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بشتابیم به سوی
جهان بدون ایدز
صفحههای4و5

البرز اخوان بازیکن حرفه ای و مربی کنونی تنیس
از روند مبارزه با بیماریاش می گوید:

صفحه 3

سرطان دارم ،اما زندهام،
درمان میشوم و
اززندگیلذتمیبرم
الیزابت کوبلر راس میگوید« :در هر فاجعه هدیهای پنهانی نهفته است».
شرایط سخت با وجود آسیبهای شناختهشده زیادی که دارند ،میتوانند
در عین حال به رشد منجر شوند .در بعضی از بیمارانی که شرایط
سخت جسمی دارند ،پختهتر شدن سازوکارهای دفاعی و سازگاری و
انعطافپذیری بیشتر ذهنی به دنبال مواجهه با بیماری دیده میشود .گویی
بیماری جسمی میتواند ما را با واقعیتهایی روبرو کند که پیش از آن به
راحتی از کنارشان میگذشتیم .البرز اخوان ،قهرمان تنیس ،یکی از افرادی
است که با این واقعیتها مواجه شده ...صفحههای 10و11

هشداردرخصوصکاهش
مراجعات درمانی در ایام کرونا؛

قرنطینه سالمت
بیماران غیرکرونایی
را تحدید میکند
بسیاریازبیمارانیکهتاپیشازشیوعکرونابهطور
مرتبنیازبهدرمانداشتند،ازبیمکرونادرمانشانرا
قطعکردهاند.اینبیمارانازیکطرفترسازابتال
بهکرونادارندوازطرفدیگربهتاخیرافتادندرمان
بیماری،جانشانرابهخطرانداختهاست...صفحه2

به مناسبت  20تیر؛ روز
جهانی «کنترل جمعیت و
تنظیم خانواده»

رفع «بحران
سالمندی» با شعار
محقق نمیشود...
در مورد كنترل جمعيت از گذشته و دوران
افالطون بحث وجود داشته است .افالطون
معتقد بود جمعيت هر شهر باید ثابت باشد؛ نه
زیاد شود و نه کم ...صفحه3

هشدار محسن فرهادی،
معاون مرکز سالمت محیط و
کار وزارت بهداشت

رونقکسبوکارباحفظ
سالمتمردم،مشارکت
همگانیمیطلبد!

تقریبااغلبکسبوکارهابعدازمحدودیتهایی
کهبرایکنترلویروسکرونادرنظرگرفتهشدهبود،
فعالیتشانازسرگرفتهشد.اماچگونهقراراست
پروتکلهایبهداشتیدراینمکانهارعایتشودتا
شاهدافزایشآمارمبتالیاننباشیم؟...صفحه8

کودکانی که خود را مسوول
جدایی والدینشان میدانند

احساس شرم وگناه
بچههای طالق

جداییراهدشواروانتخابسختیاست.طالق
حتیاگرتنهاراهباقیماندهدرزندگيباشدبازهم
سختودردناکاست،بهخصوصبرایبچههایی
کهشاهدازهمپاشیدهشدنخانوادهشانهستند
احساسیتلخوناخوشایندبههمراهدارد...صفحه6

بهترین برنامه غذایی برای
روزهای گرم کرونایی

تغذیهدرتابستان

متخصصانتغذیهتوصیهمیکنندباشروعروزهای
گرمسال،همهافرادبایدتغییراتیدربرنامهغذایی
خودشانایجادکنندتاهمبتوانندجلویکمآبیبدن
رادر فصل تابستان بگیرند و هم ریزمغذیهای
الزم را به بدنشان برسانند ...صفحه7

تعریق زیاد و بوی عرق

بزرگترین
مشکل تابستان

وقتی صحبت از تابستان میشود ،ناخودآگاه
تصویر گرما و تعریق زیاد در ذهنمان تداعی
میشود .نگرانی از خیس شدن و نیز شوره زدن
لباسها و حتی بوی بد بدن ،تقریبا همیشه با ماست
اما بوی بد عرق از کجا ناشی میشود و چگونه
میتوان آنرا محدود کرد؟  ...صفحه13

با چند اقدام عملی هم به
سالمت خودتان کمک کنید و
هم به محیطزیست پایدار

چگونه سبز
زندگی کنید؟

سبززندگیکردنیعنیانتخابآگاهانهشیوه
زندگیکههمبرایسالمتفردخوبومفیدباشد،
همبرایمحیطزیست.سازمانجهانیبهداشت
تخمینمیزند،حدود25درصدازبیماریهاییکه
مابهآنهامبتالمیشویم،درمحیطاطرافمانریشه
دارندکهمیتوانآنراتغییرداد...صفحه14
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سالمت در ایرانو جهان

شماره هفتصدوپنجاهوهفت چهارده تیـر نودونه

خبــر

آتشنشانی شرایط ناایمن را در سال  98به مالکین تذکر داده بود

 19کشته در پی انفجار کلینیک سینا اطهر در تجریش
ساکنان شمیران و رهگذران در میدان تجریش شاهد شعلههای آتشی بودند که در ساعت
 20:56سهشنبه شب  10تیر از محل کیلنیک سینا اطهر در این منطقه به آسمان میرفت.
چند دقیقه بعد از آتش گرفتن این مرکز درمانی ،انفجارهای مهیبی اطراف را لرزاند که به
نظر کارشناسان به دلیل آتش گرفتن کپسولهای گاز هلیوم در زیرزمین کلینیک بوده .عمق
سانحه به حدی بود که غالوه بر چندین ماشین آتشنشانی و آمبوالنس ،پیروز حناچی ،شهردار
تهران ،و ایرج حریرچی ،معاون وزیر بهداشت ،هم  به صحنه آمدند.
به گزارش سالمت ،روابط عمومی اورژانس کشور اعالم کرد ،ساعت  20:56سه شنبه 10

تیر حادثه انفجار و حریق در کلینیک درمانی سینا اطهر رخ داد که تا لحظه تنظیم خبر4 ،شنبه
 11تیر ١٩ ،تن از جمله  ١۵زن و  4مرد بر اثر این حادثه جان خود را از دست دادهاند.
مهدی داوری ،مدیر عامل سازمان آتشنشانی با اشاره به حادثه کلینیک سینا اطهر گفت:
«این ساختمان را طی سالهای گذشته پایش و رصد کردهایم و سازمان آتشنشانی برای
اولین بار طی سال  94سراغ این ساختمان رفته است و آنجا را بازدید کرده و اقدامات
الزم را در قالب دستورالعمل ایمنی به ساختمان ارائه شده است».
او افزود« :در سال  96و  97و  98هم از این ساختمان بازدید کردیم و در سال  98به
مالکین ابالغ کردیم در شرایط ناایمن هر اتفاقی بیفتد مسوولیتش با خود شماست ».داوری
تصریح کرد« :قانونی که به سازمان آتش نشانی اختیار دهد خودش به دلیل عدم ایمنی
ساختمانی را تعطیل کند وجود ندارد و  ما ضابط قضائی نیستیم».

هشدار درخصوص کاهش مراجعات بهداشتی و درمانی در ایام کرونا؛

قرنطینه سالمت بیماران غیرکرونایی را تحدید میکند
بسیاری از بیمارانی که تا پیش
از شیوع کرونا به طور مرتب
علی
ابراهیمی
نیاز به درمان داشتند ،مدتی
است از بیم کرونا درمانشان
را قطع کردهاند .این بیماران از یک طرف ترس
از ابتال به کرونا دارند و از طرف دیگر به تاخیر
افتادن درمان بیماری کهنه ،جانشان را به خطر
انداخته است.
به گزارش سالمت ،بر اساس تحقیقات سازمان
جهانی بهداشت در  ۱۵۵کشور ،از زمان شیوع
کرونا  ۵۳درصد کشورها خدمات درمانی برای
بیماران مبتال به فشار خون باال را قطع کردهاند۴۹ .
درصد درمان دیابت را متوقف کردهاند ۳۱،درصد
درمان بیماریهای قلبی و  ۴۲درصد درمان انواع
سرطانراقطعکردهاند؛بنابراینپیشگیریودرمان
بیماریها در قرنطینه بشدت مختل شده است.
تدروسآدهانوم،رئیسسازمانجهانیبهداشت
از کشورهای مختلف خواسته همزمان با
مقابله با کووید ۱۹-راههای خالقانهای برای
خدماترسانی به بیماران مبتال به بیماریهای
غیرواگیر پیدا کنند .اما آنچه برای این بیماران مهم
است از دست ندادن زمان مناسب برای درمان
است .بنته میکلسن ،رئیس بخش بیماریهای
غیرواگیرسازمانجهانیبهداشتدراینخصوص
میگوید« :در برخی از مواقع زمان بسیار اهمیت
دارد .مسئله مهم این است که تشخیص و درمان
درسریعترینزمانممکنانجامشود.البتهسازمان
جهانی بهداشت دستورالعملی در این خصوص
تهیه کرده تا روسای دولتها خدمات درمانی را از
سر بگیرند ».وی میافزاید« :به نظر میرسد خیلی
ازبیماراننبایدنگرانتوقفچندهفتهایدرمانشان
باشند،امااگربیشترطولبکشدوضعیتسختتر
خواهد شد و عواقب جدیتری خواهد داشت».
در ایران هم درمان برخی بیماران مانند مبتال به
سرطان مختل شده است .زیرا بسیاری از بیمارانی
کهتحتشیمیدرمانیبودندایندرمانرامتوقف
کردهاندوبهبرخیازآنهاتوصیهشدهدرمطبهای
خصوصیایندرمانراادامهدهند،اماتامینهزینه
آن برای همه امکانپذیر نیست .از طرف دیگر
گاه این محیطها به دلیل حضور تعداد زیادی از
بیماران در فضای محدود مطبها ،برای بیماران
مبتال به سرطان خطرناک است .البته کیانوش
جهانپور،رئیسمرکزاطالعرسانیوروابطعمومی
وزارت بهداشت اوایل فروردینماه گفته بود که
بیمارستانهای دولتیومراکزوابستهبه سازمانها
و نهادهای مختلف ،خدمات شیمیدرمانی به
متقاضیان میدهند ،اما ظاهرا این مراکز خدمات
خود را به صورت کامل ارائه نمیکنند.

کاهش  80درصدی مراجعات
بهداشتی و درمانی
ایرج حریرچی ،معاون کل وزارت بهداشت هم
نسبت به کاهش مراجعات درمانی و بهداشتی

ایرج حریرچی ،معاون کل
وزارت بهداشت :قبل
از شیوع کرونا ،مردم به
طور متوسط روزانه دو
میلیون و  ۳۵۰هزار بار
مردم به سیستم بهداشتی و درمانی
دولتی و خصوصی مراجعه میکردند،
اما در ماههای اخیر این موضوع به طرز
قابل توجهی کاهش یافته و در برخی
موارد حتی بیشاز  80درصد کاهش
مراجعه را شاهد بودهایم

مردم هشدار داده و میگوید« :همه مراکز دولتی
وخصوصیبارعایتدستورالعملهایبهداشتی
آماده پذیرش بیماران غیرکرونایی هستند ،اما
موضوع مهمی که در این ایام مغفول مانده سایر
مراجعاتبهداشتیودرمانیمردمبهمراکزدرمانی
است زیرا آنها نباید نیازهای درمانی خود را به
تاخیر بیندازند ».وی میافزاید« :قبل از شیوع
کرونا به طور متوسط روزانه  2میلیون و ۳۵۰
هزار بار مردم به سیستم بهداشتی و درمانی
دولتی و خصوصی مراجعه میکردند که مراجعه
به پزشک ،بهورز ،مراقب سالمت ،داروخانه،
آزمایشگاه و رادیولوژی را شامل میشد ،اما در
ماههای اخیر این موضوع به طرز قابل توجهی
کاهش یافته و در برخی موارد حتی بیشاز 80
درصد کاهش مراجعه را شاهد بودهایم».
حریرچی اضافه میکند« :غیر از موارد غیرضرور،
اماتعدادیمواردضرورمراجعهداریم.بهعنوانمثال
ساالنه نزدیک به ۱۵میلیون بار واکسن به کودکان
و افراد بالغ تزریق میشود که هرگونه تعلل در
واکسیناسیون میتواند عوارض جبرانناپذیری
همچون شیوع انواع بیماریها نظیر دیفتری،
سیاهسرفه ،کزاز ،فلج اطفال ،هاری و سایر
بیماریهارا در پی داشته باشد».
معاون کل وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه
افراد باید در این دوران مراقبتهای بارداری،
واکسیناسیونومراجعاتمراقبتیکودکانراجدی

بگیرند ،تاکید میکند« :ساالنه حدود یک میلیون
یشود و
و  200هزار بارداری در کشور ثبت م 
مادران باردار احتیاج به مراقبت دارند و الزم است
در این زمینه حتما مراجعات خود را داشته باشند
تا دچار انواع عوارض دوران حاملگی نشوند.
همچنین از خانوادهها خواهشمندیم مراجعات
مراقبتی کودکان زیر پنج سال از نظر کنترل وزن
و قد را داشته باشند ».وی معتقد است« :در مورد
کرونابرخیبیمارستانهایخاصوبعضیمراکز
بها درگیر
بهداشتی و درمانی و نیز برخی از مط 
هستند و در این مراکز هم اقدامات حفاظتی
مناسب انجام میشود .ازاینرو سایر مراکز اصال
خدمترسانی به کرونا ندارند و مراجعات ضرور
باید بهصورت مستمر انجام گیرد».
حریرچیبااشارهبهاینکهنبایدروندمعالجهبیماران
مبتال به سرطان ،فشار خون ،دیابت و  ...با تاخیر
انجام شود و بیماری به مراحل پیشرفته برسد؛ از
مردم خواست با توجه به اقدامات ایمنی متعددی
کهدربیمارستانهایدولتیونهادهایخصوصی
انجام شده است ،برای مراجعات معمول به مراکز
بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.
معاون کل وزیر بهداشت تاکید میکند« :بهجز
استثنائاتیماننددندانپزشکیوجراحیهایزیبایی،
در خصوص مراجعات معمول ،مردم اطمینان
داشتهباشندکهاقداماتمراقبتیبهداشتیوحفاظتی
درمقابلکروناانجاممیشودتابتوانیمبیماریهای
دیگررانیزکنترلکنیم؛مهمترینبیماریهایکشور
ماکماکانبیماریهایغیرواگیرمانندبیماریهای
قلبی-عروقی ،دیابت و سرطانهاست».
البته در برخی کشورها با کاهش محدودیتهای
قرنطینه ،خدماترسانی به بیماران مبتال به
بیماریهایغیرواگیرازسرگرفتهشده،اماهمچنان
به افرادی که دارای بیماریهای زمینهای مانند
سرطان ،دیابت ،بیماریهای ریوی ،بیماری قلبی
و بیماریهای دستگاه ایمنی هستند ،توصیه
میشود چون در گروه پر ریسک ابتال به کرونا
قرار دارند ،فقط در صورت لزوم به مراکز درمانی
و بیمارستانها مراجعه کنند.

مدیر عامل سازمان آتشنشانی گفت« :به این ساختمان اخطاریه دادهایم و دستورالعمل
ایمنی هم ارسال شده بود .در این دستورالعمل ناایمنیهای الزم را عنوان و روش های
برطرف کردن آن را هم اعالم کردیم».
در اولین واکنشها کارشناسان نیز بر عدم ایمنی کافی و عدم رعایت استانداردهای الزم
تاکید داشتند که نیازمند کار کارشناسی مفصل است ،اما گذشته از علل اصلی بروز حادثه،
یکی از مسائل نیروهای امدادرسان در منطقه ،تجمع افراد بود چرا که هم کار امدادرسانی
را مختل میکرد و هم در صورت انفجار دوباره امکان داشت تلفات انسانی باال برود .به
همین دلیل ،سخنگوی سازمان اورژانس کشور در پی وقوع حادثه کلینیک سینا اطهر با بیان
این که احتمال انفجار مجدد به طور کامل از بین نرفته است ،گفت« :از مردم خواهش میکنیم
اخبار را از رسانهها پیگیری کنند و در محل حادثه جمع نشوند».

کوتاهی والدین در تزریق واکسن کودکان در ایام کرونا؛

افت  5درصدی پوشش واکسیناسیون در کشور
در حالی که تمام امیدها در مقابله با بیماری
کرونا  به تولید واکسن است و کشورها در
تکاپو و رقابت برای ساخت آن هستند ،برخی
ادعاهای ضد واکسن و خالف واقع از سوی
کاربرانفضایمجازیموجبترسخانوادههااز
مراجعهبرایدریافتواکسنکودکانشدهاست؛
ادعاهایی که میتواند تهدیدی برای سالمت
کودکان و جامعه و بازگشت بیماریهای قابل
کنترل با واکسن باشد.
به گزارش سالمت ،جریانات ضدواکسن در
کشورها و جوامع مختلف با علل و انگیزههای
مختلف به شایعات دامن میزنند و ممکن است
افرادی که اقدام به این کار میکنند اختالالت
شخصیتی و یا اجتماعی داشته باشند .یا اینکه
گروههاییممکناستدارایانگیزههاییهمچون
تعارض منافع و یا انگیزههای مالی خاصی باشند
و به جریانهای ضدواکسن دامن بزنند.
اما به هر حال اصل این رفتارها ،رفتارهای
بیمارگونهای هستند که فاقد مستند و مدرک
علمیاند و در بیشتر اوقات بر اساس اوهام و
توهمات ذهنی سازندگان آنها شکل گرفتهاند.
چراکه بزرگترین خدمت و سالمت بشریت در
تمام دههها و قرون اخیر موضوع واکسیناسیون
و ایجاد مصونیت در برابر بیماریهای واگیر
بوده است؛ بنابراین اگر کسی اندک آشنایی با
تاریخ جوامع مختلف داشته و از فجایعی که
در اپیدمیها ،همهگیریها و حتی تکگیری
بیماریهای مختلف عفونی که در طول تاریخ
اتفاق افتاده ،اطالع داشته باشد ،میداند که
واکسیناسیون ،عمومی شدن آن و توسعه آن در
بهبود بیماریهای مختلف چه خدمات بزرگی
به جامعه بشری و ارتقاء سالمت عمومی و
حفظ سالمت کودکان کرده است .بنابراین اگر
امروز از افزایش امید به زندگی ،ارتقاء کیفیت
زندگیوشاخصهایسالمتبهویژهدرکودکان
صحبتمیکنیم،بیشازهرچیزبهواکسیناسیون
وضریبنفوذواکسیناسیوندرجوامعبازمیگردد
که توانسته به صورت همگانی انجام شود .البته
اینقبیلاقداماتهمنوعیعملمجرمانهاستو
هم نشر اکاذیب در جهت تشویش اذهان عمومی
تلقی میشود .پس مصداق رفتارهایی است که از
سوی مراجع قضایی قابل برخورد خواهد بود و
حتی دادستان به عنوان مدعیالعموم هم میتواند
دراینخصوصورودکند.زیراسالمتیکحق
عمومی است و هر عامل یا فردی که سالمت
جامعه را تحتالشعاع قرار دهد ،به عنوان مخل
یک حق عمومی خواهد بود و دادستان میتواند
به عنوان مدعیالعموم ورود کرده و این موارد را
پیگیری کند .البته به گفته محسن زهرایی ،رئیس
ادارهبیماریهایقابلپیشگیریباواکسنوزارت
بهداشت از زمان شروع بیماری کووید ۱۹-در
کشور مراجعات برای تزریق واکسن کودکان
کاهش نزدیک به 5درصدی داشته که این کاهش

محسن زهرایی،
رئیس اداره بیماریهای
قابلپیشگیری با واکسن
وزارت بهداشت:
متاسفانه بر اساس
برآوردی که از ابتدای شروع بحران
کرونا در شبکههای بهداشت کشور
انجام شده ،نشان میدهد که نزدیک
به  4تا  5درصد افت پوشش واکسن
را در ایام کرونا تجربه کردهایم و امروز
از  99درصد پوشش واکسیناسیون به
94درصد رسیدهایم و این افت پوشش
میتواند لطمه جدی به کشور وارد کند

در نتیجه تبلغات منفی و گاها ترس خانواده ها از
مراجعه به مراکز ازائه دهنده خدمت در شهرها
و روستاها بوده است.
زهرایی در گفتوگو با خبرنگار هفته سالمت،
با بیان این مطلب افزود« :از حدود  ۴ماه اخیر که
بیماری کووید ۱۹-در کشور پدیدار شده است،
همهابعادزندگیمردمتحتتاثیرقرارگرفتهاست.
از این رو علیرغم اینکه توصیههایی به ماندن در
خانه و عدم خروج از منزل در موارد غیرضروری
میشد ،باید خانوادهها توجه میکردند که
واکسیناسیون کودکان جزوی کارهای ضروری
است و به هیچ وجه نباید دچار وقفه میشد».
وی گفت« :تمام مراکز بهداشتی و درمانی اعم
از خانه های بهداشت در روستاها و پایگاه های
سالمت در شهرها که وظیفه واکسیناسیون را بر
عهده دارند ،از ابتدای شیوع کرونا دایر بودند و
خدمات خود را ارائه می کردند».
رئیس اداره بیماریهای قابلپیشگیری با واکسن
وزارت بهداشت در ادامه به اشتباه خانوادهها در
برآورد سالمت کودکان خود اشاره کرد و افوزد:
«متاسفانه برخی خانواده تصور میکردند چون
حال فرزندشان خوب است و مشکلی ندارد،
مراجعه دیرهنگام برای تزریق واکسن در ایام
کرونا مشکلی به وجود نمیآورد ،در صورتی
که مراجعه بعد از زمان مقرر موجب میشود تا
سیستمایمنیکودکانضعیفشدهوبیماریهایی
از قبیل سل و عفونتهای تنفسی افزایشیابد».
زهرایی با تاکید بر اینکه در شرایط کرونا هم
باید تزریق واکسن را جدی گرفت ،افزود:
«در مقطعی برخی خانواده ها تصور میکردند
که بیماری در ماههای ابتدایی سال جدید  از
بین خواهد رفت ،ولی امروز که چندین ماه از
شروع بحران گذشته است ،همه کارشناسان
و مسئوالن بر این نظر اتفاق دارند که ممکن
است بیماری تا دو سال دیگر ریشهکن نشود؛
بنابراین کرونا همچنان با ما خواهد بود و باید
اولویتها و ضرورتها را در مواجهه با این
بحران در نظر گرفت که یکی از این اولویتها

انجامواکسیناسیونکودکانوخردساالناست».

