
یکی از مشکالت رایجی که معموال بعد از تعطیالت ایجاد 
می شود، ابتال به اضافه وزن یا تشدید مشکالت متابولیکی مانند 
فشارخون، چربی خون یا قند خون باالست. متخصصان تغذیه بر 
این باورند که تعطیالت و دورهمی هایی که در ایام عید برگزار 
می شوند، نظم غذایی خانواده را مختل می کنند... صفحه7

6 راهکار ساده برای مدیریت 
غذایی در تعطیالت نوروز

هوشمندانه 
غذا بخورید!  

چرا و چگونه می ترسیم و 
گرفتار ترس می شویم؟

چگونه در زندگی 
گرفتـارترس 

می شـویم؟
ما در زندگی از این هراس داریم که 

چیزهای مهمی ویران یا از ما گرفته شود، 
چیزهایی نظیر آزادی مان، شأن و شرفمان، 
سالمت مان، مقام و مرتبت اجتماعی مان و 

در نهایت خود زندگی مان...صفحه3

گفت و گو با دکتر محمدرضا 
سرگلزایی روان پزشک درباره 

برنامه ریزی سال آینده

اولویت های ما 
 درسال نو چیست؟

یکی از دغدغه های افراد در آستانه سال نو، 
تعریف هدف ها برای سال آینده است. این 
هدف ها با توجه به وضعیت زندگی و سن و 
اوضاع مالی و جسمانی و سن افراد، طیف 

متنوعی را در بر می گیرند...صفحه4

تاکید متخصصان تغذیه
 در آخرین شماره »سالمت« 

در سال  1400

توجه به تغذیه 
مردم، صرفه جویی 

در هزینه هاست!
بحران هایی که در یک سال گذشته در زمینه 
بهداشت و سالمت ایجاد شد، بی سابقه بود. 

برای دومین سال سایه کرونا بر زندگی روزمره 
مردم همچنان وجود داشت و شاهد مشکالت 

کمبود واکسن و باال رفتن آمار مبتالیان و مرگ 
و میر آنها بودیم. بحران اصلی اما نوسانات 
نرخ ارز و تحریم و افزایش بی سابقه مواد 

غذایی بود....صفحه8

دانش داروسازی نوین از ۱۱۰ سال قبل و صنعت 
نوین داروسازی از حدود ۷۰ سال قبل به ایران 

راه یافت. درحال حاضر ۳۳۶ کارخانه تولیدکننده 
داروهای انسانی در ایران وجود دارد و به همین تعداد 

هم واحدهای تولید مواد اولیه، موثره و ملزومات 
تولید دارو در کشور فعال هستند...صفحه6

نگاهی به مسیری که صنعت 
داروسازی کشور طی می کند

فراز و نشیب های 
یک کاالی 

استراتژیک

سال هفدهم  شماره  837  نوروز 1401  16 صفحه   10000 تومان

یکی از اتفاقات رایجی که هر سال پس از پایان تعطیالت 
نوروز در میان بعضی از خانم ها شاهد هستیم، مشکالت 
پوستی متعدد و وسیعی هستند که گویا در تعطیالت تقریبا 
دوهفته ای سال جدید شکل گرفته اند... صفحه13

در تعطیالت نوروز، برنامه مناسبی 
برای مراقبت از پوست داشته باشید

مراقبت های پوستی قبل
 و بعد از آرایش عیدانه

بیماری های دهان و دندان به عنوان یکی از چالش های جدی سالمت 
در بسیاری از جوامع مطرح است که تاثیر جدی بر سالمت فرد 
می گذارد و با درد و ناراحتی های بسیار جدی همراه است... صفحه10

به مناسبت 20 مارس مصادف با 29 اسفند؛ 
روز جهانی »بهداشت دهان و دندان«

بهداشت دهان و دندان؛ 
ضرورت سالمت 
و بهبود کیفیت زندگی 

صفحه 15

باید و نبایدهای نوروزی

گزارش هفته نامه »سالمت« 
از یک نشست خبری دارویی

ورشکستگی 
درانتظارصنعت 
داروسازی است
اعضای هیات مدیره سندیکای صاحبان 

صنایع داروهای انسانی ایران در یک نشست 
خبری به تشریح آخرین وضعیت بازار دارویی 

کشور، دالیل کمبودها و چالش های صنعت 
داروسازی پرداختند...صفحه2

www.sa lamat . i r

تعطیالت خانوادگی، منبعی سرشار 
از شادی برای کودکان

نوروز، فرصتی برای 
احیای روح شاد کودکانه
صفحه11
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چه کسانی نباید 
درنوروزسفر  کنند؟

آشنایی با بیماری های 
شایع نوروزی



اعضای هیات مدیره سندیکای 
صاحبان صنایع داروهای انسانی 
ایران در یک نشست خبری به 
بازار  وضعیت  آخرین  تشریح 
چالش های  و  کمبودها  دالیل  کشور،  دارویی 

صنعت داروسازی پرداختند.
به گزارش خبرنگار هفته نامه سالمت، در ابتدای 
این نشست محمد عبده زاده، رئیس هیات مدیره 
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با 
اشاره به وجود مسائل و مشکالت صنعت دارویی 
کشور، گفت: »به رغم کمبودها و همه گیری کرونا، 
کمترین  کردند  تالش  داروسازی  کارخانه های 
نیاز  مورد  داروهای  تامین  و  ارائه  در  وقفه ای 

بیماران ایجاد شود.«
وی با بیان اینکه امیدوارم در سال آینده کمترین 
دغدغه و چالش را در صنعت داروسازی کشور 
شاهد باشیم، افزود: »بازسازی و نوسازی صنعت 
داروسازی در اولویت برنامه های سال آینده خواهد 

بود و امیدوارم به شکل عملیاتی اجرا شود.«

 مسوول  ورشکستگی صنعت داروسازی 
کیست؟

در  ما  اساسی  »چالش  داشت:  اظهار  عبده زاده 
قیمت گذاری بر  چراکه  است  تورم  آینده  سال 
اساس نرخ تورم انجام نمی شود و قیمت دارو 
همچنان غیرواقعی تعیین می شود. ازاین رو وقتی 
داشتن  نگه  ثابت  می رود،  باال  هزینه ها  سایر 
قیمت دارو منجر به ورشکستگی کارخانه های 

داروسازی خواهد شد.«
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی 
تاکید کرد: »اگر قیمت دارو واقعی نشود  ایران 
انتظار داروسازی  سرنوشت صنعت نساجی در 
دارو  قیمت  نشدن  واقعی  بنابراین  بود؛  خواهد 

منجر به تعدیل نیرو و تعطیلی خطوط تولیدی 
خواهد شد که عواقب آن متوجه مردم خواهد بود.«
وی هشدار داد: » مسوول یت ورشکستگی صنعت 
داروسازی متوجه سازمان غذا و دارو و سازمان 
حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهد 
بود و اگر چنین اتفاقی رخ دهد مجبور خواهیم شد 
تا با ارز چند برابری، واردات دارو انجام دهیم.«

کمبودهای دارویی نتیجه عملکرد 
ضعیف بیمه ها است 

عبده زاده همچنین در حاشیه این نشست در پاسخ 
به پرسش هفته نامه »سالمت« درباره مشکالت 
نسخه نویسی  و  دفترچه ها  حذف  با  بیماران 
امروز  چالش های  »بیشتر  گفت:  الکترونیکی 

دارویی کشور در نتیجه عملکرد ضعیف بیمه ها 
است، در حالی که مردم مقصر کمبودهای گسترده 

را تولیدکنندگان دارو می دانند.«
وی افزود: »واقعیت این است که بیمه ها بر اساس 
منابع مالی که دارند نخست اقدام به مصون سازی 
سازمان های خود می کنند و متاسفانه بیماران در این 
بین فراموش شده اند. درحالی که در همه جای دنیا 
وجود صنعت داروسازی پیشرفته و توسعه یافته و 
داروهای به روز بدون وجود یک بیمه پیشرفته و 
حمایت همه جانبه از بیمه شدگان میسر نیست و 

این دو الزم و ملزوم یکدیگر هستند.«
رئیس سندیکای داروسازان گفت: »در همه جای 
دنیا دولت ها متعهد به بهداشت و درمان شهروندان 
خود هستند و باید از طریق سازمان های بیمه ای 

در این بخش از مردم حمایت کنند، اما در حال 
حاضر بیمه ها در کشور ما منفعل عمل می کنند 
و برای حمایت از بیمه شدگان خود تالش کافی 

را انجام نمی دهند.«
عبده زاده در ادامه افزود: »یکی دیگر از مشکالتی که 
مردم سامانه نسخه نویسی آنالین مواجه هستند ثبت 
نشدن برخی داروها در این سیستم و به اصطالح 
به روز نبودن این سامانه است که موجب سرگردانی 
بیماران در تهیه دارو شده است؛ بنابراین شاهد هستیم 
که سامانه نسخه نویسی بیمه ها با موجودی دارویی 
سازمان غذا و دارو همخوانی ندارد در حالی که 
باید سامانه بیمه ها با غذا و دارو به صورت آنالین 
ارتباط برقرا کنند تا مردم در تهیه داروهای مورد 

نیاز دچار مشکل نشوند.«
وی تاکید کرد: »به جرات می گوییم که در حال 
حاضر بسیاری از کمبودهای اعالمی همچنان تولید 
می شود و تولیدات طبق روال قبلی در حال انجام 
است و تولیدکنندگان به کار خود ادامه می دهند، اما 
این  باید  بیمه ای و وزارت بهداشت  سازمان های 
مشکل را در سریع ترین زمان ممکن برطرف کنند 
تا مردم بیش با مشکل در تهیه داروهای مورد نیاز 

خود مواجه نشوند.«

سالمت در ایران  و جهان2

بیشتر چالش های امروز 
دارو در نتیجه عملکرد 

ضعیف بیمه ها است در 
حالی که مردم مقصر 

کمبودهای گسترده را 
تولیدکنندگان دارو می دانند

- محمد عبده زاده 
رئیس هیات مدیره سندیکای داروسازان

مرتضی خیرآبادی، عضو هیات مدیره سندیکای 
صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران هم در این 
نشست با بیان اینکه ۷۵ درصد هزینه های درمان 
از جیب مردم پرداخت می شود، گفت: »بیمه ها 
برای افزایش بودجه و حمایت از هزینه های 
این  و  نمی کنند  تالشی  هیچ  بیماران  دارویی 

صنعت داروسازی را گرفتار کرده است.«
وی با اشاره به حاشیه های حذف ارز ترجیحی، 
افزود: »آنچه برای تولید و واردات دارو الزم 
است 2/۵ میلیارد دالر ارز است که با تبدیل 
ارز ترجیحی به نیمایی عدد ۱۷۰ هزار میلیارد 

تومان را باید در نظر گرفت.«
وی با بیان اینکه ۹۷ درصد داروی کشور با یک 
میلیارد دالر ارز تولید می شود، ادامه داد: »برای ۳ 
درصد واردات دارو ۱/۵ میلیارد دالر ارز اختصاص 
می یابد.« خیرآبادی تاکید کرد: »اگر کارخانجات 
دارویی کشور نتوانند بر مشکالت خود فائق آیند 
و تولید دارو روند رو به عقب داشته باشد در 

آن صورت دولت باید برای یک درصد کاهش 
تولید دارو ۴۰۰ میلیون دالر ارز اختصاص دهد 

تا همان یک درصد دارو را وارد کند.«
وی افزود: »در مطالعه ای که روی ۷۸ قلم دارو 
داشتیم مشخص شد در سال های ۹۶ تا ۱۴۰۰ 
رشد ۱۱۰ درصدی قیمت محصوالت دارویی 
را شاهد بودیم درحالی که رشد 2۵۰ تا ۳۰۰ 
درصدی قیمت اقالم جانبی در همین سال های 
با  خیرآبادی  است.«  شده  ثبت   ۱۴۰۰ تا   ۹۶
انتقاد از ثابت نگه داشته شدن قیمت دارو در 
افزایش  برای  بیمه ها  »متاسفانه  کشور، گفت: 
بودجه های خود تالش نمی کنند و همین مساله 
باعث می شود وزارت بهداشت در تعیین قیمت 

دارو، تحکمی برخورد کند.«
عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع 
داروهای انسانی ایران گفت: »در سال ۹۸ کل 
فروش دارو در کشور ۳۵ هزار میلیارد تومان 
بود که سهم سازمان بیمه سالمت ایران ۴/2۰۰ 
میلیارد تومان، سازمان تامین اجتماعی ۴/2۰۰ 
میلیارد تومان و بیمه نیروهای مسلح و کمیته 
امداد و…، هم در نهایت ۴ هزار میلیارد تومان 
بوده است. به عبارتی سهم بیمه ها از ۳۵ هزار 
میلیارد تومان فروش دارو در کشور طی سال 
۹۸، ۱2 هزار میلیارد تومان بوده و بقیه آن به 
صنعت تحمیل شده است.« وی با عنوان این 
مطلب که ۷۵ درصد هزینه های درمان از جیب 
مردم پرداخت می شود، ادامه داد: »از آذر ۱۴۰۰، 
بیمه ها هیچ افزایش قیمتی را برای دارو قبول 

نکرده اند و این پول را از مردم می گیرند.«

مهدی پیرصالحی، عضو هیات 
مدیره سندیکای داروسازان نیز 
در این نشست با بیان اینکه ارز 
مورد نیاز دارو 2/۵ میلیارد دالر 
است، گفت: »متاسفانه این رقم 
را برای دارو و تجهیزات پزشکی 
در سال ۱۴۰۰ و همچنین ۱۴۰۱ 
در نظر گرفته اند در حالی که ۴ 
میلیارد دالر برای این دو بخش 

نیاز است.«
وی با انتقاد از مجلس به دلیل 
ترجیحی،  ارز  نکردن  حذف 
این  بار  زیر  »مجلس  افزود: 
تصمیم سخت نرفت و از سر 
خودش باز کرد.« پیرصالحی از 

ارز ۴2۰۰ تومانی به عنوان ارز رانتی نام برد و گفت: »تصمیم برای حذف این نوع 
ارز سخت است و همه می خواهند این بار سخت را به صنعت داروسازی تحمیل 
کنند. در صورتی که زیرساخت های بیمه ها برای حمایت از هزینه های دارویی فراهم 
است و می توانند بودجه مورد نیاز را به بیمه ها منتقل کنند تا از گرانی دارو برای 

مردم جلوگیری شود.«
وی ادامه داد: »متاسفانه نه مجلس در این خصوص تصمیم گرفت و نه دولت می تواند 
چنین کاری را انجام دهد.« پیرصالحی با عنوان این مطلب که دارو تنها کاالیی است 
که صددرصد قیمت گذاری آن توسط دولت انجام می شود، افزود: »دولت و مجلس 
باید قیمت دارو را واقعی کنند به شرط اینکه از مردم حمایت شود تا هزینه های 

واقعی شدن قیمت دارو از جیب مردم پرداخت نشود.«
وی در ادامه به افزایش ناچیز قیمت دارو اشاره کرد و گفت: »در سال ۱۴۰۰ شاهد 
رشد ۱۵ درصدی قیمت دارو بودیم که این میزان در سال ۱۳۹۹، ۱2 درصد بود.« 
صنعت  از  دولت  »اگر  افزود:  و  کرد  تاکید  دارو  صادرات  اهمیت  بر  پیرصالحی 

داروسازی حمایت کند، صادرات دارو می تواند سودآور باشد.«

۷۵ درصد هزینه های درمان 
از جیب مردم پرداخت می شود 

هزینه های واقعی شدن قیمت دارو 
نباید از جیب مردم پرداخت شود 

گزارش هفته نامه »سالمت« از یک نشست خبری دارویی

ورشکستگی در انتظار صنعت داروسازی است
 علی 

ابراهیمی 

همه گیری  در  هشداردهنده  واریانت   ۵ تاکنون 
کووید-۱۹ در جهان رخ داده که به جز واریانت 
گاما بقیه واریانت ها تلفات انسانی و هزینه های هنگفتی 

را بر کشور ما تحمیل کرده است.
کامیابی ها و ناکامی هایی داشته ایم، درس هایی آموخته 
و درس هایی را هم نیاموخته ایم. تغییر وزارت بهداشت 
در تابستان گذشته و به دنبال آن آغاز ورود واکسن 
فراوان به کشور و سرعت گرفتن واکسیناسیون برای 
جبران مافات، این امید را در برخی ایجاد کرد که 
چیزی به پایان همه گیری در کشور ما نمانده است. 
تصوری نادرست که هم پیش بینی های پوشش واکسیناسیون را زیر 
سوال برد و هم با آمدن  مهمان ناخوانده امیکرون معادالت را به هم 
زد. در حالی که تعداد مرگ های تایید شده روزانه کرونا به حدود 2۰ 
نفر رسیده بود، با جهشی سریع سیر صعودی بستری و مرگ شروع 

شد و به باالی 2۴۰ نفر در روز رسید.
گرچه هنوز تعداد مرگ ها با موج پنجم دلتا فاصله زیادی دارد، باز 
تجربه دیگری برای سیاستگذاران حوزه سالمت به جای گذاشت تا 
در مقابل این ویروس چموش ساده اندیش نباشند و بیشتر گوش به 
متخصصان امر بدهند. با توجه به آنچه تاکنون در روند این بالی عظیم 
قرن بیست و یکم پیش آمده است، آیا می توان گفت به دوران پایانی 

همه گیری کووید- ۱۹ نزدیک می شویم؟
گمانه زنی های متخصصان اپیدمیولوژی ]واگیرشناسی[ در سراسر جهان 
که کمتر با اتفاق نظر همراه است نشان می دهد پیش بینی آینده همه گیری 
در ماه های پیش رو بسیار دشوار است و حتی احتمال این که الاقل دو 
سه سال دیگر این همه گیری مهمان جامعه بشری باشد را تقویت می کند.

شاید شبیه ترین همه گیری که بشر در یکی دو سده اخیر تجربه کرده، 
حدود سال ۱۸۹۰ میالدی بوده که گرچه مرگ و میری بسیار کمتر از 
همه گیری آنفلوانزای اسپانیایی در سال ۱۹۱۸میالدی داشته، اما دارای 
الگو و ماهیتی شبیه تر به کووید ۱۹ بوده است. بیماری مسبب همه گیری 
سال ۱۸۹۰ که به اشتباه آنفلوانزای روسی لقب داده شد، نه آنفلوانزا 
بلکه یک بیماری ناشی از کروناویروس و از خانواده کرونا ویریده بود.

آنچه در تاریخ ثبت شده آن همه گیری می بینیم، امکان حضور ۳ تا ۵ 
ساله همه گیری کووید- ۱۹ را در شرایط حاضر تقویت می کند. اما 
بیش از ۱۳۰ سال از آن تاریخ گذشته و دانش بشر امروز با آن دوران 
بسیار افزون شده است و این خود بارقه ای از امید است که زودتر از 

۵ سال به پایان همه گیری اخیر برسیم.
از طرفی اما، از هوشمندی ویروس برای ادامه بقای خود نباید غافل 
بود. جهش های آینده کروناویروس برای کسی قابل  پیش بینی نیست و 
همانطور که واریانت دلتا به عنوان چهارمین سویه هشداردهنده، وخامت 
بیشتری از بیماری را نسبت به واریانت های قبلی نشان داد، مشخص 

نیست آیا باز شاهد واریانت هشداردهنده ششم خواهیم بود یا نه؟
آیا ادامه تزریق دوزهای واکسن های موجود می تواند بشر را مصون نگه 
دارد؟ شواهد چنین چیزی را نشان نمی دهند. برعکس شاهد کاهش 
میزان اثربخشی واکسن های موجود هستیم. ویروس، هم با جهش و 
هم با جستجوی میزبان های  مهمان نواز! می خواهد به حیات خود 
ادامه دهد.شاید واریانت BA.2 دارد این نقش را به خوبی بازی می کند 

و باید مراقب آن باشیم.
متاسفانه ما در کشورمان نظام مراقبت ژنومیک ]تجزیه و تحلیل داده ها 
و اطالعات ژنتیکی به ویژه توالی دی ان ای جانداران[ نداریم و تعداد 
الگوی  از  روشنی  تصویر  نمی تواند  موجود  توالی یابی  تست های 
واریانت های کووید ۱۹ در کشورمان را نشان دهد. تجزیه و تحلیل 
چرخش ویروس و وضعیت ابتال به بیماری هم به خاطر عدم بیماریابی 
فعال و تعداد بسیار اندک تست قابل تحلیل اپیدمیولوژی اپیدمی مطلوب 
نیست. عدم دسترسی به داده های اپیدمی و ضعف تحقیقات بومی هم 
احتمال تحلیل اشتباه از آینده اپیدمی در کشورمان را بیشتر می کند. پس 
به ناچار مجبوریم به علم اپیدمیولوژی، بررسی های جهانی و شواهد 

علمی بین المللی تکیه کنیم.
بروز باالتر ابتال می تواند احتمال جهش های بیشتر در ویروس را باال 
ببرد، به همین دلیل بعد از امیکرون باید بیشتر مراقب بود و ایام تعطیالت 
سال نو را با احتیاط کامل و پایش و نظارت کافی گذراند تا بالفاصله 

چون ایام مشابه سال گذشته   مهمان موج هفتم نباشیم.
بسیار خوشبینانه خواهد بود که منتظر پایان همه گیری در دوران پس 
از امیکرون باشیم. خطایی راهبردی است که تصور کنیم تنها با افزایش 
پوشش و دوز واکسیناسیون قادر به خداحافظی از این اپیدمی باشیم.

نیازمند تحقیقات بیشتر، همکاری بیشتر و جذب حداکثری افراد 
متخصص و کاربلد هستیم.

این اپیدمی بسیار قهارتر از آن است که تنها توسط عده ای معدود و 
در محدوده یک سازمان یا وزارتخانه و تنها با تکیه به تجارب خام 

کارشناسان و متخصصان قابل مهار باشد.
لطفا با منتقدان خود در مدیریت اپیدمی مهربان تر باشید.

با پوزش از حضرت حافظ:
آری به اتفاق جهان را توان گرفت

خوبان در این معامله تقصیر می کنند

وضعیت همه گیری کووید-۱۹ 
بعد از امیکرون چه خواهد شد؟

یادداشت

 دکترحمید 
سوری 

استاد 
اپیدمیولوژی 

دانشگاه 
علوم پزشکی 
شهید بهشتی

تصادفات؛ اولین عامل مرگ و میر در کشور
وزیر بهداشت: »غیر از کرونا که در دو سال اخیر جهان را گرفتار کرده است، تصادفات اولین 
عامل مرگ و میر در کشور است.« سرعت رسیدن اورژانس به بالین بیمار بسیار حیاتی است. 
سرعت رسیدن اورژانس به بیمار باید به حداقلی ترین زمان ممکن برسد. مردم باید احساس و 

یقین پیدا کنند که اورژانس هر لحظه در کنارشان است.

2۶درصد از جمعیت کشور واکسن نزده اند
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران گفت: »در مجموع 2۶ درصد از جمعیت کشور شامل 
کودکان زیر ۱2 سال و دیگر گروه های هدف اصال واکسن نزده اند که این خود می تواند برای 

این بخش  از جمعیت کشور بسیار خطرناک و در واقع نگران کننده باشد.« 
به گزارش ایرنا، عباس شیراوژن افزود: »اگرچه برخی از این آمار به کودکان ۵ تا ۱2 سال 
برمی گردد اما براساس آمارها ۱2 تا ۱۵ درصد افراد باالی ۱2 سال هیچ تمایلی به زدن واکسن 

ندارند که بسیار برای اطرافیان آنها زمینه خطر را فراهم می کند.« او تاکید کرد: »اگر با همین 
میزان رعایتی که مردم از نظر شیوه نامه ها و پروتکل های بهداشتی انجام می دهند و حتی درصد 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی و انجام واکسیناسیون گروه های هدف نیز روند مطلوب تری 
داشته باشد، به طور یقین موج ششم را پشت سر خواهیم گذاشت ولی اگر مردم رعایت نکنند 
یا از واکسیناسیون خودداری کنند ممکن است موج همچنان ادامه داشته باشد.« شیراوژن ادامه 
داد: »شرط ترددهای بین شهری و سفرهای نوروزی، واکسیناسیون کامل است. البته با دو دوز 

واکسن، امکان مسافرت وجود دارد.«

هزاران خانوار ایرانی قربانی کرونا در انتظارحمایت بیمه ای
وزارت کار: ۱۴ هزار و ۶۱۳ کودک، به دلیل کرونا بی سرپرست و ۶۸ هزار و ۳۶۰ زن به واسطه 
فوت همسر خود، سرپرست خانوار شده اند. به گزارش سپید آنالین، کرونا در سه سالگی خود در 
ایران موجب مرگ ۱۳۸ هزار و ۸۳۱ نفر شد، در همین حال حدود ۷ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۷۶۳ 

نفر نیز تا روزگذشته به این بیماری مبتال شدند. خسارت های جانی این بیماری در حالی است 
که اکنون ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن نیز آشکار می شود. وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
در گزارش زمستان خود بر اساس اطالعات درگذشتگان وزارت بهداشت به تاثیر این بیماری 

روی زنان و کودکان کشور پرداخته است. 

کاهش سرعت اینترنت؛ سرگردانی بیماران 
در داروخانه ها و مراکز درمانی

رئیس شورایعالی داروخانه های انجمن داروسازان ایران با اشاره به سرگردانی بیماران در داروخانه ها 
و مراکز درمانی به دلیل سرعت کم اینترنت، گفت: بدون فراهم کردن زیر ساخت های الزم اصرار 
بر اجرای نسخه نویسی الکترونیکی به صورت ناقص دارند، در این شرایط حداقل انتظار این 
است که برای در دسترس بودن اینترنت پرسرعت و اصالح نرم افزارهای سازمان های بیمه گر، 

فکر اساسی کنند.

تازه چه خبر؟



ما در زندگی از این هراس داریم که چیزهای 
مهمی ویران یا از ما گرفته شود، چیزهایی نظیر 
آزادی مان، شأن و شرفمان، سالمت مان، مقام و 
مرتبت اجتماعی مان و در نهایت خود زندگی مان. 
ما فقط نگران خودمان نیستیم، بلکه نگران دیگران 
هم هستیم، خصوصا نگران عزیزانمان، وقتی این 
چیزهای مهم به خطر می افتند، ترس؛ واکنشی 

عادی و طبیعی است .
ما می خواهیم از خودمان در برابر چنین تهدیدها 
انسان  کنیم و زندگی  و خطرهایی محافظت 
هراس آلود است. همان گونه که مونتنی می گوید 
که آسیب پذیری و شکنندگی ما بدان معناست که 
بیش از آن چیزهایی که می کوشیم به دست آوریم، 
چیزهایی هست که می خواهیم از آنها بگریزیم.
ظاهرا ترس، از امور بنیادین بشری است و بسیار 
بعید است که تصادفی بوده باشد نخستین احساسی 
که در کتاب مقدس از آن یاد می شود ترس است: 
وقتی که آدم میوه درخت دانایی خود را می خورد 
و متوجه می شود که برهنه است احساسی که پیش 

از شرم به سراغش می آید ترس است.
ما عریان و غیرمجهز پا به دنیا می گذاریم و در 
قیاس با سایر جانوران، تا پایان عمرمان همین گونه 
بی دفاع می مانیم.با این همه، به هیچ روی بدیهی 
نیست که این مناسب ترین چشم انداز از زندگی 

بشری باشد.
می توان گفت که آگاهی تمام عیار از خطر یا 
دل مشغولی مدام به آن خطری بزرگ تر از همه 

خطرهایی است که ما را تهدید می کنند.
حرف من این نیست که ما در جهانی زندگی 
می کنیم که آکنده از خطر نیست، مثال کامال روشن 
است که گرم شدن زمین می تواند پیامدهای بسیار 

هولناکی برای تمامی کره زمین داشته باشد.
در بسیاری از شهرهای بزرگ افراد در زمان های 
معینی از شبانه روز باید از رفت و آمدها در 
برخی از ناحیه های شهر بپرهیزند، چون با این 
خطر مواجه هستند که مورد حمله قرارگیرند و 
احتمال آن هم کم نیست و باید موقع ردشدن 
از جاده و خیابان حتما به دو طرف نگاه کرد و 

مواظب بود.

ترسچطوربهوجودمیآید؟
پدیده های گوناگونی هستند که باید مراقبشان بود و 
از آنها ترسید اما مساله اینجاست که به نظر می رسد 
ما همه چیز را از منظر ترس می بینیم )فاجعه سازی 
مساله ترس( اگر در آرشیو یک روزنامه بریتانیایی 
دست به جستجو بزنیم، متوجه می شویم که در 

طول یک دهه گذشته چقدر استفاده از عبارت »در 
معرض خطر« بیشتر شده است، یعنی از 2هزار 
و37 مورد در سال 1۹۹۴ میالدی به 18هزار و 

سه مورد در سال 2۰۰۰ میالدی رسیده است.
در روزنامه های نروژی هم در یک دهه گذشته 
استفاده از واژه ترس از 3هزار و 331 مورد در 
سال 1۹۹۶ میالدی به 5هزار و 883 مورد در سال 

2۰۰۶ میالدی رسیده است.
آدم وسوسه می شود که؛ آیا افزایش را، در کنار 
چیزهای دیگر، به حمله تروریستی یازدهم سپتامبر 
نسبت دهد اما نکته جالب این است که این افزایش 

بسی پیشتر از این حمله آغاز شده بود.
با این نگاه، می توان تصریح کرد که حمالت 
تروریستی نه تنها آگاهی از ترس را افزایش دادند، 
بلکه با الگویی از پیش موجود تطابق پیدا کردند 

و این افزایش تا امروز ادامه داشت.
این اعداد و ارقام نشان می دهند که رسانه ها دائم به 
ما یادآوری می کنند که جهان چه جای »خطرناکی« 
است و ما چقدر باید از آن هراس داشته باشیم.

ارزیابی های دیگر هم موید همین تصویر هستند. 
مثال، موسسه نورستات در سال 2۰۰5 میالدی 
دست به یک ارزیابی و نظرسنجی برای شرکت 
زیمنس زد که وسایل ایمنی تولید می کنند و در 
آن از هزار نفر پرسیده شد آیا در طول سال های 
اخیر در رویارویی با پدیده های گوناگون بیشتر 

ترس برشان داشته است یا نه.
51درصد باخبر شدن از جنایت های خشوت بار، 

۴7درصد از وقوع تصادف های جاده ای، 3۶درصد 
از اعمال تروریست، 2۶درصد از آتش سوزی و 
1۹درصد از بالیای طبیعی بیشتر ترس برشان داشته 

بود و این افزایش نزد زنان بیشتر از مردان بود.
ما معتقدیم که زمین، هوا و آب دائم آلوده تر 
می شوند، جرم و جنایت مرتبا در حال افزایش 
است و در خوراکی هایمان هر روز از مواد افزودنی 

زیانبار و آلوده استفاده می شود.
ما فکر می کنیم که روز به روز بیشتر در معرض 
انواع و اقسام خطرها قرار می گیریم و خطرها 
بیشتر و بیشتر و حادتر و حادتر می شوند. در 
یک نظرسنجی از افراد پرسیده شده بود نظرشان 
درباره طیف گسترده ای از نود فعالیت یا چیز 
باالقوه خطرناک، از لوازم آرایش گرفته تا حمالت 

تروریستی و واکسن ها چیست؟
فقط درباره 25 چیز یا فعالیت اظهار شده بود که 
خطرشان کمتر شده است. حال آنکه ۶2 تا ازآنها 
بسیار خطرناک تر از قبل قلمداد شده بود و 13 تا 

بسیار بسیار خطرناک تر.
بسیاری از تحلیلگران می گویند که اکثر پدیده های 
مطرح شده در این نظرسنجی عمال میزان خطرشان 
بسیارکمتر شده است اما نتیجه نظرسنجی به هیچ 
روی یک بی هنجاری استثنایی نیست، به عکس، 
این درک و برداشت در میان اکثر مردم غالب و 
مسلط شده است که ما امروزه بسی بیشتر از 
سابق در معرض خطر قرار داریم و در آینده 
وضع از این هم بدتر خواهد شد. ترس در ضمن 

مسری هم هست. اگر کسی از چیزی بترسد، این 
ترس احتماال به دیگران هم سرایت می کند و آن 
دیگران به نوبه خود آن ترس را به کسان دیگری 

سرایت می دهند.
چنین چیزی حتی در زمان هایی رخ می دهد که آن 
ترس اولیه هیچ مبنای عقالنی نداشته است. اگر 
عده زیادی از چیزی بترسند، نمی توان نتیجه گرفت 

که آن چیزی واقعا خطرناک و ترسیدنی است.

