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آنچه باید در مورد حفظ سالمتمان 
در سال جدید بدانیم

اسرار طول عمر
صفحه24

این روزها ورود ویروس کرونا 
به کشور آنقدر همه را غافلگیر 
کرده که تصمیمات گرفته شده 
در این زمینه یا قاطعانه نیست 

یا با تغییرات مواجه می شود.
به گزارش »سالمت«، رئیس ستاد ملی مبارزه با 
ویروس کرونا  که وزیر بهداشت است، به شدت 
از غیرعادی تلقی  کردن این بیماری از سوی بخشی 
از مردم و حجم باالی مسافرت ها گالیه می کند 
و می گوید: »بارها از مردم تقاضا کرده ام بار ما را 
اضافه نکنند، ما در شرایط بسیار سختی به هموطنان 
خدمات می دهیم. کادر درمانی با بیشترین مشکالت، 
شبانه روز در حال خدمت هستند ولی متأسفانه برخی 
هموطنان با نشنیدن پیام ها و توصیه های ما، کار را 
برای خودشان و همکارانمان سخت تر می کنند. 
این اولین گالیه شدید من از کسانی است که  
سفرهای خودشان را شروع کردند.« سعید نمکی 
با بیان اینکه امسال سالی استثنایی است، می افزاید: 
»از مردم تقاضا دارم با این سال به صورت استثنایی 
رفتار کنند تا در کنترل و درمان بیماری کرونا با 

سرعت قابل قبول موفق شویم.«

دستورات متناقض از باال، 
رفتارهای عادی از پایین

دستورات متناقض و برخی ناهماهنگی ها میان ستاد 
مرکزی مقابله با کرونا با ستادهای استانی نشان 
می دهد در درجه اول این خود مسووالن هستند که 
هنوز به عمق جدی بودن این ویروس پی نبرده اند 
یا همچنان در مورد حاد بودن وضعیت فعلی در 
تردید به سر می برند. نمونه آن اعالم وضعیت 
فوق العاده در برخی استان ها از سوی دانشگاه های 
علوم پزشکی و عدم تمکین سایر نهادهای استانی 
است، مثال دانشگاه های علوم پزشکی استان های 
شمالی مانند مازندران و گیالن از چند روز قبل 
خواهان این هستند که مسیرهای منتهی به این 
استان ها روی مسافران بسته شود اما نهادهایی مانند 
راهداری و پلیس راه که وظیفه بستن مسیرها برعهده 
آنهاست از اجرای این درخواست امتناع می کنند 
و همچنان مسافران در این مسیرها در حال تردد 
هستند و کار به جایی می رسد که مردم بومی اقدام 

به بستن راه ها می کنند.   
اما این روزها که شیوع کرونا در کشور روند صعودی 
دارد و همه استان ها را درگیر خود کرده، مسووالن 
وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا به 
شدت مردم را به رعایت دستورالعمل های صادرشده 
توصیه می کنند و از حجم باالی مسافرت ها به 
استان ها و شهرهای آلوده و منشاء این ویروس 

به شدت گالیه دارند و از مردم می خواهند این 
ویروس را جدی بگیرند. در عین حال که این 
گالیه ها به حق است و مردم باید مصوبات ستاد 
ملی را به مثابه دستور قانونی و حتی واجب شرعی 
مدنظر قرار دهند، می توان برخی گالیه ها را نیز 
به این ستاد وارد دانست و این سوال را مطرح 
کرد که چرا به زعم مسووالن مردم این بیماری 
را هنوز جدی نگرفته و با آن استثنایی برخورد 
نمی کنند؟ در واقع به مصداق ضرب المثل »یک 
سوزن به خودت بزن یک جوالدوز به دیگران« 
با ذکر چند نمونه می توان نشان داد که اتفاقا این 
مسووالن هستند که این بیماری را جدی نگرفته اند  
یا هنوز مرددند که آن را جدی بگیرند یا نگیرند.

نمونه اول: چندی پیش و در حالی که مسووالن 
ستاد ملی مبارزه با کرونا به مردم توصیه می کردند 
تعطیالت مدارس و دانشگاه ها را به معنی رفتن 
به مسافرت، آن هم به استا ن های شدیدا آلوده به 
کرونای گیالن و مازندران تلقی نکنند، کمیسیون 
تلفیق مجلس در تصمیمی متناقض از تصویب ۶۰ 
لیتر بنزین نوروزی برای مردم خبر داد. ازاین رو، 
پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس که برای ایام نوروز 
بنزین بیش از سهمیه معمولی در نظر گرفته شود، به 

وسوسه برای این سفرها دامن زده است.
این موضوع به این معناست که حتی مسووالن مرتبط، 
مسووالن غیرمرتبط را نسبت به ابعاد خطرناک، 
جدی و استثنایی این ویروس آگاه و توجیه نکرده 
بودند و این نشان می دهد فرماندهی واحد در این 
موضوع نتوانسته سایر نیروها و نهادها را به خوبی 
توجیه و هدایت کند. البته در تازه ترین خبر درباره 
بنزین نوروزی علی ربیعی، سخنگوی دولت روز 
دوشنبه 19 اسفندماه درباره اختصاص سهمیه بنزین 
نوروزی و زمان واریز آن به کارت های سوخت 
گفت: »اختصاص سهمیه بنزین نوروزی در بحث 
بودجه سال آینده مطرح شده اما بودجه هنوز به 
تصویب نهایی مجلس نرسیده و قطعا شامل ایام 

نوروز 99 نخواهد شد.«
نمونه دوم: اتخاذ تصمیمات متناقض با فاصله 
زمانی کوتاه در مورد تعطیلی یا کاهش ساعت 
کاری ادارات است. این اتفاق به ویژه در مورد 
استان تهران، قم و البرز رخ داد و برای استان 

تهران 3 دستور متفاوت و متناقض با هم به فاصله 
چند ساعت از یکدیگر اتفاق افتاد؛ ابتدا خبر از 
بازگشت ساعت کاری ادارات به حالت عادی 
داده شد، سپس از برقراری مصوبه پیشین مبنی 
بر ادامه کاهش ساعت کاری ادارات خبر داده شد 
و در نهایت دوباره اعالم شد این ساعت به حالت 

عادی برگشته است.
بنابراین تهرانی ها در این مدت شاهد بی تدبیری 
و اختالف سلیقه مسووالن در افزایش و کاهش 
ساعات کاری بوده اند، این در حالی است که علیرضا 
زالی، رئیس ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا 
در کالنشهر تهران تاکید می کند کاهش حضور 
و ترددها در سطح شهر باید به طور قابل توجهی 
اجرا شود ولی به نظر آن چیزی که در سطح 
شهر می بینیم نیازمند مداخالت بیشتری است که 
با اقدامات موثرتر در این زمینه می توانیم در جهت 

کاهش بار بیماری اقدام کنیم.
زالی می گوید: »با توجه به هشدارهای داده شده و 
شرایط اخیر انتظار داشتیم میزان ترددها در سطح 
شهر کاهش محسوسی داشته باشد که متاسفانه 
شرایط آن گونه که انتظار داشتیم نبود و این مساله 
نشان دهنده این است که متاسفانه هنوز مردم به طور 

جدی مالحظات بهداشتی را رعایت نمی کنند.«

افزایش و کاهش 3 باره ساعات 
اداری تهران در کمتر از یک روز

روز پنجشنبه 15 اسفندماه بازگشت ساعات کاری 
ادارات تهران به حالت عادی اعالم شد و رئیس 
ستاد فرماندهی عملیات مقابله با کرونا در شهر 
تهران از افزایش ساعات کاری کارمندان خبر داد و 
گفت: »کارمندان باید شیفتی شوند و با مرخصی ها 
موافقت شود تا شاهد کاهش رفت وآمد ها در سطح 
شهر باشیم.« اما چند ساعت بعد حوالی 1۲ بامداد 
ستاد فرماندهی عملیات مقابله با کرونا در تهران 
مصوبه قبلی خود را لغو  و اعالم کرد مصوبه قبلی 
ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران مبنی بر کاهش ساعات کاری ادارات تهران 

تا ساعت 13 پابرجاست.
اما باز هم اتفاق عجیبی رخ داد و ساعت 1۰ 
صبح جمعه 1۶ اسفندماه انوشیروان محسنی بندپی، 

استاندار تهران باز هم از افزایش ساعات کاری 
ادارات تهران خبر داد و گفت: »از روز شنبه 17 
اسفند ساعت اداری در استان تهران به حالت عادی 
برگردانده خواهد شد اما کارمندان ادارات بنا به 
تصمیم مدیران به صورت چرخشی شیفت بندی و 
در محل کار خود حاضر می شوند و به این ترتیب 
باید روند مرخصی و استفاده از ظرفیت دورکاری در 
ادارات تسهیل شود.« هرچند بنابر اعالم منابع آگاه 
مسووالن بهداشتی استان تهران به منظور کاهش 
تردد ها با کاهش ساعات کاری و حضوری شیفتی 
کارمندان موافق هستند، استانداری موافق افزایش 
ساعات کاری است و این 3 بار اعالم تغییر ساعات 

اداری نتیجه این اختالف سلیقه هاست.
البته ناگفته نماند علیرضا زالی، رئیس ستاد فرماندهی 
عملیات مقابله با کرونا در شهر تهران همان زمان 
مخالفت خود را با برگشت ساعات کاری ادارات 
به روال عادی اعالم کرد و گفت: »از نظر علمی و 
فنی مخالف برگشت به ساعات کار عادی اداره ها 
هستیم زیرا کاهش ساعت کاری با هدف صیانت 
از سالمت آحاد شهروندی، کاهش سرایت پذیری 
و کاهش تردد در سطح شهر انجام شد بنابراین با 
توجه به اینکه شرایط تغییر چشمگیری نداشته و 
امکان بروز خطر و ابتال کمافی سابق وجود دارد 

ما مخالف تغییر ساعت کاری هستیم.«

لغو تعطیلی روز شنبه در قم و 
البرز پس از اعالم رسمی

ماجرا تنها به سوءمدیریت کرونایی در تهران ختم 
نمی شود و در استان های دیگر مانند قم هم شاهد 
این بی تدبیری ها هستیم. روز پنجشنبه 15 اسفندماه 
حوالی ساعات 1۲ ظهر ستاد پیشگیری و پاسخ به 
بحران قم تعطیلی سراسری شنبه را در قم اعالم 
کرد. با اعالم این ستاد، شیوع گسترده کرونا و 
رشد صعودی این بیماری و همچنین تعطیل بودن 
روز یکشنبه و جمعه و از دیگر سو اجرای طرح 
گندزدایی از معابر باعث شد مسووالن استان قم 

تصمیم به تعطیلی سراسری قم بگیرند.
اما ساعت 19:3۰ روز جمعه 1۶ اسفندماه تصمیم 
تعطیلی روز شنبه که در ستاد پیشگیری و پاسخ به 
بحران قم اتخاذ شده بود، توسط همین ستاد لغو 

شد و به کاهش ساعات کار تغییر یافت و ستاد 
پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ 
به بحران استان قم با صدور اطالعیه با عنوان 
»اصالحیه« اعالم کرد: »با تصویب ستاد پیشگیری، 
هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران 
استان قم ساعات کاری دستگاه های اجرایی استان 
و بانک ها به غیر از دستگاه های امدادی، اورژانسی 
و واحد های عملیاتی دستگاه های خدماتی تا پایان 
هفته آینده )از روز شنبه 17 لغایت پنجشنبه ۲۲ 
اسفند ماه( از ساعت ۰۸:3۰ تا 13:3۰ خواهد بود 
و به این وسیله تعطیلی روز شنبه 17 اسفند ماه 
ملغی می شود و دستگاه های اجرایی در خدمت 
مردم خواهند بود.« استان البرز هم شاهد ضعف 
مدیریتی است و مسووالن استانی خود مصوبه 
تعطیلی را مجدد لغو کردند. حوالی ساعات 17 
اسفندماه علی درویش پور،  پنجشنبه 15  روز 
البرز  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
از تصمیم ستاد مدیریت کرونا برای تعطیلی 

ادارات در استان خبر داد.
وی گفت: »طبق تصمیم ستاد مدیریت کرونا، به 
جز دستگاه های خدمات رسان و مراکز درمانی، 
تمامی ادارات، بانک ها و نهادهای البرز در روز 
شنبه 17 اسفند ماه تعطیل هستند و این تصمیم بنا 
به درخواست دانشگاه علوم پزشکی و با موافقت 
استاندار البرز برای حفاظت از سالمت شهروندان 

گرفته شده است.«
بامداد جمعه 1۶ اسفندماه با توجه به تصمیم ستاد 
فرماندهی عملیات مدیریت و مقابله با کرونا در تهران 
مبنی بر عادی شدن ساعات کاری، علی درویش پور 
با لغو مصوبه قبلی اعالم کرد: »طبق بررسی های 
نهایی و با هدف ایجاد وحدت رویه بین استان های 
کشور و انسجام در شبکه و ساختار اداری تمام 
استان ها، از روز شنبه 17 اسفندماه فعالیت و روند 
کار ادارات به حالت عادی باز خواهد گشت.« وی 
افزود: »این تصمیم به جهت حفظ و انسجام اداری 
مانند استان های قم و تهران که از نظر بیماری کرونا 
وضعیت متفاوت تری از لحاظ شیوع و درگیری با 

این بیماری دارند اتخاذ شده است.«
نمونه سوم: در این روزها مسووالن همواره مردم را 
به سفر نکردن توصیه کردند و با وجود مشاهده رفتار 

نادرست مردم تا زمانی که وضعیت در استان هایی 
که با حجم باالی مسافر مواجه بودند، حاد نشده 
بود، از اتخاذ سیاست های قهری و اجباری پرهیز 
کردند، در حالی که مدیریت بحران حکم می کند 
قبل از حاد شدن شرایط، با پیش بینی های درست 
از آینده، زمینه های رسیدن به آن وضعیت را به 
هر وسیله، ازجمله اجبار قانونی و مشروع از بین 
ببرند اما تازه از چند روز گذشته بود که مسووالن 
خبر از بسته شدن جاده های پرتردد دادند و این 
دیر عمل کردن در وضعیت فعلی تفاوت چندانی 
با عمل نکردن نداشت. البته ممنوعیت سراسری 
سفرهای نوروزی هنوز به طور رسمی اعالم نشده 
و اجرای آن جدی گرفته نمی شود، در حالی که 
قرنطینه کردن شهرهای به شدت آلوده و کنترل رفت 
و آمد شهروندان به این شهرها از راهکارهایی است 
که سازمان جهانی بهداشت برای مهار ویروس 
کرونا توصیه می کند و تجربه کشور چین به عنوان 
کانون اصلی شیوع کرونا موثر بودن این اقدام را 

تایید کرده است.
اما همه این اتفاقات حکایت از نهایت ناهماهنگی 
و بی تدبیری و عدم ارتباط مؤثر میان ستاد مرکزی 
مقابله با ویروس کرونا با ستادهای استانی دارد و این 
مساله را به اذهان متبادر می کند که شاید مسووالن 
خود به استثنایی بودن این سال و جدی بودن این 
ویروس پی نبرده اند و باید ابتدا آنها را توجیه کرد.

مسوول مدیریت بحران کیست؟
که  کشور  بحران  مدیریت  مرکز  وقتی  حال 
رئیس آن هم مبتال به کرونا شده، به مثابه مغز 
حکمرانی در این وضعیت و در این موضوع 
خاص چنین الگویی از حکمرانی و تصمیم گیری 
را به نمایش می گذارد و نمی تواند هشدار های 
جدی و حاد بودن وضعیت را به سایر نهادهای 
مرتبط با خود ارسال کند چگونه انتظار دارد 
مردم استثنایی رفتار کنند و با جدیت به مقابله 

با این ویروس بپردازند؟
را  درست  عمل  که  بحرانی  مدیریت  درواقع 
به موقع  انجام ندهد)بستن دیرهنگام جاده ها( یا 
برعکس خود شرایط را عادی جلوه دهد)بازگشت 
ساعت کاری ادارات به حالت عادی( گویی خودش 
وضعیت را عادی تلقی کرده و نمی تواند مردم را 
به انجام رفتارهای غیرعادی و استثنایی وادارد. 
هرچند این سخن به معنی مجاز بودن رفتارهای 
پرخطر و عادی مردم در این وضعیت نیست، و به 
نظر می رسد ابتدا باید مسووالن را به جدی گرفتن 
موضوع ویروس کرونا و استثنایی تلقی کردن این 

روزها دعوت کرد.

گزارش »سالمت« از ناهماهنگی مسووالن و بی توجهی مردم به هشدارها در ایام کرونا

یک بام و دو هوا
 علی 

ابراهیمی

درباره واکنش های روانی 
به شیوع کرونا

... بايد بگذشت 
از توفان ها

تعطیالت نوروز، کودکان و 
بیماری کرونا 

چطور تعطیالت 
شادی در خانه 

داشته باشیم؟

آرامش معنوی در آزمون کرونا

از اصحاب شمال 
نباشیم 

ویروسکروناواردکشورمانشدهواینورود
ناخوشایندتماماقشارجامعهرابهسختیبهچالش

کشیدهاست.قطعابسیاریازافرادخانهنشینشدهاند
تاحداقل،گامیدرراهمبارزهبااینمهمانناخوانده
برداشتهباشند.دراینشرایط،اگراینخانهنشینی
بابیبرنامگیسپریشود،کسلکنندهخواهدبود،
بهویژهزمانیکهشمافرزندانیدرخانهداریدوباید
آنهارانیزسرگرمکنیدوشادنگهدارید...صفحه22

هررویدادبههماناندازهکهتهدیداست،
فرصتهایزیادیراهمباخودهمراهدارد.

روزهایکرونایی،لحظههاییهستندکهممکن
استپسازچندیبهخاطراتیماندگاربرای
ماتبدیلشوندولیاکنونکهدرمیانهکارزار

شکستکروناهستیم،بیشازهرچیزدیگری،
نیازمندحفظآرامشخودبراییکعبورموفقیم.
ازاینرو،چندپیشنهادارائهمیشود...صفحه15

زندگيروزهايسختوباالوپایینبسیاري
دارد؛گاهيهمهچیزروبهراهوخوشرنگو

لعابورنگارنگاستوگاهيهمسردوبيروح
وبيرنگ؛درستمثلفصلهايمتنوعسالکه
گاهيسردوخشکوبيبروبارهستندوگاهي

سرزندهوشادابوپربار...صفحه14
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شماره هفتصدوچهل وشش  نوروز21399 سالمت در ایران

حفظ  برای  »سالمت«  هفته نامه 
این روزهای سخت و جلوگیری 
از فراموش کردنشان، در پی ثبت 

نوعی تاریخ شفاهی بیماران و پزشکانی است  به  که 
درگیر مبارزه با کرونا بوده اند. هفته قبل یک وکیل 
دادگستری از ابتال و درمان خود از این بیماری گفت 
و این هفته پای صحبت پزشکی نشستیم که در راه 
تشخیص یک بیمار مبتال به کرونا، خود مبتال شده است.
یکی از تلخی های تاریخ این است که زود از یادها 
پاک می شود، هم تلخی ها و هم شیرینی هایش و تنها 
راهی که می توان آن را حفظ کرد نوشتن از روزهای 

سخت و بحران است.

من، دکتر ج.ح، بورد تخصصی بیماری های داخلی، 
حدود 2 هفته قبل به مدت 12 روز با احتمال پنومونی 
کرونایی در بخش داخلی بیمارستان بستری شدم و در 
حال حاضر روز سوم یا چهارم نقاهت را سپری می کنم.
من هم به عنوان یک بیمار کرونایی در حال نقاهت 
که هنوز روزهای سخت تب و تنگی نفس گهگاهی 
را تجربه می کنم و هم به عنوان یک پزشک متخصص 
داخلی از نظام جامع سالمت کشور و مدیریت کالن 

وزارت بهداشت و درمان گالیه مندم و شکوه  دارم.
هرچند می دانم این روزها وقت انتقاد نیست و روزهای 
همدلی است، مایلم برای کمک به بقیه بیماران و همکارانم 

آنچه را تجربه کرده ام، بیان کنم.
من در تاریخ 21 بهمن 1398 در بیمارستان پزشک داخلی 
بودم. روز 22 بهمن به دلیل کار شخصی به بیمارستان 
مراجعه کردم. در اورژانس طبق گزارش پرستاران مستقر 
در اورژانس، بیماری با عالئم تب و تنگی نفس و لرز 
بستری شده بود. برف سنگینی که آن روز باریده بود، 
مانع از حضور به موقع پزشک آنکال عفونی بیمارستان 

شده بود و من ناچار بیمار را ویزیت کردم.
بیمار، خانمی 50 و چند ساله، روز قبل از مراجعه دچار 
تب و تنگی نفس پیشرونده و بدن درد و بی حالی شده 
بود. بعد از معاینات اولیه و گوش دادن به صدای ریه، 
متوجه شدم بیمار درگیری ریه دارد. بالفاصله برای 
بیمار آزمایش های الزم و سی تی اسکن درخواست کردم. 
نتیجه آزمایش های دیدن ریه درگیری بود که به سمت 

وایت النگ )ریه سفید( می رفت.
همان طور که همکاران من می دانند، ریه سفید ممکن 
است عالمت مشترک بین چند بیماری متفاوت باشد 
و پزشک بر اساس شرایط اپیدمیولوژیک و یافته های 
میکروبیولوژیک می تواند علت آن را پیدا کند و تشخیص 

افتراقی داشته باشد.
با پزشک متخصص عفونی بیمارستان، تماس گرفتم و 
سناریوی بیمار را توضیح دادم. به این نتیجه رسیدیم 
که بیمار مبتال به پنومونی آنفلوانزایی است و بالفاصله 
او را به بخش آی سی یو منتقل کردیم تا تحت درمان 
قرار بگیرد اما بیمار 3 تا 4 روز بعد بر اثر شدت بیماری 

در بیمارستان فوت کرد.
4 یا 5 روز بعد عالئم من، به همان شکلی که در بیمارم 
دیده بودم، در من هم ظاهر شد. ابتدا فکر کردم تب و 
بی حالی و نشانگان آنفلوانزایی دارم. روز چهارم دچار 
تنگی نفس شدم. روز پنجم به بیمارستان مراجعه کردم. 
نتیجه آزمایش های من نشان از ارتشای دوطرفه ریه 

داشت و بستری شدم.
او هم  که  دادند همسرم  من، خبر  بستری  دوم  روز 
متخصص داخلی است دچار همان عالئم من شده. لرز 
و تنگی نفس سراغ او هم رفته بود. روز دوم بستری 
من همراه با تشدید عالئم بود. تنگی نفس های کشنده 
و مرگبار و تب های باال. روز چهارم یا پنجم بستری 
من، خبر شیوع بیماری در قم و بستری شدن بیماران 

کرونایی در این شهر منتشر شد.
سوم اسفند روند شیوع کرونا در گیالن فراگیر و اعالم 
شد و ما اولین بیماران کرونایی در حالی بستری شدیم 
که فکر می کردیم به ذات الریه آنفلوانزایی مبتال هستیم 
و در روزهای اول کسی خبر از کرونا نداشت. گالیه 
من به عنوان پزشکی که خود و همسرم هر دو مبتال 
شدیم این است که ای کاش روند بیماریابی کرونا 
زودتر دست کم ار اول بهمن شروع می شد و به صورت 
جداول تشخیصی و درمانی منظم از طرف وزارت 
بهداشت به مراکز درمانی مختلف و به خصوص مراکز 
درمانی مرجع هر استانی اعالم می شد تا هر بیماری با 
تابلوی عالئم مشابه من، حتما با شک کرونا بررسی 
می شد و ای کاش تشخیص های ابتدایی زودتر انجام 

می شد تا شاهد این خیل بیماران نبودیم.
نقاهت را  امروز آرزو می کنم هر چه زودتر مراحل 
پشت سر بگذارم و برای مبارزه با این مشکل کنار 

همکارانم باشم.
خداوند نگهدار شما و نگهدار ایران زمین باد.

ای کاش زودتر 
اعالم کرده بودند

بنویسید تا فراموش نکنند

کسی صدای کودکان کار را 
در روزهای کرونایی می شنود؟

ابتالی یک کودک زباله گرد؛ یعنی شیوع شدید بیماری بین این کودکان/ بنابراین 
آموزش کافی نیست، باید پایش و نظارت هم اعمال شود.

کودکانی که در سطح خیابان ها کار می کنند، کودکان مشغول در کارگاه های 
زیرزمینی و در رأس آنها کودکان زباله گرد این روزها به شدت در معرض خطر 
قرار دارند. هر لحظه ممکن است دچار این بیماری شوند. کمبود تجهیزات 
پزشکی الزم در فضای زندگی آنها که قابل پیش بینی هم است، مشکالت آنها 
را دوچندان می کند. در همین راستا، 12 اسفندماه خبری مبنی بر ممنوعیت 
زباله گردی کودکان منتشر شد. با پیگیری هایی که انجمن حمایت از حقوق 
کودکان انجام داد، شهرداری بخشنامه ای صادر کرد که در آن زباله گردی کودکان 
در سطح شهر ممنوع اعالم شده بود. همچنین مقرر شد طی این مدت و تا 
ریشه کن شدن ویروس کرونا در کشور، شهرداری زباله ها را از سطح شهر 

جمع آوری و نسبت به دفن و امحای آنها اقدام کند.
حتی شماره تلفنی هم در دسترس مردم قرار گرفت تا شهروندان بتوانند در 

صورت برخورد با کودکان زباله گرد، موارد را به دفتر انجمن اطالع دهند.
این »ممنوعیت« اما واکنش های متفاوتی را برانگیخت. برخی گفتند شهرداری خود 

عامل زباله گردی کودکان است و پیمانکاران شهرداری به منظور بهره کشی های 
اقتصادی از کودکان برای این کار استفاده می کنند. عده ای دیگر هم معتقد بودند 
ممنوع کردن زباله گردی اصال اقدام جدیدی نیست و قبال هم سازمان بهزیستی 
مانیفست های اینچنینی ارائه داده بود. با این اوصاف، راهکار حقیقی چه بود؟
یاسمین دادور، مددکار انجمن حمایت از حقوق کودکان، در گفت و گو با 
اعتمادآنالین به این موضوع می پردازد و می گوید: »زباله گردی کودکان پدیده ای 
شوم و ریشه ای در ساختار خانواده است که برای حل آن باید ریشه ای هم 
عمل کرد. باید بررسی شود که این معضل از کجا آغاز شده و منشاء آن 
چیست؟ و از همان مبدأ هم با آن برخورد کرد تا بتوان به انتظار ریشه کن 
شدن آن نشست. فقر خانواده ها اصلی ترین عاملی است که کودکان را به این 
کار سوق می دهد. آسیب های اجتماعی از قبیل اعتیاد، طالق، خالفکار بودن 
والدین و... نیز در این مساله دخیل هستند. پس نمی توان بدون فکر کردن به 
عقبه این معضل با آن برخورد درستی کرد.« او ادامه می دهد: »در وضعیت 
فعلی بحران کودکان کار و خیابان و کودکان زباله گرد شکل دیگری پیدا کرده 
است. اگر تا پیش از این ما صرفا نگران بیماری های میکروبی قابل درمان برای 
این کودکان بودیم، حاال ویروس کرونا تمامی معادالت را به هم ریخته و اگر 
این ویروس قابل درمان هم باشد، باز سرعت و قدرت شیوع آن سبب نگرانی 
بسیاری می شود. این کودکان هم که عموما به صورت کلونی و جمعی زندگی 
می کنند، کافی است یک نفر از آنها مبتال شود تا به سرعت با آمار باالیی از 

کودکان بیمار روبرو شویم.« این مددکار اجتماعی معتقد است باید گروه های 
مختلف به منظور آموزش های بهداشتی کنار این بچه ها قرار بگیرند: »متاسفانه 
به خاطر شیوع ویروس کرونا، تمامی مراکزی که برای آموزش و مشاوره به 
این کودکان فعالیت می کردند تا اطالع ثانوی تعطیل شده اند و همین موضوع 
باعث تشدید نگرانی ها برای این کودکان شده است. در نتیجه به نظر می رسد 
مسووالن فعال در بهزیستی و همچنین سازمان های مردم نهاد باید نسبت به این 
موضوع اقدام کنند. البته برخی گروه ها لوازم بهداشتی به این کودکان داده اند و 
آموزش هایی هم ارائه شده اما کافی نیست. نکته مهم این است که این آموزش ها 
نیازمند پایش مستمر است و باید بر عملکرد آنها نظارت وجود داشته باشد.«
 دادور توضیح می دهد: »مشکالت زندگی این کودکان، بحران های اقتصادی 
و سختی ای که از سن بسیار کم می بینند، سبب شده بسیاری از آنها به این 
بیماری به چشم اتفاق جدی نگاه نکنند؛ آن را ساده بگیرند و به راحتی از 
کنارش بگذرند یا تصور کنند این ویروس برای بزرگ ترهاست یا اصال از 
جدی بودن بیماری آگاه هم باشند اما آنقدر مشکالت دیگر داشته باشند که 
دیگر به کرونا توجه نکنند. در نتیجه از دیگر اقدامات مهمی که الزم است 
نهادهای متولی این کودکان مد نظر قرار دهند، برقراری ارتباط مداوم با این 
کودکان و خانواده هایشان برای هشدار دادن به آنهاست. اگر ماسک و دستکش 
به آنها برسانیم اما آگاهی نحوه استفاده از این لوازم و همچنین شیوه برخورد 

با بیماری را ندهیم، انگار هیچ کاری نکرده ایم.«

مسووالن  برخی 
می گویند  محیط زیست 
اگر مردم ماسک، دستکش 
و دستمال های کاغذی را 
در معابر شهری رها کنند، به زودی بیش از 
میلیون ها پسماند کرونایی شهرها را احاطه 

خواهد کرد.

به گزارش »سالمت«، در دوران حیات کرونا 
ویروس بار دیگر خطر پسماندهای عفونی و 
شهری و توجه به شیوه های امحای آن به دغدغه 
محیط زیست،  حفاظت  سازمان  مسووالن 
وزارت بهداشت و شهرداری ها تبدیل شده 
است. در این بین مشاهده ماسک، دستکش و 
دستمال های کاغذی موجود در کف معابر این 
مساله را یادآور می شود که زباله های کرونایی 

با چه روشی باید جمع آوری و دفع شوند؟

تمام پسماندها بی خطر سازی 
می شوند

فریبا ملک احمدی، رئیس گروه بهداشت محیط 
بیمارستان ها و نظارت بر کنترل پسماندهای 
بیمارستانی وزارت بهداشت در این زمینه به 
»سالمت« گفت: »بر اساس دستورالعمل سازمان 
جهانی بهداشت، همه پسماندهایی که در ارتباط 
با بیماران مشکوک و قطعی کرونایی باشد عفونی 
محسوب شده و طبق ضوابط پسماندهای 
عفونی مندرج در قانون مدیریت پسماند، توسط 
تیم آموزش دیده بی خطر سازی می شوند.« وی 
با تاکید بر نظارت بر فرایند بی خطر سازی 
پسماندهای کرونایی در بیمارستان ها  افزود: 
»پسماندها در مبدأ بی خطر سازی می شوند تا 
خطر انتقال بیماری کاهش یابد. البته خوشبختانه 
بیشتر بیمارستان های مرجع پذیرش بیماران 
کرونایی هم مجهز به دستگاه بی خطر ساز 
هستند. سیستم های زباله سوز اتوکالو به گونه ای 
طراحی شده اند که حتی مقاوم ترین باکتری ها را 
از بین می برند و اگر این دستگاه ها به درستی 
کار کنند قادرند زباله های عفونی را به مرحله 
استریل برسانند بنابراین با در نظر گرفتن اینکه 
ویروس نسبت به باکتری مقاومت کمتری دارد 
باید گفت ویروس کرونا در این روش  به 

راحتی از بین می رود.« 
بیمارستان ها  محیط  بهداشت  گروه  رئیس 
و نظارت بر کنترل پسماندهای بیمارستانی 
وزارت بهداشت ادامه داد: »طبق قانون مدیریت 
پسماند، مطب ها و مراکز درمانی وظیفه ای در 
قبال بی خطر سازی پسماندهای عفونی ندارند 
ولی وزارت بهداشت با  شیوع کروناویروس 
این مراکز را موظف به جمع آوری زباله های 
عفونی در کیسه های زردرنگ و مقاوم کرده و 
دستور داده پسماندهای برنده و تیز در جعبه های 
ایمن و پس از بسته بندی ایمن توسط مأموران 
شهرداری با خودروهای ویژه  حمل پسماندهای 

عفونی به محل دفع منتقل شوند.«
وزارت  در  مسوول  مقام  این  گفته  به 
بهداشت، به تازگی در برخی شهرها بخش 
بی خطرساز  ایستگاه  ایجاد  با  خصوصی 
در خارج از شهر اقدام به بی خطر سازی 

پسماندهای مراکز درمانی و مطب ها می کند.

نگران زباله های کرونایی نباشید
حسن پسندیده، مدیرکل دفتر مدیریت پسماند 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز درباره 
»چنانچه  داشت:  اظهار  کرونایی  زباله های 
پسماندهای کرونایی بر اساس معیار فنی و 
تحت دما، فشار و زمان مناسب در دستگاه 
اتوکالو بی خطر سازی شوند، هیچ نگرانی ای 

بابت انتشار آلودگی وجود ندارد.«
وی درمورد پیشنهاد برخی کارشناسان مبنی 
بر استفاده از کوره زباله سوز در بیمارستان ها و 
امحای پسماندهای کرونایی تاکید کرد: »استقرار 
زباله سوز در بیمارستان ها ممنوع است، هرچند 
در تهران، اصفهان، گلستان و قزوین سیستم 
زباله سوز تحت ضوابط محیط زیستی مستقر 

است.«
حال می خواهیم نگاهی هم به حال و روز 
تهران  به خصوص  شهرها  روزهای  این 
بیندازیم. شهر دیگر آن شهری نیست که ما 
می شناختیم. یک ابرشهر خلوت است که تصویر 
این روزهایش با روزهای پیش از آمدن کرونا 

بسیار تفاوت کرده است.
شهروندانش اگرچه در ظاهر ماسک زده اند و 
دستکش به دست دارند، روزهای نگران کننده ای 
را می گذرانند و همچنان شوق اسفندماه از 
نگاهشان پیداست. اسفندماه یک ماه استثنایی 
محسوب می شود ولی حاال مهمان ناخوانده، 
این ماه را به ماهی استثنایی تر تبدیل کرده است.

مردم می دانند باید به توصیه ها توجه کنند؛ خلوت 
شدن خیابان ها، مراکز خرید، رستوران ها و حتی 
مراکز تفریحی هم نشان می دهد خیلی ها به این 
توصیه ها عمل کرده اند اما همچنان برخی ها 
یادشان می رود که باید عالوه بر اینکه به منافع 

خود فکر می کنند، حواسشان به آدم هایی هم 
باشد که در این شرایط سخت باید بار سنگین 

نظافت شهر را به دوش بکشند.
تصویر پرتکرار رها شدن دستکش ها و ماسک ها 
در کوچه ها و خیابان های شهر، کار سخت 
خیلی ها  است.  کرده  سخت تر  را  پاکبان ها 
می خواهند پیشگام جمع کردن این زباله های 
یکبار مصرف شوند اما ترس شیوع این عفونت 
منحوس، حتی به داوطلبان محیط زیستی اجازه 
نمی دهد دستشان را برای برداشتن ماسک ها 
و دستکش ها دراز کنند. حاال همه ما کنار 
توصیه های بهداشتی، رسالت مهم دیگری هم 
داریم؛ ماسک ها، دستکش ها و دستمال های 
مصرف شده را درون کیسه زباله بیندازیم و 
محکم گره بزنیم، جایشان فقط مخزن های حمل 
زباله است. این لطف را نه در حق پاکبان ها که 
در حق خودمان می کنیم. کارشناسان هشدار 
می دهند زباله ها نباید در خیابان رها شوند، 
باالست. شهرداری هایی مثل  خطر عفونت 
شهرداری تهران دو کار مهم انجام داده اند؛ 
اول اینکه تفکیک پسماندها را متوقف کرده اند. 
حاال هیچ پیمانکاری حق ندارد برای حمل 
زباله های خشک سراغ مخزن های زباله برود. 
زباله گردی هم در این یک ماه در تهران تعطیل 
است. برخی شهروندان البته می گویند تا همین 
دو شب پیش، باز هم زباله گردها را اطراف مخازن 
دیده اند اما این کار ممنوع شده و هر کسی که 
تصویر مشابهی دید به 137 گزارش کند. این 
کار  لطف شهروندی در حق یکدیگر است.

خطر شیوع کرونا میان زباله گردها باالست؛ 
تقریبا 3 هزار کودک زباله گرد دور از امکانات 
بهداشتی در گاراژها و گودهای تهران زندگی 
می کنند. این کمترین کاری است که می توانیم 
در حقشان انجام دهیم. شهرداری اعالم کرده 

در این چند هفته، میزان زباله های تهران به 
شدت افزایش یافته است.

شهرداری تالش زیادی کرده که میزان زباله های 
تهران را به کمتر از 5 هزار تن در روز برساند 
اما ممنوع شدن تفکیک و بازیافت، کنار استفاده 
مردم از لوازم یکبارمصرف موجب شد حجم 
زباله ها حاال عدد 6 هزار تن را هم رد کند. 
شاید بپرسید این روزها که زباله های عفونی به 
سطل های زباله خانگی راه یافته اند، چه راه حلی 
برای بی خطر سازی پسماندها به کار رفته است؟ 

جواب البته روش همیشگی است.
راهبردهای جهانی هم درباره زباله های خانگی 
همین شیوه را استفاده می کنند. ماشین های 
حمل زباله نمی توانند زباله های هر خانه را 
به صورت تفکیک شده دریافت کنند. نه تنها 
مردم در این حوزه همراهی جدی ندارند که 
محل دفن زباله های عفونی هم محدود است. 
پس جواب این است که زباله های خانگی 
هم اکنون در مجتمع آرادکوه به روال همیشه 
دفن می شوند، اگر چه روند بی خطرسازی 

برایشان اعمال می شود.

هشدار به شهرداری ها درمورد 
بازیافت زباله ها

صدرالدین علیپور، مدیرعامل پسماند شهرداری 
تهران گفت: »در این مدت تالش زیادی کردیم 
با اجرای طرح بازیافت و تفکیک از مبدأ، دفن 
حداقلی داشته باشیم اما االن شرایط متفاوت 
شده و ما برای اینکه خطر را به حداقل برسانیم، 
تفکیک در مخزن را از سوی پیمانکاران به حالت 
تعطیل درآورده ایم و پسماندها را مستقیم دفن 
می کنیم.« وی هشدار داد این اتفاق در برخی 
شهرهای آلوده کشور نمی افتد و شهرداری ها 
همچنان روند بازیافت را ادامه می دهند!به گفته 

وی، دفن زباله ها در آرادکوه، هیچ خطری ندارد 
و مردم از این بابت نگران نباشند. ظرفیت ناوگان 
حمل زباله محدود است و این را کارشناسان 

حوزه پسماند هم می گویند.
بنابراین هر خودرو نمی تواند در منازل برود 
و زباله های عفونی کرونا را جداگانه تحویل 
بگیرد، پس راه حل چیست؟ مردم باید پیشقدم 
شوند. در خانه زباله ها را در کیسه های جداگانه 
بیندازند و در آن را محکم ببندند. پاکبان ها 
اقدامات محافظتی را انجام می دهند، تاکنون هم 
کسی به ویروس کرونا مبتال نشده اما پیشگیری 

همیشه مقدم بر درمان است.
علیپور با بیان اینکه به طور عادی در اسفندماه هر 
سال حدود 20 درصد به میزان زباله ها افزوده 
می شود، ادامه داد: »در این شرایط حدود هزار 
تن به حجم زباله های تهران افزوده شده است.«

ناشی  عفونی  زباله های  اینکه  مهم تر  سوال 
چگونه  بیمارستان ها  در  کرونا  ویروس  از 
زمینه  این  در  علیپور  می شود؟  جمع آوری 
توضیح داد: »در حوزه پسماند پزشکی، در 
این مدت حدود 6-5 دستگاه به ظرفیت حمل 
زباله اضافه شده است. زباله های درجه 2 یا 
همان عفونی های ناشی از ویروس کرونا جدا 
از بیمارستان های عادی جمع آوری می شود. این 
ماشین ها، امکانات حفاظتی ویژه تری دارند و 
کامال ایمن هستند. زباله ها البته در همان محل 
مجتمع آرادکوه در سایت پزشکی دفن می شوند. 
آهک پاشی می شوند و شرایط خاص خود را 
دارند و کامال از زباله های عادی جدا هستند.«

مدیرعامل پسماند شهرداری تهران از چهره های 
هنری و معروف از جمله جواد خیابانی دعوت 
می کند تا آغازگر چالش »نه به زباله های کرونایی« 
باشند؛ چالشی برای رها نکردن ماسک، دستکش 

و دستمال های کاغذی در معابر عمومی.

گزارش »سالمت« از نحوه جمع آوری و امحای پسماندهای بیمارستانی و شهری در ایام کرونا

# چالش نه به زباله های کرونایی تجربه بیمار/ پزشک 
شفایافته دکتر ج. 

ح، بورد تخصصی 
بیماری های داخلی، 
ساکن رشت از ابتال 

به کرونا

از چهره های 
هنری و معروف 

از جمله جواد 
خیابانی دعوت 

می کنیم 
تا آغازگر 

چالش »نه 
به زباله های 

کرونایی« 
باشند؛ چالشی 

برای رها 
نکردن ماسک، 

دستکش و 
دستمال های 

کاغذی در معابر 
عمومی

-صدرالدین 
علیپور، مدیرعامل 
پسماند شهرداری 

تهران

بر اساس دستورالعمل 
سازمان جهانی بهداشت 
تمام پسماندهایی که 
در ارتباط با بیماران 
مشکوک و قطعی 
کرونایی باشد، عفونی 
محسوب شده و طبق 
ضوابط پسماندهای 
عفونی مندرج در قانون 
مدیریت پسماند، 
توسط تیم آموزش دیده 
بی خطر سازی می شوند

-فریبا ملک احمدی، 
رئیس گروه بهداشت 
محیط بیمارستان ها 
و نظارت بر کنترل 
پسماندهای بیمارستانی 
وزارت بهداشت 

برخی مردم و مسووالن همچنان موضوع کرونا را ساده گرفته اند
فرمانده ستاد مدیریت بیماری کرونا در تهران گفت: »برخی مردم و مسووالن همچنان موضوع کرونا را ساده گرفته اند. این سهل انگاری 

بسیار هولناک است و می تواند سبب تلف شدن عده ای شود.«
علیرضا زالی با ابراز تاسف از این موضوع تاکید کرد: »این سهل انگاری بسیار هولناک است و می تواند سبب تلف شدن عده ای شود. 

کرونا سرماخوردگی ساده نیست و می تواند افراد زیادی را به کام مرگ بکشاند.«
وی افزود: »عمده گالیه کادر درمانی نیز به این موضوع مربوط می شود که معتقدند برخی افراد کروناویروس را شوخی گرفته اند. پرستاران و پزشکان 
نیز دچار فرسایش شده اند چراکه هر روز بیماران بیشتری به مراکز درمانی مراجعه می کنند. برای اینکه نیرو های پزشکی و پرستاری بتوانند استراحت 

بهتری داشته باشند تا خدمات بهتری ارائه دهند باید بیماردهی به بیمارستان را کم کنیم و جز در موارد ضروری از تردد در سطح شهر بپرهیزیم.«
زالی به برگزاری جلسه مجدد با تیم اعزامی سازمان بهداشت جهانی اشاره کرد و گفت: »این تیم در حال ارزیابی دقیق وضعیت درمانی کشور 
است و چند واحد مراقبتی با حضور آنها بررسی شد. این واحد های مراقبتی برای بیمارانی طراحی شده که نیاز به مراقبت بیمارستانی ندارند 
ولی بهتر است به جای منزل در این مراکز از آنها نگهداری شود.«فرمانده ستاد مدیریت بیماری کرونا در تهران، توضیح داد: »در ادامه بازدید های 
این هیات اعزامی چند مرکز بهداشتی مورد بازدید قرار گرفت. کاری که اکنون به صورت فعال در حال انجام آن هستیم این است که گروه های 
پرخطر جامعه که اطالعاتشان در سامانه سیب ثبت شده را بررسی می کنیم تا وضعیت آنها را پس از شیوع کرونا بسنجیم. در صورتی که این 

افراد به بیماری مبتال شده اما اکنون بهبود یافته اند، آنها را مورد پیگیری قرار می دهیم.«

خبــر

 علی  
ابراهیمی



3 سالمت در جهان

دکتر تدروس آدانوم، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، درباره پخش شایعات و سوءاطالعات هشدار داد

شایعاتبههمکاریچینیهابرایمقابلهباکروناویروسآسیبمیزند
ویروس کرونا با عالئم حاد 
باعث  درنهایت  که  تنفسی 
مبتالیان  از  2درصد  مرگ 
می شود، جهان را نگران کرده. 
هرچند میزان تلفات این بیماری کمتر از بیماری 
آنفلوانزاست، مردم سخت ترسیده  اند و این ترس 
باعث تعطیلی بسیاری از گردهمایی های بزرگ 
و کوچک و حتی نمایشگاه های معتبر بین المللی 
شده. در فضای مجازی شایعه ای مبنی بر اینکه 
ویروس ساخته و پرداخته چینی هاست دست به 
دست می چرخد و باعث خشم جامعه جهانی 
نسبت به این افراد شده اما متخصصان تراز اول 
سالمت جهانی عقیده دارند برای حمایت از 
پژوهشگران چینی باید با این شایعه که ویروس 
در یک آزمایشگاه ساخته شده و بعد از آن میان 

مردم رفته، مقابله کرد.
بزرگ ترین متخصصان طب عفونی در جهان با 
امضای بیانیه ای اعالم کردند از همکاران چینی خود 
که این روزها به واسطه شایعات نادرست درباره 
منشاء ویروس، در فضای مجازی مورد حمله قرار 

گرفته  یا حتی تهدید شده اند، حمایت می کنند.
دکتر پیتر دازاک، رئیس اکوهیلث آلیانس در ایاالت 
متحده که بر بیماری های نوظهور تحقیق می کند و 
تحقیقات وی نشان داد بیماری سارس، بیماری حاد 
تنفسی، منشاء خفاش دارد، هشدار می دهد: »این 
خطر وجود دارد که جریان باز و شفاف اطالعات 
بین دانشمندان چینی و همتایان غربی آنها ناگهان 
قطع شود و اشتراک اطالعات و جستجو برای 

درمان و واکسن کووید19 معلق باقی بماند.«
دازاک یکی از 27 دانشمند بهداشت عمومی مطرح 
در جهان است که این بیانیه را امضا کرده اند. 
اسامی دیگری نیز در فهرست امضاکنندگان به 

چشم می خورند که در جهان سالمت از اعتبار 
برخوردارند؛ ازجمله دکتر فارر، مدیر بنیاد ولکام 
از بریتانیا، جیم هیو، مدیر سابق مرکز بیماری های 
عفونی آمریکا و ریتا کولول، رئیس سابق بنیاد ملی 
علوم آمریکا و سایر روسای تحقیقات و سالمت 

عمومی مرتبط با بیماری های عفونی.
دازاک می گوید: »ما با دانشمندان چینی همکاری 
نزدیکی داریم و از 15 سال قبل که سارس شیوع 
پیدا کرد، دسترسی خیلی خوبی به آزمایشگاه های 
چینی پیدا کرده ایم. ما درباره ویروس های خطرناک 
با هم همکاری می کنیم و اطالعات جالبی گرفته ایم 
که می توانند به بهبود سالمت عمومی در همه 
جای دنیا کمک کنند و با ترویج شایعات حاال 
همه این دستاوردها در معرض خطر قرار گرفته 

دانشمندان چینی و خانواده هایشان در  است. 
فضای مجازی مورد آزار قرار می گیرند و تهدید 
به خشونت می شوند.« دازاک ادامه می دهد: »آنها 
می گویند ما نمی خواهیم دیگر چیزی بگوییم چون 
هر وقت صحبت کردیم از ما انتقاد یا تهدیدمان 
می کنند.« نظریه های توطئه که حاال همه جوامع 
شنیده می شود، ادعا می کنند ویروس بیماری در 
آزمایشگاه سالح های زیستی ساخته شده. باید 
با این نظریه های خنده دار مقابله کرد اما این کار 

با وجود فضای مجازی غیرممکن شده است.
درباره  توطئه  نظریه های  موج  این  بار  یک 
واکسن های سه گانه )سرخک، اوریون و سرخجه( 
هم راه افتاد و عواقب عجیبی برای واکسیناسیون 
سه گانه کودکان تراشیدند و کار تا جایی پیش رفت 

که در برخی جماعات کوچک، شاهد افزایش 
شیوع این بیماری ها به واسطه امتناع والدین از 
واکسیناسیون کودکانشان بودیم اما آنها که گوش 
یه این شایعات دارند، از فضاهای اینترنتی خود 
بیرون نمی آیند. شایعات دیگری هم هستند که 
گاهی از سوی جریانات سیاسی مانند سناتورهای 

آمریکایی یا برخی رسانه ها دامن زده می شود.
به گفته دکتر دازاک، متخصصان صاحب نام در 
امضای این بیانیه از اعتبار و حیثیت خود برای 
حمایت از همکاران چینی شان مایه گذاشته اند 
که در مرکز حمله قرار گرفته اند آنجا دانشمندانی 
هستند که تالش می کنند جان بقیه در امان بماند. 
آنها از زمان شیوع بیماری سارس؛ یعنی از 15 

سال قبل مشغول این کار هستند.

در این بیانیه که در نشریه معتبر پزشکی لنست 
منتشر شده، می خوانیم: »اشتراک سریع، شفاف و باز 
اطالعات در سایه شایعات و سوءاطالعات درباره 
منشاء ویروس تهدید می شود. ما کنار هم ایستاده ایم 
تا این توهم توطئه را که ویروس کرونا منشاء طبیعی 
ندارد، محکوم کنیم. دانشمندان از چند کشور جهان، 
فرمول ژنتیکی عامل ایجادکننده، کروناویروس 
نشانگان حاد شدید تنفسی را تجزیه وتحلیل و 
منتشر کرده اند و تعداد روزافزونی از آنها به این 
نتیجه رسیده اند که کروناویروس مانند بسیاری 
از بیماری زاهای نوظهور منشاء طبیعی دارد.« در 
ادامه این بیانیه آمده که لینک همه یافته های علمی 

منتشر شده است.
دکتر تدروس آدانوم، مدیرکل سازمان جهانی 
بهداشت، درباره پخش شایعات و سوءاطالعات 
هشدار داده و می گوید: »در زمان همه گیری به 

اندازه شیوع بیماری باید با شیوع اطالعاتی هم 
جنگید. نظریه توهم توطئه کاری نمی کند، جز ایجاد 
ترس، شایعه و پیشداوری هایی که همکاری های 
بین المللی ما برای مبارزه با ویروس را سخت در 
خطر می اندازد. ما از فراخوان مدیرکل سازمان 
جهانی بهداشت برای بهبود یافته های علمی و 
اتحاد علیه سوءاطالعات و بدگمانی ها جمایت 
می کنیم. می خواهیم شما، دانشمندان و متخصصان 
سالمت چینی بدانید ما در مبارزه با ویروس کنار 

شما ایستاده ایم.«

منشاء ویروس از کجا بود؟
با مطالعاتی که از قبل تا امروز ادامه داشته، اکنون 
مشخص شده منشاء اصلی ویروس کرونا خفاش 
بوده اما حیوانی که تا به حال به عنوان میزبان 
واسط شناسایی شده، نوعی مورچه خوار است 
که ویروسی باالتر از 80درصد از نظر ژنتیکی 
مشابه با ویروس کرونای بیماری زا را در بدن خود 
داشته است. البته بررسی ها هنوز ادامه دارد. آنچه 
برای ویروس شناسان مهم است این که با توجه 
به افزایش تغییرات آب و هوایی در جهان، شیوع 
ویروس های جدیدی که از حیوانات به انسان 
منتقل می شوند را از این پس بیشتر خواهیم دید.

چطور با ویروس مواجه شویم؟
خوب یا بد فضای مجازی این روزها تبدیل به 
یکی از منابع مهم اطالع رسانی شده  اما باید از 
اطالعات درست بهره گرفت و در مرحله بعدی 
باید بدانیم پیشگیری بهتر از درمان است. این 
موضوع به خصوص درباره ویروس های تنفسی 

بیشتر از سایر ویروس ها صدق می کند.
منبع: گاردین
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سازمان جهانی 
سازمان مللبهداشت

به گفته دکتر ند شارپلس، مدیر موسسه ملی سرطان آمریکا، اطالعات 
در تله گیر کرده اند و بیش از آنکه فکرش را کنید، مشکلی بزرگ است.
موسسه ملی سرطان میلیون ها دالر برای تعیین ترتیب ژنتیکی تومورهای 
سرطانی بیماران هزینه کرده است. پژوهشگران هزاران ژن را کشف 
کرده اند که به نظر می رسد در رشد غده های سرطانی دخیل هستند 
اما تا زمانی که سوابق پزشکی بیماران به داده های ژنتیکی گره خورده، 
نمی توان به این سوال های حیاتی پاسخ داد. چه دارویی برای آنها تجویز 
شده؟ آیا درمان موثر بوده و آنها زنده مانده اند؟ کجا درمان شده اند؟
دولت فدرال در زمان اوباما دستور داد سوابق پزشکی بیماران در شبکه ای 
الکترونیکی به شکلی واحد و استاندارد گردآوری و ثبت شود اما به 
گفته کارشناسان، سطح این اطالعات و جزییات داده های بالینی برای 

پاسخگویی به پرسش های علمی موردنظر دانشمندان کافی نیست.
برخی بنگاه های درمانی خصوصی در پی حل این مشکل برآمده اند. 
موسسه سالمت فالتیرون به تازگی توانسته 2/2میلیون سابقه بیماران 
مبتال به سرطان را جمع آوری کند و بعد از گروه بندی در اختیار 
پژوهشگران بگذارد، البته فالتیرون مجبور است برای ادامه این کار 
900 پرستار و کارشناس ثبت تومور و کارشناس برنامه نویسی اطالعات 
استخدام کند تا بتواند سوابق گردآوری شده را به صورت قابل استفاده 
دربیاورد. رئیس این شبکه می گوید: »دست کم نزدیک 50درصد از 
اطالعات اطالعاتی که توانسته ایم جمع کنیم، داده های ساختارنیافته 
است. برخی فایل ها پی دی اف هستند که نمی توانیم محتوایشان را تغییر 
دهیم، ممکن است پزشکی یادداشت دستی یا تایپی کنار اطالعات 
بیمارش گذاشته باشد. این یادداشت ها روایتی هستند که نمی توانند 
درحکم اطالعات پزشکی در جداول علمی پزشکی گنجانده شوند و 

مشکل دیگر آن که احتمال دارد اطالعات موسسه فالتیرون به سهولت 
در دسترس پژوهشگران قرار نگیرند اما اگر بتوان با هزینه معقولی 
مشکالت گفته شده را حل کرد، کارشناسانی مایل به خرید و استفاده 
از این اطالعات هستند.« برخی کارشناسان سال هاست روی موضوع 
گردآوری اطالعات پزشکی از مراکز مختلف، سازمان دادن و گروه بندی 
و به اشتراک گذاشتن آنها کار می کنند اما هنوز حجم اطالعاتی که 

بتوانند به واقع مفید واقع شوند، کم است.
دکتر وگل، یکی از این کارشناسان، داستان انگیزه خود را برای شروع 
جمع کردن اطالعات این طور تعریف می کند که بیماری داشته با 
سرطان پیشرفته تیروئید که همه انتظار داشتند زندگی اش ظرف چند 
ماه به پایان برسد. در اوج ناامیدی، پزشکان دارویی برایش تجویز 
کردند که امیدی به اثرگذاری اش نداشتند. در کمال تعجب دارو جواب 
گرفت، تومور سرطانی از بین رفت و بیمار زنده ماند چون تومور 
طوری جهش ژنتیکی پیدا کرد که نتوانست دربرابر دارو مقاومت کند.
 همین موضوع دکتر وگل را به فکر فرو برد که چه خوب است که 
پزشکان به پایگاهی اطالعاتی دسترسی داشته باشند که سوابق این 
بیماران خوش شانس، نوع تومورهایشان و نوع جهش ژنتیکی تومور 
که احتمال موفقیت درمان را پیش بینی پذیر می کند، در آن ثبت شده 
باشد و چه بهتر که عالوه بر اطالعات استاندارد، اطالعات درمان های 
غیراستانداردی هم که جان بیمار را نجات داده  در دسترس پژوهشگران 
قرار بگیرد. پژوهشگران برای انجام تحقیقات بهتر، به پایگاه اطالعاتی 
بزرگی نیاز دارند که اطالعات بالینی و ژنتیکی و تجویزهای بیماران 
را کنار هم از مراکز مختلف گردآوری کرده باشد. عالوه بر اینها، 
اثری از روایت های شخصی پزشکان که نقشی حیاتی دارند، در مرکز 
اطالعات رسمی دیده نمی شود. به این ترتیب، برای آنکه بهترین راه 
برای معالجه بیماران مبتال به سرطان را در پیش بگیریم، همه اطالعات 

باید در مرکزی یکپارچه شوند و دراختیار همه قرار بگیرند.
منبع: نیویورک تایمز

در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل با حضور رهبران جهان، سازمان 
جهانی هواشناسی گزارشی منتشر کرد که می گوید پیامدهای تغییرات 

اقلیمی در 5 سال اخیر شدیدتر شده است.
در این گزارش آمده دوره 5 ساله 201۴ تا 2019 میالدی از زمان آغاز 
ثبت دما گرم ترین دوره تاریخی بوده است. باال آمدن سطح دریاها 
در این دوره شتاب بیشتری گرفته و انتشار گازهای گلخانه ای هم به 
سطح بی سابقه ای رسیده است. سازمان جهانی هواشناسی می گوید 
باید تالش ها را برای کاهش استفاده از سوخت های فسیلی شدت داد.
»تخریب  گفته:  تازگی  به  ملل،  دبیرکل سازمان  آنتونیو گوترش، 
محیط زیست به ترتیبی است که انگار انسان در حال جنگ با سیاره 
زمین است. تنها کشورهایی اجازه صحبت در این نشست را دارند که 
با برنامه ای برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به این اجالس بیایند.«
رسیدن به اهداف توافق پاریس، توافقی جهانی برای کاهش تغییرات 
آب و هوایی و گرم شدن زمین به وسیله کاهش انتشار گاز دی اکسید 
کربن که آمریکا در سال گذشته از آن خارج شد، تنها با بهبود وضعیت 
آلودگی هوا می تواند تا سال 2050 میالدی ساالنه جان حدود یک 
میلیون نفر را از مرگ نجات دهد. مخالفان اقدام علیه زمین گرمایی 
اغلب عقیده دارند این اقدامات به اندازه هزینه ای که قرار است برای 
آنها صرف شود، توجیه اقتصادی ندارند اما برآورد کارشناسان نشان 
می دهد ارزش سالمت اقدام علیه تغییرات اقلیمی و زمین گرمایی 
2برابر هزینه بهبود سالمت در سطح جهانی در وضعیت فعلی است 
و هزینه-فایده این اقدام در کشورهایی مانند چین و هند که باالترین 

میزان آلودگی در آنها گزارش شده، از این هم بیشتر است.
گزارش سازمان جهانی بهداشت از کنفرانس تغییرات آب و هوایی 
سازمان ملل متحد نشان می دهد قرار گرفتن در هوای آلوده هر سال 
به قیمت جان حدود 7میلیون نفر در جهان و هزینه ای بالغ بر 5/11 
هزارمیلیارد دالر تمام می شود. این پول درواقع هزینه ای است که برای 
جبران ضررهای آلودگی هوا باید پرداخته شود، درحالی که هزینه 
اقدامات کنفرانس پاریس را حدود 1درصد از تولید ناخالص داخلی 

تخمین زده اند، در 15 کشوری که بیشترین میزان انتشار گازهای 
گلخانه ای از آنجا گزارش شده، هزینه های سالمت برای جبران این 

پدیده به حدود ۴درصد تولید ناخالص داخلی می رسد.
دکتر قبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، معتقد است: »توافق 
پاریس یکی از مهم ترین توافقات درباره سالمت در قرن 21 است. 
شواهد دال بر این است که تغییرات اقلیمی تا همین حاال هم تاثیری 
بسیار جدی بر سالمت ساکنان زمین گذاشته اند. این پدیده عوامل 
پایه برای سالمت خوب؛ یعنی یعنی برخورداری از هوای پاک، آب 
آشامیدنی سالم، تغذیه مناسب و مسکن ایمن را تهدید می کند و تاثیرات 
چند دهه پیشرفت سالمت جهانی را در معرض خطر قرار داده. بیش 
از این نمی توانیم برای برخورد با این پدیده انسان ساز درنگ کنیم.«

بسیاری از نتایج عملکرد ما انسان ها مستقیم زمینه ساز کاهش کیفی 
سالمتمان می شود. یکی از آنها استفاده از سوخت های فسیلی که 

هنوز بیشترین سوخت برای خودروها هستند.
به گفته کارشناسان سازمان، هزینه آلودگی هوا را می شود در بیمارستان ها 
و درون ریه های انسان ها پیدا کرد. به نظر آنها هزینه های بار بیماری 
آلودگی هوا آنقدر زیاد است که پولی را که بابت مبارزه با آلودگی 

هوا مصرف می شود کامال جبران می کند.
استفاده بیشتر از منابع انرژی که کمتر از سوخت های فسیلی هوا را 
آلوده کند، بیش از برآورد کارشناسان برای سالمت فایده دارد و برای 
کاهش مصرف سوخت های فسیلی باید حمل و نقل عمومی و امکانات 
دوچرخه سواری را گسترش داد. این تغییر رویکرد، فعالیت های جسمی 
را بیشتر می کند و با پیشگیری از بیماری های مرتبط با چاقی مانند 

دیابت، سرطان و بیماری های قلبی باعث بهبود سالمت فرد می شود.
منبع: سازمان جهانی بهداشت 

برایمقابلهباسرطانبایداطالعاترادراختیار
همهپزشکانقرارداد

پیامدهایتغییراتاقلیمیشدیدترشده

درایاالتمتحده،چارچوبواحدیبرایتشخیصو
درمانسرطانکههمهدرمانگرانوبیمارستانهاازآن
استفادهکنند،وجودندارد.آشفتگیدرسوابقواسناد
پزشکیدستوپایتحقیقاترامیبنددوسدراه
تالشبرایدرمانبهتربیمارانمیشود

مخالفاناقدامعلیهزمینگرماییاغلبعقیدهدارند
ایناقداماتبهاندازههزینهایکهقراراستبرای
آنهاصرفشود،توجیهاقتصادیندارندامابرآورد
کارشناساننشانمیدهدارزشسالمتاقدامعلیه
تغییراتاقلیمیوزمینگرمایی2برابرهزینهبهبود

سالمتدرسطحجهانیدروضعیتفعلیاست

ارزیابیترسناکسازمانمللازخسارتهایکرونا
دفتر تجارت و توسعه سازمان ملل اعالم کرد کرونا به اقتصاد جهانی یک تریلیون دالر 
خسارت خواهد زد. صرف نظر از پیامدهای ناگوار انسانی شیوع ویروس کرونا در جهان، 
اقتصاد جهانی نیز متحمل آسیب شدیدی از این ویروس شده، تا جایی که طبق پیش بینی 
دفتر تجارت و توسعه سازمان ملل، در سال 2020 میالدی اقتصاد جهانی به دلیل شیوع 
کرونا متحمل خسارت یک تریلیون دالری خواهد شد. ریچارد کوزول رایت، مدیر بخش 
جهانی سازی و استراتژی های توسعه دفتر تجارت و توسعه سازمان ملل در همین رابطه 
گفت: »پیش بینی ما این است که رشد اقتصادی جهان تا 2درصد کاهش پیدا کند و این 

به معنای بازگشت سطح تولیدات ناخالص داخلی جهان به ماه سپتامبر خواهد بود.« این 
سازمان همچنین در سناریو بدبینانه خود پیش بینی کرده اقتصاد جهانی متحمل خسارتی 
معادل 2تریلیون دالر شود. به گفته رایت، اکنون اضطراب در رفتار معامله گران و بازارهای 
مالی کامال مشهود است و این مساله جدا از ابعاد مربوط به مباحث بهداشتی و درمانی کرونا،  
به مشکل دیگری تبدیل شده است. دفتر تجارت و توسعه سازمان ملل از دولت ها خواسته 
با افزایش مخارج خود جلوی حاکم شدن جو وحشت بر بازارها را بگیرند چراکه پیامد 
چنین مساله ای بسیار مخرب تر از شیوع خود کرونا خواهد بود. انتظار می رود دولت چین 
بتواند تا حد مناسبی از ظرفیت های خود برای تقویت رشد اقتصادی این کشور استفاده کند 

اما بسیاری از کشورها در برابر پیامدهای کرونا آسیب پذیر هستند و خطر وقوع رکود در 
اقتصاد آنها کامال جدی است.به گفته این نهاد وابسته به سازمان ملل، با توجه به قرار داشتن 
آمریکا در زمان انتخابات ریاست جمهوری و شیوع گسترده کرونا در این کشور، رونمایی 
از یک بسته کاهش مالیاتی دیگر کامال محتمل است، ضمن اینکه بانک مرکزی آمریکا نیز 
احتماال نرخ بهره را برای کمک به اقتصاد بیش از پیش کاهش خواهش داد. دفتر تجارت و 
توسعه سازمان ملل همچنین خطر وقوع رکود در اقتصادهای اروپایی را کامال جدی ارزیابی 
کرده و هشدار داده کشورهای دارای اقتصاد تک محصولی و صادرات محور بیشترین آسیب 
را از شیوع کرونا متحمل خواهند شد.                                              منبع: ایسنا



یوسفیوسفیانعالوهبرسواد،زندگیرادرسمیدهد

در روستاها نقش مفید آموزش در برابر سنت مغلوب است

آرامش و رضایت عجیبی در مردم شهرستان فنوج 
به چشم می خورد. این حس را تا جایی که با مردم 

نیک شهر و اطراف آن برخورد داشته ام نیز دیده ام. 
آرامش این مردم ناشی از تسلیم آنها در برابر طبیعت 
خود و طبیعت بیرونی است. ابدا سر جنگ با آن ندارند 

و آن را به آسانی پذیرفته و می پذیرند. 
خیلی  را  عزیزانشان  مرگ  و  سخت  بیماری های 
ساده تر از سایر مردم ایران می پذیرند. با فقر کنار 
می آیند، برای تغییر آن تالش می کنند ولی نمی جنگند، 
حریص نیستند، اگر نشد، تسلیم هستند، گاهی حتی 

تالش نمی کنند. 
این رویکرد تا اندازه زیادی ریشه در باورهای مذهبی 
آنها دارد. اسالم این مردم، مادی نیست و کار چندانی 
به دنیای آنها ندارد، عموما در همان حوزه روحانی 
و  نمی کشد  رخ  به  را  است. خود  فعال  معنوی  و 
سلطه جویی نمی کند زیرا عمیقا با وجود این مردم پیوند 
خورده است و نیازی به اعمال قدرت مادی ندارد. 
تا حدود زیادی روحیه قناعت این مردم به رویه 
بوداییان الئوس و کامبوج شبیه است. هنوز حرص 
این جوامع  در  ولع مصرف گرایی سرمایه دارانه  و 

غالب نشده است. 
کار و  زمینه  مواقع  بسیاری  در  این جامعه که  در 
فعالیت اقتصادی برای مردان وجود ندارد، زنان به 

طور دائم در کار و تالش هستند. 
بیشترین بار بزرگ کردن فرزندان بر دوش زنان است. 
امور خانه، سوزن دوزی و سبدبافی فعالیت های رایج 
آنهاست. در صورتی که مردان برای کار سفر کنند 
زنان با شکیبایی ماه ها و حتی سال ها به دور از همسر، 
وفادارانه و رضامندانه وظایف خود را انجام می دهند. 
آموزش نقش خوب و مفیدی در ارتقای زندگی این 
مردم دارد اما در روستاها در برابر سنت مغلوب است. 
باورهای عجیبی میان این مردم دیده می شود. گروهی 
بیمه کشاورزی را حرام یا ناپسند می دانند و داستان هایی 
شنیده می شود از اینکه کسی زمینش را بیمه نکرد 

اما زمین همه همسایگانی که بیمه شده بودند، نابود 
شد، به جز همین یکی. درنتیجه دیگر مردم زیر بار 
بیمه کشاورزی نمی روند. رفتارهای مشابهی در مورد 
گرفتن دیه وجود دارد. این مردم خیلی آسان مقصران 
را می بخشند و حتی از دیه گذشت می کنند.  این 

رفتارها برای انسان مدرن قابل فهم نیست. 
ما مهمان نوازی مردم بلوچ را می پسندیم. آرامش و 
صلح جویی و اخالق مداری آنها را تحسین می کنیم 
ولی اغلب انفعال و تسلیم آنها را نمی فهمیم یا از آن 
بیزار و خشمگین می شویم، در حالی که آن آرامش 

و متانت ریشه در همین تسلیم و رضا دارد. 
ناگزیر  انسان را فراگیرد،  اگر حرص سرمایه دارانه 
اخالقیات او را دگرگون می  کند. اگر بی اخالق نشود، 
دست کم دچار فردگرایی و خودخواهی عظیمی خواهد 
شد و این همان چیزی است که مردم شهرنشین و 
انسان های جوامع مدرن را فرا گرفته است. انسان مدرن 
و خودخواهی که مرزهای دنیایش خود و خانواده  اش 
است و به هر چیز دیگری از زاویه بهره وری مادی 

برای خود می نگرد. 
انسان حریصی که هیچ گاه آرام و قرار نمی گیرد، مگر 
در دوره های موقتی که از رقبایش در ثروت و شهرت 

باشد. چنین موجود مخرب  مادی جلوتر  لذت  و 
و ویرانگری دشمن زندگی و محیط زیست است. 
دیوانه ای بی خرد که تمام عقل و هوش شیطانی اش در 
خدمت خودخواهی او و نابودی هرچه غیرخود است. 
این بیماری همه گیر جهانی است، با این تفاوت که 
انسان ها و جوامعی وارد مرحله پست مدرن شده اند 
و همچنان خود را محور می بینند اما دایره و مرزهای 
خود را فراتر برده و جامعه و  محیط زیست و گاهی 

زمین و کل جامعه بشری را در آن گنجانده اند. 
بنابراین مردم بلوچ منطقه فنوج جزو انسان های نادری 
هستند که شاید سال هایی نه چندان دور تنها بتوان آنها 
را در کتاب ها و تاریخ یافت. این مردم که به دلیل 
مصرف کم، کمترین آسیب را به زمین وارد می کنند 
خود از بزرگ ترین قربانیان انسان مصرف زده امروز 
هستند. گرمایش جهانی به مدت دو دهه دامن آنها 
را گرفته و خشکسالی، ریشه های حیات را در این 

سرزمین خشکانده است. 
برای ملموس کردن این موضوع کافی است اشاره 
کنم بسیاری از این مردم به خصوص در تابستان ها آب 
آشامیدنی سالم ندارند و همین مثال درجه بهره مندی 

آنها از دنیای مدرن را نشان می دهد. 

اقتصاد روستاهای فنوج به کشاورزی های کوچک و 
تعدادی نخل وابسته است. اغلب افراد تعدادی نخل 
دارند اما باید بدانیم اگرچه نخل ها در خشکسالی 
نمی میرند، محصول چندانی هم نمی دهند. اغلب افراد 
چند تا  بز دارند، اگرچه معلم یا کاسب یا کارمند باشند. 
در این روستاها بسیاری از نیروهای جوان و فعال 
برای کار به بندرعباس و شهرهای استان هرمزگان 
می روند. برای همه خانواده ها یارانه و بسته معیشتی 
جایگاه مهمی دارد و گاهی برای خانواده های به 
شدت محروم 90-80 درصد درآمد خانوار را تشکیل 
محروم  شدت  به  خانواده های  این گونه  می دهد. 
معموال تحت سرپرستی مادر هستند .آنها اغلب از 
آنها خود  اگر چه  بهره مندند،  اقوام خود  حمایت 

نیز در فقر غرق باشند. 
در شهرها جوانانی را می توان دید که خودرو دارند و 
مسافر می برند. بسیار به ندرت به افرادی برمی خوریم 

که درگیر قاچاق مواد مخدر هستند. 
در شهرستان فنوج 3مرغداری، یک کارگاه تیرچه 
بلوک )شاید در کتیح هم موجود باشد( یک معدن 
سنگ آهن و تعدادی کارگاه در و پنجره سازی و 

آهنگری نیز فعال هستند.