از  99درصد پوشش واکسیناسیون
به  94درصد تنزل کردیم
رئیس اداره بیماریهای قابلپیشگیری با واکسن
وزارت بهداشت افزود« :متاسفانه بر اساس
برآوردی که از ابتدای شروع بحران کرونا در
شبکههایبهداشتکشورانجامشدهاست،نشان
میدهد که نزدیک به  4تا  5درصد افت پوشش
واکسن را در ایام کرونا تجربه کردهایم و امروز
از  99درصد پوشش واکسیناسیون در ایران به
 94درصد رسیدهایم و این افت پوشش میتواند
لطمهجدیبهکشورواردکند».زهراییباتاکیدبر
اینکهپوششواکسیناسیونمهمترینسددفاعیدر
برابر بیماریها برای کودکان است ،تصریح کرد:
«دستاوردهایی که در سالمت کودکان به دست
آوردیمبهعلتپوششباالیواکسیناسیوناست
و اگر فرضا به دلیل بیماری کرونا ،واکسن کودک
را به تعوق بیندازیم ،این دستاوردها را از دست
داده و پوشش واکسیناسیون ما کاهش مییابد و
بیماریهای کنترل شده ممکن است بازگردند».
وی در پایان این اطمینان را به خانوادهها داد که
مراکزارائهدهندهخدمتعاریازهرگونهآلودگی
هستند و تاکید کرد« :امروز واکسیناسیون در
پایگاههای سالمت شهری و خانههای بهداشت
روستایی انجام میشود که در این مراکز تنها
مراقبان سالمت حضور دارند و پزشکی در آنها
وجود ندارد تا بیماری به این مراکز مراجعه
نمیکند .حتی غربالگری کرونا هم که توسط
شبکههای بهداشت انجام شد ،به صورت تلفنی
بود؛بنابراینبااطمینانمیتوانگفتکهپایگاههای
سالمت مراکز ایمن و بدون آلودگی هستند و
مراجعه برای تزریق واکسن کودکان به این مراکز
امریضروریاست.ضمناازابتدایشیوعبیماری
به دلیل اینکه ازدحام جمعیت میتوانست یکی
اززمینههایاحتمالیانتقالبیماریباشد،مراجعه
افراد به این مراکز با وقت قبلی بوده و این محلها
خلوتتر از گذشته هم شدهاند».

گفتوگوی «سالمت» با مردی که در 90سالگی کرونا را شکست داد

آقای محمدرضا عباسی  90ساله ،با بدن و روان سالم کرونا را شکست داد

ایشان در فروردین ماه به کرونا مبتال شدند و خوشبختانه توانستند بیماری
را شکست دهند .آقای عباسی سابقه ورزشی دارند و شیوه زندگیشان به
گونهای بوده که به گفته خودشان کمک کرده تا این بیماری کشنده را از
میدان به در کنند 50-60 .سال است که هر هفته جمعه صبح خیلی زود
به کوه میروند و ساعت  7/5-8برمیگردند .بسیار پیادهروی میکنند و
از جوانی هم اهل شنا و تنیس بودهاند .اصوال ورزشکار هستند .تناسب
اندام دارند و وزنشان طبیعی است.
بهعالوهاینکهتغذیهخوبیداشتهاند.کمترغذایچربوشیرینمیخوردند
و بیشتر اوقات از میوه و سبزیجات استفاده میکردند .رژیم غذایی معتدل
با میوه و سبزیجات و لبنیات داشتند.
دخترشان مژگان عباسی درباره پدر میگوید« :نحوه زندگی پدرم طوری
بوده که با وجود فعالیت زیاد ،داشتن تغذیه مناسب و نداشتن نگرانی و
استرس ،الگوی خوبی برای اطرافیان بودند؛ یعنی  3عامل؛ یعنی تغذیه
درست ،ورزش مداوم و اعصاب راحت ،باعث شده آدم تندرست و
سالمی باشند».
و ادامه میدهد« :پدرم تقریبا هر سال چکاپ میدهند .دکتر آخرین بار
به ایشان گفته بودند که بدنشان مثل یک جوان است .در آزمایشهایشان

همه چیز طبیعی بود .ایشان نه فشارخون دارند ،نه چربی و اوره»
گفتوگوی اختصاصی «سالمت» را با ایشان بخوانید.
 :فکر میکنید کجا به کرونا مبتال شدید؟
قبل از عید به بازار رفته بودم ،یک مسیر را با ماشین و بقیهاش را پیاده طی
کردم  .احتمال میدهم همان جا مبتال شده باشم .بعد از  2هفته ،روز دوم،
سوم عید مشکل کرونا کمکم خودش را نشان داد .اولین اتفاقی که افتاد،
این بود که حس چشایی و بویاییام از بین رفت .دیگر نمیتوانستم مزه را
تشخیص بدهم و بوها را حس کنم .تب کردم و کمی هم نفسم گرفت.
 :بعد از آن چه شد؟
خودم به بیمارستان  مدرس مراجعه کردم.در آنجا عالئم را توضیح دادم،
آزمایش گرفتند .وقتی تست کرونایم مثبت شد در بیمارستان بستری شدم.
بعد از 2-3روز در بیمارستان با انجام اسکن ریه معلوم شد خوشبختانه به
ریهام آسیب وارد نشده اما با وجود قطع تب ،سرفهها و بدن درد و بیحالی
ادامه داشت .شرایط بیمارستان را که میدانید .با وجود اینکه حالم هنوز
خیلی بد بود ،رضایت دادم و به خانه آمدم و خودم را قرنطینه کردم .روزی
2بار از بیمارستان تماس میگرفتند و حالم را میپرسیدند .از من درباره
وضعیت تب یا درد سینه یا اشتهایم سوال میکردند.

 :قرنطینه را چگونه گذراندید؟
درمدتبیماریقرنطینهکاملبودموبستگانمحتیتاپشتدرهمنمیتوانستند
بیایند .من آدم معاشرتی هستم اما این خانهنشینی اجباری کالفهام کرده بود.
با اینکه اهل مطالعه هستم ،در مدت بیماری نمیتوانستم کتاب هم بخوانم.
در این مدت ،حتی شنواییام را هم کامل از دست داده بودم .تا اینکه این 2
هفته سپری شد .در این مدت اصال به غذا اشتها نداشتم و غذایی را که برایم
میآوردند را کامل دور میریختم و فقط میوه میخوردم .بعد از این دوره
آرامآرام حالم بهتر شد و بیحالیام از بین رفت .برای چکاپ بعدی که به
بیمارستان رفتم ،پزشکان نتیجه آزمایش را دیدند و به من گفتند خوشبختانه
بیماری از بین رفته و شما بهبود پیدا کردهاید.
 :خیلی توضیحات جالبی بود .برای اینکه تصور بهتری از
نوع ورزش یک آقای  90ساله داشته باشیم ،بفرمایید مسیر کوهنوردی
را چگونه میرفتید و چند ساعت آنجا بودید ؟ درواقع جزئیاتی که به
تصویر کشیدن این ماجرا کمک کند را بفرمایید.
سالها پیش که جوانتر بودم ،جمعه هر هفته ساعت 5تا  5/5صبح با چند
نفر دوستان کوه میرفتیم و ساعت  9تا  10صبح برمیگشتیم.
االن که سن همگیمان باالتر رفته ،کمی دیرتر ،مثال  6/5-7میرویم و بیشتر

اوقات ناهار را هم همان جا میخوریم و برمیگردیم .تا چند سال پیش
مسیرمان اغلب حوالی اوسون در شمالشرقی پس قلعه بود که در این مسیر
راهنمای دوستان هم بودم .چند وقتی است بهسمت درکه و پناهگاههای
آنجا میرویم .به جز کوه ،هفتهای یک بار هم استخر میروم .هر روز
یبرم که پیاده بروم
پیادهروی میکنم .حتی مسافتهای طوالنی را ماشین نم 
و برگردم .در برگشت هم ،خریدهایم را انجام میدهم .هم ورزش میکنم
و هم به کارهایم میرسم.
آخرین بار که چکاپ دادم ،دکتر به من گفت بدنت مانند جوانان است .این
را هم بگویم که اصال اهل سیگار نیستم.

تقویم سالمت 3

شماره هفتصدوپنجاهوهفت چهارده تیـر نودونه

به مناسبت  20تیر؛ روز جهانی «کنترل جمعیت و تنظیم خانواده»

رفع «بحران سالمندی» با شعار محقق نمیشود...
در حال حاضر رشد طبیعی جمعیت
در ایران حدود  1/4تا  1/5است
که خوب بهنظر میرسد اما در
آینده به سمت پیری جمعیت پیش
میرود .در نتیجه پیری و کاهش
نیروی مولد و کارآمد ،نیاز به
پذیرش مهاجر خواهدبود

دکتر امانا ...قرائی مقدم
جامعهشناس و استاد دانشگاه

در مورد كنترل جمعيت از گذشته و دوران
افالطون بحث وجود داشته است .افالطون
معتقد بود جمعيت هر شهر باید ثابت باشد؛
نه زیاد شود و نه کم .رقم  5040را نیز برای
این تعداد تعیین کرد که قابلیت تقسیمبندی در
گروههای مختلف نیز بهراحتی وجود داشت.
این نظریه به نظریه «ثبات جمعیت» شهرت دارد.
نظریه دیگری نیز توسط مذهبیون مطرح
بود که معتقد بودند پیروان مذاهب یهودی،
مسیحی و اسالم زیاد باشد که «نظریه افزایش
جمعیت» است.
نظریه سوم مخالف افزایش جمعیت است که
حدود نیمه قرن نوزدهم مطرح شد و رهبر آنها
رابرت مالتوس؛ اقتصاددان و دانشمند انگلیسی
است .براساس این نظریه ،جمعیت نباید زیاد
شود زیرا منابع غذایی متناسب با تعداد بشر،
افزایش نمییابد ،طبیعت مقدوراتی دارد و
بنابراین باید جمعیت کنترل شود.
به گفته مالتوس ،جمعیت با تصاعد هندسی
افزایش دارد و منابع غذایی با تصاعد حسابی.
اما نظریه چهارم که امروز پذیرفته شده ،نظریه
«حد متناسب جمعیت» است .به عبارتی
جمعیتی که از آموزش ،مسکن ،امنیت ،شغل،
بهداشت و دیگر نیازهای زندگی برخوردار
باشند .در چنین جامعهای میزان زاد و ولد
طبیعی است و در آینده نیز بحران سالمندی
تهدیدکننده نخواهدبود.

«آموزش» مانع از فرزندآوری
بدون برنامه است

جامعهشناسان در  1970میالدی تحت
کنفرانسی در کلوب روم که توسط مدیران
کارخانه فلوکس واگن برگزار شد ،در مورد
آینده جمعیت به مذاکره پرداختند تا راهحلی
برای کنترل جمعیت پیدا کنند زیرا نظریاتی
مانند گرسنگی و ...به منظور کنترل جمعیت،
رد شدهبود.
آنها به این نتیجه رسیدند که تنها روش برای
این منظور «آموزش و فرهنگسازی» است.
در نتیجه افزایش آگاهی عمومی ،والدین به

جنبههای مختلف زندگی حال و آینده فرزندان
بیش از گذشته اهمیت میدهند و این نگرانیها
از امکان تحصیل ،تغذیه مطلوب ،رفاه ،شغل
و  ...مانع از فرزندآوری همانند نسل گذشته
میشود.
به عبارت ساده ،همسران برای داشتن فرزند و
تامین زندگی او برنامهریزی دارند و بارداری
ناخواسته کمتر اتفاق میافتد.

«بحران سالمندی» هشدار است اما...

اما طبیعی است که با کاهش باروری ،نیروی کار
آینده نیز کاهش مییابد .جمعیت به سمت پیری
پیش میرود که تبعات بسیاری در جنبههای
مختلف اجتماعی ،بهداشتی ،اقتصادی و ...به
جا میگذارد.
در حال حاضر رشد طبیعی جمعیت در ایران
حدود  1/4تا  1/5است که خوب بهنظر میرسد

اما در آینده به سمت پیری جمعیت پیش میرود.
در نتیجه پیری و کاهش نیروی مولد و کارآمد،
نیاز به پذیرش مهاجر خواهدبود.
این مساله شاید به نظر جبران مشکل کند اما
با بروز آسیبهای مختلفی مثل تغییر فرهنگ،
نژاد و ...همراه است.
اینجا سوال مطرح میشود که چرا طی چند
سال اخیر بهرغم تبلیغات و توصیههای مکرر

کارشناسان و معرفی آسیبهای ناشی از کمبود
نیروی جوان آینده ،تمایل به فرزندآوری بیشتر
نشدهاست؟
در پاسخ به این چالش مهم باید اشاره کرد که
کنار رشد فکری خانوادهها و دغدغه در مورد
تربیت و آینده فرزندان ،متاسفانه مشکالت
مختلف اقتصادی و اجتماعی در جامعه امروز
بهطور جدی تاثیر دارد.

چنین مشکالتی در وهله اول زمینهساز تاخیر
در سن ازدواج و به تبع آن کاهش نرخ باروری
شدهاست .امروزه سن متوسط ازدواج برای
دختران  25و برای پسران  28تا  30است
که حتی قوانینی مانند ازدواج اجباری و...
نیز راه بهجایی نمیبرد.
نزدیک به 30درصد فارغالتحصیالن دانشگاه
امروز بیکار هستند که مانع از تامین مخارج
زندگی و تمایل به تشکیل خانواده میشود.
متاسفانه رواج روابط خارج از عرف و
بهخصوص باور اشتباه «ازدواج سفید» که
بهتر است بگوییم «هم باشهای سیاه»! در
تاخیر سن ازدواج بسیار تاثیر دارد.
عادیشدن چنین روابطی کنار موانع ازدواج
امروزه زنگ خطر جدی است که تبعات
مختلف فردی و اجتماعی را درپی دارد.
حد متناسب جمعیت که همه افراد از نظر
نیازهای زندگی تامین باشند ،بهترین الگوی
جمعیتی است.
در واقع ،نگرانی در مورد پیری جمعیت و
بحرانهای ناشی از آن صرفا با شعار ،حرف
و توصیه محقق نمیشود.
اگر در جامعهای شرایط زندگی و ازدواج
برای نسل جوان فراهم شود ،و زنوشوهرها
دغدغه تامین مخارج زندگی را نداشتهباشند
و از آرامش خاطر ،شادی امنیت شغلی و
روانی برای خود و خانواده برخوردار شوند،
تمایل به فرزندآوری مطلوب نیز طبق فطرت
طبیعی بشر شکل میگیرد.
در این زمینه بیش از آنکه به مردم توصیه
برای فرزندآوری شود ،باید دولتمردان و
مسووالن به تامین زندگی مردم و رفع
مشکالت بپردازند.
مطمئنا در چنین شرایطی بسیاری از معضالت
اجتماعی و همچنین بحران سالمندی در
آینده نیز حل خواهد شد.

مقابله با «بحران سالمندی» نیاز به برنامههای هدفمندامروز دارد
واقعیت این است که اگر نگاهی به
دکتر حسین
آمارها داشتهباشیم ،سبک امروز در
ابراهیمی مقدم
روانشناس ،مشاور و زمینه فرزندآوری موجب میشود
استاد دانشگاه
تا طی  30سال آینده30 ،درصد
جمعیت ایران سالمند باشند که
بیشک فاجعه است .شاید این سوال به ذهن برسد که این وضعیت
چه تفاوتی با دیگر کشورها دارد؟ در پاسخ باید گفت که آمار سال
 2017میالدی سازمان ملل متحد نشان میدهد در دنیا از هر  8نفر،
یکی باالی  60سال برآورد شده اما در ایران پیشبینی نشان از این دارد
که از هر  3نفر ،یکی سالمند باشد.
از طرفی ،بهطور متوسط 38درصد سالمندان شغل دارند و 60درصد
باسواد هستند که به عبارتی مسوولیت سنگینی از نظر اقتصادی ،بهداشتی،
نگهداری و ...بر عهده افراد جوانتر است .البته نباید جنبه اخالقیات
را نادیده بگیریم که روزی این سالمندان نیز جوان بودهاند و برای
پیشرفت خانواده و جامعه خود فداکاری و تالش کردهاند بلکه سخن
از آن جهت است که باید در آینده برای آنها منابعی اختصاص داده
شود و از خدمات موردنیاز برخوردار باشند .اما آیا واقعا این منابع کافی
خواهدبود و بهدرستی استفاده میشود؟!

چرا جمعیت رو به سالمندی میرود؟

دالیل متعددی در مورد سالمندی جامعه مطرح است که اولین را باید
افزایش امید به زندگی بدانیم .در حال حاضر به نسبت دهههای گذشته،
وضعیت بهداشت ،تغذیه ،مدیریت استرس و خدمات روانشناسی،
خدمات درمانی و ...خیلی بهتر شده است .گاهی میشنویم که در گذشته
افرادی باالتر از  100سال نیز عمر داشتند اما امروز بهندرت چنین خبری
را میشنویم .در واقع باید طول عمر متوسط افراد را درنظر بگیریم و
اینکه در گذشته آمار فوت کودکان و جوانان واقعا باال بود بهطوری
که عمر متوسط در دورههایی حدود  35سال بود اما امروزه طول عمر
متوسط حدود  70سال است .البته بحث ایمنی در محل کار نیز امروزه
ارتقایافته که نسبت به گذشته در کاهش آمار فوت نقش دارد و البته
هنوز هم جای بهبود وجود دارد.
دومین عامل تسریع روند پیری جامعه ،کاهش باروری به دالیل مختلف
است .امروزه خانوادهها تمایلی به تعدد بچ ه ندارند و عمده دلیل آنها
براساس نظرسنجیهای مختلف ،مشکالت اقتصادی و عدم توانایی در
تامین زندگی مطلوب مثل تغذیه ،مسکن ،بهداشت و درمان ،آموزش،
سرگرمی و ...است .از همین رو متوسط افراد جوان ،نوجوان و خردسال
در جامعه کاهش پیدا میکند که مسلما با افزایش نسبت سالمندان

همراه است.
ی سنی»
در این زمینه به موضوع دیگری نیز باید اشاره کنیم که «انباشتگ 
گفته میشود .طی سالهای 1355تا  1370با انفجار جمعیت مواجه بودیم.
این افزایش جمعیت باعث ورود یکباره گروه سنی کودک ،نوجوان و
جوان به جامعه و درخواست خدمات برای آموزش ،بهداشت ،اشتغال
و ...شد .همه این افراد امروزه به میانسالی رسیدهاند و با مشکل کار و
ازدواج مواجه هستند که طی  20تا  30سال آینده نیز سالمند میشوند
و مراقبتها و نیازهای مختلفی را نیاز خواهند داشت که نمیتوان این
مسائل را ساده انگاشت.

راهکارهای مقابله با «بحران سالمندی»

حتما بارها شنیدهاید که راهکار مقابله با بحران سالمندی آینده ،افزایش
تعداد فرزندان در حال حاضر است تا در آینده از نظر نیروی جوان و
مولد مشکل نداشته باشیم .بسیاری از کشورها مانند کانادا که بیشترین
آمار مهاجرپذیری را دارد ،امکان زندگی کودکان سراسر دنیا را ایجاد
میکند تا از بحران سالمندی آینده در امان بماند .به همین دلیل فارغ
از مسائل اقتصادی ،افرادی که تعداد فرزندان خردسال بیشتری دارند،
شانس بهتری برای کسب اقامت خواهند داشت.
ارائه خدمات ،کمک هزینه ،خدمات رایگان بهداشتی ،رایانه آموزش،
سرگرمی و امکان برخورداری بیشتر از خدمات رفاهی و تفریحی برای
خانوادههای با تعداد فرزندان بیشتر کنار قوانین حمایت از کودکان مانند
پیشگیری از پدیده کودک کار و ...از جمله اقداماتی است که میتواند
تمایل به فرزندآوری را در جامعه ترغیب کند.
عالوه بر این ازدواج نیز باید بهعنوان یک مقوله مهم در جامعه تلقی
شود .متاسفانه طی سالهای اخیر ،روند ازدواج تغییر کرده و تقریبا امروز
یک دختر یا پسر در هر خانوادهای با اینکه به سن ازدواج رسیدهاند اما
تمایل چندانی به تشکیل خانواده ندارند.

عدم تمایل پسران به ازدواج؛ از مشکالت اقتصادی تا
عدم مسوولیت پذیری

عدم تمایل پسران به ازدواج ناشی از چند مساله است؛ اول اینکه از
ازدواج میترسند .امروزه پسران از گرفتاری همنسالن خود نسبت به
طالق ،مهریه و ...صحبت میکنند و به عبارتی ترجیح میدهند «سری
که درد نمیکند دستمال نبندند» و از خیر ازدواج میگذرند.
عدهای از پسران نیز بهرغم سن یا جثه به اندازه ایدهال رسیدهاند اما
هنوز بلوغ و کمال تشکیل خانواده را ندارند.
بعضی هم مسائل اقتصادی را مطرح میکنند و از عدم نیازهای حداقل

برای تشکیل خانواده گل ه دارند .گروهی دیگر اعتماد به
نفس کافی ندارند و تصور میکنند قادر به تشکیل
خانواده و پذیرش مسوولیت نیستند .به عبارتی
مسوولیتپذیری صحیح را فرا نگرفتهاند.
عدهای از پسران وابستگی شدید به خانواده
و مخصوصا مادر دارند و همین مساله
باعث میشود نتواند با یک خانم دیگر
رابطه داشته باشند و با شکست مواجه میشوند.
گذشته ناموفق مانند شکست عشقی نیز مانعی برای
ازدواج در گروه دیگر است .آنها به جای بررسی علل
مشکل ،این مساله را به دیگر جنبههای زندگی نیز تعمیم
میدهند و قادر به تصمیمگیری درست برای آینده نیستند.
همچنین برخی پسران به خاطر اینکه خانواده را پشتیبان قوی و
ثروتمند برای خود نمیبینند ،از خیر ازدواج میگذرند.

عدم تمایل دختران به ازدواج؛ نگاه رویایی به زندگی تا
غرقشدن در اشتغال

در مورد دختران قضیه متفاوت است .عدم تمایل دختران در وهله اول
به معیارهای بسیار سختگیرانه برمیگردد .اگر خواستگار مناسبی هم
باشد ،اما روحیه کمالگرا مانع از پاسخ مثبت میشود و منتظر خواستگار
ایدهآل هستند که شاید هیچگاه با معیارهای آنها از راه نرسد.
بعضی از دختران بیش از اندازه به عشق بها میدهند و منتظر رابطه عاشقانه
عالی برای ازدواج هستند .این گروه فراموش میکنند که خیلی از اوقات
انتخاب درست باعث برقراری عشق پایدارتر پس از ازدواج میشود.
گروهی از دختران عالقه وافری به شغل خود پیدا میکنند و باور
دارند که میتوانند هویت خود را به این شکل پیدا کنند .آنها از
خاطر میبرند که سروسامان دادن به زندگی و یک انتخاب مناسب
در ازدواج بسیار مهمتر از شغل است و میتواند به موفقیت آنها در
زندگی بیشتر کمک کند.
عدهای از دختران نیز بیش از اندازه غرق در روابط دوستانه بهخصوص با
دوستان مجرد هستند که به عنوان یک عامل ترغیب به تجرد تلقی میشود.

