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 چندوچون زدن اجباری 
ماسک در مترو

بدون ماسک 
وارد نشوید

با آغاز به کار بسیاری از مشاغل و استفاده از 
وسایل نقلیه عمومی، تصمیم جدید ستاد ملی 

مبارزه با کرونا، اجباری شدن استفاده از ماسک 
در مترو و اتوبوس بود. طرحی که شاید زود تر از 

13اردیبهشت باید اجرایی می شد...  صفحه3

به مناسبت 15 می؛ 
روز جهانی »خانواده«

خوشبختی از 
جاده »خانواده« 

می گـذرد

5 شرط مدیریت آشپزی در 
روزهای کرونایی ماه رمضان 

برای سفره تان، 
برنامه ریزی کنید!

چرا بعضي اتفاقات بارها 
براي ما تكرار مي شوند؟

رهـایـي از 
تله هاي عاطفي

تاثیر کروناویروس بر پوست

20 درصد بیماران 
مبتال به کووید-19 

عالئم پوستی 
داشته اند

»خانواده« اصلی ترین بنیان در هر جامعه ای است 
و رشد و تعالی همه افراد در وهله اول به امنیت و 

آرامش در کانون  خانواده مربوط می شود. مجمع  
عمومی سازمان  ملل  متحد از سال 1993میالدی، 

15 ماه می  را به عنوان روز جهانی »خانواده« 
نامگذاری کرده است... صفحه6

این روزها که همه ما درگیر ویروس کرونا 
شده ایم و بایدها و نبایدهای زیادی را در امور 

خانه داری یا آشپزی رعایت می کنیم، شاید این 
پرسش برایمان مطرح شود که چطور می توانیم 

در این روزهای کرونایی ، ماه رمضان را هم با 
سالمت پشت سربگذاریم. .. صفحه7

اگر به بعضي مشكالت زندگي به ویژه در روابط 
فردي و عاطفي خودمان و اطرافیان دقت کنیم 
متوجه مي شویم بعضي مشكالت بارها و بارها 

برایمان تكرار مي شوند و گاهي نمي توانیم 
متوجه علت آن شویم... صفحه10

هیچ  کس تصورش را هم نمی کرد که ویروسی چنین 
ناشناخته جهانی را دگرگون کند و بر سالمت، اقتصاد، 
شرایط اجتماعی، روابط خانوادگی و... تاثیر بگذارد. 
هر روز که پژوهش های بیشتری انجام می شود، ابعاد 

تازه ای از این ویروس ناخوانده را نمایان می کند. 
پوست نیز به عنوان ارگان بسیار وسیع بدن تحت تاثیر 

این ویروس قرار گرفته است... صفحه13

دکتر مسعود یونسیان، 
اپیدمیولوژیست و استاد 

دانشگاه علوم پزشكی تهران 
در گفت وگو با سالمت:

 در دوران 
پساکرونا هم باید 

محدودیت ها را 
رعایت کنیم

ره آورد 
شب قدر
صفحه11

»دوران پساکرونا با دوره قبل از آن متفاوت 
خواهد بود و ما کماکان باید تا مدت ها برخی از 
رفتارهای خود را متناسب با بحران تغییر دهیم 
و محدودیت ها را رعایت کنیم«؛ این ماحصل 

گفت و گوی »سالمت«با دکتر مسعود یونسیان، 
اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه علوم پزشكی 

تهران است که در تشریح وضعیت شیوع بیماری 
کرونا در کشور داشته است...  صفحه2
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کولیوند: 
قدر داشته هایمان 

را بیشتر بدانیم

 علی ابراهیمی
روز 13 اسفندماه بود که خبری روی خروجی خبرگزاری ها 
و شبکه های اجتماعی با این عنوان قرار گرفت: »پیرحسین 
کولیوند، رئیس اورژانس کشور به ویروس کرونا مبتال شد.« 
در این خبر که به نقل از روابط عمومی سازمان اورژانس کشور 
اعالم شده بود، وضعیت عمومی آقای کولیوند خوب توصیف 
شده بود و اعالم کردند ایشان تحت درمان هستند اما موضوع 
به سادگی خبراعالم شده نبود و آن طور که خود ایشان به ما 
می گویند دو هفته کامل بیهوش بودند و چیزی از این دو هفته 
یادشان نمی آید. این روزها دیگر دیدن بیمار کرونایی و شنیدن 
خبر ابتالی یک نفر به این بیماری تقریبا عادی شده و شاید 
بسیاری از ما در اطرافیان و دوستان خود افرادی را داشته باشیم 
که به این بیماری مبتال و حالشان خوب شده باشد اما آنچه که 
در آن روزهای ابتدایی بحران کرونا عجیب بود شنیدن اسامی 

مقامات مسوولی بود که به کرونا مبتال می شدند.
یادمان است کلیپی که در آن دکتر ایرج حریرچی، معاون 
وزیر بهداشت با آن بیان شیرینش کرونایی شدن خودش را 
اعالم کرد یا خبر ابتالی معاون اول رئیس جمهور به کرونا و 
همین اواخر هم کرونایی شدن علی الریجانی، رئیس مجلس 
که خبرش به گوش همه رسید. اینها شاید آدم معروف های 
سیاست و سالمت بودند که به بیماری کووید-19 مبتال شدند 
و حالشان خوب شد اما جنس این بیماری در دکتر کولیوند، 
رئیس اورژانس با بقیه تفاوت اساسی دارد و آن مدت  زیاد 
بیهوشی او است. به قول خودش به دلیل آلودگی به گازهای 

شیمیایی دوران دفاع مقدس است.
پیرحسین کولیوند، جانباز شیمیایی دوران دفاع مقدس،  پدر 
5 فرزند است و به قول فعاالن رسانه مدیر خستگی ناپذیر و 
کاری عرصه سالمت و بهداشت و درمان است. او به قولی 
شاید ابوالمشاغل هم باشد اما به قول معروف، تا باشد از این 
ابوالمشاغل ها. هر جا می رود روحیه جهادی و حال و هوای 
روزهای اول جنگ را با خودش می برد و هر کسی با او کار 
 کند ناخودآگاه می شود کسی که خودش هم باورش نمی شود.

او امروز بعد از 2 ماه از اولین خبر بیمار شدنش دوباره به محل 
کارش برگشته و به قول خودش می خواهد دوباره از نو شروع 
کند و آنقدر امیدوار و دلگرم است که اعضای تیمش از وقتی 
دوباره به محل کارش آمده دست و دلشان به کار رفته است.

ظهر روز سه شنبه 16 اردیبهشت ساعت 14 با او قرار گفت 
وگو دارم و برای دیدنش به طبقه چهارم بیمارستان بقیه ا...)عج( 
تهران می روم. بعد از رسیدن به محل گفت وگو مثل همیشه با 
رویی خندان و بدون تشریفات به گفت و گو با هم می نشینیم 
و اول از همه به شوخی می گوید که خسته نکنید ما را ولی 
همیشه او را در عرصه عمل دیده ایم، با این جمله حس غریبی 
به من دست می دهد و احساس می کنم نباید چند دقیقه بیشتر 
صحبت کنیم ولی وقتی گفت وگو تمام می شود  )نزدیک به 
یک ساعت(، دوباره حالم خوب می شود که او همان کولیوندی 
است که به قول اهالی رسانه خستگی سرش نمی شود و به 

قول همرزمانش خستگی را خسته می کند.
اول از او می خواهم که بگوید کجا و چطور مریض شد 

ولی کولیوند دوست دارد از روز اولی که  دانشجویان را از 
چین آوردند و اورژانسی ها که وظیفه ای درمورد آنها نداشتند، 
خدمتگزار دانشجویان شدند، بگوید و از اقدامات اورژانس در 
این ایام؛ گفت و گو با کولیوند را از همین جا شروع می کنیم و 
بعد سراغ ماجرای بیماری و اتفاقات قبل و بعد از آن می رویم.

: لطفا از آغاز ماجرا برایمان بگویید.
 یادم است وقتی می خواستند دانشجویان را از چین بیاورند دو 
نفر از بچه های اورژانس را همراه تیم به ووهان اعزام کردیم 
ولی بیشتر از این وظیفه ای در تیم نداشتیم و باید کادر بهداشت 
وزارت بهداشت کارها را انجام می دادند ولی کار به ما سپرده 
شد و ما وارد میدان شدیم. البته آقای وزیر هم به ما دستور 
داد و ابالغی برای من زد که شما هم کمک کنید. بنابراین ما 
وارد عمل شدیم و طوری شد که ما برای دانشجویان هتلداری 
کردیم. حاال بگذریم از اینکه چطور و چگونه با ما همکاری 
شد و ما واقعا در این خصوص اذیت شدیم. پوستمان کنده 
شد تا توانستیم هتل برایشان بگیریم چون کسی حاضر نمی شد 
هتل به ما بدهد، در صورتی که وزارت بهداشت مسوولیتی 
برای اسکان آنها نداشت و باید وزارتخانه ها و بخش های 
دیگر این وظیفه را انجام می دادند. حتی با داشتن مصوبه 
شورای تامین استان تهران کسی با ما همکاری نمی کرد و 
تنها دادستان شهریار بود که به داد ما رسید و پای کار آمد و 
توانستیم محلی را برای دانشجوها بگیریم. بعد از اینکه محل 
اسکان مشخص شد، هتل دار رفت و نیروهای خود را هم از 
آنجا برد و ما اعضای تیم عملیات ویژه اورژانس را گذاشتیم 
که بدون رودربایستی کار خدمه برای این دانشجویان کردند 
و حاضر شدند اتاق تمیز کنند و سرویس بهداشتی بشویند و 
سمپاشی کنند و غذا توزیع کردند و حتی پتو و ملحفه شستند 
و اتفاقاتی افتاد که هیچ کس باورش نمی شد بیفتد. بعد از آن 
اتفاق که به خوبی و خوشی تمام شد، خبر آمدن ویروس 
کرونا اعالم شد اورژانس آمادگی خدمت داشت و ما نگران 
نبودیم. نگرانی اصلی ما آمدن بیماری منحوس و واگیردار 
بود. بنابراین پایمان را از گلیم خودمان هم درازتر می کردیم 
و به کمک بخش های دیگر می رفتیم. مثال بالفاصله به همه 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور اعالم کردیم تیم های 
عملیات ویژه سراسر کشور فعال شوند و فقط افراد کرونایی 
یا مشکوک با این آمبوالنس ها جابجا شوند و کارکنان دیگر 
کار عادی معمول خود را انجام دهند بنابراین از همان اول 

آمبوالنس های حمل بیماران کرونا را از بیماران عادی جدا 
کردیم و دستور دادیم همه آمبوالنس ها بعد از حمل هر بیمار 
به صورت کامل ضدعفونی شود. حتی کار انتقال بیماران کرونایی 
از یک بیمارستان به بیمارستان دیگر را هم اورژانس برعهده 

گرفت، در حالی که این وظیفه اورژانس نبود.
یک دفعه تعداد تماس های 115 اورژانس 4 تا 5 برابر افزایش 
یافت.  ظرف کمتر از 2 ساعت بخش  تحت عنوان کال سنتر 
راه اندازی شد تا به مردم مشاوره داده شود و گروه عملیات 
ویژه به جای اینکه به خانه بروند و استراحت کنند در این 
مرکز به مردم مشاوره دادند. البته خوبی سازمان اورژانس این 
است که نیروی ستادی و نیروی غیرستادی همه عملیاتی 
هستند. به قول معروف ما خط شکن هستیم، عین جبهه و 
کسی که خط شکن است همیشه با نیروهای عقبی و پشتیبانی 
فاصله دارد و زودتر دست به کار می شود. در نتیجه از روزی 
که خدمت رسانی شروع شد برای کرونا خوشبختانه کسی از 
کارکنان اورژانس گله ای نکرده است. این را هم بگویم که 
آنها گمنام هم بودند و کسی اسمی از آنها نبرده است. یادمان 
نرود همه این خدمات در تحریم انجام شده است، مثال همین 
آمبوالنس های اورژانس که همگی بنز هستند ولی شرکت بنز 
از این وسایل پشتیبانی نمی کند و اگر اتفاقی برای ماشین ها 
بیفتد باز هم خود کادر اورژانس هستند که کار تعمیر را انجام 
می دهند. یک همکار تکنیسین سبزواری به اسم آقای حسینی 
هست که کار تعمیر این ماشین ها را نه در شهر خود، بلکه 
در همه کشور انجام می دهد. این روحیه ایثار و کار جهادی 
در تکنیسین های اورژانس دقیقا آدم را یاد رزمندگان زمان 
دفاع مقدس می اندازد و اگر روزی جوان های امروز بخواهند 
بدانند روحیه رزمندگان جنگ چگونه بود به طور قاطع می گویم 
به تکنیسین های فوریت های پزشکی نگاه کنند. البته در این 
مدت تعدادی از کارکنان اورژانس هم بیمار شدند و بستری 
هم داشتیم و حتی شهید خدمت هم دادیم. اوایل که بیماری 
از قم اعالم شد، من همراه آقای الریجانی به قم رفتم و در 
استانداری و شورای تامین استان قم جلسه ای برگزار شد. بعد 
از این جلسه به دانشگاه علوم پزشکی قم رفتم و جلسه ای با 
روسای بیمارستان ها گذاشتیم. بعد از جلسه بازدید دو بیمارستان 
در نظر گرفته شده برای بیماران کرونایی رفتیم. در آن زمان 
به دلیل اینکه ابتدای شروع بیماری بود، شرایط بسیار سخت 
بود.  وقتی به بیمارستان رسیدم، دیدم بیماران کرونا مثبت همراه 
اعضای خانواده در بیمارستان هستند و این وحشت ما را زیاد 
کرد. یکی از مشکالت ما در همان ابتدای کار این بود که این 
همراهان بیمار را قانع کنیم از فرد مبتال فاصله بگیرند. آنقدر در 
بیمارستان ماندم تا مالقاتی ها و همراهان بیمار را حذف کردم 
و از آنها خواهش کردم تا بیمارستان را ترک کردند و بعد از 
اینکه آنها را از اطراف بیماران متفرق کردیم دنبال محلی بودیم 
که همین همراهان را در محیطی به مدت محدود قرنطینه کنیم.

این اتفاقات تا شب طول کشید و ما شبانه به تهران برگشتیم و 
من به محض رسیدن به تهران به بیمارستان یافت آباد که چند 
بیمار کرونایی تازه در آن بستری شده بودند، رفتم و تا صبح 
در همان بیمارستان مشغول نوشتن برنامه شدیم. صبح همان 

روز جلسه ای در وزارت بهداشت تشکیل و در این جلسه 
قرارگاه هایی برای مقابله با کرونا تشکیل شد. وظیفه قرارگاه 
لجستیک و پشتیبانی به سازمان اورژانس محول شد. ما  باید 
اقالم حفاظت شخصی را آماده و برای بیمارستان  های تهران 
و قم و گیالن ارسال می کردیم. شرایط به قدری سخت بود که 
ما از لجستیک اورژانس تهران کمک می گرفتیم و هر 2 ساعت 
یکبار کامیونت ها بار زده می شد و به استان ها و بیمارستان ها 
ارسال می شد تا ذخیره صورت گیرد. بعد از انجام کارهای 
روزانه تازه غروب شروع به بیمارستا ن گردی می کردم و هر شب 
بیمارستان های شهدای یافت آباد، سینا، بهارلو، امام)ره(، حضرت 
رسول)ص(، محب یاس، هاجر، بعثت و مسیح دانشوری را 
برای سرکشی می رفتم. البته در همه این سرکشی ها تا جایی 
که ممکن بود رعایت می کردم و همیشه ماسک و دستکش 
داشتم ولی آن زمان نمی دانستم که بیماری ممکن است از 

طریق مخاط چشم یا موارد دیگر هم منتقل شود.
: چه زمانی دچار بیماری شدید؟

در آن ایام من خواب کافی نداشتم و احساس خستگی شدید 
داشتم. یک روز آمدم بیمارستان بقیه ا...)عج( و سی تی اسکن 
و تست PCR گرفتم و به متخصص ریه نشان دادم. پزشک 
گفت  عالمتی ندارم و تنها چند دارو را تجویز کرد بنابراین 
به کار ادامه دادم تا روز 12 اسفندماه که توان کار نداشتم و 
وقتی رسیدم بیمارستان بقیه ا...)عج( یکی از همکاران گفت 
یک تست سچوریشن )سطح اشباع اکسیژن خون( بدهم و 
در همان تست اول سطح سچوریشن خون 55 شد و من 
گفتم دستگاه خطا کرده و تست را تکرار کردیم و در تست 
بعدی هم جواب همان شد. بعد از آن از من خواسته شد مدتی 
استراحت کنم و بالفاصله اکسیژن به من وصل شد ولی همچنان 
سطح اشباع اکسیژن خون باال نرفت و بعد گفتند سی تی  اسکن 
بگیرم. حالم خوب نبود وخودم متوجه شدت بیماری نبودم. 
رفتیم برای سی تی اسکن و زمانی که سی تی گرفته شد من 
در مانیتور نگاه کردم و دیدم که تمام سطح ریه سفید است و 
هیچ نقطه سیاهی نداشت. گفتم که این برای بیمار قبلی است 
یا نه که گفتند سی تی  ریه شماست. آنجا متوجه شدم اوضاع 
ریه من اصال خوب نیست و اعالم کردند باید بستری شوم. 
سریع با همسرم تماس گرفتم و گفتم بستری شدم و شما 
نگران نباشید ولی خودم به این نتیجه رسیده  بودم که دیگر 
امکان برگشتی ندارم و حتی لحظات آخر قبل از بیهوش 
شدن شهادتین خود را هم گفتم زیرا احساس می کردم شاید 
دیگر فرصت بازگشت وجود نداشته باشد. حول و حوش 
ساعت 2 بعدازظهر بود که بستری شدم و زمان مغرب بود 
که برای گرفتن وضو رفتم و موقع برگشتن زمین خوردم و 
نماز خواندم. بعد از نماز روی تخت دراز کشیدم و هر یک 
ساعت به یک ساعت می دیدم که خواب آلوده و گیج می شوم 
و این خواب آلودگی و گیجی تا نصفه های شب ادامه داشت، 
تا اینکه ساعت 11 شب بیهوش شدم. من از ساعت 11 شب 
روز 12 اسفندماه 98 چیزی یادم نبود تا 14 روز بعد از این 
تاریخ و همه این مدت را در بخش آی سی یو بستری بودم. 

ادامه در صفحه 7 

پیرحسین کولیوند، رئیس اورژانس کشور: 
از ساعت 11 شب روز 12 اسفندماه 98 که 
بیهوش شدم چیزی یادم نبود تا 14 روز بعد 
و همه این مدت را در بخش آی سی یو بستری 
بودم. حتی 3 روز از مدت حضورم در آی سی یو 
اکسیژن خونم 34 درصد شده بود و همه 
پزشکان قطع امید کرده بودند

   گفت و گوی »سالمت« با رئیس اورژانس کشور  
   که تازه از کرونا رهایی یافته است؛            



شماره هفتصدوچهل ونه  بیست اردیبهشت نودونه2 سالمتدرایرانوجهان

واگیری ویروس کرونا از آنفلوانزا بسیار بیشتر است
منتقدان می گویند کشتار آنفلوانزا بیشتر از ویروس کرونا بوده، پس چرا مقایسه منصفانه ای 
بین آنها انجام نگرفته؟ پرسش دیگر این است که آنفلوانزا بیشتر از کرونا آدم  کشته، چرا 

اقتصاد را به خاطر آن تعطیل نکردید؟
پاسخ این است که تعداد قربانیان کرونا در ایاالت متحده امسال بیش از 62هزار نفر بوده 
که از میانگین پیش بینی شده برای آنفلوانزا از ماه اکتبر، آبان ماه، بیشتر است. به عالوه 

سرعت کشتار ویروس کرونا بسیار بیشتر از آنفلوانزاست و تمام این قربانیان ظرف 3 ماه 
جان خود را از دست داده اند.

نتایج مطالعات نشان می دهد، فرد مبتال به آنفلوانزا به طور متوسط می تواند 1/28 نفر 
را آلوده کند اما فرد مبتال به ویروس کرونا به طور متوسط می تواند 2 تا 3 نفر را آلوده 
کند.کرونا ویروسی نوظهور است و هنوز کسی نمی داند این ویروس در تابستان چگونه 
و تا چه حد شیوع پیدا می کند اما ادامه شیوع کرونا در نیمکره جنوبی که تابستان خود 
آمار  را نمی گیرد.براساس  را سپری می کنند، نشان می دهد گرما جلوی شیوع ویروس 

مرکز کنترل و پیشگیری های ایاالت متحده )سی دی سی(، آنفلوانزا از اواخر آبان تا اوایل 
اردیبهشت جان حدود 24هزار تا 62هزار نفر را گرفته. 

این اعداد اولیه هستند و این مرکز گفته از اردیبهشت دیگر اعداد اولیه را به روز نکرده 
است. اگر عدد حداکثری را در نظر بگیریم، در این 6 ماه آنفلوانزا در روز جان 331 

نفر را گرفته است.
برعکس، تعداد قربانیان کرونا از بهمن تا اردیبهشت حدود 62هزار نفر بوده؛ یعنی به طور 

متوسط کرونا در این مدت روزی 739 نفر را قربانی کرده است. 

خبــر

»دوران پساکرونا با دوره قبل 
از آن متفاوت خواهد بود و ما 
کماکان باید تا مدت ها برخی 
از رفتارهای خود را متناسب 
با بحران تغییر دهیم و محدودیت ها را رعایت 
کنیم«؛ این ماحصل گفت و گوی »سالمت«با 
و  اپیدمیولوژیست  یونسیان،  مسعود  دکتر 
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران است که 
در تشریح وضعیت شیوع بیماری کرونا در 

کشور داشته است.

: شاخص R یا نرخ شیوع به چه 
مفهوم است؟

شاخص میزان تولید پایه درمورد بیماری های 
عفونی به کار می رود؛ کلمه تولید پایه یعنی اینکه 
قبل از هرگونه دستکاری در روند انتقال بیماری، 
بتوان گفت هر بیمار در شرایط عادی می تواند 
چند نفر دیگر را مبتال کند، مثال اگر بگویند عدد 
تولید پایه یک بیماری معادل 2 است، به این مفهوم 
خواهد بود که فردی که مبتال می شود می تواند 
در طول تماس های روزانه دو نفر دیگر را نیز 
مبتال کند و آن دو نفر هر کدام دو نفر دیگر را 
مبتال می کنند و اگر به همین ترتیب پیش برود 
بعد از 10 نسل عفونت )یعنی این اتفاق 10 بار 
تکرار شود( دو به توان 10 ؛یعنی هزار و بیست و 
چهار نفر بیمار خواهیم داشت. همین عدد اگر 3 
باشد، در این صورت 1 نفر 3 نفر را مبتال می کند 
و هر کدام از این 3 نفر، می تواند 3 نفر دیگر را 
مبتال کند و در این صورت عددی که بعد از 10 
نسل خواهیم داشت، معادل 3 به توان 10 ؛یعنی 

59 هزار نفر خواهد بود.
به تفاوت عدد 2 و 3 در یک بیماری و تعداد مبتالیان 
که به شکل تصاعدی باال  می رود، توجه کنید. 
حال اگر عددی که برای برخی بیماری ها 7 است 
را محاسبه کنیم، بعد از 10 نسل می توانیم بگوییم 
282 میلیون نفر از یک فرد مبتال آلوده شده اند.

: آیا عدد تولید پایه از یک بیماری به 
بیماری دیگر متفاوت است؟

 بله، به این مفهوم که هر عامل بیماری زا برای خود 
ویژگی خاصی دارد و نکته مهم تری که برخی به 
آن توجه نمی کنند این است که از یک فرهنگ 
و جامعه ای به فرهنگ و جامعه دیگر متفاوت 
است. برای مثال برخی جوامع هستند که وقتی 
می خواهند به همدیگر ادای احترام کنند دستان 
خود را زیرچانه قرار می دهند یا اینکه برخی با 
یکدیگر دست می دهند و برخی روبوسی می کنند. 
پس اینکه در کشور چین عدد تولید پایه بیماری 
کرونا 3 بوده است، پس در ایران هم الزاما 3 
خواهد بود، درست نیست و باید مطالعه علمی 

در این زمینه انجام گیرد.
عامل  به  وابسته  هم  پایه  تولید  عدد  بنابراین 
بیماری زاست و هم جامعه، مثال در جوامعی 
مانند ایران که رفتارهایی مانند دست دادن و 
روبوسی وجود دارد، این رفتارها عدد تولید پایه 
را تغییر می دهند، یا این موضوع که فرد از نظر 
روابط اجتماعی در بیرون از محیط منزل با چند 
فرد دیگر ارتباط دارد بر شاخص تولید پایه تاثیر 
می گذارد. در کشورهایی که افراد از نظر اجتماعی 
رفتارهای سردی دارند ممکن است یک نفر با 
تعداد افراد کمتری در تماس باشد. همچنین میزان 
مشارکت در تجمعاتی مانند سینما، مسجد، کنسرت 

و ورزشگاه ها، عدد تولید پایه را تغییر می دهد.
موضوع دوم این است که عدد تولید پایه در 
ابتدای همه گیری است که هنوز دخالتی در مورد 
آن نشده ولی به محض اینکه مقامات بهداشتی 
متوجه می شوند بیماری چیست و از چه طریقی 
منتقل می شود و شروع به انجام اقداماتی برای 
کنترل بیماری می کنند، این میزان تغییر می کند. 
انجام اقدامات سخت گیرانه تر مثل تعطیلی کامل 
جامعه و قدری خفیف تر از آن آموزش به مردم 
درباره اینکه با یکدیگر دست ندهند و دست های 
خود را بشویند و با سطوح تماس نداشته باشند، 

همگی در کاهش عدد تولید نقش دارند.

کنترل  تحت  بیماری  زمانی  چه   :
خواهد بود؟

اگر مقدار عدد تولید یک باشد و یک فرد فقط 
یک نفر را مبتال کند و آن فرد نیز فقط یک 

نفر دیگر را مبتال کند؛ تعداد موارد ابتال در 
جامعه افزایش پیدا نخواهد کرد و اصطالحا با 
حالتی تحت عنوان »پالتو« یا »خط افقی« مواجه 
خواهیم بود و منحنی همه گیری به شکل یک 
خط افقی درخواهد آمد و بیماری در جامعه 
همه گیر نخواهد بود. از  این  رو، تمام تالش 
سیستم های بهداشتی برای رساندن عدد تولید 
موثر به زیر یک است. البته عدد تولید پایه را 
نمی توان تغییر داد زیرا مربوط به ذات عامل 
است.  جامعه  مردم  عادی  رفتار  و  بیماری زا 
بنابراین اگر عدد تولید را به زیر یک برسانیم، به 
همان ترتیب به صورت تصاعدی تعداد بیماران 
کم خواهد شد. برای مثال کافی است این عدد 
به 0/9 برسد، بعد از 10 نسل تعداد مبتالیان 
رقمی حدود 34درصد خواهد بود. پس اگر 
هزار بیمار وارد جامعه شده باشد و ما بتوانیم 
این شاخص را به 0/9 برسانیم، بعد از 10 نسل 
هزار بیمار به 340 بیمار کاهش پیدا خواهد کرد 

و به تدریج همه گیر خواهد شد.

: عدد تولید پایه در ایران چند است؟
نمی دانیم، به این دلیل که مطالعه ای درمورد این 
شاخص در کشور ما انجام نگرفته یا حداقل 
منتشر نشده اما با قدری حدس و گمان و احتمال 
عدد تولید پایه بین 2 تا 3 که در کشور چین 
وجود داشت، در کشور ما هم پذیرفته شده 
است. می توان این گونه استنباط کرد که با تغییر 
رفتار مردم و کاهش موارد ابتالی اعالم شده در 
آمارهای کشوری در هفته های اخیر توانسته ایم 
این عدد را به زیر یک برسانیم؛ به این دلیل 
که نه تنها تعداد موارد ابتال نسبت به زمان های 
قبل افزایشی نبوده، بلکه با کاهش محسوسی 
نیز مواجه بوده ایم. البته این شاخص از استانی 

به استان دیگر نیز ممکن است متفاوت باشد.

: آیا انجام اقدامات کنترلی از قبیل 
فاصله گذاری اجتماعی موجب پایین آمدن عدد 

تولید شده است؟
استنباط من این است که هم فاصله گذاری اجتماعی 
و هم سایر رفتارهای بهداشتی که مردم در مواجهه با 
این بیماری داشته اند، توانسته تاثیرگذار باشد. برای 
مثال دست ندادن، استفاده افراد بیمار از ماسک، 
شستن دست ها، تعطیلی دانشگاه ها و مدارس، 
تعطیلی اماکن عمومی و درنهایت رعایت فاصله 
فیزیکی توانسته عدد تولید را به زیر یک برساند.

: عدد تولید چگونه می تواند زمان 
رفع محدودیت ها را مشخص کند؟

سازمان جهانی بهداشت جمله ای با این مضمون 
دارد که ما نمی توانیم محدودیت ها را با هیچ چیز 
جایگزین کنیم؛ یعنی نمی توانیم بگوییم ما تا امروز 
محدودیت داشتیم و از فردا محدودیت ها را حذف 
کنیم و همه چیز به روال عادی برگردد، بلکه باید 
جایگزینی برای محدودیت ها داشته باشیم. نکته 
دیگر این است که برای رفع محدودیت ها نمی توان 
نسخه واحد برای یک کشور یا یک جامعه پیچید 
و باید برای هر زیرگروهی از جامعه در واحدهای 
مختلف استانی و شهری نسخه های مجزایی پیچیده 
شود. موضوع دیگر اینکه ما باید محدودیت ها را 
وزن دهی کنیم؛ یعنی بگوییم کدام محدودیت ها 
بیشترین تاثیر را در کاهش موارد بیماری داشته ، 
کدام محدودیت ها بیشترین اثر منفی اقتصادی را 
به بار آورده و کدام محدودیت ها از نظر اجتماعی 
مقبولیت کمتری در جامعه داشته اند بنابراین ما 
باید بر اساس این عوامل تصمیم گیری کنیم و 
محدودیت ها را برداریم تا از نظر اقتصادی آسیب 
کمتری به جامعه وارد شود، ولی رفع آنها از لحاظ 
بهداشتی و بر اساس دانش موجود و نظر خبرگان 
منجر به آسیب به روند کنترل ها نشود و در عین 
حال مقبولیت بین مردم وجود داشته باشد تا با 
صرف کمترین انرژی بتوانیم آنها را وضع کنیم 
و در یک بررسی سه بعدی مواردی را انتخاب 
کنیم که بهترین گزینه هستند. باید هر کدام از 
محدودیت هایی که قابل حذف هستند را یک به 
یک برطرف کرد. بعد از دو هفته بررسی، چنانچه 
برداشتن این محدودیت منجر به افزایش تعداد 
موارد نشد، سراغ محدودیت بعدی رفت و در 
غیر این صورت دوباره برای بازگشت محدودیت 
تصمیم گیری کرد. البته، این اقدامات را باید در 
زمانی انجام دهیم که به صورت کامل بر بیماری 
مسلط شده ایم. هرچند در رهنمود های بین المللی 

عدد و رقمی پیدا نمی کنید که تعداد بیماران باید 
چند نفر شود یا نسبت بیماران نسبت به گذشته 
چند نفر باشد تا بتوان محدودیت ها را رفع کرد، 
به شکل ضمنی  گفته می شود شما باید بتوانید 
همه بیماران خود را شناسایی کنید و روی آنها 
تست انجام دهید. همچنین همه آدم هایی که با 
بیماران ارتباط داشتند را شناسایی کنید و عالئم 
آنها را بپرسید و از آنها بخواهید مدت 2 هفته 
)به دلیل اینکه حداکثر مدت نهفتگی بیماری 14 

روز است( خود را قرنطینه کنند.
از طرف دیگر، سیستم درمانی شما خسته نباشد 
و با داشتن تخت خالی و کادر آماده به کار در 
صورت افزایش تعداد مبتالیان بتواند به سرعت 
به آنها سرویس بدهد. پس شما ناچار هستید 
محدودیت ها را به تدریج بردارید تا ببینید چه 
اتفاقی خواهد افتاد. البته ممکن است هرگز به 
شرایط قبل از شیوع کروناویروس برنگردید. از 
این  رو، باید بپذیرید دوران پس از کرونا تا مدت ها 
با دوران پیش از کرونا متفاوت خواهد بود و 
این مدت را نیز تنها واکسن موثر می تواند تعیین 
کند بنابراین باید صبر کرد تا واکسن موثر برای 

پیشگیری از بیماری تولید  شود.

شاهد  روز  هر  حاضر  حال  در   :
بازگشایی مشاغل مختلف در کشور هستیم، 
آیا این احتمال نمی رود با این روند شاهد 

بازگشت دوباره بیماری باشیم؟
اگر تصمیم گیری ها نسنجیده و شتابزده باشد، کامال 
در معرض خطر خواهیم بود. البته متاسفانه تصور 
برخی افراد این است که اگر دولت اعالم می کند 
اماکن و مشاغلی، بنا به ضرورت های اقتصادی و 
اجتماعی بازگشایی شوند، به این مفهوم است که 
همه چیز تمام شده است. ما بیشتر نگران تغییر 
رفتار مردم تحت تاثیر بازگشایی برخی مشاغل 
و اماکن هستیم تا خود بازگشایی این مشاغل و 
اماکن بنابراین اگر مشاغل را دوباره برقرار کنیم 
ولی فاصله گذاری ها رعایت شود، اتفاق ناگواری 
نخواهد افتاد. اگر تصور ما این باشد که محدودیت 
برداشته شده پس به دوران قبل برگشته ایم، هر 
لحظه ممکن است موج دوم و موج های بعدی را 
تجربه کنیم و این احتمال وجود خواهد داشت.

: آیا تصمیماتی که برای بازگشایی ها 
گرفته می شود، علمی است؟

هم در ستاد ملی کرونا و هم در ستادهای استانی 
از متخصصان زبده ای استفاده می شود و من به 

دلیل اینکه عضو این تیم ها نیستم، از جزییات 
تصمیمات اطالعی ندارم اما می دانم افراد مختلفی 
با تخصص های مختلف و مرتبط در این ستادها 
عضویت دارند؛ اگر بخواهیم به صورت دقیق 
بگوییم  علمی است یا نه باید از جزییات مطلع 
باشیم ولی با پتانسیل موجود در این ستادها و وجود 
استادان رشته های مختلف امیدواریم تصمیمات 

منطقی و علمی گرفته شود.

: آیا در وضعیت فعلی امکان بازگشایی 
مدارس و دانشگاه ها وجود دارد؟

برای تصمیم گیری در این زمینه باید دانش روز را 
رصد کنیم زیرا هر روز مطالعات جدیدی درمورد 
اینکه آیا کودکان ممکن است در معرض خطر 
ابتال باشند یا اینکه کودکان می توانند عامل انتقال 
بیماری باشند یا اینکه چند درصد مردم جامعه 

تاکنون آلوده شده اند، منتشر می شود.
من با ایمنی جمعی به عنوان  »استراتژی« کنترل 
بیماری کووید-19 به شکلی که اجازه بدهیم 
مثال 70 درصد مردم مبتال شوند، موافق نیستم 
و آن را به عنوان راهبرد نمی پذیرم، مگر آنکه 
این مصونیت با واکسن ایجاد شود. به نظر من، 
در محیط های دانشگاهی که هم زیرساخت های 
آموزشی از قبل وجود داشته و هم فعالیت هایی بعد 
از بحران در زمینه آموزش های مجازی انجام شده، 
صالح نیست محیط های آموزش دانشگاهی به 
طور کامل بازگشایی شوند، به خصوص رشته هایی 
که نیاز به آزمایشگاه ندارند. اتفاقا همه گیری کرونا 
موجب شد بسیاری از زیرساخت ها تکمیل شوند 
و بسیاری از استادان که با این سیستم ها آشنایی 
نداشتند و کار نکرده بودند با این روش ها آشنا 
شدند. اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که 
کدام یک در اولویت هستند، پاسخ این است که 
آموزش وپرورش با رعایت نکاتی که گفته شد و 
نیز رصد دانش روز می تواند بازگشایی مدارس 

را زودتر از دانشگاه ها انجام دهد.

: آیا روش  غربالگری که در کشور 
اجرا شد، مفید بود؟

خوشبختانه طرح غربالگری به طور وسیعی در 
کشور انجام شد. بر اساس آن با افراد تماس 
 گرفته و از آنها درباره عالئم شان سوال شد. این 
اقدام پوشش مناسبی داشت اما مساله این است 
که  پرسش ها باید به صورت مستمر انجام شود 
و اگر تنها یک بار یا به دفعات معدود از فرد 
سوال شده و مشخص شود عالئمی ندارد، کفایت 

نمی کند بنابراین اگر این غربالگری به صورت 
مستمر ادامه یابد )خواه افراد خودشان اقدام به ثبت 
عالئم خود در سامانه های وزارت بهداشت کنند 
یا اگر دسترسی ندارند سیستم با آنها تماس برقرار 
کند( می تواند نقش بسزایی در کنترل بیماری داشته 
باشد. حداقل حسنی که این غربالگری داشت 
این بود که آگاهی مردم را تا حدود زیادی باال 
برد. به طور کلی، باید این موضوع را در نظر 
داشت که نسخه هر کشوری را باید برای آن 
کشور پیچید و نمی توان همه کشورها را با یک 
روش معین غربالگری کرد، مثال نسخه کشور 
چین ممکن است در ایران یا کشورهای دیگر و 

برعکس نتیجه ندهد.

: با این نظر موافق هستید که تنها راه 
مقابله با کرونا تزریق واکسن است؟

بله، قطعی ترین و عملی ترین راه پیشگیری از 
همه گیری بیماری های واگیر، واکسن است. در 
عین حال، نباید نگاه صفر و یک داشته باشیم. 
هیچ واکسنی در دنیا مصونیت صددرصدی ایجاد 
نمی کند، حتی واکسن هایی که امروزه به شکل 
رایج به کودکان تزریق می شود هم مصونیت 
صددرصدی ایجاد نمی کند اما میزان ایمنی که 
فرد بعد از دریافت هر نوع واکسن به دست 
می آورد باید به قدری باال باشد که با توجه به 
عدد تولید پایه منجر به همه گیری نشود. البته از 
لحاظ علمی کامال قابل انتظار است که واکسن این 
بیماری ساخته شود و مصونیت نسبی ایجاد کند 
اما با توجه به نوع ویروس، استادان ویروس شناسی 
و اپیدمیولوژیست ها معتقدند  احتماال نمی توان 
از واکسن این بیماری انتظار مصونیت مادام العمر 
داشت و ممکن است مانند واکسن آنفلوانزا باشد 
که ابتدای هر فصل تزریق می شود و افراد پس از 
دریافت آن یا مبتال نمی شوند یا در صورت ابتال، 
عوارض کمتری پیدا می کنند. غیر از بیماری آبله 
که در دنیا ریشه کن شده، هنوز بیماری دیگری در 
جهان به طور کامل ریشه کن نشده و نباید دنبال 
ریشه کنی این بیماری در این برهه زمانی باشیم، 
بلکه امروز باید بیماری را کنترل کنیم. متخصصان 
بهداشتی معتقدند هر وقت تعداد موارد ابتالی 
مردم به یک بیماری به حدی کاهش یابد که 
دیگر به عنوان معضل بهداشتی مطرح نباشد، 
بیماری کنترل شده است بنابراین هدف فعلی ما 
باید کنترل بیماری باشد و بعد از کنترل جهانی 
بیماری ممکن است به ریشه کنی آن فکر کنیم.

: پیش بینی شما درباره آینده کرونا 
چیست؟

دکتر فاوچی، رئیس مرکز مدیریت بیماری های 
آمریکا که فرد دانشمندی است و دانش تخصصی 
زیادی درخصوص بیماری های واگیر دارد، از 
اینکه بگوید نمی داند ابایی ندارد، طبیعتا ما هم 
نباید از گفتن این واژه ابایی داشته باشیم. مساله 
این است که برای پاسخ به این سوال باید از 
دانش تولیدشده در سطح جهان توسط دانشمندان 
استفاده کرد و هنوز دانش تولیدشده برای پاسخ 
به این سوال کافی نیست. در عین حال پاسخ 
ضمنی این است که تا مدت ها قبل از اینکه 
واکسن این بیماری تولید شود و به شکل گسترده 
در دسترس عموم قرار گیرد، کمابیش با این 
مشکل مواجه هستیم و به همین دلیل است که 
می گویم دوران پساکرونا با دوران قبل از آن 
متفاوت خواهد بود و ما باید تا مدت ها برخی 
رفتارهای خود را متناسب با وضعیت انتقال بیماری 

در جامعه تغییر دهیم.

مسعود یونسیان، اپیدمیولوژیست: 
ممکن است هرگز به شرایط قبل 
از کرونا برنگردیم و ازاین رو باید 

بپذیرید که دوران پس از کرونا تا 
مدت ها با دوران پیش از کرونا متفاوت 

خواهد بود و این مدت را نیز تنها 
واکسن موثر می تواند تعیین کند. 

