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آیا تروما عاطفی 
می تواند باعث 

بیماری ام.اس شود؟
شواهدی وجود دارد که نشان می دهند اختالل 
استرس پس از آسیب روانی )پی تی اس دی( 

ممکن است شما را مستعد بیماری مولتیپل 
اسکلروزیس کند  و بیماری های مزمنی مانند ام.اس 
به عنوان عاملی که باعث ایجاد مسائل روانی مانند 
پی تی اس دی می شود، شناخته شده اند... صفحه3

شکنندگی موها؛ از 
سبک زندگی ناسالم 

تا بیماری  زمینه ای

تنوع زیستی، شعار 
امسال روز جهانی 

محیط زیست

 سالمت موها تاثیر جدی بر زیبایی دارد و زمانی که 
اختاللی در عملکرد اندام های درونی نظیر تیروئید 
اتفاق بیفتد یا فرد، سبک تغذیه ناسالم داشته باشد، 
نمی توان انتظار طراوت و شادابی موها را داشت. 

چنین شرایطی معموال با بروز خشکی، شکنندگی و 
ریزش مو همراه است...  صفحه12

روز جهانی محیط زیست از سال 1972 هر سال به 
ابتکار سازمان ملل متحد برگذار می شود. در این روز 
مسووالت و فعاالن محیط زیست در سراسر جهان با 
طرح شعاری مهم ترین دغدغه های زیست محیطی 

را مطرح می کنند. زنگ خطر سال ها پیش به صدا 
درآمد، اما واقعیت این است که نه تنها قدم مثبتی 

برداشته نشد، بلکه بشر با سرعت در پی نابود کردن 
محیط زیست کره خاکی است... صفحه14

گفت وگو با دکتر محمدرضا 
سرگلزایی، روان پزشک

بحران میانسالی: 
تهدیدها و فرصت ها

به مناسبت 31 می )11 خرداد(؛ 
روز جهانی بدون دخانیات

روزی برای رهایی از 
یک عادت کشنده!

از نظر رشدی، زندگی ما 2 مرحله دارد: مرحله 
اجتماعی شدن و مرحله تفرد. بحران نوجوانی در 

ابتدای مرحله اجتماعی شدن یا سوشیالیزیشن رخ 
می دهد. به این معنا که کودک می خواهد با نوجوان 
شدن وارد اجتماع شود و برای این کار باید قواعد، 

مسوولیت ها، خودداری، انضباط و هماهنگی با 
افراد و جمع ها و فرهنگ های مختلف را بیاموزد و 
بپذیرد و این یعنی شروع اجتماعی شدن...  صفحه4

براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، طی 
دهه های اخیر استعمال دخانیات یکی از مهم ترین 

عوامل فوت و معلولیت است و آمار قربانیان 
دخانیات بیش از ایدز، سل، بیماری های حین زایمان، 

تصادفات جاده ای و خودکشی است...  صفحه10

مقابله انعطاف پذیر 
با ضربه هاي رواني

ضربه رواني یا تروما در وجه عیني شامل 
روبروشدن با رویدادهاي بالقوه تهدیدبرانگیز 

زندگي مانند زلزله، سیل، تصادف یا تجربه ضربه 
رواني مانند همه گیري بیماري کروناست و در 

وجه ذهني شامل تجربه سرخوردگي و احساس 
تنهایي است ... صفحه11

بهبود ۷۰ درصد بیماران بدحال 
کرونایی با   پالسمادرمانی 

کرونا؛ پالسمادرمانی 
امیدی را برای درمان 

زنـده کـرده
از اواخر بهمن ماه و اوئل اسفند سال گذشته 

همزمان با جدی شدن شیوع کرونا، درمان ها هم 
مطرح شد. از زنجبیل و سیر و لیموترش گرفته تا 
انواع داروهایی که تا آن زمان برای درمان ایدز یا 

ماالریا در بازار موجود بود...  صفحه2

وقتی رستوران ها بازمی شود!
صفحه7
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پای صحبت های محسن فرهادی معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت درباره: 

ضوابط کرونایی وزارت بهداشت 
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شماره هفتصدوپنجاه ودو  ده خرداد نودونه2 سالمت در ایران  و جهان

رستوران ها یکی از بدترین مکان ها برای انتقال ویروس کروناست
به گزارش سالمت، دکتر مینو محرز، متخصص عفونی، در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه 
کرونا هنوز تمام نشده و مردم هم نباید چنین تصوری داشته باشند، گفت: »به طور مثال در صورتی 
که بازگشایی در اماکنی مانند استخرها و سالن های سونا اتفاق افتد، امکان زدن ماسک برای عدم 
انتقال ویروس کرونا وجود ندارد و شرایط خوبی نخواهیم داشت.« وی با بیان اینکه رستوران ها 
هم یکی از بدترین مکان ها برای انتقال ویروس کرونا است، خاطرنشان کرد: »افراد حداقل 2 

ساعت زمان خود را در رستوران بدون داشتن ماسک سپری می کنند که این موضوع ریسک انتقال 
ویروس از فرد آلوده را افزایش می دهد. مطالعه ای در این زمینه در آمریکا صورت گرفته است که 
می گوید بدترین جا برای انتقال کرونا رستوران هاست.« محرز ادامه داد: »دقیقا نمی دانم چه تدابیری 
اندیشیده شد که بازگشایی ها صورت گرفت، در این شرایط که برخی مشاغل پرخطر بازگشایی 
شده اند، بهتر است مردم هم به فکر باشند. به طور مثال در باشگاه های ورزشی نمی توان با داشتن 
ماسک ورزش کرد آنهم در شرایطی که همه باهم در حال ورزش هستند و به طور ناخودآگاه با 

افزایش تنفس و دم و بازدم احتمال انتقال ویروس از طریق تنفس باال می رود.« 

وی در خصوص استفاده از دستکش در فضاهای عمومی نیز تاکید کرد: »ویروس می تواند از دستکش ها 
عبور کند. عالوه بر آن ممکن است فرد با داشتن دستکش اعتماد به نفس کاذب پیدا کند و دستان 
خود را به سطوح مختلف زده و حتی کمتر آنها را بشوید؛ در حالی که بدون داشتن دستکش بیشتر 
اقدام به شست وشوی دستان خود می کند. توصیه اصلی ما به مردم همچنان استفاده از ماسک است.« 
وی ادامه داد: هنوز همه  مردم به کرونا مبتال نشدند و واکسنی هم برای آن ساخته نشده است. مردم 
فکر نکنند کرونا تمام شده است. با مسافرت کردن امکان ابتال به ویروس افزایش می یابد؛ چراکه 

ویروس در کشور در چرخش است. هیچ چیزی به اندازه فاصله گذاری فیزیکی موثر نیست.

خبــر

گرچه در حال حاضر پالسمادرمانی روشی در حال 
تحقیق و در مرحله کارآزمایی بالینی در خصوص 
بیماران مبتال ویروس کروناست، اما به دلیل وجود 
پادتن می تواند یکی از اقدامات در جهت کاهش آالم 
مبتالیان به این ویروس باشد. آخرین خبرها مبنی بر 
این است که اکر بیماران مبتال به کرونا بتوانند زودتر 
از پالسمای افراد بهبودافته استفاده کنند، می توان به 
بهبود آنان امید داشت. پالسمادرمانی قدمتی بیش از 
یک قرن دارد، در ۱۸۹۰ میالدی از این روش برای 
درمان بیماری دیفتری استفاده شده است، روشی که 
در دهه های اخیر برای درمان سارس، مرس و ابوال 
هم استفاده شده، اما حاال با یافته های جدید بسیاری 
از کشورها در حال تحقیق روی این روش درمانی 
هستند تا از میزان اثربخشی آن روی بیماری کووید- ۱۹ 
مطمئن شوند. آنچه در حال حاضر می توان به طور 
قطعی در مورد درمان بیماری کووید- ۱۹ مطرح کرد، 
این است که روش های مختلف در جهان در مرحله 
تحقیق و کارآزمایی بالینی قرار دارند و تاکنون هیچ 
داروی قطعی و اختصاصی برای آن معرفی نشده است.
پالسمادرمانی به عنوان یکی از روش ها می تواند 
روزنه ای امیدبخش برای جهان باشد و اگر همانند 

سارس، مرس و ابوال در مورد کووید- ۱۹ هم تاثیر 
بگذارد، قدر مسلم میزان مرگ و میر جهانی ناشی 
از این ویروس نوپدید را به طور جدی و قابل توجه 
کم خواهد کرد. بخش مایع خون، پالسما نام دارد که 
۵۵ درصد خون بدن انسان را تشکیل می دهد، یکی 
از اجزا بسیار مهم پالسما پادتن )آنتی بادی( است 
که برای مقابله با عوامل عفونی ضروری است. در 
افرادی که مبتال به بیماری عفونی می شوند، میزان 
تولید این پادتن ها افزایش یافته و استخراج این مواد 

از بدن می تواند در درمان سایر بیماران موثر باشد.
در حال حاضر یکی از روش های نجات افراد مبتال به 
کووید- ۱۹، استفاده از پالسمای خون بهبود یافتگان 
این بیماری است. پس از مدتی پالسمای افراد بهبود 
یافته فاقد ویروس می شود ولی همچنان سرشار از 
آنتی بادی هایی است که در درمان بیماران بدحال 
تولید شده  پادتن های  یا  آنتی بادی ها  است.  موثر 
توسط بیماران بهبود یافته سیستم ایمنی بدن بیماران 
جدید را تا زمانی که سیستم ایمنی بدن بیمار بتواند 
پادتن خود را تولید کند، تأمین و تقویت می کند. 
این پادتن های ارزشمند با روشی بنام پالسمافرزیس 
استخراج می شوند. طی این فرآیند، خون کامل از 

اهداکننده گرفته می شود، سپس پالسمای آن جدا  شده 
و گویچه های قرمز، سفید و سایر اجزاء خون دوباره 
به اهداکننده برگردانده می شود. این فرآیند حدود 
4۵ - 3۰ دقیقه طول می کشد. با گذشت زمان پس 
از بهبود، مقدار این پادتن ها در بدن فرد بهبود یافته 
کاهش می یابد و بالطبع اثربخشی این روش درمانی 
هم کاهش می یابد، بنابراین زمان مراجعه فرد داوطلب 
و بهبود یافته حیاتی است. در حین پالسما فرزیس 
ابتدا پزشک مسئول در محیطی کامال خصوصی در 
ارتباط با سابقه تندرستی داوطلب، سواالتی پرسیده 

و سپس وی را به دقت معاینه می کند.

نکاتی ضروری برای اهدای پالسما 
 شب قبل از اهدا حمام کنید و مایعات بدون 
الکل به دفعات مصرف کنید، از 24 ساعت قبل از 
اهدا حتی المقدور از مصرف تخم مرغ و غذاهای 

چرب پرهیز کنید.
 حتما به مدت ۱۵ دقیقه در محل خونگیری استراحت 
کنید، نوشیدنی و مواد خوراکی را که در اختیار شما 
قرار می گیرد میل کنید و پس از پایان اهدا پالسما 
حداقل به مدت 4 ساعت به پوششی که خونگیر 

بر روی بازوی شما قرار داده است، دست نزنید.
 بعد از اهدا برای جبران مایعات بدن مقدار زیادی 
)حدود ۸ لیوان( نوشیدنی دریافت کنید )ترجیحا 
چای، قهوه یا نوشابه  نباشد(، یک ساعت از استعمال 
دخانیات امتناع کنید و تا حداقل 4 ساعت بار سنگین 
حمل نکنید و تا 24 ساعت فعالیت های غیر معمولی و 
استرس زا انجام نداده و روز خود را به آرامی بگذرانید.
 در صورتی که از زمان بهبود کامل بیش از ۱4 
روز و کمتر از یک ماه گذشته است، به مرکز نوآوری 
سازمان انتقال خون واقع در بزرگراه شیخ فضل اله 
نوری - تقاطع بزرگراه شهید همت - جنب برج 

میالد- سازمان انتقال خون ایران مراجعه کنیید.
 اگر از زمان بهبود بیش از یکماه گذشته است، 
خیابان  در  واقع  تهران  در  اهدا  جامع  مرکز  به 
وصال شیرازی-باالتر از تقاطع خیابان طالقانی 

مراجعه کنید.

بهبود یافتگان کرونا چگونه پالسما اهدا کنند؟

دکتر عبدالمجید 
چراغعلی، عضو 

هیات علمی 
دانشگاه علوم 
پزشکی بقیه ا…)عج(: بیشتر 
بیمارانی که قبل از یک هفته 

بستری در بخش آی سی یو، پالسما 
دریافت کردند، مداوا شدند اما 

این روش بر بیمارانی که دیرتر از 
این روش استفاده کردند، تاثیر 

چندانی نداشته است

بهبودیافتگان کرونا! اگر از زمان بهبود 
بیش از یکماه گذشته، به مرکز جامع اهدا 
در تهران واقع در خیابان وصال شیرازی-

باالتر از تقاطع خیابان طالقانی یا مراکز 
انتقال خون در سایر شهرها مراجعه کنید

یا   )BDD(بدن بدشکلی  اختالل 
که  است  وضعیتی  »خودزشت انگاری« 
فرد به شکلی وسواس گونه از قسمتی 
یا تمام ظاهر خود ناراضی است و این 
نارضایتی باعث بروز اختالل در روابط 
اجتماعی می شود. قضاوت هایی که فرد 
درباره بدنش دارد و نیز قضاوت هایی که 
دیگران درباره بدن او دارند مورد توجه 
برخی از جامعه شناسان است. سوال های مطرح در این سنخ 
مطالعات آن است که قضاوت ما درباره بدنمان چگونه 
شکل می گیرد؟ چگونه برای بدن »استانداردسازی« می شود 
و رسانه ها در این فرایند چه نقشی دارند؟ طبق تحقیقات، 
»خودزشت انگاری« در زنان بیشتر مشاهده می شود. آنان 
عموما به دلیل »خوش اندام جلوه کردن« نگران بدن خود 
هستند و به همین دلیل گرفتار رژیم های الغری متعدد و 
روش های گوناگون مدیریت بدن می شوند تا مبادا چاق 

به نظر آیند و منزلت اجتماعی شان کاهش یابد. 
چاقی اما قصه جالبی دارد. جامعه شناسان نشان داده اند که 
برای مثال در تاریخ کشورهای اروپایی، زمانی که دسترسی 
به غذا برای همه اقشار جامعه آسان نبود »چاقی« مایه کسب 
منزلت اجتماعی می شد ولی در دوران معاصر و با دسترسی 
بیشتر مردم به غذا قصه بر عکس شده است.  در قرن بیستم 
برخی از فعاالن اجتماعی نسبت به »تبعیض مبتنی بر سایز 
آدم ها« )الغری و چاقی( هشدار دادند. آنان معتقد بودند که 
نوعی ایدئولوژی پنهان با عنوان »سایزگرایی« Sizeism در 
جامعه رخنه کرده است که طبق آن، به کسانی که در »سایز 
استاندارد« قرار نمی گیرند نگاه توهین آمیزی وجود دارد. 
گروهی از فعاالن حقوق زنان »جنبش پذیرش اجتماعی 
چاق ها« را راه انداختند و به جامعه در خصوص وجود 
تبعیض و نگاه تمسخرآمیز علیه آدم ها هشدار دادند. بسیاری 
اول  ردیف  مقصر  را  جمعی  رسانه های  فعاالن،  این  از 
معرفی کردند. آنان با بررسی فیلم های سینمایی این سوال 
را مطرح کردند که چرا  هالیوود هیچ وقت یک زن چاق 
را در نقش یک معشوقه رمانتیک در نظر نمی گیرد و آنان 
غالبا در نقش آدم های دست و پا چلفتی ظاهر می شوند؟ 
آیا در بطن این نوع برخوردها، تقسیم جامعه به بدن های 
زشت/زیبا، بهنجار و نابهنجار قرار ندارد؟ امروزه انجمن های 
بین المللی مختلفی در خصوص پذیرش اجتماعی سایزهای 
بدنی مختلف فعالیت می کنند. این انجمن ها می پرسند که 

چرا سایز بدن باید مایه شرمساری ما باشد؟
به نظر می رسد که وضعیت خودزشت انگاری در بین ما ایرانیان 
و بیشتر بین زنان جامعه جدی باشد. در واقع ایدئولوژی 
»سایزگرایی« و  دغدغه »اندام استاندارد« بر جامعه ما سایه 
انداخته است. نکته قابل تأمل آن است که خود زنان نیز 
زنان دیگر را برحسب همین »بدن استانداردسازی شده 
توسط رسانه ها« ارزیابی می کنند. زنان قبال از »نگاه خیره 
مردانه« رنج می بردند و هم اکنون با گسترش ایدئولوژی 
»سایزگرایی« باید نگران »نگاه خیره زنانه« هم باشند! و 
باز نکته قابل تأمل آن است که در کشورهای اروپایی و 
با گسترش جنبش های پذیرش اجتماعی سایزهای متنوع، 
»دوست داشتن بدن خود« تبدیل به ارزش شده است. 
در خیابان های کشورهای اروپایی مشاهده زنان چاقی که 
با نوع لباس هایشان هیچ اصراری بر پنهان کردن چاقی 
خود ندارند امری عادی است. آنان نگران قضاوت دیگران 
درباره خودشان نیستند و بدن خود را دوست دارند. گویا 
این وضعیت هنوز در کشور ما حل نشده است. بسیاری 
تالش می کنند تا به هر شکلی به الگوی »بدن استاندارد« 
برسند. مساله اینان کمتر سالمتی، بلکه بیشتر کسب پرستیژ 
اجتماعی و »سرآمدی« است. نتیجه محتوم چنین فرایندی 
تنوعات  باختن  رنگ  و  همه چهره ها  تشابه  و  یکسانی 

اجتماعی خواهد بود. 
جامعه شناسی به نام » دیوید رایزمن « فرهنگ ها را به سه 
دسته تقسیم می کند. نخست »فرهنگ های سنت-راهبر« 
که در آن هنجارهای سال های بسیار دور به آدم ها می گویند 
چه کنند. دوم فرهنگ های دیگر-راهبر که در آن »دیگران« 
به ویژه رسانه های جمعی به آدم ها می گویند که چه رفتاری 
داشته باشند. سوم فرهنگ های درون-راهبر که در آن آدم ها 
با توجه به تجارب، موقعیت و شرایط شخصی شان و با 
تکیه بر تعقل و تشخیص خودشان، راهی را که مناسب شان 
است برمی گزینند. رایزمن معتقد است که در دنیای جدید، 
رسانه های جمعی مدام تالش می کنند انسان دیگر-راهبر 
بسازند. این رسانه ها مدام برای ما »استانداردسازی« می کنند 
که یکی از آنها هم »بدن استاندارد« است. قطعا ما وقتی 
اندامی سالم و متناسب)از نظر خودمان( داریم خوشحالیم 
و این احتماال به ما اعتماد به نفس باالیی می دهد. پرسش 
آن است که آیا ما بر اساس تصویری که از »بدن استاندارد« 
داریم درباره دیگران قضاوت نمی کنیم؟ ما چقدر در روابط 
اجتماعی مان بدن ها را به جنوب یا شمال شهری، تهرانی 
یا شهرستانی، باکالس و بی کالس تقسیم می کنیم و رفتارمان 

را طبق همین تقسیم بندی تنظیم می کنیم؟

به من خیره نشوید، 
من بدنم را دوست دارم

 فردین 
علیخواه

جامعهشناس

و  ماه  بهمن  اواخر  از 
اوئل اسفند سال گذشته 
همزمان با جدی شدن 
شیوع کرونا، درمان ها هم 
مطرح شد. از زنجبیل و سیر و لیموترش گرفته 
تا انواع داروهایی که تا آن زمان برای درمان 
ایدز یا ماالریا در بازار موجود بود. درمان های 
سنتی با تمام ادعا خیلی زود کنار رفتند و 
معلوم شد ماجرا بیشتر از این حرف هاست 
و درمان های دارویی هنوز همراه با اما و 
اگر هستند. تا لحظه تنظیم خبر، سه شنبه 6 
خرداد، تعداد مبتالیان در سراسر جهان به 
نزدیک به ۵میلیون و 6۰۰هزار نفر رسیده 
بود و اگر چه از این تعداد نزدیک به نیم 
یعنی حدود 2میلیون و 37۰هزار نفر حالشان 
خوب شده بود، اما آمار غم انگیز جانباختگان 
باالی 347هزار نفر نشان می داد جهان با 

مشکلی جدی روبرو است.
درمان به همان صورت خوردن مایعات 
فراوان و استراحت و مصرف تب برها و 
قرنطینه و در موارد حاد استفاده از دستگاه های 
تنفس )ونتیالتور(، پیش می رفت تا اینکه 
کورسوی امیدی پیدا شد: پالسمادرمانی یعنی 
استفاده از پالسمای افرادی که بعد از ابتال 
خوب شده و حاال با کمک آنتی بادی )پادتنی( 
که بدنشان علیه ویروس ترشح کرده بود، 
شاید بتوانند جلوی هجوم ویروس به بدن 

سایر مبتالیان را بگیرند.
بعد از طی مسیری روز سه شنبه 6 خرداد 
خبرگزاری ها خبری را اعالم کردند که امیدی 

برای مردم بود:
دکتر عبدالمجید چراغعلی، عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...)عج(، از تاثیر 
مثبت روش درمانی پالسما در مداوای بیماران 
بدحال کرونا خبر داد و گفت براساس نتایج 
تحقیقات انجام شده 7۰ درصد بیماران بدحال 
که از پالسمادرمانی استفاده کردند، بهبود 
یافتند. و البته در پی این خبر، وی اضافه کرد، 
هرچه بیماران زودتر پالسما را دریافت کنند، 
این روش درمانی اثربخشی بیشتری دارد.

به گفته دکتر چراغعلی، بیشتر بیمارانی که 
قبل از یک هفته بستری در بخش آی سی یو، 
پالسما دریافت کردند، مداوا شدند اما این 
روش بر بیمارانی که دیرتر از این روش 
استفاده کردند، تاثیر چندانی نداشته است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
بقیه ا...)عج( با بیان اینکه این طرح تحقیقاتی 
تقریبا به نتیجه نهایی رسیده است، گفت: 
که  شد  مشخص  طرح  اول  مرحله  در 
پالسمادرمانی برای بیماران بدحال بستری 
در بخش های آی سی یو نتایج مثبت داشته 

و بیشتر آنان را مداوا کرده است.
چراغعلی در مصاحبه اش با خبرنگار ایرنا 

افزود: بخش دوم این روش درمانی شامل 
بیمارانی می شود که هنوز به مرحله حاد 
بیماری نرسیدند به عبارتی مبتال به بیماری 
شدند و عالیم در آنها ظاهر شد اما هنوز 
وضعیت آنان وخیم نشده که در بخش 
این  نتایج  که  نشده اند  بستری  آی سی یو 

بخش در حال بررسی است.
وی تاکید کرد: در نهایت نتایج این تحقیقات 
نشان می دهد استفاده از روش درمانی پالسما 
در کنترل و کاهش عالیم بیماری کرونا بسیار 
موثر بوده است. وی ادامه داد: این روش 
درمانی عالوه بر ایران در کشورهای اروپایی، 

آمریکا و دیگر کشورها استفاده می شود.

پالسمادرمانی چه می کند؟ 
وی در پاسخ این سوال اظهار داشت: پالسمای 
یا  واکسیناسیون  مشابه  روشی  درمانی 

ایمن سازی افراد در مقابل بیماری کرونا است.
ایمنوگلولولین  دارای  انسانی  پالسمای 
اختصاصی علیه کرونا است به عبارتی با 
خالص سازی پالسما می توان آنتی بادی یا 
پادتن اختصاصی ضد این بیماری تولید 
کرد. مانند ایمنوگلوبولین های وریدی که 
از پالسمای انسانی تهیه می شود و داروی 
بهایی هستند، می توان  با ارزش و گران 
ایمنوگلوبین اختصاصی علیه کرونا را تهیه 
کرد و برای ایمن سازی افراد از آن استفاده کرد.
درضمن، پالسمای انسانی حاوی آنتی بادی 
)پادتن( علیه کرونا است و آن را می توان 
به همه به خصوص کادر پزشکی تزریق 
کرد تا آنان به نحوی در مقابل این بیماری 

محافظت شوند.

فصل پاییز، زمان شیوع مجدد
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
بقیه اهلل )عج( با بیان اینکه به احتمال فراوان 
فصل پاییز شاهد شیوع مجدد بیماری کرونا 
خواهیم بود، افزود: تا این زمان به احتمال زیاد 
واکسن و داروی اختصاصی این بیماری به 
بازار نمی آید، کادر پزشکی بیشتر از دیگران 
در معرض خطر هستند، برای حفاظت بهتر 
آنان می توان از این روش درمانی استفاده کرد.
چراغعلی ادامه داد: هرچند همچنان رعایت 
حفاظت فردی و نکات بهداشتی هم برای 
کادر پزشکی و هم برای مردم به عنوان نکات 
کلیدی است که باید رعایت شود اما می توان 
از روش پالسمادرمانی برای بهبود بیماران و 

محافظت کادر پزشکی استفاده کرد.
به گفته چراغعلی، مطالعه در بیمارستان های 
بقیه اهلل )عج( و مسیح دانشوری تهران و شهید 
بهشتی قم و شهر اصفهان انجام شده است.

بهبودیافتگان کرونا پالسما اهدا کنند 
پیش از آن در 2۱ اردیبهشت، دکتر پیمان 
خون،  انتقال  سازمان  مدیرعامل  عشقی، 
از  درخواست  ضمن  مصاحبه ای،  در 
بهبودیافتگان کرونا برای اهدای پالسما، 
تصریح کرد: از بهبودیافتگان کرونا می خواهم 
به شکرانه سالمتی خود نسبت به اهدای 
پالسمای خون خود در پایگاه های منتخب 

انتقال خون اقدام کنند.
به گفته وی، فرآیند اهدای پالسما حتی از 
اهدای خون هم راحت تر است و با اهدای 

پالسما می توانید به بازیابی سالمت هموطنان 
مبتال به کرونای خود که در بیمارستان ها 

بستری هستند، کمک کنید.. 
دکتر عشقی ادامه داد: بهبودیافتگان کرونا 
پس از 2۸ روز بعد از بهبود می توانند اقدام 
به اهدای پالسما کنند. پالسمادرمانی سابقه 
صد ساله دارد و در مورد بیماری  های مختلفی 
استفاده می  شود. برای درمان بیماری هایی 
از آبله مرغان تا آنفلوآنزاهای مختلف و 
بیماری های تنفسی، از این روش استفاده 
شده و نتیجه  های خوبی کسب شده است.
به گفته او، وقتی ویروس کرونای جدید 
روش  از  ایران  و سپس  چین  ابتدا  آمد، 
پالسمادرمانی استفاده کردند. مطالعه در 
کشور ما در این زمینه تمام شده و به زودی 
منتشر می شود. هرچه پالسما زودتر به بیماران 
رسیده، نتیجه بهتری کسب شده و از مرگ و 
میر و ورود بیمار به ICU جلوگیری شده 
است. در جهان نیز هنوز کارآزمایی بالینی 
منتشر شده نداریم؛ البته گزارش  های موردی 
در این زمینه منتشر شده که امیدوارکننده بوده 
است. به دلیل همین نتایج خوب بوده که 
کشورهای مختلفی از جمله آمریکا و کانادا 
وارد کارآزمایی بالینی پالسمادرمانی شده اند. 

 
چرا بهبودیافتگان کرونا از اهدای 

پالسما استقبال نکردند؟
دکتر عشقی با تاکید بر اینکه پالسمادرمانی 
روشی بسیار ساده است، در خصوص عدم 
استقبال مورد انتظار برای اهدای پالسما، اظهار 
کرد: به نظر می رسد انتظارهای ما از میزان 
اهدای پالسما هیجانی بوده است. اهدای 
خون فرآیند شناخته شده ای برای مردم است، 
مردم سال ها بر این اساس نذر می کردند اما، 
اهدای پالسما خبر جدیدی برای مردم بود. 
البته پالسما در مراکز جمع آوری پالسما 
که متعلق به بخش خصوصی است انجام 
می  شود. ساالنه ۵۰۰ هزار لیتر پالسما در 
کشور تولید می  شود که 3۰۰ هزار لیتر را 
بخش خصوصی تولید می  کند. سازمان انتقال 
خون، از خون اهدا شده توسط مردم، 2۰۰ 

هزار لیتر پالسما تولید می کند.
 

اهدا خون باید داوطلبانه باشد
دکتر عشقی با بیان اینکه اهدای خون باید 
داوطلبانه باشد، گفت: با این حال، سازمان 
انتقال خون به عنوان اهرمی تشویقی، هزینه 
شده  صرف  زمان  و  برگشت  و  رفت 
اهداکنندگان پالسما را به این افراد پرداخت 
می  کند. اقدام تشویقی دیگر هم این بوده که 
در بیمارستان های معین کرونا، تراکت های 
تبلیغاتی برای خود بیماران فرستادیم تا یک 

ماه پس از بهبود، پالسما اهدا کنند.

 زهرا 
رستگار

بهبود ۷۰ درصد بیماران بدحال کرونایی با پالسمادرمانی 

کرونا؛ پالسمادرمانی امیدی را برای درمان زنده کرده
یادداشت

دکتر پیمان عشقی، 
مدیرعامل سازمان 
انتقال خون، فرآیند 
اهدای پالسما حتی 

از اهدای خون هم راحت تر است 
و با اهدای پالسما می توانید به 
بازیابی سالمت هموطنان مبتال به 
کرونای خود که در بیمارستان ها 
بستری هستند، کمک کنید. 
بهبودیافتگان کرونا پس از 2۸ روز 
بعد از بهبود می  توانند اقدام به 
اهدای پالسما کنند
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در بسیاری از مواقع تشخیص بیش فعالی در کودکان کار سختی نیست 
اما بزرگساالن عالئم نامحسوس تری دارند. این موضوع به این معناست 
که بسیاری از بزرگساالن از بیش فعالی رنج می برند و شاید از ابتال به 
آن بی خبر باشند. ممکن است این افراد آگاه نباشند بسیاری  مشکالتی 
که با آنها روبرو هستند، از جمله سازماندهی یا وقت نشناسی مربوط 

به بیش فعالی است.
مشکل در سازماندهی: برای افراد مبتال به بیش فعالی، سازماندهی 
مسوولیت ها در بزرگسالی مانند صورت هزینه ها، اشتغال و پرورش 
کودکان می تواند در مقایسه با دوران کودکی، مشکالت آشکارتر و 

دردسرسازتری به وجود بیاورد.
حوادث رانندگی بی پروا و تصادفات رانندگی: بیش فعالی تمرکز 
شما را روی یک وظیفه دشوار می کند بنابراین سپری کردن زمان پشت 
فرمان اتومبیل می تواند سخت باشد.امکان دارد عالئم بیش فعالی منجر 
به رانندگی با سرعت باال، تصادفات رانندگی و حتی توقیف یا باطل 

شدن گواهینامه فرد بیش فعال شود.
مشکالت زناشویی: بسیاری از افراد عادی و غیربیش فعال هم مشکالت 
زناشویی دارند بنابراین آشفتگی یک ازدواج لزوما عالمت قرمز بیش فعالی 
نیست اما برخی مشکالت مربوط به ازدواج روی روابط افراد مبتال به 
بیش فعالی تأثیر می گذارد. غالبا همسران افراد مبتال به اختالل نقص توجه 
بی رویه، از ضعف مهارت گوش دادن و ناتوانی در احترام گذاشتن به 
تعهدات زندگی و اهمیت ندادن به خانواده و همسر از آنها شکایت 
می کنند. اگر به بیش فعالی مبتال هستید، ممکن است متوجه نباشید که 
چرا شریک زندگی شما ناراحت است و احساس کنید شما به خاطر 

کاری که تقصیری در آن ندارید مورد سرزنش قرار می گیرید.
حواس پرتی بیش از اندازه: بیش فعالی مشکل عدم توجه است 
بنابراین می تواند موفقیت در دنیای پیش رو را برای بزرگساالن 
دشوار کند. بسیاری از مردم می دانند حواس پرتی می تواند باعث 
سابقه کم کاری شغلی به خصوص در شرکت های شلوغ باشد. اگر 
بیش فعالی بزرگسالی دارید، ممکن است مکالمات تلفنی یا ایمیل، 

حواستان را پرت کند و انجام کارها برایتان سخت شود.

ضعف مهارت های شنیداری: آیا در جلسات طوالنی مدت کار از موضوع 
اصلی دور می شوید؟ در بسیاری از بزرگساالن مبتال به اختالل بیش فعالی، 
مشکالت عدم توجه باعث می شود مهارت شنوایی ضعیفی داشته باشند 
که باعث از دست دادن قرارهای مالقات کاری و عدم تفاهم می  شود.

مشکل در انجام وطیفه: همان طور که کودکان بیش فعال اغلب انجام 
تکالیف را به بعد موکول می کنند، بزرگساالن بیش فعال هنگام انجام 
وظایفی با تمرکز باال پای خود را مدام تکان می دهند. عقب انداختن 
وظایف به سایر مشکالت از قبیل عدم تفاهم در ازدواج، مسائل محل 

کار و دوستان اضافه می شود.
بی قراری؛ مشکل در آرامش: در حالی که که کودکان بیش فعال پر از 
جنب وجوش هستند، عالئم در بزرگساالن متفاوت است. بزرگساالن 
بیش فعال طوری بی قرار می شوند که نمی توانند آرامش خود را حفظ کنند. 
اگر چنین مشکلی دارید سایرین به شما لقب بداخالق و عصبی می دهند.

تنبلی: دالیل زیادی برای این مشکل وجود دارد. در وهله اول، بزرگساالن 
مبتال به بیش فعالی اغلب حین انجام کارها دچار حواس پرتی می شوند. 
ممکن است احساس کنند باید ماشین خود را بشویند و در عین حال 
می فهمند که خودرو بنزین ندارد و تا زمان فهمیدن این موضوعات 
یک ساعت وقت تلف شده است.دوم اینکه بزرگساالن بیش فعال تمایل 
دارند زمان انجام کارها را تخمین بزنند؛ چه این وظیفه اصلی در محل 

کار باشد، چه تعمیر ساده وسایل در خانه.
طغیان های عصبی: اغلب بیش فعالی در کنترل احساسات منجر به 
بروز مشکالتی می شود. بسیاری از مبتالیان به بیش فعالی بزرگسالی به 
دلیل مشکالت جزئی خیلی سریع از کوره درمی روند. آنها احساس 
می کنند هیچ کنترلی بر عواطف خود ندارند. بیشتر مواقع، قبل از اینکه 
افراد درگیر با موضوع متوجه این حالت شوند، عصبانیت آنها به همان 

سرعتی که شعله ور می شود، فروکش می کند. 

اولویت بندی مسائل:  بزرگساالن بیش فعال اغلب اوقات اولویت بندی 
ندارند، مثال زمان انجام کار از انجام تعهدات بزرگ خودداری می کنند، 

درحالی که ساعت های زیادی را صرف مسائل ناچیز می کنند.
اگر به بیش فعالی بزرگسالی مبتال هستید،انجام چنین کارهایی برایتان 

دشوار است:
 دنبال کردن مسیرها

 به خاطر سپردن اطالعات
 تمرکز

 سازماندهی کارها
 انجام کارها سر موعد مقرر

اگر اختالل بیش فعالی دارید از این مشکالت رنج می برید:
 اضطراب

 بی حالی مزمن
 فراموشی مزمن

 افسردگی
 مشکل در تمرکز

 مشکل در کنترل خشم
 مشکالت در محل کار

 تحریک پذیری
 عدم تحمل در مواقع ناامیدی

 عزت نفس پایین
 نوسانات خلقی

 مهارت های سازماندهی ضعیف
 طفره رفتن

 مشکالت مربوط به روابط
 سوء مصرف مواد یا اعتیاد

 انگیزه کم
دریافت یک تشخیص: اگر فکر می کنید بیش فعالی دارید، به روان پزشک 
مجرب برای معاینه مراجعه کنید. تشخیص این بیماری دشوار است 
زیرا برخی عالئم مانند تمرکز یا انگیزه ضعیف یا مشکالت در رابطه 
می توانند نشانه سایر بیماری ها نیز باشند. افسردگی یا مصرف مواد نیز 
عالئم مشابهی دارند. پس از بررسی، شما قادر به دریافت کمک مناسب 

وتجربه احساسات بهتری خواهید بود. 