پیامدهای «بحران سالمندی» در آینده

نتیجه همه این عوامل ،ازدواج نکردن و طبیعتا عدم فرزندآوری و
افزایش جمعیت سالمند است که میتواند چالشهای زیادی در پی
داشتهباشد .از جمله این چالشها افزایش بار وابستگی سالمندان است.
سالمندان نیاز دارند افراد جوانتر کنار آنها باشند و از آنها مراقبت

کنند .مسلما وقتی
نیروی جوان در حد
مورد انتظار نباشد ،چه کسی
قرار است از آنها مراقبت کند؟
مشکالت جمعیتی ،تبعات اقتصادی
و اجتماعی نیز در پی دارد .سالمندی
که نتواند از خود مراقبت و زندگیاش را اداره کند ممکن است
مورد سوءقصد ،آزار و ...قرار گیرد و طعمه زورگیرها قرار گیرد یا
مدتها در تنهایی خود فرو برود و در وضع اسفناکی فوت کردهاند.
این عوامل از نظر اقتصادی و روانی به جامعه فشار وارد میکند و
باعث میشود جامعه بیش از پیش ناامن شود .از طرفی خانوادهها
هستهای شدهاند و واقعا امکان زندگی زنوشوهر همراه با فرزندان
و همچنین نگهداری از والدین سالخورده در آپارتمانهای خیلی
کوچک واقعا غیرممکن است .عدم برنامهریزی در چنین مواردی
نشان میدهد که هنوز برنامه مدونی برای آینده وجود ندارد و صرفا
برنامهها به حل مشکالت فعلی معطوف است .نتیجه اینکه عدم
تمهیدات الزم از االن میتواند زمینهساز فقر ،بیماری و مشکالت
بسیاری برای سالمندان در آینده شود.
سخن آخر اینکه سالمندی میتواند دوران خوشایندی باشد ،اگر
بها داده شود .متاسفانه بسیاری از سالمندان به عنوان افراد «کنار
گذاشته» در خانواده و جامعه تلقی میشوند که احساس ناخوشایند
را در آنها ایجاد میکند .از طرفی رشد جمعیت سالمند با افزایش
یأس و ناامیدی در جامعه همراه باشد باید از امروز به برقراری
توازن در جامعه بیندیشیم تا تبعات چنین اتفاقی گریبانگیر آحاد
جامعه در آینده نشود.
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موضوع ویژه

شماره هفتصدوپنجاهوهفت چهارده تیـر نودونه

درمان مهمترین و موثرترین شیوه پیشگیری است

بشتابیم به سوی جهان بدون ایدز
همهگیری جهانی ایدز ،اضطراری جهانی است و یکی از بزرگترين چالشها را در
زندگی فردي و اجتماعي انسان تشکیل میدهد که رشد اجتماعی و اقتصادی را در
سراسر جهان تضعیف میکند و بر تمامی سطوح جامعه ملی ،اجتماعی ،خانوادگی و
فردی تاثیر میگذارد .تاكنون بيش از  30سال پر از فرازونشيب ،از شروع همهگيري
جهاني ايدز را پشت سر گذاشتهايم .بهرغم اينكه حدود  30سال است به مردم درباره
اچآیوی و ايدز هشدار داده میشود ،ایدز تا به حال جان ميليونها انسان را گرفته و
در سرتاسر جهان هر ساله ميليونها انسان به اچآیوی مبتال میشوند .طی  3دهه گذشته،
ایدز باعث مرگها و رنجهای فراوان و ناگفته شده اما در همین سالها روايت دیگری
نیز فاش شده که ضمن آن جامعه جهانی با اشتیاق متحد شده تا اقدامی برای نجات
ی انسانها انجام دهد .این تالشها موجب تغییرات واقعی در سراسر جهان شده
زندگ 
است .در حال حاضر افراد کمتری به عفونت اچآیوی مبتال میشوند ،میلیونها نفر به

در كشور ما موج اول اين بيماري با فراوردههاي
خوني آلوده وارداتي ،آغاز شد .نخستين مورد
گزارش و ثبت شده ابتال به اچآيوي ،در سال
 1366و مربوط به يك كودك  6ساله مبتال به
هموفيلي است كه فروردههاي خوني آلوده وارداتي
دريافت كرده بود .پس از آن موج دوم ايدز از طريق
مصرف تزريقي مواد مخدر آغاز شد .ورود ايران
به مرحله متمركز با افزايش شيوع اچآیوی در
مصرفکنندگان تزريقی مواد در اوایل دهه  80رخ
داد .اقدامات كاهش آسيب باعث کند شدن شيب
رشد همهگيری در اين گروه جمعيتی شد .بررسی
نظامثبتاطالعاتاچآیویدرسالهایاخيرحاکی
از تغييرات تدريجي الگوی انتقال بيماری از اعتياد
تزريقی به انتقال از طریق ارتباطات جنسی است
و همین بررسی داللت بر افزایش تدریجی موارد
جدید ابتال در زنان در سالهای اخیر دارد که لزوم
توجه بیشتر را در این ارتباط میطلبد.
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با
همکاری و مشارکت تمامی سازمانهای عضو
کارگروه کشوری کنترل ایدز برنامههای جامعی
را برای افزايش دسترسی به گروههای در معرض
آسيب و نيز گروههای دارای رفتارهای پرخطر
مرتبط با اچآیوی/ايدز پيش بينی و اجرا کرده
است .اين اقدامات شامل راهاندازی مراکزی با هدف
ارائه خدمات پيشگيرانه ،کاهش آسيب ،مراقبت و
درمان از جمله مراکز گذری ،کلينيکهای مثلثی،
مراکز مشاوره و آزمايش داوطلبانه و مراکز مشاوره و
خدمات کاهش آسیب ویژه زنان آسيبپذير است.
ارائه تمام خدمات در اين مراکز داوطلبانه  ،محرمانه
و کامال رايگان است.
بنابر چهارمین برنامه استراتژیک کشوری کنترل ایدز
سعی بر این است 98درصد افراد مبتال شناسایی
شوند90 .درصد افراد شناسایی شده تحت درمان
ضدرتروویروسی قرار گیرند .در  90درصد افراد
تحتدرمان،بارویروسیآنقدرکاهشیابدکهغیرقابل
اندازهگیری شود.

آخرین آمار مبتالیان به ایدز در کشور/
زنان ۱۶ ،درصد مبتالیان

طبق آخرین آمار اعالمی وزارت بهداشت36،هزار و
 39تن مبتال به اچآیوی در کشور شناسایی و ثبت
شدهاند و تزریق مشترک در مصرفکنندگان مواد،
همچنان در صدر علل ابتال به این بیماری قرار دارد.
آخرین آمارمنتشرشده ،ابتال به این بیماری مزمن
در کشور  ۳۶هزار و 39نفر تا پایان خردادماه ۹۶
است؛ آماری که طبق اظهارات مسووالن وزارت
بهداشت تنها  ۳۰درصد موارد مبتال را شامل میشود
و  ۷۰درصد آنها شناسایی نشده و از ابتالی خود
آگاهی ندارند.

آمار ایدز در جهان

اساس آخرین گزارش برنامه مشترک ملل متحد
بر
در زمینه ایدز ( )UNAIDSتعداد  36/7میلیون نفر
در دنیا با اچآیوی/ایدز زندگی میکنند که از این
میان  2/1میلیون مورد به تازگی شناسایی شدهاند.

آ
مار دسترسی به درمان در جهان

بر اساس آخرین
گزارش برنامه مشترک ملل متحد در
زمینه ایدز (IDS
 )UNAحدود 46درصد از افرادی
که با اچآ 
یوی/ایدز
زندگی میکنند دسترسی به درمان
ت
داشتهاند و عداد 2
 18/میلیون نفر در سراسر جهان تحت
درمان ضدرتروویروسی قرار دارند.

درمان این بیماری دسترسی پیدا کردهاند ،زنان بیشتری قادرند از ابتالی فرزندانشان به
ایدز جلوگیری کنند ،منع سفر به خیلی از کشورها برای افرادی که با اچآیوی زندگی
میکنند برداشته شده و شفقت و شناخت حقوق بشر به آرامی جایگزین انگ میشود.
این حرکت با تعهد و همبستگی به دنیا کمک میکند بر همهگیری اچآیوی/ایدز
فائق آيد .هرچند همواره با اخباری از پيشرفتهای علمی در زمينه شناخت و پاسخ
به همهگيری اچآیوی/ايدز روبرو هستيم اما گسترش ايدز در كشورهاي شمال
آفريقا و شرق مديترانه ،اروپاي شرقي ،آسياي ميانه و جنوب شرقي ،برخالف ساير
نقاط جهان رو به افزايش است و هنوز هم خطر جدی برای بشر محسوب میشود.
ابتال به اچآیوی/ايدز يك معضل اجتماعي در جوامع ،بهخصوص در كشورهاي با
درآمد كم و متوسط ،باقي مانده و باعث شده انسان به اهداف توسعهاي مهمي مانند
كاهش فقر ،كاهش مرگومير كودكان و بهبود سالمت مادران ،دستيابي به آموزش

بر اساس نظام جامع مدیریت دادههای الکترونیک
اچآیوی کشور ،تا پایان خرداد  ۱۳۹۶مجموعا ۳۶
هزار و 39نفر مبتال به اچآیوی شناسایی ،ثبت و
گزارش شدهاند که  ۸۴درصد آنها را مردان و ۱۶
درصد را زنان تشکیل میدهند ۵۲ .درصد موارد
ثبتشده نیز در گروه سنی  ۲۱تا  ۳۵سال هستند.
بر اساس این نظام گزارشدهی ،از کل موارد
شناختهشده  ۹هزار و 764نفر فوت ثبت شده و
۱۴هزار و 656نفر نیز وارد مرحله ایدز یا همان
اچآیوی پیشرفته شدهاند.
از سال  ۱۳۶۵تاکنون در کشور به ترتیب تزریق
با وسایل مشترک در مصرفکنندگان مواد با 65/8
درصد ،رابطه جنسی با  19/6درصد و انتقال از مادر
به کودک با  1/5درصد جزو علل ابتال به اچآیوی
بین تمام موارد بیمار بودهاند .راه انتقال در 12/4
درصد از این گروه نامشخص مانده است .البته راه
انتقال  0/7درصد از این موارد مربوط به خون و
فراوردههای خونی در سالهای پیش از اجرای
سیاست پاالیش صددرصدی خون سالم توسط
سازمان انتقال خون بوده است.
الگوی راه انتقال و درصد ابتالی زنان و مردان در
سالهای اخیر تغییر کرده ،به طوری که از میان تمام
موارد شناسایی و گزارش شده در  3ماه اول سال
 ۳۳ ،1396درصد موارد ثبت شده را زنان و ۶۷
درصد آنها را مردان تشکیل میدهند .راه احتمالی
انتقال در  32/7درصد موارد ،اعتیاد تزریقی47/9 ،
درصد ،روابط جنسی 2 ،درصد از مادر به کودک
و در  17/4درصد راه احتمالی ابتال بیان نشده است.
همچنین هیچ مورد ابتالی جدیدی از طریق خون
و فراوردههای خونی ثبت نشده است.

آزمایشهای تشخیصی اچآیوی

همانطور که میدانید فرد مبتال به اچآیوی ممکن
است در ظاهر سالم به نظر بیاید و براي مدت
طوالني هيچ عالمتي از بيماري یا عفونت نداشته
باشد .به همین دلیل میتوان گفت تنها راه تشخيص
عفونت اچآیوی ،انجام آزمايش خون است .از
زمانی که ویروس وارد بدن فرد میشود تا هنگامی
که پاسخی قابل تشخیص با آزمایش خون ایجاد
شود ،دوره «نهفتگی» یا دوره «پنجره» نامیده میشود.
از آنجا که به طور معمول تشخیص این بیماری ،با
شناسایی آنتیبادی علیه ویروس صورت میگیرد،
در طول این دوره نتایج آزمایش فرد آلوده به
اچآیوی ،میتواند منفی شود اما به رغم منفی
بودن آزمایش ،امکان انتقال ویروس وجود دارد.
در ادامه نگاهی اجمالی به تعدادی از تستهای
معمولبرایتشخیصاچآیویانداختهایم.مطالب
زیر صرفا برای آشنایی بیشتر خوانندگان با

تماس با مرکز تحقیقات
ایدز ایران

تهران -انتهای بلوار کشاورز -مجتمع
بیمارستانی امام خمینی -پشت
ساختمان عفونی(ساختمان  -)6مرکز
تحقیقات ایدز ایران .شماره تماس:
021-66581583
ساعات مراجعه
مشاوره تلفنیهاتالین 16:00 - 8:00
باشگاه یاران مثبت 16:00 - 8:00
آزمایشگاه (پاسخدهی) 12:00 - 8:30
آزمایشگاه (خونگیری) 13:00 - 9:00
مرکز تحقیقات 14:30 - 8:30

مبحث تستهای تشخیصی اچآیوی است و از
آنجایی که تفسیر نتیجه آزمایش بسیار پیچیده و
کار تخصصی است ،الزم است نتیجه آزمایش؛ چه
مثبت باشد و چه منفی ،همراه با مشاوره و زیر
نظر پزشک به فرد اعالم شود .مشاوره و آزمايش
اچآيوي ،هم در پيشگيري از ابتال و هم در مراقبت
و درمان موثرتر ،اهمیت دارد.
تشخیص عفونت اچآیوی ،در بیشتر موارد از راه
شناسایی آنتیبادی ویروس صورت میپذیرد .به
طورمعمولازتستهایآزمایشگاهیکهحساسیت
باالییبرایشناساییبیماراندارند،استفادهمیشود؛
یعنی تستهایی که بتوانند فرد آلوده را به درستی،
به عنوان فرد اچآیوی مثبت شناسایی کنند .به این
تستها« ،تستهای غربالگری» میگوییم .عالوه
بر این ،باید از تستی استفاده شود که اختصاصی
باشد و بتواند به درستی فرد غیرآلوده را به عنوان
فرد اچآیوی منفی متمایز کند .به این تستها،
«تستهای تاییدی» گفته میشود.
توصیه میشود تمام افرادی که نتیجه آزمایششان
مثبت شده ،دوباره و ترجیحا با یک روش دیگر
آزمایش بدهند تا نتیجه قطعی را دریافت کنند.
دو روش اصلی برای تشخیص اچآیوی وجود
دارد:
 -۱تستهای آنتیبادی مانند االیزا ،تستهای
سریع ،وسترن بالت و ریپا
 -۲تستهای شناسایی ویروس مانند تست آنتیژن
اچآیوی ،پیسیآر و کشت ویروس
تستهای آنتیبادی

تستهای آنتیبادی

تستهای آنتیبادی ،آنتیبادیهای علیه ویروس
اچآیویراشناساییمیکنندوقادربهکشفمستقیم
ویروسنیستند.باورودویروسبهبدن،سیستمایمنی
فرد با تولید آنتیبادی در مقابل عفونت اچآیوی
واکنش نشان میدهد .از وجود این آنتیبادیها برای
شناسایی عفونت اچآیوی استفاده میشود .با توجه
به اینکه مدتی طول میکشد تا اینگونه تستها،
وجود آنتیبادی در خون را شناسایی کنند ،نتیجه
مثبت بیانگر مواجهه فرد با ویروس در زمان گذشته
است .بنابراین تستهای آنتیبادی برای شناسایی
موارد ابتال در مواجهه اخیر محدودیت دارند .االیزا
و تستهای سریع ،شایعترین تستهای به کار رفته
برای غربالگری بیماری هستند.
تستهای سریع در کمتر از  ۳۰دقیقه انجام
میشود و بر روی نمونه خون و یا بزاق قابل
انجام می باشند .تست سریع به طور عمده در
موارد زیر کاربرد دارد:
زنان در معرض خطر اچآیوی که قبال آزمایش

ابتدايي براي همه ،آن طور كه بايد ،دست نيابد .يكي از
خصوصيات اين بيماري اين است كه هيچ كشوري را
اعم از توسعهيافته ،در حال توسعه و توسعهنيافته ،بينصيب
نگذاشته است ،هرچند ،الگوهاي انتقال اچآیوی در گروههاي
آسيبپذير ،در هر كشور ،متفاوت است ،شاهد افزایش سریع
شیوع اچآیوی بین گروههای پرخطر اجتماعي در بسیاری
از کشورها هستيم .آسيا پس از آفريقاي زير صحرا  ،دومين
كانون عفونت ايدز در جهان است و شرق اروپا و آسياي
مركزي ،مناطقي هستند كه شيوع اچآيوي در آنها،
به طور واضح ،در حال افزايش باقي مانده است.

اچآیوی ندادهاند ،باید در زمان زایمان یا بالفاصله
بعد از زایمان با یک آزمایش سریع غربالگری
شوند تا در صورت لزوم ،پیشگیری با داروهای
ضدرتروویروس برای شیرخوار آغاز شده یا در
زمان زایمان برای خانم باردار تجویز شود.
زمانی که بعد از زایمان وضعیت اچآیوی مادر
نامشخص باشد و بهخصوص مادر یا پدر رفتارهای
پرخطر داشته باشند ،آزمایش سریع نوزاد در
اولین فرصت بعداز تولد توصیه میشود تا بتوان
پیشگیری با داروهای ضدرتروویروسی را برای
نوزاد مواجهه یافته شروع کرد.
برای نوزادان بیسرپرست و همچنین نوزادان
پرورشگاهی که وضعیت مواجهه اچآیوی در
آنها نامشخص است ،آزمایش سریع اچآیوی
توصیه میشود.
در موارد مواجهه با موارد احتماال آلوده به اچآیوی،
فرد منبع را میتوان با آزمایش سریع بررسی کرد
تا نیاز به انجام پیشگیری دارویی مشخص شود.
نتیجه مثبت هر تست سریع ،باید پیش از تشخیص
نهایی با یک روش تاییدی دیگر مشخص شود.
بر اساس دستورالعمل کشوری ،در صورت مثبت
شدن تست االیزا ،مجدد این تست (ترجیحا با
یک کیت آزمایشگاهی دیگر) تکرار میشود و
اگر باز هم مثبت بود ،تست وسترن بالت انجام
میگیرد .مثبت بودن نتیجه این تست ،نشانه
ابتالی فرد است.

موارد خاص

در صورتی که نتیجه االیزا بار اول مثبت و بار دوم
منفی شود ،با فاصله  3ماه مجدد برای فرد آزمایش
االیزا انجام میشود و در صورت تکرار نتیجه
منفی ،فرد اچآیوی منفی در نظر گرفته میشود.
در صورتی که هر 2بار تست االیزا منفی باشد،
فرد اچآیوی منفی در نظر گرفته میشود ،مگر
اینکه فرد طی  6ماه اخیر رفتار پرخطر از نظر انتقال
اچآیوی داشته باشد .در صورتی که بیمار مواجهه
اخیر (رفتار پرخطر طی  6ماه گذشته) داشته باشد
و نتیجه آزمایشهای اولیه االیزا منفی باشد ،این
آزمایش باید  3ماه بعد تکرار شود .اگر همه این
آزمایشها منفی گزارش شدند ،میتوان بیمار را
اچآیوی منفی در نظر گرفت.
در فردی که عوامل خطر ابتال به اچآیوی را
ندارد ولی نتایج االیزای وی مثبت و وسترن بالت
منفی است ،نتیجه تست االیزا به احتمال زیاد به
صورت کاذب مثبت شده است .چنانچه فرد عوامل
خطر ابتال به اچآیوی را داشته و االیزا وی مثبت
و وسترن بالت وی منفی گزارش شده ،انجام
مجدد تست وسترن بالت در یک ماه بعد توصیه
میشود .اگر در این تکرار آزمایش باز هم نتیجه
وسترن بالت منفی شد ،میتوان فرد را اچآیوی

باشگاه یاران مثبت تهران

انجمن
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شود عالوه
بر فعالی 
تهای آموزشی و تفریحی ،عموم
افرادی
که مایل به مشاوره هستند میتوانند
از
خدم
ات
مشاوره رایگان بهرهمند شوند.
مشا
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ح
ضو
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:
30
930
665
(1
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)021( 665815

آزمایشگاه تخصصی مرکز
تحقیقات ایدز ایران

شگاهتخصصیمرکزتحقیقاتایدزایرانبا
آزمای
کرد خدماتی و پژوهشی بنیان نهاده شده
دو روی
خدمات پاراکلینیکی اختصاصی شامل
است.
هایتشخیصیوتاییدیابتالبهعفونت
ش
آزمای 
و همچنین سنجش تعداد سلو لهای
یوی
اچآ 
جشبارویروسیوپاکسازیاسپرم
،CD4سن
یوی/
به ویروس در افرادی که با اچآ 
آلوده
یشود .عالوه بر
ایدز زندگی میکنند ،ارائه م 
شگاه مرکز تحقیقات ایدز ایران با
این آزمای
های برتر کشور در تربیت دانشجویان
دانشگاه
تحصیالت تکمیلی همکاری دارد.

منفی در نظر گرفت.
وسترنبالتآزمایش
دقیقتری است ،اما به
دلیل هزینه باالتر به عنوان
تست تایید در مواردی که
دو بار نتیجه آزمایش االیزا
مثبت شده است ،به کار میرود.
ریپا آزمون تاییدی دیگر است .این تست مشابه
وسترن بالت بوده و در مواردی که سطح آنتیبادی
بسیار پایین است یا هنگامی که نتایج وسترن بالت
غیر مشخص است ،به کار میرود.ریپا نیز مانند
وسترن بالت ،تست پرهزینهای بوده و انجام آن
نیاز به زمان و تخصص دارد.

تستهای شناسایی ویروس

برخالف تستهای آنتیبادی ،تستهای
ویروسشناسی ،عفونت اچآیوی را با شناسایی
مستقیم ویروس ،تشخیص میدهند .این تستها
شامل تست شناسایی آنتیژن ویروس و تستهای
مبتنی بر اسیدهای نوکلئیک و کشت ویروس است.
این تستها به دلیل پیچیدگی و هزینه باال ،به
ندرت مورد استفاده قرار میگیرند.تشخیص قطعی
اچآیوی در ایران مانند الگوهای تعریفشده
بینالمللی ،با دو آزمایش االیزا و یک آزمایش
وسترن بالت مثبت تعریف شده است .توجه
داشته باشید تنها کارکنان آموزشدیده ،مجاز به
تفسیر نتایج تست هستند .بنابراین شما میتوانید
با مراجعه به مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری
در سراسر کشور تحت نظر کارکنان متخصص،
آزمايش محرمانه و رايگان به منظور تشخيص
اچآیوی را انجام دهید.
همچنین آموزش ،مشاوره ،خدمات كاهش
آسيبهاي ناشي از اعتياد (توزيع سرنگ ،سوزن
و كاندوم) از دیگر خدماتي است كه در اين مراكز
ارائه ميشود .جهت آگاهي و انجام مشاوره و
آزمايش محرمانه و رايگان در خصوص ايدز ،مراكز
مشاوره بيماريهاي رفتاري پاسخگوي شماست.
مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري با نام «مركز
مشاوره ايدز» در سامانه  118در سراسر كشور
ثبت شده است .براي آگاهي درمورد اچآیوی/
ايدز و در صورت لزوم انجام آزمايش محرمانه
و رايگان اچآیوی /ايدز تلفن مراكز فوق را
از  118بخواهيد .آدرس و تلفن اين مراكز از
طريق همين سايت در قسمت مربوط به مراكز
ارائه خدمات ،مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري،
آدرس مراكز ،نيز قابلدستيابي است.

