
بسته اطالعاتی مولفه های 
توانمندسازی افراد برای 

خودمراقبتی

یک عمرسالمت
با خودمراقبتی

خانه را از رد درختان پاک کن! منظور رد درختان مرده 
است. درختانی که قطع شده اند تا تکه تکه وجودشان 
اطراف تو باشد. طبیعتا اول باید سراغ تیروتخته توی خانه 
بروی و جایگزین بهتر پیدا کنی، مثال انواع مبلمان خانگی 
که برچسب واقعی سبز دارند و با چوب طبیعی درست 
نشده اند. به همین شکل می شود برای دروپنجره هم 
جایگزین محیط زیستی پیدا کرد... صفحه14

نگاهی به سیر تحول محصوالت زیبایی در سال های اخیر نشان 
می دهد محصوالت زیبایی پودری روزبه روز بیشتر تولید شده و 
بیشتر هم خریداری شده اند اما محصوالت زیبایی پودری دقیقا 
چه هستند؟ وقتی H2O از محصوالت زیبایی حذف می شود، ماده 
خشکی باقی می ماند که به آن پودر می گویند... صفحه13

بچه ها از همان سنین کودکی این قابلیت و توانایی را دارند که 
کارهای ساده ای را در منزل انجام دهند. هم اکنون که در چند 
قدمی سال جدید قرارگرفته ایم، برای سهیم کردن کودکان در 
خانه تکانی، فقط کافی است آنها را تشویق کرده و کارهایی را به 
ایشان محول کنید که توان انجام آن  را داشته باشند... صفحه11

اگر روش زندگی را تغییر ندهیم
اثری از طبیعت باقی نخواهد ماند 

چند روش زندگی سبز 

چرا محصوالت بهداشتی و زیبایی پودری 
برای پوست و محیط زیست بهتر هستند؟ 

پودرهای آرایشی؛ 
محصوالت زیبایی بدون آب 

راهنمای مشارکت کودکان 
در انجام کارهای منزل

همراهي كودكان 
در خانه تكاني ! 

شبکه های اجتماعی آنقدر به سرعت در حال 
گسترش هستند که دیگر نمی توان بدون آنها حتی 
زندگی روزمره را تصور کرد. موجی از اطالعات 

در این شبکه ها به سمتمان هجوم می آورد که 
می تواند مثل شمشیر دولبه باشد؛ یعنی هم می تواند 
از ما افرادی آگاه و مسوول بسازد و هم آدم هایی که 

اسیر شایعات و حواشی اند... صفحه8

»رفتار خودمراقبتي« بر دو محور »تقاضاي 
خودمراقبتي« و »عاملیت خودمراقبتي« استوار 

است. »عاملیت« به معنای وجود توانمندي 
براي اتخاذ یك رفتار است که خود 3 بعد فردي، 

اجتماعي و رفتاري دارد... صفحه10

 عوامل گوناگون سستی 
ارتباط همسران

رضایتمندی جنسی 
ضامن بقای 

آرامش زندگی
خانواده کوچك ترین و مهم ترین نهاد جامعه بشری 
است که زیربنایی ترین و اولین نهاد هر اجتماعی را 
تشکیل می دهد. از آنجا که افراد جامعه در خانواده 

پرورش می یابند، خانواده بیشترین تاثیر را در 
جامعه دارد بنابراین جامعه ای سالم است که از 

خانواده های سالم برخوردار باشد. خانواده دارای 
جایگاه مهمی در جامعه است... صفحه15

آنچه درباره بیماری سلیاک 
باید بدانیم 

بیماری سلیاک؛ 
از نشانه ها وعوارض 

تا نكات تغذیه ای 
و درمان

به مناسبت 27 فوریه مصادف با 
9  اسفند؛ روز جهانی »نابویایی«

»نابویایی«؛ 
اختالل شایع در 
دوران همه گیری 

كروناویروس

تاکید دکتر سیدرضا حجازیان 
یکی از بنیانگذاران پویش 
مردمی کیفیت مواد غذایی

مصرف كننده آگاه 
به كیفیت صنایع غذایی 

كمک می كند! 

»نابویایی« یا »آنوسمی« به اختالل از دست دادن 
حس بویایی گفته می شود. این مشکل عموما در هر 

دو طرف بینی وجود دارد اما ممکن است فقط در یك 
سمت اتفاق بیفتد. نابویایی با  »هیپوسمی« که کاهش 

نسبی حس بویایی است، تفاوت دارد... صفحه6

بیماری سلیاک یك بیماری خودایمنی مزمن یا 
اختالل هاضمه است و حساسیت یا عدم تحمل 

مواد غذایی نیست. به آن اسپرو یا سولیاک نیز گفته 
می شود. اغلب از 6 ماهگی با شروع غذای کمکی و 
تا 2 سالگی آغاز می شود، با این حال ممکن است در 

هر سنی حتی در میانسالی ایجاد شود... صفحه3
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مصاحبه با دکتر بهنام اوحدی، روان پزشک 
درباره آزارها در فضای مجازی 

كرونـا؛  
ازفضای مجازی 
گریزی نیست 

صفحه4

سایه سنگین  كرونا 
برقدرت شنوایی بیماران

روز جهانی شنوایی همه ساله در سومین روز از سومین ماه میالدی )سیزدهم 
اسفند( گرامی داشته می شود. تاریخچه این نامگذاری نیز به سال 2007 
میالدی برمی گردد که برای اولین بار روز سوم مارس از سوی سازمان 

جهانی بهداشت به نام روز جهانی »مراقبت از گوش« نامگذاری شد ولی 
این عنوان از سال 2016 به  روز جهانی »شنوایی« تغییر نام داد... صفحه2

گزارش هفته نامه»سالمت« به مناسبت روز جهانی شنوایی )13 اسفندماه(

صفحه 7

7  توصیه تغذیه  ای به مناسبت روز جهانی سالمت شنوایی

صفحه 7

7  توصیه تغذیه  ای به مناسبت روز جهانی سالمت شنوایی

رژیم درمانی و حس شنواییرژیم درمانی و حس شنوایی



شماره هفتصدوهشتادوهشت   نه اسفندنودونه2 سالمت در ایران  و جهان

آنچه این روزها ضرورت توجه به شنوایی را بیش ازپیش کرده افت 
شنوایی و اختالل آن درنتیجه ابتال به بیماری کرونا است زیرا به تازگی 
گزارش هایی شده که نشان می دهد بیماری کووید-۱۹ با شنوایی افراد 
در ارتباط است و عالئمی چون سرگیجه، گیجی و کاهش شنوایی را در 
پی دارد. البته بیماری کووید-۱۹ ابتدا با عالئم مختلفی همراه شامل تب 
و لرز، تنگی نفس، سرفه خشک و از دست دادن حس بویایی همراه 
بود اما بنا بر تحقیقات جدید پزشکی و آنچه مبتالیان اظهار می کنند 
این بیماری عالمت دیگری نیز دارد که آن افت قدرت شنوایی است.
الهام معصومی، متخصص گوش و حلق و بینی با تایید احتمال افت 
شنوایی در بیماران کرونایی به ایسنا می گوید: »سیستم های عصبی ازجمله 
نقاطی از بدن هستند که ویروس کرونا با حمله به آنها اختالالتی بر 
جا می گذارد و عصب هشتم انسان که همان عصب شنوایی و تعادلی 

است نیز می تواند در معرض این حمله قرار گیرد.«
وی به عالئم بیماری کرونا که از ابتدای شیوع به مرور شناخته شده 
اشاره کرده و می افزاید: »سرفه و تب، شایع ترین عالئم کروناویروس 
در بین مبتالیان است و برای جامعه پزشکی عالئمی که تهدیدکننده 
حیات بیمار است به مراتب از سایر عالئم اهمیت بیشتری دارد بنابراین 
اولویت اول در درمان کروناویروس نجات جان بیمار است و پس از 
نجات جان بیمار، روند درمان سایر عالئم غیرحیاتی در دستور کار 
قرار می گیرد.« معصومی به مطالعات ناکافی در حوزه سیستم شنوایی و 
تعادلی در ایران اشاره کرد و می گوید: »در حال حاضر مطالعات دقیق در 
حوزه شنوایی بیماران کرونایی در برخی کشورها نظیر آلمان، انگلیس 
و ترکیه انجام شده ولی بیشترین تحقیقات در حوزه سیستم بویایی 
به عنوان یک عالمت شایع تر نسبت به شنوایی صورت گرفته است.«

وی از دست دادن حس شنوایی به صورت ناگهانی را یک عالمت 
کمتر شایع پس از بهبود یک بیمار کرونایی و ترخیص او از بیمارستان 
دانسته و می افزاید: »این عالمت در مدت 3 روز در شنوایی بیمار 
خود را نشان می دهد و در ادامه با وزوز گوش یا در برخی موارد با 

سرگیجه همراه است.«
این پزشک متخصص گوش وحلق وبینی به تقارن افت شنوایی در دوران 
بستری بیمار کرونایی در بیمارستان نیز اشاره کرده و می گوید: »دیده 
شده است که حتی بیمار در حین بستری در بیمارستان با اختالالت 

شنوایی مواجه می شود. البته ازآنجاکه برخی از بیماران 
کرونایی در بخش های ویژه بستری می شوند و 

درگیری ریه و دستگاه تنفسی آنان در اولویت 
است، پس نوبت به توجه ویژه به درد گوش 
یا افت شنوایی نمی رسد. به عبارتی مواردی 
که تهدیدکننده حیات انسان است به قدری 
باالست که شنوایی بیمار ارزیابی نمی شود و 
بدین جهت است که بیمار پس از ترخیص 
از بیمارستان و مساعد شدن حال عمومی، 

تازه متوجه افت شنوایی خود می شود.« وی با 
تاکید بر اینکه هنوز مطالعات دقیقی در خصوص 

اختالالت شنوایی بیماران مبتال به کووید-۱۹ صورت 
نگرفته است، می افزاید: »با همه گیری کرونا بخشی از 

مراجعات بیماران مربوط به کاهش شنوایی آنان است و میزان مراجعات 
این گروه از بیماران افزایش پیدا کرده بود. البته پس از بررسی های علمی 
که صورت گرفت مشخص شد حمله این ویروس منجر به اختالالت 

شنوایی در افرادی شده که به کرونا مبتال شده بودند.«
معصومی با بیان اینکه کار مطالعاتی و تحقیقاتی روی سیستم شنوایی 
انسان آغاز شد و هنوز نتایج دقیق تحقیقات اعالم نشده است، بیان 
می کند: »حمله ویروس کرونا به بدن منجر به کاهش ناگهانی حسی، 
عصبی شده و در برخی موارد همراه با حمالت سرگیجه یا وزوز 
گوش همراه است که البته در مواردی برگشت پذیر است به شرط آنکه 

بیمار در زمان مناسب و به موقع به پزشک مراجعه کند.«
وی معتقد است: »در تشخیص و درمان بیماران مبتال به اختالالت 
شنوایی نباید زمان را از دست داد چراکه طوالنی شدن زمان مراجعه، 
منجر به کاهش اثربخشی داروهای ضدالتهاب خواهد شد. بر این 
اساس توصیه می شود بیماران کرونایی اختالالت شنوایی را جدی 

گرفته و در اولین فرصت به پزشک مراجعه کنند.«
وی مصرف داروهای کورتون خوراکی با دوز باال به همراه داروهای 
ضدویروسی و نیز درمان های تزریق داخل پرده گوش را ازجمله 
روش های درمانی پزشکان برای این گروه از بیماران دانسته و می افزاید: 
»تزریق کورتون پشت پرده گوش و به صورت سرپایی اثربخشی خوبی 

به همراه داشته و تاثیر بسیار خوبی برای برگشت شنوایی بیمار دارد.«
معصومی عنوان می کند: »در حال حاضر نزدیک به ۶۰ درصد مراجعه 
کرونایی به مطب پزشکان گوش وحلق وبینی به دلیل افت حس بویایی 
بوده و حدود ۱۰ درصد هم به علت اختالالت شنوایی 

مراجعه می کنند.«
گوش وحلق وبینی  متخصص  پزشک  این 
تصریح می کند: »به تمامی بیماران کرونایی 
که پس از بهبود با عالئمی مرتبط با گوش، حلق 
و بینی نظیر افت بویایی و شنوایی، اختالل 
تعادل، فلج شدن عصب صورت، داشتن 
ترشحات غلیظ پشت حلق و اختالالت 
چشایی مواجه می شوند، توصیه می شود 
که برای پیشگیری از عوارض درازمدت این 
بیماری به پزشک متخصص مراجعه کنند.« وی 
تاکید می کند: »کرونا ویروسی است که سیستم های 
فوقانی تنفسی را درگیر می کند و عمال در گوش وحلق وبینی 
درگیری بسیاری دارد که منجر به بروز اختالالت بویایی، چشایی و 
شنوایی، گرفتگی بینی، گلودردهای شدید، اختالالت تعادلی و فلج 
زودرس عصبی می شود و با مراجعه به موقع و درمان های اثربخش 

می توان از این بیماری و عوارض آن به  سالمت عبور کرد.«
معصومی در پاسخ به این پرسش که آیا بیماران مبتال به اختالالت 
شنوایی متاثر از کرونا به طور قطعی درمان خواهند شد، می گوید: »قطعیت 
در درمان افت شنوایی به زمان مراجعه و پاسخ درمان بستگی دارد.«

وی تصریح می کند: »۹۸ درصد بیمارانی که با اختالالت بویایی ناشی 
از کرونا مواجه شدند پس از ۲۸ روز بهبود پیدا کرده و بویایی آنها 
برمی گردد اما در خصوص برگشت حس شنوایی هنوز مطالعات کاملی 
صورت نگرفته و آمار دقیقی منتشر نشده است و باید گفت بهبود کامل 

شنوایی به زمان مراجعه و پاسخ درمان وابسته است.«
به گفته این پزشک متخصص، اختالالت بویایی به نژاد افراد نیز 
بستگی دارد به عنوان مثال در ووهان چین به اندازه ایران و آمریکا 
اختالالت بویایی وجود نداشته و پس از گذشته 4/4 روز از ابتالی 
فرد به کرونا اختالالت بویایی شروع می شود و تا ۸ روز ادامه دارد. 
مشاهده شده که بویایی ۹۸ درصد موارد در ۲۸ روز شروع بیماری 
بازگشته است اما در مورد شنوایی به دلیل نبود مطالعات الزم اطالعات 

جامعی در دست نیست.

بیماران کرونایی اختالالت شنوایی را جدی بگیرند

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهرتهران هشدار داد
خطر بیشتر کرونا برای سنین زیر ۱۰ و باالی ۷۰ سال

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهرتهران با بیان اینکه با توجه به شباهت 
عالیم بالینی، افتراق نوع جهش یافته ویروس کووید-۱۹ از نوع کالسیک آن بسیار دشوار 
است، گفت: »رعایت شیوه نامه های بهداشتی کماکان در پیشگیری و کنترل بیماری کرونا و 

حتی واریانت های جدید آن نقش موثری دارد.« 
به گزارش »سالمت«، علیرضا زالی، با اشاره به بروز 3 مورد مرگ ناشی از ویروس جهش 
یافته جدید در هفته های اخیر در تهران، باز توزیع سنی مبتالیان تهرانی را نکته مهمی از 

نظر آسیب پذیری گروه های سنی عنوان کرد. 

به گفته زالی، در استان تهران آمار مبتالیان و میزان بستری گروه های سنی زیر ۱۰ سال از 
حدود ۹ دهم درصد در اسفند ۹۸ به ۱۱ درصد در بهمن ماه ۹۹ رسیده است و در گروه 
سنی باالی ۸۰ سال از ۷/4 درصد به ۱۲ درصد و در گروه سنی بین ۸۰-۷۰ سال نیز از ۱۱ 
درصد به ۱4 درصد افزایش یافته است. وی افزود: »این درحالی است که میزان مبتالیان و 
بستری در گروه های سنی ۵۰-4۰ سال و ۶۰-۵۰ سال و ۷۰-۶۰ سال نسبت به اسفندماه سال 
گذشته حدود ۱۲ تا ۱۸ درصد کاهش داشته است.« زالی با اشاره به این تغییرات بازتوزیع 
سنی مبتالیان تاکید کرد: »دو گروه سنی زیر ۱۰ سال و باالی ۷۰ سال در این تغییر بازتوزیع 
سنی بیماری جزو گروه های پرخطر تلقی می شوند و این دو طیف سنی به ویژه افراد باالی 

۷۰ سال نیازمند رعایت شیوه نامه های بهداشتی با قاطعیت بیشتری هستند.«
زالی با توجه به وجود ویروس جهش یافته تاکید کرد: »باید سختگیری بیشتری اعمال شود 

زیرا انواع ویروس های جهش یافته متاسفانه سرعت انتشار باالتری دارند و ممکن است 
منجر به میزان مرگ و میر بیشتری شوند.« 

بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، وی افزود: »گروه های سنی 
که قبال آسیب پذیر نبودند، در مواجهه با ویروس جهش یافته بیشتر در معرض ابتال قرار 

می گیرند و گروه های پرخطر نیز در مخاطره بیشتری قرار دارند.«
زالی با اشاره به دغدغه های وزارت بهداشت درخصوص بروز طغیان های جدی بیماری در 
عرصه ملی و استانی تاکید کرد: »مردم و مسووالن باید رعایت شیوه نامه های بهداشتی را به 
عنوان راهبرد اصلی پیشگیری از بیماری بیشتر مورد توجه قرار دهند. این امر نیازمند همگرایی 
اجرایی در سطوح ملی و استانی برای تحقق مقابله با این کرونا است تا با آمادگی بیشتر 

بتوانیم با موج جدید بیماری مقابله کنیم.«

خبــر

طب نوین با استفاده از روش علمی به دستاوردهای بسیار 
مهمی پس از جنگ جهانی اول دست یافته است. روش ها 
و ابزارهای نوین مختلف به طب نوین کمک کرده است 
تا بسیاری از ادعاهای طب سنتی را مستند کرده و آنها 
را از حد ادعا به حیطه طب نوین وارد کند. این روش ها 
و ابزارها به طور کارآمدی کارایی و اثربخشی طب نوین 
را روشن می کند، به طوری که دستاوردهای پزشکی ۵۰ 
سال گذشته بیشتر و بهتر از دستاوردهای پزشکی ۲هزار 

و ۵۰۰ سال پیش از آن بوده است. 
بخشی از طب نوین که به شیوه علمی و با ابزارهای مدرن به بررسی خواص 
داروهای گیاهی و جانوری در گذشته یا حال می پردازد مفردات پزشکی نامیده 
می شود و به این ترتیب است که داروهای موثری مانند آسپیرین)با استیله کردن 
اسید سالیسیلیک(، افدرین، دیگوگسین، کینین تاکسول ها و بسیاری از داروهای 
دیگر از مطالعه خواص گیاهان دارویی در طب سنتی به دست آمده است. در 
فارماکوگنوزی پس از استخراج یک ماده موثره از یک ماده گیاهی یا حیوانی 
یا معدنی و تعیین ساختمان مولکولی و خواص شیمیایی و فیزیکی به بررسی 
اثرهای فارماکولوژیک و فیزیولوژیک آن روی میکروارگانیسم ها، جانوران و 

سرانجام انسان می پردازند. 
طب سنتی به مجموعه ای از داروها و روش های درمانی گفته می شود که طی 
هزاران سال تجربه بشری حاصل شده است. این تجربیات بیشتر انفرادی و 
سازمان نیافته بوده اند. طب سنتی فرهنگ های مختلف برای بیماری های مختلف 
روش های درمانی مختلف داشته اند. تعاریف بیماری ها و نشانه شناسی آنها و 
دارودرمانی در این فرهنگ ها نیز متفاوت بوده است. این داروها معموال منشاء 
گیاهی، حیوانی یا معدنی داشته اند و معموال از همان محیط به دست می آمده اند. 
این روش ها و داروهای طب سنتی معموال سینه به سینه از طریق نوشتن کتاب ها 
یا آموزش به نسل بعدی انتقال می یافته است و پزشکان کار داروسازان را همزمان 
انجام می دادند. شیوه درمانی و نظر پزشکان معروف گذشته حکم قطعی، معتبر و 
مستند داشته است، بدون آنکه شیوه ها و روش های درمانی ارزیابی شود. درگذشته 
به علت محدودیت دانش بشری موضوع طب سنتی بسیار محدود بود. در طب 
سنتی گردش خون، سلول ها و مکانیسم وراثت شناخته شده نبود و از وجود 
بعضی اندام های درونی بی اطالع بودند. قلب مرکز تفکر و احساس بود و نه 
مغز. اساس طب سنتی بر مزاج های اربعه قراردارد که هیچ مبنای علمی ندارد. 
اگر منظور از طب سنتی این است که به شیوه حکیم باشی های گذشته داروسازی 
و طبابت کنیم؛ یعنی بر اساس کتاب های پزشکی نیاکانمان معجون گیاهی و 
حیوانی بسازیم و آن را از طریق گوارشی یا مالیدنی یا شیاف به کار بگیریم، 
کاری بیهوده و بي فایده و در موارد بسیاری خطرناك است. کاری که اکنون 
بسیاری از دوافروش های سنتی در سراسر ایران به آن اشتغال دارند. کسانی که 
حتی دیپلم ندارند و با فیزیولوژی و فارماکولوژی بدن انسانی هیچ گونه آشنایی 
ندارند و طبابت و داروسازی خود را با خواندن چند کتاب قدیمی یا جدید و 
شنیدن خواص داروها یاد گرفته اند. اگر در دانشکده های داروسازی سنتی هم 
به این شیوه کار می شود که یک نوع عقب گرد است و ضایعه بزرگی برای 
جامعه داروسازی است. اگر هم در دانشکده های داروسازی سنتی شیوه های 
فارماکوگنوزی را به کار می گیرند؛ یعنی خواص دارویی و روش های طبی 
گذشته را زیر ذره بین روش های دقیق و روش های علمی کنونی می گذارد تا 
یافته های جدیدی، در رد یا تایید آنها به دست آورد که این یک پیشرفت است 
و در کشورهای دیگر هم به شکل داروشناسی قومی رواج دارد و حاصل کاربرد 
فارماکوگنوزی در مورد طب یک فرهنگ معین است. در این حال نام این 

دانشکده ها نام بی مسمایی است چون دیگر داروسازی سنتی نیست. 
البته اکنون ادعاهای گزافی در مورد کارایی و اثربخشی طب سنتی از سوی 
کسانی که منافع مادی دارند در رسانه های عمومی تکرار می شود، به طوری 
که حتی بعضی افراد تحصیل کرده گمان می برند روش های درمانی طب سنتی 
موثرتر و بهتر از داروهای نوین است. این ادعاها بدون هیچ گونه پشتوانه علمی 
است. توجه داشته باشیم بسیاری از داروهای اعجاز آمیز طب سنتی که در 
دسترس مردم واست و به فروش می رود حاوی استروییدها، آنتی بیوتیک ها، 
اوپیوییدها و مواد مخدر و مواد سمی مانند جیوه و آرسنیک و گوگرد است.

بزرگ ترین پزشکان سنتی ما؛ یعنی رازی و ابن سینا از پزشکان یونانی مانند 
بقراط و جالینوس نقل می کنند؛ یعنی طب سنتی ایران مخلوطی از طب یونانی، 
هندی و چینی است به اضافه چیزهایی که اطبای ایرانی به آن افزوده و برحسب 

محیط و گیاهان و معدنی ها موجود در هر محل آن را تغییر داده اند.
طب سنتی از هزار سال گذشته هیچ تغییری نکرده است. سلول را نمی شناسد، از 
میکروب، ویروس و ژن، بی خبر است. یک داروی بی حس کننده برای یک بخیه 
ساده را ندارد. یک داروی ضددرد یا داروی بیهوشی برای عمل جراحی ندارد. 
با طب سنتی نمی توان درمان های اورژانس مانند شکستگی ها و خونریزی ها را 
درمان کرد. طب سنتی با واکسیناسیون بیگانه است. درمان بر اساس شناخت و 
تعریف بیماری ها نیست، بلکه بر پایه نظریه مزاج هاست که چند قرن است رد 
شده. طب سنتی فقط ارزش تاریخی دارد که باید آن را کاوید. اگر ادعاهایی دارد با 
روش های طب نوین سنجید و اگر موفق بیرون آمد آن وقت آن را به کار گرفت.
روز به روز مدل بهداشتی ما که شبیه مدل بهداشتی کشورهای غربی بود 
به مدل های کشورهای فقیر و پرجمعیت مانند هندوستان، پاکستان و چین 
شبیه می شود که در آنجا طب سنتی و سوزنی و آیوردیک که هیچ گونه 
اثر درمانی ندارند به کار می رود. علت رواج آن هم دید ایدئولوژیک و 
سیاسی و میهنی است. اکنون طب سنتی هم مانند طب آیوردیک در هند 

و طب سنتی در چین تبلیغ می شود.
ما وارث یک طب هزار ساله هستیم ولی این باعث نمی شود که هر روش یا 
داروی اثبات نشده را به علت عدم امکان مادی به خورد بیمار بدهیم. باید روی 
این روش ها و داروهای هزارساله مطالعه انجام شود و اگر در آزمایش های 
پزشکی موفق درآمد تجویز و توصیه شود. پس از انقالب پزشکان و داروسازان 
موفق به پیشرفت های خوبی در سطح جهانی شدند. آنها را از مسیر درست 

باز ندارید. به آنها برسید. به آنها بودجه بدهید. آنها را تقویت کنید.

طب سنتی؛ ارزش تاریخی یا علمی؟
یادداشت

 محمدرضا 
توکلی صابری

فوق دکترای 
داروسازی و نویسنده 
و مترجم کتاب های 

پزشکی و علمی

واحد  از  نقل  به  »سالمت«  هفته  نامه  گزارش  به 
بیماری های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی فسا 
)استان فارس(، 3 تا ۵ درصد جمعیت ایران دارای 
اختالالت شنوایی هستند که این نوع اختالالت 
شایع ترین نقیصه مادرزادی در بدو تولد محسوب 

می شوند.
متاسفانه سن تشخیص ناشنوایی در کشورمان بین 
۲/۵ تا 3 سالگی است که در این سن اقدامات طبی 
و توانبخشی نتایج چندان مثبتی به همراه ندارد. البته 
غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران برنامه ای 
عمومی برای کلیه نوزادان تازه متولد شده است که 
در 3 بخش کلی مرحله غربال، مرحله تشخیص و 
مرحله مداخله در شبکه بهداشت کشور انجام می شود.
بر اساس داده های سرشماری سال ۱3۹۵، 4۵۰ هزار 
نفر در ایران کم شنوا هستند و حدود ۹۹ هزار نفر از 
جمعیت کشورمان نیز با مشکل ناشنوایی دست وپنجه 
نرم می کنند. البته این فرایند ادامه دارد و از ۱/۵ میلیون 
نوزاد متولد شده در سال حدود 3۵۰۰ نوزادان با 
اختالل کم شنوایی و ۱۵۰۰ کودك دیگر به صورت 
ناشنوای کامل به دنیا می آیند که ۷۰ درصد متولدین 
ناشنوا با منشاء ازدواج فامیلی و ژنتیکی به دنیا می آیند.
البته کم شنوایی و ناشنوایی در کودکان به غیر از 
وراثت و ازدواج های فامیلی علل دیگری همچون 
صدمات و عفونت های دوران بارداری، عفونت ها 
و صدمات دوران کودکی، وزن کم و تولد نارس، 
اقامت طوالنی در ICU و مصرف داروهایی که به 

شنوایی آسیب می زنند هم دارد.
این را هم باید گفت که کم شنوایی تنها به گروه 
سنی نوزادان محدود نمی شود و در بزرگساالن نیز 
به دالیلی همچون پیرگوشی، مصرف برخی داروها، 
عوامل ژنتیکی، عفونت ها و توده ها، صدمات صوتی 

محیطی، ضربه به سر و تصادف به وجود می آید.
به هر صورت فرد کم شنوا با مشکالتی از قبیل کاهش 
سطح ارتباط اجتماعی، افسردگی و استرس، از دست 
دادن شغل، کم شدن توجه و تمرکز و مفهوم کلمات 
افت تحصیلی، تاثیر منفی در حافظه و احتمال آلزایمر 
بزرگساالن، وزوز گوش مواجه شود که در این صورت 
نقش خانواده و جامعه در کمک به همزیستی با این 

مشکل می تواند بسیار قابل توجه باشد.
ازاین رو ضروری است با انجام برخی اقدامات از 
قبیل کنار گذاشتن استفاده از گوش پاك کن، بررسی 
سالیانه شنوایی به ویژه بعد از ۵۰ سالگی، استراحت 
صوتی مناسب بعد از هر بار صدمه صوتی، عدم 
استفاده خودسرانه از مواد، داروها و قطره های گوشی، 

استفاده از محافظ گوش در محیط های کارگاهی و 
پرسروصدا، به کارگیری قانون ۶۰ +۶۰ در هنگام 
استفاده از هدفون )بلندی صدا روی ۶۰ درصد و 
حداکثر ۶۰ دقیقه در روز( از شنوایی خود مراقبت کنیم.

هزینه 750 میلیارد دالری افت شنوایی
در پایان ذکر یک نکته نیز ضروری است و آن 
اینکه به تازگی سازمان جهانی بهداشت نسبت به 
افت شنوایی هشدار داده و اعالم کرده است که 
این اختالل می تواند سالیانه ۷۵۰ میلیارد دالر هزینه 

دربر داشته باشد.
به گفته این نهاد بین المللی هزینه هایی  همچون 
هزینه تامین سیستم های مراقبت سالمتی ، هزینه های 

اجتماعی، هزینه های پیش بینی نشده و هزینه های 
پشتیبانی آموزش اضافی برای حمایت از کودکان 
کم شنوا ازجمله مواردی است که در صورت عدم 
درمان افت شنوایی در زمان مناسب می تواند کشورها 

را با مشکل دیگری مواجه کند.
 )ASHA( انجمن گفتار، زبان و شنوایی آمریکا
نیز اعالم کرده که افت شنوایی یکی از شایع ترین 
مواردی است که سالمتی افراد را تحت تاثیر قرار 
می دهد و درمان نشدن آن عالوه بر مشکالت پزشکی، 
سالمت روان و عواقب مالی دربر دارد بنابراین باید 
درمان موثر افت شنوایی به وسیله سمعک و دیگر 
دستگاه های کمک شنوایی برای تمام افراد از کودکان 

تا سالمندان در دسترس همه باشد.
به گفته محققان این انجمن افت شنوایی چیزی فراتر 
از یک بیماری است زیرا می تواند تمام جنبه های 
زندگی فرد ازجمله کیفیت زندگی، موفقیت های 
تحصیلی و شغلی، سالمت روان و جنبه های سالمت 
جسمانی را تحت تاثیر قرار دهد و نادیده گرفتن 
اهمیت افت شنوایی هزینه های به مراتب بیشتری از 

هزینه درمان آن را دربر خواهد داشت.

گزارش هفته نامه»سالمت« به مناسبت روز جهانی شنوایی )13 اسفندماه(

سایه سنگین کرونا برقدرت شنوایی بیماران
روز جهانی شنوایی همه ساله در سومین روز 
از سومین ماه میالدی )سیزدهم اسفند( گرامی 
داشته می شود. تاریخچه این نامگذاری نیز 
به سال 2007 میالدی برمی گردد که برای 

اولین بار روز سوم مارس از سوی سازمان جهانی بهداشت 
به نام روز جهانی »مراقبت از گوش« نامگذاری شد ولی این 

عنوان از سال 2016 به  روز جهانی »شنوایی« تغییر نام داد.
را  شنوایی  جهانی  به روز  توجه  ضرورت  امسال  آنچه  اما 

بیش ازپیش کرده افت شنوایی و اختالل آن به دلیل ابتال به 
بیماری کرونا است زیرا به تازگی گزارش  شده که بیماری 
کووید-1۹ با شنوایی افراد در ارتباط است و عالئمی چون 

سرگیجه، گیجی و کاهش شنوایی را در پی دارد.
 علی ابراهیمی

 افت شنوایی یکی از شایع ترین مواردی 
است که سالمتی افراد را تحت تاثیر 

قرار می دهد و درمان نشدن آن عالوه بر 
مشکالت پزشکی، سالمت روان و عواقب 
مالی دربر دارد بنابراین باید درمان موثر 

افت شنوایی به وسیله سمعک و دیگر 
دستگاه های کمک شنوایی برای تمام افراد از 
کودکان تا سالمندان در دسترس همه باشد
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یک  سلیاک  بیماری 
مزمن  خودایمنی  بیماری 
و  است  اختالل هاضمه  یا 
حساسیت یا عدم تحمل مواد 
غذایی نیست. به آن اسپرو یا سولیاک نیز گفته 
می شود. اغلب از 6 ماهگی با شروع غذای کمکی 
و تا 2 سالگی آغاز می شود، با این حال ممکن 
است در هر سنی حتی در میانسالی ایجاد شود. 
معموال در گروه سنی 40 تا 60 سال شایع تر است. 
تاخیر در تشخیص نیز شایع است. در این بیماری 
سیستم ایمنی به دریافت گلوتن)پروتئین موجود 
در گندم، جو و چاودار( واکنش نشان می دهد و 
به سلول های روده باریک آسیب می رساند و در 
تمام طول عمر با فرد همراه است و هنگامی که 
رژیم بدون گلوتن رعایت می کنند روده بهبود 
می یابد و به حالت طبیعی برمی گردد. درمان 
پیروی دقیق  به گلوتن،  سلیاک و حساسیت 
از یک رژیم بدون گلوتن است. رژیم بدون 
گلوتن منجر به بهبود آسیب به سلول های روده 
کوچک و برطرف شدن عالئم آن می شود چون 
در این بیماری به روده کوچک آسیب می رسد 
و از جذب مواد مغذی مانند چربی، پروتئین، 
کربوهیدرات، ویتامین ها و مواد معدنی جلوگیری 
می شود. همچنین رژیم بدون گلوتن مانع بدخیم 
شدن حال فرد می شود. به طور معمول افراد 
مبتال به سلیاک قبل از شروع رژیم غذایی دچار 
کمبود کلسیم، آهن و ویتامینD هستند. پزشک 
ممکن است تست تراکم استخوان انجام دهد تا 
بتواند مکمل های الزم را تجویز کند. در بیشتر 
اوقات یک مکمل مولتی ویتامین بدون گلوتن 

نیز تجویز می شود.
با توجه به نظر پزشک معالج باید هر 3 تا 6 ماه یک 
بار به پزشک مراجعه کنید تا او بتواند کمبود های 
تغذیه ای، میزان پیروی فرد از رژیم غذایی و 
عالئم این بیماری را بررسی کند. همچنین سطح 
آنتی بادی ها باید پس از 12 ماه رژیم غذایی بدون 
گلوتن به میزان طبیعی برسد. البته این زمان به 
شرایط هر فرد بستگی دارد و متغیر است. مطالعات 
نشان داده است که از هر 100 نفر 1 نفر به این 
بیماری مبتالست. بنابراین می توان گفت که این 
بیماری نادر نیست و شایع تر از آن چیزی است 
که در گذشته فکر می کردیم. کسانی که اقوام درجه 
یک آنها مانند والدین، خواهر و برادر و فرزند آنها 
مبتال است، احتمال ابتال در آنها بیشتر است. با 
انجام دو مرحله غربالگری و تشخیص به وجود 
آن پی می برند. همچنین در کودکان باالی 2 سال 
و بزرگساالنی که دارای عالئم این بیماری هستند 
و در هر فردی با اختالالت خودایمنی وابسته 

باید غربالگری سلیاک انجام شود.
بیماری سلیاک در کشورهای غربی حدود 1درصد 
از جمعیت آنهاست. این بیماری در بین سفید 
پوستان شایع است؛ اکنون در میان بسیاری از 
گروه های قومی تشخیص داده شده است و در 

سطح جهانی یافت می شود.
تقریبا 1 نفر از هر 250 نفر سلیاک دارد، ولی 
فقط 1 نفر از هر 10 نفر ممکن است تشخیص 
داده شود و از بیماری خود آگاه باشد. تخمین 
زده می شود 1 میلیون نفر در آمریکا و4-3 میلیون 

نفر در جهان به این بیماری مبتال باشند.