پازلی واقعی که در روستایی از 
سیستان و بلوچستان کامل شد 

ماجرایی که می خواهم برایتان بنویسم، هیچ 
کم از یک داستان مهیج ندارد اما داستانی 
واقعی است که با تلخی ها و شیرینی هایش 
امیدبخش و انگیزه  دهنده است. داستان که 
در روستایی دورافتاده به نام »مغانشابو« در استان سیستان و 
بلوچستان می گذرد، چند شخصیت دارد. روزنامه نگار تیزبینی 
به نام یوسف حیدری بیش از ۴ سال قبل، گزارشی از معلمی 
در روستای سیستان و بلوچستان تهیه کرد که هر روز یک 
دانش آموز معلول کالس اول آن مدرسه را پیاده بغل می کند و 
از منزل آنها به مدرسه می آورد تا بتواند آموزش ببیند و درس 
علم بیاموزد. بعد از آن، صدای جمهوری اسالمی در ساعت 
8 صبح گزارش این خبرنگار را در یکی از برنامه های رادیویی 
خود منعکس کرد. شخصیت بعدی این داستان یا به عبارتی 
قطعه دیگر این پازل، پزشکی است که سر چهارراه 8 ساعت 
صبح در تهران، عازم کار هر روز، پشت چراغ قرمز برنامه را 
شنید و تصمیم گرفت به این انسان های نادیده و ناشناخته کمک 
کند و تا مغانشابو، در حومه شهرک  فنوج، در سیستان رفت که 
حتی روی نقشه هم سخت می شود آن را پیدا کرد. پزشکانی 
که از سراسر جهان بعدها به کمک همکارشان شتافتند تا در 
این یاری انسان دوستانه تنها نماند و دانش آموزان و مردم محلی 
که دست یاریگرشان را دوستانه فشردند و آنها را پذیرا شدند، 
شخصیت های دیگر داستان مغانشابو هستند و البته یوسف 
یوسفیان معلم روستا که همراه همسر مهربانش، یک تنه هر باری 
را به دوش کشیدند و می کشند تا بچه ها بتوانند درس بخوانند. 
برای آنکه با شخصیت اصلی داستان واقعی من بیشتر آشنا شوید، 
کمی از زندگی یوسف یوسفیان را از زبان خودش نقل می کنم 
و بعد ادامه را از زبان شخصیت دیگر داستان دکتر ن. ن بخوانید. 
از علی معصومی، همکارم، که در منطقه حضور دارد و زحمت 
تدوین صحبت های یوسفیان را کشیده، نیز سپاسگزارم. یوسف 
یوسفیان هستم. ساکن استان سیستان وبلوچستان۱90، کیلومتر 
غرب ایرانشهر، در30 کیلومتری شهرک فنوج در شهرستان 
نیک شهر به نام روستای »مغانشابو«. البته متولد شهر هستم، از 
خانواده متوسط، پدرومادرم شهرنشین هستند. تحصیالتم را تا 
دیپلم در شهرستان فنوج ادامه دادم. بعد از آن در تابستان سال 

80 به عنوان سربازمعلم ثبت نام کردم.
2سال در سخت ترین شرایط، سربازی معلمی خودم را انجام 
دادم و سال 82 در پایان خدمتم به عنوان نیروی حق التدریس 
استخدام شدم. در شرایط سخت آن دوران حقوق آنچنانی 
نداشتم و ۶ماه و گاهی یک سال طول می کشید حقوقم را 
پرداخت کنند. سال 83 در روستای محل خدمتم ازدواج کردم 

که حاصل آن ۴ فرزند، ۱ پسر و3 دختر است. 
باتوجه به شرایط سختی که داشتم نتوانستم ادامه تحصیل بدهم 
اما با همه دشواری ها تسلیم سرنوشت نشدم. همه وسایل 
زندگی ازجمله طالهای خانمم را فروختم تا پول ثبت نام 
دانشگاه تهیه شد. از دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان نیک شهر 
نیروی رسمی  به عنوان  مدرک کاردانی گرفتم و سال 9۱ 
آموزش وپرورش استخدام شدم. هم اکنون در دانشگاه پردیس 
شهر فنوج برای دریافت مدرک کارشناسی مشغول به تحصیل 
هستم. مسکن ندارم. چند سال به عنوان معلم  نمونه در سطح 

استان و شهرستان و منطقه شناخته شده ام.

ساعت8 صبح ۵ بهمن ۱39۵، پشت 
چراغ قرمز یکی از چهارراه های تهران 
متوقف بودم و اخبار رادیو می گفت، 
معلمی در سیستان و بلوچستان در حومه 
3۵ کیلومتری فنوج به نام »مغانشابو« که روی نقشه سخت 
می شود پیدایش کرد، 2 کیلومتر کودکی 7ساله را بغل می کند 
تا در کالس اول آن مدرسه دور افتاده بتواند سر کالس 
حاضر شود و باز هم او را پدرانه در بغل می گیرد تا بتواند 
بر تخته آگاهی و عشق و شعور، همچون دیگر کودکان 
معصوم با دستان کوچکش گچ در دست، تکلیفی بنویسد. 
آن پسر، از کمر به پایین فلج بود، مثل برادر ۵ساله اش، 
حاصل ازدواج های مرسوم فامیلی. نه معلم وسیله ای برای 
رفت و آمد داشت، نه پدر و مادرش، تا امکانات انتقال او را 
از خانه به مدرسه ایجاد کنند و برای فرزند دارای معلولیت 
خودصندلی چرخدار بخرند. چراغ با شمارش معکوس به 
رنگ زندگی و سبز، رفت ولی من دیگر هزاران کیلومتر 
از محل پرت شده بودم به بیابان های رستم و زال پرور 
سیستان و از بوق ماشین های پشت سر و سوت پلیس، از 
این رویا و خواب، به خود آمدم. گزارش نکته هایی داشت و 
درس هایی، که ذهن مرا مشغول کرد و به تکاپویم واداشت. 
دیگر من آن فرد عازم به محل کار تکراری هر روز نبودم. 
با رسیدن به تلفن، به صدای جمهوری اسالمی زنگ زدم 
و مرجع خبر را خواستم. یکی- دو ساعتی طول کشید تا 
مرجع خبر معلوم شد. گام بعدی پیدا کردن معلم مدرسه بود. 
تلفن یوسف یوسفیان، معلم و مدیر آن مدرسه را گرفتم و 

دلم مجالی دیگر نداشت تا صدای یوسف را از راهی دور 
و دلی نزدیک بشنوم. مدرسه اش، ۴ اتاقی بود در روستایی 
دورافتاده ولی پر از عشق که در دل های ساکنانش موج می زد. 
یوسف در دفترش، کنار کار اداری به شاگردان کالس پنجم 
و ششم هم درس می داد و در اتاق های دیگر، ۴ مقطع دیگر، 
با حدود ۶۶ شاگرد،  را چند معلم دلسوز و مهربان دیگر 
درس می دادند که امسال با آنها که همچون مادری مهربان 
بودند و شاگردان را دربرداشتند، دیدار کردم. آقای معلم، 
گاهی مجبور بود برای کپی گرفتن و تهیه برگه های امتحانی 
و چاپ سواالت امتحانی، 30 کیلومتر راه برود و بازگردد، 
30 کیلومتری بدون امکانات و وسیله نقلیه شخصی و شاید 
موتورسیکلتی گذری. مدرسه آب، برق و سرویس های 
بهداشتی نداشت. بچه ها کفش یا حتی در خیلی موارد 
دمپایی نداشتند که بتواند پاهای کوچکشان را از زمختی 
خاک در امان نگه دارد. از نیاز مبرم کودکان به سرویس 
بهداشتی و نبود حداقل امکانات دیگر نمی گویم. آبی نبود 
تا بچه ها خود را بشویند و حتی حمامی. دورتادور مدرسه 
دیواری نداشت و تا چشم کار می کرد، هیچ نبود، بیابان و 
نیستی، حتی یک درخت! آقای معلم عکس های اسف بار 
مدرسه را برایم فرستاد و اینجا کار با اشتراک عکس ها در 
گروه همکالسی های پزشکی من که از سال ۵3 دوستی 
داریم، داخل و خارج ایران شروع شد. اقدام اول فرستادن 
کفش و لباس و لوازم تحریر و کتاب قصه و شیرهای 
تاریخ مصرف دار، کپسول آهن و قرص های کلسیم برای 
بچه ها بود. زیاد طول نکشید که پزشک طرحی منطقه که 

اهل ساری بود را پیدا کردیم و قرار شد، هر هفته سری به 
مدرسه روستا بزند و بچه ها را با همکاری پزشک طرحی 
دیگری که اهل تهران است، معاینه کند و احتیاجاتشان را 
به ما بگوید که هنوز ادامه دارد. هرچند همکار طرحی من 
دلی پر درد دارد و پیام چند روز پیشش عدم پرداخت ۵ ماه 
حقوق کارانه  اش بوده ولی همچنان به روستاهای اطراف و 
این مدرسه سر می زند و مهرش بیکران است. اقدام بعدی 
فراهم کردن آب برای مدرسه بود و اخیرا چاهی زده شده 
و آبی به دست آمده است. ساختن سرویس بهداشتی و 
حمام، برای شاگردانی که در خانه حمام نداشتند، از اقدامات 
بعدی ما بود که شبانه روز یوسف تالش کرد و انجام شد. 
مدرسه هیچ امکاناتی نداشت؛ دستگاه گرم کننده در سرمای 
زمستان، کاغذ و مداد و خودکار، کتابخانه، اسکنر و کپی، 
لوازم  ورزشی، پوشاک،کفش و قمقمه ای که آبی گوارا در 
آن باشد... 20 متری مدرسه جاده ای بود که خودروها از 
آن رفت وآمد می کردند. بچه ها از کالس مدرسه که بیرون 
می آمدند، رها می شدند و درامان نبودند. سگ و گرگ ها 
می آمدند تا پشت پنجره های مدرسه. کارهای الزم باید قدم 
به قدم انجام می شد و شد تا امنیت کودکان بیشتر شود. 
حدود 2 ماه قبل، شنبه ساعت9 صبح، ناگهان دلم هوای 
بچه ها را کرد و روزمرگی را رها کردم و دیدم می توانم 
خود را با اتوبوس به مقصد شهر ایرانشهر و بعد فنوج و 
مغانشابو برسانم. ساعت ۱0 صبح خود را در ترمینال یافتم 
با کوله پشتی انباشته از لوازم معاینه پزشکی و حتی جراحی 
و دارو و در آخر کتاب های خواندنی آموزشی که از ترمینال 
خریدم و با عشق و خوشحالی که انگار پروازی زیبا دارم. 
حدود ساعت۵ صبح فردا ایرانشهر بودم و از آنجا 2 ساعته 
به روستا رسیدم. ساعت 7:30 دقیقه که چکش یوسف بر 
صفحه آهنی خورد، آنجا بودم و همچون دو گمشده عاشق، 

همدیگر را بغل گرفتیم و اشک  خوشحالی جاری شد. آن 
ساعات به لحظه ای گذشت و من تا ساعت ۱ بعدازظهر به 
معاینه حدود ۶0 کودک پرداختم. ناهنجاری های مادرزادی، 
کم خونی، مشکالت قلبی، ریوی، وضعیت گوش ها و شنوایی، 
اختالالت ستون فقرات و اسکلتی، اندازه طحال و لمس 
شکم و تست های عصبی ابتدایی از معاینات عادی بود 
و توسط معلمی همچون مادر، مهربان کنارم، ثبت شد تا 
نمای کلی از وضعیت سالمت آنها داشته باشم. از مجموع 
شصت و چند نفر از بچه های مدرسه که معاینه کردم، 
اغلب شپش داشتند یا مبتال به بیماری های قارچی بودند و 
مجرای گوش بیشتر آنها از جرم مسدود شده بود، همه به 
دلیل دسترسی کم به حمام و شستشو. زمانی خشکسالی 
مردم منطقه و معیشت آنها را از رمق انداخته بود و یک 
هفته بعد از آن سفر، حاال باران و سیلی که تا کمر دیوار 
آن مدرسه باال آمده بوده، تهدید دیگری برای سیستان و 

بلوچستان بالخیز است.
مشکل دیگر سالمت این منطقه که متاسفانه هم عمیق 
با فرهنگ فعلی منطقه تقریبا چاره ناپذیر،  است و هم 
ازدواج های فامیلی است. شریک آینده زندگی هر بچه ای 
به محض دنیا آمدن یا حتی قبل از آن معلوم است، اغلب 
از فامیل های نزدیک هستند و اجتناب ناپذیر. رسمی است 
که سر باز زدن از آن نه ناممکن، دست کم بسیار دشوار 
است. انواع بیماری های مادرزادی و ارثی مانند فلج در 
اندام و انحراف ستون فقرات از شکل افتاده، مولود همین 
رسم نابجاست. در این ۴سال، با انسان هایی آشنا شدیم 
که افتخار انسانیت هستند و اگر آموزش و پرورش کمی 
می تواند نفس بکشد و نمرده، از دم مسیحایی آنهاست که 
از خیلی هزینه های خود و  تهران و دیگر شهرها،  در 
نیازهایشان می گذرند تا آن کودکان مثل فرزندشان در رفاه 

نسبی باشند. در این میان غیر از دوستان قدیمی پرمهرم 
در شهرهای مختلف ایران زیبا، یارانی داشتم از سراسر 
نامشان میان دیگر  اینکه حتی  با درخواست  جهان که 
دوستان برده نشود، دستان پرمحبتشان را به یوسف و من 
دادند تا چهره زیبای آن یوسفیان مهربان را که بی گناه در 
چاه ندانم کاری های دیگران مانده بودند، بگیریم و کنارشان 
گرمای با هم بودن را بچشیم.در مسیر رسیدن از ایرانشهر 
به مغانشابو در ساعت حدود 7 صبح کنار جاده ای که شاید 
ده ها کیلومتر اطرافش درختی و خانه ای نبود، کودکانی با 
کیسه و کیفی کنار جاده بودند که به انتظار شاید ماشینی 
که آنها را به مدرسه برساند و چقدر با پاهای کوچکشان 
راه پیموده بودند تا به این جاده برسند. در خاتمه معاینه 
کودکان و تماسی از تهران که چرا ترک کار کرده ام و اجبارم 
به بازگشت. همسر و نزدیکان یوسف مرا به خانه خود 
خواندند و یک عمر شرمنده آنها شدم که گواراترین طعام 
را تهیه دیده بودند و باید  می ماندم تا مهر آنها را بیشتر 
بفهمم ولی با چشمانی اشکبار مجبور به جدایی از آنها 
شدم و مرا با هدایایی باارزش از کارهای دستی خودشان 
بدرقه کردند و تکه ای از قلبم کنارشان تا ابد جا ماند. از 
آن روز جدایی از ساعت 2 ظهر یکشنبه تا ساعت۱۱ صبح 
دوشنبه در راه بازگشت بودم. با کوله بار طرح، برای بهتر 
شدن کیفیت زندگی آنها دست به کار شدم و با کمک 
دوستانم در تالش هستیم کوتاهی هایمان را جبران کنیم. 
به قول مصطفی مهرآیین، استادم، اگر در جایی انسان 
درمانده ای را دیدی که ناامید دست به آسمان برداشته و 
می گوید: » ای خدا یاورم باش و کمکم کن.«  از کنار او 
نگذر.. اینجاست که می توانید به انسانیت خودتان بها بدهید 
و وجود و نور خدا را که به شما هدیه داده شده، تبلور 

بخشید و هست بودنتان را به خدا نشان بدهید.

یوسف یوسفیان، معلم 
روستای فنوج استان 
سیستان و بلوچستان 
او  از  و  دید  باید  را 
آموخت. درباره زندگی مردم بلوچ از 
او پرسیدم و بهتر این دیدم که حرف هایش 
را بی کم و کاست بنویسم: از من می پرسی 
آینده دختران بلوچ را چگونه می بینیم؟ 
یکی از پرسش های بزرگی که همیشه دارم 
نگاه دختران بلوچ به زندگی و آینده است.
به هر حال افق آینده برای آنها مثل بقیه 
نقاط ایران نسبت به پسرها تنگ تر و تیره تر 
است. به نظر می رسد با وجود اینکه در 
اینجا سطح سالمت جسمی بسیار پایین 
است و مرگ ومیر و بیماری های سخت 
به وفور دیده می شود، برخالف شهرهای 
بزرگ سالمت روانی مردم بلوچ بسیار 
باالتر از ساکنان شهرهای بزرگ است.

 علی 
معصومی

قدمبهقدمازقلبپایتختتامغانشابودرسیستانوبلوچستان

پیگیری  گزارشی  که ما را به سیستان برد

 مرجان 
یشایایی

 دکتر نادر ن
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یوسف یوسفیان، معلم مدرسه مغانشابو آقای معلم با شاگردانش
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 تدروس، دبیر کل سازمان جهانی بهداشت 
)WHO( همراه دو نفر از دستیارانش به روال هر 
شب یک جلسه هماهنگی و آموزش به صورت 
زنده روی سایت سازمان جهانی بهداشت، 
برگزار کرد. این جلسه با حضور خبرنگاران 
همین طور خبرنگارانی  و  در سالن  حاضر 
عنوان  را  مطالبشان  آنالین  به صورت  که 
می کردند، برگزار شد. در ادامه خالصه ای 

از این جلسه 1/5 ساعته را ارائه می کنم.

در بخش اول حدود 51 دقیقه اول، تدروس، 
مدیر کل سازمان جهانی بهداشت صحبت هایی 
سخنان  اول  قسمت  در  وی  کرد.  عمومی 
خود گفت: »یکشنبه مصادف با 8 مارس روز 
بین المللی زنان است. سالمت زنان هم نقش 
مهمی در خانواده دارد. از طرفی، خود زنان 
در تامین سالمت جامعه ها نقش بسیار مهمی 
دارند.75 درصد نیروی کار جهان را زنان تشکیل 
جهانی  »سازمان  افزود:  تدروس   می دهند.« 
خود  اهداف  به  بتواند  اینکه  برای  بهداشت 
دست یابد از طریق کمک به توانمندی زنان، 
سالمت جوامع را تامین و تضمین می کند. برای 
دستیابی به این هدف نیز برنامه های زیادی در 

دست اجرا دارد.« 
طبق گزارش مدیر کل سازمان جهانی بهداشت 
در 42 ساعت گذشته 2 هزار و 736مورد جدید 
کرونا در 74 کشور مختلف گزارش شد، داریم 
به مرز001هزار بیمار در کل دنیا می رسیم و 

3هزار و 083 مرگ تا به حال داشتیم. 
وی در ادامه به سیاست های توصیه شده این 
سازمان به کشورها پرداخت: »یک مبحث مهم 
این است که اولین گام در مقابله با بیماری 
کووید-91، مهار انتشار بیماری، باید اصل اول 
در کشورها باشد؛ یعنی پیدا کردن بیمارهای 
جدید، آزمون دادن در آنها و تست دادن و ایزوله 
کردن و مراقبت پزشکی. تماس افراد مبتال مهم 
است و باید زنجیره تماس این افراد شناسایی 
و ردیابی شود و کسانی که با بیمار ها در تماس 
بودند هم به صورت فعال پیدا شوند. آنها را 
مهار کنیم تا ویروس پخش نشود. اگر این کار 
را نکنیم، بیمارستان ها فرصت نخواهند داشت و 
عقب می افتند بنابراین برای اینکه بیمارستان ها 
فرصت پیدا کنند به بیمار های بدحال تر سرویس 
دهند باید ورودی بیمارستان ها و تعداد موارد 
جدید را کم کنیم. برای اینکه بتوانیم شانس 
پیدا شدن واکسن و درمان و داروهای جدید را 
به انسان ها بدهیم و جانشان را نجات دهیم باز 
هم باید از ابتالی موارد جدید پیشگیری کنیم 
بنابراین مهار انتشار بیماری مورد تاکید ماست.«
تصریح  بهداشت  جهانی  سازمان  کل  مدیر 
کرد: »در ماه قبل یک جلسه با 004 دانشمند 
از کل دنیا اینجا برگزار شد. 9 محور اساسی 
تحقیقات در زمینه کووید-91 تعیین شد. چند 
مثال در مورد حوزه های موردنیاز برای تحقیق 
وجود دارد؛ مثال اطالعاتی درمورد اپیدمیولوژی 
واکسن، تشخیص، داروهای درمانی و همچنین 
مالحظات اخالقی و علوم اجتماعی مرتبط با 
اکنون  است.  نیاز  مورد  کووید-91  ویروس 
از  ناشی  بیماری  در  تحقیق  اصلی  اولویت 
ویروس کووید-91، نجات جان انسان هاست. 
انسان ها در کل دنیا ممکن است بر اثر این 

بیماری کشته  شوند.
اولویت دوم این است که ما بخواهیم واکسن 
و دارو تهیه کنیم و بهبود نسبی را در آینده 

برای افراد و جوامع بیشتر کنیم.« 
وی ادامه داد: »خیلی مهم است که هم افزایی 
بین دانشمندان کل دنیا اتفاق بیفتد و مجموعه 
امکانات سازمان جهانی بهداشت کمک کنند 
تا بتوان دستورالعمل های درست و برمبنای 
شواهد علمی ارائه داد. راهبرد های اصلی در 
سازمان جهانی بهداشت احصاشده و هر کس 
در دنیا بخواهد مطالعه انجام بدهد، بهتر است 
با ما همراهی کند و به گروه های تحقیقاتی ما 
وصل شود و مطالعاتش را بر این اساس انجام 
دهد. فرانسه و آفریقای جنوبی اعالم آمادگی 
داروهای  کردند که در کل کشورشان روی 
کاندید برای درمان بیماری ناشی از کووید-91 

مطالعات بالینی وسیع انجام دهند.«
تدروس به روند درگیری بیماری در اقشار 
خاص اشاره کرد و گفت: »مساله بسیار مهم 
طرف  از  و  کشورها  برخی  بی خانمان های 
دیگر پناهجویانی است که بین کشورها آواره 
هستند. این افراد هنگام همه گیری بیماری جدید 
شرایط نگران کننده ای ایجاد کرده اند. اگر این 
همه گیری بین آنها اتفاق بیفتد، به دلیل سطح 
شرایط  این  قربانی  آنها  آسیب پذیری  باالی 

خواهند شد و این بسیار نگران کننده است.«
از  »دستورالعمل هایی  داد:  توضیح  تدروس 
کشورهای مختلف جهان برای تحقیقات به 
دست ما می رسد؛ از آن جمله اینکه 40 تست 
تشخیص از سراسر دنیا برای ما فرستاده شده. 
محققان می خواهند روی آنها تحقیق کنند و 
از ما کمک مالی خواستند که در حال بررسی 

آن هستیم.
همچنین برای ساخت 02 واکسن به منظور 
پیشگیری، مطالعات بالینی بسیار متعددی روی 
داروهای درمانی گروه های تحقیقاتی مختلف 

در حال انجام است.«
وی تاکید کرد: »به هر واکسن و دارویی برسیم، 
مکانیسم هایی ایجاد می کنیم که خیلی گرانقیمت 
نباشد و در دسترس کل دنیا قرار بگیرد. قرار 
نیست داروی بسیار گران و غیر در دسترس در 
سازمان جهانی بهداشت مورد حمایت واقع شود 
و دارو فقط در دسترس کشورهای غنی باشد.«
تدروس در ادامه به نکته مثبتی اشاره کرد: »چین 
بزرگ ترین تولیدکننده مواد اولیه دارویی در 
جهان است. آسیبی که به اقتصاد چین خورده 
ممکن بود دنیا را تهدید کند؛ از این جهت 
که داروهای مهم دیگری مثل آنتی بیوتیک ها، 
درمان های دیابت، درمان های هایپرتانسیون، 
دنیا  کل  در  ماالریا  و  سل  ایدز،  درمان های 
کم بیاید. خوشبختانه این اتفاق نیفتاده است؛ 
اوال کارخانه های چین خودشان را بازیافتند و 
تولیداتشان را دوباره از سر گرفتند. کشورهای 
دیگر هم از انبارهایشان استفاده کردند و تولیدات 
همین محصوالت در سایر کشورهای دنیا دوباره 
تامین داروهای  بنابراین زنجیره  شروع شده 
اساسی در کل دنیا خوشبختانه آسیب نخورده 

است.«
 مدیر کل سازمان جهانی بهداشت صحبتش 
را با چند جمله خیلی زیبا تمام کرد: »ما به 
جای ترس باید ترس ها را تبدیل کنیم به حقایق 

علمی و واقعیت های موجود.
به جای شایعه ها و حرف های بی پایه باید آنها را 
تبدیل کنیم در محیط مان)جامعه( به حرف های 

مدون و استدالل منطقی و درست.
به جای اینکه دنبال برچسب زدن و مقصر پیدا 
کردن باشیم باید دست هم را بگیریم و همه 
با هم متحد باشیم، برای اینکه بتوانیم بر این 

دشمن مشترک بشریت فایق بیاییم.«
***

در ادامه صحبت تدروس آدانوم، مدیرکل 
سازمان بهداشت جهانی سواالتی در جلسه 
مطرح شد که او و دستیارانش پاسخگو بودند.

 آیا چین نباید از جامعه جهانی عذرخواهی 
کند؟

من و همکارانم تاکید می کنیم که االن به هیچ وجه 
باعث  فقط  نیست چون  این حرف ها  وقت 
تشویش اذهان می شود و ما را از هدف اصلی مان 
بازمی دارد. همه گیری ها از هر جای دنیا ممکن 
است شروع شوند. 1N1H از آمریکای شمالی و 
ابوال از کنگو در آفریقا شروع شد و کووید-91 
هم از چین شروع شده بنابراین فرقی نمی کند.

 در ایران طی 24 ساعت گذشته بیش از 
هزار مورد جدید تشخیص داده شد. نظر 

شما در این مورد چیست؟
ص. اینها نقاط مثبت مدیریت مقابله با کرونا در 
ایران است. مشکالتی هم وجود دارد. به هرحال 
در حل هر مشکل باید اول صورت مشکل پیدا 
شود. چین و کره این کار را کردند و ایران هم 
وارد این مرحله شده و دقیقا کارهای تست 
و تشخیص را بهتر انجام می دهد. برنامه های 

ایران  رو به رشد هستند.

و  سفر  محدودیت  مورد  در  شما  نظر   
درواقع  و  پیش آمده  سیاسی  بحث  های  
تشنج های سیاسی بین ژاپن و کره چیست؟ 
آیا این محدودیت ها باید اعمال شود یا نه؟
از همه دولت ها خواهش می کنیم مسائل سیاسی 
را داخل قضیه نکنند. درمورد محدویت سفر  
نظری ندارم. این کامال یک بحث علمی است 
بنابراین پزشکان باید با هم صحبت کنند و 
همه کشورها به هم کمک کنند. پیشنهاد می کنم 
متخصصان علوم مختلف در کشورهای آلوده 
به ویروس کووید-91 با هم تماس بگیرند و 
تجربه های خود را به هم منتقل کنند. همین 
االن پزشکان متخصص چینی در ایران هستند 
و انتقال تجربه می دهند. به یاد داشته باشیم در 
زمانه ما ویروس کووید-91 دشمن کل جهان 
است و تمام کشورها باید خصومت هایشان را 
کم کنند و علیه دشمن مشترک متحد شوند.

 سوال بسیار مهم خبرنگار رومانی در مورد 
فصلی بودن این عفونت و تاثیر گرمای هوا 
در انتشار ویروس؛ اوال در تابستان انتشار 
بیماری  چه  نه؟  یا  می شود  کم  بیماری 

اندیکاسیون انجام تست دارد؟
جلسات متعددی در این مورد برگزار شده و 
دوباره برگزار می شود و تاکید می کنم اصال 
نمی  دانیم در فصول مختلف رفتارش چگونه 
است. شواهد علمی از رفتار این ویروس در 
تابستان در دست نداریم. این امید کاذبی است که 
با گرم شدن فصل این عفونت محدود می شود. 
ما باید خودمان را  آماده کنیم که این عفونت 
ادامه پیدا می کند، البته اگر محدود شود خیلی 
خوشحال می شویم ولی برنامه ریزی ها را نباید 

روی این امید کاذب گذاشت.
راهبرد های دقیق و با جزییات روی سایت 
سازمان جهانی بهداشت وجود دارد و همه 
ارجاع شده به آنجا که توصیه هایی هم نوشته 
شده است. سعی شده توصیه ها خیلی تجمیعی 
و حداکثری نوشته شود؛ یعنی گفته تمام افراد 
مشکوک باید تست بدهند. هر کشوری باید 
براساس امکانات و شرایط و بستر و عوامل 
زمینه ای و امکانات و منابع در دسترس خود، 
نکته  کنند.  استفاده  دستورالعمل ها  این  از 
افراد  با  که  است  کسانی  پیگیری  در  مهم 
مبتال در تماس بودند. آنها هم باید آزمایش 
شوند بنابراین کشورها باید برای این مساله 
را  الزم  امکانات  و  باشند  داشته  برنامه  نیز 

فراهم کنند.

 ابتال و انتشار بیماری در کشور آفریقایی 
ضعیف اوگاندا و اختالل در روند مقابله با 
گسترش بیماری چقدر نگران کننده است؟

اوگاندا اتفاقا به خاطر زیرساخت هایی که برای 
ابوال ایجاد کرد، اکنون یک کشور  با  مبارزه 
باتجربه محسوب می شود. ابوال 2بار از بیرون 
اوگاندا به این کشور تحمیل شد؛ یعنی از کنگو 
به اوگاندا رسید اما اوگاندا نشان داد که می تواند 
مدیریت مبارزه با یک بیماری واگیر خطرناک 
را انجام بدهد. نگرانی ما از این کشور نیست 
کشورهای   هست؛  دیگر  کشورهای  از  ولی 
فقیری که دچار سوءتغذیه اند و سیستم  های 

بهداشتی بسیار ضعیفی دارند.

 درباره وضعیت کشور هند توضیح بدهید. 
در 84 ساعت قبل فقط 5 مورد اثبات شده در 
هند بود. االن 31 مورد در این کشور پیدا شده 
است. تاکید می کنم همه راهبردهای سازمان 
جهانی بهداشت را نگاه کرده و براساس آنها عمل 
کنند. اتفاقا هندوستان که االن هنوز موارد ابتالی 
کمی دارد، باید روند تشخیص و پیشگیری 
شدیدتری پیشه کند وگرنه وقتی که بیماری 
منتشر شد، برای این کار دیر است بنابراین 
توصیه برای کشور هندوستان این است که از 
تعداد بسیار زیادی آدم تست بگیرند و متوجه 
شوند که چه برنامه هایی را برای جلوگیری از 

انتشار بیماری باید انجام دهند.

 تکلیف اجالس های جهانی چیست؟ 
جهانی  سازمان  عمومی  مجمع  برای  االن 
بهداشت وقت داریم. باید بهترین تصمیم ها 
از  بسیاری  است  بهتر  دنیا  در  بگیریم.  را 
به سمت مجازی شدن  اجالس های جهانی 
پیش برود. این فرصتی شد که ما اهمیت این 

موضوع را بیشتر بدانیم.

 بعضی از مردم در دنیا هنوز گیج هستند 
که در خانه چه کارهایی باید انجام بدهند 
تا خودشان و خانواده شان در امان باشند. 

نظرتان چیست؟
اوال افراد باید دانششان را زیاد کنند. شستن 
دست ها چند بار در روز حتی در منزل ضروری 
است. استفاده از محلول های الکلی یا با آب 
و صابون و شسشوی درست دست ها مورد 

تاکید است.
سرفه و عطسه را در دستمال انجام دهید و 
آن را در سطل دردار بیندازید و و دست ها را 

با آب و صابون یا الکل بشویید. 
دانش را باید به سرعت باال ببریم. دانش تغییر 
بیماری  مورد  در  ما  امروز  که  آنچه  می کند. 
کووید-91 می دانیم، 4-3روز پیش نمی دانستیم 
بنابراین باید مرتب دانش خود را به روز کنیم. 
گروه های مرجع که دانش مناسب دارند، مرتب با 
بچه ها، سالمندان و اعضای خانواده و همسایه ها، 
روسا و مسووالن شرکت ها و باالدستی ها و 
پایین دستی ها نیز با مسووالن دولت صحبت 

کنند و دانش آنها را به روز نگه دارند. 
حقایق علمی را جایگزین ترس  کنید و آنقدر با 

آدم ها حرف بزنید که به جای ترس،  واقعیت ها 
را درک کنند.

دانشمندان  توسط  مشترک  مطالعه ای   
دانشگاه هنگ کنگ و دانشگاه ووهان انجام 
شده. در این مطالعه نرخ یا میزان مرگ ومیر 
یک  حدود  کووید-91،  بیماری  از  ناشی 
درصد اعالم شده که خیلی کمتر از میزانی 
است که سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده 
شواهد  به  توجه  با  درصد(.   3-4 )حدود 
میزان  سازمان  توسط  جمع آوری شده 

مرگ ومیر چقدر برآورد می شود؟
مدیرکل  آدانوم،  تدروس  دستیار  دو  پاسخ 
سازمان بهداشت جهانی این بود که همیشه 
وقتی عفونت جدیدی همه گیر می  شود، نرخ 
یا میزان مرگ ومیر باال گزارش می شود چون 
و  می کنند  مراجعه  بدحال  بیمارهای  بیشتر 
تشخیص داده می شوند بنابراین مخرج کسر 
برای محاسبه میزان مرگ ومیر کوچک است. به 
تدریج با بزرگ شدن مخرج کسر که همان افراد 
مبتالست، این عدد میزان مرگ ومیر کوچک تر 
خواهد شد. ما هنوزنرخ یا میزان مرگ ومیر را 
اصال نمی دانیم چون اینها تخمین است و عدد 
قطعی و درست نخواهد بود. مطالعات هنوز 
در مرحله شروع است بنابراین چه عددی که 
سازمان جهانی بهداشت گفته و چه عددی 
که دانشگاه هنگ کنگ گفته هنوز عدد نهایی 
نیست. هر چه بی عالمت ها بیشتر تشخیص 
بزرگ تر می شود و  داده شوند، مخرج کسر 
این تعداد کمتر خواهد شد. مهم این است که 

خیلی روی این شاخص فکر نکنیم.
مشکل ما االن نجات جان انسان هاست. اگر 
حواسمان به آنها نباشد، جان آدم های بیشتری 
در معرض خطر قرار می گیرد، مثال در مورد 
زیر 04 ساله ها در کل دنیا بیمار بدحال بسیار 

کم داریم.
از آن طرف مطالعات جدید نشان می دهد بچه  
مبتال به بیماری ناشی از کووید-91کم نیست.  
کودکان بی عالمت اصال کم نیستند ولی بیمار 

و بستری نمی شوند. 
ظاهرا در گزارش جدیدی که از چین و هنگ کنگ 
آمده، در مخرج کسر تعداد زیادی بچه هست 
که  نرخ یا میزان مرگ ومیر پایین آمده است.
در مسن ترها نرخ مرگ ومیر خیلی از این عددها 
باالتر است بنابراین دلخوش کردن به اینکه نرخ 
یا میزان مرگ ومیر در مبتالیان به ویروس مثال 
1 درصد یا 3 درصد است، اصال راضی کننده 
نیست و برای اینکه در آدم های 04 سال به 
باال این میزان خیلی باالتر است نام نبرده اند. 
شاید  این نرخ مرگ ومیر چند برابر این عدد 
باشد. البته در بچه های پناهجویان و همچنین 
بچه های کشورهای آفریقایی و فقیر که دچار 
سوءتغذیه و نقص ایمنی  هم هستند می تواند 
خطرناک باشد بنابراین تاکید می شود اصال روی 
این عدد و رقم ها فکر نکنید و به فکر اقدامی 

باشید که باید انجام بدهیم.

 شاخص مرخص کردن بیمار از بیمارستان 

چیست؟ کسانی که از بیمارستان مرخص 
خودشان  دوباره  است  ممکن  می شوند، 
خطرناک باشند و بتوانند بیماری را منتقل 

کنند؟
اکنون در چین شاخص کادر درمان برای مرخص 
کردن بیماران داشتن دوبار پی سی آر منفی در 
آزمایش خون است؛ یعنی یک آزمایش پی سی آر 
منفی و بعد از 24 ساعت دوباره یک پی سی آر 
منفی داشته باشیم؛ یعنی دو پی سی آر منفی به 
فاصله 24 ساعت، معیار مرخص کردن بیماران 

در حال حاضر در چین است. 
در چین مرخص  بیماران  با همین شاخص 
شدند. دیده شد باز هم بیمارانی بودند که با 
دو تا پی سی آر منفی مرخص شدند و 4-3 روز 
 )PCR(بعد دوباره در آزمایش خون پی سی  آر
نشان  ما  بررسی های  است.  شده  مثبت  آنها 
می دهد آنها دچار عفونت مجدد نیستند. این نکته 
بسیار مهم و خوشحال کننده است. بیمارانی که 
پی سی آرشان پس از مرخص شدن از بیمارستان 
مثبت شده، به نظر می آید کسانی بودند که یک 
مقدار آزمایش شان در بیمارستان دقیق انجام 
گزارش  منفی  و  بوده  کاذب  مثبت  یا  نشده 
شده یا مثبتش قوی تر شده بنابراین اطمینان 
می دهم این بیماران دوباره عفونت نگرفته و 
بیمار نیستند اما اینکه آیا این افراد می توانند 
نظر  کنند،  ایجاد  آلودگی محیطی  و  سرایت 

دقیق و قطعی منوط به تحقیق بیشتر است.
کشورهای دنیا حتی کشورهای با درآمد باال 
در طول سالیان عادت کرده اند انجام تست های 
این طریق خرج  از  بیشتر و  اختصاصی  را 
و مخارج سالمت در کشورشان را کم کنند.  
یکی از آسان ترین راه های کم کردن هزینه ها 
کردن  مرخص  شاخص های  در  سهل گیری 
از  بسیاری  آمریکا  در  است.  بیمارستان  از 
بیمار ها را هر چه زودتر )بعد از 24 ساعت، 
می کنند  یا 72 ساعت( مرخص  84 ساعت 
و بقیه مراقبتشان را در منزل ادامه می دهند. 
این حالت در شرایط عادی مشکل ساز نیست 
اما همه گیری کووید-91 نشان می دهد حتی 
کشورهای اروپایی و شمال آمریکا باید برای 
یعنی  باشند؛  برنامه داشته  اورژانسی  شرایط 
اگر همه گیری ویروس آمد، فقط همه گیری 
باید نظام سالمت و  بیماری عفونی نیست، 
بیمارستان ها برای شرایط بحران در کشورها 
در  که  باشند  داشته  راهکارهایی  جهان  و 
اینقدر  اورژانسی  و  ویژه  و  خاص  شرایط 
زود بیمار ها را مرخص نکنند یا برنامه هایی 
برای به روزرسانی راهبرد های مرخص کردن 
بیماران از بیمارستان ها داشته باشند. به هرحال 
در بحران کنونی شاخص مرخص کردن بیماران 
در چین و خطر پیدا شدن دوباره بیماری در 
آن خیلی  زیاد نیست. طبیعتا این مساله باید 

در کشورهای دیگر بومی سازی شود.

 آیا مطالعات بالینی در چین روی داروهایی 
که کاندیدای درمان بیماری ناشی از ویروس 
کووید-91 هستند، تاکنون نتیجه ملموسی 

داشته که بخواهید اعالم کنید یا نه؟
پاسخ یکی از دستیاران تدروس این بود که 
حدود 002 کارآزمایی بالینی ثبت شده در چین 
هم روی داروهای شیمیایی و هم روی داروهای 
سنتی چینی در حال انجام است. تاکنون 081 
مقاله انگلیسی و 05 مقاله چینی از تحقیقات و 
مطالعات اولیه  چاپ شده و بیرون آمده است. 
برای اطالع از جزییات، مقاالت را مطالعه کنید. 
مطالعات را استانداردتر می کنیم که شواهد علمی 
به حدی قوی بشود که بتواند به سواالت ما 
جواب بدهد. خیلی دنبال درست کردن شبه 
علم نیستیم.  تاکید می کنیم اگر دارویی بیاید، 
حتما عدالت و دسترسی همگانی و دسترسی 
مردم فقیر و نیازمند به این داروها در کل دنیا 
حتما تامین شود، نه اینکه آزمایشگاه های خیلی 
پیشرفته داروهای خیلی گرانقیمت تولید کنند 

که نتوانیم به کسی بدهیم.
و  ملیندا  بنیاد  و  کارخانه  رئیس  با 002  من 
کلینتون صحبت کردم و  بنیاد  بیل گیتس و 
دسترسی  بتوانیم  اینکه  برای  می شویم  آماده 
همه انسان ها را برای داروهایی که ممکن است 

به دست بیاید، فراهم کنیم.

متن ترجمه گفت وگو دبیرکل سازمان جهانی بهداشت روز جمعه 16 اسفندماه 1398

چگونه از کرونا جلو بیفتیم
در مورد ایران 3نکته مهم و مفید و 
مثبت مورد تاکید است؛ اول اینکه 

سیستم سالمت ایران اکنون در مسیر 
درستی است و به پا خاسته. نکته دوم 

اینکه در ایران مدیریت خوب انجام 
می شود و به صورت یکپارچه روی آن 

تاکید شده. درواقع تمام حاکمیت پشت 
مبارزه با کروناست. نکته سوم که 

بسیار مهم است، حداکثر 001هزار نفر 
از کارکنان سالمت کل ایران در حال 

فعالیت و نبرد با کرونا هستند

دکترامیرعلیسهرابپور
معاون آموزشی دانشگاه علوم 

پزشکی تهران



همه آنچه می خواهید درباره کرونا بدانید
چطور ویروس کرونا انسان ها را می کشد؟

آماری که از شیوع ویروس جدید کرونا منتشر شده، نشان می دهد حدود 
80 درصد افراد به بیماری خفیفی دچار می شوند. در حدود 15 درصد افراد 
عالئم شدیدی بروز می کند. در فقط حدود 5 درصد از افراد بیماری آنقدر 
شدید است که آنها را دچار وضعیت »بحرانی« می کند و نیمی از افراد در 

نتیجه بیماری فوت  می کنند.
جنگ ویروس و دستگاه ایمنی قربانی می گیرد. در موارد بیماری شدید 
ویروس باعث تخریب کیسه های هوایی در ریه ها می شود، در نتیجه افراد 

نمی توانند به درستی نفس بکشند.
بدتر اینکه تالش دستگاه بدن برای مبارزه با ویروس باعث ایجاد التهاب در 
ریه  ها می شود که نفس کشیدن را  سخت تر هم می کند. جنگ میان ویروس 
و دستگاه ایمنی بدن باعث آسیب رساندن به رگ های خونی می شود و 
مایعات از درون رگ های خونی به کیسه های هوایی ریه ها نشت می کنند 
که به صورت لکه های سفید در رادیوگرافی قفسه سینه ظاهر می شوند. مایع 
خارج شده از رگ های خونی کیسه های هوایی را پر می کند و مانع از عمل 

آنها در انتقال اکسیژن به خون و برداشت دی اکسیدکربن از آن می شود.
این التهاب و تخریب بافت ریه ها را بیماری »ذات الریه« یا »پنومونی« می گویند.

وقتیتنفسدچاراشکالمیشود
افراد دچار عفونت شدید عالئمی مانند تنگی نفس و کاهش میزان اکسیژن 
در خون را نشان می دهند. رادیوگرافی معمولی قفسه سینه و سی تی اسکن 
ریه ها نشان می دهد آنها از مایع پر شده اند. در چنین شرایطی، سرعت تنفس 
زیاد می شود. در حالی که سرعت تنفس در شرایط معمول 12 تا 20 بار 
در دقیقه است، در این افراد ممکن است سرعت تنفس به 30 بار یا بیشتر 

برسد اما هنوز خود بیمار قادر به تنفس است.
در موارد شدید بیماری ممکن است ویروس به کلیه های بیمار هم حمله کند 
و باعث تخریب آنها شود. کلیه ها نقش اساسی در دفع مواد زائد از بدن دارند. 

هنگامی که آنها از کار بیفتند، میزان مواد زائد سمی در خون باال می رود.
زمانی که بیماران دیگر به خودی خود قادر به تنفس نباشند، وضعیت شان 
بحرانی می شود. با استفاده از ماسک های مخصوص، اکسیژن خالص با 
غلظت باال از طریق دهان درون ریه ها فرستاده می شود یا ممکن است الزم 
باشد بیمار به دستگاه تنفس مصنوعی یا ونتیالتور متصل شود. برای اتصال 
بیمار به دستگاه تنفس مصنوعی باید یک لوله درون نای کار گذاشته شود 

تا اکسیژن به طور مستقیم درون ریه ها فرستاده شود.

شوکعفونی
با وجود درمان هایی که انجام می شود، نبرد میان ویروس و دستگاه ایمنی 
ممکن است باعث آسیب های جانبی در سراسر بدن شود. این آسیب ها دیگر 
محدود به ریه ها نیست و التهاب سراسر بدن را فرامی گیرد. نتیجه این وضعیت 

واکنشی زنجیره ای است که می تواند اندام های دیگر را 
هم تخریب کند و باعث افت فشار خون به حد 

خطرناکی شود. چنین وضعیتی را »شوک 
عفونی« می گویند که در آن دستگاه 

ایمنی تالش می  کند با ویروس در 
همه جای بدن مبارزه کند اما 

باعث آسیب سلول های خود 
بدن هم می شود. این وضعیت 
منحصر به عفونت ویروس 
کرونا نیست، هر عفونت 
شدیدی می تواند به چنین 

وضعیتی منتهی شود.

ازکارافتادن
اندامهایمتعدد

بدن
همچنان  بیماری  اگر  باالخره 

حیاتی  اندام های  کند،  پیشرفت 
بدن شروع به از کار افتادن می کنند. 

این وضعیت ممکن است ناشی از حمله 
مستقیم ویروس به ریه ها و کلیه ها باشد یا در 

نتیجه شوک عفونی رخ دهد. روندی که بیماری 
کووید-19 باعث مرگ افراد می شود، بسیار شبیه روند مرگ 

ناشی از آنفلوانزای شدید است، هر چند ویروس آنفلوانزا  با ویروس 
کرونا کامال متفاوت است. مساله این است که جدا از اینکه عامل عفونت زا 

چه باشد، راه نهایی که به مرگ منتهی می شود، یکی است.

تاثیرسنوسال
آمار چین میزان مرگ ومیر را در حد 2/3 درصد نشان می دهد  اما هر چه 
سن بیماران باالتر می رود، احتمال مرگ بیشتر می شود؛ در افراد در دهه 
70 زندگی این رقم به 8 درصد و در افراد در دهه 80 زندگی این میزان به 

8/41 درصد رسیده بود.
نکته تعجب آور در آمار بیماری در چین این بود که میان نوزادان، نوپایان یا 
کودکان زیر 10 سال مرگی رخ نداده بود. این موضوع از این لحاظ عجیب 
است که در ویروس های تنفسی دیگر مانند آنفلوانزا افراد در سنین پایین 
مانند افراد در سنین باال بیشتر در معرض خطر مرگ هستند. یک توضیح 
برای چنین پدیده ای ممکن است این باشد که در سنین پایین دستگاه ایمنی 
هنوز کامال بالغ نشده و درنتیجه نمی تواند باعث ایجاد التهاب شدیدی شود 

که در ایجاد ذات الریه، شوک عفونی و نارسایی اندام های حیاتی نقش دارد..

آزمایش کروناویروس چطور انجام می شود؟
سازمان جهانی بهداشت به پزشکان توصیه می کند نمونه های متعددی از بینی و گلو، خون و خلط در مجرای تنفسی تحتانی برای آزمایش بردارند.

 )RT-PCR( »برای یافتن ردپای ژنتیکی ویروس در آزمایشگاه از روشی به نام »واکنش زنجیره ای پلی مراز با آنزیم نسخه بردار معکوس
استفاده می کنند. آنزیم نسخه بردار معکوس ماده ژنتیکی این ویروس را که از نوع RNA تک رشته ای است، نسخه برداری می کند و 
بعد از روی آن یک نسخه دورشته ای مکمل از نوع DNA ساخته می شود. سپس این ماده ژنتیکی با استفاده از واکنش زنجیره ای 

پلیمراز تکثیر می شود تا حدی برسد که قابل شناسایی با نور فلورسانس باشد که مقدار و نوع ماده ژنتیکی را تعیین می کند.
تجزیه وتحلیل ماده ژنتیکی در دو مرحله انجام می شود. 

توجه داشته باشید نام رسمی ویروس جدید کرونا »سارس-کروناویروس-SARS-CoV(  »2-2( است. علت این نامگذاری این 
است که این ویروس شباهت زیادی به کروناویروس دیگری دارد که عامل »نشانگان حاد شدید تنفسی« یا سارس است و در 
سال های2003-2002 میالدی شایع شد. در مرحله اول آزمایش تشخیص داده می شود آیا کد ژنتیکی ویروس مربوط به خانواده 
کروناویروس های شبیه  سارس است یا نه؟ اگر پاسخ مثبت بود، در مرحله دوم تجزیه وتحلیل ژنتیکی بیشتری انجام می گیرد تا 

مشخص شود آیا این ویروس به طور خاص ویروس جدید کرونا یا SARS-CoV-2 است یا نه؟
مدت زمان رسیدن به نتیجه آزمایش ممکن است باتوجه به کشورهای گوناگون و نوع کیت مورد استفاده از چند ساعت تا چند 
روز متفاوت باشد. البته مثبت شدن این آزمایش بستگی به این دارد که فرد آنقدر بیمار باشد که مقدار زیادی ویروس در نمونه هایی 

که از او به دست می آید، وجود داشته باشد.

آیا با گرم تر شدن هوا ویروس کرونا ناپدید خواهد شد؟
مقامات بهداشتی در بسیاری از کشورها امیدوارند با گرم تر شدن هوا ویروس کرونا مانند ویروس های عامل 
سرماخوردگی یا آنفلوانزا تا حدی توانایی سرایتش را از دست بدهد. یک بررسی مقدماتی به وسیله پژوهشگران 
چینی در دانشگاه گوانگ ژو به این نتیجه رسیده که ویروس کرونا به دمای باال حساس است. این پژوهشگران 
معتقدند دما نقش مهمی در سرایت این ویروس دارد و سرایت ویروس در دمای محیطی معین به 
حداکثر خود می رسد بنابراین آنها پیشنهاد می کنند کشورها و مناطق با دمای پایین تر اقدامات کنترلی 
سخت تری به کار ببندند. در مقابل یک بررسی مقدماتی دیگر در دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه 
هاروارد نشان می دهد سرایت مداوم و پایدار ویروس کرونا در شرایط آب وهوایی متفاوت از 
ایالت های شمالی سردوخشک چین تا ایالت های جنوبی با آب وهوای گرمسیری این کشور 
مانند منطقه خودمختار گوانگ ژی ژوانگ و حتی کشورهای جنوبی تر مانند سنگاپور رخ داده 
است. این پژوهشگران می گویند عامل آب وهوایی؛ یعنی افزایش دما و رطوبت با رسیدن بهار 
و تابستان در نیمکره شمالی، به خودی خود بدون انجام اقدامات گسترده بهداشت عمومی، 
به کاهش شمار موارد بیماری نخواهد انجامید. سازمان جهانی بهداشت نیز می گوید نباید به 

فروکش کردن خودبه خودی بیماری کووید-19 با رسیدن تابستان امید بست.
دکتر مایکل رایان، رئیس اجرایی برنامه اضطرارهای بهداشتی سازمان جهانی بهداشت در یک 
گردهمایی خبری گفت: »ما هنوز نمی دانیم فعالیت یا رفتار این ویروس در شرایط اقلیمی متفاوت 
چگونه تغییر می کند.« او هشدار داد شاهدی برای فرضیه ناپدید شدن خود به خودی ویروس کرونا 
با آمدن تابستان مانند آنفلوانزای فصلی وجود ندارد و قبول کردن این فرضیه »امیدی دروغین« 
ایجاد می کند. رایان افزود: »ما مجبوریم فرض را بر این بگذاریم که ویروس توانایی انتشارش را حفظ 
می کند.« تدروس آدهانوم، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت هم گفت:  »این ویروسی بی همتا با ویژگی های 

بی همتاست. این ویروس آنفلوانزا نیست و ما در قلمرویی ناشناخته هستیم.«

شماره هفتصدوچهل وشش  نوروز61399 موضوع روز

انا هلل و انا الیه راجعون

دکتر حبیب ا... پیروی 
جراح عروق و ریاست اسبق دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی و مدیر فعلی 
گروه جراحی آن دانشگاه

مصیبت وارده را به شما و همسر گرامیتان 
تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم از درگاه 
خداوند منان طلب آمرزش و رحمت واسعه و 
برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نماییم.

امیرعباس فتاح زاده
هفته نامه سالمت

انا هلل و انا الیه راجعون

دکتر محمدرضا راه چمنی
نماینده سابق ۴دوره مجلس شورای اسالمی 

رئیس اسبق سازمان بهزیستی کشور
مدیر مسوول روزنامه همبستگی

مصیبت وارده را به شما و همسر  گرامیتان 
تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم از درگاه 
خداوند منان طلب آمرزش و رحمت واسعه و 
برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نماییم.

امیرعباس فتاح زاده
هفته نامه سالمت

: آقای دکتر! این روزها در فضای 
مجازی ویدئوهایی از رقص های پرستاران 
در بیمارستان های محل مداوای بیماران مبتال 
به کرونا دست به دست می چرخد. از منظر 
علم روان پزشکی این حرکات موزون به چه 

معناست؟
به طور کلی در وضعیت هایی که افراد در قعر 
حاالت خلقی قرار می گیرند؛ یعنی در پایین ترین 
مرحله روحیه، از دفاع های شیدایی ساز روانی شان 
بهره می گیرند. این دفاع های شیدایی تنها محدود 
به حرکات موزون نیستند، بلکه طنز و مزاح هایی 
هم که این روزها به وفور در فضای مجازی 

درباره کرونا می بینیم، از همین جنس هستند.
این دفاع های شیدایی ساز مانند رقصیدن در شرایط 
بحرانی، در نهایت در افرادی که زمینه دوقطبی 
افسردگی دارند، باعث بروز حاالت نیمه شیدایی 
و شیدایی می شود. پرستاران و پزشکانی که در 
خط مقدم مبارزه با کرونا و با توجه به کمبود 
تجهیزات در معرض خطر مرگ هستند، چنانکه 
در روزهای گذشته شاهد مرگ چند نفر از آنها 
بوده ایم، دفاع های روانی دارند که یکی از آنها 
تولید شادی برای زنده ماندن و بقاست. در این 
صورت فردی که در شرایط بحران قرار می گیرد، 
رفتارهای خاصی از خود نشان می دهد، مثال وقتی 
مضطرب می شویم، به دلیل بی قراری ذهنی، روانی 
و رفتاری نمی توانیم در یک جا قرار بگیریم و 
شروع می کنیم به راه رفتن یا پاهایمان را تکان 
دادن یا با انگشتانمان روی لبه مبل ضربه می زنیم. 
این حاالت اضطرابی ماست ولی وقتی افسردگی 
رخ می دهد، فرد در خود حاالت شیدایی باور را 
تقویت می کند. گاهی این کار با طنز و مزاح توأم 
می شود و گاهی با رقص و دست افشانی. همه 
اینها که گفتم، جزو حالت های دفاع روانی است. 
حتی در قدیم وقتی کسانی را می خواستند اعدام 
کنند و این افراد تحت فشار روانی شدید قرار 
می گرفتند و سخت افسرده می شدند، در زمان 
اعدام چنین حاالت شیدایی را از آنها می دیدیم. 
این محکومان گاهی به به شدت می خندیدند 
یا آواز می خواندند یا حرکات عجیب و غریب 

تمسخرآمیز از آنها سر می زد.
: این رفتارها چقدر به آرامش افراد 

کمک می کند؟
رقص و دست افشانی نوعی درمان است. این 
روزها رقص درمانی مثل یوگا یا مدیتیشن یا 
بهبود  در  شنا  یا  پیاده روی  مثل  ورزش هایی 
سالمت فرد نقش دارند. بسیاری از کلینیک های 
روان درمانی در کشورهای پیشرفته اختصاصا 
روی رقص درمانی یا موسیقی درمانی کار می کنند.
: یعنی افراد در شرایط بحران روانی 

به این نوع درمان رو می آورند؟
افرادی که به این کلینیک ها مراجعه می کنند، در 
شرایط طبیعی روانی نیستند و در واقع برای درمان 
به این کلینیک ها مراجعه می کنند. می خواهم این 
موضوع روشن شود که این کلینیک ها محل درمان 
هستند، نه کالس های رقص معمولی.  برگردیم 
به موضوع خودمان، پرستاران یا بعضا پزشکانی 
که در این ویدئوها آنها را سرگرم رقص می بینیم، 

درواقع می خواهند هم به خودشان و جامعه 
بتوانند کارشان را پیش  روحیه بدهند و هم 
ببرند. در شرایط بحرانی برای باال بردن روحیه 
افراد باید از روش هایی مانند اجرای موسیقی 
یا برنامه های طنز استفاده کرد. به نظر می رسد 
این وظیفه را پرستاران و پزشکان ایرانی خود 
برعهده گرفته اند. البته معموال در جهان امروزی 
در پس این نوع حرکات موزون نوعی جنبش 
اعتراضی هم نهفته است که یک جامعه شناس 

باید به این مورد بپردازد.
جای  می توانند  روش ها  این  آیا   :

درمان را بگیرند؟
در علم روان پزشکی مدرن، یکی از روش هایی 
که درمانگران برای مداوای نسبی یا کامل بیماران 
خود از آن استفاده می کنند، رقص درمانی یا در 
معنای وسیع تر آن جنبش درمانی است. بارها دیده 
شده و مستندات فراوانی هم درباره آن وجود 
دارد که کاربرد درست این روش کمک کرده 
بیمار به طور کامل داروهای خود را قطع کند.

درمانی  روش  این  مهم  مزایای  از  یکی 
سهل الوصول بودن آن است. فرد می تواند در 
هر جا یا در هر زمان مناسب با موسیقی شروع 
به حرکت و جنبش کند. احتیاج به بینش یا دیدن 
دوره خاصی نیست. کافی است رها شویم و به 
درون شادمانه خود نگاهی بیندازیم. بسیاری از 
بیماران روانی به دنبال راهی برای قطع یا کم  
کردن داروهای خود هستند. در بیماران افسرده 
یا دچار یأس فلسفی یا دچار خمودگی روانی 
یا حرکتی یا افرادی که کندی و سستی روانی 
حرکتی پیدا کرده اند یا اضطراب و دلشوره دارند، 

درمانگر از طریق فعال سازی رفتاری می تواند 
بعد از مدتی فرد را به مسیری هدایت کند که 
عالوه بر کم کردن یا قطع دارو تا حد زیادی 

به خلق وخوی آرام و طبیعی برگردد.
: سابقه ای هم وجود دارد؟

بله، این حالت از زمان های بسیار دور، شاید 
چند هزار سال قبل هم در جوامع بشر اولیه 
وجود داشته، مثال قبایل بدوی قبل از جنگیدن 
علیه یکدیگر، در مقابل هم می رقصیدند و مثال 
برای  حرکت  از  پیش  جنگجویان  آفریقا  در 
جنگ، برای تقویت روحیه شان در قبیله با هم 
می رقصیدند. همین حالت را در سرخپوستان 
بومی آمریکا می بینیم که رقص در واقع بخشی 
از مناسک مرتبط به جنگ بود. در کشور ما 
هم می توان مراسم رقص پیش از جنگ را که 
برای تقویت روحیه سربازان انجام می شده بین 
هموطنان ترکمن دید. رقص خنجری که ما این 
روزها در مناطق ترکمن نشین کشورمان می بینیم، 
درواقع باقی مانده همان رسم های جنگی است.
: این حرکات موزون خواه جمعی، 
خواه انفرادی باعث چه تغییرات شیمیایی یا 

هورمونی در بدن می شوند؟
مکانیسم اثرگذاری حرکات موزون بر خلقیات 
ما امروز مساله روشنی است. حرکات موزون 
سطح دوپامین و آدرنالین مغز را باال می برد و 
بعد از آن دردهای عضالنی و مفصلی که بر 
اثر تحرک بدنی ایجاد شده اند، آندورفین ها و 
آنکفالین ها و ماده پی یا به عبارتی افیون های 
درونزاد بدن هم آزاد می شوند و حس سرخوشی 
ایجاد می کنند. ضمن اینکه روحیه فرد هم باال 

می رود، با انجام این حرکات به دلیل ترشح 
آدرنالین و افزایش ضربان قلب و فشار خون، 
حسی مانند آمادگی پیش از یک مسابقه ورزشی 

در بدن فرد به وجود می آید.
: آیا روندی که توضیح دادید، بازده 

کار افراد را هم بیشتر می کند؟
این شرایط فرد  با  اتفاق می افتد و  این  قطعا 
بهتر می تواند کار کند. اگر خاطرتان باشد، در 
فیلم تارزان، قهرمان فیلم هر جا می خواست با 
حیوان وحشی مبارزه کند، شروع می کرد بر 
سینه خودش کوبیدن و فریاد زدن که درمورد 
تارزان که از کودکی در جنگل و بین حیوانات 
بزرگ شده بود، نوعی الگوبرداری از مبارزه طلبی 
شامپانزه ها بود. انجام این نوع حرکات هنگام 
اضطراب یا نگرانی تنها مختص انسان نیست و 
در تمامی نخستیان )پریمات ها( مانند شامپانزه ها 
و گوریل ها و اورانگوتان ها می شود این حالت را 
مشاهده کرد؛ یعنی این حیوانات هم پیش از آنکه 
با حریفشان سرشاخ شوند و نبرد کنند، شروع 
به نوعی حرکات ورزشی و ریتمیک می کنند 
و رقص پا انجام می دهند که مشابه رقص پای 
ورزش های رزمی است که در برخی فیلم ها هم 

فراوان وجود دارد.
همه این حرکات باعث باال رفتن هوشیاری مغز 
و تمرکز می شوند. فرد پیش از رفتن به میدان 
جنگ باید حتما توان و روحیه باالیی پیدا کند.
: ورزش های ساده مثل ورزش های 
سوئدی که آنچنان ریتمیک نیستند، هم می توانند 

این تاثیر را داشته باشند؟
تحرک  فقط  رقص  ماجرای  ولی  تاحدودی 

فیزیکی نیست. همراه بودن ریتم همراه با حرکات 
فیزیکی فرد را به حالت نیمه شیدایی می برد و 
برانگیختگی بیشتر است. در این حالت فرد 
می تواند بر ترس ها، اضطراب ها و افسردگی های 
خودش غلبه کند و حتی در وضعیت های جنگی 
هم قدرت طنز و مزاح جنگنده ها بیشتر از مردم 
عادی است. این سربازان بیشتر آواز می خوانند 
و می رقصند. در جنگ جهانی اول سهم دعا 
در آرام سازی سربازان بیشتر بود اما در جنگ 
جهانی دوم سهم موسیقی و حرکات موزون 
و طنز و لودگی در افزایش روحیه سربازان و 
غلبه بر اضطراب جنگ بیشتر دیده می شود تا 
جایی که سازها و موسیقی در خط اول و هنگام 
حمله هم حضور دارند. در 8 سال دفاع مقدس 
هم برخی افراد با خواندن نوحه های ریتمیک 
همین نقش را در قالب های فرهنگی و مذهبی 

خاص ما ایفا می کردند.
انجام حرکات ریتمیک همراه با موسیقی برای 
باال بردن روحیه جنگاوری و برانگیختگی فقط 
مختص صحنه های جنگ یا این طور که امروز 
می بینیم در شرایط فشار در بخش های بیمارستانی 
مبتال به کرونا در کشورمان نیست. اجرای رقص 
هاکا توسط تیم راگبی نیوزیلند پیش از بازی، 
نمونه کالسیک دیگری از همین روش افزایش 
روحیه است. این رقص که پیش از هر مسابقه 
انجام می شود، در واقع یادگار رقص قبایل بدوی 
نیوزیلند است. اگر یادتان باشد چند وقت قبل 
فیلمی در شبکه  های مجازی بسیار دیده شد 
که هواپیمایی به دلیل خرابی هوا در معرض 
تکان های شدید بود و یکی از مسافران شروع 

به آواز خواندن کرد و بعد از مدت کوتاهی بقیه 
با او دم گرفتند.

مثال دیگر باز هم از جنگ جهانی دوم است که 
در زمان حمله بمب افکن های آمریکایی به دشمن، 
خدمه بمب افکن ها هنگام اعزام برای عملیات 
جنگی برای کاهش اضطراب، آواز می خواندند.

: استفاده از این روش ها سن و سال 
یا شرایط فردی خاصی دارد؟

برخی سالمندان به فازی می رسند که ما آن را 
»فاز دلقکی« می گوییم که بسیاری از تباهی ها و 
سیاهی ها را یا نمی بینند یا ریشخند می کنند. در 
فاز دلقکی انسان به مرحله ای می رسد که هیچ 
مشکلی را جدی نمی گیرد و یک عمر تجربه 
به او آموخته که مشکالت زندگی کم یا زیاد 
همگی گذرا هستند و آنچه باارزش است و 
باید از آن نگهداری کرد، خود زندگی است. 
این حالت بیشتر در سالمندان دیده می شود. البته 
سالمندان 05 سال قبل، شوخ تر و آسان گیرتر از 
سالمندان نسل ما بودند و به عبارتی، راحت تر 
می خندیدند. این درواقع یک نظریه پیشنهادی 
عمال  اما  است  سالمندی  از  مرحله ای  برای 
می بینیم سالمندان زندگی را آسان تر می گیرند. 
روشی  پیشرفته  کشورهای  در  رقص درمانی 
کامال شناخته شده است و کلینیک های خاص 
خود را دارد. رقص درمان گران در کلینیک های 
روان پزشکی حضور دارند. همین طور کمدین ها 
در بخش های کودکان مبتال به سرطان برای بهبود 
حال بیماران برنامه اجرا می کنند. این روش ها 
جزو برنامه های منظم خانه های سالمندان هم 
است. می خواهم نتیجه بگیرم که رقص درمانی 
به جز مزیت حرکات بدنی، مزیت شورآفرینی 
موسیقی را هم همراه دارد. این حرکات عجیب 
و نوظهور نیستند و در تاریخ و در حال حاضر 
به وفور می توان رد پای آنها را دید. به عبارتی 
پناه بردن به موسیقی و رقص در شرایط بحرانی 
و اضطراب آور جزو سرشت افراد است و رقص 
پرستاران ایرانی در این زمان را هم می توان با 
همین منطق درک کرد، به آن احترام گذاشت 

و آن را جدی گرفت.
* موالنا

دکتربهناماوحدیروانپزشک،چالشرقصبینکادردرمانیکرونارابررسیمیکند

رقصی چنین میانه میدانم آرزوست*
از زمان حضرت داوود )ع(  موسیقی اکسیر جان افزا بوده و از همان زمان 
که داروهای روان پزشکی نبوده، برای درمان افسردگی پادشاهان و بزرگان 
به کار برده می شده و سال هاست  انسان اثر نشاط آور و انرژی بخش مجالس 
موسیقی و حرکات موزون را درک کرده است. حتی مجالس سینه زنی ما 
در ماه محرم که با ضرباهنگ موسیقی تعزیه و حرکات یکنواخت عزاداران شکل می گیرد 

همین اثر روانی انرژی بخش را بر شرکت کنندگان دارد.

از ابتدای تمدن بشری همراه با موسیقی، حرکات ریتمیک و موزون بخشی از درمان بوده و 
هنوز در بخش هایی از جهان به صورت سنتی ادامه دارد، مثال رقص »زار« در جنوب ایران 

به جا مانده از همین روش سنتی درمان است. 
از زمانی که بشر خود را شناخته و اشکال ابتدایی موسیقی مانند کوبیدن بر تکه ای چوب را 
کشف کرده، حرکات موزون و دست افشانی و پایکوبی با تمدن بشری همراه شده و کمتر 
اجتماع انسانی را در هر جای دنیا می توان سراغ داشت که مایه ای از موسیقی یا حرکان 

یکنواخت و موزون در آن جایی نداشته باشد. با رسانه ای شدن خبر شیوع کرونا و بستری 
شدن بیماران در بیمارستان و شرایط دشوار کارکنان درمانی که کمبود امکانات به آن دامن 
زده، این روزها شاهد ویدئوهای بسیاری از رقص کارکنان درمانی در بخش های بیمارستانی 
کرونا هستیم. چه اتفاقی می افتد تا فردی در شرایط بسیار دشوار و اضطراب آور به انجام 
حرکات موزون رومی آورد؟ آیا حرکات موزون می توانند افراد را در این شرایط کمک کنند؟ 
و بسیاری پرسش های دیگر که دکتر بهنام اوحدی، روان پزشک، به آنها پاسخ داده است. 

در شرایط بحرانی 
برای باال بردن 

روحیه افراد باید 
از روش هایی مانند 

اجرای موسیقی یا 
برنامه های طنز استفاده کرد. به نظر 

می رسد این وظیفه را پرستاران 
و پزشکان ایرانی خود برعهده 

گرفته اند. به عبارتی، پناه بردن به 
موسیقی و رقص در شرایط بحرانی 

و اضطراب آور جزو سرشت افراد 
است و رقص پرستاران ایرانی در 

این زمان را می توان با همین منطق 
درک کرد، به آن احترام گذاشت و 

آن را جدی گرفت

 مرجان 
یشایایی 

1398،5238
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برنامه غذایی  با رعایت  بی شک همه می دانید 
و 50  دیابت  از  درصد  تا 90  می توان  درست 
درصد بیماری های قلبی و عروقی و 30 تا 40 
درصد سرطان ها، به خصوص سرطان های دستگاه 
گوارش پیشگیری کرد. برخی از عوامل تغذیه ای 
محافظت کننده و برخی عامل خطر برای ابتال به 
بیماری ها هستند. مصرف زیاد سبزی ها و میوه ها، 
حبوبات، نان و غالت سبوس دار جزو عوامل 
حفاظتی است، در حالی که مصرف زیاد قند، نمک 
و چربی، مصرف بی رویه فست فودها، نوشابه های 
گازدار و غذاهای چرب و پرنمک عوامل خطر 
بروز چاقی، دیابت، فشارخون باال، چربی خون باال، 
بیماری های قلبی و عروقی و سرطان ها هستند. 
اولین قدم برای برنامه ریزی اصالح الگوی غذایی 
این است که رفتارهای غذایی خود را ارزیابی 
کنیم. چه مقدار از عوامل حفاظتی تغذیه ای؛ یعنی 
سبزی و میوه، حبوبات و نان و غالت سبوس دار و 
سایر منابع غذایی فیبردار در رژیم غذایی معمول 
ما وجود دارد؟ چقدر مصرف کم قند، نمک و 
چربی را رعایت می کنیم؟ آیا مایعات به اندازه 
کافی ) 8-6 لیوان ( در روز می نوشیم؟ بنابراین 
پس از ارزیابی برنامه غذایی خود، اهدافی را برای 
اصالح الگوی غذایی تان تعیین کنید. البته برخی از 
این اهداف و چگونگی دستیابی به آنها در ادامه 

شرح داده شده است.
 هدف شماره 1: در سال جدید مصرف مواد 
قندی و شیرین را کاهش دهید. در خوردن شیرینی 
و شکالت و نوشیدنی های شیرین افراط نکنید، 
به ویژه در ایام نوروز به جاي شیریني هاي بزرگ 
حاوي مربا، ژله و خامه، از شیریني هاي ساده و 
خشک و ریز که کالري کمتري دارند، استفاده 

کنید. ژله، خامه و مربا حاوی مقدار زیادی قند و 
چربی است که به آساني تبدیل به چربي شده و 
در بدن ذخیره مي شوند و ایجاد چاقي مي کنند. 
یادتان باشد طی ایام سال نیز یکی از راه های ساده 
برای کنترل میل به شیرینی مصرف میوه هاست. 
میوه های فصل با طعم شیرین حاوی قند از نوع 
طبیعی و سالم تر از شیرینی و شکالت و... هستند. 
بر اساس توصیه سازمان جهانی بهداشت، کمتر از 
10 درصد انرژی روزانه باید از قندهای ساده تامین 
شود؛ یعنی اگر فردی روزانه 2 هزار کیلوکالری 
انرژی الزم دارد، کمتر از 10 درصد آن باید از 
قندهای ساده تامین شود؛ یعنی 200 کیلوکالری 
معادل 50 گرم و در حال حاضر، سازمان جهانی 
بهداشت به علت شیوع روزافزون بیماری دیابت، 
اضافه وزن و چاقی به تامین کمتر از 5 درصد 
انرژی روزانه از قندهای ساده تاکید دارد که به 
طور متوسط برای یک فرد سالم 25 گرم )حدود 
6 قاشق چای خوری شکر در روز از مواد غذایی 
مختلفی که در یک روز مصرف می شود( است. 
هدف شماره 2: مقدار نمک مصرفی تان را 
کاهش دهید. مصرف زیاد نمک مهم ترین عامل 
بروز فشارخون باال و بیماری های قلبی-عروقی 
است. در سال جدید تصمیم جدی بگیرید مقدار 
نمک مصرفی تان را کاهش دهید. برای این کار باید 
غذاهای کم نمک بخورید، مصرف فست فودها را به 
حداقل برسانید و نمکدان را کنار بگذارید. به نمک 
پنهان در غذاها توجه کنید. انواع سس ها، شورها و 
ترشی ها و فست فودها نمک زیادی دارند. در ایام 
نوروز آجیل بی نمک یا کم نمک و البته به مقدار کم 
بخورید. توجه داشته باشید آجیل ها مقدار زیادي 
چربي هم دارند و اگرچه نوع چربي آنها از نوع 
غیراشباع و مفید است، مصرف زیاد آنها مي تواند 
منجر به اضافه وزن و چاقي شود. 100 گرم بادام، 
پسته یا تخمه حدود 600-500 کیلوکالري انرژی 
وارد بدن مي کند که معادل کالری حدود 3 کفگیر 

برنج است. پس برای کنترل وزن خود، در ایام 
نوروز که معموال خوردن آجیل رایج است، مصرف 
غذاهاي نشاسته اي مثل نان، برنج، ماکاروني و 
غذاهاي چرب و سرخ شده را کاهش دهید که 
با افزایش کالري دریافتي و چاقي مواجه نشوید.

