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شماره هفتصدوچهل وهفت  شش اردیبهشت نودونه2 سالمتدرایرانوجهان

سازمان جهانی بهداشت: منشاء کروناویروس به احتمال زیاد 
خفاش ها بوده اند، نه دستکاری آزمایشگاهی

سازمان جهانی بهداشت روز سوم اردیبهشت اعالم کرد تمام شواهد موجود نشان دهنده آن 
است که منشاء ویروس کرونایی که هم اکنون کشورها را گریبان گیر کرده، خفاش هایی در 

چین بوده  و نه ساخت ویروس یا دستکاری آن در آزمایشگاه.
فدیال چائب، سخنگوی سازمان جهانی بهداشت در جریان نشست خبری در ژنو گفت: 

»همه شواهد موجود حاکی از آن است که این ویروس منشاء حیوانی دارد و در آزمایشگاه 
یا جای دیگری تولید نشده است.« او افزود: »اگرچه هنوز روشن نیست چگونه این ویروس 
توانسته بر انسان تاثیر بگذارد، »مطمئنا« در این میان یک حیوان به عنوان میزبان و واسطه 
ایفای نقش کرده است. مخزن زیست محیطی این ویروس به احتمال زیاد در خفاش است اما 
اینکه چگونه این ویروس از خفاش به انسان منتقل شده، هنوز باید بررسی و کشف شود.«
ویروس کرونا که اولین بار در دسامبر سال ۲۰19 میالدی، )دی ماه 1398(، در شهر ووهان 
چین پدیدار شد، تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را در جهان مبتال کرده و منجر به 

کشته شدن بیش از 1۷1 هزار نفر شده است. بیشترین تعداد مبتالیان و همچنین مرگ ومیر 
ناشی از این بیماری در ایاالت متحده آمریکا )با بیش از ۷9۲ هزار مبتال و بیش از ۴۲ هزار 

کشته( گزارش شده است.
هفته گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد دولتش در تالش است تا مشخص 

کند آیا کووید-19 ساخته شده در آزمایشگاهی در شهر ووهان چین است یا نه؟
انستیتوی ویروس شناسی ووهان چین پیش از این شایعه ها درباره سنتز کردن این ویروس 

در آزمایشگاه یا فرار آن از محیط آزمایشگاهی را رد کرده بود

خبــر

سالمت: ایران از اولین کشورهایی بود که گرفتار 
کرونا شد. از اوایل بهمن سال 98 زمزمه هایی 
به  از چین  ناشناخته که  از وجود ویروسی 
ایران آمده، دهان به دهان می چرخید اما هیچ 
منبع رسمی ای این شایعه را نه تایید کرد و نه 
تکذیب. پزشک چینی که پیش از بهمن 98 
وجود ویروسی مشکوک و بسیار مهلک را 
به اطالع همکاران خود در سایر نقاط جهان 
رسانده بود، از سوی دولت این کشور محکوم 
به نشر اکاذیب شد، هرچند او مدتی بعد از این 
اعالم به این ویروس کرونا آلوده شد و جان 
خود را از دست داد و بعد از آن دولت چین 
رسما از او عذرخواهی کرد. ویروس از گروه 
کروناویروس ها بود که باعث ابتال به بیماری 
آنفلوانزا می شوند. هیچ کس این ویروس را 
درست نمی شناخت. گمانه زنی ها درباره این 
ویروس شروع شد. سازمان جهانی بهداشت 
خیلی زود وارد ماجرا شد و نسبت به همه گیری 
جهانی هشدار داد. حاال بیماری کووید-19 نام 
گرفته بود و در مدتی کوتاه از چین به ایران آمد 

و اولین بیماران در قم شناسایی شدند.
باال  قم  در  بهمن 98  اواسط  از  تلفات  آمار 
گرفت و همزمان با آن کابوس مراکز درمانی 
به  و  ناشناخته  فراگرفت. ویروسی  را  ایران 
شدت واگیردار و مقاوم با رفتاری متفاوت از 
ویروس های هم خانواده کرونا، به سرعت در 
جهان شایع شد. دولت همچنان با احتیاط و بدون 
صراحت به بیماری نزدیک می شد و کج دار و 
مریز مردم را تشویق به شستن دست ها و حفظ 
نظافت کلی می کرد. توصیه شد روز انتخابات 
مجلس مردم به استامپ رأی گیری انگشت 
نزنند تا اینکه باالخره بعد از انتخابات دولت 
به صراحت اعالم نوعی وضع فوق العاده کرد.
جانباختگان کادر پزشکی ار پزشک و پرستار 
تا آبدارچی های بیمارستان ها که بعدها عنوان 
شهید را گرفتند و از ابتدا پذیرای موج رو 
به فزونی مبتالیان و صف اول مبارزه با این 
ویروس بودند، تأثر شدید افکار عمومی را به 
دنبال داشت و به تدریج اعتراض به بی عملی 

دولت برابر شیوع کووید-19 افزایش یافت.
دولت اوایل اسفندماه سال قبل پیشنهاد داد هر 
نوع مراکز تجمع جمعیت مانند اماکن مذهبی 
و حرم های مقدس و نمازهای جمعه، سینماها، 
باشگاه های ورزشی تعطیل شوند. این در حالی 
بود که عده ای سخت با بسته شدن مراکز مذهبی 

مخالفت کردند. 
یکی دیگر از عوامل جریحه دار شدن افکار 
عمومی، ویدئوهایی با مضمون اعتراض به بسته 
شدن مراکز مذهبی بود که در فضای مجازی 
دست به دست می چرخید. کار به جایی رسید 
که صدا و سیما خبر را پوشش داد و درنهایت 
ورود قاطع مقام معظم رهبری و مراجع مذهبی 

و دولت باعث شد این  مراکز بسته بمانند.
 به هر حال ایران جز در ۲ روز 1۲ و 13 
فروردین در قرنطینه کامل نبود و حتی به رغم 
هشدارهای مداوم دولت و وزارت بهداشت، ما 

شاهد سفرهای نوروزی هفته اول نوروز بودیم 
تا جایی که دولت حکم به ممنوعیت ورود به 

استان ها به غیرساکنان داد.
طرح   1399 فروردین   ۲3 شنبه  روز  از 
فاصله گذاری هوشمند در ایران به اجرا درآمد. 
براساس این طرح مشاغل کم خطر آغاز به کار 
کردند. ایرنا در این روز گزارش داد: »رئیس مرکز 
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت  
یادآور شده که با اجرای طرح فاصله گذاری 
اجتماعی هوشمند تدابیر اتخاذشده قبلی پایان 
نمی یابد و همه نکات بهداشت فردی و عمومی 
و محدودیت ترددها و سفرها و لغو هرگونه تردد 
غیرضروری همچنان به جای خود باقی است 
و انتظار داریم مردم موضوع را جدی بگیرند.«
کیانوش جهانپور با اعالم اینکه ثبت نام از اصناف 
و  انجام شده   salamat.gov.ir سامانه در 
مدیران و کارفرمایان و صاحبان صنایع باید 
برای ثبت نام به این سامانه مراجعه کنند، افزود: 
»از روز ۲3 فروردین فاصله گذاری هوشمند 
آغاز می شود و دستورالعمل های آن متضمن 
بازگشت به کار مشاغل کم خطر خواهد بود. 
بیش از 8۰ راهنمای گام دوم فاصله گذاری 
اجتماعی با عنوان فاصله گذاری هوشمند نیز 

تصویب و ابالغ شده است.« 
وی با تاکید بر اینکه مردم هر گونه تخطی از 
ابالغیه ها و دستورالعمل های ابالغی را می توانند 
از طریق سامانه سجام به اطالع دستگاه قضایی 
برسانند، گفت: »سالمت از حقوق عامه است و 
پیگیری این موضوع توسط دادستان ها به عنوان 

موارد تخلف انجام می شود.«
اینها مقدمه ای کوتاه بر چند و چون گسترش 
ویروس کرونا بود. از اول اردیبشت سال 99 
به تدریج محدودیت های کسب و کار برداشته 
شده  و مردم به تدریج بنا دارند سر کار خود 

برگردند، هرچند هنوز به گفته رئیس جمهور، 
ماجرای کرونا اصال نباید تمام شده تلقی شود.
حسن روحانی چهارشنبه 3 اردیبهشت در جلسه 
هیات دولت گفت: »مردم کامال مطلع هستند که 
داستان ویروس کرونا به آزمونی برای کارآمدی 
همه کشورها و نظام های جهان تبدیل شده است. 
همه کشورها کنار هم در رقابت شدید برای 
سلطه و درمان و کوتاه کردن دوران بیماری و 
مهم تر از آن پیشگیری از شیوع این بیماری هستند 
و همه ملت ها تالش می کنند؛ بعضی ها بیشتر 
موفق بودند و بعضی ها کمتر که البته پایان کار 
است که نمره ها مشخص است بنابراین باید 
به پاییز برسیم که جوجه ها را بشماریم و ببینیم 

پایان کار به کجا می رسیم.«
رئیس جمهور تاکید کرد: »آنچه راجع به ایران 
ادعا می کنیم این است که مهارت کادر درمان 
و تسلط آنها بر کار روزبه روز بیشتر شده است. 
امروز سلطه و تسلط و مهارت و آشنایی و 
توانمندی در زمینه مقابله و مبارزه با این ویروس 
بین پزشکان و پرستاران بیشتر شده که امتیاز 
بزرگی است. البته کنار کار و تالش، اخالص، 
فداکاری، وطن دوستی و ایثار در راه خداوند و 
ماه های معنوی شعبان و رجب و رمضان همه 
دست به دست هم داده که امروز پزشکان 

و پرستاران و کل کادر درمانی موفق شوند.«

با اعالم وزارت کشور بوستان ها 
که بسته بودند در روز 3 

اردیبهشت بازگشایی شدند
سوم  چهارشنبه  روز  ذوالفقاری«  »حسین 
اردیبهشت در نشست کمیته امنیتی، اجتماعی 
اظهار  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  انتظامی  و 
داشت: »براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با 
کرونا، محدودیت ترددها برداشته شد و پارک ها 

و بوستان ها با رعایت همان دستورالعمل های 
بهداشتی می توانند فعال شوند تا مردم بتوانند از 
این فضاها استفاده کنند و از امروز می توانیم این 
کار را انجام دهیم.« معاون وزیر کشور با ارائه 
گزارشی از اقدامات ستاد ملی مقابله با کرونا 
گفت: »در روزها و هفته های اخیر و طبق اعالم 
ستاد ملی مقابله با کرونا، طرح تعطیلی مدارس 
و دانشگاه ها، اجتماعات رسمی و غیررسمی، 
کنترل ترددهای شهری و بین شهری، کاهش 
ورود کارمندان ادارات، بسته شدن بوستان ها 
و تفرجگاه ها، نماز جمعه و حرم های مطهر با 

همکاری بزرگان دینی اجرا شد.«
وی اضافه کرد: »با همکاری شهرداری های 
درمانی،  و  بهداشتی  کادر  کشور،  سراسر 
 نیروهای مسلح و بسیج و همه کسانی که در 
حوزه غربالگری کار کردند توانستیم اوج شیوع 
روزانه 3 هزار نفر را به 1 هزار نفر کاهش دهیم.«

حمل و نقل عمومی، چالش 
فاصله گذاری هوشمند

 با بازگشایی خطوط حمل و نقل عمومی در 
تهران،  رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شهر تهران، اصلی ترین نگرانی موجود 
شیوع کرونا در پایتخت را در روزهای پس 
از بازگشایی واحدهای صنفی، شکسته شدن 
طرح فاصله اجتماعی در نتیجه ازدحام شبکه 

حمل و نقل عمومی دانست.
در  اردیبهشت  روز 3  محمدی  کرمی  رضا 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به برگزاری جلسه 
مجازی کارگروه های ستاد مقابله با کرونا در 
شهرداری تهران اظهارداشت: »پس از بازگشت 
شرایط عادی کسب و کار در شهر تهران، موضوع 
شیوع بیماری کرونا در شبکه حمل و نقل عمومی 
در کانون توجه قرار گرفت و نگرانی های جدی 

وجود دارد. به همین دلیل در جلسه امروز به 
این موضوع پرداخته شد و راهکارهای مقابله 
با شیوع کرونا در شبکه حمل و نقل شهری 
مورد بررسی قرار گرفت.« وی ادامه داد: »طبق 
گزارش های دریافتی، پس از بازگشایی فعالیت 
صنوف و خروج تدریجی از قرنطینه، نخستین 
خطر موجود شیوع این بیماری در شبکه های 
مترو و اتوبوس و تاکسیرانی شهر تهران است.«
کرمی محمدی با اشاره به مشاهدات دو روز 
گذشته از ازدحام در برخی خطوط مترو و 
خطوط حمل و نقل بی آر تی گفت: »در این 
جلسه تاکید شد این موضوع می تواند موضوع 
تداوم فاصله اجتماعی را به خطر بیندازد و باید 
با تمهیداتی از سوی دولت مثل شناورسازی 
ساعت کار ادارات، توزیع ساعت کاری مشاغل، 
تشکیل جلسات کمیته حمل و نقل همگانی برای 
رصد و راهکاریابی و... نسبت به پیشگیری از به 
خطر افتادن طرح فاصله اجتماعی اقدام کرد.«
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
شهر تهران عمده ترین نگرانی موجود را پس 
از بازگشایی واحدهای صنفی، شکسته شدن 
طرح فاصله اجتماعی در نتیجه ازدحام شبکه 
حمل و نقل عمومی برشمرد و افزود: »به هیچ 
وجه نباید اجازه داد فاصله اجتماعی با تراکم 
رو به ازدیاد در خطوط مترو و اتوبوسرانی شهر 
تهران شکسته شود. از همین رو باید کمیته 
حمل و نقل شهرداری تهران تمامی تالش 
خود را معطوف به ارائه راهکارهای عملیاتی 

برای برخورد با این موضوع کند.«
هرچند کارشناسان بسیاری با عادی کردن شرایط 
کسب و کار سخت مخالف هستند، باید منتظر 
ماند و دید  آیا فاصله گذاری هوشمندی که 
تصمیم دولت است، خواهد توانست موج دوم 

شیوع بیماری را کنترل کند یا نه؟

سازمان ملل اعالم کرده جهان به دلیل همه گیری ویروس کرونا در معرض 
خطر قحطی »در ابعاد تاریخی« قرار دارد.

به گزارش رویترز، دیوید بیزلی، رئیس برنامه غذای جهانی )دبلیو اف پی(، 
گفت: »برای پرهیز از فاجعه باید فوری دست به کار شد.«

این سازمان در گزارشی تخمین می زند تعداد کسانی که از گرسنگی رنج 
می برند ممکن است از 13۵ میلیون نفر به بیش از ۲۵۰ میلیون نفر برسد. 
همچنین جمعیت 1۰ کشوری که جنگ زده یا دچار بحران اقتصادی و 

تبعات تغییرات اقلیمی هستند بیشتر در معرض این خطر قرار دارند.
چهارمین گزارش ساالنه جهانی درباره بحران آذوقه به خصوص وضعیت 
در یمن، جمهوری دموکراتیک کنگو، افغانستان، ونزوئال، اتیوپی، سودان 

جنوبی، سودان، سوریه، نیجریه و  هائیتی را شکننده می داند.
براساس این گزارش، در سودان جنوبی ۶1 درصد جمعیت سال پیش 

دستخوش بحران غذایی بود.
حتی پیش از همه گیری جاری، بخش هایی از شرق آفریقا و جنوب آسیا 

به دلیل خشکسالی و بدترین هجوم ملخ ها در چند دهه اخیر با کمبود 
شدید مواد غذایی روبرو بودند.

 بیزلی در سخنانی از طریق تماس ویدئویی در شورای امنیت سازمان ملل 
گفت: »جهان باید عاقالنه و به سرعت وارد عمل شود.«

او افزود: »ممکن است ظرف فقط چند ماه با چند قحطی در ابعاد تاریخی 
روبرو شویم. واقعیت است که وقت با ما یار نیست. به باور من، با 
تخصص و شراکتی که داریم، می توانیم تیم ها و برنامه های الزم را بچینیم 
تا مطمئن شویم همه گیری جهانی کووید-19 به یک بحران غذایی و 

فاجعه انسانی تبدیل نشود.«
رئیس برنامه غذای جهانی که به تازگی پس از ابتال به کووید-19 بهبود 
یافته، تصریح کرد: »بشر با بحرانی که از زمان جنگ جهانی دوم سابقه 

ندارد روبرو است.«
بیزلی همچنین در گفت وگویی ابراز نگرانی کرد که اگر سازمان ملل موفق 
به تهیه بودجه و آذوقه بیشتری نشود، 3۰ میلیون نفر یا بیشتر ظرف چند ماه 

جان خود را از دست بدهند اما مشکل این است که کشورهای اهداکننده 
خود به دلیل همه گیری با تقبل هزینه های گزاف مالی روبرو هستند.

 رئیس برنامه غذای جهانی ادامه داد: »کسی به او نگفته کشورش به 
آسیب پذیرترین ها پشت خواهد کرد اما اذعان کرد کشورها ابتدا باید به 

نیازهای داخلی خود رسیدگی کنند.«
او هشدار داد: »جهان به هر نحوی این هزینه را پرداخت خواهد کرد بنابراین 

بهتر است جهانیان با تکیه بر واقعیت ها، نه ترس، با هم همکاری کنند.«
برنامه غذای جهانی به زودی کمک به بخش هایی از یمن که تحت کنترل 
شورشیان حوثی است را به دلیل بحران بودجه قطع خواهد کرد. برخی 
اهداکنندگان کمک ها را به دلیل نگرانی از سد شدن راه کمک ها از سوی 
نیروهای حوثی قطع کرده اند. برنامه غذای جهانی ماهانه به بیش از 1۲ 
میلیون یمنی غذا می رساند که 8۰ درصد آنها در نواحی تحت کنترل 

حوثی ها زندگی می کنند.
یمن در ماه جاری اولین مورد ابتال به این ویروس را گزارش کرد و 
سازمان های امدادرسانی اخطار می دهند بیماری می تواند فوری کمر نظام 

ضعیف بهداشتی این کشور را خم کند.

در حال حاضر میلیون ها نفر در جهان به کمک غذایی تکیه دارند

جهان به دلیل همه گیری کرونا با قحطی تاریخی روبرو است

رئیس جمهور: همه 
کشورها کنار هم در 
رقابت شدید برای 
سلطه و درمان و 
کوتاه کردن دوران 
بیماری و مهم تر از آن 
پیشگیری از شیوع 
این بیماری هستند. 
همه ملت ها تالش 
می کنند، بعضی ها 
بیشتر موفق بودند 
و بعضی ها کمتر که 
البته پایان کار است 
که نمره ها مشخص 
است، بنابراین باید 
به پاییز برسیم که 
جوجه ها را بشماریم 
و ببینیم پایان کار به 
کجا می رسیم

بسیاری از افراد در برابر همه گیری 
را  جهانی شدن  کروناویروس 
می کنند  ادعا  و  می دانند  مقصر 
آن  گسترش  از  پرهیز  راه  تنها 
حرکت در جهت معکوس و خروج از جهانی 
شدن است؛ اینکه هر کشوری دیواری دور خود 

بکشد و از سفرها و مبادالت جلوگیری کند. 
هرچند قرنطینه در کوتاه مدت برای توقف ویروس 
پاسخی درست است، در بلندمدت انفراد و جدایی 
شد،  خواهد  ]جهان[  اقتصادی  فروپاشی  سبب 
بی آنکه هیچ محافظتی برای بیماری های عفونی 

ایجاد کند.
نه  پادزهر حقیقی  به نظر من درست برعکس؛ 
بلکه در همکاری  از هم،  جدا شدن فرهنگ ها 

آنها با یکدیگر است.
دوران  از  پیش  را  نفر  میلیون ها  همه گیری ها 
جهانی شدن به هالکت رساندند؛ در قرن چهاردهم 
نه هواپیمایی وجود داشت، نه کشتی و نه وسایلی 
مثل اینها. با وجود این، طاعون سیاه از شرق دور 
تا اروپای غربی کمتر از 1۰ سال گسترش یافت 
و دست کم یک چهارم از جمعیت را از میان برد.
در سال 1۵3۰ میالدی در مکزیک نه قطاری وجود 
داشت، نه اتوبوسی و نه حتی االغی و با وجود 
این همه گیری آبله طی ۶ماه نزدیک به یک سوم 

جمعیت را از بین برد.
سرسخت  گونه  یک  میالدی   1918 سال  در 
در  زیادی  قربانیان  ماه  چند  در  سرماخوردگی 
دورافتاده ترین نقاط جهان به جا گذاشت. این 
و  کرد  مبتال  را  انسان ها  تمام  یک چهارم  گونه 
به  سال  یک  از  کمتر  در  را  نفر  میلیون  ده ها 

هالکت رساند.
در طول قرن بعدی انسانیت در برابر همه گیری  
باز هم شکننده تر شد و تحت تاثیر بهبود وسایل 
یک  امروز  بود.  جمعیت  رشد  و  نقل  و  حمل 
ویروس می تواند در بخش درجه1 هواپیما ۲۴ 
ساعته از یک نقطه عالم به هر نقطه دیگری برسد 
و یک شهر بزرگ را آلوده کند بنابراین باید در 
انتظار آن بایستیم که با دوزخی از بیماری های 
عفونی فروبرویم و امواج مرگبار آن یکی پس از 

دیگری از راه برسند.
منبع: روزنامه لوموند

یووال نوح هریری
پادزهر حقیقی در مقابل همه گیری، 

نه در خود پیله کردن، بلکه در 
همکاری بین المللی است

 ترجمه: 
ناصر فکوهی

هنوز بساط کرونا جمع نشده، طرح فاصله گذاری هوشمند را جدی بگیریم

در خانه بمانیم؛ کرونا را شکست خواهیم داد
یادداشت
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با تأملی کوتاه، تفاوت هایی را 
در ماه رمضان امسال نسبت به 
سال های پیشین مشاهده می کنیم 
که می تواند فرصت هایی تازه 
برای ما ایجاد کند. این فرصت ها شاید کمتر در زندگی ما تکرار 
شوند، پس شکار مناسب چنین لحظه های نابی، هوشمندی می خواهد 
و توفیق طلبی از حضرت پروردگار، باشد که توشه ای ارزشمند از این 
ماه برای همه زندگی خود و آنهایی که دوست شان داریم، بیندوزیم و 

راهی هموار برای روزهای پس از آن ایجاد کنیم.

1( رمضان در خانه: بیشتر وقت ماه مبارک امسال در خانه می گذرد. 
با محدود شدن یا تعطیل شدن مراکز دینی و مکان های مذهبی مانند 
مساجد، محافل دورهمی تالوت قرآن و مانند آن،  عبادت امسال 
شکلی فردی به خود گرفته است. در آموزه های دینی سفارش های 
زیادی درباره عبادت در خانه شده و از اهل ایمان خواسته شده تا 
مکان خاصی را در منزل برای نماز در نظر بگیرند، یا به تالوت قرآن 
برای نورافزایی و صفابخشی به زندگی سفارش شده است. همچنین 
خواسته شده گاهی تنها و پنهان خدا را بخوانند،  خودشان باشند و 

خدایشان. خلوتی داشته باشند جانانه تا جانشان شکوفا شود و شیوه 
زندگی را از خود حضرت یار،  بارگذاری کنند. ماه رمضان فرصتی 
است تا خداوند را بیش از هر زمانی دیگری به خانه خود دعوت 
کنیم، از نور الهی و کلمات زیبایی که بیانگر ویژگی های او هستند، 
بزمی برپا کنیم و اندکی از دلبستگی های تکراری زندگی دور بمانیم.

2( فرزندان همراه: فرزندان ما در هر سنی که باشند، از مشاهده بندگی 
و خاکساری ما نسبت به خداوند،  لذت می برند چون رفتاری است آشنا 
با درون و فطرتشان. کودکان در این زمینه بهره بیشتری دارند چون 
زالل ترند و گیراتر نسبت به رفتارهای معنوی. همراهی فرزندان در 
رمضان امسال، می تواند لذت این ماه عزیز را چندبرابر کند، مشروط 
بر اینکه کنار رفتارهای دینی،  به سایر نیازهای آنها نیز توجه کافی 
داشته باشیم و از هر گونه زیاده روی در این زمینه بپرهیزیم. ما هم 
خود نیاز به افزایش رتبه ایمان داریم و هم در این مسیر، می توانیم 
همراهان خود را در چنین مسیری یاری کنیم. هر خانواده ای به فراخور 
شرایط خود، توان برنامه ریزی با هدف افزایش معنویت و ایمان در 
ماه مبارک رمضان را برای خود و فرزندانش دارد. فرصتی است تا 
برای فرزندان خود و آینده ای که پیش روی آنهاست، دست به دعا 
برداریم و پایه های زندگی شان را به محکم ترین جایگاه گره بزنیم و 
دستشان را در دستان پرتوان خداوند و خوبان قرار دهیم. از خداوند 
بخواهیم تا بهترین سرنوشت را ارزانی شان کند و خود سرپرستی 
فرزندان ما را عهده دار شود. از او بخواهیم ما را در تربیت فرزندان 
یاری رساند تا هر آنچه که درباره کودکان و نوجوانان الزم بود انجام 

دهیم ولی از یاد بردیم، در این روزهای پر رمز و راز،  به یادمان بیاورد 
و در انجام آن یاری مان کند.

3( دانش افزایی: فراغت و آرامش ذهنی ماه مبارک رمضان، فرصت 
مناسبی است تا بخشی از ذهن و زمان مان را به یادگیری بگذرانیم و 
دنبال جواب سوال هایی باشیم که شاید مدت ها ذهن ما را درگیر کرده 
است. رو آوردن به کتاب های دینی، مطالعاتی که باورهای مذهبی ما را 
تصحیح و تقویت می کند، عضویت در کانال های معتبر گفت وگوهای 
دینی و مانند آن، می تواند بخشی از این برنامه باشد. همچنین داشتن 
گفت وگوهای خانوادگی درباره موضوعات دینی به ویژه برای فرزندان 
نوجوان و جوان، کاری ضروری و ثمربخش است. به هر میزان که 
معنویت در زندگی ما ورود پیدا کند، از آسیب های اجتماعی و فردی 
بیشتری ایمن خواهیم ماند. بخشی از این دانش افزایی را می توان با 
خواندن گنج های فراموش شده معنوی مانند تفسیر قرآن، خواندن 
کتاب ناب نهج البالغه و دعاهای تحول برانگیز صحیفه سجادیه به 

دست آورد که شاید چنین تجربه ای را کمتر در زندگی داشته ایم.
4( همراهی مثبت با رسانه: رسانه هم موضوع سرگرمی است و هم 
یک دانشگاه همیشه باز. رسانه های گوناگون، در ماه مبارک رمضان 
برنامه های متنوعی را برای گروه های سنی مختلف و ذائقه های متفاوت 
در نظر می گیرند. از رسانه های رسمی کشور گرفته تا سایت ها، کانال ها 
و شبکه های اجتماعی. این بازار بزرگ، نیاز به هوشمندی و انتخاب گری 
عاقالنه دارد. اگر تا دیروز بیشتر نگاه ما به رسانه ها جنبه سرگرمی 
داشته،  اکنون فرصتی است تا بخشی از نگاه را به رسانه هایی بدوزیم 

که معنویت افزایی دارند و مهارت افزایی. آنها که می توانند در رسانه 
تاثیرگذار باشند، با گرد هم آوردن دوستان و اقوام در یک رسانه 
گروهی، نقش  معنوی و دینی خود را پررنگ تر از هر زمانی بروز 
دهند و میدانی ایجاد کنند برای گفت وگوهای سازنده و زندگی بخش. 
می توان برخی از کارهایی که در شرایط عادی به صورت حضوری 
انجام می دادیم، اینک در فضای مجازی فعال شان کنیم، مثل تالوت 
جمعی و ختم های گروهی قرآن در یک گروه خانوادگی یا داشتن 
قرارهای مطالعه و ارائه آن در چنین گروه هایی. یادمان باشد فناوری 
هم می تواند در خدمت تعالی و ارتقای دینی و معنوی ما قرار گیرد.

5( خدا همه جا هست: برخی ممکن است بر اساس عادت های 
رفتاری سال های قبل، خداجویی در ماه رمضان را به برنامه های 
خاصی مانند حضور در نماز جماعت، جزءخوانی های گروهی، 
نیایش خوانی و مانند آن خالصه  شرکت در مراسم سخنرانی و 
کرده باشند. با تغییرات کنونی،  الزم است به خود بگوییم خداوند 
محدود به مکان خاصی نیست و هر جایی می تواند عرصه حضور 
الهی باشد، همچنان که هر زمانی می تواند این دسترسی را ایجاد 
کند. می پذیریم برخی مکان ها به خاطر قداست و شرایط خاص 
خود، حال و هوای معنوی بهتری ایجاد می کنند ولی وقتی زمینه 
را  هم خدا  فردی  عبادت های  در  می توان  ندارد،  حضور وجود 
جست،  یافت و با او نجوایی عاشقانه داشت. یاد این آیه از قرآن 
؛ و به هر  باشیم که خداوند متعال فرموده: »َفَأیْنََما تَُولُّوا َفثَمَ  َوْجهُ  اللهَّ

سو رو کنید، خدا آنجاست« )بقره:115(

ماه متفاوت
 ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر 

مرکز مشاوره مأوا

مقابله با ناكامي ها 

وقتي درمانده مي شويم 

: ناكامي را چطور مي توان تعریف 
كرد؟

ناکامي تضاد بین واقعیت بیروني و  در واقع 
انتظارات دروني است. چنین حسي معموال در 
افراد ایجاد ناکامي مي کند و جالب اینکه ببینیم 
بسیار اجتناب ناپذیر هم است  و نمي توان از آن 
فرار کرد چون در بسیاري از مواقع انتظارات دروني 
ما بر اساس باورهاي غلط ما شکل مي گیرند. 
یکي از باورهاي غلط رایج دنیا اعتقاد به فرضیه 
»جهان عادل« است. این فرضیه معتقد است اگر 
ما انسان نیکویي باشیم،  خیر و نیکویي هم پیش 
رویمان خواهد بود و برعکس انسان هاي بد هم 
فقط باید منتظر شر و بدبختي باشند ولي عمال ما 
شاهد چنین چیزي نیستیم و در واقع هیچ قراري 
بر عادالنه بودن این دنیا وجود ندارد. بنابراین 
باید باور اشتباه خود را تغییر داد و با استناد 
به  شواهدي دال بر خالف آن به باور درستي 
رسید. بسیاري از انسان هاي خوب مشکالت و 
بیماري هاي زیادي را تجربه مي کنند و در عوض 
انسان هاي خطاکار در آرامش و آسایش به سر 
مي برند. یکي دیگر از فرضیه هاي اشتباه در ذهن 
ما این است که فکر مي کنیم انگار همه چیز 
باید باثبات باشد؛ در صورتي که اگر خودمان را 
ازقبل آماده کنیم و بپذیریم هیچ چیز و هیچ کس 
براي همیشه براي ما همان گونه که بوده باقي 
نمي ماند راحت تر هم مي توانیم با همه چیز کنار 
بیاییم و همه چیز را بپذیریم. شاید بتوان گفت 
انگار»باثبات ترین« قانون دنیا همان »بي ثباتي« آن 
است. در واقع همه چیز در حال تغییر است ولي 
این تغییر همیشه در جهت مثبت و مورد دلخواه 
ما نیست. وقتي خودمان را از قبل آماده کنیم و 
بپذیریم دنیا سرشار از تغییر است راحت تر هم 
مي توانیم آن را بپذیریم؛ اینکه اگر خوشحالیم، 
خوشحالي ما  دائمي نیست و برعکس همیشه 

هم ناراحت نخواهیم ماند. 
: آرامش در چه حالتي  ایجاد مي شود؟
توجه داشته باشیم آرامش یک وضعیت است، نه 
یک احساس؛ وضعیتي بین دو هیجان مختلف؛ 
یعني بین غم، شادي، حیرت یا انزجار و خشم. 
هیجانات ما مثل قله هاي یک رشته کوه هستند 
که دامنه کوه در پایین، اوضاع  مختلف ما از 
آرامش هستند و جالب اینکه مثال ما در حالت 
عاشقي یا زماني که فکر مي کنیم حالمان خیلي 
خوب است دقیقا در اوج نوسانات هیجاني قرار 
داریم. بنابراین هیجانات را نباید به خوب یا 
بد تعبیر کرد؛ یعني فقط انسان در حالت مرگ 
مي تواند در حالت سکون و ثبات قرار بگیرد. 
در واقع ما تا زماني که زنده هستیم باید آماده 

تغییر و نوسانات هیجاني باشیم. 
: ما اغلب  چه هيجاناتي را تجربه 

مي كنيم؟
ما با توجه به بینش و دیدي که نسبت به جریانات 
مختلف زندگي داریم هیجانات مختلفي را هم 

تجربه مي کنیم، مثال وقتي تصور مي کنیم دنیا 
جایي باثبات است ولي  وقتي خالف آن به ما 
ثابت مي شود، شوکه مي شویم. در واقع باورهاي 
غلط ما باعث مي شوند بیشتر برنجیم و نتوانیم 

پذیراي واقعیت مشکالت شویم. 
اگر باور داشته باشیم تا زماني که در این دنیا 
زندگي مي کنیم باید خودمان را براي تجربه هر 
اتفاقي آماده کنیم در مواجهه با مشکالت هم 
کمتر آزار مي بینیم. درواقع ما حتي هنگامي هم 
که کار خوبي انجام مي دهیم احساسي را در 
جهان »درون فردي« خود تجربه مي کنیم  ولي 
اصال معلوم نیست خوبي ای که در حق دیگران 
مي کنیم چه بازخوردي داشته باشد،  دیگران 
هم همان گونه باشند و آنها هم رفتار مشابهي 
مانند خود ما داشته باشند. ما در واقع باید بدانیم 
هنگام خوبي کردن با جهان دروني خود در ارتباط 
هستیم و با او معامله مي کنیم؛ نه جهان بیروني؛ 
یعني همیشه این گونه نیست که به اندازه سعي 
و تالش خود نتیجه بگیریم. به همین دلیل هم 
مي توان گفت یکي از دالیل بروز افسردگي  تطابق 
نداشتن »واقعیت« با »انتظارات« ماست. البته ما 
تمام تالش خود را مي کنیم و اقدامات الزم را هم 
انجام مي دهیم تا به شناخت بیشتري برسیم ولي 
نمي توانیم ادعا کنیم از تمام ابعاد روابط کاري یا 
عاطفي آگاه هستیم، درصورتي که ما حتي از تمام 
ابعاد وجودي خودمان هم آگاه نیستیم و کارهایي 

مي کنیم که براي خودمان هم عجیب است. در 
واقع پیچیدگي هاي وجود همه انسان ها آنقدر 
زیاد است که به سادگي نمي توان به آنها پي برد. 
: تاثير خوبي كردن هاي ما در دنيا به 

چه شكل است؟
در واقع ما با انجام کارهاي خوب،  خودمان هم  
مي توانیم با تجربه زیباي درون فردي به احساس 
بهتري برسیم ولي اگر انتظار داشته باشیم همه افراد 
هم مانند ما رفتار کنند فقط دچار ناکامي مي شویم 
چون انتظارات مان محقق نمي شود. در مورد انجام 
رفتارهاي ناخوشایند دیگران طبعا احساسات ما 
هم برانگیخته یا جریحه دار مي شوند ولي این 
موضوع نباید باعث ازهم پاشیدگي ما شود. این 
ازهم پاشیدگي هاي رواني و عاطفي مربوط به 
زماني است که انتظارات ما واقع بینانه نباشند. 