مرکزمشاورهبیمار 
یهایرفتاری

اگر جو
یای اطالعات در زمینه ایدز هستید
میتو
انید
با
«م
راكز
مشا
وره بیماریهای
رفتاری»
تماس بگیرید« .مراكز مشاوره
بیماری
های رفتاری» در سراسر كشور تحت
پوشش
دان
شگاههای علوم پزشكی و خدمات
بهدا
شتی
درم
انی
هستند .فعالیت این مراكز
در
ز
مینه
ا
یدز
و
بی
ماریهای آمیزشی است.
آ
موز
ش،
مشا
وره
و
آزما
یش محرمانه و رایگان
به
من
ظور
ت
شخی
ص
اچ
آ
ی

وی ،خدمات كاهش
آسیبهای
ناشی از اعتیاد (توزیع سرنگ،
سوزن) و ا
رائه
كان
دوم
از
ج
مله
خدم
اتی است
كه در این مراكز ارائه میشود.
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کودکانی که خود را مسوول جدایی والدینشان میدانند

احساس شرم و گناه بچههای طالق
جدایی و گسست راه دشوار
و انتخاب سختی است .طالق
یکتا فراهانی حتی اگر تنها راه باقیمانده و
تصمیمدرستدرزندگيباشد
باز هم سخت و دردناک است ،بهخصوص برای
بچههایی که شاهد جدا شدن و از هم پاشیده شدن
خانوادهشان هستند احساسی تلخ و ناخوشایند به
همراه دارد .گاهی کودکان خودشان را مسوول
جدایی والدینشان میدانند؛ به همین خاطر والدین
باید سعی کنند این باور را از ذهن آنها دور کنند.
پدرومادرهابایدبهفرزندانشاناطمینانخاطربدهند
که آنها هیچ نقشی در جداییشان ندارند و هیچ
تقصیریمتوجهشاننیست.البتهایناحساسمعموال
به این دلیل است که والدین در جر و بحثهای خود
خاطرنشان میکنند که فقط به خاطر فرزندانشان
است که هنوز کنار هم ماندهاند.
اما وقتی همسران رابطه خوبی با همدیگر ندارند
چطور میتوانند مشکالت ،ترسها و ضعف خود
را متوجه فرزندانشان بدانند و طوری رفتار کنند که
بچهها کمتر آسیب ببینند؟ با دکتر کتایون خوشابی،
فلوشیپ روانپزشکی کودک و نوجوان و عضو
هیاتعلمیدانشگاهدرمورداینموضوعگفتوگو
کردهایم.
 :خانم دکتر ،به نظر شما مهمترين
دغدغههاي والدين هنگام جدايي چيست؟
يكي ازمهمترينموضوعاتيكه در زندگييككودك
اتفاق ميافتد جدايي والدينش است .اگر قرار باشد
در خانوادهاي اين اتفاق بيفتد بايد منتظر عواقب آن
هم بود .در بسياري موارد وقتي والدين تصميم به
جدايي ميگيرند براي خودشان هم سواالت بسياري
پيش ميآيد .مثل اينكه بهتر است فرزندانشان هنگام
جداييچهسنيداشتهباشندوچهآسيبپذيريكمتري
متوجه آنها خواهد بود .طبعيتا اگر كودكي ناگزير باشد
جدايي و طالق والدینش را تجربه كند آسيبپذير
بودن او نيز غيرقابل اجتناب خواهد بود .به هر حال
چنين تغيير مهمي را نميتوان ناديده گرفت .عوارض
و تبعات ناشي از جدايي براي تكتك اعضاي خانواده
قابل مشاهده است و در هر صورت مشكالتي به
دنبال خواهد داشت اما مديريت درست ديدارها و
مالقات كودكان با والدينشان پس از جدايي و حفظ
رابطه با هر دوي آنها ميتواند عوارض روانشناختي
ناشي از طالق را براي كودكان كمتر كند.
 :سن كودكان هنگام طالق والدین تا

اغلب والدين بهويژه
مادران اظهار ميكنند
كه فقط به خاطر
فرزندانشان است
كه هنوز كنار همسرشان ماندهاند؛
در صورتي كه خودشان هيچ تمايلي
ندارند .اين جمالت ميتواند براي
فرزندان بسيار آسيبزننده باشد،
بهگونهاي كه آنها خود را تا آخر عمر
در قبال درد و رنج والدينشان
مسوول ميدانند و به نوعي هميشه
احساس گناه خواهند داشت

چه اندازه اهميت دارد؟
اگر قرار است در خانوادهاي جدايي اتفاق بيفتد ،هر
چه سن كودك كمتر باشد كنار آمدن او هم با موضوع
طالق والدين آسانتر خواهد بود اما هر چه به سنين
بلوغ نزديكتر ميشويم كنار آمدن و سازگاري با
اين موضوع براي كودك سختتر خواهد شد يعني
تصميم به جدايي بايد قبل يا بعد از بلوغ فرزندان
باشد .اگر  12تا  18سال را سن بلوغ و نوجواني در
نظر بگيريم ،بهتر است جدايي در اين محدوده زماني
اتفاق نيفتد چون در دوران كودكي بچهها سازگاري
بيشتري دارند و راحتتر ميتوانند با اين موضوع
كنار بيايند ،بنابراين سن كودك هنگام جدايي موضوع
مهمي است كه حتما بايد به آن توجه شود.
 :حفظ شكل و ظاهر خانواده مهمتر است
يا حفظ آرامش كودكان؟
وقتي در خانواده ،تشنج ،ناآرامي و ناسازگاري بين
والدينوجودداشتهباشد،والدينهنگامتصميمگيري
براي جدايي واقعا نميدانند بهتر است فرزندانشان
با وجود دعواها و مشاجرات اعضاي خانه همچنان

در چنين خانهاي رشد كنند و به زندگي خود ادامه
دهند يا اينكه مجبور شوند فقط با يكي از والدين
زندگيكننداماآرامشداشتهباشند.مطالعاتانجامشده
حاكي از آن است كه نميتوان در اين مورد براي همه
خانوادهها حكم كلي داد و نسخه واحدي براي همه
پيچيد .براي بسياري از خانوادهها نگهداشتن شكل
خانواده و حفظ آن مهم است ،در صورتي كه براي
بعضيخانوادههاشكستنخانوادهوجداييدراولويت
است .اما بهنظر ميرسد در فرهنگ ما نگهداري شكل
ظاهري خانواده موضوع مهمي است و با وجود اينكه
ميزان طالق روبه افزايش است و والدين اغلب تك
فرزند هستند ،باز هم شاهد آنيم كه بچهها در مدرسه
يا در مهدكودك از اينكه عنوان شود پدر و مادرشان
از هم جدا شدهاند دچار شرم و خجالت ميشوند
چون دوست دارند آنها هم مانند دوستانشان خانواده
كاملي داشته باشند و همگي كنار هم زندگي كنند.
بنابراين اگر استفاده از كمكهاي تخصصي در
خانوادهها مانند زوجدرماني بتواند به والدين كمك
كند تا شكل ظاهري خانواده را حفظ كنند و به اين

عینک آفتابی برای بچهها

مدتی است که فصل تابستان
شروع شده بنابراین ،الزم است
ترجمه:
عفتعباسیان برای معضل اشعههای فرابنفش
خورشید چارهای بیندیشید.
این اشعهها در تماس با پوست و چشمها بسیار
آسیبزننده و مضر هستند خصوصا زمانی که پای
بچهها درمیان باشد .به همین دلیل توصیه میشود
جهت محافظت از چشمهای فرزندتان حتما برایش
عینک آفتابی تهیه کنید.
چشمهای بچهها در مقابل اشعههای خورشید بسیار
حساس هستند و در اغلب موارد به خوبی محافظت
نمیشوند .به همین دلیل همانطور که مراقبت از
پوست آنها مهم است ،الزم است با انتخاب عینک
آفتابی مناسب ،از چشمهای آنها نیز مراقبت به عمل
آید.بدونشکبچههاچشمانحساسیدارند.درسنین
 10تا  12سالگی ،عدسی چشم که وظیفه مراقبت از
شبکیه را در برابر اشعههای خورشید برعهده دارد،
وظیفهخودرابهطورکاملانجامنمیدهد.درحقیقت
در این سنین ،عدسی چشم بچه به شکلی است که تا
 7برابر اشعههای خورشید را بیشتر از عدسی چشم
یک فرد بالغ عبور میدهد.اگر کرم ضدآفتاب همواره
برایمحافظتازپوستبچههااستفادهمیشود،عینک
آفتابی نیز برای محافظت از چشم آنها اجتنابناپذیر
است.بههمیندلیلمتخصصانچشمبهوالدینتوصیه
میکنند از سنین پایین بچهها را عادت دهند تا عینک
آفتابی بزنند چون با این کار آنها در بزرگسالی به
بیماریها و مشکالت چشمی دچار نخواهند شد.
فراموش نکنید عینکی که برای فرزندتان انتخاب
میکنید باید راحت باشد ،در غیراین صورت وی
از آن استفاده نمیکند و عمال عینک را در گوشهای
رها خواهد کرد.

عینک آفتابی مناسب بچهها

از آنجا که شبکیه چشم بچهها حساس است ،الزم
است آنها از همان سنین پایین به استفاده از عینک
آفتابی عادت کنند .با این حال ،بسیاری از والدین
به این موضوع اهمیت نمیدهند .در حالی که بچهها
حدوداتاسن 12سالگینسبتبهاشعههایفرابنفش
خورشید بسیار حساسند .در فصل تابستان ،آنها مدام

در معرض این اشعههای مضر هستند ،خصوصا
زمانیکه کنار دریا ،در ماسهها یا در طبیعت بازی
میکنند .اشعههای آفتاب مانند پوست بهطور بالقوه
به چشمهای بچهها نیز آسیب میرسانند .چشمی
که در اثر تابش آفتاب دچار سوختگی شدهباشد،
ب جدی خواهددید.فراموش
قطعا در بلندمدت آسی 
نکنید هنگام انتخاب عینک آفتابی برای دلبندتان،
حتما نظر و سلیقه او را نیز جویا شوید و مهمتر
اینکه هنگام امتحان عینک ،حتما دقت کنید روی
بینی قرار بگیرد و در عین حال او را آزار ندهد.

برای فرزندتان عینک آفتابی ایدهآل
انتخاب کنید

برایانتخاببهترینعینکآفتابیبرایبچهها،توجه
به نکات زیر حائزاهمیت است:
 .1فریم عینک :عینکهای آفتابی طراحیشده برای
کودکان معموال بسیار راحت هستند .با این حال
باید پذیرفت بعضی مدلها بهتر از بقیه است .اگر
میخواهید یک مدل عینک ایدهآل برای دلبندتان
انتخاب کنید ،الزم است به فریم مناسب سن و
سال فرزندتان دقت نمایید .عالوه بر این ،فریمی
که برای فرزندتان انتخاب میکنید باید با اجزای
صورت او هماهنگی داشته باشد و نیز اندازه شیشه
آن به شکلی باشد که او دیگر نتواند فضای باال یا
پایین را بدون عینک ببیند.
بهتر است برای کودکان صفر تا پنج ساله فریم
پالستیکی انتخاب کنید .پالستیک ضدحساسیت
است و از آنجا که وزن ناچیزی دارد ،به خوبی
روی بینی کودک قرار میگیرد .عالوه براین ،تغییر
شکل نمیدهد و نمیشکند.
فریم عینک برای کودکان  5تا  10ساله باید محکم،
قابل استفاده و البته زیبا باشد .در این سنین جنس
فریم عینک واقعا اهمیت زیادی ندارد چون مدلهای
بسیاری در بازار موجود است که دست شما را برای
انتخاب باز میگذارد.
 .2شیشههای عینک :برای محافظت از چشمهای
بچهها،شیشههایعینکآفتابیبایدبهگونهایباشند
که اشعههای ماورایبنفش خورشید را کامال مهار
کنند .هنگام انتخاب عینک به شاخص محافظت

شیشه که روی دسته عینک یا روی شیشه آن حک
شدهاست ،دقت کنید .این شاخص معموال بین  0تا
 4است .به خاطر داشته باشید برای کودکتان هیچگاه
عینکیکهشاخصیکمترازعدد4داشتهباشد،نخرید.
شیشههایی که نسبت به خراشیدگی مقاوم هستند،
در عوض مطمئن نیستند و تأثیر چندانی ندارند.
اگر خراشی بر سطح شیشههای عینک فرزندتان
آشکار شد ،به سرعت آنها را تعویض کنید چون
این احتمال وجود دارد که بر بینایی و دید فرزندتان
تأثیر منفی بگذارد.
 .3امنیت :استحکام فری م و شیشههای عینک آفتابی
مساوی است با امنیت آن و دقیقا به همین دلیل
هیچگاه روی قیمت عینک با فروشنده چانه نزنید
و در یک کالم هنگام خرید عینک آفتابی ،حداقل
برای دلبندتان ،دست و دل باز باشید.

توصیههایی برای آشنا کردن و انس
دادن بچهها با عینک آفتابی

اگرمشاهدهکردیدفرزندتانبهسختیباعینکآفتابی
ارتباط برقرار میکند ،به توصیههای زیر توجه کنید:
 از خود شروع کنید و خودتان نیز عینک آفتابی
بزنید .فراموش نکنید که بچهها عاشق تقلید از
بزرگترها هستند!
ی که عینک
 به فرزندتان در عمل ،فرق بین زمان 
دارد را با وقتیکه عینک ندارد ،نشان دهید .به این
ترتیب او به خوبی درک میکند که هنگام زدن
عینک چقدر راحت است.
 اگر فرزندتان دلش میخواهد داخل منزل عینک
بزند ،به او بفهمانید که عینک اسباببازی نیست و
سپس در ادامه به او نشان دهید چگونه میتواند از
عینکش مراقبت کند.
 حتما عینک بچههایی که با زدن آن مخالفت
میکنند را بازبینی کنید چون این احتمال میرود
که فریم عینک راحت نباشد.
در پایان به یاد داشته باشید که امروزه در بازار
عینکهایآفتابی،مدلهاوجنسهایمتفاوتییافت
میشود اما مهم این است که عینک انتخابی شما با
اجزای صورت فرزندتان هماهنگی داشته باشد و نیز
احیانا در پی تصادف به کودک صدمهای وارد نکند.
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برای محافظت از چشمهای بچهها ،شیشههای عینک آفتابی باید به گونهای
باشند که اشعههای ماورایبنفش خورشید را کامال مهار کنند .هنگام انتخاب
عینک به شاخص محافظت شیشه که روی دسته عینک یا روی شیشه آن حک
شدهاست ،دقت کنید .این شاخص معموال بین  0تا  4است .برای کودکتان
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ترتيب با درمانهاي مختلف به نوعي تنشهاي بين
روابط والدين كمتر شود؛ نگه داشتن شكل خانواده
بيشتر به نفع بچهها خواهد بود تا جدا شدن پدر و
مادرها و فقدان حضور يكي از آنها كنار فرزنداشان
ولي نميتوان به عنوان فرمولي كلي در اين مورد
اظهارنظر كرد چون هر خانواده با توجه به صالحديد
خود و شرايطي كه از لحاظ مختلف دارد ميتواند در
اين مورد تصميم بگيرد.
 :كودكان معموال در خانوادههاي پرتنش
چه مشكالتي دارند؟
اتفاقي كه براي كودكان در خانوادههايي كه با وجود
مشكالتزياد،شكلظاهريخانوادهراحفظميكنند،
میافتد اين است كه آنها احساس دين ميكنند و انگار
باري بر دوششان نهاده شده است .اغلب در چنين
خانوادههاييوالدينبهويژهمادراناظهارميكنندفقط
به خاطر فرزندانشان است كه هنوز كنار همسرشان
ماندهاند ،در صورتي كه خودشان هيچ تمايلي ندارند.
اين جمالتميتواندبراي فرزندانبسيار آسيبزننده
باشد ،بهگونهاي كه آنها خود را تا آخر عمر در قبال

درد و رنج والدينشان مسوول ميدانند و به نوعي
هميشه احساس گناه خواهند داشت ،در حالي كه از
لحاظ روانشناختي فردي كه نميتواند از يك رابطه
پرتنش و پردردسر خارج شود حتما خودش هم
دچار مشكالتي مانند ترس از رها شدن و وابستگي
زياد است كه او را در ارتباط نگه داشته ،همچنين
از نظر شخصيتي آنقدر قدرتمند نيست كه بتواند
تصميم درستي بگيرد .به همين خاطر اگر قرار است
در زندگي زناشويي جدايي صورت بگيرد ،بههيچ
وجه نبايد بچهها را وارد روابط پرتنش خود کرده
و به آنها القا كنيم كه فقط به خاطر آنهاست كه در
روابط پرتنش خود باقي ماندهايم.
 :چطور ميتوان مانع احساس گناه
بچهها شد؟
والدين بايد توجه داشته باشند با وجود اينكه همديگر
را دوست ندارند ،طرف مقابل هم در مقابل فرزند
خود حق و حقوقي دارد كه قابل احترام است .بچهها
عزيزترين فرد زندگي والدينشان هستند و خودشان
بايد از اين موضوع با اطالع باشند .مادر و پدرها هنگام
جدايي نبايد با فرزندانشان مشورت كنند ،بلكه فقط
بايد آنها را در جريان قرار دهند و توضيحات الزم را
هم به آنها بدهند كه قرار است بعد از اين چه تغييراتي
در زندگيشان اتفاق بيفتد .توجه داشته باشيم بچهها
نبايد در جريان مشكالت ارتباطي والدينشان قرار
بگيرند يا والدين با آنها درددل كنند چون اين كارها
باعث ميشود سطح اضطراب بچهها افزايش پيدا
كند ،احساس گناه داشته باشند و براي والدينشان
غمگين و ناراحت شوند.
گاهي بچهها رفتار نادرست خودشان را عامل جدايي

والدينشان ميدانند و بهنوعي احساس شرم و گناه
ميكنند و به همين خاطر هم نميتوانند خودشان را
ببخشند.والدينهنگامتصميمگيريبرايجداييابتدا
بايد صالح فرزندانشان را در نظر بگيرند .ضمن اينكه
خيلي هم نبايد بچهها را در جريان جزييات مشكالت
خودشان قرار دهند.
 :پدر و مادرها در مقابل احساس گناه
فرزندانشان چه كار ميتوانند بكنند؟
والدين بايد براي فرزندانشان توضيح دهند هيچ
تقصيري متوجه آنها نيست و سعي كنند رابطه
فرزندانشان با همسرشان رابطه خوبي باشد .آنها
بايد شاد باشند ،به مسائل خودشان بپردازند و اصال
نبايد وارد جزييات مشكالت خانواده قرار بگيرند.
پدر و مادرها نبايد ياركشي كنند و سعي داشته باشند
خودشانرابهترازطرفمقابلنشاندهند.وقتيوالدين
مدام از مشكالت ارتباطي خود ميگويند ،كودكان هم
خودشان را مقصر ميدانند و احساس گناه ميكنند كه
چرا نميتوانند به پدر و مادرشان كمك كنند« .فرزند
والدگونه» اصطالحي براي كودكاني است كه خود را
در قبال مشكالت والدينشان موظف ميدانند .اين
بچهها نميتوانند كودكي كنند چون سعي دارند نقش
فرزند بزرگتر يا والد را ايفا كنند ،در حالي كه در
سنيني هستند كه چنين كاري آسيب زيادي به آنها
ميزند چون نميتوانند به اندازه كافي بچگي كنند،
بازي كنند و از زندگي خود لذت ببرند .اگر بچهها
نتوانند فارغ از تنشهاي اطراف آزاد و رها باشند ،در
آيندههمبامشكالتزياديمواجهميشوند؛مشكالتي
كه گاهي غيرقابل جبران خواهند بود.
نبايد فرزندان را از ديدن والدي كه كنارشان نيست
محروم يا چهره والد مقابل را نزد او تخريب كرد.
وجود هماهنگي و وضع قوانين مشابه براي كودك
از طرف هر دو والد موضوع بسيار مهمي است كه
حتما بايد جدي گرفته شود .براي شكل نگرفتن
«طرحواره رهاشدگي» نيز بايد به كودك خاطرنشان
كرد او هيچ نقشي در جدايي والدينش ندارد ،بلكه
پدر و مادر همچنان مانند قبل او را دوست دارند و
اين پيام هم حتما بايد در عمل به كودك ثابت شود.
در غير اين صورت کودک فكر ميكند به اندازه كافي
دوستداشتنينيستوهمينموضوعباعثبهوجود
آمدن مشكالت زيادي در روابط او در آينده خواهد
شد .البته اين موضوع هم به اين معنا نيست كه بچه
لوس بار بيايد .توجه و حمايت از كودك بايد همچنان
به اندازه كافي باشد؛ نه زياد و نه كم.
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نگاه متخصص تغذیه

بهترین برنامه غذایی برای روزهای گرم کرونایی

دکتر محمدحسن انتظاری
مدیرگروه تغذیه دانشگاه
عل ومپزشکی اصفهان

تغذیه در تابستان

در فصل تابستان از میوهها
غافلنشوید

متخصصان تغذیه توصیه میکنند با
شروع روزهای گرم سال ،همه افراد باید
ترجمه:
ندا احمدلو
تغییراتیدربرنامهغذاییخودشانایجاد
کنند تا هم بتوانند جلوی کمآبی بدن
رادر فصل تابستان بگیرند و هم ریزمغذیهای الزم را به
بدنشان برسانند .از طرف دیگر ،سیستم گوارشی بدن در
فصل تابستان ضعیفتر از روزهای دیگر سال عمل میکند
و همین مساله هم باعث میشود ضرورت تغییر برنامه
غذایی در فصل تابستان بیشتر احساس شود .کنار تمام این
موارد ،تابستان امسال با همهگیری بیماری کووید 19-نیز
همراه شده است و ما باید رژیم غذاییمان را به گونهای
طراحی کنیم که عالوه بر موارد ذکرشده بتوانیم عملکرد
سیستم ایمنی بدن را هم در حد مطلوب نگه داریم .از
اینرو ،شاید بتوان گفت برنامه غذایی تابستانی مناسب
در زمان شیوع کروناویروس شامل موارد زیر میشود.

مصرف بیشتر گوج ه و فلفل دلمهای

خوشبختانه فصل تابستان ،فصل فراوانی صیفیهای
رنگی و مغذی است .میان صیفیهای مختلف ،مصرف
گوجهفرنگی و فلفل دلمهایهای رنگی در این فصل از
سال بیشتر از بقیه صیفیها توصیه میشود و بهتر است
شما بهصورت روزانه آنها را در رژیم غذایی خودتان داشته
باشید .گوجهفرنگی و فلفل دلمهایهای قرمز ،نارنجی و
زرد سرشار از ویتامینهای  Cو  Aهستند و حجم باالیی
از لیکوپن را هم در خود جا دادهاند .تمام این ترکیبات
مغذی کنار یکدیگر ،عالوه بر اینکه میتوانند شدیدا
باعث تقویت سیستم ایمنی بدن شوند و از بدن در برابر
بیماریهای ویروسی مانند کرونا محافظت کنند ،میتوانند
به بهبود عملکرد سیستم گوارشی در فصل تابستان هم
کمک کنند .ضمن اینکه این صیفیهای رنگی ،مقادیر
قابل قبولی از آب و فیبر غذایی را هم در خود جادادهاند
و میتوانند مقداری از آب مورد نیاز بدن را در فصل
تابستان تامین کنند .گوجه و انواع فلفل دلمهای میتوانند
بهصورت جداگانه یا در ترکیب با انواع ساالد در کنار
تمام وعدههای غذایی سرو شوند.