10 مشکلی که می تواند به معنای بیش فعالی در بزرگساالن باشد

بررسی آسیب های روانی که ممکن است فرد را مستعد بیماری مولتیپل اسکلروزیس  کند 

آیا تروما عاطفی می تواند باعث بیماری ام.اس شود؟
که  دارد  وجود  شواهدی 
اختالل  می دهند  نشان 
استرس پس از آسیب روانی 
)پی تی اس دی( ممکن است 
شما را مستعد بیماری مولتیپل اسکلروزیس کند  
و بیماری های مزمنی مانند ام.اس به عنوان عاملی 
که باعث ایجاد مسائل روانی مانند پی تی اس دی 

می شود، شناخته شده اند. 

سالمت عاطفی
ممکن است  ام.اس بر سالمت عاطفی شما تأثیر 
بگذارد. احساسات متداولی که شاید تجربه کنید 
شامل غم و اندوه، نگرانی، ترس، کج خلقی و 
تحریک پذیری می باشد. در موارد شدیدتر یا هنگام 
پیشرفت بیماری احساس اضطراب یا افسردگی 

دور از ذهن نیست.
حمالت حاد بیماری مولتیپل اسکلروزیس به 
عنوان بحرانی در نظر گرفته می شود که وضع 
موجود را برای افراد مبتال به ام.اس و خانواده 
هایشان مختل می کند. در حالی که مردم تالش 
می کنند تا دلیل وقوع حمالت را بفهمند، این 
رویدادهای غیرقابل پیش بینی و همیشه غیر 
منتظره  باعث واکنش های شدیدی از جمله اندوه، 
اگرچه  می شوند.  گناه  و  اضطراب، عصبانیت 
عودهای اولیه عالئمی هستند برای متخصصان 
ام.اس که با یکی از داروهای اصالح کننده بیماری 
ام.اس درمان را شروع می کنند، اما فروکش بیماری 
پس از عود،باعث می شود که بیمار و خانواده 
وجود این بیماری را نپذیرند و شروع درمان و 
پایبندی به آن را برای بیماران دشوار می سازد.اما 
بروز هر حمله متعاقب با این انکار مقابله می کند، 
بیماران و خانواده ها را وادار می نماید تا تشخیص 
بیماری ام.اس را تصدیق کرده و زندگی روزانه 
خود را با پیامدهای بیماری سازگار و آغاز کنند. 
در این مقاله،مفهوم ارائه شده توسط افراد و 
خانواده ها درباره  عودهای منجر به تشخیص 
بیماری ام.اس و توصیه به درمان اصالح بیماری، 
هماهنگی هایی که توسط بیماران و خانواده های 
آنها در مورد عوارض  باقیمانده پس از اپیزودهای 
حاد صورت می گیرد، و پیشنهادات پزشکان در 
تنظیم،  فرآیند  تسهیل  امکان  چگونگی  مورد 

توضیح داده می شود. 
در مبتالیان به ام.اس تغییر ات می توانند بر طرز 
تفکر، صحبت، رفتار،احساسات و بیان آن تأثیر 
بگذارند. البته هرکسی که مبتال به ام.اس است از 
نظر شخصیت یا رفتار دچار مشکل نخواهد شد. 
با این وجود، در موارد نادر، هر دو طرف، چه فرد 
مبتال به ام.اس وچه اطرافیان ممکن است احساس 

سردرگمی و اضطراب کنند.
چگونه مولتیپل اسکلروزیس می تواند عالئمی مانند 
خستگی شدید، عدم هماهنگی، ضعف، سوزن 

سوزن شدن، احساس اختالل، مشکالت بینایی، 
مشکالت مثانه، اختالل شناختی و تغییر خلقی 
را ایجاد کند؟ مطالعات متعددی نشان داده اند 
که مبتالیان به ام.اس می توانند 95درصد امید به 

زندگی عادی داشته باشند.

مولتیپل اسکلروزیس چه تاثیری بر 
اعضای خانواده دارد؟

بیماری ام.اس می تواند جنبه های زندگی روزمره 
خانواده را تحت تأثیر قرار بدهد، به خصوص اگر 
فرد دارای عالئمی مانند خستگی، مشکالت بینایی و 
تغییرات شناختی باشد. ممکن است زوج ها دریابند 
که مجبورند نقش های خود را در خانه بررسی 

کنند و این خود یک مشکل است. 

آیا ام.اس بر زندگی روزمره فرد 
تأثیر می گذارد؟

عالوه بر عالئم جسمی، ام.اس ممکن است عواقب 
عاطفی عمیقی نیز در بر داشته باشد. در ابتدا، ممکن 
است هماهنگی با آن برای تشخیص اختالل غیرقابل 
پیش بینی دشوار باشد، دارای یک دوره نوسان بوده 
و به مرور زمان باپیشرفت بیماری تا حدودی خطر 
ناتوانی جسمی را نیز به همراه داشته باشد. کمبود 
دانش در مورد این بیماری بر اضطراب  افرادی که 
تازه بیماری آنها تشخیص داده شده اند، می افزاید. 

عالوه بر این واکنش های عاطفی به بیماری، دمیلینه 
شدن و آسیب رسیدن به الیاف عصبی در مغز نیز 
می تواند منجر به تغییرات عاطفی گردد. برخی از 
داروهای مورد استفاده در بیماری ام.اس - مانند 

داروهای کورتیکواستروئید -  همچنین می توانند 
تأثیر بسزایی بر احساسات داشته باشند.

در مواجهه با بیماری ام اس، مردم تمایل دارند در 
درجه اول روی سالمت جسمی خود تمرکز کنند 
و از سالمت عاطفی غفلت می کننداما اهمیت دادن 
به سالمت عاطفی یک بخش اساسی در سالمت 

کلی و ایجاد حال خوب می باشد. 

اندوه سالم
غم و اندوه ناشی از هر نوع ضرر یک روند طبیعی 
و معمول است. مبتالیان به ام.اس ازتغییرات 
ناشی از بیماری ناراحت می شوند.با تاثیر بیماری 
اندوه آغاز می شود که زندگی و تصور بیمار از 
خود را تغییر می دهد و دوباره هر زمان که این 
بیماری باعث از دست رفتن سالمتی یا تغییر قابل 
توجهی بشود، از جمله توانایی انجام کار،پیاده 
روی یا شرکت دربرخی از فعالیتها در اوقات 
فراغت،اندوه پدیدار می شود. فرایند اندوه اولین 
قدم برای یادگیری چگونگی سازگاری شخص 
با این تغییرات در زندگی خود وکنار آمدن با آن 
است. با توجه به بسیاری از عالئم و تغییراتی 

ام.اس  که 
ایجاد  می تواند 

آن  به  مبتال  فرد  کند، 
می تواند انتظار داشته باشدکه 

روند طبیعی غم واندوه به مرور زمان در او 
ایجاد شود. ممکن است تشخیص غم و اندوه 
گاهی دشوار باشد. با این حال، آنها به چند صورت 

متفاوت دیده می شوند:
 غم و اندوه ناشی از تغییر یا ناتوانی جدی 
عموماً محدود بوده و به تنهایی برطرف می شود. 
افسردگی بالینی پایدارتر است و عالئم آن حداقل 

دو هفته و گاهی تا چند ماه ادامه دارد.
 شخصی که غم و اندوه را تجربه می کند، 
ممکن است گاهی اوقات بتواند بر فعالیت های 
زندگی متمرکز شود و از آنها لذت ببرد،گرچه 
شاید شخص دیگری به دلیل افسردگی، قادر به 

لذت بردن نباشد.

 اگرچه معموالً غم و اندوه به تنهایی و بدون 
گروه های  مشاوره،  می شود،  برطرف  درمان 
خودیاری و همچنین درک و حمایت از محیط 
اطراف کمک کننده خواهند بود. افسردگی برای 
درمان نیازبه متخصص روانپزشکی دارد. گروه های 
خودیاری و سایر انواع پشتیبانی عاطفی مهم بوده 

اما کافی نیستند.

تغییرات خلق و خوی
شایع ترین تغییرات عاطفی در بیماری ام.اس شامل 

موارد زیر است:
 اندوه )و غم(: واکنشهای طبیعی هستند به 
تغییرات و یا ضررهایی که ام.اس می تواند بوجود 
بیاورد. این احساسات احتماالً در طول بیماری کم 

وزیاد می شوند.
 نگرانی، ترس، کج خلقی، تحریک پذیری و 
اضطراب: واکنش های عادی به غیر قابل پیش بینی 
بودن ام.اس هستند. هر کس می تواند هنگام مواجهه 
با چالش های دشوار، تحریک پذیر و مضطرب شود.
عالئم  ترین  شایع  از  یکی  افسردگی:   

بیماری ام.اس.
افسردگی، اضطراب مداوم و تحریک پذیری 
شدید در افراد مبتال به ام.اس طبیعی و 
اجتناب ناپذیر است. چنین رفتارهایی 
بسیار رایج هستند. این تغییرات 
دقیقاً مانند هر یک از عالئم 
جسمی بیماری به درمان 
خلق  تغییر  دارند.  نیاز 
منبع  می تواند  خوی  و 
مهمی از درد و پریشانی 

در فرد باشد.

فشار
زندگی  عادی  استرس های  از  گذشته 
روزمره، ام.اس  استرس های خاص خود را 
ایجاد می کند. بسیاری از افراد مبتال به ام.اس 
می گویند که در زمان استرس، عالئم بیشتری 
را تجربه می کنند. وقتی استرس کم می شود، 
عالئم آنها کمرنگ تر به نظر می رسد. بیماری 
ام.اس غیرقابل پیش بینی است و تنها پیش بینی 
تشدید حمالت بعدی می تواند منبع استرس قابل 
توجهی برای بیمار باشد. ام.اس همچنین می تواند 
منجر به برخی تغییرات اساسی در زندگی مانند 

از بین رفتن تحرک و مشارکت  در کار شود.
ایمنی بدن را تضعیف  استرس مزمن سیستم 
می کند و خطر ابتال به تعدادی از بیماری ها از 
جمله بیماری های قلبی، دیابت و افسردگی را 
افزایش می دهد. اکثر مطالعات تحقیقاتی در مورد 
تأثیر استرس بر بیماری ام.اس کمرنگ بوده اند. 
محققان همچنین دریافتند افرادی که در طول 
زندگی خود شرایط سخت متوسطی را تجربه 

می کنند، شرایط سالمتی باالتر و انعطاف پذیری 
بیشتری نشان می دهند. مقاومت معموالً به عنوان 
توانایی انعطاف پذیری در مقابل شرایط دشوار 
و چالش ها برای دستیابی به  شادی و رضایت 

از زندگی  توصیف می شود. 

اضطراب و پریشانی عمومی
بیماری ام.اس از ابتدای اولین عالئم ممکن است 
باعث اضطراب، پریشانی، عصبانیت و ناامیدی 
شود. عدم اطمینان و غیرقابل پیش بینی بودن در 
ارتباط با بیماری ام.اس یکی ازدلهره آورترین 
جنبه های آن است. در حقیقت، اضطراب مانند 
افسردگی در بیماری ام.اس شایع به نظر می رسد. 
از دست دادن عملکردها و شرایط تغییر یافته 
زندگی ناشی از این بیماری می تواند دالیل مهم 
اضطراب و پریشانی باشد گروه های مشاوره و 
پشتیبانی حرفه ای می توانند در مقابله با اضطراب 
وپریشانی همراه با ام.اس، بسیار کارآمد باشند. 
برای اضطراب شدید، ممکن است اسفاده از 

دارو جهت تسکین مورد نیاز باشد.

بی حوصلگی و تحریک پذیری
به طور کلی خستگی و تحریک پذیری ممکن 
است به عنوان تغییرات سریع و غیرقابل پیش 
بینی در احساسات بیمار ظاهر شود. اعضای 
خانواده ممکن است از عصبانیت های مکرر یا 

تحریک پذیری شکایت کنند.
افزایش تحریک پذیری در خلق و خوی می تواند 

دالیل مختلفی داشته باشد:
 افسردگی

 تغییر در مغز شما
 چالش هایی که می تواند از زندگی با بیماری 

ام.اس ناشی شوند.
علت هر چه باشد، بی حوصلگی و تحریک پذیری 
می تواند از دیدگاه زندگی خانوادگی جنبه های 
چالش برانگیز بیماری ام.اس را به وجود بیاورد.
نقش مشاوره خانواده ممکن است در کنار آمدن 

با این تغییرات عاطفی بسیار مهم باشد.
به منظور شناسایی روش صحیح درمانی تشخیص 
درست تغییرات عاطفی ضروری است. اگرچه 
مورد  در  است  ممکن  افسردگی  ضد  داروی 
از  تغییرات احساسی درمان  افسردگی ناشی 
نوعی  دارد  احتمال  اما  برسد،  نظر  به  مناسبی 
داروی متفاوت برای تثبیت روحیه بهترین گزینه 
برای کمک به تغییرات شدید بی حوصلی و طغیان 
عاطفی باشد. درمان این مشکالت پیچیده است. 
ممکن است فرد به نوعی داروی روانپزشکی 
نیاز داشته باشد، در کنار روان درمانی،  اعضای 

خانواده احتماالً به مشاوره حمایتی احتیاج دارند.
www.nationalmssociety.org :منابع
www.ncbi.nim.nil.gov
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در مبتالیان 
به ام.اس تغییرات 

می توانند بر طرز تفکر، 
صحبت، رفتار،احساسات و بیان آن 

تأثیر بگذارند. البته هرکسی که مبتال 
به ام.اس است از نظر شخصیت یا رفتار دچار 

مشکل نخواهد شد. با این وجود، در موارد 
نادر، هر دو طرف، چه فرد مبتال به 

ام.اس وچه اطرافیان ممکن 
است احساس سردرگمی 

و اضطراب کنند
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: آیا همچون بحران نوجوانی که 
با فوران هورمون های جنسی مرتبط است، 
هورمون های  افول  به  نیز  میانسالی  بحران 

جنسی ربط دارد؟
سنی  محدوده  که  نوجوانی  برخالف  خیر، 
خاص و همزمان با بلوغ جنسی دارد و تغییرات 
جسمانی نقش مهمی در شکل گیری فرایندهای 
شناختی-رفتاری یک نوجوان بازی می کنند، 
بحران میانسالی سن مشخصی ندارد و به همین 
دلیل من ترجیح می دهم نام این دوره را به 
جای بحران میانسالی بگذارم بحران وجودی 
یا بحران معنا. یک نفر ممکن است در 45 
سالگی به بحران معنا برسد، یک نفر در 82 
سالگی و یک نفر هم هیچگاه آن را تجربه نکند.
تا زمانی که کسی به حداقل های زندگی اجتماعی 
مورد نیاز خود نرسیده باشد، بحران میانسالی 
اتفاق نخواهد افتاد .آدمی که طبق هرم آبراهام 
مازلو درگیر ادامه بقای خود است، مثال غذای 
کافی نمی تواند به دست بیاورد، یا از نظر مسکن 
دچار ناامنی است، ناگزیر به رفع نیازهای حیاتی 
برای ادامه زندگی می پردازد و به جستجوی 

معنا نمی پردازد.
پس از ادامه بقا، براساس همان هرم مازلو بحث 
امنیت پیش می آید. برای کسی که در شرایط 
ناامنی یا جنگ یا فقر یا کار روزمزد است یا 
نمی داند سال بعد می تواند اجاره خانه اش را 

بپردازد یا نه، بحران میانسالی معنایی ندارد.
به همین ترتیب، آدمی که در طبقه بندی نیازهای 
مازلو عشق و تعلق خاطری ندارد، مثال آدم 
طردشده یا تنهایی است یا مهارت های ارتباطی 
ندارد، بحران معنا برایش مفهومی ندارد. پس 
می بینید که برخی ممکن است تا پایان عمر 
دچار این بحران نشوند. این گروه همان جمع 
بزرگ مردم جهان هستند که از تامین نیازهای 
دارند  برخی عقیده  بنابراین  اولیه محرومند، 

بحران میانسالی بحران الکچری است!
به همین دلیل در کشورهای برخوردار و توسعه 
یافته که نیازهای اولیه دغدغه مردم نیست، افراد 
بیشتری در سن پایین تر بحران میانسالی را تجربه 
می کنند، اما مثال در کشوری مانند ایران بسیاری 
تاکسی های مختلف  رانندگان  و  کارگران  از 
در دهه 70 زندگی و پس از سن بازنشستگی 
هنوز مجبور به کار هستند، این افراد چه وقت 
فرصت خواهند کرد دغدغه معنا پیدا کنند؟ 

بحران  که  است  این  منظورتان   :
مختلف  افراد  در  است  ممکن  میانسالی 

متفاوت باشد؟
بله منظورم همین است. نام بحران میانسالی 
به این دلیل نیست که در میانه سن تقویمی 
زندگی این بحران اتفاق می افتد، بلکه به این 
خاطر بوده که از منظر رشد روانی اجتماعی 
زندگی دو مرحله دارد. یک مرحله یک جور 
پیش می رود و مرحله دیگر جور دیگر و بحران 
میانسالی در میانه این دو مرحله واقع شده است.

: این تغییر چگونه اتفاق می افتد؟
تا زمانی که ما درگیر انجام تکالیف اجتماعی مان 
هستیم و نقش پدری یا مادری برای فرزندان مان 
یا نقش فرزندی برای پدر و مادرمان یا نقش های 

شغلی خود را ایفا می کنیم، به راحتی و سریع 
در پاسخ به پرسش تو که هستی؟ بالفاصله به 
این پاسخ می رسیم که »من یک پزشکم« یا »یک 
نقاشم« یا » یک رفتگرم«. شغل و جایگاهی که در 
خدمات دهی به خانواده انجام می شود در هویت 
ما نقشی اساسی دارد. عالوه بر هویت بخشی، 
عناوینی که در باال گفتم یا عناوینی مانند آن، 
به زندگی ما ساختاری می بخشد. یعنی یک 
مادر به دلیل نقش مادرانه خود، برنامه زندگی 
خود را از صبح می داند. می داند که باید برای 
بچه هایش صبحانه درست کند، یا مدیریت امور 
خانه را بر عهده دارد یا وظایف دیگری که 
بودن در جایگاه مادری برایش تعریف کرده. 
همین مادر اگر شاغل باشد، به دلیل بودن در 
جایگاه شغلی خود وظایف دیگری را انجام 
می دهد که هم هویت بخشی دارند، هم ساختار 

زندگی او را تعریف و مشخص می کنند.
وقتی به سنی می رسیم که به دلیل قوانین یا 
تصمیم فردی به بازنشستگی اختیاری یا اجباری 
می رسیم، یا مثال کسی که شغلی دارد که دیگر 
نیازی به حضور مستمر و فیزیکی در آن شغل 
نیست و می تواند بدون درنظر گرفتن ساعات 
یا  بشود  کار حاضر  اختیار خود سر  به  کار 
حاضر نشود یا پدر و مادری که بچه هایش با 
او زندگی نمی کنند و درواقع دیگر وظایف 
پدری یا مادری جزو وظایف هرروزه زندگی 
او نیست و ساختار زندگی اش را نمی سازد، 
زمان بحران معنا فرامی رسد. بازنشستگی از 
نقش ها در هر زمانی رخ بدهد، همان زمانی 
است که بحران معنا به سراغ فرد می آید، یعنی 
وقتی که آدم ها آردشان را بیخته و الک شان 

را آویخته اند.

: آیا زنان و مردان بحران میانسالی 
را متفاوت تجربه می کنند؟

بحران  دادم،  توضیح  هم  قبال  که  همانطور 
روانی-اجتماعی  پدیده  یک  بیشتر  میانسالی 
است تا جسمانی و بیوشیمیایی، اما اگر فرض 
را براین بگذاریم که در شرایط اجتماعی خاص 
زنان و مردان هر دو در حدود سن 55 تا 60 
سالگی بازنشسته می شوند و فراغتی از کار 
پیدا می کنند، به مرگ فکر می کنند و به سمت 
مرگ اندیشی می روند، یک تفاوتی بین زنان و 
مردان در واکنش به این مرگ اندیشی وجود 
دارد. یکی از راه های خالصی از مرگ اندیشی 
انکار پیری است و یکی از روش های انکار 
شرکای  و  جنسی  روابط  جستجوی  پیری 
جنسی بیشتر است. چنین واکنشی در مردان 
از زنان پررنگ تر است زیرا افول هورمون های 
جنسی در مردان دیرتر از زنان رخ می دهد. 
طبیعتا برای زنانی که در آن سن به یاِئسگی و 
افت هورمون های جنسی رسیده اند و شاهد 
تغییراتی چه در روحیات و خلق و خو و چه 
در اندام های جنسی هستند، کمتر میل به روابط 
جنسی متعدد و متنوع برای انکار پیری پیش 
می آید، به خصوص اینکه بسیاری جوامع از 

نظر فرهنگی هم این امر را نمی پذیرند.
مسئله دیگر که بین زنان و مردان در بحران 
میانسالی تفاوت ایجاد می کند نقش مادری زن 
است که این نقش هرگز به بازنشستگی نمی رسد. 

: تفاوت بحران هویت در نوجوانی 
و میانسالی چیست؟

قواعد  باید  ما  نوجوانی  هویت  بحران  در 
و  تحصیلی  قواعد  اجتماعی،  قواعد  شغلی، 
حقوق اجتماعی را درونی کنیم و به زندگی 
مان براساس شغل، تحصیالت، روابط با دیگران 
و ارائه خدمات ساختار و هویت بدهیم، در 
بحران هویت میانسالی باید به دنبال راه حلی 
دیگر و روش هایی دیگر برای ساختاردهی و 

هویت بخشی باشیم.
در این دو بحران، تنها پرسش ها یکی هستند: 
»من کیستم؟ قرار است در این جهان چه کار 
کنم؟ یا روز خود را چطور بگذرانم؟« اما پاسخ ها 

و روش رسیدن به پاسخ ها متفاوتند.

: آیا بحران میانسالی برای همه اتفاق 
می افتد؟

خیر، نمی توان گفت همه افراد دچار بحران 
میانسالی می شوند، چون همه افراد در این شرایط 
بازتعریف هویتی و نقش اجتماعی و خانوادگی 
قرار نمی گیرند. برای برخی آدم ها هویت های 
خانوادگی و شغلی در تمام عمر باقی می مانند، 
مثال بعد از پایان نقش مادری یا پدری، با دنیا 
آمدن نوه ها حاال باید از نوه ها پرستاری کنند. یا 
وقتی از کاری بازنشسته می شوند، باید کار دوم 
را شروع کنند و بنابراین گرفتار پرسش دوباره 
»من کیستم؟« نمی شوند. بنابراین می شود گفت 
بازنشستگی یا فراغت از نقش های اجتماعی برای 
افراد هم می تواند تهدید باشد و هم فرصت، 

برای همین به آن بحران می گوییم.

: چطور فرصت یا تهدید؟
فرصت برای اینکه فضایی را برای باز اندیشی 
ما باز می کند تا دوباره درباره چیستی خودمان 

و دنیا به تفکر و تامل بپردازیم.
این فراغت از سوی دیگر می تواند تهدید هم 
باشد چون آدمی که تا مدتی قبل نقش فردی 
یا شغلی تعریف شده ای داشته در خالئی که 
درنتیجه از دست دادن این نقش ها برایش ایجاد 
می شود، ممکن است تحت فشار روانی قرار گیرد 
و درنتیجه پاسخ های اشتباه به پرسش های هویتی 
درون خود بدهد. بحران میانسالی مانند هر بحران 
دیگری آبستن تهدیدها و فرصت هایی است.

: مثل چه تهدیدهایی؟
یکی از ویژگی های آدم هایی که دچار خالء 
می شوند، این است که خیلی زود می خواهند 
این خالء را پر کنند و از این تنش عبور کنند، به 
همین دلیل اغلب پاسخ های عجوالنه و نادرست 
به این خالءها می دهند. یکی از این پاسخ ها، تکرار 
همان الگوی قبلی زندگی به شکل تشدیدشده 
برایشان  که  الگویی  با  را  این خالء  تا  است 
آشنا هست پر کنند. برای مثال فردی که بدون 
نیاز مالی بعد از بازنشستگی، به شدت به کار 
ادامه می دهد و فرصت خود برای بازنگری و 
بازاندیشی درباره زندگی را از دست می دهند و 
با وجود اندوخته و سرمایه قابل توجه، با همان 
شدت قبل به کار همیشگی خود ادامه می دهند. 
درصورتی که دست کم می توانند بار کاری شان 
را سبک کنند، اما برعکس کار خود را توسعه 

می دهند و زمان صرف شده در کار را شدت 
می دهند، چون هر فضای خالی آنها را به یاد 
بحران هویت معنوی شان می اندازد و به جای 
استفاده از فضای ایجاد شده، چسبنده تر از قبل 
به کار اقتصادی یا نقش خانوادگی خود اصرار 
می کنند. به قول مولوی: »می گریزند از خودی 
در بیخودی/ یا به خمری یا به شغل ای مهتدی«

برای  میانسالی  در  افراد  تمایل   :
مشارکت در کارهای خیریه بیشتر است. چرا؟
اجتماعی  کالن  منظر  از  خیریه  فعالیت های 
ارزشمند هستند ولی در روان شناسی تحلیلی، 
رفتار  یک  شناختی  روان  دالیل  به  بیشتر  ما 
می پردازیم تا به خود رفتار. برخی افراد با افزایش 
سن به این دلیل وارد فعالیت های خیریه می شوند 
که عالقمند می شوند یادگاری از خود باقی 
بگذارند، انگار که این یادگاری به شکل نمادین 
)سمبولیک( می تواند ما را جاودانه کند. این 
نماد ماندگاری می تواند فرزندی نام آور باشد 
یا یک اثر ادبی یا برای برخی وقف باشد. از 
نظر روان شناسی تحلیلی، اگر فرد به این باور 
برسد که این نماد یا بنا یا اثر هنری می تواند من 
را جاودانه کند، در مرحله انکار است و تالش 
می کند تا یادش برود که به رغم هر اقدامی، 
جاودانگی وجود ندارد و مرگ ناگزیر است.

: غیر از افراد شاغل بحران میانسالی 
در افراد دیگر چطور می تواند باشد؟

بحران  در  افراد  اشتباه  واکنش های  از  یکی 
میانسالی، چسبندگی به نقش مادری است در 
زمانی که به دلیل بزرگ شدن بچه ها دیگر الزم 
نیست زنی نقش مادری خود را به شدت قبل 
ایفا کند. مادرانی را می بینیم که با وجود تمام 
شدن یا کم شدن وظایف مادری خود، از نقش 
مادری خود دست برنمی دارد و مانند قبل همچنان 
نگران خورد و خوراک و آمد و رفت و روابط 
زناشویی و مسائل شغلی فرزندان بیست-سی 
ساله شان هستند و بیش از نیاز آن فرزند، به 
نقش مادری یا پدری خود می پردازند، تا حدی 
که فرزندشان می گوید : »مادر، دست از سرم 

بردار!« ولی مادر دست برنمی دارد.

: موارد دیگر تهدید در این بحران 
چیست؟

مورد دیگر عجله برای پاسخ به پرسش های 
وجودی ست. یکی از مواردی که متاسفانه در 
نظام آموزشی به ما یاد می دهند، عجول بودن 
برای پاسخ دادن به پرسش هاست. نمونه روشن 
آن امتحان کنکور است که تمام دانسته هایمان 
از ابتدای دبیرستان را باید ظرف چند ساعت 
در کنکور امتحان دهیم. این روش تربیت که 
شاید فقط به درد چند آزمون زندگی بخورد، 
باعث شده هر گاه در زندگی ما پرسشی مطرح 
با حداکثر سرعت  باید  کنیم  می شود، گمان 
جواب بدهیم. این سیستم آموزشی باعث شده ما 
در جواب سوال »چرا«، بالفاصله بگوییم »چون 
که...« و نگوییم به مافرصت بده تا فکر کنم یا 
مطالعه کنم یا مشورت کنم، یا مثال بگوییم چه 
پرسش جالبی.  ما آموزش ندیده ایم که زمانی 
را به تفکر درباره پرسش اختصاص دهیم و 

جوانب مختلف را بسنجیم یا خود پرسش را 
به چالش بکشیم و به اصطالح بگذاریم غذا 
دم بکشد. اگر این نوع نظام آموزشی تغییر 
کند، شاید ذهن ما هم یاد بگیرد در پاسخ به 
پرسش های زندگی عجوالنه عکس العمل نشان 
ندهد. پرسش ها و چالش های بحران میانسالی، 
پرسش های تاریخی بشر هستند و ما نمی توانیم 
به صورت سرعتی برایشان پاسخ پیدا کنیم. 
در چنین چالش هایی پاسخ های »فست فودی« 

معموال پاسخ های غلط هستند.

و  فلسفی  پرسش های  به  اینکه   :
اشکال  حتما  بدهیم  غلط  پاسخ  وجودی 
تهدید  میانسالی  بحران  در  آیا  ولی  دارد، 

جدی تری هم وجود دارد؟
از خود  فرد  گاهی  میانسالی  بحران  در  بله، 
زندگی  در  کارهایی  چه  حال  تابه  می پرسد 
کرده ام و چه کارهایی نکرده ام و فکر می کند 
مابقی زندگی که فرصتی دارم را صرف کارهای 
انجام نشده بکنم. این کارها ممکن است آسیب زا 
یا پرهزینه باشد، مثل شعارهایی که این روزها 
به صورت سطحی می شنویم که »زندگی نزیسته 
فکر می کنند،  بعضی  کنید«.  زندگی  را  خود 
تا حاال  اگر  اینکه  یعنی  نزیسته  زندگی  این 
کنم  جبران  حاال  باید  نکرده ام  مصرف  مواد 
یا به طرف جرم و خالف های نکرده بروم یا 
وارد روابط جنسی افسارگسیخته یا بی مباالت 
بشوم. بنابراین یکی از مشکالت افراد در بحران 
میانسالی واکنش معکوس )جبران افراطی( به 
باید و نبایدهایی است که تابحال به هر دلیل 
موفق به انجامشان نشده ام، همان که به اصطالح 
می گوییم از آنور بام افتادن! این واکنش می تواند 
برای خود فرد یا دیگران عملی پرآسیب و 

پرهزینه باشد. 

: بحران  میانسالی چه فرصت هایی 
می تواند در زندگی ایجاد کند؟

به طور خالصه، بحران میانسالی فرصتی است 
برای باال بردن آگاهی ما.

تا زمانی که ما به پاسخ های سریع و ازپیش 
آماده شده اکتفا می کنیم، داریم به نوعی در جا 
می زنیم. البته این درجا زدن، به معنای درجا 
زدن اجتماعی نیست. تردیدی نیست که اگر 
ما سال ها یک فعالیت حرفه ای را ادامه دهیم، 
هم محبوبیت و هم درآمد ما بیشتر می شود، اما 
از منظر شناختی می تواند درجا زدن محسوب 
شود زیرا فقط از یک زاویه داریم به زندگی 
نگاه می کنیم، از منظر یک حسابدار یا پزشک 
یا یک خانم خانه دار. اشتغاالت فراوان باعث 
می شوند نتوانیم نگاهی جامع تر به جهان و 
درباره  موضوع  این  باشیم.  داشته  رویدادها 
ارتباطات فردی ما هم صدق می کند و ارتباطات 
ما هم محدود می شود به افراد هم صنف و 
همفکرمان، ما در یک حباب شناختی محصور 
می شویم. مثال پزشکی که خود را غرق کار 
کرد، مجال کمتری برای رفتن به تئاتر و سینما 
خود  که  کارگردانی  دیگر  طرف  از  و  دارد 
تاثیر  به  کمتر  شاید  کرده  کارش  صرف  را 
محصول خود بر سالمت مخاطب فکر کند. 
بحران میانسالی فرصتی برای ما فراهم می کند 

که با کم کردن اشتغال و مسوولیت مان بتوانیم 
به جنبه های دیگر زندگی بپردازیم و با افراد 
متفاوتی ارتباط برقرار کنیم که تابه حال کمتر 
تجربه شان کرده ایم. در دورانی که از کارهای 
فشرده همیشگی فراغت داریم، می توانیم با 
فکری آزاد و وقتی بیشتر محیطی را که هر 
روز می دیدیم نگاه کنیم، جستجوی آزاد داشته 
باشیم و امور جدیدی را کشف کنیم. به طور 
مختصر، بحران میانسالی فرصتی برای همه 
انسان هاست تا بتوانند فیلسوفانه و هنرمندانه 
به زندگی نگاه کنند. مطالعه کنند، با فراغت به 
سینما یا تئاتر بروند و جنبه های دیگر زندگی 

را که نمی شناخته اند، تجربه کنند.

: توصیه شما به کسی که در این 
بحران با شما مشورت کند چیست؟

یا  بیشتر  یا کار  بدانیم سفرهای مکرر  اینکه 
تداوم و تشدید نقش های قبلی فرد نمی تواند 
راه برون رفت از بحران میانسالی باشد. تجویز 
من کار فیلسوفانه، هنرمندانه و روانکاوانه است، 
نه به معنای کار شغلی و صنفی بلکه به معنای 
یک فعالیت بشری. به نظرم کسی که به آستانه 
به  جدی  طور  یه  باید  می رسد،  بحران  این 
مباحث پایه ای و فلسفی مانند وجود و ادراک 
و احساس و مرگ و زندگی بپردازد و درباره 

اینها تفکر کند.
برانگیزترین  چالش  و  پرسش ها  عمیق ترین 
و  ادبیات  در  مسائل وجودی  به  را  پاسخ ها 
هنر داریم و در بحران میانسالی هر کسی با 
چالش های وجودی، احساسی و فلسفی مرگ 
و زندگی مواجه می شود، چاره ای ندارد جز 
اینکه به سراغ رمان های بزرگ و کالسیک، 
سمفونی های تاثیرگذار و موزه و آثار هنری 
برود که به این پرسش های عمیق پرداخته اند.
روانکاوی نیز می تواند پیشنهادی به افراد در 
بحران میانسالی باشد، افراد در این موقعیت 
می توانند سراغ توجه به محتوای خواب ها و 
رویاهایشان بروند و این شاید تعریف درست 
زندگی نزیسته باشد، کاوش در دنیای ناشناخته 

و الیه الیه ذهن.

زندگی  طوری  می توان  چطور   :
نزیسته را زندگی کرد که به دیگران آسیبی 

نرسد؟
هنر همان فضای امنی است که می توانیم جنون 
یا زندگی نزیسته خود را زندگی کنیم بدون آن 
که به دیگران یا خودمان آسیبی برسانیم. برای 
عبور از بحران میانسالی، چاره ای جز هنرمند 
شدن نیست، نه به معنای هنرمند حرفه ای و 
با تکنیک هنری باال، بلکه تالش برای اینکه با 
تخیل آزاد بخش های نزیسته زندگی را در یک 
داستان یا تصویر یا آواز یا موسیقی متجلی و 
تجربه کنیم. اینکه معنای زندگی و مرگ چیست 
در جریان این بحران باید بازاندیشی شوند. 
بخشی از ترس از مرگ در فرایند مرگ اندیشی 
ناشی از یک تفکر تثبیت شده راجع به مرگ 
است که در این دوران باید دوباره درباره آنها 
فکر کنیم. به جای پاسخ قطعی و سریعی که در 
گذشته بنا به فراخور شرایط زندگی می دادیم، 
حاال می توانیم تامل کنیم، درباره هر چه بوده 
دوباره فکر کنیم و روایت سایر افراد یا اقوام 

را هم ببینیم.
اندیشیدن به موضوعات کلی، انتزاعی و بشری 
که پاسخ های فراملیتی فراجنسیتی می طلبند، 
همان فرایند فیلسوف شدن در بحران میانسالی 

است.
آفرینش زندگی نزیسته در فرم و قالب هنری و 
روایت آن برای دیگران و به اشتراک گذاشتن آن 
برای دیگران همان فعالیت هنری ضروری در 
بحران میانسالی است. در این دوران می توانیم 
رویدادهای زندگی را دوباره ببینیم و ببینیم چه 
تغییری در باورهای من درباره هستی، وجود، 
کار  همان  این  و  شده  ایجاد  مرگ  و  عشق 

روانکاوانه در بحران میانسالی است.

