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گزارش «سالمت» از 
تازه ترين خبرهاى كرونا

اجبارى شدن 
ماسك درمترو؛ 

واكسن آنفلوانزا 
فراموش نشود

بررسى روان شناسى بيمارى 
خشم منفعل و اختالل ضداجتماعى

به عمد كرونايى 
مى كنند!

زنان در چند دهه گذشته در 
رده خريداران خدمات جنسى 

قرار گرفتند 

تبليغات جنسيت محور 
چگونه عمل مى كنند؟

پرسشى از مسووالن حوزه 
تغذيه در پى بيش از 2 ماه 

شيوع كروناويروس در كشور 

كرونا چگونه 
سبك تغذيه مان 

را  تغيير داد؟ 

رهنمودهايى براى ازدواج خوب

چگونه زندگى 
زناشويى شادى 

داشته باشيم؟ 

آنچه بايد درباره هيپنوتيزم و 
درمان بيمارى ها با آن بدانيد 

هيپنوتيزم، سفر به 
ناخودآگاه ذهن 

اين روزها كسى نيست كه اسم ويروس كرونا به 
گوشش نخورده باشد و از شنيدن مرگ ديگران 

غبار غم به دلش ننشسته باشد. به قول سعدى، همه 
انسان ها داراى يك پيكر و به قول خودمان داراى 

حس همدلى هستند...  صفحه4

هر يك از ما كه پايش به خارج از مرزهاى 
ايران رسيده، با تبليغات تجارى بر پايه استفاده 

از مدل هاى زيباى زنانه آشناست. تابلوها و 
كليپ هاى تبليغاتى به فراوانى از جاذبه هاى 

جنسى براى تبليغات انواع كاالها استفاده 
مى كنند؛ از خودروهاى لوكس گرفته تا لوازم 

خانه و پوشاك....  صفحه6

تقريبا بيش از 2 ماه است كه بيشتر مشاغل تعطيل 
شده اند و مدارس و دانشگاه ها هم قرار نيست 
در اين سال تحصيلى، فعاليت شان را دوباره از 

سربگيرند. مسووالن وزارت بهداشت مى گويند 
بايد به زندگى با كرونا عادت كنيم تا زمانى كه 

داروى موثر يا واكسن آن كشف شود و به توليد 
انبوه برسد. قطعا زندگى با كرونا  مانند قبل 

نخواهد بود...  صفحه8

ما با اين توانايى كه زندگى زناشويى شادى داشته 
باشيم به دنيا آمديم، اما هنوز براى توسعه آن بايد 

تالش كنيم. داشتن يك ازدواج خوب به آموزش 
نياز دارد. ما نبايد عادت هاى بد را ياد بگيريم اما 
مى بايست موارد خوب را بياموزيم...  صفحه10

به گفته محمد هاشمى، روان شناس و 
هيپنوتراپيست، به كارگيرى صحيح تكنيك هاى 

هيپنوتيزمى دستاوردهاى ارزشمندى براى 
شخص دارد. اين روان شناس و هيپنوتراپيست به 
سوال هاى رايج درباره هيپنوتيزم كه ممكن است 
در ذهن شما هم باشد، پاسخ داده  است... صفحه3

آخر بهمن ماه بود كه كروناويروس آمد و چند روز 
اول اسفند به سرعت به چند شهر و استان سرايت 
كرد و موضوع جدى شد. قرنطينه ها شروع شد 
و همه جا صحبت از كرونا بود. از حق نگذريم، 

مردم باز هم زودتر از مسووالن دست به كار شدند 
و رفتند پى دستكش و ماسك. بايد چند جا سر 

مى زدى و شانس مى آوردى كه پيدايشان كنى، 
انگار حكم طال را داشت... صفحه2
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وضعیت دارو و درمان بیماران خاص در بحران کرونا
رئیس بنیاد بیماری های خاص، حضور در داروخانه ها برای تامین دارو در شرایط کرونا 
را یکی از خطرات جدی برای بیماران خاص خواند و درباره وضعیت تامین داروی این 
بیماران و موارد ابتال به کرونا در آنها توضیح داد. به گزارش »سالمت«، به نقل از ایسنا، 
فاطمه هاشمی در ارتباط ویدئوکنفرانسی با خبرنگاران با اشاره به بیست و چهارمین سالگرد 
تاسیس بنیاد بیماری های خاص، گفت: »۲۴ سال است که فعالیت این بنیاد آغاز شده و 

اقدامات مفیدی طی این مدت در کشور رقم خورده است.« وی درباره وضعیت درمانی و 
دارویی بیماران خاص در کشور با توجه به شرایط کرونا، اظهار داشت: »در همان روزهای 
اول شیوع کرونا در اسفندماه تماسی با دکتر نمکی و دکتر زالی داشتیم و بحث بیماران 
خاص را مطرح کردیم که خوشبختانه مورد توجه قرار گرفت و کمیته ای برای برنامه ریزی 
جهت وضعیت بیماران خاص تشکیل شد. البته باید توجه کرد برخی مشکالت اساسی 
هم وجود دارد. به عنوان مثال همه مراکز درمانی بیماران خاص جدای از بیمارستان ها 
نیستند و در برخی اوقات مجبورند برای دریافت خدمات به همان مراکز مراجعه کنند.«

هاشمی ادامه داد: »البته خوشبختانه این مراکز را به گونه ای تجهیز کردند و امکاناتی در 
اختیارشان قرار دادند که مواجهه بیماران خاص را با بخش های کرونا به حداقل برسانند. 
در عین حال در بیماران خاص امکان تامین دارو و درمان از راه دور در شرایط کرونایی، 
وجود ندارد چراکه به عنوان مثال بیماران دیالیزی باید حتما برای دیالیز به مراکز درمانی 
مراجعه کنند یا بیماران تاالسمی باید برای تزریق خون به مراکز درمانی مراجعه کنند. البته 
برای هموفیلی ها و دیابتی ها که گاهی اوقات نیازی به مراجعه به مراکز درمانی ندارند، 

بحث تهیه دارو وجود دارد.«

خبــر

 علی ابراهیمی

آخر بهمن ماه بود که کروناویروس آمد و 
چند روز اول اسفند به سرعت به چند شهر 
و استان سرایت کرد و موضوع جدی شد. 
قرنطینه ها شروع شد و همه جا صحبت از 
باز هم  از حق نگذریم، مردم  بود.  کرونا 
زودتر از مسووالن دست به کار شدند و 
رفتند پی دستکش و ماسک. باید چند جا 
سر می زدی و شانس می آوردی که پیدایشان 

کنی، انگار حکم طال را داشت.
باالخره چند هفته ای از شایعه شیوع ویروس 
گذشت و نهادهای رسمی متوجه شدند باید 
موضوع را جدی بگیرند و شروع کردند به 
دادن هشدار و اعالم خطر و دیدند مردم 
دستشان به ماسک و دستکش نمی رسد و 
را  مردم  مایحتاج  بی خبر  خدا  از  عده ای 

احتکار کرده اند.
و  عید رسیدیم  به  فرمان  با همین دست 
هشدارها زیادتر شد، گفتند سفر نروید تا 
ویروس منتشر نشود، هرچند عده ای طاقت 
نیاوردند و رفتند اما از انصاف نگذریم امسال 
خیلی ها در خانه نشستند و جایی نرفتند. 
عید که تمام شد و چند روزی گذشت، 
نزدیک سیزده بدر باز هم گفتند برای حفظ 
جان خودتان و قدردانی از کادر درمان امسال 
در خانه بمانید. البته جریمه چند صدتومانی 
هم گذاشتند که اگر گوشمان بدهکار نشد، 
جریمه شویم. این هم گذشت و تعطیالت 
ناخوانده قصد  مهمان  انگار  اما  تمام شد 
رفتن نداشت. طرحی شروع شد به اسم 
»فاصله گذاری اجتماعی« و قرار شد از تماس 
نزدیک با دیگران خودداری کنیم و به اماکن 
تجمع افراد نرویم و هیچ مالقاتی با کسی 
نداشته باشیم و اگر واقعا ناچار شدیم بیرون 

برویم فاصله اجتماعی را حفظ کنیم.

فاصله گذاری هوشمند
این طرح هم تا هفته سوم فروردین ادامه 
داشت و کم کم داشتیم به این فکر می کردیم 
که همه چیز تمام شده که طرحی به اسم 
»فاصله گذاری اجتماعی هوشمند« شروع 
شد. طرحی که می خواست شرایط تدریجی 
بازگشت زندگی به وضعیت عادی  را فراهم 
کند. پس به جای اینکه همه فاصله گذاری 
فیزیکی با بقیه  را رعایت کنند، افراد، مشاغل 
و گروه های جمعیتی کم خطر از نظر ابتال 
)یا در صورت ابتال از نظر بروز عوارض 
جدی و مرگ( شناسایی شوند و فعالیت این 
گروه ها به تدریج از سرگرفته شود و بقیه 
افراد و گروه ها کماکان فاصله گذاری فیزیکی  
را رعایت کنند. به تدریج همه جا در حال 
باز شدن است و جنب و جوش به شهرها 
برمی گردد. اول هفته قبل پارک ها هم باز 
شدند و پاساژها هم کارشان  را شروع کردند. 

حاال مانده آرایشگاه ها، باشگاه ها، سینماها 
و مراکز تجمعی از این نوع که دکتر ایرج 
حریرچی در مصاحبه ای گفته، به تدریج 
مراکز  این  و  می رویم  پیش  قدم به قدم  و 
دوم شروع  موج  اگر  می کنیم.  بررسی  را 
شود، باید دوباره مقررات سختگیرانه تری 

را اعمال کنیم.

تازه ترین خبرهای کرونا
اگر تهرانی باشید، شنیده اید که استفاده از 
را  این  می شود.  اجباری  مترو  در  ماسک 
مدیرعامل مترو هم اعالم کرده و به خبرگزاری 
ایسنا گفته: »این طرح به تصویب رسیده 

و با ابالغ دستورالعمل اجرایی می شود.«

اجباری شدن ماسک در مترو و 
فروش آن به قیمت یارانه ای

فرنوش نوبخت با اشاره به اخبار منتشرشده در 
سایت های خبری و روزنامه ها درمورد اجرا 
نشدن طرح »اجباری شدن استفاده از ماسک 
در مترو«، گفت: »اقدامات و برنامه ریزی های 
مترو براساس سیاست های کلی شهرداری 
تهران و ستاد ملی مبارزه با کرونا است و 
در صورت ابالغ طرح اجباری شدن استفاده 
از ماسک در مترو براساس دستورالعمل، 
این کار را اجرایی خواهیم کرد.« نوبخت 
این  را هم گفته که شرکت مترو آمادگی 
هرنوع همکاری برای تامین و توزیع ماسک 
توسط شرکت ها، خیریه ها و نهادهای تامین 
و تولیدکننده ماسک  را دارد. رئیس ستاد 
اظهارنظری جدید  در  تهران هم  کرونای 
را  اتوبوس   و  مترو  در  ماسک  از  استفاده 

کروناویروس  از سرایت  برای جلوگیری 
میزان  به  توجه  »با  افزود:  و  دانست  الزم 
باالی تردد در مترو تهران که در روزهای 
گذشته شاهد استفاده حدود ۵۲۰ هزار نفر 
از متروی تهران بودیم، طبیعی است تامین 

این تعداد ماسک دشوار است.«
دکتر علیرضا زالی ادامه داد: »مقرر شد پس 
از انجام مقدمات کار تهیه ماسک با استفاده 
از ظرفیت وزارت صمت و با کمک وزارت 
بهداشت و شهرداری تهران انجام گیرد و با 
قیمت یارانه ای و مناسب در مبادی مترو در 

اختیار افراد قرار خواهد گرفت.«
به گفته وی، پس از انجام مقدمات و تهیه 
آن، ماسک ها با قیمت یارانه ای و مناسب 
در مبادی ورودی مترو عرضه شده و بین 
مقابله  افراد توزیع می شود. فرمانده ستاد 
با کرونا با اشاره به ایجاد زیرساخت های 
الزم و شرایط تسهیل یافته برای تهیه ماسک، 
خاطرنشان کرد: »با هماهنگی های الزم قرار 
است مکانیسمی برای ایجاد پایانه های فروش 
ماسک در مترو با قیمت یارانه ای برای تسهیل 

دسترسی شهروندان در نظر گرفته شود.«
دکتر زالی به شهروندان تهرانی که از مترو و 
ناوگان اتوبوسرانی استفاده می کنند، توصیه 
کرد: »افرادی که امکان خرید ماسک را ندارند 
برای محافظت خود می توانند از ماسک های 
پارچه ای که در منزل تهیه کرده اند، استفاده 
کنند و آن را پس از استفاده بشویند و اتو 
کنند. اگر این ماسک ها از پارچه های ضخیم 
تهیه شود، بهتر است و می تواند بین ۵-7 
بار مورد استفاده قرار گیرد و تا حدی از 

سرایت بیماری جلوگیری می کند.«

۱۱۶ شهرستان در وضعیت سفید کرونا
خبر بعدی  را دکتر علیرضا رئیسی، معاون 
بهداشت وزیر بهداشت داد و گفت: »طی 
۲ هفته گذشته، ۱۱۶ شهرستان کمتر از یک 
بیمار در روز داشتند. برخی مناطق هم میزان 
بیمارشان صفر بوده، بعضی مناطق هم ۰/۲ 
یا ۰/3 بیمار در روز داشته اند؛ البته باید توجه 
کرد وضعیت این شهرستان ها ممکن است 
تغییر کند.« دکتر رئیسی افزود: »دغدغه من 
خیلی درباره بیماری و عوارض آن نیست، 
بلکه بزرگ ترین نگرانی و دغدغه من عادی 
شدن این بیماری است. اگر مردم به سمت 
عادی سازی بروند و فکر کنند ویروس ضعیف 
شده و فعالیتش تمام شده و می توانیم دیگر 
مسائل بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را 
رعایت نکنیم، بزرگ ترین معضل را برای کنترل 

و مدیریت بیماری ایجاد می کنند.«
معاون وزیر بهداشت درباره برخی اظهارات 
مبنی بر وجود بیشترین مناطق سفید در مناطق 
جنوبی و گرمسیر کشور، توضیح داد: »با توجه 
به شناختی که از اجداد این ویروس؛ یعنی 
کروناویروس های دیگری مانند سارس، مرس 
و... داریم، این تصور وجود داشت که این 
ویروس هم به گرما حساس است ولی متاسفانه 
هنوز شواهدی مبنی بر اینکه این ویروس با 
هوای گرم از بین برود، وجود ندارد. برای 
مثال در حال حاضر قسمت هایی از شهرهای 
خوزستان، بوشهر و هرمزگان افزایش ابتال به 
بیماری را می بینیم. در عین حال ۱۱۶ شهرستانی 
هم که وضعیتشان سفید اعالم شده، فقط مربوط 
به مناطق جنوب نیست، بلکه مربوط به ۲۴ 
استان است و در ۲۴ استان کشور مناطق سفید 

یا کمتر آلوده وجود دارد.« 
دکتر رئیسی این  را هم گفت که حدود ۶۰ 

شهرستان در وضعیت قرمز هستند.

واکسن آنفلوانزا بزنید
خبر دیگر شیوع دوباره کروناویروس در فصل 
پاییز است. این خبر را وزیر بهداشت اعالم 
کرد: »ما در حال بازی شطرنج با ویروس 
کرونا هستیم. رفتارهای بعدی این ویروس 
قابل پیش بینی نیست و احتمال اینکه با موج 
سهمگین این بیماری در پاییز و زمستان مواجه 
شویم، وجود دارد.« دکتر نمکی ادامه داد: 
»نمی دانیم کروناویروس با گرم شدن هوا مهار 
می شود یا نه و نمی دانیم با ما در ایران و جهان 
چه خواهد کرد. امیدواریم اواخر اردیبهشت 
یا در خرداد موج اول این همه گیری را مهار 
کرده و از این توفان بال عبور کنیم اما خیال 
نکنیم این ویروس چموش ما را رها می کند 
زیرا ممکن است موجب جدید همه گیری را 
در پاییز و زمستان داشته باشیم بنابراین باید 
خودمان را برای روزهای به مراتب سخت تر 
آماده کنیم.« متخصصان توصیه می کنند امسال 
حتما گروه های پرخطر مثل سالمندان و بچه ها 
واکسن آنفلوانزا بزنند. دکتر رئیسی، معاون 
وزیر بهداشت در این باره گفت: »متاسفانه در 
پاییز باید منتظر موج بعدی کرونا باشیم و 
آمادگی الزم را داشته باشیم. یادمان باشد در 
پاییز بیماری فصلی آنفلوانزا را هم داریم که 
عالئم این بیماری ها هم شبیه یکدیگر است. 
بر همین اساس از همین حاال پیش بینی کردیم 
گروه های آسیب پذیر حتما قبل از پاییز و در 

شهریورماه واکسن آنفلوانزا تزریق کنند.«

داد  هشدار  متحد  ملل  سازمان  جمعیت  صندوق 
محدودیت های قرنطنیه در زمان شیوع کرونا ممکن 
است به میلیون ها مورد بارداری ناخواسته در جهان 
منجر شود. این نهاد وابسته به سازمان ملل پیش بینی 
کرده اگر شرایط قرنطینه ۶ماه طول بکشد، حدود ۴7 
میلیون زن با درآمد پایین یا متوسط امکان دسترسی 

به اقالم ضدبارداری را از دست می دهند.
به گفته این صندوق، چنین شرایطی ممکن است 
به 7 میلیون بارداری ناخواسته در جهان منجر شود.

این نهاد در گزارش خود شرایط احتمالی از نظر دوره 
محدودیت ها و امکان دسترسی به خدمات در زمان 
شیوع کووید-۱۹ را بررسی و اعالم کرده قرنطینه 
3ماهه با حداقل اختالل در ارائه خدمات، ۱3 میلیون 
زن را از اقالم ضدبارداری مدرن محروم می کند و 
ممکن است باعث 3۲۵ هزار بارداری ناخواسته شود.
شمار قربانیان روزانه ویروس جدید کرونا در بسیاری 
از کشورها رو به کاهش است و دولت ها دنبال کاهش 

محدودیت های تردد هستند. برای مثال همزمان با کند 
شدن آهنگ رشد آمار جان باختگان کرونا در کانادا، 
زمزمه های برداشتن قرنطینه و از سرگیری فعالیت های 
اقتصادی در انتاریو، پرجمعیت ترین استان این کشور 
آغاز شده است. از سوی دیگر، در برخی کشورهای 
اروپایی مانند یونان و همچنین اسپانیا، ایتالیا و فرانسه که 
جزو کانون های اصلی شیوع این ویروس در قاره سبز 
بودند نیز محدودیت ها به تدریج کاهش پیدا می کند.
هم اکنون بیش از 3 میلیون نفر در سراسر جهان به 
کووید- ۱۹ مبتال شده اند و از این میان ویروس جدید 

کرونا جان بیش از ۲۱۰ هزار نفر را گرفته است.
فرانسه: بازگشایی قدم به قدم از 22 اردیبهشت: 
فروشگاه های عرضه کننده کاالهای غیرضروری و 
بازارها بار دیگر از روز ۱۱ مه، ۲۲ اردیبهشت، باز 

خواهد شد اما رستوران ها همچنان تعطیل می ماند.
نخست وزیر فرانسه گفت: »فروشگاه ها می توانند از 
مشتریان خود بخواهند ماسک بزنند و باید از حفظ 

فاصله یک متری میان آنها اطمینان حاصل کنند. به 
عالوه مردم عادی می توانند بدون داشتن مجوز از خانه 
خارج شوند و اجازه تجمع های حداکثر ۱۰ نفری داده 
خواهد شد. مهدکودک ها هم باز می شوند اما گروه های 

نگهداری کودکان نباید از ۱۰ نفر بزرگ تر باشد.«
فرانسه کنار بریتانیا، ایتالیا و اسپانیا شاهد یکی از بدترین 
آمارهای مرگ ومیر در اثر کووید-۱۹ در اروپا بوده است.

آمریکا؛ آمار ابتال به ویروس کرونا از یک میلیون فراتر 
رفت: طبق آماری که وب سایت دانشگاه جان هاپکینز 
آمریکا گردآوری می کند، شمار مبتالیان به ویروس 
کرونا در روز سه شنبه، ۹ اردیبهشت، در آمریکا به یک 
میلیون و ۲هزار و ۴۹8 نفر رسیده است. در این روز 
همچنین آمار مرگ در اثر ابتال به بیماری کووید-۱۹ 
در آمریکا از ۵7 هزار نفر گذشت. آمریکا تاییدشده 
مرگ در ۲۴ ساعت گذشته در آمریکا ۲هزار و۲۰7 
نفر بود. تعداد قربانیان ویروس کرونا در آمریکا از 
شمار کشته شدگان آن در جنگ ویتنام بیشتر شد. شمار 
جان باختگان ویروس کرونا در ایاالت متحده آمریکا تا 
پایان روز سه شنبه ۲8 آوریل )۹ اردیبهشت( به بیش از 
۵8 هزار نفر رسید که رقمی بیش از تعداد کشته شدگان 
این کشور در جریان جنگ ۲۰ساله ویتنام )۱۹۵۵ تا 

۱۹7۵ میالدی( محسوب می شود.

دوبی: بازگشایی دست کم 3 ماه دیگر خواهد بود: 
مقامات گردشگری دوبی می گویند: »دوبی از 3 ماه 
دیگر )ماه ژوئیه( می تواند به روی گردشگران باز شود.«

مدیر کل اداره جهانگردی و بازاریابی دوبی در گفت وگو 
با تلویزیون بلومبرگ توضیح داد: »روند این بازگشایی 
تدریجی خواهد بود و به محدودیت های اعمال شده و 
وضعیت در سراسر جهان بستگی دارد و حتی ممکن 

است به یک ماه پس از آن؛ یعنی سپتامبر برسد.«
ژاپن: رئیس بازی های المپیک توکیو: تعویق دوباره 
در کار نیست: یوشیرو موری، رئیس مسابقات المپیک 
۲۰۲۰ توکیو می گوید: »اگر این مسابقات در سال آینده 
میالدی برگزار نشود، لغو خواهد شد.« در حال حاضر 
و به دلیل همه گیری جهانی ویروس کرونا قرار است 
المپیک توکیو از ۲3 ژوئیه تا 8 اوت ۲۰۲۱ برگزار شود.

این در حالی است که متخصصان سالمت تردید دارند 
بدون واکسن یا یک داروی موثر که بتواند کووید-۱۹ را 
شکست دهد، بتوان المپیک را در موعد مقرر برگزار کرد.

استرالیا: مردم به دریا زدند: در پایان ۵ هفته قرنطینه 
در استرالیا که به گفته مقامات، باعث کاهش روند رشد 
شیوع کرونا شد، دولت محلی در سیدنی، ساحل دریا 
را به روی مردم گشود و صدها نفر در هوای مالیم 

پاییز نیمکره جنوبی، تن به آب و دل به دریا زدند.

سازمان ملل: قرنطینه 6 ماهه می تواند به 7 میلیون بارداری ناخواسته منجر شود

کرونا؛ در جهان چه خبر؟

علیرضا رئیسی، 
معاون وزیر بهداشت:

 متاسفانه در پاییز 
باید منتظر موج 
بعدی کرونا باشیم و 
باید آمادگی الزم را 
داشته باشیم. یادمان 
باشد در پاییز بیماری 
فصلی آنفلوانزا را 
هم داریم که عالئم 
این بیماری ها هم 
شبیه یکدیگر است. 
بر همین اساس از 
همین حاال پیش بینی 
کردیم گروه های 
آسیب پذیر حتما 
قبل از پاییز و در 
شهریورماه واکسن 
آنفلوانزا تزریق کنند

علیرضا زالی، رئیس 
ستاد مقابله با 

کرونا در کالنشهر 
تهران:  پس از 
انجام مقدمات 

طرح اجباری شدن 
استفاده از ماسک 

در مترو، تهیه 
ماسک با استفاده 
از ظرفیت وزارت 

صمت و با کمک 
وزارت بهداشت و 

شهرداری تهران 
انجام می گیرد و با 
قیمت یارانه ای و 
مناسب در مبادی 

مترو در اختیار 
مردم قرار خواهد 

گرفت

 در پزشکی نوین، تا پاندمی کووید- ۱۹، 
نظام قدیم  به  همه گیری ها عموما مربوط 
مرض و دوره ای تاریخی به حساب می آمدند 
که زمان آنها سپری و پرونده آنها بسته شده 
بود. در دوره مدرن با بهبود سطح زندگی و 
بهداشت و پیشرفت های مختلف از جمله 
پیشرفت هایی که در حوزه پزشکی و تولید 
بود،  شده  حاصل  آنتی بیوتیک  و  واکسن 
دیگر نگرانی بابت همه گیری هایی مثل وبا، طاعون، آبله و 
سیفلیس به عنوان مهم ترین مشکالت سالمت در گذشته 
وجود نداشت. این پیشرفت ها و توانمندی های نوظهور، نوعی 
احساس کنترل بر بیماری را بین جوامع و نظام های مراقبت 
سالمت، به ویژه در کشورهای توسعه یافته ایجاد کرده بود. 
از این رو، برنامه ریزی آنها در دهه های اخیر عمدتا متوجه 

بیماری های غیرواگیر و مزمن بوده است. 
اکنون با شیوع غیرمنتظره همه گیری کروناویروس جدید به 
عنوان یک بیماری قابل سرایت از راه تنفس این احساس 
اطمینان و کنترل داشتن بر اوضاع، متزلزل شده است. اگرچه 
جامعه جهانی  با بیماری های جدید مثل HIV/AIDS هم 
در دهه های گذشته مواجه بوده، بیماری کرونا ویروس جدید 
به علت راه سرایت تنفسی بیشتر از ایدز )که راه های انتقالش 
محدود و قابل پیشگیری است( به عنوان خطر درک می شود 
و سالمت جامعه را تهدید می کند. پزشکی مدرن به تکاپو 
افتاده که هرچه سریع تر چاره موثر برای بیماری بیابد و از 
طریق واکسن و دارو پیشگیری و درمان آن را میسر کند 

ولی تاکنون توفیقی نداشته است. 
 در گذشته نیز همه گیری ها، پیامدهای متعددی داشته اند که 
مهم ترین آنها پیامد جمعیت شناختی بوده که با مرگ چند 
۱۰ میلیون نفر کاهش شدید جمعیت را به دنبال داشته اند. 
این کاهش جمعیت که باعث کاهش نیروی کار فعال می شد، 
را  یعنی کشاورزی  دوران؛  آن  اقتصادی  فعالیت  مهم ترین 
نیز دچار اختالل می کرد. همه گیری های گذشته پیامدهای 
و سرخک  آبله  همه گیری های  مثال  داشته اند،  هم  سیاسی 
بین می برد،  از  را  آمریکا  که جمعیت های سرخپوست در 
زمینه را برای فتح این سرزمین توسط اروپایی ها در قرن 

۱۶ فراهم کرد. 

در واقع می توان گفت، همه گیری در هر دوره ای پیامدهای 
سنگینی برای بشر به جا گذاشته که همه گیری کروناویروس 
هم با اینکه تعداد کشته هایش نسبت به همه گیری های سابق 
کاهش چشمگیر داشته، نسبت به سایر بحران های معاصر 

تبعات متعدد و متفاوتی به جای گذاشته است، از جمله:
  مشکالت اقتصادی که به رکود و بیکاری و تشدید فقر 

منجر شده است.
  تعامالت اجتماعی را تغییر داده، موجب ترس و اضطراب 
و وسواس و احساس ناامنی در فضای عمومی شده است. 
روابط شخصی حداقل برای مدتی در خاطره جمعی ما به 

عنوان امری خطرناک ماندگار خواهد شد.
اعتیاد،  فقر،  مثل  اجتماعی  افزایش آسیب های  احتمال   

ازدواج کودکان، افزایش جرایم و...
 افزایش اهمیت اینترنت و کنشگری آنالین؛ چه برای 
ارتباطات و تعامالت اجتماعی و چه برای اشتغال و آموزش 
که البته ممکن است به علت نابرابری هایی که در دسترسی به 

آنها وجود دارد موجب تبعیض های اجتماعی شود.
  شکل گیری و تقویت تله مدیسین و پزشکی از راه دور
آب،  مصرف  )افزایش  منفی  زیستی  محیط  پیامدهای   
ماسک و دستشکش پالستیکی و وسایل یکبارمصرف و...( 

و مثبت )کاهش آلودگی هوا و گازهای گلخانه ای(
افراد در  برای  بهداشتی و درمانی   کاهش مراقبت های 
معرض خطر مثل خانم های باردار، افراد مبتال به بیماری های 
مزمن و سایر گروه های نیازمند که این کاهش هم به علت 
شیوع بیماری و اختصاص فضاهای بهداشتی و درمانی به 
کنترل همه گیری و هم به علت الزام مردم به خانه نشینی و 

ترس و وحشت از فضاهای بهداشتی-درمانی بوده است.
و  پزشکی  حوزه  در  جدید،  کروناویروس  همه گیری   
مراقبت سالمت، این پیام را به تمام جوامع رساند که سالمت 
تأمین  برای  دولت ها  و  نیست  کاال  و  است  همگانی  حق 
سالمت همگانی مسوول هستند و سیاست های نئولیبرالیستی 

برای حوزه سالمت ممکن است فاجعه آفرین باشند.

بازگشت همه گیری در عصر مدرن 
و  پیامدهایش

 سیمین 
کاظمی

پزشک و 
جامعه شناس

گزارش »سالمت« از تازه ترین خبرهای کرونا

اجباری شدن ماسک در مترو؛ واکسن آنفلوانزا فراموش نشود
یادداشت



3سالمت روان شماره هفتصدوچهل وهشت  سیزده اردیبهشت نودونه

هزاران سال است که ترس عامل اصلی حرکت 
در وجود ماست و بقا را تقویت می کند. شما یک 
پلنگ گرسنه را می بینید، می ترسید و فرار می کنید. 
در بیشتر موارد زمانی که از چیزی می ترسید، دلیل 

بسیار خوبی برای آن وجود دارد.
پیشگویی های ترسناک را خودمان در تاریکی ذهن می پرورانیم. در 

مورد چند ترس که مرتب با آنها روبرو هستید، فکر کنید!
 ترس از ابراز نظر صادقانه در مورد موضوعی

 ترس از ترک روابط ناهنجار
 ترس از پیگیری رویاهای خود

 ترس از خوب نبودن
»یک فرد باید تصمیم خود را در مدت 7 بار تنفس بگیرد. – تی سانتومو«    

4 راه برای تقویت شجاعت و تسلط بر ترس
تکنیک 1: اجازه ندهید ترس شما بزرگ شود

بخش عمده ای از مقابله با ترس در جلوگیری از رشد آن است.
زیاد فکر نکنید، اجازه ندهید ذهنتان بر اشتباهتان تمرکز کند. اگر وقت 
زیادی برای این کار اختصاص بدهید، روحتان با تاریکی درآمیخته می شود 
و غلبه بر ترس بسیار سخت خواهد شد. وقتی با شرایطی روبرو هستید 
که باید شهامت خود را نشان دهید یا تسلیم ترس شوید، این تکنیک 
کهن جنگجویان سامورایی را امتحان کنید؛ نفس های خود را بشمارید.

پس از 7 نفس عمیق، تصمیم نهایی را بگیرید و سریع عمل کنید.
ازاینکه بعد از چند بارتنفس، تصمیم خواهید گرفت که شجاع باشید، 

متعجب می شوید.
تکنیک 2: ترس دیگری را تقویت کنید

از ترس برای شجاعت استفاده کنید. یکی از ترس هایتان را تقویت 
کنید تا به شما در غلبه بر ترس دیگر کمک کند.

ابتدا، باید مسیر ترس خود را به سمت دیگری منحرف کنید.
به جای ترس از آنچه که ممکن است در صورت انجام کاری رخ 
بدهد، دیدگاه خود را تغییر دهید و از خود بپرسید در صورت  انجام 

ندادن آن، بدترین سناریویی که پیش می آید چه خواهد بود.
تکنیک 3: قهرمان خود را تصور کرده و راه او را دنبال کنید

آیا تا به حال فکر کرده اید چرا تعداد زیادی از ابرقهرمانان مختلف، 
خدایان، موجودات اسطوره ای و شخصیت های کاریزماتیک وجود 

موجودات  این  از  یک  هر  دارند؟ 
نمونه الهام بخش هستند. ما اغلب 

نمونه هایی را پیدا می کنیم که با 
ما هم صدا می شوند و مسیر 
آنها را به سمت جهنم یا 

می کنیم؛  دنبال  بهشت 
مسیری که از آنها الهام گرفته 

و توانمند شده است.
با تصور اینکه چگونه قهرمان شما در یک 

موقعیت خاص عمل کرده است، برخورد 
شما با موقعیت خودتان بسیار ساده تر می شود.

تکنیک 4: منطقی بمانید
این موضوع شگفت آور است که چگونه گاهی اوقات 

یک آهنگ، کتاب یا نقاشی می تواند به ما در تبدیل شدن به 
نسخه ای دلپذیرتر از خودمان کمک کند. تخیل که توسط عقل 

هیوالی غیرممکن را ایجاد می کند، با عقل یکی می شود، تخیل مادر 
هنرها و خاستگاه شگفتی هاست. 

هنگامی که عقل را رها می کنید و توانایی ماندگاری عقالنی را از دست 
می دهید، وحشت به وجود می آید و منابع درونی شما را فلج می کند. 

در بسیاری از موارد، ترس ها کامال بی اساس  و غیرمنطقی هستند.
روش بسیار خوب برای از بین بردن ترس ها تجزیه و تحلیل دقیق 
نتیجه ای است که از آن واهمه دارید. هیوالی خود را دور کنید، مثال 
از خود بپرسید اگر دلیل ترس من به حقیقت بپیوندد، از وسایل و 
قدرت الزم برای مقابله با بدترین شرایط برخوردار هستم؟ اگر بله، 

چرا من هنوز می ترسم؟
با دادن پاسخ صادقانه به سوال باال، گاهی اوقات می توانید با منطق، 

ترس را کاهش دهید. سپس، به راحتی می توانید شجاع باشید.

افکار نهایی
شما این توانایی را دارید که خود فعلی را از طریق اقدام عملی تغییر 
بدهید. رفتار شما همه جوانب شخصیت شما از جمله احساساتتان 
را تقویت می کند. درنهایت، اگر شجاعت بیش از ترس را انتخاب و 
برخالف شک و شبهات خود عمل کنید و این انتخاب را با ذکاوت 
انجام دهید، به نسخه بسیار شجاع تر از خود تبدیل خواهید شد. اگر واقعا 

بخواهید به این روش ادامه دهید، باید دلیل ترس های خود 
را بفهمید زیرا این درک پیش نیاز آگاهی شماست که 
به تنهایی شرط ایجاد رابطه هماهنگ با خودتان 
است. برای بیشتر ما، ترس مداوم مانع از 
رسیدن به هدف واقعی ماست. چنین 
تصدیقی باعث ناراحتی ما می شود 
زیرا سعی می کنیم حقیقت آن 
را انکار کنیم اما باید یاد 
بگیریم ترس اساس همه 
است.  انسان  مشکالت 
کلمه ترس زبان قوی ای است 
که به همان اندازه عواطف قوی را 
نشان می دهد. این کلمه سناریوهای کامال 
متفاوتی برای همه ما رقم زده است؛ از لرزیدن 
زانوها و تپش قلب هنگام پرواز در هواپیما گرفته تا 
دیدن عنکبوت در اتاق خواب ولی ما در مورد تجربیات 
کوتاه مدت چنین احساسات قوی ای صحبت نمی کنیم که 
بخشی از مکانیسم پرواز و ترس و وحشت ما باشد. به ترس 
طوالنی مدت اشاره می کنیم، تا زمانی که با آن روبرو نشویم و آن 
را حل نکنیم، همچنان با ما زندگی می کند. متاسفانه، بیشتر اوقات، 
از اینکه به معنای واقعی کلمه با ترس زندگی می کنیم، غافل هستیم.