پس باید دید که آیا واکسن موثری 
برای بیماری تولید می شود یا نه و اگر 
واکسن تولید نشود ممکن است ناچار 

باشیم برخی محدودیت ها را برای 
مدت های طوالنی حفظ کنیم

دکتر مسعود یونسیان، اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت وگو با هفته نامه سالمت عنوان کرد؛

 در دوران پساکرونا هم باید محدودیت ها را رعایت کنیم

گر مقدار عدد تولید یک باشد و یک 
فرد فقط یک نفر را مبتال کند و آن فرد 

نیز فقط یک نفر دیگر را مبتال کند؛ 
تعداد موارد ابتال در جامعه افزایش 
پیدا نخواهد کرد و اصطالحا با حالتی 

تحت عنوان »پالتو« یا »خط افقی« 
مواجه خواهیم بود و منحنی همه گیری 
به شکل یک خط افقی درخواهد آمد و 

بیماری در جامعه همه گیر نخواهد بود

 علی 
ابراهیمی
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فرانسوی  تحقیق  گروه  یک  تنها  نباشند،  سیگاری ها خوشحال 
گفته  نیکوتین می تواند مانع ورود ویروس کرونا به ارگانیسم 

بدن شود. 
این تحقیق اما تصریح کرده نیکوتین بدن را برای 

ورود سایر عفونت ها آماده می کند. از ابتدای شیوع ویروس کرونا، 
پزشکان تقریبا یک صدا اعالم کردند افراد سیگاری جزو گروه 

پرخطر در مقابل این بیماری قرار دارند چرا که این ویروس 
ریه ها را مورد حمله قرار می دهد و ریه سیگاری ها 

حساس و آسیب پذیر است
پزشکی  مجله  در  که  تحقیق  یک  نتایج  اما 
چینی منتشر شده نشان می دهد اغلب بیماران 
سخت کووید- ۱۹ با دوره طوالنی بیماری، 

غیرسیگاری بوده اند.
پیر  »ژان  نوروبیولوژیک  انستیتو  فرانسوی  محققان 

شانژو« حدس می زنند چسب نیکوتین می تواند از آلوده 
شدن به ویروس های خطرناک جلوگیری کند. آنها نتیجه این 

تحقیق را در پورتال علمی Qeios  منتشر کرده اند.
محققان فرانسوی به این دلیل به این نتیجه رسیده اند که بر اساس 

اطالعات آنها که برخالف تحقیق چینی هاست، تعداد بسیار کمی از بیماران 
کووید- ۱۹، سیگاری بوده اند.

به  داخلی،  پروفسور طب  امورا،  از سوی زهیر  که  تحقیق  این  نتیجه  مهم ترین 
خبرگزاری فرانسه اعالم شده این است: »از میان ۵۰۰ بیمار کووید- ۱۹، ۳۵۰ 
نفر از آنها در بیمارستان بستری شده و ۱۵۰ نفر دیگر نشانه های خفیف 
بیماری را داشته اند، تنها ۵ درصد از این افراد سیگاری بوده اند. این 
موضوع به این معناست که میان جامعه آماری بیماران کووید- ۱۹ 
که مورد این تحقیق قرار گرفته اند، ۸۰ درصد کمتر از جامعه 
واقعی فرد سیگاری وجود دارد. این مقایسه با توجه به 

سن و جنسیت بیماران انجام شده است.«
محقق  گروه  یک  تحقیق  از  نیز  مشابه  نتیجه 
ایتالیایی به دست آمده که در مجله اروپایی 
پزشکی داخلی منتشر شده است. بر اساس 
افراد سیگاری کمتر از سایر  نیز  این تحقیق 

افراد به کووید- ۱۹ مبتال می شوند.
تحقیق پزشکان فرانسوی جایی شروع می شود که 
نیکوتین می تواند محافظی در برابر کرونا باشد. ریشه 
این نظریه نیز در این است که نیکوتین به گیرنده های سلولی 
ACE2 می چسبد و به همین دلیل ویروس کرونا نمی تواند وارد 
آنها شود، درنتیجه نمی تواند در ارگانسیم بدن منتشر شود. این نظریه 

البته در بیمارستانی در پاریس بیشتر بررسی خواهد شد.
در این باره که آیا گیرنده های سلولی ACE2 واقعا می توانند جلوی ورود 

به عنوان مثال دو  ویروس کرونا را بگیرند، میان محققان اختالف نظر وجود دارد. 
عصب شناس در ویرجینیا روز ۱۸ مارس نتایج تحقیقی را در مجله فِبس منتشر کردند 

که بر اساس آن اتفاقا ویروس کرونا گیرنده های سلولی را تحریک می کند.
این دو عصب شناس حدس می زنند ویروس از طریق این گیرنده ها امکان بهتری برای 
ورود به سلول ها دارد. این نظریه، مورد سیگاری ها را بسیار مشکل می تواند توضیح دهد.

سیگار کشیدن راه حل نیست
این موضوع که آیا حق با محققان فرانسوی است یا با همکاران آمریکایی آنها، فقط 
با تحقیقات بیشتر روشن می  شود. در حال حاضر تمامی پزشکان در این مورد توافق 

دارند که استعمال دخانیات یکی از موارد خطر ابتال به بیماری کووید- ۱۹ است.
پزشکان پیشنهاد ترک فوری سیگار را می دهند چراکه ویروس کرونا به ریه ها حمله 

می کند و ریه سیگاری ها از پیش آسیب پذیر شده است.
چسب نیکوتین که توسط کسانی که می خواهند سیگار را ترک کنند استفاده می شود نیز 
مواد مضر و سرطان زا را مستقیم وارد بدن می کند. محققان فرانسوی هشدار می دهند 
حتی اگر نیکوتین بتواند مانع ورود ویروس کرونا به سلول ها شود، بعد از سپری شدن 
دوران کرونا و زمانی که سایر مردم از این بیماری جان به در برده اند، سیگاری ها با 

خطر باالی عفونت های ویروسی دیگر روبرو خواهند شد.
به هر صورت استعمال نیکوتین به هیچ وجه بدون خطر نیست چرا که نیکوتین یک 
ماده سمی است. فرد سیگاری با هر بار سیگار کشیدن ۱ تا ۳ میلی گرم نیکوتین وارد 

بدنش می کند. هر نخ سیگار حاوی ۱2 میلی گرم نیکوتین است.

آیا نیکوتین مانعی برای ورود ویروس کرونا به بدن است؟

 چندوچون زدن اجباری ماسک در مترو

بدون ماسک وارد نشوید

ساعت تقریبا از ۱۰ صبح گذشته و مترو صادقیه 
مانند گذشته آنقدر ها هم شلوغ نیست، بیشتر 
وارد  مترو  سالن  ورودی  در  از  که  افرادی 
می شوند، ماسک به صورت دارند. خیلی ها 
هم دستکش دست کرده اند. با یکی از مسافران 
هم صحبت می شوم و قبل از ورود به سالن 
اصلی مترو با وی حرف می زنم. سارا می گوید 
محل کارش میرداماد است و هر روز با مترو 
تردد می کند: »اواخر فروردین یک روز درمیان 
به اداره می رفتم ولی االن همه کارمندان سرکار 
حاضر می شوند و من مجبورم هر روز فرزندم 
را با خودم به مترو بیاورم تا پیش مادرم بگذارم 
و بعد با مترو به محل کارم بروم.« او کارت 
مترو را از کیفش درمی آورد و ماسک را هم 
از کیسه خارج می کند و به صورت دخترش 
می زند. سارا می گوید: »از وقتی بیماری کرونا 
آمد، من هر وقت با دخترم سوار مترو شدم، 
سالمت  نگران  شدت  به  و  داشتم  استرس 
دخترم هستم چون ممکن است دستش را به 
اطراف صورتش ببرد یا کسی نزدیک او عطسه 
یا سرفه کند.البته بیشتر مردم ماسک زده بودند 
نه  ولی برخی مردان جوان را هم دیدم که 
ماسک داشتند و نه دستکش در دستشان بود.«
سارا درست می گفت. در مدتی که در سالن 
انتظار مترو ایستاده بودم، چند نفر را دیدم که 
ماسک به صورت نداشتند. مأمور مترو به آنها 
تذکر داد، یکی از آنها گفت: »دفعه بعدی حتما 
ماسک می زنم.« قبل از گیشه فروش بلیت، 
کمی آن طرف تر میزی بود که انواع ماسک را 
برای فروش با قیمت مناسب عرضه می کرد. 
فروشنده می گفت: »قیمت ماسک ها کمتر از 
بیرون از مترو است.« اما آقای جوانی که توسط 
مأمور مترو برگردانده و به میز فروش ماسک 
مترو  در  »ماسک ها  گفت:  بود،  شده  ارجاع 
باید رایگان باشد چون من کارگر نمی تونم 
هر روز پول ماسک و دستکش بدم، ما چند 
ماه بیکار بودیم و االن تازه مشاغل شروع به 
کار کردند، باید دنبال کار جدید باشم.« خانم 
مسن دیگر هم به سر میز فروش ماسک آمد 
و گفت: »دستکشم داری؟« فروشنده با لبخند 
گفت: »نه، فقط ماسک دارم.« خانم مسن به 
گرمای هوا اشاره کرد و روسری و چادری که 
بر سر داشت و ادامه داد: »هم باید دستکش 
دستم کنم و هم ماسک بزنم ولی گاهی این 
ماسک های ساده به روسری ام گیر می کند و 
روی  باید  مدام  و  می شود  جابجا  آن  کش 
»می دانید  گفتم:  او  به  کنم.«  ثابتش  صورت 
به ماسک  نباید  از ضدعفونی دست ها،  قبل 

و صورتتان دست بزنید؟!« خانم مسن گفت: 
»مرتب دستم را ضدعفونی می کنم.« 

سوار مترو که شدم دستفروشان همچنان مشغول 
ماسک  همگی  اما  بودند  محصولشان  تبلیغ 
بر صورتشان داشتند. یکی از آنها گفت: »به 
از  خانم ها  و  شده  کم  فروشم  کرونا  خاطر 
دستبندهایم  و  گردنبند  کرونا  سرایت  ترس 
را نمی خرند.« از او پرسیدم: »برای ورود به 
مترو همیشه ماسک می زنی؟« جواب داد: »من 
قبل از کرونا هم ماسک می زدم ولی حاال با 
شروع فصل گرما، ماسک زدن برایم سخت 
و راحت  می شه چون صورتم عرق می کنه 

نمی تونم نفس بکشم.« 

ایستگاه های مترو نیم ساعت یکبار 
ضدعفونی می شوند 

مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران 
اعالم کرد در مرحله اول در 2۵ ایستگاه که 
جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر در آن تردد 
دارند، ماسک با قیمت مصوب عرضه می شود. 

فرنوش نوبخت به دیگر اقدامات انجام شده 
اشاره  هم  کرونا  به  ابتال  از  پیشگیری  برای 
کرد: »ایستگاه های مترو هر نیم ساعت یکبار 
خط  داخل  قطارها   می شوند.  ضدعفونی 
هستند و ما نمی توانیم آنها را از خط خارج 
و ضدعفونی کنیم، بنابراین زمانی که در پایانه ها 
پارک هستند، ضدعفونی انجام می شود. عالوه 
بر این برچسب هایی با مضمون رعایت نکات 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی تهیه و در 
مترو نصب شده تا مردم هنگام استفاده از مترو 
فاصله اجتماعی را رعایت کنند و ماسک بزنند.«
 وی در مورد اجباری بودن ماسک زدن برای 
بچه ها هم گفت: »ماسک زدن در مترو برای 
بچه ها هم اجباری است و تفاوتی بین کودک 
و بزرگسال وجود ندارد و همه برای حفظ 
سالمتشان باید در مترو ماسک بزنند.« فرنوش 
نوبخت با تاکید بر اینکه تا پایان هفته در ۱27 
ایستگاه مترو استفاده از ماسک اجباری و ماسک 
با قیمت مناسب عرضه خواهد شد، در مورد 
قیمت ماسک ها اظهار داشت: »قیمت نهایی 

برای تک الیه ها حداکثر هزار تومان و برای 
ماسک های ۳الیه و 4الیه، قیمت مدنظر 2، 

هزار تومان است.«

اما و اگر های ماسک زدن در مترو 
شکی نیست که زدن ماسک در اماکن عمومی 
ویروس  انتقال  از  پیشگیری  در  مترو  مانند 
کووید- ۱۹ شرط الزم است اما کافی نیست 
چون بسیار دیده شده افراد ماسک می زنند ولی 
با دستشان چشم و دهانشان را لمس می کنند 
یا مدام ماسک را روی صورتشان دستکاری 
می کنند. دکتر مسعود مردانی، فوق تخصص 
بیماری های عفونی و عضو کمیته کشوری کرونا 
در این باره به »سالمت« گفت: »استفاده از ماسک 
هیچ مصونیتی برای اینکه شستشوی دست ها 
را فراموش کنیم، در افراد ایجاد نمی کند و باید 
متذکر شوم، حتما ماسک زدن با شستشوی 
اهمیت  کرونا  از  پیشگیری  در  مکرر دست 
دارد.« وی توضیح داد: »در کشور ما به دلیل 
اینکه تعداد افرادی که روزانه به وسیله مترو 

در سطح شهر رفت و آمد دارند، زیاد است، 
مطمئنا امکان اینکه یک فرد آلوده وارد مترو 
شود هم زیاد خواهد بود بنابراین باید ماسک 
زدن در مترو مانند کشور آلمان اجباری می شد.«

 به گفته مردانی، در اجرای این طرح تامین 
ماسک مورد نیاز مردم در مترو اهمیت زیادی 
دارد و از این طریق اگر کسی از نظر مالی 
برای تهیه ماسک مشکل داشته باشد، تشویق 
می شود حتما ماسک را در مترو با قیمت پایین 
بقیه  برای  این طرح  باید  بنابراین  کند  تهیه 
اماکن عمومی هم اجرا شود. وی در پاسخ 
به این سوال »سالمت« که آیا بعد از پیاده 
شدن از مترو باید ماسک را تعویض کرد یا 
ماسک  و گذاشتن  »درآوردن  کرد:  بیان  نه، 
خودش باعث آلوده شدن دست می شود و 
به محض اینکه ماسک را دربیاورید باید با 
آب و صابون دست ها را بشویید. از ایستگاه 
مترو که پیاده می شوید، اگر به منزل می روید 
دست به ماسک نزنید و در منزل ماسک را 
بیرون بیاورید و دست ها را بشویید. اگر به 
الزم  هم  کار  محل  در  می روید،  کار  محل 
ماسک  ندارد  لزومی  و  بزنید  ماسک  است 
را تعویض کنید.« دکتر مردانی به این نکته 
هم اشاره کرد که اگر مسافران در ایستگاه 
به  یا  بشویند  را  دستشان  نمی توانند  مترو 
ندارند،  دسترسی  دست  ضدعفونی  مایع 
دستشان را جایی نزنند تا جایی که به آب 
بتوانند  و  باشند  داشته  دسترسی  صابون  و 
دستشان را بشویند. وی در مورد اینکه چه 
ماسک هایی برای استفاده در مترو مناسب تر 
هستند، گفت: »ماسک های معمولی اگر خیس 
نشوند می توانند بین ۳ تا 4 ساعت برای شما 
کارایی داشته باشند و الزم نیست تعویض 
شوند. سازمان جهانی بهداشت به کشور هایی 
که شرایط مالی مناسب ندارند، توصیه کرده 
ندارند،  را  ماسک  خرید  توانایی  مردم  اگر 
می توانند در اماکن شلوغ و پرتردد، روسری 
خود را جلوی دهان بگیرند. این بدان معناست 
که حتی این اقدام هم می تواند کمک کننده 
بهتر  چندالیه  ماسک های  قطعا  ولی  باشد 
است. البته این شرایط ایده آل است و شاید 
برای همه مقدور نباشد.« به گفته این عضو 
کمیته کشوری کرونا، ماسک های پارچه ای 
نمی تواند مانند ماسک های چند الیه مصونیت 
ایجاد کند و آنچه برای پیشگیری مهم است، 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی همراه استفاده 

از ماسک و شستشوی دست هاست.

بچه ها در مترو ماسک بزنند
بسیاری از مردم هنوز تصور می کنند چون آمار ابتال و مرگ و میر در اثر کرونا در 
کودکان انگشت شمار است، پس کودکان کمتر در معرض ابتال هستند. دکتر مردانی در 
مورد ماسک زدن در بچه ها هم توضیح داد: »از آنجایی که مترو محیط آلوده ای است، 
کودکان هم باید ماسک به صورت داشته باشند و اگر بنا به ضرورت کودک با وسیله 
نقلیه عمومی همراه والدینش تردد دارد باید حتما ماسک بزند و حتی هنگامی که به 
مطب دکتر یا بیمارستان می رود هم ماسک به صورت داشته باشد.« وی تاکید کرد 
نیازی نیست زمانی که کودک را به پارک برای هواخوری می برید یا در نزدیکی خانه 
برای بازی می رود، ماسک بزند اما در مترو استفاده از ماسک برای کودکان هم واجب 
است. حتما افرادی که از مترو استفاده می کنند، بعد از پیاده شدن از مترو دست های 

خود را  با آب و صابون یا محلول های ضدعفونی شستشو دهند.

با آغاز به کار بسیاری از مشاغل و استفاده از وسایل نقلیه عمومی، تصمیم جدید ستاد ملی 
مبارزه با کرونا، اجباری شدن استفاده از ماسک در مترو و اتوبوس بود. طرحی که شاید 
زود تر از 13 اردیبهشت باید اجرایی می شد. به گفته معاون کل وزارت بهداشت، وسایل 
نقلیه عمومی عامل 26/5 درصد تماس های منجر به انتقال کرونا در کشور بوده است. 
آن طور که مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو اعالم کرده، در حال حاضر روزانه 500 هزار نفر با مترو 
تردد می کنند و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در زمان های اوج مسافر سخت تر می شود. مساله مهم نحوه 

اجرای این طرح است و اینکه چگونه بر استفاده از ماسک تمام مسافران در مترو نظارت می شود؟ در حال 
حاضر در کشورهایی مانند آلمان ماسک زدن در وسایل نقلیه عمومی و حتی سوپرمارکت ها اجباری است 
و افرادی که از این کار اجتناب کنند، جریمه خواهند شد. اینجا جریمه ای در کار نیست ولی قرار است 
از ورود افرادی که ماسک نداشته باشند به داخل واگن جلوگیری شود. کرونا همچنان هست و خیابان ها و 
اتوبوس ها و مترو هم شلوغ و هم پر تردد و هر روز مردم و مسووالن به فکر راهی برای تنگ کردن عرصه 

بر کووید- 19، اما آیا این اقدامات کارشناسی شده و علمی اجرا می شود؟

 مرجان 
یشایایی

 مهدیه 
آقازمانی 
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با تاکید بر 
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ماسک اجباری و 
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هزار تومان و 
برای ماسک های 
3الیه و 4الیه، 
قیمت مدنظر 
2هزار تومان 
است.«



برخی اوقات خود می توانیم به مشکالت جسمانی و روانی حاصل از اضطراب و فشار و افسردگی غلبه کنیم و برخی اوقات نیازمند کمک هستیم 

افسردگی،در زمان شیوع کرونا بدتر شده

امروز جهان یک نگرانی مشترک دارد؛کرونا. 
پیش از آن اجازه بدهید نگاهی کلی به موضوع 

افسردگی داشته باشیم:
بیش از 300میلیون نفر در جهان گرفتار افسردگی 
هستند که در فاصله سال های 2005 تا 2015 
می دهد.  نشان  افزایش  18درصد  میالدی، 
افسردگی اولین عامل ناتوانی و از مهم ترین 
عوامل بار بیماری ها در جهان محسوب می شود.
در سال 2017میالدی، سازمان جهانی بهداشت 
پویشی یک ساله با عنوان »بیایید حرف بزنیم« 
علیه افسردگی راه انداخت که در 10 اکتبر 2017، 
18 مهرماه، این پویش 12ماهه پایان یافت و 
با بازدید نزدیک به 2میلیون نفراز وب سایت 
سازمان دراین باره و 300 اقدام در 76 کشور 
جهان، به یک رکورد بی سابقه رسید. کمبود 
حمایت از افراد مبتال به ناهنجاری های روانی 

و ترس از انگ زنی های جامعه باعث می شود 
بسیاری از این افراد از دسترسی به درمان مورد 
نیاز برای زندگی سالمت و مولد باز بمانند. 
بیش از 8درصد از بار این بیماری در کشورهای 
می شود.  دیده  متوسط  درآمد  با  یا  کم درآمد 
خودکشی دومین دلیل مرگ دختران نوجوان 
19-15 ساله در سراسر جهان است که می توان 

از آن جلوگیری کرد.

اضطراب، افسردگی و فشار در 
ارتباط با شیوع کرونا

طیف متفاوتی از واکنش های روانی در شیوع 
شیوع  بیفتد.  اتفاق  است  ممکن  کووید-19 
وضعیتی  جهان،  سراسر  در  کرونا  ویروس 
خاص و نادر است. اوضاع فعلی نه تنها از 
نظر جسمانی بلکه از نظر روانی هم بر بسیاری 

از مردم تاثیر گذاشته است. در این زمان، بسیاری 
از مردم فشار روانی، اضطراب و افسردگی را 

تجربه می کنند.

عالئم جسمانی مربوط به افسردگی، 
فشار روانی و اضطراب؟

سردرد، انقباض گردن، مشکالت روده ای و 
معده ای،مشکالت خواب، کاهش اشتها، کاهش 

انرژی و احساس خستگی.
عالئم هیجانی و روانی مربوط به افسردگی، فشار 
روانی و اضطراب بسیاری از افراد این عالئم 
را کم یا زیاد تجربه می کنند و برخی می توانند 

خود بر این مشکالت غلبه کنند:
احساس ناامنی و نگرانی از ابتال به ویروس، 
برابر کوه حوادث قدرت  اینکه در  احساس 
اغلب  که  خود  با  زدن  نداریم،حرف  دفاعی 

غیرواقع گرایانه است،منفی نگری درباره امور 
ناامنی،غم،  اشتیاق،  عدم  احساس  روزمره، 

عصبانیت و مانند آن

مشکالت رفتاری
مشکل در تمرکز، کج خلقی و پرخاشگری،گریه، 
انزواطلبی، دشواری در گرفتن  گوشه گزینی. 
تصمیم، افزایش مصرف الکل، مواد مخدر یا 

داروهای دیگر.
داشتن مشکالتی که در باال ذکر شد، همگی 
در همه گیری حهانی کرونا امری کم و بیش 
راه هایی وجود  این وجود،  با  است،  متداول 
آنها اضطراب و  از طریق  دارد که می توانیم 
افسردگی و فشار روانی بر خود را مدیریت و 

تا حد امکان تعدیل کنیم.
برخی از این راه ها را توضیح داده ایم:

آگاهی داشته باشید
اطالعات اشتباه می تواند بر میزان تالطم های 
روانی شما اضافه کند. برای آنکه تا حد ممکن 
از موج اخبار اشتباه و دلهره آور، مصون بمانید، 
اول، جستجو را به سایت ها و منابع معتبر محدود 

کنید و هر خبری را از هر جا نخوانید.
اگر در معرض خبرهایی از سایت های نامعتبر 
قرار گرفتید، کمی وقت بگذارید و درستی یا 
نادرستی این اخبار را با منابع معتبر کنترل کنید.
و  اخبار حتی خبرها  اندازه  از  بیش  مطالعه 
توصیه های درست باعث باال بردن احساس 
اضطراب در شما می شود. به خودتان مسلط 
برای  را  محدودی  زمان  روز  در  و  باشید 
مطالعه اخبار کرونا کنار بگذارید. هر لحظه 
در معرض خبر بودن، کمکی به بهبود حال 

شما نخواهد کرد.

چه وقت کمک بگیرید؟
به طور معمول، افراد می توانند بر این حاالت 
روانی و جسمانی خود غلبه کنند اما برخی 
ناآرامی ها ممکن است تا هفته ها یا ماه ها دوام 
بیاورند یا شدیدتر شوند. اگر عالئمی را که در 
ادامه می آید، داشتید، دیگر خودتان نمی توانید 
به تنهایی وضعیت روانی و جسمانی خود را 
مدیریت کنید و معلوم است منابع شخصی شما 
برای بهتر کردن حالتان کافی نیستند و باید به 

دنبال کمک باشید.

عالئم جسمانی که باید جدی گرفته شوند
اگر عالئم شما از حد گذشتند، مشخص است 
که دیگر خودتان به تنهایی از عهده مشکل 
برنمی آیید. در این صورت باید به مشاور یا 
پزشک یا مراکز روان درمانی مراجعه کنید و 
در پی درمان خود باشید.این عالئم عبارتند از:
احساس خفگی، ضربان تند قلب، سرگیجه 
برای خوابیدن،  بزرگ  استفراغ، مشکالت  و 
کاهش اشتهای شدید همراه با احتمال کاهش 
وزن، کاهش شدید انرژی و خستگی مفرط 

و فرسودگی.

مشکالت روانی و هیجانی که باید 
جدی گرفته شوند

اگر واقعا به این حاالت گرفتارید، باید از افراد 
متخصص کمک بگیرید:

از  از حد، وحشت  بیش  ترس  و  اضطراب 
شنیدن هر خبری در ارتباط با ویروس،افکار 
دادن حس  دست  از  فراگیر،  و  سمج  منفی 
رضایتمندی و عالقه به اموری که همواره به 

آنها عالقه مند بوده اید.

مشکالت رفتاری که باید جدی 
گرفته شوند

روزمره،جلوگیری  امور  انجام  در  دشواری 
به  ابتال  ترس  از  به خانه  از ورود هر کسی 
ویروس، دنبال کردن وسواس گونه اخبار مربوط 
به کرونا، گریه های مداوم و شدید، کج خلقی 
و پرخاشگری مشخص و درگیر شدن با سایر 
ساکنان خانه، نداشتن تمرکز، اعتیاد به الکل یا 

مواد مخدر یا هر نوع ماده افیونی دیگر.
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کمبود حمایت از 
افراد مبتال به 
ناهنجاری های 
روانی و ترس 

از انگ زنی های 
جامعه باعث 

می شود بسیاری 
از این افراد 
از دسترسی 

به درمان مورد 
نیاز برای زندگی 

سالمت و مولد 
باز بمانند. بیش 

از 8درصد از 
بار این بیماری 
در کشورهای 
کم درآمد یا با 
درآمد متوسط 
دیده می شود

به نظر می رسد میزان اضطراب و  
افسردگی در دوران شیوع کرونا و 
اجبار به رعایت فاصله اجتماعی 
و معیارهای سختگیرانه بهداشتی 
باعث بروز افسردگی و اضطراب  
بین مردم جهان شده، اما طبق آنچه سازمان جهانی 
بهداشت می گوید، این احساس از پیش از شیوع 
گرونا هم وجود داشته و یکی از مشکالت بزرگ 

سالمت روزگار ماست.
برخالف تصور رایج که افسردگی را مشکل جوامع 
صنعتی می داند، افسردگی یکی از عوامل نگران کننده 
در کشورهای در حال توسعه است. البته هر کدام 
از این کشورها دالیل خاص خود را برای ابتال 
به افسردگی دارند. در کشورهای در حال توسعه، 
نگرانی از جنگ یا بحران های فلج کننده اقتصادی و 
موج جهانی شدن ناساز با فرهنگ های بومی از عوامل 
افسردگی شناخته شده است. برخی جامعه شناسان 
عقیده دارند تا وقتی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی 
درست نشده، درمان های موردی چندان کارساز 
نیستند و برخی دیگر می گویند روان پزشکی و 
روان شناسی علومی هستند که در دنیای ناپایدار 

امروز به کمک بشر آمده اند.

 مرجان 
یشایایی
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این روزها دیگر کمتر کسی است که نداند برای 
باید دست هایش  ابتال به کووید ـ 19  از  پیشگیری 
را بشوید، سطوح را ضدعفونی کند و در اجتماع، 
فاصله مناسب را رعایت کند و به سایر افراد زیاد 
نزدیک نشود. در این بحران بی سابقه، تمام توصیه ها 
برای سالمت جسم است اما تکلیف سالمت روان 

چه می شود؟

باید بپذیریم که اضطراب داریم و 
نگرانیم

افراد به روش های مختلفی سعی می کنند از پِس 
اضطراب و نگرانی بر بیایند، روش هایی که گاهی هم 
برای سالمت مضر است، از تماشای بی وقفه تلویزیون 
گرفته تا پرخوری روانی و افراط در نوشیدنی های 
مضر. قدم اول این است که »اضطراب و نگرانی را 
بپذیریم« زیرا واکنشی طبیعی به احساس خطر است. 
به خودمان یادآوری کنیم اضطراب مجموعه ای از 
احساسات و افکاری است که می آیند و می گذرند. 
به خودمان بگوییم؛ اینکه من مضطربم؛ طبیعی است. 
اگر مضطرب نباشم، غیر طبیعی است. این خودش 

از بار ما کم می کند

زمانی را هم به نگرانی اختصاص بدهیم
اگر احساس نگرانی مهارناپذیر شد، زمانی را هم به 
آن اختصاص دهیم، مثال روزی نیم ساعت. شاید 
در نگاه اول، برخالف عقل سلیم باشد اما تعیین 
»بازه زمانی نگرانی« واقعا به کاهش نگرانی کمک 
می کند و باعث می شود بقیه روز در لحظه بمانیم و 
تمرکز داشته باشیم. در بازه زمانی مشخص شده به 
نگرانی هایمان برسیم. فکر کنیم که چگونه از پس 
آن برآییم. تصور کنید که به یکباره خانه دچار سیل 
شده است. حال برای رفع مشکل سیل زدگی چه 
کاری از دست ما ساخته است؟ ما انکار می کنیم. 
در مورد کرونا هم به همین گونه است. چه کاری در 
جهت کم کردن آسیب های کرونا از دستمان برمی آید. 
همان کار را بکنیم. حواسمان باشد مسائلی را که 
از کنترل ما خارج است یا از مشکالتی که از عهده 

حل آن برمی آییم از هم تفکیک کنیم.

ما چگونه مضطرب می شویم؟
معلوم است؛ با دریافت خبرهای بد. محدودیت دریافت 
خبرهای روزانه شاید کار عاقالنه ای باشد برای کم کردن 
عامل اضطراب. اگر از نگرانی آنچه ممکن است بر 
سرمان بیاید بی خواب شده ایم یا همه فکر  و ذکرمان 
شده خطری که متوجه مان است، شاید بهتر باشد در 
میزان وقتی که به رسانه ها اختصاص می دهیم تجدیدنظر 

کنیم و آن را به یک بار در روز کاهش دهیم.

وضعیت را باز تعریف کنیم
خیلی از ما آرزو داشتیم که روزی فرصتی بشود که 
به کاری بپردازیم. ما داخل خانه »گیر نکرده ایم«،بلکه 
همان فرصتی که می خواستیم به چنگ آورده ایم. همان 
فرصتی که مدت ها منتظرش بودیم، فرصتی برای این که 
برنامه روزانه را کمی خالی کنیم و به خودمان و خانه مان 
برسیم. به همان کارهایی برسیم که مدت ها از انجام آن 
اجتناب می کردیم، دوباره برنامه ریزی کنیم یا کاری را 
انجام دهیم که همیشه قصدش را داشتیم اما فرصت 
نداشتیم. تکمیل کارهای نیمه تمام هم می تواند به بهبود 
روحیه کمک کند. اکنون شاید زمان خوبی باشد تا 
پروژه ای خانگی یا سرگرمی جدیدی را شروع کنیم. 

البته، شستن دست ها فراموش نشود.

نظم و روال را در دوران قرنطینه فراموش 
نکنیم

پیام، تماس تلفنی و چت تصویری با دوستان و خانواده 
روحیه  را بهتر می کند. اگر دورکاری می کنیم، ارتباط با 
همکاران از طریق جلسه های تصویری به جای تماس 
تلفنی یا ایمیلی امکان می دهد یکدیگر را »ببینیم«، حس 
انزوا و جداافتادگی را کمتر و حس اتصال و رابطه با بقیه 
دنیا را تقویت می کند.  فعالیت های آرامش بخش مثل 
گوش دادن به موسیقی، تماشای فیلم و نرمش؛ یوگا 
برای حفظ روحیه مثبت مفیدند. هنگامی که احساس 
درماندگی و نگرانی از راه می رسد، کشیدن نفس های 
عمیق می تواند به ما کمک کند. انجام منظم کاری خاص 
روال ایجاد می کند و حفظ روال در دوران قرنطینه به 
سالمت روان کمک می کند. حاال که دیگر الزم نیست 
وقت اضافی بگذاریم و سر کار یا جایی برویم، می توانیم 

برنامه منظم جدیدی بریزیم، مثال صبح ها را با پیاده روی 
)البته با رعایت ایمنی و در جایی خلوت(، یادداشت  
روزانه یا صحبت با یکی از اعضای خانواده شروع کنیم. 
سر ساعت خاصی به رختخواب برویم و از خواب بیدار 
شویم و سعی کنیم برنامه روزانه مشخصی داشته باشیم.

از تحرک غافل نشویم
به عادت های تغذیه سالم ادامه بدهیم و از فعالیت های 
در  کوتاه  پیاده روی های  چه  نشویم،  غافل  جسمی 
مکان های خلوت باشد، چه ورزش  در خانه. ورزش 
برای کاهش اضطراب است. پژوهش ها نشان داده اند 
کسانی که حتی فقط هفته ای یک روز هم ورزش 

می کنند شادترند.

کمک های کوچک را از دیگران دریغ 
نکنیم

نوع دوستی و یاری دیگران به خودمان نیز کمک می کند 
تا حس هدفمندی و تسلط بر اوضاع داشته باشیم. آیا 
همسایه ای پیر یا بیمار داریم که می توانیم کمکش کنیم؟ 
چرا که نه، هدف این است تا جایی که می توانیم از 
محدوده درماندگی و ناتوانی خارج شویم و کنش گر 
باشیم. با کمک به دیگران و انجام فعالیت هایی که دوست 

داریم، روحیه مثبت خود را حفظ کنیم.

فاصله اجتماعی آری، تنهایی خیر
پژوهش ها نشان داده اند که روابط اجتماعی و حمایت 
اجتماعی می تواند از استرس و بی حوصلگی بکاهد، یعنی 
ارتباط با دیگران حتی اگر فیزیکی و از نزدیک نباشد، 
باز هم کمک می کند. نیاز به گفتن ندارد که تنهایی برای 
انسان ها بد است. می توانیم با دوستی تماس تصویری 
بگیریم، به صرف چای یا قهوه. هر روز با پدر و مادر یا 
فرزندمان تماس بگیریم. ویروس جدید کرونا به نوعی 
منزوی کننده است، اما به یاد داشته باشیم این یک تجربه 
مشترک جهانی است. کم یا زیاد، روی زندگی همه 
اثر گذاشته اما در نهایت، همه با هم در این وضعیت 
هستیم. وقتی مشکلی همگانی باشد؛ تحملش راحت تر 
است. دانشمندان سراسر جهان تالش می کنند خیلی 

سریع راه حلی بیابند.

مسائل اجتماعی و نیز مسائل کالن اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی در خوشبختی تک تک ما تاثیر دارد. ما نمی توانیم 
از انسانی که زیر خط فقر است و نمی تواند کوچک ترین 
سرپناه امنی را برای خودش فراهم کند، انتظار داشته باشیم 
که بگوید خوشبخت است و ما هم به او بگوییم: »می توانی 
مهارت داشته باشی و خوشبخت باشی.« چون قطعا بخش 
بزرگی از خوشبختی ما مدیون جامعه است. همه ما نه تنها 
حق داریم ، بلکه وظیفه داریم که جامعه را نقد کنیم و 
البته که نقدکردن با نق زدن متفاوت است. ما می توانیم و 
موظفیم شرایط اجتماعی را نقد کرده و به شکل فعال در 

اصالح جامعه شرکت کنیم.

موانع زیستی را نمی توان نادیده گرفت
برای خوشبختی و موفقیت نمی توانیم موانع زیستی را نادیده 
بگیریم. بخش بزرگی از هیجانات ما محصول عملکرد سیستم 
عصبی ما هستند بنابراین اگر عملکرد سیستم عصبی ما 
مختل باشد، حتی اگر نگرش های کارآمد و مهارت های 
زیادی هم داشته باشیم، نمی توانیم مسائل را حل وفصل 
کنیم. مثل اینکه یک راننده هرقدر هم که ماهر و تیزهوش 
باشد، اگر سوار یک ماشین پنچر یا بدون بنزین شود، 
نمی تواند به مقصد برسد بنابراین جنبه زیستی خوشحالی 
و عدم خوشحالی را باید مدنظر قرار دهیم. برخی افراد 
به صورت ژنتیکی مستعد افسردگی هستند. در برخی موارد 
افسردگی به گونه ای است که افراد باید دارو مصرف کنند 
تا درمان شوند. گاهی شعارهای عوام پسند و افراطی داده 
می شوند که اگر اراده کنید، می توانید بر هر نوع افسردگی 
غلبه کنید. اراده برای حل بسیاری از مسائل الزم است 
اما کافی نیست و باید کنار آن شرایط درمانی مناسب مهیا 
شود؛ اگر کسی افسردگی ژنتیکی و وراثتی داشته باشد، 
هرقدر شما به او دانش و نگرش مثبت دهید، بدون دارو، 
زمان زیادی از عمرش را در افسردگی به سر می برد بنابراین 
اگر شعارهای خوشبختی و موفقیت تا آن حد افراطی باشند 
که ما به آن گروه از افرادی که نیاز به مصرف دارو دارند، 
پیام بدهیم که بدون دارو هم می توانند درمان شوند، اشتباه 
بزرگی انجام داده ایم و این افراد را از درمانی که برایشان 

ضروری است محروم کرده ایم.

دارو بخشی از درمان است
برخی افراد اگر بخواهند حال خوِب بادوام داشته 
باشند، باید دارو مصرف کنند. بسیاری از بیماری های 
طبی هستند که مانع داشتن حس خوب می شوند، 
مثال اگر کسی کم خونی داشته باشد، اغلب اوقات 
از  ناشی  کم خونی  نمی توانیم  ما  و  دارد  اضطراب 
فقر آهن را با تمرین  آرام سازی حل کنیم. گاهی  اوقات 
هم برخی مواد غذایی و داروها ممکن است حال 
بدی به ما بدهند؛ مثال ممکن است فردی، کافئین 
زیادی مصرف کند؛ مثال برای رژیم غذایی خاص 
نوشابه های  قهوه،  چای،  لیوان  چند  روز  در  خود، 
همیشه  این شخص  کند.   مصرف  و…  کافئین دار 
بی قرار، مضطرب و نگران است و دلشوره و دلواپسی 
دارد. اگر ما به مساله مصرف زیادی کافئین در این 
شخص توجهی نکرده و رژیمش را اصالح نکنیم، 
نمی توانیم حال خوبی به وی دهیم. مواد روانگردان 
نیز که روی سیستم عصبی تاثیر دارند، ممکن است 
حال خوب را مختل کنند. بسیاری از نوجوان ها و 
دارند،  شرکت  فیتنس  و  بدنسازی  در  که  جوانانی 
متاسفانه با تشویق مربیانشان، به مصرف داروهایی 
و  را عصبی  آدم ها  و  دارند  استروئیدی  ترکیب  که 
افسرده  درنتیجه  و  رومی آورند  می کنند،  پرخاشگر 
می شوند. ما نمی توانیم این افراد را تشویق کنیم که 
در کالس خوشبختی شرکت کنند یا کتاب خوشبختی 
بخوانند تا حالشان خوب شود و حتما باید داروهایی 
دکتر  نظر  زیر  هستند،  احساس خوب  مخل  که  را 
قطع کنیم بنابراین جنبه های اجتماعی-زیست شناسی 
وقت ها  خیلی   هستند.  مهم  بسیار  جنبه  دو  طبی  و 
مشاهده می کنم به سخنرانی ها یا کتاب هایی به شکل 
اغراق آمیزی سعی دارند احساس خوشبختی را بر 
دوش فرد بیندازند، کم توجهی می شود. ما باید بدانیم 
که یک شخص نمی تواند نقش طبیب را برای خودبازی 
عدم  احساس  درمان  برای  وقت ها  خیلی  و  کند 
خوشبختی، باید فرد معاینه شود و آزمایش دهد و 
با یک نگرش طبی مساله عدم خوشبختی اش مورد 

ارزیابی قرار گیرد.«

دکتر محمدرفیع جاللی درباره اضطراب حاصل از ماندن در قرنطینه می گوید:

چگونه بر احساس انزوای دوران قرنطینه غلبه کنیم؟
تاکید دکتر محمدرضا سرگلزایی درباره درمان افسردگی

افسردگی را مانند هر بیماری دیگر 
باید متخصص درمان کند



نوجوان هق هق کنان می گوید: »به مادرم بگویید که درس خوندن 
آن هم در این روزگار وانفسا مرا به جایی نمی رسونه. مگر آدم 
درس نمی خونه که شغل بهتر و پول بیشتری داشته باشه. من 
توی همین روزها می تونم با اینترنت درآمدزایی کنم. البته اگر 
او اجازه بده. روزی هزار بار خودم رو نفرین می کنم که چرا 
در این خانواده به دنیا اومدم. چرا مادرم به تنها چیزی که فکر 
می کنه نمرات من است. شما که خودتان بچه دارید تورو خدا 
به مادرم بگید که بچه ها تو این روزها تکالیف رو تقسیم می کنند 
و هر کس یک سوال رو می نویسه بعد برای هم می فرستند و در 
واقع کپ )منظور کپی است( می زنند. من نمی خوام جزو 5 نفر 

اول کالس باشم. من هدفم چیز دیگری است.«
- می گویم هر هدفی را با آموزش، بهتر می توان دنبال کرد.

