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سال هفدهم شماره  798شنبه  22خرداد  16 1400صفحه  7000تومان

همهگیری چاقی
در راه است!
صفحه8

w w w. s a l a m a t . i r

به بهانه اول ذیالقعده ( 22خرداد)،
والدت حضرت معصومه (س) و روز ملی دختران

دختران ،فرشتگان
کوچک سرنوشتساز

تربيت كودكان هميشه يكي از مهمترين دغدغههاي هر پدر و مادري به شمار ميرود كه اگر بدون آگاهي انجام
شود يا فقط بر اساس رساندن فرزندانمان به آنچه خود نتوانستهايم به آن دست يابيم باشد و بخواهيم آنها زندگي
نزيسته ما را زندگي كنند ،چنين تربيتي قطعا موفقيتآميز نخواهد بود و مشكالت زيادي از جمله نارضايتي
فرزندان را بهدنبال خواهد داشت چون لزوما خواستههاي ما با عاليق فرزندانمان يكسان نيست ...صفحه11

گزارش هفتهنامه «سالمت»
از کمبود دوز دوم واکسن
کرونا در کشور

چهخبرازدوز
دوم واکسن؟!

باوجوداینکهروندواکسیناسیونکرونادرکشور
سرعتگرفته،خبرهاازتوقفتوزیعدوزدوم
واکسنهادرمراکزبهداشتیوسردرگمیمردمبرای
تزریقدوزدومواکسنحکایتدارد...صفحه2

اثرات اینفودمی کووید19-
بر سالمت روانشناختی و
تردید در تاثیر واکسن

اینفودمی چیست؟
باهمهگیریکووید،19-جهانبامشکلیروبرو
شدکهدرمقایسهباسایرمواردبیماریهایهمهگیر
بینظیربود.چنینرویکردیبهدلیلاطالعات
اشتباهیکهدرچندسیستمعاملبرایبیشترمردم
دردسترسبود،بهوجودآمد...صفحه3

بررسی اعتیاد به عشق و
اعتیاد به رابطه جنسی از نگاه
دکتر بهنام اوحدی روانپزشک

آیا اعتیاد به عشق
اختاللروانیاست؟
اعتیادبهعشقازنظرعلمیالگوییاستازشیدایی
شدیدوروابطوسواسگونهبههمراهتمایلیبرای
بیچارگیوناامیدیوناایمنیدررابطه.کسیکه
دچاراختاللاعتیادبهعشقاست،هموارهدرطلب
هجومهیجانیوجنسیازیکرابطهجدیداستاما
نمیتواندایناحساسراپایدارنگهدارد...صفحه4

بهمناسبت  12ژوئن ( 22
خرداد)؛ روز جهانی «کبد چرب»

دردخاموش«کبد»

«کبد چرب» بیماری مزمن و جدی است که در
اثر اختالل متابولیک اتفاق میافتد .این بیماری
که ارتباط مستقیم با مصرف زیاد غذاهای چرب
و شیرین و بیتحرکی دارد ،بهعنوان بیماری
دنیای مدرن شناخته میشود...صفحه6

به بهانه 24تا  31خرداد ،که
هفته جهانی «سالمت مردان»
نامگذاری شده

معضالتآینده ما
جمعیتمردانسالمند
یکیازمعضالتآیندهماجمعیتمردانسالمندی
استکهعالوهبرآشفتگیروانی،مشکالتجسمی
بسیاریهمخواهندداشتونظامهایحمایتی
کشورمانندبیمهبهویژهبیم هتکمیلی،برایدوران
سالمندیبایدبیشترمهیاباشندامامتاسفانههیچگونه
آمادگیدرنظامحمایتیوجودندارد...صفحه10

گزارش «هزینههای
محیطزیستی بیت کوین» از
زبان  3دانشمند ایرانی

باالخره بیتکوین
خوب است یا بد؟

رمزارزها نوآوری هستند که جای خود را به
سرعت در نظام پولی و سیاسی و اجتماعی جهان
باز میکنند .از همه جنبههای آن گذشته ،تاثیر بیت
کوین بر محیطزیست کره زمین امروز به تدریج
مورد توجه قرار میگیرد...صفحه14

راههای حفظ محیطزیست
از خرید تا پختوپز مواد غذایی

درآشپزخانه انرژی
کمتری هدر بدهید!
این روزها مساله حفظ محیطزیست به چالشی بحثبرانگیز
در میان تمامی مردم جهان تبدیل شده است .بسیاری از افراد
گمان میکنند که فقط با مصرف پالستیک کمتر یا کاشت
نهال میتوانند به حفظ محیطزیست کمک کنند...صفحه7

مهمترین نکات در انتخاب
محصوالت ضدآفتاب

چه ضدآفتابی بزنیم؟
فرقی نمیکند که اهل خرید آنالین باشید یا خرید حضوری،
چراکه در هر صورت انتخاب یک محصول ضدآفتاب مناسب
میتواند کار دردسرساز و دشواری باشد .سواالت زیادی
درباره محصوالت ضدآفتاب وجود دارند که اگر با آنها آشنا
باشید ،تازه کار برایتان سختتر هم میشود؛ مثال محصوالت
شیمیایی را انتخاب کنیم یا مینرال؟...صفحه13

واکسنکرونا
وسواالتیکه ذهن
را درگیرمیکنند
دانشمنداندرحالتولیدانواعواکسنبرایکووید19-هستند.هدف
تمامواکسنهاآموزشسیستمایمنیبدنبرایشناساییومسدود
کردنویروسعاملکووید 19-استاماآیادرصورتوجودچنین
واکسنیمردممایلبهدریافتآنخواهندبود؟...صفحه15
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سالمت در ایرانو جهان

شماره هفتصدونودوهشت بیستودوخرداد هزار و چهارصد

خبــر

توصیه سازمان بهداشت جهانی
برای کاهش خطر سویههای جدید کرونا
سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد افزایش میزان واکسیناسیون در سطح جهانی
میتواند مانع جابجایی سویههای مختلف ویروس کرونا شود.
به گزارش «سالمت» ،به نقل از سپید آنالین به نقل از باشگاه خبرنگاران
جوان ،یکی از مقامات ارشد سازمان بهداشت جهانی تخمین زد برای
کاهش قابل توجه خطر ابتال به کروناویروس «وارداتی» مانند موارد

مرتبط با سویههای جدید که میتواند باعث ایجاد یک خوشه یا شیوع
گستردهتر شود ،پوشش واکسیناسیون حداقل  ۸۰درصدی ضروری است.
مایکل رایان ،رئیس بخش فوریتهای سازمان جهانی بهداشت گفت« :در نهایت
سطح باالی پوشش واکسیناسیون ،راه خروج از این همه گیری است».
بسیاری از کشورهای ثروتمند اقدام به واکسیناسیون نوجوانان و کودکان کردهاند که
خطر ابتال به کووید در آنها نسبت به افراد مسن یا افراد مبتال به بیماریهای زمینهای
کمتر است ،این در حالی است که این کشورها از سوی نهادهای بهداشتی بین المللی
تحت فشار هستند که اهدای واکسن به کشورهای فقیر را در اولویت قرار دهند.

رئیس بخش فوریتهای سازمان جهانی بهداشت تصریح کرد« :داد ههای کامال
دقیقی وجود ندارد که نشان دهد چند درصد پوشش واکسیناسیون برای تاثیر
کامل بر انتقال بیماری الزم است اما مطمئنا پوشش  ۸۰درصدی واکسیناسیون
میتواند به طور قابل توجهی خطر بروز سویههای وارداتی که به طور بالقوه
میتواند موارد ثانویه ایجاد کند یا باعث ایجاد خوشه یا شیوع بیماری شود،
کاهش دهد ».سویه دلتا در بیش از  ۶۰کشور جهان گسترش پیدا کرده و نسبت
به سویه آلفا که برای اولین بار در انگلیس مشاهده شد از قدرت سرایتپذیری
بیشتری برخوردار است.

گزارش هفتهنامه «سالمت» از کمبود دوز دوم واکسن کرونا در کشور

چه خبر از دوز دوم واکسن؟!
با وجود اینکه روند
واکسیناسیون کرونا در
علی
ابراهیمی
کشورسرعتگرفته،خبرها
از توقف توزیع دوز دوم
واکسنهادرمراکزبهداشتیوسردرگمیمردم
برای تزریق دوز دوم واکسن حکایت دارد.
بهگزارش«سالمت»،براساسخبرهادرروزهای
گذشته بسیاری از کسانی که برای دریافت دوز
دوم واکسن پیام دریافت کرده یا مطابق تاریخ
دریافت دوز دوم مندرج در کارت واکسنی که
بعد از تزریق مرحله اول به آنها داده شده به مراکز
بهداشتیمراجعهکردهاندبااینجملهکه«واکسنی
برای تزریق موجود نیست» روبرو شدهاند.
البته این کمبود ظاهرا بیشتر شامل افرادی بوده
که واکسن سینوفارم یا بهارات هند را در مرحله
اول دریافت کرده بودند .هرچند مقامات وزارت
بهداشت از تالش این وزارتخانه برای تامین به
موقع دوز دوم واکسن کرونا خبر میدهند و اعالم
میکنند که نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

احتمال جایگزینی دوز دوم
با سایر واکسنها

عاطفه عابدینی ،دبیر کمیته علمی کشوری کرونا
ازجمله این مقامات است که در یک نشست
خبری درباره کمبود برخی واکسنهای وارداتی
برای تزریق دوز دوم گفت« :وزارت بهداشت
تمام سعی خود را میکند که برای کسانی که
دوز اول را دریافت کردهاند ،دوز دوم واکسن را

تهیه کرده و در دسترس آنها قرار دهد».
وی افزود« :در خصوص واکسن اسپوتنیک وی
میتوان بر اساس دستورالعملهای علمی فاصله
دوز اول و دوم را از  ۲۱روز تا  ۹۰روز هم
افزایش داد .همچنین درمورد واکسن آسترازنکا
تولیدکننده  ۱۲هفته ( 3ماه) را پیشنهاد کرده که
واکسن به موقع خواهد رسید .درباره واکسن
سینوفارم هم به زودی دوز دوم تهیه خواهد شد».
عابدینی درباره امکان استفاده از واکسنهای
ایرانی در دوز دوم تزریق هم گفت« :در برخی
مطالعات جهانی ترکیب واکسنها را استفاده
میکنند و فکر میکنند که شاید ایمنی در این
صورت بیشتر ایجاد شود .بهعنوان مثال فایزر و
آسترازنکادرمطالعاتیبهصورتترکیبی(میکس)
داده شده و مطالعات دیگری هم در خصوص
سایر واکسنها در جریان است بنابراین از نظر
علمی شاید بتوان واکسنهایی با پلتفرمهای
یکسان را جایگزین یکدیگر کرد».
وی افزود« :برای مثال شاید بتوان دوز دوم
واکسن سینوفارم را که از یک ویروس کشته
شده و غیرفعال است را با واکسنی که از همین
پلتفرم در ساخت آن استفاده شده ،جایگزین
کرد .البته نباید نگران این موضوعات باشیم و
امیدواریم واکسن دوز دوم به موقع ارائهشود».

عذرخواهی آقای سخنگو

ی و عصبانیتها افزوده ارسال
البته آنچه بر نگران 
پیامکبرایمراجعهجهتدریافتواکسنبودکه
سبب تجمع در مراکز تزریق و به در بسته خوردن

با وجود اینکه روند واکسیناسیون
کرونا در کشور سرعت گرفته،
خبرها از توقف توزیع دوز دوم
واکسنها در مراکز بهداشتی و
سردرگمی مردم برای تزریق دوز
دوم واکسن حکایت دارد

احتمال وقوع پیک پنجم

مراجعانشد.اتفاقیکهسببشدکیانوشجهانپور،
سخنگوی سازمان غذا و دارو از کسانی که پس
از دریافت پیامک به مراکز واکسیناسیون مراجعه
کرده ولی واکسن موجود نبوده و واکسیناسیون
آنها انجام نشد عذرخواهی کند.
جهانپور در این خصوص گفت« :افرادی که در
برخی استانها برای دریافت دوز دوم مراجعه
کرده اما موفق نشدهاند باید بدانند که اولویت

محرز ،عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:

واکسن نرسد همه چیز به نقطه آغاز برمیگردد

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت« :اگر قرار باشد دوز
دوم واکسنی چهار هفته بعد تزریق شود و به هر دلیلی این اتفاق رخ

ندهد واکسیناسیون باید دوباره از ابتدا شروع شود و این یعنی احتمال
دارد که واکسیناسیون انجام شده لغو شود و این کار از ابتدا شروع شود».
به گزارش سالمت ،مینو محرز در گفتوگو با خبرآنالین در پاسخ به این
سوال که آیا امکان تزریق دوز دوم واکسن کرونا با نوع دیگری از واکسن
وجود دارد؟ گفت« :مطالعهای در آمریکا انجام شده و این موضوع که دوز
دوم یک واکسن دیگر تزریق شود باید بیشتر بررسی شود و من نمیدانم
این اقدام تاثیر میگذارد یا نه .البته محققان معتقدند که دوز سوم به بعد
را میتوان یک جور دیگر تزریق کرد اما درباره تزریق واکسنی دیگر در
دوز دوم مطالعاتی باید انجام و نتیجه مشخص شود».
وی افزود« :در حال حاضر تحقیقاتی که در کشورهای دیگر انجام
شده نشان میدهد که تزریق یک واکسن متفاوت برای دوز دوم
چندان اشکالی ندارد اما آنها برای واکسنهای خودشان این مطالعات
را انجام دادهاند و با این وجود هنوز به یک نتیجه قاطع نرسیدهاند».
محرز با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت یک کمیسیون واکسیناسیون
دارد و تصمیمگیری با این نهاد است ،اضافه کرد« :اگر میگویند برای
دوز دوم واکسن دیگری تزریق کنید و برای این کار حرف علمی دارند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران:

تاخیر در تزریق دوز دوم ،دوز اول را بیاثر نمیکند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو ستاد کرونای استان تهران
در واکنش به شایعاتی درباره اینکه تاخیر در تزریق دوز دوم واکسن
کرونا دوز اول را بیاثر میکند ،گفت« :افرادی که در فضای مجازی

درباره تاخیر تزریق دوز دوم واکسن ابراز نگرانی میکنند باید بدانند
که تاخیری در واکسیناسیون در اثربخشی آن تاثیری نخواهد داشت».
به گزارش سالمت ،دکتر جلیل کوهپایهزاده درباره اینکه گفته میشود
پایگاههای واکسیناسیون برای تزریق دوز دوم با کمبود واکسن مواجهه
هستند ،اظهار داشت« :از ابتدا چهار نوع واکسن در ایران شروع به تزریق
شد؛ اسپوتنیک ،بهارات هند ،سینوفارم و آسترازنکا که هم ه اینها غیر
از اسپوتنیک که دوز یک و دو آن با هم تفاوت دارد ،تفاوتی در نوع
دوز یک و دو آنها وجود ندارد».
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد« :واکسن اسپوتنیک بیشتر
برای کادر درمان مورد استفاده قرار گرفت و واردات آن نیز ادامه خواهد
داشت اما مسالهای که وجود دارد این است که ما تعدادی واکسن
آسترازنکا تزریق کردیم و ترجیح این است که برای دوز دوم هم به
افراد از همان آسترازنکا تزریق شود اما با توجه به وضعیت فعلی این
امکان وجود دارد که فاصله زمانی بین تزریق اول و دوم کمی بیشتر
طول بکشد که در این رابطه نگرانی وجود ندارد».
کوهپایهزاده افزود« :اینطور نیست که اگر فاصل ه بین تزریق از مدت
مشخص بیشتر شد ،اثربخشی دز اول کم شود .چیزی که االن در بازار

وزارت بهداشت تزریق دوز اول برای اکثریت
استونبایدنگرانباشندچراکهاینفاصلهزمانی
تعیینشدهدرواقعبهترینفاصلهنیستوحداقل
فاصله است؛ بهطوریکه بعضی واکسنها را
میتوان تا  ۳ماه هم بین دو دوز فاصله گذاشت
اما بهرغم نگرانیها از نبود دوز دوم برخی
واکسنهای کرونا در کشور و بهدنبال سخنان
اخیر سعید نمکی ،وزیر بهداشت مبنیبر آغاز

واکسیناسیون کرونا با واکسن ایرانی از روزهای
پایانی خردادماه ،علیرضا رئیسی ،سخنگوی
ستاد ملی مقابله با کرونا هم با تاکید بر لزوم
اخذ مجوز اضطراری برای تمام واکسنهای
کرونا گفت« :بحث ایمنیزایی دو واکسن
کووبرکت و واکسن انستیتو پاستور در فاز
یک و دو تایید شده اما همچنان به اطالعات
کاملتری نیاز است».

اشکالی ندارد زیرا این توصیه از اینکه هیچ واکسنی تزریق نشود بهتر
است و این کار در هر صورت مشکلی ایجاد نمیکند».
عضو کمیته علمی ستاد ملی کرونا در پاسخ به این پرسش که آیا این
اقدام ایمنی ایجاد شده ناشی از واکسیناسیون را کاهش نمیدهد؟
گفت« :با توجه به نوع واکسنها پاسخ به این سوال متفاوت است.
اگر دو واکسن از نظر ساختاری مشابه هم باشند قاعدتا نباید اشکالی
ایجاد شود اما اگر نوع واکسنها متفاوت باشد باید مطالعات بیشتری
انجام شود و من نمیدانم که این کار شدنی است یا نه».
محرز با اشاره به آغاز تزریق واکسن برکت از هفتههای آینده و
احتمال جایگزینی این واکسن به عنوان دوز دوم ،اظهار داشت« :اگر
اولین واکسن تزریق شده سینوفارم باشد چون واکسن برکت از نظر
ساختاری مانند سینوفارم است میتوان از آن به عنوان دوز دوم استفاده
کرد اما اگر واکسن اول نوع دیگری باشد اتفاق خاصی رخ نمیدهد».
وی اظهار داشت« :واکسن برکت و سینوفارم هر دو از یک پلتفرم و
ویروس ضعیف شده هستند اما آسترازنکا مکانیسم متفاوتی دارد و
آدنوویروسی است در نتیجه نوع آن با واکسن داخلی فرق میکند.
همچنین اسپوتنیک هم مانند آسترازنکا است ولی نوع آدنوویروسهای
آنها با هم متفاوت است بنابراین اگر دوز اول سینوفارم تزریق شده
باشد میتوان دوز دوم را از واکسن برکت استفاده کرد».
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با هشدار درباره اینکه اگر در مدت
تعیین شده به افراد واکسن تزریق نشود ،تصریح کرد« :اگر قرار باشد

بیشتر است و بیشتر هم وارد میشود سینوفارم است و بیشترین واکسنی
هم که به گروه سالمندان تزریق شد از همین نوع بوده و درمجموع
جای نگرانی نیست و واردات ادامه خواهد داشت».
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل عمدهای نداریم ،ادامه داد:
«امیدواریم با آمدن واکسن در روزهای آینده که احتماالً باالی  ۲میلیون
خواهد بود ،همه چیز طبق برنامه پیش برود .البته ممکن است در این
مدت نوبت تزریق واکسن فردی که به طور مثال امروز بوده به شنبه
آینده موکول شود .ضمنا افرادی که در فضای مجازی از این موضوع ابراز
نگرانی کردهاند هم باید بدانند که تاخیری در واکسیناسیون رخ نخواهد
داد و اگر هم رخ دهد در اثربخشی واکسن تاثیری نخواهد داشت».

احتمال تزریق واکسن متفاوت در دوز دوم

عضو ستاد کرونای استان تهران درمورد اینکه با وجود کمبود واکسن
برای تزریق دوز دوم ،آیا این احتمال وجود دارد که دوز اول از یک
واکسن و دوز دوم از واکسن دیگر تزریق شود ،افزود« :فرموالسیون
این واکسنها با هم فرق دارد و ایمنی که در بدن ایجاد میکند با هم
متفاوت است .پس طبیعی است که وقتی یک واکسن را از یک جنس
تزریق میکنید دوز بعد هم باید از همان جنس باشد مگر اینکه ایمنی
واکسنها و مکانیسم آنها مثل هم باشد».
کوهپایهزاده در خصوص اینکه اگر در زمان توزیع واکسن داخلی افرادی
بخواهند واکسن خارجی دریافت کنندتکلیفشان چیست؟ گفت« :توصیه
ما این است که مردم تا اطالع ثانوی هر واکسنی را که توسط سازمان

در شرایطی که همه تالشها بر واکسیناسیون
مردم جهت مقابله با کرونا معطوف شده است،
خطر شیوع جهشهای جدید کرونا مثل ویروس
هندی و آفریقایی کرونا در کشور منتفی نشده
است .موضوعی که هشدار عاطفه عابدینی را
هم به همراه داشت و او اعالم کرد که پیشبینی
وزارت بهداشت این است که در صورت وقوع
پیکپنجمکرونااینپیکبانوعهندیخواهدبود.
وی افزود« :اینکه بگوییم چون واکسن زدیم
پس ماسک را کنار بگذاریم امکانپذیر نیست؛
چون هم ایمنیزایی جمعی با واکسن به درصد
مورد نظر نرسیده و هم از تاثیر واکسن در برابر
ویروسهای جهشیافته اطالع دقیق نداریم.
ازاینرو توصیه فعلی همچنان استفاده از ماسک
است».عابدینیتصریحکرد«:دربرخیاستانهای
جنوبی بیماران سرپایی افزایش پیدا کرده است
و اگر مراقب نباشیم در اواخر خرداد پیک پنجم
را خواهیم داشت بنابراین واکسنهراسی برای
ما نگرانکننده است».

دوز دوم واکسنی چهار هفته بعد تزریق شود اما این اتفاق به هر
دلیلی رخ ندهد واکسیناسیون آن فرد باید دوباره از اول شروع شود
و این یعنی ممکن است واکسیناسیون انجام شده لغو شده و همه
چیز از اول شروع شود».
وی با اشاره به نابسمانی به وجود آمده در تزریق دوز دوم واکسن
کرونا گفت« :متاسفانه کشورهای بزرگی که ایران از آنها واکسن تهیه
میکرد با موجهای کرونا مواجهه شدند و به همین دلیل شاید مسووالن
وزارت بهداشت نتوانستند واکسنها را در زمان مشخص شده تحویل
بگیرند .البته قاعدتا نباید این اتفاق رخ میداد زیرا معموال برای کسی
که واکسن تزریق شده دوز بعدی نگه داشته میشود اما حاال چه
اتفاقی رخ داده مشخص نیست .برای مثال شاید آن شرکتی که قرار
بوده دوز دوم واکسن را از آن تهیه کنیم االن نمیتواند این دوز را به
ایران برساند یا صادرات واکسیناسیون آن متوقف شده تا به کشور
خودشان برسد .این را هم باید گفت که در حال حاضر تهیه واکسن
از یک کشور دیگر کار سختی است».
محرز در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط موجود چگونه
واکسیناسیون عمومی در ایران تا پایان سال انجام میشود؟ گفت« :اگر
وزارت بهداشت مجوز دهد و واکسنهای تولید شده داخل به کمک
بیایند اوضاع بهتر میشود و مقدار واکسیناسیون سرعت بیشتری
میگیرد .ازاینرو امیدواریم مشکالت بهزودی برطرف شده و دسترسی
مردم به واکسن کرونا بیشتر شود».

جهانی بهداشت و سازمان غذا و داروی کشور تایید میشود استفاده کنند
و صبر نکنند تا واکسن دیگری بیاید چون چنین دستوری در شرایط فعلی
دنیا وجود ندارد بنابراین اولین واکسنی که طبق مقررات و شیوهنامه به
دست هموطنانمان رسید چه ایرانی و چه خارجی ،حتما تزریق کنند».
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در واکنش به درخواست برای صدور
مجوز اضطراری واکسنهای ایرانی مانند واکسن کووبرکت بیان کرد« :باید
بین مصرف عمومی و کارآزمایی تفاوت قائل شد زیرا برای هر واکسن
فازهای یک ،دو و سه انسانی انجام میشود که فاز یک و دو واکسنی مثل
برکت با کیفیت باال و عوارض کم انجام شده و در فاز سوم تست انسانی
هم نتیجه آن ایمنیبخشی باال بوده است .البته در رابطه با موضوع مجوز
اضطراری هم باید بگویم که این کار را در خیلی از جاهای دنیا انجام میدهند،
یعنی خیلی از کشورها از همان شروع فاز سوم تزریق عمومی هم انجام
میدهند؛ هرچند فاز چهارم تزریق عمومی واکسن است».
کوهپایهزاده گفت« :در فاز سوم طبیعی است که داوطلبها وسیعتر
میشوند و در فاز بعد همه گروههای سنی و جنسی را شامل میشود
و در این تزریق کسی که داوطلب میشود از موفقیت فاز یک و دو
اطمینان حاصل کرده و حتما قبل از تزریق مشخصات الزم ،بررسی و
بعد تزریق انجام میشود».
وی در پایان در مورد نحوه ثبتنام داوطلبان هم توضیح داد و گفت:
«برای ثبتنام هر فرد میتواند به سایت همان واکسن مراجعه کند و
اینکه چه تعداد داوطلب کافی است به روند مطالع ه واکسن مربوط است
و برای هر کدام متفاوت است».

سالمت روان
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اثرات اینفودمی کووید 19-بر سالمت روانشناختی و تردید در تاثیر واکسن

اینفودمی چیست؟

با همهگیری کووید،19-
ترجمه:
جهان با مشکلی روبرو شد
هدا صادقیان
که در مقایسه با سایر موارد
حقیقی
بیماریهای همهگیر بینظیر
بود .چنین رویکردی به دلیل اطالعات اشتباهی
که در چند سیستم عامل برای بیشتر مردم در
دسترس بود ،به وجود آمد .این اطالعات که در
اختیار مردم قرار میگرفت تا چگونه در مقابل
کرونا از خود حفاظت کنند مانند شمشیر برندهای
به ایجاد اضطراب و ترس بین مردم کمک میکرد.
از سوی دیگر ،این اطالعات برعکس عمل کرده
و بسیاری از مشکالت منفی را در جامعه ایجاد
کرد.اطالعاتنادرستدرموردبیماریکروناتنها
به حوزه پیشگیری و کنترل محدود نشد و حتی
در زمینه تالش برای تولید واکسن هم اثرگذار
بوده است .با پیشرفت تکنولوژی و رسانهها ،دفع
هرگونه اطالعات نادرستی که فرد قبال دریافت
کرده است که به طور آشکار برای تولید و پذیرش
واکسن ما را با مشکل مواجه میکرد ،کار بسیار
دشواری بود .باید تدابیر مناسبی بین کشورهای
دنیا برای مهار این تهدید به کار گرفته میشد تا
جهانراازچنگالاینبیماریهمهگیرراحتکند.

اینفودمی،اطالعات
درست و نادرست
افراطی است که
باعث میشود
افراد هنگام نیاز
به پذیرش یا
رد این اطالعات
و کشف حقیقت
دچار سردرگمی
شوند .اطالعات
غلطمیتواند
دو نوع متفاوت
باشد« :اطالعات
نادرست» که با
سوءنیت بین مردم
گردانده میشود
و «اطالعات غلط»
که برای گسترش
دروغ حتی بدون
نیت قبلی ایجاد
میشوند

اینفودمی چیست؟

پس از اعالم شیوع بیماری کرونا توسط اورژانس
بهداشتعمومیسازمانبهداشتجهانیونگرانی
این سازمان ،پس از مدت کوتاهی این سازمان
اعالم کرد که بیماری همهگیر کرونای جدید با
«اطالعات اشتباهی» همراه بوده است .سازمان
بهداشت جهانی از این اطالعات اشتباه به عنوان
«بیماریدوم»بهعنواناینفودمیهمراهباهمهگیری
کرونانامبردهاست.اینفودمی،اطالعاتدرستو
نادرستافراطیاستکهباعثمیشودافرادهنگام
نیازبهپذیرشیاردایناطالعاتوکشفحقیقت
دچار سردرگمی شوند .اطالعات غلط میتواند
دو نوع متفاوت باشد« :اطالعات نادرست» که با
سوءنیت بین مردم گردانده میشود و «اطالعات
غلط» که برای گسترش دروغ حتی بدون نیت
قبلی ایجاد میشوند .صرف نظر از گروه اول یا
دوم ،هر دو اطالعات نادرست مضر هستند زیرا
مساله نگرانکننده ،همهگیری بیماری و سالمت
انسان است.

تاثیر اینفودمی (اطالعات درست و
نادرست) بر بهزیستی روانشناختی

اینفودمی یک مساله بسیار گسترده است و مبارزه
با آن باید بر اساس واقعیت مورد بحث قرار
میگرفت زیرا محتوای مخرب اینفودمی نهتنها
شامل اخبار جعلی ،شایعات و نظریه توطئهوار
خواهد بود بلکه تبلیغ روشهای جعلی درمان،
وحشت ،نژادپرستی ،بیگانه ستیزی و بیاعتمادی
را نیز دربرمیگیرد .تحقیقات نشان میدهد که
تاثیر اینفودمی بر سالمت روان بسیار چشمگیر
بودهاست.درابتدایبیماریهمهگیرکرونا،جهان
در دام اطالعات نادرست قرار گرفت و هیچ
کس واقعا متوجه نمیشد که در حوزه آموزش
بهداشتچهمیگذردوآیامردماطالعاتدرست

از منابع درست یا اطالعات نادرست از منابع «شبه
درست» دریافت میکنند که مردم را به طور کامل
سردرگم میکرد.
عالوه بر این ،به دلیل سیستم اعتقادی ،فرهنگی و
سطحتحصیالت،مردمدرمعرضکسباطالعات
غلط و مغرضانه قرار گرفته و از صحت منابع
اطالعات آگاهی نداشتند .بنا به گفته یکی از
استادان داروساز بالینی ،در عصر اطالعات اشتباه
در مورد کووید ،19-وقتی خانواده یک پزشک به
او اعتماد ندارند ،آیا بیماران میتوانند به پزشک
اعتماد کنند؟ این جمله به وضوح تاثیر اینفودمی
رادربیماریهمهگیرکووید 19-منعکسمیکند.
در چنین موردی شاهد هستیم که حتی یک
متخصصمراقبتهایبهداشتیموردبیاعتمادی
خانواده قرار میگیرد و این اتفاق برای بسیاری از
متخصصان بهداشت نیز رخ داده است .میبینیم
که اطالعات غلط به شکلی ارائه شدهاند که مردم
بیش از اطالعات درست واقعی آنها را باور دارند.
روند فعلی نشان میدهد که درک عمومی مردم
درباره موضوعات و سیاستهای بهداشتی در
واقع از تجربه مستقیم پیامهای درج شده در
رسانههای اجتماعی ناشی نمیشود و مردم بیشتر
اطالعات خود را از شبکههای اجتماعی به دست
میآورند.تحقیقاتمشخصمیکندکهبخشقابل
توجهی از پیامهایی که در شبکههای اجتماعی
پخش میشود از منابع معتبر به دست نمیآیند.
از این رو ،استفاده از شبکههای اجتماعی منجر به
پیدایشسوءتفاهمبیشتردرموردکووید19-شد.
طبق نتایج به دست آمده از مطالعاتی که به
بررسی اثرات ناشی از ترس از کووید 19-و
سوءتفاهمهای به وجود آمده از طریق شبکههای
اجتماعی پرداخته است ،مشخص شدکه استفاده

هزینه اشتراک هفته نامه «سالمت»
( 48شماره در سال) 350,000تومان است.
برای دریافت هفتگی «سالمت» (بعد از کسر
 10درصد تخفیف) ،مبلغ  315هزار تومان
در وجه نشریه «سالمت» به شماره كارت

از رسانههای اجتماعی مشکل دار به طور قابل
توجهی با پریشانی روانی و بیخوابی در ارتباط
است و وقتی مردم به طور مستقیم و غیرمستقیم
ازطریقشبکههایاجتماعیمانندفضایمجازی،
رسانههای سنتی و محلی و دوستان مقدار زیادی
اطالعاتغلطدربارهکووید19-دریافتمیکنند،
ناراحتی آنها افزایش مییابدکه متعاقبابه پریشانی
روانی تبدیل میشود .این آزمایش بین  1078نفر
انجام شد که95درصد از شرکت کنندگان از ترس
آلوده شدن به کووید19-رفتار خود را تغییر داده
بودند .طی گزارشی از کشور عراق نیز مشخص
شد که ترس و وحشت در مورد کووید 19-میان
کاربران شبکههای اجتماعی بیشتر بوده است و
این امر تاثیر منفی بر وضعیت سالمت روان تقریبا
نیمی از کاربران شبکههای اجتماعی در کشور
عراق گذاشته است.

تاثیر اینفودمی بر واکسن کووید19-

اینفودمیعالوهبرتاثیربربهزیستیروانشناختی،
میتوانداثراتمخربیدرپذیرشواکسنبینمردم
ایجادکندکهباعثمیشوددرانجامواکسیناسیون
نیز تزلزل ایجاد شود .در مورد تردیدی که در
تزریق واکسن در افراد جامعه به وجود میآید
میتوان به تاخیر در پذیرش یا امتناع در تزریق
اشارهدارد.طیگزارشکمیتهایمنسازیسازمان
بهداشت جهانی ،مشخص شد که افزایش تردید
درباره واکسن و اطالعات غلط منتشر شده توسط
گروه ضدواکسیناسیون برای کنترل بیماری قابل
پیشگیری خطر و تهدید جدی به شمار میرود.
این روزها مردد بودن برای تزریق واکسن یک
روند جهانی بوده و تقریبا بیشتر کشورهای جهان
چنین مشکلی را گزارش کرده اند .این معضل
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بانک اقتصادنوین واریز نمایید.

شماره فیش بانکی يا كد پيگيري آن را
همراه نام و نشانی و کدپستی  10رقمی
به تلفن  26 10 79 76اعالم نمایید.
اصل فیش بانکی يا كد پيگيري را تا پایان
دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.
اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط
تا پایان خرداد  1400است.
اشتراك شما ظرف مدت سه هفته
و با پست مطبوعات برقرار ميشود.
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امور مشتركين:

مدیریت اینفودمی

سیستماطالعاتیغلطدربارهکووید19-میتواند
به شدت برای تالش برای کنترل ،پیشگیری و
مدیریتبیماریمضرباشدوهمینامردرپذیرش
واکسن نیز قابل مشاهده است .بنابراین ضروری
است که اینفودمی به طور مناسب مدیریت شود.
رسانههابهطورمستقیموغیرمستقیمنقشمهمی
درانتشاراطالعاتدرستوغلطدارند.ازاینرو،
پایبندی به تعهدات مسووالنه ضروری میشود.
گزارشگرانواجدشرایطوحرفهایوآموزشدیده
باید در تهیه گزارشات سالمت مشارکت کنند.
خانه رسانه باید درک بررسی حقایق را داشته
باشد و اخبار جعلی ،اطالعات غلط و نادرست

انتخاب؛ احترام به خود

بهم
ناسبت31میم

روز

یک پدیده پیچیده است و به اعتماد به نفس و
خودآگاهی و آرامش وابسته است .همچنین این
مردد بودن از نظر زمان ،مکان و واکسنها متفاوت
است .به طور کلی امتناع از واکسینه شدن قابل
درک است و منجر به کم شدن تقاضا برای تزریق
واکسن میشود .از طرفی هم تردید کم لزوما
باعث زیاد شدن تمایل و تقاضا نمیشود .امتناع
از تزریق در مورد چند بیماری قابل پیشگیری از
طریق تزریق واکسن نیز از قبل وجود است مانند
هموفیلوسآنفلوانزانوع،Bواریسال،پنوموکوکو
سیاهسرفه.علیرغمواقعیتهایمشخصشدهدر
موردواکسیناسیونبیماریآنفلوانزایهموفیلوس
نوع ،Bهمچنان مهمترین مداخالت بهداشتی در
عصر ما امتناع از واکسینه شدن است اما این ترس
و تردید بحرانی است که مردم مسبب به وجود
آمدن آن هستند .با این تفاسیر اطالعات غلط
موجود نیز به شدت بر تالشهای واکسیناسیون
کووید 19-تاثیر میگذارد.