درمان سلیاک
در حال حاضر تنها راه، رعایت رژیم غذایی 
بدون گلوتن در تمام عمر است که باید با دقت 
و حساسیت زیاد و تحت نظر مشاور تغذیه 
انجام شود. تحقیقات زیادی در دنیا برای کشف 
روش های نوین درمان در حال انجام است اما 
هنوز درمان جایگزینی برای آن یافت نشده است.

چه وقت باید به پزشک مراجعه کرد؟
اگر بیش از دو هفته است که مشکل گوارش یا 

اسهال دارید، به پزشک مراجعه کنید.
اگر کودکتان رنگ پریده، بدخلق یا از نظر رشدی 
ضعیف است یا مدفوع بدبو دارد، به پزشک 

مراجعه کنید.
توجه داشته باشید، قبل از اینکه رژیم بدون گلوتن 

را امتحان کنید، با پزشک خود مشورت کنید.
این بیماری ارثی است. اگر فردی در خانواده تان 
این شرایط را دارد، از پزشک بپرسید که آیا الزم 

است آزمایش بدهید.

بیماری سلیاک یا درماتیت 
هرپتیفورمیس

درماتیت هرپتیفورمیس)DH( یک بیماری با 
خارش شدید  همراه جوش و تاول است که 

ناشی از اختالالت گلوتنی روده است.
جوش ها معموال روی آرنج، زانوها، تنه، پوست 
سر و کفل موجود هستند. این بیماری تقریبا 15 
تا 25 درصد از افراد مبتال به سلیاک را تحت 
تاثیر قرار می دهد و اغلب با تغییرات الیه درونی 
روده باریک مشابه بیماری سلیاک در ارتباط 
است اما ممکن است عالئم گوارش یا هضم 

قابل توجهی ایجاد نکند.
با رژیم غذایی بدون  این مشکل را  پزشکان 
گلوتن یا با دارو یا هر دو آن درمان می کنند تا 
مشکل را کنترل کنند. نمونه برداری از پوست 
می تواند به تشخیص کمک کند. اگر نمونه برداری 
از پوست و نتایج آزمایش خون نشان دهنده  سلیاک 
باشد، ممکن است دیگر نیاز به  نمونه برداری  

داخلی نباشد.
در مواردی که آزمایش خون یا نتایج  نمونه برداری  
پوست بی نتیجه باشد، می توان از آندوسکوپی 
فوقانی برای تشخیص سلیاک استفاده کرد. در 
طی آندوسکوپی، لوله نازکی به نام آندوسکوپ را 
از راه دهان به داخل روده کوچک وارد می کنند. 
دوربین کوچک متصل به آندوسکوپ به پزشک 
کمک می کند تا روده ها را معاینه کرده و آسیب 
به پرزها را بررسی کند. پزشک همچنین می تواند 
از روده نمونه برداری کند که شامل برداشتن یک 

نمونه از بافت روده برای بررسی و آزمایش 
است. همچنین پزشک به شما یاد می دهد که 
چگونه از مصرف گلوتن پرهیز کنید در حالی 
که می توانید یک رژیم غذایی مغذی و سالم را 
دنبال کنید. آنها همچنین به شما نحوه خواندن 
برچسب مواد غذایی و محصوالت را آموزش 
می دهند تا بتوانید مواد تشکیل دهنده  حاوی 
گلوتن را بشناسید. عالئم ظرف چند روز پس 
از حذف گلوتن از رژیم غذایی بهبود می یابند. 
با این حال، تا زمان تشخیص، نباید از خوردن 
گلوتن صرف نظر کرد. حذف زودهنگام گلوتن 
ممکن است در نتایج آزمایش مشکل ایجاد کند 

و منجر به تشخیص نادرست شود.

چگونه بیماری سلیاک تشخیص 
داده می شود؟

تشخیص آن با معاینه و سابقه بیماری فرد آغاز 
می شود. همچنین پزشکان آزمایش های مختلفی 
را برای تایید تشخیص انجام می دهند. افراد مبتال به 
بیماری سلیاک غالبا سطح باالیی از آنتی بادی های 
ضداندومیزیوم و ترانس گلوتامیناز ضدبافت را 
دارند. این موارد را می توان با آزمایش خون 
تشخیص داد. اگر هنوز در رژیم غذایی خود 
گلوتن مصرف می کنید، انجام آزمایش در این 

زمان با اطمینان بیشتر خواهد بود.

داروها
 آهن و اسیدفولیک برای کم خونی

 کلسیم و مکمل های ویتامینی در صورت 
کمبود

 داروهای کورتیزونی خوراکی برای کاهش 
پاسخ التهابی بدن و در موارد شدت بیماری 

تجویز می شود.

نشانه های بیماری سلیاک
عالئم و نشانه های بیماری سلیاک ممکن است 
تا حد زیادی متفاوت باشند و در کودکان و 
بزرگساالن نیز متفاوت است. رایج ترین عالئم 
در بزرگساالن، اسهال، خستگی و کاهش وزن 
است. همچنین بزرگساالن ممکن است دچار 

استفراغ  و  یبوست  تهوع،  نفخ، درد شکمی، 
شوند. با این حال، بیش از نیمی از بزرگساالن 
مبتال عالئم و نشانه هایی دارند که مربوط به 

سیستم گوارشی نیست، از جمله:
 کم خونی که معموال از کمبود آهن ناشی 

می شود.
 فقدان تراکم استخوان)پوکی استخوان( یا 

نرمی استخوان
 جوش و خارش پوست 

 آسیب به مینای دندان
 زخم دهان

 سردرد و خستگی
 آسیب به سیستم عصبی مثل بی حسی و 

سوزش دست ها و پاها 
 مشکالت احتمالی تعادل و اختالل شناختی

 درد مفاصل
 کاهش عملکرد طحال 

 برگشت اسید و سوزش معده

نشانه های بیماری سلیاک در کودکان 
عفونت های دستگاه گوارش و باکتری شکمی 
منجر به پیشرفت این بیماری می شود. کودکان 
مبتال به سلیاک احساس خستگی می کنند و 
تحریک پذیرند. همچنین ممکن است از نظر 
جثه، کوچک تر از حد طبیعی باشند و بلوغ آنها 

با تاخیر باشد. سایر نشانه های آن عبارتند از:
 استفراغ

 اسهال مزمن یا یبوست
 کاهش وزن

 نفخ شکم
 درد شکم

 مدفوع کمرنگ، بدبو و چرب
 ضعیف شدن ماهیچه

 کم اشتهایی
 اختالل در رشد

بیش از 2 سال ممکن است این نشانه ها باشد:
 اسهال

 یبوست
 کاهش وزن

 تحریک پذیری

 کوتاهی قد 
 تاخیر در بلوغ

کم توجهی،  اختالل  آن؛  عصبی  عالئم   
بیش فعالی، ناتوانی در یادگیری، سردرد، عدم 

هماهنگی ماهیچه ها و صرع است.

نشانه های بیماری سلیاک در بزرگساالن
بزرگساالن مبتال به سلیاک ممکن است عالئم 
هضم را داشته باشند. با این حال، در بیشتر 
موارد، عالئم سایر قسمت های بدن را نیز تحت 
تاثیر قرار می دهد. این نشانه ها می تواند شامل 

موارد زیر باشد:
 کمبود آهن

 خشکی و درد مفصل
 استخوان های ضعیف و شکننده

 خستگی
 تشنج

 اختالالت پوستی
 بی حسی و سوزن سوزن شدن دست و پا

 تغییر رنگ دندان یا از بین رفتن مینای دندان
 زخم های دهانی

 عادت ماهانه نامنظم
 ناباروری و سقط جنین

عوارض بیماری سلیاک
عدم درمان بیماری سلیاک ممکن است موجب 

این موارد شود:
سوءتغذیه: آسیب به روده کوچک به این معنی 
است که مواد مغذی کافی را جذب نمی کند. 
سوءتغذیه می تواند منجر به کم خونی و کاهش 
وزن شود. در کودکان نیز سوءتغذیه باعث کندی 

رشد و کوتاهی قد می شود.
از دست دادن کلسیم و تراکم استخوان: عدم 
جذب کافی کلسیم و ویتامین D می تواند منجر 
به نرمی استخوان )پوکی استخوان( در کودکان و 
از دست دادن تراکم استخوان در بزرگساالن شود.

عوارض بیماری سلیاک در بارداری
سقط جنین و ناباروری: عدم دریافت ترکیب کلسیم 
و ویتامین D می تواند بر مساله تولیدمثل اثر بگذارد.

عدم تحمل پذیری الکتوز: آسیب به روده کوچک 
باعث می شود بعد از خوردن محصوالت لبنی 
حاوی الکتوز، دچار درد شکمی و اسهال شوید 

به خصوص اگر حاوی گلوتن باشند.
سرطان: افراد مبتال به سلیاک که رژیم غذایی 
بدون گلوتن دارند، در معرض خطر ابتال به چند 
نوع سرطان، از جمله لنفوم روده و سرطان روده 

کوچک هستند.
آزمایش های معمول خون شامل موارد زیر است:

)CBC( شمارش کامل خون 
 آزمایش های عملکرد کبد

 تست کلسترول
 آزمایش میزان آنزیم)آلکالن فسفاتاز(

 تست اندازه گیری آلبومین خون

نکات مهم 
رژیم کم چربی: بیشتر این غذاها اگرچه بدون 
گلوتن هستند ولی ممکن است حاوی مقدار 
زیادی چربی باشند؛ بنابراین برچسب مواد غذایی 

را به دقت بخوانید.
موادغذایی سرشار از کلسیم: پوکی استخوان 

در بیماران مبتال به سلیاک بسیار شایع است.
احتمال کاهش یا افزایش وزن: با بهبود دستگاه 
گوارش، جذب مواد غذایی بهتر می شود و موجب 

افزایش وزن غیرارادی می شود.
همچنین حدف مواد غذایی حاوی گلوتن ممکن 

است منجر به کاهش جذب کالری شود.
مشکل اسهال یا یبوست: اگر فقط از برنج سفید 
به جای گندم و جو استفاده شود، رژیم کم فیبر 

منجر به یبوست خواهد شد.
برعکس، اگر مواد حاوی فیبر را جایگزین رژیم 

قبلی کنید ممکن است موجب اسهال شود.
مشکالت عصبی: برخی افراد مبتال به بیماری 
سلیاک ممکن است دچار مشکالت عصبی مثل 
تشنج یا عارضه محیطی شوند که به اعصاب 

دست ها و پاها فشار می آورد.

عوامل خطرناک بیماری سلیاک
بیماری سلیاک می تواند بر هر فردی اثر بگذارد و 
از هر 22 نفر افراد موارد زیر، 1 نفر به آن دچار 
می شود و معموال در بین افرادی که این موارد 

را دارند شایع تر است:
 یکی از اعضای خانواده، مبتال به سلیاک یا 

درماتیت هرپتیفورمیس باشد.
 عدم تحمل الکتوز

 دیابت نوع 1
 نشانگان داون یا نشانگان ترنر یا نشانگان شوگرن

 بیماری خودایمنی تیروئید و کبد
 ورم روده میکروسکوپی 

 بیماری آدیسون
 آرتروز روماتوئید یا روماتیسم مفصلی

 سرطان روده یا لنفوم روده

عالئم کلی این بیماری
باریک،  روده  به  آسیب  از  ناشی  سوء جذب 
اختالل  درد،  شکم  مزمن،  اسهال  کم خونی، 
رشد، خستگی، تهوع، سردرد، نفخ، یبوست، 

زخم دهانی، ریزش مو

اقدامات غذایی محتاطانه 
حفظ رژیم غذایی بدون گلوتن آسان نیست 
ولی افراد مبتال خیلی زود به آن عادت می کنند. 
خوشبختانه اکنون بسیاری از شرکت ها در حال 
تولید محصوالت بدون گلوتن هستند که می توان 
آنها را در فروشگاه های مختلف مواد غذایی یافت. 
روی برچسب این محصوالت نوشته شده است: 

»بدون گلوتن«.

آنچه درباره بیماری سلیاک باید بدانیم 

بیماری سلیاک؛ از نشانه ها و عوارض تا نکات تغذیه ای و درمان
 مهتا 

زمانی نیک

با توجه به نظر 
پزشک معالج باید 
هر 3 تا 6 ماه 
یک بار به پزشک 
مراجعه کنید تا او 
بتواند کمبود های 
تغذیه ای، میزان 
پیروی فرد از 
رژیم غذایی و 
عالئم این بیماری 
را بررسی کند. 
همچنین سطح 
آنتی بادی ها باید 
پس از 12 ماه 
رژیم غذایی 
بدون گلوتن به 
میزان طبیعی 
برسد. البته این 
زمان به شرایط 
هر فرد بستگی 
دارد و متغیر 
است

 موادغذایی ممنوع 
 گندم، جو، چاودار

 میوه های خشک آماده
 آجیل های شور آماده

 غذاهای آماده مثل شنیسل و سوسیس 
آماده آغشته  کالباس و گوشت های  و 

به پودر نان
 مالت، هر قرص یا محصول حاوی 

مالت
 آرد

 بلغور
 سس بشامل، سس سفید و مایونز آماده

 نسکافه و سوپ جو و ماءالشعیر
 انواع محصوالت نانوایی و قنادی 

 سمولینا
 رشته سوپ و رشته آش ماکارونی 

تهیه شده با آرد گندم

 مواد مجاز خوراکی 
  ذرت، برنج،سیب زمینی، سویا، میوه و 

مغزهای خام و طبیعی
 شیر، ماست، پنیر و خامه

 انواع گوشت و ماهی بدون افزودنی و آرد 
 تخم مرغ، کنسرو ماهی، روغن مایع، مارگارین، 

کره و روغن جامد و کره بادام زمینی
 نمک و فلفل و سبزی خشک و ادویه جات 

آسیاب شده خانگی
 عسل، شکر، فروکتوز و دکستروز

 چای، آبمیوه خانگی
 حبوبات

 زیتون و خیارشور
 نان و شیرینی های بدون گلوتن کامال بهداشتی

 نارگیل و آرد نخودچی
 سس و رب های خانگی

 رژیم غذایی بدون گلوتن 
در این نوع رژیم غذایی، افراد مبتال باید از مصرف هرگونه گندم، جو، چاودار، برخی حبوبات و هر ماده  
غذایی  که احتمال وجود اندکی گلوتن دارد مثل؛ کباب کوبیده، غذاهای رستورانی، ماست  پاستوریزه و... 
پرهیز کنند و موادی مانند آرد سیب زمینی، برنج، عدس، لوبیا و سویا را جایگزین کنند. بعضی افراد مبتال 
به سلیاک متاسفانه به بعضی دیگر از موادغذایی مانند تخم مرغ و شکر و... نیز حساسیت نشان می دهند 

که در این صورت باید از 
مصرف این مواد و هر آنچه 
حاوی این مواد است مانند 
سس مایونز، شیرینی و... نیز 

اجتناب کنند.
نان  کوچک  تکه  یک 
منجر به آسیب می شود: 
حتی یک مولکول گلوتن 
آسیب  بدن  به  می تواند 
برساند. بنابراین باید با دقت 
زیاد مراقب مواد غذایی که 

می خورید، باشید.

 رعایت موارد احتیاط و خطرزا 
 چیپس و پفک 

 کورن فلکس بدون عالمت گلوتن 
 پاپ کورن آماده

 سوپ و غذای آماده غلیظ شده با نشاسته گندم
 پودر کیک آماده

 ماست میوه ای آماده
 سس و رب آماده

 پودر نوشیدنی آماده و فوری مثل نسکافه و شربت های 
غلیظ 

 آب میوه های حاوی فیبر 
 داروها و قرص های حاوی نشاسته گندم

 شکالت
 ژله

 قارچ پرورش داده در کاه گندم
 کباب کوبیده
 بیکینگ پودر

پرزهای تخریب شده 
در روده کوچک 

افراد مبتال به بیماری سلیاک

پرزهای سالم 
در روده کوچک افراد سالم



با شیوع کرونا در جهان، 
گذشته  از  بیش  مردم 
دامن  به  شده اند  مجبور 
ببرند.  پناه  فضای مجازی 
این پناه بردن خواه برای دورکاری باشد یا 
خرید یا دانستن اخبار روز یا دیدار مجازی 
با دوستان و اقوام، امروز اغلب ارتباطات 

اجتماعی ما را شکل می دهند.
بسیاری فکر می کنند، فضای مجازی یک 
فضای غیرواقعی است که در آن هر اتفاقی 
فضای  اصالت  چون  است  مجازی  بیفتد، 
واقعی را ندارد، ولی واقعیت این است که 
چیز  همه  نت محور  و  دیجیتال  جامعه  در 
واقعی است و هیچ چیز مجازی نیست. این 
بخشی از زندگی ماست که با آن سروکار 

داریم و حذف شدنی هم نیست. 
این روزها، کمتر کسی را می بینیم که در 
جامعه ما اثرگذار و پویا باشد و به نوعی 
از شبکه های اینترنتی استفاده نکند. شبکه 
پیام رسان ها در حال حاضر جزئی از زندگی 
ماست که افراد را در شبکه های بسیار گسترده 

به هم وصل می کند. 
بخش قابل توجهی از زندگی افراد در روزگار 
ما در فضای مجازی می گذرد و نمی توان آن 

را دروغین و غیرواقعی فرض کرد. 
با دکتر بهنام اوحدی، روانپزشک درباره آسیب ها 

و مسائل فضای مجازی به بحث نشستیم.

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

به نظر من نامگذاری فضای اینترنتی به نام 
نوعی  بروز  باعث  ایران،  در  فضای مجازی 
سوءتفاهم درباره غیرواقعی بودن این ارتباطات 
شده است. شاید واژه مجازی به دلیل بدبینی 
باشد که از ابتدا نسبت به این فضا در کشور 

ما وجود داشت. 
شاید بهتر باشد به جای واژه مجازی، چیز 
اما به دلیل رواج  دیگری را جایگزین کنیم 
این واژه جایگزینی آن کار آسانی نیست. با 
هر کلمه ای باید بدانیم فضای مجازی درواقع 
جزئی حقیقی از زندگی ماست و بخشی از 

زندگی ما در این فضا می گذرد.

: دلیل برخی موضع گیری ها علیه این 
فضا این است که می توان در آن به آسانی 
حریم خصوصی افراد را نقض کرد و آنها 
داد.  قرار  روانی  آزارهای  انواع  مورد  را 
مصداق ها و آسیب های فضای سایبری یا 

مجازی چیستند؟
افراد خشن و پرخاشگر، آزارگر و متجاوزان 
مجازی  فضای  در  را  رفتاری  همان  جنسی 
بروز می دهند که در فضای واقعی  از خود 
مانند خیابان ها و پارک ها از آنها دیده می شود. 
مهربان  آدم های  رفتار  دیگر،  طرف  هر  از 
مدافع  و  حیوان دوست  و  نوعدوست  و 
مجازی  فضای  در  خیرین  یا  محیط زیست 
درواقع بازتابی از عملکرد و عالیق آنها در 

فضای عینی بیرونی است. 
این را گفتم که خوانندگان شما را هوشیار 
کنم که تصور نکنند اگر به فضای مجازی پناه 
ببرند، دیگر هیچ آزاری آنها را تهدید نمی کند. 
درکل ویژگی های افراد دقیقا در فضای مجازی 

وارد می شود.

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

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

کامال خشن را فراهم کرده.

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

تا چه حد است؟
بی تردید چرخه ای از خشم را ایجاد می کند 
که منجر به افزایش و بازتولید خشم می شود. 

به همین منظور کاربردی در فضای مجازی و 
شبکه های اینترنتی به نام بالک در نظر گرفته 
می شود که سدی در برابر ورود به حریم افراد 
ایجاد کند. بالک کردن افراد یکی از اقداماتی 
است که عمال چرخه بازتولید خشم و پرخاش 
شدن خشم  شعله ور  کند.  مهار  می تواند  را 
به تشویق فرد  ممکن است درنهایت منجر 

برای انجام اقدامات خشن شود. 

: دربین آزارهای فضای مجازی، 
آزارهای جنسیتی که گاهی با کلمات رکیک 
هم همراه می شوند، جای خاصی دارند و 
دارند و  آزارها رواج  بقیه  از  بیش  ظاهرا 
بیش از بقیه قربانیان خود را اذیت می کنند. 

درمورد آنها چه می گویید؟
افرادی که قربانی این نوع آزارها، اغلب خانم ها 
یا نوجوانان دختر یا پسر هستند. به آنها باید این 
آگاهی را داد که آزارهای جنسیتی در فضای 
مجازی هرچند از نظر روانی می تواند بسیار 
آزاردهنده باشد اما آسیبی به جسم آنها وارد 

نمی کند و تبعات فیزیکی ندارد. 
افرادی که مورد حمله اینترنتی قرار گرفته اند، 
باید مدتی از فضای مجازی خارج شوند و 
خود را درمعرض آن قرار ندهند. آنها می توانند 
صفحه خود را غیرفعال کنند یا صفحه خود 
در اینستاگرم را به صورت صفحه خصوصی 

دربیاورند.

اقدامات  می رسد  نظر  به   :
خشونت بار جزء ناگزیر فضای مجازی ما 
شده که هرچند دارای نمود عینی نیست اما 
می تواند آزاردهنده و در مواردی خطرناک 
باشد. به عنوان یک روانپزشک برای تعدیل 

یا قطع چرخه بازتولید خشم در فضای 
مجازی چه توصیه ای دارید؟

باید آرامش  افراد در چنین موقعیتی 
خود را حفظ کنند و خود به آتش خشم 
طرف مقابل دامن نزنند و آگاه باشند 

واقعی جریان  در فضای  که  پرخاشی  که 

داشته، حاال در تیراژ باالتر آنها را هدف گرفته 
است. این نوع پرخاش را دست کم نگیرند و 

به آن دامن نزنند. 

: برای اینکه با موضوع آشناتر شویم، 
چند مورد خاص را بفرمایید.

مثال مراجعی داشتم که یکی از اقوام شوهرش 
تلگرام او را هک کرده بود و بعد از دست 
پیدا کردن به برخی چت های ناپسند آن خانم، 
تهدیدش کرده بود که اگر با او رابطه برقرار 
نکند، چت ها را به همسرش نشان می دهد 
و زندگی آن خانم را متالشی می کند. یا در 
جمعی که در پیک نیک یا کوه رفته اند، از فردای 
آزارهای  طرفی شخصی خاص  از  روز  آن 
جنسیتی آغاز شده و خانمی را مورد تهدید 
و فشار قرار داده  است. در این مورد همانطور 
که قبال گفتم فرد قربانی باید سعی کند طرف 
خود را آرام کند و درواقع نفت روی آتش این 
تهاجم نریزد، در عین حال، هیچ نوع باجی 

به فرد مهاجم ندهد. 
صبوری  و  حوصله  با  باید  کردن  آرام  این 
باشد  دست  این  از  جمالتی  و  شود  انجام 
و  نبوده  تلگرام من درست  که »هک کردن 
این کار جرمی است که من نمی خواهم آن 
را پیگیری کنم. اگر وارد زندگی خصوصی 
من شوی هر دو می بازیم چون امکان ندارد 
باجی را که می خواهی به تو بدهم. من خود 
را حفظ خواهم کرد اما تو قطعا از این فامیل 

و دوستان حذف خواهی شد.« 
تهدید به شکایت از فرد هم می تواند راهی 
ظرافت  با  باید  گفتم  که  همانطور  که  باشد 
انجام گیرد و منجر به جری تر شدن او نشود. 

فضای  به  سرانجام  کار  اگر   :
عمومی تری مانند خانواده یا محیط کاری 

رسید، چه باید کرد؟
دراین صورت فرد حتما باید به روان شناس یا 
روانپزشک مراجعه کند تا دریابد که او مانند 
هر قربانی دیگری مورد تهاجم قرار گرفته و 
این تهاجم هرچند دردناک و ظالمانه بوده اما 
پایان دنیا نیست، خاص او نیست و آثار آن 
خیلی زود از یاد مردم می رود. زمستان می رود 

و روسیاهی به زغال می ماند. 

سایرین  سوی  از  همدردی  موارد  این  در 
موضوع مهمی است. دوستان نزدیکی که در 
جریان این آبروریزی قرار گرفته اند، بهتر است 
سکوت نکنند. می توانند دلگرمی بدهند و از او 
حمایت عاطفی داشته باشند و با ابراز دوستی 
و احوالپرسی کاری کنند تا او راحت تر بتواند 

دوره عذاب را طی کند.

فقط  مجازی  فضای  در  آزارها   :
دوطرفه است؟ 

نه، تهاجم گاهی گروهی هم می شود. جنس 
این نوع آزارها با هم متفاوت است. گاهی 
این آزارها در یک ارتباط دوطرفه رخ می دهد 
که همانطور که گفتم راه حل خروج موقت از 
فضای مجازی یا تغییر نوع ارتباط است اما 
گاهی چند ده هزار نفر به صفحه یک سلبریتی 
دراین  می کنند.  حمله  ورزشی  یا  سینمایی 
صورت چاره خروج از فضای مجازی نیست 
بلکه باید فرهنگ سازی کرد. نمونه بارز آن 
حمله چند 10هزار نفری کاربران ایرانی به 
که  است  جهانی  مطرح  بازیگران  صفحات 
به خصوص در آستانه مسابقات بین المللی 
در مواقعی شاهد آن هستیم. در این موارد، 
این  و  می زند  را  اول  فرهنگ سازی حرف 
کار باید از دبستان ها ما شروع شود و حتی 
تا سال های بزرگسالی هم توسط رسانه های 

جمعی ادامه پیدا کند.

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

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

جایگزین فضای خشم کنند و میزان آسیب 
را کاهش دهند.

: اجازه بدهید به وجه دیگری از فضای 
مجازی بپردازیم. یکی از نتایج ناگزیر فضای 
مجازی آشنایی های اینترنتی است. به عنوان 
روانپزشک چه ارزیابی از این آشنایی ها دارید؟
بی تردید این نوع آشنایی ها در مواردی می تواند 
آغازگر یک عشق واقعی و مادام العمر باشد اما 
فرد باید مراقب باشد که این رابطه با چه هدفی 

آغاز شده است. 
مثال یک فرد متاهل باید بداند که این روابط 
اینترنتی نمی تواند عملکردی در زندگی واقعی 
او داشته باشد و ممکن است با دور کردن او از 
واقعیات زندگی، موجب اختالل کارکرد شود 
و کارکرد زناشویی وی را مختل کند یا حتی 
منجر به جدایی شود. انسان با چه هدفی باید 

خود را در چنین خطری قرار دهد؟

: با برخی از این افراد که صحبت 
می کنید، ادعا دارند که این رابطه ها تفریحی 
موقت هستند که گوشه  کوچکی از زندگی 

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

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

با  ارتباط  این  کنیم  فرض  اگر   :
فرض های درست و بجا شروع شده، قدم 

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

آوردن فکر می کرده. 

: کمی درباره ادبیاتی که در فضای 
مجازی رواج یافته صحبت کنیم. به چه دلیل 
لمپن مآب  و  غیرمحترمانه  عبارات  غلظت 
رو  مکالمات  ار  بیشتر  مجازی  فضای  در 

در رو است؟
در  و  فاصله  دوری  بتوان  را  آن  دلیل  شاید 
دسترس نبودن دانست. فرد طرف مقابل خود 
را نمی بیند و صدایش را هم نمی شنود و به 

همین دلیل آدم بزدل در این نوع موقعیت ها 
جسورتر و گستاخ تر می شود.البته ادبیاتی که 
کار  به  چت  و  مجازی  فضای  در  فرد 
می برد، باز هم بستگی به شخصیت 
فرد دارد و اینکه در زندگی واقعی 

چه رفتاری دارد.
میزان تفاوت در فضای 
به  نسبت  مجازی 
حقیقی  فضای 
و  نیست  زیاد 
قبال  که  همانطور 
هر  شخصیت  گفتم، 
مجازی  فضای  در  کس 
بازتاب شخصیت او در زندگی 
واقعیست. کسی که در فضای واقعی 
می کند،  رعایت  را  شرمی  و  آداب 
خیلی  مجازی  فضای  در  نمی تواند 
لجام گسیخته باشد. کسی که شعر دوست 
دارد، در فضای مجازی به دنبال شعر و 
شاعری است یا آنکه حیوان دوست است، 
در صفحات خود عکس حیوان می گذارد یا 
آنکه عاشق طبیعت است، همان را در صفحات 
خود در فضای مجازی تعقیب می کند. نمی شود 
نبود و  شعر دوست نداشت، حیوان دوست 
با طبیعت کاری نداشت اما خالف آن را در 

فضای مجازی نشان داد.
مورد دیگر اینکه فرهنگ ما همیشه نسبت به 
خانم ها نوعی روحیه مراقبت و لوطی گری 
در  را  آن  نمود  که  داشت  و حرمت گذاری 
فیلم فارسی های دهه 40 و 50 می توانیم به 

خوبی ببینیم. 
در آن فرهنگ مردان نقشی حمایتی برای خود 
قائل بودند که متاسفانه مدتی است در فرهنگ 
ما دیگر جایی ندارد. شاید از میان رفتن همین 
فرهنگ است که به ما اجازه می دهد با شنیدن 
هر جواب منفی واکنش های خشونت بار از 
خودمان نشان دهیم که حد اعالی آن را در 

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

را بفهمیم.

: از فضای تعامالت فردی بیرون 
و  گسترده  تهاجم های  به  اشاره  بیاییم. 

چندده هزار نفری کردید.
سال  چند  در  را  آن  نمونه های  متاسفانه 
فالن  به  ایرانی  کاربران  که  دیده ایم  گذشته 
با  بازیگر سینما  یا  فوتبال  بازیکن  سلبریتی 
کلمات رکیک حمله می کنند، حتی اغلب با 
بدوبیرا های فارسی، که هرچند طرف نمی فهمد 
اما برایش آزاردهنده است. اینجا دیگر بحث 
آزار فردی و محدود نیست، بلکه آبروی ملی 

در میان است. 
مخرب  تاثیر  به  نسبت  االن  همین  از  باید 
ایرانی  کاربران  از سوی  واکنش ها  نوع  این 
عالوه  که  دهیم  هشدار  مجازی  فضای  در 
بر ترویج فرهنگ برخوردهای خشونت بار، 
بی فرهنگ  مردمانی  به عنوان  ما  ملی  آبروی 
و فاقد خویشتنداری هم خدشه دار می شود. 
برای پیشگیری از این کار رسانه ها باید آموزش 
دهند و اهمیت ماجرا را روشن کنند که این 
حمالت جمعی در مقیاس گسترده که بیشتر 
شکل عقده گشایی دارد، می تواند اعتبار یک 

کشور و ملت را هدف بگیرد. 
وقتی بعد از برخورد بین هواداران لیورپول 
نفر   39  ،1985 سال  فینال  در  یوونتوس  و 
باوجود  شدند،  کشته  یووه  هواداران  از 
عذرخواهی رسمی دولت بریتانیا، کل اعتبار 
فوتبال و کشور انگلیس زیر سوال رفت و 
هنوز آن واقعه فراموش نشده. منظورم این 
است که تهاجم های مجازی در فضای ورزشی 
یا هنری را نباید دست کم بگیریم. از همین 
اینترنتی در جام  تهاجم  به  باید نسبت  االن 

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

و مجازی بروز می دهند. 
فرهنگ سازی اول باید از تریبون های رسمی 
کمتر  متاسفانه  که  گیرد  انجام  پرمخاطب  و 
شاهد آن هستیم. باید از تریبون های رسمی 

پرخاش زدایی انجام گیرد.

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

کرونا؛ از فضای مجازی گریزی نیست
 مرجان 
یشایایی

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

باشد. آیا باید این افراد درمان شوند؟
و  روانپزشک  برای  جایگاهی  اصوال  افراد  این  که  اینجاست  اشکال 
واقعی  فضای  در  پرخاشگری  آن،  از  بدتر  و  نیستند  قائل  روان شناس 
برخوردهای  ما،  امروزی  جامعه  در  متاسفانه  نمی دانند.  ناپسند  هم  را 
پرخاشگرانه به نوعی مورد تحسین قرار می گیرند و اگر به صفحات اراذل 
می شوید  متوجه  کنید،  مراجعه  اینستاگرام  در  چاقوکشان  و  اوباش  و 
که اینها صفحات پربازدیدی هستند. منظورم این است که این مساله 

بیشتر از آنکه روانی باشد، فرهنگی است.
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افراد خشن و پرخاشگر، 
آزارگر و متجاوزان 

جنسی همان رفتاری 
را در فضای مجازی 

از خود بروز می دهند 
که در فضای واقعی مانند خیابان ها و 
پارک ها از آنها دیده می شود. از هر 
طرف دیگر، رفتار آدم های مهربان و 
نوعدوست و حیوان دوست و مدافع 

محیط زیست یا خیرین در فضای مجازی 
درواقع بازتابی از عملکرد و عالیق آنها 

در فضای عینی بیرونی است. این را 
گفتم که خوانندگان شما را هوشیار کنم 
که تصور نکنند اگر به فضای مجازی پناه 

ببرند، دیگر هیچ آزاری آنها را تهدید 
نمی کند. درکل ویژگی های افراد دقیقا 

در فضای مجازی وارد می شود 



داستان زندگی

ستونی بدون »اما«
دیگران  از  خوشبخت تر  شما  »اگر 
هستید، بهتر است یک سفره بلندتر 
پهن کنید، نه اینکه حصار خانه هایتان 
را بلندتر بسازید.« این متن یادبود صلح 
کانادا، مفهومی بسیار ارزشمند دارد اما 
از آن مفهوم هایی که فهمیدنش برای 
که  آنها  اینکه  نه  نیست.  آسان  همه 
نمی فهمندش بهره هوشی پایینی دارند، 
نه، گاهی فهمیدن برخی چیزها مغزی 
که عین ساعت کار کند نمی خواهد، دل 
بزرگی می خواهد که این روزها انگار 
ُدر کمیابی است که اگر نبود، شاید 
آخر هفته های یکی مثل من با نوشتن 
ستون پایین همین مطلب تا این حد 
حزن آلود نمی شد. ستونی با کمتر از 
دویست کلمه و با چند »اما« که به قول 
طراحان جدول، کار خراب کن ترین و 
به نظر من ناامیدکننده  ترین کلمه است. 
کلمه ای که تا بتوانم سعی در حذفش 
دارم اما مگر می شود از واقعیت و طعم 

تلخش گریخت؟
»او یک مادر جوان است که می خواهد 
اما...  کند  مادری  بچه هایش  برای 
همسرش شبانه روز کار می کند تا هزینه 
درمان همسرش را تامین کند اما... دکترها 
گفته اند برای بهبود به فالن دارو یا درمان 
نیاز دارد اما... بچه ها کوچکند و دلشان 

بازی با پدر را می خواهد اما...«
مصلحت  نمی داند  دقیق  هیچ کس 
از  بعضی  که  چیست  در  خداوند 
کمتر  دیگر  بعضی  و  منعم تر  ما 
برخورداریم اما همه می دانیم اگر آنها 
که منعم ترند سعی می کردند لحظه ای 
زندگی آدم هایی با زندگی پر از اما 
و اگر را بفهمند، دنیا جای زیباتری 

برای زندگی بود.
این روزهای شیوع و هجوم نوع جدید 
ویروس که برای خیلی از ما حرف 
زدن از برنامه های فردا و پس فردا هم 
با هزار تردید است، کاش یادمان بیاید 
خودمان خوشبخت تر خواهیم شد اگر 
سفره خوشی هایمان را کمی بلندتر 
اگر در هیچ سرگذشتی  کنیم،  پهن 
»اما« نباشد، اگر دیگر نیازی به »اما« 

در »ستون آخر« نباشد...

حرف آخر

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

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

با نام شما منتشر شود.