- می گوید: »من می خوام مدل شم، من می خوام از اینجا برم. 
دوست دارم اونجور که دلم می خواد زندگی کنم. نمی خوام هر 
روز مثل بابام با غصه و خستگی و نفرت، صبح زود سرکار برم 
و شب با خشم و... بهتره نگم، بیفتم تو رختخواب. چون اینا 
زندگی شونو باختن من هم مجبورم زندگی مو ببازم. من نه عصای 
دست کسی می شم نه بدنیا اومدم که غم وغصه های مادر و 
پدرم رو جبران کنم، خوب من هم آدمم. چرا هیچ وقت از من 
نمی پرسن چی می خوام. چرا هر نظری می دم می گن تو نمی فهمی. 
من یه بار حق زندگی دارم و نمی خوام تو این یک بار آرزوهای 
اونها رو برآورده کنم.« به خودم گفتم چه بچه باهوشی. چقدر 
خوب تحلیل روان شناسی می کند. اگر راه ارتباط با او را سد 
نمی کردند شرایط چقدر می توانست متفاوت باشد. در همین 
فکرها بودم که مادر شروع به صحبت کرد، صحبت که نه بمباران 
نوجوان. نوجوان 15 ساله ای که جرمش این بود که »اسرار هویدا 
می کرد«. او فحش نمی داد و تحقیر نمی کرد و به زبان گویایی 
از حقوقش می گفت. حقوقی که نه تنها خانواده بلکه جامعه و 
نظام آموزشی هم آنها را سرکوب می کرد و به رسمیت نمی شناخت. 
نوجوانانی که به لحاظ سنی باید مستقل باشند خود را در حصار 
آموزش زندانی می بینند. نوجوان دیگری می گفت: »از عید تا به 
حال با مادرم قهرم، یعنی هر دومون به این نتیجه رسیدیم که 
بهتره با هم حرف نزنیم. هر وقت با هم آشتی هستیم او دائم 
غر می زند که امسال باز هم نمی تونی در امتحان تیزهوشان قبول 
شی. آخه خانم دکتر من یک بار به زور مادر برای کالس ششم 
هم آزمون تیزهوشان دادم ولی نمره الزم رو به دست نیاوردم و 
او رو در فامیل سرشکسته کردم و حاال متاسفانه برای بار دوم 
می تونم شانسم رو برای مقطع متوسطه دوم تیزهوشان امتحان 
کنم. من خودم می دونم که معمولی یا زیرمعمولی هستم ولی 
مادرم معتقده که من از پسر عمه ام که دو ساله مدرسه تیزهوشان 
می ره بسیار باهوش ترم.« به نظر می رسد آموزش مجازی ارتباط 
نامناسب بچه ها با والدین و به خصوص مادران را به ورطه نیستی 
می کشاند. دوران نوجوانی به خودی خود پیچیدگی های بسیاری 
دارد و گذر سالم از آن نیاز به مهارت های باالتر والدین و سعه 
صدر آنان دارد. برای طرح مشکالت فرزندپروری خود با ما 
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تغییر نقش مادران 
به آموزگاران مجازی در روزگار کرونایی

نگاه کارشناس
دکترمیتراحکیمشوشتری

فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان
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 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

بحران  دوران  نوجوانی 
زندگی هر فردی است. 
شیوع  هم  روزها  این 
توصیه  و  کروناویروس 
به قرنطینه خانگی این شرایط را دشوارتر 
کرده است. تعطیلی مدارس و کالس های 
ورزشی و هنری نوجوانان را از برنامه های 
معمول زندگی دور نگه داشته و فرصت 
گفتگو و روابط عاطفی با دوستان را از آنها 
گرفته است. درنتیجه این تغییرات، بروز 
و  انزوا  احساس  اضطراب،  پرخاشگری، 
فرزند  اگر  نیست.  انتظار  از  ناامیدی دور 
نوجوان دارید، به او یادآوری کنید که این 
مشکل برای همه وجود دارد و بهتر است 
با رعایت چند توصیه روان شناسی، مراقب 

سالمت روان خود باشد:

1. اضطراب، احساس طبیعی دوران قرنطینه 
به فرزندتان اطمینان خاطر بدهید که احساس 
اضطراب و نگرانی به خاطر تعطیلی مدارس 
و کالس های آموزشی و همچنین هشدارهای 
مداوم بهداشتی مساله ای طبیعی است و نه تنها 
او بلکه همه ی افراد این روزها با چنین 
دغدغه هایی مواجه هستند. نتایج مطالعات 
اضطراب  که  می دهد  نشان  روان شناسی 
همواره به عنوان یک هشدار طبیعی و سالم 
در برابر شرایط خطر عمل می کند و به افراد 
امکان می دهد تا بهترین تصمیم ها را برای 
محافظت از خود بگیرند. چنین نگرانی هایی 
باعث می شود تا شما و فرزندتان این روزها از 
حضور در جمع دیگران دوری کرده و برای 
کاهش ابتال به بیماری، توصیه های بهداشتی 
را رعایت کنید. درواقع این احساس نه تنها 
به حفظ سالمت فردی کمک می کند، بلکه 
مانع از انتقال بیماری به دیگران می شود و 
نشان دهنده ارزشمندی سالمت خانواده و 
افراد جامعه خواهد بود. با اینکه نگرانی در 
مورد اضطراب ناشی از کووید-19 کامال 
منطقی و قابل درک است اما به فرزندتان 
گوشزد کنید که در مورد پیشگیری و درمان 
باید صرفا به توصیه های منابع معتبر نظیر 
سازمان بهداشت جهانی عمل کند و درگیر 
مطالب مختلف و بیاساس فضای مجازی 
نباشد.  از او بخواهید هرنوع عالئم مشابه 
ابتال به این بیماری را با شما درمیان بگذارد 
تا بهترین و سریع ترین اقدام درمانی انجام 

شود. آرامش داشته باشید و این احساس 
را به او نیز القا کنید زیرا در اکثر موارد، 
کووید-19 با عالئم خفیف در کودکان و 
نوجوانان بروز پیدا می کند، بسیاری از مبتالیان 
به این بیماری بهبود می یابند و با رعایت 
توصیه های بهداشتی نظیر شستشوی مرتب 
دست ها، پرهیز از تماس دست با صورت 

و رعایت فاصله با دیگران می توان از بروز 
بیماری پیشگیری کرد. 

2. کمی بی خیال بودن در زندگی
توصیه بسیار مهم روان شناسان در شرایط 
بحرانی، توجه به مشکالت از دو جنبه است؛ 
»آنچه می توانم برای مصون ماندن خود انجام 
دهم و آنچه از توان من خارج است.« در 
همه گیری  و  جامعه  روزهای  این  اوضاع 
بهداشتی  تاثیر مراقبت های  کروناویروس، 
پیشگیرانه ضروری است اما در مورد خیلی 
از مسائل واقعا کاری از دست افراد برنمی آید. 
پس بهتر است از نوجوان خود بخواهید با حفظ 
آرامش، کمی »بیخیال« اوضاع باشد و فرصت 
قرنطینه را برای انجام کارهای عقب مانده مانند 
یادگیری کارهای هنری، تماشای فیلم و... 

مغتنم بداند و به تکالیف مدرسه برسد. 

3. برقراری رابطه با دوستان؛ اما نه مثل 
همیشه

خوشبختانه در دنیای مدرن امروز به راحتی 
می توان از مسافت های دور نیز با دوستان 

و عزیزان ارتباط تصویری برقرار کرد. این 
فرصت را برای فرزندان خود ایجاد کنید تا 
با دوستان و حتی معلم خود ارتباط تصویری 
و تلفنی داشته باشند. این نوع روابط در 
شرایط قرنطینه تا حد زیادی به رفع دلتنگی 

و بی حوصلگی نوجوانان کمک می کند. 
البته باید توجه داشت که چنین توصیه ای به 
معنای گذران ساعت ها وقت با تلفن یا موبایل 
نیست و استفاده افراطی از شبکه های مجازی 
می تواند اضطراب و استرس را تشدید کند. 
استفاده از این وسایل حتما باید در چارچوب 

خانواده و ساعت مشخص باشد. 

4. وقت گذاشتن برای خود
همه ی افراد در زندگی عالقه مندی هایی دارند 
که به دلیل رسیدگی به امور روزمره فرصت 
انجام آنها را پیدا نمی کنند. فرزند نوجوان شما 
هم حتما دوست دارد کارهایی مانند آشپزی، 
نقاشی یا هرنوع فعالیت هنری و علمی جدا از 
فعالیت های مدرسه را یاد بگیرد که در دوران 
مدرسه فرصت آن را نداشته است.  به او در 
کشف این استعدادها کمک کنید و فرصت 

باهم بودن در منزل را برای آموزش های 
جدید مغتنم بدانید. امروزه می توانید بسیاری 
از چنین فعالیت هایی را از طریق اینترنت به 
راحتی در منزل انجام دهید. مطمئن باشید این 
سرگرمی ها تاثیر بسیار مطلوبی در سالمت 

روان نوجوانان دارد. 

5. شناخت احساسات
تغییر در برنامه های روزمره و مورد عالقه برای 
همه افراد استرس زا است اما نوجوانان در این 
شرایط حساس سنی، آسیب پذیرترند. اما نکته 
مهم این است که هنگام ادراک یک احساس 
ناخوشایند نباید آن را کتمان کرد بلکه باید 
وضعیت روحی خود را پذیرفت تا بتوان زودتر 
از آن عبور کرد. البته شیوه رویارویی نوجوانان 
با این شرایط متفاوت است؛ بعضی خود را با 
کارهای مورد عالقه سرگرم می کنند، برخی با 
دوستان حرف می زنند تا تسلی یابند و گروهی 
دیگر نیز غذاخوردن را روشی برای کسب 
آرامش می دانند. در هر حال آنچه اهمیت 
دارد این است که نوجوانان رفتار خود در 
موقعیت های مختلف را بشناسند و سعی 
کنند بهترین شیوه برای غلبه بر احساسات 

منفی را بیاموزند. 

6. مهربانی با خود و دیگران
بعضی از کودکان و نوجوانان ممکن است 
قلدری  یا  آزار  مورد  مدرسه  دوران  در 
همکالسی های دیگر قرار گرفته باشند و 
هنوز از این مساله رنج ببرند. بهترین روش 
برای مقابله با هر نوع از این آزار و اذیت ها، 
نباید  کمک خواستن از فرد سوم است. 
اجازه داد کودک یا نوجوان با فردی که او 
را آزار داده روبرو شود بلکه بهتر است 
تشویق شود تا از دوستان یا بزرگترها کمک 
بگیرد. همچنین به فرزند خود بیاموزید تا 
اگر یکی از دوستانش را می شناسد که مورد 
چنین آزارهایی قرار گرفته، به او تلفن بزند 
و پیشنهاد کمک دهد. بی توجهی به چنین 
مسائلی برای نوجوانان بسیار اهمیت دارد 
و احساس بی ارزش بودن برای دیگران را 
القاء می کند. الگوی خوبی برای فرزندتان 
باشید و به او آموزش دهید که پرهیز از 
آزار رفتاری یا گفتاری دیگران این روزها 

بیشتر از همیشه اهمیت دارد.
unicef.org :منبع
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استفاده زیاد از شبکه های مجازی استرس را   تشدید می  کند

در اوضاع این روزهای جامعه و 
همه گیری کروناویروس، تاثیر 

مراقبت های بهداشتی پیشگیرانه 
ضروری است اما در مورد خیلی از 
مسائل واقعا کاری از دست افراد 

برنمی آید. پس بهتر است از نوجوان 
خود بخواهید با حفظ آرامش، کمی 

»بیخیال« اوضاع باشد و فرصت 
قرنطینه را برای انجام کارهای 

عقبمانده مانند یادگیری کارهای 
هنری، تماشای فیلم و... مغتنم 

بداند و به تکالیف مدرسه برسد

از زندگی فرزندان است که فرصت  سال های نوجوانی، دوران مهمی 
تکرارناشدنی ای را به منظور آماده کردن آنان برای دوره های بعدی زندگی 
در اختیار والدین قرار می دهد. تقریبا هر والدی می تواند مستقل شدن 
فرزندش در جنبه های مختلف زندگی را در دوران نوجوانی تشخیص 
بدهد و اهمیت این مساله را در زندگی آنان درک کند، اما پرورش نوجوانان شاد و سالم فقط 
به جدی گرفتن استقالل طلبی آنان محدود نمی شود، بلکه جنبه های دیگری هم هستند که 
قطعا به توجه بیشتر والدین نیاز دارند، بنابراین پرورش نوجوانان شادتر و سالم تر به جدی 
گرفتن برنامه ریزی همه جانبه و کامل از سوی والدین نیاز دارد. در ادامه با زوایای مختلف این 

برنامه ریزی همه جانبه آشنا می شویم. 

بخش اول: زندگی روزانه 
اگرچه نوجوانان در مواقعی اصرار می کنند که همه مهارت های یک انسان بزرگسال را دارند، 
اما واقعیت این است که مهارت های آنان در بعضی جنبه ها قطعا به میزان سازی و تقویت 
نیاز دارد، بنابراین بسیار مهم است که نوجوانان، نحوه مراقبت از خودشان را یاد بگیرند و با 
فعالیت های مهم روزمره آشنا شوند. مهم ترین مسائل از این منظر عبارتند از رژیم غذایی و 

تغذیه، فعالیت بدنی و مسوولیت پذیری و تصمیم گیری. 
1. رژیم غذایی و تغذیه: رژیم غذایی کامل باید همه ویتامین ها و امالح ضروری و مورد 
نیاز را به بدن نوجوانان برساند. یافته های تحقیقاتی نشان می دهند که نوجوانان بیشتر از همه 
با احتمال کمبود کلسیم، آهن، زینک )روی( و ویتامین مواجه می شوند. نوجوانان باید مواد 
مغذی و امالح مختلف را از طریق مواد غذایی طبیعی وارد بدن کنند، مگر این که پزشک 
براساس ارزیابی های علمی بتواند کمبود خاصی را در بدن نوجوان تشخیص بدهد و استفاده 

از مکمل را برای جبران آن تجویز کند. 
کالری دریافتی پسران نسبتا فعال در طول روز باید به ترتیب زیر باشد: 

 پسران 13 ساله: 2200 کالری 
 پسران 14 ساله: 2400 کالری 
 پسران 15 ساله: 2600 کالری 

 پسران 16، 17 و 18 ساله: 2800 کالری 
دختران نسبتا فعال بین 13 تا 18 ساله هم به دریافت 2000 کالری در طول روز نیاز دارند. 
البته نوجوانانی که بیش از 60 دقیقه در روز فعالیت بدنی دارند، به کالری بیشتری نیازمند 
هستند، درحالی که نوجوانان بی تحرک برای حفظ شاخص توده بدن در محدوده سالم به 

دریافت کالری کمتر نیاز دارند. 
یکی از مسائل تغذیه ای نوجوانان، عالقه مند شدن آنان به استفاده از فست فودهاست، بنابراین 
بسیار مهم است که ضرورت انتخاب های غذایی سالم و صحیح را به نوجوانان بیاموزید. 
والدین در مساله تغذیه نوجوانان باید بر اهمیت سالمت تاکید کنند و روی وزن آنان متمرکز 

نشوند. فراهم کردن میوه ها و سبزی های تازه نیز می تواند 
نوجوانان را به سمت تغذیه سالم هدایت کند. 
2. فعالیت بدنی: به همه نوجوانان توصیه 

می شود که روزانه 60 دقیقه فعالیت بدنی 
داشته باشند. بخش اصلی این فعالیت های 
بدنی را باید ورزش های هوازی تشکیل 
بر  مبتنی  ورزش های  البته  بدهند. 
عضله سازی و استخوان سازی هم 
هستند.  مفید  آنان  سالمتی  برای 
تشویق کردن نوجوانان به پیاده روی، 
دوچرخه سواری، شنا و... می تواند 
ورزش  گرفتن  جدی  به  را  آنان 

مهم ترین  از  یکی  کند.  عالقه مند 
مسائل نوجوانان در رابطه با فعالیت 

بدنی، عالقه مند شدن آنان به استفاده افراطی 
از دستگاه های الکترونیک مانند تبلت و موبایل 

و دور شدن از فعالیت های بدنی است، بنابراین 
زمان استفاده از تبلت و دستگاه های مشابه دیگر باید از 

سنین پایین تر محدود باشد تا فرزند شما در دوران نوجوانی 
دچار این معضل نشود. 

3. مسوولیت پذیری و تصمیم گیری: سال های نوجوانی، دوران حساسی از نظر یادگیری مهارت 
تصمیم گیری و مسوولیت پذیری برای نوجوانان است. هرچه آنان در یادگیری این دو مهارت به 
نتیجه بهتری برسند، در دوران گذار به بزرگسالی، تنش ها و معضل های کمتری خواهند داشت. 

مسوولیت ها و تصمیم هایی که آشنایی با آنها برای همه نوجوانان ضروری است: 
 به انجام رساندن وظایف مختلف مربوط به خانه، مدرسه و... به طور کارآمد و صحیح. 

 رسیدگی به بهداشت شخصی و مراقبت از دارایی های شخصی. 
 درک کردن دیگران و رفتار صحیح با انسان ها. 

 مسوولیت پذیری اجتماعی در زندگی روزمره و همچنین در فضای آنالین. 
 کنترل احساسات و تعامل مناسب با انسان ها. 

 نحوه برخورد با موقعیت های دشوار در گروه همساالن )مانند تحت فشار قرار گرفتن از 
سوی نوجوانان دیگر برای امتحان کردن سیگار، مواد مخدر و...( 

 آشنا شدن با داشتن حساب بانکی و شرکت در کالس های آموزش رانندگی. 
 پیدا کردن یک شغل متناسب با سن و شرایط زندگی و تمرین همکاری تیمی. 

 توانایی کسب درآمد و خرج کردن هوشمندانه پول. 

بخش دوم: بهداشت و ایمنی 

یادگیری جنبه های مختلف مراقبت از سالمتی شخصی برای نوجوانان بسیار مهم است، بنابراین آنان 
باید در رابطه با خطرات احتمالی مختلف در زمینه سالمتی شخصی آگاه باشند. 

1. مراجعه به پزشک: بررسی ها و چکاپ های ساالنه به همه نوجوانان توصیه می شوند. والدین باید 
توجه داشته باشند که آکنه، بیماری های تنفسی، آسم و مشکالت پوستی از شایع ترین علت هایی 
هستند که مراجعه کردن نوجوانان به پزشک را در فاصله های بین بررسی های ساالنه ضروری 
می سازند. نوجوانان باید بتوانند به طور خصوصی هم با پزشک صحبت کنند تا سواالت 
مختلف خودشان را راحت تر از پزشک بپرسند. پزشکان همچنین مسائل مربوط به 
سالمت روان مانند افسردگی و اضطراب را هم در نوجوانان بررسی می کنند و در 
صورت لزوم حتما آنان را به متخصصان حوزه سالمت روان ارجاع می دهند. به 
همین دلیل والدین نباید دغدغه ها و نگرانی های خودشان در مورد مسائل سالمت 

روان را از پزشکان پنهان کنند. 
2. خواب: مراجع معتبر بین المللی به نوجوانان توصیه می کنند که هر شب بین 
8 تا 10 ساعت بخوابند. ساعت بیولوژیکی بدن نوجوانان باعث می شود که 
آنان دیرتر از خواب بیدار شوند و مدت زمان بیشتری هم بخوابند. به همین 
دلیل هم زود بیدار شدن از خواب برای آنان بسیار سخت است. اگر می خواهید 
که نوجوان شما خواب شبانه بهتری داشته باشد و صبح ها راحت تر برای رفتن 
به مدرسه بیدار شود، به او کمک کنید تا بتواند در ساعات پس از مدرسه نخوابد. 
3. ایمنی و امنیت: بزرگ ترین معضالت نوجوانان در زمینه ایمنی و امنیت آنان 
از انتخاب های پُرخطر آنها نشات می گیرد. رانندگی بدون گواهی نامه یا رانندگی 
خطرناک هم از برجسته ترین معضالت در دنیای نوجوانان است که در مواردی به 
تصادفات رانندگی و بعضا مرگ آنها منتهی می شود، بنابراین قوانین خانوادگی در این زمینه 
باید برای نوجوانان کامال شفاف باشد و والدین نیز باید انتظارات خودشان از آنها را کامال 
شفاف بیان کنند. آگاه کردن نوجوانان از پیامدهای رفتارهای بی فکرانه و پُرخطر هم می تواند 

در کاهش این رفتارها در میان نوجوانان نقش موثری داشته باشد. 
4. تکنولوژی: تکنولوژی نقش قابل توجهی در زندگی روزمره نوجوانان دارد، اما بیش از همه 
مسائلی مانند روند اجتماعی شدن، برقراری روابط بینافردی و معاشرت هستند که در زندگی 
نوجوانان تحت تاثیر شدید تکنولوژی قرار گرفته اند، بنابراین والدین باید اطالعات روزآمدی 
درباره جدیدترین اپلیکیشن های اجتماعی و دستگاه های دیجیتال داشته باشند. فراموش نکنید 
که اگر والدین نتوانند به خوبی درباره خطرات احتمالی دنیای تکنولوژی به نوجوانان هشدار 

بدهند، آنان هم این مسائل را جدی نخواهند گرفت. 
والدین باید برای نوجوانان توضیح دهند که انتخاب های آنها در فضای آنالین می تواند در 
زندگی واقعی شان هم اثرگذار باشد و حتی تاثیرش را در باقی زندگی آنان نیز حفظ کند، 
بنابراین نوجوانان از همان اولین سال ورود به دوران نوجوانی باید تحت قواعد و قوانین 
مشخصی از موبایل، تبلت و. . . استفاده کنند. ضمن این که خود والدین هم باید به این قوانین 

پایبند باشند و از قانون شکنی نوجوانان بدون پاسخ متناسب عبور نکنند.
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اصول اساسی برای پرورش نوجوانان شادتر و سالم تر
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به مناسبت 15 می مصادف با 26 اردیبهشت؛ روز جهانی »خانواده«

خوشبختیازجاده»خانواده«میگذرد
»خانواده« اصلی ترین بنیان در 
رشد  و  است  جامعه ای  هر 
در وهله  افراد  تعالی همه  و 
در  آرامش  و  امنیت  به  اول 
کانون  خانواده مربوط می شود. توجه به وضعیت 
مطلوب خانواده و ترغیب دولتمردان به تالش 
برای تحقق سیاست های تحکیم خانواده باعث 
شد مجمع  عمومی سازمان  ملل  متحد از سال 
1993میالدی، 15 ماه می  را به عنوان روز جهانی 

»خانواده« نامگذاری کند. 
هدف از این اقدام شناخت و توجه بیشتر نسبت 
به مشکالت خانواده ها و تالش برای رفع و بهبود 
اوضاع است که می تواند به عنوان عامل محرک 
در تمامی جوامع کاربرد داشته  باشد. روز جهانی 
خانواده همچنین فرصتی برای افزایش همبستگی  
خانواده در جهت ارتقای کیفیت زندگی خواهدبود. 
»خوشبختی« در خانواده را با »رفاه« اشتباه نگیرید 
زمانی که از خوشبختی و خوشحالی در خانواده 
موارد  به  نیست  قرار  الزاما  می کنیم،  صحبت 
دست نیافتنی بپردازیم. بسیاری از ما بارها درمورد 
خوشبختی در خانواده اندیشیده ایم و شاید خود 
را محروم از آن بدانیم. آنچه امروزه به عنوان 
جدی ترین چالش در زمینه بنیان خانواده مطرح 
است، محدودشدن مرزهای خوشبختی به رفاه و 
ثروت است. شکی وجود ندارد که برخورداری 
از درآمد کافی و زندگی مرفه در ایجاد آرامش 
و آسایش افراد موثر است اما واقعا شرط کافی 
نیست. خیلی از افراد این مساله را تنها سخنان 
کلیشه ای می دانند اما حقیقت غیر از این نخواهدبود. 
برخورداری از شادی و آرامش در خانواده نیاز 
به کسب مهارت های مختلف از قبیل حل مساله، 
کنترل خشم، بیان درست احساسات و... دارد. 
متاسفانه بسیاری از ما در دنیای مدرن و پرشتاب 
کنونی، آنقدر درگیر کسب درآمد و روزمرگی های 
زندگی هستیم که شادی های کوچک اما عمیق در 
کانون خانواده را نمی بینیم و درک نمی کنیم. این 
وضعیت در مورد فرزندان مان نیز کامال صدق 
می کند و بیش از آنکه عواطف، احساسات و 
هیجانات آنها را بشناسیم و برایش ارزش قائل 
شویم، به برند لباس و ثبت نام در کالس های 

آموزشی مختلف و... می پردازیم.
اشاره کرد کسب موقعیت شغلی  باید  باز هم 
مطلوب، درآمد عالی و رفاه اجتماعی به تنهایی 
اگر  نمی تواند موجب تحکیم خانواده ها شود. 

این طور بود امروز شاهد آمار گسترده خیانت 
به  تمایل  خانگی،  خشونت های  زن وشوهرها، 
زندگی  مجردی، طالق، گرایش به مواد مخدر، 
به فرزندآوری و فاصله عاطفی و  عدم تمایل 
نبودیم؛  یکدیگر  از  خانواده  اعضای  احساسی 
معضالتی که نه تنها در کشورهای درحال توسعه 
و کم درآمد دیده می شود، بلکه چالشی جدی در 

جوامع مرفه نیز است. 
مجموعه چنین شرایطی زنگ هشدار جدی برای 
همه افراد جامعه است. همان طور که مسووالن 
هر کشوری وظیفه رسیدگی و تبیین سیاست های 
درست زندگی موفق را برعهده دارند، مردم نیز نقش 
کمی ندارند. اگر هر پدر و مادری فرزندان خود 
را برای مسوولیت های مختلف زندگی فردی و 
اجتماعی آماده کنند و مهارت های کارآمد حرفه ای 
و تحصیلی را به آنها بیاموزند، به طور قطع وضعیت 
زندگی خانوادگی و به تبع آن زندگی اجتماعی 
امروزه  ارتقا خواهدیافت؛ حلقه مفقوده ای که 
در بسیاری از جوامع مختلف دنیا مانع رشد و 

ترقی می شود.  

راهکارهای کاربردی برای ایجاد 
»نشاط و شادی« در خانواده

هر فرصتی را برای »بوسیدن و نوازش« همسر 
و فرزند مغتنم بدانید

محبت پدر و مادر نسبت به فرزندان انکارناپذیر 
است اما بعضی والدین توانایی ابراز احساسات و 
عواطف خود را ندارند. آنها از کلمات شیرین و 
صمیمانه در گفت وگوهای معمول استفاده نمی کنند 
و بوسیدن و درآغوش گرفتن فرزند را تنها محدود به 
موقعیت های خاص مانند سالروز تولد و... می دانند. 
این نکته به خصوص در دوران نوجوانی بیشتر دیده 
می شود، در حالی که نیاز به دریافت محبت در هر 
سنی برای بچه ها ضروری خواهد بود. هر فرصتی را 
باید برای این تبادل عواطف مغتنم دانست تا بچه ها 
احساس امنیت و آرامش داشته باشند. البته چنین 
روابط عاطفی ای در مورد زن وشوهرها نیز در رشد 
روانی و احساسی فرزندان بسیار موثر خواهد بود. 

گفت وگوی سالم را فراموش نکنید
فراهم شدن فرصت حرف زدن و گفت وگوی 

صمیمانه در خانواده یکی از ضروری ترین عوامل 
برای تحکیم بنیان خانواده است. در چنین شرایطی 
همسران و فرزندان می توانند دغدغه ها و احساسات 
خود را بروز دهند. این موضوع به خصوص در 
مورد نوجوانان اهمیت دوچندانی دارد و البته نیاز 
به هوشیاری و درک موقعیت و تغییرات مرتبط با 
سن خواهد داشت. البته منظور از گفت وگو صرفا 
حرف زدن نیست، بلکه آنچه مهم و موثر است، 
»رابطه موثر و سالم« است. الزمه برقراری ارتباط 
سالم توجه به روحیات و هیجانات طرف مقابل و 
ارزش قائل شدن برای آنهاست. در این صورت، 
افراد خانواده برای امور مختلف زندگی با یکدیگر 
مشورت می کنند و همفکری و تبادل نظر آنها را 

از تصمیم های عجوالنه و غیرمنطقی بازمی دارد.

حتما فرصتی از روز یا هفته را برای سرگرمی 
خانوادگی درنظر بگیرید

گرچه این روزها مشغله های شغلی و زندگی بسیار 
زیاد است، برای حفظ بنیان خانواده و ایجاد روابط 
مطلوب با فرزندان، فرصتی هرچند کوتاه را به 

گفت وگو یا سرگرمی های خانوادگی اختصاص 
دهید. این روزها با شیوع کرونا، فرزندان دائم در 
منزل هستند و یکنواختی برای آنها کسالت آور 
خواهدبود. تماشای فیلم های کمدی، بازی های 
گروهی، تهیه غذا با مشارکت فرزندان و.... از جمله 
کارهایی است که برخالف وجهه معمولی برای 
بزرگ ترها، واقعا برای بچه ها لذتبخش است و به 

تقویت روابط با والدین کمک می کند. 

باهم ورزش کنید 
انجام تمرینات منظم ورزشی تاثیر جدی بر حفظ 
سالمت جسمی و روانی ازجمله کاهش استرس و 
اضطراب خواهدداشت. بهتر است ورزش به عنوان 
اصل سالمت برای خانواده مطرح شود  و حداقل 
روزهای آخر هفته  برای ورزش و تحرک همراه 

با همسر و فرزندان اختصاص یابد.

بیاموزید که »آبرومندانه« دعوا کنید!
بروز اختالف در خانواده طبیعی و اجتناب ناپذیر 
است اما مهارت ناکافی در کنترل اوضاع می تواند 

شرایط را به وضعیت بحران برساند. متاسفانه بسیاری 
از والدین تمام دغدغه های خود را بدون توجه به 
حضور کودکان و نوجوانان به بدترین شکل مطرح 
می کنند. خیلی از اوقات بزرگ ترها می توانند از این 
شرایط عبور کنند و کمی بعد دوباره رفتار عادی 
داشته باشند اما تاثیر مخرب این رفتار برای همیشه 

روان کودک را آزار می دهد.  
توجه به سخن گفتن در شرایطی که همسر قدرت 
پذیرش انتقاد یا پیشنهاد را دارد، همچنین رعایت 
توانایی ها و توقعات نقش مهمی در کاهش بروز 
اختالفات خانوادگی دارد. ازطرفی، اگر همسران 
به این باور برسند که هر دو باهم قرار است زندگی 
را به موفقیت برسانند بسیاری از تصورات اشتباه و 

خواسته های بی دلیل کنار گذاشته می شود.

 کنار هم غذا بخورید
برخالف تصور، غذاخوردن فرصت بسیار عالی 
برای دور هم بودن خانواده است؛ فرصتی که 
می توانند یکدیگر را مرتب ببینند و با هم صحبت 
کنند. نتایج مطالعات نشان می دهد فرزندانی که 
همیشه با اعضای خانواده غذا می خورند، گرایش 
کمتری به مصرف مواد مخدر، الکل و گرایش 
به خودکشی دارند. این فرصت عالوه بر اینکه 
موجب تغذیه درست و پیشگیری از اختالالت 
تغذیه می شود، موجب کاهش تنش ها و استرس های 
ناشی از دوری والدین و امکان بیان احساسات و 

هیجانات خواهدبود.

به خاطر داشته باشید...
مجموعه رفتارها و گفتارهای والدین در زندگی از 
سنین طفولیت در شکل گیری شخصیت کودکان 
نقش دارد. کودکان مانند لوح سفیدی هستند که 
مهم ترین آموزش ها برای زندگی تا پایان عمر را 
که  خانواده ای  در  می کنند.  دریافت  خانواده  از 
صمیمیت و همدلی جایی ندارد نمی توان انتظار 
تربیت فرزندانی دلسوز و متعهد داشت. متاسفانه این 
شرایط غالبا در زندگی آینده کودکان تاثیر می گذارد 
و امکان رشد و تعالی در ازدواج و زندگی موفق 
خانوادگی را از آنها می گیرد. مهارت های زندگی 
موفق ازقبیل شجاعت، همدلی، مقابله با خشم، 
مسوولیت پذیری، تالش و رفتار درست با دیگران را 
اولویت زندگی فرزندان بدانید و چنین آموزش هایی 

را همواره با رفتار مثبت خود بیاموزید.
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از سال 2004 میالدی، روز جهانی »لوپوس« با هدف افزایش آگاهی رسانی 
مردم نسبت به این بیماری نادر در تقویم سالمت ثبت شد. لوپوس بیماری 
مزمن خودایمنی است و زمانی بروز می کند که سیستم ایمنی به سلول های 
بدن حمله می کند و آنها را از بین می برد. بیماری ممکن است در اندام های 
مختلف بدن ازجمله مفاصل، پوست، کلیه، قلب و... ظاهر شود. تعدد عالئم 

باعث شده  لوپوس به »بیماری هزارچهره« شهرت یابد.

علل ابتال به »لوپوس«
علت دقیق ابتال به بیماری لوپوس مشخص نیست. به  نظر می رسد مجموعه ای 
از عوامل محیطی، هورمونی و ژنتیکی باعث می شوند بدن آنتی کورهایی 
بسازد که به سلول های سالم بدن حمله کنند. سیستم ایمنی شبکه ای پیچیده 
از اندام ها، بافت ها، سلول ها و فاکتورهای  خونی است. به  طور معمول، 
سیستم  ایمنی از بدن در برابر عوامل بیماری زا محافظت می کند و بروز 
این واکنش های خودایمن بسیار آسیب زا و زمینه ساز واکنش های جدی 

التهابی در بدن است.

دوره های حاد و مزمن بیماری
لوپوس با دوره های عود و کمون عالئم همراه است. در دوران عود 
 بیماری، عالئم تشدید شده و وجود آنتی کورهای غیرعادی در آزمایش 
خون دیده می شود. سپس عالئم به تدریج تسکین پیدا می کند و به طور 
نسبی یا کامل برطرف می شود. دوره های کمون یا خاموشی ممکن 
لوپوس جزو  یابد. گرچه  ادامه  و حتی سال ها  ماه ها  هفته ها،  است 
بیماری های مزمن است، بیشتر مبتالیان به طور مداوم در تمام دوران 

زندگی، بیمار و ناتوان نیستند. 

عوامل تشدیدکننده لوپوس
استرس، کار زیاد، مواجهه با نور خورشید، بارداری یا زایمان ممکن است 
ازطریق مکانیسم که هنوز ناشناخته است، برانگیزنده عالئم لوپوس باشند 
اما الزاما به این معنا نیست که این موارد عامل قطعی بیماری باشند. همچنین 
برخی داروها که برای ناراحتی های دیگر تجویز می شوند ممکن است 

تشدیدکننده عالئم باشند که با قطع دارو برطرف خواهند شد. 
مطالعات گسترده ای در مورد ویروس اِپشتین بار در تحریک بیماری های 
خودایمنی ازجمله لوپوس انجام شده است. آلودگی به این ویروس شیوع 
باالیی دارد و در 95درصد مردم دیده می شود که می تواند در برخی افراد 

که زمینه ابتال به لوپوس را دارند، بروز کند.

عالئم ابتال به »لوپوس«
 درد، خشکی و تورم  مفاصل

 قرمزی  پوست در قسمت باالی  گونه ها و  اطراف بینی )شبیه پاپیون(
 حساسیت زیاد نسبت به نورخورشید با بروز بثورات قرمز پوستی 

به خصوص روی دست ها، آرنج و سینه 
 ایجاد پوسته هایی روی صورت، پوست  سر و سینه

 زخم های کوچک بدون  درد در دهان و بینی

 درد سینه طی تنفس عمیق اغلب همراه سرفه
 تورم پاها

 آریتمی  قلب و در موارد نادر نارسایی قلب درصورت درگیری سیستم  
قلبی با بیماری

 افسردگی، اختالالت حافظه و تمرکز
 دردهای عضالنی

البته عالوه   بر عالئم اختصاصی، لوپوس ممکن است با عالئم عمومی مثل 
خستگی، کاهش  وزن بی دلیل، تب، ریزش  مو، اختالالت  بینایی، کهیر، 
سردرد، تشنج، ایجاد لخته در عروق، ناراحتی های کلیوی، کم خونی و 

افزایش زمینه ابتال به بیماری های عفونی نیز همراه باشد.

افراد در معرض خطر
 خانم های در سنین 15 تا 40 سال. ابتال به لوپوس در این سنین خانم ها را 
9 برابر بیشتر از آقایان مبتال می کند. به نظر می رسد هورمون های زنانه در بروز 
لوپوس نقش دارند و حتی در سنین دیگر نیز خانم ها بیشتر مستعد هستند. 
 افرادی که دارای زمینه  خانوادگی ابتال به لوپوس هستند، کمی بیشتر 

در معرض ابتال خواهندبود. 
 لوپوس در برخی نژادها مانند آمریکایی های آفریقایی تبار، آمریکای شمالی 

و آسیایی ها بیشتر دیده می شود که احتماال به دلیل حساسیت ژنتیکی باال 
نسبت به  بیماری است.

 مصرف طوالنی مدت برخی داروها، مواجهه مستمر با آفت کش ها، 
جیوه یا سیلیس و همچنین استعمال دخانیات در ابتال به لوپوس تاثیر دارند.

پیشگیری و درمان »لوپوس«
ازآنجا که لوپوس بیماری خودایمن است، نمی توان به طور دقیق و قطعی 
روش پیشگیری را مطرح کرد اما به طورکلی، رعایت برخی توصیه ها 
ازجمله مدیریت استرس و حفظ آرامش، پرهیز از حضور در معرض 
نورخورشید، تغذیه درست و متعادل، ورزش منظم، ترک سیگار و خواب 
کافی در بهبود شرایط و کاهش عالئم تاثیر خواهندداشت. مبتالیان به 
لوپوس باید برنامه منظم مراجعه و کنترل توسط پزشک را داشته باشند 
و خودسرانه مصرف دارو را قطع نکنند. در مورد خانم هایی که تمایل 
به بارداری دارند، بهتر است تحت نظر پزشک دوره های کمون بیماری 
برای اقدام به بارداری انتخاب شود زیرا عود بیماری می تواند احتمال 
سقط جنین و تولد زودرس را تشدید کند. برای تشخیص زودرس 
ادرار هر 3ماه  و  آزمایش خون  توصیه می شود  کلیوی  ناراحتی های 
برای مبتالیان به لوپوس انجام شده و فشارخون نیز مرتب کنترل شود. 
همچنین در صورت بروز تب باید فوری با پزشک مشورت شود زیرا 
مصرف داروها می تواند زمینه ابتال به عفونت ها را افزایش دهد. به طورکلی 
درمان قطعی برای بهبود لوپوس وجود ندارد و داروها معموال برای 
بهبود کیفیت زندگی، کاهش شدت عالئم، تخفیف عوارض بیماری و 

افزایش امیدبه زندگی تجویز می شود. 
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سازمان بهداشت جهانی از سال 1992میالدی، دوازدهم ماه می را به عنوان 
روز  جهانی »فیبرومیالژی« نامگذاری کرد تا دولت ها، نهادهای سالمت و 
رسانه ها توجه بیشتری نسبت به وضعیت مبتالیان به این بیماری داشته 
باشند. فیبرومیالژی جزو بیماری های مزمن شناخته می شود و تاکنون درمان 

قطعی برای آن شناخته نشده است. 
»فیبرومیالژی« چیست؟ »فیبرومیالژی« نوعی نشانگان اسکلتی- عضالنی 
مزمن با درد منتشر در بدن، خستگی مفرط و اختالالت خواب  است. گرچه 
عوارض جدی بر سالمت ندارد، استرس و ناراحتی زیاد مانع انجام مطلوب 
فعالیت های روزمره می شود. دردها مزمن و مقاوم به درمان هستند اما در 
طوالنی مدت روند تشدیدکننده ندارند و با مصرف دارو تسکین می یابند. 
علت دقیق بروز این مشکل شناخته نشده اما عوامل فیزیولوژیک مانند 
ناهنجاری سیستم  عصبی، اختالالت هورمونی، عفونت و... همچنین زمینه 

ژنتیک در بروز آن نقش دارند. 
عالئم و عوارض »فیبرومیالژی«: نشانه های ابتال به این نشانگان متعدد 

هستند و ممکن است با عالئم دیگر بیماری های روماتیسمی مانند نشانگان 
خستگی  مزمن، روماتیسم  مفصلی و... اشتباه گرفته  شوند. کنار معاینه دقیق 
توسط پزشک متخصص، انجام آزمایش خون و رادیوگرافی الزم است. درد 
پراکنده در طرفین بدن )حالت قرینه(، باال و پایین کمر و ستون مهره ها 
طی 3 ماه مهم ترین نشانه ابتال به فیبرومیالژی است. شدت، وخامت و 
توزیع درد در افراد مختلف، متغیر خواهدبود. معموال دردهای عضالنی 
پراکنده در قسمت های مشخص از بدن مانند گردن، پشت، سینه، بازوها 
و پاها که با خشکی و سفتی صبحگاهی همراه است، احساس می شود. 
معموال درد از گردن و شانه ها شروع می شود و سپس به پشت، قفسه سینه، 

دست ها و پاها می رسد. در موارد حاد بیماری، تماس و حتی خراشیدگی 
باعث درد می شود که گاهی با تورم نیز همراه است. سرما، رطوبت، 
هیجانات، کم خوابی و فعالیت باعث تشدید دردهای مزمن می شوند که 
تاثیر جدی بر کیفیت زندگی دارد. خستگی مفرط، سردرد، اختالالت 
گوارشی، افسردگی و اضطراب، افت تمرکز، حساسیت باال نسبت به نور 
و دیگر محرک ها، عادت ماهانه دردناک و احساس گزگز در اندام ها از 

دیگر عالئم فیبرومیالژی هستند.
افراد مستعد ابتال به »فیبرومیالژی«: ابتال به فیبرومیالژی در زنان 4برابر 
مردان است و عالئم معموال در سنین 30 تا 60 سال بروز می کند. محققان 

معتقدند هورمون های جنسی در این  زمینه تاثیر دارند. زمینه خانوادگی، 
افسردگی، کم خوابی مزمن ناشی از گرفتگی عضالت یا نشانگان پای 
 بی قرار، جراحت شدید مانند تصادف، آزار  جنسی، جراحی و زایمان 

 مشکل را می توان جزو عوامل زمینه ساز دانست.
همچنین ابتال به بیماری های روماتیسمی و عفونت های جدی مانند ایدز و 
هپاتیت، بی تحرکی مزمن و تفکرات منفی شدید نسبت به وقایع در بروز 

و تشدید عالئم نقش دارند. 
عدم  امکان پیشگیری و درمان  قطعی: مسلما درمورد بیماری که علت 
دقیق ندارد، نمی توان راهکارهای پیشگیری قطعی ارائه داد. البته کنترل 
 وزن برای بهبود سالمت عضالت و مفاصل توصیه می شود. درمان نیز 
مبتنی بر روش های دارویی و غیردارویی کاهنده درد و تسکین عوارض 
گوارشی و... است. مشاوره روان شناختی برای بهبود وضعیت روانی بیمار 
و اصالح شیوه زندگی مانند تغذیه درست، مصرف منابع امگا3 و کاهش 

دریافت کافئین و لبنیات زیاد نیز به مبتالیان توصیه می شود. 