وقتي ما گلي مي کاریم و تمام شرایط و جوانب 
را براي رشد بهتر آن فراهم مي آوریم باید در 
نظر داشته باشیم این خیلي خوب است که ما 
تمام وظایف خود را به خوبي انجام داده ایم 
ولي ما فقط یک عامل هستیم. در واقع عوامل 
بسیار تاثیرگذار دیگري هم وجود دارند که در 
رشد گیاه مانند عوامل بیروني، آب و هوا و 
شرایط جوي مختلف و... موثرند که کنترل آنها 
از دست ما خارج است. ما در تمام موارد باید 
وظیفه خود را انجام دهیم ولي دنیا سرشار از 
عوامل تاثیرگذار بر شرایط مختلفي است که ما 

بارها با آنها روبرو شده ایم و باور داریم خارج 
از کنترل ما هستند بنابراین نمي توانیم به خاطر 
احاطه نداشتن بر آنها هم خودمان را سرزنش 

کنیم یا مقصر بدانیم.
: الزمه وجود ناكامي ها چيست؟

توجه داشته باشیم مي توان گفت ناکامي ها الزمه 
این دنیا هستند تا رشدي در ما اتفاق بیفتد که 
واقعا به آن نیاز داریم؛ رشدي که باعث اصالح 
چیزي در ما شود که واقعا به آن نیاز داریم. اگر 
ما رنج، درد و  ناکامي را تجربه نمي کردیم شاید 
هیچ دارویي هم براي درمان پیدا نمي کردیم یا 
اگر تاریکي نبود برق اختراع نمی شد و... در واقع 
انگار همیشه فقداني باید باشد تا موضوع مهمي 
براي پر کردن جاي خالي آن وجود داشته باشد.
روابط ما  هم به  همین شکل هستند. ما اگر 
ناکامي را تجربه نکنیم نمي توانیم متوجه مشکالت 
رفتاري خود در روابطمان شویم و آنها را اصالح 
کنیم. وقتي بیش از حد به کسي محبت مي کنیم 
شاید طرف مقابل اصال درکي از محبت نداشته 
باشد  و آن را به گونه دیگري تعبیر کند و حتي 
عالقه اي به این گونه محبت کردن نداشته باشد
اما اگر  در رابطه اي هستیم که همیشه رفتارهاي 
خوب و معقول ما با بي احترامي و بي انصافي 
پاسخ داده مي شود باید ببینیم در چه رابطه اي 
قرار داریم و میزان ارزش آن رابطه براي ما به 
چه میزان است؛ اگر رابطه براي ما بسیار ارزشمند 

است و نمي توانیم به راحتي از آن خارج شویم با 
کمک گرفتن از کارشناسان و متخصصان براي 
نجات دادن رابطه تالش کنیم ولي این موضوع 
لزوما به معناي باال بردن میزان محبت ما براي 

باقي ماندن نیست.
: چرا محبت كردن زیاد نتيجه خوبي 

به دنبال ندارد؟
همه ما بارها شنیده و شاهد بوده ایم که اضافه کردن 
میزان محبت ما به دیگران به خاطر آسیب هایي 

است که ما در دوران مختلف زندگي خود آن 
را تجربه کرده ایم. توجه داشته باشیم هیچ انساني 
نسبت به دیگري برتري ندارد ولي وقتي ما از 
عزت نفس خود در یک رابطه خرج مي کنیم و به 
دیگران بیشتر از خود بها مي دهیم که باعث بقاي 
بیشتر رابطه خود شویم؛ در عمل نه مي توانیم رابطه 
را نجات دهیم و نه عزت نفس و »من« خود را.

بعد از پایان رابطه هم آنقدر آسیب دیده ایم که 
درمان زخم هایمان بسیار سخت و در بعضي 
مواقع غیرممکن خواهد بود. به این ترتیب باید 
توجه داشته باشیم در هر رابطه اي همه چیز حتي 
»محبت« حتما باید به اندازه درست و کافي صرف 
شود. ضمن اینکه »بیش از حد« را سر هر فعل 
یا کاري که بگذاریم حتما آن را  از بین خواهیم 
برد. در واقع وقتي ما به کسي چیزي بدهیم که  
باعث شود از عزت نفس ما چیزي کم شود و آدم 
»کمتر« ي از درون شویم نمي توان گفت اسمش 
»محبت « است. فراموش نکنیم اگر طرف مقابل 
ما الفباي محبت را بفهمد نیازي نیست که ما او  
را با محبت بیش از اندازه خود خفه کنیم ولي 
اگر هر چقدر ما  محبت می کنیم طرف مقابل  
متوجه نمي شود باید فکر اساسي براي آن بکنیم. 
: چگونه نگذاریم دیگران احساسات 

ما را كنترل كنند؟
گاهي اتفاقي که مي افتد مي تواند نهیبي به ما 
بزند تا متوجه اشتباه خودمان بشویم. در واقع 
این موضوع بسیار خطرناک است که اجازه دهیم 
دیگران احساسات ما را تعیین کنند و تغییر دهند. 
اتفاقات و اشخاص مي توانند بر احساسات ما 
تاثیر بگذارند ولي نباید براي ما تعیین کننده باشند. 
این موضوع بسیار مهم است و اگر به آن توجه 
داشته باشیم کمتر  احساس ناکامي مي کنیم. در 
واقع قرار نیست غمگین نشویم و رفتارهاي بد 
دیگران ما را ناراحت نکند، بلکه نباید اجازه دهیم  
رفتارهاي دیگران یا اتفاقات ناگوار  بیش از حد 
ما را تحت تاثیر قرار دهند و  نباید بگذاریم از 
شدت عصبانیت افسرده شویم. فراموش نکنیم 
هیجانات ما باید در حد خودشان تجربه شوند، 
نه بیش از اندازه. غمي که ما دروازه هاي قلبمان را 
روي آن باز مي کنیم باعث افسردگي مان مي شود 

و در نتیجه احساس ناکامي مي کنیم. 
وقتي غصه خوردن ما طوالني و خشم زیادمان 
باعث نشخوارهاي ذهني شود، به جاي اینکه 
عملکرد  درستي داشته باشیم  و تصمیم خوبي 

بگیریم دچار خودتخریبي مي شویم.

با چه سالحي مي توانيم با ناكامي ها مقابله كنيم؟
بهترین کار رسیدن به نوعي خودکفایي رواني، هیجاني و اجتماعي است که در مقابل 
مشکالت شکست نخوریم و از هم نپاشیم. در واقع ما باید همان قدر که مي توانیم  فکر 
کنیم  نباید کسي در حقمان بي وفایي یا خیانت کند یا اتفاق بدي برایمان بیفتد چون ما 
سزاوارش نیستیم؛ همان قدر هم باید خودمان را مجهز کنیم و آماده باشیم که اگر هم این 
اتفاقات ناگوار برایمان افتاد آنقدر ضربه نخوریم که با تمرکز بر مشکالت نتوانیم هیچ 
گونه پیشرفت در جنبه هاي مختلف زندگي داشته باشیم. یکي از مهم ترین سالح هایي که 
ما را تجهیز مي کند »باور«هاي درست است، مثل باور اینکه در این دنیا باید خود را براي 
وقوع هرحادثه اي  آماده کنیم چون همیشه امکان وقوع هر اتفاقي وجود دارد. این باور هم 
با دیدن زندگي دیگران حاصل مي شود؛ اینکه همه ما مشکالت خاص خودمان را داریم 
و مشکالت هم فقط مختص ما نیست. ما همیشه باید در حال سرمایه گذاري اجتماعي 
باشیم و به جاي وابستگي زیاد به دیگران خودمان مستقالنه رفتار کنیم و بدانیم همیشه باید 

جایگزیني براي همه چیز داشته باشیم چون نمي توانیم از ثبات هیچ چیزي مطمئن باشیم.

اگر نتوانيم بپذیریم اصل زندگي را روزهاي خوب و بدي تشكيل مي دهند كه ناگزیر 
از رویارویي با آنها هستيم، هر بار در مواجهه با سختي ها و نامالیمات آنقدر به هم 
مي ریزیم و درمانده مي شویم كه گاهي ادامه مسير برایمان سخت یا حتي غيرممكن 
جلوه خواهد كرد. جدایي، دوري، شكست، بحران هاي اقتصادي و مالي، بيماري و... 

جزء جدایي ناپذیر زندگي ما هستند بنابراین هميشه قبل از رویارویي با سختي ها و نامالیمات باید از 
چگونگي برخورد با آنها آگاه باشيم. تنها در این صورت قادر خواهيم بود در برابرشان ایمن باشيم و 
مقاومت كنيم اما چگونه مي توانيم به چنين توانایي دست یابيم. در این زمينه با دكتر نوشين فایضي، 

مشاور و خانواده درمانگر گفت وگو كرده ایم.

 يكتا فراهاني 

 آرامش يك 
وضعيت است، 
نه يك احساس؛ 
وضعيتي بين دو 
هيجان مختلف؛ يعني 
بين غم، شادي، 
حيرت يا انزجار و 
خشم. هيجانات ما 
مثل قله هاي يك 
رشته كوه هستند كه 
دامنه كوه در پايين، 
اوضاع  مختلف ما 
از آرامش هستند 
و جالب اينكه مثال 
ما در حالت عاشقي 
يا زماني كه فكر 
مي كنيم حالمان خيلي 
خوب است دقيقا در 
اوج نوسانات هيجاني 
قرار داريم
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آنچه درباره دررفتگی مفصل لگن باید بدانید

تشخیص زودهنگام، درمان آسان

بیماری  لگن  مفصل  مادرزادی  دررفتگی 
شایعی است و شیوعی بین 1 از هر 1000 
تولد تا 34 از هر 1000 تولد در نقاط مختلف 
جهان دارد. در کشور ایران هم دررفتگی 
قابل توجهی  شیوع  لگن  مفصل  مادرزادی 
دارد ولی میزان دقیق آن مشخص نیست. 
در برخی گزارش ها، بین 5 تا 6 مورد در 

هر 1000 تولد گزارش شده است. 

در رفتگی لگن چیست؟
در این بیماری رشد و نمو طبیعی مفصل لگن 
این مفصل  نتیجه  در  دچار مشکل می شود. 
گلوله ای کاسه ای از وضعیت طبیعی خود خارج 
می شود و بر اساس شدت بیماری، ممکن است 
دچار بدشکلی، نیمه دررفتگی یا دررفتگی کامل 
شود. از طرفی، رشد کاسه مفصل لگن و به 
وجود آمدن عمق کافی در آن به قرارگیری 
سراستخوان ران در عمق این حفره در طول 

فرایند رشد نیاز دارد.

چرا مفصل لگن درمی رود؟
است  ممکن  مختلفی  دالیل  به  لگن  مفصل 
بارداری  مانند  دالیلی  کند.  پیدا  دررفتگی 
چندقلویی، به دنیا آمدن نوزاد با پا یا باسن، 
کمبود مایع امنیوتیک، فرزند اول، فرزند دختر، 
اختالل دیگر در گردن یا پای نوزاد و همچنین 
وجود مشکل مشابه در سایر فرزندان اشاره کرد.

تشخیص سریع ، درمان آسان تر
خوشبختانه با بهبود برنامه های غربالگری در 
متخصصان  که  معاینه هایی  و  نوزادی  زمان 
زنان و ماماها انجام می  دهند، همچنین انجام 
سونوگرافی برای موارد مشکوک تعداد زیادی 
از بیماران در دوران نوزادی کشف می شوند و 
به راحتی با بستن نوعی یراق مخصوص طی 
چند ماه، مفصل هیپ طبیعی خواهند داشت.

اما اگر دررفتگی مفصل لگن نوزاد دیر تشخیص 
داده شود، درمان مشکل تر و طوالنی تری خواهد 
داشت. مخصوصا اگر والدین، کودک را بعد از 
18 ماهگی برای معاینه و درمان ببرند و درمان 
تا این سن به تعویق بیفتد، باید عمل جراحی 
وسیع روی لگن و مفصل هیپ انجام شود و 
در صورت مراجعه بعد 10 سالگی، پزشک 
سنین  در  لگن  مفصل  تعویض  چاره ای جز 

باالتر نخواهد داشت.

عالئم دررفتگی مفصل لگن
با توجه به ضرورت مراجعه زودهنگام برای 

درمان این بیماری، توجه پدر و مادرها و آشنایی 
آنها با عالئم دررفتگی لگن بسیار مهم است. 
اگر عالئمی مانند نامتقارن بودن اندام های 
تحتانی شامل چین های روی اندام، احساس 
و شنیدن صدای کلیک حین حرکت دادن 
مفصل لگن، ناتوانی در باز کردن پا ها برای 
تعویض پوشک نوزاد، وجود ظاهر غیرطبیعی 

در گردن و افزایش قوس ستون فقرات کمری 
و سایر بدشکلی های اندام ها مخصوصا پاها، 
دیر راه افتادن کودک و لنگش حین راه رفتن 
را مشاهده کردید، با کوچک ترین شکی درباره 
ابتالی کودک، سریع به متخصص ارتوپد و در 

صورت دسترسی نداشتن به متخصص، به هر 
پزشکی که امکان دسترسی دارید، مراجعه کنید 
تا اقدام های تشخیصی و درمانی هر چه سریع تر 
انجام شود. در این صورت هم درمان ساده تر 
است و هم نتیجه درمان بهتر است. عالوه بر 
این، هزینه درمان نیز هم برای بیمار و هم برای 

دولت به مراتب پایین تر خواهد بود.

عالئم اختصاصی براساس سن
اگر بخواهیم به عالمت های ابتال به این بیماری 
اشاره کنیم، حتما باید به این موضوع توجه 

داشته باشیم که بچه ها 

در گروه های سنی مختلف، ممکن است نشانه ها 
و و در معاینه ها شرح حال و عالئم متفاوتی 

داشته باشند.

نوزادان تا انتهای 2 ماهگی 
بهترین زمان کشف و درمان بیماری در همین 
است  ممکن  گروه  این  در  است.  سنی  رده 
اختالل کجی گردن )تورتیکولی( یا انحراف 
استخوان های کف پا وجود داشته باشد. مفصل 
لگن ممکن است با فلکسیون و ادداکسیون 
یعنی خم کردن ران نوزاد به داخل شکم، دچار 
دررفتگی شود که این دررفتگی قابل لمس و 
صدایش قابل شنیدن است )تست بارلو(. 
اگر مفصل را اکستند و ابداکت کنیم؛ 
یعنی کودک به حالت طاقباز 
بخوابد، مفصل دوباره با یک 

صدای قابل لمس جا می افتد )تست ارتوالنی(.

سنین شیرخوارگی )تا حدود یک سالگی(
 مهم ترین عالمت دررفتگی مفصل لگن در 
کودکان این سنین، ناتوانی در انجام ابداکسیون 
است؛ به این معنی که والدین نمی توانند ران 
کودک را از خط میانی بدن او فاصله دهند 
بنابراین در هنگام شستشو و تعویض پوشک 
او، با مشکل باز کردن پاهای فرزندشان روبرو 
می شوند. از دیگر نشانه های مهم در این سن، 
اندام تحتانی است به این  اختالف طول دو 
دلیل که یکی از مفاصل از جای خود دررفته 
و به سمت باال حرکت کرده است پس یکی 
از ران ها کوتاه تر از دیگری به نظر می رسد. 
در نتیجه وقتی کودک را از زمین بلند می کنیم، 
متوجه می شویم که دو زانوی او در یک سطح 

قرار ندارند. این موضوع همچنین باعث می شود 
تعداد چین های پوستی در ناحیه باسن و باالی 
ران در سمت در گیر نسبت به سمت مقابل 

افزایش یابد.

یک سالگی و بعد آن
 دقت بیشتر و درمان زودهنگام در این سن 
از این نظر اهمیت دارد که زمان شروع راه 
رفتن کودک است. کودکان مبتال به دررفتگی 
مادرزادی مفصل لگن ممکن است کمی دیرتر 
به  شروع  خودشان  سال های  و  همسن  از 
از  بی تعادل تر  کمی  ابتدا  و  کنند  رفتن  راه 

همساالن باشند.
این کودکان حین راه رفتن می لنگند و در موارد 
یک طرفه به صورت ترندلنبرگ راه می روند؛ 
یعنی باالتنه را در هر قدم به سمت مخالف 

منحرف می کنند. در موارد دوطرفه راه رفتن 
این کودکان شبیه راه رفتن اردک است.

موضوع مهم دیگر در این سنین با توجه به 
اینکه کودک به وضعیت ایستاده درآمده، فشار 
نامتقارنی است که بر ستون فقرات وارد می شود 
بنابراین در موارد دررفتگی دوطرفه گاهی قوس 
کمرشان زیاد و شکمشان به جلو برجسته می شود 
که مسلما با گذشت زمان منجر به تخریب ستون 
فقرات کمری و مشکالتی از قبیل تنگی کانال 

و دردهای سیاتیکی خواهد شد.
موارد یک طرفه هم وضعیت بهتری ندارند زیرا 
باعث انحراف ستون فقرات به یک سمت و 
اسکولیز خواهند شد که با افزایش سن بیمار 
اختالل  این  زندگی،  و سوم  دوم  دهه  در  و 
وضعیت ستون فقرات ممکن است به صورت 
غیرقابل برگشت بیاید و عالوه بر جراحی مفصل 
هیپ، به جراحی های بسیار پیچیده روی ستون 

فقرات نیاز باشد.

مشکل در لگن، درد در ستون فقرات 
اگر توجه کرده باشید با اینکه بیماری مربوط به 
مفصل لگن است، تا به حال صحبتی در رابطه با 
درد این مفصل نشد. درست است؛ این بیماران 
تا دهه سوم و چهارم زندگی معموال شکایتی 
از درد ندارند و بیشترین شکایت از لنگش و 
بدشکلی های ثانویه ستون فقرات است. فراموش 
نکنیم این بیماری در خانم ها شایع تر است و 
شکایت از بدشکل بودن بدن و بد راه رفتن 

حتی بدون درد، بدیهی است.

 اگر در نوزاد 
عالئمی مانند 

نامتقارن بودن 
اندام های 

تحتانی شامل 
طول و چین های 

روی اندام، 
احساس و 

شنیدن صدای 
کلیک حین 

حرکت دادن 
مفصل لگن، 

ناتوانی در باز 
کردن پا ها برای 
تعویض پوشک 

نوزاد، وجود 
ظاهر غیرطبیعی 

در گردن و 
افزایش قوس 
ستون فقرات 
کمری و سایر 
بدشکلی های 

اندام ها 
مخصوصا پاها، 

دیر راه افتادن 
کودک و لنگش 
حین راه رفتن 

را مشاهده 
کردید به ارتوپد 

مراجعه کنید 

سن درد
درد مفصل لگن در دهه سوم معموال شروع می شود و باعث آزار بیمار خواهد شد چون مفصل لگن در این بیماران خیلی 

زودتر از افراد سالم دچار آرتروز و تخریب می شود و سرعت این تخریب بسیار بیشتر از حد معمول است.
پس به انتهای یک سناریو می رسیم و با یک جوان 30 ساله روبرو می شویم که به علت درد شدید مفصل لگن و همچنین 
درد ناشی از بد شکلی ستون فقرات و همچنین لنگش نیازمند انجام یکی از سخت ترین انواع تعویض مفصل لگن است 

که عالوه بر بار مالی سنگین برای خودش و سیستم درمانی ممکن است با عوارض جبران ناپذیری همراه باشد.
با توجه به همه این موارد، به والدین محترم تاکید می کنم عالئم بیماری را هر چه بهتر بشناسند تا بتوانند در مراحل اولیه، 

بیماری را به کمک پزشکان متخصص کشف کنند تا به سادگی درمان شود.

 دکتر مانی محمودی
متخصص ارتوپدی، فلوشیپ 
جراحی مفصل هیپ و لگن 

www.salamat.ir
www.salamat.ir

www.salamat.ir
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شهرزاد، عالءالدین و چراغ جادو، سندباد، شنگول 
و منگول و... افسانه هایی قدیمی هستند که هنوز هم 
برای بچه ها جذابیت و شگفتی دارند و بچه ها همیشه 
عاشق چنین داستان هایی بوده اند. گرچه امروزه 
تماشای تلویزیون و بازی های مهیج رایانه ای بسیار 
رایج شده، هنوز هم این داستان ها دوست داشتنی 
هستند و خواندن چندباره آنها اصال برای کودکان 

مالل آور نیست. 
روان پزشکان معتقدند مغز انسان، ساختار اجتماعی 
را کامال درک می کند و به این دلیل کودک زمانی 
که با دیگران ارتباط برقرار می کند، یادگیری بهتری 
دارد. در همین راستا قصه خوانی می تواند یکی 
از مطلوب ترین شرایط رابطه احساسی و کالمی 
را ایجاد کند. عالوه بر این، محققان دریافته اند 
استعاره های داستانی در ایجاد اتصاالت نورون های 

مغز تاثیر چشمگیری دارند. 

افسانه ها همیشه طرفدار دارند
در دنیای رو به پیشرفت امروز، ممکن است این 
سوال به ذهن برسد که چرا با وجود داستان های 
جدید هنوز هم بچه ها به شنیدن افسانه های قدیمی 
تمایل بیشتری دارند. شاید یکی از مهم ترین دالیل 
این باشد که افسانه ها به دلیل تکرار مداوم و انتقال 
نسل به نسل تلطیف شده و مفهوم های مختلفی را 
به کودک؛ چه دختر و چه پسر، در سنین مختلف 
منتقل می کنند. این پیام ها منشاء افکار و ایده های 
متنوعی است که به کودک کمک می کند تا مشکالت 
را بهتر پشت سر بگذارد و با آرامش بیشتری پا 
به دنیای بزرگسالی بگذارد. البته تجربه خوشایند 
والدین و بزرگ ترها در مورد این داستان ها نیز 

احساس خوشایندی به کودکان منتقل می کند. 

تقویت تفکر منطقی و عینی
کودک از همان سال های نخست زندگی مسائلی 
مانند ناامیدی، رقابت، مواجهه با دنیای پیرامون، 
قبول مسوولیت و... را از سر می گذراند. همچنین 
ممکن است با تنهایی و اضطراب روبرو شود. بعضی 
والدین فکر می کنند باید کودک را از مشکالت و 
نامالیمات زندگی دور نگه داشت و فقط جنبه های 
مثبت هر مساله را به او نشان داد اما از آنجا که 
کودک به خوبی درک می کند که زندگی فقط با 

اتفاق های خوب همراه نیست، این روش نه تنها 
به آرامش و اطمینان بیشتر او کمک نمی کند، بلکه 

باعث تشدید نگرانی هایش نیز خواهد شد.
 داستان های تخیلی راهنمای خوبی برای بچه ها 
محسوب می شوند چراکه با زبان کودکانه درباره 
واقعیت های زندگی صحبت می کنند و شهامت 
مقابله با مشکالت را آموزش می دهند. درواقع 
در قالب داستان، مفاهیم مختلف زندگی به شکل 
غیرمستقیم ارائه می شود که این شیوه عالوه بر 
سهولت بیان، تاثیرگذاری بیشتری نیز خواهد داشت. 
در تمام داستان های هدفمند و بامحتوا، تلخی ها 
و مشکالت زندگی و شیوه مقابله قهرمانان با آنها 
به شیوه ای ملموس و خالقانه به کودک نشان 

داده می شوند. 

پرورش احساسات، تخیالت و خالقیت
بین  می کند  کمک  کودک  به  داستان  شنیدن 
طرح  با  و  کند  ایجاد  هماهنگی  احساساتش 
ایده های مختلف، راه حل هایی برای حل مشکالت 

به او الهام می کند؛ خوبی و بدی چیست؟ مهربان 
بودن بهتر است یا بدجنس بودن؟ بزرگ شدن 
چگونه است و چطور باید از خانواده جدا شد؟ 
و... پرسش هایی از این نوع در ذهن همه بچه ها 
شکل می گیرد و داستان ها سرشار از چنین مفاهیمی 
هستند که مانند چراغ هایی راهنما مسیر زندگی 
کودک را روشن می کنند. همه آنها یک پیام ساده 
و امیدوارکننده را نشان می دهند؛ اگر به جای فرار 
از مشکالت اجتناب ناپذیر زندگی، شجاعانه با 
آنها روبرو شویم، پیروزی حتما از آن ماست و 

به آنچه بخواهیم می رسیم.
بچه ها  با  طوری  خالقانه  شیوه  به  قصه ها 
صحبت می کنند که برای آنها بسیار خوشایند و 
دوست داشتنی است و به همین دلیل آنها ارتباط 
خوبی با قصه ها برقرار می کنند. کودک خردسال 
در دنیایی مملو از سرزندگی و شادابی سیر می کند. 
در دنیای او مرز مشخصی بین جاندار و بی جان، 
انسان و حیوان، واقعیت و تخیل وجود ندارد. 
عبارات زمانی و مکانی مانند »یکی بود، یکی 

»در سرزمینی خیلی دور که کسی  نبود...« و 
نمی داند کجاست...« کودک را از دنیای واقعی 
روزمره جدا می کند و او را به هر آنچه را که در 
تخیالتش است و نمی تواند به روش های معقول 

به آن برسد، خواهد رساند.  
عالوه بر این، قصه خوانی به تقویت تفکر منطقی و 
ریاضی کودک کمک می کند و به او این امکان را 
می دهد تا افراد، اجسام و حیوانات را در ذهن ترسیم 
کند. همذات پنداری با شخصیت های داستان باعث 
می شود خود را در موقعیت های مختلف تصور 
کند و به تدریج مهارت حل مساله و تالش برای 
رفع مشکالت به شیوه های گوناگون را می آموزد. 
همچنین زمانی که برای کودک قصه خوانده 
می شود، او بهتر می تواند نظم یک اتفاق را درک 
کند و به خوبی ابتدا، انتها و هر بخش از داستان را 
تشخیص دهد. به این ترتیب توانایی بهتری برای 
شناخت وقایع زندگی به دست می آورد، مفهوم 
زمان برای او ملموس تر خواهد بود و صبوری 

برای رسیدن به نتیجه را می آموزد.

همسوشدن با شخصیت های داستان 
و پرورش مهارت های زندگی

گرچه توجه به گروه سنی کتاب های داستان 
می تواند روش نسبتا مطمئنی برای انتخاب کتاب 
باشد،  والدین به راحتی می توانند با توجه به 
شخصیت کودک در این زمینه بهترین موضوعات 
را انتخاب کنند. به عنوان مثال، اگر کودک از 
مساله ای مانند تاریکی می ترسد، می توان از این 
طریق او را با شخصیت های داستان همراه کرد تا 
کم کم بر این ترس غلبه کند. همچنین اگر کودک 
هنگام شنیدن داستان واکنشی نشان نمی دهد، 
شاید به این علت است که مفاهیم داستان با تخیل 
و افکار او همسو نیست، در غیراین صورت او 
هیجان و تمایل خود را نشان می دهد و مدام از 
شما می خواهد تا داستان را برایش تکرار کنید و 
از تخیل در این باره لذت می برد. وقتی افکار و 
دل مشغولی های کودک تغییر کند، تمایل نشان 
می دهد داستان های دیگری را بشنود و به این 

ترتیب به این نیاز پاسخ می گوید. 

بهترین شیوه در قصه گویی این است که اجازه 
دهید فرزندتان شما را در این مسیر هدایت 
کند. انتخاب قصه های مختلف توسط او به 
شما کمک خواهد کرد تا افکار و تخیالتش 
را بهتر بشناسید اما توجه داشته باشید شور و 
هیجان او را با توضیح کامل اتفاقات داستان 
خاموش نکنید چراکه تمام هیجان افسانه ها 
به این دلیل است که کودک نمی داند چطور، 
چگونه و چرا این موضوع اتفاق افتاده و در 

واقع مسحور داستان می شود.

آنچه در مورد قصه گویی باید به  یاد 
داشته باشیم

از  داستان  پایان  از  پس  است  بهتر 
کودک خواسته شود تا داستان دیگری را با 
شخصیت های مشابه و به زبان خود برای شما 

تعریف کند.
معموال نخستین موردی که کودکان در زمان 
خواب رویاپردازی می کنند، آخرین موقعیتی 
است که در آن حضور داشته اند. به همین دلیل 
تعریف کردن قصه پیش از خواب به داشتن 

خوابی بهتر کمک می کند.
گاهی قصه را در قالب نمایش اجرا کنید و 
از کودک بخواهید همراه شما در تعریف قصه 

شرکت داشته باشد. 
هیجان و احساس را در داستان دخیل و 
به کودک منتقل کنید. به عنوان مثال زمانی که 
در داستان یکی از شخصیت ها به خواب رفته، 
خروپف کنید، لحن سوال، تعجب، ترس و... 

را در خواندن اعمال کنید. 
تعریف کردن یک قصه شاید برای ما تکراری 
شود اما کودک از هر بار شنیدن آن به وجد 

می آید و لذت می برد. 
پس از چند بار تعریف کردن یک قصه، از 
کودک بخواهید قصه را با تصورات خود به 
پایان برساند و از او بپرسید اگر به جای یکی 
از شخصیت ها باشد، چه واکنش و رفتاری 

خواهد داشت. 
برای بچه های کوچک ترجیحا کتاب های 
مصور بخوانید و داستان را با توجه به تصاویر 

تعریف کنید. 
گاهی از کودک بخواهید از روی تصاویر، 

داستان را برای شما بازگو کند. 
را  از طریق قصه خوانی می توان کودک 
با مفاهیم رنگ، اندازه، اماکن، فصول و... 

