
انتخابات پرمخاطره، مانند انتخابات 
ریاست جمهوری که به تازگی در ایاالت متحده 

برگزار شد، می تواند به سالمت روان رأی دهندگان 
آسیب وارد کند. با یک متخصص صحبت کردیم 
تا نکاتی در مورد چگونگی کنار آمدن با شرایط 

پس از انتخابات بیاموزیم... صفحه15

طرح کاپ )کاهش پسماند( مدتی است در تهران آغاز شده. جالب 
است بدانیم یکی از مشکالت مهم در مدیریت پسماند، حجم 
پسماند است که هزینه ها و مشکالت ناشی از انتقال زباله را افزایش 
می دهد. اگر بتوانیم با اعمال روش هایی حجم پسماند را کم کنیم، 
قدم مهمی در راه بهتر شدن نظام پسماند شهری برداریم... صفحه14

از زمان انتشار کووید-19، اصطالح ضدمیکروب )Germ-fighting( به 
یکی از پرکاربردترین کلمات در تولید محصوالت مختلف تبدیل شده 
است. این اصطالح که ابتدا میان محصوالت نظافت خانه مشاهده شد، کم 
کم جای خودش را در جهان محصوالت زیبایی هم باز کرد... صفحه13

اول دسامبر، برابر با 11آذر هر سال در تقویم سالمت جهانی با نام »روز 
جهانی معلوالن« نامگذاری شده است تا بتواند توجه مردم جهان را هر 
چه بیشتر به سمت این افراد و نیازهای جسمانی و روانی شان جلب کند. 
یکی از نکات قابل ذکر در مورد افراد معلول این است که معموال توجه 
چندانی به رژیم غذایی آنها نمی شود... صفحه7

آنچه باید در مورد 
بیماری های روان تنی بدانیم

سالمت جسم 
وابسته به سالمت 

روان است...
اختالالت »روان تنی«، »سایکوفیزیولوژی« یا 

»سایکوسوماتیک« به مجموعه ای از ناراحتی ها 
گفته می شود که ریشه روان شناسی دارد اما به شکل 

تظاهرات جسمی نمود پیدا می کند... صفحه6

ردپای محکم 
استرس در ریزش 

موی سکه ای

 دیروز تاریخ است، فردا 
راز است و امروز هدیه

آثارآینده نگری

چگونه پس از انتخابات 
از سالمت روان خود 

مراقبت کنیم؟

مدیریت پسماند را
 باید از داخل خانه ها آغاز کرد 

چند راه ساده برای کم کردن 
از حجم پسماند خانگی 

دانستنی هایی از پوست، زیبایی و کرونا! 

آیا محصوالت زیبایی 
ضدمیکروب، کرونا را 
دفع می کنند؟ 

14 توصیه تغذیه ای 
به مناسبت روز جهانی معلوالن 

سبد غذایی تان 
را دریابید! 

»آلوپسی آره آتا« یا »ریزش موی سکه ای« یکی از 
انواع ریزش مو است که به  دلیل نمود واضح، برای 

فرد بسیار ناراحت کننده است. این اتفاق ناشی 
از اختالل در عملکرد سیستم ایمنی بدن است و 
استرس در بروز آن نقش مهمی دارد... صفحه12

ایمان به هدف، نخستین گام برای رسیدن به هدف 
است؛ یعنی باوری استوار داشته باشیم که رسیدن 

به آن هدف، خواسته حقیقی ماست؛ آن هدف 
دست یافتنی است و ارزش تالش ورزی را دارد. 

در این صورت است که نیروهای درونی مان برای 
رساندن ما به آن هدف، برمی خیزند... صفحه11

گزارش »سالمت« از موفقیت ها 
در ساخت واکسن  کرونا

۳  سال ح

محبوبه خلوق رئیس کمیسیون 
فرهنگی اجتماعی اتحادیه جهانی 

معلوالن، از مشکالتشان  می گوید:

افراد دارای 
معلولیت چگونه 
زندگی می کنند؟

کمتر کسی از ما وقتی به مهمانی دعوت می شود، 
اولین دغدغه اش عرض در سرویس بهداشتی منزل 

است. وقتی محبوبه خلوق به من گفت، اگر قرار باشد 
برای بیش از چند ساعت در جایی اقامت کند، تنها 
می تواند در جاهایی باشد که بتواند از در سرویس 

بهداشتی رد شود، توانستم کمی از مشکالت زندگی 
یک فرد دارای معلولیت را مجسم کنم... صفحه4

در حال حاضر بیش از 160 شرکت داروسازی 
دنیا در تالش هستند تا واکسن مؤثری برای 

بیماری کرونا تولید کنند و کشورها و سازمان های 
بین المللی هم با تخصیص سرمایه و همکاری های 

علمی سعی دارند یک واکسن  را تا پایان سال 
۲0۲0 میالدی تولید کرده و تا پایان سال ۲0۲1 
میالدی به مرحله تولید انبوه برسانند... صفحه2

www.sa lamat . i r سال شانزدهم  شماره 775  شنبه  8 آذر 1399  16 صفحه   5000 تومان

پرسش »سالمت« از متخصصان تغذیه 

در شرایط بحرانی بیماری 
و استرس، تغذیه چگونه 

به کمک مان می آید؟
 صفحه8

روز جهانی معلوالن:

انسان معلول شخصی است که منتخب خداوند است، خداوند به دلیل عشق زیاد به معلوالن در بعضی 
از بنده هایش برخی محدودیت ها را نهاده تا در دنیای باقی، منزلگاه ویژه ای برای جبران سختی های این 
دنیای فانی باشد. سوم دسامبر، روز جهانی معلوالن است. به این افراد باید فرصت داد تا استعدادهای 
خود را رشد دهند و نه تنها آن را برای منافع خود، بلکه برای رشد جامعه به کار گیرند. همچنین باید در 

فعالیت های فرهنگی از مشارکت آنها بهره گرفت. این روز از سال 199۲ میالدی از سوی مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد اعالم شد و هر ساله در سوم دسامبر برگزار می شود... صفحه3

معلولیت 
محدودیت  نیست 

معلولیت 
محدودیت  نیست 



شماره هفتصدوهفتادوپنج   هشت آذر نودونه2 سالمت در ایران  و جهان

در دسترسی به واکسن کرونا حق فقیرترین مردم جهان پایمال نشود 
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت گفت: »نباید در رقابت دریافت واکسن کروناویروس حق فقیرترین مردم جهان پایمال شود.« به گزارش »سالمت«، 
تدروس آدهانوم هشدار داد: »فقیرترین و آسیب پذیرترین مردم جهان نباید در همهمه دریافت واکسن کووید-۱۹ آسیب ببینند و نادیده گرفته شوند.« 
وی افزود: »واکسن تولیدشده کروناویروس باید به صورت عادالنه توزیع شود و برای کمک به تامین بودجه یک طرح مشترک به مبلغ ۴/۳میلیارد 
دالر نیاز بود.« در حال حاضر ۴واکسن کروناویروس نتایج خوبی را از آزمایش های مرحله آخر گزارش کرده اند. جدیدترین واکسن کروناویروس 
 AstraZeneca تولید شده در جلوگیری از بروز عالئم بیماری کووید-۱۹ که اثربخشی باالیی داشته و توسط دانشگاه آکسفورد و شرکت داروسازی
ساخته شده در مقایسه با دو واکسن تولیدشده دیگر بسیار ارزان تر است. به گزارش شبکه خبری بی بی سی، واکسن تولیدشده توسط محققان 
دانشگاه آکسفورد که به گفته آنها می تواند حتی تا ۹۰ درصد هم اثربخشی داشته باشد نسبت به دو واکسن مدرنا )Moderna( و فایزر- بیون تک 

)Pfizer-BioNTech( امکان ذخیره و حمل و نقل آسان تری دارد و با قیمت ارزان تر به کشورهای در حال توسعه ارائه می شود.

سیستم نوبت دهی تلفنی مشتریان بانک رفاه کارگران آغاز به کار کرد 
به منظور رفاه حال مشتریان و حفظ سالمت آنها در دوران شیوع ویروس کرونا، سیستم نوبت دهی تلفنی مشتریان بانک رفاه کارگران آغاز 
به کار کرد. به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، به منظور حفظ سالمت و رفاه حال مشتریان و به حداقل رساندن تجمع در شعب، 

برای کسانی که مجبورند خدمات حضوری دریافت کنند، سیستم نوبت دهی تلفنی مشتریان بانک رفاه کارگران آغاز به کار کرد.
بر اساس این گزارش، در این سیستم، مشتریان می توانند از طریق تماس با مرکز ارتباط با مشتریان این بانک )فراد(، برای حضور در شعب 

نوبت بگیرند و در ساعت مشخصی که به آنها اعالم  می شود، جهت انجام امور بانکی خود به شعبه مراجعه کنند.
گفتنی است، در این سیستم مشتریان از طریق تماس با شماره  8525-۰2۱ کلید 2  را انتخاب می کنند و پس از وارد کردن کد شعبه، زمان 
نوبت به صورت پیامک به تلفن همراه آنها ارسال می شود و در صورت نداشتن کد شعبه، تماس مشتریان با کارکنان مرکز ارتباط با مشتریان 

بانک برقرار و با راهنمایی آنها، نوبت حضور در شعبه به وی اعالم می شود. ساعت تماس مشتریان با این مرکز 8 صبح تا ۱2 ظهر است.

خبــر

واقعیت این است که تا قبل از انقالب 
انجام  کشور  در  خاصی  پژوهش 
پروژه هایی  و  مقاالت  نمی گرفت. 
بحث  انقالب  از  بعد  بود.  محدود 
پژوهش مورد توجه قرار گرفت و 
رشد کرد. امروز ما با تمام کاستی هایی 
که وجود دارد و وضعیت نامطلوبی 
که در زمینه تولید مقاالت علمی در 
غربال  اگر  می بینیم،   دانشگاه  جو 

کنیم، مقاالت خوبی هم پیدا می شوند.
نکته مهم اینکه بی تردید فقط تولید مقاله کافی نیست و 
پژوهش باید به گونه ای باشد که روی کیفیت زندگی 
اینکه روی کیفیت زندگی  اثر بگذارد و برای  مردم 

مردم اثر بگذارد، ۴ راه بیشتر نداریم.
پژوهش یا باید روی تولید اثر بگذارد، مثال کمک کند 
دارو یا واکسن یا تجهیزات و فراورده های پزشکی 
بهتری تولید شود که این همان بخش ارتباط پژوهش با 
صنعت است. یا باید در حوزه خدمات نقش بهبود داشته 
باشد و پژوهش ها در خدمت بهتر کردن سطح خدمات 
عمل می کنند. استفاده کنندگان از چنین پژوهش هایی 
می توانند کیفیت خدمات ارائه شده در زمینه درمان یا 

تشخیص یا نگهداری از بیمار را بهتر کنند.  
مورد بعدی، ورود پژوهش ها به عرصه سیاست گذاری 
از چنین  است که در این صورت  استفاده کنندگان 
نظام  برنامه نویسان  و  گذاران  سیاست  پژوهش هایی 

سالمت هستند. 
مورد دیگر، نقش پژوهش در شیوه  زندگی مردم است 
و کاربر این پژوهش ها مستقیم خود مردم هستند. مردم 
می توانند براساس یافته های پژوهشی با در پیش گرفتن 

شیوه های بهتر زندگی سالمتشان را تامین کنند.
در  زندگی  کیفیت  بردن  باال  مجموع،  در  بنابراین   
گرو تحقیقاتی است که یا در ارتباط با صنعت باشد 
یا در ارتباط با سیستم درمان، ارتقای سطح خدمات 
یا بهبود سیاست گذاری، یا شیوه  زندگی باشد. البته 
معاونت پژوهشی وزارتخانه تابه حال به هر ۴ حیطه 
توجه داشته است. بدون تردید این امر وقتی تحقق 
پیدا می کند که اوال ما طرح های جامع و کاملی داشته 
باشیم و به صورت شبکه با همکاری همه محققان 

کار را انجام دهیم.
نکته دیگر اینکه استفاده از تحقیق تنها برعهده دانشگاه 
کاربر  است،  بزرگ  دانشگاه،  نقش  هر چند  نیست. 
را  تحقیق  نتایج  پذیرش  آمادگی  باید  تحقیقات هم 
داشته باشد؛ یعنی اگر صنعتی بر پایه مونتاژ بنا شده 
باشد و خریدار پژوهش نباشد، طبیعی است پژوهش 

رشد نمی کند.
یا اگر ما برنامه ریزانی داشته باشیم که سریع تصمیم 
می گیرند و به حرف پژوهشگران گوش نمی کنند یا 
توانمندی الزم برای بهره بردن از پژوهش های علمی 
را ندارند، باز هم پژوهش تنوانسته به اهداف خود 
برسد. یا اگر جامعه آدم های توانمندی نداشته باشد 
و مردم بیشتر از پژوهش های علمی، دنبال خرافات 
باشند و به یافته های پژوهشی توجه نکنند، باز هم 

نقش موثر پژوهش کمرنگ خواهد شد.
بنابراین پژوهش مفید کاری دوطرفه و حاصل تعامل 

بین تولیدکننده و کاربر پژوهش تعریف می شود.
بین  ارتباط  افرادی  یا  نهادها  دنیا،  نقاط  برخی  در 
را  آن  از  استفاده کنندگان  و  پژوهش  تولیدکنندگان 
ملک خریداران  بازار  در  اینکه  مثل  می کنند.  فراهم 
و فروشندگانی هستند. بین این 2 طرف واسطه هایی 
را  فروشنده  و  خریدار  بین  ارتباط  که  دارند  وجود 
وضع  هم  پژوهش ها  کاربرد  درباره  می کنند.  برقرار 
باید به همین ترتیب باشد و واسطه هایی باشند که هم 
مشتری، در این مورد یعنی کاربر پژوهش، را می شناسند 
و هم کسی را که می خواهد دانش خود را عرضه کند 
و اینجا این واسطه ها می توانند نقش مهمی در ارتباط 

بخش پژوهشی و کابردی  داشته باشند.
بنابراین به نظر من ما دعوای پژوهش را باید با تغییرات 
بنیادین در مدیریت پژوهش و تربیت واسطه های دانش 
و روحیه شبکه سازی و همین طور تصمیم سازی های 
مبتنی بر شواهد خاتمه دهیم و البته که همه آنچه که 
گفتم زمانبر هستند. انجام یک تحقیق یا نوشتن یک 
مقاله زمانبر نیست و ممکن است ۳-2 سالی بیشتر 
طول نکشد اما تغییر و تحولی که منجر به استفاده از 
پژوهش باشد، عالوه بر برخورداری از دانش، تغییر 
رفتاری به حساب می آید که حتما زمانبر است. ضمن 
آنکه پژوهشگرانی هم که تا امروز بار این کار را به 
دوش داشته اند، زحمت کشیده اند و ما امروز به مراتب 

جلوتر از گذشته هستیم.

پژوهش به چه کار می آید؟
یادداشت

این واکسن که نخستین واکسن کرونای جهان نام گرفت 
BNT۱62b2 نام دارد که توسط یکی از بزرگ ترین 
با  فایزر و  به  شرکت های داروسازی جهان موسوم 
همکاری شرکت آلمانی بایوان تک در حال تولید است. 
به گفته مقامات این شرکت داروسازی، واکسن کرونای 
تولیدی آنها در بیش از ۹۰ درصد موارد از انتقال ویروس 

کرونا پیشگیری کرده است.
واکسن شرکت فایزر از نوع mRNA بوده و با استفاده 
از تجربیات پیشین شرکت بایوان تک در تولید واکسنی 
برای سرطان در دست ساخت است. شرکت فایزر یک 
قرارداد 2 میلیارد دالری برای تامین ۱۰۰ میلیون واحد از 
واکسن تا ماه دسامبر 2۰2۰ منعقد کرده است. البته این 
قرارداد تنها زمانی که واکسن تایید و تحویل شود، نافذ 
خواهد بود. به گفته مقامات فایزر، واکسن این شرکت 
در مرحله سوم کارآزمایی بالینی به ۴۳ هزار و 5۰۰ نفر 
در 6 کشور دنیا ازجمله آمریکا، آلمان، برزیل، آرژانتین، 
ترکیه و آفریقای جنوبی در دو نوبت و به فاصله ۳ 
هفته تزریق شده است. فایزر می گوید که در ۹۰ درصد 
موارد مصونیت به کرونا 7 روز بعد از تزریق نوبت دوم 
و 28 روز بعد از نوبت اول حاصل شده است. این 
شرکت همچنین اعالم کرد در آخرین مرحله کارآزمایی 
بالینی هنوز هیچ عارضه جانبی جدی ای مشاهده نشده 
است. همچنین این نتایج بر اساس تاثیر واکسن در ۹۴ 

داوطلب اول بوده که به کرونا مبتال بودند.
آلبرت بورال، مدیرعامل و رئیس فایزر با اعالم این خبر 
در بیانیه ای گفت: »اولین نتایج از مرحله سوم کارآزمایی 
بالینی واکسن کرونا شواهدی هستند از اینکه واکسن 
فایزر قادر است از کرونا پیشگیری کند.« او این نتایج 
را نقطه عطفی در تولید واکسن دانست، آن هم در 
زمانی که دنیا بیشترین نیاز را به آن دارد. فایزر اعالم 
کرده بر اساس برآوردها تا پایان سال 2۰2۰ میالدی 
5۰ میلیون و در سال 2۰2۱ میالدی تا ۳/۱ میلیارد دوز 
واکسن را در تمام دنیا عرضه خواهد کرد. با این  حال 
سوال هایی درباره اینکه فایزر چگونه می تواند این میزان 
واکسن را عرضه کند، وجود دارد، ازجمله اینکه این 
واکسن باید در جای بسیار سرد؛ یعنی منفی 8۰ درجه 
سانتی گراد نگهداری شود. عالوه بر این درباره دوام 

مصونیت و تاثیر واکسن در گروه های سنی متفاوت هم 
سوال هایی مطرح است. پرسش دیگر این است که پس 
از بررسی کامل تمام نتایج ممکن است مشخص شود 
تاثیر واکسن کمتر است. خبر اثربخشی واکسن فایزر 

با استقبال مقامات جهان هم مواجه شد. 
تدروس آدانوم، رئیس سازمان جهانی بهداشت خبر 
موفقیت اولیه این واکسن آزمایشی را دلگرم کننده خواند 
و به تمام دانشمندان و دست اندرکاران درود فرستاد. او 
نوشت: »برای پایان دادن به این همه گیری جهانی دنیا 
شاهد نوآوری و همکاری علمی بی سابقه ای بوده است.«

جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا هم از خبر موفقیت 
اولیه واکسن آزمایشی کرونا استقبال کرد و به زنان و مردان 
فوق العاده ای که این تحول را ایجاد و اسباب امیدواری را 
فراهم کرده اند تبریک گفت. او افزود: »ماسک و فاصله 
اجتماعی همچنان باید رعایت شوند اما فرصت تغییر 
شرایط در سال آینده مهیا شده است.« دونالد ترامپ هم 
در توئیتر با حروف بزرگ نوشت: »اخبار عالی، ترقی 
زیاد بازار سهام، واکسن به زودی می  آید.« شرکت فایزر 
و شریک آن بایو ان تک اعالم کردند قیمت واکسن آنها 
۱۹/5 دالر به ازای هر دوز واکسن خواهد بود. همچنین 
شرکت فایزر روز جمعه ۳۰ آبان اعالم کرد که واکسن 
کرونای آنها درخواست صدور مجوز مصرف اضطراری 
از سازمان غذا و داروی آمریکا )FDA( را کرده است.
مدیرعامل شرکت فایزر روز جمعه در بیانیه ای گفت: 
»درخواست جواز مصرف در آمریکا گام مهمی در عرضه 

واکسن در سطح جهانی است و اکنون ما در مورد 
تاثیرگذاری و ایمنی این دارو اطالعات کامل تری داریم.«
این اولین مورد از تقاضای صدور مجوز مصرف برای 
واکسن های ویروس کروناست و گام مهمی در مقابله 
با شیوع این ویروس تلقی می شود. یک منبع آگاه در 
اداره نظارت بر کیفیت داروی آمریکا به خبرگزاری 
رویترز گفت: »هیات کارشناسی مشورتی این نهاد روز 
8 دسامبر )۱8 آذر( برای تصمیم گیری در مورد واکسن 
جدید تشکیل جلسه خواهد داد ولی این تاریخ ممکن 
است تغییر کند.« شرکت فایزر همزمان با درخواست 
مجوز مصرف از اداره نظارت بر کیفیت داروی امریکا 
اعالم کرد آزمایش این واکسن روی حدود ۱۰۰ کودک 
بین سنین ۱2 تا ۱5 ساله نیز نتیجه مثبت داشته است. 
همچنین حدود ۴5 درصد از داوطلبانی که در آمریکا 
در آزمایش این واکسن شرکت کرده اند در گروه سنی 

56 تا 85 سال بوده اند.
شرکت های تولیدکننده واکسن امیدوارند اداره نظارت بر 
کیفیت دارو در آمریکا تا اواسط ماه دسامبر )آذر( این 
واکسن را تایید کند و تولید انبوه آن بالفاصله شروع شود. 
شرکت فایزر اعالم کرده تا پایان سال جاری میالدی 
می تواند حدود 5۰ میلیون دوز واکسن تولید کند که برای 
واکسینه کردن حدود 25 میلیون نفر کفایت خواهد کرد. 
حدود ۴2 درصد از شرکت کنندگان در آزمایش های بالینی 
این واکسن در سراسر جهان و حدود ۳۰ درصد در آمریکا 

از گروه های قومی و نژادی مختلف بوده اند.

این واکسن که دومین واکسن کرونای جهان لقب گرفته 
با عنوان mRNA-۱27۳ توسط شرکت بیوتکنولوژی 
مدرنا واقع در ماساچوست با همکاری انستیتوی ملی 
سالمت آمریکا تولید شده است. واکسن شرکت مدرنا از 
طریق تزریق بخش هایی از مواد ژنتیکی ویروس موسوم 
به mRna درون سلول انسان تولید شده است. به  این 
 ترتیب پروتئین های ویروسی ساخته می شود که شباهت 
زیادی به پروتئین های ویروس کرونا دارند و سیستم ایمنی 

بدن را برای تشخیص این ویروس آموزش می دهند.
به گفته محققان، مجوز تولید واکسن با استفاده از این 
فناوری در گذشته صادر نشده و درصورتی که این شیوه 
موفقیت آمیز باشد، اولین واکسن انسانی در نوع خود خواهد 
بود. این واکسن باید 2مرتبه و به فاصله ۴هفته دریافت 

شود تا شخص را به طور کامل ایمن کند.
به گفته مدرنا، این واکسن در آمریکا روی ۳۰ هزار نفر 

آزمایش  شده است. به نیمی از این افراد 2نوبت واکسن با 
یک فاصله ۴هفته  زده شده و به نیم دیگر از شرکت کنندگان 
به عنوان شاهد واکسن بی تاثیر تزریق شده است. نتایج 
اولیه ای که مدرنا امروز اعالم کرد تاثیر واکسن در ۹5 

داوطلب اول بوده که عالئم کرونا پیدا کرده اند.
به نظر می رسد واکسن مدرنا شرایط نگهداری آسان تری از 
همتای خود؛ یعنی واکسن شرکت فایزر دارد زیرا واکسن 
شرکت مدرنا در دمای منفی 2۰ درجه سانتی گراد تا 6 
ماه ماندگاری دارد و در دمای استاندارد فریزر نیز تا یک 
ماه قابل استفاده است، در حالی  که واکسن فایزر برای 
ذخیره سازی نیاز به دماهای بسیار پایین حدود منفی 75 
درجه سانتی گراد دارد و در فریزر عادی نیز تا 5 روز 

دوام می آورد.
استفان بانسل، مدیرعامل شرکت مدرنا در گفت وگویی 
با یک هفته نامه آلمانی اعالم کرده دولت ها مجبورند بین 

25 تا ۳7 دالر به ازای هر دوز واکسن ویروس کرونای 
این شرکت هزینه کنند. به گفته او، این قیمت با توجه 
به هزینه های سیستم های بهداشتی برای بیماران کرونایی 
عادالنه است. البته این شرکت عالقه ای به سود حداکثری 
ندارد. بانسل قیمت واکسن را با قیمت واکسن آنفلوانزا 
مقایسه کرد و گفت: »هزینه واکسن این شرکت تقریبا 
مشابه واکسن آنفلوانزاست که بین ۱۰ تا 5۰ دالر است.«

به گفته مقامات مدرنا، این شرکت می خواهد تا پایان 

سال حدود 2۰ میلیون دوز واکسن تولید کند و برخی 
از آنها قرار است امسال در اروپا توزیع شود. همچنین 
این شرکت آمادگی دارد تا از سال 2۰2۱ میالدی به 
بعد، ساالنه 5۰۰ میلیون عدد از این واکسن را تولید کند.
 بر اساس اعالم شرکت مدرنا، این شرکت در حال مذاکره 
درباره تهیه واکسن با کمیسیون اروپا است. البته تاکنون 
هیچ قراردادی امضا نشده و گفت وگوها در مرحله نهایی 
است و تا نهایی شدن معامله فقط چند روز فاصله است.
درحالی که قیمت واکسن مدرنا بین 25 تا ۳7 دالر اعالم 
شده، این شرکت گفت که این مقدار کمتر از ارزش 
واقعی واکسن است اما هدف این است که قیمت کنترل 
همه گیری ارزان تر از شیوع غیرقابل کنترل ویروس باشد. 
با این  حال قیمت واکسن مدرنا تقریبا 2برابر گران تر از 
واکسن فایزر است. شرکت مدرنا پس از اعالم موفقیت 
واکسن خود گفت که این روز خوبی است و اعالم کرد 
قصد دارد در چند هفته آینده برای گرفتن مجوز استفاده 

اضطراری در آمریکا از این واکسن، اقدام کند.

 ۱۹-nCoV سومین واکسن موفق کرونا واکسنی با نام
ChAdOx۱ است که توسط دانشگاه آکسفورد و با 
همکاری شرکت آسترازنکا تولید شده است. واکسن 
آکسفورد-آسترازنکا درواقع نوعی بردار ویروسی است که 
عملکردی شبیه اسب تروا دارد. برای ساخت این واکسن، 
محققان پروتئین تاجدار ویروس SARS-CoV-2 را  
عامل  معموال  که  ادناویروس ضعیف شده  درون یک 
پروتئین  تا  کردند  منتقل  است،  عادی  سرماخوردگی 
مذکور موجب تحریک واکنش سیستم ایمنی بدن شود. 
نتایج حاصل از فازهای اول و دوم آزمایش های بالینی 
این واکسن نشان می دهد مصرف آن موجب واکنش 
ایمنی قوی و افزایش پادتن ها و سلول های T می شود 
که عوارض جانبی خفیفی مانند گیجی و سردرد دارد. 
فاز سوم آزمایش های بالینی این واکسن هم به اتمام 
رسیده و مجموعا 5۰ هزار داوطلب این واکسن را در 
برزیل، انگلیس، آمریکا و آفریقای جنوبی تزریق کرده اند.
پاسکال سوریت، مدیر شرکت آسترازنکا به تازگی در 
گفت وگوی تلویزیونی اعالم کرد که واکسن تولیدشده 
پایان سال جاری میالدی  از  قبل  این شرکت  توسط 

برای واکسیناسیون عمومی آماده خواهد شد. به گفته 
سوریت، انتظار می رود اطالعات مربوط به آخرین مرحله 
از آزمایش های بالینی این واکسن در سال جاری میالدی 
آماده بهره برداری و ارائه شود و پس از آن تولید انبوه واکسن 
آغاز خواهد شد. مطالعات بالینی جدید حاکی از موفقیتی 
بزرگ برای واکسن کرونای دانشگاه آکسفورد-استرازنکا 
است اما این واکسن را پس از فایزر و مدرنا در رده سوم 
کارایی قرار می دهد، درحالی که این واکسن بسیار ارزان تر 
از دو واکسن دیگر بوده و نگهداری و حمل آن به نقاط 

مختلف جهان نیز ساده تر است. 
نتایج اولیه آزمایش های بالینی این واکسن نشان دهنده 
محافظت 7۰ درصدی واکسن است اما محققان نشان 
دادند با تغییر نحوه تزریق واکسن در دو نوبت به طوری که 
در نوبت اول مقدار کم و در نوبت دوم مقدار بیشتری از 
واکسن به داوطلبان تزریق شود، می توان کارایی آن را تا ۹۰ 
درصد افزایش داد. در این مرحله از آزمایش های بالینی، 
2۰ هزار داوطلب انگلیسی و برزیلی شرکت داشتند. از 
بین این افراد ۳۰ مورد ابتال به بیماری میان داوطلبانی که 
دو نوبت واکسن را دریافت کردند و ۱۰۱ مورد ابتال به 

بیماری بین افرادی که دارونما دریافت کردند، مشاهده شد. 
نتیجه این تحقیقات، یک موفقیت بزرگ برای آکسفورد و 
آسترازنکا محسوب می شود اما واکسن این دانشگاه را پس 
از فایزر و مدرنا در رده سوم کارایی قرار می دهد بنابراین 
واکسن آکسفورد در صورت دریافت تاییدیه های الزم 
از نهادهای نظارتی، نقش مهمی در مقابله با همه گیری 
کرونا ایفا خواهد کرد. این واکسن در طول ۱۰ ماه تولید 
شده، درحالی که معموال فرایند تولید یک واکسن حدود 
یک دهه طول می  کشد. در حال حاضر ۴ میلیون واحد 
از این واکسن تولید شده و انتظار می رود به زودی ۹6 
میلیون واحد دیگر آماده توزیع شود اما تا زمانی که ایمنی 
و اثربخشی واکسن توسط مقامات ناظر ارزیابی و تایید 
نشود، امکان عرضه واکسن وجود ندارد. دولت انگلیس 
۱۰۰ میلیون واحد از این واکسن را سفارش داده و به 
گفته شرکت آسترازنکا، در سال آینده میالدی بیش از۳ 
میلیارد واحد از این واکسن تولید خواهد شد. شرکت 
آسترازنکا پیش  از این گفته بود واکسن خود را در دوره 
همه گیری با قیمتی بین ۴ تا 5 دالر به بازار عرضه خواهد 
کرد و قیمت نهایی آن به هزینه های تولید محلی بستگی 
دارد. به تازگی آسترازنکا اعالم کرد هزینه های تولید را تا 
2۰ درصد افزایش خواهد داد تا از بروز هرگونه مشکل 

جدی در تامین سرمایه مورد نیاز خود جلوگیری کند.
واکسن آکسفورد-آسترازنکا دو مزیت عمده نسبت به 
واکسن های فایزر و مدرنا دارد. نخست شرایط نگهداری 
این واکسن است که به گفته سازندگان آن، این واکسن 
را می توان در دمای معمولی یخچال )بین 2 تا 8 درجه 
سانتی گراد( به مدت 6 ماه نگهداری کرد. دوم قیمت این 
واکسن است زیرا بر اساس اخبار منتشرشده، قیمت 
واکسن آکسفورد-آسترازنکا از واکسن های فایزر و مدرنا 
ارزان تر خواهد بود. به نظر می رسد قیمت هر دوز از 
واکسن آسترازنکا تقریبا 2/5 دالر خواهد بود، درحالی که 
قیمت هر دوز از واکسن فایزر 2۰ دالر و هر دوز از 

واکسن مدرنا بین 25 تا ۳7 دالر خواهد بود.

گزارش  »سالمت« از موفقیت ها در ساخت واکسن  کرونا

۳  سال ح
 دکتر حسین 

ملک افضلی
عضو پیوسته 
فرهنگستان 
علوم پزشکی

در حال حاضر بیش از ۱60 شرکت داروسازی دنیا در 
تالش هستند تا واکسن مؤثری برای بیماری کرونا تولید 
کنند و کشورها و سازمان های بین المللی هم با تخصیص 
سرمایه و همکاری های علمی سعی دارند یک واکسن  
را تا پایان سال 2020 میالدی تولید کرده و تا پایان 
سال 202۱ میالدی به مرحله تولید انبوه برسانند. به گزارش »سالمت«، 
خوشبختانه خبرهای خوبی از تحقیق و پژوهش شرکت های دارویی در 
حوزه ساخت و تولید واکسن کرونا به گوش می رسد و واکسن ها یکی 

پس از دیگری در حال به بار نشستن است. البته تولید یک واکسن بین 
۵ تا ۱0 سال زمان الزم دارد و سریع ترین واکسنی که تاکنون تولید شده 
در دهه ۱۹60 میالدی برای بیماری اوریون و در مدت ۴ سال ساخته 
شده است. به گفته محققان، واکسن ها باید۳ مرحله از آزمایش های بالینی 
را با موفقیت طی کنند تا امکان ارزیابی آنها در سازمان های ممیزی و 
اخذ تأییدیه برای تولید انبوه فراهم شود که این فرایند مدت زیادی طول 
می کشد. پس ازاین مرحله نیز تولید انبوه، قیمت گذاری و تعیین اولویت های 

توزیع واکسن با دشواری های متعددی همراه است.

به منظور کاهش زمان تولید واکسن کرونا بسیاری از شرکت های تولیدکننده 
در تالش هستند تا فازهای مختلف آزمایش های بالینی را به صورت همزمان 
پیش ببرند و سازمان های ممیزی نیز اعالم کرده اند تمام تالش خود را 
برای کوتاه تر کردن مدت  الزم برای صدور تأییدیه و مجوز تولید به کار 
خواهند گرفت بنابراین  امیدها برای به نتیجه رسیدن تحقیقات بیشتر شده 
است. در این گزارش به مرور آخرین اتفاقات پیرامون ۳ واکسن کرونای 
موفق به نام های »فایزر« با ۹۵ درصد اثربخشی، »مدرنا« با ۹۴/۵ درصد 

تأثیرگذاری و »آکسفورد« با ۹0 درصد اثرگذاری می پردازیم.

 علی 
ابراهیمی

واکسن کرونای فایزر با 95 درصد اثربخشی

واکسن کرونای شرکت مدرنا با 94/5درصد اثربخشی

واکسن کرونای آکسفورد-آسترازنکا با 90درصد اثربخشی



هدف از تعیین این روز، رشد آگاهی عمومی 
از مسائل مربوط به معلولیت هاست که  باید 
هدف، پیوستن افراد معلول در تمامی جنبه های 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باشد. 
اوضاع به همین منوال می گذشت تا در سال 
1992 میالدی شعاری با عنوان)امکان دسترسی 
همگان در هزاره جدید( برگزیده شد و در 

سرلوحه امور قرار گرفت.
علت  به  نفر  میلیون   500 از  بیش  دنیا  در 
از  حسی  و  جسمانی  مغزی،  روانی،  نقص 
معلولیت رنج می برند. این افراد در هر کجا 
دلیل  به  باشند  که  دنیا  از  نقطه ای  هر  در  و 
موانع ظاهری یا اجتماعی با محدودیت هایی 
در زندگی خود مواجه اند. در 20 سال اخیر 
کوشش های چشمگیری در  شناخت و معرفی 
اشخاص معلول به جامعه انسانی صورت گرفته 
است. یکی از این موارد، اعالم سال 1981 
میالدی به سال جهانی معلوالن است که توسط 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شد. در 
سال بعد از آن و در فاصله سال های 1992 تا 
1993 میالدی، دهه جهانی معلوالن نام گرفت 
تا کیفیت و شرکت فعال و همه جانبه معلوالن 

را در زندگی اجتماعی ارتقا دهد.

معلول کیست؟
معلول به کسی می گویند که به خاطر نقص 
قابل  اختالل  دلیل  به  و  ذهنی،  یا  جسمانی 
توجه و مستمر در سالمت، در کارایی عمومی 
یا در شئون اجتماعی، اقتصادی و حرفه ای 
که  طوری  به  باشد  شده  ایجاد  اختالل  او 
این اختالل در استقالل فردی، اجتماعی و 
گروه،  این  کند.  ایجاد  مشکل  او  اقتصادی 
شامل ناشنوایان، نابینایان، و معلوالن جسمی، 
حرکتی و ذهنی هستند. آمار سازمان بهداشت 
ده   1378 سال  تا  که  می دهد  نشان  جهانی 
درصد جمعیت جوامع صنعتی و 12درصد 
جمعیت جوامع رو به توسعه را افراد معلول 
تشکیل می دادند. در ایران تقریبا 3درصد از 
افراد، دچار معلولیت های جسمانی جزئی یا 
کلی هستند. گاهی معلولیت به علت فقدان 
درمان مناسب، در طول زندگی فرد یا تا پایان 

عمر او خواهد بود.

احترام به معلوالن نه ترحم
در ارتباطات اجتماعی با افراد معلول این نکته 
حائز اهمیت است که ارتباط با آنها، باید به 
همراه احترام باشد نه از روی ترحم. تفاوت 
این دو در این است که در احترام، فردِ موردِ 
احترام، انسانی بزرگ به شمار می آید اما در 
ترحم، فرد انسانی خوار و ذلیل به حساب 
می آید که همواره باید دست او را گرفت و به 
شخصیت و روانیات او هیچ توجهی نمی شود. 
باید بدانید که آنچه توانایی را می سازد، اراده 
است و اراده اگر بخواهد جاری شود، هیچ 

بهانه ای نمی شناسد.