چربی  و  روغن  مصرف   :3 شماره  هدف 
روزانه تان را کم کنید. یکی از عادت های نامناسب 
غذایی  مصرف غذاهای چرب و سرخ شده است. 
در سال جدید سعی کنید سایر روش های پخت از 
جمله آبپز، بخارپز و تنوری کردن را هم استفاده 
کنید و هنگام سرخ کردن نیز حداقل مقدار روغن 
و زمان حرارت دادن را در نظر بگیرید و به تفت 

دادن اکتفا کنید.
هدف شماره 4: مصرف سبزی ها و میوه ها 
علت  به  میوه ها  و  سبزی ها  دهید.  افزایش  را 
داشتن ویتامین ها، مواد معدنی، آنتی اکسیدان ها 
و فیبر نقش مهمی در پیشگیری و درمان انواع 
سرطان ها، بیماری های قلبی-عروقی، سکته مغزی، 
پوکی استخوان، دیابت نوع 2 و چاقی دارند. عالوه 
بر این، فیبرها با ایجاد حس سیری باعث کاهش 
مصرف غذا و جذب مواد قندی و چربی می شوند 
و به کاهش وزن کمک می کنند بنابراین، سعی کنید 
مصرف انواع سبزی و میوه مناسب هر فصل را 
در برنامه غذایی روزانه تان رعایت کنید. همراه 
با وعده های اصلی غذا از سبزی و ساالد و در 
میان وعده ها میوه را فراموش نکنید. مصرف روزانه 3 
تا 5 واحد از گروه سبزي ها توصیه شده است. هر 
واحد از سبزي معادل یک بشقاب کوچک سبزي 
خوردن، یک عدد گوجه فرنگي، یک عدد خیار یا 
یک عدد هویج متوسط است. مصرف روزانه 2 
تا 4 میوه متوسط نیز توصیه شده است. یک میوه 
متوسط حدود 60 کالري انرژي دارد بنابراین براي 
حفظ وزن بدن در محدوده طبیعي باید اعتدال در 

مصرف میوه ها هم رعایت شود.
هدف شماره 5: حبوبات بیشتر بخورید. در 

سال جدید مصرف حبوبات را در برنامه غذایی 
روزانه تان به چند دلیل بگنجانید. حبوبات منبع 
ارزان و خوب پروتئین است. عالوه بر این، حاوی  
ریزمغذی هایی مثل آهن و کلسیم نیز هست. ضمنا 
منبع خوبی از فیبر غذایی است و با کاهش جذب 
قند و چربی از اضافه وزن و چاقی و ابتال به دیابت 
و سرطان های دستگاه گوارش جلوگیری می کند. 
پس هر روز در یک وعده غذایی تان از حبوبات 

استفاده کنید.
هدف شماره 6: اضافه وزن تان را با تغذیه مناسب 
و تحرک بدنی کنترل کنید. چاقی به عنوان عامل 
خطر بیماری های غیرواگیر در دنیا شناخته شده 
و احتمال ابتال به بیماری های غیرواگیر از جمله 
دیابت، فشارخون باال، چربی خون باال، سکته های 
قلبی و مغزی، سرطان پستان، پروستات، کولون، 
مشکالت مفصلی استخوانی، مشکالت عاطفی 
روانی و افسردگی را افزایش می دهد بنابراین، اگر 
دچار اضافه وزن و چاقی هستید، الزم است بدانید 
کاهش وزن مناسب و استاندارد، 1-0/5 کیلوگرم 
در هفته و در یک ماه، 2 تا 4 کیلوگرم است زیرا 
این مقدار کاهش وزن به سالمت بدن لطمه ای 
وارد نمی کند. کاهش سریع وزن در مدت کوتاه از 
نظر علمی درست نیست زیرا باعث مقاومت بدن 
در برابر کاهش پیوسته وزن و بروز عوارضی مثل 
بیماری های عصبی، خشکی پوست،  ریزش مو، 
افت شدید فشارخون، ابتال به کم خونی شدید و 
آسیب به ارگان های حساس بدن می شود. بهترین 
روش الغری، استفاده از تمام گروه های غذایی 
مانند نان و غالت، سبزی ها، میوه  ها، شیر و لبنیات، 
گوشت، تخم مرغ و حبوبات است و برای کاهش 
وزن باید به تعادل و تنوع مواد غذایی و میزان آنها  
توجه کرد. برای تحرک بدنی روزانه در طول سال 
برنامه ریزی کنید. به این ترتیب که حداقل 30 تا 45 
دقیقه در روز یا حداقل 5 روز در هفته پیاده روی 

تند برای کنترل وزنتان الزم است.

مدت  روزها  این  در  است  قرار  که  آنجا  از 
بیشتری در منزل بمانیم و تحرکمان کم است، 
اگر بخواهیم چاق نشویم، شیرینی و غذای چرب 
را نباید مصرف کنیم، به ویژه شیرینی های عید. 
درست است که به دلیل شیوع بیماری کرونا 
گفته شده دیدوبازدید نداشته باشیم، بسیاری 

از مردم شیرینی می خرند و در خانه مصرف 
می کنند.  فراموش نکنید شیرینی، شکالت و 
به حداقل ممکن  این دوران  در  باید  نوشابه 
برسد زیرا  می تواند سیستم ایمنی  را مختل 
از  گروهی  شیرینی ها،  که  دلیل  این  به  کند، 
گلبول های سفید انسان که برای عوامل خارجی و 
ویروس ها هستند را مشغول می کنند، درست مثل 
سربازی که سرگرمش کنند تا از کار اصلی اش 
دور بماند بنابراین، غذاها باید ترجیحا بخارپز 
و آبپز باشند و چرب و پرسس نباشند. البته 

سس قرمز ایرادی ندارد زیرا از گوجه فرنگی 
تهیه می شود. 

خوب  که  شرطی  به  میوه  و  سبزی  مصرف 
ضدعفونی شود، باعث تقویت سیستم ایمنی 
می شود و بسیار توصیه می شود. نکته دیگر این 
است که در خانه می توانید ورزش کنید و تحرک 
داشته باشید. من در این زمانی که در خانه ماندم، 
روزی 2ساعت نرمش و پیاده روی را در برنامه 
روزانه ام گذاشتم زیرا ورزش هم سرگرم کننده 
است و هم برای سالمت مفید است. از آنجایی که 

قرار است به رستوران نرویم و غذا هم از بیرون 
نمی خریم، فرصتی است که در خانه غذاهای 
کم روغن بخوریم. برای تغذیه بچه ها نیز در زمان 
تعطیالت، آجیل و میوه بهترین میان وعده است. 
اصال سراغ کیک و بیسکویت نروید زیرا هم شکر 
دارد و هم روغن و20 درصد روغن آن از نوع 
جامد است. برای سرگرم کردن بچه ها نیز نرمش 
را با بچه ها انجام دهید و دسته جمعی در خانه 
ورزش کنید زیرا هم سرگرم کننده است و هم به 

سالمت تک تک اعضای خانواده کمک می کند.

باالترین سطح سالمت با برنامه ریزی تغذیه ای امکان پذیر است

 سراغ شیرینی ها نروید

پای صحبت های متخصصان تغذیه درباره داشتن تغذیه سالم در ایام عید

تغذیه در تعطیالت خانگی 
در صفحه های متعدد »دیده بان تغذیه « که در سال 1398 برایتان نوشتیم، به 
مشکالت غذا و تغذیه در کشور پرداختیم و بارها الگوی غذایی ناسالم و 
تبعات آن را به نقد کشیدیم و از زبان متخصصان و مسووالن وزارت بهداشت 
بیان کردیم که بیماری های غیرواگیر در حال افزایش است و تقریبا علت اصلی 
مرگ ومیر در کشور ماست. از چاقی بیش از نیمی از جمعیت کشورمان، به ویژه 

در کودکان صحبت کردیم که اگر این روند ادامه داشته باشد، با یک نسل بیمار روبرو خواهیم 
بود. حاال سال 1398 با تمام تلخی هایی که برایمان همراه داشت، نفس های آخرش را می کشد و 
تعطیالت نوروزمان را به دلیل حال و هوای کرونایی، کشدار کرده است. تعطیالت دانش آموزان 
یک ماه قبل  از عید شروع شده و بسیاری از مشاغل هم کار را تعطیل کرده اند تا این زنجیره 
انتقال ویروس کرونا کوتاه تر شود. همان طور که می دانید، وزارت بهداشت بارها اعالم کرده از 

دید و بازدید عید و مسافرت صرف نظر کنیم و این بدان معناست که باید مدت بیشتری را در 
خانه بمانیم. در خانه ماندن و تعطیالت طوالنی تر، شمشیری دولبه است؛ هم می تواند فرصتی 
باشد برای اینکه الگوی غذایی و شیوه زندگی مان را سالم تر کنیم و هم می تواند زمانی باشد برای 
پرخوری، بی تحرکی و چاقی. در آخرین صفحه »دیده بان تغذیه« سال جاری توصیه هایی از سوی 

متخصصان تغذیه برایتان داریم تا تعطیالت تان را با سالمت کامل سپری کنید.

 مهدیه 
آقازمانی 

عید نوروز همیشه سفره هفت سین 
و ماهی قرمز و شیرینی و شکالت 
و آجیل را برایمان تداعی می کند. 
حاال سوال مهم این است که امسال 
که قرار است در خانه بمانیم، آیا 
نباید این تنقالت را بخوریم؟ چه کارهایی انجام دهیم که با وجود آنکه مسافرت 
نمی رویم و باید در خانه بمانیم به ما سخت نگذرد؟ پاسخ این پرسش ها به سالمت 
ما کمک می کند. در مدت تعطیالت فعالیت فیزیکی کمی داریم، سیستم خوابمان 
به هم می ریزد و برنامه غذایی روزانه تغییر می کند بنابراین، اگر بخواهیم در این 
مدت سالمت مان را حفظ کنیم، بهتر است صبحانه را حذف نکنیم و میان وعده 
را حتما داشته باشیم. حتما از غذاهای کم چرب استفاده کنیم و از مصرف غذاهای 
رستورانی یا بیرون از منزل بپرهیزیم. تعادل و تنوع غذایی را رعایت کنیم و از 
مصرف آب و مایعات غافل نشویم زیرا باعث می شود سیستم ایمنی بدنمان تقویت 
باشیم زیرا استرس  شود و گردش آب در بدن زیاد شود. خواب کافی داشته 
و خواب ناکافی سیستم ایمنی را تضعیف می کند و ما با سیستم ایمنی مان این 

روزها بیشتر از قبل کار داریم. 
چند دستورالعمل  درمورد اصول غذا خوردن وجود دارد؛ قبل از اینکه به خرید 
با معده پر و قند خون مناسب از منزل بیرون نروید تا  بروید، غذا بخورید و 

غذاهای پرکالری نخرید.
 حین غذا خوردن کار دیگری نکنید، مثال تلویزیون تماشا نکنید یا حرف نزنید. 
ریزه خوری نکنید و غذا را در یک وعده کامل بخورید. همچنین غذا را در ظرف های 
کوچک سرو کنید و از یک نفر بخواهید در فواصل معینی برایتان غذا بریزد و 
حواسش به حجم غذا خوردن شما باشد. بین گرسنگی و میل به خوردن تفاوت 
قائل شوید و برای خودتان اهدافی در شیوه غذا خوردنتان داشته باشید و به دلیل 

اینکه عید است یا در تعطیالت اجباری هستید، این اهداف را نادیده نگیرید.
هر لقمه را به اندازه کافی بجوید و بعد از خوردن هر لقمه قاشق و چنگال را زمین 
بگذارید و به جای حجم غذا از مزه غذا لذت ببرید. از مصرف نوشیدنی های 
پرکالری مثل انواع نوشیدنی های گاز دار و آبمیوه های صنعتی دوری کنید که هیچ 
منفعتی برای شما ندارند. اگر اقتصادی فکر کنید، برخی غذاها مانند پیتزا بمب 
کالری هستند و با پرداخت 50 هزار تومان یک پیتزا تهیه می شود و برای یک وعده 
غذایی مناسب است، در حالی که با همان پول می توانید 2 عدد مرغ بخرید که منبع 
پروتئین است و در چند وعده می تواند خانواده را سیر کند و نیازهای تغذیه ای 
آنها را تامین کند تا دچار سوء تغذیه نشوند. در مورد آجیل و شیرینی توصیه 
نمی شود که اصال مصرف نشوند زیرا خوردن برخی میوه ها هم ممکن است فرد 
را چاق کند. جالب است بدانید وقتی 100 گرم آجیل می خورید، به اندازه حدود 
3 کفگیر برنج کالری به بدنتان می رسانید یا اینکه برای سوزاندن کالری یک لیوان 
نوشابه باید 3 بار، دور ورزشگاه آزادی بدوید بنابراین زیاده روی باعث اضافه وزن 
و چاقی می شود. شما می توانید در خانه هم ورزش کنید و این توجیه که در خانه 
مانده ایم، پس چاق شدیم، قابل قبول نیست زیرا می توانید با برنامه ریزی و کنترل 

مصرف مواد غذایی در زمان تعطیالت به سالمت تان کمک کنید.

سال  تعطیالت  شرایط  امسال 
بیشتر  مردم  و  است  متفاوت  نو 
بمانند.  منزل  در  باید  را  زمانشان 
این قضیه موجب کاهش فعالیت 
فیزیکی می شود بنابراین اگر قرار 
باشد دریافت های غذایی به همان منوال قبل باشد و غذاهای پرکالری بخورید، این 
حجم از فعالیت فیزیکی کنار مصرف غذاهای پرکالری می تواند باعث افزایش وزن شود. 

بنابراین از غذاهایی استفاده کنید که کالری کمتری به بدن می رسانند. 
خوشبختانه مردم با توجه به شیوع کرونا اصول تغذیه ای را بیشتر رعایت می کنند؛ یعنی 
سعی می کنند منابع غذایی حاوی ویتامین ها و امالح معدنی را بیشتر بخورند که وجه 
روشن این اتفاق تلخ است. اگر با همین الگو پیش برویم و بیشتر میوه و سبزی مصرف 
کنیم، قاعدتا کالری کمتری به بدنمان می رسد و کاهش فعالیت فیزیکی باعث افزایش 
وزن نخواهد شد. یادتان باشد غذاهای فراوری شده از نظر داشتن  ریزمغذی ها بسیار 
فقیر هستند و باید کمتر به مصرف برسند. از طرفی، خوراکی هایی که در فرموالسیون 
آنها شکر وجود دارد را به حداقل برسانید. در عین اینکه میوه و سبزی بیشتر استفاده 
می کنید، کاهش مصرف این مواد آسیب رسان می تواند کمک کند تا روند سالمت با 
کفایت بیشتری طی شود. تاکید می کنم اگر از منزل خارج نمی شوید، به این معنی نیست 
که امکانی برای فعالیت فیزیکی ندارید و می توانید با انجام نرمش در خانه تحرک تان 

را افزایش دهید تا متابولیسم تان افت نکند.

مایعات بیشتر بنوشید

حتما در خانه فعالیت فیزیکی داشته باشید

بین گرسنگی 
و میل به 

خوردن 
تفاوت قائل 

شویم و 
برای خودمان 

اهدافی در 
شیوه غذا 

خوردن مان 
داشته باشیم 

و به دلیل 
اینکه عید 
است یا در 

تعطیالت 
اجباری 
هستیم 

این اهداف 
را نادیده 
نگیریم   

- دکتر قمی

 دکتر زهرا عبداللهی
متخصص تغذیه و رئیس دفتر 

بهبود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشت 

 دکتر سید علی کشاورز
متخصص تغذیه و استاد دانشگاه 

علوم پزشکی تهران 

 دکتر مجید حسن قمی
نایب رئیس انجمن تغذیه ایران

 

 دکتر علی میالنی
عضو هیات مدیره انجمن تغذیه 
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: آقای دکتر! این روزها در فضای 
مجازی ویدئوهایی از رقص های پرستاران 
در بیمارستان های محل مداوای بیماران مبتال 
به کرونا دست به دست می چرخد. از منظر 
علم روان پزشکی این حرکات موزون به چه 

معناست؟
به طور کلی در وضعیت هایی که افراد در قعر 
حاالت خلقی قرار می گیرند؛ یعنی در پایین ترین 
مرحله روحیه، از دفاع های شیدایی ساز روانی شان 
بهره می گیرند. این دفاع های شیدایی تنها محدود 
به حرکات موزون نیستند، بلکه طنز و مزاح هایی 
هم که این روزها به وفور در فضای مجازی 

درباره کرونا می بینیم، از همین جنس هستند.
این دفاع های شیدایی ساز مانند رقصیدن در شرایط 
بحرانی، در نهایت در افرادی که زمینه دوقطبی 
افسردگی دارند، باعث بروز حاالت نیمه شیدایی 
و شیدایی می شود. پرستاران و پزشکانی که در 
خط مقدم مبارزه با کرونا و با توجه به کمبود 
تجهیزات در معرض خطر مرگ هستند، چنانکه 
در روزهای گذشته شاهد مرگ چند نفر از آنها 
بوده ایم، دفاع های روانی دارند که یکی از آنها 
تولید شادی برای زنده ماندن و بقاست. در این 
صورت فردی که در شرایط بحران قرار می گیرد، 
رفتارهای خاصی از خود نشان می دهد، مثال وقتی 
مضطرب می شویم، به دلیل بی قراری ذهنی، روانی 
و رفتاری نمی توانیم در یک جا قرار بگیریم و 
شروع می کنیم به راه رفتن یا پاهایمان را تکان 
دادن یا با انگشتانمان روی لبه مبل ضربه می زنیم. 
این حاالت اضطرابی ماست ولی وقتی افسردگی 
رخ می دهد، فرد در خود حاالت شیدایی باور را 
تقویت می کند. گاهی این کار با طنز و مزاح توأم 
می شود و گاهی با رقص و دست افشانی. همه 
اینها که گفتم، جزو حالت های دفاع روانی است. 
حتی در قدیم وقتی کسانی را می خواستند اعدام 
کنند و این افراد تحت فشار روانی شدید قرار 
می گرفتند و سخت افسرده می شدند، در زمان 
اعدام چنین حاالت شیدایی را از آنها می دیدیم. 
این محکومان گاهی به به شدت می خندیدند 
یا آواز می خواندند یا حرکات عجیب و غریب 

تمسخرآمیز از آنها سر می زد.
: این رفتارها چقدر به آرامش افراد 

کمک می کند؟
رقص و دست افشانی نوعی درمان است. این 
روزها رقص درمانی مثل یوگا یا مدیتیشن یا 
بهبود  در  شنا  یا  پیاده روی  مثل  ورزش هایی 
سالمت فرد نقش دارند. بسیاری از کلینیک های 
روان درمانی در کشورهای پیشرفته اختصاصا 
روی رقص درمانی یا موسیقی درمانی کار می کنند.

: یعنی افراد در شرایط بحران روانی 
به این نوع درمان رو می آورند؟

افرادی که به این کلینیک ها مراجعه می کنند، در 
شرایط طبیعی روانی نیستند و در واقع برای درمان 
به این کلینیک ها مراجعه می کنند. می خواهم این 
موضوع روشن شود که این کلینیک ها محل درمان 
هستند، نه کالس های رقص معمولی.  برگردیم 
به موضوع خودمان، پرستاران یا بعضا پزشکانی 
که در این ویدئوها آنها را سرگرم رقص می بینیم، 

درواقع می خواهند هم به خودشان و جامعه 
بتوانند کارشان را پیش  روحیه بدهند و هم 
ببرند. در شرایط بحرانی برای باال بردن روحیه 
افراد باید از روش هایی مانند اجرای موسیقی 
یا برنامه های طنز استفاده کرد. به نظر می رسد 
این وظیفه را پرستاران و پزشکان ایرانی خود 
برعهده گرفته اند. البته معموال در جهان امروزی 
در پس این نوع حرکات موزون نوعی جنبش 
اعتراضی هم نهفته است که یک جامعه شناس 

باید به این مورد بپردازد.
جای  می توانند  روش ها  این  آیا   :

درمان را بگیرند؟
در علم روان پزشکی مدرن، یکی از روش هایی 
که درمانگران برای مداوای نسبی یا کامل بیماران 
خود از آن استفاده می کنند، رقص درمانی یا در 
معنای وسیع تر آن جنبش درمانی است. بارها دیده 
شده و مستندات فراوانی هم درباره آن وجود 
دارد که کاربرد درست این روش کمک کرده 
بیمار به طور کامل داروهای خود را قطع کند.

درمانی  روش  این  مهم  مزایای  از  یکی 
سهل الوصول بودن آن است. فرد می تواند در 
هر جا یا در هر زمان مناسب با موسیقی شروع 
به حرکت و جنبش کند. احتیاج به بینش یا دیدن 
دوره خاصی نیست. کافی است رها شویم و به 
درون شادمانه خود نگاهی بیندازیم. بسیاری از 
بیماران روانی به دنبال راهی برای قطع یا کم  
کردن داروهای خود هستند. در بیماران افسرده 
یا دچار یأس فلسفی یا دچار خمودگی روانی 
یا حرکتی یا افرادی که کندی و سستی روانی 
حرکتی پیدا کرده اند یا اضطراب و دلشوره دارند، 

درمانگر از طریق فعال سازی رفتاری می تواند 
بعد از مدتی فرد را به مسیری هدایت کند که 
عالوه بر کم کردن یا قطع دارو تا حد زیادی 

به خلق وخوی آرام و طبیعی برگردد.
: سابقه ای هم وجود دارد؟

بله، این حالت از زمان های بسیار دور، شاید 
چند هزار سال قبل هم در جوامع بشر اولیه 
وجود داشته، مثال قبایل بدوی قبل از جنگیدن 
علیه یکدیگر، در مقابل هم می رقصیدند و مثال 
برای  حرکت  از  پیش  جنگجویان  آفریقا  در 
جنگ، برای تقویت روحیه شان در قبیله با هم 
می رقصیدند. همین حالت را در سرخپوستان 
بومی آمریکا می بینیم که رقص در واقع بخشی 
از مناسک مرتبط به جنگ بود. در کشور ما 
هم می توان مراسم رقص پیش از جنگ را که 
برای تقویت روحیه سربازان انجام می شده بین 
هموطنان ترکمن دید. رقص خنجری که ما این 
روزها در مناطق ترکمن نشین کشورمان می بینیم، 
درواقع باقی مانده همان رسم های جنگی است.

: این حرکات موزون خواه جمعی، 
خواه انفرادی باعث چه تغییرات شیمیایی یا 

هورمونی در بدن می شوند؟
مکانیسم اثرگذاری حرکات موزون بر خلقیات 
ما امروز مساله روشنی است. حرکات موزون 
سطح دوپامین و آدرنالین مغز را باال می برد و 
بعد از آن دردهای عضالنی و مفصلی که بر 
اثر تحرک بدنی ایجاد شده اند، آندورفین ها و 
آنکفالین ها و ماده پی یا به عبارتی افیون های 
درونزاد بدن هم آزاد می شوند و حس سرخوشی 
ایجاد می کنند. ضمن اینکه روحیه فرد هم باال 

می رود، با انجام این حرکات به دلیل ترشح 
آدرنالین و افزایش ضربان قلب و فشار خون، 
حسی مانند آمادگی پیش از یک مسابقه ورزشی 

در بدن فرد به وجود می آید.
: آیا روندی که توضیح دادید، بازده 

کار افراد را هم بیشتر می کند؟
این شرایط فرد  با  اتفاق می افتد و  این  قطعا 
بهتر می تواند کار کند. اگر خاطرتان باشد، در 
فیلم تارزان، قهرمان فیلم هر جا می خواست با 
حیوان وحشی مبارزه کند، شروع می کرد بر 
سینه خودش کوبیدن و فریاد زدن که درمورد 
تارزان که از کودکی در جنگل و بین حیوانات 
بزرگ شده بود، نوعی الگوبرداری از مبارزه طلبی 
شامپانزه ها بود. انجام این نوع حرکات هنگام 
اضطراب یا نگرانی تنها مختص انسان نیست و 
در تمامی نخستیان )پریمات ها( مانند شامپانزه ها 
و گوریل ها و اورانگوتان ها می شود این حالت را 
مشاهده کرد؛ یعنی این حیوانات هم پیش از آنکه 
با حریفشان سرشاخ شوند و نبرد کنند، شروع 
به نوعی حرکات ورزشی و ریتمیک می کنند 
و رقص پا انجام می دهند که مشابه رقص پای 
ورزش های رزمی است که در برخی فیلم ها هم 

فراوان وجود دارد.
همه این حرکات باعث باال رفتن هوشیاری مغز 
و تمرکز می شوند. فرد پیش از رفتن به میدان 
جنگ باید حتما توان و روحیه باالیی پیدا کند.

: ورزش های ساده مثل ورزش های 
سوئدی که آنچنان ریتمیک نیستند، هم می توانند 

این تاثیر را داشته باشند؟
تحرک  فقط  رقص  ماجرای  ولی  تاحدودی 

فیزیکی نیست. همراه بودن ریتم همراه با حرکات 
فیزیکی فرد را به حالت نیمه شیدایی می برد و 
برانگیختگی بیشتر است. در این حالت فرد 
می تواند بر ترس ها، اضطراب ها و افسردگی های 
خودش غلبه کند و حتی در وضعیت های جنگی 
هم قدرت طنز و مزاح جنگنده ها بیشتر از مردم 
عادی است. این سربازان بیشتر آواز می خوانند 
و می رقصند. در جنگ جهانی اول سهم دعا 
در آرام سازی سربازان بیشتر بود اما در جنگ 
جهانی دوم سهم موسیقی و حرکات موزون 
و طنز و لودگی در افزایش روحیه سربازان و 
غلبه بر اضطراب جنگ بیشتر دیده می شود تا 
جایی که سازها و موسیقی در خط اول و هنگام 
حمله هم حضور دارند. در 8 سال دفاع مقدس 
هم برخی افراد با خواندن نوحه های ریتمیک 
همین نقش را در قالب های فرهنگی و مذهبی 

خاص ما ایفا می کردند.
انجام حرکات ریتمیک همراه با موسیقی برای 
باال بردن روحیه جنگاوری و برانگیختگی فقط 
مختص صحنه های جنگ یا این طور که امروز 
می بینیم در شرایط فشار در بخش های بیمارستانی 
مبتال به کرونا در کشورمان نیست. اجرای رقص 
هاکا توسط تیم راگبی نیوزیلند پیش از بازی، 
نمونه کالسیک دیگری از همین روش افزایش 
روحیه است. این رقص که پیش از هر مسابقه 
انجام می شود، در واقع یادگار رقص قبایل بدوی 
نیوزیلند است. اگر یادتان باشد چند وقت قبل 
فیلمی در شبکه  های مجازی بسیار دیده شد 
که هواپیمایی به دلیل خرابی هوا در معرض 
تکان های شدید بود و یکی از مسافران شروع 

به آواز خواندن کرد و بعد از مدت کوتاهی بقیه 
با او دم گرفتند.

مثال دیگر باز هم از جنگ جهانی دوم است که 
در زمان حمله بمب افکن های آمریکایی به دشمن، 
خدمه بمب افکن ها هنگام اعزام برای عملیات 
جنگی برای کاهش اضطراب، آواز می خواندند.

: استفاده از این روش ها سن و سال 
یا شرایط فردی خاصی دارد؟

برخی سالمندان به فازی می رسند که ما آن را 
»فاز دلقکی« می گوییم که بسیاری از تباهی ها و 
سیاهی ها را یا نمی بینند یا ریشخند می کنند. در 
فاز دلقکی انسان به مرحله ای می رسد که هیچ 
مشکلی را جدی نمی گیرد و یک عمر تجربه 
به او آموخته که مشکالت زندگی کم یا زیاد 
همگی گذرا هستند و آنچه باارزش است و 
باید از آن نگهداری کرد، خود زندگی است. 
این حالت بیشتر در سالمندان دیده می شود. البته 
سالمندان 05 سال قبل، شوخ تر و آسان گیرتر از 
سالمندان نسل ما بودند و به عبارتی، راحت تر 
می خندیدند. این درواقع یک نظریه پیشنهادی 
عمال  اما  است  سالمندی  از  مرحله ای  برای 
می بینیم سالمندان زندگی را آسان تر می گیرند. 
روشی  پیشرفته  کشورهای  در  رقص درمانی 
کامال شناخته شده است و کلینیک های خاص 
خود را دارد. رقص درمان گران در کلینیک های 
روان پزشکی حضور دارند. همین طور کمدین ها 
در بخش های کودکان مبتال به سرطان برای بهبود 
حال بیماران برنامه اجرا می کنند. این روش ها 
جزو برنامه های منظم خانه های سالمندان هم 
است. می خواهم نتیجه بگیرم که رقص درمانی 
به جز مزیت حرکات بدنی، مزیت شورآفرینی 
موسیقی را هم همراه دارد. این حرکات عجیب 
و نوظهور نیستند و در تاریخ و در حال حاضر 
به وفور می توان رد پای آنها را دید. به عبارتی 
پناه بردن به موسیقی و رقص در شرایط بحرانی 
و اضطراب آور جزو سرشت افراد است و رقص 
پرستاران ایرانی در این زمان را هم می توان با 
همین منطق درک کرد، به آن احترام گذاشت 

و آن را جدی گرفت.
* موالنا

دکتربهناماوحدیروانپزشک،چالشرقصبینکادردرمانیکرونارابررسیمیکند

رقصی چنین میانه میدانم آرزوست*
از زمان حضرت داوود )ع(  موسیقی اکسیر جان افزا بوده و از همان زمان 
که داروهای روان پزشکی نبوده، برای درمان افسردگی پادشاهان و بزرگان 
به کار برده می شده و سال هاست  انسان اثر نشاط آور و انرژی بخش مجالس 
موسیقی و حرکات موزون را درک کرده است. حتی مجالس سینه زنی ما 
در ماه محرم که با ضرباهنگ موسیقی تعزیه و حرکات یکنواخت عزاداران شکل می گیرد 

همین اثر روانی انرژی بخش را بر شرکت کنندگان دارد.

از ابتدای تمدن بشری همراه با موسیقی، حرکات ریتمیک و موزون بخشی از درمان بوده و 
هنوز در بخش هایی از جهان به صورت سنتی ادامه دارد، مثال رقص »زار« در جنوب ایران 

به جا مانده از همین روش سنتی درمان است. 
از زمانی که بشر خود را شناخته و اشکال ابتدایی موسیقی مانند کوبیدن بر تکه ای چوب را 
کشف کرده، حرکات موزون و دست افشانی و پایکوبی با تمدن بشری همراه شده و کمتر 
اجتماع انسانی را در هر جای دنیا می توان سراغ داشت که مایه ای از موسیقی یا حرکان 

یکنواخت و موزون در آن جایی نداشته باشد. با رسانه ای شدن خبر شیوع کرونا و بستری 
شدن بیماران در بیمارستان و شرایط دشوار کارکنان درمانی که کمبود امکانات به آن دامن 
زده، این روزها شاهد ویدئوهای بسیاری از رقص کارکنان درمانی در بخش های بیمارستانی 
کرونا هستیم. چه اتفاقی می افتد تا فردی در شرایط بسیار دشوار و اضطراب آور به انجام 
حرکات موزون رومی آورد؟ آیا حرکات موزون می توانند افراد را در این شرایط کمک کنند؟ 
و بسیاری پرسش های دیگر که دکتر بهنام اوحدی، روان پزشک، به آنها پاسخ داده است. 

در شرایط بحرانی 
برای باال بردن 

روحیه افراد باید 
از روش هایی مانند 

اجرای موسیقی یا 
برنامه های طنز استفاده کرد. به نظر 

می رسد این وظیفه را پرستاران 
و پزشکان ایرانی خود برعهده 

گرفته اند. به عبارتی، پناه بردن به 
موسیقی و رقص در شرایط بحرانی 

و اضطراب آور جزو سرشت افراد 
است و رقص پرستاران ایرانی در 

این زمان را می توان با همین منطق 
درک کرد، به آن احترام گذاشت و 

آن را جدی گرفت

 مرجان 
یشایایی 

1398،5238
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تالش ها برای ساختن 
واکسن و دارو برای 

کووید-19 ادامه دارد

کشورها و سازمان های گوناگون در حال تالش برای 
آماده کردن واکسنی برای بیمار کرونا و آزمایش 

داروها برای یافتن درمان موثر هستند.
شرکت بیوتکنولوژی آمریکایی مدرنا تراپیوتیکز 24 
روز پس از آنکه توالی ژنتیکی ویروس جدید کرونا 
با نام رسمی SARS-CoV-2 به وسیله دانشمندان 
چینی در ماه ژانویه تعیین شد، این واکسن را  ضد 

این ویروس ساخت.
شرکت مدرنا نخستین محموله این واکسن را برای 
انجام مرحله اول آزمایش انسانی در ماه فوریه 
تحویل داد و قرار است در ماه آوریل )فروردین( 

کارآزمایی بالینی آن شروع شود.
هنوز هیچ واکسن تاییدشده ای از نوع mRNA در 

برابر بیماری های واگیر در دنیا وجود ندارد.
پاسخ  مهارکننده  داروی  یک  دیگر،  طرف  از 
ایمنی به نام »اتلیزوماب« یا »توسیلیزوماب« با نام 
تجاری آکترما )ساخت شرکت روش( در آخرین 
دستورالعمل ملی تشخیصی و درمانی چین برای 
بیماری کووید-19 افزوده شده است. این دارو از 
سال 2005 میالدی در بازار بوده  و برای درمان 

آرتریت روماتوئید به کار رفته است.
گفت:  چین  علوم  آکادمی  پژوهشگر  کی،  ژو 
»آزمایش های بالینی با این دارو پس از آنکه در 
گروه کوچکی از بیماران مبتال به کووید-91 آثار 

مثبتی نشان داد، ادامه دارد.
در این آزمایش بالینی روی 20 بیمار، 91 نفر که 
شرایط وخیمی داشتند، در طول دو هفته پس از 
دریافت این دارو کامال بهبود یافتند و از بیمارستان 
مرخص شدند. حال یک بیمار هم که در شرایط 

بحرانی بود، بهتر شد.
علت استفاده از چنین دارویی این است که ویروس 
کرونا باعث ایجاد واکنش شدید در دستگاه ایمنی 
می شود که به التهاب شدید ریه ها می انجامد و 
باعث تخریب و از کار افتادن آنها می شود بنابراین 
دانشمندان در حال بررسی داروهایی بوده اند تا 
این پاسخ ایمنی را تعدیل کنند. قبال دانشمندان 
چینی از داروی ضدماالریای کلروکین فسفات نیز 
که خواص ضدالتهابی دارد، برای درمان بیماران 

کووید-19 استفاده کرده اند.«
داروی  کرده  اعالم  بهداشت  جهانی  سازمان 
به وسیله  ساخته شده  رمدیسیویر  ضدویروسی 
شرکت آمریکای گلیاد ساینسز که در اصل برای 
درمان ویروس ابوال ساخته شده بود، دارویی است 
که بیش از همه نسبت به آن امیدواری وجود دارد. 
چین نیز در حال همکاری با شرکت گیلیاد برای 
آزمایش این دارو روی بیماران کووید-19 است.
این دارو اکنون در فاز سوم کارآزمایی بالینی است.
شرکت  داروسازی سانوفی نیز اخیرا اعالم کرد در 
حال ساخت یک واکسن است. این شرکت این 
واکسن را برمبنای کار قبلی اش در ساخت یک 
واکسن برای بیماری سارس )نشانگان شدید حاد 
تنفسی ناشی از کروناویروس دیگر( که به مرحله 
پیش بالینی رسید، می سازد. شرکت های بزرگ 
داروسازی دیگری مانند گالکسو اسمیت کالین 
نیز در زمینه ساخت  اند جانسون  و جانسون 

واکسن فعالیت می کنند.

ده
دزا

جوا
ک 

 باب
تاثیر روانشناسی شخصیت در مواجهه با کرونا

وسواسی ها و کرونا
داینامیک وسواس در همه گیری خیلی پیچیده است؛ مثال اگر چند هفته پیش کسی به من می گفت روزی 20 بار و هر بار به مدت 20 ثانیه دستانم را با 
آب و صابون می شویم و عالوه بر آن از الکل و مواد ضدعفونی هم استفاده کنم، حتما برای او تشخیص اختالل وسواس اجباری )OCD( می گذاشتم 
و درمانش می کردم اما االن با توجه به شرایط موجود، معیارهای ما تا حدودی متفاوت شده است. با این حال هنوز مرز مشخصی بین وسواس و رفتار 

طبیعی وجود دارد؛ این مرز، فراتر رفتن از توصیه های بهداشتی است که آدم های وسواسی معموال وسوسه آن را دارند... صفحه13



پرسش: آیا درست است که بیشترین 
به  مربوط  کروناویروس  آسیب 
ریه هاست چون فرد تا مدتی پس 
از درگیری با ویروس عالمتی ندارد 
و وقتی متوجه می شود که دیگر 
دیر شده است؟ 837****0912 

پاسخ 
دکتر سیاوش 

کورانی فر
فوق تخصص ریه و عضو 

هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران

بسیار  اطالعات  متاسفانه  پاسخ: 
نادرست و وسیعی در فضای مجازی 
در حال دست به دست شدن است که 
بیشتر منتشرکنندگان آنها تخصصی 
در این زمینه ندارند و بیشتر باعث 
انحراف افکار عمومی از واقعیت ها 
می شوند. کرونا، ویروسی است که 
از دهه 1960 میالدی شناخته شده  
و هر یک از ما در طول زندگی مان 
بارها با این ویروس آلوده شده ایم. 
درصد   20 حدود  واقع  در 
ما  معمولی  سرماخوردگی های 
شده  ایجاد  کرونا  ویروس  توسط 
ویروس  این  چندگاهی  هراز  اما 
که  ژنتیکی می شود  تغییرات  دچار 
می شود،  بیماری  همه گیری  باعث 
مانند همه گیری بیماری سارس در 
در  مرس  یا  شرقی  جنوب  آسیای 
همین  هم  آنها  منشاء  که  عربستان 

کروناویروس بود. 
همه گیری  با  هم  حاضر  حال  در 
مواجه شده ایم  بیماری کووید-19 
که از چین شروع شده و به بسیاری 
از کشورهای جهان گسترش یافته 
است. حدود 80درصد افرادی که با 
این ویروس آلوده می شوند معموال 
و  نمی کنند  پیدا  خاصی  مشکل 
مانند  خفیفی  عالئم  دچار  تنها 
شبه آنفلوانزا  یا  سرماخوردگی 
می شوند اما بیماری در 10 تا 15درصد 
افراد شدید می شود که البته بسیاری 
از آنها هم پس از چند روز بهبود 

پیدا می کنند. 
تقریبا حدود 5 تا نهایتا 10 درصد 
بیماران دچار عارضه شدید تنفسی 
حمایتی  خدمات  به  که  می شوند 
آی سی یو  در  بستری  مثل  باالتری 

نیاز دارند. 
منتشر  مجازی  فضای  در  آنچه 
آنکه  بدون  ریه  که 50درصد  شده 
با  آلودگی  اثر  متوجه شود در  فرد 
ویروس کرونا تخریب می شود، کامال 
نادرست و غیرتخصصی است زیرا  
محض  به  تنفسی  و  ریوی  عالئم 
درگیری حداقلی با ویروس در فرد 
آشکار می شود، مگر در افرادی که 
بیماری های زمینه ای شدیدی داشته 
باشند و سطح ایمنی بدنشان بسیار 
پایین باشد یا داروهای سرکوب کننده 

ایمنی مصرف می کنند. 
در این افراد ممکن است عالئم ریوی 
اصطالح  به  کروناویوس  بیماری 
اما  نیاید  چشم  به  یا  شود  ماسکه 
تنفسی  در جمعیت عمومی عالئم 
در همان لحظات اول درگیری ریه 
را  به سرعت خودشان  ویروس  با 

نشان می دهند. 
عالئم هم معموال به شکل سرفه های 
خشک، تب، لرز و در موارد شدید 

احساس تنگی نفس است. 
مهم ترین عالمتی هم که برای ما به 
عنوان متخصص ریه مطرح است، 
تنگی نفس و افت سطح اشباع اکسیژن 
خون است که در این شرایط سراغ 
عکس از ریه و بررسی های بیشتر 

می رویم. 
نکته مهم دیگری که الزم است به آن 
اشاره کنم استفاده از ماسک است. 
جالب است بدانید درجه حفاظتی 
استفاده از ماسک برای جلوگیری از 
بیماران مبتال  انتقال بیماری توسط 
به دیگران حدود 288 و برای افراد 
عمومی و سالم حدود 2 است بنابراین 
توصیه می کنیم همه افرادی که عالئم 
سرماخوردگی دارند حتما از ماسک 

استفاده کنند. 
افراد سالم نیازی به استفاده از ماسک 
ندارند، مگر اینکه در مکان های شلوغ 
و پرتردد حضور داشته باشند. البته 
توصیه می شود تا جایی که می توانید 
در خانه بمانید و از رفت وآمدهای 
خانه  از  خارج  به  غیرضروری 

خودداری کنید.

با خوانندگان شماره هفتصدوچهل وشش  نوروز101399

بیماری  به  پرسش: آیا درست است که کودکان 
کرونا مبتال نمی شوند؟ 537****0912

پاسخ 
دکتر ناصر کالنتری

متخصص کودکان و استاد دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی

پاسخ: نه، این گفته به هیچ وجه درست نیست و این 
خبر منبع دانشگاهی و پزشکی ندارد. در ابتدای شیوع 
بیماری کووید-19 بسیاری تاکید داشتند ویروس این 
بیماری کودکان را مبتال نمی کند، در حالی که اصال 
این طور نیست و کودکان، حتی نوزادان تازه متولدشده 
هم می توانند به این بیماری مبتال  شوند. به تازگی 
مقاله ای در مورد نوزاد 36 ساعته و شیرخوار 17 روزه 
مبتال به کروناویروس که در بیمارستان بستری بودند، 
منتشر شد که در آن به بررسی راه های انتقال ویروس 
به این کودکان پرداخته بودند. نتایج این مطالعه نشان 
داد این نوزادان در همین مدت کوتاه پس از تولد 
به ویروس آلوده شده اند زیرا علم امروز می گوید 
کروناویروس از مادر به جنین منتقل نمی شود. یادتان 
باشد آنچه گفته می شود منطبق با علم و اطالعاتی 
است که تاکنون به آنها دست یافته ایم. ممکن است 
مدتی بعد با انجام پژوهش ها و کسب آگاهی های 
بیشتر، اطالعات مان تغییر کند و به یافته های جدیدی 
برسیم. طبق علم امروز، کروناویروس از مادر به جنین 
منتقل نمی شود بنابراین کودکانی که در این مقاله  به 
بررسی وضعیت آنها پرداخته شده، پس از تولد به 
کروناویروس آلوده شده اند. پس همه انسان ها در هر 
گروه سنی و جنسی در معرض آلودگی با کروناویروس 

و ابتال به بیماری کووید-19 قرار دارند اما خبر خوب 
این است که ابتال به این بیماری در کودکان زیر 10 
سال تاکنون مرگ ومیری به دنبال نداشته است. البته 
این خبر به معنای قوی بودن سیستم ایمنی کودکان 
نیست. توجه داشته باشید سیستم ایمنی کودکان تا 
سن 5-4 سالگی به طور کامل تکامل نیافته است. از 
این رو، کودکان زودبه زود و زیاد بیمار می شوند. چنین 
سیستم ایمنی ضعیفی نمی تواند از پس ویروس های 
خطرناکی مثل کروناویروس بربیاید و قطعا کودک 
را بیمار خواهد کرد اما آنچه میزان کشندگی بیماری 
کووید-19 را در بزرگساالن افزایش می دهد، وجود 
سرطان ها،  انواع  دیابت،  مثل  زمینه ای  بیماری های 
بیماری های خودایمن، پرفشاری خون، بیماری های 
قلبی-عروقی، سابقه سکته های مغزی، بیماران کلیوی 
و دیالیزی، بیماران مبتال به آسم، افراد با سیستم ایمنی 
ضعیف، سالخوردگی و... است، درنتیجه بدن فرد به 
دلیل بیماری  قبلی آمادگی مواجهه با ویروسی که 
در سیستم ایمنی اختالل ایجاد می کند را ندارد. به 
همین دلیل احتمال مرگ پس از مواجهه با ویروس 
افراد  بیشتر است. در غیراین صورت  افراد  این  در 
بزرگسال بدون بیماری های زمینه ای یا کودکان که 
عمدتا چنین مشکالتی ندارند با عالئم مختصر و 
محدودی دوره بیماری را طی می کنند. خطری که 
کودکان مبتال به کووید-19 با عالئم مختصر دارند 
این است که ویروس را به راحتی به بزرگساالن، 
به خصوص سالمندان خانه منتقل می کنند. به همین 
دلیل توصیه می شود وقتی کودکانتان بیمار می شوند 
حتی اگر در ظاهر عالئم سرماخوردگی ساده دارند، 
آنها را نزد پدربزرگ و مادربزرگ شان نبرید زیرا اگر 
ویروسی که آنها را درگیر کرده همان کروناویروس 
باشد به راحتی آن را به پدربزرگ و مادربزرگ منتقل 

می کنند و در آن صورت ورود ویروس به بدن افراد 
سالمند می تواند آسیب زننده باشد. همچنین کودک 
و والدینش باید هنگام بیماری و بروز عالئم در خانه 
کار  این  انتقال قطع شود.  زنجیره  تا  بزنند  ماسک 
به خصوص اگر ویروس عامل بیماری کروناویروس 

باشد اهمیت ویژه ای دارد.
نکته دیگری که بد نیست به آن اشاره کنم این است 
که الزم نیست با کوچک ترین عالمتی نگران ابتال به 
بیماری کووید-19 شوید و به مراکز درمانی مراجعه 
کنید. در حال حاضر بیمارستان ها پر از بیمارانی شده که 
با عطسه و سرفه و کمی تب نگران شده و خود را به 
آنجا رسانده اند. مطالعات نشان می دهد انتقال ویروس 
در بیمارستان ها و مراکز درمانی سریع تر و راحت تر 
انجام می شود. خوشبختانه به تازگی وزارت بهداشت 
سامانه ای را با عنوان salamat.gov.ir راه اندازی 
کرده که افراد می توانند در صورت شک به بیماری به 
این سامانه مراجعه کنند و به پرسش های مطرح شده 
در آن پاسخ بدهند. سامانه با بررسی پاسخ های فرد 
مشخص می کند آیا احتماال فرد به کروناویروس آلوده 
یا به بیماری کووید-19 مبتال شده یا نه؟ در صورتی 
که فرد عالئم ابتال به کووید-19 را داشته باشد، سامانه 
به او اعالم خواهد کرد و در آن صورت الزم است 
فرد به پزشک مراجعه کند تا معاینه شود. در غیر این  
صورت با ماندن در خانه و استراحت و خوردن مواد 
غذایی سالم و مقوی، سرماخوردگی تان را درمان کنید 

تا در معرض انتقال کروناویروس هم قرار نگیرید.
از همه افراد جامعه خواهش می کنم اطالعات خود را 
فقط و فقط از رسانه های معتبر پزشکی و دانشگاهی 
رصد کنند و به هیچ وجه به خبرهایی که در کانال های 
مختلف فضای مجازی و غیرعلمی منتشر می شود، 

اعتماد نکنند.

پرسش اول: کروناویروس یا بیماری کووید-19 چه 
ارتباطی با قلب و بیماری های قلبی-عروقی دارد؟ 

0938****339

پرسش دوم: آیا کسانی که سابقه سکته قلبی دارند و 
استنت گذاشته اند بیشتر از سایرین در معرض خطر ابتال 
به بیماری کووید-19 قرار دارند؟ 637****0914

پاسخ
دکتر منوچهر قارونی

متخصص قلب و عروق و استاد دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: وضعیت کنونی ما طوری است که به 
هرحال با این ویروس مواجه شده ایم بنابراین به جای 
آنکه بترسیم، مضطرب شویم یا افسردگی بگیریم و 
با این  کارها موجب تنگی عروق شویم و سیستم 
ایمنی مان را ضعیف کنیم، بهتر است در وهله اول این 
مساله را بپذیریم و آرامش مان را حفظ کنیم تا سیستم 
ایمنی بدنمان مختل نشود. هرچه سیستم ایمنی بدنمان 
قوی باشد، قدرت ویروس در بدن کمتر خواهد شد. 
پس به جای اینکه زانوی غم بغل بگیریم که در این 
شرایط چه کنیم، این مساله را بپذیریم و ضمن رعایت 
مسائل بهداشتی تا می توانیم شاد باشیم و بخندیم. خنده 
موجب ترشح هورمون آندورفین در بدن  شده و همین 
موضوع موجب تقویت سیستم ایمنی بدن می شود. 

برخی مواد غذایی هم نقش مهمی در تقویت سیستم 
ایمنی بدن دارند، مثال خوردن مواد غذایی سرشار از 
ویتامینC مانند مرکبات، فلفل سبز، گوجه فرنگی و.... 
برای بدن بسیار مفید است اما خوردن قرص ویتامین
C چندان توصیه نمی شود. همچنین بیشتر ایرانی ها 
دچار کمبود ویتامینD هستند که باید با خوردن مکمل 

آن را جبران کنند. 
در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که ویروس پس از 
وارد شدن به بدن و حمله به ریه ها، قلب را هم درگیر 
کرده و آن را به میوکاردیت مبتال می کند. به عبارت 
دیگر، ویروس وارد قلب می شود و قدرت انقباض و 
انبساط آن را به شدت کاهش می دهد، درنتیجه با آنکه 
ممکن است وضعیت ریه ها پس از مدتی بهبود پیدا کند، 
پمپاژ قلب به سختی انجام می شود و درنهایت موجب 
مرگ بیمار خواهد شد. میوکاردیت خطرناک ترین بیماری 
قلبی است که عالوه بر کووید-19 در بیماری آنفلوانزا 
هم دیده می شود. میوکاردیت یا درگیری عضله قلب 
منجر به نارسایی شدید قلب، تنگی نفس، بی نظمی در 
ضربان قلب و درنهایت مرگ می شود. توجه داشته 
باشید قلب نباید به مرحله میوکاردیت برسد زیرا هیچ 
درمانی ندارد بنابراین اگر به بیماری مبتال شدید و 
عالئمی مثل تب، تنگی نفس، سرفه های مکرر و خشک 
و حتی گاهی همراه با خون داشتید بالفاصله به مرکز 

درمانی مراجعه کنید.

پاسخ دوم: به نظر نمی رسد فردی که تنگی رگ داشته 
و بعد استنت گذاشته، بیشتر از سایر افراد در معرض 

خطر باشد، مگر اینکه به تازگی این کار را انجام داده 
باشد زیرا در روزهای اول پس از استنت گذاری سیستم 
ایمنی بدن ضعیف است اما اگر این کار یکی- دو سال 
قبل انجام شده و سیستم ایمنی بدن طی این مدت تقویت 
شده باشد، خطر بیشتری فرد را نسبت به سایرین تهدید 
نخواهد کرد و جزو گروه های پرخطر محسوب نمی شود 
اما اگر فردی به نارسایی قلبی مبتالست یا عالمتی مانند 
تنگی نفس کوششی دارد؛ یعنی با هر فعالیتی مثل باال 
رفتن از 10 پله دچار خس خس سینه می شود باید 
به شدت مراقب بهداشتش باشد و به هیچ وجه از خانه 
خارج نشود، در صورت نیاز به خروج از خانه حتما 
ماسک بزند و دستکش بپوشد و تا حد امکان با افراد 
خارج از خانه ارتباط نداشته باشد. این مساله در مورد 
کسانی که اوره باال دارند، کراتین کلیه شان باالست، 
بیماران مبتال به ام اس، بیمارانی که به هر دلیلی مثل 
بیماری لوپوس، آرترید روماتوئید یا سایر بیماری های 
مفصلی، آسم و... داروهای کورتونی مصرف می کنند، 
بیمارانی که شیمی درمانی می شوند و افراد خیلی چاق 
هم صدق می کند. این افراد به دلیل ضعیف بودن سیستم 

ایمنی شان باید بیشتر مراقب خودشان باشند.
نکته مهم دیگر اینکه بیماران قلبی و افراد مبتال به 
پرفشاری خون مصرف داروهایشان را طبق تجویز 
پزشک و زمان بندی تعیین شده ادامه بدهند و به هیچ وجه 
خودسرانه یا سهوی مصرف دارو را ترک نکنند. از همه 
افراد می خواهم با کوچک ترین سردردی به سمت مصرف 
استامینوفن کدئین نروند زیرا مصرف زیاد این دارو هم 

سیستم ایمنی بدن را ضعیف می کند.

پرسش اول: خانم های باردار تا چه حد در معرض 
خطر ابتال به بیماری کووید-19 قرار دارند؟ آیا مانند 
آنفلوانزا در معرض خطر هستند؟ 830****0902

پرسش دوم: چرا با وجودی که گفته می شود سالمندان 
در معرض خطر بیشتری در رابطه با کروناویروس 
هستند،  شاهد مرگ ومیر جوانان بدون هیچ بیماری 

زمینه ای هستیم؟ 810****0911

پرسش سوم: آیا افرادی که آسم و حساسیت دارند 
و به خصوص از حساسیت های فصلی رنج می برند 
بیشتر در معرض ابتال به کووید-19 و عوارض ناشی 

از آن هستند؟ 933****0918

پاسخ
دکتر حمید عمادی

متخصص بیماری های عفونی و رئیس 
بخش عفونی بیمارستان امام خمینی)ره(

پاسخ اول: خانم های باردار هنگام همه گیری آنفلوانزا 
بسیار آسیب پذیر هستند، در حالی که دیده شده در 
همه گیری کروناویروس به آن اندازه آسیب پذیر نبوده اند 
زیرا بیماری آنفلوانزا بسیار جدی تر از کووید-19 است 
و احتمال مرگ در خانم بارداری که به آنفلوانزا مبتال 
می شود، باالتر است اما باعث ناهنجاری های جنینی 
نمی شود. در بیماری  کووید-19 با توجه به اطالعاتی که 
تاکنون به دست آورده ایم دیده شده که خانم های باردار 
وقتی به این بیماری مبتال می شوند از نظر پیش آگهی 

و عالئم بیماری با خانم های غیرباردار تفاوتی ندارند 
بنابراین اگر خانم بارداری به کووید-19 مبتال شد، 
نگران نشود و مانند سایر افرادی که بیمار می شوند در 
خانه بماند و استراحت کند، مگر اینکه عالئمی مانند 
تب، سرفه، تنگی نفس و کوفتگی داشته باشد که در 

آن صورت حتما باید به پزشک مراجعه کند.

پاسخ دوم: تعداد افراد جوانی که به دلیل ابتال به کووید-19 
جان خود را از دست داده اند خیلی زیاد نیست و نسبت 
به جمعیت افراد میانسال و سالمندی که در اثر این 
بیماری فوت می کنند، کمتر است. براساس آنچه تاکنون 
به دست آورده ایم، جوانانی که در اثر عوارض ناشی از 
کووید-19 فوت شده اند چند خصوصیت داشته اند؛ اول 
اینکه برخی از این افراد سیگاری بوده اند و مدتی که 
سیگار کشیده اند، طوالنی بوده است. استعمال سیگار 
و قلیان بافت ریه را تخریب می کند. به عبارت دیگر، 
تدخین دخانیات به هر شکلی زمینه ساز بروز بیماری 
شدید و کشنده است. از همه کسانی که سیگار و قلیان 
می کشند تقاضا داریم استعمال دخانیات را کنار بگذارند 

و با جان و سالمت شان بازی نکنند.
گروه دیگری از جوانانی که در اثر عوارض ناشی از 
کووید-19 فوت شده اند، افراد پراسترس و اضطرابی 
بوده اند. سیستم ایمنی بدن یک فرد سالم و جوان هنگام 
استرس و اضطراب شدید به اندازه  سیستم ایمنی بدن 
بیماری که در حال شیمی درمانی است یا افراد سالمند یا 
سایر کسانی که بیماری زمینه ای دارند، ضعیف می شود. 
گروه سوم هم جوانانی بوده اند که به تازگی کار بسیار 
سنگین و طاقت فرسایی انجام داده بودند. کار کردن زیاد، 
کم خوابی و بی خوابی، خستگی مفرط و فشار زیاد کار 

هم می تواند به شدت روی سیستم ایمنی بدن تاثیر سوء 
بگذارد و در چنین شرایطی که بیماری همه گیر می شود 
منجر به مرگ افراد شود. توصیه می کنم در این روزها 
که بیماری همه گیر شده بیشتر استراحت کنید، ترس 
و نگرانی نداشته باشید و اگر بیمار شدید، در صورتی 
که تنگی نفس نداشتید در خانه بمانید، استراحت کنید 
و غذاهای مقوی بخورید تا سیستم ایمنی بدنتان دوباره 

قوی شود و بتواند ویروس را از بین ببرد.

پاسخ سوم: بله، متاسفانه ابتال به بیماری کووید-19 
در کسانی که آسم و حساسیت دارند شدیدتر است 
اما این بدان معنا نیست که هر فرد مبتال به آسمی که 
به کووید-19 مبتال شود، حتما می میرد. این افراد در 
صورت ابتال به بیماری باید با کوچک ترین عالمتی به 
پزشک متخصص ریه یا پزشکی که همیشه تحت نظر 
ایشان بوده اند، مراجعه کنند. بساری از افراد می پرسند 
در صورت وجود چه عالئمی باید به پزشک یا مراکز 
درمانی مراجعه کنیم؟ مهم ترین عالمت های بیماری 
کووید-19 شامل تب، سرفه و تنگی نفس، خستگی و 
کوفتگی بدن است بنابراین آبریزش بینی جزو عالئم 
بیماری کووید-19 نیست یا برای سوزش گلو نباید به 
مراکز درمانی مراجعه کرد. توجه کنید نشانه تنگی نفس 
بسیار مهم است. تعداد تنفس ما در حالت طبیعی 16 
تا 20 بار در دقیقه است. وقتی این تعداد افزایش پیدا 
می کند، به طوری که فرد در حالت استراحت به راحتی 
نمی تواند صحبت کند و پشت هم و به تعداد بیشتری 
نفس می کشد؛ یعنی دچار تنگی نفس شده، مثل فردی 
که دویده و نفس کم آورده  است. افرادی که این 

عالمت را دارند باید حتما به پزشک مراجعه کنند.

پرسش اول: در حال حاضر که گفته می شود افراد کمتر از 
خانه خارج شوند و به مکان های شلوغ نروند، برای کنترل 
دوره ای بیماری پروستاتم چه باید بکنم؟ چه زمانی به پزشکم 
مراجعه کنم؟ برای تمدید داروهایم چه کنم؟ 536****0936

پرسش دوم: آیا ویروس کرونا می تواند از راه ادرار فرد 
بیمار منتقل شود؟ 235****0903

پاسخ 
دکتر محمدرضا نوروزی

فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: بسیاری از افرادی که مشکل پروستات دارند؛ چه 
مشکل شان خوش خیم باشد، چه بدخیم باید برای کنترل و بررسی 
وضعیت پروستات شان به طور دوره ای به پزشک شان مراجعه 
کنند. این افراد معموال سنین باالی 50 سال دارند؛ یعنی دقیقا 
کسانی که اگر به ویروس آلوده شوند به دلیل بیماری های زمینه ای 
و ضعف سیستم ایمنی بیشتر در معرض خطر قرار دارند. از 
طرفی، بیشتر کسانی که برای کنترل های دوره ای مراجعه می کنند 
بیمارانی هستند که تحت درمان های دارویی قرار دارند و مشکل 
بیشترشان بزرگی خوش خیم پروستات است. بزرگی خوش خیم 
پروستات شایع ترین بیماری مردانه است و گریزی از آن نیست. 
غده پروستات در مسیر مجرای ادرار قرار دارد. درست شبیه 
پرتقالی که سوراخ شده و مجرای ادرار از درونش عبور کرده 
است. بخش هایی از این غده از سنین50-45 سالگی به بعد در 
همه آقایان شروع به بزرگ شدن می کند و گاهی اختالالتی مانند 
دشواری در دفع ادرار، گیر کردن ادرار، تکرر ادرار، چکه چکه آمدن 
ادرار، زیاد بلند شدن در شب برای تخلیه ادرار، حس ناگهانی 
ادرار در خیابان و... برای افراد ایجاد خواهد کرد. خوشبختانه 
بیشتر این اختالالت با درمان های دارویی قابل کنترل هستند. مبانی 
درمان دارویی هم بر این است که داروهایی برای بیمار تجویز 
شود که مسیر جریان ادرار را باز نگه دارد تا ادرار روان تر و بهتر 
تخلیه شود. اگر بیماران با مصرف داروها مشکلی ندارند، تخلیه 
ادرارشان به خوبی و روان انجام می شود، آزمایش های ساالنه شان 
به خصوص تست سرطان پروستات  یا PSA طبیعی است و 
مشکلی ندارد و سونوگرافی نشان می دهد ادرار خوب تخلیه 
می شود، نیازی نیست در این شرایط با فواصل نزدیک به پزشک 
مراجعه کنند. برخی بیماران نگران تعطیلی ایام نوروز و دسترسی 
نداشتن به پزشک شان هستند. از این رو، در روزهای پایانی سال 
تعداد مراجعات به مطب ها بیشتر می شود و این خود عامل خطری 
برای شیوع بیشتر کروناویروس است. توصیه ما به بیمارانی که 
احساس می کنند عالئم شان در حال بدتر شدن است و به رغم 
داروهایی که مصرف می کنند کنترل ادرارشان خوب نیست و 
احساس بند آمدن ادرار یا تکرر ادرار و... دارند این است که با 
هماهنگی پزشک شان قبل از شروع تعطیالت ویزیت و معاینه 
شوند و داروهایشان را تنظیم کنند تا طی تعطیالت دچار مشکل 
خاصی نشوند. اگرچه همکاران پزشک ما طی تعطیالت هم به 

صورت مقیم یا آنکال در خدمت بیماران هستند. 
توجه داشته باشید همه مردان باالی 50 سال به بزرگی خوش خیم 
پروستات مبتال می شوند منتهی این شدت عالئم است که نحوه و 
نوع درمان را مشخص می کند. گاهی الزم است فرد به دلیل عالئمی 
که دارد به دارو پاسخ ندهد و تحت عمل جراحی قرار بگیرد.
گروه دیگری از بیماران به بیماری های بدخیم پروستات مبتال 
می شوند. این افراد باید معموال بین 3 تا 6 ماه بعد از درمان 
اولیه که می تواند جراحی یا رادیوتراپی یا هورمون درمانی و... 
باشد برای کنترل پیشرفت بیماری یا کنترل وضعیت بیماری به 
 TSA پزشک مراجعه  کنند. بیشتر این بیماران از تستی به نام
استفاده می کنند که نشان دهنده وضعیت بیماری شان است. افرادی 
که سابقه ای از بیماری های بدخیم و سرطانی داشته اند ممکن 
است سیستم ایمنی شان کمی نسبت به سایر افراد ضعیف تر 
باشد. در نتیجه این افراد باید با احتیاط بیشتری به محیط ها و 
اماکن عمومی که احتمال انتقال بیماری های ویروسی در آنها 
باالتر است، مراجعه کنند. همچنین به این گروه از بیماران توصیه 
می شود زمان های مراجعه به مطب پزشک شان را طوری تنظیم 
کنند که  نظم داروهایشان که به صورت مرتب و منظم و معموال 
هر ماه یا 3 ماه یکبار تجویز می شود، به هم نخورد. این گروه از 
بیماران می توانند نتایج آزمایش های جدید و قبلی خود را نزد 
پزشک محلی ببرند تا ایشان نتایج آزمایش ها را با هم مقایسه 
کند و در صورتی که تغییراتی در نتایج جدید آزمایش ها مشاهده 
شد، با مطب پزشک متخصص شان تماس بگیرند و برای معاینه 
به موقع در مطب اقدام کنند اما اگر نتایج آزمایش ها طبیعی بود و 
مشکلی دیده نشد و بیماری تحت کنترل بود، نیازی به مراجعه 
نیست و باید طبق دستور پزشک معالج شان به درمان ها ادامه 
بدهند و با فاصله زمانی بیشتری به پزشک مراجعه کنند. البته به 
شرط آنکه طی این مدت داروهایشان تمام نشود و مساله قطع 
دارو برایشان پیش نیاید. توصیه ما این است که اگر مجبورید به 
پزشک مراجعه کنید و در عین حال عالئمی مانند تب و سرفه 
خشک دارید حتما از ماسک استفاده کنید و زمانی که وارد مطب 
پزشک می شوید به منشی مطب اطالع بدهید که چنین عالئمی 
دارید. پزشکان در چنین شرایطی معموال بیماران عالمت دار را 
زودتر معاینه می کنند تا خیلی در محیط های عمومی مثل اتاق 
انتظار که تعدادی بیمار دیگر هم نشسته اند، حضور نداشته باشند.

 
پاسخ دوم: اطالعات ما درباره بیماری کووید-19 اندک است و 
بیشتر آنچه گفته می شود برمبنای یافته های ما  از کروناویروس هایی 
است که در گذشته باعث ایجاد بیماری سارس و مرس شده 
است. در بعضی از انواع این بیماری ها وجود ویروس در ادرار 
و مدفوع مبتالیان تایید شده اما در برخی دیگر فقط بحث ریوی 
و تنفسی مطرح بوده است. در مورد کووید-19 هنوز اطالعات 
کاملی نداریم اما آنچه بیشتر در مورد این بیماری مطرح می شود 
وجود ویروس در قطرات تنفسی است و این موضوع که ویروس 
بتواند از راه ادرار یا مایع منی منتقل شود هنوز به اثبات نرسیده 
است. نکته مهم دیگر اینکه کروناویروس می تواند حین فعالیت 
جنسی و از راه ترشحات دهانی فرد آلوده به ویروس به طرف 

مقابل منتقل شود و او را نیز آلوده کند.



با تحرک بیشتر به استقبال سال 1399 برویم

ورزش در ایام عید

ورزش های گروهی
کرونا مهمان ناخوانده عید امسال ایرانی هاست و شرایط دیدوبازدید عید را برای 
مردم سخت کرده اما هیچ چیز نباید جلوی شادی، سالمت و فضای گرم خانواده را 
بگیرد، حتی کرونا! شما می توانید در خانه بمانید و همچنان سطح سالمت خود را 
افزایش دهید و شادی و نشاط را تجربه کنید. اتفاقا در این روزها، فرصت مناسبی 
است که اعضای خانواده کنار یکدیگر و با هم ورزش کنند یا حتی بازی های 
گروهی انجام دهند. به عالوه، با توجه به محیط خانه، می توانید نوع ورزش و 

بازی را انتخاب کنید و به صورت گروهی به آن بپردازید. فعالیت بدنی گروهی 
به خصوص با افرادی که دوست شان داریم، فواید بی شماری دارد. البته در این 
ایام باید به تغذیه تان نیز توجه کنید زیرا افراد به طور طبیعی در حالت سکون 
تمایل به خوردن دارند بنابراین باید در این ایام میزان کالری دریافتی و کیفیت 
مواد غذایی خود را کنترل کنید. با کنترل کالری دریافتی و افزایش کالری مصرفی 
)ورزش کردن( می توانید سطح سالمت تان را ارتقا بدهید و حتی اگر دنبال کاهش 

وزن هستید در ایام عید به آن هدف برسید. 

برنامه ورزشی پیشنهادی
بدون  دهید، سپس  انجام  ثانیه  به مدت 30  را  تمرین شماره یک  اول؛  روز  مثال  برای 
استراحت تمرین شماره 2 تا آخر را. با همین روند بدون استراحت هر تمرین را 30 ثانیه 
انجام دهید. با اتمام تمرین 12، باید2 دقیقه استراحت کنید. با این کار یک چرخه به اتمام 

می رسد، پس از استراحت 4 مرتبه چرخه را تکرار کنید.

استراحتبینزمانبهثانیهتعدادچرخهتمرینهاایام
هرچرخه

2دقیقه1330-2-3-6-9-11اول

2دقیقه10430-12-9-7-6-2دوم

1دقیقه4430-1-3-8-11-2سوم

2دقیقه7320-8-6-1-2-12چهارم

1دقیقه5520-10-1-11-3-7پنجم

3دقیقه9530-6-8-3-5-7ششم

3دقیقه2430-8-11-1-10-12-3-4هفتم

3دقیقه1340-2-3-5-6-9-11-7هشتم

2دقیقه4440-1-7-8-12-7-10-5نهم

2دقیقه1540-8-6-1-2-12-7-3دهم

2دقیقه10420-11-10-7-6-2-9-5یازدهم

4دقیقه3340-5-7-8-10-2-1-11-4دوازدهم

2دقیقه6230-10-2-1-4-7-8-5-3سیزدهم

تمرین اول
مشابه تصویر مقابل مبل یا صندلی 
بایستید، دست ها را مقابل خود 
روی  آرامی  به  و  دهید  قرار 
صندلی بنشینید و بلند شوید. 
توجه داشته باشید نباید نشیمنگاه 
کامال با سطح صندلی یا مبل 
تماس داشته باشد. البته فقط کافی 

است اندکی آن را لمس کند.

تمرین هفتم
بگیرید  قرار  شنا  در وضعیت 
و یک زانو را به سمت شکم 
اول  به حالت  نزدیک کنید و 
زانوی  بالفاصله  و  برگردانید 
بعد را باال بیاورید. این تمرین 
باید به صورت متوالی و با سرعت 
نسبتا باال انجام شود. توجه داشته 

باشید دست و تنه ثابت باشد.

تمرین چهارم
بایستید و پاها را به اندازه عرض 
شانه باز کنید. پای راست خود 
را  زانوها  و  بیاورید  جلو  را 
مشابه تصویر خم کنید و به 
حالت اول برگردید و با پای 

دیگر تمرین را تکرار کنید.

تمرین دهم
در حالت ایستاده پا هایتان را جفت 
کنید. دست ها را کنار بدن قرار 
دهید و سپس از طرفین به سمت 
باال ببرید و در همین حالت، پاها 
را نیز باز کرده و سپس جمع کنید. 
در ادامه انجام تمرین، دست ها 
را نیز به حالت اولیه برگردانید 
و سپس تمرین را بدون مکث 

و پیاپی تکرار کنید.