آشنا کرد.

اهمیت قصه خوانی در رشد و پرورش کودکان

قصهخوانیبهتفکرمنطقیوریاضیکودککمکمیکند
قصهخوانیبه
تقویتتفکر

منطقیوریاضی
کودککمک

میکندوبهاو
اینامکانرا

میدهدتاافراد،
اجساموحیوانات

رادرذهن
ترسیمکند.

همذاتپنداری
باشخصیتهای
داستانباعث

میشودتاخودرا
درموقعیتهای
مختلفتصور

کردهوبهتدریج
مهارتحلمساله

وتالشبرای
رفعمشکالت
بهشیوههای
گوناگونرا
میآموزد

 دکتر میترا حکیم  شوشتری
فوق تخصص روان پزشکی کودک 

و نوجوان

ندارند  تمایلی  والدین  بعضی 
منزل  کارهای  انجام  در  بچه ها 
شرکت کنند و سعی دارند همه 
برعهده  خودشان  را  مسوولیت 
شود.  رسیدگی  شکل  بهترین  به  امور  تا  بگیرند 
مسلما بزرگ ترها خیلی بهتر و سریع تر از پس این 
مسوولیت برمی آیند اما همین برنامه های روزمره 

تاثیر مهمی در رشد کودک دارد. 
درواقع، کودک در این شرایط برنامه ریزی زمان، 
مسوولیت پذیری، شناخت اهداف و کسب مهارت 
را می آموزد. زمانی که آنها به والدین کمک می کنند، 
احساس بزرگ شدن و مفیدبودن خواهند داشت که 
روی رشد و تقویت اعتمادبه نفس شان تاثیر می گذارد. 

ایجاد انگیزه برای مشارکت در کارهای 
منزل

 به عنوان دستیار از کودک کمک بگیرید. اگر 
کودک دوست دارد با انجام کارهایی مانند مرتب 
کردن کشوی لباس نظر شما را جلب کند، مانع 
او نشوید. حدود سن 18 ماهگی او دوست دارد 
به عنوان دستیار در کارهای مختلف مشارکت کند.
 نگاه جنسیتی به کارها نداشته باشید. آشپزی 
و ظرف شستن درخواست عجیبی برای پسربچه ها 
نیست و دختربچه ها هم ممکن است عاشق باغبانی 
باشند. تمایل آنها در کارهای منزل را درنظر بگیرید. 
دهید.  جلوه  لذت بخش  را  منزل  کارهای   
هنگام رسیدگی به امور منزل گله نکنید و با پخش  
موسیقی آرام، احساس نشاط و امید ایجاد کنید. 
را  مثبت  احساسات  نیز  فرزندتان  باشید  مطمئن 
لذت بخش  برایش  گروهی  کار  و  می کند  درک 

خواهد بود.
 صبور باشید. فراموش نکنید کودکان به زمان 

بیشتری برای انجام کارها نیاز دارند. همچنین فقط 
یک مسوولیت مثال گذاشتن قاشق ها در کشو را از 
او بخواهید. از بیان پشت سرهم کارها و سختگیری 
در این زمینه پرهیز کنید تا باعث ناامیدی و دلزدگی 

کودک نشود.
 به گرمی از کودک تشکر کنید. هربار که او در 
کارهای منزل حتی در حد مختصر به شما کمک 
کرد، با هیجان و محبت از او تشکر کنید. در این 
متوجه  شادی،  احساس  ایجاد  بر  عالوه  حالت، 
می شود کمک او برای شما ارزشمند است و سعی 

دارد باز هم این رویه را ادامه دهد.
 از پرداخت پول در ازای کار منزل خودداری 
کنید. کودک باید بیاموزد همه افراد در یک خانواده 
مسوولیت دارند و باید نقشی در انجام امور منزل 
داشته باشند. به او بیاموزید انجام کارهای منزل 
به خاطر محبت و کمک اعضای خانواده نسبت 
به یکدیگر است، نه برای کسب درآمد. حتی اگر 
پول  مفهوم  با  کودک  آشنایی  برای  دارید  قصد 
و مدیریت پس انداز در سنین پیش دبستانی پول 
توجیبی در نظر بگیرید، انجام کارهای منزل نباید 

مالک آن باشد.

اگر بچه ها از سنین پایین در امور روزمره منزل 
همکاری داشته باشند، به تدریج این مسوولیت 

را می پذیرند و کاری دشوار برای آنها 
مشارکت  همچنین  بود.  نخواهد 

همسران در این زمینه بسیار مهم 
است و کودک به خوبی درک 

می کند همه در رسیدگی به 
امور منزل سهیم هستند.

برخی مسوولیت های 
مناسب کودکان در 

منزل
پیش از 3 سالگی

کردن  جمع   
اسباب بازی ها

 جفت کردن جوراب ها
 گذاشتن کفش و دمپایی های 

خودش در جاکفشی
 آویزان کردن لباس روی جالباسی 

کوتاه
 گردگیری سطوح و اسباب بازی ها

 جمع کردن کاغذ و پالستیک در کیسه بازیافت
 آب دادن به گل ها و گیاهان

 جداکردن برگ های کاهو، ریختن وسایل ساالد 
در ظرف و چیدن سبزیجات در یخچال

 گذاشتن کتاب ها در کتابخانه، البته قفسه های 
پایین

بین 3 تا 5 سالگی
و چیدن  بازی  وسایل  کردن جدی تر  مرتب   

آنها در قفسه ها
 تاکردن لباس ها و چیدن در کشو

 مشارکت در چیدن و جمع کردن سفره یا میزغذا
 مخلوط کردن ترکیبات ساالد، کیک و...

 جداکردن برگ های زرد گیاهان، آب دادن و 
مرتب کردن آنها البته با نظارت پدر یا مادر

حدود 7 سال
 مرتب کردن تختخواب

 تاکردن و چیدمان لباس های خود
 جارو زدن

 کمک به والدین در طبخ غذا
 بیرون آوردن ظروف از ماشین ظرفشویی

 آماده کردن چاشت مدرسه
 بیرون بردن زباله ها

 کمک برای شستن ظروف
 کمک برای شستن ظروف 

چطور کودکان را در کارهای منزل مشارکت دهیم؟

مشارکتکودکوتقویتاعتمادبهنفسومسوولیتپذیری
اگر کودک تمایلی به 

مشارکت نداشت چه کنیم؟

اگر به رغم رفتار مناسب و سپردن مسوولیت متناسب با سن، 
کودک باز هم تمایلی به مشارکت در امور منزل ندارد توجه به 

چند نکته ضروری به نظر می رسد:
1. زمان منطقی متناسب با انجام هر کار به او پیشنهاد دهید تا 
متمرکز باشد و راحت تر آن را بپذیرد. به او خاطرنشان کنید پس 
از انجام این کار می تواند به بازی و برنامه های مورد عالقه اش 

بپردازد. البته از سپردن مسوولیت های پشت سرهم بپرهیزید.
2. اگر کار در زمان تعیین شده تمام نشد، انجام آن را برعهده 
نگیرید. در این صورت او اطمینان پیدا می کند همیشه پدر 

یا مادر مسوولیت های او را قبول می کنند. 
3. اگر کودک مسوولیتی که به او سپرده اید را به  
خوبی انجام نداد، با مهربانی از او بخواهید دوباره 
آن را به شکل بهتری رسیدگی کند. صبور باشید و 
به او فرصت دهید تا به خوبی از عهده آن بربیاید. 
4. به او توضیح دهید همه اعضای خانواده باید 
با هم مشارکت داشته باشند تا امور منزل به خوبی 

رسیدگی شود.
5. برای ایجاد انگیزه، او را تشویق کنید که پس از 
انجام کار با هم بازی می کنید یا یک خوراکی خوشمزه 

می خورید. 
به خاطر داشته باشید برای اینکه بچه ها مشارکت همیشگی 
و درست در امور منزل داشته باشند، باید از سنین حدود 3 
سالگی مسوولیت های کوچک به آنها سپرده شود زیرا چند 
سال طول می کشد تا آنها بتوانند به طور کامل و درست کارها 
را مستقل انجام دهند. به عبارتی، نباید منتظر دوران نوجوانی 

برای مشارکت فرزندان در امور منزل شد.
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بعضیوالدینتمایلیندارندبچهها
درانجامکارهایمنزلشرکتکنند
وسعیدارندهمهمسوولیتراخود

برعهدهبگیرندتااموربهبهترینشکل
رسیدگیشود.مسلمابزرگترهاخیلی
بهتروسریعترازپساینمسوولیت
برمیآینداماهمینبرنامههایروزمره

تاثیرمهمیدررشدکودکدارد



خاطرات یک بیمار بهبودیافته از کرونا 

با کرونا به اندازه همه عمرم درد کشیدم

برای من که به اقتضای کارم هر روز اخبار کرونا 
را پیگیری می کردم دانستن عالئم اولیه بیماری 
مثل تب و سرفه و تنگی نفس و... کار سختی 
نبود اما مثل همه فکر می کردم مریضی و حتی 
دور از جان مرگ مال همسایه است و اتفاقی 
برای من نمی افتد چون هیچ کدام از عالئم  را 
نداشتم و حتی چند روز قبل از اینکه مریض 
کارم حاضر  شوم در جلسه آخر سال محل 
شدم و هر کسی می شنید که من مریض شده ام 

باورش نمی شد.

اولین عالئم ظاهر شدند
برای من که به قول دوستانم آدم جان دوستی 
هستم و با کوچک ترین عالئم بیماری به پزشک 
مراجعه می کنم شاید بدترین و حتی زجرآورترین 
خبر شنیدن خبر مریض  شدنم باشد. به هر حال 
همان روز از صبح که بیدار شدم احساس سنگینی 
روی قفسه سینه می کردم و این حالت رفته رفته 
تبدیل به تنگی نفس و ناتوانی در نفس عمیق 
کشیدن شد. اطرافیانم می گفتند که چیزی نیست 
و من استرس گرفته ام، به خاطر اینکه هر روز 
اخبار کرونا را پیگیری می کنم، پس به خودم 

تلقین می کنم که مریض شده ام.
به هر شکل نتوانستم دوام بیاورم و غروب همان 
روز به درمانگاه محله مان رفتم و عالئم خودم  را 
که فقط سنگینی قفسه سینه و قدری مشکل در 
نفس عمیق کشیدن بود برای پزشک درمانگاه 
شرح دادم. آقای دکتر هم حرف بقیه را تکرار 
کرد و گفت این عالئم خیلی حاد نیست و 

استرس شدید باعث این اتفاقات شده است.

قدم اول، درمانگاه
پزشک درمانگاه قبل از تجویز هر دارویی آزمایش 
خون و نوار قلب نوشت و من به طبقه باالیی 
همان درمانگاه که آزمایشگاه بود، رفتم و تست 
دادم. حاضر شدن جواب آزمایش 2 ساعت طول 
کشید و در این فاصله نوار قلب هم حاضر شد و 
دوباره پیش پزشک برگشتم. آقای دکتر با دیدن 
جواب آزمایش و نوار قلب گفت که حدسش 
درست بوده و من هیچ مشکلی ندارم و تنها به 
نوشتن داروی سرماخوردگی اکتفا کرد زیرا به 
تشخیص او ممکن بود عالئم سرماخوردگی 

خفیف باشد و من به خانه برگشتم.
جواب منفی آزمایش خون و نوار قلب قدری 
مرا آرام کرد و احساس کردم دیگر مشکلی 
ندارم و شب را تا حدودی با آرامش سپری 

کردم. فردا که روز تعطیل بود، سعی کردم سرم 
را با خواندن کتاب و دیدن فیلم گرم کنم ولی 
هر کاری می کردم دوباره فکرم سمت تنگی 
نفس می رفت و احساس می کردم نیاز به هوای 
آزاد دارم و باید بیرون بروم. به همین دلیل چند 
بار پشت بام رفتم و شروع کردم به نفس عمیق 
کشیدن. یک بار که باالی  پشت بام بودم یادم 
افتاد که سامانه  ای برای تماس و مشاوره کرونا 
اعالم کرده اند. بی درنگ شماره تلفن سامانه  190 
وزارت بهداشت را گرفتم و بعد از 20 دقیقه 
پشت خط ماندن به کارشناس وصل شدم و با 
شرح عالئم باز هم همان حرف را که شما بیشتر 

استرس دارید را شنیدم.

نفس کشیدن سخت می شود
این روند کژدار و مریز ادامه داشت، تا روز یکشنبه 
25 اسفند که دیگر نفس کشیدن برایم سخت شده 
بود. صبح همان روز با دکتر کرمانپور، که خودش 
پزشک اورژانس و یکی از مبتالیان کرونا بود، 
تماس گرفتم و حال و روزم را برایش شرح دادم. 
دکتر توصیه کرد اگر تب ندارم و سرفه نمی کنم 
با خودم کنار بیایم و سعی کنم به بیمارستان 
که محل اصلی بیماری است و احتمال زیادی 
دارد اگر مریض هم نباشم، همان جا مریضی 
را بگیرم نروم و به درمان های خانگی و گرفتن 
شربت برای بخور اکتفا کنم ولی نمی توانستم 
ادامه دهم.  دکتر صدری که او هم پزشک عمومی 
است، تماس گرفتم و از ایشان خواستم جایی 
را معرفی کند که من برای گرفتن سی تی اسکن 

ریه به آنجا بروم.
شاید برای همه ما اتفاق افتاده باشد که بگوییم 
یک ساعت اندازه یک سال گذشت، برای من 
فاصله انتظار برای گرفتن عکس ریه و دادن جواب 

اندازه یک سال گذشت و بعد از گرفتن عکس آن 
را برای گرفتن جواب به پزشک اورژانس بردم 
و دکتر بعد از دیدن عکس ریه جواب قطعی 
را به من داد و گفت که متاسفانه بخشی از ریه 

من درگیر شده است.

فهمیدم کرونا گرفتم
به هر حال االن دیگر تکلیفم را می دانستم و 
مطمئن شده بودم که کرونا گرفته ام و باید فکری 
به حال خودم بکنم. دکتر چند دارو برایم تجویز 
کرد و توصیه به خوردن مایعات زیاد و نرفتن 
به جمع و استراحت مطلق کرد اما این تازه اول 

داستان من بود.
برنامه ریخته  بودم که در همان روزهای پایانی 
سال به سفر بروم و پیش پدر و مادرم که در شهر 
دیگری زندگی می کردند، برگردم و ایام عید که 
دیگر بوی عیدهای هر سال را نمی داد را پیش 
آنها سپری کنم ولی فکر اینکه خدای نکرده آنها 
را هم مریض کنم یا بدتر از آن چطور به آنها 
بگویم که مریض شده ام مرا راحت نمی گذاشت. 
به هر روش ممکنی و با مشورت همان دوستان 
پزشک متقاعد شدم باید موضوع را به آنها بگویم 
و چاره بیندیشم. در همان دقایق اولیه تماس 
گفتم که امسال نمی خواهم عید پیششان بروم 
و بهانه مریضی و احتمال مبتال شدن را آوردم 
ولی مادرم گوشش به حرف من بدهکار نبود 
و مجبورم کرد از حرفم کوتاه بیایم و قبول کنم 

که عید پیششان باشم.
بعد از قطع تماس دلشوره ای عجیب همه وجود 
را گرفت و به خودم گفتم که چرا قبول کردی 
اما دیگر اتفاقی بود که افتاده بود و من باید 
می رفتم بنابراین دوباره تماس گرفتم و به بهانه 
اینکه چیزی از اینجا نمی خواهید سر حرف را با 

مادرم باز کردم و به زور هزار حرف و حدیت و 
صغری و کبری چیدن به مادرم گفت که تست 
من مثبت شده و کرونا گرفته ام. مادر من اصوال 
آدم مقاومی است. او گفت یا همین االن برگرد 
پیش ما یا اینکه من و پدرت می آییم آنجا. گفتم 

بگذارید تصمیم بگیرم و به شما خبر بدهم.
تلفن را که قطع کردم، با یکی از دوستان پزشکم 
تماس گرفتم و گفتم راه چاره چیست؟ او هم 
پیشنهاد کرد با هواپیما برگردم ولی ممکن است در 
فرودگاه تست بگیرند و به دردسر بیفتم بنابراین 
بهترین راه چاره را این دیدم که با ماشین خودم 
راه بیفتم. با مادرم تماس گرفتم و گفتم که خودم 
می آیم؛ هرچند قبول نمی کرد که با ماشین خودم 

آن همه راه را بروم ولی بهترین راه این بود.

800 کیلومتر تا قرنطینه
 باالخره بعدازظهر همان روز راه افتادم و مسیری 
طوالنی را که بیش از 800 کیلومتر است با هزار 
و یک مکافات طی کردم و به خانه پدری رسیدم. 
قبل از رسیدن من همه چیز مهیا شده بود و من 
بالفاصله به یکی از اتا ق ها رفتم و قرنطینه من 
عمال شروع شد اما یادم نمی آید که در طول این 
همه سالی که دور از خانه بودم وقتی برمی گردم 
نتوانم یک دل سیر پدر و مادرم را بغل کنم و 
با آنها از این مدت که همدیگر را ندیده بودیم، 

نگویم و این برایم شبیه کابوس بود.
بعد از رفتن به قرنطینه چند ساعت اول همان 
تنگی نفس بود و قدری سرفه خشک که از 
روز قبلش شروع شده بود، پس از چند ساعت 
بیرون روی های مکرر هم به آن اضافه شد و تا 
شب همان روز تب و بدن درد هم سراغم آمد. 
شب روز اول قرنطینه برایم قابل تحمل بود اما 
از فردای همان روز عالئم شدیدتر شد و تب و 

سرفه امانم را بریده بود. دیگر نمی دانستم چکار 
باید بکنم. از یک طرف چاره ای جز تحمل کردن 
نداشتم و از طرف دیگر ناله و زاری من اسباب 
دلشوره پدر و مادر را فراهم می کرد، تا اینکه 
ظهر همان روز دایی ام که پرستار است به دادم 
رسید و آوردن چند آمپول و سرم از بیمارستان 
که بیماران کرونایی در آن بستری بودند و تزریق 

آنها مرهمی بر دردم شد.
دایی ام آمپول ها را تزریق کرد و گفت چند ساعت 
باید تحمل کنم تا اثر کند. همین اتفاق هم افتاد 
و چند ساعت بعد تبم پایین آمد و تا حدودی 
توانستم خودم را جمع وجور کنم اما سرفه امانم 
نمی داد و به قول دایی ام هیچ کاری نمی شد کرد.

به اندازه همه عمرم درد کشیدم
 این روند تا 4 روز ادامه داشت و من در این 
مدت اندازه همه عمرم درد کشیدم ولی اگر نبود 
کمک های دایی و آن آمپول هایی که زحمت 
آوردنش با او بود و مراقبت های مادرم که بیش 
از من درد می کشید، نمی توانستم تاب بیاورم و 
حتما می مردم. البته آن چند روز به قدری برایم 
سخت بود که چیزی جز درد و منگی و بیهوشی 
از آن ایام در ذهنم نیست و االن که فکر می کنم 
می بینم که همان بهتر که  چیزی یادم نمانده است.

کم کم بهتر شدم
تقریبا فردای روز سال تحویل بود که عالئم 
بیماری به مرور در حال فروکش کردن بود و 
می توانستم بدون کمک دیگران چند قدمی راه 
بروم و غذایم را خودم بخورم. چاره ای نبود و 
باید روی پای خود می ایستادم و همه را از دلهره 
و نگرانی در می آوردم. این همه ای که می گویم از 
پدر و مادر و برادرانم و خواهرم گرفته تا همه 

اقوام و حتی همسایه ها را شامل می شد چون در 
این مدت دیدم که همه نگران بودند و خدا را 

شکر که این همه فرشته اطرافم بودند.
بدن دردم کمتر و بیرون روی هایم قطع شده بود  
اما همچنان سرفه های خشک و تب با من بود 
به خصوص تب آخر شب که نمی گذاشت خوابم 
بگیرد و وقتی با سرفه همراه می شد کار را برای 
نفس کشیدن هم سخت می کرد. اینها مونس و 
همدم من شده بودند و من به زندگی با آنها عادت 
 کردم اما خدا را شکر هر روز بهتر از روز قبل 
می شدم و همه اینها را مدیون زحمات مادرم و 
کمک های پدرم برای راه رفتن و خوردن غذا 
و انجام کارهای شخصی ام می دانستم. روز هفتم 
قرنطینه دایی ام تست گرفت و برد برای آزمایش 
و غروب همان روز که آمد گفت که سطح 
ویروس بسیار پایین آمده و با این روند چند 
روز دیگر حالم بهتر می شود و این موضوع مرا 
بسیار امیدوار کرد. هر روز وضعیتم بهتر می شد 
و روز نهم قرنطینه وقتی جواب تستم را دادند، 
دایی ام گفت که دیگر اسمم یک کرونایی نیست 

و جواب آزمایشم منفی است.

کرونا را شکست دادم
 من دیگر توانسته بودم کرونا را شکست بدهم و 
حاال باید چند روز دیگر صبر می کردم تا بتوانم از 
آن اتاق که 10 روز بود در آن حبس شده بودم، 
بیرون بیایم و با رعایت همه مسائل بهداشتی 
بنشینم کنار بقیه و با آنها حرف بزنم. باالخره آن 
چند روز هم گذشت و من روز دوازدهم قرنطینه 
از اتاقم بیرون آمدم ولی مرتب نگران بودم که 

خدای نکرده بقیه را مریض کنم.

هنوز دلشوره دارم
امروز که روز دوم اردیبهشت ماه فصل زیبای 
بهار است و من این خاطرات  را می نویسم، 
هنوز دلشوره این را دارم که  دیگران  را مریض 
کنم ولی خدا را شکر هر چه بود، تمام شد و 
من االن که به آن روزها نگاه می کنم می بینم 
چقدر خوشبختم که همه آدم های کنارم حالم 
را پرسیدند و نگرانم بودند؛ از مدیرمسوولمان 
که از همان روزهای اولی که فهمیدند مریض 
تا  پرسیدند  حالم  را  یکبار  روز  چند  شدم، 
همکارانم که دائم تماس می گرفتند و اعضای 
خانواده ام که کلی شرمنده آنها شدم ولی این 
بیماری تلنگری به من زد که چقدر ضعیفیم 
ما آدم ها و در مواقع سختی اگر اطرفیانمان 
نباشند، چند روز بیشتر زنده نمی مانیم و باید 

قدر همدیگر را  بدانیم.

بعد از رفتن به قرنطینه چند ساعت 
اول همان تنگی نفس بود و قدری 

سرفه خشک که از روز قبلش شروع 
شده بود و پس از چند ساعتی 

بیرون روی های مکرر هم به آن اضافه 
شد و تا شب همان روز تب و بدن درد 

هم سراغم آمد. شب روز اول قرنطینه 
برایم قابل تحمل بود اما از فردای 

همان روز عالئم شدیدتر شد و تب و 
سرفه امانم را بریده بود

همه چیز از غروب روز 
پنجشنبه 22 اسفندماه 
سال 98 شروع شد، 
همان  از  که  روزی 
لحظه اول از خواب 
بیدار شدن احساس خوبی نداشتم. یادم 
می آید چند روز قبل که برای انجام دادن 
کاری از مترو استفاده کردم حتی تصور 

نمی کردم من هم مبتال شوم.

 علی 
 ابراهیمی
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پای صحبت های دکتر محمدرضا وفا متخصص تغذیه درباره:

اصول تغذیه ای روزه داری در دوران کرونا
با  امسال  رمضان  ماه 
کمی  گذشته  سال های 
روزها  این  دارد.  تفاوت 
که همه افراد جامعه درگیر 
ویروس کرونا و عواقب ناشی از آن هستند، 
شاید این پرسش برای خیلی ها مطرح شود که 
با توجه به شیوع این بیماری در ایام روزه داری 
چطور می توانیم با رعایت اصول تغذیه ای، هم 
بدن را سالم نگه داریم و هم روزه بگیریم؟ 
برای دریافت پاسخ این پرسش، گفت وگویی 
با دکتر محمدرضا وفا، متخصص تغذیه و 
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام 

داده ایم.

: آقای دکتر! مهم ترین توصیه تان 
در دوران شیوع کروناویروس به روزه داران 

چیست؟ 
علمی  منابع  تمامی  می دانید،  که  همان طور 
و تغذیه ای معتبر جهان به همه افراد جهان 
توصیه می کنند با انتخاب خوراکی های مناسب 
ایمنی بدن را هوشیار نگه  و سالم، سیستم 
دارند. این توصیه در ماه رمضان و برای افراد 
روزه دار با تاکید بیشتری مطرح مي شود. اگر 
برای حفظ سالمت  بخواهند  افراد روزه دار 
قدمی  ایمنی  سیستم  عملکرد  بهبود  و  بدن 
بردارند، باید توجه ویژه ای به نقش پررنگ 
آنتی اکسیدان ها در برنامه غذایی داشته باشند. 
تمام افراد روزه دار باید برای پیشگیری از افت 
عملکرد سیستم دفاعی بدن تا می توانند حجم 
فراوانی از میوه ها، سبزی ها و صیفی ها را در 
رژیم غذایی روزانه و در وعده های سحری، 
افطاری و شام بگنجانند. این افراد باید حتما 
از پروتئین های گیاهی، پروتئین های حیوانی 
کم چرب، روغن های غیراشباع مانند روغن های 
گیاهی، شیر و لبنیات کم چرب استفاده کنند 
و تا جایی که می توانند، دور مصرف قند و 
شکر، نمک، غذاهای آماده و رستورانی خط 
بکشند. مصرف فراوان چای غلیظ و قهوه هم 
در ایام روزه داری به دلیل ایجاد کم آبی در بدن 
و اثرگذاری منفی بر سیستم ایمنی به هیچ وجه 

توصیه نمی شود. 

شیوع  دوران  در  روزه داری  آیا   :
کروناویروس می تواند برای افراد خطرناک 

باشد؟ 
برای پاسخ به این پرسش باید بدانید محدودیت 
دریافت کالری به صورت دوره ای می تواند به 
هوشیار کردن سیستم ایمنی کمک کند بنابراین 
روزه گرفتن در این روزها برای افراد کامال 
سالم که هیچ مشکلی از نظر سالمت ندارند و 
شرایط اساسی روزه داری از نظر علم تغذیه را 
هم رعایت می کنند، کامال بدون مشکل خواهد 
بود و حتی می تواند برای سیستم ایمنی بدن 
آنها مناسب هم باشد. این درحالی است که اگر 
فردی دچار نقص سیستم ایمنی باشد، با بیماری 
کووید-19 درگیر شده باشد، بیماری متابولیک 
داشته باشد )دیابت، فشار خون باال و کلسترول 

خون باال(، در حال مصرف دارو باشد، بیماری 
خاص داشته باشد، مبتال به بیماری های قلبی 
باشد یا درحال سپری کردن دوره درمان برای 
هر بیماری ای باشد باید در مورد روزه داری با 
پزشک معالج خودش مشورت کند. البته این 
توصیه در ماه های رمضان تمام سال ها مطرح 

می شود و تنها محدود به امسال نیست. 

: در پاسخ به پرسش قبلی به »شرایط 
اساسی روزه داری از نظر علم تغذیه« اشاره 
کردید. کمی بیشتر درباره این شرایط توضیح 

می دهید؟ 
ماه رمضان امسال در نقاط مختلف کشور ممکن 
است 15 تا 17 ساعت ناشتایی را برای فرد 
روزه دار به همراه داشته باشد. بنابراین بسیار 
با افت  این ساعات بدن  ضروری است در 
انرژی و افت عملکرد سیستم دفاعی مواجه 
نشود. توصیه ما این است که افراد روزه دار در 
وعده های سحری، افطاری و شام از 4 گروه 
اصلی غذایی به شکل مفید آنها استفاده کنند، 
مثال از گروه نان و غالت به مصرف نان و 
غالت سبوس دار توجه داشته باشند؛ از گروه 
شیر و لبنیات حتما محصوالتی که بین ۰/5 
تا 1.5 درصد چربی دارند را مصرف کنند و 
تا حد امکان دور محصوالت پرچرب را خط 
بکشند؛ از گروه گوشت ها مصرف گوشت 
ماهی، گوشت های سفید و نهایتا گوشت های 
قرمز بدون چربی قابل مشاهده توصیه می شود؛  

میان سبزی ها، میوه ها و صیفی ها نیز تقریبا 
محدودیتی وجود ندارد و این گروه از مواد 
غذایی می توانند به صورت فراوان در وعده 
افطار تا سحر یا همراه با افطاری و سحری 

مصرف شوند. 

: آیا توصیه خاصی هم برای تغییر 
شیوه زندگی در این روزها مطرح می شود؟ 
در  پیش آمده  شرایط  به  توجه  با  متاسفانه 
شیوه  کرونا،  ویروس  با  جهان  درگیری  اثر 
زندگی افراد بسیاری تغییر کرده است. تعطیلی 
مدرسه ها، تعطیلی برخی مشاغل و کوتاه شدن 
زمان کار پدرها و مادرها، همگی دست به دست 
هم داده اند تا شیوه زندگی بعضی خانواده ها 
کامال تغییر کند. آشفته شدن نظم خواب و 
خوراک از مهم ترین این تغییرات است بنابراین 

به تمام افراد روزه دار توصیه می کنیم برای 
این که بتوانند روزه داری سالمی را پشت 

سر بگذارند و اصول تغذیه ای را در 
این روزهای ماه رمضان رعایت 
کنند، برنامه مشخصی برای ساعت 

خواب داشته باشند. 
و  مشخص  برنامه  این  براساس 
الگوی درست، افراد روزه دار باید 

اذان  از  قبل  ساعت  یک  حداقل 
بیدار شوند. بهتر است اولین  صبح 

خوراکی پس از بیداری، مقداری میوه، 
یا ماست وخیار کم چرب و  سبزی، صیفی 

بدون نمک باشد. پس از آن و با یک فاصله 
را  دقیقه ای می توان وعده سحری  تا 1۰   5
مانند وعده ناهار اما با گوشت کمتر مصرف 
کرد. برنج، نان های سبوس دار مانند سنگک، 

بربری و تافتون می توانند برای 
باشند.  مناسب  سحری  وعده 
توصیه به مصرف کمتر گوشت ها 
در وعده سحری به این دلیل است 
که متابولیسم هضم گوشت به 
آب فراوانی در بدن نیاز دارد و 
این مساله می تواند باعث ایجاد 
حس تشنگی در طول روز شود. 
بهتر است مصرف خوراکی های 
شور، ترش، تند، پرادویه و بودار 

مانند سیر و پیاز هم از وعده سحری کنار گذاشته 
شود و برای پیشگیری از کم آبی بدن در طول 
روز هم مصرف آب ساده، آب جوش یا چای 

بسیار رقیق در برنامه فرد روزه دار قرار بگیرد.

به تمام افراد روزه دار 
توصیه می کنیم برای 
اینکه روزه داری سالمی 
را پشت سر بگذارند، 
برنامه مشخصی برای 
ساعت خواب داشته 
باشند. براساس این 
برنامه، افراد روزه دار 
باید حداقل یک ساعت 
قبل از اذان صبح 
بیدار شوند. بهتر 
است که اولین خوراکی 
مقداری میوه، سبزی، 
صیفی یا ماست وخیار 
کم چرب و بدون نمک 
باشد. پس از آن و با 
یک فاصله 5 تا 10 
دقیقه ای می توان وعده 
سحری را مانند وعده 
ناهار اما با گوشت کمتر 
مصرف کرد

 ندا احمدلو 

یکی از مواردی که معموال بعضی از 
ایجاد  روزه داران رعایت نمی کنند، 
نکردن فاصله کافی بین وعده افطاری 

و شام است. 
از  پس  روزه دار  فرد  که  زمانی 
حجم  ناگهان  روزه داری  ساعت ها 
مصرف  را  غذایی  مواد  از  زیادی 
خود  گوارشی  سیستم  به  می کند، 
فشار می آورد و ممکن است عالوه 
و  دل درد  گوارشی،  مشکالت  بر 
مانند  عوارضی  با  سوء هاضمه، 
هم  خون  قند  ناگهانی  نوسانات 

مواجه شود. 
فرد  می شود  توصیه  دلیل  همین  به 
روزه دار برای حفظ سالمت عمومی 
نوشیدنی  با  را  روزه  ابتدا  خودش 
گرم مانند شیر گرم، آب گرم یا چای 
بسیار رقیق همراه با خوراکی شیرین 
مفید مانند خرما، کشمش، انجیر یا 

توت باز کند. 
سپس مقدار محدودی سوپ همراه 
با کمی نان یا مقدار کمی نان و پنیر 
همراه با سبزی و گردوبخورد. همین 
افطاری  وعده  برای  غذا  از  میزان 

کافی خواهد بود.