را از بین ببرد .برای بهبود کیفیت اخبار سالمت
باید بین خانه رسانه و متخصصان بهداشت تعامل
وجود داشته باشد .بیش از همه ،رسانهها باید از
طریق انتشار اطالعات مناسب و دقیق مسوولیت
توانمندسازی و آموزش گزارشگران و مسووالن
را به عهده بگیرند.
مسووالن باید سخنان خود را عالمت گذاری
کنند :سیاستمداران مسوول باید هنگام سخنرانی
عمومی اظهارات خود را عالمت گذاری کنند
زیرا اظهارات آنها جدی گرفته میشود و توسط
همه افراد جامعه دنبال میگردد .مخصوصا باید
از كم اهمیت جلوه دادن چنین بیماری همهگیر
بدون مشاوره فنی مناسب خودداری كنند .طی
بیماری همهگیر کووید ،19-بسیاری از اظهارات
دولتمردان به صورتی بود که اهمیت بیماری
همهگیر کووید19-را دست پایین جلوه داد و
زندگی شهروندان را به خطر انداخت .بسیاری از
مسووالناهمیتاینهمهگیریراجدینگرفتهو
نظراتآنهاباگفتهسازمانهایبهداشتعمومیو
دانشمنداندرتضادبود.ایناظهاراتدررسانههای
محلی و اجتماعی به اطالعات غلط و نادرست
تبدیل شد و مانند حریق گسترش یافت.
جستجوی اطالعات و تقسیم مسووالنه :نیازی
به گفتن نیست ،استفاده از اطالعات مربوط به
بیماری در زمان همهگیری بسیار زیاد است.
افراد برای برطرف کردن عطش خود درکسب
اطالعات،تاجاییکهمیتوانندبهدنبالآگاهیهای
جدید میروند و همین یافتهها را با دیگران نیز
به اشتراک میگذارند .با این حال ،ضمن انجام
این کار ،مسوولیت صحت این اطالعات برعهده
جستجوگر آن است که یافتهها را از منابع علمی
معتبر و مناسب جذب کند و عین همان اطالعات

به دست آمده را به اشتراک بگذارد .مردم همچنین
باید از شرکت در مجامع بحث و گفتوگو که در
آن اطالعات نادرست به اشتراک گذاشته میشود
خودداری کنند.
اشتراک اطالعات درست توسط مقامات
مناسب :متخصصان بهداشت عمومی ،پزشکان
ودانشمندانبایدمسوولیتاطالعرسانیرابرعهده
بگیرندوازطریقمجامعمناسبمانندمصاحبهها،
پادکستها ،تبلیغات ،وبالگها و رسانههای
اجتماعی و شبکههای مجازی اطالعات درست
را در اختیار مردم بگذارند.
اتصال موتورهای جستجوگر به سایتهای
علمیمناسب:بایدموتورهایجستجویاصلیو
برجسته مانند گوگل و یاهو در باالی صفحه وب
بهسایتهایعلمیمناسبهدایتشوند.اینامر
میتواند به جلوگیری از ورود افراد به سایتهای
گمراهکنندهوکسباطالعاتنادرستکمککند.
ارتباط همدالنه :شرایط همهگیری بیماری مانند
کووید 19-به ارتباط همدالنه احتیاج دارد زیرا
این موضوع میتواند اضطراب را از بین ببرد و
در دریافت کمک مثبت روندی سازگارانه را به
وجود آورد .با این رویکرد مشخص میشود که
مردمباسازمانهایدولتیدرتضادنیستندوبیشتر
به سمت پستها و مطالبی جذب میشوند که
شخصی،همدالنهتربودهودرموردبیماریهمهگیر
کرونا ابراز نگرانی بیشتری میکنند.
برقراری ارتباط با گروههای خاص :راهکارهای
ارتباطی خاص باید با در نظر گرفتن گروههای
اقلیتی ،طبقاتی ،نژادها و قومیتها تنظیم شود.
نقشهای اصلی گروههای خاص باید با هدف
ترویج و توسعه آگاهی ارتقا یابند تا افراد از همان
گروه با جامعه ارتباط برقرار کرده و آگاهیهای
الزم را به درستی دریافت کنند.
مطالبآموزشیجهتآموزشبهداشت:موارد
آموزشی باید به گونهای طراحی شوند که افراد را
آموزشدهندزیراهنگامشیوعبیماریمردمتمایل
زیادیبهدریافتاطالعاتازمنابعمختلفدارند.
بنابراین باید آموزش موارد بهداشتی مناسب برای
مردم از طربق رسانههای محلی صورت پذیرد.
در نهایت اطالعات رسانههای محلی به سمت
رسانههای اجتماعی سرازیر میشود و به سرعت
گسترش مییابد و در صورت صحت اطالعات
آگاهی نیز افزایش مییابد.
اطالعات به اندازه بیماری همهگیر جدی است و
میتواند حتی سریعتر از خود بیماری گسترش
یابد .از این رو ،بسیار مهم و ضروری است که با
استفاده از این اطالعات و با ارتقای سطح سالمت
و تندرستی به طور مناسب و به موقع به کمک
در پیشگیری ،واکسیناسیون و مدیریت بیماری
همهگیر کووید 19-کمک شود .با توجه به این
زمینه ،رسانهها ،چه محلی و چه اجتماعی باید در
ایجاد آگاهی ،ترویج عادتهای سالم ،در جریان
قرار دادن مردم با اطالعات دقیق و بهبود سالمت
روانی-اجتماعینقشمهمیداشتهباشند.مهمتر
از همه ،دولت باید در قسمت نظارت نقش فعالی
را ایفا کند و برای کاهش تهدیدات این بیماری
سیاستهای خاصی را بر رسانهها حاکم کند.
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در فرایند مشاوره تاکید میشود
کهقرارنیستمابهجایدیگران
ابراهیم اخوی
روانشناس و مدیر
تصمیم بگیریم ،به جای آنها
مرکز مشاوره ماوا
انتخاب کنیم و نظر خود را بر
آنهاتحمیلکنیم،بلکهالزماست
قدرت انتخابشان را افزایش دهیم .هر جا احساس انتخابگری وجود
داشته باشد ،چون به ما احساس ارزشمندی میدهد ،حال خوب هم
هست و هر جا که فشار و تحمیل خودش را نشان دهد ،با حال بد
روبرو میشویم .موقعیتهای گوناگونی هم در زندگی تجربه کردهایم
که زمینههای انتخاب بوده و االن محصول آن را به تماشا نشستهایم.
ما سالهای قبل رشته تحصیلی مورد نظرمان را انتخاب کردیم،
برای زندگی مشترکمان دست به اقدام و گزینش زدیم،
برای پذیرش و عهدهدار شدن نقش والدگری نیز
دست به اقدام زدیم ،شهر محل سکونت و
محله مورد نظرمان را یافتیم ،برای خرید
آنچه نیاز داریم ،بارها ناگزیر از یک
انتخاب بودهایم و پس از آن قدرت
انتخابگری و نیز درست و
نادرست بودن گزینشهایمان
را ارزیابی کردهایم.
اینکه در آستانه یک انتخاب جدید
هستیم .به دور از هر نوع نگاه سیاسی
و شعار ،میدانیم که بخشی از زندگی ما به
انتخاب مسوولی مرتبط میشود که تصمیمهای

کالن درباره ما خواهد گرفت و سیاستهایی را برای االن و آینده خودمان
و فرزندانمان اجرایی خواهد کرد .این یعنی فرصتی برای احترام گذاشتن
به خودمان و سهیم شدن در بهتر ساختن اکنون و آینده .انتخابات نه یک
تشریفات است و نه یک تحمیل بلکه بستری است برای نقشآفرینی
و احساس مثبت گزینشگری .اگر سهم خودمان را در این باره استفاده
نکنیم ،چه بسا خودسرزنشیهایی که سالهای بعد به سراغ ما خواهد آمد
و نگرانیهایی که مانند فرصتهای از دست رفته ،به اندوه ما منتهی خواهد
شد .چه این که امام علی(ع) یادمان دادهاند که از دست دادن فرصتها،
مای ه غمگینی است .در این میان ،افکار منفی و خطاهای شناختی که از
طریق شبکههای اجتماعی و رسانههای عمومی تقویت میشوند،
مانعی جدی برای بهره بردن از چنین سهم و نقشی است که با
کمی تامل و برخوردار بودن از مهارت تفکر نقاد ،میتوان
از آنها عبور کرد و تصمیمی تازه گرفت .طرح نو
انداختن در زندگی همیشه به فردگراییها و
تالشهای فردی ما نیست بلکه شرایط
اجتماعی،اقتصادی،سیاسیوفرهنگی
جامعهایکهخودمانخلقکردهایم،
در آن بسیار اثرگذار است و اکنون
هنگامه آن از راه رسیده است.
لحظهای عینک بدبینی ناشی از
شنیدهها،دیدههاوتجربههایمنفی
گذشته را از جلوی دیدگامان برداریم
و نگاهی نو به این مهم بیندازیم؛ شاید به
تصمیمی بهتر بینجامد.
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بررسی اعتیاد به عشق و اعتیاد به رابطه جنسی از نگاه دکتر بهنام اوحدی روانپزشک

آیا اعتیاد به عشق اختالل روانی است؟
اعتیادبهعشقازنظرعلمیالگوییاستازشیداییشدید
و روابط وسواسگونه به همراه تمایلی برای بیچارگی
مهلقا مهدوی و ناامیدی و ناایمنی در رابطه .کسی که دچار اختالل
اعتیاد به عشق است ،همواره در طلب هجوم هیجانی
و جنسی از یک رابطه جدید است اما نمیتواند احساسی که ایجاد شده
را پایدار نگه دارد .این افراد دارای عالئم اختالل عشق وسواسی شامل:

در افراد معتاد به عشق همه عزت نفس ،احساس
مثبت بودن و حتی دلیل و هدف زندگی در
وجود کسی خالصه میشود که ظاهرا به او عشق
میورزیم .این فرد همه احساسات خوب درباره
خود را موکول به بودن در روابط عاشقانه میداند.
از نظر علم روانپزشکی ،عشق یک مسمومیت
مغزی با ماده فنیل اتانول آمین است که به آن
مولکولعشقهممیگویند.وقتیعاشقمیشویم
بهنظرمیرسدمغزماطبیعیفعالیتنمیکند.کف
دستانمان عرق میکند ،نفسهایمان بند میآید،
به درستی نمیتوانیم فکر کنیم و احساسی شبیه
به اینکه پروانهای در دلمان پر میزند به ما دست
میدهد.جرقهایناحساسشگفتانگیزمیتواندبا
چیزیبهسادگیدیدنچشمها،لمسکردنگروها،
شنیدن موسیقی یا خواندن کتابی به وجود آید.
عاملایجاداینتحریک،مولکولکوچکیموسوم
بهفنیلاتیلآمیناست.اینمولکولهمراهبادوپامین
و نوراپی نفرین میتواند یک حس نامعلوم ولی
شادیآفرینی را که منجر به عالقه سیریناپذیری
میشود ایجاد کند.
این احساس  2تا  3سال طول میکشد و بعد
از آن ،مغز از این مسمومیت شسته میشود و
حاالت حاد عاشقانه و شیدایی و نیمهشیدایی
فروکش میکند.

چه اتفاقی برای آن احساس
عاشقانه میافتد؟

آن احساس یا تبدیل به یک صمیمیت میشود ،یا
منجر به ترک معشوق و قطع رابطه میشود .بعد از
این مدت ،شور و اشتیاق آتشین به معشوق دیگر
وجود ندارد و رابطه ممکن است به چالش و
دستانداز بیفتد و در این کشمکشها از بین برود.
بعضی سعی میکنند بعد از قطع یک رابطه ،سراغ
یکرابطهعاشقانهتازهبروندوانگارمعتادشدهاند
در عشق باقی بمانند .بسیاری از جوانان ما گرفتار
اختالل اعتیاد به عشق هستند .یعنی به خود تلقین
میکنند که عاشق شدهاند و میخواهند حمایت
و امنیت روانی الزم را از روابط عاشقانه خود
به دست بیاورند .جالب اینکه بعضی میدانند
که این احساس خودساخته و کاذب است اما
خودساخته شیرین و دلنشینی است که به ظاهر
آنها را در مقابل احساس ناکامی و سرخوردگی
و افسردگی و خشم کنترل و حفاظت میکند.

اعتیاد به عشق چطور تعریف میشود؟

من در کار بالینی خود سویهای از این رفتارها
را دیدهام که شاید اصال به آمیزش و همآغوشی
منجر نشود و این همان اعتیاد به عشق است.
در این نوع اختالل روانی فرد مایل است در

یک کشش شدید نسبت به معشوق ،افکار وسواسی نسبت به طرف مقابل،
احساس نیاز به حمایت از معشوق خود ،افکار و اقدامات مالکانه نسبت
به فردی که عاشقش هستند ،حسادت شدید نسبت به روابط شخصی
معشوق خود و عزت نفس پایین هستند.
فرد معتاد به عشق همواره وابسته و طالب است .او همیشه در اطراف
معشوق خود پرسه میزند حتی وقتی که طرفش به صراحت یا در لفافه

از او خواسته وارد حریمش نشود .معتاد به عشق حسود و ناایمن است
و در پس دعواهایی که با معشوق خود میکند ،هدیههای فریبنده میخرد
و قول میدهد که این دعوا دیگر تکرار نشود.
درمورداعتیادبهسکس،مالکهایتشخیصیبراساسدیاسام(طبقهبندی
تشخیصی و آماری اختالالت روانی) وجود دارد .این اعتیاد به صورت
علمی کامال توصیف شده است.

اعتیاد به هر شکل
زیانبار است و
عواقب آن را نادیده
گرفته میشود .برخی
معتادان به عشق
متوجهمیشوند
وقتی درگیر رابطهای
نیستند،میتوانندبه
خوبی از خود مراقبت
کنند اما وقتی خود
را گرفتار عشقی
میبینند،متوجه
میشوندظرفیتهای
خود-مراقبتی آنها به
تدریج کم میشود

انواع جذابیتهای دیداری مدام درباره عشق
و دلدادگی سریال پخش میکنند ،طبیعی است
که شاهد رواج نوعی فرهنگ نمایش عشق به
تقلید از فضای مجازی و ماهوارهها در میان
جوانان خودمان باشیم.

چطور آموزش میتواند جلوی این
احساس کاذب را بگیرد؟

اصل اول آموزش درست مهارتهای زندگی از
سالها دبستان است .بعد از آن ،افراد جامعه باید
آموزشببینندکهبادیدنعالئمگرفتاریهایروانی
حتمابهمشاوروروانشناسیاروانپزشکمراجعه
کنند .در واقع ،بچههای ما باید بدانند چه موقع از
مسیر عادی زندگی و عشقورزی خارج شدهاند.
در آموزش مهارتهای زندگی ،فرد عادی باید
با شکلهای دیگر سرگرمی مانند جمعآوری
مجموعهعایی که زمان و تمرکز فکری او را به
خود جلب میکند یا پرورش گل و گیاه آشنا
شود .با ورزش کردن که کمک موثری برای
درمان افسردگی است ،آشنا شود.

ارتباط عشق با فرزندآوری چیست؟

رابطه پرهیجان
قرار گیرد که در آن،
دوپامین و نوراپینفرین باال
میرود و احساس لذت به وجود میآید .این
افراد پیامها یا شعرهای عاشقانه یا استیکرهای
عاشقانه برای هم میفرستند و با این کارها روی
ناکامیها و سرخوردگیهای خودشان ،پوشش
و مرهم بگذارند.

این احساس چقدر واقعی است؟

این احساس واقعی است اما حقیقی نیست .یعنی
اینکه این احساسات اصالت و عمق یک احساس
واقعی و پایدار را ندارد چون از یک نیاز روانی
وسواسگونه ریشه میگیرد .آدم عادی هر 5-6
سال یا  7-8سال یک بار عاشق شود.
خیلیها فکر میکنند ،هر کسی فقط یک بار
عاشق میشود ،در صورتی که انسان میتواند
در هر دورهای از زندگی خود از سنین کودکی
تا کهنسالی چند بار عاشق شود .اینکه فرد مدام
در حال عاشق شدن باشد ،یک نیاز و انتخاب
خودخواسته است .در اختالل اعتیاد به عشق ،فرد
برای باال بردن دوپامین خون خود به جای مصرف
مواد مخدر از عشق کمک میگیرد.
بعضی خود را خیلی رمانتیک (عاشقمسلک)
میدانند اما در واقع رمانتیک نیستند ،بلکه
وابستگیهای زیاد و تلهها و طرحوارههای

شناختی دارند که میخواهند
مورد ستایش و توجه قرار بگیرند.
به دلیل همین طرحوارههای نقص و شرم
و محرومیت هیجانی ،سعی میکنند روابط
عاشقانهای برقرار کنند حتی وقتی طرف مقابل
از استانداردهای الزم را نداشته باشد.
در این مرحله میتوان کنار روان درمانی از
دارودرمانی به خصوص داروهای بازجذب
سروتونین یا داروهایی که سطح دوپامین یا
نوراپینفرینخونراباالمیبرد.کناراینها،داروهای
ضدافسردگی یا ضداضطراب هم میتوانند به
فرد کمک کنند تا دچار عشقهای کاذب نشود.

ایراد اعتیاد به عشق چیست؟

اعتیاد به هر شکل زیانبار است و عواقب آن
را نادیده گرفته میشود .برخی معتادان به عشق
متوجه میشوند وقتی درگیر رابطهای نیستند،
میتوانند به خوبی از خود مراقبت کنند اما وقتی
خود را گرفتار عشقی میبینند ،متوجه میشوند
ظرفیتهای خود-مراقبتی آنها به تدریج کم
میشود .در افراد معتاد به عشق همه عزت نفس،
احساسمثبتبودنوحتیدلیلوهدفزندگیدر
وجود کسی خالصه میشود که ظاهرا به او عشق
میورزیم .این فرد همه احساسات خوب درباره
خود را موکول به بودن در روابط عاشقانه میداند.
ایراد دیگر اعتیاد به عشق آن این است که این

براساس تعاریف علمی ،اعتیاد به رابطهجنسی یعنی چه؟
یعنی اینکه فرد باید هر روز یا هر چند روز یک بار حتما رابطه
جنسی داشته باشد یا در موارد شدیدتر اعتیاد به تعدد این رابطه
یا تنوع شرکای جنسی وجود دارد .این فرد در صورت نداشتن
رابطه جنسی یا عدم تنوع شرکای جنسی ،دچار نشانههای روانی
محرومیت از مواد میشود ،یعنی به هم میریزد و اضطراب و
افسردگی پیدا میکند و روحیهاش خراب میشود .همراه آن،
فرد تپش قلب و دلشوره و بیقراری روانی و بیقراری حرکتی
را هم تجربه میکند.
اعتیاد به رابط ه جنسی در مرد یا زن فرق میکند؟
این اعتیاد در هر دو جنس وجود دارد .زن و مرد معتاد به رابط ه جنسی
ممکن است دچار وسواس ،احساس نیاز اجبار به برقراری رابطه
جنسی شوند اما با وجود نبود آمار درست ،براساس مشاهده میتوانیم
بگوییم در مردها اعتیاد به رابطه جنسی به هر حال شایعتر است.
سن چه تاثیری بر اعتیاد به رابطه جنسی دارد؟
درباره سن هم به همان ترتیب آمار دقیقی نداریم اما به نظر میرسد
مانند انحرافات جنسی ،این نوع اعتیاد هم در سنین  14تا  28سالگی
شایعتر است.
دلیل اعتیاد به رابطه جنسی چیست؟
دلیل اول آن زمینههای ژنتیک وسواس و اجبار را دارد و با داشتن این
زمینه دچار رفتار جنسی اجبارگونه میشود .یعنی اجباری در درونش
وجود دارد که او را به سمت برقراری پرتعداد این رابطه میبرد.

هورمونهای جنسی این افراد باالتر است؟
ممکن است هورمنهای جنسی در معتادان به رابطه جنسی باالتر
باشد اما این اعتیاد ارتباطی با باال بودن هورمونهای جنسی ندارد
و یک نوع اختالل روانی و مغزی است که در گروه وسواسهای
جنسی طبقهبندی میشود.
شیوع اختالل اعتیاد به رابطه جنسی تا چه حد است؟
در این مورد هم مثل موارد قبلی آماری نداریم اما مشاهدات من
درمانگر نشان میدهد ،آمار شیوع این اختالل در جامعه فعلی ما
باال است و شاید همطراز یا حتی بیشتر از اعتیاد به الکل و مواد
مخدر باشد.
اعتیاد به رابطه جنسی درمان دارد؟
بله ،برای درمان این اعتیاد با توجه به شدت و نوع آن ،مدلهای
رواندرمانی متفاوتی وجود دارد و درضمن میتوان از یوگا و مدیتیشن
هم کمک گرفت و با دارودرمانی خیلی سریع تحت کنترل قرار
میگیرد اما موضوع این است که فرد آنچنان به عیاشی و عیش و
نوش عادت کرده که نمیتواند این الگو را کنار بگذارد .بنابراین در
درمان این معتادان  ،یکی از اقدامات مهم ،اصالح شیوه زندگی است.
یعنی فرد این احبارها و وسواسهای وجودش را در مسیر سودمند
و سازنده هدایت کند .این افراد باید برای خود سرگرمیهایی را
تعریف کنند .جمعآوری انواع کلکسیونها مانند گل و گیاه خانگی
یا تمبر میتواند یکی از روشها برای تغییر شیوه زندگی باشد.

احساس اصالت ندارد و اگر ازدواجی بر آن اساس
شکل بگیرد ،خیلی زود به شکست میرسد.
عشق واقعی حتی اگر به صمیمیت تمام عیار
هم منجر نشود به صورت رگههایی از ستایش
و احترام باقی میماند .زن و شوهر بعد از گذشت
چند سالی ،ممکن است دیگر احساس عاشقانه
به هم نداشته باشند اما برای هم حریم و احترام
قائلند و در درون خود سجایای اخالقی طرف
مقابل را ستایش میکنند.
در عشق کاذب گذرا از این احساس احترام
و ستایش خبری نیست .خیلی از روانشناسان،
سکسدرمانگران و روانپزشکان عقیده دارند،
عشق کاذب و گذرا ثمره باال و پایین رفتن و غلیان
هورمونهایتستستروندرمردانواکسیتوسین
و استروژن در زنان است .آنها میگویند با باال
رفتنهورمونهایجنسیبهفرداحساسعاشقی
دست میدهد .این افراد همیشه باید معشوقهای
داشته باشند که در مواردی عشق ممنوعه است.

آیا اعتیاد به عشق واقعی است؟

کارشناسان اعتقاد دارند اعتیاد به عشق همانقدر
واقعیاستکهاعتیادهایدیگردرزمینهالگوهای
رفتاری و ساز و کار مغزی .آنها که همواره به
دنبال عشقی هستند ،همه  4عالمت اعتیاد یعنی
میل شدید ،تحمل ،ترک دارو و عود دوباره
را نشان میدهند.

فضای مجازی چه نقشی در شکلگیری
عشق کاذب یا اعتیاد به عشق دارد؟

فضای مجازی قطعا در این میان نقش دارد
چون آدمها را به هم نزدیکتر میکند .در
واقع زندگی امروز شکل رابطهها را تغییر داده.
مهمانیها به خصوص مهمانیهای بزرگ کمتر
برگذار میشوند و خانوادهها کوچک شده و
ارتباطهای خانوادگی هم به دنبال آن کمرنگ
شده است .با وقوع این اتفاقات ،حاال بستری که
میتوان روابطی را فراهم کرد ،فضای مجازی
یا همان اینترنت است.
یک سری برنامههایی که در این سالها در
دسترس مردم بودهاند ،با انواع امکانات از جمله
شناسایی افراد متفاوت از سن و جنس و شغل و
عالئق و ملیت در واقع بستری برای ارتباطهای
بیشتر فراهم کردند .خواستههای هر کس در
این برنامهها با هم فرق دارد ،برخی به دنبال
دوست معمولی هستند ،بعضی به دنبال همسر
و برخی هم به دنبال شریک جنسی .آنها که
اعتیاد به رابطه جنسی یا عشق دارند اغلب از
این برنامهها استفاده میکنند.
از یک طرف ،وقتی در اصلیترین رسانه ما یعنی
صدا و سیما هیچ آموزش بهروز و درخوری
درباره رابطه جنسی و عشق وجود ندارد و
از طرف دیگر ،وقتی ماهوارههای خارجی که
در ایران کممخاطب نیستند ،با بهرهمندی از

شکل شدید اعتیاد به رابطه جنسی چیست؟
شدیدترین شکل دو نوع اختالل روانی اعتیاد به رابطه جنسی یا
اعتیاد به عشق ،تنوع و تعدد معشوقههاست .در موارد بسیار شدید
این اختاللها ،فرد با هر کس فقط یک بار میتواند رابطه جنسی
برقرار کند و برای بار دوم نسبت به طرف خود خاموش میشوند.
به طور خالصه ،خصیصههای اعتیاد جنسی کدامند؟
در اعتیاد جنسی رفتارهای جنسی یکدیگر را تقویت میکنند به
عبارت دیگر معتاد از یک نوع رفتار به نوعی دیگر گرایش پیدا
میکند .تحقیقات در این حوزه نشان دادهاند که در بیشتر موارد رفتار
جنسی با رفتارهای حاصله از دیگر انواع اعتیاد ،مرتبط است مانند
اعتیاد به خوردن ،به کار ،مصرف مواد مخدر ...،اعتیاد جنسی شامل
یک سری اختصاصات است مانند اشتغال و وسواس فکری ،یعنی
شخص به صورت مداوم در رابطه با موقعیتها و حوادث جنسی
دارای اشتغال ذهنی است و تمرکز مداوم فرد با مسائل جنسی باعث
سطح باالی تحریکپذیری جنسی در او میشود).
خصیصه دوم در اعتیاد جنسی تکراری شدن رفتار است به عبارتی
شخص به رفتار جنسی خود برای ارضا ادامه نمیدهد بلکه هدف
تحریک شدن هرچه بیشتر است و بدین شکل این اعتیاد به تداخل
با برنامههای روزانه میانجامد و عملکرد اجتماعی و فردی را مختل
میکند ولی با وجود این عوارض رفتار تداوم پیدا میکند).
بنابراین خصیصه سوم ،از دست دادن کنترل (اجبار) شخص با
وجود مشکالت حاصل است که کماکان به رفتارهای تکراری
خود شامل تحریکپذیری باال بدون احساس رضایت ...،ادامه
میدهد و نمیتواند رفتار را متوقف کند با اینکه هر روز وقت

عشق با فرزندآوری لزوما نسبت مستقیم ندارد.
ورود بچه بین پدر و مادر فاصله میاندازد و اگر
پدر و مادر پیش از دنیا آمدن بچه ،به صمیمیت
مطلوب نرسیده باشند ،بعید است که بعد از آمدن
یک بچه به صمیمیت برسند .اینها بیشتر به هم
عادت میکنند و با هم انس میگیرند.

عادت کردن زنوشوهرها به هم
چقدر مهم است؟

بسیار مهم است ،چون وقتی ما به چیزی یا کسی
عادت کنیم ،نمیتوانیم آن را به آسانی از زندگی
خود حذف کنیم .این عادت یا حتی شاید بتوان
گفت اعتیاد را در عادات بسیار ساده روزانه هم
دید.مثال،بعضیافرادبهمسواکزدنشبمعتادند
و اگر به دلیلی شب را مسواک نزنند ،ممکن است
تا صبح نتوانند درست بخوابند.
در زنوشوهرهایی که سالهاست با هم زندگی
میکنند،اینعادتکردنبههمبیشتردیدهمیشود.
دربسیاریموارد،بیناینزنوشوهرهادیگرعشقی
نماندهاماحتیبهنقزدنهاوسرکوفتزدنهایهم
سخت عادت کردهاند .زنوشوهرهای سالمندی
میبینیم که در زمان زندگی مشترک ،به خصوص
سالهای پایانی آن ،از هم ناراضی هستند و گاهی
یکی به دیگری به شدت میتارد و حتی نفرین
میکند اما بعد از مرگ جفت خود ،مدت زیادی
دوامنمیآوردوبهاصطالحازدوریاودقمیکند.
این همان عادت عمیق یا اعتیاد به هم است.

بیشتری را برای متوقف کردنش اختصاص میدهد.
خستگیخصیصهچهارماعتیادجنسیاست.شخصکهدچاراحساس
شرمساری از رفتار شدید و غیرقابل کنترل خود و آسیبهائی که به
دیگران میزند است ،کامال خسته وسرخورده میشود.
مثالی در اینباره میتوانید بزنید؟
آشناترین مثال در فرهنگ ما برای اعتیاد به رابطه جنسی که اسناد
آن وجود دارد ،ابوعلی سینا است .او حتی در عین بیماری شدید،
دست از جماع و تنقیه مکرر برنداشت تا اینکه جانش را بر سر آن
گذاشت .ابوعلی سینا به روایت امروز ما دونژوان بود و هرگز در
عمر نسبتا کوتاه خود ازدواج نکرد.
جز مواد مخدر یا الکل ،اعتیاد فقط اعتیاد به رابطه عاشقانه یا
رابطه جنسی است؟
خیر ،در بسیاری موارد عشق بیمارگونه به گردآوری اشیای مختلف
بدون منطق اقتصادی یا ارزشی ،میتواند سطح دوپامین خون را
باال ببرد .برای این افراد ،دیگر جنس مخالف برانگیزاننده نیست،
بلکه جمعآوری مجموعهای از اشیای به دردنخور یا کارهای هنری
کممایه در حجم بسیار زیاد یا حتی گل و گیاهی که  70درصد از
مساحت خانه او را اشغال میکند یا نگهداری از دهها حیوان خانگی
یا کارهای عجیبی از این قبیل ،میتواند دوپامین و نوراپینفرین
خون را افزایش دهد و همان حس سرخوشی را در او به وجود
آورد .برای آنها این اشیای هستند که شهوانی است .به همین دلیل
این افراد باید مواظب باشند که اگر سرگرمی را جایگزین اعتیاد به
رابطه جنسی یا اعتیاد به عشق میکنند ،در آن سرگرمی هم تعادل
را حفظ کنند .گاهی این اشتیاق زندگی فرد را به نابودی میکشاند.

فکرمثبت
حرف آخر
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جامعه سالم
دكتر عاطفه كمالو
روانپزشك و رواندرمانگر

با کودک درون آشنا شویم (قسمت دوم)
نمیتوان گفت که کودک درون خوب یا بد است .کودک درون ما اگر آزاد و
خالق باشد ،منشاء لذت در زندگی است اما اگر سرخورده و مضطرب باشد،
منشاء رنج ماست .اگر کودک درون ،بیش از حد خودخواه باشد یا اختیار زیادی
داشته باشد ،والد ما عصبانی میشود و در رنج خواهیم برد و از طرف دیگر،
تجاوز به حریم دیگران ،زندگی اجتماعی و منافع حاصل از آن را مختل میکند.
از طرفی ،نمیتوانیم «کودک» نداشته باشیم.
كودك الزم است كه باشد و نبايد سركوب شود .فقط بايد آن را کنترل و در
جاهاي مناسب و منطقي به نيازهایش توجه کرد تا احساسات مثبت داشته باشيم.
این بخش از ما همیشه وجود دارد اما میتواند شاد و سرزنده و منشاء انرژی یا
غمگین و عصبانی و مضطرب باشد .محافظت از کودک درون ،در واقع تعبیر
دیگری از حفظ خالقیت و احساسات مثبت ناشی از کودک است.

چگونه کودک درونمان را بشناسیم؟

وقتی در حالت کودک هستیم ،مثل انسان کوچکی رفتار میکنیم در سالهای ابتدایی
زندگی .دیگران نیز میتوانند این حالت را در ما ببینند .وقتی شاد هستیم ،هیجان داریم،
لجبازی میکنیم ،عصبانی میشویم یا میترسیم (احساس میکنیم) یا در زمانهایی
که چیزی هوس میکنیم ،دلمان میخواهد و نیاز داریم ،کودک ما فعال است.
کودک شخصیت ما ،جنبهای از ماست که ایجاد انگیزه و انرژی الزم برای تالش،
شروع یا فراهم کردن مقدمه رسیدن به هدف را فراهم میکند بنابراین برای
پیشرفت و تجربه احساسات و هیجانات مثبت به او نیاز داریم.

چگونه کودک درون فرزندمان را بشناسیم؟

کار کودک ،احساسکردن و خواستن است بنابراین میتوانید ارزیابی کنید که کودک
شما بیشتر چه هیجانی را تجربه میکند .اگر بیشتر اوقات مضطرب است ،کودک
شخصیتش ترسیده و نگران است .اگر اوقات زیادی خشمگین میشود ،کودک
درونش عصبانی است ولی اگر اکثر اوقات شاد است ،کودکش سرزنده است.
توجه به این نکته بسیار مهم است که فرزند شما باید قابلیت تجربه همه این
احساسات را به دست بیاورد .او باید بتواند عصبانیت ،اضطراب و غم را نیز تجربه
کند تا بالغ او ،مدیریت این احساسات را یاد بگیرد .مهم این است که یکی از این
هیجانات ،اکثر هیجانهای تجربه شده او را تشکیل ندهد.
بعضی از والدین تالش میکنند فرزندشان هرگز احساسات منفی را تجربه نکند.
این والدین از عصبانیت و غمگینی فرزندشان میترسند و به او «نه» نمیگویند .این
رویکرد صحیح نیست چون در شکلگیری والد و بالغ در او اختالل ایجاد میکند.
کودک به تنهایی برای تامین منافع ما در اجتماع کافی نیست و اگر بالغ و والد
فرزند شما شکل نگیرد ،در تامین نیازهای خود در آینده دچار مشکل خواهد شد.

سخن آخر

و سرانجام اینکه همه آدمها كودك درون دارند زیرا بخش غريزي ماست و با ما
به دنيا ميآید ،ممكن است تجربهها و سوءرفتارهاي دوران كودكي باعث ايجاد
کودك سرخورده و ترسيدهاي شود كه سركوب شده اما در اين حالت هم كودك
با احساسات منفی وجود دارد.

معرفیکتاب

والدین صلحطلب،کودکان شاد
وقتی فرزندانتان رفتار نامناسبی دارند شما چه واکنشی نشان میدهید؟ فریاد
میزنید؟ تهدید میکنید؟ بیتفاوتی را در پیش میگیرید؟ دکتر مارکهام
میگوید« :بهترین کاری که والدین در وهله اول میتوانند انجام دهند کنترل
احساسات خود است».
کنترل احساسات و تقویت ارتباط عاطفی با فرزندتان میتواند موجب
تغییرات واقعی و پایدار شود .وقتی این ارتباط بین شما و فرزندانتان شکل
بگیرد دیگر نیازی به تهدید ،نق زدن ،ادعا کردن ،رشوه دادن یا حتی مجازات
کردن ندارید .تقویت پیوند و ارتباط مناسب با فرزندان ،عنصر اساسی و
ضروری رشد کودکان است.
والدین آرام و صلحجو ،کودکانی شاد را پرورش میدهند .آنها به جای
کنترل کردن فرزندان ،هدایت و آمادهسازی را سرلوحه شیوه تربیتی خود
قرار میدهند .طبیعتا نسلی مملو از والدینی عمیقا عاشق و بامحبت ،میتواند
ذهن نسل بعد و در نهایت دنیا را تغییر دهد.
مطالعه کتاب «والدین صلحطلب ،کودکان شاد :چگونه فریاد زدن را متوقف
و با فرزندانمان ارتباط برقرار کنیم؟»
به والدین کمک میکند تا احساسات
خود را بهتر درک کنند و آنها را
تحت کنترل خود درآورند .بنابراین،
آنها میتوانند با همدلی و ارتباطات
روشن با فرزندانشان ،صمیمیتی
جذاب را بین یکدیگر پیریزی
نمایند .در حقیقت این کتاب
برای والدینی نوشته شده است که
میخواهند داد و فریاد را متوقف
کرده و از نزاع شدید جلوگیری
کنند و احترام متقابل را افزایش
دهند .این کتاب نوشته دکتر
لورا مارکهام ،ترجمه ندا میهمی
وتوسط نشر بهارسبز در 342
صفحه به چاپ رسیده است.

براساس آمار سازمان ملل متحد،در هر ثانیه جنگلهای زمین به وسعت یک زمین فوتبال
از بین میروند و متوقف کردن این روند،نیاز به مشارکت و عزم جهانی دارد.

