عامل  وقتی   :
حذف شود، تاثیر برخوردهای خشونت بار 
بر قربانی  از نظر روانی  در فضای مجازی 

تا چه حد است؟
بی تردید چرخه ای از خشم را ایجاد می کند که 
منجر به افزایش و بازتولید خشم می شود. به 
همین منظور کاربردی به نام »بالک« در فضای 
مجازی و شبکه های اینترنتی در نظر گرفته می شود 
که سدی در برابر ورود به حریم افراد ایجاد 
کند. بالک کردن افراد یکی از اقداماتی است 
که عمال چرخه بازتولید خشم و پرخاش را 
می تواند مهار کند. شعله ور شدن خشم ممکن 
است درنهایت منجر به تشویق فرد برای انجام 

اقدامات خشن شود. 
: بین آزارهای فضای مجازی، آزارهای 
جنسیتی که گاهی با کلمات رکیک هم همراه 
می شوند، جای خاصی دارند و ظاهرا بیش از بقیه 
آزارها رواج دارند و بیش از بقیه قربانیان خود 
را اذیت می کنند. درمورد آنها چه می گویید؟
افرادی که قربانی این نوع آزارها می شوند، اغلب 
خانم ها یا نوجوانان دختر یا پسر هستند. به آنها 
باید این آگاهی را داد که آزارهای جنسیتی در 
فضای مجازی هرچند از نظر روانی می تواند 
بسیار آزاردهنده باشد، آسیبی به جسم آنها وارد 
نمی کند و تبعات فیزیکی ندارد. افرادی که مورد 
حمله اینترنتی قرار گرفته اند، باید مدتی از فضای 
مجازی خارج شوند و خود را در معرض آن قرار 
ندهند. آنها می توانند  صفحه خود را غیرفعال 
کنند یا به صورت صفحه خصوصی دربیاورند.
: به نظر می رسد اقدامات خشونت بار 
جزء ناگزیر فضای مجازی ما شده که هرچند 
نمود عینی ندارد اما می تواند آزاردهنده و 
یک  عنوان  به  باشد.  خطرناک  مواردی  در 
روان پزشک برای تعدیل یا قطع چرخه بازتولید 
خشم در فضای مجازی چه توصیه ای دارید؟
افراد در چنین موقعیتی باید آرامش خود را حفظ 
کنند و خودشان به آتش خشم طرف مقابل دامن 
نزنند و آگاه باشند که پرخاشی که در فضای 
واقعی جریان داشته، حاال در میزانی باالتر آنها را 
هدف گرفته است. این نوع پرخاش را دست کم 

نگیرند و به آن دامن نزنند. 
: برای اینکه با موضوع آشناتر شویم، 

چند مورد خاص را بفرمایید.
مثال مراجعی داشتم که یکی از اقوام شوهرش 
از دست  بعد  و  بود  کرده  را هک  او  تلگرام 
پیدا کردن به برخی چت های ناپسند آن خانم، 

تهدیدش کرده بود که اگر با او رابطه برقرار نکند، 
چت ها را به همسرش نشان می دهد و زندگی 
آن خانم را متالشی می کند. یا در جمعی که در 
پیک نیک یا کوه رفته اند، از فردای آن روز از 
طرف شخصی خاص آزارهای جنسیتی آغاز 
شده و خانمی را مورد تهدید و فشار قرار داده  
است. در این مورد همان طور که قبال گفتم فرد 
قربانی باید سعی کند طرف خود را آرام کند و 
درواقع نفت روی آتش این تهاجم نریزد، در 
عین حال، هیچ نوع باجی به فرد مهاجم ندهد. 
این آرام کردن باید با حوصله و صبوری انجام 
شود و جمالتی از این نوع باشد که »هک کردن 
تلگرام من درست نبوده و این کار جرمی است 
که من نمی خواهم آن را پیگیری کنم. اگر وارد 
زندگی خصوصی من شوی هر دو می بازیم چون 
امکان ندارد باجی را که می خواهی به تو بدهم. 
من خود را حفظ خواهم کرد اما تو قطعا از این 

فامیل و دوستان حذف خواهی شد.« 
تهدید به شکایت از فرد هم می تواند راهی باشد 
که همان طور که گفتم باید با ظرافت انجام گیرد 

و منجر به جری تر شدن او نشود. 
فضای  به  سرانجام  کار  اگر   :
کاری  محیط  یا  خانواده  مانند  عمومی تری 

رسید، چه باید کرد؟
دراین صورت فرد حتما باید به روان شناس یا 
روان پزشک مراجعه کند تا دریابد که او مانند 
هر قربانی دیگری مورد تهاجم قرار گرفته و این 
تهاجم هرچند دردناک و ظالمانه بوده، پایان دنیا 
نیست، خاص او نیست و آثار آن خیلی زود از 
یاد مردم می رود. زمستان می رود و روسیاهی به 
زغال می ماند. در این موارد همدردی از سوی 
سایرین موضوع مهمی است. دوستان نزدیکی 
که در جریان این آبروریزی قرار گرفته اند، بهتر 
است سکوت نکنند. می توانند دلگرمی بدهند 
و از او حمایت عاطفی داشته باشند و با ابراز 
دوستی و احوالپرسی کاری کنند تا او راحت تر 

بتواند دوره عذاب را طی کند.
فقط  مجازی  فضای  در  آزارها   :

دوطرفه است؟  
نه، تهاجم گاهی گروهی هم می شود. جنس این 
نوع آزارها با هم متفاوت است. گاهی این آزارها 
در یک ارتباط دوطرفه رخ می دهد که همان طور 
که گفتم راه حل خروج موقت از فضای مجازی یا 
تغییر نوع ارتباط است اما گاهی چند 10 هزار نفر 
به صفحه فرد مشهور سینمایی یا ورزشی حمله 
می کنند. دراین صورت چاره خروج از فضای 

مجازی نیست، بلکه باید فرهنگ سازی کرد. 
نمونه بارز آن حمله چند 10هزار نفری کاربران 
ایرانی به صفحات بازیگران مطرح جهانی است 
که به خصوص در آستانه مسابقات بین المللی 
موارد،  این  در  هستیم.  آن  شاهد  مواقعی  در 
فرهنگ سازی حرف اول را می زند و این کار 
باید از دبستان های ما شروع شود و حتی تا 
سال های بزرگسالی هم توسط رسانه های جمعی 

ادامه پیدا کند.
: در مواردی دیده ایم که آبروی افراد 
نه در یک ارتباط دونفره، بلکه در گروهی 
از آشنایان مورد هجوم قرار می گیرد، مثال 
صورت  به  فتوشاپ  با  خانمی  عکس های 
برهنه در گروه های مجازی دوستان و اقوام 

پخش می شود.
در این موارد همدلی بسیار کمک می کند. آشنایانی 
که شاهد این نوع خشونت ها بوده اند، بهتر است 
خود را به نشنیدن یا انکار نزنند، بلکه با فرد در 
فضای خصوصی تماس بگیرند، او را تنها نگذارند 
و سعی کنند با کلمات دلگرم کننده مانند اینکه 
»نگران نباش، ما این حرف ها را باور نمی کنیم« یا 
»ما دوستان تو کنارت هستیم« قربانی را تسکین 
دهند و همدلی و مهربانی را جایگزین فضای 

خشم کنند و میزان آسیب را کاهش دهند.
از  به وجه دیگری  بدهید  اجازه   :
فضای مجازی بپردازیم. یکی از نتایج ناگزیر 
فضای مجازی آشنایی های اینترنتی است. به 
این  از  ارزیابی ای  چه  روان پزشک  عنوان 

آشنایی ها دارید؟
بی تردید این نوع آشنایی ها در مواردی می تواند 
آغازگر یک عشق واقعی و مادام العمر باشد اما فرد 
باید مراقب باشد که این رابطه با چه هدفی آغاز 
شده، مثال یک فرد متاهل باید بداند که این روابط 
اینترنتی نمی تواند عملکردی در زندگی واقعی 
او داشته باشد و ممکن است با دور کردن او از 
واقعیات زندگی، موجب اختالل کارکرد شود 
و کارکرد زناشویی وی را مختل کند یا حتی 
منجر به جدایی شود. انسان با چه هدفی باید 

خود را در چنین خطری قرار دهد؟
: با برخی از این افراد که صحبت 
می کنید، ادعا دارند که این رابطه ها تنها تفریحی 
و موقت هستند که گوشه  کوچکی از زندگی 

آنها را اشغال کرده است.
این ادعا بازی با آتش است چون ممکن است 
آدم درگیر ماجرایی شود که بعد از گذشت مدتی 
دیگر قابل مدیریت نباشد. به عالوه، همسر فرد هم 

ممکن است از این رابطه خبردار شود و احساس 
واقعی خیانت را به وجود بیاورد.

در موارد غیر از تاهل، فرد به شرط اطمینان از درستی 
هویت و صداقت طرف خود می تواند از این 
احساسات برخوردار شود. فرد باید ابتدای رابطه 
امید و انگیزه خود را مشخص کند. خیلی ها در این 
ارتباط ها امید ازدواج هایی را در سر می پرورانند که 
هرگز صورت نمی گیرد و بعدا باعث سرخوردگی 

و افسردگی در فرد می شود.
با  ارتباط  این  کنیم  فرض  اگر   :
بجا شروع شده، قدم  فرض های درست و 

بعدی افراد درگیر چه می تواند باشد؟
در قدم بعدی، این ارتباطات باید به دنیای واقعی 
بکشد. این دو نفر می توانند در اماکن عمومی 
ببینند و بیشتر با هم آشنا شوند.  یکدیگر را 
ایجاد امید و عمیق تر شدن ارتباط باید بعد از 
مالفات های حضوری و آشنایی بیشتر و بعد از 
گذشت زمان باشد. هدف از ادامه رابطه باید 
صراحتا از اول مشخص شود. مواردی دیده ام 
که مثال هدف یکی از طرفین تنها یک تفریح و 
تنوع طلبی چند هفته ای بوده اما طرف دیگر خیلی 
جدی به ازدواج و بچه آوردن فکر می کرده.  

: کمی درباره ادبیاتی که در فضای 
مجازی رواج یافته صحبت کنیم. به چه دلیل 
غلظت عبارات غیرمحترمانه و لمپن مآب در 
فضای مجازی بیشتر از مکالمات رودررو است؟
شاید دلیل آن را بتوان دوری فاصله و در دسترس 
نبودن دانست. فرد طرف مقابل خود را نمی بیند 
و صدایش را هم نمی شنود و به همین دلیل آدم 
بزدل در این نوع موقعیت ها جسورتر و گستاخ تر 
می شود. البته ادبیاتی که فرد در فضای مجازی و 
چت به کار می برد، باز هم به شخصیت فرد بستگی 
دارد و اینکه در زندگی واقعی چه رفتاری دارد.
 میزان تفاوت در فضای مجازی نسبت به فضای 
حقیقی زیاد نیست و همان طور که قبال گفتم، 
شخصیت هر کس در فضای مجازی بازتاب 
شخصیت او در زندگی واقعی  است. کسی که 
در فضای واقعی آداب و شرمی را رعایت می کند، 
نمی تواند در فضای مجازی خیلی لجام گسیخته 
باشد. کسی که شعر دوست دارد، در فضای 
مجازی به دنبال شعر و شاعری است یا آنکه 
حیوان دوست است، در صفحات خود عکس 
حیوان می گذارد یا آنکه عاشق طبیعت است، 
همان را در صفحات خود در فضای مجازی 
تعقیب می کند. نمی شود شعر دوست نداشت، 
حیوان دوست نبود و با طبیعت کاری نداشت 

اما خالف آن را در فضای مجازی نشان داد.
مورد دیگر اینکه فرهنگ ما همیشه نسبت به 
خانم ها نوعی روحیه مراقبت و لوطی گری و 
حرمت گذاری داشت که نمود آن را در فیلم 
فارسی های دهه 40 و 50 می توانیم به خوبی 
ببینیم. در آن فرهنگ مردان نقشی حمایتی برای 
خود قائل بودند که متاسفانه مدتی است در 
فرهنگ ما دیگر جایی ندارد. شاید از میان رفتن 
همین فرهنگ است که به ما اجازه می دهد با 
شنیدن هر جواب منفی واکنش های خشونت بار 
از خودمان نشان دهیم که حد اعالی آن را در 

اسیدپاشی می بینیم. 
وقتی این فرهنگ خشن و طلبکارانه به فضای 
مجازی هم سرایت کند، متاسفانه دیگر هیچ 
حرمتی برای زنان جامعه باقی نمی ماند و جای 
آن را فضایی بی ریشه و لومپنی می گیرد. به نظر 
من، ما باید این فرهنگ در فیلم فارسی های 
دهه 40 و 50 را که چند دهه تحقیر و تدفین 
کردیم دوباره زنده کنیم و ارزش هایش را بفهمیم.

: جامعه هنوز به این باور نرسیده 
مانند  مجازی،  فضای  در  پرخاشگری  که 
می تواند  واقعی،  فضای  در  پرخاشگری 
این  باید  آیا  باشد.  بیمار  روان  از  نشانه ای 

افراد درمان شوند؟
اشکال اینجاست که این افراد اصوال جایگاهی 
برای روان پزشک و روان شناس قائل نیستند و 
بدتر از آن، پرخاشگری در فضای واقعی را هم 
ناپسند نمی دانند. متاسفانه در جامعه امروزی ما، 
برخوردهای پرخاشگرانه به نوعی مورد تحسین 
قرار می گیرند و اگر به صفحات اراذل و اوباش 
و چاقوکشان مراجعه کنید، متوجه می شوید اینها 
صفحات پربازدیدی هستند. منظورم این است که 
این مساله بیشتر از آنکه روانی باشد، فرهنگی است. 
بیرون  فردی  تعامالت  از فضای   :
بیاییم. اشاره به تهاجم های گسترده و چند 

10 هزار نفری کردید.
متاسفانه نمونه های آن را در چند سال گذشته 
دیده ایم که کاربران ایرانی به بازیکن مشهور 
فوتبال یا بازیگر معروف سینما با کلمات رکیک 
حمله می کنند، حتی اغلب با فحش های فارسی 
که هرچند طرف نمی فهمد، برایش آزاردهنده 
است. اینجا دیگر بحث آزار فردی و محدود 

نیست، بلکه آبروی ملی در میان است. 
 باید از همین االن نسبت به تاثیر مخرب این 
نوع واکنش ها از سوی کاربران ایرانی در فضای 
مجازی هشدار دهیم که عالوه بر ترویج فرهنگ 
برخوردهای خشونت بار، آبروی ملی ما به عنوان 
مردمانی بی فرهنگ و فاقد خویشتنداری هم 
خدشه دار می شود. برای پیشگیری از این کار 
رسانه ها باید آموزش دهند و اهمیت ماجرا را 
روشن کنند که این حمالت جمعی در مقیاس 
گسترده که بیشتر شکل عقده گشایی دارد، می تواند 
اعتبار یک کشور و ملت را هدف بگیرد. وقتی 
بعد از برخورد بین هواداران لیورپول و یوونتوس 
در فینال سال 1985میالدی، 39 نفر از هواداران 
یووه کشته شدند، باوجود عذرخواهی رسمی 
دولت بریتانیا، کل اعتبار فوتبال و کشور انگلیس 
زیر سوال رفت و هنوز آن واقعه فراموش نشده. 
منظورم این است که تهاجم های مجازی در فضای 
ورزشی یا هنری را نباید دست کم بگیریم. از 
همین االن باید نسبت به تهاجم اینترنتی در جام 

جهانی فوتبال فرهنگ سازی کرد.
متاسفانه امروزه فرهنگ پرخاشگری و تهاجم 
از طرف برخی تریبون های رسمی، اشاعه داده 
می شود. مردم با برخی مسووالنی که از ادبیات 
و  تهدید  زبان  با  و  تهاجمی  و  پرخاشگرانه 
گاهی دور از ادب استفاده می کنند، همانندسازی 
می کنند و آن را در فضای واقعی و مجازی بروز 
می دهند. فرهنگ سازی اول باید از تریبون های 
رسمی و پرمخاطب انجام گیرد که متاسفانه 

کمتر شاهد آن هستیم.

گفت وگو با دکتر بهنام اوحدی روان پزشک، درباره آزارها در فضای مجازی

کرونا؛ از فضای مجازی گریزی نیست

افراد خشن و 
پرخاشگر، آزارگر 

و متجاوزان جنسی 
همان رفتاری را 

در فضای مجازی از 
خود بروز می دهند 

که در فضای واقعی 
مانند خیابان ها و 

پارک ها از آنها دیده 
می شود. از طرف 

دیگر، رفتار آدم های 
مهربان و نوعدوست 

و حیوان دوست و 
مدافع محیط زیست 
یا خیرین در فضای 

مجازی درواقع بازتابی 
از عملکرد و عالیق 

آنها در فضای عینی 
بیرونی است  
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با شیوع کووید-19 در جهان، مردم بیش از گذشته 
مجبور شده اند به دامن فضای مجازی پناه ببرند. 
این پناه بردن خواه برای دورکاری باشد یا خرید 
یا دانستن اخبار روز یا دیدار مجازی با دوستان 

و اقوام، امروز اغلب ارتباطات اجتماعی ما را شکل می دهد. 
بسیاری فکر می کنند، فضای مجازی، فضای غیرواقعی است که 
در آن هر اتفاقی بیفتد، مجازی است چون اصالت فضای واقعی 
را ندارد ولی واقعیت این است که در جامعه دیجیتال و نت محور 
همه چیز واقعی است و هیچ چیز مجازی نیست. این بخشی از 
زندگی ماست که با آن سروکار داریم و حذف شدنی هم نیست. این 
روزها، کمتر کسی را می بینیم که در جامعه ما اثرگذار و پویا باشد 
و به نوعی از شبکه های اینترنتی استفاده نکند. شبکه پیام رسان ها در 
حال حاضر جزیی از زندگی ماست که افراد را در شبکه های بسیار 
گسترده به هم وصل می کند. بخش قابل توجهی از زندگی افراد در 
روزگار ما در فضای مجازی می گذرد و نمی توان آن را دروغین 
و غیرواقعی فرض کرد. با دکتر بهنام اوحدی، روا  ن پزشک درباره 

آسیب ها و مسائل فضای مجازی به بحث نشستیم.

 مرجان 
یشایایی 
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عکس و مکث

همه ما رهگذریم
نمی دانم چرا قديمي ها مي گفتند دنيا 
در گذر است چون دنيا که هميشه بوده 
و شايد خيلي بعد از ما هم بماند. ماييم 
که در گذريم، مثل مسافران قطاري که 
با سرعتي يكنواخت حرکت مي کند 
و ثانيه ها، دقيقه ها و ساعت ها را رد 
مي کند ولی ما گاه حرکتش را آهسته 

و گاه با شتاب حس مي کنيم. 
وقت هايي که دلمان آرام نيست، حس 
مي کنيم انگار همه چيز متوقف شده 
بعضی  و  مي گذرند  کند  لحظات  و 
وقت ها فكر مي کنيم چقدر روزها و 

دقايق سريع مي گذرد.
قطار راه خودش را مي رود. به خودمان 
چقدر  و  کنيم  چه  که  دارد  بستگي 
ببريم. حتي چقدر  از سفرمان لذت 
تاثير  همسفرانمان  ديگر  حال  در 
کنار  مشكالت  با  چطور  بگذاريم. 
بياييم و چقدر براي حل درگيري ها 

و مصايب ديگران کمك کنيم. 
لذت  مناظر  ديدن  از  مي توانيم 
بگيريم  آسان  را  چيز  همه  و  ببريم 
با حسرت، طمع  را  لحظه هايمان  يا 

و اضطراب تلخ کنيم. 
هر اتفاقي که در زندگي مان مي افتد و 
همه لحظه هاي غم و نااميدي را تقصير 
سرنوشت ندانيم. خيلي وقت ها حال 
ما به اينكه چقدر خوب باشيم و زيبا 
به دنيا نگاه کنيم، به حال آدم هاي ديگر 
بستگي دارد؛ ديگراني که حالمان را 
حالشان  مي توانيم  و  مي کنند  خوب 

را خوب کنيم. 
سواريم،  آن  به  که  قطاري  مقصد 
تعداد  روزها  اين  و  است  نامعلوم 
پياده  ايستگاه ها  در  که  همسفرانی 
بيشتر  همه  و  شده  بيشتر  مي شوند، 
بيم  تمام روزهای زندگی مان در  از 
و اميديم که کی نوبت پياده شدنمان 
می رسد. شرايط گاه آسان و گاه مثل 
حاال سخت است اما قطار همچنان 

به حرکت ادامه مي دهد.
من و تو نمي دانيم در کدام ايستگاه 
اما مي توانيم  پياده شويم  قرار است 
لحظات بيشتري از اين سفر را براي 
خودمان و همسفرانمان زيباتر کنيم. 
يادت باشد؛ حال آنها که خوب باشد، 

حال تو هم بهتر مي شود.

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 

خيلی از پدر و مادرها فكر می کنند چون والد هستند، 
حق دارند و می توانند هيجان های منفی شان را به هر 
شكلی ابراز کنند اما فرزندشان چنين حقی ندارد    . 
در فرهنگ ما برخی اسم اين باور اشتباه را احترام 
گذاشتن به والدين می دانند، در حالی که پدر و 
مادرها به عنوان اولين الگوی فرزندشان قطعا در 
رفتارهای بعدی او  تاثيرگذار هستند    . اين والدين، 
همان هايی هستند که می گويند من همه کار کردم 
اما نمی دانم چرا فرزندم رفتارهايش اين گونه است!

وينی کات، پزشك و روان شناس کودکان، می گويد: 
»هيجان خشم در کودکان برای باز پس گيری رابطه 
مادرانه است    .« پس عجيب نيست که وقتی فرزندتان 
به شيوه درست غذای روحش را دريافت  نمی کند، 
درصدد برقراری رابطه با شما از طريق توجه منفی 
باشد    . برای اينكه بدانيد برای حل اين مشكالت چه 

بايد کرد، با ما همراه شويد.

توجه! این جمله ها را به فرزندتان نگویید
تمام جمله هايی که در کودکی تان شنيده ايد، با خود 
مرور کنيد    . جمله هايی که خودمان حاال در زمان 
استيصال آنها را ناخودآگاه در مواجهه با فرزندمان 

به زبان می آوريم    . جمله هايی مانند: 
 مثل بچه ها رفتار نكن    .

 اگر همين طور به گريه کردن ادامه بدی مطمئن باش 
برات چيزی که می خواهی، نمی خرم    .)تهديد کردن(
 سريع برو تو اتاقت، ديگه اعصاب گريه هات رو 
ندارم    . هر وقت ديدی ديگه گريه نمی کنی، برگرد!
 خيلی بچه بدی شدی    . ديگه مامان/بابای تو نيستم    .

 مثل بچه های ضعيف رفتار نكن!
بارها از والدين شنيده ام خيلی از رفتارهای پدر 
و مادرشان برای آنها آزاردهنده بوده اما متاسفانه 
همان رفتارها را با فرزندشان بازآفرينی  می کنند    . 
بسياری از ما در مواقع شادی در ابراز هيجان ها خيلی 
راحت تريم اما کار به همدلی که می رسد، همه چيز 
برايمان سخت به نظر می آيد اما يادتان باشد نحوه 
ابراز هيجان های شما بر ابراز هيجان های فرزندتان 
 موثر است    . والدينی که در ابراز هيجان ها ضعيف 
هستند، فرزندانی با محروميت هيجانی بار می آورند. 
چه  بسيار نوجوانانی که با غم از دست دادن پدر 

و مادرشان کنار نمی آيند و حتی سال ها بعد از اين 
اتفاق گريه نمی کنند    . اين رويداد دردناک است و 
وقتی به ما مراجعه می کنند که با سوگ حل نشده و 

افسردگی درگيرند    .

ریشه بیان نکردن احساسات کجاست؟
کودکی، درست است؛ کودکی    . کودکانی که نيازهای 
روانی خود را بيان می کنند و بازخورد خوبی از 
والدين نمی گيرند و رفتار همدالنه نمی بينند، ترجيح 
می دهند احساسات خود را بيان نكنند چون باور 
دارند اين کار فايده ای ندارد و درک نمی شوند، پس 
بهتر است سكوت کنند. واکنش اين کودکان به درد 
در بزرگسالی انكار است؛ گويی احساسی ندارند اما 
واقعيت اين  نيست؛ واقعيت شيوه دفاعی اين افراد 
است که با رفتارهای والدين از کودکی تا االن  در 

آنها شكل  گرفته است    .
برای خيلی از پدر و مادرها سخت است که ببينند 
فرزندان شان عصبانی، غمگين، مضطرب و دچار 
استرس هستند    . گرايش طبيعی آنها اين است که 
سعی کنند موانع را رفع کنند و اوضاع را سر و سامان 
دهند و کاری کنند که خوشحال و بانشاط باشند 
اما اين رويه به آنها نمی آموزد که چطور احساسات 

ناراحت کننده  شان را مديريت کنند    .

راهکارهایی برای کنترل هیجان ها
 مهم ترين راهكار در کنترل هيجان هايی مانند خشم، 
ترس، اضطراب و غم، پذيرش آن و استفاده از اين 
فرصت برای نزديك  شدن به فرزندانمان است    . طرح 
سواالت باز، همدلی و استفاده از نام های ساختگی 
برای هيجان های کودکان، راهی برای نزديك  شدن به  
آنها و ارائه  راه حل  است    . والدين وظيفه  از بين بردن 
اين هيجان ها را ندارند و فقط می توانند به کودکان در 
پذيرش اين احساسات و تلطيف آنها تالش کنند    .

 گاهی ريشه خشم پدر و مادر به عنوان والد، 
کودکی آنهاست. خيلی از هيجان     های منفی در وجود 
آنها به ناخودآگاه و کودکی شان مربوط است و متاسفانه 
آن را  وارد رابطه با فرزندان می کنند. والدينی که در 
کودکی احساس می کردند بچه     های بدی هستند، االن 
در جايگاه والد احساس می کنند، والد بدی هستند 

و از رفتارهای فرزندان خود احساس بی کفايتی 
می کنند و اين  احساس آنها را خشمگين می کند. 

 شنونده فعال خوبی باشيد و اجازه بيان  احساسات 
را به فرزندتان  بدهيد

 در مورد هيجان کودک قضاوت نكنيد و برای 
فروکش کردن هيجان به فرزندتان وعده ندهيد     تا 

هيجانش از بين برود    . 
 پس از شنيدن احساساتش رفتار همدالنه و 
پذيرش تمام و کمال داشته باشيد و درنهايت به 
او کمك کنيد به شيوه درست هيجان های منفی 

خود را بروز دهد    . 
 معموال سرکوب کردن کودک راه حلی است که 
بيشتر از سوی والدين انتخاب می شود؛ فرقی نمی کند 
هيجان ها از نوع مثبت يا منفی باشد. يادتان باشد حتی 
هيجان منفی به خودی خود بد نيست. اگر ميزان آن 
بيش از حد بشود و به گونه ای ناکارآمد بروز کند، 
به فرزندتان آسيب می زند    . سرکوب کردن والدين 
نتيجه ای جز تشديد هيجان ها و عكس العمل های 
نابهنجار کودک ندارد    . والدين به روش های متفاوت 
به هيجان های منفی کودک پاسخ می دهند    . برخی 
سهل گير هستند: »دليلی برای ناراحت بودنت نيست« 
و برخی غيرتاييدکننده هستند: »گريه ات را تمام کن.« 
در حالی که اين روش ها کمك کننده نيست     زيرا به 
کودک ياد نمی دهد که خودش را چگونه نظم ببخشد    . 
 وقتی والدين به طور منطقی با کودکان درباره 
احساساتشان حرف می زنند، خيلی يكدل تر هستند و 
به روش های مفيدتری برای غلبه بر مشكالتشان دست 
پيدا می کنند    . محققان به اين کار، »آماده سازی هيجانی« 

می گويند که با موفقيت های کودک ارتباط دارد    .

یادتان باشد که...
کودکان از خودصحبتی يا گفتار درونی فايده می برند    . 
تحقيقات نشان داده بخشی از توانايی های برنامه ريزی 
کردن به توانايی های کالمی بستگی دارد    . در يك 
آزمايش، محققان از کودکان خواستند درباره يك 
بازی با صدای بلند فكر کنند    . پيش دبستانی هايی که 
از لغات و عبارات برای خودنظم بخشی شان استفاده 
می کنند، بهتر می توانند خواسته هايشان را به تاخير 

بيندازند و برای پاداش بيشتر صبر کنند    .

با هیجان های منفی کودکمان چه  کنیم؟

خواننده عزيز، لطفا اين جمالت را با دقت بخوانيد و چند دقيقه به آن عميق فكر 
کنيد؛ »اگر فقط 3 روز برای ديدن فرصت داشته باشی و با ظلمتی که در شب 
سوم نزديك می شود، می دانی که خورشيد هرگز دوباره برای تو طلوع نخواهد 
کرد؛ پس چطور آن 3 روز گرانبها را می گذرانی؟« اين جمالت از هلن کلر، 
نويسنده نابينا و ناشنوای آمريكايی در 3 روز آخری است که بر اثر بيماری مننژيت 
در حال نابينا شدن بود اما اگر هر يك از ما در واقعيت در چنين وضعيتی قرار 
بگيريم، در اين 3 روز چه کارهايی خواهيم داد؟ مشتاقيم چه چيزهايی را ببينيم؟ 
چه چيزهايی بوده که موفق به ديدن آنها نشده ايم؟ در اين 3 روز چه افكاری در 
سر خواهيد داشت؟ کتاب »سه روز برای ديدن« داستان 3 روز آخری است که 
هلن کلر بينا بوده و می توانسته ببيند. همان طور که می دانيم هلن کلر، نويسنده ای 
نابينا و ناشنوا بود که محدوديت های جسمی اش نتوانست او را از رسيدن به 
اهدافش باز دارد و او تا جايی به تالش ادامه داد 
که امروزه جزو زنان تاثيرگذار در تمام دنيا شناخته 
می شود. در اين کتاب، ما جهان را از زاويه ديد 
او خواهيم ديد. او در اين کتاب احساساتش را 
شرح داده و سعی کرده اهميت حواس را به 
خواننده منتقل کند. او به خوبی برای خواننده 
شرح می دهد که در آن 3 روز چه چيزهايی 
ديده و چه نگرشی داشته است. اين کتاب 
نوشته هلن کلر، ترجمه مرضيه خوبان فر، 
در 72 صفحه توسط نشر روان شناسی و 

هنر به چاپ رسيده است.