 زهراسادات صفوی 

»کار واقعی شما در زندگی این است که در اسرع وقت بفهمید هدف شما 
چیست؟ و قرار بود چه کسی باشید؟ و به درک خود به بهترین نحو احترام 

بگذارید.« اوپرا وینفری
هر کسی در زندگی هدفی دارد. هر انسانی با هدفی پا به دنیا می گذارد. 
سفر زندگی از همین جا شروع می شود. مهم نیست چه  کسی هستید، چه 
می کنید و تا کجا پیش خواهید رفت. شما به خواست خدا به دنیا آمده اید. 
پس با اراده و نیرویی فراتر از توان و نیروی خودتان، پا در مسیر زندگی 
گذاشته اید. هر کدام از ما در مجموعه بشریت نقشی ضروری داریم که باید 
ایفا کنیم. پس تنها کاری که باید بکنیم این است که راه را پیدا کنیم، نقش 
خود را بیابیم و به دنبال مأموریتی که به ما محول  شده برویم. خانم »اوپرا 
وینفری« تهیه کننده، هنرپیشه، مجری، نیکوکار، برنده جایزه اسکار و کاندیدای 
جایزه گلدن گلوب، از مشهورترین و مطرح ترین مجری های تلویزیونی جهان 

برای همه ما آشناست. 
 ۲۰۱۹ سال  پرفروش ترین های  از  که  است«  روشن  »راه  کتاب  در  ایشان 
در زمینه موفقیت بوده، راهنمایی هایی برای داشتن عمیق ترین دید ممکن 
نسبت به خود، با ما به اشتراک می گذارد و چارچوبی را برای داشتن یک 
زندگی موفق و پراهمیت ارائه می دهد. او در این کتاب به طرح این سواالت 
می پردازد؛ زندگی چیست؟ هدف از زندگی چیست؟ چرا ما زندگی می کنیم؟ 
مأموریت و وظیفه ما در زندگی چیست؟ چگونه باید باشیم؟ اگر شکست 
خوردیم چه باید کرد؟ اگر ضعیف بودیم؟ 
و می کوشد پاسخی عملی و تجربه  شده 

برای آنها ارائه دهد. 
درس های  گذاشتن  اشتراک  به  با  او 
به  که  شخصی  داستان های  و  کلیدی 
تعیین مسیر زندگی او کمک کرده، هر 
فصل را شروع کرده و به خوانندگان در 
مورد چگونگی اجرای هدف خود در 

جهان، الهام می بخشد. 
این کتاب نوشته اوپرا وینفری، ترجمه 
علی اکبر عبدالرشیدی است که توسط 
نشر خانه فرهنگ و هنر گویا در ۲۰۰ 

صفحه منتشر شده است. 

5فکر مثبت

مهارت زندگی مثبت

برخی از مردم، دنیا را مکانی رقابتی می دانند و به 
فرزندان خود برای پیروزی اعمال فشار می کنند. 
مدرسه  اولیای  و  والدین  ما  از  بسیاری  شاید 
نیز تصور کنیم باید حس رقابت را در کودکان 
تشویق کنیم تا انگیزه آنها برای یادگیری بیشتر 
شود اما برخی دیگر برای همکاری ارزش قائل 
هستند و فرزندان خود را به بازی و همکاری 
معتقدند  و  و تشریک مساعی تشویق می کنند 
کودکانی که همکاری کردن را بیشتر از رقابت 
آموخته اند، در بزرگسالی افراد مفیدتری هستند. 
البته امروزه چنین راهکاری را در نظام آموزشی 
کشورهای توسعه یافته مانند ژاپن می توان دید.
رقابت، بدون شک خوب است زیرا چه در کودکی 
و چه در بزرگسالی ما را به جلو سوق می دهد؛ 
محدودیت های فیزیکی ما در ورزش های رقابتی 
سنجیده می شود. رقابت در تجارت به شرکت ها 
کمک می کند تا محصوالت و خدمات جدیدی 

تولید کنند و در سیاست موجب می شود نظرات 
مختلف جامعه شنیده شود. رقابت همچنین برای 
کودکان، آمادگی خوبی برای ورود به جهان است 
اما نکته این است که رقابت فقط به معنای پیروزی 
نیست. کودکان باید یاد بگیرند که خوب ببازند 
و از اشتباهات و باخت خود بیاموزند. عالوه 
بر این، رقابت فقط به معنای موفقیت برای فرد 
تیم،  از  بخشی  به عنوان  رقابت  هنگام  نیست، 
کودکان نیاز به همیاری و همکاری را می آموزند.
بااین حال، تمرکز همیشگی بر رقابت برای کودکان 
مفید نیست زیرا کودکان بسیار کوچک، به طور 
طبیعی خودمحور هستند. در نتیجه آنها باید یاد 
اطراف شانهستند.  در  نیز  دیگری  افراد  بگیرند 
تشریک  و  همکاری  مهارت های  باید  کودکان 
مساعی را بیاموزند. با یادگیری همکاری و کار 
در تیم، کودکان می آموزند وقتی اوضاع خراب 
است و شرایط خوب پیش نمی رود، مسوولیت ها 

را تقسیم کرده و از یکدیگر حمایت کنند. همچنین 
آنها متوجه خواهند شد در جامعه، موفقیت های 
بسیار کمی در نتیجه کار یا ایده های یک شخص 
به تنهایی اتفاق می افتد. هر چقدر هم یک فرد 
درخشان باشد، کار او نتیجه تالش یک تیم یا یک 
جامعه است. از طرفی، وجود رقابت در کودکان 
افزایش استرس و اضطراب و کاهش  موجب 

اعتماد به نفس در آنها خواهد شد.
نتیجه اینکه همه ما کنار فرد بودن، اجتماعی نیز 
عادت  »هفت  کتاب  در  کاوی  استیون  هستیم. 
مردمان موثر« پیشنهاد می کند که باید نگرش »برد 
برد« را ایجاد کنیم. ما باید با خود و آنچه نیاز 
داریم صادق باشیم اما همچنین در مورد نیازهای 
دیگران فکر کنیم. اگر بتوانیم به فرزندان مان در 
این کار کمک کنیم، خدمات بزرگی به نسل های 

آینده هدیه خواهیم داد.
raisingchildren.net.au :منبع

 ترجمه: سارا حق بین
کودکان؛ همکاری یا رقابت؟

معرفی کتاب

راه روشن است

خانم سوسن. ک یک مادر جوان 37 
ساله است. مادر دو کودک دبستانی 
که این روزها دور از محیط مدرسه 
در  او  حضور  به  همیشه  از  بیشتر 
کنارشان نیاز دارند تا هم مادر باشد 
هم معلم اما او حتی نمی تواند برایشان 
مادری کند. این خانم به سرطان مغز 
مبتالست، در بیمارستان سینا جراحی 
شده و برایش 3۰ جلسه پرتودرمانی 
است  شده  تجویز  شیمی درمانی  و 
دهد  شکست  را  بیماری  بتواند  تا 
اما حقوق کارگری همسرش کفاف 
هزینه های زندگی در خانه مستاجری 
در حاشیه شهر تهران را هم نمی دهد 

چه برسد به هزینه دوا و درمان.
امروز در خانه ای دو کودک به آغوش 
بر  مادر  سایه  اینکه  به  مادر،  امن 
سرشان بماند، نیاز دارند. دغدغه های 
مادری باید کمتر شود تا جان مبارزه 
با بیماری را داشته باشد و به روی 

فرزندانش لبخند بزند. 
کنیم  کمک  می توانیم  تو  و  من 
اگر  شود  محقق  خواسته  دو  این 
کنیم.  همت  وسعمان  اندازه  به 
را  خود  نقدی  کمک  است  کافی 
شماره با  پارسیان  بانک  کارت   به 
به   6۲۲۱-۰6۱۰-8۰۰۱-۰756
امدادگران  خیریه  موسسه  نام 
شماره  با  و  کنید  واریز  عاشورا 
تلفن75۹83۰۰۰ )داخلی۲( یا شماره 
همراه ۰۹۱۹8۰۱۲677 تماس بگیرید. 
این بیمار با کد ۲548۱ در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

تو  رو  شب  سه  دو،  و  عسگر  عمو  فامیل های  پیش  بریم  شب  بود  قرار 
کردم.  سوار  رو  عسگر  عمو  شهر،  پل  سر  بخوابیم.  عشایر  سیاه چادرهای 
دنبال یک  تو فکرم  بود.  پرپیچ و خم و کمی طوالنی  جاده کوهستانی و 
نقطه اشتراکی بودم تا سر صحبت رو باز کنم و جو  سنگین جاده رو بشکنم 
که یک دفعه یک دسته غاز یا اردک یا همچین چیزی بق بق کنان شروع 

کردن از وسط جاده رد شدن...
گفتم: »عمو عسگر، با اینها فسنجون درست می کنید؟ عمو عسگر که به جاده 
خیره بود، یهو نگاهم کرد و انگار که درِ بزرگی به خاطراتش باز کرده باشم، 
گفت: »آره، آره، یادش بخیر تو شاهرود تو یه معدنی کار می کردم، خیلی 
غذاهاش بد بود. یه روز که فسنجون دادن برای ناهار کارگرها، دیدم بلد 
نیستند فسنجون درست کنند.« پرسیدم: »مگه چجور بود؟« گفت: »مردک 
شیرین درستش کرده بود، همون روز رفتم بازار و رب انار ترش گرفتم و 
یه عالمه طعم دهنده ترش دیگه و یه مرغ و اومدم فسنجون واقعی که باید 
ترش ترش باشه، درست کردم و بردم دادم به رئیس کارگاه...« گفتم: »خب 
بعدش چی شد؟« گفت: »کیف کرد و گفت تو باید سرآشپز می شدی...« 

گفتم: »خب؟ شدی؟« گفت: »نه، نمی دونم چرا!...«
تو مخم بود که بهش بگم. آخه بیشتر جاها یا ملس درستش می کنند یا شیرین 
ولی خب یه جاهایی هم ترش و این هیچ اهمیتی نداره و ذائقه افراد متفاوته... 
اما دیدم ممکنه ناراحت بشه و حرفی نزدم. براش جا نیفتاده بود هنوز که 
هر کسی به یه رنگی، به یه طعمی، به یه چیزی عادت کرده و فکر می کنه 
همون، درست ترین در دنیاست و بقیه دارن اشتباه می زنن. یادم به دوستای 
چینی ام افتاد که وقتی غذای دریایی رو با سس سویا با لذت می خوردن، 
از مهارت های  من رفتم توی دستشویی و عق زدم. عمو عسگر همچنان 

آشپزی اش می گفت که تقریبا رسیدیم.
عمو عسگر احتماال خیلی آشپز خوبی بود و خودش رو اقیانوسی از تجارب 
می دونست، اقیانوسی به عمق ده سانت شاید. گفت شام برات فسنجون میارم. 
گفتم: »نه عمو، من به گردو حساسیت دارم...« گفت: »پس عشایر پنیر و نون 

تازه خوبی دارن، برات بگیرم؟« گفتم: »آره، آره« 
عمو عسگر فسنجون ترش دوست داشت و من شیرین... با خودم فکر کردم 
شاید اون اصرار داشته باشه فسنجون باید ترش باشه ولی من اصراری ندارم 
که کال فسنجون باشه یا نباشه! نیازی هم نیست غذای همدیگه رو به هم 
بخورونیم، همین که سر یک پنیر با هم به توافق برسیم و کنار هم بشینیم و 
زیر نور فانوس با صدای زنگوله گوسفندها کنار هم تو باد خنک پنیر بخوریم، 

شاید مهم ترین چیزی باشه که برای کنار هم بودن نیاز داریم.
الزم نیست به سالیق هم احترام بگذاریم، همین که تو اختالف سالیق کاری 
به کار هم نداشته باشیم، مشترکات زیادی برای لذت بردن و کنار هم بودن 
اثر  با فسنجون نخوردن نمرده ولی خیلی ها در  پیدا می شه. کسی تا حاال 

اختالف سالیق ُمردند!

با اختالف سلیقه هم می شود کنار هم نشست!

 دکتر مهدی خواجوی
جراح و متخصص مغز و اعصاب 
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فارغ از اینکه دلیل پرخاشگری کودک چیست، 
می توان با رعایت این نکات تا حدی به کاهش 

پرخاشگری او کمک کرد .
11. سعی کنید با لحنی آرام و در عین حال قاطع با 
کودک صحبت کنید . این گونه خشم او نیز کنترل 
می شود . چه در تشویق و چه در تنبیه، منصفانه 
و عادالنه برخورد کنید . اطالعات و آگاهی های 
خود را در مورد مراحل رشد و ویژگی های هر 
دوره افزایش دهید تا بهتر بتوانید با فرزند خود 

ارتباط برقرار کنید .
12. اگر کودک می خواهد همه چیز را با جیغ و 
گریه به دست آورد، به هیچ وجه به جیغ های او 
اعتنا نکنید  چون اگر با جیغ زدن یا پرخاشگری به 
خواسته های خود برسد، می آموزد که این رفتار 
را تکرار کند  و این رفتار در او تقویت می شود . 
در چنین وضعیتی باید از تکنیک نادیده گرفتن 
استفاده کرد؛ یعنی در کنارش هستیم ولی نه به 
او نگاه می کنیم نه با او حرف می زنیم، خودمان 
را مشغول می کنیم بدون اینکه با کودک ارتباط 
برقرار کنیم . با این روش متوجه می شود بدون 
ارتباط با پدر و مادر، هیچ لذتی برایش وجود 
نخواهد داشت . با ادامه این کار رفتار ناپسندش 
را ترک می کند . در کنار نادیده گرفتن، باید به 
تقویت رفتارهای مثبت کودک هم توجه کنیم 
کنیم که  میزان پرخاشگری کم شود . کاری  تا 
کودک حس کند راه دیگری نیز وجود دارد که 
می تواند به پدر و مادرش نزدیک شود و با داد 

و فریاد به نتیجه  نمی رسد .
13. زمانی که کودک پرخاشگری می کند، پدر 
و مادر نباید عصبانی شوند و شروع به تنبیه یا 
والدین،  کنند . واکنش های عصبانی  فریاد زدن 

پرخاشگری کودک را تقویت می کند .
14. در مورد کودک پرخاشگری که الگوپذیری 
عامل این گونه رفتار او بوده، باید روی الگوی 
کودک کار کرد و راه های دیگری جز پرخاشگری 

را به او آموخت .
15. اگر پرخاشگری در اثر ناکامی به وجود آمده 

باشد باید به کودک ناکام در رسیدن به اهداف 
مطلوب و دوست داشتنی کمک کنیم .

16. در مواردی که علت پرخاشگری اضطراب 
است باید از نگرانی درونی و اضطراب کودک 
کودکان  این  برای  کردن  ورزش  شویم .  مطلع 
بسیار موثر است و باعث تخلیه هیجانی می شود .

17. اگر کودک به هر دلیلی پرخاشگری را انتخاب 
پاسخ  او  به  پرخاشگری  با  نباید  والدین  کند، 
دهند اما باید محکم باشند ، مثال اگر کودک را 
بغل کرده اید و شما را می زند، بدون آنکه بحث 
یا اگر  او را زمین بگذارید  کنید، خیلی سریع 
در اتاقش هستید و اسباب بازی اش را به سمت 
شما پرت می کند، بدون اینکه گفتمان خاصی 
داشته باشید،  از اتاق بیرون بروید . بی توجهی و 
ترک کودک بدون حرف زدن به او می فهماند 
نه تنها چیزی به دست نیاورده بلکه توجه مادر 

را از دست داده است .
18. از گفتن »نه، نکن و بس کن« اجتناب کنید . 
این یکی از بهترین راه ها برای جلوگیری از بروز 
تندخویی در کودکان است . هرچند ممکن است 
دشوار باشد، وقتی صحبت از کنترل تندخویی 
فرزندتان می شود، اساسی ترین قانونی است که 
مهارت ویژه ای در این حوزه به شما می دهد . 
الزم نیست به هر چیزی بله بگویید و جواب 
مثبت بدهید اما تالش کنید از واژه های منفی ای 
که ممکن است کودک با شنیدن آنها احساس 
شکست  کند و تسلیم ناتوانی اش بشود، اجتناب 
کنید . توجه کنید صحبت  شما با کودکتان بر سر 
قشقرقی که به پا  کرده نباید به یک مبارزه  قدرت 
تبدیل شود . وقتی در این مرحله دارید با کودکتان 
کنار می آیید باید مالیمت و مالطفت کمتری نشان 
بدهید . به جای گفتن »نه، نمی خوام تو این کار را 
انجام بدی« سعی کنید که بگویید »دوست دارم 

آن کار را به خاطر مامان انجام بدی.«
می کند،  پرخاشگری  کودک  هنگامی که   .19
می توانید با کاربرد این واژه ها او را در شناخت 
نظر  »به  بگویید:  مثال  کنید،  یاری  احساساتش 

چی  ناراحتی،  می کنم  فکر  خسته ای،  می رسد 
عصبانی ات کرده و ...«

به مرور کودک هم به احساسات خود شناخت 
پیدا می کند و هم کاربرد واژه ها را یاد می گیرد 
و هم می تواند حس خود را درست در قالب 
کلمات به زبان بیاورد . توانایی نامگذاری هیجان ها 
به آرامش و کنترل بیشتر کودک بر خود کمک 
می کند. بعد از اینکه کودک به این درک و فهم 
را  کنترل خشم  عملی  راه های  می توان  رسید، 
آموزش و به او یاد داد هنگام عصبانیت به  جای 
پرخاش و فریادزدن می توان کارهایی انجام داد 
تا عصبانیت را تخلیه و  کنترل کرد ؛ کارهایی مثل 
توپ شوت کردن، نقاشی کشیدن روی کاغذ، آواز 
خواندن، موسیقی گوش کردن و انواع کارهایی 
که می توان برای کنترل خشم کشف کرد. هر 
وقت کودک هر یک از این کارها را انجام داد، 

او را تشویق و تحسین کنیم .
20. بازی »پاره پاره کردن روزنامه« راهی برای 
کنترل خشم کودکان دبستانی است . از کودک 
بخواهید ابتدا دست راستش را باال ببرد و تعهد 
دهد که بعد از اتمام بازی تمام کاغذ  پاره ها را 
جمع می کند . سپس چند روزنامه باطله بدهید و 
از او بخواهید هر طور خودش می خواهد، آنها 
را تکه تکه کند، به هوا بریزد و با صدای بلند 
هورا و فریاد بکشد . 3-۲ دقیقه بعد از این کار، 
دچار تغییرات هیجانی می شود که تاثیر آن در 
کنترل خشم و پرخاشگری موثر است . بچه ها 
باید در انتهای بازی کاغذهای باطله را جمع  کنند .

سخن آخر
قطعا با انجام این راهکارها به خوبی می توانید 
اوضاع را به سمت مثبت مدیریت کنید . اگر قبل 
از پرخاشگر شدن کودک به نکاتی که گفته شد، 
نخواهید  پرخاشگر  کودکی  قطعا  کنید،  توجه 
داشت . اگر این رفتار کودک همچنان ادامه پیدا 
کرد از راهنمایی یک روان شناس متخصص در 

زمینه مشکالت کودکان استفاده کنید.

عکس و مکث

 دکتر شیما وفا
درمانگر کودک و نوجوان، دکترای روانشناسی تربیتی

پرخاشگری در کودکان )قسمت دوم( 

مینو محرز، عضو کمیته ملی ستاد مقابله با کرونا گفته که تحت هیچ شرایطی 
نباید در ایام عید زمینه و مقدمات سفر شهروندان را فراهم کرد

جامعه سالم
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از  بویایی  اختالل  به  »آنوسمی«  یا  »نابویایی« 
این  می شود.  گفته  بویایی  حس  دست دادن 
مشکل عموما در هر دو طرف بینی وجود دارد 
اما ممکن است فقط در یک سمت اتفاق بیفتد. 
نابویایی با  »هیپوسمی« که کاهش نسبی حس 

بویایی است، تفاوت دارد.

علل بروز »نابویایی«
نابویایی ممکن است به دالیل مختلفی ایجاد شود 
که به دو گروه کلی نابویایی مادرزادی و اختالالت 
اکتسابی تقسیم  می شود. نابویایی مادرزادی مشکل 
نادر است و از زمان تولد وجود دارد. براساس 
مطالعات، نابویایی مادرزادی می تواند نشانه ای از 
اختالل ژنتیک طی روند تکامل جنین باشد اما بیشتر 
موارد نابویایی تحت تاثیر عوامل محیطی است که از 
جمله می توان به عوامل زمینه ساز انسداد حفره های 
بینی و اختالل در عملکرد عصب بویایی اشاره کرد.

انسداد حفره های بینی
رنیت: التهاب مخاط های حفره های بینی ناشی از 

عوامل مختلف به خصوص زمینه آلرژی
سینوزیت: التهاب مخاط های پوشاننده سینوس ها 
که در حالت مزمن معموال با از دست دادن بویایی 

همراه است.
 ایجاد پولیپ بینی
 انحراف تیغه بینی

اختالل در عملکرد عصب بویایی
 استعمال دخانیات

 مسمومیت
 مصرف برخی داروها مانند داروهای درمان 

سرطان، مورفین و...
 ابتال به بیماری های ویروسی مانند آنفلوانزا یا 
بیماری های ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس

 هپاتیت ویروسی
 ضربه به جمجمه

 ایجاد تومور در الیه مننژیت مغز
 بیماری های نورولوژیک

»نابویایی« مشکل ساز است؟
پیشرفت و پیامدهای نابویایی با توجه به عامل 
زمینه ساز و نوع مشکل، متغیر است. این اختالل 

بویایی ممکن است در مواردی از انسداد حفره های 
اما  بینی به خصوص رنیت آلرژی موقت باشد 
می تواند  همیشگی  نابویایی  موارد،  بعضی  در 
بر جنبه های مختلف زندگی روزمره فرد تاثیر 
بگذارد و با ایجاد حس ناراحتی، اختالل تغذیه، 
عدم ادراک پیام های هشدار مانند بوی گاز یا دود 
و بی توجهی به بهداشت به خاطر عدم ادراک بوی 

نامطبوع همراه باشد.

ارتباط کووید-۱۹ و ازدست دادن بویایی
از دست دادن قدرت بویایی یکی از عالئم شایع 
در مبتالیان به کووید-۱۹ است که معموال بدون 
گرفتگی یا آبریزش بینی اتفاق می افتد. مطالعات 
بسیاری در مورد فرضیه اینکه ویروس کرونا اعصاب 
بویایی را تحت تاثیر قرار دهد، انجام شده  اما نتایج 
یکی از پژوهش های آزمایشگاهی حاکی از آن است 
که ویروس سلول های مخاط بینی را آلوده می کند 
اما به اعصاب بویایی صدمه نمی زند. نتایج بررسی 
2600 بیمار مبتال به کووید-۱۹ در ۱8 بیمارستان 
اروپا نشان می دهد کاهش بویایی در مبتالیان به 
نوع خفیف بیماری بیشتر است. آمار نشان می دهد: 
 ۵/۹ درصد افت بویایی در مبتالیان به نوع 

خفیف بیماری

 ۴/۵ درصد افت بویایی در مبتالیان به نوع 
متوسط بیماری

 6/۹ درصد افت بویایی در مبتالیان به نوع 
وخیم بیماری

7۵ تا 8۵درصد مبتالیان به کووید-۱۹ که دچار 
افت بویایی شده اند، حس بویایی پس از 2ماه از 
پایان دوره بیماری بازمی گردد. در همان مطالعه 
نشان داده شد وجود اختالل بویایی پیش آگهی 

خوبی برای بیماری ویروس کرونا است.

درمان »نابویایی«
درمان های  مختلف،  علل  به  توجه  با  نابویایی 
متفاوت را می طلبد. همان طور که ذکر شد، دو 
نوع کاهش بویایی قابل تشخیص است؛ کاهش 
بویایی حسی-عصبی که گیرنده ها یا بخش ادراک 
بو به سمت مغز درگیر می شود و کاهش بویایی 

که مشکل انسدادی است. 
در خصوص کاهش بویایی ناشی از مشکل انسدادی 
معموال درمان موثرتر است. با برطرف شدن انسداد، 
مخاط های بویایی و گیرنده های بویایی در معرض 
بو قرار می گیرند و ادراک می شوند. این کاهش 
بویایی جزو علل برگشت پذیر مانند پولیپ ، آلرژی 
و بیماری های التهابی داخل بینی، چسبندگی یا 

انحراف بینی است که با بهبود آنها، بویایی فرد 
نیز برمی گردد. از نظر درمان، داروهای ضدالتهاب 
برای دو هفته تجویز می شود و اگر پاسخ به درمان 
وجود داشته باشد، احتماال اختالل انتقالی است و 
باعث می شود با ادامه درمان های دارویی و احیانا 
جراحی، بویایی فرد بهبود یابد. بیشترمشکالت 
بازگشت بویایی مربوط به موارد حسی-عصبی 
است. افرادی که دچار اختالل در بویایی می شوند 
و نابویایی ادامه پیدا می کند، بیشتر در این گروه قرار 
دارند. متاسفانه هرچند عصب بویایی تا حد اندکی 
قابلیت ترمیم دارد، وقتی که مانند هر عصب دیگر، 
آسیب کلی می بیند باعث از دست رفتن بویایی 
فرد می شود. ممکن است این اختالل در سیستم 
اعصاب مرکزی به دنبال ضربه به سر، تومورها یا 
بیماری های التهابی سیستم اعصاب مرکزی ممکن 
است اتفاق بیفتد که درمان تقریبا امکان پذیر نیست.
در موارد دیگری که مجاری پایین بینی و گیرنده های 
بویایی دچار مشکل است، تا حدی احتمال بهبود 
وجود دارد. حتی تا پیش از شیوع کروناویروس، 
افراد پس از ابتال به سرماخوردگی دچار نابویایی 
می شدند. معموال در این موارد گیرنده های بویایی 
تحت تاثیر قرار می گیرد و متاسفانه ممکن است 

درجاتی از نابویایی برای فرد پایدار باقی بماند. 

در خیلی از موارد، به دنبال بیماری های التهابی یا 
اختالالت تغذیه و متابولیک به طور موقت ممکن 
است اختالل بویایی اتفاق بیفتد. در این موارد 
می توان انتظار داشت با روش های درمانی که به 
بازسازی و ترمیم گیرنده های بویایی کمک می کند، 
بویایی تا حد زیادی برگردد. البته نتایج از ابتدای 

روند درمان قابل پیش بینی نیست.
این روزها شاهد همه گیری کرونا در تمام دنیا 
هستیم و یکی از عالئم شایع که خیلی از مبتالیان 
دچار شده اند، اختالل بویایی است. خوشبختانه 
باید گفت این نوع اختالل بویایی پیش آگهی خوبی 

دارد. در بیشتر موارد توصیه می شود بیمار صبور 
باشد، از روش های شستشوی درست بینی کمک 
بگیرد و تمرین بویایی داشته باشد. تمرین بویایی 
به این معنی که روزی 2 تا ۳ مرتبه، ۱ تا 2دقیقه، 
چند بوی مختلف را مرتب استنشاق کنند تا سیستم 
بویایی تحریک شود. اگر بویایی پس از چند ماه بهبود 
پیدا نکرد، درمان های ضدالتهاب مانند اسپری های 
کورتیکواستروئید در موارد عدم ممنوعیت مصرف 
این داروها همچنین داروهای ترمیم کننده مخاط 

بویایی تا حد زیادی کمک کننده است. 
www.slate.fr :منبع
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»نابویایی«؛ اختالل شایع در دوران همه گیری کروناویروس

 مکانیسم بویایی انسان
بینی انسان از الیه مخاطی پوشیده شده که بیش از ۴00 گیرنده بویایی دارد. زمانی 
که مولکول بودار به بینی می رسد، توسط گیرنده های بویایی تشخیص داده می شود. 
گیرنده ها فعال می شوند و از طریق عصب بویایی، اطالعات حسی تا مغز منتقل و 
آنالیز می شود. به عنوان مثال، بعضی بوها اشتهابرانگیز هستند، بعضی یادآور خاطرات 
گذشته می شوند، بعضی مانند بوی دود و آتش نشان دهنده بروز خطر هستند و... 
زمانی که گیرنده های بویایی، سلول های عصب بویایی یا مرکز عصب بویایی دچار 

اختالل شود، پیام بویایی نمی تواند منتقل و ادراک شود. 

 دکتر بابک ساعدی
متخصص گوش و حلق و بینی، 

فلوشیپ جراحی پالستیک صورت و 
استاد تمام دانشگاه تهران

پیاز بویایی

حفره بینی

هوا
مخاط
التهاب

2 سانتی متر مربع مخاط سالم
سطح مخاط بویایی 
انسان ) 10درصد 
سطح کل حفره بینی(

مخاط بینی به  دلیل التهاب 
= متورم می شوند 

حفره بینی تنگ می شود

گرفتگی بینی 
و تنفس 

از طریق دهان 
بر سالمت و زندگی 
روزمره تاثیر دارد

مخاط بینی در واکنش به ویروس 
= ترشحات بیشتری تولید می کند 
حفره بینی  مسدود می شود

45 روز عمر متوسط 
سلول های بویایی

5 میلیون 
سلول بویایی در انسان 
)200 میلیون سلول 

بویایی در سگ(

1000میلیارد 
بو مختلف 

400 گیرنده قابلیت شناسایی در بینی را دارد
بویایی مختلف 

)در مقایسه با چشم با 
3 گیرنده مختلف برای دیدن 

10 میلیون رنگ(

رعایت بهداشت روزانه بینی به حفظ سالمت مخاط 
بینی کمک می کند. 

مخاط بینی حساس هستند و با تغییرات هوای 
استنشاقی از جمله دما، اکسیژن، رطوبت، آلودگی و... 
سازگار می شوند.

عطسه کردن مکانیسم طبیعی برای تمیزشدن بینی است 
اما نیاز به رعایت بهداشت بینی نیز خواهدبود.

شستشوی بینی باعث رفع ترشحات و ضدعفونی حفره 
بینی می شود تا از بروز عفونت  های جدی مانند اوتیت 
و رینوفارینژیت جلوگیری شود. 

اگر هوای محیط خیلی خشک باشد، بینی 
خشک می شود و احساس ناراحتی به وجود 
می آید که زمینه ساز ابتال به عفونت ها 
خواهدبود.

رطوبت رسانی به حفره بینی با محلول های 
استریل برای تمیز نگه داشتن بینی الزم 
است. توصیه می شود تا 10 دقیقه پس 
ازاین کار، فشار به بینی برای خارج کردن 
ترشحات انجام نشود.

روش شستشوی بینی
سر را در حالت افقی قرار دهید. ظرف 
محتوی سرم را جلوی حفره باالتر بینی قرار 
دهید و به   آرامی فشار دهید تا مایع وارد 
بینی شود و از حفره پایین تر بینی بیرون 
بیاید. این نوع شستشو به تمیزشدن عمیق 
بینی کمک می کند و به خصوص در مبتالیان 
به سینوزیت توصیه می شود.

مراقب باشید
برای اینکه ترشحات بینی و محلول شستشو وارد حلق کودک نشود، هرگز نباید شستشو 
را در حالتی که کودک به پشت خوابیده انجام داد.

1. کودک را به پهلو بخوابانید. ظرف حاوی 
محلول شستشو را جلوی حفره باالتر بینی 

بگیرید و کمی فشار دهید تا مایع وارد حفره 
بینی شده و از حفره پایین تر بیرون  آید. 

2. سر کودک را به آرامی در جهت مخالف 
بچرخانید و دوباره این روش را تکرار کنید.

3. کودک را بلند کرده و به او کمک کنید تا 
ترشحات بینی خارج شود. 

4. برای تمیزشدن بهتر بینی کودک توصیه 
می شود روزانه دو مرتبه به کمک وسایل 

مخصوص ترشحات بینی را خارج کنید.

گرفتگی بینی در بزرگساالن با احتقان شروع می شود و سپس با احساس 
سنگینی در حفره بینی همراه است

گرفتگی بینی در کودک باید جدی گرفته شود زیرا نوزاد تا پیش از 1 ماهگی قادر به تنفس از 
راه دهان نیست و تا پیش از 18 ماهگی نمی تواند ترشحات بینی را با ایجاد فشار تمیز کند

روش شستشوی بینی

 شستشوی بینیگرفتگی بینی در کودکان

گرفتگی بینی در بزرگساالن



7 توصیه تغذیه  ای به مناسبت روز جهانی سالمت شنوایی

رژیم درمانی و حس شنوایی
سوم مارس، برابر با 13 اسفند، 
در تقویم سالمت جهانی با نام 
شنوایی«  سالمت  جهانی  »روز 
بسیاری  است.  شده  نامگذاری 
از ما می دانیم بعضی از مواد غذایی می توانند بر 
سالمت بینایی م  ا تاثیرگذاری مثبتی داشته باشند 
اما شاید خیلی از ما ندانیم خوردن کدام گروه از 
خوراکی ها می تواند به ارتقای سالمت شنوایی ما 
کمک کند یا کدام گروه از مواد غذایی می تواند 
تاثیری منفی بر سالمت شنوایی ما داشته باشد. 
از این رو، در ادامه این مطلب در صفحه »سفره 
سالم« به توصیه های تغذیه  ای تاثیرگذار بر سالمت 
شنوایی می پردازیم و در ادامه هم این نکته را یادآور 
می شویم که کدام گروه از محصوالت غذایی برای 

سالمت شنوایی ما مضر هستند. 
 

1 موز بخورید 
یکی از ترکیباتی که به افزایش سالمت شنوایی، 
مخصوصا همراه با افزایش سن کمک می کند، ماده 
معدنی پتاسیم است. زمانی که سطح پتاسیم در 
خون پایین می آید، انتقال صدا از گوش میانی به 
مغز با کندی انجام می گیرد و ممکن است فرد با 
کاهش شنوایی مواجه شود. این مساله در سنین 
باالتر با شدت بیشتری خودش را نشان می دهد. 
از این رو، معموال به تمامی افراد، مخصوصا افراد 
میانسال و سالمند، توصیه می شود برای دریافت 
پتاسیم کافی حتما مصرف موز را در رژیم غذایی 
روزانه خودشان داشته باشند. موز تازه می تواند 
سطح باالیی از پتاسیم را به بدن برساند و باعث 

بهبود سالمت شنوایی شود. 
انواع  مانند  بر موز، خوراکی های دیگری  عالوه 
انواع  گوجه فرنگی،  انواع  اسفناج،  سیب زمینی، 
کشمش، پرتقال، ماست کم چرب و شیر کم چرب 
هم حجم قابل توجهی از پتاسیم را در خود جا 
داده اند و می توانند با اضافه شدن به رژیم غذایی، 
باعث بهبود سالمت شنوایی در افراد میانسال و 

سالمند شوند. 
 

2 مصرف ماهی را جدی بگیرید
انواع ماهی )خصوصا ماهی های چرب( می توانند 
نقشی کلیدی در حفظ سالمت شنوایی بازی کنند. 
ماهی ها مقادیر مناسبی از امگا3 و ویتامین D را 
در خود جا داده اند که هر دوی این ریزمغذی ها به 
قوی شدن استخوان های میانی گوش کمک می کنند 
و باعث پیشگیری از ابتال به بعضی بیماری های 
مرتبط با کاهش شنوایی با افزایش سن می شوند. 
و  متخصصان گوش و حلق  دلیل هم  به همین 
بینی توصیه می کنند برای حفظ سالمت شنوایی 
حداقل  حتما  میانسالی  یا  سالمندی  دوران  در 
هفته ای دو وعده از ماهی های چرب مانند سالمون، 

قزل آال، ساردین، کیلکا 
و... را مصرف کنید. 

هروعده ماهی حدودا با 100 تا 150 گرم برابر 
است. اگر نمی توانید هفته ای ۲ بار ماهی مصرف 
کنید، می توانید سایر خوراکی های حاوی امگا3 
رژیم  در  را  چیا  دانه  یا  کتان  بذر  گردو،  مانند 

غذایی تان داشته باشید. 
ضمن اینکه برای دریافت ویتامین D کافی هم 
می توانید زرده تخم مرغ، جگر، لبنیات غنی شده با 
ویتامین D یا روغن های غنی شده با این ویتامین 

را در برنامه غذایی تان بگنجانید. 
 

3 بیشتر از حبوبات استفاده کنید
آیا می دانید یکی از مواد معدنی تاثیرگذار بر حفظ 
سالمت شنوایی، ارتقای سالمت سیستم ایمنی بدن 
و کاهش احساس وزوز یا زنگ زدن گوش، ماده 

معدنی روی )زینک( است؟ 
یکی از راه های ارزان قیمت تغذیه ای برای بهبود 
سالمت شنوایی در دوران میانسالی و سالمندی 
این است که از دوران نوجوانی انواع حبوبات را 

در برنامه غذایی خودتان بگنجانید. 
ماده معدنی روی  از  قابل قبولی  مقادیر  حبوبات 
)زینک( را درون خود جا داده اند و مصرف ۲ تا 3 
وعده از آنها در طول هفته عالوه بر حفظ سالمت 
فشارخون  و  قند  تنظیم  باعث  می تواند  شنوایی 
شود. انواع حبوبات پخته می توانند در ساالدهای 

مختلف، سوپ ها، آش  ها، خورش ها، خوراک ها 
یا در ترکیب با برنج مورد استفاده قرار بگیرند. 