بررسی ماهیت ترس
ممکن است ترس هرگز به طور کامل از ذهن ما ناپدید نشود اما وقتی به 
قلبمان اجازه می دهیم به آن دست پیدا کند، می دانیم از کجا آمده است؛ 
نه از روح ما بلکه از ذهن ما. اگر وقت بگذاریم و زندگی خودمان را 
مورد بررسی قرار بدهیم، خواهیم دید نه تنها ترس بر آن حاکم است، 
بلکه بر تعامل و روابط ما با همه افراد اطرافمان تاثیرگذار است. این 
پایه و اساس نظرات و قضاوت های ما، با پیامدهای نزدیک و دور 
همراه است. تنها الزم نیست فرزندان ما را نگران کنند. اینکه در آینده 
مشغول به کار خواهیم بود یا نه، چنان ترسی در ما به وجود می آورد 
که بعضی اوقات زندگی مان را نابود می کند، مگر اینکه بازنشسته باشیم 

و از بیکارشدن  فرار کرده باشیم.
بیشتر ما این نوع استرس را به عنوان بخشی از زندگی کاری خود قبول 
می کنیم اما در واقع، استرس از ترس تشکیل می شود، نه خواسته های 
کاری. وقتی وارد محل کار می شویم ترس های درگیر ما به سایر ترس ها 
تبدیل می شوند و با ورود به خانه، احساس خوشحالی می کنیم که یک 

دقیقه وقت هست تا اخبار روز را دریافت کنیم!

خود را از ترس و نگرانی رها کنید
سال ها مطالعه نشان داده چه تعداد از ما پذیرای نقش ترس در 
زندگی خود هستیم. متاسفانه معموال بیشتر از پذیرش، وقتمان را 
صرف حل مساله می کنیم. بارها می شنویم که یک فرد می خواهد 
مسائل را تغییر بدهد و زندگی با ثبات تر و بهتری داشته باشد اما 
این خواسته به تنهایی آرزوی خالی و برآورده نشده باقی می ماند 
تا زمانی که ما اولین قدم را برای رهایی از زنجیرهای اطرافمان 
برداریم. در حالی که اجازه می دهیم تا تردیدها مانع ما شوند، 
آنچه که باعث تغذیه شک و تردید می شود؛ یعنی افکارمان را 

دودستی نگه می داریم.
نیاز ما به کنترل با ترس اعتیادآور و بی اختیار زمانی آغاز می شود 
که کارها مطابق میل ما پیش نمی روند بنابراین ترس فقط زمانی 

ایجاد می شود که قادر به کنترل امور نیستیم.

انتقال انرژی ترس به نقطه مثبت
اگرچه بیشتر ما موافق نیستیم، مقاومت در برابر خالء عظیم ترس منفی 
با انتقال انرژی خود به موردی کامال مثبت، آسان است. اگر اعتقادی 
ندارید، آن را امتحان کنید. از قدرتی که بر شما اعمال می شود وحشت 
نکنید، فقط آن را در آغوش بگیرید. با تمام وجود آن را بشناسید 
و مهم تر از همه آن را دوست داشته باشید. ترس فقط انرژی شایع 
و غیرسازمان یافته ذهن شماست. وقتی فرزندی ناسازگار و بی ادب 
دارید، باید با آموزش دوباره و نشان دادن چگونگی بهره مندی بیشتر 
از انرژی خود، رفتار او را تغییر بدهید، در عین حال با عشق به او 
یادآوری کنید اگرچه بخش بسیار خاصی از خانواده است، تحت 

کنترل خانواده نیست. 
عشق شما کودک را تحت الشعاع قرار می دهد و نیاز او را برای تسلط 
بر محیط برطرف می کند. او نقش خود را در خانواده می شناسد. اکنون 
که می داند مسوولیت خانواده خود را برعهده ندارد، بار سنگینی از 
دوش وی برداشته می شود و می تواند فقط آرامش را تجربه کند و 
می داند دقیقا از او چه می خواهید. وقتی ذهن خود را بازیابی کرده و 
آن را از مسوولیت های خود منصوب شده رها می کنید و برای تسلط 

می جنگید، خالقیت با ذات الهی شما هماهنگ می شود.

قدرت خالق مقابل قطب ترس
به اندازه کافی شجاع باشید که بتوانید با ترس هایتان روبرو شوید. ترس 
خود را در آغوش بگیرید و در این روند، نه قدرت مخرب ترس، بلکه 

قدرت خالق قطب مخالف آن یعنی عشق را کشف کنید.
www.innerself.com, https://medium.com :منابع

شجاعت و ترس چیست؟

آنچه باید درباره هیپنوتیزم و درمان بیماری ها با این روش بدانید 

هیپنوتیزم، سفر به ناخودآگاه ذهن 

:هیپنوتیزم یک نوع درمان است؟
 هیپنوتیزم به خودی خود یک درمان نیست ولی 
به صورت حیرت آوری می تواند روند یا برنامه 
درمانی را تسهیل کند. هیپنوتیزم به عنوان یک واژه 
مجزا معنای خاصی ندارد و فقط در ارتباط با 
ظرفیت های ادراکی و شناختی یک فرد است که 
معنا و مفهوم پیدا می کند و این وضعیت در متن و 
حوزه فکری و روانی آن فرد تحقق پیدا می کند. 
:درباره استفاده از روش هیپنوتیزم در 
درمان بیماری های حوزه روان توضیح می دهید؟
اختالل های  از  بعضی  مداوای  در  هیپنوتیزم 
و  می شود  استفاده  جسمی  و  روان شناختی 
این  از  برخی  دارد.  بی شماری  کاربردهای 
کاربردها عبارتند از: کمک به رعایت آسان تر 
رژیم غذایی و در نتیجه کنترل وزن، کنترل حمالت 
آسم، کنترل دردهای حاد و مزمن مثل سردرد، 
دردهای روماتیسمی، دل درد، ایجاد بی حسی 
هنگام تزریق، درمان اختالالت خوردن، کمک 
به درمان انواع اعتیادها، ترک عادت های نامطلوب 
مثل سیگارکشیدن و مصرف مشروبات الکلی، 
جویدن ناخن، وسواس کندن مو و مکیدن شست، 
کاهش نشانه های آزاردهنده خانم ها در زمان عادت 
ماهیانه و یائسگی، درمان اختالالت اضطرابی، 
انواع فوبیا ها مثل ترس از ارتفاع، ترس از محیط 
بسته، ترس از پرواز یا ترس از حیواناتی مانند 
سگ، گربه، مار، عنکبوت و سوسک، درمان 
اختالالت جنسی که منشاء روانی دارد، از بین 
بردن دندان قروچه و تیک های عصبی، درمان 
افسردگی، شب ادراری، از بین بردن اضطراب 
جدایی، کابوس ها و درمان بیش فعالی خفیف، 
کنترل و درمان حمله های هراس، اختالل اضطراب 
پس از سانحه، وسواس و از بین بردن ترس از 
پزشک و دندان پزشک )ایجاد بی حسی، کنترل 
بزاق، عق زدن و خونریزی( و مشکالت گوارشی 
مانند دردهای عصبی معده و انواع کولیت عصبی، 
زایمان طبیعی و سزارین بدون درد و رفع تهوع 
دوران بارداری. از آنجا که هیپنوتیزم به عنوان روشی 
موثر برای بهبود کیفیت زندگی به کار می رود 

ابزاری قدرتمند برای تقویت حافظه، افزایش انگیزه 
برای مطالعه، افزایش حافظه و یادگیری، افزایش 
عزت نفس، کارآمدی و اعتماد به نفس، تسریع 
یادگیری مهارت های ورزشی و افزایش اعتماد 

به نفس ورزشکاران. 
:هیپنوتیزم برای همه گروه های سنی 

انجام می شود؟
از آنجا که هیپنوتیزم اسباب تمرکز نیروهای 
خاصی  موضوع  روی  فرایند  یک  طی  ذهن 
است، شرط سنی خاصی ندارد اما بیشترین سن 
هیپنوتیزم پذیری تا 12 سالگی است، تا 19 سالگی 

اندکی کاهش می یابد و حدودا تا 74 سالگی 
تقریبا ثابت است. 

:بیماران با ارجاع متخصصان به شما 
معرفی می شوند یا خودشان می توانند مستقیم 

به شما مراجعه کنند؟
پس از مصاحبه و تشخیص نوع بیماری اگر درمان 
در حوزه تخصص ما باشد، فرایند درمان را شروع 
می کنیم. در غیر این صورت به پزشک عمومی، 
روان شناس،  بالینی،  روان شناس  دندان پزشک، 
فیزیوتراپیست و متخصصانی که هیپنوتراپیست 

نیز هستند، ارجاع داده می شوند. 

:برای هر بیمار با توجه به شرایط 
و بیماری اش روش متفاوتی به کار می برید؟

بله، بعد از بررسی پیشینه بیمار و مصاحبه درمانگر 
با او، روش درمانی مناسب انتخاب می شود. 

:پس از هیپنوتیزم چه اتفاقی می افتد؟ 
بیمار بالفاصله احساس بهتری خواهد داشت؟
با استفاده از تکنیک های قدرتمند هیپنوتیزمی 
برای  را  ذهن خود  ناخودآگاه،  به  دستیابی  با 
در  می کند.  برنامه ریزی  بزرگ  کارهای  انجام 
مانند  بدنی  خودکار  اعمال  هیپنوتیزم  روند 
تنفس، دستگاه گوارش، ادراکات حسی و... از 

طریق ناخودآگاه کنترل می شود و 
پیشرفت های شگرفی در روابط 
بین فردی و سالمت جسمی و 
روانی به دست می آید که تاثیرات 
آن پس از هیپنوتیزم به سادگی 

قابل مشاهده است. 
:تعداد جلسات به چه 

عواملی بستگی دارد؟
نوع  براساس  جلسات  تعداد 
بیمار  بیماری و دلیل مراجعه 

مشخص می  شود. 

:این درمان پرهزینه است؟ هزینه های 
آن تحت پوشش بیمه قرار می گیرد؟

هیپنوتیزم انرژی قابل توجهی از درمانگر می برد 
و فقط درمانگرانی که می خواهند باالترین سطح 
خدماتی را عرضه کنند، از این روش استفاده 
می کنند. الزمه آن عالقه مندی به درمان است. 
هزینه هیپنوتراپی معادل با تعرفه های سازمان نظام 
روان شناسی و مشاوره است. تا جایی که اطالع 

دارم شامل بیمه نیست. 
فرد  برای  است  ممکن  :هیپنوتیزم 

خطری هم داشته باشد؟
نتایج  و  نیست  کلینیکال خطرناک  هیپنوتیزم 
اینکه  پژوهش ها هیچ گونه شواهدی مبنی بر 
استفاده از هیپنوتیزم می تواند خطرآفرین باشد، 
نشان نداده است. در جریان هیپنوتیزم یه هیچ 
وجه فردی فرد دیگر را کنترل و مهار نمی کند. 
:برخی فکر می کنند هیپنوتیزم در واقع 
نوعی خواب است. این تصور درست است؟
این تصور نادرست مربوط به گزینش نامناسب 
واژه »هیپنوز« برای این پدیده به وسیله دکتر برید 
است زیرا ریشه این واژه در زبان التین به معنای 
خواب است. هوشیاری مرکزی فردی که در 
خواب عادی فرو می رود، متوقف یا مختل می شود 
در حالی که در حالت خلسه، هوشیاری مرکزی 
تشدید پیدا می کند. به کمک الکتروآنسفالگرافی 
این تغییر بهتر و بیشتر نشان داده می شود و در 
منحنی های الکتروآنسفالگرافی در زمان وجود 
موقعیت خلسه حالت فعالیت آلفا یا ازدیاد امواج 
آلفا بیشتر قابل مشاهده است. برای اصالح چنین 
باورهای نادرستی انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی 
ایران برای ارتقای آگاهی عموم و همچنین رفع 
باورهای نادرست درباره هیپنوتیزم و در جهت 
گسترش بهداشت روان و باال بردن کیفیت زندگی 
در جامعه اقدام به برگزاری کارگاه های آشنایی با 

هیپنوتیزم و خودهیپنوتیزم کرده است.

هیپنوتیزم در درمان بیماری های 
صعب العالج مفید است؟

برخالف برخی شایعات تا امروز درمان سرطان با 

هیپنوتیزم انجام نگرفته است اما این روش در روند درمان 

بیماران مبتال به سرطان با کاهش دردهای ناشی از بیماری، 

کنترل و کاهش حالت تهوع ناشی از شیمی درمانی 

بسیار موثر خواهد بود. همچنین می تواند روند درمان 

این بیماری ها را تسهیل کند و کیفیت آن را باال ببرد.

هیپنوتیزم حالت خاصی از هوشیاری است که طی آن توجه فرد روی موضوع خاصی متمرکز 
می شود. ما طی روز ساعت ها در حالت هیپنوتیزمی قرار داریم اما متوجه نیستیم؛ مثال همان زمان هایی 
که بر موضوعی تمرکز می کنیم بدون آنکه توجهی به اطراف داشته باشیم. مثل وقتی که گذر زمان 
را حین رانندگی درست درک نمی کنیم یا وقتی محو تماشای فیلم می شویم. در چنین شرایطی، 

پذیرش ذهن باال می رود، میزان آگاهی از محیط به حداقل می رسد و اگر چه هوشیاری و آگاهی فرد حفظ می شود، 
روی موضوعات خاصی که هیپنوتیزور ارائه می   کند، متمرکز خواهد شد. به گفته محمد هاشمی، روان شناس و 
هیپنوتراپیست، به کارگیری درست تکنیک های هیپنوتیزمی دستاوردهای ارزشمندی برای شخص دارد. این روان شناس 

و هیپنوتراپیست به سوال های رایج درباره هیپنوتیزم که ممکن است در ذهن شما هم باشد، پاسخ داده  است.

 ترجمه: 
هدا صادقیان 

حقیقی

 زهرا سادات 
صفوی ُسهی

از آنجا که 
هیپنوتیزم اسباب 
تمرکز نیروهای 
ذهن طی یک 
فرآیند روی 
موضوع خاصی 
است، شرط سنی 
خاصی ندارد اما 
بیشترین سن 
هیپنوتیزم پذیری 
تا 12 سالگی 
است، تا 19 
سالگی اندکی 
کاهش می یابد 
و حدودا تا 74 
سالگی تقریبا 
ثابت است
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این روزها کسی نیست که اسم ویروس کرونا 
به گوشش نخورده باشد و از شنیدن مرگ 
دیگران غبار غم به دلش ننشسته باشد. به قول 
سعدی، همه انسان ها دارای یک پیکر و به قول 
خودمان دارای حس همدلی هستند اما این روزها فیلمی در فضای 
مجازی دست به دست شد که تعریف انسانیت را زیر سوال برد. 
در این فیلم افرادی از آلوده کردن دکمه های آسانسور گرفته تا 
سرفه ناگهانی و پاشیدن آب دهان در صورت دیگران، به عمد 
همه تالش شان را می کنند تا همنوعانشان را بیمار کنند. باور واقعی 
بودن این فیلم دشوار است. به نظر شما واقعا ممکن است فردی تا 
این حد بیمار باشد که خوشش بیاید دیگران را بیمار کند؟ پاسخ 
دکتر زاهد عبداللهی، روان شناس و روان درمانگر، به این سوال 
مثبت است. با این مقدمه بهتر است بدون قضاوت احواالت این 
افراد گفت وگوی »سالمت« را با دکتر عبداللهی بخوانید تا بدانید 
چه شرایط و ویژگی هایی باعث می شود برخی انسان ها دست به 

چنین کارهای آسیب زایی بزنند.
:واقعا ممکن است فردی به عمد سعی در انتشار 

ویروس و بیمار کردن دیگران داشته باشد؟ 
متاسفانه بله؛ برخی افراد اختالالتی دارند که ممکن است به دیگران 
آسیب برسانند. به عنوان مثال افراد ضداجتماعی جز تحقق اهداف 
خود، به هیچ چیز دیگری نمی اندیشند و زندگی دیگران برایشان 
ارزشی ندارد، یا افرادی  که خشم شدیدی از جامعه دارند، گاهی 

عالقه مند هستند خشم خود را به صورت نیابتی ابراز کنند.
:منظورتان از خشم نیابتی این است که افرادی، از 
کسی یا چیزی دیگر ناراحت هستند و خشم خود را سر 

دیگران خالی می کنند؟
دقیقا؛ در واقع خشم منفعلی دارند که به صورت پنهان ابراز می 
کنند. این افراد با آسیب زدن به دیگران درد و ناراحتی های خود 
را کم می کنند. گاهی خشم از جامعه و تبعیض های آنها انگیزه 
اصلی این اختالل است؛ یعنی فرد توان مبارزه با جامعه را ندارد 
یا به حکومت معترض است و انتقام اش را از دیگران می گیرد.

:انگار خشم شان خشک و تر را با هم می سوزاند 
و افرادی که به آنها آزاری نرسانده اند، تقاص پس می دهند!

متاسفانه بله؛ این افراد نمی توانند خشم خود را به طور سالم 
نشان دهند و همان طور که اشاره کردم، با انجام اعمالی مانند 
مالیدن دست های آلوده به افراد یا اشیاء و با عصبی کردن دیگران 
خشم خودشان را تخلیه یا به صورت غیرمستقیم نشان می دهند. 
اختالف های طبقاتی بسیار آزارشان می دهد و بر این باورند که 
دیگران حقشان را خورده اند؛ پس دوست دارند به دیگران آسیب 

بزنند تا دیگران نیز درد بکشند.

:نقش ما در مواجهه با این افراد چیست؟ آیا درمان پذیر 
هستند؟

این افراد نتوانسته اند ناراحتی های خود را بیان کنند. بهترین کار این 
است که شرایطی را فراهم کنیم تا درباره خشم هایشان صحبت 
کنند. به نظر من آنها درمان پذیر هستند، به شرطی که با دخالت 
فردی کارشناس و آگاه شرایطی برایشان فراهم شود تا از مشکل 
خود آگاه شوند. این افراد نیز معموال دچار ترس هایی هستند، 
پس ابتدا باید با ایجاد احساس امنیت و بستر مناسب به آنها یاد 
دهیم تا خشم  و ناراحتی شان را بیان کنند یا درباره مسائلی که در 
جامعه نگرانشان کرده، صحبت کنند. در یک کالم بهترین کمکی 
که می توانیم به آنها بکنیم این است که شنونده های خوبی باشیم.

:آیا بروز این مشکل مربوط به ژنتیک است؟  دارودرمانی 
می تواند به آنها کمک کند؟ 

بله، بعد ژنتیکی و آموزشی هر دو تاثیرگذار است. تحقیقات به 
ما می گوید دارودرمانی خیلی موثر نیست و انجام روان درمانی و 

آموزش کارساز است.
:چگونه افراد مبتال به خشم منفعل را تشخیص دهیم؟ 
شناسایی این افراد کاری تخصصی است؛ ممکن است عالئم 
ظاهری و آشکار باشند، گاهی نیز افراد دارای اختالل، ظاهر و رفتار 
معمولی دارند که شناسایی آنها وظیفه کارشناسان است. معیارها و 
فهرست هایی ازپیش تعیین شده در روان درمانی وجود دارند که به 
شناخت اختالالت کمک می کنند، فقط باید دقت کنید برچسب 
زدن به دیگران توسط افراد غیرمتخصص ممنوع است و کسی 
مجاز نیست بر اساس برداشت های خود به دیگری برچسب بزند.
:درباره اصطالح »آنتی سوشال« هم توضیح دهید؟

 افراد آنتی سوشال یا ضداجتماعی وجدانی ندارند. به راحتی به 
دیگران آسیب می زنند و دیگران برایشان هیچ ارزشی ندارند. برای 
ضداجتماعی ها خوب بودن خودشان مهم است و دیگران را مثل 

نردبانی در نظر می گیرند که آنها را به اهداف شان می رسانند.
:درمانی برای آنها وجود دارد؟ 

ضداجتماعی ها معموال برای درمان مراجعه نمی کنند. مساله این 
است که آنها احساس آسیب و ناراحتی نمی کنند تا فکر درمان 
بیفتند. اگر احساس بدی داشته باشند، بدون اینکه ناراحت شوند، 

به دیگران آسیب می رسانند.
:پس تکلیف مان در مواجهه با آنها چیست؟ این افراد 
به راحتی مرزها و خط قرمز ها را رد می کنند. بهترین کار این 
است که خودمان مرزگذاری کنیم و تا می توانیم از آنها فاصله 
بگیریم. باید بدانیم این افراد ممکن است نقش  های دوستی را به 
خوبی بازی کنند اما نمی توانند دوست مان باشند و برای رابطه 

دوستی مناسب نیستند.

بررسی روان شناسی بیماری خشم منفعل و اختالل ضداجتماعی

بهعمدکروناییمیکنند!

قبل از هر چیز توجه کنید که 
ضدعفونی اماکن و محالت 
صرفا یک اقدام تکمیلی، 
است  کمکی  و  احتیاطی 
که به شرط رعایت اصول 
بهداشتی مورد تأکید متخصصان و مراجع بهداشتی و درمانی از سوی 
همه مردم می تواند مؤثر باشد. در همه مراحل از لمس چشم و بینی 

و دهان خودداری کنید.

بخش اول: رقیق سازی و آماده سازی محلول ضدعفونی
1- در صورتی که از محلول وایتکس )دارای 5درصد کلر( برای 
ضدعفونی سطوح محیطی به شرح ذیل عمل کنید )به ترتیب اولویت 
برنامه ها ذکر می کنیم که معموال ضدعفونی  اینگونه  استفاده در 
سطوح با آلودگی متوسط در ابتدا مورد نظر است؛ همچنین هر 

قاشق غذاخوری را معادل 5 سی سی در نظر می گیریم(:
الف- برای ضدعفونی سطوح با آلودگی متوسط )نیمه بحرانی مثل 
واحدهای تجاری، اداری و خودروها(: 1واحد وایتکس را در 49 
واحد آب )20 سی  سی یا 4 قاشق غذاخوری وایتکس در یک لیتر آب(
ب- برای ضدعفونی سطوح با آلودگی زیاد )سرویس های بهداشتی(: 

1 واحد وایتکس را در 9 واحد آب حل کنید.
ج- برای ضدعفونی سطوح محیطی با آلودگی کم )غیربحرانی  
مثل ضدعفونی سطوح خانگی و وسایل شخصی(: 1واحد وایتکس 
را در 99 واحد آب حل کنید )10 سی  سی یا 2 قاشق غذاخوری 

وایتکس در یک لیتر آب(
2- در صورتی که از پودر پرکلرین )دارای 70درصد کلر( استفاده 
می کنید ابتدا 15 گرم )معادل یک قاشق غذاخوری سر صاف( از 
این پودر را در یک لیتر آب حل کنید تا محلول مادر به دست آید؛ 

سپس برای استفاده از این محلول مادر به شرح ذیل عمل کنید:
الف- برای ضدعفونی سطوح با آلودگی متوسط )نیمه بحرانی(: 

1 واحد محلول مادر در 9 واحد آب
نسبت  )بحرانی(:  زیاد  آلودگی  با  برای ضدعفونی سطوح  ب- 

یک به یک
ج- برای سطوح محیطی با آلودگی کم )غیربحرانی(: نسبت 1 به 19 
)50 سی  سی یا 10 قاشق غذاخوری محلول مادر در یک لیتر آب(
3- در صورت استفاده مستقیم )بدون تهیه محلول مادر( از پودر 

کلر در منابع ذخیره و توزیع نیز به شرح ذیل عمل کنید:
الف- برای ضدعفونی سطوح با آلودگی متوسط )نیمه بحرانی(: 

1500 گرم پودر کلر به ازای هر مترمکعب آب )هزار لیتر(
ب- برای ضدعفونی سطوح محیطی با آلودگی زیاد )بحرانی(: 

7500 گرم پودر کلر به ازای هر مترمکعب آب )هزار لیتر(
ج- برای سطوح محیطی با آلودگی کم )غیربحرانی(: 750 گرم 

پودر کلر به ازای هر مترمکعب آب )هزار لیتر(
4- تهیه و استفاده از غلظت های بیش از محدوده یاد شده می تواند 
منجر به آسیب های تنفسی و آسیب به سطوح مورد ضدعفونی شود.
به  را   )... و  جوهرنمک  )پودر،  دیگری  شیمیایی  ماده  هیچ   -5

محلول های مذکور اضافه نکنید.
6- برای رقیق سازی حتما از آب سرد استفاده کنید. )آب گرم، 

کارایی کلر را برای گندزدایی کاهش می دهد.(
7- هنگام آماده سازی و استفاده از محلول های ضدعفونی کننده، 
حفاظت فردی )استفاده از ماسک تنفسی مناسب مثل N95، عینک 
یا سپر محافظ چشم، دستکش، لباس با آستین بلند و کفش مناسب( 
را رعایت کنید و تهویه الزم را از طریق روشن کردن هواکش و 

باز گذاشتن پنجره ها برقرار کنید.
8- افرادی را که دارای عالئم بیماری های تنفسی )مثل سرماخوردگی 
آسم و  مثل  تنفسی  و  یا مشکالت ریوی  و  آنفلوانزا( هستند  و 
آلرژی و ... دارند، از همکاری در تهیه و استفاده از محلول های 

ضدعفونی کننده منع کنید.
9- محلول را به اندازه مصرف 24 ساعت در ظروف در دار پالستیکی 
رقیق سازی کنید )خاصیت گندزدایی کلر پس از این مدت کاهش 

پیدا می کند.(
مواد  نگهداری  برای  ایمن  و  مخصوص  جداگانه،  محلی   -10
ضدعفونی کننده در نظر بگیرید؛ ظروف حاوی مواد ضدعفونی کننده 
)منابع ذخیره، گالون ها و بطری ها(، حتما حاوی برچسب اطالعات 

و هشدارهای الزم باشد.

بخش دوم: قبل از شروع عملیات
11- از وسایل و تجهیزات حفاظت فردی مناسب )ماسک، دستکش 
و...( استفاده کنید و لباس یا گان نیز از جنس نایلون و پالستیک باشد.
12- تعدادی ماسک و دستکش به عنوان ذخیره در نظر بگیرید 
تا در صورت پاره شدن و آسیب دیدن در هر مرحله ای، بتوانید 

آن را تعویض کنید.
13- محلی مشخص برای پوشیدن و در آوردن تجهیزات و وسایل 

حفاظت فردی در نظر بگیرید.
14- دستمال ها و وسایل تنظیف را به تعداد کافی آماده کنید و 
برای گندزدایی سطوح با آلودگی شدید )سرویس های بهداشتی( 

تنظیف و دستمال های مجزا در نظر بگیرید.
15- برای ضدعفونی داخل اماکن، تهویه مناسب را از طریق روشن 
کردن هواکش ها، سیستم های تهویه و باز گذاشتن پنجره ها برقرار کنید.
16- برای ضدعفونی به صورت پاشش در فضای خارجی محالت، 
اماکن  و  منازل  ابتدایی  طبقات  پنجره های  که  کنید  اطالع رسانی 

عمومی باز نباشد.
17- به متصدیان اماکن و مردم اطالع  دهید که به منظور اثربخشی 

گندزایی، تا 10 دقیقه پس از انجام عملیات، از سطوح و وسایل 
ضدعفونی شده استفاده نکنند.

بخش سوم: حین انجام عملیات
18- پاشش را به صورت نقطه ای، هدفمند و صرفا روی سطوح آلوده 
پُرتماس انجام دهید. )پاشش مواد ضدعفونی به صورت گسترده، 
کارایی و اثربخشی چندانی ندارد و بلکه ممکن است موجب آسیب 

به مردم و مبلمان شهری شود.(
19- ضدعفونی سطوح بیرونی خودروها به صورت تونل یا به هر 
صورت دیگری ضرورت چندانی ندارد چرا که اغلب سطوح پرتماس 
داخل خودرو )فرمان، دنده، ترمز دستی، کلیدها و ...( قرار دارد و چه 
بسا محلول کلر منجر به آسیب روی سطوح فلزی بدنه خودروها شود. 
20- به منظور اثربخشی هر چه بیشتر عملیات ضدعفونی، الزم است 

ابتدا سطوح مورد نظر نظافت شود.
21- مراقب باشید ماده گندزدا روی افراد و مواد غذایی پاشش نشود.
22- برای عابر بانک ها و سطوح کوچک مشابه، از پارچه تنظیف 
آغشته به محلول گندزدا استفاده کنید و از ضدعفونی به صورت پاشش 
بپرهیزید. )برای ضدعفونی دستگاه های کارتخوان و عابر بانک ها 

ترجیحا از ماده ضدعفونی بر پایه الکل استفاده کنید.(              
23- در صورت استفاده از دستمال پارچه ای، آن را پس از آغشته 
کردن به محلول ضدعفونی و چالندن آن، فقط به صورت رفت روی 
سطوح بکشید. )البته در نظر داشته باشید که خیساندن زیاد پارچه در 

آب ژاول باعث ضعیف شدن الیاف آنها می شود(
24- جهت جلوگیری از خوردگی فلزات در اثر به کار بردن ترکیبات 
حاوی کلر)وایتکس یا آب ژاول و محلول های تهیه شده از پودر 
پرکلرین(، اقدامات احتیاطی )رعایت غلظت مناسب و پاک کردن 
باقی مانده ماده گندزدا پس از 10 دقیقه با استفاده از پارچه مرطوب( 

را رعایت کنید.
25- برای پاک کردن سطوحی که استفاده از سفیدکننده حاوی کلر 
مناسب نیست)مانند سطوح فلزی( می توان از الکل )اتانول70درصد( 
استفاده کرد چرا که اصوال ترکیبات حاوی کلر موجب خوردگی 
فلزات می شود و برای وسایل فلزی مناسب نیست. )برای تهیه الکل 
70درصد از الکل 96درصد باید 223 سی سی آب مقطر یا آب جوشیده 
سرد شده را به 600 سی سی الکل 96 درصد اضافه کنیم که نسبت 
آن تقریبا معادل است با 3 واحد الکل 96درصد در یک واحد آب 

جوشیده سرد شده(
26- برای پارچه های پشمی، چرمی و ابریشمی نیز نباید از ترکیبات 

حاوی کلر استفاده کرد.
27- در اماکنی که در معرض تماس بیماران مبتال به کروناویروس 
بوده است باید ضدعفونی با استفاده از پارچه مرطوب روی سطوح 
اعمال شود و نباید روی سطوح اسپری شوند زیرا میزان سطوح 

پوشش داده شده نامشخص است و پاشش ممکن است تولید ذرات 
معلق در هوا را تقویت کند؛ بنابراین نباید از روش های تمیز کردن 
که ممکن است سبب تولید آیروسل های عفونی کند )مانند استفاده 

از هوای فشرده شده( استفاده شود.

بخش چهارم: توزیع مواد ضدعفونی کننده بین مردم
28- سعی کنید توزیع به گونه ای باشد که موجب ازدحام نشود.

29- مشخصات ماده گندزدا را روی بطری درج کرده و آموزش های 
الزم )نحوه استفاده، نحوه رقیق سازی، تاریخ مصرف، احتیاط های ایمنی 
و کمک اولیه در صورت مسمومیت( را به مردم ارائه کنید. )در صورت 
تحویل محلول آماده مصرف و رقیق شده با استفاده از کلر، تاریخ 

مصرف آن را 24 ساعت اعالم کنید(
30- ظروفی را که مردم برای دریافت محلول ضدعفونی کننده رقیق 
شده بر پایه کلر )وایتکس یا محلول کلر مادر رقیق شده( می آورند، 
در دار و از جنس پالستیک مات و غیرشفاف باشد؛ همچنین آموزش 
دهید آن را در معرض نور آفتاب یا در مکان های گرم و همچنین در 

دسترس کودکان قرار ندهند.
31- در صورت تحویل پودر پرکلرین یا محلول مادر، نحوه محلول سازی 
و استفاده از آن را در قالب توزیع یک تراکت یا بروشور آموزش دهید.
32- تأکید کنید به منظور اثربخشی هر چه بیشتر ضدعفونی، الزم است 

ابتدا سطوح مورد نظر نظافت شود.

بخش پنجم: پایان عملیات
33- ماسک، دستکش  و سایر وسایل یکبار مصرف را پس از پایان 
عملیات در سطل زباله در دار بیندازید و لباس ها را پس از تعویض در 

محلی جداگانه قرار دهید.
34- قبل از تماس دست ها با مخاط چشم و بینی و دهان، آنها را با آب 

گرم و صابون به خوبی )حداقل به مدت 20 ثانیه( بشویید.
35- پارچه ها و تی های مورد استفاده را با آب داغ شستشو و سپس در 
محلول حاوی 1درصد کلر )همان نسبت 1 واحد وایتکس به 99 واحد 
آب یا 1 واحد محلول کلر مادر به 19 واحد آب که در ابتدا توضیح 

دادیم( با رعایت زمان تماس30 دقیقه غوطه ور کنید.
منابع مورد استفاده:

1- مجموعه راهنماهای کنترل محیطی برای مقابله با کووید- 19 
)ویروس کرونا( که توسط مرکز سالمت وزارت بهداشت در اسفند 

ماه 98 منتشر شده است.
2- دستورالعمل گندزدایی محیط و سطوح در مقابله با کرونا ویروس 
)دکتر محمدعلی ززولی، عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت 

محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران(
3- مکاتبه وزیر بهداشت با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری 

اسالمی در خصوص ضدعفونی معابر.

 نیلوفر 
جامه بزرگی

 تهیه و تنظیم: 
همایون سلحشور

کارشناس بهداشت محیط 

راهنمایضدعفونیاماکنومحالتتوسطنیروهایجهادیوداوطلب

پوسترکووید-19
عوارضکووید-19؛ازسرتاپا

عالئم:
سوزشواشکریزی
)دربیشتراز1/3بیماران(

ریه

روده

کلیهها

قلبوسیستمعروقی

مغزوسیستمعصبی

بینیوگلو

چشم

عالئم:
احساسناراحتیدرگلو،تب،سرفه
خشک،سردرد،دردعضالت،کاهش
قدرتبویاییوچشایی
مکانیسمعمل:
کووید-19ازطریقگیرندههای
ACE-2بهسلولهاحملهمیکند.

عالئم:
ذاتالریه:سرفه،تبو
تنگینفس
احتمالبروزنشانگاندیسترس
)ARDS(تنفسیحاد
مکانیسمعمل:
ویروسبهکیسههایهوایی
حملهمیکند.کیسههایهوایی
پرازعفونتمیشود.ریههابه
سختیمیتواننداکسیژنرابه
اندامهابرسانند.

مطالعات:
آسیبقلب:20درصدافزایش
مبتالیانبهبیماریهایقلبی– ووهان
اختاللدرریتمقلب:44درصد
آماربستریدربیمارستان-ووهان
تشکیللختهخون:38درصدمبتالیان
دربخشآیسییو-دانمارک
مکانیسمعمل:
بهطوردقیقمشخصنیستامااحتماالناشی
ازحملهمستقیمویروس،افتاکسیژنازریهیا
انسدادعروقخونیناشیازعفونتاست.

عالئم)عدمتاییدقطعیازنظرعلمی(:
سکتهمغزی،تشنج،افتهوشیاری،
التهابدرمغز،کاهشادراک
بویاییوچشایی

مکانیسمتاثیر:مشخصنیست.

مطالعات)ووهان(:
آسیببهکلیههادر27تا52درصدبیمارانبستری
دیدهمیشود.افزایش5برابریاحتمالفوتدر
صورتحملهبهبافتکلیه
مکانیسمعمل:
بهطوردقیقمشخصنیستامااحتماالناشیازحمله
مستقیمویروس،نارساییکلیوی)ماننددیابت(،استفاده
ازدستگاهونتیالتوریادریافتداروهایآزمایشیباشد.