سخنی با والدین

دکتر شیما وفا
روانشناس ،مدرس دانشگاه و درمانگر

قلدری درکودکان (قسمت اول)
معموال کودکان در مدرسه ،زمین بازی و ...حس
قلدری نسبت به هم سن و سالهای خود دارند.
قلدر کسی است که احساس میکند قدرت
بیشترینسبتبهطرفمقابلخوددارد.درگذشته
افرادبراینباوربودندکهقلدریناشیازمشکالت
روانشناختی است اما همیشه اینگونه نیست
زیرا بسیاری از زورگویان تمایل به محبوبیت
دارند و از درک عاطفی خوبی هم برخوردار
هستند .پرخاشگری همیشه جسمی نیست و
گاهی جنبه روانی دارد.

عالئم رفتاری کودکان زورگو

یدهند.
 مدام کودکان دیگر را آزار م 
یگیرند و به آنها
 کودکان دیگر را نادیده م 
اجازه مشارکت در بازیها و فعالیتهای خود
را نمیدهند.
 در مورد سایر کودکان بدگویی و اسرار آنها
یکنند.
را افشا م 
 بچههای دیگر را با نامهای ناپسندی صدا
میزنند.
 اسباببازیهای سایر کودکان را از آنها
میگیرند یا کسی را به انجام این کار تشویق
میکنند.
 در مورد سایر کودکان تهاجمی و منفی
صحبت میکنند.
نکته:یادتانباشدهیچیکازاینعالئمنشاندهنده
قطعی زورگو بودن فرزند شما نیست اما بهتر
است در صورت مشاهده آنها با معلم او صحبت
کنید و حقیقت را دریابید.

علتهای اصلی قلدر شدن کودکان

 رفتار قلدری در کودک معموال برای پاسخ

به اضطرابهایی است که در دنیای خود تجربه
میکند .دلیل این اضطرابها میتواند روابط
مخرب والدین در خانه ،سطح پایین تحصیلی،
نداشتن حمایت گروه همساالن یا احساس
اضطراب و ناامنی در ارتباط با ظاهر خود باشد.
قلدرها معموال چهرهای با اعتماد به نفس باال
از خود به نمایش میگذارند در حالی که رفتار
آنها با دیگران از احساس نداشتن امنیت در
درونشان نشات میگیرد.
 رفتار قلدرانه یکباره بروز نمیکند .محیط در
شکلگیری این رفتار بسیار موثر است .کودک
تجارب بسیاری را با مشاهده رفتار خانواده
(خشونتخانوادگیمانندتنبیهبدنییابهکاربردن
کلمات خشونتآمیز) ،مشاهده رفتار کودکان
دیگر و فضای مجازی پیدا میکند .این تجارب
او را برای اینکه رفتارهای قلدرمآبانه در وجودش
بیشتر یا کمتر باشد ،آماده میکند.
این رفتار میتواند در سنین مختلف در محیطهای
مختلف ،مخصوصا مدرسه ،ادامه داشته باشد.
 خیلی از کودکانی که رفتار پرخاشگرانه دارند،
این رفتا ر را از دیگران آموختهاند .آنها میبینند
رفتار برخی مردم با هم خصمانه است و قصد
دارند به دیگران آسیب بزنند .به همین دلیل
ممکن است با این نوع نگرش ،در تعامالت
اجتماعی که منجر به بروز حادثهای میشود،
بیش از حد واکنش نشان دهند.
 کودکانی که تنبیه بدنی را تجربه کردهاند یا
مورد آزار و اذیت دیگران قرار گرفتهاند ،تمایل
بیشتری به پرخاشگری دارند زیرا میآموزند
که رفتار پرخاشگرانه یک راه حل معقول برای
تخلف است.

روش برخورد با کودکان قلدر
و پرخاشگر

انجام اقدامات الزم برای جلوگیری از قلدری
یا کمک به کودکان در کنار آمدن با رفتار
قلدرمآبانه بسیار مهم است زیرا کودکانی که
مورد آزار و اذیت قرار میگیرند بیشتر در
معرض مشکالت عاطفی مانند اضطراب و
افسردگی هستند و در مدرسه نیز ضعیفتر
عمل میکنند.
نکته مهم این است که در اکثر قریب به اتفاق
حوادث قلدری ،افراد دیگری نیز حضور دارند
که شاهد وقوع رویداد هستند و متاسفانه به جای
متوقف کردن آن به گونهای رفتار پرخاشگرانه
را تشویق میکنند.
عالوه بر اینها ،زورگویی در مدرسه بیشتر
هنگامی دیده میشود که پاسخ معلم نسبت به
درگیری ،نامناسب باشد یا روابط ضعیفی بین
معلم و دانشآموز وجود داشته باشد بنابراین
مداخله با هدف تغییر اوضاع در مدرسه برای
تغییر هنجارها در مورد زورگویی ،ضروری
است.
در سطح فردی ،صحبت کردن با کودکان در
مورد زورگویی بسیار مهم است ،همچنین
تشویق بچهها برای گزارش در صورت مشاهده
اتفاق برای همساالن میتواند گام موثری باشد.
مهم است که در این رابطه با فرزند خود
گفتوگو کنید و به او بگویید که این رفتار
درست نیست .سعی کنید با حالت آرام و
خونسرد با فرزندتان گفتوگو کنید اما به
او نشان دهید که قاطعانه خواستار تغییر این
رفتار او هستید.
ادامه دارد...

مهارتزندگیمثبت

اهمیت آموزش ادب بهکودکان
همه کودکان با تعدادی توانایی ذاتی به دنیا
میآیند اما رفتار مودبانه یکی از آنها نیست و
این مسوولیت ماست که به عنوان والدین به
آنها چگونه در خانواده و جامعه مودبانه رفتار
کردن را بیاموزیم.
بسیاری از ما در نقش والدین توجه خود را
به نمرات و فعالیتهای فوق برنامه فرزندان
متمرکز میکنیم ،از جمله اطمینان از اینکه
بچهها درس میخوانند ،تکالیف خود را انجام
میدهند و به موقع به تمرینات فوتبال میروند
اما غالبا فراموش میکنیم که برای پرورش مولفه
دیگری از موفقیت و رشد کودک که به همان
اندازه و شاید حتی بیشتر از اهمیت برخوردار
است ،وقت و انرژی صرف کنیم.
ما کودکمان را بدون میانوعده سالم به
مدرسه نمیفرستیم ،پس فرستادن او به
جامعه بدون دانستن آداب اجتماعی بسیار
مشکلساز خواهد شد .از طرفی یادگیری
ادب ،یک آموزش مادامالعمر است و یک
شبه اتفاق نخواهد افتاد .آداب و معاشرت
صحیح یکی از مهارتهای اساسی زندگی

است که رشد فردی ،اجتماعی و عاطفی فرد
را افزایش میدهد .رفتار مودبانه یک شیوه
زندگی است ،نه فقط چیزی که وقتی در یک
عروسی یا یک رستوران شیک هستیم آن را
به کار ببریم .این بخش مهمی در رشد هر
کودکی است که بهتر است در سنین پایین
آموزش داده شود تا رفتارها تبدیل به کاری
شود که کودک به طور خودکار انجام دهد،
چه در خانه باشد و چه در هر جای دیگر.
حال چگونه میتوانیم کودک مودبی تربیت
کنیم ،طوری که همیشه کارهای درستی انجام
دهد ،حتی اگر کسی نبیند که او این کار را
انجام میدهد و حتی هیچ پاداش و جایزهای
نداشته باشد؟ اگرچه هیچ فرمول تضمینی وجود
ندارد اما موارد زیر که شامل چند رفتار اولیه و
اساسی است که باید از سنین پایین به کودکان
آموزش داده شود ،پیشنهاد میشود:
کلمات مودبانه :هرگز زود نیست که کلمات
مودبانهای مانند «لطفا»« ،متشکرم» و «ببخشید»
را به کودک یاد دهیم .وقتی کودک این
واژههای مودبانه را به اندازه کافی بشنود،

ترجمه :سارا حقبین

طبیعتا استفاده از آنها را نیز یاد میگیرد.
رفتار خوب :کلمات خوب همراه با رفتارهای
خوب است مانند رعایت صف ،قطع نکردن
صحبت دیگران ،واگذار کردن صندلیبه کسی که
بیش از ما به آن نیاز دارد .موارد باال رفتارهایی
است که ما باید در سنین کودکی به فرزندان
خود القا کنیم تا به عادتهای خوب در آنها
تبدیل شود.
احترام به دیگران :احترام راهی برای نشان دادن
مراقبت از مردم ،حیوانات ،مکانها و اشیاست.
نحوه برخورد ما با مردم اغلب نحوه برخورد
دیگران با ما را تعیین میکند .اگر مالحظه
و احترام داشته باشیم ،کنار آمدن با یکدیگر
راحتتر است .در ابتدای رشد فرزند خود،
قانون طالیی احترام را بیاموزید.
همدردی :از کودکی حتی در بازی با کودکان و
خواهر و برادر و هم سن و سالها ،این حس
را در او ایجاد کنید که گاهی بتواند خود را
جای دیگران قرار دهد ،احساسات دیگران را
درک کند و در صورت امکان یاری دهد.
منبعparents.com :

بابا میگوید« :آن روزها همه چیز فرق
داشت».میگویم«:مثالچهچیزهایی؟»
انتظارداشتممثلهمهقدیمیترهاازصفا
و صمیمیتها بگوید و شادمانیهایی
که انگار بیشتر در دلها نمود داشت اما
گفت« :مردم حاضر بودند از جانشان
برای هم بگذرند و حاال سختشان است
کهازذرهایمالوحتیاوقاتفراغتشان
برای کمک به کسی چشمپوشی کنند».
بابا درباره روزهای جنگ میگفت
و مرامی که اگر مردم ایران نداشتند،
هم روزگار به خودشان سختتر
میگذشت و هم آدمهای دیگر.
بابا میگفت« :روزهای جنگ بعد هر
عملیات که بچهها را به بیمارستان
صحرایی میبردند ،گاهی پزشکان
را سردرگم میکردند .یکی میگفت
من نه ،اول همرزمانم را دریابید و
دیگری شرط میکرد آخرین نفری
باشد که جراحاتش درمان میشود.
آنجا بچهها سر به جان خریدن خطر
با هم بحث داشتند و حاال»...
این روزها وقتی خودخواهی برخی
آدمها را میبینم ،به نظرم آن روزها
که پدرم دربارهشان میگوید ،به
افسانه شبیه است .شبیه یک دنیای
آرمانی که آدمهایش از جنس دیگری
بودهاند .در این زمانه اما انگار تعداد
خاکستریهای بیتفاوت و نه سیاه
و بدها ،روز به روز بیشتر میشود.
شاید بهتر باشد کمی درنگ کنیم ،ببینیم
چه بودهایم و چه کردهایم .گاهی باید در
خلوت کمی به خودمان و آنچه هستیم
و باید باشیم ،عمیقتر نگاه کنیم .آینهای
دستمان بگیریم و خود واقعیمان را
عیان و بیپرده به خودمان نشان دهیم.
ممکن است از دیدن حقیقت جا
بخوریم ،بترسیم و ناراحت بشویم
اما خدا را چه دیدی ،شاید هم ببینیم
خوبیهایمان بر بدیهایمان چربیده و
کارنامهمان در حد قبولی است .خدا
کند همهمان از همان گروه دوم باشیم
که اگر اینطور باشد ،روزهای سخت
معنی نخواهد داشت و هر شرایطی به
ما تحمیل شود ،کمر هیچکس زیر بار
سختیها خم نمیشود.

ستون آخر
آقا شوذب.ج یک پدر است .پدری
که  50سال دارد و به سرطان مغز
مبتالست .او در بیمارستان امام حسین
(ع) تحتدرمان است ،جراحی شده
و باید  30جلسه پرتودرمانی شود
اما از عهده تامین هزینههای روزانه
زندگی ،اجاره خانه و مخارج تحصیل
فرزندانش هم برنمیآید چه رسد به
هزین ه  7میلیونی این درمان .در حال
حاضرتنهاممردرآمداینخانوادهیارانه
و حقوق اندکی است که همسرش با
نظافت منزل مردم به دست میآورد.
اینروزهاحالآقاشوذبخوبنیست،
مدام تشنج میکند و به دارو و درمان
نیاز دارد .او یک عمر در نانوایی کار
کرده ولی حاال که نمیتواند کار کند
و بیمهاش هم قطع شده ،تنور زندگی
آنچنان برایش سوزان و غیرقابل تحمل
شده است که پایش را به این ستون
باز کرده تا شاید من و تو بتوانیم آبی
بر آتش مشکالتش بریزیم.
و ما میتوانیم اگر به قدر وسعمان
همت و اراده کنیم .کافی است کمک
نقدی خود را به کارت بانک پارسیان
با شماره 6221-0610-8001-0756
به نام موسسه خیریه امدادگران
عاشورا واریز کنید و با شماره
تلفن( 75983000داخلی )2یا شماره
همراه  09198012677تماس بگیرید.
این بیمار با کد  25642در موسسه
امدادگران عاشورا شناخته میشود.
دوست گرامي!

شما ميتوانيد آثار خود را در قالب
عکس،نقاشی،داستان،شعر،خاطرهو...
باموضوعسالمت،معنويتونيكوكاري
حداكثر در 500كلمه به نشاني اينترنتي:
 www.salamat.irمربوط به صفحه
فکرمثبت ارسال كنيد تا در اين صفحه
با نام شما منتشر شود.
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بهمناسبت  12ژوئن (  22خرداد)؛ روز جهانی «کبد چرب»

درد خاموش « کبـد»
«کبد چرب» بیماری مزمن و
ترجمه:
جدی است که در اثر اختالل
مریمسادات
متابولیک اتفاق میافتد .این
کاظمی
بیماری که ارتباط مستقیم
با مصرف زیاد غذاهای چرب و شیرین و
بیتحرکی دارد ،بهعنوان بیماری دنیای مدرن
شناخته میشود .متاسفانه ابتال به کبد چرب تا
مدتها بدون هیچ عالمت هشداردهنده خاصی
است که منجر به پیشرفت و وخامت بیماری
میشود .اهمیت توجه به سالمت کبد باعث شد
تا در تقویم سالمت جهانی 12 ،ژوئن مصادف
با  22خرداد ب ه نام این بیماری نامگذاری شود
و حفظ سالمت کبد و مراقبت در برابر ابتال به
بیماریهای آن جدیتر تلقی شود.

«کبد چرب» چه بیماری است؟

مصرف زیاد الکل یکی از مهمترین عوامل بروز
بیماریهای کبد و سرطان این عضو است اما
"کبد چرب" ارتباطی با مصرف الکل ندارد
و بهدلیل تجمع چربی در کبد اتفاق میافتد.
کبد یکی از اعضای مهم و حیاتی بدن است که
وظیفه متابولیسم ریزمغذیها ،سنتز پروتئینها،
تولید صفرا و ذخیره گلیکوژن برای تامین انرژی
سلولها را برعهده دارد .کبد در حالت طبیعی
و سالم حداکثر 5درصد چربی دارد.
اما زمانی که ذخیرهسازی چربی در این عضو
دچار اختالل شود ،بیماری کبد چرب اتفاق
میافتد که 4مرحله دارد.
مرحله اول حالتی است که کبد قادر به مصرف
افزایش کالری دریافتی نیست و بهشکل چربی
در این عضو جمع میشود .در این شرایط ،میزان
چربی کبد از 5درصد بیشتر میشود و رنگ آن از
قرمز به زرد رنگپریده تغییر حالت پیدا میکند.
درمرحلهبعد،تجمعچربیبسیارافزایشمییابد.
کبددچارالتهابشدهوسلولهاتخریبمیشوند
که چنین حالتی منجر به تورم شکم میشود.
زمانیکهکبدچربدرمراحلاولودومتشخیص
دادهنشودواقداماتیبرایبهبودانجامنگیرد،التهاب
و تورم کبد افزایش مییابد که فیبروز کبدی نام

 گنجاندن خوراکیهای سرشار از ویتامین
 Eدر برنامه روزانه .براساس مطالعات ،این
ویتامین تاثیر آنتیاکسیدانی قوی دارد و در
مقابله با تخریب سلولی موثر است .اسفناج،
گردو ،بادام ،فندق ،جوانه گندم و روغنهای
کلزا ،زیتون و سویا منابع غنی ویتامین  Eهستند.
 اجتناب از مصرف الکل
 ارجحیت مصرف خوراکیهای سرشار از
فیبر مانند سبزیجات
 مصرف نانهای سبوسدار بهجای نانهای
آرد تصفیهشده
 انتخاب شام سبک و شامل سبزیجات
برای استراحت کبد و جلوگیری از فعالیت
زیاد این عضو
 مصرف ادویهها و سبزیجات معطر مفید
مانند سیر ،زردچوبه ،کاری و پاپریکا

«کبد چرب» بیماری
مزمن و جدی است
که در اثر اختالل
متابولیکاتفاق
میافتد .این بیماری
که ارتباط مستقیم با
مصرف زیاد غذاهای
چرب و شیرین و
بیتحرکی دارد،
بهعنوانبیماری
دنیای مدرن شناخته
میشود.متاسفانه
ابتال به کبد چرب تا
مدتها بدون هیچ
عالمتهشداردهنده
خاصی است که منجر
به پیشرفت و وخامت
بیماری میشود

دارد و عملکرد کبد مختل میشود .مرحله چهارم
زمانی است که آسیب کبد متاسفانه بسیار جدی
است و به مرحله سیروز کبدی میرسد و اغلب
منجر به سرطانیشدن کبد و پیوند خواهدبود.

عالئم ابتال به «کبد چرب»

یکی از مهمترین علل پیشرفت بیماری ،عدمبروز
عالئم هشداردهنده است .معموال زمانی که کبد
چرببهمراحلوخیممیرسد،بیماردچارزردی،
تورم زیاد شکم ،خونریزی گوارشی و خستگی
مفرط میشود .از همینرو توجه به چکاپهای
دورهای و اهمیت به افزایش چربی کبد حتی در
حد کم نیز باید جدی تلقی شود.
تشخیص بیماری از طریق انجام آزمایش خون و
تصویربرداری از شکم است اما در مراحل وخیم
امکان دارد نمونهبرداری از کبد نیز ضروری باشد.

تاثیر «ورزش» در بهبود «کبد چرب»

عوامل خطر ابتال به «کبد چرب»

کبد چرب را باید بیماری مرتبط با سبک زندگی
مدرن امروزی دانست .گرچه بهطور کلی این
بیماری مربوط به سنین پس از  50سال است اما
طی سالهای اخیر شمار زیادی از مبتالیان در
سنین جوانی نیز دیده میشود .در واقع ،عادات
اشتباه غذایی نظیر مصرف خوراکیهای چرب
و شیرین همچنین بیتحرکی تاثیر جدی در
بروز این بیماری دارند .البته در بعضی موارد
افراط در مصرف بعضی داروها نیز زمینهساز
اختالالت کبد خواهندبود.
کبد چرب میتواند با فشار خون باال ،زمینه
ی خون،
بیماریهای قلبی-عروقی  ،افزایش چرب 
دیابت نوع  ،2مقاومت به انسولین و چاقی مرتبط
باشد و احتمال بیماری در این افراد بیشتر است.
بههمین دلیل توصیه میشود افرادی که زمینه

چنینناراحتیهاییدارندحتمادرموردکبدچرب
چکاپ دورهای داشتهباشند تا در مراحل اولیه
بتوان اقدامات درمانی موثر را انجام داد .در حال
حاضر ،کبد چرب 10درصد آمار بیماریهای
مزمن را در برمیگیرد اما بررسیها حاکی از آن
است که طی سالهای آینده به25درصد میرسد.

درمان «کبد چرب»

همانطور که اشاره شد ،کبد چرب بیماری است
که که در مراحل پیشرفته با عالئم بارز همراه
خواهدبود .بههمین دلیل معموال روند درمان
پیچیده و مشکل است .اگر بیماری در مراحل
اولیهتشخیصدادهشودمیتوانبااصالحعادات
ش منظم و استفاده از داروهای
زندگی ،ورز 
پیشگیری از التهاب و تجمع چربی به درمان
امیدوار بود اما متاسفانه در مراحل پیشرفته

درمان مشکل است و غالبا نیاز به پیوند کبد
خواهدبود.ازهمینرو،رعایتتوصیههایحفظ
سالمت کبد و پیشگیری از ابتال بسیار اهمیت
دارد تا از بروز چنین مشکالتی پیشگیری شود.

مهمترین توصیههای غذایی برای
حفظ سالمت «کبد»

 پرهیز از افراط در مصرف خوراکیهای بسیار
چرب و شیرین مانند گوشتهای پرچرب،
شیرینیجات ،نوشابههای گازدار و...
 اجتناب از مصرف مواد غذایی فراوریشده
مانند سوسیس و کالباس و...
 کاهش مصرف نمک و جایگزینی با دیگر
طعمدهندههامانندسبزیجاتمعطروادویهجات
 نوشیدن چای سبز و پرهیز از افراط در
مصرف قهوه

بیتحرکی یکی از مهمترین عوامل زمینهساز
افزایش وزن و تجمع چربی در بدن است که کبد
چرب جزو پیامدهای اصلی این حالت است.
در واقع ،ابتال به کبد چرب غالبا در افراد چاق و
کمتحرک دیده میشود اما براساس مطالعهای که
در این زمینه صورت گرفت ،محققان دریافتند
که انجام تمرینات منظم ورزشی میتواند مانع
از پیشرفت بیماری شود.
نتایج مطالعات حاکی از آن است که تمرینات
منظمورزشیماننددوچرخهسواری،پیادهروی،
شنا و دویدن موجب بهبود حال  60تا 70درصد
مبتالیان خواهدبود .این تمرینات به کاهش
چربیهای بدن کمک میکند و سبب تناسب
اندام میشود که در نتیجه در بهبود عملکرد
کبد موثر است .این تاثیرات مثبت حتی پس
از دورهای کوتاه نیز کامال مشخص میشود
که بههمین دلیل مبتالیان به بیماری کبد چرب
حتما کنار اصالح عادات غذایی ،ورزش را
در برنامه روزانه خود بگنجانند تا از پیشرفت
بیماری جلوگیری شود.

به مناسبت 14ژوئن ( 24خرداد)؛ روز جهانی «اهدای خون»
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اهدای خون همیشه اهدای زندگی است
 14ژوئن ( 24خرداد) در تقویم سالمت جهانی بهعنوان
روز جهانی «اهدای خون» نامگذاری شدهاست
تا اهمیت دسترسی به خون سالم در حفظ
سالمت بشر بیش از پیش موردتوجه قرار
گیرد .اهدای خون سالم و داوطلبانه روزانه
سبب نجات جان بسیاری از بیماران میشود
و از طرفی فراوردههای خونی نظیر پالسما و
پالکت نیز در شرایط خاصتری کاربرد دارد.
بهعنوان مثال ،از زمان شیوع کروناویروس
توصیه به اهدای پالسما توسط مبتالیان
ن بدن
بهبودیافته میشود تا از طریق پادت 
آنها بتوان در تهیه واکسن ،دارو و بهطورکلی
تحقیقات مختلف در زمینه بیماری کمک گرفت.

تعریف اجمالی از «اهدای خون»

اهدای خون فرایندی بسیار ساده و بدون درد است که
در هر نوبت بهطور متوسط  400میلیلیتر خون خارج
میشود که کمتر از 10درصد خون کلی بدن خواهدبود.
کنار استفاده از خون کامل ممکن است ترکیبات
خونی ( گلبولهای قرمز ،پالکتها و پالسما)
نیز جدا شده که در موارد مختلف کاربرد دارد.
تا امروز هیچ مادهای نتوانسته جایگزین خون
شود و از همینرو اهدای خون سالم برای نجات
جان بسیاری از بیماران ضروری خواهدبود.
از طرفی ،فراوردههای خونی نیز ماندگاری
محدودی دارند و اهدای خون مستمر برای
پاسخگویی به این نیاز ،همیشگی خواهدبود.

موارد مصرف «خون»

خون اهداشده برای درمان و
حفظ سالمت هزاران
نفر در جامعه استفاده
میشودکهمجروحان
حوادث ،افرادی که
تحت عمل جراحی
قرار میگیرند و
مبتالیان به سرطان
طیدورهشیمیدرمانی
مهمترینمصرفکنندگان

خونوفراوردههایآنهستند.مبتالیانبهبیماریهایتضعیفکننده
سیستم ایمنی یا بیماریهای خودایمن نیز از داروهای ساختهشده
از پالسما مانند آلبومین ،ایمنوگلوبین ،فاکتورهای انعقادی و ...بهره
میبرند .استفاده از خون جایگزین در موارد خونریزیهای شدید
مانند زایمان مشکل نیز ضروری خواهدبود.
همه افرادی که از سالمت عمومی برخوردار هستند و حداقل
 50کیلوگرم وزن داشتهباشند ،میتوانند اهدای خون داشتهباشند.
حداقل سن برای اهدای خون  18سال و حداکثر سن  60سال
است .البته با نظر پزشک میتوان اهدای پالسما یا پالکت را تا
 65سال انجام داد .همچنین اهدای خون نباید در حالت ناشتا
و گرسنگی انجام شود ،فرد مایعات فراوان بنوشد و از مصرف
نوشیدنیهای الکلی اجتناب کردهباشد.

در چه شرایطی نمیتوان خون اهدا کرد؟

 جراحی طی  4ماه اخیر
 بارداری یا زایمان طی  6ماه اخیر
 مصرفآنتیبیوتیک طی دو هفته اخیر و ابتال به بیماریهای
عفونی مانند آنژین ،برونشیت ،تب و ...طی  6روز اخیر
 انجام اقدامات دندانپزشکی  3روز پیش از اهدای خون
 پیرسینگ یا تاتو طی  4ماه اخیر
 استعمال مواد مخدر و محرک
 رابطه جنسی پرخطر طی  4ماه اخیر
 خستگی مفرط ،کمخونی ،ابتال به دیابت وابسته به انسولین
و مصرف داروهای ضدصرع

«اهدای خون» در دوران همهگیری کروناویروس

نیازبهخونوفراوردههایخونیدردورانهمهگیریکروناویروس
نیز مانند همیشه وجود دارد هرچند که رعایت شیوهنامههای
بهداشتی باید کامال جدی گرفتهشود.
در صورتی که تست کروناویروس مثبت باشد ،باید حداقل 42
روز سپری شود تا امکان اهدای خون باشد .همچنین تا  28روز
پس از بروز نخستین عالئم بیماری یا  14روز پس از بهبود
کامل هرگز نباید برای اهدای خون مراجعه کرد.
حتی اگر بهرغم اینکه هیچ عالمت بارزی از بیماری وجود ندارد
اما تست کروناویروس مثبت است ،حداقل باید  14روز از زمان
تست بگذرد .پرستاری و حضور نزدیک کنار بیمار مبتال به
کووید 19نیاز به گذشت این زمان دارد که حتی اگر تست فرد
منفی نیز باشد بازهم ضروری است.
منبعJournaldesfemmes.fr :

منبعTop Sante.fr :

برای تهیه کتاب راهنمای
ملی سالمت خانواده مبلغ
یکصدوبیست هزارتومان
(قیمت کتاب  ۱۵۰هزارتومان
است که پس از کسر  ٪۲۰تخفیف
120هزارتومان میشود)
بهشماره کارت
۶۲۷۴۱۲۱۱۴۰۰۷۵۷۱۴
در وجه موسسه فرهنگی
ابنسینای بزرگ واریز نموده
و تصویر آن را به همراه
 ۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳واتساپ کنید

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

سفره سالم

شماره هفتصدونودوهشت بیستودوخرداد هزار و چهارصد

نگاه متخصص بهداشت مواد غذایی

راههای حفظ محیطزیست از خرید تا پختوپز مواد غذایی

در آشپزخانه انرژی کمتری هدر بدهید!
این روزها مساله حفظ محیطزیست
به چالشی بحثبرانگیز در میان
ترجمه:
ندا احمدلو
تمامی مردم جهان تبدیل شده
است .بسیاری از افراد گمان میکنند
که فقط با مصرف پالستیک کمتر یا کاشت نهال
میتوانند به حفظ محیطزیست کمک کنند .این
درحالی است که رعایت بعضی از نکات در محیط
خانه ،خصوصا آشپزخانه ،میتواند کمک بزرگی
به حفظ محیطزیست برای نسل آینده کند .به
عبارت سادهتر اگر مدیریت مناسبی برای خرید،
پختوپز ،مصرف و بازیافت مواد غذایی داشته
باشید ،میتوانید گام بزرگی در راستای حفظ و
نگهداری از محیطزیست بردارید .در ادامه این
مطلب ،در صفحه «سفره سالم» این هفته به راههای
ساده اما کاربردی در این زمینه اشاره میکنیم.

هنگام خرید مواد غذایی

 .1سعی کنید تا جایی که میتوانید مواد غذایی
مورد نیاز را از بازارهای محلی خریداری
کنید تا مطمئن شوید که کمترین میزان
از سموم و آفتکشها در فرآیند تولید
محصوالت مصرفی شما استفاده
شده است.
 .2حتما برای خرید
انواع مواد غذایی،
مخصوص
سبد
خرید یا کیسههای
پارچهای به همراه
داشته باشید .سعی کنید
تا جایی که میتوانید از
گرفتن نایلون یکبار مصرف از
فروشندهها خودداری کنید و در عوض
از فروشنده بخواهید که محصوالت شما
را داخل سبد یا کیسه پارچهای قرار دهد.
 .3اگر کیسه پارچهای یا سبد خرید همراهتان
نبود و مجبور شدید که خرید مواد غذایی را انجام
دهید ،سعی کنید که از کمترین تعداد کیسههای
پالستیکی استفاده کنید .بهعنوان مثال ،اگر قرار
است سیبزمینی ،پیاز و هویج بخرید ،تمامی آنها
را فقط داخل یک کیسه بریزید.
 .4تا جایی که میتوانید برای خریدهایتان از کارت
بانکی بهجای پول نقد استفاده کنید و از فروشنده
نیز رسید کاغذی درخواست نکنید.

هنگام نگهداری از مواد غذایی

 .1بسیاری از ما عادت داریم که مواد غذایی
فریزری را داخل کیسههای فریزر نگهداری کنیم.
اگر دوستدار محیطزیست هستید ،بهتر است بهجای
کیسههای فریزر از ظرفهای پالستیکی مخصوص
فریزر که قابل شستشو هستند ،استفاده کنید .شما
میتوانید انواع سبزیجات ،گوشتها یا انواع نان
را داخل ظر فهای فریزر نگهداری کنید و پس از
مصرف ماده غذایی مورد نظر ،ظرف نگهداری آنها
را بشویید .به این ترتیب ،میزان مصرف و دورریز
کیسههای پالستیکی به حداقل ممکن میرسد.
 .2برای نگهداری از مواد غذایی داخل یخچال
بههیچوجه از کیسههای فریزر یا کیسههای زیپدار
استفاده نکنید و بهجای آنها از انواع کیسههای
پارچهای که مخصوص نگهداری میوه ،سبزی و
نان هستند ،کمک بگیرید.
 .3سعی کنید که ظروف شیشهای را جایگزین
ظروف پالستیکی برای نگهداری از مواد غذایی در

داخل یخچال
ظروف
کنید.
شیشهای ماندگاری
باالتری نسبت به ظروف
پالستیکی دارند و بهدلیل
اینکه بو یا رنگ مواد غذایی
را به خود نمیگیرند ،میتوانند
برای سالهای طوالنیتری مورد
استفاده قرار بگیرند.
 .4حتما از ظروف شیشهای یا فلزی برای
نگهداری از حبوبات یا خشکبار استفاده کنید ،زیرا
این محصوالت ماندگاری و طول عمر باالتری
نسبت به محصوالت پالستیکی دارند و بهطور کلی
بیشتر دوستدار محیطزیست محسوب میشوند.

هنگام نظافت آشپزخانه

 .1متاسفانه بعضی افراد عادت دارند که همیشه از
دستمالهای کاغذی یا دستمالهای حولهای یکبار
مصرف برای پاک کردن کانتر آشپزخانه ،اجاق گاز
یا حتی کف آشپزخانه استفاده کنند .استفاده مداوم
از دستمالهای یکبار مصرف و دور ریختن مداوم
آنها میتواند تهدیدی جدی برای محیطزیست
باشد .بهتر است بهجای استفاده از دستمالهای
یکبار مصرف  ،از دستمالهای پارچهای برای
نظافت آشپزخانه کمک بگیرید.
 .2انواع شویندهها و پاککنندههای شیمیایی از دیگر
محصوالت آسیبرسان به محیطزیست محسوب
میشوند .اگر شما هم جزو آن گروه از افرادی
هستید که به استفاده مداوم از پاککنندهها برای
تمیز کردن سطوح آشپزخانه عادت دارید ،بهتر
است از همین امروز این عادت ضد محیطزیستی را
کنار بگذارید و بهجای آن از پاککنندههای طبیعی
استفاده کنید .بهعنوان مثال میتوانید انواع سطوح
آشپزخانه را با محلول سرکه سفید ،آب گرم و
مقداری جوش شیرین کامال ضدعفونی و تمیز
کنید و درنهایت تمامی سطوح را با یک دستمال

نمدار پاک کنید .این روش یک روش دوستدار
محیطزیست برای تمیز کردن سطوح آلوده در
آشپزخانه است.

هنگام پختوپز مواد غذایی

 .1سعی کنید بهجای لوازم پختوپز برقی مانند
اجا قهای برقی ،مایکروفر ،توستر ،پلوپز یا
آرا مپز برقی ،از انرژی گاز طبیعی برای پختوپز
استفاده کنید.
 .2برای اینکه زمان پخت مواد غذایی را به
حداقل ممکن برسانید ،بهتر است که آماد هسازی
اولیه مواد غذایی را کمی جد یتر بگیرید .بهعنوان
مثال ،حبوباتی که حداقل  48تا  72ساعت خیس
خورد هاند ،زودتر از حبوبات خام میپزند .برنجی
که حداقل  4تا  6ساعت خیس خورده باشد ،به
زمان کمتری برای پخته شدن نیاز دارد؛ یا اینکه
گوشتهای یخزداییشده نسبت به گوشتهای یخی
برای پخته شدن به زمان کمتری نیاز خواهند داشت.
 .3اگر قرار است مقداری آب را برای پختن پاستا
یا برنج جوش بیاورید ،بهتر است که آب مورد نیاز
را برای رسیدن به نقطه جوش داخل کتری بریزید.
از آنجایی که جنس بدنه کتر یها با قابلمهها کامال
متفاوت است ،بنابراین آب داخل کتری خیلی
تا جایی که میتوانید از ظرفهای دوستدار
محیطزیست برای پختوپز کمک بگیرید.
انواع ظروف شیشهای ،استیل ،چدن و
سرامیک جزو ظرفهای دوستدار محیطزیست
محسوب میشوند .این درحالی است که
ظروف تفلون جزو آسیبزاترین ظروف برای
محیطزیست بهحساب میآیند .پخت مواد
غذایی داخل ورقهای آلومینیومی و دور
انداختن ورق آلومینیومی آلوده هم میتواند
تهدیدی جدی برای محیطزیست باشد

7

سریعتر از داخل قابلمه به نقطه جوش میرسد.
 .4تا جایی که میتوانید از لوازم برقی مختلف
مانند انواع مایکروفر یا توستر برای یخزدایی مواد
غذایی استفاده نکنید .بهتر است انواع گوشت یا
انواع سبزیجات فریزری را از شب قبل از فریزر
خارج کنید و آنها را برای یخزدایی داخل یخچال
قرار دهید .به این ترتیب ماده غذایی دچار فساد
نمیشود و انرژی مازادی برای یخزدایی آن به
هدر نمیرود.
 .5تا جایی که میتوانید از ظرفهای دوستدار
محیطزیست برای پختوپز کمک بگیرید .انواع
ظروف شیشهای ،استیل ،چدن و سرامیک جزو
ظر فهای دوستدار محیطزیست محسوب
میشوند .این درحالی است که ظروف تفلون
جزو آسیبزاترین ظروف برای محیطزیست
بهحساب میآیند .پخت مواد غذایی داخل ورقهای
آلومینیومی و دور انداختن ورق آلومینیومی آلوده
هم میتواند تهدیدی جدی برای محیطزیست باشد.
 .6تا جایی که ممکن است ،میزان استفاده از لوازم
یکبار مصرف (از انواع ظروف تا کیسههای فریزر و
دستکشهای یکبار مصرف ) را در محیط آشپزخانه
به صفر برسانید .هرچقدر که ظروف و لوازم یکبار
مصرف کمتری در آشپزخانه مورد استفاده قرار
بگیرند ،آسیب کمتری هم به محیطزیست وارد
خواهد شد.
 .7اگر آشپزخانه دارای پنجرهای روبهحیاط یا
فضای آزاد است ،سعی کنید هنگام پخت مواد
غذایی بهجای روشن کردن هود یا هواکش حتما
پنجره را باز بگذارید .به این ترتیب ،انرژی کمتری
هدر خواهید داد.
 .8سعی کنید تا انواع سبز یها ،صیفیها یا گوشتها
را به تکههای کوچکتری تقسیم کنید تا زمان پخت
آنها به حداقل ممکن برسد .هرچقدر که تکههای
ماده غذایی بزر گتر باشند ،زمان و انرژی بیشتری
برای پخت آنها به هدر خواهد رفت.
منبع Best Health Mag :و HuffPost

دکتر آراسب دباغمقدم

مرغهای بستهبندی
نیازی به شستشو ندارند!
یکی از دالیل هدر رفتن آب اضافی در
آشپزخانهها شستشوی بیدلیل انواع مرغ
بستهبندی است.
زمانی که شما بسته مرغ را باز میکنید و
تکههای مرغ را میشویید ،در پایان کار مجبور
میشوید که سینک ظرفشویی ،تعدادی آبکش
و لگن را هم بشویید.
عالوه بر اینکه ممکن است آب مرغ به سطوح
دیگری بپاشد و شما مجبور به شستشوی آن
سطوح هم بشوید .تمام این فرآیند باعث هدر
رفتن آب فراوانی در محیط آشپزخانه میشود.
بهتر است بدانید که تمامی مرغهای کامل
یا قطعهبندیشده در کشتارگاههای صنعتی،
در مرحله آخر و قبل از بستهبندی شستشو
میشوند .به عبارت سادهتر ،تمامی مرغهای
بستهبندیشده صنعتی جزو محصوالت آماده
پخت هستند و بههیچوجه نیازی به شستن
آنها قبل از پختن یا قبل از قرار گرفتن در
فریزرهای خانگی نیست.
شما باید به این نکته مهم هم توجه داشته باشید
که شستن مرغ در خانه ،عالوه بر هدر دادن
آب اضافی ،میتواند احتمال انتقال آلودگیهای
باکتریایی را بیشتر کند.
دو نوع باکتری به نامهای سالمونال و
کامپیلوباکتر جزو باکتریهای قابل انتقال
از پرندگان به انسانها هستند .بنابراین ،اگر
مرغ خامی که تهیه میکنید به این دو نوع
باکتری آلوده باشد و شما آنها را در محیط
آشپزخانه بشویید ،احتمال مسمومیت با این
دو نوع باکتری را در میان اعضای خانواده
افزایش میدهید.
بعضی از تحقیقات نشان میدهند که حتی
افرادی با سیستم ایمنی ضعیف میتوانند در
اثر مسمومیت با این دو باکتری تا حد مرگ
هم پیش بروند.