عالوه بر حبوبات، شما می توانید ماده معدنی روی 
را از طریق مصرف گوشت های کم چرب، تخمه 
کدو، کنجد، ارده، بادام هندی، بادام درختی، اسفناج 

و شکالت تلخ هم دریافت کنید. 
 

4 هر روز شکالت تلخ بخورید
شکالت تلخ )باالی 70 درصد( به  دلیل داشتن منیزیم 
فراوان می تواند باعث ارتقای سالمت شنوایی شما 
شود. منیزیم موجود در شکالت تلخ به بهبود گردش 
خون در اندام هایی مانند گوش ها کمک می کند و 
به این ترتیب تاثیر مثبتی بر حفظ سالمت شنوایی 
می گذارد. شما می توانید شکالت تلخ را در ترکیب 
با شیر کم چرب گرم مصرف کنید تا بیشترین تاثیر را 
بر سالمت شنوایی بگذارید. عالوه بر شکالت تلخ، 
خوراکی های دیگری مانند اسفناج، کلم بروکلی، 
انواع گوجه فرنگی، انواع سیب زمینی، انواع کنگر، 
تازه هم  یا سبزی های  از میوه ها  موز و بسیاری 
حجم قابل قبولی از منیزیم را در خود جا داده اند. 

 
5 مصرف منظم سیر را پشت گوش نیندازید

استفاده منظم و روزانه از سیر باعث بهبود گردش 
خون در اندام های انتهایی بدن مانند گوش ها و 

کاهش التهاب در بدن، خصوصا کاهش التهاب در 
گوش ها می شود. از این رو، افرادی که به طور منظم 
مصرف سیر را در رژیم غذایی روزانه دارند، کمتر با 
مشکالت شنوایی مانند کاهش شنوایی، وزوز گوش 
یا زنگ زدن گوش در سنین میانسالی و سالمندی 
مواجه می شوند. از طرف دیگر، افزایش فشارخون 
ناشی از افزایش سن در بعضی افراد می تواند به 
سالمت شنوایی آنها آسیب برساند. این درحالی 
تنظیم  با  می تواند  سیر  روزانه  مصرف  که  است 
فشارخون به کاهش مشکالت شنوایی کمک کند. 

 
6 خوراکی های حاوی ویتامین B9 و 

B12 را مصرف کنید
ویتامین B9 یا همان اسید فولیک در خوراکی هایی 
حبوبات  بروکلی،  کلم  مارچوبه،  اسفناج،  مانند 
)خصوصا انواع لوبیا( یافت می شود. دریافت فوالت 
یا اسید فولیک کافی در طول روز به پیشگیری از 
کاهش شنوایی ناشی از افزایش سن کمک می کند 
در  بهبود گردش خون  به  می تواند  فوالت  زیرا 

گوش ها کمک کند. 
از طرف دیگر، دریافت ویتامین B1۲ کافی در 
مشکالت  کاهش  باعث  می تواند  هم  روز  طول 
شنوایی ناشی از افزایش سن مانند وزوز گوش 
یا عدم تعادل شود. ویتامین B1۲ در خوراکی هایی 
مانند گوشت قرمز کم چرب، تخم مرغ، تخم انواع 
پرندگان، گوشت ماکیان، لبنیات کم چرب و سایر 
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 ترجمه: 
ندا احمدلو

یکی از راه های ارزان قیمت تغذیه ای برای 
بهبود سالمت شنوایی در دوران میانسالی 

و سالمندی این است که از دوران نوجوانی 
انواع حبوبات را در برنامه غذایی خودتان 

بگنجانید. حبوبات مقادیر قابل قبولی از 
ماده معدنی روی )زینک( را درون خود جا 
داده اند و مصرف 2 تا 3 وعده از آنها در 
طول هفته عالوه بر حفظ سالمت شنوایی 

می تواند باعث تنظیم قند و فشارخون شود

از  بسیاری  برای  افزایش سن  با  معموال  که  از مشکالتی  یکی 
سالمندان اتفاق می افتد، وزوز کردن یا زنگ زدن مداوم گوش هاست. 
گاهی هم عدم تعادل یا پیچیدن صداهایی در سر با افزایش سن 
اتفاق می افتد که همگی می توانند با سالمت شنوایی افراد رابطه 
مستقیمی داشته باشند. محققان دریافته اند زیاده روی در مصرف 
بعضی مواد غذایی در دوران جوانی یا میانسالی می تواند باعث 
کاهش سالمت شنوایی در دوران سالمندی شود. از این رو، این 
مواد غذایی باید به صورت محدود و کنترل شده در برنامه غذایی 
جابگیرند تا سالمت شنوایی شما را در دوران سالمندی تحت 
تاثیر قرار ندهند. مهم ترین این خوراکی ها شامل موارد زیر هستند: 

 
ارتباط  می تواند  سدیم  داشتن  به دلیل  نمک  مصرف  نمک:   .1
مستقیمی با افزایش فشارخون داشته باشد. زمانی که فشارخون 
افراد باال می رود، سرعت گردش خون در اندام های آنها کمتر 
می شود و گردش خون در اندام های انتهایی بدنشان مانند گوش ها، 
با مشکالتی مواجه می شود. به همین دلیل هم بیشتر افرادی که 
نمکین  به مصرف خوراکی های  میانسالی  یا  دوران جوانی  در 
یا غذاهای شور عادت دارند، در دوران سالمندی با مشکالت 
یا  گوش  شدید  وزوز  شنوایی،   کاهش  مانند  مختلفی  شنوایی 

احساس زنگ زدن مداوم گوش ها مواجه می شوند. 
 

2. چربی های اشباع: زیاده روی در مصرف چربی های اشباع یا 
همان چربی های حیوانی می تواند خطر بروز گرفتگی عروق و 
کاهش خونرسانی مناسب به اندام های انتهایی بدن مانند گوش ها 
را در پی داشته باشد. به همین دلیل هم اگر در دوران جوانی 
فراوان،  قرمز  گوشت  پرچرب،  لبنیات  مصرف  به  میانسالی  یا 
گوشت های پرچرب یا بخش های داخلی دام ها مانند دل، جگر، 
قلوه یا کله پاچه عادت داشته باشید، حتما در دوران سالمندی با 

مشکالت شدید شنوایی مواجه خواهید شد.

3. قند و شکر: تحقیقات نشان داده اند میزان مشکالت شنوایی 
به دیابت  افراد متبال  میانسالی در  یا حتی  در دوران سالمندی 
اخیر  از مطالعات دهه های  بسیاری  افراد است.  از سایر  بیشتر 
ثابت کرده اند ابتال به دیابت نوع۲ در زندگی ماشینی امروزی 
بیشتر به دلیل افزایش مصرف شیرینی ها و چربی ها و همچنین 

اضافه وزن ناشی از آنها اتفاق می افتد. 
بنابراین، اگر شما بتوانید از دوران جوانی مصرف انواع قند و 
شکر یا نوشیدنی ها و خوراکی های قند و شکر را تا حد زیادی 
از  هم  سالمندی  و  میانسالی  سنین  در  کنید،  کنترل  یا  محدود 

سالمت شنوایی مطلوبی برخوردار خواهید بود.

یا  میانسالی  دوران  در  قهوه  در مصرف  زیاده روی  قهوه:   .4
سالمندی می تواند باعث افزایش استرس در بدن و بیشتر شدن 
احساس وزوز یا زنگ زدن گوش ها شود. به همین دلیل هم 
یا  یا سالمند عالقه مند به خوراکی ها  افراد میانسال  به  معموال 
نوشیدنی های کافئین دار مانند قهوه، چای یا شکالت تلخ توصیه 
می شود مصرف این خوراکی ها را به صورت کنترل شده داشته 
شنوایی  مشکالت  تشدید  دچار  آنها  خوردن  با  اگر  و  باشند 

شدند، حتما مصرفشان را بسیار محدودتر یا حتی قطع کنند.

خوراکی های آسیب رسان 
به شنوایی ما

7سفره سالم شماره هفتصدوهشتادوهشت   نه اسفند نودونه

7 مصرف بروکلی را فراموش نکنید
کلم بروکلی در گروه خوراکی های اَبَرمغذی قرار می گیرد و می توان ادعا کرد 
جزو ارزشمندترین انواع سبزیجات به شمار می رود. کلم بروکلی مقادیر فراوانی 
از ویتامین K، ویتامین C و فیبر خوراکی را در خود جا داده که همگی 
می توانند نقشی اساسی در مبارزه با رادیکال های آزاد بازی کنند و جلوی 
ابتال به مشکالت ناشی از افزایش سن مانند کاهش قدرت شنوایی را بگیرند. 
شما می توانید کلم بروکلی را به صورت خام یا کمی بخارپز در انواع ساالد یا 
کنار وعده های غذایی اصلی مصرف کنید. ترکیب کلم بروکلی با انواع حبوبات 
یا گوشت ها می تواند ترکیب برنده ای برای حفظ سالمت شنوایی شما باشد. عالوه 
بر کلم بروکلی، خوراکی های دیگری مانند سبزی های برگ سبز تیره )اسفناج، کاهو و انواع سبزی 

خوردن( هم می توانند همزمان ویتامین های K، C و فیبر غذایی کافی را به بدن برسانند.



: آقای دکتر! ابتدا بگویید با چه 
هدفی نشست های علمی در زمینه صنایع 
آن  مورد  در  که  چالش هایی  و  غذایی 

می کنید؟ برگزار  می شود،  مطرح 
در مازندران انجمنی وجود دارد تحت عنوان 
انجمن مهندسی کیفیت صنعت غذا که حدود 
10 سال عمر دارد و کامال تخصصی است و 
عمدتا کارشناسان صنعت غذا در آن عضو 
ساختار حقوقی  دلیل  به  واقع،  در  هستند. 
انجمن  حمایت  با  ما  پویش  انجمن،  این 
فعالیت می کند. شاید چند سال دیگر پویش 
تبدیل به جریانی شود که متولی آن دیگر 
انجمن مهندسی کیفیت مواد غذایی نباشد. 
ما عضو این انجمن هستیم و به نوعی فصل 
مواد  کیفیت  پویش  انجمن،  در  ما  مشترک 

است. غذایی 

که  زمان  همان  در  دقیقا  شما   :
مطالبی در مورد لبنیات و تامین کلسیم مورد 
مطرح  اجتماعی  شبکه های  در  بدن  نیاز 
شد، با برگزاری نشست هایی تمام زوایای 
این موضوع را بررسی کردید و فیلم های 
هم  اجتماعی  شبکه های  در  نشست  این 
پخش شد. هدف اصلی شما از راه اندازی 
پویش کیفیت مواد غذایی دقیقا چیست؟
ما برای راه اندازی خود پویش، چند نفری 
فکری شکل  اتاق  و  شدیم  هم جمع  دور 
کیفیت  مردمی  پویش  شد  نامش  و  گرفت 
محصوالت غذایی. این پویش در مازندران 
مشکالت  فقط  هدفش  ولی  گرفت  شکل 
نبود و هدف  استان  این  صنایع غذایی در 
اصلی ما فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 

بوده است. 
حدود یک سال از عمر پویش می گذرد و 
استادان  پویش  بدنه  در  اینکه  به  توجه  با 
غذا  صنعت  متخصصان  و  دانشگاهی 
همکاری کردند، ما ادعا می کنیم یک پویش 
علمی هستیم بنابراین باید جایگاه خود را 
چه  و  منتقد  به عنوان  چه  کارشناسان؛  بین 
خاطر  همین  به  کنیم.  باز  موافق  به عنوان 
یا  کارشناسان  ما  تعقیب کنندگان   عمده 
کیفیت  و  صنعت  به  عالقه مندان  حداقل 
مواد غذایی هستند اما مخاطب اصلی پویش 

نیستند.  کارشناسان 
به عبارت دیگر، مخاطبان ما مصرف کنندگان  
هستند و مصرف کننده می تواند یک مغازه دار 
ساده که دغدغه کیفیت مواد غذایی دارد یا 

باشد. کارشناس صنعت غذا  یک 

اصلی  مخاطب  کردید  اشاره   :
موضوعات  چگونه  هستند،  مردم  شما 
مردم  که  می کنید  انتخاب  را  نشست ها 
با گوش کردن به آنها، اطالعات درست 

بیاورند؟ به دست 
مردم  بین  که  داریم  پرسشگر  بدنه  یک  ما 

می روند و با طرح پرسش و برگزاری نشست 
خودمانی،  کامال  به صورت  نظرسنجی  و 
دیدگاه ها و شایعات در مورد صنایع غذایی 

را به اتاق فکر پویش منتقل می کنند. 
ما موضوعاتی که مورد سوال مردم هست را 
اولویت بندی می کنیم و با برگزاری جلسات 
مجازی یا حضوری محتوای علمی را ایجاد 
می کنیم و بعد با ساخت کلیپ های جذاب 

آنها را پخش می کنیم. در فضای 

برگزار  نشست  چند  تاکنون   :
کرده اید؟

روغن،  لبنیات،  ما،  اولویت بندی  براساس 
فراورده های گوشتی و فراورده های آردی 
به  ماست.  نظر  مورد  موضوعاتی است که 
برای  روغن  پیرامون  که  سواالتی  تازگی 
مردم مطرح است را جمع آوری کردیم که 
بیش از 30 سوال شد. خروجی آن را در 
قالب کلیپ منتشر می کنیم؛ به این صورت 
که هر کلیپ جواب یک سوال خواهد بود.

: آیا عمده فعالیت تان با برگزاری 
نشست های علمی و دعوت از کارشناسان 

است؟
تا قبل از کرونا عمده فعالیت ما نشست ها 
کار  استارتر  بود.  حضوری  میزگردهای  و 
را با صداوسیمای استان مازندران زدیم و 
تا  با صداوسیما هماهنگ کرد  خود پویش 
برگزار  صداوسیما  طریق  از  را  نشست ها 
و  منتقد  به عنوان  هم  خبرنگاران  و  کنیم 

پرسشگر در آنجا بودند. 
دانشگاهی  محیط های  در  آن،  بر  عالوه 
کردیم.  پیدا  حضور  هم  دولت  بدنه  در  و 
را  برنامه ها  بعد  به   98 سال  اواخر  از  ما 
به صورت مجازی برگزار کردیم و نشست 
کرونا  از  بعد  که  بود  نشستی  اولین  روغن 

به صورت حضوری برگزار شد.

: آیا با سازمان غذا و دارو و سازمان 
داشتید؟ تعاملی  هم  استاندارد کشور 

 بله، به تازگی جلسه  ای با کارشناسان سازمان 
کارشناسان  از  داشتیم و حتی  دارو  و  غذا 

ولی  دارند  ما حضور  نشست های  در  آنها 
باید تاکید کنم پویش شخصیت حقوقی و 
که  می کنیم  استقبال  ما  ولی  ندارد  دولتی 
پویش  حامی  نیز  دولت  و  گذاران  قانون 
ما باشند. هر چند این همراهی تاثیری در 
هدف گذاری پویش نمی گذارد زیرا پویش 
دولت  فعالیت  از  بخشی  می کند  احساس 
مصرف کننده  که  برود  سمت  این  به  باید 
را  آگاهی  این  بازخورد  و  کند  آگاه تر  را 
مردم  بین  را  تغییرات  و  جامعه  سطح  در 
این صورت، نمی تواند  رصد کند. در غیر 
به  پویش  است.  کرده  عمل  موفق  بگوید 
این موضوع اهمیت می دهد که چه صنعت 
می زنند  موفقیت  از  دم  اگر  دولت  چه  و 

داشته  را  دیدگاه  این  هم  مردم  حتما  باید 
باشند تا زمانی که مردم به این باور نرسند 
و  قبل شده  از  بهتر  کیفیت محصوالت  که 
شایعات پاسخ داده نشود، صنعت غذا هم 
پیش  تعالی  و  توسعه  سمت  به  نمی تواند 
روغن  نشست  در  که  خوبی  اتفاق  برود. 
افتاد این بود که از کارشناسان سازمان غذا 
و دارو و یکی از چهره های صنعت غذا در 

داشتند. آن حضور 

: برگزاری این نشست ها تاکنون 
بازخوردهایی  چه 
مردم  طرف  از 

است؟ داشته 

ما در صفحه مان قسمت نظرات مخاطبان را 
داریم و اطالعات و بازخوردها را می گیریم. 
هر از چند گاهی پرسشنامه هایی را به ویژه 
بعد از برگزاری نشست تهیه و منتشر می کنیم. 
سواالت ساده و عامه فهم تهیه می کنیم و 
بعد  و  قبل  را  مردم  آگاهی  آنها  پخش  با 
مثال  می شویم،  جویا  نشست  برگزاری  از 
و  کردیم  تهیه  سوال   10 لبنیات  مورد  در 
بعد  و  شد  توزیع  کثیراالنتشار  به صورت 
کردیم  پخش  را  سواالت  این  نشست  از 
بررسی  را  نشست  تاثیرگذاری  میزان  و 

تقریبا هر هفته یک روز  کردیم. همچنین، 
بچه های پویش به صورت میدانی حتی در 

می کنند  سعی  و  می روند  مردم  بین  تهران 
با  هم  انجمن  کنند.  جمع آوری  را  نظرات 
گردآوری  در  ما  به  دارد  که  350 عضوی 

می کند. کمک  خیلی  بازخوردها 

: لطفا در مورد موضوعات مهمی 
که در این نشست ها به آنها پاسخ دادید، 

دهید. توضیح  بیشتر 
را  مهم  سوال   8 ما  روغن،  نشست  در 
موضوع  دادیم.  پاسخ  و  کردیم  بررسی 
روغن های  پالم،  بدون  روغن های  و  پالم 
روغن های  و  فروشگاهی  و  سرخ کردنی  
تبلیغات  تراریخته، ارزش غذایی روغن و 
و اطالع رسانی و برچسب گذاری روغن های 
تولیدی و نحوه نظارت بر کیفیت روغن ها 

در این نشست مطرح شد. 
یکی از موضوعات مهم این بود که روغن های 
فروشگاهی که به اصطالح در حضور مشتری 
اصال  می شود،  تهیه  ارگانیک  به صورت  و 
شده  مطرح  ادعای  با  و  نیست  ارگانیک 
فاصله دارند و این روغن ها صرفا می تواند 
برای مصارف فوری و دارویی استفاده شود. 
در مورد روغن های جامد و مایع در مورد 
کیفیت روغن های مایع صحبت شد که بهتر 

از روغن های جامد قدیمی است. 

تاکید دکتر سیدرضا حجازیان یکی از بنیانگذاران پویش مردمی کیفیت مواد غذایی

مصرفکنندهآگاهبهکیفیتصنایعغذاییکمکمیکند!
شبکه های اجتماعی آنقدر به سرعت در حال گسترش هستند که دیگر 
از  آنها حتی زندگی روزمره را تصور کرد. موجی  بدون  نمی توان 
اطالعات در این شبکه ها به سمتمان هجوم می آورد که می تواند مثل 
شمشیر دولبه باشد؛ یعنی هم می تواند از ما افرادی آگاه و مسوول بسازد 
و هم آدم هایی که اسیر شایعات و حواشی اند. از زمانی که شبکه های اجتماعی جزیی 
از زندگی مان شدند، بسیاری از چالش هایی که در صنایع وجود دارد، علنی ترشد و این 

قضیه در صنایع غذایی نمود بیشتری دارد. تصور کنید در یک سال گذشته چه مطالبی 
در مورد صنایع غذایی و کیفیت آن در شبکه های اجتماعی دست به دست شده که در 
انتخاب های غذایی تان تاثیر داشت. یک روز، صحبت از وجود قرص در کیک شد، روز 
دیگر در مورد کیفیت لبنیات و روغن ها مطالبی مطرح شد که بسیاری از آنها صحت 
نداشت یا بعضا پایه علمی نداشت اما چطور می توانیم به کمک شبکه های اجتماعی، از 
اطالعات درست و علمی در جهت تهیه مواد غذایی سالم تر بهره ببریم؟! پویش کیفیت 

مواد غذایی در حدود یک سال گذشته با برگزاری نشست های علمی در مورد سواالت 
و شایعاتی که در حوزه مواد غذایی برای مردم مطرح شده، سعی کرده آنها را آگاه کند 
اما این پویش چگونه شکل گرفته؟ چه اهدافی دارد و قرار است چگونه به فعالیتش 
ادامه دهد؟ برای آنکه بیشتر با فعالیت این پویش آشنا شوید با دکتر سیدرضا حجازیان، 
متخصص صنایع غذایی و از بنیانگذاران پویش کیفیت مواد غذایی گفت وگو کردیم که 

مشروح آن را در صفحه »دیده بان تغذیه« این هفته می خوانید.

 مهدیه 
آقازمانی 

دیده بان تغذیه شماره هفتصدوهشتادوهشت   نه اسفند نودونه8

آیا از زمان برگزاری نشست ها با صنایع غذایی 
همکاری داشته اید؟

نشست های ما به نفع صنایعی می شود که با کیفیت کار می کنند. در 
یکی از نشست  ها، مباحثی که مطرح شد، به ضرر تولیدکنندگانی 
شد که تخلفاتی داشتند و باید کارشان را اصالح می کردند بنابراین 
چون هدف نهایی ما مصرف کننده است، تولیدکننده اگر اصل 

کیفیت و سالمت را تامین کند، مورد حمایت ما قرار می گیرد.

مردم چگونه می توانند با شما در ارتباط باشند؟
مردم می توانند سواالت شانرا از طریق واتس آپ، تلگرام 
یا اینستاگرام پویش مردمی کیفیت مواد غذایی بپرسند. در 
حقیقت، اگر هر مصرف کننده ای برای خود و خانواده اش 
دغدغه کیفی دارد با پیگیری موضوعاتی از این قبیل 
می تواند  می شود،  داده  پاسخ  و  مطرح  پویش  در  که 

آگاهی اش را بیشتر کند.

بهتازگیجلسهایبا
کارشناسانسازمان
غذاوداروداشتیم
وحتیازکارشناسان
آنهادرنشستهای

ماحضوردارندامابایدتاکیدکنم
پویششخصیتحقوقیودولتی
نداردولیمااستقبالمیکنیمکه
قانونگذارانودولتنیزحامی
پویشماباشند

345 جلد تاکنون منتشر شده است  بیش از 000
پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ طب در ایران

قیمت هر جلد 125 هزارتومان با 20 درصد تخفیف می شود 100 هزارتومان

ش:
ار
سف
ن
لف
ت

02
1
26
1
5
12
4
1



: خانم عطاالهی در مورد دلیل مراجعه تان به متخصص 
تغذیه بگویید.

وزنم خیلی پایین بود و به توصیه یکی از افراد فامیل به متخصص 
تغذیه مراجعه کردم.

: مگر وزن تان چقدر بود؟
40 کیلوگرم با قد 162 سانتی متر. البته بدنم هم خیلی ضعیف 

بود و کم خونی داشتم.
: متخصص تغذیه چه نظری داشت؟

گفت وزنم بیش از حد پایین است و اگر به 48 کیلوگرم برسم 
تازه به کف وزنی که باید باشم رسیده ام و بعد برای وزن ایده آل 

که 58 کیلوگرم است باید تالش کنم.
: قبل از مراجعه به متخصص چه نوع تغذیه ای داشتید؟
به خاطر بیماری راه حلقم بسیار باریک است و مادرم غذاها 
را میکس می کند. قبل از مراجعه اصال تخم مرغ نمی خوردم که 

آقای دکتر برایم روزی 4 عدد سفیده تجویز کرد. بقیه غذاها را 
می خوردم اما خیلی کم. برنج اصال نمی خورم. عدسی و خوراک 
لوبیا چیتی، قورمه سبزی، مرغ و آبگوشت از غذاهایی است که 

مرتب مصرف می کنم.
: مکمل هم مصرف می کنید؟

گاهی شربت آهن و مولتی ویتامین. 
: در مورد بیماری تان برایمان بگویید.

بیماری E.B ژنتیکی است و در سال 67 که متولد شدم به ندرت 
مادری فرزندی با این بیماری داشت و شناخت آنچنانی در آن 
زمان وجود نداشت. هنوز هم درمانی برای این بیماری کشف 
نشده است. در این بیماری با باال رفتن سن انگشتان دست و 
پا زخم شده وجمع می شود. ناخن ها می ریزد و پوست تاول 
می زند. مری کوچک شده وگلو اذیت می شود. سنم کمتر که بود 
راحت تر بودم و بیشتر غذا می خوردم. حتی برنج می خوردم اما 

به مرور با تنگ شدن راه حلقم غذا خوردن برایم دشوار شد.
: متخصص تغذیه چه توصیه هایی برای شما داشتند؟

سفیده تخم مرغ به برنامه غذایی روزانه ام اضافه شد. پودر آهن 
و پودر مکمل همراه شربت اشتها قبل از غذا دارم. میان وعده 
چای و بیسکویت هم می خورم و از 16 آذر تا حاال حدود 3 

کیلوگرم وزن گرفته ام.
: ورزش هم می کنید؟

زخم  پاهایم  اما  داشت  پیاده روی  به  توصیه  تغذیه  متخصص 
که حوصله  گفتم  ایشان  به  کنم.  نمی توانم ورزش  و  می شود 
ضعیف  بدنم  که  بود  این  جوابشان  و  ندارم  را  کارها  خیلی 
است و به مرور با قوی تر شدن بدنم می توانم خیلی از کارها 

را دوباره انجام دهم.
غیر از متخصص تغذیه زیرنظر چه متخصصانی هستید؟

متخصص عفونی و پوست.

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

خانمعطاالهیکهبهبیماریای.بی.مبتالست،میگوید:

راه گلویم تنگ شده و نمی توانم غذا بخورم

 D کمبود سلنیوم و ویتامین
در این بیماری شایع است

 دکتر محمدعلی نیلفروش زاده
 استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص پوست

از هر ۱ میلیون نفر ۵۰ نفر با بیماریE.B متولد می شوند. در این بیماری ژنتیکی 
انواع  بروز  مسوول  ژن   ۱۰ از  بیش  است  معروف  هم  پروانه  ای  بیماری  به  که 
از  فقط  بیماری  ژن   ،E.B از  )نمایان(  غالب  نوع  یک  در  هستند.   E.B مختلف 
یکی از والدین که بیماری را داشته به ارث می رسد که در این صورت با یک 
اما  منجر خواهد شد   E.B به  بارداری   ۲ هر  از  بارداری   ۱ می توان گفت  ۵۰ درصدی  احتمال 
انتقال به صورت مغلوب )نهفته( را به حالتی می گوییم که در آن، ژن بیماری از هر دو والد به 
ارث می رسد که هیچ یک از آنها نشانه های  بیماری را نشان نداده اند؛ فقط احتیاج بوده که آنها 
ژن را حمل کنند و در آنجا می توان گفت با یک احتمال ۲۵ درصدی )۱ بارداری از ۴ بارداری( 

E.B مبتال خواهد شد.  فرزندشان به 
همچنین،E.B می تواند از طریق جهش )دگرگونی( در یک ژن هنگام شکل گیری تخم یا اسپرم 

)سلول های جنسی والدین( به وجود آید. 
بیماری در والدین وجود ندارد رخ دهد، معموال  از  E.B ساده می تواند زمانی که هیچ نشانی 

به عنوان یک بیماری غیرجنسی غالب )نمایان( به ارث برده می شود. 
پروتئین  کراتین، یک  تولید  برای  دستورهایی  که  آنهایی هستند  معیوب  E.B ساده، ژن های  در 
الیافی در الیه باالی پوست، تهیه می کنند. در نتیجه، پوست در اپیدرم )پوست بیرونی( شکافته 

E.B با مشکالت زیادی روبرو هستند.  شده، تولید تاول می کند. بیماران 
در »میزگرد تغذیه« این هفته به بحث در خصوص مشکالت تغذیه  ای این بیماران پرداخته ایم. 
مهمان عزیزی نیز ما را در این مسیر همراهی کردند. در ادامه روند افزایش وزن خانم معصومه 

عطاالهی و نظرات متخصصان »سالمت« را در مورد ایشان می خوانید.

 سمیه 
مقصودعلی 

»میزگردتغذیه«دربارهروندافزایشوزنخانممعصومهعطاالهیباحضور
دکترمحمدحسنابوالحسنیمتخصصتغذیهودکترمحمدنیلفروشزادهمتخصصپوست

رژیم درمانی در بیمار پروانه ای
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 E.B بیماری  مورد  در  دکتر!  آقای   :
و اهمیت تغذیه در این بیماران توضیح دهید.

در مراقبت از یک فرد مبتال به E.B نباید نیازهای 
تغذیه  ای را فراموش کرد. تغذیه خوب اساسا برای 
 E.B همه افراد اهمیت دارد ولی برای فرد مبتال به
خیلی مهم تراست. بیماران مبتال به E.B در تغذیه 
یک مشکل واضح دارند؛ نمی توانند غذا بخورند 
و دلیل آن تاول ها و زخم های دهان و گلو است 

که اغلب سبب تغذیه دردناک می شود.
: خب در این شرایط چه باید کرد؟

از آنجایی که درگیری دهان و گلو موجب ناراحتی 
بیمار و بیزاری از غذاها می شود، توصیه به دریافت 
رژیم غذایی نرم و رژیم نیمه جامد است. به والدین 
بیماران معموال توصیه می شود غذاهایی را که بیمار 
 E.B می تواند بخورد، پیدا کنند. در انواع شدیدتر
که دهان و مری اغلب به شدت درگیر است باید از 
غذاهای نرم استفاده شود. غذاهای تند و سفت مثل 
چیپس ممکن است آسیب بیشتری به بافت دهان 
بزنند. پوره کردن غذاها ایده خوبی است و حتی 
اگر با مایعات همراه شوند، بلع آن راحت ترمی شود. 
البته باید به یاد داشت دهانی که زخم است به دما 
بسیار حساس تراست بنابراین باید از دادن غذاهایی 
که بیش از حد گرم یا خیلی سرد هستند جلوگیری 
شود. از دادن خوراک های اسیدی و مواد خیلی 

ترش نیز باید حتی االمکان اجتناب کرد.
: نیازهای تغذیه  ای در این بیماران مشابه 

دیگر افراد است؟
فرد مبتال به E.B نیازهای تغذیه  ای مشابه بیماران 

سوختگی و زخم پوستی دارد. به همین دلیل در 
برنامه این بیماران پروتئین بیشتر و کالری متناسب 
بهبود پوست کمک  به رشد و  تا  لحاظ می شود 
شود. از دست دادن پروتئین و مایعات از طریق 
تاول و تخریب پوست نیز موجب بیشتر شدن این 

نیازها می شود. توصیه دیگر به بیماران E.B مصرف 
 E.B به اندازه آب است. اغلب بیماران مبتال به
مقدار زیادی از مایع بدنشان از طریق تخلیه زخم 
از دست می رود و این موضوع می تواند منجر به کم 
آبی شود. به عالوه، کودکان با مقدار زیاد پانسمان 

ممکن است دچار افزایش دما، مشکالت مرتبط با 
گرمازدگی و کم آبی بدن در هوای گرم ترشوند.

: برای بهبود سریع ترزخم چه نوع مواد 
غذایی باید مصرف کرد؟

به بیماران توصیه می شود از برخی مواد معدنی یا 
ویتامین ها یا مکمل های آنها استفاده کنند. از جمله 
مکمل هایی که به ترمیم سریع ترزخم کمک می کند 
می توان به مکمل ویتامین های گروه B از جمله 
B2 ،B1 و B6،اسید امینه ال ارژنین،ویتامین A و 
C و روی اشاره کرد. اسید آمینه آرژنین در سنتز 
بافت های پروتئینی نقش دارد و کمبود آن در بدن 
می تواند سبب کندی ترمیم زخم شود. البته مغز 

بادام و بادام زمینی منبع غنی ال آرژتین هستند. 
ویتامین های گروه B نیز باعث سنتر کالژن شده و 

در افزایش پیوندهای عرضی کالژن و بهبود سریع 
زخم نقش دارند. منابع غذایی B1 شامل سبوس 
غالت، نان سبوس دار و منابع ویتامین B2 شامل 

منابع حیوانی مثل لبنیات و گوشت است.
ویتامین C آنتی اکسیدان مفیدی است که در سنتز 
کالژن پوستی، تقویت سیستم ایمنی و بهبود زخم 
نقش دارد و کمبود آن باعث خشکی و شکنندگی 
البته  یافتن زخم ها می شود.  بهبود  دیر  پوست و 
 C مرکبات و فلفل دلمه ای از منابع خوب ویتامین
هستند. ویتامینA نیز از بروز التهاب و بیماری های 
پوستی پیشگیری کرده و باعث افزایش سنتز کالژن 
و رشد فیبروبالست ها می شود و روند بهبود زخم 

را تسریع می کند.
کمبود روی هم به عنوان یک ماده معدنی باعث 
ضایعات  بروز  و  اپیدرمیک  سلول های  تخریب 
پوستی و تاخیر در عملکرد سیستم ایمنی می شود. 
و  ایمنی  سیستم  عملکرد  در  مهمی  نقش  روی 
عملکرد لنفوسیت ها و سنتز سلولی دارد. گوشت ها 
و مغزهایی مثل گردو، بادام، پسته و فندق منبع 

مناسب روی هستند. 
توصیه ای  چه  عطاالهی  خانم  برای   :

داشتید؟
برای ایشان از مکمل های محرک اشتها استفاده کردم 
و با تنظیم یک رژیم پرپروتئین و پرکالری سعی 
کردیم وزنشان را به تدریج باال ببریم. مکمل های 
غذایی هم به منظور افزایش دریافت انرژی و پروتئین 
و همچنین مکمل های ویتامینی برای تامین سایر 

ریزمغذی ها متناسب با شرایط بیمار تجویز کردم.

تاکیددکترمحمدحسنابوالحسنیبهمهمان»میزگردتغذیه«

در مراقبت از یک فرد E.B نباید نیازهای تغذیه  ای فراموش شوند!
فرد مبتال به E.B نیازهای 
تغذیه  ای مشابه بیماران 
سوختگی و زخم پوستی 
دارد. به همین دلیل در 

برنامه این بیماران پروتئین 
بیشتر و کالری متناسب لحاظ می شود تا به 
رشد و بهبود پوست کمک شود. از دست 

دادن پروتئین و مایعات از طریق تاول و 
تخریب پوست نیز موجب بیشتر شدن این 

نیازها می شود. توصیه دیگر به بیماران 
E.B مصرف به اندازه آب است

 

بیماری پروانه  ای نوعی بیماری ارثی است که پوست 
و غشای مخاطی را درگیر می کند و سبب زخم و 
نوعی  دلیل  به  معموال  بیماری  این  می شود.  تاول 
رخ  کراتین  یا  کالژن  پروتئین  در  ژنتیکی  جهش 
می دهد و در زنان و مردان نیز شیوع مساوی دارد 

و آمار ابتال به آن یک در 50 هزار است.
برخی افراد به صورت مادرزادی به آن دچار هستند 
آن  اکتسابی  نوع  به  تولد  بدو  در  دیگری  و گروه 
دچار می شود. این نوع، بیشتر در افراد بزرگسال که 
بیماری های خودایمن دارند، بروز می کند و انواع 
گوناگونی دارد. باتوجه به نوع جهش ژنتیکی فرد 

دچار مشکالت متفاوتی می شود. 
E.B انواع غالب و مغلوب دارد که در کسانی که 
ازدواج فامیلی می کنند نوع مغلوب بیماری بیشتر 
دیده می شود. نوع غالب در ازدواج های غیرفامیلی 

هم دیده شده است. 
مبتال دچار  فرد  پوستی،  تاول های  و  از زخم  غیر 
اگر  و  می شود  خرخر  و  سرفه  تنفسی،  مشکالت 
زخم ها در گلو و حلق بروز کند، فرد دچار مشکالت 

بلع خواهد شد. 
هم  گوش  و  چشم  کنار  زخم ها  دارد  احتمال 
فرد  گاهی  آورند.  پیش  مشکالتی  و  شوند  ظاهر 
و  مو  ریزش  می شود.  دندان  پوسیدگی های  دچار 
درگیری های ناخن هم از دیگر عوارض این بیماری 
است. البته به کمک نمونه برداری می توان نوع بیماری 
بیماری  کنترل  به  آن  برحسب  و  داد  تشخیص  را 

کمک کرد. 
باید  دارند  را  بیماری  این  خانواده  در  که  افرادی 
زیرنظر متخصص ژنتیک باشند و حتی تست هایی 
را در هفته 8 تا 10 بارداری انجام دهند. مبتالیان به 
E.B باید از داروهای کورتونی و مکمل کلسیم و 

ویتامین D استفاده کنند. 
این بیماران نیاز به مراقبت های همه جانبه دارند و 
نوع ضربه  ای  هر  باشند.  زخم هایشان  مراقب  باید 
در  تاول  و  پوست  پارگی  باعث  جزیی  چند  هر 
نوع  هر  از  باید  بیماران  این  می شود.  بیماران  این 
اصطکاکی دور باشند و از بانداژ چسب دار برای 
پانسمان زخم هایشان استفاده نکنند. پانسمان ها باید 
شل باشد تا خود سبب تاول و زخم نشود. پوست 
بیمار را باید خنک نگه داشت تا مانع بروز تاول شویم.
لباس های بیمار باید گشاد، راحت و کفش ها باید 
تخت و نرم باشند. کم خونی در این بیماران شایع 
کورتون  مصرف  دلیل  به  ایمنی  سیستم  و  است 

ضعیف می شود. 
بیماران معموال دچار کمبود سلنیوم، ویتامین D و 
کارنتین هستند و به همین دلیل حتما توصیه می کنیم 

زیرنظر متخصص تغذیه باشند. 
احتمال بروز سرطان های پوست هم در این بیماران 
باالست و ماهانه باید توسط متخصص پوست معاینه 

و بررسی شوند.