صرف  از  بعد  دقیقه   15 حدود 
می تواند  روزه دار  فرد  افطاری، 
مانند  فصل  آبدار  و  تازه  میوه های 
هندوانه، طالبی و... که به دمای محیط 

رسیده اند را بخورد. 
سپس 3۰ تا 6۰ دقیقه بعد از صرف 
کمی  گوارشی  سیستم  که  افطاری 
آماده دریافت غذا شده، زمان مناسبی 

برای خوردن شام خواهد بود. 
بهتر است وعده شام در ماه رمضان 
مانند سایر روزهای سال، یک وعده 

سبک و کم چرب باشد. 
البته هم افطاری و هم شام باید با 
فرد دچار  تا  آرامش خورده شوند 

نشود. مشکالت گوارشی 
در نهایت، اینکه مصرف یک پیاله 
ماست کم چرب یا یک لیوان شیر 
دقیقه   3۰ حدود  کم چرب  گرم 
به داشتن  از خواب می تواند  قبل 
خوابی آرام تر در ایام روزه داری 

کند. کمک 

بین افطاری و شام 
فاصله بیندازید 

نگاه متخصص تغذیه

  دکتر سیدعلی 
کشاورز

استاد دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

آیا در دوران شیوع کروناویروس، توصیه 

خاصی برای روزه داران وجود دارد؟ 

این روزها که منابع بهداشتی جهان بسیار بر مساله 

ماندن در خانه تاکید دارند، بهتر است که روزه داران 

هم این اصل را با وسواس بیشتری رعایت کنند. 

هرچه افراد روزه دار کمتر در این روزها که هوا 

رو به گرمی می رود، از خانه خارج شوند، بدن شان 

هم کمتر با کم آبی، افت انرژی و تضعیف سیستم 

ایمنی مواجه می شود بنابراین، روزه داران باید در 

این روزها، سبزی ها و میوه های آبدار فصل را 

برای پیشگیری از کم آبی و افت بدن مصرف 

کنند. نکته جالب برای افراد مبتال به چاقی 

و اضافه وزن هم این است که ماه رمضان 

می تواند فرصت مناسبی برای رسیدن 

باشد. تحقیقات  آنها به وزن مطلوب 

نشان داده  چاقی و اضافه وزن می تواند 

به دلیل ایجاد اختالالت متابولیکی، عامل 

خطری برای تضعیف سیستم ایمنی بدن 

در برابر عوامل ویروسی و عفونی مانند 
کروناویروس باشد.

7سفره سالم شماره هفتصدوچهل و هفت   شش اردیبهشت نودونه



 
سواد تغذیه ای در سطح جامعه اهمیت ویژه ای در 
شیوه زندگی مردم و انتخاب های غذایی آنها دارد و 
وقتی سواد تغذیه ای کم باشد، خطر استفاده نامطلوب 
از مواد غذایی و تهدید سالمت در جامعه بیشتر است. 
نکته دیگری که باید اشاره کنیم، این است که ما 
کشوری هستیم در حال گذار تغذیه، یعنی رفتارهای 
سنتی پدر و مادرمان را تا حدودی فراموش کرده 
و با برخی رفتارهای تغذیه ای جایگزین کرده ایم که 
از عواقب آن بر سالمت مان بی خبریم. به طور مثال، 
آبگوشتی که غذای سنتی ماست، یک غذای کامل 
است زیرا گوشت و سیب زمینی، نخود و لوبیا و 
گوجه فرنگی دارد و با نان خورده و ماست و دوغ و 
سبزی خوردن هم کنار آن سرو می شود. این غذا 4 
گروه اصلی مواد غذایی که از نظر ما ایده آل است، 
در خود دارد. تصور کنید این غذا با سوسیس و 
کالباس، پیتزا و در کل، انواع فست فودها جایگزین 
شود که چربی فوق العاده زیادی دارد و سالمت را 

به خطر می اندازد.

 باید برنامه های تغذیه ای جذاب باشند 
 بنابراین در این دوران، برای اینکه سواد تغذیه ای باال 
برود، رسانه های هر کشور و رادیو و تلویزیون که 
تقریبا همگان از آن استفاده می کنند، در راس هرم ایجاد 
فرهنگ غذایی در سطح جامعه هستند . با این اوصاف 
اگر این آموزش ها با استفاده از فکر استادان تغذیه و کار 
هنرمندانی که مطالب علم تغذیه را به صورت انیمیشن 
و فیلم های کوتاه توام کنند، اثرگذاری خوبی دارد. اگر 
معلمی در تلویزیون صحبت کند، شاید عده خاصی 
به آن توجه کنند ولی کودک و نوجوان ما، جذب آن 
نمی شوند. تصور کنید یک متخصص تغذیه در برنامه 
تلویزیونی بیان کند سس بد است، چربی بد است و 
شما را چاق می کند، پیامدهای مختلف دارد، بیماری 
قلبی، کبد چرب، دیابت، سرطان ها، نقرس و مشکالت 
باروری در پی دارد و چه هزینه ای به جامعه تحمیل 
می کند اما آیا این صحبت ها می تواند همه گروه های 
سنی را به خودش جذب کند؟! متاسفانه، هر بار برای 
آگاه سازی مردم یک استاد تغذیه در رادیو یا تلویزیون 
دعوت شده و صحبت کرده؛ شاید این گفته ها برای 
فردی که سالمند بوده و نگران سالمتش است و می داند 
چربی و قند خون چیست، مفید باشد ولی برای کودک 
و نوجوان ما زمانی اثر دارد که هنرمند مطالب آموزشی 
تغذیه را در قالب نمایشنامه های کوتاه ارائه کند. به 

طور مثال، اگر شیر خوردی رشد قدت بهتر می شود 
و دندان های سالم تری خواهی داشت، این نمایشنامه 
یا برنامه هنری اثرگذار است. همچنین، تاثیرگذاری 
فیلم، نمایشنامه و انیمیشن فقط برای قشری خاص 
نیست و وقتی فردی از کودکی با این مفاهیم آشنا شد، 
دیگر دنبال سس و فست فود نمی رود بنابراین، رسالتی 
که رسانه ما دارد و به اعتقاد من تاکنون فراموش شده، 
این است که علم و هنر را تلفیق کرده تا اثرگذاری 
آن چند برابر شود و از این طریق پیام های علمی 
تغذیه ای به مردم در همه اقشار برسد. آنچه که خالء 
است اینکه هیچ گاه عالمان یک علم مثل علوم تغذیه 
کنار هنرمندان قرار نگرفته اند که البته در وهله اول باید 

شرایط این کار در کشور فراهم شود.

سیاست گذاری درست به متخصصان 
تغذیه کمک می کند

 نکته دیگر در زمینه آگاه کردن مردم، سیاست گذار 
است که باید علم را از متخصص مربوط بگیرد و در 
سیاستش به کار ببرد. به بیان دیگر، اگر من متخصص 
مدام بگویم شیر خوب است، گوشت خوب است 
اما سیاست گذار یارانه را به روغن و شکر اختصاص 
دهد، حرف من چه ارزش و اعتباری برای مردم 
دارد زیرا وقتی مردم می بینند نوشابه از شیرارزان تر 

است، راحت تر خرید می کنند و جایگاه حرف من 
در سیاست های سیاست گذار گم می شود بنابراین اگر 
بخواهیم در بلندمدت به سالمت مردم فکر کنیم، باید 
سیاست گذار در زمینه تخصیص یارانه نظر متخصصان 
را جویا شود. متاسفانه، امروزه به گونه ای ذائقه مردم 
آلوده شده که یک رستوران با غذای کم چرب به 
سختی پیدا می شود و حتی غذاهایی مثل آبگوشت 
با شیشلیک و کباب های پرچرب جایگزین شده که 
در روغن غوطه ور هستند. حتی در خانه هم اگر 
اعتراض  خانواده  اعضای  باشد،  کم چرب  غذایی 
می کنند چون از بچگی ذائقه شان شکل گرفته است. 
بنابراین، رسانه ها، مطبوعات و صدا و سیما وظیفه 
دارند در جهت هدایت مردم به مسیری که به سالمت 
آنها کمک کند؛ یعنی کاهش مصرف نمک، روغن و 
شکر فعالیت کنند. همچنین، باید مالیات خاص برای 
کاالهای آسیب رسان در نظر گرفته شود تا قیمت شان 
باال باشد و مصرفش کاهش پیدا کند ولی ما تبلیغات 
کاالهای آسیب رسان را داریم، در حالی که آموزشی 
به خانواده ها نمی دهیم و برای این خالء باید فکری 
کرد. در کل، اگر می خواهیم مردم نمک، شکر و روغن 
کمتر مصرف کنند، راهش این است که هنر را با علم 
تلفیق کنیم و در قالب برنامه های نمایشی و انیمیشن 
ارائه دهیم تا برای کودک و نوجوان جذاب باشد. 

تلفیق هنر و تغذیه در جهت سالمت مردم موثر است

پای صحبت های متخصصان تغذیه درباره:

چالش تبلیغات رسانه ملی
تبلیغات در رسانه ملی؛ چالشی است که هر بار شکل جدیدی پیدا 
می کند و به نظر می رسد قانون منع تبلیغات کاالهای آسیب رسان به 
سالمت، در مورد صدا و سیما ضمانت اجرایی ندارد. سال هاست 
وزارت بهداشت طبق قانون فهرست کاالهای آسیب رسان به سالمت 
را منتشر می کند و حتی در یکی- دو سال اخیر، فهرست این کاالها تخصصی تر 
هم شده است. انصافا رسانه ملی هم در این یکی- دو سال تمکین بهتری نسبت 
به منع تبلیغات این کاالها داشت. زمانی صدا و سیما، آنقدر کفگیرش به ته دیگ 
خورده بود که برنامه های تولیدی اش تبدیل به جمعه بازار شده بود و حتی در 

برنامه های کودک هم انواع تبلیغات را شاهد بودیم. در این بین، گاهی محتوای 
برنامه در آن حجم از تبلیغات گم می شد. 

حاال هم زیر سایه کرونا، انگار تبلیغات محصوالتی که سالمت محور نیستند، دوباره 
جان گرفته، آن هم در زمانی که خانواده ها باید در خانه بمانند و تلویزیون بخشی 
از  قبل  ببینید؛  کنید یک سریال  است، قصد  کافی  پر می کند.  را  آنها  اوقات  از 
شروع سریال، وسط سریال و انتهای آن، انواع سس ها، نوشیدنی ها و آبمیوه های 
شیرین، آدامس، انواع روغن ها با جذابیت هرچه تمام تر و حتی استفاده از افراد 

مشهور و گاهی با محتوای دروغین و فریبنده پخش می شوند. 

حقیقتا، به جز یک نوع پنیر که آن هم از نوع پرچرب است، بقیه خوراکی هایی که 
تبلیغ می شوند، از عوامل خطر بیماری های غیرواگیر هستند. به نظر می رسد زور 
وزارت بهداشت و حتی قانون به درآمد میلیاردی که رسانه ملی از این تبلیغات 
به دست می آورد، نمی رسد بنابراین تنها کاری که می توان انجام داد، آگاه سازی 
این  تغذیه«  »دیده بان  در صفحه  نیز  ما  است.  مردم  تغذیه ای  سواد  بردن  باال  و 
هفته به این موضوع می پردازیم که با وجود این حجم از تبلیغات که به سالمت 
خانواده ها )به ویژه کودکان( کمک نمی کند، چگونه باید سواد تغذیه ای مردم را 

باال ببریم تا انتخاب های غذایی سالمی داشته باشند؟!

 مهدیه 
آقازمانی 

من از سال 93 در جلسات تهیه فهرست کاالهای آسیب رسان 
سالمت به عنوان نماینده انستیتو تحقیقات علوم تغذیه و صنایع 
غذایی کشور حضور داشتم، پیش از این جلسات به این صورت 
بود که نمایندگانی از نهادهای مختلف دور هم جمع می شدند 
تا سال گذشته که طرح پژوهش در انستیتو انجام شد و فهرست 
آخری که منتشر شد، حاصل همین طرح است. میزبان این 
جلسات مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر و دبیرخانه شورای 
عالی سالمت وزارت بهداشت بود اما در سال جدید هنوز 
جلسه ای تشکیل نشده و فهرستی داده نشده است، در آخرین 
فهرستی که در سال 98 ارائه شد، ما در طرح پژوهش مان اول 
باید می دیدیم کشورهای مختلف چه کارهایی انجام داده اند، 
در این راستا یک حوزه مطالعاتی در دنیا وجود دارد که مواد 
غذایی کمتر سالم را گروه بندی می کند. بسیاری از مشکالت 
ما به دلیل واژه »کاالهای آسیب رسان به سالمت« است زیرا 
با این عنوان بارها صداوسیما و نهادهای دیگر اعالم می کنند 
اگر کاالیی آسیب رسان به سالمت است، به چه حقی تولید 
می شود! یکی دیگر از راه هایی که برای تعیین این فهرست 
می توان مدنظر قرار داد، استفاده از نشانه گرهای رنگی است 
ولی مشکل این نشانه گرها، این است که مخاطره محور نگاه 
کرده اند. به این صورت که به ما می گویند ماده غذایی قند، 
نمک و چربی دارد یا نه و در واقع، فقط عوامل خطر تغذیه 
را نشان می دهند، در حالی که یک خوراکی می تواند کنار 
عامل خطر، پروتئین را هم به بدن برساند. بنابراین، ما مدل 
چگالی تغذیه ای که در انگلستان استفاده می شود، مدنظر قرار 
دادیم، به این ترتیب که اجزای مفید تغذیه ای مثل پروتئین 
و فیبرها را در یک طرف و قند، نمک و چربی را در طرف 
دیگر گذاشتیم. البته این یک پارامتر کنار مصرف مواد غذایی 
است. پارامتر دیگر، فلسفه این است که مردم این کاالها را 
کمتر مصرف کنند زیرا بحث اینکه اصال مصرف نشوند را 
نداریم بنابراین، باید تولید شود ولی مصرفش کنترل شده باشد 

و مردم آن را مضر بدانند.
به تازگی، در انستیتو روی تحلیل محتوای تبلیغات نیز کار 
می کنیم، مثال شاید کاالیی آسیب رسان نباشد ولی محتوای 
تبلیغاتش درست نیست و بدآموزی دارد. گام دیگر در تهیه 
این فهرست، دریافت مالیات است و وزارت صنعت در آخرین 
جلسات اعالم کرد بخشی از مالیات را به ما برگردانید تا در 

جهت ارتقای کیفی محصوالت استفاده کنیم.
متاسفانه، اتفاقی که امسال افتاد این بود که بیماری های 
غیرواگیر که مساله نظام سالمت بود، کمرنگ شده و هیچ 
کس فکرش را هم نمی کرد که یک بیماری واگیردار اینگونه 
معادالت را به هم بریزد. صدا و سیما از این فرصت استفاده 
کرد و تبلیغات کاالهای آسیب رسان را افزایش داد. البته 
استدالل صداوسیما این است که من کاالیی که پروانه تولید 
دارد را تبلیغ می کنم، یک راهکار این بود که در پروانه تولید 
ذکر شود، این کاال اجازه تبلیغ ندارد اما متاسفانه هنوز این 
کار در سازمان غذا و دارو اجرایی نشده است. بازاریابی، 
یک هنراست و بسیار تاثیرگذار خواهد بود ولی در شورای 
بازبینی صدا و سیما از انستیتو تحقیقات علوم تغذیه و 
وزارت بهداشت کسی محتوای تبلیغات را بازبینی نکرده 
است. مردم نیز 50 روز است در خانه هستند و در این 
فرصت انواع تبلیغات خوراکی های آسیب رسان پخش شده، 
در حالی که رسانه ملی می تواند به جای اینکه به مدعیان 
طب سنتی تا این اندازه بها بدهد با استفاده از متخصصان 

علوم تغذیه در جهت آگاهی مردم برنامه بسازد.

صدا و سیما از فرصت 
50 روزه خانه نشینی مردم 

استفاده کرد

مدیریت محیط های غذایی 
چاق کننده که تبلیغات و 

بیلبوردها هستند، مشکل 
است زیرا صنعت علمی 

جلو می رود و روی کودکان 
تاثیر می گذارد بنابراین اگر 

سواد تغذیه ای کودکان و 
خانواده ها را باال ببریم انگار 

پادتن تبلیغات را تولید 
کرده ایم و واکسیناسیون 

انجام شده است. سیستم 
واکسیناسیون می گوید 

محیط را نمی توانیم عاری از 
بیماری کنیم ولی می توانیم 

نسبت به آن مصونیت 
ایجاد کنیم و این کار با باال 

بردن سواد تغذیه ای مردم 
امکان پذیر است

- دکتر میالنی

رسانه ها، مطبوعات و صدا 
و سیما وظیفه دارند در 
جهت هدایت مردم به 
مسیری که به سالمت آنها 
کمک کند؛ یعنی کاهش 
مصرف نمک، روغن و شکر 
فعالیت کنند. همچنین، 
باید مالیات خاص برای 
کاالهای آسیب رسان 
در نظر گرفته شود تا 
قیمت شان باال باشد و 
مصرفش کاهش پیدا کند 
ولی ما تبلیغات کاالهای 
آسیب رسان را داریم در 
حالی که آموزشی 
به خانواده ها نمی دهیم 
و برای این خالء باید 
فکری کرد
- دکتر کشاورز

وقتی ما مطمئن شدیم درصد زیادی از جامعه حداقل 
کالری را دریافت می کنند از این جا به بعد غذا به 
عنوان کاال مطرح می شود و پشت آن می تواند بهره 
اقتصادی باشد. در این صورت تولیدکننده می تواند 
مردم را تشویق کند که آن کاال را بیشتر استفاده کنند 
و وارد فرایند اقتصادی می شود. تولیدکننده هم دنبال 
این است که کیفیت، ذائقه، مزه، شکل ظاهری و هر 
چیزی که می تواند مردم را به مصرف بیشتر از آن 
تشویق کند، را بهبود ببخشد اما در این روند، غذاهایی 
که ریزمغذی های کمتری دارند، بیشتر تبلیغات را به خود 
اختصاص داده اند و در تمام دنیا هم همین گونه است. 
در تحقیقی در آمریکا روی تبلیغ کاالهایی که برای 
کودکان انجام شده، مشخص شد، در برخی شبکه ها 
تا 98 درصد تبلیغاتی که برای کودکان پخش شده، 
محتوای ناسالم داشتند. در کشور ما نیز این تبلیغات کم 

نیست، به این معنی که تبلیغات غذاهایی که برای بچه ها 
انجام می شود به ندرت سالم هستند. در حقیقت باید 
این قضیه را از منظر تعارض منافع نگاه کنیم و سیستم 
حاکمیت است که تعارض منافع را باید مدیریت کند.
ما از یک طرف دنبال این هستیم که سالمت عمومی 
افزایش پیدا کند و از یک طرف می خواهیم صنعت هم 
کار کند ولی منافع این دو گروه خیلی همراستا نیستند 
و مشکل نیز از اینجا شروع شده است. حاکمیت چه 
طور می تواند این دو گروه را در یک فضای اقتصادی 
سالمت مدیریت کند، همان موردی می شود که متولیان 
سالمت دنبال آن هستند. البته بسترهای نهادی خوبی 
برای این موضوع ایجاد شده و پشتوانه قانونی هم دارند. 
در برنامه پنجم توسعه قانونگذار خواسته مواد غذایی 
آسیب رسان به سالمت مشخص شوند و هم دریافت 
عوارض داشته باشیم و هم محدودیت های تبلیغاتی. 
سازوکار وزارت بهداشت هم این است که فهرست 
کاالها و خدمات آسیب رسان را معرفی می کند و3سطح 
مداخله برای آن دیده شده است. یکی ممنوعیت تولید 
است که تاکنون هیچ کاالیی نبوده که ممنوعیت تولید 
داشته باشد، دوم دریافت عوارض را داشتیم که سقف آن 

10 درصد در نظر گرفته شده و مورد بعدی محدودیت 
تبلیغات است که نهادهای زیادی درگیر آن هستند، 
مثل شهرداری، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد، 
وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، سازمان 

غذا و دارو و استاندارد. 
از صدا و سیما  تبلیغات  انحصار  در حال حاضر، 
خارج شده و ما تبلیغات گسترده فضای مجازی را 
داریم؛ وب سایت ها را داریم که تبلیغات در این فضاها 
خیلی بیشتر است و نظارتی هم بر این نوع از تبلیغات 
نمی شود. در همه جای دنیا رویکردها را تغییر می دهند 
که چگونه سواد تغذیه ای مردم را باال ببرند، به بیان 
دیگر من مصرف کننده تبلیغاتی را می بینم و خودم باید 
بتوانم تشخیص بدهم برای سالمتم فایده دارد یا نه. ما 
باید در دوره کودکی روی باال بردن آگاهی تغذیه ای 
کار کنیم. وقتی از دوران کودکی بچه ها در معرض 
تبلیغات هستند، برای سیستم سرمایه داری سال های 
زیادی به عنوان مصرف کننده مطرح می شوند. بنابراین 
وقتی تبلیغات با محوریت کودکان انجام می شود و به 
طور مثال در تبلیغ روغن یک کودک هم هست، یک 
وفاداری برای برند ایجاد شده و فرد سال های سال 

مصرف کننده خواهد بود؛یعنی صنعت این موضوع را 
دیده ولی در مقابل ما در آموزش و پرورش آموزش های 
الزم برای بچه ها نداریم و از این نظر صنعت جلوتر 

از ماست.
حتی گاهی به دلیل محدودیت تبلیغ یک کاال، نشانه های 
غذایی آن محصول تبلیغ می شود و بیننده بدون آنکه 
مستقیم آن ماده غذایی تبلیغ شود، متوجه نماد آن محصول 
می شود. در واقع، با نشانه گرهای غذایی استفاده از آن 
محصول در ذهن بچه هاحک می شود. باید توجه داشته 
باشیم مدیریت محیط های غذایی چاق کننده که تبلیغات 
و بیلبوردها هستند، مشکل است. صنعت علمی جلو 
می رود و روی کودکان تاثیر می گذارد بنابراین اگر سواد 
تغذیه ای کودکان و خانواده ها را باال ببریم انگار پادتن 
تبلیغات را تولید کرده ایم و واکسیناسیون انجام شده 
است. سیستم واکسیناسیون می گوید محیط را نمی توانیم 
عاری از بیماری کنیم ولی می توانیم نسبت به آن مصونیت 
ایجاد کنیم و این کار با باال بردن سواد تغذیه ای مردم 
امکان پذیر است. بنابراین، حاکمیت و نظام سالمت با 

رویکرد واکسیناسیون باید به این قضیه نگاه کنند.

باید با آموزش به کودکان و خانواده هایشان، واکسیناسیون ایجاد کنیم!

 دکتر سیدعلی کشاورز
متخصص تغذیه و استاد دانشگاه 

علوم پزشکی تهران

 دکتر عزیزا... زرگران
متخصص تغذیه، عضو هیات رئیسه گروه علمی تحقیقات 

سیاست گذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه انستیتو 
تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی کشور 

 دکتر علی میالنی
متخصص تغذیه و عضو هیات رئیسه 

انجمن تغذیه ایران

دیده بان تغذیه شماره هفتصدوچهل و هفت   شش اردیبهشت نودونه8



: خانم دکتر! در مورد رژیم غذایی خانم ها 
در دوران شیردهی برایمان بگویید و اینکه چرا خانم 
رحمانی در این دوران دچار اضافه وزن باالیی شده اند؟
تغذیه درست و مناسب در دوران بارداری و شیردهی به 
معنی بیشتر خوردن نیست. اشتباه بسیاری از مادران این 
است که به جای رعایت تنوع و تعادل، پرخوری بی هدف 
می کنند. در کل، یک خانم شیرده باید از تمام گروه های 
غذایی یعنی گروه نان و غالت، میوه و سبزیجات، 
گوشت، حبوبات و مغزها مصرف کند. از 6 ماهگی با 
آغاز تغذیه تکمیلی به شیرخوار نیز معموال به مادران 
برای کاهش وزن رژیم شیردهی داده می شود. متاسفانه، 
خانم رحمانی با اضافه وزن باردار شده است. ما همیشه 
به خانم ها توصیه می کنیم قبل از بارداری حتما به وزن 
ایده آل برسند و بعد باردار شوند، در غیر این صورت 
احتمال بروز بسیاری از مشکالت وجود دارد. یادتان 
باشد در صورتی که با اضافه وزن باردار شوید این اضافه 

وزن بعد از بارداری باقی خواهد ماند.
: چرا خانم رحمانی بعد از شیردهی نخست 
با وجودی که زیر نظر متخصص تغذیه رژیم گرفته اند، 
کاهش وزنشان پایدار نبوده و مرتب برگشته؟ ایراد 

کارشان کجا بوده است؟
 مشکل این است که این خانم و بسیاری دیگر از 
مراجعه کنندگان شیوه زندگی شان را تغییر نمی دهند. 
وقتی رژیم کاهش وزن می گیرید در نهایت باید رژیم 
نگهدارنده داشته باشید و اگر این کار را نکنید، وزن 

بازخواهدگشت.
: با ضعف و گرسنگی که در دوران شیردهی 

به مادر غلبه می کند، چه باید کرد؟
مادران شیرده باید از تمام گروه های غذایی مصرف 
کنند. زمانی که احساس ضعف دارند، لبنیات بسیار 
کمک کننده است. در طول روز باید 4 واحد لبنیات 
و یک عدد خرما مصرف شود. مغزها جایگاه مهمی 
در برنامه غذایی دارند و حتما باید  6 تا 8 لیوان آب 
در طول روز نوشیده شود. در بیشتر موارد ما تشنه ایم 
اما فکر می کنیم گرسنه هستیم. گنجاندن سبزیجات در 
برنامه غذایی هم می تواند از ضعف مادر پیشگیری کند. 
حبوبات خیس شده و پخته هم منبع غنی پروتئین هستند 
و از همه مهم تر اینکه شیرینی و قند ساده که در بدن 
تبدیل به چربی می شود را باید کنار بگذاریم. غذاهای 
سرخ شده را نباید مصرف کرد و اگر مادر بدخوراک 

است با تجویز پزشک می تواند از امالح و ویتامین ها 
استفاده کند. البته در صورتی که مادری با این وجود 
ضعف دارد، می تواند از مکمل های فیبری- پروتئینی 

استفاده کند.

:خیلی از مادران در این شرایط نگران کم شدن 
شیرشان هستند. برای ازدیاد شیر چه توصیه ای دارید؟
مصرف گروه گوشت ها، تخم مرغ و حبوبات، پرهیز 
از مصرف تنقالت، مصرف کاهو و سرکه شیره، حلیم، 
بلغور، آب هویج، قطره شیرافزای مخلوط شده با آب، 
سمنو، عرق کاسنی، شنبلیله، تخم کتان، بادام، شیر و 
لبنیات، جو دو سر، کیوی، پرتقال، طالبی، هندوانه، دانه 
کنجد، شبدر، عرق بومادران و اگر شیر خیلی کم است، 
مصرف آب گوشت، ماهیچه، کباب و روغن زیتون و 
درنهایت ماساژ گردن و مهره های پشت گردن در افزایش 
شیر تاثیرگذار هستند. مصرف یک لیوان شیر و خرما قبل 
از خواب هم در ازدیاد شیر و کاهش ضعف نقش دارد.

: نظرتان در مورد رژیم کنونی خانم رحمانی 
چیست؟

در مورد رژیم کنونی که بیشتر سوپ و منابع غذایی 
پروتئینی و سبزیجات می خورند، بهتر است میزان مصرف 

غالت افزایش پیدا کند. در غیر این صورت، دچار ریزش 
مو می شوند. ویتامین های گروه B را هم باید مصرف کنند 
و هرگز غالت را حذف نکنند. از 5 گروه اصلی حتما 
در برنامه روزانه شان داشته باشند و نان سبوس دار، دانه 
کینوا و برنج قهوه ای را در برنامه روزانه خود بگنجانند. 
: در مورد جراحی مینی بای پس و تغذیه بعد 

از آن هم برایمان بگویید. 
این عمل ساده و سریع عوارض کمی دارد. در آن قسمت 
بیشتر روده باریک از مسیر عبور غذا کنار گذاشته می شود 
و درنتیجه در جذب مینرال ها و ویتامین ها اختالالتی 

پیش می آید. در افراد شیرینی خور مثل خانم رحمانی 
انجام این عمل مزایای زیادی دارد. از محاسن این 
جراحی درمان دیابت نوع 2 و از مضرات آن بروز کم 
خونی و کمبود برخی ویتامین هاست. به همین دلیل 
الزم است فرد از مکمل ها و پودرهای ویتامینی استفاده 
کند. رژیم این افراد 4 مرحله ای است. 7 روز اول مایعات 
رقیق شده و بدون چربی باید مصرف شود و مصرف 
نوشیدنی های گازدار و کافئین دار ممنوع است. در مرحله 
دوم، مصرف مایعات مخلوط شده وارد برنامه می شود. 
مایعات نسبتا غلیظ باید با قاشق و آرام آرام مصرف شود. 
شیرموز بدون شکر، ژله، آش بدون حبوبات، سوپ 
حاوی گوشت و سبزیجات مخلوط شده، فرنی و شیربرنج 
برای هفته دوم مناسب است. در هفته سوم مواد غذایی 
نرم، سبک، پوره شده و بدون ماست مناسب است. 
مصرف بستنی، حلوا و شله زرد که شیرین هستند، 
ممنوع است. مرحله چهارم، از ابتدای ماه دوم شروع 
می شود و شامل وعده های زیاد با حجم کم است. در 
این دوره باید از گرسنگی دوری کرد تا ولع بروز نکند. 
نان به شکل تست و سوخاری مجاز است و نان سفید 
و لواش نباید مصرف شود. 15 دقیقه قبل از غذا و 2 

ساعت بعد از آن هم نباید مایعات نوشیده شود.

نگاه متخصص تغذیه

: خانم رحمانی! با چه وزنی برای الغری مراجعه کردید؟
با قد 157 سانتی متر و وزن 98 کیلوگرم تقریبا یک سال پیش به متخصص 

تغذیه مراجعه کردم.
: چطور شد وزنتان باال رفت؟

دلیل اضافه وزنم تا حدی اضافه وزن ناشی از بارداری و بیش از آن ولع های 
غذایی دوران شیردهی بود. در هر بارداری 12 کیلوگرم اضافه کردم که بعد 
از آن کم شد اما اضافه وزن دوران شیردهی ام سر جایش ماند. برخالف 
خیلی از خانم ها که در شیردهی وزن کم می کنند من خیلی ضعف می کردم 
و مرتب و مخصوصا صبح ها خیلی غذا می خوردم. البته پیاده روی روزانه 
داشتم اما به قدری حجم غذای دریافتی ام باال بود که تاثیری در کاهش 
وزنم نداشت. صبح ها یک لیوان چای شیرین با حجم باالیی در حد 2 
نان لواش یا نصف بیشتر بربری با کره و مربا می خوردم.  میانه روز هم 
شیرینی، شکالت، میوه، ژله و... و ناهار هم 2 تا 3 کفگیر برنج می خوردم. 

: این میزان، قبل از بارداری چقدر بود؟
در بارداری ویار شدید داشتم و غذایم بسیار کم بود. چند ماه اول وزن 
کم کردم ولی بعد با کاهش ویار اشتهایم باز شد و حدود یک کفگیر 
برنج می خوردم. میزان مصرف شیرینی ام مخصوصا شیرینی خامه ای زیاد 

شده بود و به همین دلیل خیلی وزنم باال رفت. 
: این میزان، قبل از بارداری چقدر بود؟

67 کیلوگرم بودم ولی آن موقع هم 10 کیلوگرم اضافه وزن داشتم و دلیل 
آن هم نوع شغل و پشت میزنشینی ام بود.

: فاصله سنی دو فرزندتان کم است؟
نه، 9 سال فاصله سنی دارند.