بهعنوان آخرین توصیه درباره شستن مرغ در
خانه باید این نکته را هم بدانید که بهطور
کلی پختن صحیح انواع گوشت یا مرغ در
مقوله بهداشت مواد غذایی نسبت به شستن
آنها دارای اهمیت باالتری است .به عبارت
سادهتر اگر میخواهید از سالمت و ایمنی
غذایی گوشت یا مرغ مصرفی خانوار مطمئن
شوید ،بهتر است که این محصوالت غذایی
را بهطور کامل بپزید و تا جایی که میتوانید
از خوردن انواع گوشت یا انواع مرغ نیمپز یا
کبابی که مرکز گوشت یا مرغ کامال پخته
نشده است ،خودداری کنید.
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دیدهبان تغذیه

شماره هفتصدونودوهشت بیستودوخرداد هزار و چهارصد

هشدار متخصصان حوزه سالمت در پی افزایش روند چاقی در جامعه

همهگیری چاقی در راه است!
باید قبول
کنیم در
شرایط ایجاد
شده ،سیری
سلولی خیلی
سخت است
و سیری
شکمی هم
قطعا منجر به
چاقی خواهد
شد ،بنابراین
تا عمق فاجعه
بیشتر نشده
باید برای
گروههای
آسیب پذیر
فکری کنیم

«همهگیری در حال وقوع چاقی» ،شعاری است
که امسال سازمان جهانی گوارش ( )WGOبرای
مهدیه
آقازمانی
روز جهانی گوارش انتخاب کرده و در واقع قصد
داشته این هشدار را بیان کند که دنیا بعد از ویروس
کرونا به سمت همهگیری چاقی در حال پیشروی است .این درحالی
است که در کشور ما نیز بیش از نیمی از جمعیت  18سال به باال یا
چاقند یا اضافه وزن دارند .دکتر رضا ملکزاده ،رئیس پژوهشکده
بیماریهای گوارش و کبد به تازگی به مناسبت روز جهانی گوارش
گفته که بیشترین سهم چاقی در مرگهای زودرس ناشی از بیماریها،
مربوط به مرگهای قلبی  -عروقی با سهم  ۷۰درصدی است .عالوه
بر آن؛ یکسوم سرطانها نیز با چاقی مرتبط هستند .در همهگیری اخیر
بیماری عفونی کووید ،19-تحقیقات انجام شده نشان داده است که
احتمال مرگ در بیماران چاق مبتال به شکل حاد کووید 19-نسبت
به مبتالیان غیرچاق باالتر است .دکتر ملکزاده نسبت به مرگهای
زودرس در کشور نیز ابراز نگرانی کرده و گفته که ساالنه  ۳۸۰هزار
مرگ در کشور رخ میدهد که  ۱۷۷هزار مورد آنها زودرس (زیر
 ۷۰سال) هستند .از این میزان  ۸۸هزار مرگ خیلی زودرس (زیر
 ۵۰سال) است .ایسکمیک قلبی ،سکته مغزی ،سرطانها ،دیابت،
انسداد ریوی مزمن ،نارسایی مزمن کلیوی ،نارسایی مزمن کبدی از
مهمترین علل مرگهای زودرس در ایران هستند که چاقی با تمام
این بیماریها رابطه بسیار نزدیکی دارد .حاال تصور کنید ،مشکالتی
که کرونا ،تحریمها و گرانی در کشور ایجاد کرده ،این روند فزاینده
چاقی چگونه پیش میرود؟! این موارد موضوعهایی هستند که در
صفحه «دیدهبان تغذیه» این هفته به آنها اشاره خواهد شد.

 -دکتر قمی

در شرایطگرانی وکرونـا ،هزینـهها را سالمت محور مدیریتکنیـد!
دکتر مجید حسن قمی
متخصص تغذیه و نایب رئیس انجمن
تغذیه ایران

برای حفظ سالمت جسمی ،همه افراد هر روز باید از
 5گروه مواد غذایی یعنی نان و غالت ،شیر و لبنبات؛
میوه و سبزی و گوشت و پروتئین را به میزان الزم
و در حد تعادل مصرف کنند.
فردی که میخواهد سیستم ایمنیاش را تقویت کند
باید در حد تعادل از گروههای غذایی استفاده کند یعنی
اگر فقط میوه و سبزی بخورد یا برخی از گروههای
غذایی را حذف کند ،سالمتش به خطر میافتد.
در این شرایط گرانی به فردی که ماهی  2تا  3میلیون
درآمد دارد و باید با این حقوق کل هزینههای خانواده
را مدیریت کند چه طور میتوان گفت که هر روز
میوه بخور ،در حالی که قیمت میوههای تابستانی
حداقل کیلویی  50هزار تومان است.
توجه داشته باشید ،مشکالت اقتصادی باعث شده
گوشت و میوه از سبد غذایی مردم حذف شود .خیلی

از افراد به دلیل کرونا بیکار یا دورکار شدند و توان
پرداخت هزینههای زندگیشان را ندارند و فشار بر
سبد غذایی مردم وارد میشود.
مشکل بعدی افزایش بیحساب و کتاب قیمتهاست،
به طور مثال؛ قیمت مصوب نان  3هزار تومان است
ولی برخی از نانواها با اضافه کردن کمی کنجد ،نان را
 5هزار تومان میفروشند .در صورتی که دستگاههای
متولی چند بار اعالم کردند ،نان نباید گران شود .در
عرض یک سال قیمت شیر چه قدر شده است؟ 10
برابر آیا درآمد کارگر  10برابر شده است! متاسفانه
تبعات گرانی در آینده خودش را بیشتر نشان میدهد
به ویژه در سالمندان و افراد زیر  7سال در آینده
مشکالت زیادی خواهیم داشت.
به طور مثال  25درصد آهن مورد نیاز مغزکودکان
باید تا  7سالگی دریافت شود ولی وقتی به میزان
الزم پروتئین نخورند ،آهن مورد نیاز بدنشان را
نمیگیرند و به سمت کند ذهنی و کمخونی و بیحالی
و بیتحرکی میروند.
توصیه این است که سالمندان هم باید به میزان الزم
لبنیات مصرف کنند ،با این قیمت لبنیات 2 ،لیوان

شیر در روز میشود  10هزار تومان و در ماه میشود
 300هزار تومان ! در حالی که سالمندان تنها نیستند
و هزینههای دیگر هم دارند.

چاقتر شدن کودکان در شرایط کرونا

مساله دیگر این است که در خانه ماندن بچهها باعث
شده که کمتحرک شوند و بچهها گرایش پیدا کردند
که تا دیروقت بیدار باشند و دیر هم از خواب بیدار
شوند .در خانه ماندن باعث تمایل به فستفود و
تنقالت زیادتر از قبل شده و قابل دسترستر هم هست.
بچهها در این شرایط عصبی شدند و والدین هم برای
مهار بچهها ،مجبورند از هلههوله و فستفود استفاده
کنند .این شرایط بچهها را چاقتر کرده و مصرف
غذاهای پر کالری را افزایش داده است.
موضوع دیگر که مردم را به سمت اضافه وزن و چاقی
پیش میبرد ،توصیههای غلط در مورد کرونا است.
مثل اینکه برای اینکه به کرونا مبتال نشوید ،باید بدن
را گرم نگه داشت بنابراین باید ارده و شیره و زنجبیل
بخورید .در حالی که این مواد غذایی ،عالوه بر اینکه
به سیستم ایمنی کمکی نکرده ،مقدار زیادی انرژی

از رهـا شـدن رونـد غربالگری و درمـان بیـماریها نگرانیـم!
دکتر علیرضا مهدوی
معاون مرکز مدیریت بیماریهای غیرواگیر
و رئیس اداره پیشگیری و کنترل بیماریهای
قلب و عروقی وزارت بهداشت

با توجه به شرایطی که کرونا بر زندگی مردم داشت
مثل دورکاری و قرنطینه ،مشخص است که مردم
کمتحرکتر شدهاند ولی نمیتوان همین طوری و
بدون بررسی و مطالعه بگوییم مردم چاق شدهاند.
همزمان با بروز کرونا در سال گذشته ،مطالعه استپس
را شروع کردیم و به خاطر کرونا این مطالعه در آن
زمان انجام نشد .امسال دوباره به جریان افتاد و در
حال حاضر این مطالعه پایان یافته ولی نتایجش

هنوز به دست نیامده است .در ظرف  15ماه گذشته
غربالگریهایی که در ارزیابی اولیه در خانههای
بهداشت و پایگاهای سالمت انجام میشد ،محدود
شد و حتی در  3ماه اول سال گذشته کم شد ولی
در تابستان سال گذشته به حالت قبل برگشت و ما
مراقبتهای تلفنی را طراحی کردیم که کارشناسان ما
با افرادی که بیمار هستند ،تماس بگیرند و شرایطشان
را بررسی کنند.
سال گذشته ما دستورالعملی را به دانشگاههای علوم
پزشکی ابالغ کردیم برای ارزیابی و مراقبتهای
بیماران ،همچنین برای فعالیت بدنی هم دستورالعملی
داشتیم که به دانشگاهها دادیم .برنامه «فیت آسا» طراحی
شد و مردم میتوانند از این برنامه استفاده کنند و

با کمک آن ورزش کنند .برای دسترسی
به این برنامه میتوانند با ارسال عدد
 100به شماره  ،1000654آن را
دریافت کنند .در پاییز سال گذشته
در نظر داشتیم سند فعالیت بدنی و
پویش فعالیت بدنی را راه اندازی کنیم
ولی به دلیل شرایط کرونا این اتفاق نیفتاد.
ما سعی کردیم خدمات را متناسب با شرایط
تغییر دهیم ولی باید صبر کنیم نتایج برنامه استپس
به دست بیاید تا بتوانیم دقیقتر برنامهریزی کنیم.
متاسفانه غربالگری کووید 19 -تمام برنامههای ما
را تحتالشعاع قرار داده و مردم هم درخواستی
غیر از این ندارند .در حال حاضر همه نیروهای ما

وارد بدن میکند که خودش باعث چاقی شده است.
عالوه بر آن ،تعطیلی باشگاهها و خانهنشینی و دورکاری
باعث شده ،فعالیت فیزیکی مردم کم شود و خود
این موضوع عاملی برای چاقی است .درصورتی که
ارتباطاتی که افراد در مترو و اتوبوس و مراکز خرید
با هم دارند ،بیشتر از زمانی است که در باشگاه
میگذرانند و خود ورزش سیستم ایمنیشان را تقویت
میکند .توجه داشته باشید ،در خانه ماندن اختالالت
خلقی برای مردم ایجاد کرده چون بیتحرک شدند،
دیر وقت میخوابند و دیر از خواب بیدار میشوند
و این روند به مرور زمان تبدیل میشود به افسردگی
و افسردگی باعث میشود ،خیلی از افراد غذا زیاد
میخورند و تمایل به خوردن شیرینی ،تنقالت و
غذاهای فستفودی افزایش پیدا کند.

بستری و مرگ بیشتر ناشی از کرونا در
افراد چاق

حدود  73درصد مبتالیان به کرونا که کارشان به
آیسییو کشیده میشود ،افرادی بودند که اضافه
وزن داشتند یا چاق بودند 7 .درصد افرادی بودند
که چاقی کشنده داشتند .در واقع ،مشکل بعدی این
است که مرگ و میر افراد چاق مبتال به کرونا 2
برابر افراد عادی است .میدانیم که کرونا در افرادی
که بیماری زمینهای دارند کشندهتر است ولی در

بررسیهای جدید مشخص شده در افرادی که چاقند
و هیچ کدام از بیماریهای زمینهای مثل فشارخون
ودیابت و بیماریهای قلبی و عروقی را ندارند هم
کشندهتر است یعنی چاقی خودش به صورت مستقل
یک عامل خطر است.
پیشنهاد من این است که مردم هزینههایشان را به
گونهای مدیریت کنند که به جای خرید یک پیتزا
که  100هزار تومان قیمت دارد ،یک مرغ بخرند که
پروتئین کافی دریافت کنند یا میتوانند به جای آن
حبوبات مصرف کنند که بخشی از پروتئین مورد نیاز
بدنش را تامین کند .بنابراین مردم باید هزینههایشان
را مدیریت کنند مثال به جای خرید چیپس و پفک
برای بچهها میوه و سبزی برایشان بخرند یا به جای
شکالت از سبزیجات ارزان مثل هویج و کدوسبز
استفاده کنند.
در خانه ورزش و پیادهروی کنند ،حتی به صورت
خانوادگی ورزش کنند ،در زمانهای خلوت به پارک
بروند و فعالیت بدنی داشته باشند .سالمندان هم در
خانه راه بروند به این ترتیب به استخوانهایشان کمک
خواهند کرد که کلسیم از دست ندهند.
باید قبول کنیم در شرایط ایجاد شده ،سیری سلولی
خیلی سخت است و سیری شکمی هم قطعا منجر
به چاقی خواهد شد ،بنابراین تا عمق فاجعه بیشتر
نشده باید برای گروههای آسیبپذیر فکری کنیم.

درگیر واکسیناسیون هستند .آنقدر مردم درگیر شرایط
کرونا هستند که شاید کسی متوجه این نیست
که دارد چاق میشود و تحرک ندارد وحتی
مراقبتهای بیماریهای غیرواگیر هم
تحت تاثیر کرونا قرار گرفته و همه
نگران کرونا هستند.
یک برنامه دیگر برای دیابتیها
راهانداختیمکهبرایخودمراقبتیبه
آنها کمک میکند .در کافه بازار و گوگل
پلی هم در دسترس هست .چند بار خبرش
را مطرح کردیم و سخنگوی وزارت بهداشت
هم در مورد آن صحبت کرده ولی تعداد افرادی که
از آن استفاده کردند ،زیاد نبوده است .بنابراین ،قطعا
دوران بعد از کرونا همانند قبل از آن نخواهد شد و از
آنجایی که پیگیری درمان بیماریها اهمیت زیادی دارد
باید با روشهای جدیدی این موضوع را دنبال کنیم.
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شماره هفتصدونودوهشت بیستودوخرداد هزار و چهارصد
شما هم میتوانید سوژه «میزگرد تغذیه» باشید .کافی است از طریق صفحه «با خوانندگان» با ما تماس بگیرید و تجربهتان را با سایر خوانندگان «سالمت» در میان بگذارید .روشي كه سوژههاي «میزگرد تغذیه» براي كاهش يا
افزايش وزن خود ارائه ميدهند لزوما مورد تاييد «سالمت» نيست .حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همين صفحه بخوانيد.

«میزگرد تغذیه» درباره روند بهبود مهسا محمدی
پس از ابتال به کرونا با حضور دکتر تیرنگ نیستانی
متخصصتغذیهودکترخسرومحمدیمتخصصعفونی

با ویتامین ،Cسیستم ایمنیتان را
تقویت کنید!
دکتر خسرو محمدی

کرونا ،کورتون
و خطرابتال به دیابت

بعد از گذشت بیش از یک سال از همهگیری کرونا،تقریبا همه با این بیماری و
عالئم آن آشنا هستند با این وجود هنوز هم باورهای تغذیهای اشتباهی در رابطه
سمیه
مقصودعلی با رژیم دوران بیماری و پس از آن وجود دارد.
این هفته با یکی از مبتالیان به کرونا گفتوگو انجام دادهایم و از رژیم ایشان
در طول درمان و پس از آن و مشکالتی که با آن روبرو شدهاند،سوال کردیم که مشروح آن را
در صفحه «میزگرد تغذیه» این هفته میتوانید بخوانید.

خانم محمدی که عرض  2هفته  2کیلوگرم اضافه وزن پیدا کرده است،میگوید:

بعد از بهبود کرونا،ولع عجیبی به شیرینیها پیدا کردهام!
 :خانم محمدی از ابتالیتان به کرونا و عالئم
آن بگویید.
ابتدا تب کردم و احساس کوفتگی و گرفتگی در ناحیه
گلو داشتم .مصرف استامینوفن را شروع کردم .کمی
تبم پایین میآمد و دوباره باال میرفت 3 .روز تبم ادامه
داشت و بیحالی شدید داشتم .به قدری ضعف داشتم
که نمیتوانستم از تخت بلند شوم .همسرم هم دچار
بیحالی شدید شده بود ولی تب نداشت .روز سوم تست
کرونا دادیم .تست من مثبت بود و تست همسرم منفی
که البته چون من عالئم داشتم گفتند همسرم هم منفی
کاذب است .همسرم کمکم دچار صورت درد،سرفه و
آبریزش شد اما من فقط تب داشتم و از فرط کوفتگی
فقط خوابیده بودم .اکسیژن خونم باال بود ولی نفس
تنگی و سرفه هم داشتم.

نگاه متخصص عفونی

 :به پزشک مراجعه کردید؟
به متخصص عفونی مراجعه کردیم و دارو گرفتیم .با مصرف
دارو تبم پایین آمد اما قطع نمیشد 7 .تا  8روز این موضوع ادامه
داشت تا اینکه به توصیه پزشک آزمایش خون دادم و فاکتورهای
التهابیامبررسیشد.بهدلیلبههمریختنآنزیمهایکبدیوالتهاب
باال در بدن قرار شد کورتون مصرف کنم 3 .آمپول دگزامتازون
تزریق کردم و  3نوروبیون برای کاهش التهاب و 110پردنیزولون
که در واقع نوعی کورتون است برای کاهش التهاب برایم تجویز
شد که باید از میزان باال و روزی  8شروع میکردم و به تدریج
میزان مصرفم کم میشد .البته در حال حاضر تستم منفی شده و
خوبم ولی با این وجود تا  11خرداد باید کورتون مصرف کنم.
:با وجود بهبود چه مسائلی همچنان آزارتان میدهد؟
مصرف کورتون .احساس میکنم وزنم باال رفته است .به
شدت اشتهایم زیاد و میلم به شیرینی و چربیام بیشتر شده

است .آزمایش خون ندادهام اما قطعا قندخونم باال رفته است.
ولعی پیدا کردهام که سابقه نداشته است .در عرض  2هفته 2
کیلوگرم چاق شدهام .این در حالی است که در طول بیماری
وزنم پایین آمده بود و الغر شده بودم .در کل،ترس زیادی
از ابتال به دیابت با مصرف کورتون دارم.
:در طول بیماری رژیم غذاییتان به چه صورت بود؟
سوپ و ماهیچه مصرف میکردم،مصرف آبمیوهام هم قطع
نمیشد .هر روز یک موز به همراه توتفرنگی در برنامه
غذاییام داشتیم .با مصرف کورتون به شدت احساس تشنگی
داشتم .االن با کم شدن میزان مصرف،تشنگیام کمتر شده
ولی صبحها احساس سرگیجه و ضعف دارم .در کل،اشتهایم
به شدت زیاد شده و مرتبا مواد غذایی شیرین و چرب
مصرف میکنم .به شدت هم نگران عوارض مصرف کورتون
مخصوصا دیابت هستم.

کووید 19-نوعی بیماری ویروسی است که سالهاست با
عالئمی شبیه به سرماخوردگی و آنفلوانزا همهگیر میشد
و افراد زیادی را مبتال میکرد ولی عفونت مهاجمی نبود.
معموال ویروسهایی که باعث بروز عالئمی شبیه به
سرماخوردگی میشوند با تحریک ریه و مجاری تنفسی سبب
بروز عالئمی از جمله ضایعات ریوی میشوند .کووید19-
شکل جهش یافتهای از همان کووید 19-است که آسیب زنی
ویروس آن در بدن فوقالعاده قویتر شده است.
دوره بیماری کرونا به دو فاز اصلی تقسیم میشود .در فاز
اول حمله ویروس صورت میگیرد و سبب بروز عفونت
و التهاب در بدن میشود و بدن سعی میکند ویروس را
در بدن کنترل کند.
نکته قابل توجه در مورد کووید 19-این است که سبب
بروز باکتریهای درجه منفی در ریه میشود و زمینهساز
عالئمی نظیر تب،سرفه خشک و گاهی خلطدار و تنگی
نفس در بیمار است.
بعد از اتمام فاز حمله ویروس فاز ایمنی بدن را داریم که
در آن سیستم ایمنی بدن شعلهور شده و ریه به شدت دچار
التهاب میشود که به آن بحران میگوییم .در این مرحله
احتمال درگیری شدید ریه و بروز عالئم تنفسی را داریم.
با توجه به اینکه فرایند آسیب زنی و عالئم بالینی عمدتا
متکی بر مسایل ایمنی است ،کورتون به عنوان تعدیل کننده
سیستم ایمنی عمل و التهابات را کنترل میکند.
در دو فاز یعنی  3تا  4روز اول همراه با دگزامتازون و
در فاز دوم در بحران ایمنی مجدد همراه با دگزامتازون یا
حتی داروهای سنگینتر تجویز میشود و بعد به تدریج آثار
دوزی دگزامتازون را در بدن کاهش میدهیم.
به عبارت سادهتر مهمترین پدیدهای که در بدن طی ابتال
به کرونا رخ میدهد مساله ایمونولوژیکال یا سیستم دفاعی
بدن است که خود سبب تخریب سلولها و التهابهای
شدید در بدن میشود.
مصرف کورتون سبب کاهش التهاب در بدن شده و میزان
تخریب سلولی را کاهش میدهد.
نکته مهمتر این است که وقتی بیش از  3روز دگزامتازون
و کورتون مصرف میشود دیگر نباید آن را سرخود قطع
کرد .قطع کردن تدریجی دارو اصل اساسی در مصرف
کورتون است.
بعد از آنکه فرد بهبود پیدا کرد شاید از نظر ظاهری دیگر
عالئمی نداشته باشد اما درون بدن هنوز التهاب وجود دارد
و ترجیح بر این است که با دوز پایین کورتون همچنان
بیمار تحت درمان باشد.
همزمان باید سیستم ایمنی را با مکملهای خوبی نظیر
ویتامین  C،E،Dو زینک تقویت کرد .حتی دوز باالی
ویتامین  Cآثار درمانی بسیار خوبی خواهد داشت.

نگاه متخصص تغذیه

تاکید دکتر تیرنگ نیستانی به مهمان «میزگرد تغذیه»

سبزیهای مختلف بیشتر بخورید!
 :آقای دکتر! در مورد تاثیر بیماری کرونا
بر تغذیه افراد برایمان بگویید .به نظر شما،در
طول بیماری باید از چه رژیمی پیروی کرد؟
با توجه به وخامت بیماری،تاثیری که کووید19-
بر تغذیه فرد بیمار میگذارد مسلما متفاوت است
و البته جنبههای فردی را هم نباید از یاد برد.
برخی افراد حتی با درگیری شدید ریه دریافت
غذایی خوبی دارند و برخی دیگر گرچه بیماری
وخیم نبوده ولی میل و اشتهایشان را به غذا از
دست میدهند.
درکل برای بیماران کرونایی میزان مصرف نمک
و چربی بد غذا را کاهش میدهیم .میزان دریافت
چربی خوب باید در حد اعتدال باشد و میزان
پروتئین کمی افزایش پیدا میکند.
مشاهدات شخصی و تحقیقات پزشکی ثابت کرده
که متاسفانه وخامت بیماری در افرادی که دچار
اضافه وزن و چاقی هستند و توده چربی در بدن
فرد باالست عموما بیشتر است.
افرادی که وزن باالیی دارند وخیمتر مبتال میشوند
گرچه این بدان معنی نیست که افراد الغر مبتال
نمیشوند یا شدت بیماری در آنها وخیم نیست.
خیلی از بیماران مخصوصا کسانی که اضافه وزن
دارند از کاهش وزن در این دوره خوشحال
میشوند اما تمام تالش ما بر این است که بیمار
در مرحله وخیم بیماری دچار کاهش وزن نشود.
در مرحله حاد بیماری کاهش وزن خوب نیست و
بافت عضالنی و ماهیچهای بدن کاهش پیدا میکند.
برنامه غذایی بیماری باید کفایت تغذیهای هم از
نظر کالری و هم از نظر مواد مغذی داشته باشد.
اگر به هر دلیل بیمار مخصوصا بیمار بستری شده
دریافت غذایی خوبی نداشته باشد و دچار کاهش
وزن شده باشد باید از خدمات تغذیهای ویژه
مثل تغذیه با لوله یا تغذیه وریدی استفاده کرد.
برای بیمارانی که مشکل بیاشتهایی دارند یا به
دلیل مشکالت دهانی و دندانی نمیتوانند غذا

کال ایرانیها فکر میکنند
آب ماهیچه،گوشت
بلدرچین و آبمیوه میتواند
هر بیماری را درمان کند.
آبمیوه طبیعی بد نیست اما
نیازهای بدن انسان فراتر
از اینهاست .برخی بیماران
آنقدر در مصرف آبمیوه
زیادهروی میکنند که دچار
افزایش وزن میشوند.
اگر بیماری میتواند میوه
بخورد و مشکل اضافه
وزن هم دارد نیازی به
مصرف آبمیوه ندارد اما
بیماری که نمیتواند میوه
بخورد،میتواندآبمیوه
بخورد اما ب ه اندازه و با
رعایت تعادل!

بخورند یا از جویدن خسته میشوند شکل غذا
را باید تغییر داد و غذا را به صورت پوره درآورد.
اگر دریافت کافی نبود از مکملهای غذایی مایع
استفاده میکنیم.
 :آیا مکمل خاصی باید استفاده کرد؟
نه .اثربخشی چنین تمهیداتی در هیچ مطالعهای
نشان داده نشده است ولی برای بیماران بستری
معموال از مکمل یاری بیشتر در حد فیزیولوژیک
و برای تامین نیاز استفاده میشود.

 :بعد از بهبود چطور؟
تظاهرات بالینی در افراد متفاوت است .برخی حس
بویایی و چشایی خود را از دست میدهند و در
نتیجه بیاشتها هستند و گاهی بنا به دالیل درمانی
و داروهایی که فرد دریافت میکند مثل اتفاقی که
برای خانم محمدی افتاده است،اشتها باال میرود
و فرد دچار افزایش وزن،اختالالت قندخون و
پراشتهایی میشوند .در این شرایط مهمترین کار
مشاوره تغذیهای است .در چنین شرایطی مشاور
تغذیه بعد از بررسی باید نیازهای تغذیهای بیمار را

رفع کند و در عین حال از افزایش بیرویه وزن فرد
پیشگیری کند .افزایش وزن خود زمینهساز بسیاری
بیماریها از جمله عفونتهای تنفسی است و ابتالی
مجدد حتی به کروناست .ناگزیر باید با تغذیه و دارو
جلوی افزایش قندخون را گرفت .برخی بیماران حتی
ناگزیر به مصرف انسولین میشوند.
 :توصیه به مصرف آبمیوه در دوران
کرونا بسیار شایع است .در این رابطه چه
نظری دارید؟

این تفکر که آبمیوه جادو میکند در میان ما
ایرانیها بسیار گسترده شده است .کال ایرانیها
فکر میکنند آب ماهیچه،گوشت بلدرچین و آبمیوه
میتواند هر بیماری را درمان کند.
آبمیوه طبیعی بد نیست اما نیازهای بدن انسان
فراتر از اینهاست .برخی بیماران آنقدر در مصرف
آبمیوه زیادهروی میکنند که دچار افزایش وزن
میشوند .اگر بیماری میتواند میوه بخورد و
مشکل اضافه وزن هم دارد نیازی به مصرف
آبمیوه ندارد.
بیمار باید مایعات،آب،دمنوش و چای مصرف
کند اما بیماری که نمیتواند میوه بخورد مثال
دندان ندارد میتواند آبمیوه بخورد اما به اندازه
و با رعایت تعادل! کالری آبمیوه با میوه فرق
اساسی دارد.
فرض کنید وقتی یک سیب میل میکنید زمانی
صرف جویدن و هضم فیبر آن میشود ولی یک
لیوان آب سیب حداقل از  3-4سیب تشکیل شده
که فورا قند آن جذب و مازاد آن در بدن تبدیل
به چربی میشود .عصاره سیب در هر لیوان 9
درصد قند دارد که مساوی  8حبه قند است.
 :در مورد التهاب هم توضیح بدهید.
برای کاهش التهاب بدن در این دوران رژیم
خاصی تجویز میکنید؟
 2گروه مهم ضدالتهاب داریم .میوه و سبزیجات.
میو هها باید به اندازه مصرف شود و سبزی هر
چه بخوریم خوب است.
اگر نمیتوانیم به هر دلیلی سبزی خام بخوریم
سبزی پخته مصرف کنیم .سبزیجات غنی از
آنتیاکسیدانها هستند.
در عوض باید از مصرف مواد غذایی التهابزا مثل
چربیهایبدوحتیچربیهایخوبمثلروغنهای
پخت و پز (کانوال،ذرت و آفتاب گردان) و قند و
شیرینیها خودداری کنیم.
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سالمت مردان

شماره هفتصدونودوهشت بیستودوخرداد هزار و چهارصد

به بهانه 24تا  31خرداد ،که هفته جهانی «سالمت مردان» نامگذاری شده

معضالت آینده ما جمعیت مردان سالمند
امروزهآنچهبایدبرایهمهمورد
توجهقراربگیرد،سالمتمردان
مهتا
زمانینیک
سالمند است .مردان سالمند به
عنوانگروهیکهامروزباگذران
دوران جوانی که بسیاری از آنها مولد هم نبودند و به
دلیلنبودزیرساختهایکاردرکشور،خودشانرا
به نوعی سربار جامعه احساس میکردند اما امروزه
همان آدمها با همان حس به مرحله سالمندی پا
میگذارند .یکی از معضالت آینده ما جمعیت
مردان سالمندی است که عالوه بر آشفتگی روانی،
مشکالت جسمی بسیاری هم خواهند داشت و
نظامهای حمایتی کشور مانند بیمه به ویژه بیمه
تکمیلی ،برای دوران سالمندی مردان کشور باید
بیشتر مهیا باشند اما متاسفانه هیچگونه آمادگی در
نظام حمایتی کشور وجود ندارد.

روشهایکاهشآسیبپذیری
مردان در مقابل ویروسکرونا

از آنجایی که در کشور ما مردا ن بیش از زنان در
تامین نیازهای اقتصادی خانواده مسوول هستند،
ناچارند در طول روز ،بیشتر خارج از منزل باشند
درنتیجهاحتمالابتالبهبیماریکرونادرمردانبیشتر
از سایرین است .پژوهشها نشان داده است که ۷۵
درصد مردان به استرس ناشی از ابتال به بیماری
کرونادچارهستند.آموزشمدیریتاسترسناشی
ازابتالبهکروناوآموزشهایبهداشتیپیشگیریاز
ابتال برای مردان بسیار مهم و تاثیرگذار خواهد بود.
امروز با توجه به شیوع کرونا ،یکی از موارد
مهمی که نباید در مردان مورد غفلت قرار گیرد،
پرداختن به بهداشت روان و آسیبهای روانی
مردان است که در شرایط بسیار ناهموار کرونا
به سختی این شرایط را تحمل میکنند .دوران
کرونا بیشترین آسیب را به اقتصاد خانوادهها و
اقشاری زد که از منابع دولتی استفاده نمیکردند.
بیکاری مردان و کمبود درآمد آنها در شغلهای
آزاد موجب شد عالوه بر فشار اقتصادی ،دچار
فشار بسیار روانی نیز بشوند بنابراین پرداختن
به مردان در دوران کرونا؛چه از نظر مشکالت
سالمت روان و چه از نظر مشکالت معیشتی
یکی ازاهدافی است که برعهده تمام کارگزاران
نظام اسالمی ایران است.
در تمام کشورها به خصوص کشورهای در حال
توسعه و از همه بدتر کشورهای عقبمانده ،مردان
محور اصلی زحمات خانواده در تمام عرصهها
هستند .در بیشتر خانوادهها فعالیتهای اصلی
اقتصادی خانواده را مردان اداره میکنند و در
شرایطی که زنان در محرومیت و مظلومیت قرار
میگیرند ،آنها باید مدافع سرسخت و اصلی حقوق
خانواده باشند و اگر نباشند ،شیرازه خانواده و
به خصوص فرزندان از هم پاشیده خواهد شد.

در جامع ه ما که از نظر فرهنگی توجه به سالمت
مردان عالوه بر بیتوجهی سازمانهای جهانی ،به
نوعی مورد غفلت واقع شده ،یکی از مشکالت
این است که مردها چندان به بررسی اپ و کنترل
دورهای سالمتشان اهمیت نمیدهند .معموال
زمانی متوجه میشوند که دچار فشارخون هستند
یا با نارسایی قلبی یا سکتهقلبی و مغزی وارد
آیسییو و سیسییو میشوند .متاسفانه در
فرهنگ ما اینگونه است که مردان بزرگ مانند
درختان ستبر نمیمیرند یا مرد باید در کشاکش
دهرسنگزیرینآسیابباشندومتاسفانهازبچگی
به ما میآموزند که مرد نباید گریه کند ،مردها باید
غمشان را بروز ندهند و بر این اساس در کشور
ما ،مسائل بهداشت روان مردان یکی از اصلیترین
معضالت اجتماعی و نظام سالمت است.
سند سالمت مردان با مشارکت  ۲۸دستگاه از
دستگاههای دولتی و سازمانهای مردمنهاد ،تدوین
شده و امید است در مرحلههای باالتر به صورت
سندی رسمی مورد توجه و اجرا قرار گیرد.
الزم است مردان را در همه عرصهها به صورت
ویژه ببینیم و عالوه بر سالمت ،با توجه به
مولفههای اجتماعی موثر ممکن است بیشترین
آسیب را ببینند که آسیبدیدگی آنها میتواند روی
دو گروه آسیبپذیر دیگر مانند زنان و کودکان
تاثیر بسیار زیادی داشته باشد و توجه ویژهای را
میطلبد .امید است رسیدگی به سالمت مردان،
فراتر از وزارت بهداشت در دستگاههای دیگری
مورد ارزیابی و پیگیری قرار گیرد.
مردان به دالیل زیر آسیبپذیرتر از زنان در
مقابل ویروس کرونا هستند:
 تفاوت ژنتیکی مردان در مقایسه با زنان ،آنها
را نسبت به این عفونت آسیبپذیرتر کرده است.
 شدت ارزیابی خطر در مردان کمتر از زنان
است و رفتارهای غیر محطاطانه و خطرناک
بیشتری را انجام میدهند.
 شیوع مصرف زیادتر الکل و موادمخدر در
مردان آنها را آسیبپذیرتر میکند.
رفتارهایحفظسالمتومراجعهبرایدریافت
خدمات بهداشتی ،درمانی در مردان کمتر است.
حضوردراجتماعوعدمرعایتفاصلهاجتماعی
در مردان بیشتر از زنان است.