گفتوگوبادکترمحمدرضاسرگلزاییروانپزشک

بحرانمیانسالی:تهدیدهاوفرصتها
اینکهبدانیمسفرهای

مکرریاکاربیشتر
یاتداوموتشدید
نقشهایقبلیفرد

نمیتواندراهبرونرفت
ازبحرانمیانسالیباشد.تجویزمنکار
فیلسوفانه،هنرمندانهوروانکاوانه
است،نهبهمعنایکارشغلیوصنفی
بلکهبهمعناییکفعالیتبشری.به
نظرمکسیکهبهآستانهاینبحران
میرسد،بایدیهطورجدیبهمباحث
پایهایوفلسفیمانندوجودوادراک
واحساسومرگوزندگیبپردازدو

دربارهاینهاتفکرکند

مرحله  ما 2  زندگی  رشدی،  نظر  از 
دارد: مرحله اجتماعی شدن و مرحله 
تفرد. بحران نوجوانی در ابتدای مرحله 
اجتماعی شدن یا سوشیالیزیشن رخ 
می دهد. به این معنا که کودک می خواهد با نوجوان 
شدن وارد اجتماع شود و برای این کار باید قواعد، 
مسوولیت ها، خودداری، انضباط و هماهنگی با افراد و 
جمع ها و فرهنگ های مختلف را بیاموزد و بپذیرد و این 
یعنی شروع اجتماعی شدن. افرادی که بتوانند این مرحله را 
به خوبی بپذیرند و درونی کنند، در مرحله بعدی زندگی، 
بعد از فارغ شدن از نقش های اجتماعی دوباره به این 
پرسش می رسند که » من کی ام؟ و قرار است چه کار 

کنم؟ « یعنی به بحران میانسالی می رسند.
نوجوانی که در بحران نوجوانی یا بحران هویت، می خواهد 
از کودکی به نوجوانی عبور کند، تغییر نقشی در او ایجاد 
می شود. به این معنی که به جای معرفی کردن خودش 
به عنوان بچه مامان یا بچه بابا، می خواهد خود را به 
عنوان شهروندی مستقل معرفی کند و در فرایند پاسخ 
به پرسش اجتماعی »تو چه کسی هستی و چه نقشی در 
جامعه داری؟« بحران یا آشوبی را تجربه می کند که آن 
را بحران هویت می نامیم. چیزی شبیه به این در دوره 
میانسالی هم رخ می دهد با این تفاوت که در اینجا به 
پرسش خودم قرار است پاسخ بدهم نه به پرسش دیگران.

این مقدمه دکتر محمدرضا سرگلزایی، روان پزشک، درباره 
بحران میانسالی است. بقیه مصاحبه را بخوانید:

 مرجان 
یشایایی
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 ترجمه: 
یوسف 
صالحی

کودکان  که  می خواهید  اگر 
اصل مهم شستن دست ها را 
جدی بگیرند، باید این کار را 
از خردسالی به آنها آموزش 
دهید. والدینی که دیر برای این کار اقدام می کنند، 
عمدتا چالش های زیادی با کودک خواهند داشت 
و معموال هم به نتیجه مطلوبی نمی رسند. از سوی 
دیگر، بسیاری از والدین نمی دانند که دقیقا در 
چه موقعیت هایی نگران شستن دست های کودک 
باشند و کودکان هم تا زمانی که در موقعیت های 
ضروری قرار نگیرند و الگوهای رفتاری صحیح را 
با چشم خودشان نبینند، معموال توصیه های والدین 
را اجرا نمی کنند. با این حال، الزم نیست بیش از 
حد نگران شوید چون ما به شما خواهیم گفت 
که کودکان در صورت تماس با کدام وسایل و 
در صورت قرار گرفتن در کدام موقعیت ها حتما 

باید دست هایشان را بشویند.

جامسواکی
شاید شنیدن این نکته عجیب باشد، اما جامسواکی 
واقعا یکی از آلوده ترین وسایل خانه است. اگر 
جامسواکی نزدیک توالت قرار بگیرد که وضعیت 
بدتر هم خواهد شد، زیرا سیستم فالشینگ 
توالت ها می تواند قطرات آب آلوده را در هوا 
پخش کند، بنابراین جامسواکی باید هفته ای یک 
بار با استفاده از آب داغ یا ماشین ظرف شویی 
شسته شود و بعد هم با یک دستمال مرطوب 

ضدعفونی کننده تمیز گردد.

وسایل حیوانات خانگی 
حیوانات خانگی و کودکان اغلب بهترین دوستان 
که  است  ممکن  اما همیشه  همدیگر هستند 
حیوانات خانگی، باکتری ها، ویروس ها و انگل ها 
را از طریق بزاق، شوره و دیگر ترشحات و 

زائدات خودشان به کودکان انتقال دهند. 
حیوانات  غذای  ظرف  و  اسباب بازی ها 
که  باشند  کولی فرم  منشأ  می توانند  خانگی 
همان خانواده  باکتری های سالمونال و ای کولی 
کردن  بازی  از  پس  کودکان  بنابراین  است، 
به حیوانات خانگی، وسایل،  یا دست زدن 
اسباب بازی ها، ظرف غذا و حتی غذای آنها 
باید دست هایشان را بشویند. ضمنا  همیشه 
بوسیدن حیوانات خانگی برای همه اعضای 

خانواده و مخصوصا کودکان ممنوع است.

باغچه، حیاط یا چمن جلوی خانه 
متخصصان،  به گفته  که  می دانیم  هم  ما  بله 
باکتری های خاک می توانند برای کودکان مفید 
باشند، اما خطرات بازی کودکان با خاک را نباید 
انکار کرد، بنابراین اگر می دانید که فضوالت حیوانی 
در حیاط یا باغچه ریخته شده اند، هرگز اجازه 
بازی با خاک را به کودکان ندهید. به عالوه، کودک 
شما باید واکسن های کزاز را دریافت کرده باشد 
تا در صورت وقوع هر نوع حادثه ای، خطر ابتال 

به کزار وجود نداشته باشد.

یخچال و فریزر 
چاشنی ها، بسته های گوشت تازه و شیر فاسد 
فقط چند مورد از محصوالتی هستند که می توانند 
کودکان را مریض کنند. متخصصان می گویند که 
سالمونال، کامپیلوباکتر و نوروویروس در گروه 
باکتری های شایع در آشپزخانه قرار می گیرند و 
به راحتی می توانند باعث اسهال و ناراحتی معده 
در کودکان و دیگر اعضای خانواده شوند. پس 

برای حفظ امنیت کودکان، مواد غذایی حساس 
و فسادپذیر را در جاهای مناسب ذخیره کنید و 
دیواره های داخلی/خارجی و قفسه های یخچال 
را هم به طور منظم شست وشو و ضدعفونی کنید.

کفپوش آشپزخانه و کفپوش های دیگر 
کفپوش آشپزخانه، بستر آلوده ای برای کودکان 
محسوب می شود )خصوصا برای بازی( چراکه 
احتمال ریختن مواد غذایی و روغن ها روی آنها 
زیاد است و همچنین اعضای خانواده و حیوانات 
خانگی هم زیاد به آشپزخانه رفت وآمد می کنند. 
البته کفپوش های دیگر قسمت های خانه هم 
ممکن است کثیف باشند. فرش ها، موکت ها 
و... هم بستر مناسبی برای کنه های گردوغبار 
)مایت(، قارچ ها، ذرات غذایی فاسد، گردوخاک 
واردشده به خانه و حتی حشرات هستند. همه 
این عوامل می توانند عامل محرکی برای آلرژی ها 
و حمالت آسم باشند. قارچ هایی که باعث ابتال 
 )ringworm( به عفونت قارچی کرم حلقوی

یا عفونت قارچی پای ورزشکار می شوند نیز 
می توانند در کفپوش ها پنهان شوند.

آب های راکد 
مکان های  از  راکد،  آب  از  پُرشده  آبگیرهای 
وسوسه برانگیز و محبوب برای بازی کودکان 
خود  همچنین  و  والدین  بیشتر  اما  هستند، 
کودکان نمی دانند که این آبگیرها ممکن است تا 
چه اندازه آلودگی داشته باشند. واقعیت این است 
که آبگیرهای پُرشده از آب راکد، بستر مناسبی 
برای قارچ، کپک، باکتری و حشراتی مانند پشه 
هستند که همگی می توانند بیماری های مختلف 
 )West Nile( »و خصوصا ویروس »نیل غربی

را به کودکان منتقل کنند.

محیط مدرسه 
یکی از تحقیقات اخیر نشان داده است که میزان 
میکروب های روی آبخوری های مدرسه  حتی از 
میزان میکروب های روی بخش هایی از توالت هم 

بیشتر است. سینی های پالستیکی غذاخوری یا بوفه 
مدارس هم دیگر بستر آلوده در محیط مدرسه به  
شمار می روند. البته محققان می گویند که استفاده از 
محلول های ضدعفونی کننده برای دست و همچنین 
میز دانش آموزان به صورت روزانه، می تواند دفعات 
غیبت دانش آموزان به دلیل بیماری را کاهش دهد.

مراکز خرید 
واقعیت این است که مراکز خرید سرپوشیده 
به عنوان یکی از آلوده ترین مکان ها برای کودکان 
شناخته شده اند و تقریبا هر میکروبی که فکرش 
کنید )خصوصا در فصل سرماخوردگی و  را 
آنفلوآنزای فصلی( در این مراکز منتظر کودکان 
که  داده اند  نشان  تحقیقاتی  یافته های  هستند. 
ریل های پله برقی، دکمه های آسانسور، کنترلرهای 
بازی های ویدئویی و خودپردازهای بانکی جزو 
آلوده ترین وسایل در مراکز خرید هستند چون 
به طور منظم و برنامه ریزی شده تمیز نمی شوند. 
شستن دست ها در مراکز خرید می تواند احتمال 

آلوده شدن کودکان به بیماری ها را کاهش دهد، اما 
نکته مهم این جاست که توالت ها و روشویی های 
عمومی هم خودشان منشأ انتقال انواع میکروب ها 
هستند، بنابراین بهترین کار این است که کودکان 

را همراه با خودتان به مراکز خرید نبرید.

کودکان چگونه باید دست هایشان را 
بشویند؟ 

کودک را تشویق کنید که قبل از شروع وعده های 
غذایی و پس از هر بار مراجعه به توالت حتما 
دست هایش را بشوید. شستن دست ها پس از 
عطسه، سرفه یا تمیز کردن بینی هم ضرورت 
دارد. شستن دست ها هم یعنی استفاده از آب 
گرم همراه با یک صابون یا مایع شوینده خوب. 
کودک باید شستن دست ها را حداقل 20 ثانیه 
ادامه دهد و در این فاصله نیز بین انگشتان، زیر 
ناخن ها و پشت دست ها را هم به اندازه دیگر 
قسمت های دست ها به درستی شست وشو کند. 
محصوالت ضدعفونی کننده دست با حداقل الکل 
60 درصد نیز گزینه خوبی هستند، اما آلودگی های 
شدید و چسبیده به دست را جدا نمی کنند. ضمن 
این که ممکن است بعضی کودکان به خوردن 
این محلول ها وسوسه شوند و نهایتا خودشان 
را مریض کنند، بنابراین کودک را به استفاده از 
آب گرم و صابون یا مایع شوینده عادت دهید.

شستن وسایل و بسترهای ُپرخطر 
بهتر است یا ضدعفونی کردن؟ 

سطوح مختلف داخل خانه مانند کانترها، کفپوش ها 
و... باید با صابون های ساده و آب شسته شوند 
تا روند پاک سازی اولیه میکروب ها و آلودگی های 
آشکار از روی آنها به خوبی انجام بگیرد. اما اگر 
می خواهید که میکروب ها به کلی از روی این 
سطوح جدا شوند و از بین بروند، باید پس از 
شست وشوی این سطوح با آب و صابون ساده، 
از محلول های ضدعفونی کننده کمک بگیرید. 
بیشتر محلول های ضدعفونی کننده حداقل باید 
یک دقیقه روی سطح مورد نظر باقی بمانند تا 
اثربخشی مطلوبی به جا بگذارند. عالوه بر این ها، 
آبکشی سطوح مختلف داخل خانه پس از تماس 
با محلول ضدعفونی کننده و منتظر ماندن برای 
خشک شدن این سطوح با هوای خشک و طبیعی 

هم ضرورت دارد.
WebMD :منبع
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بی شک آموزش قوانین و مسائل بهداشتی به کودک، 
از اهمیت باالیی برخوردار است. چگونه به کودک 
بیاموزیم که دست هایش را بشوید؟ دندانش هایش 
را مسواک بزند و از همه مهمتر چگونه به حمام 
برود؟ دقیقاً به چه نحوی برخورد کنیم که کودک اهمیت رعایت 
این قوانین را درک کند و در این زمینه مستقل و خودکفا شود؟ برای 
پاسخ به این سؤاالت با ما همراه باشید. در وهله اول، رعایت بهداشت 
به کودک کمک می کند تا بیمار نشود و در مرحله بعد، به وی این 
امکان را می دهد تا در اجتماع به خوبی زندگی کند و حرفی برای 
گفتن داشته باشد. به همین دلیل الزم است که از همان سنین نخستین 
کودکی، به فکر آموزش مسائل بهداشتی به فرزندتان باشید. متخصصان 
اطفال معتقدند زمانی که کودک تا حدودی مستقل شد، یعنی حدوداً 
در دو سالگی، الزم است که برخی قوانین نظافت و پاکیزگی به او 
آموزش داده شود تا جایی که قبل از سنین مدرسه،  رعایت این قوانین 
برای او به شکل عادت درآید و به عبارت دیگر، ملکه ذهنش شود. 
برای این منظور، ایده آل آن است که با به کارگیری برنامه ریزی دقیق 
و منسجم، عالقه و میل به رعایت بهداشت را در کودک برانگیزید. 

مرحله اول: شستن بدن
از همان بدو تولد، شما هر روز به نوعی کودکتان را حمام کرده اید، 
اما زمانی که کودک به سنین دو تا سه سالگی می رسد، اجازه دهید 
وقتی داخل حمام هست، بعضی چیزها را تحت نظارت و مراقبت 
شما لمس کند و در دست بگیرد. قبل از حمام، درجه گرمی آب را 
بررسی کنید تا احیاناً کودکتان در اثر گرمای زیاد آب نسوزد. قبل از 
حمام، می توانید به او توضیح دهید که مثاًل امروز خیلی فعالیت و 
جست وخیز داشته، به همین دلیل عرق کرده و الزم است تا دوش 
بگیرد. به این ترتیب کودک می فهمد که چرا شما از او خواسته اید تا 
به حمام و زیر دوش برود. کمی ژل حمام یا صابون را روی لیف 
مخصوص کودک بمالید و سپس به او توضیح دهید که چگونه به 
کمک لیف بدنش را تمیز کند. الزم است به او یاد بدهید که چگونه 
اندام  تناسلی اش را بشوید: همانطور که قطعاً می دانید، دخترها باید 
خودشان را از جلو به عقب بشویند و پسرها نیز باید در شستشوی 
ناحیه ختنه گاه دقت کنند. برای بار اول، خودتان تمیز کردن این نواحی 
حساس را برعهده بگیرید. حتی مرحله شامپو زدن را نیز خودتان انجام 
دهید چون احتمال دارد که برای کودک مشکل باشد پس تا زمانی که 

کودک به قول معروف »دست و پادار نشده«، چنین مسؤولیتی را به 
وی نسپارید. حتماً کنترل کنید که صابون اضافی روی بدنش نمانده 
باشد. اگر دوست دارید تا حمام  کردن برای کودکتان خوشایند و 
دلچسب باشد، می توانید در حمام با او بازی کنید یا اسامی اندام های 

بدن را در قال  ب بازی و شعر به او بیاموزید. 

مرحله دوم: پوشیدن لباس های تمیز
بیشتر والدین تمایل دارند که در پوشیدن و انتخاب لباس به 
فرزندانشان کمک  کنند، اما با این حال، الزم است کودک شما 
اهمیت و لزوم تعویض مکرر لباس ها و به ویژه لباس های زیر را 
درک کند و از همان سنین پایین در عمل بیاموزد که لباس های 

زیرش را مرتب تعویض نماید. 

مرحله سوم: شستن دندان ها
به محض این که دندان های کودکتان رویید، الزم است که هر روز از 
آن ها مراقبت کنید. به همین دلیل به کودکتان بیاموزید تا صبح ها قبل 
از رفتن به مدرسه و شب ها قبل از رفتن به رختخواب،  دندان هایش 
را مسواک بزند. از همان سنین دو سالگی به کودکتان یاد بدهید که 
شب ها بعد از این که شیشه شیرش را خورد، دندان هایش را مسواک 
بزند تا مسواک شب، از سنین پایین عادت و ملکه ذهن کودک شود. 
در ابتدای کار، او را کاماًل راهنمایی کنید و نحوه صحیح مسواک 
زدن را با توضیح به وی بیاموزید. در توضیحاتتان به او بگویید که 
برای جلوگیری از پوسیدگی یا همان کرم خوردگی دندان و نیز برای 
داشتن دهانی خوش بو، الزم است که حداقل دو بار در روز مسواک 
بزند. سپس به او خاطرنشان کنید که باید حداقل هر دو ماه یک بار 
مسواکش را تعویض کند. اگر دلتان می خواهد که مسواک زدن برای 
کودک  جذاب تر باشد، می توانید برای او یک مسواک الکتریکی تهیه 
کنید یا مثاًل یک ساعت شنی در دستشویی قرار دهید تا در فاصله 
پر و خالی شدن ساعت، کودک دندان هایش را مسواک بزند. قطعًا 
چنین بازی هایی برای کودک جذاب و سرگرم کننده خواهد بود. به 
این ترتیب شما به او می آموزید تا عادات خوب را برای همیشه در 

زندگی حفظ و رعایت کند.

مرحله چهارم: شستن صورت و مراقبت از موها
به کودکتان بیاموزید که صبح ها بعد از خواب و شب ها قبل از خواب 

صورتش را بشوید تا بقایای آلودگی یا گرد و غباری که احیاناً روی 
پوست باقی مانده است، از بین برود. از هر روشی که برای پاکسازی 
صورت استفاده می کنید، الزم است به او بیاموزید که در حین کار، 
مالیمت به خرج دهد چون پوست صورت بیش از اندازه حساس 
و لطیف است. حتی می توانید او را عادت بدهید که بعد از شستشوی 

صورتش، حتماً از کرم مرطوب کننده استفاده کند. 
یادتان باشد که باید از همان سنین پایین، نحوه مراقبت از موها را نیز 
به دلبندتان بیاموزید. از سه سالگی به بعد، کودک این درک و توان 

را دارد که موهایش را هر روز، صبح و شب، شانه بزند.
آموزش مسائل بهداشتی به کودکان، قطعاً وقت گیر است و حوصله 
زیادی می طلبد، اما یادتان باشد که ناگهان با حجم اطالعات و 
آموزش هایی که به کودک می دهید، او را گیج نکنید. این رگبار 
اطالعاتی و آموزشی،  نه تنها هیچ سودی ندارد بلکه این احتمال 
وجود دارد که در پی آن، کودک از رعایت بهداشت دلزده شود، 

بنابراین مرحله به مرحله پیش بروید. وقتی قوانین بهداشتی را به 
کودکتان آموزش دادید، دورادور مراقب باشید که وی در عمل 
نیز این قوانین را به خوبی درک و اجرا  کند. زمانی که کودک به 
نوجوانی قدم می گذارد، کنترل رعایت قوانین بهداشتی را بار دیگر 
از سر بگیرید چون با ورود به نوجوانی، جسم فرزندتان دستخوش 
تغییراتی می شود که قطعاً می طلبد قوانین بهداشتی با وسواس و 

دقت بیشتری رعایت گردند.

 شستشوی مکرر دست ها در طول روز
برای جلوگیری از ابتال به بیماری های واگیردار، الزم است از همان سنین پایین 
به کودکتان بیاموزید تا دست هایش را مرتب بشوید. کودکان معموال ً دوست 
دارند به همه چیز دست بزنند. اما در عین حال، دوست دارند صورتشان را 
لمس کنند، انگشت شست شان را بمکنند یا با دست غذا بخورند. به همین 
دلیل آموزش شستشن دست ها باید از سنین ابتدایی کودکی آموزش داده شود 
تا برای کودک تبدیل به عادت گردد. یادتان باشد که کودکان تقلیدکاران قهاری 
هستندف پس خودتان در رعایت اصول بهداشتی و نیز شستشوی مکرر دست ها، 
ثابت قدم و الگو باشید تا او با دیدن شما، این اصول را بیاموزد و اجرا کند. 

به او توضیح دهید که دست هایش را باید در چندین موقعیت بشوید: بعد از 
بازی، بعد از بازگشت به منزل )در صورتی که بیرون از محیط منزل بوده 
است(، قبل از غذا، بعد از توالت،  قبل از خواب، بعد از لمس یک حیوان 
و به طور کلی هر زمان که دست ها کثیف یا آلوده شدند، باید شستشو 
داده شوند. اگرچه شستن دست ها، به ظاهر کاری بسیار ساده و پیش 
پا افتاده است اما جالب است بدانید که بسیاری از بزرگترها نیز آن  را 
به درستی انجام نمی دهند، پس چگونه می توانند الگوی خوبی برای 
فرزندانشان باشند؟ بنابراین الزم است تا بار دیگر شستشوی صحیح 

دست ها را یاد بگیرید.
فین کردن: فین کردن برای کودک قطعاً کار ساده ای نیست. حال آن که 
برای جلوگیری از سرماخوردگی های حاد و نیز ابتال به سینوزیت، الزم و 
اجتناب ناپذیر است، بنابراین از سن دو سالگی، مرتب از کودکتان بخواهید 
تا سوراخ های بینی  اش را، یکی بعد از دیگری فین کند تا به اهمیت این قضیه 
پی ببرد و نیز تشخیص دهد که چه زمانی بینی اش گرفته است یا چه هنگام 
آبریزش بینی دارد. شما در مقام والدین کودک، باید حتماً دستمال کاغذی 
یک بار مصرف داخل جیب او یا داخل کیفش قرار دهید و به او بیاموزید که 

بعد از هر بار مصرف، دستمال را دور بیاندازد. 
شستشوی صحیح مقعد: شستشوی مقعد یکی دیگر از آموزش های مهمی 
است که الزم است قبل از ورود به مدرسه، به دلبندتان بیاموزید. این آموزش 
برای دختربچه ها از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است چون اگر آن ها 
نحوه صحیح شستشوی مقعد )از جلو به عقب( را نیاموزند، احتمال ابتال 

به عفونت در آن ها افزایش می یابد.

 ترجمه: 
عفت عباسیان

چگونه قوانین بهداشت را به کودکان بیاموزیم؟

والدین باید در رعایت اصول بهداشتی، الگو باشند
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درباره اهمیت استفاده از نخ دندان در دوران کرونا

قبل از استفاده از نخ دندان دست هایتان را بشویید
کافی  اطالعات  مردم  اکثر  متاسفانه 
از  صحیح  مراقبت  نحوه  درباره 
رعایت  و  ندارند  خود  دندان های 
این  در  را  دندان  و  دهان  بهداشت 
است.  کافی  بزنیم،  مسواک  فقط  که  کرده اند  خالصه 
در صورتی که مسواک زدن یکی بخش از مقوله بهداشت 
مهم تر  زدن  مسواک  نحوه  حتی  است.  دندان  و  دهان 
از مسواک زدن است و کیفیت مسواک زدن مهم ترین 

چیزی است که کمتر به آن توجه می شود. 
رعایت بهداشت دهان و دندان نیازمند داشتن اطالعات 
وسیع در این زمینه است و این اطالعات وسیع شامل 
شناخت ابزارهای مختلف و نقش آن در بهداشت دهان 
و دندان و ترمیم به موقع مشکالت به وجود آمده در 
دهان و دندان؛ از جمله پوسیدگی دندان و بیماری های 

لثه ای و... است.

حتی اگر نگران ویروس کرونا هم نیستید، از 
نخ دندان استفاده کنید

در  محافظت  در   CDC که  احتیاطی  موارد  از  یکی 
برابر ویروس کرونا توصیه می کند، جلوگیری از لمس 
را  این است که دست های خود  صورت است. هدف 
از راه  تنفسی  بیماری  از اعضا بدن که  از قسمت هایی 
چشم،  مثل  دارید  نگه  دور  می کند،  پیدا  انتقال  آنها 

بینی و دهان. 

نخ دندان و ویروس کرونا
کرونا  ویروس  درباره  که  اخبارهایی  از  شما  آیا  اینکه 
شنیده اید به وحشت افتاده اید و نگرانید؟ آیا می ترسید 

و استرس دارید؟ 
در واقع تنها کاری که می توانید انجام دهید، این است 
که از خودتان مراقبت کنید و هوشیار باشید. سعی کنید 
خودتان را سالم نگه دارید. آخرین چیزی که می توان 
گفت، اینست که اگر به سالمت دهان و دندانتان زیاد 

اهمیت نمی دهید، در معرض خطر قرار دارید.

روزانه نخ دندان زدن، یکی از اجزای اساسی مراقبت 
این  اگر  است.  در هر سنی  دندان  و  دهان  از سالمت 
روزها حتی با دستان خود غذای لقمه ای  نمی خورید 
و فکر اینکه انگشتان دست خود را برای یک نخ دندان 
کامل به داخل دهان ببرید، شما را نگران می کند، پس 
در اینجا چند نکته برای ادامه انجام این کار وجود دارد 

باشید: داشته  بهتری  باعث شود احساس  که می تواند 
دست هایتان را بشویید. دستان خود را با صابون، حداقل 

به مدت 20 ثانیه بشویید. زیر ناخن ها و بین انگشتانتان 
کنید.  بشویید و خشک  را  آنها  کرده و خوب  تمیز  را 
پس  است  تمیز  می برید،  دهانتان  به  که  چیزهایی  اگر 

هستید. موفق  شما 
از نخ دندان دسته دار استفاده کنید. کشیدن نخ برای 
دندان ها بسیار مناسب است و فقط باید بین دو دندان 
کار کنید. این نوع نخ دندان، برای استفاده خوب هستند. 

با این حال، محدودیت های خود را دارد.

شکل این ابزارها توانایی کاربر را برای رسیدن به زیر 
خط لثه و اطراف هر دندان محدود می کند. بنابراین نخ 
دندان را به طور منظم و در صورت لزوم استفاده کنید.
خود  خانه  در  شما  آیا  هستید؟  کجا  باشد  حواستان 
هستید؟ به تازگی دستان خود با صابون خوب شسته اید 

و آنها را با حوله خود خشک کرده اید؟ 
هستید.  مجاز  دندان،  نخ  از  استفاده  برای  شما  پس 
دندان های شما هم  دارید و  قرار  امنی  شما در فضای 

احتیاج دارند. به کمک شما 
به عنوان آخرین راه حل، دستکش بپوشید. اگر می خواهید 
به دندان های خود، نخ دندان بکشید؛ اما نمی توانید، از 
همین حاال دستان خود را می توانید به دهان ببرید، بشرط 
دستکش  بهداشت،  رعایت  برای  و  بروید  پیش  آنکه 
و  دهان  به  ورود  برای  باشد  الزم  کاری  هر  بپوشید. 

انجام دهید. باید  تمیز کردن دندان 

اهمیت استفاده از نخ دندان
نخ دندان ممکن است برای افرادی که مرتبا این کار را 
اما کسانی که  نظر برسد؛  به  به نظر دردناک  نمی کنند، 
و  اهمیت  به  می کنند  استفاده  دندان  نخ  از  منظم  بطور 
تاثیر آن بر سالمتی دهان و دندان به خوبی واقفند. نخ 
مسواک  که  می شود  استفاده  دندان  از  جایی  در  دندان 
نمی تواند به راحتی از آن قسمت باکتری ها، ذرات مواد 

غذایی و پالک ها را بیرون بکشد.
اگر از نخ دندان استفاده نمی کنید، مستعد ابتال به بوی 
بد دهان، بیماری لثه و کرم خوردگی و سایر عفونت های 

هستید.  دندانی 
به طور خالصه، اگر نخ دندان نمی زنید، پس خودتان 
در  را  و خود  نمی کنید  محافظت  ویروس  برابر  در  را 
دندان  و  دهان  بهداشت  عوارض  بیشتر  خطر  معرض 
قرار داده اید. بنابراین از خودتان و دندان هایتان خوب 
مراقبت کنید. ویزیت دندان پزشکی خود را بطور مرتب 

دهید. انجام 
ORAL HEALTH منبع: 

تندرستی شماره هفتصدوپنجاه ودو   ده خرداد نودونه6

 ترجمه: 
مهتا 

زمانی نیک

چرخه زندگی ویروسپاسخ سیستم ایمنی

پاسخ اولیه سیستم ایمنی
• تاخیر یا سرکوب واکنش نوع 1 

عامل انتشار اولیه ویروس
• تکثیر سلولی باعث التهاب باال و 

نشانگان آزادسازی سیتوکین می شود
• هجوم برای فعال کردن نوتروفیل ها 

و التهاب ماکروفاژها/ مونوسیت ها
• نوتروفیل  های سرم و باالبودن 

التهاب سیتوکین ها با عالئم مختلف 
بیماری همراه است

سازگاری واکنش ایمنی
 Th17/T، Th1 سلول های کمی •

آسیب دیده اند
 Gو ایمنوگلوبین M ایمنوگلوبین •
معموال طی 2 هفته پس از ابتال به 

بیماری نابود می شوند
• لنفوسیت ها ممکن است در مغز 

استخوان سرکوب شوند

تشخیص آزمایشگاهی
CRP عالئم خفیف، لنفوپني، لکوپني •

• تشدید عالئم از متوسط به وخیم

اتصال و ورود به نوع دوم پنوموسیت
• ویروس به آنزیم 2 مبدل آنژیوتانسین متصل می شود

• ویروس پروتئاز تراغشایي سرین2 را رمزگشایی و عبور می کند، 
اجازه تکثیر و زندگی ویروس در سلول میزبان ایجاد می شود

اندوسیتوز
) ورود از طریق غشای سلولی(

انتشار انتقال

شکست پروتئین

رهاشدن ویروس 

تبدیل پروتئین های 
غیرساختاری به پلی پروتئین 

  RT-PCR,NAAT
قیچی پایه 
آنتی ویروس های 
دیگر، لیتوناویز-
ریتوناویر

آنتی ویروسی خاص 
مهارکننده 

RNA تجزیه
RNA اتصال

RNA تبدیل توسط
)RdRP(پلیمراز RNA اتصال به

پروتئین ویروس و RNA شبیه ساختار 
جدیدی از دستگاه گلژی می شود

آنتي IL / 6-IL  آنتي بادي مونوکلونال 

انتقال پالسما 

الیزا براي ویروس، مخصوص 
Mو G ایمنوگلوبین

TMPRSS2 مهارکننده 
کاموستات مزیالت

مهارکننده فیوژن وروسی 
کلورکین هیدروکسی کلروکین

تجزیه وزیکول و ویریون 

کیسه هوایي

مویرگي

گیرنده  های )S(گرزمانند
• مسوول اتصال به گیرنده و 
انتشار ذرات

• هدف قراردادن میزبان و 
خنثی کردن آنتی بادی ها

پوشش)E( پروتئین
• نقش کلیدی براي عفونت 
ویروسی

ماتریکس)M( گلیکوپروتئین
• فراوان ترین پروتئین ساختاری

• واکنش با E برای پیشرفت 
ویروس
روش های واکسیناسیون 
شامل ویروس زنده ضعیف و نوترکیب، 
زیرواحد پروتئین، نانوذرات،
 DNA و RNA واکسن

شستشوی دست ها، اتانول، آب اکسیژنه، محافظت 
شخصی، فاصله بیش از دو متر، مهار اپیدمیولوژیک

ساختار ویروس

دوره بالینی
عالئم 
تب، 87/9درصد ) 44درصد وارد هنگام تشخیص( 
سرفه خشک،67/7درصد
خستگی،38/1درصد
خلط، 33/44درصد
تنگی نفس،18/6درصد
درد عضالت/ مفاصل،14/8درصد
گلودرد، 13/9درصد
سردرد،13/6درصد
لرز،4و11درصد
تهوع/ استفراغ، 5درصد
احتقان بینی، 4/8درصد
اسهال،3/7درصد
ازدست دادن بویایی

انتقال
• اساسا از طریق ذرات 

عطسه یا سرفه
• ذرات معلق در هوا

ری
یما

ت ب
شد

زمان

نتیجه                    التهاب باال                    عالئم بیماری             دوره نهفتگی 

تب، سرفه               بدون عالمت

نشانگان دیسترس 
تنفسی، سیستمی، 

نارسایی اندام بهبود یا مرگ
پاسخ سیستم ایمنی



اصول تغذیه خارج از منزل در دوران کروناویروس

وقتیرستورانهابازمیشود!
بیشتر  در  که  روزها  این 
بازگشایی  با  جوامع 
مراکز  ادارات،  مجدد 
خرید، رستوران ها، مراکز 
تفریحی و رفاهی پس از دوران قرنطینه ناشی 
از شیوع کروناویروس مواجه هستیم، شاید 
این سوال برای خیلی ها مطرح شود که آیا 
باید اصول خاصی را در غذا خوردن خارج 
از منزل رعایت کنیم یا نه. پاسخ به این پرسش 
حتما مثبت است یعنی اگر قرار باشد که در 
این ایام خوراکی خاصی را خارج از منزل 
مصرف کنید، حتما باید نکات بهداشتی و 
ایمنی مختلفی را در نظر بگیرید تا خطر ابتال 
به کووید-19 را هرچه بیشتر کاهش دهید. 

حتما غذای خانگی داشته باشید 
برای  وقت  کمبود  به دلیل  افراد  از  برخی 
آماده سازی غذا ترجیح می دهند که از غذاهای 
رستورانی و حاضری در محل کارشان استفاده 
کنند. توصیه می شود که در این ایام برای حفظ 
سالمت، حتما وعده غذایی را از منزل به همراه 
ببرید. حتی توصیه می شود که میان وعده های 
مختلف را هم از خانه با خود به همراه داشته 
باشید. مصرف غذاها و خوراکی هایی که در 
خانه و با رعایت اصول بهداشتی شسته و 
بسته بندی شده اند، نگرانی شما درباره ابتال به 
کووید-19 با مصرف خوراکی های حاضری 

را بسیار کمتر می کنند. 

مراقب بسته بندی خوراکی ها باشید 
برای  مناسبی  ظرف های  افراد،  از  برخی 
نمی گیرند.  نظر  در  بسته بندی خوراکی ها 
می تواند  نامناسب  بسته بندی های  همین 
درون  به  بیماری زا  عوامل  ورود  احتمال 
ظرف یا بسته بندی غذا را به وجود بیاورد. 
اگر شما هم جزو آن گروه از افرادی هستید 
که غذای محل کارتان را در ظروف یک بار 
مصرف حمل می کنید یا برای میان وعده ها 
می کنید،  استفاده  پالستیکی  کیسه های  از 
بهتر است بدانید که این کار شما آسیب 
شدیدی به محیط زیست می رساند و عالوه بر 
آسیب  رسانی جبران ناپذیر به محیط زیست 
می تواند سالمت تان را هم به خطر بیندازد. 
از این رو توصیه می شود که ظرف غذای 
در  که  شود  انتخاب  مدلی  از  کار  محل 
آن کامال کیپ شود و هیچ راه نفوذی از 
بیرون ظرف به داخل محتویات ظرف وجود 
نداشته باشد. اکیدا توصیه می شود که در 
این شرایط، جنس ظرف غذای محل کار 
را به گونه ای انتخاب کنید که بتوانید غذا 
را با ظرف خودتان داخل دستگاه گرم کننده 
یا روی حرارت مستقیم قرار دهید و گرم 
کنید. در غیر این صورت، مجبور می شوید 
که غذا را داخل بشقاب های عمومی موجود 
در محل کار برگردانید که خطر آلودگی 
غذا به عوامل ویروسی و عفونی را افزایش 
می دهد. برای میان وعده ها نیز می توانید از 
ظروف پالستیکی سبک و قابل شست وشو 
که درشان کامال محکم شدنی است، استفاده 

کنید. توصیه نهایی این است که در این 
دوران به جای استفاده از قاشق، چنگال، چاقو 
یا حتی نمک و ادویه های یک بار مصرف 
حتما از وسایل و چاشنی هایی استفاده کنید 
که از خانه به همراه می برید، تا عالوه بر 
هم  سالمتتان  محیط زیست،  از  محافظت 

به خطر نیفتد. 