معرفی کتاب

5فکر مثبت

مهارت زندگی مثبت

با وجود ويروس کرونا و چالش هايی که قبال هرگز 
با آن روبرو نبوده ايد، اگر سطح استرس شما باال رفته 
باشد کامال طبيعی است. استرس واکنش معمول به 
حوادث يا شرايط سخت است و بيماری همه گير 
کرونا چالش بی سابقه ای است که بسياری از ما را 
تحت فشار زيادی قرار می دهد. برخی استرس ها 
طبيعی است. با اين حال، استرس شديد و مداوم 
در صورت ادامه می تواند عامل خطر برای بهداشت 
روان ما باشد. در اين مقطع زمانی نگران کننده و 
چالش برانگيز، مديريت و کنترل سطح استرس برای 
همه ما بايد در اولويت باشد و راه هايی برای به 
حداقل رساندن آن وجود دارد که در ادامه به آنها 

اشاره خواهيم کرد.
 تغييرات مهم و عمده زندگی را به تعويق بيندازيد. 
ايجاد تغييرات عمده در زندگی هميشه استرس زاست 
اما اين مساله به ويژه در حال حاضر بسيار مهم است. 
اگر از قبل احساس استرس يا اضطراب داريد، بهتر 
است در صورت امكان از ايجاد تغييرات مهم خودداری 
کنيد و آنها را به تأخير بيندازيد. اگر مجبور به اين 
کار هستيد، نگران نباشيد و به ياد داشته باشيد اين 

زمان می گذرد و زندگی عادی از سرگرفته می شود.
 درگيری های شخصی را حل کنيد. مشكالت در 
روابط شخصی می تواند عامل مهمی در اضطراب 
و افسردگی باشد. در حالی که از همه ما خواسته 
می شود در خانه بمانيم، ممكن است هر رفتاری در 
منزل زير ذره بين باشد و ما نسبت به اطرافيان مان 
حساس تر شويم. يادگيری چگونگی برقراری ارتباط 
با اطرافيان و رفع مشكالت يا درگيری هنگام بروز 

آنها، به آرامش ما کمك می کند. 
 کارهايی را انجام دهيد که از آنها لذت می بريد. 
با اطمينان از اينكه وقت کافی برای فعاليت های 
لذت بخش در نظر می گيريد، نگرانی خود را برطرف 
کنيد. فعاليت هايی مانند گوش دادن به موسيقی، مطالعه، 
باغبانی، آشپزی، برقراری ارتباط آنالين با خانواده و 
دوستان و حضور در کارگاه ها و کالس های آنالين 
و يادگرفتن يك کار جديد و خالقانه حتما در ايجاد 

آرامش در شما تاثير خواهد داشت. 
 به طور منظم ورزش کنيد. ورزش می تواند به 
رفع تنش و آرامش ذهن شما کمك کند. سعی کنيد 
هر روز 30 دقيقه ورزش کنيد. امروزه بسياری از 

تمرينات ورزشی آنالين وجود دارد که می توانيد 
برای سالمت جسمی و روانی خود از آنها در منزل 

بهره مند شويد.
 درخواست و دريافت پشتيبانی و حمايت کنيد. 
گاهی يك گفت وگوی ساده با شخصی مانند دوست، 
همكار، دکتر يا مشاور می تواند به کاهش استرس تان 

کمك کند. از درخواست حمايت نترسيد.
 مراقبه و ذهن آگاهی کنيد. گنجاندن تمرينات تنفسی 
و شل شدن عضالت قطعا در کاهش استرس مفيد 
است. مديتيشن يا يوگا و تمرين های ذهن آگاهی راهی 
خوب برای گشودگی ذهن و کسب آرامش است.

 به منابع معتبر مراجعه کنيد. در حال حاضر، بيش 
از هر زمان ديگری، طبيعی است که نگران سالمت 
خود، خانواده، دوستان و عزيزان  تان باشيد. مهم است 
که شما فقط از منابع معتبر کسب اطالعات کنيد و به 
شايعات و اخبارهای پراکنده توجه نكنيد. اين شيوه 
به شما کمك می کند چشم انداز وسيع تری نسبت 
به اين بيماری داشته باشيد و سطح استرس تان را 

کنترل کنيد.
coronavirus.beyondblue.org.au  :منبع

 ترجمه: سارا حق بین
چگونه استرس مان را هنگام شیوع کرونا کاهش دهیم؟

سه روز برای دیدن

زينب سادات خانم يك مادر خيلی 
جوان است. مادر 27 ساله صاحب 3 
فرزند که در دوره بارداری سومين 
به  توجه  با  پزشكان  فرزندش، 
عالئمی که داشته، تشخيص دادند 
به سرطان پستان مبتالست. حاال بعد 
از زايمان، درمان و شيمی درمانی اش 
شروع و يك جلسه آن در بيمارستان 
فيروزگر انجام شده اما توان پرداخت 

هزينه درمان را ندارند. 
همسر زينب خانم کارگر است و 
در ماه فقط يك ميليون تومان درآمد 
دارد، آن هم با 3 بچه کوچك و هزينه 
اين  اجاره خانه  و مخارج روزانه. 
خانواده همين حاال به کمك من و 
تو نياز دارند. 3 کودک به مادرشان 
نياز دارند و ما می توانيم کنار هم هر 
قدر که وسعمان می رسد، کمك کنيم 
تا سايه اش بر سر بچه هايش بماند.
برای  لطفا  نيست.  جايز  درنگ 
هر  به  خانواده  اين  به  کمك 
را  نقد  وجه  می توانی،  که  اندازه 
شماره با  پارسيان  بانك  کارت   به 
0756-8001-0610-6221 به نام 
عاشورا  امدادگران  خيريه  موسسه 
تلفن  شماره  با  و  کنيد  واريز 
شماره  يا  )داخلی2(   75983000
تماس   09198012677 همراه 
 25579 کد  با  بيمار  اين  بگيريد. 
عاشورا  امدادگران  موسسه  در 

شناخته می شود.

ستون آخر

اگر زنانگی و مردانگی را يك طيف در نظر بگيريم، باز هم تربيت و فيزيولوژی 
تفاوت هايی را رقم می زند. اختالف نظر و تفاوت های گهگاهی بنيادين بين 
زنان و مردان کامال طبيعی است. بسيار مهم و ضروری است که همسران هنگام 
بروز ناماليمات و مشكالت گفت وگو کنند يا کوتاه بيايند. واقعيت اين است که 
اختالف نظر و تفاوت های فردی کم نيست و در رابطه همسران اجتناب ناپذير 
است. مساله مهم، بلوغ افراد در رابطه زناشويی و گذشت در مسائلی است که 

در مورد آنها اختالف نظر وجود دارد.
در هيچ رابطه ای همه چيز آرام و خوب نيست، مگر اينكه طرفين خواسته های 
خود را سرکوب کنند و به خودشان دروغ بگويند. حتی بحث کردن زن و 
شوهر جزء جدايی ناپذير رابطه است ولی دعوای شديد، جنگ و قهر نشان 

می دهد مهارت های ضعيف در رابطه وجود دارد.
گاهی زن يا مرد واکنشی به حرف های مهم و درست همسرش ندارد. ممكن 
است روش  های غلط و ناکارآمدی مثل غر زدن و تكرار مكررات از جانب 
همسر باعث اين رفتار باشد يا داليل و مشكالت شخصی آن زن يا مرد. در 

اين موارد چاره چيست؟
حتما مهارت  های ما برای حل اين مشكل کافی نيست. در اين موارد مراجعه و 
مشورت با زوج درمانگری مسلط و باتجربه، در تغيير الگوها و رويكرد طرفين 
بسيار موثر خواهد بود. حاال ممكن است همسرتان برای زوج درمانی همكاری 
نكند. مشكلی نيست. او را بدرقه کنيد. بله، درست متوجه شديد، او را بدرقه کنيد! 
به عبارت ديگر، اگر يكی از طرفين نمی خواهد تعامل را ترميم کند، رابطه زناشويی 
را تخريب می کند و حاضر نيست با مراجعه به متخصص و زوج  درمانگر به 
روابط با همسرش سر و سامانی بدهد، رابطه با او به همين شيوه مخرب و 
آزاردهنده فايده ای ندارد. فاصله الزم است و البته گاهی تقاضای جدايی از کسی 
که رفتار مناسبی با ما به عنوان همسرش ندارد. در دين ما هم مردان و زنان 
آموزه  های بسياری برای خوش رفتاری با همسرشان دارند و کسی که اصرار به 

بدرفتاری دارد، بايد بدرقه شود. 
زندگی با فرد بدرفتاری که نمی خواهد تغيير کند، گذشت نيست. اين کار انفعال 
و خودآزاری و به ضرر فرزندان ماست. جدايی آخرين گزينه است ولی گزينه 

ناممكن و بدی نيست.
وقتی همسرتان بداند که درگير کليشه   ها و افكار سنتی هستيد، تالشی برای 
بهبود اوضاع نخواهد کرد چون تصور می کند به هر قيمتی کنارش خواهيد ماند 
و هرگز به ترک او فكر نمی کنيد. يادتان باشد وابستگی به همسری که آزارتان 
می دهد، آسيب زننده است. ممكن است بگوييد او آزارم نمی دهد، فقط کاری 
به کارم ندارد و نسبت به من بی تفاوت است. در پاسخ به اين افراد بايد بگويم 

بی تفاوتی يكی از بدترين آزارهاست.
می توان زن يا مردی مهربان، صبور، باگذشت ولی قاطع بود. قاطعيت نيازی 
به جنگيدن و بحث مداوم ندارد. فرد قاطع دائم مواضع خود را اعالم نمی کند. 
وابستگی با دلبستگی تفاوت دارد. دلبستگی به همسرمان بسيار ارزشمند و زيباست 
ولی وابستگی بيش از حد ما را در برابر او آسيب پذير می کند. در اين ميان، بدرقه 
کردن همسرمان به طور نمادين اشاره به اين دارد که ما زنجير به دست و پای او 

نمی بنديم و از طرفی اجازه نمی دهيم ما را مستقيم يا منفعالنه آزار دهد.
داشتن عزت نفس و حس ارزشمندی اجازه نمی دهد هر شرايطی را تحمل کنيم 
و در عين حال می دانيم که بلوغ ناکافی منجر به پايان دادن عجوالنه زندگی است. 
پس تصور نكنيد توصيه به بدرقه همسر به معنای اين است که به محض بروز 
هر مشكلی در زندگی مشترک، از همسرتان جدا شويد. رابطه زناشويی بازی 
نيست حتی اگر فرزندی نداشته باشيم. بايد تالش بسياری؛ حتی می توان گفت 
نهايت تالشتان را برای حل مشكالت انجام بدهيد و اگر همسرتان در اين راه 
همكاری نكرد و به روش  های ناکارآمد خود ادامه داد، خوب است بدانيد کسی 
که به موقع جدا شود، قطعا نسبت به کسی که در زندگی زناشويی عهدشكنی 

می کند، روش بهتری را انتخاب کرده است.

گذشت ضروری است و وابستگی آسیب زننده! 

 مونا فلسفی
روان شناس کودک و نوجوان، بازی درمانگر

همسران
 کتایون خانجانی
روان شناس و زوج درمانگر

کالمی با والدین

مینو محرز، عضو  کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا ایران گفته است که:»تعطیلی شبانه اصال به درد 
نمی خورد« و »همه روسای دانشگاه علوم پزشکی با تعطیلی یکی، دو هفته ای تهران موافق هستند.«
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چند ماه است که کروناویروس 
مهمان ناخوانده زندگی بشر 
مهم ترین  به عنوان  و  شده 
چالش سالمت در دنیا مطرح 
است. قدرت سرایت باالی ویروس، درگیری 
اندام های مختلف، عدم درمان و واکسن قطعی 
باعث شد از زمان شیوع بیماری همواره توصیه 
به خودمراقبتی و رعایت اصول پیشگیرانه شود 
اما پیشگیری جز با پرهیز از تجمعات و رعایت 
مداوم اصول بهداشتی محقق نیست و از همین  
رو، مسووالن بهداشتی مردم را به قرنطینه خانگی 
تشویق می کنند، حال آنکه طوالنی و مهم تر 
از آن مبهم  بودن مدت قرنطینه سبب کسالت، 
بی حوصلگی، افسردگی و حتی خشم بسیاری 
از افراد شده  است. به  هر حال حفظ سالمت  
اولویت جدی زندگی است و به جای اینکه تسلیم 
این شرایط شویم، بهتر است اصول مراقبت از 
خود را بیش از پیش رعایت کنیم و عالئم 
هشدار در مورد تشدید بیماری های زمینه ای 

را جدی بگیریم.

اضافه وزن و چاقی
استرس و نگرانی تمایل به غذاخوردن را افزایش 
می دهد و به تدریج زمینه ساز اضافه وزن می شود که 
عامل جدی بروز بسیاری از بیماری ها مانند دیابت 
و ناراحتی های قلبی است. گرچه سطح فعالیت 
جسمی نسبت به قبل کمتر شده، ضروری است 
تغذیه متعادل و متنوع داشته  باشید و نظم غذایی 
را رعایت کنید. مصرف تنقالت چرب و شور 
را به حداقل برسانید و اگر تمایل به خوردن بین 
وعده  غذایی دارید، دمنوش های گیاهی، میوه ها 
و سبزیجات بهترین انتخاب هستند. همچنین 
حتما فعالیت ورزشی متناسب با وضعیت سالمت 
عمومی را حداقل 30 دقیقه در روز داشته باشید.

استرس و افسردگی
گرچه برای پیشگیری از بیماری کووید-19 الزم 
است در خانه بمانیم، این به معنای محروم شدن از 
نور خورشید و هوای آزاد نیست. در واقع، نور 
خورشید بهترین عامل برای مقابله با افسردگی  
فصلی است. ساعتی در روز را روی بالکن یا 
حیاط منزل قدم بزنید و با نوشیدن یک فنجان 
چای، روحیه تان را بهبود دهید. در صورتی که 
چنین امکانی ندارید، با رعایت اصول بهداشتی 
در ساعات  و  بروید  به خرید  پیاده  حداقل 
خلوت روز، پیاده روی کوتاهی اطراف منزل 

یا فضای سبز داشته باشید. 
توصیه دیگر برای دوری از حاالت افسردگی 
این است که اگر مشغول دورکاری هستید، 
حتما نظم در فعالیت های کاری و شخصی را 
رعایت کنید زیرا خیلی اوقات به هم  ریختگی 
و  آرامش  به هم خوردن  عامل  سردرگمی  و 
موجب  به تدریج  که  نگرانی هاست  تشدید 

بی حوصلگی و افت انگیزه می شود. 

فعالیت های موردعالقه مانند مطالعه، نقاشی، 
کارهای هنری و... را حتما در برنامه روزمره 

بگنجانید تا دچار یکنواختی نشوید. 
به طور مداوم اخبار رسانه ها و فضای مجازی را 
دنبال نکنید و فقط اطالعات دقیق از منابع معتبر 
را جدی بگیرید. اگر احساس می کنید به رغم 
رعایت اصول درست زندگی و بهداشت روان 
باز هم از عالئم افسردگی مانند ازدست دادن 
خوشایند  امور  به  نسبت  بی عالقگی  اشتها، 
زندگی، نگرانی و گریه مداوم رنج می برید، حتما 
با روان شناس و روان پزشک تماس بگیرید و 
از خدمات مشاوره آنالین آنها بهره مند شوید.

خستگی
گوشی های هوشمند جذابیت زیادی دارند و 
خیلی از افراد حتی کودکان امروزه برای کارهای 
مختلف از این وسایل استفاده می کنند. از زمان 
شیوع کروناویروس نیز این مساله افزایش یافته 
که زمینه ساز خستگی مفرط، بیدارماندن  طوالنی 
در شب و خواب ناکافی می شود. استفاده از 
حد ضرورت یک توصیه سالمت جسمی و 
روانی به خصوص در این دوران است. بهتر 
است به جای بازی های رایانه ای، سرگرمی های 
خانوادگی را اجرا کنید و تمرینات کششی و 
جزو  را  قابل اجراست  منزل  در  که  ورزشی 
برنامه های خود بگذارید. البته برای مقابله با 
خستگی از مصرف خوراکی  های خیلی چرب و 
شیرین نیز به خصوص در شب پرهیز کنید زیرا 
فشار زیادی به سیستم گوارش وارد می شود و 

مانع خواب کافی و مطلوب خواهدشد. 

اختالالت خواب
این روزها خیلی از افراد شب ها تا دیروقت 
بیدار و مشغول تماشای فیلم هستند اما خواب 
منظم و کافی شبانه تاثیر جدی در حفظ سالمت 
دارد و در تقویت ایمنی بدن مؤثر است. البته 
خواب مطلوب زمانی اتفاق می افتد که حداقل 30 
دقیقه پیش از رفتن به رختخواب، گوشی همراه 
و تلویزیون خاموش شود. همچنین فعالیت های 
ذهنی به دلیل تحریک مغز نباید پیش از خواب 
انجام گیرد. غذاخوردن دیروقت نیز در روند 

خواب اختالل ایجاد می کند. اگر با رعایت نظم 
طبیعی بدن نمی توانید به راحتی بخوابید، نوشیدن 
یک لیوان دمنوش به لیمو یا بابونه مؤثر خواهدبود.

یبوست
تامین آب موردنیاز بدن برای عملکرد درست 
سیستم گوارشی ضروری است. برای این منظور 
نوشیدن حدود 1/5 لیتر آب در روز توصیه 
می شود که شامل انواع دمنوش های گیاهی، 
شیر و آبمیوه است. در مورد چای و قهوه نباید 
افراط کرد زیرا نوشیدنی های دیورتیک هستند و 
می توانند عامل دفع زیاد آب باشند. برای بهبود 
عملکرد گوارش همچنین الزم است فیبرهای 
غذایی به خصوصا سبزیجات بخارپز و میوه های 
تازه بخورید. آلو یکی از بهترین میوه هاست که 

به شکل تازه و خشک می توان مصرف کرد. 
فعالیت جسمانی در تحریک روده ها نقش دارد 
و در دوران قرنطینه نیز یک ساعت پیاده روی 
روزانه و تمرینات ورزشی روی عضالت شکم 

برای پیشگیری از یبوست توصیه می شود.

درد پشت 
برای جلوگیری از بروز درد پشت و کمر حتما 
باید به وضعیت نشستن به خصوص هنگام کار 
با رایانه توجه داشت. در این زمان باید طوری 
نشست که پاها کامال روی زمین قرار گیرد، پشت 
صاف باشد و مچ و ساعد دست ها روی میز 
تکیه کند. البته نباید در طول روز بی تحرک بود 
و تقریبا هر 2ساعت یکبار باید پیاده روی مختصر 

و حرکات کششی مالیم انجام داد. 
در صورتی که درد پشت همچنان ادامه یابد، بهتر 

است با متخصص ارتوپدی تماس گرفته شود. 
کمپرس گرم یا سرد گاهی به بهبود گرفتگی 
عضالنی و تسکین درد کمک می کند اما این 

کار باید با توصیه پزشک انجام گیرد.

سنگینی پاها
سنگینی پاها یکی از مشکالت نسبتا رایج است 
که در شرایط کاهش فعالیت جسمانی اتفاق 
می افتد. برای اینکه جریان خون و مایعات لنفی 
در پاها به درستی اتفاق بیفتد، ماساژ پاها بسیار 
کمک کننده است. برای این منظور، دست ها را 
دو طرف قوزک پا بگذارید و انگشتان را با فشار 
مختصری به سمت ران ها حرکت دهید. این کار 
را چند بار در روز تکرار کنید. در صورت امکان 
از روغن های مخصوص ماساژ نیز می توانید 

استفاده کنید. البته نباید فراموش کرد فعالیت 
ورزشی روزانه، کافی و مناسب مانند پیاده روی 
برای پیشگیری از این مشکل توصیه می شود. 
همچنین نوشیدن کافی آب راهکار مناسبی در 

این زمینه خواهدبود.

سردرد
طوالنی  نگاه  کردن  که  نیست  تعجب  جای 
صفحات نمایشگر در طول روز یکی از عوامل 
جدی سردرد و حتی میگرن است. حتما باید از 
این کار اجتناب کرد و ساعاتی در روز تلویزیون 
و تلفن همراه خاموش باشد و به خصوص قبل 

از خواب حتما کنار گذاشته شود.
از آنجا که یکی از عوامل مهم سردرد، کاهش 
آب بدن است، نوشیدن آب کافی در طول روز 

را نباید فراموش کرد. بعضی افراد تصور می کنند 
چای و قهوه به تسکین سردرد کمک می کنند، در 
حالی  که افراط در این نوشیدنی ها به دلیل خواص 
دیورتیک موجب کاهش آب بدن و تشدید 
مشکل خواهدبود. برای تسکین سردرد همچنین 
می توان از استامینوفن استفاده کرد اما داروهای 
ضدالتهاب غیراستروئیدی مانند ایبوپروفن فقط 
باید تحت نظر پزشک مصرف شود. گاهی سردرد 
طی دوران عادت ماهانه رخ می دهد که معموال 
ناشی از کمبود آهن است. در چنین شرایطی 
مصرف مکمل های آهن کمک کننده است. بعضی 
خانم ها نیز به دلیل مصرف قرص های جلوگیری 
از بارداری دچار سردرد می شوند که در این 
صورت الزم است حتما با پزشک مشورت کنند. 

دردهای عادت ماهانه
عادت  دردهای  بهبود  برای  راهکار  بهترین 
ماهانه، استفاده از کیسه آب گرم است زیرا گرما 
گرفتگی های عضالنی و درد را برطرف می کند. 
مصرف استامینوفن، ماساژ شکم و تمرینات تنفس 
عمیق نیز در این شرایط کمک کننده است. البته در 
صورت درد بیش از حد تحمل و خونریزی های 
غیرعادی حتما نیاز به مشورت با متخصص زنان 
است. خانم هایی که به هر دلیل دارو مصرف 

می کنند نیز هرگز نباید دارو را قطع کنند. 

هموروئید
فیبرهای غذایی موجود در میوه ها، سبزیجات 
و غالت  سبوس دار به دلیل اینکه از یبوست 
و  هموروئید  بهبود  در  می کنند،  جلوگیری 
خونریزی ناشی از آن مؤثر هستند. نخودفرنگی، 
کلم، شلغم، هویج، سیب، چغندر، کشمش، خرما 
و برگه زردآلو بهترین خوراکی ها برای این منظور 
هستند. نوشیدن آب کافی نیز از این نظر اهمیت 
دارد. البته باید از نشستن طوالنی اجتناب کرد 
و حتما باید در شرایطی مانند کار با رایانه هر 
2ساعت یکبار چند قدم راه رفت و تمرینات 

آرام کششی انجام داد.

مراقبت از سالمت در روزهای قرنطینه  

از ترس »واگیردار« گرفتار » غیرواگیر« نشویم 
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استرس و نگرانی تمایل به 
غذاخوردن را افزایش می دهد 
و به تدریج زمینه ساز اضافه 
وزن می شود که عامل جدی بروز 
بسیاری از بیماری ها مانند دیابت و 
ناراحتی های قلبی است. گرچه سطح 
فعالیت جسمی نسبت به قبل کمتر 
شده، ضروری است تغذیه متعادل و 
متنوع داشته  باشید و نظم غذایی را 
رعایت کنید

در دوران استرس شدید، حتما فعال باشید. پیاده روی 
در فضای سبز یکی از بهترین راهکارهاست که 

در دوران شیوع کرونا باید با رعایت کامل 
محیط  در  و  بهداشتی  شیوه نامه های 

خلوت حتی حیاط منزل انجام داد. 
بهبود روحیه  باعث  هوای آزاد 

و  نگرانی  حالت  کاهش  و 
ترشح  زیرا  می شود  تنش 

آندروفین ها-مسکن های 
طبیعی در بدن- افزایش می یابد.

یوگای انگشتان
این تمرین در حدود 15 تا 20 دقیقه در هر 

شرایط به رهایی از استرس و اضطراب کمک می کند. 
مکانی آرام و بدون نور زیاد را انتخاب کنید. چشم ها 

را ببندید و فاصله میان انگشت میانی و اشاره را فشار دهید. 
در این قسمت عصبی نزدیک به قلب قرار دارد که می تواند 
به احساس آرامش در شرایط تنش زا کمک کند. فشار مالیم 
به این قسمت باعث آرامش سریع می شود. همچنین می توان 
از دیگر تکنیک های ماساژ دست ها و انگشتان برای رهایی از 

اضطراب کمک گرفت.

انتخاب خوراکی های ضداسترس
تغذیه درست باعث تقویت قوای بدن می شود و به طور کلی 
ریزمغذی های ضروری برای عملکرد مطلوب بدن را تامین 

می کند. استرس نیاز بدن به منابع امگا3، منیزیم، آهن، 
ویتامین هاي B وC را افزایش مي دهد. ماهی سالمون، 
تخم مرغ، لبنیات، غالت سبوس دار، آووکادو، 
شکالت تلخ  و روغن های گیاهی منابع 

تامین کننده این نیاز بدن هستند.

10 دقیقه مدیتیشن با 
موسیقی آرام بخش

شنیدن  به  روز  در  دقیقه   10
موسیقی موردعالقه خود اختصاص 
را  ساکتی  محیط  زمان  این  در  دهید. 
دغدغه های  و  افکار  تمام  و  کنید  انتخاب 
ذهنی را کنار بگذارید. براساس پژوهشی که در 
دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا انجام گرفت، این کار 

در کاهش افسردگی و اضطراب مؤثر است.

اولویت بندی امور زندگی
حضور مداوم در منزل گاهی می تواند زمینه ساز آشفتگی در 
کارها شود زیرا تصور برای وقت طوالنی وجود دارد. همین 
مساله به تدریج استرس های مداومی ایجاد می کند. حتما از 
همین امروز فهرستی از کارهای روزانه و هفتگی براساس 
اولویت تهیه کنید. بهتر است زمان مشخصی را برای هر کدام 
در نظر بگیرید. در صورت نیاز به کمک اعضای خانواده حتما 

این موضوع را از آنها درخواست کنید.
Top Santé.fr :منبع

ترفندهای رهایی از استرس روزهای کرونایی

30 دقیقه پیاده روی روزانه

 ترجمه:  
مریم سادات 

کاظمی

انا هلل و انا الیه راجعون

همکار گرامی
 سرکار خانم سپیده کاظمی 
درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما 
و خانواده گرامیتان تسلیت می گوییم 
و برای آن عزیز ازدست رفته رحمت و 
مغفرت و برای بازماندگانشان صبر و 

اجر از درگاه الهی مسئلت داریم.

هفته نامه سالمت



بهترین گزینه های تغذیه ای برای افزایش قد کودکان و نوجوانان

از شـیـر تـا سـبـزی
به گزارش نشریه پزشکی Lancet و به  
نقل از BBC، نتیجه یکی از تحقیقات 
جدید درباره اختالف قد بلندقدترین 
و کوتاه قدترین شهروندان کشورهای 
مختلف جهان نشان می دهد که تغذیه می تواند عامل موثری 
در کنار ژنتیک برای افزایش قد در سنین کودکی و نوجوانی 
باشد. از این رو، بسیاری از متخصصان بر این باورند که 
شهروندان هلند به دلیل باال بودن سرانه مصرف شیر و لبنیات 
در کشورشان بلندقدترین شهروندان جهان را دارند. گذشته 
از بحث ژنتیک در بلند یا کوتاه بودن قد افراد، می توانیم به 
رعایت بعضی از اصول تغذیه ای در دوران رشد کودکان و 
نوجوانان برای بهبود فرآیند رشدشان اشاره کنیم. بد نیست 
بدانید که معموال دختران تا سن 19 سالگی و پسران تا 
سن 25 سالگی امکان رشد قدی دارند و اگر از دوران 
خردسالی تا این سنین رژیم غذایی مطلوبی داشته باشند، 

می توانند از قد ایده آلی برخوردار شوند. 

ریزمغذی ها و درشت مغذی های موثر 
زمانی که بحث نقش تغذیه در افزایش قد مطرح می شود، 
باید در درجه اول بدانیم که ریزمغذی ها و درشت مغذی های 
مختلف تا چه اندازه می توانند بر رشد قدی کودکان و 
نوجوانان تاثیر مثبتی داشته باشند. یکی از مواد مغذی 
و تاثیرگذار بر رشد قدی کودکان، پروتئین است. کمبود 
پروتئین می تواند مستقیما بر کاهش چگالی عضالت در 
بدن کودکان روبه رشد اثرگذار باشد و همچنین مشکالتی در 
ساخت وساز ساختمان استخوانی بدن آنها به وجود بیاورد. 
از این رو، توصیه می شود که پروتئین گیاهی و حیوانی کافی 
در رژیم غذایی روزانه همه کودکان جای داشته باشد و در 
صورت استفاده از پروتئین حیوانی حتما از کم چرب ترین 

انواع آنها استفاده شود. 
از دیگر ریزمغذی های موثر بر رشد قدی کودکان می توان به 
بعضی از مواد معدنی مانند آهن، منیزیم، فسفر، ید، کلسیم، 
منگنز و فلوراید اشاره کرد. تمامی این مواد معدنی می توانند 
با مصرف روزانه انواع گوشت های سفید و قرمز، لبنیات، 
تخم مرغ،حبوبات، غالت، مغزهای خام، دانه های خام و 
سبزی های رنگی تامین شوند. به یاد داشته باشید که کودک 
شما در صورت کمبود شدید هر کدام از این ریزمغذی ها 
باید مصرف مکمل غذایی شان را زیر نظر پزشک کودکان 

داشته باشد تا با اختالل در رشد قدی مواجه نشود. 
نقش  نمی توان  بردیم،  نام  که  مختلفی  امالح  کنار  در 
ویتامین هایی مانند ویتامین A، ویتامین B12 ،D، B1 و 
ویتامین C را در رشد قدی کودکان نادیده گرفت. دریافت 
مقادیر مناسبی از این ویتامین ها در سنین رشد می تواند به 
افزایش چگالی استخوان ها و بهبودی در رشد قدی آنها 
کمک قابل توجهی کند. این ویتامین ها در حد قابل قبولی 
در بعضی مواد غذایی مانند سبزی های برگ سبز تیره، انواع 
صیفی های رنگی، میوه های تازه، زرده تخم مرغ، گوشت های 
قرمز کم چرب و منابع غذایی دریایی وجود دارد. در صورتی 
که کودک شما به کمبود هر کدام از این ویتامین ها دچار 
باشد، می تواند مصرف مکمل آنها را زیرنظر متخصص 

تغذیه یا پزشک کودکان شروع کند. 
یکی دیگر از مواد مغذی و مورد نیاز بدن 

رشد  داشتن  برای  نوجوانان  و  کودکان 
هستند.  کربوهیدرات ها  بهتر،  قدی 

کربوهیدرات ها می توانند انرژی 
مورد نیاز بدن کودکان را 

جلوی  و  کنند  تامین 
تحلیل استخوانی ناشی 
از افت دریافت انرژی 

را بگیرند. از این رو، زمانی که 
در  کافی  کربوهیدرات  کودکان 

طول روز دریافت می کنند، بدنشان 

همین  و خود  داشت  منظم تری خواهد  سوخت وساز 
روند به رشد قدی آنها کمک قابل توجهی خواهد کرد. 
البته به خاطر داشته باشید که بهتر است برای حفظ سالمت 
کودکان، افزایش دریافت ویتامین ها و امالح در بدنشان و 
کمک به رشد قدی آنها، از کربوهیدرات های سالم مانند 
غالت سبوس دار در رژیم غذایی آنها استفاده کنید. انواع 
غالت غنی شده با آهن، ویتامین D و امگا3 هم می توانند 

جزو غالت مفید برای کودکان باشند.

نقش شیر و لبنیات 
یکی از عوامل داشتن قد بلند در میان شهروندان کشورهایی 
مانند هلند، نروژ، نیوزیلند، سوئد، سوئیس، استونی، 
دانمارک، جمهوری چک، بلژیک، ایسلند و اسلوونی،  باال 
بودن بسیار چشمگیر سرانه مصرف شیر و لبنیات است. 
شیر و لبنیات از منابع بسیار غنی برای دریافت کلسیم، 
 E پروتئین، ویتامین ،B ویتامین های گروه ،A ویتامین
و مقداری هم ویتامین D هستند. اگر شیر و لبنیات با 
ویتامین D غنی سازی شوند، می توانند سطح قابل قبولی 
از این ویتامین موثر در رشد قدی را به بدن کودکان 
برسانند. به همین دلیل هم مصرف شیر و لبنیات در 

ساختن استخوان هایی قوی و بلند در بدن کودکان و 
نوجوانان، نقش پررنگی ایفا می کند. بنابراین اگر کودک 
و نوجوان در سن رشدی در خانه دارید، سعی کنید 
که او را به مصرف حداقل سه وعده شیر و لبنیات در 

طول روز عادت دهید. 