نگاه متخصص تغذیه
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 دکتر معصومه ابراهیمی توانی
دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای 
سالمت- عضو هیات علمی )استادیار( مرکز 

مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی

»تقاضاي  محور  دو  بر  خودمراقبتي«  »رفتار 
استوار  »عامليت خودمراقبتي«  و  خودمراقبتي« 
است. »عامليت« به معنای وجود توانمندي براي 
فردي،  بعد  رفتار است كه خود 3  اتخاذ يك 
اجتماعي و رفتاري دارد. بعد فردي آن، شامل 
خودكارآمدی )متشكل از دو عامل خودانگاره 
و مكان كنترل درك شده( و نظام ارزشی فرد 
حمايت  شبكه  شامل  آن  اجتماعي  بعد  است. 
اجتماعي تامين كننده عوامل انگيزشي، تجهيزاتي 
نيز  آن  رفتاري  بعد  و  است  الزم  اطالعاتي  و 
دربرگيرنده مهارت هاي زندگي و مهارت هاي 
سالمت است كه اين مهارت ها خود توسط شبكه 
حمايت اجتماعي در اختيار فرد قرارگرفته و به 

او آموزش داده مي شود.

مولفه های سه گانه خودمراقبتی
مولفه های توانمندسازی افراد برای خودمراقبتی 
را می توان به يك مثلث تشبيه كرد؛ مثلثی كه يك 
ضلع آن، نظام رفتاری فرد است؛ ضلع ديگرش 
نظام ارزشی و نگرش او نسبت به كنترل )عوامل 
فردي( و ضلع ديگر، محيط اجتماعي يا زيستي 
)عوامل اجتماعي(. اين مولفه ها را می توانيد در 

شكل 1 ببينيد.

عوامل فردي
1. خودانگاره يا رويكرد فرد نسبت به خودش 
است،  قايل  خود  براي  فرد  كه  خودارزشی  و 
تشكيل دهنده نظام ارزشي او هستند: اينكه آيا 
فرد آنقدر خود را با ارزش مي داند كه بخواهد 
از خود مراقبت كند يا به دنبال بهبود وضعيت 
زندگي خود در ابعاد گوناگون باشد، تعيين كننده 
رفتارخودمراقبتي او است. اين حس ارزش از 
مواردي نظير »ايمان« )احساس اتصال با منبع 
وابستگی و  تعلق و  آفرينش(، حس  ارزش و 

خودكارآمدی ناشي مي شود.
2. باور فرد در مورد كنترل نيز اهميت دارد. اين 
امر كه فرد سرنوشت سالمت خود را در دست 
تقدير(  اقبال،  شانس،  بيروني)از جمله  عوامل 
بداند يا اينكه معتقد باشد و يا احساس كند كه 
خود او داراي نقش و مسووليت اساسي در تعيين 
وضعيت سالمت خود است، عامل ديگري است 
كه پيش بيني كننده رفتار خودمراقبتي و سالمت 

در فرد است.
دو عامل باال يعني خودانگاره يا رويكرد فرد در 
مورد خودش و مكان كنترل درك شده مهم ترين 
مدل،  اين  هستند.  خودكارآمدی  مدل  اجزاي 
خودكارآمدی را »اعتماد فرد به توانايي اش در 
سازماندهي و انجام سلسله اقدامات الزم براي 
مبناي  اين  مي داند.  خاص«  هدفي  به  رسيدن 
آمده  دست  به  عملي  شواهد  همراه  تئوريك  
جانبه  دو  ارتباط  خودمراقبتي  برنامه هاي  از 
خودمراقبتي و خود- كارآمدي را نشان مي دهد 

)شكل 2(.

خودکارآمدی
خودكارآمدي به صورت »اعتماد فرد به توانايي اش 
در سازماندهي و انجام سلسله اقدامات الزم براي 
رسيدن به هدفي خاص« تعريف می شود. فرد 
زماني براي فعاليتي انگيخته مي شود كه احساس 
كند »مي تواند تغيير موردنظر را در محيط ايجاد 
كند«. با تكرار فعاليت، فرد مهارت پيدا مي كند و 
نسبت به توانايي خود در تعامل موفقيت آميز با 

محيط اعتماد به نفس پيدا مي كند. 
اصلي  اجزاي  از  كنترل  و  انساني  عامليت 
خودكارآمدی هستند. خودكارآمدی درك شده 
يعنی »اعتقاد فرد به داشتن توانايي براي سازماندهي 
و انجام سلسله اقدامات الزم براي رسيدن به يك 
هدف خاص«. بر اين اساس، يكي از عوامل مهم در 
ايجاد انگيزه فرد براي اقدام، عقيده او در توانايي اش 
براي اقدام و تاثيرگذاري است. سطح و قدرت 
خودكارآمدی دريافت شده با احتمال اتخاذ يا تغيير 
يك رفتار سالمت معين و همچنين احتمال اتخاذ 
اين رفتار مرتبط است. همچنين تجربه موفقيت آميز 
موجب افزايش خودكارآمدی دريافت شده و ايجاد 
انتظار عملكرد موفقيت آميز در فرد مي شود. در 
تحقيقي كه روي ادبيات خودكارآمدی صورت 
گرفت، عامليت انساني، ميزان كنترل شخص و 
شاخص های  به عنوان  شده  دريافت  شايستگي 

خودكارآمدی شناخته شد.
خودكارآمدی، آگاهي اكتسابی فرد است نسبت به 
اينكه مي تواند موثر باشد و بر اعمال و پيامدهاي 
اساس  اين  بر  باشد.  داشته  كنترل  خود  اعمال 
خودكارآمدی، سيستم خودتنظيمي رفتار است 
و  عاطفي  شناختي،  روال هاي  اساس  بر  كه 
انگيزشي شكل مي گيرد. »كنترل« و »فرايند هاي 
شناختي هوشيارانه« )تفكر(، مشخصات اصلي 
خودكارآمدی دانسته شده اند. نظر فرد در مورد 
خودش و اينكه آيا مي تواند موثر، كارا و شايسته 
باشد، در خودكارآمدی »دريافت شده« تاثير و 
مبحث  به  اساس  برهمين  دارد.  زيادي  اهميت 

خودانگاره مي رسيم.

خودانگاره
خودانگاره، مجموعه افكار و احساسات فرد است 
نسبت به خودش كه براساس آن فرد به »ذهنيتي 
از اينكه كيست و چيست« مي رسد. اين افكار 
و احساسات  همراه ارزش ها و نگرش هاي فرد 
در طي زمان و از طريق تعامل او با محيط شكل 
مي گيرد كه تصوير شخص از خود را مي سازد. 
يعني  است؛  خودانگاره  بازتاب  خودكارآمدی، 
اعتماد فرد به اينكه مي تواند موثر باشد. در واقع 
تصوير  بر  آن  به  نزديك  مفاهيم  و  خودانگاره 
شخص از خود و اعتماد به نفس روي نگرش 
اين  تعيين كننده  و  دارند  تاثير  زندگي  به  فرد 
نگرش هستند. بايد توجه داشت كه فرد تمايل 
دارد تجارب خود را به گونه اي تفسير كند كه 
با خودانگاره او همخواني داشته باشد. يعني اگر 
فرد احساس كارآمدي نداشته باشد، اتفاقات و 
آثار خود بر محيط را به گونه اي تفسير مي كند 
كه باز هم احساس عدم كارآيي او تقويت شود. 
عنوان مفهوم كلي »اعتقادات و احساسات فرد 
نسبت به خود«، همان »خودانگاره عمومي« است.
خودانگاره، مفهومی چند وجهي است. به بيان 
ديگر خودانگاره فرد در زمينه هاي مختلف مثل 
تحصيلي، هنري، عاطفي و جسمي ممكن است با 
يكديگر فرق داشته باشد. به نظر مي رسد مداخالت 
بهبوددهنده خودانگاره زماني حداكثر موفقيت 
را دارند كه هدف آنها يكي از جنبه هاي خاص 
خودانگاره باشد. با اين حال مشخص شده كه 
بهبود خودانگاره در هر يك از جنبه هاي ذكر شده، 
خودانگاره را در جنبه هاي ديگر نيز بهبود مي بخشد.
در ادبيات سالمت، گاهی عناويني چون اعتماد 
به نفس يا خودارزشمندي به عنوان وجه احساسي 
خودانگاره ذكر شده اند. ارتباط مستقيم خودمراقبتي 
و خودانگاره نيز موردبررسي قرار گرفته است. 
بهبود و  به  بهبود خودانگاره منجر  از يك سو 
از  و  مي شود  خودمراقبتي  رفتارهاي  افزايش 
قرار  تاثير  بيمار را تحت  تندرستي  اين طريق، 
مي دهد. خودانگاره ضعيف عامل پيش بيني كننده 
براي افسردگي در دختران و كمبود فعاليت بدني 

در پسران و چاقي در هر دو جنس شمرده شده 
است. از سوي ديگر، بهبود رفتارهاي خودمراقبتي 

باعث بهبود خودانگاره مي شود. 
مكان کنترل سالمت

فرد  كه  است  اين  به  اعتماد  معنای  به  كنترل، 
مي تواند از ميان گزينه هايي كه هر يك به طور 
مجزا مي توانند به نتيجه موردنظر منجر شوند، 
ديگر  يكي  كنترل  مكان  كند.  انتخاب  را  يكي 
مكان  است.  خودكارآمدی  اساسي  پايه هاي  از 
كنترل يك مدل مفهومي است. در اين مدل فرد 
يا باور دارد كه پيامدها توسط تصادف، تقدير يا 
هر عامل بيرون فرد اتفاق مي افتد )مكان كنترل 
بيروني( يا اينكه خود را در ايجاد آثار و پيامد ها 

موثر مي داند )مكان كنترل دروني(.
خودكارآمدی بر »اعتقاد فرد بر اينكه مي تواند يك 
رفتار خاص را از خود بروز دهد« تمركز دارد. 
اينكه اين توانايي در واقع وجود دارد و اينكه 
نتيجه رفتار چيست، ثانويه بر توانايي دريافت شده 
در انجام رفتار است. يعني خودتوانمندسازي با 
»اعتقاد فرد به وجود توانايي« سر و كار دارد و 
نه با »وجود توانايي«. با توجه به اينكه فرد در 
پي آن است كه تجارب خود را طوري تفسير 
كند كه با خودانگاره او همخوان باشد، هم روال 
انگيزش فرد و هم سازمان شناختي او در اينكه 
بين اقدام خود و هدف به دست آمده، ارتباط 
علت و معلولی ايجاد كند، موثر است. از اين نكته 
مي توان اين طور برداشت كرد كه خودكارآمدی 
مي تواند به صورت فيدبك مثبت تقويت شود. 
يعني احساس خودكارآمدی، احساس كنترل فرد 
را تقويت مي كند و احساس كنترل، خودكارآمدی 
فرد را بهبود مي بخشد. اعتقاد به خودكارآمدی 
باعث مي شود كه فرد اهداف بزرگ براي خود 
در نظر بگيرد و در مقابل، فقدان اعتماد به توانايي 

خود است كه اهداف فرد را محدود مي كند.
كه  است  مهمي  عوامل  از  اجتماعي  تجربه 
تعيين مي كند فرد خود را كارآمد بداند يا نه؟ 
تجربه موفقيت آميز باعث ايجاد احساس مثبت 
خودكارآمدی و برعكس، شكست باعث احساس 

به  اطمينان  اين  مي شود.  خودكارآمدی  كمبود 
توانايي روي تصميم فرد در انجام يك رفتار يا 
تغيير رفتار قبلي كه با خطر همراه است، تاثير دارد. 
اين خطر مي تواند عدم پذيرش از طرف اطرافيان 
از يكسو و عدم همخواني با مجموعه باورهاي 
قبلي فرد از سوي ديگر باشد. تقويت خودكارآمدی 
نيازمند ايجاد مجموعه جديدي از باورهاست كه 
باعث مي شود رفتار جديد با مجموعه باورهاي 
تازه ايجاد شده فرد همخوان باشد. بدين ترتيب 
موجب  خودكارآمدی  تقويت  گفت  مي توان 
زمينه هاي  در  فرد  باورهاي  مجموعه  بازسازي 
خودانگاره و مكان كنترل مي شود. سطح باالي 
خودكارآمدی باعث مي شود كه فرد انتظار موفقيت 
داشته باشد و بر همين اساس به فعاليت خود 
با  خودكارآمدی  دهد.  ادامه  آن  كامل  انجام  تا 
خودانگاره مثبت و مكان كنترل دروني مرتبط 
است. »خودانگاره مثبت« در بعضي منابع با عبارت 
»خودارزشمندي« توصيف شده كه بخش ارزشي 

و احساسي خودانگاره است. 

منابع خودکارآمدی چیستند؟
1.تجارب مثبت: تجارب مثبت مهم ترين منبع 
و  عامدانه  عملكرد  است.  خودكارآمدی  ايجاد 
هوشيارانه ای كه تاثير آن توسط خود فرد سنجيده 
فردي  كارآمدي  به  اعتماد  ايجاد  موجب  شود، 
مي گردد. اگر فرد موفق شود، خودكارآمدی بهبود 

و در غير اين صورت كاهش مي يابد. 
2. استفاده از تجربه ديگران: در اينجا منظور 
تاثيري است كه بر اساس تجربه ديگران به وجود 
مي آيد. اين منبع، ضعيف تر از تجربه خود فرد 
ياد مي شود.  از آن به عنوان مدل سازي  است و 
مدل سازي، تجربه ديگران است كه توسط فرد به 
عاريت گرفته مي شود و چون در هر حال تجربه 
مستقيم خود فرد نيست، تاثير ضعيف تري در ايجاد 
خودكارآمدی دارد ولي در مواردي كه فرد در مورد 
توانايي خود نامطمئن است يا تجربه اندكي در 
مواجهه با يك موقعيت خاص دارد، مدل سازي 
مدل سازي  حال،  عين  در  باشد.  موثر  مي تواند 

تاثير زيادي در ترغيب فرد به يك رفتار جديد 
دارد. در واقع تجربه موفق فرد او را به ادامه رفتار 
ترغيب مي كند ولي تا وقتي خود فرد رفتاري را 
انجام نداده، مدل سازي مي تواند مشوق او باشد.
3. ترغيب اجتماعي: ترغيب اجتماعی به معنی 
مواجهه با قضاوت كالمي افراد جامعه است و از 
دو عامل ديگر ضعيف تر است ولي در هر حال، 
ترغيب كنندگان مي توانند نقش مهمي به عنوان منبع 
انتقاد فرد از خود داشته باشند. يعني ممكن است 
فرد در فضاي ذهني خود و از زبان ديگران از 
خود انتقاد كند. گاهي اين انتقاد هيچ معادل بيروني 
ندارد ولي فرد آن را به ديگران نسبت مي دهد. 

4. تفسير فرد از وضعيت عاطفي و فيزيولوژيک 
خود: اضطراب، تنش و خستگي و به خصوص 
تفسير آنها و نوع ارتباطي كه فرد بين اين وضعيت ها و 
وضعيت خودكارآمدی خود برقرار مي كند، آخرين 
منبع از منابع خودكارآمدی است. بدين معني كه 
فرد ممكن است استرس و اضطراب ايجاد شده 
در يك موقعيت جديد را به حساب عدم كارآمدي 
خود گذاشته و از ابتدا با وحشت با موقعيت جديد 
برخورد كند. طبيعي است كه در اين صورت انتظار 
داشتن تجربه موفقيت آميز كمتر است و مي تواند 

موجب عدم موفقيت شود. 

عوامل رفتاری
فرد از طريق رفتار خود با اجتماع در تعامل است. 
رفتار فرد مي تواند، تقويت كننده سيستم حمايت 
باشد.  آن  تضعيف كننده  برعكس  يا  اجتماعي 
رفتارهاي موردنظر شامل مهارت هاي زندگي و 
مهارت هاي سالمت است. فرد مي تواند از طريق 
رفتار مناسب اجتماعي، شبكه حمايتي اطراف خود 

را تقويت يا تضعيف كند.
فرايندي  انسان  در  شدن  اجتماعي  كه  آنجا  از 
آموختني است، آموزش مهارت هاي زندگي و 
مهارت هاي سالمت نقش تعيين كننده اي در اتخاذ 
رفتار خودمراقبتي دارد. آموزش اين مهارت ها 
در اصل وظيفه سيستم حمايت اجتماعي است.

عوامل محیطي )اجتماعی(
نقش محيط در اتخاذ رفتارخودمراقبتي، غيرقابل 
ترديد و شايد مهم ترين است. اين محيط شامل 
تاثير  است.  اجتماعي  محيط  و  محيط زيست 
محيط اجتماعي، ترغيب و يا ممانعت از ايجاد 
رفتارخودمراقبتي است. محيط اجتماعي، متشكل 
از سيستم سياست گذاري از يك سو و محيط 
فرهنگي از سوي ديگر مي تواند چنين نقشي را ايفا 
كند. وظيفه شبكه حمايت اجتماعي ترغيب كننده 
اتخاذ رفتار خودمراقبتي، ايجاد موارد زير است:

1. عوامل انگيزش مثبت
2. تسهيالت الزم براي دريافت و انتقال دانش و 
مهارت هاي الزم براي خودمراقبتي(نظير تشكيل 

گروه هاي خودياري و حمايتي(
3. دانش و سواد بهداشتي

بخش سالمت متولي ايجاد شبكه حمايتي برای 
خودمراقبتی است. فرهنگ سازي و تغيير محيط 
فرهنگي، امري است كه به تدريج و با بازاريابي 

اجتماعي براي اين مفاهيم اتفاق مي افتد.
منبع: وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی، معاونت بهداشت، دفتر آموزش و 
ارتقای سالمتفاز يائسگی خانم ها

بسته اطالعاتی مولفه های توانمندسازی افراد برای خودمراقبتی

یک عمر سالمت، با خودمراقبتییک عمر سالمت، با خودمراقبتی

سال گذشته در اين ايام با آغاز شيوع بيماری كرونا 
و  سالمت  متخصصان  نظرات  وقتی  كشورمان  در 
نحوه آموزش ها و توصيه های آنها به مردم را بررسی 
می كردم متوجه آسيب ايی در اين زمينه شدم و اين 
باعث شد بعد 20 سال فراغت از تحصيل تصميم 
بگيرم در رشته آموزش بهداشت و ارتقای سالمت 

ادامه تحصيل بدهم.
از منابع و مراجع نامعتبر كه بگذريم، بسيار مشاهده 
فرهنگی،  تبعات  سالمت  متخصصان  كه  می شود 
اقتصادی و ساير تبعات توصيه هايی را  اجتماعی، 
كه می كنند يا تصميماتی كه می گيرند در نظر نمی گيرند، 
حال چه از نظر محتوای آموزشی و چه از نظر روش 
آموزش، كه نمونه هايی را قبال مورد اشاره و نقد قرار 
دادم. گذشته از اين، متاسفانه در موارد بسيار ديگری 
مشاهده می شود كه حتی تبعات سالمت توصيه های 

سالمت نيز در نظر گرفته نمی شود؛ يعنی توصيه هايی 
برای حفظ سالمت در برابر ويروس كرونا مطرح 
می شود كه جنبه ها و ابعاد ديگر سالمتی را به صورت 
كوتاه مدت يا بلندمدت مورد مخاطره قرار می دهد.
عمومی  راهنماهای  و  توصيه ها  در  مثال  به عنوان 
پمفلت،  پوستر،  تلويزيونی،  گفت وگوی  قالب  در 
موشن گرافی و... فراوان می بينيم كه تاكيد می شود 
»مرتب دست های خود را با آب و صابون به مدت 
با مواد ضدعفونی كننده  يا  ثانيه بشوييد  تا 30   20

الكلی ضدعفونی كنيد.«
من نمی دانم اين واژه »مرتب« از كجا آمده و چرا 
بايد مرتب استعمال شود؟! و آيا واقعا خود همين 

متخصصان مرتب چنين می كنند؟
از آن طرف می بينيم متخصصان پوست صدايشان 
درآمده و هشدار می دهند استفاده مكرر از محصوالت 
شوينده و الكلی موجب خشكی، اگزما، درماتيت و 
التهاب پوستی می شود و چه بسا همين آسيب ديدن سد 
دفاعی بدن، راه را برای ورود ساير ميكروارگانيسم های 
بيماری زا به بدن باز كند. از طرفی ديگر، روان شناسان 
نيز از اختالل وسواس شستشو اظهار نگرانی می كنند.

يعنی متاسفانه بين خود متخصصان مختلف در حوزه 
به  ندارد، چه رسد  سالمت، هماهنگی الزم وجود 
اينكه هماهنگی واقعی با متخصصان مسائل فرهنگی، 
جامعه شناسی، اقتصادی، سياسی و مذهبی رخ داده باشد.

در يكی از داروخانه ها به يك پوستر آموزشی برخوردم 
كه نوشته بود: »هر 2 ساعت يكبار دستان خود را به 

مدت 20 ثانيه با آب و صابون بشوييد.«
حال اگر 1 ساعت پس از شستشو، دست های ما 

آلوده شد بايد چه كنيم؟ حتما صبر كنيم تا سر 2 
ساعت دست ها را بشوييم؟! و اگر تا 3 ساعت بعد 
به شستشوی  لزومی  نشد چه  آلوده  ما  دست های 

مجدد آنهاست؟
اين  يا  »مرتب«  واژه  جای  به  نيست  بهتر  آيا 
مواقع  »در  واژه  از  زمان بندی های مندرآوردی، 
از قضای  تهيه و مصرف غذا، پس  از  )قبل  الزم 
حاجت، پس از تماس با سطوح و مواد مشكوك 
به آلودگی و قبل از تماس با مخاط ناحيه صورت(« 

استفاده كنيم؟
فكر می كنم استفاده از اين واژه »مرتب« در توصيه های 

متخصصان سالمت، 3 دليل داشته باشد:
 يا حوصله شرح »مواقع الزم« را ندارند.

 يا هر آنچه را كه در منابعی مثل سازمان جهانی 
بدون  و  كرده  تلقی  منزل  می بينند، وحی  بهداشت 
تامل، نگاه انتقادی و همچنين بدون بومی سازی، از 

آن بهره برداری می كنند.
 يا اينكه می خواهند به مرگ بگيرند تا مردم به 

تب راضی شوند.
آموزش ها  تاثيرگذاری  از شروط  يكی  به هر حال 
بر رفتار مردم، آسان گيری و عدم سخت گيری های 
– ضمن اعالم هشدارهای  امكان  تا حد  بی مورد 
الزم- است و همچنين بايد در آموزش ها، جوانب و 

تبعات احتمالی هر توصيه ای را مدنظر قرار دهيم.

مولفه های مولفه های 
توانمندسازی توانمندسازی 

افراد برای افراد برای 
خودمراقبتی را خودمراقبتی را 
می توان به یک می توان به یک 

مثلث تشبیه مثلث تشبیه 
کرد؛ مثلثی که کرد؛ مثلثی که 

یک ضلع آن، یک ضلع آن، 
نظام رفتاری نظام رفتاری 

فرد است؛ ضلع فرد است؛ ضلع 
دیگرش نظام دیگرش نظام 

ارزشی و نگرش ارزشی و نگرش 
او نسبت به او نسبت به 

کنترل )عوامل کنترل )عوامل 
فردي( و ضلع فردي( و ضلع 

دیگر، محیط دیگر، محیط 
اجتماعي یا اجتماعي یا 

زیستي )عوامل زیستي )عوامل 
اجتماعي(اجتماعي(

آیا واقعا الزم است دست ها را »مرتب« بشوییم یا ضدعفونی کنیم؟آیا واقعا الزم است دست ها را »مرتب« بشوییم یا ضدعفونی کنیم؟
 همایون سلحشور فرد

کارشناس بهداشت محیط و دانشجوی 
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و 

ارتقای سالمت

شکل1( مثلث خودمراقبتی )مجموعه عوامل منجر به 
توانمندسازی افراد برای خودمراقبتی(

شکل2( ارتباط خودمراقبتی، توانمندی و خودکارآمدی
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 ترجمه: 
عفت عباسیان

بچه ها از همان سنین کودکی 
این قابلیت و توانایی را دارند 
که کارهای ساده ای را در منزل 
انجام دهند. هم اکنون که در 
چند قدمی سال جدید قرارگرفته ایم، برای سهیم 
کردن کودکان در خانه تکانی، فقط کافی است 
آنها را تشویق کرده و کارهایی را به ایشان 
محول کنید که توان انجام آن  را داشته باشند. 
با سهیم کردن کودک در انجام کارهای منزل، او 
یاد می گیرد برای زندگی در اجتماع،  هر فردی 
موظف است با دیگران همکاری کند و اساس 
اجتماع بر پایه همکاری متقابل شکل گرفته 
است اما در این میان بسیاری از والدین تمام 
کارهای منزل را خود تقبل می کنند فقط به این 
دلیل که یا از بروز کشمکش ها جلوگیری کنند 
یا کودکشان خسته نشود. این گروه از والدین 
معتقدند کودکان برای مشارکت در کارهای 
منزل، بیش از اندازه کوچک هستند اما چگونه 
می توان به کودکان یاد داد کارها خودبه خود 
انجام نمی  شوند، چگونه می توان به آنها آموخت 
که برای رشد و موفقیت گروهی با نام خانواده، 
الزم است تمام اعضا همان طور که شادی ها 
را تقسیم می کنند، وظایف را نیز تقسیم کنند. 
بچه ها  به  را  زمان  مدیریت  منزل،  کارهای 
می آموزد و آنها را مسوولیت پذیر بارمی آورد. 
کودکان با سهیم شدن در کارهای منزل، یاد 
می گیرند چگونه بر اهدافشان تمرکز کرده و 
برخی مهارت ها را در خود تقویت کنند. بچه های 
کوچک تر با کمک کردن به والدین خود در 
منزل، از یک سو احساس می کنند بزرگ و قوی 
شده اند و از سوی دیگر اعتماد به نفس پیدا 
به همین دلیل روان شناسان توصیه  می کنند. 
می کنند برای کارهای منزل، از بچه ها کمک 
بگیرید. خدا را چه دیدید، شاید این موجودات 
کوچک و دوست داشتنی با این کارها سرگرم 

شوند و حسابی خوش بگذرانند! 
 

چگونه کودکان را در انجام 
کارهای منزل تشویق کنیم؟

در  پایین  خیلی  سنین  از  می توانند  کودکان 
کارهای منزل کمک حال والدین باشند. حتی 
بچه های خیلی کوچک نیز می توانند از عهده 
مرتب کردن اسباب بازی ها یا گذاشتن لباس های 
کثیف در سبد مخصوص لباس ها برآیند اما با 
چه ترفندهایی می توان آنها را تشویق کرد تا در 
کارهای منزل مشارکت بیشتری داشته  باشند؟
 هنگامی که مشغول کارهای منزل هستید، 
اگر کودکتان می کوشد تا توجه شما را به سمت 
خود جلب کند یا اجازه نمی دهد شما به خوبی 
این  به کارهایتان برسید، پیشنهاد ما به شما 
است که یک بازی جالب طراحی کنید. از او 
بخواهید نقش دستیار شما را بازی کند. تقریباً  
در ۱۸ ماهگی کودکان این قابلیت را دارند که 
در بعضی از کارها، نقش دستیار شما را بازی 

 کنند و به نحوی کمک حالتان باشند.
کنید!  اجتناب  کارها  کردن  کلیشه ای  از   
می توانند  دختربچه ها  مانند  نیز  پسربچه ها 
عاشق آشپزی یا ظرف شستن باشند و بالطبع 
به  می توانند  پسربچه ها  مثل  نیز  دختربچه ها 
تعمیرات یا باغبانی عالقه داشته باشند. بنابراین 
هنگام تقسیم کارهای منزل، دختر و پسر معنای 
چندانی ندارد و مهم تقویت احساس وظیفه 

در بچه ها است. 
 بکوشید کارهای منزل حکم سرگرمی برای 
کودکتان داشته باشد چون این قسم کارها فی نفسه 
سخت و کسل کننده اند. به عنوان مثال هنگامی که 
مشغول کار هستید، موزیک بگذارید، برقصید 
یا با هم شوخی کنید. به این ترتیب به کودکتان 
می آموزید احساسات خوب و نیز کار و فعالیت 

الزم و ملزوم و نیز کامل کننده یکدیگرند. 
 پیشنهاد می شود کارهای منزل را در قالب 
بازی اجرا کنید. اگر دوست دارید کودکتان 
اتاقش را مرتب کند، به او بگویید قرار است 
او  و  باشد  اسباب بازی فروشی  مغازه  اتاقش 
فروشنده اسباب بازی ها اما برای اینکه مشتری ها 
اسباب بازی ها را به خوبی تماشا کنند، الزم است 
او آنها را در قفسه ها مرتب بچیند. بعد از مرتب  
کردن اسباب بازی ها، خودتان برای چند دقیقه ای 
نقش مشتری را بازی کنید و مثال به کودکتان 
بگویید که از فالن اسباب بازی خوشتان آمده و 
دلتان می خواهد او نحوه بازی با آن  را به شما 

نشان و یاد بدهد. با این ترفندها، مرتب سازی 
اتاق برای کودک بسیار جالب و دلنشین خواهد 
شد. حتی می توانید کودکتان را به چالش بکشید 
و یک مسابقه ترتیب دهید. به عنوان مثال از 
او بپرسید در عرض 30 ثانیه چند اسباب بازی 
را می تواند در جای خودش بگذارد. به همین 
ترتیب، زمانی که در آشپزخانه مشغول آشپزی 
هستید، می توانید از او بخواهید نقش دستیارتان 
را بازی کند. درحقیقت هر فعالیتی که در قالب 
بازی به کودک عرضه شود، برای او بسیار جالب 

و تشویق کننده خواهد بود.
 صبور باشید و همواره به این نکته دقت 
داشته باشید که کودک در مقایسه با بزرگساالن، 
به مدت بیشتری نیاز دارد تا کاری را انجام دهد. 
بهتر است هر کاری انجام می دهید، کامال و 

مرحله به مرحله برای او توضیح دهید.
ظروف  کردن  مرتب  هنگام  مثال  به عنوان 
آشپزخانه به او بگویید: »نگاه کن، لیوان ها را 
اینجا می گذارم و بقیه ظرف ها را آنجا« درواقع 
در یک زمان فقط یک کار از او بخواهید، از گیج 
کردن کودکتان بپرهیزید و بیش از حد سخت گیر 
و مشکل پسند نباشید. سخت گیری بیش از حد 
شما، کودک را ناامید می کند طوری که دیگر 

تمایلی به یاری شما نخواهد داشت. 
 هر دفعه که کودکتان به شما کمک کرد، به 
گرمی و صمیمانه از او تشکر و قدردانی کنید. 
کودک از احساس مفید بودن، لذت می برد و 

تشویق می شود که دوباره به شما کمک کند. 
 بچه های کم سن و سال تر معموال دوست 
دارند به والدین شان کمک کنند و دقیقا همان 
کارهایی را انجام دهند که آنها انجام می دهند 
زیرا کودکان، همیشه عاشق تقلیدکردن هستند. به 
همین دلیل از همان سنین بسیار پایین کودکتان 
را عادت دهید که در کارهای بسیار ساده کمک 

کند تا در آینده از پس کارها و مسوولیت های 
بزرگ تربرآید بنابراین عادات خوب را از همان 

کودکی در وجود کودکتان نهادینه کنید. 
 اما زمانی که بحث مهم کمک کودکان در 
کارهای منزل مطرح می شود، مساله مهم تری 
نیز عنوان می شود و آن اینکه آیا می توان هر 
کاری را به هر گروه سنی از کودکان محول 

است.  منفی  قطعا  این سوال  به  پاسخ  کرد؟ 
را  کاری، محدوده سنی مشخصی  برای هر 

باید درنظرگرفت.
به 3 سالگی نرسیده  اگر کودکتان هنوز   
است، می توانید او را تشویق به مرتب سازی 
اسباب بازی هایش کنید. برای شروع، کودک به 
کمک شما نیاز دارد اما بعد از مدت کوتاهی 
کار  این  از پس  می تواند  تنهایی  به  خودش 
را  لباس های خشک شده  که  هنگامی  برآید. 
مرتب می کنید، از او بخواهید جوراب هایی که 
شبیه هم هستند را پیدا کند و به شما بدهد. به 
او تاکردن لباس ها را یاد بدهید تا در این کار 
به شما کمک کند. از او بخواهید کفش هایش 
را جلوی در ورودی مرتب جفت کند. یک 
چوب لباسی مناسب قد و قواره کودکتان تعبیه 
کنید و از او بخواهید لباس هایش را روی آن 
آویزان کند. به او یک دستمال مرطوب بدهید 
تا میز و بعضی وسایل بی خطر را تمیز کند. 
در شستن سبزی ها، جدا کردن برگ های کاهو 
یا ریختن مواد غذایی در ظرف مخصوص، از 
کودکتان کمک بگیرید یا حتی می توانید به او 
چند عدد کتاب بدهید تا در یکی از قفسه های 

پایین کتابخانه جا دهد. 
 اگر کودکتان در سن 3 تا 5 سالگی به 
سر می برد، کنار کارهایی که در باال عنوان 
شد، می توانید او را در کارهای دیگری نیز 
سهیم کنید. مثال از او بخواهید لباس هایش 
را در کشوی کمدش بگذارد، ظرف های کثیف 
را داخل سینک ظرفشویی قرار دهد، در چیدن 
میز یا سفره غذا به شما کمک کند، بعد از 
صرف غذا، میز یا سفره را با دستمال تمیز 
کند یا تحت نظارت شما، گل ها و گیاهان 

را آبیاری کند.
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راهنمای مشارکت کودکان در انجام کارهای منزل

همراهي كودكان در خانه تكاني ! 

مشارکت دادن کودکان در انجام کارهاي خانه از 
جمله قوانیني است که مانند تمام قوانین دیگر باید 
به گونه اي در خانه پایه ریزي شود تا کودکان موظف 
به انجام آن باشند. یکي از مهم ترین عواملي که تاثیر 
زیادي در همکاري کودکان در کارهاي خانه دارد 
این است که روحیه همکاري بین اعضاي خانواده 
برقرار باشد؛ یعني انجام همه کارهاي خانه برعهده 
یک نفر نباشد و هر کس مسوولیت انجام کارهاي 
خودش را برعهده بگیرد. در این شرایط کودک هم 

به مرور چنین رفتاري را یاد مي گیرد. 
 

احساس مسوولیت کودکان؛ دغدغه والدین
داشتن احساس مسوولیت در بچه ها موضوعی است 
که برای همه والدین بسیار مهم است اما در مورد 
والدینی که فرزندان شان کارهای شخصی خود را 
به زور و با اکراه انجام می دهند تبدیل به یکی از 
دغدغه هایشان می شود. ما در هر ارتباطی ترجیح 
می دهیم طرف مقابل مان سهم خود را در هر کاری 
که به او مربوط است بپذیرد و این در مورد ارتباط 
ما با فرزندان ما  ن هم کامال صدق می کند. درواقع 
اگر خواهان آن هستیم در جامعه ای زندگی کنیم 
که افراد مسوولیت پذیری داشته باشد باید از همان 

ابتدا احساس مسوولیت پذیری را در فرزندان خود 
تقویت کنیم تا در آینده افراد مسوولیت پذیری باشند. 