عالئم:
اسهال)تقریبادربرخیبیمارانموردبررسی(
مکانیسمعمل:
احتماالحملهمستقیمویروسبهبافتروده
)شبیهویروسسارسدرسال2003میالدی(

کووید-19ازطریق
2-ACEگیرندههای

بهسلولهاحملهمیکندکهاینگیرندهها
دربینی،گلو،ریه،روده،کلیهها،قلبو

مغزوجوددارد.
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عنوان  به  کرونا  همه گیری  بحران  روزها  این 
مهم ترین چالش سالمت جهانی مطرح است 
و نه تنها بیماری جدی جسمانی ایجاد می کند، 
بلکه تاثیرات آن بر سالمت روان نیز انکارناپذیر 
است. ضمن اینکه بحران ها و بیماری ها بیشتر 
کودکان و نوجوانان را تحت تاثیر قرار می دهند 
و باعث ایجاد نگرانی و استرس در آنها می شوند 
که می تواند موجب آسیب های جدی و پایدار بر 
سالمت روان کودکان، نوجوانان و خانواده ها شود.

 
استرس و بحران های روانی اجتماعی 

در کودکان و نوجوانان
رخدادها،  تحمل  ظرفیت  نظر  از  کودکان 
اغلب  بزرگساالن  دارند.  متفاوتی  توانایی های 
فهم کودکان را دست کم می گیرند، به خصوص در 
شرایط بحرانی که شدیدترین پاسخ های حفاظتی 
آنها بروز می کند اما واقعیت این است که کودکان 
گوش می دهند، احساساتی که در اطراف آنهاست، 
مانند اسفنج جذب می کنند،  همه چیز را به طور 
فعال تفسیر می کنند و معموال دنبال پی بردن به 
علل وقایع هستند. یادتان باشد بحران، شرایطی 
است که در آن توانایی فرد برای تحمل استرس 
کافی نیست و موجب بروز واکنش های عاطفی 

و رفتاری شدید می شود.
مرگ عزیزان، جدایی و طالق، زلزله، سیل، سوانح 
از  و تصادفات شدید، کودک آزاری و غفلت 
جمله موارد بحران هستند. کودکان در شرایط 
بحران دچار استرس می شوند و مجموعه ای از 
از  واکنش های جسمی، هیجانی و رفتاری را 

خود بروز می دهند.
استرس زا  شرایط  با  کودکان  سازگاری  میزان 
سرشتی،  وضعیت  سن،  استرس،  شدت  به 
اگر  دارد.  بستگی  و...  محیطی  حمایت های 
باشد،  مداوم  و  مکرر  زیاد،  استرس  شدت 
احتمال آسیب بیشتر است. کودکان کوچک تر 
مهارت های سازگاری ضعیف تری دارند و باید 

از آنها بیشتر حمایت و مراقبت شود. 
والدین باید یاد بگیرند با کودکان به اقتضای سن 
آنها صحبت کنند. اگرچه واکنش های کودکان 
به شخصیت و سطح رشد آنها بستگی دارد، 
به شدت تحت تاثیر محیط عاطفی خانواده قرار 
دارند و باید در چارچوب این محیط درک شوند.

برقراری ارتباط مطلوب با کودک
به چه کسی  یاد می گیرند  کودکان خیلی زود 
درمیان  را  رازهایشان  و  کنند  اعتماد  می توانند 
بگذارند. هنگامی که کودک سوالی درمورد بیماری 
می پرسد، شفاف سازی میزان اطالعات قبلی او و 
دلیل سوالش بااهمیت است زیرا کودک نسبت به 
آنچه که والدین انتظار دارند متفاوت فکر می کند.

برخی کودکان به اضطراب و ناراحتی والدین 
خود واکنش نشان می دهند، در حالی که سایر 
کودکان ممکن است دچار بهانه گیری، خشونت، 
انزوا و تنهایی شوند. الزم است به کودکان برای 
ابراز نگرانی ها و دغدغه های خود زمان و فرصت 
کافی داده شده و هرگونه سوءبرداشت ترسناک 

شفاف شود.
والدین در شرایط بحران باید کودکان را آرام کنند 
و به آنها اطمینان بدهند که کاری برای راحتی آنها 
انجام می دهند و آنها را همچنان دوست دارند و 

مراقبت می کنند. 

واکنش کودکان به شرایط استرس زا
کودکان با توجه به سن و قدرت سازگاری شان 
واکنش های متفاوتی به استرس نشان می دهند که 

مهمترین آنها را می توان چنین برشمرد:
نشانه های جسمی مثل تپش قلب، تعریق، تهوع، 
استفراغ، سردرد، بدخوابی یا  بی خوابی، کابوس های 

شبانه، تغییرات اشتها و شب ادراری 
نشانه های رفتاری هیجانی مثل ترس، اضطراب، 
احساس غم و اندوه، کناره گیری، لجبازی، خشم 
و پرخاشگری، رفتارهای واپس روی، بیش فعالی، 

کم توجهی، بی قراری و گریه 
کودکان در مواجهه با بحران، واکنش های هیجانی 
و رفتاری ناخواسته و شدیدی نشان می دهند. برای 
مدیریت بحران باید واکنش های هیجانی کودکان 
کنترل شود و خانواده برای پیدا کردن راه حل های 

مناسب تالش کند.

بروز افکار و احساسات؛کمک به 
سازگاری کودک

افراد در شرایط بحران ممکن است افکار مختلفی 
داشته باشند؛ بعضی دنبال علت و برخی دنبال 
مقصرند، برخی خطر را انکار می کنند و ساده انگارند 

و برخی تفکر فاجعه پنداری دارند.
کودکان نیز متناسب با سن و رشد شناختی ممکن 
است افکار مشابهی داشته باشند. والدین باید به 

کودک آموزش دهند که احساسات خود را بیان 
کرده و نگرانی هایش را ابراز کند. کودکان کوچک تر 
برای سازگاری بیشتر نیازمند حمایت و کمک 

بزرگ ترها هستند. 

اصول صحبت کردن با کودک و ایجاد 
آرامش در قرنطینه خانگی

هنگام گفت وگو با کودک الزم است با آرامش 
صحبت کنید.

اطالعات درست را با زبانی ساده و قابل فهم 
برای او توضیح دهید.

به اندازهای که مورد نیاز کودک است به وی 
اطالعات بدهید.

از به کاربردن کلمات ترسناک اجتناب کنید.
همه اطالعات را یک جا به کودک  ندهید.

بحران  از  را  نگرانی های کودک  و  دانسته ها 
جویا شوید.

از کودک بپرسید راجع به این موضوع چه شنیده، 
چه فکری دارد و چه مسائلی نگرانش می کند.

از دادن اطالعاتی که از درستی آنها مطمئن 
نیستید اجتناب کنید. 

الزم نیست نگرانی خود را از کودک مخفی 

کنید. مهم این است که در حضور کودک بر 
احساسات خود مسلط باشید و واکنش های شدید 

و ناسازگارانه نشان ندهید.
به کودک یاد دهید وقتی تحت  فشار است چه 
کارهایی می تواند انجام دهد تا احساس بهتری 
داشته باشد )با دوستش صحبت کند، تلویزیون 
ببیند، بازی کند، موزیک گوش کند، کتاب بخواند(. 
خودگویی های مثبت و جایگزینی افکار مثبت به 

جای افکار منفی را به کودک آموزش دهید.
در زمان های مختلف با کودک صحبت کنید و 
فقط به یک نوبت برای گفت وگو با وی اکتفا نکنید. 
با کودک صادق باشید. وقتی نگرانی و استرس 
بیشتر است، کودک نیاز به توجه و محبت بیشتری 
دارد. او را در آغوش بگیرید، نوازش کنید و ببوسید.

مراقب باشید کودکان در معرض اخبار بد و 
ناگوار یا فضای مجازی قرار نگیرند.

تماشای تلویزیون را به خصوص در زمان پخش 
اخبار بد برای کودکان محدود کنید.

توجه داشته باشید کودک بیش از حد درگیر 
بازی با گوشی و اینترنت و رایانه نشود.

 برای پرکردن وقت کودک به علت تعطیلی 
مهدکودک یا مدرسه برنامه ریزی کنید. نقاشی، 

بازی، مطالعه، ورزش، کارهای منزل و تکالیف 
درسی از این جمله است.

برنامه های معمول زندگی را حفظ کنید. هرچه 
روال زندگی را به وضعیت قبل از بحران نزدیک تر 

کنید، استرس کمتر می شود. 
با افراد فامیل از طریق شیوه های مجازی مانند 
استفاده از تلفن یا فضای مجازی ارتباط برقرار کنید.

شرایط انجام فعالیت های درسی و مدرسه را با 
استفاده از اینترنت و رسانه های تصویری و آنالین 

برای کودک مهیا کنید.
کودک را برای رعایت نکات بهداشتی تشویق 
کنید. انتظاراتتان را کامال ساده و کوتاه برایش بیان 
کرده و پیامد اجرای آن را مشخص کنید، مثال: )برو 
دستت رو بشوی. در صورتی که انجام بدی می تونی 
بستنی بخوری و در غیر این صورت نمی تونی(

 در تحسین و تشویق دست و دلباز باشید.

رفتار مناسب با کودک سوگوار
ممکن است کودک، پدر، مادر یا یکی از نزدیکان 
خود را به دلیل ابتال به بیماری کووید-19 ازدست 
داده باشد. در چنین شرایطی توجه به چند نکته 

بسیار مهم خواهد بود: 
یک فرد بزرگسال سالم که رابطه خوبی با کودک 

دارد مراقبت از کودک را برعهده بگیرد.
کودک و سایر بازماندگان با روشی امن و 
کم خطر در ارتباط باشند تا کودک با ارتباط تلفنی 

و تصویری، احساساتش را ابراز کند.
بهتر است شرایطی فراهم شود تا کودک در 
فضاهای مجازی با دوستان و همکالسان خود 
ارتباط برقرار کرده و تا حدی تسلی خاطر پیدا کند.

بیان  را  احساساتش  بتواند  باید  کودک 
کند. سرکوب احساسات او باعث پیچیدگی 

سوگ می شود. 
خواندن داستان های با مفهوم سوگ می تواند 
رنجی  چنین  تحمل  تا  کند  کمک  کودک  به 
آسان تر شود. این روش کمک می کند تا کودک 
و  کند  همذات پنداری  داستان  شخصیت  با 

احساساتش را بروز دهد.
نقاشی کشیدن و یادآوری خاطرات شخص 
متوفی برای تسلی خاطر کودک کمک کننده است.

هر کودکی منحصربه فرد است و به روش خاص 
خودش سوگواری می کند. تالش نکنید واکنش 
کودک را یکنواخت و محدود به الگوی خاصی کنید.

اگر عالئم سوگ کودک طوالنی یا شدید شد، 
با مشاور یا متخصص صحبت کنید و از او کمک 

حرفه ای بگیرید.

کرونا، قرنطینه خانگی و سالمت روان کودکان

به کودک آموزش دهید تا احساساتش را بیان کند
 میزان سازگاری 
کودکان با شرایط 

استرس زا به 
شدت استرس، 

سن، وضعیت 
سرشتی، 

حمایت های 
محیطی و... 

بستگی دارد. 
اگر شدت 

استرس زیاد، 
مکرر و مداوم 
باشد، احتمال 
آسیب بیشتر 

است. کودکان 
کوچک تر مهارتهای 

سازگاری 
ضعیفتری دارند 

و باید بیشتر 
از آنها حمایت و 

مراقبت شود 

 دکتر فاطمه محرری
فوق تخصص روان پزشکی کودک و 
نوجوان و عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد

این صحنه را برای چند لحظه تصور 
کنید؛ ناگهان بچه های شما گریان 
و ناراحت درون اتاق می دوند. آنها 
کاری را انجام داده اند که می دانستند 
نباید انجام دهند و حاال می ترسند توی دردسر افتاده 
باشند. کودکان زمان بازی با همدیگر آنقدر بی احتیاطی 
کرده اند که سوراخ بزرگی در بخشی از دیوارهای خانه 
شکل گرفته است! بچه ها در این حالت معموال احساس 
گناه می کنند و سریع هم حاضرند اشتباهشان را پیش شما 
اعتراف کنند اما شما به عنوان پدر یا مادر چه واکنشی 
نشان می دهید؟ آشنایی با انضباط مثبت در فرزندپروری 
می تواند به شما کمک کند تا در چنین موقعیت هایی 

واکنش مناسبی انتخاب کنید. 

درک کردن انضباط مثبت ضروری است
به جای اینکه در موقعیت های سخت مانند موقعیت 
باال بر سر بچه ها داد و فریاد کنید، حفظ آرامش و 
خودداری از تنبیه را انتخاب کنید. بچه ها در چنین 
موقعیتی به اندازه کافی احساس گناه می کنند و نیازی 
به تشدید این حس نیست. با آرامش به آنها بگویید 
رفتارشان چه پیامدهایی دارد )مثال دیوار سوراخ شده 
باید ترمیم شود( و سپس توضیح دهید که هیچ انسانی 
بی نقص نیست و همه ما انسان ها اشتباه می کنیم. اگر 
چنین رویکردی را انتخاب کنید؛ یعنی شیوه انضباط 

مثبت را در فرزندپروری انتخاب کرده اید. 
انضباط مثبت، یکی از شیوه های فرزندپروری است که 
با تالش های دکتر جین نلسن محبوب شد و براساس 
این ایده شکل گرفته که والدین و دیگر سرپرستان 
بچه ها می توانند بدون آسیب رسانی کالمی یا جسمانی 
به بچه ها، رفتارهای خوب را در آنها تقویت کنند. 
به گفته متخصصان، بچه ها همیشه  دنبال برقراری ارتباط 
با والدین و دیگر سرپرستان خودشان هستند. اگر آنها 

برقراری ارتباط مطلوب را به خوبی احساس کنند، کمتر به 
رفتارهای نادرست تمایل پیدا می کنند و بیشتر می توانند 
مهارت های مهم اجتماعی و مهارت های ضروری برای 

زندگی را بیاموزند. 

انضباط مثبت چه تفاوتی با انضباط سنتی 
دارد؟ 

و  داد  کردن  حذف  معنای  به  فقط  مثبت  انضباط 
فریاد و تنبیهات مختلف از نقش مادری و پدری یا 
سرپرستی بچه ها نیست. متخصصان معتقدند انضباط 
مثبت غالبا شامل حذف کل سیستم پاداش بیرونی از 
روند فرزندپروری می شود که در فرزندپروری سنتی 

جایگاه باالیی دارد. 
کودکی را فرض کنید که هنگام صرف شام می خواهد 
دائم از سر سفره یا پشت میز بلند شود، کمی بازیگوشی 
کند و دوباره برگردد. در چنین شرایطی در انضباط 
سنتی معموال از سیستم پاداش و تنبیه برای تربیت 
کودک استفاده می شود که شاید در کوتاه مدت ظاهرا 
نتیجه داشته باشد اما در بلندمدت معموال پیامدهای 
ناخوشایندی دارد، مثال به کودک می گویند: »اگر از 
سر سفره بلند نشی، بعد می تونی نیم ساعت با تبلت 

بازی کنی« یا »اگه یک بار دیگه از پشت میز بلند بشی، 
اجازه نداری دسر بخوری.« 

با این حال، هیچ کدام از این روش ها در انضباط مثبت 
جایی ندارند. در انضباط مثبت، والدین باید پیش 

از هر چیز به این فکر کنند که چرا نشستن سر 
سفره یا پشت میز غذا برای کودک اینقدر 
سخت است و دلیلش را درک کنند. بعد 
راه حلی پیدا کنند که نیاز کودک را برطرف 
کند. شاید کودک در طول روز به اندازه 
کافی بازی نکرده و مشکل فقط با چند 
بازی ساده قبل از شروع شام برطرف شود. 
تفاوت بین انضباط مثبت با انضباط سنتی در این 

است که والدین یا سرپرستان در انضباط مثبت 
براساس کنترل کامل رفتار کودک جهت گیری 

نمی کنند، بلکه هم به نیازهای کودک و هم به نیازهای 
خودشان احترام می گذارند. راه حل  انتخابی در انضباط 

مثبت برای بلندمدت هم موثر است و هدف از راه حل 
این نیست که اطاعت محض را به کودک بیاموزد، بلکه 
می خواهد درس های بزرگ تر و عمیق تری به او بدهد. 

چرا انضباط سنتی به اندازه انضباط 
مثبت موثر نیست؟ 

پدرها و مادرهایی که با شیوه بسیار متفاوتی پرورش 
یافته اند یا آنهایی که اعتقاد دارند کودکان برای تربیت 
شدن درست باید کنترل شوند، انضباط مثبت را به عنوان 
شیوه فرزندپروری جدید بسیار آسان گیر و سهل انگار 
می یابند. با این حال،  شیوه فرزندپروری منفی معموال شامل 
کارهایی مثل داد و فریاد زدن یا کتک زدن می شود که 
از سر خشم و عصبانیت هم انجام می گیرند و درنهایت 
هم به کودک یاد نمی دهند دقیقا چرا دفعه بعدی باید 

رفتار یا گفتار دیگری را انتخاب کند. 

 )AAP( سازمان های معتبر مانند آکادمی کودکان آمریکا
از انضباط مثبت حمایت می کنند و با استناد به تحقیقات 
علمی نشان می دهند شیوه های تنبیه سنتی و منفی در 
آموزش دادن کودکان )خصوصا در بلندمدت( شکست 
باعث شکل گیری  می خورند و درنهایت می توانند 
رفتارهای بدتر و نامطلوب تر بیشتری در کودک شوند. 
مهم ترین موردی که والدین و دیگر سرپرستان کودک 
باید بیاموزند، این است که وقتی عصبانی هستند، 
هرگز سعی نکنند فرزندشان را اصطالحا تربیت یا 
ادب کنند! والدین در این حالت معموال از نظر جسمانی 
یا روانی به کودک آسیب می رسانند و نمی توانند با 
او به درستی ارتباط برقرار کنند یا راه تصمیم گیری 

بهتر را به کودک بیاموزند. 

چرا انضباط مثبت هم برای کودک بهتر است و هم برای والدین؟

با انضباط مثبت، رفتارهای خوب را در کودکان تقویت کنید
اجرای شیوه انضباط مثبت در خانه 

شاید شما هم به ایده انضباط مثبت عالقه مند شده باشید و بخواهید 
این شیوه فرزندپروری را امتحان کنید اما نمی دانید از کجا شروع 
کنید یا اینکه چطور می توانید در لحظات سخت و طاقت فرسا به 

شیوه انضباط مثبت پایبند بمانید. 
همه ما می دانیم فرزندپروری واقعا کار سختی است و بچه ها 
گاهی اوقات با اعصاب ما بازی می کنند!  اما آیا والدین مجاز 
هستند گاه به گاه عصبانی شوند، بدون اینکه به پیامدهای رفتارشان 
فکر کنند؟! پاسخ از منظر شیوه انضباط مثبت قطعا منفی است. 
به گفته متخصصان، والدین ابتدا باید احساس سرخوردگی یا 
عصبانیت خودشان را مدیریت کنند، خصوصا اگر کودک 
کاری را انجام بدهد که دوری کردن از آن را دقیقا به او 
هشدار داده باشند یا اگر شیئی را بشکند که ارزش مادی 
یا معنوی زیادی داشته باشد. در چنین موقعیت هایی 
ضروری است والدین شتابزده صحبت نکنند،  سریع 
واکنش عملی نشان ندهند و ابتدا راهی برای کنترل 
احساسات خودشان پیدا کنند، پیش از آنکه پیامدهای 

رفتار یا گفتار کودک را به خودش نشان دهند. 
اصل مهم دیگر در این شیوه فرزندپروری، ترغیب کودک 
به انجام رفتارهای خوب و حمایت کردن از این رفتارهاست. 
پس اگر کودک واقعا با تمام وجودش در جهت کاری تالش 
می کند، باید از او حمایت کرده و  تحسین اش کنید. ضمن اینکه 
والدین می توانند در ساختن محیطی که انتخاب های نادرست 
محدودتری در اختیار کودک می گذارد، نقش مهمی داشته باشند، 
مثال تلویزیون یا اشیای قیمتی نباید در محیط بازی کودک قرار 
بگیرند. درواقع شما باید شرایط و محیط را در جهت موفقیت 

کودک فراهم کنید، نه در جهت شکست او. 
به گفته متخصصان، انضباط مثبت براساس انتظارات واضح و 
واقع گرایانه و همچنین ارزش های مشخص تنظیم شده است؛ 
 ارزش هایی که همه اعضای خانواده در زندگی روزمره شان به 
آنها احترام می گذارند و به آنها عمل می کنند، نه ارزش هایی که 
فقط به کودک دیکته می شوند، درحالی که دیگر اعضای خانواده 
به این ارزش ها اهمیت نمی دهند. کودکانی که به درستی با شیوه 
انضباط مثبت پرورش می یابند،  اساسا دنبال انگیزه های بیرونی 
نیستند و خودشان به خودشان انگیزه می دهند و خودشان در 

جهت نظم دهی و تربیت خودشان گام برمی دارند.
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 ترجمه: 
یوسف صالحی 

به گفته متخصصان، بچه ها همیشه 
 دنبال برقراری ارتباط با والدین و دیگر 

سرپرستان خودشان هستند. اگر آنها 
برقراری ارتباط مطلوب را به خوبی 

احساس کنند، کمتر به رفتارهای نادرست 
تمایل پیدا می کنند و بیشتر می توانند 
مهارت های مهم اجتماعی و مهارت های 

ضروری برای زندگی را بیاموزند



زنان در چند دهه گذشته در رده خریداران خدمات جنسی قرار گرفتند 

تبلیغاتجنسیتمحورچگونهعملمیکنند؟

:آقای دکتر! به تازگی شاهد پدیده ای 
در تبلیغات تجاری در سراسر جهان هستیم 
و آن استفاده از بدن عضالنی مردان است. 
راه  تبلیغاتی  می آید جریان جدید  نظر  به 
این  ریشه های  درباره  کمی  لطفا  افتاده.  

پدیده توضیح دهید.
قبل از پرداختن به پرسش شما و برای فهم بهتر 
مطلب، کمی درباره غرایز جنسی توضیح می دهم.
انگیزش ها  یا  کشش ها  از  یکی  جنسی  غریزه 
یا هیجانات هر موجود زنده ای ازجمله انسان 
که  است  تمایالتی  یا  کشش ها  جزو  و  است 
آن  هدایت  و  شکل دهی  در  ما  آگاهانه  اراده 

نقش اندکی بازی می کند.
 در مغز ما مناطقی که در بخش های تحتانی و خلفی 
قرار گرفته اند از نظر تکامل داروینی قدیمی تر 
هستند و هر قدر ساختمانی در مغز قدیمی تر 
باشد، نقش اختیار و اراده در آن کمرنگ تر است. 
مرکز مربوط به غریزه جنسی مثل مراکز مربوط به 
غریزه تغذیه یا ترس و خشم جزو ساختمان های 

نزدیک تر به کف مغز است.
رفتن  باال  با  و  بلوغ  سن  در  جنسی  تمایل 
هورمون های جنسی بیشتر می شود و با افزایش 
سن و کاهش این هورمون ها تمایل جنسی افراد 

هم کاهش پیدا می کند. 
بنابراین، شدت تمایالت جنسی افراد به نسبت 
سن و جنس و ژنتیک آنها می تواند متفاوت باشد. 
به هر حال اشتها و غریزه جنسی جزو غرایز 
انسان و سایر موجودات  زندگی  در  قدرتمند 

زنده است.
:یعنی غریزه جنسی و غریزه غذا 

یکسان هستند؟
از غریزه غذا  را  ماجرا غریزه جنسی  نه، یک 
خوردن جدا می کند و آن اینکه جز در مواقعی 
که میزان غذا خیلی کم است، مردم بر سر غذا 

تنازع بقای چندانی ندارند.
و  قدرت  سازمان  نقش  و  اجتماعی  رتبه بندی 
آیین های ناشی از سازمان قدرت در غذا خوردن 
تاثیر کمتری دارد اما غریزه جنسی از غرایزی 
است که به طور طبیعی رقابت بر سر جفت در 
آن وجود دارد و تنازع بقای »ژن های خودخواه« 
بدهند،  تداوم  را  خود  می خواهند  هرکدام  که 

همیشه در این غریزه جنسی نقش ایفا می کند 
بنابراین هر فردی بدون آنکه آگاه باشد، مدام 
در حال ارزیابی جفت های بالقوه خود و رقابت 

با رقبای جنسی مختلف است.
سنین  و  زنان  و  مردان  در  رقابت جنسی  این 
تفاوت  با هم  مختلف  فرهنگ های  و  متفاوت 
مهم  حدی  به  جنسی  غرایز  سمت دهی  دارد. 
است که آیین های جفت یابی و جفتگیری بسیار 
قدرتمند هستند و مذاهب و فرهنگ های مختلف 

به شدت درباره آن حکم داده اند.
:این آیین ها چه نقشی دارند؟

روابط  در  حرام سازی ها  و  تابوها  تحریم ها، 
جنسی بسیار قوی تر از آیین های غذا خوردن 
یا آیین های کشاورزی یا حتی آیین های جنگی 
هستند. درنتیجه غریزه قدرتمند ما در چارچوب 
آیین ها و تابوها و تحریم ها مرتب در حال سرکوب 
و محدودسازی است. این کار باعث کشمکشی 
درون ما می شود که فروید، پزشک معروف وینی 
و پایه گذار روانکاوی در کتاب های خود به آن 

اشاره کرده است.  
:این کشمکش ها در عرصه زندگی 

ما چه نقشی دارند؟
این کشمکش بستری فراهم می کند تا کسانی از 
خود ما بر این کشمکش سوار شوند. وقتی ما 
دردی داریم یا گرفتار کشمکشی هستیم، طبعا 
خریدار کاالها یا خدماتی می شویم که به این 
درد یا کشمکش پاسخ دهند و این کار باعث 
شده تجارت جنسی به صورت کسب و کاری 
مهم در طول تاریخ و در شرایط فعلی باشد و 
پول فراوانی در تجارت جنسی رد و بدل می شود.
است،  مستقیم  تجارتی  جنسی  تجارت  گاهی 
مانند صنعت هرزه نگاری یا همان پورنوگرافی 
و گاهی غیرمستقیم مانند تبلیغات تجارتی که از 
غریزه جنسی برای فروش هر کاالیی از خودرو 
گرفته تا لوازم خانه یا پوشاک استفاده می کنند. 
بخش زیادی از محصوالت با محور جنسیتی 

تبلیغ می شوند.
دلیل  اول؛  پرسش  به  :برگردیم 
تبلیغات  در  عضالنی  مردان  از  استفاده 

تجاری چیست؟
این مساله به چند دهه قبل برمی گردد. تا چند 

دهه پیش که روش های پیشگیری از بارداری 
گسترش و کارایی کافی را پیدا نکرده بودند و 
برای  رابطه جنسی  نبودند،  قابل اعتماد  چندان 
همراه  را  بارداری  باالی  احتمال  همواره  زنان 
داشت و زنان نگران هزینه سنگین رابطه جنسی 
مانند بارداری های پرخطر، زایمان و نگهداری از 
بچه بودند. به این دلیل، زنان تا چند دهه قبل 
کمتر به رابطه جنسی به عنوان یک رفتار صرفا 
لذت بخش نگاه می کردند و آن را خدمات یا 
کاالیی می دیدند که در برابر ارائه آن به مردان 
می توانند  هستند(،  آن  متقاضی  شدت  به  )که 
جنسی  رابطه  یعنی  کنند؛  دریافت  چیزی  چه 
دربرابر غذا یا گوشت که تاریخ نگارانی مانند 
ویل دورانت و برتراند راسل آن را یکی از  اولین 
داد و ستدهای بشر دانسته اند.آنها نوشته اند که 
زنان، که از نظر فیزیکی امکان شکار و میوه چینی 
نداشتند زیرا بخش زیادی از عمرشان صرف 
بارداری و مراقبت از بچه می شد، اتحادی را علیه 
زورگویی مردان شکل دادند و تصمیم گرفتند 
آنها گوشت  از  دربرابر تقاضای جنسی مردان 
و کاال بخواهند بنابراین تا چند دهه قبل برای 
بسیاری از زنان، برقراری رابطه جنسی با مردان 
نه به دلیل جذابیت های جنسی، بلکه به دلیل 
بهره مندی از سرپناه و مایحتاج زندگی و دریافت 
حمایت عاطفی برای خود و فرزندان بوده است.
تحقیقات طوالنی مدت در آمریکا )کتاب تکامل 
و رفتار انسان جان کارترایت( نشان می دهد تا 
چند دهه قبل برای بسیاری از زنان آمریکایی، 
شرط مهم برای برقراری ارتباط جنسی با مردان، 
آن  و سطح هوش  اجتماعی  و  جایگاه شغلی 
مرد بوده تا جذابیت بدنی، در حالی که برای 
مردان شرط مهم جذب شدن به سمت یک زن 

جذابیت های جسمانی بوده است.
از  جلوگیری  روش های  ابداع  :با 

بارداری موثر، چه تغییری رخ داد؟
از وقتی روش های جلوگیری از بارداری ایمن 
به  ابداع شد، زنان دیگر  برای زنان  و مطمئن 
روابط جنسی به عنوان مقدمه قطعی بارداری و 
بچه داری نگاه نمی کنند و رابطه با جنس مخالف 
به تدریج برای زنان مفهوم یک رابطه لذتبخش 
بدون نگرانی از  بارداری ناخواسته  را پیدا کرد.

:یعنی زنان هم در رده خریداران 
خدمات جنسی قرار گرفتند؟

بله، می خواهم درنهایت به همین جمع بندی برسم.
تغییر نگاه زنان نسبت به رابطه جنسی، از یک 
طرف باعث شد بدن عضالنی تستوسترونی مردان 
هم به عنوان عامل جذابیت وارد تبلیغات تجاری 
یا رسانه های تصویری شود و نظر مخاطبان خاص 
خود یعنی زنان را جلب کند و از طرف دیگر، 
مکمل های  سازندگان  و  بدنسازی  باشگاه های 
دستگاه های  یا  هورمونی  مکمل های  و  غذایی 
بدنسازی که این روزها صنعت عظیمی است و 
گردش مالی عظیمی دارد، در تبلیغات خود بر 
بدن عضالنی مردان متمرکز شوند و به شدت 
دنبال فرهنگ سازی برای برتر نشان دادن بدن های 
ذائقه  ایجاد  با  تا  باشند  تستوسترونی  عضالنی 
کردن  فعال  و  زنان  در  مردان عضالنی  به  میل 
غریزه نزاع با رقیب جنسی در مردان، سود خود 

را بیشتر کنند.
:منظورتان از فرهنگ سازی چیست 

و چه مکانیسمی دارد؟
صنعت فرهنگ سازی بخشی از صنعت تبلیغات 
است که پیش از آنکه تقاضایی برای محصولی 
ایجاد شود، برای پذیرش آن از سوی جامعه شروع 
به فرهنگ سازی می کند و ذائقه ها و فرهنگ ما 
را براساس آن تنظیم خواهد کرد.شکل پذیری از 
ویژگی های غریزه های انسانی است. غریزه تنها 
یک امر بیولوژیک و سلولی مولکولی نیست، بلکه 
تحت تاثیر سازمان های اجتماعی و تعلیم و تربیت 
و فرهنگ و زبان شکل می گیرد و قالب زده می شود 
و تغییر می کند.صنعت فرهنگ سازی تالش برای 
قالب زدن و جهت دادن به غرایز انسانی است 
که با استفاده از انواع و اقسام ترفندهای دیداری 
و کالمی، ذائقه های ما را سمت و سو می دهد.

روش های  بهبود  با  می گویید  :شما 
جلوگیری از بارداری و اطمینان زنان از عدم 
جنسی،  رابطه  جریان  در  ناخواسته  بارداری 
زنان به جرگه مشتریان تبلیغات تجاری براساس 
جاذبه های جنسی پیوستند اما این روزها شاهد 
حرکت هایی به نام جنبش های فمینیستی )هوادار 
حقوق زنان( هستیم که بر بدن های واقعی و 
با  و  دارند  توجه  زنان  رسانه ای  بدن های  نه 

استفاده ابزاری از زنان برای تبلیغات مخالف 
هستند. آیا این جنبش ها می توانند از این امر 

جلوگیری کنند؟
این جریان خوش بین  پیروزی  به  من  متاسفانه 
نیستم. به باور من این جنبش ها به این زودی ها 
تبلیغات  پرقدرت  جریان  بر  تاثیرگذاری  توان 
شاید  یا  داشت  نخواهند  را  و جنسیتی  جنسی 
جنبش های  نکنند.البته  پیدا  را  توان  این  هرگز 
نمایشی  و  کاذب  جنبش های  یا  شبه فمینیستی 
می کنند  فکر  که  داریم  زیاد  دنیا  در  فمینیستی 
انتخاب یک زن برای ریاست جمهوری یا یک 
دستاوردی  نظامی  حتی  یا  قضایی  مهم  مقام 
این  برای فمینیسم است، درصورتی که  بزرگ 
که  است  فمینیسم  از  اشتباه  بسیار  تفسیر  یک 
تصور کنیم حضور بیشتر زنان در پست های مهم 
برای نفی جنسیت محوری کافی است، بسیاری از 
زنانی که صاحب مقامات مهم می شوند تفکرات 
فمینیستی ندارند، زن بودن نه شرط الزم برای 
فمینیست بودن است، نه شرط کافی.اگر زنانی 
که به این پست ها رسیده اند برای این دستیابی 
ابزار جنسیت استفاده کرده باشند یا  به آنها از 
نگاه های جنسیت محور  براساس  مقام خود  در 
به سیاست گذاری بپردازند، حضور بیشتر زنان 
دستاوردی  نمی تواند  حساس  پست های  در 
معنای  به  باشد.فمینیست  زنان  حقوق  برای 
می فهمم،  آن  از  من  که  طور  آن  کلمه  واقعی 
یک جریان انسان گرایانه )اومانیستی(است که به 
انسان در درجه اول به عنوان یک شخصیت، یک 
طرز تفکر و به عنوان فردی که می تواند واجد 
خصایص انسانی و عقالنی باشد نگاه می کند، 
نه به بدن او به عنوان موضوع جنسی. به همین 
دلیل عقیده دارم، امکان اینکه این جنبش ها بتوانند 
تاثیرگذاری تعیین کننده ای داشته باشند، بسیار بعید 
است چراکه جدال قدرت برای صاحبان قدرت 
در سطح جهان به حدی در اولویت قرار دارد 
که بر سر موضوعات بسیار حیاتی و جهانی مانند 
گرم شدن کره زمین هم نمی توانند به اشتراک 
موضوع  همین  در  برسند.  یا عمل جمعی  نظر 
منافع  پای  وقتی  می بینیم  زمین  کره  گرم شدن 
به  دنیا  کشورهای  پیشرفته ترین  بیاید،  میان  به 
مثال  نمی کنند،  توجهی  دانشمندان  هشدارهای 

کشورهایی مانند روسیه، کانادا، فنالند و سوئد 
که از گرم شدن زمین، آب شدن یخ های قطبی و 
افزایش سرزمین های قابل کشت و قابل سکونت 
خود بهره می برند و امکان استخراج منابع نفت 
و گاز قطبی برایشان فراهم می شود، منافع ملی 
کشور خود را نسبت به منافع جهانی گونه بشر 
و سایر گونه ها در اولویت قرار می دهند یا در 
آمریکا که گروه های بزرگ صنعت خودروسازی 
یا تولید محصوالت نفتی سود سرشاری از صنعت 
خودروسازی و افزایش مصرف و تولید هر کاالیی 
عایدشان می شود، با وجود اینکه می دانند در چند 
دهه آینده گرم شدن کره زمین تهدیدی بزرگ 
برای حیات این کره است و کشورهای جنوب 
و حتی کشور  فیجی، سریالنکا   مالدیو،  مانند 
شمالی و اروپایی هلند را در خطر جدی قرار 
می دهد، باز هم حاضر به همگام شدن با منافع 
همه مردم کره زمین نیستند. همین طور تا جایی 
که سراغ دارم هنوز هیچ جریان انسان دوستانه ای 
نتوانسته جلوی جنگ های مستمر منطقه ای مثل 
جنگ های خاورمیانه را بگیرد و جنگ های متعدد 
و مستمر براساس منافع جنگ افروزان و فروشنگان 
سالح بر پا شده اند. حال چطور می توان تصور 
کرد در چنین جهانی، قدرت های بزرگ تبلیغات 
تجاری و صنایعی که از مفهوم بدن عریان زنان یا 
بدن عضالنی مردان بهره می برند، به نفع مفاهیم 
انسانی عقب نشینی کنند؟ من خوش بین نیستم 
بتوانند تجارت مبتنی  که جنبش های فمینیستی 
بر غریزه جنسی که برای افراد و نهادهای زیادی 
ابعاد آسیب زای آن هم  و  ایجاد می کند  ثروت 
به اندازه فجایع بزرگی مانند جنگ ها نیست را 
عقب برانند. شاید در برخی کشورها این تبلیغات 
به صورت غیرمستقیم  تر یا بهتر بگوییم در لفافه 
دربیایند اما اصل قضیه یعنی تبلیغاتی که برای 
فروش کاال یا خدمات از نمایش بدن زنانه یا مردانه 
و شکل دهی غریزه جنسی استفاده می کنند، به نظرم 
در هر حال سر جای خودش باقی است. تا همین 
اواخر در سینمای هند )بالیوود( نمایش بوسه زن 
و مرد ممنوع بود ولی این ممنوعیت مانع محتوای 
اروتیک )شهوانی( فیلم های بالیوودی نمی شد.