به اندازه یک روز میان وعده بردارید 
شیوع  از  قبل  که  عادت هایی  از  یکی 
افراد  از  بسیاری  میان  در  کروناویروس 
شاغل رایج بود، این بود که حجم زیادی 
از میان وعده های مختلف مانند خشکبار یا 
آجیل ها را با خود به محل کار می بردند و 
آنها را داخل کشوی شخصی یا روی میز 
تلنبار می کردند. به این ترتیب، تا چند روز 
یا یک هفته مجبور نبودند که هر روز حجم 
تازه ای از میان وعده ها را با خود به محل کار 
ببرند. این درحالی است که براساس یکی از 
اعالمیه های جدید سازمان بهداشت جهانی 
)WHO( تمامی شاغالن موظف هستند که 
میان وعده ها را به اندازه نیاز یک روز به محل 
کار ببرند، زیرا باقی مانده اضافی خوراکی ها 
که روی میز یا حتی در کشوها نگهداری 
می شوند، می توانند در اثر تماس احتمالی 
فرد ناقل ویروس با آنها، احتمال انتقال 

کووید-19 به شما را افزایش دهند. 

میان وعده های سالم تر را انتخاب 
کنید 

اگر شما جزو آن گروه از افراد شاغلی هستید 
که به مصرف انواع کیک ها، بیسکویت ها، 

کلی  به طور  و  شکالت ها  کلوچه ها، 
خوراکی های شور و شیرین صنعتی به عنوان 
میان وعده در محل کار عادت دارید، بهتر 
است بدانید که تمامی محصوالت حاوی 
قند، شکر، چربی )خصوصا چربی ترانس 
نمک  و  صنعتی(  محصوالت  در  موجود 
التهاب در  افزایش  می توانند شدیدا باعث 
بدن و اُفت عملکرد سیستم دفاعی شوند. 
در چنین شرایطی، مقاومت بدن شما در برابر 
عوامل ویروسی یا عفونی مانند کووید-19 هم 
پایین تر می آید. به همین دلیل هم توصیه می شود 
که به جای این خوراکی ها، حتما از میوه های 
تازه، میوه های خشک، آجیل های خام، خرما، 
صیفی هایی مانند گوجه فرنگی، خیار یا کاهو 
به عنوان میان وعده در محل کار استفاده کنید. 
توصیه دیگر این است که حتما پیش از خوردن 

نیز  میان وعده ها 
مانند 

وعده های غذایی اصلی، دست ها را حداقل 
به مدت 20 ثانیه با آب و صابون بشویید. 
یک نکته مهم دیگر نیز این که بهتر است 
یک چنگال یا قاشق کوچک برای خوردن 
میان وعده ها از خانه به همراه داشته باشید 
تا مجبور نشوید از دست ها برای خوردن 
خوراکی ها استفاده کنید. بد نیست به این 
نکته هم توجه داشته باشید که لبنیاتی مانند 
شیر یا ماست، اگر با کمی آجیل خام یا میوه 
خشک ترکیب شوند، می توانند میان وعده 

سالمی برای محل کار باشند. 

حواس تان به دانش آموزان هم باشد 
در  از مدرسه ها  بسیاری  هنوز  که  هرچند 
برخی مقاطع تحصیلی اقدام به بازگشایی 
نکرده  و اجازه ورود دانش آموزان به مدرسه 
اما برخی دانش آموزان  را صادر نکرده اند، 

در مقاطع تحصیلی خاصی که آزمون های 
سراسری دارند، برای مدتی مجبور به حضور 
در فضای مدرسه هستند. بهتر است خانواده ها 
حواس شان باشد که فرزندشان در این ایام 
حتما میان وعده و قمقمه آب را از خانه همراه 
با خودشان بردارند. از آنجایی که شاید امکان 
شست وشوی مناسب محصوالت خوراکی 
فراهم  مدرسه  در  دانش آموزان  برای  آماده 
نباشد، توصیه دیگر این است که لقمه های 
خوراکی، کیک های خانگی، آجیل های خام 
یا میوه های خشک در کیف دانش آموزان قرار 
داده شوند تا آنان به خرید خوراکی برای رفع 
ضعف یا گرسنگی مجبور نشوند. حتما هم 
قبل از خروج دانش آموز از خانه مطمئن شوید 
که یک بسته صابون کاغذی و یک اسپری 
کوچک حاوی محلول تمیزکننده دست در 

کیف او وجود دارد.
Unicef.org:منبع
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 متاسفانه یکی از عادت های نادرست افراد شاغل )مخصوصا جوانان شاغل(، 

این است که وقتی در محل کار دور هم جمع می شوند و زمان غذا خوردن 

فرامی رسد، ترجیح می دهند که در کنار همدیگر غذاهای فست فودی، 

چرب و سرخ کرده ای مانند پیتزا، همبرگر،  هات داگ، چیزبرگر، سیب زمینی 

سرخ کرده با پنیر و... را سفارش دهند و مصرف کنند. ضمن اینکه تمامی 

این غذاها معموال همراه با سس یا نوشیدنی های گازدار مصرف می شوند. 

متاسفانه ترکیبات غذایی این غذاهای ناسالم می توانند مستقیما بر افزایش 

التهاب در بدن و اُفت عملکرد سیستم دفاعی تاثیر بگذارند و درنتیجه بدن 

را در برابر ابتال به کووید-19 ضعیف کنند.
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این روزها که کم کم با بازگشایی ادارات و مراکز 
مختلف عمومی مواجه هستیم، افراد مختلف باید 
ابتال  از  مالحظات بیشتری را برای پیشگیری 
یکی  بگیرند.  نظر  در  کروناویروس جدید  به 
از این مالحظات، رعایت نکات مختلف برای 
است  بهتر  است.  کار  محیط  در  خوردن  غذا 
در این ایام مانند گذشته برای غذا خوردن در 
محل کار با فاصله نزدیک دور هم جمع نشوید. 
توصیه می شود که از فضاهای بزرگ تر در محل 
کار به عنوان ناهارخوری استفاده کنید تا بتوانید 
هنگام غذا خوردن،  فاصله مناسب را با همکاران 

رعایت کنید.
 نکته بسیار مهم دیگری که تمام افراد شاغل کامال 
باید جدی اش بگیرند، این است که در این ایام از 
به اشتراک گذاری غذاها و خوراکی ها خودداری 
کنند. به عبارت ساده تر، از آنجایی که ممکن است 
هر فردی ناقل کووید-19 باشد و خودش این 
موضوع را نداند بنابراین به اشتراک گذاری غذا 
در ظرف مشترک یا دست زدن به بسته خوراکی 
دیگران می تواند خطر انتقال کروناویروس جدید 

از فرد ناقل به فرد سالم را ایجاد کند. 
نکته دیگری که باید مورد توجه تمامی افراد 
جامعه قرار گیرد، این است که به هیچ وجه خارج 
برای  رفاهی  یا  تفریحی  مراکز  در  و  خانه  از 
خرید خوراکی های باز و فله ای که از سالمت 
آنها و سالمت تولیدکنندگان شان اطمینان  ندارند، 
اقدام نکنند. عالوه بر این، این روزها استفاده 
از  عمومی  مراکز  در  عمومی  آبخوری های  از 
باشگاه های  و  پاساژها  تا  دانشگاه  و  مدرسه 
ورزشی به هیچ وجه توصیه نمی شود و بنابراین 
بهتر است که هر فرد یک بطری آب از خانه 

همراه با خودش بردارد. 

اگر فکر می کنید که در ساعت های خروج از 
خانه ممکن است خودتان یا فرزندتان دچار 
ضعف یا گرسنگی شوید و نمی دانید که آیا به 
مواد غذایی بهداشتی دسترسی خواهید داشت 
یا نه، توصیه می کنیم که مقداری خوراکی هم 
قبل از خروج از خانه برای خودتان بردارید. 
بهتر است که نوع خوراکی مصرفی در خارج 
از خانه به گونه ای انتخاب شود که خوردنش 
بدون نیاز به دست ها و با کمک قاشق یا چنگال 
ممکن باشد. درنهایت این که قبل از مصرف هر 
خوراکی خاصی بیرون از خانه، اگر می توانید 
دست هایتان را با آب و صابون بشویید و اگر 
آب و صابون در دسترس شما نیست، حتما 
از ژل ها یا محلول های ضدعفونی کننده دست 

کمک بگیرید.

فاصلهگذاریاجتماعیرا
درغذاخوردنبیروناز

منزلرعایتکنید

نگاهمتخصصتغذیه

  دکتر محمدحسن انتظاری
مدیرگروه تغذیه دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان



: آقای فرهادی! چه ضوابط جدیدی 
درنظر گرفته  بازگشایی رستوران ها  برای 

شده است؟
ضوابط جدید رستوران ها به این صورت است 
که رعایت فاصله گذاری اجتماعی با تاکید بر 
الزامات بهداشت محیط و کار برای آنها الزامی 
است. یعنی اولین گام برای رستوران داران، 
ثبت نام در سامانه وزارت بهداشت است و 
افرادی که تا االن ثبت نام نکردند ما سایت را 
باز نگه داشتیم که بتوانند ثبت نام کنند. بعد 
از ثبت نام، دریافت کد رهگیری و نصب آن 
جلوی چشم مشتری الزامی است. قدم دوم 
این است که پروتکل مخصوص به خود را 
با لینکی که سامانه برایشان فرستاده، دانلود 
و مطالعه کنند. ما در چندین محور ضوابط 
جدید را بیان کردیم تا رستوران داران آن را 
مطالعه و اجرا کنند. رعایت بهداشت فردی 
با توجه به شرایط کووید 19 به اضافه اینکه 
بهداشت مواد غذایی و تجهیزات و ابزاری 
که استفاده می کنند و سطوح و الزامات مهم 
مثل فاصله گذاری که از همه مهم تر است 

باید حتما رعایت شود.

چگونه فاصله گذاری اجتماعی   :
در یک محیط سرپوشیده با ظرفیت محدود 

قرار است، اجرایی شود؟
فاصله گذاری اجتماعی یعنی اگر رستورانی 
به  را  میزها  باید  است  نفر  با ظرفیت 500 
فرمی بچیند که فاصله 1 تا 2 متری رعایت 
به  حداقل  رستوران  ظرفیت  طبیعتا  شود. 

نصف کاهش پیدا می کند و رستوران 
نمی تواند با ظرفیت سابق خود کار 

کند. تمام پرسنل باید با ماسک 
و دستکش باشند و قسمت 
هر  دریافت  باید  صندوق 
ممنوع  را  نقد  وجه  گونه 
کند. دریافت پول از طریق 

به روش های  یا  کارتخوان و 
الکترونیکی باید باشد. البته ترجیحا 

کارتخوان باید در دسترس مشتری باشد 
تا خودش کارت را بکشد. ایجاد فاصله فی 

ما بین صندوق دار و مشتری الزامی است یا از 
طریق پرده های جدا کننده یا شیلدی که فرد 
استفاده می کند. در همه اینها رعایت فاصله 

اجتماعی یک تا 2 متر الزامی خواهد بود.

برای  غذایی  مواد  بهداشت   :
پیشگیری از انتقال کووید 19 چگونه در 

نظر گرفته شده است؟
مواد غذایی که سرو می شود ضمن رعایت 
باید به صورتی سرو  تمام اصول بهداشتی 
شود که در معرض قرار نگیرد. مثال برخی 
رستوران ها و هتل ها میز ساالد بار می چینند یا 
غذاهایشان به صورت رو باز در یک میز چیده 
شده و در معرض دید مشتریان است. دیگر 
چنین امکانی وجود ندارد. حتی تجهیزات 
یعنی  باشد  باید  گونه  همین  هم  رستوران 

سوپی نباشد که یک نفر برای خودش بریزد 
و نفر بعدی هم مجددا همان مالقه را بردارد 
و برای خودش سوپ سرو کند. از این پس، 
ابزار و تجهیزات به نوعی باید باشد که دست 

به دست نشود.

: مسئله اصلی در رستوران ها این 
است که تردد در آن انجام می شود و ممکن 
است تا شب 100 نفر وارد رستوران شوند 
و غذا سفارش دهند. بنابراین نحوه نظافت، 
همانند سابق نخواهد بود. چه دستورالعملی 

برای ضدعفونی سطوح در رستوران ها 
تعیین شده است؟

کلیه سطوح اعم از میز و صندلی 
و دیوار و سطوح مشترک 
نرده ها و پله ها خصوصا 
سرویس هاس بهداشتی 
و  مداوم  طور  به  باید 
مستمر گندزدایی شود. در 
این پروتکل روش کامال به 
پرسنل توضیح داده شده است. 
به طور مثال، میزی که من استفاده 
می کنم و غذا می خورم و بعد نفر بعدی 
می خواهد بشیند و غذا بخورد، طبیعتا باید با 
مشتقات الکلی ضدعفونی و گندزدایی شود. 
سرویس بهداشتی را باید با ترکیبات کلره یا 
به 99 ضدعفونی  نسبت یک  به  ژاول  آب 
به  که  در  دستگیره های  و  آالت  شیر  کنند. 
طور عمومی استفاده می شود باید به صورت 
مستمر با ترکیبات کلره گندزدایی کرد. مابقی 
سطوح باید با ترکیبات الکل ضدعفونی شود. 
به ویژه اگر فرد کارتخوان استفاده نمی کند و 
یا بدون دستکش از کارتخوان استفاده می کند 
باید تجهیزات ضدعفونی دست هم در دسترس 

داشته باشد.
: پیش از این برخی از رستوران ها 
غذای بیرون بر داشتند و برخی غذای نیمه 
ارائه می کردند تا مشتری در منزل  آماده 
خود آن را گرم کند. در این قضیه چگونه 

می توان احتمال انتقال بیماری را کم کرد؟
بر  بیرون   ،19 کووید  شیوع  ابتدای  از 
انتقال  اینکه  دلیل  به  بود،  آزاد  رستوران ها 
مستقیم ویروس از طریق غذا نیست. تمام 
نکاتی که گفتیم مربوط به سطوح و دست 
بیرون  روش  در  غذاست.  شدن  دست  به 
بهداشت  و  فردی  بهداشت  رعایت  با  بر 
مواد غذایی، غذا که تهیه شد، رستوان دار 
به روش های الکترونیک و یا با کارتخوان 
می توانست در درب منزل مشتری، پول را 
دریافت کند. موقع تحویل غذا، راننده پیک 
فردی  و  باشد  دستکش  و  ماسک  با  باید 
که غذا را تحویل می گیرد هم با ماسک و 
عالوه،  به  بگیرد.  تحویل  را  غذا  دستکش 
سطح روی غذا در ظرف یکبار مصرف یا 
پک نایلونی اگر دست می خورد باید با پنبه 
توصیه  افراد  به  شود.  ضدعفونی  الکل  و 
که  دهند  سفارش  را  غذاهایی  که  می شود 
داغ باشد زیرا این ویروس در دمای باال از 
بین می رود. زمانی که غذا دست به دست 
می شود و یا حرارتش را از دست داده نیز 

باید در منزل دوباره داغ شود.

: خیلی از رستوران ها آشپزخانه های 
خیلی کوچکی دارند و پرسنل شان در این 
محیط نمی توانند فاصله اجتماعی را رعایت 
نمی توان  کوچک  فضای  در  حتی  کنند. 
برای  اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت 

شرایط  این  در  داشت.  هم  را  مشتریان 
شما چگونه برنامه ریزی کرده اید؟

با  را  خودشان  نمی توانند  رستوران ها  این 
پروتکل ما تطبیق دهند و نمی توانند اینگونه 
فعالیت کنند مگر اینکه شرایط شان تغییر کند. 

: برخی از رستوران ها مانند کبابی ها 
در محل رستوران نان می پزند. نان هم دست به 
دست می شود تا سر میز غذای مشتری برسد. 
در این مورد چه نکاتی باید رعایت شود؟
نان خودش انتقال دهنده ویروس نیست و 
می کند.  آلوده  را  آن  که  است  سطح دست 
اگر بهداشت فردی رعایت شود، شرایط مثل 
نانوایی است. نان داغ را با دستکش بگیرد 
کنند.  آماده  را  خمیر  دستگاه  با  ترجیحا  و 
همان طور که می دانید ویروس در تنور از 
باید در زمان سرو نکات  بین می رود ولی 

بهداشتی رعایت شود.

: آیا برنامه ای در نظر گرفته شده برای 
اینکه کارکنان رستوران ها از نظر بیماری 

کرونا هر چند وقت یکبار تست دهند؟
تست کووید 19 برای افرادی که ظاهر سالمی 
دارند، نیازی نیست حتی اگر گرفته شود باید 
مستمر باشد و توصیه هم نمی شود که این افراد 
تست دهند. چیزی که برای نانوا و رستوران 
دارها مهم است داشتن کارت بهداشت است 
رستوران  که  این صورت  به  غربالگری.  و 

دارها مثال 5 تا 10 تا پرسنل دارد و هر روز 
باید پرسنلش را غربال کند. عالئم بیماری 
یا عالئم  دارند و  اگر تب  ببیند  آنها  را در 
سرماخوردگی در آنها دیده می شود، اجازه 
فعالیت به آنها داده نشود. همچنین، سریعا 
برای غربالگری در سایت وزارت بهداشت 
به  ما  همکاران  تا  کنند  گزارش  و  ثبت نام 

سراغش بیایند. 

: آیا برای پیشگیری از انتقال، توصیه 
نشده که رستوران ها از ظروف یکبار مصرف 

استفاده کنند؟
در غذاهای بیرون بر، ظروف باید کامال یکبار 
مصرف باشد و ظرف عمومی نباید استفاده 
شود. در رستوران ها شستشو ظرف، ویروس 
را از بین می برد و ویروس باقی نمی ماند. 
البته حتما باید ظروف را با آب گرم بشویند. 
ما قبل از این هم به رستوران ها گفته بودیم 
که باید به آب گرم دسترسی داشته باشند و 
بهتر آن است که با ماشین های ظرفشویی، 

ظروف شسته شوند.

: براساس پروتکل، روزی چند بار 
فضای عمومی رستوران باید ضد عفونی 

شود؟
بستگی به استفاده از فضای رستوران دارد. 
زمانی که یک نفر در صندلی می نشیند، بعد 
ضد  صندلی  آن  باید  بالفاصله  خروج  از 
ظرفیت  حداقل  با  گفتیم  ما  شود.  عفونی 
باید رستوران ها پذیرش داشته باشند، برای 
اینکه هم فاصله گذاری رعایت شود و هم 
امکان ضدعفونی فراهم باشد. زیرا اگر تراکم 
فاصله گذاری  اینکه  ضمن  باشد،  جمعیت 
نمی توانند  هم  کارکنان  نمی شود،  رعایت 

میز و صندلی ها را ضدعفونی کنند.

: آبمیوه و بستنی فروشی ها که غذای 
گرم هم ارائه نمی کنند، چه شرایطی را باید 

برای بازگشایی داشته باشند؟
فرق  شرایط شان  بستنی فروشی ها  و  آبمیوه 
می کند و هنوز هم بازگشایی آنها جزء برنامه 

ستاد کرونا نیست. 

پای صحبت های محسن فرهادی معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت درباره: 

ضوابطکروناییوزارتبهداشتبرایبازگشاییرستورانها
رمضان  ماه  اتمام  با  کرونا،  با  مبارزه  ملی  ستاد  اعالم  براساس 
رستوران ها فعالیت شان را می توانند از سر بگیرند البته با رعایت 
پروتکل های بهداشتی جدید و فاصله گذاری اجتماعی. بسیاری از 
کشورهای دیگر هم تصمیم بر بازگشایی مشاغلی گرفتند که چند 
ماهی در قرنطینه کرونا بودند. در زمان شیوع کرونا، بسیاری از رستوران ها غذای 
بیرون بر به مشتریان ارائه می کردند ولی از این پس می توانند در محل رستوران هم 

مشتری داشته باشند. قطعا با شرایط ایجاد شده، رستوران ها حتی برندهای معروفی 
که سال ها شناخته شده هستند هم نمی توانند همانند سابق فعالیت کنند. بسیاری از 
مردم به دلیل ترس از انتقال کووید 19 و یا بهداشت مواد غذایی و حتی سطوح 
خود رستوران، ترجیح می دهند که قید رستوران رفتن را بزنند. از آن طرف، مسئله 
مهمتر اینکه باتوجه به ضررهای مالی که رستوران داران متحمل شدند، آیا باز هم 
می توانند کیفیت سابق خود را حفظ کنند؟ همچنین، رعایت بهداشت و ضدعفونی 

کردن سطوح در رستوران ها به گونه ای که شانس انتقال بیماری را به حداقل برساند، 
در چه شرایطی امکان پذیر است؟ آیا در یک رستوران کوچک که آشپزخانه کوچکی 
دارد، می توان ضوابط جدید پیشگیری از کرونا را اجرا کرد؟ برای اینکه از ضوابط 
با محسن فرهادی معاون مرکز سالمت  بازگشایی رستوران ها مطلع شویم  جدید 
محیط و کار وزارت بهداشت گفتگو کردیم که مشروح آنرا در صفحه »دیده بان 

تغذیه« این هفته می توانید بخوانید.

 مهدیه 
آقازمانی 

فاصلهگذاریاجتماعی
یعنیاگررستورانی
باظرفیت500نفر

استبایدمیزهارابه
فرمیبچیندکهفاصله

1تا2متریرعایتشود.طبیعتا
ظرفیترستورانحداقلبهنصف
کاهشپیدامیکندورستوران

نمیتواندباظرفیتسابقخودکار
کند.تمامپرسنلبایدباماسکو
دستکشباشندوقسمتصندوق
بایددریافتهرگونهوجهنقدرا

ممنوعکند

دیده بان تغذیه شماره هفتصدوپنجاه ودو    ده خرداد نودونه8

یک توصیه به 
افرادی که قصد دارند در 

رستوران غذا بخورند 
در تمام این پروتکل ها، ما وظایف خدمت 

دهنده و خدمت گیرنده را مشخص کرده ایم. اوال 
خانواده ها، رستورانی را انتخاب کنند که آرم، نشان و کیارکد 

وزارت بهداشت دارد. موبایل شان را روی کیارکد بگذارند و ما 4 تا 5 
سوال را به فوریت برای آنها می فرستیم تا آنها را جواب دهند. از این 
طریق، مشکالت را رصد می کنیم . عالوه بر آن، شماره تلفن 190 

را هم در نظر داشته باشند تا تخلفات و شکایات شان را 
بتوانند از این طریق به ما اعالم کنند. توصیه دیگر 

ما این است که حتما غذای گرم انتخاب 
کنند و از ساندویج ها و غذاهای 

سرد صرف نظر کنند.



: آقای دکتر! با توجه به نارسایی کلیه خانم 
عبداللهی چه رژیمی برا یشان تجویز کردید؟

نفرولوژیستی که خانم عبداللهی تحت درمان شان بودند، 
اعتقاد داشتند به اینکه روند درمان باید حتما با کمک تغذیه 
مناسب پیش برود و بیمار حتما می بایست رژیم غذایی 
متناسب با شرایطش را شروع کند. اصوال در نارسایی کلیوی، 
چند موضوع را باید در نظر بگیریم یعنی عالوه بر گوشت، 
شیر و تخم مرغ، سبزیجات هم پروتئین دارند. وقتی غذای 
پروتئینی می خوریم، بدن یک مقداری از پروتئین را استفاده 
می کند و یک مقدار هم به اوره و کراتین تبدیل می شود. 
وقتی کلیه دچار نارسایی شود و نتواند از طریق ادرار این 
محصوالت دفعی را خارج کند، سطح اوره و کراتین در 
خون باال می  رود و نارسایی کلیه اتفاق می افتد. نارسایی 
کلیه یک فرم دیگر هم دارد. برخی از بیماران در ادرار 
پروتئین دفع می کنند، در صورتی که در حالت عادی در 
ادرار نباید پروتئین داشته باشیم.این خانم با نارسایی کلیه 
نزد من مراجعه کردند و وزنشان هم باال بود. توصیه ما 
این بود که باید در کنار رژیم کاهش وزن، رژیم کلیوی 
هم بگیری. همان طور که می دانید؛ چاقی در دنیا دیگر 
بیماری تلقی می شود زیرا وقتی وزن باال می رود فاکتورهای 
التهابی در بدن افزایش پیدا می کند و خیلی از بیماری ها 
مثل بیماری کلیوی،دیابت، سرطان ونارسایی کبد و کلیه 
تشدید می شود. با این اوصاف به ایشان توصیه کردیم اگر 
رژیم را رعایت نکنی، افزایش  دفع اوره و کراتین کار را 
به دیالیز می کشاند. بنابر این یک رژیم کلیوی تجویز کردیم 
که در آن مصرف برخی مواد غذایی محدود می شود. نهایتا 
مصرف پروتئین و لبنیات محدود شد و منابع سدیم به 

حداقل خود رسید.
: رژیم کاهش وزن ایشان را همزمان با رژیم 

کلیوی شروع کردید؟
بله همزمان رژیم کاهش وزن هم شروع کردیم. در مورد 
بیماران کلیوی بسیار اهمیت دارد که رژیم به یکباره وزن 
را کاهش ندهد و رژیم های خودسرانه بسیار آسیب زا 
خواهند بود. رژیم خودسرانه این ویژگی را دارد که یک 
دفعه سطح مواد غذایی را پایین می آورند و در اغلب موارد 

کوتاه مدت، مقطعی و خسته کننده است. این رژیم اصال 
برای بیماران کلیوی داده نمی شود زیرا یک دفعه وزن کم 
می شود، عضالت بدن هم تحلیل می رود و همین تجزیه 
عضالت بدن باعث می شود سطح اوره و کراتین در بدن 
باال برود. برای همین، حتی در روزهای ابتدایی حتی برنج 
به میزان 13 قاشق غذاخوری در رژیم شان بود و بعد آهسته 

آهسته وزنشان پایین آمد.
: خانم عبدالهی گفتند که بسیاری از داروها با 
کاهش وزن کم شده و بیماری شان کنترل شده است. آیا 
سطح اوره و کراتین در بدن با کاهش وزن پایین می آید؟

وقتی نزدیک به 50 کیلوگرم وزن کم می شود، تصور 
کنید چقدر فاکتورهای التهابی در بدن کم می شود و وقتی 
آزمایش ها را چک می کردیم، می دیدیم که سطح کراتین شان 
به حد عادی رسیده و دوز داروها کمتر شده بود. در کلیه 
ما دارویی برای کاهش سطح اوره و کراتین نداریم اگر 
اینگونه بود، کسی کارش به دیالیز کشیده نمی شود. با دارو 
کاری می کنند که بیماران فشارشان تنظیم شود. در کل، 
رعایت رژیم غذایی مناسب یکی از مهمترین فاکتورها در 
درمان بیماری است زیرا کلیه اصلی ترین ارگانی است 
که آب و امالح بدن را تنظیم می کند برای همین وقتی ما 
امالح را کنترل شده از طریق غذا وارد بدن می کنیم خیلی 
فشار روی کلیه کمتر می شود و کلیه می تواند خودش را 
نگه دارد. کلیه مثل کبد قدرت بازسازی ندارد و کلیه ای که 
نارسا شده، برگشتی وجود ندارد ولی می توانیم از طریق 
تغذیه و دارو، فشار را روی کلیه کم کرد تا کلیه نارسا 
را نگه داریم. بیماری داشتیم که رژیم غذایی را رعایت 
نکرده و در عرض چند ماه کلیه اش را از دست داده ولی 
بیماری بوده که سالیان سال با کلیه نارسا زندگی کرده و 

کارش به پیوند هم نکشیده است.
: بعد از اینکه وزن خانم عبداللهی پایین آمد 

برای تثبیت وزنشان چه رژیمی را تجویز کردید؟
بعد از 10 ماه که وزنشان پایین آمد، رژیم تثبیت شروع 
شد. در رژیم تثبیت شاید حجم غذا بیشتر هم بشود و 
بیمار یک کم راحت تر شود. ما کاری می کنیم که دریافت 
مواد غذایی بیشتر شود. برخی چیزهایی را که دوست 

دارد را در برنامه غذایی در حد کنترل شده می گذاریم. 
گاهی اوقات از مکمل ها استفاده می کنیم. نکته مهمتر در 
مورد خانم عبداللهی این است که االن 2/5 سال است که 
وزنش را نگه داشته و شاید کمی نوسان داشته ولی در حد 
یکی- دو کیلوگرم بوده و دوباره ثابت شده است. خانم 
عبداللهی همیشه پیگیر است و هنوزم شرایط غذایی اش 

را پیگیری می کند.
: چه اتفاقی در بدن می افتد که وقتی فردی 
رژیم می گیرد بعد از کاهش وزن ادعا می کند که دیگر 

نمی تواند زیاد غذا بخورد؟
همیشه شروع رژیم سخت است، به ویژه برای افرادی که 
پرخوری می کنند. وقتی دریافت انرژی کم می شود، معده 
خاصیت ارتجاعی دارد و می تواند جمع یا گشاد شود. وقتی 
کم خوری می کنیم، سایز معده کوچک می شود. کسی که 
50 کیلوگرم وزن کم کرده، قاعدتا معده اش جمع شده و 
ما با رژیم غذایی باید همان کاری را کنیم که عمل جراحی 

الغری انجام می دهد.
: چه فعالیت بدنی به خانم عبداللهی با توجه 

به بیماری شان توصیه شد؟
در مورد بیمار کلیوی ورزش های سنگین توصیه نمی شود و 
اولش پیاده روی کوتاه مدت در حد یک ربع و بیست دقیقه 
مناسب است. ورزش های قدرتی همراه با وزنه فشار روی 
عضالت می آورد و باعث می شود سطح اوره و کراتین را 
در این بیماران باال می برد. وقتی وزن کاهش پیدا می کند، 
سطح ورزش های هوازی را باال می بریم و شاید کمی 
ورزش های قدرتی هم اضافه کنیم زیرا ورزش زمانی به 
چربی سوزی ما کمک می کند که مدت آن به باالی نیم 

تا یک ساعت برود. 
: دکتر ایمانی با توجه به اینکه در حال حاضر 
همه گیری بیماری کرونا وجود دارد،چه توصیه ای به 

افرادی مثل خانم عبداللهی دارید؟
مهمترین نکته در بیماران کلیوی این است که به هیچ 
عنوان بیرون از منزل غذا نخورند، مواد غذایی که استفاده 
می کنند حتما ضد عفونی شده باشد به ویژه سبزیجات. 
کورتون باعث سرکوب سیستم ایمنی می شود بنابراین 

بیمارانی که داروهای کورتونی استفاده می کنند،بیشتر در 
معرض ابتال به بیماری های ویروسی هستند. برای ورزش 
و فعالیت بدنی حتما در خانه ورزش کنند و در مکان هایی 
که تراکم جمعیت هست برای ورزش نروند.در حال 
حاضر اپلیکیشن هایی که برای ورزش در منزل ساخته 
شده که می توانند به چربی سوزی در این ایام کمک کنند.

یک توصیه ای که در ایام کرونا وجود دارد مصرف زیاد 
میوه و سبزی است ولی برای بیمار کلیوی نمی توانیم 
مثل فرد عادی توصیه به مصرف میوه و سبزی داشته 
باشیم. چون کنترل امالح خون از جمله پتاسیم به دریافت 
میوه و سبزی ارتباط دارد و باید مصرف میوه و سبزی 
کنترل شده باشد. بیماران کلیوی سر خود نمی توانند به 
دلیل اینکه میوه و سبزی سرشار از ویتامین C است،زیاد 
مصرف کنند. بنابراین حتما باید کلیه مواد غذایی زیر 
نظر متخصص تغذیه مصرف شود. نکته دیگر، مصرف 
ویتامین D است که بازهم توصیه شده و در باال بردن 
سیستم ایمنی موثر است. در این بیماران کاهش ویتامین

D هم داریم ولی باید توجه داشته باشیم افزایش دریافت 
ویتامین D می تواند بازجذب فسفر را در کلیه باال ببرد 
و باال رفتن فسفر یکی از عوارض بیماری های کلیوی 
است بنابراین بیماران کلیوی سر خود نباید از مکمل 
ویتامینD استفاده کنند و حتما در این زمینه باید از 

متخصص تغذیه کمک بگیرند.

نگاه متخصص تغذیه

: خانم عبداللهی! در ابتدا برای مان بگویید چه شد که تصمیم 
گرفتید وزنتان را کم کنید؟

 من نارسایی کلیه دارم و فشارخونم باال بود و روزی 10 عدد قرص فشار 
می خوردم. عالوه بر آن کراتین و اوره ام هم خیلی باال بود و دکتر متخصص 
نفرولوژی به من توصیه کرد که باید نزد متخصص تغذیه بروم و وزنم را کم کنم.

: شما چند کیلوگرم بودید؟
 من وزنم از زمانی که زایمان کردم یعنی 21 سال پیش باال رفت و من حدود 
118 کیلوگرم بودم و قدم 164 سانتی متر است. وقتی نزد دکتر ایمانی رفتم 
حدود 50 کیلوگرم وزن کم کردم و البته در زمان قرنطینه خانگی به دلیل 

اینکه تحرکم کم شد،2 کیلوگرم چاق شدم.
: چه مدت زمانی است که وزن شما تقریبا ثابت مانده است؟

من وقتی شروع به کاهش وزن کردم حدودا بعد از گذشت 10 ماه،50 کیلو 
وزنم پایین آمد و حدود 2/5 سال است که وزنم را ثابت نگه داشته ام. کم کم 
هم فشارخونم کم شده و هم وضعیت کلیه هایم بهتر شده و اوره و کراتینم 

هم پایین آمده است.

: با توجه به بیماری کلیه تان، چه رژیم غذایی برای تان تجویز شد؟
من قبل از اینکه رژیم بگیرم همه چیز می خوردم و پرخور بودم. مثال صبحانه 
2 عدد نان را با یک بسته خامه می خوردم و عاشق غذاهایی بودم که با 
نان خورده می شوند. برای همین غذاهای چرب درست می کردم و با نان 
می خوردم. رژیمی که دکتر ایمانی به من دادند از ابتدا همه مواد غذایی در آن 
گنجانده شده بود، ققط حجم شان کم شد مثال من از 13 تا قاشق غذاخوری 
برنج شروع کردم تا االن که به 4 یا 5 قاشق برنج، 2 بار در هفته رسیده است. 
من با چایی دیگر قند نخوردم و غذاهایی که می کنم کم نمک، کم چربی و 
بخارپز است. گوشت قرمز نمی خورم. لبنیات هم در رژیم غذایی ام نداشتم و 
تازه چند ماهی است که شیر می خورم زیرا پروتئین دفع می کردم نباید لبنیات 
مصرف می کردم. صبحانه من یک تخم مرغ آبپز و یا چای با ساقه طالیی و 
شیرقهوه بود. میان وعده هم یک سیب و خیار یا هویج می خوردم. ناهار هم 
اگر کوکو داشتیم من نمی  نخوردم و تخم مرغ آبپز را جایگزین آن می کردم. 
االن وضعیت بدنم جوری شده که نمی توانم غذا زیاد بخورم و همین میزان 

من را سیر می کند.