تمرین سوم
را  دست ها  تصویر  مشابه 
پشت  بگذارید،  مبل  روی 
و آرنج هایتان صاف باشند. 
زانو ها را به صورت متوالی 

باال بیاورید.

تمرین نهم
بایستید و سپس به صورت 
درجا مستقیم به باال بپرید. 
تمرین را را به گونه ای انجام 
دهید که زانوها به شکم تان 
نزدیک شوند. پس از فرود، 
تکرار  را  تمرین  بالفاصله 

کنید.

تمرین ششم
بکشید.  دراز  زمین  روی 
دست هایتان کنار بدن روی 
زمین باشند. سرتان را از زمین 
جدا کنید. در ادامه پا هایتان را 
نیز از زمین جدا کنید و مشابه 
صورت  به  را  پاها  تصویر 

قیچی باال و پایین ببرید.

تمرین دوازدهم
زانوها  درجا  صورت  به 
پایین  و  باال  را  دست ها  و 
تا می توانید زانوها را  ببرید. 
باال بیاورید و با دست هایتان 

هماهنگ باشند.

تمرین دوم
بالفاصله پس از اتمام تمرین اول، 
دست ها را مشابه تصویر روی لبه 
صندلی بگذارید )توجه داشته باشید 
آرنج باید به سمت عقب باشد، نه 
پایین و  آرامی  به  پهلو(  به سمت 

باال بروید.

تمرین هشتم
این تمرین را با روحیه جنگنده 
باید انجام داد. به همین دلیل باید 
به صورت شادو بوکس یا همان 
مشت چپ و راست به حریف 
فرضی بزنید. فرض کنید حریف 
شما همان چاقی و عوارض ناشی 
از آن است که می خواهید آنها را 

از میان بردارید.

تمرین پنجم
روی صندلی یا مبل بنشینید. مشابه 
تصویر پاها را جفت کنید و به آرامی 

باال و پایین ببرید.

تمرین یازدهم
کف دست هایتان را روی لبه صندلی 
 50 حدود  را  پا هایتان  و  بگذارید 
فاصله  صندلی  پایه  از  سانتی متر 
بدهید. باسن تان باید همسطح بخش 
نشیمنگاهی صندلی باشد. تمرین را 
با خم کردن آرنج آغاز کنید و باسن 
را نزدیک زمین برسانید، به طوری که 

باسن زمین را لمس نکند. 

ایام  عید امسال نسبت به سال های گذشته کامال متفاوت است. در حالت کلی، در 
عید فعالیت بدنی کمتر می شود اما امسال به دلیل شیوع کرونا در کشور باید رفت وآمدها را کمتر کنیم و 

بیشتر وقت مان را در خانه بگذرانیم. مسلما حوصله مان سر می رود، بی تحرکی بیشتر می شود و حتما نارضایتی 
از تناسب اندام هم بیشتر خواهد شد. 

به همین منظور صفحه »تناسب اندام« ویژه نامه عید امسال به ورزش های گروهی داخل منزل اختصاص داده 
شده تا بتوانید در این ایام با خانواده کنار هم ورزش کنید. برنامه ورزشی پیشنهادی برای 13 روز عید طراحی شده  تا هر روز در منزل ورزش کنید. 
البته از آنجایی که به صورت گروهی همراه خانواده ورزش می کنید، ممکن است بعضی از اعضای خانواده آمادگی جسمانی کمتر یا بیشتری داشته 

باشند. به همین دلیل سعی نکنید به آنها فشار بیاورید. هر شخص می تواند در حد توان خود تمرین ها را انجام دهد.

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی
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یادتان باشد که...

 مدت تمرین هوازی بیش از 30 دقیقه نشود.

 قبل از شروع برنامه، 5 دقیقه بدنتان را 
گرم کنید.

 هر وقت خواستید، می توانید آب بنوشید.



اگرچه روند گسترش کرونا در چین کند است و آمار مبتالیان به ویروس کرونا در کشورهای 
دیگر هم قابل مقایسه با چین نیست، سازمان بهداشت جهانی وضعیت این بیماری را اضطراری 

اعالم کرده است.
رئیس این سازمان 2سال پیش هشدار داد یک بیماری همه گیر و مرگبار می تواند در هر مقطعی جهان 
را گرفتار کند. وضعیت کرونا هنوز به چنین سطحی نرسیده اما گزارش »شاخص امنیت بهداشتی جهان« حاکی از 

ناآمادگی عمومی جهان در برابر بیماری های همه گیر است.

آمادگی برای مقابله با ویروس کرونا

چه کارهایی انجام دهیم و 
چه کارهایی انجام ندهیم؟

 ترجمه: مهتا 
زمانی نیک

در 28 فوریه سال 2020، مقامات بهداشت عمومی از مردم خواستند برای 
مقابله با ویروس جدید کرونا آماده شوند و نترسند. توصیه های زیر برای 

مقابله با این بیماری ضروری است:
 دستانتان را چند بار در روز و حداقل به مدت 20 ثانیه بشویید. از آب و 
صابون یا یک ماده ضدعفونی کننده دست با حداقل الکل 60 درصد استفاده کنید.
سرویس  از  استفاده  از  بعد  خوردن،  غذا  قبل  یا  پز  و  پخت  از  قبل   
بهداشتی و بعد از دست زدن به بینی، سرفه یا عطسه، شستن دست هایتان 
را با آب و صابون یا ماده ضدعفونی کننده دست با حداقل الکل 60 درصد  

فراموش نکنید.
 اگر به گونه ای با ویروس در تماس بوده اید، چشم ها، بینی و دهان خود 

را لمس نکنید زیرا لمس صورت می تواند این ویروس را وارد بدن کند.
ذکر این نکته ضروری است که فقط در مواقعی که بیمار هستید ماسک 
بزنید زیرا مانع سرایت ویروس فرد بیمار به دیگران می شود اما اگر سالم 
آنقدر زیاد است که  این محصول  برای  تقاضا  ندارد.  تاثیر زیادی  هستید 
است  افرادی  برای  ماسک  مواجه شده اند.  آن  کمبود  با  در سراسر جهان 
افرادی که خدمات  یا  پزشکان  بیماران،  مانند  دارند،  نیاز  آن  به  واقعا  که 

بهداشتی ارائه می دهند.
بیشتر  باید  هستید،  در شرایط خاص  یا  دارید،  سال   60 از  بیش  اگر   
احتیاط کنید و از بودن در اماکن عمومی بپرهیزید زیرا خطر ابتال به این 
بیماری بیشتر است. از هم اکنون یادتان باشد سالمندان و افراد با شرایط 
خاص مانند بیماران قلبی، بیماری های مزمن تنفسی و افراد مبتال به دیابت 

جزو گروه های پرخطر هستند.
 اگر تب دارید به مسافرت نروید. چنانچه زمان پرواز بیمار شدید، سریع 
به خدمه اطالع دهید و پس از بازگشت به خانه به متخصص مراجعه کنید.
به  کنید. در حال حاضر، رفتن  مبتال خودداری  به کشورهای  از سفر   
سفرهای غیرضروری به مقصد چین و کره جنوبی خطرناک است. همچنین 
افراد گروه خاص و سالمندان الزم است از سفرهای غیرضروری به کشورهای 
ایتالیا، ژاپن و... بپرهیزند و حتما قبل از سفر به خوبی اطالعات کسب کنند.
 اگر از اعضای خانه، فردی بیمار شد و نیاز به قرنطینه داشت، با اطمینان 
خاطر خود را آماده کنید و مجهز شوید. این تجهیزات شامل نسخه های 
مخصوص بیمار و مسکن ها، لوازم بهداشتی الزم و ضدعفونی کننده ها برای 

تمیز کردن سطوح خانگی است.

وقتی حالتان خوب نیست چه کاری باید انجام دهید و چه کاری  نباید 
انجام دهید؟

 اگر تب دارید و سرفه می کنید یا نفس کشیدنتان سخت است سریع کمک 
بخواهید اما زود به نزدیک ترین مرکز مراقبت های فوری مراجعه نکنید. برای 
اطمینان از ابتال به این بیماری، ابتدا با پزشک مرکز تماس بگیرید تا مطمئن 

شوید بیماری تان مسری نیست.
 پس از تماس اولیه با پزشک، جز برای مراجعه به او از خانه خارج نشوید 
و اگر مجبور هستید بیرون بروید، از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکنید.
 هنگام سرفه یا عطسه آرنجتان را خم کرده یا از دستمال استفاده کنید و 
بالفاصله دستمال آلوده را در سطل دردار بیندازید. شما چه مشکوک به کرونا 

باشید، چه نباشید نباید حتی ویروس سرماخوردگی را انتقال دهید.
 اگر مشکوک به این ویروس هستید با خانواده یا حیوانات خانگی در ارتباط 
نباشید و برای ایمنی آنها جداگانه بخورید و بخوابید. سعی کنید در یک اتاق 
بمانید و در صورت امکان از سرویس بهداشتی 
به مراقبت  اینکه  استفاده کنید. علت  جداگانه 
از حیوانات خانگی توصیه شده، این است که 
آزمایش ابتالی یک سگ در هنگ کنگ به ویروس 
کرونا، مثبت گزارش شده اما مقامات این کشور 
گفتند که مطمئن نیستند سگ واقعا آلوده به این 
ویروس است. کارشناسان  مطمئن نیستند که 

حیوانات خانگی می توانند مبتال شوند یا نه.
 اگر مشکوک به این ویروس هستید، ماسکتان 
را درست استفاده کنید و اگر رعایت نکنید خود 
ماسک هم می تواند منشاء عفونت باشد. سازمان 
بهداشت جهانی در مورد زمان و چگونگی استفاده 

از ماسک توضیحاتی ارائه داده است.
 آنتی بیوتیک مصرف نکنید. اگر به دلیل بیماری 
دیگری در حال استراحت هستید، وسوسه نشوید 
چون آنتی بیوتیک ها فقط روی بیماری های ناشی 
بیماری کرونا،  اثر می کنند و عامل  باکتری  از 

ویروس است. 

نتایج مطالعات نشان می دهد ویروس کرونا می تواند تا چند ساعت 
یا چند روز روی سطوح باقی بماند بنابراین سطوح را مرتب 

با مواد ضدعفونی کننده تمیز کنید تا ویروس ها از بین بروند.
یک  نشده،  اعالم  همه گیر  بیماری  هنوز  کرونا  که  حالی  در 
وب سایت دولتی پیشنهاد می کند در صورت ابتال به بیماری 
همه گیر و داشتن نسخه سوابق الکترونیکی سالمت فرد، مواد 

غذایی الزم و آب را برای مصرف 2 هفته تهیه کنید.

عالئم مشابه ویروس کرونا و ویروس آنفلوانزا را بدانید:
 تب

 سرفه 
 تنگی نفس

 بیشتر موارد با آبریزش بینی شروع نمی شود.

Web Med :منبع
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طبق نظر کارشناسان یکی از مهم ترین 
راه هایی که می توانیم از شیوع کرونا 
سالم عبور کنیم، در خانه ماندن 
است. برای این کار باید سرگرم 
شویم و درضمن روحیه خود را 
هم در حد مطلوب حفظ کنیم. 
تماشای فیلم از جمله کارهایی 
است که برای تحقق هر دو هدف 
سرگرم شدن و حفظ روحیه می تواند موثر واقع شود. 
به همین منظور فیلم هایی را برایتان انتخاب کرده ام. 
این فیلم ها را می توانید در فضای مجازی دانلود 
کنید. اغلب این فیلم ها یا ترجمه شده اند یا زیرنویس 
فارسی دارند. برای راحت تر پیدا کردن فیلم ها اسم 

التین آنها را هم آورده ام
به امید روزگار سالمتی و امید

amen  امن
 Adam resurrected   احیای ادام

 asturalia   استرالیا
the sound of music  اشک ها و لبخندها

the basis of sex  اصول جنسیت
 amelia  )امیلیا )خلبان زن

amelie   امیلی دختر فرانسوی
این یک زندگی شگفت انگیز است

it s wonderful life
 baaria باریا

 the fair lady  بانوی زیبای من
 Ben Hur  بن هور

 the kite runner  بادبادک باز
 Brooklyn   بروکلین

 on wings of eagles  بر بال های عقاب ها
 as good asit gets   بهتر از این نمیشه

 Europa Europa   اروپا اروپا

empire of the sun   امپراطوری خورشید
 the English patient  بیمار انگلیسی

 the imitation  game  بازی تقلید
 the greatest showman  بزرگ ترین شومن

 la rafle   بازداشت دسته جمعی
 the physicain  پزشک

 after math  پس از فاجعه
 papillon   پاپیون

 the pianist   پیانیست
 the theory of every thing  تنوری همه چیز

 the darkest hour  تاریک ترین لحظات
 the  terminal  ترمینال

 alonein berlin   تنها در برلین
 the  counterfeiters  جاعالن

 John rabe   جان راب
 attack on lenini garad   حمله لینگراد

 the dress maker  خانم خیاط

 marriage story   داستان ازدواج
 in darkness   در تاریکی

 admiral   دریا ساالر
 enemy  at the gates   دشمن پشت دروازها

دلم می خواد   کارگردان: بهمن فرمان آرا
 inside  out   انیمیشن درون بیرون

 lni the white   درون سپیدی
 dvd 2  cast away   دور افتاده
 doctor zivago   دکتر ژیواگو

 the courageous heart of iron   دل دلبر ایرنا سلندر
 the way back   راه برگشت

 oorloges winter in war   زمستان اورلوزگو
 pretty women   زن زیبا

 women in gold   زن طالیی
 life is beautiful   زندگی زیباست

زندگی و دیگر هیچ    کارگردان: عباس کیا رستمی 

 a women in berlin   زنی در برلین
DVD 2   the hour 25 the   ساعت بیست و پنج

 zorba the greek   زوربای یونانی
 the kings speech   سخنرانی پادشاه

 strayed   سرگردان
 sophie schol   سوفی شول

 cinema paradiso   سینما پارادیزو
 chocolat   شکالت

 the lost city   شهر گمشده

 Invactus neporazeny    شکست ناپذیرها
 unbroken   شکست ناپذیر

 concussion   صدمه
طعم گیالس    کارگردان: عباس کیارستمی 

testament of youth   طعم سال های جوانی
 farrest gump   فارسیت گامپ

 Schindler s list   فهرست شیلندر

 arctic   قطب شمال
 casablanca   کازابالنکا

 colonia   کولنیا
 the book of life   انیمیشن کتاب زندگی

 the book thief   کتاب دزد
 black book   کتابچه سیاه

 merry chrismas   کریسمس مبارک
 coco  انیمیشن کو کو

 the  mountainbetween us   کوهستان میان ما
 the  great gatsby   گتسبی بزرگ
 the flower in war   گلهای جنگ

 lincoln   لینکلن
 mary shelley   مری شلی

a men called  ove   مردی به نام او
 men 12 the   مرد دوازدهم

 defiance   مقاومت
 the  letters  )نامه ها)مادر ترزا

 seven beauties   هفت زیبایی
 zoo keepers wife   همسر نگهبان باغ وحش

 hacksaw ridge   هکسا ریج
a very  long engagement   یک نامزدی خیلی طوالنی

 painted veil پرده رنگی

نوروز در خانه فیلم تماشا کنید
 دکتر بهنام 

اوحدی
روانپزشک



تاثیر روانشناسی شخصیت در مواجهه با کرونا

وسواسی ها و کرونا

تنها در خانه در زمانه کرونا

در کنج خانه چه کار کنیم؟

داینامیک وسواس در همه گیری خیلی پیچیده است؛ 
مثال اگر چند هفته پیش کسی به من می گفت روزی 20 
بار و هر بار به مدت 20 ثانیه دستانم را با آب و صابون 
می شویم و عالوه بر آن از الکل و مواد ضدعفونی هم 
استفاده کنم، حتما برای او تشخیص اختالل وسواس 
اجباری )OCD( می گذاشتم و درمانش می کردم اما 
االن با توجه به شرایط موجود، معیارهای ما تا حدودی 
متفاوت شده است. با این حال هنوز مرز مشخصی بین 
وسواس و رفتار طبیعی وجود دارد؛ این مرز، فراتر رفتن 
از توصیه های بهداشتی است که آدم های وسواسی معموال 

وسوسه آن را دارند. 
توصیه من همیشه به بیماران وسواسی این است که بر 
وسوسه فراتر رفتن از توصیه ها غلبه کنند یا برای خود 
محدودیت هایی بگذارند و اجازه بدهند اضطرابشان بیشتر 
شود اما به این اضطراب اهمیت ندهند. در شرایط فعلی 
به بیمار وسواسی توصیه می کنم شستن دست را به زمان 
خوراکی خوردن یا دست به صورت زدن محدود کند.
برخی از مراجعه کنندگان به من می گویند که امروز 
از خانه بیرون رفتم، در تاکسی نشستم، لباس هایم با 
صندلی و لباس های دیگران تماس داشت و ممکن 
است آلوده شده باشد. من در پاسخ می گویم نمی توانم 
اطمینان بدهم لباستان آلوده نشده است. اینجاست که 
باید به موضوع عمیق تری بپردازیم؛ مواجهه با نداشتن 
 قطعیت و هراس از مرگ. همه ما ناچاریم در جایی 
چشم خود را روی خطرهای ریز و درشت دنیا ببندیم 
تا بتوانیم زندگی کنیم. یک مرحله از پختگی این است 
که بپذیریم در دنیایی زندگی می کنیم که هیچ قطعیتی 
در آن نیست. یکی از مشکالت افراد دچار وسواس  
این است که نمی توانند با واقعیت عدم قطعیت کنار 
بیایند و می خواهند همه چیز را تحت کنترل داشته باشند 
اما مساله این است که همه ما در زندگی با دنیایی از 
احتمال های غیرقابل پیش بینی مواجه هستیم. مگر تنها 
عامل مرگ ومیر انسان ها کروناست؟ ما روزانه درگیر 
اموری هستیم که احتمال کشنده بودن آنها از کرونا کمتر 
نیست، فقط همه گیر نشده و به دالیل مختلف کمتر مورد 
توجه قرار گرفته اند. شاید یکی از دالیل این موضوع 
این است که حتی رسانه های حرفه ای حوزه سالمت 
نسبت به همه گیری سوگیری دارند؛ به این معنی که 
آمار مبتالیان به همه گیری مثل کرونا و مرگ ومیر ناشی 
از آن را مرتب پیگیری و منتشر می کنند ولی درباره آمار 
افراد مبتال به سایر بیماری های کشنده که روزانه جان 
انسان های زیادی را می گیرد، حساسیت خیلی کمتری 

نشان می دهند. این سوگیری ذاتی در رسانه ها می تواند 
باعث گمراهی مردم شود.

یکی از موضوعاتی که درباره آن از ما سوال می کنند 
محدودیت های روابط درون خانواده است. برخی مادران 
پرستار و عضو کادر درمان، می گویند می ترسند فرزندشان 
را بغل کنند. حتی برخی زن و شوهرها می ترسند با هم 
ارتباط فیزیکی برقرار کنند. این ترس ها ابعاد بسیار عمیق 
و پیچیده مشکالت این همه گیری را نشان می دهد. به نظر 
من نباید در رعایت نکات بهداشتی از عرف خارج شویم 

و زیاده روی کنیم. البته در این شرایط بحرانی، تعریف 
رعایت نکات بهداشتی عوض شده اما باید همچنان 
مراقب باشیم که خیلی به سمت وسواس نرویم. نباید 
خود را از موهبت روابط انسانی محروم کنیم. البته شاید 
الزم باشد مثال خانمی که پرستار و عضو کادر درمان 
است و در بیمارستان با بیماران سر و کار دارد، بیشتر 
مراعات کند و به بچه اش توضیح بدهد که نمی تواند 
او را در آغوش بگیرد اما در بیشتر موارد افراد می توانند 
ضمن رعایت توصیه های بهداشتی، خود را از روابط 

انسانی محروم نکنند. 
کسانی که در رعایت موارد بهداشتی خیلی سخت گیری 
می کنند، درواقع مسائل روان شناختی را جدی نمی گیرند. 
ما باید به این شرایط بحرانی همه جانبه تر نگاه کنیم و 
بدانیم اگر حواسمان نباشد، وارد بحران تنهایی،  اضطراب 

و اختالل روان می شویم.
قطعا کرونا تاثیرهای جدی بلندمدت خواهد داشت و 
من با ایده جهان پساکرونایی موافق هستم؛ به این معنی 
که بعد از این جهانی به کلی متفاوت شکل می گیرد. البته 
نگاهم بدبینانه نیست و عقیده دارم از خیلی از منظرها 

این تغییرات می تواند مثبت باشد. در حال حاضر، ما از 
دست دادن، بغل کردن، بوسیدن و روابط نزدیک انسانی 
محروم  و با تشدید ترس از دست دادن عزیزان خود 
مواجه شده ایم. احتماال این ترس و محدودیت ها باعث 
شده قدر نزدیکان خود و روابط انسانی را بیشتر بدانیم. 
آنچه می تواند در زمان درگیری با این بحران ما را پخته 
کند، این است که یاد بگیریم انعطاف پذیری شناختی 
خود را بیشتر کنیم و در عین اینکه اصول بهداشتی را 
رعایت می کنیم، زندگی عادی داشته باشیم. این تجربه 
کمکمان می کند در مواجهه با مشکالت بعدی زندگی 
خود را نبازیم. البته جنبه های منفی بحران هم قابل توجه 
است. من فکر می کنم احتماال بعد از همه گیری کرونا، 

وسواس و  پانیک دامنگیر برخی افراد شود.
این روزها، پیدا کردن تفریح های خانگی لذت بخش مثل 
تماشای فیلم و سریال و خواندن کتاب تا حد زیادی به 
ما کمک می کند. حاال که خیلی  از ما مجبوریم در خانه 
بمانیم، باید راه های جدید لذت بردن از زندگی و معنا 
بخشیدن به آن را پیدا کنیم و به گونه ای با تنهایی خود 

مواجه شویم که استرسمان کمتر شود.

شرایطی  نوروز  تعطیالت 
بتوانید  تا  می کند  فراهم 
از زمان موجود به بهترین 
وجه استفاده کنید، پس به 
جای اینکه وقت خود را کنج خانه به غصه 
خوردن بگذرانید، چند کار مفید انجام بدهید 

تا حالتان را در ایام عید بهتر کند. 
این روزها را به بهترین فرصت تبدیل کنید. 
در  بمانید؟  خانه  در  شده اید  مجبور  تاکنون 
چنین مواقعی معموال کالفه می شوید. بعضی 
افراد احساس سردرگمی می کنند چون کارهای 
زیادی دارند که انجام بدهند و با خود فکر 
می کنند که نمی توانند از پس همه آنها بر بیایند یا 
اینکه نمی دانند از کجا باید شروع کنند. البته همه 
این گونه نیستند و برخی دیگر، وقت گرانبهای 
خود را به خواب یا بودن در شبکه های اجتماعی 
می گذرانند. شاید خطر ویروس کرونا در عید 
نوروز با وجود مشکالتش، بهانه خوبی باشد 
تا یاد بگیرید چه کارهایی را می توان در خانه 

انجام داد و طبق روال پیش رفت.
از طرفی، حفظ روحیه در این دوران بیشتر از 
هر موضوعی اهمیت دارد؛ مثال اگر در خانه 
بنشینید و دائم درمورد اینکه در چهاردیواری 
خانه گیر افتاده اید، فکر کنید، احتماال طولی 
اما  افسردگی می کنید  احساس  که  نمی کشد 
چطور می توان از بروز این حس جلوگیری 
کرد؟ چند توصیه وجود دارد که به کمک آن 
می توانید در خانه ساعات مفیدی را سپری 

کنید تا درنهایت حال بهتری داشته باشید.

به جای ترس از ویروس در عید با 
کتاب خواندن آشتی کنید

دارد.  زیادی  مزایای  جدید،  کتاب  خواندن 
امروزه هم که همه چیز به صورت اینترنتی 

در دسترس است، به راحتی و بدون اینکه از 
خانه خارج شوید، می توانید فهرست بهترین 
کتاب ها را ببینید و از هرکتابی خوشتان آمد، 
آن را بخرید و مطالعه کنید. درحقیقت، برای 
گذر زمان بهتر از کتاب پیدا نمی کنید. حتما 
الزم نیست کتابی جدید بخرید. خواندن دوباره 
یک کتاب قدیمی هم حس و حال خوبی دارد 
و به گذران وقت کمک زیادی می کند. عالوه 
گزینه خوبی  هم  وبالگ ها  این، خواندن  بر 
می تواند باشد که برای سفر در زمان مناسب 

شما را آماده می کند.

یک فیلم یا سریال خوب تماشا کنید
برای شروع، برترین شرکت های سازنده فیلم 
و سریال گزینه های خوبی هستند. کافی است 
نام آن را جستجو کنید تا با فهرستی بلندباال از 
بهترین فیلم ها و سریال ها روبرو شوید. البته 
توصیه می کنیم در دیدن آنها هم زیاده روی نکنید.

برای سالمت جسم و روحتان ورزش 
کنید

اگر زیاد حوصله تفریحات آموزشی را ندارید 
یا بعد از انجام آن احساس خستگی می کنید، 
شاید  است.  ورزش  راه  بهترین  بدون شک 
بپرسید چطور می توان در خانه ورزش کرد، 
به خصوص اگر به باشگاه رفتن عادت کرده اید؛ 
در این زمینه نرم افزار های گوناگونی وجود دارد 
که می توانید آنها را روی گوشی خود نصب 

کنید و به بدنتان نرمش بدهید.

استعدادهایتان را شکوفا کنید
گاهی اوقات، در خانه ماندن می تواند به موهبت 
تبدیل شود. اگر همیشه دلتان می خواست زمانی 
برای نوشتن داشته باشید یا شعری بسرایید، 

آن  از  فرارسیده و می توانید  آن  زمان  اکنون 
استفاده کنید. اگر فکر می کنید صدای خوبی 
دارید، تمرین های آواز به راحتی در اینترنت 

موجود است. اگر کشیدن نقاشی شما را به 
ذوق می آورد، می توانید این روزها به آن برسید. 
آشپزی کنید یا هر کاری که به شما حس خوبی 

می دهد. اجازه بدهید در ایام تعطیالت عید، 
ظهور واقعه ناگواری مانند کرونا زاویه دید 
تازه ای در شما ایجاد کند. این نکته را به خاطر 
داشته باشید که کرونا می گذرد اما زمان هیچ 

وقت به عقب برنمی گردد.

این موارد را هم در عید در مواجهه با کرونا 
به مواردی که گفته شد، اضافه کنید:

بسیاری از ما روزهای پرمشغله ای داریم و هفته ها 
و ماه ها از دوستان و آشنایانمان بی خبریم. ماندن 
در خانه، فرصت خوبی است که با آنها تماس 
بگیریم یا از طریق تماس تصویری آنها را ببینیم. 
عالوه بر این، خرید آنالین و خانه تکانی هم 
کارهایی است که در این زمان می توان انجام 
داد. در نتیجه، می بینید با وجود اینکه ماندن 
در خانه شاید گزینه جذابی به نظر نرسد، با 
به کار بستن این ایده ها می تواند بسیار مفید 

و ارزشمند باشد.
قبال هم گفته شده زمانی که در خانه هم هستید، 
چند بار باید دستان خود را به طور کامل و 
مرتب بشویید و هر شستشو باید با استفاده از 
صابون و آب 20 ثانیه طول بکشد. با خواندن 

آهنگ مورد عالقه خود یا ذکر گفتن، وقت 
خود را بگذرانید یا درجا قدم بزنید تا متوجه 

طول زمان شستشوی آن نشوید. 
قرنطینه را به عنوان حبس در نظر نگیرید، بلکه 
فرصتی برای بازیابی وقت برای خودتان بدانید 
و یاد بگیرید چگونه از تنها بودن لذت ببرید. 
البته تنها بودن طبیعی است بنابراین از این زمان 
خوب استفاده کنید تا با خودتان ارتباط برقرار 
کنید یا با یک دوست تماس بگیرید؛ ممکن 
است شما نتوانید در خانه پذیرای دوستتان 
باشید اما می توانید از طریق تماس تلفنی با او 
صحبت کنید. حوصله به خرج بدهید، به نفع 
خودتان خواهد بود. شاید نوعی خودزنی به 
نظر برسد، به خصوص برای افرادی که بیشتر 
خارج از خانه اوقات خود را سپری می کردند.
بعید نیست این تالش ها باالخره نتیجه بدهد. 
منزل  در  را  خود  روزهای  می شود  پیشنهاد 
سپری کنید تا زمانی که اطمینان و امنیت خاطر 

ایجاد شود.
از تماس غیرضروری و مستقیم با حیوانات 
زنده خودداری کنید و حتما بعد از تماس با 

آنها، دستان خود را کامال بشویید. 
در  خود  تعطیالت  برای  می توانید  اکنون  از 
خانه برنامه ریزی کنید تا اوقات خوشی را در 

خانه و کنار عزیزانتان سپری کنید.
در این ایام بیشتر کشورهای دنیا درگیر رفع 
ویروس کرونا هستند. این بیماری، نگرانی هایی 
را به وجود آورده و متخصصان توصیه می کنند 
تا حد امکان در خانه بمانید. با اینکه چنین کاری 
خطر ابتال را کاهش می دهد، ماندن در خانه آن 
هم برای مدت طوالنی سخت است و به آسانی 
نمی توان از آن گذشت، به خصوص اینکه چند 
روزی بیشتر به سال نو باقی نمانده و دید و 

بازدیدها یا رفتن به سفر امکان پذیر نیست.

 ترجمه: 
مهتا 

زمانی نیک

????

این روزها را به بهترین فرصت 
تبدیل کنید. تاکنون مجبور شده اید 

در خانه بمانید؟ در چنین مواقعی 
معموال کالفه می شوید. بعضی افراد 

احساس سردرگمی می کنند چون 
کارهای زیادی دارند که انجام بدهند 

و با خود فکر می کنند که نمی توانند 
از پس همه آنها بر بیایند یا اینکه 

نمی دانند از کجا باید شروع کنند

خیلی از مردم مدام نگران هستند؛ درباره تعداد مبتالیان و آمار 
مرگ ومیر سوال می کنند و هر روز در خبرها پیگیر تعداد مبتالیان و 
افراد فوت شده در اثر کرونا هستند. آمارها هرچه باشد، بیش از حد 
مورد انتظار برای سیستم بهداشتی و درمانی ماست و با همه گیری 
مواجهیم بنابراین بهترین کار این است که فارغ از کم و زیاد شدن 
آمار مبتالیان، تمام توصیه های بهداشتی و پزشکی را به صورت 
کامال جدی رعایت کنیم تا زمانی که به ما اعالم کنند همه گیری 
به پایان رسیده است. برخی افراد هم راه انکار را پیش گرفته اند؛ 
انکاری که االن وجود دارد و وضعیتی که در جاده های شمال 
می بینیم، نگران کننده است. بعضی می گویند می خواهیم خودمان 
را در ویالی خود قرنطینه کنیم. این کار قطعا منطقی نیست. علت 
شنیدن چنین گفته هایی این است که ما عادت کرده ایم خیلی از 
موضوعات را سطحی ببینیم، در حالی  که باید همه جوانب موضوع 
را در نظر گرفت، مثال فکر کنیم اگر در جاده تصادف کنیم یا در 
همان ویال دچار بیماری قلبی شویم، باید به بیمارستان برویم اما 
خیلی از بیمارستان های مناطق مختلف برای پاسخ به نیاز مردم 
خودشان هم ظرفیت ندارند. اگر مسافران هم بخواهند از امکانات 
محدود درمانی آن منطقه که برای جمعیت اضافه ساخته نشده 
استفاده کنند، ممکن است در محیط شلوغ بیمارستان و درمانگاه 
به کرونا مبتال شوند. از زمان اعالم شیوع کرونا در ایران تا امروز، 
افراد مختلف در شبکه های اجتماعی نظرهای کارشناسی تخصصی 
و فوق تخصصی می دهند، مباحث پیچیده ویروس شناسی مطرح 
کرده و حتی داروهایی هم برای مردم تجویز می کنند. این توصیه ها 
و تجویزها یکی از آسیب های مهم فضای مجازی است که باعث 
ایجاد اضطراب و هراس در مردم شده است. ویروس جدید کرونا 
برای همه ناشناخته است و آنچه درباره آن در مقاله ها مطرح شده، 
هنوز در مرحله تحقیقات و آزمایش  است و اثبات و قطعی نشده 
است. داروها و ویتامین هایی که توصیه می شود نه تنها هیچ اثر 

مثبت قطعی ندارند، بلکه بعضی از آنها به شدت مضر هستند. 
نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم این است که بر اساس آمار، 
97 درصد مبتالیان درمان می شوند و 3 درصد کارشان به بیمارستان 
کشیده می شود بنابراین الزم نیست اینقدر بترسیم و وحشت زده 
شویم. ترس کرونا را از خانه مان دور نمی کند. درست است که 
خطر کرونا نزدیک ماست و باید آن را جدی بگیریم، ترس نه تنها 
مشکلی را حل نمی کند، بلکه حتی با تضعیف سیستم ایمنی، 

مشکلی به مشکالت دیگرمان اضافه خواهد کرد.
به نظر من، نگران شدن واکنشی طبیعی است اما نگران ماندن یک 
انتخاب است. می توانیم انتخاب کنیم که شبانه روز مدام نگران باشیم 
یا با وجود اینکه همه نکات بهداشتی را با دقت رعایت می کنیم، 

کمتر نگرانی به دلمان راه بدهیم. 
کنترل اضطراب خیلی مهم است. البته رفتار پرخطر جای سرزنش 
دارد اما اگر رفتار پرخطر نداریم و همه نکات بهداشتی را رعایت 
می کنیم دیگر نباید نگران باشیم. رعایت نکات بهداشتی در حدی 
که زندگی روزمره ما مختل نشود، ضروری است. البته عالوه بر 
نکات بهداشتی، باید در حد امکان قرنطینه خانگی را هم رعایت 

کنیم و سفر نرویم تا چرخه همه گیری شکسته شود.

نگران شدن یا نگران ماندن؛ مساله این است

نگاه  متخصص مغز و اعصاب

 دکتر مهدی خواجوی
جراح و متخصص مغز و اعصاب

 دکتر حافظ باجغلی
روان پزشک

توصیه من همیشه به بیماران وسواسی 
این است که بر وسوسه فراتر رفتن 

از توصیه ها غلبه کنند یا برای خود 
محدودیت هایی بگذارند و اجازه بدهند 

اضطرابشان بیشتر شود اما به این 
اضطراب اهمیت ندهند. در شرایط فعلی 
به بیمار وسواسی توصیه می کنم شستن 

دست را به زمان خوراکی خوردن یا دست 
به صورت زدن محدود کند
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درباره واکنش های روانی به شیوع کرونا

...بايدبگذشتازتوفانها

: ذهن ما مقابل سختي ها چه عملكردي 
دارد؟ 

حقيقتي كه بايد هميشه به آن توجه داشته باشيم 
و آن را بپذيريم اين است كه دنياي ما سرشار از 
سختي ها و ناكامي است و هيچ شكي هم در آن 
نيست؛ يعني يكي از حقايق زندگي طبيعي در 
اين دنيا تجربه ناكامي هاست. حاال گاهي مانند 
اين ايام ناكامي ها پي درپي به ما رو مي كنند و 
هجوم مي آورند كه در اين ميان بعضي از آنها 
قابل كنترل و بعضي ديگر غيرقابل كنترل هستند. 
حد  در  اضطراب  وجود  باشيم  داشته  توجه 
الزامي  طبيعي و بهينه براي همه ضروري و 
است ولي اگر بيش از حد شود، آزاردهنده و 
آسيب رسان است. آنچه ما در حال حاضر در 
جامعه شاهد آن هستيم اين است كه بعضي 
افراد سطح »اضطراب بهينه« را رد مي كنند كه 
آن  انجام  در  مهمي  نقش  هم  البته خودشان 
دارند و مي توان گفت تا حدودي خودساخته 
است، نه اينكه فقط عوامل بيروني مسبب آن 
باشند. اين روزها ما شاهد نگراني مفرط بين 
مردم هستيم؛ به  اين صورت كه عده اي از ما 
با فكر يك حادثه به اندازه خود آن حادثه و 
حتي بيشتر از آن خود را درگير مي كنيم، در 
صورتي كه آن حادثه هنوز اتفاق نيفتاده، مثال 
تمام مدت فكر مي كنيم اگر يكي از نزديكان 
ما در هواپيمايي كه سقوط كرد، بود يا اگر به 
بيماري كرونا مبتال شويم چه كار بايد بكنيم؛ 
يعني همه  اين افكار و »اگر« ها به قدري ما را 
درگير مي كند كه احساس مي كنيم ديگر توان 

مقابله با آنها را نداريم. 
عملكرد و كار ذهن، ساخت سوژه و فكر است. 
ضمن اينكه خيلي هم فاجعه ساز است؛ يعني ابعاد 

يك مساله را خيلي بيشتر از خود آن مي كند. البته 
با توجه به خلق وخو افراد مختلف اين موضوع هم 
متفاوت است؛ بعضي ها با توجه به خلق وخويي 
كه دارند بيشتر بر ابعاد منفي يك موضوع تمركز 
مي كنند كه در واقع همين كار باعث مي شود توان 
جسماني و ذهني شان هم بسيار كمتر از افرادي باشد 
كه مشكالت را در حد و اندازه خود مي پذيرند، 
به دنبال راهكار مناسب مي گردند و سپس آن 
را »رها« مي كنند. همين »رها كردن« مشكالت 
گام بسيار مهمي در رويارويي با آنهاست اما 
افرادي كه نمي توانند مشكل را رها كنند و به آن 
مي چسبند، در واقع هيجان پذيري منفي دارند و 

مستعد نگران شدن هستند. 
در حال حاضر همه گيري و شيوع اين افكار باعث 
اضطراب بيشتر شده و همه در حال صحبت 
درباره بيماري و مشكالت ناشي از آن هستند. 

: چرا اغلب گريزي از هيجانات منفي 
نداريم؟

توجه داشته باشيم وقتي مشكلي در سطح جامعه 
مانند ابتال به ويروس كرونا شايع مي شود، حتي 
اگر خودمان هم نخواهيم مدام در معرض اخبار 
ناگوار ناشي از ابتال به آن قرار مي گيريم. ضمن 
اينكه ما موضوعي به نام »سرايت پذيري هيجاني« 
داريم؛ يعني هيجانات مسري هستند بنابراين وقتي 
دچار افت خلق شويم، در هر محيطي كه قرار 
مي گيريم ناخودآگاه  اين هيجانات را به ديگران 
هم انتقال مي دهيم. البته برعكس آن هم حاكم 
است و كسي كه خلق وخوي نيكو، مثبت و انرژي 
زيادي هم دارد با قرار گرفتن در هر محيطي 
مي تواند اطرافيان خود را تحت الشعاع قرار دهد 
و حال آنها را هم بهتر كند. چند وقتي است كه 
در سطح جامعه خودمان شاهد افت خلق اغلب 

افراد هستيم. به همين دليل هم بسياري از افراد 
توان كمتري براي مواجهه با سختي ها دارند. 

: شكل مثبت اضطراب چگونه است؟
ما مفهوم علمي ای داريم به نام »اضطراب بهينه«؛ 
يعني با نگاه به منحني اضطراب متوجه مي شويم 
اگر سطح اضطراب پايين باشد، ممكن است با 
گذر زمان و مسائل مختلف باال برود و البته قله اي 

هم دارد كه مي تواند ما را ازپا دربياورد. 
در شرايط حاضر هم با 2 گروه افراد مواجه 
هستيم؛ عده اي سطح اضطرابي بهينه را رد كرده 
و به تدريج دچار فرسودگي رواني شده اند و 
گروهي ديگر انگار به نوعي »انكار« رسيده  اند 
و معتقدند نبايد هيچ توجهي به بيماري بكنند و 
اصال همه بي دليل آن را جدي گرفته اند و حتي 
نكات بهداشتي الزم را هم رعايت نمي كنند. به  
اين ترتيب هم به خودشان آسيب مي زنند و 
هم به ديگران. درواقع ما بايد سطح اضطراب 
بهينه را در سطح جامعه حفظ كنيم. اين كار را 
مي توانيم با همدلي كردن با همديگر سريع تر 

انجام دهيم. 
قرار است ما واقعيات را بپذيريم، نه  اينكه اصال 
هيچ گونه اضطرابي نداشته باشيم. اضطراب در 
حد طبيعي خود براي همه الزم است تا بتوانيم 
عملكرد مناسبی داشته باشيم و درست تصميم 
بگيريم بنابراين بايد ياد بگيريم كارهايي انجام 

دهيم كه اضطراب را در حد بهينه نگه دارد. 
به همين علت بايد سعي كنيم با وجود اضطراب 
بهينه به زندگي مان ادامه دهيم. در واقع همه 
وادار  را  ما  تا  باشيم  داشته  اضطراب  بايد  ما 
به رعايت نظم و انضباط و همچنين پايبند به 
اصول اخالقي و انجام وظايفمان بكند، مثال 
دانش آموزي كه اضطراب نداشته باشد نمي تواند 

به درستي و به ميزان الزم درس بخواند 
يا شخصي كه بايد پروژه كاري را 
به موقع تحويل دهد، بدون داشتن 
اضطراب بهينه نمي تواند كارش را 

به موقع و درست تحويل دهد. 
اضطراب  اگر   :

عبور  بهينه  حد  از 
مشكالتي  چه  كند، 

ايجاد خواهد شد؟
در  اضطراب  كه  زماني 

مشكالت  و  بحران  موقعيت هاي 
فراگير، از حد ايمن آن باالتر مي رود، بسياری 

از افراد دچار نگراني مزمن مي شوند. به همين 
دليل اين روزها مهم ترين اقدام اين است كه سعي 
كنيم سطح اضطرابمان را در حد بهينه حفظ كنيم 
اما نشخوارهاي ذهني اغلب باعث افزايش سطح 
اضطراب ما مي شوند و ذهنمان را به سوي ساخت 
فاجعه هدايت مي كنند، مثال مدام فكر مي كنيم اگر 
شيوع زياد بيماري ما را هم مبتال كند و حتي اگر 

بميريم، چه اتفاقي مي افتد و...
به جاي پرداختن به  اين افكار مي توانيم به خودمان 
اطمينان بدهيم تا جايي كه به ما مربوط مي شود 
تمام نكات ايمني و بهداشتي را رعايت می كنيم. 
پس از آن بايد همه چيز را رها و ذهنمان را به 
سوي انجام كارهاي مورد عالقه خود هدايت كنيم. 
براي آرام سازي ذهن فاجعه ساز خود مي توانيم از 
خود سوال كنيم با حداقل رفت وآمد در شهر و 
رعايت نكات ايمني چند درصد امكان دارد كه 
مبتال شويم و حتي در صورت ابتال جان خود 

را از دست بدهيم؟ 
: در گام نخست چطور اضطراب را 

كاهش دهيم؟

با بررسي قانون احتماالت به صورت واقعي بايد 
نگراني كمتري براي ابتال به بيماري داشته باشيم. 
درغير اين صورت تجربه نگراني بيش از حد دقيقا 
سيستم ايمني ما را پايين مي آورد؛ تا حدي كه 
به راحتي ما را به سوي قشر آسيب پذير هدايت 
مي كند. در تحقيق علمي درمورد عملكرد ذهن ما 
مشخص شده در زمان بحران هورمون كورتيزول 
در بدن ترشح مي شود تا ما را آماده جنگ و مقابله 
يا گريز كند ولي وقتي زنگوله اضطراب را بيشتر 
به صدا درمي آوريم، سطح كورتيزول در مغزمان 
بيش از اندازه معمول مي شود و با افزايش بيش 
از اندازه  اين هورمون، ماده اي به نام »iga«؛ يعني 
ايمونوگلوبين )مهم ترين ماده اي كه بدن براي مقابله 
با باكتري ها توليد مي كند و مربوط به سيستم ايمني 
بدن است( به شدت شروع به كاهش مي كند. 
توجه داشته باشيم ما مي توانيم فقط به واسطه 
افكار منفي و آزاردهنده خود سيستم ايمني مان 
را تا حدود زيادي كاهش دهيم، پس در گام 
نخست بايد دست از پرداختن زياد به افكار منفي 
برداريم تا ميزان كورتيزول بيش از اندازه طبيعي 

خود باال نرود. در حال حاضر اضطراب بيماري 
كرونا بعضي ها را زمين گير و كامال ناتوان كرده 
چون ترس و اضطراب وجودشان را تصاحب 

كرده و نمي گذارد آرامش داشته باشند. 
: چگونه مي توان در برابر كرونا راه 

درستي انتخاب كرد؟
هيچ كس نمي گويد چنين شرايطي و هنگامي 
كه بيماري در يك كشور چنين شايع مي شود، 
ما با شرايط مطلوبي مواجه هستيم و حتي اصال 
قرار نيست به خودمان دروغ بگوييم و فكر كنيم 
همه چيز خوب است، برعكس بايد كامال همه 
چيز را آن گونه كه هست، ببينيم و حتي بپذيريم 
اشكالي هم ندارد اگر حالمان در اين شرايط 
خوب نباشد ولي مهم اين است كه پس از باور 
واقعيت حال بد خود را تغيير دهيم و زياد در 

آن حال باقي نمانيم. 
اگر مي خواهيم حالمان بهتر شود بايد همان 
گونه كه هنگام رژيم گرفتن اطراف خود را پر 
از شكالت و شيريني نمي كنيم، براي دوري از غم 
و غصه و برخورداري از سالمت روان هم اطراف 
خود را پر از خبرهاي بد عجيب و غريبي نكنيم 
كه هرلحظه به گونه اي حالمان را بدتر مي كنند. 
بررسی مداوم »همه« كانال هاي خبري و خواندن 
»همه« اخبار مربوط به  اين بيماري و ساعت ها 
ماندن در فضاي مجازي و خيره ماندن به تلفن 
همراه حتما حال ما را بدتر مي كند. ما فقط بايد 
اطالعات كافي درباره پيشگيري از بيماري داشته 
باشيم و حتما نكات بهداشتي را رعايت كنيم ولي 
بعد از آن ديگر به جاي دامن زدن به شايعات و 
اخبار ناگوار و پخش آن به زندگي عادي خود 
بپردازيم و همه چيز را در حد امكان رها 
كنيم تا آرامش داشته باشيم. حتي تقال 
براي دانستن تعداد كشته شدگان 
احتمالي كمكي به ما نمي كند 
و برعكس تاب آوري ما را در 
اين شرايط كمتر خواهد كرد. 
: چطور مي توان بر 

افكار منفي غلبه كرد؟
موضوع مهم اين است كه افكار 
منفي ساخته و پرداخته ذهن خود ما 
اما با كم شدن  هستند و حقيقت ندارند 
فعاليت هاي بيروني و ماندن در خانه، ذهن ما 
نياز به خوراك دارد چون اگر به موقع به ذهنمان 
خوراك نرسد دوباره به سوي افكار منفي خواهد 
رفت. شايد اغلب ما با يكي شدن بيش از حد 
در دنياي ماشيني امروز هميشه در آرزوي يافتن 
وقتي مناسب براي رسيدگي به فهرست كارهاي 
عقب افتاده خود هستيم. مدت هاست فكر مي كنيم 
بايد وقت بيشتري براي فرزندانمان بگذاريم و...
بنابراين االن زمان مناسبي براي پرداختن به تمام اين 
كارهاست؛ تماشای فيلم، خواندن كتاب، تعميرات 
و پرداختن به كارهاي عقب افتاده مي تواند حس 

خوبي به ما منتقل كند. 
بهتر است فهرستي از كارهايي كه واقعا دلمان 
مي خواهد آنها را انجام دهيم، تهيه كنيم. انجام 
هر يك از آنها حس بهتري به ما مي دهد. ضمن 
اينكه به  اين ترتيب به مغز هم خوراك كافي 
مي رسد چون اگر به موقع به ذهنمان خوراك 
نرسانيم دوباره به سوي افكار منفي خواهد رفت. 
يكي از مهم ترين مزايای ماندن در خانه در اين 
ايام، توجه به فضاي »درون فردي« است. توجه 
به رشد فردي در اين روزها مي تواند يكي از 
كارهاي مهم ما باشد؛ اينكه به درون خود توجه 
داشته باشيم و ببينيم چه مشكالتي داريم و چطور 

مي توانيم آنها را در خود تغيير دهيم.

زندگي روزهاي 
باال و  و  سخت 
بسياري  پايين 
دارد؛ گاهي همه 
چيز رو به راه و خوش رنگ و لعاب 
و رنگارنگ است و گاهي هم سرد 
و بي روح و بي رنگ؛ درست مثل 
فصل هاي متنوع سال كه گاهي سرد 
و خشك و بي بر و بار هستند و 
گاهي سرزنده و شاداب و پربار.
شادابي  و  طراوت  در  بنابراين 
خود  بايد  گرم  و  شاد  روزهاي 
تلخي روزهاي  و  براي سرما  را 
آماده كرد  و  اندوه،  ايمن  و  غم 
روزهاي  انتظار  در  اميدوارانه  و 

خوش نشست.
اين روزها هم يكي از همان ايام 
تلخي است كه شيوع يك بيماري، 
خانه دل بسياري از ما را غمزده 

كرده. 
دلمان مي خواهد با توان و شوق 
و اشتياق بيشتري به استقبال بهار 
و شادي و اميد برويم اما چگونه 
مي توانيم اين چنين خود را در برابر 

ناماليمات تجهيز كنيم؟ 
با دكتر نوشين فايضي، روان شناس 
زمينه  اين  و خانواده درمانگر در 

گفت وگو كرده ايم.

 یکتا فراهانی

انواع و اقسام راه حل ها در برابر 
ويروسی كه انواع آن چند قرن 
است ميان انسان ها وجود دارد 
و دست كم از 20 سال پيش و 
با اهميت پيدا كردن هر چه بيشتر چين در اقتصاد و مبادالت جهانی از 
»سارس« تا »كرونا« در انواع گوناگونش، هميشه تعداد زيادی از افراد 
را بيمار كرده و گاهی مثل هر بالی ديگری به كام مرگ كشيده، ارائه 
شده است. اغلب اين راه حل ها، بهداشتی هستند و نه فقط امروز، بلكه 
هميشه بايد رعايت شوند ولی روشن است امروز به دليل شيوع بيماری 
به خصوص برای افراد شكننده )مسن يا با پيشينه بيماری( رعايتشان 
الزم تر است اما بايد دانست نه انتظار »كشف« معجزه آسايی هست 
)زيرا با يك ويروس روبرو هستيم، نه با يك ميكروب زنده (، نه با 
وضعيتی روبروييم كه خطر اين بيماری بيشتر يا حتی در حد بيماری ها 
و آلودگی های بسيار سهمگين تری باشد كه در هوا و تصادفات شهری 
و ساير خطرات زندگی روزمره ما را تهديد كنند و تازه سخنی از خطر 

فروپاشی اخالقی كه به نظرم بزرگ ترين تهديد زندگی كنونی بری همه 
ماست نمی گويم. با توجه به اين نكات، اين بيماری بسيار كمتر از آنچه 
تصور می شود، خطرناك است. در اينجا قصد من نفی و كم اهميت 
جلوه دادن اقدامات پيشگيرانه بهداشتی يا نفی لزوم پايداری دقيق به 
آنها نيست، بلكه صرفا مايلم يك پيشنهاد تكميلی به همه بدهم و آن 
نوعی »روزه خبری« است؛ يعنی پرهيز كردن از شنيدن و تكرار كردن 
اخباری و انواع نوشته ها و حتی شوخی ها كه خواندن و ديدن و دانستن 
يا نداستن آنها هيچ گرهی را در زندگی شما نمی گشايد. اين نكته را 
نيز تنها درباره بيماری نمی گويم، بلكه درباره تمام مسائل ديگر نيز به 
آن باور دارم. هر كدام از ما می توانيم به يك يا چند نفر فرد مطمئن، 
مطلع و واقعا دارای شناخت، اعتماد داشته باشيم كه برای كسب خبر 
به او رجوع كنيم يا به چند منبع خبری به ويژه منابع خبری بين المللی 
معتبر اعتماد كنيم كه كامال حتی برای كسانی كه زبان ندانند، از طريق 
ترجمه های همزمان اتوماتيك، روی شبكه های اينترنت قابل دسترس 
هستند. »روزه خبری« به معنای آن نيست كه به اخبار بی توجه باشيم، 

بلكه به اين معناست كه اوال انتظار خبر معجزه آسايی نداشته باشيم، 
ثانيا همه وارد بهداشتی را كه بارها تكرار شده بنا بر شيوه زندگی 
خود رعايت كنيم اما وقت اندكی بيشتر )شايد در حد حداكثر 10 
دقيقه( را صرف اخبار نكنيم و حتی اگر از آن هم بگذريم شايد بهتر 
باشد. پرسش اين است؛ پس چه بكنيم؟ پاسخ هم قرن هاست روشن 
است؛ به زيبايی ها رو بياوريم؛ شنيدن موسيقی، نقاشی كردن، خواندن 
كتاب هايی كه دوست داريم، نوشتن، خالقيت هنری و حتی تماشای 
فيلم هايی درباره زندگی و همه اميدها و شادی هايش. اين اقدامات به 
باور من، مهم ترين عاملی است كه می تواند به دوام آوردن در بدترين 
شرايط بحرانی به همه انسان ها كمك كند و در تاريخ نيز چنين بوده 
است. اگر كاری برای سالمت خود يا ديگران با استفاده و رعايت موارد 
بهداشتی برمی آيد، به هيچ وجه دريغ نكنيم اما شك نداشته باشيم كه 
راه حل در برابر اين بيماری، مثل هر بيماری ديگری، تن دادن به واهمه 
و هراس و شايعات و شنيدن اخباری نيست كه اغلب قادر به تحليل 
درست آنها نيستيم و بيشتر نادرست و حتی دروغ هستند. زندگی با 
تمام زيبايی هايش، زندگی طبيعت با زيبايی های بی نهايتش و زندگی 
انسان ها با معجزه هايی كه به صورت هنر و سرگذشت و داستان و 
تخيل به وجود آورده اند، بهترين داروهايی هستند كه به همه افراد 

پيشنهاد می كنم. دليلی ندارد دنبال خبرهای بد و هراس آور باشيم، آنها 
خود، راهشان را برای رسيدن به ما پيدا می كنند، برعكس راه را برای 

زيبايی ها باز بگذاريم.
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ی زن

وزه ها
آم

خط مقدم جبهه سالمت 
کجاست؟

خط اول دفاعی سالمت برخالف آنچه 
که این روز ها در رسانه ها تبلیغ می شود، 
بیمارستان نیست، بلکه کوی و برزن و 

کف جامعه است!
 اولین مدافعان سالمت هم کسانی هستند که 
جلوی بار اضافی مراجعات به مراکز درمانی 
و افزوده شدن زحمت و دردسر کادر خدوم 
و جهادگر درمان را می گیرند ولی متاسفانه 
زحمات و خدمات جهادگران خط مقدم 
جبهه سالمت، عمدا یا سهوا دیده نمی شود.
کادر بهداشت و پیشگیری در خط مقدم جبهه سالمت تالش 
می کنند کار به بیمارستان ها کشیده نشود؛ بیمارستان ها در 
واقع پشت جبهه سالمت و خط مقدم جبهه درمان هستند.
تا زمانی که خط مقدم جبهه سالمت، مراکز درمانی تلقی 
شده و شاخص سالمت، افزایش تعداد تخت بیمارستانی 

دانسته می شود، این خط شکسته است!
زمانی می توانیم ادعا کنیم خط مقدم جبهه سالمت حفظ 
شده که ورودی افراد بیمار به مراکز درمانی و بیمارستان ها 

رو به کاهش باشد.
رسیدگی  امکان  و  درمان  کادر  زحمات  شدن  کم  برای 
دقیق تر به مبتالیان به انواع بیماری ها )از جمله کرونا( از 
سوی پزشکان و پرستاران در مراکز درمانی، باید خط اول 

دفاعی سالمت تقویت شود.
آموزش بهداشت، توانمند کردن افراد برای حفظ سالمت خود، 
تدابیر پیشگیرانه و ارتقای سالمت را باید در مهدکودک ها، 

مدارس، دانشگاه ها، اداره ها، مساجد و... تقویت کرد.
پایه حفظ  باید آموزه های طب سنتی را که بر  همچنین 
سالمت استوار است )نه صرفا درمان بیماری( توسعه و 
ترویج داد و نهادینه کرد و به بهانه وجود نسخه ها و افراد 
بدلی، نباید اصل آن را منکر شد. باید بدانیم هر چه را که 
اصالتی باشد، بدلی آن هم ممکن است باشد و هچ اصلی 

را به خاطر وجود بدلی آن نباید منکر شد.
با  و  نشد  گرفته  جدی  اگر  دفاعی  خطوط  اولین  این 
بی اعتنایی ها تضعیف شد، هرچقدر هم که با مانورهای 
تخت های  و  بسازیم  بیمارستان  سروصدا  پر  تبلیغاتی 
بیمارستانی را بیفزاییم، جز بر زحمت و دردسر خالیق 

و هدر دادن سرمایه های کشور نیافزوده ایم.
به قول سعدی )علیه الرحمه(: 
سرچشمه شاید گرفتن به بیل

چو پُر شد نشاید گذشتن به پیل

چند تأمل درباره شایعه
اشاره: این روزها با ورود موضوعاتی که درگیری ذهنی مشترک ایجاد 
کرده، بازار شایعه بسیار داغ است؛ زمینه ای که هم به سالمت روان آسیب 
می زند و هم راه را برای فراهم شدن هدف های شایعه سازان هموار 
می کند. بر این اساس، چند تأمل کوتاه در این باره داریم تا سهمی در 

آرامش جامعه خود داشته باشیم.
نیاز به دانستن: اجتماعی بودن انسان سبب می شود از خبرهای مرتبط 
با زندگی جمعی آگاه شود. این اطالعات مورد نیاز، گاهی از روش های 
درست و با منابع صحیح انجام می پذیرد و مخاطبان نیز بر اساس سطح 
معلومات و توان تحلیل خود به نتایج واقعی رهنمون می شوند ولی گاهی 
به دلیل فقر اطالع رسانی یا ناکافی بودن قدرت تحلیل، به روش های 
منفی گرایش می یابد که تولید شایعه و شایعه افکنی در جامعه، زاییده این 
کمبودهاست. مشکلی که گاهی به ناامنی جدی در جامعه منتهی می شود 
و مدیریت بحران را برای دست اندرکاران دشوار می کند، به ویژه با توسعه 
شبکه ارتباط جمعی میان افراد جامعه، میزان تولید شایعه و سرعت انتقال 
آن به مراتب افزایش می یابد و اثرگذاری منفی خود را بیشتر می  کند. 

شایعه سازی هدفمند: دشمن نیز با تولید ابزارهای مورد نیاز خود برای 
ارائه اطالعات انحرافی در قالب شایعه و توزیع آن در کشور عزیز 
ما، حتی در شرایط تحریم، زمینه سازی کافی را برای مدیریت فکری 
بسیاری از مخاطبان فراهم کرده است. ابزارهایی مثل ماهواره، اینترنت، 
نرم افزارهای ارتباطی و شبکه های اجتماعی، همگی زبان گویایی برای 
انتقال پیام های هدفمند هستند که می تواند در دو سوی مثبت و منفی به 
آن نگریسته شود. از جهت استفاده دشمن برای ترویج افکار نادرست یک 
تهدید و از نظر فراهم بودن زمینه بهتر برای انتقال اطالعات درست از 
سوی مسووالن ذیربط، یک فرصت است که حتی می تواند باعث دادن 
آموزش های پیشگیرانه نسبت به مقاوم سازی افراد نسبت به داده های 

نادرست خبری شود.
زمان شکل گیری شایعه: از نظر روان شناسی، شایعه زمانی شکل می گیرد 
که ما با افراد کنجکاو و جویایی روبرو باشیم که دسترسی به اطالعات 
درست برای آنها ممکن نباشد یا کسانی باشند که قدرت تشخیص 
درست از نادرست را ندارند و با شنیدن هر خبری، شیفته آن می شوند 
و نوعی زودباوری و ساده انگاری در شخصیت آنها مشاهده می شود. این 
وضعیت درباره اخبار مهم مانند آنچه به زندگی مردم مربوط می شود، 
جدی تر است و تاثیرپذیری بیشتری نسبت به شایعه  ایجاد می کند. 
همچنین وقتی با کسانی روبرو می شویم که از مشکالت روانی مانند 

وسواس های فکری رنج می برند و اضطراب دائمی را تجربه می کنند، 
زمینه برای پذیرش اطالعات هرچند نامطمئن ولی مسکن در آنها بیشتر 
است و هرچند ممکن است به اضطراب بیشتر آنها دامن بزند، به همین 
مقدار که از بی اطالعی درآمده باشند، برای چنین شخصیت هایی رضایت 
اولیه را به دنبال خواهد داشت. کنار این با انسان هایی روبرو هستیم که 
ذکاوت و زیرکی اجتماعی بسیار پایینی دارند و آنچه برایشان مهم است، 
نقل اخبار دست اول به دیگران به هر قیمتی است که چنین روحیه ای 
سبب پذیرش سریع شایعه و توزیع آن در سطح جامعه است. به عنوان 
مثال، کسانی که پیامک، پست یا کلیپ جدید خبری را دریافت می کنند و 
صرفا به خاطر جالب بودن آن دست به انتشار می زنند، چنین شخصیتی 
دارند. از نگاه اسالم، این رفتار نشان جهل و ناکارآمدی عقلی است. امام 
صادق)ع( در روایتی می فرمایند: »برای اثبات  نادانی یک فرد کافی است 

که هر آنچه را می شنود)باخبر می شود(، منتشر کند.«
 امروزه بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی، بدون توجه به درستی 
یا نادرستی خبر، به سرعت آن را در فضای مجازی ترویج کرده و سبب 
شده اند موجی از شایعات و اطالعات نادرست در جامعه رواج پیدا کند.

چه کنیم؟
چند روش  برای مقاوم شدن هر یک از ما در برابر شایعات وجود دارد:
1.قانون ثبت: بر اساس آموزه های دینی، هر سخنی که از زبان ما خارج 
می شود، ثبت می شود و قابل پیگیری از سوی خداوند است.)ق:18( به 
همین دلیل، چند دستور شفاف از سوی خداوند به ما داده شده است:
الف( آنچه را نمی دانی، نگو زیرا روزی بازخواست می شوی.)اسراء:36(

ب( به گمان بسنده نکن؛ فقط دنبال دانش و یقین باش.) نجم: 28(
ج( برخی از گمان ها گناه هستند و مجاز به این گونه گمانه زنی ها 

نیستید.) حجرات:12(
د( اگر فرد معلوم الحالی برای شما خبری آورد، حتما تحقیق کنید و از 

پذیرش فوری آن بپرهیزید.) حجرات:6(
وجه مشترک همه سفارش ها، تاکید بر کنترل زبان از سوی اهل ایمان 
است؛ رفتاری که الزم است مهارت آن ایجاد و با تمرین و توجه به 

پیامدهای آن، نهادینه شود. 
2. قانون توجه به پیامد: اگر بپذیریم هر سخنی اثر خود را دارد، آن 
گاه درباره سخن پراکنی دقت بیشتری خواهیم داشت زیرا ممکن است 
برخی حرف های به ظاهر ساده در سرنوشت فرد یا افراد زیادی تاثیر 
داشته باشد که نمی توان آن را امری ساده انگاشت. از این رو، در نقل 
قول و ارسال مطالب برای دیگران، حتما باید به چنین پیامدهایی توجه 
کرد. از نگاه دین، هر کدام از ما نسبت به آنچه انجام می دهیم، مسوولیم 

و ریز و درشت مسائل رفتاری ما نیازمند پاسخگویی است. از این رو، 
سفارش شدیم به سرانجام رفتارها و گفتارهای خود بیندیشیم تا از هر 

گونه زیان رسانی به خود و دیگران ایمن بمانیم.
3. قانون مکث: یکی از روش های آموزشی برای کسانی که در کنترل 
خود مشکل دارند، قانون مکث است. در این مهارت از افراد خواسته 
می شود برای انجام کارها، اندکی تأمل کنند و سپس رفتار مورد نظر را 
انجام دهند. در مسائل مهم تر مانند جایی که ممکن است زیان جدی 
به دنبال داشته باشد، از افراد زمان بیشتری را برای بررسی بهتر موضوع 
درخواست می کنند، مثال یاد می دهند برای خریدهای باالتر از 500 هزار 
تومان حتما دو روز به خودتان فرصت بدهید تا اطمینان پیدا کنید که 
به وسیله مورد نظر نیاز دارید، جایی که از آن خرید می کنید به اندازه 
کافی اعتبار و انصاف دارد و مشورت کنید که وسیله بهتری مشابه آنچه 
قصد دارید بخرید، در بازار نباشد. این روش که در آموزه های دینی 
به نام »تدبیر قبل از عمل« از آن یاد شده، سبب می شود پشیمانی پس 

از اقدام، از بین برود.
4. قانون اطمینان: در این قانون، افراد موظف هستند اطالعات مورد 
نیاز را از منابع موثق تهیه کنند تا به آنچه باور کرده اند یا قصد انتشارش 
را دارند، مطمئن شوند. در جامعه اسالمی، منابع موثقی مانند نهادهای 
دولتی، رسانه ملی، مراجع پاسخگویی و انسان های درستکار و آگاه وجود 
دارند که می توانند نیاز ما به دانستن را پوشش دهند. در آموزه های دینی 
نیز اصل بر پرسیدن از آگاهان و پرهیزکاران آگاه نهاده شده و پس از 
دریافت اطالعات نیز، اهل ایمان به تفکر و اندیشه درباره آنچه شنیده اند، 
مأمور شده اند. خداوند پیروی کورکورانه از دیگران را که معموال همراه 
با تعصب و بدون منطق اتفاق می افتد، عامل گمراهی معرفی کرده و 
سبب ماندگاری گمراهان بر اصرارهای شخصی شان می داند. در طرف 
مقابل، اهل ایمان با دریافت اطالعات، بصیرت کافی و پیروی از بهترین 
سخن ها، از تردید و دودلی بیرون می روند و شخصیتی استوار و مطمئن 

از خود نمایش می دهند.

سخن پایانی
توجه به شایعه، یکی از بهترین نوع همکاری با شایعه سازان و اهداف 
ناپسند آنهاست که نام ما را در سیاهه لشکر دشمن و مغرضان ثبت کرده 
و مسوولیت پیامدهای آن را متوجه ما می کند. از این رو، الزم است با 
افزایش آگاهی، تفکر در رویدادها، پرهیز از بدگمانی نسبت به منابع 
رسمی اطالع رسانی و خویشتنداری در انتشار اخباری که به دست ما 
می رسد، خود را سرباز کارآمدی برای نظام تعریف کرده و نقشه های 

دشمنان را نقش بر آب کنیم.

 همایون 
سلحشور فرد

 کارشناس بهداشت 
محیط اداره 

بهداشت و درمان 
دانشگاه شاهد

که  اندازه  همان  به  رویداد  هر 
تهدید است، فرصت های زیادی 
را هم با خود همراه دارد. روزهای 
کرونایی، لحظه هایی هستند که 
به  چندی  از  پس  است  ممکن 
خاطراتی ماندگار برای ما تبدیل 
میانه  در  که  اکنون  ولی  شوند 
هستیم،  کرونا  شکست  کارزار 
آرامش  حفظ  نیازمند  دیگری،  چیز  هر  از  بیش 
چند  رو،  این  از  موفقیم.  عبور  یک  برای  خود 

پیشنهاد ارائه می شود.

آنکه  از  بازخوانی کنیم. پس  را  باورهای خود   .1
خداوند بودن هر یک از ما را اراده کرد، آمدیم و 
برای رفتن ما نیز زمان از پیش نوشته شده ای تعریف 
شده است. قرآن کریم تصریح دارد برای هر یک 
از ما ساعت، دقیقه و  ثانیه رفتن به دنیایی بزرگ تر 
تعیین شده و هر گاه وقت آن برسد، انتقال صورت 
خواهد گرفت. نه کسی توان جلو انداختن آن را 
دارد و نه کسی یارای تاخیر انداختنش را. پس خود 

را به خداوند بسپاریم.
2. قرار نیست خداوند معجزه کند. بر اساس باورهای 
دینی، خداوند هر کاری را از مسیر خودش به نتیجه 
می رساند. بر این اساس، رعایت تمام نکات بهداشتی 
برای مراقبت از خود، وظیفه دینی هم هست و هر 
ممنوع  سهل انگاری،  روی  از  خود  به  آسیب  نوع 

شمرده شده است.
3. دعا را با عمل همراه کنیم. آموزه های دینی تصریح 
خواسته اش  با  مناسب  رفتار  که  دعاکننده ای  دارد 
نداشته باشد، مانند تیراندازی است که تیری با خود 
به میدان نبرده است. ما از خداوند عافیت و تندرستی 
می خواهیم و خود نیز سهم مان را در مراعات کردن 

کم نخواهیم گذاشت.
4. نگاه مثبت معنوی را از یاد نبریم. واژه آزمون 
شاید بهترین و کامل ترین واژه برای این روزها باشد. 
همیشه ورود یک بیماری، نشان عذاب انسان ها نیست؛ 
 چه بسا موجب ارتقای آنها باشد. االن جلوه هایی از 
خودمراقبتی در جامعه بروز می کند که شاید سال ها 
کار فرهنگی و آموزشی می توانست آن را رقم بزند. 
5. برای یکدیگر دعا کنیم. وقتی برای دیگران از 
خداوند تندرستی می خواهیم، خودمان را هم در قلعه 
حفاظت خداوند بیمه کرده ایم. صدقه و انفاق را از 
یاد نبریم. رفتارهایی که در آموزه های دینی بالگردان 
تعریف شده اند، می توانند به عبور سالم و موفق از 

آزمون کنونی کمک کنند.
6. رفتارهای شایسته خود را افزایش دهیم. هر کار 
درست، نقش بسزایی در مصون ماندن از گرفتاری ها 
ایفا می کند. وقتی کدورت های پیشین را کنار بگذاریم 

و محبت  را جایگزین آن کنیم، زندگی شیرین تر و 
امن تری برای خود ایجاد کرده ایم.

7. بهترین استفاده را از معادباوری داشته باشیم. 
متاسفانه واژه مرگ در ذهن و روان ما به یک واژه تلخ 
و نگران کننده تبدیل شده، نه یک باور زندگی ساز. 
وقتی یقین داریم مدت اجاره نشینی ما در این دنیا 
سرانجام تمام خواهد شد و پس از آن به خانه خودمان 
منتقل می شویم، پس چرا باید هراس داشته باشیم؟ 
از ما به  همچنین وقتی تلنگر رفتن برای هر یک 
وجود می آید؛ یعنی فرصت بازنگری در رفتارها و 

کارهایی که انجام می دهیم و باید انجام دهیم، ایجاد 
شده و چه فرصتی بهتر از این؟

8. از خودمان حساب بکشیم. آموزه های دینی یادمان 
داده اند پیش از آنکه پای محاکمه الهی قرار بگیریم، 
خودمان را ارزیابی کنیم، مانند آزمون هایی که پیش 
از آزمون اصلی بارها تجربه کرده ایم. این روزهای 
ارزشمند می تواند زندگی بهتری برایمان رقم بزند.

9. به یکدیگر رحم کنیم. رحمت خداوند زمانی شامل 
حال ما خواهد شد که با همدیگر مهربان و نسبت به 
هم دلسوز باشیم. زمانی قوم حضرت موسی)ع( به 
خاطر طغیان شان زمینه عذاب الهی را فراهم کردند. 
حضرت خبر تنبیه الهی را به گوش مردم رساند. 
مردم از خانه های خود راهی به خانه همسایه باز 
کردند تا اگر عذابی آمد، به همدیگر کمک کنند. با 
کمال تعجب دیدند از عذاب خبری نشد. دلیلش را 
پرسیدند. خداوند وحی کرد که وقتی شما نسبت 
به هم محبت دارید، من که آفریدگار شما هستم، 

چند برابر چنین محبتی را نثار شما خواهم کرد.
10. ازخودگذشتگی را تمرین کنیم. همان گونه که 
کادر فداکار درمان تمام زندگی شان را برای سالمت 

بیماران به خطر می اندازند، ما نیز هر کدام به سهم خود 
در این رقابت معنوی کوشا باشیم. ذخیره سازی های 
بیهوده، نماد خودخواهی است و حتی می تواند نشانی 
از وسواس احتکار باشد. مطمئن باشید این رفتار حال 
ما را بد خواهد کرد. مهربان باشیم تا مهربان ترین را 

پشتیبان خود کنیم.
11. یاد خدا به ما آرامش می دهد. با هر زبانی می توان 
چنین ارتباطی گرفت. بازگشت به معنویت و گفت وگو 
با خداوند، شاید بهترین توشه ای است که از این 

روزهای دشوار ارزانی خود می کنیم.
بار  باشیم. یک  به خود داشته  12. توجه دوباره 
دیگر به خود برگردیم و فرصتی را برای بودن با 
خود کنار بگذاریم. خداوند حکمران بی بدیل هستی 
است و ما بیش از هر زمانی به او نیازمندیم. او به 
ما مشتاق است و ما به او محتاج. شاید در فراز و 
فرود زندگی از خود و خدا غافل شده ایم و شاید 
علم زدگی موجب شده خود  را برتر از قدرت الهی 
بپنداریم. اکنون زمان بازنگری در اندیشه ها هم هست. 
گوی و میدان فراهم است و فرصت بندگی مهیا. این 

فرصت را از دست ندهیم. سالم و تندرست باشید.