چه  اینجا  مختلف  :فرهنگ های 
نقشی دارند؟

باعث  نمی تواند  مذهبی  فرهنگی  تفاوت های 
جلوگیری از استفاده از محرک های جنسی برای 
تبلیغات شود، فقط شکل استفاده در فرهنگ های 
مختلف متفاوت است. مثال افراد بدون نمایش 
دادن بدن خود با حرکات صورت یا حتی چشم 
خود هم می توانند عالئم جنسی از خود بروز 
بودن  به عریان  لزومی  کار  این  برای  و  دهند 
شکل  فقط  فرهنگی  تفاوت های  پس  نیست. 

این ارائه را تغییر می دهند. 
کلمات  قالب  در  است  ممکن  پیام  این  گاهی 
کشور  رسانه های  برخی  در  حتی  شود.  گفته 
قوانین  رعایت  وجود  با  که  می بینیم  خودمان 
پوشش بدن زنان، در بخش زیادی از برنامه ها 
توسط برخی خانم های مجری از برانگیزاننده های 
جنسی در زبان بدن یا در روایت  استفاده می شود، 
ظریف  شکل  جنسی  سیگنال های  این  گرچه 

)مایکروسیگنال( و غیرمستقیم دارند.

وقتیمادردیداریم
یاگرفتارکشمکشی
هستیم،طبعاخریدار

کاالهایاخدماتی
میشویمکهبهاین

دردیاکشمکشپاسخدهندواینکار
باعثشدهتجارتجنسیبهصورت

کسبوکاریمهمدرطولتاریخودر
شرایطفعلیباشدوپولفراوانیدر

تجارتجنسیردوبدلمیشود

هر یک از ما که پایش به خارج 
با  رسیده،  ایران  مرزهای  از 
تبلیغات تجاری بر پایه استفاده 
از مدل های زیبای زنانه آشناست. 
تابلوها و کلیپ های تبلیغاتی به فراوانی از جاذبه های 
جنسی برای تبلیغات انواع کاالها استفاده می کنند؛ از 
خودروهای لوکس گرفته تا لوازم خانه و پوشاک. 
در شبکه های مجازی نیز به وفور می توان چنین 
تبلیغاتی را دید. این جاذبه ها تا یکی- دو دهه قبل 
بیشتر بر محور بدن های زنانه بودند و درواقع این 
زنان بودند که برای فروش بیشتر مورد سوءاستفاده 
ابزاری قرار می گرفتند اما از یکی- دو دهه قبل، 
تغییری ایجاد شده و آن ورود مدل های عضالنی 
مردانه به تبلیغات تجاری است، حتی به طوری که 
در برخی موارد شاهدیم بین نسل جوان تعریف بدن 
سالم تغییر کرده و بیشتر متمرکز بر بدن های عضالنی 
غیرعادی شده که به کمک محصوالت دارویی به 

صورت غلوشده عضالت را حجیم می کنند.
چرا این تغییر ایجاد شده و تاثیر آن بر نگاه مشتریان 

این کاالها چیست؟
برای بررسی بیشتر این پدیده، پای صحبت های 
دکتر محمدرضا سرگلزایی، روان پزشک نشستیم. 

متن این گفت وگو را در ادامه می خوانید. 

 مرجان 
یشایایی

345 جلد تاکنون منتشر شده است بیش از 000
پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ طب در ایران
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دکتر محمدحسن انتظاری متخصص تغذیه در آستانه روز جهانی آسم و آلرژی در دوران کرونا به افراد تاکید کرد:

روزی یک عدد سیب بخورید!
اولین سه شنبه ماه می هر 
سالمت  تقویم  در  سال 
به عنوان »روز جهانی آسم 
و آلرژی« نامگذاری شده 
امسال مصادف  تقویم  در  این روز  است. 
است با 16 اردیبهشت. افراد مبتال به آسم 
و آلرژی به دلیل واکنش های سیستم ایمنی 
بدنشان نسبت به برخی خوراکی ها ممکن 
است با خوردن گروهی از مواد غذایی دچار 
آلرژی یا حمالت آسم شوند. از این رو، برای 
کاهش حمالت آسم یا آلرژی، این افراد باید 
توجه ویژه ای به برنامه غذایی شان داشته باشند. 
این روزها که تمام مردم جهان، درگیر ویروس 
کرونا شده اند، بسیار ضروری است که بیماران 
مبتال به آسم و آلرژی بیشتر از گذشته مراقب 
سالمتشان باشند تا با برنامه غذایی نادرست، 
سیستم ایمنی شان بیش از پیش تضعیف نشود 
و سالمت عمومی آنها به خطر نیفتد. در ادامه 
این مطلب در صفحه »سفره سالم« این هفته، 
گفت وگویی با دکتر محمدحسن انتظاری، 
متخصص تغذیه و مدیرگروه تغذیه دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان انجام داده ایم تا شما 
را با بایدها و نبایدهای تغذیه ای در بیماران 

مبتال به آسم و آلرژی آشنا کنیم. 

:آقای دکتر! رایج ترین خوراکی هایی 
که می توانند باعث تشدید آلرژی یا حمالت 
آسم در بیماران مبتال به آسم و آلرژی شوند، 

کدام خوراکی ها هستند؟ 
ممکن است تشدید آلرژی یا حمالت آسم در 
اثر مصرف خوراکی های مختلف از بیماری به 
بیماری دیگر متفاوت باشد اما معموال دیده 
می شود سیستم ایمنی بیشتر این بیماران نسبت 
به تخم مرغ، تخم پرندگان، شیر گاو، بادام زمینی، 
کره بادام زمینی، سویا و محصوالت برپایه آن، 
میگو، ماهی و گاهی هم گندم یا برخی مغزها 
واکنش بیشتری نشان می دهد بنابراین، توصیه 
می شود در این روزهای شیوع کرونا که بدن 
همه افراد به عملکرد بهتر سیستم ایمنی نیاز 
دارد، این بیماران هم با شناسایی و حذف مواد 
غذایی آلرژی زا از رژیم روزانه به بهبود عملکرد 

سیستم دفاعی بدنشان کمک کنند.  
:نظرتان درباره مواد غذایی آماده که 
شاید این روزها بیشتر مصرف شوند، چیست؟ 
بیرون  به  این روزها برخی خانواده ها  شاید 
رفتن کمتر با هدف خریدن مواد غذایی تمایل 
داشته باشند و از این رو به خرید حجم باالیی از 
محصوالت غذایی آماده یا کنسروی روبیاورند. 
هرچند ممکن است نگهداری و مصرف این 
محصوالت غذایی در این دوران ساده تر باشد، 
بهتر است بدانید بیشتر این محصوالت حاوی 
سدیم، چربی ترانس، قند باال و گاهی مواد 
افزودنی یا نگهدارنده هستند که همگی می توانند 
به تشدید آلرژی یا حمالت آسم در بیماران 
مبتال به آسم و آلرژی منتهی شوند. از این رو، 
توصیه اصلی ما بر این است که این بیماران در 
این دوران هم مانند تمام روزهای دیگر سال، 

محصوالت غذایی دست  اول که کمترین میزان 
فراوری روی آنها انجام شده را مصرف کنند.

خوراکی  مصرف  با  فردی  :اگر 
خاصی دچار تشدید عالئم آلرژی یا حمالت 

آسم شود باید چه کاری انجام دهد؟  
در صورتی که سیستم ایمنی فردی با مصرف 
خوراکی خاصی تحریک شود، عالئمی مانند 
کهیر، بثورات پوستی، حالت تهوع و گاهی 
اسهال و استفراغ نمایان می شود. در مواردی 
هم ممکن است سرفه، عطسه، گلودرد یا حتی 
آبریزش بینی همراه با تنگی نفس برای بیمار 
پیش بیاید بنابراین، اگر بیمار مبتال به آسم 
و آلرژی با خوردن یک ماده غذایی جدید 
دچار این عالئم شود، بهترین توصیه برای او 
این است که سریع آن ماده غذایی را از رژیم 
غذایی روزانه کنار بگذارد. به عبارت ساده تر، 
حذف ماده حساسیت زا  بهترین و موثرترین 
راه برای پیشگیری از ایجاد حمالت آسم و 

آلرژی خواهد بود. 
مختلف،  خوراکی های  میان  :آیا 
خوراکی هایی وجود دارند که بتوانند باعث 
تخفیف حمالت آسم و آلرژی یا پیشگیری 

از بروز آنها شوند؟ 
در مورد پیشگیری از حمالت آسم و آلرژی، 
همان طور که اشاره شد باید عامل بروز این 
حمالت از رژیم غذایی حذف شود اما به طور کلی 
تحقیقات فراوانی ثابت کرده اند مصرف منظم و 
روزانه سیب می تواند خطر تشدید حمالت آسم 
را تا حد قابل قبولی کاهش دهد. اگر بیماران 
مبتال به آسم و آلرژی بتوانند حداقل روزی 

یک عدد سیب مصرف کنند، حتما می توانند 
از سالمت بهتری برخوردار شوند و به حفظ 
سالمت سیستم ایمنی بدنشان هم کمک کنند.  
:میان ویتامین های مختلف چطور؟ 
آیا دریافت ویتامینی خاص می تواند برای 

این بیماران مفید باشد؟ 
بله، دریافت برخی ویتامین ها مانند ویتامین 
C و ویتامین A از طریق مواد غذایی سالم 
و تازه می تواند به تقویت سیستم ایمنی بدن 
و بهبود شرایط عمومی بیماران مبتال به آسم 
و آلرژی کمک کند بنابراین، توصیه می شود 
اگر این بیماران به مواد غذایی مختلفی که در 
ادامه به آنها اشاره می شود، حساسیت خاصی 
ندارند، حتما مصرف منظم آنها را در برنامه 
غذایی داشته باشند. این مواد غذایی شامل 
کلم  مرکبات،  پوست،  بدون  کیوی  طالبی، 
بروکلی، کلم بروکسل، گوجه فرنگی، هویج، 

سیب زمینی شیرین، فلفل سبز، کدو حلوایی 
و پیاز خام هستند.

:بعضی بیماران مبتال به آسم 
و آلرژی ادعا می کنند با مصرف 
سیر تازه، شرایط عمومی شان بهتر 
می شود. آیا استفاده منظم از سیر 
واقعا می تواند برای این بیماران 

مفید باشد؟  
بسیار  آنتی اکسیدان  حاوی  سیر 

قوی ای به  نام »آلیسین« است. آلیسین 
می تواند باعث ترشح اسیدی در بدن 

شود که به از بین بردن رادیکال های آزاد 
در بدن به طور قابل توجهی کمک می کند. زمانی 

که رادیکال های آزاد در بدن از بین بروند، میزان 
التهاب بدن هم کمتر می شود و سیستم ایمنی 
می تواند عملکرد بهتری داشته باشد. از این رو، 
مصرف منظم سیر برای این بیماران می تواند 
به طور عمومی به حفظ سالمت سیستم ایمنی 
بدنشان کمک کند و جلوی تشدید حمالت 

آسم و آلرژی را در آنها بگیرد.  
:آیا انتخاب روش های پخت مواد 
غذایی هم می تواند تاثیری بر تشدید حمالت 
آسم و آلرژی در این بیماران داشته باشد؟ 

بله، معموال دیده می شود بیماران 
مبتال به آسم و آلرژی که بیشتر 
به مصرف غذاهای سرخ کردنی، 
دارند،  عالقه  شور  و  چرب 
بیشتر از سایر بیماران با تشدید 

حمالت آسم و آلرژی مواجه می شوند  زیرا 
این غذاها می توانند التهاب بدن را افزایش 
دهند. این درحالی است که اگر این بیماران 
آب پز  و  بخارپز  غذاهای  به مصرف  بیشتر 
روبیاورند، میزان التهاب را در بدنشان کمتر 
در  بهبود  باعث  ترتیب  این  به  و  می کنند 
تمامی  می شوند.  دفاعی  سیستم  عملکرد 
می دهند  همدیگر  دست به دست  موارد  این 
تا جلوی تشدید حمالت آسم و آلرژی در 

این بیماران گرفته شود.

بهتر است این بیماران در 
دوران کرونا از هر گونه 
رفتار پرخطری که منجر 
به تضعیف سیستم ایمنی 
بدن می شود، دوری کنند، 
مثال شدیدا توصیه می شود 
اگر این بیماران سیگار یا 
قلیان می کشند، حتما این 
عادت نادرست را هرچه 
زودتر کنار بگذارند. مصرف 
خوراکی های کاهنده التهاب 
در بدن مانند زنجبیل،  
دمنوش نعناع و چای سبز 
رقیق هم می تواند برای این 
افراد بسیار موثر باشد. این 
بیماران نباید به هیچ وجه 
اقدام به مصرف خودسرانه 
داروها یا مکمل های خوراکی 
کنند زیرا ممکن است خود 
این موارد عامل تشدید 
حمالت آسم و آلرژی در 
آنها باشد.

 ندا احمدلو 
با فرارسیدن روز جهانی آسم و 
برای  این پرسش  آلرژی شاید 
آلرژی های  به  مبتال  بیماران 
مصرف  حال  در  که  مختلف 
مبتال  بیماران  یا  هستند  دارو 
آیا  که  بیاید  پیش  آسم  به 
همراه  روزه داری  می توانند 
داشته  را  سالمتشان  حفظ  با 

نه؟  یا  باشند 
از  گروهی  بدانید  است  بهتر 
آلرژی  و  آسم  به  مبتالیان 
ایمنی  سیستم  سرکوب  برای 
از  پیشگیری  به منظور  بدن 
آلرژی،  و  آسم  ایجاد حمالت 
مصرف  کورتونی  داروهای 
سیستم  عملکرد  و  می کنند 
شدیدا  باید  آنها  بدن  ایمنی 
این رو،  از  باشد.  کنترل  تحت 
مانند  باید  بیمارانی  چنین 
مشکالت  از  که  افرادی  تمام 
بیماری های خاص  یا  زمینه ای 
رنج می برند، درباره روزه داری 
حتما با پزشک معالج خودشان 
آیا  بدانند  تا  کنند  مشورت 
ماندن  ناشتا  شرایط  بدنشان 
را  ایام  این  در  طوالنی مدت 

دارد یا نه.
تشخیص  معالج  پزشک  اگر 
رعایت  با  روزه داری  بدهد 
شرایطی مانند تنظیم داروها یا 
برای  غذایی  وعده های  تنظیم 
ندارد،  مشکلی  افراد  این 
اگر  بگیرند.  روزه  می توانند 
مختل  باعث  ناشتایی  شرایط 
افراد  این  دارویی  نظم  شدن 
امکان تشدید حمالت  یا  شود 
به  آنها  برای  را  آلرژی  آسم و 
دنبال داشته باشد، پزشک معالج 
حتما چنین بیمارانی را به منظور 
روزه داری  از  حفظ سالمتشان 

کرد. خواهد  منع 

روزه داری برای بیماران 
مبتال به آسم و آلرژی 

  دکتر ایرج خسرونیا
متخصص داخلی، رئیس 

انجمن متخصصان داخلی 
ایران

توصیه نهایی به بیماران مبتال به آسم و آلرژی 

در دوران شیوع کرونا 

به عنوان توصیه نهایی بهتر است این بیماران از هر 

گونه رفتار پرخطری که منجر به تضعیف سیستم 

ایمنی بدن می شود، دوری کنند، مثال شدیدا توصیه 

می شود اگر این بیماران سیگار یا قلیان می کشند، 

حتما این عادت نادرست را هرچه زودتر کنار 

کاهنده  خوراکی های  مصرف  بگذارند. 

دمنوش  زنجبیل،   مانند  بدن  در  التهاب 

نعناع و چای سبز رقیق هم می تواند 

برای این افراد بسیار موثر باشد. به منظور 

پیشگیری از بروز مشکالت احتمالی، 

این بیماران نباید به هیچ وجه اقدام به 

مصرف خودسرانه داروها یا مکمل های 

خوراکی کنند زیرا ممکن است خود 

این موارد عامل تشدید حمالت آسم و 
آلرژی در آنها باشد.

7سفره سالم شماره هفتصدوچهل و هشت   سیزده اردیبهشت نودونه



با توجه به اینکه دوران در خانه ماندن به دلیل 
شیوع کرونا، طوالنی تر از تصور شده، بسیاری از 
مردم  به جای  شعار در خانه می مانیم، شعار در 
آشپزخانه می مانیم را سرلوحه خود قرار داده اند. 
در واقع، با توجه به اینکه فعالیت فیزیکی مردم 
از  کم شده و زمان زیادی را در خانه هستند، 
این فرصت بیشتر در جهت پخت انواع غذاهای 
سنتی، فست فود، انواع نان، کیک و شیرینی استفاده 
می شود. شاید بتوان گفت مصرف غذای رستورانی 
کمتر شده و مردم غذای سالم تری می خورند ولی 
در همان غذای خانگی هم اضافه کالری دریافت 
می شود و  کنار کاهش فعالیت فیزیکی، افراد به 

سمت اضافه وزن و چاقی پیش می روند.
زمان  مشکالت  مرور  به  و چاقی  وزن  اضافه 
زیادی ایجاد می کند، از جمله کبد چرب و افزایش 

انواع چربی های خون که حتی ممکن است  قبل 
از اضافه وزن و چاقی بروز کند. به عالوه، امکان 
دچار  بدن  و  بروند  باال  کبدی  آنزیم های  دارد 
نشانگان متابولیک شود. همچنین، افزایش سایز 
دور کمر و مقاومت به انسولین ایجاد شده و این 
مقاومت باعث شود  تعادل قندخون به هم بخورد 
و به همین ترتیب مشکالت زیادی پیش بیاید 
بنابراین، توصیه می کنم مردم همزمان با کاهش 
کالری دریافتی، فعالیت فیزیکی شان را در خانه 
افزایش دهند و ورزش کنند و فرصت در خانه 

ماندن را فقط صرف آشپزی و خوردن نکنند.
آن  شاهد  روزها  این  که  دیگری  مهم  موضوع 
هستیم، تاثیر رسانه ها بر مردم است که بخشی 
زمانی  کنید،  تصور  باشد.  طبیعی  شاید  آن  از 
که یک فرد چند ماه در خانه است و تنها راه 
ارتباطی اش با بیرون از منزل تلویزیون و فضای 
مجازی است، هر پیامی که دریافت می کند بر 
بچه ها،  مورد  در  البته  می گذارد.  تاثیر  افکارش 
بنابراین هر چیزی  دارد  آنی  تاثیر  این موضوع 
که می بینند، هوس می کنند. در مورد  بزرگ ترها،  

 2 تا   1 که  می کند  خبرشان  ناخودآگاه  ضمیر 
ساعت بعد سراغ آن ماده غذایی بروند. با این 
با مسووالن صداوسیما گفت وگو  باید  اوصاف 
کنیم تا همان طور که نقش مقابله با کرونا را به 
خوبی ایفا کردند، در این زمینه هم کمک کنند 

تا از حجم تبلیغات کم شود.
ایجادشده  شرایط  به  توجه  با  که  دیگری  نکته 
می تواند ادامه دار باشد، عادت های غذایی است 
که توصیه می شود؛ اینکه میوه و سبزی های تازه 
افراد  برنامه غذایی روزانه  در  را  بیشتری  سهم 
داشته باشند و افراد سرخ کردن غذاها را کمتر 
کنند و از روش های بخارپز و سالمی که ارزش 
تغذیه ای مواد غذایی به ویژه سبزیجات را حفظ 
می تواند  هم  صداوسیما  کنند.  استفاده  می کند، 
انواع غذاهایی که سالم و  در این شرایط طبخ 

کم کالری هستند را به مردم آموزش دهد.
یا  که  است  افرادی  تغذیه  دیگر،  مهم  موضوع 
بهبودیافته کرونا هستند یا سیستم ایمنی ضعیفی 
دارند، مثل سالمندان و خانم های باردار و شیرده 
که همگی نیازمند توجه ویژه تغذیه ای هستند. 

ممکن است چند هفته تا چند ماه طول بکشد 
تا ظرفیت تنفسی بیماران بهبودیافته، در دوران 
نقاهت کرونا به قبل از کرونا برگردد، آنزیم های 
کبدی شان هم ممکن است چند هفته تا چند ماه 
بعد به حالت اول برگردد. تحلیل عضالنی هم 
تغذیه  نیازمند  که  افراد است  این  مشکل دیگر 
مناسب برای این گروه است بنابراین آنها باید 

از متخصصان تغذیه کمک بگیرند. 
شعار کلی ما برای تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری 
هرم  از  تبعیت  و  تعادل  و  تنوع  بیماری ها،  از 
غذایی است.  میان ویتامین ها، نقش 3 ویتامین 
 ،E A،  Dو  ویتامین  یعنی  در چربی؛  محلول 
در تقویت سیستم ایمنی تثبیت شده است. البته 
E را از غذاهایی که می خوریم،  A و  ویتامین 
دریافت می کنیم ولی درمورد ویتامین D با کمبود 
مواجه هستیم بنابراین توصیه می شود دوز 1000 
واحد مکمل آن به طور روزانه مصرف شود. در 
این میان، مصرف مکمل ویتامین C نیاز نیست 
اما ریزمغذی های »روی« و »سلنیوم« در تقویت 

سیستم ایمنی موثر هستند. 

فرصت در خانه ماندن را تنها صرف پخت و پز نکنید!

پرسشی از مسووالن حوزه تغذیه در پی بیش از 2 ماه شیوع کروناویروس در کشور 

کرونا چگونه سبک تغذیه مان را تغییر داد؟
تقریبا بیش از 2 ماه است که بیشتر مشاغل تعطیل شده اند و مدارس 
و دانشگاه ها هم قرار نیست در این سال تحصیلی، فعالیت شان را 
دوباره از سربگیرند. مسووالن وزارت بهداشت می گویند باید به 
زندگی با کرونا عادت کنیم تا زمانی که داروی موثر یا واکسن 
انبوه برسد. قطعا زندگی با کرونا با محدودیت هایی  آن کشف شود و به تولید 
که ایجاد کرده، مانند قبل نخواهد بود. وضعیت تغذیه ای مردم هم بعد از کرونا 

تغییر کرده؛ از یک طرف رستوران ها و مراکز تهیه غذا، بستنی و آبمیوه فروشی ها 
و کافه هایی که خیلی پررونق بودند، فعال به حالت قبل برنمی گردد و از طرف 
دیگر مردم بیشتر داخل منزل غذایشان را درست می کنند. بسیاری از مردم حتی 
 نان را هم داخل خانه می پزند یا  کیک و شیرینی را هم خودشان در منزل تهیه 
می کنند. عالوه بر این دانش آموزان قرار است در ماه های آتی  در خانه باشند و این 
قضیه بر سیستم تغذیه ای و رشد آنها تاثیر می گذارد. البته بسیاری از عادت های 

غذایی که بعد از کرونا شکل گرفته، اگر مستمر باشد، به سالمت خانواده ها کمک 
می کند اما از آن مهم تر مدیریت تغذیه در شرایط بحرانی است، به گونه ای که 
به سالمت افراد بیشتر کمک کند. ما نیز در صفحه »دیده بان تغذیه« این هفته به 
این موضوع می پردازیم که کرونا چه تاثیرهای مثبت و منفی ای بر شیوه تغذیه ای 

مردم داشته و چگونه می توان آن را مدیریت کرد؟

 مهدیه 
آقازمانی 

دوران در خانه نشستن و توصیه هایی که برای پیشگیری از 
کرونا دست به دست می شوند، آثار طوالنی مدتی  را در شیوه 
تغذیه و سالمت افراد خواهد گذاشت. یکی از این تغییرات 
گرفتن  بیرون  از  غذا  و  رفتن  رستوران  عادت  که  است  این 
خیلی کم شده که این قضیه تا حدی می تواند مثبت باشد و 
مردم تا حد امکان غذاهای سالم تری می خورند، مثال مصرف 
پیتزاها و برگرهای آماده یا خورش های بسته بندی کمتر شده 
و مردم بیشتر خودشان غذا را تهیه می کنند بنابراین غذاهای 

باکیفیت تری مصرف خواهند کرد.
 در این میان، میزان مهمانی ها هم کمتر شده و پرخوری مربوط 
به مهمانی و متعددخواری هم کاهش یافته است و از آنجایی 
که متعددخواری دریافت کالری و انرژی را زیاد می کند، زمینه 
عوامل چاق کننده کاهش یافته است. از سوی دیگر، پیاده روی 
روزانه افراد کم شده و مدت خوابشان افزایش یافته، از این 
طریق هزینه کرد انرژی روزانه کمتر شده و به این ترتیب افراد 

به سمت چاق شدن پیش می روند. 
اتفاق دیگر ماندن در خانه و نشستن جلوی تلویزیون و نهایتا 
ریزه خواری است. بنابراین دریافت مواد غذایی ناخواسته مثل 
شیرینی جات افزایش یافته و در بلندمدت ذائقه فرد تغییر می کند 

و تمایلش به این مواد غذایی بیشتر می شود. 
در کل، صبح زود بیدار شدن در  تغذیه افراد و سوخت وساز 
بدنشان تاثیر دارد ولی در حال حاضر این قضیه هم تغییر کرده 
است بنابراین، باید تاکید کنم به هم ریختن خواب در تغذیه 
تاثیر دارد و زمانی که فرد دیر از خواب بیدار می شود، صبحانه 
را ساعت 11 می خورد و ناهار را بعد از ظهر و شام هم ساعت 
11 تا 12 شب. چنین سیستمی، افراد را به سمت چاقی هدایت 

می کند و  در روند رشد بچه ها تاثیر منفی خواهد گذاشت. 
شاید چند ماه طول بکشد تا بتوانیم عادت های تغذیه ای که در 
این چند ماه شکل گرفته را اصالح کنیم ولی باید توجه داشته 
باشیم در هر شرایطی باید برنامه غذایی ما و خانواده مان را به 

سمت چاقی و بیماری های غیرواگیر پیش نبرد.

عادت های غذایی خوب و بد 
در دوران کرونا   از فرصت در 

خانه ماندن  
بچه ها می توان 

استفاده کرد 
و آنها را در 

آشپزی مشارکت 
داد و از این 

طریق  غذاهای 
سالم با ارزش 
تغذیه ای باال را 
با یکدیگر تهیه 

کرد بنابراین 
توصیه می کنم 
از بچه ها کمک 

بگیرید و در عین 
آشپزی به آنها 

یاد بدهید غذای 
پرچرب و شور 

خوب نیست. به 
این ترتیب هم 
بچه ها آموزش 
داده می شوند 
و هم سرگرم 
خواهند شد 

 -دکتر عبداللهی

شاید بتوان 
گفت مصرف 
غذای رستورانی 
کمتر شده و 
مردم غذای 
سالم تری 
می خورند ولی 
در همان غذای 
خانگی هم 
اضافه کالری 
دریافت می شود 
و کنار کاهش 
فعالیت فیزیکی، 
افراد به سمت 
اضافه وزن 
و چاقی پیش 
می روند 
 -دکتر رزاز

باید  روزها  این 
وجود  شرایط  با 
زندگی  کرونا 
از  بخشی  کنیم. 
خانه  از  مردم 
بیرون نمی آیند و تحرکشان کم شده و اگر کنترلی بر برنامه غذایی شان 
البته  نداشته باشند، قطعا اضافه وزن و چاقی افزایش پیدا می کند. 
ما با شیوع اضافه وزن و چاقی مواجه هستیم و این قضیه در همه 
گروه های سنی کودکان، نوجوانان و بزرگساالن دیده می شود. حاال 
در شرایط در خانه ماندن، اگر اصول تغذیه درست رعایت نشود، 
اضافه وزن و چاقی بیشتر خواهد شد. این مساله بسیار مهم است 
به  با اطالع رسانی، تغذیه درست را  باید کمک کنند و  و رسانه ها 

مردم آموزش دهند.
 بحث دیگر این است که خوردن غذاهای خارج از خانه به ویژه 
فست فود کمتر شده، البته در خانه هم مردم فست فود درست می کنند. 
به طور مثال، پیتزا را در خانه می پزند اما سالم تر. نکته مهم تر این 

عادت های  می توانند  والدین  و  هستند  خانه  در  بچه ها  که  است 
و  خوردن  هله هوله  زیرا  بیندازند  جا  برایشان  را  درست  تغذیه ای 
راحتی  اصالح  به  خانواده  مدیریت  با  کم ارزش  تنقالت  مصرف 
می شود بنابراین، فرصت اصالح رفتارهای غلط غذایی ایجاد شده 

و بچه ها می توانند الگوی غذایی درست را یاد بگیرند.
مادران هم اگر اصل تعادل و تنوع را رعایت کنند و بچه ها را به 
کم نمک  و  کم چرب  غذاهای  و  میوه  سبزی،  ساالد،  زیاد  مصرف 
خوردن  ماندن،  خانه  زمان  در  است.  خوب  بسیار  کنند،  تشویق 
فست فود کمتر می شود و مادران می توانند فست فودهایی که بچه ها 
دوست دارند، مثل پیتزا را در خانه با کیفیت باالتری تهیه کنند. به 
عالوه، از فرصت در خانه ماندن  بچه ها می توان استفاده کرد و آنها 
را در آشپزی مشارکت داد و از این طریق  غذاهای سالم با ارزش 

تغذیه ای باال را با یکدیگر تهیه کرد.
 توصیه می کنم از بچه ها کمک بگیرید و در عین آشپزی به آنها یاد 
بدهید غذای پرچرب و شور خوب نیست. به این ترتیب هم بچه ها 

آموزش داده می شوند و هم سرگرم خواهند شد.

در  و  کنید  تهیه  با حداقل شکر  را  شیرینی  و  کیک  مثال،  طور  به 
با  قند و چربی کمتری دارد  یا شیرینی هایی که  بریزید  کیک میوه 
بچه ها درست کنید. فست فودهایی را با بچه ها درست کنید که در 
آن انواع سبزی ها و آرد سبوس دار باشد. این روزها برخی عالقه مند 
البته تاکید می کنم نان  به پختن نان شده اند که اتفاق خوبی است. 
این  شود.  غنی  مختلف  راه های  از  و  تهیه  سبوس دار  آرد  با  حتما 
کار هم سرگرمی است و هم برای سالمت خانواده عادت غذایی 

مناسبی تلقی می شود.
 مساله دیگری که باید مدنظر داشته باشیم، این است که در شبکه های 
مجازی کلیپ هایی می آید برای پیشگیری از کرونا که اساس علمی 
ندارند. در کل، برای پیشگیری از کرونا هرگز یک ماده غذایی مثل 
زنجبیل یا لیمو ترش به تنهایی نمی تواند موثر باشد، بلکه همه مواد 
غذایی کنار هم و با رعایت اصل تنوع و تعادل می توانند مفید باشند. 
نکته آخر اینکه ما خدمات تلفنی تغذیه ای هم داریم و از 31 فروردین 
خط تلفنی مشاوره تغذیه فعال شده و مردم با شماره گیری 4030 به 

کارشناسان تغذیه ای که پاسخگو هستند، وصل می شوند.

کودکان را در آشپزی سالم شریک کنید! 

 دکتر جالل الدین میرزای رزاز
متخصص تغذیه و رئیس انستیتو 

تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی ایران

 دکتر احمد ساعدی
متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 دکتر  زهرا عبداللهی
متخصص تغذیه و رئیس دفتر بهبود 

تغذیه جامعه وزارت بهداشت 
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: خانم دکتر! افرادی مثل خانم شریفی کیا 
که به صورت ارثی و خانوادگی با دیابت ارتباط 
دارند باید از جوانی چکار کنند و به چه مسائلی 

توجه داشته باشند؟
والدینی که در فامیل و نزدیکان خود فرد دیابتی  دارند 
باید از کودکی مراقب رژیم غذایی، شیوه زندگی و 
وزن فرزندان شان باشند. مصرف غذاهای چرب باید 
بسیار محدود شود. در این شرایط حتی  اگر فرد ژن 
دیابت را داشته باشد به آن مبتال نخواهد شد. مصرف 
کربوهیدرات های ساده، مواد غذایی شیرین و حتی 
 عسل و بی نظمی در مصرف غذا و گرسنگی های 
طوالنی مدت و مصرف نکردن میان وعده می تواند 
زمینه ساز ابتال به دیابت شود. در افراد چاق انسولین 
می شود  ترشح  بدن  در  قند  دریافت  به  پاسخ  در 
مثبتی  ندارد زیرا عملکرد  تاثیر  اما روی سلول ها 
گیرنده های انسولین در بدن با اضافه وزن مختل 
می شود و  فرد به مرور دچار دیابت خواهد شد. 
درونی  آرامش  نداشتن  و  استرس  چاقی شکمی، 
در افرادی که استعداد ژنتیکی دیابت را دارند هم 

می تواند زمینه ساز افزایش قندخون باشد.
: اگر فردی به دیابت مبتال شد فقط باید 
دارو مصرف کند یا تنها با رژیم غذایی می توان 

این بیماری را کنترل کرد؟
یکی از درمان های دیابت در کنار دارو، رژیم غذایی 
است. هرگز بدون رژیم غذایی و فقط با دارو نمی توان 
دیابت را کنترل کرد. در صورتی  که فرد چاق باشد 
با کاهش وزن و مشورت با پزشک مربوط می توان 
دوز داروی مصرفی را کم و حتی  قطع کرد. دیابت 
داشتن به این معنی نیست که مجبورید تا پایان عمر 

دارو مصرف کنید. این موضوع به همکاری بیمار 
البته  می  شود.  مربوط  تغذیه  و  غدد  متخصص  با 
اگر قندخون بیش از اندازه باال برود و سلول های 
لوزالمعده از بین برود دیگر بدن توانایی ساخت 
تولید انسولین در سلول های لوزالمعده را ندارد و 
زمان  این  در  می شود.  انسولین  تزریق  به  مجبور 
دیگر تنها با رژیم غذایی نمی توان تزریق انسولین 
را قطع کرد، بلکه می توان فقط دوز آن را پایین آورد.