آگاهیازخطرحتیبهنوعیمدروز
همشدهاست

»پارانویای شیک« یک روند تازه است پوشیدن 
جلیقه های ضدگلوله مدی آشکارا محبوب شده 
است. در سال 2۰۰۶-2۰۰5 میالدی »موزه هنر 
مدرن« درنیویورک نمایشگاهی برپا کرد تحت 
عنوان امن: طراحی، خطر را می پذیرد و در آن 
انواع و اقسام چیزهایی را که می توانند به نحوی 
از انحاء،  از ما محافظت کنند به عنوان نمونه هایی 

از طراحی پیشرو به نمایش گذاشت.
در کاتالوگ نمایشگاه آمده بود: امروزه نیاز ساده 
محافظت از بدن به جهانی تغییر شکل داده است 
که آن را مد می نامیم و مدیر نمایشگاه تاکید داشت:

که ترس منشاء خالقیت است خصوصا در 
زندگی روزمره، امنیت فنی و صنعتی دائم رو 
به گسترش است چون از آنجا که اشتباه کردن 
و خطا، پایان ناپذیر است پس امکاناتی خالقانه 
و تجاری که طراحی می تواند عرضه 

کند نیز پایانی ندارد. شعار اخالقی نمایشگاه این 
بود: »طراحی خوب، در ترکیب با غریزه خوب، 
قوی ترین ضامن پیشرفت به سوی جهانی امن تر 

و زیستنی تر است.«
در ضمن، ترس تبدیل به مضمونی در معماری هم 
شده است، که درآن یکی از عناصر مهم درکارکرد 
بنا و ساختمان محافظت ساکنان در برابر همه 

چیزهای تهدیدآمیز بیرونی است.

نقشجامعهورسانههادرافزایشترس
وسواس آمیز  به گونه ای  ما  می رسد  نظر  به 
ما  شده ایم.  تصوری  قابل  هر خطر  درگیر 
از خطرها فقط ترس نداریم، بلکه خطرها 
در  شده اند.  ما  برای  هم  خوبی  سرگرمی 
این میان از نقش رسانه های در شیوع ترس 
نباید غافل بمانیم. یک نمونه اش آن سریال 
تلویزیونی بریتانیایی است: پس فکر می کنی 
به خطرهای  این سریال  امانی؟  و  امن  در 
پنهان درزندگی روزمره می پردازد و برهمه 
تصادف هایی تاکید می کند که می تواند در 
انسان  برای  عادی  کامال  زندگی  جریان 

مدرن رخ دهد.
این یک برنامه کامل برای آدم های پارانویایی 
پست مدرن است. برای آدم های پارانویایی، 
با مایه ای از مالمت گری، کتاب زیر را توصیه 
می کنم: من می ترسم، تو می ترسی: ۴۴8 چیزی 
که باید ازآنها ترسید )2۰۰۰(. این کتاب یک 
دائره المعارف کوچک درباره همه چیزهایی 
است که در زندگی روزمره خطرناک هستند.
در سال های اخیر، سلسله ای ازکتاب ها منتشر 
مختلف  بالیای  بر  تاکیدشان  که  شده اند 
از  هستند،  ما  کمین  در  که  است  جهانی 
جمله محبوب ترین کتاب ها در این سلسله 
می توان چندتایی را نام برد عالوه بر این، 
کتاب های خودآموزی هم هستند که آموزش 
می دهند وقتی این بالیا واقعا رخ می دهند 

چه باید کرد.
فهرستی از محبوب ترین این کتاب ها را هم 
می توانید بیابید. وقتی این کتاب ها را می بینی 
و می خوانی وسوسه می شوی فکر کنی که 

آخر زمان همین روزها فرا می رسد.

چراوچگونهمیترسیموگرفتارترسمیشویم؟

چگونهدرزندگیگرفتارترسمیشویم؟
مادرزندگیاز

اینهراسداریم
کهچیزهایمهمی

ویرانیاازماگرفته
شود،چیزهایی
نظیرآزادیمان،
شأنوشرفمان،

سالمتمان،مقامو
مرتبتاجتماعیمان
ودرنهایتخود

زندگیمان.مافقط
نگرانخودمان

نیستیم،بلکهنگران
دیگرانهمهستیم،
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آموزشی من حقیقی

نتیجه

تا اینجا بررسی کردیم که چرا و چگونه می ترسیم، پس ما انسان ها انواع ترس ها از 

ترس های خیالی تا واقعی را تجربه می کنیم مثل؛ ترس از شکست، ترس از عدم سالمت، 
ترس از بی پولی، ترس از دست دادن و...

در واقع ما آدم ها ترس های زیادی داریم که در پی و همراه آن، اضطراب، استرس، فشار، 

حمله، افسردگی، انواع بیماری های جسمی و روحی و روانی می آیند و ما را درگیر می کنند.

وجود ترس در ما انسان ها عجیب و تصادفی نیست یا به عبارتی احساسی غیرطبیعی 

نیست و طبق گفته ها؛ ترس از امور بنیادین بشر است و نخستین احساسی است که در 

کتاب مقدس از آن یاد می شود پس وجودش الزامی است اما مساله ای که از جنبه ترس، 

تعادل زندگی را برهم می زند، عواملی است که در شیوع و گفتمان ترس دخالت دارند و 

وجود آن را به شکل نامتعارفی بزرگ و پررنگ جلوه می دهند و از آن فاجعه می سازند.

بنابراین عاملی که می تواند در مقابله با ترس هایمان و نگرانی در رابطه با این مقابله کمک 

کند، آگاهی و شناخت در مورد ماهیت ترس، فلسفه و چگونگی)استراتژی( شیوع و 
گسترش ترس است که در این مقاله به آن پرداختیم.

شما  ذهن  در  شاید  می خوانید،  را  مقاله  این  عنوان  شما  وقتی 
تشابهی با عنوان کتابی که سال ها پیش بسیار پر فروش بود ایجاد 
کند، اسم این کتاب مردان مریخی و زنان ونوسی بوده است. اما 
وقتی شما چند سطر اول این مقاله را بخوانید، درک خواهید کرد 
که این مقاله با این کتاب هیچ ارتباط و تشابهی نخواهد داشت. 
یافته های  از  حاصل  کرد،  خواهید  مطالعه  شما  که  را  نتایجی 
جدید علمی رشته علوم اعصاب شناختی در دنیاست که توسط 
دستگاه های FMRI ثبت شده است و نتایج خارق العاده ای از 

آن تفسیر شده است. 
درست است که این تفاوت ها در زن ها و مردها آشکار است اما به 
هیچ عنوان به منظور برتری جنسی بر جنس دیگر نیست. هرجنس 
به عنوان مکمل دیگری شمرده می شود و همچنین در پاره ای از 

موارد هر جنس می تواند آن قسمت ضعیف تر را تقویت کند. 

نتایج حاصل به دست آمده از دستگاه 
FMRI به شرح ذیل است:

1. حجم مغز مردان در بخش قدامی حدود 
23 درصد از زنان کمتر است و لوب فضایی 

مردان بزرگ تر از زنان است. بخش قدامی مغز ارتباط 
زیادی با محرک های کالمی، ارتباطی و عواطف و همدلی 

دارد. از این رو زنان در این نوع ارتباطات بسیار قوی تر از 
مردان می توانند عمل کنند و البته لوب فضایی بزرگ تر در مردان 

منجر به این می شود که مردان بتوانند منطقی تر از زنان عمل کنند.
2. ای سی جی زنان بزرگتر از مردان است. ای سی جی بخشی از 
مغز است که شما را قادر می سازد از رفتاری به رفتار دیگر یا از 

فکری به فکری دیگر تغییر مسیر دهید. 
ای سی جی زنان وسیع تر از مردان است. همچنین در زنان تاثیر 

و  عواطف  بر  چشمگیرتری  بسیار 
احساسات و حافظه دارد. احتمال 
افکار  در  زنان  گرفتار شدن 

سمی بیشتر است. 
در نتیجه احتمال گیر افتادن 
آقایان در افکار منفی بسیار 
کمتر از زنان است. آقایان خیلی 
راحت تر از خانم ها می توانند از 
یک فکر منفی فرار کنند و نشخوار 

فکری کمتری از خانم ها دارند.
از  یکی  است.   بزرگتر  زنان  اینسوالدر   .3
کردن  بینی  پیش  و  پیشگویی  اینسوال  وظایف 
فعال تر  چنین  هم  و  بزرگتر  زنان  اینسوالی  است. 
است. اینسوالی زنان می تواند حس های جسمانی را بسیار 
توسین،  اکسی  و  استروژن  درونی  غریزه  کند.  ردیابی  خوب 

توانایی اینسوالی زن را باالتر می برد.
آقایان  از  باالتری  پیش بینی  پیشگویی و  زنان قدرت  نتیجه  در 
دارند. به قوه شهود زنان بیشتر از آقایان می توان تکیه کرد. البته 

این به این معنا نیست که آقایان نمی توانند این قسمت را تقویت 
کنند اما در کل شواهد نشان داده است که مردان تمایل کمتری 

به استفاده از شهود خود دارند.
4. زنان درد را بیشتر احساس می کنند. درد در مردان آمیگدال سمت 

راست و در زنان آمیگدال سمت چپ را فعال می کند.
آمیگدال سمت راست در مردان با آن نواحی از مغز که عملکردهای 
بیرونی دارند مرتبط است. آمیگدال سمت چپ زنان با آن نواحی از 

مغز که عملکردهای درونی دارند مرتبط است.
شکنج مرکزی قدامی در زنان بزرگتر است. در نتیجه زنان درد را 
درونی تر از مردان احساس می کنند و شکننده ترشان می کند. آقایان 
می توانند مرهم خوبی برای خانم ها در زمانی که دردی را احساس 

می کنند باشند و از آنها حمایت الزم را به عمل آورند.
5. هیپوتاالموس دستگاه تنظیم کننده خصیصه های اصلی از جمله 
رفتار، اشتها و روابط جنسی در مردان بزرگتر است و البته در زنان 
زودتر تکامل پیدا می کند. به همین علت سروتونین در مردان 52 

درصد بیشتر از زنان است. 
مردان آسان گیرتر و خونسردتر از زنان هستند.

در نتیجه احتمال ابتالی زنان به افسردگی بیشتر از مردان است.
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افراد  دغدغه های  از  یکی 
در آستانه سال نو، تعریف 
آینده  سال  برای  هدف ها 
است. این هدف ها با توجه 
به وضعیت زندگی و سن و اوضاع مالی 
و جسمانی و سن افراد، طیف متنوعی را 
در بر می گیرند و می توانند از برنامه ریزی 
یا  شدن  بچه دار  تا  وزن  کاهش  برای 
سرمایه گذاری های عظیم مالی متفاوت باشند.

کاهش  نوید  کارشناسان  چند  هر  امسال 
جهان  می دهند،اما  را  کرونا  حاد  وضعیت 
گذشته  سال  دو  بحران  از  هنوز  ایران  و 
خارج نشده و به دلیل همین موضوع هنوز 
برنامه ریزی دشوار به نظر می آید و طبیعتا 
افراد با نگرانی و دغدغه اهداف سال آینده 
بهتر  بررسی  برای  تعیین می کنند.  را  خود 
پای  آینده  سال  در  هدف گذاری  موضوع 
سرگلزایی  محمدرضا  دکتر  صحبت های 

)روان پزشک( نشستیم.

اوضاع  به  توجه  با  دکتر!  آقای   :
نظر شما  به  بین المللی،  و  داخلی  ناپایدار 
چطور می توان برای آینده برنامه ریزی کرد؟
بله، درست می فرمایید؛ همه مردم به دالیل 
مختلف که بخشی از آن به سوءمدیریت داخلی 
است چه شرایط  قرار  نمی دانند  برمی گردد، 
اقتصادی-اجتماعی پیش بیاید، بنابراین، کسب 
و کارها و وضعیت اقتصادی و اجتماعی، همه 
چیز پیش بینی ناپذیر است. در سطح جهانی هم 
وقایع غیرقابل پیش بینی هر روز در جریان است.
به همین دلیل شاید بهتر است ما برنامه ریزی و 
هدفمندی را به جای نتیجه محور بودن به سمت 
تکلیف محور بودن یا رفتارمحور بودن ببریم.
: این تکلیف محور بودن یعنی چه؟
به این معناست که ما متعهد می شویم براساس 
قطب نمایی درونی به تکالیف خاصی متعهد 
باشیم، نه اینکه قرار باشد به اهداف بیرونی نائل 
آییم. آن تکالیف خاص بر این اساس انتخاب 
می شوند که ما را در جهت تعالی و تکامل، 
فعال و پویا نگه دارند. همه موجودات زنده ای 
که می شناسیم، صرفا زندگی می کنند و تولید 
مثل )صیانت نسل( و صیانت نفس می کنند، 
بدون آنکه به دنبال تعالی باشند که این تکاپو 
برای صیانت نفس و صیانت نسل همان »اراده 
معطوف به حیات« به تعریف آرتور شوپنهاور 
)فیلسوف آلمانی( است. اما در انسان، این استثنا 
وجود دارد که انسان تنها به بقا و ادامه دادن 
زندگی راضی نیست و همیشه به دنبال تعالی 
نفس، ارتقای خود، خودفراروی و گسترش خود 
است. ژان پل سارتر )فیلسوف فرانسوی( اینطور 
توضیح می دهد که همه موجودات »هستند 
برای آنچه هستند«، اما انسان »بودن برای چیز 
دیگری«است.پس پیشنهاد من این است که 
در این شرایط غیرقابل پیش بینی، هدف سال 
آینده ما ارتقای خویشتن باشد، نه نیل به یک 

دستاورد بیرونی مشخص.
: این ارتقا چگونه باید صورت بگیرد؟
این ارتقای خویشتن، زیرساخت و روبنایی 
روی  را  بنا  باید  ساختمانی  هر  مثل  و  دارد 
ساخت  اصولی  و  محکم  زیرساخت  و  پی 
تا آن ساختمان کارکردی داشته باشد. من از 
منظر زیستی-روانی-اجتماعی که نگاه جامع 
در روان پزشکی است، زیرساخت را سالمت 

جسمی می دانم.
1( سطح زیستی: اول اینکه ما باید خودمان را 
به سالمت بدن خود متعهد کنیم چرا که بدن 
و سالمت جسمانی ما همان زیرساخت و پی 
ساختمان وجودی مان است واگر جسم ما به 
طور جدی مراقبت نشود و به خطر بیفتد، آن 
ارتقای نفس اصوال  وقت آن هدف اعتال و 
نمی تواند محقق شود.بنابراین یکی از جنبه های 
مهم برنامه ریزی ما برای سال 1400، رسیدگی 

و تعهد به سالمت جسمانی است.
2( سطح روانی: من از دیدگاه  روان شناختی، 
ارتقای نفس را معادل توسعه مهارت های فردی 
می دانم. مثال می توان زبان دومی را یاد گرفت، 
اگر مهارت های هنری یا مهارت های ارتباطی 
بلد نیستیم، می شود برای یادگیری یا بهبود همه 
اینها دست به کار شد، یا می توان به یاد گرفتن 
مهارت هایی فکر کرد که شغل و پیشه ما را بهتر 
و پیشرفته تر کنند. ما با یادگیری مهارت های 
بیشتر، چه مهارت های فنی باشند چه مهارت های 
هنری، ارتقای نفس پیدا می کنیم، نه به خاطر 
دستاوردهای مالی و مادی این مهارت ها، بلکه 
به خاطر توسعه دیدگاه و افق دیدمان و به خاطر 

فعال شدن شبکه های عصبی بالقوه در مغز.
3( سطح اجتماعی: وقتی کسی روی جنبه های 
سالمت جسمانی و روانی خود به خوبی کار 
می کند و هر دوی این جنبه های فردی را تا 

حد مطلوب می رساند، جنبه دیگری باید مورد 
توجه قرار گیرد و آن ارتقای نقش اجتماعی 
را  اجتماعی  نقش  خالصه  و  عصاره  است. 
می توان در واژه »خدمت« بیان کرد. بنابراین 
سطح اجتماعی تعهد و برنامه ریزی ما می تواند 
توسعه خدمات ما به همنوعان مان یا حتی خدمت 

ما به طبیعت باشد.
: چطور با فرض هایی که در باال 

گفتید، می توان برنامه ریزی کرد؟
اگر کسی بگوید، نقشه راه سال 1401 برای من، 
حفظ سالمت، ارتقای مهارت و توسعه خدمت 
است، دیگر نمی توان گفت شرایط غیرقابل 
پیش بینی فعلی، راه را برای برنامه ریزی بسته 
به ارزش هایی  است، زیرا ما خود را متعهد 
کرده ایم و برنامه ریزی مان را بر اساس نتیجه و 
دستاورد بنا نکرده، وقتی می گویم من هر روز و 
هر هفته متعهد به رفتارهایی می شوم که سالمتم 
را حفظ می کنند و مهارت های زندگی را افزایش 
می دهم و خدمتی به دیگران ارائه می دهم، حاال 

دیگر این تعهد ها دست یافتنی هستند.
: تعادل این سه سطح چگونه انجام 
می پذیرد؟ مثال گاهی برای انجام خدمت، 

سالمت ما به خطر می افتد.
بله، درست می فرمایید. گاهی شرایط طوری 
به ما تحمیل می شود که این سطوحی که در 
باال به آن اشاره شد را نمی توان به صورت 
متعادل پیش برد و جبرهای سیاسی-اجتماعی 
می شوند که شما به دوراهی هایی برخورد کنید 
که مجبور به انتخاب بین این و آن شوید، مثال 
برای خدمت به دیگران جان تان در معرض 

تهدید قرار گیرد.
برای حل این موضوع می توان به دو چیز فکر کرد، 
یکی اولویت بندی و دیگری قناعت حداقلی؛ 
وقتی انسان به جای سقف سالمت، سقف 
ارتقای نفس و سقف خدمت، حداقل هایی 
قرار کند،  این سه سطح  برای خود در  را 
احتمال بروز تضاد در تکالیف تا حدودی 

کمتر می شود.
به  کمی  است  بهتر  کنم  فکر   :

جزییات بپردازیم.
به عنوان مثال، اگر قرار باشد مهارتی را یاد 
بگیریم که نیازمند صرف زمان طوالنی باشد، 
آن وقت این زمان طوالنی یا خستگی حاصل 
از این فراگیری ممکن است مجال خدمت 
کردن یا رسیدگی به سالمت جسمانی را از من 
بگیرد. مثال مادری با داشتن دو بچه 5 ساله و 
2/5 ساله حداقل تا چند سال نمی تواند توقع 

داشته باشد با قبولی در کنکور وارد دانشگاه 
شود چرا که با بار سنگین نگهداری از بچه ها 
در تضاد قرار می گیرد ولی این مادر می تواند 
هدف معقول خود را باسوادتر شدن از نظر ادبی 
یا مستقل تر شدن از نظر اقتصادی بگذارد. حاال 
می توان طیف متنوعی از فعالیت ها را در نظر 
داشت که به ارتقای دانش و مهارت این خانم 
بینجامند و به نقش مادری این خانم صدمه نزند.
اما اگر من بخواهم سقف ارتقای دانش را برای 
خودم قرار کنم و یک هدف سخت تحصیلی 
برای خودم تعریف کنم، یا باید مادری شوم 
که در وظایف مادری خود کوتاهی می کنم یا 

دانشجویی که خوب درس نمی خواند.
حداقل ها،  به  قناعت  وجود  با  گاهی  البته 
شرایطی تحمیلی از بیرون، اجازه رشد را به 
من نمی دهند و من باید برای رشد کردن تن 
به خطر بدهم، اینجاست که باید برای زندگی 
خود اولویت بندی کنیم که گرانیگاه زندگی ما 
قرار است بخش زیستی آن باشد، یا بخش 

روانی یا وجه اجتماعی آن.
: بعد از هدف گذاری، چه باید کرد؟
قدم بعدی پشتکار است. برای متعهد ماندن 
و  ثبات  باید  می بندیم  با خود  که  میثاقی  به 
پشتکار داشت.حتی اگر در زمینه ای استعداد 
باالیی داشته باشیم پشتکار ضروری است فقط 
یعنی  می شود  زیاد  و  کم  آن  اهمیت  درصد 
اگر کسی استعداد باالیی در یاد گرفتن زبان 
دارد، نمی تواند با ورق زدن یک کتاب، زبان 
یاد بگیرد. برای زبان یاد گرفتن باید تمرین 
کرد. حاال آدم بااستعداد، روزی یک ساعت 
باید تمرین کند و فرد با استعداد کمتر، روزی 

روی  ما  استعدادهای  بنابراین  ساعت.  چهار 
یک طیف از کمترین تا بیشترین هستند نه امر 
مطلق. البته خود پشتکار هم تا حدودی زمینه 

سرشتی و ریشه های ژنتیک دارد. 
برخی آدم ها از کودکی پشتکار باالیی دارند و 
بعضی دیگر فاقد چنین سرشتی هستند. این 
تفاوت سرشتی را می شود حتی در دو فرزند 
که در یک خانواده بزرگ شده اند نیز دید، ولی 
همانطور که قبال گفتم استعدادهای ژنتیک جنبه 
صفر-صدی ندارند بلکه جنبه طیفی دارند یعنی 
کسی که پشتکار پایین تری دارد به معنای سلب 
مسوولیت و کنار رفتن از هر تعهدی نیست، بلکه 
این افراد باید زمان بیشتری برای تمرین های 
خودکنترلی مانند مدیتیشن و ریلکسیشن صرف 
کنند تا به واسطه این تمرین ها بتوانند سیم پیچی 
عصبی مغز خود را به شکلی تغییر دهند که 
پشتکار باالتری پیدا کنند، اماافرادی که به طور 
سرشتی و ژنتیکی پشتکار باال دارند، ممکن است 
تنها با تصمیم به تعهد بتوانند پای کار بمانند.

: عوامل دیگری هم به جز ریشه های 
ژنتیک یا سرشتی وجود دارند؟

اختالالت روان پزشکی نیز اگر تحت درمان 
قرار نگیرند مانع پشتکار و ثبات هستند. مثال 
خلق  ناهنجاری  دچار  است  ممکن  فردی 
ادواری )سایکلوتایمیا( باشد. این افراد وقتی 
فکرهای  و  انگیزه  از  پر  دارند،  باال  خلق 
هفته  پرانگیزه،  هفته  یک  از  بعد  نوهستند. 
بعد فرد دچار خلق پایین )افسردگی( می شود 
که این دوره اغلب بیشتر از دوره خلق باال 
همه  پایین  خلق  دوره  در  و  می کشد  طول 
ایده هایی که با آن همه شور و اشتیاق طراحی 
و مطرح کرده بودند، از دست 
می رود و چند وقتی که به همین 
منوال بگذرد، فرد اعتماد به 
خودش را از دست می دهد، 
چون همه پروژه های ناتمام 
برای  دیگر  و  می آید  یادش 
اقدام جدید نمی تواند به خود 
اعتماد کند. این افراد نیاز به 
کمک دارویی دارند، بنابراین 
زیستی- مشکالت  وقتی  تا 
طبی این فرد برطرف نشده، 
نمی توان از او انتظار پشتکار 
و پیگیری در کارها را داشت.

پشتکار  سرشتی،  دالیل  از  جدا   :
دالیل روانی-اجتماعی هم دارد؟

بله، انسان موجودی اجتماعی است، بنابراین 
برای پایداری در تعهدات مان، ما باید در جمعی 
حضور داشته باشیم که آن جمع ما را حمایت و 
همراهی کند.انسان بسیاری از راه ها را نمی تواند 
تنها طی کند. نمونه ساده آن یک گروه کوهنوردی 
است که در جمع و گروه بودن، سبب انگیزه برای 
طی کردن راه های سخت و طوالنی کوهستانی 
می شود. حتی برای داشتن تغذیه سالم، باید در 
گروهی با تغذیه سالم عضو بود یا کسی که 
می خواهد به دیگران خدمت کند، عضویت در 

گروه افراد خدمت رسان به او کمک می کند.
: زنان در مسیر رسیدن به اهداف شان 
با سختی های بیشتری روبرو هستند. دراین باره 

چه باید کرد؟
قطعا همین طور است و سهم زنان در جوامعی 
که با نگاه مردساالرانه اداره می شود در بسیاری 
از جاها دیده نشده مثال برای یک زن طبق قانون 
کشور ما برخی شغل ها و موقعیت ها محدود 
شده اند مثل ریاست جمهوری که طبق قانون 
اساسی امکان آن برای زنان وجود ندارد. در 
بسیاری موارد هم در قانون ذکری به میان نیامده، 
اما روال ها و قاعده های غیر رسمی،اجازه ورود 
به خانم ها به عرصه های زیادی از جمله رده های 

باالی مدیریتی را نمی دهند.
جدا از جنبه های سیاسی حقوقی،محدودیت ها و 
موانع فرهنگی هم در جامعه ما برای زنان وجود 
دارند. مثال در جامعه ما مجرد بودن برای یک 
زن فشار اجتماعی باالتری ایجاد می کند تا یک 
مرد. در سنت های فرهنگی ما این پیش داروری 
وجود دارد که اگر زنی ازدواج نکرده باشد یا 
باشد،  نداشته  بچه ای  اما  باشد  کرده  ازدواج 
کاستی هایی در زندگی و شخصیتش وجود دارد. 
سوگیری ها و مزاحمت ها و قضاوت ها درباره 
زنان بسیار بیشتر از مردان است.در جامعه ما 
هم از زنان می خواهند مادر باشند، هم همسری 
خوب، هم تحصیالت کامل و شغل خوبی داشته 
باشند و متاسفانه در رسانه های رسمی ما گاهی 
نمایش هایی از این زنان ویترینی برگزار می کنند 
که اغلب این زنان موفقیت شان را از طریق 
امکانات ویژه و فرصت های ویژه به دست آورده 
اند و حتی اگر فرض را بر این بگیریم که این 
موفقیت  در همه جنبه های مادر بودن، همسر 

بودن، دانشگاهی بودن، مدیر بودن و... از راه 
تالش به دست آمده باشد و امکانات خاصی در 
اختیار این زن نبوده، وضعیتی استثنایی است که 
دلیل بر تجویز آن به عنوان یک قاعده نمی شود.

: در خصوص نقش گاهی انحرافی 
متخصصان موفقیت و قانون جذب و اصرار به 
»خواستن توانستن است« هم لطفا توضیح دهید
دراینباره باید موضوع شرط الزم و شرط کافی 
را در نظر داشته باشیم. این دو را بعضی اوقات 
با هم اشتباه می گیریم مثال خیلی از آدم ها فکر 
می کنند اگر با نیت خیر و نیکخواهی وارد کاری 
می شوند که تخصص آن را ندارند یا در کاری که 
به آنها مربوط نیست مداخله می کنند بر اساس 
سنت »األعماُل بِالنیات«، همین نیت خیر کافی 
است و مداخله شان قابل دفاع است، اما نیت خیر 
شرط الزم است نه شرط کافی. مثال هیچ کس 
نمی تواند فقط با نیت خیر کسی را درمان کند، 
درمانگری عالوه بر خیرخواهی نیاز به دانش و 
مهارت هم دارد. حرف های سخنرانان انگیزشی 
یا مربیان موفقیت راجع به نقش انگیزه و تصمیم 
هم به شرط آنکه سایر شرایط و جنبه های موفقیت 
هم در نظر گرفته شوند اشتباه نیستند، اما مثل 
آجرهایی می مانند که بدون نقشه و مهندس و 
سیمان نمی توانند باعث ساختن بنایی بشوند. همه 
این انگیزه ها و توصیه ها در صورت رعایت نشدن 
تعادل در جنبه های زیستی و اجتماعی، جز آنکه 
باعث امید واهی و ناکامی و سرخوردگی شود و 
خود تبدیل به مساله جدیدی شود، سودی نخواهد 
داشت. نه تنها سخنرانان انگیزشی، بسیاری از ما 
این سبب شناسی چندالیه ای را نادیده می گیریم 
مثال درست است که برای آنکه به کسی کمک 
کنیم تا موفق شود، باید روی موانع ناخودآگاه 
و دالیل روانکاوانه ای که او را از موفقیت باز 
می دارند، کار کنیم، اما اگر کسی همه بار تغییر و 
موفقیت را روی دوش موانع ناخودآگاه و درمان 
روانکاوانه بگذارد و امور زیستی و اجتماعی 
را نادیده بگیرد، باز شرط الزم را جای شرط 
کافی گذاشته است. درنتیجه، مدل های زیستی 
روانی اجتماعی باید در تعادل باشند و نقش هیچ 
بخشی بزرگ تر یا کوچک تر از سهم خودش در 

نظر گرفته نشود.
اهداف  به  رسیدن  برای  بعضی   :
را  خانواده  و  دوستان  با  رابطه  شخصی، 
کمتر می کنند، اما احساس گناه به سراغشان 

می آید. با این احساس چه می توان کرد؟
اولویت های خودم  یا  ارزشی  نظام  وقتی در 
سردرگمی دارم، باعث می شود احساس کنم 
هر جا هستم جای دیگری را از دست می دهم، 
با خودم روشن  تکلیفم  هنوز  یعنی من  این 
نشده. اینجا نیاز به مربی و راهنمایی دارم تا به 
من کمک کند، تکلیفم را خودم روشن شود.

کمال طلبی یا بی نقص گرایی هم یکی از دالیل 
این ماجراست. گاهی فرد فکر می کند در هر 
عرصه ای باید بهترین باشد، یعنی هم به طور 
کامل مراقب ارتباطات دوستانه و فامیلی باشد 
تا کسی از او دلخور نباشد، هم زندگی مالی و 
کاری و تحصیلی را با بهترین صورت اداره کند 
و هم در حد یک ورزشکار حرفه ای ورزش 
کند.بعضی ها تعادل در زندگی را با کمال طلبی 
قاطی می کنند و گمان می کنند تعادل این است 
که هم در حد یک استاد دانشگاه کتاب بخوانند 
هم در حد یک سوپراستار خوش هیکل باشند، 
هم در حد یک کدبانوی خانه دار مهمان دعوت 
کنند! این افراد هر کاری بکنند باز هم احساس 
گناه می کنند چون کامل نیستند. در اینجا درمان  
روان شناختی در حوزه تحلیل طرحواره ها، از 
جمله روش هایی است که به افراد دچار بی 
نقص گرایی و طرحواره کمال کمک می کند تا 
مسابقه دادن با خود برای شاگرد اول شدن در 

همه نقش ها آزاد شوند.

گفت و گو با دکتر محمدرضا سرگلزایی روان پزشک درباره برنامه ریزی سال آینده

اولویت های ما در سال نو چیست؟ 
موضوع ویژه 4

اگر کسی بگوید، نقشه 
راه سال 1401 برای 

من، حفظ سالمت، 
ارتقای مهارت و توسعه 

خدمت است، دیگر نمی توان گفت 
شرایط غیرقابل پیش بینی فعلی، راه 

را برای برنامه ریزی بسته است، 
زیرا ما خود را متعهد به ارزش هایی 

کرده ایم و برنامه ریزی مان را بر 
اساس نتیجه و دستاورد بنا نکرده، 

وقتی می گویم من هر روز و هر هفته 
متعهد به رفتارهایی می شوم که 

سالمتم را حفظ می کنند و مهارت های 
زندگی را افزایش می دهم و خدمتی 
به دیگران ارائه می دهم، حاال دیگر 

این تعهد ها دست یافتنی هستند

 عارفه 
یعقوبی

روانشناس

: با این محدودیت هایی که برای زنان وجود دارد چه 
پیشنهادی برای زنان دارید؟

در این مورد هم می توان گفت اگر به جای هد ف محوری یا نتیجه محوری، 
ارتقا و بهبود را هدف سال پیش رو قرار دهیم و فرایندمحور و تکلیف 
محور باشیم و به همان حداقل های سالمت و ارتقای روانی و خدمت 
اجتماعی متعهد باقی بمانیم، کمتر دچار سرخوردگی و شکست می شویم. 
باید پذیرفت که جبرهای تاریخی و جغرافیایی هم مثل جبرهای زیستی، 
ما را محدود می کنند و ما در شبکه ای از محدودیت ها، باید با ترکیب 

خالقیت و قناعت پیش برویم. 