: در طول این فاصله برای کاهش وزن اقدام نکردید؟
 چند بار به متخصص تغذیه مراجعه کردم. رژیم های اصولی گرفتم. 
ورزش کردم، داروهای کاهش دهنده اشتها و داروهای الغری استفاده 
کردم اما هر بار وزنم 10 کیلوگرم کم می شد و با رها کردن رژیم دوباره 
بیش از پیش برمی گشت. هر بار هم که عصبی می شدم حجم غذای 

دریافتی ام بیشتر می شد.

: چه شد که تصمیم گرفتید جراحی الغری کنید؟
سال ها بود دنبال این موضوع بودم اما خانواده این اجازه را به من نمی داد. 
در واقع، اطالعات کافی در مورد این روش الغری نداشتند اما درنهایت 
به پزشکان مختلفی مراجعه کردم و خانواده ام را با کسانی آشنا کردم که 
پیش از این جراحی کرده بودند. درنهایت، قبل از بارداری دوم بود که 
به جراح مراجعه کردم اما توصیه کردند اگر قصد بارداری داری، بهتر 
است ابتدا باردار شوی و بعد این عمل را انجام دهی زیرا تا جای ممکن 
بهتر است بعد از این عمل باردار نشوی. در ضمن، گفتند احتمال دارد 
در صورت باردار شدن دوباره اضافه وزن ناشی از بارداری و شیردهی 
برگردد و مشکل ساز شود. به همین دلیل، فرزند دومم را باردار شدم و 

شیردهی به اتمام رسید و بعد برای جراحی وقت گرفتم.
: اضافه وزن چه مشکالتی برایتان ایجاد کرده بود؟

نمی توانستم راه بروم. خانوادگی دیابت داشتیم و قند من لب مرز بود. 
ساق پاهایم به شدت درد می کرد و دچار پیچیدگی تاندون پا شده 
بودم. 2 بار پایم گچ گرفته شد. از اندامم خسته شدم و نمی توانستم با 

بچه هایم بازی کنم. 
: چه جراحی ای انجام دادید؟

مینی بای پس معده.
: چه پیش آمادگی هایی برای آن نیاز بود؟

قبل از عمل اندوسکوپی کردم. زخم اثنی عشر داشتم و دارو مصرف کردم. 
دوباره اندوسکوپی کردم. به متخصص گوارش، قلب، غدد و روان پزشک 
مراجعه کردم و بعد اجازه عمل صادر شد. البته سونوگرافی کامل داخل 

شکمی و چکاپ کامل هم دادم.
: بعد از عمل چه اتفاقی افتاد؟

3 بهمن ماه سال گذشته عمل کردم. بعد از چند روز، راه رفتن را شروع 
کردم و مشکلی نداشتم و مرخص شدم. البته به دلیل  داروهای بیهوشی 
نمی توانستم تنها راه بروم. معده ام کوچک شده بود و گرسنه نبودم اما 
خیلی تشنه می شدم و به توصیه پزشکم آب سیب و هویج رقیق شده، 
آب مرغ یا آب گوشت صاف شده بدون چربی می خوردم. 11 آمپول 

ضدآمبولی دریافت کردم. پودر پروتئین برایم تجویز شد که هنوز هم 
دریافت می کنم. کلسیم و مولتی ویتامین هم ابتدا به شکل شربت و بعد 

به شکل قرص مصرف کردم. 
: طی چه مدت، میزان وزنتان کاهش یافت؟

13 کیلوگرم در ماه اول  و در ماه های بعد از 5 کیلوگرم شروع شد و 
اکنون حدود 200 گرم در ماه وزن کم می کنم. در حال حاضر، وزنم به 

55 کیلوگرم رسیده است. در کل، 43 کیلوگرم کم کردم.
: در حال حاضر از چه رژیمی پیروی می کنید؟

 سبزیجات می خورم و منابع غذایی کربوهیدرات را خیلی کم مصرف 
می کنم. البته برنج و حبوبات را خیلی نمی توانم تحمل کنم. بیشتر سوپ 
می خورم. تا 18 ماه بعد از عمل امکان کاهش وزن وجود دارد و از این 
میزان هنوز برای من 5 ماه مانده و رعایت می کنم تا بتوانم باز هم وزنم 
را پایین بیاورم. البته پزشکم توصیه کرد بیش از 54 کیلوگرم پایین نیایم. 
صبحانه ها هر روز سفیده تخم مرغ و یک روز در میان زرده به صورت 
نیمرو یا آبپز می خورم. ناهار برنج 2 تا 3 قاشق غذاخوری دارم. شب ها 
هم یک کف دست نان می خورم. اگر هم پیتزا داشته باشیم، دو برش 

کوچک از آن را مصرف می کنم. 
: ورزش هم می کنید؟

قبال بدنسازی می رفتم اما خیلی وزن کم می کردم. در حال حاضر، 2 
بار در هفته شنا و پیاده روی می روم تا پوستم جمع شود. مولتی ویتامین، 
قرص آهن، روی و نوروبیون و... هم در برنامه ام دارم. به خاطر کرونا 

هم روزی یک قرص روی و ویتامین C مصرف می کنم.
: کاهش وزن چه تاثیری روی روانتان گذاشت؟

خیلی شاداب شدم. بیرون می روم. با بچه ها بازی می کنم. در جشن ها 
لباس های مورد عالقه ام را می پوشم و خیلی در مقایسه با قبل شادتر 
هستم. کاهش وزنم روی همسرم هم خیلی تاثیر مثبتی داشته است. 
قبال که با هم خرید می رفتیم فروشنده می گفت سایز شما را ندارم 
اما حاال احساس  ناراحت می شد  از این موضوع خیلی  و همسرم 

خیلی خوبی به خریدم دارد.

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 رحمانی که در یک سال، وزنش از 98 به 55 کیلوگرم رسیده، می گوید:

در مقایسه با قبل شادتر هستم!

به  نسبت  دارند  باالیی  وزن  اضافه  که  افرادی 
واکنش های اطرافیان حساس تر هستند. در واقع، 
ما خود را در آینه دیگران می بینیم و می شناسیم 
و با توجه به بازخورد دیگران دچار احساسات 
مثبت و منفی می شویم. گاه بازخوردهای منفی را 
به دوست داشتنی نبودن تعبیر می کنیم و این موضوع 
به تدریج روی اعتماد به نفس ما تاثیر می گذارد و 
تعامالت مان را با اطرافیان کاهش می دهد. این روند 
در این فرایند روی خلق و خوی ما تاثیر می گذارد و 

دچاره دوره هایی از افسردگی خواهیم شد. 
به عبارت ساده تر فردی که اضافه وزن دارد در 
ارتباط با همسر و فرزندان و دوستانش تحریک 
پذیر شده و بازخوردهای تندی نشان می دهد یا 
سرخورده می شود. اینکه خانم رحمانی معتقدند 
ارتباطشان با همسرشان و فرزندانشان بعد از کاهش 
وزن بهتر شده است و شادترند و بیشتر در مهمانی ها 
شرکت می کنند، به دلیل  احساس جذابیت باالتر 
و اعتماد به نفسی است که بعد از کاهش وزن کسب 
کرده اند. کاهش وزن کنار ورزش خود موجب 
تولید سروتونین و بهبود خلق فرد هم می شود. البته 
همه چیز فقط تغییر ظاهری فرد نیست. گرچه این 
موضوع در احساس شادابی فرد بی تاثیر نیست، 
باید قبول کنیم که با کاهش وزن، خلق و خو و 
بازخوردی که فرد از دیگران می گیرد، تعبیراتش 
هم تغییر می کند و در نتیجه اعتماد به نفس در فرد 

باال می رود.

چرا بعد از کاهش وزن، روابط 
بهتری با  اطرافیان مان پیدا می کنیم؟

  دکتر نرگس مالمیر/ استاد دانشگاه

پرسشی از روانشناس

جراحی الغری یکی از روش های درمان ناباروری 
است و به بسیاری از خانم هایی که به دلیل  اضافه 
وزن باال نمی توانند باردار شوند، انواع این جراحی ها 

توصیه می شود. 
برخالف آنچه خانم رحمانی متوجه شدند، جراحی 
الغری مانع بارداری مجدد نیست اما باید میان بارداری 
و جراحی ها فاصله گذاشت. به طور مثال، یک سال 
بعد از جراحی اسلیو و دو سال بعد از مینی بای پس 
می توان  مجدد باردار شد. در این زمان کاهش وزن 
فرد کامل شده و طی رشد جنین، مادر دچار کاهش 
وزن مضاعف و پوکی استخوان و کمبود کلسیم یا 

کمبود کمبود آهن و B12 نخواهد شد. 
در کل توصیه می کنیم اگر خانمی قرار است که 
باردار شود بعد از اتمام دوران شیردهی برای جراحی 
مراجعه کند زیرا شیردهی خود به کاهش وزن کمک 
خواهد کرد و از سوی دیگر، اگر در دوران شیردهی 
رژیم کاهش وزن گرفته شود، احتمال بروز کمبود 

مواد معدنی )به خصوص کلسیم( باالست.

آیا پس از جراحی مینی بای پس 
نباید باردار شد؟

  دکتر محمدرضا عبدالحسینی

پرسشی از فلوشیپ جراحی داخلی

تاکید دکتر مریم صیادی به مهمان این هفته  »میزگرد تغذیه«

برای پیشگیری از ضعف در دوران شیردهی، 4 واحد لبنیات میل کنید

برای بسیاری از خانم ها بازگشتن به وزن ایده آل بعد از زایمان سخت است. مراقبت 
از نوزاد و نیاز به استراحت برای بهبود زخم  های زایمان همگی این روند را سخت تر 
می کند. فارغ از اینکه خانمی در بارداری چقدر وزن اضافه کرده ، حدود 1 تا 2 سال 
طول می کشد که 4/5 کیلوگرم از وزنش را کم کند. حاال اگر در طول بارداری و بعد 
از آن در دوران شیردهی، بیش از حد استاندارد وزن اضافه کرده  باشد، قطعا زمان بیشتری طول خواهد 
کشید تا به وزن قبل از بارداری برگردد. مهمان میزگرد این هفته نیز بعد از 2 بار زایمان و شیردهی 
دچار اضافه وزن باالیی شد و چون نتوانست به کمک رژیم و ورزش وزن خود را پایین بیاورد به 

سمت جراحی الغری سوق پیدا کرد. گفت وگوی ما را با این مادر 33 ساله بخوانید. 

 سمیه 
مقصودعلی

»میزگرد تغذیه« درباره روند کاهش وزن خانم مریم رحمانی 
با حضور دکتر مریم صیادی متخصص تغذیه، 

دکتر محمدرضا عبدالحسینی فلوشیپ جراحی داخلی 
و دکتر نرگس مالمیر روانشناس

43 کیلوگرم کاهش 
وزن بعد از شیردهی

در افراد شیرینی خور مثل 
خانم رحمانی انجام عمل 

جراحی مینی بای پس مزایای 
زیادی دارد. از محاسن این 

جراحی درمان دیابت نوع دو 
و از مضرات آن بروز کم خونی و کمبود 

برخی ویتامین هاست. به همین دلیل الزم 
است فرد از مکمل ها و پودرهای ویتامینی 

استفاده کند
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به مناسبت 6 تا 11 اردیبهشت؛ هفته جهانی »واکسیناسیون«

جهان در تالش برای مقابله با کرونا
هفته پایانی آوریل در تقویم 
سالمت به عنوان »هفته جهانی 
واکسیناسیون« نامگذاری شده 
است. هدف از این اقدام  ترویج 
استفاده از واکسن ها برای حفاظت از مردم علیه 
بیماری ها در سنین مختلف، همچنین افزایش 
آگاهی عمومی در مورد نقش حیاتی واکسیناسیون 
کامل در تمام طول عمر و دستیابی به اهداف 

توسعه است. 
واکسیناسیون سبب نجات جان میلیون ها نفر 
شده و به عنوان یکی از موفق ترین، کم اثرترین 
و موثرترین اقدامات مداخله ای بهداشتی شناخته 
می شود، چنانچه به عنوان مثال ساالنه از مرگ 2 
تا 3 میلیون کودک در جهان جلوگیری می کند. 
البته به رغم پیشرفت های چشمگیر در برنامه  
ایمن سازی، هنوز بسیاری از افراد در گوشه و 
کنار دنیا از این خدمات محروم هستند. متاسفانه 
سازمان بهداشت جهانی از عدم واکسیناسیون یا 
واکسیناسیون کامل در 19/5 میلیون کودک در 
کشورهای مختلف حکایت دارد. عالوه بر این، 
متاسفانه طی سال های اخیر برخی افراد به بهانه های 
غیرعلمی و تعصبات جاهالنه از واکسیناسیون 
فرزندان خودداری می کنند که نگرانی در مورد 
شیوع دوباره بیماری هایی مانند سرخک، فلج 

اطفال و... درپی خواهد داشت.

»کرونا ویروس«؛ چالش امروز جهان و 
تالش برای کشف واکسن 

از زمان اعالم وجود کروناویروس در چین و سپس 
انتشار آن به کشورهای مختلف، دانشمندان سعی 
در بررسی شناخت خصوصیات این ویروس و 
ساخت واکسن و داروی موثر مقابله با آن هستند. 
گروه های مختلف تحقیقاتی در کشورهای مختلف 
در حال پژوهش در مورد کروناویروس هستند 
اما همه آنها یک نظر مشترک دارند؛ حداقل یک 
سال زمان نیاز خواهد بود تا واکسن کووید-19 
با عملکرد مناسب و باکیفیت در اختیار عموم 
مردم قرار گیرد و یافته های فعلی نمی تواند در 

برابر همه گیری موثر باشد.

درحال حاضر دو واکسن وارد بررسی های بالینی 
مرحله اول شده و روی برخی داوطلبان سالم 
انجام شده است که جزو50واکسن تولید شده 
در دنیا هستند. در واقع، کارایی یک واکسن صرفا 
به فرمول درست خالصه نمی شود، بلکه باید 
طی دوره های ساخت و تکامل واکسن، روی 
حیوانات آزمایشگاهی و سپس انسان ها بررسی 
شود. به طور کلی تولید، آماده سازی و تحویل 
و واکسن به کشورهای مختلف بین 6 تا 36 ماه 
طول می کشد که البته در هر کشور نیاز به کنترل 
کیفیت خواهد بود. به همین دلیل دستیابی به تولید 
واکسن موثر، غیرسمی و قابل استفاده برای همه 
افراد در سنین مختلف ماه ها و حتی سال ها زمان 
الزم دارد. البته ممکن است اقدامات انجام گرفته 
در زمینه کشف واکسن ویروس سارس و مرس 

در سال های گذشته به روند تشخیص واکسن 
کروناویروس نوین کمک کند. 

کارایی واکسن در طوالنی مدت 
مشخص می شود

به گفته متخصصان، تصور اینکه واکسن می تواند 
یک راه حل مناسب در کوتاه مدت باشد، منطقی 
نیست زیرا کارایی واکسن تنها در طوالنی مدت 
تایید می شود. درحقیقت، زمانی می توان از تاثیر 
واکسن اطمینان داشت که گروهی از افراد واکسینه 
شوند و افرادی که واکسن دریافت نکرده اند در 
منطقه پرخطر ویروس حضور داشته باشند تا 
عملکرد ویروس و ایمنی افراد مشخص شود 
که این مساله طبیعتا نیاز به صرف زمان طوالنی 
خواهد داشت. به گفته مدیر مرکز ایمنی و سرطان 
انستیتو ماری کوری فرانسه، گرچه ساخت واکسن 

با رویکردهای معمول به حدود 18 ماه زمان نیاز 
دارد،خبر نسبتا خوب در مورد کروناویروس شاید 
این باشد که این ویروس ساختار ژنتیکی بسیار ثابتی 
نسبت به ویروس های دیگر مثال اچ آی وی  دارد 
و واکسن های در دست اقدام می توانند برای ماه ها 
و حتی سال ها کارایی داشته باشند. طبیعی است 
این واکسن به صورت دوره ای گردش می یابد 
و برای موج بعد بیماری می توان از این واکسن 

برای مهار همه گیری استفاده کرد. 

دستیابی عمومی به واکسن کرونا؛ 
حداقل یک سال دیگر!

براساس گزارش آژانس دارویی اروپا، احتماال 
ساخت و تایید واکسن مقابله با کووید - 19 در 
مقادیر کافی و برای استفاده گسترده در سطح 

دنیا به حداقل یک سال زمان نیاز خواهدداشت. 
اتخادیه اروپا از اختصاص 10 میلیون یورو 
برای تحقیق در زمینه واکسن کروناویروس و 
حمایت از پروژه های مرتبط  در 300 بیمارستان 

و 900 البراتوار خبر داد. 
در کشورهای مختلف از جمله ایاالت متحده 
آمریکا و آلمان، تالش برای دستیابی سریع تر 
به واکسن موثر مقابله با کروناویروس از طریق 
واکسن های قبل مانند BCG در حال انجام 
است که طی چند ماه آینده نتایج آن اعالم 
خواهد شد. در انستیتو پاستور فرانسه، محققان 
ویروس  خانواده  از  که  سرخک  واکسن  از 
کرونا و سارس است، برای تحقیقات اولیه 
استفاده کرده اند. آنها بخشی از ژنوم واکسن 

از ژنوم کروناویروس  با بخشی  را  سرخک 
به دست  تا مشتقات واکسن  تلفیق کرده اند 
آمده در همه کشورها که توانایی تولید آن را 
دارند، انجام پذیر باشد. مراحل اولیه واکسن 
روی موش های آزمایشگاهی امتحان شد تا 
بررسی مرتب نمونه های خون نشان دهد آیا 
بدن قادر به تولید آنتی کور بوده یا نه. در صورت 
تولید آنتی کور، ویروس به بدن حیوان وارد 
می شود و سطح مقاومت بررسی خواهد شد. 
برابر  در  واکسیناسیون  نخستین  چین  در 
کروناویروس روی 108 داوطلب بومی شهر 
گرفته  قرار  ویروس  معرض  در  که  ووهان 
تا   18 بین  افراد  این  گرفت.  انجام  بودند، 
60 سال سن دارند و نخستین تزریق 20 ماه 
انجام شد. به گفته محققان باید 6ماه منتظر 

بود تا نتایج این طرح تایید و اعالم شود. 
به گفته سخنگوی انستیتو پاستور، ارائه واکسن 
تابستان  تقریبا   ( ماه دیگر  کروناویروس 18 
2021( است اما این نکته باید مدنظر باشد که 
احتمال دارد طی این مدت همه گیری ویروس 
مانند شرایط فعلی نباشد یا ویروس جهش پیدا 
کرده و همه گیری جدید آغاز شود که در این 
نخواهد  کارایی  فعلی دیگر  صورت واکسن 

داشت؛ اتفاقی که در مورد ویروس سارس افتاد!
Le Journal Des Femmes.fr :منبع
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متاسفانه سازمان بهداشت جهانی از 
عدم واکسیناسیون یا واکسیناسیون 

کامل در 19/5 میلیون کودک در 
کشورهای مختلف حکایت دارد. عالوه 

بر این، متاسفانه طی سال های اخیر 
برخی افراد به بهانه های غیرعلمی و 

تعصبات جاهالنه از واکسیناسیون 
فرزندان خودداری می کنند که 
نگرانی در مورد شیوع دوباره 

بیماری هایی مانند سرخک، فلج اطفال 
و... درپی خواهد داشت

از سال 1996میالدی انجمن بین المللی کار با مشارکت برخی 
جهانی  روز  عنوان  به  را  آوریل   28 خود،  هم پیمان  نهادهای 
»بهداشت حرفه ای و سالمت شغلی« نامگذاری کردند تا امنیت 
و سالمت کارکنان در بخش های مختلف عمومی و خصوصی 

کشورهای مختلف بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. 
براساس آمار، ساالنه 2/2 میلیون نفر در دنیا به دلیل حوادث 
شغلی یا بیماری های مرتبط با حرفه خود فوت می کنند؛ آماری 

معادل 5 هزار نفر در روز! 
دچار  حوادث  این  خاطر  به  افراد  از  بسیاری  این،  بر  عالوه 
بیمه ای  حمایت های  از  اگر  که  می شوند  جدی  معلولیت های 
برخوردار نباشند، با سختی های جبران ناپذیر برای گذران زندگی 

روبرو خواهند شد.

اجتناب از حضور در مشاغل غیرضروری 
اولین توصیه موثر برای مقابله با کروناویروس، پرهیز از تجمعات، 

رعایت بهداشت فردی و قرنطینه خانگی است. 
به همین دلیل با اعالم شیوع کروناویروس، همه دولت ها موظف 
به اعالم ممنوعیت مشاغل غیرضروری مانند آرایشگاه، رستوران، 

سالن ورزشی، فروشگاه های لباس و... شدند. 
در گام بعدی از مشاغل ارائه دهنده خدمات خواسته شد کارکنان 
مسوولیت های خود را از طریق دورکاری از منزل انجام دهند. 
از آنجا که فعال دارو یا واکسن قطعی برای بیماری کووید-19 
همه  است،  مسری  شدت  به  بیماری  این  و  نیست  مشخص 

کارفرمایان ملزم به رعایت این دستورالعمل ها شده اند. 
انجام کار در منزل وجود داشته باشد،  در مواردی که امکان 
کارفرما موظف به قبول این شرایط است و اگر با دورکاری 
نیروهای تحت نظر خود موافقت نکند مشمول جریمه خواهد بود. 
خود  کارکنان  مرخصی  با  شدند  موظف  کارفرمایان  همچنین 

هنگام بروز نخستین نشانه های بیماری موافقت کنند.

رعایت بهداشت در مورد مشاغل ضروری
 برخی مشاغل مانند فروشگاه های عرضه مواد غذایی و بهداشتی، 
داروخانه، بانک و... همواره باید پاسخگوی نیاز مردم باشند. طبیعی 
است در این شرایط امکان تعطیل شدن وجود ندارد و نیروهای شاغل 
در این صنوف باید حضور داشته باشند. البته در مورد مشاغلی که حتی 
ضروری نیز شناخته نمی شوند، پس از مدتی از اعمال تعطیلی، شرایط 

اقتصادی ایجاب می کند فعالیت خود را از سر بگیرند. 
به طور کلی رعایت بهداشت در محیط کار حتما باید درنظر گرفته 
شود. از همین رو، سازمان بهداشت جهانی توصیه می کند افراد در 

محیط کار به اصول پایبند باشند:
 محل کار به خصوص سطوح میز، صفحه کلید رایانه، دستگیره های 
در، کلیدهای آسانسور و...  که در تماس مستقیم با دست است، کامال 

تمیز باشد و به طور منظم هر روز ضدعفونی شود. 
 هر فرد از خودکار شخصی استفاده کند.

 در سرویس های بهداشتی، حتما صابون باشد و کارکنان بتوانند 
دست ها را به طور منظم به خصوص پیش از صرف غذا دست ها با 
آب و صابون بشویند. سطل های دردار در قسمت های مختلف درنظر 

گرفته شود تا دستکش، ماسک، دستمال و... در محیط رها نشود.
 محلول ضدعفونی دست کنار در آسانسور، خودپرداز و... باشد تا 

افراد شاغل و همچنین مراجعان دست ها را ضدعفونی کنند.
 میزکار کارکنان با فاصله چیده شود تا افراد حداقل 1/5 متر با هم 

فاصله داشته باشند. 
 اگر فرد عالئمی از بیماری دارد، به هیچ وجه در محل کار خود 

حضور نیابد. 
 تا حدامکان رسیدگی به امور مراجعان سریع تر و الکترونیکی انجام 

شود تا نیاز کمتری به مراجعه حضوری باشد. 
 در فروشگاه های موادغذایی تا حدامکان رعایت جدی برای 
پیشگیری از آلودگی خوراکی ها انجام گیرد و از عرضه خوراکی های 

باز و فله اجتناب شود. 
طبیعتا رعایت اقدامات بهداشتی در مورد کارکنان بخش های بیمارستانی 
و درمانی بسیار جدی تر و خاص تر است زیرا به طور مداوم با افراد بیمار 
و ناقل کروناویروس ارتباط دارند. در این شرایط استفاده از کاورهای 
مخصوص لباس، ماسک فیلتردار ایمن، دستکش و عینک ضروری 
خواهد بود. همچنین از شاغالن در این بخش ها باید به طور منظم 
تست کرونا گرفته شود تا در صورت مثبت بودن، بالفاصله اقدامات 

درمانی و پیشگیری از وخامت بیماری انجام گیرد. 

تغذیه کارکنان در محیط کار طی دوران همه گیری 
کروناویروس

زیرا  نمی شود  توصیه  کار  در رستوران محل   غذاخوردن 
زمان  تا  است  بهتر  بود.  یکدیگر خواهند  مجاورت  در  افراد 

رفع مشکل، هر فرد غذای خود را همراه داشته باشد. 
کروناویروس،  همه گیری  دوران  در  اشتغال  زمان  طی   
امکان  صورت  در  و  قندان  شخصی،  لیوان  باید  فردی  هر 

باشد.  داشته  فالسک 
در  بازکردن  از  پیش  بدانند  موظف  را  خود  افراد  همه   
یخچال، در مایکروویو دیگر سطوح مورد تماس در آشپزخانه 

کنند.  یا ضدعفونی  بشویند  را  دست ها 
 حتی االمکان در دوران شیوع کرونا، غذا به شکل ساندویچ 

برده شود تا کمترین نیاز به تماس دست با غذا باشد. 
 حتما پیش از صرف غذا دست ها با آب و صابون شسته شوند 
و سطح میز که غذا روی آن گذاشته می شود، ضدعفونی شود.
از استفاده در کیسه پالستیک  لیوان و... پس   ظرف غذا، 
گذاشته شود و هنگام بازگشت به منزل فوری با آب و مایع 

شود.  شسته  ظرفشویی 
به  درمانی  بخش های  در  شاغالن  به خصوص  افراد  همه   
اصول تغذیه درست و تقویت سیستم ایمنی توجه داشته باشند. 
 نوشیدن آب و مایعات فراوان برای کادر درمان که ساعات 
طوالنی کاور دارند و با تعریق و احساس گرما مواجه هستند، 

داشت.  بسیار خواهد  اهمیت 
emploi.belgique.be :منبع

به مناسبت 28 آوریل مصادف با 9 اردیبهشت؛ روز جهانی »بهداشت حرفه ای و سالمت شغلی«

سالمت شاغالن در برابر کروناویروس
طبیعتا رعایت اقدامات بهداشتی در مورد کارکنان 
بخش های بیمارستانی و درمانی بسیار جدی تر و 
خاص تر است زیرا به طور مداوم با افراد بیمار و ناقل 
کروناویروس ارتباط دارند. در این شرایط استفاده 
از کاورهای مخصوص لباس، ماسک فیلتردار ایمن، 
دستکش و عینک ضروری خواهد بود. همچنین از 
شاغالن در این بخش ها باید به طور منظم تست کرونا 
گرفته شود تا در صورت مثبت بودن، بالفاصله اقدامات 
درمانی و پیشگیری از وخامت بیماری انجام گیرد
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در زندگي همه ما هميشه 
مسائل و مشكالت زيادي 
شيوه  اما  دارند  وجود 
با  ما  از  هركدام  مواجهه 
آنها متفاوت است. گاهي براي خودمان هم 
سوال است كه چرا تحمل مشكالت براي 

همه ما يكسان و به يك گونه نيست.
بعضي افراد راحت تر مسائل را مي پذيرند و 
با آنها كنار مي آيند و در مجموع تاب آوري 
و انعطاف پذيري بيشتري در اين زمينه دارند. 
در صورتي كه براي عده اي ديگر اين گونه 
از  تحمل مشكالت خارج  انگار  و  نيست 

توان آنهاست.
با مشاهده اين تفاوت ها اغلب اين سوال به 
ذهن خطور مي كند كه چرا بعضي افراد در 
برخورد با عوامل مشكل آفرين انعطاف خاصي 
دارند و چطور توان مقابله و مقاومت خود 
را حفظ مي كنند، در حالي كه عده اي ديگر 
تحت شرايط مشابه دچار شكنندگي رفتاري 
و ذهني مي شوند و در نتيجه عملكردهاي 
ضعيف و ناكارآمدي از خود نشان مي دهند.
در واقع تفاوت هاي ما در اين زمينه بيشتر به 
نوع و شيوه دلبستگي ما مربوط مي شود كه در 
هر كدام از ما متفاوت است. براي آشنايي بيشتر 
با انواع دلبستگي با دكتر محمد رضا جباري، 
روان شناس و كارآفرين گفت وگو كرده ايم. 

: منظور از شيوه دلبستگي چيست؟
همه ما از بدو تولد نياز به امنيتي داریم كه فقط 
در آغوش مادر یا مراقب اوليه به دست مي آید. 
در واقع در دسترس بودن مادر به ویژه در دو 
سال نخست زندگي الگویي درون ما شكل 
مي دهد كه به آن »شيوه دلبستگي« گفته مي شود. 
دانشمندي به نام »بالبي« شيوه هاي دلبستگي را 
طبقه بندي كرده است. او آدم ها را هم معموال بر 
اساس مدل و شيوه هاي دلبستگي یا عاشقي به 
گروه هاي مختلف تقسيم مي كند. این افراد در 
واقع بر اساس ميزان اضطرابشان در دوري از 
منبع آرامش و امنيت شان كه زماني مادر است 
و به مرور تبدیل به یار رابطه عاطفي مي شود 

طبقه بندي و مشخص مي شوند.
مثال بعضي ها اجتنابي هستند و نمي توانند زیاد 
به كسي نزدیك شوند؛ برعكس عده اي دیگر 
دوست دارند مدام كنار یار عاطفي خود باشند 
و دور شدن برایشان بسيار سخت است چون 

بسيار وابسته هستند.
انواع مدل هاي دلبستگي عاطفي هم با كم و 
زیاد شدن این اضطراب براي نزدیك شدن یا 
اجتناب كردن از طرف مقابل شكل مي گيرد. 

: چرا بعضي افراد از ديگران دوري 
مي كنند؟

استدالل افرادي كه عالقه اي به نزدیك شدن 
عاطفي به دیگران ندارند این است كه ادعا مي كنند 
به كسي نياز ندارند. اصوال خودشان هم از كسي 
درخواست حمایت و كمك نمي كنند چون این 
كار را نشانه ضعف مي دانند و احساس مي كنند 
كساني كه از دیگران درخواست كمك یا حمایت 
مي كنند افراد كالفه كننده و خسته كننده  اي هستند.

 این افراد هنگام نياز، صحنه را ترك مي كنند و به 
داد یارشان نمي رسند و از او حمایت نمي كنند. 
البته این موضوع صرفا به معناي بي توجهي آنها 
نيست، بلكه این افراد اصوال طاقت نيازمندي 
طرف مقابل شان را ندارند و این موضوع آنها 

را كالفه مي كند. 
این افراد با وجودي كه تشنه احساسات هستند، 
نوع ظهور و بروز احساساتشان متفاوت است 

و از هر گونه ابراز عالقه كالمي پرهيز مي كنند. 
آدم های مبهمي به نظر مي رسند چون طرف مقابل 
خود را در جریان هيچ كاري قرار نمي دهند و 
مرموز هستند اما دروغ نمي گویند بلكه داشتن 
ابهام به آنها احساس استقالل و قدرت مي دهد؛ 
آنچه كه شاید به دليل قرار گرفتن كودكي شان 
كه حاال  است  بوده  قدرتمند  والد  یك  كنار 
آن  دیگران خودشان هم  كنار  دارند  فرصت 

گونه عمل كنند.
این افراد مدام ایراد مي گيرند؛ البته نه به خاطر 
ضعف هاي طرف مقابل بلكه این افراد عادت 
دارند نقاط تاریك را پررنگ تر جلوه دهند. این 
افراد نه خودشان تالشي براي بهبود حال دیگران 
مي كنند و نه دوست دارند دیگران براي بهبود 
حال آنها تالش كنند چون اصوال در تنهایي و 

خلوت حالشان بهتر است.
بودن شان  مبهم  در  اغلب  افراد  این  جذابيت 

لذت  این گونه صفات  از  بعضي ها  كه  است 
مي برند اما آسيب زیاد و جدي هم مي بينند.