نقش مغزها و دانه های خام 
زمانی که بحث از نقش تغذیه در رشد قدی بهتر کودکان 
و نوجوانان مطرح می شود، به هیچ وجه نمی توانیم از 

تاثیر مغزها و دانه های خام غافل بمانیم. 
مغزها و دانه های خام، حجم بسیار باالیی از امالح، 
چربی های سالم، اسیدهای آمینه و ویتامین های حیاتی 
جای  خود  در  را  استخوانی  سلول های  رشد  برای 
داده اند. بنابراین، اگر کودک یا نوجوان را به مصرف 
روزانه یک مشت بسته از انواع مغزها و دانه های خام 
آنها کمک  قدی  در رشد  بهبودی  به  بدهید،  عادت 

بزرگی خواهید کرد. 
درسته،  به صورت  می توانند  خام  دانه های  و  مغزها 
سس ها،  ساالدها،  انواع  در  پودرشده  یا  خردشده 
باعسل،  مخلوط  عصرانه،  یا  صبحانه  ساندویچ های 

معجون ها، اسموتی ها و دسرها استفاده شوند. 

تاثیر میوه ها و سبزی ها 
میوه ها و سبزی های تازه، مقادیر قابل توجهی از انواع 
ویتامین ها و امالح ضروری برای حفظ سالمت عضله ها، 
و  کودکان  بدن  استخوان های  رشد عضالت و رشد 

نوجوانان را در خود جای داده اند. 
گیاهی،  آهن  فسفر،  منیزیم،  منگنز،  روی،  کلسیم، 
 B و همه ویتامین های گروه A ویتامین ،C ویتامین
)غیر از B12( جزو دارایی های ارزشمند انواع میوه ها 
و سبزی های تازه هستند که می توانند به رشد قدی 

کودکان و نوجوانان کمک کنند. 
اگر می خواهید کودک یا نوجوان شما قد مناسبی داشته 
باشد، بهتر است روزانه حداقل 5 وعده میوه و سبزی 
در رژیم غذایی او قرار دهید. این 5 وعده می تواند تا 9 
وعده هم افزایش پیدا کند. در میان میوه ها و سبزی های 
تازه و مختلف، نقش میوه ها و سبزی هایی با رنگ های 
تیره تر مانند سبز تیره، قرمز، بنفش، نارنجی و زرد تیره 
در کمک به رشد بهتر استخوان ها و عضالت کودکان 

و نوجوانان پررنگ تر است. 
Medical News Today :منبع

 ترجمه: 
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شیر و لبنیات از منابع بسیار غنی برای 
دریافت کلسیم، ویتامین A، ویتامین های گروه 
B، پروتئین، ویتامین E و مقداری هم ویتامین 

 D هستند. اگر شیر و لبنیات با ویتامین D
غنی سازی شوند، می توانند سطح قابل قبولی 

از این ویتامین موثر در رشد قدی را به بدن 
کودکان برسانند. به همین دلیل هم مصرف 
شیر و لبنیات در ساختن استخوان هایی قوی 

و بلند در بدن کودکان و نوجوانان، نقش 
پررنگی ایفا می کند. بنابراین اگر کودک و 

نوجوان در سن رشدی در خانه دارید، سعی 
کنید که او را به مصرف حداقل سه وعده 

شیر و لبنیات در طول روز عادت دهید

همان طور که می دانید، تغذیه سالم می تواند نقش 
مهمی در حفظ سالمت کودکان و کمک به رشد 
قدی بهتر آنها داشته باشد. یکی از مواردی که در 
این مورد به شدت روی آن تاکید می شود، این 
است که ذائقه کودکان را از دوران خردسالی به 
مصرف غذاهای سالم و مغذی عادت دهید و 
نگذارید که کودکان ذائقه نامناسبی مانند تمایل به 
مصرف شیرینی ها، چربی ها و شوری ها پیدا کنند. 
بد نیست بدانید که هرچه میزان مصرف نمک، 
چربی های ناسالم و قند و شکر در رژیم غذایی 
کودکان بیشتر باشد، احتمال دفع عناصر موثر در 
رشد استخوانی از بدن آنها هم بیشتر خواهد شد. 
به عنوان مثال، کودکانی که به مصرف اسنک های 
چرب و شور یا شیرینی های فراوان عادت دارند، 
با دفع کلسیم باالتری مواجه هستند و همین مساله 
می تواند یکی از عوامل جلوگیری از رشد قدی 

مناسب آنها باشد. 
این درحالی است که اگر شما ذائقه سازی سالمی 
از دوران خردسالی برای فرزندتان داشته باشید، 
می توانید به رشد قدی مناسب او کمک کنید. 
شما می توانید برای ایجاد ذائقه غذایی سالم در 
فرزندتان و اطمینان از دریافت ریزمغذی های 
مناسب در بدن او، حتما درباره برنامه غذایی اش 

با یک متخصص تغذیه مشورت کنید. 
اگر بتوانید فرزندتان را به مصرف خوراکی های 
 ،C ویتامین ،A ویتامین ،D سرشار از ویتامین
منیزیم، روی، آهن  باکیفیت، سلنیوم،  پروتئین 
گیاهی و حیوانی و همچنین کلسیم عادت بدهید، 
در راستای افزایش قد مناسب کودک گام بزرگی 
برداشته اید. تمام این ریزمغذی هایی که مورد اشاره 
قرار گرفتند، در حجم قابل توجهی در ماهی های 
چرب، سینه مرغ، گوشت قرمز بدون چربی قابل 
انواع  انواع حبوبات،  مشاهده، گوشت ماکیان، 
میوه ها،  لبنیات،  انواع  شیر،  سبوس دار،  غالت 
سبزی ها و صیفی ها وجود دارند. بنابراین، اگر 
می خواهید کودک سالم و با قد مناسبی داشته 
باشید، باید برنامه غذایی او را به گونه ای بچینید 
که تنوعی از محصوالت نام برده در رژیم روزانه 

او وجود داشته باشد.

 از طرف دیگر، برای کمک به افزایش قد مناسب 
کودکان باید تا جایی که می توانید نمک، قند، 
شکر، خوراکی های حاوی کافئین و چربی های 
بگذارید.  کنار  او  غذایی  رژیم  از  را  ناسالم 
چربی های ناسالم شامل روغن های جامد نباتی، 
کره مارگارین، تمامی محصوالت حاوی چربی 

ترانس و چربی های اشباع می شوند.

عادت های تغذیه ای ناسالم 
کودکان را اصالح کنید! 

نگاه متخصص تغذیه

 دکتر سیدعلی کشاورز
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران  

7سفره سالم شماره هفتصدوهفتادوچهار   یک آذر نودونه

 فواید تخم مرغ
تخم مرغ، منبعی بسیار غنی برای دریافت پروتئین، کلسیم، ویتامین B12 و ریبوفالوین است. 
تمامی این ریزمغذی ها و درشت مغذی ها می توانند تاثیر مثبت و قابل توجهی بر بهبود رشد 
قدی کودکان داشته باشند. بنابراین، اگر فرزند شما به مصرف روزانه یک عدد 
تخم مرغ عادت کند، می تواند عالوه بر دریافت ریزمغذی ها و درشت مغذی های 
مورد نیاز بدنش، رشد قدی مناسب تری هم داشته باشد. بهتر است که 
تخم مرغ به صورت آب پز پخته و مصرف شود تا کالری مازاد یا چربی 
اضافی به بدن کودکان نرسد. استفاده از تخم مرغ همراه با گوجه فرنگی، 
قارچ، اسفناج، فلفل دلمه ای و جعفری در قالب یک املت خوش مزه 
هم از سویی می تواند برای کودکان جذاب باشد و از سویی دیگر 

ریزمغذی های بیشتری برای رشد قدی بهتر به بدن آنها برساند.



داده های ملی هزینه و درآمد خانوارهای کشور نشان 
می دهد مصرف گوشت در کشور طی یکی-دو دهه 
هر  درحقیقت،  است.  شده  نصف  تقریبا  گذشته، 
دوره ای که هزینه های زندگی باال می رود، براساس 
موجب  خانوارها  اقتصادی  منطق  ملی،  داده های 
در  ارزانقیمت  نشاسته های  و  نان  مقدار  می شود 
سبد غذایی باال برود ولی در مقابل، مصرف  برنج 
بیاید.  پایین  قرمز(  گوشت  )به خصوص  گوشت  و 
لبنیات  و  گوشت  قیمت  که  زمان  هر  همچنین  
باال رفته، مصرف آن  پایین آمده و  این  افزایش 
خانوارها  برای  را  غذایی   برنامه ریزی  قیمت ها، 

سخت کرده است.
آنچه اهمیت دارد و باید به آن توجه کنیم این است 
که در هر شرایطی باید نیازهای تغذیه ای خانوارها 
سبد  مدیریت  نیازمند  موضوع  این  و  شود  تامین 

است.  خانواده  هزینه های 
در  که  ببینند  آموزش  باید  خانواده ها  واقع  در 
غذایی  انتخاب های  چگونه  مختلف،  موقعیت های 
سالم داشته باشند تا از همه گروه های غذایی شامل 
سبزی  و  میوه   ، حبوبات  و  گوشت  و غالت،  نان 
بگیرد و روزانه  قرار  لبنیات در سبد غذایی شان  و 

آنها را در حد نیاز مصرف کنند. 
به طور مثال، اگر ناگزیر باید مصرف گوشت را کم 

کنیم، حبوبات جایگزین خوبی برای گوشت است 
تامین می کند.  و معادل آن پروتئین 

هم  ما  سنتی  غذایی  رژیم های  در  هوشمندی  این 
مخلوط   با  که  به طوری  می شود،  دیده  خوبی  به 
ارزش  گوناگون  سبزی های  یا  غالت  و  حبوبات 
تغذیه ای غذاهای سنتی تقویت و طعمشان نیز بهبود 
باید در این زمینه به مردم آموزش داد،  یافته ولی 
به گونه ای که غذاهای متنوع و مغذی ولی باصرفه 
در  زمینه رسانه ها هم می توانند  این  در  کنند.  تهیه 

باشند.  تاثیرگذار  مردم  آگاهی 
به طور مثال برای تهیه آبگوشت می توان قسمت های 
کرد  استفاده  را  دنده  مثل  گوسفند  الشه   ارزان تر 
در  بیشتری  حبوبات  و  سبزیجات   آن  جای  به  و 
آبگوشت ریخت و این گونه غذا غنی تر و خوشمزه 
شده،  تکرار  هم  بارها  که  دیگری  مثال  می شود. 
نصف  که  است  ماکارونی  سس  با  ماکارونی  تهیه 
گوجه  با  سویا  کنجاله  بقیه  و  گوشت  یک سوم  یا 

است. فرنگی مخلوط شده 
 

یکبار  هفته ای  مدیترانه ای،  رژیم  توصیه 
گوشت قرمز است! 

کنار این بحث توجه داشته باشیم که براساس آخرین 
رژیم  یک  مدیترانه  منطقه  غذایی  رژیم  تحقیقات، 
محافظت کننده در برابر بیماری های قلبی است و در 
این رژیم  مصرف گوشت قرمز یک بار در هفته است 
و در مقابل مصرف حبوبات و ماهی بیشتر است. 
این  در حالی  است که در کشور ما مصرف ماهی 
خیلی کم است، در صورتی که با وجود باال رفتن 

قیمت ماهی،  باز هم  قیمت ماهی کمتر از گوشت 
قرمز  است. 

خوردن  به  عادت  مردم  که  است  این  مهم  مساله 
با ترفندهایی از  ماهی ندارند و  باید تالش کنیم  
پخت  روش های  آموزش  و  قیمت  تعدیل  جمله 
پیدا  راه  مردم  غذایی  سفره های  به  ماهی  مناسب، 
کند. تا قبل از جنگ هم در کشور ما مصرف مرغ 
اصال در سفره غذایی مردم جایگاه زیادی نداشت 
و فقط  برای مراسم و اعیاد پخته می شد ولی زمانی 
که کوپن مرغ به مردم داده شد و تعداد مرغداری 
افزایش پیدا کرد، حتی  بعد از اینکه کوپن مرغ را 
باقی  مردم  غذایی  سبد  در  مرغ  هم  باز  برداشتند، 
ماند. علت این قضیه این بود که مردم به خوردن 
مرغ عادت کردند و یاد گرفتند غذاهای متنوع  با 

بپزند.  مرغ 

شهرنشین ها  میان  حبوبات  کمتر  مصرف 
این  در  می توانیم  که  اقداماتی  مهم ترین  از  یکی   
شرایط انجام دهیم این است که با آموزش و آگاهی 
تغذیه ای،  ترفندهای  بردن  کار  به  و  مردم  به  دادن 

کاری کنیم که سبد غذایی مردم سالم تر شود. 
رفته   باال  مرغ  و  گوشت  قیمت  که  است  درست 
با  کنند،  تهیه  را  آن  قبل  مانند  نمی توانند  همه  و 
راه حل های تغذیه ای می توان سبد غذایی خانواده ها 
را غنی کرد بنابراین اگر ما بخواهیم بنا به توصیه های 
جهانی هفته ای یکبار گوشت قرمز مصرف کنیم، به 
این معنا نیست که میزان پروتئین دریافتی بدن باید 
یاد بگیریم به جای آن  باید  بلکه  پیدا کند،  کاهش 

با حبوبات مختلف خوراک هایی مثل عدسی، لوبیا، 
مثل  ریشه ای  سبزیجات  پخته،  باقاال  آش ها،  انواع 
شلغم و چغندر را که  ارزش تغذیه ای باالیی دارد  

برنامه غذایی قرار دهیم.  بیشتر در  را 
در کل، مخلوط سبزیجات با حبوبات و غالت یک 
غذای کامل می شود و خوراک های متنوعی  می توان 

از این طریق درست کرد. 
در حال حاضر،  حبوبات به ویژه در جامعه شهری 
کم مصرف می شود، حبوباتی مانند  ماش و نخود 
و  بچه ها  و  دارند  شهرها  در  به ویژه  کمی  مصرف 

نمی شناسند.  دیگر  را  آنها  جوان ترها 
غنی  را  حبوبات  می توانیم  که  ترفندهایی  از  یکی 
هم کنیم این است که انواع حبوبات را  24 تا 48 
ساعت در آب خیس کنیم، به صورتی که  فقط یک 
جوانه کوچک بزند، بعد  آن را بپزیم زیرا حبوبات 
دارند   بیشتری  بسیار  مغذی  مواد  مقدار  جوانه زده، 

و زودپزتر هم هستند.

کمرنگ شدن جانشین های گوشت در 
سبد غذایی مردم 

نیاز روزانه هر فرد به گوشت براساس توصیه های 
از  گرم   60 یا  گوشت  گروه  از   واحد   2 جهانی، 
انواع گوشت هاست. دو واحد گوشت معادل دو عدد 
تخم مرغ یا یک سوم لیوان حبوبات است. جایگزینی 
یکی از بهترین برنامه ریزی های غذایی برای تامین 
نیازهای تغذیه ای در شرایط مختلف  است بنابراین 
سبد  در  گوشت  جانشین های  اینکه  به  توجه  با 
غذایی مردم کمرنگ شده، شاید بهتر باشد مردم به 

منابع پروتئین گیاهی و منابع 
ماهی  مثل  دیگر  حیوانی 

حبوبات  برگردند. 
غالت  با  وقتی 

مشابه  و  غنی تر  آمینه  اسید  نظر  از  شود،  مصرف 
باال  کلسترول  خطر  اینکه  ضمن  می شود.  گوشت 
است  این  مستلزم  جایگزینی  این  ولی   ندارد  هم 
که  بتوانیم مخلوط هایی  از حبوبات و سبزیجات 

و غالت خوش خوراک درست کنیم. 
میزان مواد مغذی در گوشت قرمز و گوشت سفید 
که   نیست  این گونه  و  دارد  ناچیزی  خیلی  تفاوت 
فقط گوشت قرمز منبع غنی آهن است. اگر این گونه 
بود، افرادی که در منطقه مدیترانه زندگی می کردند 
به دلیل مصرف زیاد گوشت سفید باید دچار کمبود 

می شدند. آهن 
مصرف برنج هم در کشور ما زیاد است ولی باید 
کم کم  و  می کنیم  زندگی  کم آب  اقلیم  در  بپذیریم 
باید  به سمت مصرف کم برنج پیش برویم زیرا با 
شرایط اقلیمی ما مصرف روزانه برنج به مقدار زیاد  
همخونی ندارد. در عوض، می توان از نشاسته های 
جایگزین مثل سیب زمینی و نخود فرنگی، باقال و 

کرد.  استفاده  بیشتر  ریشه ای  سبزیجات 

از کودکی  شکل گیری سالم خوری 
نکته مهم دیگر این است که کودکان را باید از کودکی 
به مصرف انواع غذاها عادت بدهیم تا ذائقه شان به 
خوردن حبوبات، سبزیجات و ماهی عادت کند. 

کنند  می  تصور  مادران  از  بسیاری  که  درصورتی 
قرمز  باید گوشت  بهتر کودکشان حتما  برای رشد 
بیشتر مثل ماهیچه بخورد، در حالی که مرغ و تخم 
مرغ هم مانند گوشت قرمز در بدن عمل می کنند. 
و  برگردیم  سنتی  غذاهای  به  است  بهتر  کل،  در 
مصرف این غذاها را از کودکی برای بچه ها درست 
کنیم تا در عین حال که از انواع گروه های غذایی 
مصرف می کنند، غذای سالم و باکیفیت برای رشد 

باشند. و سالمتشان هم دریافت کرده 

پرسشی از متخصصان حوزه تغذیه

گرانیگوشتومرغچهتاثیریبرسبدخانوارمیگذارد؟
در هفته اول آبان ماه قیمت گوشت قرمز تا 
140 هزار تومان هم رسید و قیمت مرغ هم 
تا آنجا باال رفت که دولت صادرات آن را از 
اول آبان ممنوع کرد. البته این افزایش قیمت 
دور از ذهن نبود، با افزایش هزینه های دامداران و تولیدکنندگان 
دام و افزایش قیمت نهاده های دامی و قاچاق دام، بسیاری از 
دامداری ها قادر به تولید گوشت با قیمت قبلی نبودند. حتی برخی 
از آنها دیگر تولید گوشت را با شرایط فعلی به صرفه نمی دیدند 
زیرا نهاده های دامی با نرخ مصوب به دستشان نمی رسید و 
دالل بازی هم در این زمینه کار را لنگ کرده بود. با وجود آنکه 
جمعیت دام زنده فعلی کفاف بیشتر نیاز کشور را می دهد، به 
دلیل سوء مدیریت و بحران های اقتصادی و قاچاق دام، عرضه 
گوشت هم دچار مشکل شد. ستاد تنظیم بازار در 1۹ آبان ماه، 
برای متعادل سازی بازار گوشت قرمز در بخشنامه ای، تامین و 
تنظیم بازار گوشت قرمز تا مرحله عمده فروشی را به وزارت 
جهاد کشاورزی محول کرد. هرچند قیمت گوشت قرمز در 
هفته گذشته  بنا به گفته رئیس شورای تامین دام، بین 10 تا 30 
هزار تومان پایین آمد، نکته مهم این است که مصرف گوشت با 
توجه به باال رفتن هزینه های زندگی، کاهش یافته و این موضوع 
می تواند تبعات تغذیه ای در کوتاه مدت و بلندمدت به دنبال 
داشته باشد. از این رو، در صفحه »دیده بان تغذیه« این هفته به 
این موضوع می پردازیم و از متخصصان تغذیه می پرسیم در 
شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، چگونه می توان 

آسیب های تغذیه ای ناشی از آن را کاهش داد؟!

 مهدیه 
آقازمانی 

اگرناگزیرباید
مصرفگوشترا
کمکنیم،حبوبات
جایگزینخوبی
برایگوشت
استومعادل
آنپروتئین
تامینمیکند.
اینهوشمندی
دررژیمهای
غذاییسنتیما
همبهخوبیدیده
میشود،بهطوری
کهبامخلوط
حبوباتوغالت
یاسبزیهای
گوناگونارزش
تغذیهایغذاهای
سنتیتقویت
شدهوطعمشان
نیزبهبودیافته
است
-دکترامیدوار

پروتئینهای
گیاهیباقیمتیبه
نسبتاقتصادیتر

درمقایسهبا
پروتئینهای

حیوانی،میتوانند
بهمیزان

قابلمالحظهای
اسیدهایآمینه،

امالحمعدنی،
ویتامینهاوفیبر

غذاییرابرایبدن
تامینکننداماباید
درنظرداشتاین
گروهازپروتئینها
درتلفیقمناسب

باانواعغالت
میتوانندکفایت
پروتئینیمناسبی
داشتهباشند؛
یعنیالگوی

غذاییکهدرغالب
غذاهایسنتی

ایرانیوجوددارد
-دکترمیالنی
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کیفیت  به  توجه  با 
مواد  باالی  تغذیه ای 
غذایی پروتئینی، محتوای 
غذایی  رژیم  پروتئین 
تعیین کننده درجه کفایت 
تغذیه ای  است. به این مفهوم که میزان دریافت پروتئین می تواند 

برآوردی از کفایت دریافت ویتا مین ها و امالح معدنی باشد. 
به  حیوانی  پروتئین  سرانه  دریافت  ارتقای  اساس،  همین  بر 
29 گرم در روز، یکی از اهداف اسناد باالدستی تغذیه ای در 

کشور بوده است. 
این در حالی است که بر اساس مقادیر پیشنهادی سبد مطلوب 
غذایی، میزان دریافت گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ و 
حبوبات  باید به ترتیب 38، 64، 35 و 26 گرم در روز باشد 
نوسانات  ولی  کند  تامین  را  بدن  تغذیه ای  نیازهای  بتواند  که 
شدید قیمت مواد غذایی در حال حاضر دسترسی اقتصادی به 
این مواد غذایی را از بخش قابل توجهی از خانوارهای کشور 
ستانده و عمده سرانه کالری خانوارها از محل کربوهیدرات ها 

تامین می شود. و چربی ها 

این ناامنی غذایی چنانچه برای مدت بیشتری ادامه پیدا کند، 
به دنبال خواهد  تبعات سالمت عمومی و توسعه ای شدیدی 
توسعه  ششم  برنامه  اهداف  اساس  بر  میان  این  در  داشت. 
5 ساله کشور، عمده سیاست های کشاورزی و غذایی معطوف 
تامین  و  هستند  انرژی  تامین کننده  بیشتر  که  است  اقالمی  به 
چندان  پروتئین ها  مانند  باال  تغذیه ای  چگالی  با  غذایی  مواد 

است. نبوده  عنایت سیاست گذار  مورد 
با طوالنی شدن معضالت اقتصادی، دریافت پروتئین و اسیدهای 
آمینه ضروری چالش بسیار مهمی است که بسیاری از خانوارها 

با آن مواجه هستند. 
چگونه  که  است  این  است  مطرح  میان  این  در  که  سوالی 
تبعات  رساندن  حداقل  به  برای  مقابله ای  راهکار  می توان 

کرد.  اتخاذ  اقتصادی  معضالت  تغذیه ای 
داشته  فاصله  قابل قبول  شرایط  با  است  ممکن  راهکار ها  این 
باشند اما می توانند از تبدیل شدن شرایط تغذیه ای به وضعیت 

کنند.  ممانعت  بحرانی 
در این میان، پروتئین های گیاهی با قیمتی به نسبت اقتصادی تر 
میزان  به  می توانند  حیوانی،  پروتئین های  با  مقایسه  در 

قابل مالحظه ای 
اسیدهای آمینه، امالح 

فیبر  و  ویتامین ها  معدنی، 
غذایی را برای بدن تامین کنند 

اما باید در نظر داشت این گروه از 
انواع  با  مناسب  تلفیق  در  پروتئین ها 

مناسبی  پروتئینی  کفایت  می توانند  غالت 
داشته باشند؛ یعنی الگوی غذایی که در غالب 

غذاهای سنتی ایرانی وجود دارد اما نکته این است 
که چنانچه برنامه مشخصی از سوی نهادهای مسوول 

کاالی  یک  عنوان  به  نشود،  اتخاذ  غذایی  امنیت  تامین  در 
و  حبوبات  قیمت  افزایش  شاهد  نزدیک  آینده  در  جایگزین، 

تخم مرغ نیز در کشور خواهیم بود.
بخش  اخیر،  بررسی های  اساس  بر  که  است  حالی  در  این 
قابل مالحظه ای از خانوارها در اثر گرانی انواع گوشت، بیشتر به 
استفاده از پروتئین های فراوری شده با کیفیت پایین روآورده اند 

خانوارها  برخی  در  دست کم  و 
مصرف سوسیس و کالباس 
در  است.  یافته  افزایش 
برخی  میان،  این 
پروتئینی  منابع 
مدد  به  حیوانی، 
یارانه  از  بهره مندی 
نقش  می توانند  بیشتر 
پررنگ تری در تامین اسیدهای 
آمینه ضروری، ویتامین ها و امالح 
معدنی داشته باشند. به این ترتیب که 
تخم مرغ نه تنها از لحاظ تعداد قابل توجهی 
از ریزمغذی ها ارزش تغذیه ای باالتری نسبت 
به انواع گوشت دارد، بلکه در مقایسه قیمت کمتری 
نسبت به دیگر منابع پروتئینی حیوانی داشته و جایگزین 

مناسبی برای انواع گوشت است.
افزایش  با  کنونی  تغذیه ای  معضالت  از  عبور  اساس،  این  بر 
آگاهی ها و سواد تغذیه ای بسیار کم هزینه تر و با تبعات سالمت 

بود.  خواهد  پایین تری 
در کل، خانوارها با مدیریت هزینه های خوراک و انتخاب های 
و  سالمت  هزینه ها،  کاهش  ضمن  می توانند  مناسب  غذایی 

امکان تضمین کنند. تا حد  را  کفایت تغذیه ای خود 

غذاهای سنتی می توانند نیازهای تغذیه ای مان را تامین کنند 

 دکتر علی میالنی
متخصص سیاست گذاری  

غذا و تغذیه 

 دکتر نسرین امیدوار
متخصص تغذیه  و استاد انستیتو تحقیقات 

تغذیه و صنایع غذایی کشور و دانشگاه 
علوم  پزشکی شهید بهشتی 

  حذف پروتئین از سبد غذایی، شیوع سوء تغذیه را به دنبال دارد! 



: خانم حسینی! چه زمانی به متخصص تغذیه مراجعه کردید؟ 
بهمن سال گذشته  بود. با وزن 94 کیلوگرم و قد 164 سانتی متر به 

متخصص تغذیه مراجعه کردم.
: چرا؟

دلیل خاصی نداشت. جمالت و صحبت های اطرافیانم که می گفتند 
چاق شدی کمی آزارم می داد اما بیشتر برای پیشگیری از بروز برخی 

بیماری ها مثل کبد چرب مراجعه کردم.
: این اولین بار بود که رژیم می گرفتید؟

نه، قبال هم زیر نظر متخصصان تغذیه رژیم گرفته بودم اما تاثیری 
نداشت و وزنم کم نشده بود.

: چه تفاوتی بین این رژیم و رژیم های قبلی وجود داشت؟
رژیم های قبلی محدودیت های بیشتری داشتند. سر ساعت های مشخصی 
تاکید به مصرف صبحانه و ناهار بود و برای روزهای هفته غذاهای 
خاصی در نظر گرفته شده بود که تهیه آنها برایم دشوار بود اما در 
این رژیم فقط حجم غذای دریافتی کم شد. البته در مصرف روغن 

و شیرینی ها هم محدودیت داریم ولی در کل مثل قبل غذا می خورم 
فقط حجم غذای دریافتی ام کمتر شده است که البته آن هم فقط 
یکی دو هفته اول سخت بود و در حال حاضر به آن عادت کرده ایم. 

: بقیه اعضای خانوده هم با شما در رژیم هستند؟
بله. همسرم هم همراه من رژیم را آغاز کرد.

: چقدر وزن کم کردید؟
من تا االن 35 کیلوگرم و همسرم 40 کیلوگرم!

: برای همسرتان برنامه غذایی جداگانه ای تجویز شد یا 
یک برنامه دارید؟

نه همسرم اصال مراجعه نداشتند ولی تغییراتی که در سبک تغذیه و 
نحوه پخت و پز مواد غذایی به وجود آمد باعث شد تا ایشان هم در 

کنار من وزن کم کنند. 
: چرا همان اول با شما به متخصص تغذیه مراجعه نکردند؟
همسرم بارها در باشگاه ورزشی زیر نظر مربی رژیم های غذایی سخت 
گرفته و وزنش را پایین آورده بود اما چون وزنش دوباره برمی گشت 

از رژیم خسته و دلزده بود. عالقه ای هم به مصرف سبزیجات و مواد 
غذایی آبپز نداشت و فکر می کرد احتماال این رژیم هم مثل قبلی هاست. 
قرار شد من رژیم بگیرم و اگر الغر شدم، او هم اقدام کند اما همزمان 

با من حتی بیشتر وزن کم کرد. 
: ورزش هم می کنید؟

در خانه پیاده روی می کنم. با توجه به شرایط کنونی امکان ورزش 
ندارم اما قبال زومبا کار می کردم. 

: در خانه ماندن مساوی است با وقت بیشتر و مصرف 
تنقالت! برای شما اینطور نبوده است؟

چرا خب ولی سعی کردیم تنقالت در خانه نداشته باشیم تا نخوریم. 
وقتی از روی بیکاری دوست دارم چیزی بخورم معموال واحدهای 

میوه ام را می خورم. 
: کاهش وزن چه تاثیری روی شما دو عزیز داشته است؟
احساس می کنم سبک تر شده ام. کبد چرب همسرم هم رفع شده 

است. از نظر روانی نیز بهتریم و دیگر دردسر لباس خریدن نداریم.

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.

خانمحسینیکههمراههمسرشدرمجموعحدود75کیلوگرمکاهشوزنداشته،میگوید:

دیگر دردسر لباس خریدن نداریم!

وقتی همسران با هم رژیم 
می گیرند، انتظارات شان 
متعادل تر می شود 

دکترحسینابراهیمیمقدم
استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران

نگاه روان شناس

برای پایین آوردن وزن تا به حال چند بار رژیم گرفته اید؟ چه روش هایی را امتحان کرده اید؟ 
موفق بودید یا تنها باعث شد از کاهش وزن منصرف شوید؟ از چه تکنیکی برای کاهش وزن 
استفاده کردید؟ رژیم باز گرفتید یا بسته؟ این هفته با خانم نرگس حسینی صحبت کردیم 
که نه تنها موفق شده است طی 8 ماه 35 کیلوگرم وزن کم کند بلکه زمینه را برای کاهش 
وزن 40 کیلوگرمی همسرش نیز فراهم آورد. با ایشان و متخصص تغذیه شان در رابطه با نوع رژیم تجویزی 
گفت وگو کردیم. در ادامه دکتر ابراهیمی مقدم نیز تکنیک های روان شناسی برای کاهش وزن معرفی کردند. 

 سمیه 
مقصودعلی 

»میزگردتغذیه«دربارهروندکاهشوزننرگسحسینی
باحضوردکتراحمدساعدیمتخصصتغذیه

ودکترحسینابراهیمیمقدمروانشناس

35 کیلوگرم 
کاهش وزن در 8 ماه

9ميزگرد تغذيه شماره هفتصدوهفتادوچهار   یک آذر نودونه

خانم حسینی  مورد  در  دکتر!  آقای   :
توضیح دهید.