آموزش و فرهنگ
به معلوالن باید فرصت داد تا استعدادهای خود 
را رشد دهند و از آن نه تنها برای منافع خود، 
بلکه برای پیشرفت جامعه به کار گیرند. به 
همین دلیل باید از مشارکت آنها در فعالیت های 
فرهنگی استفاده شود. مثال تهیه وسایل کمک 

ارتباطی برای ناشنوایان، تهیه منابع و مطالب 
علمی به خط بریل یا تهیه نوارهای صوتی 
برای افرادی که  اختالل بینایی دارند و مطالب 
خواندنی که از لحاظ کمی و کیفی با توان و 

استعداد افراد کم توان ذهنی مناسب باشد.

اشتغال افراد معلول
اشتغال هر فرد به استقالل اقتصادی او کمک 
و  هویت  شخص  به  شغل  داشتن  می کند. 
به  اعتماد  او  به  و  داده  اجتماعی  شخصیت 
نفس می دهد. متأسفانه عده زیادی از معلوالن، 
با گذراندن دوره تحصیالت عالی و کسب 
اشتغال  به  دانش و مهارت الزم، نمی توانند 
مناسب دست پیدا کنند. در اشتغال زایی معلوالن 
بسیار تبعیض وجود دارد و بیکاری معلوالن 
گاهی دو برابر بیکاری افراد عادی است. در 
قانون، دولت موظف  بر اساس  صورتی که 
است 3درصد اشتغال را به معلوالن اختصاص 
دهد، ولی این قانون تاکنون به طور مطلوب 
اجرا نشده است و چه بسیار مورد بی مهری 
قرار گرفته است. درنتیجه عده قابل توجهی از 
آنها، باید بیشتر وقت خود را در خانواده سپری 
کرده و با سختی به زندگی خود  ادامه دهند.

مشارکت اجتماعی معلوالن
که  سازمان هایی  در  ویژه  به  معلول  افراد 
اعضای آن از معلوالن هستند یا به معلوالن 
تصمیمات  در  باید  می کنند،  خدمت رسانی 
مشارکت جدی داشته باشند. کمک به تشکیل 
گروه های خودیار برای حمایت و توسعه جامعه 
معلوالن، از مهم ترین اقدامات مشارکت این 
گروه است. تشکیل جوامع خاص معلوالن نیز 
پاسخگوی نیازهای آنهاست. از سوی دیگر، 
عالوه  معلوالن  تشکیالتی  چنین  وجود  با 
استقالل  اجتماعی،  رابطه  از  برخورداری  بر 
به  دسترسی  اجتماعی،  احترام  اقتصادی، 
خدمات تخصصی و نیز زندگی زناشویی و 

تشکیل خانواده، می توانند نظرات و ایده هایشان 
را ارائه داده و در مورد مسائل مربوط به زندگی 

خود، تصمیم گیری کنند.

اوقات فراغت معلوالن
بخش  ورزش،  و  تفریح  به  کردن  توجه  با 
عمده ای از نیروی خالق معلوالن، موجب 
آنها  روانی  بهداشت  و  جسمی  سالمت 
می شود. بیشتر این افراد از امکانات تفریحی 
موجود در سطح جامعه نمی توانند استفاده 
کنند، چون محیط های تفریحی و ورزشی، 
با شرایط فیزیکی آنها متناسب نیست. الزم 
است که مسووالن بخشی از امکانات رفاهی 
و ورزشی را به معلوالن اختصاص دهند تا 
این  از  جامعه  افراد  سایر  همچون  نیز  آنها 

ببرند. امکانات بهره 

کمک به معلوالن
کمک به همنوع، فضیلتی بزرگ است و در 
اسالم به آن زیاد سفارش شده است. البته این 
کمک باید برای کمک گیرنده مفید باشد و 
موجب ناراحتی او نشود. کسانی که با انگیزه 
خودنمایی و خودبزرگ بینی و فخرفروشی به 
دیگران کمک می کنند، سخت در اشتباهند. 
منظور از کمک به معلوالن، برداشتن تمام موانع 
و مشکالت نیست بلکه کمک در انجام کاری 
است که از عهده آن برنمی آیند. فراهم ساختن 
شرایط و امکانات در آنها دلگرمی، اعتماد به 

نفس و نشاط  ایجاد می کند.

دوست من که نقص در پایت  داری
نیز  جهان  ویلچرت،  چرخ  چرخیدن  با 
ساخته ای.  تو  خود  که  جهانی  می چرخد. 
جهانی زیبا که حتی انسان های بدون ویلچر، 
چشید.  نخواهند  را  آن  شیرین  طعم  هرگز 
جسم نشسته تو، بلندتر از قامت هر ایستاده ای 
است و تو چرخت را می رانی تا قصیده بلند 

توانایی ات را برای چشم هایی که تو را ناتوان 
می بینند، بخواند. تو در تقدیر خویش انسانی 
را دیده ای که پاهایش نزد خدا به امانت مانده 
تا جهان  را بچرخان  است. هم چنان چرخ 

زیبای تو بگردد.

دوست من که قدرت تکلم نداری
با من سخن بگو، ای گویای خاموش! خسته ام 
از هیاهوی آدم های رنگ رنگ. با من سخن 
بگو که حرف هایت را با تمام وجود احساس 
می کنم. چشم هایت چه خوب راز درونت را 

فاش می کنند. همیشه چشم ها بهتر از زبان سخن 
می گویند. با چشمانت با من حرف بزن که 

چشم ها هرگز دروغ نمی گویند.

دوست روشندل من
تو را می نگرم، نه آن چنان که دیگران تو را 
می بینند. کیست همچون تو که نور خدا در درونش 
جاریست؟! چشمانت را بسته ای تا مبادا با ارمغان 
نور خدا، زشتی ها را ببینی. تو با گام هایت راه های 
طوالنی پر از نور امید را می شکافی. تو در درونت 
قصرهای سر به فلک کشیده از روشنی ساخته ای 
که دست بینایی به آن نمی رسد. قصرهایی که 
خشت خشت آن را با چشم دل دیده ای و بر هم 
نهاده ای. با تو هستم. بنشین و ساعتی جهان نورانی 
درونت را برایم بازگو، برای من که سال هاست 

چشم می چرخانم و هیچ نمی بینم.
از  می سازند.  کوه  دردها،  از  همه  روزها  این 
بیماری ها، طوفان می سازند. با دیدن معلوالن آه 
می کشند. گذراندن لحظات با معلوالن، برایشان 
سخت است. این روزها هیچ کس تحمل سختی 
را ندارد. این روزها هیچ کس مشقت و درد را 
دوست ندارد. این روزها همه دنبال آسایش و 
لذت دنیوی هستندولی من خدا را شکر می کنم 
که معلول هستم. خدا را شکر می کنم که همیشه 
درد جسمی و روانی دارم. خدا را شکر می کنم که 
ظاهرم نقص دارد و متفاوت است. خدا را شکر 
می کنم که نگاهم به زندگی متفاوت است. خدا 
را شکر می کنم که با وجود تمام سختی ها، هنوز 
بندگی می کنم. خدا را شکر می کنم که در اوج 

تنهایی تنها یارم خدا هست و بس...

روز جهانی معلوالن:

 معلولیت محدودیت نیست
انسان معلول شخصی است که منتخب خداوند است، خداوند به دلیل عشق 
زیاد به معلوالن در بعضی از بنده هایش برخی محدودیت ها را نهاده تا در 
دنیای باقی، منزلگاه ویژه ای برای جبران سختی های این دنیای فانی باشد.
سوم دسامبر، روز جهانی معلوالن است. به این افراد باید فرصت داد تا 

استعدادهای خود را رشد دهند و نه تنها آن را برای منافع خود، بلکه برای رشد جامعه 
به کار گیرند. همچنین باید در فعالیت های فرهنگی از مشارکت آنها بهره گرفت. این روز 
از سال 1992 میالدی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعالم شد و هر ساله در 

سوم دسامبر برگزار می شود.

 مهتا 
زمانی نیک

کمک به همنوع، 
فضیلتی بزرگ است 

و در اسالم به آن زیاد 
سفارش شده است. 
البته این کمک باید 

برای کمک گیرنده مفید 
باشد و موجب ناراحتی 

او نشود. کسانی که 
با انگیزه خودنمایی 
و خودبزرگ بینی و 

فخرفروشی به دیگران 
کمک می کنند، سخت 
در اشتباهند. منظور 
از کمک به معلوالن، 

برداشتن تمام موانع و 
مشکالت نیست بلکه 
کمک در انجام کاری 

است که از عهده آن 
برنمی آیند. فراهم 

ساختن شرایط و امکانات 
در آنها دلگرمی، اعتماد 
به نفس و نشاط  ایجاد 

می کند

انا هلل و انا الیه راجعون

خانواده بزرگ فارغ التحصیالن 
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

خانواده محترم و معزز اژه ای
خانواده محترم و معزز بهشتی

رحلت جانگداز مرحوم دکتر جواد اژه ای، بی شک مصیبت غیرقابل 
جبرانی برای علم و فرهنگ و آموزش و پرورش و در یک کالم 
توسعه در ایران است. بخش قابل مالحظه ای از دستاوردهای علمی و 
فرهنگی ایران در چند دهه گذشته و  آینده، بطور مستقیم یا غیرمستقیم، 
مرهون تالش های این شخصیت وارسته، متواضع و بی مانند است. 
مصیبت درگذشت دکتر جواد اژه ای، دل های عالقمندان، شاگردان و 
دوستداران آن شخصیت بی بدیل علمی و فرهنگی، را به گونه ای به 

درد آورد که داغ آن تا سال ها بر روح و جان ما باقی خواهد ماند. 
اینجانب درگذشت این استاد و معلم فرزانه، دلسوز و از خود گذشته را 
به محضر ملت بزرگ ایران، خانواده محترم فارغ التحصیالن سمپاد، 
خانواده های محترم اژه ای و بهشتی صمیمانه تسلیت عرض می نمایم.

از درگاه خداوند متعال برای روح آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای 
بازماندگان صبر و اجر مسالت دارم.

امیرعباس فتاح زاده

3تقویم سالمت شماره هفتصدوهفتادوپنج   هشت آذر نودونه



کمتر کسی از ما وقتی به 
می شود،  دعوت  مهمانی 
عرض  دغدغه اش  اولین 
در سرویس بهداشتی منزل 
است. وقتی محبوبه خلوق به من گفت، اگر 
قرار باشد برای بیش از چند ساعت در جایی 
اقامت کند، تنها می تواند در جاهایی باشد 
که بتواند از در سرویس بهداشتی رد شود، 
توانستم کمی از مشکالت زندگی یک فرد 
دارای معلولیت را مجسم کنم. امروزه واژه های 
توانیاب یا مانند آن در فرهنگ نوشتاری ما 
معادل افراد دارای معلولیت گذاشته می شود اما 
من ترجیح می دهم در مطلبی که می خوانید، 
طبق آنچه محبوبه خلوق می گوید از کلمه 
استفاده  بهداشت  استاندارد سازمان جهانی 
کنم؛ »افراد دارای معلولیت.« خانم خلوق مرا 
با گشاده رویی در منزلش پذیرفت. پیش از آن 
او را در برخی جلسات خانم ها دیده بودم و 
پایمردی جانانه اش در حضور اجتماعی و ایفای 
نقش در جلسات مختلف مرا بر آن داشت تا 

گزارشی از زندگی اش تهیه کنم.

:  در 15 سالگی بر اثر اشتباه تیم 
پزشکی با عملی روی نخاعش دیگر نتوانسته 
بود راه برود و مجبور شد با این حقیقت تلخ 
کنار بیاید که باید تا پایان عمر روی صندلی 
چرخدار بنشیند. خودش از این واقعه با عنوان 
»عجیب و غریب« یاد می کند. بدتر از معلولیت 
آنکه جراح بعد از عمل نزد والدینش می آید 
که توموری در نخاعش را عمل کرده ام اما 
امیدی به زنده ماندنش نیست و حداکثر تا 2 
سال دیگر از دنیا می رود، به او فشار نیاورید، 
هر کار می خواهد بکند، کاری به کارش نداشته 
باشید تا آرام بمیرد. به این ترتیب، محبوبه 2 
سال طالیی را هم از دست می دهد. از او 

می پرسم 2 سال طالیی یعنی چه؟
بعد از معلولیت قطع نخاع، که شدیدترین نوع 
آسیب دیده  فرد  می آید،  به حساب  معلولیت 
فرصت دارد تا طی 2 سال با انجام برخی اقدامات 
پزشکی و جسمی و توانبخشی، ضایعات این 
ناتوانی را به حداقل برساند. اگر آن موقع پزشک 
از زندگی ناامیدم نکرده و مرا برای برخورداری 
از این اقدامات آگاه کرده بود، حتما می شد شدت 
معلولیت را در من کاهش داد و کیفیت زندگی من 
متفاوت می شد. آن روزها، روزهای تلخ زندگی 
من بودند. بی حرکت در تخت دراز می کشیدم، 
بدون آنکه هدفی یا کاری داشته باشم. مونسم 
والدینم و خانواده ام بودند، به خصوص پدرم 
بود، همیشه  که فردی کتاب خوان و فهمیده 
کنارم بود و دردم را تسکین می داد. چشمم را 
که صبح باز می کردم، او را کنار تختم می دیدم 
و شب ها آخرین چیزی که می دیدم، صورت 
پدرم بود اما 1/5 سال بعد پدرم را از دست دادم 
و بعد از آن، انگار دوباره معلول شدم. تقریبا 
2 سال را روی تخت گذراندم تا اینکه چیزی 
درونم نهیب زد که مرگی در کار نیست و باید 
زندگی را از سر بگیرم. از خانواده ام خواستم 
تا کتاب های درسی ام را بیاورند و کم کم دوباره 
درس را شروع کردم. حس می کردم تنها چیزی 
که می تواند مرا نجات دهد درس خواندن است. 
تا آن موقع کسی مانند خودم را ندیده بودم و 
متاسفانه نه من و نه خانواده ام آموزشی در این 
باره ندیده بودیم. قبل از معلولیتم دانش آموز 

درس خوانی بودم و بعد از آن هم با اشتیاق 
شروع به درس خواندن کردم. آن موقع ها برای 
دانش آموزانی چون من، هیچ پیش بینی در مدارس 
نکرده بودند. انگار کسی ما دانش آموزان دارای 
معلولیت را اصوال نمی دید. پله ها که برای بسیاری 
از مردم عادی هستند، برای افرادی از نوع من 
مانعی به حساب می آیند که آن روزها چاره ای 
برایش نشده بود. خوشحالم بگویم حاال بعد از 
فعالیت های سازمان های غیردولتی و همکاری 
مسووالن آموزش و پرورش این مشکالت تا 
حدود زیادی رفع شده اما آن زمان موانع فیزیکی 
عمال مانع از حضور من و دانش آموزانی مانند 

من در کالس می شد.
 عالوه بر مشکالت فیزیکی مانند پله ها، معلمان هم 
آموزشی برای نوع رفتار با یک دانش آموزان دارای 
معلولیت ندیده بودند. کم کم مسووالن مدرسه به 
من می گفتند، بچه ها نمی توانند تو را با صندلی 
چرخدار کنار خودشان قبول کنند. خالصه اینکه 
مجبور شدم قید مدرسه رفتن را بزنم و خانه نشین 

شوم. تنها برای امتحانات مدرسه می رفتم، در 
دفتر می نشستم و در سروصدای شلوغی دفتر 
و آمد و شد دانش آموزان و معلمان و دور از 
همکالسانم امتحان می دادم. 2 سال به همین منوال 
ادامه پیدا کرد تا به کنکور رسیدم. قبل از معلولیتم 
رشته ام علوم تجربی بود و همان را ادامه دادم اما 
با رسیدن به مرحله کنکور متوجه شدم تقریبا 
در هیچ کدام از رشته های پیراپزشکی و پزشکی 
مجاز به انتخاب رشته نیستم، درصورتی که در 
کشورهای پیشرفته به جز برخی رشته ها مانند 
پرستاری که با حرکات بدنی ارتباطی مستقیم دارد، 
معلوالن در بسیاری از رشته های پیراپزشکی مانند 
بینایی سنجی یا شنوایی سنجی می توانند تحصیل 

کنند و مشغول به کار شوند.

: خالصه اینکه محبوبه می بیند راهی 
خواندن  به  شروع  ندارد.  رشته  تغییر  جز 
کتاب های علوم  انسانی می کند و در رشته 
تاریخ دانشگاه تهران قبول می شود. او دانشگاه 

رفتن را جهشی در زندگی اش می داند.
در دانشگاه مشغول به تحصیل شدم، اما آنجا هم 
با تمام جذابیتش باز هم موانع فیزیکی مانند پله ها 
و مسیر رسیدن به مقصد مایه دردسرم بودند. 
حاال خوشبختانه اغلب دانشگاه ها این اشکال 
را برطرف کرده اند. زمان تحصیل من، شیب یا 
آسانسوری وجود نداشت، پسرهای دانشکده 
ویلچرم را روی دست از پله ها باال می بردند و 
دخترها موقع باال بردن کنارم می ماندند تا معذب 
نباشم. سعی می کردم با بقیه دانشجویان تفاوتی 
نداشته باشم و با قدرت در فعالیت  های درسی 

و غیردرسی دانشکده حاضر می شدم.
تا وقتی کسی خود روی صندلی چرخدار ننشیند 
و در زندگی روزمره مجبور نباشد با انواع موانع 
شهری مانند پله و پیاده روهای غیرقابل استفاده 
برای معلوالن، ایستگاه های اتوبوس و تاکسی که 
بدون توجه به وضعیت افراد دارای معلولیت یا 

سالمند و کودک، در گوشه و کنار شهر چیده 
شده اند، روبرو نشود، عمق مشکالت ما افراد 
دارای معلولیت را درک نمی کند. به قول یک 
کارشناس مطالعات شهری، تهران شهری است 
که فقط برای مردان سالمت و جوان تا 60 سال 
ساخته شده. اینکه بانو یا آقایی سالخورده در 
عبور از عرض خیابان یا جوی کنار آن دچار 
اشکال باشد یا مادری نداند که چطور باید کالسکه 
کودکش را از موانع فراوان پیاده روهای شهرهای 
ما عبور دهد، برای هیچ کدام از ما صحنه هایی 
ناآشنا نیستند. برای افراد دارای معلولیت این 

محدودیت ها بی شک بسیار بیشتر است.

: از محبوبه خلوق پرسیدم خود را 
چطور به دانشگاه می رسانده.

من از خانواده ای متوسط هستم و نمی خواستم 
هزینه اضافی را به دوش خانواده ام بگذارم. تصمیم 
گرفتم برای صرفه جویی در هزینه ها از اتوبوس 
استفاده کنم. برای اینکه بتوانم سرفرصت سوار 
اتوبوس بشوم، 2 ایستگاه تا سر خط را با ویلچر 
می رفتم، اما آنجا که می رسیدم هنوز مشکالتم 
تمام نشده بود. بعضی راننده ها حوصله صبر 
کردن برای سوار شدن یک مسافر ویلچرسوار 
را نداشتند و از همان اول با رفتار تلخ خود به من 
فهماندند که بهتر است نزدیک آنها نشوم. عرض 
در بعضی اتوبوس ها به اندازه ای نبود که بتوانم رد 
شوم. بعد از مدتی شروع به شناسایی راننده های 
خوش اخالق و اتوبوس هایی کردم که برای عبور 
صندلی چرخدارم مناسب بودند. پیاده روهای ما 
هنوز برای حرکت ویلچر مناسب سازی نشده اند 
و باید از خیابان تردد می کردم. به این ترتیب 

خود را به دانشکده می رساندم.
2 ایستگاهی که پیاده می رفتم، ورزیده ام کرده 

بود. خاطره جالبی از آن روزها 
برایم مانده. یک بار به یکی 
از دوستانم برخورد کردم 

که مسوولیتی در تیم ویلچررانی دختران داشت. 
به من گفت در مسابقه ای که قرار است در یکی 
از شهرها برگزار شود، یکی از اعضا به دلیلی 
نمی تواند تیم را همراهی کند و از من خواست 
برای اینکه ترکیب تیم ناقص نشود همراه آنها 
بروم. به هوای سفر و گذراندن چند روزی کنار 
دوستانم دعوت را قبول کردم. در آن مسابقات 
اول شدم و عنوان قهرمان گرفتم. معلوم شد 
ویلچررانی های پردردسر من در خیابان های تهران 
آنقدر ورزیده ام کرده بوده که حتی می توانستم 

در مسابقه اول بشوم.

: محبوبه خلوق تا دکترای تاریخ پیش 
رفته و در سازمان میراث فرهنگی به عنوان 
مشاور مشغول کار شده اما بعد از دوره هایی 
که در سازمان جهانی بهداشت دیده، حاال 
فعال مدنی برای احقاق حقوق افراد دارای 
به  معلولیت و مدیرعامل سازمان مردم نهاد 
نام برنا با موضوع توانمندسازی افراد دارای 
معلولیت،سالمندان و خانم ها با بیش از 3500 

عضو دارای پرونده فعال است.
درس خواندن و اشتغال تنها بخشی از آرزوهای 
مردم  اغلب  را تشکیل می دهد.  یک جوان 
خواهان تشکیل خانواده و مستقل شدن هستند. 

درباره ازدواجش از او پرسیدم.
سال هاست مستقل زندگی می کنم اما ازدواج 
نکرده ام. می بینید که خانه را مطابق با شرایط جسمی 
خاصم درست کرده ام تا امکان آمد و شدم راحت تر 
باشد. مثل هر آدم دیگری مهمانی می دهم و برای 
مهمان هایم آشپزی می کنم. البته بعضی ترفندها را 
کم کم یاد گرفته ام که شاید برایتان عجیب باشد، 
مثال برای آنکه داخل قابلمه را نگه کنم از آینه 
کمک می گیرم. ازدواج آقایان دارای معلولیت 

مشکل است اما ناممکن نیست و در بسیاری 
مواقع با در نظر گرفتن برخی شرایط 
می توان این کار را به انجام رساند ولی 
متاسفانه فرهنگ ما اجازه چنین 
امکانی را به خانم ها نمی دهد. 
هرچند امروز استثناهایی 
برخی  از  می بینیم،  را 
بگذریم،  که  استثناها 
ما  فرهنگ  در  هنوز 
ازدواج با زنی که روی 
صندلی چرخدار نشسته، 
امری بسیار عجیب و ناشدنی 
است، درصورتی که در کشورهای 
توسعه یافته چنین سدهایی برای خانم ها 
دارای معلولیت وجود ندارد و آنها مانند 
همتایان مرد خود تشکیل خانواده می دهند 
و بچه دار می شوند و حمایت های اجتماعی 
امکاناتی را برای نگهداری بچه برایشان 
فراهم می کند که مجموعه آنها در کشور ما 
وجود ندارد. نه امکانات اجتماعی خاص و نه 
فرهنگی که از ازدواج خانم ها معلول حمایت کند.

توسعه یافته  کشورهای  در   :
و  ساخت  چگونگی  درباره  آیین نامه هایی 
ساز شهری وجود دارد تا امکان استفاده بهتر 
از فضاهای عمومی یا خصوصی برای این افراد 
که اگر سالمندان و کودکان و خانم ها باردار 
را هم به این جمع اضافه کنیم، تعدادشان هم 
کم نیست، فراهم باشد. خلوق درباره قوانین 
کشورمان درباره افراد دارای معلولیت می گوید:

طبق آمارهای سازمان جهانی بهداشت، 10 تا 
15درصد از جمعیت کشورهای در حال توسعه 
را افراد دارای معلولیت تشکیل می دهند که نسبت 
بزرگی است. ما برای حمایت از جامعه معلوالن 
خالء قانونی نداریم. قوانین بسیار خوبی داریم 
که عمل به آنها می تواند فضای شهری ما را 
کامال مناسب سازی کند. اصالحیه این قوانین 
هم 2 سال قبل از طرف رئیس جمهور ابالغ 
ما جزو  قوانین  بگویم  می خواهم  حتی  شد. 
پیشرفته ترین قوانین هستند. عالوه بر آن، ایران 
عضو کنوانسیون بین المللی حقوق افراد دارای 
معلولیت است. باز هم می خواهم به این مساله 
برگردم که به رغم ادعاهایمان، فرهنگ احترام 
به حقوق افراد دارای معلولیت یا ناتوان در ما 
نهادینه نشده و پیمانکاران بسیاری هستند که با 
هزار ترفند قوانین را دور می زنند، مثال باالبر 
اجاره ای اجاره می کنند و بعد از گرفتن پایان کار، 
باال بر را برمی دارند. قوانین وجود دارند اما ساز 
و کار نظارت بر قوانین یا وجود ندارند یا بسیار 
ضعیف عمل می کنند. اگر نظارت های قانونی 
درست عمل می کردند، یک پیمانکار متخلف 
یاد می گرفت آیین نامه را همیشه همراه داشته 
باشد. البته رعایت قوانین باید در بستر فرهنگ 
آن جامعه پیش برود. مسووالن ما، سازندگان 
و طراحان شهری ما باید بدانند که معلولیت 
می تواند در کمین هر کسی باشد و آن را بالیی 
دور و غیرممکن ندانند. چند وقت قبل، چین 
صدمین شهر بدون مانع خود را جشن گرفت. 
حاال شما تصور کنید ما تا رسیدن به این هدف 

چقدر فاصله داریم.

محبوبهخلوقرئیسکمیسیونفرهنگیاجتماعیاتحادیهجهانیمعلوالن،ازمشکالتیکفرددارایمعلولیتمیگوید:

افراددارایمعلولیتچگونهزندگیمیکنند؟
 مرجان 
یشایایی 
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استیون هاوکینگ،فیزیکدان نظری، کیهان شناس و مدیر 
تحقیقات مرکز کیهان شناسی دانشگاه کمبریج، برای 
از  بیش  با  را  آشنایی است. وی  مردم جهان چهره 
متعدد  دریافت جوایز  کار علمی و  40 سال سابقه 
بین المللی و طرح نظریه سیاهچاله ها از بزرگ ترین 
متفکران دهه های پایانی قرن بیستم دانسته اند و کتاب های 
او با نام های »تاریخچه زمان« و »طرح بزرگ« به سرعت 
به پرفروش ترین کتاب های روز بریتانیا تبدیل شدند.
هاوکینگ اما فقط نابغه نیست. در 21 سالگی، وقتی 
دوره لیسانس در دانشگاه کمبریج را طی می کرد، در 
پاگرد پله ها زمین خورد. بسیاری این لغزش را ناشی از 
مستی دانستند اما با تکرار این لغزش ها، وقتی هاوکینگ 
به پزشک مراجعه کرد، معلوم شد مبتال به بیماری 
بسیار نادر »اسکلروز جانبی آمیوتروفیک« شده 
است، بیماری بسیار نادری که طی مدتی کم و 
بیش کوتاه قدرت هر نوع حرکت را از بیمار 
می گیرد، طوری که فرد دیگر حتی توانایی سخن 
گفتن هم ندارد. پزشکان به او گفتند تا حداکثر 3 

سال دیگر باید از زندگی خداحافظی کند.

دنیا در نظر هاوکینگ جوان که افق های روشنی را 
آپارتمان  در  تار شد.  و  تیره  می دید،  روبروی خود 
تا چند ماه  به روی خود بست و  لندن را  خود در 
مونسش الکل و موسیقی بود. به نظر می رسید، کاری 
ندارد جز آنکه تحقیقات علمی خود را کنار بگذارد و 
منتظر مرگی زودهنگام بعد از فلج عمومی بدنش باشد.
در همان ایام با دختری به نام جین وایلد دیدار  کرد. 
دختری که در مهمانی سال نو با او دیدار کرده بود، 
در کمبریج به دیدنش رفت. او فقط 1۸سال داشت. 
جین درس های اِی لِِول را در دبیرستان سن آلبانز نزد 
خود می خواند و قصد داشت سال بعد به دانشگاه 
لندن برود. جین دختری کمرو و خجالتی بود. وقتی 
هاوکینگ نخستین بار به او گفته بود که دارد کیهان شناسی 
می خواند، او بعدا ناگزیر به فرهنگ لغات مراجعه کرد 
تا بفهمد کیهان شناسی به چه معناست. جین به خداوند 
اعتقاد داشت و طبعا خوش بین بود. وی معتقد بود که 
هر چیزی برای هدف و منظوری به وجود آمده و در 
واقع آفریده شده است و مهم نیست که رویدادهای 
نامناسب و نامطلوب چگونه جلوه می کنند و ممکن 

است چیز خوب و مطلوبی از دل آنها به وجود آید و 
رخ بنماید. هاوکینگ از دیرباز اعتقاد به خدا را وانهاده 
بود اما نگرش جین به نظرش آشنا آمد و در دلش 
نشست. برای ازدواج به شغل نیاز داشت، این بود که 

تصمیم گرفت دنبال دکترایش برود.
2 سال بعد در 23 سالگی با جین ازدواج کرد و با پشتکار 
به برنامه هایش بازگشت. کم کم بیماری آثارش را در 
وی نشان می داد، اول با یک عصا و کمی بعد با کمک 
دو عصا می توانست راه برود. در اواخر دهه 1960، 
هاوکینگ دیگر برای نقل مکان از صندلی چرخدار 
استفاده کرد. ازدواج آنها 30 سال دوام پیدا کرد، تا 
اینکه در سال 1995 میالدی از هم جدا شدند. پس 
از مدتی فلج سراسر بدنش را فراگرفت و امروز تنها 
با فشار دادن دو انگشت دست چپش بر دگمه های 
رایانه بسیار  پیشرفته ای که مخصوص وی طراحی 
شده، با جهان خارج ارتباط برقرار می کند زیرا استیون 
از سال 19۸5میالدی  قدرت گویایی خود را هم از 

دست داده است.
در سال 1995 میالدی هاوکینگ برای بار دوم ازدواج 
کرد و از همسر خود به نام الین میسون بعد از 11 
سال جدا شد. هاوکینگ به گفته پزشک قرار بود در 
23 سالگی از دنیا برود و آرزوهایش را هم خاک کند. 

امروز او 75 ساله است. 2 بار ازدواج کرده و 3 فرزند 
دارد. با اینکه از بدن وی تقریبا چیزی جز ذهنی پویا 
و نبوغی مثال زدنی باقی نمانده، هنوز بر کرسی استادی 
معتبرترین دانشگاه دنیا نشسته و دانشمندان فراوانی را 

تا امروز تربیت کرده است.
هاوکینگ تنها در حوزه فیزیک صاحب نظر نیست. 
وی در سال 196۸ میالدی در تظاهرات ضدجنگ 
ویتنام شرکت کرد و در مه سال 2012 تصمیم گرفت 
به پویش تحریم کنندگان علمی اسرائیل بپیوندد. وی 
درباره تکنولوژی ای که خود او نمونه ای ساده از آن 
را برای برقراری ارتباط )سخن گفتن( استفاده کرده، 

می گوید نسخه های ابتدایی هوش مصنوعی که تاکنون 
ابداع شده اند مفید بوده اند. با وجود این، از تبعات آفرینش 
تکنولوژی که بتواند با انسان برابری کند یا از او پیشی 
بگیرد ابراز نگرانی کرده است. چنین موجودی می تواند 
روی پای خودش بایستد هر بار با شتابی بیشتر خود 
را از نو طراحی کند. بشر که به دلیل محدودیت های 
بیولوژیک سرعت کمتری دارد بدون توانایی رقابت 
عقب خواهد ماند. وی از مخالفان دونالد ترامپ و 
خواهان پایان دادن به جنگ داخلی سوریه است و از 
هموطنان خود در بریتانیا خواست تا رأی به خروج 

از اتحادیه اروپا ندهند.
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عکس و مکث

و آنچ اندر فهـم ناید 
فهـم کن*

فهمیدن،  فهمیده ام  است  مدتی 
سخت ترین کار دنیاست و تلخ ترین 
شرنگ ها را به کام آدمی می ریزد. دانستن، 
وجدان را بیدار می کند و وجدان که بیدار 
شد، هی نهیب می زند و هی از خواب 
خرگوشی می پراندت و نمی گذارد با 
خیال خوش اگر خوب نیستم، بد هم 
نیستم، سرگرم بمانی. خیلی از ما دلمان 
قدری ندانستن می خواهد. خودمان را 
می زنیم به آن راه و از آن بدتر، هزار 
بهانه رنگارنگ برای خودمان می تراشیم 
تا بی تفاوتی و بی مهری مان را توجیه 
کنیم. توجیه های خوشرنگ و لعاب 
و فریبنده ای که به درد خودمان هم 
نمی خورد. نتیجه  این خفه کردن صدای 
وجدان و این بد بودن ما که نمی خواهیم 
باورش کنیم، می شود بچه  ای که آنقدر 
سرخوردگی و ناامیدی نداشتن تبلت 
بر ذهن و قلب  و گوشی هوشمند 
کوچکش فشار می آورد که سخت ترین 
نوع خالص شدن از این دنیا را به زندگی 
ترجیح می دهد. نتیجه اش می شود ترک 
تحصیل بچه هایی بااستعداد، می شود 
دیدن عکس بچه هایی که بر بلندی تپه ای 
یا مرتفع ترین نقطه روستایشان دنبال 
وصل شدن اینترنت از سرما می لرزند 
و در حالی که گوشی را با دست یخ زده 
گرفته اند، سعی می کنند گفته های معلم 

را به ذهن بسپارند. 
این  در  انگار  دل هایمان  که  هم  ما 
سرمای پاییزی یخ بسته و وجدانمان 
را به خواب زمستانی برده، با دیدن 
عکس هایشان سری تکان می دهیم و 
می گوییم طفلکی ها! مایی که دلمان باید 
برای خودمان بسوزد که اگر همین حاال 
فالن فروشگاه قیمت اجناس لوکس 
غیرضروری میلیون تومانی اش را 5 
درصد پایین بیاورد، سر از پا نمی شناسیم 
که آن پول های نداشته در زمان کمک 

به دیگران را خرج کنیم. 
چشمانت را باز کن؛ کودکی از سوز سرما 
در خود مچاله شده و سقف آلونکی بر 
سر کودکانی خراب می شود. این نباید 
وضع دنیا باشد، اگر آدم هایش آدم باشند. 
از دست ما آدم ها خیلی کارها برمی آید 
اگر بخواهیم، اگر برایمان مهم باشد و 

بخواهیم که بدانیم.
* مولوی

حرف آخر
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با نام شما منتشر شود.