بهبود و حفظ سالمت روان مردان
در دوران کرونا

سالهاستتوجهبهگروههایآسیبپذیر(کودکان
و زنان) در سازمان جهانی بهداشت مورد تاکید
قرار گرفته است و ادارات دولتی و سازمانهای
مردم نهاد مختلف برای رفع مشکالت اجتماعی،
اقتصادی،فرهنگیوسیاسیگروههایمذکورتالش
میکنند اما مردان در سالهای اخیر مورد غفلت
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سیستمهای مختلف اجتماعی و فرهنگی بوده اند.
در فرهنگ آسیایی به خصوص در کشور ما ،وظیفه
کسب درآمد و تامین نیازهای اقتصادی خانواده
برعهده مردان است .از سویی از لحاظ فرهنگی و
اجتماعی مردان به عنوان مدیران خانواده مسوول
پاسخگوییدربسیاریاززمینههاهستند،همچنین
امروزه اغلب مردان پاسخگوی والدین سالخورده
خود هستند و با توجه به باالبودن تورم اقتصادی و
کمبود درآمد در فضای موجود ،مردان بسیار تحت
فشار و استرساند و طبیعتا این میزان فشار آنها را در
زمینه روانی و جسمانی آسیبپذیر میکند .شیوع
ویروس کرونا از حدود یک سال گذشته زندگی
ما را در تمامی جنبهها متحول کرده است و بسیاری
از خانوادهها در روابط اجتماعی و اقتصادی خود با
محدودیتومشکالتعدیدهایمواجههستند.در
این میان مردان از لحاظ مسوولیت اقتصادی ذکر
شده ،اجبار در حضور خارج از خانه و حضور در
اجتماع طی ساعات طوالنی از روز و آسیبپذیری
بیشتر در مقابل این بیماری( 70درصد مرگومیر
ناشی از کرونا مربوط به مردان است)نسبت به زنان،
در معرض استرس بیشتری قرار دارند.
برای مدیریت استرس ناشی از کرونا میتوانید
کارهای زیر را انجام دهید:
 از دوستان خود كمک بخواهيد ،مجبور نيستيد

به تنهایی در شرايط استرسزا باشید.
 از طريق تلفن يا شبكههای مجازی با دوستان،
آشنايان مورد اعتماد ارتباط داشته باشيد و در مورد
احساسات و نگرانیهايتان با آنها صحبت كنيد.
 عبادت و راز و نياز با خداوند بسيار
تسلیبخش است.
 نظم معمول را در زندگی خود حفظ كنید و
امور روزانه را انجام دهید.
 خواب ناكافی و تغذيه نامناسب ،میزان استرس
را افزایش میدهد.
 زمان كافی را به استراحت و خواب
اختصاص دهید.
 تغذيه خوب و سالم داشته باشید.
 ورزش و فعاليت بدنی را فراموش نكنيد .به طور
مثال انجام فعاليتهای ورزشی در منزل.
 زمانی را به انجام فعاليتهای مورد عالقه يا
لذتبخش اختصاص دهيد.
 اجبار برای ماندن در خانه ،فرصت خوبی
برای انجام كارهايی است كه میخواستيد
انجام دهيد ولی فرصتش پيش نيامد ،برای
انجام آن کارها برنامهريزی كنيد.
 به هيچ وجه از سيگار و الكل و ساير مواد
روانگردانبرایكاهشاسترسخوداستفادهنكنيد.
 افكار منفی مثال چرا برای من اين اتفاق افتاده،

چقدر بدشانس هستم ،اگر بالیی سر مادر یا پدرم
بياید چه كار كنم و را از خود دور كنيد.
 افكار منفی نه تنها كمكی به بهبود اوضاع
نمیکند،بلكهسطحاضطرابماراافزايشمیدهد.
 میدانید اين حادثه زودگذر است و اوضاع
بهتر خواهد شد.
 میدانید که اين وضعيت ناخوشايند است
ولی وحشتناک نيست.
 میدانید آدم ناتوان و درماندهای نيستید.
 بیندیشید که میتوانید اين وضعيت را تا
مدتی تحمل كنید.
 بدانید که قرار نيست اين وضعيت تا ابد
ادامه پيدا كند.
 از روشهای آرامسازی استفاده كنيد.
 مراقب سالمت روان فرزندان خود باشيد.

مراجعه به پزشکان متخصص روان
در صورت نیاز

ی اقتصادی،
مشکالت موقعیتی مثل ورشکستگ 
فشار مالی ،به همریختن حساب مالی ،بیکاری،
محدودیت رفتوآمد اجتماعی و ...میتواند
سالمت روان افراد را با مشکل مواجه کرده و
زمینه افسردگی و سایر اختالالت روان پزشکی
ایجاد کند .اگر احساس میکنید که مانند گذشته

خونریزیهای گوارشی شایعترین علت بستری بیماران گوارشی
بیماریهایگوارشیبیماریهایشایعیهستندکهازجمله
آنها میتوان به کبد چرب ،سندروم روده تحریکپذیر،
ریفالکس و غیره اشاره کرد .این بیماریها با اینکه شیوع
باالیی دارند اما موجب بستری شدن بیماران نمیشوند.
مشکلیکهسبببستریشدنبیماردربیمارستانهامیشود،
دکتر مهران خونریزیهای گوارشی است .شاید بتوان گفت شایعترین
بابایی
بیماری گوارشی که باعث بستری و مرگ و میر بیماران
فوقتخصص
بیماریهای
میشود ،خونریزیهای گوارشی هستند .خونریزیهای
گوارش و کبد
گوارشی به شکلهای مختلف و با شدت خفیف تا شدید
ظاهر میشوند .احتمال بروز این مشکل با باال رفتن سن افزایش مییابد.
خونریزیهای پیدا و پنهان دستگاه گوارش :خونریزیهای گوارشی
به دو دسته خونریزیهای دستگاه گوارش فوقانی و خونریزیهای دستگاه
گوارش تحتانی تقسیم میشوند .خونریزی دستگاه گوارش فوقانی مربوط به
مری ،معده و ابتدای روده کوچک یا دوازده است .خونریزی دستگاه گوارش
تحتانی هم به روده بزرگ و انتهای روده کوچک مربوط میشود .بنابراین ما
دو راه برای خروج خون از دستگاه گوارش داریم که یکی از راه دهان و به
صورت استفراغ خونی و دیگری از راه مقعد است .در این شرایط خون یا به
رنگ قرمز روشن یا به رنگ قهوهای است .گاهی خونریزی دستگاه گوارش
فوقانی از طریق مدفوع خارج میشود؛ یعنی خونریزی از معده یا دوازدهه وارد
دستگاه گوارش تحتانی شده و از طریق مقعد خارج میشود .در این شرایط
بیمار شکایت میکند که دچار اسهال شده و رنگ مدفوعش سیاه است .به
این حالت یا به وجود خون در مدفوع و دفع مدفوع قیری رنگ «ملنا» گفته
میشود که دلیلی بر خونریزی در دستگاه گوارش فوقانی است .الزم به ذکر
است که شکل خونریزی در مدفوع به شکل شل و اسهالی است و به شکل
مدفوع سفت دیده نمیشود .بیشتر کسانی که مدفوع سفت تیره دارند احتماالً
از داروهایی مانند قرص آهن یا بیسموت و غیره استفاده میکنند و این عالمت
نشانه وجود خون در مدفوع نیست.
حالت سوم خونریزی که بیمار آن را میبیند و مراجعه میکند« ،رکتوراژی یا
هماتوشزی» نام دارد .یعنی خون روشن از راه دستگاه گوارش تحتانی و مقعد
خارج میشود .اما همیشه هم این طور نیست که هر فردی خونریزی داشته
باشد خودش متوجه آن بشود ،زیرا خونریزیهای گوارشی دو شکل آشکار
و مخفی دارند .یعنی در برخی شرایط بیمار متوجه وجود خون در مدفوع
نمیشود و به دالیل دیگری مانند تپش قلب ،سرگیجه ،حالتهای سنکوب

و غیره به پزشک مراجعه میکند و در بررسیها مشخص میشود که دچار
کمخونی است و علت این کمخونی ،خونریزی دستگاه گوارش است .این
مسئله از طریق انجام آزمایش مدفوع و بررسی وجود خون در مدفوع قابل
تشخیص خواهد بود .به این حالت «خونریزی مخفی» گفته میشود .گاهی هم
ممکن است فرد با وجود خونریزی مخفی عالئم کمخونی را نشان ندهد و در
چکاپهاییکهانجاممیدهدمتوجهکمخونیاشبشود.اینحالتبهخصوص
در افراد سالمند بسیار مهم و خطرناک است از اینرو انجام چکاپهای دورهای
از اهمیت ویژهای برخوردار است .خوشبختانه وزارت بهداشت در مورد همه
افراد باالی  ۵۰سال تست خون مخفی در مدفوع را انجام میدهد که این کار
در غربالگری بیماریهای گوارشی بسیار کمک کننده است.
بیماریهایزمینهایوسن2،عاملتاثیرگذاردرخونریزیهایگوارشی:
بد نیست بدانید آمار خونریزیهای دستگاه گوارش فوقانی معموالً بیشتر از
خونریزیدستگاهگوارشتحتانیاستوبیماریهایزمینهایمانندبیماریهای
قلبی و کلیوی در ایجاد آن دخالت دارند اما خوشبختانه امروزه به دو دلیل،
آمار خونریزیهای دستگاه گوارش فوقانی در حال کاهش است .یکی به دلیل
شناسایی میکروب هلیکوباکتر پیلوری و درمان آن و دیگری وجود داروهای
ضداسید که جلوی زخم شدن و خونریزیهای گوارشی را میگیرند .نکته
دیگر اینکه در بحث خونریزیها  ۲عامل سن بیمار و بیماریهای زمینهای او
برای ما بسیار مهم هستند .یعنی اگر فردی عالوه بر خونریزیهای گوارشی به
بیماریهای زمینهای مثل بیماری قلبی ،کلیوی و غیره مبتال باشد احتمال اینکه
وضعیتش ناپایدار شود و به سمت بدخیمی و حتی مرگ پیش برود بیشتر است.
علل خونریزیهای گوارشی :دسته اول عللی که موجب خونریزی دستگاه
گوارشی فوقانی میشوند زخمها هستند .زخمها میتوانند زخم معده یا زخم
دوازدهه باشند؛ هر دوی این زخمها میتوانند خونریزی بدهند .یکی از عوامل
موثر در ایجاد زخم معده و دوازده وجود میکروب هلیکوباکتر پیلوری است
بنابراین برای درمان زخم و پیشگیری از خونریزی باید میکروب معده را از
بین برد ،در غیر این صورت حتی اگر خونریزی کنترل شود مشکل دوباره عود
خواهد کرد .یکی از محلهای خونریزی دستگاه گوارش فوقانی ،مری است
که معموالً به دلیل برگشت اسید از معده به مری دچار التهاب و زخم میشود
و خونریزی میکند .یک دسته از خونریزیهای گوارشی هم در محل اتصال
مری به معده اتفاق میافتد که با عق زدن ،سرفه کردن و حالت باال آوردن ،این
محل دچار پارگی و در نتیجه خونریزی میشود و فرد ممکن است خون باال
بیاورد .این مسئله معموالً جای نگرانی ندارد و با درمان دارویی بهبود مییابد.

یکی از معضالت
آینده ما
جمعیت مردان
سالمندی است
که عالوه بر
آشفتگی روانی،
مشکالت جسمی
بسیاری هم
خواهند داشت
و نظامهای
حمایتی کشور
مانند بیمه
به ویژه بیمه
تکمیلی ،برای
دوران سالمندی
مردان کشور
باید بیشتر
مهیا باشند
اما متاسفانه
هیچگونه آمادگی
در نظام حمایتی
کشور وجود
ندارد

علت مهم دیگر ایجاد زخم و خونریزیهای گوارشی مصرف داروهای مختلف
بهخصوصدرسنینباالست.مصرفداروهاییمانندآسپرین،بروفن،دیکلوفناک
و ...میتوانند از جمل ه این داروها باشند.
یکی دیگر از علل مهم خونریزی ،واریس است .بسیاری اوقات بیماریهای
کبدی به فیبروز کبد منجر میشوند و پیشرفت فیبروز به سمت سیرو ز کبدی
پیش میرود و در نهایت سیروز موجب افزایش ورید پورت و واریس شده
و بیمار با خونریزی مراجعه میکند .در حالی که در تمام این مدت خبر نداشته
است که بیماری کبدی دارد .در این مرحله بیمار باید پیوند کبد انجام دهد
زیرا بسیار دیر مراجعه کرده است .از اینرو همه افراد باید انجام آزمایشهای
کبدی را جدی بگیرند و در چکاپهای دورهای آن را مد نظر داشته باشد.
اقداماتپزشکیدربرخوردباخونریزیهایگوارشی :بعد از اینکه پزشک
متوجه خونریزی گوارشی و کمخونی بیمار شد باید برخی ارزیابیها را انجام
دهد .مثال اینکه کمخونی به قلب فشار نیاورده باشد و منجر به سکته قلبی
نشود بنابراین بیمار باید از نظر ضربان قلب ،فشارخون ،میزان اکسیژن خون
و غیره مورد بررسی قرار بگیرد .گاهی الزم است بیمار سریع بستری شود و
حتی خون دریافت کند تا هموگلوبینش باال بیاید .وقتی شرایط بیمار پایدار شد
پزشک سراغ سایر ارزیابیها میرود .اگر سن بیمار پایین باشد احتمال زخم
در دستگاه گوارش بیشتر است و اگر سن بیمار باال باشد احتمال وجود تومور
بیشتر خواهد بود .اگر بیمار سابقه جراحی داشته باشد ممکن است خونریزی،
از زخم محل جراحی باشد .اگر بیمار سابقه بیماری گوارشی و کبدی داشته
باشد احتمال وجود واریس وجود دارد .اگر بیمار از درد شکمی هم رنج ببرد،
داروهای مصرفی او بررسی خواهد شد تا ببینیم دارویی منجر به زخم معده
شده است یا نه .اگر همراه با خونریزی ،اجابت مزاج بیمار هم تغییر کرده باشد
یا دچار کاهش وزن شده باشد باز هم احتمال تومور وجود خواهد داشت.
معاینه :قدم بعدی پس از شرححال گرفتن از بیمار معاینه اوست .گاهی ممکن
است عروق بدنی با عروق گوارشی رابطه داشته و باعث ایجاد خونریزی
شوند یا ممکن است پزشک در معاینه متوجه طحال بزرگ بیمار بشود که در
این صورت احتمال وجود سیروز و واریس مطرح خواهد بود یا ممکن است
پزشک با معاینه متوجه توده ،غده ،بدخیمی و غیره شود.
بررسیهایآزمایشگاهی:دربررسیهایآزمایشگاهیپزشکمیزانپتاسیم،
سدیم ،کراتینین و ...بیمار را ارزیابی میکند .از آنجا که این گروه از بیماران
بهصورت حاد خون از دست میدهند ،کاهش برخی از فاکتورهای خونی به
مرور زمان خود را نشان میدهند و پزشک باید به این مسئله دقت داشته باشد.

خوشاخالقنیستید،غمگین،پرخاشگریاعصبی
شدهاید ،ویزیت روان پزشک بسیار مهم خواهد
بود .داروهای روان پزشکی برخالف تصور عموم
اعتیادآورنیستوآثارمفیدآنبسیاربیشازعوارض
جانبی آن است و مصرف دارو تحتنظر پزشک
بسیار موثر خواهد بود .از آنجایی كه خانواده نقش
اصلی در سالمت روان اعضای خود دارد ،آموزش
و مشاوره ،درمان در خانواده با هدف هماهنگی با
تغييرات ،حل تضادها و تعارضات ،همبستگی بين
اعضا ،وضع کردن و عمل به قوانين خانواده ،تقسيم
وظايف و همدلی از جمله عوامل موثر در تضمين
سالمت روان همه اعضای خانواده و مردان است.

گفتوگو با خانواده در مورد مشکالت به
خصوص مشکالت ناشی از ویروس کرونا

در فرهنگ ایرانی مردان اینگونه تربیت شدهاند
که گریه نکنند ،در مورد مشکالت خود با دیگران
حرف نزنند و به قول وزیر بهداشت «مردان بزرگ
همچوندرختانستبرهیچگاهنمیمیرند».بههمین
علت سعی کنید به صورت کلی با اعضای خانواده
در مورد مشکالت ،دلنگرانی و محدودیت شغلی
که کرونا ایجاد کرده است ،صحبت کنید .نظر آنها
را در این مورد جویا شوید و از آنها بخواهید که
این موقعیت را درک کنند و برای کنار آمدن با
موقعیت نهایت سعی خود را انجام دهند.

به تعویق انداختن نیازهای خانواده
در صورت امکان

دردورانکرونابیشترینآسیبرابنگاههایاقتصادی
و دستگاههایی که از منابع دولتی استفاده نمیکنند
متحمل شده اند .بیکاری مردان و کمبود درآمد آنها
در شغلهای آزاد موجب شده است که عالوه بر
فشار اقتصادی ،دچار فشار بسیار سنگین روانی هم
بشوند .شما تنها مردی نیستید که با مشکل مذکور
مواجه شدهاید ،مشکالت پیش رو را با خانواده
خود مطرح کنید و از آنها بخواهید با به تعویق
انداختن نیازهایشان به شما کمک کنند.

توجه به رفتارهای سالمت

مردان به دالیل مختلف مثل کمبود وقت ،تصور
اشتباهی مبنی بر اینکه مردان قوی و پرزور هستند
و بیماری نمیتواند آنها را از پا در آورد ،فشار
اقتصادیوهزینههایناشیازمراقبتهایپزشکی
و آزمایشات ،به اندازه کافی برای ویزیت پزشک
و بررسی اپ مراجعه نمیکنند و معموال زمانی
از بیماری خود مطلع میشوند که کنترل بیماری
سختشدهباشد.سعیکنیدبرایمراجعهبهپزشک
و انجام آزمایش وقت بگیرید.میتوانید از خدمات
پزشکی موجود در مراکز خدمات نزدیک محل
سکونت خود استفاده کنید.

بعد از بررسیهای آزمایشگاهی باید محل خونریزی گوارشی را مشخص و
سپس درمان را شروع کرد.
درمان :اصول مربوط به درمان خونریزیهای گوارشی از  ۱۰۰سال قبل تاکنون
ثابت مانده است و ما در درجه اول باید محل آن را پیدا و خونریزی را متوقف
کنیم و جلوی عود مجدد خونریزی را بگیریم؛ فقط راهها و تکنیکهای انجام این
اصول تغییر کرده است .زخمهایی که باعث خونریزی میشوند انواع مختلفی
دارند .برخی از زخمها خونریزی سادهای دارند و به اصطالح تمیز هستند.
درمان این نوع زخمها دارویی است .از برخی زخمها خون به شکل فواره خارج
میشود .درمان این نوع زخمها هم تزریق ماده منقبضکننده داخل آن است.
گروه دیگر زخمها قهوهای رنگ هستند یا لخته خون به آنها چسبیده است.
درمان این گروه زخمها ،هم تزریق و هم تجویز دارو است.
یکی از راههای کنترل و درمان خونریزیهای گوارشی استفاده از کلیپس است.
در گذشتههای دور بیمار با خونریزیهای شدید گوارشی به اتاق عمل فرستاده
میشداماخوشبختانهامروزهخونریزیهایگوارشیباوسایلآندوسکوپیکنترل
و مهار میشوند و بیمار دیگر به اتاق عمل نخواهد رفت .در واقع مهمترین،
دقیقترین و طالییترین راه تشخیص خونریزیهای گوارشی ،بررسیهای
آندوسکوپیک است .در این بررسیها درمان دارویی مشخص میشود.
یکی دیگر از راههای کنترل و درمان خونریزیهای گوارشی ،درمان حرارتی
است .یعنی با پروپهای حرارتی روی زخم میرویم و عروق اطراف زخم
را میسوزانیم تا خونریزی متوقف شود.
البته بعضی از بیماران به درمانهای آندوسکوپیک پاسخ نمیدهند .در این
صورت میتوان با راههای آنژیوگرافیک و وارد شدن از راه عروق و تزریق
مادهای ،خونریزی را کنترل کرد .اگر با همه این روشها باز هم خونریزی
کنترل نشود ،در آنصورت درمان آخر جراحی خواهد بود اما در اکثریت مواقع
با درمانهای آندوسکوپیک مشکل بیمار رفع خواهد شد و جمعیت بیمارانی
که کارشان به اتاق عمل میکشد کمتر از  ۵درصد است.
پیشگیری از عود مجدد خونریزی :همانطور که با اقدامات درمانی جلوی
خونریزی را میگیریم باید جلوی عود مجدد خونریزی را هم بگیریم یعنی
باید بررسی کنیم که چه عاملی باعث زخم در دستگاه گوارش شده است.
اگر عامل زخم میکروب هلیکوباکتر پیلوری باشد باید میکروب را درمان کرد.
در صورتی که عامل عود مجدد خونریزی از بین نرود به احتمال یکسوم
تا یکچهارم خونریزی دوباره عود خواهد کرد .گاهی اما عامل ایجاد زخم
و خونریزی هلیکوباکتر پیلوری نیست و فرد به دلیل مصرف داروهایی مثل
آسپرین ،بروفن ،دیکلوفناک و غیره دچار زخم و خونریزی دستگاه گوارش
شده است .در این صورت چون اغلب بیماران نمیتوانند داروهایشان را قطع
کنند ،مجبورند تا پایان عمرشان داروهای ضداسید مصرف کنند.

فرزندپروری
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به بهانه اول ذیالقعده ( 22خرداد) ،والدت حضرت معصومه (س) و روز ملی دختران

دختران ،فرشتگان کوچک سرنوشتساز
تربيت كودكان هميشه يكي
از مهمترين دغدغههاي هر
يكتا فراهاني پدر و مادري به شمار ميرود
كه اگر بدون آگاهي انجام
شود يا فقط بر اساس رساندن فرزندانمان به
آنچه خود نتوانستهايم به آن دست يابيم باشد و
بخواهيم آنها زندگي نزيسته ما را زندگي كنند،
چنين تربيتي قطعا موفقيتآميز نخواهد بود و
مشكالت زيادي از جمله نارضايتي فرزندا ن را
بهدنبال خواهد داشت چون لزوما خواستههاي
ما با عاليق فرزندانمان يكسان نيست.
توجه به جنسيت كودك و نوع تمايالت و
خواستههاي او نيز موضوع بسيار مهمي است
كه والدين بايد اطالعات كافي در مورد آن
داشته باشند .مثال تربيت دختران و پسران در
زمينههاي مختلف با يكديگر متفاوت است
و پدر و مادر بايد از اينگونه تفاوتها آگاه
باشند .براي آگاهي بيشتر از چگونگي تربيت
دختران با دكتر عباس جواهري ،روانشناس
و رواندرمانگر و عضو هیات علمی دانشگاه
توگو كردهايم.
تهران گف 
 :آقای دکتر! لطفا در ابتدا از اهميت
و نقش تربيت كودكان بگویید.
تربيت،موضوعبسيارمهمياستچونتاثيرپذيري
كودكان زياد است .بنابراين فارغ از آنكه كودكان
پسرباشنديادختر،تاثيراتتربيتيمختلفبهمرور
وباافزايشسن،همچنينآثارمنفيتربيتيگذشته،
آينده آنها را هم تحتتاثير قرار خواهد داد .توجه
داشته باشيم تربيت فقط به معناي باادب بار آوردن
كودكان و آموزش رعايت ادب و احترام به آنها
نيست .در واقع اين فقط بخشي از تربيت است.
بخش مهم تربيت شامل آن است كه او ياد بگيرد
در آينده خودش را در ارتباط با ديگران و دنياي
اطراف چگونه ببيند و شناسايي كند .تمام اين
موارد در فرايند تربيت شكل ميگيرد.
 :تربيت دختران و پسران تا چه حد
متفاوت است؟
در حالت كلي اصول تربيتي براي همه كودكان
يكسان است .در گام نخست والدين با داشتن
روابط خوب با همديگر تاثير بسيار مهمي بر
فرزندان خود خواهند گذاشت .اگر والدين
ارتباط خوبي با همديگر نداشته باشند راه
جبراني براي آن وجود ندارد .يعني هر چقدر
هم بخواهند به فرزندشان محبت كنند هيچ
محبتي نميتواند جاي خالي رابطه خوب پدر
و مادر با همديگر را برای كودك بگيرد .ضمن
اينكه رابطه هر كدام از والدين با فرزندشان هم
اهميت زيادي دارد.
پس از اين موارد ،با توجه به جنسيت كودكان بايد
رفتارهاي مناسب با آنها داشت .تربيت مردانه يا
زنانه هم فقط به معناي آن نيست كه مثال دختر
نبايد با ماشين بازي كند .بايد در نظر داشت
كودك در آينده قرار است چه جنسيتي داشته
باشد .بنابراين او حق دارد مطابق جنسيت خود
زندگي كند .پسري كه پدر توانمند و قدرتمندي
نداشته باشد ،نميتواند مرد موفق و مقتدري

 مهمترين مدل الگوي
مردانه زندگي دختران
معموال پدرانشان
هستند .در واقع پدر،
نخستين معرف جنس
مرد به دخترش خواهد بود .يعني او با
نگاه به پدر ميتواند با جنس مرد آشنا
شود .در آينده و در بزرگسالي ،دختر
تمام صفات پدر را به همه مردان تعميم
ميدهد .بنابراين اگر پدر نتواند رابطه
خوبي با دخترش داشته باشد معموال
روابط آينده دختر با جنس مخالف هم
موفق نخواهد بود .به اين ترتيب چون
دختر از ابتدا ذهنيت منفي نسبت به مرد
دارد ،رابطه را هم خراب خواهد كرد.
ضمن اينكه او در اغلب مواقع هم فردي
شبيه پدرش را انتخاب خواهد كرد

ازدواج ميكند كه خودش بتواند به او زور بگويد.

شود .رابطه دختر با مادر نيز بايد بسيار درست
و با اقتدار باشد ،در غير اينصورت در آينده
نميتواند انتخاب خوبي داشته باشد .همچنين
اگر با پدر ارتباط خوبي نداشته باشد نميتواند
در روابط با مردان احساس امنيت كند.
دختر و پسر هر كدام بايد اوقاتی را با والد
جنس موافق خود بگذرانند .البته این بدان معنا
نيست كه مثال دختران نبايد با پدرشان وقت
بگذرانند يا بر عكس .بلكه شكلگيري هويت
زنانه دختر در ارتباط با مادرش شكل ميگيرد
و پسر هم با پدر .مادري كه قدرتمند ،سالم و
مقتدر نباشد نميتواند خصوصياتي را كه فاقد
آن است به فرزندش منتقل كند .بنابراين براي
تربيت درست دختر قدرتمند و شجاع كه بتواند
در آينده هم انتخاب درستي داشته باشد و فكر
نكند هر مردي به او محبت كرد لزوما ميتواند
همراه خوبي برايش باشد ،ابتدا بايد بتواند چنين
خصوصياتي را در خودش ايجاد كند.
پدر و مادر سالم در عين قدرتمندي ،خودخواه
نيستند و ميتوانند به يكديگر عشق بدهند و
محبت خود را ابراز كنند و همچنين پذيراي
محبت ديگران هم باشند.
دختران عالوه بر مادر بايد با الگوهاي زن زياد
ديگري هم آشنا شوند تا بهطور كلي متوجه
نقش زن و هويت زنانه شوند .ضمن اينكه بايد
جنس مخالف را هم شناسايي كنند .در واقع
جنس مخالف براي شناخت و شناسايي بيشتر
است و جنس موافق هم براي داشتن الگو و
دستيابي به هويت واقعي.
 :درانتخاباسباببازيبرايدختران

و پسران باید به چه نکاتی توجه داشت؟
بعضي اسباببازيها هويت جنسي دارند كه
اغلب مورد عالقه همان جنس قرار ميگيرند.
وليبهطوركليكودكانبرايانتخاباسباببازي
مورد عالقه خود بايد حق انتخاب داشته باشند.
ضمن اينكه پوشش و ظاهر دختران و پسران
هم نبايد به گونهاي باشد كه جنسيت آنها را
زير سوال ببرد.
 :مهمترين موضوع در تربيت
دختران چيست؟
بهطور كلي مرحله نخست تربيت شامل هر دو
جنس ميشود و پس از آن براي تربيت و آموزش
به كودكان بايد با توجه به جنسيت آنها موارد
خاصي را در نظر گرفت .در تربيت كودكان دو
عنصر الگو يا نماد و مدل مردانه ()mail figure
و الگو و مدل زنانه ( )female figureبسيار مهم
است .نماد اصلي زن در زندگي يك دختر اغلب
مادر است .البته شايد مدلهاي زنانه قابل توجه
ديگري هم در زندگي او وجود داشته باشند.
در واقع به ميزان اهميت و ارتباطي كه دختر با
مدل اصلي زن حمايتكننده خود دارد تاثيرات
او را هم دريافت خواهد كرد چون اين مدل
همجنس خود اوست ،دختر هم در مسير رشد
توسط او ،خودش را شناسايي ميكند .به اين
ترتيب ميتواند خودش را در او ببيند و با او
احساس همذاتپنداري كند .يعني خودش را
شبيه او ميكند و در وجود او ميبيند و دوست
دارد يك جاهايي شبيهش هم باشد .وقتي دختر
متوجه يكسان بودن جنس خود با مادر ميشود

نقش پدر در تربيت دختران
معموال وقتی سخن از فرزندپروری
میشود در تصور اغلب افراد نقش
پررنگ مادر جلوه میکند .با وجود
اینکه نقش مادر در تربيت فرزندان
دكتر فاطمه بسيار مهم است اما نقش پدر هم در
کریمی اصفهانی چگونگیپرورشکودکانبهگونهای
روانشناس تربيتي و
دوره استکهدرزندگیآیندهوالگوپذیری
دستیار آموزشی
کارشناسی دانشگاه آنها اهمیت زیادی دارد .این موضوع
عالمه طباطبایی در تربیت دختران هم موضوع مهمی
استکهگاهینادیدهگرفتهمیشود.درواقعداشتنالگوی
مناسب جنس مخالف در خانه و با حضور پدر شکل
میگیرد .البته كودك از هنگام تولد به محبت ،توجه و
حضور و حمایت مادر و پدر در كنار همديگر نياز دارد.
محدودکردننقشپدربهمسائلاقتصاديباعثمیشود
کودکان نتوانند ارتباط خوبی با پدرشان داشته باشند.
اگر نقش هر کدام از والدین جدی گرفته نشود و آنها
نتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند ،کودک در آینده
با مشکالت زیادی مواجه خواهد شد ،مشکالتی که به
سادگی نمیتوان راه برونرفت و حل آنها را به دست
آورد و جبرانشان کرد.

همانندسازی کودکان با والدین

تقریبا از  2سالگي به بعد نقش تربيتي و ايجاد دلبستگي

به پدر پررنگتر ميشود .اگر بچهها بتوانند تعامل خوبی
با پدر برقرار کنند الگوی مقتدرانه و قدرتمندی از او
در ذهنشان نقش میبندد اما وقتی والدین نمیتوانند
هماهنگی الزم را با همدیگر داشته باشند تکلیف کودک
هم مشخص نیست و نمیداند رفتار درست چیست.
داشتن هماهنگی تربیت بین پدر و مادر هم تاثیر مهمی
در چگونگی تربیت فرزندشان دارد .وقتی هر کدام از
پدر و مادر سعی کنند مطابق میل خود با فرزندشان
رفتار کنند ،کودکان خیلی زود متوجه ناکارآمدی نقش
آنها میشوند .با این شیوه آنها نمیتوانند قاطیعت الزم
را در رفتار خود داشته باشند.

شکلگیری ارتباط دختران با پدر

پدربهعنواناولینالگویجنسمخالفنقشبسیارمهمی
برایدخترانایفامیکند.دربسیاریمواردشاهدآنهستیم
که دختران فردي را مانند پدرشان بهعنوان همسر انتخاب
ميكنند ،چون الگوي آشنایی برای آنهاست .ضمن آنکه
او بهعنوان الگوی درستی در ذهنشان نقش بسته است.
تحقیقات نشان ميدهد حتی هنگامی كه دختران از رفتار
پدران خود راضي نباشند باز هم معموال شخصی مانند
او را بهعنوان همسر یا دوست خود در نظر میگیرند.
بنابراین پدر عالوه بر آنکه نخستین الگوی مرد برای
دختران است ،نقش امنیتی و پشتیبانی را هم برعهده

و با توجه به اينكه مهمترين الگويي هم كه در
اختيار دارد ،مادرش است پس بهطور ناخودآگاه
و بدون توجه به اينكه به خوب و بد آن فكر كند
نتيجه ميگيرد بايد شبيه مادرش شود.
 :در آينده و با باال رفتن سن كودك،
كيفيت مدل زنانه چقدر ميتواند در انتخاب
دختر دخالت داشته باشد؟
هر چه سن دختران باالتر برود ميتوانند نگاه
تحليلي بيشتري به موضوع داشته باشند .مثال
اگر مادر زيادي سر به هوا يا مظلوم باشد كودك
تصميم ميگيرد در آينده مثل مادر رفتار نكند.
يعني بهمرور نگاه تحليلي در فرد ايجاد ميشود
كه خودش ميتواند دست به انتخاب بزند .ولي
اين موضوع براي هر دختري متفاوت است.
بعضيها وقتي ميبينند مادرشان مورد ظلم واقع
ميشود بهطور ناخود آگاه تصميم ميگيرند در
آينده شكل مادرشان نشوند و هميشه حرفشان
را بزنند و حق خود را از ديگران بگيرند اما
اتفاق آسيبزنندهاي كه اغلب ميافتد اين است
كه دختران تمام صفات مادر را ارزيابي نميكنند
و ميخواهند يا تمام و كمال مانند او شوند يا
برعكسمخالفاو.يعنياگرتصميمبگيرندمانند
مادرشان نشوند سعي ميكنند حتي از صفات
خوب او هم دوري كنند.
به عبارت دیگر دختران يا كامال تسليم الگوي
زن زندگي خود ميشوند يا با تمام وجود از
آن دوري و به نوعي جبران افراطي ميكنند.
البته گاهي هم دختران حالت بينابيني را انتخاب
ميكنند كه اين حالت ايدهآل است و معموال با

دارد که اگر نتواند به خوبی در این نقش ظاهر شود،
قطعا الگوپذیری و انتخابهای دختران در آینده و در
بزرگسالی هم نمیتواند با موفقیت همراه باشد .البته
برای داشتن امنیت ،هیچکدام از والدین نباید کودک را
در شرایط سخت و بحرانی تنها بگذارند ولی با توجه
به اینکه معموال تامین هزینههای اقتصادی خانواده با
پدران است ،از این لحاظ هم میتوانند پشتوانه خوبی
برای فرزندانشان باشند.

دختران تشنه محبت!