 یک بار دیگر به خود برگردیم و فرصتی را برای بودن 
با خود کنار بگذاریم. خداوند حکمران بی بدیل هستی 
است و ما بیش از هر زمانی به او نیازمندیم. او به ما 
مشتاق است و ما به او محتاج. شاید در فراز و فرود 

زندگی از خود و خدا غافل شده ایم و شاید علم زدگی 
موجب شده خود  را برتر از قدرت الهی بپنداریم. 

اکنون زمان بازنگری در اندیشه ها هم هست. گوی و 
میدان فراهم است و فرصت بندگی مهیا. این فرصت 

را از دست ندهیم. سالم و تندرست باشید

آرامش معنوی در آزمون کرونا

از »اصحاب شمال« نباشیم

این صفحه 

با همکاری کارشناسان 

مرکز مشاوره ماوا تهیه و 

تنظیم می شود
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پیامدهای جانبی ویروس کرونا

که  بیرونم  دانشگاهی،  نه  نه کاری،  رفته،  »حوصلم سر 
حال نمیده،  ای خداااااا«

این جمالت کوتاه از دانشجوی جوان 20 ساله  در صفحه 
از  ناشی  افسردگی  شیوع  از  کوچکی  بخش  شخصی، 
کاهش مراودات اجتماعی را در این ایام نشان می دهد.
اپیدمیولوژی  در  که  است  یخی  کوه  نوک  پدیده،  این 

بیماری ها از آن یاد می شود.
قسمت اعظم و پایین تر این کوه در زیر آب پنهان است 
و می تواند شامل میانساالن و سالمندانی باشد که کمتر 

احساسات خود را بروز می دهند.
بنابراین باید پرسید آیا برنامه  و تدابیری برای پیشگیری 
از بروز اختالالت روانی  ناشی از تبعات شیوع ویروس 

کرونا برای اقشار مختلف جامعه وجود دارد؟
برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا دستور به کاهش 
از  غافل  می دهیم،  اجتماعی  مراودات  حذف  حتی  و 
از  بدتر  ویروسی  گرفتار  را  مردم  روان  و  روح  اینکه 

می کنیم. کرونا 
پزشک متخصصی را در تلویزیون دیدم که به مردم توصیه 
می کرد حتی برای تبریک عید نوروز هم به دیدن پدران 
و مادرانتان نروید؛ تماس تصویری بگیرید و عید را به 

بگویید! تبریک  آنها 
آیا می خواهیم اگر سالمندی از ویروس کرونا جان سالم 

به در برد، از افسردگی دق مرگ شود؟!
بلکه  کنیم،  پاک  را  مساله  صورت  نیست  الزم  همیشه 
گاهی الزم است راهکار ارائه دهیم و مردم را راهنمایی 
کنیم تا ضمن انجام فعالیت ناگزیری که دارند چه آدابی 
را رعایت کنند تا از انتقال ویروس و سرایت بیماری به 

دیگران جلوگیری شود.
مبتال  افراد  جسمی  عوارض  در  را  کرونا  تبعات  همه 
درگیر  را  پزشکی  و  درمان  کادر  فقط  و  نکنیم  خالصه 

و مسوول ندانیم.
برای مقابله با شیوع ویروس افسردگی هم باید فکری 

کرد و چاره اندیشید.
باید مراقب بود توصیه های بهداشتی ما به گونه ای نباشد 
که اقشار مختلف جامعه را دچار اختالل وسواس کند.
کرونا،  ویروس  ریشه کن شدن  از  پس  که  نکنیم  کاری 
به تدریج گرفتار تبعات جانبی آن شویم؛ از همین حاال 

باید برای دوران پساکرونایی تدبیر و  چاره اندیشید.
امروز همه جامعه درگیر تبعات جسمی، روانی، فرهنگی، 
ویروس  این   سوی  از  و...  امنیتی  سیاسی،  اقتصادی، 
منحوس هستند و به تبع آن همه متخصصان حوزه های 
بخش های  تصمیم گیران  و  تصمیم سازان  و  مختلف 
این  همه  برای  باید  هم  حکومت  و  جامعه  مختلف 

کنند. چاره اندیشی  تبعات 

 ابراهیم اخوی
 روان شناس و مدیر 

مرکز مشاوره مأوا



یادداشت سبز

نوروز 99 متفاوت از هر نوروزی است که به یاد 
داریم. ما که هر سال در هفته نامه »سالمت« نوید بهار 
را با رفتن به طبیعت می دادیم و باید و نبایدهای سفر 
در نوروز و چگونگی حفاظت از محیط زیست در 
گشت و گذارهای بهاری را می شمردیم، امروز باید به 
توصیه اکید مسووالن در خانه بنشینیم و منتظر بمانیم 
تا بعد از رهایی از کرونا باز هم بتوانیم با طبیعت 
دیداری تازه کنیم. شاید این موقعیت بد نباشد که 
به جای رفتن به دامن طبیعت کمی درباره آن فکر 
کنیم. مطالب زیر با همین هدف برای شما دوستداران 

طبیعت ارائه می شود.

سوخت های فسیلی دمای زمین را باال برده
کارشناسان چند دهه است درباره خطرات گرم شدن 
زمین هشدار می دهند. سوختن سوخت های فسیلی 
گرمای زمین را باال برده و همین افزایش دما باعث 
تغییراتی نگران کننده در آب و هوای زمین شده است. 
جایی یخبندان راه انداخته و جای دیگر تابستان های 
داغ، جایی مردم از خشکسالی در حال از دست دادن 
محصوالت کشاورزی و درآمد و منابع آبی خود هستند 
و جایی دیگر سیل خانمان مردم را برده. پیامدهای 
پدیده های انسان ساز گرم شدن زمین و تغییرات آب 
و هوایی، هر روز از جایی سر بر می آورند. موج گرما، 
آتش سوزی های وسیع و سیل که چند دهه است به 
اتفاقاتی عادی تبدیل شده اند، بر منابع غذایی هم به 

طور جدی تاثیر می گذارند.
دمای زیاد، سیل و خشکسالی می تواند محصوالت را 
نابود کند و میزان بهره دهی را کاهش دهد. زمستان های 
گرم باعث جوانه زدن زودهنگام و درنتیجه از دست 
رفتن محصوالت کشاورزی می شود اما موج گرما تنها 
به هم زننده چرخه زندگی گیاهان نیست. گرما زندگی 
دام ها را نیز تهدید می کند، احتمال بیماری را در آنها 
افزایش و باروری و شیر آنها را کاهش می دهد. از 
سوی دیگر، محصوالت کشاورزی خاص در معرض 
بیماری های خاص هستند، مثال تغییرات آب و هوایی 
باعث تکثیر نوعی قارچ می شود که می تواند 80درصد 
از محصوالت مزارع موز را از بین ببرد. باران های 

سیل آسا در هوایی گرم کربن خاک را که عنصری 
حیاتی برای رشد و نمو گیاه است، از میان می برند.
کارشناسان معتقدند اگر تغییرات آب و هوایی و گرم 
شدن زمین را جدی نگیریم، باید انتظار بیش از این را 
داشته باشیم که تا اواسط قرن، منابع غذایی مان کمتر 
شوند و قیمت شان نیز باالتر برود. برخی از این تغییرات 
زودتر آغاز شده و همین حاال هم قابل مشاهده هستند. 

گرمایش زمین و زمستان های سخت؛ 
ارتباط میان این دو چیست؟ 

بررسی هسته یخچال های طبیعی که در گرینلند، قطب 
جنوب و شمال وجود دارند، نشان می دهد که چگونه 
دمای زمین طی سالیان طوالنی تغییر کرده است. حلقه های 

درختان کهن، رسوبات اقیانوس ها، صخره های مرجانی 
و الیه های سنگ های رسوبی نیز می توانند اطالعات 

جامعی در مورد این تغییرات در اختیار ما قرار دهند.
بررسی این اجزای طبیعی نشان می دهد سرعت گرم 
شدن کره زمین تقریبا 10 برابر سریع تر از میزان متوسط 

گرم شدن پس از آخرین عصر یخبندان است.
از اواسط قرن نوزدهم درجه حرارت سطح زمین به طور 
متوسط 0/9 درجه سانتی گراد افزایش یافته؛ تغییری که 
عمدتا به وسیله افزایش دی اکسید کربن و سایر انتشار 
گازهای گلخانه ای در جو زمین به وجود آمده است. 
بیشترین افزایش دما در ۳۵ سال گذشته رخ داده و از 
سال ۲010 میالدی با ۵ سال از گرم ترین سال های 
تاریخ زمین روبرو بودیم. سال ۲01۶ میالدی از سوی 

اداره کل ملی هوانوردی و فضا ایاالت متحده آمریکا 
)ناسا( و اداره ملی اقیانوسی و جوی ایاالت متحده 
آمریکا )نوآ( به عنوان گرم ترین سال در تاریخ بشریت 
از قرن نوزدهم به این سو معرفی شد که طی آن دمای 
جهانی به میزان 0/99درجه سانتی گراد گرم تر از میانگین 
نیمه قرن بیستم بود. با توجه به آنچه پیش تر گفته شد، 
انتظار می رود گرمایش زمین سبب شود با زمستان های 
گرم تری روبرو شویم. گرچه افزایش دمای زمین سبب 
شده در بسیاری از نقاط جهان دما در زمستان نیز باالتر 
برود و بارش برف کمتر شود اما شاهد زمستان های 
سختی نیز هستیم که متاثر از تغییرات آب و هواست.

چرا برخی افراد با انجام اقدامات 
محیط زیستی مخالف هستند؟

مخالفان اقدام علیه زمین گرمایی اغلب عقیده دارند این 
اقدامات به اندازه هزینه ای که قرار است برای آنها صرف 
شود، توجیه اقتصادی ندارند اما برآورد کارشناسان نشان 
می دهد ارزش سالمت اقدام علیه تغییرات اقلیمی و 
زمین گرمایی ۲برابر هزینه بهبود سالمت در سطح جهانی 
در وضعیت فعلی است و هزینه-فایده این اقدام در 
کشورهایی مانند چین و هند که باالترین میزان آلودگی 

در آنها گزارش شده، از این هم بیشتر است.
تازگی  به  ملل،  سازمان  دبیرکل  گوترش،  آنتونیو 
که  است  ترتیبی  به  محیط زیست  »تخریب  گفت: 

انگار انسان در حال جنگ با سیاره زمین است.«
رسیدن به اهداف توافق پاریس، توافقی جهانی برای 
کاهش تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین به 
وسیله کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن که آمریکا 
در سال گذشته از آن خارج شد، تنها با بهبود وضعیت 
آلودگی هوا می تواند تا سال ۲0۵0 میالدی ساالنه جان 
حدود یک میلیون نفر را از مرگ نجات دهد. گزارش 
سازمان جهانی بهداشت از کنفرانس تغییرات آب و 
هوایی سازمان ملل متحد نشان می دهد قرار گرفتن در 
هوای آلوده هر سال به قیمت جان حدود 7میلیون نفر 
در جهان و هزینه ای بالغ بر ۵/11هزارمیلیارد دالر تمام 
می شود. این پول درواقع هزینه ای است که برای جبران 

ضررهای آلودگی هوا باید پرداخته شود.

محیط زیست شماره هفتصدوچهل وشش  نوروز161۳99

قاب سبز

هشدار سبز

پیشنهاد  سبز

کارشناسان علوم اجتماعی معتقدند بزرگ ترین خطری 
که در آینده نه چندان دور زندگی انسان ها را روی 
کره زمین در معرض خطر قرار می دهد، بهره برداری 
بی رویه و تخریب محیط زیست است. این مساله باعث 
می شود، منابع ضروری برای ادامه زندگی از دسترس 
بخش بزرگی از مردم خارج شود یا کیفیت مطلوب 
خود را از دست بدهد و مردمی که امکان کار و زندگی 
عزتمندانه را از دست داده اند و دیگر چیزی برای از 
دست دادن ندارند، راه حل را خیزش های خشونت آمیز 
بدانند. وقتی فکر کردیم به بهای تخریب محیط زیست 
و منابع طبیعی مان باید به سودآوری و اشتغال برسیم، 
کارشناسان بسیاری هشدار دادند روزی می رسد که 
هدف توسعه اقتصادی دیگر منطق خود را از دست 
می دهد چون دیگر انسانی در مناطق تخریب شده 

نمی ماند تا از این رونق اقتصادی بهره ببرد.
به نظر کارشناسان، تغییرات فاحش اقلیمی و گرم شدن 
زمین دیگر تنها بر سالمت یا نوع زندگی مردم تاثیر 
نمی گذارند، بلکه ردپای این پدیده را در برخورهای 
خشونت بار قومی و نژادی هم می توان پیدا کرد. بسیاری 
از صاحب نظران سیاسی عقیده دارند خشکسالی یکی از 
عوامل مهم در برپا کردن بهار عربی و سلسله شورش هایی 
بوده که سبب بروز بحران در بسیاری از کشورهای 
منطقه مانند سوریه و لیبی شده است. امروز بحران آب 

و محیط زیست به خصوص در برخی مناطق آفریقا و 
آسیا به نقطه ای رسیده که می تواند جنگ های بزرگ 

راه بیندازد. 

چطور دامداری ها محیط زیست را 
آلوده می کنند؟

براساس گزارش فائو، سازمان خواروبار و کشاورزی 
ملل متحد، دامداری از راه های گوناگون آب را آلوده 
می کند؛ مواد مغذی شامل انواع ترکیبات نیتروژن و 
فسفر موجود در کودها یا مدفوع دام ها، آفت کش ها، 
رسوبات مختلف و عناصر ارگانیک نیازمند اکسیژن مانند 
گیاهان و مدفوع دام ها، میکروب های بیماری زا مانند 
ای.کولی، عناصر فلزی مانند سلنیوم و آلوده کننده های 
درحال افزایش مانند پس مانده داروها و هورمون ها و 
افزودنی های خوراکی، همه از عوامل آلوده کننده  هستند 

که آب ها را می توانند آلوده کنند. 
این تاثیرات گسترده هستند. اوتروفیکاسیون، پاسخ 
اکوسیستم به افزایش بیش از حد مواد طبیعی یا مصنوعی 
در یک محیط آبی که می توانند به عنوان مواد مغذی 
برای ارگانیسم ها عمل کنند یا مواد شیمیایی مانند نیترات 
یا فسفات که از طریق کود شیمیایی یا پساب وارد 
آب شده اند، سبب رشد بیش از حد جلبک ها و برخی 
گیاهان می شوند و گونه هایی که به این دلیل به شکلی 

بی رویه تکثیر شده اند، با مصرف اکسیژن درون آب 
برای رشد خود زمینه نابودی گونه های دیگر را فراهم 
می آورند. مطالعه ای در سال ۲01۵ میالدی نشان داد، 
41۵ منطقه ساحلی گرفتار این پدیده هستند. آلودگی 
آب به آفت کش ها، علف های هرز را از میان می برد 
و حشرات را از زمین های کشاورزی فراری می دهد 
و زنجیره غذا را دچار مشکل می کند. عالوه بر آنچه 
گفته شد، آنتی بیوتیک ها بعد از عبور از بدن دام و 
ورود به منابع آبی همچنان به زندگی فعال خود ادامه 
می دهند و اگرچه دانشمندان هنوز درباره ارتباط بین 
آنتی بیوتیک مصرفی حیوانات و افزایش مقاومت به 
آنتی بیوتیک یافته های کافی پیدا نکرده اند، احتمال آن 

را از نظر دور نداشته اند.
اختصاص  با  دامپروری ها  سازمان،  این  گزارش  به 
دام،  زمین های صنایع غذایی  و  پهناور  چراگاه های 
80درصد از زمین های کشاورزی را اشغال کرده اند و 
بیشترین منابع زمین را مصرف می کنند. مشکل بتوان 
گفت صنایع دامی مسوول چه مقدار از گازهای گلخانه ای 
رهاشده در جو زمین هستند. هنوز مطالعه ای که بتواند 
سهم کربن رها شده در جو را در بخش های مختلف 
نشان دهد، انجام نگرفته اما بر اساس میزگرد بین دولت ها 
درباره تغییرات اقلیمی که سازمان ملل متولی برپایی آن 
بود، کشاورزی، جنگلداری و سایر استفاده ها از زمین 

مسوول انتشار ۲4درصد از گازهای گلخانه ای درون 
جو هستند. مدل های مختلف دامداری باعث افزایش 
یا کاهش انتشار این گازها هستند و همین تفاوت 
بحث های زیادی را درباره مزارع گسترده یا متمرکز یا 
احیای دوباره مزارع پیش آورده اما نقش شرکت های 
بزرگی که بیشترین سهم را از بازار مواد دامی و لبنی 

دارند، جالب توجه است.
به گفته کارشناسان، میزان گازهای گلخانه ای که ۳ 
شرکت بزرگ دامی جی بی اس، کارجیل و تایسون در 
سال ۲01۶ میالدی انتشار داده اند، از گازهای گلخانه ای 

کشور فرانسه بیشتر بوده است.

»یونپ« معتقد است هر کدام از 7میلیارد شهروند ساکن زمین، می تواند 
گام های موثری برای حفاظت از زمین بردارد.

1. »هر نفر یک روز در هفته از رژیم غذایی گیاهی استفاده کند و 
گوشت نخورد. یکی از صنایع آلوده کننده محیط زیست دامداری ها هستند. 
آزاد شدن گاز متانی که دام ها تولید می کنند، از عوامل موثر در افزایش 
پدیده گلخانه ای و گرم شدن کره زمین است. با رعایت این توصیه، پس 
از یک سال، میزان »کاهش تولید گازهای گلخانه ای« توسط هر نفر تقریبا 
برابر است با بیرون نیاوردن خودرو از منزل به مدت یک ماه. حاال تصور 
کنید اگر همه 7میلیارد نفر این توصیه را رعایت کنند، تا چه میزان تولید 

گازهای گلخانه ای کاهش پیدا خواهد کرد.
بلیت  تهیه کند و  الکترونیکی  بلیت سفرهای خود را  2. هر کس 
کاغذی دریافت نکند. درضمن بهتر است تا حد امکان رسیدهای کاغذی 
برای تراکنش های الکترونیکی دریافت نکنیم. این اقدام در کاهش میزان 

مصرف کاغذ، قطع درختان و سایر هزینه ها تاثیرگذار است.

3. لوله های آب دارای نشتی برای جلوگیری از هدررفت آب، تعمیر 
و به سازی شوند. اگر تنها یک لوله آب دارای نشتی، تعمیر و به سازی 
شود، ساالنه به صورت میانگین از هدررفت حدود 40 هزار لیتر آب در 

دسترس جلوگیری خواهد شد.
4. المپ های کم مصرف، جایگزین المپ های معمولی شوند.  جایگزینی 
یک المپ معمولی یا رشته ای با یک المپ کم مصرف، موجب 7۵ درصد 

صرفه جویی در مصرف انرژی برق می شود.
5. هیچ کس وسایل و ابزارهای الکترونیکی کهنه را دور نیندازد و 
به عنوان زباله تلقی نکند، بلکه این دستگاه ها را بازیافت کرده و از 
قطعات آنها استفاده کند. زباله های الکترونیکی از مشکالت محیط زیستی 

حهان ما هستند. با یک ایراد کوچک آنها را دور نیندازیم. 
6. برخی فعالیت های خانگی از طریق اینترنت، تلفن و سایر وسایل 
الکترونیکی و ارتباطی انجام شده و برای انجام برخی کارها از تردد 

غیرضروری )به خصوص با اتومبیل شخصی( خودداری شود.

7. برای مصرف آب به جای بطری های یکبار مصرف پالستیکی از 
قمقمه و بطری های دائمی استفاده شود.

8. شیشه و آلومینیوم از سایر زباله ها جدا شده و به مراکز بازیافت 
تحویل داده شوند.

با استفاده از  9. هر شهروندی در صورت امکان و زمینه مناسب 
دوچرخه به محل کار خود برود.  اگر کسی با دوچرخه به محل کار 
خود برود، در ازای هر کیلومتر مسافت، زمین را از شر ۲۵0 گرم 

کربن خالص می کند.
10. هر کسی تالش کند غذا را در خانه بخورد و از ظروف یکبار 

مصرف پالستیکی استفاده نکند.
با رعایت این توصیه،عالوه بر کاهش تولید زباله های پالستیکی، ۲۶0 
گونه جانوری نیز از خطر مرگ ناشی از خوردن زباله های پالستیکی 

و گیر افتادن در آنها نجات پیدا می کنند.
منابع: وب مد، سازمان جهانی بهداشت، گاردین، نیویورک تایمز و نیوزویک 

تخریبمحیطزیستزندگیمانرابههممیریزد

نوروز99بهطبیعتنرویم،بهطبیعتفکرکنیم

بلبلخرما،عکاس:ابوالفضلفالحزاده

عقابشاهی،پرندهایزیباوباابهتودرمعرضانقراض.عکاس:
ابوالفضلفالحزاده

جمعآوریماسکودستکشهایریختهشدهدرشهرتوسطدوتناز
کوهنوردانبروجرد

اسکندرفیروزدرگذشت.باتالشهایاوسازماندرسال۱۳۵۰
بهسازمانحفاظتمحیطزیستتغییرنامدادودامنهفعالیتآن
نیزگسترشیافت.سپسدرسال۱۳۵۳یکیازمهمترینقوانین

زیستمحیطیایرانباعنوانقانونحفاظتوبهسازیمحیطزیست
تصویبشدکههنوزدرایراناعتبارحقوقیدارد.باکوششاومناطق
چهارگانهتحتحفاظتایرانبانامهایپارکملی،اثرطبیعیملی،

پناهگاهحیاتوحشومنطقهحفاظتشده،تعیینشد.

Podicipediformes:نامعلمی،Grebes،ِکشیمبزرگ
تاالبگندمان،چهارمحالوبختیاری،عکس:رشیدبرادران

ِکشیمکوچکدرفرمبهاره،عکاس:علیاسالم

کارشناسانعقیدهدارندتوانما
انسانهادرتولیدمحصوالتکشاورزی
محدوداست.امنیتغذایییکیاز
عواملمهمدرایجادثباتدرکشورهای
مختلفاستوبههمیندلیلتغییرات
آبوهواییوتخریبمحیطزیستکه
باعثسستیدرامنیتغذاییوبه
دنبالآنبیثباتیاجتماعیوسیاسی
درجهانشود،مانندآنچهدرسوریه
شاهدآنهستیم،ازنگرانیهایمهم
آیندهماهستند

توصیههایدهگانه»برنامهمحیطزیستسازمانملل«)یونپ(بهشهروندانجهان
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کلینیک    وخانواده
سالمندان 
باید بیشتر مراقب 
باشند )19(

صبرکن تا بگذرند، 
روزهایی که روز ما 
نیست )23(

با امیدو خوش بینی 
به سوی 
خودکارآمدی )21(

»بیماری ایکس« 
اکنون »کووید-19«  

نام دارد )20(

دانستنیهایدندانپزشکی

دندان سالم = مراقبت از دندان کودک شما

حیوانات خانگی به ویژه 
گربه سانان، انسان را بیشتر 
در معرض تهدید کرونا قرار 

می دهند 
بدون شک کرونا ویروس یک بیماری زئونوز 
است و از حیوان به انسان منتقل می شود و 
هم اکنون در جوامع انسانی در حال شیوع و 
انتقال انسان به انسان است.حیوانات خانگی و 
حیواناتی که در نزدیکی محل زندگی انسان ها 
حضور دارند می توانند ویروس را به افراد انتقال 
دهند و خودشان عامل خطر مهم است، البته 
هنوز به طور قطعی منشاء این ویروس جدید 
مشخص نشده ولی تاریخ فراموش نمی کند 
یکی از اولین طغیان های ویروس کرونا که با 
بیماری سارس شناخته شد، از نوامبر ۲۰۰۲ 
تا ژانویه ۲۰۰۳ میالدی در جنوب جمهوری 
خلق چین بود که منجر به 8 هزار و 98 مورد 
بروز بیماری و تلفات ۷۷۴ تن در ۱۷ کشور 
شد.هنوز فعالیت و روند انتقال کروناویروس 
کامال شناخته شده نیست بنابراین شرط احتیاط 
این است که حتی المقدور از تماس مستقیم با 
حیوانات اهلی و حیواناتی که به صورت خانگی 
نگهداری می شوند اکیدا اجتناب شود چراکه 
احتمال انتقال ویروس از طریق ریزقطره های 
تنفسی انسان آلوده به حیوان و پس از آن، از 
حیوان آلوده شده به انسان سالم دیگر کامل محتمل 

بوده و دور از ذهن نیست.
 

عالئم بالینی کرونا در حیوانات 
خفیف است 

بهداشت  تاکید سازمان  مورد  موارد  از  یکی 
جهانی)WHO( به منظور احتیاط الزم درمورد 
انتقال نیافتن اغلب عفونت های نوپدید امروز 
مخصوصا ویروس کرونا، نگهداری نکردن از 
حیوانات و اجازه ورود ندادن به حیوانات در حریم 
خصوصی، محیط های داخل منزل و اتاق هاست 
و دقیقا موضوعی است که در توصیه های دین 
مبین اسالم نیز به آن اشاره شده است.در این 
بازه چند ماهه که امکان دارد ویروس با شدت 
بیشتری شایع شود، برای پیشگیری و کنترل 
ویروس کرونای جدید، ضمن دوری از حیوانات 
خانگی، صاحبان این حیوانات اگر عالئم ظاهری 
و بالینی خاصی از بیماری در آنها دیدند، سریع 
با رعایت تماس کنترل شده و استفاده از ماسک 
به دامپزشکی مجرب مراجعه کنند. باید در نظر 
داشت عالئم بالینی در حیوانات بسیار خفیف 

و جزیی است. 

گربه ها خطرناکند!/ قرنطینه 
حیوانات کار موثری نیست 

ضمن تاکید بر اینکه گربه سانان جزو حیواناتی 
هستند که می توانند خطرناک باشند، الزم به ذکر 
است یکی از منشاء های انتقال کروناویروس که 
در چین مطرح شده، یک نوع نژاد بومی گربه 
است که توانسته ویروس را از خفاش بگیرد 
و به انسان ها منتقل کند. همچنین قرنطینه برای 
حیوانات خانگی موثر نیست چرا که مشخص 
شده بعضی حیوانات عالئم ندارند و این موضوع 
در مطالعاتی که در چین انجام شده، به اثبات رسیده 
است.توصیه مهم برای صاحبان حیوانات خانگی 
این است که در این روزها از تمام حیوانات حتی 
پرندگان خانگی دوری کنند اما اگر از حیوانی 
نگهداری می کنید، با این پیش فرض که این 
حیوان آلوده است تمام مراقبت ها؛ یعنی رعایت 
فاصله مناسب، استفاده از ماسک و دستکش برای 
نگهداری و غذا دادن به حیوان را در نظر بگیرید.

مثبت شدن آزمایش کرونای یک 
سگ در هنگ کنگ!

 به گزارش حکیم مهر، به نقل از باشگاه خبرنگاران 
جوان، مقامات هنگ کنگ روز جمعه اعالم کردند 
یک سگ خانگی را که صاحب آن به ویروس 
کرونا مبتال شده، قرنطینه کرده اند زیرا نمونه گیری 
از بینی و دهان این سگ برای ویروس کرونا 
مثبت اعالم شد. این در حالی است که این 
سگ هیچ عالئمی از ابتال به ویروس کرونا 

بروز نداده است.
سازمان کشاورزی، شیالت و حفاظت هنگ کنگ 
اعالم کرد آزمایش های بیشتری روی این سگ 
انجام می دهد تا مشخص شود آیا این حیوان 
به ویروس کرونا مبتال شده یا نه. شاید مثبت 
بودن نمونه گیری های اولیه این سگ فقط به دلیل 
آلودگی محیط بوده است.قرار است این سگ 
به مدت ۲ هفته قرنطینه شود. سازمان جهانی 
بهداشت در وب سایت خود اعالم کرده تاکنون 
اثبات نشده حیوانات خانگی به ویروس کرونا 
مبتال شده باشند.تعداد افراد مبتال به ویروس 
کرونا در هنگ کنگ به 9۳ نفر افزایش یافته 
که از این تعداد ۲ نفر جان باخته اند. ویروس 
کرونا که شیوع آن از اواخر سال ۲۰۱9 میالدی 
از شهر ووهان چین آغاز شد، تاکنون جان بیش 
از ۲ هزار و ۷۰۰ نفر را گرفته و حدود 8۰ هزار 

نفر دیگر نیز در کل جهان به آن مبتال شده اند.
منبع: رویترز

یادداشت مهمان
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کودک شما حدود 6 ماهگی شروع به درآوردن اولین دندان های 
خود می کند. اولین دندان ها به کودک شما کمک می کنند غذا 
بخورد و به خوبی صحبت کند.  دندان سالم کودک معموال به 
معنای دندان سالم بزرگسالی است بنابراین مهم است که از اولین 
دندان های کودکتان مراقبت کنید.  به محض اینکه آثار رویش 
دندان های کودک دیده شد، مسواک بزنید. 2بار در روز از برس 
کوچک و نرم و یک لکه خمیردندان حاوی فلوراید به طور منظم 
استفاده کنید.  مسواک زدن باید شب ها انجام شود، قبل از اینکه 
کودکتان به رختخواب برود... صفحه18
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 ترجمه: 
هدا صادقیان 

حقیقی

کودک شما حدود 6 ماهگی شروع به 
درآوردن اولین دندان های خود می کند. 
دندان های شیری  از  می توانید  چگونه 

مراقبت کنید؟ 

5 مرحله برای محافظت از لبخند کودک
1. روزانه 2بار مسواک بزنید. 

2. از خمیردندان های حاوی فلوراید استفاده کنید. 
3. معاینات منظم دندان پزشکی انجام بدهید. 

پوسیدگی  تا عالئم  کنید  بلند  را  کودک  لب  ماه  هر   .4
دندان )سوراخ( بررسی شود. 

5. غذاها و نوشیدنی های سالم را انتخاب کنید. 

روزانه 2بار مسواک بزنید
اولین  درآوردن  به  ماهگی شروع   6 کودک شما حدود 
دندان های خود می کند. اولین دندان ها به کودک شما کمک 

می کنند غذا بخورد و به خوبی صحبت کند. 
دندان سالم کودک معموال به معنای دندان سالم بزرگسالی 
است بنابراین مهم است که از اولین دندان های کودکتان 

مراقبت کنید. 
به محض اینکه آثار رویش دندان های کودک دیده شد، 
مسواک بزنید. 2بار در روز از برس کوچک و نرم و یک 
لکه خمیردندان حاوی فلوراید به طور منظم استفاده کنید. 
مسواک زدن باید شب ها انجام شود، قبل از اینکه کودکتان 

به رختخواب برود. 

از خمیردندان حاوی فلوراید استفاده کنید
فلوراید دندان ها را قوی تر می کند و پوسیدگی دندان ها 
)سوراخ ها( را کاهش می دهد. از خمیردندان حاوی فلوراید 

به طور منظم برای دندان های کودکتان استفاده کنید. 

معاینات منظم دندان پزشکی
کودک شما برای معاینات رایگان خدمات بهداشت دهان 
و دندان واجد شرایط است. مهم است که در اسرع وقت 
پرونده پزشکی برای او درست کنید تا بتوانید اولین معاینه 
را ترتیب بدهید. بررسی های منظم احتمال یافتن پوسیدگی 

دندان و درمان زودهنگام آن را افزایش می دهد. 
هر ماه لب کودک را بلند کرده و زیر آن را بررسی کنید 
ماهانه یک بار لب باالی فرزندانتان را بلند کنید تا داخل 
دهان آنها بررسی شود. این یک روش سریع و آسان برای 

آگاهی از وجود پوسیدگی دندان است.

غذاها و نوشیدنی های سالم انتخاب کنید
کودک شما ممکن است حدود 6 ماهگی آماده باشد تا 
خوردن مواد غذایی جامد را شروع کند. برای محافظت 
از دندان کودک، غذاها و نوشیدنی های سالم را انتخاب 
کنید. نوشیدنی های شیرین، غذاها و آبمیوه ها می توانند 
باعث پوسیدگی دندان شوند و کودک شما را به طعم 

غذاهای شیرین عادت بدهند. 
کودک را با یک بطری نوشیدنی به رختخواب نفرستید 
زیرا خوردن یک شیشه شیر، یک نوشیدنی شکالتی گرم 
یا آبمیوه هنگام خواب باعث پوسیدگی دندان ها می شود. 
اگر می خواهد برای آرامش خود به خوردن مشغول باشد، 

بهتر است از پستانک یا دندانی استفاده کنید. 

مراقبت از دندان های فرزندان: 1 تا 2 سال
کودک شما تا 2 سالگی بیشتر دندان های شیری خود را 

خواهد داشت.
با مسواک زدن 2بار در روز؛ بعد از صرف صبحانه و قبل 
از خواب، به دنبال مراقبت از اولین دندان های فرزندان 
از  کودک  دندان های  کردن  مسواک  برای  باشید.  خود 

اسمیر خمیردندان  یک  و  نرم  برس  با  مسواک کوچک 
فلوراید با مقاومت یکسان استفاده کنید. 

دندان های فرزندتان را به مدت 2 دقیقه مسواک بزنید:
 در اطراف سطوح داخلی، جایی که دندان ها به لثه ها 

چسبیده اند و همچنین سطوح باالی جویدن
 در قسمت جلوی دندان ها، مسواک زدن در دایره های 

ریز در اطراف سطوح بیرونی، نزدیک لثه ها
به کودک خود بیاموزید پس از مسواک زدن، خمیردندان 

باقی مانده را بیرون بریزد. 
از  کمی  مقدار  زیرا  ندهید  شستشو  آب  با  را  او  دهان 
باقی  دندان  اطراف  در  که  فلوراید  حاوی  خمیردندان  

مانده  به محافظت از آنها کمک می کند. 
بهترین نوشیدنی ها برای دندان کودک آب و شیر است. 
به کودک نوشیدنی های دارای قند طبیعی یا اضافه شده، 
طعم دار  شیرهای  مرکبات،  آب  صنعتی،  آبمیوه  مانند 
باعث  می توانند  چون  ندهید  شکالتی  نوشیدنی های  و 

پوسیدگی دندان شوند. 
شما فقط باید آب یا شیر را در شیشه کودک بریزید. 

کودک تا 3سالگی بیشتر دندان های خود را خواهد داشت. 
همچنان 5 مرحله را رعایت کنید. 

 
فلورایدتراپی

فلوریداسیون برای جلوگیری و کاهش پوسیدگی دندان 
انجام می شود. فلوریداسیون آب نوشیدنی در جامعه روشی 
کاهش  و  برای جلوگیری  مقرون به صرفه  و  ایمن  موثر، 

پوسیدگی دندان برای همگان است. 

حقایقی در مورد فلوریداسیون آب در جامعه
طبق جدیدترین مطالعه ملی در نیوزلند به طور متوسط 
کاهش 40 درصد پوسیدگی دندان برای کودکان در مناطق 

فلوریداسیون نشان داده شده است. 
مطالعات بی شماری نشان می دهد کودکان و بزرگساالن 
ساکن در مناطقی که دارای فلوریداسیون آب در جامعه 
هستند پوسیدگی دندان کمتری نسبت به کسانی دارند 

که در مناطق غیرفلوراید زندگی می کنند. 

فلوراید امن است
در  فلوریداسیون آب  داشتن  دهه  از چند  قاطع  شواهد 

جامعه حاکی از امنیت آن است.
استاد سر یتر گالکمن، مشاور ارشد علوم می گوید: »کامال 
واضح است که دوزهایی که در نیوزیلند استفاده می شود 
با  کنند، در صورتی که  تنظیم  با آن  را  تا سطح طبیعی 
اثر مفید 7دهم سازگار باشد، هیچ خطری از فلوراید در 

آب به وجود نمی آورد.«
فلوریداسیون آب در جامعه روشی بسیار مقرون به صرفه 
برای ارائه مزایای سالمت دندان پزشکی برای همه افراد 
جامعه است. اگر فلوریداسیون برداشته شود، جوامع با 
سطح باالتری از پوسیدگی دندان با هزینه بالقوه باالتری 

برای درمان  برای سیستم درمانی  برای مردم و هم  هم 
پوسیدگی مواجه خواهند شد. 

5 راه ساده برای محافظت از مینای دندان 
کودک شما

1. مرتب مسواک بزنید و نخ دندان بکشید. 
2. آب بیشتری به کودک بدهید. آب ابزاری فوق العاده 

در مبارزه با فرسایش مینای دندان توسط اسید است. 
3. بعد از وعده های غذایی دندان های کودک را بشویید. 
یک راه عالی برای از بین بردن مواد زائد غذایی از دندان 

شستشو بالفاصله بعد از غذاست. 
4. از دادن مواد غذایی و نوشیدنی های قندی به کودک 

خودداری کنید. 
5. مصرف مرکبات را محدود کنید. 

چگونه می توان از مینای دندان های کودک 
مراقبت کرد؟

بگذارید کودکان به انتخاب مسواک خود کمک کنند. 
از کودکان در انتخاب خمیردندان کمک بگیرید. 

درباره  که  کنید  تماشا  فیلم هایی  یا  بخوانید  کتاب هایی 
بهداشت دندان صحبت می کنند. 

از ساعت استفاده کنید تا مطمئن شوید بچه ها به مدت 
2 دقیقه دندان هایشان را مسواک می زنند. 

به فرزندانتان به خاطر مراقبت خوب دهان پاداش بدهید. 
جالبی  فعالیت  فرزندتان  دندان پزشک  ویزیت  از  بعد 

برنامه ریزی کنید. 

4 ویتامین و ماده معدنی که به تقویت دندان 
کمک می کنند

 کلسیم یکی از مهم ترین مواد معدنی دندان های سالم 
است زیرا باعث تقویت مینای دندان می شود.

 ویتامینD  اهمیت باالیی دارد زیرا نه تنها باعث افزایش 
تراکم مواد معدنی می شود بلکه به حمل و رساندن کلسیم 
به استخوان هایی که از دندان های شما حمایت می کنند 

نیز کمک می کند.
 فسفر

A ویتامین 

غذاهای سرشار از ویتامین
طبق گفته انجمن دندان پزشکی آمریکا، غذاهای حاوی 
کلسیم، مانند پنیر، بادام و سبزیجات برگ دار و غذاهای 
به  می توانند  ماهی  و  تخم مرغ  گوشت،  مانند  پرفسفر، 

تقویت و سالم بودن مینای دندان کمک کنند. 

آیا شیر برای دندان های کودکان مفید است؟
شیر منبع خوبی از کلسیم است که باعث می شود دندان ها 
قوی و سالم باشند. کودکان باالی 12 ماه می توانند شیر 
گاو کامال پرچرب بنوشند. بعد از 2 سالگی، شیر کم چرب 

مصرف کنید. 

شیر مناسب است. به یاد داشته باشید شیرهای طعم دار 
باعث  می توانند  شده  اضافه  آنها  به  که  قندی  دلیل  به 

پوسیدگی دندان شوند.

آیا شیر در شب باعث پوسیدگی دندان می شود؟
شیر در طول روز برای دندان شما مفید است، با این حال 
می تواند در شب برای آنها خطرناک باشد. همیشه قبل 
از خواب مسواک بزنید و قبل از اینکه کودک را با یک 
بطری شیر یا آبمیوه یا نوشیدنی شیرین دیگر به رختخواب 
بفرستید دوباره فکر کنید. این نوشیدنی ها می توانند روی 

دندان ها بمانند و آسیب بزرگی ایجاد کنند. 

کودک در چه سنی باید دندان های خود را 
شخصا مسواک بزند؟

دندان های  می کنند  توصیه  دندان پزشکان  کلی،  طور  به 
بکشید؛  دندان  نخ  و  بزنید  مسواک  او  برای  را  کودک 
تا  باشد  هماهنگ  کافی  اندازه  به  او  که  وقتی  تا  یعنی 
بتواند بند کفش های خودش را به طور معمول، حدود 

سن 6 سالگی ببندد. 

آیا دندان قروچه کودک رایج است؟
در حالی که معموال دندان قروچه خطر جدی نیست، هنوز 
هم مهم است که کودک خود را به دندان پزشک برسانید. 
ناگفته نماند دندان قروچه کودک یک تجربه متداول در 
اولیه دندان درآوردن به خصوص دندان جلویی  مراحل 
می کشد،  را روی هم  دندان هایش  فرزندتان  اگر  است. 

وحشت نکنید.

آیا کودکان نوپا می توانند پالک دندان داشته 
باشند؟

از  می رود،  بین  از  مختلف  دالیل  به  کودک  دندان های 
جمله مسواک زدن ناکافی. 

اگر دندان های کودک به درستی مسواک زده نشود، ممکن 
است باکتری ها )پالک( روی دندان ها شکل بگیرند که 

می تواند به تغییر رنگ دندان منجر شود. 

3 میوه برتر برای دندان ها
سیب: خوردن سیب می تواند به پاک سازی و تمیز کردن 

دندان ها و مبارزه با بوی بد دهان کمک کند.
کیوی: کیوی اغلب با مرکبات اشتباه گرفته می شود اما در 

واقع جزو خانواده توت محسوب می شود.
توت فرنگی: منبع فیبری دیگری است که برای دندان ها 

و لثه ها بسیار عالی است.
توصیه می شود مصرف مرکبات را محدود کنید و آبکشی 

با آب را فراموش نکنید. 
منابع:

www. kidshealth. com
www. millskidsdds. com
www. mouthhealthy. org
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کرونا و سالمندان

سالمندان باید بیشتر مراقب باشند
 ترجمه: 

مهتا 
زمانی نیک

مبتال  بیماران  فوت  احتمال 
به ویروس کرونا در سن 80 
سالگی به باال 15 درصد است. 
ادامه میزان مرگ ومیر هر  در 

سنی ذکر شده است.
مبتال  بیمار  هزار   44 از  بیش  روی  مطالعه 
نشان داد احتمال مرگ بیماران بیش از 80 

سال 15 درصد است.
احتمال فوت بیماران دهه 50سالگی تقریبا 

3برابر بیماران دهه 40 سالگی است.
ویروس کرونا به تمام قاره ها به جز قطب 
جنوب رسیده اما همه بیماران را به یک اندازه 
آلوده نمی کند. مطالعه جدید مرکز کنترل و 
پیشگیری بیماران چینی نشان داد این ویروس 
به طور جدی  روی سالمندانی که با مشکالت 
بهداشتی مواجه هستند، تاثیر می گذارد. نتایج 
تحقیقات نشان می دهد در 80 درصد موارد 
میزان شدت این بیماری ضعیف  است. در 
این مطالعه هیچ گونه مرگ ومیر کودک زیر 
10 سال گزارش نشده و کمتر از 1 درصد از 

بیماران را تشکیل می دهد.
احتمال مرگ بیماران سنین 10 تا 19 سال به 
اندازه بیماران 30 ساله است. خطر مرگ بیماران 
70 و 80 ساله به طرز چشمگیری رو به افزایش 
است و احتماال به این دلیل است که بسیاری 

از این افراد با مشکالت بهداشتی مواجه 
هستند. براساس این مطالعه، مرگ بیماران 
کرونایی مبتال به بیماری قلبی، حدود 10 
درصد است، در حالی که این میزان در 

مبتالیان به دیابت حدود 7 درصد است. 
در حدود سه چهارم بیماران چینی هیچ مشکل 
بهداشتی وجود نداشت و این میزان تقریبا کمتر 

از 1 درصد بود.
 آمار مرگ ومیر به سرعت در حال تغییر است 
و در واقع موارد ابتال بیش از میزانی است که 
گزارش شده است. در کل این ویروس بیش از 
2 هزار و 800 نفر را کشته و بیش از 82 هزار 
نفر را آلوده کرده است. منشاء این ویروس در 
ووهان، پرجمعیت ترین شهر مرکزی چین است 
و از آن زمان تاکنون در بیش از 60 کشور دیگر 

شیوع پیدا کرده است.
کرونا بیماری همه گیر جهانی است و به گفته 
کارشناسان، در صورت انتشار آن، بیشتر افراد 
مسن و مردان در معرض خطر بیماری های 
آمار  براساس  قرار می گیرند.  جدی و مرگ 
کشور چین، مردان 2برابر زنان بر اثر ابتال به 

این ویروس از دنیا رفته اند و این ویروس افراد 
مسن را با سرعت بیشتری نسبت به جوانان درگیر 
می کند. طبق گزارش مرکز کنترل و پیشگیری 
بیماری های چین، میزان مرگ بین مردان چینی 
2/8 درصد بوده، در حالی که این میزان در زنان 

1/7 درصد است.
کمیسیون ملی بهداشت چین گزارش داده حدود 
این ویروس فوت  از  که  افرادی  80 درصد 

کرده اند باالی 60 سال داشته اند.
مطالعات انجام شده از شهروندان چینی که به 
بیماری واگیردار ویروسی کرونا مبتال شده بودند، 

میانگین سنی 55 سال را در ابتال به کرونا نشان 
می دهد.

خیلی زود است که دقیقا بدانیم چرا این 
اتفاق می افتد اما کارشناسان معتقدند 
ترکیبی از تفاوت های جنسیتی و سنی 
بر چگونگی واکنش افراد به این ویروس 
تاثیر می گذارد. آسوشیتدپرس نیز گزارش داد، 
حدود 83 هزار مورد تاییدشده در کل دنیا و 
نزدیک به 3 هزار مرگ ومیر وجود دارد. سازمان 
بهداشت جهانی نیز گزارش داد چین مرکز رشد 
بالقوه این بیماری همه گیر است و 78 هزار و 
824 مورد مبتال، تایید شده و 2 هزار و788 
مرگ و میر داشته است. دکتر شان اوالری، استادیار 
بیماری های عفونی کودکان دانشکده پزشکی 
دانشگاه کلرادو گفت: »به طور کلی کودکان و 
نوجوانان گروه های سنی ای هستند که به شدت 
تحت تاثیر آنفلوانزا و سایر عفونت های ویروسی 

قرار می گیرند.«
به گفته متخصصان، کودکان سیستم ایمنی جوانی 
دارند که چگونگی محافظت در برابر عفونت 
را به تازگی آموخته، در حالی که سیستم ایمنی 
افراد مسن ضعیف شده و کمتر اثرگذار است.

همچنین بدنشان به دلیل فرسودگی و پیری 
بیشتر مستعد ابتال به بیماری های مزمن است 
و عامل مهمی است که افراد مسن را نسبت به 
بچه ها بیشتر در معرض خطر جدی بیماری ها و 
مرگ ناشی از بیماری عروق کرونر قرار می دهد.
این متخصصان بر این عقیده اند که بیماری هایی 
مانند آرتروز، دیابت، بیماری های قلبی و سرطان 
باعث می شود بدن در مقابله با عفونت کمتر 
زمینه  که  افرادی  در  قطعا  و  کند  مقاومت 
بیماری های مزمن را دارند، تاثیر ویروس ها 
با  مقایسه  در  کودکان  است.  بیشتر  بدن  بر 
بزرگساالن مسن در برابر بیماری ها بهتر مقاومت 
می کنند زیرا به طور کلی بدن آنها سالم تر است.
همچنین به نظر می رسد زنان ایمنی بیشتری 
نسبت به مردان دارند، به این دلیل که سیستم 
ایمنی شان قوی تر است. دکتر گرگ لهستانی، 
محقق واکسن و متخصص بیماری های عفونی 
کلینیک مایو در روچستر، مین گفت: »به طور 
کلی، زنان نسبت به مردان در برابر بیماری های 
عفونی بیشتر مقاومت می کنند حتی درمورد 
ویروس آنفلوانزا نیز این گونه است و مردان 

ضعیف ترند.«

زنان به مراتب بیشتر از مردان مستعد ابتال به 
بیماری های خودایمنی مانند لوپوس و آرتریت 
روماتوئید هستند و چهارپنجم این مبتالیان زن 
هستند اما متخصصان می گویند، اختالف بین 
زنان و مردان فراتر از زیست شناسی و شیوه 
زندگی است و می تواند خطر مرگ ومیر بر اثر 

بیماری عفونی کرونا را تحت تاثیر قرار دهد.
به طور مثال، نتایج تحقیقات در چین نشان 
می دهد نیمی از مردان چینی سیگار می کشند 
و این میزان حدود 3 درصد در زنان است و به 
همین نسبت ابتال به ویروس کرونا در مردان 
بیشتر می شود. به همین دلیل میزان مرگ ومیر 
مردان بیشتر است. اگر چنین باشد، اختالفات 
جنسیتی بیماری کرونا و مرگ در ایاالت متحده 
چندان جالب توجه نیست و حدود 15 درصد 
از مردان و 12 درصد از زنان سیگار می کشند.
آیا این اختالفات با گذشت زمان از بین می رود 
و این توضیحات فراتر از حدس و گمان است 
یا نه؟ کارشناسان لهستانی اظهار می کنند که 
پاسخ تحقیق درباره ویروس کرونا به گونه ای 
است که گویی هواپیمایی را می سازیم که در 

حال پرواز است.

اینصفحهبهتقاضایمخاطبانبزرگوارشباحروفدرشتترچاپمیشود

مطالعه روی 
بیش از 44 هزار 

بیمار مبتال نشان داد 
احتمال مرگ بیماران بیش از 

80 سال 15 درصد است. احتمال 
فوت بیماران دهه 50سالگی 

تقریبا 3برابر بیماران 
دهه 40 سالگی 

است
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شیوع ویروس جدید کرونا باعث شده بسیاری از افراد دنبال 
یافتن راه هایی برای محافظت از خودشان و عزیزانشان در برابر 

این عفونت باشند.
یکی از وسایل محافظتی که مورد توجه مردم است، ماسک های 

صورت است.
از  پیشگیری  در  نقشی  می توانند  صورت  ماسک های  گرچه 
عفونت های ویروسی تنفسی مانند ویروس کرونا داشته باشند، 

تاثیربخشی آنها در موقعیت های جهان واقعی محدود است.

شواهدی وجود دارد که ماسک زدن از انتقال ویروس از راه تماس 
دست با دهان و بینی جلوگیری می کند. احتماال به این علت که 
وقتی ماسک زده باشید، توجه بیشتری به لمس نکردن صورت تان 
با دست هایتان پیدا می کنید. همچنین اگر شخصی دچار عفونت 
کنارتان عطسه یا سرفه کند، ماسک می تواند تاحدی در برابر 

قطرک های تنفسی پخش شده از شما محافظت کند.
بزرگ ترین نگرانی پزشکان »حس امنیت کاذبی« است که افراد با 
زدن ماسک پیدا می کنند و اصول بهداشت شخصی را به فراموشی 

می سپارند. دالیل بسیاری برای ایده  آل نبودن ماسک های صورت 
وجود دارد، برای مثال یافتن ماسکی که به طور کامل اطراف دهان 
و بینی را بپوشاند یا نگه داشتن ماسک برای مدت های طوالنی 

روی صورت کار واقعا سختی است.
به محض اینکه بینی تان را زیر ماسک بخارانید یا دهانتان با پشت 
ماسک تماس پیدا کند، همه محافظتی را که ماسک قرار است به 

شما بدهد، از دست می دهید.
به  بیماران ماسک  از  پزشکان و پرستارانی هم که در مراقبت 
صورت می زنند، از دستورالعمل های بسیار اختصاصی برای موارد 
استفاده از ماسک و نوع ماسک مورد استفاده باتوجه به نوع بیماری 

که با آن سروکار دارند، پیروی می کنند.

گزارش ها درباره مبتالیان به ویروس کرونا در چین نشان می دهد 
این ویروس یک گروه حساس؛ یعنی کودکان را کمتر دچار 
بیماری می کند و ظاهرا به خصوص برای افراد میانسال و سالمند 

و  میان آنها به ویژه مردان خطرناک است.
چندی پیش مراکز کنترل و پیشگیری  بیماری های چین بزرگ ترین 
تجزیه وتحلیل از موارد عفونت ویروس کرونا تا به حال را منتشر 
به عفونت  به میزان مساوی  تقریبا  کرد. گرچه مردان و زنان 
دچار شده بودند، میزان مرگ میان مردان 2/8 درصد و میان 

زنان 1/4 درصد بود.
در شیوع های پیشین دو ویروس کرونای دیگر-  یکی شیوع 
سارس )نشانگان شدید حاد تنفسی( در سال های2002-2003 
میالدی و دیگری شیوع مرس )نشانگان تنفسی خاورمیانه( در سال 
2012 میالدی هم شمار مرگ ومیر در مردان بیشتر از زنان بود.
در شیوع سارس در سال 2003 میالدی در هنگ کنگ شمار 
بیشتری از زنان نسبت به مردان مبتال شدند اما میزان مر گ ومیر 

میان مردان مبتال ۵0 درصد بیشتر بود.
در شیوع مرس، 32 درصد مردان مبتال درگذشتند، در حالی که 
این رقم در زنان 2۵/8 درصد بود. حتی در همه گیری جهانی 
آنفلوانزا در سال 1918 میالدی نیز شمار مرگ ومیر میان مردان 

جوان بیشتر از زنان همسن شان بود.
دانشمندان معتقدند عوامل گوناگونی ممکن است توضیح دهنده 
این تفاوت میان مردان 

و زنان باشند، از جمله تفاوت های زیست شناختی و عوامل مربوط 
به شیوه زندگی. مردان نسبت به زنان به طور کلی پاسخ ایمنی 

ضعیف تری نسبت به عفونت  ها نشان می دهند.
به گفته کارشناسان، این الگو در بسیاری از عفونت های ویروسی 
دستگاه تنفسی دیده شده و مردان ممکن است دچار پیامدهای 
بدتری شوند. زنان همچنین پس از واکسیناسیون پاسخ ایمنی 
قوی تر ایجاد می کنند و »حافظه پاسخ های ایمنی شان« هم قوی تر 
است. این به اصطالح »حافظه ایمنی« باعث مصون ماندن در برابر 
عوامل بیماری زایی می شود که ما دوران کودکی در معرض شان 

بوده ایم.
زنان  دارد،  هم  تاوانی  البته  زنان  در  قوی تر  ایمنی   پاسخ  این 
بسیار بیشتر از مردان دچار بیماری های خودایمنی مانند آرتریت 
روماتوئید و لوپوس می شوند. در این بیماری ها دستگاه ایمنی 
حالتی بیش فعال پیدا می کند و به اندام ها و بافت های بدن حمله 
خواهد کرد. حدود 80 درصد از افراد دچار بیماری خودایمنی 

زن هستند.
دالیل پاسخ های ایمنی قوی تر در زنان هنوز کامال شناخته نشده 

و پژوهش ها در این باره در مراحل اولیه هستند.
از  زنان  در  قوی تر  ایمنی  دستگاه  که  است  این  فرضیه  یک 
لحاظ حفاظت از نوزادانشان امتیاز بقا برای آنها ایجاد می کند. 
نوزاد که  به  مادر  از شیر  منتقل شده  پادتن های  یا  آنتی بادی  ها 
برابر  در  او  حفاظت  به  نیافته،  رشد  ایمنی اش  دستگاه  هنوز 

بیماری ها یاری می رساند.
آمیزه ای از عوامل زیست شناختی هم ممکن است در این تفاوت 
دخیل باشند، از جمله هورمون جنسی زنان؛ یعنی استروژن که 
ظاهرا نقشی در پاسخ ایمنی دارد. از طرف دیگر، زنان دارای 
دو کروموزوم جنسی X  هستند که حاوی ژن های مربوط به 
پاسخ ایمنی است. مردان یک کروموزوم X دارند، درنتیجه فقط 

یک نسخه از این ژن ها را دارند.
تجربه ها در موش هایی که در معرض ویروس کرونای عامل 
سارس قرار داده شده   اند، به این نتیجه رسید که موش های نر 
نسبت به موش ها ماده حساسیت بیشتری به عفونت دارند و 

این تفاوت بین دو جنس با افزایش سن بیشتر هم می شود.
رفتارهای بهداشتی متفاوت میان زنان و مردان در برخی جوامع 
هم ممکن است نقشی در این تفاوت پاسخ به عفونت داشته باشد.
چین با 31۶ میلیون نفر سیگاری، یکی از بزرگ ترین جمعیت های 
سیگاری جهان را دارد که  شامل حدود یک سوم کل سیگاری های 
جهان و 40 درصد مصرف  دخانیات جهان می شود. در حالی 
که فقط اندکی بیش از 2 درصد زنان چینی سیگار می کشند، 

این رقم در مردان چنین بیش از ۵0 درصد است.
مردان  میان  پرفشاری خون هم  و   2 نوع  دیابت  میزان شیوع 
چینی باالتر از زنان چینی است و این بیماری ها می توانند خطر 
افزایش  را  کرونا  ویروس  با  عفونت  از  پس  مرگبار  عوارض 
انسدادی ریه هم در مردان  بیماری مزمن  میزان شیوع  دهند. 

چینی تقریبا 2 برابر بیشتر است.
و  پزشک  نزد  بیشتر  بسیار  مردان  به  نسبت  زنان  آمریکا،  در 
نشان  کوچک  بررسی های  برخی   می روند.  بهداشتی  مراقب 
تحصیل  دانشجویان چینی مشغول  در  مشابهی  پدیده  داده اند 

در آمریکا دیده می شود.
پژوهشگران چینی در بررسی هایی که هنوز نتایج آن در مجله های 
علمی منتشر نشده، تاکید کرده اند بیمارانی که تشخیص آنها دیر 
انجام شده یا هنگام تشخیص عفونت دچار ذات الریه بودند، 

بیشتر در معرض خطر مرگ بوده اند.
یک بررسی میان 4هزار و21 نفر اهمیت شناسایی زودرس بیماری 
را به خصوص در مردان سالمند نشان داد و مردان هنگامی به 
بیمارستان مراجعه کرده بودند که بیماری در آنها بسیار پیشرفته تر 
که  هنگامی  مردان  می رسد  نظر  به  کارشناسان،  گفته  به  بود. 
موضوع ویروس کرونا مطرح است »حس کاذب امنیت« دارند.
گردآوری و تجزیه و تحلیل اطالعات درباره ویروس جدید 
برای  بلکه  ندارد،  علمی صرف  جنبه  فقط  جنسیت  برحسب 
عموم مردم هم اهمیت دارد. برای مثال از هنگام شیوع بیماری، 
مکرر  و  درست  شستن  اهمیت  بر  عمومی  بهداشت  مقامات 
دست ها برای پیشگیری از عفونت تاکید کرده اند اما چند بررسی 
نشان داده مردان حتی مردان شاغل در حرفه های پزشکی نسبت 

به زنان کمتر دست هایشان را آب و صابون می شویند.
منبع: نیویورک تایمز

چراویروسکرونامردانراشدیدتراززنانمبتالمیکند؟

درباره  پیش  2سال  بهداشت  جهانی  سازمان 
بیماری هایی که باید به طور اضطراری مورد توجه 
پژوهشگران باشد، هشدار داد. در فهرست این 
بیماری ها نام »بیماری ایکس« هم آمده و به عنوان 
مرگبارترین بیماری واگیردار جهانی توصیف شده بود که انسان ها 
هیچ گونه آمادگی در برابر آن ندارند. هدف سازمان جهانی بهداشت 
از نام بردن بیماری ایکس توجه دادن به احتمال ظهور ویروس های 
بیماری زای جدید بود که از قبل شناخته نشده و آمادگی برای مقابله 

با آنها وجود ندارد.
شیوع ویروس جدید کرونا نشان می دهد سازمان جهانی بهداشت 

در هشدارش کامال حق داشته است.

آشنایی با خانواده ویروس های کرونا
این ویروس از خانواده ویروس های کرونا یا کروناویروس هاست. 
کلمه »کرونا« )به معنای تاج( در نام این خانواده ویروس ها به دلیل 
ظاهر ذرات ویروس زیر میکروسکوپ الکترونی است. مولکول های 
پروتئینی گل میخ مانندی که در سطح ذرات ویروسی قرار دارند ظاهری 
شبیه تاج به آن می دهند. 7 ویروس از خانواده ویروس های کرونا یا 
کروناویروس ها انسان ها را مبتال می کنند که 4 نوعشان باعث ایجاد 
سرماخوردگی معمولی می شوند.3 نوع دیگر که بیماری شدیدتر 

تنفسی و ذات الریه ایجاد می کنند، شامل این موارد می شود:
 ویروس کرونای عامل ایجاد بیماری سارس )نشانگان شدید 
حاد تنفسی( که در سال های 2003-2002 میالدی در چین ظهور 
کرد و به کشورهای دیگر هم رسید. میزان کشندگی این ویروس 

حدود 10 درصد بود.
 ویروس کرونای عامل ایجاد بیماری مرس )نشانگان تنفسی 
خاورمیانه( که برای نخستین بار در سال 2012 میالدی در عربستان 

سعودی ظاهر شد و میزان کشندگی آن حدود ۵0 درصد بود.
  ویروس جدید کرونا که اواخر سال میالدی 2019 در چین 
 )2019-nCoV »2019 شناسایی شد، در ابتدا »ویروس جدید کرونا
نام داشت و اکنون نام رسمی آن SARS-COV-2 )ویروس 
کرونا- سارس 2( است و بیماری ای که ایجاد می کند، »کووید-19« 

)بیماری ویروس کرونا-2019( نامیده می شود.

منشاء ویروس جدید کرونا
این ویروس برای نخستین بار در شهر ووهان در استان هوبی در 
مرکز چین پدیدار شد و چین در 30 دسامبر 2019 برای نخستین 
بار آن را گزارش کرد. تصور می شود مخزن این ویروس جدید 

خفاش ها باشند که احتماال از طریق یک حیوان واسط »پولک پوست« 
یا پانگولین یا مورچه خوار پولک دار به انسان ها منتقل شده باشد. 
این حیوان در چین مصرف دارویی و خوراکی دارد. اکنون ویروس 

توانایی انتقال انسان به انسان را پیدا کرده است.

ویروس چطور منتقل می شود؟
انتقال انسان به انسان ویروس جدید احتماال از همان راه هایی انجام 

می شود که سایر ویروس های کرونا منتقل می شوند:
 تماس شخص به شخص: تصور می شود این راه اصلی انتقال 
بیماری باشد. قطرک های تنفسی تولیدشده هنگام عطسه و سرفه 
فرد بیمار می تواند افرادی را که در نزدیکی او )تا حدود 1/8 متری( 
قرار دارند، آلوده کند. این قطرک ها یا مستقیم روی دهان، بینی یا 
چشم افراد نزدیک او  فرود می آیند یا احتماال مستقیم درون ریه های 

افراد مجاور استنشاق می شوند.
 انتشار از طریق تماس با سطوح یا اشیای آلوده: لمس کردن 
سطوح یا اشیای آلوده شده که قبال قطرک های تنفسی بیماران روی 
آنها ریخته و بعد زدن دست آلوده به بینی، دهان یا احتماال چشم ها 

می تواند باعث انتقال ویروس شود.

 ویروس چه زمانی منتشر می شود؟
افراد هنگامی که دارای بیشترین عالئم بیماری هستند، بیش از همه 
ویروس را سرایت می دهند. به نظر می رسد انتقال ویروس حتی پیش 
از آنکه افراد عالمت دار باشند، هم امکان پذیر باشد. گزارش هایی 
درباره انتقال ویروس جدید از این راه وجود دارد اما بعید به نظر 

می رسد این شیوه راه اصلی انتشار ویروس باشد.

میزان سرایت دهندگی ویروس چقدر است؟
میزان سرایت دهندگی یا واگیردار بودن یک ویروس از شخص بیمار به 
اشخاص دیگر برحسب نوع ویروس متفاوت است. برخی ویروس ها 
مانند ویروس سرخک بسیار واگیردار و ویروس های دیگر کمتر 
واگیردار هستند. به نظر می رسد ویروس کووید-19 در استان هوبی 
و بخش های دیگر چین انتشار آسان و پایدار شخص به شخص داشته 
باشد. میزان واگیردار بودن این ویروس )R صفر( بین 1/4 تا ۵/2 
ارزیابی شده است. توجه داشته باشید کووید-19 بیماری ای است 
که تازه پدیدار شده و درباره ویژگی های آن چیزی زیادی نمی دانیم.

پیشگیری
در حال حاضر هیچ واکسنی برای پیشگیری از عفونت با ویروس 

جدید کرونا  وجود ندارد. بهترین راه برای 
پیشگیری از بیماری پرهیز از قرارگیری در 
معرض ویروس است. این اقدامات پیشگیرانه 
مشابه اقدامات درباره هر ویروس تنفسی است:
 از تماس نزدیک با افراد بیمار خودداری 

کنید.
 از دست زدن به چشم ها، بینی و دهانتان 

بپرهیزید.
 هنگامی که بیمار هستید، در خانه بمانید.

 هنگام عطسه یا سرفه کردن جلوی دهان و بینی تان 
را با دستمال کاغذی بپوشانید و بعد دستمال کاغذی را 

درون ظرف زباله دردار بیندازید. اگر دستمال کاغذی ندارید، 
درون آرنج خم شده تان عطسه یا سرفه کنید.

 اشیاء و سطوحی را که به طور مکرر لمس می کنید، به طور منظم 
با اسپری های پاک کننده معمول خانگی پاک کنید.

 دست هایتان را برای دست کم 20 ثانیه به طور مکرر در طول روز 
بشویید. شستن دست به خصوص پس از رفتن به دستشویی، پیش 
از غذا خوردن و پس از فین کردن بینی و سرفه کردن اهمیت دارد.
محلول های  از  نیست،  دسترستان  در  صابون  و  آب  اگر   
دست کم ۶0  که  کنید  استفاده  الکل پایه  دست  ضدعفونی کننده 
درصد الکل داشته باشند. اگر آلودگی واضح روی دستتان وجود 

دارد، دست هایتان را با آب و صابون بشویید.

عالئم کووید-۱۹ و دوره نهفتگی
عالئم در موارد گزارش شده این بیماری تابه حال از عالئم خفیف 
تا بیماری شدید و مرگ متفاوت بوده است. عالئم بیماری عمدتا 
شامل تب، سرفه و تنگی نفس است. یک موضوع مهم درباره شیوع 
بیماری های واگیردار دوره نهفتگی بیماری است. دوره ای که با وجود 
حضور عامل بیماری زا در بدن فرد عالئمی وجود ندارد. در مورد 
ویروس جدید کرونا این مدت می تواند بین 2 تا 14 روز باشد. به 
نظر می رسد حتی در دوره نهفتگی تا حدی واگیردار باشد و این 

ویژگی می تواند مهار همه گیری ویروس را مشکل تر کند.

ماسک زدن به پیشگیری از بیماری کمک می کند؟
ماسک های پزشکی یا جراحی معمولی وسیله دفاعی پایه در برابر 
برخی عوامل بیماری زا هستند و  اگر درست به کار بروند، در مقابل 
قطرک های بزرگ تنفسی پراکنده شده هنگام عطسه یا سرفه محافظت 
ایجاد می کنند اما نمی توانند از عبور ذرات ریزتر مانند ذرات ویروسی 

جلوگیری کنند. البته اگر بیمار باشید، زدن ماسک با جلوگیری از 
انتشار قطرک های تنفسی تان به کاهش انتشار ویروس به وسیله شما 
در محیط کمک می کند. زدن ماسک در اجتماعاتی که ویروس های 
بیماری زایی مانند ویروس کرونا به طور گسترده در حال گردش 
هستند، تا حدی سودمند باشند اما اگر در جایی زندگی می کنید که 
شیوع گسترده ویروس وجود ندارد، ماسک زدن تاثیر چندانی ندارد.
اگر محافظت باالیی الزم باشد، مثال کارکنان پزشکی که با بیماران 
مبتال به ویروس کرونا سروکار دارند، باید از ماسک های فیلتردار 
تنفسی با استاندارد N9۵ یا FPP3 که دست کم 9۵ درصد ذرات تا 
حد سه دهم میکرون را فیلتر می کنند، استفاده کنند. البته این ماسک ها 
هم باید درست روی صورت قرار داده شوند و روی پوست بچسبند. 

البته حتی این ماسک ها هم محافظت صددرصد ایجاد نمی کنند.
 باید مراقب باشید زدن ماسک در شما احساس امنیت کاذب ایجاد 
نکند و باعث نشود اصول بهداشت شخصی از جمله شستن مکرر 

دست ها یا حفظ فاصله از بیماران را به فراموشی بسپارید.

درمان
در حال حاضر هیچ داروی اختصاصی برای ویروس جدید 
کرونا وجود ندارد. بیمارانی که به علت ذات الریه ناشی از آن 
بستری می شوند، عمدتا اقدام حمایتی برایشان انجام می شود. 
البته آزمایش هایی با داروهایی که برای ویروس های دیگر مانند 
ساخته  ایدز  ویروس  مرس،  عامل  کرونای  ویروس  یا  ابوال 

شده اند، در حال انجام است.

دربارهویروسجدیدکروناچهمیدانیم؟

»بیماریایکس«اکنون»کووید-۱۹«نامدارد

آیا ماسک  وسیله محافظتی موثری در برابر کرونا است؟

 دکتر علی 
مالئکه



نقش مادران در مدیریت »استرس کرونایی« خانواده

با امیدو خوش بینی به سوی خودکارآمدی
این روزها همه جا صحبت 
است  ناخوانده ای  مهمان  از 
که با گذر از مرزهای چین 
به کشورهای مختلف دنیا از 
جمله ایران رسیده است. مهمانی که گرچه با 
چشم دیده نمی شود، شوک ورود آن به خوبی در 
زندگی روزمره مردم دیده می شود. »کروناویروس« 
که کم کم با نام کووید- 19 نیز شناخته می شود، 
ویروسی ناشناخته با قابلیت انتقال سریع است 
که امروزه به عنوان اصلی ترین چالش سالمت از 
سوی سازمان بهداشت جهانی شناخته شده است. 
به رغم باور متخصصان مبنی بر میزان مرگ آوری 
این ویروس نسبت به آنفلوانزا، قدرت شیوع 
باال مهم ترین عامل خطر این بیماری است که 
در صورت کنترل نشدن می تواند به همه گیری 
غیرقابل تصوری تبدیل شود. بدیهی است که 
نگرانی در مورد چنین شرایطی، طبیعی است ولی 
متاسفانه گاهی پیگیری مداوم اخبار و شبکه های 
اجتماعی منجر به بروز نگرانی و اضطراب بیش از 
حدی خواهد شد که به دلیل تضعیف سیستم ایمنی 
می تواند زمینه ابتال به بیماری ها را تشدید  کند. 

مهم ترین راهکار پیشگیرانه از ابتال به کووید- 19، 
ماندن در منزل و به عبارتی »قرنطینه خودخواسته 
خانگی« است اما باید توجه داشت مدیریت نکردن 
این وضعیت و تسلیم شدن در برابر استرس 
می تواند به تدریج سبب بی حوصلگی و عدم 
انگیزه همه اعضای خانواده به خصوص کودکان 
شود. در این شرایط مادران مثل همیشه رسالت 
بزرگی دارند و بهتر از همه می توانند آرامش را 
در کانون خانواده ایجاد کنند؛ فقط کافی است 
چند راهکار ساده اما مؤثر در غلبه بر استرس 

را رعایت کنند.
از پیگیری مداوم اخبار بپرهیزید. طبیعی است که 
باید نسبت به هشدارهای الزم در زمینه پیشگیری، 
و...  معین  درمانی  مراکز  بیماری،  اولیه  عالئم 
اطالعات دقیق را از مراجع رسمی پیگیری کنید 
اما دلیلی ندارد تمام برنامه های تلویزیون را به این 
مساله اختصاص دهید. مطالعات نشان می دهد 
پیگیری مداوم اخبار به خصوص در شرایط بحران 
به طور جدی  سطح استرس و اضطراب را باال 
می برد که زمینه ساز اختالالت خواب، بی اشتهایی 
و حتی بیماری های قلبی- عروقی خواهد شد. 