: چگونه هدف اصیل و درست را پیدا کنیم؟
بعضی از واژه ها مانند اصالت واژه هایی مبهم هستند. 
قبل از پاسخ دادن به سوال اینکه چگونه هدف اصیل 
و درست را پیدا کنیم باید ببینیم اصالت را در چه 
سنتی می خواهیم تعریف کنیم. چون تعریف اصالت 
در  دارد.  تفاوت  با هم  مکاتب مختلف فکری  در 
ناتورالیسم، اصالت به طبیعت زیستی ارجاع دارد، در 
رومانتیسیسم، اصالت به عواطف ژرف همچون تجربه 
عاشقانه ارجاع دارد و در اگزیستانسیالیسم، اصالت به 
تجربه پدیداری موقعیت وجودی اشاره دارد، چون این 

بحث نیاز به مقدمات گسترده ای 
دارد ترجیح می دهم در این 

بحث کوتاه به ورود نکنیم.
: چگونه می توان اولویت بندی کرد؟

در اولویت بندی باید به دو موضوع توجه داشت: توانایی ها و ارزش ها.
 ارزش ها، خط قرمزهای ما را تعیین می کند. گاهی توانایی انجام کاری را داریم، اما ارزش ها و خط 

قرمزهااجازه انجام آن کار را به من نمی دهند.
توانمندی یا توانایی جنبه دیگر اولویت بندی هستند. اینجا دیگر صحبت از ارزش ها یا خط قرمزها 
نیست، بلکه صحبت از ارزیابی توانایی های یک نفر است که من توصیه می کنم برای ارزیابی 
توانمندی هایمان از یک متخصص کمک بگیریم. ما در ارزیابی خودمان بسیار مستعد خطا هستیم 
به عنوان مثال، شاید یک نوجوان فکر کند در فوتبال استعداد ستاره شدن را دارد، اما فقط یک مربی 
کاردان و دلسوز و بی طرف می تواند ارزیابی کند که او واقعا چقدر امکان و استعداد ستاره شدن را 
دارد.در حوزه های  روان شناختی یا هنری هم همین موضوع وجود دارد. افرادی هستند که از خود 
تصور یک هنرمند خالق یا مدیری موفق را دارند در حالی که از سطح متوسط استعداد در این زمینه 

پایین تر قرار دارند. وجود یک متخصص می تواند تصوری واقعی تر از توانایی های فرد به او بدهد.
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دانش داروسازی نوین از ۱۱۰ سال قبل و صنعت 
نوین داروسازی از حدود ۷۰ سال قبل به ایران 
راه یافت. درحال حاضر ۳۳۶ کارخانه تولیدکننده 
داروهای انسانی در ایران وجود دارد و به همین تعداد 
هم واحدهای تولید مواد اولیه، موثره و ملزومات 
تولید دارو در کشور فعال هستند. به لحاظ تعداد 
دارو، ساالنه حدود ۳۶-۳۰ میلیارد عدد انواع دارو 
به اشکال مختلف در کشور مصرف می شود که 
نزدیک به ۹۷ درصد آن ساخت داخل بوده و 
۶۸ درصد ارزش فروش کل داروها را به خود 
اختصاص می دهد. در سال ۱۴۰۰ بیشترین واردات 
دارویی کشور به ترتیب از کشورهای آلمان، سوئیس 
و امارات متحده عربی صورت گرفت. به لحاظ 
اقالم دارویی، حدود ۱۱۵۳ قلم دارو در فهرست 
رسمی دارویی کشور ثبت شده است که بیش از 
دو سوم این اقالم ساخت داخل هستند. این حجم 
تولید داخلی مرتبط با دارو )اعم از داروی ساخته 
شده و مواد اولیه(، برای حدود ۲۶ هزار نفر شغل 
ایجاد کرده است که درصد قابل توجهی از آنها 
دارای تحصیالت دانشگاهی هستند. کل ارزش بازار 
دارویی کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵۰ هزار میلیارد 
ریال برآورد می شود. درحال حاضر فناوری های 
نوین مانند نانو و بیوتکنولوژی وارد صنایع داروسازی 
ایران شده است هرچند به کارگیری این دانش و 
فناوری ها هنوز فراگیر نیست، اما به صرف این که 
ایران می تواند حدود ۱۸۵۰ قلم دارو را به تمامی 
اشکال دارویی )قرص، کپسول، ویال، آمپول و..( 
تولید کند، دستاورد بزرگی است. با وجود توانایی 
بالقوه ایران در زمینه تولید و صادرات بسیاری از 
انواع داروها، صادرات دارویی کشور ساالنه تنها 
به حداکثر ۷۰۷ میلیون دالر می رسد و سه کشور 
آلمان، افغانستان و سوریه در صدر واردکنندگان 
دارو از ایران قرار دارند. با توجه به اینکه بخش 
اعظمی از صادرات به آلمان در حقیقت صادرات 
مواد واسطه جهت انجام برخی مراحل پاالیش و 
سپس بازگشت آنها به چرخه تولید کشور است، 
هنوز با چشم انداز صادرات متناظر با توان تولید 

کشور فاصله زیادی داریم.

نمایی از بازار مکمل های 
ایران  دارویی 

و  میلیون   ۲۴ حدود  مجوز   ۱۳۹۶ سال  در 
۷۵۰ هزار بسته مکمل دارویی توسط سازمان 

صادر  دارو  و  غذا 
 ۱۳۹۷ سال  در  شد. 

این میزان به ۵۵ میلیون 
بسته رسید. در سال ۱۳۹۸ 

نیز به ۱۰۵ میلیون بسته رسید 
که افزایش صددرصدی داشت. در سه 

ماهه اول ۱۴۰۰ نیز مجوز ۴۵ میلیون بسته 
مجوز گرفته و وارد بازار شده است که این 
موضوع نشان دهنده توجه به تولید مکمل های 

دارویی است.
در حوزه واردات نیز از ۴۲ میلیون بسته در 
سال ۱۳۹۶ به ۲۷ میلیون در سال ۱۳۹۷ رسید 
که کاهشی ۴۰ درصدی داشت و به حدود ۱۶ 
میلیون و ۶۰۰ هزار بسته در سال ۱۳۹۸ و در سه 
ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ نیز به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار 
بسته رسیده که روندی کاهشی را داشته است.
در حوزه مکمل های تغذیه ای و ورزشی در 
میلیون دالر  نظر دالری ۱۷۴  از  سال ۱۳۹۶ 

واردات داشتیم که در سال 
۱۳۹۷ به ۱۰۵ میلیون دالر 

کاهش یافت. 

چه کسانی تصمیم گیر هستند؟
سابقه قانون گذاری در ایران به حدود ۱۱۳ سال 
پیش )سال ۱۲۸۵ خورشیدی( بر می گردد، ولی 
در سال ۱۲۹۰ نخستین قانون طبابت تدوین شد 
و قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی 
به  با توجه  در سال ۱۳۳۴ تصویب شد که 
شرایط دارویی آن زمان که تا شروع انقالب 
اسالمی ایجاب می کرد، تکیه گاه قانون بیشتر 
بر نظام تجاری باشد اما پس از انقالب یک 
کشور  دارویی  مسائل  در  اساسی  دگرگونی 
پیش آمد که امروزه مجموعه قوانین و مقررات 
دیگری بر اساس اجزای مختلفی که در نظام 
اضافه  آن  به  شده  ایجاد  و  تعریف  سالمت 
شده است. یکی از اجزای با اهمیت بخش 

سالمت، دارو و کاالهای مربوط به آن است. 
مجموعه قوانین و مقررات دارویی راه هایی 
طور  به  می تواند  دارو  طریق،  آن  از  که  را 
صحیح و سالم و موثر و به جا به بیمار برسد 
تعیین می کند. طبق آیین نامه ساخت و ورود 
دارو مصوب سال ۱۳۶۸ سازمان غذا و دارو 
وضعیت کسانی را که به نوعی با دارو مرتبطند 
واردکنندگان، سازندگان،  پزشکان،  از جمله 
توزیع کنندگان، داروسازان و مصرف کنندگان 
به  افراد در دسترسی  این  معین کرده است. 
دارو و نیاز مصرف کننده، نقش های مختلفی 
برعهده دارند که هریک از دست اندرکاران 
چه کاری باید انجام دهند و چه کاری نباید 
انجام دهند همچنین حدود وظایف هر یک 

را معین کرده است.
در ایران هلدینگ  های دارویی تقریبا سیاست گذار 
اصلی صنعت دارو هستند. درحال حاضر سه 
هلدینگ تحت اختیار سازمان تامین اجتماعی، 

ستاد اجرایی فرمان امام و بانک ملی حدود ۶۶ 
درصد بازار داروی کشور را در اختیار دارند. شبه  
دولتی و غیرخصوصی بودن بیشتر شرکت ها در 
صنعت داروسازی باعث ایجاد سکون نسبی در 
این صنعت شده است. از آنجا که در شرکت های 
دولتی دوره مدیریتی مدیران کوتاه است و هرگونه 
توسعه و اختصاص منابع نیازمند اخذ مجوزها 
و انجام امور اداری فراوانی است، بنابراین توان 
تصمیم  گیری برای اجرای طرح های نوسازی و 

بازسازی از آنها سلب می شود.

تفاوت مرزها
صنعت داروسازی ایران از نظر نحوه  اداره و 
مدیریت، با آنچه که در بیرون از مرزها می گذرد 
صنعت  که  است  اساسی  تفاوت های  دارای 
رقبای  و  فعلی  در وضعیت  را  داروی کشور 
خارجی را نیز در وضعیت موجود خود قرار 
داده، به طوری که بین صنایع دارویی کشور و 

دنیا فاصله  زیادی حادث شده است. هزینه های 
صرف شده در سرمایه، آینده محوری، 
سهم باالی هزینه های تحقیق و 
توسعه، اطالع رسانی دارویی 
سودآوری  و  بازاریابی  و 
در  دارویی  صنایع  ویژه  
پیشروی  کشورهای 
تفاوت  پنج  صنعتی، 
مذکور بوده که هر یک 
از آنها می توانند نقش بسیار 
تعیین کننده ای در توسعه و 

تعالی صنعت داشته باشند.
هزینه های صرف  شده در سرمایه 
در صنعت داروسازی جهان نسبت به سایر 
صنایع )مانند صنایع شیمیایی، خودروسازی، 
الکتریکی و...( به طور چشمگیری بیشتر است، 
به طوری که ۲/۴ درصد از فروش دارو در 
دنیا صرف به روز نگه داشتن استانداردها و 
دارایی های تجهیز شده برای تولید دارو می شود. 
این عدد در صنایع شیمیایی ۶/۳ درصد و در 

صنایع خودرو سازی۱/۳ درصد است.
تفاوت بعدی، آینده محوری است که در صنعت 
داروسازی دنیا وجود دارد و متاسفانه در صنعت 
داروسازی ایران خبری از آن نیست. طبیعی است 
داروهایی که امروز شفابخش بیماران است در 
ده ها سال قبل و دارویی که در دهه های آتی 
مورد احتیاج بیماران است باید در سال های 
اخیر و پیش رو مورد انتخاب، تحقیق و تولید 

قرار گیرد.

سخن آخر
تحقیقات نشان می دهد که هزینه های سنگین 
پیش از کشف تا عرضه  دارو باعث می شود تا 
پس از گذشت ۱۵ سال و تحقیق روی حدود 
۱۰ هزار ترکیب دارویی و صرف ۱ میلیارد 
بازار  به  داروی جدید  تنها یک  هزینه،  دالر 
عرضه  شود. سیاست صنعت داروسازی ما نه از 
سوی تامین کنندگان و نه از سوی قانون گذاران 
به سمت سیاست گذاری های بلند مدت میل 
نمی کند. معموال شرکت ها به دنبال محصوالت 
زودبازده و مدیران نیز در حال حل مشکالت 
فعلی تامین نیاز بیماران هستند. به نظر می رسد 
برای اتخاذ سیاست های بلند مدت به وضعیت 
پایاتری برای کشور نیاز است تا بتوان خطر ها را 
با قطعیت بیشتری مدیریت کرد. این عدم قطعیت 
در وضعیت کلی کشور از مهم ترین تفاوت های 

صنعت ما و صنعت برون مرزی است.

نگاهیبهمسیریکهصنعتداروسازیکشورطیمیکند

فراز و نشیب های یک کاالی استراتژیک
دکترمنوچهربشیرینژاد

داروساز، کارشناس اقتصاد 
و مدیریت دارو

خبر دارو

یادداشت

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا 
و دارو با اشاره به وضعیت ارز دارو در بودجه 
سال ۱۴۰۱، درباره نحوه اصالح قیمت دارو 
به طوری که پرداخت از جیب مردم افزایش 

نیابد، توضیح داد.
دکتر حمیدرضا اینانلو درباره وضعیت ارز دارو 
در بودجه ۱۴۰۱ با توجه به حذف مشروط ارز 
ترجیحی واردات کاالهای اساسی، گفت: »طبق 
مصوبه مجلس شورای اسالمی ارز ترجیحی 
برای دارو باقی می ماند، اما اگر دولت بنا داشته 
باشد ارز دارو را حذف کند، باید به نسبت 
قیمت شهریور ماه ۱۴۰۰ مابه التفاوت اعتباری 

را برای بیمه ها در نظر بگیرد.«
وی با تاکید بر اینکه بنابراین ارز ترجیحی 
دارو حذف نشده است، افزود: »به کاالهای 
اساسی که ارز آنها حذف می شود، کاالبرگ 
تعلق می گیرد اما در مورد دارو و تجهیزات 
پزشکی چنین امکانی نمی توان در نظر گرفت اما 
در مقابل مکانیسم بیمه برای آنها وجود دارد.« 
اینانلو در این باره افزود: »در صورتی که اعتبارات 
مناسب برای بیمه ها دیده شود، بیمه می تواند 
مابه التفاوت قیمتی را جبران کند. یعنی هرگونه 
اعتبارات  در  باید  دارو،  قیمت  در  اصالحی 
بیمه ها لحاظ شود تا بیمه آن را جبران کرده و 

پرداخت از جیب مردم باال نرود.«
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا 
و دارو درباره این موضوع خاطرنشان کرد: 
»بنابراین اگر بنا بر اصالح قیمت دارو در کشور 
باشد، بهتر است مابه التفاوت آن را دولت در 
قالب اعتباری در بودجه بیمه ها ببیند تا با اصالح 
قیمت، پرداخت از جیب مردم تغییری نکند 
و مردم همان مبالغی را پرداخت کنند که در 

شهریور ماه ۱۴۰۰ می پرداختند.«
در  دارو  قیمت  کردن  واقعی  درباره  اینانلو 
در  داروسازی  صنعت  از  حمایت  راستای 

قیمت  کردن  »واقعی  یادآور شد:  نیز  کشور 
دارو موضوعی چندبعدی است؛ از یک سو 
اصالح  قیمت ها در حوزه دارو و تجهیزات 
پزشکی باید متناسب با توان پرداخت مردم 
باشد اما از طرف دیگر ما با تورم مواجهیم و 
حتما باید در این زمینه برنامه ای وجود داشته 
باشد. نمی شود که نهاده های تولید و هزینه های 
تولید اعم از دستمزد، انرژی، مواد اولیه، اقالم 
بسته بندی، حمل ونقل و... مثال به یکباره رشدی 
۵۰ درصدی داشته باشند و بعد انتظار داشته 
باشیم که دارو رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی داشته 
باشد. در اصالح قیمت ما جزء جزء این موارد 
را بررسی کرده و سهم هر کدام را به صورت 
واقعی می بینیم. قیمت گذاریباید به گونه ای باشد 
که سطح عمومی قیمت نهاده های تولید در 

دارو دیده شود.« 
مجلس  نمایندگان  که  است  ذکر  به  الزم 
حذف  سازوکار  بودجه ای  بررسی های  در 
کاالهای  واردات  ترجیحی  ارز  مشروط 

اساسی را مشخص کردند. نمایندگان مجلس 
بودجه  هزینه ای  بخش  در  بررسی خود  در 
۱۴۰۱، جزء ۱ بند الحاقی ۱ تبصره ۱ را به 
این شرح اصالح کردند که به دولت اجازه 
داده می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف 
ردیف )۱۸( جدول مصارف تبصره )۱۴( این 
التفاوت  مابه  منابع  تامین  از طریق  قانون را 
ارز ترجیحی برای واردات کاالهای اساسی، 
دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص 
دهد. همچنین در این باره تاکید شد چنانچه 
دولت قصد دارد کاالیی را از سبد ارز ترجیحی 
حذف کند، باید قبال ترتیبات قانونی جبران 
زیان رفاه مصرف کننده برای کاالهای اساسی 
را از طریق کاال برگ الکترونیکی و در امور 
پزشکی از طریق بیمه ها یا از طرق جایگزین 
مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که 
افراد بتوانند این کاالها و خدمات را به نرخ 
پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین 

شده تهیه کنند. 

امروز مردم می خواهند که دولت با گران 
شدن قیمت دارو در کشور مقابله کند تا 
مردم در تامین این نیاز ضروری خود دچار 
مشکالت بیشتری نشوند. در مقابل نیز 
تولیدکنندگان دارو در این زمینه معتقدند 
که چاره ای به جز افزایش قیمت دارو و 
حذف ارز ترجیحی وجود ندارد و در غیر 
این صورت شرکت های دارویی دچار 
ورشکستگی می شوند. اما حق با کدام 
گروه است؟! و آیا حذف ارز ترجیحی 

می تواند به نفع بیماران باشد؟! 
حقیقت این است تغییر  قیمت های حوزه 
دارو بیشتر به دلیل تغییر منشاء ارزی مواد 
اولیه است که بخش مهمی از قیمت تمام 
شده دارو را تشکیل می دهد. دسترسی 
به ارز ترجیحی تا امروز از چالش های 
قیمت گذاری صنعت دارو محسوب شده 
است اما با توجه به اثربخشی ناچیز ارز 
دولت  امروز  حوزه  این  در  ترجیحی 
دنبال  به  تولیدکنندگان  با  همصدا  نیز 

آزادسازی نرخ ارز دارو است. 
وقتی شرکت های تولیدکننده ارز دولتی 
محدودیت  دلیل  به  می کنند،  دریافت  
میزان این ارز، برخی از مواد اولیه را 
وارد نمی  کنند و در نتیجه برخی داروها 
تولید نمی  شود. به این ترتیب در مورد 
برخی اقالم دارویی در کشور با کمبود 
مواجه خواهیم بود. بنابراین آزادسازی 
نرخ ارز دارو می تواند در موضوع در 
دسترس قرار گرفتن داروها برداشته شدن 

محدودیت تولید مفید باشد. دولت و 
سازمان غذا و دارو نیز که در دسترس 
بودن داروها را دارای اولویت بیشتری 
می دانند، طبیعی است که این راه را برای 
تامین دارو در کشور انتخاب می کنند.

البته طبیعی است که آزادسازی نرخ ارز 
با توجه به توان پرداخت مردم، آنها را 
تحت فشار می گذارد و این نیز موضوعی 
متفاوت و مهم است. بنابراین اگر بنا به 
آزادسازی نرخ ارز باشد باید راهکاری 
برای جبران فاصله قیمتی آن در نظر گرفته 
شود زیرا در هر حال شرایط اقتصادی 
نباید به گونه ای به مصرف کننده فشار 
بیاورد که با حذف دارو از سبد خانوار 
سالمت خود را به خطر بیندازد. بنابراین 
راهکار منطقی در این زمینه این است 
که بیمه ها به جبران این اختالف قیمت 
ورود پیدا کنند و اختالف قیمت را به 

مصرف کننده دارو پرداخت کنند.

البته متاسفانه بیمه ها هنوز در این مورد 
که  است  این  بر  انتظار  دارند.  ضعف 
بیمه ها زودتر از افزایش قیمت داروها 
برای جبران اختالف قیمتی برنامه ریزی 
کرده و زودتر مکانیسم های جبرانی را 
فعال کنند؛ در صورتی در شرایط فعلی 
بیمه ها معموال از این روند عقب هستند. 
در وضعیت کنونی بیمه ها چند ماه پس 
از تغییرات قیمتها، وارد عمل می شوند 
ایجاد  موجب  واکنش،  کندی  این  که 
برخی مشکالت در نظام سالمت کشور 
می شود. بنابراین اگر برنامه ریزی ها در 
زمینه آزادسازی ارز دارو به درستی انجام 
به  رویکرد  این  در  نیز  بیمه ها  و  شود 
درستی به کار گرفته شوند، می توان امید 
داشت ضمن حفظ توان تولید صنعت 
مطلوب  حمایت  از  نیز  بیماران  دارو، 
بیمه ای در تامین هزینه داروهای مورد 

نیاز خود برخوردار باشند. 

سیدحسامالدین
شریفنیا

عضو هیات مدیره انجمن 
اقتصاد و دارو و استادیار دانشگاه 

دارو برای مردم گران نمی شود آزادسازی ارز دارو و سرنوشت بیماران

با وجود توانایی 
بالقوه ایران در زمینه 

تولید و صادرات بسیاری از 
انواع داروها، صادرات دارویی 
کشور ساالنه تنها به حداکثر 

۷۰۷ میلیون دالر می رسد

شبه دولتی و 
غیرخصوصی بودن 

بیشتر شرکت ها در صنعت 
داروسازی باعث ایجاد 
سکون نسبی در این 

صنعت شده است



6 راهکار ساده برای مدیریت غذایی در تعطیالت نوروز

هوشمندانه غذا بخورید!
یکی از مشکالت رایجی که معموال 
بعد از ایام تعطیالت برای بسیاری 
به  ابتال  می شود،  ایجاد  افراد  از 
مشکالت  تشدید  یا  اضافه وزن 
متابولیکی مانند فشارخون، چربی خون یا قند خون 
باالست. متخصصان تغذیه بر این باورند که تعطیالت 
و دورهمی هایی که در ایام عید برگزار می شوند، 
نظم غذایی خانواده را مختل می کنند و همین مساله 
می تواند به سادگی فرد را به سمت ابتال به اضافه وزن 
و عوارض ناشی از آن هدایت کند. از این رو، در ادامه 
این مطلب در صفحه »سفره سالم« به 6 راهکار ساده 
برای مدیریت برنامه غذایی در تعطیالت می پردازیم. 

1 حجم وعده های غذایی تان را 
کنترل کنید 

معموال در ایام تعطیالت که تمامی اعضای خانواده 
در کنار یکدیگر هستند، حجم و ساعت خوردن 
وعده های اصلی غذایی تغییر می کند. اگر جزو آن 
گروه از خانواده هایی هستید که در روزهای تعطیل 
سال صبحانه مفصلی مصرف می کنند، بهتر است که 
وعده ناهار و شام را سبک تر بگیرید و در عوض یک 
وعده به میان وعده ها اضافه کنید. درواقع، بهتر است 
که حجم اصلی کربوهیدرات های مصرفی در وعده 
صبحانه تعطیالت گنجانده شود و حجم بیشتری از 
پروتئین ها، فیبرها )سبزی ها، ساالدها و حبوبات( یا 
غذاهایی مانند خوراک ها و سوپ ها برای وعده ناهار 
و شام در نظر گرفته شوند. غیر از سه وعده اصلی 
می توانید یک میان وعده صبح، یک میان وعده عصر 
و یک میان وعده حدود یک ساعت قبل از خواب 
داشته باشید. هنگام انتخاب مواد غذایی مختلف برای 
وعده ها و میان وعده های غذایی، کالری آنها را هم در 
نظر بگیرید تا بعد از تعطیالت دچار اضافه وزن و چاقی 
نشوید. مثال اگر می خواهید یک غذای ساندویچی 
سنگین با فرزندان تان میل کنید، بهتر است که این غذا 
را در وعده ناهار مصرف کنید و برای وعده شام یک 
بشقاب ساالد سبزیجات یا یک کاسه سوپ رقیق در 
نظر بگیرید. در این صورت می توانید تعادل مناسبی در 
دریافت کالری روزانه ایجاد کنید و بعد از تعطیالت 

دچار اضافه وزن نشوید. 

2 حدود 10 دقیقه به سیستم گوارشی 
استراحت بدهید 

بعضی افراد عادت دارند که در تعطیالت یا زمانی که 
با اعضای خانواده دور یک میز می نشینند، با سرعت 
باالیی غذا بخورند. غذا خوردن با سرعت باال باعث 

می شود که پیام سیری به موقع به مغز نرسد 
و شما با پرخوری و اضافه وزن مواجه 

شوید. اگر در ایام تعطیالت وعده های 
غذایی مفصلی را در کنار اعضای 

خانواده میل می کنید، حتما 
دقیقه   10« قانون  به 

پایبند  استراحت« 
باشید. براساس این 

قانون، شما باید زمانی 
که حدود دوسوم از حجم 

بشقاب غذایتان را میل کرده اید، 
دست از غذا خوردن بکشید و خودتان 

را 10 دقیقه با کارهایی مانند صحبت کردن، 
خوردن ساالد یا نوشیدن مایعات سرگرم کنید. 

بعد از 10 دقیقه، دوباره به بشقاب غذای اصلی 
برگردید و حاال فکر کنید که آیا واقعا به اندازه 
خوردن یک سوم باقیمانده غذا اشتها دارید یا کامال 

سیر شده اید. اگر کامال سیر شده بودید، باقی غذا را 
برای وعده بعدی کنار بگذارید. همین قانون بسیار 
ساده اما کاربردی می تواند جلوی اضافه وزن ناشی 

از پرخوری در تعطیالت را بگیرد. 

3 با شکم گرسنه به مهمانی نروید 
شکم  با  که  دارند  عادت  افراد  بعضی  متاسفانه 
کامال گرسنه به مهمانی بروند. این عادت نادرست 
باعث می شود که تمایل فرد به خوردن شیرینی ها و 
کربوهیدرات های نشاسته ای افزایش یابد. از آنجایی 
که معموال تعداد مهمانی ها در ایام تعطیالت زیاد 
است، همین یک عادت نادرست می تواند عامل 
ابتال به اضافه وزن شما بعد از ایام تعطیالت شود. 
به همین دلیل هم توصیه می شود که پیش از رفتن 
به مهمانی حداقل یک تا دو عدد میوه فصل یا یک 
لیوان شیر به همراه یک عدد خرما یا یک لقمه 
کوچک نان و پنیر یا یک عدد نان تست به همراه 
کره مغزها مصرف کنید. خوردن یک عدد خرما 
با یک عدد گردوی کامل یا پنج عدد بادام یا پنج 

عدد پسته هم می تواند در تنظیم اشتهای شما پیش 
از رفتن به مهمانی موثر باشد. 

4 در انتخاب نوشیدنی ها هوشمندانه 
عمل کنید 

معموال بسیاری از افراد در مهمانی ها یا دورهمی های 
خانوادگی در ایام تعطیالت، به مصرف نوشیدنی های 
پرکالری مانند انواع نوشابه های گازدار عادت دارند. 
همین عادت نادرست و بسیار پیش پاافتاده اگر برای 
چند روز پشت سرهم تکرار شود، می تواند به سادگی 
عاملی برای افزایش وزن و چاقی موضعی در ناحیه 
شکم و پهلوها باشد. از این رو، توصیه می شود که در 
مهمانی های تعطیالت به جای نوشیدنی های شیرین و 
گازدار، از آب ساده یا آب طعم دارشده با تکه های میوه 

طبیعی و مقدار کمی عسل استفاده کنید. 

5 قانون 80/20 را دست کم نگیرید 
که  دارند  عادت  خانواده ها  از  بسیاری  متاسفانه 
در ایام تعطیالت مصرف فراورده های گوشتی یا 

گوشت های کبابی را افزایش دهند و استفاده از میوه ها 
یا سبزی های تازه را نادیده بگیرند. اگر می خواهید 
بعد از ایام تعطیالت دچار اضافه وزن، افزایش فشار 
و چربی خون یا مشکالت گوارشی نشوید، بهتر است 
قانون 80/20 را در رژیم تعطیالت خودتان رعایت 
کنید. براساس قانون 80/20، شما می توانید 80 درصد 
از برنامه غذایی را به صورت رژیم غذایی سالم داشته 
باشید؛ مثال از میوه ها و سبزی های تازه استفاده کنید، 
حبوبات پخته شده به همراه ساالد سبزیجات بخورید، 
انواع گوشت را با روش های سالم تری مانند آب پز، 
بخارپز یا تنوری مصرف کنید، یا از غالت سبوس دار 
در برنامه غذایی تان کمک بگیرید. در 20 درصد از 
موارد در ایام تعطیالت می توانید رژیم غذایی کمتر 
سالم داشته باشید. مثال در این 20 درصد می توانید 
از گوشت های کبابی یا فراورده های گوشتی، انواع 
پنیرهای فراوری شده، سس ها و نوشابه های گازدار 
استفاده کنید. به این ترتیب هم ولع شما برای خوردن 
غذاهای کمتر سالم فروکش می کند و هم مواد غذایی 

مغذی را در طول هفته دریافت می کنید.

 ترجمه: 
ندا احمدلو

1. سعی کنید مدیریت زمان خواب تان را در ایام تعطیالت مختل 
نکنید. متاسفانه بسیاری از خانواده ها در ایام تعطیالت شب ها 
خیلی دیر می خوابند و صبح ها هم خیلی دیر بیدار می شوند. 
همین مساله باعث می شود که آنها در خوش بینانه ترین حالت 
ممکن، یک وعده غذایی مانند صبحانه یا ناهار را حذف کنند و 
در شرایط بدتر هم یک میان وعده را از برنامه غذایی کنار بگذارند. 
حذف وعده ها و میان وعده های غذایی در ایام تعطیالت، تمایل 
به ریزه خواری یا مصرف خوراکی های چرب، شور و شیرین را 
افزایش می دهد. همین افزایش تمایل می تواند به سادگی عاملی برای 
افزایش وزن و به خطر افتادن سالمت بعد از ایام تعطیالت باشد. 
2. سعی کنید به جای انواع تنقالت ناسالم، از تنقالت سالم در ایام 
تعطیالت استفاده کنید. مثال آجیل های خام را جایگزین آجیل های 
شور کنید یا اگر قرار است در مهمانی یک عدد شیرینی بخورید، 
سعی کنید مصرف شیرینی ها را در خانه خودتان کنار بگذارید. 
حتما حواس تان باشد که در دید و بازدیدهای عید نوروز، به 
اندازه کافی از میوه ها و صیفی های مختلف استفاده کنید. به ازای 
هر شیرینی یا شکالتی که مصرف می کنید،  حداقل یک عدد میوه 
بخورید و تا جایی که می توانید هم مصرف شیرینی ها، شکالت ها 
و انواع آجیل های شور را در طول روز محدود کنید. در کنار 
انواع میوه ها،  مصرف سبزی ها یا صیفی ها برای دریافت فیبر 

غذایی بیشتر را هم فراموش نکنید. 
3. سعی کنید در ایام تعطیالت کمتر از خودروی شخصی استفاده 
کنید یا حداقل روزی یک تا دو ساعت با اعضای خانواده به یک 
محیط باز مانند پارک بروید و در آنجا ورزش های دسته جمعی 
و مفرح خانوادگی یا حتی یک پیاده روی یا دوچرخه سواری 
ساده را انجام بدهید. بی تحرکی یا کم تحرکی در ایام تعطیالت 
یا چاقی های موضعی  اضافه وزن  به  ابتال  از مهم ترین عوامل 

بعد از این ایام است. 
4. هرچند که انواع مغزدانه ها و آجیل های خام در گروه خوراکی های 
مغزدانه ها  که  باشید  داشته  خاطر  به  اما  می گیرند،  قرار  سالم 
حاوی کالری باالیی هستند و به هیچ وجه نباید در مصرف آنها 

زیاده روی کنید. 
5. برای حفظ سالمت خود و مهمان ها سعی کنید از شیرینی های 
بدون خامه، خشک و کم شیرین که حاوی مغزدانه های خام یا 
میوه های خشک هستند، برای ایام تعطیالت نوروز استفاده کنید. 
هرچقدر که شیرینی های عید کوچک تر باشند، برای مهمانی و 
دید و بازدید هم مناسب تر هستند و کالری، چربی یا قند کمتری 

به بدن می رسانند. 
6. متاسفانه بعضی افراد در ایام تعطیالت نوشیدن آب کافی 
را پشت گوش می اندازند. همین مساله می تواند باعث ابتال به 
یبوست، بدخلقی یا حتی ایجاد حس رخوت و کسالت در آنها 
شود. به همین دلیل هم همیشه یک بطری پر از آب نزدیک 
خودتان داشته باشید و قبل از اینکه احساس خشکی در دهان 
شروع شود، یک جرعه آب بنوشید. سعی کنید در ایام تعطیالت 
حداقل روزانه 6 تا 8 لیوان آب ساده مصرف کنید و از مصرف 

حجم باالی قهوه و چای غلیظ خودداری کنید. 
7. از آنجایی که معموال میان وعده ها یا خوراکی های مختلفی 
در ایام تعطیالت مصرف می شوند، بهتر است که در این روزها 
حجم وعده های غذایی اصلی تان را کمی کاهش دهید تا بتوانید 
تعادل مناسبی در کالری دریافتی نهایی روزانه تان ایجاد کنید. 