گنجاندن ماست کمچرب در میانوعدهها

ماست کمچرب سرشار از کلسیم و پروتئین است و
هر دوی این ترکیبات مغذی برای حفظ سالمت و
عملکرد سیستم ایمنی بدن ضروری هستند .از سوی
دیگر ،ماست (مخصوصا ماست خنک) میتواند عطش
را شدیدا کاهش دهد و مقداری از آب مورد نیاز بدن را
در فصل تابستان تامین کند .متخصصان تغذیه توصیه
میکنند در فصل تابستان حداقل روزانه  2پیاله ماست
مصرف کنید .اگر این  2پیاله ماست را به همراه ناهار
و میانوعده عصر مصرف کنید ،بیشتر میتوانید جلوی
عطشهای عصرانه تابستانی را بگیرید .اگر میتوانید
مقداری سبزیجات تازه ،خیار یا کدوی سبز خام و
رندهشده به ماستهای کمچرب و تابستانی اضافه کنید.
با این کار فیبر غذایی بیشتری دریافت میکنید و حجم
باالتری از آب را به بدن میرسانید .البته ماستی که
قرار است بهعنوان میانوعده مصرف شود ،میتواند
با انواع مغزهای خام یا میوههای شیرین تابستانی
مانند توتفرنگی ،هلو ،شلیل یا گیالس ترکیب شود.

خوردن حبوبات بیشتر

یکی از عادتهای غذایی که باید در فصل تابستان تغییر
کند ،کمتر شدن میزان مصرف انواع گوشت است .بهطور
کلی ،متابولیسم گوشتها در بدن به دفع آب زیادی نیاز

یکی از عادتهای غذایی مهم که باید در
فصل تابستان جدی گرفته شود ،این است
که نصف بشقاب غذا در هر وعده غذایی
اصلی با سبزیها یا صیفیهای تابستانی پر
شود .حاال این سبزیها یا صیفیها میتوانند
بهصورت خام ،گریل یا بخارپز باشند .اگر
بتوانید سبزیها یا صیفیهای کنار غذا را با
مقداری آبلیموی تازه ،روغن زیتون و پودر
سماق طعمدار کنید ،هم ترکیب خوشمزهتری
بهدست خواهید آورد
دارد یعنی اگر بدن تان بخواهد یک وعده غذایی حاوی
گوشت (مخصوصا گوشت قرمز) را هضم و جذب
کند باید آب زیادی را به مصرف برساند .همین مساله
میتواند تشنگیهای مداوم در روزهای گرم تابستان و
داشتن عطش شدید را بهدنبال داشته باشد .از اینرو،
توصیه میشود در فصل تابستان برای تامین پروتئین بدن،
بیشتر از گوشتها سراغ منابع گیاهی حاوی پروتئین مانند
حبوبات بروید .حبوبات عالوه بر داشتن پروتئین،
حاوی فیبر غذایی مطلوبی هم هستند و میتوانند
جلوی کمآبی بدن را در فصل تابستان بگیرند.
انواع حبوبات میتوانند در ترکیب با برنج یا
سیبزمینی بهعنوان غذای اصلی مورد استفاده
قرار بگیرند یا در ترکیب با انواع سبزیها
و صیفیها بهعنوان یک ساالد مغذی برای
وعده شام مصرف شوند.

جدی گرفتن مصرف ماهی

همانطور که گفته شد ،متابولیسم گوشتها در بدن
نیازمند دفع آب فراوانی است و این مساله میتواند

بدن را در فصل تابستان در معرض کمآبی قرار دهد.
این درحالی است که غذاهای دریایی مانند انواع ماهی
و میگو برای هضم و جذب در بدن به آب کمتری نیاز
دارند .گوشتهای دریایی دارای یکی از مرغوبترین
انواع پروتئین هستند و چربی اشباع بسیار کمی هم به
بدن میرسانند .از اینرو ،مصرف ماهی در روزهای گرم
سال بیشتر از گوشت قرمز میتواند برای شما مفید باشد.
اگر بتوانید ماهی یا میگو را با روش تنوری و داخل فر
طبخ کنید ،حتما از روغن کمتری استفاده خواهید کرد
و به این ترتیب میزان عطش شدید در فصل تابستان را
هم کاهش خواهید داد.

استفاده از سبزی بیشتر در بشقاب غذا

یکی از عادتهای غذایی مهم که باید در فصل تابستان
جدی گرفته شود ،این است که نصف بشقاب غذا در
هر وعده غذایی اصلی با سبزیها یا صیفیهای تابستانی
پُر شود .حاال این سبزیها یا صیفیها

میتوانند بهصورت خام ،گریل یا بخارپز باشند .اگر
بتوانید سبزیها یا صیفیهای کنار غذا را با مقداری
آبلیموی تازه ،روغن زیتون و پودر سماق طعمدار کنید،
هم ترکیب خوشمزهتری بهدست خواهید آورد و هم
خوردن آنها را دلچسبتر خواهید کرد .میان صیفیها
و سبزیهای مختلف در فصل تابستان ،آنهایی که
سرشار از آب هستند ،میتوانند گزینه مطلوبتری
باشند .این موارد شامل انواع خیار ،گوجهفرنگی ،انواع
کاهو ،انواع کلم و انواع سبزیهای برگسبز تره میشوند.
سبزیها و صیفیهای فراوانی که کنار وعدههای غذایی
در فصل تابستان مصرف می شوند ،عالوه بر تامین
کردن مقداری از آب مورد نیاز بدن در روزهای گرم
سال ،میتوانند با رساندن ریزمغذیهای مختلف به
بدن باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی شوند و از بدن
در برابر عوامل ویروسی و عفونی تا حد قابلقبولی
محافظت کنند.

نوشیدن آب فراوان
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همه ما میدانیم که بدن در فصل تابستان
بهدلیل تعریق بیشتر نسبت به سایر روزهای
سال در معرض کمآبی قرار میگیرد .کمآبی
بدن میتواند مشکالت فراوانی (از اختالل در
عملکردسیستمهایمختلفتاکاهشمتابولیسم
و کاهش تمرکز) را در پی داشته باشد .ازجمله
راهکارهایمناسببرایپیشگیریازکمآبیبدن
در تابستان ،نوشیدن آب کافی در طول روز است.
کنار آب ،سایر مایعات هم میتوانند تامینکننده
آب بدن در این روزهای گرم سال باشند.
خوشبختانهفصلتابستان،فصلمیوههایمغذی،
آبدار و سرشار از فیبر و آنتیاکسیدانهای فراوان
است .تمام میوههای تابستانی میتوانند با تامین
مقادیرقابلتوجهیازآنتیاکسیدانهایموردنیاز
بدن باعث تقویت سیستم دفاعی شوند ،درحالی
که این مساله در این روزهای کرونایی اهمیت
باالیی دارد .میان میوههای تابستانی میتوان به
انواع ملون ،هندوانه ،انواع آلو ،انواع توت و...
بهعنوانمیوههایدارایآبفراواناشارهکرد.شما
میتوانیدروزانهازاینمیوههابرایکاهشعطش،
تامین آب بدن ،ایجاد تعادل بین الکترولیتهای
بدن و تامین ویتامینها و امالح مورد نیاز بدن
استفاده کنید .حتی میتوانید انواع میوه را در
قالب ساالد میوه ،دسر یا بستنی خانگی آماده
و مصرف کنید تا از فواید آن در این فصل از
سال بهرهمند شوید.
عالوه بر توصیه به مصرف میوهها و سبزیهای
تازه و فراوان در فصل تابستان برای تامین آب
بدن ،توصیه میشود از خوردن غذاهای حجیم،
سنگین ،چرب و سرخکردنی در فصل تابستان
خودداری کنید زیرا فرایند هضم و جذب این
غذاها به دفع آب زیادی از بدن نیاز دارد و این
مساله میتواند بدن را در طول روزهای طوالنی
تابستان با کمآبی مواجه کند .بهتر است غذاهای

تابستانی از میان غذاهای سبکتر مانند انواع
ساالد سبزیجات که حاوی یک نوع پروتئین
کمچرب و حبوبات هم باشد ،غذاهای بخارپز،
تنوری ،غذاهایی با گوشت کمتر و تا حد امکان
غذاهای غیرسرخکردنی انتخاب شوند .کنار
توصیههای ذکرشده ،این مساله هم بهشدت
مورد تاکید است که در فصل تابستان برای
پیشگیری از دفع آب بیشتر از بدن و جلوگیری
از ایجاد کمآبی ،از مصرف نوشیدنیهای سرشار
از کافئین مانند چای پررنگ یا قهوه خودداری
کنید زیرا این نوشیدنیها جزو خوراکیهای
ادرارآور هستند و میتوانند بدن را در چنین
روزهایی در معرض کمآبی قرار دهند.
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شماره هفتصدوپنجاهوهفت چهارده تیـر نودونه

هشدار محسن فرهادی معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت در پی بازگشایی بستنی و آبمیوهفروشیها

رونق کسب و کار با حفظ سالمت مردم ،مشارکت همگانی میطلبد!
تقریبا اغلب کسب و کارها بعد از محدودیتهایی که برای کنترل ویروس
کرونا در نظر گرفته شده بود ،فعالیتشان از سرگرفته شد .حتی در کشورهایی
مهدیه
آقازمانی
که آمار مبتالیان و مرگومیرشان باال بود نیز تصمیم بر شروع فعالیت اصناف
گرفته شد .هرچند بازگشایی و رفع محدودیتها شرایط گذشته را به کسب
و کارها باز نمیگرداند و بسیاری از مشاغل با تعداد کارمندان کمتر و درآمد بسیار پائین تر از
قبل اداره خواهند شد .در ایران نیز بعد از ماه رمضان ،رستورانها به شرط رعایت پروتکل کمیته

 :آقای فرهادی! هنگام بازگشایی
رستورانها با شما در مورد دستورالعملهای
بهداشتیجدیددررستورانهاواغذیهفروشیها
گفتگو کردم و شما آن زمان گفتید که هنوز
برنامهایبرایبازگشاییآبمیوهوبستنیفروشی
مصوب نشده است .اما در حال حاضر تقریبا
محدودیتها برداشته شده و آبمیوه و
بستنیفروشی و حتی سینماها هم بازگشایی
شدهاند.لطفابرایمانتوضیحدهیدچهضوابطی
برای بازگشایی بستنی و آبمیوهفروشیها در
نظر گرفته شده است؟
برای بحث غذا به ویژه رستورانهایی که غذای
بیرون بر داشتند ،همان زمان توصیه شد که حتما
مردم قبل از خوردن غذا ،غذا را گرم کنند؛ این
توصیه نه به دلیل آلودگی خود غذا بلکه به دلیل
عدم رعایت بهداشت فردی است .این بحث در
خواربارفروشی و قنادی هم صدق میکند در
آبمیوه و بستنیفروشی و سایر اغذیهفروشیها
هم صدق میکند البته هر کدام با شدت و دقت
مربوطبهشرایطشان.امامیدانیمکهآبمیوهوبستنی
را نمیشود داغ کرد بنابر این رعایت بهداشت
فردی در مواردی که آبمیوه تهیه میشود سخت
تر و بیشتر باید رعایت شود .زیرا شما اگر یک
غذایی را بگیرید و به آن شک داشته باشید ،داغ
میکنید ولی بستنی و آبمیوه گرم نمیشود .حتی
در شرایطی که کرونا نبود هم به رعایت بهداشت
این مواد غذایی تاکید بیشتری داشتیم .در آبمیوه و
بستنیفروشیهاهماننکاتیکهدررستورانهاباید
درهنگامسروغذارعایتکند،باحساسیت،دقت
و شدت بیشتری باید رعایت شود .حتیاالمکان
آبمیوه در لیوانهای قابل شستشو سرو نشود.
درصورتی که قبل از کرونا میگفتیم اگر امکان
شستشو با ماشینهای ظرفشویی وجود دارد،
لیوانهای غیر یک بار مصرف ارجح به ظروف و
لیوانهاییکبارمصرفهستندولیاالنمجبوریم
این ریسک را نکنیم زیرا لیوان دست به دست
میشود ،هر چند در لیوان یک بار مصرف هم
این حالت است ولی چون اولین بار است که
از آن استفاده میشود ،خطرش از لیوانهایی که
شسته میشود ،کمتر است.
نکته بعدی بهداشت مواد اولیه است که بر آن
تاکیدمیکنیم.مثالشستنمیوهوسبزیهااهمیت
زیادی دارد ،سبزیهایی مثل هویج خوب باید
شسته و بعد ،آب آن گرفته شود .هر چند تا حاال
مواردی را شاهد نبوده ایم که خود هویج وقتی
آبش گرفته میشود بخواهد کرونا را منتقل کند.
انتقال کرونا از طریق سطوح به گونهای که وجود
عواملمیکروبیمسمومیتایجادمیکندومستقیم
و غیر مستقیم روی ابتال به کرونا تاثیر دارد یعنی
فرد مسموم میشود ،سیستم ایمنی اش تضعیف
شده و بیشتر در معرض ابتال قرار میگیرد .نظافت
سطوحی که آب میوه و بستنی تهیه میشود هم
بسیار اهمیت دارد .عالوه بر آن ،زدن ماسک به
ویژه اگر محیط سر بسته باشد ،الزامی است.
خریداران هم اگر در محیط سر بسته قرار دارند،
حتما باید ماسک بزنند و فاصله مطمئن حداقل
یک متر را رعایت کنند.
 :شاید بسیاری از واحدهای صنفی
به دلیل باال رفتن هزینهها حاضر نباشند این
ضوابط را اجرا کنند ،چگونه با نماینده اصناف
در این زمینه تعامل داشتید؟
دریکجلسهبهنمایندگاناصنافگفتمدربسیاری
از استانهای ما ،کرونا یا پایدار است یا رو به
کاهش است و کسب و کارها راه افتاده بنابراین با
عدمرعایتبهداشتخرابشنکنیم.استانهاییکه
وضعیتشانقرمزاست،دوبارهمحدودیتایجاد
شده و این محدودیت خواست قلبی هیچ کس
از مسئولین و روسای دانشگاه تا خود مردم هم

کشوری کرونا بازگشایی شدند و بعد از آن به مرور آبمیوه و بستنیفروشیها و کافی شاپها
هم فعالیت خود را آغاز کردند .حتی تاالرهای پذیرایی نیز قرار است مجددا بازگشایی شود.
این یعنی ازدحام جمعیت در یک مکان سرپوشیده برای چند ساعت و حتی اگر یک نفر ناقل
ویروس کرونا باشد ،میتواند چندین نفر را آلوده کند .درست است که نمیتوان برای مدت زمان
طوالنی کسب و کارها را به حالت تعلیق در آورد و یک طرف بحث اقتصاد خانوار مطرح است
و یک طرف بحث سالمت اما چگونه قرار است پروتکلهای بهداشتی در رستوران و کافی شاپ

رعایت شود تا شاهد افزایش آمار مبتالیان نباشیم؟ چه ضوابطی میتواند جلوی انتشار ویروس
کرونا را در اماکنی مثل آبمیوهفروشی و بستنیفروشیها بگیرد؟ در صورت بازگشایی تاالرها،
مدیریت تاالر و مردم چه نکاتی را باید رعایت کنند پتا کمتر در معرض ویروس کووید 19-
قرار گیرند؟ برای اینکه اطالعات بیشتری در مورد پروتکلهای بهداشتی ستاد کشوری کرونا
داشته باشیم ،بازهم به سراغ محسن فرهادی معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت
رفتیم که مشروح توضیحات ایشان را میتوانید در صفحه «دیدهبان تغذیه» این هفته بخوانید.

در یک جلسه به نمایندگان
اصناف گفتم در بسیاری
از استانهای ما ،کرونا یا
پایدار است یا رو به کاهش
است و کسب و کارها
راه افتاده بنابراین با عدم رعایت بهداشت
خرابش نکنیم .استانهایی که وضعیتشان
قرمز است ،دوباره محدودیت ایجاد شده و
این محدودیت خواست قلبی هیچ کس از
مسئولین و روسای دانشگاه تا خود مردم هم
نیست .بنابراین ،رعایت بهداشت و صرف
هزینه مختصر بهتر از تعطیلی کار است زیرا
خیلی ازفروشندهها میگویند خرید ماسک
و غیره گران در میآید در حالی که اگر برای
بهداشت هزینه کنیم بهتر از تعطیلی کار
است و با رعایت سالمت مردم رونق به کسب
و کارها هم بر میگردد

نیست .بنابراین ،رعایت بهداشت و صرف هزینه
مختصر بهتر از تعطیلی کار است زیرا خیلی از
فروشندهها میگویند خرید ماسک و غیره گران
در میآید در حالی که اگر برای بهداشت هزینه
کنیم بهتر از تعطیلی کار است و با رعایت سالمت
مردم رونق به کسب و کارها هم بر میگردد.
 :ببینید یک نکته مهم در مورد
بستنیفروشها ،بستنیهای رنگی فلهای است
که سالمتشان همیشه شکبرانگیز بوده است.
در ایام کرونا این قضیه پررنگ تر مطرح است.
از یک طرف سالمت بستنی و از یک طرف
بهداشتآنبایدموردتوجهقرارگرفتهباشد.در
این زمینه چه پروتکلی تهیه و ابالغ شده است؟
بستنی سنتی یکی از مواد غذایی سنتی و بومی
کشور ماست و فالوده و بستنی سنتی زعفرانی
همیشه طرفداران زیادی دارد .اگر ما همان سنت
را رعایت کنیم و از رنگهای غیرمجاز در تهیه
بستنیاستفادهنکنیموازموادطبیعیومحصوالت
لبنی مناسب استفاده کنیم ،بستنی تهیه شده مورد
تایید است .اما بستنی رنگی مورد تایید نیست،
مگر رنگهای طبیعی که مجوز هم دارند ،یعنی
مثال رنگ آلبالو که رنگ ماده رنگی آلبالوست.
سازمان غذا و دارو هم به تعدادی از این تولید
کنندهها مجوز داده است .این رنگها چون منشأ
طبیعی دارند ،نگرانی ندارد و یا حتی استفاده از
زعفران در بستنی هم اشکالی ندارد .نگرانی ما
در شیرینیفروشی و بستنیفروشی این است که
رنگ را غیرمجاز و زیاد با دست زده شود .ولی
اگر رنگ و اسانس طبیعی باشد ،اگر زیاد هم
مصرف شود ،ضرری ایجاد نمیکند زیرا طبیعی
است .از قبل از کرونا پروتکلهای بهداشتی در
این زمینه نوشته شده که استفاده از رنگهای
صنعتی و شیمیایی در همه واحدهای عرضه
ممنوع است ،مگر اینکه رنگها و اسانسها و
طعمدهندههای طبیعی باشد.
 :آیا راهی وجود دارد که مردم بتوانند
تشخیص دهند که بستنی که میخوردند
رنگواسانسطبیعیداردیاغیرمجاز؟
خیر متاسفانه برای مردم قابل
تشخیص نیست حتی برای
ما هم با دشواری قابل
تشخیص است .ما در
تدارک هستیم کیتهایی
را تهیه کنیم که در محل قابل
شناسایی باشد.

در حال حاضر بسیاری از مردم با این فرضیه
که بیماری کرونا از راه خوردن منتقل نمیشود،
با خیال راحت بستنی و آبمیوه میخوردند .چه
توصیه پیشگیرانهای در این زمینه وجود دارد؟
یک مثال بزنم وقتی فردی که در یک کبابی کار
میکند ،به سرویس بهداشتی میرود و دستش
را خوب نمیشوید و با دستش کباب کوبیده
درست میکند،روی حرارت میگذارد .درست
است که روی حرارت آلودگیها از بین میرود اما
بعد از پخت آیا کباب آلوده نمیشود؟ پاسخ این
است که از طریق همان دست آلوده و پول امکان
انتقال آلودگی وجود دارد .در بحث پیشگیری از
کرونا تاکید میشود مبادالت وجه نقد ممنوع و
فقط از طریق کارت انجام شود .به عالوه ،اگر در
مکانی دستکش برای زدن دکمه دستگاه وجود
نداره باید پد الکلی وجود داشته باشد تا سریعا
دست ضدعفونی شود .درست است که کرونا
در بستنی و آبمیوه وجود ندارد ولی با دست
امکان دارد که آلوده شود و اگر گارسونی که ناقل
است و خودش هم نمیداند به راحتی میتواند
منتقل کننده ویروس باشد .در مراکز عرضه مواد
غذایی از طباخی تا آبمیوهفروشی چندین برابر
گذشته رعایت بهداشت مواد غذایی،فردی،ابزار
و تجهیزات و حتی سازه و ساختمان باید رعایت
شود .در حقیقت مخاطرات بهداشت محیطی
بر مخاطرات شیوع کرونا سوار است .درست
است کرونا بیماری تنفسی است ولی از طریق
دست ،بینی ،دهان و بافت چشم به راحتی قابل
انتقال است.
 :من فکر میکنم در زمینه نظارت،
جریمههایسنگینبرایافرادیکهازپروتکلها
تخطی میکنند ،تاثیر گذار خواهد بود!
واقعیت این است که رویکرد
دائمی ما این نیست و
در جلسات ستاد

این پروتکلهایی که شما از آنها سخن گفتید بسیار ایدهآل و خوب است اما در صورتی
که اجرا شود .نظارتهای شما با توجه به شرایط ایجاد شده ،چگونه است؟
ما نظارتها و بازرسی را تشدید کردهایم و از روز ابتال این نظارتها شروع شده است و همکاران ما طی ابالغیهای که از ما گرفتند تمام برنامههای
معمولی خود را تعطیل کردند .ما امسال حتی برنامه سالمت نوروزی نداشتیم همه فعالیت ما معطوف به تشدید کنترل در ایام کرونا است .ما سعی
داریم یک کار دیگر انجام دهیم و قصد داریم مصوبه اش را از ستاد ملی کرونا بگیریم ،به این ترتیب که از خود اصناف و اتحادیهها،بازرسان وزارت
سمت ،سازمان دامپزشکی و بسیج اصناف که به نوعی سیستم بازرسی دارند تحت تولیت دانشگاههای علومپزشکی با تیمهای بازرسی با مشارکت
نیروی انتظامی و تعزیرات حکومتی و دادسرا بتوانیم اقداماتمان را تشدید کنیم .البته تمام این موارد کافی نیست و خودارزیابی و خودکنترلی از
همه مهمتر است .یعنی خدمتدهنده و خدمتگیرنده و آن فضایی که با هم تماس دارند باید با هم کنترل شود.