حتما مراقب باشید که بیش از حد در این زمینه با 
کودکان صحبت نکنید و نگرانی در مورد بیماری 
را صرفا به آموزش های پیشگیرانه و مراقبت های 
فردی به آنها برسانید. برایشان قصه بخوانید. این 
روزها که فرصت بیشتری برای حضور در منزل 
دارید، کتاب خواندن را فراموش نکنید. قصه 
خواندن برای بچه ها بسیار عالی است زیرا به 
همذات پنداری و تقویت خالقیت آنها کمک 
می کند. البته بهتر است در این زمان از بچه ها 
بخواهید قصه را به شکل نمایش اجرا کنند یا 
نیمی از داستان را با ذوق و خالقیت خود به 

پایان برسانند. 
معنویت را در زندگی فراموش نکنید. شنیدن 
پیامدهای مربوط به بیماری های همه گیر بی شک 
نگران کننده است اما همه ما به خوبی می دانیم 
که زندگی با تلخی ها و شیرینی ها ادامه دارد و 
دست مهربان خداوند همیشه با ما بوده، هست 
و خواهد بود. کنار هرگونه مراقبت و رعایت 

اصول بهداشتی و پیشگیری از بیماری، حتما به 
تقویت ارتباط با پروردگار نیز بیندیشید و انرژی 

مثبت در منزل پخش کنید. 
گاهی تلفن همراه را خاموش کنید. حتی اگر به 
خاطر موقعیت شغلی نیاز است همواره گوشی 
همراه در دسترس باشد، در صورت امکان به 
همکارانتان یادآور شوید که در ساعات مشخصی 
مثال 7 شب به بعد امکان پاسخگویی نخواهید 
داشت. البته شاید این تصمیم قدری مشکل باشد 
اما تاثیر جدی در کاهش استرس دارد، به خصوص 
اگر مدام عادت دارید پیام ها و شبکه اجتماعی 

را بررسی کنید. 
برنامه منظم زندگی روزمره داشته باشید. تغییر 
ساعات کاری و تعطیالت اجباری مدارس تا 
حد زیادی نظم زندگی روزمره را مختل می کند 
و به نوعی برای بسیاری از خانواده ها حالت 
سردرگمی پیش می آید. در این شرایط، مانند 
همیشه به ساعات خواب منظم بچه ها احترام 

بگذارید، وعده های غذا را در ساعات مشخص 
همیشگی میل کنید و برنامه ریزی برای رسیدگی 
به درس بچه ها و البته بازی و سرگرمی در نظر 
بگیرید. به خاطر داشته باشید عدم تعادل جسمی 
و روانی مانند کمبود خواب، تغذیه نامتعادل و... 
از عوامل جدی تضعیف سیستم ایمنی است.  

بچه ها را با کارهای منزل سرگرم کنید. بسیاری 
از کودکان عالقه دارند در کارهای منزل مشارکت 
داشته باشند؛ پس این فرصت را در اختیار آنها 
بگذارید تا عالوه بر بهینه سازی اوقات آنها، فشار 
کار منزل برای شما هم قدری کاسته شود. کارهایی 
مانند تمیزکردن برگ های گلدان، گردگیری، مرتب 
کردن کشوی لباس ها و... را به آنها بسپارید. 
به این ترتیب بخش مهمی از وقت بچه ها به 

مهارت آموزی اختصاص یافته است. 
از برنامه های هنری کمک بگیرید. بسیاری از 
ما به کشیدن نقاشی، بافتنی، سوزن دوزی و... 
عالقه مند هستیم اما مشغله های بیرون از منزل 

معموال فرصت چندانی باقی نمی گذارد. این روزها 
بد نیست نگاهی به عالیق خود داشته باشید و 
کارهایی که همیشه دوست داشتید انجام دهید 
را از سر بگیرید. البته بچه ها را نیز با خود همراه 
کنید و استعدادهای آنها را در زمینه کارهای هنری 
بشناسید. حتی می توانید با وسایل بازیافت منزل، 
ایده های خالقانه ایجاد کنید و با تزئین منزل، به 

خود و اعضای خانواده نشاط ببخشید. 
معلم فرزندتان باشید. خوشبختانه سطح مهارت 
و سواد والدین نسبت به گذشته بیشتر شده و غالبا 
می توانند در بسیاری از آموزش های فرزندان به آنها 
کمک کنند. مسلما همه والدین ممکن است در 
همه دروس تخصصی دانش آموزان دوره متوسطه 
تسلط کافی نداشته باشند اما می توانند آموزش ها 
را کنار هم از طریق فضای مجازی یا برنامه های 
تلویزیون دنبال کنند. در مورد دانش آموزان دبستانی 
که چندان مشکل نیست و معموال می توان تاحدی به 
آنها در جبران دروس عقب افتاده کمک کرد. البته این 

روزها استفاده از اینترنت نیز بسیار راهگشاست و 
حتی در تدریس دروسی مانند ریاضی موثر خواهد 
بود. عالوه بر اینها، مهارت شخصی خود مانند 
زبان خارجی، نقاشی، خطاطی، داستان نویسی، 
آشپزی و... را به کودکان بیاموزید. فراموش نکنید 
فرزندانتان برای موفقیت در زندگی آینده خود 

فقط به مدرک درسی نیاز ندارند!
ورزش را فراموش نکنید.  این روزها توصیه 
جدی بر عدم خروج از منزل و حضور در اماکن 
عمومی است. شما می توانید فرصت تحرک و 
ورزش را در منزل نیز ایجاد کنید. البته قطعا 
منظور از ورزش در آپارتمان، دویدن نخواهد 
بود! بهترین ورزش قابل اجرا در منزل، نرمش و 
تمرینات کششی است. حلقه کمر، درازونشست، 
بارفیکس و شنا سوئدی از جمله ساده ترین و 
بهترین حرکات ورزشی است که نیاز به صرف 

هزینه نیز ندارد. 
بازی های آپارتمانی ترتیب دهید. به جای اینکه در 
دوران تعطیلی مدارس و حضور مداوم بچه ها در 
منزل، دائم آنها را از دویدن و سروصدا منع کنید، 
به فکر جایگزینی بازی های آپارتمانی باشید. هر 
روز یکی از این بازی ها را به بچه ها بیاموزید و البته 
بهتر این است که با آنها همراه باشید. منچ، اسم و 
فامیل، جهت یابی، تقلید صدا، پانتومیم و جورچین 
از ساده ترین و سرگرم کننده ترین بازی هاست که 

با توجه به سن کودک می توان اجرا کرد. 
نبرید.  یاد  از  را  مناسب  و  درست  تغذیه 
رعایت شیوه غذایی سالم یکی از توصیه های 
همیشگی حفظ سالمت است که البته در دوران 
همه گیری بیماری ها در جهت تقویت سیستم 
ایمنی و بهبود خلق وخو نیز اهمیت ویژه ای 
خواهد داشت. این روزها حتما سبزیجات و 
میوه های تازه، همچنین غذاهای سبک و مقوی 
مانند انواع سوپ و آش را در برنامه غذایی 
خانواده بگنجانید. مراقب باشید اعضای خانواده 
پرخوری، درهم خوری )حتی غذاهای سبک( و 
افراط در مصرف غذاهای سنگین نداشته باشند. 
همچنین از دمنوش های طبیعی مقوی اعصاب 
مانند گل گاوزبان، بابونه و چای سبز بهره ببرید. 
دود کردن اسپند و استفاده از اسانس های طبیعی 
گیاهی مانند اسطوخودوس نیز از نظر متخصصان 

طب مکمل سودمند خواهد بود. 

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

به رغم باور 
متخصصان مبنی بر 

میزان مرگ آوری 
این ویروس نسبت 
به آنفلوانزا، قدرت 
شیوع باال مهم ترین 

عامل خطر این 
بیماری است که 

در صورت کنترل 
نشدن می تواند 

به همه گیری 
غیرقابل تصوری 

تبدیل شود. بدیهی 
است که نگرانی 

در مورد چنین 
شرایطی، طبیعی 

است ولی متاسفانه 
گاهی پیگیری 
مداوم اخبار و 

شبکه های اجتماعی 
منجر به بروز 

نگرانی و اضطراب 
بیش از حدی 

خواهد شد

اتاق خواب یا فضای خصوصی محصور،  چه زمانی و با چه ترتیبی برای کودک مناسب است 

زمان جداسازی اتاق خواب کودک
  ترجمه:

هدا صادقیان 
حقیقی

از ویژگی های عجیب  یکی 
زندگی خانوادگی  و غریب 
طبقه متوسط، نحوه آموزش 
فرزندان برای خوابیدن است. ما 
حتی به بچه های خردسال می گوییم: »برو تو اتاق 
خودت و تمام شب در آنجا بمان.« ما تکنیک های 
مفصلی برای حمایت از این جنبه ظاهرا اساسی 
رشد کودک ابداع کرده ایم و آنها را با هزینه های 
عاطفی زیادی برای همه کسانی که درگیر این 

قضیه هستند، اجرا می کنیم. 
برای والدین: تصمیمات آزار دهنده درباره اینکه 
چه موقع و چگونه گریه کودک را آرام کنند، با 
چشم های خواب آلود و قرمز، جر و بحث بر 

سر اینکه در نیمه شب نوبت چه کسی هست.
برای بچه ها: ترس از تنها بودن در تاریکی و 
خشم و رنجش از بزرگساالن و به قول مورخ 
پیتر استارنس، اجبار برای خواب اجباری که کسی 

تمایلی به آن ندارد. 
همه اصراری که به بهانه امروزی بودن، برای تنها 
خوابیدن کودک داریم، ناهنجاری تاریخی است. 
این سیستم خواب، بزرگساالن در یک اتاق، هر 
کودک در یک اتاق دیگر، تا قبل از اواخر قرن 
نوزدهم هیچ جا دیده نمی شد، تا زمانی که در اروپا 
و آمریکای شمالی آغاز شد. حتی در خانواده های 
ثروتمندی که توانایی انجام چنین کاری را داشتند، 
کودکان معموال در اتاق با پرستار یا خواهر و برادر 
می خوابیدند. در واقع، خواب کودک به صورت 
انفرادی در مناطقی از جهان که هنوز کنار هم 
می خوابیدند، از جمله کشورهای توسعه یافته مانند 

ژاپن، بی رحمانه به نظر می رسد.
 با گسترش ثروت صنعتی در اقتصاد کشورهای 
غربی، این حس نیز به وجود آمد که حریم شخصی 
باعث ایجاد اشتیاق بیشتری در شب می شود که از 
ویژگی های بارز تمدن بود. عقیده بر این بود که 
ازدحام و کنار هم خوابیدن در خانه ها و تماس بدنی 
هنگام خواب باعث ایجاد بیماری و فساد می شود. 
در گزارشی از سال1842میالدی، ادوین چادویک، 

پیشگام انگلیسی اصالح سالمت، نوشت: »در 
چنین امکاناتی 2 یا 3خانواده کنار هم می خوابند، 
کارگران در اتاق هایی بدون پنجره یا هواکش، 
سرفه و خروپف می کنند، تمام فضای خانه توسط 
آلودگی ها، هوای کثیف و فاسد احاطه می شود.« 
به گفته دکتر ویلیام ویتی هال، نویسنده کتاب 
محبوب بهداشت خواب، در قرن نوزدهم، افراد 
در جوامع به صورت گروهی می خوابیدند، در 
حالی که در غرب متمدن، »هر کودک« که بزرگ 
می شود، یک آپارتمان جداگانه دارد. جایی که 
خواب اجتماعی بین سفیدپوستان ادامه داشت، 
معموال با فقر مرتبط بود و بیماری اجتماعی 

محسوب می شد.
در قرن بیستم، پافشاری جدید بر خواب فردی در 
روان شناسی و شناخت امراض کودکان تقویت شد. 
در سال 1928 میالدی، جان واتسون، روان شناس 
رفتاری استدالل کرد کودکان باید هرچه سریع تر 
در اتاق خود بخوابند زیرا ترس بیش از حد 
موجب  رشد نیافتن کودک می شود. دید ترسناک 
گروه ائدیپال زیگموند فروید  در مورد کودکانی 
که دائم با دیدن رابطه زناشویی والدین غمگین 
شده اند، این ایده را تقویت کرد که خوابیدن کودک 
کنار والدین در شب مضر خواهد بود. بنیامین 
اسپاک، مشهورترین پزشک متخصص اطفال در 
اواسط قرن بیستم، پیشنهادی از ایده های فروید 
و آموزش رفتاری ارائه کرد و هشدار داد کودک 
خردسال ممکن است از روابط والدین ناراحت 
شود زیرا دلیل آن را درک نکرده و این موضوع 
او را می ترساند. اسپاک برای جلوگیری از نتایج 
ضربه زننده، توصیه کرد کودک را در گهواره با 

پرده های توری ضخیم بخوابانند.
بهترین روش شناخته شده برای جداسازی فرزندان 
از والدین شامل آموزش به جای پارچه ضخیم 
است. دکتر ریچارد فربر در سال 1985 میالدی 
نوشت: »زمان خواب به معنای جدایی است زیرا 
آموزش خوابیدن جدا از والدین به کودک اجازه 
می دهد او خودش را به عنوان یک فرد مستقل 

ببیند. وی اذعان کرد تنها خوابیدن در دنیا بر 
خود خواب غالب است زیرا کنارهم خوابیدن، 
گونه های انسانی را درگیر کرده است. فربر در 
عوض به والدین توصیه کرد خودشان انتخاب 

کنند کدام سیستم مناسب آنهاست. او شرطی 
را عنوان کرد و به خوانندگان یادآور  شد 

خوابیدن کنار یکدیگر ازنظر اجتماعی 
و اقتصادی بسیار به صرفه است. به 

گفته این پزشک، ممکن است عمدتا 
همبستگی قدیمی خواب گروهی 
در فرهنگ هایی ظاهرا درجه پایین، 

پیروز شود.
البته دالیل خوبی وجود دارد که 
کودکان بتوانند اتاق خواب خود را 

داشته باشند. برای بزرگساالن عملی تر 
است که اوقات فراغت شبانه را در مکانی 

که کودکان در آن نمی خوابند، بگذرانند. راحت تر 
این است که اعضای خانواده با برنامه زمانی مناسب 
برای کار و مدرسه وقت خود را تنظیم کنند تا 
بتوانند در زمان های مختلف از کارشان فارغ شوند. 
صمیمیت والدین ممکن است بدون حضور افراد 
کوچک اطرافشان افزایش یابد. پزشکان به والدین 
توصیه می کنند رختخوابتان را با کودک به اشتراک 
نگذارید زیرا ممکن است در خواب بچرخید و 

باعث خفگی کودک شوید.
قبال به نظر می رسید هیچ جایگزین معقولی وجود 
ندارد اما در حقیقت، کنار هم خوابیدن مزایای 
اقتصادی، زیست محیطی و عاطفی خود را دارد. 
ساخت خانه های بزرگ تر، سیستم گرمایشی و 
برق، بسیار هزینه بر است. به عبارت دیگر، خواب 
ما ردپای کربنی زیادی دارد؛ یعنی منابع طبیعی 
زیادی را درگیر می کند. دور از نتایج وارونه، کنار 
هم خوابیدن یا حداقل در مجاورت نزدیک، ممکن 
است روشنگرانه تر باشد و استفاده پایدار از فضا 

و منابع طبیعی را تحمل پذیر کند.
بارزترین فایده، پایین کشیدن دیوارهای تصویری 
است که ما را جدا می کند. وقتی ما بچه ها را در 

اتاق های خودشان می گذاریم، آنها هرگز ما را به 
اتاقشان راه نمی دهند؛ یعنی »از اتاق من بیرون برو!« 
در مقابل، همان طور که کارول ورثمن و رایان 

براون، انسان شناسان اظهار داشتند، ساختارهای 
خانوادگی در جوامعی که کنار هم می خوابند، 
به هم وابسته تر است، به گونه ای که جدایی و 
نزاع نسلی کمتر دیده می شود. افزایش تنش با 
همسر، یکی دیگر از محصوالت جانبی 
انفرادی  احتمالی خواب 

است. چگونه می توان با طرز فکر داشتن اتاق 
خواب به عنوان مکان خصوصی، از بچه ها انتظار 
داشت، هنگامی که بزرگ شدند، تحمل رفتارهای 
شخص دیگر مانند خروپف کردن، غلت زدن، 
بازی با تلفن یا رفتن به حمام در نیمه شب را 
کنار خود داشته باشند؟ جای تعجب نیست که 
خریداران خانه، امروزه بیشتر از اتاق های مستر 
جداگانه استقبال می کنند. اگر فرزندان شب را 
کنار والدین بگذرانند، در بزرگسالی کمتر با 
دیگران بحث و جدل می کنند، بیشتر با 
هم شریک می شوند و به همان اندازه 
که مراقب خود هستند از دیگران 

مراقبت می کنند.
منبع:

www.
latimes.com  

خوابیدن کنار یکدیگر 
ازنظر اجتماعی و 
اقتصادی بسیار 

به صرفه است. به گفته 
این پزشک، ممکن 

است عمدتا همبستگی 
قدیمی خواب گروهی 

در فرهنگ هایی ظاهرا 
درجه پایین، پیروز 

شود.البته دالیل خوبی 
وجود دارد که کودکان 

بتوانند اتاق خواب خود 
را داشته باشند
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ویروس کرونا وارد کشورمان شده  و این ورود ناخوشایند 
تمام اقشار جامعه را به سختی به چالش کشیده است. 
قطعا بسیاری از افراد خانه نشین شده اند تا حداقل، گامی 
در راه مبارزه با این مهمان ناخوانده برداشته  باشند. در 
این شرایط، اگر این خانه نشینی با بی برنامگی سپری شود، 
بدون شک کسل کننده و البته بسیار ناامیدکننده خواهد بود، به ویژه زمانی 
که شما فرزندانی نیز در خانه دارید و باید آنها را نیز به نوعی سرگرم 
کنید و امیدوار و شاد نگه دارید. برای پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا، 
عقل حکم می کند تعطیالت نوروز امسال سنگر منزل را حفظ کنید و به 
مسافرت نروید. بدون شک قانع کردن بچه ها برای ماندن در خانه کار 
ساده ای نیست چون آنها مملو از شور و نشاط هستند و باید این انرژی 
را با طبیعت قسمت کنند. پیشنهاد ما به شما این است که از همین حاال 
راهکارهایی بیندیشید تا بتوانید آنها را به بهترین شکل ممکن در منزل 
سرگرم کنید و تعطیالتی خوب و به یادماندنی برایشان تدارک ببینید. یادتان 
باشد  اول از هر چیز باید از خودتان شروع کنید. نزد بچه ها از وضعیت 
ناخوشایند پیش آمده گله نکنید. روحیه خود را حفظ کنید تا بتوانید به 
خانواده کوچکتان نیز روحیه و امید تزریق کنید. به این موضوع فکر 
کنید که فرصت پیش آمده، بهترین موقعیت است که بیشتر کنار خانواده 
باشید و چه بسا بیشتر استراحت کنید تا برای سال جدید تجدید قوا کنید. 

تعطیالت نوروز، کودکان و بیماری کرونا 

چطور تعطیالت شادی در خانه داشته باشیم؟
 ترجمه: 

عفت عباسیان

اجازه ندهید فرزندانتان وقت خود را جلوی تلویزیون یا رایانه تلف 
کنند. اگر برای سرگرم  کردن کودکانتان گزینه خاصی ندارید، نگران 
نباشید چون ما در این مقاله ایده های جالبی را گرد آورده ایم که به کمک 
آنها می توانید بچه ها را سرگرم کنید،  زمان بیشتری را با آنها بگذرانید 

و نیز این موجودات بازیگوش را با فعالیت های دستی آشنا کنید. 

بازی های گروهی
منچ، اسم و فامیل، شطرنج، بازی های فکری گروهی و کلی بازی های 
متنوع دیگر که به وفور در بازار موجود است، بهترین موقعیت هستند 
تا شما کنار فرزندانتان شب های سال نو را با صمیمیت و گرمای 
بیشتری سپری  کنید. با هم از ته دل بخندید و برای لحظاتی از نگرانی 
و استرس دور باشید. سراغ بازی هایی بروید که حالت مسابقه نیز 
دارند چون این قبیل بازی ها، فرهنگ عمومی کودکان را به شکل 

چشمگیری تقویت می کنند. 

نقاشی های شماره دار برای کودکان 6 تا 8 سال
فعالیت هایی که برای اوقات فراغت ها بچه ها در منزل برنامه ریزی 
می شوند باید به نوعی هدایت شوند که حداکثر انرژی بچه ها صرف 
آنها شود. برای این منظور، رنگ آمیزی و نقاشی های شماره دار گزینه های 
مناسبی هستند چون هم به بچه ها کمک می کنند تمرکز بیشتری داشته 
باشند و هم آنها را به وجد می آورند که با دستان خود نقاشی جدیدی 
خلق کرده اند بنابراین می توانید با انتخاب کودکتان، نقاشی بزرگی تهیه 
کنید و یک بار در روز را به این فعالیت اختصاص دهید و درنهایت او 
را تشویق کنید در پایان هفته نقاشی کامل شده را به شما نشان دهد.

باغبانی در منزل
فصل بهار فرصت خوبی است که بچه ها را با باغبانی آشنا کنید و 
چه فرصتی بهتر از تعطیالت نوروز که مصادف با فصل زیبای بهار 
است. در این مدت به فرزندتان بیاموزید چگونه می تواند دانه ای را در 
خاک بکارد. برای این منظور دانه های مورد نظر را البالی پارچه  نخی 
مرطوبی، خیس کنید. سپس پارچه را کنار پنجره قرار دهید تا دانه ها 
جوانه بزنند و بعد جوانه ها را در خاک قرار دهید. دانه  لوبیا، نشای 
انواع گل ها، توت فرنگی و حتی کاشتن مستقیم بذر سبزیجات بهترین 
گزینه ها هستند تا شما به سادگی و با شادمانی، باغبانی را به نوگالنتان 
بیاموزید. بعد از چند روز، وقتی بذرها سر از خاک بیرون می آورند، 
چهره خندان و متعجب بچه ها، واقعا دیدنی است! پس قدردان این 
لحظات به یادماندنی باشید و این شادی های کوچک را از خود و خانواده 
کوچکتان دریغ نکنید. شستن دست ها بعد از باغبانی فراموش نشود.

ورزش و فعالیت بدنی
پیشنهاد دیگر، رو آوردن به ورزش است. ورزش هم در رفع خستگی و 
کسالت مؤثر است و هم شما و بچه ها را سرحال می  کند بنابراین حال 
که امکان خارج شدن از منزل وجود ندارد، می توانید به ورزش هایی 
بپردازید که در حیاط یا حتی داخل منزل عملی هستند؛ تنیس روی 

میز، بدمینتون، فوتبال دستی، گل کوچک و... 

داستان سرایی با عکس های خانوادگی!
اغلب بچه ها داستان ها را دوست دارند. داستان هایی که قهرمان های 
داستانی آنها را روایت  می کنند یا حتی داستان هایی که خود بچه ها 
قهرمان آنها هستند بنابراین در طول تعطیالت، شاید کاری جالب تر و 
سرگرم کننده تر از کار با عکس ها نباشد. برای این منظور مجموعه ای 
از عکس های خانوادگی را جمع آوری کنید و با همکاری بچه ها 

کاردستی های زیر را را بسازید:
1.  درختی ترسیم کنید و به کمک عکس ها شجره نامه خانوادگی بسازید. 
2. تمام اتفاقات سال گذشته را به ترتیب بنویسید و بعد جلوی هر 

اتفاق، عکس مربوط به آن  را نصب کنید.
3. ایده جالب دیگر این است که از کودکتان بخواهید برای هر عکس 
خاطره ای تعریف کند. این راهکار به او کمک می کند افکارش را 

متمرکز کرده و به درستی صحبت کند. 
به کمک عکس های خانوادگی، شما و کودکتان در آرامش کامل، 

داستان های زیادی را برای هم تعریف  و بهترین زمان ممکن را با 
هم سپری خواهیدکرد. 

برنامه های سرگرم کننده رایانه ای
همیشه گفته می شود برنامه های رایانه ای و کال کار با رایانه یا تبلت، 
گزینه مناسبی برای بچه ها نیست اما این افراط است که هیچ گاه پسندیده 
نیست. اگر فرزند شما تمام روز را جلوی رایانه بنشیند و بازی  کند، 
قطعا عواقب خوشایندی در انتظارش نخواهد بود. ولی اگر قسمتی 
از اوقات فراغت بچه ها را به این قبیل فعالیت ها اختصاص دهید، 
برای تغییر روحیه آنها خیلی هم خوب است و بدون شک فواید و 
آثار مثبت بسیاری خواهد داشت. به همین دلیل برای سرگرم  کردن 
بچه ها در زمان تعطیالت، به جای اینکه تبلت را آزادانه در اختیارشان 
قرار دهید تا به میل خودشان از آن استفاده کنند، بکوشید برنامه یا 
برنامه هایی روی آن نصب کنید که هم برای بچه ها سرگرم کننده باشند 
و هم برای دیگر افراد خانواده. به این ترتیب تمام اعضای خانواده از 

مزایای تکنولوژی بهره مند خواهند شد. 

سینما را به خانه بیاورید!
حال که امکان رفتن به سینما وجود ندارد، می توانید منزل را تبدیل 
به سینما کنید. فیلم ها، کارتون ها و نیز تنقالت موردعالقه بچه ها را 
تهیه کنید تا شادی آنها چند برابر شود. سپس در حالی که مشغول 
تماشای فیلم محبوب شان هستند، شما نیز با خیال آسوده به استراحت 

خود بپردازید.

قایم باشک صدادار!
معموال بیشتر بچه ها عاشق قایم باشک هستند. یکی از بازی هایی که 
می توانید در ایام تعطیالت در منزل انجام دهید، همین بازی است. این 
بازی حداقل دونفره است و برای انجام آن به یک ساعت زنگ دار هم 
نیاز دارید. ابتدا چشم تمام شرکت کننده ها را ببندید. سپس ساعت را در 
جایی پنهان کنید. زنگ ساعت را تنظیم کنید و زمانی که ساعت شروع 
به زنگ زدن کرد، از شرکت کنندگان بخواهید با چشمان بسته ساعت را 
جستجو کنند. هر کس که ساعت را پیدا کند، برنده بازی خواهد بود! 

شوخی و بذله گویی
این بازی برای کودکان باالی 3سال مناسب است و نفرات بازی باید 
بیشتر از 2 نفر باشند. همگی با هم روی زمین و به راحتی بنشینید. 
موضوعی کودکانه که در ارتباط مستقیم با دنیای شیرین بچه ها باشد، 
انتخاب کنید. به او اطالع دهید قرار است کلمه ای بگویید که او کامال 
می شناسد اما شما تغییراتی در این کلمه ایجاد می کنید و او باید کلمه 
مورد نظر را تشخیص دهد. به محض اینکه کودک کلمه را متوجه 
شد، برای مرحله دوم از او بخواهید کلمه دیگری انتخاب کند. با 
بچه های بزرگ تر، می توانید کلمات بامزه  تری طراحی کنید،  کلماتی 
که قطعا همه را از خنده روده بُر خواهد کرد! این بازی برای آرام کردن 
بچه ها فوق العاده است و از سوی دیگر، هم آنها را سرگرم می کند و 

هم تمرکزشان را باال می برد.

تغییر صدا
برای این بازی به ابزار خاصی نیاز نیست، فقط تعداد شرکت کنندگان 
باید بیشتر از 3نفر باشد و ترجیحا سن بچه ها باالی 2سال. هنگام 
بازی،  همه شرکت کنندگان باید دور هم روی زمین یا گرد یک میز 
بنشینند. اولین بازیکن باید چشم هایش را ببندد. سپس هر کس به 
نوبت صدایش را تغییر می دهد و چیزی می گوید و حال بازیکن چشم 
بسته باید تشخیص دهد هر صدا متعلق به چه کسی است. جمالت 
کوتاه و تک صداها گاهی اوقات بسیار جالب و خنده دار می شوند! 

بعد از یک دور بازی، نوبت به نفر بعدی می رسد.

بازی با کلمات
یادتان باشد برای سرگرم کردن بچه ها همیشه نیاز به ابزار و وسایل 
خاصی نیست. یکی از بازی های مورد توجه بچه ها ساختن جمالت 
است. هنگام شروع بازی،  اولین نفر به انتخاب خودش یک کلمه 

می گوید، نفر بعدی این کلمه را تکرار کرده و کلمه دیگری نیز 
اضافه می کند. به همین ترتیب تمام شرکت کنندگان بازی، کلمات را 
از اول تکرار و کلمه خود را نیز ضمیمه می کنند. به این ترتیب شاید 
درنهایت داستانی شکل بگیرد که به قول معروف نه َسر دارد و نه تَه 
ولی بدون شک تمرین خوبی برای تقویت حافظه بچه ها خواهد بود. 

موسیقی آرام بخش
ظرف های مختلف را در اختیار فرزندتان قرار دهید و به او کمک 
کنید با استفاده از قاشقی چوبی برای خودش آهنگ زیبایی بسازد. 
قاشقی که به آرامی و با آهنگ خاصی روی ظرف هایی مثل قابلمه ها و 
ظروف فلزی، لیوان های پالستیکی، لیوان های شیشه ای که داخلش آب 
هم ریخته اید، سطح کابینت آشپزخانه و... برخورد می کند، می تواند با 

ایجاد صداهای متفاوت به ساخت آهنگی زیبا کمک کند.

خمیربازی 
همه کودکان حتی بسیاری از بزرگساالن عاشق خمیربازی و ساختن 
اشکال مختلف هستند. برای تهیه خمیر حتما الزم نیست به فروشگاه 
لوازم تحریر مراجعه کنید. می توانید یک فنجان آرد، یک سوم فنجان 
آب و یک دوم فنجان نمک را با هم مخلوط کنید و خوب هم بزنید. 
در صورت لزوم می توانید به میزان کم آب یا آرد اضافه کنید تا غلظت 
خمیر به گونه ای شود که به دست نچسبد و به راحتی بتوان با آن 
اشکال مختلف ساخت. با استفاده از این خمیر، بچه ها می توانند به 
راحتی بازی کنند و شکل های مورد عالقه شان را بسازند و بعد از 

خشک  شدن، آنها را رنگ کنند.

پانتومیم
نوعی هنر نمایشی که می توان با توجه به سن کودک آن را انجام داد. 
پانتومیم را می توان با کارهای ساده انفرادی و خلق تصویر با بدن 
بدون هیچ گونه کالمی اجرا کرد. از آنجا که گروه هدف کودک هستند 
باید بکوشید هنگامی که نوبت شماست از نمونه های ساده استفاده 
کنید و وقتی نوبت پانتومیم بازی کردن کودک شد تشخیص تان را 
کمی به تعویق بیندازید تا کودک از حرکات بیشتری برای رساندن 
منظورش استفاده کند. پانتومیم باعث می شود ذهن، شفاف و دقیق 
عمل کند. همچنین کودکان را عادت می دهد تا هم از حرکات بزرگ 
بدنی و هم از رفتارهای جزیی مؤثر استفاده کنند. )ماهیچه های بزرگ 
و کوچک کودکان تقویت می شود.( به این ترتیب در شخصیت سازی 
به آنها کمک می کند. با توجه به موقعیت و سن افراد گروه می توان از 
آشناترین اعمال و  ساده ترین آنها شروع کرد.  برای نمونه تمرین هایی 
مثل سفر با اتوبوس، گفت وگوی تلفنی، تماشای تلویزیون، بریدن 
درخت، نخ کردن سوزن، درو کردن، توجه به مورچه ای که دنبال 
غذاست، نان پختن، میوه چیدن از درخت، بوی دود و کشف آتش، 
کمک به فرد نابینا، بازی با توپ خیالی، راه رفتن در شن، روی شیشه، 
با پایی شکسته، ساختن شکل های هندسی) مثلث، مربع، دایره و...( 
در فضا،  مسواک زدن، بستن بند کفش و... مناسب هستند. برای این 

تمرین ها می توانید از طرح و  نظر کودکان نیز استفاده کنید.

بازی با استفاده از قلم و کاغذ
بازی های  اقسام  انواع و  تبلت و تلفن همراه و  از  در گذشته که 
رایانه ای خبری نبود، بچه ها با یک قلم و کاغذ و انجام بازی هایی 
مثل اسم و فامیل، نقطه بازی یا بازی xo سر خود را گرم می کردند. 
برای نقطه بازی کافی است در یک برگه از باال تا پایین نقطه هایی به 
فاصله یک سانتی متر از هم بکشید، سپس از کودک بخواهید در هر 
قسمتی از صفحه که دلش خواست دو نقطه را با مداد یا خودکار به 
هم وصل کند. این کار باید به نوبت انجام شود تا زمانی که خط ها 
باعث ایجاد خانه یا  مستطیل کامل شوند. ایجاد هر خانه برابر با یک 
امتیاز است که فرد برای مشخص شدن خانه مربوط به خود حرف 
ابتدای اسمش را داخل خانه می نویسد بنابراین فرد باید بکوشد خطی 
که می کشد باعث ایجاد خانه برای حریف مقابل نشود. در انتها هرکس 
تعداد خانه بیشتری داشته باشد، برنده بازی است. این بازی بسیار 

جذاب است و به تمرکز خوبی نیاز دارد.

چیدن پازل
پاز ل ها نه تنها سرگرم کننده هستند، بلکه فواید بسیاری برای کودک و 
حتی بزرگسال دارند. از جمله اینکه توانایی های حل مساله و شناخت 
را در کودکان افزایش می دهند. مهارت در این کار به یادگیری خواندن 
و نوشتن کمک می کند زیرا کودک برای کامل کردن طرح مجبور است 
رنگ ها و طرح اصلی پازل را در خاطر داشته باشد و جهت خطوط 
را دنبال کند. اعتمادبه نفس و احساس رضایت درونی کودک پس از 
تکمیل یک پازل )به شرطی که پازل متناسب با سن کودک باشد( 
پرورش داده می شود. به وسیله این بازی، کودک مفهوم نظم را درک 
می کند و تفکر منطقی در او ایجاد می شود. پازل ها با توجه به سن 
کودکان از انواع ساده با تکه های کم تا انواع پیچیده با تکه های زیاد 

در فروشگاه های  لوازم تحریر به فروش می رسند.

تغییر دکوراسیون و تعمیرات
از فرزندتان سوال کنید که آیا دلش می خواهد دکور اتاقش را تغییر 
دهد یا در تعمیرات داخلی منزل نقشی برعهده داشته باشد؟ مطمئن 
باشید او عاشق این قبیل کارهاست! از تعطیالت استفاده کنید و به 
کمک هم کارهایی به یادماندنی و زیبا انجام  دهید. به عنوان مثال 
می توانید با کمک هم  سایبان زیبا برای تخت او طراحی کنید. از 
تعطیالت پیش رو نهایت استفاده را ببرید تا همکاری و دوستی را 

در بطن خانواده توسعه دهید.

کار در آشپزخانه
از فرزندتان بخواهید در آشپزخانه به شما کمک کند. برای این منظور 
می توانید با هم کیک خوشمزه و سالم آماده کنید. یادتان باشد این 
مرحله، بهترین موقعیت است تا به او بیاموزید که مستقل باشد و برای 

تهیه غذای سالم، بهترین و مناسب ترین موادغذایی را استفاده  کند.

ایجاد تعادل میان زمان استراحت و فعالیت
هنگامی که برای تعطیالت نوروزی امسال برنامه می چینید، یک نکته 
بسیار مهم را از یاد نبرید و آن اینکه قرار است این تعطیالت را در 
خانه و با خانواده سپری کنید پس برنامه شما باید به نحوی باشد که 
هیچ یک از اعضای خانواده احساس کسالت نکند اما فراموش نکنید 
در عین حال باید زمانی را نیز به استراحت اختصاص دهید. اگر برنامه 
شما سنگین باشد، بچه ها نمی توانند استراحت کنند و این درحالی ا ست 
که استراحت بچه ها، یکی از فلسفه های تعطیالت محسوب می شود 
بنابراین در تعطیالت،  فرزندتان را ساعاتی تنها بگذارید که به میل 
خودش زمان را سپری کند و هر کاری که دوست دارد انجام دهد،  
البته حتما از دور وی را کنترل کنید. یادتان باشد شما در مقام والدین 
باید همیشه به فکر ارتقای کیفیت باشید تا کمیت، بنابراین بکوشید 
تا کیفیت تعطیالت فرزندتان را باال ببرید، نه کمیت مثال تفریحاتی 
که با هم انجام می دهید. به عنوان مثال تمام روز را با هم در آشپزخانه 
سپری نکنید چون با این کار از سویی او را خسته می کنید و از سوی 
دیگر به جای عالقه مند کردن فرزندتان به آشپزی یا شیرینی پزی، بدتر 
او را دلزده می کنید بنابراین اگر قرار است با هم کیک درست کنید، 

بیشتر از 2 ساعت در آشپزخانه نمانید.

غافل نشدن از مدرسه و انجام تکالیف 
البالی برنامه های متنوع نوروزی که برای خانواده تان در نظر می گیرید، 
حتما به درس و مشق بچه ها هم فکر کنید. دقت داشته باشید بهترین 
زمان برای پرداختن به تکالیف مدرسه، صبح هنگام است چون بچه ها 
معموال در این زمان از روز سرحال ترند و تمرکز بیشتری دارند. از 
همان ابتدای تعطیالت با فرزندتان برنامه ریزی کنید که تا انتهای 
تعطیالت چه کارهایی را موظف است برای مدرسه انجام دهد و 
خودتان بر اجرای درست آنها نظارت داشته باشید و تمام سعی خود 
را بکنید تا او با آرامش و بدون جنگ و دعوا درس هایش را مطالعه 
کند. تعطیالت نوروز بهترین موعد برای عالقه مند کردن بچه ها به 
درس و مدرسه  است چون نه از استرس درس جواب دادن خبری 

است و نه از استرس صبح زود از خواب بیدارشدن!

راهکارهایی بیندیشید 
تا بتوانید کودکان را 

به بهترین شکل ممکن 
در منزل سرگرم کنید 
و تعطیالتی خوب و به 

یادماندنی برایشان تدارک 
ببینید. یادتان باشد اول 

از هر چیز باید از خودتان 
شروع کنید. نزد بچه ها 
از وضعیت ناخوشایند 
پیش آمده گله نکنید. 

روحیه خود را حفظ کنید 
تا بتوانید به خانواده 

کوچکتان نیز روحیه و 
امید تزریق کنید. به این 

موضوع فکر کنید که 
فرصت پیش آمده، بهترین 

موقعیت است که بیشتر 
کنار خانواده باشید
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روزهای پایان سال با 
شور و شوق خاصی 
برای استقبال از بهار 
همراه است. تکاپوی 
شیرین خانه تکانی کنار لذت خرید برای کودکان بسیار دوست داشتنی 
است و فرصت مغتنمی برای خاطرات زیبا خواهد بود اما این 
روزها، حال  و  هوای نوروز با توجه  به شیوع ویروس کرونا با 
همیشه متفاوت است و دائم توصیه می شود  از دید و بازدید و 
همچنین سفرهای نوروزی پرهیز شود. طبیعی است با توجه به 
شیوع بیماری، فشار روانی زیادی به خانواده ها و به خصوص 
کودکان وارد شود. از همین رو، پیش از پرداختن به اصول تربیتی 
دوران تعطیالت برای کودکان، بهتر است شرایط خاص این دوران 

در نظر گرفته شود. 

اصول کنترل و کاهش آسیب های روانی مرتبط با 
شرایط خاص جامعه

 سعی کنید نزد کودکان در مورد بیماری صحبت نکنید.
 رعایت نکات بهداشتی را به کودکان بیاموزید.

 برخی پیام های فضای مجازی باعث استرس در کودکان می شود؛ 
در حضور ایشان از بیان این اخبار خودداری کنید.

 مراقب باشید در زمان پخش اخبار و برنامه های تلویزیونی ویژه 
این بیماری، کودکان از محل دور بمانند.

 با کودکان صادقانه صحبت کنید و نسبت به نگرانی آنها توجه 
داشته باشید. به سواالت کودکان متناسب با سن و قدرت درک 

آنها پاسخ دهید. 
 از بازی های فکری و فعالیت های خانگی برای مشغولیت 

بچه ها استفاده کنید.
 وقت کافی و باکیفیت برای فرزندان اختصاص دهید؛ آنها را در 

آغوش بگیرید و نوازش کنید تا احساس امنیت کنند.
 طی دوران تعطیلی مهدکودک و مدرسه، برنامه ریزی درستی 
برای رسیدگی به دروس و انجام تکالیف داشته باشید. مطالعه، 

ورزش و پیگیری انجام تکالیف از جمله این موارد است.
 به فرزندتان یادآوری کنید باید شکرگزار خداوند باشیم زیرا 

هم اکنون همگی سالم و کنار هم در منزل هستیم.
 ارتباط تلفنی یا تصویری با افرادی که کودک دوست دارد، 

برقرار کنید.
 با کودکان کاردستی درست کنید، برایشان کتاب بخوانید، با هم 

موسیقی گوش دهید و فیلم های خوب تماشا کنید.
 کودکان را در آشپزی و شیرینی پزی مشارکت دهید و غذاهای 

جدید درست کنید تا تنوع ایجاد شود.
 خاطرات خوب و شیرین گذشته را با فرزندتان مرور کنید و 

با هم آلبوم عکس ها را ورق بزنید.
 زمان های شادی، نشاط و خندیدن با هم را افزایش دهید. 
باعث ترشح  بهترین درمان است؛  خنده در شرایط استرس 

هورمون سروتونین می شود، در پیشگیری از افسردگی نقش 
دارد و سیستم ایمنی را تقویت می کند. 

 شادی و افکار مثبت مهم ترین عامل کاهش استرس در همه 
افراد به ویژه کودکان است؛ پس مثبت اندیش و شاد باشید. روحیه 
خود را حفظ کنید و در عین هوشیاری و رعایت نکات ایمنی، 

آرامش داشته باشید.

چهارشنبه سوری؛ سنت شاد دیروز و حوادث تلخ امروز
یکي از مسائلی که هرساله از چند هفته مانده به پایان سال دردسرساز 
می شود، برنامه های مختلف شب چهارشنبه سوری است. کودکان 
و نوجوانان و به ویژه نوجوانان پسر زیر 16 سال بیشتر در معرض 
خطر قرار می گیرند. هیجان طلبی، خطرپذیری،  تنوع طلبی، جستجو 
و کنجکاوی در مورد هر پدیده جدید، از خصوصیات کودکان و 
نوجوانان است. این گروه سنی به دنبال تفریحات متنوع و هیجان انگیز 
هستند و اگر نظارت و هدایت والدین آنها را همراهی نکند عواقب 
بسیار بدی در پی خواهد داشت. یکي از زمینه های مشکل ساز در 
حوادث این شب، ضعف کنترل خانواده است. والدینی که بی اندازه 
پول در اختیار فرزندشان می گذارند،  دوستان او را نمی شناسند و 
از محل هاي تفریح وی اطالعی ندارند، زمینه آسیب فرزندشان 
را بیشتر به وجود می آورند. کنترل و نظارت خانواده و جایگزینی 
تفریحات سالم یکي از مهم ترین نکات پیشگیرانه دراین باره است. 
پدر و مادر باید بدانند فرزندشان نیاز به تفریحات متنوع دارد پس سعي 
کنند زمان هاي مفیدي را با او بگذرانند و فعالیت هاي سرگرم کننده 
متناسب با سن او در نظر بگیرند، به خصوص این روزها که بچه ها 
وقت بیشتری را در منزل می گذرانند، طبیعی است تاحدی دچار 

کالفگی و بی حوصلگی شوند که هوشیاری والدین برای تفریحات 
سالم درون منزل را می طلبد. حتما برنامه های سرگرم کننده ای برای 
فرزندان به خصوص نوجوانان در منزل ترتیب دهید و هیجان آنها 
برای برپایی آتش و چنین برنامه هایی را با توجه به شرایط عدم 
حضور در پارک ها و تفریحگاه ها مدیریت کنید. مراقب باشید با 
خرید مواد محترقه و نگهداری در منزل، اتفاق ناگواری پیش نیاید. 

شاد و خوشحال به استقبال بهار برویم
عید سعید نوروز از بزرگ ترین و بهترین اعیاد ایران از عهد باستان 
تاکنون است. همواره مرسوم بوده که بیشتر مردم از چند هفته مانده 
به شروع بهار با خانه تکانی، پختن شیرینی و... به استقبال نوروز 
بروند اما این روزها فرصت بیشتری برای حضور در منزل است تا 
شرایط شیوع ویروس کرونا، کنترل شود. کنار مراقبت های بهداشتی 
و رعایت توصیه های سالمت، توجه داشته باشیم که بسیاری از 
کودکان مایلند هنگام نظافت و خانه تکانی به والدین کمک کنند؛ 
پس می توان از این فرصت به نحواحسن استفاده کرد و وظایفی را 
درحد توانمندی کودک برعهده او گذاشت. در این صورت حس 
مسوولیت پذیری او تقویت می شود و همچنین در مدت چند روز 
خانه تکانی، کسل و بی حوصله نشده و با نق زدن مانع کارهای منزل 
نمی شود. والدین سعی کنند حتی االمکان برنامه های معمول زندگی 
مانند زمان خواب و استراحت، غذاخوردن، استحمام و... را در 
مدت تعطیالت نوروز که امسال طوالنی تر شده نیز مانند همیشه 
حفظ کنند. کودکانی که در ایام تعطیالت شب ها تا دیروقت بیدار 
می مانند و برای جبران این کمبود، صبح ها تا نزدیک ظهر می خوابند، 
پس از اتمام این دوران و باز شدن مدارس دچار مشکالت زیادی 

برای ترک این عادت نادرست می شوند. همچنین پرخوری های 
نامناسب کودکان که آنها را دچار مشکالت مختلف گوارشی 
می کند باید توسط پدر و مادر کنترل شود. والدین مراقب باشند 
کودک در زمان تعطیالت عالوه بر بازی و تفریح، زمانی را نیز برای 
انجام تکالیف درسی اختصاص دهد. زمان های طوالنی تماشای 
تلویزیون و بازی های رایانه ای و دور ماندن از مطالعه، باعث افت 
شدید در یادگیری کودک هنگام باز شدن دوباره مدارس می شود.
کودکی که در چند هفته، هیچ تکلیف درسی و مطالعه ای انجام نداده، 
حضور در مدرسه برایش سخت است و ممکن است برخی بچه ها 
خصوصا آنهایی که کوچک ترند، پس از اتمام تعطیالت تمایلی 
به مدرسه رفتن نداشته باشند. از طرفی، بعضی دانش آموزان انجام 
تکالیف را به روزهای آخر تعطیالت موکول می کنند. این روش 
نیز نامناسب است و والدین باید در این زمینه دقت الزم را داشته 
باشند. انجام همه تکالیف ظرف چند روز هیچ نقش آموزشی و 
یادگیری برای کودک نخواهد داشت. البته مشاهده شده برخی 
والدین نیز سختگیری های بیش از حد دارند و مقررات خاصی را 
برای انجام تکالیف کودک وضع می کنند، طوری که کودک بسیاری 
از ساعات روز را ناچار به انجام تکالیف است و زمان کمی برای 
بازی و تماشای برنامه های متنوع نوروز دارد. توصیه می شود پدر 
و مادران اعتدال را در همه امور رعایت کنند و تغییرات شرایط 

زندگی را با توجه به حضور طوالنی در منزل در نظر بگیرند.

با رفتار منطقی الگوی مناسبی برای فرزندانتان باشید
به یاد داشته باشید پیام نوروز همدلی، مهربانی، احترام قائل شدن 
برای یکدیگر و گذران اوقات شیرین با یکدیگر است. سعی 
کنید با رفتارهای منطقی، صمیمانه و عاطفی الگوهای مناسبی 
برای فرزندانتان باشید تا آنها هم این خصلت نیکو را بیاموزند 
و در زندگی آینده همواره به کار بگیرند. صبور باشید و با ایجاد 
خالقیت و آرامش، دوران طوالنی حضور در منزل و به عبارتی 
قرنطینه خانگی را برای خود و فرزندان تان شیرین کنید. ایمان 
داشته باشید این روزها نیز می گذرد و همه  ما بار دیگر نوروز را 
با دید و بازدید عزیزان و سفر به مناطق زیبای کشورمان سپری 
خواهیم کرد. امروز روز همیاری و همراهی همگانی برای مقابله 

با یک بیماری همه گیر و جهانی است.

 دکتر فاطمه محرری
فوق تخصص روان پزشکی 

کودک و نوجوان

کوچه ها و خیابان های شهرمان با زیبایی درختان 
و بوته های مختلف مزین شده اما گاهی آنقدر 
برایمان عادی شده اند که ارزشی برای حفظ 
آنها قائل نیستیم. حتی اگر درختی را مزاحم 
مسیر عبور یا ساخت بنایی بدانیم، به راحتی تنه آن را به تیغ اره 
می سپاریم؛ بی آنکه لحظه ای فکر کنیم چه سرمایه ارزشمندی از 
طبیعت را نابود کرده ایم! شهرداری ها و سازمان های حفاظت از 
محیط زیست نقش مهمی در نگهداری و پرورش فضاهای سبز 
دارند اما اگر همه مردم به خصوص ساکنان شهرهای بزرگ احساس 
مسوولیت بیشتری داشته باشند، اوضاع بهتر خواهد شد. با این 
نگرش، کودکان نیز الگویی درست و ارزشمند خواهند داشت و 
به درختان و حفظ محیط زیست مانند سرمایه های شخصی خود 
اهمیت می دهند. فرارسیدن فصل بهار فرصت مغتنمی است تا قدمی 

کوچک برای حفظ طبیعت و سپردن آن به نسل آینده برداریم.

اهمیت درختان در زندگی بشر
درختان نقش مهمی در کاهش فرسایش زمین و تعدیل شرایط 
جوی دارند. آنها دی اکسیدکربن محیط را جذب کرده و مقدار 
قابل توجهی کربن در بافت های خود ذخیره می کنند. جنگل ها 
بستر مناسبی برای زندگی گونه های مختلف جانوری و گیاهی 
هستند. همچنین با جذب دی اکسید کربن و تولید اکسیژن، 
به عنوان ریه های زمین نقش ایفا می کنند. در شرایط طبیعی، 
جنگل ها به حفظ سفره های آب زیرزمینی نیز کمک می کنند. 
کاشت درختان در شهرها به دلیل ایجاد هوای پاک، در کاهش 
هزینه های مربوط به تهویه ساختمان های تجاری و مسکونی 

از 15 تا 50درصد مؤثر است. 

اهمیت ترغیب کودکان به حضور در طبیعت
سر و کار داشتن بچه ها با پرورش و نگهداری از گیاهان و درختان 
بهترین روش برای آشنایی آنها با طبیعت و محیط زیست است. 
لمس برگ ها، استشمام بوی گل و خاک، زیرورو کردن خاک، 
آب دادن به گیاهان و... به رشد حواس پنج گانه کودکان 

کمک می کند. تبدیل شدن دانه یا نهالی کوچک به درختی زیبا 
نیازمند مراقبت، رسیدگی و حوصله است که سپردن چنین 
کاری به کودک موجب تقویت قابلیت های مثبت روان شناسی 
مانند صبر، مسوولیت پذیری، استقالل، اعتمادبه نفس، احساس 
ارزشمندی و... در او خواهد شد. زندگی امروزه در شهرها عموما 
با آپارتمان نشینی همراه است که عمال فرصت چنین فعالیت هایی 
را برای کودکان و حتی بزرگساالن کمتر می کند اما در این 
شرایط نیز می توان دوستدار محیط زیست بود. به عنوان مثال، 
می توان نهال کوچکی تهیه کرد و در باغچه پیاده رو کاشت یا 
اینکه از بوته ها یا درختچه های تزئینی روی بالکن منزل استفاده 
کرد. حتی اگر این شرایط امکان پذیر نیست، نگهداری گل های 
آپارتمانی بهترین ایده است. به هر حال امکان مشاهده رشد و 
پرورش گیاهان را برای کودکان فراهم کنید و حداقل، مسوولیت 
آب دادن به گیاه را به کودک واگذار کنید. به خاطر داشته باشید 
بچه های کوچک در سنین 2 تا 5 سالگی معموال تحمل کمتری 
برای به ثمر نشستن گیاه دارند. بهتر است برای آنها گلدان های 
کوچکی آماده کنید و بذر سبزی بکارید تا روند سریع سبزشدن 

و محصول دادن را ببینند. 

آموزش حفظ محیط زیست از کودکی 
متاسفانه توجه به محیط زیست در اصول تربیتی ما چندان اولویتی 
ندارد. با اینکه اگر کمی منصفانه و هوشمندانه به موضوع نگاه 
کنیم، متوجه تاثیرات جدی آن بر جنبه های مختلف زندگی از 
سالمت منابع آب آشامیدنی و محیط زندگی تا حفظ جنگل ها 
و بقای گونه های جانوری و گیاهی خواهیم شد. مرگ پرندگان 
به دلیل شنا در برکه های آلوده یا جستجوی غذا میان زباله های 
پالستیکی توسط حیوانات، نمونه هایی دردناک از بی مباالتی ما 
انسان هاست که وظیفه داریم این موضوع مهم را از کودکی در 

وجود فرزندان مان نهادینه کنیم.

اجتناب از رها کردن زباله ها در طبیعت
همان گونه که دائم به بچه ها گوشزد می کنید نباید در منزل 

زباله بریزند، در مورد محیط زیست نیز این دغدغه را 
داشته باشید. آنها باید آگاه شوند که رها کردن زباله ها برای 

زمین بسیار آسیب زاست و باعث تخریب گونه های جانوری 
و گیاهی می شود. حتی هنگام گردش در طبیعت، کیسه های 
پالستیکی و دستکش همراه داشته باشید و زباله های خشک 

را همراه بچه ها در قالب بازی جمع کنید.

جلوگیری از هدررفت آب
از سنین طفولیت، بچه ها را با اهمیت و ارزش آب تصفیه شده 
آشنا کنید. حتما از آنها بخواهید هنگام مسواک زدن یا حمام، 
شیر آب را بی دلیل باز نگذارند و حتی باقی مانده آب پارچ را 
برای آبیاری گلدان ها استفاده کنند. گاهی آنها را به گردش 
کنار رودخانه یا سدها ببرید و روند تصفیه آب و مشکالت 
ناشی از کاهش منابع آبی را به زبان ساده برایشان تعریف 
کنید. اهمیت این نوع صرفه جویی را در مورد برق و گاز 

نیز به کودکان بیاموزید.

تفکیک زباله ها
زباله های  آسیب ها ی جدی  از  که  است  کسی  کمتر  امروزه 
تفکیک ناپذیر در طبیعت اطالع نداشته باشد اما هنوز هم در 
بسیاری از منازل توجهی به تفکیک زباله های خشک و تر نمی شود. 
این درحالی است که بخشی از این زباله های خشک را انواع 
باتری و المپ تشکیل داده که مضرات واقعا جدی بر محیط 
زیست دارند. حتما به کودکان آموزش دهید انواع اسباب بازی، 
کاغذ و به خصوص باتری و وسایل بازی را جداگانه در کیسه ای 
بریزند. متاسفانه در حال حاضر تنها 33درصد باتری ها از طریق 

جداسازی، امکان شارژ دوباره دارند.

توجه به نقش فردی در آلودگی هوا
گرچه امروزه خودروی شخصی مهم ترین وسیله حمل ونقل 
برای بیشتر خانواده هاست، بد نیست به پیامدهای این تصمیم 
هم بیندیشید. همراه کودکان پیاده روی یا دوچرخه سواری 
کرده و آنها را با عوارض آالینده های جوی آشنا کنید. در 
مسیرهای کوتاه، فرصت همراهی با فرزندتان را در پیاده روی 

روزانه غنیمت بدانید. 

وجود انسان برگرفته از طبیعت دنیای 
پیرامون است و دور از انتظار نخواهد بود 
که بسیاری از قوانین حاکم در طبیعت 
همچنین بخشی از اجزای تشکیل دهنده 
آن با انسان مشترک باشد. احترام به 
طبیعت به معنای احترام گذاشتن به انسان است و پیامد هرگونه ناسازگاری و تخریب 
نسبت به طبیعت، متوجه زندگی انسان خواهد بود. از این رو، همانگونه که از طبیعت 
استفاده می کنیم، تا حد امکان باید به منابع طبیعی اعم از رودخانه، فضاهای سبز، 

جنگل و... نیز خدمت کنیم. 

فرهنگ ایران غنی از اهمیت بخشیدن به طبیعت است. در بسیاری از زمینه های 
فرهنگی ما، توجه به محیط زیست موضوعی ارزشمند است. در برخی خرده فرهنگ ها 
نیز این موضوع دیده می شود که اگر کسی به هر دلیلی تصمیم به قطع درخت داشته 
باشد، موظف به کاشت درخت دیگری خواهد بود. همچنین در برخی مناطق، همزمان 
با تولد نوزاد، درختی نیز کاشته می شد و کودک می آموخت همان طور که مراقب 
سالمت خود است، در حفظ درخت نیز بکوشد. همه این نمونه ها نشان دهنده غنای 
فرهنگی ما نسبت به طبیعت است؛ هرچند به نظر می رسد زندگی امروز تاحدی ما 
را از این مهم دور کرده که تبعات منفی آن متاسفانه در آینده به چشم خواهد آمد.

برای آشتی با طبیعت چه کنیم؟ در وهله اول باید به غنای فرهنگی گذشتگان 
بازگردیم و آن را مهم بدانیم. به فرزندان مان بیاموزیم که شاخه و برگ های درختان 
نیز مانند دست و پای انسان است و شکستن شاخه ها، کندن برگ ها، کوبیدن میخ 
و...  باعث درد و ناراحتی درخت می شود. بیان در چنین قالبی از آن جهت توصیه 
می شود که کودکان هنوز تفکر انتزاعی ندارند و باید مانند دنیای ذهنی آنها و به روش 
ملموس، مسائل را مطرح کنیم. کودکان درک می کنند که درخت هم موجود زنده ای 
است اما زبانی برای بیان وضعیت خود ندارد. عالوه بر این، جنبه های تربیتی در 
مورد محافظت از طبیعت را نیز درنظر بگیریم. به عنوان مثال، کودک آب باقی مانده 
در لیوانش را در گلدان بریزد تا هم در مصرف آب صرفه جویی شده و به نوعی 
طبیعت ارزشمند تلقی شود و هم به رشد گیاه کمک شود. گرچه چنین کارهایی، 
معمولی و جزیی به نظر می رسد، در طوالنی مدت می تواند احساسات خوشایندی 
ایجاد کند و بچه هایی که امروز دوستدار طبیعت هستند در آینده نیز دغدغه محافظت 
از منابع طبیعی، حیات وحش و... را خواهند داشت. شکی نیست که پرورش چنین 
تفکراتی بیش از همه، نتایج مثبتی برای زندگی آینده فرزندان مان خواهد داشت و 

به بهبود سالمت فردی و اجتماعی آنها کمک خواهد کرد.

ساحترام به طبیعت را احترام به خود بدانیم
شنا

 کار
نظر

 دکتر حسین 
ابراهیمی مقدم

روان شناس و مشاور 
خانواده

شیوع بیماری، فشار روانی زیادی به خانواده ها و به خصوص کودکان وارد کرده است 

صبرکن تا بگذرند، روزهایی که روز ما نیست

درختان نبض هستی در رگ جان و حیات اند

صبور باشید و با ایجاد خالقیت و آرامش، دوران 
طوالنی حضور در منزل و به عبارتی قرنطینه خانگی 

را برای خود و فرزندانتان شیرین کنید. ایمان 
داشته باشید این روزها نیز می گذرد و همه ما بار 

دیگر نوروز را با دید و بازدید عزیزان و سفر به 
مناطق زیبای کشورمان سپری خواهیم کرد. امروز 
روز همیاری و همراهی همگانی برای مقابله با یک 

بیماری همه گیر و جهانی است
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مریم سادات 
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زمانی که دوران پیری را تصور می کنیم، 
معموال وضعیت والدین و اجدادمان را مدنظر 

داریم تا سن و سالمت خود را تخمین بزنیم اما 
واقعیت این است که تاثیر ژنتیک بسیار کمتر از شیوه 

زندگی سالم است. به عنوان مثال، عواملی مانند بی تحرکی 
یا استعمال دخانیات زمینه ابتال به پرفشاری خون را به طور جدی باال می برد، حتی 

اگر فرد زمینه ژنتیک از این بیماری هم نداشته باشد. تحقیقات علمی این موضوع را کامال 
تایید می کنند زیرا محققان دریافته اند  انجام فعالیت منظم ورزشی کنار کنترل استرس و رژیم 
غذایی سرشار از میوه ها و سبزیجات تازه می تواند ژن های عامل سرطان پروستات را در مردان 
مبتال غیرفعال کند و حتی تاثیر پیشگیرانه نیز داشته باشد. صحبت های سالمندترین فرد دنیا با 
112 سال سن که مدتی پیش نام وی در رکوردهای گینس ثبت شد، تاکیدکننده اهمیت شیوه 
زندگی سالم است. چیتتسو واتانابه ژاپنی غالبا لبخند بر لب دارد و به همه توصیه می کند 
هرگز عصبانی نشوند. به گفته همسرش که بیش از 50 سال است زندگی مشترک دارند، 
او هیچ گاه داد نزده و شاید زندگی همراه فرزندان و نوه ها یکی از اسرار 

این آرامش و شادی باشد. با اینکه اکنون مجبور به استفاده از صندلی 
چرخدار است، روحیه خود را از دست نداده و ریاضیات، اریگامی 

و خوشنویسی جزو تمرینات روزانه او است. ما نیز در صفحه 
»پوستر سالمت« این شماره به 15 عادت ساده 

و موثری که به حفظ سالمت بدن کمک 
می کند، پرداخته ایم.
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مصرف منابع چربی های غیراشباع و امگا3: افرادی  1
که عمر طوالنی دارند الزاما برنامه غذایی بدون چربی را رعایت 
نمی کنند چراکه به عنوان مثال، مصرف چربی در کانادا طی 10 سال 
اخیر، 15 درصد کاهش داشته اما چاقی همچنان شایع است. در واقع 
آنچه بیش از اندازه گیری مقدار روغن اهمیت دارد، توجه به کیفیت آن 
است، به این معنا که باید منابع چربی های غیراشباع و امگا3 جایگزین 
روغن های ترانس و اشباع شود. البته بادام، گردو، روغن زیتون و کانوال 
بهترین منابع در دسترس چربی های مفید هستند که روند پیر شدن 

مغز را به تاخیر می اندازند.

توجه به معنویت: مطالعات نشان می دهد افرادی که به طور  2
منظم در برنامه های عبادی شرکت می کنند، کمتر از دیگران در معرض 
ابتال به پرفشاری خون، بیماری های تنفسی،  قلبی- عروقی و گوارشی 
هستند. معنابخشی به زندگی، آرامش، تعلق به یک گروه اجتماعی و 
سپردن نگرانی های روزمره به یک قدرت فناناپذیر از جمله علت های 

این تاثیر مثبت در افزایش طول عمر است. 

3 تحرک و ورزش: از تاثیر چشمگیر فعالیت جسمانی روزانه 
مانند پیاده روی سریع بر حفظ سالمت و طول عمر نمی توان غافل 
شد. ورزش منظم باعث حفظ تناسب اندام می شود، سطح کلسترول 
و فشارخون را پایین می آورد، افسردگی را تسکین می دهد و بروز 
دمانس )زوال عقل( را به تاخیر می اندازد. هیچ زمان برای گنجاندن 
تحرک در زندگی دیر نیست زیرا حتی یک ساعت پیاده روی روزانه 

در سالمندان نیز در بهبود وضعیت آنها موثر است. 

تنفس عمیق: استرس مزمن باعث بروز التهاباتی در بدن  4
می شود که در عملکرد درست سلول ها اختالل ایجاد می کند. همچنین 
عالوه بر اینکه استرس به عنوان یکی از عوامل بروز سرطان شناخته 
می شود، حتی در توانایی بدن طی روند درمان بیماری نیز اختالل ایجاد 
می کند بنابراین، برای تسکین روحیه خود هر ساعت 2 دقیقه نفس 
عمیق بکشید؛ کافی است پس از تنفس عمیق تا 4 شماره بشمارید، 
سپس مکث کنید و بازدم تان را تا 6 شماره ادامه بدهید. مطالعات ثابت 
کرده اند 15 دقیقه تنفس عمیق در روز به دلیل تسکین سیستم عصبی 
موجب تنظیم ضربان قلب، فشارخون و هورمون استرس می شود. 

رژیم غذایی سالم و مغذی: کنار ارزش تغذیه ای فراوان  5
گوشت قرمز، نباید در مصرف آن افراط کرد. به نظر می رسد مصرف 300 
گرم در هفته کافی باشد و احتمال ابتال به سرطان ها به خصوص سرطان 
کولون را کاهش می دهد. فیبرهای غذایی موجود در میوه ها و سبزیجات 
و همچنین غالت سبوس دار نیز به دلیل تاثیر بر میکروارگانیسم های بدن 
مفید هستند. شکالت تلخ خوراکی مفید دیگری است که به علت داشتن 
پلی فنول ها )نوعی از آنتی اکسیدان ها( به عملکرد مطلوب قلب کمک 
می کند. از طرفي، باید از مصرف غذاهای فراوری شده پرهیز کرد زیرا 
مقدار زیادی شکر، چربی، نمک، مواد افزودنی و نگهدارنده دارند که 
گرچه به ظاهر سیرکننده هستند، ارزش تغذیه ای ندارند و بدن را دچار 

کمبود ریزمغذی ها می کنند. 

روابط دوستانه و صمیمی: نتایج مطالعه ای که طی مدت 10  6
سال در استرالیا انجام شد، نشان می دهد سالمندانی که دوستان صمیمی 
دارند، طول عمرشان نسبت به همساالن خود که زندگی را در تنهایی 
می گذرانند، بیشتر است. نکته جالب اینکه چنین تاثیری فارغ از روابط 
خانوادگی است. همه ما به 2 یا 3 دوست نیاز داریم. البته نه دوست هایی 
که در شبکه های اجتماعی با آنها گفت وگو می کنیم؛ افرادی که نه فقط 
در روزگار شادی، بلکه در اوقات اندوه و تنهایی همراه ما باشند و بتوان 

روی کمک آنها حساب کرد.

حفظ تناسب اندام: اضافه وزن و به خصوص تجمع چربی های  7
شکمی جزو مهم ترین عوامل تهدید سالمت و حیات است زیرا زمینه 
ابتال به بیماری های مزمن مانند بیماری های قلبی-عروقی، پرفشاری خون 
و دیابت را افزایش می دهد. البته برای تناسب اندام، رعایت رژیم های 
سختگیرانه نیز توصیه نمی شود زیرا غالبا توده عضالنی تحلیل می رود 
و بدن از نظر بسیاری از ریزمغذی های ضروری دچار کمبود می شود. 
مهم ترین راهکار برای پیشگیری از چاقی را باید فعالیت جسمانی روزانه 
کنار تغذیه متعادل و متنوع، جویدن آهسته لقمه ها، پرهیز از پرخوری و 

داشتن وعده های غذایی منظم دانست. 

خوابیدن اما نه خیلی زیاد! کم خوابی) کمتر از 6  8
ساعت در شب طی مدت طوالنی( احتمال بروز تصادفات جاده ای، 
دیابت، چاقی، افسردگی و بیماری های قلبی- عروقی را افزایش 
می دهد. البته خواب زیاد بیش از 9 ساعت در شب نیز زمینه ساز 
این بیماری ها و مرگ زودرس خواهد بود. به طور کلی، 7 ساعت 
خواب شبانه تاثیر مطلوبی در طول عمر دارد. البته چرت کوتاه 

نیمروزی نیز تا 30 درصد خطر حمله قلبی را کاهش می دهد.

مهربانی: کمک کردن به دیگران در واقع کمک کردن به  9
خود است. زمانی که دست از شکایت از تقدیر و سرنوشت برداریم 
و کمترین کار ممکن را برای دیگران انجام دهیم، تاثیرات مثبت آن 
در رشد تعالی انسانیت سراغمان خواهد آمد. بر اساس تحقیقی که 
در دانشگاه کالیفرنیا و مرکز پزشکی سانفرانسیسکو انجام گرفت، 
مشخص شد میزان فوت سالمندانی که در انجمن های خیریه داوطلب 
هستند، طی 4 سال بعد نسبت به دیگران بسیار کمتر بود. حتی میزان 

افسردگی نیز در این افراد کاهش پیدا می کند. 

ترک سیگار: همه ما بارها شنیده ایم سیگار کشنده است.  10
هیچ زمان برای ترک دخانیات دیر نیست زیرا اگر در سنین 30 
سالگی کنار گذاشته شود، وضعیت سالمت تقریبا قابل مقایسه با 
غیرسیگاری ها خواهد بود. حتی اگر سیگار در 50 سالگی ترک 
شود، خطر فوت طی 15 سال بعد، 50 درصد کمتر می شود و زمینه 
ابتال به سرطان ریه و حمله قلبی دوباره نیز کاهش پیدا می کند.  

11 ویتامینD: ویتامینD یکی از ویتامین های ضروری برای 
عملکرد اندام های بدن از جمله استخوان هاست زیرا کلسیم تحت تاثیر 
آن جذب می شود. همچنین از بروز بیماری های قلبی-عروقی، دیابت و 
سرطان جلوگیری می کند. این ویتامین باید از طریق منابع غذایی و نور 
خورشید تامین شود. عالوه بر چند دقیقه حضور روزانه در معرض نور 
خورشید، مصرف ماهی و خوراکی های دریایی، شیر، تخم مرغ و مواد 
غذایی غنی شده در تامین نیاز بدن به این ویتامین، ضروری خواهد بود. 

خوش بین بودن در زندگی: نتایج بررسی در مورد وضعیت  12
100 هزار خانم طی دوره ای 20 ساله نشان می دهد خطر مرگ در سنین 
جوانی و میانسالی به علت های مختلف، در خانم هایی که نگرش مثبت 
و خوش بینانه ای در زندگی دارند 14 درصد کمتر از خانم های بدبین 
است. همچنین احتمال ابتال به بیماری های قلبی-عروقی در این افراد 
30 درصد کمتر گزارش شد. خانم های بدبینی که دائم در خصومت 
و سوءنیت نسبت به دیگران زندگی می کنند، حدود 4 برابر بیشتر در 

معرض فوت به دلیل سرطان خواهند بود.

حاوی  سیاه  چای  و  قهوه  گرچه  سبز:  چای  نوشیدن  13
آنتی اکسیدان هاست، این ترکیبات در چای سبز بیشتر است. ترکیبات 
آنتی اکسیدان به جبران عوارض سلول ها ناشی از استرس اکسایشی 
کمک کرده و از بدن در برابر بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان 
پستان محافظت می کنند. نوشیدن چای سبز همچنین زمینه خطر ابتال 
به بیماری های قلبی-عروقی و سکته مغزی را کاهش می دهد بنابراین 
از امروز، نوشیدن چای سبز را از یک فنجان در روز آغاز کنید و به 4 

تا 5 فنجان برسانید. 

مسواک زدن: بهداشت دهان و دندان ارتباط مستقیمی با سالمت  14
جریان خون بدن دارد. بررسی وضعیت بسیاری از افراد نشان می دهد 
باکتری ها و عفونت های ناشی از التهاب لثه یا دندان پوسیده وارد جریان 
خون شده و زمینه ساز بروز بیماری های قلبی و حتی ایست قلبی یا سکته 
مغزی می شود. گرچه مسواک زدن اولین اقدام برای سالمت دندان ها و 
لثه هاست، مراجعه منظم به دندان پزشک، استفاده از نخ دندان و اجتناب 

از خوردن زیاد انواع شیرینی نیز باید مدنظر قرار گیرد. 