7 توصیه عیدانه 

نگاه متخصص تغذیه

 دکتر محمدحسن انتظاری
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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6   از میوه ها و سبزیجات غافل نشوید
گاهی شیرینی ها، شکالت ها و انواع اسنک های چرب، شور و شیرین 
در میان وعده ایام تعطیالت جایگزین میوه ها، سبزی ها و لبنیات 
می شوند. همین جایگزینی نادرست می تواند عاملی برای ابتال 
به یبوست مزمن، افزایش فشارخون، افزایش کلسترول خون 
و افزایش وزن بعد از ایام تعطیالت باشد. به همین دلیل هم 
تعطیالت،  ایام  در  که  می شود  توصیه  خانواده ها  تمامی  به 
بودجه بندی مصرف خوراکی های را فراموش نکنند. تمام اعضای 
خانواده در تمامی گروه های سنی و جنسی باید روزانه 2 تا 4 عدد 
میوه فصل و 3 تا 5 فنجان از سبزیجات یا صیفی های مختلف مصرف 
کنند. در کنار اینها، استفاده از آجیل های خام یا لبنیات کم چرب در میان وعده ها 
توصیه می شود. انواع شیرینی یا اسنک های چرب و شور می توانند به صورت 
بسیار محدود و نهایتا هفته ای یک یا دو مرتبه مصرف شوند. در غیر این صورت، عوارض 

متعددی برای شما به همراه خواهند داشت.

اگر در ایام تعطیالت وعده های غذایی 
مفصلی را در کنار اعضای خانواده میل 

می کنید، حتما به قانون »10 دقیقه 
استراحت« پایبند باشید. براساس این 
قانون، شما باید زمانی که حدود دوسوم 

از حجم بشقاب غذایتان را میل کرده اید، 
دست از غذا خوردن بکشید و خودتان را 

10 دقیقه با کارهایی مانند صحبت کردن، 
خوردن ساالد یا نوشیدن مایعات سرگرم 

کنید. بعد از 10 دقیقه، دوباره به بشقاب 
غذای اصلی برگردید و حاال فکر کنید 

که آیا واقعا به اندازه خوردن یک سوم 
باقیمانده غذا اشتها دارید یا کامال سیر 
شده اید. همین قانون بسیار ساده اما 

کاربردی می تواند جلوی اضافه وزن ناشی 
از پرخوری در تعطیالت را بگیرد

7سفره سالم



طی یکی- دو سال گذشته با بحران ها و شرایط اقتصادی 
به  عدیده ای  مشکالت  داشت،  کشور  که  پیچیده ای 
وجود آمد. یکی از مهمترین مشکالت، تغذیه مردم 
تاثیر قرار داده و  است که سالمت جامعه را تحت 
هم در درازمدت و هم میان مدت  آثار خود را نشان 
می دهد که در میان مدت و درازمدت آسیب های جدی 
به بدنه جامعه خواهد زد. در سال گذشته و قبل از 
گوشت  ویژه  به  پروتئین  مصرف  بودیم  شاهد  آن 
این  در  بود.  کرده  پیدا  چشمگیری  کاهش  حیوانی 
زمینه، آمارهای مختلفی بیان شد ولی عمدتا به دلیل 
کاهش قدرت خرید مردم، مصرف پروتئین هم کاهش 
پیدا کرد، در علم تغذیه، یک رژیم سالم یک رژیم 
متعادل و متنوع است یعنی اگر تنوع و تعادل و کفایت 
مخدوش  سالم  تغذیه  اصل  نباشد،  برقرار  تغذیه ای 
می شود. در هرم تغذیه ای یکی از مواد غذایی مهم 
پروتئین هاست که باید در سبد غذایی روزانه بگنجد. 
ما در یک مقطعی پیشنهاد دادیم حاال که قدرت خرید 
مردم کم شده، پروتئین های گیاهی یعنی حبوبات را 
جایگزین کنیم. البته نه اینکه دولتمردان دست از کار 
ندارند، حبوبات بخورند  پول  بکشند و مردم چون 
ولی تا حل شدن مشکالت اقتصادی و به سامان شدن 

که  بگیریم  تصمیم  به گونه ای  برنامه  با  باید  اوضاع 
سالمت مردم به خطر نیفتد. 

یکی دیگر از گروه های غذایی در هرم غذایی، شیر و 
لبنیات است که پیش از گرانی مواد غذایی هم، در دنیا 
سرانه مصرف پایینی داشتیم. در حقیقت سرانه مصرف 
لبنیات در کشور ما حدود یک سوم مقدار توصیه شده 
است که بعد از این شرایط اقتصادی قطعا مصرف کاهش 
پیدا کرده است. متاسفانه در شرایط گرانی و باال رفتن 
هزینه های زندگی، مردم بیشتر به گروه کربوهیدرات ها 
تمایل نشان می دهند. چون کربوهیدرات ها، مواد غذایی 
نسبتا ارزان تر و در دسترس تر هستند. مواد غذایی مثل 
سیب زمینی، ماکارونی و نان در شرایط بد اقتصادی بیشتر 
مصرف می شود، در حالی که مصرف زیاد کربوهیدرات ها 
و مصرف کمتر گروه شیر و لبنیات می تواند آسیب زا باشد. 
یکی از گروه های غذایی که در هرم غذایی وجود دارد و 
مردم باید مصرف کنند، میوه و سبزیجات است. خوشبختانه 
در میادین تره بار میوه و سبزی با قیمت مناسب تر عرضه 
می شود و مردم از این مواد غذایی که منابع غنی ویتامین ها 

و امالح هستند، حتما باید استفاده کنند. 
روغن ها بخشی دیگر از مواد غذایی است که در هرم 
غذایی وجود دارد و بخشی از انرژی روزانه ما را تامین 
می کند. خوشبختانه فرهنگ مصرف روغن سالم تر در 
دهه اخیر اصالح شده ولی تغییر الگوی غذایی ما به 
سمت غذاهای سرخ کرده رشد داشته است. به این 
صورت که میزان کالری دریافتی ما از روغن بیش از 
حد استاندارد است که قطعا آسیب رسان خواهد بود. 

بسته حمایتی برای دهک های پایین جامعه 
برای اینکه آسیب های ناشی از شرایط اقتصادی،سالمت 
ابتدا جلوی ضررهای  مردم را به خطر نیندازد باید 
کوتاه مدت را بگیریم و برنامه هایی را در این زمینه 
داریم  مختلفی  نهادهای  و  سازمان ها  ما  کنیم.  اجرا 
تحت  و  می کنند  شناسایی  را  آسیب پذیر  اقشار  که 
پوشش قرار می دهند. سازمان بهزیستی، کمیته امداد 
و انجمن های مختلف بانک اطالعاتی خوبی دارند که 
دهک های پایین را که آسیب پذیر ترین اقشار جامعه 
هستند، می شناسند. اولین توصیه این است که با توزیع 
سبدهای غذایی نه پرداخت پول ماهانه خانواده های 
نیازمند را دریابند. بهترین کار این است که دو سه 
هستند،تا خروج  آسیب پذیر  اقشار  که  پایینی  دهک 
پوشش  و  اقتصادی، تحت حمایت  بن بست  این  از 
باشند. از آنجایی که گرانی در میان مدت و درازمدت 
در  کرد.  خواهد  ایجاد  را  جبران ناپذیری  ضررهای 
به  کمک  مردم  تغذیه  و  سالمت  گذاشتن  اولویت 
خود دولت است و یک نوع صرفه جویی است. در 
بیماری های  بار  با گسترش   نامناسب  حقیقت تغذیه 
غیرواگیر در آینده همراه است و ده ها برابر خسارت 
وارد می کند. بنابراین اگر االن به تغذیه مردم برسیم به 
نوعی صرفه جویی در سال های آینده خواهد بود. در 
مقاالت علمی  بارها ثابت شده که اگر به تغذیه اهمیت 
بیماری های  یعنی  غیرواگیر  بیماری های  بار  دهیم،  
تا  باال  فشارخون  سرطان ها،  دیابت،  قلبی-عروقی، 

60 درصد کاهش پیدا می کند. 

کرونا و سودجویان تغذیه ای 
یکی از محوری ترین مشکالت ما در سال گذشته، کرونا 
بود که ضربه مهلکی به سالمت روانی و جسمی جامعه 
زد. در اوایل شیوع کرونا، یکسری افراد غیرعلمی با 
عنوان طب سنتی و اسالمی توصیه های تغذیه ای را 
بیان داشتند که مردم را گمراه می کرد. عالوه بر آن، 
یک عده هم به قصد سودجویی، دنبال افزایش قیمت 
بودن مواد غذایی بودند و هر روز یک توصیه جدید 
می کردند.  مطرح  کرونا  از  پیشگیری  برای  تغذیه ای 
ایجاد  را  تاچ  برنامه  تغذیه،  تحقیقات  انستیتو  در  ما 
کردیم به طوری که 700 نفر از فارغ التحصیالن تغذیه 
به صورت آنالین به سواالت مردم در زمینه تغذیه 

پاسخ می دادند. 

چاقی روزافزون در کودکان
خانه  در  کرد،  ایجاد  کرونا  که  مشکالتی  از  یکی 
ماندن بود و مردم اشتباه کردند و به جای در خانه 
ماندن، در آشپزخانه ماندند. هر روز کیک و شیرینی 
و نان های مختلف پختن روند چاقی را تسریع کرد. 
این عدم تحرک و تغذیه ناسالم به ویژه در کودکان 
معاونت  اخیرا  است.  خطرناک  بسیار  نوجوانان،  و 
پرورش  آموزش و  بدنی وزارت  تربیت  سالمت و 
چاقی  دچار  یکی  دانش آموز   4 هر  از  داده  هشدار 
و  است  نبوده  بی تاثیر  آمار  این  در  کرونا  که  است 
این روند را تسریع کرده است. البته اقدامات خوبی 
برای کنترل چاقی شروع شده بود که با شیوع کرونا 
این برنامه دیگر دنبال نشد. اگر مردم تعطیالت عید 
را مالحظه کنند و شیوه نامه  های بهداشتی را رعایت 
کنند، بعد از عید شرایط بهتر می شود و شاهد افزایش 

فعالیت بدنی به ویژه در دانش آموزان هستیم.

دریافت اطالعات تغذیه ای فقط از منابع معتبر 
شبکه های  گسترش  دلیل  به  گذشته  سال  چند  در 
و  سالمت  به  خاص تری  توجه  مردم  اجتماعی، 
تغذیه شان پیدا کردند و دنبال اطالعاتی هستند که 

دهند.  ارتقا  را  سالمتشان 
اما شبکه های اجتماعی چون ویترین جذابی دارد، 
سودجویی در آن راحت تر اتفاق می افتد. در شبکه های 
اجتماعی،افراد مشهوری را داریم که برنامه غذایی 
می دهند ویا افرادی هستند که تخصص شان تغذیه 

برای مردم رژیم می نویسند.  نیست ولی 
می کنیم  پیگیری  را  موارد  این  قانونی  نظر  از  ما 
ولی مردم هم در عین افزایش سواد تغذیه ای باید 
اطالع داشته باشند که اطالعات و اخبار را از منابع 
معتبر بگیرند. ما در انجمن های علمی شناخته شده، 
ایران  تغذیه  انجمن  و  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
به  باشد  نیاز  زمان  هر  و  هستیم  مردم  خدمت  در 

می دهیم. پاسخ  سواالتشان 

تاکید متخصصان تغذیه در آخرین شماره »سالمت« در 1400

توجه به تغذیه مردم، صرفه جویی در هزینه هاست! 
بحران هایی که در یک سال گذشته در 
ایجاد شد،  بهداشت و سالمت  زمینه 
سایه  سال  دومین  برای  بود.  بی سابقه 
کرونا بر زندگی روزمره مردم همچنان 
وجود داشت و شاهد مشکالت کمبود واکسن و باال 
رفتن آمار مبتالیان و مرگ و میر آنها بودیم. بحران اصلی 
اما نوسانات نرخ ارز و تحریم و افزایش بی سابقه مواد 
غذایی بود. جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان 
می دهد سطح تورم غذایی هم در تورم نقطه به نقطه، 
ماهانه و ساالنه از تورم کل، باالتر بوده است. این سطح 
تورم از آن جهت اهمیت دارد که گرانی مواد غذایی، 
سالمت مردم را تحت تاثیر قرار می دهد و در درازمدت 
می تواند زمینه بروز بسیاری از بیماری ها را فراهم کند. 
در سال گذشته، تمام اقالم غذایی که در 5 گروه اصلی 
جا می گیرند، به گونه ای گران شدند که تقاضا برای آن 
کم شد و بارها تولیدکنندگان هشدار دادند که فروش شان 
بسیار کمتر از قبل شده است. این در حالی است که حتی 
جایگزین های غذایی هم افزایش قیمت داشتند و تامین 
یک سفره غذایی سالم کار دشواری شده است. مطالعات 
بسیاری نشان داده، معموال زمانی که هزینه های زندگی 
باال می رود، مردم یا به مواد غذایی ارزان تر و بی کیفیت تر 
رو می آورند یا سبد غذایی شان را کوچک تر می کنند. به 
این میان، جنگ روسیه و اوکراین را هم اضافه کنید که 
پیش بینی شده قیمت مواد غذایی تحت تاثیر این جنگ 
در دنیا افزایش پیدا کند و بسیاری از کشورها در تامین 
نهاده های دامی دچار مشکل شوند. بنابراین، در آخرین 
شماره »سالمت« در سال 1400 در صفحه »دیده بان تغذیه« 

نظر متخصصان تغذیه را در این باره بخوانید.

 مهدیه 
آقازمانی 

از آنجایی که گرانی در میان مدت و 
درازمدت ضررهای جبران ناپذیری را ایجاد 

خواهد کرد. در اولویت گذاشتن سالمت 
و تغذیه مردم کمک به خود دولت است 
و یک نوع صرفه جویی محسوب می شود. 

در حقیقت، تغذیه نامناسب با گسترش بار 
بیماری های غیرواگیر در آینده همراه است 
و ده ها برابر خسارت ایجاد می کند بنابراین 

اگر االن به تغذیه مردم برسیم به نوعی 
صرفه جویی در سال های آینده خواهد بود
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تحلیل داده های بررسی هزینه و درآمد خانوار روند 
گروه های  از  خانوار  سرانه  ساالنه  مصرف  کاهشی 
گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم مرغ، حبوبات، نان 
و غالت و لبنیات را از سال 1388 تا 1399 نشان 
می دهد. جایگزینی این گروه های غذایی با منابع انرژی 
فقیر از نظر سایر مواد مغذی مانند روغن و قند و 
شکر منجر به افزایش سیری شکمی و کاهش سیری 
بار بیماری های غیرواگیر  افزایش   با  سلولی شده و 

مرتبط با تغذیه همراه خواهد بود.
 از سوی دیگر، کاهش مصرف مواد غنی از مواد 
اختالل  و  سوءتغذیه  شیوع  افزایش  با  نیز  مغذی 

رشد در دوران کودکی و کاهش قابلیت یادگیری 
و حتی حضور در مدرسه کودکان شده و در نهایت 
در  جامعه  اقتصادی  رشد  و  بهره وری  کاهش  با 
سال های بعد همراه خواهد بود. بررسی هزینه سرانه 
خانوارها نیز حاکی از افزایش هزینه سرانه خانوار 
این  بود. شیب  از گروه های غذایی  برای هر یک 
افزایش از سال 1390 پس از نقدی شدن یارانه ها 
از  به بعد پس از خروج آمریکا  از سال 1398  و 
برجام برای گروه گوشت سفید و قرمز، لبنیات و 

روغن مایع تندتر است.
در بررسی انجام شده توسط انستیتو تحقیقات تغذیه ای 
و صنایع غذایی کشور بر خانوارهای کشور در دوران 
قرنطینه ناشی از همه گیری کووید-19 در بهار 1399، 
بیش از 25 درصد از خانوارهای پاسخ دهنده اذعان 
داشتند که مصرف شیر، گوشت قرمز، گوشت سفید و 
میوه  خود را نسبت به قبل از همه گیری کاهش دادند. 

بیکاری و کاهش درآمد خانوار 
شده  ذکر  عمده  علل  از  یکی 
برای کاهش این مواد غذایی بود. 
از سوی دیگر، به واسطه ارتقای 
اجرای  و  بهداشت  وضعیت 
مداخالت مفید بهداشتی میزان 

شیوع انواع سوءتغذیه )کم وزنی، 

الغری و کوتاه قدی( در کودکان زیر 5 سال کشور در 
فاصله سال های 1377 تا 1396 روند کاهشی قابل 

توجهی داشت. هرچند توزیع کاهش در استان های 
مختلف کشور یکسان نبود و هنوز برخی از استان های 
کم برخوردار از درصد باالیی از شیوع سوءتغذیه 
کودکان خود رنج می بردند. اما بررسی انجام شده 
در برنامه ملی مراقبت غذا و تغذیه در کودکان 
زیر 5 سال در استان های کم برخوردار در سال 
کاهشی  روند  به رغم  که   داد  نشان   1399
کودکان  در  الغری  و  کم وزنی  کوتاه قدی، 
استان های سیستان و بلوچستان و خراسان 
جنوبی در سال های 1377 تا 1396، در سال 
1399 این روند، افزایشی شده و میزان شیوع، 
بسیار بیشتر از رقم پیش بینی شده برای سال 1399 
بود. البته سوءتغذیه کودکان در خراسان جنوبی 
از سال 1389، روند افزایشی گرفت؛ اما این میزان 
در سال 1399 و با وجود همه گیری کرونا و افزایش 
قیمت ها و تحریم اقتصادی، به صورت معنی داری 
افزایش یافت. از آنجا که کودکان قربانیان ناامنی غذایی 
هستند، توجه ویژه سیاستگذاران و اتخاذ سیاست های 
موثر و کارا برای کنترل شیوع سوءتغذیه کودکان باید 

در دستور کار قرار گیرد.

بحـران تغـذیـه ای سـال گذشتـه، چـه تبـعاتی دارد؟

 دکتر فاطمه محمدی نصرآبادی
دانشیار گروه تحقیقات سیاستگذاری و 

برنامه ریزی غذا و تغذیه، انستیتو تحقیقات 
تغذیه ای و صنایع غذایی کشور 

 دکتر جالل الدین میرزای رزاز
رئیس انجمن تغذیه ایران

  کرونـا، سفره غذایی خانواده ها را تغییـر داد!  

از آنجایی که کودکان قربانیان 
ناامنی غذایی هستند، توجه 
ویژه سیاستگذاران و اتخاذ 

سیاست های موثر و کارا برای کنترل 
شیوع سوءتغذیه کودکان باید در دستور 

کار قرار گیرد 



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

: خانم حق دوست! ابتدا کمی درباره شرایط و 
وضعیت کلی فرزندان تان برای ما می گویید؟

سانتی متر،   123 حدود  قدی  با  است.  ساله   7 امیرعلی، 
هم  او  و  است  ساله   11 زهرا،  دارد.  وزن  کیلوگرم   18
کیلوگرم   27 به  نزدیک  سانتی متر،   130 حدود  قدی  با 
از  ریزتر  دو  هر  امیرعلی،  هم  و  زهرا  هم  دارد.  وزن 
همساالن خود هستند و من به عنوان یک مادر، دوست 
دارم بتوانم کاری کنم تا از نظر قدی و وزنی، کمی به 

باشند.  همساالن خود،  شبیه تر 

: نوع تغذیه فرزندان تان به چه صورت است؟
راستش را بخواهید، غذا خوردن زهرا بد نیست اما چندان 

و  بدغذاست  تقریبا  امیرعلی،  اما  نمی گیرد.  وزن خاصی 
تمایل چندانی به خیلی از غذاها نشان نمی دهد. امیرعلی 
در اوایل تولد، تپل بود اما رفته رفته، وزن خوبی نگرفت 

و نسبتا ریزنقش شد. 

متخصص  نزد  را  خود  فرزندان  حال  به  تا   :
تغذیه برده اید؟

به  نیاز  ندارند،  خاصی  مشکل  چون  کردم  احساس  نه. 
مراجعه به متخصص خاصی ندارم. اما مساله ای که باعث 
سال   11 وجود  با  زهرا  که  است  این  شده،  من  نگرانی 
که  نمی دانم  و  ندارد  بلوغ  از  نشانه ای  هیچ  هنوز  سن، 
این موضوع می تواند به الغری یا ریزاندام بودن او ربطی 

داشته باشد یا نه یا اصال بلوغ دیررس،  می تواند مشکلی 
برای زهرا ایجاد کند یا نه. 

امیرعلی در طول روز  فعالیت زهرا و  : میزان 
چقدر است؟ بچه ها به قدری فعالیت دارند که احساس 
گرسنگی کنند و اشتها برای غذا خوردن داشته باشند؟

چیزی  روز،   طول  در  دو  هر  امیرعلی،  و  زهرا  شاید 
احتماال  که  باشند  داشته  بدنی  فعالیت  2 ساعت  حدود 
کم  فعالیت،   از  میزان  این سن،  این  در  بچه هایی  برای 
است. به طور کلی، من می خواهم بدانم که چطور می توانم 
سالم تری  زندگی  ادامه،   در  تا  کنم  کمک  فرزندانم  به 

باشند. داشته 

مادر زهرا و امیرعلی که از الغری فرزندانش شکایت دارد، می گوید: 

هر تالشی می کنم، نمی توانم شرایط وزنی فرزندانم را بهتر کنم!

بلوغ دیررس تعریف دارد!

 دکتر محمدرضا مهاجرتهرانی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه فوق تخصص غدد و متابولیسم

در »میزگرد تغذیه« این شماره میزبان مادر زهرا و امیرعلی هستیم که از کمبود 
نمی دانند  و  هستند  ناراحت  خود  کودکان  بودن  ریزاندام  و  بی اشتهایی  وزن، 
که چطور می توانند شرایط فرزندان خود را به حد طبیعی و ایده آل، نزدیک تر 
امیرعلی می خوانیم و  بیشتر درباره شرایط زهرا و  این مطلب،  ادامه  کنند. در 

نظر کارشناسان سالمت را هم درباره مشکالت آنها، جویا می شویم. 

 ندا احمدلو 

»میزگرد تغذیه« درباره کمبود وزن دو کودک
 با حضور دکترآرزو رضازاده سرابی متخصص تغذیه 

و دکترمحمدرضا مهاجرتهرانی فوق تخصص غدد و متابولیسم

کمبـود وزن 
یک خواهر و برادر
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: خانم دکتر! نظر کلی شما درباره شرایط 
زهرا و امیرعلی چیست؟

اجازه بدهید ابتدا درباره شرایط زهرا صحبت کنیم. 
زهرا یک دختر 11 ساله و در آستانه بلوغ است که 
مادرش می گوید باوجود غذا خوردن، قد و وزن مناسبی 
ندارد. گاهی کودکان یا نوجوانان به دلیل بدغذایی 
در معرض سوءتغذیه حاد یا مزمن قرار می گیرند. 
کاهش  با  فرد  است  ممکن  مزمن،  سوءتغذیه  در 
درشت مغذی های  یا  ریزمغذی ها  کالری،  دریافت 
مختلف مواجه باشد یا مانند زهرا، کالری کافی از 
طریق غذا خوردن دریافت بکند، اما این میزان از 
کالری از نظر داشتن ویتامین ها، امالح، پروتئین ها، 
کربوهیدرات ها یا چربی ها، متناسب با رشد قدی 
و وزنی وی نباشد. مثال اگر کودکانی مانند زهرا، 
غذاهایی در طول روز مصرف کنند که پروتئین، آهن 
و روی مناسبی نداشته باشند، ممکن است با اختالل 
در رشد به صورت الغری مفرط یا الغری نسبت 
به سن، مواجه بشوند. بنابراین، در مرحله اول، مادر 
زهرا باید او را نزد متخصص تغذیه ببرد تا نمایه 
توده بدنی )BMI( فرزندش براساس نمودار رشد 
سنی او بررسی بشود. بعد از این بررسی، می توان 
تصمیم بهتری درباره شرایط چنین کودکانی گرفت. 

: به طور کلی، مادران تا چه اندازه باید 
نگران کم وزنی فرزندان خود باشند؟

خیلی زیاد! اگر کودکی دچار کمبود وزن، کمبود 
ریزمغذی ها و درشت مغذی ها باشد و در اثر سوءتغذیه 
تا  می تواند  سوءتغذیه  این  بشود،  الغری  دچار 
بزرگسالی، مشکالت فراوانی را برای او ایجاد کند. 
مثال سوءتغذیه کنترل نشده در دختران می تواند بر 
قدرت باروری آنها در بزرگسالی تاثیر منفی بگذارد، 
احتمال سقط یا مرده زایی آنها را افزایش بدهد، خطر 
خونریزی در دوران بارداری را باال ببرد و حتی بر 
چرخه عادت ماهانه آنها تاثیری بسیار منفی بگذارد. 
همین سوءتغذیه کنترل نشده در دوران کودکی در 
میان پسران هم می تواند در بزرگسالی، مشکالتی مانند 
اختالل در بلوغ، کوچک ماندن گنادها، کوتاهی قد، 
کاهش توده عضالنی نسبت به توده چربی و ایجاد 

اختالل در باروری آنها را به همراه داشته باشد. از 
طرف دیگر، سوءتغذیه پروتئین می تواند هم در دختران 
و هم در پسران، عاملی برای افت عملکرد سیستم 
ایمنی آنها باشد و بدن آنها را هم در دوران کودکی 
و هم در دوران بزرگسالی، در معرض ابتال به انواع 
بیماری های حاد یا مزمن قرار بدهد. کودکان دچار 
سوءتغذیه درمان نشده یا کنترل نشده، در بزرگسالی 
دچار پوستی خشک، موهایی خشک و خشن یا 
ریزش مو می شوند و از نظر روانی هم شرایط چندان 
مناسبی در ادامه زندگی، نخواهند داشت. تحقیقات 
ثابت کرده اند که میزان افسردگی، خستگی های مزمن، 
احساس ناتوانی، کمبود تمرکز و مشارکت اجتماعی 
پایین در میان کودکان و بزرگساالنی که دچار کمبود 
پروتئین یا آهن هستند، باالتر است. این کودکان در 
بزرگسالی، مدام حس خستگی و ناتوانی دارند و 
به دلیل کمبود تمرکز و توان جسمانی و روانی، 
با مشکالت شدیدی در زندگی فردی و اجتماعی 

مواجه خواهند شد. 

: پیشنهاد شما به مادر زهرا و امیرعلی 
چیست؟

اولین و مهم ترین پیشنهاد یا توصیه من به والدین 
کودکانی مانند زهرا و امیرعلی، این است که حتما 
فرزندشان را نزد متخصص تغذیه ببرند تا با آزمایش 
خون و تست های مختلف تن سنجی، دلیل بدغذایی 
یا بی اشتهایی کودک مشخص شود. گاهی ممکن است 
کمبود روی، آهن، کلسیم یا عدم دریافت پروتئین کافی 
باعث کاهش اشتهای کودکان و درنتیجه بدغذایی و 
الغری آنها شود. زمانی که متخصص تغذیه براساس 
تست های مختلف، دلیل ابتال به بی اشتهایی را تشخیص 
بدهد، می تواند با تجویز مکمل های غذایی مناسب، 
اشتهای کودک را تنظیم کند و کم غذایی یا بدغذایی 
کودک را از بین ببرد. از طرف دیگر، دلیل اصرار ما 
به مراجعه به متخصص تغذیه این است که گاهی 
متخصصان تغذیه براساس تست های مختلف متوجه 
می شوند که کودک در محدوده نرمال رشد قدی و 
وزنی قرار دارد، اما پدر و مادر او توقع دارند که 

فرزندشان قد و وزن بیشتری داشته باشند. به همین 
دلیل هم اگر ما متوجه شویم که کودک در محدوده 
نرمال رشد قرار دارد، به والدین او توصیه می کنیم که 
از تحمیل غذای اضافی به کودک خودداری کنند زیرا 
این کار باعث افزایش استرس کودک و عدم تمایل او 
به غذا خوردن در طوالنی مدت می شوند. در بعضی از 
موارد هم دیده می شود که مشکالت گوارشی مختلف 
باعث بی اشتهایی یا بدغذایی کودکان می شوند. از این رو، 
تمامی کودکان بدغذا یا کم اشتها باید در مرحله اول از 

تمامی جنبه ها مورد بررسی قرار بگیرند. 

: آیا نظم غذا خوردن می تواند تاثیری بر 
بهبود روند بدغذایی کودکان داشته باشد؟ 

نظم و سختگیری، دو مساله کامال متفاوت از یکدیگر 
هستند. کودکان باید یاد بگیرند که در ساعات مشخص 
و مکان های مشخص غذا بخورند. این یعنی نظم غذا 
مثال  یعنی  خوردن  غذا  در  سختگیری  اما  خوردن. 
والدین فرزندان شان را به خاطر بیرون ریختن غذا از 
قاشق دعوا کنند یا از او بخواهند که با سرعتی مانند 
سرعت بزرگساالن غذا بخورد. در این صورت، کودک 
شما حتما از غذا خوردن امتناع خواهد کرد و آن را 
امری مالل آور خواهد دانست. بهتر است برای کودکان 
یک سفره بزرگ پهن کنید و اجازه دهید تا خودشان با 
قاشق یا حتی با دست کم کم غذا بخورند. هرگز جلوی 
تلویزیون به کودکان غذا ندهید زیرا باعث حواس پرتی 

و کاهش اشتهای آنان می شود. غذاهای خمیری مانند 
انواع پیتزاها و پیراشکی های خانگی یا فینگرفودها بیشتر 
مورد پذیرش کودکان هستند. سعی کنید از این غذاهای 
سالم و جذاب بیشتر به کودک بدهید تا تمایل او به 
غذا خوردن را باال ببرید. اگر فرزندتان تمایل چندانی 
به غذا خوردن ندارد، بهتر است وعده های غذایی او را 
زیاد و حجم غذاهایش را کم کنید. توصیه می شود که 
این کودکان یک برنامه غذایی منظم، با توجه به سن و 
شرایط جسمانی خودشان، زیر نظر متخصص تغذیه 
داشته باشند تا دچار کمبودهای تغذیه ای یا رشد ناکافی 
نشوند. نکته دیگر این است که اگر کودک اعالم کرد که 
غذایی را دوست ندارد، بالفاصله آن را با غذای دیگری 
جایگزین نکنید. در غیر این صورت، کودک یاد می گیرد 
که همیشه از خوردن آن غذای خاص امتناع کند تا به 
خواسته خودش برسد. سعی کنید کودکان را در طبخ غذا 
شریک کنید و پیش از پخت وپز هم دو گزینه غذایی را 
برای آنها مطرح کنید تا کودکان با مشارکت در انتخاب 
و پخت غذا تمایل بیشتری به غذا خوردن نشان بدهند. 

: آیا میزان تحرک روزانه می تواند تاثیری 
بر اشتهای کودکان داشته باشد؟

بله، هرچقدر که کودکان در طول روز فعالیت بدنی 
بیشتری داشته باشند و کالری بیشتری بسوزانند، تمایل 
آنها برای غذا خوردن بیشتر خواهد شد. به همین دلیل 
هم حتما برای فرزندتان یک برنامه فیزیکی متناسب 
با محیط خانه در نظر بگیرید یا روزی چند ساعت 
فرزندتان را، با حفظ شرایط، برای بازی به پارک یا 
زمین های بازی ببرید. کودکانی که فعالیت بدنی بیشتری 
در طول روز دارند، بیشتر از کودکانی که مدام پای 
تلویزیون یا تلفن همراه هستند، به خوردن غذا تمایل 
نشان می دهند. این نکته را هم در نظر بگیرید که اگر 
می خواهید فرزندتان کالری کافی همراه با ریزمغذی ها 
هرگز  کند،  دریافت  مناسب  درشت مغذی های  و 
هله هوله های مختلف مانند انواع بیسکویت، کیک، 
کلوچه، شکالت، چیپس، پفک و... را در دسترس آنها 
باعث  هله هوله ها شدیدا  زیرا خوردن  ندهید  قرار 
ازبین رفتن اشتها برای مصرف غذای اصلی و افزایش 

احتمال ابتالی کودک به سوءتغذیه می شود.