: روند درمان نارسایی کلیه تان بعد از کاهش وزن چگونه پیش رفت؟ 
من به دلیل بیماری که داشتم، کورتون می خورم و همین اشتهای من را خیلی 
زیاد کرده بود و من خیلی غذا می خوردم. االن دیگر کورتون نمی زنم. مشکل 
کلیه ام خیلی بهتر شده و فشارخونم همیشه باال بود و روزی 10 تا قرص 
فشار می خوردم ولی االن روزی 2 تا نصفه می خورم. کراتین و اوره ام هم 
اصال باال نرفته است. من ماه به ماه نزد دکتر می روم و همه چیز چک می شود، 

برای همین خیلی زود بیماری کلیه ام کنترل شد.
: عالوه بر اینکه رژیم غذایی تان را تغییر دادید، ورزش هم می کردید؟              
من در کل چون چاق بودم، تحرک زیادی نداشتم ولی از وقتی رژیم را شروع 
کردم، پیاده روی می کنم. البته چون پادرد داشتم و نمی توانستم خیلی ورزش 
کنم بنابراین دکتر ایمانی از روزی یک ربع پیاده روی را به من توصیه کردند 

و من شروع کردم و االن یک ساعت تند می توانم پیاده روی کنم.
: االن چند کیلو هستید؟ 

 در حال حاضر 70 کیلوگرم شده ام البته قبل از قرنطینه خانگی به 68 کیلوگرم 
هم رسیده بودم.

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.
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 به خاطر مصرف کورتون اشتهایم زیاد شده بود! 

چاقی شاید مستقیم باعث نارسایی 
کلیه نشود ولی عوارض اصلی اش 
از  و  باشد  پروتئین  دفع  می تواند 
طرفی فشارخون ایجاد کند و اینها 
به طور غیرمستقیم باعث نارسایی 
با  نتیجه هر چقدر  کلیه شود. در 
پایین  را  وزن  درست  رژیم های 
کلیه  نارسایی  درمان  بیاورید، 

می افتد.  اتفاق  راحت تر 
برخی بیماران با رژیم های سریع و 
غیرعلمی وزنشان را کم می کنند و 

می شود.  بدتر  کلیه  نارسایی 
بیماران  که  اقداماتی  از  یکی 
انجام  باید  من  به  مراجعه کننده 
همزمان  باید  که  است  این  دهند 
هم  تغذیه  متخصص  نظر  تحت 
کار  تیمی  صورت  به  و  باشند 
کیلوگرم   10 بیمار  مثال  می کنیم 
متر  میلی   10 بیاید،  پایین  وزنش 
به  و  می آید  پایین  فشارش  جیوه 
دنبال آن احتمال پیشرفت نارسایی 
کلیه کم می شود. دفع پروتئین هم 
یا مریض اگر دیابتی  کم می شود 
کنترل می شود.  دیابت هم  بشود، 
کنترل  اصلی  پایه های  از  یکی 
نارسایی کلیه، کاهش وزن است. 
وقتی بخشی از کلیه آسیب می بیند، 
نمی گردد  بر  اول  به حالت  دیگر 
و می رود به سمت نارسایی کلیه. 
صحیح  وزن  کاهش  و  دارو  با 
اینکه  به جای  را  می توان مریض 
200 کیلومتر به سمت  با سرعت 
نارسایی کلیه برود، سرعت را به 

برسانیم. کیلومتر   20

یکی از پروتکل های درمانی برای 
دارد،  پروتئین  دفع  که  بیماری 
کورتون به همراه دیگر دارو ها بنابر 
شرایط بیمار است. نمی توان گفت 
کورتون  می رود،  باال  وزنم  چون 

را قطع کنم. 
در کنار درمان، تغییر شیوه زندگی 
و عادت های غذایی بد در درمان 

است.  موثر  بیماری 
دارو یک کفه فایده دارد و یک کفه 
عارضه دارد ولی در مریضی که دفع 
می شود  فایده  دارد،کفه  پروتئین 
 ،10 می شود  عارضه  کفه   ،100
درصورتی که اگر یک فرد عادی 
کورتون بخورد، کفه عارضه برایش 
سنگین تر خواهد بود. بنابراین باید 
پرهیز  و  درست  رژیم  با  بتوانید 
از مصرف سیگار و الکل در کنار 
مصرف دارو، عوارض داروها را 

کنیم. کم 
نکته بعدی، این است که فشارخون 
کلیه کند  نارسایی  ایجاد  می تواند 
فشارخون  ایجاد  کلیه  نارسایی  یا 
چه  به  نمی کند  فرقی  ولی  کند، 
زیرا  شده  ایجاد  فشارخون  علت 
را  فشار  وقتی  حالت  دو  هر  در 
کلیه  نارسایی  سیر  کنید،  کنترل 

می شود.  کندتر 
سندرم  به  مبتال  عبداللهی  خانم 
وزنشان  چون  و  بودند  نفروتیک 
باال بود، دارو ها جواب نمی داد و 
بعد از کاهش وزن پاسخ درمان شان 

کرد. پیدا  بهبود 

درمان بیماری کلیه بدون 
رعایت رژیم غذایی مناسب 
امکان پذیر نیست! 

  دکتر فاطمه پوررضاقلی / عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نگاه فوق تخصص نفرولوژی

تاکیددکترحسینایمانیدربارهسوژه»میزگردتغذیه«

نکته مثبت خانم عبداللهی این بود که کاهش وزنشان را نگه داشتند!

چاقی در حال حاضر در دنیا یک بیماری تلقی می شود و به دلیل عوارضی که دارد، 
حتی درمان های جراحی آن دیگر جراحی زیبایی قلمداد نمی شوند. عامل خطر بسیاری از 
بیماری ها که این روزها در تمام دنیا شایع است، چاقی است. بیماری های قلبی-عروقی، 
فشارخون باال، دیابت و انواع سرطان ها با چاقی در ارتباط هستند و مهمتر آنکه در افراد 
چاق روند درمان بیماری ها همیشه خوب پیش نمی رود. همانند افرادی که مبتال به نارسایی کلیه هستند و 
اگر اضافه وزن داشته و چاق باشند، بدون کاهش وزن، بیماری شان کنترل نمی شود. از سوی دیگر، بسیاری 
از افراد به اهمیت مقابله به چاقی واقف هستند اما کاهش وزن پایدار ندارند و بعد از مدتی وزنشان دوباره 
به روز اول برمی گردد. »میزگرد تغذیه« این هفته در مورد خانم راحله عبداللهی است که مبتال به نارسایی 

کلیه بوده و با کاهش وزن 50 کیلوگرمی و حفظ آن توانسته، بیماری کلیوی اش را کنترل کند. 

 مهدیه 
آقازمانی 

»میزگردتغذیه«دربارهروندکاهشوزنراحلهعبداللهی
باحضوردکترحسینایمانیمتخصصتغذیهو
دکترفاطمهپوررضاقلیفوقتخصصنفرولوژی

کنترل بیماری کلیوی با 
50 کیلوگرم کاهش وزن

وقتی نزدیک به 50 کیلوگرم 
وزن کم می شود، تصور کنید 

چقدر فاکتورهای التهابی 
در بدن کم می شود و وقتی 

آزمایش ها را چک می کردیم، 
می دیدیم که سطح کراتین شان به حد عادی 

رسیده و دوز داروها کمتر شده بود. در کلیه 
ما دارویی برای کاهش سطح اوره و کراتین 

نداریم اگر اینگونه بود، کسی کارش به 
دیالیز کشیده نمی شد

9ميزگرد تغذيه شماره هفتصدوپنجاه ودو   ده خرداد نودونه

قبـلبعـد
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به مناسبت 31 می )11 خرداد(؛ روز جهانی بدون دخانیات

روزی برای رهایی از یک عادت کشنده!
سازمان  گزارش  براساس 
بهداشت جهانی، طی دهه های 
اخیر استعمال دخانیات یکی 
و  فوت  عوامل  مهم ترین  از 
معلولیت است و آمار قربانیان دخانیات بیش از 
ایدز، سل، بیماری های حین زایمان، تصادفات 
جاده ای و خودکشی است. نامگذاری 31 می به عنوان 
روزجهانی »بدون دخانیات« فرصتی است تا توجه 
بیشتری نسبت به نقش مهم متخصصان و مسووالن 
سالمت در مقابله با دخانیات صورت گیرد. این افراد 
با شمار باالیی از مبتالیان به عوارض دخانیات مواجه 
هستند و می توانند در تغییر رفتار آنها موثر باشند. 
شعار سال 2020 در این زمینه به اهمیت ترک 
دخانیات در جوانان تاکید دارد: »پیشگیری از مصرف 
دخانیات در جوانان و محافظت از آنها در برابر 
اقدامات تولیدکنندگان و سودجویان.« توجه به 
این نکته می تواند از ترویج بسیاری از باورهای 
اشتباه مانند تاثیر نیکوتین در برابر کووید19 و... 

جلوگیری کند. 

دخانیات و پیامدهای آن بر سالمت جوامع 
خود  جان  دخانیات  مصرف کنندگان  از  نیمی 
و  قلیان  سیگار،  می دهند. مصرف  از دست  را 
دیگردخانیات ساالنه موجب مرگ و میر بیش 
از 8 میلیون نفر می شود که حدود 1/2 میلیون نفر 
افرادی هستند که ناخواسته در معرض دود سیگار 
قرار دارند. نزدیک به 90درصد افراد سیگاری در دنیا 
که بالغ بر 1/1 میلیارد نفر هستند، ساکن کشورهای 

با درآمد پایین یا متوسط هستند. 
مصرف دخانیات هزینه باالیی به جوامع تحمیل 
می کند که خدمات سالمت برای درمان مبتالیان 
به بیماری های مرتبط با دخانیات، کاهش نیروی 
مولد و بهره وری تولید همچنین مرگ و میر افراد 

در سنین جوانی و میانسالی را شامل می شود. 
حتی در برخی کشورها، کودکان خانواده های فقیر 
نیز در صنایع دخانی کار می کنند که به دلیل جذب 
ترکیبات سمی از طریق پوست در معرض ابتال به 

عوارض متعددی خواهند بود. 

متاسفانه وجود مافیای دخانیات هنوز آنقدر قدرتمند 
است که به رغم هشدارهای جدی در زمینه پیشگیری 
و کاهش عرضه دخانیات، از هر 3 کشور، تنها 
یکی به طور جدی برنامه مقابله با دخانیات را اجرا 
می کند که حدود 38درصد جمعیت دنیا خواهدبود. 

»دود دست دوم« میلیون ها قربانی می گیرد
دود دست دوم به حالتی گفته می شود که افراد 
غیرسیگاری تحت تاثیر دود دخانیاتی هستند که 

دیگران استفاده می کنند. این شرایط در هر محیطی 
وجود دارد اما کودکان والدینی که سیگار یا قلیان 
می کشند، بیش از همه قربانیان دود دست دوم 
هستند. دود سیگار خاوی بیش از 7 هزار ترکیب 
شیمایی است که تابحال سمی بودن حداقل 250 
مورد و سرطانی بودن 69 مورد اثبات شده است. 
دود سیگار دست دوم در بزرگساالن زمینه ساز 
ناراحتی های جدی قلبی و ریوی می شود که 
نارسایی عروق کرنر مهم ترین  سرطان ریه و 

این دود همچنین  با  بود. مواجه  آنها خواهند 
منجر به فوت بیش از 1/2 میلیون مرگ زودرس 
در سال خواهد بود. این دود در نوزادان عامل 
سندروم مرگ ناگهانی است و خانم های باردار 
ممکن است دچار عوارض بارداری مانند وزن 

پایین جنین شوند. 
براساس آ مار سازمان بهداشت جهانی، تقریبا 
نیمی از کودکان دنیا به طور مداوم در معرض 
دود سیگار در اماکن عمومی قرار دارند و ساالنه 

65 هزار کودک به دلیل عوارض ناشی از دود 
سیگار جان خود را از دست می دهند.  همه افراد 
حق برخورداری از هوای تمیز برای استنشاق را 
دارند و قوانین مربوط به عدم استعمال دخانیات 
در امکان عمومی دارند. البته این قوانین در برخی 
جوامع کامال رعایت می شود و بیش از 1/6 میلیارد 
نفر معادل 22درصد جمعیت جهان از قوانین 
ملی در برابر ممنوعیت دود سیگار برخوردارند. 

مصرف کنندگان دخانیات برای ترک 
به کمک نیاز دارند 

از  کمی  تعداد  می دهد  نشان  مطالعات 
مصرف کنندگان دخانیات نسبت به عوارض 
همچنین  داند.  آگاهی  بر سالمتی  مواد  این 
 2015 سال  در  که  در سطح جهان  بررسی 
در چین صورت گرفت، نشان می دهد تنها 
25/6درصد بزرگساالن می دانستند که سیگار 
عامل ابتال به بیماری های عروق کرنر، سرطان 

ریه و سکته مغزی است. 
حال  آنکه اکثر افراد سیگاری تمایل به ترک دارند و 
مشاوره های روان شناسی و پزشکی در کنار داروها 
می تواند احتمال موفقیت ترک را دوبرابر افزایش 
دهد. خدمات تکمیلی کامل یا نسبی ترک سیگار 
فقط در 23 کشور قابل دسترسی است که 32درصد 

جمعیت جهان را شامل می شوند. 

منع تبلیغات و اعمال ممنوعیت 
موثر خواهد بود

نتایج بررسی در کشورهای مختلف نشان می دهد 
کمپین های ارائه اطالعات، برنامه های رسانه ها در 
مورد مضرات سیگار، درج اطالعات به زبان اصلی 
هر کشور در مورد ترکیبات و عوارض سیگار روی 
بسته بندی ها و ... تاثیر مثبتی در کاهش تمایل به 

مصرف دخانیات دارد. 
عالوه بر این، اعمال محدویت های عرضه مانند 
ممنوعیت فروش سیگار به افراد جوانان کمتر از 
18 سال، عدم فروش سیگار در قفسه فروشگاه ها، 
مالیات سنگین و... نیز از برنامه های کاهش مصرف 
دخانیات محسوب می شوند. البته قوانین ممنوعیت 
در مورد عرضه و استعمال دخانیات، فقط در 48 

کشور دنیا اجرا می شود. 
مجموعه چنین راهکارهایی توجه بیشتر مسووالن و 
مقامات دولت ها را می طلبد تا با اتخاذ سیاست های 
کارآمد و ایجاد برنامه های فرهنگی  و اجتماعی، 
زمینه گرایش به مصرف دخانیات در میان افراد 

جامعه به خصوص جوانان کاهش یابد.
WHO:منبع

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی
مصرف سیگار، 

قلیان و 
دیگردخانیات 
ساالنه موجب 

مرگ و میر بیش 
از 8 میلیون 
نفر می شود 

که حدود 1/2 
میلیون نفر 

افرادی هستند 
که ناخواسته 

در معرض دود 
سیگار قرار 

دارند. نزدیک 
به 90درصد 

افراد سیگاری 
در دنیا که بالغ 

بر 1/1 میلیارد 
نفر هستند، 

ساکن کشورهای 
با درآمد پایین یا 

متوسط هستند

»ام اس« )Multiple sclerosis( بیماری ناتوان کننده و مزمن است 
که بسیاری از افراد جامعه اطالعی در مورد آن ندارند. این مساله 
معرفی گردد.  از سال 2009  »ام اس«  تا روز جهانی  باعث شد 
براساس آمار، بیش از دو میلیون نفر در دنیا مبتال به این بیماری 
هستند. ام اس در خانم ها بیشتر از آقایان دیده می شود و شیوع آن 

در سنین جوانی بیشتر است. 
ام اس در نتیجه واکنش التهابی با منشا عصبی ایجاد می شود و با 
عوارض نسبتا سریع و متنوع عصبی بروز پیدا می کند. این بیماری 

نخستین عامل معلولیت در افراد جوان محسوب می شود. 
مطالعات صورت گرفته هنوز نتواسته اند علل دقیق ابتال به بیماری را 
تشخیص دهند و به همین دلیل درمان قطعی برای ام اس وجود ندارد. 

آیا رژیم غذایی باید تغییر کند؟
گرچه تغذیه یک عامل قطعی در بروز یادرمان ام اس نیست اما 
تغذیه صحیح و سبک زندگی سالم می تواند در پیشرفت التهابات 

این بیماری خودایمنی تاثیر بگذارد. 
مطالعات بسیاری حاکی از آن است که بین عدم تعادل باکتری های 
روده با بیماری ام اس ارتباط وجود دارد. این باکتری ها در مبتالیان 
درواقع،  دارد.  طبیعی  به حد  نسبت  بیشتری  تغییرات  ام اس  به 
نقش باکتری های روده یا میکروبیوت ها در التهابات شناخته شده 
است. رژیم غذایی با کالری باال، سرشار از چربی و قند و فاقد 
فیبرهای غذایی در کنار بی تحرکی زمینه بروز التهابات را تشدید 
می کند. سبک تغذیه ناسالم در کنار بی تحرکی موجب می شود تا 
در طوالنی مدت مولکول های التهابی ایجاد شده و عدم تعادل در 
باکتری های روده به وجود آید. در نتیجه ایمنی در سیستم گوارش 

تغییر می کند و التهابات مزمن به وجود می آید. 
اما برعکس، تغذیه سرشار از میوه ها و سبزیجات غنی از فیبر، 
ماهی ها، پری بیوتیک ها و پروبیوتیک ها موجب فعال شدن متابولیسم 
شده و در کنار ورزش، سنتز مولکول های التهابی را کاهش می دهد 

که در نتیجه به حفظ تعادل باکتری های روده می انجامد. 
عالوه براین، فاکتورهای دیگری در بروز و تشدید ام اس دخیل 
هستند که کمبود ویتامین D، الغری مفرط، مصرف زیاد چربی های 
اشباع و قندهای تصفیه شده از این جمله اند و همگی ناشی از 

زمینه التهابات در بدن خواهد بود. 

زندگی زناشویی تحت تاثیر »ام اس«
رابطه زناشویی الزمه شادی و کامیابی در زندگی زوجین است. 
بیماری است که می تواند زمینه ساز اختالل  اما متاسفانه، ام اس 
در روابط زناشویی شود. در واقع، تحریک جنسی در مغز اتفاق 

می افتد و حال آنکه در صورت ابتال به ام اس، ارسال پیام از مغز 
به اندام های مختلف مختل می شود زیرا ارسال پیام روند طبیعی 
ندارد. مطالعات نشان می دهد 64درصد بیماران مبتال به ام اس از 
اختالالت زناشویی رنج می برند و 45درصد آنها از ابتدای بروز 

بیماری دچار کاهش یا قطع رابطه جنسی بوده اند. 
این اختالالت در خانم ها معموال ناشی از تغییر ترشحات واژن 
است و بیمار از خشکی این ناحیه طی رابطه جنسی شکایت دارد. 
این مساله یک عارضه مستقیم ناشی از بیماری است زیرا عصب 
کنترل ترشحات واژن تحت تاثیر قرار می گیرد. در نتیجه رابطه 

جنسی لذت بخش نخواهد بود و به تدریج زمینه ساز 
کاهش میل جنسی و عدم تمایل همسر می شود. 
کاهش میل جنسی ممکن است به دلیل ترس از دفع 
غیرارداری ادرار، مصرف داروهای ضدافسردگی یا 

دیگر درمان های بیماری باشد. 
اختالالت نعوظ نیز شایع ترین عارضه ام اس در مردان است. در 
بعضی مراحل بیماری، این اختالل در 70درصد مبتالیان دیده 
می شود. اختالل در انزال نیز دیگر عارضه بیماری است به طوری 
که تا 50درصد بیماران از این مشکل رنج می برند. این اختالالت 

با توجه به مرحله بیماری و در افراد 
مختلف، متفاوت خواهد بود. 

بروز چنین مشکالتی حتما می تواند 
در کیفیت رابطه زناشویی تاثیر بگذارد 
با پزشک  از همین رو مشورت  و 
متخصص برای کمک به بهبود وضعیت 
ضروری خواهد بود. بی توجهی نسبت به این عوارض به تدریج 

می تواند وضعیت روحی بیمار را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
Doctissimo.fr:منبع

به مناسبت 30 می )10 خرداد(؛ روز جهانی »ام اس«

من با »ام اس« هم حق زندگی دارم!
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شامل  عيني  وجه  در  تروما  يا  رواني  ضربه 
روبروشدن با رويدادهاي بالقوه تهديدبرانگيز 
زندگي مانند زلزله، سيل، تصادف يا تجربه ضربه 
رواني مانند همه گيري بيماري كروناست و در 
وجه ذهني شامل تجربه سرخوردگي و احساس 
تنهايي است. فرهنگ لغات جديد وبستر تعريفی 
اختصاصی تر از ضربه روانی ارائه می كند و آن را به 
وجود آمدن زخمی شديد و شوكی هيجانی با اثری 
بلندمدت تعريف كرده است بنابراين براي اينكه 
بگوييم كسي دچار ضربه رواني شده، اوال بايد به 
صورت مستقيم يا غيرمستقيم با تجاربي از جنس 
رويدادهاي بالقوه تهديدبرانگيز روبرو شده و ثانيا 
واكنش رواني همراه با وحشت، ترس و احساس 
بي پناهي و تنهايي را در مواجهه با اين رويداد تجربه 
كرده باشيم. رويدادهاي تهديدبرانگيز زندگي يا 
رويدادهاي بد، اجتناب ناپذير هستند. همه ما در 
زندگي به شكل هاي مختلف با چنين تجاربي 
روبروشده ايم و تجربه همه گيري بيماري كرونا 
نيز می تواند نمونه اي ديگر از اين نوع تجارب 

بالقوه تهديدبرانگيز باشد. 
يكي از ويژگي هاي برجسته ضربه رواني اين 
است كه به نحوي درك و برداشت ما را از 
معناي زندگي به چالش مي كشد و در مواردي 
شديدتر ممكن است مفروضه ها و باورهايي كه 

درباره خودمان، دنيا و زندگي داشته ايم به كلي 
مخدوش كند زيرا اين گونه تجارب به 

راحتي با ساير تجارب بهنجار زندگي 
در كنار هم نمي نشيند و هضم 

كردنش دشوارتر است! 
با  مواجهه  از  پس 
ضربه زننده،  رويدادهاي 
افراد  رواني  واكنش هاي 

بسيار متفاوت است. به رغم 
تمركز ادبيات پژوهشي آسيب 

رواني روي اختالالت رواني پس 
از ضربه رواني مانند اختالل استرس 

حاد؛ افسردگي، سوگ طوالني مدت، اختالل 
استرس پس ضربه اي مزمن و اختالل استرس 
پس ضربه اي با شروع ديررس، بخش بزرگي از 
جامعه اي كه با رويداد تهديدبرانگيز روبرو شده، 
بدون تجربه اختالل، با ضربه رواني كنار مي آيند. 
آمارهاي حاصل از مطالعه روي داده هاي بزرگ 

مربوط به باليا و سوانح نشان داده پس از 
تجربه باليا و سوانح 10 درصد از جامعه 
عالئم مزمن مرتبط با ضربه رواني را 
نشان مي دهند، 8/9 درصد عالئم آسيب 
را با شروع ديررس نشان مي دهند، 20 
درصد نيز طي زمان به سطح بهبود قبل 

از تجربه ضربه رواني بازمي گردند اما 60 
درصد افراد نيز تاب آوري نشان مي دهند و عالئم 
جدي مرتبط با ضربه رواني را تجربه نمي كنند.  
اغلب نظريه هايي كه در زمينه ضربه رواني در 
روان شناسي وجود دارد، بيان مي كند رهايي از 
ضربه رواني و رسيدن به بهبود نيازمند درگيري 
آگاهانه و مواجهه قصدمندانه با خاطرات مرتبط 
آن  نحوي  به  تا  است  رويداد ضربه زننده  با 
تجربه و خاطرات مرتبط با آن حل و فصل 
شود. نكته ضمني اين ديدگاه ها اين است كه 
افراد اهداف و مسووليت ها و وظايف معمول 
زندگي شان را حداقل به صورت موقت رها 
كنند و براي پردازش و حل و فصل رويداد 

ضربه زننده زمان صرف كنند. 
و  رواني  ضربه  روي  تمركز  ديگر،  سوي  از 
موضوعات مرتبط با آن تا حدي طاقت فرسا و 
زمانبر است و پرداختن به آنها به رابطه درماني 
ايمن نياز دارد. به چنين روش هاي درماني براي 
غلبه بر ضربه رواني به اصطالح »درمان هاي 

مواجهه سازي« گفته مي شود و الزمه تحقق 
اين روش آن است كه فرد هم بتواند 
خاطرات مرتبط با ضربه رواني را 
دوباره در ذهنش تجربه كرده 
و از طريق بازگويي مكرر 
و نظام مند آن خاطرات 
در جلسه درمان و بين 
نحوي  به  جلسات 
مربوط  حافظه  ساختار 
به ضربه رواني را با ساير 
ساختارهاي حافظه اي كه از خود، 

دنيا و ديگران دارد تلفيق كند. 
به رغم توافق عمومي بين متخصصان در 
كارآمد بودن اين روش براي حل و فصل 
خاطرات مرتبط با ضربه رواني، روش هاي ديگري 
هم وجود دارد كه از آن طريق مي توان با ضربه رواني 
كنار آمد. روش هاي مواجهه اي متمركز بر خود 
ضربه رواني هستند اما روش هاي ديگري مانند 
مشغول كردن خود به امور معمول، حفظ 
اهداف و برنامه هاي جاري زندگي، 
دنبال كردن برنامه هاي روزمره، 
تمركز خوش بينانه روي آينده و 
كمك به ديگران وجود دارد كه به 
جاي تمركز بر ضربه رواني، متمركز 
بر جريان رو به پيش زندگي است و از 

آنها به »مقابله پيشرو« ياد مي شود. 
مقابله انعطاف پذير به معناي توانايي استفاده از 
هر دو روش براي مقابله با ضربه رواني است. 
استفاده  توانايي  به  روان شناسي،  ادبيات  در 
انعطاف پذير از شيوه هاي مقابله، »تاب آوري« نيز 
گفته مي شود. انعطاف پذيري همواره سازگارانه 
است زيرا باليا و مصيبت هاي مختلف در زندگي 
خواسته ها و مطالبات متفاوتي  مي طلبند. به نظر 
مي رسد تاب آوري رواني بيش از يك استثنا، 
نوعي قاعده كلي در تجربه ما در مواجهه با 

ضربه رواني است. 
با توجه به نرخ نسبتا باالي تاب آوري در جامعه اي 

كه با ضربه رواني مواجه شده اند به نظر مي توان 
بيان كرد اين افراد به دليل انعطاف پذيري در مقابله 
با ضربه رواني، كمتر دچار عالئم مزمن ناشي از 

ضربه رواني مي شوند. 
مطالعاتي كه روي گروه داراي تاب آوري نسبت 
به ضربه رواني انجام شده، نشان داده اين افراد به 
دليل برخوردار بودن از برخي ويژگي ها، توانايي 
بيشتری در استفاده از مقابله انعطاف پذير دارند. 
اين  از  خودكارآمد دانستن شيوه مقابله يكي 
ويژگي هاست. خودكارآمدي در مقابله به معناي 
برخورداري از انتظار و باوري است مبني بر 
اينكه فرد توانايي غلبه بر مشكالت ناشي از 

ضربه رواني را دارد. 
خوش بيني يكي ديگر از ويژگي هاي اين افراد 
است. خوش بيني به معني فرار از واقعيت نيست، 
بلكه به معناي باوري قوي مبني بر اين است كه 
اوضاع روزي خوب خواهد شد و ما مي توانيم فارغ 
از اينكه يك رويداد چقدر دشوار و ضربه زننده 
است، پيامدهاي مرتبط با آن را كنترل كنيم و 

تعادل خود را بازيابيم. 
مقابله  كه  افرادي  ويژگي هاي  از  ديگر  يكي 
انعطاف پذيرانه دارند، صفت شخصيتي موسوم 
به »سخت رويي« است. افرادي كه سخت رويي 
بااليي دارند به دليل 3ويژگي برجسته، رويداد 
ضربه زننده را كمتر تهديدبرانگيز ارزيابي مي كنند 
و مقابله منعطف تري از خود نشان مي دهند. 

به  1-تعهد  از:  است  عبارت  ويژگي   3 اين 
به  2-باور  زندگي؛  در  معنادار  هدفي  يافتن 
اينكه مي توانند روي محيط اطراف و پيامدهاي 
رويدادها  اثر بگذارند؛ 3- باور به اينكه مي توان 

از جنبه هاي مثبت و منفي زندگي آموخت. 
ويژگي ديگري كه در افراد تاب آور داراي مقابله 
منعطافه وجود دارد برداشت رويدادها به نفع 
خود و توجه بيشتر به بازخوردهاي مثبت درباره 
خود براي حفظ عزت نفس است. به اين حالت 

»سوگيري خودافزايي« گفته مي شود. 
اين  زندگي  عادي  شرايط  در  گاهي  اگرچه 

خودافزايي جنبه منفي دارد، يافته هاي حاصل 
از مطالعه روي افرادي كه باليا و سوانح را تجربه 
كرده اند نشان داده اين گرايش، سازگاري بهتر 

پس از ضربه را پيش بيني مي كند. 
در شرايط تهديد و ضربه رواني، گرايش به 
خودافزايي جلوي خودانتقادي و اتهام به خود 
را كه ممكن است پيامدهاي ضربه رواني را 
بيشتر كند، مي گيرد. ويژگي ديگر توانايي استفاده 
سازگارانه از ابراز و سركوب هيجان هاست. 
ابراز هيجان؛ يعني بيان آنچه احساس مي كنيم 
تجارب  با  آمدن  كنار  در  مهمي  شاخص  و 
ضربه زننده و فقدان است اما حالت متضاد آن؛ 
يعني سركوب هيجان و نگه داشتن احساسات مان 
براي خودمان نيز مثال در زماني كه خشمگين 

هستيم به سازگاري كمك مي كند. 
يافته ها حاصل از مطالعه روي افرادي كه با 
ضربه هاي رواني ناشي از حادثه 11 سپتامبر مواجه 
شده بودند نشان مي دهد انعطاف پذيري در ابراز 
و سركوب هيجان ها يكي از پيش بيني كننده هاي 
تجربه عالئم اختالل استرس پس ضربه اي است. 
يافته هاي ديگري هم نشان از اين دارد كه افرادي 
كه در زمان رويداد بالقوه تهديدبرانگيز زندگي 
به صورت متعادل هم به اخبار مرتبط با تهديد 
حساسيت دارند و هم به اندازه از سركوبي 
استفاده مي كنند، مقابله بهتري با رويداد بالقوه 

تهديدبرانگيز زندگي دارند. 
به صورت كلي، افرادي كه تاب آوري بااليي 
نسبت به ضربه رواني دارند از لحاظ هيجاني، 
ظرفيت بيشتري براي تجربه هيجان ها و فكر 
كردن به هيجان هايشان پيش از عمل براساس 
حمايت  جذب  توانايي  دارند.  هيجان ها 
اجتماعي، خودتنظيمي و قدرت مناسب براي 
چاره گشايي و استفاده از روش هاي عملي براي 
حل مساله پس از رويدادهاي بالقوه ضربه زننده 
از جمله ساير ويژگي هايي است كه امكان مقابله 

انعطاف پذيرانه را باالتر مي برد. 
برخي از ويژگي هايي كه كمتر در افراد با مقابله 

انعطاف پذير ديده مي شوند نيز شناسايي شده كه 
از آن جمله مي توان به بيشتر بودن عاطفه منفي 
و نشخوار ذهني اشاره كرد. افرادي كه درگير 
نشخوار ذهني مي شوند در زمان روبروشدن 
افكار  درگير  شدت  به  است  ممكن  باليا  با 
خودشان،  درباره  منفعالنه  و  تكرارشونده 
اين  و  و علل وقوع سانحه شوند  آينده شان 
امكان  باال مي برد و  را  آشفتگي  ميزان  عامل 
استفاده از روش هاي مقابله منعطفانه را كمتر 

خواهد كرد. 
در مجموع داشتن ويژگي هاي تاب آوري باعث 
مي شود ميزان استفاده از مقابله انعطاف پذيرانه 

بيشتر شود. 
مقابله انعطاف پذير تركيبي از روش هاي مقابله 
فعاالنه و مواجهه با خاطرات مرتبط با ضربه رواني 
و در عين حال مقابله پيشرو است. به صورت 
مصداقي، برخي از انواع روش هاي مقابله پيشرو 
از اين قرار است؛ »تالش مي كنم برنامه زندگي 
و فعاليت هايم را تا جايي كه مي شود دنبال كنم«، 
»اطرافيانم را آرام مي كنم«، »دنبال روزنه اميد و 
موارد اميدواركننده مي روم«، »روي اهداف و 
برنامه هاي زندگي ام متمركز مي شوم«، »تالش 
می كنم از شدت تجربه هيجان های منفی كم 
كنم«، »سعی می كنم خودم را مشغول نگه دارم 
و از فكر كردن به رويداد آسيب زا دوری كنم«، 
»با مواردی كه قبال در حالت عادی برايم جالب 
و جذاب بود، خودم را سرگرم می كنم«، »متوجه 
نيازها و مشكالت ديگران می شوم و به آنها 
رسيدگی می كنم«، »به خودم يادآوری می كنم 
اوضاع بهتر خواهد شد«، »روحيه خودم را مصمم 
و آرام نگه می دارم«. يافته هاي پژوهشي نشان 
داده استفاده از اين روش هاي مقابله پيشرو با 
كم شدن احتمال ابتال به اختالالت مرتبط با 

ضربه رواني رابطه مثبت دارد.   
نتايج برخي مطالعات جديدتر نشان داده گاهي 
روش هاي مواجهه اي درباره تكيه يك سويه روي 
روش هاي مداخله اي مواجهه اي يا مقابله متمركز 
بر ضربه رواني براي همه افراد جامعه اي كه 
تجربه رويدادهاي بالقوه تهديدبرانگيز زندگي را 
دارند، اثر معكوس دارند. روش هايي كه از قديم 
پادزهر ضربه رواني محسوب مي  شدند مانند 
تكنيك هاي تك جلسه اي بازگويي روان شناختي 
يا بازگويي استرس ناشي از حوادث حاد كه جزو 
روش هاي مواجهه اي در مقابله با ضربه رواني 
محسوب مي شوند، از سال 2004 ميالدی از 
سوي سازمان جهاني بهداشت به شدت مورد 
از  قرار گرفته زيرا مطالعات پژوهشي  انتقاد 
اثربخشي اين روش ها حمايت نكرده يا حتي 
در مواردي اثر متضاد و تشديدكننده اين روش ها 

را نشان داده است. 
بر اين اساس به نظر مي رسد در برنامه ريزي براي 
كمك روان شناختي به افرادي كه درگير باليا 
هستند، به جاي تاكيد يك جانبه بر روش هاي 
مداخله اي از جنس بازگويي و مواجهه، بهتر 
است به همان اندازه روي ارتقاي كمك هاي 

اوليه روان شناختي برنامه ريزي شود. 
روش هاي  روان شناختي،  اوليه  كمك هاي 
هدف  با  و  وابسته  فرهنگ  غيرمداخله اي، 
تامين امنيت و شرايط مناسب براي زندگي، 
و  اجتماعي  توسعه حمايت  و  ارتباط  ايجاد 
اميد بين بازماندگان  ارتقاي خودكارآمدي و 
اوليه  كمك هاي  ايجاد  است.  رويدادها  اين 
روان شناختي با افزايش امكان كنترل و احساس 
ايمني در بازماندگان سوانح و باليا، به احتمال زياد 
امكان استفاده از روش هاي مقابله انعطاف پذير 

را نيز بيشتر خواهد كرد.

چطور با رویدادهاي تهدیدبرانگيز زندگي مانند زلزله، سيل، تصادف یا تجربه ضربه رواني مانند همه گيري بيماري كرونا روبرو شویم؟
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s a l a m a t

افرادي كه تاب آوري 
بااليي نسبت به ضربه 

رواني دارند از لحاظ هيجاني، 
ظرفيت بيشتري براي تجربه هيجان ها 

و فكر كردن به هيجان هايشان پيش از عمل 
براساس هيجان ها دارند. توانايي جذب حمايت اجتماعي، 
خودتنظيمي و قدرت مناسب براي چاره گشايي و استفاده 

از روش هاي عملي براي حل مساله پس از 
رويدادهاي بالقوه ضربه زننده از جمله 

ساير ويژگي هايي است كه امكان 
مقابله انعطاف پذيرانه را 

باالتر مي برد



میزگرد سالمت درباره خشکی و شکنندگی موها باحضور 
دکتر مجتبی امیری متخصص پوست و دکتر ربابه شیخ االسالم 

متخصص سالمت عمومی و اپیدمیولوژی تغذیه و 
دکترامیرعباس کشاورز روان پزشک و دکتر فرنوش ابراهیم زاده 
متخصص داخلی و دکتر سعید صانعی پژوهشگر طب سنتی ایران

شکنندگی موها؛ از 
سبک زندگی ناسالم تا 

بیماری های زمینه ای

در استفاده از سشوار، اتو مو و گیره های کشی افراط نکنید!