: مشكل افراد مضطرب در برقراري 
روابط عاطفي چيست؟

افرادي كه به طرف مقابل خود وابستگي افراطي 
دارند مشكالت و آزار زیادي در رابطه خواهند 
داشت. آنها ازاینكه به اصطالح به طرف مقابل 
خود آویزان و بيش از حد وابسته باشند احساس 
خوبي ندارند ولي مدام نگران ازدست دادن 
طرف مقابلشان هستند و تالش مي كنند با بيشتر 
نزدیك شدن به او با ترس از دست دادن آن 

فرد مقابله كنند.
اشتياق زیاد این افراد به نزدیكي، صميميت و 
چسبيدن طرف مقابلشان تمامي ندارد؛ دوست 
دارند هميشه از طرف مقابل درخواست كمك 
و حمایت كنند چون به آنها احساس امنيت 

مي دهد و به این ترتيب فكر مي كنند طرف 
مقابل آنها را دوست دارد و كنارشان است. 

یكي از رفتارهاي بسيار آسيب زا براي این گونه 
افراد آن است كه معموال با تمام درخواست هاي 
طرف مقابلشان موافقت مي كنند؛ حتي اگر باب 
به  ترك شوند  اینكه  از  نباشد چون  ميلشان 
شدت مي ترسند، خودشان را باور ندارند و 
به  را  هميشه حق  بنابراین  هستند  مضطرب 

طرف مقابل مي دهند. 
مشكل افراد وابسته هم به نوع وابستگي آنها در 
سال هاي نخست تولد به خصوص ۶ماه اول 
مربوط مي شود. توجه مراقب اوليه در این زمان 

هر نسبت به كودك باید به گونه اي باشد  كه 
در وقت نيازي داشته باشد مادر 

دسترس باشد؛ یعني آنچه 
مهم است دسترسي 

آسان و به موقع 

كودك به مادر است، نه صرفا توجه بيش از 
حد و اندازه كه آسيب این گونه توجهات زیاد 
هم كمتر از بي توجهي نخواهد بود. موضوع 
نه توجه  به موقع است،  مهم توجه كافي و 

بيش از اندازه!
وقتي در كودكي توجه الزم و كافي دریافت 
نكنيم دچار نوعي دلبستگي مي شویم كه ناایمن 
است چون نمي توانيم امنيت را تجربه كنيم.  

به  افراد وابسته منجر  چرا ترس   :
ترك آنها مي شود؟

توجه به این نكته بسيار مهم است كه این رفتار 
خود افراد وابسته است كه به گونه اي عمل مي كنند 
كه طرف مقابل هم عاقبت روزي آنها را ترك 
كند. در واقع مشكل خود این افراد است كه 
اجازه مي دهند دیگران با آنها بدرفتاري كنند. 
افراد اجتنابي هم گروهي دیگر هستند 
كه هم اجتناب زیادي دارند و هم 
اضطراب؛ یعني انگار دوسویه 
حال  عين  در  و  هستند 
نزدیكي  خواهان  كه 
هستند،از  زیاد 
هم  صميميت 
و  مي ترسند 
مي شوند.  دور 
مسووليت  البته 
نداشتن هم در برقراري 
رابطه بسيار مهم است.تكليف 
فرد در مقابل افراد اجتنابي اصال 
مشخص نيست. به همين دليل این افراد 
در رابطه بسيار سخت به نظر مي رسند چون 
نمي توان تكليف مشخصي با آنها داشت؛ یعني 
عالوه بر محبت هاي زیاد، آسيب هاي زیادي 
هم به طرف مقابل مي زنند و او را سردرگم 
مي كنند. این افراد هم خواهان نزدیكي هستند 

و هم نگرانند كه كسي بيش از اندازه به آنها 
نزدیك نشود؛ مبادا امنيت شان را به هم بریزد 

و عاقبت هم آنها را رها كند و برود.
هم  رقابت ها  این  پيروز  بدانيم  است  جالب 
»تنهایي« است و عاقبت این گونه افراد به تنهایي 
خود پناه مي برند. آنها در چالش هاي مختلف 
زندگي كنار یار عاطفي خود قرار نمي گيرند و 
آنقدر شكننده هستند كه امنيتي كنارشان حس 
نمي شود اما وقتي طرف مقابل را برنجانند حتما 

سعي در جبران آن خواهند كرد.
یعني مدام زخم مي زنند و خودشان هم بر آن 
مرهم مي گذارند. البته در ظاهر بي تفاوت هستند 
اما اگر به آنها توجه نشود پریشان مي شوند؛ 
یعني خيلي زود به هم مي ریزند و ناراحت 
مي شوند ولي تحمل و شكيبایي دور ماندن را 
هم ندارند. در واقع دل كندن و رفتن از رابطه 
بي مهري  است چون  افراد سخت  این  براي 

دیدن را تاب نمي آورند.

اندازه در  تا چه  امنيت  موضوع   :
رابطه اهميت دارد؟

مي توان گفت مشكل بسياري از افراد در روابط 
داشتن امنيت است. افراد اجتنابي نمي توانند به 
امنيت رابطه خود اطمينان داشته باشند. به همين 
دليل كوچك ترین آزاري باعث مي شود احساس 
ناامني كنند و همه چيز را از دست رفته بدانند. 
وقتي هم رابطه جدي مي شود مي ترسند نكند 
طرف مقابل كسي نباشد كه آنها انتظار داشته اند 
چون اغلب دچار تردید هستند و با تمام توان 
تالش مي كنند احساساتشان را سركوب كنند؛ 

به همين دليل بي رحم به نظر مي رسند.
است  مهمي  موضوع  امنيت  نكنيم  فراموش 
كه همه ما از نخستين لحظات تولد دنبال آن 
هستيم ولي هيچ گاه هم نمي توانيم آن را به 
دست بياوریم. البته توجه داشته باشيم انواع 
شيوه هاي دلبستگي به صورت طيفي هستند كه 
با اضافه شدن خصوصيات اخالقي و تربيتي 
متفاوت، فضاهاي مختلفي را هم در ارتباط به 

وجود مي آورند. 
در واقع خاطراتي كه افراد از نخستين روابط 
عاطفي خود دارند یا رابطه اي كه با مادرشان 
داشته اند مي تواند كمك كند این افراد به صورت 

غلوآميزیا متعادل تري رفتار كنند.
با توجه به اینكه نخستين رابطه عاطفي به عنوان 
اولين الگوي شناختي ما مطرح مي شود، در 
چگونگي رویارویي ما با موقعيت هاي مختلف 
عاطفي بسيار مهم است اما روان درماني هم 
تا حدود زیادي مي تواند زهر روابط قبل را 
خنثي كند؛ البته كه كامال نمي تواند آنها را از 
بين ببرد اما با از بين رفتن مشكالت روابط 
قبل مي توان راحت تر زندگي كرد، به طوري 
كه بر روابط بعدي هم كمتر تاثير بگذارد.براي 
این كار الگوهاي شناختي »خودشناسي« بسيار 

موثر خواهند بود.

چطور توان مقابله و مقاومت خود را در مواجهه با مسائل و مشكالت حفظ کنیم؟

شيوه هاي مختلف انطباق پذيري و  پيوستگي خانوادگي
 يكتا فراهاني 

شیوه دلبستگي ايمن چگونه است؟ 
افراد ایمن كساني هستند كه در ارتباط هم خودشان را الیق توجه و احترام مي دانند و 
هم طرف مقابل را. این افراد هم اشتياق نزدیك شدن و ایجاد صميميت با دیگران را 

دارند و هم در مسير صميميت گام برمي دارند، حتي اگر طرف مقابل اجتناب كند. در 
عين نزدیكي و صميميت به طرف مقابل خودشان مستقل هستند و به استقالل طرف مقابل 

خود هم احترام مي گذارند. در رابطه از مسائل خودشان به طرف مقابل مي گویند و آنقدر فضاي 
امني در ارتباط به وجود می آورند كه یارشان هم مي تواند بدون نگراني نزد آنها به راحتي از خودش 

بگوید و اطمينان داشته باشد كه اسرارشان فقط بين خودشان محفوظ باقي خواهد ماند.  آنها براي حال 
خوب رابطه قدم برمي دارند و به یار خود هم احساس ضعف نمي دهند؛ برعكس توانایي هاي او را برجسته 

مي كنند و خودشان را در رابطه مسوول مي دانند. كنار افراد ایمن مي توان احساس امنيت و آرامش داشت؛ آنچه 
بسيار مهم است و به این ترتيب مي توان خود را بيش از قبل دوست داشت. مهم ترین موضوع این است كه اگر در 

رابطه مشكلي به وجود بياید سكوت نمي كنند و با گفت وگو از رابطه مراقبت خواهند كرد.

اشتياق زياد اين 
افراد به نزديكي، 

صميميت و چسبيدن 
طرف مقابلشان تمامي 

ندارد؛ دوست دارند هميشه از 
طرف مقابل درخواست كمك و 

حمايت كنند چون به آنها احساس 
امنيت مي دهد و به اين ترتيب فكر 

مي كنند طرف مقابل آنها را دوست 
دارد و كنارشان است

www.salamat.ir
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داروها و درمان های خانگی را می توان برای بهبود کیفیت زندگی به کار گرفت اما باید بدانیم 
گیاهی بودن یک ماده به معنای بی ضرر بودن آن نیست و هر درمان خانگی باید با نظر پزشک باشد.

مهم نیست چه چیزی شنیده اید یا چقدر دنبال بهبود هستید، قبل از امتحان کردن هرگونه درمان 
خانگی با پزشک یا داروساز مشورت کنید. اگر از داروهای بدون نسخه استفاده کنید نیز اهمیت 
دارد زیرا برخی داروها روی نحوه عملکرد داروهای دیگر تاثیرگذارند و به خاطر داشته باشید بسیاری از داروها 

بر تاثیر بهتر داروهای دیگر اثری ندارند.

داروهای خانگی؛ 
چه دارویی مفید است؟

 ترجمه: 
مهتا زمانی 

نیک

عسل
این شیرین کننده طبیعی می تواند برای درمان سرفه به عنوان داروی بدون نسخه مفید باشد و به ویژه برای 
کودکان هم مانند افراد بزرگسال موثر است اما نباید آن را به کودک زیر یک سال داد چون نوعی مسمومیت 
غذایی نادر اما جدی ایجاد می کند که می تواند خطرناک باشد، گرچه شنیده اید عسل محلی نیز می تواند به 

درمان آلرژی)حساسیت( کمک کند.

چای سبز
این نوشیدنی آرامش بخش شما را بیدار و هوشیار نگه می دارد. منبع عالی آنتی اکسیدان های مفید است 
که می تواند سلول های بدن را از آسیب محافظت کند و به شما در مبارزه با بیماری کمک می کند. حتی 
احتمال ابتال به بیماری های قلبی و انواع خاصی از سرطان ها مانند سرطان پوست، پستان، ریه و روده 

بزرگ را کاهش می دهد.

دارچین
شاید شنیده باشید دارچین می تواند به کنترل قندخون برای افرادی که به دیابت مبتال هستند یا قندخون 
باالیی دارند، کمک کند اما هیچ مدرکی مبنی بر بهبود بیماری های دیگر نداریم. اگر می خواهید آن را 

امتحان کنید، مراقب باشید؛ عصاره دارچین در دوزهای باال هم  می تواند برای کبد مضر باشد.

ژل پترولیوم
 از این ژل در چند مورد استفاده می شود؛ می تواند به مرطوب شدن پوست شما کمک کند تا رطوبت خود را حفظ کرده 
و از حساسیت پوستی جلوگیری کند، به خصوص استعمال آن در قسمت داخلی ران ها هنگام رانندگی. همچنین از پوست 

کودک شما در موارد حساسیت به پوشک محافظت می کند.

زنجبیل
هزاران سال است از زنجبیل در داروهای آسیایی برای درمان معده درد، اسهال و حالت تهوع  استفاده می شود 
و مطالعات نشان می دهد برای تهوع و استفراغ بسیار موثر است. شواهدی هم وجود دارد که نشان می دهد 
این گیاه به رفع دردهای عادت ماهانه نیز کمک می کند اما الزاما برای همه افراد خوب نیست. بعضي افراد با 
مصرف زنجبیل دچار مشكالت شكمی، سوزش قلب، سوزش معده و نفخ شكم می شوند و ممكن است روی 
عملكرد بهتر داروهای دیگر نیز تاثیر بگذارد بنابراین با پزشكتان صحبت کرده و با احتیاط از آن استفاده کنید.

سوپ مرغ
سوپ مرغ می تواند برای درمان سرماخوردگی مفید باشد. مطالعات نشان می دهد این غذای آسان خانگی 
همچنین می تواند عالئم سرماخوردگی را کاهش دهد و به شما کمک می کند تا زودتر از شر سرماخوردگی 

نجات بیابید. مصرف این سوپ تورم را مهار و آبریزش بینی را برطرف می کند.

کمپرس سرد
در 48 ساعت اول پس از آسیب دیدگی، یک کیسه یخ یا حوله مرطوب شده با یخ استفاده کنید تا به کاهش 
درد و تورم آن کمک شود. همچنین می توانید از آن در آسیب هایی که بارها باعث درد و تورم شده، استفاده 
کنید؛ فقط بعد از فعالیت بدنی از کمپرس سرد استفاده کنید، نه قبل از آن. هرگز بیش از 20 دقیقه از کمپرس 

یخ استفاده نكنید و در صورت قرمز شدن پوست آن را بردارید.

نعناع
صدها سال است که از گیاه نعناع به عنوان داروی درمانی استفاده می شود. روغن نعناع می تواند به نشانگان روده 
تحریک پذیر و همچنین بیماری های مزمن که باعث گرفتگی، نفخ، گاز، اسهال و یبوست می شوند، کمک کند. 
برای درمان سردرد نیز مفید است. مطالعات بیشتری الزم است تا متوجه شوید نعناع چگونه و تا چه اندازه به 
درمان سردرد کمک می کند. مردم از برگ نعناع برای موارد دیگر هم استفاده می کنند اما شواهد بسیار کمی وجود 

دارد که نشان بدهد به اندازه روغن نعناع در درمان مفید باشد.

زردچوبه
این ادویه به دلیل داشتن خواص زیاد می تواند به درمان آرتروز و  کبد چرب، کمک  کند و شواهد و 
مدارکی برای تضمین آن وجود دارد. برای درمان زخم ها و رفع لک های پوستی ناشی از تابش اشعه نیز 
مفید است. آیا تابه حال آن را امتحان کرده اید؟ از مصرف آن غافل نشوید اما دوز زیاد آن هم می تواند 

باعث مشكالت گوارشی شود.

سیر
برخی مطالعات نشان می دهد افرادی که سیر بیشتری مصرف می کنند احتمال ابتال به سرطان ها در آنها 
وجود ندارد. )به نظر نمی رسد مكمل های سیر همین تاثیر را داشته باشند(. همچنین سیر ممكن است 

تاحدی کلسترول خون و فشارخون را پایین بیاورد.

رابطه زناشویی
 به نظر می رسد رابطه زناشویی در بهبود و کاهش سردرد خصوصا میگرن می تواند موثر باشد. همچنین به 

بهبود سالمت قلب، کاهش استرس و تقویت هوشیاری روانی کمک می کند.

محلول آب و نمک
مخلوطی از نمک و آب گرم را در ظرفی مثل قوری بریزید سپس آن را از یک سوراخ بینی بریزید و 
بگذارید از سوراخ دیگر بینی تخلیه شود. شما باید کمی تمرین کنید اما به محض قطع شدن آبریزش، 
حساسیت یا عالئم سرماخوردگی کاهش می یابد و حتی به بهبود سریع سرماخوردگی کمک می کند. فقط 

حتما از آب جوشیده یا آب مقطر سرد استفاده کنید و ظرف محلول را تمیز نگه دارید.

حمام گرم 
 دوش گرم در مواردی برای ماهیچه ها، استخوان ها و تاندون ها )بافت هایی که عضالت را به استخوان ها 
متصل می کند( مانند آرتروز، کمردرد و درد مفاصل مفید است و آب گرم می تواند به جریان خون 
کمک کند  بنابراین به آرامی به عضو دردناک خود کشش بدهید و تكرار کنید، در حالی که داخل وان 

گرم هستید اما آب را خیلی داغ نكنید، به خصوص اگر حساسیت پوستی دارید. 
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بایدها و نبایدهای تزریق ژل و فیلر

بیشتر فیلرها اثر موقت دارند
شخص  هر  لب های  و  گونه ها 
اجزای بسیار مهم در صورت وی 
است، به طوری که باید در میزان 
برجسته کردن آنها فوق العاده دقت 
داشت زیرا فرم دادن و حجم دادن به لب ها و گونه های 
هر فرد باید کامال با شخص دیگر تفاوت داشته باشد، 
مثال یک فرم خاص برجسته کردن لب ها ممکن است 
در صورت یک شخص، جلوه بسیار زیبایی داشته 
باشد ولی همین فرم خاص برای شخص دیگری 
به هیچ عنوان زیبایی نداشته باشد بنابراین در برجسته 
کردن لب ها و فرم دهی گونه ها )گونه گذاری( باید 
فوق العاده آگاهانه هماهنگی سایر اجزای صورت از 
جمله بینی و چشم ها از نظر فاصله و زاویه های آنها 
با لب و گونه ها را شناخت و به صورت کامال علمی و 
دقیق عمل کرد تا نتیجه کار مانند یک نقش، هنرمندانه 
شود، به طوری  که در عین زیبایی حالت غیرطبیعی و 
مصنوعی نداشته باشد. باید توجه داشت عمق تزریق 
دقیق و درست باشد تا عارضه ای برای فرد ایجاد 
نشود. در تزریق ژل ها و فیلر ها استفاده از ژل ها و 
فیلر های جدید قابل جذب هیالورونیک تاکید می شود 
زیرا اگر توسط پزشک باتجربه و متبحر تزریق شود، 
عارضه هایی مانند گلوله شدن، جابجا شدن، عفونت، 
حساسیت و... نخواهد داشت. شکل ایجاد شده لب ها 
و گونه های جدید باید با سایر اجزای صورت، سن 
شخص، موقعیت اجتماعی و شغلی فرد تناسب داشته 
باشد، به طوری که حالت مصنوعی نداشته و حالت 
طبیعی ظاهر شخص حفظ شود. مقدار تزریق هم 
باید به اندازه ای باشد که فرم کلی صورت شخص 
را به هم نزند. در ادامه با انواع فیلر و کاربردهای آنها 

آشنا می شوید.

کاربردهای ژل مورد تایید سازمان غذا و 
داروی آمریکا

1.استفادهازژلبرایحجمدهی: از فیلرهای پوستی 
می توان برای برجسته کردن و افزایش حجم لب، چانه 
و گونه ها استفاده کرد. بیشتر افراد این کاربرد را با نام 

»پروتز« می شناسند.
2.رفعچینوچروکها: از تزریق ژل می توان برای 
رفع چین و چروک هایی مانند خط پیشانی، خط اخم، 

خط خنده، خطوط اطراف لب و بینی استفاده کرد.
3.حجمدهیبهصورت: یکی از ناخوشایندترین 
آثار پیری پوست، کاهش حجم صورت است. این اثر 
را معموال در لب ها، گونه ها و پلک ها می بینیم. تزریق 
ژل یکی از موثرترین راه های جبران حجم از دست 
رفته است. از این روش می توان برای رفع گودی و 
سیاهی زیرچشم، لیفت ابرو و رفع افتادگی پوست 

صورت و گردن استفاده کرد.
4.جوانسازیدستها: از فیلرهای پوستی عالوه بر 
جوانسازی صورت، می توان برای جوانسازی پوست 
بدن نیز استفاده کرد. بین کاربردهای فیلرهای پوستی 
برای بدن، تنها جوانسازی و افزایش حجم پشت 
دست ها توسط سازمان غذا و داروی آمریکا تایید 

شده و سایر کاربردها هنوز تایید نشده اند.
5.زیباییبینی: اصالح فرم بینی بدون جراحی یکی 

از کاربردهای جالب تزریق ژل است.

تزریق ژل در نواحی ای که مورد تایید 
سازمان غذا و دارو نیست

قوانین این سازمان مورد تایید پزشکان سرتاسر 
دنیاست و بهتر است از آنها پیروی شود. تزریق 
ژل برای این نواحی بدن توسط سازمان غذا 

و داروی آمریکا تایید نشده است:
 افزایش حجم سینه ها
 افزایش حجم باسن

 حجم دهی به پاها
 تزریق ژل درون استخوان، تاندون، رباط  

و عضله

آیا همه می توانند فیلر یا پرکننده 
بخرند؟

امروزه تعداد متنوعی از فیلرهای پوستی 
به تایید سازمان رسیده اند. فیلرهای مورد 
تایید کمترین عوارض جانبی را دارند و 

طی مطالعات وسیع و بلندمدت، خطرات شان بررسی 
شده اند. حتما پیش از تزریق ژل از تاییدیه آن مطمئن 
شوید. توجه داشته باشید فیلرهای مورد تایید تنها توسط 
پزشکان متخصص پوست یا پزشکان فوق تخصص 

جراحی پالستیک قابل خریداری هستند.

اثر فیلر یا ژل دائمی است؟
بیشتر فیلرها اثر موقت دارند چون از موادی ساخته 
شده اند که به مرور زمان توسط بدن جذب و تخریب 
می شوند. تنها یک فیلر دائم توسط سازمان  تایید 
شده که حاوی موادی است که برای بدن قابل جذب 
نیست. برخی فیلرها عالوه بر مواد حجم دهنده، حاوی 
لیدوکائین هستند که برای کاهش درد و ناراحتی ناشی 

از تزریق در آنها استفاده شده است.

فیلرهای دائم یا غیرقابل جذب
امروزه استفاده از فیلرهای غیرقابل جذب یا دائم 

تا حد بسیار زیادی کاهش یافته است. این فیلرها 
عوارض جانبی و خطرات بسیاری دارند که در ادامه 
به برخی از آنها اشاره کرده ایم. ایمنی پایین فیلرهای 
دائم سبب شده تنها یک مورد از آنها مورد تایید قرار 
بگیرد. هرچند سایر فیلرهای دائمی تاییدیه های اتحادیه 

اروپا و استرالیا را دارند.

عالمت CE معتبر است؟
 CE الزم است نکته  بسیار مهمی را در مورد تاییدیه 
یا اتحادیه اروپا به شما بگوییم. گواهی CE به معنی 
این است که در ساخت یک دارو، قوانین بهداشتی 
رعایت شده و فرایند تولید محصول در شرکت سازنده 
مورد تایید است اما گواهی CE تاییدی بر میزان 
اثربخشی یا عوارض جانبی یک دارو )در کوتاه مدت 
یا بلندمدت( نیست. در سوی دیگر تایید سازمان این 

موارد را تضمین می کند.

چروک سطحی را می شود با ژل اصالح کرد؟
نکته  دیگر اینکه تزریق ژل با استفاده از فیلرهای 
غیرقابل جذب تنها برای چین و چروک های عمیق 
مجاز است. تزریق این فیلرها برای برطرف کردن 
ممنوع  دنیا  جای  همه   در  سطحی  چروک های 

اعالم شده است.

)PMMA( دانه های پلی متیل متاکریالت
یک فیلر دائمی

پلی متیل متاکریالت یا PMMA تنها فیلر دائمی 
مورد تایید سازمان  است و طبق قوانین این سازمان، 
تنها برای از بین بردن چین و چروک های دور لب 
)مثل خط خنده( مجاز است. البته استفاده های خارج 
از قوانین یا Off Label  این شکل از تزریق ژل 
بسیار فراوان اند. برخی کاربردهای این فیلر شامل 

موارد زیر است:
 پرکردن چین و چروک های دور لب )تنها کاربرد 

مورد تایید(
 از بین بردن جای آکنه

 پر کردن فرورفتگی های ایجادشده توسط زخم ها
 حجم دهی به لب ها

 PMMA پلی مری مصنوعی و زیست تخریب ناپذیر 
است ولی به خوبی توسط بافت های بدن تحمل 
می شود. وقتی شما یک ماده  خارجی را به بدن 

تزریق می کنید، بدن ممکن است به آن واکنش نشان 
دهد. مثال بارز این مساله را در مورد حساسیت های 
دارویی شاهد هستیم که مثال فرد بعد از تزریق پنی سیلین 
دچار واکنش های حساسیتی شدید می شود. پس در 
ساخت داروها و محصوالت درمانی که قرار است 
وارد بدن شوند، مساله تحمل آنها توسط سلول های 

بدن اهمیت زیادی دارد.
با  که  بسیار خوبی  سازگاری  دلیل  به   PMMA
بافت های زیستی دارد در محصوالت درمانی بسیار 
استفاده می شود که از نمونه های معروف آن می توان به 

سیمان استخوانی و لنزهای چشم اشاره کرد.

PMMA مارک خوب برای
تنها فیلر حاوی PMMA که مورد تایید سازمان 
بوده، محصولی به نام آرته فیل )ArteFill( یا بالفیل 
)Bellafill( است که هر دو یک فیلر هستند و توسط 
یک شرکت ساخته می شوند. آرته فیل حاوی توپ های 
بسیار کوچک )بین ۳۰ تا ۵۰ میکرون( است که از 
جنس PMMA ساخته شده اند. به جز این، از کالژن 
گاوی و همچنین داروی بی حسی لیدوکائین در ساخت 

این فیلر استفاده شده است.

عوارض PMMA چیست؟
عوارض این شکل از تزریق ژل شامل تورم، کبودی، 
قرمزی، خارش و درد خفیف در محل تزریق است 
که معموال طی ۲۴ ساعت برطرف می شود. در موارد 
نادر شاهد ایجاد بثورات پوستی، ایجاد برآمدگی و 
حساس شدن پوست در بلندمدت هستیم. مساله ای 
که در مورد تزریق ژل دائمی موجب نگرانی متقاضیان 
می شود، گلوله گلوله شدن مواد تزریقی زیر پوست 
باید بدانید این عارضه در ۵  یا درون لب هاست. 
سال بعد از تزریق ژل، تنها در یک درصد از بیماران 

دیده شده است. این مشکل در صورتی که تزریق 
ژل های دائمی به دست جراح مجرب انجام شود، 

مشاهده نخواهد شد.

سایر ژل های دائمی که دیگر مصرف نمی شوند
ژل های دائمی دیگر مانند روغن سیلیکون، در سرتاسر 
دنیا طرفداران چندانی ندارد و مورد تایید سازمان 

هم نیستند.

فیلرهای موقت یا قابل جذب
فیلرهای موقت از جنس هیالورونیک اسید، کالژن، 
کلسیم هیدروکسی آپاتیت، پلی الکتیک اسید یا چربی 
بدن متقاضی تهیه می شوند. تزریق چربی را در آینده  

به طور مفصل برای شما توضیح می دهیم. 
1.کالژن: کالژن نوعی پروتئین و یکی از اساسی ترین 
اجزای ساختاری پوست و سایر بافت های بدن است. 
کالژن باعث قوام و سفتی پوست شده و در بافت های 
محکم تر مثل استخوان یا غضروف، باعث استحکام آنها 
می شود. یکی از وقایع پیری پوست، تجزیه رشته های 
کالژن است. کالژن مورد استفاده در تزریق ژل از 
منابع حیوانی )معموال گاوی( یا سلول های انسانی تهیه 
می شود. کالژن برای تزریق در پوست بسیار ایمن است 
و عوارض کمی دارد اما مشکل اصلی آن ماندگاری 
کم است و معموال بین ۳ تا ۴ ماه از بین می روند 
و کمترین ماندگاری را میان فیلرها دارند. به همین 
علت از فیلرهای کالژن خالص، کمتر استفاده می شود.
2.هیالورونیکاسید: هیالورونیک اسید ماده ای قندی 
)پلی ساکاریدی( است که در بسیاری از بافت های بدن 
مانند پوست و غضروف ها وجود دارد. زمانی که 
هیالورونیک اسید را با آب مخلوط کنیم، حجیم  می شود 
و حالت ژل مانند پیدا می کند. به دلیل طبیعی بودن و 
ساختار ژلی، امروزه هیالورونیک اسید فراگیرترین و 
پرطرفدار ترین ماده  استفاده شده در تزریق ژل است.
هیالورونیک اسید تزریقی معموال به کمک باکتری ها 
در آزمایشگاه تولید می شوند یا منبعی حیوانی دارند 
و از طیور استخراج می شوند. بهترین هیالورونیک 
اسیدها، آنهایی هستند که به کمک واکنش های شیمیایی، 
تغییراتی در ساختارشان ایجاد می شود تا اثر ماندگارتری 
داشته باشند. ژل هایی که از این ماده ساخته می شوند، 

بین ۶ تا ۱۲ ماه ماندگار هستند.
3.هیدروکسیآپاتیتکلسیم: هیدروکسی آپاتیت 
کلسیم نوعی ماده معدنی است که در استخوان و 
دندان های ما وجود دارد و کنار کالژن باعث استحکام 
آنها می شود. این ماده برای تزریق، در یک محلول 
برای  سپس  و  شده  حل  ژل مانند 
رفع چین و چروک های پوستی و 
همچنین جوانسازی پوست پشت 
دست استفاده می شود. تزریق ژل با 
هیدروکسی آپاتیت کلسیم ماندگاری 
باالیی دارد و تا ۱۸ ماه پایدار است. 
این ماده برای حجم دهی به لب ها 

مناسب نیست.
4.پلیالکتیکاسید:پلی الکتیک 
پلیمر  نوعی   PLLA یا  اسید 
و  تخریب پذیر  زیست  مصنوعی، 
سازگار با بافت های بدن است. این 
ماده برای ساخت بخیه های جذبی و 
همچنین پیچ های استخوانی استفاده 
پلی الکتیک  با  تزریق ژل  می شود. 
اسید به شکل چند تزریق در طول 
چند ماه انجام می شود. اثر این ماده 
به مرور زمان و معموال بعد از چند 
هفته پدیدار می شود و گاهی تا ۲ 

سال پایدار است.
Mayo ClinicوWebmd:منبع

بیشتر فیلرها اثر موقت دارند چون از 
موادی ساخته شده اند که به مرور زمان 

توسط بدن جذب و تخریب می شوند. 
تنها یک فیلر دائم توسط سازمان غذا و 

داروی آمریکا تایید شده که حاوی موادی 
است که برای بدن قابل جذب نیستند

این روزها متخصصان جراح پالستیک و متخصصان پوست، با روش های 
جدید می توانند حجم و ضخامت لب ها را با تزریق ژل تقویت کنند. این 
تقویت در دو بُعد تقویت ضخامت لب و برجسته سازی لب انجام می شود. 

به چند سوال در این زمینه پاسخ می  دهم.

ژلمورداستفادهدرلبچیست؟
ژل هیالورونیک اسید، مرسوم ترین نوع ژلی است که برای افزایش حجم 

و ضخامت لب استفاده می شود.

آیابرایتزریقژلبهلببیهوشمانمیکنند؟
نه، عمل تزریق ژل به لب در مطب و به صورت سرپایی انجام می شود.

برایتزریقژلبهچهنکاتیبایدتوجهکنیم؟
تزریق ژل باید حتما توسط پزشک فوق تخصص جراح پالستیک یا پزشک 
متخصص پوست  انجام شود، در غیراین صورت مسوولیت عواقب تزریق 
نادرست و مشکالت بعد از آن، فقط با فردی است که با سهل انگاری نزد 

افراد غیرمتخصص مراجعه کرده است.

چهکسانیصالحیتتزریقژلراندارند؟
این افراد صالحیت، تخصص و دانش کافی برای تزریق ژل را ندارند:

 پزشک عمومی
 ماما

 پرستار
 تکنیسین اتاق عمل

 دندان پزشکان
 آرایشگرها

 پزشکان عمومی که لفظ »متخصص پوست« را روی تابلوی خود درج 
کرده اند اما دوره تخصصی جراحی پالستیک یا دوره تخصصی پوست ومو 
که هر کدام حداقل ۴ سال زمان می برد را نگذرانده اند. این پزشکان با 
گذراندن دوره های چند روزه یا چند هفته ای، آموزش های آزاد اولیه را در 
زمینه تزریق ژل و سایر اعمال زیبایی می بینند و بدون تخصص کافی به بدن 
فرد مراجع دست می زنند. شاید در ظاهر کار خود را درست انجام دهند 
اما نمی توانند به خوبی بدشکلی ها، عفونت ها و موارد خاص انحصاری فرد 
را درمان  کنند و بیمار را با تمام آن بدشکلی ها و مشکالت بعد از تزریق 

اشتباه و غیراصولی، از خود می رانند یا باز تجویزهای غلط  تر می دهند.
 دستیارانی که حاال متخصص شده اند. گروهی از پرستاران، تکنیسین  های 
اتاق عمل یا دیگر فارغ التحصیالن با مدرک کارشناسی یا کاردانی که مدتی 
در مطب یا کلینیک یک پزشک متخصص پوست  یا پزشک فوق تخصص 
جراح پالستیک بوده اند، سعی می کنند اعمالی را که با نگاه کردن به دست 
پزشک متخصص، به صورت چشمی و ناقص یاد گرفته اند با دستمزد ارزان تر، 
خودشان انجام دهند؛ عواقب مراجعه به این افراد فقط متوجه فرد مراجع 
است و بعد از این اشتباه، دیگر مشکالت و بیماری ها سراغ فرد می آید.