تاکید دکتر آرزو رضازاده سرابی به مادر زهرا و امیرعلی: 

بدغذایی و کمبود اشتها می تواند ناشی از سوءتغذیه باشد!
توصیه من به والدین 
کودکانی مانند زهرا و 

امیرعلی، این است که 
حتما فرزندشان را نزد 

متخصص تغذیه ببرند تا با آزمایش خون 
و تست های مختلف تن سنجی، دلیل 

بدغذایی یا بی اشتهایی کودک مشخص 
شود. گاهی ممکن است کمبود روی، 

آهن، کلسیم یا عدم دریافت پروتئین 
کافی باعث کاهش اشتهای کودکان و 
درنتیجه بدغذایی و الغری آنها شود

 

مادر زهرا در صحبت هایشان به این نکته اشاره کرده اند که دختر 11ساله 
ایشان هیچ نشانه ای از بلوغ ندارد. بهتر است بدانید که کم وزنی می تواند 
تاثیری منفی بر سن بلوغ داشته باشد و حتی بلوغ را به تاخیر بیندازد. 
زمانی که روند بلوغ دختران با اختالل مواجه می شود، ممکن است 
چرخه عادت ماهانه آنها هم مختل و نامنظم شود. سوءتغذیه و کم وزنی 
می تواند دختران را در معرض کمبود آهن، کلسیم و ویتامین های گروه 
B قرار بدهد و با شروع بلوغ و عادت ماهانه، احتمال ابتال به کم خونی 
را در آنها باال ببرد. از این رو، اگر فرزندتان با مشکالت وزنی مواجه 
باشد، باید او را برای بررسی های بیشتر نزد پزشک ببرید تا در صورت 
نیاز مکمل یاری برای وی آغاز شود. با این کار، احتمال اختالل در 

بلوغ فرزندتان را کاهش می دهید. 
به طور کلی، بلوغ دیررس یعنی وقتی که اولین عالمت بلوغ که همان 
رشد سینه ها باشد، تا 13 سالگی در دختران اتفاق نیفتد و آخرین عالمت 
بلوغ که همان عادت ماهانه باشد هم تا 16 سالگی رخ ندهد. در این 
صورت ما می گوییم که فرد دچار بلوغ دیررس شده است. براساس 
این تعریف، زهرای 11ساله هنوز 2 سال تا قطعی شدن بلوغ دیررس 
فاصله دارد. به طور کلی، اولین عالئم بلوغ در دختران حدود 9 تا 13 
سالگی اتفاق می افتد. زمانی که اولین عالمت بلوغ تا 13 سالگی و 
آخرین عالمت بلوغ تا 16 سالگی در دخترخانم ها اتفاق نیفتد، والدین 
باید او را برای بررسی های بیشتر نزد متخصص غدد ببرند تا با بررسی های 
الزم مشخص شود که آیا اختاللی در عملکرد هیپوفیز، هیپوتاالموس 
یا تخمدان ها وجود دارد یا نه. بعد از مشخص شدن علت بلوغ دیررس، 
پزشک می تواند اقدامات درمانی الزم را انجام بدهد. بلوغ دیررس، 
عالوه بر داشتن تاثیر منفی بر عادت ماهانه و قدرت باروری خانم ها، 
می تواند احتمال ابتال به پوکی استخوان در بزرگسالی را هم در آنها 
افزایش بدهد. همزمان با بلوغ، هورمون های جنسی زنانه در بدن خانم ها 
افزایش می یابد، درحالی که این هورمون ها نقشی اساسی در رشد و 

تکامل یا افزایش تراکم استخوان ها بازی می کنند.

نگاه متخصص تغذیه
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بیماری های دهان و دندان 
به عنوان یکی از چالش های 
جدی سالمت در بسیاری 
از جوامع مطرح است که 
تاثیر جدی بر سالمت فرد می گذارد و با درد و 
ناراحتی های بسیار جدی همراه است. عالوه 
بر شیوع باالی پوسیدگی دندان های شیری 
جدی  پوسیدگی  کم درآمد،  کشورهای  در 
بین رفتن  از  به  منجر  که  دائمی  دندان های 

دندان می شود نیز شیوع باالیی دارد.
بیماری های دهان و دندان همانند بسیاری 
جدی  تحت تاثیر  غیرواگیر  بیماری های  از 
مصرف  و  است  ناسالم  زندگی  سبک 
عدم رعایت  شیرین،  خوراکی های  مداوم 
بهداشت صحیح دهان و دندان  ها، استعمال 
این  بروز  علل  مهم ترین  الکل  و  دخانیات 
ناراحتی هاست. به طور کلی، این بیماری ها 
کامال قابل پیشگیری هستند و اگر در مراحل 
اولیه تشخیص داده شوند با اقدامات درمانی 
و ترمیم به خوبی می توان دندان را حفظ کرد 
اما متاسفانه هزینه های باالی دندان پزشکی 
یکی از عوامل عدم مراجعه به موقع بیماران 
البته  است.  دندان پزشکی  کلینیک  های  به 
دندان  و  دهان  بیماری های  بعضی  به  ابتال 
مانند سرطان این ناحیه نیز با بروز تغییراتی 
توجه  لزوم  که  است  همراه  لثه  بافت  در 

می طلبد. را  جدی تر 
شناخته شده ترین  دندان  پوسیدگی  گرچه 
می شود  محسوب  دندان  و  دهان  بیماری 
اما ناراحتی های مختلفی به دندان و بافت 

می رساند: آسیب  دهان 

به تدریج  دندان  پوسیدگی 
می   کند پیشرفت 

زمانی که باکتری های آسیب رسان در مینای 
دندان به تدریج رشد و تکثیر پیدا می  کنند، 
پالک دندان گفته می شود. این حالت عالمت 
اگر  و  است  دندان  پوسیدگی  بروز  اولیه 
با  می توان  شود  داده  تشخیص  و  به موقع 
محلول های ضدعفونی و اقدامات بهداشتی 
دقیق حتی گاهی ترمیم جزیی آن را برطرف 
کرد. اما به تدریج که پالک دندان گسترش 
پیدا می کند، مینای دندان را از بین  می برد 
طبیعتا  می رسد.  دندان  ریشه  و  عاج  به  و 
هرچه پوسیدگی بیشتر باشد، آسیب بیشتری 
که  جایی  تا  می کند  وارد  دندان  بافت  به 
با درگیرشدن عصب دندان، درد شدید و 

پوسیدگی  اگر  می کند.  پیدا  بروز  عفونت 
در این مرحله نیز درمان نشود، کامال عاج 
ریشه  به  عفونت  و  می رود  بین  از  دندان 

لثه می رسد.  دندان های دیگر و 

بر ریشه دندان  لثه  بیماری های 
تاثیرمی گذارد

گفته  ناراحتی هایی  به  لثه  بیماری های 
می شود که بافت نگهدارنده دندان را درگیر 
می کند. این بیماری ها با خونریزی و تورم 
لثه بروز پیدا می کند و معموال فرد از درد 
در  می برد.  رنج  نیز  دهان  نامطبوع  بوی  و 
موارد شدید، عفونت منجر به تحلیل بافت 
نگهدارنده لثه و استخوان می شود تا حدی 
که ریشه دندان استحکام خود را از دست 
می  دهد و حتی دندان جدا می شود. به نظر 

شایع  بسیار  لثه  عفونت  و  التهاب  می رسد 
است و حدود 10درصد جمعیت جهان دچار 
آن هستند که عدم رعایت بهداشت مطلوب 
دخانیات  استعمال  همچین  دندان  و  دهان 
مهم ترین علل زمینه ساز محسوب می شوند. 

عدم بهبود زخم در حفره دهان را 
باید هشدار سرطان دهان دانست

سرطان دهان به بروز توده سرطانی در لب ها 
و دیگر بافت های حفره دهان گفته می شود. 
این بیماری در بین مردان و سالمندان شیوع 
باالتری دارد و شیوع آن با توجه به سطح 
اجتماعی اقتصادی متغیر است به طوری که 
در بعضی مناطق آسیا سومین سرطان شایع 
و  شمالی  آمریکای  در  می شود.  محسوب 
اروپا، عفونت  به ویروس پاپیلومای ویروسی 

این  شیوع  فزاینده  رشد  عامل   )HPV(
در  زخم  بروز  است.  جوانان  بین  سرطان 
ناحیه دهان که بهبود نیابد مهم ترین عالمت 

ابتال به سرطان دهان است. هشدار 

بیماری های دهان و دندان می تواند 
ناشی از ویروس HIV باشد

 30 در  دندان  و  دهان  بیماری  های  بروز 
 HIV تا 80درصد افرادی که با ویروس 
زندگی می کنند، دیده می شود که دسترسی 
به اقدامات درمانی ضدویروسی در شیوع 
تظاهرات  این  است.  موثر  آن  وخامت  و 
یا  باکتریایی  قارچی،  عفونت های  شامل 
ویروسی است که برفک دهان شایع ترین و 
اغلب اولین عالمت است. ضایعات دهانی 
مرتبط با HIV موجب بروز درد، خشکی 

بلع می شود. تشخیص  در  دهان و مشکل 
به  می تواند  دهانی  ضایعات  زودهنگام 
تسریع  و   HIV عفونت  بهتر  تشخیص 

کند.  کمک  درمان  روند 

ضربه به  دندان  های شیری را نیز 
باید جدی دانست

گروه دیگری از بیماری های دهان و دندان 
به مشکالتی گفته می شود که به دلیل ضربه 
به دندان یا دیگر قسمت های بافت دهان 
اتفاق می افتد. شیوع بروز این آسیب ها به 
دندان های دائمی و شیری حدود 20درصد 
تصادف،  مانند  محیطی  عوامل  است. 
و...  غیرایمن  مناطق  در  بازی  خشونت، 
و  می شود  آسیب ها  این  بروز  ساز  زمینه  
طوالنی  درمانی  اقدامات  به  نیاز  معموال 

بعضی  در  حتی  البته  دارد.  هزینه بر  و 
از  به  منجر  است  ممکن  شدید  موارد 
مورد  در  حتی  شود.  دندان  دست رفتن 
آسیب ها  این  نباید  نیز  شیری  دندان های 
را بی اهمیت دانست زیرا شکستگی دندان 
نه تنها غذاخوردن و صحبت کردن را برای 
دندان  افتادن  بلکه  می  کند،  مشکل  کودک 
می شود  باعث  نیز  طبیعی  موقع  از  پیش 
نظم ریشه دندان های دائمی به هم بخورد 
رویش  خود  اصلی  محل  در  دندان ها  و 
پیدا نکند. معموال در شرایطی که کشیدن 
دندان شیری ضروری باشد، حتما استفاده 

خواهدبود. ضروری  فضانگهدارنده  از 

شکاف کام و لب شکری فقط 
نیست ژنتیک  زمینه  به  مرتبط 

شکاف کام و لب شکری نیز یکی دیگر از 
بیماری های دهان و دندان است که درصد 
بیش از یک نوزاد از هر هزار تولد را در 

می شود.  شامل  دنیا  سراسر 
گرچه زمینه ژنتیک عامل بسیار جدی در 
اما عوامل دیگری  است  این مشکل  بروز 
استعمال  مادر،  نامناسب  تغذیه  مانند 
نیز  بارداری  الکل و چاقی طی  دخانیات، 
زمینه خطر را افزایش می دهد. گرچه امروزه 
اقدامات جراحی برای بهبود وضعیت این 
نوزادان وجود دارد و گاهی پس از جراحی 
اما  می رسد  مطلوبی  وضعیت  به  نوزاد 
یک  به عنوان  فقیر  کشورهای  در  متاسفانه 
مشکل جدی است و شمار زیادی از این 
می دهند  دست  از  را  خود  جان  نوزادان 
چراکه قادر به تغذیه کافی نیستند و دچار 
عفونت های ناشی از انتقال شیر به مجاری 

می شوند. تنفسی 
WHO منابع:
TopSante.fr

به مناسبت 20 مارس مصادف با 29 اسفند؛ روز جهانی »بهداشت دهان و دندان«

بهداشت دهان و دندان؛ ضرورت سالمت و بهبود کیفیت زندگی
بیماری های دهان و دندان همانند 

بسیاری از بیماری های غیرواگیر 
تحت تاثیر جدی سبک زندگی ناسالم 

است و مصرف مداوم خوراکی های 
شیرینم، عدم رعایت بهداشت صحیح 
دهان و دندان  ها، استعمال دخانیات 

و الکل مهم ترین علل بروز این 
ناراحتی هاست

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

دهان به طور مداوم با انواع باکتری ها تماس دارد؛ حال آنکه لثه ها نیز در 
تماس مستقسم با جریان خون هستند و عدم رعایت بهداشت دهان و 
دندان می تواند زمینه ساز انتقال باکتری ها به تمام بدن شود که به عنوان 
مثال ارتباط ناراحتی های قلبی- عروقی با بیماری های دهان و دندان 
را نشان می دهد. از طرفی، مبتالیان به بیماری های قلبی- عروقی و 
دیابت باید توجه بیشتری به بهداشت دهان و دندان داشته باشند زیرا 
این مشکالت سالمت بر وضعیت دهان و دندان ها نیز تاثیر می گذارد 

و می تواند زمینه ساز عوارضی نظیر تحلیل بافت لثه و... شود.

شکر؛ اولین دشمن دندان ها
همواره شنیده ایم که برای حفظ سالمت دندان  ها باید از مصرف زیاد 
شکالت و شیرینی پرهیز کرد. علت این است که در دهان مانند همه 
قسمت های بدن، باکتری های غیربیماری زا وجود دارند که از ذرات 
شکر برای رشد و تکثیر استفاده می کنند و سپس این شیرینی را به 
ترشی یا ماده اسیدی تبدیل می کنند. این اسیدها به تدریج به مینای 
دندان آسیب می رساند تا جایی که اگر تشخیص و درمان نشود، عاج 
و ریشه دچار پوسیدگی می شود. نوشیدن یک لیوان پس از صرف 
خوراکی  های شیرین نیز به کاهش باقی ماندن ذرات شکر در دهان 
کمک می کند. از مصرف نوشابه های گازدار و آبمیوه های صنعتی نیز 

حتما باید پرهیز کرد.
البته فقط شکالت و شیرینی حاوی شکر نیستند و بسیاری از خوراکی های   

آماده حتی چیپس و سس ها نیز شکر دارند. 

پرهیز از تنقالت و ریزه خوری
بدن انسان مکانیسمی دارد که اگر سطح اسیدیته دهان افزایش یابد، بزاق 
توانایی کاهش تدریجی آن را دارد. اما مشکل آنجاست که ریزه خوری 
مداوم باعث می شود بزاق فرصت کافی برای عملکرد محافظت خود 
در برابر تشکیل پالک دندان و پوسیدگی را ندارد. بهترین توصیه برای 
جلوگیری از ریزه خوری، گنجاندن دو میان وعده شامل خوراکی های 
طبیعی و با مقدار کم شکر است. لبنیات به عنوان بهترین میان وعده 
شناخته می شود زیرا کلسیم آن به استحکام استخوان ها و مینای دندان 
نیز کمک می کند. برای پیشگیری از بروز پوسیدگی های دندان کودکان 

نیز باید از سنین پایین آنها را به طعم کم شکر عادت داد. 

نوشابه و افزایش اسیدیته دهان
عالوه بر مقدار زیاد شکر که در نوشابه وجود دارد، عامل دیگری که 
باعث می شود این نوشیدنی برای دندان ها بسیار مضر باشد، حالت 
اسیدیته ای است که ایجاد می  کند؛ هر لیوان نوشابه به اندازه یک لیمو 
حالت اسیدی به وجود می آورد که به مینای دندان آسیب می رساند 
و خطر پوسیدگی دندان را افزایش می دهد. از نظر این تاثیر تفاوتی 

بین نوشابه معمولی و رژیمی نیست. 
در مورد آبمیوه های صنعتی نیز آب گریپ فروت بیشتر تاثیر مخرب را 
بر دندان ها دارد. نوشیدنی  های انرژی زا ورزشکاران نیز بسیار اسیدی 
و شیرین هستند. عالوه بر اینکه توصیه می شود این نوشیدنی ها به 
حداقل برسد، استفاده از نی راهکار موثری برای کاهش تماس این 

ترکیبات با دندان هاست.

عدم رعایت بهداشت و بوی نامطبوع دهان
از هر ده نفر که دچار بوی نامطبوع دهان هستند، 8 نفر بهداشت 
دهان و دندان ها را به خوبی رعایت نمی  کنند. علت بروز این مشکل 
از آنجاست که باکتری هایی که در فضای بین دندانی رشد می کنند و 
شکر را به اسید تبدیل می  کنند، در همین زمان ترکیبات فرار و گوگردی 

نیز به وجود می آورند. از همین رو رعایت بهداشت 
دهان و دندان و اهمیت استفاده از نخ دندان 

در کنار مسواک را باید جدی گرفت. 
است  ممکن  محدودتر  موارد  در 

بوی نامطبوع دهان به مشکالت 
دهان  خشکی  حتی  گوارشی 
ناشی از علل مختلف از جمله 
استفاده مکرر از ماسک باشد. 
استفاده از ماسک مسلما امکان 
نوشیدن آب را کاهش می دهد 
و از طرفی تنفس از طریق دهان 
بیشتر از بینی است که منجر به 

افزایش خشکی دهان می شود. 
اگر به رغم رعایت بهداشت دهان 

و دندان و نوشیدن آب و مایعات 

کافی همچنان بوی نامطبوع دهان فرد را آزار می دهد الزم است با 
پزشک مشورت کند. 

ضرورت تعویض مسواک 
بر کسی پوشیده نیست که مسواک زدن منظم دو بار در روز حدود 4 
تا 5 دقیقه برای تمیزشدن سطح و فضای بین دندانی اصل مهم سالمت 

و بهداشت دهان و دندان هاست. 
عالوه بر این حتما باید مسواک را پس از دو تا سه ماه تعویض کرد 
زیرا بیشتر از این مدت، مسواک محیط مناسبی برای رشد و تکثیر 
باکتری ها خواهدبود. در انتخاب مسواک نیز بهتر است انواع با برس 
کوچک انتخاب شود زیرا راحت  تر قسمت های مختلف دندان تمیز 
می شودو پرزهای مسواک نیز باید نرم باشد تا به بافت لثه آسیب نرساند.

انتخاب خمیردندان حاوی فلوراید
خمیردندان  های حاوی فلوراید به استحکام مینای دندان کمک می کند 
تا زمینه پوسیدگی دندان  ها کاهش یابد. این خمیردندان ها را می توان 
برای کودکان نیز استفاده کرد اما به دلیل اینکه کودک نمی  تواند به خوبی 

دهان را بشوید، باید مقدار کمی استفاده شود. 

اهمیت مراجعه منظم به دندان پزشک
بود  دندان  منتظر درد  نباید  دندان پزشک حتما  به  مراجعه  برای 
پوسیدگی  و  رسیده  دندان  به  جدی  آسیب  زمان  این  در  زیرا 
دندان پزشک هر شش  توسط  دندان ها  معاینه  افتاده است.  اتفاق 
ماه یا یک سال بهترین زمان است زیرا در صورت تشخیص 
پوسیدگی مختصر که گاهی فقط توسط دندان پزشک 
قابل مشاهده است، می توان دندان را ترمیم و از 
کرد.  پیشگیری  دندان  به  جدی  آسیب های 
همچنین معاینه منظم دندان ها این امکان را 
می دهد تا دیگر مشکالت دهان و دندان 
مانند عفونت لثه، ناهنجاری در رویش 
زیبایی  اقدامات  ضرورت   دندان ها، 
تشخیص  زمان  بهترین  در  نیز  و... 

و درمان شود. 
در مورد کودکان نیز این معاینات دوره ای 
سالمت  حتما  و  دارد  اهمیت  بسیار 
گرفته شود  جدی  باید  شیری  دندان های 
زیرا بر رویش و سالمت دندان های دائمی 

حتما تاثیر خواهدداشت.

اقدامات بهداشتی دهان و دندان را جدی بگیرید
این مشکالت دهان و دندان ها را 

بی اهمیت ندانید

 حساسیت دندان   ها 
معموال همه افراد پس از خوردن غذاهای تند، بستنی، 
چای داغ یا مرکبات احساس درد مختصر یا به اصطالح 
تحریک دندان ها را تجربه کرده اند. اگر این حالت پس 
از دو تا سه روز برطرف شود، جای نگرانی نیست اما 
در صورتی که بیش از یک هفته ادامه یابد، می تواند 

نشانه ای از کمبود ویتامینA باشد. 
این ویتامین برای کالژن و بافت همبند لثه ها حتی زبان 
ضروری است. گنجاندن اسفناج و هویج در رژیم غذایی 
روزانه به تامین این ویتامین کمک می کند اما اگر این 

حالت بهبود نیابد باید با دندان پزشک مشورت کرد.

درد فک
احساس درد در فک برای یک تا دو روز مشکل ساز 
نیست اما اگر مدت بیشتری ادامه یابد، ممکن است 
به دلیل دندان قروچه باشد که معموال در شرایط استرس 

ایجاد می شود. 
در این مورد باید هرچه زودتر با پزشک مشورت کرد 
تا علت دندان قروچه مشخص شود زیرا گاهی می تواند 
ناشی از مشکالت دیگری انگل در سیستم گوارشی 
باشد. درمان دندان قروچه از این نظر نیز اهمیت دارد 
که به تدریج به مینای دندان آسیب می رساند و زمینه  ساز 

حساسیت دندان نیز می شود. 

تورم لثه
التهاب لثه می تواند عالمتی از تغییرات هورمونی مانند 
بارداری باشد. اما گاهی این حالت به دلیل تجمع باکتری ها 
اتفاق می افتد که با استفاده از نخ دندان پس از چند روز 

بهبود می ِیابد. 
اما تداوم این مشکل بیش از چند روز هشدار التهاب لثه 
است که به تدریج عفونت ممکن است به ریشه دندان 

نیز آسیب برساند.
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دو سال  از  بیش  اکنون  هم 
است که همه گیری کووید-19 
و محدودیت های سفر، تمام 
دنیا را مجبور کرده  است که 
زمان زیادی را در خانه بگذرانند. این وضعیت 
قطعا بر روح و روان خانواده ها بی تاثیر نبوده 
است. بنابراین هم اکنون که شرایط پیشگیری و 
رعایت شیوه نامه  های بهداشتی بهتر شده  است، 
شاید وقت آن رسیده  باشد که در آستانه نوروز، 
برای یافتن کمی شادی و احساس سبکی، به 

تعطیالت بهاره جدی تر بیندیشیم!

سفرهای خانوادگی؛ لحظات شاد و به 
یادماندنی برای کودکان 

بر اساس مطالعه ای که اخیرا انجام شده است، 
44 درصد والدین اعالم کرده اند که انتظار اصلی 
فرزندان شان در طول تعطیالت این است که 
لحظاتی شاد را با خانواده داشته باشند. برای 
بیشتر کودکان، تعطیالت در آزادی، آرامش و 
قوانین کم تر، خالصه می شود! تقریبا تمام کودکان 
در جستجوی این هستند که در طول تعطیالت 
فعالیت های مشترکی با والدین خود داشته باشند 

و لحظات زیبایی را با هم به اشتراک بگذارند.
والدین  از  به گفته همین تحقیق، 56 درصد 
اذعان داشته اند که فرزندان شان از این که عادات 
عید، مهمانی و سفرهایشان طی دو سال قرنطینه 
واقعا  زیادی شده  است،  تغییرات  دستخوش 
رنجیده و ناامید هستند، بنابراین گردش رفتن، 
مالقات با افرادی که دوستشان داریم البته با رعایت 
شیوه نامه  های بهداشتی، کشف مکان های جدید، 
بازدید از موزه ها و امکان تفریحی، یادگیری و 
اشتراک گذاری یافته ها در بهار و نوروز امسال، 
می تواند فرصتی برای احیای روح شاد کودکانه 
در فرزندانمان باشد! چه چیزی بهتر از تدارک 
یک سفرِ هر چند ساده اما صمیمی، آن هم برای 
ساختن خاطراتی جدید و فراموش کردن سالی 
که به تازگی و البته به سختی سپری شده  است؟

جاذبه سفر برای کودکان
رفتن به سفر یکی از بهترین مراحل زندگی برای 
کودکان است چون فرصت کشف فرهنگ ها، 
افق ها و ایده های جدید را به آن ها می دهد. به 
قول معروف »بسیار سفر باید تا پخته شود خامی«. 
فراموش نکنید که در حال حاضر هیچ کادو و 
هدیه  مادی نمی تواند به اندازه یک سفر، هرچند 
ساده و کوتاه، بچه ها را شاد و سرحال کند. سفر 
همیشه یکی از بهترین و مفیدترین راه ها برای 
رشد کنجکاوی کودکان بوده  است. تعطیالت، 
خاطراتی فراموش نشدنی را برای بچه ها به ارمغان 
می آورد، دوره ای ممتاز و آرام که میل به کاوش و 
روحیه ماجراجویی کودکان نوپا را برمی انگیزد.

تحویل سال برای کودکان، چیزی 
شبیه معجزه 

تغییر سال، هم برای کودکان و هم برای بزرگترها 
لحظه  بسیار مهمی است. به خصوص برای کودکان 
چیزی شبیه به معجزه رخ می دهد: این که لحظه ای 
و ثانیه ای دیگر در سالی جدید باشند، برای آن ها 

عجیب و در عین حال باورناپذیر است! 

ایده هایی برای سال نو
چگونه می توان بچه ها را تا زمان شمارش معکوس 
سرگرم کرد و برایشان لحظاتی ناب و به یادماندنی 
تدارک دید؟ صبح روز 29 اسفند است و فرزند 
در  نو.  سال  تحویل  انتظار  در  بی صبرانه  شما 
اینجا چند ایده برای سرگرم کردن کودکان تا آن 
لحظه باشکوه پیشنهاد می شود که امیدواریم برای 

فرزندانتان جذاب باشد! 
1. آماده کردن یک کیسه پر از لوازم جشن: اگر 
می خواهید کودکان را به معنای واقعی کلمه شاد 
کنید، برای هر کودک یک کیسه کوچک پر از 
لوازم جانبی جشن آماده کنید؛ بچه ها از این هدیه 
بسیار خوشحال می شوند؛ هر چند که بعدا تمیز 
کردن منزل، کار سختی خواهد بود اما قطعا حرکت 
باارزشی در شاد کردن بچه ها به شمار می رود! 
همچنین می توانید بادکنک های شگفت انگیزی پر 
از آب نبات، شکالت یا کلمات کوچک زیبا و بامزه 
تهیه کنید و هنگام تحویل سال نو، بادکنک ها را همراه 
با کودکان بترکانید! مطمئن باشید که لحظه ای شاد 
و به یادماندنی را به کودکمان هدیه خواهید داد.

2. تزئین خانه برای شروع سال جدید: برای 
شروع سال نو، همان طور که همگی سعی می کنیم 

تا مرتب باشیم و لباسی مناسب به تن داشته باشیم، 
از منزل نیز نباید غافل شویم و بهتر است آن  را به 
کمک بچه ها تزئین کنیم تا زیبا به نظر برسد! این 
حس همکاری، قطعا برای کودکان زیبا و دلنشین 
خواهد بود. برای شروع، می توانیم بادکنک های 
رنگی را باد کرده و به عنوان تزئین، آویزان کنیم. 
سپس به سراغ سفره هفت سین برویم و در چیدمان 
و تزئین آن، نهایت کمک را از کودکتان تقاضا 
کنید. این حس مهم بودن، نقش زیادی در ارتقای 

عزت نفس آن ها ایفا خواهد کرد. 
3. نوشتن آرزوها، برنامه ها و تصمیمات سال 
آینده: پایان سال زمان مناسبی است برای اینکه 
از خود بپرسید: قصد دارید چه چیزی را در 
سال جدید تغییر دهید، بهبود ببخشید و در یک 
کالم، در 12 ماه آتی چه  کارهایی را قرار است 
به ثمر برسانید. جعبه یا شیشه ای آماده کنید و به 
فرزندان خود بگویید که آرزوهای کوچک خود 
و آرزوهایی که واقعا در سال جدید دست یافتنی 
هستند را روی کاغذ بنویسند و در شیشه بیندازند. 
به این ترتیب کودکان، هم لحظات شیرین نوشتن 
آرزوها را تجربه می کنند و هم یاد می گیرند که 
برای زندگی  خویش برنامه ریزی کنند و نیز اهداف 
خود را بنویسند. این نوشتن، انگیزه رسیدن به 

هدف را در آن ها تقویت می کند. 
با این کار می توانید یک بازی جالب هم طراحی 
کنید. به این شکل که هر یک از افراد خانواده، روی 
کاغذی آرزوها و اهدافش را بنویسد، سپس همه 
کاغذها در شیشه ای انداخته شوند و درنهایت بعد 
از مخلوط کردن آن ها، هر کس باید کاغذی را 
شانسی انتخاب کند، آن  را بلند بخواند و بعد بقیه 

حدس بزنند که آن کاغذ متعلق به چه کسی است.
4. با فرزند تان بازی کنید: اگر تصمیم گرفتید با 
فرزندتان بازی کنید، طوری برنامه ریزی کنید که 
بازی ها در سالن منزل باشد. آنجا، هم وسیع تر 
است و هم این که همه خانواده امکان حضور 
خواهند داشت. به این ترتیب حتی می توانید 
با هم گفت وگو کنید، از خاطره های سال پیش 
برای هم بگویید، با هم بخندید و در یک کالم 

لحظاتی شاد را با هم سپری کنید.
 بازی »حدس بزن«: یکی از بازی هایی که 
می توانید انجام دهید، بازی »حدس بزن« است. در 
این بازی مثال هر نفر می تواند قسمتی از یک آهنگ 
یا ترانه را بخواند و سپس، افراد دیگر خواننده یا 
بقیه آهنگ را حدس بزنند. اولین تیمی که پاسخ 
را پیدا کند یک امتیاز برنده می شود! برای ترکیب 
یا انتخاب گروه ها، شما می توانید تیم کودکان را 
در برابر تیم والدین قرار دهید یا دختران در برابر 
پسران. حتی ترکیب بازیکنان به طور تصادفی نیز 

ایده جالبی خواهد بود.
 بازی »من کی هستم«: روی پیشانی هر 
یک از اعضای خانه، برچسبی با نام یک فرد 
مشهور یا یک شخصیت سینمایی یا کارتونی 
قرار دهید. آنها باید با پرسیدن برخی سواالت 
حدس بزنند که نام چه کسی روی برچسب نوشته 
شده است. عکس  العمل بچه ها در این بازی، قطعا 

تماشایی ترین بخش ماجرا خواهد بود!
پانتومیم در قالب   بازی پانتومیم: مسابقه 
گروه های دو نفری نیز بسیار جالب و البته بسیار 
آموزنده است، به خصوص برای کودکان. این بازی 
تاثیر زیادی در رشد توانایی های ارتباطی کودکان 

دارد، بنابراین توصیه می کنیم که از آن غافل نشوید.
5. خوانندگی با کارائوکه: کارائوکه Karaoke یک 
کلمه ژاپنی است که از دو بخش »کارا« به معنی خالی 
و »ئوکه« به معنی ارکستر تشکیل شده است. این 
سرگرمی برای اولین بار در اواخر دهه 70 میالدی 
در ژاپن محبوب شد و سپس در سراسر دنیا رواج 
یافت. در واقع کارائوکه یک ابزار سرگرم کننده برای 
عالقه مندان به خوانندگی و آوازخوانی است. این 
دستگاه یک نمایشگر و یک میکروفون جهت ضبط 
صدا دارد و قادر است موسیقی بی کالم آوازهای 
مشهور را پخش کند. حالت کارائوکه امروزه در 
سیستم های صوتی پیشرفته و سینماهای خانگی  
نیز تعبیه شده است. جالب است بدانید که کارائوکه 
پر از شادی و هیجان است و این امکان را به شما 
می دهد که مانند یک ستاره  واقعی آواز بخوانید 
و حس جدیدی را تجربه کنید. فقط کافی است 
که آهنگ مورد عالقه خود را انتخاب کنید تا به 
صورت بی کالم پخش شود. این کار با حذف صدای 
خواننده اصلی و پخش موسیقی متن انجام می شود. 
اشعار موزیک نیز روی نمایشگر دستگاه نشان داده 
می شود و با استفاده از میکروفون صدای شما ضبط 
خواهد شد. با استفاده از این دستگاه می توانید در 
مهمانی های دوستانه خود مسابقه خوانندگی برگزار 
کنید و لحظات شادی را با دوستان و به خصوص 
بچه ها سپری کنید. می توانید آهنگ های شادی که 
مورد عالقه همه هست را بگذارید و به انجام 
حرکات مختلف بپردازید. در اوج این مرحله، 
وقتی همه غرق در باال و پایین پریدن و حرکات 
نمایشی هستند، سریع موسیقی را قطع کنید. به 
محض اینکه موسیقی قطع شد، مهمانان باید متوقف 
شوند! آخرین فردی که بایستد، حذف می شود! 
مطمئن باشید که بچه ها از این سرگرمی از ته دل 
ذوق خواهند کرد. پیشنهاد ما به شما این است که 

حتما به این فعالیت تفریحی نیز فکر کنید.
6. عکس گرفتن، فعالیتی ساده اما بسیار موثر: 
عکاسی، نه تنها باعث خلق خاطرات بامزه و جدید 
می شود، بلکه با دیدن برخی از شکلک ها، خنده برای 

مدت ها از لبان افراد خانواده حذف نخواهد شد! این 
وسط بچه ها قطعا از خنده روده بُر خواهند شد چون 
معموال هم عاشق شکلک درآوردن هستند و هم به 
سادگی با دیدن شکلک های بقیه به خنده می افتند!
ناگفته نماند که راه های زیادی برای سرگرم کردن 
کودکان وجود دارد، هرچند که بزرگساالن و 
نوجوانان بزرگ تر وقتی بحث سرگرم کردن 
کودکان به میان می آید، گویا که به نوعی به 
چالش کشیده  شوند، ایده های خود را از دست 
می دهند. اما سرگرم  کردن بچه ها واقعا کار سختی 
نیست. با کمی حوصله و خالقیت، می توانید در 

این قضیه بهترین باشید! 
فراموش نکنید که برای تربیت کودکی موفق، 
باید روی فعالیت هایی تمرکز کنید که باعث رشد 
مهارت های مفید و عادات خوب وی می شود. 
بنابراین سرگرمی های غیرفعال را محدود کنید.