هر کدام از ما به عشق و محبت نیاز داریم که باید ابتدا
آن را از خانواده خود بگیریم اما اگر موفق به کسب
این محبت نشویم ،طبعا در آینده آن را از دیگران طلب
خواهیم کرد و هر کسی به هر گونهای به ما توجه نشان
دهد فکر میکنیم محبت واقعی همین است و آن را
باور میکنیم .مثال وقتی نقش پدر در خانه کمرنگ باشد
و مسوولیت حمایت و پشتیبانی از کارهای فرزندانش
خصوصا دخترش را بر عهده نگیرد ،دختر هم عطش
خود را برای برخوردار بودن از عشق و محبت در
دیگران جستجو میکند .همین موضوع در آینده
میتواند زمینهساز مشکالت بسیار زیادی خصوصا در
روابط عاطفی برای دختران باشد.
در واقع اگر پدر به هر علتی نتواند به اندازه کافی در خانه
حضور داشته باشد ،حتما باید این کمبود حضور را در
زمانهایی که هست جبران کند ،به گونهای که کیفیت
حضور او بتواند تا حدودی کمیت حضورش را جبران

مشاوره انجام ميپذيرد .ضمن اينكه چگونگي
اينتصميمگيريهابهژنتيك،خصوصياتفردي
و عوامل محيطي ،فرزند چندم بودن و ...افراد
هم بستگي دارد .به اين ترتيب ميتوان گفت
مادران نقش بسيار مهمي براي دختران دارند،
چون الگوی ذهني آنها در مورد زندگي آيندهشان
را مشخص ميكنند.
 :الگو و مدل مردانه تا چه اندازه
ميتواند در آينده دختران دخالت داشته باشد؟
الگوي مردانه ( )mail figureهم حاالتي شبيه
الگوي زنانه دارد .مهمترين مدل الگوي مردانه
زندگي دختران هم معموال پدرانشان هستند .در
واقع پدر ،نخستين معرف جنس مرد به دخترش
خواهد بود .يعني او با نگاه به پدر ميتواند با
جنس مرد آشنا شود .در آينده و در بزرگسالي،
دختر تمام صفات پدر را به همه مردان تعميم
ميدهد .بنابراين اگر پدر نتواند رابطه خوبي با
دخترش داشته باشد معموال روابط آينده دختر
با جنس مخالف هم موفق نخواهد بود .به اين
ترتيب چون دختر از ابتدا ذهنيت منفي نسبت
به مرد دارد ،رابطه را هم خراب خواهد كرد.
ضمن اينكه او در اغلب مواقع هم فردي شبيه
پدرش را انتخاب خواهد كرد.
مثال اگر دختري پدر زورگو يا خسيسي داشته
باشد يا افرادي را که كامال چنين خصوصيتي
دارند پيدا خواهد كرد يا برعكس ،افرادي با
خصوصيات كامال مخالف پدرش .در چنين
حالتي خود او نقش پدر را ايفا ميكند .مثال با
مرد ساده و به اصطالح ساده و دست و پا چلفتي

کند .ضمن آنکه بهتر است حضور شخص قابل اطمینان
دیگری مانند پدربزرگ ،عمو یا دایی بهعنوان مرد در خانه
پررنگتر شود .در واقع کودک باید عالوه بر الگوی جنس
موافق،الگوییهمازجنسمخالفداشتهباشد.البتههیچکس
نمیتواند جایگزین نقش پدر برای کودک شود اما چنین
الگوهایی میتوانند هنگام تصمیمگیریهای سخت،
موقعیتهای دشوار و آسیبزا در کنار بچهها باشند تا آنها
کمتر احساس تنهایی کنند .بنابراین کمبود حضور پدر نباید
به گونهای باشد که دختران احساس ناامنی و بیکسی کنند
یا آنقدر تشنه دریافت محبت از جنس مخالف باشند که

وقتی نقش پدر در خانه
کمرنگ باشد و مسوولیت
حمایت و پشتیبانی از
کارهای فرزندانش خصوصا
دخترش را بر عهده نگیرد،
دختر هم عطش خود را برای
برخوردار بودن از عشق و
محبت در دیگران  جستجو  
میکند .همین موضوع در
آینده میتواند زمینهساز
مشکالت بسیار زیادی
خصوصا در روابط عاطفی
برای دختران باشد
	                 

 :دختران براي رسيدن به الگوي
مناسب چه كارهايي ميتوانند انجام دهند؟
مهمترين راه ،باال بردن اطالعات و آگاهي در اين
خصوص است .دختران با داشتن تفكر نقادانه
و كمك گرفتن از متخصص ميتوانند به نتيجه
بسيار بهتري دست يابند .با شناخت بيشتر افراد و
آگاهي از مشكالتي كه در اين خصوص وجود
دارد نيز ميتوان به نتيجه بهتري دست يافت.
يعني افراد با افزايش آگاهي ميتوانند مانع از
انتخابهاي غلط خود شوند و درست تصميم
بگيرند .داشتن قدرت تحليل نيز به افراد كمك
ميكند تا بتوانند عاليق و خواستههاي خودشان
را بهتر شناسايي كنند .در واقع راه پيشگيري
از بروز چنين اشتباهاتي در تصميمگيري آينده
دختران اين است كه والدين سعي كنند پدر و
مادر و الگوي خوبي براي فرزندشان باشند.
پدر هم بايد بتواند جنس مرد را به خوبي به
دخترش معرفي كند .مهمترين موضوع آن است
كه در خانه ،افراد به همديگر عشق و محبت
واقعي بدهند و كودكان نيز شاهد چنين تباالدت
عاطفي باشند .افراد بايد در عين حال كه بيرون
از خانه به فكر كار و فعاليت هستند ،در خانه
نيز حضور واقعي داشته باشند و هيچكدام از
وظايف و فعاليتهاي خود را فداي ديگري
نكنند .برقراري توازن موضوع مهمي است كه
بايد در تمام زمينهها جدي گرفته شود.
توجه داشته باشيم برخوردار بودن از الگوي
مناسب مرد و زن مانع از افراط و تفريطهاي
دختران هنگام تصميمگيريهاي مهم زندگي
بهويژه در انتخاب همسر خواهد شد .بنابراين
احتمال اينكه بچههايي با سالمت روان كافي و
قدرتمند از ازدواجهاي ناسالم بيرون بيايند كم
است .ضمن اينكه فرهنگ غلط و نداشتن آگاهي
و اطالعات كافي ميتواند باعث بروز تعصباتي
در ارتباط با دختران شود ،تعصباتي كه عالوه
بر تفاوت قائل شدن بين دختر و پسر به عزت
نفس دختران آسيب ميزند.

بدون هیچ شناخت و آگاهی وارد هر رابطه آسیبزایی
بشوند.هرچقدرشخصیتپدربرایکودکاندوستداشتنیتر
و قدرتمندتر باشد در آینده همانندسازی بهتری هم با الگوی
از پیش تعیین شده خود خواهند داشت و هر کجا نیاز به
تغییر داشت هم تغییرات الزم را ایجاد خواهند کرد.
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میزگرد پوست

شماره هفتصدونودوهشت بیستودوخرداد هزار و چهارصد

آنچهسوژههاي«ميزگردزیبایی»دربارهبيماريودرمانميگويند،لزوماموردتاييد«سالمت»نيست.حتمااظهارنظرمتخصصانرادربارهدرستييانادرستياظهاراتآنهادرهمينصفحهبخوانيد.شماهممیتوانیدسوژه«میزگردزیبایی»
باشید .کافی است از طریق صفحه «با خوانندگان» با ما تماس بگیرید و تجربهتان را با سایر خوانندگان «سالمت» در میان بگذارید.

میزگرد پوست درباره پیری پوست دست با حضور
دكترسيدمسعود داوودی متخصص پوست و دکتر آزاده
گودرزی متخصص پوست و دکتر محمدصادق کالنتری
متخصص پوست و دکتر کوروش جعفریان متخصص تغذیه

همهموادغذاییدرسالمتپوستموثرهستندوسلولهای
پوست نیز مانند همه سلولهای بدن به انواع موادمغذی نیاز
دارند .گرچه نیاز به بعضی مواد بیشتر است اما نمیتوان
صرفا محدود به یک نوع خوراکی دانست .کمبود در
دریافت درشتمغذیها ،ریزمغذیها و آب زمینهساز بروز
آسیبهایی به پوست میشود که با تظاهرات مختلف نظیر
چروکهای پوستی ،تیرگی و ...همراه است.
نور آفتاب مهمترین عامل آسیبرسان به پوست است
زمینهساز پیری زودرس پوست میشود .به عالوه ،عوامل
دیگریماننداسترس،آلودگیهایمحیطیومواجههبامواد
شیمیایی نیز تاثیر جدی بر سالمت پوست دارند .هرچند
که نباید زمینه ژنتیک را فراموش کرد.
تاثیر این عوامل در آسیب به پوست و بروز مشکالتی
نظیر چروکهای زودرس پوستی معموال ناشی از تولید
رادیکالهای آزاد است .بهترین توصیه برای حفظ
سالمت ،شادابی و جوانی پوست ،خنثیکردن عملکرد
رادیکالهای آزاد است که آنتیاکسیدانها این وظیفه را
انجاممیدهند.آنتیاکسیدانها شاملویتامینها،بسیاری از
امالح ،فالونوئیدها و پلی فنولها موجود در انواع میوهها،
سبزیجات ،ادویهها و دیگر خوراکیها هستند.

پیری پوست روند طبیعی است که بهتدریج از سنین میانسالی با بروز چین و چروک ظاهر میشود.
مریمسادات این عالئم در چهره بیشتر موردتوجه است و معموال بیشتر افراد بهخصوص خانمها سعی دارند
کاظمی
با روشهای مختلف مانند استفاده ضدآفتاب ،محلولهای رطوبترسان و ...از بروز آن پیشگیری
کنند .پوست دست نیز مانند صورت به این مراقبت نیاز دارد و بهخصوص باید در مواجههه با نور
خورشید و مواد شوینده محافظت شود اما این نکته چندان جدی گرفته نمیشود که منجر به بروز زودرس عالئم
پیری خواهد شد .با این مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان «سالمت» پرداختهایم« :خا نمی 40ساله هستم که برای
مراقبت از پوست صورتم همیشه ضدآفتاب میزنم و مراقبتهای شستشو و رطوبترسانی را رعایت میکنم اما
بهتازگی روی پوست دستهایم چند لکه قهوهای ظاهر شده و چروکهای ریزی دیده میشود .از این حالت خیلی
ناراحت هستم .آیا روش درمانی برای بهبود این لکهها و پیشگیری از افزایش چروکها وجود دارد؟»
نگاه متخصص پوست

عوامل محیطی در کنار افزایش سن در پیری پوست دستها نقش دارند
دكتر سيد مسعود داوودی /دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج)

:آقایدکتر!لطفابهعنواناولینسوالبفرمایید
تغییرات پوست دست تحتتاثیر چه عواملی است؟
تغییراتیکهرویپوستدستهااتفاقمیافتدتحتتاثیر
کهولت سن و عوامل محیطی است .با افزایش سن،
بهتدریج بافت زیرین پوست نازک میشود و حتی از
بین میرود که ناشی از تحلیل چربیهای زیرپوستی و
بافت نگهدارنده پوست است؛ بهطوری که اگر پوست
دست سالمندان با کودکان مقایسه شود کامال حالت
استخوانی بارز است .نازکشدن پوست باعث میشود
عروق و تاندونهای پشت دست کامال مشخص شده
و حالت استخوانی دستها به وجود میآید.
از طرفی عوامل محیطی با توجه به شیوه زندگی و شغل
فرد نیز در بروز پیری دستها تاثیرگذار است .مواجههه
مکرردستهاباموادشیمیاییممکناستزمینهسازبروز
آسیبهای پوستی و تغییرات ناشی از بیماری اگزما شود
که معموال با لکههای پوستی همراه است.
 :چرا بعضی افراد از سنین میانسالی با بروز
لکههایقهوهایرنگپشتدستهامواجههمیشوند؟
یکیازویژگیهایپیریدستها،لکههایقهوهایاست.

:آیاکبودیهایپوستنیزتحتتاثیرافزایش
سن بروز پیدا میکند؟
بله .اتفاق دیگر در پوست افراد سالمند ،افزایش زمینه
خونریزیهایخودبهخودیاستکهبازهمبهدلیلتحلیل
بافت چربی زیرپوستی اتفاق میافتد .در چنین شرایطی،
ضربههای خفیف باعث پارگی مویرگها و در نتیجه
کبودی و خونمردگی میشود.
:عالوهبرپوستدست،بروزتغییردرساختار
ناخنها نیز طبیعی است؟
ناخنها نیز در اثر کهولت سن کمکم دچار تغییراتی
میشوند .در سنین باال معموال ناخنها بسیار شکننده

هستند و بهدلیل ضربههای مختصر ممکن است قطعاتی
از ناخن جدا شده و ناخن حالت شیارمانند پیدا کند .بروز
این مشکالت ناخن ناشی از اختالل خونرسانی و تغذیه
به سلولهای ناخن و پوست دوران سالمندی است.
 :چه اقدامات جوانسازی را میتوان برای
بهبود ظاهر دستها پیشنهاد کرد؟
باتوجهبهتغییراتیکهدرموردپوستدستاتفاقمیافتد،
میتوانازاقداماتجوانسازیمختلفاستفادهکرد.تحلیل
چربی پوست را میتوان از طریق تزریق چربی یا مواد
پرکننده تا حدی جبران کرد تا حالت استخوانی دست
بهبود پیدا کند .کشیدن پوست در اثر تزریق این مواد نیز
ت جوانتر بهنظر بیاید.
باعث میشود دس 
اقدام دیگر برای جوانسازی پوست ،از بینبردن لکههای
قهوهای است که بعید بهنظر میرسد با داروهای لکهبر
و روشنکننده برطرف شوند .معموال اقداماتی نظیر لیزر
یا کرایوتراپی (سرمادرمانی) کاربرد دارد .در اثر کهولت
سن ،پوست زبر و خشن میشو د که برای ایجاد قوام و
طراوتپوستمیتوانازکرمهایالیهبردارمالیمدرشب
استفاده کرد .برای ناخنها نیز معموال داروهای موضعی

و خوراکی برای تقویت صفحه ناخن تجویز میشود.
در مجموع این راهکارها به بهبود ظاهر پوست دست
کمک میکند و باعث میشود جوانتر بهنظر برسد.
 :برای حفظ شادابی و طراوت دستها ،چه
مراقبتهایی را باید از سنین جوانی رعایت کرد؟
مهمترینمراقبتهادرپیشگیریازپیریدستها،استفاده
از کرم ضدآفتاب روی پوست دستها است .البته افرادی
ت طوالنی در
که بهدلیل رانندگی یا دیگر شرایط شغلی مد 
معرضنورخورشیدهستندبهتراستازدستکشاستفاده
کنند .همچنین در مواردی که پوست تحتتاثیر مکرر
مواد شیمیایی است نیز استفاده از دستکشهای محافظ
برای پیشگیری از پیری زودرس پوست توصیه میشود.
در فعالیتهای روزمره مانند نظافت منزل باید توجه
داشت که از دستکشهای محافظ استفاده کرد تا مواد
شویندهبهپوستدستآسیبنرساند.ایننکتهبهخصوص
در مورد خانمهای خانهدار بسیار اهمیت دارد تا حین
فعالیتهای روزمره پوست آسیب نبیند .استفاده از
مرطوبکنندهپسازشستشویدستهانیزبرایپیشگیری
از کاهش رطوبت پوست نیز توصیه میشود.
نگاه متخصص پوست

تغییر رنگ و ساختار "ناخن" طی سالمندی بهتر است توسط متخصص پوست بررسی گردد
دکتر آزاده گودرزی /دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

توجه به سالمت «ناخن» از جنبههای مختلف اهمیت دارد .زمانی که فرد به
دلیل مشکل ناخن به متخصص پوست مراجعه میکند ،در وهله اول باید
بررسی در مورد عفونتهای باکتریایی ،قارچی و حتی ویروسی انجام شود
که معموال بهشکل التهاب اطراف ناخن یا تغییر شکل صفحه ناخن بروز
پیدا میکند .عوامل غیرعفونی نیز ممکن است سبب تظاهر مشکالت ناخن
شود که بعضی بیماریهای پوستی ،التهابی و حتی غیرپوستی را دربرمیگیرد.
اگر تغییر شکل در ناخنها ناشی از مشکالت غیرعفونی از جمله بیماریهای
اختصاصی پوست مانند پسوریازیس ،لیکنپالن و ...باشد ،متخصص
پوست پس از تشخیص قطعی ،اقدامات درمانی الزم را تجویز میکند.
البته گاهی مشکل ناخن بهدلیل بیماریهای غیرعفونی داخلی اتفاق میافتد
که تظاهراتی در پوست یا ناخن دارد .بسیاری از بیماریهای روماتیسمی
جزو این گروه مشکالت قرار دارند .بنابراین انتخاب درمان مناسب برای
مشکالت ناخن به نوع مشکل زمینهای بستگی دارد.

مهمترین توصیهها برای حفظ سالمت «ناخن»

اما در مورد مراقبت از ناخنها برای پیشگیری از بروز مشکالت ناخن،

تغذیه متعادل و متنوع
در پیشگیری از «پیری زودرس»
نقش دارد
دکتر کوروش جعفریان
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دست و تظاهر
ناخوشایندپیریزودرس

در گذشته تصور میشد که این لکهها بهدلیل اختالالت
کبد اتفاق میافتد اما بررسیهای علمی حاکی از آن است
که نور خورشید مهمترین علت بروز این حالت است.
لکههای قهوهای بهشکل ضایعات مسطح و گاهی کمی
برجسته ظاهر میشود اما ممکن است نمای زگیلمانند
گ آنها نیز از قهوهای روشن تا قهوهای
نیز پیدا کند .رن 
خیلی تیره متغیر است.

نگاه متخصص تغذیه

رعایت چند نکته ضروری است .صفحه ناخن بهطور طبیعی شامل اجزای
سازندهای است که کمبود بعضی از ویتامینها و امالح باعث تغییر آن
میشود .اگر صفحه ناخن دچار شکنندگی شود که اونیکوشزی نام دارد،
ممکن است ناشی از آسیب به ناخن یا کمبود ویتامینها بهخصوص بیوتین
( )B7باشد که مصرف مکملها تحتنظر متخصص پوست میتواند موثر
باشد .افرادی که بهدالیل مختلف شغلی و ...دچار ساییدگی یا ضربههای
مکرر به ناخن میشوند ،ممکن است تغییراتی در شکل و رنگ صفحه
ناخن پیدا کنند .در چنین شرایطی استفاده از کرمهای مخصوص روی
ناخنها توصیه میشود تا آسیبهای کمتری اتفاق بیفتد و احتمال تغییر
شکل ناخنها نیز کمتر شود .بسیاری از افراد دچار خطوط طولی روی ناخن
میشوند که معموال ناشی از تغییرات فیزیولوژیک مربوط به افزایش سن
ن میرود .حتی در دوران
است و صافی و صیقلیبودن صفحه ناخن از بی 
سالمندی ممکن است صفحه ناخن نیز تغییر رنگ پیدا کند و بهخصوص
زردرنگ یا رنگپریده شود .هرگونه تغییر شکل و تغییر رنگ ناخنها
بهخصوص با زمینه سیاه حتما نیاز به معاینه توسط متخصص پوست دارد
تا درمان الزم را انتخاب کند .گاهی ممکن است اقدامات محافظتی مانند

چربکردن ناخن برای جلوگیری از ضربه ،استفاده از مکملهای ویتامین
کفایت کند .بروز هرگونه آسیب مکرر به صفحات ناخن ،دستکاری اطراف
ناخن و بیماریهای مختلف باعث تغییر شکل صفحه ناخن میشوند که
نیاز به تشخیص دقیق و درمان الزم را دارد.

سالمت نباید فدای « ُمد» شود

امروزه اقدامات زیبایی مانند کاشت ناخن و مانیکور طرفداران زیادی پیدا
کردهاست اما باید توجه داشت که تراشیدن ،صیقلدادن و استفاده از مواد
شیمایی هنگام این اقدامات ممکن است بهتدریج آسیبهایی به ناخن ایجاد
کند .از آنجا که کاشت ناخن محیطی برای بروز عفونتهای قارچی است،
امکان دارد صفحه ناخن دچار تغییر شکل و رنگ ناشی از عفونت شود.
یکی از توصیههای مهم برای حفظ سالمت ناخنها اینکه اگر فردی
تمایل به چنین اقدامات زیبایی دارد ،حتما با بروز تغییر رنگ و حالت
ناخن به متخصص پوست مراجعه کند .در چنین مواردی الزم است
ناخن مصنوعی برداشته شود و تا زمان بهبود عفونت ،هیچ اقدام زیبایی
روی ناخنها انجام نشود.

منابع آنتیاکسیدان را در تغذیه خود بگنجانید

چای سبز یکی از بهترین منابع آنتیاکسیدانهاست .انار و
ت و تمشک سرشار از فالونوئید ،سویا بهعنوان
انواع تو 
منبع غنی جنستین ،زردچوبه حاوی آنتیاکسیدان قوی
بهنام کرکومین و انگور حاوی کروستین نیز دیگر منابع
ارزشمند در این زمینه هستند که میتوانند با رادیکالهای
آزاد مقابله کنند .از ترکیبات گیاهی مانند گل خارمریم که
غنی از فالونوئیدهایی بهنام سیلیمارین است نیز میتوان
برای سالمت پوست کمک گرفت .بسیاری از میوهجات
نیزبهخاطرلوتئینوگزانتینتاثیرآنتیاکسیدانیقویدارند.

مصرف ویتامینها را جدی بگیرید

درکناراینترکیبات،ویتامینهابهخصوصویتامینهایC
وEدر خاموشکردن عملکرد رادیکالهای آزاد تاثیر جدی
دارند.اینویتامینهاهمچنینبهاستحکامسلولهایکالژن
و االستین نیز کمک میکنند و باعث تقویت آنها میشوند.
میوهها و سبزیجات بهترین منابع ویتامین  Cهستند و انواع
مغزها و روغنهای سالم گیاهی نیز خوراکیهای غنی از
ویتامین  Eمحسوب میشوند.
از تاثیر ویتامین  Aبر سالمت پوست نیز نباید غافل شد
چراکه سالمت سلولهای پوست به این ویتامین وابسته
است .البته این تاثیر بهخصوص زمانی اهمیت دارد که از
پیشسازهای ویتامین  Aیا کاروتنوئیدها استفاده شود.
بسیاری از میوهها و آبمیوههای طبیعی مانند آب طالبی
و آب هویج حاوی کاروتنوئیدها هستند و باعث تولید
ویتامین  Aدر بدن میشوند.
ویتامینهای گروه  Bدیگر ترکیبات مفید و مغذی در
سالمت پوست محسوب میشوند .بهعنوان مثال ،نیاسین
( )B3در بسیاری از منابع پروتئینی بهخصوص گوشتها
و سبوس غالت وجود دارد و نقش رطوبترسانی به
سلولهای پوست دارد که از بروز پیری پوست جلوگیری
میکند .البته دیگر ویتامینهای این گروه مانند بیوتین نیز
در سالمت پوست نقش دارند و توصیه به مصرف انواع
منابع پروتئینی ،غالت سبوسدار و لبنیات تازه برای تامین
نیاز بدن به ویتامینها از همین روست.

«پروتئین» و «امگا »3بروز عالئم پیری را
بهتعویقمیاندازند

یکی دیگر از توصیههای غذایی در زمینه سالمت پوست،
اطمینان از دریافت کافی پروتئین است .اگر در برنامه تغذیه
از تخممرغ ،مرغ ،ماهی ،سویا و حبوبات متناسب با نیاز بدن
دریافت شود ،نهتنها نگرانی از کمبود پروتئین وجود ندارد
بلکه روی ،مس و آهن نیز از این طریق به بدن میرسد
که دریافت کافی و در حد متعادل این امالح به سالمت
پوست کمک میکنند.

نگاه متخصص پوست

نور خورشید مهمترین عامل بروز "لکههای پشت دست" است
دکتر محمدصادق کالنتری

لکههای قهوهای رنگ پشت دست که در افراد میانسال و سالمند دیده
میشود« ،لِنتیگو» نام دارد .بروز این لکهها از  40سالگی به بعد است و
با افزایش سن ،اندازه لکهها بزرگتر شده و تعداد آنها نیز بیشتر میشود.
مهمترین علت ایجاد لنتیگو ،مواجهه پوست با نور خورشید است .از
همینرو ،بهترین اقدام پیشگیری و درمان ،استفاده از کرم ضدآفتاب
روی ساعد و پشت دستهاست.

«لنتیگو» ضایعه خطرناکی نیست

برخالف تصور مردم ،بروز این لکهها ارتباطی با بیماریهای داخلی

نظیر اختالالت کبد ندارد .لنتیگو یک ضایعه خوشخیم است و
خطری ندارد اما بهدلیل شباهت با سایر ضایعات پیگمانته ( ناشی از
تجمع رنگدانههای پوست) بهتر است توسط متخصص پوست معاینه
شود تا اطمینان از عدمابتال به بیماریهای دیگر حاصل گردد .معاینه
توسط متخصص از این نظر اهمیت دارد که ابتال به دیگر بیماریهای
پوستی بهموقع تشخیص داده میشود و اقدامات درمانی صورت گیرد.
لیزر و کرایوتراپی مهمترین روشهای درمان لکههای قهوهای پشت
دست است که با توجه به نوع پوست ،پاسخ به درمان نیز متفاوت
است .البته در هر حال باید پس از بهبود لکهها حتما از کرمهای

ضدآفتاب استفاده شود تا احتمال عود لکهها کاهش یابد.

لکههای قهوهای ناشی از قارچ روی تنه ظاهر میشود

لکههای ناشی از قارچ عموما روی تنه و قسمتهای فوقانی اندامها دیده
میشوند که «تیناورسیکالر» نام دارند .این لکههای ممکن است ب ه رنگهای
مختلف ظاهر میشود که گاهی قهوهای است .لکههای ناشی از قارچ در
موارد معدودی پشت دست ظاهر میشوند و با لنتیگو متفاوت است.
همچنین این لکهها معموال در سنین نوجوانی و جوانی دیده میشود و
استفاده از داروهای ضدقارچ مهمترین اقدام درمان است.

البته اهمیت ریزمغذیهای دیگر مانند سلنیوم را نمیتوان
نادیده گرفت که بهوفور در خوراکیهای دریایی وجود
دارد .دریافت کافی امگا3از طریق ماهی و آبزیان همچنین
ن آفتابگردان ،سویا ،گردو و بعضی دانهها مانند بذر
روغ 
کتان و خرفه نیز سالمت پوست را بهبود میبخشد و بروز
عالئم پیری پوست را به تعویق میاندازد.

آب و مایعات فراون بنوشید

در نهایت باید اشاره کرد که نوشیدن آب و مایعات فراوان
برای حفظ شادابی و طراوت پوست ضروری است و در
کنار تمام توصیههای غذایی ،رعایت نکات پیشگیری از
آسیب به پوست مانند پرهیز از مواجهه با مواد شوینده
مانع از پیری زودرس پوست خواهدبود.

پوست و زیبایی

شماره هفتصدونودوهشت بیستودوخرداد هزار و چهارصد
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مهمترین نکات در انتخاب محصوالت ضدآفتاب

چه ضدآفتابی بزنیم؟
فرقی نمیکند که اهل
ترجمه:
خرید آنالین باشید یا
یوسف
خرید حضوری ،چراکه
صالحی
در هر صورت انتخاب
یک محصول ضدآفتاب مناسب میتواند کار
دردسرساز و دشواری باشد .سواالت زیادی
درباره محصوالت ضدآفتاب وجود دارند که
اگر با آنها آشنا باشید ،تازه کار برایتان سختتر
هم میشود؛ مثال محصوالت شیمیایی را انتخاب
کنیم یا مینرال؟ یا اینکه  SPFمورد نیاز برای
شرایط هر فرد باید چقدر باشد؟ و اینکه آیا کیفیت
محصول انتخابی با قیمتش همخوانی دارد؟ اما
خوشبختانه روش راحتی برای سادهسازی این
انتخاب وجود دارد :حرفهای شدن در رمزگشایی
از بستهبندی محصوالت!

اولین اولویت :بررسی SPF

اول از همه برای سادهتر شدن موضوع بگوییم
که  SPFیعنی «فاکتور محافظت در برابر نور
آفتاب» .دکتر ریتا لینکنر (متخصص پوست)
میگوید SPF« :بازه زمانی مشخصی را به شما
نشان میدهد که ترکیبات ضدآفتاب در طی آن از
آسیبرسانی پرتوهای فرابنفش (از نوع )UVB
به پوست جلوگیری میکنند» .یعنی هرچقدر
 SPFیک محصول باالتر باشد ،شما دیرتر به
استفاده مجدد از محصول ضدآفتاب نیاز پیدا
میکنید .امروزه  SPFمحصوالت مختلف در
محدوده  15تا  100قرار میگیرد اما عدد باالتر
همیشه به معنای محافظت بهتر نیست.
توصیه دکتر لینکنر این است که «محصوالت
دارای  50 SPFیا در این حدود را انتخاب کنید.
دلیلش این است که چنین محصوالتی از یکسو
محافظت حداکثری در برابر پرتوهای UVB
را به انجام میرسانند ،درحالی که از دیگرسو
فرموالسیون آنها کاربردپذیری باالیی دارد و شما
میتوانید مقادیر مناسبی از ضدآفتاب مورد نظر
را بدون دردسر در قسمتهای مختلف پوست
پخش کنید» .بهگفته این متخصص ،اگرچه SPF
باالتر بهطور فرضی باید کارکرد بهتری داشته
باشد اما عددهای باالتر با معایب خودشان همراه
هستند .او میگوید« :وقتی  SPFاز محدوده 50
باالتر میرود ،فرموالسیون محصول هم غلیظتر
میشود و حالتی گچی روی پوست به خود
میگیرد .بیشتر افراد برای جبران این حالت
گچی سفید معموال تصمیم میگیرند که مقدار
استفاده از محصول ضدآفتاب را کاهش دهند،
درحالی که با این کار به روند محافظت از
پوست آسیب میرسانند».

اهمیت باالی «طیف وسیع»

همه ما برای دستیابی به بهترین حالت محافظت
از پوست ،باید از پوست خودمان در برابر دو
نوع از پرتوهای خورشیدی با نامهای  UVAو

 UVBمحافظت کنیم .دکتر فین فری (متخصص
پوست در نیویورک) میگوید« :پرتوهای UVB
به سطح باالیی پوست آسیب میرسانند و علت
اصلیآفتابسوختگیهستنداماپرتوهایUVA
به الیههای عمیقتر پوست نفوذ میکنند و در
درجه اول باعث شکلگیری نشانههای پیری
پوست ،چینوچروکها ،اختالالت رنگدانهای
و افتادگی پوست میشوند .البته هم پرتوهای
 UVAو هم پرتوهای  UVBاز علتهای
ابتال به سرطان پوست هستند» .بنابراین برای
محافظت از پوست حتما باید محصوالتی را
انتخاب کنید که اصطالح «طیف وسیع» (Broad
 )Spectrumروی بستهبندی آنها درج شده
باشد ،چون فقط این محصوالت بهطور همزمان
با پرتوهای  UVAو  UVBمقابله میکنند.
درجهبندی دیگری که کنار  SPFباید ب ه آن
توجه داشته باشید ،درجهبندی  +PAاست.
این درجهبندی در کشورهای آسیایی استفاده
میشود و ضریب محافظت محصول در برابر
پرتوهای  UVAرا نشان میدهد .هرچه تعداد
عالمتهای مثبت ( )+این معیار بیشتر باشد،
یعنی محصول انتخابی شما عملکرد بهتری در
برابر پرتوهای  UVAدارد.

اصطالح «مقاوم در برابر آب»

بهگفته دکتر فری« ،اصطالحاتی ،مانند مقاوم در
برابر آب یا مقاوم در برابر تعریق نشان میدهند
که محصول انتخابشده میتواند بین  40تا 80
دقیقه پس از شنا کردن یا شروع به عرقریزی
بدن همچنان محافظت مناسبی را به انجام برساند.
با اینحال ،عبارت مقاوم در برابر ...به معنای
محافظت کامل و حداکثری نیست .از آنجایی
که هیچ محصول ضدآفتابی نمیتواند کامال در
برابر آب یا تعریق مقاوم باشد( FDA ،سازمان
غذا و داروی آمریکا) اجازه نمیدهد که چنین
عناوینی روی بستهبندی محصوالت ضدآفتاب
درجشوند.بنابرایناگربامحصولیمواجههشدید
که دائما اثرگذاری ضدآبش را تبلیغ میکرد ،نهایتا
شما یک محصول مناسبتر برای شنا کردن را
خریداری کردهاید و نه چیزی بیشتر از آن .در
این حالت همچنان به استفاده مجدد و منظم از
ضدآفتاب نیاز دارید.

ضدآفتاب «شیمیایی» یا
ضدآفتاب «مینرال»

ضدآفتابهای شیمیایی و مینرال هر دو
عملکرد مناسبی دارند اما هر کدام به شیوه
خاص خودشان .به عبارت ساده ،ضدآفتاب
شیمیایی با محوریت ترکیباتی ساخته شده که
باعث واکنشهای شیمیایی میشود و از این
طریق پرتوهای  UVAرا ابتدا بهسوی خود
جذب میکند و سپس آنها را از پوست بیرون
میراند .ضدآفتاب مینرال هم از ترکیبات غیرآلی

درجهبندی دیگری که کنار  SPFباید
ب ه آن توجه داشته باشید ،درجهبندی
 +PAاست .این درجهبندی در
کشورهای آسیایی استفاده میشود
و ضریب محافظت محصول در برابر
پرتوهای  UVAرا نشان میدهد.
هرچه تعداد عالمتهای مثبت ()+
این معیار بیشتر باشد ،یعنی محصول
انتخابی شما عملکرد بهتری در برابر
پرتوهای  UVAدارد

استفاده میکند که در سطح پوست مینشینند و
پرتوهای آفتاب را از پوست دور میکنند .بهگفته
دکتر فری،اصطالح مینرال معموال به استفاده
از دیاکسید تیتانیوم ،اکسید زینک یا هر دوی
آنها بهعنوان فیلترکنندههای اصلی ضدآفتاب در
فرموالسیون محصول اشاره دارد.
امروزه ضدآفتابهای عرضهشده توسط
برندهای مشهور و بزرگ برپایه فرموالسیون
شیمیاییساختهمیشونداماتعدادشرکتهاییکه
فرموالسیون مینرال را انتخاب میکنند ،روزبهروز
درحال افزایش است .بخشی از این تغییر
رویکرد در برنامه تولید شرکتها به بحثهای
مختلف درباره ترکیبات ناایمن و زیانبار برای
محیطزیست مانند اکسیبنزون و اوکتینوکسات
برمیگردد که استفاده از ترکیبات شیمیایی را
با محدودیتهای بیشتری مواجهه کرده است.
دکتر لینکنر میگوید که ضدآفتابهای
مینرال با پوست سازگارتر هستند .بهگفته این
متخصص،ضدآفتابهای مینرال یا طبیعی نسبت
به محصوالت شیمیایی کمتر باعث تحریکات
پوستی میشوند .بنابراین اگر پوست حساسی
دارید ،حتما دنبال محصوالتی بگردید که حاوی
مسدودکنندههای فیزیکی هستند اما بعضی از
متخصصان ازجمله دکتر گلدنبرگ هم بر این
باورند که ما میتوانیم از مزیتهای محصوالت
شیمیایی و مینرال کنار هم برخوردار شویم .این
متخصص پوست میگوید« :من یک ضدآفتاب با
 SPFباال را پیشنهاد میکنم که ویژگی مقاومت
در برابر آب را داشته باشد و از مسدودکنندههای
فیزیکی مانند اکسید زینک یا اکسید تیتانیوم
کنار مسدودکنندههای شیمایی مانند آووبنزون
استفاده کند».
با اینکه ضدآفتابهای مینرال و شیمیایی ،هر
دو ،دارای عملکرد خوبی هستند اما متخصصان
میگویند که در مواجههه با محصوالتی که ادعای
«طبیعیبودن»دارند،بااحتیاطرفتارکنید.اصطالح
«طبیعی» یعنی ترکیبات محصول مورد نظر از
گل ،گیاه ،عصاره و ...تهیه شده است اما ما
چیز خاصی در مورد ایمنی این محصوالت یا
ترکیبات بهکاررفته در آنها نمیدانیم.