دستمزدزیادنشانهتخصصنیست

امروزه در دنیای مجازی و سایت های اینترنتی رقابت برای جذب مشتری 
در کلینیک های زیبایی خیلی شدید است و دیده شده افراد سودجو، با 
سرمایه گذاری های کالن، کلینیک های شیک با طراحی داخلی فریبنده را 
افتتاح می کنند و کادر اداری زیبا، خیلی مودب و خوش سخنی را تشکیل 
می دهند، سپس چند پزشک عمومی و تکنیسین و پرستار را استخدام 
می کنند و با بازاریابی در اینترنت و پیام های تخفیف دار، برای خود مشتری 
می   آورند. گاهی این مراکز شیک و فریبنده، از پزشک فوق تخصص جراح 
پالستیک یا پزشک متخصص پوست دستمزد به مراتب باالتری می گیرند 
و مردم تصور می کنند چون کلینیک شیک است و در مناطق اعیان نشین 
شهر بنا شده حتما نشانه تخصص کافی کادر درمانی آن مرکز است. این 

تصور کامال اشتباه است.

نظارتوجودندارد؟
اگر در سازمان نظام پزشکی کشور، کمی پیگیری و تحقیق کنید، می بینید، 
بسیاری از این کلینیک های زیبایی یا افراد بی تخصصی که اعمال زیبایی 
و تزریق ژل را برای مردم انجام داده اند، طرف شکایت مردم هستند. چه 
بسیار زنان و مردانی که گول این تبلیغات فریبنده را خورده اند و نه تنها 
کلی پول داده اند، بلکه دچار بدشکلی ها و مشکالت سالمت زیادی شده اند 
که با کلی دوندگی امید دارند شاید بتوانند خسارت خود را از آن افراد و 
پزشکان بی تجربه بگیرند. مراحل پیگیری و شکایت اصوال خیلی وقت گیر 
و عذاب آور است، پس چه بهتر از ابتدای تصمیم به عمل سرپایی زیبایی، 

خوب درباره آن کلینیک یا مطب زیبایی تحقیق کنید.

شمارهنظامپزشکیرابررسیکنید
هر پزشک بعد از فارغ التحصیل شدن یک شماره نظام پزشکی دریافت 
می  کند که این شماره مثل کد ملی هر فرد، در سازمان نظام پزشکی، تمامی 
سوابق تحصیلی او را نشان می دهد. از منشی یا خود پزشک کلینیک، 
شماره نظام پزشکی کسی که قرار است برای شما هر عمل زیبایی ای انجام 
دهد را بگیرید و در سازمان نظام پزشکی درباره او و سوابقش تحقیق 
کنید تا دچار عواقب سهل انگاری در انتخاب درمانگر نشوید. اگر پزشک 
متخصص پوست  یا پزشک فوق تخصص جراح پالستیک واقعا این دو 
دوره رسمی علمی را در دانشگاه های معتبر علوم پزشکی گذرانده باشد، 

با پیگیری شماره نظام پزشکی او حقیقت مشخص می شود.

افزایش حجم و ضخامت لب ها با تزریق ژل 

نگاه  متخصص پوست
 دکتر امیرهوشنگ احسانی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 ترجمه: 
یاسمین ثریا

بهترین ماده و برند برای تزریق ژل کدام است؟
به عنوان متقاضی تزریق ژل، وظیفه انتخاب ژل از نظر ماندگاری برعهده شماست و باید انتخاب برند 
و جنس مناسب ژل را برعهده پزشک معالج بگذارید چراکه این کار بسیار تخصصی و دشوار است و 
تنها از پس پزشک برمی آید. در حال حاضر تزریق ژل موقت از جنس هیالورونیک اسید پرطرفدارترین 
شیوه  تزریق ژل میان مراجعان و پزشکان است زیرا تزریق این ژل ها آسان تر است و عوارض بسیار 
کمی دارند. به عالوه درمان عوارض و حساسیت های ناشی از هیالورونیک اسید بسیار ساده است. اگر 
بدن شما واکنش بدی به این ماده نشان بدهد، با تزریق یک آنزیم به نام »هیالورونیداز« درون محل 

تحت درمان، می توان تمام هیالورونیک اسید تزریق شده را از بین برد.

انتخاب کلینیک زیبایی مناسب
1.اول از همه باید کلینیک مناسبی برای این کار انتخاب 
کنید. کلینیکی که مجوزهای الزم از وزارت بهداشت را داشته 
باشد و همچنین از تیم درمانی مجرب و ماهری بهره ببرد، 
بنابراین از تیم درمانی بزرگ، رعایت استانداردهای جهانی و 
قوانین وزارت بهداشت و همچنین استفاده از بهترین ژل های 

موجود در ایران، مطمئن شوید.
2. بعد از انتخاب کلینیک مناسب، باید ببینید آیا تزریق 
ژل بهترین روش جوانسازی پوست برای شماست یا نه. 
وضعیت پوست، سن، سابقه  تزریق ژل یا بوتاکس، سالمت 
عمومی، مصرف دخانیات و داروهای مختلف از جمله 
مواردی هستند که می توانند شما را به شخص مناسب یا 
نامناسب برای تزریق ژل تبدیل کنند. توضیحات کامل 
شامل انواع فیلرها و روش های مناسب جوانسازی برای 
پوست شما در جلسه  حضوری توسط پزشک متخصص 

به طور کامل توضیح داده خواهد شد.
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پای صحبت های مریم لطفی پور مربی آنالین کراس فیت و شاگردانش از ورزش در روزهای کرونا

تجربه ورزش آنالین در روزهای کرونا

شماره هفتصدوچهل وهفت  شش اردیبهشت نودونه

کراس فیت از سال 92 در فدراسیون ورزش های همگانی 
ثبت شده است. فعالیت های این کمیته از سال 96 با 
مریم  شده.  شروع  به صورت جدی  رئیس  انتخاب 
مربیان  از  یکی  و  بدنی  تربیت  کارشناس  لطفی پور، 
ایران است  قهرمان 10 سال کونگ فوی  کراس فیت، 
و در حال حاضر هم به عنوان مربی و داور درجه 1 

فدراسیون فعالیت می کند.
لطفی پور در شرایطی که به خاطر ویروس کرونا جایی 
برای ورزش کردن در خارج از خانه وجود ندارد، به فکر 
افتاده تا شاگردانش را از راه دور تمرین بدهد؛ آنالین و 
اینترنتی. برای آنها وقت بگذارد و استوری تمرینات شان 
را ببیند، برنامه تمرینی بدهد و... اما حرف های او درباره 
این رشته جدید و آموزشی که حاال اینترنتی شده است:

حرفه ای در کراس فیت مثل کونگ فو، 
هندبال و والیبال

من به صورت حرفه ای در »کراس فیت« کار می کنم.
است  ابزارهایی  یا  بدن  با وزن  تمریناتی  کراس فیت 
برای کراس فیت است، مثل دمبل  آنها  از  که بعضی  
که در باشگاه های بدنسازی هم وجود دارد. ابزارهای 
مخصوصی هم دارد، مثل دستگاه »رویینگ« یا »ایرباک«. 
ایرباک وسیله ای مثل دوچرخه است اما دستکاری شده 
که کار با آن خیلی سخت تر است. در بدنسازی ابزارهای 
دیگری هم داریم، مثل طناب های مخصوص )روپ( 

که از سقف آویزان می شود.

کراس فیت، ورزشی برای همه مردم جهان 
تمرینات کراس فیت در حالی که آماده ترین ورزشکاران 
جهان را به چالش می کشد طوری طراحی می شود که 
برای همه مردم جهان )صرف نظر از تجربه تمرین( 

قابل تعدیل باشد.
به همین  تنوع زیادی دارد،  این رشته  تمرینات در   
دلیل حتی بدون تجهیزات و با وزن بدن هم می توان 

برنامه های تمرینی را برایش طراحی کرد.
شاید به همین دلیل است که این ورزش این روزها در 
شرایط قرنطینه در خانه و دور از سالن های ورزشی 

پیگیری می شود.
 کراس فیت شامل 3رشته ژیمناستیک، وزنه برداری و 
تمرینات آمادگی قلبی و تنفسی )کاندیشنینگ( است. 
در بخش ژیمناستیک حرکاتی وجود دارد که انتخاب 
شده و مخصوص خود کراس فیت است. در تمرینات 
وزنه برداری هم ورزشکار کراس فیت مثل یک وزنه بردار 
المپیکی تکنیک هایی را تمرین می کند. در بخش سوم 
که تمرینات آمادگی قلبی، تنفسی است، فرد با وزن 
بدن خودش تمرین انجام می دهد، بدون اینکه از ابزار 

یا ابزارهای کراس فیت استفاده شود.
 در واقع می توان با شدت تمرینات ضربان قلب را از 
حالت عادی باالتر برد. عالوه بر بحث پزشکی که یک 
قلب سالم داریم، توان و استقامت بدن را برای انجام 
کارهای روزمره باال می بریم. با این ورزش حتی در 
خانه فرد تمام عوامل آمادگی جسمانی را در باالترین 

سطح تقویت می کند.

ورزشی منحصربه فرد که سر از فضای 
مجازی درآورد

هدف از کراس فیت ایجاد آمادگی عمومی و گسترده 
در بخش های مختلف تناسب اندام است. روش تمرینی 
در کراس فیت از نظر عملکردی منحصربه فرد است و 
باعث آمادگی ورزشکاران در ظرفیت های بدنی مختلف 
می شود. برای مثال قدرت انفجاری از وزنه برداری، 
استقامت عضالنی از ژیمناستیک، استقامت هوازی از 
دوچرخه سواری استفاده می کند و  در تالش است که  
ورزشکاران در همه ظرفیت های عمومی آماده شوند.

این تمرینات از راه دور و اینترنتی 
امکان پذیر است

در شبکه مجازی اولین کاری که مربی می کند شناخت 
مخاطب است؛ اینکه او در چه سطحی کار می کند؟ تا 
به حال تمرین کرده یا نه؟ در چه رشته ای قوی تر است 
و به کدام رشته عالقه دارد؟ باید نقاط قوت و ضعف 

فرد را شناسایی کرد و طبق آنها برایش تمرین داد.

برنامه تمرینی در فضای مجازی برای 
ده ها ورزشکار

نمی شود مثال برای 400 مخاطب تمرین طراحی کرد. 
برخی حرکات را باید انتخاب کرد و برمبنای اینکه چه 
کسی مدیتیشن )آرامش و اعصاب( را در نظر دارد 

یا چه کسی می خواهد پیالتس کار کند، برنامه داد.

نقش مربی کاربلد در ورزش مجازی
نتیجه  مجازی  فضای  طریق  از  ورزش  اینکه  برای 
ورزشکار  به  رساندن  آسیب  باعث  و  ندهد  عکس 
مهارت  باید  مربی  دارد.  بسزایی  نقش  مربی  نشود، 
شدت  شاگردانش  توانایی  براساس  و  باشد  داشته 

تمرینات را تعیین کند.
باالست.  تمرینات  کراس فیت حرکات و شدت  در 
نمی شود ابزار خاص و دستگاه هایی مثل رویینگ که 
مختص این رشته در باشگاه هاست و خیلی سنگین و 
هزینه های میلیونی)30، 40 میلیونی( دارد را به خانه ها 
برد. به همین دلیل حرکات شبیه سازی می شود و افراد 
این تمرینات را در منزل انجام می دهند. البته باز هم باید 
ببینیم طرف مقابل توانایی همین حرکات را دارد یا نه. 

نبودن مربی در فضای مجازی دردسرساز 
نمی شود

هنگام ورزش در فضای مجازی مربی باالی سر ورزشکار 
نیست و مراقبتی که در سالن وجود دارد هیچ گاه وجود 
ندارد بنابراین در فضای مجازی از تمرینات امن برای 
تاندون ها،  که  طوری  می شود،  استفاده  ورزشکاران 
اسکلت بدن، مفاصل، لیگامنت و هیچ یک از اجزای 

بدن آسیب نبینند.
 در ورزش آنالین مراقبتی که در باشگاه با حضور 
اما  ندارد  وجود  قطعا  دارد،  وجود  سالن  در  مربی 
همه حواسمان را جمع می کنیم و تمرینات را ارائه 
یا  زانودرد  کسی  اگر  می گوییم  بچه ها  به  می دهیم. 

و حرکت  کند  را حذف  تمرین  این  دارد،  کمردرد 
آسان تری انجام بدهد.

ورزش الیو و فیلم هایی که گذاشته 
می شود

گرفته  فیلم  تمرین ها  و  حرکات  از  وقت ها  بعضی 
می شود و بچه ها می توانند آن را ببینند. بعضی وقت ها 
تمرینات الیو و زنده است اما همه چیز بررسی می شود. 

استوری های اولین روزهای شاگردان 
برای خانم مربی 

تمرینات شان  از  من  برای  بچه ها  اول  روزهای  در 
استوری می گرفتند و می فرستادند. از ایراد تمرینات 
را  هر کسی  کار  ایراد  می خواستم  اگر  می پرسیدند. 
بگویم زمان زیادی می برد. بچه ها هم باشگاهی بودند 
و دلتنگ هم می شدند. به همین دلیل ورزش در فضای 
مجازی بهترین راهکار بود. با اینکه هیجان تمرینات 
نسبت به باشگاه کمتر است، با همین تمرینات آنالین 
هم آنها تالش می کنند در زمان هایی که تعیین شده 
تمرین کنند تا بدنشان را در همان سطح نگه دارند. 
آنها می دانند اگر این کار را نکنند باید بعد از بازگشت 

به باشگاه دوباره از صفر شروع کنند.

ورزش و فضای مجازی و آرامش در 
قرنطینه 

 در خانه تمرین کردن مثل سالمت جسم به آرامش روح 
هم کمک می کند. ورزش کردن در هر رشته ای وقتی 
با انجام حرکات همراه شود، با توجه به هدف خاصی 
که آن فرد در ذهنش دارد، باعث ترشح هورمون هایی 

در بدن می شود.
وقتی تمرین ادامه دار باشد حتی در زمان قرنطینه هم 
دلیل  به همین  می بیند.  در خودش  را  تغییرات  فرد 
انگیزه و تالشش بیشتر می شود و هیجان وارد زندگی 
او می شود. این فرد با کسی که مدام جلوی تلویزیون 
تنقالت می خورد و با خودش می گوید این دوران چه 

زمانی تمام می شود، خیلی فرق می کند.

تمرین در فضای مجازی و محدودیت ها
مهسا صوفی یکی از ورزشکارانی است که هر روز 
برای تمرین به باشگاه می رفت اما هفته هاست خانه 
را جایگزین کرده است. با اینکه امکاناتی ندارد اما 
دیگر نگران اضافه وزن هم نیست و تمریناتش نتیجه 
که  زمان  آن  مثل  قطعا  »شرایط  می گوید:  او  داده. 

باشگاه می رفتیم و با وسایل مختلف کار می کردیم، 
داشته  وزن  اضافه  اگر  مخصوصا  نمی رود.  پیش 
باشید دیگر در خانه تنوع وزنه ندارید. من خودم 
دمبل دارم اما در باشگاه از  هالتر استفاده می کردیم. 
اندازه پلیت ها یا وزنه های  هالتر که در هر حرکت 
برای افراد اضافه می شود، متفاوت است اما در این 
انجام و  شرایط و در خانه حرکت ها بدون وسیله 

محدود می شود.«
من هم مثل خیلی از هم باشگاهی هایم دیگر نگرانی 
و استرس روزهای اول کرونا و دوری از باشگاه و 
دوستان را ندارم. این ورزش کردن آدم را آرام می کند 
و خیلی تاثیر دارد. من قبال باشگاه می رفتم، دوستانم 
را می دیدم، ورزش می کردیم و با هم بیرون می رفتیم. 
از نظر جسمی و روانی خیلی تاثیر داشت اما االن هم 

باید با این شرایط خودمان را وفق بدهیم.

تمرین خانم مربی و جستجو در اینترنت 
جستجو در اینترنت هم راهی دیگر برای گرفتن کمک 
برای تمرین است. در تمرینات بارفیکس یک جزء 
مهم است؛ بیشتر عضالت درگیر هستند. می توان با 
جستجویی ساده با حرکات شنای سوئدی یا حرکات 

دیگر تمرین دیگری را جایگزین کرد.
صوفی می گوید: »تجربیات کار در باشگاه و تمرین 
و گوش دادن به صحبت های مربی در این روزهای 
خانه نشینی در ورزش کمکش کرده اند. »بعد از 1/5 
تعدادی  چه  با  را  حرکتی  چه  می دانم  تمرین  سال 
بزنم. مربی و باشگاه حرکت را تمرین می دهند. وقتی 
احساس می کنی حرکت سبک است، با وزنه انجام 
می دهی. اگر سنگین باشد، حرکات تخصصی می  توان 

انجام داد، بدون اینکه بدن آسیب ببیند.«

تمرین خودسرانه ممنوع! 
او از حمایت مربی و باشگاه در این روزها می گوید که 
بدون آنها ورزش در فضای مجازی نتیجه ای نداشت: 
»مربی می تواند حرکت را طوری تعیین کند که عضله 
درگیر شود. خانم لطفی پور استاد است و حرکت ها را 
طوری در نظر می گیرد که بدن آسیب نبیند. در این 
مدت در خانه خودسرانه حرکت ها را انجام نمی دهیم. 
با باشگاه و مربیان صحبت می کنیم. هوای ما را داشتند 

و به سواالت جواب داده اند.«

کراس فیت محدودیت سنی ندارد
2سال  حدود  از  بعد  دارد.  سال   23 صوفی  مهسا   
تمرین از مزایای رشته کراس فیت در مقابل بدنسازی 
آگاه است و می گوید همه می توانند این تمرینات را 
انجام بدهند: »کراس فیت خیلی سرعتی تر از بدنسازی 
است. از 3رشته دوومیدانی، وزنه برداری و ژیمناستیک 
تشکیل شده. در بدنسازی بدن ورزشکار خیلی گرم 
نمی شود و احساس می کنی بدنت کرخت شده ولی 
کراس فیت تفاوت دارد. یک ساعت تمرین می کنی، 
5 دقیقه استراحت دارد. بدنت مدام درگیر است. این 
رشته هیچ محدودیت سنی ندارد. من شناگر و مربی 

نجات غریق هم هستم. 6-5 سال است حرفه ای شنا 
می کنم. وقتی در شنا به 18 سال می رسی باید شاخه 
ورزشی ات را عوض کنی.  پیشکسوت می شوی چون 
بدنی  قدرت  باید  نیست.  مالک  سن  رشته  این  در 

خوبی داشته باشی.« 

فکر نمی کردم در خانه بتوانم ورزش 
کنم اما با انرژی مثبت این کار را انجام 

می دهم
مرضیه کریمی 24 ساله دانشجوی ترم آخر روان شناسی 
خانه نشینی  اول  روزهای  در  افسردگی  از  او  است. 
می گوید و اینکه چقدر معتاد ورزش است: »ورزش های 
گروهی را دوست دارم. همان روزهای اول که بیماری 
کرونا آمد، از 5 اسفندماه یک هفته نتوانستم ورزش کنم. 
بعد با خودم گفتم معلوم نیست این شرایط تا چه زمان 
ادامه پیدا کند و خانه بمانم. معتاد ورزش شده بودم 
و نمی توانستم آن را رها کنم. روزهای سختی بود.«

بعد از 2 ماه راضی ام 
او از تاثیرات ورزش در فضای مجازی و شرایط خوب 
روانی  اش در قرنطینه و تنهایی می گوید: »2 ماه است 
مربی ام در فضای مجازی برنامه تمرین داده و طبق آن 
ورزش می کنم. عملکرد و نتیجه خوبی در بدنم داشته. 
جو حاکم در باشگاه نبود.تنها ورزش می کردم اما از فرمی 
که داشتم پیشرفت کرده ام. تالشم را کردم و راضی ام.« 

مربی حواسش است چه تمرینی بدهد 
کریمی درباره آثار تمرینات در خانه توضیح می دهد: 
»هر روز یک برنامه تمرین داریم که عوض می شود. 
مربی برنامه می نویسد. کسانی که همسطح ما هستند 
حرکات پیشرفته و سنگین تر انجام می دهند. آنهایی 
که مبتدی هستند، حرکات راحت تر. تا االن مشکلی 
پیش نیامده. مربی برای کسانی که کمردرد یا زانودرد 

داشته اند حرکات راحت تری می دهد.«
 

کراس فیت دشمن دردهای زانو و کمر 
وی ادامه می دهد: »خودم کسانی را می شناسم و با آنها 
رابطه دارم که می گویند ورزش نمی کردیم زانودرد 
پا را تقویت می کند و  داشتیم. کراس فیت عضالت 
باید  افراد  این  شود.  کمتر  زانو  درد  می شود  باعث 
نمی توانند حرکات  وگرنه  کنند  تقویت  را  کمرشان 

پیشرفته و سنگین انجام بدهند.

کار مثبتی که کرونا کرده 
حرف های آخر کریمی: »من هر روز باشگاه می رفتم 
اما انسان می تواند با هر شرایطی کنار بیاید. اوایل که 
کرونا آمد ما فکر می کردیم نمی شود در خانه ورزش 
کرد اما واقعا شد. خیلی کمبود وزن داشتم. االن 9 
می کنم،  ورزش  هم  کرده ام؛  اضافه  وزن  کیلوگرم 
هم مواد غذایی که مربی ام می گوید استفاده می کنم. 
شرایط بدنی ام را که می بینم با انرژی مثبت به ورزش 

در خانه ادامه می دهم.

بیش از 2ماه از شیوع کرونا گذشته. همه ما روزهایی را تجربه کرده ایم که در خواب 
هم ندیده بودیم. سخت اما عادت کرده ایم خیلی از کارهایمان را کنار خانواده انجام 
و  باشگاه  برای  جایگزین  بهترین  که  خانه  امن  محیط  در  کردن  ورزش  مثل  بدهیم، 

سالن های ورزشی شده.
اینستاگرام و شبکه های مجازی و استوری ها هم پر شده از همین مدل ورزش کردن ها. »کراس فیت« 

هم یکی از همان رشته های ورزشی است. برای اینکه نگاهی نزدیک تر به ورزش آنالین داشته باشیم، 
پای صحبت های مریم لطفی پور، مربی نشستیم که این روزها به صورت اینترنتی و آنالین شاگردانش و 

کسانی را که عالقه مند هستند، تمرین می دهد.
آیا ورزش در فضای مجازی مشکل ساز نمی شود؟

این مربی و چند نفر از شاگردانش به این سوال پاسخ داده اند.

 مريم 
عالي زاده 

در فضای مجازی مربی باالی سر ورزشکار 
نیست و مراقبتی که در سالن وجود دارد 
هیچ گاه وجود ندارد، به همین دلیل باید 

در فضای مجازی از تمرینات امن برای 
ورزشکاران استفاده شود طوری که 

تاندون ها، اسکلت بدن، مفاصل، لیگامنت و 
هیچ یک از اجزای بدن آسیب نبینند



زندگی مثبت

عکس و مکث

روزگار محک انسانیت
است.  عجیبی  روزهای  روزها،  این 
جانمان  به  ترس  بیش  و  کم  همه مان 
افتاده از گرفتار شدن به دست ویروس 
کوچکی که اختیار دنیا را به دست گرفته 
و فقیر و غنی، سیاستمدار و توده مردم، 
بیسواد و باسواد نمی شناسد. بی رحمانه 
می تازد و ما مردم دنیا را با تمام ادعاهایمان 
چپانده در خانه هایمان و جرأت بیرون 
آمدن هم نداریم. اوضاعمان شده عین 
فیلم های سینمایی که هیچ وقت فکر 
نمی کردیم روزی رنگ و روی واقعیت 
به خودش بگیرد. با تمام اینها، با تمام غنی 
و فقیرنشناسی کرونا، باز هم روزگار به همه 
به یک اندازه سخت نمی گذرد. انگار همین 
حاال هم پنجه های سختی اش بر گلوی 
برخی سخت تر می فشارد، برخی فقط 
کمی آزار می بینند و برخی انگار نه انگار 
که ویروسی آمده و تار و مار می کند. در 
خانه نشسته اند و خریدهای اینترنتی شان 
نمی گذارد ذره ای کمبود حس کنند، در 
حالی که همنوعان شان که تعدادشان کم هم 
نیست، هر روز مجبورند بر سر زندگی شان 
قمار کنند. نمی توانند به خطرهای ابتال 
فکر کنند چون غم نان نمی گذارد که 
بتوانند چنین نگرانی هایی را در ذهنشان 
بپرورانند. فکر کردن به ماسک و دستکش 
با آن قیمت های عجیب هم برایشان بیشتر 
به شوخی شبیه است؛ یک شوخی تلخ که 
به جای خنده، اشک به چشم ها می آورد.
جان همه آدم ها عزیز است، همه آدم ها 
نه فقط تویی که خودت و خانواده ات در 
ساحل امن باشید، غمی برای غرق شدگان 
و آدم های در حال غرق شدن نداری. 
عیار آدم ها را این روزها بهتر می توان 
محک زد. خودت محک بزن؛ نکند از 
کم ارزش ترین های بازار انسانیت باشی؟

و این/ قمار روزانه او بود با مرگ/در روزگار 
کرونایی/ که یا جان در گرو نان ببازد/ 
یا یک شب دیگر هم/ نانی به خانه برساند

شعر: دکتر بابک خطی

حرف آخر

فاطمه خانم یک مادر ۴۷ ساله است. 
از آن مادرهای با روحیه که جانشان در 
هم  بچه ها  و  بچه هایش  برای  می رود 
عاشقش هستند. خنده های او دیگران 
اشتباه  به  روزش  و  حال  مورد  در  را 
باور  کسی  کمتر  که  آنقدر  می اندازد. 
می کند 10 سال است با سرطان پستان 
می جنگد. وقتی متوجه شد به سرطان 
مبتالست، قبل از اینکه سختی های راه 
درمان بخواهد ناامیدش کند، به توصیه 
دوستانش تصمیم گرفت مثبت اندیش 
باشد تا بتواند با سختی های زندگی کنار 
بیاید اما آدم ها هر کدام گنجایشی دارند 
و جایی می رسد که فکر می کنی، نکند 
قد خم کنند. فاطمه خانم حاال در این 
مرحله است؛ همسرش مدتی کوتاه بعد 
از ابتالیش به بیماری رهایش کرد و او 
ماند و دختر و پسرش که سنی ندارند. با 
وجود بیماری و ورم دست هایش سبزی 
پاک کرد وغذا برای فروش پخت تا چرخ 
زندگی را بگرداند. بعد از 1۳ ماه همسرش 
دوباره به زندگی برگشت. باالخره فاطمه 
خانم با مثبت اندیشی توانست سرطان 
را شکست بدهد ولی به محض اینکه 
خواست نفس راحتی بکشد، شوهرش به 
پولیپ روده بزرگ مبتال شد و حاال باید 
هر هفته آمپولی بزند که قیمتش حدود 
با  یک میلیون تومان است. همسرش 
پیک  به عنوان  سرطان،  به  ابتال  وجود 
تالش  دو  هر  و  می کند  کار  موتوری 
می کنند مشکالت را پشت سر بگذارند 
اما برای ادامه این راه به کمک من و تو نیاز 
دارند. برای این کار می توانید کمک نقدی 
 خود را به کارت بانک پارسیان با شماره

0۷56-8001-0610-6221به نام وسسه 
خیریه امدادگران عاشورا واریز کنید و 
با شماره تلفن۷598۳000 )داخلی2( یا 
تماس   091980126۷۷ همراه  شماره 
بگیرید. این بیمار با کد 2۴859 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته 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.

اصول بازی درمانی آنالین  دقیقا مثل بازی درمانی حضوری 
است، با این  تفاوت که درمانگر با توجه به تخصص، 
مهارت، تجربه و خالقیت خود بدون استفاده از ابزار 
اتاق بازی، بازی طراحی کرده و روی افکار، احساسات و 
چرخه رفتاری کودک کار می کند. در کودکان زیر 6 سال 
مانور درمانگر روی والدین است و از آموزش والدین 
)آموزش شیوه تربیتی کارآمد(، آموزش تکنیک ها به والدین 
و کار کردن روی رابطه والد و کودک بهره می گیرد و با 
توجه به میزان شناخت کودک و نحوه ارتباط  گیری او 
در صورت نیاز با کودک هم کار می شود. در کودکان 
باالی 6 سال، هم روی والدین و هم کودک کار می شود.
میزان اثربخشی بازی درمانی آنالین 10 تا 15 درصد 
کمتر از درمان حضوری است اما اگر اثربخشی درمان 
حضوری 80 باشد، اثربخشی بازی درمانی آنالین 65 تا 
۷0 درصد است که با توجه به شرایط سخت این روزها 

خیلی بهتر از صفر است.

ضرورت بازی درمانی آنالین در این روزها
فراگیر شدن ویروس کرونا، زندگی خانوادگی را در 
سراسر دنیا مختل کرده است. تعطیلی مدارس، دورکاری 
و فاصله گیری اجتماعی از جمله مواردی است که همه 
افراد به خصوص والدین باید آن را رعایت کنند. کودکان 
توجه زیادی به نحوه صحبت کردن بزرگساالن در مورد 

ویروس کرونا دارند.
»یکی  می گوید:  آمریکایی،  روان شناس  روگرز،  دکتر 
از مهم ترین نکاتی که باید مدنظر داشت این است که 
کودکان از بزرگساالن برای درک جهان استفاده می کنند. 
به همین دلیل با توجه به نحوه صحبت کردن بزرگساالن 

اطرافشان با آنها،  کم و بیش دچار اضطراب می شوند.« 
کودکان و نوجوانان به یک نحو به کمک بزرگساالن نیاز 
دارند تا اهمیت این شرایط را درک کنند. دکتر روگرز 
اعتقاد دارد: »کودکان تجربه چندانی برای درک موضوعی 
مانند کووید-19 ندارند. آنها واقعا به بزرگساالن نیاز 
دارند تا اطالعات را برای آنها تفسیر کنند.« دکتر روگرز 
همچنین یادآوری می کند بچه ها اغلب در مقایسه با آنچه 
بزرگساالن متوجه می شوند،  نسبت به اتفاق های اطرافشان 
هوشیاری بیشتری دارند.  او تاکید دارد: »بدانید که بچه ها 
اغلب به صحبت های بزرگساالن گوش می کنند، حتی 
زمانی که این گونه به نظر نمی رسد. بهترین کار این است 
که مستقیم با خود کودکان صحبت کنید و تا آنجا که 
می توانید به آنها قوت قلب بدهید.«     با توجه به شرایط 
حال حاضر و اضطراب موجو د در خانواده ها، نیاز به 
بازی درمانی آنالین احساس می شود.  البته پیش از این 
هم برای کودکان ساکن  کشورهای خارجی و شهرهای 
دیگر درمان آنالین انجام می شد و در مقاله های خارجی 
درباره اثربخشی آن  توضیحاتی  داده شده است. شاید 
توجه به این نکته ها اهمیت این موضوع را بیشتر نشان 
 دهد؛ این روزها بچه ها به علت فعالیت کمتر جسمی، 
تماشای بیشتر تلویزیون، به هم ریختن الگوی خواب 
و رژیم غذایی نامطلوب، مستعد افزایش وزن و کاهش 
سالمت قلبی -عروقی و تنفسی هستند. عواملی مانند 
ترس از ابتال به ویروس کرونا، دوره طوالنی قرنطینه، 
خستگی و ناامیدی، نداشتن اطالعات درباره این بیماری، 
ندیدن همکالسی ها، دوستان و معلم ها و کاهش توان 
مالی خانواده، می تواند باعث ابتالی بچه ها به مشکالت 
روان شناختی مثل اضطراب، افسردگی و حمله پانیک  شود.