خانم حسینی بهمن سال گذشته با وزن 94 کیلوگرم 
و قد 164 سانتی متر به ما مراجعه کرد و در مراجعه 
آخر 35 کیلوگرم کاهش وزن داشت که بسیار عالی 

و چشمگیر بود.
: در گفت و گویی که با ایشان داشتم 
دلیل موفقیتشان را رژیم راحتی دانستند که شما 
برایشان تجویز کرده بودید. در مورد رژیم تجویزی 

بیشتر برایمان بگویید.
رژیم تجویزی من رژیم باز است. هرگز برای وعده های 
غذایی در طول هفته غذای خاصی تعیین نمی کنم. 
رژیم های بسته به شما دیکته می کند که چه روزی 
در کدام وعده و سر چه ساعتی کدام ماده غذایی را 
به چه مقدار بخورید . امروزه در کشورهای پیشرو 
در علم تغذیه مثل کانادا و استرالیا، این نوع رژیم ها 
منسوخ شده است به طوری که متخصصان تغذیه 
دیگر اجازه ندارند چنین رژیم هایی را تجویز کنند. 
در رژیم بسته فرد از صبح تا شب گرفتار تهیه مواد 
غذایی الزم برای آن روز است و اگر نتواند مواد 
غذایی را طبق برنامه تهیه و مصرف کند، احساس 
می کند که روز را از دست داده و انگیزه اش برای 
ادامه رژیم کمتر خواهد شد. در رژیم باز میزان و 
حجم مصرفی مواد غذایی مشخص اما دست فرد 
برای انتخاب باز است. می داند اگر صبحانه قرار است 
پنیر بخورد اجازه مصرف چه میزان نان و پنیر و گردو 
را دارد و اگر میل به مصرف تخم مرغ دارد، چقدر 
مجاز است. برای وعده ناهار و شام هم میزان نان، 
برنج، ماکارونی، سیب زمینی و خورش و خوراک ها 
مشخص است و فرد هر کدام را بخواهد انتخاب 
و بر اساس حجم پیشنهادی دریافت می کند. قاعدتا 
دیگر فرد الزم نیست درگیر تهیه غذای خاصی باشد 
و با هر نوع ماده غذایی در یخچال و با هر بودجه ای 
می تواند وعده آن روز را تهیه و مصرف کند. در مورد 
ساعت مصرف وعده ها هم دست مراجعه کننده را 
باز می گذارم. قبال در رژیم برای صرف هر وعده 

ساعت تعیین می کردم ولی به مرور متوجه شدم 
بسیاری از افراد نمی توانند بر اساس وقت تعیین 
شده وعده ها را دریافت کنند و گذشتن ساعت و 
عدم دریافت به موقع باعث بی انگیزگی یا ترکیب 

وعده ها با هم می شود. 
: مسلما انگیزه کلید اصلی موفقیت در 
رژیم است. چقدر قضاوت های دیگران و حرف های 
شاید آزار دهنده آنها یا ترس از بیماری های مرتبط با 
چاقی می تواند این انگیزه را در ما به وجود آورد؟

این تلنگری است که شاید به فرد در گرفتن تصمیم 
درست کمک کند. نکته قابل توجه اینجاست که 
خوشبختانه یا متاسفانه قضاوت کردن در مورد دیگران 
در کشور ما رایج است و زیاد می شنویم که »فالنی 
چقدر چاق یا الغر شدی« یا »مبادا مبتال به کبد 
چرب بشی یا مثل پدرت دیابت بگیری« و... همه 
این داستان ها باعث ترس فرد می شود و در تالش 

فرد برای موفقیت در امر کاهش وزن موثر است.
: خانم حسینی اشاره کردند که همراه با 
همسرشان رژیم گرفتند و نه تنها خودشان وزن کم 
کردند بلکه همسرشان نیز در کنار ایشان کاهش 
وزن 40 کیلوگرمی داشته است. در این رابطه 

چه نظری دارید؟
بله این زن وشوهر بسیار دوست داشتنی، جوان و 

مهربانی بودند. همسر خانم حسینی همراه با ایشان 
مراجعه کردند و وزنشان هم با توجه به قد بلندشان 
باال بود. نمی توانم بگویم دقیقا پیروی از رژیم من 
باعث کاهش وزن ایشان شد. در حقیقت علت اصلی 
تاثیر وجود همسرشان بود که خورانش صحیح را 
در خانه جا انداخت و به کاهش وزن همسرش نیز 
کمک کرد. خانم ها دروازبان سالمت خانواده هستند. 
وقتی خانمی یاد می گیرد سالم غذا بپزد، اصراری به 
تهیه غذا از بیرون و مصرف فست فودها نداشته باشد، 
نحوه خرید مواد غذایی درست می شود و به تدریج 
سبک زندگی و الگوی تغذیه اصالح خواهد شد 
و اینجاست که به تدریج اعضای خانواده به وزن 
ایده ال می رسند. از نظر من بسیار مهم است که زن 
و شوهرها یا والدین و بچه ها در رژیم کاهش وزن 
همدیگر را همراهی کنند. یکی از دالیل کاهش وزن 
خانم حسینی همراهی همسر ایشان بوده که در نهایت 

به سالمت هر دو نفر انجامیده است.
: خانم حسینی به رژیم های باشگاهی 
و زده شدن همسرشان از رژیم های کاهش وزن 
اشاره داشتند. در این رابطه چه توضیحی دارید؟

متاسفانه امروزه شاهد رژیم نویسی در باشگاه ها یا 
آرایشگاه ها هستیم. هستند کسانی که تا دیروز تاتو 
می کردند و امروز برای دیگران رژیم الغری می نویسند 

و جالب تر اینکه توانسته اند که مشتریانی پیدا کنند. 
من و همکارانم دانشگاهی هستیم و حرف هایمان 
روی حساب و کتاب است و هرگز به مراجعه کننده 
نمی گوییم فالن تومان پرداخت کن و با تضمین، 30 
کیلوگرم کم می کنی! من هرگز نمی توانم چنین کاری 
بکنم. از روی الگوهای استاندارد رژیم می دهیم و 
چارچوب خاص خود را داریم و قصدمان فریب 
دادن مردم نیست. متاسفانه همانطور که همسر خانم 
حسینی اشاره کردند، رژیم های باشگاهی که برای 
صبحانه 6 عدد تخم مرغ آپز توصیه می کنند و بعد 
فرد نباید چیزی تا شب بخورد و برای شام هم فیله 
و یک لیوان شیر می خورد، کم نیست. معلوم است 
که فرد با کاهش کالری وزن کم می کند اما این 
الگوی غذایی نمی تواند همیشگی باشد و وقتی فرد 
این الگوی تغذیه ای را کنار بگذارد مجدد وزنش 
باال می رود. من و همکاران دانشگاهی ام کم خوری 
را ترویج می دهیم و تالش می کنیم با اصالح سبک 
تغذیه و حجم غذای دریافتی فرد به کاهش وزنش 
کمک کنیم. دنبال رسپی ها و مواد غذایی کمیاب و 
گرانقیمت نیستیم و سعی می کنیم با تغییرات مثبت و 
جزیی در برنامه ای که فرد به آن عادت دارد، وزنش را 
کاهش دهیم. کاهش وزن این چنینی، ناشی از کاهش 

آب بدن نیست و ماندگار خواهد بود.
: با توجه به شیوع کرونا و قرنطینه بودن 
بگویید چطور وزنمان را متعادل نگه داریم و برای 

مصرف تنقالت وسوسه نشویم؟
در خانه بودن یعنی نزدیک یخچال بودن که این 
موضوع در کنار استرس ناشی از ابتال به این ویروس 
در طوالنی مدت باعث ریزه خواری می شود. عادت 
ریزه خواری را باید به مرور کم کرد و نمی توان به 
یک باره آن را کنار گذاشتاما قانون مهمی وجود 
دارد و آن اینکه اگر می خواهیم سالم غذا بخوریم، 
نهایت  بپزیم و در  باید سالم خرید کنیم، سالم 
مواد غذایی سر سفره مان  میزان مصرف  مراقب 
باشیم. اگر مراقب این 3 اصل باشیم دیگر مهم 

نیست سر کاریم یا در خانه!

تاکیددکتراحمدساعدیبهمهمان»میزگردتغذیه«

3 اصل رسیدن تناسب اندام؛ سالم بخریم، سالم بپزیم و به اندازه بخوریم
خانم ها دروازبان سالمت 

خانواده هستند. وقتی 
خانمی  یاد می گیرد سالم 

غذا بپزد، اصراری به 
تهیه غذا از بیرون و مصرف فست فودها 

نداشته باشد، نحوه خرید مواد غذایی 
درست می شود و به تدریج سبک زندگی 

و الگوی تغذیه اصالح خواهد شد و 
اینجاست که به تدریج اعضای خانواده به 

وزن ایده آل می رسند
 

در بسیاری از فرهنگ ها، مردم نسبت به وزن خود 
حساسند و مخصوصا اگر اضافه وزن داشته باشند 
ممکن است نتوانند وارد فعالیت های جمعی شوند، 
آزار  یا حتی مورد تمسخر و  مناسب بخرند  لباس 

دیگران قرار گیرند.
نوجوانی  از  به وضعیت ظاهری  نسبت  دلمشغولی 
شروع می شود و مخصوصا در خانم ها بیشتر است. 
افرادی که تناسب اندام ندارند از نگاه دیگران تنبل 
یا پرخور محسوب می شوند، در صورتی که گاهی 

واقعا اینطور نیست.
 باید بپذیریم که داشتن اضافه وزن روی اعتماد به 
نفس اثر منفی می گذارد و بررسی های انجام شده در 
این رابطه روی دختران و پسران دبیرستانی نشان داده 
است که 63 درصد از دختران و 16 درصد پسرها 
تالش می کنند وزن خود را کم کنند. دل نگرانی در 
رابطه با اضافه وزن در دختران بیشتر است و در پسرها 
شاید چون بعد از بلوغ آن را به اندام مردانه مربوط 

می دانند کمتر روی اعتماد به نفس تاثیر می گذارد.
 تاثیر اضافه وزن روی روان افراد و آثار منفی رژیم های 
کاهش وزن غیراصولی، باعث می شود نسبت به این 
موضوع توجه بیشتری داشته باشیم. در وهله نخست 
چاق  اصال  چرا  که  دهیم  پاسخ  سوال  این  به  باید 
می شویم؟ عوامل ملیتی و اقتصادی-اجتماعی، سن، 
گاه  می گذارند.  تاثیر  وزن  روی  همگی  و...  جنس 
چاقی ارثی است و الگوی غذایی خانواده نیز فرد 
را به سمت اضافه وزن و چاقی می کشانداما برای 

کاهش وزن چه باید کرد؟
برای پاسخ دادن به این پرسش در ابتدا به یک تکنیک 
روان شناسی اشاره می کنم؛ تحقیقی که روی نوزادان 
انجام شد و به اثبات رسید، نوزادان بعد از مدتی، به 
طول مدت زمانی که شیر می خورند، عادت می کنند. 
فرض بگیرید نوزادان در عرض 15دقیقه شیشه شیر 
را تمام می کردند. در ادامه تحقیق سر شیشه را کمی 
گشاد کردند و مشخص شد نوزادان در همین زمان 
15دقیقه، نه تنها شیشه اول را تمام می کنند بلکه میل 
به نوشیدن شیشه دوم دارند. بعد سر شیشه را تنگ تر 
اتمام 15دقیقه نوزاد  از  کردند و مشخص شد بعد 
دیگر تمایلی به نوشیدن شیر ندارد، در صورتی که 

هنوز شیشه کامال تمام نشده بود. 

این موضوع در مورد افراد بالغ هم صادق است. نتیجه 
می گیریم اگر هر آنچه را می خواهید دم دست باشد 
و بشقاب خود را پر کنید و سر سفره بنشینید تمام 
مدت زمانی را که مغز برای خوردن در نظر گرفته 
است، مشغول خوردن خواهید بود و حجم باالیی از 
مواد غذایی را دریافت می کنید اما اگر وسایل مورد 
نظر دم دست نباشد و مرتبا از سر سفره برخیزید و 
وقت بیشتری را هدر دهید، حجم کمتری غذا را در 

این فرصت خواهید خورد. 
اضافه  زن وشوهرها  اگر  زن وشوهرها؛  مورد  در  اما 
وزن دارند، توصیه می کنم کمتر تلویزیون ببینند. ثابت 
شده با دیدن یک فیلم مهیج در مقایسه با زمانی که 
بیشتری  تنقالت  می بینیم  بر  فیلم حوصله سر  یک 
می خوریم. پس تا جای ممکن کمتر پای تلویزیون 
بنشینید و بیشتر فعالیت کنید. غذاهایی درست کنید 
که سالم تر و کم کالری ترند. خانم خانه باید غذاهای 
پرکلسترول، چرب و شیرین کمتری طبخ و از تهیه 
کیک های چرب و دسرهای نامناسب خودداری کند. 
به صبحانه بهای بیشتر بدهید و شب ها کمتر بخورید. 
محرک های غذایی در افزایش اشتها موثرند بنابراین 

سعی کنید به غذا رنگ و لعاب کمتری بدهید. 
اگر قصد رژیم گرفتن دارید حتما اصولی و همراه با 
ورزش رژیم بگیرد. داروهای الغری را توصیه نمی کنم 
چون از نظر روانی فرد فکر می کند این دارو بوده که 
به کاهش وزنش کمک کرده و با قطع مصرف دارو 
رژیم  خودسرانه  گشت.  خواهد  باز  شده  کم  وزن 
از آن نشوید و در  تا دچار عوارض ناشی  نگیرید 

دام رژیم های یویویی نیافتید. 
در کل، رژیمی سبک در کنار ورزش داشته باشید تا 
به تدریج وزن کم کنید. با هم همراه شوید تا هم 
وزن کم کنید و هم روابط زناشویی تان بهتر شود. 
فراموش نکنید که افراد چاق انتظارات بیشتری دارند 
و وقتی همسران با هم رژیم می گیرند انتظارات شان 
متعادل تر می شود و فرایند کاهش وزن بهتر و سریع تر 
پیش می رود. به عالوه، خود را سرزنش نکنید. به 
هم انرژی مثبت دهید و همراه هم باشید و از تکنیک های 
این  در  برای موفق شدن  تغذیه ای و روان شناختی 

زمینه استفاده کنید.

نگاه متخصص تغذیه



دین و سالمت

دگی
ی زن

وزه ها
آم

با نگاهی به آینده 
درست تربیت کنیم!

1( »باال رفتیم ماست بود، پایین اومدیم دوغ بود، 
قصه ما دروغ بود.« این جمله را روزهایی که 
والدین سرگرم دنیای فناوری نبودند و حال و 
حوصله قصه گویی برای بچه های خردسال شان را 
داستند، زیاد تکرار می کردند. به همین راحتی به 
بچه ها می گفتیم داستانی سر هم کرده ایم سراسر 

دروغ! هیچ مشکلی هم ندارد.
والدین مدرن امروز، دروغ آموزی را ممکن است 
متعددی  مثال های  از  باشند.  داشته  رفتارشان  در 
مثل »بگو من خانه نیستم« تا دروغ هایی که گاه 
و بی گاه در گفت وگوهای پشت تلفن به گوش 
بچه ها می رسد، بگذریم و برسیم به آموزش دروغ 
در دنیای دیجیتال؛ اینکه مادر یا پدر به جای فرزندش 
حضور در کالس می زند و فرزند نازنین سرخوش 
از دروغ والدین در رفتارشان، خواب  روزهای پر 

از موفقیت و کامیابی را می بیند.
هر دو نکته زجرآور است و تخریب کننده تربیت. 
وقتی دروغ به یک گفتار و رفتار عادی تبدیل شود و 
در روان فرزندان ما جا باز کند، چه امیدی به آینده 
این جامعه خواهیم داشت. در سخنی ارزشمند از 
امام حسن عسکری)ع( می خوانیم که همه بدی ها 

از دروغ آغاز می شود. 
جمع  خانه ای  در  بدی ها  »تمام  فرمودند:  ایشان 
شده که کلید ورود به این خانه، دروغ است.« در 
منع  دروغ هم  از شوخی  ما  اخالقی، حتی  نگاه 
شده ایم تا به گناه دروغ پردازی عادت نکنیم. گاهی 
فریب واژه هایی را می خوریم و مثال با گفتن اینکه 
خالی بندی کردم، به راحتی از یک دروغ می گذریم 
و گاهی با توجیه دروغ های خود و زدن برچسب 
دروغ مصلحتی، به خود اجازه بازگویی و دروغگویی 
می دهیم. زمانی که راه دروغ را بر خود ببندیم؛ 
یعنی راه خطا را بسته ایم زیرا اگر خطا به آسانی 
قابل انجام باشد و بعد با یک دروغ وارونه سازی 
شود، عمال رنجی از آن خطا و زشتی کار خود 

احساس نکرده ایم.
بخش دیگر دروغ می تواند در وعده هایی باشد که 
به فرزندان می دهیم و عمل نمی کنیم. با این کار، 
اعتماد فرزندان را نسبت به دیگران سلب کرده ایم، 
بدقولی را به نمایشی طبیعی تبدیل کرده و غمی را 
در وجود آنها کاشته ایم. همه این موارد متاسفانه 
در اکنون و آینده تربیت فرزندان ما نقش منفی 
خواهد داشت و از آنها شخصیت هایی توجیه کننده 

و ضعیف خواهد ساخت.

2( »فرزندم عصبانی است. مرا می زند. پدرش 
به این کار فرزندم می خندد ولی من هم ناراحتم 
که حرمت مادری ام حفظ نشده و هم نگرانم که 

آینده این فرزندم چه خواهد شد؟«
این ماجرا ممکن است در زندگی امروز که فرزندانی 
پرتنش برخاسته از نسل فناوری در خانه پرورش 
می دهیم، بارها اتفاق بیفتد. والدین معموال از کنار 
رفتارهای این گونه ای به راحتی عبور می کنند و آن 
را به پای بچگی فرزندان می گذارند و امید روزهایی 
پر از احترام را در سال های بعد دارند، در حالی که 
ماجرا چیز دیگری است. فرزندانی که جسارت به 
پدر و مادر را در خردسالی و کودکی عادی سازی 
کنند، در معرض خطرهای رفتاری بزرگ تری مثل 
طغیان علیه والدین و چارچوب های خانوادگی قرار 
دارند. روان شناسان تاکید دارند به هیچ عنوان اجازه 
جسارت بدنی را به کودک خود ندهید. اگر دستش 
را بر زدن شما بلند کرد، حتما دستش را بگیرید 
و مانعش شوید. اگر چنین اشتباهی کرد، به هیچ 
وجه با یک عذرخواهی ساده از ماجرا نگذرید چون 
کودکی که با پیامد رفتار نادرستش روبرو نشود، 
آن را تکرار خواهد کرد. به همین دلیل، تلخی بعد 
از رفتار مانند بی توجهی برنامه ریزی شده نسبت به 
کودک پرخاشگر از طرف والدی که این رفتار با او 
شده یا تعیین جریمه و محرومیت مشخص برای 
تا کنترل فرزندان بر  چنین رفتارهایی الزم است 

خود افزایش یابد. 
می فرمایند:  این باره  در  عسکری)ع(  حسن  امام 
»جسارت فرزندان بر والدین در خردسالی، سبب 
طغیان آنها در بزرگسالی و به دنبال آن قرار گرفتن 

در قلمرو نارضایتی والدین شان می  شود.« 
پیام روایت این است که روش هایی برگزینیم تا 

از بروز و تکرار چنین مسائلی پیشگیری کنیم. 
یادمان باشد جسارت تنها به درگیری فیزیکی نیست، 
گاهی زبان، شالقی تندتر و زننده تر دارد و گاهی 
برخی رفتارهای فرزندان ما مثل بی اعتنایی هایی 
تلخکامی  می کنند،  ما  نثار  بی احترامی  از سر  که 
بیشتری برای ما خواهد داشت. نیز یادمان باشد 
که خودمان دروازه جسارت را نگشاییم. مراقب 
حرف ها و رفتارهای خود نسبت به فرزندان مان 
درستکار،  سالم،  شخصیت های  آنها  از  و  باشیم 

مفید و با رفتارهای شایسته بسازیم.

اشاره: همه ما دوره های گوناگونی را سپری می کنیم. 
در دوره ای ضعیف و ناتوانیم، پاره ای از زمان را در اوج 
به سر می بریم و در دوره ای دیگر، همچون هواپیمایی 
روی باند زندگی فرود می آییم. برخی از این تغییرات 
همپای دوره های سنی ماست و امری کامال طبیعی است 
اما تغییراتی هم هستند که برخاسته از شرایط زندگی، 
خانواده ای که در آن رشد کرده ایم، تالش هایی که برای 
ارتقای خود داشته ایم و مسائلی مانند آن است. با نگاهی 
به اطرافمان، افراد گوناگونی را در این زمینه می بینیم؛ 
کسانی که همیشه خوب و رو به رشد بوده اند؛ گروهی 
که هیچ گاه به بهتر شدن فکر نکرده اند یا سختی های 
پیشرفت را به جان نخریده اند و کسانی که دیروز، امروز 
و فردایشان، یکنواخت نبوده است. دیروزی سراسر تلخی 
و شکست و امروزی سرشار از موفقیت یا موقعیتی کامال 
عکس داشته اند: روزگاری در اوج بوده اند و امروز به 
دلیل بلند پروازی های بی حساب یا چپ کردن در جاده 
زندگی، مانند شیری در قفس آهنین گرفتار آمده اند. این 

نوشته را با داستانکی تأمل برانگیز آغاز می کنیم.

دانه 
دانه خیلي کوچک بود و ناراحت. دلش می خواست به 
چشم بیاید اما نمی دانست چگونه. گاهی سوار باد می شد، 
گاهی هم خودش را روی برگ هاي گیاهان می انداخت اما 
هیچ کس به جز پرنده هایي که قصد خوردنش را داشتند 
به او توجه نمی کرد. دانه از این زندگي، از این همه گم 
بودن و کوچکی خسته بود. یک روز رو به خدا کرد 
و گفت: »من به چشم هیچ کس نمي آیم، اي کاش مرا 

کمی بزرگ تر مي آفریدي.«
درخت بلند باغ که صدایش را مي شنید به او رو کرد 
و گفت: »دوست من! تو بزرگی، بزرگ تر از آنچه فکر 
می کنی اما حیف! تو هیچ وقت به خودت فرصت بزرگ 
شدن نداده ای. به من اعتماد کن و خودت را از چشم ها 
پنهان کن تا دیده شوی.« دانه کوچک معنی حرف های 
درخت را نفهمید اما از روي ناچاري و خستگي به زیر 
خاک رفت و خودش را پنهان کرد. سالیاني دراز گذشت، 
دیگر از دانه  کوچک خبري نبود. او حاال سپیداری بلند و 
باشکوه بود که هیچ کس نمي توانست نادیده اش بگیرد. 

یک قانون ثابت
شنیده ایم که هر چه کشت کنیم، همان را درو خواهیم کرد. 
اتفاقات دیروز، امروز و فردای ما، محصوالتی از مزرعه 
زندگی ما هستند که خودمان آن را آباد یا ویران کرده ایم. 
آنچه مهم است، پذیرش این جمله است؛ همیشه راهی 
برای بهتر بودن هست. ممکن است طعم تلخ زمین خوردن 
را تجربه کرده  باشیم، ممکن است روزهای خوش زندگی 
را مانند پتکی بر سر خود بکوبیم و با سرزنش از دست  
دادن آن، روز به روز شرایط بدتری پیدا کنیم و ممکن 
است دیروز را یک خاطره پر از عبرت ببینیم و امروز 
را دریابیم تا فردایی نو بسازیم. همه اینها شدنی هستند. 

اگر باغبان خوبی برای مزرعه فعلی باشیم، آستین باال 
می زنیم و با هرس کردن علف های هرز زندگی، دانه های 
کوچک به جا مانده را به درختانی تنومند تبدیل می کنیم. 

تا فرصت هست، کاری باید کرد.

فرصت ها و فراست ها
یکی از معانی هوشمندی، استفاده از موقعیت ها و سازگار 
شدن با شرایط است. ما نگاه های متفاوتی به فرصت ها 
داریم. برخی نگاه شان فقط به گذشته خیره شده و حاضر 
نیستند از آن جدا شوند. عده ای دیگر نگران فردایی 
هستند که هنوز نیامده و در این میان گروهی فقط برای 
امروز و اکنون زندگی می کنند. هر کدام از این نگاه ها 
می تواند در سرنوشت و روحیات ما تاثیرات گوناگونی 
داشته باشد. حسرت مال کسانی است که از دیروزشان 
بهره خوبی نبرده اند. اضطراب محصول کسانی است که 
فقط و بدون برنامه در اندیشه فردا هستند و تالش از آن 
کسانی خواهد بود،  که در زمان حال زندگی می کنند و 
تالش می کنند از فرصت موجود بیشترین بهره و لذت را 

ببرند. با این حال نگاه به گذشته اگر به دلیل عبرت  آموزی 
باشد، می تواند بسیار سودمند واقع شود. نگاه به آینده هم 
به قصد برنامه ریزی درست و صحیح، کاری پسندیده 
است. مدیریت زمان حال هم مهارتی است که در نوع 

خود نیازمند آگاهی و توانایی است. 
نگاه به آینده، یعنی نگاه به روشنایی؛ نگاهی که در آن 

»امید«، »حرکت« و »تالش« نهفته است.
آینده نگری، در فرهنگ دینی، ویژگی مثبت معرفی شده 
و پیشوایان دین، هماره افراد را به توجه نسبت به آینده و 
گنجاندن آن در برنامه های زندگی خود، تشویق کرده  اند. 
همچنین در ادبیات دینی، آینده نگری از نشانه های ایمان، 
خرد و اراده شمرده شده و تاکید فراوانی بر آن شده است.
در علم روان شناسی نیز، آینده نگری مانند نسیم حرکت  
بخشی است که افراد را به تکاپو وا می دارد و روح تالش 

را در آنها زنده می کند.

آثار آینده نگرى 
الف(درستانديشى: یکی از نتایج سودمند توجه به 
آینده، درست  اندیشی و تشخیص درست راه و مسائل 
است. شخص آینده نگر، چون فراسوی امروز را به نظاره 
می نشیند، می تواند با ژرف نگری، از زوایای گوناگون یک 
پدیده، آگاهی یافته، درباره آن با دقت بیشتری رفتار کند. 
امام صادق)ع( در این باره می فرماید: »عاقبت اندیشی و 
توجه به پایان کارها، به عقل، یاری می رساند و به تشخیص 
درست امور، کمک می کند.« وقتی به فردایی می اندیشیم 
که می تواند با تالش ما، بهتر از امروز و حتی گذشته 

باشد، گام اول را برای تحول برداشته ایم.
ب(آمادگىرويارويىبامشكالت: آینده نگری و توجه به 
آنچه در آینده، احتمال وقوع آن می رود، موجب خواهد 

شد انسان، خود را برای روبرو شدن با دشواری های 
پیش رو، آماده کند. در مقابل، شخصی که هیچ گونه 
اهمیتی برای آینده قائل نیست یا بدون توجه به آن، گام 
برمی دارد، هنگام پدید آمدن برخی مشکالت، قافیه را 
باخته، دچار نابسامانی های فراوانی خواهد شد. در یکی 
از سخنان امام علی)ع( - که به عنوان نمونه ای از توجه 
به آینده ذکر شده - می خوانیم: »انسانی که در تمام 
شرایط زندگی، میانه  روی را ترک نکند و با توجه به 
آینده، از امکانات موجود به صورت متعادل بهره مند 
شود، خود را برای روزهای دشوار، آماده ساخته است«. 
امروز فرصت هایی اطراف ماست که شاید به خوبی 
روزهای اوج ما نباشند اما حداقل هایی هستند که ما را به 
اهداف مان نزدیک می کنند. بهره وری مناسب و معتدل از 
این امکانات موجود، مقدمه ای برای موفقیت در روزهای 

رهایی و تعالی است.
ج(پيشروىبهسوىهدف: انسان های آینده نگر، همواره 
در بزرگراه زندگی، به  سوی اهداف و برنامه هایی که 
پیشاپیش مشخص کرده  اند، حرکت می کنند؛ چنین افرادی، 
مانند کوه استواری اند که هیچ توفانی را یارای جابجا 
کردن آن نیست، برخالف انسان هایی که فقط و فقط به 
امروز خود می نگرند و برای فردای خود، هیچ برنامه ای 
ندارند، که احتمال لغزش و دورماندن از مسیر اصلی، 
برای این گروه، احتمال بیهوده ای نیست. بارها دیده ایم 
که در آسمان، تنها چیزهای سبک و بی ارزش و بدون 
هدف  اند که توسط کوچک ترین وزش، به هر جایی 
منتقل می شوند و بر بام هر خانه ای، لحظه ای می نشینند 
و دوباره سرگردانی! وقتی هدف مهمی را دنبال می کنیم، 
دیگر مهم نیست در چه شرایطی باشیم. در هر وضعیتی 

می توان قدمی برای رسیدن به هدف برداشت.
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یکی از معانی هوشمندی، استفاده از موقعیت ها 
و سازگار شدن با شرایط است. ما نگاه های 

متفاوتی به فرصت ها داریم. برخی نگاه شان 
فقط به گذشته خیره شده و حاضر نیستند از 

آن جدا شوند. عده ای دیگر نگران فردایی 
هستند که هنوز نیامده و در این میان گروهی 

فقط برای امروز و اکنون زندگی می کنند. هر 
کدام از این نگاه ها می تواند در سرنوشت و 

روحیات ما تاثیرات گوناگونی داشته باشد

حقه های شیطان
وقتی نام شیطان را می بریم، بعضی ها آن را در کتاب های 
دینی خودشان جستجو می کنند. نه، نیاز نیست راه دوری 
بروید. یک لحظه تمرکز کنید. پیشنهادهایی که امروز وارد 
سیستم پیغام گیر شما یعنی دل و ذهن تان شده است را یک 
بار دیگر مرور کنید: »نمی خواد بری مسجد، هوا گرمه«، 
»مگه هر چی بابا و مامان گفتند باید گوش کنی«، »یک نگاه 
که به جایی بر نمی خوره«، »اگه همین جوری سخت گیری 
کنی، به زودی همه دوستانت رو از دست می دی، یک کم 
مثل اونا باش«، »حال داداشت رو بگیر، خیلی روش زیاد 
شده«. این پیام ها برای شما آشناست؟ این ها همان نقل و 
نبات های سمی شیطانند که به ظاهر خیرخواهانه است، 
ولی با پذیرفتن آنها، دردسرهای زیادی شروع می شوند. 
کمی فکر کنید. اگر به هر کدام از این سیگنال های مخفی، 
جواب مثبت می دادید، االن چه کارنامه ای داشتید؟ از این 
حرف ها قبال هم زده. به گزارش قرآن در این باره گوش 
یْطاُن قاَل یا آَدُم َهْل أَُدلَُّک َعلی   کنید: »َفَوْسَوَس إِلَیْهِ الشَّ
َشَجَرةِ الُْخْلِد َو ُمْلٍک ال یَبْلی؛ شیطان او را وسوسه کرد 
و گفت: ای آدم آیا تو را به لباس جاودانگی و سلطنتی 

که کهنه نمی شود راهبری بکنم؟!«.  