صبحانه خوردن: صبحانه مهم ترین وعده غذایی روزانه است  15
که نه تنها انرژی الزم برای فعالیت های ساعات آغازین روز را تامین 
می کند و باعث افزایش فعالیت و نشاط می شود، بلکه از سالمت سیستم 
قلبی- عروقی نیز محافظت می کند. مطالعات حاکی از آن است که 
حذف صبحانه احتمال بروز سکته قلبی را تا 27 درصد افزایش می دهد 

و زمینه تجمع چربی ها را در عروق 2 برابر می کند.
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سفــره سـالـــم

دستــور آشپـزی 

میـزگـرد تغـذیه

پـــــو ســـت  

میـزگـرد پوست

ز یـــبـــا یــی

صفحــه آخـــر
نوروز 1399  سال پانزدهم  شماره 746 

زيبايی       وتغذيه
 دکتر میترا زراتی 

متخصص تغذیه و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی ایران 

قارچ شکم پر
 با سبزيجات 
)27(

پاک کننده های بدون 
الکل برای پوست 
مناسب ترند  )31(

اقدامات نابجا 
باعث ماندگاری 
لک ها می شود )30(

پوست شما 
درباره سالمتتان 

چه می گويد؟ )29(

پيشنهاد كتاب

نامكتاب:...................................امامرضاعلیهالسالم
پديدآوردنده:..............................................زهراعبدی
انتشارات:...........................................كتابجمکران
..........................................25صفحه تعدادصفحات:

نرم افزار اختصاصی نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی ویژه تلفن 
های همراه و سیستم عامل اندروید با هدف تسهیل و تسریع در 
دسترسی عموم عالقه مندان به کتاب و کتابخوانی، از سوی 

دبیرخانه این جشنواره طراحی و ارائه شد.
این نرم افزار در صفحه ابتدایی خود دارای ۶ بخش »ثبت نام در 

جشنواره«، »ورود و شرکت در جشنواره«، »منابع جشنواره«، 
»راهنمای شرکت در جشنواره«، »نشانی نزدیک ترین کتابخانه 

عمومی« و »دریافت فراخوان جشنواره« است.
عالقه مندان می توانند نرم افزار شرکت در نهمین جشنواره 
کتابخوانی رضوی را از طریق اسکن رمزینه مقابل دریافت نمایند.

نرم افزار نهمین جشنواره کتابخوانی 

رضوی ویژه تلفن های همراه ارائه شد

به منظور تسهیل در دسترسی عالقه مندان؛

خبر ويژه

برايمشاهدهآخريناخبارنهاد
كتابخانههــايعموميكشــور
ميتوانیدتوســطگوشيتلفن
همراهخودازرمزينههايروبهرو

رااسکنبگیريد

www.iranpl.irinstagram.com/ iranpl.irp.r@iranpl.iraparat.com/iranpl.ir

ارادت و عالقۀ مردم ایران به امام رضا علیه السالم آن قدر زیاد است 
که تا کنون داستان های بسیاری از زندگی آن حضرت نوشته 
شده است. کودکان نیز مانند بزرگساالن به مطالعۀ داستان های 

تاریخی از اهل بیت علیهم السالم عالقه مند هستند. 
»امام رضا علیه السالم« نام کتابی است از مجموعۀ »چهارده 
معصوم«، روایتی کوتاه و خالصه از زندگی امام رضا علیه السالم 

از زمان والدت تا شهادت آن حضرت. معنی نام مبارک ایشان، 
ماجرای وداع آن حضرت با خانواده و سرزمین پدری، اثبات 
حقانیت ایشان بر همه گان و کینه و دشمنی مأمون از موضوعاتی 
است که در این کتاب به آن پرداخته شده است. در این کتاب 
تصویری، کودکان به طور خالصه با دورۀ کوتاهی از زندگی پُر 

برکت امام مهربانی آشنا می شوند.

راههایدريافتمنابعجشنواره:
 دریافت فایل کتاب ها می توانند از طریق اسکن رمزینه مقابل

 مراجعه به سایت جشنواره به آدرس www.razavi.iranpl.ir و اقدام به دریافت فایل کتاب ها 
مراجعه به کتابخانه های عمومی کشور و دریافت امانی منابع جشنواره

 كودك 
)4 تا 12 سال(

 نوجوان
 جوان و بزرگسال)13 تا 17 سال(

)18 سال به باال(

 امام رضا علیه السالم
نویسنده:زهرا عبدی
انتشارات: جمکران 

برای متولدین ۱۳۸۶تا ۱۳۸۹

 کبوترها و آهوها 
نویسنده: سید احمد میرزاده 

انتشارات: به نشر 
برای متولدین ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

 فاطمه و فاطمه 
شباهت های حضرت معصومه با حضرت زهرا سالم اهلل علیهما 

نویسنده: محمد مهاجرانی 
انتشارات: زائر 

برای متولدین ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ 

 هشت قصه از امام جواد علیه السالم 
نویسنده: حسین فتاحی

انتشارات: قدیانی 
برای متولدین ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

 راز آن بوی شگفت 
داستانی بر اساس زندگی امام رضا علیه السالم

نویسنده: فریبا کلهر 
انتشارات: به نشر
  با کبوترهای گنبد

سروده هایی درباره امام رضا علیه السالم برای نوجوانان
نویسنده: احمد میرزاده 

انتشارات: به نشر 

 درختی که بال در آورد
 داستان هایی از زندگی امام جواد علیه  السالم 

نویسنده: مجید مالمحمدی 
انتشارات: بوستان کتاب 

 مهارت های ارتباط مؤثر در سیره امام رضا علیه السالم
نویسنده: علی جانفزا  و علی خیاط

 انتشارات: به نشر
 فصل فیروزه 

نویسنده: محبوبه زارع
انتشارات: کتابستان معرفت

 دّر عصمت
مروری بر زندگانی حضرت معصومه سالم اهلل علیها

نویسنده: علی اشرف عبدی 
انتشارات: زائر

 ابوالفضل نهضت رضوی
زندگانی حضرت احمدبن موسی علیهما السالم شاهچراغ

نویسنده: محمدرضا سنگری 
انتشارات: شاهچراغ 

 سیره تقوی
ترجمه و توضیح چهل حدیث درباره سیره امام جواد علیه السالم

نویسنده: جواد محدثی
انتشارات: به نشر

راههایشركتدرجشنواره
ترسیم نقاشی  کشیدن نقاشی از جذاب ترین بخش مورد عالقه کتاب در برگه های 
مسابقه )که توسط کتابخانه های عمومی سراسر کشور توزیع و پس از تکمیل، 

تحویل گرفته می شود(.

ارسال فیلم موبایلی  ارسال فیلم معرفی کتاب یا خواندن بخش های جذاب کتاب.

راههایشركتدرجشنواره
پاسخگویی به سواالت چهار گزینه ای پاســخگویی به صورت مکتوب و الکترونیکی و بر 

اساس کتاب های معرفی شده در جشنواره خواهد بود.

ارسال فیلم موبایلی   ارسال فیلم شامل معرفی کتاب دلخواه اعم از منابع جشنواره و منابع آزاد 
مرتبط با موضوع در جمع یا گروه های مختلف )دوستان، خانواده، همکاران و...( .

ارسال معرفی کتاب به صورت متنی  معرفی کتاب دلخواه، تصویر و مشخصات آن )به صورت 
متنی( در حد یک پاراگراف ) ۳۵۰ کلمه( .

راههایشركتدرجشنواره
ترسیم نقاشی  کشــیدن نقاشــی از جذاب ترین بخش مورد عالقه کتاب در 
برگه های مسابقه )که توسط کتابخانه های عمومی سراسر کشور توزیع و پس 

از تکمیل، تحویل گرفته می شود(.

پاســخگویی به ســئواالت چهار گزینه ای  پاســخگویی به صورت مکتوب و 
الکترونیکی و بر اساس کتاب های معرفی شده در جشنواره.

ارسال یک فیلم موبایلی  ارســال فیلم معرفی کتاب از یکی از منابع جشنواره و 
یا منابع آزاد مرتبط با موضوع جشنواره در جمع یا گروه های مختلف )دوستان، 

خانواده، همکاران و...(.

ماهی و محصوالت 
پروبیوتیکی بخوريد!

در آستانه سال جدید همچنان از من و سایر همکارانم 
در مورد نقش تغذیه در ابتال به بیماری کرونا پرسیده 
می شود. همان طور که می دانید و بارها همکارانم نیز 
گفته اند، وقتی عامل بیگانه ای مانند باکتری یا ویروس 
وارد بدن می شود، سلول های سیستم ایمنی دست به 
کار می شوند. اگر  عملکرد سیستم ایمنی فردی خوب 
نباشد، نمی تواند با این عوامل بیماری زا مقابله کند اما 
نوع مواد غذایی مصرفی افراد نقش مهمی در عملکرد 
سیستم ایمنی آنها دارد.افرادی که پروتئین کافی مثل 
تخم مرغ، گوشت و حبوبات مصرف نمی کنند یا 
مواد غذایی شیرین در برنامه غذایی همه روزه خود 
دارند یا انواع مغزهای گیاهی مثل گردو نمی خورند یا 
فست فود مصرف می کنند سیستم ایمنی ضعیف تری 
دارند. افراد چاق نیز بیشتر در معرض خطر هستند 
چراکه سیستم ایمنی ضعیف تری دارند. دقت کنید 
نوسانات قندخون نیز سبب اختالل سیستم ایمنی 
می شود.ضمن اینکه مصرف سیر مانع کرونا نمی شود اما 
این سبزی کنار سایر سبزی ها مفید است و مصرفش به 
تقویت سیستم ایمنی کمک می کند. اگر ماهی مصرف 
نمی کنید، مصرف مکمل امگا 3 مثال هفته ای 3 بار 
توصیه می شود. اگر میزان ویتامین D شما کم است، 
سیگار می کشید یا فردی پراسترس هستید، بیشتر 
در معرض کرونا خواهید بود. سردی و گرمی مواد 
غذایی نیز هیچ ارتباطی با ابتال به این ویروس ندارد. 
لبنیات کم چرب و ماست پروبیوتیک را در برنامه 
غذایی روزانه خود بگنجانید. از مصرف دل و قلوه 
و جگر پرهیز کنید. انار، پرتقال توسرخ، آناناس تازه، 
کدو حلوایی، نارنج و لیموترش استفاده کنید. تا جای 
ممکن مواد غذایی سرخ شده و مصرف روغن های 
جامد را کنار بگذارید. از مصرف گوشت های نیم پز 
مثل استیک و کباب کوبیده و کوفته بپرهیزید. تخم 
مرغ عسلی نخورید. جوانه ها را وارد برنامه غذایی تان 
کنید. برای مقابله با کروناویروس و تقویت سیستم 
ایمنی دریافت دوز پایین »روی« موثر است؛ برای 
این منظور سبوس، جو و آجیل خام مصرف کنید. 
خانواده کلم را فراموش نکنید. قارچ و فلفل دلمه ای، 
چای سبز، زعفران و زردچوبه در برنامه غذایی روزانه 
داشته باشید. ویتامین D و آهن خونتان را بررسی کنید 
و اگر کمبود دارید، مکمل دریافت کنید. در تعطیالت 
سال نو حتما این موضوع را همچنان جدی بگیرید. 
یادتان باشد تغذیه خوب و رعایت نکات بهداشتی 

مانع ابتال به این عامل بیماری زا می شود.
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پیش به سوی تغذيه سالم!
یکی از پرسش هایی که همواره در ذهن بسیاری از افراد مطرح می شود، این است که چطور می توان الگوی غذایی مناسب برای داشتن 
زندگی همراه با سالمت، انتخاب کرد؟ آیا این الگو، ساده و قابل اجرا خواهد بود؟ آیا می توان این الگو را برای طوالنی مدت ادامه داد؟ و 
هزاران پرسش دیگر از این قبیل! پاسخ به تمامی این پرسش ها مثبت است! یعنی اگر می خواهید سال جدید را با برنامه غذایی سالم شروع 
کنید تا سالمت زندگی تان را در باالترین سطح ممکن نگه دارید، تنها کافی است از این 10 اصل ساده و موثر پیروی کنید... صفحه26
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پیش به سوی تغذیه سالم!

1 خوردن غالت سبوس دار 
یکی از ساده ترین و بهترین راه ها برای بهبود سالمت 
عمومی، استفاده هرچه بیشتر از انواع غالت سبوس دار 
و محصوالت تهیه شده از آنهاست. غالت سبوس دار در 
گروه خوراکی های کامل قرار می گیرند که همگی حاوی 
مقادیر زیادی از مواد مغذی ضروری و اساسی برای بدن 
هستند و بدن برای عملکرد در سطح بهینه و مطلوب به 
آنها نیاز دارد. نتایج تحقیقات نشان داده پیروی از رژیم 
غذایی مبتنی بر خوراکی های کامل می تواند نقش عوامل 
خطر مرتبط با بیماری های قلبی را به طور چشمگیری 
کنترل کند و همچنین اضافه وزن، قندخون و خطر ابتال 

به بیماری دیابت نوع2 را کاهش دهد. 

2 نشستن کمتر و تحرک بیشتر 
فرقی نمی کند شغل تان به تحرک نیاز نداشته باشد یا اینکه 
اساسا خودتان کم تحرک باشید چون در هر صورت به 
خودتان آسیب می رسانید. نتایج تحقیقات علمی نشان 
می دهد کم تحرکی و خصوصا یک جانشینی با افزایش 
خطر مرگ ومیر کلی مرتبط است و عالوه بر این، باعث 
چاقی یا اضافه وزن می شود و هوس های غذایی مخربی 

ایجاد می کند. 

3 محدود کردن مصرف نوشیدنی های 
گازدار و شیرین 

از  استفاده  کردن  حذف  ترجیحا  و  کردن  محدود 
ایده  جدید،  سال  در  شیرین  و  گازدار  نوشیدنی های 
بسیار خوبی است زیرا نوشیدنی های شیرین با افزایش 
خطر ابتال به چاقی یا اضافه وزن، بیماری کبد چرب، 
بیماری های قلبی، مقاومت به انسولین و پوسیدگی دندانی 
در بزرگساالن و کودکان مرتبط هستند. اگر نمی توانید 
این نوشیدنی ها را یکباره از رژیم غذایی کنار بگذارید، 

حذف تدریجی آنها تصمیم خوبی به نظر می رسد. 

4 پختن غذاهای خانگی بیشتر 
نتایج تحقیقات نشان داده  هرچه افراد بیشتر در خانه 
غذا بپزند و از غذاهای دست پخت خودشان استفاده 
کنند،  رژیم غذایی باکیفیت تری خواهند داشت و چربی 
بدنشان نیز نسبت به دیگر افراد کمتر خواهد بود، مثال 
اگر در هفته حداقل 5 وعده غذای خانگی بخورید، 
میزان اضافه وزن تان را حدود 28 درصد نسبت به دیگران 

کمتر می کنید. 

5 دوری کردن از خوراکی های کم ارزش 
بسیاری از افراد به خوراکی های جذاب و وسوسه برانگیز 
صنعتی،  کلوچه های  و  کیک ها  چیپس ها،  انواع  مانند 
غذاهای آماده، فست فودها و... عالقه مند هستند. اگرچه 
این خوراکی ها برای خیلی ها خوشمزه و سهل الوصول 
هستند، اگر بیش از حد خورده شوند، قطعا می توانند اثر 
زیانبار و مخربی برای سالمت افراد داشته باشند. نتایج 
تحقیقات متعدد نشان داده استفاده مکرر از فست فودها 
با بی کیفیت شدن رژیم غذایی، چاقی و افزایش خطر 
ابتال به بعضی بیماری های خطرناک مانند بیماری های 

قلبی و دیابت مرتبط است. 

6 تجدید نظر درباره رژیم گرفتن 
رژیم گرفتن مداوم و بی وقفه، یکی از کارهایی است که 
زیان های زیادی برای سالمت جسمانی و روانی افراد دارد. 
به واسطه  را  وزنشان  که  افرادی  بیشتر  این،  بر  عالوه 
رژیم های محدودکننده و سختگیرانه کاهش می دهند،  
حدود دوسوم وزن از دست  داده را در عرض یک سال 

دوباره به دست خواهند آورد. 
ضمن اینکه رژیم گرفتن بی وقفه و مداوم و خصوصا 
آینده  احتمال کاهش وزن در سال های  غیراستاندارد، 

زندگی کاهش می دهد. 

7 استفاده از مواد غذایی متنوع 
بدن ما انسان ها فوق العاده پیچیده است و )به استثنای 
حاوی  واحدی  غذای  هیچ  نوزادان(  برای  مادر  شیر 
بدن  بهترین عملکرد  برای  مواد مغذی ضروری  همه 
نیست بنابراین، رژیم غذایی ما باید حاوی طیف متنوع 
و وسیعی از مواد غذایی مغذی و تازه باشد تا بتواند 
ما را قوی و سالم نگه دارد. مهم ترین نکات تغذیه ای 

برای رعایت این اصل اساسی به ترتیب زیر هستند: 
 در رژیم غذایی روزانه، ترکیبی از انواع غالت مانند 
ذرت، برنج و سیب زمینی،  ترکیبی از انواع حبوبات مانند 
عدس و لوبیا،  مقدار زیادی میوه ها و سبزی های تازه و 
مواد غذایی حیوانی مانند تخم مرغ، گوشت قرمز، مرغ 

و شیر داشته باشید. 
 غذاها و خوراکی های مبتنی بر غالت سبوس دار را 
انتخاب کنید، مثال سعی کنید به مرور زمان برنج قهوه ای 
را جایگزین برنج سفید کنید. غالت سبوس دار سرشار 
از فیبرهای غذایی هستند و به حفظ سیری و تقویت 

سیستم گوارش کمک می کنند. 

 برای داشتن میان وعده های سالم و مطلوب باید از 
انواع سبزیجات خام، مغزهای خام و غیرشور و همچنین 
میوه های تازه استفاده کنید. ضمنا باید خوراکی های شور، 

شیرین و چرب را کنار بگذارید. 

8 کاهش استفاده از چربی ها و روغن های 
مضر 

همه ما باید در رژیم غذایی مان چربی و روغن داشته 
باشیم اما زیاده روی در دریافت این ترکیبات و خصوصا 
استفاده از انواع بی کیفیت و مضر آنها قطعا خطر ابتال 
با  مواجهه  خطر  حتی  و  قلبی  بیماری های  چاقی،  به 

سکته های قلبی و مغزی را افزایش می دهد. 
چربی های ترانس صنعتی بین این روغن ها و چربی های 
مضر در گروه بدترین ها قرار می گیرند و رژیم غذایی 
سرشار از این چربی های مضر، خطر ابتال به بیماری های 

قلبی را 30 درصد بیشتر می کند. 
از  استفاده  کاهش  برای  توصیه ها  بهترین  از  بعضی 

چربی های مضر به ترتیب زیر هستند: 
 از انواع کره ها و چربی های حیوانی دوری کنید و 
در عوض استفاده از روغن های سالم تر مانند کانوال، 

زیتون و آفتابگردان را جدی بگیرید. 
 گوشت های سفید مانند مرغ و ماهی )هر دو بدون 
پوست( را که نسبت به گوشت های قرمز حاوی مقادیر 
بسیار پایینی از چربی هستند، انتخاب کنید. ضمن اینکه 
باید چربی های قابل مشاهده گوشت های قرمز را جدا 
کنید و مصرف فراورده های گوشتی مانند انواع ژامبون، 

سوسیس، کالباس و... را به حداقل برسانید. 
 به جای سرخ کردن مواد غذایی، از شیوه های جایگزین 

مانند پختن یا آبپز کردن کمک بگیرید. 
 برچسب محصوالت غذایی مختلف را بررسی کرده 
و از خوراکی های حاوی چربی ترانس صرف نظر کنید. 

9 کاهش استفاده از نمک 
دریافت بیش از حد نمک می تواند فشار خون را افزایش 
دهد که از مهم ترین عوامل خطر ابتال به بیماری های 
این حال،  با  است.  قلبی  با سکته های  مواجهه  و  قلبی 
در  همچنان  جهان  مردم  بیشتر  می دهد  نشان  آمارها 

مصرف نمک زیاده روی می کنند. 
حتی اگر نمک اضافی هم به غذاها اضافه نکنیم، باید 
توجه داشته باشیم مواد غذایی فراوری شده یا بسیاری 

از نوشیدنی ها حاوی سدیم هستند. 
بهترین نکات راهنما برای کاهش دریافت نمک عبارتند از: 
 هنگام پختن و آماده سازی غذاها، خیلی کم از نمک 
استفاده کنید و استفاده از سس ها و چاشنی های شور 

را کاهش دهید. 
 از خوردن تنقالت و خوراکی های میان وعده ای سرشار 
از نمک دور بمانید و خوراکی های سالم را جایگزین 

انواع فراوری شده کنید.
مغزهای  یا  میوه ها  سبزیجات،  از  استفاده  هنگام   
کنسروی یا خشک شده، حتما انواع بدون نمک افزوده 

را انتخاب کنید. 
 روی میز یا سفره غذا هرگز نمکدان نداشته باشید و 
حتی نمکدان را دور از دسترس قرار دهید تا به راحتی 

نتوان به آن دسترسی داشت. 

10 محدود کردن دریافت قندها 
دریافت بیش از حد قند نه تنها برای دندان های ما شدیدا 
مضر است، بلکه خطر افزایش وزن و چاقی مرضی را 
افزایش می دهد که درنهایت می تواند ما را در معرض 
ابتال به بیماری های مزمن قرار دهد. درست مانند ماجرای 
نمک، بسیار مهم است که قندها را هم از دیدرس و 

دسترسی اعضای خانواده دور نگه داریم. 
نوشیدنی های گازدار هم حاوی قند بسیار زیادی هستند 
و باید مصرف آنها را هم به حداقل برسانیم. هر قوطی 
نوشابه گازدار حاوی حدود 10 قاشق غذاخوری قند 
است! مهم ترین نکات راهنما برای محدود کردن قندهای 

دریافتی عبارتند از: 
مانند  شیرین  نوشیدنی های  و  شیرینی ها  مصرف   
کنید.  محدود  را  و...  آب میوه ها  گازدار،  نوشابه های 
شامل  هم  انرژی زا  نوشیدنی های  و  طعم دار  آب های 

همین قاعده می شوند. 
 هنگام نوشیدن چای یا قهوه از مصرف قند و انواع 
خوراکی های بسیار شیرین دیگر خودداری کنید. کسانی 
که همراه این نوشیدنی ها از منابع قندی ناسالم استفاده 
می کنند، نه تنها اثر مثبت چای و قهوه را خنثی می کنند، 

بلکه به سالمت خودشان هم آسیب می رسانند. 
به  قندی مختلف  دادن خوراکی های شیرین و  از   
کودکان خودداری کنید. این کار به فرزندان شما کمک 

می کند به مصرف قندها عادت نکنند. 
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نتایج تحقیقات نشان داده هرچه افراد بیشتر 
در خانه غذا بپزند و از غذاهای دست پخت 

خودشان استفاده کنند،  رژیم غذایی 
باکیفیت تری خواهند داشت و چربی بدنشان 

نیز نسبت به دیگر افراد کمتر خواهد بود، 
مثال اگر در هفته حداقل 5 وعده غذای 

خانگی بخورید، میزان اضافه وزن تان را حدود 
28 درصد نسبت به دیگران کمتر می کنید

یکی از پرسش هایی که همواره در ذهن 
بسیاری از افراد مطرح می شود، این است 
که چطور می توان الگوی غذایی مناسب 
سالمت،  با  همراه  زندگی  داشتن  برای 

انتخاب کرد؟ 
آیا این الگو، ساده و قابل اجرا خواهد بود؟ آیا می توان این 
الگو را برای طوالنی مدت ادامه داد؟ و هزاران پرسش دیگر 
از این قبیل! پاسخ به تمامی این پرسش ها مثبت است! یعنی 
اگر می خواهید سال جدید را با برنامه غذایی سالم شروع کنید 
تا سالمت زندگی تان را در باالترین سطح ممکن نگه دارید، 
تنها کافی است از این 10 اصل ساده و موثر پیروی کنید.

 ترجمه: 
یوسف صالحی 

مراقب اضافه وزن کودکان 
در سال جدید باشید

یکی از معضالت زندگی ماشینی این روزها، افزایش 
آمار ابتال به اضافه وزن و چاقی و همچنین عوارض 

ناشی از آنها میان کودکان است. 
نادرست  غذایی  الگوهای  داشتن  کنار  کم تحرکی 
به چاقی و  ابتالی کودکان  جزو مهم ترین عوامل 

توصیه  والدین  به همه  بنابراین  اضافه وزن هستند 
می شود با شروع سال جدید، برنامه ویژه ای برای 
کنترل وزن کودکان شان و حفظ کردن وزن آنها در 

محدوده طبیعی داشته باشند. 
افزایش برنامه های ورزشی و بازی های فیزیکی که 
پدر و مادر هم می توانند در این برنامه ها همراه کودک 
باشند، راه موثری برای کنترل وزن کودکان است.

 از طرف دیگر، والدین باید ذائقه کودکان را از سمت 
مصرف خوراکی های پرکالری مانند انواع شیرینی ها، 
یا خوراکی های  بیسکویت ها و کلوچه ها  کیک ها، 
چرب و سرخ کردنی مانند فست فودهای آماده به 
و  مغزها  مانند  سالم  خوراکی های  مصرف  سمت 
ساندویچ های  و  سبزی ها  میوه ها،  خام،  دانه های 

که  زمانی  است  بهتر  مثال  بکشانند،  خانگی  سالم 
ساندویچ هوس می کنید، به جای خریدن ساندویچ 
آماده پرکالری که اطمینان چندانی هم به سالمت 
مواد اولیه آن نیست، یک ساندویچ خانگی سالم با 
انواع گوشت ها، سبزی ها و صیفی های مورد عالقه 
فرزندتان آماده کنید یا به عنوان میان وعده به  جای 
به  را  او  ذائقه  پرکالری،  و  شور  اسنک های  انواع 
خوردن هرچه بیشتر میوه ها، مغزدانه ها یا میوه های 

خشک عادت دهید. 
الگوهای  با  زودتر  کودکان  هرچقدر  کلی،  به طور 
غذایی سالم آشنا شوند، خطر ابتال به بیماری های 
متابولیک در دوران نوجوانی، جوانی، میانسالی و 

سالمندی کمتر خواهد شد.

هرچند همیشه توصیه های فراوانی درباره 
اصالح الگوی تغذیه ای مطرح می شود 
و معموال برخی افراد هم این توصیه ها 
گفت،  بتوان  شاید  می گیرند،  جدی  را 
قرار  توجه  مورد  کمتر  که  توصیه ای 
گرفته، این است که همیشه باید مراقب 
میزان کالری دریافتی در طول روز باشیم. 
به عبارت ساده تر، بسیاری از افراد گمان 
می کنند تنها افزایش حجم مواد غذایی 
مفید و کاهش استفاده از مواد غذایی مضر 
در رژیم غذای به  معنای داشتن الگوی 

تغذیه ای درست است.
این درحالی است که ما عالوه بر توجه 
کردن به خوردن غذاهای سالم و کم کردن 
مصرف غذاهای ناسالم، باید توجه ویژه ای 
هم به میزان کالری دریافتی مان داشته باشیم، 
مثال اینکه کالری کافی در طول روز دریافت 
کنیم و 3 اصل تناسب، تعادل و تنوع را 
هم در رژیم غذایی در نظر بگیریم، باعث 
می شود گاهی اجازه داشته باشیم حتی 
ترکیباتی مانند چربی اشباع موجود در 
کره های حیوانی یا گوشت های پرچرب 
را هم مصرف کنیم اما زمانی که میزان 
رژیم  در  از هر طریقی  کالری  دریافت 
روزانه باال می رود، حتما فرد دچار چاقی 
یا اضافه وزنی می شود که گاهی حتی بیشتر 
او  برای  می تواند  غذایی  برنامه  نوع  از 
عوارض و مشکالتی در پی داشته باشد 
بنابراین توصیه اکید ما هنگام برنامه ریزی 
غذایی در سال جدید، این است که هرچه 
سریع تر همه اعضای خانواده برای داشتن 
زندگی سالم تر، وزنشان را به محدوده 
استاندارد و طبیعی نزدیک کنند و با رعایت 
تنوع تغذیه ای گاهی از غذاهایی که مورد 
عالقه شان است اما در گروه خوراکی های 
مضر جا می گیرند هم استفاده کنند. به 
طور مثال در علم تغذیه، ما نمی خواهیم 
نظر  در  افراد  برای  مطلق  ممنوعیت 
بگیریم زیرا این کار گاهی می تواند ولع 
نامناسب و  ترکیبات غذایی  به مصرف 

ناسالم را افزایش دهد. 
پس به جای ممنوع کردن بعضی خوراکی ها 
برای مصرف و جلوگیری از ولع ناشی 
کنید  سعی  است،  بهتر  کار،  این  از 
جایگزین  را  غذایی  محدودیت های 
ممنوعیت های غذایی کنید. به عنوان مثال، 
فست فودها و غذاهای چرب و سرخ کردنی 
غذایی  محدودیت های  جزو  می توانند 
باشند و تنها گاهی به تعداد محدودی در 
سال مصرف شوند تا ممنوعیت مصرف 
مخصوصا  را  خوردن شان  به  ولع  آنها، 
برای کودکان و نوجوانان بیشتر نکند. ما 
است  قرار  که  غذاهایی  کنار  می توانیم 
کنیم، حجم  مصرف  محدود  به صورت 
و  ساالدها  سبزی ها،  میوه ها،  از  باالیی 
آبمیوه های طبیعی و خانگی را داشته باشیم 
تا عوارض ناشی از خوردن این غذاها 

را به حداقل برسانیم.

به اندازه کالری 
دریافت کنید

نگاه متخصص تغذیه

  دکتر محمدرضا وفا
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی 

ایران 
 

 دکتر سیدعلی کشاورز
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص تغذیه



یکی از باورهای رایجی که در دهه های اخیر و به دلیل تبلیغات 
برندهای مختلف در جامعه جا افتاده، این است که قارچ می تواند 
جایگزین مناسبی برای انواع گوشت باشد اما این ادعا تا چه 
اندازه می تواند درست باشد؟ برای پی بردن به درست و غلط 
بودن این ادعا ابتدا باید بدانید بخش عمده ای از قارچ را آب 
است  درصد   4 تا   3 آن حدود  پروتئین  میزان  و  داده  تشکیل 
بنابراین و در مرحله اول می بینیم که نمی توان قارچ را به عنوان 

منبع پروتئینی قبول کرد. 
نکته بعدی این است که کیفیت پروتئین به اندازه کمیت آن اهمیت 
دارد. زمانی ما یک منبع غذایی پروتئینی را باکیفیت می دانیم که 
تمام 9 اسید آمینه ضروری را داشته باشد. این درحالی است که 
پروتئین قارچ حاوی تمام اسیدهای آمینه ضروری هم نیست. 
زیست دسترسی  بحث  پروتئین ها  مورد  در  دیگر،  طرف  از 
بحث  براساس  یعنی  است؛  مطرح  هم  زیست فراهمی  یا 

پروتئین  از  مقدار  چه  ببینیم  باید  ما  زیست دسترسی 
دریافتی از  لحاظ بیولوژیک در بدن هضم و جذب یا 
استفاده می شود. متاسفانه قارچ ها نه تنها از نظر کیفیت 

و کمیت پروتئین در جایگاه مطلوبی قرار ندارند، 
بلکه از نظر بحث زیست فراهمی هم وضعیتشان 

قابل توجهی نیست. 
نتیجه  این گونه  می توان  این صحبت ها  تمام  با 

گرفت که قارچ ها نمی توانند از نظر تامین پروتئین 

جایگزین گوشت ها شوند. البته این به معنای آن نیست که قارچ 
ماده غذایی بی ارزشی است. 

هرچند قارچ ها جایگزین خوبی برای گوشت ها نیستند، فیبر غذایی 
بسیار فراوان موجود در آنها باعث می شود مصرف مداوم قارچ 
در رژیم روزانه به تنظیم فشارخون، کلسترول خون، قندخون 
و حتی کمک به داشتن وزن مطلوب کمک کند بنابراین قارچ 
به عنوان یک ماده غذایی در خانواده سبزی ها و نه در خانواده 

پروتئین ها جا می گیرد. 
یکی دیگر از پرسش های رایجی که همیشه درباره قارچ ها پرسیده 
می شود، این است که آیا قارچ به دلیل وجود تکه های سیاه رنگ روی 
بدنه اش به شستشوی زیاد و ضدعفونی شدن قبل از مصرف 
نیاز دارد یا نه؟ بهتر است در این مورد هم بدانید 

و  سوپرمارکت ها  بیشتر  در  روزها  این  که  صنعتی  قارچ های 
فروشگاه های مواد غذایی به فروش می رسند، با کمپوست تهیه 
می شوند. کمپوست مورد استفاده برای پرورش قارچ ها قبل از 
استفاده اتوکالو می شوند بنابراین محیطی که قرار است قارچ در 
آن پرورش پیدا کند، کامال استریل خواهد بود. از این رو، حتی 
قارچ ها چسبیده اند،  بعضی  روی  می بینید  که  سیاهی  تکه های 
حاوی مواد آلوده نیستند، بلکه تکه هایی از کمپوست کامال استریل 
هستند که هنگام برداشت قارچ به آن می چسبند. به دلیل تمام 
این توضیحات درباره فرایند پرورش قارچ، به هیچ وجه نیازی به 
شستشوی ویژه یا ضدعفونی کردن قارچ قبل از مصرف وجود 
ندارد و آبکشی بسیار سطحی در این مورد کافی خواهد بود. 
این آبکشی سطحی هم تنها برای این توصیه می شود که ممکن 
است قارچ در فرایند بسته بندی یا حمل ونقل کمی گردوغبار 

محیطی به خود گرفته باشد.
قارچ های  مورد  در  توصیه هایی  چنین  که  است  درحالی  این   
وحشی به هیچ وجه کاربرد ندارد و به  طور کلی مصرف قارچ های 
وحشی توصیه نمی شود زیرا ممکن است این قارچ ها حاوی 
یا  با شستن  به هیچ وجه  که  باشند  کشنده  ترکیبات سمی 
بین نمی روند. تشخیص وجود  از  ضدعفونی کردن هم 
داشتن یا وجود نداشتن ترکیبات سمی نیز در قارچ های 
وحشی از عهده مصرف کننده خارج است و تنها می توان 

با تجهیزات آزمایشگاهی به آن پی برد.

1. قارچ منبع خوبی برای دریافت سلنیوم است. نتایج 
مطالعات ثابت کرده مصرف روزانه منابع غذایی حاوی 
سلنیوم به افزایش قدرت سیستم دفاعی بدن کمک می کند 
و خطر ابتال به بیماری های قلبی، بیماری های تیروئیدی، 
اختالالت شناختی و برخی سرطان ها را کاهش می دهد. 
2. قارچ یکی از غنی ترین منابع برای دریافت فیبر غذایی 
است. مصرف منظم خوراکی های حاوی فیبر مانند قارچ به  
مرور زمان باعث ایجاد تعادل بین سطح چربی خوب و بد 
بدن می شود و می تواند به پیشگیری از افزایش کلسترول 

خون کمک کند. 
3. از آنجایی که قارچ سطح باالیی از فیبر غذایی و آب را 
در خود جا داده، مصرف منظم آن در افراد مبتال به دیابت 
می تواند به پیشگیری از نوسانات ناگهانی قندخون کمک کند. 
4. مصرف منظم قارچ می تواند به افزایش جذب کلسیم 
و فسفر در بدن کمک کند و به این ترتیب راه خوبی برای 
تقویت استخوان های بدن باشد. متخصصان تغذیه توصیه 
می کنند به خاطر این ویژگی قارچ، افراد نوجوان و خانم ها 
در سنین باروری حتما آن را در سبد غذایی خود بگنجانند. 
5. قارچ ها عالوه بر فیبر غذایی غنی، مقادیر قابل قبولی 
از پتاسیم را هم در خود جا داده اند. به همین دلیل مصرف 
منظم آنها در بیماران قلبی و افراد مبتال به فشارخون باال 
می تواند با تنظیم فشارخون باعث کاهش خطر ابتال به 

بیماری های قلبی و سکته های قلبی شود.

فوایدپنجگانهقارچآیاقارچمیتواندجایگزینگوشتباشد؟
نگاه متخصص بهداشت مواد غذایی

 دکترآراسبدباغمقدم/ عضو هیات علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ارتش 

شکم پر  قارچ  انواع  تهیه  از  قبل  باید  که  نکاتی  از  یکی   .1
اندازه  از  اگر قارچ بیش  این است که  در نظر گرفته شود، 
به آب انداختن بیفتد، ممکن است غذای نهایی شما خراب 
شود بنابراین قارچ هایی که برای دلمه قارچ یا قارچ شکم پر 
استفاده می شوند، باید کامال خشک باشند و در طول فرایند 
پخت در فر با حرارت باال پخته شوند تا احتمال آب انداختن 
آنها در حرارت مالیم و مدت طوالنی پخت کاهش پیدا کند. 

پختن  از  بعد  قارچ ها  خواه ناخواه  باشید  داشته  یاد  به   .2
از آب درون بافتی شان کمی  مقداری  دادن  از دست   به دلیل 
جمع می شوند بنابراین، مواد داخل قارچ ها را به اندازه ای پر 

نکنید که بعد از جمع شدن قارچ ها سرریز شوند. 

3. بد نیست قارچ ها را قبل از پر کردن داخل شان با کمی 
روغن زیتون و فلفل طعم دار کنید. 

فرایند  تا در طول  نزنید  از پخت نمک  قبل  4. به قارچ ها 
پخت بیش از اندازه جمع نشوند. 

5. سس پِستو که از ترکیب روغن زیتون، ریحان تازه، آب لیموی 
تازه، گردو و معموال پنیر پارمسان تهیه می شود، می تواند سس 

بسیار مناسبی برای طعم  دادن به قارچ های شکم پر باشد. 

6. قارچ های قهوه ای جزو قارچ هایی با بافت متراکم هستند و 
از این رو، می توانند گزینه های بهتری برای تهیه قارچ شکم پر 

یا دلمه قارچ باشند. 

7. اگر مشکل اضافه وزن ندارید، بهتر است بدانید پنیر موزارالی 
رنده شده همیشه جزو گزینه های بسیار مطلوب در تهیه قارچ 

شکم پر است و طعم فوق العاده ای به این غذا می بخشد.

سامانگلریز/مدرس آشپزی

7 نکته برای 
پخت قارچ شکم پر 

غذای آخر سال؛ پیشنهادی برای تقویت سیستم ایمنی بدن

قارچ شکم پر با سبزیجات

طرز تهیه 
1. برای آماده کردن این غذا ابتدا باید پیازچه ها را کامال ریز خرد کرده و سیرها را 
هم رنده کنید. بعد از این کار اسفناج ها را هم کمی خرد کنید زیرا نیازی به ساطوری 
کردن آنها وجود ندارد. شوید تازه و جعفری تازه هم باید کامال ساطوری شوند. 

2. روغن زیتون فرابکر را در تابه نچسبی بریزید و تابه را روی حرارت مالیم 
قرار دهید. پیازچه خردشده و سیر رنده شده را همزمان داخل تابه بریزید و 3 دقیقه 

این سبزیجات را روی حرارت مالیم تفت بدهید. 
3. تابه را از روی حرارت بردارید و حدود 10 تا 12 دقیقه اجازه بدهید تابه و 

مواد داخل آن کامال خنک شوند. 
4. حاال باید اسفناج های خردشده، نصف پنیر فتا، نصف شوید و جعفری ساطوری شده 

را همراه  نمک و فلفل به تابه اضافه کنید. 
5. قارچ ها را بعد از تمیز کردن روی میز کار بگذارید و ساقه آنها را کامال جدا 

کنید، به طوری که قارچ ها به یک پیاله کوچک توخالی تبدیل شوند.
6. روی سینی فر یک کاغذ روغنی پهن کنید و کالهک های قارچ را روی کاغذ 

روغنی بچینید. 
7. داخل هر کدام از قارچ ها را با مخلوط پنیر و سبزیجات پر کنید. 

8. بقیه پنیری که در اختیار دارید را به میزان مساوی روی سطح مواد درون 
قارچ ها بریزید. 

9. سینی را حدود 15 تا 20 دقیقه در طبقه میانی فر با دمای 175 درجه سانتی گراد 
قرار دهید تا قارچ ها نرم شوند و پنیر فتای روی مواد هم کمی حالت برشتگی و 

طالیی به خود بگیرد. 
10. بعد از آماده شدن غذا روی هر کدام از قارچ ها مقداری از شوید تازه ساطوری 

که باقی  مانده است را بریزید و غذا را سرو کنید.

پیشنهاد این غذا

اگر دچار اضافه وزن یا کلسترول خون باال هستید، می توانید 
به جای پنیر فتا از انواع پنیرهای صبحانه کم چرب یا پنیرهای 
وزن  کمبود  اگر  کنید.  استفاده  غذا  این  تهیه  برای  الکتیکی 
دارید یا می خواهید این غذا را برای کودکان الغر آماده کنید، 
می توانید 2 قاشق غذاخوری پودر پنیر پارمسان به مواد داخلی 
قارچ شکم پر اضافه کنید. افراد مبتال به بیماری دیابت می توانند 
حجم سبزیجات موجود در این غذا را افزایش دهند و از 
یکی- دو حبه سیر بیشتر در تهیه قارچ شکم پر کمک بگیرند. 
اگر دچار کم خونی هستید، می توانید مقداری ران مرغ پخته 
و ریز خردشده را به مواد داخلی این غذا اضافه کنید. افراد 
الغر می توانند قبل از گذاشتن سینی قارچ ها داخل فر روی 

آنها را با دانه های کنجد خام بپوشانند.

پیشنهاد سرآشپز

/20 آماده می شود

/35 پخته می شود

شما هم می توانید با 

ارسال دستور پخت غذای سنتی 

شهرتان ما را در صفحه »دستور آشپزی« 

همراهی کنید. همچنین اگر روش پختی 

خاص برای یک غذای رایج بلدید و دل تان 

می خواهد دیگران را نیز با این روش آشنا کنید، 

کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« 

با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با 

سایر خوانندگان »سالمت« در میان 

بگذارید.

مواد الزم )برای 6 نفر(

16 هزار تومان
هزینه متوسط تهیه این غذا

قارچ شکم پر یا دلمه قارچ 
جزو غذاهای پرطرفدار 
در یونان است. یونانی ها 
و ایتالیایی ها همیشه بر سر 
این موضوع بحث دارند که قارچ شکم پر 
برای اولین بار در کدام کشور تهیه شد اما 
آنچه بیشتر محتمل است، این است که 
حداقل قارچ شکم پر با سبزیجات و پنیر 
جزو غذاهای بومی یونان محسوب می شود. 
این غذا به دلیل داشتن سبزیجات متنوع و 
آنتی اکسیدان های فراوان، گزینه مطلوبی 
برای بهبود عملکرد سیستم دفاعی بدن 
است. از طرف دیگر، قارچ شکم پر یونانی 
مقدار فراوانی کلسیم در خود جا داده و 
میزان کمی از کربوهیدرات و سدیم دارد. از 
این رو، مصرف این غذا می تواند برای افراد 
سالمند و نوجوان یا حتی افراد گیاهخوار 
بسیار مفید باشد. استفاده از چنین غذایی 
با تقویت سیستم دفاعی بدن باعث کاهش 
خطر ابتال به هر نوع بیماری  عفونی می شود. 

مقدار کالری 
 790 مجموع  در  یادشده  غذایی  مواد 
صورت  در  دارند.  انرژی  کیلوکالری 
تقسیم کردن غذای تهیه شده میان 4 نفر 
به هر یک از آنها حدود 197 کیلوکالری 
انرژی خواهد رسید. البته در صورتی که 
این غذا با سبزی های پخته بیشتری میل 
شود، به ازای هر نصف لیوان سبزی پخته 
باید 25 کیلوکالری به عدد یادشده افزود.  

 

ارزش تغذیه ای
هر یک عدد از این قارچ ها حاوی 15/4 گرم 
چربی )4/6گرم چربی اشباع(، 19 میلی گرم 
کلسترول، 332 میلی گرم سدیم، 659 میلی گرم 
پتاسیم، 9/9 گرم کربوهیدرات، 4 گرم فیبر، 4 
گرم قند، 8 گرم پروتئین، 8 هزار و 743 واحد 
بین المللی ویتامین آ، 10 میلی گرم ویتامین سی، 
153 میکروگرم فوالت، 224 میلی گرم کلسیم، 
2 میلی گرم آهن و 72 میلی گرم منیزیم است. 

 

همراهان این غذا 
از آنجایی که میزان کربوهیدرات این غذا نسبتا 
پایین است،  شما می توانید برای هر نفر هنگام 
سرو این غذا دو تکه نان سبوس دار را هم 
در نظر بگیرید. قارچ شکم پر با سبزیجات 
در کشورهای نواحی مدیترانه مانند یونان 
کلم  با گوجه گیالسی ها و  ایتالیا همراه  و 
بروکلی خردشده که با کمی روغن زیتون 
و سرکه بالزامیک طعم دار شده اند، مصرف 
می شود. میان نوشیدنی های مختلف، یک لیوان 
نوشیدنی لیمویی می تواند طعم نهایی این غذا 
را بسیار جذاب تر کند. بین چاشنی های مختلف 
هم فلفل سیاه و پودر آویشن می توانند جزو 
بهترین همراهان از نظر طعم دهی به این غذا 
باشند. از دیگر همراهان بسیار جذاب کنار 
قارچ شکم پر می توان به کینوای پخته  شده 
اشاره کرد. در صورت تمایل می توانید برای 
هر نفر نصف پیمانه کینوای پخته شده کنار 

قارچ شکم پر سرو کنید.
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ميزگرد تغذيه  شماره هفتصدوچهل وشش  نوروز281399

:  خانم دکتر! چرا بروز سرطان پستان، رحم 
و تخمدان در این اواخر افزایش پیدا کرده است؟ آیا 

این موضوع ارتباطی با تغذیه دارد؟
بر اساس تحقیقات گسترده در کل دنیا، درصد ابتالی 
خانم ها به چاقی و اضافه وزن رو به افزایش است. 
به دنبال چاقی و افزایش درصد بافت چربی در بدن، 
سطح هورمون جنسی زنانه؛ یعنی استروژن در خون 
باال می رود و استروژن سبب ایجاد تومورهای هورمون 
مثبت می شود. از طرفی، چاقی و اضافه وزن نقش مهمی 
در عود بیماری در بیماران مبتال به سرطان پستان، رحم 
و تخمدان دارد و داشتن رژیم غذایی اصولی و کاهش 
وزن تدریجی در این بیماران بسیار ضروری است، 
حتی اگر ژن سرطان را هم داشته باشیم با اصالح شیوه 
درست تغذیه و انجام فعالیت بدنی، می توانیم جلوی 

ابتال به آن را بگیریم.
:  سرطان های هورمون مثبت به چه معنی است؟
بعد از انجام نمونه برداري یا جراحي در برگه پاتولوژي 
مثبت یا منفي بودن رسپتورهاي هورمون استروژن و 
پروژسترون در تومور مشخص خواهد شد که اگر هر 
دو و حتی یکی از آنها مثبت باشند، به این معني است که 
تومور به هورمون استروژن یا پروژسترون حساس است.
:  آیا نوع رژیم دریافتی در این افراد متفاوت 

است؟ 
بله، مثال اصال توصیه نمی کنم خانمی که سرطان هورمون 
مثبت پستان دارد به روش کتوژنیک وزن کم کند. رژیم 
این بیماران باید کامال متعادل باشد و فرد با لذت و 
به صورت تدریجی وزن کم کند. یکی از مهم ترین 
راهکارهای درمانی در این افراد برای درمان بیماری 
و جلوگیری از برگشت دوباره بیماری مهار هورمون 

استروژن است.
:  برای این منظور چه توصیه هایی برای 

بیمار دارید؟
مهم ترین و اولین توصیه در افراد بهبودیافته سرطان 
پستان از نوع هورمون مثبت، کاهش وزن و حفظ آن 
است. همانطور که اشاره شد بافت چربی خود منبع 
تولید استروژن است. رعایت رژیم غذایی کم چرب و 
محدودیت دریافت چربی نکته مهمی است که می تواند 

مانع افزایش سطح هورمون استروژن در بدن شود. حذف 
لبنیات پرچرب و جایگزین کردن لبنیات کم چرب در 
این افراد نیز اکیدا توصیه مي شود. نکته بعدی محدودیت 
و حذف مواد غذایی حاوی فیتواستروژن است که باید 
رعایت شود. به طور مثال، مواد غذایی مانند سویا و 
کنجد و مشتقات آنها، زیره و جینسینگ، شیرین بیان، 
جو و مشتقات آن باید از رژیم غذایی افراد بهبودیافته 
از سرطان پستان هورمون مثبت حذف یا محدود شود.
:  چرا روی سرعت پایین کاهش وزن تاکید 

دارید؟
کاهش  سبب  زیاد  سرعت  با  که  غذایی  رژیم های 

هورمون  ناگهانی  آزادسازی  دلیل  به  می شوند  وزن 
استروژن به خون خطر عود بیماری را باال می برند. 
من به مراجعه کنندگان خود هرگز کاهش وزن بیشتر از 
4 کیلوگرم در ماه توصیه نمی کنم. همان طور که چاقی 
در عود این بیماری بسیار تاثیر دارد، کاهش وزن سریع 

هم مضر است. 
:  آیا بیماران مبتال به سرطان باید در پایان 
دوره شیمی درمانی به متخصص تغذیه مراجعه کنند 

یا با گرفتن تشخیص الزم است زیرنظر باشند؟
تمام افراد به محض گرفتن تشخیص باید به متخصص 
تغذیه هم مراجعه کنند زیرا شدت عوارض مربوط 

به شیمی درمانی به نوع تغذیه افراد وابسته است. البته 
جلوی ریزش مو را نمی توان گرفت اما شدت آفت و 
زخم های دهانی، تحلیل عضالت و خستگی فرد را با 

رژیم غذایی می توان کاهش داد.
:  ممکن است در این رابطه مثال هایی بزنید؟
بله، مثال به بیماری که دچار آفت دهانی می شود، توصیه 
می کنیم از مصرف غذاهای شور، آب گوشت کنسروشده 
و غذاهای ترش و آبلیمو اجتناب کند. از مصرف غذاهای 
سفت مانند نان های تست شده، کراکر، چیپس، آجیل و 
میوه ها و سبزیجات خام بپرهیزد. بیمار می تواند میوه ها 
و سبزیجات خام را بپزد یا به ریزترین حالت خرد یا 
رنده کند. از غذاهای ولرم و سرد که حالت آرامش دهنده 
دارند، استفاده کند. غذاهای خیلی گرم می توانند باعث 
ناراحتی بیمار شوند. بیمار باید سعی کند میوه ها را فریز 
کند و سپس آنها را بمکد. از مصرف الکل، کافئین و 
تنباکو،  ادویه های تحریک کننده مانند پودر فلفل قرمز، 
میخک، ادویه کاری، سس های تند، جوز هندی و غذاهای 
ادویه دار بپرهیزد. از غذاهای نرم مانند سوپ خامه دار، 

پنیرها، سیب زمینی پخته و له شده، ماست و تخم مرغ 
استفاده کند و غذاهایی که سفت و خشک هستند را 
مرطوب یا آنها را با سوپ  یا آب گوشت مخلوط کند. 
:  برای پیشگیری از تحلیل عضالت در این 

بیماران چه توصیه ای دارید؟
یکی از مشکالت بسیار رایج پس از تزریق داروهای 
شیمی درمانی، بی اشتهایی و تهوع در روزهای اول است 
که سبب کاهش دریافت غذا و در نتیجه تحلیل عضالت، 
ضعف سیستم ایمنی، کاهش تعداد پالکت و گلبول 
قرمز و تعویق تزریق دوز بعدی داروست. در دنیا و بر 
اساس نظرات مثبت انجمن سرطان آمریکا، فرموالهایی 
در مکمل های غذایی تولید شده که می تواند نجاتبخش 
بسیاری از بیماران مبتال به سرطان حین درمان باشد. ذکر 
این نکته ضروری است که مقدار مصرف این فرموالها 
که به جای بخشی از غذای بیمار توصیه می شود باید 
توسط کارشناس یا متخصص تغذیه محاسبه شود تا 
میزان دریافت مواد مغذی موجود در این فرموالها بیش 

از نیاز فرد نباشد.
:  خانم دکتر! در مورد عوارض داروهای 
مصرفی پس از شیمی درمانی و ارتباط کاهش عوارض 

و رژیم غذایی هم برایمان بگویید.
یکی از مشکالت رایج در افراد مبتال به سرطان های وابسته 
به هورمون مثل رحم، تخمدان و پستان، گرگرفتگی حین 
و پس از درمان است. همان طور که قبال نیز به آن اشاره 
داشتم، هورمون استروژن در این بیماران عامل خطر 
برای ایجاد دوباره سلول سرطانی است بنابراین تشکیل 

این هورمون باید توسط داروهایی در بدن مهار شود.
لتروزول )فمارا( و تاموکسیفن جزیی از داروهای مورد 
نیاز افراد مبتال به سرطان های وابسته به هورمون طی 
چند سال پس از شیمی درمانی است. یکی از عوارض 
این داروها، گرگرفتگی و تعریق زیاد است که مساله ای 
آزاردهنده تلقی می شود. من به بیمارانم توصیه می کنم 
طی روز آب به مقدار کافی و آن هم ترجیحا خنک 
بنوشند و دوم اینکه سراغ نوشیدنی های حاوی کافئین 
مثل قهوه، اسپرسو، کیک های قهوه ، نسکافه و دیگر 
محصوالت تهیه شده با قهوه نروند زیرا کافئین گرگرفتگی 

را تشدید می کند.

نگاه متخصص تغذیه

: خانم امینیان! از ابتدای ماجرا برایمان بگویید و اینکه 
چطور متوجه سرطان شدید و چه کردید؟

2/5 سال پیش متوجه سرطان هورمون مثبت پستان شدم. من در 
جزیره کیش زندگی می کنم و پزشک انکولوژی نداشتیم. خودم 
احساس کردم توده ای در پستان دارم. به متخصص زنان مراجعه 
رفتم و  اصفهان  به  داد.  ارجاع  نمونه برداری  برای  مرا  کردم که 
تشخیص سرطان پستان برایم گذاشتند. جراحی انجام شد و بافت 
پستان را برداشتند و 6 جلسه هم شیمی درمانی برایم انجام شد اما 
پس از آن وزنم از 65 کیلوگرم باال رفت و به 75 کیلوگرم رسید. 

دلیلش داروهایی بود که مصرف می کردم و عادت های نادرست 
غذایی بود که داشتم! دوستانم پیشنهاد دادند به متخصص تغذیه 
مراجعه کنم و این طور بود که به خانم دکتر زراتی مراجعه کردم 
و با یک رژیم 40 روزه 6 کیلوگرم وزن کم کردم. االن هم در 

رژیم هستم تا بیشتر وزنم را پایین بیاورم.
: فکر می کنید مراجعه به متخصص تغذیه چه تاثیری 

در بهبود حالتان داشته است؟
در کل، آگاهی تغذیه ای پایینی داشتم و خانم دکتر در مورد فواید 
و مضرات برخی مواد غذایی در رژیم برایم توضیح دادند، مثال در 

دوره ای که بیمار بودم اطرافیان از نظر تغذیه ای به من می رسیدند 
و من هم فکر می کردم باید خودم را تقویت کنم و بیشتر غذا 
می خوردم. حجم برنج و گوشت مصرفی ام باال بود و روغن کنجد 
استفاده می کردم اما بعد که از دکتر زراتی مشاوره گرفتم، متوجه 
شدم باید میزان گوشت و برنجم را کم کنم و روغن کنجد نیز 
به دلیل استروژنی که دارد، می تواند سبب عود دوباره تومورهای 
زیتون  روغن  و  کردم  کال حذف  را  آن  بنابراین  شود  سرطانی 
جایگزین آن شد. روزی 4 واحد میوه وارد برنامه غذایی ام شد و 

تاکید داشتند روزی30 دقیقه پیاده روی داشته باشم.

: با کاهش وزن چه مسائلی در شما تغییر کرد؟
همه چیز. مهم ترین موضوع تومور مارکت در آزمایشم بود که 
مرتب باال و پایین می شد اما با کاهش وزن و اصالح تغذیه پایین 
با عالئمی  از شیمی درمانی هم مصرف برخی داروها  آمد. بعد 
مثل گرگرفتگی همراه بود که احساس می کنم با رعایت رژیم به 

شدت از میزان این عوارض کم شده است.
: ورزش هم می کنید؟

بله، به توصیه خانم دکتر روزی30 دقیقه پیاده روی دارم که بسیار 
زیاد بر اعتمادبه نفس و روحیه ام تاثیر مثبت گذاشته است.

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

خانم امینیان که به دلیل سرطان پستان بافت سینه شان برداشته شده، می گوید: 

آگاهی ام نسبت به خوراکی ها بسیار پایین بود!

 
بر اساس پژوهش های اخیر، انجام ورزش در 
ابتال به سرطان پستان، کاهش  کاهش احتمال 
خستگی جسمی و رفتارهای خشونت آمیز موثر 

است. 
بر اساس تحقیقی که در مجله آمریکایی انجمن 
نوعی  ورزش  شده،  منتشر  سرطان  تحقیقات 
مکانیسم بیولوژیکی حفاظتی در بدن به وجود 
می آورد که زنان را به ویژه در برابر سرطان پستان 

بدن مقاوم می کند. 
محققان دانشگاه کوپنهاگن دانمارک زنان مبتال 
به سرطان پستانی که بعد از جراحی پستان و 
انجام شیمی درمانی، ورزش را آغاز کرده بودند، 

زیر نظر گرفتند. 
طی 2 ساعت ورزش از بیماران پالسما گرفته 
شد و بعد نمونه پالسمای داوطلبانی که ورزش 
کرده بودند و بیمارانی که ورزش نمی کردند را 

به موش های آزمایشگاهی تزریق کردند. 
آزمایش ها ثابت کرد پالسمای خون خانم هایی 
که ورزش می کردند به سلول های mcf-7 اجازه 
تولید تومورهای سرطانی را نمی داد و تنها 45 
درصد موش ها بعد از تزریق مبتال به سرطان 
شدند، در حالی که این میزان در موش هایی که 
پالسمای افراد غیرورزشکار را گرفته بودند تا 

90 درصد باال رفت. 
میزان  افزایش  کرده اند  نتیجه گیری  محققان 
آدرنالین در سرم خونی مبتالیان به سرطان بعد 
که  است  پاسخ هایی  ارسال  منشاء  ورزش  از 
مانع  و  کند  کنترل  را  سلول ها  رشد  می تواند 

سرطانی شدن آنها شود.

برای مقابله با سرطان 
پستان، ورزش کنید!

  دکتر احمد باقری مقدم
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

تاکید دکتر میترا زراتی به مهمان »میزگرد تغذیه« 

حتما به تدریج وزن کم کنید!

سرطان پستان یکی از شایع ترین سرطان ها میان زنان در کشور است. احتمال 
بروز این نوع سرطان تحت عوامل مختلفی از جمله مصرف الکل، عدم 
شیردهی، یائسگی دیررس )دیرتر از ٥٥ سال(، عادت ماهانه زودتر از موعد 
)زودتر از 11 سالگی(، ابتالی یکی از بستگان درجه1، استفاده طوالنی مدت 
از داروهای ضدبارداری، چاقی در تمام سنین، بی تحرکی، استفاده طوالنی مدت از داروهای 
هورمونی و... تغییر می کند. اگر چه برخی عوامل ذکرشده قابل تغییر نیستند، یکی از مهم ترین 
عوامل مرتبط؛ یعنی عوامل تغذیه ای به راحتی قابل تغییر است و می توانیم با اصالح تغذیه 
به طور قابل توجهی از بروز سرطان پستان پیشگیری کنیم. در همین راستا نتایج حاصل از 
مقاالت و تحقیقات مختلف نشان داده غلظت باالی کاروتنوئیدها در گردش خون )ترکیب 
آنتی اکسیدانی موجود در میوه ها و سبزی ها( و مصرف رژیم غذایی غنی از کلسیم طبیعی 
با کاهش احتمال بروز سرطان پستان ارتباط دارد. مهمان این هفته »میزگرد تغذیه« خانمی 
هستند که بعد از مقابله با سرطان پستان سعی کردند با اصالح تغذیه از عود دوباره تومورها 
پیشگیری کنند. در ادامه توضیحات ایشان و صحبت های متخصصان »سالمت« را بخوانید.

 سمیه 
مقصودعلی

»میزگرد تغذیه« درباره روند کاهش وزن تهمینه 
امینیان با حضور دکتر میترا زراتی متخصص تغذیه و 

دکتر احمد باقری مقدم متخصص پزشکی ورزشی

6 کیلوگرم کاهش 
وزن،40 روز بعد از 

شیمی درمانی

مهم ترین و اولین توصیه در 
افراد بهبودیافته سرطان 

پستان از نوع هورمون 
مثبت، کاهش وزن و حفظ آن 
است. به عالوه، مواد غذایی 

مانند سویا و کنجد و مشتقات آنها، زیره 
و جینسینگ، شیرین بیان، جو و مشتقات 

آن باید از رژیم غذایی افراد بهبودیافته 
از سرطان پستان هورمون مثبت حذف یا 

محدود شود



در  پوست  با مشکل خارش  احتماال  شما هم 
موقعیت های مختلف مواجه شده اید و می دانید که 
این مشکل گاهی اوقات چقدر آزاردهنده می شود. 
تشخیص اینکه خارش پوست چه علتی دارد، کار 
ساده ای نیست اما در بعضی موارد علت ماجرا 
به سادگی فقط به لباس شما مربوط می شود. البته 
خارش پوست می تواند از عالئم مشکالت مهم 
و جدی هم باشد. پس اگر خارش پوست ادامه 
پیدا کرد یا شدیدتر شد و شما نتوانستید علتش را 
پیدا کنید، حتما به پزشک مراجعه کنید. در ادامه با 
مهم ترین علت های خارش پوست آشنا می شوید. 

خشکی پوست 
خارش پوست، یکی از عالئمی است که به شما 
می گوید پوست تان دچار خشکی شده است. این 
مشکل خصوصا در زمستان و در مناطق دارای 
با  البته همراه  هوای خشک شدیدتر می شود. 
افزایش سن، احتمال خشک تر شدن پوست هم 
بیشتر می شود. ضمن اینکه بعضی افراد اساسا 
پوست خشکی دارند و از سنین جوانی با خارش 
پوست به عنوان یکی از عالئم خشکی پوست 

مواجه می شوند. 

راه حل ها
 بعد از حمام کردن یا دوش گرفتن و درحالی 
که پوست هنوز نمناک است، از مرطوب کننده 
استفاده کنید. با هر بار تعویض لباس هم باید 

مرطوب کننده را تجدید کنید. 
 در طول روز به مقدار زیادی آب بنوشید. 

 از دستگاه بخور یا رطوبت ساز در خانه استفاده 
کنید. 

 مدت  دوش گرفتن یا حمام کردن را کوتاه 
کنید و از آب خیلی گرم یا داغ استفاده نکنید. 

 از صابون ها و شامپوهای مالیم و دارای خصلت 
آبرسان استفاده کنید. 

راش های پوستی 
اگر خاراندن پوست را شروع کردید و با راش ها 
یا بثورات پوستی مواجه شدید، احتماال مشکل 
به پوست شما مربوط می شود و علتش یکی از 

مشکالت زیر است: 

زردزخم  باکتریایی:  و  قارچی  عفونت های 
)ایمپتیگو( و فولیکولیت در گروه همین عفونت ها 

قرار می گیرند. 
حشرات: گزیدگی های ناشی از نیش پشه ها یا 
موجودات بزرگ تر را می توانید با چشم تشخیص 
دهید اما گزیدگی های مربوط به ساس تختخوابی 
و کنه را به سختی می توان تشخیص داد زیرا شبیه 
راش ها یا بثورات پوستی هستند. شپش هم می تواند 
باعث خارش شدید همراه با احساس خزیدن 

موجودات زنده روی پوست سر شود. 
اگزما یا درماتیت آتوپیک: اگزما با شکل گیری 
پچ های پوسته پوسته و خشک یا راش های برآمده 
نمایان می شود که خارش شدید پوستی هم ایجاد 
می کند. سابقه خانوادگی آسم و حساسیت مي تواند 
احتمال مبتال شدن کودکان به اگزما را افزایش 
دهد. بعضی حساسیت های غذایی هم می توانند 

اگزما را بدتر کنند. 
درماتیت تماسی: بثورات خارش دار در این مشکل 
به علت تماس پوست با عامل های بیرونی اتفاق 
می افتند. بعضی فلزات )مثال در زیورآالت( یا 
ترکیبات شیمیایی )مثال در محصوالت آرایشی 
و محصوالت شوینده( می توانند باعث ایجاد این 

مشکل شوند. 

مشکالت عمیق تر در بدن 
اگر مشکلی درون بدن شما وجود داشته باشد، 
احتمال دارد پوست این مشکل را از طریق خارش 

به شما اطالع بدهد. این مشکالت عبارتند از: 
کهیر: کهیرها از حساسیت ها نشأت می گیرند و 
شبیه ورم های برجسته ای هستند که به صورت مجزا 
یا به صورت خوشه ای نمایان می شوند و معموال 
هم احساس خارش ایجاد می کنند. استرس، گرما، 
فعالیت ورزشی یا تماس با نور خورشید هم می تواند 

باعث شکل گیری کهیر شود. 
پسوریازیس: بدن در پسوریازیس بیش از حد 
عادی سلول پوستی تولید می کند که در قالب 
پچ های پوستی خارش دار و ملتهب در سطح پوست 
نمایان می شوند. این مشکل در فعالیت بیش از حد 

سیستم ایمنی ریشه دارد. 
بارداری: بیشتر از 10 درصد خانم های باردار، 
خارش پوست را به عنوان یکی از مشکالت دوران 
این خارش ها  بارداری گزارش کرده اند. دالیل 
می توانند گستره وسیعی را شامل شوند؛ از بثورات 

بی ضرر تا مشکالت خاص و جدی
پوست  خارش  باعث  داروها  بعضی  داروها: 
می شوند، حتی بدون اینکه نشانه ای از بثورات 
پوستی یا تحریک پوستی دیده شود. پس اگر 

پس از مصرف داروی خاصی با مشکل خارش 
پوست مواجه شدید، حتما این مشکل را به پزشک 

اطالع دهید. 

فهرست داروهای مرتبط با خارش 
پوست 

نوع  از  باال  فشارخون  داروهای  از  بعضی   
ACE مهارکننده های

 آلوپورینول برای نقرس 
 آمیودارون برای مشکالت ضربان قلب 

 قرص های تسکین دهنده نفخ 
 استروژن 

 هیدروکسی اتیل سلولز )مورد استفاده هنگام 
جراحی( 

 داروهای ضددرد تجویزی 
 سیمواستاتین برای کلسترول خون باال 

 تسکین دهنده های ضددرد بدون نسخه مانند 
استامینوفن، ایبوپروفن و سدیم ناپروکسن 

مشکالت عصبی 
مواقعی که سیستم عصبی بیمار می شود، ممکن 
است دچار سردرگمی شود و به طور تصادفی به 
عصب های پوست بگوید که احساس خارش را 

برانگیخته کنند، درحالی که هیچ علتی برای این 
دستور عصبی وجود ندارد. در این حالت هیچ 
نوعی از راش ها یا بثورات پوستی وجود ندارند 
اما اگر خیلی پوست را بخارانید، پوست دچار 
حالت تحریک شدگی یا ملتهب شدگی می  شود. 

این مشکالت عصبی عبارتند از: 
 زونا 

 ام اس 
 سکته مغزی 
 تومور مغزی 

 آسیب عصبی 

مشکالت روان شناختی 
اگر پزشک هیچ علت جسمانی مشخصی پیدا 
نکند، احتماال مشکل به روان شما مربوط می شود. 
بعضی از مشکالت روانی، افراد را به خاراندن 
پوست یا دستکاری پوست ترغیب می کنند. در 
این موارد هم بثورات پوستی وجود ندارند اما 
خاراندن پوست معموال به آسیب دیدگی پوست 
منتهی می شود. خاراندن اجباری پوست می تواند 

از نشانه های این مشکالت باشد: 
 افسردگی 
 اضطراب 

 اختالل وسواسی جبری 
 روان پریشی 

 تریکوتیلومانیا 

مشکالت بعید اما ممکن 
خارش پوست معموال علت ساده و رایجی دارد اما 
در بعضی موارد هم )خصوصا مواردی که از بین 
نمی رود( می تواند از نشانه های ابتال به بیماری های 

مهم باشد که عبارتند از: 
 بیماری های کلیوی 
 بیماری های کبدی 

 مشکالت تیروئیدی 
 بعضی از سرطان ها مانند بیماری هوچکین 

 بیماری دیابت 
 کمبود آهن 

 اچ آی وی 
گاهی اوقات هم مشکل خارش پوست پس از شروع 
درمان برای بعضی بیماری ها شکل می گیرد. دیالیز 
کلیه، شیمی درمانی و پرتودرمانی در گروه همین 
درمان های مرتبط با خارش پوست قرار می گیرند. 