  دکتر مجتبی امیری/ 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، لطفا در ابتدا بفرمایید علت بروز 
کم پشتی موها در خانم ها چیست؟

ریزش مو به جداشدن بیش از حد طبیعی موها گفته می شود. 
به طوری که برای فرد کامال ملموس است. این مشکل می تواند 
ناشی از دو علت مهم باشد؛ نخست اینکه گاه بیماری های ساقه 
مو زمینه ساز شکنندگی و ضعیف شدن تارهای مو هستند و 
دوم اینکه عوامل ارثی یا اکتسابی بر رشد موها تاثیر می گذارند. 
بیماری های ساقه مو ممکن است زمینه ارثی داشته  باشند. در 
این حالت فرد از دوران کودکی و نوجوانی، موهای شکننده 
دارد و حجم موها قابل توجه نیست. بررسی وضعیت موها 
توسط متخصص پوست برای تشخیص بیماری ضروری 
است. معموال در چنین مواردی درمان چندان کمک کننده 
نیست اما تا حدودی شدت شکنندگی موها را بهبود می دهد.
در بعضی موارد نیز بیماری های ساقه مو ناشی از رفتارهای 
روزمره فرد مانند استفاده مکرر از اتو مو و سشوار، دکلره کردن 
موها، استفاده از رنگ و شوینده های غیراستاندارد و... است 
که موها را شکننده و باعث از بین  رفتن لطافت و طراوت 
طبیعی موها می شود. در مورد بیماری های مؤثر در ریزش 
مو خانم ها نیز می توان طیف متنوع و متغیر مانند کمبودهای 
فقرآهن( و  آنمی )کم خونی  تیروئید،  تغذیه ای، کم کاری 

استرس را برشمرد.
: آیا شکنندگی و ریزش موها در همه افراد روند 

مشابهی دارد؟
خیر؛ شکنندگی شدید موها حتما نیاز به بررسی توسط 
میکروسکوپ دارد تا علت بیماری ژنتیک یا اکتسابی به درستی 
تشخیص داده  شود. همچنین در تشخیص ریزش موها، توجه 
به تراکم موها نیز ضروری است. پزشک در این شرایط بررسی 
می کند که آیا کم پشتی به علت نازک شدن موهاست یا اینکه 
تارهای مو ضخیم هستند اما تراکم کمی دارند. انتشار تراکم 
مو نیز بسیار مهم است؛ اگر موها در تمام قسمت های سر 
به شکل منتشر کم  شده اند، باید ابتال به کم کاری تیروئید، 

کم خونی فقرآهن و اختالالت هورمونی مورد نظر باشد، اما 
اگر موها در پشت سر و باالی گوش ها تراکم مناسبی دارند 
و فقط جلو و باالی سر کم پشت شده، باید زمینه ریزش 
موهای آندروژنتیک بررسی گردد، بنابراین پیش از اقدام به 
درمان، معاینه دقیق توسط متخصص پوست و تشخیص 

بیماری ضروری خواهد بود. 
: رنگ  کردن مداوم ریشه موها از جوانی می تواند 

باعث شکنندگی موها شود؟
روند سفید شدن موها در خانم ها و آقایان ایرانی از سنین 20تا 
25 سال شروع می شود که مهم ترین عامل اصلی آن ژنتیک 
است. رنگ کردن در شکنندگی موها تاثیری ندارد اما استفاده 
مکرر از رنگ های شیمیایی مسلما می تواند به سالمت موها 
آسیب برساند. به طور کلی اگر از رنگ های طبیعی مانند حنا، 
سدر یا قهوه استفاده شود، معموال ضرری ندارند و حتی تاثیر 
آنها در بهبود وضعیت موها نیز اثبات شده  است. اما در مورد 
رنگ های شیمیایی توصیه براساس یافته های علمی این است 
که حتی االمکان کم استفاده شود. حتی بیماری هایی وجود 
دارند که رنگ مو می تواند در بروز یا تشدید آنها نقش داشته 
 باشد. بهتر است هنگام رنگ کردن موها طوری مراقبت شود 

که رنگ به پوست سر نرسد.
: بارداری و شیردهی در ریزش موها تاثیر دارد؟
خانم ها در دوران بارداری معموال ریزش موی چندانی ندارند 
اما طی 4 تا 6 ماه پس از زایمان، به جبران موهایی که باید در 
دوران بارداری می ریخت، دچار ریزش موی شدید می شوند. 
خوشبختانه این مسئله قابل  جبران است و اگر تغذیه صحیح 
و سبک زندگی سالم رعایت گردد، وضعیت موها به حالت 

طبیعی برمی گردد.
: اگر خانمی دچار ریزش مو باشد، در چه صورت 

می تواند برای کاشت مو اقدام کند؟
کاشت مو ربطی به جنسیت ندارد و اگر موها در قسمت 
پشت سر، فاصله بین دو گوش که اصطالحا بانک مو گفته 

می شود، تراکم خوبی داشته  باشد، می توان کاشت مو را به 
عنوان یک گزینه مطلوب درنظر گرفت. البته پیش از اقدام 
به پیوند مو حتما باید وضعیت سالمت عمومی فرد توسط 
متخصص پوست و مو بررسی شود. پیوند مو فقط برای 
طاسی های ارثی توصیه می شود که قسمت جلو و باالی سر 
بسیار کم پشت شده و فرد از این وضعیت ناراضی است. 
اما اگر ریزش مو ناشی از بیماری آلوپسی آره آتا، اختالالت 
خودایمنی، هورمونی یا مصرف برخی داروها باشد، امکان 
انجام این روش نخواهد بود. البته در مبتالیان به دیابت، 
کم خونی و سیگاری های قهار به دلیل تنگی عروق و عدم 
خونرسانی کافی و مطلوب این کار معموال توصیه نمی شود. 
افرادی که به طور مستمر داروهای آنتی بیوتیک، ضدانعقاد 
خون، ضدتشنج و قرص های جلوگیری از بارداری مصرف 
می کنند نیز افرادی هستند که برای پیوند مو ممنوعیت دارند.
گاه ممکن است عدم توجه به وضعیت سالمت فرد باعث شود 
تا تحریک پوست زمینه تحریک و بروز بیماری پسوریازیس 
که خاموش بوده را ایجاد کند. از این رو، کاشت مو باید صرفا 
توسط متخصص پوست و مو انجام شود تا پس از بررسی 
وضعیت سالمت عمومی و توجه به اختالالت هورمونی، 

بیماری های زمینه ای و... این کار انجام شود. 
: چه اقداماتی در زندگی روزمره می تواند در 
پیشگیری از خشکی و شکنندگی موها تاثیر داشته  باشد؟
همه افراد در زندگی روزمره با شرایط استرس زا مواجه هستند 
و مسلما استرس سرمنشاء بسیاری از ناراحتی ها به خصوص 
بیماری های پوست و مو نظیر ریزش مو است. مدیریت شرایط 
و توجه به راهکارهای کسب آرامش برای حفظ سالمت 

عمومی همچنین سالمت پوست و موها ضروری است.
تغذیه و رژیم های الغری نیز در سالمت موها تاثیر دارند. 
رژیم های سختگیرانه و بسیار محدودکننده که افراد برای 
کاهش وزن سریع به کار می برند قطعا یکی از علل جدی 
ریزش مو خواهد بود. استفاده از نرم کننده ها پس از شستشوی 

موها نیز راهکار بسیار مناسبی است که تاثیر خوبی در کاهش 
حالت خشکی و شکنندگی موها دارد. ماسک پس از حمام 
که روی موها باقی می ماند، نیز مؤثر خواهند بود. ماسک 
نرم کننده پیش از حمام و شامپوهای حاوی این ترکیبات 
نیز به حفظ طراوت موها کمک می کند. شوینده های قوی 
و محصوالت آرایشی و بهداشتی که با ساختار موها سازگار 
نیست نیز طبیعتا طراوت طبیعی موها را از بین می برد. در 
استفاده از بند یا گیره های کشی که موها را تحت کشش 
نگه می دارد نیز باید دقت کرد زیرا کشش مداوم به تدریج 
بخشی از موها را از بین می برد. به سشوار و اتو مو نیز باید 
توجه داشت زیرا استفاده مکرر به خصوص با حرارت باال 
به شدت موها را خشک می کند. دفعات شستشوی موها 
باید متناسب با سطح چربی پوست سر و موها باشد و 
عادات اشتباه مانند شستشوی زیاد، چنگ انداختن موها و 
پیچاندن موها را باید فراموش کرد تا نیاز به استفاده زیاد 
از برس و سشوار زیاد نباشد. بهتر است موها به آرامی 
شسته شده و هنگام خشک کردن نیز به جای کشیدن حوله 
روی سر، با فشار کامال مالیم فقط آب موها گرفته  شود. 
همچنین پس از شنا در استخر یا دریا نیز نباید موها مدت 
طوالنی در معرض پرتوهای خورشید باشند زیرا زمینه 
خشکی تشدید می شود. در این شرایط الزم است موها با 
شامپوی مناسب شسته  شود تا نمک، کلر و... از سطح موها 
جدا و سپس موها پوشیده شوند. باد نیز عامل تشدیدکننده 

خشکی موها خواهد بود.
در صورت تمایل به رنگ زدن موها حتما از شامپوهای مناسب 
موهای رنگ شده و حاوی نرم کننده باید استفاده گردد. دکلره  
کردن موها باید به  حداقل برسد زیرا این مواد به شدت موها 
را خشک می کنند. افرادی که موهای فردار و مجعد دارند 
نیز غالبا از خشکی موها گله  دارند که ضرورت توجه به این 
نکات در آنها اهمیت بیشتری خواهد داشت. همچنین باید 

دفعات استفاده از سشوار و اتو به حداقل برسد.

سالمت موها تاثیر جدی بر زیبایی دارد و زمانی که اختاللی در عملکرد اندام های درونی نظیر تیروئید اتفاق 
بیفتد یا فرد، سبک تغذیه ناسالم داشته باشد، نمی توان انتظار طراوت و شادابی موها را داشت. چنین شرایطی 
معموال با بروز خشکی، شکنندگی، ریزش مو و... همراه است. البته گاه بسیاری از عادات روزمره مانند 
سشوارکشیدن مداوم نیز به موها صدمه می زند. باتوجه به اهمیت این موضوع، به پرسش یکی از خوانندگان 
»سالمت« پرداخته ایم: »خانمی ۳۵ ساله هستم که موهایم کم حجم و به شدت خشک و شکننده است. به طوری که موهایم رشد 
کافی ندارند، پایین موهایم خرد می شود و می ریزد اما موخوره ندارد. همچنین من فقط به علت سفیدی موها، ریشه های مو 
را رنگ می کنم و اصال دکلره استفاده نکرده ام. در ضمن موهای من وز بی حالت و شکننده است؛ آیا راه حلی دارد؟ الزم به 
ذکر است من به مدت ۳ ماه هر روز از روغن زیتون و نارگیل برای ترمیم و نرمی موها استفاده کردم ولی نتیجه ای نداشت.«

 مریم سادات 
کاظمی

میزگرد پوست شماره هفتصدوپنجاه ودو    ده خرداد نودونه12

فریب تبلیغاتی که شما را به کاهش وزن سریع اغوا می کند، نخورید! 

  دکتر ربابه شیخ االسالم/ دانشیار و عضو هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نگاه متخصص تغذیه

برای داشتن موهای سالم، زیبا و شاداب، توجه به نوع موادغذایی 
در رژیم روزانه اهمیت دارد. این نکته همچنین درمورد ریزش مو 
نیز صدق می کند زیرا اگر فولیکول های مو به اندازه کافی ریزمغذی 
دریافت کنند، محکم خواهندبود و بیش از حد طبیعی دچار ریزش 
نمی شوند. معموال این سؤال مطرح است که کدام یک از موادغذایی 
برای حفظ سالمت موها ضروری است. در وهله اول باید پاسخ داد 
پروتئین هایی که ازطرق گوشت، حبوبات، لبنیات و تخم مرغ به بدن 
می رسند، می توانند موجب تقویت مو شده و از ضعیف شدن و ریزش 
مو پیشگیری کنند. عالوه بر این، وجود »روی« که در تقسیم سلول های 
فولیکول مو نقش مهمی دارد باید به اندازه کافی در رژیم غذایی 
وجود داشته باشد تا فولیکول های مو بتوانند تقسیم شده و در نتیجه 
موهایی که ریخته، دوباره رشد کنند. آنتی اکسیدان هایی مانند بتاکاروتن 
که در مواد غذایی نارنجی رنگ مانند هویج، خرمالو،کدوحلوایی 
و زردآلو وجود دارد و پیشساز ویتامینA در بدن هستند در این 
زمینه نقش مهمی دارند.عالوه بر پروتئین ها، موادمغذی دیگری نیز 
برای موها الزم است. یکی از این مواد، »آهن« است که نقش بسیار 
مهم در خونرسانی و اکسیژن  رسانی بهتر به فولیکول های مو و در 
نتیجه کاهش ریزش موها ایفا می کند. بنابراین اگر آهن به اندازه 
کافی در رژیم غذایی شخصی وجود نداشته باشد، با پایین آمدن 
میزان هموگلوبین خون، اکسیژنی که به فولیکول های مو می رسد 
نیز کاهش پیدا می کند و در نتیجه فرد با ریزش مو روبرو خواهدشد.
کسانی که در رژیم روزانه به میزان کافی پروتئین دریافت نمی کنند، 

موهایشان نازک می شود و به تدریج می ریزد بنابراین مصرف مواد 
حاوی پروتئین نه تنها در قدرت فولیکول های مو تاثیرگذار است 
که در ساختار بهتر موها و بهبود رنگ و شفافیت ساقه مو نیز نقش 
دارد. اغلب مواد غذایی که پروتئین مورد نیاز بدن را تامین می کنند 

حاوی روی و آهن نیز هستند. 

ریزش مو در رژیم های الغری
معموال کسانی که خودسرانه و با تصور اینکه در زمان کوتاهی 
وزن خود را کم کرده و به وزن ایده آل برسند وارد رژیم هایی 
می شوند که تبلیغات وسوسه انگیز افرادی غیرحرفه ای و بعضا 
شیاد آنها را فریفته است یا از مشاوره دوستان و آشنایانی خود 
استفاده می کنند، در مدت کوتاهی با از دست دادن وزن دچار 
ناراحتی های عصبی و ریزش مو روبرو می شوند. در رژیم هایی 
که براساس نظر متخصص و مشاور تغذیه طراحی نشده، ممکن 
است بسیاری از مواد مغذی مورد نیاز مانند چربی ها و پروتئین ها 
از برنامه غذایی فرد حذف شود.به عنوان مثال در رژیم هایی که 
در آن مصرف کربوهیدرات ها را کنار می گذارند و نان و برنج به 
هیچ عنوان مصرف نمی شود، باعث کمبود انرژی بدن خواهدبود. 
در نتیجه سلول های مو که تقسیم زیاد دارند، بیشتر از همه آسیب 
می بیند و به همین دلیل در رژیم هایی که نان و برنج از آن حذف 
می شود، اولین عارضه ای که فرد را درگیر خواهد کرد ریزش مو 
است. رژیم های کم  پروتئین که فرد براساس آنها مصرف گوشت 

را حذف می کند یا تخم مرغ کمتری می خورد و حتی ممکن است 
مصرف لبنیات را کنار بگذارد، باعث ضعیف شدن فولیکول های 
مو می شود و در نتیجه فرد با ریزش مو مواجه خواهدشد.حتی 
اگر موها دچار ریزش نشود، ساقه های مو آنقدر نازک خواهد 
شد که خودبه خود خرد و کنده می شود. افرادی که برای کاهش 
وزن رژیم می گیرند ممکن است مصرف برخی مواد غذایی را 
کنار بگذارند یا مقدار مصرفشان را محدود کنند. چنین شرایطی 
می تواند آنها را دچار کمبود آهن کند که این موضوع نیز عامل 
مهمی در ریزش مو به حساب می آید.بنابراین توصیه می شود همیشه 
برای سالمت و کاهش وزن از کارشناس تغذیه رژیمی متناسب 
با شرایط خود استفاده کنید تا با مصرف مقدار کافی از میوه ها و 
سبزیجات، کربوهیدرات های نان و برنج و پروتئین حبوبات، لبنیات، 
گوشت و سفیده تخم مرغ در رژیم غذایی استفاده شود تا سالمت 
موها حفظ شود.نان های سبوس دار که حاوی ویتامین های B5 و 
B8 است می تواند به حفظ سالمت و استحکام موها کمک کند، 
بنابراین فردی که رژیم های کم کالری می گیرد و مصرف نان ها 
را حذف می کند، این ویتامین ها به بدنش نمی رسد و در نتیجه 
دچار ریزش مو می شود.متخصص تغذیه پس از برنامه ریزی و 
طراحی رژیم، ممکن است مصرف مکمل های غذایی خاصی 
را نیز توصیه  کند که همگی براساس نیاز فرد در نظر گرفته و 
تجویز می شود.بسیاری از افراد، مواد مغذی برای سالمت موها را 
انتخاب می کنند و به عنوان ماسک روی پوست سر یا موها می زنند. 

اما مصرف مواد غذایی به طور موضعی چندان تاثیری ندارد. در 
حقیقت، پوست ما از 3 الیه تشکیل شده و به همین دلیل هیچ 
وقت نمی توان مواد مورد نیاز را روی پوست سر و صورت به 
طور موضعی استفاده کرد و نتیجه خوبی گرفت. برای اینکه روند 
ریزش مو بهبود یابد، حتما این مواد مغذی باید خورده و وارد 

خون شود تا به سلول های پوست و مو برسد.

ریزش مو و رژیم های بدون چربی
مصرف چربی ها نیز برای داشتن موهای سالم و شاداب ضروری 
است. پوست سر افرادی که رژیم غذایی روزانه آنها حاوی مقدار 
کافی چربی نیست و به اندازه مورد نیاز چربی مصرف نمی کنند، 
خشک می شود و همین خشک شدن پوست سر عاملی برای ریزش 
موها خواهدبود. برای این که موهایی سالم و شاداب داشته باشید، 
نیازمند دریافت چربی های مفید و انواع ویتامین ها و امالح هستید 
که به وسیله مصرف متعادلی از مواد غذایی مختلف و با توجه به 
شرایط بدنی شما مانند نمایه توده بدنی، و شاخصه های دیگر مانند 
قند و چربی های خون و اندازه گیری میزان چربی هایی که در بافت های 
بدن خود دارید ،از طرف کارشناس تغذیه تعیین می شود. بنابر این 
رژیمی که برای شما و با توجه به شرایط بدنی و فیزیولوژیک شما 
تعیین می شود برای فرد دیگری کاربرد مناسب ندارد چون هر کس 
ویژ گی های خاص خود را دارد. فریب تبلیغاتی که شما را به کاهش 

وزن سریع اغوا می کند نروید و مراقب سالمت خود باشید.

   دکتر امیرعباس کشاورز
فلوشیپ روان درمانی و عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی ایران 

  دکتر فرنوش ابراهیم زاده/ استادیار 
گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

   دکتر سعید صانعی
پژوهشگر طب سنتی ایران

نگاه متخصص روان پزشک

نگاه متخصص داخلی

نگاه طب سنتی

در حالت کلی، این باور که اختالالت 
یا  ریزش  کچلی،  باعث  روان پزشکی 
نازک شدن موها می شوند، اشتباه است. 
البته استرس زیاد می تواند باعث اختالل 
در رشد موها شود و سرعت طبیعی ریزش 
موها را افزایش دهد. این حالت گاهی نیز 
زمینه ساز آلوپسی یا ریزش مو می شود و 
شایع ترین آن ریزش موی سکه ای است که 
معموال در ریش صورت اتفاق می افتد. این 
مشکل پس از مدتی خودبه خود برطرف 
می شود یا به  کمک درمان های تزریقی 
موضعی می توان آن را بهبود داد. مشکالت 
مو ناشی از استرس زیاد موقتی هستند 
طبیعی  به وضعیت  استرس،  رفع  با  و 

بازمی گردد. 
نکته دیگر اینکه برخی از داروهایی که 
در درمان اختالالت روان پزشکی تجویز 
افزایش  باعث  است  ممکن  می شوند، 
سرعت طبیعی ریزش موها شوند. این 
حالت نیز وضعیتی خوش خیم است و با 
تعویض دارو با افزودن بعضی داروهایی که 
به رشد موها کمک می کند، بهبود می یابد. 
در نهایت نیز باید اشاره کرد که ابتال به 
نوعی وسواس در بعضی افراد موجب 
بروز این مشکل می شود. این افراد موهای 
خود را می َکنند یا آنقدر موها را دستکاری 
این  می بینند.  آسیب  موها  که  می کنند 
بیماری زمینه ای  با درمان  نیز  وضعیت 

برطرف می شود.

دیگر  و  شکنندگی  خشکی،  ریزش، 
مشکالت موها می تواند به علت بیماری های 
داخلی بروز کند. مشکالت غده تیروئید 
به خصوص کم کاری تیروئید، کمبود آهن 
و کم خونی، اختالالت هورمونی و افزایش 
هورمون های مردانه، بیماری غدد فوق کلیه 
و سوءجذب از جمله بیماری هایی هستند 
که بر سالمت موها تاثیر می گذارند. کمبود 
برخی ویتامین ها و مواد معدنی به عنوان 
کمبود ویتامین های گروه B و روی نیز 
در انواع ناراحتی های گوارشی دیده می شود 

که در این مورد حائز اهمیت است. 

از دیدگاه طب سنتی ایران، حالت فر، 
خشکی و موخوره  شدن موها به طبع 
گرم مربوط می شود. طبع موهای فر، گرم 
است که اگر نرم باشد گرم و تر محسوب 
می شود و اگر خشک و شکننده باشد، گرم 
و خشک خواهد بود. برای کاهش حالت 
فر و وِز موها، کم  کردن گرمای مو نقش 
مهمی در این زمینه دارد و باعث صافی 
بیشتر موها می شود. شیر و خاکشیر ترکیبی 
است که می تواند گرمای بدن را کم کند. 
برای این منظور، توصیه می شود سه قاشق 
غذاخوری خاکشیر را در یک لیوان شیر 
داغ همراه با یک حبه قند مخلوط کرده و 
ناشتا میل گردد. تا یک ساعت بعد نیز فرد 

نباید خوراکی دیگری بخورد. 
باید  نیز  با طبع گرم  پرهیز از غذاهای 
رعایت گردد. ادویه های تند، انواع فلفل، 
خوراکی هایی با تاثیر خشکی مانند دارچین 
و زنجبیل باید در برنامه غذایی به حداقل 
برسد. از طرفی از موادغذایی با طبع سرد 
و مرطوب بیشتر استفاده کند. البته موهای 
فر گرم و تر خوش حالت هستند اما معموال 
شکایت افراد از موهای فر خشک است 
که به راحتی شانه نمی شود، خوش حالت 
نیست و مستعد وز و موخوره است. افرادی 
طبع  معموال  دارند،  مشکلی  چنین  که 
صفراوی دارند و خوراکی ها و داروهای 
سرد و تر مانند آلو، زردآلو، آب زرشک 
و آب انار برای خنک شدن طبع تجویز 
می شود. در مورد سفیدی موها، استفاده 
از پودر سیاهدانه روی موهای سفید می تواند 
تاثیر موقتی در بهبود رنگ طبیعی داشته  

باشد اما راهکار قطعی نخواهد بود.

اختالالت 
روان پزشکی عامل 
ریزش مو نیستند اما...

تغییر در سالمت 
موها می تواند تظاهر 
یک بیماری باشد

طبع گرم و خشک 
بر سالمت و زیبایی 
موها تاثیر دارد
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چرا نباید خودتان موها را در دوران قرنطینه خانگی رنگ کنید؟ 

خشکی و شکنندگی موها دو عارضه مهم رنگ کردن مو در خانه
گروهی از خانم ها عادت دارند 
که هر 4 تا 5 هفته یک بار برای 
رنگ کردن یا هایالیت موها 
به سالن های آرایشگاه مراجعه 
کنند و آن چنان به این برنامه ریزی پایبند هستند 
که هیچ چیزی نمی تواند آنها را از انجام این کار 
منصرف کند. با این حال، شیوع کروناویروس 
جدید در چند ماه اخیر شرایطی را به وجود آورد 
که سالن های آرایشگاه در بسیاری از نقاط جهان 
تا همین اواخر بسته بودند و درحال حاضر هم با 
توجه به تداوم بحران کرونا، مراجعه زودبه زود 
به آرایشگاه های فعال اساسا ایده خوبی به نظر 
نمی رسد. به همین دلیل، بعضی خانم ها در این 
شرایط تصمیم گرفتند که خودشان موها را در خانه 
رنگ کنند، اما آیا چنین ایده ای واقعا کارآمد است؟ 

آیا رنگ کردن موها در خانه گزینه 
مناسبی است؟ 

براساس آمارهای کمپانی های مشهور رنگ مو 
مانند Madison Reed )تولیدکننده رنگ موی 
خانگی بدون آمونیاک، پارابن و رزورسینول( یا 
کمپانی Naturtint )از برندهای محبوب رنگ 
موی بدون آمونیاک(، میزان تولید رنگ موی خانگی 
از تاریخ 5 می 2020 )برابر با 15 اسفند 1398( 
حدودا 12 برابر بیشتر شده است. این درحالی 
است که آرایشگران حرفه ای از مشتریان خودشان 
می خواهند از گزینه رنگ موی خانگی استفاده 
نکنند و سراغ 2 راهکار جایگزین بروند: 1. سر 
کردن موقت با رشد موهای طبیعی یا موهای سفید 
2. پیدا کردن شیوه های جایگزین و غیرآسیب زا 
برای پنهان کردن ریشه های رشدکرده موها. حال 
این سوال مطرح می شود که توصیه آرایشگران 
واقعا دلیل موجهی دارد یا خانم ها می توانند با 
خیال راحت از رنگ موی خانگی استفاده کنند؟ 

رنگ موی خانگی می تواند به موها 
آسیب برساند

با این که بعضی ها تصور می کنند آماده سازی رنگ 
مو کار ساده ای است، اما آرایشگران حرفه ای از 
دستورالعمل های دقیقی برای ساختن فرمول های 
شخصی سازی شده و سفارشی استفاده می کنند که 
متناسب با بافت و رنگ موی طبیعی هر فرد انتخاب 
می شوند. ضمن این که آنان می دانند موهای هر 
فرد پس از تماس با رنگ مو چه واکنشی نشان 

خواهد داد. این درحالی است که وقتی بدون 
داشتن اطالعات کافی درباره فرآیندهای شیمیایی 
رنگ های مو و مسائل مهم دیگر، رنگ موی آماده 
می خرید و از آن برای رنگ کردن موهای قبال 
رنگ شده استفاده می کنید، طبیعتا نمی دانید چه 

اتفاقی در انتظار موهایتان است.
به همین دلیل، رنگ کردن موها در خانه ممکن 
است باعث شکنندگی و خشکی موها شود، 
خصوصا اگر به صورت دلبخواهی از ترفند دکلره 
کردن مو برای موهای قبال دکلره شده استفاده کنید. 
به گفته کارشناسان، کسانی که با این شرایط موها 
را دکلره می کنند، ممکن است آن چنان به موهای 
خودشان آسیب برسانند که نهایتا هیچ چاره ای جز 

کوتاه کردن اساسی موها نداشته باشند. 
مشکل دیگری که احتمال دارد با رنگ کردن 

موها در خانه اتفاق بیفتد، نارنجی شدن موها 
است. حتی اگر محصول انتخابی شما ادعا کرده 
باشد که مشکل نارنجی شدن موها پس از 10 
بار شست وشوی موها با شامپو برطرف خواهد 
شد، باز هم نباید به چنین راه حلی امیدوار باشید. 
به عالوه، تولیدکنندگان رنگ موی خانگی دقیقا 
به شما نمی گویند که چه میزان آمونیاک در 
محصول شان استفاده شده است، بنابراین ممکن 
است که آمونیاک زیادی با موهای شما تماس 
پیدا کند و شدیدا به موها آسیب برساند. آمونیاک 
لزوما عنصر بدی نیست، چراکه رنگ موهای 
ترکیبی و حرفه ای حاوی مقادیری از آمونیاک 
هستند تا چسبیدن رنگ به موها را امکان پذیر 
کنند، اما آمونیاک بیش از حد مشکل ساز خواهد 
شد. از طرف دیگر، افراد مختلف به میزان های 

متفاوتی از آمونیاک نیاز دارند و بعضی افراد نیز 
با توجه به انتخاب های شخصی شان، اصال به 

آمونیاک نیازمند نیستند. 

نتیجه نهایی به احتمال زیاد 
ناامیدکننده خواهد بود 

حتی اگر بتوانید رنگی را خریداری کنید که باعث 
خشکی، شکنندگی یا نارنجی شدن موهایتان 
نشود، رنگی که روی جعبه محصول می بینید 
دقیقا همان رنگی نیست که قرار است روی 
موهای خودتان شکل بگیرد )ما موارد نادر و 
استثنایی را نادیده نمی گیریم، اما نباید روی این 
موارد حساب کنید(. به عالوه، اگر به رنگ مویی 
دلبستگی دارید که آرایشگر همیشگی تان برای 
موهای شما فرمول بندی کرده است، باید بدانید 

که با رنگ کردن موها در خانه این رنگ موی 
خاص را خراب خواهید کرد. 

نوع واکنش دهی موهای هر فرد نسبت به هر رنگ 
مویی خاص و منحصربه فرد است، بنابراین اصال 
به توضیحات روی جعبه محصول یا صحبت های 
تلفنی دوستتان اعتماد نکنید. افراد عادی رنگ 
موهای طبیعی را شبیه به همدیگر می بینند، اما 
آرایشگران حرفه ای از یک فرمول ثابت برای 
همه افراد استفاده نمی کنند، بنابراین فرمول بندی 
انتخاب شده و نتیجه نهایی شدیدا به رنگ طبیعی 
موهای هر فرد بستگی دارد. در این مورد، نقش بافت 
موها را نیز نباید نادیده گرفت. به گفته کارشناسان 
زیبایی، زمانی که از یک رنگ مشخص و مشابه 
برای موهای زبر و موهای نرم استفاده می کنید، 

نتیجه نهایی کامال متفاوت خواهد شد. 

موضوع مهم دیگر، کار کردن با رنگ مو است. اگر 
این طور به نظرتان می رسد که آرایشگران حرفه ای 
خیلی ساده و راحت از رنگ مو استفاده می کنند، 
مطمئن باشید که وقتی خودتان دست به کار شوید 
قطعا دشواری این کار را درک خواهید کرد. کار 
با رنگ مو به تکنیک های خاصی نیاز دارد و 
این تکنیک ها نیز نه تنها برای موهای هر فرد 
متفاوت هستند، بلکه قسمت های مختلف موی 
سر نیز به تکنیک های خاصی نیازمندند. ضمن 
این که در خانه نمی توانید موهای پشت سر را 
به درستی ببینید و درنتیجه احتمال جا انداختن 
قسمت هایی از موها و خراب شدن رنگ موهای 

پشت سر را باال می برید. 

گزینه های جایگزین و ایمن را 
فراموش نکنید 

خوش بختانه دوری کردن از رنگ موی آماده به 
این معنا نیست که باید موها را به حال خودشان 
رها کنید. امروزه می توانید از محصوالت موقتی 
مانند اسپری ریشه مو کمک بگیرید که به راحتی 
پس از هر بار استفاده، با شامپو شسته می شوند. 
با کمک این اسپری ها می توان موهای سفیدشده 
یا بدرنگ را پوشش داد و حالت خوبی به رنگ 
موها بخشید. کانسیلر و پودر ریشه مو نیز دو 
نوع دیگر از محصوالت موقتی برای رنگ کردن 

موها هستند. 

اگر به رنگ کردن موها در خانه 
اصرار دارید... 

اگر همچنان به رنگ کردن موها در خانه اصرار 
دارید، بهتر است که همه جوانب را بسنجید 
موی  رنگ  به  اگر  مثال  کنید.  اقدام  سپس  و 
شخصی سازی شده توسط آرایشگر همیشگی تان 
دلبستگی دارید، باید نظر او را بپرسید تا در 
صورت امکان بتواند فرمول بندی مخصوص را 
به شما آموزش دهد. اگر هم مثال به هایالیت 
موها عالقه مند هستید، باز هم باید درباره این 
کار نظر آرایشگرتان را بپرسید. در مواردی که 
آرایشگر بتواند فرمول بندی مناسب و تکنیک های 
ضروری را با شما در میان بگذارد، شاید بتوانید 
در خانه به نتیجه نسبتا مطلوب برسید، اما باز هم 
فراموش نکنید که تضمینی برای نتیجه گیری وجود 

نخواهد داشت.
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رنگ کردن 
موها در خانه 
ممکن است 

باعث شکنندگی 
و خشکی موها 
شود، خصوصا 
اگر به صورت 
دلبخواهی از 
ترفند دکلره 

کردن مو برای 
موهای قبال 
دکلره شده 

استفاده 
کنید. به گفته 
کارشناسان، 

کسانی که با این 
شرایط موها را 
دکلره می کنند، 

ممکن است 
آن چنان به موهای 

خودشان آسیب 
برسانند که نهایتا 

هیچ چاره ای 
جز کوتاه کردن 

اساسی موها 
نداشته باشند

 ترجمه: 
راضیه فیضی 

این روزها بسیاری از بیوتی بالگرها، الیه برداری 
به  مختلف  روش های  با  را  خانه  در  پوست 
که  حاال  و  می دهند  آموزش  مخاطبان شان 
کروناویروس ما را خانه نشین کرده است، شاید 
برای سرگرمی هم شده دل مان بخواهد در خانه به پوست صورت مان 
برسیم. حاال پرسش این جاست که الیه برداری پوست در خانه به الیه های 
پوست مان آسیب نمی رساند؟ یادمان باشد که در این ایام بیمارستان ها 
به اندازه کافی شلوغ هستند و نمی خواهیم مشکلی به فشار کاری وارد 
بر بیمارستان های سطح کشور بیافزاییم. با این مقدمه بیایید روش های 

زدودن پوست مرده را در خانه بررسی کنیم.
الیه برداری پوست در خانه، روشی است که به صورت مکانیکی یا 
شیمیایی، الیه های مرده سطح پوست از آن جدا می شوند و الیه های 
زیرین که جوان هستند، سطحی ترین الیه پوست را تشکیل می دهند.

الیه برداری پوست به روش مکانیکی: در این روش الیه برداری 
پوست، با انواع ابزارهای دستی یا دستگاه،  الیه های سطح پوست 

زدوده می شوند.
الیه برداری پوست به روش شیمیایی: در این روش پوست را با 
مواد شیمیایی تاحدی شل می کنند و با کمی سایش، پوست به صورت 

پوسته پوسته، کنده می شود.
در خانه با چه الیه برداری کنیم؟ در داروخانه ها انواع الیه بردارهای 
بدون نیاز به نسخه فروخته می شوند. این محصوالت معموال ترکیبی 
از دو دسته باال هستند که خیلی مالیم کار می کنند و اصوال خطری 

ندارند زیرا مواد موثر آنها ضعیف اند.
با اسکراب آشنا شوید. اسکراب ها محصوالت با بافت فیزیکی و 
کرمی هستند که در آنها دانه هایی تقریبا زبر وجود دارند و وقتی شما 
آن کرم را به پوست تان می زنید و ماساژ می دهید؛ دانه های ریز پوست 

شما را می سایند و از سطح زیری جدا می کنند.
اسکراب زخم تان نکند! همین اسکراب های بدون نیاز به نسخه هم 
اگر روی پوست خیلی حساس یا در بخار حمام، روی پوست کشیده 

شوند، ممکن است، نواحی حساس پوست صورت را زخم کنند.
کیسه کشیدن را کنار بگذارید. به هیچ  عنوان پوست حساس 
صورت را کیسه نکشید. زیرا منسوجات پارچه کیسه واقعا زبر است. 
این پارچه مانند رنده، به پوست آسیب می زند. چنین پارچه ای معموال 

برای بافت مرده چند الیه پوست پا خوب است.
الیه برداری پوست با جوش  شیرین: جوش شیرین ماده ای شیمیایی 
است که درصد باالی آن می تواند به پوست حساس صورت آسیب بزند، 

بنابراین توصیه می کنیم 
سرخود مواد التهاب آور 

به پوست تان نزنید تا دچار 
سوختگی نشوید.