تفاوت میان «تستشده» و «توصیهشده»

دو مورد از عباراتی که به تازگی در محصوالت
ضدآفتاب به چشم میخورد« ،تستشده توسط
متخصصان پوست» ( )testedو «توصیهشده
توسطمتخصصانپوست»()recommended
است.دکترکریستیناگلدنبرگ(متخصصپوست
در نیویورک) میگوید که این دو اصطالح ظاهرا
میتوانند جای همدیگر را بگیرند اما تفاوتهای
مهمی در معنای آنها وجود دارد .بهگفته این
متخصص «بعضی از شرکتها از متخصصان
تدرخواستمیکنندکهکیفیتمحصوالت
پوس 
آنها را تست کنند؛ این یعنی تستشده توسط
متخصصان پوست اما بعضی از شرکتها از
متخصصان پوست میخواهند که محصوالت
آنها را امتحان کنند و سپس اعالم کنند که
آیا محصول مورد نظر را به مراجعهکنندگان
و بیماران توصیه خواهند کرد یا نه؛این یعنی
توصیهشده توسط متخصصان پوست» .دکتر
فری بر این باور است که چنین عباراتی را
نباید بیش از حد جدی گرفت .او میافزاید:
«هیچاستانداردصنعتیمشخصیوجودنداردکه
معنای استفاده از چنین عباراتی را روشن کرده
باشد .بنابراین اگرچه بعضی از تولیدکنندگان
محصوالت خودشان را روی تعداد کمی از افراد
آزمایش میکنند اما چنین عباراتی فقط از منظر
بازاریابی و تبلیغات ارزش دارند».

ضدآفتاب «صورت» یا ضدآفتاب «بدن»

بهگفته دکتر گلدنبرگ ،ضدآفتابهای
مخصوص صورت به شیوهای متفاوت
فرمولبندی شدهاند تا روزنههای پوستی را
مسدود نکنند و باعث شکلگیری جوشهای
آکنهای نشوند .این محصوالت معموال حاوی
مقادیر پایینتری از اکسید زینک هستند ،چراکه
همینترکیبحالتیخمیریبهپوستمیبخشد
وتقریباهمهازچنینحالتیفرارمیکنند.بههمین
دلیل هم ضدآفتابهای مخصوص صورت
عمدتا مقادیر پایینی از ترکیب اکسید زینک
را کنار مسدودکننده شیمیایی قرار میدهند،
اما فرموالسیونهای مخصوص صورت دارای
مزیتهای دیگری هم هستند .این محصوالت
به شیوهای طراحی شدهاند که کنار ترکیبات
آرایشی و دیگر محصوالت مراقبت از پوست
عملکرد خوبی داشته باشند.
دکتر گلدنبرگ میگوید« :ضدآفتابهای
مخصوص صورت کاربرد راحتتری کنار
محصوالت آرایشی دارند و وقتی کنار انواع
محصوالت مراقبت از پوست قرار میگیرند،
خیلی راحتتر روی سطح پوست پخش
میشوند .این درحالی است که ضدآفتابهای
مخصوص بدن فرموالسیون غلیظتری دارند
و عمدتا برای قسمتهایی از بدن طراحی
شدهاند که دچار تعریقهای شدید میشوند».

آیا محصوالت آرایشی دارای  SPFعملکرد ضدآفتاب مطلوبی دارند؟
با فرارسیدن روزهای آفتابیتر و گرمتر ،بسیار مهم
است که با مزایای محصوالت دارای  SPFآشنا
ترجمه:
باشیم و از بهترین راهکارها برای محافظت از
ندا احمدلو
پوست در برابر پرتوهای فرابنفش آفتاب استفاده
کنیم .با اینکه متخصصان پوستومو در سالهای اخیر بارها و
بارها به اهمیت وجود محصوالت دارای  SPFدر برنامه روزانه
مراقبت از پوست اشاره کردهاند اما آیا ما در همه موقعیتها از
این محصوالت بهدرستی استفاده میکنیم یا نه؟ به تازگی برندهای
مختلفی از  SPFدر محصوالت آرایشی استفاده کردهاند و مدعی
هستند که از این طریق میتوانند محافظت بهتری از پوست به
عمل بیاورند اما سوال اصلی این است که آیا محصوالت آرایشی
دارای  SPFبه اندازه کافی حاوی ترکیبات الزم برای محافظت
از پوست در برابر پرتوهای فرابنفش آفتاب هستند؟

لوازم آرایشی دارای  SPFچه نوع محصوالتی هستند؟

دکتر داستین پورتال (متخصص پوستومو و جراح سرطان پوست)
میگویدکهپاسخبهاینسوالمنفیاست«.ازمنظرتئوریک،محصوالت
آرایشی دارای  SPFباید محافظت مناسبی را در برابر نور آفتاب
به عمل بیاورند اما نکته مهم اینجاست که درجهبندی محصوالت
ضدآفتاببراساسیکمعیاراستانداردمشخصوواضحانجاممیگیرد.
درواقع باید  2میلیگرم از ترکیبات ضدآفتاب روی هر یک سانتیمتر
مربع از پوست پخش شود» اما این نکته مهم دقیقا چه معنایی دارد؟
بهگفته دکتر آدلین کیکام (متخصص پوستومو در کلینیک
درماتولوژی مکآلن در تگزاس) «اگر بخواهید فقط با استفاده از
محصوالت آرایشی دارای  SPFبه محافظت مطلوب از پوست

اگر بخواهید فقط با استفاده از محصوالت آرایشی
دارای  SPFبه محافظت مطلوب از پوست در برابر
نور آفتاب برسید ،باید میزان استفاده از آنها را
 6تا  7برابر نسبت به محصوالت ضدآفتاب اصلی
افزایش دهید» .این یعنی در هر بار استفاده از
محصوالت آرایشی دارای  SPFباید یک بسته کامل
از محصول را تمام کنید ،درحالی که چنین کاری
بههیچوجه عقالنی و حتی امکانپذیر نیست

منبعByrdie :

وسیع) باشد تا مطمئن شوید که  SPFآن حداقل در محدوده 30
قرار میگیرد و همچنین از پوست در برابر همه پرتوهای فرابنفش
آفتاب (دو نوع  UVAو  )UVBبهدرستی محافظت میکند.

روش صحیح در استفاده از محصوالت آرایشی
دارای SPF

سوالی که اکنون مطرح میشود ،این است که اگر محصوالت
آرایشی دارای  SPFنمیتوانند از پوست در برابر همه پرتوهای
 UVAو  UVBبهطور کامل محافظت کنند ،آیا باید استفاده
از آنها را مطلقا کنار بگذاریم؟ خبر خوب برای کسانی که این
محصوالت را خریداری کردهاند یا به آنها عالقهمند هستند ،این
است که بههیچوجه ضرورتی ندارد استفاده از این محصوالت
را متوقف کنید .بهجای این کار باید چارچوب کلی استفاده از
محصوالت  SPFرا در رژیم مراقبت از پوست تغییر دهید تا
مطمئن شوید که محافظت از پوست شما بهدرستی انجام میگیرد.
بهگفته دکتر کیکام من ترجیح میدهم که شما از محصوالت
آرایشی حاوی ترکیبات ضدآفتاب استفاده کنید تا اینکه مثال هیچ
محصول ضدآفتابی در رژیم مراقبت از پوست شما وجود نداشته
نباشد .بهترین حالت هم این است که هر روز از محصوالت
ضدآفتاب باکیفیت استفاده کنید و از محصوالت آرایشی دارای
 SPFنیز بهعنوان الیه تکمیلی کمک بگیرید.
نکته مهمی را هم باید درباره استفاده از محصوالت آرایشی و
ضرورت تجدید محصوالت ضدآفتاب بگوییم .قاعده استاندارد
این است که محصوالت ضدآفتاب حتما پس از هر  2ساعت
تجدید شوند ،حتی اگر آرایش کرده باشید .این کار میتواند
دردسرساز باشد چون استفاده مجدد از ضدآفتاب باید پس از
شستشو و پاکسازی کامل صورت انجام بگیرد .اسپریهای حاوی
 SPFمیتوانند از این نظر به شما کمک کنند ،چون میتوان آنها
را روی آرایش صورت اسپری کرد و استفاده از آنها به شستشو
و پاکسازی صورت نیازی ندارد.

منبعByrdie :

امروزهمحصوالتمختلفیمانندفونداسیون،مرطوبکنندههایرنگی،
پودرهای نرم آرایشی و ...همراه با  SPFعرضه میشوند اما وجود
 SPFدر محصوالت آرایشی به چه معناست؟ برای اینکه کار را راحت
کرده باشیم ،ابتدا باید ببینیم که  SPFمخفف چه کلماتی استSPF .
یعنی «فاکتور محافظت در برابر نور آفتاب» و بهعنوان یک معیار
کلینیکی برای سنجیدن اثربخشی محصوالت ضدآفتاب در برابر
آفتابسوختگی کاربرد دارد .شماره  SPFبه ما میگوید که با
استفاده از محصول مورد نظر حدودا چقدر طول میکشد تا تماس
پوست ما با پرتوهای فرابنفش آفتاب به مرحله آفتابسوختگی
برسد .بنابراین استفاده از  SPFدر محصوالت آرایشی بهسادگی
یعنی افزودن ترکیبات ضدآفتاب به فرموالسیون محصوالت آرایشی
با هدف کمک کردن به محافظت از پوست در برابر پرتوهای فرابنفش.

آیا محصوالت آرایشی دارای  SPFاثربخشی
مناسبی دارند؟

در برابر نور آفتاب برسید ،باید میزان استفاده از آنها را  6تا  7برابر
نسبت به محصوالت ضدآفتاب اصلی افزایش دهید» .این یعنی در
هر بار استفاده از محصوالت آرایشی دارای  SPFباید یک بسته
کامل از محصول را تمام کنید ،درحالی که چنین کاری بههیچوجه
عقالنی و حتی امکانپذیر نیست .این متخصص پوستومو در
ادامه میگوید« :نباید فراموش کنید که ( FDAسازمان غذا و
داروی آمریکا) دستورالعملها و معیارهای سختگیرانهای را در
مورد محصوالت ضدآفتاب اعمال میکند .پس هیچ محصولی
صرفا با داشتن مقداری از ترکیبات ضدآفتاب نمیتواند در گروه
محصوالت ضدآفتاب اصلی قرار بگیرد .بیشتر محصوالت آرایشی
دارای ترکیبات ضدآفتاب نیز نمیتوانند از پوست در برابر پرتوهای
فرابنفش آفتاب محافظت کنند ،چون اساسا استانداردهای  FDAرا
کسب نکردهاند» .با توجه به نکات ذکرشده ،بسیار مهم است که
هنگام جستجو برای انتخاب محصوالت ضدآفتاب حتما اطالعات
درجشده روی بستهبندی آنها را با دقت بررسی کنیم .محصول
انتخابشده باید حتما دارای عبارت ( Broad Spectrumطیف

جدی گرفتن ترکیبات غیرفعال

اینکهبعضیازترکیباتبهعنوانترکیباتغیرفعال
مشهور شدهاند ،دلیلی بر بیاهمیت بودن آنها
نیست .دکتر لینکنر توصیه میکند که «وقتی دنبال
محصولضدآفتابمیگردید،حتمامحصوالتی
را انتخاب کنید که حاوی ترکیبات پارابن ،چربی
یا روغن و همچنین ترکیبات معطر یا روایح
مختلف نباشند» .برای جلوگیری از تحریکات
پوستی هم باید از ضدآفتابهایی که حاوی
ترکیبات دفعکننده حشرات هستند ،دوری کنید.
ضمنا ضدآفتاب باید مرتبا (یعنی هر  2ساعت)
تجدید شود و وجود ترکیبات دفعکننده حشرات
برای استفاده مکرر به نتیجه خوبی نمیرسد.
دکتر فری میگوید« :مصرفکنندگان در انتخاب
ضدآفتابها،مانندهمهدیگرمحصوالتمراقبت
از پوست ،باید از ترکیبات آلرژیزا دوری کنند.
ترکیبات جوشزا ،ترکیباتی که برای پوستهای
مستعد به آکنه مضر است یا ترکیباتی که باعث
تشدید اگزما میشوند ،همگی از ترکیباتی هستند
کهفقطخودشماهنگامبررسیمحصولموردنظر
از وجود آنها آگاه خواهید شد .افرادی که پوست
حساسی دارند ،باید از ترکیبات معطر و روایح
دوری کنند ،چراکه همین ترکیبات ظاهرا ساده در
حقیقت بهعنوان شایعترین علت در شکلگیری
واکنشهای آلرژیک پوستی شناخته میشوند».
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محیطزیست
قاب سبز

شماره هفتصدونودوهشت بیستودوخرداد هزار و چهارصد

یادداشت سبز

گزارش «هزینههای محیطزیستی بیت کوین» از زبان  3دانشمند ایرانی

باالخره بیت کوین خوب است یا بد؟
برای محافظت از سالمت ،تغذیه ،آموزش ،رشد ،بقا و تواناییهای آینده
کودکان ،باید «اکنون» اقدامات جسورانهای در زمینه اقلیم انجام دهیم!
برای محافظت از سالمت ،تغذیه ،آموزش ،رشد ،بقا و تواناییهای آینده
کودکان ،باید «اکنون» اقدامات جسورانهای در زمینه اقلیم انجام دهیم!

رمزارزها نوآوری هستند که جای خود را به سرعت در
نظام پولی و سیاسی و اجتماعی جهان باز میکنند .ازهمه
جنبههای آن گذشته ،تاثیر بیت کوین بر محیطزیست
کره زمین امروز به تدریج مورد توجه قرار میگیرد.
برای بیت کوین  3چیز الزم است :دسترسی به برق و
اینترنت و داشتن سرمایه .با داشتن این  3امکان ،این
کار را در همه جای دنیا میشود انجام داد .از چین
گرفته تا آفریقا و ایران.
برآورد شده یک میلیون واحد تولید بیت کوین در
دنیا وجود دارد .با اینکه تقریبا همه درباره راههای پول
درآورند از بیت کوین چیزهایی شنیدهاند ،کمتر کسی
درباره آثار مخرب محیطزیستی آن اطالعاتی دارد.
گفتهمیشود،درایرانیکیازدالیلقطعیبرقدرتابستان
فراوانیمحلهایتولیدمجازوغیرمجازبیتکویناست.
هر جا برق ارزان باشد ،وسوسه تولید بیت کوین بیشتر
است اما برقی که از انرژیهای پاک تولید نشده باشد،
برای محیطزیست هزینه دارد و به آن آسیب میزند
اما اینکه بیت کوین چقدر برای محیطزیست میتواند
زیانبار باشد ،موضوع تحقیق  3دانشمند ایرانی است.
در این گزارش به نام «هزینههای محیطزیستی بیت
کوین» ،در  3حوزه درباره خسارتهای محیطزیستی
ارز دیجیتالی صحبت شده .به طور خالصه میتوان
گفت  3عامل آلودگی هوا ،مصرف آب و مساحت
زمینی که برای تولید ارز دیجیتالی باید اختصاص پیدا
کند ،آثار مخرب بیت کوین بر محیطزیست است.

بیتکوین چقدرگازگلخانهای تولید میکند؟

اگر واقعا فکر میکنید اهمیت محیطزیست کمتر از اقتصاد است ،سعی
کنید در حالی که نفستان را حبس کردهاید ،پولهایتان را بشمارید!

غیر از مصرف سوخت خودروها ،یکی از دالیل تولید
گاز گلخانهای فعالیتهای نیروگاههای برقی است که با
مصرف سوختهای فسیلی مانند نفت یا گازوئیل برق
تولید میکنند .انتشار دیاکسیدکربن حاصل از مصرف
سوختهای فسیلی در هوای زمین یکی از مهمترن
عوامل گرم شدن هوای زمین و بروز پدیده تغییرات
آب و هوایی است که باعث بروز سیلهای مهیب از یک
طرف و خشکسالیهای شدید از طرف دیگر ،آب شدن
یخهای قطب و باال آمدن آب دریاها شده است و تنوع
گونههای جانوری و گیاهی را تهدید میکند .براساس
گزارش این  3دانشمند ایرانی ،تولید بیت کوین در سال
گذشته ،معتدل 70میلیون تن گازهای گلخانهای در جو
زمین منتشر کرده .برای جذب این مقدار گاز خطرناک
گلخانهایباید3میلیارددرختکاشتهشود.یعنیمنطقهای

کاوه مدنی ،دانشمند
محیطزیست :بدون ترديد
هر نوآوري مانند استفاده
از اينترنت يا استفاده از
انرژيهاي نو براي انسان
مفيد است اما همه اينها آثاري دارند که
بايد شناسايي شوند و فراموش نکنيم که
رمزارزها گسترش پيدا خواهند کرد و در
سيستم مالي و سياسي بخش بزرگي را
اشغال خواهند کرد .در همين راستا ميتوان
براي کاهش انرژي مصرفي توليد رمزارزها
دست به نوآوري زد و از منابع توليد برق با
انرژيهاي تميزتر استفاده کرد».

بهوسعتکلبریتانیایامجموعمساحتاستانهایکرمان
و خوزستان سراسر پوشیده از درخت شود.

مقدارآب مصرفشده برای تولید بیتکوین

نویسندگان این گزارش برآورد کردهاند ،مقدار آب
مصرفیبرایتولیدبیتکوینمیتواندنیممیلیوناستخر
المپیک را پر کند؛ همان مقدار آبی که 300میلیون نفر از
ساکنان بخش کویری آفریقا مصرف میکنند.

بیت کوین چقدر زمین مصرف میکند؟

مقدار زمینی که در دنیا برای تولید و استخراج بیت
کوین به کار میرود ،دوبرابر مساحت تهران بزرگ
است .همه اینها به خاطر برق زیادی است که بیت
کوین میبلعد؛ به اندازه یک کشور .میزان برق مصرفی
تولید بیت کوین در دنیا به اندازه بیستهفتمین کشور
دنیا از نظر مصرف برق است .در ردهبندی  10کشوری
که بیش از سایر کشورهای جهان بیت کوین مصرف
میکنند ،چین بیش از  1/5برابر  9کشور دیگربعد از
خودش برای تولید بیت کوین برق مصرف میکند ،گاز
گلخانهای تولید میکند و آب هدر میدهد .آمریکا و
روسیه کشورهای بعدی این فهرست هستند.

ایران ،جزو  10کشور اول تولیدکننده
بیت کوین

دلیل اینکه ایرن ،قزاقستان و ونزوئال جزو  10کشور
اول تولیدکننده بیت کوین هستند ،ارزان بودن برق در

این کشورها .برق ارزان اشتهای تولید بیت کوین را
بیشتر میکند .حاال گذشته از قطعی برق ،نگرانی درباره
آلودگیهای حاصل از تولید بیت کوین به نگرانیهای
دیگر محیطزیست اضافه شده است.

دانشمندان چه میگویند؟

کاوه مدني ،پژوهشگر محيطزيست در دانشگاه ييل و
از جمله نويسندگان اين گزارش درباره خطرات زيست
محيطيرمزارزهاميگويد«:رمزارزهاباهمتفاوتدارند
و تمرکز ما درباره آثار توليد و استخراج رمزارزها بر
محيطزيست ،بيت کوين است».
وي توضيح ميدهد 4500« :نوع مختلف رمزارز وارد
بازار شده اند که هر کدام مصرف انرژي متفاوتي دارند.
بيت کوين يکي از پرمصرفهاست ».اين پژوهشگر
محيطزيست درباره جايگاه ايران در بين کشورهاي
توليدکننده بيت کوين ميگويد« :البته گزارش براي همه
کشورهاياصليتوليدکنندهبيتکوينتنظيمشده.ايران
هم از نظر مصرف انرژي و توليد کربن براي توليد بيت
کوين در رتبه ششم دنيا و از نظر رد پاي آبي در رتبه
هشتم جهان قرار دارد و دليل آن اين است که انرژي
ايران بيشتر از گاز طبيعي توليد ميشود .ميزان متوسطي
که ايران براي برق مصرفي بيت کوين مصرف ميکند،
از ميانگين جهاني باالتر است زيرا بيش از 50درصد
از برق مصرفي براي توليد و استخراج بيت کوين در
نقاطمختلفجهانحاصلسوزاندنزغالسنگاست».
وي درباره اهميت توليد رمزارزها ادامه ميدهد « :اينکه

ايران کنار کشورهاي توسعه يافته مانند آلمان و کانادا
و نروژ و سايرين در ميان  10کشور اول توليدکننده
بيت کوين قرار دارد ،نشان از تقاضاي بازار براي اين
کاالي جديد است و دولت بايد تصميم بگيرد که آيا
ميخواهدازاينبازاراستفادهکنديانه».کاوهمدنيدرباره
مديريت توليد رمزارزها توضيح ميدهد« :هر نوآوري
در هر بازار يا هر نوآوري توليد سرمايه آثار زيانباري
دارد  .درباره رمزارزها و به خصوص بيت کوين بايد
اين زيانها شناسايي شوند و هدف اين گزارش همين
بوده است ».به گفته اين پژوهشگر آمار مندرج در اين
گزارش ،آمار مربوط به استخراج بيت کوين است و
برق مصرفي مربوط به سرمايش که به شبکههاي برق
فشار ميآورد در آن منظور نشده .در ايران هم همين
عامل توانسته بر قطعیهای اخیر برق اثرگذار باشد».
مدني در پايان به عنوان جمعبندي ميگويد« :بدون
ترديد هر نوآوري مانند استفاده از اينترنت يا استفاده
از انرژيهاي نو براي انسان مفيد است اما همه اينها
آثاري دارند که بايد شناسايي شوند و فراموش نکنيم
که رمزارزها گسترش پيدا خواهند کرد و در سيستم
مالي و سياسي بخش بزرگي را اشغال خواهند کرد
اما دنيا تا به حال اين نوآوري را به رسميت نشناخته
بنابراين قوانين الزم براي سنجش و نظارت بر اين
بخش وجود ندارد .اين بخش ميتواند به يک بخش
شفاف تبديل شود و در همين راستا ميتوان براي کاهش
انرژي مصرفي توليد رمزارزها دست به نوآوري زد و
از منابع توليد برق با انرژيهاي تميزتر استفاده کرد».

زندگی سبز

با رعایت چند نکته شما هم جزو سبزها شوید

تا  24ساعت آینده هیچ پولی خرج نکن
ما نمیتوانیم زمان را به عقب برگردانیم اما میتوانیم درختان را رشد
دهیم و شهرهایمان را سبز کنیم ،باغهایمان را دوباره بسازیم ،رژیم غذایی
خودمان را تغییر دهیم و رودخانهها و سواحل را پاکسازی کنیم .ما نسلی
هستیم که میتوانیم با طبیعت صلحی پایدار ایجاد کنیم .پوسترمشترک
روز جهانی محیطزیست (۱۵خرداد۵،ژوئن) با مشارکت بیش از ۱۲۰
گروه داوطلب و مردمی حامی محیطزیست ،گردشگری و رسانه

مردم بومی در برزیل به ویژه قبایل بدون تماس به دلیل جنگلزدایی
در معرض خطر نابودی هستند .غولهای تجارت کشاورزی که با
بهرهمندی از مزارع بزرگ و تولید گوشت گاو ،بیشترین جنگلهای
زیستی را در برزیل میسوزانند.

مشکالت رایج پرورش گیاهان آپارتمانی .ریزش برگها نشانه کمآبی یا
خشک بودن محیط است که باید رطوبت هوا را باال برده و آبیاری به اندازه
کافی باشد .ریزش جوانه گل ناشی از دمای باال ،نور کم ،آب کم یا کود
بیش از حد است .تاخیر در گلدهی ناشی از دمای باال یا پایین ،نور ناکافی،
تغییراتمیزانموادغذایی،بزرگیبیشازحدگلدانوتفاوتهایژنتیکی
است .گلهای خیلی کوچک ناشی از دمای باال ،کود زیاد یا ژنتیک است.

تمرینکنمهارمصرفوکنترلخرید
و خرج کردن را .از همین امروز .به
خودت بگو حتی اگر سنگ از آسمان
ببارد من تا فردا همین وقت حتی
یک ریال خرج نمیکنم .نمیمیری.
ناصر کرمی
کارشناس و فعال مطمئن باش.
شاید بگویی یک تعهد خاص هست
محیطزیست
مثال خرید دارو برای یک بیمار که
امروز قابل اغماض نیست .باشد .امروز نه .فردا یا پس
فردا چطور؟ باالخره یک روزی را در همین هفته تعیین
کن برای تمرین پول خرج نکردن 24 .ساعت تمام حتی
یک ریال خرج نکن.
کرایه اجباری تاکسی یا اتوبوس یا مترو را بررسی ار
میشود کرد؟ بگذار این همان روزی باشد که با دوچرخه
یا پیاده رفت و آمد میکنی یا قرار همپیمایی با کسی
دیگر میگذاری .همیشه یک راهی هست .پیدایش کن.

تمرین کن و به همه هم با صدای بلند بگو که سبزگرایی
و امروز روز پول خرج نکردنت است .پول خرج نکردن
را مثل یک مناسک عبادی برای خودت در نظر بگیر .و
دیگران را دعوت کن به انجام آن.

اولویتهایت را بازنگری کن

یک کاغذ بردار و پنج اولویت مهم زندگیات را بنویس.
یکی را حذف کن .شجاع و استوار یکی را حذف کن
و آماده باش برای حذف یکی دیگر در روزی دیگر.
 5اولویت خیلی زیاد است .به واقع  4تا و  3تا هم
خیلی زیاد است .در این عمر محدود و فرصتهایی که
شتابناک میگذرند .آدمی مختصر بشو .خالصه خودت.

بهگزین باش

بهگزین در اینجا معادل مینیمالیست است .مینیمالیست
باش .اندکتر اما بهتر را بگزین .همیشه و در همه چیز.

زندگی مختصری را برگزین که در عین حال خالص ه
همه کیفیتها و خوبیهای مورد پسندت از زندگی
باشد .یک راه برای مهار هیوالی مصرف همین است:
برکشیدن نگره مینیمالیسم از هنر و ادبیات به شیوه
زندگی و حیات روزمره.
به دور و برت نگاه کن .اتاقت یا خانهات یا میز یا دفتر
کارت .چه چیزهایی هست که بیآنها هم ادام ه زندگی
ممکن است؟ همه را ببخش .از بردگی اشیاء رها شو.
حداکثر خودت باش با حداقلی از وابستگی به اشیاء.
مثالی از فضای مجازی :هرزنامهها را کال مسدود کن.
هرزنویسها را کال مسدود کن .خالصه و مختصر
وقتت را در شبکههای مجازی فقط صرف کاری کن
که احتماال مفید است و به کارت میآید .بیشگرایی
(ماکسیمالیسم) غالبا همان هرزهگردی است.

سطل زبالهات را مدیریتکن

ساده است :برای خشک و تر و برای قابل بازیافتها و
غیرقابل بازیافتها سطل جدا داشته باش .و البته اصل
طالیی این است که کمتر زباله بساز.
در کشوری مثل ایران ،که تولید غذا در آن به بهای
خشکیدگیسرزمینصورتمیگیردازهمهبدترفزونی

نسبت زبال ه تر به زبال ه خشک است .زبال ه تر عمدتا
یعنی ماده غذایی که درست مصرف نشده و دارد دور
ریخته میشود .متوسط نسبت زبال ه تر به خشک در
جهان یک به دو است ،در ایران دو به یک .یعنی برعکس
در کشوری که غذا در آن سخت و گران تولید میشود
مردم عادت دارند به اتالف غذا.
چاره کار برای نخشکیدن ایران فقط خراب کردن سدها
نیست .مراقبت از سطلهای زباله هم هست .سبزها
باید پیشگام باشند در این باره و این را به عام ه مردم
هم بیاموزانند.

پیشنهاد سبز

چقدر و چطور به حیوانات شهری غذا بدهیم
گوشه و کنار این شهر آدمهایی
را میبینید که از سر دلسوزی
و مهربانی برای حیوانات
بیسرپرست شهر غذایی فراهم
میکنند تا گرسنه نمانند .این حس
فریبرز
مهربانی را باید تحسین و تشویق
افروزی
کرد ،چرا که یکی از نشانههای
دامپزشک
جوامع و فرهنگ توسعهیافته
مهربانی با حیوانات و کودکان و افراد نیازمند کمک
است .هر کس ارتباطی با خلقت و طبیعت دارد ،با
حیوانات مهربان است .خبر خوب آن که شمار این
افراد رو به افزایش است و کمکم مهربانی با حیوانات
دارد به صورت فرهنگ شهری ما درمیآید.
خبر بد اما اینکه بیشتر این افراد بهواسطه حسی درونی
به حیوانات غذا میدهند و اغلب آشنایی درست با

مقدار و نوع غذایی که باید به حیوان بدهند ندارند.
اولین مساله دادن بیضابطه غذا به حیوانات ،وابستگی
آنها به انسان برای سیر شدن است که پیامد بعدی آن
عالوه بر افزایش بیرویه نسل این حیوانات ،کم شدن
عملکرد طبیعی آنهاست .به بیان سادهتر گربهای که
همیشه سیر باشد ،دیگر موش نمیگیرد و از عملکرد
طبیعی و نقش خود در تعادل محیط شهری دور
میافتد .پس هر روز به حیوانات محلتان غذا ندهید.
درضمن مراقب باشیم غذایی که در دسترس حیوان
قرار میگیرد ،باید به اندازهای باشد که تمام شود و
محیط شهری را آلوده نکند.
ب ه عالوه ،غذا گرفتن دائمی حیوانات بیسرپرست
آنها را به نزدیکی به جوامع انسانی عادت میدهد.
حیوانی که عادت کند فقط از دست انسان غذا بگیرد،
به انسانها نزدیک میشود .میشود گفت تقریبا همه

این حیوانات فاقد پایشهای سالمت الزم هستند
و نزدیکی آنها به انسان ممکن است بیماری گربه یا
سگ را به انسان منتقل کند و سالمت جوامع شهری
ما را به خطر بیندازد .بر سالمت این حیوانات نظارتی
صورت نگرفته و جز در موارد استثنایی واکسینه
نشدهاند و کسی نمیداند ممکن است عامل چه
بیماری باشند .به این ترتیب ،با غذا دادن بیرویه به
حیوانات و نزدیک شدن آنها به انسان ،خطر انتقال
بیماری به انسانها را افزایش داده و به نوعی حریم
آنها را نقض کردهایم.
مساله دیگر درباره تغذیه حیوانات بیسرپرست
شهری ،آن که نزدیک شدن آنها به جوامع انسانی،
حیوان را در معرض خطر قرار میدهد .اولین خطر
برخورد با وسایل نقلی ه است که البته این خطر در
جادههای بیرون شهری در مورد حیات وحش هم

وجود دارد .رها کردن پسماندهای انسانی که بیشتر
به دلیل بیتوجهی به محیطزیست و گاهی با نیت
تغذیه حیوانات صورت میگیرد ،عالوه بر اینکه آنها
را از نقش طبیعی خود در چرخه حیات طبیعی دور و
تبدیل به جیرهخور انسانها کرده ،باعث شده میزان
تلفات گونههایی حتی مانند پلنگ و گراز و روباه و
شغال در اطراف جادهها افزایش پیدا کند.

موضوع روز

شماره هفتصدونودوهشت بیستودوخرداد هزار و چهارصد
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واکسن کرونا و سواالتی که ذهن را درگیر میکنند
دانشمندان در سراسر جهان
ترجمه:
هدا صادقیان در حال تولید انواع واکسن
برایکووید19-هستند.هدف
حقیقی
تمامواکسنهاآموزشسیستم
ایمنیبدنبرایشناساییومسدودکردنویروس
عامل کووید 19-است اما آیا در صورت وجود
چنین واکسنی مردم مایل به دریافت آن خواهند
بود؟ واکسنها هر ساله جان میلیونها انسان را
نجات میدهند که با آمادهسازی دفاع طبیعی
بدن ،سیستم ایمنی را برای شناسایی و مقابله
با ویروسها و باکتریهای مورد نظر تحریک
میکنندبهطوریکهاگرپسازانجامواکسیناسیون،
بدن در معرض چنین میکروبهای بیماریزایی
قرار بگیرد بالفاصله آماده مقابله و جلوگیری از
ابتال به بیماری میشود .در حال حاضر واکسن
آنفلوانزا در دسترس است اما هر ساله کمتر از
نصفمردمدرآمریکاآنراتزریقمیکنند.بسیاری
از ما بیصبرانه منتظر دریافت واکسن کووید19-
هستیم .همه مردم سزاوار دسترسی به واکسن و
مراقبتهای پزشکی هستند.
دراوایلدسامبرسال2020میالدی،اولینواکسن
برای محافظت مردم در برابر شیوع ویروس کرونا
در انگلیس تولید شد .واکسنهای دیگری هم
بعد از آن مورد تایید قرار گرفتند .همهگیری
کووید 19-نابرابریهای جهانی بین کشورها را
کامال برجسته کرد .دسترسی به نیازهای حیاتی
مانند مراقبتهای بهداشتی ،تجهیزات پزشکی و
حفاظت شخصی (پیپیای) ،آب تمیز و موارد
دیگربهطورمعمولبرایجمعیتهایآسیبپذیر
محدود است .در حال حاضر بیماری همهگیر
کووید19-به مدت طوالنی ،مساله دیگری را نیز
در معرض دید قرار داده است و آن دسترسی
به واکسن است.
واکسن در کشورهای کمدرآمد

تاکنون دوز زیادی از واکسن در  98کشور
توزیع شده است .این موضوع نشان میدهد که
 92کشور حتی یک دوز هم دریافت نکردهاند
یعنی در این مرحله ،فقط 14درصد از جمعیت
جهان به بیش از 50درصد واکسن دسترسی
دارند .تخمین زده میشود که از هر  10نفر
در کشورهای کمدرآمد  9نفر حتی در پایان
سال  2021میالدی به واکسن کووید19-
دسترسی نخواهند داشت .شرکتهای دارویی
تولیدکننده واکسن این حق را دارند که تصمیم
بگیرند با چه قیمتی و به کدام کشورها دارو
بفروشند .بنابراین کشورهای ثروتمند این
مزیت را دارند که دوزهای واکسن را اول
خریداری کنند .تا زمانی که دانش و فناوری
تولید انبوه واکسن کووید 19-از جامعه جهانی
دریغ شود ،توزیع نابرابر واکسن ادامه خواهد
یافت .مگر آنکه دولتها و بخش خصوصی
با هم کنار آمده و دست به دست هم داده
و واکسنها را در دسترس همه قرار دهند.
واکسن کووید 19-چیست؟

واکسنهای مختلفی برای کووید 19-تولید
شده است و بسیاری از افراد اکنون اولین دوز
واکسن را دریافت کردهاند .این واکسنها توسط
تولیدکنندهدارو،سازمانتنظیمداروومحصوالت
بهداشتی (اماچآرای) تایید شدهاند .این ارگانها
ادعا میکنند که واکسنهای تولید شده بیخطر
هستند .طبق گفته سازمانهای مذکور:
 واکسنها از استانداردهای دقیق ایمنی،
کیفیت و اثربخشی برخوردار هستند
 به هزاران نفر واکسن ویروس کرونا تزریق
شده است و هیچ عارضه جانبی جدی گزارش
نشده است.
مدلهای مختلفی از واکسن کووید 19-در
حال تولید است ،از جمله:
 واکسنهای ویروس غیرفعال یا تضعیف
شده که باعث بیماری نمیشود اما پاسخ ایمنی
را در بدن به وجود میآورند.
 واکسنهای مبتنی بر پروتئین که از قطعات
بیخطر پروتئین یا پوستههای آن ساخته شده
است و به تقلید از ویروس کووید 19-باعث
ایجاد پیام ایمنی میشود.
 واکسنهای ویروسی ناقل که از ویروس
ایمن در آنها استفاده میشود که نمیتواند
بیماری ایجاد کند اما مانند عاملی برای
تولید پروتئین ویروس برای تولید پاسخ
ایمنی عمل میکنند.
 واکسنهای آرانآ (ژنتیکی) که از روش
پیشرفته ژنتیکی مهندسی شده برای تولید
پروتئینی استفاده میکنند که به صورت خودکار
پاسخ ایمنی را به وجود میآورند.
اولین واجدین شرایط دریافت
واکسن چه کسانی هستند؟

از آنجا که میلیونها نفر داوطلب
واکسیناسیون هستند ،دولت باید تصمیم بگیرد

از تزریق واکسن ،تعدادی از افراد به ویروس
آلوده شده باشند.

واکسن کووید در بدن ما چه
کاری انجام میدهد؟

واکسنهایکووید19-بهسیستم
ایمنی بدن ما میآموزند که
چگونهویروسمسبب
کووید19-را
شناسایی کند و با
آن مبارزه کند .گاهی
این روند میتواند عالئمی
مانند تب را ایجاد کند.