 
آموزش مسوولیت پذیری به کودکان 

آموزش مسوولیت پذیری به کودکان روش های مختلفی 
دارد. یکی از کارهایی که باید انجام دهیم این است 
که پذیرش مسوولیت را به گونه ای برای فرزندان مان 
تعریف نکنیم که انگار قرار است کار بسیار سختی انجام 
دهند. درواقع آنها باید از انجام کارهای شخصی خود 
لذت ببرند. توجه داشته باشیم دنیای بچه ها به گونه ای 
است که هر چیزی برایشان جالب نباشد برای حذف 
آن تالش می کنند. البته تصور خود بچه ها این است که 
مسوولیت پذیر هستند و می توانند هر کاری می خواهند 
انجام دهند. اما راه رسیدن به اینکه بچه ها اعتماد به نفس 
واقعی داشته باشند و موفق عمل کنند این است که 

مسوولیت انجام کارهایشان را به خودشان واگذار کنیم 
و به آنها احساس مهم بودن بدهیم. پدر و مادرها 

برای مسوول بار آمدن بچه ها نباید انتظار 
داشته باشند آنها حتما موافق میل شان 

باید  والدین  درواقع  کنند.  رفتار 
کارهایی را به فرزندان شان واگذار 
کنند که بتوانند از پس انجامشان 
بربیایند. فراموش نکنیم استفاده از 
کلمات بار معنایي خاصي را به 
کودکان منتقل مي کنند، مثال کلماتي 

مانند »باید« که جنبه تحکمی دارد باعث 
دوری فرزندان از والدین شان می شود. 

 روش های دوستانه به جای تحکم آمیز 
میل  مطابق  فقط  فرزندان شان  بخواهند  والدین  اگر 
خودشان رفتار کنند این موضوع معموال باعث ایجاد 
فاصله و سردی در روابط آنها خواهد شد، مثال وقتی 
پدر و مادرها از فرزندشان بخواهند کارها را فقط به 
شیوه مورد پسند خودشان انجام دهند این موضوع باعث 
لجبازی و بحث و دعوا بین آنها خواهد شد. همراهي با 
کودکان هم موضوع بسیاري مهمي است. پدر و مادرهایي 
که به فرزند شان کمک می کنند تا اتاقش را تمیز کند 
با همکاری با کودک احساس امنیت خاطر و آرامش 
بیشتری به او می دهند. درواقع می توان کارهای خانه 
را به کمک خود کودک و با استفاده از بازی انجام داد، 
مثال مي توانیم براي تمیز کردن اتاق همه اعضاي خانه 

زمان مشخصي را در نظر بگیریم و با اتمام آن زنگي 
را به صدا دربیاوریم و برنده را مشخص کنیم. به این 
ترتیب حس رقابت در کودک تقویت مي شود؛ ضمن 
اینکه براي برنده شدن هم تالش مي کند، در حالی که 
اگر با زورگویی به کودک بگوییم باید اتاقش را تمیز 
کند طبیعی است عالقه ای به انجام آن کار نخواهد 
داشت بنابراین تحمیل عقاید و زورگویی والدین به 
فرزندشان مانع برقراری ارتباط درسا و سالم والد و 

فرزندی خواهد شد.
 

لذت بخش کردن فرایند مسوولیت پذیري 
وقتي والدین به روش هاي مختلف سعي مي کنند انجام 
کارهاي شخصي کودک و مشارکت و همکاري او با 
دیگر اعضاي خانه را با استفاده از بازي یا به هر شکل 
دیگري لذت بخش کنند کودک هم اشتیاق بیشتري 
نسبت به انجام آنها خواهد داشت اما وقتي والدین مدام 
به فرزند خود غر بزنند که چرا اتاقش نامرتب است و 
هیچ کمکي مثال در خانه تکاني شب عید نمي کند کودک 
هم نه تنها انگیزه اي براي انجام چنین کارهایي پیدا 
نمي کند، بلکه لجبازي و مقاومتش هم بیشتر 
مي شود و فکر مي کند پدر و مادرش 
مي خواهند همیشه عقیده و نظر خود 

را به او تحمیل کنند. 
والدین باید توجه داشته باشند 
فرایند یادگیري مسوولیت پذیري 
چیزي نیست که کودک یک شبه 
آن را یاد بگیرد. به همین خاطر باید 
صبور باشند و اجازه بدهند کودک 
گام به گام و به تدریج به انجام کارهاي 
شخصي خود و همچنین کمک کردن 

به انجام کارهاي خانه البته در حد توانش عادت کند. 
این کارها هر چقدر زودتر به کودکان آموزش داده شود 
بهتر هم در آنها نهادینه مي شود. بهترین کار این است 
که کودک از همان ابتدا یاد بگیرد اسباب بازي هایش 
را به کمک والدین جمع کند و بعدها و به تدریج 
خودش به تنهایي این کار را انجام دهد اما والدین 
گاهي در این خصوص هم صبر و حوصله زیادي به 
خرج نمي دهند و حتي براي زودتر انجام شدن کارها 
یا کمک به فرزندشان خودشان وسایلش را مرتب 
مي کنند، در حالي که انجام این کارها نه تنها کمکي 
به کودک نیست، بلکه برعکس والدین به این ترتیب 
مانع از آن مي شوند که کودک براي ورود به جامعه و 
چگونگي همکاري و مشارکت با دیگران آشنا شود. 

 
خانه تکاني با بچه ها 

هنگام انجام کارهاي کلي خانه مانند خانه تکاني هاي 
نوروزي اغلب تمام توجه والدین به انجام این کارهاست 
و زمان کمتري را به فرزندان شا ن اختصاص مي دهند 
اما اگر سعي کنند بچه ها را هم در انجام این کارها به 
گونه اي مشارکت دهند آنها هم حس بهتري خواهند 
داشت. حتي مي توانیم فقط از فرزندان مان بخواهیم 
مثال چیزي را برایمان نگه دارند، جایي را دستمال 
بکشند یا حتي مراقب برادر یا خواهرکوچک تر خود 
باشند و برایشان کتاب یا آواز بخوانند. توجه داشته 
باشیم هدف اصلي از انجام این کارها آموزش کمک 
و همکاري کودکان با والدین است. طبیعي است کودکان 
ابتدا نتوانند کمک مهمي در انجام کارهاي خانه بکنند 
اما به مرور و با باالتر رفتن سنشان این مشکالت هم 
برطرف مي شود. ضمن اینکه میزان مسوولیت پذیري 

آنها هم بیشتر خواهد شد.

احساس مسوولیت را در كودكان نهادینه كنیم
 دکتر سیما قدرتی

روان شناس، مشاور و استاد دانشگاه

بچه های كم سن 
و سال تر معموال 

دوست دارند به 
والدین شان كمک 

كنند و دقیقا همان 
كارهایی را انجام 

دهند كه آنها انجام 
می دهند زیرا 

كودكان، همیشه 
عاشق تقلیدكردن 
هستند. به همین 

دلیل از همان 
سنین بسیار پایین 
كودكتان را عادت 

دهید كه در كارهای 
بسیار ساده كمک 

كند تا در آینده 
از پس كارها و 
مسوولیت های 
بزرگ تربرآید. 

عادات خوب را از 
همان كودكی در 

وجود كودكتان 
نهادینه كنید

 هنگامی که کارهای منزل به خوبی پیش نمی روند 
و کودک مدام بهانه می گیرد، تکلیف چیست؟ 

 بعضی کارها همیشه باب دل کودکان نیستند و آنها نیز همیشه از 
انجامشان لذت نمی برند. در این مورد، توصیه ما به شما این است که 
زمان بیشتری به کودک بدهید تا او با توجه به توانایی و حوصله اش 
کار موردنظر را انجام دهد. عجول نباشید و اگر کودکتان کند است، 

مدام به او اخم نکنید که دست بجنباند!
 اگر کودک به هر دلیلی نتوانست وظیفه اش را در زمان تعیین شده 
انجام دهد، خودتان دست به کار نشوید و به جای او آن کار را 
تمام نکنید چون اگر چنین اشتباهی را مرتکب شوید، غیرمستقیم این 
پیام را به کودکتان می دهید که او هر زمان بخواهد می تواند از انجام 
وظیفه اش شانه خالی کند چون همیشه پدر یا مادر در صحنه حاضرند 

تا کم کاری های او را کامل  کنند!
 اگر به هر دلیلی کاری که بار اول به کودکتان محول کرده بودید، به 
درستی انجام نشد، صبور باشید و او را با مهربانی تشویق کنید تا دوباره 

شروع کند و برای بار دوم وقت و انرژی بیشتری بگذارد.
 با مهربانی به او توضیح دهید که هریک از اعضای خانواده موظف 
است برای خوشبختی و آسایش این کانون امن تالش کند و در 

کارهای منزل سهیم شود.
 اگر احساس کردید کودکتان میل و رغبتی به یک کار ندارد یا 
انجام آن کار برای او سخت است، توصیه می کنیم از در تشویق وارد 
شوید، مثال به او بگویید اگر کارش را به خوبی و به درستی انجام 
دهد، هدیه ای پیش شما خواهد داشت یا شما یکی از کارهای مورد 

عالقه  او را برایش انجام خواهید داد. 
در آخر به یاد داشته باشید برای داشتن فرزندی مسوول و وظیفه شناس،  
فرزندی که به صورت خودکار وظایفش را انجام  دهد، الزم است خیلی 
زود دست به کار شوید؛ یعنی درست زمانی که او فقط 3 تا 5 سال دارد 
و در ادامه شما نیز باید صبر پیشه کنید چون آموزش به کودکان بسیار 
سخت و فرایندی زمان بر است. به دیگر کالم کودک تا کودکی نکند، 
به نوجوانی و بزرگسالی نمی رسد. پس طی این برهه مهم از زندگی، 

همراه و دوست خوبی برای دلبندتان باشید!.



بهترین درمان کیست، جراحی پیش از عفونی شدن است

 دکتر مجتبی امیری/ استادیار دانشگاه

نگاه متخصص پوست

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! به کدام ضایعات پوستی، 
کیست گفته می شود؟

کیست  فضای بسته ای است که در الیه های زیرین پوست 
قرار دارد و با توجه به علت زمینه ای ایجاد کیست، نوع 
پوشش و ترشحات داخل آن، انواع مختلفی دارد. بعضی 
کیست ها با منشاء اجزای پوستی تشکیل می شوند و با 
توجه به ماده ای که ترشح می کنند، نامگذاری می شوند، 
مثال اگر سبوم یا چربی باشد، کیست چربی یا سباسه 
نام دارد. اگر محتویات کیست از اجزای پوست باشد، 
اصطالحا به آن کیست مویی گفته می شود. کیست ها 
در مراحل اولیه معموال خیلی کوچک هستند و قوام 
سفتی دارند. بعضی کیست ها به وسیله یک منفذ به سطح 
پوست باز می شوند. رشد کیست عموما پیشرونده است 

و به تدریج بزرگ می شود.
: ظاهرشدن کیست در همه سنین قابل انتظار 

است؟
گاهی کیست ها از بدو تولد وجود دارند و »کیست 

درموئید« نام دارند. این کیست ها معموال در قسمت 
خارجی ابرو وجود دارند. با توجه به نوع کیست، سن 
بروز آن نیز متغیر است. کیست های جلوی گوش 
جزو نقص های مادرزادی است و از کودکی دیده 
می شود. سایر کیست ها معموال از میانسالی به بعد 

تشکیل می شوند.
: علت عفونی شدن کیست ها چیست؟

گاهی اوقات کیست ها عفونی می شوند و اصطالح دمل 
چرکی در موردشان به کار می رود. در این شرایط، پیاز 
مو دچار عفونت می شود.  درمان نشدن عفونت باعث 
تخریب بافت زیرین پوست می شود و کنار بقایای 
سلول ها و باکتری های دفاعی، چرک به وجود می آید. 
چرک ممکن است به سطح پوست تخلیه شود یا داخل 

پوست گسترش پیدا کند. 
: اگر کیست، عفونی شود چه باید کرد؟

در کیست های عفونی، حتما باید با برش جراحی 
محتویات آن را تخلیه و سپس آنتی بیوتیک خوراکی 

تجویز کرد تا التهاب کاهش یابد. در نهایت پس از 
کاهش اندازه کیست حدود ۲ هفته بعد، الزم است 

دیواره کیست با جراحی کامال برداشته  شود.
: بهترین اقدام درمانی در مورد کیست ها 

چیست؟
بهترین درمان کیست، برداشتن کیست در مراحل اولیه 

و پیش از عفونی شدن است. 
: در چه شرایطی می توان درمان کیست 

را به تعویق انداخت؟
اگر تشخیص متخصص پوست در مورد نوع کیست 
درست و کیست بی خطر باشد، نیاز به جراحی به شکل 
اورژانسی ندارد اما معموال کیست ها بزرگ می شوند و 
اگر در ناحیه سر باشند، موهای ناحیه را از بین می برند 
یا اگر در تنه باشند با بزرگ شدن مانع از استراحت، 
نشستن و فعالیت های معمول فرد می شوند بنابراین زمانی 
که برای فرد مزاحمت ایجاد کند، باید جراحی شود. 

: چرا گاهی کیست دردناک می شود؟

درد کیست نشان دهنده عفونت یا فشار به عروق و 
اعصاب است.

درمان  از  امکان عود کیست پس  آیا   :
وجود دارد؟

اگر کیست عفونی نشده  باشد، به  راحتی امکان برداشتن 
کیست و دیواره آن توسط پزشک وجود دارد و مجددا 
عود نخواهد کرد اما از آنجا که دیواره کیست معموال 
بافت ترشحی دارد و حاوی مواد مختلف با توجه 
به جنس سلول هاست، اگر دیواره کیست کامال جدا 
نشود و کیست و دیواره آن باقی بماند، کیست دوباره 

عود خواهد کرد.
: پس از جراحی کیست نیاز به مراقبت 

خاصی وجود دارد؟
زمانی که کیست به طور کامل برداشته شود، مراقبت 
خاصی الزم نیست زیرا پس از ۲4 ساعت، با بخیه زدن 
کامال از نظر پوششی ترمیم پیدا می کند و مشکلی پیش 

نمی آید.

میزگرد پوست شماره هفتصدوهشتادوهشت   نه اسفند نودونه12

 دکتر بابک ساعدی
متخصص گوش و حلق و بینی و استاد تمام دانشگاه تهران

نگاه فلوشیپ جراحی پالستیک صورت

کیست مویی به دو گروه تقسیم  می شود؛ گروه اول کیست ها ناشی از رشد 
غیرعادی یکی از فولیکول های مو در زیر پوست است که عفونت سطحی 
محسوب می شود. این کیست ها غالبا مشکل جدی نیستند و معموال با 
بی حسی موضعی قابل برداشتن است. اگر دچار عفونت نیز باشد ابتدا 
مصرف آنتی بیوتیک خوراکی تجویز می شود و سپس با برداشتن کیست، 
بهبود می یابد. اما در مورد گروه دیگر، باید به کیست های »درموئید« اشاره 
کرد. این کیست ها ضایعات مادرزادی هستند که هنگام تکامل جنینی از 
عدم  پس رفت یکی از الیه های جنینی که مسوول تشکیل مو و اعصاب 
است، به وجود می آیند. در بیشتر اوقات این کیست در خط وسط بدن دیده 
می شود. گرچه در شایع ترین حالت این توده ها در صورت، اطراف بینی، 
روی پیشانی و اطراف چشم رشد پیدا می کنند اما به ندرت ممکن است در 

قسمت های دیگر بدن ظاهر شوند.
 این توده ها ممکن است درجات مختلفی از تکامل را داشته  باشند. گاهی 
اوقات هر ساختاری که از طریق اکتودرم )الیه زایا( جنین شناسی اعم از 
پوست، مو، بخش های جنینی اعصاب و حتی دندان تشکیل می شود، امکان 
دارد در این کیست ها باقی بماند. ضایعه که گاهی به شکل توده مو ظاهر 
می شود، در وهله اول باید محلش از طریق تصویربرداری مشخص شود. 
در صورتی که کیست تنها باشد، امکان جراحی وجود دارد و حتما ریشه آن 
که ممکن است به هر سمتی مانند گردن، سر و... برسد، کامال برداشته  شود. 
اگر ضایعه خیلی بزرگ نباشد، با بخیه زدن معمولی محل برش بهبود می یابد. 
به ندرت در مواردی که ضایعه بزرگ باشد، ممکن است به فِلپ موضعی 

)روش ترمیمی جراحی پالستیک( برای ترمیم محل برش نیاز باشد.

جراحی تنها روش قطعی 
درمان کیست مویی است

 دکتر حسین ابراهیمی مقدم/ روان شناس، مشاور و استاد دانشگاه 

نگاه روان شناس

حتما شما هم در زندگی روزمره با افرادی مواجه شده اید که از مراجعه 
دالیل  دارند.  و وحشت  ترس  پزشک  روان  و  روان شناس  پزشک،  به 
مختلفی در بروز چنین رفتاری نقش دارند اما چند مورد از مهم ترین آنها 

را می توان چنین برشمرد:
یادگیری و تداعی خاطرات ناخوشایند گذشته: انسان موجودی است 
متداول ترین و  از  دارد. یکی  قرار  یادگیری های مختلف  که تحت تاثیر 
شناخته  شده ترین مسائلی که یاد می گیریم، تحت عنوان شرطی سازی نام 
دارد. پایه شرطی شدن براساس تداعی است، همان چیزی که قرن ها پیش 
ارسطو اشاره کرده بود که وقتی دو محرک با یکدیگر همایند شوند، وجود 
یکی از آنها دیگری را در ذهن فراخوان می کند. به عنوان مثال، کودکی را 
در نظر بگیرید که برای تزریق آمپول پیش پزشک برده می شود. ابتدا که 
پزشک را می بیند عکس العمل خاصی نشان نمی دهد اما زمانی که آمپول 
تزریق می شود، با احساس درد مواجه شده و احساس درد با روپوش سفید 
پزشک تداعی می شود. به همین  دلیل در دفعات بعدی با دیدن روپوش 
سفید پزشک، فرد احساس ناخوشایندی پیدا می کند. اگر این قضیه بیشتر 
ادامه پیدا کند، ممکن است شرطی سازی تا سطوح باالتر ادامه پیدا کند و 
حتی با ورود به خیابان مطب پزشک، شنیدن نام پزشک و اطالع از مراجعه 
به پزشک دچار ترس و وحشت  شود بنابراین عمدتا مراجعه به پزشک با 

احساس درد، بیماری، ناراحتی و... همراه است. 
اضطراب شدید و انکار بیماری: خیلی از مواقع، در اثر بیماری ها دچار 
اضطراب هایی می شویم که برای برطرف کردن آنها به طور ناخودآگاه به 
انکار در واقع نوعی واکنش دفاعی است که در  انکار دست می  زنیم. 
برابر بیماری ها نشان می دهیم. عدم اطمینان به پزشک در مورد تشخیص 
بیماری و سرباززدن از روند درمان نمونه ای از این رفتار است. در واقع، 
فرد نمی خواهد بیماری را بپذیرد زیرا در این صورت باید تبعاتش را هم 
بپذیرد. گاهی ترس شدید از بیماری منشاء بروز چنین رفتاری است. چه بسا 
این انکار ابتدا بتواند اضطراب فرد را تاحدی کاهش دهد اما در طوالنی مدت 

مانع روند درمان خواهد بود که طبیعتا به حادشدن بیماری می انجامد. 
فرار از درد و گرایش به زیبایی و کمال: عامل سوم در این زمینه به 
ماهیت و تخصص پزشک همچنین علت مراجعه به وی برمی گردد. به طور 
کلی، افراد در وضعیت معمولی تمایل دارند موقعیت هایی که با درد؛ چه 
جسمی و چه روان شناختی، همراه است را فراموش کنند و اقدام درمانی 
را به تعویق بیندازند، مگر اینکه واقعا از درد جدی رنج ببرند و ناگزیر از 
درمان شوند. معموال اگر فردی برای انجام جراحی بینی ناشی از شکستگی 
یا انحراف بینی قرار باشد به پزشک مراجعه کند، سعی دارد از این اقدام 
سرباز زند اما برخالف این برای جراحی زیبایی بینی حتی لحظه شماری 
نیز می کند. به عبارتی، خیلی از اوقات از مراجعه به پزشک امتناع می کنیم 

تا عیب ها و کاستی ها مشخص نشود. 
پایبندی به باورهای اشتباه: متاسفانه در دنیای امروز به رغم پیشرفت های 
چشمگیر پزشکی همچنان خیلی از افراد درگیر باورهای اشتباه و خرافی 
هستند که عموما منجر به بدترشدن اوضاع می شود. تمایل به مصرف 
گیاهان دارویی به شکل معمولی و  مصرف نکردن داروهای تجویزشده از 
سوی پزشک و روان پزشک از همین تفکرات نشات می گیرد و بر این 
باورند که چنین داروهایی با عوارض جدی همراه است. حال آنکه تقریبا 
بیشتر داروها از همین گیاهان تهیه می شود و پزشک با شناخت عوارض 
احتمالی دارو و وضعیت بیماری چنین تجویزی را دارد. قطعا آسیب های 
بیماری بسیار بیشتر از عوارض احتمالی داروهاست و به همین دلیل پزشک 

این منفعت را ترجیح می دهد. 
تکیه بر تجربیات شخصی: بعضی افراد تصور می کنند همه چیز را می دانند 
و تشخیص و مراجعه به پزشک و روان پزشک را چندان جدی نمی گیرند. این 
رفتار معموال در مردان شایع تر است. از طرفی، بعضی افراد امتناع از مراجعه 
به پزشک و عدم موفقیت در درمان بیماری های گذشته خود و دیگران را 
عامل رفتارهای کنونی شان می دانند، در حالی که معموال مراجعه دیرهنگام به 
درمانگر و جدی نگرفتن روند درمان مهم ترین عامل بی نتیجه ماندن درمان است. 
مجموعه این عوامل باعث امتناع از مراجعه به پزشک و روان پزشک است 
که متاسفانه با وخامت بیماری های جسمی و روانی همراه است. از طرفی، 
بعضی افراد برای اموری مانند خرید لباس، تفریح و... هزینه های هنگفتی 
صرف می کنند اما هزینه کردن به خصوص برای مراجعه به روان شناس و 
روان پزشک را از دست دادن پول می دانند. توصیه همیشگی این است که 
پیشگیری بسیار مهم تر و بهتر از درمان است و در صورت ضرورت برای 

درمان باید در سریع ترین فرصت به درمانگر مراجعه کرد.

امتناع از مراجعه به پزشک ریشه در 
باورهای اشتباه و خاطرات ناخوشایند دارد

هر بافتی که روی پوست وجود دارد ممکن است دچار کیست شود 
و از سلول های سطح پوست سرمنشاء بگیرد. کیست های سباسه جزو 
ضایعات پوستی است که امکان دارد در نواحی تناسلی ایجاد شود. 
گاهی مجرای غدد سباسه خودبه خود یا به  دلیل جراحی و زایمان  در 
محل مدخل واژن بسته می شود و ۱ تا ۲ سال بعد کیست های سباسه 
به وجود می آید. اندازه این کیست ها از چند میلی متر تا چند سانتی متر 
متغیر است. محتویات کیست شامل ترشحات چربی و اجزای پوست 

است و گاهی برای درمان الزم است کیست تخلیه شود.
 

کیست مويی در نواحی تناسلی شیوع بااليی ندارد
کیست های مویی در نواحی تناسلی خیلی شایع نیستند. امکان دارد پس از 
اصالح یا لیزر نواحی تناسلی، مجاری مو بسته شود و ضایعات کوچک 
زیرپوستی به وجود آید که با بازشدن کیست و خارج شدن مو، برطرف می شود.

 
سینوس پايلونیدال در افراد چاق شايع تر است

کیست هایی در انتهای ستون فقرات ممکن است ایجاد شود که در افراد 
سنگین وزن یا کسانی که مدت طوالنی نشسته هستند، شایع تر است. این 
ضایعات »سینوس پایلونیدال« نام دارد و امکان دارد اندازه آن بزرگ شود 

و محتویات آن مو و چربی باشد. این مشکل معموال به جراحی نیاز دارد 
و در مردان و زنان ممکن است به وجود آید.

 
شايع ترين راه انتقال زگیل تناسلی، رابطه جنسی است

ضایعات دیگر در نواحی تناسلی که طی سال های اخیر ابتال به آن شایع 
شده، زگیل های تناسلی است. این ضایعات امکان دارد منفرد یا متعدد، 
خیلی ریز یا خیلی بزرگ باشند و حتی به چند سانتی متر نیز برسند. زگیل 
تناسلی ناشی از ویروس پاپیلومای انسانی )HPV( است. گرچه شایع ترین 
راه انتقال این ضایعات از طریق جنسی است، استفاده از وسایل شخصی 
و بهداشتی مشترک نیز می تواند باعث انتقال ویروس شود. اگر ضایعات 
زگیل بزرگ شود، امکان دارد نیاز به جراحی باشد ولی اندازه های کوچک 

با لیزر، کرایو یا محلول و پماد سوزاننده امکان درمان دارد.
 

تبخال تناسلی نیاز به درمان ضدويروس و آنتی بیوتیک دارد
یکی دیگر از ضایعات تناسلی، تبخال تناسلی است که مانند تبخال در 
دیگر قسمت های بدن ناشی از ویروس  خاصی است. ضایعات در سطح 
پوست حالت وزیکولر دارد و حاوی مایع است. بعد از چند روز می ترکد 
و مایع خارج می شود که زخم با بستر قرمز ایجاد می شود و با سوزش و 

درد زیاد همراه است. در مواردی که ضایعات تبخالی زیاد و بزرگ باشند 
مانع فعالیت های روزمره می شوند و در موارد وخیم ممکن است با تب 
همراه شوند. تبخال تناسلی از طریق جنسی منتقل می شود و حتما نیاز 
به درمان های ضدویروس و حتی آنتی بیوتیک برای جلوگیری از بروز 

عفونت های ثانویه است.
 

آبسه بارتولن در نتیجه عفونت  مکرر غده بارتولن اتفاق می افتد
در مدخل مجرای واژن دو غده به نام غده بارتولن موجود است و ترشحاتی 
دارند که باعث تسهیل رابطه زناشویی می شود. ممکن است مجاری این 
غدد بسته شود و ترشحات داخل غدد بماند و ایجاد برجستگی یا توده در 
یک سمت یا دو طرفه شود که »کیست بارتولن« نام دارد. گاهی این غده 
در اثر عفونت های مکرر با درد، قرمزی، تورم و ترشحات چرکی همراه 

است که »آبسه بارتولن« نام دارد. 
 

زخم  های مزمن را جدی بگیريد
عالوه بر آن، زخم های خوش خیم و بدخیم دیگری در نواحی تناسلی ممکن 
است ایجاد شود. اگر زخم با درمان یک هفته تا ۱۰روز آنتی بیوتیک بهبود 

پیدا نکرد و مزمن شد، حتما باید بررسی شده و نمونه گیری انجام گیرد.

موی زیرپوستی یا سودوفولیکولیت یکی از مشکالت نسبتا 
شایع پوستی است که در اثر شیوکردن یا اصالح موهای زائد 

به خصوص به روش استفاده از تیغ اتفاق می افتد. 
مانند  زائد  موهای  اصالح  برای  روش  هر  از  استفاده  در 
ایجاد  احتمال  با  و...  مو بر  پمادهای  موم انداختن،  تیغ زدن، 
فولیکول  التهاب  یا  فولیکولیت  موهای زیرپوستی و سپس 
مو ایجاد شود. برای پیشگیری از ایجاد موهای زیرپوستی، 
اولین نکته این است که توصیه می شود اصالح در جهت 

رویش موها باشد. 

استفاده از کرم های مخصوص پس از اصالح به هر روشی 
کمک کننده است اما بهتر از همه اینکه از لیزر برای کاهش 
موهای زیرپوستی استفاده شود. لیزر در این موارد به عنوان 
راهکار درمانی توصیه می شود و روش قطعی است. انواع 

لیزر برای بهبود موهای زیرپوستی کاربرد دارند.
در مورد لکه های پوستی ناشی از ایجاد موهای زیرپوستی 
البته  می یابد.  بهبود  به تدریج  و  نیست  نگرانی  جای  تقریبا 
کرم  های حاوی اسیدهای میوه یا الیه بردارهای حاوی ترکیبات 

مالیم به بهبود این لکه ها کمک می کنند.

کیست های مختلف ناحیه تناسلی نیاز به تشخیص و درمان دقیق دارد

لیزر بهترین روش درمان موهای زیرپوستی است

 دکتر شیرین نیرومنش/ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دکتر محمدصادق کالنتری 

نگاه متخصص زنان و زایمان

نگاه متخصص پوست

»میزگرد پوست« درباره کیست مویی با حضور دکتر مجتبی امیری 
متخصص پوست، دکتر شیرین نیرومنش متخصص زنان و زایمان، 

دکتر بابک ساعدی متخصص گوش و حلق و بینی، دکتر محمدصادق کالنتری 
متخصص پوست و دکتر حسین ابراهیمی مقدم روان شناس 

کیست مویی و ضرورت 
جراحی بدون ترس و تاخیر

»کیست ها« به ضایعات پوستی گفته می شود که به دلیل باقی ماندن چربی، مو و دیگر اجزای پوست در 
یک فضای بسته به وجود می آید. بهترین روش درمان کیست، جراحی است زیرا کیست به تدریج بزرگ 
می شود و معموال عفونت می کند. در چنین شرایطی درد ایجاد می شود و درمان طوالنی تر است. گرچه 
بروز کیست در هر سنی قابل انتظار است، به جز موارد مادرزادی، سایر کیست ها از سنین میانسالی به بعد 
معموال ظاهر می شوند. با این مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان »سالمت« پرداخته ایم: »تقریبا چند ماهی است که روی 
گردنم کیست مویی در آمده. رفتم دکتر پوست ایشان بخشی از عفونت را تخلیه کردند ولی یک مقدار کمی از کیست 
هنوز مانده، به من گفتند باید با جراحی پالستیک بردارید، من اصال تمایلی به جراحی و.... ندارم، آیا روشی هست که 

این کیست بعد مدتی خودبه خود تخلیه شود؟ علت ایجاد آن چیست؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.«

 مریم سادات 
کاظمی
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چرا محصوالت بهداشتی و زیبایی پودری برای پوست و محیط زیست بهتر هستند؟ 

پودرهای آرایشی؛ محصوالت زیبایی بدون آب
تحول  سیر  به  نگاهی 
در  زیبایی  محصوالت 
سال های اخیر نشان می دهد 
پودری  زیبایی  محصوالت 
روزبه روز بیشتر تولید شده و بیشتر هم خریداری 
شده اند اما محصوالت زیبایی پودری دقیقا چه 
هستند؟ وقتی H2O از محصوالت زیبایی حذف 
می شود، ماده خشکی باقی می ماند که به آن پودر 
می گویند. امروزه در صنعت محصوالت زیبایی، 
محصوالت مختلفی در گروه ماسک ها، شامپو ها، 
نرم کننده ها، خمیردندان، صابون و... برپایه پودر 
تولید می شوند. محصوالت پودری اصال آب 
ندارند اما مهم تر آن است که مطلقا هیچ نوعی 
از مواد غلیظ کننده، امولسیون کننده، آئروسل های 
زیانبار، رایحه های مصنوعی،  پلی اتیلن گلیکول ها، 
سدیم لوریل سولفات، روغن های ضروری و... در 
فرموالسیون این محصوالت به کار نمی روند. نتیجه 
نهایی هم شکل گیری محصوالتی است که هم 
فرموالسیون قوی تر و اثربخش تری دارند و هم با 
مضرات کمتری برای محیط زیست همراه هستند. 
به همین دلیل هم بعضی از محققان می گویند آینده 
صنعت محصوالت زیبایی در دستان محصوالت 

پودری است. 
 

محصوالت پودری غلظت بیشتری دارند 
محصوالت زیبایی بدون آب براساس ترکیبات 
محلول در آب فرمول بندی شده اند تا هنگام 
همین  به  درآیند.  فعال  حالت  به  استفاده 
محصوالت  این  فرموالسیون  در  هم  دلیل 
نیازی نیست که از مواد نگهدارنده و دیگر 
و  امولسیون کننده ها  مانند  افزودنی  ترکیبات 
پایدارکننده ها استفاده شود. جالب تر این است 
داشتن  بدون  حتی  پودری  محصوالت  که 
نگهدارنده ها و آب در فرموالسیون خودشان، 
به طور متوسط ماندگاری طوالنی تری دارند. تا 
زمانی که این محصوالت را در جای خشک 
و خنک نگهداری کنید و آنها را از تماس با 
نور مستقیم خورشید دور نگه دارید، می توانید 
از این محصوالت برای مدت  طوالنی تری تا 

قبل از پایان تاریخ مصرفشان استفاده کنید. 
دکتر ونسا توماس، شیمیدان محصوالت زیبایی 
می گوید:   Freelance Formulations در 
و  توانایی ها  دارای  ذاتا  پودری  »محصوالت 
اثربخشی های بیشتری هستند اما همین مساله 
باعث شده این طور به نظر برسد که قیمت آنها 

در ازای حجم محدودشان زیاد است. این برداشت 
اشتباه نهایتا بعضی افراد را از خرید محصوالت 
پودری منصرف می کند اما واقعیت این است که 
سرمایه گذاری برای خرید این محصوالت واقعا 
نتیجه خوبی دارد. در مواجهه با محصوالت پودری 
به این فکر کنید که این محصوالت نوعی نسخه 
غلیظ و فشرده از محصوالت مایع قدیمی هستند. 
شما با خریدن محصوالت پودری عمال مقدار 
بیشتری از محصول را خریداری می کنید چون 

عدم استفاده از آب در این محصوالت باعث 
کاهش حجم آنها می شود.«

 
محصوالت پودری پایدارتر هستند و 

قابلیت شخصی سازی دارند 
یکی از مهم ترین ویژگی های محصوالت زیبایی 
پودری، پایداری بیشتر آنهاست اما چیزی که 
بیشتر  را  این محصوالت  اهمیت  و  جذابیت 
می کند، این است که محدوده انتخاب های شما 
برای استفاده شخصی سازی شده از محصوالت 
پودری بسیار گسترده است، مثال شما می توانید 
این محصوالت را مطابق با سلیقه خودتان با آب، 
 پاک کننده های مختلف یا حتی روغن های ضروری 
ترکیب کنید، بدون اینکه محصول اصلی دچار 
مشکل شود. شما با اضافه کردن مقدار دلخواهی 
از آب به محصوالت پودری، نقش مستقیمی در 
فعال سازی ترکیبات آنها خواهید داشت و درنهایت 
محصوالت زیبایی پودری را به نحو شخصی تر و 

منحصربه فردی تجربه خواهید کرد. 
پایداری بسیار بهتر محصوالت پودری را هم نباید 
فراموش کنیم. برای مثال ویتامینC را در نظر 
بگیرید. ویتامینC پس از قرار گرفتن در بسته بندی 
محصوالت غیرپودری بالفاصله شروع به خراب 
شدن می کند، درحالی که استفاده از فرموالسیون 
 Cپودری بهترین شیوه قالب بندی برای ویتامین

است. ویتامینC یکی از بهترین ترکیبات برای 
مراقبت از پوست است اما ماده بسیار فّراری 
محسوب می شود که پایدارسازی آن در قالب 
مایع بسیار دشوار است. به همین دلیل هم استفاده 
از ویتامینC در قالب سرم یا کرم می تواند نتایج 
محدودی داشته باشد چون اثربخشی این ویتامین 
در قالب های مایع ضعیف می شود. این درحالی 
است که ویتامینC در قالب پودری بسیار پایدارتر 
است و حتی استفاده ترکیبی از آن همراه با دیگر 

محصوالت هم نتیجه خوبی خواهد داشت. 
 