 زهراسادات صفوی 

زن و مردی که منتظر به دنیا آمدن فرزند خود 
هستند، رویاها و تخیالتی دارند و قبل از تولد 
او نه تنها به ویژگی های ظاهری مانند رنگ مو، 
رنگ چشم و رنگ پوست، بلکه به صفات باطنی 
مثل توان ذهنی، کیفیت رفتاری و موفقیت های 
اجتماعی و... او فکر می کنند و درباره این ویژگی ها 
رویاپردازی بلندپروازانه ای دارند. آنها فرزندشان 
را در حد بسیار مطلوب و مطابق میل خود تصور 
می کنند اما تمام این رویاها با به دنیا آمدن یک 
کودک معلول فرو می ریزد. معموال مادر بیشترین 
به هر حال  اما  ضربه روانی را متحمل می شود 
کودکی که به دنیا آمده فرزند او است بنابراین باید 
با مهر مادری تمام توان خود را صرف مهرورزی، 

آموزش و رفاه او کند.
تولد یک کودک معلول یا معلول شدن او در اثر 
سانحه، بر تمام اعضای خانواده اثر دارد و آنها را 
در معرض چالش ها و مسائلی قرار می دهد که 
احتماال هرگز تجربه مواجهه با آن را نداشته اند. 
بیشتر از هر کس، والدین این بار مشکالت را بر 
دوش خود احساس خواهند کرد و به کمک نیاز 

خواهند داشت.
معلولیت یکی از فرزندان، انسجام و ساختار خانواده 
را متزلزل می کند و پیامد آن ایجاد تغییرات در نقش ها، 
عملکرد و سازگاري خانواده است. پدر و مادر باید 
خود را برای سازگاری با شرایط فرزندشان آماده 
و دیگر اعضا را برای پذیرش شرایط و تغییرات 

الزم آماده کنند. 
داشتن فرزند معلول دنیایی پر از پیچ و خم برای 
پدر و مادر ایجاد می کند و الزم است برای تطبیق 
با زندگی خود در این دنیای جدید آمادگی های 
الزم را پیدا کنند. در این میان، توجه به این نکته ها 

می تواند کمک کننده باشد:
 نخستین تجلی فشارهای روانی حاصل از وجود 
فرزند معلول بر بخش های ضعیف جسمانی و روانی 
والدین است. بی توجهی به این نشانه ها و تداوم 
آنها باعث تحلیل قوای جسمی و روانی و بروز 

احساساتی مانند خستگی، افسردگی یا احساس 
تنش مداوم در والدین می شود. این حاالت، نگرش 
منفی، سوءظن و بدبینی نسبت به دیگران را در 

آنها به وجود می آورد.
 اگر پدر و مادر آگاهی کافی نداشته باشند، 
باشند  ممکن است احساس گناه و شرم داشته 
و مدام سعی کنند فرزند دلبندشان را که دچار 

معلولیت است، از انظار مخفی کنند.
 محدودیت در ارتباط  با دیگران و رفت و آمدهای 
خانوادگی و دوستانه به دلیل وجود احساساتی مانند 
خجالت، گناه و تمایل به پنهان کردن کودک باعث 
فاصله گرفتن از آدم ها و احساس تنهایی و انزوای 
اجتماعی فرزند و والدین می شود و بی شک در 

روحیه آنها تاثیرات منفی خواهد داشت.
 کودک معلول به توجه طوالنی مدت برای تغذیه، 
امور درمانی و مراقبت های عمومی نیاز دارد و این 
مراقبت ها برای او حیاتی و تعیین کننده هستند. به 
همین دلیل ممکن است مادر او در برقراری تعادل 
بین نقش مادری و همسری و حتی رسیدگی به 
فرزندان دیگرش دچار مشکل شود و مدام احساس 
نیز در مختل شدن  این احساس  کند.  خستگی 
رابطه زن و شوهر و مادر و فرزندان دیگر تاثیر 
می گذارد و مشکالت را تشدید می کند. متاسفانه 
گاهی نگرانی والدین و مخصوصا مادر از آینده 
کودک معلول آنقدر شدید است که مانع توجه 
منطقی و اصولی به وضعیت فعلی این کودک و 

نیازهای او هم می شود.
 فرستادن بچه های دچار معلولیت به مدارس 
استثنایی برچسب معلولیت را پر رنگ تر می کند. 
در کشورهای پیشرفته حضور کودکان معلول کنار 
کودکان عادی طبیعی است چون در این باره کامال 
فرهنگ سازی شده است ولی متاسفانه در کشور 
ما این کار انجام نشده و حضور این بچه ها در 
مدارس و کنار سایر بچه ها به جای نتایج مثبت، 

نتایج منفی دارد.
 هزینه هایی که الزم است برای این کودکان 

که  حالی  در  است،  بیشتر  معموال  صرف شود، 
هر دو والد نمی توانند سر کار بروند و یکی از 
آنها باید مسوولیت نگهداری از کودک را برعهده 
از کار  مادرانی صرف نظر  بیشتر وقت ها  بگیرد. 
خارج از خانه از فرزندشان نگهداری می کنند و 

از نظر روانی به شدت صدمه می بینند.
 نوع ارتباط مادر با کودک معلول بسیار مهم 
مادرانه  رفتار  دلبستگی،  نظریه  اساس  بر  است. 
نه تنها در  به فرزندش،  او نسبت  و واکنش های 
دوره کودکی، بلکه تأثیر ماندگاری در تمام مراحل 
تحول دارد بنابراین نحوه پذیرش و برخورد مادر 

با معلولیت کودک بسیار مهم است.
 کودکان معلول باید قبل از دبستان به مهدکودک 
بروند و با همسن و ساالن خود و جامعه ارتباط 
داشته باشند. تنش بین اعضای خانواده و مشکالت 

روانی از تبعات ماندن کودک در خانه است.
 این گونه کودکان به دلیل شرایط خاصشان ممکن 
است دچار اعتمادبه نفس پایین، خشم، اضطراب، 
ناسازگاری و انزوای اجتماعی باشند. 3باور مرکزی 
ناسازگار در انسان ها وجود دارد؛ من بی ارزشم، 
ناتوانم و دوست داشتنی نیستم. معموال هر 3 این 
باورها و مخصوصا باور من ناتوانم در این بچه ها 
وجود دارد. برای جلوگیری از تقویت این باورها 
پدر و مادر باید فرزند خود را همانگونه که هست، 
با تمام ویژگی های مثبت و منفی اش بپذیرند تا 
احساس کند دوست داشتنی است، نقاط قوت و 
استعدادهای کودک را تقویت کنند زیرا روی اعتماد 
به نفس او موثر است، او را نباید از خواهر و برادرها 
و جامعه جدا کرد تا حس  استثنایی بودن و طرد 
شدن پیدا نکند، به فرزندان باید توجه یکسانی 
داشت تا باعث بروز خشم بین خواهر و برادرها 
و کودک معلول نشود، به این کودکان باید نگرش 
مثبت داد زیرا نگرش والدین بر نگرش دیگران 
اثرگذار است و نهایتا اینکه کودک را باید وارد 
جامعه کرد زیرا از انزوای اجتماعی، احساس تنهایی 

و متفاوت بودن جلوگیری می کند.

بایدها و نبایدهای رفتار با کودک معلول

سحرخیزی نه  تنها در این روزگار پرمشغله حائز اهمیت است بلکه از 
دیرباز از سوی بزرگان و افراد موفق گوشزد شده است. ضرب المثل 
باالی  ارزش  و  اهمیت  از  نشان  شوی.«  کامروا  تا  باش  »سحرخیز 
بیشترین  می توانند  عادت  این  ایجاد  با  افراد  زیرا  است؛  سحرخیزی 

بهره وری را از روزشان داشته باشند. 
صبح زود بیدار شدن تنها یک عمل ساده نیست بلکه یک عادت خوب 

است که منجر به انجام امور در اسرع وقت می شود. 
»رابین شارما« نویسنده و روانشناس حوزه  موفقیت با اشراف بر اهمیت 
این موضوع، راهکارهای ساده و عملی که به سحرخیزی کمک می کند 

را در این کتاب گردآوری کرده است. 
او معتقد است در صبحگاه، افراد هوشمندتر هستند و بدنشان نسبت 
است. همچنین  برخوردار  بیشتری  انرژی  از  روز  دیگر  زمان های  به 
باالیی  از هوشیاری  5 صبح  در ساعت  انسان ها  ما  مي کند  اذعان  او 
برخوردار هستیم و بدنمان نسبت به ساعات دیگر انرژی زیادی دارد.
رابین شارما در این کتاب داستان دو غریبه را روایت می کند که با یک 
به  دستیابی  برای  را  او  پیشنهادهای  و  آشنا می شوند  بزرگ  میلیاردر 
موفقیت همه  جانبه در زندگی می پذیرند و از آموزش ها و راهکارهای 

او بهره می برند تا مسیر موفقیت را به درستی ادامه بدهند. 
هدف اصلی این کتاب همان طور که از نامش مشخص است، آموزه هایی 
برنامه  با  را  بهره وری مان  میزان  تا  می کند  کمک  ما  به  که  است 

دهیم.  افزایش  صبحگاهی 
با داشتن برنامه سحرخیزی و البته منظم ما مي توانیم در کار، زندگی 
شخصی و روابطمان موفق تر عمل کرده و از زمان مان به نحو احسن 

کنیم.  استفاده 
نکات ارائه شده در این کتاب 
ساده، آسان و قابل اجراست 
می کند  قادر  را  خواننده  و 
از روز، هفته، ماه، سال  که 
و عمر خود به بهترین نحو 
و  کند  بهره گیری  ممکن 
نتایجی عالی را در زندگی 
خود  شخصی  و  حرفه ای 
رقم بزند. این کتاب نوشته 
به کوشش  شارما،  رابین 
رضا اسکندری آذر است 
در  نون  نشر  توسط  که 
چاپ  به  صفحه   352

رسیده است.

معرفی کتاب

5فکر مثبت

مهارت زندگی مثبت

ارسطو، فیلسوف یونانی می گوید: »اصل زندگی 
»خدمت به دیگران و انجام کار خوب« است.« 
ویروس کرونا موجب استرس و آسیب شدید در 
بسیاری از اقشار مردم شده، از جمله افراد مسن، 
والدین شاغل و کودکان شان، افرادی که شغل و 
درآمدشان را از دست داده اند و کادر درمان که 
دچار خستگی مفرط شده اند. از طرفی، در همه 
دنیا شاهد فعالیت های گروه های داوطلبی هستیم 
که بدون هیچ چشم داشتی برای کمک و بهبود 
به  آسیب دیده دست  قشر  از  و حمایت  اوضاع 
کارهای بزرگی می زنند چراکه انسان به طور ذاتی 

میل کمک به دیگران دارد. 
به دلیل اهمیت و تاثیر شگرف گروه های داوطلب 
سال  در  متحد  ملل  سازمان  بشری،  جوامع  بر 
1985میالدی، 5 دسامبر )14 آذر( را »روز جهانی 
 )International Volunteer Day( »داوطلب

نامیده است. 
داوطلبان در سراسر دنیا اهداف و دالیل متعددی دارند 
که ریشه در ارزش ها و عقایدی مانند برابری، آزادی 
و عدالت دارد. آنها دنبال تغییری هرچند کوچک برای 
زندگی بهتر مردم دنیا هستند؛ اهدافی مانند توسعه 
پایدار، مقابله با فقر، بی سوادی، گرسنگی، بیماری ها، 

بهداشت، حفظ محیط زیست و برابری جنسیتی اما 
انجام این امور چه فوایدی برای فرد داوطلب دارد؟ 

در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت. 
 کاهش استرس؛ هنگامی که توجه خود را به 
شخص یا چیز دیگری جلب می کنیم، ذهن ما از 
نگرانی دور می شود و از صرف وقت و انرژی خود 
برای دیگران احساس رضایت می کنیم و باعث بهبود 

خلق وخو و استرس کمتر می شود.
 پیشگیری از افسردگی؛ امور داوطلبانه ما را در 
تماس منظم با دیگران قرار می دهد و به ما کمک 
می کند سیستم حمایتی ایجاد کنیم و در نتیجه مقابل 

افسردگی مقاوم  شویم. 
 جلوگیری از انزوا؛ مشارکت در امور داوطلبانه 
راهی عالی برای آشنایی با افراد جدید است. این کار 
روابط را تقویت می کند و ما را در معرض افرادی 
قرار می دهد که دارای عالیق مشترک با آنها هستیم. 
برخی  اعتمادبه نفس؛  و  نفس  عزت  افزایش   
فعالیت های داوطلبانه نیاز به یادگیری مهارت های 
جدید دارند. به دست آوردن توانایی جدید همراه با 
قرار گرفتن در یک محیط ناشناخته، موجب افزایش 
اعتمادبه نفس می شود. از طرفی، انجام کاری برای 
دیگران و جامعه به ایجاد احساس غرور و هویت 

ما کمک می کند و موجب می شود حس بهتری 
نسبت به خود داشته باشیم. 

 افزایش شادی؛ ثابت شده ترشح هورمون دوپامین 
)هورمون شادی و لذت( در کارهای داوطلبانه افزایش 
می یابد. داوطلبان با کمک به جامعه و دیگران، دنیا را 
به مکان بهتری تبدیل می کنند و از لذت فوق العاده ای 

بهره مند می شوند. 
 افزایش طول عمر؛ مطالعه ای در سال 2012 
میالدی نشان داد امید به زندگی افراد داوطلب بیشتر 
از افراد دیگر است. داوطلب شدن با کاهش احساس 
تنهایی و استرس و حس مفید بودن، امید به زندگی 

را افزایش می دهد.
 فراموش کردن مشکالت خود؛ تمرکز بر حل 
تغییر  به زندگی  را  ما  مشکالت دیگران نگرش 
می دهد و مانع نشخوار فکری مان می شود. کارهای 
داوطلبانه غالبا شامل کمک به افراد نیازمند است و 
به ما نشان می دهد زندگی مان آنقدرها هم که فکر 

می کردیم بد نیست.
 احساس معنا در زندگی؛ با کمک به دیگران، 
زندگی ما معنا و هدف عمیقی پیدا می کند و دلیلی 

زیباتر برای ادامه راه زندگی می  یابیم.
happiness.com :منبع

 ترجمه: سارا حق بین
امور داوطلبانه چگونه به سالمت روانمان کمک می کند؟

باشگاه پنِج صبحي ها
الهام خانم یک مادر است. مادری که 
حدود یک سال است زندگی اش زیر و 
رو شده است. آنقدر که دیگر نمی تواند 
به دو کودک خردسالش رسیدگی و 
برایشان مادری کند. او به سرطان پستان 
مبتال و جراحی شده و این روزها در 
حال انجام شیمی درمانی است و این 
درمان باید برایش ادامه پیدا کند اما 
همسر او قادر به پرداخت هزینه های 
درمانی نیست. تازه بعد از شیمی درمانی 

باید پرتودرمانی هم بشود. 
هزینه درمان این خانم در ماه 4 میلیون 
تومان می شود، در حالی که همسرش 
نهایتا 3 میلیون تومان در ماه درآمد دارد 
و عالوه بر هزینه های روزمره و خرج 
بچه ها، باید ماهی یک و نیم میلیون 

تومان اجاره خانه بدهد. 
نه فقط الهام خانم، تمام این خانواده 
خیلی زود به کمک و اقدام فوری 
من و تو نیاز دارند. کافی است به 
هر اندازه که می توانی، وجه نقد را 
شماره با  پارسیان  بانک  کارت   به 

به   6221-0610-8001-0756
امدادگران  خیریه  موسسه  نام 
عاشورا واریز کنی و با شماره تلفن 
75983000 )داخلی2( یا شماره همراه 
09198012677 تماس بگیری. این 
موسسه  در   25373 کد  با  بیمار 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

خوشه های سبز و خوشرنگ شالیزار پاییزی جنوب رنگ تازه ای به 
روستا داده بود. عطر مزرعه برنج مستش کرده بود. رهاتر از همیشه 
بین شالیزار دوید. مدرسه کمی پایین تر بود، مدرسه ای که در داشت 
کنارش  تعجب  با  همیشه  غریبه ها  که  بود  دیده  نداشت.  دیوار  اما 

اما برایش مهم نبود.  عکس می گیرند 
تلفن  مبینا و عاطفه سر در گوشی  زد.  به حیاط گلی مدرسه  سری 
همراه داشتند به حرف های معلم گوش می دادند. هر چه نگاه کرد، 

دید دیگر حسرت و حسادتی از دیدن شان به دل ندارد.
به دخترها خندید و سالم کرد اما آنها سرشان را بلند نکردند. بی خیال 
به سمت خانه رفت. میش تپل شان از چرا برمی گشت. صدایش کرد، 

نوازشش کرد اما میش هیچ واکنشی نشان نداد.
به خانه رسید و بوی حلوا و گالب مستش کرد. کسی به او توجه 
نکرد. همه گریه می کردند. پدربزرگ تازگی از همین مریضی جدید 

مرده بود. 
از خانه بیرون زد. داشت غروب می شد. قبرستان ده همان نزدیکی ها 

بود. پدرش را دید. 
پدر در حالی که زار زار می گریست، فانوسی را روی قبر کوچکی 

می گذاشت. پاهای پدر رمق نداشت. روی خاک افتاده بود.
می خواست پدر را از روی خاک بلند کند اما انگار پدر از وجودش 
اسم  بود.  قبر  باالی  مقوا  تکه  یک  روی  کوچکی  نوشته  نبود.  آگاه 
رویش را خواند. گردنش درد می کرد و گردنبندی سفت گلویش را 

می فشرد اما او که هیچ وقت گردنبندی نداشت...
هوا تاریک تر و صدای اذان مسجد آبادی بلند شد. فانوس می سوخت و 
او آرام آرام از همه دیوارها رد و از آبادی دورتر می شد. درها همچنان 

بسته بودند اما دیوارها با خوشرویی راه را برایش باز می کردند. 
آزاد شده بود و با خودش عهد کرد که بهار با گل های زرد دوباره 
برای  می شد؛  تنگ  همه  برای  دلش  آخر  بزند.  آبادی شان  به  سری 
و  ریز  برادرهای  برای  و  و خواهر  پدر  و  مادر  برای  تپلشان،  میش 
که  کالسی  برای  بودش،  ندیده  ماه ها  که  معلمشان  برای  درشتش، 
اگر مبینا و عاطفه اجازه می دادند سرکی به گوشی شان بکشد، فقط 
می توانست لحظه ای در حال و هوای آن باشد... دیگر مهم نبود، بهار 
زیاد هم دور نبود. با گل های زرد و خوشگلش و با گل های سفید 
باوینه )بابونه( دور تکه مقوایی یا شاید سنگ کوچکی که اسمش را 

بر آن نوشته بودند. بر یک گور کوچک در آبادی ای دور دست...

بازگشت در بهـار

 مونا فلسفی
روان شناس کودک و نوجوان، بازی درمانگر

 دکتر مهدی خواجوی
جراح و متخصص مغز و اعصاب

کالمی با والدین

 صندوق بین المللی کودکان سازمان ملل متحد، »یونیسف«، دوشنبه سوم آذر اعالم کرد. در نظر دارد سال آینده میالدی، با راه اندازی عملیاتی عظیم، 2 میلیارد 
واکسن ضدکرونا و یک میلیارد سرنگ را در 92 کشور در حال توسعه پخش و توزیع کند. یونیسف می گوید برای موفق شدن در توزیع واکسن در چنین مقیاس 

وسیعی، با صدها شرکت هواپیمایی، دریایی و راه آهن و شرکای تدارکاتی همکاری می کند »تا بزرگ ترین و سریع ترین عملیات تحویل دارو را به انجام برساند.«

سال شانزدهم  شماره 775  شنبه 8 آذر 1399

داستان زندگی



سالمت روان

یا  »سایکوفیزیولوژی«  »روان تنی«،  اختالالت 
»سایکوسوماتیک« به مجموعه ای از ناراحتی ها 
گفته می شود که غالبا ریشه روان شناسی دارد 
اما به شکل تظاهرات جسمی نمود پیدا می کند. 
برخی از این اختالالت مثل آسم، زخم معده، 
بی خوابی، سردردهای مزمن، فشار خون باال و 
بیماری عروق کرونر قلب شناخته شده تر هستند 
اما تحقیقات جدید نشان می دهد بسیاری از 
و  ویروسی  عفونت های  جمله  از  بیماری ها 
باکتریایی نیز می تواند بر تعامل عوامل روانی، 
اجتماعی با عوامل فیزیکی تاثیر بگذارند. البته 
باید خاطر نشان کرد منظور این نیست که این 
اختالالت صرفا اختالالت روانی هستند، بلکه 
مسائل روان شناسی در بروز، تشدید و افزایش 

زمینه  ابتال به این ناراحتی ها موثرند. 
مزمن  سردردهای  می دهد  نشان  پژوهش ها 
در نتیجه تعامل برخی عوامل استرس زا مانند 
و  درماندگی  احساس  محیطی،  فشارهای 
استیصال، خشم، اضطراب، افسردگی و عوامل 
فیزیولوژیک مانند فعالیت غیرعادی سروتونین، 
ضعف عضالت و مشکالت عروقی ممکن است 
اتفاق بیفتد. احتماال شنیده اید افرادی که فشار 

خون باال دارند، عمدتا استرس های دائمی را 
تجربه می کنند و احساس افسردگی و 

خشم در این افراد بیشتر است. البته 
شکی نیست که چاقی، بی تحرکی، 
عملکرد ضعیف کلیه ها و ... نیز 
نقش  خون  پرفشاری  بروز  در 

خواهدداشت. 

نشانگان قلب شکسته با عالئم 
مشابه حمله قلبی

نشانگان قلب شکسته نیز یکی دیگر از اختالالت 
در این زمینه است که درنتیجه باالرفتن سطح 
اپی نفرین و رسیدن به حد سمی اتفاق می افتد. 
ناگهانی و  مانند استرس  مسائل روان شناسی 
هرگونه واکنش هیجانی قوی باعث افزایش این 
هورمون و دیگر هورمون های استرس می شود 

و این پاسخ فیزیولوژیک را فعال تر می کند.  
محققان در یک بررسی به توصیف 19 فرد 
بزرگسال پرداختند که پس از قرارگرفتن 
در معرض یک رویداد خیلی هیجانی مانند 
تصادف، فوت یکی از عزیزان، جشن تولد 

با غافلگیری شدید، سرقت مسلحانه و اظهار 
به دادگاه با عوارض قلبی ظاهر شد.

مشکالت  به  هیجانی  استرس  افراد  این  در 
قلبی مرتبط با نشانگان قلب شکسته منجر شد. 
مقدار  استرس  هورمون های  وقتی  به عبارتی، 
فلج  را  قلب  می شوند، عضالت  آزاد  زیادی 
می کنند و مانع از حرکت می شوند. براساس 
نتایج تست های آزمایشگاهی، نشانگان قلب 
شکسته خیلی شبیه حمله قلبی است. البته هیچ 
شواهدی دال بر گرفتگی عروق قلب وجود 
ندارد و بیشتر افراد پس از چند هفته سالمت 
خود را بازمی یابند. فراوموش نکنیم اپی نفرین، 
سروتونین و اکسی توسین هورمون های استرس، 

شادی و عشق نامیده می شوند. 

تاثیر شرایط روان شناسی 
درحفظ سالمت

امروزه واقعا تردیدی وجود ندارد که عوامل 
بیولوژی، روان شناختی و جامعه شناختی با هم 
ترکیب می شوند تا یک اختالل در بدن انسان 
به وجود آید. در واقع، تمایل چنین عواملی یک 

قاعده کلی است. طی بررسی سال های اخیر 
بیشتر  نیز  اختالالت  این  تعداد  شده  ثابت 
شده  است. همچنین حوزه جدیدی تحت عنوان 
»سایکونوروایمنولوژی« مطرح است که استرس 

را به سیستم ایمنی بدن مرتبط می داند. 
سیستم ایمنی بدن از شبکه فعالیت ها و سلول هایی 
تشکیل شده که عوامل بیماری زا و سلول های 
بیمار مانند سلول های سرطانی را شناسایی می کنند 
و از بین می برند. آنتی ژن ها مهاجمان خارجی 
مانند باکتری ها، ویروس ها، انگل ها و... هستند 
که وارد بدن می شوند. لنفوسیت ها نیز نوعی از 
گلبول های سفید و مهم ترین اجزای سیستم ایمنی 

هستند که تعدادی بالغ بر چند میلیارد دارند. 
تحریک  را  لنفوسیت ها  آنتی ژن ها  که  زمانی 
کنند، این مولکول های ایمنی سریع وارد عمل 

می کنند.  مقابله  آنها  با  و  شده 
گروهی از لنفوسیت ها موسوم به 
»لنفوسیت های T« آنتی ژن ها را شناسایی 
و تکثیر چند برابری سلول های مشابه خود 
را آغاز می کنند. گروهی دیگر از لنفوسیت ها 
نیز سلول های آلوده بدن را شناسایی کرده و از 
بین می برند. لنفوسیت های B نیز آنتی بادی ها 
را می سازند که آنتی ژن ها را از بین می برند و 
مانع بروز بیماری می شوند اما این مسائل چه 

ارتباطی به روان شناسی دارد؟
پژوهشگران امروزه دریافتند استرس می تواند 
در فعالیت لنفوسیت ها اختالل به وجود 
آورد، از سرعت آنها کم کند و به این ترتیب 
آسیب پذیری فرد در برابر عفونت های 
ویروسی و باکتریال را افزایش دهد. طی 
مطالعه ای که در استرالیا انجام شد، سیستم 
ایمنی 26 نفر که همسران آنها 8 هفته پیش از این 
بررسی فوت کرده بودند را با سیستم ایمنی 26 
فرد متاهل مقایسه کردند. نمونه های خون نشان 
داد عملکرد لنفوسیت ها در افراد داغدار خیلی 
ضعیف تر از دیگران بود. به عبارتی، استرس مزمن 
دستگاه ایمنی بدن را ضعیف می کند. مطالعات 
متعددی در این زمینه انجام شد و حتی مراقبت 
از والدین یا همسر مبتال به آلزایمر نیز نشان داد 

سیستم ایمنی تضعیف می شود.
این پژوهش ها نکته  بسیار جالبی به ما نشان 
می دهد؛ در طول دوره هایی که افراد سالم تحت 
استرس های غیرعادی قرار گرفتند، ظاهرا سالم 
هستند اما عوامل استرس زا سیستم ایمنی آنها 
بیماری  را ضعیف می کند، طوری که مقابل 

آسیب پذیر می شوند.
این روزها که شیوع ویروس کرونا به عنوان معضل 
جدی در جوامع مطرح است، مسلما افرادی که 
تحت تاثیر چنین شرایطی دچار عملکرد ضعیف 
سیستم ایمنی هستند با عوارض جدی تری بیماری 
مواجه می شوند بنابراین جای تعجب ندارد که 

محققان همواره بین استرس های زندگی و بروز و 
تشدید بیماری های مختلف ارتباط پیدا می کنند.

استرس چگونه سیستم ایمنی را دچار 
اختالل می کند؟

تاثیر استرس بر علمکرد ایمنی بدن وابسته به 
4 عامل فعالیت بیوشیمیایی، تغییرات رفتاری، 
سبک شخصیت و درجه حمایت اجتماعی است.
نظر  از  بیوشیمیایی:  فعالیت  و  استرس 
فعالیت های بیوشیمیایی، اگر استرس ادامه پیدا 
کند، هورمون نوراپی نفرین  که از غدد فوق کلیه 
آزاد می شود بر گیرنده های بعضی لنفوسیت ها 
جا می گیرد و فعالیت بازدارنده ایجاد می کند که 
درنتیجه از سرعت عمل سیستم ایمنی کاسته 

می شود. 
استرس و تغییرات رفتاری: استرس باعث بروز 
برخی تغییرات رفتاری می شود که بر عملکرد 
ایمنی بدن تاثیر می گذارد. برخی افراد تحت تاثیر 
استرس دچار اضطراب یا افسردگی حتی اختالل 
اضطراب خلقی می شوند بنابراین ممکن است 
خواب مطلوب و تغذیه سالم نداشته باشند، فعالیت 
جسمی را کنار بگذارند، سیگار بکشند یا سراغ 
الکل و مواد مخدر بروند که چنین رفتارهایی 

حتما بر سرعت ایمنی بدن تاثیر می گذارد. 
استرس و سبک شخصیت: بررسی ها نشان 
زندگی  استرس های  به  که  افرادی  می دهد 
و  تاب آوری  سازنده،  مقابله  خوش بینی،  با 
اوضاع  کنترل  می کنند،  نگاه  انعطاف پذیری 
را به دست می گیرند و از چالش های زندگی 
استقبال می کنند، سیستم ایمنی کارآمدتری دارند 
و برای جنگیدن با بیماری ها آمادگی بیشتری 
خواهندداشت. بعضی مطالعات نشان می دهد 
به عنوان مثال افرادی که شخصیت سرسخت 
دارند، بعد از رویدادهای استرس زا سالم باقی 
می مانند، در حالی   که شخصیت های ضعیف در 
برابر استرس ها و پیامدهای آن آسیب پذیرترند. 

بررسی ها حاکی  از آن است مردانی که عموما 
احساس ناامیدی دارند بیشتر در اثر بیماری های 
قلبی و مشکالتی مشابه فوت می کنند. البته توجه به 
حالت معنوی و روحانی عموما سالم تر از افرادی 
هستند که اعتقادی به باورهای معنوی ندارند. 

ویژگی های  بعضی  بین  اخیر،  سال های  در 
شخصیتی و توانایی افراد در مقابله سرطان نیز 
رابطه هایی کشف شد، مثال مشخص شد بیماران 
مبتال به بعضی انواع سرطان که ناامید شده  و 
قادر نبودند احساسات خود به خصوص خشم 
را به درستی بروز دهند در مقایسه با بیمارانی که 
هیجانات خود را نشان می دادند، کیفیت زندگی 

پایین تری در دوران بیماری داشتند. 
حتی گروهی از محققان معتقدند بین شخصیت 
و فرجام سرطان رابطه وجود دارد که البته تایید 
قطعی این نظریه نیاز به بررسی های بیشتری دارد. 
به تازگی تیپ شخصیتی به نام تیپ D مطرح 
شده که به معنای به شدت رنجور است. افرادی 
با این نوع تیپ شخصیت در روابط میان فردی 
و حضور کنار دیگران هیجانات منفی را تجربه 
کرده و از ابراز این هیجانات خودداری می کنند. 
این افراد با احتمال بیشتر ابتال به بیماری های قلبی 
و فوت ناشی از آن مواجه هستند. عالوه بر این، 
کیفیت زندگی بیشتر آنها پایین است و معموال 
به درمان های پزشکی دسترسی چندانی ندارند. 
به نظر می رسد رابطه بین تیپ شخصیتی D و 
بیماری قلبی تا اندازه ای به نقص ایمنی بدن در 

برابر استرس بستگی دارد. 
که  افرادی  اجتماعی:  حمایت  و  استرس 
حمایت اجتماعی مطلوبی ندارند و احساس 
تنهایی می کنند، در مقایسه با افرادی که روابط 
اجتماعی خوبی دارند، معموال سیستم ایمنی 
ضعیف تری در برابر استرس دارند. در بررسی ای 
که روی دانشجویان پزشکی انجام شد، آنها به 
دو گروه تقسیم شدند؛  گروهی که از تنهایی 
شدید رنج می برند و گروهی که تاحدی احساس 

تنهایی داشتند. مشخص شد در طول یک ماه 
لنفوسیت ها در  پایان ترم عملکرد  امتحانات 
گروه  از  کمتر  بودند،  تنها  خیلی  که  افرادی 
دیگر بود و مقاومت بدنی ضعیف تری داشتند. 
بررسی ها نشان می دهد حمایت ها می تواند از 
انسان در برابر استرس، عملکرد ضعیف سیستم 
ایمنی و بیماری های متعاقب آن محافظت کند 
و به  آنها کمک کند پس از بیماری یا عمل 

جراحی زودتر بهبود یابند. 
از آن است که  نیز حاکی  تحقیقات دیگری 
مبتالیان به بعضی از انواع سرطان که حمایت 
اجتماعی خوبی از اطرافیان دریافت کرده بودند 
یا تحت خدمات روان درمانی حمایتی بودند، 
در مقایسه با بیماران فاقد حمایت اجتماعی 
سیستم ایمنی کارآمدتری داشتند و حال بهتر 

و مساعدتری را تجربه کردند.

بهبود سالمت روان باعث سالمت 
جسم خواهدبود

مانند  امروزه  شایع  مشکالت  از  بسیاری 
چاقی، ناراحتی های قلبی- عروقی، سرطان، 
ریزش مو، مشکالت پوستی و... ریشه در 
دلیل  به این  یا  دارد  روان شناسی  اختالالت 

ظاهر و تشدید می شود. 
اصالح شیوه زندگی، تغییر ساختارهای روانی، 
برخورداری از حمایت های اجتماعی، گرایش 
به معنویات و دوری از نگرانی های بیهوده الزمه 
لذت از زندگی توأم با آرامش و سالمت است. 
بسیاری از نگرانی هایی که امروز درگیر آنها هستیم، 
حتما در آینده باعث خنده و تعجب خواهدشد 

که چرا اینقدر درگیر بودیم.
اقدامات دیگری مانند ریلکسیشن، نوروفیدبک 
و مدیتیشن و تکنیک های خودهیپنوتیزم که فرد 
بتواند احساس آرامش را در وجود خود ایجاد 
کند نیز می تواند در بهبود این مشکالت بسیار 
موثر باشد. همچنین آموزش پرهیز از سخنان و 
تلقین های منفی کنار حضور همراه با گروه های 
حمایتی خاص نیز حتما  ضروری است و معموال 

در جلسات مشاوره تاکید می شود. 
هرگونه مداخله که در کاهش هیجانات منفی 
مانند اضطراب، افسردگی و خشم  نقش دارد، 
اصوال می تواند در بیماری های فیزیکی نیز نقش 
داشته باشد  بنابراین نباید تعجب کرد بعضی 
مبتالیان به بیماری های جسمی با خدمات مشاوره 
روان شناسی بهبود پیدا می کنند زیرا می آموزند که 
چطور هیجانات و نیازهای خود را بشناسند و 
آنها را به  درستی بروز دهند. بررسی ها حاکی از 
آن است که بحث  و  گفت وگو در مورد هیجانات 
گذشته و حال حتی نوشتن می تواند به فرد کمک 

کند تا سالمت خود را به دست آورد. 
مطالعه ای  کرد طی  باید خاطرنشان  پایان  در 
در مورد مبتالیان به بیماری آسم و آرتروز، از 
مبتالیان خواسته شد افکار و احساسات خود را 
در برابر رویدادهای استرس آمیز طی چند روز 
اخیر یادداشت کنند. مشخص شد این کار باعث 
بهبود این عارضه ها شد. این تاثیر در مورد مبتالیان 

به ایدز و سرطان نیز اتفاق افتاد. 
پس تخلیه هیجانات و احساسات به خصوص در 
حضور مشاور یا روان شناس باتجربه در کسب 
فراموش  خواهدبود.  تاثیرگذار  قطعا  سالمت 
نکنیم در گذشته عمده آمار مرگ مربوط به 
بیماری های واگیر مثل طاعون، وبا و... بود اما 
امروزه بیماری های مرتبط با شیوه زندگی مانند 
چاقی، دیابت، ناراحتی های قلبی و... معضل 
جدی سالمت است که با اصالح ساختارهای 
از  می توانیم  زندگی  الگوهای  و  روان شناسی 
زندگی شاد، پویا و آرام لذت ببریم. کنترل وضعیت 
روانی باعث بهبود سالمت جسمی می شود و از 

بروز بیماری های روان تنی پیشگیری می کند.

آنچه باید در مورد بیماری های روان تنی بدانیم

سالمت جسم وابسته به سالمت روان است...
دکترحسینابراهیمیمقدم

روان شناس، مشاور و عضو هیات 
علمی دانشگاه آزاد

اختالالت »روان تنی«، 
یا  »سایکوفیزیولوژی« 

»سایکوسوماتیک« به مجموعه ای 
از ناراحتی ها گفته می شود که غالبا ریشه 

روان شناسی دارد اما به شکل تظاهرات جسمی نمود 
پیدا می کند. برخی از این اختالالت مثل آسم، 

زخم معده، بی خوابی، سردردهای مزمن، 
فشار خون باال و بیماری عروق 

کرونر قلب شناخته شده تر 
هستند

شماره هفتصدوهفتادوپنج  هشت آذر نودونه6
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14 توصیه تغذیه ای به مناسبت روز جهانی معلوالن 

سبد غذایی تان را دریابید!

اول دسامبر، برابر با 11آذر هر سال در تقویم 
سالمت جهانی با نام »روز جهانی معلوالن« 
نامگذاری شده است تا بتواند توجه مردم 
جهان را هر چه بیشتر به سمت این افراد و 
نیازهای جسمانی و روانی شان جلب کند. 
یکی از نکات قابل ذکر در مورد افراد معلول 
این است که معموال توجه چندانی به رژیم 
غذایی آنها نمی شود و خانواده ها نمی دانند 
چطور می توانند نیازهای تغذیه ای این افراد 
را به خوبی تامین کنند تا آنها با مشکالت 
ناشی از داشتن الگوی غذایی نادرست روبرو 
نشوند. از این رو، در صفحه »سفره سالم« 
این هفته با مهم ترین توصیه های تغذیه ای 

برای افراد معلول بیشتر آشنا می شوید. 

1 از آنجایی که ممکن است افراد معلول به 

دلیل تحرک پایین در طول روز حس تشنگی 
چندان زیادی نداشته باشند، احتمال مواجهه 
با مشکالت ناشی از کمبود آب در بدن آنها 
)یبوست، خستگی، کاهش تمرکز و...( وجود 
دارد. به همین دلیل اگر فرد معلولی در خانه 
دارید، حتما حواس تان به میزان مصرف آب 
و مایعات او در طول روز باشد و حتی اگر 
این فرد درخواست نوشیدن آب نداشت، شما 
در طول روز آب و مایعات کافی به او بدهید. 

2 یبوست،  یکی از مشکالت شایع گوارشی 

در افراد معلول حرکتی است. از این رو، بسیار 
ضروری است که این  افراد در طول روز آب، 
سبزی، میوه و مواد غذایی ملین را به میزان 
کافی دریافت کنند. میوه ها و سبزی ها به دلیل 
داشتن فیبر فراوان، باعث پیشگیری از ابتال به 

یبوست در این بیماران خواهند شد. 
شما می توانید کنار تمام وعده های غذایی افراد 
معلول، مقداری ساالد سبزی یا دورچین سبزی 
خام یا بخارپز داشته باشید و میوه های مختلف 
را به عنوان میان وعده آنها در نظر بگیرید. ضمن 
اینکه مصرف روزانه یک وعده از غذاهای نرم 
و گرم مانند انواع سوپ، خوراک یا آش رقیق 
که حاوی سبزیجات، صیفی جات و حبوبات 
هم باشد،  می تواند به جلوگیری از بروز یبوست 

در این افراد کمک کند.

3 اگر فرد معلول با مشکالتی مانند الغری 

یا تحلیل عضالنی هم مواجه است،  می توانید 
برای  تغذیه  متخصص  با   مشورت  ضمن 
گرفتن رژیم غذایی مناسب، حجم پروتئین های 
کم چرب مصرفی او را در رژیم غذایی اش  
افزایش بدهید، مثال انواع حبوبات،  گوشت  
قرمز  گوشت های  و  ماکیان  ماهی،   مرغ، 
کم چرب می توانند گزینه خوبی برای این گروه 
از افراد باشند. فقط مراقب باشید گوشت ها 
و حبوبات به خوبی پخته شوند تا مشکلی 
از نظر جویدن یا هضم برای بیمارتان ایجاد 
نشود. عالوه بر این، شما می توانید وعده های 
غذایی این افراد را زیاد و حجم وعده ها را 
کم کنید تا در تمام طول روز،  مقداری کالری 

تحلیل  یا  وزن  کمبود  و  برسد  آنها  بدن  به 
عضالنی شان جبران شود. 