باتمامقوابهپيش!
شیطان، وسیله ای برای امتحان ماست. زمانی که شما از 
آمادگی خودتان برای امتحان خاطر جمع باشید، می گویید: 
از هر جای کتاب که خواستی، بپرس. هر چند تا سوال 

که دلت می خواهد، داشته باش.
زمانی که شیطان قدبازی در آورد و تصمیم گرفت 
از  از مسیر خارج کند، خداوند هم  را  بندگان خدا 
بندگان خوبش خاطر جمع بود و به او گفت: »با آواز 
خود هر چه توانستی از ایشان بفریبی بفریب و از مدارج 

کمال پایین بیاور و تا آنجا که می توانی لشگر سوار و 
پیاده ات را بر سرشان بتازان و احاطه شان کن و در اموال 
و اوالدشان شرکت کن و وعده های دروغیشان بده، آری 
شیطان چیزی جز دروغ و فریب وعده شان نمی دهد«.  
این آیه، پیام دیگری هم دارد. مراقب باش؛ زیرا شیطان 
ممکن است در خصوصی ترین بخش زندگی ات و با 
جذاب ترین روش ها به سراغ تو بیاید. گاهی دوستت 
پیشنهاد گوش دادن به یک موسیقی آنچنانی را می دهد، 
ممکن است بسته اهدایی شیطان باشد که قرار است 
با آواز خود ما را فریب دهد، یا با وعده هایی روبرو 
می شوی، که ممکن است نهایت آن دوستی با شیطان 

و دوری از خدا و خوبی باشد.

وعدههاىهولناک
شیطان مهارت دیگری هم دارد؛ گاهی ته دل ما را 
خالی می کند تا ما را از تصمیم های درستی که گرفته ایم، 
منصرف کند. زمانی که دست به جیب می بری تا به 
نیازمندی کمک کنی، سیگنال می رسد که بابا بذار توی 
جیبت، خودت به آن نیاز داری. یا آن وقت که تصمیم 
کنی،  منصرف  بد،  کار  از یک  را  می گیری دوستت 
پیامک می دهد که ولش کن، ممکن است از دست 
تو ناراحت شود. خداوند شیطان را این گونه معرفی 
 ُ یْطاُن یَعُِدُکُم الَْفْقَر َو یَْأُمُرُکْم بِالَْفْحشاءِ َو اللَّ می کند: الشَّ
ُ واِسٌع َعلیٌم؛ شیطان به  یَعُِدُکْم َمْغفَِرًة مِنُْه َو َفْضاًل َو اللَّ
شما وعده تنگدستی می دهد و به بدکاری وا می دارد، 
و خدا از جانب خود آمرزش و فزونی به شما وعده 
می دهد، که خدا وسعت بخش و دانا است«.   هدف 
او ترساندن و دور کردن است. یادت باشد که :»إِنَّما 
ُف أَْولِیاَءُه َفال تَخاُفوُهْم َو خاُفوِن  یْطاُن یَُخوِّ ذلُِکُم الشَّ
إِْن ُکنْتُْم ُمْؤمِنیَن؛ این سخنان شیطان است که به وسیله 
آن دوستانش را می ترساند. شما مسلمانان از آن بیم و 
اندیشه نکنید و از من بترسید اگر اهل ایمان هستید«.  

چکبىمحل
بعضی ها بدون آنکه پول در حسابشان باشد، چک می کشند 
و طرف مقابل خود را دلخوش به یک معامله می کنند. زمان 
دریافت مبلغ چک که می رسد، تازه حساب دست طرف 
می آید که یک کاله گشاد سرش رفته است. شیطان هم در 
کشیدن چک بی محل برای ما، استاد است. جوری وانمود 
می کند که انگار همه کاری از دستش برمی آید و می تواند تمام 
مشکالت ما را حل کند، ولی همین که ما را راه انداخت و 
افتادیم تو مسیر خالف، یک گوشه ای می نشیند و به انتخاب 
ما می خندد.  وعده های شیطان، چک های بی محل اند: »یَعُِدُهْم 
یْطاُن إاِلَّ ُغُروراً؛ وعده شان می دهد،  َو یَُمنِّیهِْم َو ما یَعُِدُهُم الشَّ
آرزومندشان می کند، و جز فریب به ایشان وعده نمی دهد«.   
به مثال دیگر خدا در این زمینه گوش دهید: »درست مثل 
شیطان که به انسان گفت: کافر شو و چون کافر شد، گفت: 
من از تو بیزارم من از خدا می ترسم که رب العالمین است«.  

ويترينسازى
بعضی ها ماشین اوراق و خراب را چنان آب و رنگی می زنند 
که شما دلتان می خواهد مال خودتان باشد. وقتی می خرید، 
روز اول که گذشت، از روزهای بعد باید دنبال چند نفر 
بگردید تا این ابوقراضه را هل بدهند که روشن شود. زمانی 

هم از کنار فروشگاه ها رد می شوید، چنان آب و تابی به 
ویترین های مغازه ها می دهند که جذب بشوید و بعد شلوار، 
پیراهن، تی شرت و تمام چیزهای مورد عالقه شما را با 
قیمت های آنچنانی به شما بفروشند. اول خوشحالید که 
به یک مغازه باکالس و شیک وارد شدید ولی زمانی که 
متوجه می شوید دو برابر قیمت پول داده اید و لباس بدی را 
خریدید، از خشم به خودتان بد و بی راه می گویید. ممکن 
است فروشنده سودجویی که شما را با ویترین زیبایش 
جذب کرده، چنان از شما یا جنسش تعریف کند که هنوز 
هم باور نکنید سرتان کاله رفته است. تخصص شیطان هم 
یه چیزی توی این فازهاست. کارهای بد ما را با توجیهی 

که به ما یاد می دهد، زیبا جلوه می دهد.  

درگوشى
یکی از حقه های شیطان، استفاده از تکنیک درگوشی است. 
زمانی که چند نفر با هم درگوشی صحبت می کنند، خود 
این می تواند ما یک تفرقه و اختالف شود. نمونه ای از آن 
در قرآن آمده است. خداوند می فرماید: »نجوا و درگوشی 
صحبت کردن، تنها و تنها از ناحیه شیطان است تا کسانی 
که ایمان آورده اند اندوهگین شوند ولی هیچ ضرری به 
ایشان نمی زند مگر به اذن خدا و مؤمنین باید بر خدا توکل 
کنند«.  منظور از نجوایی که در این آیه از آن یاد شده، 
این است که آن روز در بین منافقین و بیماردالن جریان 
داشته؛ نجوایی که از ناحیه شیطان بود. شیطان این عمل 
را در دل هایشان جلوه داده بود و تشویق شان کرده بود که 
با یکدیگر نجوا کنند تا مسلمانان را اندوهگین و پریشان 
خاطر کنند، تا خیال کنند می خواهد بالیی بر سرشان بیاید. 
خداوند مؤمنین را دلگرم و خاطر جمع کرد که این توطئه ها 
نمی تواند به شما گزندی برساند، مگر به اذن خدا، چون 
زمام امور همه به دست خدا است، پس بر خدا توکل کنید، 
و از ضرر نجوای منافقین اندوهگین نشوید که هر کس بر 

او توکل کند خدا برایش کافی است .

پیشنهادهای آسمانی

 ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر مرکز مشاوره مأوا

 دیروز تاریخ است، فردا راز است و امروز هدیه

آثار آینده نگری )بخش اول(

در شبکه های 

اجتماعی، میزبان مخاطبان 

گرامی دین و سالمت هستیم.

https://instagram. اینستاگرام

com/hamrahane_nojavan

https://eitaa.com/ ایتا

eakhavi
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 يكتا فراهاني

زندگي  در  موارد  بعضي 
گريزناپذير هستند. دوري، 
فقدان و مرگ عزيزان هم يكي 
از سخت ترين موضوعاتي 
است كه به ويژه اين روزها كه شاهد افزايش 
مرگ ومير مبتاليان به كرونا هستيم بيشتر به چشم 
مي خورد. البته حوادث ديگري مانند تصادفات 
جاده اي يا ابتال به بعضي بيماري ها هم مي تواند 
منجر به مرگ هاي ناگهاني شود. تجربه چنين 
حوادثي براي كودكان بسيار سخت است و با 
توجه به اينكه گاهي آنها نمي توانند به راحتي 
احساس خود را از مواجهه با چنين اتفاقات 
تلخي بيان كنند، بايد براي كمك كردن به 
آنها عالوه بر شناخت بيشتر از آنچه احساس 

مي كنند همراهي شان كرد.
نبود و دوري از عزيزان به هر روي سخت و 
ناراحت كننده است اما آمادگي پيدا كردن براي 
مواجهه با آن خصوصا براي بچه ها تنها كاري 
است كه از دست ما برمي آيد. ضمن اينكه بايد 
امكانات و اطالعاتي حاصل كنيم كه بتوانيم 
در تمام مراحل جدايي كنار كودكان باشيم 
چون شايد به نظر برسد آنها ساكت هستند و 
چيزي نمي گويند ولي اتفاقات ناگوار تاثيرات 
زيادي بر آنها خواهد گذاشت، تاثيراتي كه 
گاهی در آينده هم مشكل آفرين خواهد بود و 
به سختي مي توان آنها را جبران كرد. چگونه 
مي توانيم در اين شرايط همراهان خوبي براي 
كودكان باشيم؟ در اين باره با دكتر فريبا عربگل، 
فوق تخصص روان پزشكي كودك و نوجوان 
و عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشكی 

شهيد بهشتی گفت وگو كرده ايم.

: خانم دكتر! عزاداری برای از دست 
دادن عزيزان و مراحل سوگ به طور كلی  

چگونه است؟
وقتی عزیزی را از دست می دهیم احساسی به 
نام »سوگ« را تجربه می کنیم که با تغییراتی در 
حوزه رفتار، احساس، افکار و همچنین حاالت 
فیزیولوژیک ما همراه است. احساس غم و 
اندوه داریم، عصبانی هستیم، می ترسیم که سایر 
بازماندگان مان را نیز از دست بدهیم، حال و 
حوصله کار کردن و انجام امور معمول خود 
را نداریم، خواب و خوراک ما تغییر می کند و 
به دنبال آن شرایط جسمانی مان هم تحت الشعاع 
قرار می گیرد. احساس خستگی ذهنی و جسمی 
باعث می شود رفتار ما هم تا حدود زیادی تغییر 
کند. این واکنش و احساس سوگ مراحلی دارد؛ 
یعنی وقتی با فقدانی مواجه می شویم، از چند 
مرحله عبور می کنیم. طی هر مرحله و ماندن 

در آن به عوامل مختلفی بستگی دارد. 
ابتدا وارد مرحله شوک و انکار می شویم؛ یعني 
نمی توانیم باور کنیم چنین اتفاقي افتاده و دچار بهت 
و ناباوری می شویم اما پس از مدتی وارد مرحله 
خشم و عصبانیت می شویم، خودمان را مستحق 
تحمل چنین دردی نمی دانیم و می خواهیم بدانیم 
چرا چنین مشکلی برای ما اتفاق افتاده است. این 
خشم هم می تواند شامل خشم نسبت به خودمان، 
اطرافیان، پزشک معالج و حتی شخص متوفی 

باشد که چرا ما را تنها گذاشته است. 
بعد از خشم، احساس غم و اندوه و افسردگی 

را تجربه می کنیم، به حدی که این غم و اندوه 
ممکن است مانع انجام کارهای روزمره ما شود. 
در مرحله آخر به مرحله »پذیرش« مي رسیم و 

به تدریج به زندگی عادي برمی گردیم.

: آيا مراحل سوگ كودكان هم مانند 
بزرگساالن است؟

بله، مراحل سوگ بچه ها هم مانند بزرگساالن 
است و تنها تفاوتش این است که کودکان 
توانایی کالمی محدودی برای بیان احساسات 
و افکار خود دارند و همین موضوع باعث 
می شود نتوانیم به خوبی متوجه احساس و 
عواطف واقعی آنها شویم. به همین دلیل باید 
از طریق رفتار آنها متوجه شویم چه مشکلی 
از سوگ هستند.  دارند و در چه مرحله ای 
تا چه حد  نشان می دهد  آنها  رفتار  درواقع 
عصبانی، ناراحت و آسیب پذیر هستند، مثال 
به راحتی گریه می کنند، ناراحت و غمگین 
می شوند و وابستگی و چسبندگی زیادی به 
بازماندگان پیدا می کنند. همچنین پسرفتی در 
ممکن  پسرفت  این  که  دارند  رفتارهایشان 
است در حوزه کالمی باشد و کودک مانند 
قبل خوب و درست صحبت نکند، یا دچار 
شب ادراری شود یا رفتارهای بچگانه از خود 
نشان دهد، عملکرد تحصیلی کودک افت پیدا 
می کند و نمی تواند مانند قبل تکالیفش را انجام 
دهد، تمایل او به بازی ها و فعالیت های مورد 
عالقه ا ش کم می شود و مشکالتی در خواب 
و اشتهایش ایجاد می شود. اینها نشان دهنده 
ناراحتی هاي  آن  که علت  مشکالتی هستند 
باید  مواقع  این  در  است.  سوگ  از  ناشي 
مراقب تغییرات رفتاری کودک باشیم و در 
تا  نگذاریم و  تنها  را  او  این شرایط سخت 
حد امکان همراهی اش کنیم. بهترین کار هم 
درک شرایط جدیدي است که کودک با آن 

مواجه شده است. 

: انجام مراسم سوگواری عزيزان و 
شركت در آنها تا چه حد در روحيه بازماندگان 
موثر است و در دروان كرونا كه چنين امكانی 
وجود ندارد چطور می توان آن را جبران كرد؟

شرکت در مراسم سوگواری فرصتی است تا 
افراد با عزیز ازدست رفته خداحافظی کنند و 
با انجام هر کدام از این مراسم و مناسک هم 
به تدریج به مرحله پذیرش نزدیک شوند اما در 
شرایط بحران کرونا که امکان برگزاری مراسم 
وجود ندارد، این اتفاق نمی افتد و افراد سوگوار 
خیلی تنها می مانند. این تنها ماندن باعث می شود 
مشکالت بیشتر و سوگ فرد پیچیده شود چون 
همدلی کمتری را از جانب دیگران تجربه می کند.

 در واقع برگزاری مراسم، فرصتی است برای 
ارتباط با سایرین و نشان دادن و ابراز احساسات 
و عواطف که باعث تسکین آالم فرد سوگوار 
می شود. برای بچه ها هم به همین صورت است. 
به همین دلیل وجود یک فرد بزرگسال حمایتگر 
همراه کودک سوگوار می تواند به او کمک کند 
تا مراحل سوگ را راحت تر سپری کند. هیچ گاه 
نباید به بچه ها در مورد مرگ عزیزان دروغ گفت. 
آنها باید در جریان موضوع قرار بگیرند. البته 
باید با زبانی ساده و قابل فهم برای آنها توضیح 
داد. همچنین شرکت در مراسم، به بچه ها کمک 
می کند که بهتر بتوانند با سوگ خود کنار بیایند.

: در دروان كرونا كه امكان مراسم 
سوگواری وجود ندارد چطور می توان مراحل 

سوگ را طی كرد؟
در این دوران که امکان برگزاری مراسم وجود 
ندارد باید از جایگزین های مجازی استفاده کرد، 
مثال از طریق فضای مجازی و گروه های مختلف 
می توان همیشه یاد عزیز ازدست رفته را زنده نگه 
داشت یا با ساختن کلیپ و فیلمی از زندگی فردی 
که دیگر بین ما نیست، می توان احساسات خود را 
با دیگران مشارکت داد. همچنین می توان ترتیبی 

داد که بچه ها کنار بزرگ ترها در انجام کارهای 
مربوط به سوگواری مشارکت داشته باشند و به 
آنها کمک کنند. به این ترتیب احساس بهتري 
خواهند داشت و فکر مي کنند مي توانند کاري 

براي عزیز ازدست رفته شان انجام دهند. 

: در سوگواری كودكان به چه نكاتی 
بايد توجه داشت تا آنها بتوانند راحت تر اين 

دوران را پشت سر بگذارند؟ 
توجه به این نکته بسیار مهم است که در تمام 
مراحل سوگواری کودکان، فرد بزرگسالی باید  
کنارشان باشد. ضمن اینکه باید نزدیک ترین 
فردی که خود کودک هم حس خوبی از بودن کنار 
آن شخص داشته باشد مسوولیت نگهداري اش 
را برعهده بگیرد، مثال اگر کودکی پدرش را 
مسوولیت  باید  مادرش  حتما  داده  دست  از 
نگهداری از او را برعهده بگیرد. اگر هیچ کدام 
از والدین نباشند باید ببینیم خود کودک با چه 
کسي بهتر مي تواند ارتباط برقرار کند؛ یعني 

خواست کودک در این زمینه بسیار مهم است. 
در حال حاضر و با توجه به دوران شیوع بیماري 
کرونا و مشکالت دیگر ممکن است کودک ناچار 
به تحمل فقدان هاي متعدد باشد، مثال عالوه بر 
از دست دادن یکي از اعضاي خانواده، پدر هم 
شغل خود را از دست بدهد یا مجبور به عوض 
شدن خانه یا مدرسه شوند، ارتباط کودک با 
دوستان و همکالسی هایش قطع شده باشد، سایر 
اعضای خانواده بیمار یا بستری باشند و... یکي از 
کارهایي که مي توانیم در این مواقع براي کودک 
انجام دهیم این است که تا حد امکان فقدان های 
دیگر را کنترل کنیم، مثال تعویض خانه ای که 
کودک در آن خاطرات زیبایی دارد، بالفاصله 
پس از مرگ یکی از عزیزان کار درستی نیست 
و کودک را یکباره با حجم عظیمي از تغییرات 

ناخوشایند مواجه می کند.
 در نظر داشته باشیم که معموال بعد از فقدان عزیزي 
در خانواده، اختالفاتي بین خانواده پدری و مادری 
روی موضوعاتی مانند ارث و میراث و سایر مسائل 
درمی گیرد. در این شرایط نباید بگذاریم بچه ها 
از این اختالفات و مشکالت متاثر شوند، مثال 
گاهی مشکالت بین دو خانواده باعث می شود 
کودک از دیدار سایر اعضاي خانواده محروم 
شود و این دقیقا مقوله فقدان هاي متعدد است. 

: با توجه به اينكه كودكان توانايی های 
شناختی الزم را ندارند، چطور بايد به آنها 
كمك كنيم تا بتوانند احساسات ناخوشايند 

خود را مديريت كنند؟ 

نخست باید اجازه دهیم سوگ مراحل خود را 
طي کند و نباید براي گذر از این دوران عجله 
داشته باشیم. باید بتوانیم واکنش هاي کودک را 
بپذیریم و قضاوت نکنیم که مثال چرا نمي تواند 
خوب درس بخواند، چرا بازي نمی کند، چرا 
عصبانی است و... در تمام مراحل سوگواري 
کودکان نباید تنها بمانند. اگر الزم است و امکان 
رفتن به مزار متوفي هست و این کار حس 
بهتري به کودک مي دهد، بهتر است اطرافیان او 
را همراهي کنند تا احساس تنهایي و رهاشدگي 
نداشته باشد ولي در حال حاضر که به دلیل 
شیوع بیماري کرونا کمتر چنین امکاني وجود 
دارد مي توان در خانه هم با روشن کردن شمع 
به یاد عزیز ازدست رفته، تماشاي عکس هایش، 
تهیه کلیپی از عکس و فیلم های او، نوشتن شعر 
یا نامه ای برای او و... راهی برای ابراز و بیان 

احساسات پیدا کرد. 

: براي بهتر همراهي كردن كودكان 
بايد  نكاتي  چه  به  سختي ها  تجربه  هنگام 

توجه داشت؟
براي همراهي بهتر کودکان نمي توان دنبال یک راه 
خاص بود، بلکه مجموعه اي از شرایط باید فراهم 
باشد تا بتوان همراهي خوبي با آنها داشت، مثال 
براي توضیح و آگاهي دادن در باره موضوع فقدان و 
مرگ باید با توجه به سن و سال و درک کودک و 
در نظر گرفتن شرایط او، موضوع را برایش توضیح 
داد. البته شخصي هم که به کودک خبر مي دهد و 
زماني را که براي این کار در نظر مي گیرد بسیار 
مهم است. مقدمه چیني براي دادن اخبار ناگوار 
به کودکان هم مهم است، مثال مي توان گفت که 
قرار است درباره موضوع مهمي با آنها صحبت 
کنیم. یادتان باشد واقعیت را آن گونه که هست 
براي کودک توضیح دهید، نه بیش از چیزي که 
وجود دارد یا غلوآمیز و غیرواقعي. به همین دلیل 
باید از قبل براي این کار آمادگي الزم را داشت.

فراموش نکنیم اگر بعضي کودکان نتوانند مراحل 
سوگ را طي کنند و در مراحل اولیه سوگ 
در  مثال  نرسند،  پذیرش  مرحله  به  و  بمانند 
مرحله انکار یا خشم و عصبانیت بمانند باید 
به جستجوی علت باشیم و اگر الزم باشد حتما 
و  متخصصان  توصیه های  و  راهنمایی ها  از 

کارشناسان استفاده کنیم.  

مواجهه كودكان در برابر سوگ و فقدان عزیزان

به بچه ها در مورد مرگ عزیزان شان دروغ نگویید! 
 شرکت در مراسم سوگواری فرصتی 

است تا افراد با عزیز ازدست رفته 
خداحافظی کنند و با انجام هر کدام 

از این مراسم و مناسک هم به تدریج 
به مرحله پذیرش نزدیک شوند اما 

در شرایط بحران کرونا که امکان 
برگزاری مراسم وجود ندارد این اتفاق 

نمی افتد و افراد سوگوار خیلی تنها 
می مانند. این تنها ماندن باعث می شود 

مشکالت بیشتر و سوگ فرد پیچیده 
شود چون همدلی کمتری از جانب 

دیگران دریافت می کند

چطور مي توان كودك را متوجه واقعيات تلخ زندگي كرد؟
مهم ترین موضوع در این خصوص این است که نباید کودکان را دور از واقعیت نگه داشت، نباید به آنها دروغ گفت که عزیز ازدست رفته به 
زودي برمي گردد، نباید وسایل متوفی را پنهان کرد تا کودک زودتر او را فراموش کند. در واقع نه قرار است وسایل را یکباره از نظر کودکان 
دور کرد و نه آنها را ملزم کرد که همیشه از آن وسایل نگهداری کنند. نگهداري از وسایل هم به عنوان یادگاري از فرد فوت شده باید با عالقه 
و خواست خود کودک باشد. درواقع قرار نیست کودکان با مرگ عزیزي، او را فراموش کنند، بلکه باید بتوانند به تدریج با مفهوم واقعي مرگ و 
فقدان آشنا شوند و آن را بپذیرند. یکي از مشکالت کودکان هنگام از دست دادن عزیزان، ترس از دست دادن سایر افراد است. به همین دلیل 
باید با همدلي، همراهي و اطمینان بخشی به آنها کمک کنیم تا ترس هایشان کمتر شود. گریه کردن و بیان ناراحتي در سوگ عزیزان مشکلي ندارد 
و اتفاقا مانع انکار مي شود چون اگر ما این گونه رفتار کنیم کودکان هم در تبعیت از ما واقعیت را انکار مي کنند. بي تابي زیاد بزرگ تر ها هم نباید به 
گونه اي باشد که بچه ها را بیشتر مضطرب و نگران کند اما به کودک هم نگوییم اگر گریه کند روح آن عزیز ازدست رفته ناراحت مي شود. توجه 
داشته باشیم بیان احساسات و عواطف به وسیله گریه کردن موضوعي طبیعي است و اگر در حد طبیعي خود باشد اصال بد نیست و برعکس 
جزیي از مراحل سوگ طبیعي است. شرکت در مراسمي هم که بار هیجاني آن خیلي زیاد است و بزرگ ترها بر اثر مرگ ناگهاني یا سخت 

عزیزشان خیلي بي تابي مي کنند براي بچه ها مناسب نیست ولی اگر کودک تمایل دارد در مراسم سوگواري شرکت کند، نباید ممانعت کرد.

پدر شروع می کند، با جمله ای تحقیرآمیز که »پراید 
140 میلیونی را فروختیم و برای جلسات نوروفیدبک 
ایشون خرج کردیم. این دستگاه تازه وارد بازار شده 
بود، بدین امید که امروز سرنوشتی دیگر داشته باشد 
اما امروز سربازی فراری است که وقت خود را در 
کافی نت می گذراند و با بچه های چند سال کوچک تر 

از خود بازی می کند.« 
برایم عجیب است که چطور قیمت تازه پراید می تواند 

با اولین دستگاه های نوروفیدبک ارتباط داشته باشد 
که جوان به صدا درمی آید. »چرا چرند می گویی؟ 
تو پراید 7 میلیونی را فروختی، اصال تا حاال 140 

میلیون را یکجا دیده ای؟« 
به خودم می گویم کاش برای روزهای عمرمان 
هم تا این حد غصه می خوردیم و حساب و کتاب 

می کردیم که مثال 50 سال خرج کرده ایم و چقدر 
به دست آورده ایم. مادر می گوید: »خود این آقا که 

اعتراض می کند االن مثل این بچه بیکار است و من 
خرجش را می دهم.« دعوا باال می گیرد و...

می خواهم از یکی از معدود محسنات کرونا صحبت 
کنم. منظورم بسته شدن یا محدود شدن دکان هایی به 
نام نوروفیدبک است؛ مکان هایی که متاسفانه مثل قارچ 
در حال سبز شدن هستند و بدون صالحیت برای خود 
تشخیص می گذارند و درمان می کنند. در بسیاری از 

موارد شاهد آن بوده ام که اتفاقا کسانی که اطالعات 
کمتری دارند و اهل مشورت نیستند و منابع مالی کمتری 
دارند بیشتر به این دام ها می افتند. متاسفانه در بسیاری 
از موارد والدینی را می بینم که از تجویز دارو برای 
کودکان خود نگران هستند یا از دادن دارو به بچه ها 
احساس گناه می کنند و وقتی راه عالجی می بینند که 
البته سراب است به راحتی آن را می پذیرند. برخی 
از این دفاتر بسته های مختلفی دارند که نه تنها ادعای 
درمان تقریبا انواع اختالالت روان پزشکی را دارند، بلکه 
با شعار افزایش توانمندی مدیران برای سازمان ها هم 
نقشه می کشند و گاهی با ادعای افزایش هوش بچه ها 

والدین را به دام خود اسیر می  کنند.
فکر می کنم یکی دیگر از دالیل فریب خوردن والدین 
این است که آنها حس می کنند درمان مهم و گرانقیمتی 
وجود دارد که اگر برای فرزندشان استفاده نکنند در 
حق آنها ظلم کرده اند بنابراین خود را به آب و آتش 
می زنند تا فرزندشان به آن درمان دسترسی پیدا 
کند. آنها معموال بعد از 40 تا 50 جلسه ای که 
این درمان استفاده می شود این جمله را می شنوند 
که »اگرچه وضعیت بهتر شده، ظاهرا فرزندتان 
باید کنار آن دارو هم بخورد.« در کلینیک، هر 
جلسه والدینی را می بینیم که با تصاویر نقشه 
مغزی بعد از جلسات متعدد مراجعه کرده اند و 

می پرسند می توان بهبود را روی کاغذ دید ولی چرا در 
عمل اتفاقی نیفتاده است؟ پرسشی که من نیز جوابی 
برای آن ندارم. به خودم می گویم اگر مغز ما تا این حد 
ساده بود که با گرفتن یک نقشه مغزی می توانستیم به 
مشکل فرد پی ببریم، از این مغز ساده نمی توانستیم 
انتظار پیچیده ای مثل کنار آمدن و انطباق زندگی در 

شرایط دشوار کرونا را داشته باشیم.
متاسفانه این روزها برخی افراد در کلینیک ها اقدام به 
تهیه TDCS کرده اند و ادعاهای عجیب و غریبی هم در 
مورد آن دارند، از جمله کمک به کارکرد ذهنی کودکان 
مبتال به اختالل طیف اوتیسم. کاش می شد زودتر برای 
استفاده از این ابزارها که فعال باید بیشتر برای مقاصد 
پژوهشی استفاده شوند، سیستم نظارتی تعریف کرد تا 
مانع آسیب دیدن خانواده ها و عدم اعتماد در آنها شد.
استفاده نابجا از این روش ها غالبا باعث شکل گیری 
مقاومت به دریافت دارودرمانی می شود. چندی پیش 
نوجوانی را دیدم که برای دریافت دارو به دنبال عدم 
تاثیر نوروفیدبک، ارجاع شده بود و می گفت من موش 
آزمایشگاهی شما نیستم تا هر کاری را که می خواهید 
روی من امتحان کنید. الزم به ذکر است که چون بچه ها 
می دانند برای مشکالت رفتاری و تحصیلی خود باید 
دارو بخورند و معموال این امر به صورت آسیب رسانی 
توسط خانواده به آنها القا شده، تالش بسیاری باید کرد 

تا بتوان قبل از شروع دارو ارتباط درمانی خوبی با آنها 
برقرار کرد تا بدانند مصرف دارو قرار است به خودشان 
کمک کند و مجبور نیستند به خاطر دیگران دارو بخورند. 
یاد ترانه زیبای رامین دهقانی می افتم که باید برای 
والدینی خواند که احساس می کنند مورد ظلم قرار 
گرفته و به نوعی مجبور شده اند تا از این روش های 

غیرموثر درمانی استفاده کنند. 
من اینا رو فهمیدم از زندگی

به جز مرگ هیچ چیزی اجبار نیست
که بین من و آرزو های دور

به غیر از خودم هیشکی دیوار نیست
من اینا رو فهمیدم از زندگی

که با سرنوشت میشه جنگید و برد
که جنگیدن و باختن بهتره

از اینکه نشست و فقط غصه خورد
جهان مثل آینه است که خوب و بدش

فقط انعکاس وجود من
ما از نور و بارون و آینه ایم
نباید به تاریکی عادت کنیم
نباید از هیچ آدمی تو جهان

با چشمای بسته اطاعت کنیم
من اینا رو فهمیدم از زندگی

به جز مرگ هیچ چیزی اجبار نیست.

دکان هایی به نام نوروفیدبک!
 دکتر میترا حكیم شوشتری

فوق تخصص روان پزشکی 
کودک و نوجوان



کمبودآهنباریزششدیدموهاوزردیپوستنمودپیدامیکند

تدابیرطبایرانیدردورهبارداری

  دکتر مجتبی امیری/ استادیار دانشگاه 

نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص طب ایرانی

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

: آقای دکتر! چرا خانم ها معموال پس 
از زایمان دچار ریزش موی شدید می شوند؟

شایع ترین ریزش مو پس از نوع هورمونی ژنتیکی، 
ریزش موی »تلوژن افلویوم« است. 