همیشه قبل از هر اقدام و تصمیمی از کودکان 
کنند و اصال  کار  بپرسید که می خواهند چه 
عالقه مند به انجام چه کاری هستند. فراموش 
نکنید که کودک زمانی شاد می شود که فعالیت 

مورد عالقه اش را انجام دهد.

گوشی شنوا داشته باشید
 گاهی اوقات خوب است که از آنها بخواهیم 
قوانین مورد نظرشان را تعیین کنند و البته شما هم 
در مقام والدین باید قوانین خودتان را وضع کنید.

 اگر ترجیحات آنها را می دانید، برای اختراع 
و خلق بازی ها از آنها الهام بگیرید.

 شما می توانید اجازه دسترسی به اینترنت 
و گشت و گذار در آن  را به کودکان بزرگ تر 
بدهید. در این مورد، در مقام پدر یا مادر، حتما 
کنترل های مورد نیاز را اعمال کنید و بر فعالیت 

آنالین آن ها نظارت داشته  باشید.
کافی  است  بچه ها، فقط  برای شاد کردن   
خودتان را جای آنها بگذارید. در مورد آنچه که 
ممکن است آنها دوست داشته باشند فکر کنید 
و فعالیت هایی را انتخاب کنید که سرگرم کننده 

و خطرناک نباشند.
 مطمئن شوید که آنها همیشه تحت نظارت 

دقیق هستند.
در پایان، به رغم این واقعیت که گذراندن زمان 
زیاد جلوی نمایشگرهای خانگی با چاقی و 
مشکالت رفتاری دوران کودکی مرتبط است، 
می توانید به کودکان اجازه دهید تا تلویزیون و 
فیلم را در حد اعتدال تماشا کنند. توصیه می کنیم 
که این فعالیت را به حداکثر دو ساعت در روز 
محدود کنید. به این ترتیب هم حال و هوای 
کودکان تغییر خواهد کرد و قطعا این تغییر روحیه، 
منجر به شادی آن ها خواهد شد و هم از بی تحرکی 

بیش از حد آن ها جلوگیری می شود!
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تعطیالت خانوادگی، منبعی سرشار از شادی برای کودکان

نوروز، فرصتی برای احیای روح شاد کودکانه

چند سالی است که سایه کرونا 
افتاده که همه  دنیا  بر سر  چنان 
موضوعات از جمله دیدار افراد 
با یکدیگر را هم تحت تاثیر قرار 
داده است. از این رو خطر احتمال ابتال به این بیماری 
اجازه نمی دهد، برنامه ریزی مشخص و قابل اطمینانی 
برای سفر، تعطیالت نوروزی یا حتی دیدارهای کوتاه 
داشته باشیم. بنابراین بهترین کار برای ایام نوروز 
به خصوص در مورد کودکان، داشتن برنامه ریزی 
متنوعی است که باید هم شامل استراحت، تفریح، 
شادابي و خوشحالي آنها باشد و هم کمک کند از 
برنامه های درسی شان عقب نیفتند. البته در این سال ها 
تقریبا یاد گرفته  ایم چگونه جایگزین هایي براي آنچه 
شیوع بیماری کرونا از ما سلب کرده است پیدا 
کنیم. در این زمینه با دکتر سیما قدرتی، روان شناس 

و مشاور خانواده گفت وگو کرده ایم.

: خانم دکتر! با توجه به شرایط موجود، چطور 
باید به استقبال تعطیالت نوروزی برویم؟

اوقات فراغت در شرایط کرونا مفهوم متفاوتی نسبت 
 به قبل پیدا کرده است. از این رو پدر و مادرها باید برای 
برنامه ریزی اوقات فراغت فرزندانشان همه جوانب را 
در نظر بگیرند و به فرزندان خود یاد بدهند که آنها هم 
برای انجام کارهای خود برنامه ریزی داشته باشند. در 
تعطیالت نوروز هم باید به گونه ای عمل کنیم که ماندن 
در خانه برای بچه ها از کیفیت مناسبی برخوردار باشد. 
: والدین برای برنامه ریزی تعطیالت فرزندان 

خود باید به چه نکاتی توجه داشته باشند؟

داشته  توجه  آن  به  باید  والدین  که  چیزی  اولین 
باشند ویژگی های شخصیتی، خصوصیات و عالیق 
فرزندان شان است. مثال بعضی از بچه ها هوش حرکتی 
بیشتری دارند و دل شان می خواهد همیشه در جست وخیز 
و تکاپو باشند. در صورتی که بعضی دیگر دوست 
دارند بازی  هایی انجام دهند که نیاز به حرکت زیادی 
نداشته باشد. عده ای از کودکان هم هوش طبیعت گرای 
خوبی دارند و دوست دارند بیشتر در طبیعت باشند. 
بعضی بچه ها هم هوش موسیقیایی خوبی دارد و از 
شنیدن موسیقی لذت می برند. بنابراین می توان آنها را به 
حفظ کردن ترانه و همراهی کردن با موزیک های مورد 
عالقه شان تشویق کرد. اگر والدین بتوانند این موارد را 
تشخیص دهند بهتر می توانند مطابق میل فرزندان شان 
برای آنها برنامه ریزی کنند. در مورد کودکانی که هوش 
بین فردی یا هوش اجتماعی بیشتری دارند، برقراری 
ارتباط با بچه های دیگر مهم تر است. بنابراین بهتر است 
به گونه ای برنامه ریزی کنیم که این کودکان بتوانند با 

هم سن و ساالن خود ارتباط بهتری برقرار کنند. 
: والدین چگونه باید شرایط متفاوت دید و 
بازدیدها ی امسال را هم به فرزندان خود توضیح دهند؟ 
با گذشت چند سال از شیوع ویروس کرونا، بچه ها 
حاال مي دانند چرا نمي توانند به راحتی با دیگران رفت 
و آمد کنند و براي رعایت سالمت خودشان و دیگران 
چه نکاتي را باید در نظر داشته باشند چون در این 
خصوص زیاد با آنها صحبت شده و خانواده ها موضوع 
را با آنها مطرح کرده اند. اگر هم کودکی هست که هنوز 
از علت محدویت ها آگاه نیست بهتر است به زبان ساده 
و قابل فهم برای او توضیح داده شود. توجه داشته باشیم 

همیشه باید برای بچه ها علت واقعی هر موضوعی را 
بیان کنیم. در این شرایط هم باید به آنها بگوییم که 
مثال چرا نمی توانیم به سفر برویم یا بعضی چیزها را 
مانند سال های قبل تهیه کنیم. یعنی بهتر است به جای 
اینکه به آنها دروغ بگوییم علت واقعی موضوع را به 
زبان ساده برایش توضیح دهیم. در غیراین صورت، 
اعتماد و اطمینان کودک از والدینش سلب می شود؛ 
موضوعی که بسیار مهم است و می تواند در روابط 

آینده او نیز موثر باشد.
: والدین طی تعطیالت چه کارهایی می توانند 

انجام دهند تا با بچه ها بیشتر همراه باشند؟
همان طور که اشاره کردید همراهی با فرزندان یکی از 
نکات مهم است. یعنی وقتی قرار است بچه ها بازی 
خاصی انجام دهند همراهی والدین با آنها نه تنها می تواند 
احساس صمیمیت بیشتری بین کودک و والد ایجاد کند، 

باعث می شود آنها احساس تنهایی کمتری را تجربه کنند 
و از تعطیالت خود هم بیشتر لذت ببرند. توجه داشته 
باشیم که بچه ها در هر حالي باید بتوانند عالوه بر منبع 
حمایتي و عاطفي که از خانواده مي گیرند با افراد دیگر 
به ویژه دوستان و همسن و ساالن خود هم در ارتباط 

باشند و از حمایت و همراهي آنها برخوردار شوند. 
یکی از موارد مهم دیگر که والدین باید به آن توجه 
داشته باشند آن است که برنامه های فرزندان شان نباید 
خیلی ناهماهنگ و متفاوت از برنامه ریزی برای خودشان 
باشد. یعنی اگر قرار است در برنامه آنها مطالعه و ورزش، 
ساعات زیادی را به خود اختصاص دهد؛ در صورتی 
که خود والدین اصال چنین کارهایی انجام نمی دهند؛ 
طبیعی است کودکان هم رغبتی به انجام این کارها نشان 
ندهند یا خیلی زود خسته شوند. همچنین در تعطیالت، 
ساعات استراحت و خواب کودکان نباید خیلی دور از 
دیگر اعضای خانواده و ناهماهنگ با ساعت استراحت 
آنها باشد. مثال اگر والدین ساعت خاصی را برای خواب 

فرزندشان در نظر می گیرند نباید خودشان آن 
قدر دیر بخوابند که نتوانند صبح همزمان با 
فرزندشان از خواب بیدار شوند و روز را 

با او آغاز کنند. 
والدین چگونه می توانند   :
از  فرزندان شان  برخورداری  برای 

تعطیالت، خالقیت داشته باشند؟
براي کنار آمدن با شرایط متفاوت اجتماعی 
و اقتصای این روزها و همچنین رعایت 
موارد پیشگیری از بیماری کرونا، مهم ترین 
کار، داشتن آرامش است. برای چنین کاری 
هم اول باید بتوانیم خودمان را آرام کنیم. برای 
برخورداری از آرامش هم باید خالقیت بیشتري به 
خرج دهیم. مثال روزهاي بهاري فرصت بسیار خوبی 
برای آن است که بچه ها بتوانند با دوستان خود در هواي 
آزاد یا پارک ها وقت بگذرانند و اوقات خوبی را در 
کنار هم تجربه کنند. البته همراهی والدین نیز باعث 
می شود کودکان احساس امنیت و آرامش بیشتری داشته 
باشند. همکاری کردن بچه ها در انجام کارهای خانه 
هم یکی از عوامل مهمی است که باعث می شود فرزندمان 
احساس مسوولیت بیشتری را تجربه کند. انجام این گونه 
کارها نه تنها احساس استقالل بیشتری به بچه ها می دهد 
بلکه باعث می شود اوقات بهتری هم در کنار هم تجربه 
کنند. والدین می توانند با توجه به سن و سال فرزند شان 
و همچنین میزان توانایي هایي  که دارند آنها را در انجام 
کارها سهیم کنند. همراهي بچه ها با والدین موضوع 
بسیار مهمی است که می تواند در تعطیالت که والد و 
کودک فرصت بیشتری برای با هم بودن دارند، فراهم 
شود و به کودک حس مهم بودن و دیده شدن  دهد. 
حسي که مي تواند بسیار باارزش باشد و به عزت نفس 
آنها، هم در آینده و هم در چگونگي برقراري ارتباط 

صحیح با والدین شان منجر شود.

کودکان و تعطیالت نوروزي 
برنامه های نوروزی را برای کودکان متنوع بچینید!

 يكتا 
فراهاني 

با گذشت چند سال از شیوع ویروس 
کرونا، بچه ها حاال مي دانند چرا نمي توانند 

به راحتی با دیگران رفت و آمد کنند و 
براي رعایت سالمت خودشان و دیگران چه 

نكاتي را باید در نظر داشته باشند چون 
در این خصوص زیاد با آنها صحبت شده و 
خانواده ها موضوع را با آنها مطرح کرده اند. 

اگر هم کودکی هست که هنوز از علت 
محدویت ها آگاه نیست بهتر است به زبان 
ساده و قابل فهم برای او توضیح داده شود

بر اساس مطالعه ای که اخیرا انجام 
شده است، 44 درصد والدین اعالم 

کرده اند که انتظار اصلی فرزندان شان 
در طول تعطیالت این است که 

لحظاتی شاد را با خانواده داشته 
باشند. برای بیشتر کودکان، تعطیالت 

در آزادی، آرامش و قوانین کم تر، 
خالصه می شود! تقریبا تمام کودکان 

در جستجوی این هستند که در طول 
تعطیالت فعالیت های مشترکی با 

والدین خود داشته باشند و لحظات 
زیبایی را با هم به اشتراک بگذارند

 ترجمه: 
عفت 

عباسیان



مواجه مستمر و بدون محافظ نور خورشید مهم ترین عامل چروک های زودرس صورت است

در استفاده از مواد آرایشی باید به اصول مراقبت پوست توجه داشت
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آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی.«درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تایید »سالمت.«نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد زیبایی.«باشید. 
کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان.«با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت.«در میان بگذارید.

: آقای دکتر! لطفا ابتدا بفرمایید چرا پوست 
صورت زودتر دچار عالئم پیری می شود؟

پوست صورت نسبت به دست ها و اندام های بدن 
نازک تر است و از طرفی در مواجهه مستقیم با نور 
خورشید، باد و آالینده های محیطی است. بی توجهی 
به مراقبت های الزم از پوست صورت و مواجهه با 
این عوامل به تدریج زمینه خشکی پوست را افزایش 

می دهد و عالئم پیری زودتر نمایان می شود.
: استفاده از مرطوب کننده تا چه حد در 

سالمت و شادابی پوست اهمیت دارد؟
برای حفظ سالمت و شادابی پوست در وهله اول باید 
مراقب بود که آلودگی های محیطی روی پوست باقی 
نماند و هر روز پس از بازگشت به منزل، صورت 
به آرامی با آب و شوینده مالیم متناسب با ساختار 
پوست شسته شود. استفاده از کرم مرطوب کننده نیز 
پس از شستشو به خصوص برای افرادی که پوست 
پوست  زیرا خشکی  است  دارند، ضروری  خشک 
زمینه بروز چروک های پوستی را تسهیل می کند. البته 
کرم هایی که چربی زیادی دارند نیز توصیه نمی شود 
زیرا افزایش چربی زمینه آکنه را تشدید می کند. افرادی 
که پوست چرب دارند نیز باید از مرطوب کننده بدون 
چربی استفاده کنند زیرا حفظ رطوبت پوست برای 

این افراد نیز ضرورت دارد. 
چه  بهار  فصل  فرارسیدن  به  توجه  با   :

مراقبت هایی از پوست اهمیت دارد؟
مهم ترین نکته در مورد مراقبت های پوست در بهار این 
است که به تدریج طول روز و مدت مواجهه پوست 
با نور خورشید افزایش می یابد. پرتوهای فرابنفش 
خورشید عامل آسیب رسان جدی به سالمت پوست 

هستند و مواجهه مستمر و بدون محافظت پوست با 
تا  آفتاب سوختگی  از  این پرتوها عوارض متعددی 
تیرگی، پیری زودرس پوست و حتی سرطان پوست 
را به دنبال  دارد. حتما توصیه می شود هنگام خروج از 
منزل به خصوص گردش در طبیعت، از کرم ضدآفتاب 
و لباس های پوشیده و کاله لبه دار استفاده شود. در مورد 
ضدآفتاب به خاطر داشته  باشید که باید هر دو ساعت 
کرم را تجدید کرد زیرا تاثیر ترکیبات آن پس از دو 
ساعت از بین می رود. تابش طوالنی نور خورشید به 
پوست چرب بدون ضدآفتاب می تواند باعث بروز 
زمینه  که  افرادی  مورد  در  نیز شود.  افزایش چربی 
حساسیت فصلی دارند نیز ممکن است عالئم اگزما 

یا حساسیت به نور خورشید هم دیده شود. 
: سبک زندگی و نحوه تغذیه چه تاثیری 

در سالمت پوست دارد؟
جریان  از  بدن  ارگان های  دیگر  همانند  نیز  پوست 
خون تغذیه می کند. از همین رو دریافت کافی انواع 
پوست  طراوت  و  شادابی  حفظ  برای  ریزمغذی ها 
ضروری است. همچنین نوشیدن آب و مایعات کافی 
نیز روند ترمیم سلول های پوست را تسهیل می کند. 

ورزش هم به عنوان یکی از اصول سالمت بدن در 
مورد پوست اهمیت دارد زیرا اکسیژن رسانی به پوست 

را تسهیل می کند. 
از مصرف دخانیات نیز باید پرهیز کرد زیرا ترکیبات 
سمی موجود در آنها به مجموعه عروق پوست آسیب 
می رساند و سبب از بین  رفتن بعضی ترکیبات درم 
به خصوص اسید هیالورونیک که نقش مهمی در حفظ 

طراوت پوست دارد، می شود. 
استرس مداوم و شدید در طوالنی مدت به پوست آسیب 

می رساند زیرا سطح رادیکال های آزاد افزایش می یابد 
که عامل پیری زودرس پوست هستند. 

کم خوابی نیز تاثیری مشابه استرس بر پوست دارد و 
لزوم خواب کافی و مطلوب برای حفظ سالمت بدن 

از جمله شادابی پوست اهمیت دارد. 
: آیا استفاده از محصوالت ضدچروک برای 

پیشگیری از پیری پوست موثر است؟
به طور طبیعی روند پیر شدن سلول های پوست حدود 
25 سالگی است و از این سن باید توجه بیشتری 
به مراقبت های پوست داشت تا روند تخریب الیاف 
کالژن و االستین کاهش یابد. خشکی پوست یکی 
از عوامل تسریع بروز چروک های پوستی است و 
توصیه می شود افرادی که پوست خشک دارند به طور 
منظم رطوبت رسانی از پوست را انجام دهند. بهتر این 
است که همه افراد از حدود سن 30 سال با متخصص 
پوست مشورت کنند تا بهترین روش های مراقبتی با 
توجه به ساختار پوست پیشنهاد شود. در مورد پلک 
و پوست اطراف چشم نیز باید اشاره کرد که به دلیل 
اینکه ظریف و حساس تر از دیگر قسمت های پوست 
است حتما باید از کرم های مخصوص دور چشم از 

سنین جوانی استفاده کرد. 
البته باید دانست که مهم ترین عامل بروز پیری زودرس 
پوست مواجهه مستمر و بدون محافظ با نور خورشید 
از سنین کودکی و نوجوانی است و از همین رو الزم 
است همه افراد از این سنین استفاده از ضدآفتاب و 

پوشش محافظ پوست را جدی بگیرند. 
: هنگام شستشوی پوست باید به نکاتی 

توجه داشت تا کمترین آسیب به پوست برسد؟
هنگام شستشوی پوست به خصوص پوست صورت 

باید از آب خیلی گرم پرهیز کرد زیرا عالوه بر اینکه 
باعث تحریک و قرمزی پوست می شود، به دلیل کاهش 
شدید چربی پوست، سطح بیشتری از چربی پس از 
چند دقیقه تولید می شود تا این وضعیت خشکی که 
به عنوان هشدار برای مغز تلقی می شود، جبران شود. 
مسلما این افزایش چربی برای افراد با پوست چرب 
مشکل ساز خواهد بود و تمایل به شستشوی دوباره 
را می طلبد و در واقع چرخه معیوبی به وجود می آورد. 
و  باید دقت کرد  نیز  انتخاب شوینده  در  از طرفی 
حتی االمکان از محصوالت مالیم و متناسب با ساختار 
پوست استفاده کرد. صابون ها معموال حاوی ترکیبات 
قوی هستند که رطوبت و چربی طبیعی پوست را تا 

حد زیادی برطرف می کنند. 
نکته مهم دیگر اینکه هنگام خشک  کردن پوست نیز 
نباید حوله را روی پوست کشید و بهترین روش، 
رطوبت  تا  است  پوست  روی  حوله  آرام  گذاشتن  

اضافی جذب شود. 
: مراجعه به متخصص پوست را در چه 

شرایطی ضروری می دانید؟
مراجعه به متخصص پوست برای انتخاب محصوالت 
مراقبت پوست بهترین و مطمئن ترین روش است زیرا 
گاهی انتخاب محصوالت غیرسازگار با ساختار پوست 
نه تنها به سالمت پوست کمک نمی کند بلکه ممکن 
است زمینه ساز عوارضی مانند آکنه، قرمزی و... نیز 
شود. همچنین اگر خارش، قرمزی یا التهاب پوست 
با پمادهای موضعی معمولی بهبود نیابد الزم است 
حتما با متخصص پوست مشورت شود. عدم  بهبود 
زخم در هر قسمتی از پوست یا بزرگ شدن و تغییر 

حالت خال های پوستی نیز باید جدی تلقی شود.

استفاده از مواد آرایشی یکی از تمایالت بانوان برای 
افزایش زیبایی ظاهری است که در صورت انتخاب 
محصوالت باکیفیت و توجه به بهداشت و سالمت 
پوست قبل و بعد از استفاده معموال آسیبی برای پوست 
ایجاد نمی کند. یکی از مهم ترین نکات در مورد لوازم 
آرایشی این است که انواع باکیفت خریداری شود زیرا 
لوازم آرایشی تقلبی می تواند زمینه حساسیت پوستی 
را ایجاد کند و حتی اگر حاوی ترکیبات سمی و مضر 
مانند سرب باشد، به سالمت عمومی  آسیب می رساند.

 
پیش از استفاده از لوازم آرایش، پوست 

را تمیز کنید
لوازم آرایش حتما باید روی پوست تمیز استفاده 
شود زیرا اگر آلودگی ها روی پوست وجود داشته  
می شود  بسته  پوست  منافذ  حالت  این  در  باشد، 
پوستی تشدید می شود.  بروز جوش های  زمینه  و 
آب  با  به آرامی  را  پوست  آرایش  از  پیش  حتما 
ولرم و شوینده متناسب با ساختار پوست بشویید 
پاک کردن  هنگام  البته  کنید.  خشک  به آرامی  و 
به  نیز دقت کرد که دستمال آغشته  آرایشی  مواد 
استفاده شود.  برای چشم ها  پاک کننده مخصوص 
ماساژ پوست با مرطوب کننده پس از شستشو نیز 
نیز  دارند  پوست چرب  که  افرادی  دارد.  اهمیت 

باید از رطوبت رسان بدون چربی استفاده کنند.

قبل از خواب حتما صورت را بشویید
پوست  روی  آرایشی  مواد  طوالنی  باقی ماندن 
به خصوص هنگام خواب یکی از عادات اشتباه و 
آسیب رسان به پوست است زیرا باعث انسداد منافذ 
پوست شده و فعالیت غدد چربی و تعریق مختل 
می شود که در نتیجه زمینه ایجاد آکنه و جوش های 

سرسیاه را افزایش می دهد. باقی ماندن این مواد اطراف 
چشم نیز ممکن است سبب التهاب و تورم چشم 
شود. حتما پیش از خواب مواد آرایشی را ابتدا با 
پاک کننده مناسب کامال از روی پوست تمیز کنید و 
سپس صورت را بشویید. استفاده از مرطوب کننده 

را نیز فراموش نکنید. 

به تاریخ انقضای محصوالت آرایشی 
دقت کنید

یکی دیگر از عادات اشتباه بعضی خانم ها این است 
می کنند  استفاده  آرایشی  مواد  از  طوالنی  مدت  که 
در حالی که معموال این محصوالت بین شش ماه تا 
دو سال ماندگاری دارند و پس از این مدت فاسد 
می شوند که در این حالت زمینه ناراحتی های پوستی 
به خصوص حساسیت را تشدید می  کند. در مورد برس  
و پد آرایشی نیز حتما دقت کنید که مرتب شسته و 
ضدعفونی شود زیرا به مرور محیط مساعدی برای 
رشد و تکثیر انواع باکتری ها و میکروب ها می شود. 
البته پس از مدتی این وسایل را نیز باید دور انداخت.

لوازم آرایش را وسیله شخصی بدانید
خوشبختانه با افزایش آگاهی مردم توجه به اصول 
بهداشتی نیز بیشتر شده  است اما نکته ای که هنوز 
ممکن است برای بعضی افراد جدی نباشد این است 
که همه لوازم آرایشی جزو وسایل شخصی هستند 
و حتی افراد خانواده نیز نباید از محصول مشترک 
استفاده کنند. در مورد کرم مرطوب کننده که برای 
همه افراد خانواده کاربرد دارد نیز بهتر است از انواع 
تماس  افراد  پوست  با  کرم  تا  استفاده شود  تیوپی 
پیدا نکند. البته در هر حال ابتدا باید دست ها را با 

آب و صابون شست.
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پوست کودکان نسبت به بزرگساالن بسیار حساس است و 
در برابر عوامل مختلف محیطی زودتر واکنش نشان می دهد. 
همچنین عدم تکامل عملکردهای پوست نیز باعث می شود 
تا نفوذپذیری نسبت به عوامل عفونی و آلرژی تشدید شود. 

انتخاب محصوالت بهداشتی غیرمعطر برای کودک
هنگام انتخاب محصوالت بهداشتی و شوینده های کودک 
حتما انواعی انتخاب کنید که بدون رنگ و عطر باشند زیرا این 
ترکیبات ممکن است زمینه ساز خشکی و حساسیت پوست 
کودک شود. البته در مواردی که کودک دچار عالئم خشکی 
شدید است و با محصوالت مناسب کودکان بهبود نیافت 
حتما الزم است با متخصص پوست مشورت شود تا تجویز 

محصوالت یا در صورت لزوم دارو داشته  باشد.

توجه به رطوبت رسانی پوست کودک
پس از هر نوبت حمام کودک حتما پوست را با کرم مرطوب کننده 
ماساژ دهید. حفظ رطوبت کافی پوست به پیشگیری از خشکی 
و تحریک پذیری پوست کمک می کند. البته بعضی کودکان 
زمینه اگزما دارند و مستعد خشکی و خارش شدید پوست 
هستند. در چنین شرایطی حتما با متخصص پوست مشورت 
کنید تا بهترین محصوالت برای تسکین این مشکل تجویز شود. 

ضرورت محافظت از پوست کودک در برابر 
پرتوهای خورشید

پرتوهای فرابنفش خورشید به پوست حساس کودک آسیب 
بیشتری می رساند و حتی زمینه ساز آفتاب سوختگی و التهاب 
می شود. برای حفظ سالمت و مراقبت از پوست کودک الزم 
است از مواجهه با پرتوهای خورشید در ساعات گرم روز 
حتما اجتناب شود و استفاده از ضدآفتاب و کاله لبه دار یک 
اصل مهم مراقبت پوست تلقی شود. در انتخاب ضدآفتاب 
برای کودک با داروساز یا متخصص پوست مشورت کنید 
زیرا بعضی از انواع ضدآفتاب حاوی ترکیباتی است که برای 
کودک مضر است. استفاده از ضدآفتاب پس از شش ماهگی 
ممنوعیتی ندارد. هنگام حضور در محیط بیرون از محصوالت 
مناسب برای لب کودک نیز استفاده کنید تا پوست لب تحت تاثیر 

گرما یا باد خشک نشود. 

تعویض به موقع پوشک کودک
در تعویض پوشک کودک هرگز نباید تعلل کرد زیرا عالوه بر 
اینکه آلودگی به مجاری ادراری منتقل می شود و احتمال بروز 
عفونت های ادراری افزایش می یابد، پوست نیز ممکن است 
دچار تحریک و التهاب شود. البته برای تمیز کردن کودک الزم 
نیست پس از هر بار تعویض پوشک، از شوینده استفاده کنید 
بلکه شستشو با آب ولرم یا تمیز کردن با پارچه نخی مرطوب 
کفایت می کند. بعضی از کودکان به دستمال مرطوب یا جنس 
پوشک حساسیت دارند که الزم است عالئم قرمزی و التهاب 

پوست پس از استفاده از محصول موردتوجه باشد. 

عدم نگرانی در مورد آکنه نوزادان
آکنه نوزادان به تظاهرات قرمز روی صورت گفته می شود که 
ممکن است حدود 3-2 هفته پس از تولد ظاهر شود و طی 
چند هفته بعد نیز برطرف می شود. آکنه نوزادی گاهی روی 
سینه، صورت یا سر نوزاد دیده می شود و نیاز به هیچ درمان 

خاصی ندارد و خودبخود بهبود می یابد. 
الیه زردرنگی که روی پوست نوزاد دیده می شود نیز ممکن 
است گاهی برای والدین جوان نگران کننده باشد. این پوسته ها 
نیز به تدریج برطرف می شود و مشکل پوستی نیستند. هنگام 
حمام نوزاد پس از اینکه به آرامی سر با شامپو شسته شود، 
می توان با شانه کوچکی موها را برخالف جهت رویش شانه 
زد تا این پوسته ها زودتر جدا شود. البته در شستشو پوست 
نوزاد نباید زیاده روی کرد زیرا احتمال خشکی پوست را تشدید 
می کند. استفاده از روغن مخصوص کودک یک ساعت پیش 
از حمام نیز به جداشدن راحت تر پوسته ها کمک می کند؛ البته 
روغن زیاد نباید روی پوست بماند زیرا می تواند عاملی برای 

افزایش این الیه روی سر شود. 

کنترل عالئم اگزما ی کودک
همان طور که اشاره شد بعضی کودکان زمینه اگزما دارند و عالئم 
خشکی، قرمزی و خارش کم و بیش جدی در قسمت های 
مختلف پوست بدن دیده می شود. متاسفانه اگزما درمان قطعی 
و فوری ندارد و تنها روش موثر، کنترل عالئم و پیشگیری از 
عوامل بروز این مشکل است. پوست این کودکان نیاز به مراقبت 
بیشتر هنگام شستشو دارد و اصال نباید از شوینده های معطر 
استفاده کرد. برای خشک کردن پوست نیز حوله کامال نرم و 
بسیار لطیف باید استفاده شود. حتی جنس لباس کودک نیز باید 
کامال نخی باشد و الیاف مصنوعی و پشمی هرگز انتخاب نشود. 
همچنین توجه به این نکته ضرورت دارد که لباس کودک را 
نباید با لباس دیگر اعضای خانواده در ماشین لباسشویی شست 
زیرا باکتری ها و دیگر میکروارگانیسم ها به لباس کودک منتقل 
می شود که می تواند عامل بروز یا تشدید اگزما باشد. در صورتی که 
عالئم اگزما به طور مداوم روی پوست دیده می شود و کودک 
از خارش و سوزش این بثورات پوستی بیقرار است حتما 

مشورت با متخصص پوست ضروری خواهد بود.

هرگزنباید از شوینده های قوی 
برای کودک استفاده کرد

ميزگرد »زیبایی« با حضور دكتر سيدمسعود داوودی 
متخصص پوست، دكترمجتبی اميری متخصص پوست 

و دكتر محمدصادق كالنتری متخصص پوست 

پوست، زیبـایی 
و اینک بهـار

حفظ طراوت و سالمت پوست نیاز به توجه جدی در مورد مراقبت های پوست 
دارد و مسلما این اقدامات باید از دوران جوانی رعایت شود تا بروز تغییرات 
زودرس پوست به خصوص چین وچروک به تعویق بیفتد. محافظت از پوست در 
برابر نور خورشید یکی از مهم ترین اصولی است که در آستانه بهار و طوالنی شدن 
روزها اهمیت این موضوع بیشتر احساس می شود. همچنین تعطیالت نوروز و مهمانی های این 
دوران نیز ممکن است با تغییراتی مانند دیر خوابیدن شب، استفاده بیشتر از لوازم آرایشی و... 
در سبک زندگی همراه باشد که بهتر است دقت بیشتری صورت گیرد. با این مقدمه و به مناسبت 

فرارسیدن فصل زیبای بهار به جنبه های مختلف مراقبت از پوست پرداخته ایم.