کرم الیه بردار پوست بخرم؟ 
بهترین روش الیه برداری پوست در ایام 

قرنطینه خانگی، استفاده از کرم های الیه برداری ضعیف 
یا ماسک های یک وعده ای ضعیفی است که در داروخانه ها به فروش 

می رسند و اثر آنها ضعیف است.
در  است؟  خوبی  کار  دستگاه  با  صورت  پوست  الیه برداری 
فروشگاه های اینترنتی و پیج های اینستاگرام، انواع دستگاه ها و تیغ های 
الیه برداری به فروش می رسند. این دستگاه ها بعد از استفاده از مواد 
شیمیایی، باید به کار برده شوند. توجه داشته باشید که این تمامی این 
دستگاه ها مهارت و تجربه خاص خودشان را می  طلبند و باید توسط 
پزشک متخصص پوست و مو به کار برده شوند. حتی اگر برخی 
سالن های زیبایی از این الیه بردارهای دستگاهی استفاده کنند، باید 
فقط الیه های سطحی را بزدایند و عالوه بر آن تجربه کافی در کار با 
دستگاه را داشته باشند که متاسفانه این مهارت در بیشتر سالن کارها 

دیده نمی شود.
پس حاال چه کار کنیم؟ می توانید با مصرف مواد ساده و بی ضرر، 
الیه برداری ضعیف را در خانه انجام  دهید تا چربی ها و بافت های یکی 
دو الیه نازک روی پوست تان از بین برود. همین کار ساده کدورت 

پوست را از بین می برد و حس بهتری به شما می بخشد.
تصورات غلط را کنار بگذارید. این روزها پزشکان متخصص پوست 
و مو هم نمی توانند با روش های علمی و موثر، مثال کک و مک را به طور 
کامل از پوست ببرند و بیمارشان را از نتیجه منطقی و واقعی درمان 
آگاه می کنند. پس فریب نظرات غیرتخصصی موجود در اینستاگرام و 
صفحات اینترنتی را نخورید که بتوانید سیاهی دور چشم یا لکه های 
پوستی را با چند ماسک خانگی و الیه بردارهای دست ساز، محو کنید.  
برای درمان مشکالت پوستی تان کمی صبر کنید تا بتوانید در زمان مناسب، 
زیر نظر پزشک متخصص پوست و مو بهترین درمان را پیش بگیرید.
مراقبت بعد از الیه برداری پوست: بعد از این که همان الیه بردارهای 
ساده و ضعیف را در خانه زدید، مصرف کرم مرطوب کننده و ضدآفتاب 
را فراموش نکنید که موثرترین و بی خطرترین موادی هستند که می توانید 

در خانه استفاده کنید. 
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این روزها که رفتن به آرایشگاه ها خطر احتمال ابتال 
به کروناویروس را به دنبال دارد، بسیاری از بانوان 
ترجیح می دهند کارهای مربوط به زیبایی از جمله 
اپیالسیون یا موزدایی را در خانه انجام دهند. در این 
مقاله راهکارهایی برای این منظور ارائه شده است که با مطالعه آن ها 

می توانید بهترین و مناسب ترین روش را برگزینید.
اپیالسیون با موم خانگی: اپیالسیون، آن هم با موم، برای بعضی از 
بانوان با فراز و نشیب هایی همراه است. اما با توجه به این که امروزه 
در بازار لوازم آرایشی و بهداشتی، محصوالت متعدد و متنوعی برای 
این نوع اپیالسیون موجود است، به جرأت می توان گفت که روشی 
ساده و همیشه در دسترس محسوب می شود. برای این منظور، مومی 
تهیه کنید که به لحاظ کیفیت، با موم های سالن های آرایشی برابری 
کند. معموالً موم هایی که در آب حل می شوند بر موهایی که حالت 
ُکرکی دارند، بهتر اثر می کنند. اگر موهای زائد بدنتان، ضخیم و انبوه 
است، موم محلول در روغن گزینه بهتری خواهد بود. اگر از چنین 
مومی کمک گرفتید، می توانید مازاد موم را به کمک حالل الک ناخن، 
به سرعت از روی پوست پاک کنید. توصیه ما به شما این است که 
برای دستیابی به بهترین نتیجه ممکن، موم ولرم را در جهت رویش 
موهای ناحیه مورد نظر بمالید، سپس با یک عدد باند نخی، روی موم 
را بپوشانید، به آرامی فشار دهید و درنهایت بر خالف جهت رویش 

موها، باند را از روی پوست بردارید.
مزایای اپیالسیون با موم: اگر موهای زائدتان ضخیم و انبوه هستند و 
واقعاً تمایل دارید که از دستشان خالص شوید و به بهترین شکل ممکن 
آن ها را پاکسازی کنید، اپیالسیون با موم، ایده آل ترین گزینه برای شما 
خواهد بود. مکانیسم عمل موم به این شکل است که هر دفعه که از 
موم استفاده می کنید، موها نازک تر می شوند. به طوری  که بعد از چند 
سال متوالی استفاده از موم، رشد موها خود به خود متوقف می گردد.

معایب اپیالسیون با موم: اپیالسیون 
با موم دردناک است و این 
احتمال وجود دارد که 
خارش  قرمزی،  با 
و تحریک شدید 
همراه  پوست 
برای  باشد. 
و  تسکین 
کاهش درد، قبل 
کار،  شروع  از 
مورد  ناحیه  روی 

نظر کرم بی حسی بمالید. توصیه می شود که موم انتخابی حاوی روغن 
درخت چای و نیز آلوئورا باشد تا قرمزی و تحریک پوست به حداقل 

ممکن برسد.
اپیالسیون با تیغ: اصالح با تیغ یا ژیلت، سریع ترین و آسان ترین 
روش برای پاکسازی موهای ناخوشایند نواحی ساق پا و زیربغل 
است، بنابراین اگر قرار است در مهمانی شرکت کنید و ناگهان متوجه 
می شوید که موهای ساقه پایتان منظره جالبی ندارد، می توانید برای 
خالص شدن از آن ها، از تیغ کمک بگیرید و در چشم بر هم زدنی 

موهای مزاحم را پاکسازی کنید.
مزایای اپیالسیون با تیغ: اپیالسیون با تیغ به سرعت انجام می شود. اگر 
برای اپیالسیون از تیغ چند سر و نیز یک کرم مناسب کمک بگیرید، قطعًا 
بعد از انجام کار، پوستی نرم و لطیف خواهید داشت. عالوه براین، دیگر 
نیازی نیست که برای زدن موها، منتظر رشد کامل و دوباره آن ها باشید.
معایب اپیالسیون با تیغ: معموالً بعد از استفاده از تیغ، موها هم سریع تر 
رشد می کنند و هم  ضخیم تر از سابق می شوند. اگر برای اپیالسیون 
این روش را انتخاب می کنید، الزم است بدانید که برای داشتن پوستی 
عاری از ُکرک و مو، باید وقت بگذارید، بسیار تالش کنید و نیز کارهای 

متعددی انجام دهید. 
اپیالسیون با کرم های موبر: این روش هم مانند تیغ، موها را از 
سطح پوست قطع می کند بنابراین تعداد دفعات استفاده از آن طی ماه 
بیشتر از یکی دو بار خواهد بود. کرم های موبر حاوی موادی هستند 
که کراتین مو را در خود حل کرده و موجب قطع شدن مو از سطح 
پوست می شوند. این روش هیچ تاثیری روی ریشه مو ندارد و رشد 
آن را مختل نمی کند. از این رو موها طی مدت کوتاهی دوباره روی 

پوست ظاهر می شوند.
مزایای اپیالسیون با کرم موبر: موزدایی با کرم های موبر کار ساده ای 
است و وقت کمی می گیرد. کرم را روی پوست بمالید و به مدتی که 
روی جعبه کرم نوشته است صبر کنید. هرگز از زمانی که روی بسته 
محصول درج شده است فراتر نروید و سپس محل را با آب فراوان بشویید.
معایب اپیالسیون با کرم موبر: مهمترین عیب این روش آن است 
که موها طی زمان کمی دوباره ظاهر می شوند. مشکل دیگر این که به 
هیچ وجه نباید کرم مدت زمان بیشتری از آنچه روی جعبه محصول 
درج شده است روی پوست بماند زیرا ممکن است پوست به مواد 
شیمیایی داخل کرم حساسیت نشان بدهد و موجب بروز تحریکات 
پوستی و التهاب شود. از این رو معموال توصیه می شود قبل از اولین 
مصرف، مقداری از کرم را روی قسمت کوچکی از پوستتان امتحان 

کنید تا مطمئن شوید به مواد داخل کرم حساسیت ندارید. 
selection.ca :منبع

الیه برداری پوست در خانه، کار درستی است؟

پیلینگ خانگی؛ آری یا خیر؟
روش های پیشنهادی برای اپیالسیون در خانه

 یاسمین 
ثریا
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یادداشت سبز

یادداشت سبز

روز جهانی محیط زیست از سال 1972 هر سال به ابتکار 
سازمان ملل متحد برگذار می شود. در این روز مسووالت 
و فعاالن محیط زیست در سراسر جهان با طرح شعاری 
مهم ترین دغدغه های زیست محیطی را مطرح می کنند. 
زنگ خطر سال ها پیش به صدا درآمد، اما واقعیت این 
است که نه تنها قدم مثبتی برداشته نشد، بلکه بشر با 
سرعت و به شدت در پی نابود کردن محیط زیست 
کره خاکی است. تنوع زیستی یعنی همه موجوداتی 
که روی کره حاک زندگی می کنند. حذف هر کدام از 
این موجودات از چرخه زندگی، یعنی بخشی از حیات 

محیط زیست مان را از بین برده ایم.

دولت ها باید برنامه ریزی کنند
کنفرانس های  تمام  تقریبا  گذشته  سال  دو  یکی  در 
محیط زیست در دنیا با ابراز نگرانی شدید از تغییرات 
آب و هوایی و تهدید کره خاکی همراه بوده است. 
به خصوص بعد از روی کار آمدن ترامپ و خروج 
آن، خاموش شدن  پاریس و درپی  توافق  از  آمریکا 
کورسوی امیدی که برای نجات آب و هوای زمین در 
دل عالقه مندان و فعاالن محیط زیست روش شده بود، 
همه با نگرانی آمار افزایش گارهای گلخانه ای و گرم 
شدن کره زمین و افزایش آالینده های خاک و زباله های 
غیرقابل بازیافت را دنبال می کردند، بی آنکه واقعا عمال 
بتوان کاری برای آن کرد. اقدامات فردی هم هر چند 
مفید بودند، اما نمی توانستند جای سیاستگذاری های 
کالن و نقش دولت ها در ترمز کردن قطار محیط زیست 

را بگیرند که داشت از خط خارج می شد. 

مارتین لوکاچ در یاداشتی با عنوان » ما 
را فریب داده اند؛ کنش فردی راه مقابله 

با تغییر اقلیم نیست !«، می نویسد: . 
اسفباربار  وضعیت  اصالح 
اصالح  یا  محیط زیست 
سبک زندگی، مثل این است 
که توصیه کنید برای خاموش 

کردن آتشی که در حال 
سوزاندن یک خانه است 
از حوله استفاده شود یا 
با مگس کش پا به میدان 
مسلحانه  جنگ  یک 
بگذارید. اندرزهایی که در 

مورد تغییرات آب و هوایی به 
گوش مان می خورد نسبت 
به ماهیت این بحران چیزی 

شبیه این توصیه ها هستند، 
حتی از این ها هم ناجورتر.

کرونا آمد، زمین نفس کشید
با همه درد و رنجی که برای از دست دادن 

انسان ها کرونا بر دوش بشر گذاشت، ناگهان معادالت 
زیست محیطی را بر هم زد. آالینده ها فروکش کرد و 
زمین انگار نفس کشید. شهرهای بزرگ دنیا متحول شدند، 

هر شهر بزرگی که تا چند وقت قبل، یک عامل 
نگران کننده آلودگی هوا بود، حاال هوایی 

پاک دارد. بنا بر گزارش بی بی سی، 

یک تحقیق نشان می دهد که میزان 
آلودگی کربن در جهان در زمان 
اوج تعطیلی به دلیل کرونا 
به اندازه یک ششم کاهش 
محققان  است.  کرده  پیدا 
دانشگاهی در بریتانیا با مقایسه 
میزان آلودگی کربن در اوایل 
ماه آوریل در مقایسه با متوسط 
آلودگی کربن در زمان مشابه در 
سال قبل به این نتیجه دست یافتند.
بخش عمده ای از این کاهش به دلیل کمتر 
استفاده کردن از خودروها بوده است. 
یکی از معدود فواید بحران کرونا این بوده 
که کاهش فعالیت های اقتصادی در دنیا باعث شده 

طبیعت نفسی تازه کند.
یک برآورد جدید نشان می دهد انتشار 
گازهای گلخانه ای در این مدت 17درصد 
کمتر شده. حاال مسووالن بسیاری از شهرها 
می کوشند با برگشتن به شرایط اقتصادی 

عادی نگذارند شرایط آب و هوایی مثل سابق شود.

ایران ازجمله نخستین امضا کنندگان کنوانسیون تنوع زیستی 
است، اما درواقع این اصل مهم پایداری مدام با بهانه های 
گوناگون زیر پا گذاشته می شود. آنچه بر سر تنوع زیستی 
کشورمان داریم می آوریم، غم انگیز است. هدف کنوانسیون 
تنوع زیستی حفظ تنوع زیستی در هر کشوری و سپردن 
مالکیت و حفاظت این ذخایر به مردم است. وقتی می گوییم 
تنوع زیستی معنای آن حفظ یک گونه جانوری یا یک گونه 
گیاهی نیست بلکه حفاظت از خاک است؛ خاکی که برای 
تشکیل هر سانتی متر آن به چندصد سال زمان نیاز است. اگر به تنوع زیستی 
به عنوان یک کاال نگاه کنیم سرزمین مان را که وضعیت بسیار شکننده ای دارد 
آسیب پذیر تر می کنیم. با همین نگاه خاک تبدیل به گردوغبار می شود و با 
سیالب هدر می رود. در یک کالم بی توجهی به تنوع زیستی امنیت غذایی 
و امنیت کشور را به مخاطره می اندازد. طبق کنوانسیون تنوع زیستی، حفظ 
تنوع موجودات در 3سطح درون گونه ای، بین گونه ای و زیست بوم مهم ترین 
ستون های حفظ تنوع زیستی هستند. کنوانسیون تنوع زیستی به عنوان میثاق 
جهانی، همه دولت های عضو- شامل جمهوری اسالمی ایران- را موظف 

به حفاظت از گونه های زیستی در محدوده جغرافیایی خود کرده است.
ایران به دلیل جایگاه خاص جغرافیایی و آب و هوایی دارای تنوع زیستی 

خوب ولی بسیار شکننده است. این شکنندگی به دوعلت اقلیم 
قاره ای و به شدت تغییرپذیر و دخالت های برگشت ناپذیر ساکنان 
ایران شرایط بسیار سختی را برای بقای گونه های گیاهی و جانوری 

فراهم کرده است.

جنگل ها گنجینه تنوع زیستی
کشور ایران به عنوان یکی از فقیرترین کشورها از نظر پوشش 
جنگلی نیاز به درک اکوسیستمی از جنگل دارد؛ این درک شامل 
جلوگیری از سدسازی در مناطق جنگلی به منظور حفظ تعادل آبی، 
جلوگیری از قطعه قطعه شدن زیست بوم جنگلی توسط جاده سازی ، 
ویالسازی یا برداشت بی رویه از گونه های جنگلی ، جلوگیری از 
آتش سوزی های عمدی و سهوی، جلوگیری از ورود زباله در 
پهنه های جنگلی و جلوگیری از ورود گونه های غیربومی است. 

هرکدام از این عوامل جنگل را در مقابل بیماری مستعد کرده و ما هرسال 
تعدادی از باارزش ترین گونه های بومی خود را از دست می دهیم.

مالچ پاشی،  تنوع زیستی را نابود می کند
 مالچ پاشی در خوزستان،  بحث انحرافی دارد چراکه تپه های ماسه ای این استان 
منشأ ریزگرد ها نیستند. تپه های ماسه ای دارای ذرات دانه درشت هستند که 
تنها با وزش باد چندمتر جا به جا می شوند؛ بنابراین نیازی به مالچ پاشی در این 
مناطق نیست و در صورتی می توان این مناطق را مالچ پاشی کرد که به طور کامل 
فاقد پوشش گیاهی باشند. نکته ای که وجود دارد این است که اگر این تپه ها  در 
مجاورت مناطق مسکونی و تاسیسات صنعتی قرار دارند و گردوغبار ناشی از 
آنها برای مردم مزاحمت ایجاد می کند، دراین صورت باید مالچ پاشی پس از 
بررسی و مطالعه دقیق، به صورت محدود به  اجرا در آید. مالچ با رنگ سیاهش، 
 قدرت جذب دمای زیادی دارد و به عنوان ماده نابود کننده تنوع زیستی عمل 
می کند و هیچ موجود زنده ای نمی تواند در آن منطقه زندگی کند. خوزستان 
دارای تنوع زیستی و گیاهی متنوعی است و مالچ پاشی گسترده ، آن را نابود 
می کند. گذشته از آن، پاشیدن مالچ باعث مرگ پوسته خاک می شود. پوسته ای 
که دارای میکروارگانیسم ها و گلسنگ هاست که خودشان موجب تثبیت خاک 

می شوند. مالچ پاشی در خوزستان باید سریع تر متوقف شود. 

فرصتی طالیی برای رهایی از ریزگردهای خوزستان
وضع خوزستان از هر جای دیگری در ایران بحرانی تر است. هم از نظر نقشی 
که این استان در اقتصاد کشور از بُعد منابع نفتی و تولیدات کشاورزی دارد و 
هم از نظر تراکم و تنوع قومی در این استان که ادامه مشکالت محیط زیست، 
امنیت این منطقه را با خطر مواجه کرده است. دشت خوزستان یک دشت 
آبرفتی است که حاصلخیزی و سرزندگی آن فقط به سیالب هایی بستگی 
دارد که در اثر بارش های ناگهانی در منطقه اتفاق می افتد. این بارش ها با 
حمل خاک مغذی با عبور از دشت های شورشده، باعث شست وشوی طبیعی 
خاک شده و در نهایت یا به دریا می ریزند و یا تاالب ها را پر می کنند. این 
دو ورودی، رمز بقای تنوع زیستی در این دشت داغ یا محل اتصال رودخانه 
به دریا هستند. تاالب ها مانند صندوق پس انداز آب هستند که در ماه ها و 
سال های خشک باعث حفظ جمعیت آبزیان و پوشش های گیاهی می شوند 
ولی این ذخیره گاه های طبیعی به دلیل سد سازی  های گسترده به کانون های 

تشکیل ریزگرد تبدیل شده اند.

یکی از مهم ترین ویژگی های فضای سبز، حفظ تنوع زیستی 
بومی است

به برکت بارندگی های اخیر، بسیاری از گیاهان خودرو در پارک ها، رفیوژهای 
اتوبان ها، فضاهای خالی مناطق مسکونی و خرابه ها رویش کرده اند. این سبزی 
طبیعی هدیه ای است به مردم که با بارندگی های اخیر به غنای ذخیره بذری 
در سال های آینده کمک می کند. عالوه بر آن، باعث تکثیر فون و به خصوص 
حشرات بومی می شود. بذر آنها منبع مهمی برای غذای پرندگان است. 
این گیاهان بعد از آنکه خشک شدند، بذرهای آنها در خاک ذخیره و 
الشه آنها با تبدیل به گیاهخاک، باعث تقویت خاک می شوند. متأسفانه 
مشاهده می شود که کارگران پیمانکاران فضای سبز به دستور مافوق به 
جان این گیاهان خودرو می افتند. از نظر آنها هر گیاهی که به فرمان و 
صرف آب و پول آنها در نیاید، علف هرز است و باید از بین برود. این در 
حالی است که طبق اصول تعریف شده سازمان بهداشت جهانی، یکی از 
مهم ترین ویژگی های فضای سبز، حفظ تنوع زیستی بومی است. درصورت 
حفظ لکه های طبیعی سبز، حشرات بومی و مفید تکثیر می شوند و مانند 
دژی محکم جلوی ورود گونه های خارجی آسیب زا را می گیرند. در 
واقع فون و فلور بومی مانند یک سیستم خود ایمنی برای سالمت یک 
اکوسیستم هستند، به همین دلیل در کنوانسیون تنوع زیستی به شدت در 

مورد خطرهای گونه های مهاجم تذکر داده شده است.

 حسین آخانی
استاد گیاه شناسی 

دانشگاه تهران

محیط زیست شماره هفتصدوپنجاه ودو  ده خرداد نودونه14

قاب سبز

تنوعزیستی،شعارامسالروزجهانیمحیطزیست

تنوعزیستیازشمالتاجنوبکشوردرخطراست

یک لینکس)سیاه گوش( در شهرستان ورزقان به طرز بی رحمانه ای 
کشته شده و الشه  این گونه ارزشمند از درخت به دار آویخته شد. 

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان عامل کشتار 
این گونه کمیاب توسط مامورین شهرستان ورزقان شناسایی و بر 

علیه وی اعالم جرم شده است. پس از انقراض شیر ایرانی و ببر 
مازندران در حال حاضر 8 گونه گربه سان وحشی شامل پلنگ، 

یوزپلنگ، کاراکال، لینکس، گربه جنگلی، گربه شنی، گربه وحشی 
و گربه پاالس در ایران زندگی می کنند.

فرآیند تولید و توزیع گوشت، آب زیادی مصرف می کند، میزان قبال 
توجهی گاز گلخانه ای تولید می کند و آثار مخربی بر محیط زیست دارد.

خوردن گوشت حیوانات و جانوران وحشی در ووهان چین به مدت ۵ 
سال ممنوع اعالم شد.

روزنامه  اکونومیست: منابع شن جهان رو به اتمام است. ساالنه 40 
میلیارد تن شن در صنعت ساخت وساز جهان مصرف می شود. 

عکس: برداشت شن از سواحل شمال کشور

تنوعزیستییعنیهمهموجوداتیکه
رویکرهحاکزندگیمیکنند.حذف

هرکدامازاینموجوداتازچرخه
زندگی،یعنیبخشیازحیات

محیطزیستمانراازبینبردهایم

یادداشت سبز

امروز طبیعت به جد در خطر قرار گرفته، چرا که ما امروز 1000 برابر 
بیشتر از هر وقت دیگر در تاریخ بشر در حال از دست دادن گونه های 
مختلف موجودات زنده هستیم؛ یک میلیون گونه در خطر انقراض قرار 
دارند. هر موجودی فارغ از اندازه ای که دارد، نقشی در این چرخه بازی 
می کند. هر قدر تنوع زیستی بیشتر باشد، ثبات برای همه گونه های جانداران 
بیشتر می شود. آلودگی اما فقط آلودگی هوا نبود، انواع آالینده هایی که 
در خاک و آب و هوا رها شده و می شوند، تنوع همه موجودات زنده 
را تهدید می کنند. هزاران گونه از موجودات میکروسکوپی تا جانداران 
عظیم الجثه در خطر انقراض دائم قرار دارند. به این ترتیب معلوم نیست 
با حذف گونه های مختلف از چرخه زندگی روی کره زمینکه هر کدام 
نقش باارزشی را در این چرخه ایفا می کنند، در سال های نه چندان دور 
باید انتظار چه فاجعه ای را داشته باشیم. در این یادداشت تالش شده 
تا به متداول ترین سواالت درباره تنوع محیط زیست پاسخ داده شود: 
چرا تنوع زیستی؟ راه حل های بر محور طبیعت همواره بهترین راه برای 
دستیابی بشر به رفاه و بهزیستی، کاهش تغییرات آب و هوایی و حفاظت 
از سیاره محل زیست ما بوده است. امروز طبیعت به جد در خطر قرار 
گرفته، چرا که ما امروز 1000 برابر بیشتر از هر وقت دیگر در تاریخ 
بشر در حال از دست دادن گونه های مختلف موجودات زنده هستیم؛ 

یک میلیون گونه در خطر انقراض قرار دارند.
چرا تنوع زیستی برای زمین مهم است؟ تنوع زیستی قدرت بهره وری 
واحد  تشکیل  که  بوم  و  جامعه  از  )بخشی  اکوسیستم  بازدهی  و 
فاعله در طبیعت را بدهد( را افزایش می دهد. هر موجودی فارغ از 
اندازه ای که دارد، نقشی در این چرخه بازی می کند. به عنوان مثال، 
تعداد بیشتر گونه های گیاهی به معنای تنوع بیشتر در محصوالت 
کشاورزی است. هر قدر تنوع زیستی بیشتر باشد، ثبات برای همه 

گونه های جانداران بیشتر می شود.
3 نوع مهم از تنوع زیستی کدامند؟ تنوع زیستی شامل 3 نوع: تنوع 
درون گونه ای، یعنی تنوع ژنتیکی در میان یک گونه مشخص- تنوع 
بین گونه ای، یعنی تنوع در میان گونه های مختلف جانداران و تنوع 
بین اکوسیستم یعنی تنوع در مجموعه جانداران در محیط زیست آنان.

چرا تنوع زیستی برای انسان مهم است؟ انسان مهم ترین یا شاید تنها 
تخریب گر محیط زیستی است که خود سخت به آن نیازمند است. تنوع 
زیستی اکوسیستمی را برای تامین اکسیژن کره زمین فراهم می کند، آب 
و هوا را پاکیزه نگه می دارد، ضامن گرده افشانی و حفظ گیاهان کره 
زمین است، آفات را مهار می کند، فاضالب ها را به چرخه طبیعت باز 

می گرداند و بسیاری فواید دیگر که مستقیم بر زندگی ما تاثیر می گذارند.

روزجهانیمحیطزیست،پاسخبهچندپرسشدربارهتنوعزیستی

در حال حاضر تغییرات اقلیمي 
خطر کمتري براي تنوع گونه ها 
در سراسر دنیا محسوب مي شوند 
تا تخریب زیستگاه آنها بدست 
که  نتیجه اي  چنین  انسان. 
پژوهشگران اخیرا به آن دست 
یافته اند و بر آن تأکید دارند، در 
هفته نامه Nature به تازگي انتشار 
پیدا کرده. نگراني آنها از این است که مبادا تمرکز بر 
روي بحران های مرتبط با تغییرات آب و هوایی، سبب 
شود تا نکاتي که در این زمینه از ارجحیت بیشتري 

برخوردار هستند، در نظر گرفته نشوند.
دانشگاه  از  ماکسول  با شان  که  پژوهشگراني  تیم 
کوینزلند/ بریس بین/استرالیا همکاري مي کنند، ٨700 
گونه جانوري را که در سیاهه اتحادیه بین المللي 
حفاظت از طبیعت)IUNC( به عنوان گونه هاي در 

معرض خطر قرار دارند، زیر نظر گرفته اند.  نتیجه 
آنکه بزرگ ترین خطر که 72درصد  از آنها را تهدید 
مي کند، مصرف بیش از اندازه منابع طبیعي است. این 
خطر یا گونه اي را مستقیماً تهدید مي کند یا بخشي از 
زیستگاه او را. تنها بیش از 4هزار گونه به دنبال قطع 
درختان و نابودي جنگل ها تحت تاثیر قرار دارند. 
به طور مثال از یک گونه پرنده در برنئو با نام التین 
Ptilocichla leucogrammica، حشره خواري با نام 
Crocidura nicobarbica در هندوستان و میمون دماغ 
سرباال Rhinopithecus در میانمار را مي توان نام برد.
دومین خطر بزرگ که ٦2درصد  از جانوران را تهدید 
مي کند، کشاورزي است. کاشت غالت به تنهایي 
4٦00 گونه را تحت تأثیر قرار مي دهد. از جمله 
خرموش کانگورویي Dipodomys nitratoides و 
سگهاي وحشي افریقایي Lycaon pictus که زیستگاه 

آنها از این طریق از بین رفته اند. 

در درجه سوم، شهرنشیني ست که به دنبال بررسي هاي 
پژوهشگران 2700 گونه را مستقیماً در معرض خطر 
قرار مي دهد، چرا که جانوران شکار مي شوند )از جمله 
آبزیان( و یا در اسارت به سر مي برند. به طور مثال 
 ،Dicerorhinus sumatrensis کرگدن سوماترایي
گوریل غربي Gorilla gorilla و پولک پوست چیني 

 .Manis pentadactyla
با توجه به کنفرانس اتحادیه حفاظت بین المللي که 
در ماه سپتامبر در هاوایي برگزار مي شود، این گروه 
از پژوهشگران از مسووالن درخواست کرده اند که 
در زمینه حفاظت از گونه ها تمرکز را تنها بر روي 

تغییرات اقلیمي )آب و هوایی( قرار ندهند.
البته که تغییرات اقلیمي مي تواند در آینده تهدید 
بزرگي براي تنوع گونه ها به شمار بیاید، اما در حال 
حاضر بسیار ضروري تر آن است که به مبارزه با 

»دشمنان قدیمي« پرداخت.

هشدار سبز

3خطراصلیبرایتنوعزیستی:
مصرفبیشازاندازهمنابعطبیعي،کشاورزیوشهرنشینی

 محمد 
درویش

فعال 
محیط زیست



داستان زندگی

عکس و مکث

شایعه ای از جنس حقیقت
بود  رسم  بودم،  محصل  که  زمانی 
جایزه هایی که والدین برای فرزندشان 
تهیه می کردند، به مسئوالن مدرسه 
می دادند تا به بچه ها بدهند. البته که 
همه ما می دانستیم این هدیه ها را پدر 
و مادر خودمان خریده اند و به روی 
خودمان نمی آوردیم. مخصوصا من 
که اخالق بابا را خوب می شناختم. بابا 
عادت داشت به هر مناسبتی که الزم 
بود هدیه ای به ما بدهد، برایمان کتاب 
بخرد. چه در جشن تولدمان و چه 
وقتی که شاگرد اول می شدیم. گاهی 
وقتی بچه ها سر کالس جایزه شان 
را باز می کردند، حرصم می گرفت 
از هدیه  تکراری خودم اما با دیدن 
کتاب ها خیلی زود یادم می رفت چون 
بابا خوب می دانست برای من چه 
کتابی بخرد. بیشتر هم دست روی 
کتاب هایی می گذاشت که در قالب 
داستان، مفهومی عمیق داشته باشد. 
یکی از داستان هایی که یادم می آید 
من حرف  با  زیاد  موردش  در  بابا 
زد، درباره پیرزنی بود که ماموران 
شاه او را به جرم پخش شایعه مرگ 
شاه به قصر بردند. وقتی پادشاه از او 
پرسید چرا شایعه مرگ من را درست 
کردی؟ جواب داده بود من از اوضاع 
مملکت به این نتیجه رسیدم که شما 
دارفانی را وداع گفته اید چون هرکس 
هر کاری که بخواهد انجام می دهد 
و انگار که شما در این دنیا نیستید 

که کاری انجام بدهید. 
بابا خیلی حرف ها زد و از میان همه 
آنها این جمله بیشتر در ذهنم ماند که 
باید بود و نبودت در این دنیا تاثیر 
داشته باشد. تاثیری خوب و مثبت 
برای همه آدم ها به اندازه قدرت و 
توانی که داری. با هر کاری که از 
دستت برمی آید. اگر فقط یک نفر 
با بودنت ساده تر نفس بکشد و بهتر 
زندگی کند، موفق شده ای و زنده ای. 
سعی  می گذرد،  روز  آن  از  سال ها 
اما  باشم  زنده  توانم  حد  در  کردم 
آدم های زیادی را دیده ام که نفس 
می کشند اما انتشار خبر مرگ شان 

شایعه نیست.

حرف آخر

احسان یک پسر خیلی جوان است 
که با وجود نداشتن امکانات مادی، 
موفق  ورزش  هم  و  درس  در  هم 
مهندسی  رشته  دانشجوی  او  بوده؛ 
کشتی  ملی  تیم  عضو  قدرت  برق 
گراپلینگ است یا شاید بهتر باشد 
بگوییم »بود« چون حاال نه می تواند 
ورزش کند و نه اینکه دانشگاه برود. 
هوچکین  لنفوم  سرطان  به  احسان 
پرداخت  مالی  توان  و  شده  مبتال 

هزینه های درمانش را ندارد.
او و برادرش بعد از قبولی در دانشگاه، 
از کرمان راهی تهران شدند و برای 
تامین مخارج زندگی و تحصیل در 
کافی شاپ کار می کردند اما برادرش 
هم کارش را از دست داده چون باید 

مدام مراقب او باشد.
دارویی  به  بهبود  برای  احسان  آقا 
میلیون   ۲۸ آن  قیمت  که  دارد  نیاز 

تومان است. 
من و تو می توانیم برای اثبات زنده 
برای زندگی  امیدی  او  به  بودنمان 
تزریق کنیم. برای این کار می توانی 
وجه نقد را به کارت بانک پارسیان با 
شماره 6۲۲1-0610-۸001-0756 
امدادگران  خیریه  موسسه  نام  به 
شماره  با  و  کنی  واریز  عاشورا 
یا  )داخلی۲(  تلفن759۸3000 
شماره همراه 0919۸01۲677 تماس 
بگیری. این بیمار با کد ۲۲664  در 
امدادگران عاشورا شناخته  موسسه 

می شود.

ستون آخر

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

به صفحه  www.salamat.ir مربوط 
فکرمثبت ارسال كنيد تا در اين صفحه 

با نام شما منتشر شود.

مدت زیادی است که می شناسمش. چند سالی است 
که تقریباً هر هفته برای روان درمانی می آید. اوایل به 
شدت مضطرب بود و زمان زیادی از جلسه مان به 
اضطرابش می پرداختیم. اغلب مستأصل بود که چه 
بگوید و چطور شروع کند. گاهی هم به شدت افسرده 
و گاهی خسته و کم حرف بود. گذشته پردردی داشت 
که به تدریج با هم از آن عبور کردیم. پدر سختگیر و 
پرخاشگری داشت که بیشتر اوقات سبک ارتباطی اش 
فحاشی و کتک کاری بود و مادر منفعلی که با سکوت، 
مهر تأییدی بر پرخاشگری های پدر می زد. اگرچه 
خیلی وقت بود مستقل زندگی می کرد اما سایه گذشته 
اجازه نمی داد لذت زندگی را تجربه کند. در برقراری 
و حفظ ارتباط با دیگران مشکل داشت. زنی بود که 
نه با زن ها کنار می آمد و نه در دنیای مردانه پذیرفته 
می شد. هیچ هدف خاصی نداشت، گهگاه با پوچی و 
فکر خودکشی دست و پنجه نرم می کرد و به سختی 
بیش از 6 ماه در شغلی دوام می آورد. زمان زیادی 
با هم کلنجار می رفتیم تا از نگاه تک بعدی اش آگاه 
شود تا اینکه دنیایی که اوایل فقط سیاه و سفید بود، 
به تدریج به واقعیت نزدیک شد. اخیراً منسجم تر فکر 
می کرد، راحت تر به احوالش آگاه می شد و حتی به 

آینده فکر می کرد.  
امروز حال او با همیشه متفاوت تر است؛ سرحال و 
پرانرژی. شور زندگی در نگاهش موج می زند. با اشتیاق 
از اتفاق هایی که طی هفته گذشته برایش افتاده، صحبت 
می کرد. یکباره چشمانش مثل بچه ها برق زد و با شوق 
کودکانه ای گفت: »راستی، من ۲ کیلوگرم وزن کم کردم. 
می دونین برای زنی به سن من، کار ساده ای نیست!«

رد کلمات در ذهنش روشن و سکوت عمیقی بینمان 
برقرار می شود، با لبخندی محو و بغضی از آگاهی و 
نفسی که هر دو می فهمیم چرا حبس شده است. هر 

دو از کلمات جادویی ای که شنیدیم شگفت زده ایم؛ 
کلماتی از جنس پذیرش واقعیت.