در این حالت اتفاقاتی در بدن فرد رخ می دهد که 
باعث می شود 3 تا 4 ماه بعد، تعداد زیادی از موها 
)20 تا 50درصد موها( وارد فاز استراحت  شوند 

و ریزش پیدا  کنند.
: کمبود آهن تا چه حد در سالمت 

پوست و موها تاثیر دارد؟
علل تلوژن افلیوم بسیار متنوع است اما یکی از 
شایع ترین موارد، زایمان است. معموال خانم ها 3 تا6 
ماه پس از زایمان دچار ریزش شدید موها می شوند. 
البته علت نسبتا شایع دیگر نیز کم خونی فقرآهن 
است. افت سطح آهن موجب می شود موها وارد 
فاز استراحت شوند و ریزش مو شدیدتر از حالت 
عادی اتفاق می افتد. خوشبختانه اگر کم خونی فقرآهن 

به موقع تشخیص داده شده و درمان شود، موهای 
ریخته شده دوباره رویش پیدا خواهند کرد بنابراین 

در چنین مواردی جای نگرانی نیست. 
زمانی که فردی عالوه بر ریزش مو دچار زردی رنگ 
چهره شود، نشان دهنده کم خونی شدید است. در 
این وضعیت حتما نیاز به بررسی توسط متخصص 
داخلی خواهد بود تا تشخیص کامل در مورد علت 

کم خونی انجام گیرد. 
: آیا خشکی پوست را می توان ناشی 

از کم خونی دانست؟
خشکی پوست ارتباط مستقیمی با کم خونی ندارد. 
بعضی افراد به دلیل زمینه ژنتیک، دچار درماتیت 
آتوپیک می شوند و پوست خشکی دارند. کسانی 
که شستشو و استحمام زیاد دارند یا از شوینده های 
قوی استفاده می کنند نیز بسیار مستعد خشکی پوست 
هستند. البته خشکی پوست در فصول پاییز و زمستان 
که رطوبت هوا کاهش پیدا می کند نیز شایع است. 

افزایش سن پس از 50 سالگی هم دیگر عامل 
زمینه ساز خشکی پوست است زیرا فعالیت غدد 

چربی و عرق کاهش می یابد.
: مصرف ویتامین ها می  تواند در بهبود 

ریزش مو موثر باشد؟
به طور کلی، مصرف ویتامین ها جایگاهی در کاهش 
یا توقف ریزش موها ندارد. البته در مواردی مانند 
کمبود آهن حتما استفاده از قرص های آهن ضروری 
است. زمانی که ذخایر آهن با مصرف مکمل جبران 
شود، ریزش مو متوقف می شود و حالت طبیعی 
پیدا می کند اما ویتامین های دیگر در چنین شرایطی 

الزم نیست. 
: استفاده از ماسک های آبرسان به بهبود 

خشکی پوست کمک می کند؟
مواد خارجی از الیه های پوست عبور نمی کنند تا 
به قسمت های زیرین پوست برسند تا اثر مستقیمی 
روی جوا  ن سازی پوست داشته  باشند. ماسک ها 

عمدتا به علت رطوبتی که ایجاد می کنند، حس 
خوشایندی برای فرد خواهند داشت و تاثیر دیگری 
ندارند. طبیعی است رطوبتی که به پوست می رسد 
نیز موقت است و چند ساعت بعد به دلیل تبخیر 

آب، پوست به حالت اول برمی گردد.
: مهم ترین توصیه ها برای پیشگیری از 

خشکی پوست چیست؟
در مورد شستشوی پوست باید دانست صابون و 
شامپو بدن میزان چربی پوست را کاهش می دهند 
و پوست خشک می شود. البته با توجه به میزان 
ماده پاک کننده موجود در آنها ممکن است میزان 
کاهش چربی و خشکی پوست متغیر باشد. افرادی 
که پوست خشک دارند بهتر است به جای صابون های 
معمول از پَن ها و شامپو بدن مالیم استفاده کنند تا 
خشکی پوست به حداقل برسد. البته استفاده از 
مرطوب کننده نیز به حفظ رطوبت پوست و تاثیرات 

ناخوشایند خشکی کمک می کند.

و  مهم ترین  از  یکی  خانم ها  در  بارداری  ماهه   9 دوران 
با  این رو،  از  است.  ایشان  زندگی  برهه های  حساس ترین 
با  را  دوره  این  می توان  وتوصیه هایي،  تدابیر  نظرگرفتن  در 
آسودگی خاطر بیشتر پشت سر گذاشت و از نعمت و موهبت 

بهره مند شد.  فرزند سالم  بزرگ 

نبایدها:
1. پرهیز از یبوست

2. پرهیز از حمام زیاد
3. پرهیز از حرکات و ورزش های سنگین

4. پرهیز از رابطه زناشویی زیاد، به خصوص اوایل بارداری و اواخر 
آن و به خصوص در بارداری اول

5. پرهیز از زمین خوردن 
6. پرهیز از پرخوری و کم خوری

7. پرهیز از غم و اندوه، به خصوص زیر 1/5 ماه و باالی 8 ماه
8. پرهیز از هیجان شدید، صداها و بوهای شدید

9. پرهیز از نشاندن طفل دیگر بر شکم
10. پرهیز از فصد و حجامت به خصوص قبل از 4 ماه و بعد از 7 ماه 
11. پرهیز از هر چه باعث سقط است، به خصوص زیر 1/5 ماه و 

باالی 8 ماه
12. پرهیز از برداشتن اشیای سنگین

13. پرهیز از دویدن و کوبیدن اشیاء به سرعت و قوت که جنین 
تکان شدید بخورد.

14. پرهیز از زدن روغن به سر
15. پرهیز از فریاد زدن

بایدها:
1. لینت مزاج باید وجود داشته باشد که بهترین ملینات سوپ های 

چرب است.
2. ورزش معتدل و پیاده روی مالیم

3. افزایش حمام رفتن نزدیک زایمان
4. پوشاندن زیر دنده ها با پارچه نرم

5. روغن مالی بدن با روغن گل سرخ

خوردنی های مناسب برای خانم های باردار:
1. میوه ها: مویز، به، سیب، گالبی، بادام درختی و انار

2. غذاها: نان خوب و برشته، شورباهای دارای زیره )به عنوان ادویه(
3. گوشت بره یک ساله

ملینات مناسب برای خانم های باردار:
غذاهای مناسب و سوپ های چرب )سوپ سبزی جات با روغن زیتون 
فراوان یا کره محلی روغن زیتون بهتر است انتهای طبخ استفاده شود.(

اگر یبوست برطرف نشد:
 یک قاشق غذاخوری ترنجبین با یک استکان گالب )بهتر است 

ناشتا مصرف شود.(
 گلبرگ گل سرخ خشک که از تخم و برگ سبز غالف آن پاک 
باشد، شب تا صبح در گالب خیسانده، ساییده و به مقدار 10 گرم 

صبح ناشتا مصرف شود یا تازه آن که نیاز به خیساندن نیست.
 مصرف گلقند صبح ناشتا یک قاشق غذاخوری

ملینات مضر برای خانم های باردار:
1. گل بنفشه
2. گل ختمی

3. پنیرک
4. هر چه باعث سقط شود) مانند کنجد(

خوردنی های مضر برای خانم های باردار:
1. سرکه و انواع ترشیجات)کم ضررترین نوع آب نارنج (

2. خوردنی های با طبع بسیار گرم یا بسیار سرد )زرشک، گشنیز(
3. آنچه قاعده آور است مثل لوبیا، نخود، کنجد، گلرنگ، مواد تند 
و تیز و تلخ مثل زیتون کال، باقالی مصری، فلفل، دارفلفل و امثال 
آن و مواد بادانگیز و نفاخ مثل لوبیا، کبر، باقال، نخود، کرفس )زیاد 

مصرف کردن این مواد مضر است.(
4. خوراکی های بسیار سرد، بسیار گرم، یخ

تدابیر بیماری های شایع بارداری:
تهوع و استفراغ:

 از اوایل بارداری تا ماه چهارم و گاهی تا آخر بارداری معموال 
تهوع و استفراغ بارداری وجود دارد که استفاده از مواد زیر موثر است:
 هل را نیم کوب کنید و روی آن کمی گالب بپاشید و در دستمالی 

ببندید و مدام جلوی بینی بگیرید.
 استفاده از هل در غذا ها به کاهش حالت تهوع کمک می کند.

 در زمان حالت تهوع شربت گالب که دستورش در انتها آورده 
شده را در یخچال بگذارید تا کامال خنک شود. سپس یک قاشق 
چای خوری از آن بخورید و 15 دقیقه صبر کنید. اگر استفراغ نکردید، 
مجدد یک قاشق چای خوری دیگر از شربت بخورید. همین کار را 
هر 15 دقیقه انجام دهید.کم کم فاصله قاشق ها را کمتر و حجم شربت 

مصرفی را بیشتر کنید.
 بوییدن خاکی که رویش آب یا گالب پاشیده شده در بهبود 

حالت تهوع مفید است.
 اگر استفراغ مکرر خیلی اذیتتان کرد، کمپوت گیالس تهیه کنید وبه 
مدت 2 روز هر 2 ساعت یک عدد از گیالس های داخل آن بخورید.
 به را در فویل بپیچید و در فر بپزید و بعد از غذا مصرف کنید.

 دانه انار با برگ نعناع ساییده را به صورت قرص در دهان نگه دارید.

 مالیدن و ماساژ دادن دائم دست ها و پاها به صورت آرام مفید است.
 پیاده روی مالیم را فراموش نکنید.

احساس کشیدگی و گرفتگی در شکم و عضالت و پشت:
بخارات و نفخ و سنگینی جنین که باعث بروز کشیدگی و ضعف می شود.

درمان:
 کم کردن غذا

 مالیدن عضالت پشت و گردن و کتف و بازو
 مالیدن روغن گل سرخ به عضالت، به خصوص ناحیه کمر و 

شکم و نواحی ای که دچار گرفتگی هستند.

ورم پشت پا:
درمان در موارد شدید:

 ضماد برگ کلم پخته )برگ کلم را بپزید و روی محل تورم 
بگذارید سپس ببندید، از شب تا صبح(

 مالش پا با نمک و سرکه
 مالیدن روغن گل با سرکه

 ضماد شوید با سرکه )شوید خشک شده را به صورت پودر 
درآورید، با سرکه مخلوط کنید و شب تا صبح روی ورم قرار دهید.(

بی اشتهایی:
 پرهیز از شیرینی ها، به خصوص مواد بسیار شیرین

 پرهیز از مصرف روغن زیاد و غذاهای چرب
 ورزش و پیاده روی مالیم 

»کم خونی« یکی از شایع ترین مشکالت تغذیه است که با عالئم رنگ پریدگی، خستگی 
مفرط، ضعف و... نمود پیدا می کند. متاسفانه بسیاری از خانم ها دچار کم خونی فقرآهن 

هستند که این مساله در دوران بارداری و شیردهی تشدید می شود. تغذیه یکی از عوامل 
موثر در تامین نیاز بدن به آهن است اما در خیلی موارد، مصرف مکمل آهن ضروری خواهد 

بود. با این مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان »سالمت« پرداخته ایم: »خانمی 33 ساله هستم که 
در عرض 3 سال 3جراحی شکمی داشتم که دو تا سزارین بوده  است. سابقه کم خونی از قبل زایمان ها و سابقه خونریزی 

زیاد در عادت ماهانه دارم. در حال حاضر فرزند شیرخوار دارم و دچار ریزش مو و زردی و خشکی پوست شده ام. خواستم 
مشاوره بگیرم که چه ویتامین و مکملی استفاده کنم؟ آیا ماسک آبرسان برای خشکی پوست موثر است؟«

 مریم سادات 
کاظمی

میزگرد پوست شماره هفتصدوهفتادوچهار   یک آذر نودونه12

 دکتر مريم کاشانیان/ استاد دانشگاه علوم پزشكی ایران

 دکتر سیدضیاءالدين مظهری/ استاد دانشگاه علوم پزشكی ایران 

نگاه متخصص زنان و زایمان

نگاه متخصص تغذیه

حدود 25 تا 30درصد جمعیت جهان دچار کم خونی هستند که نیمی از این آمار مربوط 
به کم خونی فقرآهن است. چنین آمار باالیی ضرورت توجه به پیشگیری و درمان را 
می طلبد چرا که هدف مهمی در زمینه بهداشت و سالمت عمومی را شامل می شود اما 
خانم ها به خصوص ساکنان کشورهای در حال توسعه و فقیر که تغذیه چندان مطلوبی 
ندارند، در معرض خطر جدی این مشکل هستند. براساس آمار سازمان بهداشت 
جهانی، حدود 20 تا 40درصد خانم های در سنین باروری در ایران دچار کم خونی 
و کم خونی فقرآهن هستند. این آمار نسبتا باالست بنابراین خانم ها در معرض خطر 

باالیی در این زمینه قرار دارند.
خانم ها طی سنین باروری، ماهانه حجم زیادی خون را به دلیل دوره عادت از دست 
می دهند. طبیعتا همراه خون مقداری از ذخایر آهن نیز از بدن دفع می شود که زمینه ساز 
کمبود آهن خواهد بود. اگر عادت ماهانه با دفع مقدار خون بیش از حد عادی، در فواصل 
کوتاه تر و طی روزهای بیشتری باشد یا در فاصله بین دوره ها نیز خونریزی اتفاق بیفتد، 
مسلما احتمال کم خونی بیشتر خواهد شد. البته کمبودهای غذایی و عدم جذب آهن نیز 
در بروز فقرآهن نقش دارند. یکی از شرایطی که احتمال کم خونی را تشدید می کند، 
بارداری است. طی بارداری به دلیل افزایش حجم خون و گلبول سازی مادر همچنین 
خون سازی جنین، بدن مادر به مقدار بسیار زیادی آهن نیاز دارد. تقریبا از3 ماهه اول 
تا 3  ماه آخر بارداری، نیاز آهن در خانم باردار حدود 10 برابر بیشتر از شرایط عادی 
است. از همین رو، طی این دوران برای تامین نیازهای مادر و جنین، 1000 گرم آهن 
باید دریافت شود. اگر تصور کنیم حتی خانمی در طول بارداری به اندازه کافی از منابع 
آهن استفاده کند، روزانه بیش از 25 میلی گرم آهن جذب بدن نمی شود. این نیاز باالی 
بدن به آهن از طریق منابع غذایی تامین نمی شود و به همین دلیل مصرف مکمل آهن 
در دوران بارداری ضروری است. در صورتی که نیاز بدن خانم باردار به آهن تامین 

نشود، وی در معرض کم خونی و کاهش ذخایر آهن قرار دارد. 
سازمان بهداشت جهانی توصیه می کند تمام خانم های در سنین باروری به دلیل عادت 
ماهانه حتما باید طی سال حداقل به مدت 3ماه روزانه 60 میلی گرم آهن اِلمنتال صرف نظر 
از اینکه باردار هستند یا نه، استفاده کنند. طی بارداری نیز سازمان بهداشت جهانی تاکید 
دارد همه  خانم ها باید از مکمل های آهن برای تامین نیازهای خود و جنین استفاده 
کنند. در دوران شیردهی نیز این توصیه ضرورت دارد. پس به طور خالصه باید گفت 

نیاز خانم ها به آهن زیاد است و حتما باید نسبت به دریافت کافی آن توجه شود.
بارداری ها با فواصل کوتاه،  مصرف نکردن مکمل آهن طی بارداری و بروز مشکالت 
خونریزی دهنده بارداری مانند سقط، تهدید به سقط، جفت سرراهی، کنده شدن زودرس 
جفت، خونریزی های حین و پس از زایمان این نیاز باالی خانم به آهن را باز هم افزایش 
می دهد. پس باید توجه داشت خانم ها تا چه حد در معرض کم خونی و فقرآهن هستند 
و مکمل آهن یکی از نیازهای ضروری آنهاست. درواقع آهن تنها مکملی است که 
خانم ها در سنین باروری همچنین حین بارداری و شیردهی باید مصرف کنند و مکمل  ها 

و ویتامین های دیگر را فقط در موارد خاص ممکن است متخصص زنان الزم بداند.

مهم  ترین عوارض کم خونی فقرآهن، افزایش خطر مرگ ومیر خانم های باردار، وقفه 
رشد و مرگ و میر جنینی، عدم رشد و بالندگی خردساال ن از بعد جسمی و توان فکر و 
اندیشه و یادگیری، کاهش فعالیت بدنی در خردساال ن، کودکان، جوانان، میانساال ن و 
سالمندان، کاهش یادگیری به علت عدم تمرکز شدید ذهنی، افت بهره  وری و افزایش 
ابتال  به انواع بیماری  های عفونی و غیرعفونی به علت کاهش توان مقابله سیستم 
دفاعی بدن در برابر تهاجمات عوامل بیماری  زا، بداخال قی و عدم تحمل دیگران، 
حساسیت و پرخاشگری، رنگ  پریدگی پوست، صورت، زبان و مخاط داخل لب و 
پلک چشم، خستگی  زودرس، سستی و ضعف، سرگیجه و سردرد، افزایش ضربان 
قلب و ریتم تنفس، تنگی نفس، تعریق، خواب رفتن و سوزن سوزن شدن دست  ها 

و پاها و حالت تهوع و... است.

عملكرد آهن موجود در مواد غذايی
آهن مورد نیاز بدن که از طریق موادغذایی مصرفی تامین می شود شامل آهن ِهم 
و آهن غیرِهم است که از دو راه متفاوت با درجه  کارایی مختلف جذب می  شوند. 
منابع تامین کننده آهن ِهم که در افراد طبیعی بین 20 تا 30 درصد  و در افراد مبتال 
به فقرآهن 40 تا 50 درصد آن جذب می شود عبارتند از گوشت های قرمز مثل 
گاو، گوساله، گوسفند و شترمرغ، همچنین گوشت های سفید شامل انواع پرندگان 
به خصوص مرغ، ماکیان، آبزیان و انواع ماهي ها. از محاسن آهن ِهم جذب بهتر و 
عدم تاثیرپذیری جذب آن تحت اثر برخی متغیرهای فیزیولوژیکی یا غذایی است 
ولی متاسفانه سهم عمده آهن در کشور ما و خیلی از کشورهای دیگر از آهن غیرِهم 
به خصوص از نان و غالت تامین می شود. آهن غیرِهم از طریق مصرف موادغذایی 
مختلف از جمله تخم مرغ، غالت، سبزیجات و میوه ها و مقدار بسیار اندکی از طریق 
شیر در اختیار بدن قرار می گیرد، به شدت تحت تاثیر تعادل عوامل مهارکننده جذب 
یا افزایش دهنده آن قرار دارد، به طوری که مواد و اجزای تشکیل دهنده غذا می تواند 
موجبات تغییر در میزان جذب آهن موجود در مواد خوراکی از 1 تا 4 درصد 
شود.  توجه نکردن به این موضوع در یک دوره زمانی طوالنی موجب تهی شدن 
ذخایر بدن از آهن، عدم تامین و جایگزینی آن و بروز و گسترش کم خونی ناشی 

از فقرآهن خواهد شد.

خوراکی های موثر در جذب آهن 
 مصرف همزمان خوراکی های حاوی ویتامین C با منابع آهن مانند پرتقال، 

لیموترش، لیمو شیرین، گالبی، انبه، آلو، طالبی و انواع سبزیجات تازه
 خوراکی های حاوی اسید مالیک و اسید تارتاریک مانند هویج، سیب زمینی، 

چغندر، کدو تنبل، گوجه فرنگی، کلم پیچ و شلغم
 مصرف همزمان محصوالت تخمیری مانند سس سویا و بعضی مواد غذایی 
حاوی سیستئین مانند گوشت گاو، گوسفند، جگر مرغ و ماهی همراه با مواد غذایی 

حاوی آهن غیرِهم برای افزایش جذب
 تاثیر اسید فولیک و ویتامینB12 در تولید گلبول قرمز خون و تعدیل آهن

Aمنابع غذایی ویتامین 
 استفاده از منابع غذایی حاوی مس و در صورت نیاز دریافت مکمل

به خاطر داشته  باشید...
بعضی مواد غذایی مانند نان سبوس دار تخمیرنشده یا تهیه شده با جوش شیرین، 
سبوس گندم، برنج، ذرت، پروتئین سویا، جو دوسر، شیر کاکائو، مغزها و حبوبات 
حاوی ترکیباتی به نام »فیتات ها« هستند که به علت تشکیل پلیمرهای بزرگ و نامحلول 
نه تنها آهن، بلکه مقدار زیادی از سایر ریزمغذی ها به خصوص روی و مس را نیز 
کاهش می دهند. پلی فنول های موجود در چای، قهوه، اسفناج و مرزنجوش نیز چنین 
تاثیری دارند. مغزها و حبوبات نیز حاوی پلی فنول ها هستند. مواد غذایی حاوی 

کلسیم مانند لبنیات هم در جذب آهن اختالل ایجاد می کنند.
منظور از تاثیر موادغذایی در افزایش یا کاهش جذب آهن، حذف آنها نیست بلکه 

باید چنین خوراکی هایی با فواصل معین میل شود.

نیازبهآهندردورانبارداری
10برابرافزایشمییابد

کمخونیمانعنشاطوسرزندگیاست

 دکتر غالمرضا کردافشاری/ مدرس دانشگاه

میزگرد »سالمت« درباره تاثیرکم خونی بر بدن با حضور دکتر مجتبی امیری 
متخصص پوست، دکتر مريم کاشانیان جراح و متخصص زنان 

و زايمان، دکتر سیدضیاءالدين مظهری متخصص تغذيه و 
دکترغالمرضا کردافشاری متخصص طب ايرانی

یک کمبود 
و هزار دردسر!
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از پوشش اسیدی پوست چه می دانید؟ 

پوشش اسیدی پوست، خط دفاعی بدن در برابر عناصر مخرب
اسیدی  »پوشش  اصطالح 
پوست« برای اولین بار در 
حوالی سال 1900 میالدی 
آلمانی  پزشکان  توسط 
این اصطالح اخیرا به لطف  اما  استفاده شد، 
عباراتی  از  که  مرطوب کننده ای  محصوالت 
 acid( »مانند »بازسازی پوشش اسیدی پوست
بسته بندی شان  روی   )mantle repair
استفاده کرده اند، دوباره به یکی از بحث های 
امروزی و داغ در قلمرو مراقبت از پوست تبدیل 
شده است. با این حال، تنها تعداد کم شماری از 
مردم با معنای دقیق این اصطالح آشنا هستند 
و هنوز خیلی ها نمی دانند که پوشش اسیدی 
از  این رو  از  دارد.  اهمیتی  واقعا چه  پوست 
کرده ایم  درخواست  پوست ومو  متخصصان 
که به مهم ترین و رایج ترین سواالت درباره 

پوشش اسیدی پوست پاسخ دهند. 

پوشش اسیدی پوست چیست و چه 
اهمیتی دارد؟ 

اصطالح »پوشش اسیدی« برای توصیف سرشت 
اسیدی الیه سطحی پوست استفاده می شود. 
دکتر ساندرا لی )متخصص پوست ومو و موسس 
SLMD Skincare( می گوید: »غشای بسیار 
نازکی روی الیه سطحی پوست وجود دارد 
که همچون مانعی در مقابل باکتری ها و دیگر 
عناصر ویروسی مقاومت می کند و اجازه نفوذ 
به آنها نمی دهد. این الیه اسیدی نازک نه تنها از 
پوست در مقابل باکتری ها محافظت می کند، بلکه 
میکروبیوم پوست را هم در وضعیت مطلوب 
نگه می دارد، یکپارچگی ساختاری پوست را 
حفظ می کند و نقش مهمی در تداوم روندهای 
بیولوژیکی حیاتی و کلیدی دارد. درواقع پوشش 
اسیدی را باید اولین خط دفاعی بدن در مقابل 

عناصر تهاجمی و مخرب دانست«. 

پوشش اسیدی از چه عناصری شکل 
گرفته است؟ 

پوشش اسیدی از سبوم تشکیل شده است که 
توسط  و  است  طبیعی  نوعی چربی  خودش 
غدد چربی پوست یا غدد سباسه در پوست و 
همچنین در قطرات تعریق بدن به وجود می آید. 
در  پوست ومو  )متخصص  ماری هایاگ  دکتر 
 Fifth Avenue موسس  و  نیویورک  شهر 
Aesthetics( می گوید: »سازه ترکیبی پوشش 
از  مجموعا  و  دارد  اسیدی  خصلتی  اسیدی 
اسیدهای آمینه حاصل از تعریق، تری گلیسریدها، 
 )wax esters( اسیدهای چرب و اِسترهای مومی

نهفته در سبوم شکل می گیرد«. 

آیا پوشش اسیدی به pH پوست 
ارتباطی دارد؟ 

بله؛ اساسا اصطالح »پوشش اسیدی« از این 
واقعیت برگرفته شده که pH ایده آل پوست 
در محدوده 5.5  باید  و  است  اسیدی  کمی 
pH را  این  بگیرد. پس هر چیزی که  قرار 
به وضعیتی قلیایی برساند، یعنی pH طبیعی 
پوست را مختل کرده و مانع از عملکرد بهینه 
و صحیح آن شده است. دکتر ویتنی بووی 
نیویورک(  شهر  در  پوست ومو  )متخصص 
می گوید: »وقتی pH پوست ما کمی اسیدی 
باشد، یعنی سد محافظ پوست سالم و بدون 
مشکل است. همین pH نسبتا اسیدی پوست 
است که از پوست در مقابل رشد بیش از حد 
پاتوژن ها و یا عوامل بیماری زا محافظت می کند. 
هرچه بافت پوست pH باالتر و قلیایی تری 
داشته باشد، این عوامل بیماری زا نیز بیشتر 
رشد می کنند. این نکته را هم نباید فراموش 
کرد که pH نسبتا اسیدی پوست در حالت 
ایده آل، از پوست در مقابل روندهای پیری 

هم محافظت به عمل می آورد«.

چه عواملی باعث تخریب پوشش 
اسیدی می شوند و چگونه می توان 

این آسیب دیدگی را تشخیص داد؟ 
عوامل گوناگونی می توانند پوشش اسیدی و 
pH طبیعی پوست را تخریب کنند. تخریب 

قرمزی،  به خشکی،  نیز معموال  این پوشش 
تحریک پذیری، التهاب و همچنین سالخوردگی 
یا پیری پوست منتهی می شود. از میان شایع ترین 
عوامل تخریب کننده پوشش اسیدی می توان به 

موارد زیر اشاره کرد. 
پاککنندههاوشویندهها: روند پاکسازی 
می تواند pH پوست را افزایش دهد و به پوشش 
اسیدی آسیب برساند، اما پوست معموال پس 
از گذشت چند ساعت دوباره خودش را به 
البته سرعت  برمی گرداند.  عادی   pH سطح 
 pH این بازگشت طبیعی می تواند تحت تاثیر
محصوالت استفاده شده قرار بگیرد و حتی نوع 
ترکیبات به کاررفته در هر محصول هم بر سرعت 
این روند تاثیرگذار باشد، بنابراین محصوالت 
پاک کننده ای که بافت اسیدی مختصری دارند 
یا اساسا خنثی هستند و همچنین شوینده های 
مالیم تر نسبت به  شوینده های رایج به خوبی 
اجازه می دهند که پوست به pH طبیعی خودش 
بازگردد. اما شوینده های غلیظ مانند صابون هایی 
که pH باالیی دارند، روند بازگشت pH پوست 
به سطح طبیعی خودش را طوالنی تر می سازند. 
سنهرفرد: یافته های تحقیقاتی نشان داده اند که 
سن هر فرد می تواند بر pH پوست او اثرگذار 
باشد. واقعیت هم این است که pH پوست ما 
در طول دوره های سنی متفاوت دچار تغییرات 
مختلفی می شود. مثال pH پوست در زمان 
نوزادی تقریبا خنثی است، اما در زمان رسیدن 

به یک سالگی کمی اسیدی می شود. در ادامه 
نیز pH پوست به صورت تدریجی به سطح 
قلیایی تری می رسد و هرچه سن فرد افزایش 
می یابد، این سطح قلیایی هم بیشتر خواهد شد، 
بنابراین همزمان با افزایش pH پوست به علت 
افزایش سن، پوشش اسیدی پوست هم هرچه 
بیشتر در معرض آسیب دیدگی قرار می گیرد. 
التهابی  بیماری های  پوستی:  بیماریهای
پوستی مانند درماتیت آتوپیک )اگزما(، روزاسه 
و آکنه با باالتر رفتن pH پوست و تخریب 
پوشش اسیدی مرتبط هستند. به همین دلیل 
هم حفظ pH پوست در محدوده عادی و 
پوستی  بیماری های  این  درمان  برای  طبیعی 

بسیار مهم است. 

چگونه پوشش اسیدی را ترمیم کنیم؟ 
به گفته دکتر هایاگ »وقتی که پوشش اسیدی 
تخریب می شود، زمینه را برای ورود عناصر 
تحریک کننده و باکتری های مخرب به درون 
پوست فراهم می سازد«، بنابراین بسیار حیاتی 
و مهم است که همه ما از سد محافظ طبیعی 
برای  راه ها  بهترین  کنیم.  مراقبت  پوست 
بازسازی پوشش اسیدی پوست و پیشگیری 
از آسیب های بعدی نیز به عبارت زیر هستند. 
پاکسازیوشستوشورابامالیمتانجام
دهید: دکتر هایاگ توصیه می کند که حتما از 
که  کنید  استفاده  پاک کننده هایی  و  شوینده ها 

دیگر  و  سرامیدها  چرب،  اسیدهای  حاوی 
ترکیبات ترمیم کننده برای پوشش اسیدی هستند. 
محصوالت حاوی این ترکیبات می توانند بدون 
آسیب رسانی به پوشش اسیدی، الیه های مناسبی 
از پوست را پاکسازی کنند. نکته دیگری که در 
این زمینه اهمیت دارد، کنار گذاشتن صابون های 
رایج برای شست وشوی پوست بدن است. درواقع 
اگر می خواهید pH پوست بدن را در سطح 
مطلوب حفظ کنید، بهتر است از محصوالتی 
به نام »سیندت بار« )syndet bar( استفاده کنید 
که pH پایین تری دارند و بافت مالیمشان برای 

پوست بسیار مناسب است. 
احتیاطعمل و بادقت الیهبرداری در
الیه برداری  می خواهند  که  کسانی  کنید:
را به طور منظم تکرار کنند، باید استفاده از 
محصوالت الیه بردار را به دفعات مشخصی 
محدود کنند و در این کار زیاده روی نداشته 
باشند. به عالوه، برای الیه برداری پوست هم 
نباید از اسکراب های رایج استفاده کنید چون 
این محصوالت می توانند به پوست آسیب 
برسانند و درنهایت شما را دچار مشکل کنند. 
لی توصیه می کند »سراغ محصوالتی  دکتر 
مانند  الیه بردار  اسیدهای  که حاوی  بروید 
اسید  و  گیلکولیک  اسید  الکتیک،  اسید 

هستند«. سالیسیلیک 
استفاده مناسب مرطوبکنندههای از
نشان  تحقیقاتی  یافته های  از  بعضی  کنید:
داده اند استفاده از محصوالت مراقبت پوستی 
که کمی اسیدی هستند، می تواند pH پوست 
را به سطح عادی و طبیعی برساند و درنهایت به 
بهبودی در شرایط پوشش اسیدی کمک کند. با 
این حال، بیشتر برندهای محصوالت مراقبتی 
پوست به درج pH محصول ساخته شده بر 
روی بسته بندی  تمایلی ندارند. دکتر هایاگ 

می گوید به جای این که وقتتان را برای پیدا 
pH هر محصول تلف کنید، »سراغ  کردن 
مرطوب کننده هایی بروید که حاوی ترکیبات 
مهمی مانند اسید هیالورونیک، سرامیدها و 

هستند«.  پروبیوتیک ها 
این ترکیبات همگی به متعادل سازی سطح 

pH پوست کمک می کنند. 
کنید:  مراجعه پوستومو متخصصان به
بعضی از اختالالت در پوشش اسیدی پوست 
به بیماری های التهابی پوست مرتبط هستند 
کردیم،  آنها صحبت  درباره  باالتر  کمی  که 
بنابراین اگر مشکل شما به سادگی رفع شدنی 
نیست یا احساس می کنید که مشکل خاصی 
دارید، حتما به متخصصان پوست ومو مراجعه 
از منظر  بتوانند شرایط شما را  آنان  تا  کنید 
تخصصی بررسی کنند و راهکارهای مناسب 

را پیش پای شما بگذارند. 