به مناسبت 10 می مصادف با 21 اردیبهشت؛ روز جهانی »لوپوس«

وقتیایمنیبدنخیانتمیکند...

به مناسبت 12 می مصادف با 23 اردیبهشت؛ روز جهانی »فیبرومیالژی«

زندگیبادردوخستگیمزمن



5 شرط مدیریت آشپزی در روزهای کرونایی ماه رمضان 

برای سفره تان، برنامه ریزی کنید!
این روزها که همه ما درگیر 
ویروس کرونا شده ایم و 
بایدها و نبایدهای زیادی 
یا  خانه داری  امور  در  را 
آشپزی رعایت می کنیم، شاید این پرسش 
برایمان مطرح شود که چطور می توانیم در 
این روزهای کرونایی ، ماه رمضان را هم با 
سالمت پشت سربگذاریم. برای پاسخگویی به 
این پرسش باید بدانید مدیریت آشپزی، یکی 
از مهم ترین گام های سپری کردن این روزها 
همراه با سالمت است. از این رو، در صفحه 
»سفره سالم«، با توصیه هایی ساده اما کاربردی 
درباره مدیریت آشپزی در ماه رمضان و در 
دوران شیوع کروناویروس آشنا خواهید شد. 

1. سالم سازی شیرینی های افطاری 
حتما بیشتر شما شنیده اید از مهم ترین راه های 
مقابله با ویروس کرونا کنار شستن مرتب 
دست ها، تقویت سیستم ایمنی بدن است. یکی 
از عادت های غذایی بسیاری از افراد در ماه 
رمضان، روآوردن به شیرینی های مختلف مانند 
انواع زولبیا، بامیه و سایر شیرینی های تهیه شده 
بدانید  نیست  بد  است.  قند و شکر  برپایه 
تمامی خوراکی های حاوی قند و شکر ساده 
می توانند عالوه بر ایجاد نوسانات قندخون 
بعد از افطار، باعث افزایش التهاب در بدن 
ایمنی را  به مرور تضعیف سیستم  شوند و 
به دنبال داشته باشند. بنابراین، توصیه اول ما 
حذف قند و شکر ساده از وعده افطاری و 
پس از آن مصرف متعادل شیرینی های طبیعی 
مانند عسل، خرما، توت یا انجیر است. حاال 
اگر به مصرف شیرینی های مختلف در وعده 
افطار تمایل دارید، به شما توصیه می کنیم 
آنها را با آرد سبوس دار و شیرین کننده هایی 
مانند عسل، شیره انگور، شیره خرما یا شکر 
قهوه ای در خانه تهیه کنید. تمام شیرینی های 
مخصوص ماه رمضان می توانند با مواد اولیه 
سالم و تازه در خانه تهیه و به صورت محدود 
مصرف شوند تا سالمت فرد روزه دار هم به 
این ترتیب به خطر نیفتد. شما در ماه رمضان 
می توانید انواع شیرینی ها و کیک های خانگی 
اثر  را با شکر کمتری هم تهیه کنید تا در 
مصرف شیرینی ها دچار تضعیف عملکرد 

سیستم دفاعی بدن نشوید. 

2. مدیریت دریافت  ریزمغذی ها 
همان طور که گفته شد، دریافت  ریزمغذی های 
کافی برای تقویت سیستم ایمنی بدن در این 
روزهای کرونایی ماه رمضان،  از اهمیت باالیی 
برخوردار است. اگر این روزها حوصله یا 
انرژی پخت وپز روزانه را ندارید، می توانید 
برای دریافت  ریزمغذی های کافی برنامه ریزی 
ساده انجام دهید. مثال مقدار زیادی از حبوبات 
بپزید  یکباره  و  یکجا  به صورت  را  یا جو 
و آنها را در بسته بندی های کوچک داخل 
فریزر نگه دارید تا همیشه  آش و سوپ شما 
حاوی حبوبات مغذی باشند. سبزی  آش یا 
روزانه،  خرید  به جای  می تواند  هم  سوپ 

به صورت یکباره خریداری و پس از پاک 
کردن و خرد کردن به صورت فریز یا خشک 
نگهداری شود. اگر حوصله و انرژی شستن 
و پوست کندن مداوم میوه ها را هم در این 
ایام ندارید، می توانید از میوه های ساده تر و 
درعین حال مغذی مانند هندوانه، طالبی یا انواع 
ملون که آبدار و دارای ویتامین ها و امالح 
مختلف هستند هم استفاده کنید. این میو ه ها 
یا صیفی ها به صرف کردن وقت زیادی برای 

شستن و پوست کندن نیاز ندارند.

3. پرهیز از غذاهای حاضری 
برخی روزه داران به دلیل کمبود وقت برای 
پختن وعده سحری، به مصرف غذاهای آماده 
یا نیمه آماده منجمد یا غیرمنجمد رو می آورند. 
تمام غذاهای آماده و نیمه آماده حاوی مقدار 
نگهدارنده  ترکیبات  از سدیم،  قابل توجهی 
و افزودنی های مختلف هستند، درحالی که 
همگی می توانند از طریق افزایش التهاب در بدن 
باعث اُفت عملکرد سیستم ایمنی در روزهای 
شیوع کرونا شوند. از طرف دیگر، از آنجایی 
که معموال میزان مواد اولیه تازه در محصوالت 
غذایی آماده ناچیز است، با خوردن آنها نمی توان  
 ریزمغذی های مختلف، ویتامین ها و امالح 
مورد نیاز بدن را تامین کرد و باز هم در این 
صورت و در این روزهای شیوع کرونا که همه 
ما باید سیستم ایمنی قوی تری داشته باشیم، 
عملکرد سیستم ایمنی بدن ضعیف خواهد شد. 
به همین دلیل توصیه می کنیم به جای مصرف 
غذاهای آماده یا نیمه آماده برای وعده سحری 

سعی کنید بعد از صرف افطار و شام و پس 
از کمی استراحت، غذای وعده سحری را 
در زودپز آماده کنید. پختن غذا در زودپز 
هم باعث هدر رفتن انرژی کمتری می شود 
)که این مساله برای حمایت از محیط زیست 
بسیار مهم است( و هم باعث می شود به صرف 
انرژی زیاد برای غذا پختن نیاز نداشته باشید. 
اگر برای وعده سحری غذای برنجی دارید، 
بهتر است برنج را هم قبل از خواب آماده 
افرادی هم که وقت  کنید. توصیه می شود 
کمی برای آماده سازی وعده سحری دارند یا 
به خوردن غذایی مانند وعده ناهار تمایلی 
ندارند، به جای روآوردن به غذاهای آماده، 
از خوراکی های ساده، سالم و مغذی مانند 
تخم مرغ آبپز کنار سیب زمینی آبپز، شیر، خرما، 
پنیر، گردو و انواع صیفی های مختلف و تازه 

استفاده کنند. شما حتی می توانید تخم مرغ 
آبپز  از خواب  قبل  را  و سیب زمینی 

کنید و آنها را برای مصرف در وعده 
سحری داخل یخچال بگذارید. به 
این ترتیب، وقت کمتری هنگام 
سحری از شما گرفته خواهد شد. 

4. چیدن سفره سحری 
قبل از خواب 

گاهی بعضی از روزه داران، زمان 
زیادی را صرف چیدن سفره سحری 

می کنند و به همین دلیل هم وقت آنها 
برای خوردن یک وعده غذایی کامل و 

مغذی هدر می رود. در این صورت، ممکن 

مناسبی  سحری  وعده  روزه دار  فرد  است 
نخورد و به دلیل کاهش آب بدن یا کمبود 
افت  دچار  بدن،  نیاز  مورد   ریزمغذی های 
به طور کلی،  ایمنی شود.  عملکرد سیستم 
بدن  دفاعی  سیستم  قدرت  شدن  ضعیف 
با  کرونا  شیوع  همزمانی  روزهای  این  در 
ناخوشایندی  اتفاق  می تواند  رمضان،  ماه 

از  باشد.  روزه دار  سالمت  برای 
این رو، توصیه می کنیم که حتما 
شب ها قبل از خواب، میز سحری 
را کامل بچینید و روی ظرف ها یک 
دستمال بیندازید. حتی می توانید 
پر  از شب  را  ماست  پیاله های 
کنید و داخل یخچال بگذارید. 

شربت های مناسب سحری هم می توانند کامال 
آماده مصرف در یخچال نگهداری شوند.در 
صورت نیاز به استفاده از آب جوش هم 
می توانید قبل از خواب، مقدار مناسبی از 
آب را جوش بیاورید و آن را برای وعده 
سحری داخل فالسک نگهداری کنید. به این 
ترتیب، زمان شما فقط برای خوردن سحری 

صرف خواهد شد.

دریافت  ریزمغذی های 
کافی برای تقویت 
سیستم ایمنی بدن 
در این روزهای 
کرونایی ماه رمضان، 
 از اهمیت باالیی 
برخوردار است. اگر 
این روزها حوصله 
یا انرژی پخت وپز 
روزانه را ندارید، 
می توانید برای 
دریافت  ریزمغذی های 
کافی یک برنامه ریزی 
ساده انجام دهید. به 
طور مثال، می توانید 
از میوه های ساده تر 
و درعین حال مغذی 
مانند هندوانه، 
طالبی یا انواع ملون 
که آبدار و دارای 
ویتامین ها و امالح 
مختلف هستند، 
استفاده کنید

 ادامه از صفحه 1
3 روز از 14 روز حضور من در آی سی یو سچوریشن خون من 34 درصد 
بود و همه پزشکان قطع امید کرده بودند. البته از قبل درخواست کرده 
بودم مرا انتوبه )لوله گذاری داخل نای( نکنند زیرا وقتی برای سرکشی 
به بیمارستان ها می رفتم، دیده بودم چقدر سخت است ولی پزشکان این 
خطر را قبول کرده  و من را انتوبه کرده بودند. بعد از 14 روز که به هوش 
آمدم، پرسیدم که چرا آی سی یو هستم چون احساس می کردم شب قبل 
حالم خوب بود و همان جا بود که  متوجه شدم نه از دیشب، بلکه 14 
روز   بیهوش بودم. ابتدا نفس کشیدن برایم بسیار سخت بود و به شدت 
سرفه می کردم و حتی صحبت هم نمی توانستم بکنم و به محض اینکه 
دو کلمه حرف می زدم، سرفه امانم را می برید. چشمانم هم تار می دید 
و افراد را تنها از صدایشان تشخیص می دادم. عضالتم کامال تحلیل رفته 
بود و هیچ قدرتی برای حرکت کردن نداشتم. فیزیوتراپ از من خواست 
تا کمی پاهایم را به صورت کالج و ترمز حرکت دهم. پیش خود فکر 
کردم کار سختی نیست ولی هر کاری کردم نتوانستم انجام دهم. همان جا 
متوجه شدم شرایط سختی را گذرانده ام. بعد از چند روز از آی سی یو به 
بخش منتقل شدم و بعد از مدتی تمرین توانستم با کمک واکر خودم را 
سرپا نگه دارم و کم کم راه بروم. تقریبا تا شب عید من می توانستم 5 متر 
راه بروم و آن هم نه بدون سختی و بدون کمک اکسیژن چون اگر اکسیژن 
قطع می شد همه چیز تمام می شد. بعد از اینکه توانستم چند متر راه بروم 
درخواست کردم مرا ترخیص کنند و به خانه بروم. در خانه هم تمرین ها 
ادامه داشت تا روز 16 فروردین سال جدید و این روز بود که بدون واکر 
و به کمک عصا می توانستم سرپا بایستم. بعد از آن هم تمرینات ادامه پیدا 
کرد و بعد از مدتی برای فیزیوتراپی روزانه به بیمارستان می آمدم تا امروز 

که روزی 2/5 ساعت فیزیوتراپی می روم. قدری از قدرت عضالتم برگشته 
و حرکت کردنم بهتر است و امروز می توانم تا 60 متر راه بروم ولی بعد از 
آن عضالتم شل می شود و باید از جایی کمک بگیرم چون زمین می خورم.
در حال حاضر سچوریشن خونم 90 است ولی به دلیل اینکه سابقه آلودگی 
با گازهای شیمیایی دارم به این حد هم راضی هستم ولی معتقدم در آن 
زمان اینقدر سخت نبود. االن هم احساسم مانند کسی است که یک کیسه 
سیمان روی سینه دارد ولی لطف خدا و دعای خیر مردم و کمک تیم 

درمانی باعث شد  بار دیگر فرصت حیات داشته باشم.
: همسر و اعضای خانواده در ایام بیماری چقدر به شما 

کمک  کردند؟
ابتدا این را بگویم که هر موفقیتی که تا امروز داشته ام را مدیون همسر و 
خانواده ام هستم. همسر و فرزندانم هیچ وقت مانع فعالیت هایم نبوده  و 
همیشه مشوقم بوده اند. 5 فرزند دارم. 3 دختر  و 2  پسر که دو تا از بچه ها 
پزشکی می خوانند و یکی از بچه ها کالس دهم است و یکی دیگر کالس 
ششم و یکی کالس اول. اولین اتفاقی که بعد از بیماری من رخ داد آلوده 

شدن همسرم و ابتالی ایشان به بیماری بود که منجر به بستری یک هفته ای 
ایشان شد. ایشان در مالقات هایی که می آمدند مبتال شدند چون من از روز 
28 بهمن تا روزی که از بیمارستان ترخیص شدم به خانه نرفته بودم و 
همسرم در رفت و آمدهایی که در طول این مدت داشتند بیماری را از من 
گرفته بودند. خانه ما طبقه دوم ساختمان است و ساختمان آسانسور ندارد. 
یکی از مشکالت خانواده باال رفتن من از پله هاست چون چند پله را حداقل 
45 دقیقه زمان می برد تا باال بروم و باید یک نفر کنار  من باشد. یک خاطره 
از آن ایام دارم. روزی مهمان برایمان آمده بود و همسرم از من خواست تا 
سینی چای را چند لحظه ای نگه دارم و ایشان چیز دیگری بردارد. دستان 
من قوت نداشت. سینی چای برگشت و بخشی از بدن من هم سوخت.

: پدر و مادر در قید حیات هستند؟ 
بله، سایه شان باالی سر ما هست.

: وضعیت آنها در این مدت چطور بود؟
آنها نه تنها در طول این مدت که از لحظه تولد سختی زیادی کشیده اند. در 
دوره این بیماری هم یکی از سختی هایی که برایشان وجود داشت این بود 
که به دلیل کهولت سن نمی توانستند به مالقات بیایند و خبرهایی که از 
گوشه  و  کنار به آنها داده می شد نگران شان می کرد. همه این شرایط سبب 
شده بود آنها بی قرار شوند. زمانی هم که تماس می گرفتند گریه فرصت 

صحبت کردن به آنها نمی داد.
بیماری همکاران و اطرافیان هم حال شما را  در طول   :

جویا بودند؟
در طول این مدت همه نسبت به من لطف داشتند و نگران بودند ولی نکته  
جالب برایم این بود که در این مدت که البته برای اولین بار)با لبخند( بود 
روحیه خود را از دست ندادم، در حالی که وقتی بسیاری از دوستان و اطرافیان 
تماس می گرفتند چند لحظه اول تماس را گریه می کردند. موضوع دیگری 
که برایم جای افتخار داشت این بود که در زمانی که من حضور نداشتم 
همکارانم در اورژانس بیش از مدتی که من حضور داشتم کار می کردند و 

نمی خواستیم دیگران بگویند که وقتی من نیستم کارها بر زمین مانده است.
: از چه زمانی دوباره به محل کار خود برگشتید؟

هنوز به صورت رسمی شروع به کار نکرده ام چون مراجعه روزانه برای 
فیزیوتراپی دارم. بعد از آن چند ساعتی در بیمارستان و ساعتی را در 

اورژانس برای سرکشی حاضر می شوم.
: دلیل شدت بیماری شما چه بود؟

به نظرم یکی از علت های طوالنی بودن دوره بیماری ام این بود که برای 
سرکشی بیمارستان ها می رفتم و در محیط های آلوده حضور داشتم، درنتیجه 
شدت بیماری بیشتر بود و دلیل دیگر هم مشکل زمینه ای آلودگی به 

گازهای شیمیایی بود.
: شایعه شده بود داروی خاصی را از یک کشور برای مسووالن 

وارد کرده اند، شما هم از همان داروی خاص استفاده کردید؟
با لبخند؛ من مسوول بودم و قسم می خورم اگر دارویی غیر از داروهایی 
که برای همه بیماران استفاده می شد، برایم استفاده شده باشد یا اگر بوده 
ما ندیده ایم. البته یادمان نرود که تامین همین داروهای معمولی هم در 

شرایط تحریم کار فوق العاده ای بود که انجام شده است.
: فکر می کنید چند وقت دیگر طول می کشد تا به شرایط 

عادی برگردید؟
خدا را شکر امروز خیلی وضعیت بهتری دارم ولی با این اوصاف چند 
ماه دیگر زمان الزم است تا به شرایط عادی برگردم. یک وقتی کوه را 
جابجا می کردم ولی االن باید نشسته نماز بخوانم و وقتی می خواهم بلند 

شوم باید دستم را به جایی بگیرم.
: درحال حاضر دارو مصرف می کنید؟

داروی خاص نه ولی از 8 قلم داروی مصرفی در روزهای نخست به 3 
قلم رسیده ام و کم کم درحال کم شدن است.

: جمله پایانی؟
فقط و فقط قدر داشته های خود را بدانیم.

 ترجمه: 
ندا احمدلو 

اگر می خواهید ماه رمضان امسال که با شیوع 
ویروس کرونا همزمان شده را به سالمت 
پشت سر بگذارید، بهتر است کنار نکته های 
تغذیه ای که همیشه برای روزه داران مطرح 

بوده اند، 3 مورد زیر را هم رعایت کنید: 
پخت  برای  روغن  از  استفاده  1.درباره 
کمی  افطاری  و  سحری  وعده های 
هوشمندانه تر عمل کنید. در این ایام، استفاده 
از روغن زیتون به دلیل ملین بودن و پیشگیری 
از یبوست توصیه می شود. این روغن می تواند 
همراه با ساالد در وعده سحری یا همراه با 
سوپ در وعده افطاری مصرف شود. در 
این روزها که بدن باید با کمترین میزان از 
التهاب مواجه شود تا عملکرد سیستم ایمنی 
بدن مختل نشود، توصیه می کنیم کامال دور 
روغن های جامد و هیدروژنه خط بکشید. 
این روغن ها حاوی چربی ترانس هستند و 
می توانند باعث افزایش التهاب و تضعیف 

سیستم دفاعی بدن شوند. 
2. بهتر است فردی که در خانه مسوول 
تهیه وعده های افطاری و سحری است، حتما 
میان وعده میوه ها و صیفی ها را برای اعضای 
خانواده در نظر بگیرد تا ویتامین ها و آب کافی 
بدن روزه داران تامین شود و به این ترتیب 
سیستم ایمنی آنها عملکرد بهتری داشته باشد. 
فاصله بین افطار تا شام، یک ساعت قبل 
از سحری و حدود یکی- دو ساعت بعد از 
شام، زمان مناسبی برای خوردن میوه ها و 

صیفی های تازه در ایام روزه داری است. 

3. بهتر است روش پخت مواد غذایی در 
این ایام به صورت آبپز یا بخارپز باشد تا هم 
کمترین میزان از روغن برای طبخ غذا مورد 
استفاده قرار گیرد و هم مواد غذایی مختلف 
مانند گوشت ها به خوبی پخته شوند. در این 
به  ابتال  احتماالت  از  یکی  صورت، 
اثر مصرف گوشت های  در  کروناویروس 
نیم پز تا حدود زیادی کاهش پیدا می کند. 
هرچند که روش های طبخی مانند تنوری یا 
خوب  روش های  جزو  هم  کردن  کبابی 
پخت وپز هستند، از آنجایی که احتمال خام 
ماندن مغز گوشت ها در این روش ها وجود 
دارد، فعال و در چنین شرایطی این روش های 
پخت وپز چندان توصیه نمی شوند. ضمن 
اینکه اگر قصد خوردن تخم مرغ در وعده 
سحری یا افطاری را دارید، بهتر است آن را 
کامال آبپز کنید و از مصرف تخم مرغ عسلی 
یا نیمروی نیم پز به منظور کاهش خطر ابتال 

به کرونا بپرهیزید.

3 راه مدیریت خورد و خوراک 
در ماه رمضان 

کولیوند: قدر داشته هایمان را بیشتر بدانیم

نگاه متخصص تغذیه

  دکتر محمدرضا وفا
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی 

ایران

5. تهیه نوشیدنی های خانگی

دریافت آب کافی برای پیشگیری از کم آب شدن 

بدن و عوارض ناشی از آن مانند ضعف سیستم 

ایمنی، بی حالی و افت انرژی در این روزهای 

شیوع کرونا و همزمانی آن با ماه رمضان از اهمیت 

باالیی برخوردار است. به منظور تامین آب بدن در 

این ایام باید تا حد امکان از مصرف نوشیدنی های 

گازدار و حاوی کافئین خودداری کنید و تا 

جایی که می توانید هم آب ساده بنوشید. 

اگر نمی توانید مدام آب ساده بنوشید، 

آب را با مقداری آب لیموی تازه، 

عصاره بهارنارنج، عصاره به لیمو یا 

مقداری خیار و نعناع طعم دار کنید. 

تهیه شربت های خانگی خاکشیر، 

تخم شربتی،  بهارنارنج و به لیمو که 

با مقداری آب لیمو و عسل مخلوط 

شده باشند هم برای این ایام بسیار 
مناسب است.
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کولیوند: وقتی گفتند باید بستری شوم سریع با 
همسرم تماس گرفتم و گفتم من بستری شدم و شما 
نگران نباشید ولی خودم به این نتیجه رسیده بودم 
دیگر امکان برگشتی ندارم و حتی لحظات آخر قبل از 
بیهوش شدن شهادتین خود را هم گفتم زیرا احساس 
می کردم شاید دیگر فرصت بازگشت نداشته باشم



: خانم دکتر! ابتدا برایمان بگویید که آیا 
امسال در آستانه ماه مبارک رمضان، بسته های 
غذایی مانند سال قبل برای اقشار نیازمند تهیه 

شده است؟ 
دولت نه به خاطر ماه رمضان، بلکه برای حمایت 
از اقشار آسیب پذیر به دلیل مشکالتی که شرایط 
اجرا می کند،  را  برنامه هایی  ایجاد کرده،  کرونا 
مثل طرح کمک معیشتی که بودجه ای را به این 
اقشار اختصاص می دهند. ما هم از آنها خواستیم 
به خانوارهایی که نیازمند هستند و کودک دچار 
سوء تغذیه دارند و تحت پوشش هیچ سازمان 
پوشش  تحت  تا  کنند  کمک  نیستند،  حمایتی 
باشند. وزارت رفاه نیز با درخواست ما موافقت 
کرده و از ما خواسته اسامی و مشخصات این 

کودکان را اعالم کنیم.

است،  قرار  چگونه  غذایی  کمک   :
ارائه شود؟

به اقشار  ما ترکیب سبد غذایی را برای کمک 
نیازمند تدوین می کنیم و می گوییم اگر قرار باشد 
مشخصات  این  با  باید  شود  داده  غذایی  سبد 
باشد. در حال حاضر، کمیته امداد یا بنیاد علوی 
تغذیه  بهبود  دفتر  که  می کند  تهیه  غذایی  سبد 
مواد غذایی آن را تدوین و پیشنهاد می کند و ما 
می گوییم چه مقدار از هر ماده غذایی الزم است 
در بسته ها باشد. به غیر از این، برای اینکه خیرین 

هم کمک کنند، چون در شرایط کنونی نیاز به 
کمک آنها هم احساس می شود، برنامه دیگری 
به  نامه ای  که  ترتیب  این  به  گرفته ایم.  نظر  در 
کل معاونت های بهداشتی استان ها تا کارشناسان 
تغذیه ارسال کردیم تا خیرینی را پیدا کنند و با 
نظارت آنها، سبد غذایی تهیه شود و اقالمش را 
حاضر  حال  در  کنند.  تعیین  تغذیه  کارشناسان 
نیز بسیار رایج شده افراد مشهور دنبال کارهای 

خیریه هستند و این هم اتفاق خوبی است.

: لطفا بیشتر در مورد مواد غذایی که 
برای این بسته ها باید تهیه شود، توضیح دهید. 
گاهی دیده شده برای اینکه این بسته ها جنبه 
غذایی  مواد  باشد،  داشته  بیشتر  انرژی زایی 
روغن  مثل  می شود  انتخاب  بیشتر  سیر کننده 

و قند و شکر!
تهیه بسته غذایی اصولی دارد و بر آن اساس مواد 
غذایی انتخاب می شوند. به طور مثال توجه به 
انرژی و پروتئین در هر گروه سنی الزم است. 
در حقیقت، با توجه به نیازمندی های تغذیه ای 
هر گروه سنی که مشخص است، بسته غذایی 
طراحی می شود، مثال برای کودک زیر 5 سال 
ساله   5 بچه  یک  نیاز  میزان  با  متناسب  سبدی 
به پروتئین و انرژی و برخی از ریز مغذی های 
درنظر   C ویتامین  و  کلسیم  آهن،  مثل  کلیدی 
آداب  و  فرهنگ  دیگر  گرفته می شود. موضوع 

و  می کند  فرق  هم  با  که  شهرهاست  رسوم  و 
این یعنی فرهنگ های غذایی در نقاط مختلف 
کشور متفاوت است. بنابراین، ما یک سبد پایه 
تدوین می کنیم و بعد به دانشگاه ها می فرستیم 
هر  فرهنگی  عادت های  با  را  آن  می گوییم  و 

منطقه تطبیق دهند.

: سبد پایه شامل چه گروه های غذایی 
می شود؟

سبد پایه بر اساس گروه های غذایی اصلی تهیه 
می شود، مثال از گروه نان و غالت، معموال برنج 
در نظر گرفته شده، از منابع پروتئینی گاهی گوشت 
است و گاهی مرغ، مثال یکی از بنیادهای خیریه 
همیشه مرغ را در سبد غذایی قرار می داد. در 
کل، بسته به مصرف مناطق مختلف، نوع ماده 
غذایی ممکن است، تغییر کند. به عالوه، یک یا 
دو نوع حبوبات حتما هست. اگر امکان توزیع 
در  گنجانده می شود.  تخم مرغ هم  باشد، حتما 
گروه شیر و لبنیات، پنیر که حمل و نقل و شرایط 
نگهداری راحت تری دارد، انتخاب می شود. البته 
دارید،  سردخانه ای  ماشین  اگر  که  شده  گفته 
شیرهای فرا دما هم خوب است. در سبد پایه 
حتما از منابع پروتئینی و غالت و شیر و لبنیات 
هست و همچنین روغن مایع گذاشته می شود. 
از مواد قندی هم قند و شکر نمی گذاریم ولی 

خرما گذاشته می شود.

: با توجه به اینکه قیمت میوه باالست، 
تعریف  این سبدها  آیا میوه و سبزی هم در 

شده اند؟ 
سبزی و میوه ها تازه هستند و زود فاسد می شوند 

بنابراین در سبد قرار نمی گیرند.

نیازهای  اینکه کودکان  به  : با توجه 
تغذیه ای مهم تری دارند و در سن رشد هستند 
آیا در شرایط فعلی کودکان در اولویت قرار 

دارند؟
نه، اولویت ما گروه های آسیب پذیر تغذیه ای یعنی 
خانم های باردار و شیرده، نوجوانان و کودکان 
هستند زیرا کمبود مواد غذایی، رشد و تکامل 

مغزی آنها را دچار مشکل می کند. 

از  بسیاری  آمده،  پیش  شرایط  در   :
مردم دست به کمک شده  و به ویژه برای ماه 
شما  کرده اند.  تهیه  غذایی  بسته های  رمضان 
بسته های پایه را در اختیار چه نهادهایی قرار 
دادید تا بسته هایی که تهیه می کنند، نیازهای 

تغذیه ای نیازمندان را هم تامین کند؟
مردم و خیرین در این شرایط خیلی کمک می کنند 
و ما هم از طریق وزارت رفاه پیگیری کردیم. 
همچنین کمیته امداد و بنیاد مستضعفان از طریق 
بنیاد علوی کودکان زیر 5 سال و خانم های باردار 
و شیرده را تحت پوشش خود قرار می دهند. 

پرسشی از دکتر زهرا عبداللهی رئیس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت 

بستههایغذاییاهداییبهاقشارکمدرآمد،چگونهطراحیمیشوند؟
کرونا همچنان باقی است و معلوم نیست چه زمانی می توان بدون 
محدودیت و با فراغ بال به زندگی عادی بازگشت. حاال اما مشکالت 
اقتصادی و از دست دادن شغل از یک طرف، باال رفتن هزینه های 
زندگی از سوی دیگر، عرصه را برای بسیاری از خانواده ها تنگ 
به  نیازمند  اقشار  به  که  کرد  صحبت  میلیونی  یک  کمک  از  دولت  است.  کرده 

نیازهای ضروری  مبلغ چقدر می تواند صرف  این  اما  تعلق می گیرد  وام  صورت 
خانواده ها شود؟ دولت سال گذشته با شروع ماه رمضان بسته غذایی را به اقشار 
نیازمند اهدا کرد. امسال اما اوضاع بسیار متفاوت است و شاید این بسته ها باید 
برای افراد بیشتری ارسال شود. موضوع مهم تر اینکه این بسته های غذایی باید بر 
اساس نیازهای تغذیه ای برای اقشار مختلف تعریف شود و اقشار آسیب پذیری مانند 

کودکان، خانم های باردار و شیرده هم نیازمند بسته های غذایی ویژه تری هستند. آیا 
افرادی که بسته های غذایی را تهیه می کنند، علمی و کارشناسی به انتخاب مواد 
غذایی می پردازند؟ در مورد این موضوع با دکتر زهرا عبداللهی، متخصص تغذیه 
و رئیس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت وگو کردیم که مشروح آن 

را صفحه »دیده بان تغذیه« این هفته می توانید بخوانید.

 مهدیه 
آقازمانی 

 مقایسه الگوی غذایی خانوارهای ناامن غذایی متوسط )کمتر 
از 80 درصد انرژی روزانه( و شدید ) کمتر از 70 درصد انرژی 
روزانه( در مقایسه با خانوارهای امن غذایي )میانگین سرانه 
انرژی دریافتی بیشتر از 80 درصد( نشان داد که این خانوارها 
از تمام گروه های غذایی اصلی شامل نان و غالت، حبوبات، 
سبزی، میوه، لبنیات، گوشت قرمز و سفید، تخم مرغ، قند و 
روغن و چربی ها مصرف می کنند و فقط مقدار مصرفی در 

مقایسه با خانوارهای امن غذایي کمتر است. 
 بر اساس ارزیابی الگوی مصرف خانوارهای ناامن غذایی، سبد 
کمک غذایی به گونه  ای طراحی شده که این سبد تکمیل کننده 
کمبود انرژی دریافتی، پروتئین و تاحدی برخی از ریزمغذي ها 

در این خانوارها باشد. 
غذایی  کمک  سبد  در  غذایی  گروه های  و  غذایی  مواد   
براساس سبد غذایی مطلوب و با درنظر گرفتن الگوی غذای 
مصرفی خانوارهای ایرانی و تامین نیازهای تغذیه ای، فرهنگ و 
رفتارهای غذایی خانوارها، رعایت تنوع غذایی، توجه به امکانات 
تولید و توزیع کاالها و هزینه اقتصادی تامین انرژی و نیازهای 

تغذیه ای انتخاب و در سبد کمک غذایی قرار داده شده اند. 
 مقدار اقالم غذایی سبد کمک غذایی، تامین کننده 50 درصد 

وزن اقالم غذایی مشابه در سبد مطلوب است.
ناامن شامل؛  اقالم غذایی سبد کمک غذایی خانوارهای   
برنج، ماکارونی، حبوبات، گوشت سفید، تخم مرغ، پنیر، روغن 

نباتی مایع می شود. 

ترکیب سبد پایه کمک غذایی )برای خانوار 4 نفره(

مقدار ماده غذایی

10 کیلوگرم برنج 

2 کیلوگرم ماکارونی 

3 کیلوگرم روغن مایع 

6/3 کیلوگرم حبوبات 

2 کیلوگرم پنیر 

1 کیلوگرم تخم مرغ 

6/3 کیلوگرم مرغ 

1 کیلوگرمرب 

نظامبرنامهکمکغذاییو
توانمندسازیخانوارهایمحروم

باتوجهبه
نیازمندیهایتغذیهای

هرگروهسنیکه
مشخصاست،بسته
غذاییطراحیمیشود
مثالبرایکودکزیر5
سالسبدی،متناسب
بامیزاننیازیکبچه
5سالهبهپروتئین
وانرژیوبرخیاز

ریزمغذیهایکلیدی
مثلآهن،کلسیمو
ویتامینCدرنظر

گرفتهمیشود.موضوع
دیگرفرهنگوآداب
ورسومشهرهاست

کهباهمفرقمیکند.
بنابراین،مایکسبد
پایهتدوینمیکنیم
وبعدبهدانشگاهها

میفرستیمومیگوییم
آنراباعادتهای
فرهنگیهرمنطقه

تطبیقدهند
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پروردگار را حمد و سپاس می گوییم که با حمایت و یاری نیک مردمانی از سراسر ایرانمان 45 سال است که توانسته ایم میزبان 3 هزار نفر )سالمند، معلول، بیماران ام اس و ضایعه نخاعی و کودکان معلول 
ذهنی و اوتیسم( باشیم و کهریزک را خانه ای بسازیم برای زندگی، نه زنده ماندن. با توجه به نیاز ضروری بخش کودکان به پوشک اکنون از شما سرور ارجمند خواهانیم با درخواست کمک نقدی مبلغ 300،000،000 
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: آقای دکتر! در مورد رژیم آقای وشکینی و 
خطاهایی که مرتکب شده اند و به اضافه وزن ایشان 

منجر شده، برایمان توضیح دهید.
در تغذیه تغییر نگرش و رفتار مهم است. نگاه ما به 
تغذیه سالم یک نگاه گروه واحدی است. اسم غذا 
در رژیم واقعی و علمی مهم نیست. در رژیم اصولی 
فرقی بین نان و پنیر و قورمه سبزی وجود ندارد. تمام 
دارند، در 5 گروه  که  اسمی  از  به جز  مواد غذایی 
گنجانده می شوند. گروه نان و غالت که 30 گرم از 
آن معادل یک کف دست بدون انگشت نان یا 4 تا 
5 قاشق غذاخوری برنج سرصاف معادل یک واحد 
است. ماکارونی، سیب زمینی، ذرت، آرد و جوانه گندم 
در این گروه می گنجند، گروه گوشت، شیر و لبنیات، 
میوه و سبزیجات و چربی ها. با توجه به این موضوع، 
بسیاری از مردم از جمله آقای وشکینی دچار اشتباهاتی 
می شوند که می تواند زمینه ساز چاقی و اضافه وزن 
باشد. مثال، غذاهای حاضری را بگیریم که بین مردم 
پرطرفدار است و با توجه به اینکه به فصل هندوانه و 
انگور هم نزدیک می شویم مورد عالقه بسیاری از افراد 
است. با این وجود آن را به گونه ای محاسبه می کنند 
که انگار اصال شامی نخورده اند. نان از گروه غالت، 
پنیر از گروه پروتئین و هندوانه از گروه میوه هاست. 
هر 6 کف دست نان معادل 24 قاشق غذاخوری برنج 
است. بسیاری از افراد اگر نان و پنیر بخورند آن را 
حاضری حساب می کنند، در حالی که همین میزان 
معادل یک پرس غذای کامل برنجی است. االن فصل 
هندوانه هست و نباید فراموش کنیم نصف فنجان 
هندوانه خردشده معادل یک واحد میوه است و با 
یک عدد موز کوچک مساوی است با این تفاوت 
که فردی که هندوانه می خورد آن را آب محسوب 
می کند و کالری اش را شمارش نمی کند اما وقتی موز 
می خورد، احساس می کند میوه پرکالری مصرف کرده 
است. به عبارت خیلی ساده مجموع کالری یک غذای 
به اصطالح حاضری مثل نان و پنیر و هندوانه که 
شامل دو برش هندوانه و دو قوطی کبریت پنیر و 7 
تا 8 کف دست نان باشد و شاید به عنوان میان وعده 

مصرف شود، حدود 800 کیلوکالری است و کمیت آن 
با یک پرس غذای کامل مساوی است. در تغذیه باید 
مهارت کالری شماری را یاد بگیریم تا یک میان وعده 
به اصالح سبک، در نهایت کالری معادل یک وعده 

کامل غذایی به بدن نرساند.
: موضوع دیگری که آقای وشکینی اشاره 
حذف  گاهی  و  میان وعده  دریافت  عدم  کردند، 
وعده های اصلی بود. این موضوع از نظر شما چه 

اشکالی دارد؟
برحسب یک رژیم اصولی فرد در طول شبانه روز باید 
6 وعده دریافت کالری داشته باشد. از این 6 وعده، 3 
وعده اصلی است که باید کالری بیشتری طی آن به بدن 
برسد و ترکیب متفاوتی دارد و 3 وعده دیگر میان وعده 
است که بین فاصله صبحانه تا ناهار، ناهار تا شام و قبل 
از خواب مصرف می شود. در وعده اصلی از نان و غالت 
و مواد غذایی سرشار از پروتئین و چربی بیشتر استفاده 
می شود. البته تمام مواد غذایی دریافتی از برنج گرفته تا 
گوشت و لبنیات خود حاوی چربی هستند و به همین 

دلیل چربی را جداگانه به برنامه غذایی وارد نمی کنیم. 
در میان وعده ها از لبنیات، میوه و سبزیجات و کمی از 
غالت استفاده می کنیم. البته یک واحد لبنیات همراه 
یکی دو عدد بیسکویت ساده یا خرما یا توت خشک 
و حداقل یک واحد میوه در هر میان وعده الزم است.