است  باری  اولین  این  اشک هایش جاری می شود. 
که خودش را زن خطاب می کند. هویتی که برایش 
پذیرفتنی نبود؛ نه در فکر، نه در رفتار و نه حتی در 
ذهنش و حاال، بعد از چند سال، باالخره با خودش 
و آسیب هایی که هویتش را چند پاره کرده بودند، 
کنار آمده بود. انسجامی که کمک کرده بود با واقعیت 
روبرو شود؛ با واقعیت زندگی، عمر، سن و سالش 
و حتی مرگ. دیگر می توانست خودش را همان طور 
که هست، ببیند و بپذیرد؛ زنی که سن و سالی از او 

گذشته و شاید قادر به انجام هر کاری نباشد. 
مکانیسم های دفاعی انکار، همه توانی و دو پاره سازی، 
در وجود او هر روز کمتر از قبل شده بود تا جایی 
که ظرفیت پذیرش »خود« و واقعیت شکل بگیرد. 
ترکیب اشک و خنده، شوق موفقیت را در لحظه مان 
جاری کرد، لحظه ای از تالقی حال و گذشته، برای 

کامل شدن با هر آنچه هست و نیست. 
وقتی در ارتباط آسیب می بینیم، ذهن، بخش هایی از 
واقعیت را حذف می کند. به این ترتیب ارتباط ما با 
واقعیت قطع می شود تا درد کمتری احساس کنیم 
اما این عملکرد ذهن در دوران کودکی می تواند به 
بخش های مهمی از ساختار روانی ما آسیب بزند که 
یکی از مهم ترین این آسیب ها از بین رفتن انسجام 
هویت است. در این حالت فرد به حال و احوالش 
آگاه نیست و به جای مالکیت افکار و احساساتش، 
دیگران را عامل حال و احوال درونی اش می داند. چند 
پارگی هویت باعث می شود فرد قادر به درک واقعیت 
خودش و دیگران نباشد و دنیا برایش تصویر سیاه و 

سفیدی از بدی مطلق یا خوبی مطلق باشد.
زمانی که ارتباط والدین در دوران کودکی از ثبات نسبی 

برخوردار نباشد، ذهن سازی و ذهن خوانی درست 
انجام نمی شود و کودک قادر به همانندسازی کامل 
با والدین نخواهد بود. نقص در همانندسازی مانع 
شکل گیری تصویر کاملی از واقعیت در ذهن کودک 
می شود و ادراک کودک از واقعیت چندپاره می شود. 
چنین فردی در بزرگسالی قادر به درک کامل واقعیت با 
تمام خوبی ها و بدی هایش نیست و این انکار واقعیت 
مانع ارتباط مؤثر او با دیگران و جهان هستی خواهد 
شد. در این حالت فرد انتظاراتی دارد که با واقعیت 
روابطش تطابق ندارد بنابراین برآورده نخواهد شد و 
این ناکامی و احساس خشم ناشی از آن، در گذر زمان 
باعث درماندگی و افسردگی می شود. انکار واقعیت، 
باعث می شود فرد نتواند شرایط بیرونی را همانطور 
که هست، تجربه کند. این مساله، فرصت تصمیم گیری 
مناسب و تغییر را از فرد سلب می کند بنابراین در رنجی 
گرفتار می شود که نه به عامل به وجود آورنده اش آگاه 

است و نه به چگونگی رهایی از آن. 
یکی از کارکردهای ایگو )بخش اصلی ساختار شخصیت 
در رویکرد فروید که معادل مفهوم بالغ در روان شناسی 
تحلیل رفتار متقابل است(، واقعیت سنجی و پذیرش 
واقعیت است. تجربه احساسات یکی از راه های تقویت 
کارکرد ایگو است که طی روان درمانی و در ارتباط با 

روان درمانگر تسهیل می شود. 
روان درمانگر کمک می کند تا مراجع به جای اجتناب 
ناهشیار از احساساتش، به مکانیسم های دفاعی که 
برای این اجتناب به کار می برد، آگاه شود و با هیجان 
هایش مستقیم و بی واسطه روبرو شود تا ظرفیت تجربه 
و تنظیم آنها در او شکل بگیرد. ماحصل این فرایند، 
تقویت کارکرد ایگو و بهبود پذیرش واقعیت به وسیله 
فرد است که امکان انتخاب، تغییر و رهایی را برایش 

به همراه دارد.

 زهراسادات صفوی 

خیلی از مردم معتقدند دلیلی برای اینکه به روان درمانگر مراجعه کنند، 
وجود ندارد چون صحبت کردن با مشاور مثل صحبت کردن با یک دوست 
است و تازه الزم نیست بابت صحبت با دوستانمان مبلغی بپردازیم. اگر 
شما هم چنین تصوری درباره مشاوره دارید، باید بدانید این تصور واقعیت 
دارند.  زیادی  تفاوت های  دو  این  در حقیقت،  نیست.  و درست  ندارد 

در این مطلب به تفاوت های اساسی این دو نوع مشاوره اشاره می کنم.
 روان درمانگران متخصص، دوره دیده و تحصیلکرده هستند. یکی از 
مهم ترین تفاوت ها این است که درمانگران سال های زیادی آموزش دیده اند 
و عالوه بر تجربه، اطالعات زیادی در مورد رفتار انسان و روابط بین 

فردی دارند و مهم تر از آن، روش های مداخله موثر را بلدند.
 هدف اصلی درمانگران در زمان گوش دادن به حرف های یک مراجع، 
انتخاب و انجام یک رویکرد بی طرف و راهنمایی فرد به نقطه ای است که 
در آن بتواند مستقل تصمیم گیری کند. در حالی که بیشتر مردم با هدف 

جواب دادن، به حرف های طرف مقابل شان گوش می دهند.
 در گفتگوهای صرفا دوستانه، احساسات گوینده و شنونده درگیر 
موضوع می شود و ممکن است فرد مقابل به دلیل نگرانی یا خوشحالی 
در مورد وضعیت پیش آمده، راه حل مناسبی به ما ندهد. در حالی که 
ادامه  و  توانایی ها  برای رشد  درمانجو  به  درمانگر، کمک  اصلی  هدف 

طوالنی مدت این روند است.
است  دارند، ممکن  با شخص  که  عاطفی ای  رابطه  به دلیل   دوستان 
آگاهانه یا حتی ناخودآگاه، عواطف خود را درگیر ماجرا کنند و دیدگاه 
بی طرفی نسبت به مسائل نداشته باشند اما درمانگران هدفمند هستند. 
آنها آموزش دیده اند تا در عین حال که به سالمت و بهبود مراجع خود 
اهمیت می دهند، درگیر احساسات نشوند و همواره بر واکنش ها و افکار 

خود نظارت داشته باشند تا مرتکب خطا نشوند.
 اگرچه با دوستان نزدیک مان احساس راحتی و به آنها اعتماد داریم، 
قطعا برای همه ما مواردی وجود دارد که بازگو کردنشان با آنها برایمان 
این  می توانیم  اما  باشد  غیرممکن  است  ممکن  حتی  و  نیست  راحت 
موارد را برای درمانگر خود افشا کنیم. درمان یک فرآیند محرمانه است 
بنابراین در مقابل درمانگران، هنگامی که اطمینان داریم صحبت هایمان 
کامال محرمانه باقی می مانند، به احتمال بیشتری به الیه های عمیق وجودی 
خود می پردازیم. فقط در یک فضای درمانی است که می توانید بدون آنکه 
نگران باشید با حرف ها و افکارتان دیگران را آزار بدهید، آنها را بیان کنید.
 در مطب یک درمانگر، درمان متمرکز بر شخص شما و تنها هدف 
بنابراین  شماست  وضعیت  بهبود  و  درمانی، سالمت  فرآیند  دغدغه  و 
می توانید اطمینان داشته باشید تنها انگیزه ای که درمانگرتان دارد، کمک 

به بهبود وضع شما و قرار گرفتن تان در مسیر رشد است.
 مرزهای فرآیند درمانی کامال مشخص است. شما درمانگرتان را در 
یک مکان و زمان مشخص به شکل منظم مالقات می کنید و نیاز ندارید 
او را را تحت تاثیر قرار بدهید. به همین دلیل آزادی عمل فوق العاده ای 
خواهید داشت که با استفاده از آن می توانید بدون نگرانی، مسائل خود 

را مطرح کنید. 
 درمانگران به ندرت درباره مسائل شخصی خود صحبت می کنند و 
این هم شاهد دیگری برای آنکه تنها موضوع مهم در اتاق درمان، شما 

و سالمت شماست.
برای درک بهتر تفاوت مشاوره با یک دوست و یک درمانگر حاذق، به 
این مثال توجه کنید؛ درمانگر مانند مربی شماست که در کنار زمین ایستاده 
و شما را هدایت  می کند، در حالی که دوستان تان حکم همبازی تان 
را دارند. وجود هر دوی آنها ضروری است اما نقش و وظایف کامال 

متفاوتی دارند.

تفاوت روان درمانی حرفه ای با درددل دوستانه 

افسردگی بعد از حادثه یکی از عوارض رخدادهاست؛ 
فقدان عزیزان، زلزله و سیل و هر رویدادی که باعث 
ایجاد غم و شوک های عصبی و روانی شود، افسردگی 
بعد از حادثه را در پی دارد. نشانگان افسردگی بعد 
 .)Past traumatic stress disorder( از حادثه
مجموعه ای از سندروم های ناشی از حادثه یا سانحه ای 
مثل تصادف یا فوت یک یا چند نفر از عزیزان است.
ناگفته پیداست که بعد از رخدادهای طبیعی مثل 
سیل، زلزله یا تصادف و حوادث با تلفات زیاد مثل 
سقوط هواپیما برای بازماندگان فرد متوفی مثل پدر، 
مادر، همسر و فرزندان و حتی وابستگان نزدیک که 
رشته الفت و محبت شان با از دست رفتگان محکم 

و استوار بوده، این فرایند دشوار اتفاق می افتد.
و  برای خاطرات مشترک  افسوس  و  گریه، غصه 
احتماال عذاب وجدان به دلیل رفتارهای نامناسب با 
متوفی منجر به عمق و دوام بیشتر حالت افسردگی 
می شود. در حال حاضر، برای اولین بار در دوران 
نسل های حاضر، حضور و گسترش یک  زندگی 
بیماری همه گیر باعث از دست رفتن تعداد قابل توجهی 

از هموطنانمان در شهرهای مختلف شد.

»کرونا« با عامل ویروسی ناشناخته به سرعت اغلب 
شهرهای جهان و کشور ما را درنوردید و فراگیر 
شد. ابتال به این ویروس تاج دار، دشوار و خطرناک 
افراد را به بیمارستان ها کشاند و در برخی از موارد 
مرگ را به آنها تحمیل کرد.  همه گیری بیماری و 
سرعت انتشار آن، مردم و کادر پزشکی و بهداشتی 

را غافلگیر کرد.
درمان مبتالیان به این بیماری جان پزشکان و پرستاران 
و دیگر افراد تالشگر را به مخاطره انداخت و ایثار و 
فداکاری های کادر درمانی در بعضی از موارد به قیمت 
از دست دادن جان شان تمام شد اما توانستند در 
مقابل هجوم این بیماری مقاومت کنند و جان تعداد 

قابل توجهی از هموطنان را نجات دهند.
مسئولیت پذیری بخش قابل توجهی از مردم در رعایت 
تاریخی  تالش  و  بردباری  و  پزشکی  دستورات 
قابل توجهی  به حد  را  تلفات  توانست  درمانگران 
کاهش دهد. رعایت فاصله اجتماعی و به کارگیری 
راهنمایی های بهداشتی اصلی ترین وظیفه مردم بود 

که به نحو احسن به آن عمل کردند.
مساله ناراحت کننده دیگر شکل از دست دادن عزیزان، 

خاکسپاری و وداع با آنها بدون تشریفات معمول 
و برگزاری مراسم تشییع، تدفین و ترحیم بود که 
غم و اندوه بازماندگان و نزدیکان فرد از دنیا رفته 

را دوچندان می کرد.
تسلیت گویی اقوام و دوستان به بازماندگان، نه تنها 
بخش تاریخی و فرهنگ دینی و اجتماعی ماست 
بلکه تا حدود قابل توجهی فشار اندوه و بار غصه 

مصیبت دیدگان را کاهش می دهد. 
این مساله از نظر عاطفی و فرهنگ اجتماعی نیز بسیار 
مهم است اما متاسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا و 
مسری بودن آن، در این ایام مشارکت و حضور در 
مراسم عزاداری و تسلی بازماندگان به تسلیت های 
اندوه  تغییرات  این  تبدیل شد و  پیامکی  یا  تلفنی 

داغداران را افزون کرد.
با این روال، قطعا بعد از اینکه دوران کرونا را پشت 
سر بگذاریم، با افرادی مواجه خواهیم شد که با انباشت 
غم ها و تخلیه نشدن دردها به انسان های افسرده و 
مات تبدیل شده اند و از اینجا به بعد روان درمانگرها، 
مشاوران ورزیده و روان پزشکان نقش بسیار مهمی 

خواهند داشت.

 دکتر لیال عظیمی
دکترای علوم اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
روان درمانگر از حال بد به حال خوب

افسردگی پس از دوران کرونا

جامعه سالم

زندگی مشترک بدون فریاد
همه  تقریبًا  و  هست  و  بوده  بشر  زندگی  ارکان  از  یکی  ازدواج 
می خواهند ازدواج کنند. دخترهای کوچک درباره جشن های بزرگ 
عروسی، رویاپردازی می کنند و پسرها حتی پیش از آنکه چیزی به 

زبان بیاورند، درباره دختر رویاهایشان خیال می بافند. 
بانوان جوان چند گام جلوتر می روند و خود را در خرید عروسی 
و دیگر مراسم مربوط به آن می بینند. مردان جوان با وجود  ترس 
رؤیایی اند  دختری  یافتن  پی  در  مستمر  به طور  همچنان  تعهد،  از 

که ارزش ازدواج و زندگی مشترک تا آخر عمر را داشته باشد. 
اما متأهل بودن در دنیای واقعی امر ساده ای نیست. متأهل بودن، 
بیش از آنچه بر پرده سینما نشان داده می شود، تالش می خواهد. 
والدینمان  فوق العاده  رابطه  دیدن  یا  ازدواج  از  قبل  مشاوره  حتی 

نمی تواند ما را به اندازه کافی آماده کند. 
متأهل بودنـ  تأهل واقعی برای تمام عمرـ  نیازمند ایجاد سطحی از 
بلوغ است که کمتر تجربه ای در زندگی می تواند به پای آن برسد؛ 
بخشندگی  آسیب ها،  پذیرش  توانایی  آن  مشخصه  که  بلوغ  نوعی 
بسیار و صبر بی پایان است. کتاب زندگی مشترک بدون فریاد، یک 

جلد از مجموعه »کلیدهای همسران موفق« است. 
این کتاب می کوشد با نگاهی کاربردی به نیازها و مسائل زندگی 
از  پس  دوران  در  چه  و  همسر  انتخاب  مرحله  در  چه  مشترک، 
ازدواج بپردازد. ارائه سبک ها و روش های مؤثر در شناخت، برقراری 
ارتباط و گفت  وگو، توجه متقابل به نیازها و نهایتًا بازسازی روابط 
آسیب دیده یا گرفتار بحران، از 

اهداف آن است. 
مشاور  کتاب،  این  نویسنده 
خانواده  درمانگر  و  ازدواج 
دربردارنده  کتاب  است. 
حفظ  برای  راهکارهایی 
و  کردن  رشد  آرامش، 

صمیمی تر شدن است. 
این کتاب نوشته هال ادوارد 
رانکل و جنی رانکل، ترجمه 
اکرم قیطاسی و توسط نشر 
صابرین در ۲77 صفحه به 

چاپ رسیده است.
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مهار آتش سوزی در جنگل های گچساران در استان  کهکیلویه و بویراحمد  



شرکت جانسون اند جانسون، سازنده اصلی 
داوطلبانه  کرد  اعالم  جهان  در  بچه  پودر 
تولید فروش پودر بچه بر اساس تالک را 

در آمریکا و کانادا متوقف می کند.
اند  جانسون  یو اس تودی  گزارش  به 
را  اقدام  این  علت  بیانیه اش  در  جانسون 
کاهش تقاضا برای این محصول به علت 
گسترش  مصرف کنندگان،  عادات  تغییر 
و شکایات مداوم اعالم کرده است.اطالعات نادرست درباره ایمنی این محصول 

ماه ها  جانسون  اند  جانسون  تصمیم  این 
پس از آن انجام می شود که هیات منصفه  
دادگاهی در ایالت نیوجرسی آمریکا به این 
شرکت دستور داد ۷۵۰ میلیون دالر به چهار 
شاکی بپردازد که مدعی بودند پودر بچه این 
آنها شده  ایجاد سرطان در  شرکت باعث 
است. این جریمه که بوسیله قاضی دادگاه 
به ۱۸۰ میلیون دالر کاهش یافت،  آخرین 
مورد از هزاران شکایت بر ضداین شرکت 

در  آن  تولیدی  بچه  پودر  نقش  ادعای  با 
ایجاد سرطان تخمدان است.

جانسون اند جانسون به طور مکرر بر ایمنی 
پودر بچه تولید اش که از تالک تهیه می شود۷ 
پودر  آلودگی  موضوع  است.  کرده  تاکید 
آزبست  سرطا ن زای  معدنی  ماده  با  تالک 
)پنبه کوهی( در ماه های اخیر مطرح شده و 
سازمان غذا و داروی آمریکا نیز در این باره 

تشکیل جلسه داده بود.

دوربين سالمت

دیابت نوع یک بیش از 
دیابت نوع دو به مرگ 

ناشی از کرونا  می انجامد

دربریتانیا  جدید  بررسی  یک 
نشان می دهد مبتالیان به دیابت 
نوع۱ با احتمال بیشتری نسبت 
نوع۲  دیابت  به  مبتالیان  به 
بیماری  ممکن است به علت 
ویروس  از  ناشی  کووید-۱۹ 

کرونا بمیرند.
به گزارش گاردین این بررسی 
جدید ثابت می کند افراد دچار 
دیابت با میزان خیلی بیشتری 
در معرض خطر مرگ ناشی از 
عفونت با ویروس کرونا هستند.

نشان  بررسی  این  یافته های 
مورد  سه  هر  از  که  می دهد 
مرگ ناشی از کووید-۱۹ در 
انگلستان در طول این همه گیری 
افراد دچار  در  یکمورد مرگ 

دیابت رخ داده است.
که  نوع۱  دیابت  دچار  افراد 
با  است،  خودایمنی  بیماری 
احتمال سه و نیم برابر بیشتر 
از افراد غیر دیابتی در معرض 
کرونا  علت  به  مرگ  خطر 
دیابت  دچار  افراد  و  هستند، 
نوع۲ که با اضافه وزن و چاقی 
ارتباط نزدیکی دارد- با احتمال 
دو برابر بیشتر از غیر دیابتی ها 
در معرض خطر مرگ ناشی از 

کرونا هستند.
۹۰ درصد موارد دیابت را دیابت 
نوع۲ تشکیل می دهد و بسیاری 
از افراد دارای این بیماری چاق 

هستند.
این بررسی نشان داد که سن 
مهمترین عامل در تعیین خطر 
مرگ ناشی از کووید-۱۹ در 

هر دو نوع دیابت است. 
دیابتی   های زیر ۴۰ سال نسبت 
باالی ۴۰ سال  دیابتی های  به 
با  مقایسه  در  خصوص  به 
دیابتی های سالمند در معرض 

خطر خیلی کمتری هستند. 
افراد دیابتی نوع۱ که معموال 
در دوران کودکی بیماری شان 
تشخیص داده می شود، معموال 
نوع۲  دیابتی های  از  جوانتر 

هستند.
یک بررسی دیگر دربریتانیا که 
هفته پیش منتشر شد، نیز نشان 
که یک چهارم مرگ های  داد 
ناشی از کرونا در افراد دارای 

دیابت رخ داده است. 
می گویند  پژهشگران  این 
یافته هایشان نشاندهنده خطری 
است که افراد دچار دیابت نوع۱ 
و ۲ در دوران شیوع کرونا با 

آن مواجه هستند.
همچنین میزان های باالتر قند 
می تواند خطر  چاقی  و  خون 
کرونا را در هر دو نوع دیابت 

افزایش دهد.
افراد  می گویند  کارشناسان 
دیابتی احتمال در معرض خطر 
عفونت  به  شدن  دچار  بیشتر 
اما  نیستند،  کرونا  ویروس  با 
اگر دچار این عفونت شوند، 
ممکن  بیشتری  احتمال  با 
است دچار بیماری شدیدتری 

شوند.

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.

داروی ضدویروی رمدسیویر بیشترین توجه ها 
را برای درمان کرونا به خود جلب کرده است، 
اما پژوهشگران می گویند گروهی از داروها به 
نام اینترفرون ها که از مدت ها پیش مورد استفاده 

بوده  اند، نیز نتایج امیدوارکننده ای داشته  اند.
به گزارش همشهری آنالین به نقل از هلث دی 
نیوز آزمایش های بالینی اینترفرون ها برای درمان 
بیماری کووید-۱۹ ناشی از ویروس کرونا در 

چندین کشور در حال انجام است. 
نتایج یک بررسی کوچک که نتایج آن اخیر در 
ژورنال لنست منتشر شد، نشان داد که تجویز یک 
رژیم سه دارویی حاوی اینترفرون به مرخص 
بستری شده  بیماران  زودتر  روز  چند  شدن 
کووید-۱۹ کمک کرده است. اما کارشناسان 
می گویند پژوهش های بزرگتری برای آزمایش 
اینترفرون ها به عنوان یک داروی منفرد برای 

درمان عفونت ویروس کرونا الزم است.
گروهی از پژوهشگران بین المللی در ووهان 
از  کرونا  پاندمی  شیوع  اولیه  کانون  چین 
درمان  برای  بی   ۲ آلفا-  اینترفرون  داروی 

بیماران بستری شده که هنوز به دستگاه تنفس 
مصنوعی متصل نشده بودند، استفاده کردند.

تجویز این دارو به به دستگاه ایمنی بیماران 
کمک کرد که سریع تر ویروس کرونا را از بدن 
پاک کند. همچنین ظاهرا برخی از پروتئین های 
التهابی مربوط به عوارض شدید کووید-۱۹ 

در این بیماران کاهش یافت.
اینترفرون ها پروتئین هایی هستند که بدن به عنوان 
بخشی از دفاع های طبیعی اش تولید می کند. 
این پروتئین ها به عنوان یک آژیر هشدار درباره 
حضور یک مهاجم خارجی عمل می کنند و 

باعث فعال شدن دستگاه ایمنی می شوند.

داروهای اینترفرونی گونه های ساخته شده در 
آزمایشگاه این پروتئین ها هستند. این داروها هم 
باعث فعال شدن دستگاه ایمنی می شوند و هم 
اثرات ضدویروسی مستقیم دراند. پزشکان از این 
گروه داروها سال ها برای درمان بیماری هایی 
مانند عفونت کبد با ویروس هپاتیت سی، برخی 
از سرطان ها و نیز بیماری ام اس استفاده کرده  اند.
اینترفرون ها تا حدی به این علت در درمان 
داروهای  که  شده  اند  استفاده  کووید-۱۹ 
ضدویروسی به اصطالح »وسیع الطیف« هستند 
به این معنا که فقط بر ضدیک نوع ویروس 
عمل نمی کنند. اینترفرون ها قبال برای درمان 
یک عفونت کروناویروسی دیگر یعنی سارس 
)نشانگان شدید حاد تنفسی( در سال ۲۰۰۳ به 
کار رفته  اند. استفاده از اینترفرون آلفا در جریان 
همه گیری سارس در تورنتوی کانادا باعث 
بهبود سریع تر عوارض ریوی در بیماران شد.
پژوهشگران در این بررسی نشان دادند که 
بیمارانی که گونه استنشاقی از دارو اینترفرون 
آلفا را دریافت کرده  اند به طور میانگین پس 

از ۲۱ روز از شروع نخستین عالئمشان از 
بیمارستان مرخص شده  اند. در بیمارانی که 
یک داروی ضدویروسی متفاوت را دریافت 
کرده بودند، مدت بستری شدن بیماران به طور 

میانگین ۲۸ روز طول کشیده بود.
اینترفرون ها عوارض جانبی هم دارند که از 
جمله شامل عالئم شبیه آنفلوانزا، تهوع و کاهش 
وزن است که بیشتر در موارد تجویز درازمدت 

این دارو آزارنده هستند.
یک بررسی دیگر با نوع دیگری از اینترفرون به نام 
اینترفرون المبدا در دانشگاه استنفورد آمریکا در 
جریان است تا معلوم شود آیا این دارو می تواند 
به افرادی که تازه آزمایش کرونایشان مثبت شده 
است و هنوز در خانه هستند، کمک کند یا 
نه. بیماران یک تزریق واحد دارو را دریافت 
خواهند کرد که برای یک هفته در بدن می ماند. 
پژوهشگران در این بررسی می خواهند دریابند 
آیا این درمان میزان »ریزش ویروسی« در این 
افراد کاهش می دهد تا به این ترتیب خطر 

انتشار عفونت به دیگران کمتر شود یا نه.

بیماری  برای  ترکیبی  دارویی  درمان  یک 
ویروس  انتشار  مانع  هم  که  کووید-۱۹ 
واکنش  از  از  هم  و  می شود  بدن  درون 
می کند،  جلوگیری  ایمنی  دستگاه  شدید 

قرار است آزمایش شود.
به گزارش وب ا م  دی یک کارآزمایی بالینی 
در آمریکا قرار است تاثیربخشی ترکیبی از 
داروی  و  رمدسیویر  داروی ضدویروسی 
ضدالتهابی قوی »باریسیتینیب« را در بیماران 

کووید-۱۹ آزمایش کند.
باریسیتینیب یک داروی خوراکی است که 
به صورت یک دوز روزانه دربررسی های 

بسیاری برای درمان بیماران دچار آرتریت 
دارو  این  است.  رفته  کار  به  روماتوئید 
دارد،  دیگر  داروهای  با  کمی  تداخل های 
داروهای  اغلب  با  را  آن  می توان  بنابراین 

ضدویروسی مانند رمدسیویر ترکیب کرد.
یک بررسی دیگر در شرکت زیست فناوری 
سیتودین در ایالت واشنگتن آمریکا می خواهد 
ترکیب رمدسیویر را با دراوی »لرونلیماب« 
که  است  دارویی  لرونلیماب  کند.  آزمایش 
عفونت ویروسی را مهار می کند و همچنین 

دارای خواص ضدالتهابی است.
اما علت اضافه کردن داروهای دیگر به رمدسیویر 

چیست؟ گرچه رمدسیویر مانع از تکثیر ویروس 
کرونا می شود، اما در آزمایش های بالینی اثرات 

آن بر بیماران در حد متوسط بوده است.
پژوهشگران تصور می کنند علت تاثیربخشی 

نه چندان باالی رمدسیویر این است که این 
دارو بر واکنش شدید دستگاه ایمنی دربرابر 
ویروس کرونا در موارد شدید بیماری – یک 
موج التهاب شدید که به اندام ها اسیب می زند 
و در ایجاد ذات الریه نقش دارد- تاثیری ندارد.
پژوهشگران امیدوارند با افزودن باریسیتینب 
بیماران  موثرتری  طور  به  رمدسیویر  به 

کووید-۱۹ را درمان کنند.
این رویکرد چند دارویی در درمان بیماران قبال در 
پژوهش ها درباره درمان ایدز موفقیت آمیز بوده 
است و ترکیب های چند دارویی توانسته  اند از 

انتشار و پیشرفت ویروس ایدز جلوگیری کنند.

حوادث گوناگون طبیعی که باعث کنار هم 
ماندن اجباری زوج ها می شوند یک نتیجه 
پیش بینی نشده هم دارند: افزایش فرزندآوری.
اما یک بررسی جدید از پژوهشگران دانشگاه 
فلورانس در ایتالیا نشان می دهد که پاندمی 
کووید-۱۹ ممکن است به چنین نتیجه ای 

منجر نشود، اما چرا؟
به گزارش الیوساینس نتایج این بررسی نشان 
می دهد که نگرانی های مربوط به مشکالت 
اقتصادی در آینده و پیامدهای بارداری باعث 
شده است زوج ها عالقه ای به فرزندآوری نشان 
ندهند. مصاحبه های آنالین این پژوهشگران 
با ۱۵۰۰ نفر نشان داد که حدود ۸۲ درصد از 
افراد مورد پرسش قرار گرفته قصدی برای 

فرزندآوری در دوران پاندمی کرونا ندارند.
این نظرخواهی در سومین هفته قرنطینه در ایتالیا 
انجام شد و زنان و مردانی را دربرمی گرفت 
که دست کم برای یکسال رابطه پایدار داشتند.
از میان ۲۶۸ فرد مشارکت کننده که پیش از 
شیوع کرونا قصد بچه دار شدن داشتند، بیش 
از یک سوم گفتند که پس از شیوع بیماری 
قصد بچه دار شدنشان را کنار گذاشته  اند. دالیل 
اصلی نگرانی این زوج  ها مشکالت اقتصادی 
دنیا )۵۸ درصد( و عوارض بالقوه بارداری )۵۸ 

درصد( ناشی از ویروس جدید کرونا بود.
گرچه تقریبا نیمی از افرادی که به این نظرخواهی 
پاسخ دادند، شغل یا درآمدشان را از نداده بودند، 
اما »ترس از ناپایداری  اقتصادی فوری و آینده 

باعث شد بود که افرادی به دنبال بارداری بودند، 
در ۵۸ درصد موارد قصدشان را کنار بگذارند.«
جالب این بود که ۱۴۰ نفر از این افراد )۱۱/۵ 
درصد(- اغلب زنان- تمایل جدید به بچه دار 
شدن در دوران قرنطینه را اعالم کرده بودند، 
و دلیل آن را »خواست تغییر« )۵۰ درصد( و 

»نیاز به مثبت بودن« )۴۰ درصد( اعالم کردند.
اما فقط شش نفر از این ۱۴۰ نفر یعنی )۴/۳ 
درصد( واقعا تالش کرده بودند که در جریان 
قرنطینه باردار شوند. پژوهشگران همچنین 
از این افراد درباره فعالیت های آمیزشی شان 
پرسش کرده بودند و دریافتند دو سوم افرادی 
که میلی به بچه دار شدن پیش و در حین 
شیوع بیماری نداشته، کاهشی در فعالیت های 
آمیزشی شان گزارش نمی کنند. همین موضوع 
درباره ۶۰ درصد افرادی که قصد بچه  دار شدن 
پژوهشگران  این  بود.  صادق  هم  داشتند، 
می گویند هنوز روشن نیست که این یافته ها 
به تغییرات عمده ای در میزان تولد بچه ها در 

آینده نزدیک منتهی خواهد شد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می گوید 
بیماری  به  شدن  مبتال  از  پیشگیری  برای 
کلروکین  هیدروکسی  قرص  کووید-۱۹ 

می  خورد.
وجودی  با  ترامپ  یو اس تودی  گزارش  به 
هیدروکسی کلروکین را برای جلوگیری از 
کرونا مصرف می کند که سازمان غذا و داروی 
آمریکا )FDA(   می گوید این دارو برای درمان 

کووید-۱۹ نه موثر است و نه بی خطر.
هیدروکسی کلروکین را سازمان غذا و داروی 
آمریکا برای درمان بیماری های خودایمنی مانند 
لوپوس و آرتریت روماتوئید تایید کرده است. 
این دارو همچنین برای درمان ماالریای مقاوم 
به درمان یا برای حفاظت دربرابر برخی از 

انواع ماالریا به کار می رود. ظاهرا ترامپ برای 
پروفیالکسی )پیشگیری دارویی( هیدروکسی 
کلروکین را مصرف می کند، با این تصور که این 
دارو باعث حفاظت دربرابر عفونت ویروس 
کرونا در افرادی می شود که در معرض این 

ویروس قرار گرفته  اند. در حال حاضر یک 
بررسی درباره این نوع استفاده از هیدروکسی 
کلروکین در جریان است، اما هنوز هیچ داده ای 
ندارد.  کند، وجود  نظر حمایت  این  از  که 
هیدروکسی کلروکین هم به صورت قرص 
خوراکی یا تزریق تدریجی داخل وریدی تجویز 
 )Plaquenil( می شود و با نام تجاری پالکنیل

در بازار وجود دارد.
از آنجایی که این دارو تاییدیه FDA دارد، 
پزشکان عمدتا می تواند آن را برای بیماری های 
دیگر به شیوه ای که اصطالحا off-label – یعنی 
استفاده دارو برای مواردی که دربرچسب دارو 

نیامده است- می گویند، تجویز کنند.
هیدروکسی کلروکین با داروی کلروکین داروی 

ضدماالریایی که آن را هم ترامپ بارها به عنوان 
درمان یا پیشگیری کووید-۱۹ تبلیغ کرده است، 
متفاوت است. هیچ داده ای در حمایت از این 
نظر که هیدروکسی کلروکین یا کلروکین به 
افراد مبتال به ویروس جدید کرونا )ویروس 
سارس-کوو-۲( کمک می کند، وجود ندارد.

از طرف دیگر به گفته FDA شواهدی قوی 
وجود دارد که هیدروکسی کلروکین می تواند به 
عنوان یک عارضه جانبی باعث اختالل ریتم قلب 
و سرعت باالی خطرناک ضربان قلب می شود.
FDA هشدار داده است با توجه به این عوارض 
جانبی بالقوه خطرناک هیدروکسی کلروکین 
فقط باید در کارآزمایی های بالینی با نظارت دقیق 

یا در افرادی که بستری شده  اند، استفاده شود.

جانسون اند جانسون فروش پودر بچه را متوقف کرد

آزمایش یک داروی قدیمی دیگر برای درمان کووید-۱۹

پژوهشگران ترکیب های دو دارویی را برای درمان کرونا آزمایش می کنند

بچه  های دوران کرونا: آیا قرنطینه باعث افزایش فرزندآوری خواهد شد؟

آیا هیدروکسی کلروکین از مبتال شدن ترامپ به کرونا جلوگیری می کند؟

مکه در عید فطر به علت قرنطینه کرونا خالی از زائران است.
    خبرگزاری فرانسه

اتاقک استنشاق بخار در دارالسالم تانزانیا برای مقابله با شیوع ویروس کرونا  
 خبرگزاری فرانسه

دانش آموزان دبیرستانی در فیلیپین جشن فارغ التحصیلی شان را از راه دور 
برگزار می کنند.  

    آسوشیتدپرس

دانش آموزان دبیرستانی در کره جنوبی در مدرسه پشت صفحه محافظ ناهار 
می خورند.  

   خبرگزاری فرانسه

گورکنان در سائوپائولوی برزیل قبرها را برای قربانیان کرونا آماده می کنند.  
 خبرگزاری فرانسه

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

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

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

 ویرایش: منصوره قدمی  پشتیبانی فنی: اکرم سمنانی
    مشترکین،    روابط عمومی،     سازمان آگهی ها:     ۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳

   تحریریه: ۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳ 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

مردم پس از برداشته شدن قرنطینه کرونا به ساحلی در جنوب انگلستان هجوم 
برده اند.  

   گتی ایمجز

نقشه سالمت

قطار شهری 
مشهد بازگشایی 
شد. استفاده از 
ماسک الزامی 

است/ایسنا 

25 مورد مثبت 
ابتال به کرونا در 

هرمزگان شناسایی 
شد/خبرگزاری مهر
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