محصوالت پودری فقط یک مد رایج 
و گذرا نیستند 

شاید بتوان گفت محبوب ترین نوع محصوالت 
پودری درحال حاضر شامپوها و نرم کننده های 
پودری هستند. حتی قبل تر از آنکه محصوالت 
زیبایی مورد توجه مردم جهان قرار بگیرند، 
محبوبیت  پودری  نرم کننده های  و  شامپوها 
زیادی داشتند چون این محصوالت از اثربخشی 
مطلوبی برای موهای فر و افزایش حجم موها 

برخوردار بودند.
آنجا  از  پودری  شامپوهای  تولید  ماجرای 
شروع شد که بعضی برندهای پیشرو متوجه 
شدند 80درصد حجم هر شامپوی مایع را آب 
این  بنابراین تصمیم گرفتند  تشکیل می دهد 

حجم اضافی را کنار بگذارند تا به محصول 
خالص تری برسند. نتیجه نهایی هم شکل گیری 
محصوالتی اثربخش و محبوب بود که روزبه روز 
بیشتر در سراسر جهان مورد مقبولیت و استفاده 
قرار می گیرند. چیزی که اهمیت محصوالت 
بهداشتی و زیبایی پودری را بیشتر می کند، این 
است که این محصوالت با هدف تغییر شیوه 
از  زندگی مردم جهان و همچنین محافظت 
بنابراین هرگز  محیط زیست طراحی شده اند 
نمی توان چنین محصوالتی را صرفا یک مد 

گذرا و معمولی تلقی کرد. 

در انتخاب محصوالت پودری با دقت 
عمل کنید 

مهم ترین اصل در انتخاب هر نوعی از محصوالت 
بهداشتی و زیبایی همیشه توجه به فهرست 
ترکیبات تشکیل دهنده آن بوده است. در مواجهه 
این  باید  همچنان  نیز  پودری  محصوالت  با 
اصل مهم را جدی بگیرید. یکی از ترکیباتی 
که باید هنگام خریداری محصوالت پودری از 
آن دوری کنید، تالک نام دارد. تالک می تواند 
نوعی  باشد که  آزبست  به نام  ترکیبی  حاوی 
پنبه نسوز محسوب می شود و بلعیدن یا استنشاق 
آن برای انسان ها اثر سمی دارد اما از سوی 
دیگر، محصوالت پودری حاوی ویتامینC و 

بهترین  )EGF( جزو  اپیدرمال  فاکتور رشد 
محسوب  پودری  محصوالت  میان  گزینه ها 
می شوند چون این زوج ترکیبی می تواند به 
برطرف سازی نشانه های پیری کمک کرده و 
پوست شما را صاف تر و درخشان تر کند. کاهش 
خطوط ریز پوستی و کاهش چین وچروک های 
صورت هم از دیگر مزیت های این زوج ترکیبی 

موفق میان محصوالت پودری است. 
 

هنگام استفاده ترکیبی از محصوالت 
پودری مراقب باشید 

با اینکه محصوالت پودری می توانند به خوبی 
در همه رژیم های مراقبت از پوست جا بگیرند، 
با  باید  در استفاده ترکیبی از این محصوالت 
احتیاط عمل کنید. بعضی از ترکیبات به کاررفته 
سازگاری  همدیگر  با  پودری  در محصوالت 
مطلوبی ندارند و استفاده ترکیبی از آنها می تواند 
پیامدهایی مانند واکنش آلرژیک داشته باشد. تغییر 
غلظت محصوالت پودری هم از دیگر پیامدهای 
این استفاده ترکیبی است بنابراین بهترین کار این 
است که قبل از استفاده ترکیبی از این محصوالت 
حتما با پزشکان متخصص پوست  مشورت کنید. 

 
محصوالت پودری اثربخشی بیشتری 

نسبت به محصوالت مایع دارند 
ترکیبات به کاررفته در محصوالت پودری قوی تر 
از ترکیبات موجود در محصوالت مایع هستند و 
نسبت به ترکیبات استاندارد اساسا فعال تر هستند. 
از سوی دیگر، از آب برای رقیق سازی محصوالت 
پودری استفاده نمی شود و درنتیجه فرموالسیون 
این محصوالت در حالتی غلیظ شده و بسیار 

باکیفیت به دست مصرف کنندگان می رسد. 
 

محصوالت پودری مقرون به صرفه هستند 
محصوالت پودری نسبت به محصوالت مایع 
واقعا مقرون به صرفه هستند، مثال با یک قوطی 
شامپوی پودری می توانید حدود 60 بار موهایتان 
را بشویید، درحالی که این رقم 7 برابر بیشتر 
از تعداد دفعات استفاده از یک قوطی شامپوی 
شامپوی  از  که  کسانی  به عالوه،  است.  مایع 
پودری استفاده می کنند، از کیفیت باالتری هم 
بهره مند می شوند چون این شامپوها حاوی آب، 
سولفات، پارابن، سیلیکون، رنگ ها و عطرهای 

مصنوعی نیستند.
 Real Simple :منبع

 ترجمه: 
یوسف 
صالحی

از زمانی که این محصول زیبایی فرانسوی به دیگر 
نقاط جهان راه پیدا کرد، بسیاری از خانم های جهان 
به میسالر واتر عالقه مند شده اند و این محبوبیت 
بیشتر  مانند  اما  است  روبه افزایش  همچنان 
محبوبیت های ناگهانی و مدهای فراگیر، محبوبیت میسالر واتر هم 
با سردرگمی، ابهامات و حتی استفاده نادرست همراه بوده است. به 
همین دلیل قصد داریم در ادامه اطالعات جامعی درباره میسالر واتر 

در اختیار شما بگذاریم. 
 

میسالر واتر چیست و چگونه عمل می کند؟ 
میسالر واتر یا آب پاک کننده دارای ذرات ریز و معلقی به نام »میسل« 
است که ذرات آلودگی را احاطه کرده و آنها را تجزیه می کنند. به 
همین دلیل هم میسالر واتر می تواند پوست را بدون خشک کردن 
آن پاکسازی کند. نکته مهم این  است که وقتی از میسالر واتر استفاده 
می کنید، دیگر به استفاده از شوینده های دیگری که سد دفاعی پوست 

را از بین می برند، نیازی ندارید.
مایسل ها ذرات گلوله ای ریزی از جنس مولکول های روغنی پاک کننده 
هستند که ذرات آلودگی و چربی ها را به صورت طبیعی جذب می کنند 
و درنتیجه چربی های طبیعی پوست در روند پاکسازی با میسالر واتر 
دچار آسیب دیدگی نمی شوند. نتیجه نهایی هم طبیعتا مساوی است با 
حفظ سالمت پوست و رطوبت مطلوب آن. آب و چربی در شرایط 
عادی با همدیگر آمیخته نمی شوند اما به لطف تکنولوژی »مایسل« 
امروزه می توان ذرات میکروسکوپی چربی را درون ذرات آب به 
حالت معلق درآورد. این فرایند آنقدر با کیفیت باالیی انجام می گیرد 
و ذرات چربی آنقدر ریز هستند که درنهایت میسالر واتر شبیه آب 
ساده به نظر می رسد. سازوکار میسالر واتر به این گونه است که آب 
نهفته در آن به از بین  بردن ذرات آلودگی کمک می کند، درحالی که 
چربی نهفته در آن به پاکسازی سبوم اضافی کمک می رساند. از سوی 
دیگر،  آب نهایتا کار آبرسانی به پوست را انجام می دهد، درحالی که 

چربی کار نرم سازی پوست را تکمیل می کند. 
 

چرا باید از میسالر واتر استفاده کنیم؟
یکی از سواالت مهمی که اینجا مطرح می شود، این است که چرا به 

میسالر واتر نیاز داریم؟ آیا پاک کننده های دیگر کار میسالر واتر را 
انجام نمی دهند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت استفاده از میسالر 
واتر باید به عنوان بخشی از یک فرایند دوگانه انجام بگیرد. درواقع باید 
از میسالر واتر برای پاکسازی آرایش، چربی، ذرات آلودگی و... استفاده 
کنید و درعین حال از پاک کننده های غیرصابونی هم برای پاکسازی 
ذرات نهفته در روزنه های ریز پوستی کمک بگیرید. میسالر واتر را 
می توان جایگزینی عالی برای صابون ها و شوینده های غلیظ دانست، 
با این تفاوت که دیگر پوست شما با استفاده از این محصول دچار 
خشکی نمی شود. این ماده پاک کننده ناخالصی ها و زائدات روی 
پوست را پاک می کند و عالوه بر ایجاد حس تمیزی و پاکیزگی، به 

حفظ سالمت پوست هم کمک می رساند. 
 

نحوه درست استفاده از میسالر واتر
1. بخش اول از یک فرایند دوگانه: شستشوی صورت قبل از خواب 
شبانه همواره ضرورت دارد، حتی اگر در طول روز اصال از لوازم 
آرایشی استفاده نکرده باشید. دلیلش هم این است که پوست در طول 
روز با بسیاری از عوامل تهاجمی بیرونی مانند آلودگی، گردوغبار و 
ترشحات چربی تماس دارد. البته شستشوی پوست نباید به گونه ای 

باشد که سد دفاعی پوست دچار آسیب دیدگی شود. 
وقتی که میسالر واتر در سراسر جهان محبوب شد، خیلی ها به اشتباه تصور 
می کردند میسالر واتر به تنهایی می تواند برای پاکسازی پوست استفاده 
شود. با این حال واقعیت این است که میسالر واتر بخش اول از یک 

فرایند دوگانه پاکسازی است. به گفته متخصصان، میسالر واتر به خوبی 
ذرات آرایشی، گردوغبار و... را پاکسازی می کند اما روند پاکسازی 
پوست زمانی کامل می شود که از پاک کننده های غیرصابونی دیگر 
هم به عنوان مکمل کنار میسالر واتر استفاده کنید. این پاک کننده های 
غیرصابونی شامل ترکیبات فعال دیگری مانند ترکیبات ضدآلودگی، 
ترکیبات پپتیدی فعال و... هستند که می توانند فواید مختلفی برای 

پوست داشته باشند. 
2. پاکسازی سریع ترکیبات آرایشی: میسالر واتر را می توان 
به عنوان بهترین گزینه برای پاکسازی ترکیبات آرایشی از روی پوست 
معرفی کرد که جایگزین فوق العاده بی نظیری برای دیگر گزینه های 
غلیظ، سنگین و ساینده پوست مانند دستمال های پاک کننده ترکیبات 
آرایشی است. شما می توانید به راحتی از میسالر واتر برای پاکسازی 
ترکیبات آرایشی از روی چشم ها، لب ها و صورت استفاده کنید چون 
ذرات روغنی معلق در این محلول به خوبی ذرات آرایشی باقی مانده 
را جدا می کنند و حتی در برابر ترکیبات آرایشی ضدآب هم عملکرد 
مطلوبی دارند. خیلی ها می پرسند دقیقا چرا میسالر واتر نسبت به 
پاک کننده های آرایشی قدیمی و رایج بهتر است؟ تا اینجا باید روشن 
شده باشد که میسالر واتر روند پاکسازی ترکیبات آرایشی را نه تنها 
با موفقیت به انجام می رساند، بلکه از یک سو ترکیبات سنگین و غلیظ 
ندارد و از دیگرسو استفاده از آن بدون نیاز به فشار فیزیکی روی 

پوست انجام می گیرد. 
3. یک تونر مالیم و کارآمد: اگر شما هم یکی از کسانی هستید 

که شستشوی کامل صورت را در ساعات صبح انجام نمی دهید و در 
عوض از تونرها کمک می گیرید، به شما پیشنهاد می کنیم حتما میسالر 
واتر را به عنوان یک گزینه ساده، مالیم و کارآمد امتحان کنید. با 
توجه به اینکه میسالر واتر ذرات چربی اضافی را جداسازی 
 T می کند، بیش از همه برای کسانی ایده آل است که منطقه
صورتشان در ساعات صبح شدیدا چرب می شود. استفاده از 
میسالر واتر منطقه T صورت را به خوبی پاکسازی می کند، 
بدون اینکه نیازی به استفاده از اسیدهای آلفا هیدروکسی یا بتا 
هیدروکسی داشته باشید. البته منظور ما این نیست که ترکیباتی 

مانند اسید سالیسیلیک، اسید گلیولیک و...
مشکلی دارند، بلکه نکته این  است که پوست بعضی افراد نسبت 
به این ترکیبات واکنش خوبی نشان نمی دهد بنابراین میسالر واتر که 
روند عملکردش براساس الیه برداری پیش نمی رود، می تواند گزینه 

کارآمد و موفقی برای این افراد باشد. 
4. گزینه ایده آل برای بعد از ورزش: شستشوی صورت برای کسانی 
که به طور منظم ورزش می کنند، کار ساده ای نیست. این افراد هم باید 
ترکیبات آرایشی را قبل از ورزش از روی صورت پاک کنند و هم 
شستشو و پاکسازی صورت را پس از ورزش با دقت انجام دهند. با 
این حال این شستشو و پاکسازی نباید بیش از حد باشد و همچنین 
برای این کارها نباید از ترکیبات خشن و غلیظ استفاده کرد چون 
پوست را دچار آسیب دیدگی می کنند. از سوی دیگر، پوست پس 
از ورزش در وضعیت آسیب پذیرتری قرار می گیرد چون روزنه های 
پوستی در این شرایط کامال باز هستند. در همین مرحله حساس 
است که میسالر واتر به عنوان یک جایگزین موفق و کارآمد وارد 
می شود. شما می توانید هم قبل از شروع ورزش از میسالر واتر برای 
پاکسازی ترکیبات آرایشی از روی پوست استفاده کنید و هم بعد از 
ورزش از میسالر واتر برای پاکسازی ذرات چربی اضافی از روی 

پوست کمک بگیرید. 
5. گزینه ای عالی و سازگار با محیط زیست: همه ما باید سعی 
داشته باشیم محصوالت سازگار با محیط زیست را انتخاب کرده و از 
محصوالت بازیافت ناپذیر دوری کنیم بنابراین اگر از پدهای پارچه ای 
بازیافت پذیر کنار میسالر واتر استفاده کنید، این اصل مهم را کامال 

رعایت کرده اید. 
6. سازگار با انواع پوست ها: میسالر واتر به خوبی توسط همه انواع 
پوست ها پذیرفته می شود بنابراین از این نظر جایی برای نگرانی نیست 
اما همواره ممکن است بعضی افراد نسبت به بعضی برندهای میسالر 
واتر واکنش منفی داشته باشند. پیشنهاد ما در این موارد، تعویض برند 

میسالر واتر انتخابی است.
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از میسالر واتر یا آب  پاک کننده پوست چه می دانید؟

میسالر واتر؛ محصولی ایمن و سازگار با انواع پوست

 ترجمه: 
ندا احمدلو

محصوالت پودری اصال آب ندارند اما 
مهم تر آن است که مطلقا هیچ نوعی 

از مواد غلیظ کننده، امولسیون کننده، 
آئروسل های زیانبار، رایحه های مصنوعی،  

پلی اتیلن گلیکول ها، سدیم لوریل 
سولفات، روغن های ضروری و... در 

فرموالسیون این محصوالت به کار 
نمی روند. نتیجه نهایی هم شکل گیری 
محصوالتی است که هم فرموالسیون 
قوی تر و اثربخش تری دارند و هم با 

مضرات کمتری برای محیط زیست همراه 
هستند. به همین دلیل هم بعضی از 

محققان می گویند آینده صنعت محصوالت 
زیبایی در دستان محصوالت پودری است

وقتی از میسالر واتر استفاده می کنید، دیگر به استفاده از 
شوینده های دیگری که سد دفاعی پوست را از بین می برند، 

نیازی ندارید. مایسل ها ذرات گلوله ای ریزی از جنس 
مولکول های روغنی پاک کننده هستند که ذرات آلودگی 
و چربی ها را به صورت طبیعی جذب می کنند و درنتیجه 

چربی های طبیعی پوست در روند پاکسازی با میسالر واتر 
دچار آسیب دیدگی نمی شوند. نتیجه نهایی هم طبیعتا 

مساوی است با حفظ سالمت پوست و رطوبت مطلوب آن



منظور  کن!  پاک  درختان  رد  از  را  خانه 
رد درختان مرده است. درختانی که قطع 
تا تکه تکه وجودشان اطراف تو  شده اند 
باشد. طبیعتا اول باید سراغ تیروتخته توی 
خانه بروی و جایگزین بهتر پیدا کنی، مثال 
انواع مبلمان خانگی که برچسب واقعی سبز 
دارند و با چوب طبیعی درست نشده اند. 
به همین شکل می شود برای دروپنجره هم 

جایگزین محیط زیستی پیدا کرد.
رد درختان مرده فقط در تیروتخته نیست. چیزهای خیلی 
کوچک تری هم هست، به خصوص هر آنچه که به کاغذ و 

دستمال و حوله کاغذی مربوط می شود. 
آنقدر به استفاده از کاالهای یکبار مصرف عادت کرده ایم که 
شاید باورمان نشود که 30 سال پیش همه امور ما بدون این 

یکبار مصرف ها به خوبی و خوشی می گذشت.
باز هم می توان و باید به آن دوران بازگشت. به دوره ای که 
حوله ها و دستمال های آشپزخانه را می شستیم و هر بار که 
پیک نیک می رفتیم، به جای آنکه کوهی از انواع زباله و ظرف های 
یکبار مصرف پشت سر خودمان بگذاریم، ظرف ها را می شستیم 

و اثری از حضورمان در طبیعت نمی گذاشتیم. به جای دستمال 
کاغذی از دستمال پارچه ای قابل شستشو استفاده کن.

دستمال هایی که می توانند بازیافتی و بریده شده بلوزها و 
دیگر لباس های استفاده شده باشند. از هر تکه کاغذی که 
وارد خانه می شود دوباره استفاده کن. از کاغذهایی که یک 
پستی  پاکت های  مثال  کن،  استفاده  نوشته شده،  آنها  روی 
که شهرداری یا جاهای دیگر می فرستند. خجالت نکش از 
بازفرست یک کارت تبریک به جایی دیگر و برای شخصی 
دیگر، ولو اینکه مجبور باشی متن اصلی را خط خطی و متن 
تازه ای بنویسی و گیرنده دوم بداند این کارت تبریک قبال 
یک بار استفاده شده. شاید این اقدامات به نظر بی حاصل و 
مسخره بیاید اما در واقع نوعی تغییر نگرش در حفاظت از 
طبیعت است و تا وقتی نگاه ما به نوع زندگی تغییر نکند، 

طبیعت اطرافمان یکسره در حال نابودی است.
تو سبزگرایی و اتفاقا الزم است از این جور نمایشگری ها 
بکنی. پیام برای اهل خانواده را روی یک تابلوی دائمی بنویس 
نه کاغذ. دوروبرت را نگاه کن. خیلی موارد دیگر هم هست 
از تکه های تن درختان. خیلی خانه ها عمال گورستان درختان 

هستند. ساکن گورستان نباش.
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پیشنهاد سبز

اگر روش زندگی را تغییر ندهیم، اثری از طبیعت باقی نخواهد ماند 

چند روش زندگی سبز

از روزی که فرزندمان به دنیا می آید، فکر و ذکرمان این است که کدام 
کالس یا مدرسه برود تا درسش بهتر باشد، اما به ذهن مان نمی رسد که 
زندگی کردن و مدارای با طبیعت را یادش بدهیم. به او بیاموزیم که 
منابع طبیعی اطراف ما بی انتها نیستند و اگر درست مصرف نکنیم، روزی 
حتما ته می کشند. این همان است که به آن تفکر »پایدار« می گویند، 
یعنی طوری مصرف کن که آسیبی به طبیعت نرسانی و در پایان مصرف 

منبعی از طبیعت کسر نشده باشد.
یک مساله این است که بچه های این دوره با این ذهنیت که منابع 
زیستی این جهان بی انتها هستند بزرگ می شوند. غالب بچه های این 
دوره به خصوص در محیط های شهری به گونه ای زندگی نمی کنند 

بیاید. )فقر در  به چشم  منابع زیستی در آن خیلی  که محدودیت 
محیط های شهری لزوما با محدودیت منابع طبیعی مثل آب یا خاک 
تناسب ندارد(. از سوی دیگر غالبا والدین این گونه آموخته شده اند 
تامین  باشد و  آینده داشته  به  نگرانی نسبت  نباید هیچ  که کودک 
روانی )به معنای آنکه اصال نگران نباش، هیچ مشکلی وجود ندارد( 
به اندازه تغذیه و بهداشت در سالمت روانی بچه موثر است. طبیعتا 
ایده نادرستی نیست و نباید از بچه یک موجود نگران و هراسان 
ساخت. اصال جای بحث هست که تا کجا می توان در باره بحران ها 

و خطرهای محیط زیستی با بچه صحبت کرد.
در عین حال بچه باید بیاموزد برای هر چیزی در جهان محدودیتی 
هست. از جمله منابع زیستی و اقتصادی. خانواده هایی هستند که در عین 
حال برای بچه همه گونه زمینه های آسایش و رفاه را فراهم می آورند به 

او می آموزند که صرفه اقتصادی چیست و چقدر مهم است که هر 
کس در زندگی مقتصد باشد. همین ایده درست تربیتی را می توان 

به محیط زیست هم تعمیم داد.
الزم نیست که بچه از یک آخرالزمان محیط زیستی ترسانده شود اما 
می توان به بچه آموزش داد منابع زیستی مثل آب، خاک، هوا و حیات 
جانوری و گیاهی نامحدود نیستند و استفاده نادرست می تواند به 
نابودی آنها منجر شود، همچنان که ولخرجی و عدم مدیریت درست 

منابع مالی می تواند فقیر یا حتی ورشکستمان کند.
بچه  ای که رعایت محدودیت منابع را آموخته آسان تر سبزگرا می شود. 
اخالق اساسا یعنی رعایت محدودیت در هر نوع تمایالت نفسانی. 
بدیهی می دانیم این را به بچه آموزش دهیم. همین قاعده را چرا 

نگرانیم برای محیط زیست نیز به کار ببریم؟

»محدودیت« را به کودکان بیاموز

به ظاهر چندان موثر نیست اما به دالیل مختلف مهم است 
که بیشتر مردم عادت کنند به تبدیل زباله های تر خانگی به 
پوسال. )پوسال از پوسش و پوسیدن می آید و برابرنهادی 

است برای واژه کمپوست(. چرا مهم است؟ به چند دلیل:
زباله تر یعنی بدترین شکل تخریب منابع طبیعی زمین. زباله 
تر غالبا یعنی غذایی که درست مصرف نشده و دارد دور 
انداخته می شود و می دانیم تولید هر گرم ماده غذایی چقدر 
تعیین کننده است در ردپای اکولوژیک بشر. البته که کار بهتر 
این است که هر چه کمتر زباله تر تولید شود اما به هر حال 
با هر میزان مراقبت سبزگرایانه باز هم مقداری زباله تر تولید 
می شود و مهم است که با پوسال این زباله را دوباره به ماده ای 

مفید و قابل استفاده تبدیل کنیم.
اگر زباله تر را پوسال نکنیم چه می شود؟ بستگی دارد به 
استاندارد مدیریت پسماند محل سکونتتان. اگر شهرداری 
خودش امکاناتی دارد برای پوسال زباله تر یا دست کم سوزاندن 
کامل آن چه بهتر. اگر نه این می شود که مثل شهرداری تهران 
زباله تر شما را انباشت کنند در آراد کوه یا کهریزک یا هر جای 
دیگر در پیرامون شهر و آنچه که چند روز پیش با ولنگاری 
ریخته بودید توی سطل زباله تبدیل بشود به ذرات متعفنی 
توی هوا که باد برمی گرداند توی شهر و به واقع آنچه که 
کامل آن را نخورده اید تبدیل بشود به هوایی بوناک که به 

ریه هایتان برگردد.

اینکه چطور می شود زباله تر را به پوسال تبدیل کرد و چه 
استفاده هایی دارد برای اهل گل و گیاه موضوعی پیچیده نیست. 
خالصه اینکه زباله های تر دو نوع دارند؛ مواد سبز )نیتروژن دارها( 
و مواد قهوه ای )کربن دارها( و هر کدام خواص خود را دارند. 
سبزها موادی مانند باقی مانده سبزیجات و میوه ها، تفاله چای و... 
هستند. قهوه ای ها هم هر نوع مواد کاغذی، کیسه های قهوه و 
چای و... را شامل می شوند. البته باید مراقب باشید چون برخی 
مواد بهتر است در خانه پوسال نشوند. مثل مواد لبنی، ضایعات 
هرس درختان و مواد آلوده به شوینده های شیمیایی. تولید پوسال 
خانگی دو راه دارد؛ اگر باغچه دارید مواد قابل پوسش را جایی 
در باغچه دفن کنید. سال بعد یک کود ارگانیک مقوی و سالم 
در اختیار گل و گیاه شماست. اگر نه، سطل های مخصوص 
تولید پوسال هم وجود دارد. حتی با یک سطل معمولی هم 
می شود پوسال ساخت: الیه الیه زباله و برگ )برای برقراری 

هم  روی  هوا(  جریان 
زباله   الیه های  بچینید. 
حتی االمکان یک در میان 
باشند.  قهوه ای  و  سبز 
گاهی باید این مواد را 
۴تا  بین  کنید.  زیر و رو 
شما  پوسال  بعد  ۶ماه 
آماده بهره برداری است. 
خوش به حال گلدان ها یا 

باغچه شما

چطور است که در نیمه زمستان هم وقتی به میوه  فروشی محل می روی باز همه 
جور میوه تابستانی در دسترس است؟ احتماال دو دلیل دارد؛ این میوه یا قاعدتا 
انباری است، یعنی با هزینه زیاد  و صرف سوخت قابل توجه برای دستگاه های 
سرمایشی ذخیره شده تا در زمستان با قیمت باالتر به دست شما برسد یا اینکه 
از جای خیلی دوری آمده که فصل آن تباین دارد با منطقه  ای که در آن زندگی 
می کنی. به واقع غالبا یعنی میوه تابستانی نیمکره جنوبی در زمستان نیمکره شمالی 
و مواردی اینچنین که به معنای هزاران کیلومتر حمل ونقل کاال است و انتشار 

حجم عظیمی از دی اکسیدکربن و دیگر گازهای گلخانه ای.
ممکن  که  می کنیم  پر  نوبرانه ای  محصوالت  با  را  فریزرها  اغلب  خانه  در 
است استفاده نشوند و سر خانه تکانی عید دور ریخته شوند. با پر کردن 
فریزرها چند جور ضرر می کنیم؛ انرژی و توان و وقت خود را برای کاری 
می گذاریم که در نهایت بی حاصل است، پول خود را صرف خرید کاالیی 
یخ  برای  اضافی  برق  نشده،  درنهایت مصرف  که  کرده ایم 
زدن و نگهداری این کاالها مصرف کرده ایم و آب و زحمت 
آن کشاورز را هم به هدر داده ایم، بگذریم از اینکه خوردن 
باشد،  نداشته  اگر ضرر  بدن  برای سالمت  فریزری  غذای 

فایده ای هم ندارد.
خودخواهانه است که بشر در هر فصلی میوه های همه فصل ها 
را می خواهد بی توجه به هزینه های محیطی چنین شکمبارگی 
خامدستانه ای. یکی از راه های کاهش ردپای کربنی استفاده 
از میوه ها و مواد غذایی متناسب با فصل تولید آنهاست. دیر 

نمی شود. شتاب نکن. به فصل هلو و نارنگی می رسی دوباره.

پوسال خانگی بسازید

این یک نکته به خصوص این دم عیدی که تبلیغات 
می رسد،  اوج  به  خانه  کردن  نو  و  فرش  و  مبل 
مهم تر است. این تصور که نوروز یعنی دور انداختن 
چیزهایی که هنوز به کار می آیند و جایگزین کردن 
آنها با چیزهایی که خیلی زود باید از چرخه مصرف 

خارج شوند را باید دور انداخت.
مبلمان خانگی به تدریج تبدیل به یکی از هیوالهای 
مصرف چوب و آهن و پالستیک و پشم و پارچه 
و  گرسنه تر  روز به  روز  که  هیوالیی  است.  شده 
حریص تر می شود. مبلمان خانگی حجم بزرگی 
از مصرف است و به همین دلیل بازار بزرگی دارد. 
پس طبیعی است که سودجویان ناسبز به شدت 
تالش کنند برای رونق و گرمابخشی به این بازار. 
قبال اینطور بود که مردم یک دست مبل می خریدند 
برای سال های طوالنی اما االن این طور نیست. مد 
شده است که هر ۵-۴سال یکبار مبلمان خانه را 

عوض می کنند.
سبزگرا البته که به دام تبلیغات بازارسازان مبل و 
تیروتخته خانگی نمی افتد. مبل مقاوم با سروشکل 

ساده و کالسیک بخرید که زود از مد نیفتد. )اصال 
مد یعنی چه؟( و الزم نیست هر گوشه و کناری از 
خانه را با انواع مبل و تیروتخته پر کنید.خانه است، 

مغازه سمساری که نیست! 
البته به صرف تغییر مد مبل را عوض نکنید. هر مد 
رفته ای دوباره روزی برمی گردد! اگر هم می خواهید 
مبل بخرید دست دوم بخرید. غالبا به راحتی می شود 
مبل دست دوم پیدا کرد که به اندازه یک مبل نو 
سالم و قابل استفاده باشد و البته اینکه مبل قابل 
استفاده را به صرف زدگی یا شکستگی یا پارگی 

کوچکی دور نیندازید و تعمیرش کنید.
از این آدم های اسنوب نباشید که با مبلمان پت و پهن 
و عجیب و غریب می خواهند ارتقای تمکن مالی 
و به خیال خودشان گذار از یک طبقه اجتماعی 
خانه  مبلمان  بزنند.  جار  را  دیگر  طبقه  یک  به 
البته می تواند نشانه طبقه اجتماعی باشد. اما غالبا 
میانمایگی و نوکیسگی را برمی تابد تا یک موقعیت 
مثبت اجتماعی را. نگذارید تبلیغات بازار مبل شما 

را تحمیق کند.

خانه را سمساری مبلمان نکن!

تغذیه فصلی و نه چهار فصل، فریزرها را پر نکنید!

فواید  بر  افزون  خانه  در  غذایی  مواد  تولید 
اقتصادی و بهداشتی از نظر محیط زیستی هم 
توصیه می شود چون یکی از راه های صرفه جویی 

در مصرف محصوالت کشاورزی است.
موادی که در کارخانه ها تولید می شود مسیری 
طوالنی را باید طی کند تا به دست مصرف کننده 
برسد. اگرچه برای ماندگاری بیشتر مواد در این 
مسیر و اجتناب از فاسد شدن آنها از مواد نگه 
دارند استفاده می شود )که غالبا زیانبار هستند( اما 
باز هم بخشی از کیفیت و ارزش غذایی آنها از بین 
می رود. صرفه جویی فقط مصرف نکردن نیست. 
استفاده از حداکثر کیفیت، کارکرد و بهره وری 
محصول نیز هست. تولید مواد غذایی در خانه شاید 
نیازمند آموزش برخی مهارت ها و فراهم آوردن 
شماری وسایل باشد. می دانیم که به رغم همه 
هشدارهای بهداشتی به هر حال غذاهای فراوری 
شده مثل سوسیس و کالباس بخشی اجتناب ناپذیر 
از تغذیه مردم به خصوص جوان ترها شده اند. 
می توان به تولید این گونه محصوالت غذایی در 

خانه فکر کرد. هم خانگی و سالم باشند و هم در 
تولید آنها حداکثر بهره وری در استفاده از مواد به 
عمل آمده باشد اما اگر بچه دار هستید تولید مواد 
غذایی در خانه می تواند آموزش محیط زیستی 
موثری برای آنها باشد. یک مشکل این است که 
بچه های این دوره مواد غذایی را همیشه به صورت 
خیلی انبوه در فروشگاه های بزرگ می بینند. در 
بسته بندی های بزرگ که می شود کارتن کارتن 
از آنها را هر هفته خرید و به خانه آورد. آنها هیچ 
تصوری ندارند از فرایند دشوار و طوالنی تولید 
این محصوالت و بهایی که از این جهت کره 
زمین پرداخته است. بهای مواد را همان لحظه 
نامفهوم و آن مقدار نامعلوم کشیدن کارت بانکی 
مقابل صندوق پرداخت می دانند اما فرض کنید 
دو گلدان ریحان و نعناع گذاشته اید روی لبه 
پنجره آشپزخانه برای افزودن 3-۲ برگ سبزی 
تازه و معطر به غذا یا نوشیدنی تان. خوب است 
که کودک ببیند همین دو برگ سبزی حاصل 

چه مراقبت و زحمتی است.

تولید مواد غذایی در خانه

 ناصر کرمی
کارشناس 

محیط زیست

درختکاری، آری یا نه؟ 
هر روز از گوشه و کنار ایران از من 
من  و  بکاریم  درختی  چه  می پرسند 

کمتر این سوال را پاسخ می دهم. 
راستش اسفند که می شود دلم می لرزد 
برنامه های  به ندرت  می دانم  چون 
مبنای اصول  بر  ایران  درختکاری در 

است.  علمی 
اجازه  ما  به  فلسفه درختکاری علمی 
نمی دهد هر جایی درخت بکاریم. ما معموال به ۴ دلیل 
درخت می کاریم؛ نخستین و مهم ترین آن درختان مثمر 
به عنوان  استفاده  یا  میوه  مانند  غذایی  استفاده   برای 

الوار است. 
دوم درختکاری در فضای سبز شهری برای کاهش اثر 
گرمایی، ایجاد سرسبزی و سایه در شهرها و زیباسازی. 
احیای  برای  طبیعی  محیط های  در  درختکاری  سوم 
برای  درختکاری  چهارم،  و  شده  تخریب  جنگل های 
و  گیاه شناسی  باغ های  مانند  تحقیقاتی  باغ های  ایجاد 

مشابه آن است. 
شرط   10 »کیو«  گیاه شناسی  باغ  دانشمندان  تازگی  به 

طالیی را برای کاشت درخت اعالم کرده اند:
1. جنگل های موجود را حفظ کنید.

2. با مردم محلی در پروژه های درختکاری همکاری کنید.
3. باال بردن حداکثر تنوع  زیستی به منظور تامین اهداف 

درختکاری برنامه های  در  چندمنظوره 
4. انتخاب درستی در محل ترمیم جنگل های آسیب دیده 

باشید. داشته 
5. تا جایی که ممکن است جنگل طبیعی را احیا کنید. 
6. درختانی را انتخاب کنید که حداکثر تنوع زیستی 

ایجاد می کنند. را 
7. درختانی را انتخاب کنید که در مقابل تغییر اقلیم 

باشند. مقاوم 
8. قبال برای هر کاری برنامه ریزی دقیق داشته باشید.

9. از تجربه  خود بیاموزید.
اگر  که  کنید  ارزشگذاری  را  خود  دستاوردهای   .1 0

ضررش از سودش بیشتر بود ادامه ندهید.
در این کوتاه نوشته نمی توان به تفصیل هر کدام از موارد 
به عنوان  ایران  اما آنچه ما در  عنوان شده را شرح داد 
درختکاری انجام می دهیم به ندرت یک یا چند مورد از 

این اصول طالیی را مورد توجه قرار می دهیم.
برای بسیاری درختکاری در ایران بیشتر مانند اجرای 
شود،  انجام  باید  حتما  گویا  که  است  مناسک  یک 
که  کشور  غربی  و  شمالی  بخش  به جز  درصورتی که 
دارای جنگل های طبیعی است، کاشت درخت در بیشتر 
و  نادرست  کاری  طبیعی  محیط های  در  ایران  نقاط 
مخرب است، به خصوص وقتی از گونه های غیربومی 

می شود.  استفاده 
پوشش گیاهی »ایرانو - تورانی« که بخش وسیعی از 
کشور ما را در برگرفته، مرکز تنوع بسیاری از گونه های 
غیردرختی است که خود را برای ماندن در چنین شرایط 
یک  ارزش  محیطی  چنین  در  داده اند.  سازش  سختی 
بوته کاله میرحسن یا یک بوته گون نه تنها از یک درخت 

کمتر نیست که بسیار هم بیشتر است. 
کاشت درخت در چنین زیستگاه هایی یعنی تخریب خاک، 
محروم کردن گیاهان خودرو از منابع آبی و خاکی، نور 
و امکان ورود انواع آفت ها و گونه های مهاجم. گاهی هم 
درختان غیربومی مانند سوزنی برگان باعث از بین رفتن 
ذخایر با ارزش ژنتیک شده و با تغییر پوشش گیاهی به 
سود گیاهان یکساله گندمیان شده در سال های پرباران 

آتش سوزی را تشدید می کند.