: آقای دکتر! آیا می توان کالری مورد نیاز 
برای بدن در طول روز را به جای 6 وعده مثال در 
2 وعده دریافت کرد؟ آیا در این شرایط هم احتمال 

چاقی و اضافه وزن وجود دارد؟
بله، کالری را باید در طول روز در وعده های مختلف 
توزیع کرد. مصرف بیش از اندازه کالری در یک وعده 

خود می تواند چاق کننده باشد.
: برای دوران قرنطینه چه توصیه ای دارید؟

نیازی به تغییر رژیم غذایی در دوران کرونا نداریم. هیچ 
مطالعه ای نشان نداده یک ماده غذایی به تنهایی موجب 
تقویت سیستم ایمنی می شود. رژیم سالم به معنی دریافت 
به اندازه کالری و متعادل بودن آن است. ما باید تعادل و 
تنوع را کنار کفایت، رعایت کنیم. در این شرایط، سیستم 

ایمنی بدن تقویت می شود. در این میان نقش میوه و 
سبزیجات به دلیل ویتامین ها پررنگ تر است. نکته دوم 
اینکه در این دوره فعالیت بدنی کمتر می شود و احتمال 
چاقی بیشتر است. پس به اندازه ای که از فعالیت فیزیکی 
خود کم کرده ایم باید از کالری دریافتی مان هم کم کنیم. 
مساله مهم دیگر اینکه بررسی ها نشان داده اند، وقتی افراد 
کنار هم در خانه جمع می شوند عالقه بیشتری به مصرف 
تنقالت پرکالری دارند. بنابراین، توصیه می کنیم برای 
ایجاد تعادل در خانه، فعالیت فیزیکی داشته و در منزل 

پیاده روی تند کنید.
: آیا در این دوره می توان رژیم کاهش وزن 
گرفت یا می تواند خطرناک باشد و احتمال ابتال به 

کرونا را افزایش دهد؟
هیچ ایرادی ندارد و 90 درصد از مراجعان من بعد از 
بازگشایی مطب کاهش وزن داشته اند. البته شاید در 
با یک رژیم کاهش وزن در 2 ماه، 6  حالت عادی 
کیلوگرم کم شود اما در این شرایط و قرنطینه خانگی 

کاهش 4 کیلویی وزن هم خوب است.

نگاه متخصص تغذیه

: آقای وشکینی! در مورد خودتان بگویید و اینکه چطور شد 
که تصمیم گرفتید وزنتان را پایین بیاورید؟

من 44 ساله هستم و با قد 176 سانتی متر، وزنم به 92/5 کیلوگرم رسیده 
بود. خیلی تالش می کردم، خودم وزنم را پایین بیاورم اما موفق نبودم و 

نهایت به متخصص تغذیه مراجعه کردم.
: چطور شد که وزنتان باال رفت؟

حجم غذای دریافتی ام، باال نبود اما سبک تغذیه ای نادرستی را پی گرفته بودم.
: برایمان از تغذیه قبل از رژیم مثالی بزنید تا بیشتر متوجه این 

موضوع بشویم.
صبح ها، همراه چای شیرین، 2 لقمه نان و پنیر می خوردم. گاهی اوقات برای 
الغر شدنم، می گفتم ناهار و شام نمی خورم و نان و پنیر همراهم می بردم. 
میزان نانم حدود یک چهارم نان سنگک بود. مقدار پنیرم هم باال بود زیرا 
مزه پنیر را خیلی دوست دارم. اگر در منزل بودم 7 تا 8 قاشق غذاخوری 

برنج همراه خورش می خوردم. اهل میان وعده خوردن نبودم. شب ها یا شام 
نمی خوردم یا غذاهای حاضری مثل نان و پنیر و انگور یا هندوانه می خوردم. 
هفته ای حداقل یک بار هم فست فود در برنامه غذایی ام داشتم. در کل، گمان 
می کردم غذای زیادی نمی خورم و طبعا باید الغر شوم اما این اتفاق نمی افتاد.

: بعد از مراجعه به متخصص چه تغییری در برنامه غذایی تان 
ایجاد شد؟

فهمیدم غذاهای حاضری، بدون کالری نیستند. آقای دکتر توصیه کردند 
که 5 وعده غذا در طول روز دریافت کنم و حذف وعده نداشته باشم. 
میان وعده به صورت شیر و بیسکویت یا خرما وارد برنامه غذایی ام شد و 
حجم نان و برنج دریافتی ام کم شد و تاکید کردند در هر وعده باید حداقل 
یک واحد پروتئین و یک واحد کربوهیدرات داشته باشم. میزان فست فود 

مصرفی ام هم بسیار کم شد.
: ورزش چطور؟

نیم ساعت پیاده روی روزانه در برنامه ام وارد شد. به این ترتیب، صبح ها 
تالش می کنم مسافت خانه تا محل کار را پیاده طی کنم.

: آیا با وجود کرونا تغییری در برنامه تان به وجود آمده است؟
نه، برنامه سابق را ادامه داده ام البته به دلیل قرنطینه خانگی کاهش وزنم 

کمتر از قبل شده است.
: در حال حاضر چقدر وزن کم کرده اید؟

طی 6 ماه حدود 12 کیلوگرم
: این کاهش وزن چه تاثیرهایی در زندگی تان داشته است؟

دچار اختالالت خواب و تنفس شده بودم. همسرم می گفت در خواب 
برای 30 ثانیه نفس نمی کشم. وقفه های تنفسی طوالنی مدت داشتم و حاال 
با کاهش وزن نه تنها این مشکل رفع شده، بلکه کیفیت خوابم هم باالتر 
رفته و فشار از روی دیسک کمرم هم که قبال درد می کرد، برداشته شده 

است.

شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذيه« باشید. كافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد. روشي كه سوژه هاي »میزگرد تغذيه« براي كاهش يا افزايش وزن خود ارائه 
مي دهند لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

آقای وشکینی که در طول 6 ماه، 12 کیلوگرم کاهش وزن داشته، می گوید:  

فکر نمی کردم غذاهای حاضری چاق کننده باشند!

درمان های اختالل خواب با توجه به علت ایجاد 
اختالل، متفاوت هستند. یکی از شایع ترین و 
خطرناک ترین بیماری های خواب، وقفه تنفسی 
است که مهم ترین نشانه آن خروپف است. این 
اختالل به ویژه در مردان شایع است و حدود 24 
درصد آقایان درگیر آن هستند. به همین دلیل 
اگر کسی خروپف دارد و طی روز خواب آلود 
و خسته است یا فشارخون باال دارد یا هنگام 
خواب نفسش قطع می شود، به احتمال زیاد از 
بیماری وقفه تنفسی حین خواب رنج می برد و 
باید سریع اقدام به تشخیص قطعی و درمان کند. 
بسیاری از آقایانی که مانند آقای وشکینی اضافه 
وزن دارند به دلیل وجود بافت چربی اضافی 
در گردن دچار آپنه خواب انسدادی می شوند. 
در واقع، اضافه وزن باعث رسوب چربی در 
اطراف کام نرم، زبان و ساختارهای گردن می شود 
و راه های هوایی را باریک می کند. در مقابل، 
کاهش وزن با کاهش حجم این چربی ها می تواند 
در گشاد کردن راه های هوایی مؤثر باشد. تضمینی 
را  تنفسی  وقفه  وزن  کاهش  که  ندارد  وجود 
درمان کند اما می تواند عاملی کمک کننده باشد. 
به همین دلیل در درجه نخست به بیماران با 
اضافه وزن های باال توصیه می کنیم وزن شان را 
پایین بیاورند. در صورتی که دچار وقفه تنفسی 
هستید، این راهکارها می تواند کمک کننده باشد؛ 
کاهش وزن و بهبود عادت های غذایی، مصرف 
نکردن داروهای آرامبخش، قرص های خواب آور 
و آنتی هیستامین ها قبل از خواب، مصرف نکردن 
الکلی و غذاهای سنگین 4 ساعت  مشروبات 
منظم،  خواب  الگوی  تنظیم  و  خواب  از  قبل 
خوابیدن به پهلو، داشتن فعالیت بدنی و ورزش، 
استفاده از دستگاه های مرطوب کننده و تصفیه 
هوا در منزل، اجتناب از مصرف شیر، کره، پنیر 
و خامه حداقل 2 ساعت قبل از خواب، قرارگیری 
ستون فقرات از اولین مهره گردن تا انتهای کمر 
)درست قبل از مهره های دنبالچه( در یک خط 
فقرات  ستون  انحنای  گونه  هر  زیرا  مستقیم 
مخصوصا در مهره های گردن باعث باریک تر 
شدن مجرای تنفس می شود و اثر عوامل دیگر 
را در وقفه تنفسی تشدید می کند، عدم تنفس 
با دهان زیرا تنفس دهانی موجب خشک شدن 
مخاط دهان و گلو و تشدید خرخر می شود و 
اجتناب از مصرف سیگار زیرا دود سیگار موجب 

تورم راه های هوایی خواهد شد.

کاهش وزن موجب گشادشدن 
راه های هوایی می شود!

دکترخسروصادقنیت
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص طب کار و فلوشیپ خواب

با شیوع بیماری کرونا، مشکلی پیش آمده و اینکه 
بسیاری از افرادی که در پارک ها یا باشگاه ها ورزش 
می کردند، دیگر این امکان را ندارند. بنابراین، اگر در 
منزل وسایل ورزشی دارید، می توانید همچنان از 
این وسایل استفاده کنید اما اگر در منزل تجهیزات 
ورزشی ندارید، با وسایل ساده و با توجه به شرایط 

جسمانی خود وسایل ورزشی را تهیه کنید.
 اگر جوان هستید و بیماری خاصی ندارید، در 
خانه طناب بازی کنید یا حلقه بزنید و تنوع تمرینی 
داشته باشید، یعنی 5 دقیقه با شدت خفیف طناب 
بزنید و بعد از 5 دقیقه حلقه بزنید و دوباره بعد از 

5 دقیقه پیاده روی کنید. 
البته برخی افراد شکایت دارند که این موضوع 
خسته کننده است و ما برای پیشگیری از این موضوع 
توصیه می کنیم توالی ها را زیاد و مدت زمان را کم 
کنید. مثال به جای نیم ساعت ورزش، 3 بخش 10 
دقیقه ای ورزش کنید. اگر مشکل مینیسک یا دیسک 
و... دارید، نرمش های ساده انجام دهید. دور میزی 
که در منزل دارید، بچرخید، دراز بکشید و پای 
دوچرخه بزنید. دست هایتان را روی شانه بگذارید 
و بچرخانید. بخوابید و پاها را به چپ و راست 
حرکت دهید. یادتان باشد این ورزش ها در عین 
هوازی بودن، قدرتی هم هستند. به عالوه، اگر پارک 
خلوتی در محل زندگی شما هست با رعایت فاصله 
10 متری از دیگران و زدن ماسک می توان پیاده روی 
ابزارهای ورزشی موجود در پارک  کرد ولی از 

استفاده نکنید.

در شرایط کرونا هم ورزش 
کنید!

دکترشاهینصالحی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

تاکید دکتر محمدحسن ابوالحسنی به مهمان »میزگرد تغذیه« 

کالری شماری را باید بیاموزید!

افزایش وزن مخصوصا وقتی قد بلندی داشته باشید، خیلی به چشم نمی آید اما اختالالتی 
که در راه رفتن یا خواب ایجاد می کند، باعث می شود خود فرد متوجه این سنگینی و 
اضافه وزن و مشکالتی که برایش به این دلیل پیش آمده بشود. در »میزگرد تغذیه« این هفته 
گفت وگویی با آقای وشکینی داشته ایم که با یک رژیم اصولی و بدون اینکه کوچک ترین 
احساس گرسنگی ای داشته باشند، توانسته اند در مدت 6 ماه، 12 کیلوگرم وزن کم کنند و کیفیت خواب شان 

را باال ببرند. مشروح گفت وگوی ما با ایشان و کارشناسان »سالمت« را در ادامه همین مطلب بخوانید.

 سمیه 
مقصودعلی

»میزگرد تغذیه« درباره روند کاهش وزن پیمان وشکینی 
باحضور دکتر محمدحسن ابوالحسنی متخصص تغذیه، 

دکتر شاهین صالحی متخصص پزشکی ورزشی و 
دکترخسرو صادق نیت متخصص طب کار و فلوشیپ خواب

بهبود آپنه تنفسی 
بعد از 12 کیلوگرم 

کاهش وزن 

االن فصل هندوانه هست 
و نباید فراموش کنیم نصف 

فنجان هندوانه خرد شده 
معادل یک واحد میوه است 

و با یک عدد موز کوچک 
مساوی است با این تفاوت که فردی که 

هندوانه می خورد آن را آب محسوب 
می کند و کالری اش را شمارش نمی کند. 
به عبارت خیلی ساده مجموع کالری یک 

غذای به اصطالح حاضری مثل نان و پنیر و 
هندوانه که شامل دو برش هندوانه و دو 
قوطی کبریت پنیر و 7 تا 8 کف دست نان 
باشد و شاید به عنوان میان وعده مصرف 

شود، حدود 800 کیلوکالری است و کمیت 
آن با یک پرس غذای کامل مساوی است
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چرابعضياتفاقاتبارهابرايماتكرارميشوند؟

رهايي از تله هاي عاطفي

بررسيمشكالتدرروابطعاطفي

چرا به بن بست مي رسيم؟!

اگر به بعضي مشكالت زندگي 
و  فردي  روابط  در  به ويژه 
عاطفي خودمان و اطرافيان 
دقت كنيم متوجه مي شويم 
بعضي مشكالت بارها و بارها برايمان تكرار 
مي شوند و گاهي نمي توانيم متوجه علت آن شويم. 
در واقع بسياري از اين مشكالت به تجارب ما در 
كودكي مربوط می شوند كه بر شيوه تفكر، احساس 
و عمل ما تاثير مي گذارند و به اين ترتيب مي توانند 
زندگي مان را تحت تاثير قرار دهند. ما در دوران 
كودكي به شيوه هاي مختلف آسيب ديده ايم و با 
تجربه هايي مانند انتقاد، بدرفتاري، بي توجهي، 
حمايت افراطي بارها و بارها در تله هايي گرفتار 
شده ايم. به همين دليل خواه ناخواه موقعيت هايي 
ايجاد مي كنيم و همان شرايط تلخ گذشته را 
دوباره به وجود مي آوريم.به اين ترتيب باعث 
مختلف  دوره هاي  در  زندگي  تله هاي  تكرار 
زندگي خود مي شويم؛ به طوري كه گاهي ادامه 
زندگي برايمان سخت و تلخ مي شود. مي توان 
گفت تله هاي عاطفي باعث بازآفريني شرايط 
كودكي مان مي شوند؛طرح واره ها باورهاي عميق 
و تزلزل ناپذيري هستند كه در كودكي درباره 
خود، ديگران و جهان اطراف در ذهن ما شكل 
گرفته اند اما چگونه مي توان تله ها را  شناسايي 
و تا حد امكان از تكرار آنها جلوگيري كرد؟ 
در اين زمينه با دكتر منا كروندي، روان پزشك 

گفت وگو كرده ايم.

: احساس طرد شدگي به چه معناست؟
از دیدگاه روان پزشكي و روان شناسي به موضوع 
طرد و رها شدن زیاد پرداخته شده است. ابتدا 
باید بدانیم تمام علم روان پزشكي و روان شناختي 
عمل  و  احساس  فكر،  نام  به  چرخه اي  روي 
مي چرخد؛ احساس ترس، خوشحالي، غم و...

حس هایي هستند كه همیشه در نتیجه افكار ما 
ایجاد مي شوند چون چرخه افكار باعث تولید 
احساس و احساس هم باعث ایجاد عملكرد در 
ما مي شوند.  مثال وقتي فكر مي كنیم دوست داشتني 
نیستیم احساس طرد شدگي مي كنیم و به همین دلیل 

دست به عملكردي مانند دور شدن از اجتماع مي زنیم 
ولي به طور كلي وقتي احساس خوبي از طرف 
مقابل نمي گیریم،مثال وقتي زبان گزنده او ما را آزار 
مي دهد و در چارچوب فكري اش قرار نمي گیریم 
و مدام مورد قضاوت قرار مي گیریم؛ خواه ناخواه 
احساس مي كنیم مورد قبول واقع نشده ایم و این 
حس ما را آزار مي دهد. همچنین وقتي انتظاراتي 
كه از طرف مقابل داریم برطرف نمي شود، فكر 
مي كنیم بهتر است كاري انجام دهیم كه نظراو 
جلب شود،مثال ایثار و از خود گذشتگي زیادي 
به خرج مي دهیم و قدم هاي زیادي برمي داریم. 
به همین خاطر متقابال منتظر مي مانیم تا قدم هاي 
زیادي هم براي ما برداشته شود اما چون چنین 
اتفاقي نمي افتد احساس مي كنیم زحمات ما فایده اي 

نداشته و احساس طردشدن مي كنیم.
هذياني  افكار  دچار  گاهي  چرا   :

مي شويم؟ 
گاهي افراد دچار باورهاي بدبینانه اي هستند كه 
آنها احساس  به  اطرافیان  از رفتارهاي  بسیاري 
طردشدن مي دهد چون افكاري دارند كه به اصطالح 
»هذیاني« هستند؛یعني باورهاي غیرطبیعي دارند كه 
به آنها احساس بدي مي دهد و احساس طرد شدگي 
مي كنند. به همین دلیل سعي مي كند از اجتماع 
فاصله بگیرند.  در این حالت باید ببینیم ریشه این 
گونه احساسات چیست. بسیاري افراد در روابط 
مختلف خود مدام بدون داشتن شواهد مستند 
احساس طرد شدگي مي كنند،یعني فرد با وجودي 
كه نشانه هاي مثبتي از پذیرفته شدن در اجتماع را 
مي گیرد باز هم احساس طردشدن مي كند.به همین 
خاطر یا به دیگران خیلي وابسته مي شود یا به دلیل 
تجربه نكردن حس طرد شدگي از آنها دوري مي كند. 
: تله طرد شدگي به چه صورت در 

روابط نمود پيدا مي كند؟ 
بسیاري افراد با وارد شدن در روابط عاطفي دچار 
تله طرد شدگي مي شوند؛یعني در هر رابطه اي كه 
وارد مي شوند یا خودشان مجبور به طرد مي شوند 
یا دیگران آنها را طرد مي كنند. هنگامي كه فرد بارها 
شاهد چنین تجربه اي باشد و از آن آسیب ببیند باید 
علت آن را  شناسایي كند چون نمي تواند در روابط 

خود امنیت عاطفي داشته باشد. براي بررسي علل 
تكرار چنین رفتارهایي ابتدا باید به مكانیسم هاي 
دفاعي فرد توجه كنیم و ببینیم این فرد در روابط خود 
از چه مكانیسم هاي دفاعي و خود محافظتي استفاده 
مي كند كه اغلب باعث قطع روابطش مي شود. مثال 
بعضي افراد از مكانیسم فرافكني استفاده مي كنند و 
با توجه به خشم و عدم امنیتي كه احساس مي كنند 
احساس خودشان را به طرف مقابل منتقل مي كنند. 
: امنيت عاطفي چگونه در يك رابطه 

دنبال مي شود؟ 
گاهي افراد آگاهانه یا غیر آگاهانه نقش قرباني 
به خود مي گیرند. یعني بدون اینكه متوجه شوند 
روابطي را آغاز مي كنند كه معموال قرباني یا طرد 
مي شوند. وقتي هم این موضوع را براي دیگران 
بازگو مي كنند همه احساس دلسوزي مي كنند. در 
بسیاري مواقع افراد در روابط خود براي برخورداري 
از امنیت عاطفي مدام پیگیرطرف مقابل مي شوند تا 
توجه او را به خود جلب كنند؛ یعني رفتاري نشان 
مي دهند كه خیال طرف مقابل را راحت مي كند 
كه همیشه كنارشان باقي خواهد ماند. به همین 
دلیل او هم هر گونه دلش بخواهد رفتار مي كند. 
بعضي مواقع هم افراد وقتي احساس طرد شدگي 
و خطر مي كنند یا مي ترسند به كسي وابسته شود 
خودشان زودتر از رابطه خارج مي شوند. مي توان 
گفت این افراد در كودكي امنیت الزم را از والدین 
به خصوص جنس مخالف دریافت نكرده اند. به 
همین خاطر به دنبال یافتن این احساس با حداكثر 
ایثار و ازخودگذشتگي در دیگران خواهند بود و 
مي خواهند به گونه اي رفتار كنند كه تایید شوند. در 
واقع تمام این مشكالت به حمایت و توجه زیاد یا 
كم والدین دركودكي افراد بازمي گردد. حتي كالم 
نامناسب والدین هم مي تواند در به وجود آمدن 
این ناامني ها در آینده براي فرد بسیار تاثیرگذار 
باشد. به این ترتیب مي توان متوجه نقش بسیار 
مهم تاثیرپذیري الگوهاي دوران كودكي شد كه 
مانند یك تله در تمام دوره هاي مختلف زندگي 

فرد او را به دام مي اندازد. 
از تله رها شدگي  با رها شدن  : آيا 

اشتباهات ديگر تكرار نمي شوند؟ 

با كنترل به موقع و پي بردن علت مشكل اصلي 
كه منجر به اسیر شدن هاي پي در پي براي فرد 
مي شود او مي تواند رها شود. در واقع وقتي كسي 
به درجه اي از اذیت و آزار در رابطه مي رسد 
توان و دلیلي براي ادامه دادن نمي بیند و خودش 
متوجه مي شود باید رابطه اشتباهش را ترك كند 
چون ارزش ماندن ندارد. در این هنگام معموال با 
مراجعه به متخصص و كمك گرفتن از او بهتر 
مي تواند به مسیر خود ادامه دهد. ضمن اینكه 
در این هنگام خودش هم متوجه مي شود چه 
ضعف هایي داشته كه در جایي كه طرف مقابل 
ارزش الزم را براي او قائل نمي شده زمان زیادي 
را صرف كرده و وقت گذاشته است. در واقع 
فرد باید به درجه اي از آگاهي برسد كه متوجه 
شود علت هر كدام از مشكالتش چه بوده و 
چه ترس هایي داشته است. بنابراین بهتر است 
قبل از آنكه نقش خاصي در ضمیر ناخودآگاه 
او دروني شود بتواند متوجه مشكالت خود و 
طرف مقابلش بشود. در غیر این صورت بعد 
از مدتي ممكن است فرد احساس خوشایندي 
از گرفتن نقش قرباني پیدا كند و حتي دلش 
بخواهدبه همان روش ادامه دهد.با بررسی درست 
ذهن فرد، آن هم فقط زماني كه به طور عمیق 
متوجه اشتباهات موجود در رابطه و انگیزه الزم 
براي تغییر در خود شود مي توان امیدوار بود كه 

مشكالت قبل تكرار نخواهد شد. 

: چگونه مي توان در برابر تله هاي مختلف 
قدرتمند شد؟

براي قدرتمند شدن ابتدا فرد باید خودش را دوست 
داشته باشد. اگر فردي خودش را دوست نداشته 
باشد و حتي به سالمت جسمي و رواني خود اهمیتي 
ندهد حتي با مراجعه به متخصص هم نمي تواند 
در روابطش موفقیتي حاصل كند. دوست داشتن 
فرد توسط خودش یعني او به اندازه كافي اعتماد 
به نفس دارد و از توانمندي هاي خود آگاه است.

راه رشد و شكوفایي و برخوردار بودن از آنها را 
مي داند و در ضمن از اشتباهاتش هم آگاه است 
و سعي در برطرف كردن آنها دارد، وارد روابط 
غلط نمي شود و همچنین احساس دوست داشته 
شدن مي كند. مي توان گفت »بخشش« باالترین 
مرحله تكامل صفات شخصیتي یك فرد است. 
در واقع فرد سالم و تكامل یافته مي تواند دیگران 
را ببخشد و بعد از »دوست داشتن خود« در یك 

رابطه بسیار موضوع مهمي است. 
: چرا ما نمي توانيم خودمان را دوست 

بداريم؟
بداریم چون  ما نمي توانیم خودمان را دوست 
و  ذهن مان  در  كه  آل هایي  ایده  از  را  خودمان 
به  مي بینیم.  دور  خیلي  ساخته ایم  رویاهایمان 
این ترتیب عالوه بر اینكه احساس گناه مي كنیم 
نمي توانیم خودمان را هم دوست داشته باشیم.

البته این موضوع بیشتر در افراد ایده آل گرا دیده 

مي شود كه همیشه از خودشان و وضع موجودشان 
گله دارند و خشمگین هستند. این افراد قدرت 
پذیرش ندارند و مدام خودشان و شرایط شان را 
زیر سوال مي برند و بر نكات منفي شان تمركز 
مي كنند. براي دوست داشتن خود ابتدا فرد باید 
خود و شرایطش را بپذیرد. پس از آن اگر مي تواند 
حتما تالش بیشتري براي بهبود شرایط داشته 
باشد.ضمن اینكه بخشیدن واقعي مراحل زیادي 
دارد كه باید با گذشت زمان تمام مراحلش طي 
شود زیرا در بسیاري موارد فقط در حد بیان باقي 
مي ماند؛ در صورتي كه بخشش واقعي انجام نگرفته 
است. بسیاري از مشكالت ما ناشي از این است 
كه نمي توانیم خودمان را ببخشیم چون آنچه از 
خودمان در ذهنمان هست با واقعیت موجود ما 
تفاوت زیادي دارد. در واقع ما ترجیح مي دهیم 
آنچه را در رویاهایمان از خودمان و دیگران داریم 
باور كنیم چون با آنها راحت تر هستیم؛ نه واقعیت 
آزاردهنده موجود را. براي دوست داشتن خودمان 
باید واقف باشیم كه حالت هاي رواني ما كجا خوب 
است و با تمركز برآنها قدر خودمان را بدانیم و 
ضمن تالش براي برطرف كردن مشكالت رفتاري 

خود، مسوولیت آنها را هم برعهده بگیریم. 
بنابراین مي توان گفت رها شدن از تله ها و الگوهاي 
تكرار شونده نیاز به پذیرش، تالش و صبر و حوصله 
و مداومت طوالني دارد و هرگز به آساني و در 

كوتاه مدت حاصل نخواهد شد.

براي شروع هر كار مهمي باید از قبل در مورد 
آن اطالعات كافي داشته باشیم. براي آغاز یك 
رابطه خوب و موفق هم الزم است اطالعات كافي 
به دست بیاوریم؛ نخست باید از خواسته هاي و 
همچنین هدف خود براي رفتن در یك رابطه 
عاطفي آگاه باشیم و بدانیم رسیدن به این خواسته ها 
تا چه اندازه براي ما مهم است و حاضریم براي 
آنها چه بهایي بپردازیم. البته در این زمینه نباید به 
كلیشه هاي همیشگي اكتفا كنیم، بلكه باید واقعا 
از جزییات خواسته ها خودمان هم مطلع باشیم. 
ضمن اینكه باید بدانیم خواسته هاي طرف مقابل 
چیست. به این ترتیب با این جنس و نوع تفاوت ها 
و شباهت هاي او با خود آشنا می شویم و بدانیم به 
طور كلي چه عواملي مانع از دستیابي ما به یك 
رابطه موفق مي شود. دكتر عباس جواهري، مشاور 
و درمانگر و عضو هیات علمي دانشگاه تهران 
درباره مشكالت روابط عاطفی توضیح می دهد: 

لزوم تغيير و رشد 
قبل از ورود به یك رابطه ابتدا باید خودمان را 
بشناسیم. همچنین بدانیم در چه رابطه اي و با 
چه تیپ افرادي احساس خوبي خواهیم داشت؛ 
یعني  دورنمایي از رابطه ایده آل خود داشته باشیم.  
بنابراین در بعضي زمینه ها نیاز به تغییر و رشد 
داریم. ضمن اینكه نقاط ضعف و قوتي داریم 
كه شناسایي آنها هم كمك زیادي به شناخت 

ما خواهد كرد و باعث مي شود بتوانیم به »خود 
بهتري« دست پیدا كنیم. مسیر رسیدن به خود 
بهتر همان »تغییر« است. اما اغلب ما به مسیر تغییر 
عادت نداریم و این كار برایمان آسان نیست. در 
واقع گاهي هم خیلي سخت است و نیاز به صبر 
و حوصله زیادي دارد.  به همین خاطر هم گاهي 
مانع از رشد ما مي شود و نمي گذارد آن گونه 
كه مي خواهیم تغییركنیم. رمز دستیابي به تغییر 
این است كه از قبل بدانیم راه سختي پیش رو 
داریم كه نباید از شكست هاي پي در پي بترسیم 

و نیمه و نصفه آن را رها كنیم. 
نكته مهم در تغییر داشتن »امید« است. امید نیرویي 
است كه در مسیر تاریكي كه گاهي هیچ نقطه 
روشني در آن وجود ندارد ما را به گام برداشتن 
رو به جلو هدایت مي كند، در صورتي كه داشتن 
ترس و اضطراب باعث كمرنگ شدن امید مي شود. 
بدون امید رسیدن به هرگونه هدف و تغییري 

میسر نیست. 

بررسي و مرور خاطرات 
خاطرات، تاریخچه و معنایي كه از هر موضوعي 
در حافظه ماست باعث مي شوند تصویري متناسب 
با همین موارد در ذهنمان شكل بگیرد. مي توان 
گفت مغز ما از تجربیات مختلف تفسیري دارد 
كه آنها را به عنوان یك »قانون« مي پذیرد. مثال اگر 
یك بار در رابطه اي با ما بدرفتاري شده به مرور 

نتیجه مي گیریم همه با ما بدرفتاري خواهند كرد. 
مي توان گفت ما از اتفاقاتي كه تجربه مي كنیم 

»داستان زندگي« خودمان را خواهیم نوشت. 
وقتي یكي- دو بار نمي توانیم در روابط عاطفي 
خود موفق شویم؛ مثال زماني كه با اشتیاق و 
هیجان و امید وارد رابطه اي مي شویم ولي به 
ما شكل  ذهن  در  مي شود؛داستاني  خیانت  ما 
مي گیرد به این صورت كه »من شانس داشتن 
رابطه موفق را ندارم.« رسیدن به چنین نتیجه و 
قانوني باعث مي شود ما مطابق همین قوانین در 

زندگي خود پیش برویم. 
هنگامي كه داستان زندگي خود را با ناامیدي و 
سیاهي به نگارش درمي آوریم از آن به بعد هم 
با چنین بدبیني ای وارد روابط دیگر مي شویم، 
نگاه ما نگاه روشني نیست و»جهت دار« بودن 
و  خطاها  همان  ناخودآگاه  مي شود  باعث  آن 
انگار وقوع حوادث  كنیم.  تكرار  را  تجربیات 
ناگوار دست و پاي ما را مي بندد و نمي گذارد 

به درستي حركت كنیم. 
نخستین حس بد در یك رابطه عاطفي داشتن 
احساس »ناامني« است چون مانع از آن مي شود 
را تجربه  بودن«  بتوانیم »حس دوست داشتني 
كنیم. در واقع ماندن در روابط مسموم باعث 
مي شوند كوله بار ما پر از خاطراتي شوند كه 
پیوسته ما را آزار مي دهند و همین موضوع باعث 
مي شود نتوانیم از روابط خود لذت ببریم. به 

این ترتیب احساس مي كنیم در چرخه اي گیر 
افتاده ایم كه نمي توانیم از آن رهایي داشته باشیم.  
پس گام اول براي ورود به یك رابطه عاطفي 
بررسي خاطرات خوب و بد و پاك شدن ذهن 
از موضوعاتي است كه مرورشان هنوز باعث 

آزار ما مي شوند. 
براي این كار نیاز به »خودآگاهي« و »هوشیاري« 
داریم كه گاهي به تنهایي حاصل نمي شود و حتما 
باید از متخصص كمك بگیریم. خود آگاهي در 
این زمینه هنگامي حاصل مي شود كه بتوانیم با 
جزییات خاطرات مان را بررسي كنیم و  ببینیم 
تاكنون چه موضوعاتي را تجربه كرده ایم كه به 

ما حس خوب یا بدي داده است.  

پذيرش و باور تفاوت ها و مشكالت
شناسایي فضاي رابطه و طرف مقابل هم بسیار 
مهم است و مي تواند كمك بسیار موثري براي 
برخورداري از رابطه موفق باشد. در روان شناسي 
از دو سیاره  را  تعبیري مي توان زن و مرد  به 
متفاوت دانست و ما چه بخواهیم یا نخواهیم 
این تفاوت ها وجود دارند. بنابراین بهتر است 
عالوه بر اینكه از آنها آگاه شویم سعي كنیم این 
تفاوت ها را بپذیریم و حتما آنها را باور داشته 
باشیم؛ یعني بدانیم كه باید چه عكس العمل هایي 
در مقابل رفتار طرف مقابل داشته باشیم و آن گونه 
رفتار كنیم كه مطابق میل اوست نه خواست 
خود ما. مثال اگر زن ها انتظار دارند هنگام وقوع 
مشكالت طرف مقابل با آنها گفت وگو كند باید 
بدانند مردها چنین خواسته اي ندارند. مردها هم 
از طرح مسائل حتما  بدانند هدف زن ها  باید 
رسیدن به راه حل خاصي نیست، بلكه همین كه 
بدانند كسي هست كه مي تواند كنارشان باشد 
و به حرف و مشكالت شان توجه نشان دهد 

برایشان كافي است.
آگاه بودن از این موضوع باعث مي شود با طرف 
مقابل مطابق میل خودش رفتار كنیم؛ نه اینكه 
با  كه مي خواهیم  كنیم  آن گونه عمل  همچنان 
خودمان رفتار شود. فراموش نكنیم ما این كار را 
براي برخورداري از یك رابطه خوب كه هر دو 
طرف حس بهتري را تجربه كنند انجام مي دهیم.

بنابراین نباید بترسیم كه مجبور شده ایم مطابق میل 
دیگري رفتار كنیم یا منتي سر همدیگر بگذاریم. 
در واقع این وظیفه ماست كه با خواسته ها و 
دنیاي یكدیگر آشنا شویم. انسان ها معموال از 
بودن در رابطه احساس بهتري دارند. به همین 
دلیل اگر ما چنین آمادگي ای را براي ورود به 
رابطه نداریم باید آمادگي و مهارت الزم را به 

دست بیاوریم. 
جذب  گاهي  ما  باشیم  داشته  توجه  البته   
مي بینیم هم  مقابل  در طرف  كه  شباهت هایي 
مي شویم. گاهي نیز بر عكس جذب تفاوت هاي 
خودمان با آن شخص مي شویم. با توجه به اینكه 
بعضي تفاوت ها مي توانند تكمیل كننده باشند 
اشتیاق بیشتري براي جذب در دو طرف به وجود 
مي آورند. مثال كسي كه اهل شیطنت و راحت 
حرف زدن نیست؛ هنگامي كه طرف مقابل چنین 
كارهایي انجام مي دهد برایش جالب خواهد بود 
اما بعضي تفاوت ها باعث تكمیل نمي شوند ولي 
اصطكاك و مشكلي هم به وجود نمي آورند. مثل 
انتخاب رنگ مورد عالقه هر كدام از طرفین رابطه 
به وجود  بودن آن مشكل زیادي  متفاوت  كه 
نخواهد آورد. بعضي تفاوت ها باعث بروز مشكل 
مي شوند مثل اختالفات عقیدتي و نوع نگاه و 

نگرش ما به موضوعات مختلف. 
البته در نهایت همه این تفاوت ها و كنار آمدن 
با آنها باعث رشد و انعطاف بیشتر در هر یك 
از ما مي شوند. بنابراین انتخاب درست و اینكه 
تشخیص دهیم و آگاه باشیم كه تا چه حد آماده 
پذیرش آنها هستیم كاري است كه قبل از ورود 

به رابطه باید انجام دهیم. 

مقابله با خودخواهي 
وقتي مي پذیریم ورود به رابطه نیاز به پذیرش 
تفاوت هاي فضاي موجود براي هر كدام از ما 
را دارد باید خودخواهي هایمان را كنار بگذاریم 
و توقع نداشته باشیم همیشه طرف مقابل مطابق 
میل ما رفتار كند. در واقع نباید انتظار داشته باشیم 
طرف مقابل كامال خود را مطابق اندازه هاي ما در 
آورد و به شیوه ما زندگي كند. آنچه باعث رشد 
در روابط مي شود »پذیرش دوطرفه« تفاوت ها و 

رسیدن به اتفاق نظر واحد با توجه به سلیقه هر 
دو طرف است؛ مثال اگر یك طرف قبول مي كند 
كه به خاطر طرف مقابل به كار دلخواه خود 
نپردازد و بر خالف میل خودش به سینما برود، 
در حالي كه دوست دارد در خانه بماند؛ طرف 
مقابل هم دفعه بعد باید بپذیرد در خانه بماند. 
اگر انتظار داشته باشیم مدام مطابق میل ما رفتار 
شود، رابطه دیر یا زود به جایي می رسد كه دیگر 
هیچ كدام از دو طرف توجهي به عالیق همدیگر 
به شنیدن خواسته هاي  ندارند و حتي حاضر 

همدیگر هم نیستند. 

پذيرش چالش ها 
توجه داشته باشیم زندگي كردن با هر شخص 
دیگري غیر از خود ما حتما با چالش ها، مشكالت 
و اختالف نظرهایي همراه خواهد بود كه اگر 
نباشیم  آگاه  آنها  با  مواجه شدن  از چگونگي 
گاهي حتي از وارد شدن به ارتباطات عاطفي هم 
پشیمان خواهیم شد. یعني هراس از رویارویي 
با مشكالت همیشه كار را سخت تر مي كند. 
نگاه ما به چالش هاي موجود در رابطه باید به 
گونه اي باشد كه بتوانیم درصدد بررسي، حل و 
حتي كنار آمدن با آنها برآییم؛ نه اینكه شانه از 
زیر بار مسوولیت خالي كنیم و به جاي»تعمیر« 

درصدد »تعویض« باشیم. 
ما تا وقتي به چنین آگاهي و صبر و حوصله اي 
نرسیده باشیم كه مشكالت را به جاي پاك كردن، 
باید حل كرد، در واقع با تعویض روابط متعدد 
هر بار فقط شكل مشكالت را تغییر خواهیم 
داد؛ غافل از آنكه آنچه باید تغییر كند نگرش 
ما نسبت به مشكالت و چالش هاي موجود در 

روابط است؛ نه طرف مقابل ما در رابطه. 
روابط خوب روابطي نیستند كه هیچ چالشي در 
آنها وجود نداشته باشد، بلكه در روابط موفق 
دو طرف بعد از چالش با گفت وگو و توجه به 
همه مسائل به دیدگاه جدیدي مي رسند. البته 
اگر الزم است باید عذرخواهي كرده اشتباهات 

خود را جبران كنند. 
براي این كار هم دو طرف باید در »صلح« و 

به دور از خشم و كینه و انتقام جویي باشند.

 يكتا فراهاني 

 وقتي انتظاراتي كه 
از طرف مقابل داريم 

برطرف نمي شود، فكر 
مي كنيم بهتر است 

كاري انجام دهيم كه 
نظراو جلب شود،مثال 

از خود گذشتگي 
زيادي به خرج 

مي دهيم و قدم هاي 
زيادي برمي داريم. 

متقابال منتظر مي مانيم 
تا قدم هاي زيادي هم 
براي ما برداشته شود 
چنين اتفاقي نمي افتد 

احساس مي كنيم 
زحمات ما فايده اي 
نداشته و احساس 
طردشدن مي كنيم

وقتي يكي- دو بار 
نمي توانيم در روابط 
عاطفي خود موفق 
شويم؛ مثال زماني كه 
با اشتياق و هيجان و 
اميد وارد رابطه اي 
مي شويم ولي به ما 
خيانت مي شود؛داستاني 
در ذهن ما شكل 
مي گيرد به اين صورت 
كه »من شانس داشتن 
رابطه موفق را ندارم.« 
رسيدن به چنين 
نتيجه  ای باعث مي شود 
مطابق آن در زندگي 
خود پيش برويم
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کم هزینه؛ پرفایده
از نگاه دین، ویژگی های شخصیتی 
افراد موفق و اهل ایمان تعریف شده 
است. در این نگاه، انسان های شایسته 
کسانی هستند که تنها به نیازهای خود 
توجه ندارند، بلکه جامعه را به عنوان 
بخشی از زندگی خود می بینند و در 
فراز و فرودهای زندگی همنوعان 
خود، بی تفاوت نیستند. اهل ایمان، 
کم هزینه اند، در خرج کردن میانه رو هستند، دارایی 
خود را در مسیری هدفمند و صحیح هزینه می کنند و 
از هر نوع کم کاری که به خساست و بخل منتهی شود 
یا زیاده روی که به ولخرجی و اسراف برسد، دوری 
می کنند. این خصوصیات زمانی به اوج خود می رسد 
که فرد از هزینه های شخصی خود کاسته و آن را در 
گره گشایی از دیگران و برطرف کردن مشکالت جامعه 

خود خرج می کند.
در این روزها که طرح مواسات مومنانه بر سر زبان هاست 
و از دل و دست خیلی ها باران مهربانی جاری شده است، 
به بهترین شکل چنین خصوصیتی را تماشاگریم. افرادی 
که شاید توان مالی چندانی ندارند ولی از دارایی اندک 
خود برای حل مشکالت دیگران، پیشگیری از فراگیر 
شدن یک بیماری و نیز زودون اندوه دیگران استفاده 
می کنند. این دست و دل بازی هدفمند و ایمان مدار،  به 
ماندگاری آن دارایی می انجامد. از نگاه روان شناسی نیز، 
داشتن خصلیت سودمندی اجتماعی،  بخشی از آرامش و 
عزت نفس ماست و سبب می شود افراد از خودشیفتگی 
و انحصار تالش ها برای رسیدن به خواسته های خود به 
عنوان یک بن بست شخصیتی خارج شوند و با اشتراک 
گذاری  مهربانی های شان، رنگی زیبا به زندگی بیفزایند. 
در اوج مشکالت کرونا، جامعه ما به جای روی آوری به 
خودخواهی و خریدهای بی مورد و احتکارهای خانگی، 
به سمت تالش و جهاد عملی برای کاستن از مشکالت 
اجتماعی برآمده و هر کس با هر توانی در خدمت این 
هدف اجتماعی مشترک و مقدس قرار گرفته است. 
از خانم های خانه داری که به دوخت ماسک و لوازم 
پزشکی جانبی پرداخته اند تا پرستاری که مدت زیادی 
از تعلقات خود به دور بوده و پزشکانی که جان خود 
را سپر بالی دیگران کرده اند، همگی نیتی مشترک و 
هدفی متعالی داشته اند. برخورداری یک جامعه از این 
انسجام پنهان و توان خاص، می تواند به شکوهمندی،  
سربلندی و عزت آفرینی بیشتر آن جامعه بینجامد و 
بی شک در هر مسیر مشترک و فایده مند جمعی می 

توان این تجربه را بارها تکرار کرد. 
اهل ایمان که با موهبت ها و محبت های الهی پرورش 
یافته اند، با تکیه بر باورهای درونی خود در این زمینه 
از هیچ کمکی فروگذار نکرده و گاه خود و خانواده را 
در رتبه پسین این برخورداری ها قرار داده اند. و آن گاه 
که خداوند چنین محبتی را در یک جامعه به نظاره می 
نشیند، هدایای ویژه خود را برای آنها سرازیر خواهد 
نمود و سنت الهی برای تحول همه جانبه مردمانی 
است که به یکدیگر عشق می ورزند، به وطن خود 
محبت دارند و از درد دیگران غافل نیستند. سالمت و 
سعادت نیز در چنین انسان های وارسته ای موج می زند 
و زندگی شان با رنگ احسان و انفاق ، تازه گی می یابد. 
امید که خوبی ها را پایان نباشد و مهر جاری در این 
رود زیبا، همیشه در جریان بماند و ایرانی و مسلمان 
بودن خود را به عنوان یک فرهنگ غنی و اثر گذار، به 

رخ جامعه انسانی بکشیم...