4 اگر برخی از افراد معلول به دلیل کم تحرکی 

با مشکالتی مانند اضافه وزن یا چاقی مواجه 
حتما  سالمت شان  حفظ  برای  باید  هستند،  

اقدام به کاهش وزن بکنند. 
افزایش وزن و چاقی در این افراد می تواند 
یا  باال رفتن فشار،  چربی  مانند  با عوارضی 
قندخون همراه باشد و زمینه بروز بیماری های 
قلبی را در آنها فراهم کند. این افراد باید کالری 
مصرفی خود را در طول روز کنترل کنند،  حتما 
تا 7 وعده میوه و سبزی مصرف  روزانه 5 
کنند و نوشیدن آب کافی را فراموش نکنند. 
مصرف میوه ها و سبزی ها به دلیل فیبر باالیی 
که دارند، می تواند جلوی اشتهای کاذب را 

بگیرد و فرد را از پرخوری بازدارد. 
غذا،   با  همراه  مختلف  سبزی های  مصرف 
با غالت  جایگزین کردن غالت سبوس دار 
آرد سفید، استفاده از لبنیات کم چرب یا بدون 
شکر،   و  قند  مصرف  شدید  کاهش  چربی، 
محدود کردن مصرف نوشیدنی های شیرین 
میزان چربی مصرفی در  کنترل  و گازدار و 
طول روز می تواند گام بزرگی برای کاهش 

وزن اضافی در این افراد باشد. 
5 از آنجایی که ممکن است این افراد به 

دلیل تحرک کمتر در طول روز با مشکالت 
گوارشی مواجه باشند،   بهتر است غذاهای 
آنها، غذاهایی با هضم سخت و سنگین نباشد. 

به این ترتیب، بهتر است مصرف گوشت های 
قرمز چرب، غذاهای چرب و سرخ کردنی، 
غذایی  رژیم  در  شیرینی ها  و  فست فودها 
این افراد بسیار محدود شود و حجم باالیی 
از برنج، پاستا،  سیب زمینی و نان سفید در 
در  باید  آنها جانگیرد. غذاها  برنامه غذایی 
حجم کم،  وعده های زیاد و با چربی، نمک 
و شیرینی محدود برای این بیماران در نظر 
به  آنها  گوارشی  مشکالت  تا  شوند  گرفته 

کمترین حد ممکن برسد. 

معموالن جسمی،  بیشتر  که  آنجایی  از   6

حرکتی یا ذهنی با مشکالت مربوط به سیستم 
استرس  سطح  و  هستند  مواجه  بدن  ایمنی 
از  برخی  بدن  در  هم  التهاب  یا  اکسیداتیو 
آنها باالست،  باید درباره پیشگیری از ابتال 

کمی  معلول،  افراد  در   19 کووید-  به 
این حساب،   با  کرد.  عمل  محتاط تر 

عالوه بر توصیه به رعایت تمامی 
این  برای  بهداشتی  شیوه نامه های 
رژیم  رعایت  با  باید  بیماران، 
غذایی سالم و سرشار از میوه ها 
و سبزی های تازه،  سطح التهاب 
را در بدن آنها کم کرد تا سیستم 
ایمنی بدنشان بتواند کار خود را 

بهتر انجام بدهد. پرهیز های غذایی 
که در توصیه شماره 5 به آنها اشاره 

کردیم، می تواند تاحد زیادی با کاهش 
سطح التهاب در بدن آنها هم مرتبط باشد.  

7 اگر وضعیت بیمار معلول شما به گونه ای 

است که با جویدن کامل و بلع غذا مشکل 
دارد، می توانید به جای غذای معمول خانوار،  
از غذاهای کمی نرم تر برای آنها استفاده کنید، 
مثال برنج یا نان را با آب خورش نرم کنید یا 
گوشت ها را قبل از جویدن توسط این افراد،  
کامال ریز یا له کنید. اگر این بیماران نمی توانند 
به خوبی میوه یا سبزی مصرف کنند،  می توانید 
آب یا پوره میوه ها و سبزی ها را به آنها بدهید. 

8 اگر وضعیت فرد معلول شما به گونه ای 

است که برای رفتن به سرویس بهداشتی در 
طول شب با مشکالتی مواجه است،  بهتر است 

مایعات،  خوراکی های ادرارآور یا خوراکی های 
ملین را در ساعت های پایانی شب به او ندهید. 

با  بیماران  این  از  برخی  که  آنجایی  از   9

مشکالت مختلفی در زمینه نقص سیستم ایمنی 
بدنشان مواجه هستند،  توصیه می شود حتما از 
قرار دادن خوراکی های نیمه پخته مانند تخم مرغ 
عسلی، گوشت کبابی نیم پز یا انواع گوشت های 
نیمه پخته در رژیم غذایی آنها بپرهیزید. افرادی 
با نقص ایمنی باید غذاها را به صورت کامال 

پخته مصرف کنند. 

10 اگر فرد معلول شما به دلیل معلولیت خود 

نمی تواند وعده های غذایی را با سرعت سایر 
افراد خانوار مصرف کند،  هرگز او را سرزنش 
نکنید یا مکان غذا خوردن او را تغییر ندهید 
زیرا ممکن است این رفتارهای نادرست 
در  اکسیداتیو  استرس  افزایش  باعث 

بدن این افراد شود، اشتهایشان را به شدت 
کاهش بدهد و تضعیف نهایی سیستم ایمنی 
بدنشان را به دنبال داشته باشد. به جای این 
کار می توانید غذای بیمار را کمی زودتر آماده 
کنید، هنگام غذا خوردن به او کمک کنید و 
اگر غذا خوردن شما کمی زودتر تمام شد،  
خودتان را با ساالد یا صحبت کردن مشغول 
نگه دارید تا او هم بتواند بدون استرس، غذا 

خوردنش را به اتمام برساند. 

1 حتما هنگام انتخاب وسایل غذاخوری مانند  1

قاشق، چنگال،  لیوان یا چاقوی غذاخوری،  مراقب 
باشید انواعی را انتخاب کنید که باعث صدمه 
از ظروف  به فرد معلول نشود، مثال  رسیدن 
ترک خورده یا وسایلی که ممکن است به این 
افراد آسیب بزند استفاده نکنید تا آنها هنگام 
غذاخوردن احساس آرامش و امنیت داشته باشند. 

12 متاسفانه برخی افراد معلول به دلیل داشتن 

درجاتی از افسردگی، اشتهای چندانی برای غذا 
خوردن ندارند و به همین دلیل ممکن است بدن 
آنها با کمبودهای تغذیه ای فراوانی مواجه شود. 
در این صورت، شما باید عالوه بر مشورت با 
متخصص تغذیه و روان پزشک،  حتما از مواد 
غذایی اشتهاآوری مانند ترشی های مختلف یا 
ساالدهای جذاب کنار وعده های اصلی غذایی 
استفاده کنید تا تمایل فرد به غذا خوردن را 
افزایش بدهید. چیدمان زیبای بشقاب غذا هم 
می تواند نقش پررنگی در افزایش اشتهای این 

افراد داشته باشد. 

13 برخی افراد معلول که به دلیل شرایط خاص 

خود قادر به مصرف میوه ها و سبزی های خام 
نیستند،  با کمبود ویتامین C و عوارض ناشی از 
آن مواجه می شوند. اگر بیمار شما هم نمی تواند 
میوه و سبزی تازه و خام مصرف کند، حتما 
برای جبران کمبود ویتامین C در بدن او با 

متخصص تغذیه مشورت کنید. 

باید درباره پیشگیری از ابتال به 
کووید-19 در افراد معلول، کمی 
محتاط تر عمل کرد. با این حساب،  
عالوه بر توصیه به رعایت تمامی 

شیوه نامه های بهداشتی برای 
این بیماران، باید با رعایت رژیم 
غذایی سالم و سرشار از میوه ها 
و سبزی های تازه،  سطح التهاب را 

در بدن آنها کم کرد تا سیستم 
ایمنی شان بتواند کار خود را بهتر 

انجام بدهد

 دکتر محمدحسن انتظاری
متخصص تغذیه و مدیر گروه تغذیه 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

7سفره سالم شماره هفتصدوهفتادوپنج   هشت آذر نودونه

14 به خاطر داشته باشید ممکن است افراد معلول به دلیل خانه ماندن های طوالنی 

با کمبود ویتامین D مواجه باشند و خطر کاهش تراکم استخوان هم تهدیدشان 
لبنیات کافی در برنامه غذایی آنها،  کند بنابراین عالوه بر توصیه به گنجاندن 
 پیشنهاد می شود از ماهی و لبنیات غنی شده با ویتامین D هم در برنامه غذایی آنها 
کمک بگیرید و حتما در مورد کمبودهای تغذیه ای در این بیماران و راه درمان آنها 

توسط مصرف مکمل ها با متخصص تغذیه مشورت کنید.



که  کرونا  بحرانی  شرایط  در  حاضر  حال  در 
مردم  و  شده  تعطیل  کارها  و  کسب  از  بسیاری 
اصل   3 بمانند،  خانه  در  را  بیشتری  زمان   باید 
رعایت  کرونا  از  پیشگیری  برای  باید  که  مهمی 
از ماسک، رعایت  استفاده  به  توصیه  کنند، همان 
اجتماعی و شستن دست ها حداقل  فاصله گذاری 

است.  ثانیه   20
عالوه بر اینها، مراقبت تغذیه ای در این شرایط اهمیت 
ویژه ای دارد؛ تغذیه مناسب برای اینکه سیستم ایمنی 
بدن درست کار کند و بتواند در برابر بیماری مقاومت 
کند، اصل مهمی است؛ یعنی سیستم ایمنی بدن به 
نیاز دارد که از طریق غذا وارد  برخی مواد مغذی 
سلول های بدن شود و از این طریق، سلول کارش 

را درست انجام  دهد. 
نکنیم،  توجه  تغذیه مان  به  اگر  حقیقت،  در 
تغذیه ای  کمبودهای  دلیل  به  بدن  ایمنی  سیستم 
مقابل عفونت ها،  در  نمی تواند  و  ضعیف می شود 
بنابراین،  کند  مقاومت  میکروب  ها  و  ویروس ها 
بمانند،  خانه  در  است  الزم  مردم  که  دورانی  در 
خانواده شان  و  خود  مناسب  تغذیه  به  باید  حتما 

باشند. داشته  توجه 

تضعیف ایمنی با ریزه خواری و هله هوله خوردن 
اولین نکته این است که در خانه ماندن نباید با هله هوله 
و تنقالت خوردن و ریزه خواری توأم باشد. کنار آن، 
بی تحرکی و ساعت ها پشت تبلت و لپ تاپ نشستن یا 
تلویزیون دیدن، خودش می تواند مشکالت زیادی ایجاد 
کند. یکی از آنها، چاقی و اضافه وزن است که خود 
چاقی یکی از عوامل خطر ابتالی بیشتر به کروناست 
زیرا احتمال ابتال و شدت بیماری و مرگ ومیر در افراد 

چاق بیشتر است. 
مواد  از  نکردن  استفاده  همچنین هله هوله خوردن و 
غذایی ای که ارزش تغذیه ای دارند، سیستم ایمنی را 
ضعیف می کند و احتمال ابتال به کرونا بیشتر خواهد شد. 
سیستم تغذیه ای ما باید به گونه ای باشد تا نیاز بدن 
به ویتامین C، A، بتاکاروتن، آهن، روی، سلنیوم و 

کلسیم را تامین کند. 
در شرایط فعلی، به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی 
ممکن است دسترسی به برخی مواد غذایی برای همه 
مردم، به ویژه اقشار آسیب پذیر با مشکل مواجه شود اما 
می توان با برخی نکات کاربردی و ارزان، ریزمغذی های 
ضروری بدن را تامین کرد، مثال بسیار توصیه شده، 
حداقل 5 واحد در روز میوه و سبزی مصرف شود. 
این یعنی در روز حداقل 2عدد میوه فصل مثل نارنگی، 
پرتقال و 3 وعده سبزی که هر وعده، به اندازه یک 
پیش دستی سبزی خوردن در وعده شام و ناهار می تواند 
باشد. البته برگ کاهو یا یک عدد خیار هم یک وعده 

سبزی محسوب می شود.

انتخاب منابع ارزان و باکیفیت غذایی 
از  بسیاری  که  داریم  غذایی  مواد  ارزان  منابع  ما 
ریزمغذی های ضروری بدن را تامین می کنند ولی مردم 
خیلی آنها را انتخاب نمی کنند، مثل کدو حلوایی که 
منبع ویتامین A و بتاکاروتن است، شلغم منبع ویتامین 
 A و C است یا گل کلم منابع خوب هم ویتامین C
است، هویج منبع خوب ویتامین A است که همه این 
میوه و سبزیجات را با هزینه کمی می توان در برنامه 
غذایی گنجاند. توجه داشته باشید برای دریافت ویتامین 
C مورد نیاز بدن، روزی یک عدد پرتقال یا دو عدد 
نارنگی کافی است و الزم نیست مقدار زیادی میوه 
بخوریم. اصوال هر میوه فصل که در دسترس باشد، 
ویتامین C دارد. گاهی فرهنگ و عادت های غذایی 
سبب می شود انتخاب های غذایی درستی نداشته باشیم 
و این مساله ارتباطی به قیمت مواد غذایی ندارد. به 
طور مثال ما منابع پروتئینی زیادی برای تامین اسید 
آمینه های ضروری بدن داریم که جایگزین مناسبی برای 
گوشت و مرغ هستند. حبوبات همراه با نان و برنج، 
ارزش تغذیه ای مثل گوشت دارد، تخم مرغ هم ارزش 
تغذیه ای اش مانند گوشت است، در صورتی که بسیاری از 
مردم، غذای خوب را چلوکباب و جوجه کباب می دانند. 

بدترین انتخاب ها در میان وعده ها
نگرانی اصلی ما در دوران قرنطینه و خانه نشینی، چاقی 
است. مصرف تنقالتی مثل و کیک و شیرینی و فست فود 
که هم قند و نمک زیاد دارند و هم چربی اشباع دارند 

زمینه ساز هم چاقی و هم بیماری های غیرواگیر است 
و این دو زمینه ساز ابتالی بیشتر به کروناست. در این 
روزها بحث تنقالت و ریزه خواری باید کنترل شود 
و سیستم غذا خوردن منظم باشد؛ یعنی 3وعده اصلی 
غذا و 2 تا میان وعده باید مصرف شود. میان وعده هم 
به جای شکالت و کیک و شیرینی و چیپس و پفک، 
یا یک  لقمه کوچک  یا یک  میوه  می تواند یک عدد 

لیوان شیر یا خشکبار سالم باشد. 
نکته بعدی رعایت اصل کم مصرف کردن مواد قندی 
و نمک و چربی در نوع غذا و میان وعده هاست زیرا 
باعث فشارخون  قند و نمک و چربی  زیاد  مصرف 
باال، چربی خون، بیماری های قلبی-عروقی و دیابت 
می شود. خود فشارخون و دیابت و بیماری های قلبی 
احتمال ابتال به کرونا را بیشتر می کند بنابراین مصرف 
پرادویه  و  چرب  و  سرخ شده  غذاهای  فست فودها، 

باید محدود باشد. 

هیچ ماده غذایی ای به تنهایی کرونا را 
درمان نمی کند! 

 با دسترسی مردم به شبکه های اجتماعی، شکل دریافت 
اطالعات تغییر کرده و در بسیاری مواقع، مطالب علمی 
و غیرعلمی در این شبکه ها دست به دست می شود که 
گاهی تشخیص درست بودن آن برای مردم دشوار است. 
نمونه بارز آن، درمان ها و نکات تغذیه ای است که در 
مورد کرونا در شبکه های اجتماعی منتشر می شود. ابتدا 

باید بگویم ما هیچ ماده غذایی ای 
نداریم که به تنهایی بتواند 

از کرونا پیشگیری کند. 
مستند  هیچ  دوم، 

علمی ای 

گرمی جات  یا  سیر  یا  زنجبیل  اگر  که  ندارد  وجود 
بخوریم، کرونا نمی گیریم. تاکید علم تغذیه بر مصرف 
متعادل و متنوع غذایی است و هرگز با خوردن یک 
ماده غذایی نمی توان از ابتال به بیماری پیشگیری کرد. 
در شبکه های اجتماعی و حتی در رسانه ها مطرح شد 
اگر سیر یا زنجبیل بخورید، بدن در برابر کرونا مقاوم 
لبنیات نخورید چون طبع سردی  و  یا شیر  می شود 
دارد، در صورتی که این توصیه ها غیرعلمی است و 
متخصصان تغذیه به استناد مطالعات انجام شده در دنیا 
می گویند، لبنیات منبع کلسیم و فسفر وB 12 است 
و نمی توان آن را حذف کرد. در کل، اگر تعادل در 
ایجاد  بدن سردی  در  نه  باشد،  غذایی  مواد  مصرف 

می شود و نه گرمی. 

نقش صداوسیما در افزایش دانش تغذیه ای مردم 
انتظاری که ما از رسانه داریم این است که به مردم 
کمک کنند تا دانش تغذیه شان باال برود؛ هم در قالب 
فیلم و سریال و هم در قالب برنامه های کارشناسی، 
یکی از ایرادات برنامه های آشپزی صداوسیما این است 
که غذاهایی آموزش داده می شود که چربی باال دارند 
و در تهیه آن از کره و خامه استفاده شده یا غذاها 
زیاد سرخ می شوند. ما در کشور بیش از 2 هزار نوع 
غذای بومی و سنتی  داریم که همگی سالم هستند و 
به ویژه صداوسیما  رسانه ها،  نیستند.  هم  گران  اتفاقا 
دوباره  آشپزی  برنامه های  در  را  غذاها  این  می تواند 
آموزش دهد یا نحوه طبخ کم چرب و کم نمک آن را 
بیان کند. در حال حاضر، کارشناسان تغذیه ما همچنان 
از طریق سامانه 4030 به مردم مشاوره تغذیه می دهند 
و مردم می توانند سواالت خود را از این طریق بپرسند 

و مشکالت تغذیه ای شان را مطرح کنند.

پرسش »سالمت« از متخصصان تغذیه 

درشرایطبحرانیبیماریواسترس،تغذیهچگونهبهکمکمانمیآید؟
بنابر اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا، 82 
درصد فوتی های ناشی از ویروس کرونا 
1تا 4 بیماری زمینه ای داشتند و بیش از 
نیمی از مبتالیانی که کارشان به بیمارستان 
و بستری کشیده هم حداقل یک بیماری زمینه ای داشته اند. 
همچنین، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا چند 
ماه پیش اعالم کرد 75 درصد از جوانانی که بر اثر بیماری 
کووید-19 فوت کرده اند، دچار بیماری زمینه ای بوده اند. این 
یعنی شیوه زندگی و تغذیه هر فرد در ابتال به بیماری های 
غیرواگیر مثل بیماری های قلبی-عروقی، دیابت و فشارخون 
باال نقش اصلی را دارد و وقتی این بیماری  ها حاصل شد، 
سیستم ایمنی تضعیف شده و توان مقابله با سایر بیماری ها 
را به خوبی ندارد. حاال ویروس کرونا آنقدر اوج گرفته که 
روزانه نزدیک به 500 نفر را به کام مرگ می برد و راهی جز 
پیشگیری و درمان به موقع نداریم. از سوی دیگر، بحران های 
اقتصادی ناشی از کرونا، می تواند منجر به تغییر رفتارهای 
تغذیه ای مردم شود، به گونه ای که انتخاب های غذایی شان 
ضرورتا سالمت محور نباشد. در شرایطی که خانه نشینی و 
تعطیلی بیشتر کسب و کارها در حال اجراست، اهمیت مدیریت 
تغذیه خانوارها بیش از پیش احساس می شود. سوال مهم این 
است که چگونه می توان در شرایط بیماری و خانه نشینی، 
با سالح تغذیه در برابر کرونا، چاقی و بیماری های زمینه ای 
مقاومت کرد؟ اینها مواردی هستند که در صفحه »دیده بان 

تغذیه« این هفته به آنها خواهیم پرداخت.

 مهدیه 
آقازمانی 

مامنابعارزان
موادغذایی
داریمکهبسیاری
ازریزمغذیهای
ضروریبدنرا
تامینمیکنند
ولیمردمخیلی
آنهاراانتخاب
نمیکنند،مثل
کدوحلواییکه
منبعویتامین
Aوبتاکاروتن
است،شلغم
Cمنبعویتامین
استیاگلکلم
منابعخوبهم
AوCویتامین
است،هویجمنبع
Aخوبویتامین
استکههمهاین
میوهوسبزیجات
راباهزینهکمی
میتواندربرنامه
غذاییگنجاند
-دکترعبداللهی

درایندوران
برایگرفتناز
رژیمهایسخت
وطاقتفرسا

استفادهنکنید
ورژیمهای
تکگزینهای
نگیریدزیرا

همهاینهابدن
راازاصل

تعادلوتناسب
دورمیکندو
سیستمایمنی

راضعیف
خواهدکرد

-دکترقمی

دیده بان تغذیه شماره هفتصدوهفتادوپنج  هشت آذر نودونه8

در دوران قرنطینه و در خانه ماندن، معموال به دلیل اینکه 
اوقات بیکاری و سطح استرس افراد بیشتر است، تمایل 
به خوردن بیشتر می شود، به ویژه غذاهای پرکالری و 
شیرینی و تنقالت. در این شرایط راهکار های رفتاری 
می تواند شیوه غذا خوردن ما را کنترل و سالم نگه 
دارد. این راهکار  ها از زمان خرید غذا تا زمانی که 

غذا را می خوریم، کاربرد دارد. 
این است که  راهکار ها  این  از  مثال، یکی  به طور 
حین غذا خوردن کار دیگری نکنیم، در یک زمان 
ظرف  در  را  غذاها  بخوریم،  غذا  برنامه ریزی شده، 
کوچک  برای خودمان سرو کنیم. بین گرسنگی و میل 
به خوردن تفاوت قائل شویم. وقتی سیر هستیم، خرید 
کنیم. اهداف واقع بینانه برای کاهش وزن بگذاریم. 
اگر عادت به خوردن تنقالت داریم، تنقالت را در 
دسترسمان قرار ندهیم. هر لقمه غذا را 16 تا 40 

بار بجویم. 

رژیم سخت ممنوع!
در ادامه بحث راهکار های رفتاری، برخی تکنیک های 
کوچک کمک می کند در عین حال که ریزمغذی های 
ضروری بدن را دریافت می کنیم، دچار اضافه وزن 

و چاقی نشویم. 
به طور مثال، مراقب کالری انواع نوشیدنی های مصرفی 
باشیم، جالب است بدانید یک لیوان نوشابه معادل 
باید  آن  بنابراین مصرف  قند است  تا 26 حبه   23

خیلی محدود باشد. 
کیک و شیرینی و بیسکویت و تنقالت هم کالری باالیی 
دارد. توجه داشته باشید، یک پیتزای کامل می تواند 
3 هزار و 500 تا 5 هزار کیلوکالری داشته باشد ولی 
اگر قبل از خوردن پیتزا، یک بشقاب ساالد بخوریم، 
دیگر تمایلی برای خوردن کل پیتزا نخواهیم داشت و 
ممکن است 3 تکه از آن، احساس سیری ایجاد کند. 
توصیه می کنم در این دوران برای گرفتن از رژیم های 
رژیم های  و  نکنید  استفاده  طاقت فرسا  و  سخت 
تک گزینه ای نگیرید زیرا همه اینها بدن را از اصل 
تعادل و تناسب دور می کند و سیستم ایمنی را ضعیف 
خواهد کرد.  به دلیل شرایطی که کرونا ایجاد کرده، 
سطح فعالیت بدنی بسیار کم شده و حتی بسیاری از 

مردم که ورزش می کردند، دیگر نمی توانند 
به سالن ها و باشگاه های ورزشی بروند 
ابزار  با  بنابراین الزم است که در خانه 

ساده ورزش را در برنامه روزانه بگنجانند. 
که  کنند  انتخاب  را  میان وعده هایی  و  غذاها 

ریزمغذی های ضروری بدن را تامین کند، مصرف 
می کند،  تامین  را  بدن   C ویتامین  مرکبات  انواع 
 E سبزیجات برگ سبز و جوانه ها در تامین ویتامین
و A کمک کننده است، ضمن اینکه آنتی اکسیدان هم 
دارد. خشکبار در تامین ویتامین  E و انواع گوشت ها 
در تامین سلنیوم و آهن مورد نیاز بدن موثر هستند. 
نکته تغذیه ای که باید به آن اشاره کنم این است که 
گوشت سفید باید بیشتر از گوشت قرمز مصرف شود 
زیرا گوشت قرمز به دلیل داشتن اسید آراشیدونیک 
ما  دلیل  همین  به  و  می کند  التهاب  ایجاد  بدن  در 
به بیماران دیابتی و قلبی- عروقی توصیه می کنیم 

گوشت قرمز کمتر بخورند. 

بی توجهی به توصیه های غیرعلمی 
و  شایعه  بازار  کرونا  ویروس  همه گیری  زمان  در 
توصیه های غیرعلمی داغ است، باید بدانیم خوردن 

انواع 
و  سوپ ها 

گرمی  و  آش  ها 
و زنجبیل و سیر که 

اجتماعی  شبکه های  در 
توسط افراد غیرعلمی توصیه 

شده، اصال پایه علمی و تاییدشده ندارد و برای درمان 
و پیشگیری از کرونا مناسب نیست. 

فرض کنید یک ماده غذایی در تقویت سیستم ایمنی 
تاثیر داشته باشد، اگر در مصرف آن زیاده روی کنیم 
ولی بدنمان با کمبودهای دیگر تغذیه ای مواجه باشد، 
هرگز سیستم ایمنی با مصرف یک ماده غذایی تقویت 
نمی شود. کسی که حبوبات و تخم مرغ و گوشت 

نمی خورد، هر چه زنجبیل بخورد، 
آیا سیستم ایمنی اش تقویت 

می شود؟
متاسفانه طبی که رنگ 
و بوی اسالمی به آن 
داده می شود، اساس 
علمی ندارد. ما صحبتی 
که با آیت ا... جوادی آملی 
داشتیم،  زمینه  این  در  قم  در 
که  کتابی  که  کردند  بیان  ایشان 
ایرانی اسالمی نوشته  به طب  منتسب 
پشتوانه ای  احادیثش هیچ  شده، 85درصد 
ندارد و 15 درصد بقیه هم توصیه کلی است 
دارد  گرمی  طبع  که  غذایی ای  ماده  هیچ  بنابراین، 
برای پیشگیری و درمان کرونا موثر نیست و تنها 
راه تقویت سیستم ایمنی رعایت اصل تعادل و تنوع 

در مصرف مواد غذایی است. 
را  بدن  دفاعی  است سد  بهتر  بحرانی  شرایط  در 
سلنیوم،  روی،  حاوی  که  غذایی  مواد  خوردن  با 
ویتامین های A و Dو C و  E هست، تقویت کنیم. 
حتما مکمل ویتامین D مصرف کنیم و برای تامین 
مواد  خود  از  بدن،  ضروری  ریزمغذی های  بقیه 
نیازی به مصرف مکمل ها  غذایی استفاده کنیم و 

برای دریافت آنها نیست.

مراقبت های تغذیه ای، بدن را در برابر بیماری ها مقاوم می کند

 دکتر مجیدحسن قمی 
متخصص تغذیه و نایب رئیس انجمن 

تغذیه ایران 

 دکتر زهرا عبداللهی
متخصص تغذیه و رئیس دفتر بهبود تغذیه 

جامعه وزارت بهداشت 

  برای در امان ماندن از چاقی و کرونا چه کنیم؟!



: خانم رضایی! در رابطه با بیماری فواد برایم 
بگویید و اینکه چطور تشخیص گرفتید؟

در حال حاضر، فواد 7 ساله است. 18 ماهه بود که تشخیص 
بیماری اسپاینال ماسکوالر آتروفی برای او داده شد.ابتدا 
متوجه شدیم فواد پاهایش را کج می گذارد و زمان راه 
رفتن ناگهان پاهایش خالی می کرد. از پله ها نمی توانست 
باال برود و...چون پرستار بودم، می دانستم که این عالیم 
طبیعی و نرمال نیست.به پزشکان مختلفی مراجعه کردیم، 
مسایل مختلفی از جمله کمبود ویتامین D، تشنج، نوار 
عضله و...بررسی شد اما به جواب نمی رسیدیم تا اینکه 
در نهایت با نمونه برداری و آزمایش ژنتیک مشخص شد 
فواد به نوعی بیماری ژنتیکی به نام »اسپاینال ماسکوالر 

آتروفی« مبتالست.
: در رابطه با این بیماری برایمان بیشتر بگویید.

این بیماری ژنتیکی است. البته من و پدرش با هم فامیل 
نیستیم.3 دارو برای آن کشف شده که روند بیماری را کند 

می کند اما هم به دلیل تحریم ها وارد کشورمان نشده و هم 
لقب گران ترین داروی قرن را به خود اختصاص داده است.
نزد متخصص  را  فواد  : چرا تصمیم گرفتید 

تغذیه بیاورید؟
فواد هیچ  گونه فعالیتی ندارد و اگر او را حرکت ندهم 
نمی تواند خودش حرکت کند.3 بار در هفته او را برای 
یک ساعت به کاردرمانی می برم و روزهای دیگر خودم 
با او ورزش می کنم.از 18 ماهگی به مرور به  در خانه 
دلیل عدم فعالیت، وزن فواد شروع به باال رفتن کرد اما 
چند وقت پیش دچار شکستگی در ناحیه پا شد و این 
موضوع فعالیت اندک را هم از او گرفت و باعث شد 
باال  وقتی وزن  بیماران  این  در  برود.  باال  وزنش خیلی 
می رود هم عملکرد خود فرد افت می کند و هم حمل 
و نقلش برای اطرافیان سخت می شود. از سوی دیگر، 
زانوهای فواد در حال پرانتزی شدن بود و دکتر ارتوپد 
توصیه اکید به کاهش وزنش داشت. به همین دلیل ماه 

بهمن سال پیش بود که به دکتر کشاورز مراجعه کردیم.
: در این مدت فواد چقدر وزن کم کرده است؟

بود و  کیلوگرم  کیلوگرم. هنگام مراجعه 37  حدود 10 
اکنون 27 کیلوگرم است.

: رژیم گرفتن برایش دشوار نبود؟
نه، فواد پسر بسیار مهربان و سازگاری است. کامال متوجه 
شرایطش است و حواسش به من هم هست که باید برای 
استفاده از سرویس بهداشتی بغلش کنم. به همین دلیل 

خودخواسته بسیار همکاری کرد.
: برنامه غذایی فواد  چگونه است؟

و  شیرینی  کمتر.  با حجم  دارد  را  معمول  غذای  همان 
شکر از برنامه حذف شد.گرچه خودش هم خیلی اهل 
خوردن تنقالت نبود، مثال سیب زمینی سرخ کرده دوست 
داشت که خودش االن آن را کنار گذاشته و نمی خورد.

: مکمل خاصی هم تجویز شد؟
مکمل پودری پروتئینی همراه مولتی ویتامین و زینک.

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

مادرفوادکهفرزندشبهیکبیماریژنتیکیمبتالستودچاراضافهوزنشده،میگوید:

پسرمخودخواستهدررعایترژیمبسیارهمکاریمیکند!

SMA انواع مختلفی دارد!

  دکتر سعیدرضا غفاری/ عضو تیم تخصصی مرکز درمان پژوهشگاه ابن سینا

نگاهمتخصصژنتیک

چاقی و اضافه وزن، مادر تمام بیماری هاست.در این شکی 
نیست اما گاهی چاقی خود باعث بیماری نمی شود، بلکه در 
شرایط خاص  زمینه را برای تشدید دیگر بیماری ها فراهم 
می کند. بیماری اسپاینال ماسکوالر آتروفی یا SMA جزو 
همین بیماری هاست. اضافه وزن این گروه از بیماران نه تنها سبب تسریع 
روند بیماری شان می شود و حرکت را از آنها می گیرد، بلکه برای اطرافیان 
بیمار هم که ناچار باید او را حرکت دهند نیز کار را سخت می کند و همین 
موضوع باعث می شود به مرور تحرک خود را کامال از دست بدهد و دچار 
زخم بستر شود. با آرزوی سالمت برای تمامی بیماران با ما همراه شوید 
و صحبت های مادر فواد عزیز، این پسر شیرین، باهوش و دوست داشتنی 
و نظر متخصصان را در رابطه با بیماری او و روند کاهش وزنش بخوانید.

 سمیه 
مقصودعلی 
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: آقای دکتر! در مورد فواد رضایی 
برایمان بیشتر بگویید.

فواد، بهمن سال 98 با وزن 36/5 کیلوگرم 
مراجعه کرد و تا شهریور سال 99 توانست 
8 کیلوگرم وزن کم کند، بدون اینکه به 
رشد قدی او آسیبی برسد. دریافت انرژی 
و غذایی فواد محدود شد اما در عوض 
پروتئینی  فیبری-  مکمل های  کمک  به 
و  کردیم  القا  کودک  به  سیری  احساس 
از سوی دیگر به دلیل تحلیل عضالنی به 
او کمک کردیم با دریافت پروتئین کافی 
دیگر،  سوی  از  شود.  کند  تحلیل  روند 
مادر ناچار بود کودک را مرتب بغل کند 
او هم کمک کرد  به  این کاهش وزن  و 
تا راحت تر بتواند فرزندش را یاری کند. 
روند کاهش وزن فواد با توجه به سنش 
خوب بوده و هیچ مشکل نفخ و یبوستی 
هم ندارد. نکته مهم و قابل توجه در مورد 
فواد این است که وزنش را بدون ورزش 
متاسفانه  آوردیم.  پایین  تحرک  بدون  و 
بی تحرکی بهانه بسیاری از افرادی است 
که رژیم می گیرند ولی وزن کم نمی کنند.
: فواد برای رعایت رژیم با شما 

به راحتی همکاری کرد؟

مهربانی  و  باهوش  بسیار  پسر  فواد  بله، 
است و کامال اوضاع خود و مادر را درک 
می کند و با اشتیاق خاصی رژیم را رعایت 
می کرد، در صورتی که بیشتر کودکان در 

این سن این درک را ندارند.
: آقای دکتر! آیا اضافه وزن 
وزن  کاهش  آن  برعکس  و  چاقی  و 
روی تشدید یا کند شدن روند بیماری 

است؟ موثر 

بله، هرچه وزن باالتر برود تعادل راحت تر 
به هم می خورد و هرچه نسبت چربی به 
عضالت باالتر برود مفاصل، استخوان ها 
و عضالت فشار بیشتری را باید تحمل 
کنند. وقتی وزن اضافه را کاهش می دهیم 
سایر  و  استخوان ها  روی  از  فشار  این 
بافت ها  برداشته می شود. فواد به توصیه 
پزشک معالجش برای کاهش وزن اقدام 
جای  تا  را  بیماری  بتوانند  تا  بود  کرده 

ممکن کنترل کنند. هرچه فواد وزنش را 
با عصا و  اینکه  بیاورد، احتمال  پایین تر 
بدون کمک دیگران بتواند راه برود، بیشتر 
می شود. در مقابل هر چه وزن بیشتر شود، 
احتمال بی تحرک شدن، ابتال به دیابت، 
باالتر  مرگ  و  بستر  زخم  و  کبد چرب 

خواهد رفت.
وزن  باید  دیگر  چقدر  فواد   :

کم کند؟
یکی- دو کیلوگرم دیگر کافی است. البته باید 
درصد چربی بدن سنجیده شود و بعد از آن 

سعی می کنیم وزن را ثابت نگه داریم.

تاکیددکترسیدعلیکشاورزبهمهماناینهفته»میزگردتغذیه«
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بیماری اس ام  ای یا آتروفی عضالنی نخاعی شامل گروهی از بیماری های ژنتیکی 
عصبی-عضالنی است که عصب هایی که کنترل عضالت ارادی را برعهده دارند، 
تحت تاثیر قرار می دهد. از دست رفتن این نورون ها یا سلول های عصبی-حرکتی 
منجر به ضعف عضالنی پیشرونده و حرکتی و درنتیجه ضعیف شدن و تحلیل 
عضالت می شود که به آن »آتروفی« می گویند. شدت عالئم، شروع سن عالئم 
و دلیل ژنتیکی که منجر به این بیماری می شود، باتوجه به نوع آن ) از 1 تا 4( 
متفاوت است. هرچه بیماری زودتر آغاز شود، عالیم آن شدیدتر و پیش آگهی 
آن بدتر است. برخی از انواع آن قبل از تولد و بعضی اوایل نوزادی و برخی 
اواخر کودکی، نوجوانی، جوانی یا بزرگسالی آغاز می شوند. تنفس و بلع ممکن 
است در نتیجه پیشرفت بیماری مشکل شود. در بعضی از انواع اس ام ای، از دست 
رفتن اعصاب حرکتی منجر به مشکل شدن کنترل حرکت دست و پاها می شود.
اس ام ای یا نوع پرناتال شدیدترین نوع این بیماری است که قبل از تولد آغاز 
می شود. معموال اولین عالئم این نوع کاهش حرکت جنین است که بین هفته 
30 تا 36 بارداری ظاهر می شود. بعد از تولد این نوزادان حرکت کمی داشته و 
در بلع و تنفس مشکل دارند و طول عمر این گروه معموال بین 2 تا 6 ماه است.