 مریم سادات 
کاظمی





سالمت: زباله هایی که از کوهنوردان طبیعت گردان 
در طبیعت به جا می ماند، دیگر از شکل استثنا و 
قبل چشم پوشی گذشته است. بسیاری از به اصطالح 
طبیعت گردان غیرحرفه ای یا ناآشنا با اصول گردش 
در طبیعت، با هر گشت و گذار خود زخمی هم به 
دل طبیعت می زنند. از تخریب پوشش گیاهی تا ایجاد 
مزاحمت یا حتی صدمه به حیات وحش باارزش گرفته 
تا رها کردن غیر مسوول انه زباله هایی که بسیاری از 
آنها چندصد سال طول می کشد تا بازیافت شوند، از 

جمله این زخم ها هستند.
ایران کشوری کوهستانی است که کوه ها نیمی از مساحت 
آن را می پوشانند. بسیاری از شهرهای ایران مانند تهران، 
تبریز، قزوین، شیراز و قوچان و جهرم در نزدیکی کوه ها 
بنا شده اند. بنابراین، جای تعجب نیست که کوهنوردی 
از ورزش های محبوب این سرزمین باشد. در شاهنامه 
فردوسی از دماوند یاد شده و در افسانه های اساطیری 
ایران آمده است که آرش کمانگیر از قله کوه دماوند 
باالرفت تا با پرتاب تیر، مرز ایران و توران را مشخص 
کند. براساس تاریخ علم نوشته جورج سارتون درباره 
تاریخچه کوهنوردی ایران، نخستین کوهنوردی ثبت شده 
مربوط به صعود سرداران ایرانی آرتاخه و بوبراندا بر فراز 
کوه آتوس در زمان خشایارشا، جهت ثبت نقشه برداری 
برای ساخت داالنه یا کانال آبی است که کشتی های 

نیروی دریایی ایران از آن گذر کنند. 
با وجود این سابقه طوالنی، هنوز بسیاری از ما اصول 
اولیه رفتن به طبیعت و کوه را نمی دانیم و از آن بدتر، 
به کودکانمان در این زمینه هیچ آموزشی داده نمی شود. 

بیایید با هم چند اصل اولیه را مرور کنیم:

طبیعت دستشویی نیست
فضوالت انسانی در کوهستان ها و طبیعت به خصوص 
در روزهای تعطیل که ازدحام جمعیت بیشتر است، منبع 
مهمی از آلودگی آب و خاک هستند. تصور اشتباه ما این 
است که همه جای طبیعت می تواند حکم دستشویی 
را داشته باشد، درصورتی که یکی از مسائلی که درباره 
آن در طبیعت گردی توسعه یافته چاره جویی شده، دفع 
درست فضوالت انسانی است تا به طبیعت آلودگی 
وارد نشود. فضوالت انسانی باید حتما دفن و در فاصله 
مناسبی از منابع آبی دفع شوند تا این منابع را آلوده نکنند. 

پویا سلیمانی، وکیل دادگستری و فعال محیط زیست در 
گزارشی می گوید: »وضعیت به حدی وخیم است که 
شخصا مالحظه کردم وضع منطقه ای مانند آزادکوه از 
لحاظ انباشت زباله ها و فضوالت انسانی و نیز هجوم 
ناگهانی و با اتوبوس های فراوان به  این منطقه حتی 
از سال گذشته نیز بیشتر بود. روز صعود آنقدر آدم 
روی زمین بود که احساس می کردم زمین آزادکوه 

نمی تواند نفس بکشد.«

زباله ها را با خود پایین بیاورید
تقریبا تمام فعاالن محیط زیست ایران نگران پدیده رو 
به گسترش آلوده کردن کوهستان ها به عنوان یکی 
از جذاب ترین نقاط گردشگری کشورمان هستند. 
سیدنادر صادقی راد، رفتارشناس حیوانات در نوشته ای 
که در هفته نامه سالمت چاپ شده می گوید: »آیا باید 
باالی قله سمبران در آن ارتفاع باید زباله ریخته شود؟! 
یک کوه، یک چشمه یا جنگل و رودخانه فقط زمانی 
زیباست که پاکیزه باشد. طبیعت ما حال خوشی ندارد 

و باید به کمکش برویم.«

او ادامه می دهد: »در روستایی رفتاری از یک روستایی 
دیدم که متاسفانه در هیچ دانشگاهی در کشور ما آموزش 
داده نمی شود و آشغالی را که یکی از همراهان ما در 
راه رها کرده بود، برداشت و با خود برد تا به سطل 
زباله بیندازد. کوهنوردی فقط تکنیک باال رفتن از کوه 
نیست، نگهداری از کوهستان هم هست. نکته مهم 
اینکه غذاهایی به باال برده شوند که کمترین پسماند را 
از خود به جا می گذارند و بقیه پسماند باید از باال به 
پایین آورده شود. گاهی می بینیم که برخی کوهنوردان 
یا هم نوردان به خیال خود برای حفظ طبیعت پسماندها 
را در کیسه ای جمع می کنند و همان جا در کوه باقی 
می گذارند. این کار بار رها کردن زباله ها هیچ تفاوتی 
ندارد. چرا که در زمانی کوتاه کیسه به وسیله حیوانات 
یا باد و باران پاره می شود و زباله ها در اطراف پخش 
می شوند، پس تاکید می کنم که پسماندها را با خود 

پایین بیاورید و در سطل زباله بیندازید.«

پسماندها برای حیات وحش خطرناکند
آالیندگی  بر  عالوه  طبیعت  در  غذایی  پسماندهای 

می توانند خطرساز باشند. تنقالتی مانند چیپس و پفک 
را حیات وحش بسیار دوست دارند و با شنیدن بوی آنها 
نزدیک می آیند. در باغ وحش ها هم اگر دقت کرده باشید، 
حیات وحش با ارائه تنقالت نزدیک می آیند و برای همه 
این سوءتفاهم پیش می آید که این حیوانات گرسنه اند، 
درصورتی که چنین نیست. بدتر از آن، اگر خرده تنقالتی 
در کیسه های پالستیکی باقی بماند، حیات وحش غذا را 
با کیسه پالستیکی می بلعند و سبب مرگ آنها می شود.«

خبرهای خوب برای دوستداران طبیعت
اما خبرهای خوبی هم هست. فعاالن محیط زیست یا 
ساده تر بگوییم آنها که کوه ها و دشت ها و دریاهای کشور 
را دوست دارند، خود به میدان آمده اند و با امکانات 
اندک دست به کار آموزش و نیز جمع آوری زباله از 
طبیعت شده اند. هر روز به تعداد افرادی که طبیعت را 
مانند خانه خود عزیز می دارند، افزوده می شود و این 
روزها کم نیستند افرادی که دستکش و کیسه نایلونی 
به دست دارند تا زباله ها را از گوشه و کنار و البالی 
سنگ ها و صخره ها بیرون بکشند تا به پایین منتقل کنند. 
همین همکاری ساده باعث شده تا برخی راه های تردد 
همیشگی کوهنوردان مانند مسیر شلوغ درکه در شمال 
تهران، پاکیزه تر از سال های قبل باشد و دیگر کمتر کسی 
است که در جواب تذکر دوستانه ای که از او خواهش 
می کند که زباله را به زمین نریزد، پرخاشگرانه بگوید 

»به شما چه ربطی داره!«
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تصور اشتباه ما این است که همه جای 
طبیعت می تواند حکم دستشویی را 
داشته باشد، در صورتی که یکی از 

مسائلی که درباره آن در طبیعت گردی 
توسعه یافته چاره جویی شده، دفع 

درست فضوالت انسانی است تا به 
طبیعت آلودگی وارد نشود. فضوالت 

انسانی باید حتما دفن و در فاصله 
مناسبی از منابع آبی دفع شوند تا این 

منابع را آلوده نکنند

برای پاکیزه نگه داشتن کوهستان هم آموزش الزم است و هم عشق و تعهد

به سراغ من اگر می آیی، پاک و پاکیزه نگه دار، نفس بس تنگ است...

یادداشت سبز قاب سبز

خودرو خود را روی مناطق طبیعی مانند محل رویش گیاهان خودرو 
نبرید و به آنها آسیب نرسانید.

آفرودسواری به آرامش حیات وحش و گیاهان طبیعی آسیب جدی 
می رساند. با  ماشین های آفرود به طبیعت آسیب نرسانید.

به نوزادان حیات وحش دست نزنید. شک نداشته باشید که چشمان 
نگران مادرشان شما را نگاه می کنند. بوی دست شما ممکن است 

باعث رم دادن مادر از نوزادش شود.

پسماندهای خود را در طبیعت جا نگذارید. پسماندهای تر مانند باقیمانده 
غذا هنگام تجزیه بوی بدی ایجاد می کنند و همچنین سبب جلب 
حیات وحش می شوند. برای تجزیه پسماند خشک مانند پالستیک 

گاه تا چند صد سال زمان الزم است.

در محیط های طبیعی به حیات وحش غذا ندهید. این کار آنها را از 
چرخه طبیعی حیات دور می کند و درنهایت به آنها صدمه می زند.

غذای خود دا در کنار جاده ها قرار ندهید. این کار باعث نزدیک شدن 
حیات وحش به جاده ها و امکان تصادف آنها با وسایل تقلیه می شود.

هشدار سبز

هنریک مجنونیان، مولف و مترجم کتاب ها و مقاله های 
پرشمار محیط زیستی، چند جا به ارزش های بی مانند 
جنگل های هیرکانی )جنگل های شمال ایران( اشاره کرده 
است. او از جمله می گوید: »جنگل های هیرکانی به عنوان 
پناهگاه گونه های محدودشده  دوره  ترشیاری ]حدود 
65 میلیون سال پیش[ از تمام معیارهای »ذخیره گاه های 
زیستکره« یونسکو برخوردار است. به عالوه، بخش های 
کمتر دست خورده  آن تنها رویشگاه هایی هستند که از 
معیارهای »میراث های طبیعی جهان« برخوردارند]...[

انتخاب مناطق در سطح یک حوزه  آبخیز به عنوان 
نمونه های معرف این جنگل ها از غرب تا شرق آن قادر 
است کشور ایران را صاحب این افتخار کند که نام خود 
را در فهرست میراث های جهانی به ثبت برساند«)1(.

سال قبل عباس محمدی مدیر گروه دیده بان کوهستان در 
یادداشتی در هفته نامه سالمت نوشت که »خوشبختانه، در 
پی سال ها تالش پژوهشگران و دوستداران محیط زیست 
ایران، ثبت بخش هایی از جنگل های شمال در فهرست 
میراث های جهانی به انجام رسید و 130 هزار هکتار 
از این رویشگاه های موزه مانند به عنوان محدوده های 
اصلی، و یکصدوهشتادهزار هکتار هم به عنوان حریم 
در 12 نقطه از استان های گلستان، مازندران و گیالن، با 
 )UNDP( »تایید کارشناسان »اتحادیه  جهانی حفاظت
در چهاردهم تیرماه 98 از سوی یونسکو ثبت شد. اکنون، 
ایران می تواند مفتخر باشد که بخشی از میراث هایی را که 
ارزش گذاری بر آن ها با هیچ متر و معیار اقتصادی ممکن 
نیست و برای همه  جهانیان چونان دردانه ای گرانقدر 
است، حفظ کرده و پاسداری خواهد کرد. هم زمان، 
مسوولیتی بزرگ بر دوش ما نهاده شده که نه تنها این 
پهنه های ثبت شده، بلکه همان گونه که مجنونیان سال ها 
پیش گفته که به کل گستره  هیرکانی به عنوان آخرین 
بازمانده  جنگل های باستانی... و بزرگ ترین رویشگاه 
رلیک و اندمیک و نیمه اندمیک)2( توجه ویژه مبذول 
شود و هرگونه بهره برداری بی رویه از آن متوقف و 
ممنوع شود.« تمام این تالش ها اما با دستور غزت اله 
ضرغامی مبنی بر ساخت تله کابین در جنگل های 

هیرکانی با شکست روبرو شوند.
منطقه های ثبت شده، شامل بخش هایی از پارک ملی 
گلستان، منطقه  جهان نما، جنگل الیمستان، جنگل ابر، 
جنگل لیسار گیالن، و چند نقطه  دیگرمی شود. همین 
منطقه ها که نمونه های شاخص جنگل های شمال هستند 

و پیش از نیز زیر پوشش حفاظت بوده اند، از عامل های 
تخریبی و تهدیدکننده  چندی در رنج هستند. برای مثال، 
پارک ملی گلستان که به دلیل خاص بودن منطقه، قدمت 
حفاظت، و دور بودن نسبی آن از سکونتگاه های انسانی، 
»چشم وچراغ« منطقه های حفاظت شده  کشور به شمار 
بتن ریزی در کناره های  می ر ود، گرفتار جاده سازی، 
رودخانه، کمبود نیروی حفاظتی، و مشکالت دیگر است. 
یا منطقه  جهان نما و منطقه  الیمستان زیر فشار گردشگری 
غیرمسووالنه، با ریخت وپاش زباله و فرسایش خاک و 
ویالسازی،در فشار هستند. چنین است که مسوولیت 
ما بیشتر شده و ضرورت دارد اکنون که جهان، کم مانند 
بودن این زیست بوم باشکوه و باستانی را تایید کرده، 
چنان رفتار کنیم که جهانیان امانتدار بودن ما را باور 

کنند و ترغیب به آمدن به کشورمان شوند.
محمدی در ادامه یاداشت خود می نویسد: »در بسیاری 
موارد، مقام هایی که در پی اجرای طرح های راه سازی، 
سدسازی، معدن کاوی، توسعه  کّمی کشاورزی، و مانند 
این ها هستند، به طرفداران محیط زیست می گویند که 

نباید مانع اشتغال زایی و توسعه  اقصادی شوید. واقعیت اما 
این است که حفظ محیط زیست خود یک سرمایه گذاری 
عظیم اقتصادی برای نسل های کنونی و آینده است. 
برای مثال، در یادآوری گوشه ای از ارزش های جنگل 
هیرکانی کافی است به سیل های بهار گذشته اشاره کنیم 
که از نظر میزان خسارت های مادی، بزرگ ترین سانحه  
»طبیعی« تاریخ کشور بوده است؛ تقریبا همه  کارشناسان 
گفته اند که مهم ترین عامل در بروز خسارت های سیل، 

از میان رفتن پوشش گیاهی بوده است.«
حنیف رضا گلزار در کتاب »قرق شکسته  جنگل های 
هیرکانی کاسپیانی ایران« می نویسد: »در 60 سال گذشته، 
با آن که مقدار بارندگی های کرانه های جنوبی دریای 
کاسپیان ]خزر[ دست کم 20 درصد کاهش یافته، تعداد 
سیالب های خانمان برانداز در پهنه  این جنگل ها از 20 
به بیش از 1014 مورد افزایش یافته است!«)3(. علت 
این افزایش، بیش از هر چیز نابود یا کم رمق شدن 
جنگل ها بوده است. اگر پوشش گیاهی، به ویژه روی 
شیب های کوهستان تا این حد آسیب ندیده بود، این 

خسارت های عظیم به اقتصاد کشور وارد نمی شد.
عباس محمدی می گوید: »نکته  دیگر این که بیشتر 
نقطه هایی که در فهرست جهانی جنگل های هیرکانی 
ثبت شده اند، منطقه های کوهستانی هستند و این، 
بیانگر آن است که در واقع کوهستان آخرین پناهگاه 
این جنگل ها است )چنان که آخرین پناهگاه بسیاری 
در  که  هست  هم  جانوری  و  گیاهی  گونه های  از 
از  پایین دست زیستگاه خود را از دست داده اند(. 
ما  برای کشور  کوه ها  از  این رو، موضوع حفاظت 
اهمیت حیاتی دارد، چرا که کوه ها بستر تنوع زیستی 
و همچنین برج های بلند آب کشور هستند.« حال باید 
دید با دستور جدید وزیر آیا این پناهگاه آخر در امان 
می ماند؟ جواب کارشناسان و فعاالن محیط زیست 

به این سوال منفی است.

پی نوشت ها:
1( مجنونیان، هنریک و دیگران. راهنمای زیست محیطی 
توسعه  پایدار کوهستان، انتشارات سازمان حفاظت 

محیط زیست، 1387، ص 206
2( گونه ها یا جامعه های باقی مانده از زمان های بسیار 
دور را »رلیک«، و گونه های انحصاری یک منطقه را 

»اندمیک« می خوانند.
3( گلزار، حنیف رضا. قرق شکسته  جنگل های هیرکانی 

کاسپیانی ایران، نشر رسانش نوین، 1396، ص19

چرا جنگل های هیرکانی در خطر خروج از فهرست ثبت جهانی هستند؟

جنگل های هیرکانی را باید دست نخورده به نسل های بعد بسپاریم
بیشتر نقطه هایی که در فهرست جهانی 

جنگل های هیرکانی ثبت شده اند، 
منطقه های کوهستانی هستند و این، 

بیانگر آن است که در واقع کوهستان 
آخرین پناهگاه این جنگل ها است )چنان که 
آخرین پناهگاه بسیاری از گونه های گیاهی 

و جانوری هم هست که در پایین دست 
زیستگاه خود را از دست داده اند(. از 

این رو، موضوع حفاظت از کوه ها برای کشور 
ما اهمیت حیاتی دارد، چرا که کوه ها بستر 

تنوع زیستی و همچنین برج های بلند آب 
کشور هستند حال باید دید با دستور جدید 

وزیر آیا این پناهگاه آخر در امان می ماند؟ 
جواب کارشناسان و فعاالن محیط زیست 

به این سوال منفی است. حال باید دید با 
دستور جدید وزیر آیا این پناهگاه آخر در 
امان می ماند؟ جواب کارشناسان و فعاالن 

محیط زیست به این سوال منفی است

جنگل های هیرکانی دودستی تقدیم تله کابین دوستان شد!
در بازدید عزت اله ضرغامی، رئیس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از 
پارک جنگلی کبودوال علی آبادکتول،وزیر میراث  فرهنگی گفت: »با توجه به اخذ موافقت های 
محیط زیست و منابع طبیعی، و رعایت قواعد میراث فرهنگی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی اجرای پروژه تله کابین کبودوال علی آباد کتول را تائید می کند. این خبر همه 

کارشناسان و دغدغه مندان محیط زیست ایران را شوکه کرد.
این سخنان در حالی از سوی ایشان بر زبان جاری شده که احداث تله کابین به دلیل از بین بردن 
یکپارچگی محدوده عرصه میراث جهانی جنگل های هیرکانی و مغایرت با ضوابط حفاظتی سایت ها و  
محوطه های جهانی این اقدام خطر خروج از ثبت جهانی را به همراه دارد و  مشخص نیست ضرغامی 
از کدام قوانین صحبت می کند که کارشناسان و فعاالن میراث فرهنگی و محیط زیستی از آن بی اطالعند.

سال 99 سازمان جنگل ها مخالفت خود را با این طرح اعالم کرده بود و میراث فرهنگی مکان یابی 
را مغایر با ضوابط حفاظت دانسته بود! حال چگونه است که در دولت جدید از محیط زیست 
و منابع طبیعی و میراث فرهنگی به یکباره با تغییر دولت دچار تغییر و تحول قانونی شده اند 

و با این پروژه موافقت کرده اند؟!
دی سال 99 رئیس سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور به معاون وزیر راه و رییس 
شورایعالی شهرسازی و معماری تاکید کرده بود که مکان پروژه تله کابین کبودوال از جنگل های 

ثبت جهانی خارج شود.



1515ایمنی سفر

 دکتر معصومه ابراهیمی توانی
دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت- عضو 
هیات علمی )استادیار( مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با نزدیک شدن به تعطیالت نوروزی و البته شروع مسافرت ها، دانستن 
این  و رعایت نکات سفرهای نوروزی بسیار ضرورت می یابد. در 
دوره از تعطیالت، بسیاری از خانواده ها، برنامه سفر می ریزند. حتی 
سفر  به  یکدیگر  با  فامیل،  و  خانواده  چند  عموما  ایرانیان  میان  در 
می روند. دوستان دور هم جمع شده و برای سفر به مناطق توریستی و 
گردشگری ایران و خارج از کشور برنامه ریزی می کنند. در این حین، 
باید که راجع به نکات سفرها و تورهای نوروزی بدانید تا سفرتان 
باشد که  برگزار شود و همه چیز همان گونه  نحو ممکن  بهترین  به 
شما می خواهید. اگر چه مجله الی گشت بارها نکات ایمنی سفر و 
راهنمایی های سفر متعددی را برای شما آماده کرده است اما این بار 
به طور اخص فقط به موضوع تعطیالت نوروز و نکات  آن می پردازیم.

بهداشتی  به چند دسته نکات سفر، نکات  نکات سفرهای نوروزی را 
و نکات ایمنی تقسیم می کنیم. هر یک از این بخش ها، به شما مطالب 
آموزنده ای را خواهیم گفت تا بتوانید سفری عالی به هر نقطه ای از جهان 
که می خواهید داشته باشید. همچنین زمان سفر خود را بسیار با دقت 
انتخاب کنید و سعی کنید که از شلوغی و ترافیک جاده ها دوری کنید.

نکات کلی سفرهای نوروزی
تمام  که  است  سال  تعطیالت  شلوغ ترین  از  یکی  نوروز،  تعطیالت 
خانواده های ایرانی را به سفر دعوت می کند. در نتیجه با جمعیت بی نهایتی 
از مسافران مواجه هستید که همگی می خواهند به مقصدهای مشترکی 
بروند. در این میان، وضعیت برای بیشتر مناطق و شهرهای توریستی 
ایران و جهان بسیار فرق می کند. اگر می خواهید به کالنشهرهای ایران 
مانند تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و … سفر کنید، باید حتما یک ماه 

قبل تا دو هفته قبل از سفر مقدمات خود را آماده کنید.
اگر هم می خواهید به کشورهای دیگر سفر کنید، باید حداقل از ۳ ماه 
اقدام  هتل  رزرو  و  هواپیما  بلیت  کشور،  آن  ویزای  گرفتن  برای  قبل 

کنید. هر یک از مقاصد دنیا هم جداگانه نکته سفر دارند.

وسایل ضروری سفر
به دلیل شلوغ بودن بیشتر مقصدهای سفر، به شما در نکات سفرهای 
بردارید.  خود  با  را  لوازم  از  برخی  حتما  که  می کنیم  توصیه  نوروزی 
امنیت شما هستند،  به خاطر  بیشتر  که  را  لوازم ضروری  این  فهرست 

پایین می بینید. در 
جعبه کمک های اولیه: جعبه کوچکی که در آن، بانداژ، چسب زخم، 

بتادین، گوش پاک کن، نوار چسب کاغذی، پنس و چراغ های نورافکن 
جعبه  این  درون  که  وسایلی  دیگر  دارد.  قرار  یا سوت  مصرف  یکبار 

می گذارید، می تواند متغیر باشد.
لباس های  و  راحتی  برای  کوچک  بالشی  پتو،  مانند  گرمایی  وسایل 
ضخیم )یادتان باشد که در آب و هوای عید، بسیار متغیر بوده و گاهی 

بسیار سرد می شود(.
به همراه داشتن وسایلی مانند چراغ قوه، نخ و سوزن، کبریت، طناب و...
نقشه مسیر راه و سفر )چه به صورت چاپ شده و چه روی گوشی(
 نقشه گردشگری جاذبه های شهری که می خواهید در آن گردش کنید.

در صورت لزوم همراه داشتن مدارک شخصی مانند شناسنامه، کارت 
ملی و دفترچه های بیمه

نکات بهداشتی سفرهای نوروزی
به  نسبت  بهداشت محیطی در سفر: شما حتی در سفر هم  به  توجه 
محیطی که در آن قرار دارید،  مسوول  هستید. به هر کجا که سفر می کنید، 
از ریختن زباله در اطرافتان خودداری کنید. با خود، کیسه مخصوص 
زباله همراه داشته باشید. اگر به طبیعت سفر می کنید، زباله هایتان را با 
خود به شهر بازگردانده و درون سطح های زباله بریزید. به هیچ عنوان، 
کسی  واقعی  گرد  طبیعت  یک  نگذارید.  جا  طبیعت  درون  را  زباله ای 
است که هر آنچه با خود به طبیعت برده را، دوباره با خود بازگرداند.
توجه به سرویس های بهداشتی بین راهی: اگر درون ایران سفر می کنید، 
با یکی از معضالت نکات سفرهای نوروزی روبرو خواهید بود. پیدا 
با  بسیار مشکل است. حتما  راه  بین  تمیز در  بهداشتی  کردن سرویس 
خود صابون و دستمال کاغذی به همراه داشته باشید. خوشبختانه در 
مسیرهای پرتردد نوروزی مانند جاده تهران-مشهد، جاده تهران-اصفهان 
و جاده های غربی کشور، مجتمع های بین راهی بسیار خوبی ساخته شده 

است که امکانات مناسبی را در اختیار مسافران قرار می دهد.
هر جایی اتراق نکنید. اگر می خواهید در بین راه استراحت کنید، حتما 
در مکان هایی که دور از جاده و رفت و آمد ماشین هاست، بایستید. اگر 
به کشورهای خارجی سفر کرده اید، حتما در مکان های عمومی و شلوغ 
بنشینید و از مکان های خلوت و دور از نقاط توریستی خودداری کنید.

در  که  نمی خواهد  دلش  کس  هیچ  سفر:  در  غذاها  بهترین  خوردن 
ایجاد می شود. یکی  از غذا  بیماری هایی که  سفر مریض شود. آن هم 
که  است  آبی  و  غذا  به  توجه  نوروزی  سفرهای  نکات  مهم ترین  از 
می خورید. به سراغ هر رستوران بین راهی نروید. حتما رستوران هایی 
را انتخاب کنید که مشتری زیادی دارند. اگر خودتان غذای بین راهی 
برمی دارید، از ساندویچ هایی استفاده کنید که نیاز به گرم کردن نداشته 
باشند و به راحتی فاسد نشوند. از مصرف غذاهای گوشتی که در بیرون 
با  سبک  غذاهای  کنید.  خودداری  جدا  شده اند،  نگهداری  یخچال  از 
خود بردارید. حواستان به تنقالت بین راهی هم باشد. در جیب هایتان 

کمی آجیل عید بریزید.
نکته: هر چند این موضوع را همه می دانند ولی باز هم تاکید می کنیم که 
غذاهای کنسروی را جهت اطمینان از سالم بودن آنها، به مدت حداقل 

۲۰ دقیقه در آب جوش، بجوشانید.
جای  تا  یخ ها  از  می کنید،  سفر  شرقی  آسیای  کشورهای  به  اگر 
ممکن استفاده نکنید. بطری آب معدنی داشته باشید و غذاها را هم از 
رستوران های تمیز سفارش دهید. اگر به سراغ دستفروشان و غذاهای 
خیابانی می روید، ترجیحا به سراغ شلوغ ترین غرفه های غذا بروید. به 

تمیزی غرفه ها و غذاهای سرخ کردنی هم توجه کنید.
به هر کجای جهان که سفر می کنید، باید بسیار مراقب آب نوشیدنی 
از  اگر  باشد که  یادتان  از آب های معدنی بخورید.  باشید. حتما  خود 
بیماری هایی مانند حصبه، وبا،  آب های سالم نخورید، ممکن است به 

هپاتیت، اسهال و بیماری های انگلی دچار شوید.

نکات ایمنی سفرهای نوروزی
ایمنی خودرو: یکی از مهم ترین نکات سفرهای نوروزی می توان به ایمنی 
وسیله نقلیه و خودروی شما اشاره کرد. بنابراین اگر با ماشین سواری 
شخصی خود به سفر می روید، حتما نکات ایمنی زیر را رعایت کنید.
در ابتدا، یادتان باشد که از بستن کمربند ایمنی تمام سرنشینان در طول 

جاده و سفر غافل نشوید.
احیای  تا  بگیرید  را  خود  ماشین  فنی  معاینه  حتما  سفر،  از  قبل  ابتدا 
به  اگر  نشود.  فنی  نقص  دچار  شخصیتان  نقلیه  وسیله  سفر،  حین  در 
نمایندگی های مجاز بروید می توانید باد الستیک ها، روغن موتور، روغن 
ترمز، برف پاک کن ها، چراغ ها، میزان باتری خودرو و… را بررسی کنید.
درون صندوق عقب ماشین خود نیز، وسایل ایمنی و مورد نیاز ماشین 

را قرار دهید. این وسایل شامل چراغ قوه، مثلث خطر، الستیک زاپاس، 
آنچه که  ایمنی، زنجیر چرخ و هر  لوازم  اطفای حریق، جعبه  کپسول 

نیاز است، خواهد بود.
در  رانندگی  برای  زمان  بهترین  سفر:  از  قبل  خودرو  ایمنی  نکات 
تعطیالت نوروزی، روز است. بنابراین سعی کنید که تا جایی که می توانید 
نه تنها، قدرت تشخیص  رانندگی در روز،  نکنید.  رانندگی  تاریکی  در 
شما را باال می برد، بلکه می توانید از زیبایی های مسیر هم لذت ببرید.
همچنین در نوروز، نوسانات آب و هوا غیر قابل پیش بینی است. پس 
در نکات سفرهای نوروزی تاکید می کنیم که تا جایی که اجبار ندارید، 
در شب ها رانندگی نکنید. شب های عید، زمان استراحت، دورهم نشینی 

و تفریح است. پس آن را در جاده ها هدر ندهید.
نکته: اگر مجبور به رانندگی در شب هستید، از نور باال استفاده نکنید 

تا برای ماشینی که از روبرو می آید، مشکلی ایجاد نکنید.
اگر در جاده های کوهستانی رانندگی می کنید، حتما از قبل اخبار مربوط 
تابلوهای  و  رانندگی  عالئم  به  ویژه  توجه  و  کنید  دنبال  را  جاده  به 

باشید. هشداردهنده داشته 
 ایمنی منزل قبل از سفر: یکی از مهم ترین نکات سفرهای نوروزی که 
ایمنی محیط خانه شماست. جایی که آن  باید برای آن یادآور شویم، 
را برای چند روز ترک خواهید کرد. پس حتما تمام درها و پنجره ها 
خانه  چراغ های  و  آب  شیرهای  گاز،  شیرهای  کنید.  قفل  و  ببندید  را 
و  قیمتی  وسایل  اگر  باشند.  خاموش  و  بسته  همه  که  کنید  بررسی  را 
قابل  و  اعتماد  قابل  به شخص  را  آنها  دارید،  در خانه  باارزشی  بسیار 
اطمینانی بدهید تا آنها را برای شما نگه دارد. اگر گلدان در خانه دارید 
و می خواهید شخصی به آن ها آب دهد، ترجیحا به سراغ افراد ناآشنا و 

نامطمئن نروید. از دوستان قابل اعتماد خود کمک بخواهید.

نکات سفرهای نوروزینکات سفرهای نوروزی

خانم های بارداری که در ۳ ماهه اول و سوم بارداری 
هستند بهتر است سفر را از برنامه های نوروزی خود 
حذف کنند تا دسترسی راحت تری به متخصص زنان و 
پزشک خود در مواقع لزوم داشته باشند اما در صورتی 
که این گروه از زنان ناگزیر به سفر با اعضای خانواده 
هستند باید در شهری که قصد سفر به آنجا را دارند با 
یک مرکز پزشکی و یک متخصص زنان هماهنگی های 
الزم را انجام دهند تا در صورت نیاز در طول مسیر سفر 
یا در مدتی که در شهری دیگر اوقات شان را می گذرانند، 
بتوانند دسترسی راحتی به پزشک و متخصص زنان داشته 
باشند تا در شرایط بحرانی سالمت خود و جنین شان را 
به خطر نیاندازند اما در شرایطی که خانم های باردار در 
۳ ماهه دوم بارداری هستند با خیال آسوده تری می توانند 
سفر کنند و در صورتی که هماهنگی های الزم را با 
پزشک خود انجام دهند با آرامش و امنیت بیشتری ایام 

نوروز را در کنار خانواده سپری می کنند.
حذف وعده صبحانه در ایام نوروز یکی دیگر از مواردی 
است که اغلب خانواده ها در ایام تعطیالت و نوروز 
با آن روبرو هستند. مهمانی شبانه و شب نشینی های 
نوروزی مهم ترین عاملی است که موجب به هم خوردن 
ساعت خواب اعضای خانواده در ایام نوروز می شود.