یک شب پر رمز و راز!
»نوجوانیم و عاشق هیجان. از اسرار آمیز بودن خوش مان می آید. 
دوست داریم اکتشاف کنیم و راز خیلی از مسائل اطراف خودمان را 
به دست آوریم. دل ما می خواهد در شرایط سّری به سر ببریم.« این 
جمالت از دوستان نوجوان در سن و سال شما زیاد شنیده می شود. 
خوب حاال که این طور است، احتماال با پیشنهاد بارانی این شماره 
ما ارتباط خوبی بگیرید. ما به شما پیشنهاد می کنیم شب های اسرار 
آمیز را تجربه کنید! بله، یک موقعیت واقعی در ماه رمضان به نام 

شب های قدر که از چند جهت رازآلود است: 
یک( زمان دقیقش معلوم نیست؛ یکی از سه شب! 

اندازه هزار  پیدا کند و در آن قرار بگیرد، به  دو( هر کس آن را 
ماه)حدود83 سال( جلوتر از زمان حرکت کرده است. 

سه( برنامه یک سال آینده ما در این شب ها به دستگاه اسرارآمیز 
خداوند پیشنهاد و تصویب می شود! 

چهار( شبی مهم که فرشتگان تا صبح به زمین سرازیر می شوند و 
بین زمین و آسمان در رفت و آمدند.

پنج( در این شب عجیب، فرصت بخشش بدهی های بزرگ زندگی 
وجود دارد و آدم ها عذرخواهی شان پذیرفته می شود.

شش( در این شب، مهم تر بودن انسان از فرشته به اثبات می رسد، 
چون فرشته ها در خدمت آدم ها قرار می گیرند.

هفت( شبی است که در کمال احترام خواسته های خود را مطرح 
می کنیم و به دست فرشته ها می سپاریم تا به خداوند برسانند.

همسفرفرشتهها
اهالی شب قدر، همسفر فرشته ها در سفر به سوی خداوند هستند. 
برای چند لحظه می توانند حال و هوای فرشته هایی را که همیشه 
نزدیک خداوند و گوش به فرمان او هستند را تجربه کنند. این تجربه، 

مقدمه ای است برای کارهای بزرگ. نردبانی است که چند پله زیبا 
برای سفر به سرزمین نور را برای ما درست می کند تا در طول زندگی، 

از پله های آن باال برویم و خود را به خوب تر شدن نزدیک کنیم.

یکشروعخوب
پایان. بعضی از دوستان شما  شب قدر یک شروع است نه یک 
ماه  در  آنها  اصلی  کار  قدر،  تمام شدن شب  با  که  می کنند  فکر 
را  ما  تازه  قدر  شب  است.  اشتباه  این  است.  شده  تمام  رمضان 
آماده تغییرات مهم می کند. از ما آدمی دیگر می سازد تا بتوانیم با 
تصمیم های تازه و رفتارهای نو، شخصیتی جدید از خود بسازیم 
و نقطه ضعف های خودمان را کم کم برطرف کنیم. درست است در 
شب قدر به خاطر ارتباط خوبی که با خداوند و فرشته های مأمور 
برقرار می کنیم، احساس سبکبالی و راحتی به سراغ ما می آید، ولی 
این تمام کار نیست. ما وسایل اضافی را از کوله بار صعود به قله 
موفقیت را دور ریخته ایم و االن می توانیم راحت تر و سبک تر به 

سمت قله حرکت کنیم.

قدرشبقدررابدانیم
مگر فرصت چند بار در خانه ما را می زند؟ مگر چند نفر می تواند راه 
چندین ساله را یک شبه بروند؟ برای چند نفر فرصت های استثنایی 
در طول زندگی آنها به وجود می آید؟ حاال برای ما چنین شرایطی به 
وجود آمده و سکوی پرش به آینده ای روشن کارگذاری شده است. 
با این امکانات ویژه ای که برای ما تدارک دیده شده، اگر استفاده 
نکنیم و شب بهتر از هزار ماه از دست ما برود، آن وقت عذر و 
بهانه ای نخواهیم داشت. شب قدر بهترین فرصت برای عذرخواهی 
از بدی های گذشته، تصمیم به انجام کارهای پسندیده پس از این، 

تمرین برای مقاومت در برابر وسوسه ها، تصمیم جدی برای بهتر 
شدن،  آماده شدن برای زندگی معنوی و نیز افزودن خوبی ها به 

خود بعد از جارو کردن بدی هاست.

یکپیشنهادقدری
به  پیرامون خود  دنیای  از  کامل تری  اطالعات  روز  هر  که  شما 
دست می آورید و از کشف های بزرگ با خبر می شوید، خوب 
است یک بار به تفسیر سوره قدر سری بزنید. دانش خود را درباره 

این سوره زیبا افزایش بدهید. می توانید این کار را در شب های 
اطالعات  که  کسانی  از  پرسیدن  با  می توانید  بدهید.  انجام  قدر 
کافی در این باره دارند، به جواب سوال خود برسید. می توانید 
در برنامه های مذهبی جواب سوال تان را پیدا کنید. مهم نیست 
از چه راهی به این اطالعات تازه می رسید، ولی مهم است که 
امسال درباره شب قدر، بیشتر از سال های قبل بدانید و به دنبال 
از  بیافزایید.  به زندگی معنوی خود  آن، تجربه های ناب تری را 

زندگی پاک و معنوی خود لذت ببرید.

»إِنَّا أَنَزلْنَاُه فِی لَیَْلِة الَْقْدرِ* َوَما أَْدَراَک َما لَیَْلُة الَْقْدرِ* 
ْن أَلِْف َشْهٍر«  لَیَْلُة الَْقْدرِ َخیٌْر مِّ

)سوره قدر، آیات ۱ تا 3( 
»به درستی که ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم 
و تو چه می دانی شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر 

از هزار ماه است.«
شب قدر، از مباحث بسیار مهم در زندگی انسان 
است و هدف آن است که در چنین شبی انسان، 
هندسه وجودی خود را بشناسد. قدر به معنای تقدیر 
و اندازه گیری است و در چنین شبی انسان باید عالوه 
بر اعمال عبادی، ساعتی به تفکر بنشیند بلکه قدر 

خود را بیابد و قیمت خود را بشناسد. 
امیرالمؤمنین )ع( در خصوص قدر و قیمت انسان 
َفال  الجنّه،  اال  ثمن  النفسکم  لیس  »انّه  فرموده اند: 
برای جان های  به درستی که  یعنی  بها«  اال  تبیعوها 
شما قدر و قیمتی نیست مگر به اندازه بهشت، پس 
حواستان باشد که آن را به کمتر از این قیمت نفروشید.
انسان  انسان خیلی گران است و اگر  بهای جان 
قدر و قیمت خود را بشناسد خدای متعال که خود 
خالق انسان است، در عین حال بهترین خریدار 
است، چنانکه در سوره توبه آیه ۱۱۱ آمده: »إِنَّ 
بَِأنَّ  َوأَْمَوالَُهم  أَنُفَسُهْم  الُْمْؤمِنِیَن  مَِن  اْشتََری  اهلل 
الَْجنََّة« یعنی بی تردید خدا از مؤمنان جان ها  لَُهُم 
و مال هایشان را می خرد و به آنها بهشت را عطا 
علی  امیرالمؤمنین  فرمایش  حقیقت  در  می کند. 
)ع( اشاره به همین آیة شریفه دارد که اگر انسان 
با ایمان باشد، خود را ارزان نمی فروشد، می داند 
که هیچ کس جز خدا ارزش او را نمی داند و این 
باالترین  به  را  انسان  است  حاضر  که  خداست 
قیمت بخرد، پس چرا تا وقتی خریداری مثل خدا 
وجود دارد انسان به دیگران رجوع کند؟ بهترین 
با او آشتی  خریدار انسان خداست و اگر انسان 
کند و با او پیمان ببندد که امرش را اطاعت خواهد 
کرد، خدا هم نمی گذارد بهای جانش هدر رود یا 
ارزان فروخته شود، آن را به باالترین قیمت یعنی 
در ازای بهشت می خرد. تفکر در شب قدر برای 
درک همین معانی است و اینکه انسان از فرصت 
کند و  استفاده  بازسازی خودش  برای  پدیدآمده 
مقدرات الاقل یک سالش را در پرتو عنایت الهی 

به نحو احسن تأمین کند. 

نزولقرآندرشبقدر
در شب قدر خداوند متعال لطف و عنایتش را در 
حق بشر به حد اعلی رساند و قرآن کریم را برای 
تأمین سعادت انسان به عنوان نسخة حیاتبخش عملی 
او نازل کرد. امام خمینی )رض( در بیان اهمیت این 
موضوع می فرمایند: »در ماه مبارک رمضان قضیه ای 
اتفاق افتاد که ابعاد و ماهیت آن تا ابد برای امثال ما 
در ابهام مانده و آن نزول قرآن است، نزول قرآن بر 

قلب رسول ا... )ص( در لیلة القدر«.

امام خمینی از فرصت ماه رمضان حداکثر استفاده 
را می کردند به طوری که پیوسته مشغول دعا و ذکر 
و تالوت قرآن و اعمال مخصوص این ماه بودند تا 

خود را برای درک لیلة القدر آماده کنند. 
ماه رمضان، ماه ضیافت الهی است و خدای متعال 
در این ماه از پیامبر اکرم )ص( ضیافت کرد به نزول 
قرآن چرا که فرموده است: »َشْهُر َرَمضاْن الَّذی اُنِزَل 
فیِه الُقرآن« یعنی معرفی ماه رمضان را قبل از آن 
که ماه روزه و صیام بداند، ماه نزول قرآن معرفی 
أَنَزلْنَاُه  »إِنَّا  می کند و در سورة قدر نیز می فرماید: 

فِی لَیَْلِة الَْقْدرِ« 
قرآن  که  می گیریم  نتیجه  آیات  این  از جمع بندی 
کریم در شب قدر نازل شده و شب قدر نیز در ماه 
رمضان است، ولی به اینکه چه شبی از ماه رمضان 
شب قدر است در قرآن به آن اشاره ای نشده، فقط 
اخبار و روایات آمده است که شب های  بیان  در 
نوزدهم، بیست و یک و بیست سوم شب های قدر 
هستند و بیشتر هم شب بیست و سوم مطرح است. 
البته روایات اهل سنت بیشتر شب بیست و هفتم 
ماه رمضان را مطرح می کنند و احیاء آن شب نیز 

مستحب است. 
در شب قدر، انسان باید هندسه وجودی خود را 

بشناسد و قدر و قیمت خود را بفهمد چون شب 
نزول قرآن است، پس ما باید قدر قرآن را هم بفهمیم 
و بشناسیم و آنگاه که ارزشش را فهمیدیم، آن را 
باالی سرمان بگذاریم و خدا را به حق اولیای خود 
و اسماء مقدسی که در این کتاب از آنها یاد شده، 
قسم می دهیم که با خدا پیمان می بیندیم و تقاضا 
می کنیم که ما را از آزاد شدگان از دوزخ قرار دهد. 

تعهدبهقرآنوعترتدرشبقدر
عهده  بر  را  قرآن  آیات  تبیین  وظیفة  کریم  قرآن 
پیامبر اکرم )ص( گذاشته است. آنجا که می فرماید: 
َل إِلَیْهِْم َولََعلَُّهْم  ْکَر لِتُبَیَِّن لِلنَّاِس َما نُزِّ »َوأَنَزلْنَا إِلَیَْک الذِّ

ُروَن« )سوره نحل، آیه ۴۴(  یَتََفکَّ
پیامبر اکرم )ص( نیز در طول ۲3 سال رسالت خود، 
آیات قرآن را برای مردم تالوت و تبیین کردند و 
ادامه آن را به اهل بیت عصمت و طهارت سپردند 
تا مبادا امت دچار گمراهی شوند بنابراین در حدیث 
مشهور »ثقلین« فرمودند: »إنّي تارُِک فیکُم الثََّقلین 
کتم بِهما  کتاَب اهلل و ِعتَرتی أهل بیتی ما إن تَمسَّ

لَْن تَضّلوا أبدا ولن یَفتَِرقا حتَّی یَِردا ال الَحوض« 
باقی  را  گران بها  چیز  دو  شما  میان  در  من  یعنی 
می گذارم؛ کتاب خدا و عترتم و اهل بیتم تا مادامی 

که به این دو تمسک داشته باشید، گمراه نمی شوید 
و قرآن و عترت هم هیچ گاه از هم جدا نمی شوند تا 

وقتی در حوض کوثر بر من وارد شوند. 
حدیث ثقلین به اسناد مختلف مورد اتفاق شیعه و 
سنی است و متواتر نقل شده و به خوبی جایگاه 
قرآن و اهل بیت علیهم السالم را بیان کرده است 
پس مهم ترین کارها در شب قدر باید شناخت خود 
بنابراین  می شود  خدا  شناخت  به  منجر  که  باشد 
فرمود »َمْن َعَرَف نَْفَسه َفَقْد َعَرَف َربّه«  و حاال که 
این انسان خود را شناخت و می خواهد بنده خدا 
باشد، خدا نسخه عملی او را تحت عنوان کتابی به 
نام »قرآن« عنایت کرده است و پیامبر و اهل بیت 
او را هم که راسخون در علم هستند، مبین قرآن و 
مفسر قرآن و تأویل کنندگان قرآن قرار داده است.

 شب قدر وقتی قدرش درست ادا می شود که متعهد 
شویم قرآن و عترت را پشت سر قرار ندهیم بلکه 
باالی سرمان قرار دهیم و با خدا آشتی کنیم و میهمان 
خوبی برای پروردگار باشیم. در شب قدر و نزول 
قرآن که مالئکة بر زمین می آیند و به مؤمنان سالم 
ُل الَْماَلئَِکُة  می کنند ما هم در شمار آنان باشیم، »تَنَزَّ
وُح فِیَها بِإِْذِن َربِّهِم مِّن ُکلِّ أَْمٍر *  َساَلٌم ِهَی  َوالرُّ

َحتَّی َمْطَلِع الَْفْجِر«

ره آورد شب قدر
این صفحه 

با همکاری کارشناسان 

مرکز مشاوره ماوا تهیه و 

تنظیم می شود

mava.iki.ac.ir

 ابراهیم اخوی
 روان شناس و مدیر 

مرکز مشاوره مأوا  مرتضی نجفی قدسی
موسس دارالقران عالمه طباطبایی



میزگرد پوست در مورد اگزما با حضور دکتر مجتبی امیری 
متخصص پوست و دکتر امیرعباس کشاورز روان پزشک 

و فلوشیپ روان درمانی و دکتر اردا کیانی فوق تخصص 
بیماری های ریه 

وسواس شستشو 
یکی از عوامل جدی 

بروز اگزماست

همه افراد باید هنگام استفاده از شوینده ها دستکش بپوشند

  دکتر مجتبی امیری/ متخصص پوست و عضو هیات علمی دانشگاه

نگاه متخصص پوست

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

: آقای دکتر، پوست چه زمان مستعد التهاب 
و اگزما می شود؟

پوست ارگانی ایمنولوژیک است و بافت آن مقدار فراوانی 
سلول های ایمنی دارد. زمانی که هر عامل خارجی به الیه های 
زیرین پوست نفوذ می کند، با واکنش شدید پوست روبرو 
می شود که در این حالت، اگزما یا درماتیت گفته می شود.

 از طرفی، پوست یک الیه چربی محافظ در سطح خود 
دارد که مانند عایق اجازه نفوذ عوامل خارجی به الیه های 
زیرین پوست را نمی دهد. اگر این الیه به دالیلی مانند 
زمینه ژنتیکی خشکی پوست، شستشوی زیاد، استفاده از 
شوینده های قوی مانند الکل و استون و... از بین برود، 

پوست مستعد ابتال به اگزما خواهد بود. 

: اگزمای ناشی از زمینه ژنتیکی با اگزمای ناشی 
از تماس با شوینده ها تفاوت دارد؟

ااگزما که درواقع التهاب پوست است، به دو دسته تقسیم بندی 
می شود. نوع اول، اگزمای تحریکی یا تماسی است. در این 
حالت پوست به خاطر مواجهه با مواد مختلف تحریک 

می شود. هرچه این مواد قویتر و غلیظ تر باشند و مدت 
طوالنی تری با پوست تماس داشته باشند، اگزما زودتر اتفاق 
می افتد. این نوع اگزما معموال در افرادی دیده می شود که 
به طور مکرر از شوینده ها یا ترکیبات شیمیایی محرک استفاده 
می کنند.نوع دیگر اگزما، آلرژیک است. بروز این نوع اگزما 
به مقدار ماده محرک بستگی ندارد بلکه بدن در سلول های 
حافظه ای خود حساسیت به این عامل را شناسایی می کند، 
بنابراین طی کوچک ترین تماس با ماده محرک، واکنش به 
شکل اگزما ظاهر می شود. بروز اگزما در شرایط استرسزا 
هم مساله ای طبیعی است چون این بیماری یک واکنش 
ایمنولوژیک است و سلول های ایمنی تحت تاثیر هورمون ها 
و فرمان مغز هستند، بنابراین استرس و اضطراب جزء عوامل 

تشدیدکننده اگزما هستند.  

: اگزما دقیقا چه عالیمی دارد و در صورت 
داشتن این عالیم چه باید کرد؟

اگزما از نظر ظاهری به سه حالت بروز پیدا می کند. در 
اگزمای حاد، پوست دچار قرمزی، سوزش و ترشح می شود. 

در اگزمای مزمن، پوست به دلیل خارش در طوالنی مدت، 
زمخت، خشک، ترک خورده و تیره می شود. نوع سوم نیز 
وضعیتی بینابین اگزمای حاد و مزمن است. نکته مهم در 
صورت ابتال به اگزما، تشخیص نوع بیماری )تحریکی 
یا آلرژیک(، پرهیز از عامل زمینه ساز و سپس اقدام برای 
درمان، ضروری است. درمان اگزما نخست شامل یک دوره 
درمان کوتاه مدت است که پمادهای حاوی کورتون با قدرت 
متوسط تجویز می شود تا التهاب تسکین یابد. سپس توصیه 
به استفاده از کرم های آبرسان یا مرطوب کننده است تا به 
شکل مصنوعی، چربی از دست رفته پوست احیا و ترمیم 
شود. با بهبود وضعیت پوست، کرم مرطوب کننده باید ادامه 

یابد تا خشکی دوباره بروز نکند. 

: آیا استفاده از موادی مثل وازلین و... در کاهش 
عالیم موثرند؟

استفاده از وازلین، روغن زیتون و دیگر کرم های خیلی چرب 
فقط یک الیه محافظ روی پوست ایجاد می کنند و مانع خروج 
تعریق پوست می شوند. در صورتی که پمادهای مناسب در 

دسترس نباشد، گلیسرین همراه با چند قطره آبلیموی تازه 
جایگزین بهتری نسبت به وازلین است. درواقع ممنوعیتی 
برای استفاده از وازلین نیست اما خاصیت خیلی زیادی ندارد.

: پس از درمان برای پیشگیری از عود مجدد 
اگزما چه باید کرد؟

برای پیشگیری از بازگشت اگزما، عالوه بر پرهیز از 
تماس با ماده محرک، استفاده از دستکش هنگام استفاده 
از شوینده ها و دیگر محصوالت محرک ضروری خواهد 
بود. البته دستکش التکس به تنهایی می تواند حساسیت زا 
نخی  ابتدا دستکش  است  دلیل الزم  به همین  و  باشد 
پوشیده شده و سپس دستکش التکس روی آن استفاده 
گردد. در این شرایط، اگزما قابل کنترل است و پوست 
به حالت طبیعی برمی گردد. در فردی که زمینه ابتال به 
اگزما دارد، بی توجهی به این اصول می تواند عامل عود 
بیماری باشد. البته به طورکلی همه افراد باید هنگام استفاده 
از محصوالت شیمیایی و شوینده ها این توصیه  پیشگیرانه 

برای حفظ سالمت پوست را جدی بگیرند.

گزما یکی از شایع ترین بیماری های پوست است که به دلیل استفاده مکرر از شوینده ها یا 
ترکیبات شیمیایی بروز پیدا می کند. البته این بیماری در بعضی افراد ناشی از حساسیت به یک 
ماده است. متخصصان این بیماری را یک واکنش ایمنولوژیک بدن می دانند و بههمین دلیل 
اختالالتی نظیر استرس و اضطراب در بروز و تشدید آن تاثیر دارند. با این مقدمه به پرسش 
یکی از خوانندگان سالمت پرداخته ایم که مدت هاست از اگزما و عوارض آن رنج می برد: »خانمی ۴۵ ساله هستم، 
از دوران جوانی به خاطر وسواس در شستشو از مواد شوینده به خصوص مواد سفیدکننده زیاد استفاده می کردم 
البته بدون دستکش. مدتی است کف دست هایم ترک های عمیقی دارد که مرتب خون می آید. به پزشک مراجعه 
کردم و داروهای ترکیبی تجویز شد اما پس از قطع دارو دوباره مشکل برمیگردد. مجبورم مرتب دست ها را با 
وازلین چرب کنم و دستکش پالستیکی بپوشم تا پوست خشک نشود. مدتی است چنین ترک هایی کف پاهایم 

هم ایجاد شده است. در ضمن طی سال های گذشته استرس زیادی به خاطر بیماری فرزندم دارم.«

 مریم سادات 
کاظمی

میزگرد پوست شماره هفتصدوچهل و نه   بیست اردیبهشت نودونه12

شستشوی زیاد به تنهایی عامل وسواس نیست!

  دکتر امیرعباس کشاورز/   روان پزشک و فلوشیپ روان درمانی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

نگاه روان پزشک

وسواس شستشو یکی از انواع شایع وسواس است که حدود 
3 تا 5 درصد افراد درگیر آن هستند. در این حالت، فرد برای 
نظافت با شستشوی عادی قانع نمی شود و به شکل نامتناسب 
با میزان آلودگی، شستشو را ادامه می دهد. مثال دست را به 
جای مدت متعارف شستن، مدت طوالنی تری می شوید و حتی 
پس از این زمان نیز احساس رضایت ندارد و همین مطلب 
باعث آسیب دیدن فرد و خانواده می شود. از جمله آسیب هایی 
که این افراد متحمل می شوند می توان به آسیب دیدن روابط 
خانوادگی، افت عملکرد اجتماعی و حتی آسیب فیزیکی مانند 
اگزما اشاره کرد. از انواع وسواس شستشو می توان به وسواس 
نجس و پاکی اشاره کرد که در بین افراد با باورهای مذهبی 
دیده می شود و می تواند به وسواسی شدیدتر از وسواس 

شستشو تبدیل شود. 
افرادی که وسواس شستشو دارند معموال چند سال پس از آغاز 
بیماری برای درمان مراجعه می کنند. طی این مدت طوالنی 
ممکن است فرد به این وضعیت عادت کند و گرچه بیماری 
برایش آزاردهنده است اما زندگی را با این شرایط وفق دهد. 
این حالت معموال زمانی دیده می شود که افراد خانواده نیز 

با بیمار در رعایت آداب و رسوم وسواسی همکاری کنند.

عوامل زمینه ساز وسواس
زمینه ژنتیک یکی از عوامل زمینه ساز وسواس است. از نظر 
وجود بیماری در خانواده معموال یکی از افراد خانواده یا بستگان 
نزدیک نیز مبتال هستند. البته گاهی نیز در سابقه خانوادگی، 

وسواس دیده نمی شود. 
از نظر عصب شناختی، مغز فرایندی مانند سیستم کنترل ترافیک 
دارد و می تواند به افکار و احساسات اجازه ادامه یافتن یا 
توقف بدهد. این سیستم باید متعادل کار کند. اگر این تعادل 
به هم بخورد، مانند قفل شدن ترافیک، فرد وسواسی نیز در 
شستن قفل می شود و وقتی به عنوان مثال شروع به شستن 
دست می کند، قادر به متوقف کردن آن نیست.جمله ای که 
اغلب بیماران وسواسی در توصیف این حالت می گویند این 

است که کنترلی روی میل به شستن ندارند یا اینکه »دست 
خودم نیست«. به عالوه فرد وسواسی در تصمیم گیری نیز 
دچار مشکل است و دائم در تردیدهای دوقطبی مانند تمیزی 
کثیفی یا نجسی پاکی قرار دارد و نمی تواند مرز بین تمیزی 
و کثیفی را مشخص کند تا تصمیم بگیرد که در چه نقطه ای 
باید شستن متوقف شود، بنابراین تا نقطه نامعلومی به شستن 
ادامه می دهد. بیماران معموال برای کنترل این وضعیت اهدافی 
غیرواقعی برای خود مشخص می کنند و پس از رسیدن به آن 
اهداف شستن را متوقف می کنند، مثال برای خود روش هایی 
پیچیده و طوالنی ابداع می کنند و بر اساس آنها می شویند و 
پس از حصول این اهداف شستن را متوقف می کنند، که البته 
این روش ها بسیار زمان بر و آزاردهنده هستند.نکته دیگری که 
در این افراد وجود دارد تمایل به شستن نامتناسب با موقعیت 
است. در واقع این افراد نوعی از شستن را انجام می دهند که 
بسیار کمال گرایانه است. تصورش را بکنید که فردی به جای 
دست شستن عادی مانند یک جراح در زمان ورود به اتاق 
عمل دست بشوید. این نوع شستن نامتناسب با موقعیت است 
و در محدوده طبیعی نخواهد بود. گویی این افراد تحمل 
کوچکترین آلودگی را ندارند در حالی که همیشه درجاتی از 
آلودگی روی اندام ها طبیعی است. از منظر شناختی در طول 
روز انواع افکار مختلف و حتی آزاردهنده، نامناسب و... به 
مغز خطور می کنند. در حالت طبیعی این افکار گذرا هستند 
و حتی ممکن است فرد متوجه آنها نباشد اما فرد وسواسی 
به این افکار اهمیت می دهد و برای رفع نگرانی ناشی از آنها 
تالش می کند. مثال یا شروع به رفتار وسواسی می کند )مانند 
شستن( یا تالش می کند با انواع روش ها ذهنش را از این افکار 
خالی کند یا اثر آنها را خنثی کند مانند شمردن یا ذکر گفتن 
و... این افراد معموال احساس مسوولیت زیادی نیز دارند. 
این حالت اغلب در وسواس چککردن دیده می شود اما در 
وسواس نجس و پاکی نیز وجود دارد و فرد با تصور اینکه 
اگر نشوید عبادات دیگران نیز باطل خواهد شد به شستن 

بیمارگونه خود ادامه می دهد.

درمان دارویی؛ موثر اما زمان بر
معموال وسواس سیر مزمنی دارد، گاه خوب می شود اما دوباره 
عود می کند. بسیار مهم است که روان پزشک اختالالت دیگری 
مانند اختالالت دوقطبی، افسردگی، سایر انواع وسواس، تیک 
و... را در بیمار بررسی کند و در صورت وجود، آنها را نیز 
درمان کند زیرا در صورت عدم توجه به اختالالت همراه، 
وسواس گاهی باعث تشدید آنها می شود. به عالوه بررسی از 
نظر بیماری های مغزی که عالیم وسواس را نیز ایجاد می کنند، 
ضروری است، بنابراین توصیه می شود که افراد وسواسی 
ابتدا یک بررسی جامع روان پزشکی شوند. در حالت کلی 
درمان وسواس شامل درمان های دارویی و غیردارویی است. 
درمان های دارویی تاثیر خوبی در وسواس شستشو دارند به 
شرطی که با دوز کافی و مدت زمان کافی مصرف شوند. 
برای مشاهده اثر این داروها گاهی ممکن است الزم باشد 
که فرد تا 8 هفته صبر کند و گاهی نیز نیاز به تغییر دارو و 
چند نوبت تجویز داروهای مختلف دارد، بنابراین حوصله 
کردن و پیروی از دستورهای درمانی نکته مهمی است که 
نقش کلیدی در درمان دارد. در شرایط استاندارد و تکمیل 
نحوه مصرف دارو، می توان گفت که بیش از نیمی از بیماران 
به زندگی عادی بازمی گردند. حدود 20 درصد بیماران نیز 
مبتال به انواع مقاوم به درمان هستند که گزینه های درمانی 
دیگری مانند تلفیق های متعدد دارویی یا ندرتا جراحی برای 

آنها پیشنهاد می شود. 

خانواده در درمان غیردارویی نقش دارد
درمان وسواس بدون مراجعه به پزشک تصور اشتباهی است. 
گرچه این حالت می تواند نشانه اعتماد به نفس فرد باشد اما 
اغلب همراه با احساس خجالت، ترس از روش های درمانی، 
نگرانی از سرزنش شدن، عدم پذیرش وسواس و طبیعی 
دانستن وسواس است که از دالیل مزمن شدن بیماری و دیر 
مراجعه کردن به پزشک است.در مورد درمان های غیردارویی 
به خصوص رفتاردرمانی، اصل کلی بر این است که فرد با 
آنچه که به شکل آسیب زا از آن می ترسد، مواجه شود. این 
در  باید  اما  است  درمانی  موثرترین روش های  اقدام جزو 
ساختار اصولی و تحت نظر روان پزشکی که در این روش ها 

انجام شود.اقدامات  تبحر دارد یا یک روان شناس رفتاری 
غیردارویی مانند رفتاردرمانی نسبت به مصرف دارو پاسخ 
بهتر و ماندگاری طوالنی تری دارند ولی نیاز به همکاری زیاد 
و انگیزه و وقت گذاشتن توسط بیمار دارند. با اینحال معموال 
پاسخ به درمان کامل نیست، بنابراین معموال توصیه می شود 
که درمان همزمان دارویی و غیردارویی انجام شود تا پاسخ 
به درمان ارتقا یابد. خانواده فرد وسواسی نیز در تخفیف یا 
تشدید این مشکل نقش دارند. رفتارهایی مانند سرزنش و 
طرد با افزایش تنش، وسواس را تشدید می کنند. گاهی نیز 
خانواده در رفتارهای وسواسی شریک بیمار می شوند و به 
او در انجام رفتارهای وسواسی کمک می کنند. این حالت نیز 
با اینکه به نظر حمایتگرانه است ولی در واقع به مزمن شدن 
بیماری کمک می کند، بنابراین شرکت خانواده در درمان مهم 
فرد  با  رابطه  را در  نکاتی  نیز  آنها  که  است و الزم است 

وسواسی رعایت کنند.  

رفتارهای وسواس گونه در شرایط کرونا 
در شرایط فعلی که افراد برای مقابله با کرونا به شستشو و رعایت 
بهداشت بیشتر از حد عادی رو آورده اند، برخی نگران ابتال به 
وسواس هستند، اما باید گفت که این شرایط فقط در افرادی 
منجر به وسواس یا عود آن می شود که زمینه ژنتیک بیماری 
یا اختالالت اضطرابی را دارند. در واقع هراس ناشی از کرونا 
مانند هر نوع وضعیت اضطراب آور دیگر به عنوان یک واقعه 
استرس زا عمل می کند و می تواند باعث شروع بیماری شود.
در واقع، صرف شستشوی زیاد نشانه وسواس نیست. گاهی 
این شستشو قابل دفاع است مانند عمل به توصیه شستن هر 
یک ساعت دست در شرایط کرونا یا شستن دست پس از 
هر بار دست زدن به یک شی که تمیز بودن آن مشخص 
نیست. این افراد وقتی در منزل خود قرار می گیرند شستن را 
متوقف می کنند. به عبارت دیگر احساس غیرقابل کنترل بودن 
شستشو را ندارند، احساسی که در افراد وسواسی غایب یا 
ضعیف است. مشابه این شستشوهای وسواسگونه عمل به 
توصیه های دیگری است که در این روزها به فراوانی دیده 
می شوند ولی مردم در حالت عادی هیچ یک از این توصیه ها 

را انجام نمی دهند.

   دکتر اردا کیانی
فوق تخصص بیماری های ریه و عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نگاه فوق تخصص بیماری های ریه

امروزه شوینده های مختلفی در بازار بهفروش 
می رسند که بسیاری از آنها عالمت استاندارد را هم 
دارند اما باید بدانیم که صرفا عالمت استاندارد، 
نشان دهنده بی خطربودن این ترکیبات بر سالمت 

انسان و محیط زیست نیست.
یکی از شایع ترین آسیب های ناشی از مواد شوینده، 
مخلوط کردن محصوالت حاوی کلر و آمونیاک 
)اسید و وایتکس در اصطالح عمومی( است 
که بخارات بسیار سمی ایجاد کرده و می تواند 
آسیب جدی به ریه بزنند و زمینه ساز التهاب 
بافت ریه و عالئمی مانند سوزش گلو، خارش 
چشم و... شود.اگر این محصوالت به حالت 
اسپری استفاده شود، آسیب بسیار شدیدتر است 
زیرا بخار سمی در هوا پخش می شود. هنگام 
استفاده، محیط باید دارای تهویه مناسب باشد. 
همچنین شستشو با آب گرم انجام نشود زیرا 
آب گرم آسیب را بسیار خطرناک تر خواهد کرد 
و با تحریک شدید سیستم تنفسی و حتی مرگ 
همراه است. اولین اقدام هنگام بروز ضایعات 
تنفسی در این شرایط، خارج کردن فرد از محیط 
و رساندن او در معرض هوای آزاد است. سپس 
فرد توسط پزشک متخصص معاینه شود تا در 

صورت نیاز، دارو تجویز شود.

انواع شوینده های بهداشتی آسیب زا هستند
ازآنجا که سفیدکننده های رایج مانند وایتکس و 
تیرک به خصوص مخلوط کردن آنها با عالئم بارز 
تنفسی و پوستی همراه است، تقریبا همه افراد 
امروزه نسبت به این خطر آگاه هستند. اما نکته 
حائز اهمیت اینکه دیگر شوینده های بهداشتی 
نیز برای سالمتی خطرناک هستند. به عنوان مثال 
پاک کننده های فرش حاوی پرکلراتیلن، نفتالین 
و آلومینیوم هیدروکساید هستند که اشتنشاق و 
مواجهه با آنها می تواند زمینه ساز گیجی، حالت 
تهوع، کاهش اشتها و عدم درک زمان و مکان 
شود. حتی مخلوط شدن با آب و جاری شدن 
محیط زیست  بر  تاثیر سوئی  نیز  فاضالب  در 
خواهد داشت.دیگر شوینده خطرناک، بازکننده 
لوله است که حاوی آب صابون و  سینک و 
سولفوریک اسید بوده و تماس با آنها زمینه ساز 
عوارض پوستی، تحریک چشم و حتی آسیب 
کلیه است. پاک کننده سرویس بهداشتی حاوی 
سدیم هیدروکلرید و حاوی سفیدکننده، بسیار 
تحریککننده چشم و پوست است. این پاککننده ها 
هرگز نباید با هیچ شوینده دیگری مخلوط شوند.
پاک کننده شیشه نیز به خاطر دارابودن آمونیاک و 
ایزوپروپانول، باعث تحریک پوست می شوند. 
ترکیبات موجود در پاک کننده های اجاق گاز نیز 
زمینه ابتال به سرطان را دارند. نانیوفنول موجود 
در تمیزکننده های سطوح کاشی و سرامیک نیز 

بسیار خطرناک هستند.

به  جدی  عوارض  شوینده ها  از  مکرر  استفاده 
دنبال  دارد

با  شوینده  محصوالت  از  ناشی  آسیب  میزان 
توجه به مدت استفاده و غلظت ماده متفاوت 
خواهد بود. بهترین اقدام در پیشگیری از این 
مشکالت، محدودیت مصرف این محصوالت 
است. در زمینه درمان باید اشاره کرد که اگر 
از  استفاده  فرد طی یک نوبت و مدت کوتاه 
محصول دچار مشکل شود، با تجویز داروهای 
ضدالتهاب و اسپری تنفسی، بهبود یابد، اما در 
مورد فردی که دائم با این محصوالت سروکار 
دارد، بی توجهی به راهکارهای حفاظتی می تواند 

زمینه ساز آسیب های جبران ناپذیر ریوی شود.

را جدی  توصیه ها  این  برای حفظ سالمت 
بگیرید:

استفاده از شوینده های بهداشتی را به حداقل 
ممکن برسانید. 

هرگز شوینده ها را با هم مخلوط یا اسپری 
نکنید. هنگام استفاده حتما ماسک، دستکش و در 
صورت پاشش مواد عینک محافظ داشته باشید.
دقت کنید محیط دارای تهویه مناسب باشد و 
هرگز هنگام نظافت سرویس بهداشتی و حمام، 

در را نبندید.
هنگام استفاده از شوینده ها، کمترین میزان 
باشید.  داشته  را  بو  استنشاق  و  عمیق  تنفس 
با بوی مطبوع تمایل به تنفس  پاک کننده های 
عمیق را تحریک می کنند اما در واقع این کار با 

آسیب بیشتری به بافت ریه همراه است.
به خاطر داشته باشید حتی محصوالت بدون بو 
نیز بی خطر نیستند بلکه ترکیبات شیمیایی آنها 

بر سالمت تاثیر خواهد داشت.
از محصوالت طبیعی و بی ضرر برای نظافت 
استفاده کنید. با مخلوط جوش شیرین و سرکه، 
اجاق گاز و سطوح چرب را تمیز کنید، شیشه ها 
را با سرکه سفید و آب، برق بیندازید و از مخلوط 
جوش شیرین و بوره )اسیدبوریک( برای نظافت 

کاشی و سرامیک کمک بگیرید.

هرگز دو پاک کننده را 
باهم مخلوط نکنید!
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تاثیر کروناویروس بر پوست

20درصدبیمارانمبتالبهکووید-19عالئمپوستیداشتهاند
را  تصورش  کس  هیچ  
ویروسی  که  نمی کرد  هم 
را  جهانی  ناشناخته  چنین 
دگرگون کند و بر سالمت، 
اقتصاد، شرایط اجتماعی، روابط خانوادگی 
تاثیر بگذارد. هر روز که پژوهش های  و... 
بیشتری انجام می شود، ابعاد تازه ای از این 
ویروس ناخوانده را نمایان می کند، به طوری 
آن  تاثیر  درمورد  متعددی  بررسی های  که 
بر اندام ها و ارگان های بدن انجام می شود. 
پوست نیز به عنوان ارگان بسیار وسیع بدن 
به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر این 
ویروس قرار گرفته است. در ادامه بیشتر به 

این موضوع می پردازیم. 