: در برنامه غذایی افراد مبتال به دیابت 
 چه مسایلی مهم تلقی می شود؟

میان وعده ها اهمیت فراوانی دارند، به این ترتیب که 

3 میان وعده در طول روز مانع از نوسان قندخون 
می شود اما نوع میان وعده ها هم مهم است. میوه ها 
باید در برنامه غذایی باشند و اگر یکی از میوه ها 
شیرین بود، بقیه میوه ها نباید قند باالیی داشته باشد. 
اگر در مهمانی می خواهند شیرینی میل کنند، کنارش 
باید ساالد یا سبزی فیبردار بخورند تا فیبر کنار این 
شیرینی تخلیه معده را کند کرده و آرام آرام سبب 
افزایش قندخون شود. در میان وعده ها باید از مغزهای 
چرب گیاهی استفاده کرد. چربی روند تخلیه معده 
را کند کرده و نوسانات قندخون را کنترل می کند. 
برنج های  از  است  بهتر  نیز  ساده  برنج  جای  به 

مخلوط با سبزیجات استفاده کنند یا کنار آن بروکلی 
یا هویج پخته و گل کلم بخورند. به جای آبمیوه، 
میوه که فیبر بیشتری دارد، مصرف کنند یا حتما 
زمانی که در خانه بیکارند، دمبل بزنند زیرا انقباضات 
عضله به برداشتن قند از خون و کنترل قندخون 
کمک می کند. این افراد باید مراقب فشارخونشان 
هم باشند زیرا باال رفتن قندخون می تواند سبب 
سکته های  احتمال  افزایش  و  فشارخون  افزایش 
قلبی و مغزی شود. همچنین باید مصرف نمک را 
محدود کرد تا از بروز نارسایی کلیه و اختالالت 
با  کافی و ورزش  پیشگیری شود. خواب  بینایی 
افراد  روزانه  برنامه  جزو  باید  نیز  متوسط  شدت 

مبتال به دیابت نوع2 باشد.

نگاه متخصص تغذیه

: خانم شریفی کیا! بیشتر از خودتان برایمان بگویید.
من متولد سال 1338 هستم. قدم 159 سانتی متر است و در حال 
حاضر 72 کیلوگرم وزن دارم. 12 سال است به دیابت نوع2 مبتال 
هستم و 3ماه یکبار به مرکز دیابت مراجعه می کنم اما 6 سال پیش 
با یک بی احتیاطی در بیمارستان بستری و ناچار به تزریق انسولین 
شدم. این کار برایم بسیار سخت بود و به همین دلیل با رعایت تغذیه 
اما چندان  پیشگیری کنم  انسولین ام  از زیاد شدن دوز  سعی کردم 
موفق نبودم. درنهایت، اواخر آذر به متخصص تغذیه مراجعه کردم 
و با تنظیم رژیم غذایی بعد از 40 روز موفق شدم مصرف انسولینم 
را قطع کنم. وزنم هم تا امروز 9 کیلوگرم کم شده و 2 کیلوگرم 

دیگر باید آن را کاهش بدهم. 
: چطور متوجه ابتالی تان به دیابت شدید؟

خانواده پدری ام همگی به دیابت مبتال بودند. خودم هم از دوران بلوغ 
اضافه وزن داشتم و سعی می کردم رعایت کنم. هیچ عالئم خاصی 
نداشتم تا اینکه تصادفی در آزمایش خون و بررسی کلی برای سفر 
خارج از کشور متوجه ابتالیم به دیابت نوع2 شدم. مصرف متفورمین 
را آغاز کردم ولی کنترل خاص دیگری روی بیماری نداشتم. یک 
بار در حال گرفتن ناخن بودم که گوشت پایم را گرفتم. بعد از 2تا 

3 روز انگشتم ورم کرد و عفونی شد و در بیمارستان بستری شدم 
و حتی  برایم تشخیص قطع عضو دادند اما با مصرف آنتی بیوتیک و 

انسولین خدا را شکر به قطع عضو منجر نشد. 
: گفتید، ابتدا سعی می کردید خودتان رعایت کنید. لطفا 

بیشتر توضیح دهید.
در مرکز دیابت، به من برگه رعایت غذایی داده بودند اما در آن رژیم 
غذایی تجویز نشده بود. همیشه یکنواخت بود و من نمی توانستم 
این وجود  با  بود.  برایم خسته کننده شده  اوضاع  این  رعایت کنم. 
سعی می کردم به طور کلی مراعات کنم. شیرینی نمی خوردم و روزانه 
پیاده روی داشتم. خیلی افت قند داشتم و هر بار به مرکز مراجعه 

می کردم اول از من آمار افت قند را می گرفتند.
: بعد از مراجعه به متخصص، رژیم غذایی چه تفاوتی 

 با قبل از آن کرد؟
نظم غذایی پیدا کردم؛ برخی مواد غذایی که برایم مناسب نبود منع شد 
و در عوض مواد غذایی دیگری به برنامه ام اضافه شد، مثال نمی دانستم 
برنج زیاد، مضر است. من قبال 8 تا 9 قاشق برنج می خوردم اما بعد 
متخصص به من گفت کسانی که قند باالیی دارند، بهتر است برنج 
مخلوط مصرف کنند تا قند کمتری جذب بدنشان شود یا مثال به 

میان وعده ها اهمیت زیادی نمی دادم و بعد متوجه شدم میان وعده قبل 
از خواب بسیار مهم است. قبال شام که می خوردم، ضعف نداشتم و 
دیگر چیزی نمی خوردم ولی حاال یکی- دو ساعت قبل از خواب 
میان وعده قبل از خوابم مانع از بی خوابی های شبانه و گزگز پایم 
می شود. به عالوه، در گذشته خشکبار می خوردم اما هرازگاهی و 
برنامه روزانه 2 گردوی  براساس  زمانی که  هوس می کردم. حاال 
تازه از پوست درآمده و بادام و پسته خام مصرف می کنم. لبنیات 
پروبیوتیک هم در برنامه ام دارم که عالی است. در کل، قبال به سرعت 
انرژی از دست می دادم اما حاال با تنظیم میوه و برنامه های غذایی 

حالم بسیار خوب است و افت قند و ضعف ندارم.
: ورزش هم می کنید؟

اما حاال در خانه نرمش  پیاده روی می کردم  از شیوع کرونا  تا قبل 
می کنم و جلوی تلویزیون دمبل می زنم. 

: به عنوان آخرین پرسش، نوع رژیم تان با توجه به شیوع 
کرونا تغییری کرد؟

سفارش کردند بیرون نروم و در خانه بمانم. کنار آن شربتی  برای 
تقویت سیستم ایمنی ام تجویز کردند اما بقیه رژیم به همان شکل 

است. قبلی 

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 شریفی کیا که تصادفا متوجه دیابت نوع2 خود شده، می گوید:  

در بیمارستان بستری شدم و رضایت نامه قطع عضو امضا کردم!

زخم های اندام تحتانی یکی از عوارض جدی 
دیابت  به  مبتال  بیماران  در  قندخون  افزایش 
اثر کوچک ترین ضربه به  پیشرونده است. در 
نوروپاتی  محیطی  دنبال  به  بیماران  این  در  پا 
ایجادشده، فرد دچار زخم دیابتی  می شود. این 
مساله در 15 درصد افراد مبتال به دیابت  شایع 
است. زخم های دیابتی  از علت های اصلی بستری 
بیماران مبتالست و حتی  70 تا80 درصد موارد 

باعث قطع عضو درگیر می شود. 
عوامل متعددی مانند درگیری عروق محیطی، 
ضربه،  و  مکانیکی  استرس های  نوروپاتی، 
بدشکلی  و افزایش استعداد به عفونت در بیماری 
دیابت، بیمار را در معرض ایجاد زخم های اندام 

تحتانی قرار می دهد که دوام زیادی دارند.
از درمان های مختلفی که برای معالجه این بیماران 
برحسب عمق و نوع زخم به کار می رود، می توان 
به کاهش فشار در ناحیه پا، برش، برداشت یا 
حذف یک بخش از بافت مرده، عفونی شده یا 
صدمه دیده، مصرف آنتی بیوتیک و پانسمان های 
گاهی  وجود  این  با  کرد.  اشاره  روزانه  منظم 
بسیاری از زخم های پای دیابتی  بهبود نمی یابند 
یا روند بهبود بسیار کندی دارند. در زخم های 
مزمن روند طبیعی ترمیم زخم که شامل قطع 
خونریزی، کاهش التهاب، تسریع تقسیم سلولی 
و روند تشکیل بافت اپیتلیال و بازسازی بافت 

است، مختل می شود. 
از  استفاده  به  می توان  جدید  درمان های  از 
و  فیبروبالست  سلول  بنیادی،  سلول های 
دیابت  از  ناشی  زخم  درمان  در  کراتینوسیت 
اشاره کرد. اضافه کردن فیبروبالست ها به کشت 
لحاظ  از  هم  زخم  ترمیم  بهبود  سبب  سلولی 
عملکردی و هم از نظر ظاهری شده و همچنین 
سبب بسته شدن زخم به صورت دائمی می شود. 
با توجه به مطالعات متعدد انجام گرفته در این 
زمینه و با توجه به اینکه امکان کشت سلول ها 
در کشور ما فراهم شده و این روش با شرایط 
کامال استریل انجام می شود و عوارض چندانی 
منحصربه فرد  پروژه  این  اجرای  با  ندارد،  نیز 
می توان امکان ارتقای سالمت جامعه و نجات 

بیماران را فراهم کرد.

روش های نوینی برای درمان 
زخم پای دیابتی  وجود دارد!

دکترمحمدعلینیلفروشزاده
دبیر انجمن متخصصان پوست ایران و رئیس مرکز 

تحقیقات پوست و سلول های بنیادی

نگاه متخصص پوست

برای پیشگیری از ابتال به زخم پای دیابتی  الزم 
است افراد مبتال به دیابت نوع2 برخی مسائل را 
رعایت کنند؛ پای خود را به صورت روزانه با 
آب و صابون بشویند. البته درجه آب را حتما 
باید با دست تنظیم کنند زیرا حس پا کاهش 
پیدا می کند و شاید متوجه داغی آب نشوند. 
بعد از شستشوی پا حتما باید الی انگشتان را 
خشک کنند زیرا خیس و مرطوب ماندن بین 
انگشتان پا، خود فرد را مستعد عفونت قارچی 
می کند. اگر پوست پاها خشک است و ترک 
می خورد برای جلوگیری از ترک خوردگی و 
زخم پا، پوست را حتما چرب کنند اما از چرب 
کردن الی انگشتان بپرهیزند زیرا این کار آنها 

را مستعد عفونت قارچی می کند. 
البته اگر فردی در پی عفونت قارچی دچار 
زخم  پای دیابتی  شده و عالئمی مثل خارش، 
سوزش و زخم دارد باید بالفاصله به پزشک 
و  گیرد  قرار  درمان  تحت  تا  کند  مراجعه 
ناخن  پوست،  متخصص  صورتی  که  در 
باید  کار  این  انجام  کند  توصیه  را  کشیدن 
متخصص  تحت نظر  و  استریل  محیط  در 

شود. بیمار  انجام  برای 

خودتان از بروز زخم پای 
دیابتی، پیشگیری کنید!

دکترمحمدرضامهاجریتهرانی
 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه فوق تخصص غدد

تاکید دکتر میترا زراتی  به مهمان »میزگرد تغذیه« 

همواره 3 عامل مهم رادر کنترل قندخون تان جدی بگیرید!

اگر  دیابت درمان نشود در بلندمدت جریان قند در خون می تواند باعث التهاب 
عروق خونی شده و به مرور با کاهش جریان خون و اکسیژن رسانی مخصوصا 
به اعصاب و ارگان های کوچک، فرد را دچار مشکل کند. در ناحیه پا و زانو 
کاهش خونرسانی و اکسیژن می تواند حساسیت عصبی را کاهش دهد، درنتیجه 
فرد حس درد خود را به مرور از دست می دهد و در صورتی  که زخم یا عفونتی  بروز کند، 
متوجه آن نخواهد شد. در این شرایط احتمال بروز قانقاریا وجود دارد و در صورتی  که خون 
دوباره در این نواحی به جریان درنیاید ناچار عضو باید قطع شود. اگر فکر می کنید این حوادث 
کیلومترها با شما فاصله دارند و برایتان اتفاق نخواهند افتاد، گفت وگوی »سالمت« را با خانم 

نعیمه شریفی کیا بخوانید تا نظرتان به کل عوض شود.

 سمیه 
مقصودعلی

»میزگرد تغذیه« درباره روند کاهش وزن 
خانم نعیمه شریفی کیا با حضور دکتر میترا زراتی متخصص 

تغذیه، دکتر محمدعلی نیلفروش زاده متخصص پوست و 
دکتر محمدرضا مهاجری  تهرانی متخصص غدد 

کاهش وزن و قطع 
انسولین با رعایت رژیم 

میان وعده ها در رژیم غذایی 
فرد دیابتی  اهمیت فراوانی 
دارند، به این ترتیب که 3 

میان وعده در طول روز مانع 
از نوسان قندخون می شود 

اما نوع میان وعده ها هم مهم است. میوه ها 
باید در برنامه غذایی فرد باشند و اگر یکی 

از میوه ها شیرین بود، بقیه میوه ها نباید 
قند باالیی داشته باشد. اگر در مهمانی 

می خواهند شیرینی میل کنند، کنارش باید 
ساالد یا سبزی فیبردار بخورند تا فیبر کنار 
این شیرینی روند تخلیه معده را کند کرده 

و آرام آرام سبب افزایش قندخون شود
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رهنمودهایی برای ازدواج خوب

چگونه زندگی زناشویی شادی داشته باشیم؟

7 راه برای پایان دادن به بحث و جدل با شریک زندگی 

بازگشت به عشق و مهربانی

ما با این توانایی که زندگی 
زناشویی شادی داشته باشیم 
به دنیا آمده ایم اما هنوز برای 
گسترش آن باید تالش کنیم. 
داشتن ازدواج خوب به آموزش نیاز دارد. ما 
باید عادت های بد را کنار بگذاریم و موارد 
خوب را بیاموزیم. برای داشتن زندگی مشترک 

موفق به توصیه های زیر عمل کنید.
دارد  دوست  فردی  هر  باشید.  شنونده   .1
حرف های او شنیده و به درستی درک شود. 
شما باید این حس را در شریک زندگی تان به 
وجود بیاورید. به این وسیله اضطراب هایتان 
را کنار می گذارید. وقتی شریک زندگی تان 
صحبت می کند مشاوره ندهید. گاهی اوقات 
مثل آینه باشید یا ساده تر بگویم حرف های 
همسرتان را تکرارکنید. این کار کافی است 
تا به او نشان بدهید به حرف های او گوش 
می کنید. به عنوان مثال، بگویید »می دانم که 
به خاطر بیرون نبردن زباله از من ناراحتی« یا 
»می دانم که می خواهی راجع به اتفاق امروز 
در محل کارت صحبت کنی.« شواهدی ارائه 
بدهید مبنی بر اینکه متوجه نگرانی های شریک 

زندگی خود هستید.
2. زمان متعادل یک زن و شوهر را باهم 
سپری کنید.  اوایل در یک رابطه  همسران 
مانند دوست صحبت می کنند و کارهای جالبی 
انجام می دهند اما با گذشت زمان، اوضاع تغییر 
می کند؛ کار، خانواده، مشکالت اقتصادی و... 
و  زندگی  معمول  رویه  رفتن  بین  از  باعث 
تفریحاتی می شود که ابتدا شما را کنار هم 
قرار داده است. به تفریحات قبلی برگردید، 
حتی اگر مجبور باشید این کار را یک هفته 
در میان در تقویم برنامه ریزی کنید. اشتراک 
یک فعالیت بدنی، مانند دوچرخه سواری یا 
پیاده روی در اطراف منزل، به ویژه برای باال بردن 
روحیه شما همراه ضربان قلب بسیار مناسب 
است. فعالیت هایی مانند بیرون رفتن برای شام 
صمیمی، ماندن در خانه و پخش موسیقی یا 

تماشای فیلم مورد عالقه به شما کمک می کند 
تا به یاد داشته باشید چرا یکدیگر را انتخاب 
کرده اید. اگر پول کافی برای پرستار کودک 
ندارید، کودکتان را پیش یک دوست بگذارید 
و برای گردش برنامه ریزی کنید. هر هفته یعنی 
168 ساعت، متعهد شوید حداقل 2 ساعت از 
هفته را به روابط خودتان اختصاص بدهید.
3. به سمت هم چیزی پرتاب نکنید.  قرار 
نیست شما و شریک زندگی تان همیشه با هم 
موافق باشید اما در ابراز مخالفت با یکدیگر، 

قوانین زمین بازی را اعمال کنید. هیچ توهین، 
نامگذاری یا پرتاب وسایل وجود ندارد. اگر 
مخالفتی دارید، این کار را به صورت مودبانه 
انجام بدهید. به طرف مقابل توهین نکنید. در 
عوض، بگویید: »فکر می کنی ما باید این کار 
را انجام بدهیم. من در این مورد نظر دیگری 
دارم.« اگر به نظر می رسد اختالف نظر شما در 
حال افزایش است، درمورد به تاخیر انداختن 
بحث هر دو طرف با هم توافق کنید و برای 
ادامه آن پس از یک دوره تمدید آرامش اعصاب 

برنامه ریزی داشته باشید. حفظ خونسردی و 
آرامش خاطر حتی برای فشارخون و ازدواج 

شما بهتر است.
4. عشق را شعله ور کنید.  اگر روابط زناشویی 
شما کاهش یافته یا به اندازه ای که یک همسر 
خواهان ایجاد روابط زناشویی است، رابطه 
ندارید، الزم است زندگی صمیمی خود را 
ابراز  در اولویت قرار بدهید.  به همسرتان 
عشق  کنید. به شریک زندگی خود به عنوان 
شخصی که عاشق او هستید فکر کنید؛ کسی 

به  بشود.  شما  عاشق  بارها  می خواهید  که 
نظافت شخصی تان اهمیت بدهید، رمانتیک 
تنها  زندگی شما  نکنید شریک  فکر  باشید، 
یک وسیله است. به او به چشم فردی نگاه 
به  کنارش  را  روزتان  دارید  قصد  که  کنید 

اتمام برسانید.
5. آنچه را که می خواهید به روش درست 
و عالی درخواست کنید. اگر کاری وجود 
دارد که دوست دارید همسرتان برای شما 

انجام بدهد، 3 انتخاب دارید؛ 

خواسته تان را نزد خود نگه دارید و بگذارید 
مثل زخم کهنه بشود. 

مورد  در  یا  بگویید  دوستانتان  به  را  آن   
خواسته هایتان با آنها گپ بزنید.

انتخاب صحبت کردن در مورد  بهترین   
نیازتان با همسرتان است. همسرتان چگونه 
گل  برایتان  دارید  دوست  شما  بفهمد  باید 
بخرد و به خانه بیاورد؟ خیلی ساده، با زبان 
شیرین و مستقیم به او بگویید. نکات مبهم 
و تاریک را رها کنید. این موضوع انجام یک 
تست نیست تا دریابید آیا همسرتان شما را 
دوست دارد یا نه، بلکه راهی است تا به خودتان 
اجازه بدهید آنچه را که می خواهید بپرسید و 
عاشقانه از همسرتان درخواست کنید، بدون 
سرزنش یا احساس گناه. اگر همسرتان مقابل 
خواسته شما حالت تدافعی به خود بگیرد و 
باشد، به مالقات مشاور  صحبت غیرممکن 
ازدواج بروید زیرا او می تواند برای ازدواج 
خوب راهکار ارائه بدهد. بیشتر ما - زن و 
مرد - به این موضوع واقف نیستیم که حتی 
حرکات کوچک برای مدت طوالنی در شاد 

کردن همسر و ازدواجمان نقش دارند.
WebMD  :منبع

بخش  زن وشوهرها  بین  بحث  و  دعوا 
به  اما  می شود  تلقی  آنها  روابط  عادی 
دعوا  باید  زن وشوهرها  متخصصان،  گفته 
با  روابطشان  سالمت  تا  کنند  کنترل  را 

نبیند. آسیب  زمان  گذشت 
بعد از دعوا، پاک کردن جو حاکم و بازگشت به 
عشق و مهربانی نشان دهنده وجود احساسات 
بین همسران است و چه احساسی می تواند 

روزبه روز از این بهتر باشد؟ 
این احساسات به معنای عشق و ارتباط بیشتر 
هستند. اگر این هدف در روابط زن وشوهرها 
و  عشق ورزیدن  آموزش  فرصت  نباشد، 
عملکرد مناسب نسل بعدی که از این مرحله 

عبور خواهند کرد،  از دست می دهند.
رابطه  مانند  موضوعاتی  سر  زن وشوهرها 
زناشویی، مدتی که کنار هم سپری می کنند، 
و  بچه ها  پرورش  پول،  مدیریت  چگونگی 
دچار  یکدیگر،  خانواده  با  رابطه  برقراری 
بحث و گاهی نزاع می شوند که باعث ایجاد 

استرس و ناامنی می شود.
اولین اشتباه این است که یک یا هر دو طرف 
فرصتی به همسر خود نمی دهد تا ذهن خود 
را تخلیه کند و مسائل حل نشده باقی می مانند. 
دوم، عدم تمایل به عذرخواهی بدون دفاع 

از موقعیت شخص است.
اما تفاوت ها ناشی از نحوه توافق بین زن و 
مرد است که می تواند باعث ایجاد سردرگمی 
باید از آن  و تنش  در رابطه آنها شود پس 

آگاه باشند.

1. مدیتیشن کنید
دانشگاه هاروارد تحقیقاتی در مورد مراقبه انجام 
داده و به این نتیجه دست یافته که تنها پس 
از 8هفته تمرین ذهن آگاهی، شرکت کنندگان 
میزان سیستم مقابله یا گریز را کاهش دادند. 
در اصل، ظرفیت احساس استرس، اضطراب، 
ترس و عصبانیت کاهش می یابد. وقتی این 
احساسات را کاهش می دهید، مقاوم تر شده و در 
نتیجه حتی وقتی احساسات شریک زندگی تان 

شعله ور می شود، می توانید آرام باشید.

2. ابتدا سکوت را انتخاب کنید
برافروخته  از خشم  احساس می کنید  وقتی 
آرامش  احساس  تا  کنید  سکوت  شده اید، 
کرده و به طور کامل درباره وضعیت خود 
فکر کنید. این حالت به شما فرصتی می دهد 
دفاع  از  قبل  را  موقعیت شریک زندگی تان 
بسنجید و بدون ایجاد آسیب به احساسات و 
عصبانیت که فقط باعث ادامه دعوا می شود، 

وجه اشتراک را به دست بیاورید.

3. قبل از ارائه مشکل ، راه حلی 
پیدا کنید

از دوستانی که می دانید کمک حال شما هستند 
یاری بخواهید یا با روان شناس صحبت کنید. 
ممکن است این روش ها به شما در حل مساله 

کمک کنند تا راه حلی ارائه بدهید.
همسرشان  از  تنش  و  خشم  با  افراد  غالبا 
بدون  کند،  دلجویی  آنها  از  که  می خواهند 
را  مشکل  می تواند  چگونه  او  بدانند  اینکه 
حل کند و این کار باعث احساس صدمه، 

سردرگمی و ناتوانی بین آنها می شود.

4. خواسته تان را از راه تمایل 
خود بیان کنید

اگر از شریک زندگی تان درخواستی دارید 
مانند: »من می خواهم آرام تر باشی« یا مورد 
خاصی مثل »من از شما می خواهم برای منزل 
پس انداز کنی« خواسته خود را از راه هایی 

که تمایل دارید، بیان کنید.

5. تعادل برقرار کنید
اگر این تمرین ساده را انجام بدهید، بسیاری 

از مسائل در ذهنتان حل می شود.
ابتدا از خود بپرسید چرا عصبانی هستید؟ آیا 
از اینکه زباله ها بیرون از خانه قرار نگرفته اند 
ناراحت هستید؟ دوم، آن را با کاری مشابه 
آنچه در گذشته انجام داده اید، مقایسه کنید.
همسرشان  که  کارهایی  بابت  افراد  غالبا 
نداده  انجام  اما  بدهد  انجام  می توانسته 

را  خود  خطاهای  و  می کنند  بهانه جویی 
نادیده می گیرند. این کار باعث عدم تعادل 
در ذهن هر دو طرف می شود. به همین علت 
از  به خاطر چشم پوشی  از دعواها  بسیاری 
عادت ناخودآگاه افراد سرچشمه می گیرند.

6. گذشت کنید
اجازه  انسانی  رفتارهای  به  همسران  وقتی 
انسانی  رفتارهای  به  همسران  وقتی  کمک 
اجازه کمک می دهند و درک از مهربانی به 
وجود می آید، می توانند دعواها را در گذشته 

مدفون کنند.
با فراموش کردن مشکالت و عصبانیت های 
حل نشده که تنها باعث شعله ور شدن شرایط 
دعوا می شود، اختالفات را به حداقل برسانید 
احساسات  محور  همین  از  مشکالت  زیرا 

سرچشمه می گیرند.

7. به روش درست عذرخواهی کنید
وقتی زمان عذرخواهی فرا می رسد هرگز 
چشمتان را روی آن نبندید. گفتن »متاسفم« 
برای پاک کردن تمام سموم  تاکتیکی  باید 
عاطفی موجود در رابطه شما باشد بنابراین 
به  را  آن  درست  روش  به  باشید  مطمئن 

می گیرید. کار 

عذرخواهی  حین  می شود  توصیه  همچنین 
استفاده از کلمه اما را محدودکنید زیرا باعث 
می شود.  آن  از  پیش  کلمات  گرفتن  نادیده 
مقابلتان  طرف  به  وضوح  به  درعوض، 

برای  راه حلی  هستید،  متاسف  که  بگویید 
نحوه جلوگیری از این رفتار در آینده ارائه 
بدهید و هرگونه انتظارات شریک زندگی تان 

را متقابال عملی کنید.

ممکن است در آن لحظه کارآمد به نظر نرسد 
ولی با گذشت زمان به سرعت جو اطراف 

شما را از تنش پاک می کند.
www.globalnews.ca :منبع

 ترجمه:  
هدا صادقیان 

حقیقی

به شریک زندگی خود به عنوان 
شخصی که عاشق او هستید فکر 

کنید – وکسی که می خواهید بارها و 
بارها عاشق شما بشود. به نظافت خود 
اهمیت بدهید ، رمانتیک باشید ، فکر 

نکنید شریک زندگی شما تنها یک 
وسیله است..به او به چشم فردی 

نگاه کنید که قصد دارید روزتان را 
کنار او به اتمام برسانید 

اولین اشتباه این است که یک یا 
هر دو طرف فرصتی به همسر خود 
نمی دهد تا ذهن خود را تخلیه کند 
ومسائل حل نشده باقی می مانند. 
دوم ، عدم تمایل به عذرخواهی 
بدون دفاع از موقعیت شخص است

اما تفاوت ها ناشی از نحوه توافق 
بین زن و مرد است و این می تواند 
باعث ایجاد سردرگمی و تنش زدگی 
در رابطه آنها شود پس زوجین باید 
از آن آگاه باشند



هر مشکلی در گوش بیرونی یا گوش میانی که از هدایت درست صدا جلوگیری کند 
یا  65  دسی بل و میزانش مالیم  تا    25 از  انتقالی« می گویند و معموال  را »کم شنوایی 

است. متوسط 
بروز  اختصاصی  عوامل  به  توجه  با  است.  موقت  انتقالی  کم شنوایی  موارد،  برخی  در 
مشکل، درمان دارویی یا جراحی بهترین راهگشاست. در کم شنوایی انتقالی حتی می توان از ابزارهای 

نیز کمک گرفت. انتقالی  استخوان  ایمپلنت  یا  میانی  ایمپلنت گوش  مثل  شنوایی 

علل اصلی کاهش 
قدرت شنوایی

 ترجمه: 
مهتا 

زمانی نیک

آسیب ها و فشارها 
 فشار شدید سروصدا می تواند استخوان های گوش میانی را درگیر کند یا باعث آسیب عصبی و افت دائمی شنوایی 
شود. تغییرات ناگهانی فشار هنگام پرواز یا غواصی در زیر آب می تواند منجر به آسیب به پرده گوش، گوش میانی 
یا داخلی و کاهش شنوایی شود. آسیب های سطحی گوش معموال طی چند هفته بهبود می یابند اما در موارد جدی 
آسیب گوش داخلی ممکن است نیاز به جراحی داشته باشد. گذاشتن پنبه یا هر جسم دیگری در گوش کار اشتباهی 

است. انجام این کار می تواند پرده گوش را پاره کند و باعث آسیب دائمی به گوش شود.

غده ها و تومورها
غدد غیرسرطانی، از جمله تومورهای استخوانی و پولیپ های خوش خیم می تواند کانال گوش را مسدود کند و 
موجب کاهش شنوایی شود. در بعضی موارد، برداشتن غده می تواند به بازگشت شنوایی کمک کند. رشد تومور 
در گوش داخلی، روی شنوایی اثر می گذارد و عصب موجود در گوش داخلی را درگیر می کند. مشکالت تعادل، 
بی حسی صورت و وزوز گوش نیز می تواند از عوارض آن باشد. در بعضی مواقع درمان و جراحی می تواند به 

بازگشت و حفظ شنوایی کمک کند.

شستشوی گوش
مایع داخل گوش از کانال گوش در برابر گرد و غبار و باکتری ها محافظت می کند اما همین مایع ممکن است 
سفت شود و انسداد با آن می تواند بر شنوایی تاثیر بگذارد و باعث گوش درد یا کیپ شدن گوش شود. اگر فکر 
می کنید شنوایی تان کم شده و سخت می شنوید، مایع داخل گوش را با گوش پاک کن یا هر وسیله دیگری پاک 

نکنید. پزشک شما می تواند این کار را سریع و با اطمینان انجام دهد.

گوش درد بچه ها
بسیاری از بیماری های دوران کودکی می تواند باعث کم شدن میزان شنوایی شود. عفونت گوش باعث می شود گوش میانی با مایع پر 
شده و باعث کاهش شنوایی شود که معموال با از بین رفتن عفونت، این مشکل برطرف خواهد شد. سایر عفونت ها ممکن است باعث 
درد در گوش میانی یا داخلی و کاهش شنوایی دائمی شود. بیماری های شناخته شده و موثر بر شنوایی کودکان از جمله آبله مرغان، 
آنسفالیت یا التهاب مغز، آنفلوانزا، سرخک، مننژیت و اوریون هستند. واکسن ها می توانند کودک را در برابر چند بیماری ایمن کنند. 

پزشک متخصص اطفال به شما توضیح می دهد کودکتان چه زمانی و چه واکسن هایی را دریافت کند.

بیماری های مزمن
برخی بیماری های مزمن که ارتباط مستقیمی هم با گوش ندارند، می توانند باعث کاهش شنوایی شوند و برخی دیگر با 
قطع جریان خون به گوش داخلی یا مغز باعث آسیب می شوند، مثل بیماری های قلبی، سکته مغزی، فشار خون باال و 

دیابت. بیماری های خودایمنی مانند آرتریت روماتوئید نیز می تواند  با کاهش شنوایی مرتبط باشد.

کنسرت ها، صداهای بلند و کوتاه
بعد از کنسرت، گوش شما زنگ می زند که به این حالت »وزوز گوش« گفته می شود. متوسط میزان صدای آن 110 
دسی بل است و آنقدر بلند است که می تواند پس از گذشت 15 دقیقه آسیب دائمی به گوش وارد کند. در معرض 
هرگونه سروصدای بیش از 85 دسی بل بودن به مدت طوالنی می تواند برای شنوایی آسیب زا باشد. سایر صداهای 
مخاطره آمیز صدای پمپ باد، اره برقی و... است. میزان صدا در گفت وگوی عادی در حد 60 دسی بل ثبت می شود. 
وزوز گوش می تواند ساعت ها، روزها و هفته ها احساس شود. برای جلوگیری از آسیب شنوایی، از محافظ گوش 

استفاده کنید و کمتر در معرض صداهای ناهنجار قرار بگیرید.

سن افراد
 هرچه مسن تر می شوید، شنوایی تان ضعیف تر می شود. حتی اگر در تمام طول زندگی از گوشتان محافظت کنید نیز این 
اتفاق می افتد. معموال کاهش شنوایی مربوط به سن، به دلیل از بین رفتن تدریجی سلول های مویرگی داخلی گوش است.
هیچ راهی برای جلوگیری از این عارضه وجود ندارد اما روش های بسیاری برای بهبود و کمک به کم شنوایی وجود 
دارد. با  کارشناس شنوایی سنجی مشورت کنید تا مشخص شود راه مناسب برای تقویت قدرت شنوایی تان چیست.

در معرض سر و صدای زیاد بودن هنگام کار
سروصدا در محیط کار می تواند در بلندمدت باعث از دست رفتن قدرت شنوایی افراد شود. علت اصلی سر و صدا در 
محل کار، صدای ماشین آالت است. حدود 30 میلیون آمریکایی با میزان وحشتناکی از سروصدا هنگام کار مواجه هستند. 
مواردی مثل صدای موتورها و ابزارآالت سنگین نیز می توانند به مرور زمان به شنوایی آسیب برسانند. توصیه می شود افراد 

در صورت امکان از فعالیت های پر سروصدا بپرهیزند یا از محافظ روی گوش هایشان استفاده کنند.

داروها
برخی داروها عوارض جانبی دارند و باعث کاهش شنوایی می شوند، مثل برخی آنتی بیوتیک ها و داروهای سرطان 

که غالبا در طول درمان شنوایی را کاهش می دهند اما برخی کم شنوایی ها هم می توانند دائمی شوند.
مصرف منظم آسپیرین، استامینوفن و مسکن ها می تواند خطر کم شنوایی را افزایش دهد. در بعضی موارد، عوارض 

جانبی هنگام قطع مصرف دارو از بین می رود.

صداهای ناهنجار
تقریبا 17درصد افراد در ایاالت متحده، شنوایی خود را از دست داده اند که در مواردی در اثر ایجاد صداهای بسیار 
بلند و ناگهانی ایجاد می شود. صدای انفجار، شلیک گلوله و دیگر صداهای ناهنجار، امواج صوتی قوی ایجاد 
کرده و پرده گوش را پاره  یا به گوش داخلی آسیب جدی وارد می کند که به آن »ضربه صوتی« گفته می شود. 

تاثیر آن می تواند جدی باشد و منجر به آسیب دائمی به گوش و کاهش شنوایی شود.

آسیب به گوش
امواج صوتی وارد گوش بیرونی می شود، از کانال گوش عبور می کند و الله گوش و استخوان های ریز داخل گوش 
را به لرزش درمی آورد. سپس لرزش ها به مایع بخش حلزونی منتقل می شوند و مویرگ ها سیگنال های عصبی را به 
مغز می فرستند تا صدا از آن دریافت شود. اگر هر یک از این قسمت ها آسیب دیده یا مسدود شده باشد، می تواند 

باعث کم شنوایی شود.

هدفون و هندزفری
آیا دیگران می توانند موسیقی و صدایی که از طریق هدفون به آن گوش می دهید را بشنوند؟ اگر این طور است، 
میزان صدا را کم کنید. استفاده از هدفون یا هندزفری می تواند باعث اختالالت شنوایی موقت یا دائمی شود. هرچه 
صدا بلندتر و مدت آن طوالنی تر باشد، خطرات آن بیشتر است. برای گوش دادن بهتر، صدا را کم کرده و زمان 

آن را محدود کنید.