ملی کرونا و رئیس جمهور بارها اعالم کردند،
کسب و کار همراه با تامین سالمت رونق پیدا
کند و این کار سختی است و در واقع مشارکت
همگانیمیخواهد.
 :موضوع مهمتر از آب میوه و
بستنیفروشیها،باشگاههاوتاالرهایپذیرایی

هستند که با بازگشایی مجدد ،هم تجمع در
آنها زیاد و هم سرو مواد غذایی هم مسئله ساز
است .در این زمینه چه برنامه ریزی شده است؟
تاالرهایپذیراییدرمناطقسفیدوزردبازگشایی
شدند و در مناطق قرمز باز نیستند ،استانهایی که
کرونا در آنها افزایش پیدا کرده ،تاالرها هنوز بسته
است .طیف کلی این بحث همان طور که توضیح
دادم ،نیاز به دقت و حساسیت بیشتری دارد ،در
تاالرها حساسیت بیشتر است زیرا باشگاهها و
تاالرها خاصیت تجمعی دارند و باید این نکته
را در نظر داشته باشیم که اگر تاالری داریم که
ظرفیت هزار نفری دارد باید حداکثر با  500نفر

با رعایت فاصله اجتماعی مراسم برگزار شود .اگر
یک متر فاصله را نمیتوانیم تامین کنیم 500نفر را
نباید پر کنیم .سایر اصول و بهداشت فردی و مواد
غذایی همان موارد قبلی است .توصیه ما استفاده
از ظروف یکبار مصرف است اما چون تاالرها
ظروف خودشان را دارند ،حتما باید ظروف با
کاور باشد و جای سرباز برای مدتی نباید غذا
بماند و ساالد بار را هم در پروتکل ممنوع کردیم.
هر کس وارد فضای سربسته تاالر میشود باید
بداند در معرض خطر است ،پس باید ماسک
بزند .توصیه این است که برای هر مراسمی که
به تاالر میرویم ،دست و روبوسی و به آغوش
کشیدن نباید باشد و هر کدام از این آنها یعنی
خودمان را در معرض کرونا قرار داده ایم.
 :استفاده از ظروف یکبار مصرف در
تاالر اجبار است یا بهتر است که استفاده شود؟
نه اجبار نیست .اغلب تاالرها سیستم ظرفشویی
صنعتی دارند ولی یک مراقبت مهم در حمل و
نقل و جا به جا کردن ظروف اهمیت دارد .شستن
مرتب دستها و مراقبت از اینکه کارکنان مریض
هستند یا نه .روزانه باید مراقبت کنیم که هر یک
از کارکنان سالمت هستند یا نه،اگر عالئمی دارند
باید تست دهند .همچنین در هنگام سرو غذا
کمتر باید دست بخورد و روی غذا کاور کشیده
شود .در نتیجه ،دقت و حساسیت در تاالرها هم
برای خدمت گیرنده و هم خدمت دهنده دشوار
است .البته امیدوارم که به زودی ستاد کرونا این
مورد را مصوب کند که ورود به تاالرها بدون
ماسک ممنوع است.

انا هلل و انا الیه راجعون

جناب آقای
مهندس علیکاشفیپور
مصیبت وارده را به شما و خانواده
گرامیتان تسلیت عرض نموده و
برای آن مرحوم از درگاه خداوند
منان طلب آمرزش و رحمت واسعه
و برای بازماندگان صبر و اجر
مسئلتمینماییم.
امیرعباسفتاحزاده
هفتهنامهسالمت
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شماره هفتصدوپنجاهوهفت چهارده تیـر نودونه
شما هم میتوانید سوژه «میزگرد تغذیه» باشید .کافی است از طریق صفحه «با خوانندگان» با ما تماس بگیرید و تجربهتان را با سایر خوانندگان «سالمت» در میان بگذارید .روشي كه سوژههاي «میزگرد تغذیه» براي كاهش يا افزايش وزن خود ارائه ميدهند
لزوما مورد تأييد «سالمت» نيست .حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همين صفحه بخوانيد.

«میزگرد تغذیه» درباره مشکل چاقی سارا فرهادی
با حضور دکتر حسین ایمانی متخصص تغذیه و
دکتر شاهین صالحی متخصص پزشکی ورزشی

رژیمهای سخت و طاقتفرسا معموال طرفداران زیادی ندارد و نمیتواند به صورت
پایدار وزن افراد را پایین نگه دارد زیرا معموال رژیمهایی که انعطاف ندارند یا اینکه
مهدیه
آقازمانی
مصرف یک ماده غذایی در آن زیاد است یا حذف شده ،بعد از مدتی سبب دلزدگی و
خستگی میشود و فرد را از زندگی عادی روزانهاش بازمیدارند .عالوه بر این ،برخی
رژیمها هم که این روزها در شبکههای اجتماعی زیاد دیده میشود ،در مدت کوتاهی وعده کاهش وزن
را میدهند .این رژیمها معموال بر پایه مصرف زیاد یک ماده غذایی تنظیم میشوند مثل رژیم کتوژنیک
یا رژیم سوپ یا سیب؛ چنین رژیمهایی وعده کاهش وزن در مدت کوتاهی میدهند و جذاب هستند و
حتی اگر سخت باشند هم قابلتحملتر هستند ،در صورتی که بعد از مدتی وزن فرد برمیگردد یا دچار
عوارض زیادی میشود .خانم سارا فرهادی  31ساله از آن گروه افرادی است که هر دو رژیم را تجربه
کرده و بهرغم کاهش وزن  20کیلوگرمی مجدد وزنشان به حالت اول بازگشته است .در «میزگرد تغذیه»
این هفته وضعیت کاهش وزن این خانم جوان را بررسی میکنیم.

خانم فرهادی که در عرض  6ماه  20کیلوگرم وزنش را کم کرده ،میگوید:

رژیمهای تجویزی برایم قابل ادامه دادن نبودند!
بود .صبحانهام ،نان و پنیر و گردو با گوجهفرنگی و تخممرغ آبپز یک
روز در هفته بود .غذاهایم را باید با یک قاشق روغن میپختم مثال
شام یک شب قارچ و کلم بروکلی بود و همسر و پسرم این غذا را
نمیخوردند و من هر روز مجبور بودم  3مدل غذا درست کنم .بیشتر
مواقع در آشپزخانه بودم و باید وقت میگذاشتم تا ساالد و غذایی که
در رژیم بود را درست کنم .من کارمندم .از صبح تا عصر در اداره بودم
و بعد در خانه باید مشغول کارهای خانه و رسیدگی به پسرم میشدم،
در حالی که بیشتر مواقع در آشپزخانه بودم و چند جور غذا درست
میکردم .در کل ،محدودیت مرا اذیت میکند و گاهی آدم دوست دارد،
صبحانه خامه بخورد .همه این موارد من را خسته کرده بود.
 :قبل از اینکه رژیم بگیرید ،پرخوری میکردید؟
من خیلی غذا نمیخورم .معده ام طی رژیمهای مختلف کوچک شده
و اگر فستفود هم میخورم حجم غذایم خیلی کم است .بعد از اینکه
رژیم را رها کردم ،بیشتر شیرینی و شکالت و فستفود را میخوردم
ولی نه با حجم زیاد .البته هر فردی ظرف غذای من را میبیند ،تعجب
میکند .من تقریبا به طور ژنتیکی چاق هستم.
 :آیا در زمان رژیم دچار عوارضی مثل سردرد و ضعف
هم میشدید؟

بله من سردرد و افت فشار داشتم و برای برگشت به خانه دچار مشکل
میشدم .پشتم درد میگرفت و دردهای عضالنی داشتم و پزشکم
میگفت باید مولتیویتامین بخورم ولی با مصرف مولتیویتامین هم
عوارضم از بین نمیرفت.
 :تصمیمی دوباره برای کاهش وزن نگرفتید؟
در فضای مجازی با یک صفحه آشنا شدم که رژیم کتوژنیک به من
داد .در این رژیم همه چیز را باید با روغن و چربی بخوری .حتی
روی قهوه باید روغن نارگیل بریزی .بعد از چند روز بدنم کهیر زد
و کارشناس مربوط به من گفت ،شاید کهیر به دلیل مصرف تخممرغ
باشد زیرا در رژیمش تخممرغ زیادی داشت مثال صبح  3عدد تخممرغ
و شام کوکوسبزی .کارشناس تاکید میکرد غذاها سرخکردنی یا با کره
و روغن زیاد باشد اما نهایتا من این رژیم را هم رها کردم.
 :خانم فرهادی شما چربیخون و فشارخون باال هم دارید؟
در آزمایش خونی که اخیرا دادم ،قندخون و چربیخون باال نداشتم
و حتی کبدم هم چرب نبود.
 :شما فعالیت بدنی روزانه یا هفتگی ندارید؟
من اصال زمانی برای فعالیت بدنی ندارم چون از صبح سرکار هستم
و بعد هم باید به منزل بیایم و کارهای خانه را انجام دهم.

نگاه متخصص تغذیه

دکتر حسین ایمانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کاهش وزن به پشتیبانی نیاز دارد
تحقیقات نشان داده بیش از نصف رژیمهای تجویزی
بعد از چند وقت با عدم موفقیت روبرو میشوند و
فرد وزنش برمیگردد .یکی از علتهای اصلی آن این
است که فرد از رژیم خسته میشود .نکته مهم این است
که همه افرادی که رژیم میگیرند ،نیاز به یک حامی
دارند .اصوال افرادی که سرخود رژیم از پیش تعیینشده
میگیرند که برای آنها نوشته نشده و بر اساس حجم
کالری است ،همیشه با یک هدف جلو میروند ،مثال
جشن تولد یا مهمانی و عروسی؛ در این رژیمها بعد از
اینکه فرد به یک کاهش وزن نسبی میرسند ،انگیزه را
از دست میدهند و دوباره وزن به حالت اول برمیگردد،
در حالی که آن رژیم جنبه علمی ندارد .اصوال افرادی
که چاق هستند و میخواهند وزنشان را کم کنند یا
برعکس ،حضور پشتیبان اثربخشی خوبی در این زمینه
برایشان دارد .درست است که متخصص تغذیه رژیم
علمی برای فرد مینویسد ولی از نظر روانی هم باید
شرایط فرد را در نظر بگیرد .به طور مثال ،فرد یک بار
قصد دارد ،مهمانی برود باید اجازه تخطی کردن در حد
معقول در رژیم را داشته باشد.

تفاوتویژگیشخصیتیافراددررژیمگرفتن

این را در نظر بگیریم که افراد  2ویژگی را از نظر رعایت
رژیم غذایی دارند؛ برخی افراد از محدود شدن خوششان
نمیآید و با رژیمهایی که محدودکننده است ،نمیتوانند
کناربیایند.خیلیوقتهااینافرادزودازرژیمبرمیگردند.
برعکس گروه دوم ،افرادی هستند که دوست دارند آنها را
محدود کنیم یعنی باید به آنها برنامه غذایی روزانه بدهیم
و در یک قلمرو رژیمی خاص آنها را محدود نگه داریم.
مهارتی که متخصص باید به کار ببرد ،این است که ببنید
کاریزمای شخصیتی افراد چگونه است! به ویژه افرادی
که پرخوریشان جنبه روانی دارد ،اگر محدودشان کنیم

و پرپروتئین است و میتواند برای فرد مضر باشد .در
وهله اول چربی زیاد سیری زودرس میآورد و باعث
میشود این افراد زیاد غذا نخورند ولی در طوالنیمدت
عارضه دارد و میتواند باعث باال رفتن چربیخون و
بیماریهای قلبی و عروقی شود.

راهحل سردرد و سرگیجه ناشی از رژیم

که فقط یک رژیم خاص داشته باشند ،کار اشتباهی است
زیرا صددرصد فرد از نظر روانی خسته میشود و رژیم
را کنار میگذارد و بعد وقتی انگیزه از بین میرود به
پرخوری رومیآورد.

عوارض رژیمهای متفرقه

ورزش باید وارد
شیوه زندگی ایشان
شـود
دکتر شاهین صالحی /عضو هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نگهداشتنوزن،سختتر
از رژیم گرفتن است!

 :خانم فرهادی! اولین باری که رژیم گرفتید ،چه زمانی بود؟
من چند دوره وزنم را کم کردم و دوباره به حالت اول بازگشتم؛
یک بار  20کیلوگرم و یک بار  7تا  8کیلوگرم وزنم را کم کردم ولی
دوباره برگشت .بار اول  87کیلوگرم بودم و حدود  7کیلوگرم وزنم
را پایین آوردم .بعد باردار شدم که وزنم دوباره باالرفت .بار دوم بعد
از بارداری و شیر دهی رژیم گرفتم که وزنم آن زمان به  100کیلوگرم
رسیده بود و توانستم طی  6تا  7ماه  20کیلوگرم وزنم را کاهش دهم.
پزشکم گفت با توجه به قدت که  160است ،باید  20کیلوگرم دیگر
هم وزنت را کم کنی و به  58کیلوگرم برسی ولی من دیگر توان
نداشتم و خسته شده بودم.
 :یعنی رژیم را رها کردید و دوباره به وزن قبلی رسیدید؟
بله ،من دیگر رژیم نگرفتم و طی  6ماه دوباره به  100کیلوگرم رسیدم.
البته  107کیلوگرم شدم که در دوران قرنطینه با کاهش مصرف شیرینی،
شکالت و فستفود دوباره به  100کیلوگرم بازگشتم.
 :رژیمتان چگونه بود که شما را خسته کرده بود؟
برخی غذاهای مشخص بود و خارج از رژیم نمیتوانستم غذا بخورم
مثال اگر امروز گفته بود ماکارونی باید ماکارونی میخوردم به همین
دلیل تکرار من را اذیت میکرد .شیرینی ،بستنی و فستفود برایم حذف

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

برخیکلینیکها،رژیمهایتایپیبهافرادمیدهندوخیلی
با مراجعهکننده صحبت نمیکنند .گاهی اوقات افراد برای
پر کردن خالءهای عاطفی و روانیشان به پرخوری
رومیآورند.بنابراین،بایدبامتخصصتغذیهارتباطداشته
باشند و در برخی کلینیکها حتی پشتیبان وجود دارد که
به صورت دائمی به سواالت فرد پاسخ میدهد.
نکته دیگر اینکه تنوع در رژیم غذایی باید وجود داشته
باشد .به طور مثال ،برخی افراد فقط رومیآورند به
مصرف سبزیجات و میوههای کمکالری .شاید این
اقدام در کوتاهمدت جواب دهد در بلندمدت فرد را
خسته میکند .نکته دیگر رژیمهای تجاری است که در
جامعه باب میشود مثل رژیم کتوژنیک که این خانم
جوان از آن استفاده کردند که جزو رژیمهای پرچرب

در یک رژیم اصولی و علمی باید روزهای آزاد هم برای
افراد در نظر بگیریم و اگر اجازه تخطی از رژیم را به
فرد ندهیم ،نمیتواند به رژیم ادامه دهد .همچنین ،برای
افرادی که تنوع دوست دارند ،چند منو غذایی در نظر
بگیریم .البته کنار آن ،داروها هم به کاهش اشتهای این
افراد کمک میکند .گاهی رژیم به افراد میدهیم ولی
وزن کم نمیشود و داروها از جمله مواردی است که به
کاهش وزن و کنترل اشتها کمک میکند.
در زمان رژیم دریافت غذایی کم میشود و افت
قند و فشار باعث سرگیجه و سردرد خواهد شد.
بنابراین ،اولین کاری که انجام میدهیم باید بررسی
کنیم فرد از نظر قندخون و فشارخون در چه شرایطی
قرار دارد .اگر فشار پایین دارد باید به مقدار زیادی
مایعات دریافت کنند و حذف نمک را نداشته باشد.
در مورد قندخون پایین هم به تعداد زیاد میانوعده
( 3میانوعده در روز) در برنامه غذایی گذاشته و از
کربوهیدراتهای پیچیده مثل نانهای سبوسدار و
غالت صبحانهای کامل استفاده میکنیم تا قند در طول
روز به آهستگی آزاد شود .در کل ،اگر یک دفعه از
قند ساده مثل مربا ،عسل و شکر استفاده کنند ،انسولین
زیادی ترشح میشود و بعد افت قند میدهد .بنابراین
مکمل ویتامین تنها کافی نیست.
در چاقی ،ژنتیک صددرصد دخیل است ولی اشتباه است
که بگویم چون فردی از نظر ژنتیک چاق است ،پس

در زمان رژیم دریافت غذایی
کم میشود افت قند و فشار
باعث سرگیجه و سردرد خواهد
شد .بنابراین ،اولین کاری که
انجام میدهیم باید بررسی
کنیم فرد از نظر قند و فشارخون در چه
شرایطی قرار دارد .اگر فشار پایین دارد باید
به مقدار زیادی مایعات دریافت کنند و حذف
نمک را نداشته باشند .در مورد قندخون پایین
هم به تعداد زیاد میانوعده ( 3میانوعده
در روز) در برنامه غذایی گذاشته و از
کربوهیدراتهای پیچیده مثل نانهای سبوس
دا و غالت صبحانهای کامل استفاده میکنیم تا
قند در طول روز به آهستگی آزاد شود

الغر نمیشود .چنین افرادی باید تالش بیشتری کنند
زیرا سرعت کاهش وزن این افراد نسبت به فردی که
در خواهد بود و باید پشتکار بیشتری داشته باشند.

رابطه کرونا و چاقی

همیشهعوارضکرونادرافرادچاقبیشتراست.مطالعات
نشان دادهاند  90درصد بستری در آیسییو مختص
افراد چاق است .بنابراین ،اگر بتوانیم وزن را کم کنیم،
هم سیستم ایمنی را تقویت کردهایم و هم باعث شدهایم
که اگر به کرونا مبتال شدیم ،عوارض آن کمتر شود .البته
با توجه به اینکه ویروس کرونا جهش پیدا میکند و هر
روز عالئم مختلفی از آن گزارش شده ،اگر ما به این امید
ببندیم که واکسن بیاید تا مبتال نشویم ،کار اشتباهی است.
برای پیشگیری از کرونا باید نکات تغذیهای را کنار
بهداشت فردی رعایت کنیم.

برخی افراد بدنشان نسبت به الغر
شدن مقاوم است و ممکن است
مشکالت هورمونی ناشی از کمکاری
تیروئید یا تخمدان پلیکیستیک یا
مقاومت به انسولین داشته باشند.
این افراد هر چقدر وزن را کم
میکنند ،کاهش وزن قابل انتظار
اتفاق نمیافتد .اگر در فردی درصد
عضله کم و درصد چربی زیاد باشد
متابولیسم پایه کم است یا به هر
علت ممکن است ،فرد متابولیسم
پایه کاهشیافتهای داشته باشد مثال
با افزایش سن متابولیسم پایه کم
میشود.
در این شرایط ما باید بتوانیم
سوختوساز بدن را باال ببریم.
برای این منظور  2عامل با ورزش
امکانپذیر است؛ یکی اینکه میزان
فعالیت بدنی را باال ببریم و دوم میزان
عضالت را در بدن افزایش دهیم.
این دو راهکار ،در اول کار ممکن
است در تضاد یکدیگر باشند؛ یعنی
اگر اول کار درصد عضله باال برود باید
ورزش قدرتی انجام دهیم ولی برای
چربی سوزی ورزشهای هوازی
توصیه میشود.
هرچند ورزشهایی هم داریم با
شدت باال و با وقفه است ،به این
صورت که مثال یک دقیقه ورزش
سنگین یک دقیقه استراحت ،این
ورزش برای همه مناسب نیست
زیرا ممکن است مقاومت به
انسولین در فرد باشد یا سن فرد
باال باشد ،بنابراین ورزش با شدت
مناسب همه نیست .بنابراین ،به عنوان
بهترین حالت ورزشهای هوازی
منظم توصیه میشوند و کنار آن
ورزشهای قدرتی با توجه به سن
فرد و بیماریهای فرد.

در کل ،حداقل  3روز ورزش قدرتی
و  5روز در هفته ورزش هوازی
برای کاهش وزن کنار رژیم غذایی
توصیه میشود.
بنابراین ،ورزش هوازی برای خانم
فراهانی باید به گونهای باشد که
دامنه ضربان قلبش حدود  60درصد
ضربان حداکثری قلبش باشد .به طور
مثال ،پیاده روی آرام فایده ندارد باید
ضربان قلبشان به شرطی که توانش
را داشته باشد به  60درصد ضربان
حداکثریاش برسد ،البته بیمار قلبی
نمیتواند اینگونه ورزش کند.
این خانم جوان در مرحله اول باید
چکاپ کامل انجام دهند تا مشخص
شود ،مشکالت هورمونی دارند یا نه و
کنارآنبایدشیوهزندگیاشتغییرکند.
فعالیتورزشیهمبایدبهعنوانشیوه
زندگی باشد ،در غیر این صورت به
وزن مطلوب خود نمیرسند و اگر
برسند نمیتوانند وزنشن را حفظ
کنند .در کل ،بهتر است ورزشی
مفرح را که به آن عالقه دارد با
توالی منظم در برنامه روزانه خود
بگنجانند.
در حقیقت ،ورزش را برای خودشان
به صورت تفریح در بیاورند و طوری
شود که اگر یک روز انجام ندهند
به خود بگویند ،امروز چرا حالم
خوب نیست!
برای به دست آوردن ضربان قلب
 220منهای سن میشود ،عددی که
به دست میآید ،ضربان قلب
حداکثری است و بعد  60درصد
آن را باید محاسبه کنیم تا ضربان
قلب حین ورزش به دست بیاید.
نباید فراموش کرد که اگر کمتر از
این میزان باشد شاید ورزش موثر
واقع نشود.
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شماره هفتصدوپنجاهوهفت چهارده تیـر نودونه

البرز اخوان ،بازیکن حرفه ای و مربی کنونی تنیس از روند مبارزه با بیماری اش میگوید:

تا آخر بازی میجنگم

الیزابت کوبلر راس میگوید« :در هر فاجعه هدیهای پنهانی نهفته است ».شرایط
سخت با وجود آسیبهای شناختهشد ه زیادی که دارند ،میتوانند در عین حال به
رشد منجر شوند .در بعضی از بیمارانی که شرایط سخت جسمی دارند ،پختهتر
شدن سازوکارهای دفاعی و سازگاری و انعطافپذیری بیشتر ذهنی به دنبال مواجهه
با بیماری دیده میشود .گویی بیماری جسمی میتواند ما را با واقعیتهایی روبرو
کند که پیش از آن به راحتی از کنارشان میگذشتیم .البرز اخوان ،قهرمان تنیس،
یکی از افرادی است که با این واقعیتها مواجه شده؛ او به سرطان روده مبتال شده