چگونه تشخیص بدهیم که پوشش 
اسیدی پوست بیش از حد اسیدی 

یا قلیایی شده است؟ 
اگر با عالئم زیر مواجه شوید، یعنی پوشش 
اسیدی پوست شما بیش از حد اسیدی شده 

است: 
از  باید  که  می کنید  احساس  به ندرت   

مرطوب کننده استفاده کنید.
 پوست شما نسبت به محصوالت مختلف 

رفتار واکنشی و حساسیت پذیری دارد. 
به  ابتال  مستعد  و  چرب  شما  پوست   

جوش های پوستی است. 
 پوست شما عمدتا قرمز و ملتهب به نظر 

می رسد. 
به  روغنی  و  چرب  خیلی  شما  پوست   

نظر می رسد. 
اگر با عالئم زیر مواجه شوید، یعنی پوشش 
اسیدی پوست شما بیش از حد قلیایی شده است: 
 پوست شما پس از پاکسازی حالتی خشک 

و سفت پیدا می کند. 
 باید در تمام ساعات روز از مرطوب کننده 

استفاده کنید. 
 گاهی اوقات با الیه های پوستی خشک یا 

زبر روی پوست مواجه می شوید. 
 پوست شما کدر به نظر می رسد یا صبح ها 

خطوط ریز و چین وچروک بیشتری دارد. 
 پوست شما پس از استفاده از محصوالت 
مراقبتی پوست دچار التهاب یا سوزش می شود. 
 کمتر پیش می آید که احساس کنید پوستتان 

مرطوب و شاداب است. 
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داشتن لب های نازک می تواند ناراحت کننده باشد، 
به خصوص با توجه به این واقعیت که با گذشت 
زمان لب ها کم آب می شوند، حجم خود را از دست 
می دهند و می توانند ظاهری غمگین یا سخت به خود 
بگیرند. اما چگونه می توان آنها را برجسته کرد؟ آرایش، مراقبت های 
پوستی یا تزریق اسید هیالورونیک چه تأثیری خواهد داشت؟ این 

مقاله راه حل های مختلفی به شما ارائه خواهد داد. با ما همراه باشید.

چگونه لب های نازک را آرایش کنیم؟
1.خطوطاطرافلبراآمادهکنید: با یکدست کردن پوست اطراف 
لب و نیز با کمی زیرسازی، به این مهم دست خواهید یافت. با 
همگن کردن رنگ لب و نیز با زدودن نقص های آن، زیبایی لب ها 

برجسته تر خواهد شد.
2.کمانکوپید)قوسدوبخشیلبباالیی(وچانهراروشنکنید: با 
اضافه کردن یک الیه  هایالیتر درقسمت باالی لب فوقانی، این قسمت 
برجسته تر خواهد شد. توصیه می شود روی قسمت تحتانی صورت یا 

همان چانه نیز  هایالیتر بمالید تا روشن شود.
3.اطرافلبهاراتاربگذارید: رژلب را در مرکز لب ها بکشید و 

خصوصاً در ناحیه لب تحتانی، از خط لب استفاده نکنید.
4.لبههاینوکتیزرااصالحکنید: ابتدا قسمت های خشن لب ها را 
الیه برداری کنید تا به راحتی حجم مورد نظر را با استعمال رژلب بدست 
بیاورند. سپس با استفاده از یک مداد لب صورتی، تیزی لب ها را پر کنید.
5.تمرکزخودرارویرنگهایپرزرقوبرقبگذارید: این رنگ ها 
دهان را برجسته می کند. قرمز روشن، قرمز گوجه ای یا صورتی را 
انتخاب کنید و رنگ های تیره )قهوه ای یا بنفش( که صاف بودن لب 

را برجسته می کنند، فراموش کنید.

روش های مراقبت از لب های نازک
1.بهطورمرتبالیهبرداریکنید: اطراف دهان و لب ها را با محصولی 
که مناسب الیه برداری از صورت باشد، الیه برداری کنید. روی پوست 
مرطوب، با سه انگشت خود، حرکات صاف کننده را انجام دهید فقط 
دقت داشته باشید که پوست زیر انگشتان شما حرکت نکند. الیه برداری 

باعث تحریک تجدید سلول ها و مویرگ ها می شود و پوست را صاف 
و منسجم می کند. در صورت احساس نیاز می توانید 3 یا 4 روز پشت 
سر هم عمل الیه برداری را انجام دهید تا به سرعت، ظاهر زیبای مورد 

نظرتان را به دست آورید.
2.لبهایخودرابهآرامیگازبگیرید: این امر باعث تحریک گردش 
خون، تغذیه سلول ها و افزایش رنگ لب ها می شود. این کار را 1 یا 
2 بار در روز و پس از استفاده از یک مرهم تغذیه ای )مثل بالم لب( 

انجام دهید تا غشای مخاطی منعطف تر شود و ترک نخورد.
3.پوستاطرافدهانرانیشگونبگیرید: با انگشت اشاره و انگشت 
شست و بدون این که آسیبی به خود بزنید، روزی دو بار پوست اطراف 
دهان را فشار دهید. با این ترفند اپیدرم تحریک و متورم می شود و 

درادامه چروک های ریز صاف می گردند.
4.ازکرمروزیاروغناستفادهکنید: صبح ها، هنگام استفاده از کرم 
همیشگی، اغلب خطوط اطراف دهان فراموش می شوند. می توانید کرم 
را به دو انگشت خود آغشته کنید، یکی از انگشتان را روی لب ها و 
دیگری را زیر لب ها قرار دهید و بدون کشیدن پوست این ناحیه، کرم 
را به آرامی روی این نواحی بمالید یا یک قطره کرم را روی 3 انگشت 
خود بمالید و سپس انگشتان را به آرامی بین بینی و چانه فشار دهید. 

با چه تزریقی به لب ها حجم بدهیم؟
1.باالیلبهاراصافکنید: چین و چروک های عمودی با تزریق 
اسید هیالورونیک از بین می روند. این چروک ها باعث می شوند تا 
رژلب اصطالحاً ُسر بخورد. اسید هیالورونیک منجر به هیدراته و 
مرطوب شدن لب ها می شود. در این مرحله، بحث حجم دادن لب ها 
مطرح نیست بلکه هدف این است که چروک های ریزِ ناخوشایند را 
به سادگی صاف و برطرف کنیم. برای این منظور از اسید هیالورونیک 
مرطوب کننده استفاده می شود که ماندگاری باالیی دارد و آب را نیز 

جذب نمی کند.
2.ترمیمحاشیهلبها: حاشیه لب ها را که درحقیقت مرز میان غشای 
مخاطی و پوست لب است می توان با تزریق اسید هیالورونیک مخصوص 
این ناحیه اندکی برجسته  کرد. این روش بسیار محبوب است چون حالتی 
دلفریب به چهره می دهد و درضمن منحنی لب ها را نیز اصالح می کند.

3.کمانکوپیدرابرجستهکنید: ایده این است که با تزریق اسید 
هیالورونیک به غشای مخاطی، ناحیه میانی لب های فوقانی افزایش 
یابد. با رواج »عکس های سلفی دهان«، این روش به خصوص در 

میان بانوان جوان با موفقیت زیادی روبرو شده است. 
4.حالتغمانگیزدهانرااصالحکنید: با گذشت زمان، گوشه های 
لب جمع و آویزان می شوند. تزریق اسید هیالورونیک پرکننده در این 
ناحیه باعث می شود که گوشه های دهان مجدداً حجم اولیه و طبیعی 

خود را بدست بیاورد. 
5.رویبرجستگیهایفیلترالتأکیدکنید: این برجستگی ها دو 
خط عمودی هستند که از بینی شروع می شوند و کمان کوپید را شکل 
می دهند. آنها به مرور زمان کمرنگ می شوند. استفاده از اسید هیالورونیک 
در راستای برجسته سازی این دو برجستگی، درنهایت باعث انسجام و 

جوان سازی مجدد پوست و زیبایی لبخند شما می شود.
6.باپزشکخودُمدامدرتماسباشید. با کمک پزشک و نیز با مشاهده 
تأثیری که بین هر تزریق حاصل می شود، اصالح لب ها را برنامه ریزی 
کنید تا در صورت رضایت بخش بودن نتیجه، کار را متوقف سازید. 

تمام اسرار یک الیه بردار لب خانگی
همانطور که می دانید پوست اطراف دهان و لب های شما به الیه برداری 
و آبرسانی نیاز دارد. شما می توانید محصول الیه بردار خود را در عرض 
چند دقیقه با مواد طبیعی که برای پوست بی خطر هستند، تهیه کنید. 

صورت و بدن ما تنها اعضایی نیستند که هر از چند گاهی برای از بین 
بردن پوست مرده و بازیابی درخشندگی و صافی خود به اسکراب 
نیاز دارند. الیه برداری لب ها به بهبودی و زیبایی خط لب و نیز به 
حفظ بهتر آرایش لب ها کمک می کند. نیازی به صرف هزینه زیاد 
برای خرید محصوالت زیبایی نیست؛ چون درحقیقت همه آنچه که 
شما نیاز دارید در حال حاضر درکابینت های آشپزخانه موجود است.

برای تهیه اسکراب لب خود می توانید از عسل، شکر، جوش شیرین، 
روغن زیتون یا نارگیل که همگی از جمله مواد طبیعی و ارزان قیمت 

هستند استفاده کنید. 
طرزتهیههمسادهاست: یک قاشق غذاخوری عسل را با دو یا سه 
قاشق شکر یا جوش شیرین و نیز یک قاشق روغن زیتون یا نارگیل 
مخلوط کنید. عسل به تغذیه پوست کمک می کند، شکر یا جوش شیرین 
در کیفیت الیه برداری نقش مهمی دارند و روغن های زیتون یا نارگیل 

نیز برای هیدراته شدن و آبرسانی پوست فوق العاده هستند.

تغذیه و آبرسانی به لب و دهان
اگر از روغن نارگیل استفاده می کنید، آن را برای چند ثانیه با حرارت 
بِن ماری یا مایکرویو ذوب کنید و قبل از استفاده روی لب ها، صبر کنید 
تا خنک شود. همه چیز را در یک ظرف مخلوط کنید تا خمیری صاف 
و یکدست بدست آید. مقدار کمی از مخلوط را با نوک انگشتان یا با 
یک مسواک و با حرکات دورانی به مدت چند دقیقه روی ناحیه دهان 
و لب های خود بمالید و با آب ولرم بشویید. نتیجه: دهان و لب هایی 

تمیز، مرطوب و کاماًل تغذیه شده خواهید داشت.

آب گرم برای پوست های حساس
برای طعم و عطر بهتر الیه بردار خود، می توانید قندها یا شکرهای 
رنگی و طعم دار انتخاب کنید یا چند قطره عصاره گل وانیل، گل رز 
یا پرتقال به اسکراب خود اضافه نمایید. این مخلوط را می توان به 
مدت دو تا سه هفته در یخچال نگهداری کرد، البته قبل از مصرف 

مطمئن شویدکه آن  را کاماًل مخلوط کرده اید. 
برای افراد حساس تر که نمی خواهند لب های خود را با شکر الیه برداری 
کنند، راهکاری مالیم تر و به همان اندازه موثر نیز وجود دارد. برای 
این منظور یک پنبه را در آب داغ خیس کنید و برای چند دقیقه روی 
دهان و لب های خود قرار دهید. با یک تکه پنبه دیگر به آرامی مالش 

دهید تا پوست های مرده از بین بروند.
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یافته های تحقیقاتی نشان داده اند 
 pH که سن هر فرد می تواند بر

پوست او اثرگذار باشد. درواقع 
pH پوست ما در طول دوره های 

سنی متفاوت دچار تغییرات مختلفی 
می شود. مثال pH پوست در زمان 
نوزادی تقریبا خنثی است، اما در 
زمان رسیدن به یک سالگی کمی 

 pH اسیدی می شود. در ادامه نیز
پوست به صورت تدریجی به سطح 

قلیایی تری می رسد و هرچه سن فرد 
افزایش می یابد، این سطح قلیایی 

هم بیشتر خواهد شد

چگونه لب های نازک را برجسته کنیم؟



نزدیک به 2 دهه مردم تهران عادت کرده  بودند پسماندهای 
خود را در مخازن بزرگی اغلب سر کوچه های محله شان 
بیندازند تا مثال با تجمیع زباله و بردن آنها در ساعت های 
مشخص، باری هم مالی و هم اجرایی از دوش سازمان 
مدیریت پسماند تهران برداشته شود. مدتی درباره اینکه 
پسماند خود را ساعت 9 شب در مخزن بگذارید، تبلیغ 
شد اما امروز نتیجه این شده که مردم در همه ساعت های 
روز پسماندهای خود را بدون تفکیک تر و خشک در 
مخازنی می اندازند که معدن انواع میکرب ها شده، بویی 
آزاردهنده دارد. عالوه بر آلودگی مخازن و عدم کارایی 
آنها برای جداسازی پسماند خشک و تر و هزینه ای که 
به دوش بودجه شهرداری ها می گذارند، امروز مخازن 
جایگاه نمایش فقر در جامعه شهری ماست چراکه در 
هر ساعتی، کودک یا بزرگسالی را می توانید ببینید که با 
ظاهری ژنده و رقت انگیز برای یافتن پسماند خشک 
به درد بخوری که بتواند به پول نزدیک کند، تا کمر 
درون مخزن خم شده و دست اغلب بی حفاظ خود 
را تا آرنج درون پسماندها فرو برده. به همه اینها اضافه 
کنید شیوع کرونا را که کارشناسان عقیده دارند همین 
زباله گردها یا به اصطالح کتفی ها یکی از عوامل شیوع 

ویروس در شهرهای ما هستند.  
معلوم نیست طرح گذاشتن مخازن از کجا و براساس 
چه کارشناسی ای آمده اما هر چه هست، بعد از اجرای 
موفق طرحی متفاوت در شهرهایی مانند اصفهان و 
شیراز و چند ناحیه و منطقه تهران، باالخره شهرداری 
به این نتیجه رسیده که تا کار بیشتر از این خراب 
نشده، باید چاره ای کرد. طرح کاپ، کاهش پسماند، 
در چند منطقه تهران اجرا شده و قرار است به زودی در 
سراسر پایتخت پسماندها را جمع  آوری کند. مسووالن 
شهری در این طرح دنبال راه هایی هستند که پسماند 
اوال کمتر تولید شود و در مرحله بعد تا جای ممکن 
دفن نشود و بازیافت پسماند از مبدأ آغاز و باقی مانده 

غیرقابل استفاده آن تبدیل به انرژی شود. 
به گفته مسووالن شهرداری، مخازن پسماند تا حداکثر 
5 سال دیگر باید در سطح شهر تهران جمع آوری شود 
و طرح کاپ که پسماندها را به تفکیک خشک و تر در 
منازل از ساکنان تحویل می گیرد، جانشین آن خواهد شد.

شهرونداندرباره»کاپ«چهمیگویند؟
نام  »کاپ«  در محله  به   مدتی  است  طرحی  

ما درحال اجراست. این طرح که با هدف تفکیک 
زباله از مبدأ و از داخل منازل طراحی شده، در نگاه 
اول  طرح خوبی به نظر می رسد ولی  متاسفانه در 
اجرا اهالی را به دردسر انداخته و همچنین تهدیدی 
برای سالمت افراد خصوصا در این ایام به اصطالح 

کرونایی محسوب می شود.
طرح به این صورت است که پیمانکاری  انتخاب شده 
و مخازنی را به ساختمان ها تحویل داده. با شروع طرح، 
در تمام شهرک مخازن ثابت را جمع آوری کردند و 
جایش گلدان  قرار دادند، هر یک شب درمیان خودروی 
بازیافت و جمع آوری مخازن به کوچه ها می آیند،  در 
خانه ها را می زنند، مخازن را برمی دارند و تخلیه می کنند.
البته صحنه هایی هم هست تماشایی، مثال زباله هایی از 
هر جنس و رنگ مقابل منازل در پارکینگ ها به مدت 
2روز تلنبار می شوند و مخزن دست به دست شده بدون 
در نظر گرفتن شرایط فعلی در منازل قرار می گیرند. 
بعضا در منازل بازمی ماند و امنیت نیز در خطر است.
در سطح شهرک تمام مخازن ثابت جمع آوری شده و 
زباله ها همچنان در محل های سابق دپو می شوند، روی 
زمین شیرابه و آلودگی پخش می شود، رهگذاران در 

شهرک جایی برای انداختن زباله ها ندارند.

 بعد از روزگار کرونا مشکلی به نام ماسک و دستکش های 
استفاده شده هم به وجود آمده که اغلب نمی دانند با آنها 
چه کنند. طبق نظر وزارت بهداشت، ماسک و دستکش 
استفاده شده باید در سطل های دردار دور انداخته شوند.

سواالت دیگری هم مطرح است، مثال اینکه شستشوی 
مخازن با کیست؟ اهالی  ساختمان؟ مدیر ساختمان؟ 
چه کسی  رغبت می کند با دست مخازن را بشوید؟ 
پس   ندارند،  مکانیزه  شستشوی  دستگاه  که  اهالی 

آلودگی روی  آلودگی...
راستش در همین  مجتمع همان اوایل کرونا مجبور 
شدیم اتاقک محل نگهداری زباله های ساختمان را 
کال ببندیم چون متاسفانه ساکنان زباله تر و  خشک و 
با شیرابه را می انداختند کف اتاقک. در کیسه ها باز بود 
و فقط همان یک روز تا شب که مسوول بردن زباله 
ساختمان آنها را تخلیه می کرد بوی نامطبوع کل پارکینگ 
را برمی داشت. شهروند دیگری می گوید: »معتقدم این 
طرح برای زباله های خشک خیلی خوب است و نه 
تر. اگر بشود فقط زباله خشک را ببرند که ماندن آن 
2روز متوالی هم مشکلی ایجاد نمی کند خیلی هم 
 عالی است. البته بعد از آموزش کامل به همه ساکنان 

که بفهمند زباله خشک دقیقا چیست.«

راهحلهاییسادهوعملی
از مجموعه نظرات شهروندان به نظر می رسد مشکل 
اصلی درباره نحوه جمع آوری پسماندهای تر است. 
این پسماندها زود بو می گیرند و باعث نشت شیرابه 
می شوند، مایعی بسیار عفونی حاوی انواع میکروب ها 

و فلزات سنگین مضر برای محیط زیست.
با توجه به تجربه شهرهایی ماند اصفهان و شیراز 
در  آنها  در  طرح  این  که  اروپایی  کشورهای  و 
حال اجراست، باید گفت راه حل پسماند تر پایین 
آوردن این پسماندها در روزهای مقرر در ساعت 
تحویلی است که قبال شهرداری برای مردم محل 

تعیین کرده است.
برای نحوه استفاده از مخازن پسماند تر که شهرداری 
تحویل هر ساختمان داده هم فرمول های یکسانی 
وجود ندارد. هر ساختمانی با استفاده از خالقیت و 
امکانات خود می تواند و باید رساندن پسماندهای تر 
به در منازل در روز و ساعت مقرر را مدیریت کند. 
اینکه چه کسی مخازن را شستشو دهد یا چطور باید 
از بو گرفتن آنها جلوگیری کرد یا اینکه چه کسی 
باید پسماند را تا دم در خانه بیاورد یا پرسش هایی 
باید پاسخ دهند. موضوع  مانند آن را، شهروندان 
این است که طرح کاپ باید طبق برنامه قبلی با نظم 
و ترتیب به اجرا دربیاید تا مردم با راهنمایی های 
شورایاری های محالت که درواقع تنها ارگان مردمی 
در ارتباط با شهرداری ها هستند و کارشناسان، راه های 

عملی همراه شدن با طرح را به تدریج پیدا کنند.

محیط زیست شماره هفتصدوهفتادوچهار   یک آذر نودونه14

یادداشت سبز

هیچ شهری در دنیا بدون مسوولیت پذیری ساکنانش به سامان نمی رسد 

همه مشکالت را شهرداری نباید حل کند
اینکه چه کسی مخازن پسماند تر یا خشک را 
شستشو دهد یا چطور باید از بو گرفتن آنها 
جلوگیری کرد یا اینکه چه کسی باید پسماند 

را در روز و ساعت مقرر تا دم در خانه بیاورد 
یا پرسش هایی مانند آن را، شهروندان 

باید پاسخ دهند. موضوع این است که طرح 
کاپ باید طبق برنامه قبلی با نظم و ترتیب 

به اجرا دربیاید تا مردم با راهنمایی های 
شورایاری های محالت که درواقع تنها ارگان 

مردمی در ارتباط با شهرداری ها هستند و 
کارشناسان، راه های عملی همراه شدن با 

طرح را به تدریج پیدا کنند

هشدار سبز

دانشمندان می گویند توفندهای شمال اقیانوس اطلس 
اکنون با رسیدن به خشکی توان خود را بیش از گذشته حفظ 
می کنند که به گرمایش زمین مربوط است. کارشناسان 
معتقدند این توفان ها در گذشته بعد از ورود به خشکی 
به سرعت کم جان می شدند اما در 5۰ سال اخیر توفندها 
به طور متوسط تقریبا 2 برابر گذشته در خشکی دوام 
آورده اند. نتیجه این مطالعه که در نشریه »نیچر« چاپ 
شده، نشان می دهد گرمایش نیروی محرکه بیشتری 
به توفندها می دهد. به همین دلیل این توفان ها بعد از 

رسیدن به خشکی بیشتر توان خود را حفظ می کنند.
آنها پیش بینی می کنند به این ترتیب در سال های آینده 
قدرت تخریب این توفان ها بیشتر خواهد شد. امسال 
شمال اقیانوس اطلس شاهد 29 توفان فوق استوایی بود 
که رکورد تازه محسوب می  شود. در سال 2۰۰5 میالدی 

28 توفند ثبت شده بود.
کارشناسان اشاره کرده اند در سال های اخیر توفان های 
استوایی که به خشکی می رسند، نسبت به گذشته خیلی 

بیشتر به راه خود ادامه می دهند و خسارت  بیشتری 
به بار می آورند. در سال 2۰۱۷ میالدی توفان هاروی 
برای چند روز بر فراز شهر هوستون تگزاس باقی 
ماند و باعث ثبت یکی از شدیدترین بارندگی ها در 
تاریخ توفندها شد. اکنون محققان نشان داده اند تغییر 
اقلیم مانع زوال سریع این توفان ها بعد از رسیدن به 
خشکی می شود. توفندها از رطوبت ناشی از آب های 
گرم استوایی نیرو می گیرند که در واقع همان سوختی 
است که باعث بادهای شدید می شود. تغییر اقلیم باعث 
می شود هوای باالی سطح اقیانوس ها مرطوب تر باشد 
که شدت توفان ها را افزایش می دهد اما وقتی توفان به 
خشکی رسید، دیگر نمی تواند از این رطوبت تغذیه 
کند و باید به سرعت زائل شود. با این حال مطالعه تازه 

حاکی است که دیگر این اتفاق نمی افتد.
پروفسور پیناکی چاکرابورتی از موسسه علوم و فناوری 
اوکیناوا در ژاپن که این مطالعه را هدایت کرده، گفت: »ما 
نشان دادیم توفندها اکنون با گرم تر شدن شرایط اقلیمی 

دیرتر تجزیه می شوند. در 5۰ سال گذشته توفندهای 
شمال اطلس که به خشکی می رسند، تقریبا 2 برابر بیشتر 
دوام می آورند. تحلیل ما در مورد علت زیربنایی آن این 

است که تغییر اقلیم گناهکار است.«
دانشمندان دریافتند در دهه ۱9۶۰ میالدی توفندها معموال 
۷5 درصد شدت خود را در اولین روز بعد از رسیدن 
به خشکی از دست می دادند اما حاال حدود 5۰ درصد 
آن را در روز اول از دست می دهند. این نقش یک باک 
اضافی سوخت را بازی می کند و توفند را حتی بعد از 
ورود به خشکی فعال نگه می دارد. با گرم تر شدن زمین، 

پیش بینی می شود این پدیده شدت پیدا کند.
در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل که سال گذشته 
با حضور رهبران جهان برگزار شد، سازمان جهانی 
هواشناسی گزارشی منتشر کرد که می گوید پیامدهای 

تغییرات اقلیمی در 5 سال اخیر شدیدتر شده است.
در این گزارش آمده که دوره 5 ساله 2۰۱۴ تا 2۰۱9 
میالدی از زمان آغاز ثبت دما گرم ترین دوره تاریخی 

بوده است. باال آمدن سطح دریاها در این دوره شتاب 
بیشتری گرفته و انتشار گازهای گلخانه ای هم به سطح 
بی سابقه ای رسیده است. سازمان جهانی هواشناسی 
از  استفاده  کاهش  برای  را  تالش ها  باید  می گوید 

سوخت های فسیلی شدت داد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، به تازگی گفته که 
تخریب محیط زیست به ترتیبی است که انگار انسان در 
حال جنگ با سیاره زمین است و تنها کشورهایی اجازه 
صحبت در این نشست را دارند که با برنامه ای برای 

کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به این اجالس بیایند.

گرمایش باعث شدت و دوام بیشتر توفندها در خشکی شده

باران اسیدی یا نزوالت اسیدی مفهوم وسیعی است شامل هر نوع بارشی 
که عناصر اسیدی همراه آن باشند. این عناصر می توانند در ترکیبات اسید 
سولفوریک یا اسیدنیتریک در شرایط خشک یا مرطوب همراه باران، 

برف، مه، تگرگ یا حتی غبار از جو به زمین ببارند.
باران های اسیدی وقتی اتفاق می افتند که دی اکسید سولفور یا اکسید 
نیتروژن وارد جو زمین شده  و توسط باد یا جریانات جوی جابجا شوند. 
هرچند بخش کمی از این عناصر به واسطه فعالیت های طبیعی در زمین 
مانند فعالیت آتشفشان ها وارد جو می شوند، امروزه منبع اصلی عناصر 
اسیدی در جو زمین از سوزاندن سوخت های فسیلی مانند بنزین و نفت 
و گازوئیل سرچشمه می گیرد. دوسوم از دی اکسید سولفور و یک چهارم 
از اکسید نیتروژن را نیروگاه های برقی روانه هوای اطراف زمین می کنند 
که منبع انرژی برای تولید برق آنها سوخت های فسیلی هستند. انتشار 
این عناصر اسیدی دیگر مشکل منطقه ای یا حتی کشوری نیست. باد 
می تواند این ترکیبات را تا مسافت های دوردست ببرد و فضای وسیعی 
را به این ترتیب آلوده کند. نزوالت اسیدی حتی در غیاب رطوبت نیز 
می تواند به زمین برسد که اصطالحا به آن »نزوالت خشک« می گویند. 
عناصر اسیدی می توانند به سرعت در سطح آب، گیاهان یا ساختمان ها 
ته نشین شده یا در انتقال در جو زمین تبدیل به عناصر بزرگ تری شوند 

که برای سالمت بشر خطرناک باشند. وقتی براثر بارش باران، اسیدها 
از سطوحی که بر آن ته نشین شده اند جاری شوند، این باران اسیدی به 
خاک نفوذ می کند و عالوه بر گیاهان و حیات وحش، زندگی گونه هایی 
مانند حشرات و ماهی ها را هم در خطر قرار می دهد. هرقدر میزان باران 
در منطقه ای بیشتر باشد، میزان اسیدیته خاک آن منطقه کمتر است. برای 
مثال، در صحراها میزان نزوالت اسیدی خشک یا تر بیشتر از مناطقی 
است که بارش باران در آنجا بیشتر است. نزوالت اسیدی از طریق 
تغییر در میزان اسیدیته بر سالمت محیط زیست اثر می گذارند. بسیاری 
از گونه های ماهی ها یا حلزون ها دربرابر افزایش میزان اسیدیته ای که به 

بدن آنها وارد می شود، تاب مقاومت ندارند و از بین می روند.
یک اکوسیستم شامل مجموعه گیاهان، جانوران و دیگر عناصری مانند 
آب، خاک و هواست که همگی مانند زنجیره ای به هم پیوسته اند. هر 
صدمه ای به بخشی از این مجموعه شامل گونه های مختلف جانوری 

یا گیاهی، آب، باد یا خاک، بر اجزای دیگر مجموعه تاثیر می گذارد.
تاثیر مخرب افزایش اسیدیته در محیط زیست ابتدا و بیش از همه در 
محیط های آبی، چشمه ها، دریاچه ها و مرداب های محل زیست ماهی ها 
به چشم می آید. جاری شدن آب های اسیدی در خاک، آلومینیوم را 
از خاک می شوید و وارد دریاچه ها و رودخانه ها می کند. هرقدر میزان 

اسیدیته آب بیشتر باشد، میزان ورودی آلومینیوم به محیط نیز بیشتر است. 
برخی گونه های گیاهان و جانوران دربرابر افزایش اسیدیته و آلومینیوم 
می توانند مقاومت کنند اما همه این توانایی را ندارند. درمجموع، افراد 
جوان تر جانوران و حیوانات بیشتر از افراد پیرتر همان گونه ها در برابر 
نوسانات شرایط اطراف خود حساس هستند. در این شرایط اغلب ماهی ها 
توان تخم گذاری ندارند. درختان مرده یا خشک شده، منظره مشترک 
مناطقی است که باران اسیدی بر آنها فرود آمده است. آلومینیومی که 
باران اسیدی از خاک می شوید برای رشد گیاهان مضر است. عالوه بر 
آن، باران اسیدی بسیاری از عناصر مهم و حیاتی برای رشد گیاهان را 
از خاک می شوید و درختانی به جا می گذارد که جز برگ های مرده و 

بی مصرف بهره ای بر پیکرشان نمانده است.
امین حسین نقشینه، کارشناس هواشناسی، درباره احتمال باران اسیدی 
در تهران و سایر شهرهای آلوده ایران می گوید: »باران اسیدی به هیچ 
عنوان رنگ ندارد اما باران هایی که قطرات آن تیره و گل آلود است 
با غبار و گردوخاک همراه شده و به هیچ عنوان اسیدی محسوب 
نمی شود و خطراتی  را به دنبال ندارد.« وی در پاسخ به این پرسش که 
آیا احتمال باران اسیدی در کالنشهرها به دلیل آلودگی هوا وجود دارد 
یا نه، اظهار داشت: »مناطقی که آلودگی هوای ناشی از سوخت های 
فسیلی در آن اتفاق افتاده باشد قطعا دچار باران اسیدی می شوند؛ تهران 

نیز نمی تواند از این قاعده مستثنی باشد.«

گزارش سبز

به مناسبت فصل سرما، باران اسیدی چیست؟

قاب سبز

آمارهای جهانی نشان می دهد که با افزایش شیوع بیماری 
کووید-19 میران مصرف آب افزایش جدی یافته است و در 

ایران نیز متوسط سرانه آب مصرفی شهری 1۵۰ لیتر برای هر نفر 
در سال است که ۴9۲ شهر مصرف سرانه آبی بیش از 1۵۰ لیتر 

برای هر نفر در سال را داشتند./ ایسنا

شمال هند یکی از مناطقی است که آلوده ترین هوا در دنیا را 
دارد. یکی از علت هایش این است که کشاورزان چند هفته مانده 

به فصل کاشت، پسماندهای زراعی خود را می سوزانند که دود 
بسیار زیادی تولید می کند.

بر اساس یک الیحه زیست محیطی که نمایندگان پارلمان بریتانیا 
آن را به بحث خواهند گذاشت، شرکت های بریتانیایی حق فروش 

محصوالتی که با نقض قوانین محلی در حفاظت از جنگل های 
بارانی و سایر نواحی طبیعی تولید شده را نخواهند داشت.