کم شنوایی در بدو تولد
برخی کودکان کم شنوا به دنیا می آیند. به این عارضه »کم شنوایی مادرزادی« گفته می شود. اگرچه به ندرت 
اتفاق می افتد، در دوران بارداری ممکن است با دیابت مادر یا عفونت ایجاد شده باشد. اگر نوزاد نارس باشد و 

اکسیژن کافی دریافت نکند یا زردی داشته باشد،  در  میزان شنوایی او تاثیر خواهد گذاشت.
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میزگرد زیبایی درباره »افتادگی پلک« با حضور
 دکتر فرهاد ادهمی مقدم فوق تخصص جراحی پالستیک پلک 
و مجاری اشکی و دکتر محمدرضا قاسمی متخصص پوست و 

دکتر سیدمهدی مدرس زاده متخصص چشم پزشکی و
 دکتر حمید شیخ االسالمی فوق تخصص نوزادان 

درمان نکردن به موقع 
افتادگی پلک باعث 

اختالالت بینایی می شود

جراحی، بهترین و مؤثرترین اقدام درمانی برای باالبردن پلک است

  دکتر فرهاد ادهمی مقدم/ جراح و متخصص چشم، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

نگاه فوق تخصص جراحی پالستیک پلک و مجاری اشکی

آنچه سوژه هاي »میزگرد زيبايی« درباره بیماري و درمان مي گويند، لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد 
زيبايی« باشید. کافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد.

: آقای دکتر، چه علت هایی باعث افتادگی 
پلک می شود؟

یا  مادرزادی  علل  از  ناشی  میتواند  پلک  افتادگی 
اکتسابی باشد. در افتادگی پلک مادرزادی، عضله 
باالبرنده پلک تکامل خوبی پیدا نکرده و درنتیجه 
عملکرد درستی برای باال بردن پلک نخواهد داشت. 
افتادگی پلک می تواند به دلیل عوامل اکتسابی هم 
بروز کند که بیماری های عصبی عضالنی، ضربه، 
افزایش سن از جمله  عوارض پس از جراحی و 

علل زمینه ساز آن شناخته می شود. 

: افتادگی پلک چه مشکالتی برای فرد 
به دنبال  دارد؟

اگر افتادگی پلک زیاد باشد و محور بینایی را بپوشاند، 
طبیعتا دید فرد کاهش می یابد و اگر در سنین خیلی 
پایین باشد، نیاز به مداخله خواهد داشت. حتی اگر 
محور بینایی را نگرفته باشد، در میدان بینایی تاثیر 
می گذارد. اگر افتادگی پلک در سنین پایین در محور 
بینایی، اختالل ایجاد کند و به خصوص یک طرفه 
باشد، به عنوان یک اقدام اورژانسی تلقی شده و 
نیاز به درمان فوری دارد زیرا منجر به تنبلی چشم 

خواهد شد. 
توسط  پلک  باالبردن  برای  جراحی  به طورکلی 
پزشک متخصص و مجرب قابل انجام خواهد بود 
و صرف مادرزادی  بودن مشکل نمی تواند مانع جراحی 
باشد. البته در موارد نادرتری ممکن است فرد دچار 
مشکالت و بیماری دیگری باشد که عمل جراحی 

امکان پذیر نباشد.

: به غیر از جراحی، روش دیگری برای 
بهبود افتادگی پلک وجود دارد؟ 

اقدام درمانی  بهترین و مؤثرترین  مسلما جراحی، 
برای باالبردن پلک است. البته در موارد محدودتری 
مانند ابتال به بیماری های عصبی عضالنی که امکان 
جراحی وجود ندارد، اقدامات دیگری مانند استفاده 
از عینک مخصوص توصیه می شود. این عینک طوری 
ساخته می شود که زائدهای پشت آن قرار دارد و 
امکان باالبردن پلک تا حدی وجود خواهد داشت. 
الزم به ذکر است افتادگی پلک در اصطالح عامیانه با 
پزشکی متفاوت است. در اصطالح عمومی، هر نوع 
پایین بودن ابرو یا پایین افتادن پلک به عنوان افتادگی 
پلک تعبیر می شود. در برخی موارد امکان دارد پزشک 
کشیدن پوست پیشانی را در بهبود وضعیت پلک 
مؤثر بداند اما افتادگی پلک از لحاظ چشم پزشکی 
که »پتوز« گفته می شود، تنها به جراحی تخصصی 

پلک نیاز خواهد داشت. 

: جراحی افتادگی پلک بهتر است در چه 
سنی انجام شود؟

دارد.  بستگی  بیمار  شرایط  به  جراحی  عمل  سن 
یکطرفه  افتادگی  تولد،  از  اگر پس  مثال  عنوان  به 
پلک در چشم نوزاد تشخیص داده شود باید سریع 
تحت عمل جراحی قرار بگیرد تا از  تنبلی چشم 
پیشگیری شود اما اگر افتادگی پلک، جلوی مرکز 
بینایی را نگرفته باشد، معموال سنین پیش از دبستان 
یا سنی که کودک پذیرش این اقدام را داشته باشد، 

مناسب تر خواهد بود. 

: چه مراقبت هایی پس از جراحی افتادگی 
پلک، باید انجام شود؟

به  نیاز  پلک  افتادگی  جراحی  از  بعد  خوشبختانه 
مراقبت دائمی نیست اما امکان دارد در بعضی موارد، 
پزشک قطره یا پمادهای مخصوص را برای مدتی 
تجویز کند. مراجعه منظم پس از جراحی پلک مانند 
مراقبت های کنترل همیشگی چشم است. در شرایط 
طبیعی نیز توصیه می شود همه افراد در دوره های 
6ماهه یا 1ساله توسط متخصص چشم معاینه شوند 
و مسلما پس از چنین اقداماتی نیز بهتر است این 
معاینات دورهای انجام گیرد. البته جراحی افتادگی 
پلک تاثیری در زندگی روزمره فرد نخواهد داشت و 
به عنوان مثال محدودیتی در استفاده از لوازم آرایشی 

پس از جراحی ایجاد نخواهد کرد. 

: امکان عود مشکل افتادگی پلک پس از 
جراحی وجود دارد؟

احتمال اینکه فردی پس از جراحی افتادگی پلک 
دوباره دچار این مشکل شود، دور از انتظار نیست. 
به عنوان مثال ممکن است افتادگی پلک به طور کامل 
و درست، اصالح نشود و بیشتر یا کمتر از حدطبیعی 
اصالح شود و پلک دوباره این حالت را پیدا کند. 
البته این موارد به پیش آگهی بیمار بستگی دارد و 
اگر مشکل خاصی برای جراحی اول نباشد، دوباره 
نیز می توان جراحی را انجام داد. افتادگی پلک به 
دلیل افزایش سن، معموال پیش آگهی خوبی دارد و 
جراحی با موفقیت همراه خواهد بود. البته احتمال 
دارد درصد کمی از بیماران دوباره دچار افتادگی 

پلک شوند که جراحی دوباره امکان پذیر خواهد بود.
پیش از عمل جراحی، معاینات خاصی مانند عملکرد 
عضله باالبرنده پلک توسط پزشک متخصص انجام 
می شود، به خصوص در موارد افتادگی مادرزادی، اگر 
عملکرد این عضله خوب نباشد پیش آگهی خوبی 
وجود ندارد و ممکن است جراحی با موفقیت کامل 
همراه نباشد که این مساله باید به بیمار گفته شود. 
چنین بررسی هایی پیش از جراحی به تشخیص میزان 
موفقیت جراحی کمک خواهد کرد. همچنین باید توجه 
داشت در صورت ابتال به برخی بیماری های عصبی-
عضالنی مانند »میاستنی گراویس« نباید جراحی انجام 
شود. در این بیماران نیاز به درمان طبی خواهد بود و 
داروهای خوراکی برای کنترل مشکل تجویز می شود 

که معموال باید همیشگی مصرف شوند. 
جراحی پلک به وضعیت بیمار، نوع افتادگی و تشخیص 
بیماری های عصبی-عضالنی بستگی دارد. در صورتی 
را  ناراحتی هایی  به چنین  ابتال  احتمال  که پزشک 
بدهد، حتما به انجام آزمایش های خاص و کنترل 
توسط متخصص مغز و اعصاب نیاز خواهد بود تا 

در صورت تایید، از جراحی صرف نظر شود.
توجه داشته باشید جراحی افتادگی پلک صرفا باید 
توسط متخصصان مجرب در زمینه جراحی پالستیک 
پلک انجام شود. متاسفانه نداشتن دانش و تبحر کافی 
در این زمینه ممکن است به جای ارجاع بیمار به 
پزشکان متخصص در این حوزه و بیان اینکه مشکل 
و  درمان  ادامه  از  را  فرد  است،  غیرقابلعالج  شما 

پیگیری های مربوط به آن بازدارد.

افتادگی پلک یکی از مشکالتی است که بسیاری از افراد از آن رنج می برند. این مساله می تواند 
در اثر افزایش سن به وجود بیاید یا از بدو تولد وجود داشته باشد. به افتادگی پلک فوقانی »پتوز« 
گفته می شود که ممکن است خفیف باشد یا به حدی برسد که تمامی مردمک را بپوشاند. افتادگی 
پلک فوقانی در بعضی افراد، دید طبیعی را محدود می کند و در برخی افراد دید را به طور جدی 
کاهش می دهد. افتادگی پلکی که از بدو تولد تشخیص داده شود به دلیل اختالل در بینایی، نیازمند درمان فوری و 
تخصصی خواهد بود.با این مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان »سالمت« پرداخته ایم که چنین مطرح کرده است: 
»خانمی مجرد و 36 ساله هستم. از کودکی پلک های افتاده ای دارم اما پزشکان به دلیل افتادگی عضله چشم، اجازه 
عمل جراحی ندادهاند. این حالت باعث شده خطوط عمیقی روی پیشانی ام ظاهر شود. بعضی پزشکان معتقدند 
تزریق بوتاکس نیز در این زمینه اثربخش نیست و منجر به بستهشدن بیشتر چشم ها می شود. بعضی نیز کشیدن پوست 

پیشانی را برای بهبود مشکل پیشنهاد داده اند. حال نمی دانم چه باید بکنم. لطفا مرا راهنمایی کنید.«

 مریم سادات 
کاظمی
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بوتاکس عالوه بر زیبایی، در درمان نیز کاربرد دارد

  دکتر محمدرضا قاسمی/  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

نگاه متخصص پوست

 روش های مختلفی برای مقابله با پیری و جوان سازی پوست، وجود دارد و 
استفاده از بوتاکس در پیشگیری از پیری پوست و بهبود چین وچروک های 
پوستی ناشی از انقباض عضالت نقش مهمی ایفا می کند. بوتاکس دارویی 
است که در اصل مانع انتقال عصبی اعصاب حرکتی به عضالت مربوط 
می شود و درنتیجه انقباض را به طور نسبی، به تدریج و تقریبا کامل از 
عضالت می گیرد. بوتاکس به ویژه برای چین وچروک های نیمه فوقانی 
صورت؛ یعنی ناحیه پیشانی، خط اخم بین ابروها و کناره های چشم از 
جایگاه باالیی در علم پوست برخوردار است و برای پیشگیری و درمان 
چروک های این نواحی کاربرد دارد. بوتاکس مانند یک آکاردئون، طوری 
عمل می کند که انقباض و حرکات عضالت را کاهش می دهد و درنتیجه 
چین خوردگی الیه سطحی پوست کاهش می یابد و آسیب کمتری می بیند.

تزريق بوتاکس تنها يک اقدام زيبايی نیست!
بوتاکس غیر از مسائل زیبایی، گاهی در مسائل طبی نیز کاربرد دارد، مثال 
برای افرادی که دچار فلج عضالت ناحیه ای از صورت؛ چه به دلیل مادرزادی 
و چه اکتسابی شده اند، می توان از بوتاکس به منظور قرینه سازی دو نیمه 
صورت کمک گرفت. مثال بارز این روش در مبتالیان به »فلج بِلز« است 
که می توان از طریق بوتاکس، حالت غیرقرینه بودن بخشی از صورت یا 
پیشانی را تعدیل کرد. در مورد بیمار موردنظر که از کودکی دچار افتادگی 
پلک است، علل مختلفی می تواند نقش داشته باشد. از جمله اختالل 
مادرزادی عضالت این ناحیه صورت، آسیب به اعصاب به دلیل ژنتیک 

یا ناشی از ضربه هنگام عبور از کانال زایمان یا زایمان مشکل که نوزاد به 
کمک وسایل کمکی متولد می شود. از اینرو، با توجه به عامل زمینه ای باید 

تشخیص داد  بوتاکس می تواند روش مؤثری باشد یا نه.
افراد بسیاری با شکایت افتادگی پلک به متخصصان پوست مراجعه می کنند. 
ممکن است بتوان از طریق تضعیف عضله پایین کشنده ابرو به تعدیل افتادگی 
پلک کمک کرد. البته در مواردی که افتادگی پلک شدید باشد، بوتاکس 
به تنهایی مؤثر نیست و به روش های کمک درمانی مانند جراحی نیاز است.  

تزريق بوتاکس حتما بايد توسط متخصص پوست انجام شود
کار  این  اگر  قاعدتا  و  می طلبد  عمیقی  دانش  بوتاکس،  تزریق 
آناتومی  زمینه  در  کافی  دانش  از  که  پوست  متخصصان  توسط 
همچنین  و  دارو  نوع  و  دوز  تشخیص  در  و  برخوردارند  پوست 
شاهد  شود،  انجام  دارند،  تسلط  کامال  دارو  تزریق  درست  محل 
هیچ عارضه مهمی نخواهیم بود اما برعکس، اگر بوتاکس توسط 
و  صورت  آناتومی  مورد  در  کافی  دانش  که  شود  انجام  فردی 
محل قرارگیری عضالت ندارد، ممکن است تبعات متعددی برای 
فرد  هر  اینکه عضالت صورت  دیگر  مهم  نکته  کند.  ایجاد  بیمار 
مورد  باید  فرد  هر  بوتاکس  تزریق  در  است،  متفاوت  دیگری  با 
برای همه  ثابتی  الگوی  نمی توان  و هرگز  گیرد  قرار  دقیق  معاینه 
باید وضعیت حرکت  پزشک  کار  این  انجام  از  پیش  کرد.  تجویز 
ابروها و... را بررسی کند  انداختن  باال  عضالت مثل اخم کردن، 
دو  بین عضالت  تفاوت  و  قرارگیری عضالت  محل  و  قدرت  تا 
نیمه صورت مشخص شود و در صورت تایید، متناسب با شرایط 

فردی، بهترین درمان انجام گیرد.
به خاطر داشته باشید در کارهای زیبایی، جراحی گام آخر است 
روش های  با  را  غیرقرینگی  مثل  مشکلی  بتوان  که  جایی  تا  و 
خواهد  بهتر  روش  این  کرد،  اصالح  کم تهاجمی تر  و  کم هزینه تر 
که جراحی  باشد  ماهیت ضایعه طوری  یا  اینکه شدت  مگر  بود، 

روش ضروری و قطعی باشد.

   دکتر سیدمهدی مدرس زاده
استاد و رئیس مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران

 دکتر حمید شیخ االسالمی

نگاه متخصص چشم پزشکی

نگاه متخصص کودکان

در بعضی موارد، افتادگی پلک به طور مادرزادی در نوزاد دیده 
می شود که علت آن ضعف و عملکرد نادرست عضله باالبرنده 
پلک است. گاهی نیز این مشکل در افراد مسن بروز میکند که 
در واقع افتادگی پلک نیست، بلکه به دلیل افزایش سن، پوست 
پلک شل شده و حالت افتادگی پیدا می کند.اگر افتادگی پلک 
کودک طوری باشد که جلوی مردمک چشم را بگیرد و دیدش 
کم شود، موجب تنبلی چشم خواهد شد که در صورت درمان 
نشدن تا 7 سالگی، قاعدتا دید او برای همیشه کم خواهد شد. 
افتادگی پلک در کودکان به خصوص اگر یکطرفه باشد باید 

جدی گرفته شده و هرچه زودتر اصالح شود. 
 افتادگی پلک و به عبارت بهتر آویزان شدن پوست پلک در 
افراد مسن که از حدود 50 سالگی به بعد اتفاق می افتد، عموما 
مشکل زیبایی است و جراحی نیز به همین دلیل انجام می شود 
اما گاهی در سالمندان حدود سنین 80 سال ممکن است طوری 
باشد که در دید اختالل ایجاد کند و جراحی برای بهبود بینایی 

الزم خواهد بود. 
جراحی افتادگی پلک در افرادی که برای زیبایی این کار را انجام 
می دهند، عموما موفقیت آمیز است و فرد بعدها نیز می تواند 
دیگر اعمال جراحی چشم مثل لیزیک، آب مروارید و... را انجام 
دهد. البته در جراحی افتادگی پلک نیاز به تخصص و تجربه 
کافی است. امکان دارد در بعضی موارد به خصوص در افتادگی 
پلک مادرزادی، پلک به طور کامل بسته نشود که با تجویز پماد 
و قطره های چشم به تدریج بهبود می یابد. در رابطه با کودکان 
باید دقت داشت ترمیم افتادگی پلک، جزو جراحی های مهم و 
حساس محسوب می شود و حتما باید توسط پزشک متخصص 
انجام گیرد تا از بروز مشکالتی مثل بازماندن پلک و در نتیجه 
ایجاد خشکی، عفونت و زخم و... جلوگیری شود. در سنین 
باال، عموما خطری متوجه فرد نیست و صرفا پیامدهای بیهوشی 
و سالمت عمومی فرد مانند هر نوع جراحی دیگری باید مورد 

نظر قرار گیرد.

تنبلی چشم کودکان وضعیتی است که چشم و مغز، آن طور که 
باید هماهنگ با یکدیگر کار نمی کنند. کودکانی که دچار تنبلی 
چشم هستند، در یک چشم بینایی خوب و در چشم دیگر بینایی 
ضعیفی دارند. عوامل متعددی می توانند زمینه ساز این اختالل 
باشند و انجام آزمایش های منظم بینایی به موقع، در تشخیص 
این مشکالت نقش دارند. متاسفانه بیشتر کودکان مبتال به تنبلی 
چشم، شکایتی از مشکالت بینایی ندارند و به همین دلیل، با 
گذشت زمان به بینایی خوب در یک چشم و بینایی ضعیف در 
چشم دیگر عادت می کنند.از زمان تولد تا 8 سالگی، چشم ها و 
مغز کودک ارتباط های حیاتی دارند و هر عاملی که دید را در 
یک یا هر دو چشم مسدود یا تار کند، می تواند باعث کندشدن 
یا جلوگیری از این ارتباط ها شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد، ممکن 
است مغز تصاویری که توسط یک یا دو چشم دیده می شود را 
کامال تشخیص ندهد. سپس مغز شروع به چشم پوشی از تصاویر 
دیده شده توسط چشم غیرسالم می کند و درنتیجه چشم به تدریج 
ضعیف تر می شود و قدرت بینایی خود را از دست می دهد. در 

این صورت، به این چشم عنوان »چشم تنبل« داده می شود.

علل، عالئم و عوارض تنبلی چشم
تنبلی چشم کودک می تواند ناشی از افتادگی پلک، آب مروارید، 
انحراف چشم، نزدیک بینی، آستیگماتیسم، نابرابربینی )قدرت 
بینایی متفاوت در دو چشم( و زمینه ژنتیک باشد. در صورت 
ابتالی کودک به تنبلی چشم ممکن است لوچی، انحراف چشم ها 
به صورت مکرر، کج کردن سر برای بهتر دیدن و تاری دید ایجاد 
شود. درمان نکردن به موقع تنبلی چشم، می تواند زمینه ساز از 
دست رفتن بینایی در چشم آسیب دیده شود که معموال دائمی 
است. براساس آمار، تنبلی چشم، شایع ترین علت اختالل بینایی 
تکچشمی در جوانان و میانساالن است. لوچی و از دست دادن 
دید مرکزی نیز از دیگر پیامدهای درمان نکردن تنبلی چشم است. 

ضرورت معاينات دقیق و تشخیص تنبلی چشم
کودکان تا حدود 8 سالگی به بلوغ بصری می رسند، پس از 
آن درمان مشکالت بینایی سخت تر می شود. هرچه تنبلی چشم 
کودکان زودتر تشخیص داده شده و درمان شود، احتمال بهبود 
بینایی و جلوگیری از فقدان دائم بینایی باالتر است. گاهی 
اوقات عالئم آشکاری از یک مشکل بینایی وجود ندارد. از 
این  رو، معاینه ساالنه بینایی در کودکان بسیار اهمیت دارد. این 
معاینات باید در سال های طفولیت و پیش دبستانی آغاز شوند 
تا مشکالت پیش از رسیدن به بلوغ بصری، شناسایی و برطرف 
شود. بیشتر معاینات در مطب متخصص اطفال، مهدکودک یا 
مدرسه انجام می شود و اگر مشکلی تشخیص داده شود برای 
ارجاع  اطفال  چشم پزشک  به  تخصصی  درمان  و  ارزیابی 
خواهدشد.درمان تنبلی چشم شامل مجبور کردن مغز به دیدن 
تصاویری از چشم تار یا ضعیف است تا دید در این چشم 
قویتر شود. این کار با عینک، چشم بند، قطره چشم، جراحی یا 
ترکیبی از آنها انجام خواهد شد.به خاطر داشته باشید موفقیت 
درمان برای کودک شما بستگی به این موضوع دارد که مشکل 
چه زمانی تشخیص داده شود. کودکان زیر 2 سال که تحت 
درمان قرار می گیرند معموال به بهترین نتایج دست می یابند. با 
این حال، تحقیقات نشان داده درمان می تواند در کودکان تا 
سنین نوجوانی نتایج مثبتی داشته باشد. پس از این سن، نتیجه 
و موفقیت درمان قطعی نیست و مطالعات هیچ مزیت قابل توجهی 
را نشان نداده اند. واضح است تشخیص زودهنگام برای بینایی 

فرزند شما در آینده ضروری است.

جراحی افتادگی پلک مانعی برای 
جراحی عیوب چشم نیست

افتادگی پلک یکی از عوامل جدی 
تنبلی چشم کودکان است
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کبودی راحت و سریع چه علت هایی دارد؟

بیشتر کبودی ها بی خطر هستند

بعضی افراد خیلی راحت دچار کبودی می شوند و 
هرچه فکر می کنند، علت اصلی این اتفاق را به یاد 
نمی آورند. برخی دیگر هم پس از جراحات جزئی 
دچار کبودی های وسیع می شوند یا کبودی هایی را 
تجربه می کنند که ترمیم آنها هفته ها طول می کشد. 
به  بودن  مبتال  معنای  به  لزوما  سریع  کبودی 
بیماری نیست اما مشاهده تغییرات ناگهانی در 
تعداد کبودی ها می تواند مراجعه به پزشک را 
ضروری کند. به طور کلی، هر بیماری یا دارویی 
که خونریزی را افزایش دهد، می تواند شکل گیری 

کبودی ها را راحت تر و سریع تر کند. 

کبودی چطور اتفاق می افتد؟ 
کبودی زمانی اتفاق می افتد که رگ های خونی ریز 
آسیب ببینند و درنتیجه خون زیر قسمتی از پوست 
گیر کند. افتادن، ضربه خوردن یا هر عامل دیگری 
که فشار ناگهانی و زیادی به قسمتی از پوست وارد 
کند، می تواند باعث شکل گیری کبودی شود. البته 
ضربه های خیلی محکم می توانند به استخوان ها 
نیز آسیب برسانند و در ادامه باعث خونریزی 
عمیق و شکل گیری کبودی هایی شوند که برای 
ترمیم و بازسازی به چند هفته زمان نیاز دارند. 

علت های کبودی سریع
1. افزایش سن و سابقه خانوادگی: بسیاری از 
افراد همراه با افزایش سن متوجه می شوند راحت تر 
و سریع تر از گذشته دچار کبودی می شوند. اگر 
شما هم یکی از این افراد هستید، لزوما نباید 
نگران این اتفاق شوید. کبودی ها معموال به علت 
شکستن مویرگ ها و خونریزی زیر پوست اتفاق 
می افتند، درحالی که همراه با افزایش سن، مویرگ ها 
هم شکننده تر می شوند. نازک تر شدن پوست و 
بافت های چربی و درنتیجه ضعیف تر شدن توانایی 
آنها برای مقاومت در برابر ضربه ها را هم نباید 

نادیده گرفت. 
بیشتر این کبودی ها بی خطر هستند و به درمان 
خاصی نیاز ندارند. بدن معموال خون کبودی را در 
عرض چند هفته بازجذب می کند. البته قرار دادن 
کمپرس یخ روی کبودی تازه شکل گرفته می تواند 
مانع گسترش آن شود. پس از گذشت 48 ساعت 
از شکل گیری کبودی، استفاده از کمپرس گرم 
می تواند به سریع تر کردن روند ترمیم کمک کند. 
کبودی سریع ممکن است در بعضی خانواده ها 
نیز شایع باشد. پس افرادی که بستگانشان سریع 
دچار کبودی می شوند، ممکن است خودشان 
هم این مشکل را تجربه کنند. تشخیص دادن 

کبودی سریع و راحت از کبودی معمولی برای 
افراد عادی سخت است. با این حال، بعضی از 

مهم ترین نشانه های کبودی سریع عبارتند از: 
 کبودی های بزرگ و دردناک در واکنش به 

صدمات یا جراحات جزیی 
 مشاهده کبودی های بسیار بدون به یاد آوردن 

علت آنها 
 مشاهده کبودی های مکرری که ترمیم آنها چند 

هفته طول می کشد. 
 خونریزی بیشتر از 10 دقیقه پس از جراحت 

ممکن  خون  رقیق کننده  داروها:داروهای   .2
است باعث خونریزی و کبودی بیشتر شوند. 
وارفارین،  از:  عبارتند  مشهور  رقیق کننده های 
هپارین، ریواروکسابان، دبیگاتران، آپیکسابان و 
آسپیرین. بعضی داروها نیز ممکن است باعث 
خونی،  رگ های  رفتار  در  تغییر  یا  تضعیف 
تشدید التهاب یا در غیر این  صورت، افزایش 

خطر خونریزی شوند. این داروها عبارتند از: 
 بعضی از داروهای گیاهی مانند جینکوبیلوبا، 
جینسنگ، گل مینا و همچنین سیر، زنجبیل، نخل 
اره ای  و پوست بید )همگی در صورت مصرف زیاد(

کورتیکواستروئیدهاو لوکوکورتیکواستروئیدها 
مانند پردنیزون

مانند  ضدافسردگی  داروهای  از  بعضی   
سیتالوپرام و فلوکستین.

3. اختالالت خونریزی:بسیاری از مشکالت 
ژنتیکی می توانند کاری کنند که خون به آرامی 
لخته شود یا به هیچ وجه لخته نشود، مثال در بیماری 
فون ویلبراند )شایع ترین اختالل خونریزی(، نوعی 
پروتئین مهم برای لخته شدن خون در بدن فرد 
بیمار دچار نقص است یا اینکه اساسا وجود 
ندارد. هموفیلی هم از اختالالت خونریزی است 
که باعث از بین  رفتن یا نقص در دو پروتئین مهم 

برای شکل گیری لخته خون می شود. 
وقتی اختالالت خونریزی باعث کبودی سریع 
می شوند، ممکن است بیمار با مشکل خونریزی 
بیش از حد مواجه شود یا حتی جانش به خطر 
بیفتد. عالئم این اختالالت به طور ناگهانی نمایان 
نمی شوند، بلکه از زمان تولد همراه فرد هستند. 

4. کمبودهای ویتامینی: بعضی از ویتامین ها در 
روند بهبود و التیام و همچنین شکل گیری لخته 
خون به بدن کمک می کنند. این درحالی است که 
کمبودهای ویتامینی خاص مانند کمبود ویتامین 
C می تواند باعث ابتال به بیماری خاصی به نام 
»اسکوربیت« شود. اسکوربیت باعث خونریزی 
و  التیام ناپذیر  زخم های  شکل گیری  لثه ها، 

کبودی های سریع می شود. 
و  لخته خون  در شکل گیری  هم   K ویتامین 
متوقف سازی خونریزی به بدن کمک می کند. 
 K نوزادان اغلب سطح بسیار پایینی از ویتامین

در بدنشان دارند که برای توقف خونریزی کافی 
نیست. بدون تزریق ویتامین K به نوزادان در زمان 
تولد، ممکن است آنها دچار کبودی سریع شوند یا 
شدیدا خونریزی کنند. از طرف دیگر، بزرگساالنی 
که دچار کمبود ویتامین K هستند نیز ممکن است 

افزایش ناگهانی خونریزی را تجربه کنند. 
کمبودهای ویتامینی معموال به  راحتی قابل درمان 
هستند. با این حال، بسیار مهم است که پزشکان 
این کمبودها را با کمک آزمایش خون تشخیص 
دهند تا بتوانند در ادامه مکمل های ویتامینی مناسب 
را برای فرد مورد نظر تجویز کنند. اگر مکمل های 

ویتامینی این مشکل را درمان نکنند، ممکن است 
فرد به مشکالت دیگری مانند اختالل متابولیک یا 
اختالالت عملکردی دستگاه گوارش مبتال شود. 
این اختالالت باعث می شوند جذب مواد مغذی 

برای بدن سخت و دشوار شود. 

5. واسکولیت:واسکولیت به گروهی از بیماری ها 
گفته می شود که باعث التهاب رگ های خونی 
می  شوند. در واسکولیت عالوه بر افزایش خونریزی 
و کبودی، ممکن است بیمار با عالئمی مانند تنگی 
نفس، احساس بی حسی اندام ها، برآمدگی های 
پوستی یا شکل گیری لکه های بنفش روی پوست 
مواجه شود. نوع درمان واسکولیت به شدت آن 
و همچنین محل شکل گیری آن در بدن بستگی 
دارد. بعضی داروها، از جمله استروئیدها، می توانند 

به مقابله با واسکولیت کمک کنند. 

6. پورپورای پیری: پورپورای پیری معموال در 
افراد سالمند اتفاق می افتد و حدود 10 درصد 
افراد باالی 50 سال را درگیر می کند. در  از 
این مشکل، ضایعات کبودی مانند روی پوست 
به وجود می آیند و اغلب هم روی بازوها یا 
دست ها نمایان می شوند. در بسیاری از موارد، 
ضایعات پورپورا به دنبال جراحات یا صدمات 
پوستی شکل  می گیرند. با این حال، این ضایعات 
بیشتر از کبودی های عادی طول می کشند و 
معموال هم بزرگ تر هستند. گاهی اوقات هم 
پوست پس از بهبود ضایعات پورپورا همچنان 
به رنگ قهوه ای باقی می ماند.محافظت از پوست 
در مقابل خورشید می تواند شدت عالئم پورپورا 
باید  مشکل  این  دچار  افراد  دهد.  کاهش  را 
نسبت به کبودی سریع با دقت رفتار کرده و از 
پوست خودشان در برابر جراحات یا صدمات 
احتمالی به خوبی محافظت کنند. درحال حاضر 
هیچ درمان قطعی ای برای پورپورا وجود ندارد 
اما پزشکان می توانند در جهت کاهش 
شدت ضایعات و کمتر شدن دفعات 
شکل گیری آنها، توصیه های خوبی 
به افراد دچار این مشکل ارائه دهند. 

ناگهانی  افزایش  سرطان:   .7
کبودی  شکل گیری  و  خونریزی 
نشانه های  از  می تواند  به ندرت 
ابتال به سرطان باشد. سرطان هایی 
که خون و مغز استخوان را درگیر 
می کنند مانند لوسمی می توانند با 
شکل گیری کبودی نیز همراه باشند. 
این  در  معموال  لثه هم  خونریزی 

موارد اتفاق می افتد.

کبودی زمانی 
اتفاق می افتد 

که رگ های 
خونی ریز 

آسیب ببینند، 
درنتیجه خون 

زیر قسمتی از 
پوست گیر کند. 

افتادن، ضربه 
خوردن یا هر 

عامل دیگری که 
فشار ناگهانی و 

زیادی به قسمتی 
از پوست وارد 
کند، می تواند 

باعث شکل گیری 
کبودی شود

چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟ 
اگر کبودی سریع و راحت واقعا بزرگ و گسترده باشد و طوری به نظر برسد 
که انگار خونریزی زیر پوست دائم ادامه دارد، قطعا وضعیت اورژانسی پزشکی 
محسوب می شود. آسیب دیدگی اعضای بدن نیز وضعیت را اورژانسی می کند. 
پس اگر کسی دچار ضربات یا جراحات شدید در ناحیه کمر،  قفسه سینه یا شکم 
شد و کبودی بسیار دردناک بود یا اگر کبودی به طور غیرعادی سیاه یا متورم شد، 
باید سریع خود را به نزدیک ترین مرکز اورژانس پزشکی برساند اما اگر مشکل 
فردی تا این حد شدید نبود، منتظر ماندن برای ترمیم و التیام خودبه خودی کبودی 

خطری ندارد و باید این روند سپری شود. 

اگر کسی کبودی سریع را همراه با مشکالت 
زیر تجربه کرد، باید حتما به پزشک مراجعه کند: 
 شروع ناگهانی کبودی بسیار راحت تر و 

سریع تر از گذشته 
 مشاهده عالئمی مانند زردی پوست، تب، 

کمبود انرژی و تغییرات پوستی  
کسانی که داروهای خاصی مصرف می کنند 

و سریع دچار کبودی می شوند.
  کسانی که دچار کبودی های سریعی می شوند 

که خیلی دیر بهبود می یابد.

 دکتر سیدمهدی طبایی
متخصص پوست و عضو هیات علمی 

جهاد دانشگاهی

عده ای،  صورتشان را با صابون می شویند و مهم ترین 
مرحله در پاک سازی روزانه پوست آنها شستشوی 
صورت با آب و صابون است. دقیقا به همین دلیل، 
تحت هیچ شرایطی این مرحله را فراموش نمی کنند! 
با این حال، شاید تا به حال شنیده باشید که صابون پوست را خشک 
می کند و به همین دلیل برای شستشوی صورت نباید از آن استفاده کرد 
اما سوال این است که اگر قرار باشد روزی صابون را حذف کنیم، چه 

ماده دیگری را می توان جایگزین آن کرد؟ 
برخالف باور عمومی، صابون گزینه مناسبی برای شستشوی صورت نبوده، 
نیست و نخواهد بود pH طبیعی پوست در محدوده 5 اسیدی است و 
برای حفظ سالمت پوست، الزم است این میزان هیچ گاه تغییر نکند. در 
این میان، صابون ماده ای کامال قلیایی است و pHآن بعضاً به عدد 10/5 
هم می رسد بنابراین صابون این قابلیت را دارد که میزان اسیدیته پوست 

را به شکل قابل توجهی مختل کند و از بین ببرد.
الیه  ساییدگی  به  منجر  بلکه  نمی کند،  پاک  را  پوست  نه تنها  صابون 
هیدرولیپیدیک پوست می شود. الیه ای که برای پوست، حکم الیه محافظ 
را دارد. این الیه از میزان قابل توجهی آب، عرق و سبوم )چربی طبیعی 
پوست( تشکیل شده و تقریبا تمام اپیدرم یا روپوست را فرا گرفته است. 
از دیگر وظایف این الیه می توان به تنظیم رطوبت پوست و نیز مقابله با 
هجوم میکروب ها اشاره کرد بنابراین شستن صورت با صابون، پوست 
را در عرض چند دقیقه آنچنان بی دفاع و عریان  می کند که باکتری ها و 
میکروب ها به راحتی به آن هجوم می آورند و درنهایت پوست خشک 

شده و  آکنه ها ظاهر می شوند.