بازی درمانی گروهی آنالین
با توجه به تاثیرات محیطی مثل تعداد کم فرزندان 
در یک خانه یا خانواده، تمام شدن عمر تعامل حین 
بازی با همساالن در کوچه به دلیل ساختار زندگی های 
امروزی، مراقبت بیش از حد خانواده ها از فرزندان 
خود، بسیاری از کودکان ایرانی به مشکل خودمحوری 
دچار می شوند. روش هایی مانند بازی درمانی گروهی 
در  مشکل  این  رفع  شده  تضمین  راه های  از  یکی 
کودکان امروزی است. به مرور زمان، کودک با افزایش 
توانایی های شناختی، عالوه بر یادگیری راه های ایجاد 
رابطه سالم و مناسب از خودمحوری خارج می شود 
و گرایش به جمع و گروه دوستان را به بازی های 

انفرادی ترجیح می دهد.
مشکالت  که  کودکانی  برای  گروهی  بازی درمانی 
اندازه  به  دارند،  اجتماعی  ناسازگاری های  و 
کودکان  عاطفی  درمان  در  انفرادی  بازی درمانی 
متجانس  نوع  دو  گروهی  بازی درمانی  دارد.  تاثیر 
و نامتجانس دارد. در بازی درمانی متجانس، تمام 
شرکت کنندگان دارای مشکالت مشابهی هستند در 
صورتی که در بازی درمانی نامتجانس شرکت کنندگان 
ممکن است هیچ مشکل مشابهی نداشته باشند. البته 
در بازی درمانی گروهی نامتجانس، کودکان فرصت 
یادگیری مهارت های اجتماعی بیشتری خواهند داشت. 
در شرایط حاضر بازی درمانی گروهی نقش درمان 
حمایتی دارد، کودکانی با مشکل یکسانی در قرنطینه 
خانگی هستند و می توانند با همدلی، بارش فکری 
کاهش  و  یکدیگر  شدن  سازگار  به  مساله،  حل  و 

ناامیدی حاصل از شرایط حال حاضر کمک کنند.

 زهراسادات صفوی 

نوشتن به بهانه روز معلم به نظر آسان است اما در واقع اینطور نیست. جمله های 
کلیشه ای زیادی وجود دارد که هیچ کدام نمی تواند عمق و اهمیت رابطه معلم و 
شاگرد را بیان کند. یک معلم باید روان شناسی را خوب بداند چون به تحلیل 
رابطه نیاز دارد تا بتواند تاثیرگذار خوبی بر دانش آموزان داشته باشد. این 
موضوع در سال هایی که تدریس و مشاوره می کردم، به من ثابت شد و دلیل 
پیشرفت دانش آموزانم را در تمام آن سال ها جز آموزش کافی، رابطه خوبم با 
آنها می دانم. رابطه خوب به معنای رابطه بدون چالش و بی نقص نیست. معلم 
هم ممکن است به هوش و اعتراض دانش آموزان یا دانشجویان خشم داشته 
باشد و تحمل دانش آموز خیلی باهوش گاهی برایش دشوار شود ولی بینش به 
رابطه کمک می کند و باعث می شود خودش و دانش پژوهش رشد کنند. امکان 
ندارد محبوبیت یک مدرس اتفاقی باشد. بیایید به مدرسان محبوبمان بیندیشیم؛ 
آیا روحیات خاص تری نداشتند؟ من همیشه در این مواقع معلم پرورشی ام 
را به یاد می آورم. ایشان امروز در میان ما نیستند ولی تاثیرشان بر زندگی من، 
خواهرم و دوستانمان انکارنشدنی است. درس خانم ایمن طلب، »عشق« بود. 
یادم می آید روزی برای اعتراض به دفترشان رفتم و پرسیدم چرا کاری که 
لیاقت انجامش را دارم، به دیگری سپردند و من باید در زیرشاخه ای، فعالیت 
محدودتری داشته باشم؟ ایشان نگاه نافذی به من کردند و بدون هیچ گونه 
واکنش منفی، گفتند: »هنوز باید مسیری را طی کنی تا بتوانی چنین موقعیتی 
پیدا کنی. بدون طی مسیر، جایگاهی می خواهی که اگر به تو می دادم به ضرر 
خودت و بقیه بود.« مدت ها از ایشان عصبانی بودم ولی بعدها متوجه شدم 
چه لطفی به من کردند. من از ایشان یادگرفتم بدون حسادت به بقیه بنگرم و 
بیاموزم. همه مدرسان باید متوجه باشند تاثیر عمیقی بر دانش آموزان دارند. هیچ 
دانش آموزی بی استعداد نیست؛ حتی کسانی که هوش مرزی دارند. فقط باید 
چشم ها را شست و جور دیگری نگریست. اگر استعدادهای دانش آموزی را 
درک کنند، محال است که موفق نشود . می توان در کالس ساعت ها فرمول های 
علمی آموخت و از فلسفه و تئوری گفت. اینها آموزش است ولی پرورش 
استعداد حتما به تأمل، عشق و سخاوت نیاز دارد. اگر دانش آموزی خوب 
پیش نمی رود، ما هم مسوولیم چون آن وجهی که باید ببینیم، نمی بینیم. روی 
سخن من با آموزگارانی است که با حقوق معمولی در حال انجام کار بزرگی 
هستند. اگر بدانید چه نقش خطیری دارید، لحظه ای درنگ نمی کنید؛ گچ ها و 
ماژیک ها را کنار می گذارید و لحظاتی از سعدی و حافظ می خوانید. لحظاتی 
از حضرت علی )ع( و... می آموزید. هر روز به چشمان و حال دانش آموزانتان 
می اندیشید. عشق می ورزید و درس عشق می دهید. هزینه های هنگفت را 
تعدیل می کنید و به گفته همکار ارزشمندم، دکتر مهدی بنی اسدی، کیسه برای 
روان مردم نمی دوزید . معلمی یکی از انسانی ترین مشاغل است اما معلم بت 
نیست، بی عیب نیست، باید از او انتقاد کرد. نباید کالس درس فقط بر محور 
معلم بچرخد. مگر می شود دانش آموز در حوزه هایی بهتر از ما نداند؟ مگر 
کار آموزش یکطرفه است؟ مشاغل انسانی بدون خطا نیستند ولی می توانند 
نقطه عطف زندگی کسی باشند. در تمام سال هایی که آموزش داده ام، از 
دانش آموزانی که بدون ابراز خودشان در کالس درس استعدادهای خاصشان 
را سال ها شکوفا نکرده بودند، بسیار آموخته ام. بارها دیده ام ما با تحسین 
برخی، به طور تلویحی برخی را تنبیه کرده ایم. چه شاگردانی که نمره های پایین 
داشتند ولی هنرمندان و ورزشکاران بی نظیری شدند. تحقیر دانش پژوه شاید 
منجر به پیشرفت مقطعی برای اثبات خودش شود ولی نهایتا تحقیر راه نزول 
پیش می گیرد. دانش آموز نخبه فقط نمره الف نمی گیرد. دانش آموز نخبه کسی 
است که حداکثر استعدادش را نشان می دهد. متاسفانه جامعه ما ضعف هایی 
دارد. جامعه ای که »پسرکشی« نمادین دارد و پدران و بزرگان تحمل فرزندان 
و کوچک ترهای بهتر و پیشرفته تر از خود را ندارند ، پیشرفت نمی کند. چنین 
جامعه ای محکوم به »در حال توسعه« بودن است زیرا قرار نیست بچه ها ورای 
ما بروند. در این برهه که به دلیل شرایط خاص و شیوع بیماری مسری، آموزش 
مجازی رایج شده، کار معلمان سخت تر و حساس تر شده است. مهم ترین 
نکته این است که معلم عشق و انگیزه بیشتری در دانش آموزان ایجاد کند زیرا 
ممکن است بچه ها این روزها توجه الزم و کافی نداشته باشند و کم کاری 
کنند. در این شرایط، بهترین نیروی محرک انگیزه و تمایل خود دانش آموز 
است. در آموزش مجازی این بُعد پررنگ تر است زیرا کنترل کالس و مدرسه 
وجود ندارد بنابراین دانش آموزان انگیزه ای مثل ارتباط با مدرس را الزم دارند.

روز ارزشمند معلم را به همکاران و استادان بزرگم تبریک می گویم و به عنوان 
عضوی از جامعه روان شناسان و معلمان تقاضا می کنم دانش آموز را به نمره هایش 
کاهش ندهیم. می دانم کارتان دشوار و درآمدتان محدود است ولی یادتان نرود 
آینده سازان در کالس درستان نشسته اند و پیشرفت از کالس درس شما آغاز 
می شود    . همدل، همراه و عاشق باشید تا بالندگی خودتان و آنها را به نظاره بنشینید.

درس ادیب اگر بود زمزمه محبتی/ جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را
* محمدحسین نظیری نیشابوری

آموزش، دانش می خواهد و پرورش، عشق

کالم روز

بحران های اجتماعی می تواند انسان ها را به هم نزدیک تر 
و در عین حال دور تر کند.  این همگرایی یا واگرایی 
اجتماعی تا حد زیادی به مدیریت مربوط می  شود. ما 
در زندگی روزمره و عادی دنبال سود شخصی و بیرون 
کشیدن گلیم خودمان از آب هستیم و هویت اجتماعی مان 
را به عنوان عضوی از جامعه فراموش می کنیم. معموال 
در حالت عادی بسیاری از مردم در برابر سالمت جامعه، 
محیط زیست، آلودگی هوا، گرمایش زمین، مصرف درست 
انرژی و مسائلی از این قبیل احساس مسوولیت نمی کنند. 
همه گیری کرونا مانند هر بحران اجتماعی دیگری به ما 
کمک می کند خودمان را متعلق به جامعه ببینیم و در برابر 

سالمت کل جامعه احساس مسوولیت کنیم. 
همبستگی اجتماعی می تواند موهبتی پنهانی در این فاجعه 
باشد. این همه گیری به ما نشان داد انسان در برابر طبیعت 
ضعیف تر از آن است که فکر می کرده و جایگاه او را 
از حاکم بالمنازع طبیعت پایین آورد. پیامد مثبت آن، 
پایین آوردن ویژگی های خودشیفتگی است. انسان های 
خودشیفته فکر می کنند همه  کائنات باید در خدمت آنها 
باشند که آب در دلشان تکان نخورد و همه چیز برایشان 
مهیا شود. این بحران اثر درمانی زیادی برای افراد خودشیفته 
دارد و به توانایی همدلی در آنها کمک زیادی می کند. 

وقتی درگیر یک بحران هستیم، روی لبه  تیغ راه می رویم. 
لغزش مختصری ما را به واگرایی اجتماعی می کشاند، 
در حالی که با یک مدیریت خوب می توانیم این تهدید 
را به فرصتی برای بیشتر کردن همبستگی اجتماعی و 
اعتماد همگانی تبدیل کنیم. البته به شرطی که دولتمردان 
ارزش همبستگی اجتماعی و اعتماد را بشناسند، قدر آن 

را بدانند و راه درست را انتخاب کنند.

مسوولیت پذیری، کم شدن خودشیفتگی و احساس تعلق 
اجتماعی پیامدهای مثبت همه گیری ویروسی هستند؛ 
هرچند در این بحران نیروهای متضادی وجود دارند که 
روی همبستگی اجتماعی اثر منفی می گذارند و جامعه 
را به سمت واگرایی سوق می دهند. در همه گیری های 
ویروسی الزم است انسان ها از یکدیگر فاصله بگیرند. این 
فاصله گرفتن ها می تواند با بدبینی همراه شود. قرنطینه و 
بستن مرزها افراد جامعه را ناخودآگاه به »خارجی هراسی« 
و »مهاجر ستیزی« می کشاند و فضا را برای جریان های 
راست افراطی باز می کند بنابراین، اثر اجتماعی ویروس 
کووید- 19 برآیند دو نیروی متضاد است؛ بیشتر شدن 
همگرایی از طریق بیشتر شدن حس مسوولیت اجتماعی و 
بیشتر شدن واگرایی از طریق ایجاد بدبینی و »غریبه هراسی«. 
در این کشاکش بین نیروهای متناقض، مدیریت اجتماعی 
خوب می تواند برآیند این دو نیرو را به سمت همگرایی 
بیشتر جابجا کند. هر عاملی که نقش انگ زایی دارد باید 
حذف شود. در این شرایط زبان نقش بسزایی دارد؛ مثال 
عبارت »ویروس چینی« که چند بار به وسیله رئیس جمهور 
آمریکا به کار رفت، آثار آسیب رسان اجتماعی زیادی به 
دنبال دارد. البته در گذشته این دقت ها و توجه ها نسبت 
به پیامدهای اجتماعی اسم گذاری بیماری ها و نقش آنها 
در انگ اجتماعی وجود نداشت و امروزه هم بعضی 
بیماری های عفونی در متون علمی با اسم محلی که 
در آن برای اولین بار دیده شده یا شیوع یافته، شناخته 
می شوند. مثال های آن تب کوه های راکی، ابوال، مرس  
یا نشانگان تنفسی خاورمیانه، تب زیکا، سرخک آلمانی، 
آنفلوانزای اسپانیایی و بعضی بیماری های دیگر است. این 
نوع اسم گذاری نسبت به محل پیدایش آنها و ساکنان 

آنجا انگ ایجاد کرده و حتی روی صنعت گردشگری به 
برخی از آن مناطق تا سالیان سال پس از برطرف شدن 
همه گیری تاثیر گذاشته است. خوشبختانه، این اشتباه در 
مورد نام گذاری ویروس کووید- 19 به وسیله سازمان 
بهداشت جهانی تکرار نشد. یکی دیگر از آفت های زبان 
ساختن صفت »کرونایی« برای مبتالیان است؛ یعنی به 
جای اینکه بگوییم فردی کرونا گرفت، بگوییم »کرونایی« 
شد. مساله  مهم دیگر واگرایی اجتماعی به دنبال بیشتر 
شدن فاصله  طبقاتی است. اقشار ضعیف و کارگران  
آسیب پذیری بیشتری دارند. بحران همه گیری اگر خوب 
مدیریت نشود جامعه را به سمت بیشتر شدن فاصله  طبقاتی 
سوق می دهد. بخشی از این پیامدها گریز ناپذیر هستند 
ولی حتما برای بخش زیادی از آنها می توان چاره اندیشید. 
برای انگ زدایی، زبان باید از هر ادبیات انگ آمیزی پاک 
شود که از واگرایی اجتماعی و فاصله گذاری بین »ما« و 
»دیگران« جلوگیری شود. این جدایی بین »ما«-ی خوب 
و »دیگران« بد بسیار خطرناک است و حتی تا جایی پیش 
می رود که دوست و فامیل جزو »ما«-ی خوب و سالم 
محسوب می شوند که آنها را می شناسیم و می دانیم امکان 
ندارد ناقل ویروس باشند و افراد »غریبه« یا آنهایی که 
از شهر ها و کشورهای دیگر هستند، جزو »دیگران« بد 
می شناسیم که به احتمال زیاد ناقل ویروس هستند و باید 
از آنها دوری کرد. برای مدیریت بحران باید نسبت به 
جداسازی غیرمنطقی »ما«-ی خوب و »دیگران« بد آگاه 
بود. همبستگی اجتماعی برای مدیریت بحران یک سرمایه 
است و برای بهتر کردن آن باید تالش های کارشناسانه 
داشت. حل این بحران بدون همبستگی اجتماعی و 

اعتماد همگانی امکان پذیر نخواهد بود.

 کتایون خانجانی
درمانگر فردی و زوج درمانگر

بازی درمانی آنالین در روزهای قرنطینه

کرونا، واگرایی یا همگرایی اجتماعی

جامعه سالم

             

بهترینمردممعلممیشوند
عشقبادانشمتمممیشود

هرکهعاشقشدمعلممیشود
روزمعلمبرمعلمانواستادانبزرگوار

مبارک
آموزشحرفهایاستکههمهحرفه
هایدیگررامیآموزدومسئولیتان
برعهدهمعلماست.روزتمبارک...

کتاب شادي
داالیی الما و اسقف دزموند توتو، از برندگان جایزه  صلح نوبل و منبع الهام 
بسیاری از مردم جهان هستند. آنها در زندگی پرفراز و نشیب خود، بیش از 50 
سال، بی وقفه، ناگزیر به رویارویی با بزرگ ترین ستم ها و بی عدالتی ها بوده اند 
اما چنانکه خود باور دارند، در نتیجه  این رویارویی از شاد ترین و استوارترین 
انسان های روی کره  زمین هستند. در بهار سال 2015 میالدی اسقف توتو از 
رهبران جنش ضد آپارتاید آفریقاي جنوبي، به خانه  داالیی الما در هندوستان 
سفر کرد تا تولد 80 سالگی او را کنارش جشن بگیرد و با همفکری یکدیگر به 
این پرسش همه اعصار و همه انسان ها پاسخ گویند؛ در این زندگی که ماالمال 
از رنج های گریزناپذیر است، شادی را کجا می توان یافت؟ منشاء درد و رنج 
انسان چیست؟ و آیا می توان به اعتبار شاد زیستن از مصایب بشری بی اعتنا عبور 
کرد؟ کتاب شادي )شادمانی استوار در دنیای ناپایدار( روایت گر گفت وگوهای 
یک هفته ای داالیی الما و اسقف توتو با موضوع خوشحالی و اجتناب از درد 
و رنج است. هیچ یک از آنها هرگز مدعی 
قداست نبوده اند. اسقف خود را تنها یک 
مسیحی و داالیی الما خود را راهبی معمولی 
می شمارد و این کتاب در حقیقت بازتابی از 
زندگی ملموس انسان هایی معمولی است 
که عمیقا با درد و مصیبت درگیر بوده اند 
که توانسته اند با شجاعت و سرخوشی و 
در آرامشی استوار زندگی کنند. این کتاب 
نوشته داالیي الما و اسقف دزموند توتو، 
ترجمه شهره میرعمادي، توسط نشر نگاه 

در ۳8۴ صفحه به چاپ رسیده است.

معرفی کتاب

 دکتر مونا فلسفی
روان شناس، بازی درمانگر

 

 دکتر حافظ باجغلی
روان پزشک و روان درمانگرکرونا، 
واگرایی یا همگرایی اجتماعی

15گوناگون شماره هفتصدوچهل وهفت  شش اردیبهشت نودونه



سازمان غذا و داروی آمریکا به طور اضطراری 
نخستین کیت خانگی برای نمونه گیری از بینی 

برای آزمایش ویروس کرونا را تایید کرد.
 به گزارش نیویورک تایمز، سازمان غذا و 
داروی آمریکا اعالم کرده شرکت لب کورپ، 
سازنده این تست، داده هایی را درباره بی خطر 
بودن و دقت این کیت خانگی به عنوان وسیله 
نمونه برداری در مطب پزشکان، بیمارستان ها و 
خانه ها به این سازمان ارسال کرده است. افراد با 
استفاده از این کیت  می توانند به راحتی و بدون 
خطر از بینی شان نمونه بگیرند و بعد آن را در 
بسته ایزوله برای شرکت بازپس بفرستند تا روی 

آن آزمایش شود. این تست که »پیکسل« نام دارد 
با نسخه پزشک در اختیار مصرف کنندگان قرار 
خواهد گرفت. شرکت سازنده این کیت های 
نمونه گیری شخصی را ابتدا در اختیار کارکنان 
پزشکی و  بخش اورژانس و سپس  سایر 

مصرف کنندگان قرار خواهد داد.
با توجه به اینکه مصرف کنندگان با این کیت 
نمونه گیری را از خانه خودشان انجام خواهند داد، 
میزان نیاز به ماسک ها و سایر تجهیزات محافظتی 
برای جمع آوری نمونه کاهش خواهد یافت.

این کیت نمونه گیری ۱۱۹ دالر قیمت گذاری 
شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از الیوساینس،مت 
هانکوک، وزیر بهداشت بریتانیا اعالم کرد 
که دولت این کشورتمام امکانات خود را 
کرونا  ویروس  واکسن  تا  می گیرد  کار  به 

ساخت پژوهشگران دانشگاه آکسفورد را 
به تولید انبوه برساند.

واکسن که پژوهشگران دانشگاه آکسفورد 
ساخته  اند  ترکیبی از نسخه ضعیف شده یک 

ویروس معمول سرماخوردگی که رمزهای 
ان گنجانده  ژنتیکی ویروس کرونا درون 

شده است.
قرار است آزمایش این واکسن روی ۵۱۰ 
در سراسر  تا ۵۵  در سنین ۱۸  سالم  فرد 

بریتانیا انجام شود.
نیمی از این افراد در گروه آزمایش، واکسن 
کرونا و نیمی دیگر در گروه شاهد، یک واکسن 
مننژیت  عامل  باکتری  یک  بر ضد  کنترل 
و عفونت خونی را دریافت خواهند کرد.

ادامه  ماه   ۶ حدود  بالینی  کارآزمایی  این 
خواهد داشت.

این  آکسفورد  دانشگاه  پژوهشگران 
یک  شده  ضعیف  نسخه  از  را  واکسن 
نام  به  معمولی  سرماخوردگی  ویروس 
آدنوویروس مربوط به شامپانزه ها ساخته 

است. شده 

این پژوهشگران این آدنویروس را از لحاظ 
ژنتیکی طوری تغییر داده اند تا نتواند در بدن 

انسان ها رشد و تکثیر پیدا کند.
همچنین ژن هایی در این واکسن گنجانده 
شده است که یک پروتئین ویروس کرونا 
را می سازند که در اتصال ویروس کرونا 

به سلول های بدن نقش دارد. 
سائول فاست، مدیر موسسه ملی تحقیقات 
این  سالمت ساوت همپتون گفت: »هدف 
واکسن افزایش آنتی بادی های ضدویروس 
کرونا در بدن و توانا ساختن سیستم ایمنی 

برای تخریب ویروس است.«
در حال حاضر بیش از ۷۰ طرح در کشورهای 
در  کرونا  واکسن  ساختن  برای  گوناگون 
ماه   ۱۸ تا   ۱۲ حدود  اما  اجراست،  حال 
طول می کشد تا یک واکسن برای مصرف 

ساخته، آزمایش و تایید شود.

نقشه سالمت

پذیرش ۹۰ بیمار 
مشکوک به کرونا 

در مراکز درمانی قم/
خبرگزاری مهر

سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان: آمار کرونا 

در کرمان اوج گرفت/
خبرگزاری مهر

دوربين سالمت

توانایی کروناویروس 
برای جهش یافتن 
جدی گرفته نشده 

می گویند  چینی  دانشمندان 
برای  کرونا  ویروس  توانایی 
گرفته  جدی  یافتن  جهش  
نشده و انواع متفاوت ویروس 
شیوع یافته ممکن است تاثیرات 
متفاوتی بر بخش های متفاوت 
گزارش  به  بگذارند.  جهان 
دیلی میل، پژوهشگران چینی 
در گروه کوچکی از بیماران 
کووید-۱۹ جهش های بسیاری 
یافتند که قبال گزارش نشده 
بود. این دانشمندان همچنین 
برای نخستین بار ثابت کردند 
جهش های معینی ممکن است 
باعث مرگبارتر شدن انواعی از 
ویروس کرونا نسبت به انواع 

دیگر شود.
شاهد  نخستین  لی،  بررسی 
علمی درباره جهش هایی در 
ویروس کرونا است که می تواند 
بر شدت بیماری یا آسیب زایی 

آن در میزبان تاثیر بگذارد.
پژوهشگران انواع ویروس به 
دست آمده از ۱۱ بیمار مبتال 
به کووید-۱۹ از شهر هانگ ژو 
در ایالت شرقی ژجیانگ را در 
لحاظ  از  سلولی  کشت های 
کشندگی  میزان  و  جهش ها 
بررسی کردند. انواعی از ویروس 
که بیشتران میزان کشندگی را 
بیماران در  اغلب  داشتند، در 
اروپا هم یافت شده، در حالی 
که انواع با کشندگی خفیف تر 
ویروس کرونا در این بررسی، 
ویروس  غالب  نوع  همان 
آمریکا  غرب  در  شیوع یافته 
بودند. بررسی های دیگر نشان 
داده گونه های ویروس کرونا از 

نیویورک وارد اروپا شده اند. 
میزان مرگ ومیر در نیویورک بر 
اثر ابتال به کووید-۱۹ دست کم 
اندازه کشورهای اروپایی  به 

بوده است.

است  ممکن  یافته ها  این 
در  را  تفاوت ها  حدی  تا 
میان  مرگ ومیرها  میزان 
مناطق گوناگون روشن کند. 
متوجه  ژنتیک  دانشمندان 
تفاوت انواع ویروسی غالب 
میان مناطق جغرافیایی متفاوت 
شده اند. برخی پژوهشگران این 
فرضیه را مطرح کرده اند که 
میزان متفاوت تلفات بیماری 
ممکن  حدی  تا  کووید-۱۹ 
جهش های   به  مربوط  است 
این  اما  باشد  کرونا  ویروس 
تفاوت ها در تلفات ممکن است 
ناشی از عوامل بسیار دیگری از 
جمله سن، بیماری های زمینه ای 
و حتی نوع گروه خونی هم 
باشد. در حال حاضر بیماران 
بیمارستان ها  در  کووید-۱۹ 
بدون توجه به نوع ویروس شان 
به طور مشابه درمان می شوند اما 
به گفته این پژوهشگران، تعیین 
جهش های ویروسی در یک 
منطقه ممکن است به تعیین نوع 
اقدامات برای مبارزه با ویروس 

در هر منطقه کمک کند.

تازه ها

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

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

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

پزشکان ایتالیایی مورد بیماری  را گزارش 
می دهند که پس از پاک شدن ویروس کرونا از 
بینی اش، میزان قابل شناسایی ذرات واگیردار 

ویروسی را در چشمانش داشت.
این زن ۶۵ ساله  به گزارش الیوساینس، 
که نخستین مورد ثابت شده کرونا در ایتالیا 
بود از شهر ووهان چین به این کشور پرواز 

کرده بود.
این زن ۵ روز بعد از ورود به ایتالیا عالئم 
در  بعد  روز  و  داد  بروز  را  کووید-۱۹ 

بیمارستان بستری شد.
عالئم اولیه او سرفه خشک، گلودرد، آبریزش 
و گرفتگی بینی و قرمزی چشم بود. آزمایش 
این زن برای ویروس جدید کرونا مثبت 
و  تهوع  تب،  دچار  بعد  روز  چند  و  شد 

استفراغ هم شد.
پزشکان در روز سوم بستری این زن از چشم 
او نمونه گرفتند و ماده ژنتیکی ویروس را 

در آن یافتند. 
گرچه قرمزی و التهاب چشم این زن در 
ویروس  برطرف شد،  بستری  بیستم  روز 
تا روز بیست و یکم بستری در ترشحات 

چشمی او یافت می شد. 
بعد برای چند روز ویروس از ترشحات 

بینی و چشم این بیمار ناپدید شد اما در 
دیگر  بار  یک  بستری  وهفتم  بیست  روز 
چشمی  ترشحات  نمونه های  در  ویروس 

این زن یافت شد. 
همچنین معلوم شد ویروس های یافت شده 

در چشم های بیمار قابلیت تکثیر دارند. 
این پزشکان با توجه به این یافته ها می گویند 
کووید-۱۹  بیماران  از  چشمی  ترشحات 

ممکن است حاوی ویروس های عفونت زا 
باشند و احتیاطات بهداشتی مانند پرهیز از 
و  و چشم ها  دهان  بینی،  با  دست  تماس 
شستشوی مکرر دست بیشتر ضروری است.
 همچنین چشم پزشکان هنگام معاینه بیماران 
باید احتیاط بیشتری کنند چراکه چشم ها 
هم محل ورود ویروس و هم منشاء انتشار 

آن هستند.

قرمزی و التهاب ملتحمه چشم قبال نیز به 
عنوان عالمت احتمالی کووید-۱۹ گزارش 

شده بود. 
بودند  کرده  گزارش  هم  چینی  پزشکان 
و  ویروس  تکثیر  محل  می توانند  چشم ها 
منشاء انتشار عفونت باشند اما هنوز معلوم 
نیست میزان مسری بودن ترشحات چشمی 

چقدر است. 

 پزشکان می گویند لخته های خونی کوچکی 
اندام های  سایر  و  ریه ها  رگ های  در  که 
عمده دیگر بدن تشکیل می شوند، ممکن 
است دلیل مرگبار بودن بیماری کرونا در 

برخی افراد باشند.به گزارش هلث دی نیوز، 
برخی  می دهد  نشان  پزشکان  مشاهدات 
کرونا دچار  بیماری شدید  به  مبتال  افراد 
لخته های خونی کوچک در ریه ها و سایر 

اندام های عمده بدن می شوند.
این لخته های خونی کوچک ممکن است 
یکی از دالیل نارسایی تنفسی در مبتالیان به 
کرونا یا مسوول ایجاد عالمت منحصربه فرد 
کرونا؛ یعنی از دست رفتن ناگهانی بویایی 
باشند. لخته شدن خون در رگ ها ممکن 
است علت بدتر شدن ناگهانی حال بیمارانی 
باشد که عالئمشان خفیف است یا در حال 

بهبود هستند.
کووید-۱۹  بیماران  در  خون  شدن  لخته 
آنقدر بارز بوده که برخی پزشکان داروهای 
رقیق کننده خون را برای مبتالیانی که دچار 

بیماری شدید هستند، تجویز کرده اند.
به تازگی پزشکان آمریکایی از درمان ۵ بیمار 
 tPA کووید-۱۹ در وضعیت بحرانی  با
داروی  بافتی(،  پالسمینوژن  )فعال کننده 
حل کننده لخته ای که برای بیماران سکته 

مغزی به کار می رود، خبر دادند.
دچار  بیماری شان  ابتدای  بیمار   ۵ این 

نارسایی تنفسی شده بودند. میزان  اکسیژن 
به  پروتئینی مربوط  خون و شاخص های 
لخته  شدن خون در این بیماران بیانگر ایجاد 
لخته های خونی در رگ های ریه آنها بود.
تجویز داروی حل کننده لخت باعث بهبود 
فوری در تنفس و میزان اکسیژن خون این 
بیماران شد، هر چند در نهایت این بیماران 

درگذشتند.
پزشکان هلندی نیز گزارش داده اند یک سوم 
۱۸۴ بیمار مبتال به ویروس کرونا که در 
بخش مراقبت های ویژه بستری بودند، دچار 
در  خون  شدن  لخته  به  مربوط  عوارض 
ریه ها یا پاها شده بودند یا حتی مواردی 
از سکته مغزی یا حمله قلبی ناشی از لخته 
شدن خون میان این بیماران وجود دارد. 
دانشمندان معتقدند آسیب سلولی ناشی از 
ویروس کرونا به طریقی روند لخته شدن 

خون را فعال می کند. 

تایید نخستین کیت خانگی نمونه گیری ویروس کرونا 

وزارت بهداشت بریتانیا اعالم کرد کارآزمایی بالینی یک واکسن »کرونا ویروس« این هفته آغاز خواهد شد

ترشحات چشمی بیماران کرونا واگیردار است

آیا لخته های خونی کوچک بیماری کرونا  را مرگبارتر می کند؟

یک زوج پس از پایان قرنطینه شهر ووهان، کانون شیوع کرونا در چین، کنار 
دریاچه این شهر عکس عروسی می گیرند.                    خبرگزاری فرانسه

یک وسیله نقلیه در دهلی نو، پایتخت هند، به صورت آزمایشگاه سیار کرونا 
درآمده است.                       پاسیفیک پرس

قلعه مون سن  میشل در شمال فرانسه که یکی از قطب های گردشگری است به 
علت قرنطینه کرونا خالی از بازدیدکنندگان است.            رویترز

یکی از کارکنان پزشکی در شهر نجف عراق از یک زن برای آزمایش کرونا 
نمونه می گیرد.                              خبرگزاری فرانسه

دختری در شهر روتردام با توجه به تعطیلی مدارس به علت شیوع کرونا در 
کالس درس دیجیتال از راه دور درس می خواند.    

   رکس

عینک محافظ یکی از کارکنان اورژانس بیمارستان مسیح دانشوری پس از چند 
ساعت استفاده بخار گرفته است.     

   محمدرضا عباسی

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

 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
 نشانی: تهران، ولیعصر، خیابان رضاییان، پالک ۸  صندوق پستی: ۱۴۱۴۵-۵۵۷

 دبیرتحریریه: علی مالئکه 
 تحریریه: سارا حسنلو،  فاطمه خالقی،  مریم  منصوری، مرجان یشایایی

 ویرایش: منصوره قدمی  پشتیبانی فنی: اکرم سمنانی
    مشترکین،    روابط عمومی،     سازمان آگهی ها:     ۰۹۱۲۵۷۲۵۷۴۹

   تحریریه: ۰۹۱۲۹۲۴3۸۴3 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس
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