کروناویروس در یک نگاه
را  حمله  بیشترین  کووید-19  شک  بدون 
به دستگاه تنفسی می کند. با این حال نتایج 
بررسی ها نشان می دهد  این ویروس موذی 
آثار خود را روی پوست و سایر دستگاه ها و 
اندام های بدن نیز به جا می گذارد. در واقع 
شایع ترین عالئم این ویروس تب، سرفه و 
ضعف بدنی است و تا جایی پیش می رود که 
بیمار به تنگی نفس می افتد. در برخی بیماران 
حس بویایی نیز هدف قرار می گیرد و قرمزی 
زیادی در چشم ها مشاهده می شود. البته عالئم 
این بیماری مرموز از ابتدای شیوع مورد بحث 
و جدل بوده است. گاهی محققان و کارشناسان 
مربوط  درمورد عالمت های  حوزه سالمت 
به کووید-19 هشدار داده اند اما انجمن های 
پزشکی آن را در دستورالعمل های موجود 
وارد ندانسته اند و گاهی برعکس انجمن های 
پزشکی درباره برخی بررسی ها و آزمایش ها 
اعالم نیاز کرده اند و سازمان بهداشت جهانی 
است. چنین  کرده  رد  را  درخواستی  چنین 
شرایط آشفته و متناقضی در شیوع بیماری های 
همه گیر مساله رایجی است اما باید اوضاع 
سروسامان بگیرد چون ما همچنان درمورد 
هستیم  بی اطالع  و  ناآگاه  کووید-19  آینده 
و نمی دانیم آیا امکان آلودگی دوباره یا موج 
دوم شیوع بیماری یا جهش ویروس وجود 
تاثیر کروناویروس  اما درمورد  نه؟  یا  دارد 
بر پوست باید از دو جنبه به موضوع نگاه 
تاثیر مستقیم کروناویروس  اینکه  کرد؛ اول 
قرنطینه  اینکه  دوم  و  پوست چیست  روی 

چه آثاری روی پوست می گذارد؟

آیا کروناویروس روی پوست اثر 
می گذارد؟

تقریبا تمام متخصصان پوست در همه نقاط جهان بر 
این موضوع توافق نظر دارند که کووید-19 بیماری 
پوستی محسوب نمی شود؛ یعنی اینکه خوشبختانه 
کروناویروس به طور مستقیم روی پوست تاثیر ندارد 
و در سلول های پوستی نفوذ نمی کند. با این حال، 
یک متخصص پوست ایتالیایی بررسی هایی درباره 
وضعیت و عالئم پوستی بیماران بستری شده به 
علت ابتال به کووید-19 انجام داده و نتایج آن در 
 Journal of the European Academy of
Dermatology and Venereology به چاپ 
رسیده است. به گفته این متخصص، 20 درصد 
بیماران مبتال به کووید-19 بستری شده، یکی از 3 
عالئم بثورات پوستی اریتماتوز، کهیر و وزیکول 
یا تاول های چرکی کوچک را داشته اند. این بثورات 
پوستی حین یا بعد از بستری شدن در بیمارستان 
ظاهر شده  اما ارتباطی با شدت و ضعف بیماری فرد 
نداشته اند. به بیان دیگر، ممکن است کروناویروس 

روی پوست افراد مبتال نیز تاثیر بگذارد. 
این متخصص ایتالیایی درباره نیاز به جلوگیری 
از انتشار عالئم پوستی هشدار می دهد. با وجود 

اینکه وی نیز تایید می کند عمده راه سرایت و انتقال 
بیماری از طریق قطرات تنفسی است اما تاکید 
دارد باید از روش های محافظتی استفاده شده و از 
تماس با بثورات احتمالی مربوط به کروناویروس 

خودداری شود.

مشکالت پوستی ناشی از قرنطینه
کروناویروس نه تنها به دلیل ابتال به این ویروس 
ممکن است مشکالتی ایجاد  کند، بلکه به دلیل 
ایزوله شدن اجباری نیز مشکالتی ایجاد می کند. 
قرنطینه اختالالت خاص خود را دارد که به دلیل 
استفاده مکرر از ضدعفونی کننده ها، شوینده ها و 
همچنین دور ماندن از نور خورشید ایجاد می شود. 
در این موارد می توان گفت کروناویروس به صورت 
غیرمستقیم روی پوست اثر می گذارد. به عنوان 
مثال زخم های فشاری در نتیجه ماندن و خوابیدن 
طوالنی مدت در یک وضعیت ثابت بیشتر می شود 
و درماتیت ها یا همان التهاب های پوستی ناشی 
از شستشوی مکرر دست ها و استفاده زیاد از 
ضدعفونی کننده ها شیوع باالیی پیدا کرده است. البته 
اگزما و خشکی پوست دست به دلیل استفاده زیاد 
از شوینده ها موضوع تازه ای نیست و درماتیت یا 

التهاب پوستی ناشی از تحریک ترکیبات شیمیایی 
شوینده ها همیشه وجود داشته اما مشکل فعلی 
افزایش تعداد دفعات استفاده از این محصوالت 
بین تمام اقشار و تمام سنین است.متاسفانه ترس 
از ابتال به ویروس باعث بروز وسواس بین برخی 
افراد شده، به طوری که در شستشوی دست ها 

و استفاده از محصوالت ضدعفونی کننده افراط 
می کنند. به تمامی این مشکالت باید قرار نگرفتن 
در معرض نور خورشید را نیز اضافه کرد. در واقع 
ماندن طوالنی مدت در خانه بدون تماس کافی 
با اشعه های ماورای بنفش باعث کاهش تولید 
ویتامینD در پوست می شود. ویتامینD نقش 

کلیدی در سالمت پوست دارد. این ویتامین از 
سلولهای پوستی محافظت می کند. به همین دلیل 
نیز توصیه می شود روزانه در صورت امکان در 
هوای آزاد قدم بزنید و اگر امکان آن را ندارید، 
حتی شده به مدت چند دقیقه در بالکن منزل و 

زیر نور خورشید بنشینید.

آثار کروناویروس بر پوست کادر درمان
نکته پراهمیت دیگر درباره تاثیر کروناویروس بر 
پوست به کادر درمان مربوط می شود. پزشکان 
و پرستاران و به طور کلی کادر درمان مجبور به 
استفاده از تجهیزات محافظتی سنگین هستند که 
پوست را بی نهایت آزار می دهد. بر اساس سیستم 
محافظت فردی ذکرشده در دستورالعمل های جهانی 
این افراد باید از دستکش، ماسک، کاله، روپوشهای 
مخصوص و شیلدهای محافظ صورت استفاده کنند. 
این نوع پوشش باعث ایجاد التهاب های پوستی، 
خشکی و اگزما روی پوست دست ها و صورت 
این افراد می شود. عالوه بر این، پوست سر نیز در 
معرض فولیکولیت یا همان التهاب فولیکولهای مو 
و اگزمای سبورئیک قرار می گیرد بنابراین الزم است 
این افراد به محض درآوردن تجهیزات محافظتی، 
برنامه منظم محافظت از پوست را دنبال کنند. به 
این ترتیب که دست ها را با دقت بشویند تا مواد 
دستکش ها و التکس از بین برود. یک دوش کامل 
باعث تمیزی بیشتر می شود. استفاده از کرم های 
مرطوب کننده برای محافظت از پوست کمک کننده 
است اما کادر درمان معموال عادت به استفاده از 
مرطوب کننده ندارند. نتایج برخی پژوهش ها نشان 
می دهد فقط 22 درصد پزشکان و پرستاران در پایان 

روز کاری کرم می زنند..
amelioretasante :منبع

بهگفتهیکمتخصصپوستایتالیایی،
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 ترجمه: 
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مهدی پور

کروناویروسرویپوستوهمهعادتهای
روزمرهماتاثیرمیگذارد

کروناویروس به صورت مستقیم یا غیرمستقیم روی پوست همه ما تاثیر می گذارد. 
ممکن است این ویروس تاثیر مخرب و بیماری زا روی خود سلول های پوستی 
بگذارد یا بیشتر به دلیل تجهیزات محافظتی یا در اثر رعایت بهداشت افراطی اثرگذار 
باشد. درنهایت اینکه همه گیری کروناویروس خواه ناخواه تمام عادات روزمره ما را 
دچار چالش و دستخوش تغییرات اساسی کرده است. بهتر است همه ما انعطاف 
بیشتری در برابر آن نشان دهیم و عادت های مناسبی در تمام زوایای زندگی و 

به ویژه در مراقبت بیشتر از پوست پیش بگیریم.

بیماری کرونا در کودکان کمتر دیده شده  و عموما 
ابتال به حالت خفیف بیماری در آنها شایع تر است. 
با این حال به تازگی در بسیاری از کشورها بیماری 
پوستی جدید و البته عجیب بعد از ابتال به کرونا دیده 
شده که در پی آن انگشتان پا به رنگ بنفش درمی آیند. در حال حاضر 
متخصصان پوست در حال مطالعه این بیماری هستند و بر این باورند 
که این بیماری پوستی بیشتر کودکان را درگیر می کند و ممکن است از 

عالئم کووید-19 باشد.
 

کووید-19 در انگشتان پا نشانه ای رایج از ابتال به بیماری 
در کودکان

تب، خستگی، سرفه، گلودرد، سردرد، تنگی نفس و... از عالئم شناخته شده 
کووید-19 هستند. به تدریج که همه  گیری جهانی کرونا گسترش پیدا کرد، 
متخصصان عالئم دیگری را نیز به این فهرست اضافه کردند، عالئمی 
مثل فقدان ناگهانی حس بویایی بدون انسداد و گرفتگی راه های تنفسی 

و نیز نابودی حس چشایی در بعضی بیماران.
به تازگی نیز متخصصان پوست هشدار داده اند عفونت ناشی از ویروس 
کرونا ممکن است در پوست و در قالب بیماری های پوستی آشکار شود؛ 
التهابات پوستی شبیه زمانی که پوست دچار سرمازدگی شدید می شود، 
بروز لکه های قرمزرنگ دردناک و پایدار در سطح پوست و نیز عارضه 

پوستی کهیر که به صورت موقت ظهور می کند.
عوارض پوستی این بیماری، پزشکان را به سمت شناسایی نشانه های 
دیگر این بیماری ویروسی سوق داده است. انجمن متخصصان پوست 
در کشور اسپانیا و نیز جمعی از متخصصان بیماری های پا، تصمیم گرفتند  
جمعی از بیماران کرونایی و خصوصا کودکان را معاینه و بررسی کنند. 
همگی این بیماران، در ناحیه پا دچار  ضایعه پوستی جدید شده  بودند. 
در این ضایعه پوستی، انگشتان پا به رنگ ارغوانی درآمده )تقریبا شبیه 
رنگ پوست در زمان سرمازدگی( و معموال بعد از چند هفته نیز بهبود 
می یابند، بدون اینکه نشانه دیگری از بیماری کووید-19 در این بیماران 
دیده شود.در پی این عارضه جدید پوستی، برآمدگی های کوچکی در نوک 
انگشتان پا یا اطراف پاها شکل می گیرند. عالوه  براین، تعدادی از بیماران 
در این نواحی احساس سوزش داشته اند. انجمن بین المللی متخصصان 
اطفال به تازگی تحقیق انجام شده روی یک پسربچه 13 ساله را منتشر 

کرده  است. روی انگشتان هر دو پای این نوجوان لکه های قرمز رنگی 
دیده شده بود و درنهایت بعد از چند روز عالئم کووید-19 در وی آشکار 

شد که شامل تب، سرفه، مشکالت تنفسی و... بود.
 

تغییر رنگ انگشتان پا می تواند یکی از عالئم ابتال به 
ویروس کرونا باشد

در بسیاری از کشورها از جمله ایتالیا، فرانسه و اسپانیا نیز موارد بسیاری 
در این زمینه دیده شد. متخصصان پوست و نیز متخصصان اطفال با 
تالش و مطالعه شبانه روزی در این حوزه، درنهایت اعالم کردند تغییر 
رنگ انگشتان پا می تواند یکی از عالئم ابتال به ویروس کرونا باشد که در 
بچه ها رایج تر است اما این احتمال وجود دارد که در بزرگساالن نیز دیده 
شود. از آنجا که این کشف جدید هنوز به طور رسمی تایید نشده، شاید 
بتوان گفت این نشانه می تواند یکی از عالئم تشخیص کووید-19 باشد 
و قطعا سهم عمده ای در جلوگیری از سرایت بیماری خواهد داشت.با 
تمام این تفاصیل، پزشکان به والدین اطمینان می دهند این نشانه جدید 
به هیچ عنوان نگران کننده نیست و جزو عالئم بی خطر بیماری نوظهور 
محسوب می شود. به همین دلیل دقت به نشانه های بارز و شناخته شده تر 
این بیماری مثل سرفه، تب و نیز مشکالت تنفسی در اولویت هستند 
اما برای اطمینان خاطر، مراجعه به پزشک و انجام آزمایش PCR قطعا 
توصیه می شود. این آزمایش تشخیصی عالئم ماده ژنتیکی ویروس را 
تشخیص می دهد.آزمایشPCR  در صورت شناسایی دو ژن خاص 
SARS-CoV-2 می تواند تشخیص ویروس کرونا را تایید کند. البته اگر 
تنها یکی از این ژ ن ها را شناسایی کند، نتیجه ای غیرقطعی خواهد داشت.

عارضه پوستی جدید پس از چند روز برطرف می شود
متخصصان خاطرنشان می کنند نشانه هایی که بر پاهای کودکان و نوجوانان 
آشکار می  شود، معموال بعد از 7 تا 10 روز ناپدید می شود. با این حال، 
خون مردگی و تغییر رنگ محل معموال تا یک ماه باقی می ماند. به گفته 
پزشکان، در بیشتر کودکانی که با این عارضه پوستی مواجه بوده اند، 
دیگر عالئم ابتال به کووید-19 دیده نشده  ولی در تعداد محدودی از آنها 
سرفه های خشک بی خطر و مشکالت خفیف تنفسی وجود داشته است.

تحقیقات تکمیلی درباره ظهور نشانه جدید بیماری کرونا
هم اکنون درمورد نشانه های کووید-119تحقیقات بسیاری در سایت ها 
و شبکه های اجتماعی منتشر شده و پزشکان متفق القول بر این باورند 
که کماکان نمی توان به طور قطعی اعالم کرد این نشانه جدید با بیماری 
کووید-19 که از ویروسی با نام سارس کو-2 نشأت می گیرد، ارتباطی 
داشته باشد. با این حال همگی آنها توصیه می کنند در وضعیت کنونی ، 
الزم است همه هوشیار باشند و جانب احتیاط را نگه  دارند.پزشکان 
توصیه می کنند آزمایش پادتن برای کودکانی که عارضه انگشت پا را 
دارند، حتما انجام شود چون این احتمال وجود دارد که این نشانه ها با 

عفونت کرونا ویروس ارتباطی مستقیم داشته باشد.

پاسخ غیرمنتظره به کمک آزمایش تشخیصی با پادتن
پزشکان یادآوری می کنند تشخیص این بیماری از راه دور نیز امکان پذیر 
است. به این معنا که وقتی والدین این نشانه را در کودکشان شناسایی 

کردند، باید فوری عکس هایی از محل بروز بیماری )پاها( بگیرند و برای 
پزشک متخصص ارسال کنند. اگر کودک فقط همین یک نشانه پوستی را 
داشت، نیازی نیست به مراکز مراقبت های پزشکی یا بیمارستان مراجعه 
کنید چون حضور در این اماکن قطعا احتمال ابتال به ویروس را چند 
برابر خواهد کرد بنابراین در اولین قدم، کودکتان را قرنطینه و از بقیه 
جدا کنید.مصرف یک کورتیکواستروئید موضعي به تجویز پزشک و 
نیز کنترل مکرر دمای بدن کودک نیز توصیه می شود. پزشکان به والدین 
توصیه می کنند در صورت بروز این عالمت در کودکانشان، خونسردی 
خود را حفظ کنند و به یاد داشته باشند این نشانه بی خطر است اما عقل 
حکم می کند با احتیاط رفتار کنند.در ایاالت متحده نیز پزشکان اعالم 
کرده اند به تازگی شاهد نشانه هایی از نوعی سوختگی پوست در پای 
بیماران مبتال به کووید-19 بوده اند. آنها دقیقا مطمئن نیستند این نشانه 
از نشانه های ابتال به بیماری کرونا باشد اما از آنجا که در حال حاضر 
نشانه ای بسیار شایع است، نمی توان از کنار آن بی تفاوت عبور کرد و 
احتمال می دهند این نشانه تصادفی نیست و ممکن است در افرادی که 
به نوع خفیف بیماری مبتال می شوند، دیده شود.در حال حاضر به علت 
عدم دسترسی به اجرای گسترده آزمایش PCR، الزم است بیمارانی که 
چنین نشانه  ای دارند، آزمایش پادتن بدهند تا ابتال یا عدم ابتال به بیماری 

در آنها تشخیص داده شود.

عوامل محرک نشانه جدید کرونا در انگشتان پا
اگرچه بسیاری از پزشکان، در سراسر جهان، شکل گیری این عارضه را در 
انگشتان پای کودکان و نوجوانان مشاهده کرده اند، تقریبا هیچ یک از آنها 
توضیحی علمی برای علت و مبدأ شکل گیری این عارضه ارائه نداده اند.
با این حال، به این نتیجه رسیده اند که ورم های ایجادشده در نوک انگشتان 
پا ممکن است بر اثر وجود ویروس سارس کو-2 در بدن بیمار باشد. 
دکتر نازنین ساعدی، از متخصصان پوست دانشگاه توماس جفرسون، 
در مقاله ای که به تازگی در مجله Health منتشر کرده ، معتقد است 
ورم های فوق ممکن است در انگشتان دست و حتی به شکل لخته های 
خونی در مسیر گردش خون نیز شکل بگیرند. با این حال وی در ادامه 
خاطر نشان می کند برای ارائه نظر قطعی راهی طوالنی در پیش است 
و تحقیقات گسترده تری  را می طلبد.در پایان اگر در ناحیه انگشتان پای 
فرزندتان، نشانه های فوق را مشاهده کردید، حتما از راه دور با پزشک 
معالجتان مشورت کنید. وی با مشاهده عکس های ارسالی و توضیحات 
شما، تشخیص خواهد داد این عارضه می تواند از عالئم خفیف ابتال به 
ویروس کرونا محسوب شود یا فقط حساسیت فصلی ساده است که 

قطعا هیچ جای نگرانی نیست.  
parents.fr :منبع

عالمت عجیب و غریب کووید-19 در انگشتان پای کودکان مبتال
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یادداشت سبز

ساخت  کنار  زیرزمینی  آب های  از  برداشت  افزایش 
میان گذری در دریاچه ارومیه یکی از دالیل بروز خشکی 

در این دریاچه عنوان می شود.
شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی حجم آب دریاچه 
ارومیه را 5 میلیارد مترمکعب اعالم کرد، رقمی که طی 

یک دهه گذشته رکورد محسوب می شود.
به گزارش »سالمت«، خبرگزاری ایرنا ضمن اعالم این 
خبر به نقل از اتابک جعفری،  مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای آذربایجان غربی نوشت: »با رسیدن به این رقم، 
حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به زمان مشابه سال 
گذشته ۶5۰ میلیون مترمکعب و نسبت به ابتدای سال 
آبی جاری )اول مهر ۱۳۹۸(، یک میلیارد و 5۷۰ میلیون 

مترمکعب افزایش نشان می دهد.«
جعفری مساحت دریاچه ارومیه را ۳ هزارو ۱۷۸ کیلومتر 
مربع عنوان کرد و یادآور شد: »وسعت این دریاچه نسبت 
به سال گذشته ۱۴۲ کیلومتر مربع افزایش داشته است.«

مسوول شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی همچنین 
با اعالم در پیش بودن مراحل افتتاح و بهره برداری از 
طرح های مهم انتقال آب به دریاچه ارومیه در سال جاری 
از افزایش یک متری تراز این دریاچه در هر سال خبر 
داد و گفت: »طی زمستان ۱۳۹۷ و بهار ۱۳۹۸ به واسطه 
افزایش میزان آب ورودی به دریاچه، تراز آن طی چند 
ماه بیش از یک متر افزایش یافت و امید زیادی را در 

راستای احیای این دریاچه ایجاد کرد.«
وی در عین حال تاکید کرد دریاچه ارومیه هنوز با روزهای 
خوب فاصله زیادی دارد و انتظار می رود با افزایش بارش  ها 
و اجرای درست سیاست های ستاد احیای دریاچه که استفاده 
بهینه از منابع آبی را به همراه خواهد داشت روند افزایش 

تراز آب این دریاچه و احیای کامل آن ادامه پیدا کند.
 از سوی دیگر، مصطفی منصورپور، مدیر کل سنجش از 
دور سازمان فضایی ایران افزایش میزان بارش طی سال 
گذشته و ادامه آن در سال جاری را دلیل اصلی باالرفتن 
سطح دریاچه و افزایش وسعت آن دانسته و به ایسنا گفته 
است: »تصاویر ماهواره ای از این دریاچه نشان می دهد 
سطح آب دریاچه حدود ۳ هزار و 55۰ کیلومتر مربع 
رسیده است که می توان گفت این حوضه آبریز به حدود 
۷۰ درصد از حداکثر دریافت آب رسیده است.« مدیر کل 
سنجش از دور سازمان فضایی ایران از دست طبیعت به 
عنوان یاری بخش و بهبوددهنده حال دریاچه ارومیه یاد 
و پیش بینی کرد با ذوب شدن برف ها و رواناب هایی که 

به سمت دریاچه در حرکت  هستند سطح آب دریاچه 
ارومیه طی دو ماه آینده افزایش بیشتری خواهد یافت. بر 
اساس طرح ستاد احیای دریاچه ارومیه انتظار می رفت این 
دریاچه از سال ۱۳۹۴ ظرف ۱۰ سال به تراز اکولوژیک 
خود برسد که به گفته کارشناسان، هم اکنون حدود ۱/5 

تا ۲ سال از این برنامه عقب است.

خشک شدن دریاچه ارومیه دالیل 
مختلفی داشت

کاوه مدنی، متخصص محیط زیست و تحلیل سیستم ها 
و استاد دانشگاه ییل با نگاهی دقیق تر به موضوع دریاچه 
ارومیه در یادداشتی می نویسد: »یکی دیگر از درس هایی 
که بحران کرونا به ما می دهد اهمیت توجه به تفاوت 

میان همبستگی و علیت است.«
با شیوع ویروس کرونا در گوشه وکنار جهان نظریاتی مطرح 
شد. نمونه اش اینکه کرونا تنها در یک محدوده جغرافیایی 
خاص عمل می کند یا آب و هوا و دما بر عملکرد این 
ویروس تاثیرگذار است یا اینکه برخی می گفتند با باال 

رفتن دما این ویروس از کار خواهد افتاد.
عمدتا برای درک سیستم های پیرامون خودمان و روابط 
علی و معلولی حاکم بر آنها، به مشاهده و آمارها رجوع 

می کنیم. با نگاه کردن به تغییرات متغیر A که همزمان شده 
با تغییرات متغیرB  نتیجه می گیریم این دو ممکن است با 
هم همبستگی و رابطه داشته باشند اما آیا این همبستگی 
معنای علیت می دهد؟ اگر نتوانیم این علیت را درست 
تشریح کنیم و توضیح بدهیم و بفهمیم، در خیلی موارد 
دچار خطا می شویم. وقتی گزاره علی و معلولی برای 
ما مطرح کرده و برای اثبات آن به مشاهدات همبستگی 
رجوع می کنند خوب است چند پرسش را در ذهنمان 
مطرح کنیم اما اثبات اشتباه بودن و موثر نبودن برخی 
گزاره ها به همین سادگی نیست چراکه گاهی اوقات این 
همبستگی ها می توانند دالیل دیگری داشته باشند و به شکل 
اتفاقی رخ نداده باشند. بعد از این مقدمه نتیجه می گیریم، 
برای نمونه در مورد خشک شدن دریاچه ارومیه هم با 
خشکسالی مواجه بودیم و هم سدسازی های زیاد موجب 
شده بود میزان آب واردشده به دریاچه کم شود. در عین 
حاال باال رفتن دما با افزایش تبخیر آب ها و کاهش سطح 
آب دریاچه همراه شده بود. افزایش برداشت از آب های 
زیرزمینی کنار ساخت میان گذری در دریاچه ارومیه از 
دیگر دالیل بروز خشکی در این دریاچه عنوان می شود.
این استاد دانشگاه درنهایت به این برداشت می رسد که ذهن 
 ساده ساز بدون توجه به این عوامل تنها سراغ یک علت 

می رود. برای نمونه در مورد خشکی دریاچه ارومیه گفته 
می شود احداث میان گذر دلیل اصلی بوده یا مسوولی که 
نمی خواهد مسوولیت بپذیرد خشکسالی را دلیل خشکی 
دریاچه عنوان می کند. بدون تردید در ایجاد یک پدیده 
مجموعه ای از این همبستگی ها و عوامل تاثیرگذارند اما 
سختی کار این است که بخواهیم سهم عوامل متفاوت 

را در وقوع یک رویداد تخمین بزنیم.

اطالعاتی درباره دریاچه ارومیه
دریاچه ارومیه نام دریاچه ای در شمال غربی کشور ایران 
است که طبق تقسیمات کشوری ایران، این دریاچه میان 
دو استان آذربایجان غربی و استان آذربایجان شرقی قرار 
گرفته  است. مساحت این دریاچه در سال ۱۳۷۷ حدود 
۶ هزار کیلومتر مربع بود که در ردیف بیست و پنجمین 
دریاچه بزرگ دنیا از نظر مساحت قرار می گیرد. دریاچه 
ارومیه، بزرگ ترین دریاچه داخلی ایران، بزرگ ترین دریاچه 
آب شور در خاورمیانه و ششمین دریاچه بزرگ آب شور 
دنیاست. بر اساس فهرست تنوع زیستی پارک ملی دریاچه 
ارومیه که در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ میالدی ارائه شده ، پارک 
ملی دریاچه ارومیه مسکن ۶۲ گونه باکتری و آرکئوباکتر، 
۴۲ گونه قارچ های میکروسکوپی، ۲۰ گونه جلبک، ۳۱۱ 
گونه گیاه، 5 گونه نرم تنان دو کفه ای )رودخانه های جزایر(، 
۲۲۶ گونه از پرندگان، ۲۷ گونه خزنده و دوزیست و ۲۴ 
گونه از پستانداران می باشد. همچنین دست کم فسیل ۴۷ 
گونه یافته شده است. این زیست بوم به صورت بین المللی 
توسط یونسکو به عنوان منطقه تحت حفاظت به ثبت 
رسیده است. سازمان محیط زیست ایران بیشتر نقاط این 
دریاچه را به عنوان پارک ملی شناسایی کرده  است. این 
دریاچه با داشتن بیش از ۱۰۰ جزیره کوچک سخره ای 
محل توقف پرندگان مهاجر از جمله فالمینگو،  پلیکان،  
کفچه نوک، اکراس،  لک لک،  اردک پیسه، نوک خنجری، 

چوب پا و مرغ نوروزی  است.
به دلیل شوری بیش از حد دریاچه هیچ نوع ماهی ای در این 
دریاچه زندگی نمی کند. با این حال دریاچه ارومیه یکی از 
زیست گاه های مهم سخت پوست آرتمیا شناخته  می شود. 
این سخت پوست یکی از منابع اصلی تغذیه پرندگان 
مهاجر از جمله فالمینگو است. اوایل سال ۲۰۱۳میالدی 
از رئیس وقت مرکز مطالعات آرتمیای ارومیه نقل شد که 
آرتمیا در این دریاچه منقرض شده است. این نظر توسط 

برخی کارشناسان دیگر رد شده است.
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قاب سبز

هشدار سبز

مازندران چگونه به بیابانی سبز تبدیل خواهد شد؟

اصطالح بیابان سبز - Green Desert - نخستین بار 
در آمازون و در پی پاکتراشی بی سابقه رویشگاه های 
جنگلی توسط سوداگران چوب و مافیای تراریخته و 
شرکت مونسانتو مطرح شد. کنایه از اینکه بارندگی به 
تنهایی نمی تواند ضامن تاب آوری عرصه های جنگلی 
حتی در آمازون باشد، اگر توان تخریبی آدمی دست کم 
گرفته شود! حاال از مازندران خبر می رسد قصه تلخ 
آمازون، شتابان در یکی از پرباران ترین مناطق ایران 
ممکن است تکرار شود، اگر با سوداگران قاچاق 
خاک با جدیت و آنی برخورد نشود. تغییر کاربری 

آب بندان ها، برکه ها و تاالب های محلی به بهانه الیروبی 
که در جای جای مناطق شمالی کشور، به ویژه ۳استان 
گیالن، گلستان و مازندران در حال وقوع است، همراه 
تجاوز به عرصه های جنگلی، رشد قارچ گونه ویال به 
جای بلوط و نابودی نظام آب شناختی رودخانه ها 
به دلیل برداشت های افزاینده شن و ماسه و ورود 
شیرابه ها و پساب ها به اندوخته های آب شیرین از 
جمله مهم ترین دلیل این رخداد مهیب است. اینک 
پهنه ۲۳هکتاری در قلمرو شهرستان بابل - بخش 
َگتاب، روستای ولوکال - نیلوفرها و الله های مردابی 

از  را  تاب آوری اش  و  حاصلخیز  خاک  هوش ربا، 
دست داد؛ آن هم به بهانه الیروبی و البته برای چند 

ریال سود آنی!
 این آب بندان که کارکردی تاالبی داشت، یکی از 
محل های تخمگذاری پرندگان بود، همان پرندگانی 
که ضامن حاصلخیزی خاک، تامین غذای آبزیان و 
کنترل جمعیت آفات کشاورزی هستند و می توانستند 
به تقویت پتانسیل های گردشگری از منظر پرنده نگری 
بیفزایند. ظاهرا پیگیری سازمان های مردم نهاد منطقه 
هم به جایی نرسیده و روند تخریب که از سال ۹۷ 
شروع شده، به تازگی در بی خبری کرونایی با فروش 

و انتقال خاکش به پایان رسیده است.
ابراهیمی کارنامی، مدیرکل سختکوش محیط زیست 

مازندران، می تواند ماجرا را پیگیری کند و اجازه ندهد 
گروهی سوداگر با دورزدن قوانین و استفاده از گپ های 
حقوقی در اداره دهیاری ها، الماس این مناطق را ربوده 
و بخشی از جامعه محلی را با اندک شکالتی دلخوش 
کنند. وقتی توان زیست پاالیی سرزمین را به این ترتیب 
از دست می دهیم، معلوم است ظرفیت گرمایی ویژه 
کاهش می یابد و مازندران زیبا از شرایط رویایی اش 
به سمت اقلیمی نیمه مرطوب تغییر ماهیت می دهد. 
آنگاه برای تامین آب شرب و کشاورزی، مجبور به 
احداث سدهای بیشتر و نابودی درختان افزون تری در 
هیرکانی خواهیم بود و با افزایش سیل هایی ویرانگرتر، 
ارزشمندترین بهانه زندگی در قلب تولیدکننده  اکسیژن 

ایرانیان هم از دست خواهد رفت.

دریاچه ارومیه رکورد آبگیری 1۰ ساله را شکست

نسل کشی کوسه ها در خلیج فارس! کارشناس صید و بهره برداری 
شیالت استان بوشهر: »متاسفانه نسل کوسه های خلیج فارس در حال 

انقراض است. مشکل اصلی نحوه شکار کوسه ها و صید بی رویه است 
که می تواند به انقراض نسل کوسه ها منجر شود. همه ما مقصر هستیم؛ 
از کارشناس گرفته تا صیادان و حتی جامعه محلی. کوسه به جز انسان 
دشمن دیگری در طبیعت ندارد. چند سال است خرید و فروش کوسه 

ممنوع شده و دیگر آماری هم ارائه نمی شود. مدیریت و نظارت 
ضعیف باعث شده این اتفاقات تداوم داشته باشد. 

نی های پالستیکی یکی از ۱۰ موردی است که سواحل را آلوده 
کرده ولی آیا نی جزو پالستیک هایی است که نمی توان از زندگی 

حذفشان کرد؟ یادمان باشد بیش از ۲۰۰ سال طول می کشد تا نی های 
پالستیکی تجزیه شوند.

مرگبارترین حادثه در سال جاری میالدی برای محیط بانان. دوازده 
محیط بان پارک جنگلی حفاظت شده ای در جمهوری کنگو که تعداد 

زیادی از حیوانات در معرض انقراض در آن حفاظت می شوند، توسط 
متخلفان مافیای زغال سنگ و شکار، کشته شدند. کنگو خطرناک ترین 

کشور جهان برای فعاالن محیط زیست است و  از سال ۲۰۰۶ تا سال 
۲۰۱۹ میالدی بیش از ۱5۰ محیط بان مشغول به کار در همین منطقه 

حفاظت شده، توسط اکومافیا کشته شده اند. این اتفاق یکی از 
مرگبارترین حوادث سال اخیر برای محیط بانانی است که ارسال عکس 

و فیلم آنها از حیوانات در حال انقراض این منطقه زبانزد رسانه ها بوده 
و تالش آنها در آموزش اهمیت حفاظت از حیات وحش و طبیعت به 

کودکان و نوجوانان اهمیت خاصی دارد. حیات وحش  فروشی نیست

محیط زیست  دوستداران  از  خیلی 
بر سر دوراهی قرار گرفته اند؛  انگار 
و  بود  محیط زیستی  می شود  مگر 
فرمان به کشتار داد، آن هم به بهانه 
حفظ محیط زیست؟ موافقان حذف 
کالغ  زاغی ها می گویند: »این پرنده ها 
قاتل تخم دیگر پرندگان هستند و مثل 
متجاوزان بعثی النه ها را تصرف می کنند 
و حتی به جوجه های دیگر پرندگان هم رحم نمی کنند! 
پس برای حفظ تاب آوری بوم سازگان باید آنها را حذف 
کنیم.« درست مثل استداللی که در مورد سگ های رهاشده 
در طبیعت هم مطرح شده و آنها را دشمن حیات وحش 
برشمرده و عامل انقراض یوزپلنگ آسیایی. کشاورزان 
هم پیش تر رفته و کالغ زاغی را رسما جاندار زیانکار 
نامیده اند و حکم قتلش را واجب! اما واقعیت این است 
که صورت مساله چنین ساده و یک خطی هم نیست و 
ابعاد پیچیده تر و گسترده تری دارد. اینشتین می گوید: »طرح 
درست صورت مساله، گاهی مهم تر از ارائه راه حل است! 

یادداشتم را در این باره بخوانید:

کالغ زاغی را بشناسیم
کالغ زاغی - Pica Pica - یکی از هوشمندترین جانداران 
روی زمین است و یگانه غیرپستانداری که می تواند تصویر 

خود را در آینه تشخیص دهد. زاغی ها تک همسر هستند و تا 
پایان عمر با جفت خودشان زندگی می کنند. در صورت مرگ 
همسر هم برخالف انسان خردمند، هرچه زیباتر و جوان تر 
بهتر! بلکه جفتی متناسب با سن و سال خود برمی گزیند. 
او خطر را به خوبی حس می کند، همه چیزخوار است و 
انعطاف زیادی در شرایط مختلف جغرافیایی و اقلیمی از 
خود نشان می دهد. درحقیقت جایی که زاغی ها هم دوام 
نیاورند، سختی کارش برای آدم زمینی ها هم باید باال باشد!
آنها از معدود پرندگانی هستند که برای آشیان خود سقفی 
استتار گونه می سازند تا مهاجمان به تخم ها و جوجه هایش 
دستبرد نزنند؛ یعنی دقیقا شگردی که خود برای دستیابی به 
تخم دیگر پرندگان به کار می برند. کالغ حتی برای تامین 
آب در مزارعی که به سامانه آبیاری تحت فشار هم مجهز 
است، مشکلی ندارد! چرا که به راحتی محل های مرطوب 
را شناسایی می کند، درون خاک می رود و آنقدر به لوله ها 
نوک می زند تا به آب برسد. به همین دلیل اغلب کشاورزان 
از او دل خوشی ندارند و به اصطالح سایه اش را با تیر 
می زنند. در حالی که مشکل از زاغی ها نیست؛ مشکل این 
است که همه  برکه ها و جوی ها را خشکانده یا طرح پوشش 
انهار برایش اجرا کرده و عمال دسترسی زاغی ها به آب را 
مختل کرده ایم. عالوه بر این، زاغ یکی از شکارچی های 
حرفه ای است و به جوجه ها و تخم های دیگر پرندگان 
در بزنگاه هایی که فرصت بیابد، حمله می کند. از همین 

رو، متاسفانه گروهی او را در شمار آفت طبقه بندی کرده 
و حذفش را به نفع دیگر جانداران از جمله انسان می دانند. 
غافل از اینکه اگر قرار باشد با چنین استداللی، جانداری 
را »آفت« نامید، بی شک انسان بزرگ ترین، خطرناک ترین 

و بی رقیب ترین آفت برای طبیعت است! نیست؟

زاغی ها بیشترین شباهت را به انسان دارند
حقیقت ماجرا این است که برخالف تصور عامه که فکر 
می کنند آدمی خیلی شبیه به میمون است، باید بدانیم از قضا 
این کالغ زاغی ها هستند که بیشترین شباهت را به انسان 
خردمند دارند، آنقدر -  Homo sapiens -  که اگر از 
طفولیت با انسان ها زندگی کنند، حتی می توانند چند کلمه 

 Animal -مثل آدم حرف بزنند! جالب تر اینکه مطابق
Behaviour -  پژوهش هایی که نتایجش در نشریه ای 
معتبر منتشر شده، زاغی ها هم مانند آدم ها برای درگذشتگان 
خود آیین سوگواری برگزار می کنند و چهره افرادی که 

آنها را تهدید کنند، هرگز از خاطر نمی برند.

حاال چه باید کرد؟
بدیهی است هما ن طور که نمی توان و نباید فرمان به حذف 
آدم داد، خواهان حذف هیچ موجود زنده دیگری هم از 
چرخه حیات نباید شد. در واقع، اگر ما آدم ها می توانستیم 
محل های دفن زباله خود را به درستی مدیریت کنیم و 
دشمن طبیعی زاغ ها؛ یعنی شاهین ، بهله، بحری و دلیجه ها 

را به کشورهای شیخ نشین جنوب خلیج فارس قاچاق 
نمی کردیم، االن با معضلی به نام افزایش جمعیت فراتر 
از ظرفیت زیستگاه زاغی ها روبرو نمی شدیم. به عبارت 
ساده تر، هر جاندار و گیاهی اگر خارج از زیستگاه طبیعی اش 
یا در ابعادی فراتر از ظرفیت برد گسترش یابد، می تواند هم 
برای پایداری نسل خود و هم تاب آوری زمین بحران زا 

باشد، اصلی که در مورد انسان هم صادق است.

زاغی ها در شمار پاک کننده های طبیعت
خالصه آنکه یادمان باشد: زاغی ها در شمار پاک کننده های 
طبیعت از ضایعات متعفن هستند و در کنترل جمعیت آفاتی 
مثل ملخ ها، کارکرد بسیار مثبتی دارند. اگر بکوشیم هرچه 
سریع تر محل های دفن زباله سامان بگیرد، سرانه تولید زباله 
تر کاهش یابد و اجازه زندگی در آسمان وطن به دشمنان 
طبیعی زاغی ها داده و آنها را برای چند ریال سعودی به آن 
سوی خلیج فارس قاچاق نکنیم، آنگاه به تعادلی پایدار و 

ثمربخش برای هر دو سوی معادله می رسیم.

اگر ما آدم ها می توانستیم محل های دفن زباله کالغ زاغی جاندار زیانکار نیست
خود را به درستی مدیریت کرده و دشمن 
طبیعی زاغ ها، یعنی شاهین ، بهله، بحری و 

دلیجه ها را به کشورهای شیخ نشین جنوب 
خلیج فارس قاچاق نمی کردیم، االن با معضلی 

به نام افزایش جمعیت فراتر از ظرفیت 
زیستگاه زاغی ها روبرو نمی شدیم

 محمد 
درویش

فعالمحیطزیست



زندگی مثبت

عکس و مکث

قدری برای قدیر شدن
حتی  می شناسیم،  را  فقر  ما  همه 
اگر هرگز تجربه اش نکرده باشیم. 
فقر نشانه دارد، ساکت نیست، فقر 
اقتصادی فریاد می زند و ظاهر فرد، 
زندگی اش  منطقه  و  لباس هایش 
فقر  این  می کند.  عیان  را  فقرش 
دچارش  آدم های  برای  را  زندگی 
نفسی  نمی گذارد  می کند،  سخت 
بی آه بکشند، حسرت خیلی چیزها 
را به دلشان می گذارد اما عار و ننگ 
نیست. فقرا همه محترمند؛ چه در 

دنیا و چه در آخرت.
 انواع دیگر فقر هم وجود دارد که 
ننگ است اما رنگی ندارد. در ظاهر 
این فقرا هیچ نشانه ای نمی بینی و 
دقیق  کردارشان  به  تا  نیست  عیان 
شوی و حرف هایشان را بشنوی. بعد 
اگر انسانیتی در وجود خودت باشد 
که سنگ محک شود، می مانی متحیر 

که با آدم طرف شده ای یا ابلیس.
و  دانستن  فقر  عاطفه،  ذهنی،  فقر 
درک و فقر انسانیت، از فقر اقتصادی 
و  است  خطرناک تر  جامعه  برای 
اتفاقا مبتالیانش همان هایی هستند 
که باعث فقر فقرای عیان شده اند؛ 
با ندانم کاری، با ظلم، با بی عاطفگی، 
غفلت و خود را به ندیدن و نشنیدن 
زدن. برعکس کسانی که از نظر مادی 
فقیرند، فقر این آدم ها حتی اگر در 
باالترین جایگاه اجتماعی هم باشند، 
ننگ و عار است، نشان دهنده عیار 

کم انسانیت است و جرم. 
با شب  این شب ها، مصادف شده 
تقدیرمان  گفته اند  که  شبی  قدر. 
را در آن می نویسند. شبی که اگر 
کمی اهل دل باشیم، دست به دعا 
برمی داریم تا خداوند بهترین ها را 
اطرافیان مان  برای  کند.  نصیب مان 
دعا می کنیم و بهترین ها را برایشان 
می طلبیم اما حواسمان نیست کمی 
بیشتر از جلوی پایمان را ببینیم و 
انسانیت مان  دوز  بخواهیم  خدا  از 
را باال ببرد. شاید امسال باید یکی 
باشد؛  این  دعاهایمان  مهم ترین  از 

الّلُهمَّ ُسدَّ َفْقَرنا بِغِناَک.