فراورده های آرایشی که می توانند جایگزین صابون شوند:
1. شستشوی صورت با پن مخصوص صورت:برخالف صابون که 
pH قلیایی دارد، پن مخصوص شستشوی صورت، pH خنثی و معادل 
7 دارد؛ یعنی pH آن تقریبا نزدیک به pH پوست است. پن مخصوص 
صورت، سطح پوست را با مالیمت پاک سازی می کند، بدون اینکه به 
الیه محافظ پوست آسیبی وارد کند. این ماده شبیه صابون است و 

مانند صابون باید با آب مصرف شود. پن صورت به افرادی که پوستی 
حساس و آسیب پذیر دارند یا افرادی که تحت درمان های پوستی هستند، 

بیشتر توصیه می شود.
2. شستشوی صورت با ژل مخصوص شستشو:ژل مخصوص شستشوی 
صورت نیز مانند پن صورت، pH تقریبا اسیدی دارد؛ یعنی pH آن 
به pH پوست بسیار نزدیک است. هنگام مصرف، باید ابتدا صورتتان 
را مرطوب کنید و بعد ژل را به کمک انگشتان روی صورت بگذارید. 
برای کف کردن ژل روی پوست، باید با انگشتان حرکات دورانی آرامی 
به صورت بدهید. حرکات نباید شتاب زده و خشن باشند چون قطعا 
به پوست آسیب می رسانند. درنهایت پوست را با آب تمیز بشویید. 
این روش شستشوی پوست، برای مبارزه با آکنه و نیز تسکین اگزمای 

صورت بسیار مفید است.
 3. شستشوی صورت با ماسک خاک رس سبز: خاک رس، خاکی 
کامال طبیعی و منبعی غنی از مواد معدنی و ریزمغذی هاست.  خاک رس 
سبز در فراورده های آرایشی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته چون فواید 
بسیار زیادی برای پوست دارد. خاک رس سبز، در تغذیه و پاک سازی 
پوست بسیار مؤثر است؛ پوست را ضدعفونی کرده و حتی عمیق ترین 
الیه های آن را نیز تمیز می کند. ماسک خاک رس سبز برای صورت و 
خصوصا پوست های چرب بسیار مؤثر است. این قابلیت را دارد که مازاد 
سبوم پوست را جذب کند تا پوست حالت طبیعی خود را به دست بیاورد 
اما با تمام فوایدی که این ماسک دارد، نباید آن  را به طور مستمر و روزانه 
مصرف کرد چون این احتمال وجود دارد که زیاده روی در مصرف، به 

خشکی بیش از حد پوست ختم شود. 
4. تمیز کردن صورت با دستمال های مرطوب پاک کننده:امروزه در 
بازار لوازم آرایشی، دستمال هایی وجود دارد که بدون استفاده از صابون، 
صورتتان را تمیز می کنند. فقط حین خرید این نوع دستمال باید توجه 
کنید pH آنها حتما خنثی باشد تا از ساییدگی سطح پوست در حد امکان 
جلوگیری شود. از این دستمال ها فقط در مواقعی که در سفر هستید یا 
آب کافی در اختیار ندارید، استفاده کنید چون مصرف دائمی آنها به دلیل 

pH تقریبا قلیایی شان برای پوست مضر است.

شستشوی صورت با کمک روغن های گیاهی! 
روغن گیاهی، ماده ای چرب است که این توانایی را دارد تا تمام موادی 
که در طول روز روی پوست انباشته می شوند، مانند آلودگی هوا، عرق، 
سبوم و... را از سطح آن جدا کند. روغن های گیاهی، تولید سبوم را تنظیم 
می کنند و به این ترتیب در احیای الیه هیدرولیپیدی پوست، نقش مهمی 
برعهده دارند. به بیان دیگر، این روغن ها پوست را پاک سازی می کنند، 

بدون  آنکه به آن کوچک ترین آسیبی وارد کنند. 
از آنجا که طبیعت بسیار شگفت انگیز است، برای هر نوع پوستی، روغن های 
گیاهی متعددی وجود دارد که با همان نوع پوست سازگار است. به عنوان 
مثال، برای پوست های چرب و مختلط، روغن فندق یا آووکادو، برای 
پوست های حساس، روغن بادام شیرین و برای پوست های خشک، روغن 
جوجوبا یا هسته انگور گزینه های مناسبی هستند. فقط کافی است روغن 
مورد نظر را روی یک تکه پنبه مرطوب بچکانید و سپس با حرکات 
دورانی پنبه روی صورت، پوست را ماساژ دهید تا هم گردش خون در 
سطح آن فعال شود و هم پوست شفاف تر شود. درنهایت صورت را با 

آب تمیز بشویید. 

استفاده از چای سبز برای پاکسازی صورت
چای سبز غنی از آنتی اکسیدان و مواد قابض )جمع کننده( است. به همین 
دلیل در فراورده های آرایشی کاربرد بسیاری دارد. برای شستشوی صورت 
با چای سبز، دو راه دارید؛ راه اول اینکه یک عدد چای سبز کیسه ای را 
در مقداری آب سرد قرار دهید. بعد از چند دقیقه، شما می توانید از این 
آب معطرشده برای شستشو و آبکشی صورت استفاده  کنید. راه دوم اینکه 
چای سبز را به روش سنتی تهیه و بنوشید اما کیسه آن  را دور نیندازید، 
بلکه بعد از خنک شدن، مثل پنبه روی صورتتان قرار دهید و سطح پوست 
را به کمک آن پاک سازی کنید. چای سبز برای مقابله با آکنه و نیز پیری 

زودرس پوست، بسیار مؤثر و ایده آل است.

پاکسازی صورت با عسل
عسل طبیعی باعث تنظیم تولید سبوم، تغذیه و مرطوب سازی پوست می شود، 
بی آنکه کوچک ترین آسیبی به آن وارد کند. از آنجا که عسل خاصیت 
ضدباکتریایی باالیی دارد، بروز جوش و نقاط سرسیاه را در سطح پوست 
به شدت کاهش می دهد. عسل خاصیت ضدچروک نیز دارد و قرمزی 
پوست را به خوبی تسکین می دهد. پیشنهاد می شود قبل از مصرف عسل 
روی پوست حتما مقدار کمی از آن را روی پوستتان آزمایش کنید چون 

این احتمال وجود دارد که به عسل حساسیت داشته باشید. 
هنگام مصرف، ابتدا صورتتان را کمی مرطوب کنید تا عسل به آسانی در 
سطح صورت پخش شود. سپس به اندازه نصف قاشق چای خوری عسل 
را کف دستتان بریزید و با نوک انگشت روی صورت بگذارید و چند دقیقه 
ماساژ دهید تا عسل به خوبی جذب پوست شود. برای نتیجه مطلوب تر، 
بهتر است 10 دقیقه ای صبر کنید و بعد صورتتان را با آب ولرم بشویید. 

شستشوی صورت با َپَرک جو دو سر
جالب است بدانید جو دو سر پََرک شده هم در پاک سازی پوست های 
حساس و آسیب دیده بسیار مؤثر است. برای این منظور به اندازه یک 
ُمشت از پََرک را کف دستتان بریزید، سپس دستتان را زیر آب ولرم بگیرید 
و به آرامی پََرک ها را فشار دهید تا جایی که خمیری شیری رنگ به دست 
بیاید. با دست دیگرتان آبی که از این خمیر بیرون می آید را جمع کنید و 

روی صورتتان بزنید و درنهایت بشویید. 

خاک رس راسول، پاک کننده پوست صورت
خاک رس راسول، خاک رسی معدنی از دل کوه های اطلس در مراکش 
است. از قرن 8 میالدی بانوان مراکشی برای زیبایی پوست و موی خود 
از این خاک رس استفاده می کردند. این ماده، آلودگی هایی که روی پوست 
تجمع می کنند را به خوبی پاک سازی می کند و از آنجا که مواد مغذی معدنی 
به پوست می رساند، در مرطوب سازی آن بسیار مفید است. به همین دلیل 
می توان گفت خاک رس راسول پاک کننده کامال طبیعی است که به شکل 
چشمگیری جرم زدایی می کند. این نوع خاک رس مانند خاک رس های 
دیگر، به صورت پودر در بازار عرضه شده  است. حین مصرف فقط کافی 
است پودر را با آب گرم مخلوط کنید و بعد چند قطره روغن گیاهی مناسب 
نوع پوستتان به آن بیفزایید. درنهایت ماده خمیری به دست آمده نه خیلی 
سفت است و نه خیلی رقیق. خمیر را روی صورتتان بزنید و با صبر و 
حوصله به آرامی ماساژهای دورانی بدهید و درنهایت با آب تمیز بشویید.  

روش هایی برای شستن صورت بدون کمک گرفتن از صابون

صابون گزینه مناسبی برای شستشوی صورت نیست

pH طبیعی پوست در محدوده 5 اسیدی است و برای 
حفظ سالمت پوست، الزم است این میزان هیچ گاه تغییر 

نکند. در این میان، صابون ماده ای کامال قلیایی است و 
pH آن بعضا به عدد 10/5 هم می رسد بنابراین صابون 

این قابلیت را دارد که میزان اسیدیته پوست را به 
شکل قابل توجهی مختل کند و از بین ببرد

 ترجمه: 
عفت 

عباسیان



یادداشت سبز

مشکالت بدقلق  
مشکل کرونا از جمله مشکالتی است که در علم 

به آن مشکل بدقلق، بدذات یا بدخیم می گوییم.
وقتی سیستمی دچار مشکل بدخیم می شود و شروع 
به درست کردن آن می کنیم، هر جایی را بخواهیم 

درست کنیم جای دیگر خراب می شود.
انسان ها را حفظ کنیم و تصمیم  می خواهیم جان 
به تعطیلی کشور می گیریم، آن وقت این تصمیم به 
از بین رفتن مشاغل و کسب وکارها، فقر و بیکاری 

منجر می شود.
حاال جامعه ای که نگران جان مردمش بودیم ممکن 
است با نگرانی های عدیده دیگری مواجه شود. از 
طرف دیگر اگر بخواهید اقتصاد را حفظ کنید جان 
به سیستم درمانی  به خطر می اندازید و  را  آدم ها 
فشار زیادی وارد می کنید و در بلندمدت باز هم 

ممکن است به اقتصاد آسیب وارد شود.
 صورت مساله و راه حل ها و روش هایی که به نظر 
درست می رسد، به این نکات بستگی دارد که ما 
سطح مساله را چطور می بینیم؟ مرزبندی این مساله 
را چگونه انتخاب می کنیم؟ و کدام بخش از مشکل 

را می خواهیم ببینیم؟

 راه حل های هر کشور 
راه حل  را  تعطیلی  است  ممکن  کشور  یک  وزیر 
کشور بداند و از طرف دیگر نخست وزیر یا رئیس  
جمهور همان کشور با نگرشی دیگر در سطحی دیگر 

تصمیم متفاوتی بگیرد.

خاصیت  مسائل بدقلق این است که راه حل و تعریف 
درستی ندارند. به همین علت راه حل ها از کشوری 
به کشور دیگر متفاوت است؛ چه توسعه یافته و چه 
توسعه نیافته، چه با اقتصاد خوب و چه با اقتصاد 
آن  با  مواجهه  برای  راه حل ها  و  ضعیف. روش ها 
متفاوت است. هنوز هم کسی نمی داند روش کدام 

کشور درست است.

مشکالت بدقلق در همه جا با راه حلی 
غیریکسان

در حوزه محیط زیست مسائل بدخیم زیادی داریم. 
یکی از راه هایی که نمی توانیم به راه حل برسیم نیز 

همین است.
هوا  آلودگی  مشکالت  خاطر  به  بخواهیم  اگر   
کارخانه ها را تعطیل کنیم، معیشت مردم را دچار 
مشکل می کنیم چرا که حل مشکل آلودگی هوا در 
کوتاه مدت، می تواند مشکل کاهش تولید و بیکاری 

را به دنبال داشته باشد.
همین مساله می تواند در سیاست های مدیریت آبی 
و بحث تعطیل کردن کشاورزی پیش بیاید. به عالوه  
تولیدات غذا در کشور می تواند با مشکالتی روبرو 
شود. ما اگر برای آب هم کاری نکنیم، محیط زیست 
دچار مشکل می شود و اگر دیروز نگران کشاورزان 
پدیده  نگران  باید  حاال  نشوند،  بیکار  که  بودیم 

مهاجرت شان باشیم.
اگر بخواهیم برای کاهش گازهای گلخانه ای کاری 
بکنیم نیز می توانیم مسیر توسعه کشورها را دچار 
مشکل کنیم. به همین دلیل است که ما دائم بر سر 
صورت مساله و راه  حل و اینکه باید مساله را چطور 

ببینیم، بحث و دعوا می کنیم.

بخشی نگری مهلک 
بخشی نگری می تواند بسیار مهلک باشد و آثار سوئی 

زیاد  ما  نادانسته های  دیگر،  از طرف  باشد.  داشته 
است و نمی توان راه حل قطعی تعریف کرد. مرور 
زمان شاید مشخص کند کدام راه حل ها بهتر است.
به  مشکالتی  چنین  که  است  این  می دانیم  آنچه 
یک  با  نمی توان  و  دارد  نیاز  متعددی  راه حل های 
راه حل سراغ حل مساله رفت، بلکه باید از درهای 

مختلف برای حل آن وارد شد.
ممکن است هیچ گاه ندانیم صورت مساله چه بوده 

و بهترین راه حل چیست.
باید صبور باشیم و تالش کنیم و با تمام این عدم 
قطعیت ها تصمیمی که به نظر درست می رسد را 
بگیریم.  درباره مرزبندی درست مساله و چگونگی 

آن نیز احساسی عمل نکنیم. 

وضعیت موجود؛ شاید آرامش پیش از 
توفان

باور نکنید مشکالت محیط زیستی با کرونا حل شده 
باید به این مساله به  نباید احساساتی شد.  است، 
عنوان فرصت نگریست. وضعیت موجود شاید برای 
زمین آرامش قبل از توفان باشد. بحران کرونا مثل 
بحران های دیگر می تواند شامل فرصت هایی باشد 
اما نمی توان از مرگ انسان های بی گناه خوشحال بود.
نابودی اقتصاد، نابودی محیط زیست را به دنبال خواهد 
داشت. با چند تصویر و خبر خوب محیط زیستی باور 
نکنیم مشکالت محیط زیست توسط این ویروس حل 
شده است. کسی که نگران دستمال کاغذی است 
و برای تامین نیازهای اولیه دچار مشکل است به 

آینده زمین فکر نمی کند.

کرونا، تلخی ها و فرصت ها
شاید نتوان گفت این ویروس دوست زمین است 
چراکه انسان هم یکی از ساکنان روی کره زمین است 
و این ویروس انسان های بی گناه را از بین می برد.

ما  ویروس  این  اگر  شاید  تلخی ها  این  با وجود 
مزیت هایی  بتواند  بلندمدت  در  نبرد  بین  از  را 
این  جمله  از  کند.  ایجاد  فرصت  و  باشد  داشته 
فرصت ها تغییر الگوی رفتاری و توسعه اقتصادی 

و مصرف گرایی ماست.
در کشور چین وقتی قرنطینه آغاز شد، به تبع آن 
فعالیت های اقتصادی کم شد و کارخانه ها تعطیل 
شدند. همین مساله موجب شد مصرف انرژی و 
سوخت پایین بیاید. تبعاتش را هم دیدیم که قیمت 
نفت را در جهان کاهش داد. همچنین کاهش تردد 
به مصرف  خودروها و توقف فعالیت کارخانه ها 
هوا  آلودگی   کاهش  آن  تبع  به  و  کمتر  سوخت 

منجر شد.
این اتفاق تنها در ووهان چین رخ نداد، بلکه در 
که  کشورهایی  از  دیگر  بسیاری  و  ایتالیا  و  ایران 

ویروس کرونا در آن شیوع یافته نیز اتفاق افتاد.

 کرونا و احتمال تغییر الگوی مصرف 
 آنچه این روزها رخ داده می تواند با کاهش گازهای 
جنبش های  به  مصرف  الگوی  تغییر  و  گلخانه ای 

محیط زیستی کمک کند.
شاید الگوی مصرف ما و مصرف گرایی بزرگ ترین 

عامل مشکالت محیط زیستی باشد.
پس از این پیش بینی می شود درآمدها کاهش پیدا 
کند و چرخه تولید و عرضه و تقاضا دیگر مانند 

گذشته نباشد. 
شاید قیمت برخی محصوالت باال برود و قدرت 
خرید برخی نیز پایین بیاید. این چرخه شاید بتواند تا 
حدودی به تغییر الگوهای مصرف گرایی ما کمک کند.

کسی که نگران غذا و درآمد و دستمال 
کاغذی است شاید کمتر به آینده و آخر 

قرن فکر کند
 سوال اصلی همین است؛ اینکه آیا این آرامش قبل 
از توفان است؟ آیا رفتارهای مصرف گرایی ما دوباره 
بازخواهدگشت؟ این رفتارها چقدر بازگشت پذیر 

هستند؟

این نکته نیز قابل پیش بینی است که کشورها وقتی 
از شر این ویروس خالص شوند شاید خشن تر با 
محیط زیست برخورد کنند. شاید دوباره شاهد همان 
رفتارهای گذشته باشیم. شاید بشری که چنین چیزی 
را تجربه کرده دیگر به آینده مانند گذشته فکر نکند. 
شاید تصورش این باشد که چنین ویروسی احتمال 

دارد در آینده نزدیک شیوع یابد.
کسی که نگران غذا و درآمد و دستمال کاغذی است 
شاید کمتر به آینده و آخر قرن فکر کند. بنابراین 
برخی رفتارهای ما پایدار نخواهد بود اما به تصور 
من، در این مرحله با یک فرصت روبرو هستیم. 
نباید مدام از خوبی ها بگوییم و با چند تصویر سبز 

و ماهی و پرنده خیلی خوشنود باشیم.
نباید فکر کنیم کار تمام شده است. به  این علت که 
ما طبیعت را زیادی دستکاری کردیم. تغییرات ناگهانی 
نظم زندگی ما هم می تواند خطرآفرین باشد، چنانچه 
در برخی مناطق حیواناتی که به گردشگران و انسان ها 

برای غذا متکی بودند حاال دچار مشکل شده اند.
تغییر الگوی رفتاری ما به گونه ای نیست که هیچ 
بارگذاری  باشد.  نداشته  محیط زیست  روی  اثری 

زیادی گاز گلخانه ای فراوانی تولید می کند.

کشورهای با اقتصاد ضعیف نمی توانند به 
محیط زیست بپردازند

وقتی به دنیای داده ها و دنیای مجازی فشار زیادی 
می آوریم می تواند الگوی مصرف انرژی ما را در 

طول روز تغییر بدهد.
سیستم های فاضالب در برخی مناطق دچار مشکل 
می شود چراکه برخی افراد دستمال های مرطوب را 
به فاضالب می اندازند. مصرف آب به دلیل وسواس 
و شستشوی زیاد باال رفته و مشکل ایجاد شده است. 
ماجرا و  مثبت دیدن  نباید احساساتی شد؛ خیلی 

خیلی منفی دیدن آن درست نیست.
یادمان باشد تجربه به ما ثابت کرده کشورهای فقیر 
و جوامعی که برای تامین نیازهای اولیه با مشکل 
مواجه هستند نمی توانند به محیط زیست بپردازند 
پس اقتصاد در برخی کشورها نابود می شود و نباید 

از این مساله خوشنود بود.
برای  نمی توانند  ضعیف  اقتصاد  با  کشورهای 
محیط زیست هزینه کرده و به تغییر الگوی مصرف 

خود فکر کنند.

محیط زیست شماره هفتصدوچهل و هشت   سیزده اردیبهشت نودونه14

قاب سبز

وضعیت موجود در محیط زیست شاید آرامش پیش از طوفان باشد  

درس های کرونا؛ برای مشکالت بدقلق راه حل قطعی وجود ندارد، نباید ناامید شد

جنگل زدایی عامل افزایش انتقال بیماری ها از حیوان به انسان. نتایج 
بررسی ها نشان می دهد جنگل زدایی می تواند عامل گسترش عفونت ها 

و آلودگی ها از حیوانات به انسان باشد.

بدون شرح

دم جنبانك زرد. عکاس: علی عالی اسالم. حشرات در حیات و بقای 
زمین نقش بسیار مهمی دارند و با از بین رفتن آنها خطر بزرگی زمین 
را تهدید خواهد کرد. بر اساس هشدار مراکز حفاظت منابع طبیعی، 

بیش از 40 درصد از گونه های حشرات در جهان، طی چند دهه آینده 
در معرض انقراض قرار خواهند گرفت. انقراض حشرات به نابودی 

حیات منجر می شود.

درختان در محیط 
شهری سرمایه ای 
باارزش اما 
فراموش شده هستند. 
درختان مهربان 
شهرمان را فراموش 
نکنیم.

قوچ اصفهان، اثر حسین مقیمی، عکاس طبیعت. به مناسب هفتم 
اردیبهشت، روز نمادجانوری اصفهان

تردد با دوچرخه؛ یعني رعایت فاصله گذاری اجتماعي

هشدار سبز

سیدمحمدرضا اعتصامی، کارشناس ارشد طراحی 
شهری می نویسد: »با گسترش شهرنشینی در تهران، 
مسیر عبور رودها در شهر با تغییر نام به مسیل، تعریف 
جدیدی پیدا کردند و مسوولیت عبور سیالب از داخل 
شهر را برعهده گرفتند. با گذشت زمان و وقتی نگاه 
مدیران ما به جای فردا متوجه گذران امروز شد، حریم 
مسیل ها مورد تجاوز قرار گرفت و کانال رفته رفته به 
نام جدید مسیل ها و سیمان به جنس جدید بسترشان 
تبدیل شد. نگاه اشتباه مدیریت شهری منجر به دور 
شدن فاصله مردم و آب و درنتیجه کاهش توجه 
مردم به مسیل ها شد. حاصل این امر تبدیل مسیل ها 
به زباله دانی و محل تخلیه فاضالب بود که امروز با 
وقوع هر سیالبی در تهران بیم آن می رود که با بند 
آمدن مسیر کانال ها به دلیل انباشت زباله، از همین 
امکان انسان ساخته هم نتوانیم استفاده کنیم اما مدیریت 
شهری نه تنها تغییر رویکرد نداد که مسیل ها را با قدرت 
بیشتری به تسخیر درآورد. مراکز خرید گیشا و میرداماد 
دو نمونه هستند که روی مسیل ها ساخته شده اند. فیلم 
گذر شهر بر آب، ساخته فرهاد ورهام انباشت زباله 
و آلودگی فاضالب، نفوذناپذیر شدن بستر با سیمان، 

جلوگیری از تابش نور  و ایجاد مکان های تاریک و 
مرطوب را که مسیل ها را به زیستگاه مناسب موش ها 

تبدیل کرده به خوبی نشان می دهد.

با پارک ها شهر را پیرایش کنیم
ترانه یلدا، معمار، شهرساز و فعال مدنی درباره توسعه 
قلمرو عمومی در گفت وگو با شهرنوشت می گوید:

»هرجا از فضای شهر که مردم بتوانند به صورت رایگان 
در آن حضور پیدا کنند، قلمرو عمومی شهری است؛ 
یعنی کوچه ها، خیابان ها، میادین، پارک ها و همه 
فضاهایی که شهروندان بدون هیچ گونه محدودیتی 
می توانند در آن حضور پیدا کنند، قلمرو عمومی 
شهری است. البته فضاهای عمومی دیگری هم در این 
میان هست که به واسطه  عملکرد خاص از فضاهای 
گذری و عام جدا می شوند، مثل پایانه ها، پارکینگ ها، 
فرودگاه ها، بیمارستان ها و مکان هایی از این نوع که به 
آنها قلمروی عمومی خاص می گویند. نوع حضور در 
مکان ها و قلمروهای عمومی در شهرهای مختلف با 
هم فرق می کند. مثال شهری مثل اصفهان که رودخانه  
مهمی مثل زاینده رود را در خود دارد می تواند شهروندان 

را کنار این رود جمع کند و می بینیم که همین طور 
است. یعنی حضور در فضای عمومی کنارِ رودخانه 
بخشی از فرهنگ مردم آن شهر شده است. فرهنگی 
که اطراف رودخانه های تهران هنوز جا نیفتاده است، 
مثال کنار رودخانه های کن یا فرحزاد. اگرچه پارک 
جوانمردان و نهج البالغه به عنوان فضاهایی خطی 
ساخته شده و با سیمان به استقبال طبیعت رفته اند، 
بدون این دخالت می توانست بهتر از این رودکناران 

از آن استفاده شود.
امکانات ذاتی تهران در عرصه  فضاهای عمومی شاید 
از همه  شهرهای ایران بیشتر باشد؛ وجود روددره های 
تهران امکان فوق العاده ای ا ست یا هوای خوب این شهر 
که گاه از همه  شهرهای ایران بهتر است. پاییز و بهار 

تهران را هیچ شهری در ایران ندارد. به تپه های عباس آباد 
نگاه کنید. همه  این فضا خیابان و ماشیِن پارک شده و 
نقاطی که اسمش باغ است هیچ نشانی از باغ ندارد. 
مساله این نیست که چنین فضاهایی وجود ندارد، 
مساله در پیرایش کلی شهر برای ایجاد بیشتر اینگونه 
فضاهاست. یعنی اراضی ای که در دست شهرداری 
است را به جای اینکه بفروشد، در آنجا پارک بسازد 

 شهر تهران شمالی-جنوبی کار می کند
امتداد این روددره ها امتداد از شمال تا جنوب شهر 
کشیده می شود. قدیم هم که حدود ۳۰۰روستا در 
این  بین  فاصله  است،  بوده  پراکنده  این محدوده  
لکه های روستایی در وسط این محدوده، که االن 
به آن شهر تهران می گوییم، عمال خالی بوده است. 
اهالی روستاهایی مثل تجریش و دربند و درکه و 
فرحزاد که دامنه کوه البرز بوده اند تمام کوه را مال 
خود می دانسته اند. حاال هم همان  افراد، یا با بنچاق 
یا به واسطه  قرار اراضی را مال خود کرده اند. درخت 
هم در آن کاشته اند و شده مال آنها. بعد هم فروخته 
یا تصرف کرده اند تا در آن ساخت وساز شود. پس 
این مسیری هم که رودخانه مثال از ده دربند می آمده 
پایین تا برسد به تجریش را هم، کنار رودخانه همه جا 

را  سرتاسر ساختمان ساخته اند.

روددره ها مسیل و زباله دانی شده اند

اگر برای آب کاری نکنیم، محیط زیست 
دچار مشکل می شود و اگردیروز نگران 

بودیم کشاورزان بیکار شوند و حاال باید 
نگران پدیده مهاجرت شان باشیم. 

اگر بخواهیم برای کاهش گازهای گلخانه ای 
کاری بکنیم نیز ممکن است مسیر توسعه 
کشورها را دچار مشکل کنیم. برای همین 

است که ما دائم بر سر صورت مساله و 
راه  حل و اینکه باید مساله را چطور ببینیم، 

بحث و دعوا می کنیم



زندگی مثبت

عکس و مکث

دنیا را آبادکنیم
چیز  همه  است  قرار  انگار  امسال 
روزهایی  باشد.  متفاوت  ما  برای 
انتظار  هرگز  که  می کنیم  تجربه  را 
آمدنشان را نداشتیم و در خواب هم 
نمی دیدیم. کداممان فکر می کردیم 
چنین نوروزی را بگذرانیم و همه 
خوشی های ساده مان برایمان به آرزو 
تبدیل شود؟ حاال تعطیالت نوروز 
خوب یا بد گذشته و نوبت رسیده به 
ماه رمضان. ماهی که اگر در آن به هر 
دلیلی نتوانیم روزه بگیریم هم باالخره 
با  برایمان معنا و مفهومی متفاوت 
ماه های دیگر و هزار خاطره دارد. 
ماهی که در آن انگار بیشتر به خدا 

فکر می کنیم.
ممنوعیت  و  قحطی  در  امسال 
مهمانی ها پا به مهمانی خدا می گذاریم 
اما به جبر روزگار، باید از خیر هر گونه 
مهمانی دنیوی بگذریم. این ویروس 
یک ذره ای چنان تن  ما آدم ها را با 
صدها هزار برابر اندازه اش لرزانده 
که جرأت نمی کنیم بی دغدغه به هر 
آنچه هر سال سر سفره  افطارمان و 
رسم ماه رمضانمان بود، فکر کنیم 
نفعمان  به  می تواند  لرزش  این  اما 
باشد؛ یادمان بیاورد فلسفه ماه رمضان 
فقط نخوردن و ننوشیدن و تحمل 
گرسنگی و تشنگی نیست، خداوند 
از ما خواسته به فکر بنده هایش هم 
باشیم. یادمان بیاورد درهای زندگی 
همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد 
و روزگار هر روز برایمان بازی ای 
در آستین دارد، اگر در این سختی ها 
گرفتیم،  را  همدیگر  دست های 
سربلندیم و اگر نه، حتی اگر زنده 
و سالم بمانیم، بازنده ایم. بازنده هایی 
اشمیت،  امانوئل  اریک  قول  به  که 
را  »دنیا  می کنند.  خراب  را  دنیا 
آدم هایی که مرتکب بدی می شوند 
از  را کسانی  دنیا  نمی کنند،  خراب 
بین می برند که بدون کوچک ترین 

واکنشی نظاره می کنند.

حرف آخر

فرهام 2 ساله است و در دومین بهار 
و  طراوت  از  سرشار  باید  عمرش 
شروع شیرین زبانی و دلبری از پدر 
و مادرش باشد اما اینگونه نیست. 
هیستیوسیتوز  به  کوچک  فرهام 
شیمی درمانی  باید  و  مبتالست    x
بیمارستان  در  روزهاست  او  شود. 
بستری است و پدرش دیگر توانایی 
پرداخت هزینه های درمان او را ندارد. 
محک هم  فرهام را نپذیرفته چون 
پدرش  نیست.  سرطان  او  بیماری 
کارگر ساختمانی است. هر روز که 
به خاطر بیماری پسرش کار انجام 
ندهد، مزدی ندارد. آنها مستاجرند، 
فرزند دیگری هم دارند و در ایران 
کسی را ندارند که کمکشان کند چون 
اجدادشان آنها را به ایران آورده اند 
و حاال حتی حمایت کشورشان را 
هم ندارند، در حالی که به شدت به 

حمایت نیاز دارند.
من و تو می توانیم در این روزهای 
معبودمان  به  خودی  خدا،  مهمانی 
دلمان  مهمانی  به  و  دهیم  نشان 
دعوتشان کنیم. آنها فرشته ای به نام 
فرهام دارند که برای درمان، برای کمتر 
درد کشیدن به کمک ما نیاز دارد. برای 
کمک به این فرشته کوچک وجه نقد 
 را به کارت بانک پارسیان با شماره 
به   6221-0610-8001-0756
امدادگران  خیریه  موسسه  نام 
شماره  با  و  کنید  واریز  عاشورا 
یا  )داخلی2(  تلفن75983000 
 09198012677 همراه  شماره 
تماس بگیرید. فرهام با کد 24995 
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.

چندی پیش سازمان بهزیستی کشور از افزایش 3 
برابری اختالفات زناشویی در ایام موسوم به دوران 
قرنطینه خانگی خبر داد و اعالم کرد طی این مدت، 
تعداد تماس گیرندگان با مرکز اورژانس های اجتماعی 
به علت افزایش تنش یا خشونت خانگی افزایش 
داشته است. از مراکز دیگری مثل شهرداری تهران و 
سامانه 4030 وزارت بهداشت نیز اخباری حاکی از 
باال گرفتن مشاجرات و خشونت ها به گوش می رسید. 
اصطالح جدید »طالق کوویدی« که از اولین مورد 
طالق در نیویورک در ایام کرونا مصطلح شده بود 

نیز به کار رفت. 
در گزارش های آن طرف مرزی نیز فریاد مسووالن 
از داد و فریادهای خانگی بلند شده بود، مثال زوج 
از 10 سال  بعد  بر سر موضوعی که  فرانسوی ای 
زندگی مشترک تا به حال متوجه آن نشده بودند، 
تصمیم گرفتند  جدا شوند یا اعضای خانواده ای در 
تا به حال نمی دانستند چه پدر پرزوری  چین که 
دارند، در این روزها با خشم شدید و برخوردهای 

پرخاشگرانه او مواجه شده اند.
 نکته مهم این است که شرایط بد، تبعات بد به دنبال 
از ظرفیت های  که  از مدتی  بعد  آدم ها  می آورد و 
تاب آوری شان استفاده می کنند و دیگر ذخیره ای برای 
پایداری و کنترل هیجان ندارند، به نوعی فوران خشم 

و اضطراب را تجربه خواهند کرد. 
درباره اینکه آمار سازمان بهزیستی بر چه اساس و 
برمبنای کدام تحقیق یا بیماریابی ای گرفته شده، نظری 
ندارم. به مدل اختالف زن فرانسوی با شوهرش به علت 
اینکه مرد در دورکاری سوت کشیده و اعصاب زن را 
به شدت به هم ریخته و قصد طالق دارد یا اختالفات 
زوج های پکنی و نیویورکی هم کاری ندارم اما به 
واقع با مدل مشاهده های معمول و  پرسش از برخی 
همکاران زوج درمانگر، برخالف انتظار که نزدیکی بیش 

از حد افراد و احتماال افزایش انتقادها، رعایت نکردن 
حریم شخصی، اضطراب از ابتال به بیماری، افسردگی 
ناشی از خانه نشینی و کاهش درآمد می تواند تنش را 
تشدید کند و اختالفات را به اوج برساند، در موارد 
قابل توجهی رضایتمندی از رابطه، تفریح و برنامه های 
مشترک چه در خانواده های بدون فرزند، چه دارای 
فرزند باال رفته و حتی خود زن وشوهر ها از اینکه در 
این ایام دعوای جدی نداشتند، ابراز وجد می کردند.
وقتی که کنکاش می کنیم و نظر آنها را از علت اصلی 
این ماجرا جویا می شویم، با پاسخ های متعددی مواجه 
می شویم اما شاید یکی از برجسته ترین و مهم ترین 
اتفاق های رخ داده در این ایام، کاهش ارتباطات جمعی 
خارج از خانواده هسته ای )شوهر، زن و فرزندان( بود. 
می دانیم که همچنان در فرهنگ ما ارتباطات جمعی و 
گسترده به عنوان ارزش و برتری انسانی تشویق می شود 
و افرادی که کمی دوری گزین هستند، بیمار، مشکل دار 
یا ضعیف از نظر ارتباط گرفتن قلمداد می شوند اما 
واقعیت این است که بدون آنکه خودمان حواسمان 
باشد، درون خیلی از روابط مسموم و مشکل ساز 
قرار گرفته ایم که یا خودمان در آن قربانی می شویم 

یا دیگری را قربانی می کنیم.
خطایی که ممکن است پیش بیاید، اعتقاد به این 
مثل  نزدیک  خیلی  افراد  با  روابط  که  است  باور 
دوست صمیمی یا خانواده درجه 1 و 2، مسموم 
و مشکل دار محسوب نمی شود ولی اتفاقی که در 
واقعیت می افتد، این است که احتمال آسیب دیدن 
از روابط در رابطه های نزدیک تر به مراتب بیش از 
رابطه های دورتر است. ممکن است یکی از عوامل 
این مساله افزایش سطح انتظارات و برآورده نشدن 

نیازها در روابط نزدیک تر باشد.
گاهی در زوج درمانی به عنوان تمرین از طرفین خواسته 
می شود با رعایت احترام، برخی روابط نزدیکشان 

این  با  معموال همسران  کنند.  قطع  مدتی  برای  را 
خواسته مخالفت می کنند یا با اکراه آن را می پذیرند. 
دلیل مخالفتشان را هم بی فایده دانستن تمرین، عملی 
نشدن قطع رابطه یا ذکر این نکته که خانواده یا دوست 
صمیمی خط قرمز من است، اعالم می کنند. با وجود 
این، تجربه در دوران قرنطینه نشان داد این راهکار 
موثر است. وقتی به اجبار روابط محدود و فاصله ها 
رعایت و مرزبندی ها مشخص تر شد، بدون اینکه 
حمایت ها کم و اوضاع بدتر شود، زندگی ادامه یافت.
به نظر می رسد حضور دیگران یا رابطه های مشکل دار 
به عنوان راهی برای فرار از روبرو شدن با مشکالت 
درون خانواده ای است و امکان »حل مساله« و راه های 
تقویت آن را به عنوان یکی از مهارت های فردی، 
مسدود می کند. حاال در زمان قرنطینه، افراد زیر یک 
سقف نه تنها با مشکالت خود مواجه می شوند و آنها 
مسائل خود تالش  برای حل  بلکه  می پذیرند،  را 
بیشتری نیز می کنند، بدون آنکه کسی را آزرده یا از 
خط قرمزی عبور کنند. الزم است زن و شوهر یا والد 
و فرزند، گاهی با خود روراست باشند و بیندیشند 

که چگونه با همدیگر رفتار می کنند.
هدف از نگارش این مطلب، ترغیب به کاهش روابط 
بلکه  نیست،  بین فردی  یا قطع مراودات  اجتماعی 
گوش به زنگی برای شناسایی روابط مضر، پذیرش 
آسیب های ناشی از این مدل روابط، فاصله گرفتن و 
مرزگذاری، تقویت رابطه با اعضای خانواده هسته ای 
و حل مساله بدون دخالت دیگری است سپس حفظ 
و تداوم همه روابط قبلی به شیوه ای که برای هر دو 
طرف مفید باشد و بازی رابطه ها برد- برد تمام شود. 
به نظر من این مساله جدا از اینکه می تواند تلنگر 
خوبی برای افراد باشد،  ترسشان را از فاصله گذاری 
در روابط کاهش می دهد و حتی امیدواری شان را به 

آینده ای با روابط سالم تر بیشتر خواهد کرد.