دکتر باجغلی :چه چیز باعث شد که از کودکی
وارد دنیای تنیس بشوید؟
البرز اخوان :من از  5سالگی فوتبال بازی
میکردم .وقتی بچه بودم ،یک روز پدرم گفت:
«البرز ،میخواهی ببرمت کالس تنیس؟» گفتم من
فوتبال را ترجیح میدهم .گفت ولی کنار فوتبال
میتوانی تنیس بازی کنی .قبول کردم .البته جو
زمان هم بیتاثیر نبود .من در سال  1988میالدی
به دنیا آمدم .در سالهای  1987و  1988بوریس
بکر ،بهعنوان یک نوجوان  ۱۷سال ه آلمانی 2 ،سال
پی در پی در مسابقات تنیس ویمبلدون در لندن
قهرمان جهان شد .بر اثر این اتفاق در آن دوره تنیس
در آلمان رشد کرد و مرتب اخبار آن پخش میشد.
البته در سالهای قهرمانی بوریس بکر ،من تازه به
دنیا آمده بودم ولی احتماال پخش هر روزه اسم و
تصویر او در تلویزیون آلمان در آن زمان روی ذهنیت
پدر و مادرم درباره تنیس تاثیر گذاشته بود و باعث
شد برای این ورزش تشویقم کنند .در  7سالگی هم
تنیس و هم فوتبال بازی میکردم ،ولی پدرم بیشتر
من را به سمت تنیس سوق میداد .هفتهای  2بار
تمرین فوتبال داشتم ،شنبهها و یکشنبهها هم که
مدرسه تعطیل بود ،پدرم ساعت  ۶:۳۰صبح بیدارم
میکرد و سر ساعت  7در زمین تنیس بودیم .پدر و
مادرم هم تنیس بازی میکردند .خواهرم باران هم
که االن دیگر یک بازیکن خیلی خوب تنیس شده
است ،آن زمان که کوچک بود ،در زمین توپ جمع
میکرد و برای خودش مشغول بازی بود .خالصه
تنیس در روزهای تعطیل به تفریح خانوادگی ما
تبدیل شده بود ،هر چند تمرکز اصلی پدرم روی
تمرین من بود .کمکم فوتبال را کنار گذاشتم و از
 ۹سالگی کامال دنبال تنیس رفتم .آخر هفتهها هم
در مسابقات تنیس شرکت میکردم.
دکتر باجغلی :چه چیز باعث شد در  9سالگی بین
تنیس و فوتبال ،تنیس را انتخاب کنید؟
البرز :در این سن ،نظر بچهها بیشتر مشابه نظر پدر
و مادرشان است .پدرم تنیس را دوست داشت .البته
خیالش هم راحتتر بود که اگر پسرش زیرنظر
خودش تنیس بازی کند احتماال به راه سالمتری
میرود تا اینکه با بچههای دیگر  3-4ساعت بعد
از مدرسه تا زمانی که هوا تاریک میشود ،فوتبال
بازی کند و از کنترلش خارج شود.
دکتر باجغلی :غیر از تشویق پدر ،چه چیز دیگری
باعث شد که تنیس برای شما جدی بشود؟
البرز :من در  ۹سالگی در مسابقات قهرمانی تنیس
زیر  ۱۰سال در برلین مقام سوم را به دست آوردم.
بعد از آن حس کردم که وارد دنیای حرفهای تنیس
شدهام .از  ۱۴سالگی آقای ساشا پالمبک مربی من
شد که نقطه عطفی در زندگیام بود .آن موقع یک
پسر سر به هوای بازیگوش بودم .برخورد دوستانه
و در عین حال جدی ساشا باعث رشدم شد .در آن
زمان ما برای تعطیالت تابستانه به ایران میآمدیم.
من وارد مسابقات ایران شدم و در  ۱۵سالگی در
مسابقات قهرمانی کشوری زیر  ۱۶سال تنیس که در
تبریز برگزار شد ،نفر اول شدم .بعد از دیپلم وقت
بیشتری برای تمرین و شرکت در مسابقات پیدا
کردم .در آلمان این تفکر وجود دارد که در دانشگاه
همیشه به روی شما باز است ،پس بهتر است بعد از
دیپلم یکی -دو سالی وقت بگذارید تا خودتان را
پیدا کنید و بعد وارد رشت ه مورد عالقهتان بشوید.
من در آن زمان مربیهای جدیدی را تجربه کردم،
روزی  ۴ساعت تنیس تمرین میکردم و روزی ۲
ساعت میدویدم یا به باشگاه بدنسازی میرفتم .در
 ۱۹سالگی وقتی در یکی از مسابقات باختم و اعتماد
به نفسم را از دست داده بودم ،گوشهای نشسته بودم
که یک دفعه یک نفر بیهوا زد پشت گردنم .رویم
را برگرداندم و تعجب کردم که گونتر بوش اینجا
چه کار میکند .پرسید «من را میشناسی؟» گفتم:
«مگر میشود شما را نشناخت؟» آن آقای حدودا
 70ساله مربی بوریس بکر ،قهرمان آلمانی تنیس،
بود .او آن روز به من گفت« :به قیافه تو نه میخوره

و جراحی سنگینی را پشتسر گذاشته است .اراده ،پشتکار و
شور زندگی البرز را تسلیم بیماری نکرده و او که در آلمان
بزرگ شده ،حاال در ایران با اشتیاق و انگیزه زیاد در کسوت
مربیگری به فعالیت حرفهایاش ادامه میدهد.
حافظ باجغلی ،روانپزشک و رواندرمانگر ،با این ورزشکار
درباره زندگی شخصی و حرفهای او پیش از ابتال به بیماری
و پس از غلبه بر آن ،گفتوگوی جالبی کرده است.

که دکتر بشی ،نه میخوره که مهندس بشی ،ولی
من معتقدم در کمتر از  10سال میتونی تنیسباز
خیلی خوبی بشی .وقتی مسابقه میدادی بازیات
رو دیدم و تو را زیرنظر داشتم ».گونتر بوش حدود
نیم ساعت صحبت کرد و به من انگیزه زیادی داد
و باعث شد برای ادام ه راهم در تنیس مصممتر
شوم .البته آن تجربه همزمان شد با تشویق مربی
همیشگی من ،آقای ساشا پالمبک ،برای ورود به
آکادمی تنیس وین .شهر برلین آکادمی تنیس ندارد.
به همین علت به توصی ه پالمبک در  ۲۰سالگی شهر
وین را برای آکادمی تنیس انتخاب کردم .آنجا با
دیسیپلین و قوانین سفت و سختی که داشت ،یک
قدم حرفهایتر شدم .در مسابقات «فیوچرز» که با
ساشا پالمبک به قطر رفته بودم و زیر پرچم آلمان
بازی میکردم ،آقای سعید احمدوند ،مربی وقت
فدراسیون تنیس ایران ،بازیام را دید و پیشنهاد داد
وارد تیم ملی ایران بشوم.
دکتر باجغلی :با توجه دو تابعیتی بودنتان
میتوانستید زیر هر دو پرچم ایران و آلمان
بازی کنید؟
البرز:بلهچونبرایخودممسابقهمیدادممیتوانستم
هفته به هفته پرچم را عوض کنم ،اما برای حضور
در تیم ملی باید یک کشور را انتخاب میکردم.
دکتر باجغلی :چه شد که در نهایت بین پرچم
آلمان و ایران ،پرچم ایران را برای مسابقات
انتخاب کردید؟ تصمیم سختی بود؟
البرز :بله ،من در آن زمان سر دو راهی قرار گرفته
بودم اما ساشا پالمبک تشویقم کرد که ایران را
انتخاب کنم .او میگفت درست است که تابعیت
آلمان داری ولی پدر و مادرت ایرانی هستند و حس
ایرانی داری ،پس بهتر است در تیم کشوری بازی
کنی که ملیت توست و به آن بیشتر افتخار میکنی.
دکتر باجغلی :از انتخاب تیم ملی ایران راضی
بودید؟
البرز :آن زمان با خیلی از موضوعات و مسائل
فرهنگی در ایران آشنا نبودم ،آدم رکی بودم ،سیاست
نداشتم و بیشتر برخوردها برایم عجیب بود .از طرف
دیگر ،در آن زمان در تنیس افت کرده بودم و چند
باخت داشتم .در نهایت مسائلی پیش آمد که به
حق یا ناحق تصمیم گرفته شد در آن سال جزو
تیم ملی نباشم .در هر صورت من تصمیم مربی
را قبول کردم .بعد از آن دوباره به لیگ برتر ایران
دعوت شدم و تیم ما اول شد .بعد در مسابقات
جام آسیا ایران  4نفر را فرستاد که من جزو آنها
بودم .البته نتیج ه خوبی نگرفتم .پس از آن به دنبال
اول شدنم در مسابقات انتخابی دوباره به تیم ملی
دعوت شدم اما بهدلیل اختالفاتی که با مربی پیدا
کردم ،با دلخوری از تیم ملی ایران بیرون آمدم .یک
ماه بعد از آن هم متوجه بیماریام شدم.
دکتر باجغلی :اولین نشان ه بیماریتان چه بود؟
البرز :من از  ۱۶سالگی بعد از هر مسابقه سرفه و
به دنبال آن استفراغ میکردم و بعد حالم خوب
میشد .به این عالمت معروف شده بودم .بعدها
پزشک جراح گفت بیماری سرطان روده از همان
سن در بدن تو به وجود آمده و آن استفراغها عالئم
بیماریات بوده است .ماجرای آگاهی از بیماریام
زمانی شروع شد که در ایران برای اولین بار متوجه
وجود خون در مدفوعم شدم و در بیمارستان از من
آزمایش گرفتند .پزشک گفت احتماال یک زخم
معده خفیف داری و من را با تجویز چند قرص
مرخص کرد اما نامزدم ،نگین ،این مساله را جدی
گرفتوبامشورتیکهباپزشکانخانوادهاشداشت،
مجبورم کرد کولونوسکوپی کنم .کلونوسکوپی که
تمام شد ،دیدم نگین در سالن انتظار نشسته ،حالش
خوب نیست و رنگش پریده است .گفتم« :من
کولونوسکوپی کردم چرا حال تو بد شده؟» خودش
را جمع و جور کرد و گفت چیز مهمی نیست،
ولی بهتر است برای درمان به آلمان بروی .خیلی
وقت بعد گفت که همان جا دکتر به او گفته بوده
که نمیدانم البرز خوب میشود یا نه.

دکتر باجغلی :قبل از آن ،عالمت مهم دیگری
هم داشتید؟
البرز ۶ :ماه اسهال و از یک سال قبل درد شکم داشتم.
دکتر باجغلی :در کدام قسمت شکم درد داشتید
و این دردها چقدر طول میکشید؟
البرز :زیر شکمم درد میگرفت .بهخصوص
زمانهایی که استرس داشتم ،درد شدیدی در زیر
شکمم حس میکردم که حدود  3یا  4دقیقه طول
میکشید و بعد از آن بیحال میشدم .گاهی هم
استفراغ میکردم .یک بار همراه یکی از دوستانم به
مطب یک پزشک رفتم که گفت باید کولونوسکوپی
بشوی ،ولی حرفش را جدی نگرفتم و گفتم من
که مشکل خاصی ندارم چرا کولونوسکوپی کنم؟
دکتر باجغلی :بعد از اینکه کولونوسکوپی شدید،
کنجکاو نبودید که جواب آزمایش پاتولوژی
را بدانید؟
البرز :روزی که میخواستیم جواب پاتولوژی را
بگیریم ،نامزد و پسر عمهام گفتند تو فارسیات خیلی
خوب نیست و حرف دکتر را نمیفهمی ،دو نفر
را هم بیشتر به اتاق دکتر راه نمیدهند و خودشان
داخل رفتند .دکتر به نگین همه چیز را توضیح داده
بود ولی او به من گفت نتیجه بعدا ً آماده میشود.
البته این رفتار برایم عجیب بود ولی چیزی نگفتم.
نگین برخالف میلم مرا به دفتر هواپیمایی کشاند
و اولین بلیت آلمان را خریدیم .پدر و مادرم آلمان
بودند ولی کسی پشت تلفن به آنها توضیح دقیقی
نداده بود .فقط به آنها گفتم یک مشکل جزئی در
رودهام دارم و بهتر است به آلمان برگردم .شب قبل
از پرواز در خانه یکی از دوستانم مهمانی گرفته
بودیم .یکی از بچهها کنارم نشسته بود و دیدم گریه
میکند .پرسیدم چرا گریه میکنی؟ گفت یک مشکل
خانوادگی برایم پیش آمده ،مهم نیست .بعدا وقتی
فهمیدم چه اتفاقی افتاده ،تازه برایم روشن شد چرا
در آن مدت اطرافیانم آنطور رفتار میکردند .در
آلمان یکی از مربیهایم از یک متخصص گوارش
برایم وقت گرفت .با پدرم پیش دکتر رفتیم .دکتر
گفت باید سریع جراحی بشوی .وقتی پیش جراح
رفتم ،برای اولین بار اسم «کانسر» یعنی سرطان را
شنیدم .البته دکتر گفت نگران نباشم .همان موقع
به پدرم گفتم امشب میخواهم با دوستانم بیرون
بروم .پدرم ناراحت شد که چرا در این شرایط به
فکر گردش با دوستانم هستم 2 .روز بعد برای
جراحی به بیمارستان رفتم .جراح گفته بود عمل
 4ساعته است ،اما  ۱۶ساعت طول کشید .به پدر
و مادر و خواهرم پشت در اتاق عمل بیشتر از
من فشار آمده بود .دکتر قبل از عمل به من گفت
سعی میکنم شکمت را پاره نکنم و الپاراسکوپی
کنم ولی وقتی به هوش آمدم ،دیدم شکمم پاره
شده ،در آی سی یو هستم و کلی لوله به من وصل
است 2 .روز بعد از عمل ازجراحم پرسیدم کی
مرخص میشوم؟ گفت متاسفانه باید یک بار دیگر
عملت کنم ،سرطان خیلی در شکمت پخش شده و
باید عمل  HIPECیا شیمیدرمانی داخل شکمی
انجام بدهیم .البته جراح فقط در حد نیاز به من
توضیح میداد و جزئیات بیشتر را به پدر و مادرم
میگفت .دو روز بعد از عمل ،نیمهشب متوجه شدم
که بخیهها باز شده و ترشحات خونابهای از شکمم
خارج میشود .پزشک بیمارستان معاینهام کرد و
گفت باید با جراح صحبت کنم .بعد برگشت و
گفت باید تا صبح تحمل کنی تا دوباره عمل بشوی.
ساعت  ۷صبح به اتاق عمل رفتم و آن عمل هم
 ۱۲ساعت طول کشید .بعد از عمل دیدم کیسه
استومی (کیسهای در بیرون از شکم که مدفوع وارد
آن میشود) به من وصل کردهاند .اصال نمیدانستم
این کیسه چیست .دستیاران دکتر میگفتند که او فقط
 ۳ساعت از وقت عمل را به این اختصاص داده که
به استومی احتیاج نشود ،ولی در نهایت موفق نشده
است .تازه آن زمان کمکم فهمیدم استومی چیست.
بعد از آن چند عمل دیگر هم داشتم .در مجموع
 3عمل بزرگ و سه عمل کوچک 1ساعته روی

من انجام شد .هر وقت دکتر یا پرستار را میدیدم،
میپرسیدم این استومی را کی برمیدارید و آنها هم
جوابدرستینمیدادند.درنهایتقبولکردمکهباید
با استومی کنار بیایم .بعد هم شیمیدرمانی شروع
شد .اتفاق خوبی که در آن روزها برایم افتاد حضور
نامزدم در کنارم بود؛ دکتر برای نگین دعوتنامه
فرستاد و بعد از اینکه کارهای اقامت انجام شد،
پیش من آمد .حضور نگین از ابتدای بیماری و در
تمام مراحل درمان برایم کمک و قوت قلب بسیار
بزرگی بود که هیچوقت فراموش نمیکنم 6 .ماه
کاملشیمیدرمانیشدم.سهشنبهبرایشیمیدرمانی
میرفتم ،تا جمعه حالم بد بود ،بعد یک هفته خوب
بودم و دوباره سهشنبه دو هفته بعد همهچیز شروع
میشد .در شیمیدرمانی موهایم ریخت ولی نه
آنقدر که کسی بفهمد شیمیدرمانی میشوم .دکتر
میگفت علت این اتفاق ورزشکار بودن و قدرت
بدنیام است .حتی دلیل اینکه این همه سال سرطان
را تحمل کرده بودم ،قدرت بدنیام بود.
دکتر باجغلی :فکر میکنید ورزش از نظر روانی
چقدر در کنار آمدن با بیماری به شما کمک کرد؟
البرز :ورزش من انفرادی است .تنیس مثل فوتبال
نیست که امید آدم به تیمش باشد .در تنیس یاد
گرفتم که همیشه خودم هستم و خودم ،باید تا آخر
بازی بجنگم و از آن بیرون نیایم .اتفاقا از باختهایم
بیشتر چیز یاد میگرفتم .وقتی یک بازی را میبری،
فقط بردهای اما وقتی میبازی ،باید بنشینی فکر
کنی که چرا باختهای و ایرادهایت را برطرف کنی.
دکتر باجغلی :توانایی شما در کنار آمدن با بیماری
تحسینبرانگیزاست.خوشحالمکهورزشاینقدر
شمارادرکنارآمدنبامشکالتتوانمندکردهاست.
البرز :البته فقط ورزش نبود .خود سرطان به من
این قدرت را داد .من قبل از سرطان به اندازهای
که االن هدفمند هستم ،در زندگی هدف نداشتم.
به مربیام ،ساشا پالمبک ،گفتم اگر قبل از بیماری
خودباوری االن را برای زندگی داشتم ،از همه چیزم
در زندگی میزدم تا به رتبههای باالتری در تنیس
برسم .البته االن دیگر تمام انگیزه و هدفم را روی
مربیگری گذاشتهام .یاد گرفتهام که وقتی هدفی

داشته باشی ،باید ساعت به ساعت برای رسیدن
به آن تالش کنی .جایی شنیدم که «آرزوها بدون
هدف ،فقط آرزو هستند ».برای رسیدن به هدف
باید دیسیپلین و پشتکار داشت .این تغییرات پس
از سرطان در من اتفاق افتاد .قبل از سرطان فاز
دیگری داشتم و االن که یادم میآید میبینم خیلی
از زمانهای زندگیام را به بطالت گذراندهام اما
حاال برایم خیلی مهم است که بیشتر با افرادی
رفتوآمد کنم که هدفمند باشند.
دکتر باجغلی :انگیزه ،اشتیاق و خودباوریای که
به آن رسیدهاید ،بسیار الهامبخش و تاثیرگذار
است .چگونه به این خودباوری رسیدید؟
البرز :وقتی در بیمارستان شیمیدرمانی میشدم،
دیدم همه بیماران یک نوع لباس همشکل تنشان
است و هیچکس چیز دیگری با خودش ندارد.
فکر کردم حاال در این شرایط چه کار میشود
کرد .فهمیدم مهم نیست چه چیزی دارم ،مهم
این است که با آن چیزی که دارم چه کارهایی
میتوانم بکنم .دو راه بیشتر نداشتم؛ یک گوشه
بنشینم و گریه کنم ،یا ارادهام را جمع کنم و زندگی
و هدفهایم را ادامه بدهم .من راه دوم را انتخاب
کردم و تا همین لحظه همیشه این دو راهی را
به خودم یادآوری میکنم .جایی یک جمله از
کنفوسیوس خواندم که برایم خیلی تاثیرگذار بود:
«آ ن که میگوید میتوانم و آ ن که میگوید نمیتوانم
هر دو درست میگویند» .به نظرم معنی جملهاش
این است که همه چیز به مغزت برمیگردد؛ اگر
واقعا چیزی را بخواهی ،میتوانی .خیلی خوشحالم
که بیماری به من کمک کرد که هدفهایم را
جدیتر بگیرم .من مربیهای زیادی داشتهام و در
مسابقههای زیادی در کشورهای مختلف شرکت
کردهام .در آکادمی تنیس دیسیپلین صددرصدی
را یاد گرفتم؛ ساعت  ۵:۳۰صبح از خواب بیدار
میشدم و تمرین میکردم .االن که میتوانم همه
این تجربهها را در اختیار هموطنانم قرار بدهم و
آنها را با استانداردهای جهانی در تنیس آشنا کنم،
وقتی پیشرفت هفته به هفته شاگردانم را میبینم،
از صمیم قلبم لذت میبرم.

نفس عمیق

شماره هفتصدوپنجاهوهفت چهارده تیـر نودونه

به عنوان مربی البرز ،جایگاه حرفهای او
را در آلمان پیش از بیماری سختی که به آن
مبتال شد ،چگونه ارزیابی میکنید؟
دردورههایمختلفمتفاوتاست.اینارزیابی
برای من سخت است ،چون وقتی البرز را
شناختم ،ابتدا خیلی حرفهای نبود (با خنده).
یک پسر  14ساله خیلی با استعداد و البته سر
به هوا بود .با همه شوخی میکرد و سر به سر
همه میگذاشت .البته آن موقع خیلی جوان بود
و اشکالی نداشت که سر به هوا باشد .وقتی به
 18سالگی رسید ،وارد باشگاه من شد و تمرینم
را با او شروع کردم .البرز بسیار با استعداد بود و
توان فیزیکی خیلی خوبی داشت و میخواست
حرفهای شود .به او گفتم اگر بخواهی یک
تنیسباز حرفهای شوی باید سخت کار کنی؛
هم روی بدنت و هم روی استراتژیهای تنیس
تا بتوانی از استعدادت به بهترین شکل استفاده
کنی .در مجموع روز به روز بهتر و بهتر شد
اما نقط ه عطف زندگی حرفهای البرز وقتی بود
که در  20سالگی به اتریش رفت ،وارد آکادمی
تنیس وین شد و جدیتر تنیس را ادامه داد.
در اتریش با تنیسبازهای خیلی خوبی آشنا
شد و خودش را در سطح آنها باال کشید .آنجا
روزی  5تا  6ساعت بازی میکرد ،وزنش را کم
کرد ،بدنش خیلی قوی شد و نتایج مسابقاتش
بهتر و بهتر شد.
بزرگترین تغییر البرز در آکادمی تنیس
وین چه بود؟
وقتی البرز به برلین برگشت ،در یک بازی مهم
شرکت کرد و یک بازیکن حرفهای را برد؛
کاری که پیش از آن نتوانسته بود انجام بدهد.

دا
اد
ی

ساشا پالمبک ،مربی آلمانی تنیس که
سالهاست فعالیت حرفهای البرز را زیرنظر
دارد و از نزدیک در جریان بیماری و معالجه
او بوده است ،در فضای مجازی و از طریق
ارتباط اینترنتی درباره ویژگیهای شخصیتی
و حرفهای البرز با دکتر باجغلی گفتوگو
کرده است.