حرف آخر

فاطمه خانم یک مادر است. مادری که 
مدت هاست سرطان پستان در وجودش 
النه کرده  و آزارش می دهد اما تا همین 
چند وقت پیش تحمل درد و بیماری 
برایش آسان تر بود چون برادرش در 
تمام روزهای سخت زندگی، روزهایی 
که همسرش ترکش کرد و او را با دو 
کودک تنها گذاشت، روزهایی که با 
وجود درد بی امان به شدت کار می کرد، 
همراه و پشتیبانش بود و نمی گذاشت 
رنج های زندگی، او را از پا دربیاورد اما 
دیگر حامی ای ندارد. برادرش به سرطان 
روده مبتال شد و او را تنها گذاشت. 

حاال فاطمه خانم مانده و سرپرستی 
سنگین  بار  و  فرزندش  دو  و  مادر 
هزینه های درمان و اقساط وام هایی 
که برای درمانش گرفته اند. پسر این 
خانم مجبور شده ترک تحصیل کند و 
در میوه فروشی مشغول کار شده و بار 
دیگری از غم ترک تحصیل او بر جان 
مادرش مانده است. من و تو در این 
شب های قدر می توانیم دل شان را شاد 
و دعای خیری بدرقه زندگی مان کنیم.  
برای کمک به این بیمار و خانواده اش 
می توانید کمک نقدی خود را به کارت 
بانک پارسیان با شماره  8001-0756-
نام موسسه خیریه  به   6221-0610
با  و  کنید  واریز  عاشورا  امدادگران 
شماره تلفن75983000 )داخلی2( یا 
شماره همراه 09198012677 تماس 
بگیرید. این بیمار با کد 20361 در 
شناخته  عاشورا  امدادگران  موسسه 

می شود.

ستون آخر

دوست گرامي!
شما مي توانيد آثار خود را در قالب 
عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره و... 
با موضوع سالمت، معنويت و نيکوكاري 
 حداكثر در 500 كلمه به نشاني اينترنتي:

www.salamat.ir مربوط به صفحه آخر 
ارسال كنيد تا در اين صفحه با نام شما 

منتشر شود.

طبیعتا انسان نیاز به تایید، دیده شدن و تحسین شدن 
دارد . اگر یک طیف برای نیاز به دیده شدن قائل 
شویم، یک سر طیف بی نیازی و سر دیگر هر کاری 
برای دیده شدن است که هر دو سر طیف اغلب 
سالم نیست . واقعیت این است که نمی شود برای همه 
نسخه ای واحد پیچید ولی اغلب بازیگران، خوانندگان 
و مدل ها دوست دارند، دیده شوند. این تمایل طبیعی 
در برخی از آنها شدت دارد و حاضرند هر طور شده 

دیده شوند، حتی با تبلیغات منفی . 
برخی زنان می گویند من برای دل خودم بدن و زیبایی ام 
را نمایش می دهم و نظر مردان برایم مهم نیست. برخی 
هم معتقدند جلب توجه نیاز طبیعی هر فرد و حق 
هر انسانی است . سوال من این است که تا چه حد با 
خودتان روراست هستید؟ اگر در یک سلول انفرادی 
با لوازم آرایش و لباس های جذاب باشید، هر روز 
برای دل خودتان آرایش می کنید؟ واقعیت این است 
چنین ادعاهایی برای مقاومت ما در برابر واقعیت است . 
قبول دارم برای شاد شدن دل خودمان آرایش می کنیم 

اما دالیل دیگری هم حتما هست؛ جلب توجه و...
در نگاه برخی جلب توجه ایرادی ندارد ولی این 
جلب توجه برای نمایش زیبایی و درخشش است 
یا ابزار جنسی برای کسب غنیمت؟ وقتی تصویر 
اغراق شده جنسی از زن ارائه می شود و زندگی زنی 
جوان، زیبا و خوش اندام وقف زیبایی می شود، زن 
به ابزار جنسی با همان رویکرد حرمسراهای قدیمی 

تقلیل پیدا نمی کند؟
آیا سالمت که حاصل ورزش و تغذیه مناسب است، 
با واقعیت انطباق دارد یا اندام های بسیار نحیفی که 
وزن سالم ندارند و صامت به دوربین چشم می دوزند 
تا دیده شوند؟ این زنان به واسطه ظاهرشان دیده و 
قضاوت می شوند، نه آنچه می دانند و برایش تالش 

می کنند . اینکه زن شایسته ای هستند اصال مهم نیست، 
مهم این است که اندازه اعضای بدنشان مطابق میل مردان 
باشد. البته مردان هم مدل هستند ولی در تمام تبلیغات 
سهم قربانی شدن زنان با مردان قابل مقایسه نیست.

تبلیغات، باعث شده زنان از ترک های طبیعی بدنشان 
به علت های مختلف و خطوط و چروک پوستی شان 
هراس داشته باشند. توجه به سالمت بسیار خوب است 
ولی پیری اجتناب ناپذیر نیست . هر زنی با گذشت 
زمان ممکن است شکل قبلی بدن خود را نداشته 
باشد، صورتش تغییر کند ولی بیش از قبل تجربه 
دارد و رابطه زناشویی خوب اصال به این چیزها 
ربطی ندارد. ظاهر خوب مردان را برای رابطه ای 
موقت جذب می کند، نه رابطه ای پایدار مگر آنکه 

ظاهر زیبا، با دانایی و خرد زن توأم شود..

تاثیر فیلم های  هالیوودی و موسیقی بر زنان
در تمام فیلم های  هالیوودی دفعات لباس عوض کردن 
زنان و برهنه شدن آنها از مردان بیشتر است و نتایج 
تحقیقات نشان داده این مساله تاثیر منفی بر روان 
دختران نوجوان و جوان گذاشته است  زیرا اعتماد به 
نفسشان را از دست داده اند  و برخی تصور می کنند 
چون بدنشان شبیه مدل ها نیست، پس زیبا نیستند. در 
اغلب موارد دختران سیاهپوست با توجه به معیارهای 
زیبایی  هالیوودی، احساس خوبی به رنگ پوست و 

زیبایی شان ندارند.
نتایج تحقیقات نشان داده 85 درصد بچه ها و نوجوانان 
بین 8 تا 18 سال هر روز موسیقی گوش می کنند و 
بسیار از متن موسیقی تاثیر می  گیرند . تاثیر آهنگ شش 
و هشت یک خواننده خارجی در مدارس که فیلم 
آن پخش شد، یادتان است؟ برخی می گفتند بچه ها 
فقط پایکوبی می کنند ولی بچه های کوچک هم این 

آهنگ را می خواندند و هم حفظ بودند . امکان ندارد 
متن ترانه روی آنها اثر نگذارد . حاال تصور کنید در 
ترانه ها زن موجود وابسته، عاشق، رهاشده و احساساتی 
توصیف شود که فقط زیبایی و اندامش مورد توجه 
قرار می گیرد. در کلیپ های موسیقی، زنان سطحی ای 
را در حال پایکوبی نشان می دهند که اندام بی نقصی 
دارند . تاثیرپذیری نوجوانان از خواننده ها و بازیگران 
معروف بسیار است . چند درصد فرزندان ما مرحوم 

پروفسور مریم میرزاخانی را می شناسند؟

سخن آخر 
ناتالی پورتمن، بازیگر آمریکایی است که مدتی به دلیل 
تحصیل نقشی بازی نمی کرد . او به 5-4 زبان زنده 
دنیا صحبت می کند و در دانشگاه  هاروارد تحصیل 
کرده است. نقش هایش اغلب بازتاب دهنده زنی قوی 
و موفق است . البته اگر بازیگری در یک فیلم نقش زن 
منفعلی بازی کند و چالش هایش را نشان دهد، مثل 
بازی عالی لیال حاتمی در »رگ خواب« تاثیر بسیار 
خوبی دارد، نه فیلم های سطح پایین و زرق و برق دار 
که زن به واسطه ثروت و ظاهرش شاد و موفق است.
درنهایت باید بگویم ورای اعتقادات شرعی و عرفی ما، 
زنان در غرب هم قربانی تبلیغات و صنعت می شوند 
و تصویر افراطی از زن جنسی وجود دارد. نه زنان 
متعلق به آشپزخانه هستند، نه دائم در آرایشگاه وقت 

می گذرانند.
اگر میل طبیعی به دیده شدن شدت پیدا می کند، 
می تواند خطرناک باشد . یادمان باشد زنان جوان تر 
و دختران کم سن تر در معرض آسیب معیارها و 
ارزش های غلط و پوشالی هستند بنابراین باید نگاه 
متعادل، سالم تر و روابط دوستانه و مقتدرانه ای با 

فرزندان مان داشته باشیم. 

 زهراسادات صفوی 

آلبینیسم یا زالی یک بیماری ژنتیکی با الگوی توارثی اتوزوم مغلوب است. در این 
بیماری نادر که از هر 20 هزار نفر، 1نفر به آن مبتال می شود به علت نقص ژنتیکی، 
تیروزین به مالنین تبدیل نمی شود، درنتیجه در تولید رنگدانه های پوستی اختالل ایجاد 
می شود. در این بیماری پوست، موها و عنبیه سفید هستند. آلبینیسم بیماری بسیار 
خوش خیمی است. با اینکه تا حدی احتمال خطر سرطان و آسیب های چشمی در 
مبتالیان به آن باالتر از دیگران است، در صورت رعایت اصول محافظتی و دوری از 
آفتاب این خطر خیلی کم می شود. آسیبی که این بیماری به مبتالیان وارد می کند محدود 
به عوارض جسمانی نیست. مبتالیان به آلبینیسم همیشه قربانی جهل و خرافات بشر 
بوده اند. قابل دید ترین عضو انسان »پوست« است. به همین دلیل بیماری های پوستی 
به شدت مورد »انگ« اجتماعی قرار می گیرند. یکی از عوامل »انگ زایی« در جامعه 
»بیگانه پنداری« آنهایی است که با »ما« متفاوت هستند. هرچقدر جوامع ابتدایی تر 
باشند این »جداسازی« در آنها شدت بیشتری دارد و قربانی آن کسانی هستند که 
ظاهر یا رفتارشان با اکثریت تفاوت داشته باشد. این »جداسازی« اجتماعی در افراد 
سیاهپوست که به آلبینیسم مبتال هستند با شدت بیشتری وجود داشت و وجود دارد. 
در زمان آپارتاید قبایل سیاهپوست در واکنش به تبعیض هایی که سفیدپوستان به 
آنها روا می داشتند تالش در صیانت از حقوق اقلیتی خودشان داشتند. در این میانه 
اگر سیاهپوستی آلبینیسم داشت، به خاطر شباهتش به سفیدپوست ها »خودی« به 
حساب نمی آمد و البته در گروه سفید پوست ها هم قرار نمی گرفت. این افراد با القاب 

توهین آمیزی مانند »روح سفید سرگردان« تمسخر و تحقیر می شدند.
»بیگانه پنداری« آلبینیسم از »به حاشیه رانده شدن« فراتر می رفته، تا جایی که ویژگی های 

شیطانی به فرد مبتال نسبت داده می شد و آن را مجازات الهی می دانستند. 
رد پای این نگاه انگ آمیز در دنیای امروز هم دیده می شود. به عنوان مثال افراد مبتال 
به آلبینیسم دوستان کمتری دارند و حتی آمار مرگ به دنبال قتل در این افراد به شکل 
معناداری بیش از جمعیت عمومی است. یکی از موارد شرم آور تاریخ پزشکی کشتن 
افراد مبتال به آلبینیسم به وسیله »طبیب-جادوگر« ها بوده  است. آنها اعتقاد داشتند بعضی 
قسمت های بدن مانند دست و آلت تناسلی مبتالیان به آلبینیسم قدرت های جادویی 
دارد و از اعضای آنها در مراسم آیینی برای شفا و نجات بیماران شان استفاده می کردند. 
در این تاریکی پر جهل تاریخی، سال ها پیش از پیدایش علم ژنتیک و تبیین علمی 
این بیماری، نقش ادبیات در فرهنگ سازی بسیار پر رنگ بوده  است. ادبیات گاهی از 
توانایی تاثیرپذیری خود در انسان ها برای »انگ زدایی« استفاده می کند و انسان ها را از 
فرو رفتن در ورطه های خطرناک نجات می دهد. شاهنامه  فردوسی یک نمونه  خیلی 
خوب در این مورد است. در شاهنامه وقتی »سام« صاحب فرزند می شود، اطرافیان 

متوجه آلبینیسم او می شوند و تا یک هفته اجازه نمی دهند سام او را ببیند.
کسی سام یل را نیارست گفت/ که فرزند پیر آمد از خوب جفت

یک دایه  خردمند و مهربان با عطوفت تمام برای سام، ظاهر فرزندش را توصیف می کند:
تنش نقره سیم و رخ چون بهشت/ برو بر نبینی یک اندام زشت

اما این نگاه انسانی دایه روی سام اثر نمی گذارد. وقتی پسرش را می بیند از او به 
عنوان »بچه  بد نشان«، »بچه  دیو« یا »ننگ« یاد می کند و می گوید من این بچه )زال( 
را نمی خواهم و او را در کوهستان رها می کند. سیمرغ در کوهستان زال را می بیند، 
دلش به حال او می سوزد و او را با خود به آشیانه  خودش در کوه البرز می برد و بزرگ 
می کند.در اینجا فردوسی به عنوان راوی داستان در برابر رفتار سام موضع می گیرد، 
آن  را تقبیح می کند و می گوید حتی حیوانات با فرزندان شان چنین رفتاری نمی کنند:
چنان پهلوان زاده بی گناه/ ندانست رنگ سپید از سیاه/پدر مهر و پیوند بفگند خوار/ جفا 
کرد بر کودک شیرخوار/ پلنگش بدی کاشکی مام و باب/ مگر سایه ای یافتی ز آفتاب
زال در آشیانه  سیمرغ رشد می کند و جوان قهرمانی می شود که آوازه اش به گوش 
سام می رسد. سام موبدان را جمع می کند و آنها سام را به این شکل نصیحت می کنند:
هر آن  کس که بودند پیر و جوان/ زبان برگشادند بر پهلوان/ که بر سنگ و بر خاک 
شیر و پلنگ/ چه ماهی به دریا درون با نهنگ/ همه بچه را پروراننده اند/ ستایش به 
یزدان رساننده اند/ تو پیمان نیکی دهش بشکنی/ چنان بی گنه بچه را بفگنی/  به  یزدان 

کنون سوی پوزش گرای/ که اویست بر نیکویی رهنمای
بعد از این داستان سمت و سوی عاشقانه پیدا می کند. مهراب، شاه کابلستان از 

ویژگی های زال تعریف می کند و می گوید:
سپیدی مویش بزیبد همی/ تو گویی که دل ها فریبد همی

با شنیدن این توصیف دختر شاه مهراب، یعنی رودابه، پیش از اینکه زال را ببیند، 
عاشق او می شود: دلش گشت پرآتش از مهر زال/ ازو دور شد خورد و آرام و حال

و از این جا داستان زیبای عاشقانه  زال و رودابه آغاز می شود.
تاثیری که این داستان در انگ زدایی از آلبینیسم دارد یکی از نمونه های نادر در آن 
روزگار است. من در جستجوی خود معادل چنین کارکردی را در آثار هومر و اساطیر 

یونان باستان نیافتم و به نظر می رسد از این منظر شاهنامه فردوسی منحصربه فرد باشد.

نگاه زیبای فردوسی 

نام كتاب: »شب قدر«، نوشته شهيد آيت ا... محمد 
حسينی بهشتی، نشر بقعه 

در قرآن کریم در سوره قدر تعبیر شب قدر و لیله القدر 
آمده است. این سوره را ترجمه می کنم: »ما فرستادیم آن 
را )یعنی قرآن را( در شب قدر؛ تو چه می دانی شب قدر 
چیست؟ شب قدر از هزار ماه بهتر است. فرشتگان به 
همراهی روح االمین در این شب به فرمان خدا فرودمی آیند 
و امشب شب سالمت فرد و جامعه و جسم و جان و 

زمین و زمان است تا سپیده دم.«
در این سوره درباره شب قدر این مشخصات ذکر شده 

است:
- شب قدر شبی است که قرآن در آن نازل شده.  ما 

قرآن را در شب قدر فرستادیم.
- شب قدر شبی است که از هزار ماه بهتر است.

- در این شب فرشتگان همراه روح )در آیاتی دیگر 
روح االمین هم آمده( و به فرمان خدا )به هر فرمان 

خدا( فرود می آیند.
- شبی است که تا سپیده دم، شب سالم، شب سلم و 

شب سالمت است.
این آن چیزی است که از سوره قدر درباره شب قدر 
می فهمیم. درباره شب قدر در قرآن کریم مطلب به همین 

سوره ختم نمی شود. 
آیا از این آیات قرآن این طور فهمیده می شود که شب قدر، 

شبی است که مقدرات اشخاص و مردم معین می شود؟ 
شب قدر است؛ یعنی شب تقدیر است؟ آن هم تقدیرات 
مردم و سرنوشت مردم؟ آن هم برای چه مدتی؟ یک 
سال، کمتر، بیشتر؟ این یک احتمال در معنی کلمه قدر.

احتمال دیگر در معنی کلمه قدر این است که شب قدر 
است؛ یعنی حساب ها روشن می شود اما نه سرنوشت 
افراد و مردم، بلکه حکم قاطع هر مطلبی روشن می شود 
چون در شب قدر قرآن کریم نازل و پیغمبر اسالم به 
پیغمبری مبعوث شد و خدا احکام حالل و حرام و بد و 
خوب را در قرآن کریم به صورتی قاطع و ابدی فرستاد 
و فرشتگان همراه روح االمین حامل پیام الهی بعثت و 
حامل کتاب الهی قرآن برای پیغمبر بودند بنابراین شب 
قدر است؛ یعنی شبی است که اندازه و قدر هر مطلبی 
به صورتی قاطع روشن شده است. در این معنا دیگر 
بحثی از سرنوشت اشخاص؛ چه یک شب و چه یک 

سال و چه یک عمر، در میان نیست.
معنی سوم اینکه اصال کلمه قدر به معنای ارزش و منزلت 
باشد، نه به معنای ارزیابی؛ یعنی ما قرآن را فرستادیم 
در شبی ارزنده؛ شبی که باید قدردانی شود؛ شبی که از 
هزار ماه بهتر است. دلیل بهتر بودن این شب از هزار 
ماه و دلیل قدر و منزلتش نیز این است که شب بعثت 

پیغمبر اکرم)ص( است.
از قرآن کریم و آیات قرآن کریم نمی توانیم بفهمیم آیا 

حتما معنی اول مراد است یا دو معنی دیگر ولی آنچه 
مسلم است این است که از آیات قرآن کریم این مقدار 
استفاده می شود که شب قدر، شب بعثت پیغمبر و شب 
فرستادن قرآن کریم و شب مبارکی است. شب پربرکتی 
است. شبی است که تا سپیده دم و تا صبحگاه، شب سالم 
برای بشریت و انسانیت است. شبی است که فرشتگان به 
همراهی روح االمین هر مطلبی که باید و شاید بر پیغمبر 
خوانده اند. اینها از قرآن به طور مسلم استفاده می شود اما 
درباره بیش از این، به حساب قرآن نه می توانیم بگوییم 

بله و نه می توانیم بگوییم نه.
ماحصل روایات و مطالبی که علمای شیعه دارند، این 
است که در این شب مستحب و بجاست که هر مسلمانی 
بیشتر وقتش را به دعا و توجه به خدا بگذراند و اگر بتواند 
شب را احیا کند. احیا کلمه عربی است که فارسی دقیق 
آن کلمه، شب زنده داری است. احیا؛ یعنی شب زنده داری. 
خوب است هر مسلمانی در این شب ها شب زنده داری 
کند و مشغول دعا، توجه به خدا، محاسبه نفس، پاک 
کردن دل و پاک کردن روح از آلودگي ها و ناپاکي ها 
شود. روح را برای بهتر عمل کردن به وظایفی که خدا 
مقرر کرده، مهیا کند. این روح مطلب و خالصه آنچه 
که در احادیث و کتاب های شیعه آمده است. در این 
زمینه دعاهای زیادی هست. البته بسیار خوب است که 

انسان در این شب دعا کند.

ادبیات سالمت
 دکترحافظ باُجغلی

روان پزشک، دبیر کمیته سالمت جنسی 
انجمن علمی روان پزشکان ایران

زنان می درخشند یا قربانی درخشش  خودشان می شوند؟

شب قدر

برگرفته از کتاب

             

ارتباط بدون خشونت زبان زندگي
هر روز با افراد متعدد و با دالیل متفاوتی در ارتباط هستیم. پیامد هر ارتباط را چگونه 
احساس می کنیم؟ بیشتر احساس خوشنودی داریم یا عدم رضایت؟ در ارتباطی که 
پیامد آن رضایت و شادي بود، چه ویژگی هایی وجود داشت؟ کدام کلمات را استفاده 
کردیم که ارتباط عمیق تر و غنی تری را برایمان همراه داشت؟برای برقراری ارتباط و 
بهبود کیفیت ارتباط انسانی خود، فقط با ایجاد »تغییر خود« می توانیم کار را شروع کنیم. 
در کتاب »ارتباط بدون خشونت زبان زندگي« با مهارتي آشنا مي شویم که دعوتی است 
برای ایجاد تغییرات در الگوهای کالمی خودمان تا بتوانیم کیفیت ارتباطات انسانی خود 
را بهبود ببخشیم چراکه هدف ما از شروع مکالمه، برقراری ارتباط است و نه فراری 
دادن طرف مقابل یا دریافت حمله متقابل. در الگوی زبان زندگی، ما سعی در تغییر 
دیگران و اصالح آنها نداریم، بلکه دعوت مهاتما گاندی را شنیده ایم که »بیایید خودمان 
تغییری شویم که در دنیا جستجویش می کنیم.« ما یاد گرفته ایم با الگویی صحبت کنیم 
که مملو از قضاوت اخالقی و مقایسه کردن است. »ارتباط بدون خشونت« مهارتي 
است تا چگونگی بیان خود و گوش کردن به دیگران را بازنگری کنیم. به جای اینکه 
پاسخ های ما از روی عادت و عکس العمل های غیرارادی باشد، بر اساس آگاهی پاسخ 
دهیم، آگاهی از آنچه درک می کنیم، احساس می کنیم و نیاز داریم.مارشال روزنبرگ از 
بزرگان روان شناسی و پایه گذار فرایند ارتباطات غیرخشونت آمیز )NVC( است. او 
در این کتاب می کوشد در عین حفظ سادگی بیان، 
مهم ترین مفاهیم علمی روان شناسی ارتباطات را به 
شکلی دقیق و کاربردی توضیح دهد. او ارتباط موثر 
را به 4 مرحله اصلی تقسیم می کند؛ مشاهده، بررسي 
احساسات دروني، بیان و بروز احساسات، بیان 
درخواست ها. تقریبا تمام کتاب به بررسی جزییات 
این 4 مرحله و ارائه توصیه ها و راهکارهای مربوط 
به هر مرحله پرداخته است. کتاب »ارتباط بدون 
خشونت زبان زندگي« نوشته مارشال روزنبرگ 
با ترجمه کامران رحیمیان توسط نشر اختران در 

288 صفحه به چاپ رسیده است.
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15فکر مثبت شماره هفتصدوچهل و نه   بیست اردیبهشت نودونه



نتایج یک بررسی جدید درباره میزان شمارش 
سلول های T و کارکردشان می تواند اطالعاتی 
درباره چگونگی درمان کووید-19به دست 
دهد. شدت بیماری کووید-19 ممکن است 
تحت تأثیر پدیده ای باشد که پژوهشگران »توفان 

سایتوکاینی« می نامند.
به گزارش الیوساینس، پژوهشگران در یک 
کووید-19را  بیماران   ۵۲۲ جدید  بررسی 
در  که  سالگی   9۷ تا  روزگی   ۵ سنین  در 
دو بیمارستان جدید در ووهان چین در ماه 
دسامبر و ژانویه بستری شده بودند، ارزیابی 
کردند. این بررسی همچنین شامل یک »گروه 
شاهد« در ۴۰ فرد سالم بود. ۷۶ درصد بیماران 
کووید-19 درمقایسه با گروه شاهد به طور 
قابل توجهی میزان های پایین تر لنفوسیت های 
T - نوعی سلول های سفید خون که نقش 
مهمی در پاسخ های ایمنی بر ضد عفونت های 

ویروسی دارند- داشتند.
ویژه  مراقبت های  بخش  در  که  بیمارانی 
)آی سی یو( بستری شده بودند، شمارش های 

بسیار پایین تر سلول T نسبت به بیمارانی داشتند 
که نیاز به بستری شدن در این بخش نداشتند. 
این بررسی نشان داد بیماران باالی ۶۰ سال 

پایین ترین شمارش سلول های T را دارند.
 سلول های T در بیماران کووید-19که زنده 
مانده بودند، فرسوده شده بود و نمی توانستند 
با توانایی کامل عمل کنند. همچنین بیماران 
سایتوکاین-  باالی  کووید-19میزان های 

پروتئینی که به طور طبیعی به مبارزه با عفونت 
بیش ازحد  مقدار  داشتند.  می کند-  کمک 
سایتوکاین ها می تواند باعث پاسخ شدید التهابی 
شود که »توفان سایتوکاینی« نام دارد و باعث 
می شود این پروتئین ها به سلول های سالم حمله 
کنند. این یافته ها نشان می دهد ویروس جدید 
کرونا به طور مستقیم به سلول های T حمله 
نمی کند. در عوض، عفونت ویروس کرونا 

باعث آزادی سایتوکاین ها می شود و این مواد 
باعث از دست رفتن و فرسودگی سلول های 
T می شوند. نتایج کار این پژوهشگران  اول 
ماه مه در مجله »مرزهای ایمنی شناسی« منتشر 
شده است. به گفته این پژوهشگران، نتایج این 
بررسی شواهد جدیدی درباره چگونگی درمان 

کووید-19به دست می دهد.
دکتر یانگ ون چن از دانشگاه پزشکی نظامی 
سوم در چانگ کینگ در چین و سرپرست این 
پژوهش گفت: »ما عالوه بر کارکرد تنفسی 
بیماران باید توجه بیشتری به شماره سلول های 
T و کارکردشان داشته باشیم.« به گفته چن، 
اقدام فوری تر و زودرس ممکن است در بیماران 
با شماره پایین لنفوسیت های T الزم باشد.
بر  باید  آینده  پژوهش های  شد  یادآور  او 
T که ممکن  از سلول های  زیرگروه هایی 
با  مبارزه  در  را  نقش  مهم ترین  است 
کووید-19داشته باشند و همچنین شناسایی 
داروهایی که شمارش و کارکرد سلول های 

T را تقویت کنند، متمرکز باشند.

مقامات آمریکایی مجوز استفاده اضطراری از 
آزمایش آنتی بادی ویروس کرونا را که بیش از 

99 درصد دقت دارد، صادر کردند.
به گزارش بیزنس اینسایدر، این آزمایش جدید 
نگرانی هایی درباره میزان باالی مثبت کاذب 
آنتی بادی داشتند،  اولیه  را که آزمایش های 
برطرف کرده است. این آزمایش را شرکت 
داروسازی و تولید تجهیزات تشخیصی بزرگ 
سوئیسی روش ساخته است. شرکت روش 
توان تولیدی اش را تشدید کرده تا میلیون ها 

واحد این آزمایش را در ماه تولید کند.
آنتی بادی ها پروتئین هایی هستند که دستگاه 
ایمنی بدن برای مقابله با عوامل بیماری زا مانند 

ویروس ها یا باکتری ها تولید می کند.
بسیاری از کارشناسان انجام آزمایش آنتی بادی 
را قدمی ضروری برای بازگشایی اقتصاد پس از 
قرنطینه می دانند. حتی این نظر مطرح شده که 

از این آزمایش برای صدور گذرنامه های ایمنی 
استفاده شود تا به افرادی که دارای آنتی بادی 

هستند، اجازه بازگشت به کار داده شود.
شرکت روش میزان حساسیت این آزمایش 
را صددرصد و میزان اختصاصیت آن را 99/8 
درصد اعالم کرده که به طور قابل توجهی باالتر 
از برخی از اولین آزمایش های آنتی بادی است 
که مجوز استفاده آنها در آمریکا صادر شد. 
این نتایج حساسیت و اختصاصیت از بررسی 
بیش از ۵ هزار نمونه با این آزمایش به دست 
آمده است. پردازش یک آزمایش واحد حدود 
18 دقیقه طول می کشد و دستگاه های شرکت 
روش می توانند تا ۳۰۰ آزمایش در ساعت را 
به شیوه خودکار بخوانند. نتایج بررسی اخیر 
روی چند نوع آزمایش آنتی بادی دیگر نشان 
داده میزان دقت آنها کمتر از 9۰ درصد است. 
این آزمایش جدید همراه با توانایی تولیدی 

باالی شرکت روش ممکن است مشکل نتایج 
مثبت کاذب را حل کند. نتیجه مثبت کاذب به 
معنی این است که فردی آزمایش مثبت دارد 
اما درواقع آنتی بادی در خونش موجود نیست.

تولیدکننده  شرکت  دیگر  ابوت،  شرکت 

وسایل تشخیصی در چند هفته اخیر از یک 
آزمایش آنتی بادی استفاده کرده که می گوید 
براساس آزمایش روی 1۰۰۰ نمونه دقتی 99 
متعددی  نادانسته های  دارد.هنوز  درصدی 
درباره آزمایش های آنتی بادی وجود دارد که 

حتی اگر بسیار دقیق باشند، کاربردشان را 
محدود می کند. اول اینکه هنوز معلوم نیست 
آیا داشتن آنتی بادی ضدویروس کرونا به معنای 
محافظت در برابر ویروس است یا نه؟ برای 
اغلب ویروس ها، داشتن آنتی بادی به معنای 
حفاظت در برابر عفونت های آینده است اما 
برای ثابت شدن این موضوع درباره ویروس 
جدید کرونا الزم است بررسی های بیشتری 
انجام شود و برخی گزارش ها امکان بالقوه 
عفونت دوباره پس از بهبود از بیماری را مطرح 
کرده اند. حتی اگر آنتی بادی میزانی از حفاظت در 
برابر ویروس ایجاد کند، پژوهشگران نمی دانند 

این حفاظت چه مدتی طول خواهد کشید.
درنهایت، هنوز روشن نیست چند درصد از 
جمعیت جهان هنوز با ویروس کرونا آلوده 
هستند. آزمایش قابل اعتماد و گسترده آنتی بادی 

می تواند به این پرسش پاسخ دهد.

نقشه سالمت

۶۵ درصد 
فوتی های کرونا 

در خراسان شمالی 
شهرنشینان هستند/ 

ایرنا

فرماندار اهواز: مردم 
رعایت نکنند، برنامه ریزی 

مقابله با کرونا بی نتیجه 
است/ ایرنا

دوربين سالمت

بیشتر موارد جدید 
کرونا در اسپانیا میان 
کارکنان پزشکی است

موارد  درصد   ۷۰ از  بیش 
جدید شناسایی شده عفونت 
با ویروس کرونا در اسپانیا در 
۲۴ ساعت گذشته میان کارکنان 

پزشکی رخ داده است.
در  گاردین،  گزارش  به 
حالی که همه گیری کرونا در 
اسپانیا پس از به اوج رسیدن 
حال  در  پیش  ماه  یک  طی 
کاهش است،  آخرین ارقام در 
هفته های اخیر نشان می دهد 
اغلب عفونت های جدید در 
کارکنان پزشکی رخ داده است.
شروع  هنگام  از  اسپانیا 
همه گیری تاکنون بیش از ۲۵۰ 
هزار مورد عفونت با ویروس 
کرونا  را گزارش کرده  که از 
جمله شامل افرادی می شود 
سابقه  آنتی بادی  آزمایش   که 
ویروس  با  را  آنها  عفونت 

نشان داده است.
18 درصد از موارد عفونت؛ 
9۵۶مورد  و  هزار   ۴۳ یعنی 
پزشکی  کارکنان  به  مربوط 

می شود. 
فرناندو سیمون، رئیس بخش 
بهداشت  وزارت  اضطراری 
دو  »در  می گوید:  اسپانیا 
مادرید  در  بزرگ  بیمارستان 
و کاتالونیا که بیشترین شدت 
شیوع را در این کشور داشتند، 
عفونت ها  میزان  درصد   11
بین کارکنان بهداشتی رخ داده 

است.«
البته به گفته سیمون، عفونت ها 
میان کارکنان مراقبت بهداشتی 
به  نسبت  کمتری  وخامت 
که  داشته  عمومی  جمعیت 
جوان تر  به  مربوط  احتماال 

بودن این کارکنان است.
میزان مرگ ومیر میان کارکنان 
یک دهم  بهداشتی  مراقبت 
درصد بود، در حالی که این 

میزان در جمعیت عمومی به 
۷/8 درصد می رسید. همچنین 
بسیار  میزان  به  کارکنان  این 
کمتری نیاز به بستری شدن 
در  درمان  یا  بیمارستان  در 
بخش مراقبت های ویژه پیدا 

کرده بودند.

تازه ها

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

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

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

نتایج یک گزارش جدید از شمال ایتالیا نشان 
از  قلبی خارج  ایست  موارد  می دهد شمار 
بیمارستان در این کشور در میانه بحران کرونا 

در این منطقه افزایش یافته است.
به گزارش هلث دی نیوز، داده های به دست آمده 
از ۴ ایالت شمال ایتالیا- منطقه ای که خیلی 
زود در روند همه گیری جهانی کرونا دچار 
شیوع شدید بیماری شد- نشان دهنده افزایش 

قابل توجه در موارد ایست های قلبی است.
پژوهشگران می گویند در فاصله ۲1 فوریه تا 
۳1 مارس ۲۰۲۰ شمار موارد ایست های قلبی 
پیش از رسیدن بیماران به بیمارستان نسبت به 
مدت مشابه در سال قبل افزایشی ۵8 درصدی 

پیدا کرده است.
دکتر انریکو بالدی از دانشگاه پاویا و سرپرست 
این پژوهش می گوید: »در بیش از سه چهارم 
موارد این ایست های قلبی، بیماری کووید-19 

در بیماران تشخیص داده شده است.«
 یافته های این پژوهشگران ۲9 آوریل در مجله 
پزشکی نیوانگلند منتشر شده است. به گفته 
این پژوهشگران،  ممکن است علت موارد 
ایست قلبی افراد مدت انتظار بیشتر آنها برای 

رسیدن اورژانس باشد. یافته های این بررسی 
نشان می دهد در مقایسه با سال ۲۰19 میالدی، 
میزان بروز ایست قلبی خارج از بیمارستانی در 
خانه ۷/۳ درصد و میزان بروز ایست قلبی بدون 
شاهد 11/۳ درصد افزایش یافته است.همچنین 

زمان میانگین رسیدن کارکنان اورژانس به صحنه 
ایست قلبی در سال ۲۰۲۰ میالدی نسبت به سال 
۲۰19 میالدی ۳ دقیقه افزایش یافته و نسبت 
افرادی که به وسیله حاضران احیای قلبی-
ریوی شده اند 1۵/۶ درصد کاهش یافته است. 
کارشناسان معتقدند بیماری کووید-19 ناشی 
از ویروس جدید کرونا به شیوه های متعددی 
ممکن است باعث افزایش میزان ایست قلبی 
شود. یکی از این شیوه ها خود بیماری است. 
بررسی های مقدماتی نشان داده  کووید-19 
ممکن است باعث افزایش بروز ایست قلبی 

به علت پاسخ التهابی بدن به ویروس شود.
همچنین فشار واردآمده بر سیستم مراقبت 
بهداشتی ممکن است باعث تاخیر در زمان 
پاسخ آمبوالنس ها به موارد مشکالت قلبی 
شود و این زمان انتظار بیشتر فرد را در معرض 

خطر ایست قلبی قرار دهد.

اداره آمار ایتالیا )ایستات(  اعالم کرد میزان تلفات 
ویروس کرونا در ایتالیا بسیار باالتر از حدی 

است که در ارقام رسمی منتشر شده است.
به گزارش گاردین، ایستات در تجزیه وتحلیل 
خود در این باره به هزاران مورد مرگی اشاره 
می کند که هیچ گاه رسما به کووید-19نسبت 
داده نشده است.  ایستات در نخستین گزارشش 
درباره تاثیر همه گیری کرونا بر میزان مرگ ومیر 
در این کشور که 8۶ درصد جمعیت این کشور 
را پوشش می دهد، اعالم کرد از ۲1 فوریه که 
نخستین مرگ های کووید-19رخ داد تا ۳1 
مارس شمار مرگ ها در این کشور در مقایسه 
با میانگین ۵ سال گذشته تا ۳9 درصد افزایش 
یافته است. بر اساس این گزارش، از میان ۲۵هزار 
و ۳۵۴ مرگ اضافی گزارش شده در این مدت، 
سازمان حفاظت مدنی ایتالیا 1۳هزار و ۷1۰ 
مرگ را به کووید-19مربوط کرده است، به این 
ترتیب حدود 11 هزار و ۶۰۰ مرگ شمرده نشده 

باقی می ماند. این مر گ های اضافی عمدتا در 
بخش شمالی ایتالیا رخ داده که شیوع ویروس 

کرونا بیشترین شدت را در آن داشته است.
اداره آمار ایتالیا می گوید منطقی است که تصور 
کنیم این افراد یا بدون اینکه آزمایش شوند، 
به علت کووید-19مرده اند یا فشار اضافی بر 
نظام بهداشتی به دلیل همه گیری کرونا باعث 

شده این افراد بدون اینکه درمان شوند، به علل 
دیگری مرده اند.

سازمان حفاظت مدنی ایتالیا تا سوم مه )1۴ 
از  ناشی  اردیبهشت( ۲8هزار و 88۴ مرگ 
ویروس کرونا را گزارش کرده که بیشترین 
میزان تلفات ناشی از این بیماری در جهان 
پس از آمریکاست. این آمار تلفات فقط شامل 

افرادی می شود که آزمایش مثبت پیدا کرده اند.
این سازمان هر روز داده های مربوط به مرگ افراد 
را که آزمایش مثبت کرونا داشته اند، گردآوری 
و ساعت ۶ بعدازظهر هر روز منتشر می کند.

گزارش ایستات که با همکاری موسسه ملی 
بهداشت ایتالیا تهیه شده، شدت باالی همه گیری 
در مناطق شمال ایتالیا را که اغلب مرگ های 
گزارش نشده کووید-19در آن رخ داده، ثابت 
می کند. در منطقه شمالی لومباردی که شامل 
شهر میالن پایتخت مالی این کشور می شود، 
شمار مرگ ها در ماه مارس نسبت به میانگین 
مرگ ها در این ماه ها در سال های ۲۰1۵ تا 
۲۰19 میالدی تا 18۶ درصد افزایش یافته است.
در شهر برگامو در نزدیکی میالن که بدترین 
شیوع کووید-19را میان مناطق شمال ایتالیا 
داشت، شمار مرگ ها در ماه مارس نسبت به 
میانگین مرگ ها در سال های ۲۰1۵ تا ۲۰19 

میالدی تا ۵۶8 درصد افزایش یافته است.

شمارش سلول های خون ممکن است شواهدی برای درمان کووید-19به دست دهد

یک آزمایش آنتی بادی کرونا با دقت 99 درصد در آمریکا مجوز گرفت

موارد ایست قلبی در بحران کرونا روبه افزایش است

مرگ ومیر کرونا در ایتالیا بسیار باالتر از ارقام رسمی است

یک بالگرد نیروهای هند روی کارکنان بیمارستانی در بمبئی گلبرگ گل می ریزد. 
 آسوشیتدپرس

آخرین بیماران کرونا از یک بیمارستان موقت در مادرید، پایتخت اسپانیا 
مرخص می شوند.                                 رویترز

کودکان ماسک زده در مهد کودکی در شهر روگائو در چین تخم مرغ های 
رنگی را نشان می دهند.                                گتی ایمجز

کارکنان بیمارستانی در بلژیک برای یک زن 100 ساله بهبودیافته از کرونا 
دست می زنند.                                        گتی ایمجز

اعضای ارتش در هرفورد بریتانیا یک مرکز آزمایش کرونای »درایو-این« را 
اداره می کنند.       

PA    

چند پلیکان در پارک سنت جیمز لندن در میانه قرنطینه کرونا از کنار 
پسربچه ای می گذرند.    

                  رویترز

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

 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
 نشانی: تهران، ولیعصر، خیابان رضاییان، پالک 8  صندوق پستی: 1۴1۴۵-۵۵۷
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