 زهراسادات صفوی 

 اگر خوب گوش کنیم می توانیم صدای بشارت پیامبر خدا، محمد 
مصطفی )ص( را از پس 14 قرن بشنویم؛ آخرین جمعه  ماه شعبان المعظم 
بود و مسلمانان گرداگرد وجود نورانی اش را گرفته بودند. با آهنگ 
کلمات جان بخشش جان می گرفتند: »أیَُّها النَّاُس إِنَُّه َقْد أَقْبََل إِلَیُْکْم 
ُهورِ  ِ أَفَْضُل الشُّ ْحَمِة َو الَْمْغفَِرةِ. َشْهٌر ُهَو ِعنَْد اللَّ ِ بِالْبََرَکِة َو الرَّ َشْهُر اللَّ
اَعاِت...« َو أَیَّاُمُه أَفَْضُل اْلَیَّامِ َو لَیَالِیِه أَفَْضُل اللَّیَالِي َو َساَعاتُُه أَفَْضُل السَّ
هان ای مردم! ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به سوی شما 
روآورده است. ماهی که در نزد خدا، بهترین ماه ها و روزهایش بهترین 
روزها و شب هایش بهترین شب ها و لحظاتش بهترین لحظه هاست.
و چقدر این بشارت روح افزاست، اینکه خدای مهربان، بهترین ماهش 
را با بهترین هدیه ها و ارمغان ها به سوی ما فرستاده، با الطاف جاودانه 
و نعمت های پاینده برایمان مهمانی بی نقص ترتیب داده است. باید با 
همه وجود خاضعانه و خاشعانه در برابرش سجده کنیم و شکر این 
نعمت  بی همتایش را به جا بیاوریم، هر چند با این کار هم نمی توان 

ذره ای از این نعمت بافضیلت را جبران کرد.
و عجب مهمانی به موقعی است امسال ماه مبارک رمضان، در این 
روزهایی که به اجبار میزبان مهمان ناخوانده  ای به نام ویروس کرونا 
هستیم. ویروسی که همه مهمانی ها را لغو و همه دیدارها را محدود 
کرد، ویروسی که شاید کمی دل هایمان را لرزاند، نگرانمان کرد و 

امنیت و سالمتمان را به خطر انداخت.
حقیقتا این روزها به مهمانی آن هم یک مهمانی گسترده  به وسعت 
بشریت نیاز داشتیم، مهمانی ای که آراممان کند، شادمان کند، نیروبخش 
باشد؛ آن هم به میزبانی خداوند مهربان، قدرتی که فقط او می تواند 

چنین مهمانی باارزشی ترتیب دهد.
این  از نعمت های  با عظمت را مغتنم بشماریم و  این فرصت  باید 
مهمانی بهره بگیریم. چنانچه رسول مهربانی ها فرمود: »ُهَو َشْهٌر ُدِعیتُْم 
فِیِه إِلَی ِضیَاَفِة ا... َو ُجعِْلتُْم فِیِه مِْن أَْهِل َکَراَمِة ا... أَنَْفاُسُکْم فِیِه تَْسبِیٌح 

َو نَْوُمُکْم فِیِه ِعبَاَدٌة َو َعَمُلُکْم فِیِه َمْقبُوٌل َو ُدَعاُؤُکْم فِیِه ُمْستََجاٌب« 
از جمله   آن  به مهمانی خدا دعوت شده اید و در  آن  ماهی که در 
کسانی هستید که مشمول کرامت خدا قرار گرفته  اند. نفس های شما 
در آن چنان ارزشمند است که پاداش تسبیح خدا دارد و خواب هایتان 
)چنان قدر دارد که( عبادت )شمرده می شود(  و اعمال شما در آن 

پذیرفته است و دعاهایتان مستجاب. 
پس سستی و بهانه ها را کنار بگذاریم و به نیکی در این مهمانی حاضر 
باشیم. بر سر سفره این ضیافت، روزه قرار داده  اند که هم موجب 
تقوی،  تقویت  و  نفس  طهارت  مسبب  هم  و  است  سالمت جسم 
چنانکه پیامبر گرامی اسالم )ص( می فرماید: «ُصوُموا تَِصّحوا« روزه 
بگیرید تا صحت و سالمت یابید و خداوند متعال می فرماید: »یَا أَیَُّها 
یَاُم َکَما ُکتَِب َعَلی الَِّذیَن مِْن َقبْلُِکْم لََعَلُّکْم  الَِّذیَن آَمنُوا ُکتَِب َعَلیُْکُم الِصّ
تَتَُّقوَن«  ای کسانی که ایمان آورده اید! بر شما روزه گرفتن واجب 
شده است، همان گونه که بر امت های پیشین شما واجب شده بود 
تا شاید پرهیزگاری پیشه کنید. بر سر این سفره، قرآن قرار داده اند 
که هم موجب شفای جسم است و هم جالی جان، چنانکه خداوند 
لِْلُمْؤمِنِیَن  َوَرْحَمٌة  ِشَفاٌء  ُهَو  َما  الُْقْرآِن  ُل مَِن  نُنَِزّ متعال می فرماید: »َو 
الِِمیَن إاَِلّ َخَساًرا«  و ما آنچه از قرآن فرستادیم مایه  شفا  َواَل یَِزیُد الَظّ
و رحمت الهی است برای اهل ایمان و البته ظالمان را به جز زیان 

چیزی نخواهد افزود.
بر سر این خوان بابرکت، زکات و صدقه قرار داده اند که ترک کردنش 
رسول  چنانچه  است.  کم نظیر  فایده اش  و  برکت  و  نیست  معقول 
خدا )ص( می فرمایند: »ای مردم! هر که از شما در این ماه )مبارک 
رمضان( مؤمن روزه داری را افطار دهد، نزد خدا پاداش آزاد کردن 
بنده و بخشودن گناهان گذشته اش را خواهد داشت.« به ایشان گفته 
شد: »ای رسول خدا همه ما توانایی افطاری دادن نداریم.« فرمود: 
»خود را )با افطاری دادن( از آتش جهنم باز دارید؛ اگرچه به اندازه 

نصف دانه خرما یا یک جرعه آب باشد.«
البته همه می دانیم در این روزها بسیاری از هموطنانمان به دلیل جلوگیری 
از  مجبور شدند  کرونا  ریشه کن شدن ویروس  و  بیماری  از شیوع 
کسب و کار خود دست بکشند و به همین دلیل در تنگی معیشت 
و سختی قرار می گیرند و این ما هستیم که باید با کمک مؤمنانه به 

کمک آنها بشتابیم.
پس تا فرصت داریم از این نعمت ها بهره ببریم و توشه برچینیم تا 

ان شاءا... به عید و شادی و هدیه ویژه فطرش دست یابیم.

مهمانی  ای به وسعت بشریت 

کالم روز

اجتماعی،  پیامدهای  کووید-19  همه گیری 
روان شناختی و اقتصادی گسترده ای در تمام جوامع 
داشته است. نبود درمان و واکسن مشخص برای این 
بیماری ترس و اضطرابی را بر ذهن انسان ها حاکم 
کرده که بر زندگی حال آنها و چشم اندازی که در 
آینده برای خود متصور می شوند، تاثیر گذاشته است. 
در چنین شرایطی که علم تمام ابزار و امکانات خود 
را برای دستیابی به راه حلی عاجل برای این بیماری 
به کار گرفته است، انسان  ها برای کاهش بار اضطرابی 
خود گوش بر هر خبر و شایعه   ای گشوده اند و فضای 
ادعاهای شبه علمی و  که  غبارآلودی شکل  گرفته 
خرافی در آن جوالن می دهند و  نویدبخش درمان 

معجزه آسای بیماری می شوند.
 تاریخ بشر همواره شاهد حرکت شانه به شانه علم و 
شبه علم در کنار یکدیگر بوده است و برخی انسان  ها 
نسبت به بعضی دیگر ذهن مستعدتری برای متاثر 
شدن از ادعاهای شبه علمی نشان می دهند. چنین 
فرد  به  که  اولیه   ای  آرامش  وجود  با  تفکری  طرز 
می دهد در نهایت می تواند به قیمتی سنگین تمام شود.
انسان  در گذار از دوران کودکی به بزرگسالی و بلوغ 
دستخوش تغییری در شیوه تفکر خود می شود که 
جهت آن از وابستگی به سوی استقالل، از قطعیت 

به سوی ابهام و از سیاه و سفید دیدن امور به سوی 
درک پیچیدگی پدیده هاست. کودک قادر به زندگی در 
ابهام نیست. پاسخ قطعی و مشخص برای سوال های 
خود می طلبد و جهان را دو پاره می کند. نداشتن 
او دامن می زند.  به بی قراری و اضطراب  جواب، 
او برای رسیدن به احساسی امن در جهان باید به 
اعتماد و  پاسخ های والدین، معلمان و بزرگ ترها 
اعتقاد پیدا کند. اگر از یک پاسخ قانع نشد، ذهن 
او به فوریت به دنبال پاسخی جایگزین می  شود که 
آرامش از دست رفته را به او بازگرداند. شک و 

ابهام پذیری در شیوه تفکر او راه ندارد.
انسان رابطه  با  رابطه مکاتب شبه علمی و خرافی 
والد- کودک است. آنها پاسخ های حاضر آماده برای 
پرسش ها دارند و به شکلی تخیلی ذهن انسان  ها را از 
ابهام خارج می کنند و اضطراب برخاسته از بی جوابی 
را تخفیف می دهند. علم، از سوی دیگر با انسان 
رابطه   ای بالغ- بالغ برقرار می کند. به او می گوید در 
حال حاضر درمانی برای بیماری کرونا ندارم، برو 
و اقدام های پیشگیرانه را تقویت کن اما شبه علم به 
او وعده درمان با ادرار شتر و روغن بنفشه می دهد. 
این امر به یک منطقه خاص نیز محدود نیست. کافی 
است پای صحبت رهبر کشوری که پرچمدار علم 

در جهان است و نزدیک به 80 درصد تولید علم را 
در اختیار دارد، بنشینید تا به قدرت تفکر شبه علمی 

باور پیدا کنید.
علم اطمینان کاذب ایجاد نمی کند. متواضع است. 
ادعاهای بزرگ ندارد. قول و قرار بی جا نمی گذارد و 
می داند که آنچه امروز بیان می کند بی گمان در آینده 
کامل تر خواهد شد. این رویکرد برای انسان بالغ 
به شکلی پارادوکسیکال )متناقض نما( اعتمادآفرین 
است اما ذهنی که به بلوغ نرسیده، آرامش برخاسته از 
توهمی فریبکارانه را به اضطراب ناشی از نگریستن 
به نور حقیقت ترجیح می دهد. شکاکیت و نداشتن 
قطعیت بخشی مهم از برخورد علمی با پدیده ها هستند. 
در شبه علم، اما گزاره های قطعی و متعصبانه فراوان 
مشاهده می شوند. زمانی فرانسیس بیکن گفت انسان 
ترجیح می دهد آنچه می خواهد و دوست دارد، باور 
کند. علم، آسودگی انسان را بر هم می زند. انسان بالغ 
توان برقراری تمایز میان تمایالت خود و واقعیت 
دارد، هرچند این فرایندی دشوار است که نیازمند 
رسیدن به درجه   ای از رشد روانی است. در حالی 
که شبه علم هنوز برای بعضی انسان ها که از توان 
الزم برای به چالش کشیدن تفکرات آرزومندانه خود 

برخوردار نیستند، جذابیت بیشتری دارد.

 احمد صادقی علویجه
کارشناس مذهبی

زندگی آرام در قرنطینه

علم، ادعاهای بزرگ ندارد!

جامعه سالم

             

بازگشایی بوستان های پایتخت زیر سایه کرونا

آرامش
آرامش برای همه ما جذابیتی عمیق و طبیعی دارد. بیشتر ما آرزو داریم صبورتر، 
متین تر و آسوده تر باشیم و بتوانیم در کمال آرامش و شوخ طبعی با شکست ها و 
ناراحتی های زندگی روبه رو شویم اما چندان نمی دانیم چطور به آرامش برسیم. 
اضطراب در روزها و شب هایمان رخنه کرده و تقریبا همیشه در پس زمینه  
زندگي مان حضور دارد. چه بسا در همین لحظه هم اضطراب داشته باشیم. 
توانایی آرام ماندن از جمله مهارت های مهم در زندگی است که بسیار نادیده 
گرفته شده است. معموالبدترین تصمیمات را هنگامی می گیریم که آرامش مان 

را از دست داده ایم یا دچار اضطراب و آشفتگی شده ایم. 
 کتاب آرامش نوشته آلن دوباتن فیلسوف معاصر که تمرکزش روي مفاهیم 
زندگي روزمره است، با نگاه فلسفي اما زباني ساده و روان و به طور مفصل 
به ریشه اضطراب ها، عصبانیت ها و دلهره هایی که در زندگی روزمره ما نقش 
پررنگی از خود نشان می دهند، می پردازد. او از مهارت های کنترل این آسیب ها 
صحبت می کند. مهارت هایی که در زندگی ما با وجود اهمیت فراوان و کاربرد 

کلیدی آنها نادیده گرفته می شوند.
از تصمیمات بد  او معتقد است بسیاری 
و هیجانی ما و عکس العمل های نابجا و 
نامناسب ما نتیجه نبود آرامش درون ماست 
اما خوشبختانه این قدرت حفظ آرامش و 
این مهارت، قابل یادگیري، ارتقا و تقویت 
است. ما می توانیم خود را در حفظ آرامش 
در زندگی تقویت کنیم. این کتاب نوشته 
آلن دوباتن، ترجمه محمد کریمی است که 
توسط انتشارات کتاب سراي نیک در 146 

صفحه به چاپ رسیده است.

معرفی کتاب

 دکتر احمد احمدی پور
وان پزشک و روان درمانگر

 دکتر علی فیروزآبادی
روان پزشک، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
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اینکه  درباره  و چینی  آمریکایی  دانشمندان 
شیوع ویروس کرونا- مانند سرماخوردگی و 
آنفلوانزا- با افزایش دمای هوا و تغییر فصل 
فروکش کند و محو شود، ابراز تردید می کنند.
به گزارش وب ام دی، کارشناسان در آکادمی 
ملی علوم آمریکا در این باره می گویند: »با 
توجه به اینکه کشورهایی مانند ایران و استرالیا 
که آب وهوای گرم تری دارند گسترش سریع 
ویروس کرونا را تجربه می کنند، کاهش موارد 
بیماری با افزایش رطوبت یا درجه حرارت در 

کشورهای دیگر را نباید فرض گرفت.«
نتایج یک بررسی جدید هم در فاصله اوایل 
ژانویه و اوایل مارس در ۲۲۴ شهر در سراسر 
چین که شیوع محلی )آندمیک( ویروس کرونا 
را داشتند نیز نظر این کارشناسان را تایید 
می کند. این بررسی نشان داد ظاهرا سرایت 
ویروس کرونا با نوسان در دما و رطوبت 
روزانه تغییری نمی کند. این پژوهشگران به 
سرپرستی یه یائو از دانشگاه فودان در شانگهای 
می گویند: »بررسی ما از این فرضیه که دمای 
باال یا میزان باالی پرتوهای ماورای بنفش 
کووید-۱۹  سرایت  بتواند  خورشید(  )نور 
ممکن  نمی کند.  حمایت  دهد،  کاهش  را 
است هنوز زود باشد بر آب وهوای گرم تر 
به عنوان عاملی برای کنترل کووید-۱۹ حساب 
کرد.« با این وجود دالیلی برای امیدواری 

هم وجود دارد. همان طور که پژوهشگران 
چینی هم گفته اند، مدت هاست  معلوم شده 
عفونت های تنفسی در فصل های سرد سال 
شایع تر می  شوند. دالیل دقیق این وضعیت 
روشن نیست اما پژوهشگران چینی می گویند 
عوامل متعددی ممکن است در این تغییر 

فصلی نقش داشته باشند.
تابستان  با روزهای آفتابی بیشتر می تواند باعث 
افزایش میزان تولید ویتامین D در پوست شود 
و ویتامین D ممکن است باعث تقویت دستگاه 
ایمنی بدن شود. همچنین می دانیم پرتوهای 
ماورای بنفش به کشته شدن ویروس هایی 
سرماخوردگی  و  آنفلوانزا  ویروس  مانند 
کمک می کنند. به گفته پژوهشگران چینی، در 
بیشتر کشورها در تابستان ها بچه ها به مدرس 
نمی روند و این موضوع می تواند میزان سرایت 

ویروس های تنفسی را کمتر کند.
 آیا ویروس جدید کرونا نیز از این لحاظ شبیه 
ویروس های آنفلوانزا و سرماخوردگی است؟
آمریکا می گویند:  آکادمی علوم  کارشناسان 
دمای  میان  رابطه ای  تجربی  »بررسی های 
باال و رطوبت و کاهش فعال ماندن ویروس 
کووید-۱۹ را در آزمایشگاه نشان می دهد.« 
اما این کارشناسان تاکید می کنند عوامل بسیار 
دیگری در انتشار ویروس های جدید کرونا موثر 
هستند. پژوهشگران چینی برای بررسی عمیق تر 

این موضوع تجزیه وتحلیل پیچیده ای از انتشار 
ویروس جدید کرونا در سراسر چین از جمله 
در ایالت هوبی، کانون شروع پاندمی کووید-۱۹ 
انجام دادند. آنها داده های همه گیری شناختی را با 
نوسان های روزانه در دما و میزان نور خورشید 

و نیز تغییرات رطوبت مقایسه کردند.
این پژوهشگران که نتایج کارشان را در ۹ 
آوریل در مقاله ای در مجله تنفسی اروپا منتشر 
کرده اند، دریافتند پس از تعدیل تاثیر رطوبت و 
میزان پرتوهای ماورای بنفش، توانایی انتشار 
کووید-۱۹ با افزایش دما تغییری نمی کند. 
همچنین پس از تعدیل تاثیر دما و رطوبت، 
میزان پرتوهای ماورای بنفش  بر میزان سرایت 
تاثیری نداشت. این پژوهشگران اشاره می کنند 
این الگوها مشابه الگویی است که در شیوع دیگر 
مربوط به ویروس کرونا، انتشار ویروس عامل 
»نشانگان تنفسی خاورمیانه« )مرس( دیده شده 

بود. در آن شیوع هم، ویروس کرونای عامل 
بیماری حتی در دمای باالی شبه جزیره عربستان 
هم انتشار یافته بود. البته بررسی پژوهشگران 
چینی حرف آخر در این مورد نیست و یقینا 
انجام بررسی های بیشتر با دورهای پیگیری 
طوالنی تر و طیف گسترده تر دما ضروری است.
دانشمندان آکادمی ملی علوم آمریکا با این نظر 
موافقند و می نویسند:  »بررسی های بیشتر در 
حالی که پاندمی در حال گسترش است، الزم 
است انجام شود تا تاثیر آب وهوا بر سرایت 

این ویروس روشن تر شود.«
آنها می افزایند:  »گرچه شواهدی وجود دارد 
ویروس  سرایت  کارایی  است  ممکن  که 
کووید-۱۹ در محیط های با دما و رطوبت 
باالتر کاهش یابد، با توجه به اینکه جمعیت 
جهان در برابر این ویروس مصونیت ندارند، 
این کاهش کارایی سرایت ویروس ممکن است 
باعث کاهش قابل توجه در انتشار بیماری نشود، 
مگر اینکه همزمان مداخالت عمده بهداشت 

عمومی انجام شود.«
جز  به  دیگر  عوامل  کارشناسان،  گفته  به 
رسیدن تابستان ممکن است درنهایت پاندمی 
کووید-۱۹ را پایان ببخشد، از جمله یافته شدن 
درمانی موثر یا ساخت واکسن یا اقدامات 
فاصله گیری اجتماعی در کشورها که سرایت 

ویروس را کاهش می  دهند.

نخستین مورد ثابت شده بیماری کووید-۱۹ 
مدت ها پس از پاک شدن ویروس کرونا از 
بینی اش، میزان قابل شناسایی ذرات واگیردار 

ویروسی را در چشمانش داشت.
به گزارش الیوساینس این زن ۶۵ ساله در 
۲۳ ژانویه از ووهان چین – کانون اولیه شیوع 
ویروس کرونا- به ایتالیا پرواز کرد. این زن 
۵ روز بعد عالئم کووید-۱۹ را بروز داد و 
روز بعد در بیمارستان بستری شد. عالئم 
اولیه او سرفه خشک، گلودرد، آبریزش و 
گرفتگی بینی و قرمزی چشم )التهاب ملتحمه 
چشم( بود. آزمایش این زن برای ویروس 
جدید کرونا )سارس-کوو-۲( مثبت شد و 
چند روز بعد تب، تهوع و استفراغ هم به 

عالئمش افزوده شد.
پزشکان در روز سوم بستری این زن از چشم 

او نمونه گرفتند و RNA یا ماده ژنتیکی 
ویروس را در آن کشف کردند.

پزشکان گرفتن نمونه از چشم این زن را ادامه 
دادند. گرچه قرمزی و التهاب چشم این زن 
در روز بیستم بستری برطرف شد، ویروس 
تا روز ۲۱ بستری در ترشحات چشمی او 
یافت می شد. سپس برای چند روز ویروس 

در بینی و چشمان او قابل شناسایی نبود اما 
در روز ۲7 بستری یک بار دیگر ویروس در 

چشم های این زن پیدا شد.
پزشکان ایتالیایی که مورد این زن را گزارش 
ویروس   RNA« می نویسند:  کرده اند، 
ترشحات  نمونه های  در  سارس-کوو-۲ 
ناپدید  از  پس  روزها  بیمار  این  چشمی 
شدن آن در نمونه های ترشحات بینی یافت 
شد.« مهم تر اینکه این پژوهشگران با استفاده 
از تکنیک های آزمایشگاهی که شمار ذرات 
کردند   ثابت  می دهد،  افزایش  را  ویروسی 
این نمونه های ویروسی برداشته از چشم های 
این زن قابلیت تکثیر دارند بنابراین می توانند 

فعال و زنده باشند.
به گفته این پزشکان، با توجه به این یافته ها 
ترشحات چشمی از بیماران کووید-۱۹ ممکن 

است حاوی ویروس  های عفونت زا باشند 
بنابراین اهمیت اقدامات بهداشتی مانند پرهیز 
از تماس دست با بینی، دهان و چشم ها و 
شستشوی مکرر دست بیشتر روشن می شود.
همچنین چشم پزشکان هنگام معاینه بالینی باید 
احتیاط بیشتری کنند چراکه چشم ها هم محل 
ورود ویروس و هم منشاء انتشار آن هستند.

عنوان  به  نیز  قبال  چشم  التهاب  و  قرمزی 
شده  گزارش  کووید-۱۹  احتمالی  عالمت 
کرده  پیشنهاد  نیز  چین  از  گزارش ها  بود. 
بودند چشم ها می  توانند محل تکثیر ویروس 
و منشاء انتشار عفونت باشند اما هنوز روشن 
نیست میزان سرایت دهندگی ترشحات چشمی 
حاوی ویروس کرونا چقدر است. گزارش این 
پژوهشگران در ۱7 آوریل در مجله »سالنامه های 

پزشکی داخلی« منتشر شده است.

مردان نسبت به زنان بیماری شدیدتری را زمان 
آلوده شدن به ویروس کرونا تجربه می کنند و 
احتمال مرگشان هم بیشتر است، اکنون قرار 
است دو کارآزمایی بالینی به بررسی این موضوع 
بپردازند که آیا تفاوت های هورمون های جنسی 
ممکن است این تفاوت را توضیح دهند یا نه.
ظهور  هنگام  از  الیوساینس،  گزارش  به 
کووید-۱۹ در چین، مردان در سراسر جهان 
نسبت به زنان با احتمال بیشتری به علت این 
بیماری کارشان به بخش مراقبت های ویژه 

کشیده یا به این علت درگذشته اند.
برای مثال 7۵ درصد بیماران کووید-۱۹ که در 
مرکز پزشکی سدراس سینای در لس آنجلس 
در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند یا 
به دستگاه تنفس مصنوعی متصل شده اند، مرد 
هستند. آمار در نیویورک تا اوایل ماه آوریل نشان 
می دهد مردان با نسبت دوبرابر بیشتر نسبت به 
زنان به علت بیماری کووید-۱۹ درگذشته اند. 
علل گوناگونی برای این تفاوت میان مردان 

و زنان ذکر شده است، از جمله شیوع باالتر 
مشکالت قلبی و ریوی در مردان نسبت به 
زنان، سیگارکشیدن بیشتر، مصرف الکل بیشتر 
و قرار گیری بیشتر در معرض آلودگی هوا در 
مردان نسبت به زنان. از طرف دیگر، شواهدی 
وجود دارد که دستگاه ایمنی زنان بسیار قوی تر 

از دستگاه ایمنی مردان است.
هورمون های جنسی استروژن و پروژسترون 
که در زنان نسبت به مردان به مقدار بسیار 
دستگاه  تنظیم  به  می شوند،  تولید  بیشتری 
ایمنی در زنان کمک می کنند و ممکن است 
باعث مقاومت ویژه زنان در برابر عفونت ها 
و نیز پاسخ های شدید دستگاه ایمنی شوند که 

خودشان زیانبار هستند.
دانشمندان در مرکز پزشکی سدراس سینای و 
دانشکده پزشکی رنسانس در دانشگاه سونی 
به  توجه  با  آمریکا  نیویورک در  بروک در 
این یافته ها قصد دارند گروه های کوچکی از 
بیمارن کووید-۱۹ را با هورمن های جنسی 

در  تفاوتی  آیا  ببینند  تا   کنند  درمان  زنانه 
وضعیت بیماران ایجاد می شود یا نه. کارآزمایی 
سونی بروک شامل ۱۱۰ بیمار با تشخیص 
احتمالی یا ثابت شده کووید-۱۹ خواهد بود 
که دست کم یک عالمت وخیم بیماری مثال 
تب باال، تنگ نفس یا ذات الریه را داشته باشند 
اما نیاز به اتصال به دستگاه تنفس مصنوعی 

با لوله گذاری پیدا نکرده باشند.
مردانی که در این کارآزمایی وارد می شوند ۱۸ 
ساله و باالتر و زنان شرکت کننده ۵۵ ساله و باالتر 

خواهند بود )یعنی زنانی که در سنین یائسگی 
هستند و میزان هورمون استروژنشان افت کرده 
است(. نیمی از شرکت کنندگان برای یک هفته 
برچسب پوستی حاوی استروژن و نیم دیگر 
درمان معمول پزشکی را دریافت خواهند کرد. 
بررسی  های گذشته نشان داده تجویز استروژن 
ممکن است به پاک شدن ویروس از بدن و نیز 
ترمیم بافت های آسیب دیده پس از فروکش 

کردن عفونت کووید-۱۹ کمک کند.
شرکت کنندگان در کارآزمایی مرکز  سدراس- 
سینای به جای هورمون استروژن، هورمون 
پروژسترون دریافت خواهند کرد. پروژسترون 
ممکن است خواص ضدالتهابی داشته باشد و 
بتواند از شروع »توفان سایتوکاینی« در بیماران 
جلوگیری کند. سایتوکاین یک ماده پیام دهنده 
پاسخ ایمنی و ایجاد التهاب در بدن است و 
در »توفان سایتوکاینی« پیام دهنده های التهابی 
در بدن به شدت فعال می شوند و پاسخ ایمنی 

شدید باعث آسیب رساندن به بدن می شود.

نقشه سالمت

استاندار خوزستان: 
وضعیت خوزستان از 

نظر کرونا عادی نشده 
است/ایرنا

تازهها

■ 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.

کالبدشکافی جنازه نخستین مورد شناخته شده 
مرگ ناشی از ویروس جدید کرونا در آمریکا 
نشان داده این شخص به علت پارگی قلب 
ناشی از حمله ویروس کرونا درگذشته است.
به گزارش الیوساینس پاتریشیا، دوود ۵7 ساله، 
اهل سان خوزه در ایالت کالیفرنیای آمریکا در ۶ 
فوریه )۱7 بهمن( پس از دچار شدن به عالئم 

شبیه آنفلوانزا  در خانه اش درگذشت.
بررسی درباره علت مرگ او نشان داد در واقع 
دچار عفونت با ویروس جدید  شده و به این 
ترتیب معلوم شد  مرگ های ناشی از کووید-۱۹ 

هفته ها پیش از زمانی که تصور می شد، در آمریکا 
رخ داده است.  ابتدا تصور شده بود مرگ این 

زن ناشی از حمله قلبی است اما اکنون گزارش 
کالبدشکافی نشان می دهد ویروس به عضله قلب 
او انتشار یافته و عفونت باعث شده دریچه ای در 
قلب او پاره شود. دکتر جوید ملینک، آسیب شناس 
قانونی که در کالبدشکافی این زن شرکت نداشت، 
می گوید: »دستگاه ایمنی به ویروس حمله کرده 
و در حمله به ویروس باعث آسیب قلب شده 

و بعد قلب اساسا منفجر شده است.«
 این نوع پارگی قلب معموال در افراد با میزان 
باالی کلسترول خون و ناهنجاری در عضله 
قلب رخ می دهد اما به گفته ملینک، مورد این 

زن بسیار غیرمعمول است زیرا قلب او اندازه 
و وزن طبیعی داشت. ملینک می گوید: »این 
حقیقت که یک قلب کامال طبیعی پاره شود، 
این  به  طبیعی  قلب  است.  غیرعادی  کامال 
سادگی پاره نمی شود.« خانم دوود ظاهرا وضع 
سالمت خوبی داشته و به طور مرتب ورزش 
می کرده است. بررسی های پیشین رابطه ای میان 
کووید-۱۹ و قلب نشان داده اند، از جمله یک 
بررسی کوچک در چین که نشان داد بیش از 
یک پنجم بیماران کووید-۱۹ درنتیجه عفونت 

دچار آسیب قلبی شده اند.

آیاگرمترشدنهواباعثفروکشکردنشیوعکرونامیشود؟

ویروسکرونادرچشمزنایتالیاییباقیماند

پزشکانهورمونهایجنسیزنانهرابرایدرمانکووید-۱۹امتحانمیکنند

نخستینموردمرگناشیازکرونادرآمریکابهعلتپارگیقلب
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 اعالم می شود/ایرنا

آزمایشدارویضداسید
معدهبرایدرمانکرونا

برای  که  فاموتیدین  داروی 
سوزش ناشی از زیادی اسید 
در  می شود،  مصرف  معده 
بیمارستانی در نیویورک برای 
دست  کوویدـ۱۹در  درمان 

آزمایش است.
به گزارش خبرگزاری مهر و به 
نقل از ساینس، هر روز تعداد 
مختلف  داروهای  از  زیادی 
کوویدـ۱۹  درمان  برای 
از  یکی  می شود.  آزمایش 
داروهای عجیب برای درمان 
نام  به  دارویی  ویروس  این 
برای  که  است  »فاموتیدین« 
سوزش معده به کار می رود.  
از هفتم آوریل نخستین بیمار 
در بیمارستان نورث ول هلث 
در نیویورک این دارو را برای 
درمان ویروس کرونا دریافت 
حالی  در  این  است.  کرده 
است که بیمارستان نورث ول 
آزمایش داروی فاموتیدین را 
بی سروصدا آغاز کرده است.
در  که  کوویدـ۱۹  بیمار   ۱۸7
بخش مراقبت های ویژه بستری 
بودند و بسیاری از آنها به دستگاه 
تنفس مصنوعی وصل بودند در 
این آزمایش شرکت کرده اند. 
نفر  است ۱۱7۴  قرار  در کل 
در این پژوهش شرکت کنند. 
از چین  گزارش های مختلف 
مدل سازی  نتایج  همچنین  و 
است  آن  از  حاکی  مولکولی 
که این دارو به درمان مبتالیان 
می کند.  کمک  کوویدـ۱۹  به 
فاموتیدین درحقیقت به یکی 
از آنزیم های کلیدی در ویروس 

کرونا می چسبد.
حواشی فراوان درباره داروی 
و  )کلروکین  ضدماالریا 
سبب  کلروکین(  هیدروکسی 
نتایج  شده پزشکان نسبت به 
اولیه تردید داشته باشند و از 
افشای اطالعات بیشتر و امیدوار 

کردن مردم خودداری کنند.
چشم انداز  درباره  محققان 
استفاده از فاموتیدین اطالعاتی 
روند  این  و  نمی کنند  ارائه 
حداقل تا مشخص شدن نتایج 
اولیه تاثیر مصرف آن روی ۳۹۱ 

بیمار ادامه می یابد.
نخستین بار پزشکان چینی در 
ووهان متوجه شدند بسیاری از 
نجات یافتگان سالمند و باالی 
داروی  بیماری  این  سال   ۸۰
سوزش معده مصرف می کنند. 
آنها متوجه شدند میزان زنده 
فقیر  سالمند  افراد  در  یافتن 
فقیر  سالمندان  است.  باالتر 
داروی  از  امپرازول  جای  به 
می کنند  استفاده  فاموتیدین 
 ۶ بررسی  است.  ارزان تر  که 
هزار و ۲۱۲ سابقه پزشکی در 
بیمارانی  میان  داد  چین نشان 
که به دستگاه تنفس مصنوعی 
وصل شده بودند، ۱۴ درصد از 
بیماران سالمندی که فاموتیدین 
مصرف می کردند درگذشته اند. 
مرگ ومیر  میزان  درمقابل 
مصرف  امپرازول  که  افرادی 

می کردند ۲7 درصد بود.

دوربين سالمت

یک طبال در شهر نابلس در فلسطین مردم را برای خوردن سحری بیدار می کند.  
      رویترز

پسری فلسطینی در شهر غزه به مناسبت شروع رمضان آتش چرخانی می کند.     
AFP      

مادربزرگ قرنطینه  شده در ایالت یوتای آمریکا از پشت شیشه با نوه اش دیدار می  کند.   
AP     

یک پدر اسپانیایی و دو دخترش پس از مجاز شدن کودکان به خروج خانه در 
خیابان می دوند.   

AFP      

یک مرد یمنی با دخترش در مسجد بزرگ صنعا قرآن می خواند.     
AFP      

مردم در شهر ویندسور انگلستان با فاصله از هم ورزش می کنند.   
      گتی ایمجز
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