ریزه خواری کودکان؛ ممنوع: از آنجا که در عید نوروز 
فامیل در حال دید و بازدید هستند بسیاری از کودکان 
فرصت زیادی برای خوردن تنقالت، میوه، شیرینی 
و آجیل پیدا می کنند و با ریزه خواری های مکرر در 
طول روز دچار سیری کاذب می شوند. در این شرایط 
آنها تمایل کمتری به خوردن وعده های غذای اصلی 
دارند و به این ترتیب از میزان موادغذایی مفیدی که 
باید در طول روز دریافت کنند، کاسته می شود بنابراین 
متخصصان کودک توصیه می کنند والدین در ایام نوروز 
توجه ویژه ای به کودکان شان داشته باشند و میزان مصرف 
تنقالت، شیرینی و آجیل آنها را در طول روز کنترل 
کنند تا بچه ها بتوانند در وعده های غذایی با اشتهای 
کامل غذای اصلی خود را بخورند و به اندازه کافی 
و مناسب از پروتئین، ویتامین ها و موادمغذی موجود 

در غذا ها بهره ببرند.
ضربه هایی که باید نگرانتان کند: شلوغی های روز های 
نوروز و رفت و آمدهای آن گاهی موجب می شود تا ما 
از بچه ها حتی کودک مان که تازه راه رفتن را آموخته و 
برای حفظ تعادلش نیاز به گرفتن میز و صندلی دارد، 
غفلت کنیم. در این ایام بچه ها ممکن است با دیدن 

همسن و ساالن خود هیجان و نشاط بیشتری از خود 
نشان دهند و شیطنت های شان نیز بیشتر شود و متعاقب 
آن آسیب های احتمالی که آنها را تهدید می کند نیز 
افزایش یابد. یکی از مهم ترین این آسیب ها ضربه هایی 
است که به سر کودکان وارد می شود. ضربه هایی که 
بعضی از آنها ممکن است ضربه های خطرناک و با 
آسیب های شدید جمجمه همراه باشد. توجه داشته 
باشید که هر ضربه کوچکی نمی تواند سالمت کودک 
را با بحران روبرو کند اما اگر پس از ضربه ای احساس 
کردید که کودک دچار خواب آلودگی شده یا میزان 
هوشیاری اش دستخوش تغییر قرار گرفته باید فورا 
او را به پزشک برسانید و سالمت او را بررسی کنید. 
دقت کنید این بی حالی و خواب آلودگی می تواند از 
چند دقیقه تا یک ساعت طول بکشد و شما در هر 
حالت باید کودک تان را به پزشک برسانید و برای 
بررسی بیشتر اقدام کنید بنابراین ضربه هایی که شدت 
آنها بسیار زیاد است یا سقوط از ارتفاع بیشتر از ۲ متر 
یا بروز هر نشانه شکستگی در سر کودک باید شما را 

نسبت به مراجعه پزشک حساس کند.
این هشدار را جدی بگیرید: هیجان و شیطنت بچه ها به 
ویژه در روزهایی که خانواده میزبان گروهی از اعضای 

فامیل است در وعده های غذایی دردسرهایی را برای 
والدین ایجاد می کند. در این شرایط رعایت 

تمامی نکاتی که بتواند مانع از پریدن 
غذا و موادخوراکی به حلق کودک و 

بروز حالت خفگی شود در مقایسه 
با شیوه های درمانی آن ارجحیت 
از  غذاخوردن  وقت  به  دارد. 
کودک تان بخواهید آرام بنشیند 
و به طور کامل حواسش را به 
غذاخوردن و بلعیدن غذا بدهد. 
هرگز در شرایطی که کودک تان 

آرام و قرار ندارد و تصمیم دارد بعد از 
هر لقمه مرحله جوییدن و قورت دادن 

آن را حین بازی و دویدن انجام دهد، غذا 
ندهید. در ماشینی که در حال حرکت است 

هرگز به کودک تان در هر سن و سالی غذا ندهید. 
شاید تکان شدید یا ترمزی ناگهانی موجب پریدن غذا 
به حلق او شود. غذا ها و خوراکی های نرمی که ممکن 
است به گلوی کودک بچسبد را به قطعات کوچک 

تبدیل کنید تا مانع خفگی کودک شود.

حاال که به عید نزدیک می شویم و نقشه قرمز ایران 
شاهد اوج گرفتن سویه اُمیکرون کروناست، بسیاری 
نگران تعطیالت عید هستند و سوالشان این است 
که آیا در عید محدودیت کرونایی وجود دارد یا نه؟ 
طی دو سال پیش مردم با نگرانی و اضطراب نوروز 
امسال چه خواهد شد و وضعیت  اما  را گذراندند 

محدودیت ها به چه صورت است؟
افرادی که واکسن کرونا تزریق کرده اند به راحتی می توانند 
در تعطیالت عید رفت و آمد کنند و با ماشین شخصی 
یا وسایل حمل و نقل عمومی سفر کنند. به نظر می رسد 
اگر محدودیتی وجود داشته باشد، برای افرادی است که 
هنوز واکسن کرونا تزریق نکرده اند. البته هنوز تصمیم 
مشخصی به تصویب نرسیده و تا از راه رسیدن نوروز 
ممکن است تغییراتی ایجاد شود. به هر رو با توجه به 
دوسال همه گیری کرونا و محدودیت سفر نوروز 14۰1 
با شلوغی جاده های بین شهری روبرو باشیم. تا امروز 
هشتم اسفندماه 14۰۰ هنوز وزارت بهداشت و درمان 
شیوه نامه و توصیه هایی برای سفرهای نوروزی اعالم 
نکرده است. به روش سال های قبل بیماری های شایع 
این ایام و روش های پیشگیری از آن ها را مرور می کنیم.

هموطنانی که در ایام نوروز به مسافرت می روند برای 
جلوگیری از کم آبی بدن مقادیر مناسبی آب بهداشتی 
همراه داشته باشند و همه همراهان را هم 
به نوشیدن آن توصیه کنند. احتماال 
با وجود اجرای طرح های ویژه 
توسط وزارت بهداشت در 
ایام نوروز، کارشناسان 
تاکید می کنند ارتقای 
بهداشتی  دانش 
مهم ترین  مردم 
اثربخش ترین  و 
درخصوص  گام 
ابتال  از  جلوگیری 
در  بیماری هاست.  به 
متخصصان  رابطه  این 
توصیه هایی برای پیشگیری 

از بیماری ها در این ایام دارند.

وضع بیماران قلبی-عروقی در تعطیالت 
بیماران قلبی اگر در این ایام قصد مسافرت دارند باید 
حتما قبل از سفر با پزشک معالج خود مشورت کنند و 
دستورات دارویی الزم را در طول سفر به کار ببرند. این 

بیماران برای جلوگیری از ایجاد لخته در اندام تحتانی 
و پاها الزم است درصورتی که با وسایل نقلیه ای چون 
قطار و اتومبیل سفر می کنند، هراز چند گاهی باید در 
راهرو قطار حرکت کنند یا با توقف خودرو به استراحت 
بپردازند. در اتوبوس نیز بیماران باید دائم پاهای خود را 
تکان دهند. اهمیت رعایت رژیم غذایی سالم در بیماران 
قلبی تعطیلی بردار نیست بنابراین افراد با بیماری قلبی، 
از خوردن غذاهای چرب و سنگین باید خودداری کنند 
و رژیم غذایی باید بیشتر شامل میوه، سبزیجات تازه، 
گوشت ماهی، روغن ماهی و روغن مایع باشد. ایام 
تعطیالت نوروزی و مسافرت بهترین زمان برای ترک 
دخانیات است و حضور در جمع خانواده و استفاده از 
فضاهای آزاد و سرسبز، شرایط استفاده از تفریحات سالم 
و تصمیم گیری برای ترک سیگار را فراهم می کند. وی 
همچنین همراه داشتن داروهای زیرزبانی نیتروگلیسیرین 

و آسپیرین بچه را برای بیماران قلبی الزم است.

بیماران دیابتی و کنترل مرتب قندخون
از آنجا که در ایام تعطیالت و به ویژه در تعطیالت 
تغییر  افراد  فعالیت های جسمی  و  تغذیه  نوروزی، 
می کند، آنهایی که مستعد ابتال به بعضی بیماری ها 
هستند همانند افراد دارای چربی باال، فشارخون باال 
و دیابت، مشکالتشان بیشتر می شود. متاسفانه با توجه 
به فرهنگی که ما داریم، ایام تعطیالت همواره مساوی 
با تغذیه زیاد و استراحت بیش از حد معمول است و 
همین مساله همواره منجر به بروز مسائل و مشکالتی 
به ویژه در مورد بیماران دیابتی می شود. اگر فردی 
میزان قندخونش در حد طبیعی و در کنترل باشد و 
دانش الزم را در زمینه کنترل قندخون داشته باشد، 

می تواند از مواد غذایی معمولی استفاده کند.
بیماران دیابتی که قصد سفر در ایام نوروز را دارند، همراه 
داشتن وسایل مورد نیاز بیماران دیابتی در سفر از جمله 
انسولین یا داروی مصرفی، دستگاه قندخون همراه باتری، 
النست نمونه  گیری خون، سرنگ، نوارتست قندخون 
و ادرار، آمپول گلوکاگون، موادقندی سریع الجذب و 

الکل پزشکی یا پارچه نمدار الزامی است.

پیشگیری از مسمومیت در نوروز
مسمومیت های برخی از فراورده ها مانند تخم مرغ های 
آلوده و انواع سوسیس و کالباس بعد از 1۲ تا ۲4 ساعت 
عالئم خود را نشان می دهد که این مسمومیت ها عالوه 
بر عالئم گفته شده با تب نیز همراه است. مسمومیت های 

غذایی در کودکان با خطر مرگ همراه است، مصرف 
آب سالم و نوشیدنی های سالم بدون گاز به ویژه دوغ 
شیوه مناسبی برای حفظ سالمت در نوروز است. اگر 
هموطنان عزیز در ایام نوروز به مسافرت می روند برای 
جلوگیری از کم آبی و یبوست مقادیر مناسبی آب )بطری( 
همراه داشته باشند و همه همراهان را هم به نوشیدن آن 
توصیه کنند، ضمن اینکه به خاطر داشته باشند میوه ها و 
سبزی هایی مانند هویج، گوجه فرنگی و ساقه کرفس در 
طول مسافرت بهترین دوستان آنها هستند، زیرا حاوی 
آب، امالح و ویتامین های مورد نیاز بدن هستند؛البته 
اگر قبل از سفر در خانه آنها را خوب بشویند و در 

ظرف های مناسب دربسته با خود ببرند.

خفگی در کودکان
مصرف سبزی پلو ماهی شب عید گاهی با دردسرهایی 
همراه می شود که ممکن است نوروز را به کام برخی 

افراد تلخ کند، ازجمله گیر کردن تیغ ماهی در گلو.
تیغ ماهی دریای جنوب با ماهی دریای شمال تفاوت دارد. 
ماهی های شمال به ویژه ماهی سفید تیغ های بسیار ریزی 
دارد که جدا کردن آن مستلزم صرف حوصله و دقت 
فراوان است و درصورت بی توجهی ممکن است تیغ 
ماهی در گلو فرو برود و مشکالتی را برای فرد به دنبال 
داشته باشد. ماهی جنوب فاقد استخوان بندی ظریف 
است استخوان های درشت آن، گاهی مشکالت جدی 
تری در فرد ایجاد می کند. محل گیر کردن استخوان های 
ظریف ماهی در لوزه یا چین های مخاطی اطراف آن، 
قاعده زبان، مخاط حلق یا اپی گلوت و سینوس پری 
فرم است و گاهی تیغ ماهی در نسج چنان فرو می رود 
که ممکن است سر آن پیدا نباشد که در چنین مواردی 
یافتن آن برای پزشک دشوار است و پرتونگاری نیز 
کمک چندانی نمی کند. فرو رفتن استخوان های ظریف 
و ریز تیغ ماهی در گلو با وجود آنکه دردناک است 
و برای فرد مشکالت و ناراحتی هایی ایجاد می کند اما 

خطر بالقوه ای ندارد و قابل جذب است. 
خوردن آجیل و تنقالت را نیز برای کودکان خردسال 
و شیرخواران تهدیدی جدی در ایام نوروز است. از 
آنجا که سیستم محافظتی حنجره در کودکان خردسال 
و شیرخواران هنوز کامل نشده است و شیرخواران فاقد 
دندان هستند، خوردن آجیل و تنقالتی مانند آب نبات 
و... ممکن است به ریه )نای و نایژه( آنان نفوذ کند و 
خطرات جدی مانند خفگی و عفونت های ریوی را 

به دنبال داشته باشد.

باید و نبایدهای نوروزی
چه کسانی نباید در نوروز سفر کنند؟

آشنایی با بیماری های شایع نوروزی



کرونای اُمیکرون 
دست کم برای ۶ روز 

واگیر دارد
نشان  کوچک  بررسی  یک 
مبتال  بیماران  که  می دهد 
به  کرونا  اُمیکرون  به سویه 
اندازه افراد دچار عفونت با 
سویه های قبلی و دست کم 
برای ۶ روز ممکن است این 
ویروس را به دیگران منتقل 
رویترز،  گزارش  زبه  کنند. 
در  آمریکایی  پژوهشگران 
بیمار   ۵۶ از  بررسی  این 
تازه تشخیص داده شده شامل 
۳۷ مورد عفونت دلتا و ۱۹ 
مورد عفونت اُمیکرون نمونه 

گرفتند. 
همه این افراد بیماری خفیفی 
آنفلوانزا  به  شبیه  عالئم  با 
داشتند و هیچ کدام بستری 

نشده بودند.

پژوهشگران  این  یافته های 
این  همه  که  داد  نشان 
بیماران بدون توجه به اینکه 
سویه های  از  یک  کدام  با 
یا  باشند  مبتال  کرونا 
نه،  یا  باشند  واکسینه شده 
برای میانگین برای ۶ روز 
پس از شروع عالئم ویروس 
را منتشر می کنند و در یک 
چهارم آنها انتشار ویروس 
زنده را برای بیش از ۸ روز 

می یابد. ادامه 
پیش  بررسی  این  یافته های 
انتشار  و  همتا  داوری  از 
در  پزشکی  مجله های  در 
ارسال   medRxiv سایت 

شده است.
می گویند  پژوهشگران  این 
معلوم  دقیقا  هنوز  گرچه 
از  مقداری  چه  که  نیست 
انتشار  برای  زنده  ویروس 
بیماری به دیگران الزم است، 
داده ها  این  به  توجه  با  اما 
به نظر می رسید افراد دچار 
کووید-۱۹  خفیف  عفونت 
به طور میانگین برای ۶ روز 
و گاهی بیشتر ویروس کرونا 
را به دیگران منتقل می کنند.

می گویند  پژوهشگران  این 
در  باید  یافته ها  این 
مدت  درباره  تصمیم گیری 
ایزوله کردن و ماسک زدن 
بدون  عفونت  دچار  افراد 
توجه به سویه مبتالکننده یا 
وضعیت قبلی واکسیناسیون 

مورد توجه قرار گیرد.
پیشگیری  و  کنترل  مرکز 
 )CDC( بیماری های آمریکا
در حال حاضر مدت ۵ روز 
افراد  برای  را  شدن  ایزوله 
توصیه  کووید-۱۹  دچار 
آنها  که  شرطی  به  می کند، 
برای ۲۴ ساعت بدون مصرف 
داروی تب بُر بدون تب باشند 
و سایر عالئم شان بهبود یافته 

باشد. 
توصیه  همچنین  مرکز  این 
از  بیماران پس  این  می کند 
خروج از وضعیت ایزوله باید 
برای پنج روز دیگر هم در 
عمومی  مکان های  و  خانه 

ماسک بزنند.

تازه ها

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

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

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

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

 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
  روابط عمومی، سازمان آگهی ها: 09129243843

 تحریریه: 09129243843   مشترکین:09395693786
  چاپ: شرکت هم میهن فارس

زیرسویه جدید کرونای اُمیکرون که به »اُمیکرون 
پنهانی« مشهور شده است، اکنون بیش از یک سوم 
موارد جدید عفونت جدید اُمیکرون در سراسر 

جهان را تشکیل می دهد.
به گزارش آسوشیتدپرس، دانشمندان می گویند 
هنوز نمی دانند که گسترش این زیرسویه جدید 
با نام رسمی BA.2چه تاثیری بر آینده همه گیری 
خواهد گذاشت. پژوهش های اولیه نشان می دهند 
که این زیرسویه سریع تر از سویه اصلی اُمیکرون 
انتشار پیدا می کند و در موارد نادری حتی باعث 
عفونت دوباره در افرادی شده است که قبال دچار 
عفونت با اُمیکرون شده اند. اما پژوهش ها درباره 
اینکه آیا این زیرسویه بیماری شدیدتری ایجاد 
می کند یا نه به نتایج واحدی نرسیده است، ولی 
به نظر می رسد واکسن ها بر ضد آن موثر هستند.
در برخی مناطق جهان که این زیرسویه در آن شایع تر 
شده است، در مجموع موارد عفونت های کرونا در 
حال کاهش است و به این ترتیب این امیدواری 

ایجاد شده است که این آخرین سویه کروناویروس 
دوباره باعث اوج گیری شیوع بیماری نمی شود. 
زیرسویه BA.2اکنون در ۱۸ کشور و در همه 

۵۰ ایالت آمریکا شناسایی شده است.
بررسی ها نشان داده اند که زیرسویه BA.2نسبت 
به سویه اصلی حدود ۳۰ درصد واگیرتر است، اما 
ظاهرا واکسن ها می توانند از جلوی بیماری شدید 
ناشی از BA.2را بگیرند. یک بررسی در انگلیس 
نشان داد که واکسن ها حفاظت مشابهی در برابر 
هر دو نوع اُمیکرون ایجاد می کنند. بررسی های 
ابتدایی هم نشان می دهند که عفونت با اُمیکرون 
اصلی باعث »حفاظت قوی« در برابر عفونت 

دوباره در برابر BA.2هم می شود.
البته یک بررسی جدید در دانمارک نشان داده 
است که امکان عفونت دوباره با BA.2پس از 
عفونت اولیه با گونه اصلی اُمیکرون وجود دارد.
یک بررسی آزمایشگاهی در ژاپن بر روی همسترها 
شواهدی به دست داده است که BA.2ممکن است 

بتواند بیماری شدیدتری ایجاد کند، اما هنگامی که 
وضعیت فعلی شیوع کرونا در کشورهای جهان 
در نظر گرفته می شود، تصویر متفاوتی به دست 
می آید. بررسی های مقدماتی در دانمارک تفاوتی 
در میزان بستری شدن ناشی از BA.2و گونه اصلی 
اُمیکرون که عموما بیماری خفیف تری از سویه دلتا 
ایجاد می  کند، نیافته است. یک بررسی در آفریقای 
جنوبی هم به نتیجه مشابهی رسیده است: خطر 
بستری شدن و بیماری شدید میان گونه اصلی 

اُمیکرون و BA.2مشابه است. موارد کووید-۱۹ 
در سطح جهانی در حال کاهش است، از جمله در 
برخی از مناطقی که BA.2در آنها شایع است. اما 
پژوهشگران می گویند پیش بینی اینکه BA.2واقعا 
چه تاثیر بر شمار موارد کرونا می گذارد، مشکل 
است، چرا که BA.2در جوامعی در حال انتشار 
است که دارای میزان های متفاوتی از ایمنی ناشی 
از واکسن ها و عفونت های قبلی هستند. برخی از 
کارشناسان معتقدند که بعید است BA.2باعث 
اوج گیری دوباره شیوع کرونا شود، اما ممکن است 
در برخی از نقاط سرعت اُفت شیوع را کاهش دهد. 
مقامات سازمان جهانی بهداشت تاکید می کنند 
که همه گیری هنوز پایین نیافته است و کشورها 

همچنان باید هوشیار باقی بمانند.
پزشکان می گویند افراد نیز باید هوشیاری شان را 
حفظ کنند و به یاد داشته باشند که تزریق واکسن ها 
و دوزهای یادآور یا تقویتی آنها باعث حفاظت در 

برابر بدترین آثار کووید-۱۹ می شود.

»اُمیکرون پنهانی« دارد پیشرفت می کند

کشورهای اتحادیه اروپا روز سه شنبه موافقت 
کردند مرزهایشان را به روی مسافران از کشورهای 
دیگر که واکسن های کرونای تاییدشده به وسیله 
سازمان جهانی بهداشت را زده اند باز کنند و به این 
ترتیب محدودیت ها برای افرادی که واکسن های 

چینی و هندی را تزریق کردند، لغو کردند.
حال  به  تا  اروپا  اتحادیه  رویترز  گزارش  به 
فقط واکسن های کرونای ساخته شده به وسیله 
شرکت های فایزر-بیونتک، مدرنا، آسترازنکا )که 
در اروپا تولید شده باشد(، جانسون اند جانسون 

و نواواکس را تایید کرده است.
سازمان جهانی بهداشت عالوه این واکسن ها 
واکسن های تولیدشده به وسیله شرکت های چینی 

سینوفارم و سینوواک و شرکت هندی بهارات 
بیوتک را هم تایید کرده است. سازمان جهانی 
بهداشت واکسن آسترازنکای تولیدشده در هند 
به وسیله »انستیتو سرم هند« را هم تایید کرده است.

اغلب کشورهای اروپایی تا به حال افرادی را که به 
دالیل غیرضروری قصد سفر به این کشورها داشتند 
و با واکسن های تاییدنشده در اتحادیه اروپا واکسینه 
شده بودند، نمی پذیرفتند. بر اساس پیشنهادی که 
روز سه شنبه به وسیله دولت های اتحادیه اروپا 
تایید شد و از اول مارس )۱۰ اسفند( اجرایی 
می شود: »کشورهای عضو باید محدودیت های 
موقت اعمال شده بر سفرهای غیرضروری به 
با  واکسینه شده  اشخاص  برای  اروپا  اتحادیه 
واکسن های تایید شده به وسیله اتحادیه اروپا یا 

سازمان جهانی بهداشت را لغو کنند.«
محدودیت ها برای مسافرانی که دست کم ۱۴ 
نهایی دوره  از دوز  از ۲۷۰ روز  روز و کمتر 

واکسیناسیون اولیه اش گذشته باشد، لغو خواهد 
شد. مسافرانی که دوز یادآور این واکسن های را 

زده باشند نیز پذیرفته خواهند شد.
کشورهای اتحادیه اروپا همچنین توافق کردند 
سفرهای  درباره  موقتی  محدودیت های  که 
غیرضروری را برای افرادی که در طول ۱۸۰ 
روز پیش از سفر به اتحادیه اروپا از کرونا بهبود 
یافته باشند، لغو کنند. برای افرادی که واکسن های 
کرونا تاییدشده به وسیله سازمان جهانی بهداشت را 
تزریق کرده اند، دولت های اتحادیه اروپا همچنان 
می توانند تقاضای آزمایش PCR منفی در ۷۲ 
ساعت پیش از سفر کنند و نیز می توانند اقدامات 

اضافی مانند قرنطینه یا ایزوله کردن را اعمال کنند.

یک بررسی جدید نشان می دهد تماشای مداوم 
خطر  است  ممکن  تلویزیون  طوالنی مدت  و 
دچار شدن با لخته های خونی بالقوه مرگبار را 

افزایش دهد.
به گزارش وب ام دی این بررسی نشان داد که 
افرادی که برای دست کم چهار ساعت در روز 
به تماشای تلویزیون می نشینند، نسبت به افرادی 
که مدت تماشای تلویزیون شان از ۲/۵ ساعت در 
روز تجاوز نمی کند، با احتمال ۳۵ درصد بیشتر 
ممکن است دچار یک عارضه بالقوه مرگبار مربوط 
به لخته شدن خون به نام »ترومبوآمبولی وریدی« 

شوند. شایع ترین شکل این عارضه »لخته شدن 
خون در وریدهای عمقی« )DVT( است. این 
لخته شدن خون معموال در وریدهای عمقی پا 
یا لگن رخ می دهد، اما در جاهای دیگر بدن هم 

ممکن است رخ دهد.
گرچه این بررسی وجود رابطه میان تماشای 
درازمدت تلویزیون و لخته شدن خون را نشان 
می دهد، اما ثابت نمی کند که تماشای تلویزیون 
علت این عارضه است. این رابطه بدون توجه به 
سن، جنسیت، ضریب توده بدنی و میزان فعالیت 
جسمی افراد وجود داشت، به عبارت دیگر این تاثیر 

تماشای طوالنی مدت تلویزیون بر افزایش خطر 
لخته شدن خون با این عوامل قابل توضیح نبود. 

این پژوهشگران می گویند نشستن در وضعیت 
جمع شده برای مدت های طوالنی برای تماشای 
تلویزیون باعث تجمع خون در وریدهای اندام ها 
و گردش خون را کند می کند و این وضعیت 

می تواند باعث ایجاد لخته خون شود.
کارشناسان توصیه می کنند اگر می خواهید برای 
مدت طوالنی تلویزیون ببینید، وقفه هایی- در 
بهترین حالت هر نیم ساعت- در فواصل آن ایجاد 
کنید، از جای خود بلند شوید و خودتان را کش 
دهید. همچنین تماشای تلویزیون را با خوردن 

اسنک های ناسالم ترکیب نکنید.

یک بررسی جدید روی ۱۵۲هزار نفر دانمارک 
نشان داد تقریبا یک سوم افراد در فاصله ۶ تا ۱۲ 
ماه پس عفونت کرونا دست کم یک عالمت 

ادامه یابنده کرونا را گزارش می کنند.
به گزارش رویترز این بررسی با استفاده از پرسشنامه 
که یکی از بزرگترین بررسی ها بر روی افرادی 
بستری نشده به علت کرونا، نشان داد که شایع ترین 
عالمت درازمدت گزارش شده تغییر در حس 

این بررسی پیش از موج اخیر اُمیکرون انجام بویایی و چشایی و نیز خستگی است.

شد و نشان داد حدود ۳۰ درصد پاسخ دهندگان 
که آزمایش مثبت کرونا داشتند، دست کم یک 
عالمت جسمی ادامه یابنده را در طول شش تا ۱۲ 
ماه پس از عفونت گزارش کرده اند، در حالی که در 

گروه شاهد، این میزان ۱۳ درصد بود.
بیش از نیمی از افراد با آزمایش مثبت گفتند که 
دچار فرسودگی ذهنی یا جسمی، مشکالت خواب 
یا مشکالت شناختی در طول شش تا ۱۲ ماه پس 
از عفونت شده اند. تشخیص جدید اضطراب و 

افسردگی در میان افراد با سابقه عفونت کرونا 
نیز شایع تر بود.

سازمان جهانی بهداشت که این نشانگان را »عارضه 
»پسا-کووید-۱۹« می خواند آن را به عنوان داشتن 
عالئم مداوم از جمله خستگی و تنگی نفس- سه 
ماه پس از عفونت اولیه که دست کم دو ماه به 
طول می کشد، تعریف می کند. این سازمان تخمین 
می زند که ۱۰ تا ۲۰ درصداز افراد در زمانی به 

این عارضه مبتال می شود.

شمار رسمی مرگ های ناشی از کووید-۱۹ 
روز دوشنبه از شش میلیون نفر گذشت و در 
سال  وارد  کروناویروس  همه گیری  حالی که 
سومش شده است، به نظر می رسد هنوز فاصله 

زیادی تا پایان آن مانده است.
به گزارش آسوشیتدپرس این شاخص تلفات 
که به وسیله دانشگاه جانز هاپکینز اعالم شده 
است، یادآور تداوم همه گیری کرونا است، هر 
چند که در سراسر جهان بسیاری از مردم دارند 
ماسک هایشان را برمی دارند، مسافرت ها دوباره 
از سر گرفته می شود و محل های کسب وکار 

بازگشایی می شوند.
هفت ماه از شروع همه گیری کرونا در اوایل 
سال ۲۰۲۰ طول کشید تا شمار مرگ های ناشی 
از این بیماری به یک میلیون برسد. چهار ماه 
بعد یک میلیون مورد مرگ دیگر به این میزان 
اضافه شد و پس از آن هر سه ماه یک بار یک 
میلیون به شمار مرگ ها اضافه شد تا در پایان 

ماه اکتبر )اوایل آبان( شمار تلفات از ۵ میلیون 
مورد عبور کرد. اکنون شمار مرگ های ناشی 
از کووید-۱۹ به ۶ میلیون مورد رسیده است 
که بیش از مجموع جمعیت  شهرهای برلین 

و بروکسل روی هم است.
البته کارشناسان می گویند شمار واقعی مرگ ها 
باید بسیار بیشتر این میزان باشد. انجام شمار 
ناکافی آزمایش های کرونا و مشکالت در ثبت 
علت مرگ باعث شده است که در بسیاری 
از کشورهای جهان شمارمرگ های ناشی از 
کرونا کم شماری داشته باشد، از طرف دیگر 
ناشی  قابل پیشگیری  مرگ های  افزایش  باید 
داشت  نظر  در  هم  را  دیگر  بیماری های  از 
که به علت پر بودن بیمارستان ها با بیماران 

کرونا رخ داده اند.
پورتال  در  داده ها  بخش  رئیس  ماتیو،  ادوارد 
Our World in Data می گوید که هنگامی 
شمار مرگ  های افزوده شده در کشورها نسبت 

به سال های پیش مالک قرار می گیرد که احتماال 
شمار واقعی مرگ ها ناشی از این همه گیری تا 

چهار برابر میزان گزارش شده است.
یک تجزیه وتحلیل بر مبنای مرگ های افزوده شده 
به وسیله گروهی در مجله اکونومیست تخمین 
می زند که شمار مرگ های ناش از کرونا بین 

۱۴/۱ تا ۲۳/۸ میلیون مورد است.
ماتیو می گوید: »شمار مرگ های تایید شده کسری 
از شمار واقعی مرگ های ناشی از کووید را نشان 

می دهد و علت این تفاوت محدودیت در انجام 
آزمایش ها و مشکالت در تعیین علت مرگ است. 
در برخی از کشورها، عمدتا کشورهای ثروتمند، 
این کسر باال است و شمار رسمی تلفات نسبتا 
دقیق است، اما در کشورهای دیگر شمار مرگ ها 

کم شماری بسیاری در این مورد وجود دارد.«
در حال حاضر، آمریکا بیشترین میزان تلفات 
ناشی از کرونا در جهان را دارد، اما این شمار از 

ماه پیش در حال کاهش بوده است.
جهان تا به حال بیش از ۴۴۵ میلیون مورد ثایید شده 
کووید-۱۹ داشته است و شمار موارد جدید 
هفتگی کرونا اخیرا در همه مناطق به جز بخش 
اقیانوسیه غربی که از جمله شامل چین، ژاپن و 
کره جنوبی می شود، در حال کاهش بوده است.

نابرابری جهانی از حال واکسین نیز ادامه داد و 
فقط ۶/۹۵درصد از مردم در کشورهای کم درآمد 
به طور کامل واکسینه شده اند، در حالی که این رقم 

در کشورهای پردرآمد بیش از ۷۳ درصد است.

کشورهای اتحادیه اروپا مسافران واکسینه شده با واکسن های کرونای چینی و هندی را می پذیرند

تماشای مداوم و طوالنی تلویزیون ممکن است خطر لخته شدن خون را باال ببرد

یک سوم افراد با آزمایش مثبت کرونا دچار »کووید درازمدت« می شوند

 شمار مرگ های ناشی از کووید-۱۹ از شش میلیون گذشت

نقشه سالمت

وداع سمنان 
با نقشه کرونایی 

قرمز/ ایسنا 

ثبت ۷۹ مورد 
بستری و ۶ مرگ 

جدید بر اثر کرونا 
در فارس/ ایسنا

دوربين سالمت 

یک زن باردار مجروح در بیمارستان مادران شهر ماریوپول اوکراین
AP       

انتقال شیر یک پناهگاه حیوانات در کی یف اوکراین به بلژیک
AP       

یک پسر آمریکایی مبتال به عارضه ژنتیکی »نشانگان موی شانه نشدنی«
       یو اس ای تودی

آزمایش کرونای گروهی اهالی شهر شوژو در چین
       رویترز

یک مرکز قرنطینه مبتالیان به کرونا در هنگ کنگ
AP       

انتقال یک زن سالمند از شهرجنگ زده ایرپین اوکراین
AP       
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