گزارش سبز

 حسین 
آخانی

استاد گیاه شناسی 
دانشگاه تهران



 عوامل گوناگون سستی ارتباط همسران

رضایتمندی جنسی ضامن بقای آرامش زندگی

مهم ترین اهداف تشکیل خانواده عبارتند از:
1. آرامش روانی همسران: وقتی زن و شوهر 
کنار هم قرار می گیرند، آرامش روحی –روانی 
را به یکدیگر هدیه می دهند. این آرامش تا 
زمانی ادامه دارد که هر دو نیازهای عاطفی 
همدیگر را شناسایی کنند و برای تامین این 

نیازها تمام تالش خود را به کار گیرند. 
2. پیدایش موّدت و رحمت بین اعضای اصلی 
خانواده: هرگاه شخصی نیاز طرف مقابلش را 
ببیند، نوعی تاثر روانی و نفسانی در او ایجاد 
می شود تا نیاز وی را رفع کند، به این حالت 
»رحمت« گویند. اگر رحمت و موّدت بین 
همسران به صورت کنش و واکنش متقابل 
ادامه یابد، عواطف میان آنها عمیق و بادوام 
می شود و بنیان خانواده را محکم می کند و 

به فرزندان نیز سرایت خواهد کرد.
نیاز جنسی همسران: زن و مرد،  تامین   .3
ساختار جنسی متفاوتی دارند.همراه با بلوغ، 
نیاز جنسی در آنها بروز می کند و آنها را به 
یگدیگر متمایل خواهد کرد. دین اسالم برای 
تامین درست این نیاز طبیعی انسان، فقط راهکار 
ازدواج را مقرر کرده تا ارضای غریزه جنسی 

در مسیر سالمی روی دهد.
4. تولیدمثل: خداوند در وجود انسان نیازهای 
متعددی به ودیعت نهاده  تا همسران از طریق 
رفع  برای  درست  و  حالل  جنسی  رابطه 
نیازهای خود به تالش و کوشش بپردازند، 
نیازمندی هایشان را تامین کنند و مسیر تکامل 
را بپیمایند.برای بقای نسل نیاز است از طریق 
برقرای رابطه  جنسی حالل، در قالب خانواده، 

فرزندآوری سرلوحه  خانواده قرار گیرد.

اهمیت و آثار رضایتمندی جنسی 
در زندگی مشترک

رفع نیاز جنسی مهم است
نیاز جنسی  انسان،  اساسی  نیازهای  از  یکی 
راهکار  نیاز،  این  تامین  برای  اسالم  است. 
همسرگزینی را پیشنهاد می کند تا عالوه بر 
تولید مثل، باعث رشد همسران شود و آنها 
را به تعالی برساند. یکی از ابعاد مهم زندگی 
انسان حس لذت جویی است که می توان اوج 

آن را در روابط جنسی دانست.

تاثیر رضایت مندی جنسی در کیفیت 
زندگی مشترک

راضی  خود  جنسی  روابط  از  همسران  اگر 
و خوشنود باشند، از بسیاری از سختی ها به 
راحتی می گذرند. رضایت جنسی همسران، از 
شدت دشواری های زندگی می کاهد یا آن را 
قابل تحمل می کند. نبود رابطه جنسی مناسب، 
زمینه را برای دامن زدن به مشکالت جزیی و 

تبدیل آنها به مشکالت بزرگ مهیا می کند.

آثار نامطلوب نارضایتی جنسی
نیاز جنسی از قوی ترین نیازهای انسان و ازدواج 
تنها منبع درست برای برآورده شدن این نیاز 
است. اگر نیاز جنسی فرد به هر دلیلی درون 
خانواده، به صورت درست ارضا نشود، منجر به 
ناخوشنودی جنسی می شود و تبعات نامطلوبی 

به دنبال خواهد داشت.

اهمیت رابطه جنسی همسران
از آنجا که در فرهنگ ما صحبت از مشکالت 
جنسی و ارتباط جنسی همسران امری نکوهیده 
رابطه  مشکالت  معموال  می شود،  محسوب 
جنسی بین همسران خود را در قالب مسائل 
دیگر نشان می دهد. در مراکز مشاوره خانواده، طی 
جلسات زوج درمانی می توان مشکل را شناسایی 
و برای رفع آن راهکارهای الزم را پیشنهاد کرد. 
نمونه ای از این نوع مشکل را می توان در جلسه 
مشاوره زن شوهری که با وجود تحصیالت باال، 
مشکالت و اختالفات فراوانی با یکدیگر داشتند، 
بیان کرد؛ زن درخواست طالق کرده بود. آنها با 
اصرار خانواده هایشان در مرکز مشاوره حاضر 
شدند. مشاوره شروع شد، شوهر کمتر سخن 
می گفت اما خانم بهانه هایی می آورد که همگی 
بی ریشه بود. معلوم بود علت طالق، چیز دیگری 
است و زن نمی تواند آن را به زبان بیاورد. از آقا 
خواسته شد خانم را تنها بگذارد. وقتی آقا بیرون 
رفت به خانم گفتم این بهانه هایی که می آورید، 
علت اصلی اختالف شما نیست، علت اصلی را 
بیان کنید. پس از گذشت مدتی سوال و جواب 
خانم ریشه مشکل را بیان کرد و گفت: »هنگام 
رابطه جنسی با همسرم، او فقط به فکر خودش 
است، به نیاز جنسی من توجهی ندارد و تنها 
دنبال رفع نیاز خودش است و من را وسیله 
ارضای خواهش های خودش می داند. در این 
زمان من احساس حقارت می کنم و از زندگی با 
او دلسرد می شوم.« این نمونه  کوچکی از موارد 
فراوان مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره است 
که اگر به آن توجه و در این زمینه آموزش کافی 
داده شود بسیاری از مشکالت و ناخرسندی های 

زناشویی همسران برطرف خواهد شد.

آثار منفی نارضایتی جنسی 
یکی از اهداف تشکیل خانواده و تثبیت آن، 

ارضای مناسب نیازهای جنسی است و هرگونه 
اختالل در تحقق آن، فرایند ازدواج و خانواده 

را به خطر می اندازد.
در بحث نیاز جنسی باید به نقش جنسیت در 
ارضای جنسی همسران توجه کرد. جلسات 
بیانگر این است که مردان بیش  زوج درمانی 
جنسی  مراودات  داشتن  موضوع  به  زنان  از 
بها می دهند و همین دلیل در کشمکش های 
زناشویی و حتی در موارد طالق، شکایت از 
نارضایت بخش نبودن روابط جنسی معموال از 
سوی مردان ابراز می شود، در حالی که آشفتگی 
زن زمانی است که احساس کند دیگر محبوبیتی 

نزد شوهرش ندارد.

پیامدهای اختالل در روابط جنسی 
اختالل در روابط جنسی همسران پیامدهای 
نامطلوبی در پی دارد. غریزه جنسی همان طور 
که عامل اصلی پیدایش خانواده و زندگی مشترک 
است، در استمرار و پایداری خانواده نقش بسیار 
مهمی دارد. از این رو، اگر این نیاز مهم برآورده 
نشود در روابط همسران اختالل ایجاد می کند 
بنیان خانواده سرد و بی روح خواهد شد.  و 
به عبارتی، می توان گفت رابطه جنسی مانند 
فشارسنج عمل می کند. به این صورت که یک 
رابطه جنسی مناسب، بیانگر یک رابطه عاطفی 

شایسته بین همسران است.
 طبق مطالعات انجام شده، ۵۰ درصد اختالفات 
زناشویی از مشکالت موجود در روابط جنسی 
ناشی می شود و حدود ۲۵ درصد نیز به عللی 
با روابط جنسی ارتباط دارد و همسرانی که بر 
سر مسائلی مثل فرزندپروری، مسوولیت خانه 
داری یا مسائل مالی با یکدیگر نزاع می کنند، 

در رابطه  جنسی شان رضایت کمتری دارند.

نارضایتی جنسی و کاهش سالمت
اعضای  روحی_روانی  و  جسمی  سالمت 
خانواده، یکی از عوامل تحکیم این نهاد مهم 
است. رضایتمندی از تعامالت جنسی زن و شوهر 
یکی از وجوه سالمت در خانواده است. از آنجا 
که رابطه جنسی از جنبه های دیگر یک رابطه 
تاثیر می پذیرد یا بر آن تاثیر می گذارد، می توان 
ادعا کرد روابط جنسی همسران، مقیاس مناسبی 
برای اندازه گیری میزان بهبود و سالمت زندگی 

زناشویی است. رابطه جنسی سالم همسران 
عالوه بر ارضای نیاز غریزی طرفین، به سالمت 
جسم نیز کمک می کند و موجب نیل آنها به 

آرامش است.
نارضایتی از روابط زناشویی با کاهش سالمت 
سرطان،  مثل  خاص  بیماری های  پیدایش  و 
بیماری های قلبی و دردهای مزمن رابطه دارد 
و بین نارضایتی زناشویی و اختالل جسمانی و 

عاطفی نیز رابطه ای آشکار برقرار است.
آمیزش جنسی عالوه بر اینکه نیاز جنسی زن و 
شوهر را برآورده می کند برخی دردها را تسکین 

می دهد و تنش ها را برطرف می کند.
 نارضایتی از رابطه زناشویی معموال افسردگی، 
اختالالت تغذیه و بیماری های جسمی و روانی 
همسران را در پی دارد. ناسازگاری در همسران 
عالوه بر افسردگی رفتار خصمانه تر و خلقی 

مضطرب تر ایجاد می کند.

نقش روابط جنسی در سالمت روان 
همسرانی که رضایت جنسی دارند، نسبت به 
دیگران از سالمت روانی و جسمانی بیشتری 
برخوردارند. از طرفی، جسم و روان بر یکدیگر 
تاثیر  تاثیر گذار هستند. روان سالم و شاداب 
رو،  این  از  دارد.  جسم  سالمت  در  بسزایی 
کامیابی جنسی باعث سالمت جسم و روان 
انسان می شود بنابراین باید توجه داشت سالمت 
و رضایتمندی از روابط جنسی بر سالمت جسمی 
و روحی_روانی همسران بسیار تاثیرگذار است 
و بر دیگر جنبه های روابط زن و شوهر اثر مثبت 
دارد و سبب رشد و تعالی خانواده می شود که به 
دنبال آن اثر مطلوبی در جامعه نیز خواهد گذاشت.

کاهش عزت نفس 
یکی از عوامل مهم رشد شخصیت انسان، عزت 
نفس باالست. ازدواج، نقش مهمی در رشد 
شخصیت انسان دارد. وقتی زن و شوهر همدیگر 
را دوست داشته و می ستایند، همین موضوع 
موجب افزایش عزت نفس آنها می شود. یکی 
افزایش عزت نفس، ارضای  از عوامل  دیگر 
نیازهاست. ازدواج، زمینه مناسبی را برای ارضای 
نیازهای روانی، از جمله نیاز جنسی فراهم می کند. 
تامین درست نیاز جنسی، افزایش عزت نفس و 

احساس ارزشمندی را در پی دارد.

تامین درست نیاز جنسی درون خانواده، نشان گر 
عواطف لطیف انسانی و تجّلی عشق و محبت 

و البته مورد رضایت الهی است.
 شایان ذکر است نیاز جنسی همسران به یکدیگر، 
منحصر به رابطه زناشویی نیست، بلکه همه 
بهره های دیداری، شنیداری و رفتاری را شامل 
می شود. هر یک از زن و شوهر وظیفه دارند 
به نیازهای متنوع یکدیگر پاسخ مناسب دهند.

نارضایتی زناشویی
رضایت  ازدواج،  در  پایداری  مهم  عوامل  از 
زناشویی است. رضایت زناشویی وضعی است 
که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس 
خوشبختی و رضایت از ازدواج و خوشنودی 
ابعاد  زناشویی  دارند. رضایت  را  از یکدیگر 
مختلفی دارد که یکی از مهم ترین ابعاد آن 

رضایت جنسی است.

ناکامی جنسی
عدم ارضای به موقع و به اندازه  نیاز جنسی، منجر 
به احساس ناکامی جنسی می شود و بداخالقی و 
ناسازگاری را به وجود می آورد و به طور خودآگاه 
یا ناخودآگاه مودت و صمیمیت را کاهش می دهد. 
پژوهش ها نشان می دهند رضایت جنسی عامل 
موثری در بهبود روابط زناشویی است. فعالیت 
جنسی چنان در رضایت زناشویی مهم است 
که نبود رضایت جنسی می تواند نشانه  وجود 

مشکالت دیگری در ازدواج باشد.

خیانت زناشویی
یکی از انحرافاتی که ممکن است در روابط 
زناشویی به وجود آید، رابطه جنسی خارج از 
چارچوب خانواده )خیانت زناشویی( است. 
اثرگذارند.  خیانت  این  در  مختلفی  عوامل 
فراهم  را  خیانت  زمینه  که  عاملی  مهم ترین 
می کند، نارضایتی زناشویی است. اگر فردی 
از زندگی خود رضایت نداشته باشد، به هر 
دلیل )مانند انتقام گرفتن( ممکن است دست 

به خیانت بزند.
 ناکامی جنسی، یکی از دالیل مهم ایجاد حس 
نارضایتی زناشویی است. اگر به هر دلیلی نیاز 
به  نشود،  برآورده  در خانواده  جنسی همسر 
نارضایتی جنسی کشیده می شود. شخصی که 

ایمان و تعهد کافی نداشته باشد، برای برآورده 
از  خارج  منبعی  دنبال  جنسی اش  نیاز  شدن 

چارچوب خانواده خواهد بود.
اساسا یکی از حکمت های مهم سفارش به 
آمیزش جنسی همسران در آموزه های دینی، 
همان عفاف افزایی و در امان ماندن از انحرافات 
جنسی است. امام صادق)ع( می فرماید: »اگر 
کسی با زنی ازدواج کند و دست کم ۴۰روز 
یکبار با او آمیزش نداشته باشند چنانچه این 
برعهده  گناهش  شود،  بی عفتی  مرتکب  زن 

شوهر است.«

رفتارهای نابهنجار
همسران  می شود  سبب  که  مواردی  از  یکی 
نابهنجاری  رفتارهای  یکدیگر  به  نسبت 
داشته باشند، نارضایتی جنسی است. نارضایتی 
جنسی، آرام آرام روابط زن و شوهر را سرد 
می کند. وقتی که دافعه های جنسی زیاد شود، 
شروع  بهانه گیری ها  مختلف،  بهانه های  به 
می شود. از پیامدهای نارضایتی جنسی، واکنش 
خشم، پرخاشگری و عصبانیت در زن و شوهر 
است. اظهار خشم با عدم رضایتمندی جنسی 
و ناسازگاری زناشویی ارتباط نزدیکی دارد و 
اختالل در ارضای میل جنسی بر روند زندگی 

مشترک تاثیر منفی می گذارد.

نابسامانی در تربیت فرزندان
همسران،  میان  محبت  ایجاد  عوامل  از  یکی 
روابط جنسی سالم و لذت بخش است که در 
سازگاری میان آنها و تربیت فرزندان نقش مهمی 
دارد زیرا یکی از اصول اساسی تربیت فرزند، 
روابط صمیمی میان والدین است؛ چه اینکه 
صمیمیت و سازگاری میان والدین، در اعتماد 
به نفس فرزندان و شکوفایی استعداد آنها و 

شادابی شان بسیار موثر است.

تزلزل پایه های زندگی
سستی ارتباط زن و شوهر علل گوناگونی دارد، 
از جمله آنها، محرومیت از کامیابی جنسی سالم و 
لذت بخش است که ممکن است به بهانه جویی و 
ناسازگاری و پرخاشگری زن و شوهر بینجامد و 
اثرنامطلوبی روی فرزندان دارد. ذهن فرزند مانند 
دوربین فیلمبرداری، تمام رفتارها و برخوردهای 
پدر و مادر را ضبط می کند و این فرایند در 

کیفیت رفتارسازی فرزندان بسیار موثر است.
تحقیقات فراوانی نشان می دهد محیط امن و 
آرام خانه و خانواده، در رشد و تکامل کودکان 
تاثیر زیادی دارد. در تحقیقی روی جوانان و 
نوجوانان بزهکار ناسازگاری والدین و فقدان 
محبت از علل مهم بزهکاری در این گروه سنی 

نشان داده شد.

طالق 
معموال طالق پس از گذشت یک دوره اختالل 
می آید.  به وجود  و شوهر  زن  بین  روابط  در 
همان طور که اسالم بر پیمان مقدس ازدواج 
و فواید آن تاکید فراوانی دارد، طالق را نیز 
امری ناپسند و با کراهت شدید می داند و تمام 
کوشش خود را در جهت پرهیز خانواده ها از 

این امر به کار می بندد.
 بر اساس گزارش های منتشرشده، یکی از دالیل 
اصلی پدیده  طالق، نارضایتی جنسی همسران 
است. در این میان اختالالت جنسی بیش از 
هر عامل دیگر موجب پدیده  نامطلوب طالق  

و فروپاشی کانون خانواده می شود.
 توصیه می شود در زندگی زناشویی رضامندی 
جنسی را جدی بگیرید و برای رسیدن به این 
در  و  کرده  کسب  کافی  دانش  مهم  اصل 
صورتی که اختاللی در مسیر مشاهده کردید 

حتما به متخصص و زوج درمانگر مراجعه کنید.

خانواده 
کوچک ترین 
و مهم ترین 
نهاد جامعه 

بشری است که 
زیربنایی ترین 

و اولین نهاد 
هر اجتماعی را 

تشکیل می دهد. 
از آنجا که 

افراد جامعه در 
خانواده پرورش 

می یابند، خانواده 
بیشترین تاثیر 

را در جامعه 
دارد بنابراین 
جامعه ای سالم 

است که از 
خانواده های 

سالم برخوردار 
باشد. خانواده 
دارای جایگاه 

مهمی در جامعه 
است

خانواده کوچک ترین و مهم ترین نهاد جامعه 
بشری است که زیربنایی ترین و اولین نهاد هر 
اجتماعی را تشکیل می دهد. از آنجا که افراد 
جامعه در خانواده پرورش می یابند، خانواده 
بنابراین  دارد  جامعه  در  را  تاثیر  بیشترین 
جامعه ای سالم است که از خانواده های سالم 
برخوردار باشد. خانواده دارای جایگاه مهمی 

در جامعه است.
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دوربين سالمت          

ژاپن هم یک سویه جدید 
جهش یافته کووید-۱۹ 

کشف کرد
ژاپن تایید کرده است که سویه 
جدیدی از کووید-۱۹ را یافته 
عفونت  خوشه  یک  و  است 
در  سویه جدید  این  از  ناشی 
توکیو  در  مهاجران  مرکز  یک 

ظهور کرده است.
به گزارش رویترز، کشف این 
سویه جدید چالشی جدید را در 
برابر ژاپن قرار داده است که تالش 
می کند از پس موج سوم شیوع در 
این کشور برآید. این سویه جدید 
کروناویروس در ۹۱ مورد بیماری 
در منطقه کانتو در شرق ژاپن و 
در دو مورد بیماری در فرودگاه ها 
یافت شده است. دولت ژاپن میزان 
نظارت بر سویه های جهش یافته 
داده  افزایش  را  کرونا  ویروس 
است، چرا که ممکن است این 
واکسن ها  به  مقاوم تر  سویه ها 
باشند و این در حالی است که 
ژاپن توزیع عمومی واکسن کرونا 
را در این کشور آغاز کرده است.

ارشد  منشی  کاتو،  کاتسونوبو 
کابینه ژاپن گفت:»این سویه جدید 
ممکن است واگیرتر از سویه های 
معمول باشد و اگر با انتشار محلی 
در کشور ادامه دهد و به افزایش 
سریع در موارد کرونا بینجامد.«

موسسه ملی بیماری های عفونی 
ژاپن می گوید ظاهرا سویه جدید 
ویروس یافت شده در این کشور از 
خارج منشاء گرفته است اما با سایر 
سایر سویه هایی که به طور تک گیر 
در ژاپن یافت شده اند، متفاوت 
است. درصورتی که این سویه 
جهش E484K مربوط به پروتئین 
گل میخی ویروس را داشته باشد 
که در سویه های دیگر ماننند سویه 
آفریقای جنوبی یافته شده است، 
ممکن است اثربخشی واکسن ها 

را تضعیف کند.
ژاپن تا به حال ۱۵۱ مورد ابتال با 
سویه های جهش یافته بریتانیایی، 
آفریقای جنوبی و برزیل گزارش 
کرده است. این کشور تا به حال 
ابتال  مورد  400هزار  از  بیش 
 ۱۹4 و  7هزار  و  کووید-۱۹ 

مرگ ناشی از آن داشته است.
در این شرایط است که ۵ نفر از 
کارکنان و ۳۹ نفر از بازداشتی های 
خارجی در یک مرکز نگهداری 
مهاجران در توکیو آزمایش مثبت 
کرونا پیدا کرده اند. سخنگوی دفتر 
منطقه ای مهاجرت توکیو گفت 
همه ۱۳0 نفر بازداشتی در این 
مرکز آزمایش شده اند. هیچ کدام 
از این موارد وخیم نیستند و همه 
بازداشتی های دچار عفونت در 
قرنطینه دور از دیگران نگهداری 
درباره  سخنگو  این  می شوند. 
افراد دچار عفونت در  تابعیت 
جزئیاتی  بازداشتی ها  این  میان 
ارائه نکرد. نظام بازداشت ژاپن 
قوانین  از  تخطی کنندگان  برای 
مهاجرت و پناه جویان به خاطر 
معیارهای  اجرای  در  ضعف 
و  بازداشتیان  پایش  پزشکی، 
پاسخ به موارد اضطراری به طور 

گسترده ای مورد انتقاد بوده است.

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 که نخستین مورد در نوع 
خود است نشان می دهد قرار گرفتن در معرض 
آلودگی هوا به طور قابل توجهی خطر ناباروری 

را در جمعیت عمومی افزایش می دهد.
به گزارش گاردین تجزیه وتحلیل ۱8هزار زوج 
در چین نشان داد آنهایی که در مناطق با میزان 
در حد متوسط باالتر از آلودگی با ذرات معلق 
کوچک زندگی می کنند، ۲0 بیشتر در معرض 
خطر ناباروری- باردار نشدن در طول یک سال 

تالش برای بچه دار شدن- هستند.
طراحی این بررسی این امکان را به دانشمندان 
نمی دهد که تعیین کنند آلودگی هوا چگونه به 
باروری آسیب می زند اما ذرات معلق آالینده 
هوا یک عامل شناخته شده ایجاد التهاب در 
بدن هستند که می تواند به تولید تخمک و 

اسپرم آسیب بزند.
یک بررسی اخیر دیگر در ۶00 زن که به یک 
درمانگاه ناباروری در آمریکا مراجعه کرده بودند، 

نشان داد افزایش قرارگیری در معرض آلودی 
هوا با کاهش شمار تخمک های در حال بالغ 

شدن در تخمدان ها همراهی دارد.
ناباروری میلیون ها زوج را در سراسر جهان 
مبتال می کند اما تا به حال پژوهش چندانی در 
رابطه با تاثیر آلودگی هوا بر آن انجام نشده 
است. البته بررسی های قبلی نشان داده اند که 
آلودگی هوا با افزایش خطر عوارض در سایر 
جنبه های تولیدمثل همراهی دارد، از جمله 

زایمان زودرس و وزن کم نوزاد هنگام تولد.
میزان های معمول دی اکسید نیتروژن- یکی 
از آالینده های معمول هوا- به همان اندازه 
دود سیگار خطر سقط خودبه خودی جنین را 
افزایش می دهند و ذرات آالینده هوا در طرف 

جنینی جفت در رحم یافت شده اند.
کین لی در مرکز پزشکی تولید مثلی در بیمارستان 
سوم دانشگاه پکینگ که سرپرست این پژوهش 
بود، گفت والدین آینده باید به آلودگی هوا 
»بررسی های  گفت:  او  باشند.  داشته  توجه 
بسیار نشان داده اند که آلودگی هوا با موارد 
بسیاری از عوارض زیانبار مربوط به بارداری 

همراهی دارد.«
لی و همکارانش در مقاله شان نوشتند: »تقریبا ۳0 
درصد از زوج های نابارور دچار ناباروری بدون 
علت مشخص هستند«. به گفته این پژوهشگران 
با در نظر گرفتن سن، وزن و سیگار کشیدن 
که عوامل شناخته شده موثر بر باروری هستند، 

»بررسی ما نشان می دهد آلودگی هوا با ذرات 
معلق کوچک یک عامل غیرقابل نادیده گیری 

خطرساز در ناباروری است.«
بررسی های پیشین در این باره به نتایج متناقضی 
رسیده اند اما این بررسی ها بر اساس گروه هایی 
از افراد بودند که زوج های نابارور از آنها حذف 
شده بودند یا بر عکس در درمانگاه های ناباروری 

انجام شده بودند.
لی گفت:»بررسی ما بر اساس نمونه های از 
افراد بود که از جمعیت عمومی جلب شده 
بیشتر  احتمال  ما  یافته های  بنابراین  بودند، 

قابل تعمیم هستند.«
کارشناسان می گویند اندازه آثار آلودگی بر 
باروری آنچنانکه در این بررسی مشاهده شده 
است، بسیار باال است و اگر در بررسی های 
آینده به خصوص در محیط های با آلودگی 
کم ارقام مشابهی به دست آید، باید در این 

باره نگران بود.

نخست وزیر روسیه روز شنبه این کشور از 
این  ساخت  کرونای  واکسن  سومین  تایید 

کشور خبر داد.
به گزارش رویترز، البته میخائیل میشوستین 
در سخنانش در تلویزیون دولتی روسیه گفت 
کارآزمایی های بالینی مقیاس بزرگ این واکسن 
که »کوی واک« )Covivac( نامیده می شود و 
در مرکز پژوهشی فدرال چوماکوف مسکو 

ساخته شده است، هنوز شروع نشده است.
شامل  کووید-۱۹  واکسن  دو  قبال  روسیه 
واکسن اسپوتنیک V ساخته شده به وسیله 
انستیتو گامالیای روسیه را با رویکرد مشابهی 
پیش از مشخص شدن نتایج کارآزمایی مرحله 
نهایی تایید کرده بود. این تایید های پیش هنگام 
نگرانی ها را در میان برخی از دانشمندان در 
غرب برانگیخته است اما تلقیح های دو واکسن 
اول کرونای ساخت روسیه در مقیاس وسیع 
فقط پس از از اینکه کارآزمایی های به نتیجه 

رسیدند و موفقیت نشان دادند.
اسپوتنیک V در ماه اوت )مرداد( امسال تایید 
و کارآزمایی مرحله نهایی آن در ماه سپتامبر 
)شهریور( شروع شد. واکسیناسیون همگانی 
با این واکسن در ماه دسامبر )دی( پس از 
معلوم شدن اثربخشی ۹۱/4 درصدی آن در 

نتایج مقدماتی کارآزمایی آغاز شد.
از آن هنگام به بعد، به گفته میخائیل موراشکو، 
وزیر بهداشت روسیه در ۱0 فوریه )۲۳ بهمن( 

بیش از دو میلیون روسی با دست کم یک دوز 
واکسن اسپوتنیک Vٰ واکسینه شده اند.

توزیع واکسن کرونای دوم روسیه که انستیتوی 
وکتور در نووسیبریسک ساخته است، دارد 

آغاز می شود.
نخست وزیر میشوستین گفت: »امروز روسیه 
تنها کشوری است که هم اکنون واکسن تاییدشده 

ضد کووید-۱۹ دارد.«
مرکز چوماکوف که در سال ۱۹۵۵ به وسیله 
میخائیل چوماکوف در سنت پترزبورگ بنیاد 
نهاده شد، به خاطر کارش با آلبرت سیبین، 
دانشمند آمریکایی در اوج جنگ سرد شهرت 
دارد که به تولید واکسن خوراکی فلج اطفال 

انجامید که استفاده گسترده جهانی پیدا کرد.
»کوی واک« برخالف واکسن اسپوتنیک Vٰ که 
از یک ویروس تغییریافته بی ضرر برای رساندن 
ژن های کروناویروس به درون بدن و تحریک 
دستگاه ایمنی استفاده می کند، یک واکسن از 

»ویریونی کامل« است.
منظور این است که این واکسن از کروناویروسی 
که غیرفعال شده یا توانایی تکثیرش را از دست 

داده ساخته شده است.
آیدار ایشموخامتوف، رئیس مرکز چوماکوف 
گفت: »واکسنی که ما تولید کرده ایم.. بازتابدهنده 
کل تاریخ روسیه و نیز علم جهانی واکسن  است.«
آلکساندر چپورنف، ویروس  شناس این مرکز 
می گوید سودمندی کوی واک این است که 

دارای همه اجزای ویروس است و پاسخ ایمنی 
گسترده تری ایجاد می کند که احتماال باعث 
حفاظت در برابر هر گونه  ای از ویروس می شود.
اما آزمایش واکسن های کووید-۱۹ روسیه بر 
ضد گونه های کروناویروس جدید )سارس-
کوو-۲( که در بریتانیا، آفریقای جنوبی و جاهای 
دیگر هنوز در مراحل اولیه انجام است. پوتین 
روز دوشنبه هفته پیش دستور داد نتیجه بازبینی 
واکسن های کوووید-۱۹ روسیه تا ۱۵ مارس 
)۲۵ اسفند( منتشر شد تا توانایی آنها برای 
حفاظت در برابر گونه های جدید کروناویروس 
مشخص شود. در حال حاضر تنها یک نامزد 
عمده واکسن کرونا وجود دارد که از رویکرد 
»ویرویون کامل« مانند واکسن روسی استفاده 
می کند و آن واکسن »کواکسین« ساخت شرکت 

هندی بهارات بیوتک است.
سازمان ناظر دارویی هند نیز معتقد است این 
واکسن که در آن همه اجزای ویروس و نه 

فقط »پروتئین گل میخی« ویروس دارد. بالقوه 
می تواند در مورد جهش ها موثرتر باشد.

مقامات روسی می گویند »کوی واک« در دوز با 
فاصله ۱4 روز تزریق شود. این واکسن در دمای 
معمولی یخچالی یعنی ۲ تا 8 درجه سلسیوس 

قابل نگهداری و قابل حمل ونقل است.
مقانمات روسی می گویند این واکسن قبال از 
لحاظ بی خطر بودن دروی ۲00 نفر در سنین 

۱8 تا ۶0 آزمایش شده است.
به گفته این مقامات کارآزمایی بالینی مرحله 
اولیه این واکسن در ۲۱ سپتامبر سال گذشته 
میالدی )۳۱ شهریور( آغاز شد، هیچ عارضه 
جانبی از جمله افزایش دمای بدن را نشان نداد.
به گفته مقامات روسی، کارآزمایی های مرحله 
میانی برای آزمایش پاسخ های ایمنی در داوطلبان 
نسبت به این واکسن جدید در حال انجام است.
تنها یک کارآزمایی در مقیاس بزرگ کنترل شده 
به وسیله دارونما می تواند اثربخشی یک واکسن 
را ثابت کند. اکنون هنگام ان رسیده است که 
این واکسن جدید روسی وارد این مرحله سوم 

کارآزمایی شود.
اما در عوض به گفته مقامات روسی، ۱۲0هزار 
دوز اول تولید شده این واکسن جدید برای 
برنامه ملی واکسیناسیون فرستاده خواهد شد.
میلیون  نیم  حدود  چاماکوف  مرکز  سپس 
دوز واکسن در ماه در کارخانه هایش تولید 

خواهد کرد.

یک بررسی جدید که نتایج آن در مجله پزشکی 
لنست منتشر شده است، نشان می دهد واکسن 
کرونای فایزر/بیونتک پس از تزریق اول 8۵ 
درصد در حفاظت در برابر بیماری کووید-۱۹ 

اثربخشی دارد.
در  که  پژوهش  این  رویترز،  گزارش  به 
بهداشتی  کارکنان  از  نفر  7هزار  از  بیش 
واکسینه شده مرکز پزشکی شبا در اسرائیل 
موارد عالمت دار  داد که  نشان  انجام شد، 

 ۲8 تا   ۱۵ فاصله  در  کووید-۱۹  بیماری 
روز پس از تزریق اولین دوز واکسن 8۵ 

است. یافته  کاهش  درصد 
میان  در  از جمله  موارد عفونت  کلی  شمار 
بیماران بی عالمت نیز تا 7۵ درصد کاهش یافت.

فایزر در بیانیه ای درباره یافته های این پژوهش 
گفت: »در حال بررسی داده های به دست آمده 
از افراد واکسینه شده در جهان واقعی از این 
تاثیر واکسن  تا  مرکز و سایر مکان ها است 

کرونایش را در برابر گونه های جدید در حال 
ظهور درک کند.«

انتشار این نتایج در مجله لنست یک روز پس 
از آن صورت می گیرد که پژوهشگران کانادایی 
باالی  میزان  به  توجه  با  که  کردند  پیشنهاد 
حفاظتی که دوز اول واکسن ایجاد می کند، 
می توان تزریق دوز دوم واکسن را به تاخیر 
انداخت تا امکان افزایش شمار افرادی که دوز 

اول واکسن را دریافت می کنند، ایجاد شود.

روسیه سومین واکسن کرونای تولیدی اش را تایید می کند

واکسن فایزر پس از تزریق اول ۸۵ درصد اثربخشی دارد

آلودگی هوا خطر ناباروری را به طور قابل توجهی باال می برد
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نوواکس روز  آمریکایی  داروسازی  شرکت 
داوطلب  کرد جلب ۳0هزار  اعالم  دوشنبه 
برای بررسی مرحله نهایی واکسن کرونایش 

را به اتمام رسانده است.
به گزارش رویترز، این شرکت ماه گذشته 
در  انجام شده  کارآزمایی  در  که  کرد  اعالم 
انگلیس واکسنش 8۹/۳ درصد در پیشگیری 
سویه  برابر  در  و  بوده  موثر  کووید-۱۹  از 
به  تقریبا  نیز  انگلیسی  واگیرتر  جهش یافته 

همان اندازه اثربخشی داشته است.
نوواکس برای تولید این واکسن که باید در 
دو تزریق استفاده شود و هم اکنون در اتحادیه 
اروپا به طور همزمان در حال بازبینی است، 
در چند مرکز تولید واکسن از جمله انستیتو 

سرم هند امضا کرده است.
این شرکت اعالم کرد داوطلبان ۱8 ساله و باالتر 
را از سراسر آمریکا و مکزیک برای بخشی از 
این کارآزمایی که »سازمان پژوهش و توسعه 

 )BARDA( »پیشرفته زیستی پزشکی آمریکا
از آن حمایت مالی می کند، جلب کرده است.
این شرکت گفت: »۲0 درصد از شرکت کنندگان 

در این کارآزمایی یعنی ۶هزار نفر التین تبار، ۱۳ 
درصد یعنی ۳هزار و ۹00 نفر سیاه  پوست و بقیه 
۳هزار و ۹00 نفر دیگر ۶۵ ساله و باالتر هستند.« 

نوواکس قبال اعالم کرده بود که شرکت کنندگان 
در کارآزمایی بالینی در آمریکا را پیش از بازبینی 
نتایج برای ۶ هفته تحت مشاهده نگه خواهد 
داشت. این شرکت همچنین گفته است با سازمان 
غذا و داروی آمریکا در حال مذاکره است تا 
مشخص شود آیا می تواند از داده های کارآزمایی 
واکسنش در انگلیس و آفریقای جنوبی هم برای 
کسب مجوز واکسن در آمریکا استفاده کند یا 
نه. واکسن کرونای ساخت شرکت آمریکایی 
نوواکس حاوی نانوذرات پروتئینی )که در واقع 
پروتئین های گل میخی ویروس هستند که در 
آزمایشگاه ساخته شده اند( به همراه یک ماده 
تحریک کننده ایمنی یا »ادجوان« است. »اتحاد 
ابداعات برای آمادگی در برابر همه گیری ها«  
یا CEPI از این واکسن حمایت مالی می کند. 
این واکسن باید در دوز تزریق شود و در 
درمای ۲ تا 8 درجه )دمای معمولی یخچالی( 

پایدار است.

چهارمین واکسن کرونای آمریکایی در آستانه مرحله نهایی کارآزمایی بالینی است
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