افزایش قاچاق خاک و چوب مناطق جنگی شمال ایران. فرمانده یگان 
حفاظت سازمان جنگل ها گفته که خاک مناطق جنگلی شمال کشور 

فوق العاده مرغوب است و بعضی سودجویان به دنبال قاچاق و جابجایی 
آن هستند. علی عباس نژاد گفته که قاچاق چوب و خاک مناطق 

جنگلی افزایش یافته است. به گفته او آمارهای دستگیری و برخوردها 
حاکی از افزایش ۲۰ درصدی تشکیل پرونده در این باره است.

کاوه مدنی، پژوهشگر دانشگاه ییل و معاون سابق سازمان حفاظت 
محیط زیست ایران، برنده جایزه سفیر اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا شد.

اصرار بر نصب تله کابین در جنگل های ثبت جهانی شده هیرکانی 
ادامه دارد. سرپرست شورای عالی جنگل: اکنون پس از ثبت 

جهانی جنگل های هیرکانی گفته می شود که 9 پایه تله کابین در این 
منطقه قرار می گیرد که این مساله می تواند شاخص های ثبت جهانی 

را با تهدید مواجه کند/ ایسنا
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سرفه  علت  به  شب  تمام 
ما  همه  مانده اید؟  بیدار 
می دانیم که خواب بهترین 
به خصوص  است،  دارو 
هنگام بهبود از سرماخوردگی اما اگر سرفه 
آزار دهنده  هنگامی که بیشتر به استراحت نیاز 
دارید خواب شما را قطع کند، ممکن است 
احساس کنید که هرگز بهبود نخواهید یافت 
بی خوابی  معنای  به  می تواند  مساله  این  و 

شبانه برای کل خانواده شما نیز باشد.

چرا سرفه شما در شب بدتر است؟
سرفه ها در شب بیشتر دردسر ساز می شوند 
زیرا در طول روز، واکنش طبیعی شما این 
است که مرتب تغذیه می کنید که به تخلیه 
وقتی  اما  می کند  کمک  گلو  و  بینی  مخاط 
در رختخواب برای خوابیدن دراز می کشید، 
طبیعی  طور  به  هوایی  راه های  کردن  پاک 

برای بدن دشوارتر می شود. 
شود  جمع  شما  گلوی  در  می تواند  مخاط 
سرفه  تا  می کند  سعی  شما  بدن  بنابراین 

کرده و آن را پاک کنید.
بدن  برای  می کشید  دراز  که شب  هنگامی 
را  خود  هوایی  راه های  که  است  دشوارتر 

به طور طبیعی پاک کند.
برای  محافظت کننده  طبیعی  بازتاب  سرفه 
بدنتان  به  و  از خفگی شماست  جلوگیری 
برای خالص شدن از مواد ناخواسته مانند 
مخاط  یا  حساسیت زا  مواد  غبار،  و  گرد 

می کند. کمک 
به عالوه، اگر احساس می کنید گیج می شوید، 
اغلب مجبور می شوید به جای بینی از طریق 
دهان نفس بکشید و می تواند باعث خشک 
شدن دهان و تحریک اعصاب پشت گلو و 

بیشتر شود. سرفه 

داروهای خانگی برای سرفه شبانه
اگر از عفونت ویروسی رنج می برید، برای 
جلوگیری از سرفه در طول شب و خواب 

راحت شبانه این نکات را امتحان کنید:

1. از بالش اضافی استفاده کنید
اگر دراز کشیدن سرفه شما را بدتر می کند، 
دلیل آن خوابیدن روی شیب کم است بنابراین 
یک بالش اضافی بردارید و بگذارید جاذبه 

کار خود را انجام دهد.
اگر خروپف می کنید ممکن است الزم باشد 

بخوابید. پهلو  به 

2. آب نمک غرغره کنید
اگر سرفه شما به دلیل گلودرد باشد )مانند 
سرماخوردگی(، غرغره با آب نمک قبل از 
خواب و طمینان از بیرون آمدن آن، می تواند 
به تسکین بخشی از التهاب گلو کمک کند.

3.  نیروی بخار)بخور( را امتحان کنید
به  تا  می شود  توصیه  بخار  تاریخ  در طول 
رفع گرفتگی در مجرای بینی و قفسه سینه 
کمک کند بنابراین دوش آب گرم یا حمام را 
امتحان کنید تا عالئم سرفه شما کاهش یابد.
کند  یک دستگاه بخور ممکن است کمک 

بیشتری است.  مراقبت  نیازمند  اما 
در  که  کودکانی  مورد  در  اخیر  مطالعه 
جوش های  یا  سوختگی  خطر  معرض 
ناشی از دستگاه بخور بدون مراقب هستند، 

است. بوده  نگران  کننده 

4. مرتب آب بنوشید
وقتی حالتان خوب نیست، حفظ آب بدن در 
طول روز و شب ضروری است زیرا نوشیدن 
آب به آرامش عمل سرفه و تسکین گلودرد 
کمک می کند. اگر از طریق دهان نفس می کشید، 
ممکن است رطوبت بیشتری از مجاری هوایی 

خود از دست بدهید.
قبل از خواب نوشیدنی های گرم و بدون کافئین 
میل کنید و یک لیوان آب را روی میز کنار 
تخت خود نگه دارید تا بتوانید فوری سرفه 

خود را در طول شب تسکین دهید. 
مایعات گرم آرامش بخش هستند، می توانند 
گرفتگی را کاهش دهند و از کمبود آب بدن 
جلوگیری کنند. برخی مطالعات نشان داده اند 
چای زنجبیل دارای خواص ضدالتهابی است و 

می تواند به تسکین گلودرد کمک کند.
اضافی  شکر  یا  الکل  کافئین،  مصرف  از 
میزان  بر  می توانند  همگی  کنید،  خودداری 
را  شما  سرفه  و  بگذارند  تأثیر  بدن  کم آبی 

تشدید کنند.

5. لیمو و عسل را امتحان کنید
ازدیدگاه تاریخی تصور می شد لیمو گرفتگی را 
کاهش می دهد اما شواهد جدید نشان داده عسل 
کلید تنفس آسان است.خاصیت ضدمیکروبی 
طبیعی دارد و مطالعات نشان داده در تسکین 
عالئم سرماخوردگی و آنفلوانزا موثر است. 
می تواند تا حدی به دلیل چسبندگی توانایی 

پوشاندن گلوی ملتهب را داشته باشد.
عسل را هرگز نباید به نوزادان زیر یک سال داد 
و در کودکان به دلیل احتمال  ایجاد بوتولیسم 

تصادفی باید با احتیاط استفاده شود.

6. به داروخانه بروید
در حالی که بهتر است سرفه داروهای شیمیایی 
نسخه  بدون  داروی  تعدادی  شود،  برطرف 
می توان از داروخانه تهیه کرد که کمک می کنند 

پزشک خود  یا  داروساز  با  ابتدا  همیشه  اما 
مشورت کنید:

 پاراستامول یا ایبوپروفن
در صورت عدم منع مصرف، پاراستامول یا 

ایبوپروفن ساده می تواند کمک کند.

 اکسپکتورانت )خلط آوران( سرفه
داروهای سرفه می توانند خلط آور )از بین برنده 
داروهای ضدسرفه  یا  مخاط(  رقیق کننده  یا 
)قطع سرفه( باشند. سرفه سینه یا مرتبط به 
خلط آور  ماده  یک  به  خوبی  به  معموال  آن 
 )Guanifenesin پاسخ می دهد )به عنوان مثال

 مهار کننده سرفه
یک داروی سرکوب کننده سرفه با متوقف کردن 
سرفه های تحریک کننده خشک عمل می کند 

و از جمله این موارد می توان به فولکودین یا 
دکسترومتورفان اشاره کرد. این موارد فقط پس 
از مشورت با پزشک باید با دقت استفاده شود. 
به دلیل تداخل با سایر داروها یا سایر موارد 
پزشکی )به ویژه تنفس( ممکن است عوارض 
کودکان  به  باشند.  داشته  خطرناکی  جانبی 
به  فقط  و  ندهید  را  دارو  این  ۶سال  زیر 
دستورالعمل های  تحت  تر  بزرگ  بچه های 

دقیق پزشکی بدهید.

 آنتی هیستامین ها
حاوی  داروها  برخی 
دیفن  مانند  آنتی هیستامین هایی 
هیدرامین و پرومتازین هستند 
ترشحات  شدن  خشک  به  که 
بینی که پشت گلو می ریزند و 

به خوابیدن کمک می کنند.

 اسپری نمک بینی
شستشوی  افراد  بعضی 
احتقان  با  را  بینی  نمکی 
ممکن  اما  می دانند  مفید 
ناخوشایند  کار  این  است 
احتیاط  با  بنابراین  باشد 

ادامه دهید.

 ضداحتقان ها
داروهای ضداحتقان مانند سودو افدرین 
ممکن است همیشه برای شرایط حاد سینوسی 
را  ترشحات  می توانند  زیرا  نشوند  توصیه 
بیش از حد خشک و سخت کنند و باعث 
مشکالت طوالنی مدت شوند. درباره عوارض 
جانبی احتمالی با داروساز یا پزشک عمومی 

مشورت کنید.
Netdoctor.uk :منبع

چه باید کرد اگر سرفه باعث می شود که شب بیدار بمانید؟

چند راه متفاوت برای خالصی از سرفه
 ترجمه: 

نرگس 
قاسمی پناه

 سرفه و بیماری های مزمن 
همه ما گهگاه سرفه می کنیم اما سرفه ای که بیش از ۳هفته طول بکشد 
می تواند نشانه بروز مساله جدی تری باشد. سرفه مداوم در شب می تواند 
ناشی از یکی از موارد مزمن زیر باشد. اگر نگران هستید، با پزشک خود 

تماس بگیرید.

 آسم
سرفه شبانه ممکن است تنها نشانه در برخی بیماران خاص آسمی 
دارید  »حساسی«  هوایی  مجاری  هستید،  آسم  به  مبتال  اگر  باشد. 
با چیزی که دوست ندارند  که ملتهب هستند و در صورت تماس 

واکنش هستند. آماده 
پس این مساله می تواند باعث انقباض عضله دیواره مجاری تنفسی 
و باریک شدن لوله ها و التهاب و گرفتگی، خس خس یا سرفه شود.

)COPD( بیماری انسدادی مزمن ریوی 
برونشیت و آمفیزم درمان نشده می تواند باعث سرفه شبانه شود.

 نارسایی قلبی
نامتداول تری  نشانه  بدتر شود،  مداوم که ممکن است در شب  سرفه 
از نارسایی قلبی است. عموما نفس نفس زدن هنگام خواب شبانه رخ 
می دهد و ممکن است به دلیل جمع شدن مایع در طول روز تورم پاها 

یا مچ پا وجود داشته باشد)ورم(.

 آلرژی و تب
آلرژی ) حساسیت( می تواند باعث عطسه و گرفتگی مجاری هوایی 

فوقانی یا تنها سرفه ساده شود. 
حیوانات خانگی، گرده، گرد و غبار و کنه های خانه همه مقصرهای 
احتمالی هستند.جدا کردن محل خواب حیوانات خانگی از اتاق خوابتان 

همراه با استفاده از ملحفه های ضدحساسیت وجارو کردن با فیلتر 
شاید برای از بین بردن شوره حیوانات خانگی و ریزگردها موثر باشد.

 بیماری ریفالکس معده یا مری یا سوء هاضمه
گاهی اوقات ریفالکس اسید می تواند دلیل سرفه های مزمن در شب باشد. 
تصور می شود یک چهارم سرفه های مزمن به این دلیل است و سوزش 

معده در همه بیماران مشخص نیست. 
در شب  گوه ای  بالش  یا  اضافی  بالش های  از  استفاده  با  غالبا  بیماران 
خوددرمانی می کنند تا اسید را در مری متوقف کنند. باید داروی درمان 

ریفالکس اسید سرفه را تسکین دهد.

 سیگار کشیدن
سیگار کشیدن ممکن است دلیل سرفه مزمن در شب یا روز باشد. اگر در 

ترک سیگار مشکلی دارید، به بخش ترک سیگار مراجعه کنید.

www.salamat.ir

s a l a m a t

داروهای سرفه می توانند خلط آور 
)از بین برنده یا رقیق کننده مخاط( 
یا داروهای ضدسرفه )قطع سرفه( 
باشند. سرفه سینه یا مرتبط به آن 
معموال به خوبی به یک ماده خلط آور 
پاسخ می دهد )به عنوان مثال 
 )Guanifenesin

سرفه با پزشک تماس بگیرید؟چه موقع در مورد 
یا دارید، فوری با پزشک خود تماس بگیرید   مخاط )سبز، زرد( یا مشکالت تنفسی اگر سرفه خونی یا درد قفسه سینه، تب،  وزن  کاهش  با  همراه  تعریق شبانه بدون دلیل نیز باید سرفه های 

گزارش شوند.

سرفه ویروس کرونا

مداوم  سرفه خشک  شما  سرفه  اگر 

و  باالست  تب  یا  درجه حرارت  با  همراه 

دچار از دست دادن یا تغییر در حس بویایی یا 

چشایی می شوید، ممکن است به ویروس کرونا 

)کووید-19( مبتال شده باشید. 

که  شده  مشخص  دولت  فعلی  توصیه های  در 

شما باید تست کووید-19 را انجام دهید و 

10 روز از زمان شروع عالئم در خانه 

بمانید و خود را قرنطینه کنید.



دوربين سالمت

میزان کشندگی کرونا 
در آمریکا ۳۰درصد 

کاهش یافته است

احتمال مرگ ناشی از عفونت 
کروناویروس در ماه های اخیر 
در آمریکا به علت بهبود درمان ها 

۳۰ درصد کاهش یافته است.
به گزارش رویترز پژوهشگران 
ارزیابی  و  سنجش  انستیتوی 
سالمت )IHME( در دانشگاه 
واشنگتن می گویند کووید-۱۹ 
 ۰/۶ آریکا  در  در حال حاضر 
درصد )شش دهم درصد( از افراد 
دچار عفونت را می کشد در حالی 
که  اوائل  عالمگیر کرونا این 
رقم حدود ۰/۹ درصد )نه دهم 

درصد( بود.
این پژوهشگران می گویند این 
که  است  آن  از  ناشی  کاهش 
پزشکان شیوه های بهتری را برای 
به کار می برند،  بیماران  درمان 
رقیق کننده  داروهای  جمله  از 
درمان های  اکسیژن.  تجویز  و 
موثری مانند داروی استروئیدی 
دگزامتازون نیز شناخته شده  اند.

اندازه گیری  در  کارشناسان 
دقیق یک شاخص مهم در این 
عالم گیری دچار مشکل بوده اند: 
میزان کشندگی یا درصد افراد 
دچار عفونت با عامل بیماری زا 
که ممکن است بمیرند. محاسبه 
این  از  به خصوص  میزان  این 
لحاظ مشکل است که بسیاری 
عفونت  دچار  که  افرادی  از 
بروز  کرونا می شوند، عالئمی 
شناسایی  هرگز  و  نمی دهند 

نمی شوند.
عفونت- »میزان  از   HIME
استفاده   )IFR( کشندگی« 
می کند که بر اساس تحقیق های 
با در نظر گرفتن سن است. افراد 
سالمندتر نسبت به افراد جوان  تر 
در معرض خطر بیشتر مرگ به 

علت کووید-۱۹ هستند.
رئیس  موری،  کریستوفر 
»خطر  می گوید:   HIME
به  کامال  کرونا  از  ناشی  مرگ 
سن مربوط است. به ازای هر 
سال افزایش سن خطر مرگ ۹ 

درصد افزایش می یابد.«
شهر  در  مستقر  موسسه  این 
واشنگتن  ایالت  در  سیاتل 
برای  معتبری  منبع  که  آمریکا 
کووید-۱۹  درباره  پیش بینی ها 
است، همچنین تعیین کرده است 
که میزان کشندگی کووید-۱۹ 
در جوامع با میزان باالی چاقی 

بیشتر است.
 IFR این گروه می گوید میزان
در طول این ماه  تغییر کرده است 
عالمگیری  شروع  هنگام  از  و 
کرونا در ماه های مارس و آوریل 
شروع  تا  فروردین(  و  )اسفند 
ماه سپتامبر )شهریور( در آمریکا 
تقریبا ۰/۱۹ )نوزده صدم درصد( 

در روز کاهش یافته است.
این میزان در مکان های متفاوت 
به صورت تابعی از شیوع چاقی 
و همچنین بر اساس توزیع سنی 

جمعیت تغییر می کند.

تازه ها

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

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

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

یک بررسی جدید در آمریکا نشان می دهد 
مالتونین ممکن است به عنوان هورمون درمان 
احتمالی مبتالیان به کروناویرس به کار رود.

به گزارش وب ام دی، مالتونین به عنوان هورمون 
ریتم شبانه روزی و چرخه خواب-بیداری بدن 
را تنظیم می کند و به عنوان دارو برای کمک به 

خواب استفاده می شود.
این بررسی در کلینیک کلیولند در آمریکا نشان 
داد مصرف مالتونین با کاهش ۳۰ درصدی 
احتمال مثبت شدن آزمایش کرونا همراهی 
دارد. البته پژوهشگران می گویند الزم است 
بررسی های بیشتری در این زمینه انجام شود 

و افراد نباید بدون تجویز پزشک به مصرف 
مالتونین روبیاورند. این پژوهشگران می گویند 
بررسی  های مشاهده ای بزرگ و کارآزمایی های 
کنترل شده برای تایید سودمندی بالینی مالتونین 

برای بیماران کووید-۱۹ الزم است.
پژوهشگران در این بررسی داده های بیماران 
کووید-۱۹ در کلینیک کلیولند را آنالیز کردند و 
دریافتند که مصرف مالتونین با کاهش احتمال 
مثبت شدن آزمایش کرونا همراهی دارد. این 
پژوهشگران به طور خاص به عالئم شایع و مرگ 
در افراد دچار کووید-۱۹ شدید و سایر بیماری ها 
مانند عفونت خونی و نشانگان زجر تنفسی توجه 

کردند تا دریابند آیا داروهایی در بازار وجود 
دارد که بتواند به درمان کروناویروس کمک 
کند یا نه. این بررسی نشان داد که بیماری های 

خودایمنی، ریوی و عصب شناختی بیشترین 
شباهت را با بیماری ناشی از کروناویروس 
داشتند و ۳۴ داروی بالقوه را شناسایی کردند 
که ممکن است به درمان کووید-۱۹ کمک 
کند و مالتونین در رأس  آنها قرار داشت. این 
پژوهشگران می گویند کووید-۱۹ یک بیماری 
عمومی است که بر چند نوع سلول، بافت و 
اندام تاثیر می گذارد. همچنین شناختن رابطه 
دوجانبه این ویروس با بیماری های دیگر نیز 
برای شناخت عوارض ناشی از کووید-۱۹ و 
داروهایی موجودی که ممکن است به درمان 

کرونا کمک کنند، اهمیت کلیدی دارد.

شرکت آمریکایی مدرنا اعالم کرد واکسن 
مقدماتی  داده های  اساس  بر  تجربی اش 
کارآزمایی بالینی مرحله  نهایی ۹۴/5 درصد 

در پیشگیری از کووید-۱۹ موثر است.
به گزارش رویترز، این دومین شرکت آمریکایی 
است که در یک هفته اخیر نتایجی فراتر از انتظار 
از آزمایش واکسن تولیدی اش برای پیشگیری 

از عفونت کروناویروس اعالم می کند.
شرکت آمریکای فایزر که با شرکت آلمانی 
پیش  هفته  نیز  می کند،  همکاری  بیوان تک 
می دهد  نشان  ابتدایی  داده های  کرد  اعالم 
واکسن تجربی کرونایش بیش از ۹۰ درصد 
موثر است و منتظر داده های بیشتر درباره بی خطر 
بودن آن و بازبینی سازمان های ناظر است. به 
این ترتیب ممکن است آمریکا در ماه دسامبر 
)اوائل آذر( به دو واکسن کرونا که برای مصرف 
اضطراری تایید شده اند، دسترسی پیدا کند و ۶۰ 

میلیون دوز واکسن تا انتهای سال میالدی جاری 
آماده مصرف باشند. هر دوی این واکسن ها بر 
اساس یک فناوری جدید به نام RNA پیامبر 
یا mRNA ساخته شده اند که ابزار جدید 
قدرتمندی در مبارزه با شیوع کروناست که 
تا به حال 5۴ میلیون نفر را مبتال کرده و ۱/۳ 

میلیون نفر را کشته است.
آنالیز مقدماتی شرکت مدرنا بر اساس ۹5 مورد 
عفونت در میان شرکت کنندگان در کارآزمایی 
بالینی که پالسبو )دارونما( یا واکسن دریافت 
کرده بودند، انجام شده است. از میان این ۹5 
مورد عفونت، فقط 5 مورد در گروه واکسن - که 
دو دوز واکسن را به فاصله ۲۸ روز دریافت 
کرده بودند- رخ دادند. یک مزیت واکسن مدرنا 
این است که الزم نیست مانند واکسن شرکت 
فایزر در دماهای بسیار سرد نگهداری شود و 
در نتیجه توزیع آن آسان تر می شود. مدرنا انتظار 

دارد که این واکسن در دمای استاندارد یخچالی 
۲ تا ۸ درجه سلسیوس برای ۳۰ روز پایدار 
بماند و بتوان آن را تا ۶ ماه در دمای منهای 

۲۰ درجه سلسیوس نگهداری کرد.
در مقابل واکسن فایزر باید در دمای منهای 
۷۰ درجه سلسیوس نگهداری و حمل ونقل 
شود، یعنی دمایی در حد دما در زمستان قطبی. 
این واکسن را در دماهای استاندارد یخچالی 

می توان تا 5 روز نگهداری کرد. داده های به 
دست آمده از کارآزمایی بالینی ۳۰هزار داوطلب 
همچنین نشان داد که این واکسن از موارد شدید 
کووید-۱۹ هم پیشگیری می کند، در حالی که  
در مورد واکسن فایزر این موضوع هنوز روشن 
نیست. از میان ۹5 مورد عفونت در کارآزمایی 
مدرنا، ۱۱ نفر دچار بیماری شدید شدند و همه 
این ۱۱ مورد مربوط به داوطلبانی می شدند که 
دارونما دریافت کرده بودند. اغلب عوارض 
جانبی گزارش شده از این واکسن خفیف تا 
متوسط بوده اند اما بخش قابل توجهی از داوطلبان 
دچار دردهای شدیدتری پس از دریافت دومین 
دوز شدند، از جمله ۱۰ درصد که آنقدر دچار 
خستگی شدید بودند که فعالیت های روزانه شان 
را مختل می کرد و ۹ درصد دیگر دردهای بدنی 
شدید داشتند. اغلب این عوارض مدت کوتاهی 

طول کشیده بودند.

یک بررسی جدید نشان می دهد گونه ویروس 
کرونایی که در حال حاضر باعث ایجاد بیماری 
کووید-۱۹ می شود، همان گونه  ویروسی نیست 
که در چین ظهور کرد و تغییر اندکی کرده است 
که باعث واگیرتر شدن آن در میان  انسان ها 

شده است.
به گزارش وب ام دی، این گونه جدید به نام 
D۶۱۴G باعث ایجاد بار ویروسی بیشتری در 
بینی و گلو می شود، هر چند به نظر نمی رسد، 
بیماری شدیدتری ایجاد کند اما این ویروس 
جدید  این گونه  در  است.  مسری تر  بسیار 
ویروس کرونا تغییری در پروتئین گل میخی 
سطح ویروس که به گیرنده های سلولی متصل و 
باعث ورود ویروس به سلول می شود، رخ داده 
است. این تغییر باعث می شود ویروس بتواند با 

سرعت بیشتری از سلولی به سلولی دیگر در 
بدن ما منتقل شود و با سرعتی بسیار باال خود 
را تکثیر کند. تجربیات باریک و همکارانش 
روشن می کند چگونه D۶۱۴G که در ابتدا در 
ماه فوریه )بهمن سال پیش( در اروپا پدیدار 
شد، به سرعت به گونه غالب ویروس در حال 

انتشار در جهان تبدیل شده است.
در این بررسی جدید در دانشگاه ویسکانسین 
 D۶۱۴G همسترهای آلوده شده با گونه جدید
ویروس کرونا آن را با سرعت بیشتری نسبت 
به حیوانات دچار عفونت گونه اصلی ویروس 

آن را به حیوانات سالم منتقل کردند.
پرسشی که مطرح می شود این است که چگونه 
این تغییرات در ساختار ویروس بر تاثیربخشی 
درمان های آینده از جمله واکسن هایی که در 

درست ساخت هستند، تاثیر خواهد گذاشت. 
همه واکسن هایی که اکنون در حال ساخت 
هستند بر اساس گونه اصلی ویروس که در 

چین ظهور کرد ساخته شده اند.
این پژوهشگران با آزمایش آنتی بادی به دست 
آمده از خون افراد مبتال به عفونت کووید-۱۹ 

با هر دو نوع اصلی و جدید ویروس دریافتند 
تفاوت چندانی از لحاظ تاثیر این آنتی بادی در 

خنثی کردن ویروس وجود ندارد.
به عبارت دیگر، افرادی که از عفونت با  گونه 
اصلی ویروس بهبود پیدا کرده باشند، تاحدی 
در برابر گونه جدید هم محافظت خواهند شد.
این پژوهشگران همچنین آنتی بادی های ساخته 
شده در آزمایشگاه را که به عنوان درمان برای 
ایجاد ایمنی غیرفعال در برابر ویروس به کار 
می روند، آزمایش کردند. در این مورد هم به 
نظر می رسید آنتی بادی ها به خوبی عمل می کنند.
که  واکسن هایی  پژوهشگران،  این  نظر  به 
ساخته  کرونا  ویروس  چینی  براساس گونه 
این گونه  برابر  در  حفاظت  باعث  شده اند، 

جدید هم می شوند.

یافته های یک بررسی جدید نشان می دهد 
که آنتی بادی های ضدکروناویروس جدید به 
سرعت در طول تابستان در جمعیت بریتانیا 

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

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

و آوریل )اسفند و فروردین( ردیابی کردند.
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 )شهریور( کاهش 
یافته است. این یافته ها این نظر را تقویت می کند 
که ایمنی جمعیت در آستانه موج دوم عفونت 

که به قرنطینه های محلی و اعمال محدودیت در 
هفته های اخیر انجامید، کاهش پیدا کرده بود.
گرچه ایمنی نسبت به کروناویروس جدید 
پیچیده است و جزییات 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 
کاهش  میزان  البته  نباشد.  طوالنی مدت 
آنتی بادی در افرادی که بیماری عالمت دار 
که  افرادی  به  نسبت  داشتند،  کووید-۱۹ 

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

یک یافته  دیگر این بود که در میزان آنتی بادی های 
یافت شده در کارکنان پزشکی تغییری رخ نداده 
بود که احتماال به علت قرارگیری مکرر آن در 

برابر ویروس کرونا است.
یافته های بررسی ایمپریال کالج هنوز در مرحله 
قبل از انتشار است و داوری همتا نشده است.
البته به گفته این پژوهشگران کاهش سریع 
آنتی بادی های پس از عفونت با ویروس لزوما 
به معنای آن نیست که واکسن هایی که در حال 
حاضر برای کووید-۱۹ در حال آزمایش هستند، 

تاثیربخش نخواهند بود.

هورمون مالتونین ممکن است به درمان کووید-۱۹ کمک کند

مسکو که می خواهد در رقابت با داروسازان 
غربی درباره واکسن کرونا عقب نماند، می گوید 
واکسن کرونای اسپوتنیک V ساخت این کشور 
در حفاظت افراد از کروناویروس ۹۲ درصد 

موفق بوده است.
از  نقل  به  آنالین  همشهری  گزارش  به 
مقاله ای  اولیه در دومین  نتایج  رویترزر،این 
آمده است که از کارآزمایی های بالینی واکسن 
روسی کرونا منتشر شده است. این نتایج بر اساس 
داده های به دست آمده از ۱۶ هزار شرکت کننده 
در کارآزمایی است که دو تزریق این واکسن 

دو دوزی را دریافت کرده اند.

کیریل دمیتریف، رئیس »بنیاد سرمایه گذاری 
و  تولید  از  که   )RDIF( روسیه«  مستقیم 
بازاریابی جهانی این واکسن حمایت می کند، 

روز چهارشنبه ۲۱ آبان گفت: »ما بر اساس 
این داده ها نشان داده ایم که این واکسن بسیار 
موثر است.« به گفته او، سازندگان این واکسن 
روزی با افتخار درباره آن با نوه هایشان صحبت 
خواهند کرد. این آنالیز پس از آن انجام شد که 
۲۰ نفر از شرکت کنندگان در کارآزمایی دچار 
کووید-۱۹ شدند و شمار افراد دریافت کننده 
واکسن در مقابل افراد دریافت کننده دارونما 

در میان این بیماران بررسی شدند.
بیماری  از ۹۴ مورد  این میزان بسیار کمتر 
کووید-۱۹ در کارآزمایی واکسن تولید شده 
به وسیله شرکت های فایزر و بیو ان تک است. 

فایزر می گوید برای تایید کردن میزان کارآمدی 
واکسن کارآزمایی اش را تا زمانی که شمار موارد 
عفونت در میان شرکت کنندگان به ۱۶۴ مورد 

برسد، ادامه خواهد داد.
RDIF گفت کارآزمایی واکسن روسی برای 
۶ ماه دیگر ادامه می یابد و داده های به دست 
آمده از آن پس از داروی همتا در یک مجله 

پزشکی بین المللی معتبر منتشر خواهد شد.
اعالم این نتایج از روسیه پس از آن انجام 
می شود که روز دوشنبه شرکت های فایزر و 
بیو ان تک اعالم کردند، واکسن تولیدی شان بیش 

از ۹۰ درصد تاثیربخش است.

روسیه می گوید واکسن کرونایش بیش از ۹۲ درصد موثر است

شرکت مدرنا می گوید واکسن کرونا حدود ۹۵ درصد موثر است

جهش جدید ویروس کرونا آن باعث انتشار سریع تر شده است

آنتی بادی های ضدکووید-۱۹ در طول زمان افت می کنند

یک پیست اسکیت  سواری در مسکو به بیمارستان موقت برای کرونا تبدیل 
 شده است.         رویترز

دانش آموزان در تورین ایتالیا به علت تعطیلی مدرسه ها به علت کرونا در خیابان 
EPA           .درس می خوانند 

پهپادها در سئول پیام های بهداشتی درباره کرونا را در آسمان ایجاد می کنند.
   گتی ایمجز

یک پرستار با لباس محافظ در بخش کرونای بیمارستانی در شهر شومن بلغارستان
AFP   

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

 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
 نشانی: تهران، ولیعصر، خیابان رضاییان، پالک ۸  صندوق پستی: ۱۴۱۴5-55۷

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

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

 تحریریه: ۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳ 
  چاپ: شرکت هم میهن فارس

یک بیمار مبتال به کرونا به بیمارستان یدر شهر گراس فرانسه منتقل می شود.
SIPA   

نقشه سالمت

فوتی های کرونا 
درکرمان به ۱۵۸۵ 

نفر رسید/ایسنا

حدود ۲۰۰۰ تخت 
بیمارستانی فارس در 

اشغال کرونا است/ایسنا 

کارکنان بهداشتی در دهلی نو جنازه یک درگذشته به علت کرونا را برای سوزاندن 
 آماده می کنند.             رویترز
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