ورزش کردن و خارش پوست 
1. حساسیت پوستی: گاهی اوقات خارش پوست 
به واکنش حساسیت زا نسبت به یک شوینده یا 
ترکیبات تشکیل دهنده لباس مرتبط است. تعریق 
ناشی از فعالیت ورزشی می تواند این واکنش 
خارش  باعث  و  کند  تشدید  را  حساسیت زا 

شدید پوست شود. 
2. ترک عادت های ورزشی: ورزش نکردن طبق 
عادت همیشگی یا کم تحرک ماندن در بلندمدت 
می تواند باعث خارش پوست میان ورزشکاران 
نیمه حرفه ای و حرفه ای شود. گاهی اوقات هم 
طوالنی شدن فاصله بین تمرینات ورزشی به انبساط 
مویرگ ها و شریان های خونی بدن منتهی می شود و 
احساسی را در بدن به وجود می آورد که توسط مغز 

به عنوان خارش پوست فهمیده می شود. 
3. اورتیکاریا ناشی از ورزش: اورتیکاریا نوعی 
واکنش حساسیت زا است که می تواند به واسطه 
تعریق، گرمای بیش از حد یا سرمای بیش از 
حد و فعالیت های ورزشی برانگیخته شود. برای 
جلوگیری از این مشکل، لباس های ورزشی را 
متناسب با فصل و شرایط آب وهوایی انتخاب کنید. 
اگر هم هنگام ورزش دچار خارش پوستی شدید 
می شوید، از آنتی هیستامین های غیرخواب آور قبل 

از شروع ورزش استفاده کنید. 
4. واکنش هیستامین: بعضی تحقیقات نشان 
می دهند هیستامین حین فعالیت ورزشی برای 
محافظت از بدن در مقابل خستگی و نه به عنوان 
واکنش حساسیت زا ترشح می شود. هیستامین برای 
منبسط کردن رگ های خونی در بدن کاربرد دارد 
ولی متاسفانه پیام خارش پوست را هم به مغز 
مصرف  اورتیکاریا،  موارد  مانند  می فرستد. 
آنتی هیستامین غیرخواب آور قبل از شروع ورزش 
می تواند به رفع مشکل شما کمک کند. ضمن 
اینکه ادامه این روند به مرور زمان می تواند با 

کاهش شدت خارش همراه شود.
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دکتربهروزباریکبین
متخصص پوست

با ورود به 30 سالگی،  اغلب سیر نزولی پوست نیز آغاز 
می شود. در مقایسه با گذشته، پوست با سرعت کمتری 
ترمیم می شود، اولین نشانه های پیری زودهنگام پوست 
مشاهده و معموال  آثار خستگی آشکارتر می شوند. 
امروزه تشخیص سن و سال افراد کار ساده ای نیست. شیوه زندگی شما 
نقش مهمی در سن و سال ظاهری تان ایفا می کند. بدون شک داشتن 
پوستی جوان و شاداب، آرزوی تمام بانوان است. تقریبا بیشتر خانم ها 
دوست دارند بدون توسل به تزریق  بوتاکس یا فعالیت های عجیب و 

غریب، پوستی باطراوت داشته باشند اما چطور؟

1. از آبمیوه طبیعی  و سبزیجات بیشتر استفاده  کنید: کارشناسان 
تغذیه توصیه می کنند آب  میوه و آب سبزیجات را بعد از 30 سالگی 
در رژیم غذایی خود بگنجانید. این روش به افرادی توصیه می شود که 
به طور معمول عالقه ای به مصرف سبزیجات ندارند. اگرچه فیبر میوه ها 
و سبزیجات با این روش از بین می رود، ویتامین ها و امالح معدنی به 
قوت خود باقی می مانند و حال چه بهتر که پوست، امالح و ویتامین  های 

ضروری را به جای قرص های شیمیایی، از مواد طبیعی دریافت کند.
2. هر روز، صبح و شب پوستتان را تمیز کنید: برای حفظ جوانی و 
طراوت پوست، الزم است هر روز، صبح و شب پوستتان را تمیز کنید. 
پاک سازی صبح به شما این امکان را می دهد تا سمومی که در طول شب 
روی پوست جمع شده اند را از بین ببرید بنابراین صبح ها، قبل از آرایش 
یا استعمال هرگونه کرمی، حتما به پاک سازی پوستتان فکر کنید. شب ها 
نیز پوست نیاز به  پاک سازی کامل دارد. اگر پیش از پاک سازی پوست، 
به رختخواب بروید، به مرور زمان شاهد شکل گیری نقطه های سرسیاه 
و جوش های ریز و درشت خواهید بود. این عوامل دست به دست هم 
می دهند و رنگ پوست را کدر می کنند. برای پاک سازی پوست، می توانید 
از روغن یا ژل پاک کننده کمک بگیرید یا مقداری لوسیون روی پنبه 
بریزید و با آن پوستتان را تمیز کنید. اگر محصول انتخابی شما با نوع 
پوستتان سازگار باشد و هر روز مورد استفاده قرار بگیرد، نوع و مارک 

آن اهمیت چندانی نخواهد داشت.
3. از مرطوب کردن پوست غافل نشوید: برای مراقبت از پوست بعد 
از 30 سالگی، یک قانون طالیی وجود دارد و آن مرطوب سازی پوست 
است! دقیقا بعد از همین سن، بانوان ساالنه یک درصد کالژن از دست 
می دهند. خاصیت ارتجاعی پوست ناشی از این ترکیب است و به کمک 
همین پروتئین است که سلول های پوست جایگزین شده و جوانی اش 
حفظ می شود. بدن ما به طور طبیعی کالژن تولید می کند اما درست بعد از 

30 سالگی تولید این ترکیب کاهش می یابد. عالوه بر این عوامل دیگری 
مانند مصرف زیاد قند، مصرف دخانیات و قرار گرفتن در معرض نور 
خورشید باعث تشدید کاهش آن می شود. به همین دلیل مرطوب سازی 
عمیق و اصولی پوست برای مقابله با کاهش کالژن و ظهور چین و 
چروک های پوستی، مهم و اجتناب ناپذیر است بنابراین، صبح و شب 
پوستتان را مرطوب کنید تا اسید هیالورونیک و گلیسیرین مورد نیاز 
این عضو حساس را تامین کنید. حتی می توانید اطراف چشم ها را نیز 

با  فراورده مناسب با پوست حساس این ناحیه، مرطوب سازی کنید. 
4. مقاومت پوست را در برابر استرس باال ببرید: استرس، جزء الینفک 
زندگی مدرن امروز است که تعادل پوست را از بین می برد و روند پیری 
این عضو حساس را تسریع می کند. متخصصان پوست برای مقاوم سازی 
پوست در برابر استرس های محیطی، توصیه می کنند از مرطوب کننده ای 
استفاده کنید که همزمان هم غنی از آنتی اکسیدان ها باشد و هم اسید 
هیالورونیک. آنتی اکسیدان ها مقاومت پوست را در برابر التهابات مزمن، 
آلودگی هوا و اشعه های UV باال می برند. اسید هیالورونیک نیز نقش 
مهمی در چاق شدن صورت ایفا می کند و به دیگر کالم از ریزش پوست 
صورت جلوگیری می کند. این اسید حاوی ترکیبات فعالی است که 

سلول های پوستی را برای مدت طوالنی تری زنده نگه  می دارد.
5. روز و شب از کرم دور چشم استفاده کنید: پوست صورت اولین 
ارگانی  است که در اثر بی خوابی و خستگی آسیب می بیند؛ حدود 4 برابر 
حساس تر از ارگان های دیگر بدن. برای این منظور متخصصان پوست 
توصیه می کنند روز و شب از کرم دور چشم استفاده شود تا شکل گیری 

کبودی و چروک های زیر چشم به تعویق بیفتد.

6. از محصوالت مناسب بهداشتی- آرایشی استفاده کنید: برای داشتن 
پوستی زیبا و باطراوت، توصیه می شود بهترین عادات را در خود تقویت 
کنید. زیر کرمی که روز یا شب استفاده می کنید، از ِسُرم پوست استفاده 
کنید تا روزنه های پوستی تقویت شوند. از کرم دور لب غافل نشوید 
چون نقش مهمی در از بین بردن چین و چروک های این ناحیه ایفا 
می کند. ماسک و الیه برداری هفتگی نیز در حفظ شادابی پوست 

صورت بسیار مؤثر است. 
7. الیه برداری پوست به آن طراوت می بخشد: معموال توصیه می شود 

الیه برداری از پوست، 1 یا 2 بار در هفته انجام گیرد اما این بدان معنا نیست 
که الیه برداری را به هر روشی که خواستید انجام دهید! دور اسکراب 
دانه ریز یا دانه درشت را خط قرمز بکشید چون نه تنها کوچک ترین فایده ای 
برای پوست ندارند، بلکه حتی منجر به تحریک بیش از حد پوست نیز 

خواهند شد. متخصصان زیبایی توصیه می کنند از الیه بردارهایی استفاده  
کنید که حاوی اسیدهای میوه ای یا آنزیم های مالیم باشند. این دو ماده 
ارتباط میان سلول های مرده سطح پوست را از بین می برند و نوسازی 
سلولی را بهبود می بخشند. الیه برداری بر پوست هایی که رنگی کدر و 
گرفته دارند و نیز جوش های کوچک، نقاط سرسیاه و لکه های پوستی 
به خوبی اثر می کند و برای داشتن پوستی تمیز و باطراوت، انجام این 

مرحله کامال ضروری و اجتناب ناپذیر است و نباید از آن غافل  شد. 
 8. شب ها از پاک سازی پوست صورت غافل نشوید:  اگر معموال آرایش 
می کنید، به پاک سازی پوست اهمیت بیشتری بدهید. متخصصان پوست 
معتقدند اگر پاک سازی پوست با عجله یا به درستی انجام نشود یا  به 
دست فراموشی سپرده شود، قطعا تنها نتیجه ای که در پی خواهد داشت، 
خستگی و پیری زودهنگام پوست خواهد بود. از آنجا که پوست در طول 
روز در معرض انواع فشارهای خارجی قرار دارد، برای نوسازی و احیای 
دوباره به استراحت شبانه نیازمند است بنابراین اگر می خواهید پوستی 
زیبا داشته باشید، حین پاک سازی شبانه پوست، هم از یک پاک کننده 
پوست استفاده کنید و هم یک پاک کننده آرایش. دقت داشته باشید حتی 
اگر آرایش نمی کنید، حتما این دو مرحله کلیدی را اجرا کنید چون در 
هرصورت پوست در طول روز در معرض آلودگی های محیط است 

بنابراین در آخر روز به پاک سازی وسیع و عمیق نیازدارد. 
9. به پوستتان کرم ضدآفتاب بزنید: توصیه دیگری که برای پیشگیری 

 spf از پیری زودهنگام پوست می شود، استفاده از کرمی است که حاوی
باشد. متخصصان پوست معتقدند علت 80درصد از عالئم پیری پوست، 
نور خورشید است.  اشعه های UVA از طریق روزنه های پوستی جذب 
می شوند و با تضعیف فیبرهای نگهدارنده پوست، انعطاف سطح پوست 
را از بین می برند و روند سستی پوست را تسریع می کنند. برای جلوگیری 
از این وضعیت می توانید کرم پودر آرایشی تان را به نحوی انتخاب کنید 
که حاوی spf باشد. به این ترتیب با یک تیر دو نشان زده اید: هم کرم 

پودر زده اید و هم کرم ضدآفتاب. 
از آنجا که بعد از 30 سالگی پوست تغییر می کند، بالطبع نیازها و 
مراقبت های پوست نیز تغییر خواهد کرد. پاک سازی پوست بر قوت 
خود باقی  است اما الزم است بیشتر از قبل مرطوب شود. بعد از این سن 
باید مصرف فراورده هایی که پیری پوست را به تعویق می اندازند، آغاز 
شود. برای انتخاب این فراورده ها، حتما با متخصص پوست مشورت 
کنید چون الزم است از موادی استفاده  کنید که منحصرا برای مقابله با 
چروک های اولیه و پیشگیری از بازگشت دوباره آنها مناسبند. توصیه ما 
به شما این است که فراورده  انتخابی شما غنی از آنتی اکسیدان و ویتامین 
Cباشد. بعضی کرم ها حاوی مواد ضداشعه ماورای بنفش خورشید هستند. 
این کرم ها نیز در اولویت اند چون اگرچه نورخورشید برای سالمت 
بدن مفیداست، اگر بدون هیچ مراقبتی، بیش از حد در معرض این 
اشعه ها باشید، قطعا آسیب جدی به پوستتان وارد خواهد شد. بروز 
چروک ها و لکه های قهوه ای رنگ روی پوست، از جمله همین 
آسیب  ها هستند. بعد از 30 سالگی، ماساژ پوست صورت را آغاز 
کنید. ماساژ برای تحریک و تشدید نوسازی سلولی الزم است و 
کالژن سازی با سرعت بیشتری انجام می گیرد. ماساژ صورت را 
خودتان به تنهایی نیز می توانید انجام  دهید. برای این منظور حرکات 
دست شما باید از پایین به سمت باال و توأم با اندکی فشار باشد. این 

ماساژ را هر روز و به مدت 5 دقیقه انجام دهید. 

متخصصانپوستمعتقدندنورخورشیدعلتمراقبتهایضروریپوستبعداز30سالگی
80درصدازعالئمپیریپوستاست.اشعههای
UVAازطریقروزنههایپوستیجذبمیشوندو
باتضعیففیبرهاینگهدارندهپوست،انعطافسطح
پوستراازبینمیبرندوروندسستیپوسترا
تسریعمیکنند.اگرچهنورخورشیدبرایسالمت
بدنمفیداست،اگربدونهیچمراقبتی،بیشاز
حددرمعرضایناشعههاباشید،قطعابهپوستتان
آسیبجدیواردخواهدشد
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میزگرد پوست در مورد لک صورت و روش های درمان 
آن با حضور دکتر محمدعلی نیلفروش زاده متخصص 

پوست و دکتر بهروز باریک بین متخصص پوست و 
دکترمحمدگلشنی متخصص پوست و دکتر حسین ایمانی 

متخصص تغذیه و دکتر شیرین نیرومنش متخصص زنان و 
زایمان و دکتر محمد فصیحی محقق طب سنتی

اقدامات نابجا باعث 
ماندگاری لک ها می شود

نور آفتاب، شایع ترین علت بروز لک است 

دکترمحمدعلینیلفروشزاده/ دبیر انجمن متخصصان پوست و موی ایران و رئیس مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی

نگاه متخصص پوست

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

: آقای دکتر، چطور می توان لک ها را از 
نظر ظاهری، علل بروز و درمانشان دسته بندی کرد؟
تغییرات رنگ پوست یا ذاتی و ژنتیکی است یا اکتسابی 
که در اثر مواجهه با نور خورشید بروز می کند. چون 
تراکم مالنوسیت ها یا سلول های حاوی مالنین در 
نواحی مختلف بدن متفاوت است، رنگ پوست 
ممکن است متفاوت باشد، لک های پوستی در اثر 
تحریکات درونی و بیرونی و افزایش سلول های 
رنگ  ساز ظاهر می شود. عوامل مختلفی در این بین 
نقش دارند که از آن جمله می توان به اختالالت 
ژنتیکی، عفونت های موضعی، داروها، مواد شیمیایی، 
تغذیه و سوءتغذیه، بدخیمی های پوستی، اختالالت 
هورمونی، بارداری و. . . اشاره کرد. اما شایع ترین 

علت بروز لک، نور آفتاب است. 
لک ها را می توان در کل به 7 دسته تقسیم کرد:

کک  ومک که از 5 سالگی ظاهر و بیشتر روی نقاط باز 
بدن دیده می شود. این نوع لک در افرادی که پوست 
روشن و موهای قرمز یا چشمان آبی دارند بیشتر 
دیده می شود که با افزایش سن روشن تر  می شوند. 
این نوع لک گر چه از نظر زیبایی آزاردهنده است 

اما خطری برای سالمت فرد ندارد. 
لک های پیری به دنبال تماس طوالنی مدت با نور 
آفتاب و افزایش سن ظاهر می شوند. مسطح و 
قهوه ای رنگ در صورت و پشت دست ها بروز 
می کنند و به مرور پررنگ تر و وسیع تر می شوند و 
باید حتما مورد معاینه قرار بگیرند زیرا گاهی ممکن 
است این لک ها به ضایعات بدخیم تبدیل  شوند. 

برخی لک ها به دنبال کمبود ویتامینB12 بروز می کند. 
این لک ها در افرادی که پوست تیره دارند شایع تر 
است. کمبود ویتامین  A، اسید فولیک و کم خونی هم 

می تواند باعث این مساله شود. مصرف برخی داروها 
از جمله قرص های ضدبارداری، ضدماالریا و برخی 
داروهای روان پزشکی روی پوست رنگ قهوه ای یا 
آبی تیره ایجاد می کند. داروهای شیمی درمانی، داروی 
طال و داروهایی که پوست را به نور حساس می کنند 

نیز می توانند باعث بروز لک باشند. 
برخی لک ها به دنبال التهاب پوست ایجاد می شوند. 
کسانی که دچار جوش و آکنه هستند یا پوستشان 
زخم می شود و زیاد جوش ها و زخم هایشان را 
دستکاری می کنند، افرادی که مبتال به لوپوس هستند 
یا پوستشان تحت سایش است یا لیزر می کنند، اگر 
در تماس با نور آفتاب باشند پوستشان تیره می شود. 
کسانی که پوست صورت شان را کیسه می کشند هم 
ممکن است با تکرار این عادت دچار لک شوند. 
بیماری ها هم می توانند عامل بروز لک باشند. برخی 
بیماری ها از جمله آسم، مشکالت کبدی و ریوی، 
روماتیسم و... می توانند لک های تیره به وجود بیاورند. 
برخی لک ها، لک های شغلی هستند و به دنبال 
تماس پوست با آسفالت یا ترکیبات روغنی و نور 
خورشید به وجود می آیند. این نوع لک ها باید حتما 
توسط پزشک بررسی و اگر الزم است نمونه برداری 
و درمان شوند. گاهی هم پدها و ادکلن ها عامل بروز 
لک هستند. وقتی برخی ترکیبات شیمیایی ادکلن ها 
روی پوست اسپری می شود لک تیره ایجاد می کند. 
این مساله به خصوص در آقایانی که ادکلن را به گردن 
یا پشت گوش اسپری می کنند بیشتر دیده می شود. 

: آیا همه لک های پوستی قابل پیشگیری 
هستند؟

برخی لک ها قابل پیشگیری یا درمانند اما برخی دیگر 

نه! به عنوان مثال کک ومک ژنتیکی است. قابل درمان 
است و امکان پیشگیری از آن با استفاده از ضدآفتاب 
وجود دارد ولی احتمال عودش باالست. از بروز 
لک ناشی از داروها یا بیماری ها نمی توان پیشگیری 
کرد مگر اینکه دلیل بروز بیماری را درمان کرد. اکثر 
داروها را هم باید شب ها استفاده کرد تا حساسیت به 
نور بیشتر نشود. یکی از مهم ترین راه های پیشگیری 
از سایر لک ها استفاده مکرر و مرتب از ضدآفتاب ها 
است که باید با توجه به SPF یا درجه حفاظت آن 

و نوع پوست فرد مورد استفاده قرار گیرد. 
قرار نگرفتن در معرض نور شدید آفتاب به خصوص 
در ساعات گرم روز و فواصل بین 10 صبح تا 
4 بعد از ظهر و استفاده از پوشش مناسب یعنی 
کاله و عینک آفتابی می تواند در پیشگیری از لک ها 
کمک کننده باشد. ترکیبات شیمیایی نباید با پوست 
در تماس مستقیم باشند و اگر بنا به شغل با این مواد 
در تماس هستید باید از محافظ هایی مثل دستکش 
و ماسک استفاده کنید. ادکلن را هم باید به لباس 

اسپری کنید نه به پوستتان. 

: لک های قابل درمان معموال چطور و 
با چه روش هایی برطرف می شوند؟

شیمیایی  پیلینگ های  یا  الیه بردارها  از  استفاده 
سطحی با دوز مناسب برای درمان لک های قابل 
درمان توصیه می شود. استفاده از داروهای ضدلک 
از  بی رنگ کننده  ترکیبات  که  روشن کننده ها  یا 
 ،Cجمله هیدروکینون و کورتیکواسید، ویتامین
الیه بردارهای حاوی اسیدهای میوه و ترانگزامیک 
اسید و. . . دارند می توانند موثر باشند اما باید زیر 
نظر پزشک مصرف شوند. گاهی درمان های موضعی 

کفایت نمی کند و به درمان های لیزری و استفاده از 
لیزر فرکشنال یا تزریقات روشن کننده پوست نیاز 
است. میکرونیدلینگ و RF فرکشنال نیز گرچه اکثرا 
برای لیفت و جوانسازی پوست استفاده می شوند 
اما از آنجا که تحریک کننده کالژن سازی در پوست 
هستند سبب شادابی و شفافی پوست شده و تا حدی 
لک ها را از بین می برند، اما در این میان باید حتما به 
متخصص پوست مراجعه کرد زیرا انتخاب درست 
پارامترها بسیار مهم است. نباید از تجویزات افراد 
غیرمتخصص برای رفع لک استفاده کرد زیرا برخی 
اقدامات نابجا باعث ماندگاری و پررنگ شدن لک 
می شود. تمام روش های درمان چه موضعی چه 
لیزر باید با توجه به شرایط بیمار، رنگ پوست و 
وسعت و عمق لک انتخاب شوند. طی درمان باید از 
کرم های پوشاننده استفاده کرد تا فرد از نظر ظاهری 
ناراحت نباشد و روند درمان طی شود. در نهایت 
به خاطر داشته باشید که گاه عمق لک بسیار عمیق 
است یا برخی از انواع لک مثل لک های بارداری به 
سادگی قابل درمان نیستند و با روش های مختلف 

تنها می توان قدری از تیرگی آنها کاست. 

: نظرتان در مورد لک صورت مهمان 
میزگرد ما چیست؟

با توجه به شرح حال داده شده به نظر می رسد 
ایشان مبتال به مالسما باشند. استفاده از میکرونیدلینگ 
یا لیزر فرکشنال می تواند سبب التهاب و تیره تر شدن 
این لک شود و به همین دلیل است که پزشک ایشان 
استفاده از میکرونیدلینگ را بی فایده دانسته است. 
مزوتراپی یا تزریق مواد روشن کننده می تواند تا 

حدی در رفع این نوع لک موثر باشد.

موضوع میزگرد پوست این هفته »سالمت« را به پیام یکی دیگر از خوانندگان اختصاص 
داده ایم که برایمان نوشته است: »تقریبا 8 سالی می شود که پوست صورتم در ناحیه 
گونه ها، چانه و کمی پیشانی به صورت پراکنده دچار لک های قهوه ای شده است. 
خیلی به پزشک مراجعه داشته ام و انواع و اقسام داروها و سرم های ایرانی و خارجی 
را استفاده کرده ام ولی هیچ تاثیری نداشته است. اخیرا به خاطر میکرونیدلینگ نزد پزشک رفتم که گفت 
با توجه با پراکندگی لک، روش میکرونیدلینگ جواب نمی دهد. بنده تخمدان پلی کیستیک هم دارم و 
آزمایشاتم هم کم خونی و کمبود ویتامینD را نشان می دهد. لطفا راهنمایی ام کنید برای درمان لک چه 
باید بکنم و اینکه آیا میکرونیدلینگ می تواند موثر باشد یا خیر؟ در ضمن پزشکم مزوتراپی ضدلک را 
نیز پیشنهاد داد. این چه روشی است و چه می کند؟ آیا موثر هست؟« به این بهانه در گفت وگویی با 
متخصصان سالمت سعی کردیم تا جای ممکن به سواالت این خواننده عزیز و تمام کسانی که مشکل 

لک صورت دارند پاسخ دهیم. با ما همراه باشید و نظرات متخصصان را بخوانید. 

 سمیه 
مقصودعلی
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مزوتراپی چیست؟

دکتربهروزباریکبین

نگاه متخصص پوست

مزوتراپی عبارت است از تزریق برخی مواد از جمله ویتامین ها، 
عوامل رشد یا داروها به داخل پوست یا بافت چربی. هر یک از این 
مواد می توانند تاثیر متفاوتی بر پوست یا بافت داشته باشند. به عنوان 
مثال ویتامین های گروه B و C که محلول در آب هستند می توانند به 
داخل پوست به منظور جوانسازی یا روشن تر شدن لک های پوستی 

تزریق شوند. 
امروزه مواد گوناگونی برای مزوتراپی استفاده می شود و شرکت های 
دارویی ترکیبات مختلفی را برای رسیدن به اهداف خاصی مثل ذوب 
کردن بافت چربی یا جوانسازی و روشن تر کردن لک های پوستی یا 
کاهش ریزش مو یا نازک شدن مو در اثر رژیم یا دارو تولید کرده اند. 
نکته ای که باید به آن توجه داشت اینکه محلول ها یا داروهایی که 
برای مزوتراپی استفاده می شود باید استاندارد باشد. اگر در مجله ها و 
مقاالت روز دنیا جستجو کنید متوجه عوارض ثانویه ای مثل عفونت 
می شوید که به دنبال مصرف مواد غیراستاندارد گزارش شده است. 
البته امروزه با خالص و استاندارد کردن مواد مختلفی که در مزوتراپی 
استفاده می شود کمتر شاهد بروز عارضه این چنین هستیم. به ندرت 

ممکن است شاهد واکنش آلرژیک در بیمار باشیم. مثال فردی که به 
ماینوکسیدیل حساسیت دارد در صورت مصرف داروی مزوتراپی 

حاوی ماینوکسیدیل هم به آن حساسیت نشان می دهد. 
امروزه برای بهبود سلولیت و بافت اضافی چربی محدود هم از روش 
مزوتراپی استفاده می شود. داروهای مزوتراپی لیپولیتیک از جمله فسفات 
لیکوئین و آنزیم های مختلفی که حل کننده سلول های چربی هستند، 

برای از بین بردن سلولیت یا کم کردن غبغب کارآمدند. 
 مزوتراپی باید به فواصل منظم تزریق شود. در ابتدای درمان فواصل کم 
و هر یکی دو هفته تزریق الزم است اما به مرور با گرفتن نتیجه، فاصله 
بیشتر می شود اما همیشه یک درمان نگهدارنده باید وجود داشته باشد. 
مزوتراپی عالوه بر فوایدی که دارد بدون عارضه هم نیست! این 
روش دردناک و تکرار آن کمی خسته کننده است. تورم بعد از 
از  استفاده  دارد.  وجود  مدتی  تا  آن  اطراف  و  ناحیه  در  تزریق 
ترکیب هایی که باعث ذوب چربی ها می شود، تورم بیشتری ایجاد 
می کند. مزوتراپی برای کاهش میزان بافت چربی نیز ممکن است 

با التهاب لوزالمعده یا پانکراتیت همراه شود.

دکترمحمدگلشنی/ دبیر انجمن متخصصان پوست و موی ایران

دکترشیریننیرومنش/جراح و متخصص زنان و نازایی

نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص زنان

میکروپیگمنتیشن درواقع نوعی تتوی طبی است که در آن پزشک متبحر 
به کمک دستگاه سعی می کند بدون انتقال میکروب، رنگی شبیه به رنگ 
پوست در ناحیه ای که دچار سفیدی یا تیرگی شده ایجاد کند. در افرادی 
که پوست تیره دارند این روش به مراتب سخت تر است و بعد از آنکه 
فرد تحت این عمل قرار می گیرد نیز باید مراقب نور آفتاب باشد زیرا با 
تابش نور خورشید بر پوست احتمال تیره شدن سایر نواحی پوست و دو 
رنگ شدن ناحیه ای که تحت میکروپیگمنتیشن قرار گرفته وجود دارد. 
میکروپیگمنتیشن برای بیماران مبتال به ویتیلیگو یا برص یا افرادی که دچار 
سوختگی شده اند و. . . توصیه می شود. رنگ این تتو مقاوم است و 3تا5 
سال دوام خواهد داشت. نکته مهم تبحر و تجربه پزشک است تا بتواند 

رنگ تتو را تا جای ممکن به رنگ پوست فرد نزدیک کند.

نشانگان تخمدان پلی کیستیک شایع ترین اختالالت غدد درون ریز در زنان 
و شایع ترین علت نازایی ناشی از عدم تخمک گذاری است. نامگذاری این 
نشانگان به دلیل وجود تخمدان های بزرگ محتوی تعداد زیادی کیست 
کوچک )در اغلب زنان مبتال و نه در همه( است که در الیه بیرونی هر 
تخمدان قرار گرفته  است. زنان مبتال به این بیماری عالیم شایعی مانند 
اختالالت قاعدگی، عالیم هیپرآندروژنیسم مانند پرمویی و آکنه، ریزش مو 
و نازایی دارند، اما برخالف تصور عامه مردم، تخمدان پلی کیستیک سبب 
بروز لک قهوه ای در ناحیه صورت نمی شود فقط در برخی افراد ممکن 
است زمینه ساز لک در پشت گردن باشد. این بیماری تقریباً در ۶ تا 10درصد 
همه زنانی که در سنین باروری قرار دارند دیده می شود. علت این بیماری 
مشخص نیست اما محققان بر این باورند که عوامل ارثی و دیابت در ظهور 
آن نقش دارند. قاعدگی های نامنظم، رشد موهای زاید، جوش های پوستی 
)آکنه( و چاقی در زنان مبتال به نشانگان تخمدان پلی کیستیک مشاهده 
نامنظم  قاعدگی  دوره های  با  نوجوانی  در  می تواند  عارضه  این  می شود. 
مشخص گردد یا اینکه بعدها به دنبال افزایش وزن یا مشکل در باروری 
تشخیص داده شود. زنان مبتال ممکن است به دلیل مشکالت به وجود آمده 
در تخمک گذاری، برای باردار شدن با مشکل مواجه شوند و تشخیص 
زودهنگام و شروع درمان می تواند به پیشگیری عوارض طوالنی مدت آن 

مثل دیابت نوع 2، بیماری های قلبی و سکته کمک کند.

درمان لک به کمک روش میکروپیگمنتیشن

لک از عوارض تخمدان پلی کیستیک نیست

دکترمحمدفصیحیدستجردی

دکترحسینایمانی/عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه طب سنتی

نگاه متخصص تغذیه

لک تیره در طب سنتی به معنی سرد و خشکی مزاج یا افزایش سودا در بدن 
است که خون رسانی را محدود می کند. استفاده از روغن های گرم و مرطوب 
مثل روغن کنجد، زیتون، سیاهدانه، بادام شیرین، شترمرغ و اگر تیرگی تازه و 
کم باشد، روغن های مالیم تری مثل گل بنفشه می تواند موثر باشد و سبب از 
بین رفتن لک شود. برای این منظور باید هر شب ناحیه چرب شود و اجازه داد 
تا روغن روی پوست تا صبح استراحت کند. روغن نارگیل نیز مزاج گرم و تر 
دارد و مرطوب کننده است و مخصوصا استفاده موضعی از آن همراه با عسل 
تاثیر ضدلک و ضدچروک قوی دارد. دوره درمان با روغن نارگیل 40 روز است 

اما می توانید آن را برای همیشه هم مصرف کنید تا بدن به آن عادت کند.

ویتامینD یا ویتامین نور خورشید، ویتامین محلول در چربی است که 
تولید  برای  نور خورشید  با  متوسط  مواجهه  دارد.  استروئیدی  ساختمان 
ویتامینD الزم است و اشعه ماورای بخش خورشید باعث می شود ویتامین
D که در سطح پوست به صورت غیرفعال وجود دارد به فرم فعال تبدیل 
شود. برخی کتب علمی از این ویتامین به عنوان هورمون استروئیدی نام 
می برند زیرا در بسیاری عملکردهای بدن نقش دارد. ویتامینD غیر از 
تاثیری که بر پیشگیری از پوکی استخوان دارد باعث افزایش سطح ایمنی 
بدن، کاهش کلسترول خون، فشارخون باال و بیماری های قلبی– عروقی 
و عفونی می شود اما برخالف باور عموم مردم کمبود آن تاثیری بر پوست 

نداشته و زمینه ساز بروز لک نیست. 
کمبود ویتامینD در ایران بسیار شایع است و 50 تا 80درصد زنان و کودکان 
دچار این مشکل جدی هستند. ویتامینD در جذب روده ای کلسیم هم 
اثر دارد. میزان توصیه شده دریافت ویتامینD در دوره های مختلف زندگی 
متفاوت است. برای کودکان 400 واحد بین المللی، تا قبل از 70 سالگی ۶00 
واحد و برای افراد باالی 70 سال 800 واحد الزم است. خانم های 50-70 
سال یائسه نیز باید روزانه ۶00 واحد بین المللی ویتامینD مصرف کنند. 

 منابع غذایی ویتامینD شامل جگر، زرده تخم مرغ، کره و خامه است اما 
چون این منابع پرچرب هستند معموال مصرفشان توصیه نمی شود اما مصرف 

شیرهای غنی شده با ویتامینD می تواند مفیدتر باشد. 
سطح ویتامینD در خون نباید کمتر از 30 نانوگرم در میلی لیتر باشد و برای 
آنکه ویتامینD به پیشگیری از پوکی استخوان کمک کند باید همراه با کلسیم  
مصرف شود. برای ۶00 واحد بین المللی ویتامینD به همراهی 1000-1200 

میلی گرم کلسیم نیاز است. 
مصرف برخی داروهای اعصاب روی ویتامینD اثر منفی دارند و افرادی که 
 Dاین داروها را مصرف می کنند باید زیر نظر متخصص، دریافت ویتامین
خود را افزایش دهند. تمام افراد غیر از مصرف مواد غذایی غنی شده با ویتامین
D بهتر است حداقل 3-2 بار در هفته پاها، بازوها و دست و صورت خود را 

به مدت 10-5 دقیقه در معرض نور خوشید قرار دهند.

درمان لک با روغن های گرم

کمبود ویتامینD باعث لک نمی شود
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بیشتر خانم ها نمی دانند تونر 
چیست، چه کاربردی دارد 
و آیا الزم است از تونرها 
پوست  پاک کننده های  یا 
استفاده کنند یا نه؟ تونرها محصوالتی برای 
پاک سازي پوست هستند که سطح pH پوست 
را تنظیم می کنند و چربي اضافي را از بین 
مي برند  . پوست را صاف می کنند و اندازه 
روزنه  هاي پوست و التهاب و قرمزي بعد از 
اپیالسیون را کاهش مي دهند  . برای آشنایی 
محمدعلی  دکتر  با  محصول  این  با  بیشتر 
دبیر  و  پوست  متخصص  نیلفروش زاده، 
ایران  موی  و  پوست  متخصصان  انجمن 

گفت وگو کرده ایم.

: آقای دکتر! برای پاک کردن آرایش 
و آلودگی ها از روی پوست، انواع و اقسام 
این  است.  موجود  بازار  در  محصوالت 
محصوالت چه فرقی با هم دارند و چطور 
متوجه شویم کدام برای پوستمان بهتر است؟
لوسیون یا همان تونر مایعی پاک کننده به شکل 
اسپری، آب یا ژل است که می توانید از آن برای 
پوست خشک یا چرب استفاده کنید. لوسیون ها 
بنابراین  می دارند  نگه  خنثی  را  پوست   pH
برای هر نوع پوستی  مناسب هستند اما اگر 
پوست خشکی دارید بهتر است از لوسیون های 
روغنی که غنی از مواد مرطوب کننده هستند و 
نیازی به شستشو ندارند، استفاده کنید چون این 
مواد اسیدهای چرب ضروری را برای اپیدرم 
یا روپوست تامین می کنند و منجر به نرمی 
و لطافت پوست می شوند. اگر پوست چرب 
یا مختلطی دارید از میان لوسیون ها و انواع 
ژل های پاک کننده و خنک کننده بدن که اپیدرم یا 
روپوست را تقویت، پاک سازی و نرم می کنند، 
استفاده کنید. برای استفاده باید به اندازه یک 
گردو از ژل را کف دستتان بریزید، کمی آب 

به آن اضافه کنید و روی صورت تان بزنید. 
پاک کننده ها  نوع  پرطرفدارترین  لوسیون ها 
لوسیون ها قدرت  مانند  هستند. موس ها هم 
پاک کنندگی خوبی دارند اما برای چشم ها مناسب 
نیستند. به افرادی که چشمان حساسی دارند 
توصیه می شود از محصوالت بدون نگهدارنده 
و بدون بو استفاده کنند. محصوالت حاوی 
اسانس مملو از آلرژن ها یا مواد حساسیت زایی 
هستند که سبب قرمزی چشم های حساس و 
اشک ریزش یا خشکی پوست پلک می شوند. 
در نهایت اگر دنبال محصولی برای پاک سازی 
عمقی پوست هستید، استفاده 1 یا 2 بار در هفته 

از ماسک پاک کننده توصیه می شود.

تونر  از  باید  روز  از  زمانی  چه   :
استفاده کرد؟

بسیاری بر این باورند که فقط شب ها باید از 
تونرها استفاده کرد، حال آنکه این محصوالت تنها 
برای پاک کردن آرایش و کرم های مرطوب کننده 
از روی پوست در انتهای شب استفاده نمی شوند. 
به عنوان مثال پاییز و زمستان فصل آلودگی 
هواست و دود و چرکی که روی پوست می نشیند 

را باید حتما زدود. 
به منظور پاک کردن صورت پیش از استفاده 
از مرطوب کننده ها می  توان از تونرها برای پاک 
کردن آالینده ها، چربی و بقیه آرایش و متعادل 
تونر،  مایع  پوست کمک گرفت.   pH کردن 
پوست را کامال تمیز می کند، سلول های مرده 
را از روی پوست برمی دارد و با تمیز کردن و 
بستن منافذ باز پوستی برای پوست های مستعد 

آکنه مفید است.

: تونرها با ترکیبات قابض پوستی 
چه تفاوتی دارند؟

عمده تفاوت میان این دو وجود الکل است. گرچه 
برخی تونرها هم حاوی الکل هستند، فرمول های 
بدون الکل آنها نیز موجود است. تونرهای بدون 
الکل مسلما برای پوست مناسب تر از ترکیبات 
قابض الکل دار هستند. برخالف قابض ها، از تونرها 
می توان به طور روزانه استفاده کرد. ترکیبات قابض 
در کوچک کردن منافذ پوست مانند تونرها موثرند 
اما ترکیبات حاوی الکل به ویژه در افرادی که پوست 
حساسی دارند، پوست را خشک می کنند. از جمله 
ترکیبات محصوالت قابض کننده پوست می توان 

به لوسیون کاالمین، سرکه مقطر، نیترات نقره  
و روغن فندق اشاره کرد. از این ترکیبات 

بهتر است بعد از گزیدگی حشرات، 
عفونت های قارچی و تحریکات 

جزیی پوست استفاده کنید.

: چطور تونر مناسب پوست مان را 
بیابیم؟

در درجه اول یک تونر بدون الکل انتخاب کنید. 
برای سایر ترکیبات باید به نوع پوست توجه داشته 
باشید. اگر پوست مستعد آکنه دارید، تونر بدون 
الکل حاوی اسید آلفاهیدروکسی انتخاب کنید 
که مانع از پوسته پوسته شدن پوست می شود و 
آن را تمیز و درخشان می کند. pH متوسط این 
نوع تونرها برخالف ترکیبات تحریک کننده  مانند 
رتینوئیدها مناسب پوست های حساس است. در 
پوست مستعد آکنه تونر حاوی اسید سالیسیلیک 
هم می تواند مفید باشد، گرچه این ترکیب برای 

پوست های حساس توصیه نمی شود.
و  روغن ها  حاوی  تونرها  برخی 
با  اما  گیاهی اند  عصاره های 
برای  بودن  طبیعی  وجود 
حساس  پوست های 

مناسب نیستند. تونرهای بدون صابون و بدون 
الکل مناسب پوست های حساس اند و نه تنها به 
آن لطمه نمی زنند، بلکه می توانند کمک کنند مواد 
مورد نیاز و روغن های تغذیه کننده بهتر وارد پوست 
شوند. وجود برخی ترکیبات در تونرها برای 
پوست های حساس مناسب نیست و می تواند 
مشکل ایجاد کند. از جمله این ترکیبات می توان 
به لوریل سولفات سدیم که در صابون ها موجود 
است و خاصیت کف کنندگی دارد، اشاره کرد. 
بهتر است برای پوست های حساس تونرهای 
بدون این ترکیب و بدون عصاره های گیاهی را 
انتخاب کنید. ترکیبات گیاهی نیز گرچه به نظر 

طبیعی می رسند، بدون عارضه نیستند.

: چگونه از تونرها استفاده کنیم؟
را  پوستتان  ابتدا  دارید،  پوست حساسی  اگر 
پاک کننده  کنید.  تمیز  مالیم  پاک کننده های  با 

صورت نباید حاوی سدیم لوریل سولفات و 
اسانس باشد. بعد از آن به کمک پنبه یا پدهای 
آرایشی از تونر بدون الکل استفاده کنید و آن را 
آرام روی صورت بزنید و اجازه دهید به آرامی 
خشک شود. اگر پوست چرب یا مختلط دارید 
از تونر بدون الکل در روز و شب استفاده کنید 
اما اگر پوستتان خشک و حساس است، تنها 
یک بار از تونرها استفاده کنید و بعد از پاک 
کردن صورت با تونر از مرطوب کننده ها کمک 
بگیرید. پس برای شب تونرهای بدون صابون 
و الکل را انتخاب کنید و اگر پوست حساسی 
ندارید، صبح ها نیز برای شاداب شدن و آماده 
کردن پوست برای آرایش از همین تونرها کمک 
بگیرید. به یاد داشته باشید هرگز از یک پارچه 
زبر برای خشک کردن پوست استفاده نکنید و 
اجازه دهید پوست در معرض هوا خودبه خود 

خشک شود.

راهنمای استفاده از تونرها یا پاک کننده های آرایشی

پاک کننده های بدون الکل برای پوست مناسب ترند      
 سمیه 

مقصودعلی

تونرها تنها 
برای پاک کردن 
آرایش و کرم های 
مرطوب کننده از 
روی پوست در 
انتهای شب استفاده 
نمی شوند. از تونرها 
می  توان برای پاک 
کردن آالینده ها، 
چربی و بقیه آرایش 
 pH و متعادل کردن
پوست کمک گرفت. 
مایع تونر، پوست را 
کامال تمیز می کند، 
سلول های مرده 
را از روی پوست 
برمی دارد و با تمیز 
کردن و بستن منافذ 
باز پوستی برای 
پوست های مستعد 
آکنه مفید است

اگر می خواهید بدانید چرا زنان آسیای شرقی دارای 
پوست های بی نقص و زیبایی هستند، پیش از هر 
چیز باید با رازهای کهنی آشنا شوید که از قرن ها 
پیش و از نسلی به نسل دیگر میان زنان آسیای 
کشورهایی  زنان  دارند.  ویژه ای  جایگاه  شرقی 
مانند چین، ژاپن و کره، همگی سنت های دیرینه ای در زمینه حفظ 
سالمت و زیبایی پوست دارند که شاید با بعضی از آنها آشنا باشید. 
خوشبختانه، امروزه محققان اطالعات بسیار زیادی درباره این رازها 
دارند. با خواندن ادامه این مطلب می توانید با مهم ترین موارد برای 

زیبایی پوست زنان آسیای شرقی آشنا شوید. 

1. روغن به عنوان  پاک کننده آرایش
بسیاری از مردم در جهان غرب و بیرون از آسیای شرق اساسا تمایلی 
به استفاده از روغن برای پوست ندارند زیرا فکر می کنند تماس 
روغن با پوست باعث بروز جوش های مختلفی می شود، در حالی 
که زنان ژاپنی به طور مرتب و منظم از روغن به عنوان پاک کننده 
ترکیبات آرایشی استفاده می کنند. روغن محبوب زنان ژاپنی برای 
این کار، روغن کاملیا است که ترکیبات آرایشی را به راحتی از روی 
پوست پاک می کند، پوست را مرطوب و آن را تغذیه می کند و با 

نشانه های پیری پوست می جنگد. 

2. غلطک یشم 
استفاده  از برس خشک  از دیرباز در جهان غرب  همان طور که 
 Jade( می شده، مردمان آسیای شرقی هم قرن هاست  از غلطک یشم
roller( استفاده می کنند. استفاده از غلطک یشم، یکی از شیوه های 
باستانی مراقبت از پوست است که نقاطی که از نظر طب سوزنی در 
پوست مهم هستند را برانگیخته می کند. بعضی زنان آسیای شرقی 
حتی امروزه هم بعد از پاک سازی و مرطوب سازی پوست، از همین 
غلطک یشم برای پوست خودشان کمک می گیرند و این کار را از 
مرکز صورت به سمت بیرونی ترین نقطه انجام می دهند. آنها باور 
دارند استفاده از غلطک یشم به این شیوه باعث بهتر شدن گردش 

خون می شود و همچنین به پوست 
و بدن کمک می کند تا خودش را ترمیم 

و درمان کند. 

3. آب برنج 
قدمت استفاده از آب برنج به عنوان قوام دهنده پوست به 

ژاپن باستان می رسد. آب برنج همان آب شیرمانندی است 
که پس از آبکشی برنج در ظرف جمع می شود و در نگاه اول 

شاید بی فایده و بدون اهمیت به نظر برسد، در حالی که آب برنج 
سرشار از آنتی اکسیدان های اثرگذار است و خصلت نرم کنندگی 
دارد که به خوبی می تواند پوست را نرم کند. ضمن اینکه آب برنج 
به محافظت از پوست در مقابل اشعه های ماورای بنفش خورشید 

کمک می کند. 

4. چای گیاهی 
استفاده از چای گیاهی برای حفظ سالمت پوست و ارتقای زیبایی 
آن، امروزه دیگر از رازهای پنهان زنان آسیای شرقی نیست و افراد 
زیادی در سراسر جهان این کار را انجام می دهند اما قدمت استفاده 
از چای گیاهی با هدف ارتقای زیبایی و سالمت پوست به چین 
باستان می رسد. چای سبز به دلیل داشتن آنتی اکسیدان های فراوان به 
تازگی در جهان غرب محبوب شده اما چینی ها از روزگار باستان 
توجه ویژه ای به چای سبز داشته اند. واقعیت این است که در چین 
صدها نوع مختلف از چای  وجود دارد که هر کدام هم مزیت ها 
و خصلت های مهم خودشان را برای پوست دارند. چای گوجی 
بری یکی از همین چای هاست که محبوبیت زیادی در چین دارد 
و تحقیقات علمی نشان می دهد این چای سرشار از آنتی اکسیدان ها، 

امالح و اسیدهای آمینه ضروری و ویژه برای پوست است. 

5. ماساژ 
همه ما می دانیم ماساژ خوب و باکیفیت چه احساس فوق العاده ای 
به ما می دهد اما در چین بسیاری از زنان می دانند ماساژ دارای 

خواص شگفت انگیزی 
سالمت  تقویت  برای 
زیبایی  ارتقای  و  پوست 
ماساژ  بنابراین  است  پوست 
تفریح  فقط  چینی  زنان  برای 
گاه به گاه نیست، بلکه بخشی از رژیم 
زیبایی پوست آنهاست. چینی ها از قدرت 
بازتاب درمانی برای بهبود گردش خون در همه 
بخش های بدن، کمک به سم زدایی و کمک به تخلیه 
کردن سیستم لنفاوی استفاده می کنند. همه این مزیت ها 
کنار همدیگر باعث می شوند زنان چینی بدن سالم تری داشته 
باشند و پوست شان هم زیباتر و سالم تر از دیگران به نظر برسد. 

6. ماسک زردچوبه 
زردچوبه در سراسر آسیا جایگاه ویژه ای در مراقبت های پوستی و 
شیوه های ارتقای زیبایی پوست دارد. کاربرد زردچوبه هم گستره 
وسیعی را دربرمی گیرد؛  از کمک به مقابله با شوره سر تا کمک به 
مقابله با ترک های پوستی. در چین هم زنان چینی از ماسک زردچوبه 
برای یکنواخت کردن پوست صورت و مبارزه با چین وچروک های 
پوستی استفاده می کنند. آنها برای تهیه این ماسک یک قاشق غذاخوری 
از شیر بادام را با یک قاشق غذاخوری از زردچوبه ترکیب می کنند 
و یک قاشق غذاخوری عسل هم به آن می افزایند. وقتی که ماسک 
آماده شد، آن را حدود 15 دقیقه روی پوست صورت می گذارند 
و پس از گذشت این مدت، پوست صورت را با آب می شویند. 

7. استفاده درست از محصوالت مختلف 
زنان آسیای شرقی دارای رژیم های زیبایی بسیار پیچیده ای هستند 
که شامل مراحل مختلفی می شوند. یکی از دالیل این پیچیدگی که 
خودش در افزایش کیفیت رژیم زیبایی آنها نقش دارد، پایبندی 
برای هدف مشخص و متناسب  از هر محصول  استفاده  به  آنها 
است. شاید خیلی از ما فکر کنیم مثال یک لوسیون بدن را می توان 
برای تمام بخش های بدن استفاده کرد اما زنان آسیای شرقی هرگز 
به این راحتی از یک محصول برای پوست همه قسمت های بدن 
استفاده نمی کنند. زنان آسیای شرقی باید از قبل بدانند هر محصول 

دقیقا برای کدام بخش از بدن و چه نوع پوستی مناسب است و چه 
تاثیراتی به جا می گذارد. 

8. استفاده از ترکیبات طبیعی 
زنان آسیای شرقی نسبت به همه ترکیباتی که قرار است با پوستشان 
در تماس باشد، حساسیت زیادی دارند و اگر یک محصول حاوی 
ترکیبات شیمیایی باشد، به سادگی از خریدن و استفاده کردن آن 
صرف نظر می کنند. درواقع، زنان آسیای شرقی همیشه دنبال محصوالت 
تهیه شده از ترکیبات طبیعی هستند و بیش از همه به محصوالت 
حاوی ترکیبات چای سبز و جینسینگ عالقه دارند. قاعده ای هم 
بین آنها رواج دارد که می گوید اگر چیزی را نمی شود خورد، پس 

نباید چیز خوبی برای پوست باشد. 

9. لوبیای مونگ 
لوبیای مونگ یکی دیگر از ترکیبات مورد عالقه زنان آسیای شرقی 
است که اهمیت ویژه ای در رژیم مراقبت از پوست آنها دارد. لوبیای 
مونگ برای درمان آکنه بسیار مفید و گزینه خوبی  برای کاهش 
پف کردگی زیر چشم است. زنان چینی معموال از پوره لوبیای مونگ 
نوعی ماسک صورت تهیه می کنند که از قرن ها پیش میان آنها استفاده 
می شود اما امروزه می توان لوبیای مونگ را از فروشگاه های معتبر در 
کشورهای آسیای شرقی خریداری کرد. آنها پوره لوبیای مونگ را با 
ماست طبیعی ترکیب می کنند تا نوعی ماسک صورت قوی بسازند. 

10. اسانس 
زنان  پوست  از  مراقبت  و  زیبایی  رژیم  در  مهم  اجزای  از  یکی 
کره ای، استفاده از اسانس است. اسانس نوعی ماده بسیار فشرده و 
متراکم است که پوست را تغذیه می کند و تولیدکنندگان محصوالت 
شیمیایی هم امروزه از انواع اسانس ها در بعضی محصوالت شان 
استفاده می کنند. توجه داشته باشید زنان آسیای شرقی، اسانس ها را 
روی پوست بدن خودشان با فشار مالش نمی دهند، بلکه اسانس ها 
را به آرامی روی پوست می کشند و منتظر می مانند تا ترکیبات آن 
توسط پوست جذب شود. این کار جذب اسانس و خونرسانی به 

پوست را بهتر می کند.
Health Line :منبع
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پایانی خوش

مادربزرگ هر وقت شکایت های ما را 
از زمین و زمان می شنید، می گفت: »خدا 
کنه یه روز همین ها که ازش می نالید، 
و  چرخید  روزگار  نشه.«  آرزوتون 
را  حرفش  معنای  بارها  و  چرخید 
درک کردیم اما برای خیلی از ما انگار 
تلنگری کاری تر از این روزهای واپسین 
سال98 نبود. سال های قبل در چنین 
روزهایی نق نقمان به راه بود که خسته ایم 
از شلوغی خیابان ها، خانه تکانی، خرید 
لباس و وسایل پذیرایی عید. می گفتیم 
کی حوصله دید و بازدید عید را دارد و ماه 
اسفند را کالفه تر از همیشه می گذراندیم 

تا تمام شود. 
که  می رسد  روزی  می دانستیم  چه 
برای  می ماند  دلمان  به  حسرت 
دوست داشتنی مان،  آدم های  دیدن 
اندازه  آن  با  لعنتی  ویروس  یک  که 
میکروسکوپی اش، زورش به همه ما 
آدم  بزرگ ها  می چربد، خیلی هایمان 
را خانه نشین می کند و نمی گذارد با 
خیال راحت یک دل سیر عزیزانمان 
را ببوسیم و بغلشان کنیم. کی باورمان 
می شد دلمان برای هیاهو، شلوغی و 

راهبندان خیابان ها هم تنگ شود.
همه این اتفاق ها افتاد و امسال حسرت 
خیلی کارها که هر سال از آنها می نالیدیم، 
بر دلمان ماند. از ترس مبتال کردن و 
مبتال شدن، از هم دور ماندیم و قانع 
کردیم خودمان را به تماسی تصویری 

بلکه از دلتنگی نجاتمان دهد.
اما حتما این ماجرا هم می تواند پایانی 
زیبا داشته باشد و زندگی مان را زیباتر 
کند. روزی که این بحران تمام شود، 
وقتی بتوانیم پدر و مادر و عزیزانمان را 
یک دل سیر ببینیم و بی دغدغه ببوسیم، 
روزی که راحت بتوانیم دست دوستی 
را بگیریم، شاید قدر داشته هایمان را 
بیشتر بدانیم و از شکایت هایمان کم 
کنیم. پایان این شاهنامه حتما خوش 
است؛ خدا را چه دیدی، شاید آدم های 

بهتری شویم.

حرف آخر

جوان تر که بود، در سرش هزار سودا 
داشت که درس بخواند و در آینده 
چه کند و چه ها کند. درس خواند 
با  اینکه  امید  به  رفت،  دانشگاه  و 
کار  بتواند  تحصیلی  بهتر  مدرک 
زندگی  و  باشد  داشته  آبرومندی 
بر  روزگار  اما  کند  فراهم  مناسبی 

وفق مرادش نچرخید. 
از روزی که سرطان بر جانش پنجه 
انداخت، حتی انجام ساده ترین کارها 
هم از عهده اش برنمی آید و مانده است 
همسر  زندگی  مخارج  تامین  برای 
و فرزندانش چه کند، چه رسد به 
خودش.  درمان  هزینه های  تامین 
زبان  مترجمی  مدرک  با  همسرش 
به  خصوصی  شرکت های  برای 
اما  می کند  کار  پروژه ای  صورت 

درآمد بسیار اندکی دارد. 
از 19 دوره شیمی درمانی که  حاال 
برای این پدر تجویز شده، ۷ دوره 
مانده و عالوه بر تحمل درد و ضعف 
ابتال به سرطان، دارد زیر  از  ناشی 
بار غم مخارج زندگی و بدهکاری 
کمر خم می کند. من و تو می توانیم 
سال نو را با دعای خیر یک خانواده 
و برداشتن باری از کوله بار غمشان 
شروع کنیم. برای این کار می توانید 
کمک نقدی خود را به کارت بانک 
-8001-0۷56 شماره  با  پارسیان 
0610-6221 به نام موسسه خیریه 
با  امدادگران عاشورا واریز کنید و 
شماره تلفن۷5983000 )داخلی2( یا 
شماره همراه 091980126۷۷ تماس 
بگیرید. این بیمار با کد 24623 در 
امدادگران عاشورا شناخته  موسسه 

می شود.

ستون آخر

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

www.salamat.ir مربوط به صفحه آخر 
ارسال كنيد تا در اين صفحه با نام شما 

منتشر شود.

بهار در راه است. نوک سرما دیگر شکسته، از پنجره 
خانه که به بیرون نگاه می کنم، جوانه های سبز بر تارک 
شاخه های خشک دیروزی خودنمایی می کنند. می دانم 
که مانند سال های پیشین هر صبحگاهان که به آنها خیره 
شوم با دیروز متفاوتند و دیری نمی گذرد که تمام فضای 
بیرون را سرشار از سبزی و طراوت بهاری می کنند. 
طبیعت بنا به سنت همیشگی ذات زایندگی خود را 
به نمایش می گذارد. عمو نوروز مانند سال های گذشته 
پشت در ایستاده، به در می کوبد و از ما می خواهد در را 
به رویش باز کنیم. امسال اما سالی دیگر است. عموی 
پیر سرماسوز را باید پشت در گذاشت چرا که راه سینه ها 
را کرونا سد کرده و دست ها را بسته. نگرانی که مبادا 
عموی پیرت حامل ویروسی از عمق دنیای سرما باشد 
یا آنکه تو ندانسته آلوده اش کنی. هرچه باشد او عمری 
به درازای هزاران سال دارد و باید همچنان به گستردن 

عطر بهار بر خاک این سرزمین ادامه دهد.
امسال سالی دیگر است. در خانه ها باید ماند. میزبان 
عذر مهمان را خواسته و مهمان خود از مهمانی پرهیز 
دارد. آنچه نماد دوستی، پیوستگی و اتحاد میان دو 
انسان است؛ یعنی در آغوش کشیدن دیگری، تبریک 
سال نو و برگونه های یکدیگر بوسه زدن، منع و نهی 
شده است. تناقض و ناسازه ماجرا در این است که 

این رفتار ریشه در دوست داشتن دیگری و آرزوی 
سالمت او دارد، پس برای حفظ سالمت دیگری باید 
از او دوری کرد. این با رفتار بهارانه سازگار نیست، 
به خصوص اگر بخشی از این مردمان سوگوار عزیزانی 

باشند که کرونا از آنها گرفته است. 
اما عموی پیر این مردم از این سال ها بسیار به یاد دارد. 
کوله بار خاطراتش سرشار از داستان هایی است که 
مردمان این سرزمین در اوج بهار دل هایشان زمستانی 
بود و عمو نوروز صبورانه منتظر ماند تا بار دیگر بهار 
بر دل های کودکانش جوانه زند. امسال باید خود را 
محدود کرد. حواس پنج گانه محمل هایی برای ایجاد 
ارتباط میان انسان ها هستند. آنها به ما می گویند که در 
این جهان تنها نیستیم و تجربه ای مشترک با دیگری برای 
ما فراهم می کنند. حال باید مهم ترین این حس ها؛ یعنی 
المسه را تعطیل کرد. باید از دیگران فاصله  گرفت و 
از نفس به نفس شدن با آنها که دوستشان داری، پرهیز 
کرد. طرفه آنکه در بعضی از افراد ویروس باعث از بین 
رفتن حس بویایی و چشایی می شود. آنچه برایمان 

باقی می ماند، تنها دو حس است؛ بینایی و شنوایی.
 امسال باید به شکلی ناقص فقط به کمک دو حس 
به استقبال بهار برویم. پس چشم هایمان را به روی 
دیگری بگشاییم و گوش هایمان را برای شنیدن صدای 

یکدیگر باز کنیم. قرنطینه جسمی نمی تواند مانعی 
برای قرنطینه روانی باشد. برعکس، باید به نزدیکی 
بیشتر ما با یکدیگر بینجامد. امروز بیش از هر زمان 
دیگری به همراهی، همدلی و همدردی نیاز داریم. 
امروز زمانی است که باید هر کدام به دیگری بگوییم 
هرچند که تن هایمان را با فاصله از هم نگه می داریم 
دل هایمان به هم نزدیک است. خوشبختانه فناوری 
می تواند در این زمان به کمک ما بیاید. فضای مجازی 
امکانی کم نظیر برای این نزدیکی، برای باخبرشدن از 
حال یکدیگر، برای در آغوش کشیدن هم به شکل 
اشتراک گذاشتن غم ها و شادی هایمان  مجازی و 
فراهم می کند. پس با آنکه شبح سیاه کرونا افق را 
فراگرفته، با آنکه درخشش همیشگی خورشید بهاری 
را کمرنگ کرده، با آنکه اندوه فقدان بسیاری را بر 
دل هایمان گذاشته و ترس و اضطرابی جانکاه بر 
جانمان انداخته، به خود یادآور شویم که این سرزمین 
و این مردم همیشه ققنوس وار از خاکستر خود سربلند 
و سرافراز سربرکشیده و به موجودیت خود تداوم 
بخشیده است. فرش سبز بهار را بر قدوم عموی پیر 
سرماسوزمان می گستریم و به او با دلی خونین و لبی 
خندان خوشامد می گوییم. عموی پیر به ما آموخته که 

هرگز تداوم زمستان را باور نداشته باشیم.

 زهراسادات صفوی 

بحران هایی که طی 3-2 ماه اخیر در کشور به وجود آمد و به تازگی گسترش 
بسیار فزاینده  ویروس کرونا، باعث شده اضطراب، استرس، کالفگی و بالتکلیفی 
در جامعه جریان پیدا کند. عواملی مانند تاخیر در اطالع رسانی و آموزش در این 
زمینه و انتشار اطالعات نادرست در فضای مجازی نیز به این بحران دامن زده 
است. در حال حاضر، تمام خبرها حاکی از گسترش این ویروس و افزایش تعداد 
مبتالیان به آن است و آمارها نشان می دهد کشور ما یکی از کشورهای بسیار 
درگیر با این مساله است. شیوع ویروس کرونا نگران کننده است و شکی هم در 
این مساله نیست اما هر کدام از ما باید احساس مسوولیت داشته باشیم و به جای 

درگیر شدن با استرس و اضطراب، اقدامی مفید انجام دهیم.
 مهم ترین اقدام، تالش برای جلوگیری از گسترش این ویروس است. باید همگی 
کمک کنیم تا این زنجیره  انتقال هرچه سریع تر قطع شود زیرا تجربه نشان داده 

فقط با مشارکت مردم می توان گسترش بیماری را کنترل کرد.
از نگاه سیاسی به این مساله بپرهیزیم و آنچه در توان داریم، برای حل بحران به 
کار ببندیم. اطالعات الزم را درباره روش های پیشگیری و... از منابع رسمی مثل 
سایت وزارت بهداشت و درمان، سازمان بهداشت جهانی، سازمان ملل و دیگر 
منابع معتبر جستجو کنیم و به نوشته های صفحات غیرمعتبر فضای مجازی استناد 
نکنیم. متاسفانه برخی افراد احساس می کنند اطالعات الزم به موقع در اختیارشان 
گذاشته نشده و به آمارهای داخلی اعتماد ندارند. این مساله باعث می شود برخی از 
آنها مساله کرونا را جدی نگیرند یا برعکس، زیاد به آن بپردازند. تعطیالت اجباری 
این روزها، برای در خانه ماندن و پیشگیری از ابتالی شما و دیگران و شیوع 
بیشتر ویروس است پس لطفا همکاری داشته باشید و با در نظر گرفتن حقوق 
هموطنانمان، از سفر به شهرهای دیگر خودداری کنید. نکته دیگری که باعث 
گله مندی مردم شده، این است که می بینند به محض انتشار خبر شیوع کرونا در 
ایران، بسیاری از کشورها پروازهای ایران را به سرزمین خودشان محدود یا لغو 
کردند اما در حالی که همه دنیا از ابتالی چینی ها به کرونا خبر داشتند، پروازهای 
خطوط هواپیمایی چین به کشور ما لغو نشد و نتیجه اش این بود که در چند 
هفته به پایان سال باقی مانده، به جای شعف و هیجان استقبال سال جدید، مردم 
دچار کالفگی و سردرگمی شده اند، مخصوصا که خیلی از آنها از نظر اقتصادی 
هم ضرر کرده اند و مغازه دارانی که تمام امیدشان به این بوده در پایان سال بازار 
خریدوفروش شان رونق بگیرد، االن دچار رکود و ناامیدی شده اند. با وجود همه 
این ناراحتی ها، باز هم تاکید می کنم که همبستگی راه نجات ماست. با همدیگر 
مهربان تر باشیم و عالوه بر خودمان و اطرافیانمان، به دیگران هم توجه داشته 
باشیم. به مراقبت ها و دستوراتی که برای کنترل این ویروس مطرح شده، مثل 
دست شستن و ایجاد فاصله بین فردی توجه کنیم. جز در مواقع ضرورت از 
خانه خارج نشویم و خودمان را در خانه سرگرم کنیم. حواسمان به سالمت 
روانمان باشد و نهایت توجه، احترام و عالقه را به همدیگر داشته باشیم. بی شک 

با این همکاری و همبستگی و با امید خدا می توانیم این شیوع را کنترل کنیم.

در اتاق ویزیت که باز شد، ابتدا گمان کردم یکی از ماموران انتقال بیماران کروناویروس 
وارد مطب شده و قصد بردن من را دارد اما بعد معلوم شد یکی از مراجعان است. 
ماسکی به اندازه یک بشقاب روی صورتش بود که چهاربند داشت و دیده نمی شد 
که بندها دقیقا به کجا بسته شده اند. وسط ماسک و درست جلوی حفره دهان، توربین 
کوچکی با سرعت کم می چرخید و هر بار که فرد صحبت می کرد، چند حباب هوا از 
داخل آن بیرون می آمد که چند ثانیه بعد و کمی دورتر از حفره دهان محو می شدند. 
خودش می گفت فیلتر است و هر ساعت تعویض شان می کند و چند عدد یدکی آن 
را هم در جیبش دارد که البته نشانم نداد. یک عینک غواصی هم روی چشم هایش بود 
زیرا اعتقاد داشت کروناویروس قابلیت جذب از مخاط چشم را هم دارد که از قضا 
درست هم می گفت. در قسمت گوش هایش هم 2 عدد الستیک میخ مانند پرچ کرده 
بود تا مبادا چیزی از آن قسمت، شیپور استاش گوشش را تهدید کند. یک کاله خود 
هم روی سرش گذاشته بود که البد آن هم برای دوری از کروناویروس بود. عالوه 
بر اینها روی نیمی از طول ساق پاها و ساعد دست هایش را کیسه پالستیکی کشیده 
و رویشان را با کش بسته و محکم کرده بود. می گفت یک هفته است پدر و مادرش 
را داخل خانه و در اتاق های مجزا حبس کرده، به طوری که هیچ کدام قادر نیستند 

دیگری را ببینند و فقط برای هم صدای ضبط کرده شان را می فرستند.
واقعا شرمنده شده بودم که چرا این بنده خدا را با این همه آالت و ادوات و تجهیزات 
به مطب کشاندم که یکباره گفت: »دکتر جان! وسواسم خیلی بهتر شده و دیگه هیچ 
مشکلی ندارم. فقط اومدم بهم بگین چطور داروهامو کم کنم تا باالخره قطع بشه؟« تا 
آمدم توضیح بدهم که: »آخه تو...« بالفاصله گفت: »دکتر جان! لطفا نسخه رو به من 
بده و توضیحاتش رو برام صوت بذار. توی خونه گوش میدم« و بعد خداحافظی 

کرد و در آنی از اتاق خارج شد و رفت.

دست در دست هم علیه کرونا

این روزها، وسواسم بهتر شده!

کالم نو

داستان زندگی

 دکتر بهروز بیرشک
روان شناس، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

 دکتر بهزاد قربان
 روان پزشک و عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا

این روزها که یک قدم با سال جدید فاصله داریم و 
با هزار هدف جدید در ذهن می  خواهیم به استقبال 
بهار برویم، موضوعی مهم تر از پرداختن به رابطه بین 
همسران ندانستم، موضوع اتحاد بین آنها. امسال به طور 
عجیبی روز پدر و روز جهانی زن همزمان شده اند 
و حیفم آمد بهانه ای نشود برای نوشتن از رابطه زن 
و مرد در آستانه سال 1399. می دانم این روزهای 
قرنطینه و استرس که هر کجا سرمی چرخانیم، خبر 
و حرفی از کروناست، طاقت فرسا می گذرد و ممکن 
است گوش شنوایی برای سخن گفتن از برنامه ریزی 
برای اتفاق های خوب و خوش نباشد ولی نمی توان 
به ناگواری ها فرصتی برای فرسایش داد. برای داشتن 
زندگی مشترک زیباتر و آرام تر در سال جدید، به این 

نکته ها توجه کنید.

با وجود تفاوت ها، همسرمان را درک 
کنیم

می توان این کار را انجام داد ولی به سختی. زن و 
مرد گویی به دو زبان متفاوت حرف می زنند و درک 
یکدیگر آسان نیست. ممکن است توجه در ذهن ما 
یک تعریف داشته باشد و در ذهن همسرمان تعریفی 
دیگر ولی برای درک همدیگر الزم نیست دقیقا شبیه 
هم احساس کنیم و حرف بزنیم. کافی است از زبان 
یکدیگر شناخت کافی پیدا کنیم و بینش داشته باشیم.
مثال چالشی که در زوج درمانی و درمان فردی زیاد به 
آن برمی خورم، این است که وقتی ما زنان درددل یا 
مشکلی را مطرح می کنیم، مردان دنبال راه حل می گردند 
یا زبان به مالمت باز می کنند که »چرا انقدر ناراحتی؟ یا 
وقتی راه حل نداره، فراموش کن!« مردها نمی دانند وقتی 
همسرشان درددل می کند، می خواهد شنیده و نوازش 

شود، به همین دلیل می خواهند اوضاع را روبه راه کرده 
و مشکل را حل کنند و اگر نتوانند این کار را انجام 
دهند، مضطرب و حتی ممکن است عصبانی شوند. 
در این حالت، زن و مرد ممکن است تصور کنند به 
هم بی توجه هستند، در حالی که هر یک الگوی رفتاری 
خود را دارند. زن و مرد باید تالش کنند یکدیگر را 
بفهمند و حساسیت های همدیگر را به خوبی درک 
کنند. در جاهایی که می توان منعطف بود و یکی از 
همسران حساس تر است، طرف مقابل باید گذشت 
کند. گذشت کردن همیشه درست نیست ولی گاهی 
برای آرامش و پیش بردن زندگی الزم است. میشل 
اوباما در یک مصاحبه گفته: »من و باراک به هم احترام 
می گذاریم. این خیلی مهم است. ما در یک تیم هستیم، 
نه در برابر هم. ما به جلسه های زوج درمانی رفتیم و 
روی ارتباطمان خیلی کار کردیم.« واقعیت این است 
که همه همسران باید در یک تیم باشند و چالش های 
زندگی را کنار هم حل و فصل کنند زیرا هرگونه 

تک روی و لجبازی بی شک به ضرر هر دو است.

یاد بگیریم در مسیر هماهنگی گام برداریم
 بشنویم. خوب بشنویم تا درک کنیم؛ حال همسرمان 
را فعاالنه گوش کنیم. سریع عکس العمل نشان ندهیم. 
سعی کنیم در تعارضات و اختالف سلیقه ها به نگرانی ها 
و اضطراب های همسرمان توجه کنیم. اگر همسرمان به 
هر دلیل محدودیت مالی و کاری دارد، با عصبانیت و 
تندخویی او را به بی توجهی و عالقه نداشتن متهم نکنیم. 
درک کنیم برای یک مرد چنین شرایطی سخت است. 
آقایان هم باید بدانند نباید از خانمی که صاحب فرزند 
و درگیر مسائل مختلف و چالش های زندگی است، 
توقع داشته باشند مانند مدل ها لباس بپوشد و رفتار کند.

 سکوت بجا را بیاموزیم؛ در روزهایی از زندگی 
مشترک، ممکن است همسرمان عصبانی باشد و حتی 
واکنش های اشتباهی از او ببینیم. در چنین شرایطی 
اساسا گفتمان ممکن نیست و واکنش ها فقط جنگ 
و دعوای بی اساس است اما اگر توانایی سکوت و 
تأمل داشته باشیم، فرصتی برای گفتمان پیش خواهد 
آمد. در غیر این صورت، بحث ها و جنگ ها مثل آتش 
شعله ور شده و در یک لحظه هم خاموش می شود ولی 
مشکلی حل نخواهد شد. در واقع مشکالتمان حل 
و فصل نمی شوند، فقط سرپوشی بر آنها می گذاریم.
در گفت وگو با همسرمان از متهم کردن، تحقیر کردن 
و مالمت کردن دوری کنیم ولی احساسمان را بیان 
کنیم، مثال اگر همسرمان در جمع به ما بی احترامی 
کرده، به جای اینکه جمله هایی مشابه این جمله؛ »تو 
چقدر بی شخصیتی، بلد نیستی چطور صحبت کنی؟« 
به زبان بیاوریم، باید از احساس مان بگوییم و انگشت 
اتهام را از روی همسرمان برداریم، مثال بگوییم: »من 
وقتی در جمع اون حرف ها را ازت شنیدم که انتظار 
نداشتم، خیلی حس تلخی را تجربه کردم.« با بیان چنین 
جمله ای، در واقع به جای »تو« و اتهام زدن به همسرمان 

می گوییم »من« و از حس تلخ خودمان می گوییم.
یادتان باشد گوش شنوا، سکوت بجا و گفتمان سالم از 
مواردی است که می تواند رابطه زن و مرد را لذت بخش تر 
کند.  آخرین نکته و مهم ترین نکته این است؛ زن یا 
مردی همسر بسیار خوبی است که خودش از نظر 
روانی نسبتا سالم، سرزنده، پویا و موفق باشد. افراد 
بااعتمادبه نفس، موفق و پویا در جامعه که در عین 
حال مستقل، پذیرای صمیمیت و رابطه سالم هستند، 
بهتر می توانند رابطه را مدیریت کنند. به امید روابط 

پویاتر در سال جدید.

تداوم زمستان را باور نکن

رابطه زناشویی پویاتر در سال ۱۳۹۹

جامعه سالم

             

ز کــوی یــار می آیـد نسـیم بـاد نـوروزی               از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
به صحرا رو که از دامن، غبار غم بیفشانی               به گلـزار آی کـز بلبـل غـزل گفتن بیاموزی/ حافظ

جشن های فراموش شده ایران باستان
چند روز دیگر به پایان سال کهنه و آغاز سال نو نمانده است. آغازی که در فرهنگ 
ما ایرانیان و برخی کشورهای همجوار همراه با برگزاری جشن بزرگ و باستانی 
»نوروز« است اما نوروز تنها جشن بزرگ ایرانی نیست، جشن ها و بزرگداشت های 
بسیاری در ایران باستان وجود داشته که امروزه از برخی از آنها مطلع نیستیم. واژه 
جشن در زبان اوستایی به معنای ستایش و ستودن است. نیاکان ما هزاران سال 
پیش، از شادترین مردمان جهان بودند و جشن های میهنی خود را یکپارچه و 
با همبستگی شگفتی برگزار می کردند و تفاوت های قومی، دینی و زبانی، عامل 
بازدارنده این یکپارچگی نبود. ایرانیان در طول سال جشن های بسیاری را به 
مناسبت های مختلف برگزار می کردند. جشن هایی که بیشتر در پیوند با پدیده های 
طبیعی، کیهانی و اقلیمی بود و با سرور و شادی همراه بود. ویژگی مهم جشن ها و 
مراسم ایران قدیم در احترام، نگهداری و پاسداشت همه طبیعت است. جشن های 
ایرانی با زادروز یا سال مرگ کسی در پیوند نبود. آنچه برای ایرانیان باارزش 
بوده یا گاهی برای آن جشنی می گرفتند، »انجام کاری بزرگ« بوده است. از 
آنجا که امروزه بسیاری از ما از تاریخ و هویت 
سرزمینمان، آداب و رسوم و اعیاد و جشن هایمان 
بی خبر و ناآگاهیم، این کتاب تالشی است در 
جهت شناساندن جشن های ایرانی، شناساندن 
محتوا و زمان درست و ترویج آنها. این کتاب 
نوشته بهروز بیگوند است که توسط انتشارات 

بیگوند در 199 صفحه به چاپ رسیده است.

معرفی کتاب
 دکتر علی فیروزآبادی
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