اس ام اس نوع یک، نوع شدیدی از بیماری است که معموال در ماه های ابتدایی 
بعد از تولد ظاهر می شود و شامل اشکال در تنفس و بلع است.طول عمر این 
مبتالیان معموال کمتر از 2 سال است.اس ام ای نوع 2 معموال بین شش ماهگی تا 
12 ماهگی ظاهر می شود و افراد مبتال ممکن است بتوانند بدون حمایت بنشیند 
هرچند که نخواهند توانست بدون کمک راه بروند یا روی پای خود بایستند. 

حدود 70 درصد مبتالیان نوع 2 حداقل 25 سال عمر می کند.
سایر انواع اس ام ای مبتالیان را ابتدای کودکی یا نوجوانی یا جوانی تحت تاثیر 
قرار می دهد.اس ام ای نوع 3 نوع خفیف تری از اس ام ای است که معموال ابتدای 
کودکی؛ یعنی بعد از یک سالگی و اوایل بلوغ ممکن است ظاهر شود. مبتالیان 
به نوع 3 معموال می توانند بایستند و بدون کمک راه بروند، هرچند  ممکن است 
این توانایی بعدا کاهش پیدا کند. اس ام ای نوع 4 در دوران بلوغ و معموال بعد از 
30 سالگی ظاهر می شود.اس ام ای نوع 1 و 2 و 3 و 4 در اثر تغییرات بیماری زایی 
 SMN1 ژنتیکی که به عنوان جهش هم از آنها یاد می شود در ژن اس ام ای ان
ایجاد می شود و به صورت اتوزومال مغلوب به ارث می رسد.این بدان معناست که 
افراد مبتال  باید جهش را در هر دو کپی از ژن مسوول در هر سلول داشته باشند. 
والدین افراد مبتال معموال هرکدام یک نسخه معیوب ژن و یک نسخه سالم ژن 
SMN1 دارند که در نتیجه به آنها ناقل گفته می شود. ناقل ها معموال عالئم بیماری 
را از خود بروز نمی دهند. زمانی که دو ناقل با هم ازدواج می کنند، در هر بارداری 
احتمال 25 درصد یا 1در 4 وجود دارد که فرزندشان مبتال به بیماری اس ام ای ای 
شود و به احتمال 50 درصد یا یک به دو احتمال ناقل بودن فرزندان وجود دارد 

و احتمال 1 به 4 نیز یا 25 درصد وجود دارد که فرزندان حتی ناقل هم نباشند.
تعداد نسخه های ژن SMN2 که در همسایگی SMN1 واقع است می تواند در 
 SMN2 شدت عالئم بیماری اس ام ای تاثیر داشته باشد؛ یعنی هرچه تعداد نسخه های
بیشتر باشد عالیم بیماری خفیف تر خواهد بود.البته انواع نادرتری از اسامی هم 

وجود دارند که در اثر تغییرات در ژن های دیگر ایجاد می شوند.
درمان ها معموال به صورت حمایتی و با هدف بهبود کیفیت زندگی و جلوگیری 
از عوارض جانبی انجام می شوند.این درمان ها شامل فیزیوتراپی و درمان های 
فیزیوتراپی قفسه سینه و در موارد شدید استفاده از ونتیالتور و...است.افراد مبتال 
معموال باید توسط متخصص تغذیه از جهت استفاده از غذاهایی که بلع آنها 

راحت تر باشد و نیز کنترل وزن و...تحت نظر قرار گیرند.
 در سال 2016 میالدی داروی نوسینرسن )با نام تجاری اسپینرازا( به عنوان اولین 
دارویی تاییدشده توسط سازمان غذاوداروی آمریکا که برای درمان اس ام ای های 
نوع 1، 2، 3 و 4 بود به بازار آمد.استفاده مداوم این دارو که به شکل تزریقی است 
منجر به کم شدن پیشرفت بیماری و حتی در مواردی بهبود عملکرد عضالنی 

می شود اما این پاسخ و بهبود در افراد مختلف با یکدیگر متفاوت است.
به طور کلی مشکالت تنفس، تغذیه و بستری شدن در بیمارستان کاهش پیدا 
می کند. نتایج درمان نشان داده  انواع 1 و 2 می توانند طی زمان بهبود پیدا کنند و 
کودکان با سن باالتر در نوع 3 و بزرگساالن نوع 4 هم نشان داده شده که می توانند 
از استفاده مداوم از این درمان بهره ببرند، برای مثال برخی از آنها قدرت راه رفتن 
را بازیافته یا با فواصل بیشتری قادر به راه رفتن هستند یا بهبود حرکات دست و 
توقف پیشرفت بیماری از نتایج استفاده از این دارو بوده است.با توجه به امکان 
درمان این بیماری توسط نوسینرسن و داروهای مشابه دیگر که به تازگی به بازار 
آمده اند در بعضی کشورها اس ام ای را در زمره بیماری های غربالگری دوران 
نوزادی نیز قرار داده اند. در سال 2019 و 2020 میالدی دو داروی دیگر نیز به 
فهرست این داروها اضافه شدند.در سال 2019 میالدی نخستین داروی اس ام ای 
با روش ژن درمانی به نام Onasemnogene abeparvovec  مورد تایید قرار 
گرفت. این دارو که با نام تجاری Zolgensma عرضه می شود، بعد از 2سالگی 
 Evrysdi با نام تجاری  risdiplam قابل استفاده است. در مرداد ماه امسال داروی
توسط شرکت ژنوتک بعد از تاییدسازمان غذاوداروی آمریکا به بازار آمد.این دارو 
نخستین داروی درمان اس ام ای است که به صورت خوراکی قابل استفاده است و 

بعد از 2 ماهگی قابل تجویز است.
داروهای اس ام ای در زمره گران ترین داروهایی هستند که در حال حاضر در دنیای 
پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال هزینه سال اول دوره درمانی داروی 
نوسینرسن حدود 750 هزار دالر آمریکا و هزینه سال های بعد، هر سال 375 هزار 
دالر است. هزینه ساالنه برای استفاده از داروی Evrysdi حدود 340 هزار دالر 
در سال است و هزینه استفاده از داروی Zolgensma بیش از 2 میلیون دالر 
برآورد شده است. با توجه به این توضیحات، در مورد بیماری و ویژگی های 
ناتوان کننده آن و این واقعیت که درمان های پرهزینه این بیماری هرچند تا حدی 
به بهبود در مبتالیان کمک می کنند، هرگز منجر به بهبود کامل بیمار نمی شوند. 
بیشتر تاکیدها  باید از سویی بر مدیریت بیماری و بهبود مبتالیان و کاهش رنج و 
بهبود کیفیت زندگی آنها تمرکز پیدا کند و از طرفی، این تالش ها بر پیشگیری از 

تکرار بیماری در خانواده متمرکز شود.
 این بیماری به روش اتوزومی مغلوب منتقل می شود بنابراین در بیشتر موارد 
والدین ناقل بیماری هستند که در این صورت در یک چهارم موارد فرزندان بعدی 
نیز مبتال می شوند. از طرفی، خواهر و برادر های به ظاهر سالم افراد مبتال نیز با 
احتمال باال ناقل هستند و در صورت ازدواج با فرد ناقل دیگر فرزندان آنها نیز 
مبتال می شوند.از این رو، با توجه به اطرافیان افراد مبتال می توان افراد ناقل را 
شناسایی کرده و با روش های گوناگون از تولد مجدد افراد مبتال پیشگیری کرد. 
این اقدامات از طریق مشاوره ژنتیک و در صورت لزوم بررسی ژنتیکی افراد مورد 
نظر امکان پذیر است. از طرفی، مطالعات در کشور ما نشان داده میزان شیوع ناقلی 
در جمعیت عمومی کشور ما قابل توجه است و افراد حتی در صورتی که خویشاوند 
نباشند در معرض داشتن فرزندان مبتال به اس ام ای هستند پس غربالگری قبل از 
ازدواج این بیماری )مانند تاالسمی( یا مواردی در دوران بارداری می تواند تا حد 
زیادی این بیماری را در کشور ما کنترل کند. این موضوع نشان می دهد مراقبت 
و توجه هوشمندانه به کنترل بیماری هم منجر به کاهش هزینه ها از منظر مادی 

می شود و هم مانع رنج بیماران و خانواده هایشان خواهد شد.

نگاهمتخصصتغذیه



 يكتا فراهاني

سختی ها و مشکالت جزء 
جدایی ناپذیر زندگی هستند 
که گاه و بی گاه با شدت 
و ضعف کمتر و بیشتری 
در  موضوع  مهم ترین  می کنند.  خودنمایی 
چنین زمان هایی، توجه به حفظ آرامش و 
بردباری بیشتر برای خودمان و اطرافیان است. 
در واقع اگر نتوانیم در چنین مواقعی درست 
رفتار کنیم، نه تنها خودمان بلکه دیگران را 
هم تحت تاثیر عکس العمل هاي نامناسب مان 
قرار خواهیم داد. ضمن اینکه نباید فراموش 
کنیم کودکان هم با توجه به واکنش و نوع 
مشابه  رفتارهایی  با مشکالت،  ما  مواجهه 
ما خواهند داشت بنابراین باید توجه داشته 
باشیم در شرایط بحرانی، طوری در برابر 
الگوی  بتوانیم  مقاومت کنیم که  سختی ها 
خوبی برای فرزندان مان باشیم اما چگونه 
می توانیم این گونه رفتار کنیم؟ درمورد این 
موضوع با دکتر سیما قدرتي، روان شناس، 
آزاد  دانشگاه  هیات علمي  عضو  و  مشاور 

گفت وگو کرده ایم.

: خانم  دکتر! با توجه به مشکالت 
چه  به  والدین  است  بهتر  جامعه  موجود 
نکاتی در ارتباط با فرزندان شان بیشتر توجه 

داشته باشند؟
مواجهه  در  و  کنونی  شرایط  در  والدین 
خانه  در  و  کرونا  بیماری  شیوع  شرایط  با 
متوجه  نوجوانان  و  اجباری کودکان  ماندن 
موضوع مهمی شده اند و آن آگاهي از این 
موضوع است که خیلی هم خوب بلد نیستند 
با فرزندان شان ارتباط برقرار کنند. به همین 
دلیل بسیاری از آنها این روزها به فکر یافتن 
با فرزندان خود  ارتباط بهتر  راه هایي برای 
هستند. بسیاري از والدین در این ایام گاهي 
اوقات  باید  چگونه  که  مي شوند  مستأصل 
کمتر  که  کنند  پر  گونه اي  به  را  فرزندشان 
نگرانند  آنها  همچنین  شود.  مشکل  دچار 
آینده  در  بدي  تاثیر  دوران  این  مشکالت 
فرزندان شان داشته باشد. همین موضوع این 
روزها باعث تجدیدنظر بیشتر پدر و مادرها 
در شیوه زندگي و ارتباط برقرار کردن بهتر 
با فرزندان شان شده است. خیلي از والدین 
با حضور بیشتر فرزندان شان در خانه نه تنها 
بلکه حتي  کنند،  را سرگرم  آنها  نمي توانند 
آگاهي الزم را هم براي اینکه چطور مي توانند 
با آنها وقت بگذرانند ندارند. به همین دلیل 
از نخستین نکاتي که در خانواده ها باید به آن 
دقت شود، شناخت بیشتر فرزندان و آگاهي 

از خواسته ها و عالیق آنهاست. 

: شیوع بیماري کرونا و ماندن بیشتر 
والدین کنار فرزندان شان چه مزایا و معایبي 

داشته است؟
تغییر شیوه زندگي، شیوع بیماري کرونا و تمام 
به همراه  با خود  بیماري  این  مشکالتي که 
داشته باعث شده والدین بیشتر به خالء هاي 
موجود در روابط خود با فرزندان شان پي ببرند 
و متوجه شوند در بسیاري موارد نمي توانند آنها 
را آن گونه که باید درك کنند. در نقطه مقابل 

چنین والدیني، بعضي پدر و مادرها همیشه 
توجه الزم را به فرزندان شان داشته اند. البته 
در  را  زیادي  وقت  نمي توانستند  قبال  شاید 
اختیارشان قرار دهند ولي مهم کیفیت زماني 
است که به کودك اختصاص داده مي شود؛ 
یعني والدین باید براي فرزندشان وقت بگذارند 
و عالوه بر نظارت بر انجام تکالیفش، با او 
بازي کنند و در کل زماني را به لذت بردن 
کنار همدیگر اختصاص دهند. به عبارت دیگر، 
چگونه شاد بودن و لذت بردن از زندگي یکي 
از مهم ترین نکاتي است که والدین کمتر آن 
مي دهند چون  آموزش  فرزندان خود  به  را 
لزوم  از  زیادي  آگاهي  هم  خودشان  اغلب 
کودکان  وقتی  درواقع  ندارند.  آن  به  توجه 
چگونه شاد بودن و لذت بردن از زندگی را یاد 
بگیرند بهتر هم می توانند در زمان سختی ها با 
مشکالت کنار بیایند. برای دادن چنین آموزشی 
به کودکان، والدین باید نخست باور داشته 
باشند که سالمت ذهن و جسم فرزندان شان 

در گرو داشتن آرامش آنهاست.

: با توجه به اینکه در حال حاضر 
ممکن است برخی والدین به دالیل شرایط 
چه  باشند،  بي حوصله  و  کسل  موجود 
راهکاري را مي توان براي آرامش خودشان 
و سپس انتقال آن به فرزندان شان در نظر 

گرفت؟
باعث  کرونا  بیماري  شیوع  که  آنجایي  از 
را  زیادي  شده کودکان مجبور شوند مدت 
در خانه بمانند، یکي از مهم ترین الگوهاي آنها 
والدین شان هستند. البته که خود پدر و مادرها 
هم گاهی دچار بیماري خود یا اطرافیان شان 
هستند. ضمن اینکه هراس و استرس امکان 
ابتال به بیماري هم یکي از موانع برخورداري 

آنها از آرامش خواهد بود اما یکي از مهم ترین 
راهکارها براي مواجهه با سختي ها و مشکالت، 
نگاه درست و سیستماتیك به آنهاست؛ یعني 
ابتدا باید مشکالت را طبقه بندي کنیم و ببینیم 
هر زمان از چه مشکالتي بیشتر رنج مي بریم. 
ضمن اینکه سهم خود ما در بروز و ظهور 
آنها به چه میزان است. سپس شروع به حل 
مشکالتي کنیم که خود ما مي توانیم در تعدیل 
آنها دخل و تصرف داشته باشیم. مشکالتي 
را هم که نقش زیادي در ایجاد شان نداریم 
بپذیریم. براي مثال براي مقابله با ترس از ابتال 
به کرونا نخست باید بپذیریم زندگي بسیار 
غیرقابل پیش بیني است و همیشه امکان وقوع 
چنین مشکالتي وجود دارد اما در این میان 
بیشتر  آرامش  از  برخورداري  براي  ما  نقش 
این  بهترین کار  با آن چیست؟  براي مقابله 
است که تا حد امکان به راه هاي پیشگیري 

از بیماري توجه داشته باشیم.
به این ترتیب حتي در صورت ابتال هم باور 
ساخته  ما  از  کاري  این  از  بیش  که  داریم 
به  تقسیم بندي مشکالت  یعني  است؛  نبوده 
این صورت نه تنها باعث بیشتر شدن آرامش ما 
خواهد بود، بلکه قدرت پذیرش ما و تك تك 
اعضاي خانواده از جمله فرزندان مان را هم 

فراهم خواهد آورد.

: با توجه به مشکالت اقتصادي و 
گراني هاي غیرقابل کنترل این روزها، والدین 
چگونه مي توانند آن را براي فرزندان شان 

توضیح دهند؟
پذیرش  و  سازش  قدرت  معموال  بچه ها 
زیادي دارند. در حال حاضر که قیمت همه 
اجناس بسیار باال رفته مي توان عالوه بر یافتن 
جایگزین هایي براي چیزهایي که قدرت خرید 

آنها را نداریم، به زباني ساده و قابل فهم نیز 
براي فرزندان مان توضیح دهیم که همیشه و در 
هر شرایطي امکان داشتن چیزهاي مورد عالقه 
ما وجود ندارد، مثال اگر قبال براي فرزندمان 
کیکي مي خریدیم که قیمت آن چند برابر شده 
مي توانیم با کمك خود او کیك دیگري انتخاب 
کرده یا به کمك خودش در خانه کیك درست 
کنیم. البته گاهي بچه ها مقاومت مي کنند ولي 
اغلب با توضیحي ساده و آگاه کردن بیشتر 
آنها از شرایط موجود خیلي خوب مي پذیرند. 
توجه داشته باشیم ضمن اینکه نباید هیچ وقت 
آنها را نگران کنیم، به هیچ وجه هم نباید به 

آنها دروغ بگوییم. 

تا  برنامه ریزي  و  نظم  داشتن   :
چه اندازه مي تواند شرایط بهتري را براي 
فرزندان شان  حال  عین  در  و  خانواده ها 

فراهم آورد؟
براي  مشخصی  برنامه  نداشتن  و  بي نظمي 
انجام کارها در طول روز یکي از مهم ترین 
و  قرنطینه  روزهاي  در  ما  بیشتر  مشکالت 
ماندن در خانه است. ما در این روزها با توجه 
به زمان بیشتري که نسبت به قبل در اختیار 
داریم، مدام انجام کارهاي خود را به تعویق 
مي اندازیم و به این ترتیب، الگوي نامناسبي 
را هم در اختیار فرزندان مان قرار مي دهیم، 
در صورتي که با تغییر شرایط متناسب با آن، 
برنامه ریزي ها و روش هاي حل مسائل هم باید 
تغییر کنند. شبیه سازي با شرایط محل کار یا 
محل تحصیل فرزندان مان مي تواند تا حدود 
زیادي به این موضوع کمك کند. ضمن اینکه 
قانون و مقررات جدیدي هم باید در خانه 
پیگیر  قاطیعت  با  باید  والدین  و  شود  اجرا 

اجراي آن باشند. 

: عالوه بر رعایت نظم و اجراي 
صبر  مي تواند  دیگري  نکات  چه  قوانین 
شرایط سخت  در  را  کودکان  و حوصله 

بیشتر کند؟
 توجه والدین به همه نیازهاي کودك و برطرف 
کردن آنها تا حد امکان این روزها، یکي از 
موارد مهم براي برخورداري کودکان از صبر و 
تحمل و آرامش بیشتر در این ایام است. گاهي 
والدین به بعضي نیازهاي فرزندان خود کامال 
بي توجه هستند، مانند نیاز کودکان به بازي و 
جست وخیز. همین موضوع هم باعث کم شدن 
آستانه صبر و تحمل آنها مي شود. در صورتي 
که بي توجه بودن به چنین موضوعات مهمي 

در طوالني مدت تبعات و آسیب هاي 
نیز  گاهي  که  دارد  دنبال  به  را  خود 
جبران ناپذیر خواهد بود. مواجه شدن با 
محدودیت ها و شرایط سخت ایجاب 
مي کند دنبال جایگزین هایي براي پر 
انجام بازي و  کردن اوقات فراغت، 
به طور کلي لذت بردن بیشتر از بودن 

کنار فرزندان مان باشیم.
با کمي خالقیت و با توجه به شرایط 
موجود در خانه مي توان به گونه اي 
برنامه ریزي کرد که خالء هاي موجود 
به  این روزها  با حداقل آسیب در 
گونه اي براي فرزندان مان پر شود. 
داشتن مکالمات تصویري کودکان 
با خانواده، به خصوص پدربزرگ ها 
و مادربزرگ ها و همچنین همسن 
و ساالن شان عالوه بر اینکه باعث 
تقویت روحیه هر دو طرف مي شود، 
به تدریج به آنها یاد مي دهد چگونه 

احساسات خود را بروز بدهند.
توجه داشته باشیم برخورد صفر و 

صدي والدین در زمان بحران باعث مي شود 
مشکالت زیادي براي کودکان به وجود بیاید. 
در واقع والدین نباید به مشکالت اجازه دهند 
روابط شان با فرزندان شان را تحت تاثیر خود 

قرار دهند. 

شرایط  در  کودکان  همراهي   :
سخت چگونه مي تواند صبر و تحمل آنها 

را بیشتر کند؟
توجه به این نکته بسیار مهم است که بچه ها 
بیشتري  انعطاف پذیري  سخت،  شرایط  در 
دلیل  همین  به  دارند.  بزرگساالن  به  نسبت 
در درجه نخست، والدین اگر بتوانند اضطراب 
و هیجانات خود را کنترل و مدیریت کنند، با 
توضیحي ساده و کوتاه به کودك مي توانند او 
را هم به نوعي مجاب کنند تا بتواند شرایط 

موجود را بهتر بپذیرد و درك کند. 
سختي ها،  هنگام  کودکان  اغلب 
عکس العمل هاي تندي از خود نشان نمی دهند، 
مگر آن گروه از بچه هایي که مشکالت رفتاري 
حل نشده ای از قبل داشته اند که والدین نسبت 
به اصالح آنها بي توجه بوده اند. با توجه به 
ما  دست  از  مشکالت  بعضي  کنترل  اینکه 
خارج است، بهترین کار این است که به جاي 
برخورد »هیجان محور« و گله و شکایت کردن 
و ابراز ناراحتي زیاد، نگاهي »مساله محور« به 
مشکالت داشته باشیم و تا حد امکان دنبال 
یافتن جایگزین هایي براي جبران کمبودهاي 
خود باشیم. طبیعي است وقتي والدین چنین 
نگاهي نسبت به مشکالت شان داشته باشند، 
الگوهاي  دریافت  به  توجه  با  هم  کودکان 
مقابله اي از والدین خود، انعطاف و آرامش 

بیشتري داشته باشند. 
در حال حاضر هم که مهار بخش زیادي از 
باال  کرونا،  بیماري  شیوع  مانند  مشکالت 
رفتن بي رویه قیمت ها و... از دست ما خارج 
است، بهترین کار، پیدا کردن راه هایي جهت 
بهبود  براي  بیشتر  امیدواري  و  پذیرش 

بخشیدن اوضاع است.  

چگونه در شرايط سخت، آرامش بیشتری برای کودکان فراهم آوريم؟

صبوری به وقت کرونا 

با کمي خالقيت مي توان 
به گونه اي برنامه ريزي 
کرد که خالء هاي موجود 
با حداقل آسيب در 
اين روزها به گونه اي 
براي فرزندان مان پر 
شود. داشتن مكالمات 
تصويري کودکان با 
خانواده، به خصوص 
پدربزرگ ها و 
مادربزرگ ها و همچنين 
همسن و ساالن شان 
عالوه بر اينكه باعث 
تقويت روحيه هر دو 
طرف مي شود، به تدريج 
به آنها ياد مي دهد که 
چگونه احساسات خود 
را بروز بدهند

گفتن واقعيت در شرايط بحراني و 

سخت به كودكان حد و مرزی دارد؟

مهم ترین کار توجه به این موضوع است که 

بدانیم قرار نیست در هیچ شرایطي به کودکان 

درواقع  بزنیم.  گول  را  آنها  یا  بگوییم  دروغ 

مي توان به روشي ساده و زباني قابل فهم براي 

کودکان به آنها توضیحات الزم را داد ولي او 

را  چیزي  کودك  وقتي  مثال  نکرد،  نگران  را 

مي خواهد که امکان فراهم آوردن آن براي والدین 

مهیا نیست، مي توان براي او توضیح داد که یا 

جایگزین مناسب دیگري انتخاب کند یا به او 

قول داد که حتما در زمان دیگري برایش تهیه 

خواهد شد و البته حتما هم به قول خود وفادار 

ماند. درنهایت نیز کودك باید یاد بگیرد همیشه 

نمي تواند هر چه مي خواهد داشته باشد و باید 

کم کم با مفهوم »محدودیت«ها آشنا شود.

بین مادر و پدر نشسته و به بمباران آنها گوش 
می دهد. »جونمون رو گرفته تا دو خط بنویسه. 
روزی هزار بار مرگ خودمون رو از خدا می خوایم. 
اگر می دونستیم بچه دار شدن چقدر دردسر دارد 

بچه دوم را نمی آوردیم. از قدیم دیده بودیم 
که بزرگ ترها می گفتن بچه که بزرگ می شه 

با خودش بزرگ می شه،  مشکالتش هم 
تجربه  رو  حالت  این  داریم  واقعا  االن 
می کنیم. کلی باید باج بدیم تا چند خط 
هم  داروها  به  متاسفانه  بنویسه.  لوحه 

پاسخ خوبی نمی ده.«
از مادر می خواهم نمونه خط بچه را که 

توی گوشی دارد، به من نشان بدهد. تصویر 
»عین وسط« را می بینم که بارها نوشته شده 

است. مادر توضیح می دهد که »عین« از حروف 
مهم الفباست که در زمان قدیم هم بچه ها آن را 

به سختی یاد می گرفتند. 
زیبای  )چشم(  عین  به  کاش  می گویم  خود  با 

بچه که پر از اشك است توجه می کردید. از کودك 
می پرسم که در خانه چقدر بازی می کند، با خشم 
نگاهی می کند و پاسخ نمی دهد. به نظر می رسد 
اتهام  بارها به مشاور و پزشك مراجعه و تفهیم 
کردن در نگرش کودك به هر نوع ارتباط درمانی 
چه  می پرسم  مادر  از  است.  گذاشته  منفی  تاثیر 
بازی هایی با او انجام می دهید؟ پاسخی می شنوم 
که انتظارش را داشتم؛ »اگر بچه خوبی باشد، چند 
بار منچ بازی می کنیم.« کودك می گوید مادرم 
مرتب مشغول آشپزی است و فرصت بازی 

منچ را هم زیاد پیدا نمی کند. 
مادر کیسه دارویی را روی میز می گذارد 
و می گوید: »با خوردن این داروها بدتر 
هم شده، عصبی و بی حوصله است و 
دائم فریاد می زند. دکتر گفت بیش فعال 
است، مدرسه هم همکاری نمی کند. فکر 
کردیم کاش ثبت نامش نمی کردیم، شما 
بگویید چطور یك بچه بیش فعال را می توان 
واداشت تا از طریق گوشی درس بخواند؟ 

به نظر شما بیش فعالی تا کی ادامه خواهد داشت؟ 
یعنی ممکن است بچه دیگرمان هم به این بیماری 
مبتال شود؟ البته باید بگوییم اگر او مشکلی نداشت 

هم با اذیت های برادرش مشکل پیدا می کند.« 
به نظر می رسد مشکالت متعددی که خانواده با آن 
روبروست امکان مدیریت شرایط را از آنها گرفته 
است. آنها حتی از تاثیر جمالت خود بر فرزندشان 
غافلند، پس حتما در بسیاری از شرایط طبیعی در 

منزل نیز او را نادیده می گیرند. 
در این روزها مفهوم روان پزشکی جامعه نگر را بیشتر 
باید قدر بدانیم. هر یك از ما به عنوان عضوی 
را  استرس های خودمان  کرونا زده  جامعه  این  از 
داریم. به عنوان پزشك از ابتال به کرونا می ترسیم 
و تا می توانیم مراقب خودمان هستیم. عقل شرط 
می کند احتیاط کنیم و در هر صورتی حضور کرونا 
را به یاد داشته باشیم. دوستی می گفت: »خواب 
من  و  نشسته  دماغم  روی  زنبوری  که  می دیدم 
سعی دارم آن را بپرانم اما به جای دستم از آرنجم 
استفاده می کنم. )یعنی کاری که این روزها برای 
در همین  و  انجام می دهم(  آسانسور  زدن دکمه 
افتادن خودم  از صدای  به زمین می افتم و  حین 
روی زمین از خواب بیدار می شوم و فکر می کنم 

هنوز روی زمینم. با ترس از جایم بلند می شوم 
و باالخره متوجه می شوم که هر چه دیده ام یك 

رویا بوده است.« 
وقتی ما به عنوان بزرگسال تا این حد به شرایط 
آسیب پذیر هستیم، چگونه انتظار داریم یك کودك 
ماه   2 تنها   98 سال  ماجراهای  با  که  خردسال 
پیش دبستانی رفته و کالس اول را هم با کرونا 
است،  کرده  شروع  مجازی  دوستان  و  معلم  و 
شاید  باشد.  داشته  لوحه  نوشتن  برای  انگیزه ای 
بیش فعالی  تشخیص  طرح  معیارهای  باشد  الزم 
را در این دوره حساس با بچه هایی آسیب دیده 
نظر  در  متفاوت  شکلی  به  مضطرب  مادرانی  و 
یادگیری اش  اولین خاطرات  گرفت. کودکی که 
با ترس و ناامنی و ابهام از آینده همراه است چه 
دلیلی دارد که به تحصیل عالقه مند باشد. او به 
دنیا نیامده است تا آرزو های تبلورنیافته والدینش 
را محقق کند. باشد که استرس کودکان را در این 
روزگار عجیب و غریب به رسمیت بشناسیم و 
با دقت نظر بیشتری مهر تایید بر وجود اختالالت 
روان پزشکی بزنیم تا در بلندمدت ناخواسته تاثیری 
سوء در سرنوشت انسان خردسالی که هم اکنون 

مراجع ماست، نگذاریم.

استرس کودکان را به رسميت بشناسيم!
 دکتر میترا حكیم شوشتری

فوق تخصص روان پزشکی 
کودک و نوجوان
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ابزارهای رسیدن به هدف
1. ایمان به هدف: ایمان به هدف، نخستین گام 
برای رسیدن به هدف است؛ یعنی باوری استوار 
داشته باشیم که رسیدن به آن هدف، خواسته 
حقیقی ماست؛ آن هدف دست یافتنی است 
و ارزش تالش ورزی را دارد. در این صورت 
است که نیروهای درونی مان برای رساندن ما 
به آن هدف، برمی خیزند و چشمه های نهفته 
وجودمان می جوشند. آن گاه که ضمیر باطن ما 
باور کند که عزم ما بر رسیدن به هدفی جزم 
است، به جنبش درمی آید و ما را در آن مسیر 
یاری می کند و می کوشد کارافزارهای مناسب 
را فراهم کند. انسان های هدفمند، تالش گر 
هم هستند و انسان های موفق کسانی هستند 
که به اندازه آرزوهایشان تالش می کنند و به 

اندازه تالش شان آرزو!
2. امید: امید از جان مایه های اصلی زندگی 
است که جایگزینی برای آن نمی توان یافت. امید 
گرمای دلپذیری است که یخ زدگی های ذهن و 
روان آدمی را ذوب می کند و گرفتگی های جان 
انسان را می گشاید. در پرتو امید، خمودی های 
روانی، باز شده و افسردگی ها به نشاط تبدیل 
می شوند. همان سان که بهار، خفتگی و مردگی 
زمین و درختان را به بیداری و شادابی تبدیل 
می کند و طبیعت را خرمی می بخشد، امید نیز 
فشردگی ها و فسردگی های وجود آدمیان را 
از  بسیاری  می بخشد.  طراوت  و  می گشاید 
بزرگی  موفقیت های  زندگی،  در  که  کسانی 
نصیب شان شده، مدیون امیدند. به واقع، نیروی 
پیش برنده ایشان، احساس امیدواری شان بوده 
است. در مقابل بسیاری از کسانی که در میدان 
زندگی دچار شکست و ناکامی شده اند، بدان 
جهت بوده که امیدشان را باخته اند. نا امیدی 

امید  است.  حیات  امیدواری  و  مرگ  نوعی 
برای  بال  چونان  زندگی  در  پیروزی  برای 
پرواز پرندگان است.. پیامبر اعظم)ص( درباره 
خجستگی امید فرمودند: »امید رحمتی است 
برای امت من و اگر امیدواری نبود، هیچ مادری 
کارنده ای  هیچ  و  نمی داد  شیر  را  فرزندش 

درختی نمی کاشت.« 
اثرپذیری  مثبت اندیشان:  با  همنشینی   .3
آدمیان از اندیشه و گفتار و کردار یکدیگر، بر 
همگان آشکار است. آنان که سر در هوای اهداف 
بلند دارند باید که با امیدمندان مثبت اندیش و 

مثبت اندیشان امیدمند، مصاحبت نیکو داشته 
باشند تا از آنان شجاعت و دلیری دریافت کنند 
و ترس و تردید را از خود بزدایند. مثبت اندیشان 
با گفتار، کردار و اندیشه خویش، عزم راسخ و 
پایداری را در تصمیم و استواری بر پیمایش راه 
اهداف بلند الهام می کنند. در مقابل همنشینی 
با منفی بافان و ناامیدان، انسان را از اوج امید و 
شادابی فرو می کشاند. امام علی)ع( در سخنی 
فرمودند: »با آدم شرور همنشینی نکن که روان 
و طبیعت تو، اوصاف او را می رباید بدون آنکه 
متوجه شوی.«  منفی اندیشی و انتقال ناامیدی 

چونان  گروه  این  است.  شر  از  گونه ای  نیز 
وزنه ای سنگین به پای آدمی می آویزند و او 
را با خود به اعماق باتالق ناامیدی می کشانند. 
نفس سرد اینان، ریسمان وار، بال و پر همت و 
شهامت آدمی را به بند می کشد و مانع پرواز 

بلند می شود. 
4. شکیبایی

عاقبت جوینده یابنده بود
که فَرج از صبر زاینده بود

رسیدن به اهداف بلند بدون صبوری ناممکن 
است و این یک ایمان متین است که بر اثر 
صبر، نوبت ظفر آید. پایداری بر مسیر رسیدن 
به اهداف و استوار در برابر دشواری های راه، 

شیوه فرخنده هدفمندان با ایمان است. 
5. مشاوره: مشورت با دانایان و راه پیمودگان 
شجاع، دیدگان آدمی را بازتر می کند و اندیشه 
را بالنده تر، چراغ عقل را پرفروغ تر و نیروی 
اعظم)ص(  پیامبر  می سازد.  تواناتر  را  اراده 
مشاوره  از  مطمئن تر  »پشتوانه ای  فرمودند: 

نیست.« به قول مولوی:
مشورت، ادراک و هوشیاری دهد

عقل ها مر عقل را یاری دهد
آدمی هر چه دانا و توانمند باشد، از مشاور 
و مشاوره بی نیاز نیست. این نیاز در عرصه  
هدف های زندگی، خود را بیشتر می نمایاند؛ 
هم در ناحیه هدف یابی و هدف گیری و انتخاب 
اهداف و هم در ناحیه پیمایش راه و چگونگی 
دست یابی به اهداف. مشاوره، راه رسیدن را 
کوتاه تر و هموارتر می کند و از دشواری های 

خیالی یا واقعی می کاهد. 
6. تمرکز فکر: آن گاه که آدمی، هدفی معین 
دارد و به درستی آن ایمان پیدا کرده است، باید 
نیروی فکری خویش را بر آن تمرکز دهد و 
درباره آن نیک بیندیشد. همان سان که در عرصه 
داریم،  جسمی«  »عرق ریزی  بدنی،  کارهای 
در قلمرو کارهای اندیشه ای نیز »عرق ریزی 
بلند  اهداف  به  برای رسیدن  داریم.  فکری« 
دستگاه  که  چندان  کشید،  کار  فکر  از  باید 
اندیشه ورزی،  با  شود.  عرق ریزان  اندیشه، 
تاریکی های امور به روشنی تبدیل می شوند. 
به فرمودنده امام علی )ع(، با فکر ناپیدایی های 

امور آشکار می شود. 
7. دعا: دعا، وصل کردن قطره وجود خویشتن 

به دریای بی منتهای رحمت خداوند است.
قطره دریاست اگر با دریاست
ورنه آن قطره و دریا دریاست

از کارسازترین ابزارهای رسیدن به اهداف، 
دعاست. مدد جستن از خداوند، مددفرمایی 
او را سبب می شود و یاری او، ارجمندترین 
پشتوانه آدمی در رسیدن به هدف هاست. دعا، 
به  اتصال  اثر  بر  انسان  جان  است،  نیروافزا 
نیروی بی پایان خداوندی، نیرومند می شود و 
نیرومندی جان، وصول به اهداف را سریع تر و 
آسان تر می کند. آدمیان از آغاز آفرینش تاکنون، 
راه های بسیاری را برای دستیابی به سعادت 
پیموده اند و وادی های گوناگون را گشته اند 
و اینک نیز در حال تجربه اند، اما آن گونه که 
تاریخ نشان می دهد و قرآن کریم از سرگذشت 
پیشینیان پرده فرو می افکند، همه راه ها به بیراهه 
رسیده و تمامی تجربه ها به شکست انجامیده 
است، مگر راهی که خداوند نمایانده باشد و 
آیینی که پیامبران از جانب پروردگار آدمیان 

آورده باشد. مصلحان و فرزانگان اندیشمند 
نیز همواره مردمان را به همین سو هدایت 
کرده اند و هرگاه بشریت را سرگشته یافته اند، 
انگشت هدایت شان، عالم قدس را نشانه رفته 
است و تا همیشه تاریخ، راه رستگاری و کشتی 
نجات، همین است و آدمی تنها به دامن مهر 

خداوند امان می یابد.
زندگی بی دوست جان فرسودن است
مرگ حاضر، غایب از حق بودن است

عمر و مرگ، این هر دو با حق خوش بود
بی خدا، آب حیات، آتش بود

از این روست که به همگان می گوییم: بیایید 
و  کنیم  »خدایی رنگ«  دعا،  با  را  زندگی مان 
دامن  به  دست  اهداف مان،  به  رسیدن  برای 
مهر خداوند افکنیم و از آن ذات توانا یاری 

طلبیم تا کامیاب گردیم. 
8.  توکل: توکل بر خداوند، مایه جان گرمی 
آدمی است. اعتماد به نیروی بی نهایت خداوند، 
دلیری می آورد. تکیه بر کوهواره قدرت خدایی، 
قلب را قوت می بخشد. سخن خداوند درباره 
توکل این است که »آن کس که بر خدا توکل 
کند، خدا او را بس است.«  خداوند حکیم به 
آدمی می فرماید: »ای فرزند آدم! اگر بنده ای 
به  اگر  آورد، هدایتش می کنم و  پناه  به من 
من توکل کند، کفایتش می کنم و اگر به غیر 
من توکل کند، اسباب و وسائل آسمان ها و 
زمین را از او می برم) و از پناهم می رانمش(.« 

گر هزاران دام باشد هر قدم
چون تو با مایی، نباشد هیچ غم

امروزه دانش روان شناسی نیز به کارآمدی توکل 
در توانمندی روحی انسان ها توجه داشته و 
تحقیقات گسترده ای را در این باره داشته است.  
آینده نگری،  آثار  از  یکی  خاطر:  آرامش  د( 
به آنچه در سخنان نورانی بزرگان  با توجه 
و پیشوایان دینی آمده است، »یافتن آرامش 

خاطر و بیگانه شدن با رنج و اندوه« است.
انسان آینده نگر، به فرمودنده امام علی)ع( به دلیل 
توجه به نهایت کاری که به آن مبادرت ورزیده، 
از رنج و اندوه هایی که احتمال بروزشان بوده، 
پیش گیری کرده و در مسیر رسیدن به اهداف 
آینده اش، مانند مسافر آشنا به مسیر و جاده است 
نه چون یک غریبه ای که، ناآشنایی با خطرات و 

مشکالت احتمالی او را رنج دهد.
نتیجه  پشیمانی،  پشيمانى:  با  ه( خداحافظى 
شتاب در انتخاب است. یک تصمیم نادرست 
باعث  به دنبال آن یک گزینش، می تواند  و 
ایجاد حالت تأسف و پشیمانی گردد ؛ اما این 
نگرانی برای شخصی که در تصمیم گیری خود، 
فرداها را در نظر می گیرد، وجود ندارد ؛ زیرا 
اول اندیشیده و سپس انتخاب و حرکت کرده 
است. در این راستا، امام علی)ع( فرمودند: 
»کسی که با شتاب )و بدون توجه به آینده( 
تصمیمی گرفته و سوار بر مرکب عجله شده 
باشد، سرزنش و احساِس رنجِ آور ندامت، بر او 
چیره خواهد شد.« این چنین فردی، »افسوس«، 
»حیف«، »ای کاش«، »آه«، و... مهمان لب های او 
خواهند شد و دچار پشیمانی شدیدی می گردد. 
کسی که در گذشته اشتباهی مرتکب شده و 
از زندگی و مسیر پیشرفت خود عقب مانده 
است، نمی تواند به بهانه یک شکست، بزرگراه 
وسیع موفقیت را ترک کند و در شانه خاکی 
آن، خودرو را خاموش کند، تنها ممکن است 

با سرعت کمتر و مطمئن تری حرکت کند.