واکسنها هر ساله جان میلیونها
انسان را نجات میدهند که با
آمادهسازی دفاع طبیعی بدن،
سیستم ایمنی را برای شناسایی و
مقابله با ویروسها و باکتریهای
مورد نظر تحریک میکنند بهطوری
که اگر پس از انجام واکسیناسیون،
بدن در معرض چنین میکروبهای
بیماریزایی قرار بگیرد بالفاصله
آماده مقابله و جلوگیری از ابتال به
بیماری میشود

که ابتدا به چه گروههایی از مردم واکسن تزریق
شود .جیسیویآی میگوید افرادی که بیماری
زمینهای دارند ،باید در اولویت قرار بگیرند.
این گروه شامل کسانی میشود که با بیماری
جدی روان زندگی میکنند .در بین اولویتهای
واکسینه شدن ،افرادی که به بیماری جدی
روان مبتال هستند باید برای دریافت واکسن در
اولین گروه طبقهبندی شوند.گروه بعدی شامل
میشود که در خانه سالمندان کار میکنند ،خط
مقدم درمان و مددکاران اجتماعی و پرستاران
خانگی ،افراد باالی  65سال و کسانی که از
لحاظ بالینی آسیبپذیر هستند.
منظور از بیماری شدید روانی چیست؟

اگر فردی مبتال به اسکیزوفرنی یا اختالل دوقطبی
باشد باید با پزشک در مورد عالئم خود صحبت
کند .قطعا وقتی نوبت این گروه میرسد ،بیماران
باید واکسن بزنند .ممکن است فردی احساس
کند که به نوعی مشکل روان مبتال است که
باعث اختالل شدید در عملکرد فرد میشود
بنابراین باید حتما با پزشک در مورد مشکل
مشورت شود .اگر فردی از بیمار مبتال به مشکل
روان یا افراد مسن یا معلول و ناتوان مراقبت
میکند حتما باید واکسینه شود زیرا ممکن
است که مراقب بیمار شده و مراقبت شونده
را نیز مبتال کند.

آیا کسی داروی خاصی مصرف میکند،
میتواند واکسن دریافت کند؟

ممکن است دارو مصرف کنید و بخواهید بدانید
که آیا هنوز واکسن زدن برای شما ایمن است
یا خیر؟
قبل از اینکه واکسن بزنید ،باید از هر دارویی که
میخورید و هرگونه شرایط پزشکی که دارید،
متخصص را مطلعسازید .اطمینان حاصل کنید
که این موارد را به اطالع متخصصی میرسانید
که قصد واکسن زدن دارد .چنین اقدامی به
شما کمک میکند تا بدانید که قبل از دریافت
واکسن چه داروهایی را میتوانید مصرف کنید.
عوارض جانبی کووید19-

تحقیقات اخیر نشان داده است که ابتال به سارس
کووید ،2ویروسی که باعث ایجاد کووید19-
میشود ،میتواند بر سالمت روان تاثیر بگذارد.
این مطالعه که در النست منتشر شده است ،بعد از
بررسی و تحلیل پرونده الکترونیکی62هزارو354
بیماران مبتال به کووید 19-در ایاالت متحده به
دست آمده است .طی  3ماه آزمایش مثبت تقریبا
20درصد از افراد مبتال به کووید 19-مشخص
شد که این افراد با اختالالت روانپزشکی از جمله
اضطراب ،افسردگی یا بیخوابی دست و پنجه نرم
میکنند .یک نفر از هر  4نفر ،یک نفر هرگز قبل از
بیماری کرونا مشکل روان نداشته است .محققان
هشدار دادند که این نتایج به احتمال زیاد خیلی
کمتر از تعداد واقعی موارد مبتال به اختالالت روان
است .همچنین محققان مرکز تحقیقات زیست
پزشکی و دانشگاه روانپزشکی آکسفورد دریافتند
افرادی که از قبل به بیماری اختالالت روانپزشکی
مبتال بودهاند به میزان 65درصد بیشتر از افراد
بدون مشکالت روان به بیماری کووید 19-مبتال
میشوند .محققان میگویند این یافته غیرمنتظره
بوده و نیاز به تحقیقات بیشتری دارد .در این میان
دانشمندان و محققان اظهار میکنند که داشتن
اختالل روانپزشکی باید به فهرست عوامل خطر
کووید 19-اضافه شود.
مبتالیان به بیماری کووید 19-مزمن که ماهها
پس از اولین آزمایش مثبتشان هنوز عالئمی را

رایجترین عوارض واکسنکوویدکدامند؟
در آزمایشات بالینی گسترده ،بیشتر عوارض جانبی واکسن
کووید 19-جزیی بوده است .عوارض جانبی معموال فقط
چند روز طول میکشد.
بروز یک عارضه یا عوارض جانبی لزوما معنای بدی
ندارد زیرا این عوارض نشاندهنده مقاومت بدن در
برابر ویروس هستند.
عوارض جانبی شایع شامل این موارد است:
 درد در محل تزریق
 تورم غدد لنفاوی دردناک در محل تزریق واکسن
در بازوی فرد
 خستگی
 سردرد

تجربه میکنند ،مشکالت بهداشت روان را نیز
پشت سر میگذارند که این مشکالت میتواند
توسط عوامل مختلفی از جمله اختالل استرس
پس از سانحه (پیتیاسدی) ،بیحالی ،خستگی
و اختالالت بویایی ایجاد شود مانند از دست
دادن حس بویایی آنها .حتی برای کسانی که
آزمایش آنها مثبت نبوده ،قرنطینه شدن و فاصله
اجتماعی باعث افزایش احساس تنهایی ،انزوا،
بیقراری و اضطراب شده است زیرا میلیونها
نفر در سراسر دنیا به سرعت مجبور شدند
خود را با واقعیتهای جدید سازگار کرده
و تغییرات شدیدی در سبک زندگی خود به
وجود بیاورند .طبق گزارش کالج روانپزشکان
سلطنتی که متشکل از 18هزار روانپزشک در
انگلیس است ،بیشتر افراد در بحران کووید19-
نیازمند دریافت خدمات بهداشت روان هستند.
بیماریهای همهگیر در طول تاریخ تاثیر مخربی بر
سالمت روان جمعیتهای آسیب دیده داشتهاند.
به عنوان مثال النست گزارش داد که شیوع
ویروس ابوال باعث ایجاد وحشت و اضطراب
گسترده ،افسردگی ناشی از مرگ ناگهانی
دوستان ،اقوام و همکاران و همچنین بدنامی و
محرومیت اجتماعی و انزوای بازماندگان شده
است .حتی اگر ارتباط بین بیماریهای همهگیر
و سالمت روان به خوبی مستند و ثابت شده
باشد ،هنوز تحقیقات بیشتری برای درک کامل
علتها و راهحلها الزم است .در حال حاضر
دانشمندان همچنان در حال بررسی چگونگی
تاثیر کووید 19-بر مغز و سیستم عصبی مرکزی
هستند تا به این حقیقت دست پیدا کنند که تا
چه میزان این بیماری در تشخیص آسیبهای
احتمالی با عالئم رنج و درد نقش دارد و چگونه
میتوان از مرگ جلوگیری کرد.
دو باور غلط در مورد واکسن

طبیعی است که در مورد هر روش درمانی جدیدی
احتیاط کنید اما دو تصور غلط رایج ممکن است
باعث شود که مردم از تزریق واکسن کووید19-
پرهیز کنند.
 یکی از این اشتباهات بروز مشکالت بهداشتی

 دردهای عضالنی یا مفصلی
 تهوع و استفراغ
 تب یا لرز
عوارض نادر واکسن کرونا را بشناسیم؟

واکنشهای شدید آلرژیک :خیلی به ندرت ممکن است
واکنش شدیدی که برای جان فرد تهدیدکننده باشد به
نام آنافیالکسی رخ دهد و اغلب در افرادی بروز میکند
که در گذشته به واکسن حساسیت و شدید داشتهاند.
طبق برآوردهای سیدیسی  11مورد از هر میلیون دوز،
آنفیالکسی در میان افرادی بروز کرده است كه واكسن
فایزر /بیون تک را دریافت کردهاند .عالئم آن نیز مشکل
در تنفس ،تورم صورت و گلو ،بثورات پوستی و افت

پس از تزریق واکسن است .اگر پس از تزریق
واکسن مشکالت سالمت و عوارضی دیده
شود ،مردم واکسن را مقصر میدانند .میدانیم
که بسیاری از مشکالت از قبیل سرطان ،سکته،
حمله قلبی ،اختالالت خونی و بیماریهای نادر
قبل از همهگیری کرونا وجود داشتهاند و البته
این مشکالت ادامه خواهند داشت .ممکن است
برای هر کسی چنین مشکالتی پیش بیاید اما
آیا به واکسن مربوط است یا خیر؟ اگر طبق
بررسیهای دقیق مشخص شود که برخی از
مشکالت سالمت پس از تزریق خیلی سریعتر
از حد معمول برای دریافتکننده واکسن اتفاق
افتاده است ،میتوانیم واکسن را مقصر بدانیم .در
غیر این صورت ،به احتمال زیاد این مشکالت
ناخوشایند به واکسن ارتباطی ندارند .به عنوان
مثال ،موارد نادری از فلج بلز و سایر بیماریهای
عصبی پس از واکسیناسیون کووید گزارش شده
است اما تاکنون هیچ دلیل واضحی که نشان
بدهد چنین مشکالتی به سبب تزریق واکسن
به وجود آمده است ،ارائه نشده است .همچنین
در فلوریدا ،ایجاد یک اختالل خونی کشنده که
دو هفته پس از دریافت واکسن کووید19-در
یک پزشک دیده شد ،این نگرانی را ایجاد
کرد که واکسن عامل این بیماری بوده است.
از آنجایی که در بین  10هزار نفر از افراد
مورد آزمایش بالینی چنین عوارضی رخ نداده
است احتمال میرود که تمامی این مشکالت
کامال اتفاقی باشد
آیا بعد از واکسیناسیون این احتمال وجود
داردکه به بیماریکرونا مبتال بشویم؟

 از آنجایی که از هیچ ویروس زنده سارس
کو 2در واکسنهای موجود یا در حال تولید
استفاده نمیشود ،چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
اگر فردی بالفاصله پس از واکسیناسیون به
بیماری کرونا مبتال شود ،الزاما به دلیل واکسن
نیست .ممکن است در موارد نادر واکسن قابلیت
خود را از دست داده و منقضی شده است یا
قبل از تزریق واکسن ویروس و عفونت در
بدن او وجود داشته است .ممکن است قبل

فشارخون است .این بیماری معموال به زودی پس از
واکسیناسیون اتفاق میافتد و با اپینفرین قابل درمان
است (مانند اپیپن) .به همین دلیل افراد پس از دریافت
واکسن حداقل  15دقیقه تحت نظر هستند تا در صورت
بروز مشکل اپینفرین در دسترس باشد.
مرگ بدون دلیل :به تازگی  23مورد مرگ سالخوردگان
در کشور نروژ پس از دریافت واکسن گزارش شده
است و همین امر نگرانیهای قابل قبولی در مورد ایمنی
واکسنهای جدید کووید 19-ایجاد کرده است .با این
حال ،برای تعیین اینکه آیا این اتفاق مربوط به تزریق
واکسنها بوده است یا افرادی فوت شده کسانی بودهاند
که امید به زندگی در آنها بسیار ضعیف بوده است ،الزم
است تحقیقات بیشتری انجام پذیرد.

برخی از واکنشهای
روانشناختی رایج نسبت به بیماری
همهگیرکووید19-چیست؟
 احساس ترس ،عصبانیت ،غم ،نگرانی
و ناامیدی
 تغییر در سطح اشتها ،انرژی و فعالیت
 مشکل در تمرکز و تصمیمگیری
 مشکل خواب یا کابوس
 واکنشهای بدنی مانند سردرد ،دردهای بدن،
مشکالت معده و بثورات پوستی
 بدتر شدن مشکالت سالمت مزمن
 افزایش مصرف الکل ،تنباکو یا سایر داروها
ما میدانیم که کووید 19-یک بیماری غیرقابل
پیش بینی و بالقوه کشنده است اما اطالعاتی که
در مورد اثربخشی و ایمنی واکسن کووید19-
داریم دلگرمکننده است .عوارض جانبی و جزیی
دور از انتظار نیست .ممکن است به ندرت شاهد
واکنشهای شدید آلرژیک باشیم اما عوارض جانبی
ناشی از واکسن دلیل موجهی برای اجتناب از
واکسیناسیون نیست.
چند واکسن ایمن و موثر وجود دارد که از مبتال شدن
شدید به کووید 19-یا مرگ ناشی از آن جلوگیری
میکنند .عالوه بر اقدامات اصلی پیشگیرانه یعنی
رعایت فاصله حداقل  2متری از دیگران ،پوشاندن
دهان هنگام سرفه یا عطسه با آرنج ،تمیز کردن مرتب
دستان ،ماسک زدن و تهویه هوا و زدن واکسن
میتوان کووید 19-را مدیریت کرد.
معموال واکسنها در ابتدا روی بزرگساالن آزمایش
میشوند تا از بروز مشکل درکودکانی که هنوز
در حال رشد هستند جلوگیری شود .همچنین
کووید 19-برای افراد مسن جدی تر و خطرناک
تر است .با روشن شدن این مطلب که واکسنها
برای بزرگساالن بیخطر بودهاند ،محققان در حال
بررسی اثرات واکسن روی کودکان هستند .تا زمان
آماده شدن واکسن ایمن برای کودکان باید اطمینان
حاصل کنید که آنها همچنان فاصله جسمی خود
را با دیگران رعایت میکنند ،دستان خود را مرتب
میشویند ،هنگام عطسه و سرفه جلوی دهان خود را
با آرنج یا دستمال میپوشانند و در صورت امکان با
توجه به سن خود از ماسک استفاده میکنند .واکسن
کووید 19-برای بیشتر افراد  18سال به باال از جمله
کسانی که به بیماری قلبی و اختالالت خود ایمنی،
فشارخون باال ،دیابت ،آسم ،بیماری ریوی ،کبدی و
کلیوی و همچنین عفونتهای مزمن پایدار و کنترل
شده بیخطر است.
واکسنهایکووید 19-با چه سرعتی
میتوانند همهگیریکرونا را متوقفکنند؟
تاثیرواکسنهایکوویدبربیماریهمهگیربهعوامل
مختلفی از جمله اثربخشی واکسنها ،سرعت تایید
دارو ،سرعت ساخت و تحویل واکسن بستگی
دارد .در حالی که آزمایشات نشان داده است که
چند نوع از واکسنهای تولیدی کووید 19-دارای
اثربخشی باالیی هستند اما مانند سایر واکسنهایی
که تاکنون برای بیماریهای دیگر ساخته شدهاند،
اثربخشی آنها نیز صددرصد نیست .بنابراین سازمان
بهداشت جهانی در تالش است تا اطمینان حاصل
کند که واکسنهای تایید شده تا حد ممکن موثر
هستند و میتوانند بیشترین تاثیر را بر بیماری
همهگیر کرونا داشته باشند.
با افزایش تعداد دریافتکنندگان واکسن و انواع
مختلف واکسنها باید همچنان هوشیار باشیم.
اطالعاتی که امروزه درباره عوارض جانبی و
ایمنی کووید 19-داریم ،کافی نیست .داوطلبان
آزمایشات بالینی و افرادی که واکسن دریافت
کردهاند باید تحت نظر باشند تا در صورت بروز
مشکالت ،آن را گزارش کنند.
هر روش درمانی جدید موافقان و مخالفانی دارد
اما به یاد داشته باشید که در کمبودهای درمان نیز
موافقان و مخالفانی وجود دارد .تا زمانی که همه
ما ایمن نشویم ،نمیتوانیم از کووید 19-رهایی
یابیم .حمایت شما برای رسیدن به چنین هدفی
کامال اساسی است.
منابعhttps://www.who.int :
https://www.health.harvard.edu
https://www.rethink.org
https://www.gavi.org

نقشه سالمت

تکرقمی شدن
بستریهای روزانه
علوم پزشکی
سمنان/ایسنا

«خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد»
ی بزرگ
صاحبامتیاز :موسسهفرهنگیابنسینا 
مدیرمسوولوسردبیر :امیرعباسفتاحزاده
نشانی :تهران ولیعصر ،خیابان رضاییان ،پالک  8صندوقپستی14145-557 :
دبیرتحریریه :علی مالئکه
تحریریه :سارا حسنلو ،فاطمه خالقی ،مریممنصوری ،مرجان یشایایی
صفحهآرایی :فرانک دزفولی ویرایش :منصوره قدمی پشتیبانی فنی :اکرم سمنانی
مشترکین ،روابطعمومی ،سازمان آگهیها09129243843 :
تحریریه09129243843 :
چاپ :شرکت هممیهن فارس

ابتالی  ۱۳۵مورد جدید
به کروناویروس و دو فوتی
در لرستان/ایسنا

تازهها
ویتنام یک گونه دورگه
جدید از کروناویروس را
کشف میکند
رسانههای دولتی ویتنام گزارش
کردند گونه جدید از کروناویروس
دراینکشورکشفشدهاستکهبه
سرعت ار راه هوا پخش میشود و
ترکیبیازگونههایابتداشناختهشده
در هند و انگلیس است.
به گزارش گاردین ،ویتنام در تالش
است تا به موج تازه کرونا که نیمی
از قلمرو این کشور ،از جمله مناطق
صنعتی و شهرهای بزرگ مانند
هانوی و شهر هوشیمینه را فرا
گرفته است ،مبارزه کند.
بیش از  ۶۷۰۰مورد عفونت شامل
 ۴۷مورد مرگ در ویتنام گزارش
شدهاستکهاغلبآنهاازماهآوریل
(اردیبهشت) به بعد بوده است.
نگوین تانا النگ ،وزیر بهداشت
ویتنام در جلسه ملی همهگیری این
کشور در روز شنبه گفت« :ما یک
گونهجدیددورگهکروناکهآمیزهای
ازگونههایهندیوانگلیسیاست،
کشف کردهایم».
اوگفت«:خصوصیتاینگونهاین
است که به سرعت از راه هوا منتشر
میشود .غلظت ویروس در مایع
گلو به سرعت افزایش مییابد و با
شدت زیاد در محیط اطراف منتشر
میشود».
وزیر بهداشت ویتنام شمار موارد
ثبتشده مبتال به این گونه جدید را
ذکر نکرد اما گفت ویتنام به زودی
این کشف را در «نقشه جهانی
گونههای ژنریک» کروناویروس
اعالم میکند.
بنا به گفته وزارت بهداشت ویتنام
قبلازایناعالم 7گونهشناختهشده
کروناویروس در این کشور وجود
داشته است.
حزبکمونیستویتنامقبالبهخاطر
واکنش قاطعش در برابر همهگیری
با قرنطینه عمومی و ردیابی تماس
سختگیرانه که به پایین نسبی میزان
ت در این کشور کمک کرد،
عفون 
تحسین شده است.
دور جدید عفونتها باعث
ترس مردم و دولت شده
است و مقامات به سرعت به
وضع محدودیتهای سخت
بر جابهجاییها و فعالیتهای
تجاری دست زدهاند .کافهها،
رستورانها ،سالنهای آرایش مو
وماساژونیزمکانهایگردشگری
و مذهبی در نقاط گوناگون کشور
تعطیل شدهاند.
ویتنامکشوری۹۷میلیونجمعیت
فقط اندکی بیش از یک میلیون نفر
از شهروندانش را واکسینه کرده
است .به گفته وزارت بهداشت،
این کشور اکنون در حال باال
بردن میزان عرضه واکسن است
و امیدوار است تا پایان سال به
ایمنی جمعی برسد.
مقامات در این کشور از مردم و
صاحبان کسبوکار خواستهاند
برای تهیه واکسن پول اهدا کنند و
در عین حال با سفارتخانهها و
سازمانهای بینالمللی برای کمک
خواستن تماس گرفتهاند.
در حال حاضر برای ویتنام حدود
 ۲میلیون دوز واکسن آکسفورد/
آسترازنکاباقیماندهاستامادولت
گفته است که خرید بیش از ۳۰
میلیون دوز وکسن فایزر/بیونتک
را در دست اقدام دارد.
ویتنام همچنین در حال مذاکره با
روسیه برای تولید مشترک واکسن
اسپوتنیک  Vاست.

■ پزشکیدانشیهمیشهدرتغییراست.
درارایهمطالب«سالمت» تالشزیادی
در جهت کامل بود ن و تطابق آن با
استانداردهایروزپزشکیدنیا تازمان
انتشارصورتگرفتهاست اماب ه دلیل
اینکهدرعلومپزشکیوجودتغییرات
هموارهمتصوراست« ،سالمت»مطالب
ارایه شده را کامل و عاری ا ز خطا
نمیداند .ارجحآن استکهکاربران،
این اطالعات را قبل از به کارگیری
با رجوعبهپزشکاننیزتاییدنمایند.
■ مسوولیتمحتوایآگهیها بر عهده
شرکتهای سفارشدهندهاست.
■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

واکسنهای کرونا از نوع  mRNAبرای زنان بادار بیخطر و موثر هستند
دکتر فرانسیس کالینز ،مدیر موسسههای ملی
بهداشت آمریکا گفت« :دو بررسی جدید نشان
میدهند که واکسن کرونای فایزر و مدرنا ظاهرا
برای خانمهای باردار «کامال بیخطر» و موثر
هستند».
به گزارش  ،GMAکالینز گفت« :معلوم شده
است که واکسنهای فایزر و مدرنا که هر دو از
فناوری  mRNAاستفاده میکنند ،در خانمهای
باردارمیزانهایآنتیبادیوسلولایمنیالزمبرای
حفاظتآنهادربرابرکووید ۱۹-راایجادمیکنند».

به گفته کالینز معلوم شد که این واکسنها

احتماال همچنین برای نوزادان متولد شده از
مادر واکسینهشده هم حفاظت ایجاد میکنند.
اونوشت«:درمجموعهردویاینبررسیهانشان
میدهند که واکسنهای کرونای از نوعmRNA
دربارداریموثروبیخطرهستندوبالقوهمیتوانند
برای مادر و نوزاد سودمند باشند .با اینکه توصیه
میشودزنانباداردربارهواکسیناسیونبامتخصص
زنان و زایمانش مشورت کنند اما شواهد فزاینده
نشان میدهند که بهتری راه برای زنان در دوران
بارداری و شیردهی برای حفاظت خودشان و

خانوادههایشان در مقابل کووید ۱۹-این است
که آستینهایشان را باال بزنند و واکسنهای
تایید شده از نوع  mRNAرا دریافت کنند».
در حال حاضر براساس توصیه مرکز کنترل و
پیشگیری بیماریهای آمریکا هر فرد  ۱۲ساله و
باالترازجملهخانمهایبارداردرآمریکامیتوانند
واکسن کرونا بزنند .خانمهای باردار میتوانند در
هر زمانی در طول بارداریشان واکسن بزنند و
الزم نیست تزریق واکسن کرونا با واکسنهای
دیگر فاصله داشته باشد.

دوربين سالمت

مردم واکسن کرونا را در کاراکاس پایتخت ونزوئال دریافت میکنند.
ERPA

شمار سیگاریهای جهان به میزان بیسابقه  1/1میلیارد نفر رسیده است
یک پژوهش جدید نشان میدهد که شمار
سیگاریهای جهان با افزایش اعتیاد به سیگار
در میان جوانان در سراسر جهان به رقم بیسابقه
 1/1میلیارد نفر رسیده است.
به گزارش گاردین ،این بررسی که یافتههای
آن در مجله پزشکی «لنست» منتشر شده است،
نشان میدهد تالشها برای برای مبارزه با این
عادت با رشد جمعیت که به سیگاری شدن
 ۱۵۰میلیون نفر دیگر در طول  ۹سال پس
از  ۱۹۹۰شده است ،مواجه است و اکنون
شمار سیگاریها در جهان به باالترین میزان
تاکنون یعنی  1/1میلیارد نفر رسیده است.
نویسندگان این بررسی میگویند الزم است
دولتها بر کاهش سیگاری شدن در میان
جوانان متمرکز شوند ،چرا که  ۸۹درصد
سیگاریهای جدید تا  ۲۵سالگی به سیگار
معتاد میشوند و احتمال سیگاری شدن بعد
از این سن خیلی کم است.
ماریسا ریتسما ،پژوهشگر در انستیتوی
سنجهها و ارزیابی بهداشتی و سرپرست
این پژوهش میگوید« :جوانان به خصوص

در برابر اعتیاد آسیبپذیر هستند و با توجه به
اینکه میزانهای باالی ترک سیگار در جهان
رخ نمیدهد ،همهگیری دخانیات همچنان
برای سالها ادامه خواهد یافت ،مگر اینکه
کشورها به شدت شمار سیگاریهای جدید را
که هر سال شروع به سیگار کشیدن میکنند،
کاهش دهند».
گرچه شیوع سیگار کشیدن در  3دهه گذشته
در جهان کاهش یافته است اما سیگار کشیدن
در مردان در  ۲۰کشور و در زنان در  ۱۲کشور
افزایش یافته است .فقط  ۱۰کشور از این
کشورها دوسوم جمعیت سیگاری جهان را
تشکیل میدهند :چین ،هند ،اندونزی ،آمریکا،
روسیه ،بنگالدش ،ژاپن ،ترکیه ،ویتنام و فیلیپین.
از هر  3نفر سیگاری در جهان یک نفر در
چین زندگی میکند ( ۳۴۱میلیون)
سیگار کشیدن در سال  ۲۰۱۹میالدی با 1/7
میلیون مرگ از بیماریهای قبلی مربوط به
اختالل خونرسانی 1/6 ،میلیون مرگ مربوط به
بیماری مزمن انسداد ریوی 1/3 ،میلیون مرگ
مربوط به سرطان نای ،برونش و ریه و حدود

یک میلیون مرگ مربوط به سکته مغزی همراهی
داشته است .بررسیهای پیشین نشان دادهاند که
دست کم نیمی از سیگاریهای درازمدت به
علل مستقیم مربوط به سیگار کشیدن میمیرند
و در این سیگاریها میانگین امید به زندگی
 ۱۰سال کمتر از آنهایی است که هرگز سیگار
نکشیدهاند .این پژوهش روندها در  ۲۰۴کشور
را بررسی کرده است و به عنوان بخشی از
پژوهش بزرگتر «بار جهانی بیماریها» تهیه
شده است که به موضوعات بهداشتی منتهی
به مرگ و ناتوانی را بررسی میکند.
بر اساس این بررسی ،نیمی از همه کشورها

هیچ پیشرفتی در توقف سیگاری شدن افراد
 ۱۵تا  ۲۴ساله نداشتهاند و میانگین سنی
شروع سیگار کشیدن در آنها  ۱۹سال است
که در اغلب جاها غیرقانونی شمرده میشود.
ریتسما گفت« :این شواهد نشان میدهد اگر
سیگار کشیدن در جوانان به تاخیر انداخته
شود ،آن با احتمال کمتری اصوال به سیگاریها
درازمدت تبدیل میشوند ».ریتسما گفت:
«تضمین اینکه جوانان در میانه دهه  ۲۰زندگی
عاری از سیگار باشند ،باعث کاهش شدیدی در
میزان سیگار کشیدن در نسل بعدی میشود».
با وجود اینکه  ۱۸۲کشور در سال ۲۰۰۵
میالدی«پیمان کنترل دخانیات» را امضا کردند
اما اعمال سیاستها برای کاهش سیگار کشیدن
در کشورها متفاوت بوده است .این پژوهشگران
میگویند وضع مالیات موثرترین سیاست در
کاهش اعتیاد به سیگار بوده است اما هنوز
تفاوت بسیاری میان قیمت باالی یک پاکت
سیگار در کشورهای توسعهیافته و قیمت بسیار
کمتر سیگار در کشورهای با درآمد کم و
متوسط وجود دارد.

کارکنان گورستان پیکر یک درگذشته کرونا را در لیما پایتخت پرو در دست دارند.
رویترز

یک افسر پلیس در مرز میان کراوسی و اسلوونی گذرنامه دیجیتال کرونای اتحادیه
اروپا را چک میکند.
         AFP

سازمان جهانی بهداشت دومین واکسن کرونای چینی را تایید کرد
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد که واکسن
کرونای ساخت شرکت چینی سینوواک بیوتک
وارد فهرست مصرف اضطراری کرده است و به
این ترتیب راه برای استفاده از دومین واکسن
چینی در کشورهای فقیر گشوده میشود.
به گزارش وارد شدن یک فراورده به فهرست
اضطراری سازمان جهانی بهداشت عالمتی به
سازمانهای ناظر ملی درباره بیخطر بودن و
اثربخشی یک واکسن است و این واکسن اجازه
ورود به کواکس ،برنامه جهانی فراهمآوری
واکسنها عمدتا برای کشورهای فقیر را
خواهد داشت که اکنون با مشکالت عرضه
واکسن به خاطر محدودیتهای صادرات
هندیها مواجه است.
گروه مشاور سازمان جهانی بهداشت که
اجالسشانرادر۵ماهمهشروعکردند،اینتصمیم
را پس از بازبینی آخرین دادههای بالینی درباره
بیخطر بودن و اثربخشی واکسن سینوواک و نیز
روالهای تولید کارخانه اتحاذ کردند.
تدروس آدهانوم قبریسوس ،دبیر کل سازمان
ملل به این اقدام خوشآمد گفت و این واکسن
را ایمن و بیخطر خواند و یادآور شد که انبار

کردن آن آسان بوده و برای کشورهای کمدرآمد
مناسب است .او به خبرنگاران گفت« :اکنون
مهم است که این ابزارهای نجاتبخش را به
سرعت به مردمی برسانیم که به آن نیاز دارند:
واکسن شرکت سینوواک که در برخی از مناطق
جهان با برند «کروناواک» به فروش میرسد،
هشتمین واکسنی که وارد فهرست اضطراری
سازمانجهانیبهداشتمیشودودومینواکسن
ساخت چین است وارد این فهرست میشود.
سازمانجهانیبهداشت واکسنکرونای ساخت
شرکت سینوفارم را تایید کرد.
با این که سومین واکسن چینی در حال تولید به
وسیله شرکت «کانسینو بیولوجیکز» دادههای

کارآزمای بالینیاش را تحویل سازمان جهانی
بهداشت کرده است ،هنوز این سازمان آنها
را بازبینی نکرده است .سینوواک گفت بیش
از  ۶۰۰میلیون دوز از واکسنش را تا پایان
ماه مه در داخل این کشور و سایر کشورها
توزیع کرده و بیش از  ۴۳۰میلیون دوز از این
واکسنها تجویز شدهاند.
این پذیرش بسیار وجهه واکسن سینوواک
را تقویت میکند که کارآزماییهای بالینی
گستره وسیعی از میزانهای اثربخشی را برای
نشان دادهاند.
سازمانجهانیبهداشتمیگویدایننتایجنشان
دادند این واکسن در  ۵۱درصد موارد افراد
واکسینهشده از بیماری عالمتدار جلوگیری
میکند و همچنین از بیماری شدید کووید۱۹-
و بستری شدن در صددرصد جمعیت مورد
مطالعه جلوگیری کرده است.
یک گروه دیگر سازمان جهانی بهداشت
«گروه کارشناسان مشاور راهبردی» ()SAGE
قبال گفته است اثربخشی این واکسن در
کارآزماییهای بالینی مرحله سوم در چند
کشور از  ۵۱تا  ۸۴درصد متفاوت بوده است.

اندونزی در  ۱۲مه اعالم کرد که بررسیاش
روی 120هزار نفر از کارکنان مراقبت بهداشتی
که واکسن را دریافت کرده بودند ،بیانکر
اثربخشی  ۹۴درصدی در پیشگیری از بیماری
عالمتدار است.
هیات  SAGEدر ارزیابی اولیهاش نشان داد
که این واکسن در بزرگساالن زیر  ۶۰در
پیشگیری از کووید ۱۹-اثربخشی دارد اما
برخی از دادههای کیفی درباره خطر عوارض
جانبی وخیم ارائه نشده بودند .این هیات نبود
شواهد در مورد بیخطر بودن در بارداری و
نبود شواهد در مورد بیخطر بودن و حفاظت
بالینی در سالمندان ،افراد دارای بیماری زمینهای
و ارزیابی عوارض جانبی نادر را هم ذکر
کردند .کارشناسان  SAGEکه توصیهها در
مورد سیاستها برای دولتها و راهنمای
دوز تهیه میکنند ،دادههای بالینی سینوواک
را ماه قبل بازبینی کردند .چین از قبل صدها
میلیون دوز واکسنهای سینوفارم و سینوواک
را در این کشور به کار برده است و آنها را به
سایر کشورها به خصوص در آفریقا ،آسیا و
آمریکای التین صادر کرده است.

سازمان جهانی بهداشت نام گونههای کرونا را به نامهای با حروف یونانی تغییر داد
سازمان جهانی بهداشت با کنار گذشتن شیوه
نامگذاری بر اساس محل کشف شدن گونههای
کروناویروس که تلفظش ممکن است سخت و
به یاد سپردنش مشکل باشد و باعث انگزنی
به یک کشور خاص شود ،سیستم جدیدی را
برای نامیدن آنها ایجاد کرده است
به گزارش یواستودی ،این سیستم جدید
که روز دوشنبه اعالم شد ،بر اساس حروف
الفبای یونانی است .گونه انگلیسی که
دانشمندان آن را  1.1.7.Bمینامند ،آلفا
نامیده خواهد شد ،گونه آفریقای جنوبی
یا  1.351.Bاکنون بتا خواهد بود و گونه
یافتشده در هند یعنی  1.617.2.Bدلتا
نامیده خواهد شد .هنگامی  ۲۴حرف الفبای
یونانی به مصرف برسند ،سازمان جهانی
بهداشت یک رشته دیگر را برای نامگذاری
اعالم خواهد کرد.
دکتر مونیکا گاندی ،کارشناس بیماریهای
عفونی در دانشگاه کالیفرنیا در سانفرانسیسکو

گفت« :کاری درستی انجام دادهاند».
این کار ممکن است کشورها را در گزارش
دادن گونههای جدید گشودهتر کند ،چرا که
دیگر از ارتباط همیشگی آنها با نام کشورشان
در اذهان مردم نمیترسند.
سازمان جهانی بهداشت در بیانیهای اعالم کرد
با اینکه استفاده از نامهای علمی مزایایی دارند،
تلفظ کردن آنها مشکل است و ممکن است
باعث اشکال در گزارشدهی شود.
سازمان جهانی بهداشت گفت« :در نتیجه،
افرادی اغلب گونهها را با نام محلی که آنها
در آن کشف شدهاند ،میبرند که ممکن است
انگزننده و تبعیضزا باشد ».این کار اغلب
غلط است .جایی که بیماری یا یک ویروس
در ابتدا کشف میشوند ،معموال جایی نیست
که ویروس واقعا در آن ظهور کرده است .برای
مثال آنفلوانزای اسپانیایی به عقیده برخی از
پژوهشگران در واقع برای نخستین بار در
هاسکل کانتی در ایالت کانزاس آمریکا یا

احتماال در فرانسه ظهور کرده است.
گاندی گفت« :در مورد گونههای جدید
سارس-کوو( ۲-کروناویروس جدید) که
باعث بیماری کووید ۱۹-میشود ،جایی که
نخستین بار یک گونه شناسایی میشود بیشتر
ببستگی به این دارد که نظام پایش ژنومیک در
آن منطقه که ویروس در آن حضور دارد تا
چه حد به خوبی عمل میکند ،نه اینکه جایی
که جهش ویروس واقعا در آن رخ داده است.
نظام جدید نامگذاری سازمان جهانی بهداشت

در همکاری با کارشناسان و پژوهشگرانی که
تحول ویروس سارس-کوو ۲-را پایش و
ارزیابی میکنند ،ایجاد شده است.
به گفته سازمان جهانی بهداشت ،سیستم
نامگذاری علمی فعلی برای ردیابی جهشهای
سارس-کوو ۲-همچنان در جامعه علمی مورد
استفاده خواهد ماند.
قصد سازمان جهانی بهداشت از این نامگذاری
جدید این است که به یادآوردن گونههای برای
مخاطبان غیرعلمی سادهتر و عملیتر باشد ،چرا
که نامهای علمی تبار ویروسها به سختی به
یاد میمانند .برای مثال دانشمندان گونه ویروس
کرونا که در ماه مارس سال گذشه در آمریکا
کشف شد ،دانشمندان  1.427.Bنامیدند.
نامیدن ویروس به صورت «گونه آفریقای
جنوبی» ممکن است افرادی را که اهل آفریقای
جنوبی هستند ،بترساند ،حتی اگر معلوم نباشد
که این گونه واقعا در آنجا در ابتدا ایجاد
شده یا نه.

افراد باالی  ۵۰سال در شهر مدلین کلمبیا در یک میدان والیبال واکسن
کرونا میزنند.
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