شیرين زندگي كنید!
پیری برای جمعی سخن می گفت. در میان 
صحبتش لطیفه  زیبایي برای حاضران تعریف 
کرد. همه خندیدند. بعد از لحظه ای دوباره 
همان لطیفه را گفت و تعداد کمتری از حضار 
خندیدند. پیرمرد دوباره لطیفه را تکرار کرد 
تا اینکه دیگر کسی در جمعیت به آن لطیفه 
نخندید. او لبخندی زد و به آنها گفت: ببینید 
دوستان من! وقتی که نمی توانید بارها و بارها به 
لطیفه  ای تکراري بخندید، پس چرا بارها و بارها 
به غم و غصه هاي تکراري زندگي تان فکر کرده 
و درباره آنچه گذشته، افسوس مي خورید؟ 

گذشته را فراموش کرده و به جلو نگاه کنید.

آدمی هر چه دانا و توانمند باشد، از 
مشاور و مشاوره بی نیاز نیست. این 

نیاز در عرصه  هدف های زندگی، خود 
را بیشتر می نمایاند؛ هم در ناحیه 
هدف یابی و هدف گیری و انتخاب 

اهداف و هم در ناحیه پیمایش راه 
و چگونگی دست یابی به اهداف. 

مشاوره، راه رسیدن را کوتاه تر و 
هموارتر می کند و از دشواری های 

خیالی یا واقعی می کاهد

 ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر مرکز مشاوره مأوا

 ديروز تاريخ است، فردا راز است و امروز هديه

آثار آینده نگری )بخش دوم(
دگی

ی زن
وزه ها

آم

دانستن کافی نیست!

این روزها دسترسی به اطالعات بسیار راحت 
شده است؛ تا جایی که توهم دانایی تمام 
انسان ها را درگیر خود کرده و تصور اینکه 
برای فراگیری علم نیازی به کوشش خاصی 
نیست، به تدریج به دردسر برای دنیای 
دانش تبدیل می شود. از والدینی که با یک 
جستجوی ساده در شبکه های اجتماعی 
به انبوهی از اطالعات درخواستی دست 
می یابند تا متخصصانی که به جای در دست 
گرفتن کتاب برای ژرف اندیشی و تأمل در 
دانسته ها، دلخوش به مجموعه های آماده از 
داده های علمی هستند. شاید مدت هاست 
فرزندان ما در منزل کتابی در دست ما مشاهده 
نکرده اند و الگویی در این باره برای آنها 
نساخته ایم. از این مقدمه که بگذریم، به نظر 
می رسد برای دانسته های خود، نیازمند چند 

پیوست تکمیل کننده هستیم:
1( اندیشیدن: در آموزهای دینی تاکید شده 
از راه تفکر می توان به شکوفایی دانش رسید. 
وقتی یک موضوع در ذهن پردازش می شود، 
ابعاد بیشتری از آن کشف خواهدشد. بیشتر 
اکتشافات بشری، محصول اندیشیدن بوده، 
نه صرفا دانستن یک علم و موضوع. می توان 
در موقعیت های مختلف، فرصت تأمل را 
ایجاد کرد. می توان خانواده و فرزندان را به 
اندیشیدن دعوت کرد و تفکر برای رسیدن 
به یک نتیجه را به عنوان مهارت اساسی در 
زندگی آنها ایجاد نمود. با گسترش فناوری 
اطالعات، نیاز به تفکر بیش از هر زمان 

دیگری خود را نشان می دهد.
آنچه  هر  کامل  پذیرش  بودن:  نقاد   )2
می خوانیم، می بینیم یا می شنویم یک رفتار 
انفعالی است و معموال از توان پایین شخصیتی 
و ذهنی حکایت دارد. در روایتی می خوانیم 
که یکی از نشانه های نادان، نقل کردن هر 
چیزی است که می شنود. این موضوع امروزه 
در بازارسال محتواها و پست هایی است 
که در فضای مجازی به دست ما رسیده و 
صرفا به دلیل خوشایندی آن، آماده ایم بدون 
غربالگری محتوایی، آن را برای دیگران 
ارسال کنیم؛ غافل از اینکه ممکن است 
یک پست برای خیلی ها زمینه تغییر منفی 

را ایجاد کند.
3( آموختن: دانش خوب و زالل زمانی 
به دست می آید که آنچه را دانسته ایم به 
دیگران بیاموزیم. برخی از آن به عنوان قانون 
خالء یاد می کنند و می گویند وقتی آنچه را 
دارید به دیگران می آموزید، خودتان را برای 
دریافت اطالعات جدید آماده کرده اید. در 
نگاه دینی، زکات دانش را انتشار دانسته های 
درست معرفی کرده اند. زکات هم به معنای 
رشدیافتگی دانش و هم به معنای پاک سازی 
آن از اشتباهات احتمالی در مسیر فراگیری 

است.
4( به کار بستن: آنقدر مقدار ورودی ذهن 
ما زیاد شده که فرصت کار بستن آن را از 
دست داده ایم، مثل فردی شده ایم که به 
قدری خود را برای آماده شدن جهت یک 
مهمانی یا جلسه مهم مشغول کرده که از 
اصل مهمانی باز مانده است. در آموزه های 
دینی از ما خواسته اند آنچه را می دانیم به 
کار بندیم تا در ما ماندگار شود و نیز لذت 
علم آموزی را در وجود خود تجربه کنیم. 
عمل به علم، کلیدواژه ای است که امروزه در 
تحقق آن مشکالت بیشتری داریم. ما شاید 
خیلی نیاز به اطالعات تازه درباره وظایف و 
نقش های خود نداشته باشیم ولی به صورت 
جدی نیاز داریم تا ببینیم آنچه رفتار می کنیم 
با دانسته های ما هماهنگ شده یا نه؟ مثل یک 
پدر یا مادر که تمایل دارد موارد مختلفی را 
بیاموزد، بدون آنکه ارزیابی از رفتار خود با 

فرزندانش داشته باشد.
به  کردن  بسنده  مهارت آموزی:   )5
دانسته های علمی و آگاهی از موضوعات 
مختلف در قلمرو دانش، زمانی مفید است 
که شیوه تبدیل آن به مهارت را هم بیاموزیم. 
زمانی که شما ساعت ها پای دنیای بزرگ 
اینترنت مشغول یادگیری تئوری و چگونگی 
رانندگی هستید، راننده نخواهید شد. زمانی 
می توانید این توان را در خود ایجاد کنید که 
شیوه رانندگی را به صورت عملی تبدیل به 
مهارت کنید، برای آن وقت صرف کنید، 
توسط یک مربی از عیب های کار خود با 
خبر شوید و خودتان را در دنیای راننده 

شدن با انجام تمرین های الزم باور کنید.
پ ن: تا زمانی که تولیدات فکری دیگران 
را در قالب های مختلف دیداری، شنیداری 
و متنی به تماشا می نشینیم، گمان یادگیری 
برای ما اتفاق می افتد ولی یادگیری واقعی 
زمانی است که حلقه های اتصال آن را از 
اندیشیدن تا مهارت سازی از آنچه می دانیم، 
ایجاد کنیم. می توانیم از االن نگاهی به آنچه 
می دانیم بیندازیم و با تأملی ساده در آنها، به 
خروجی های زیباتر و جذاب تری برسیم. هر 
مساله ای که درصدد حل کردن آن هستیم، 
می تواند یک تمرین خوب برای پیمودن 

این فرایند سازنده و رشددهنده باشد.

11دين و سالمت شماره هفتصدوهفتادوپنج   هشت آذر نودونه
در شبکه های 

اجتماعی، میزبان مخاطبان 

گرامی دين و سالمت هستیم.

https://instagram. اينستاگرام

com/hamrahane_nojavan
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استرسرابطهتنگاتنگیباریزشموهادارد

  دکتر مجتبی امیری/ استادیار دانشگاه 

نگاه متخصص پوست

نگاه روان شناس

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

: آقای دکتر! لطفا ابتدا بفرمایید علت 
ابتال به ریزش موی سکه ای چیست؟

»آلوپسی آره آتا« یا ریزش موی ناحیه ای یا سکه ای 
یک بیماری خودایمن است. ابتال به بیماری موجب 
می شود  سلول های لنفوسیت، اطراف فولیکول مو را 
احاطه  کنند و مانند شوکی که به موها وارد می شود، 
موها به شکل ناگهانی دچار ریزش شوند. این اتفاق 
ممکن است موهای سر، ابرو، ریش یا هر ناحیه ای از 
بدن را درگیر کند اما از آنجا که این التهاب و انتشار 
لنفوسیت ها در اطراف پیاز مو باعث تخریب دائمی 
فولیکول مو نمی شود، می توان به درمان و بازگشت 
موها امیدوار بود. با توجه به وسعت ناحیه درگیرکننده، 
برای بیماری اسامی مختلفی استفاده می شود. در 
بعضی افراد فقط محدود به یک یا چند ناحیه جزیی 
است، گاهی باعث ریزش تمام موهای سر و ابرو 
خواهد بود که »آلوپسی توتالیست« گفته می شود 
و در بعضی موارد نیز تمام موهای بدن می ریزند 

که »آلوپسی یونیورسالیس« نام دارد. 

: ممکن است بیماری های دیگری در 
این نوع ریزش مو تاثیر داشته  باشند؟

از آنجا که این بیماری خودایمن است، گاهی همراهی 
با دیگر بیماری های خودایمن مانند کم کاری تیروئید، 
برص )ویتیلیگو( و... نیز ممکن است دیده شود. 
البته ابتال به این بیماری ها ارتباطی به آلوپسی آره آتا 

ندارد و صرفا همزمانی و همراهی خواهد بود.

: چه عواملی در بروز ریزش موی سکه ای 
نقش دارند؟

عوامل متعددی در بروز این بیماری نقش دارند 
اما مهم ترین آنها استرس است. در واقع بیشترین 

مبتالیان به ریزش موی سکه ای استرس شدید و 
ناگهانی را تجربه کرده اند. 

: این بیمار همزمان با ریزش سکه ای با 
سفیدشدن موها نیز مواجه شده اند. این دو مساله 

ارتباطی به هم دارد؟
آلوپسی آره آتا موهای سفید را درگیر نمی کند بنابراین 
اگر موهای فرد جوگندمی باشد و مبتال به بیماری 
شود، موهای تیره می ریزند و فقط موهای سفید 
باقی می مانند. در مواردی که مردم تصور می کنند 
موهای فردی به دلیل شوک شدید روانی یکباره 
سفید شده، در واقع این اتفاق افتاده  است و رنگ 
موها ناگهان تغییر نمی کند. در چنین مواردی پس 
از شروع درمان نیز ابتدا موها به صورت کرکی و 
سفید است و بعد به تدریج ضخیم و تیره می شوند. 

: چه اقدامات درمانی ای برای بهبود 
ریزش موی سکه ای انجام می گیرد؟

در برخورد با این بیماران ابتدا باید عامل زمینه ای 
و زمینه استرس بررسی شده و سپس روند درمان 
آغاز شود. همیشه در موارد محدود از درمان های 
موضعی و داروهای مالیدنی مانند استروئیدها و 
محرک های رویش موها استفاده می شود اما تزریق 
استروئید در ضایعه اگر توسط متخصص پوست و 
با دوز استاندارد انجام شود، بهترین و سریع ترین 
پاسخ درمان را خواهدداشت. در مواردی که وسعت 
بیماری زیاد است و سیر سریع دارد، حتما تجویز 
داروهای خوراکی مانند استروئیدهای سیستمیک و 
داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی بدن الزم است. 
طبیعتا اگر از داروهای قوی با دوز باال استفاده 
شود، روند بهبود سریع اتفاق می افتد اما با قطع 

دارو ممکن است دوباره ریزش آغاز شود. همچنین 
از آنجا که داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی 
معموال عوارض خاصی دارد خیلی باید بااحتیاط 
تمام جوانب را درنظر گرفت. مهم ترین قسمت 
کنترل بیماری، کنترل استرس است و بیمار باید از 

آرامش و حمایت برخوردار شود. 

: چرا اقدامات درمانی در بعضی بیماران 
موثر نیست؟

در بعضی بیماران پاسخ به درمان عالی است، بیشتر 
موها رویش پیدا می کنند و بیماری عود ندارد اما 
چند مساله در بیماری مطرح است که اگر در فرد 
دیده شود، امید چندانی به درمان نخواهد بود، مثل 
ابتال به بیماری در سنین کودکی، بروز بیماری در 
قسمت های حاشیه سر)اوفیازیس(، ابتال به ریزش 
موی سکه ای در افراد دارای زمینه درماتیت آتوپیک 
و تظاهر اولیه ریزش مو به شکل گسترده و شدید. 
 اگر بیماری ناشی از موارد ذکر شده باشد، نمی توان 
پاسخ به  درمان مطلوبی را انتظار داشت و معموال 

نیاز به اقدامات طوالنی خواهد بود.

: اگر درمان های معمول موثر نباشد، 
می توان کاشت مو انجام داد؟

در مواردی که پاسخ به درمان خوبی ندارند، امکان 
کاشت مو به هیچ وجه امکان ندارد زیرا پیاز مو بیمار 

است و کاشت مو نتیجه ای نخواهد داشت. 

: آیا ممکن است مصرف بعضی داروها 
زمینه ساز ریزش موی سکه ای شوند؟

شیمی درمانی  تحت  که  سرطان  به  مبتالیان  در 
قرارمی گیرند، موهای در فاز رشد دچار توقف 

می شود و اصطالحا ریزش مو ناشی از شیمی درمانی 
اتفاق می افتد اما ریزش مو ناحیه ای ارتباطی با مصرف 

داروها ندارد. 

: استعمال دخانیات و تغذیه در بروز 
این مشکل نقش دارند؟

استعمال دخانیات و کمبودهای تغذیه ای ارتباطی با 
ریزش موی سکه ای ندارد و مانند دیگر بیماری های 
خودایمن وابسته به عملکرد سیستم ایمنی بدن است. 

: اقدامات آرایشی مانند رنگ کردن موها 
می تواند بیماری را تشدید کند؟

رنگ کردن و دکلره موها ارتباطی با ریزش موی 
سکه ای ندارند زیرا این اقدامات روی ساقه موها 
انجام می شود اما این بیماری بر ریشه موها تاثیر 

می گذارد. 

: ریزش موی سکه ای را می توان نوعی 
ریزش مو ارثی دانست؟

ریزش موی سکه ای را نمی توان بیماری ارثی و 
ژنتیک نامید اما گاهی زمینه خانوادگی در بروز 
آن نقش دارد و در یک خانواده چند نفر چنین 

سابقه ای را دارند. 

: این بیماری در چه سنینی شایع تر است؟
معموال بیماری در سنین جوانی بروز پیدا می کند. 
در سنین سالمندی زمانی که موها سفید شوند، فرد 
مبتال نمی شود یا در صورت ابتال نیز موهای سفید 
ریزش ندارند. در کودکان ممکن است تحت تاثیر 
شرایطی مانند مدرسه یا تولد فرزند دیگر در خانواده 

که با تنش شدید روانی همراه باشد، اتفاق بیفتد. 

ریزش مو حدود 100 تار مو در روز پدیده ای طبیعی و ناشی از 
توقف رشد تعدادی از تارهای مو و رشد مجدد تارهای دیگر 
است اما این مساله زمانی نگران کننده می شود که ریزش موها از 

حد عادی بیشتر شده و کامال نمود پیدا کند. 
مسائل مختلفی مثل تغذیه ناسالم، ابتال به بعضی بیماری ها، اختالالت 
خواب، اختالالت هورمونی و... در ریزش موها تاثیر دارند اما 
استرس را به عنوان یک عامل جدی نباید فراموش کرد که می تواند 
در بسیاری موارد عامل بروز یا تشدید مشکل باشد. حتی در موارد 
ریزش مو پس از زایمان که خودبه خود بهبود می یابد اگر روابط 
خانوادگی و زناشویی مطلوبی وجود  نداشته  باشد، این مساله 

تشدید می شود. 

شوک های عصبی؛ مهم ترين عامل ريزش موی سکه ای
ریزش موی سکه ای جزو بیماری های خودایمن است و فولیکول های 
مو به عنوان عامل مهاجم توسط سلول های ایمنی شناخته می شوند 
و از بین می روند. رژیم های سختگیرانه نیز در بروز این بیماری 
نقش دارند و حتی برخی معتقدند نوعی قارچ به نام »کرم حلقوی« 
نیز در بروز این بیماری نقش دارد اما آنچه در مورد ریزش موی 
سکه ای کامال اثبات شده، شوک های عصبی و استرس های روانی 
است. استرس های فیزیکی و روانی با ریزش موها رابطه تنگاتنگی 
دارند که در موارد شدید می تواند منجر به ریزش جدی موها شود 

و تا 8 ماه نیز ممکن است ادامه یابد. عمل جراحی سنگین، فوت 
یکی از عزیزان و ابتال به بیماری های جدی از جمله این موارد 
استرس زا هستند. طی دوران شیوع کروناویروس نیز حتی برخی 
افراد به دلیل نگرانی در مورد ابتال اعضای خانواده به بیماری دچار 

ریزش موی سکه ای شده اند.

نقش مثبت حمايت اجتماعی در تسکین استرس
واقعیت این است که عوامل روانی- اجتماعی می تواند بر تعدیل 
استرس های روانی تاثیر بگذارد و حال افراد را بهتر کند که مواردی 
از قبیل آسایش، مراقبت، احترام و حمایت اجتماعی را دربرمی گیرد.
حمایت های اساسی مورد نیاز انسان را می توان در 5 گروه حمایت 
عاطفی، ارزشی، عملی و مادی، اطالعاتی و شبکه ای نام برد. ماهیت 
حمایت اجتماعی به ویژگی های شخصیتی فرد حمایت کننده و 

حمایت شونده نیز بستگی دارد. 
در مورد مبتالیان به ریزش مو که از حمایت های اجتماعی برخوردار 
هستند، استرس کمتر شد و ریزش موها نیز بهبود یافت. هر چقدر 
میزان حمایت بیشتر باشد، مشکالتی از قبیل ریزش مو کاهش می یابد. 
به نظر می رسد حمایت اجتماعی می تواند سپری در برابر تاثیرات 
منفی استرس ایجاد کند و از طرفی، حمایت اجتماعی صرف نظر 

از میزان استرس باعث تشویق فرد به زندگی بهتر خواهد بود. 
نکته دیگر اینکه اگر فرد احساس کند کنترل زندگی خود را در 

اختیار دارد و از حس کارایی در زندگی برخوردار شود، طبیعتا 
سطح استرس کاهش می یابد. چنانچه افرادی که از استرس مزمن 
رنج برده و توانایی مدیریت شرایط زندگی را از دست داده اند، 
احساس درماندگی می کنند، در صورت ابتال به ریزش موی سکه ای 

با تشدید بیماری مواجه خواهند بود. 
بعضی افراد از نظر روانی- اجتماعی، الگوی رفتاری دارند که 
اصطالحا تیپ A نامیده می شود. رقابت، فوریت زمانی و عصبانیت 
ویژگی های مهم رفتاری آنهاست. معموال افراد دارای تیپ شخصیتی 
از نظر رفتارهای ظاهری و  A در موقعیت های استرس زا؛ چه 
چه از نظر تغییرات فیزیولوژیک سریع تر واکنش نشان می دهند. 
واکنش های آنها عالوه بر عصبانیت و خصومت با مشکالت جسمی 

مانند ریزش موی سکه ای نیز ارتباط خواهد داشت. 
به طور کلی، استرس از دو جهت بر سالمت فرد اثرگذار خواهد بود؛ 
اول با تاثیر بر رفتارهای مرتبط با سالمت مانند مصرف دخانیات، 
الکل و... و دوم با تاثیر بر سیستم های فیزیکی بدن. در مواردی 
اختالل در روند فیزیولوژیک بدن به حدی شدید است که حتی 

می تواند منجر به اختالل عروقی و مرگ ناگهانی شود. 
مدیریت استرس الزمه   موفقیت در زندگی و برخورداری از سالمت 
جسمی و روانی است و در شرایطی مانند ریزش مو به جای ناامیدی 
بهتر است از کمک های روان شناس کنار درمان های الزم توسط 

متخصص پوست بهره مند شد.
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 دکتر غالمرضا کردافشاری/ مدرس دانشگاه

 دکتر سیدضیاءالدین مظهری/ استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران 

نگاه متخصص طب ایرانی

نگاه متخصص تغذیه

علت ریزش موی سکه ای از دیدگاه طب سنتی تجمع مواد زائد در قسمت هایی 
از زیرجلد است که دچار ریزش مو می شود. مواد زائد باعث فساد پیاز مو و 
بسته شدن منافذی می شود که مو باید از آنجا رشد کند پس ماده اولیه مناسب 
برای تشکیل مو در آن نقاط وجود نخواهد داشت و آن نقاط دچار ریزش مو 
می شود. این ریزش بیشتر ممکن است در موی سر، ابرو یا ریش اتفاق بیفتد. در 
این بیماری نیز مانند تمام بیماری ها باید هضم های 4 گانه و معده و کبد و نیز دفع 
بیمار اصالح شود. به عالوه اختصاصا باید به پاک سازی سر از مواد زائد توجه کرد. 

پرهیزها: 
فست فود و غذاهای بسته بندی صنعتی، غذاهای خمیري و سنگین و با هضم سخت 
مثل ماکارونی، الزانیا، الویه، قارچ، حلیم، کله پاچه و...، نوشابه ها و آبمیوه های صنعتی، 
تنقالت صنعتی مانند چیپس، پفک، کیک، کلوچه و...، کاکائو، یخ، گوشت های با 
هضم سخت مثل گوشت گاو و گوساله، جگر سفید گوسفند، پرهیز از مصرف 
ماهی، پرهیز از مصرف بادمجان، انبه و موز، پرهیز از غذاهای سرخ کرده و پرادویه

توصیه ها:
 بادام درختی، حریره بادام و شیر بادام روزانه مرتب میل شود.

 مویز روزانه 30-21عدد میل شود.
 آب سیب شیرین رسیده پوست کنده با یک قاشق غذاخوری خاکشیر 

روزی 3 لیوان میل شود.
 معموال در این نوع ریزش مو نیاز به داروهای پاک سازی کننده سر مانند 

ایارج فیقرا نیز خواهد بود.
 به عالوه درمان های موضعی مانند حجامت روی موضع در باز کردن 
منافذ، خارج کردن مواد زائد و در نتیجه کمک به درمان این بیماری مفید 
هستند. در بعضی بیماران نیز بنا به شرایط ممکن است برای پاک سازی 

سر، فصد تجویز شود.

برخورداري از عادات درست غذایي و توجه به زمان خوابیدن و استراحت برای 
حفظ سالمت بدن و توانایي جذب مواد مغذي و دفع مواد زائد از اهمیت باالیي 

برخوردار است. براي سالم زیستن باید خواب راحت و آرامي داشته باشیم.
با انجام ورزش های سبک، حافظه بهتر و قوی تر و یادگیری و یادآوری افزون تر 
مي شود. خانواده ها و جوان هایي که خودشان را برای امتحانات نهایي یا شرکت 
در کنکورهاي ورودي به دانشگاه هاي کشور آماده مي کنند، باید به این موضوع 
دقت کنند که با نشستن دائم و خوردن شکالت و شیریني و ساعت هاي مدید 
مطالعه و کاستن شدید از میزان خواب و به هم زدن ساعت بیولوژیکي و 
بي خوابي هاي شبانه، هم به سالمت و اندام موزون خود صدمه خواهند زد و 

هم نمي توانند انتظار نتیجه مطلوبي داشته  باشند.

به موقع بخوابید!
قهوه حاوی آدنوزین است که نوشیدن یک تا دو فنجان در روز باعث تحریک پذیری 
مغز و جلوگیری از رکود سلول های مغز می شود اما افراط در مصرف این نوشیدنی 
می تواند قدرت ذهنی را مختل کند. نوشیدن قهوه باعث بی خوابی های مداوم 
شب ها و به هم زدن نظم بیولوژیک بدن و افزایش استرس و اضطراب می شود. 
بعضی افراد به خصوص دانشجویان و دانش آموزان به اشتباه تصور می کنند 
نوشیدن قهوه راهکار خوبی برای بیدارماندن های شبانه و باالبردن توان یادگیری 
است اما اختالل در نظم بیولوژیک بدن و دریافت زیاد کافئین عالوه بر افزایش 

استرس و اضطراب، یادآوری مطالب در زمان امتحان را نیز مشکل می کند. 
جهت خواب آرام و آماده سازی برای یادگیری بیشتر و یادآوری بهتر می توان 
یک لیوان شیر، یک عدد سیب یا هویج، یک خرما، یک قاشق مرباخوری عسل 

یا مخلوطی از آب سیب و کرفس قبل از خواب میل کرد. 

تعادل غذايی؛ الزمه سالمت کنار نشاط و پويايی
رعایت اصول طالیی تغذیه که توصیه به استفاده از 4گروه اصلی در سبد غذایی 
روزانه می کند، راهی برای جلوگیری از خستگی های مداوم است. یکی از گروه های 
غذایی اصلی نان و غالت به خصوص از نوع سبوس دار، جایگزین غالت یا 

فراورده هایی است که زیاد از مغز گندم فراوری نشده اند. 
دومین گروه، سبزی و میوه ها هستند. سبزی ها از پراهمیت ترین مواد غذایی هستند 
که نه تنها انرژی زیادی ندارند، بلکه حاوی مواد مغذی بسیاری اند، به طوری که 
گاهی سبزی های رنگارنگ از نظر رنگ، طعم، عطر و مزه بین 5 تا 10 هزار مواد 
شیمیایی ثانویه دارند. به همین دلیل گفته می شود این ترکیبات خادم سیستم ایمنی 
بدن هستند. وقتی یکی از گروه های غذایی را به علت عدم میل و رغبت یا برای 
صرفه جویی مالی حذف می کنیم یا گرایش به مصرف بیش از اندازه یک ماده 
غذایی پیدا می کنیم، ریزمغذی هایی که باید به مقدار 50 عدد نیازهای میلیاردها 
سلول را تامین کند، به بدن ما نمی رسد و بدن از ذخایر خود استفاده می کند، درنتیجه 
رفته رفته تغییراتی در وضعیت شیمیایی و فیزیولوژیکی سلول ها و وضعیت آناتومیکی 
بافت های تشکیل دهنده سلول ها ایجاد می شود که آثار آن نه تنها به شکل خستگی 
و افسردگی و بی حوصلگی، بلکه به صورت بیماری های خاص کمبود هر ماده 
غذایی کلیدی می تواند بروز کند. بهتر است مصرف گوشت قرمز کمتر باشد، مگر 
در مواردی که فرد کم خونی داشته باشد. گوشت های سفید ماکیان و آبزیان بهترین 
نوع گوشت هاست که به دلیل سلنیوم موجود در آن می توانیم یک تن و بدن سالم، 

مهیا و آماده برای کارهای بدنی و گسترش فکر و اندیشه داشته باشیم.

ریزشمویسکهایازنظرطبایرانی

افراطدرمصرفقهوهزمینهساز
افزایشاضطرابواسترساست

 دکتر حسین ابراهیمی مقدم/ مشاور و استاد دانشگاه 

میزگرد »سالمت« درباره ریزش موی سکه ای با حضور 
دکترمجتبی امیری متخصص پوست، دکتر حسین ابراهیمی مقدم 
روان شناس، دکتر سیدضیاءالدین مظهری متخصص تغذیه 

ودکتر غالمرضا کردافشاری متخصص طب ایرانی

ردپای محکم استرس 
در ریزش موی سکه ای

»آلوپسی آره آتا« یا »ریزش موی سکه ای« یکی از انواع ریزش مو است که به  دلیل نمود 
واضح، برای فرد بسیار ناراحت کننده است. این اتفاق ناشی از اختالل در عملکرد سیستم 
ایمنی بدن است و استرس در بروز و تشدید آن نقش مهمی دارد. ریزش موی سکه ای 
معموال در جوانان ظاهر می شود اما در سنین کودکی نیز دور از انتظار نیست. با این 

مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان »سالمت« می پردازیم: 
»30 ساله هستم. حدود 2 ماه پیش با خالی شدن دو قسمت کوچک از موهای سر مواجه شدم. تشخیص 
پزشک ریزش موی سکه ای بود و داروهای موضعی تجویز کرد اما هنوز تغییر خاصی دیده نمی شود. 
همچنین از موقع بروز این مشکل به نظرم می رسد موهای سرم سفیدتر شده  است. برای آمادگی در آزمون 
دکترا شب ها تا دیروقت بیدارم و معموال قهوه می نوشم تا تمرکز بهتری داشته  باشم. ممکن است این شرایط 

ربطی به ریزش موها داشته  باشد؟ آیا موها به حالت طبیعی برمی گردد؟ لطفا راهنمایی ام کنید.«

 مریم سادات 
کاظمی
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دانستنی هایی از پوست، زیبایی و کرونا! 

آیامحصوالتزیباییضدمیکروب،کرونارادفعمیکنند؟
از زمان انتشار کووید-19 در 
جهان، اصطالح ضدمیکروب 
یکی  به   )Germ-fighting(
از پرکاربردترین کلمات در 
تولید محصوالت مختلف تبدیل شده است. 
این اصطالح که ابتدا میان محصوالت نظافت 
خانه و ضدعفونی کننده های دست مشاهده شد، 
کم کم جای خودش را در جهان محصوالت 
زیبایی هم باز کرد. خصوصا پس از شکل گیری 
بحث هایی درباره انباشته شدن باکتری های مرگبار 
در براش های آرایشی، موج عظیمی از تولید 
که  افتاد  راه  بهداشتی  و  زیبایی  محصوالت 
همگی ادعا می کردند کامال ضدعفونی کننده و 

ضدمیکروب هستند. 
با این حال واقعیت این است که چنین ادعاهایی 
درباره مقابله با کووید-19 هنوز با قطعیت تایید 
نشده اند. بعضی از تولیدکنندگان این محصوالت 
مدعی هستند براساس یافته های علمی از چنین 
اصطالحاتی روی برچسب محصول شان استفاده 
می کنند و بعضی از آنها نیز این کار را کامال 
ترس  از  و سودجویی  بازاریابی  برای  واضح 

مصرف کنندگان انجام می دهند. 
برای اینکه بتوانیم چشم انداز واضح تری درباره 
واقعیت این ادعاها داشته باشیم، از متخصصان 
درباره  سواالت  مهم ترین  به  خواسته ایم 

محصوالت زیبایی ضدمیکروب پاسخ دهند. 

همه میکروب ها یکسان نیستند و 
همه میکروب ها درمان مشابه ندارند 
دارند،  وجود  محیطی  هر  در  که  میکروب ها 
موجودات ریز و کوچکی هستند که می توانند 
انسان ها را به بیماری مبتال کنند. اگرچه این کلمه 
اختصاصی نیست و به ارگانیسم های مختلفی 
اشاره  ویروس ها  و  باکتری ها  قارچ ها،  مانند 
دارد که همگی باعث ابتال به بیماری می شوند، 
درمان متناسب با هر کدام از این ارگانیسم ها باید 
اختصاصی باشد تا به موفقیت برسد. دو نوع از 
میکروب ها؛ یعنی باکتری ها و ویروس ها، به رغم 
تفاوت های خاص ساختاری مرتب با همدیگر 

اشتباه گرفته می شوند و همین اشتباه به جابجایی 
متقابل درمان های متناسب با هر کدام از آنها 
منتهی می شود. دکتر بروک گلدنر، متخصص 
بیماری های خودایمنی می گوید: »گاهی اوقات 
تشخیص دقیق بین این دو نوع میکروب واقعا 
سخت می شود و کار را به آزمایش های سخت 
و دقیق می کشاند چون باکتری ها و ویروس ها 
می توانند شیوه های انتشار مشابهی داشته باشند 
و حتی باعث بروز عالئم مشابهی شوند.« با 
این حال اگر شاخص ها و مسائل مشابه میان 
این دو نوع میکروب را کنار بگذاریم، درمان هر 
کدام از آنها نیازمند رویکردهای کامال متفاوتی 
است. درواقع انتخاب داروی درست برای مقابله 
با باکتری ها یا ویروس ها اهمیت بسیار زیادی 

دارد، درحالی که عفونت های باکتریایی معموال 
با آنتی بیوتیک ها درمان می شوند اما عفونت های 
ویروسی مانند مورد کووید-19 را نمی توان با 
به  گفته دکتر گلدنر،  این داروها درمان کرد. 
داروهای ضدویروس می توانند قابلیت انتشار 
بعضی ویروس ها را مسدود کنند اما ویروس 

کووید-19 را از بین نمی برند.

تفاوت میان کلمات ضدمیکروبی، 
ضدباکتریایی و... 

محصوالت ضدمیکروب که دیگر بازار را اشباع 
کرده اند )خصوصا از زمان شیوع کووید-19 به 
قابلیت  های  درباره  را  مبهمی  ادعاهای  بعد(، 
آشفتگی  باعث  که  کرده اند  مطرح  خودشان 

از  بسیاری  امروزه  است.  شده  سردرگمی  و 
و  آرایشی  زیبایی،  محصوالت  تولیدکنندگان 
بهداشتی تمایل دارند عباراتی مانند ضدمیکروب 
 )antimicrobial( ضدباکتری ،)antimicrobial(
یا عباراتی مانند kills germs on contact را روی 
بسته بندی محصول درج کنند. این محصوالت که 
کمترین توضیحی درباره ادعاهای بزرگشان ارائه 
نمی دهند، معموال هیچ تاثیری روی کووید-19 
ندارند. دکتر رابرت هلمن، متخصص پزشکی 
ضدمیکروب  »ترکیبات  می گوید:  اورژانس 
میکروب ها ساخته  نابودسازی  برای  مختلفی 
شده اند بنابراین شاید بتوانند برای نابود کردن 
کووید-19 استفاده شوند. با این حال محصوالتی 
که ادعا می کنند خصلت ضدباکتریایی دارند، فقط 

می توانند با باکتری ها مقابله کنند، درحالی که 
کووید-19 نوعی ویروس است.«

محصوالتی که ادعا دارند 99 درصد از میکروب ها 
را پس از تماس نابود می کنند، هرچقدر هم که 
میزان موفقیتشان چشمگیر به نظر برسد، باز 
هم اثربخشی فوری ندارند یا قدرت دفاعی شان 
همه جانبه نیست. دکتر گلدنر هشدار می دهد 
که تماس با این محصوالت باید برای مدت 
قابل توجهی ادامه داشته باشد تا اثربخشی خاصی 
نمایان شود. برای مثال، آبکشی سریع دست ها با 
آب و صابون همچنان ویروس ها و باکتری های 
فعالی را باقی می گذارد، درحالی که شستشوی 
30 ثانیه ای دست ها با همان صابون نهایتا بیشتر 
این ذرات آسیب زا را جداسازی می کند. به  گفته 

وی، همه ما باید برچسب محصوالت زیبایی را 
بررسی کنیم تا مطمئن شویم که آیا اساسا ادعاهای 
هر محصول با خواسته های ما از آن سازگاری 
دارد یا نه چون همه محصوالت در برابر همه 

انواع میکروب ها اثربخش نیستند. 

آیا محصوالت زیبایی می توانند به 
دفع ذرات بیماری زا کمک کنند؟ 

این روزها همه جا صحبت از ضدعفونی کردن 
همه چیز است بنابراین اجتناب ناپذیر است که 
محصوالت زیبایی و بهداشتی هم سریع از منظر 
ویژگی های ضدعفونی کننده شان مورد قضاوت 
قرار بگیرند. درحال حاضر بسیاری از محصوالت 
آرایشی، زیبایی، مراقبت از پوست و دستگاه های 
زیبایی از نظر مقاومت در برابر عوامل بیماری زا ارتقا 
یافته اند و می توانند بیشتر در مقابل میکروب های 
آسیب زا مقاومت کنند. اگرچه بخشی از جزییات 
ماجرا همچنان قابل بحث است، تولیدکنندگان این 
محصوالت همچنان اصرار دارند که ساخته های 
خودشان را با ادعاهای ذکرشده روانه بازار کنند.
اما آیا این ادعاها در برابر کووید-19 هم واقعا 
کار می کنند؟! یکی از ترکیباتی که امروزه مورد 
توجه تولیدکنندگان محصوالت زیبایی و مراقبتی 
بنزالکونیوم« است.  پوست قرار دارد، »کلرید 
تولیدکنندگان می گویند که این ترکیب 99/9 
درصد از میکروب ها را نابود می کند و استفاده 
از آن می تواند از شما در مقابل میکروب هایی که 
بعدا با شما تماس پیدا می کنند نیز محافظت کند. 
دکتر هلمن در این مورد می گوید: »اگر محصوالت 
حاوی کلرید بنزالکونیوم به صورت درست و 
در زمان مناسب استفاده شوند، می توانند در 
نابودسازی میکروب ها موثر باشند«. اما دکتر گلدنر 
تاکید می کند که از نظر CDC، محصوالت حاوی 
کلرید بنزالکونیوم برای مقابله با کروناویروس در 
مقایسه با الکل دارای اثربخشی کمتری هستند 
بنابراین نباید از محصوالت زیبایی و مراقبتی 
پوست انتظار داشته باشید که از شما در برابر 

کووید-19 محافظت کنند. 
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ما تا این مرحله از همه گیری جهان کروناویروس متوجه شده ایم 
که باید شستشوی دست ها را جدی بگیریم، قسمت های خاصی 
را  لباس هایمان  همچنین  و  کنیم  تمیز  به درستی  را  خانه  از 
به درستی بشوییم اما در مورد لباس هایی که نه با دست و نه 
با روش خشک شویی  باید  نیستند و فقط  قابل شستشو  لباس شویی  با ماشین 
تمیز شوند باید چه تصمیمی بگیریم؟! آیا روش خشک شویی این لباس ها را 

در برابر کووید-19 ضدعفونی می کند؟! 
رایج  بدهیم. کلمه  باید کمی درباره شیوه عملکرد خشک شویی توضیح  ابتدا 
»خشک شویی« کلمه ای گمراه کننده است چون در این شیوه هم لباس ها شسته 
می شوند اما نه با آب. درواقع در روش خشک شویی از نوعی حالل شیمیایی 
به نام پرکلرواتیلن استفاده می شود. آن گروه از خشک شویی هایی که از ترکیبات 
شیمیایی استفاده نمی کنند نیز از دی اکسید کربن مایع، حالل های سیلیکونی یا 
شیوه های جایگزین دیگر کمک می گیرند. لباس ها پس از شستشو با یکی از 
این ترکیبات در مرحله بعدی با اتو، بخار یا فشار شدید تماس پیدا می کنند. 
دانشگاه  استاد  و  عفونی  بیماری های  متخصص  پیتر چین هونگ،  دکتر  به گفته 
کالیفرنیا، تماس لباس ها با حرارت باال در همین مراحل است که ویروس ها را 
نابود می کند. دمای زیاد در مراحل تماس لباس ها با اتو یا فشار کامال قابل اطمینان 

است چون ویروس ها از حرارت زیاد متنفرند. 

آیا تحویل لباس ها به خشک شویی بهتر از شستن آنها در خانه است؟! 
براساس یافته های تحقیقاتی فعلی درباره رابطه میان پارچه ها و کووید-19، تا زمانی 
که دمای آب استفاده شده برای شستشوی لباس ها در ماشین های لباس شویی هم به 
اندازه کافی زیاد باشد، هیچ کدام از این شیوه های شستشو نسبت به یکدیگر برتری 
 )CDC( ندارند. طبق گزارش های مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا
ویروس آنفلوانزا در حرارت باالی 75 درجه سانتی گراد نابود می شود. تحقیقات 
انجام شده روی کروناویروس هم می گویند که تماس 20 دقیقه ای این ویروس با 
آب باالی 60 درجه برای نابودی آن کافی است. دکتر ملیسا پِری، پروفسور بهداشت 
حرفه ای و محیطی در دانشگاه جورج واشنگتن می گوید: »شواهد یافت شده چیزی 
درباره اثربخشی بیشتر یا کمتر خشک شویی در نابودسازی کروناویروس نسبت 
به ماشین های لباس شویی نشان نمی دهند. پس خشک شویی فقط برای لباس ها یا 
پارچه هایی ضرورت دارد که با شیوه های عادی شستشو قابل پاک سازی نیستند«. 
به گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا معموال باید لباس ها و 
پارچه ها را متناسب با دستورالعمل های شرکت سازنده شست اما در شرایط فعلی 
توصیه می شود از باالترین دمای آب برای شستن آنها استفاده کنید )البته تا جایی که 

به لباس ها آسیب نرساند( و خشک کردن کاملشان را هم جدی بگیرید. 
دکتر کلی رینولدز، پروفسور میکروبیولوژی و عضو دانشگاه آریزونا با اشاره به مناسب 
بودن حرارت باالی آب برای نابودی میکروب ها و ویروس ها می گوید: »یک چرخه 
شستشوی عادی و طبیعی با استفاده از شوینده هایی که خاصیت پاک کنندگی عمیق 
دارند، برای شستشو و پاک سازی لباس ها و اشیای مختلف در خانه ها کافی است و 
ویروس های تنفسی مانند آنفلوانزا و کووید-19 را هم نابود می کند.« اما اگر کسی در 
خانه شما بیمار باشد، باید اقدامات احتیاطی تکمیلی را هم در زمینه شستشوی لباس ها 
جدی بگیرید؛  یعنی باید پیش از دست زدن به لباس ها یا پارچه های آلوده حتما دستکش 
بپوشید، آنها را به هیچ وجه تکان ندهید چون قطعا نمی خواهید ویروس در هوا پخش 

شود! و بعد از پایان کار نیز حتما دست هایتان را بشویید. 
به گفته دکتر دایانا سبالوس، استادیار بهداشت 

محیطی در دانشگاه بوستون، هنگام شستشو 
و پاک سازی لباس ها در خانه می توانید 

از مقدار کمی هم سفیدکننده در فرایند 
شستشوی آنها کمک بگیرید؛ البته اگر 
مطمئن هستید که لباس یا پارچه مورد 
نظرتان در تماس با ترکیبات سفیدکننده 

دچار مشکل نمی شود. 

کووید-19  بحران  شرایط  در  آیا 
روش  با  بیشتر  را  لباس ها  باید 

خشک شویی پاک سازی کرد؟ 
دکتر چین هونگ می گوید که پاسخ به این 

سوال به شرایط مختلفی بستگی دارد. قطعا اگر 
لباس مورد نظر به یکی از اعضای خانواده تعلق داشته 

باشد که مبتال بودنش به کووید-19 اخیرا مشخص شده، به 
نظر من اولویت دارد که این لباس را هرچه زودتر با روش خشک شویی پاک سازی 
کرد. در مواردی مانند بازگشت از تعطیالت یا سفر هم به نظرم بهتر است که روش 
خشک شویی را انتخاب کنید. کسانی هم که در محیط های پرخطر کار می کنند، 
مانند مراکز مراقبت های بهداشتی، باید مرتب لباس های خودشان را با بهترین کیفیت 
ممکن پاک سازی کنند. با این حال اگر بیمار نیستید و در معرض تماس با ویروس 
قرار نداشته اید، ضرورتی ندارد که سراغ خشک شویی بروید. دکتر پِری هم در پاسخ 
به این سوال می گوید: »استفاده از روش خشک شویی برای حفظ پاکیزگی لباس ها 
در صورت ضرورت کامال مناسب است اما در وضعیت عادی نیازی نیست که تعداد 

دفعات استفاده از خشک شویی برای پاک سازی لباس ها را بیشتر کنید.« 

چقدر باید نگران باقی ماندن کروناویروس روی لباس ها باشیم؟ 
در وضعیت فعلی الزم نیست بیش از حد نگران این موضوع باشید. راه اصلی انتشار 
کووید-19 تماس نزدیک فردبه فرد و همچنین از طریق هواست، درحالی که احتمال 
انتقال از طریق سطوح مختلف نیز امکان پذیر است، چنین چیزی کمتر اتفاق می افتد. 
افزون تر اینکه سطوح نرم مانند پارچه ها در مقایسه با سطوح سخت، کمتر پذیرای این 
ویروس هستند. دکتر چین هونگ می گوید: »به طور کلی خطر زنده ماندن ویروس 

برای مدت  طوالنی روی لباس ها یا رختخواب بسیار کم است، مگر اینکه یک فرد 
مبتال به با مقدار زیادی از ترشحات تنفسی روی لباس ها یا رختخواب ها سرفه 
کرده باشد. کروناویروس به احتمال زیاد بین 1تا 2 روز روی پارچه ها و بین 5 
تا 7 روز روی سطوح سرد مانند دستگیره درها و شیرهای آب زنده می ماند. پس 
این ویروس به سطوح نرم و پرمنفذ مانند لباس ها عالقه زیادی ندارد.« به گفته 
این متخصص، احتمال اینکه شما به دلیل مراجعه بدون ماسک به مراکز خشک شویی 

نهایتا به کووید-19 مبتال شوید، بسیار بیشتر از احتمال مبتال شدن به این ویروس 
از طریق تماس با لباس هاست! پس 3اصل مهم را هرگز فراموش نکنید؛ ماسک بزنید، 

دست ها را مرتب بشویید و فاصله فیزیکی را رعایت کنید. 
HuffPost :منبع

قرار دادن ماسک زیر بینی، یکی از رفتارهای نادرست و اشتباهی است که همچنان میان 
بخشی از مردم جهان مشاهده می شود، درحالی که چنین کاری استفاده از ماسک را 
بی فایده می  کند. طبق گزارش های سازمان های بین المللی، استفاده از ماسک در تمامی 
مکان های عمومی ضرورت دارد اما به تازگی مشاهده شده بعضی  افراد نه تنها ماسک 
را زیر بینی قرار می دهند، بلکه تصاویری از این رفتار اشتباهشان را نیز در رسانه های 

اجتماعی منتشر می کنند. 
دکتر بهارات پانکانیا، مدرس دانشگاه اِکستر و متخصص بیماری های عفونی و کنترل 
بیماری های انتقال پذیر درباره این رفتار نادرست می گوید: »قرار دادن ماسک در ناحیه 
زیر بینی به هیچ وجه کار درستی نیست. توجه کنید که انسان ها عمل دم و بازدم را 
به صورت طبیعی از طریق بینی انجام می دهند بنابراین بیشتر ذرات ویروسی )حتی در 
مواقعی که صحبت نمی کنیم( از گذرگاه های بینی خارج می شوند و نه از گذرگاه های 
دهان.« افرادی که به این شکل نادرست از ماسک استفاده می کنند، همچنان تصورشان 
بر این است که روند محافظت از خود و دیگران را به درستی انجام داده اند، درحالی که 
نمی دانند با چنین تصوری دیگران را در معرض خطر مضاعف قرار می دهند؛  یعنی با همین 
شرایط ناایمن به دیگران نزدیک می شوند، درحالی که فاصله فیزیکی را رعایت نکرده اند 

و به همین راحتی اطرافیان خودشان را در معرض خطر ابتال به ویروس قرار می دهند. 
دکتر پانکانیا می گوید: »این افراد پیش خودشان تصور می کنند که من ماسک زده ام بنابراین 
می توانم کمی بیشتر از حد توصیه شده به دیگران نزدیک شوم اما حقیقت این است که 
استفاده نادرست از ماسک یعنی شما صرفا به استفاده از ماسک تظاهر می کنید، درحالی 
که اساسا انگار ماسکی روی صورت ندارید.« این متخصص رواج چنین اشتباهی را به 
دورانی تشبیه می کند که مردم تمایل زیادی به بستن کمربند نداشتند ولی مثال به خاطر 
فرزند کوچکشان با احتیاط رانندگی می کردند. از زمانی که بستن کمربند اجباری شد، 
بعضی از همان افراد محتاط دیگر به خطرات رانندگی توجهی نشان ندادند چون فکر 
می کردند که کمربند همه چیز را حل خواهد کرد. به گفته دکتر پانکانیا، هدف اصلی از 
پوشیدن ماسک این است که نگذاریم ریزقطرات از دهان و بینی به فضای بیرون از ماسک 
منتقل شوند و استثنا قائل شدن برای یکی از این دو مجرای اساسی نهایتا با بی اثر کردن 

این هدف مهم تفاوتی ندارد. 

نحوه استفاده درست از ماسک 
استفاده درست از ماسک زمانی معنا پیدا می کند که ماسک 
کامال روی بینی و دهان شما را بپوشاند. به عالوه، دو 
طرف ماسک نباید باز بماند، بلکه باید کامال روی 
گونه ها را بپوشاند. قسمت پایینی ماسک باید روی 
چانه را کامال بگیرد، درحالی که قسمت باالیی 
ماسک هم از یک سو باید روی پُل بینی جا 
بگیرد و از دیگر سو باید تا زیر چشم ها را 
پوشش بدهد. نکته مهمی که باید جدی بگیرید، 
این است که پس از پوشیدن ماسک هم باید 
در روابط اجتماعی خودتان فاصله 2 متری را 
دولتی  مقامات  به  پانکانیا  دکتر  کنید.  رعایت 
کشورهای مختلف توصیه می کند که نحوه استفاده 
درست از ماسک را به مردم آموزش بدهند و دالیل 

جدی گرفتن این کار را برای آنها بازگو کنند. 
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طرح کاپ )کاهش پسماند( مدتی است در تهران 
آغاز شده. جالب است بدانیم یکی از مشکالت مهم 
در مدیریت پسماند، حجم پسماند است که هزینه ها 
و مشکالت ناشی از انتقال زباله را افزایش می دهد.
پسماند  حجم  روش هایی  اعمال  با  بتوانیم  اگر 
نظام  شدن  بهتر  راه  در  مهمی  قدم  کنیم،  کم  را 
پسماند شهری برداریم. ژاپن به عنوان یک کشور 
محدودیت  با  و  دریاست  محاصره  در  پیشرفته، 
پسماند  دفن  دلیل  همین  به  است.  مواجه  زمین 
برمي گزیند.  راه و روش دفع  به عنوان آخرین  را 
فرهنگ مدیریت پسماند در کشور چشم بادامي ها 
یک فرهنگ نهادینه شده است. اگر این فرهنگ در 
میان شهروندان ما نیز به یک فرهنگ غالب تبدیل 
شود مي توان در بسیاري از بخش ها صرفه جویي هاي 
قابل تأملي داشت. راهکارهای زیادی برای کاهش 
حجم زباله های خانگی پیشنهاد می شود که بدون 
همکاری شهروندان هیچ کدام عملی نخواهند شد. 
برای مدیریت زباله، باید نگاه مصرف محور خود 
را کنار بگذاریم و فکر کنیم می توان از چیزهای 
دورریختنی هم استفاده کرد. این نگاه کمک می کند 

تا مصرفمان را کمتر کنیم.
در اینجا چند راهکار براي کاهش حجم زباله هاي 
خشک  و  تر  زباله هاي  تفکیک  به  کمک  و   تر 

مي کنیم: پیشنهاد 
 براي کاهش حجم زباله هاي  تر و کمک به تفکیک 
زباله هاي تر و خشک از چند سطل زباله با رنگ هاي 
مختلف در کنار هم استفاده کنید. پیشنهاد ما این 
است که از یک سطل زباله سبز براي پسماندهاي 
خشک و یک سطل زباله قرمز براي زباله هاي تر 
غذایی  مواد  شامل  تر  پسماندهای  کنید.  استفاده 
دورریختنی و پسماندهای خشک شامل چیزهایی 

هستند مانند بطری های پالستیکی و شیشه ای، انواع 
ظرف های پالستیکی، کاغذ، فلزات یا مصنوعات 
دیگری هستند که با ورود به چرخه بازیافت می توان 

دوباره از آنها استفاده کرد.
در صورتي که در خانه باغچه دارید یک سطل هم 
براي سبزي ها و پوست میوه ها بگذارید و از آن براي 
تهیه کمپوست استفاده کنید. براي حفظ بهداشت، 
پیشگیري از آلودگي و مبارزه با حشرات زباله هاي 

تر را در سطل دردار قرار دهید.
 مقواها و بسته بندي ها را دور نریزید و در صورت 
امکان از آنها استفاده کنید. مي توانید جعبه کفش را با 
کاغذ کادو و یا کاغذ رنگي بپوشانید و براي نگهداري 
سي دي و لوازم شخصي بچه ها از آن استفاده کنید.

 قوطي هاي شیشه اي و پالستیکي را پس از مصرف 
شسته و خشک کنید و براي نگهداري مواد غذایي 
از آنها استفاده کنید. شیشه مربا، عسل و سس مایونز 
براي نگهداري سبزي هاي خشک مناسب است و 
بیشتري  زمان  مدت  سبزي  عطر  مي شود  موجب 
حفظ شود. برای آنکه ظاهر این شیشه ها زیبا شوند، 
می توانید با رنگ های مخصوص شیشه روی آنها 

نقش های زیبا بکشید.
 هنگام خرید به برچسب قابل بازیافت دقت کنید 
و محصوالتي را خریداري کنید که زباله کمتري 
تولید مي کنند. برخي تولیدکننده ها محصوالتي مانند 
عسل و سس مایونز و شکالت صبحانه را در ظرفي 
شبیه لیوان بسته بندي مي کنند. پس از استفاده از این 

محصوالت نه تنها زباله تولید نمي شود بلکه یک 
دست لیوان هم به لوازم آشپزخانه اضافه مي شود که 

قابل استفاده است و دور ریخته نمي شود.
سرویس  دستشویي  و  ظرفشویي  سینک  کنار   
بهداشتي جاي مایعي پمپي نصب کنید. با این کار 
مي توانید مایع دستشویي و مایع ظرف شویي را در 
بسته بندي بزرگ خریداري کنید و به تدریج در این 
ظروف بریزید و عالوه بر استفاده راحت تر جاي 
چندقوطي  پالستیکي را در سطل زباله تان خالي کنید .

بچه ها  براي  شیر  قوطي  و  ماست  ظرف  با   
درست  قلک  و  لیواني  جامدادي  و  اسباب بازي 
سلیقه  به  را  آن  روي  اکریلیک  رنگ  با  و  کنید 

خودتان تزیین کنید.
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یادداشت سبز

مديريت پسماند را بايد از داخل خانه ها آغاز کرد 

چند راه ساده برای کم کردن از حجم پسماند خانگی

 سیدنادر 
صادقی راد
رفتارشناس 

حیوانات

از حدود 12هزار سال پیش، شیوه معاش 
انسان ها عوض شد و انسان ها به تدریج در 

محل های سکونت خود مستقر شدند. در 
این زمان افراد شروع به رام کردن حیوانات 
کردند. اولین بز و میش و بعدها خوک و گاو 

و شتر هم به این مجموعه اضافه شدند

برای مدیریت 
زباله، باید نگاه 

مصرف محور 
خود را کنار 

بگذاریم و فکر 
کنیم می توان 

از چیزهای 
دورریختنی 

هم استفاده 
کرد. این نگاه 

کمک می کند تا 
مصرفمان را 

کمتر کنیم

اکنون دیگر تردیدی نیست که ویروس کرونا ویروس مشترک خفاش 
و انسان است که برای هزاران سال در بین جمعیت خفاش ها وجود 
داشته، اما اکنون به انسان منتقل شده و با همه گیری جهانی نظام 

بهداشت جهانی را در خطر قرار داده.
اما چرا ویروس هایی که هزاران سال در بین حیات وحش مشکلی 
برای بشر ایجاد نکرده بودند، حاال به انسان منتقل می شوند؟ تقریبا 
همه کارشناسان محیط زیست عقیده دارند، تخریب زیست گاه های 
حیات وحش و نزدیک شدن انسان به مأواهای بکری که تا به حال  
از دسترس دور بوده اند، باعث انتقال ویروس ها به انسان می شود. 
این وضعیت 2 سال قبل هم در کشورهای غرب افریقا با شیوع ابوال 
منجر به فاجعه ای بهداشتی شده بود، اما این بار به نظر می رسد، شیوع 

ویروس بسیار گسترده تر و جدی تر از دفعات قبل است.
در  که  دادند  هشدار  متحد  ملل  سازمان  کارشناسان  از  گروهی 
صورت عدم تغییر رویکرد بشر در برابر طبیعت، شیوع بیماری های 
انسان های  یابد و جان  مانند »کووید ۱۹« گسترش می  همه گیر 

بیشتری را خواهد گرفت.
هیات کارشناسی سازمان ملل متحد که درباره تنوع زیستی تحقیق 
می کند هشدار داده که ۸۵۰ هزار نوع ویروس در میان حیوانات شایع 
است و ممکن است مانند ویروس جدید کرونا به انسان منتقل شود.
کارشناسان سازمان ملل در گزارش خود بیماری های همه گیر را 
»خطری حیاتی« برای بشر توصیف کرده اند. به گفته آنها تخریب 

محیط زیست و مصرف بی رویه بشر احتمال انتقال ویروس ها از 
حیوانات به انسان را افزایش داده است.

پیتر داسزاک، رئیس هیات کارشناسی سازمان ملل درباره این گزارش 
گفت: »همان دسته از فعالیت های بشر که به تغییرات آب و هوایی 
و کاهش تنوع زیستی منجر شده است با تاثیرگذاری بر کشاورزی 

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

شیوع همه این بیماری های همه گیر فعالیت های بشری بوده است.
کارشناسان تاکید کرده اند که ۷۰ درصد بیماری های نوظهور مانند 
ابوال، ایدز و زیکا در اصل بیماری هایی حیوانی هستند و پیش از 

انتقال به انسان در میان حیوانات شیوع یافته بودند.
بنا به گزارش هیات کارشناسی سازمان ملل متحد ساالنه پنج بیماری 

جدید در میان انسان ها شیوع پیدا می کند که هر کدام از آنها به طور 
بالقوه می تواند به یک بیماری همه گیر تبدیل شود.

هیات کارشناسان سازمان ملل از بهره برداری بی رویه از محیط زیست از 
طریق تخریب جنگل ها، گسترش کشاورزی، تجارت حیات وحش و 
مصرف زیاد به عنوان عاملی یاد کرده است که خطر انتقال بیماری های 

رایج در میان حیوانات به انسان را افزایش می دهد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، اخیرا گفت: » تخریب محیط زیست 
به ترتیبی است که انگار انسان در حال جنگ با سیاره زمین است.« 
او گفته تنها کشورهایی اجازه صحبت در این نشست را دارند که با 
برنامه ای برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به این اجالس بیایند.

رسیدن به اهداف توافق پاریس، توافقی جهانی برای کاهش تغییرات آب 
و هوایی و گرم شدن زمین به وسیله کاهش انتشار گاز دی اکسیدکربن 
که آمریکا در سال گذشته از آن خارج شد]م[، تنها با بهبود وضعیت 
آلودگی هوا می تواند تا سال 2۰۵۰ ساالنه جان حدود یک میلیون 
نفر را از مرگ نجات دهد. مخالفان اقدام علیه زمین گرمایی اغلب 
عقیده دارند این اقدامات به اندازه هزینه ای که قرار است برای آنها 
صرف شود، توجیه اقتصادی ندارند، اما براورد کارشناسان نشان 
می دهد ارزش سالمت اقدام علیه تغییرات اقلیمی و زمین گرمایی 
دوبرابر هزینه بهبود سالمت در سطح جهانی در وضعیت فعلی است 
و هزینه-فایده این اقدام در کشورهایی مانند چین و هند که باالترین 

میزان آلودگی در آنها گزارش شده، از این هم بیشتر است.

هشدار سبز

کارشناسان سازمان ملل: شیوع بیماری های همه گیر پی در پی و مرگبارتر می شود

قاب سبز

جهان با معضل پسماند وسایل پیشگیری از ویروس کرونا مواجه شده 
است. گاردین نوشت: »یک پژوهشکده فناوری در سوئد موفق شده 

دستکش یکبارمصرفی تولید کند که قابلیت بازیافت سریع خانگی 
را دارد و به معضل بزرگ حجم عظیم دستکش های دور ریخته شده 

پایان خواهد داد. دستکش جدید که از نوعی پلیمر به دست آمده، در 
آب حل می شود و از ویژگی های آن سهولت ضدعفونی شدن برای 

استفاده مجدد است.« در حال حاضر ۴۰ درصد از زباله های پیشگیری 
شخصی از ابتال به ویروس کرونا را دستکش ها تشکیل می دهند.

کووید-19 باعث شده زمین نفس عمیق بکشد. بررسی ها و داده های 
ناسا نشان می دهد آلودگی هوا در سراسر جهان طی امسال به دلیل 
شیوع بیماری کووید-19 کاهش یافته و به نظر می رسد سیاره ما 

باالخره فرصتی برای کشیدن یک نفس عمیق یافته است. ایسنا

امسال ۲۵ هزار هکتار از مراتع و جنگل ها در آتش سوخت. عیسی 
کالنتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: »حریق در ۲۵ هزار 
هکتار از مراتع و جنگل ها طی سال جاری رخ داده ولی خیلی نباید 

نگران این مساله باشیم، بلکه این نگرانی را باید برای مسائل دیگر مثل 
آلودگی هوا، از بین بردن منابع تجدیدپذیر به طور کل، توسعه های 

غلط و استفاده های بی رویه از منابع طبیعی داشته باشیم چون این 
موارد صدها برابر آتش سوزی ها به طبیعت لطمه می زند. ایرنا

با انتشار این پوستر به حفاظت از پرندگان مهاجر کمک کنید. 
#نخریدن گوشت پرندگان مهاجر

آخرین زرافه سفید شناخته شده در جهان مجهز به ردیاب ماهواره ای 
شد، بلکه محیط بانان بتوانند جلوی شکارچیان غیرمجاز را بگیرند. 

شکارچیان غیرقانونی در بهار سال جاری یک زرافه سفید ماده و کره 
همرنگ 7ماهه  اش را کشتند. پوست این زرافه در نتیجه لیوسیسم، یک 

اختالل ژنتیکی نادر سفید شده است.

دولت بریتانیا اعالم کرده از 1۰سال دیگر تولید و فروش 
خودروهایی ممنوع می شود که با سوخت فسیلی؛ یعنی بنزین یا 

گازوئیل کار می کنند. این بخشی از تالش های دولت بریتانیاست برای 
آنچه »انقالب صنعتی سبز« نامیده شده.

تاریخ سبز

انسان و  از همزیستی  نشانه هایی 
سال  2۰هزار  حدود  از  جانوران 
پیش وجود دارد اما در خصوص 
اهلی شدن و رام شدن حیوانات 
برخی  در  معتقدند  کارشناسان 
ژنتیکی  خصوصیات  حیوانات 
وجود دارد که می توانند با انسان 
سازگاری بیشتری داشته باشند و 

اهلی می شوند، مثل گاو و گوسفند و سگ.
رام شدن اما حکایت دیگری دارد، مثال یک ببر یا 

شیر رام می شود اما اهلی نمی شود.
سرگذشت ارتباط بین انسان و حیوانات به دورانی 
ارتباط  این  شده  باعث  که  برمی گردد  قدیم  بسیار 
گونه های جانوری یا حتی گیاهی حفظ شود اما از 
طرف دیگر باعث از بین رفتن گونه های بسیار جانوری 

یا گیاهی شد.
از حدود  انسان خو گرفتند  با  که  اولین حیواناتی 
به  مرور  به  که  بودند  پیش، گرگ ها  3۰هزار سال 
انسان های شکارگر نزدیک شدند و از پسماند غذا 
یا باقی مانده شکار تغذیه می کردند. این حیوانات با 
انسان های شکارچی که غذای خود را از شکار به دست 

می آورند، نزدیک بودند اما اولین نشانه های اهلی شدن 
این حیوانات به حدود ۱۵هزار سال قبل برمی گردد. 
همچنین انسان از سگ باهوش و باوفا استفاده هایی 
برای نگهبانی و شکار می کرد و احتماال در برخی 
مناطق از گوشت سگ به عنوان غذا استفاده می کردند.
انسان های شکارچی با سگ ها انس زیادی داشتند تا 
جایی که در برخی مواقع این سگ ها را که به دلیل شکار 
یا حمله حیوانات از بین می رفتند را دفن می کردند.

از 2 نوع سگ در آن زمان استفاده می شده؛ یکی سگ های 
تنومند برای نگهبانی و دیگر سگ های شکاری مانند 

تازی ایرانی با دست و پاهای بلند و جثه باریک.
که  غارها  مانند  مناطق  بسیاری  در  ما  کشور  در 
کنده کاری هایی به جا مانده، تصویر حیواناتی مانند 
چند نوع اسب یا حتی کرگدن هم وجود دارد اما 
بی تردید هنوز بسیاری از این غارها ناشناخته مانده.
از حدود ۱2هزار سال پیش شیوه معاش انسان ها عوض 
شد و انسان ها به تدریج در محل های سکونت خود 
مستقر شدند. سگ و گربه و بز و گوسفند و خوک 
از حدود ۱۰هزار سال و گاو ۷هزار سال قبل اهلی 
شدند. گویا 2 نوع شتر یکی دوکوهانه از آسیای میانه و 
دیگری شتر تک کوهان. فیل ها یا انواع عقاب ها که برای 

شکار استفاده می شدند، رام شدند ولی اهلی نشدند.
 بعد از آغاز دوره نوسنگی )انقالب نوسنگی نامی که 
بر اتخاذ »یک جانشینی« و »اهلی کردن« )کشاورزی و 
دامداری( از سوی جوامعی که پیش از آن شکارچی 
گردآورنده بودند گذارده می شود.( و وقوع یخبندان، 
تعداد حیوانات کم و کمتر شد و انسان برای تغذیه به 
منابع گیاهی روآورد. کنده کاری های روی دیواره غارها 
نشان می دهند، انسان ها در این مرحله برای اهلی کردن 
حیواناتی با جثه متوسط را انتخاب می کردند تا بتوانند 
حیوان را کنترل کنند. به همین دلیل بز و میش جزو 
گونه های اولی بودند که انسان به اهلی کردن آنها روآورد.
را  حیواناتی  انسان ها  متوسط،  جثه  معیار  جز  به 
داشته  سازگاری  خوی  انسان  با  که  کردند  اهلی 

باشند. به مرور،  باشند و به عالوه پر زاد و ولد 
انسان ها عالوه بر گوشت از اجزای دیگر حیوانات 
اهلی شده مانند پشم و فضوالت هم استفاده کردند. 
پشم بدن انسان را گرم کرد و فضوالت حیوانات 

را هم برای گرم شدن آتش می زدند.
معموال اهلی شدن باعث تغییراتی در این حیوانات هم 
شد. به تدریج جثه حیوانات اهلی کوچک تر شده و در 
ظاهر آنها هم تغییراتی دیده شد، مثال شاخ حیوانات 

اهلی از نوع وحشی آنها کوچک تر شد. 
انسان ها در آن زمان بیشتر به نگهداری از حیوانات ماده 
مایل بودند تا بتوانند از بچه های آنها هم استفاده کنند. 
بعد از اهلی کردن جانوران انسان ها به کاشت دانه هایی 
مانند گندم و جو و عدس و نخود رومی آورند. در 
بسیاری از مناطق ایران این آثار کشف شده که باید 

شناسایی و حفظ و معرفی شوند.

داستان همزیستی انسان و جانوران

از کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار  گروهی 
دادند که در صورت عدم تغییر رویکرد بشر در 

مانند  همه گیر  بیماری های  شیوع  طبیعت،  برابر 
»کووید 1۹« گسترش می یابد و جان انسان های 

را خواهد گرفت  بیشتری 
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درک گریفیت، استاد پزشکی، بهداشت و جامعه شناسی 
و مدیر مرکز تحقیقات در مورد سالمت مردان در مرکز 
پزشکی دانشگاه وندربیلت، در نشویل  است. او در 
واکنشی سریع به انتخابات در ایاالت متحده، دلیل 
این تفکر خود را توضیح می دهد: »سیاست گذاران و 
متخصصان بهداشت باید کامال بپذیرند و تشخیص 
دهند که اقتصاد و کتاب های جیبی یا کیف پول افراد 
به اندازه یک بیماری همه گیر با سالمت ارتباط دارند.« 
تقریبا 30 سال پیش، جیمز کارویل در کل ستاد انتخاباتی 
بیل کلینتون، اصطالح »این اقتصاد، احمقانه است« را 
چسباند. نظرسنجی ها از انتخابات ریاست جمهوری در 
سال 2020،  به شدت نشان می دهد که مانترا کارویل 
امروز برای بسیاری از آمریکایی ها به همان اندازه صادق 
است. در روزهای پس از انتخابات، ایاالت متحده با بیش 
از100 هزار مورد جدید کووید-19، باالترین حد خود 
را ثبت کرد، با بیش از 230 هزار مورد مرگ. کووید-19 
به سالمت و رفاه مردم صدمه وارد کرده است و هنوز 
نیز ادامه دارد. با این وجود، طبق نظرسنجی خروجی 
از سوابق و احزاب، اقتصاد مهم ترین مساله مردم برای 
رأی دادن به عنوان رئیس جمهور بود. بر اساس نابرابری 

نژادی، همه گیری ویروس کرونا سومین مورد بود.

مالقات با مردم »جایی که آنها هستند«
من به عنوان متخصص و روان شناس بهداشت عمومی که 
برای کمک به افراد، به ویژه مردان، روش هایی را طراحی 
و تکمیل می کنم تا رفتارهای سالم تری داشته باشند، 
مدت هاست مجذوب راهی هستم تا بین )اولویت بندی 
بهداشت از نظر متخصصان سالمت( و )بهداشتی که 
مردم به طور روزانه با آن سروکار دارند( ارتباطی 
ایجاد کنم. بیش از یک دهه پیش، دکتر کلوئه 
برد و دکتر پاتریشیا ریکر کتابی در مورد 
تئوری انتخاب محدود خود منتشر کردند.
در این نوشته، آنها توضیح می دهند که در 
حالی که سالمت یک اولویت و هدف 
باالتری  اولویت  جهانی است، سالمت 
تامین  یا  کافی  درآمد  کسب  به  نسبت 
خواسته ها توسط پدر و مادر، کارگر یا 

شریک زندگی ندارد.
تحقیقات در مورد سالمت مردان، به ویژه مردانی 
که پدر هستند، نتایج اولویت بندی مشابهی را 
داشت. اگرچه برای برخی این امر بدیهی به نظر 

می رسد، برای خدمات دهندگان پزشکی، متخصصان 
بهداشت عمومی یا سیاست گذاران تفکر درباره بهداشت 
دین شیوه غیرمعمول است. به رغم افزایش تحقیقاتی 
که سعی در پذیرش تعریفی از سالمت، گسترده تر از 
وجود یا نبود بیماری دارد، سیاست گذاران و متخصصان 
بهداشت باید کامال بپذیرند و  تشخیص دهند که اقتصاد 
و کتاب های جیبی یا کیف پول افراد به اندازه یک بیماری 

همه گیر با سالمت ارتباط دارند. 
اگرچه درست است که اختالفاتی در میزان شدت 
احساس مردم نسبت به این موضوع در خطوط حزب 
وجود دارد، بیش از یک پنجم دموکرات ها و سه چهارم 
جمهوری خواهان اظهار داشتند بازسازی اقتصاد اکنون 
مهم تر از  ویروس کروناست.  شخصا پذیرفتن این 
مساله دشوار است اما با توجه به اینکه این همه گیری 
بر دوستان، همکاران و عزیزان تاثیر گذاشته است، 
دیدار با مردم در جایی که هستند بسیار مهم است 
و اولویت های اقتصادی همیشه اصل بوده است و بر 
دیدگاه مردم نسبت به خود و نحوه قضاوت آنها توسط 

خانواده، دوستان و دیگران تاثیر می گذارد.
بله، ما برای افرادی که بیمار می شوند و می میرند 
ابراز ناراحتی و افسوس می کنیم اما کسانی را که به 
مسوولیت های خود توجه نمی کنند، به ویژه نقش ها و 
مسوولیت هایی که اساسی هستند و ریشه در توانایی آنها 
در کمک به تامین هزینه های فرزندان و خانواده هایشان 
دارد را نفرین می کنیم. ما به عنوان متخصصان بهداشت 
عمومی باید درک کنیم رأی و موضع ما در رابطه 
با سالمت ممکن است خالف  نظر برخی ها باشد 
اما با چگونگی تمایل به ارزش گذاری برای دیگران 
بسیار مطابقت دارد. صرف نظر از جنسیت، ما برای 
بزرگساالنی که خواب، سالمت و امنیت خود را فدای 
کودکان و عزیزان خود می کنند احترام قائل هستیم. 
حتی ممکن است برخی بگویند که عضویت در یک 
خانواده یا اجتماع به معنای همین است. سوال این 
نیست که شما موافق هستید یا نه. سوال این است 
که آیا درک می کنید که این جایی است که هموطنان 

آمریکایی ما هستند؟
 اگر می خواهیم به عنوان یک کشور به جلو حرکت 
کنیم، باید درک کنیم که واقعیت های اقتصادی در همه گیر 
شدن از بین نمی روند یا کاهش نمی یابند. در صورت 

وجود، عوامل استرس زای اقتصادی افزایش می یابد.
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دکتر آنجال ام. بل، پزشک داخلی و پزشکی ورزشی 
در شیکاگو است. در این بخش، او دیدگاه خود را 
در مورد انتخابات آینده 2020 در ایاالت متحده به 

اشتراک می گذارد. 
دکتر بل از جامعه می خواهد فضایی  برای انسانیت  
میان سود خود در نظر بگیرند و از رأی دهندگان 
از  کنند که کدام یک  بررسی  به دقت  می خواهد 
آنها  نگرانی های  رفع  برای  گزینه  بهترین  نامزدها 
در مورد مراقبت های بهداشتی است. گفته می شود 
هر انتخاباتی مهم ترین انتخابات است اما احساس 
می شود این بار متفاوت است. همه گیری کووید-19 
در ایاالت متحده کانون توجه قرار گرفته، نه تنها به 
دلیل نژادپرستی، بلکه شکنندگی سیستم مراقبت های 
بهداشتی و نابرابری های آشکار آن به مرحله اصلی 

رسیده است.
در 4 سال گذشته حد تبعیض مشخص شد. گاهی 
از اینکه چگونه می توانیم خود را »ایاالت متحده« 
بنامیم شگفت زده می شوم، وقتی سخنان و اقدامات 
تفرقه انگیز از فوتبال گرفته تا بهداشت عمومی در 

همه رخنه کرده است.
امیدوارم که پوشش نقره ای این بیماری همه گیر، 
وحدت واقعی پیرامون این ایده باشد که مراقبت های 

بهداشتی با کیفیت باال حق همگان است.
 

از یک سیستم عمومی تا یک مکان خصوصی
من طی 10 سال فعالیت خود به عنوان پزشک سرپایی، 
پزشکی داخلی و پزشکی ورزشی انواع مختلف بیماران 
را دیده ام. این غنی ترین قسمت کار من بوده است.

ایجاد روابط با افرادی که روستایی، شهری، جوان، 
سالمند، طبقه متوسط، باال یا فقیر هستند، افرادی که 
مهاجرت کرده اند و تقریبا از هر قومیتی هستند یک 
امتیاز محسوب می شود. من در یک سیستم بهداشت 
عمومی بزرگ و همچنین یک مکان خصوصی کار کرده 
و چالش های هر دو را تجربه کرده ام. مزیت کار در 
یک سیستم مراقبت های بهداشتی عمومی این بود که 
حبابی محافظت شده با دسترسی به متخصصان، سوابق 
الکترونیکی بهداشتی مشترک، دسترسی به داروهای 
ارزانقیمت و توانایی درمان بیماران بدون بیمه بود. 
برخی از نکات منفی، طوالنی بودن زمان انتظار برای 
ویزیت و آزمایش بود و اگرچه داروها مقرون به صرفه 
بودند، ما در داروهایی که می توانستیم تجویز کنیم 

محدود بودیم. به نظر می رسید بوروکراسی از ابتکار 
سرباز می زند و باعث ناامیدکننده ترین قسمت های 

مربوط به مراقبت های بهداشت عمومی می شود.
قانون مراقبت ارزانقیمت در زمانی که من در یک 
سیستم بهداشت عمومی کار می کردم تصویب شد و 
برخی از این موارد را برطرف کرد. من توانستم بدون 
انتظار طوالنی مدت یک ساله که به امری عادی تبدیل 
شده بود، آزمایش های غربالگری مانند کولونوسکوپی 

را برای افراد انجام دهم.
این پوشش گسترده به بیماران این امکان را می دهد تا 
تصویربرداری های الزم مانند ام آر آی و تحت پوشش 
قرار گرفتن برای جراحی را انجام دهند که بر کیفیت 

زندگی آنها بسیار تاثیرگذار است.
بیماران جوان و جدید زیادی را دیدم و توانستم 
داروهای پیشگیرانه را به آنها معرفی کنم که باعث 
نجات جان افراد و کاهش هزینه های مراقبت های 

بهداشتی در آینده می شود.
را  بیماری  اولیه  روند  موارد  دربسیاری  همچنین 
یک  در  بود.  تغییرخوشایندی  که  دادم  تشخیص 
سیستم مراقبت های بهداشتی عمومی، اغلب بیماران 
را هنگامی می بینیم که بیماری شان پیشرفت کرده و 
هم از نظر سالمت و هم از نظر هزینه برای بیمار 

ضرر بیشتری دارد.
نکته قابل توجه در قانون مراقبت ارزانقیمت دسترسی 
به درمانگران بهداشت روان بود. در بسیاری از جوامع 
کم مصرف، پذیرفتن تشخیص افسردگی یا اضطراب 
برای بیماران چالش برانگیز و حتی انجام روش درمانی 
الزم برای آنها چالش برانگیزتر است. برای یک بار، 
جهت  از  من  و  داشت  وجود  زیادی  گزینه های 
مراقبت های بهداشتی هیجان زده شدم. متاسفانه، با 
انتقال به یک مکان خصوصی، متوجه شدم نرخ 
پایین بازپرداخت، پزشکان خصوصی را از پذیرش 
بیمارانی که از قانون مراقبت مقرون به صرفه بهره مند 

شده اند، منصرف می کند.
 این حباب مراقبت های بهداشتی عمومی مرا از 
درگیری پر سر و صدا کنونی با شرکت های بیمه 

محافظت کرده بود.

رأی دهید!
قانون مراقبت مقرون به صرفه کامل نیست اما من 
معتقدم در مسیر درست حرکت می کند. گسترش 

پوشش و گسترش مزایای بهداشتی و محافظتی 
برای زنان و افرادی که شرایط قبلی را دارند، به 

نفع همه است.
ما باید با علم هماهنگ شویم، مخصوصا هنگام شیوع 
همه گیر. ما باید سیاست زدگی ماسک ها را محکوم 
کنیم توسط رأی قاطع علیه کسانی که این پیام را 
فعال یا رد می کنند و به مراقبت های بهداشتی مبتنی 
بر شواهد برای همه رأی دهیم. سال ها طول خواهد 
کشید تا به مکانی بروید که بیشتر آنها از خدمات 
بهداشتی خود راضی باشند. با این حال، ما در یک 
دوراهی هستیم. ما باید راهی را طی کنیم که بیشتر 
مردم را متحد کند تا بتوانیم اولویت های کشور خود 

را دوباره ارزیابی کنیم.
من همه را تشویق می کنم به بزرگ ترین نگرانی های 
خود در مورد مراقبت های بهداشتی فکر کنند و آنچه 
را که نامزدها در مورد این مسائل در سطح ملی 

و محلی می گویند، بخوانند. با آگاهی، رأی دهید!
یک انتخابات همه مشکالت ما را حل نخواهد کرد 
اما یک گام کوچک در مسیر درست، بهتر از یک 

گام در جهت غلط یا بدون مسیر است.
گفته می شود هر انتخاباتی مهم ترین انتخابات است اما 

این بار متفاوت به نظر می رسد چون این گونه است.
Medical News Today :منبع

انتخابات 2020؛ پزشک مراقبت های اولیه: مراقبت های بهداشتی با کیفیت باال حق همگان است

انتخابات سیاسی، بر سالمت تاثیر دارد
انتخابات 2020: تلفیق سیاست 

بهداشت با واقعیت اقتصادی

تحقیقات گذشته 
نشان داده هرچه 

بیشتر تالش 
کنیم نشانه های 

استرس، 
اضطراب یا 

افسردگی را 
پنهان کرده و 

نادیده بگیریم، 
سالمت روانی ما 

بدتر می شود. 
مهم است 

برای شکستن 
چرخه معیوب، 

احساسات و 
خلق وخوی منفی 
را بپذیریم، به 

خود اجازه دهیم 
مدتی با آنها 

باشیم تا آنها را 
دور کنیم

مانند  پرمخاطره،  انتخابات 
ریاست جمهوری  انتخابات 
ایاالت  در  تازگی  به  که 
متحده برگزار شد، می تواند 
به سالمت روان رأی دهندگان آسیب وارد کند. با 
یک متخصص صحبت کردیم تا نکاتی در مورد 
چگونگی کنار آمدن با شرایط پس از انتخابات 
بیاموزیم. مطالعه ای که به تازگی انجام دادیم و 
در Medical News Today چاپ شده، نشان داد 
پس از انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا، 
افرادی که از نامزد بازنده حمایت کرده بودند 
بیش از ماه قبل از انتخابات روزهای ضعف 

سالمت روانی را تجربه کردند. 
بر اساس این یافته ها، محققان هشدار دادند 
انتخابات ریاست جمهوری امسال نیز ممکن 
است بر سالمت روان رأی دهندگان صدمه وارد 
کند، به ویژه با توجه به اینکه این انتخابات طی 
یک بیماری همه گیر صورت گرفته است، یکی 
دیگر از عواملی که بر رفاه مردم تاثیر می گذارد. 
نویسندگان این مطالعه پیش از انتخابات توصیه 
بهداشتی  خدمات  »ارائه دهندگان  کردند: 
می توانند به طور بالقوه در انتخابات 2020 با 
نظارت بر عالئم بالینی مربوط به وخامت سالمت 
روان و ارائه حمایت و مداخالت مناسب، به 

بیماران کمک کنند.«
افراد  MNT از دکتر متیو بولند پرسید: »اما 
برای کاهش احتمال تأثیر سالمت روان پس 

از انتخابات چه کاری می توانند انجام دهند؟«
 

تمرکز خود را از نتایج انتخابات دور کنیم
دکتر بولند به MNT گفت: »در مواردی که »تیم 
ما« در یک انتخابات پیروز نمی شود، ما اغلب 
می توانیم نتایج سخت و ناراحتی، عصبانیت/ یا 
ناامیدی را که در پاسخ به آنها احساس می کنیم 
ثابت کنیم.« وی افزود: »با این وجود، چند روش 
تا تمرکز  به ما کمک می کند  وجود دارد که 
خود را از نتایج دور کنیم. اول، قرار گرفتن در 
معرض اطالعات انتخاباتی را محدود کنید، یا 
آنها را فقط در دوزهای کم )مثال 5 دقیقه در 

روز( استفاده کنید. دوم، مشغول فعالیت های 
لذت بخشی باشید که به شما معنا می بخشد یا 
توجه شما را جلب می کند تا بتوانید توجه را 
متمرکز کنید و دور از افکار مداوم در مورد 
انتخابات باشید. سوم، صریح درباره استرسی 
که در مورد نتایج انتخابات احساس می کنید با 
کسانی که از پشتیبانی قابل اعتمادی برخوردار 
هستند صحبت کنید اما میزان صحبت خود درباره 
نتایج واقعی یا اینکه چرا از نامزدهای برنده یا 
موقعیت های سیاسی آنها بیزارید را محدود کنید.« 
شواهد علمی وجود دارد که نشان می دهد چنین 
راهبردهایی موثر هستند. تحقیقات گذشته نشان 
داده قرار گرفتن در معرض چرخه های خبری منفی 
می تواند روانیه فرد را بدتر کرده و نگرانی های 
شخصی را تشدید کند بنابراین، کاهش مصرف 

استفاده از رسانه می تواند به جلوگیری یا کاهش 
این تاثیر کمک کند.

یک مطالعه طولی از سال 2014 میالدی نشان 
داد بین فعالیت های معناداری که شخص انجام 
می دهد و گزارش کیفیت زندگی بهتر رابطه 
وجود دارد. تحقیقات گذشته نیز نشان داده هرچه 
بیشتر تالش کنیم نشانه های استرس، اضطراب یا 
افسردگی را پنهان کرده و نادیده بگیریم، سالمت 
روانی ما بدتر می شود. مهم است برای شکستن 
چرخه معیوب، احساسات و خلق وخوی منفی را 
بپذیریم، به خود اجازه دهیم مدتی با آنها باشیم 

تا آنها را دور کنیم.

جستجوی چشم انداز
بعضی افراد در صورتی که چیزی مطابق میل 

و انتظارشان پیش نرود مستعد فاجعه هستند. 
فاجعه سازی یک روند ذهنی است که در آن 
افراد بدترین نتیجه را پیش بینی می کنند، حتی 
اگر این سناریو بعید باشد. دکتر بوالند به ما 
گفت: »به طور کلی عالوه بر تمرکز بر افکار 
منفی وقتی که از نتایج انتخابات ناراضی هستیم، 
می توانیم بر افکاری نیز تمرکز کنیم که چگونگی 
نتایج آن ممکن است باعث مرگ ومیر در کشور 
یا سیستم ما می  شود.« با این حال، روش هایی 
وجود دارد که می تواند تفکر فاجعه بار و دیگر 
افکار منفی را تحت کنترل درآورد. وی توضیح 
داد: »برخی راهکارها که به شما کمک می کنند 
تفکر خود را متفاوت کنید شامل تالش برای 
جستجوی چشم انداز و زیر سوال بردن افکار 
بدبینانه یا ناکارآمدی سیستم. وقتی افکار ما از 

کنترل خارج می شوند استرس و اضطراب را 
تشدید می کنند، مهم است که درباره افکار خود 
سوال بپرسیم به جای اینکه به آنها اجازه دهیم 
کنترل را از ما بگیرند بنابراین واقعا افکار خود 
را بررسی کنید و بپرسید، آیا آنچه که اکنون فکر 
می کنم واقعا اتفاق می افتد؟ و  آیا افکار من در 
زمان های قبل که نتایج انتخابات را دوست نداشتم 
تحقق یافتند؟« دکتر بولند در ادامه توصیه های 
خود گفت: »حقیقتا سوال کردن یا تفکر می تواند 
به ما برای رسیدن به دیدگاه متعادل و کم کردن 

احساسات منفی و استرس کمک کند.« 

به انجمن خود کمک کنید
بنابراین، در حالی که نتایج انتخابات تاثیر مهمی 
در موضوعات اصلی مراقبت های بهداشتی و رفاه 

اجتماعی دارد، افراد هنوز هم می توانند در علل 
مهم آنها نقش داشته باشند.

دکتر بولند به MNT گفت: »بسیاری از مسائل 
در یک چرخه انتخابات می تواند باعث شود ما 
احساس عدم کنترل کنیم، به خصوص اگر معتقد 
باشیم کسانی که در انتخابات پیروز می شوند، 
بر این مسائل تاثیر منفی خواهند گذاشت اما به 
جای اینکه به ناامیدی اجازه دهیم ریشه بدواند، 
باید بررسی کنیم که چگونه می توانیم در آینده، 
سیاست های بهداشتی و رفاه اجتماعی داشته 
باشیم. اگر در مورد موضوعات یا سیاست های 
خاصی اعتقاد جدی دارید، یکی از راه های کنترل 
کردن احساسات، مشاهده روند کار آنهاست. به 
عنوان مثال، ممکن است به معنای داوطلب شدن 
در سازمانی برای ارتقای مورد خاصی، یا موافقت 
برای کمک به یک نامزد سیاسی یا گروهی در 

فعالیت هایشان برای انتخابات بعدی باشد.«
وی افزود: »ممکن است به معنای داوطلب شدن 
در یک سازمان سیاسی باشد که دیدگاه شما را 
درباره خدمات درمانی ارتقا بخشد یا انجمنی 
که درمان یا تشخیص بیماری خاصی را ترویج 
می دهد و نامه نگاری به نمایندگان برای ارتقای 
موضع گیری درباره خدمات درمانی.« در واقع، 
شواهدی وجود دارد که نشان می دهد اقدامات 
نوعدوستانه، مانند داوطلب شدن در یک هدف 

خوب، می تواند مردم را شادتر کند.
طبق تحقیقاتی که از سال 2017 میالدی انجام شد، 
افرادی که یک عمل نوعدوستانه انجام داده بودند 
یا قصد انجام آن را داشتند، فعالیت مناطق مغزی 
آنها که مرتبط با چرخه پاداش بود افزایش یافته 
بود. نویسندگان این مطالعه می نویسند: »تعهد به 
رفتار سخاوتمندانه می تواند شادی را افزایش دهد 
و از این طریق مکانیسم عصبی فراهم می کند که 
سخاوت ناشی از تعهد را به شادی پیوند می دهد.« 
به جای اینکه به فکرهای منفی بپردازیم یا نگران 
آینده باشیم، اکنون اقدام می تواند بهترین راه برای 
حرکت به جلو باشد تا به بهبود زندگی دیگران؛ 

چه افراد و چه جامعه کمک کند.
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انتخابات پرمخاطره، مانند انتخابات ریاست جمهوری در ایاالت متحده، می تواند به سالمت روان رأی دهندگان آسیب وارد کند 

چگونه پس از انتخابات از سالمت روان خود مراقبت کنیم؟
 ترجمه: 

نرگس 
قاسمی پناه



دوربين سالمت

آسترازنکا یک 
داروی جدید را برای 
پیشگیری از کرونا 

آزمایش می کند
آسترازنکا  داروسازی  شرکت 
کارآزمایی مرحله نهایی ترکیبی 
مونوکلونال  آنتی بادی های 
طوالنی اثر را به عنوان »درمان 
پیشگیری  برای  پروفیالکتیک« 
در  افراد  در  کرونا  عفونت  از 
معرض خطر تا حداکثر ۱۲ ماه 

آغاز کرده است.
آنالین  همشهری  گزارش  به 
کارآزمایی  رویترز  از  نقل  به 
مرحله سوم بین المللی این دارو 
در  را  نفر   ۵۰۰۰ مجموع  در 
چند کشور در اروپا و آمریکا 
جذب خواهد کرد تا بی خطر 
این آمیزه  تاثیربخشی  بودن و 
 AZD744۲ آنتی بادی ها به نام

را ارزیابی کردند.

درمان پروفیالکتیک با واکسن 
از این لحاظ متفاوت است که به 
جای وادار کردن دستگاه ایمنی 
آنتی بادی ها،  ساختن  به  بدن 
وارد  را  آنتی بادها  مستقیم 
درمان  این  می کند.  بدن 
افرادی  در  است  ممکن 
بدنشان  ایمنی  دستگاه   که 
ضعیف تر یا مختل است و به 
واکسیناسیون پاسخ نمی  دهند، 
در   آسترازنکا  باشد.  سودمند 
واکسنی  نهایی  آزمایش  حال 
همکاری  با  کووید-۱۹  برای 

است. آکسفورد  دانشگاه 
آنتی بادی  این  کارآزمایی های 
در  شنبه  روز  از  مونوکلونال 
بریتانیا آغاز می شود و ۱۰۰۰ 
شرکت کننده در ۹ محل جذب 

خواهند شد.
بررسی  این  در  پژوهشگران 
به دنبال پاسخ به این پرسش 
با  درمان  این  آیا  که  هستند 
آنتی بادی هایی  کردن  وارد 
ویروس  خنثی کننده  که 
از دچار شدن  کرونا هستند، 
پیشگیری  کووید-۱۹  به 
این  امید  نه.  یا  می کند 
که  است  این  پژوهشگران 
باعث  ماه  تا چند  این درمان 
حفاظت در برابر عفونت شود. 
مونوکلونال  آنتی بادی های 
ساخته  آزمایشگاه  در  که 
آنتی بادی های  اثر  می شوند، 
مبارزه  برای  بدن  که  طبیعی 
می کند،  تولید  باعفونت ها 

می کنند.  تقلید 
داروی آسترازنکا دو آنتی بادی 
مونوکلونال را که هر دو بالقوه 
بیماری  پیشرفت  از  می توانند  
در افراد مبتال به کروناویروس 
بیماری  و  جلوگیری  جدید 
عنوان  به  کنند،  درمان  را  آنها 
یک داروی پیشگیری کننده در 
افرادی مانند کارشناسان پزشکی 
معرض  در  قرارگیری  از  قبل 

ویروس استفاده می کند.
طور  به  آنتی بادی های  این 
خاصی مهندسی شده اند تا به 
عمر« طوالنی  »نیمه  اصطالح 
کم  دست  و  باشند  داشتن 
 ۱۲ تا  احتماال  و  ماه   6 برای 
در  افراد  حفاظت  باعث  ماه 

برابر کروناویروس شوند.

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 بریتانیا نشان می دهد 
افراد جوان و قبال سالمی که دچار عالئم مداوم 
کووید-۱۹ می شوند، 4 ماه پس از تشخیص 
اولیه نشانه های آسیب  به اندام های متعدد بدن را 
نشان می دهند. به گزارش گاردین، این یافته ها 
به شناسایی بهتر علل زمینه ای جسمی و تولید 
درمان هایی برای برخی از عالئم عجیب و 
متنوع در افراد دچار »کووید بلندمدت«  کمک 
کند. برآورد می شود بیش از 6۰۰۰۰ نفر در 

بریتانیا دچار این عالئم باشند.
شایع ترین عالئمی که این افراد گزارش می کنند 
خستگی، متمرکز نبود، تنگی نفس و درد است.

بریتانیا شبکه ای از بیش از 4۰ کلینیک تخصصی 

برای کووید بلندمدت ایجاد کرده است که 
پزشکان، پرستاران و درمانگران دیگر در آنها  
عالئم و جسمی و روانی این گروه بیماران را 
ارزیابی می کنند. هدف از این بررسی این است که 
تاثیر بلندمدت کووید-۱۹ بر سالمت  اندام ها در 
حدود ۵۰۰ فرد »کم خطر«- افرادی نسبتا جوان و 
بدون بیماری زمینه ای عمده ای – که دچار عالئم 
مداوم کووید هستند، ارزیابی شود. این بررسی با 
ترکیبی از اسکن های ام آر آی، آزمایش های خون، 
معاینات جسمی و پرسشنامه های آنالین انجام 
می شود. داده های مقدماتی به دست آمده از ۲۰۰ 
بیمار اول که غربالگری شده اند، نشان می دهد 
تقریبا 7۰ درصد آنها 4 ماه پس از بیماری اولیه 

دارای اختالل در یکی یا چند اندام بدن، از جمله 
قلب، ریه ها، کبد و لوزالمعده هستند.

هستند،  خفیف  اختالل ها  این  خوشبختانه 
اما حتی به هر حال اختاللی وجود و در ۲۵ 

درصد افراد دو یا چند اندام را درگیر می  کند. 
داده های مقدماتی یک بررسی جداگانه در ۵۸ 
بیمار بستری شده به علت کووید-۱۹ به طور 
مشابهی ناهنجاری هایی در ریه در 6۰ درصد، 
در کلیه در ۲۹ درصد، در قلب در ۲6 درصد 
و در کبد در ۱۰ درصد افراد را ۲ تا 3 ماه پس 
از عفونت اولیه نشان داد و همچنین تغییرات 

بافتی در بخش هایی از مغز مشاهده شد.
است  ممکن  همچنین  یافته های جدید  این 
کووید  دچار  افراد  درمان  برای  کاربردهایی 
بلندمدت داشته باشد، مثال همکاری با متخصصان 
پزشکی مانند متخصصان قلب، گوارش و مغز 

و اعصاب.

داروی  به  آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان 
تجربی حاوی آنتی بادی شرکت داروسازی 
آمریکایی رجنرون مجوز مصرف اضطراری 

برای درمان بیماران کووید-۱۹ داد.
به گزارش همشهری آنالین به نقل از رویترز 
سازمان غذا و داروی آمریکا روز شنبه اول آذر 
اعالم کرد آنتی بادی های مونوکلونال موجود در 
این دارو به نام های کاسیریویماب و ایمدویماب 
باید به همراه هم برای درمان موارد خفیف 
تا متوسط کووید-۱۹ در بیماران بزرگسال و 
کودک که آزمایش مثبت کرونا دارند و در 
معرض خطر باالی پیشرفت به بیماری شدید 

کووید-۱۹ هستند، به کار روند.

از جمله این بیماران افراد 6۵ ساله یا باالتر یا 
افرادی هستند که دچار برخی از بیماری های 
مزمن هستند. این دارو بخشی از رده ای از 
داروها به نام آنتی بادی های مونوکلونال است 
که کپی آنتی بادی های هستند که بدن برای 

مبارزه با عفونت تولید می شوند.
REGEN- داروی شرکت رجنرون به نام
آنتی بادی  یک  از  مخلوطی  که   ۲-COV
ساخته شده در آزمایشگاه ویک آنتی بادی به 
دست آمده از بیماران بهبودیافته از کروناست، 
طوری طراحی شده است که این دو آنتی بادی 
به پروتئین های گل میخی سطح ویروس متصل 

و مانع ورود آن به سلول شوند.

رجنرون گفت: »شواهد بالینی از کارآزمایی 
بیماران سرپایی نشان می دهند که آنتی بادی های 
-REGEN-COV مانند     مونوکلونال 
۲هنگامی بیشترین تاثیر را دارند که به طور 

زودرس پس از تشخیص بیماری و در بیمارانی 
که هنوز پاسخ ایمنی خودشان ایجاد نشده 
است یا میزان باالی بار ویروسی در بدن دارند، 

تجویز شود.«
رجنرون انتظار دارد که تا پایان ماه میالدی 
جاری )نوامبر( دوزهای الزم برای ۸۰هزار 
بیمار و تا هفته اول ژانویه دوزهای الزم برای 
۲۰۰هزار بیمار و تا پایان ژانویه دوزهای الزم 
برای حدود 3۰۰هزار بیمار آماده کرده باشد.

سازمان غذا و داروی آمریکا می گوید این دارو 
برای استفاده در بیمارانی به علت کووید-۱۹ 
بستری شده اند یا به علت کووید-۱۹ نیاز به 

اکسیژن درمانی دارند، تایید نشده است.

شرکت داروسازی آمریکایی فایزر اعالم کرد 
برای نخستین بار در این کشور برای واکسن 
آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان  از  کرونایش 
)FDA( تقاضای مجوز مصرف اضطراری  
خواهد کرد. به گزارش رویترز، این اعالم در روز 
جمعه 3۰ آبان گام عمده ای به سوی دسترسی 
به واکسن های محافظت کننده در برابر عفونت 

با کروناویروس جدید است.
این درخواست مجوز از FDA فقط چند روز 
پس از آن صورت می گیرد که فایزر و همکارش 
شرکت آلمانی بیو نتک گزارش کردند نتایج 
نهایی کارآزمایی مرحله سوم واکسن کروای 
تولید شان نشان دهنده اثربخشی ۹۵ درصدی 
آن در پیشگیری از کووید-۱۹ بدون ایجاد 

عارضه جانبی عمده است.
این درخواست همچنین شامل داده های مربوط 
بی خطر بودن واکسن در حدود ۱۰۰ کودک 

۱۲ تا ۱۵ ساله است. به گفته فایزر 4۵ درصد 
از شرکت کنندگان در کارآزمایی واکسن در 

آمریکا افراد ۵6 تا ۸۵ ساله هستند.
انتظار فایزر و بیونتک این است که FDA تا 
میانه ماه دسامبر )اواخر آذر( مجوز مصرف 
اضطراری را صادر کند و در آن هنگام آنها 
تقریبا بالفاصله تحویل دادن دوزهای واکسن 
را شروع خواهند کرد. فایزر گفته است که 
انتظار دارد تا پایان سال میالدی جاری ۵۰ 
میلیون دوز واکسن را تحویل دهد که برای 
واکسیناسیون ۲۵ میلیون نفر کافی خواهد بود.

گفته می شود کمیته مشورتی FDA قصد دارد 
در ۸ تا ۱۰ دسامبر )۱۸ تا ۲۰ آذر( تشکیل جلسه 

دهد تا درباره واکسن بحث کند.
داده های نهایی فایزر نشان داد که این واکسن در 
گروه های سنی و قومی متفاوت میزان یکسانی از 
محافظت ایجاد می کند- این نتیجه از این لحاظ 

امیدبخش است که بیماری کووید-۱۹بطور 
نامتناسبی افراد سالمند و اقلیت های قومی را 

در آمریکا بیشتر درگیر کرده است.
از میان ۱7۰ نفر داوطلبی که در کارآزمایی فایزر 
شامل بیش از 43هزار نفر کرونا گرفتند، ۱6۲ 
نفر دارونما دریافت کرده بودند و این به معنای 
اثربخشی ۹۵ درصدی واکسن است و بسیار 
بیشتر از میزانی در ابتدا انتظار می رفت. حداقل 

میزان اثربخشی مورد قبول FDA ۵۰ درصد 
است. به گفته فایزر 4۲ درصد از شرکت کنندگان 
جهانی و 3۰ درصد از شرکت کنندگان آمریکایی 
در بررسی مرحله سوم واکسن پس زمینه های 

گوناگون نژادی و قومی دارند.
انتظار می رود شرکت مدرنا دومین شرکتی باشد 
که برای یک واکسن کووید-۱۹ در آمریکا 
تقاضای مجوز اضطراری کند. تحلیل ابتدایی 
داده های به دست آمده از کارآزمایی مرحله 
نهایی واکسن این شرکت هم اثربخشی۹4/۵ 
درصدی را نشان داد. انتظار می رود نتایج نهایی 
و داده های مربوط به بی خطر بودن واکسن 
مدرنا در روزها یا هفته های آینده به دست آید.
هر دوی این واکسن ها فناوری جدیدی برای 
ایجاد پاسخ ایمنی به کار می برند که شامل استفاده 
از RNA پیامبر مصنوعی است و می توان آنها را 

ّ های سنتی تولید کرد. بسیار سریع تر از واکسن 

رئیس علمی انستیتو پاستور فرانسه می گوید: 
»این انستیتو با وجود اعالم تاثیربخشی باالی 
و  فایزر/بیونتک  شرکت های  واکسن های 
برای ساخت 3 واکسن  به کار خود  مدرنا 

برای کووید-۱۹ ادامه می دهد.«
به گزارش همشهری آنالین به نقل از رویترز این 
انستیتوی ۱33 ساله که نامش را از زیست شناسی 
فرانسوی لوئی پاستور می گیرد، یکی از نخستین 
سازمان هایی بود که در ماه ژانویه )بهمن سال 
پیش( قصد خود را برای ساختن واکسنی برای 

کروناویروس جدید اعالم کرد.
از آن هنگام چند واکسن بالقوه در کشورهای 
گوناگون وارد این مسابقه برای ساخت واکسن 
کرونا شده اند. در حال حاضر هیچ واکسن 
تاییدشده در سطح بین المللی برای پیشگیری 

از بیماری کووید-۱۹ وجود ندارد اما شرکت 
فایزر روز جمعه 3۰ آبان اعالم کرد درخواست 
مجوز مصرف اضطراری واکسنش را به سازمان 
غذا و داروی آمریکا فرستاده است و انتظار 
می رود شرکت مدرنا هم به زودی این کار را 
انجام دهد.هر دو واکسن فایزر/بیونتک و مدرنا  

یک فناوری جدید را برای ایجاد پاسخ ایمنی 
به کار می برند که شامل استفاده از RNA های 
پیامبر ساخته شده در آزمایشگاه است که حاوی 
ژن های کروناویروس هستند. این نوع واکسن 
را می توان بسیار سریع تر از واکسن های معمول 

تولید کرد.
اما کریستوف دانفرت، رئیس علمی انستیتو 
پاستور گفت: »اعالم موفقیت واکسن های مدرنا 
و فایزر باعث نمی شود ما طرح هایمان را کنار 
بگذاریم. ما به کارمان ادامه می دهیم به امید که 
یکی از واکسن ها مورد بررسی ما در حفاظت 
از انسان ها در برابر کروناویروس موفق شود.«

او افزود: »هر واکسنی خصوصیات خودش را از 
لحاظ مدت ایمنی  و تاثیربخشی در جمعیت ها 
دارد. به جز اینها جنبه های دیگر مانند هزینه، 

تولید و تدارکات را هم باید در نظر داشت. 
بنابراین استفاده از شیو ه گوناگون برای ساخت 

واکسن از نظر ما معقول است.«
انستیتو پاستور در حال حاضر در حال کار روی 
واکسن بالقوه با همکاری شرکت آمریکایی مرک 
است که در آن یک حامل واکسن سرخک 
استفاده می شود و در حال حاضر در کارآزمایی 
مرحله اول است. دو واکسن دیگر پاستور که 
در مرحله پیش بالینی قرار دارند، در همکاری 
با گروه فرانسوی زیست فناوری »تراوکتیس« 
ساخته می شوند. یکی از این واکسن ها بر اساس 
یک ناقل لنتوویروسی- گروهی از ویروس ها 
که اچ آی وی هم جزء آنهاست- در دست تولید 
است. واکسن دیگر هم از فناوری بر اساس 

DNA استفاده می کند.

افراد مبتال به »کووید بلندمدت« دارای آسیب هایی  به اندام های بدن هستند

یک بررسی جدید در میان کارکنان مراقبت 
بهداشتی خط اول مبارزه با کرونا در بریتانیا 
نشان می دهد بسیار بعید است کسی دست کم 
در 6 ماه اول پس از نخستین عفونت کرونا 
دوباره به عفونت با این ویروس دچار شود.

به گزارش رویترز این یافته ها باید تاحدی به 
بیش از ۵۱ میلیون نفری که در سراسر جهان 

به کرونا مبتال شده اند، اطمینان خاطر دهد.
دیوید آیر، استاد بهداشت جمعیت در بخش 
نافیلد دانشگاه آکسفورد یکی از این پژوهشگران 
دخیل در این بررسی می گوید: »این خبر واقعا 

خوب است، چرا که دست کم در کوتاه مدت 
اغلب افرادی که دچار کووید-۱۹ می شوند، 

دوباره آن را نخواهند گرفت.« موارد معدود 
گزارش شده از عفونت دوباره با کروناویروس 
جدید این نگرانی را ایجاد کرده است که ایمنی 
ناشی از عفونت با این ویروس کوتاه مدت 
باشد اما نتایج این بررسی که در یک گروه 
کوهورت از کارکنان مراقبت بهداشتی در بریتانیا 
در فاصله ماه های آوریل تا نوامبر انجام شد 
که در معرض بیشترین خطر دچار شدن به 
کووید-۱۹ هستند، نشان داد که موارد عفونت  

دوباره بسیار نادر هستند.
عفونت  به  شدن  »دچار  می گوید:  آیر 

کروناویروس جدید باعث ایجاد محافظت در 
برابر عفونت دوباره در اغلب افراد برای دست کم 
6 ماه می شود. ما هیچ عفونت  عالمت دار جدیدی 
در هیچ کدام از شرکت کنندگان که آزمایش 

آنتی بادی هایشان مثبت بود، نیافتیم.«
به وسیله  هنوز  بررسی  این  یافته های  البته 
دانشمندان دیگر بازبینی نشده است، اما پیش 
از بازبینی روی سایت MedRxiv منتشر شده 
است. بررسی روی این گروه ادامه می یابد تا 
معلوم شود محفاظت در برابر عفونت دوباره 

آیا بیش از 6 ماه هم به طول می انجامد یا نه.

یافته های یک بررسی: عفونت دوباره با ویروس کرونا دست کم تا ۶ ماه نامحتمل است

داروی حاوی آنتی بادی شرکت رجنرون برای درمان کووید-۱۹ مجوز اضطراری گرفت

شرکت فایزر برای واکسن کرونایش درخواست مجوز اضطراری می کند

انستیتو پاستور فرانسه روی سه واکسن کرونا کار می کند

یک پژوهشگر دانشگاه آکسفورد روی واکسن کرونای ساخت این دانشگاه 
PA               .کار می کند 

زنی در میانه اعتراض آرایشگران به محدودیت های کرونا در مادرید اسپانیا 
AP              .موهایش ار کوتاه می کند 

آزمایش کرونا در شهر کلمبو پایتخت سری النکا.
EPA   

کارکنان گورستان در شهری در مکزیک یک درگذشته کرونا را خاک می سپارند.
Getty Images   

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
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  چاپ: شرکت هم میهن فارس

کارکنان گورستان در شهر بوگور اندونزی یکی از درگذشتگان کرونا را 
AFP            .جابجا می کنند 

نقشه سالمت

تعداد فوتی های 
کرونا در البرز از 
۲۲۰۰ نفر عبور 

کرد/ ایسنا

۱۵ درصد قربانیان 
کرونا در فارس زیر 

۵۰سال بوده  اند/ ایسنا

کارکنان پزشکی در یک محل آزمایش کرونا در شهر تیان جین در چین.
VCG   
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