آنجا بود که همه پذیرفتند با یک البرز کامال
متفاوت طرف هستند و تصدیق کردند که به
یک تنیسباز کامال حرفهای تبدیل شده است.
شما البرز را از  14سالگی میشناسید؛
چه چیزی او را از آن سر به هوایی به این
حرفهایگری رساند؟
آنموقعیکتنیسبازجدینبوداماازهمانزمان
یک ویژگی خیلی مهم داشت؛ همیشه از تنیس
لذت میبرد ،حتی در بازیهای خیلی سخت
بازهم میدیدم که از خود بازی لذت میبرد.
منظور شما این است که تنیس برای البرز
یک «اشتیاق» بود؟
برای البرز تنیس مهم بود ،برد و باخت مطرح
نبود اما برای حرفهای شدن عالوه بر اشتیاق
به چیزهای دیگری هم نیاز داشت .به همین
دلیل معتقدم اگر البرز به وین نمیرفت و در
برلین میماند ،به جایگاه امروزش نمیرسید.
فکر میکنید آکادمی وین چه چیزی به
البرز داد که در برلین به دست نمیآورد؟
این سوال را باید از خودش پرسید اما فکر
میکنم اگر من دقیقا به همان اندازه مربی وینی
با او تمرین میکردم ،باز هم البرز به این جایگاه
نمیرسید.مهمترینموضوعاینبودکهدربرلین
اطرافیانبهالبرزمیگفتندتوحرفهاینمیشوی،
اما در آکادمی وین افرادی که اطرافش بودند او
را به این سمت سوق دادند که باید چیز بیشتری
به دست بیاورد و از یک تنیسباز «خوب» به
یک تنیسباز «حرفهای» تبدیل شود .البرز این
اعتماد به نفس را در آکادمی وین به دست آورد.
البرز با بیماری سرطان دست و پنجه نرم
میکند اما به بیماریاش اجازه نداده که
جلوی پیشرفت حرفهایاش را بگیرد؛ فکر
میکنید چه ویژگیهای شخصیتی دارد که
به او کمک کرده راهش را ادامه دهد و
تسلیم بیماری نشود؟
البرز فرد بسیار مثبتی است .در برلین خیلی
از تنیسبازها به همدیگر حرفهای بد یا
مأیوسکنندهمیزننداماالبرزهیچوقتاینطور
نبود و همیشه مثبت بوده است .حتی نسبت به

دکتر حافظ باجغلی
دبیر کمیته سالمت جنسی انجمن
روانپزشکان ایران

کسانی که پشتسرش حرف میزنند هم مثبت
است .از تنیس لذت میبرد ،آرزوهایش را برای
حرفهای شدن جدی میگیرد و همیشه نگاهش
رو به جلوست .علت دیگر موفقیت البرز ،شکل
خاص برخورد او با مسائل سختی مثل این
بیماری است .با مسائل طوری برخورد میکند
که دیگران به اشتباه فکر میکنند سادهلوح است،
در حالی که میتواند مسائل را با نگاه دیگری
ببیند .البرز در آلمان با بیماریاش آنقدر راحت
وعادیبرخوردمیکردکهبعضیهامیپرسیدند
واقعا میداند سرطان دارد؟ البته که در جریان
بیماریاش بود اما ویژگی شخصیتیاش طوری
بود که این بیماری سخت را جدی نمیگرفت.
در روانشناسی یکی از سازوکارهای پخته
در برابر مشکالت خیلی سخت «شوخطبعی»
است .شوخطبعی در برابر مشکالت نهتنها
معنی سادهلوحی نمیدهد بلکه نشانهای از
پختگی و انعطافپذیری شخصیت است.
دقیقا همینطور است و البرز این ویژگی
را دارد .وقتی شیمیدرمانی میشد ،در اتاق
شیمیدرمانی لطیفه میگفت و میخندید.
بیماران گفتند« :ساکت باش! نخند!» پرسید:
«چرا؟»گفتند«:چونهمهماسرطانداریم».البرز
جواب داد« :من هم سرطان دارم ،اما نمردهام،
زندهام ،دارم درمان میشوم و از زندگی لذت
میبرم ».البرز به سرطان اجازه نداد او را زمین
بزند .یادم است دو روز قبل از اینکه جراحی
کند ،همدیگر را دیدیم .آن روز من به نیویورک
پرواز داشتم .البرز گفت که باید یک زائده چند
سانتیمتریازرودهامبردارند،یکجراحیساده
است و چیز خاصی نیست .از او خواستم وقتی
جراحیاش تمام شد ،مرا در جریان سالمتش
بگذارد .البرز روز چهارشنبه جراحی داشت ،اما
آن روز به من زنگ نزد .پنجشنبه و جمعه هم
تماس نگرفت .پیامک زدم ،ولی پاسخ نداد و
فهمیدم که حتی پیامک را باز نکرده است .روز
شنبه پیامک داد و گفت که جراحیاش حدود
 16ساعت طول کشیده است .برخوردش آنقدر
راحت بود که انگار اصال به او نگفتهاند دقیقا
چه اتفاقی برایش افتاده است .وقتی به برلین
برگشتم ،برای مالقاتش به بیمارستان رفتم و
با پدرش صحبت کردم .وقتی البرز را دیدم،
اصال درباره سرطان صحبت نکردیم .درباره
این موضوع حرف زدیم که دوباره با هم تنیس
بازی کنیم ،درباره چیزهای دیگر غیر از بیماری
هم حرف زدیم و هر دو سعی کردیم نگاه به
جلو داشته باشیم و منتظر بهبود باشیم.
نگاه مثبت البرز به زندگی عالی است.
فکر میکنید چه ویژگیهایی دارد که برای
تبدیل شدنش به یک مربی حرفهای و خوب
به او کمک میکند؟
مهمترین ویژگی البرز این است که با تجربه
شخصی خود دقیقا متوجه شده که بین یک
تنیسباز «خوب» و یک تنیسباز «حرفهای»
چه تفاوتی وجود دارد .تنیس فقط به استعداد
نیاز ندارد .تفاوت بین  20تنیسباز اول جهان
با بقیه فقط در حرفهای بودن آنهاست .یک
تنیسباز حرفهای پس از بازی بهجای اینکه
به مهمانی برود ،به طور جدی به فکر بازی
بعدی است .البرز احتماال جزو  ۱۰تنیسباز
اول ایران است اما راضیاش نمیکند چون نگاه
حرفهای دارد .البرز تفاوت بین «خوب بودن» و
«حرفهای بودن» را خیلی خوب میداند و آن
را سخاوتمندانه به شاگردانش منتقل میکند
و به آنها کمک میکند افق دید گستردهتری
پیدا کنند ،به کسی اجازه ندهند به رویاهای
آنها خدشه وارد کند و برای تحقق رویاهایشان
تالش کنند .البته البرز ابتدای راه مربیگری است
و نیاز دارد بیشتر یاد بگیرد اما به نظر من با
سرعت زیادی در حال یاد گرفتن است .او با
شخصیت مثبت و شوخطبعیای که دارد همه

مسائل را خیلی بیشتر از دیگران آسان میگیرد و
به نظر من همین ویژگیها در مبارزه با بیماری
به او کمک کرد که این مساله را بپذیرد ،نگاه
مثبتی داشته باشد و گرفتار افکار منفی نشود.
انگار با خودش گفته درست است که این
بیماری را دارم ،مهم نیست چون راهی برای
شکستش پیدا میکنم.
ایران استانداردهای باالی آلمان را در
تنیس ندارد .به عنوان مربی او فکر میکنید
البرز از نظر حرفهای تصمیم درستی گرفته
که به ایران بازگشته؟
هیچوقت به او نگفتهام به برلین برگردد.
آرزوهای او در ایران راحتتر محقق میشود.
چرا معتقدید البرز در ایران راحتتر به
آرزوهایش میرسد؟
چون آلمان محدودیتهای سختگیرانهای
برای مربیگری دارد .کسی که بخواهد در آلمان
مربی فدراسیون شود ،حتما به مدرک مربیگری
سطح « »Aنیاز دارد و گرفتن مجوز مربیگری
در سطح « »Aدر آلمان بسیار دشوار و وقتگیر
است .البته این سطحبندیهای سختگیرانه در
آلماننمایانگرمهارتهایاصلیمربینیستو
بیشتر فرمالیته است .من مربیهای زیادی را در
سطح « »Cمیشناسم که از مربیهای سطح «»A
بهترند .در این سطحبندی ویژگیهای مهمی
مثل اشتیاق برای آموزش ،سخاوتمندی در به
اشتراکگذاشتنتجربههاوچگونگیکنارآمدن
با شاگردان در نظر گرفته نمیشود .مثال این
نکته که وقتی بچهها بازی میکنند ،مربی آنها
را تماشا کند و کمکشان کند که بازیشان را
ارتقا بدهند ،بخش مهمی از مربیگری است.
به هر حال آموزش یک مساله است و اینکه
بازیکناندرزمینبازیچهمیکنند،مسال هدیگر،
اما این موضوع مهم در سطحبندی مربیگری
تنیس در آلمان لحاظ نشده است و کسی
اهمیت نمیدهد مربی پس از آموزش چقدر
به رفتار بچهها در زمین حساس است .من
میدانم که البرز در ایران خوشنام است ،همه
او را میشناسند و مثل آلمان با محدودیتهای
سختگیرانه برای مربیگری مواجه نیست .به
همین دلیل معتقدم زندگی و فعالیت حرفهای
در ایران راههای جدیدی را برای پیشرفت
حرفهای رو به او باز میکند.
در دنیای تنیس کسی را میشناسید که
مانند البرز در اوج دوران حرفهایاش با
بیماری سختی روبرو شده باشد؟
نه مانند او .بیشتر کسانی را دیدهام که به علت
بیماریهای مرتبط با تنیس مانند مشکل زانو،
شانه یا آرنج برای مدتی مثال 1سال از بازی کناره
گرفتهاند که داستان آنها کامال متفاوت است.
آینده حرفهای البرز را چطور پیشبینی
میکنید؟
البرز در اوج توانایی بدنی و موفقیت حرفهای
دچارسرطانشد.اگربخواهمجنب همثبتماجرا
را ببینم تنیس و توانایی بدنیای که البرز با این
ورزش به دست آورده او را نجات داده است.
من پزشک جراح البرز را ندیدهام ولی پدرش به
من گفت که خانم دکتر جراح پس از عمل به
او گفته است که مورد البرز یک «معجزه» بود.
من معتقدم غیر از مهارت جراح ،ویژگیهای
مثبت شخصیتی و توانمندی جسمی او در
ایجاد این معجزه کمک کردهاند .از طرف دیگر
بیماری سرطان در انتخاب مسیر حرفهایاش
کمک کرده و باعث شده حتی مصممتر از
گذشته به راهش ادامه دهد .البرز در تصمیم
خود برای مربیشدن مردد بود و نمیدانست
چنین تصمیمی اشتباه است یا درست اما حاال
مواجهه با سرطان باعث شده است که قویتر
و مصممتر شود .البرز به گذشته برنمیگردد،
او نگاه رو به جلو دارد و با ارادهای چشمگیر
در مسیر مربیگری پیشرفت میکند.

«تو سرطان داری» این  3کلمه میتواند زندگی
خیلی از آدمها را تغییر بدهد .معموال اولین
واکنش آدمها پس از شنیدن این  3کلمه،
جستجو در اینترنت است .اینترنت پر است
از آمار بقای 6ماهه ،یکساله تا 5ساله با
احتماالت دلسردکننده مختلف.
هر چه بخواهید میتوانید در اینترنت «عدد»
و «آمار» پیدا کنید اما یک چیز مهم وجود
دارد که در اینترنت قابل جستجو نیست؛
اینترنت در مورد «بدن شما» و «آینده شما»
هیچ چیز نمیداند.
ما موجودات واقعیتگریزی هستیم .تاب
تحمل روشنترین واقعیتهای جلوی
چشممان را نداریم و به جای رو در رو
شدن با آنها به راحتی انکارشان میکنیم ،در
حالی که «واقعیت» با انکار ما عقبنشینی
نمیکند .ما بهای بسیار سنگینی را برای انکار
واقعیتها میپردازیم.
اگر انسان واقعا میدانست زندگی فرصت
محدودی است و تا ابد عمر نمیکند ،همه
چیزش را به تعویق نمیانداخت و منابعش
را حیف و میل نمیکرد .در زندگی شرایطی
پیش میآید که به انسان اجازه انکار واقعیت
را نمیدهد.
یکی از این شرایط سرطان است .کسی که سرطان
دارد این موهبت را دارد که بدون تالش برای
انکار واقعیت ،کوتاه بودن فرصت زندگی را
بپذیرد و برای استفاد ه بهینه از فرصت زندگی
کمر همت ببندد.
انسانها شاید تمام یک عمر را در خواب غفلت
بگذرانند و اجازه ندهند کسی این خواب را
آشفته کند .سالیان سال ،فرصتها را بسوزانند،
همه چیز را به تعویق بیندازند ،عمر گرانبها را
در افکار کینهتوزانه و انتقامجویانه بگذرانند
و برای بهتر شدن زندگی خودشان و دیگران
قدمی برندارند.
کسی که این  3کلمه را میشنود دیگر نمیتواند
خودش را به خواب بزند ،او خوب میداند که
در فرصت محدود زندگی اینقدر وقت اضافه
ندارد که برای کینهتوزی و انتقامجویی آن را
به باد بدهد ،دیگر نمیتواند برای آیند ه موهوم
خودش را فریب دهد.
سرطان به ما میآموزد مهم نیست چقدر زندگی
میکنی ،مهم این است که چگونه زندگی میکنی.
مهم نیست چه چیزهایی داری ،مهم این است
که از داشتههایت چگونه استفاده میکنی.
خواب غفلت انسان چنان سنگین و عمیق است که
فقط یک تلنگر قوی مثل سرطان میتواند آن را به
شکل واقعی به هم بزند .حتی از دست دادن عزیزان
هم این خواب را آنطور که باید به هم نمیزند.
تا یک مساله اینقدر شخصی و گزنده و ناامیدکننده
نباشد ،اینقدر ما را به بنبست نرساند ،خالقیت
ما را برای پیدا کردن مسیرهای تازه تحریک
نمیکند .البته سرطان مانند هر موقعیت دشوار
دیگری در زندگی شمشیر دولبه است.
ما میتوانیم در شرایط سخت خودمان را به
دست استیصال و ناامیدی و افسردگی بسپاریم،
همچنین برعکس میتوانیم به سرطان اجازه
دهیم به ما درسهای بزرگی بدهد ،ما را از
خواب غفلت بیدار کند ،راههای تازهای به
رویمان بگشاید و معانی جدیدی در زندگی
به ما هدیه دهد.
انتخاب این دو راه برعهده خودمان است .شاید
ورزشکاران در انتخاب مسیر اول موفقتر باشند.
ورزش این درس را به آنها داده که باید مبارزه
کنند .باید در مواجهه با شرایط سخت ،به فکر
یافتن راه تازه باشند ،باید کم نیاورند ،رها نکنند و
اگر شکست هم خوردند از این شکست استقبال
کنند چون قرار است درسهای زیادی برای
ادامهدادن بهتر مسیر به آنها یاد بدهد.
زندگی البرز اخوان و ساز و کارهای پخته او
در مواجهه با بیماری برای هم ه ما آموزنده و
الهامبخش است .شنیدن داستان زندگی البرز
اثر درمانی دارد.
تا زمانی که ما در خواب غفلت باشیم و قدر
لحظه به لحظه زندگیمان را ندانیم ،هیچ دلیل
قاطعی برای تغییر نگاه به فرصتها ،تند و تیز
نگاه داشتن آتش زندگی و استفاده بهینه از
لحظه لحظه آن نداریم.
فقط منابعمان را از دست میدهیم و چوب حراج
به وقت و تواناییها و سالمتمان میزنیم .کسی
که موهبت مواجهه با واقعیت را داشته باشد،
زندگی را جور دیگری میبیند.
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آنچهسوژههاي«ميزگردزیبایی»دربارهبيماريودرمانميگويند،لزوماموردتأييد«سالمت»نيست.حتمااظهارنظرمتخصصانرادربارهدرستييانادرستياظهاراتآنهادرهمينصفحهبخوانيد.شماهممیتوانیدسوژه«میزگردزیبایی»
باشید .کافی است از طریق صفحه «با خوانندگان» با ما تماس بگیرید و تجربهتان را با سایر خوانندگان «سالمت» در میان بگذارید.

میزگرد سالمت درباره نیش حشرات با حضور
دکترحسین طباطبایی متخصص پوست،
دکترشباهنگ جعفرنژاد متخصص طب اورژانس و
دکترسعید صانعی پژوهشگر طب سنتی ایران

لوعقرب
زنبورها،مورچههایآتشین،بعضیعنکبوتها،رطی 
از جمله جانورانی هستند که با نیش یا گزش میتوانند عامل
بروز مشکالتی برای انسان شوند .انسان همیشه با مساله گزش
حشرات مواجه بوده و معموال در زندگی روزمره گزش انواع
پشه ،ساس ،کنه و سوسکهای تاولی جز موارد شایع هستند.
رطیل گونهای از خانواده عنکبوتیان است که موهای زیادی
روی بدنش را پوشانده است .موها جنبه دفاعی دارند و اگر
این زائدههای مو به طرف چشم انسان پرتاب شوند ،میتوانند
بهطور عمیق وارد ملتحمه و قرنیه شوند .حالت سمی ناشی
از این موها به بررسی و درمان دقیق نیاز دارد.
عمده فعالیت عقرب در شب است .بعضی از انواع عقربها
حتی در اندازه کوچک ،بسیار خطرناک هستند و زهر قابل
توجهی دارند .گزش ناشی از عقربهای سمی میتواند عامل
مرگ بهخصوص در کودکان باشد.
کتاولزادراصطالحسنتیمازندران«بند»نامیدهمیشود.
سوس 
این حشره عامل بروز تاو ل روی پوست میشود که ناشی از
مادهای ب ه نام کانتاریدین است که حین راه رفتن یا له شدن
حشره روی پوست تماس پیدا میکند .این ماده ایجادکننده
واکنشهاییرویپوستاستکهبهتدریجزمینهسازحساسیت
تماسی و سپس زخمهایی میشود که با التهاب قابل توجه و
حتی بروز عالئم سیستمیک نیز همراه است.

گزیدگی حشراتی مانند پشه ،زنبور ،کک ،ساس و ...جزو مشکالت رایج بهخصوص در
مریمسادات فصول گرم سال است .معموال کودکان نسبت به گزش حشرات آسیبپذیرتر هستند.
کاظمی
خارش شدید مهمترین دردسری است که در خواب شبانه و کیفیت زندگی فرد تاثیر
میگذارد .پرسش یکی از خوانندگان «سالمت» موجب شد تا بیشتر با گزیدگی حشرات و
اقدامات موثر در بهبود عالئم آن آشنا شویم« :خانمی  25ساله هستم که از کودکی نسبت به گزش حشرات
بسیار حساس بودم .همیشه در سفر و گردش از نیش پشه آزار میبینم .حتی در تابستان نیز با عالئم قرمزی
و خارش مکرر پوست در منزل مواجه هستم .هیچ یک از اعضای خانواده این مشکل را ندارند .آیا این
وضعیت ناشی از اختاللی در عملکرد بدن من است و نیاز به درمان خاصی دارد؟ البته بارها شنیدهام که
خون بدن من شیرینتر از بقیه خانواده است که باعث جذب حشرات میشود .این موضوع درست است؟»

لزوم توجه به عالئم حاد ناشی از گزش حشرات

نگاه متخصص پوست

همه افراد در معرض گزیدگی حشرات هستند
دکتر حسین طباطبایی /استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

:آقایدکتر،آیامکانیسمگزشهمهحشرات
روی پوست یکسان است؟
همانطور که میدانید گونههای مختلفی از حشرات
در طبیعت زندگی میکنند که بسیاری از آنها به دلیل
افزایش رشد و تکثیر ناشی از گرما و رطوبت در
فصول بهار و تابستان بیشتر دیده میشوند .بعضی
از حشرات بدن انسان را میگزند که ممکن است
با تظاهر آنی روی پوست همراه باشد یا اینکه بعدا
زمینهساز بیماریشود.
موستیکو یا پشه که به آن «پشه خاکی» نیز گفته میشود،
شایعترین حشره عامل گزش در انسان است .البته کک،
کنه ،زالو ،عقرب ،زنبور ،عنکبوت و انواع پشههای
دیگر مانند پشه آنوفل که عامل بیماری ماالریاست
نیز از دیگر حشراتی هستند که زمینهساز گزشهای
کم و بیش جدی خواهند بود.
 :گزش پشه با بروز چه عالئمی روی
پوست همراه است؟
پشه ،حشرهای است که نمیتواند  2تا  3متر بیشتر
پرواز کند و به همین دلیل افرادی که شب روی سطح
همکف یا طبقه اول ساختمان میخوابند بیشتر در
معرض گزش آن هستند .پشه در فصول بهار و تابستان
و مناطقی مانند شمال ایران که گلها و گیاهان متنوع
و انبوه وجود دارد ،بیش از مناطق دیگر دیده میشود.
زمانی که پشه روی پوست بدون پوشش قرار میگیرد،
خون بدن میزبان را میمکد .هنگام مکش خون،
ترشحی از بزاق پشه وارد پوست بدن میشود که بدن
نسبت ب ه آن مانند هر ماده خارجی یا حساسیتزایی
واکنش نشان میدهد .سپس سلولهای ایمنی خود
را به این قسمت میرسانند و باعث ایجاد التهاب و
قرمزی میشوند .ضایعه گزش پشه ،کوچک و در
حد  1تا  2میلیمتر اندازه دارد که با خارش شدید
همراه است .البته با توجه به وسعت گزش ،میزان
خارش نیز متفاوت خواهد بود.
 :آیا درست است که بعضی افراد نسبت
به گزش پشه و دیگر حشرات آسیبپذیرتر از
سایرین هستند؟
برخالف باور عموم ،گزیدگی پشه و دیگر حشرات
برای همه اتفاق میافتد .پشهها همه افراد را نیش
میزنند ،اما به مرور زمان آنتیژن مکرر وارد
بدن شده و بدن آماده تولید آنتیبادی موثر
است .از اینرو ،در آینده با گزش پشه،
به سرعت آنتیبادی ساخته میشود
و فرصتی برای رسیدن سلولهای
ایمنی به موضع و بروز التهاب و
خارش نیست.
بعضی افراد تصور میکنند
پشهها فقط افراد غریبه در
یک محل را میگزند یا طعم
خون بعضی افراد عامل جذب
پشه است ،در حالی که این
مساله اصال درست نیست.
سیستم ایمنی بدن هر فردی
مانند مسافران یک شهر که قبال
با بزاق پشه تماس نداشتهاند ،دچار
واکنش میشود و با التهاب و قرمزی
همراه است.
بچهها از ماههای نخست تولد مکرر
دچار گزیدگی پشه میشوند و بدنشان مکرر
آنتیبادی میسازد اما درنهایت تا سنین مدرسه

عالئم شوک آنافیالکتیک
نیاز به مداخله اورژانسی
در بیمارستان دارد

دکتر شباهنگ جعفرنژاد
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

تابستان و دردسری
بهنامگزیدگیحشرات

مقاوم میشوند .البته گاهی بدن بعضی بچهها و حتی
بزرگساالن واکنش شدیدی نسبت به نیش پشه نشان
میدهد .این مساله عالوه بر سابقه قبلی گزش توسط
پشه به خصوصیات ایمنی و زمینه واکنش به حساسیت
بستگی دارد .در واقع بعضی افراد نسبت به محرکهای
خارجی زودتر و شدیدتر واکنش نشان میدهند.
احتمال گزش در مورد دیگر حشرات نیز مانند پشه
برای همه انسانها یکسان است.
 :گزش پشه با چه خصوصیات بالینی
همراه است؟
گزشپشهوورودآنتیژنبهبدنباتوجهبهخصوصیات
فردی ،تظاهرات بالینی متفاوتی دارد .گزیدگی پشه در
بیشتر افراد اگر در معرض گزیدگی مکرر نباشند ،پس
از  3تا  5روز کامال بهبود مییابد اما در بعضی افراد
ممکن است  2تا  3هفته حتی یک ماه باقی بماند .البته
در موارد نادری نیز عالوه بر ضایعات پوست ،التهاب
در نایژهها (برونش) ایجاد میشود و فرد احساس
تنگی نفس دارد .گاهی اگر مقدار زیادی از بزاق پشه
وارد بدن شود و فرد نیز خیلی حساس باشد ،واکنش
بسیار شدید خواهد شد و موجب بروز مشکالتی مثل
افت فشارخون و شوک آنافیالکتیک میشود که درمان
اورژانس را میطلبد.
 :چه مراقبتهایی برای پیشگیری از گزش
پشهها مفید است؟
بهترین مراقبت برای کاهش گزیدگی پشه این است که
هنگام خواب بدن با پارچه نازک و نخی پوشانده شود.
در محیطهایی که پشه زیاد است میتوان از پشهبند
استفادهکرد.البتهپشهبندطبیبرتریداردزیراگاهیپشه
از منافذ بین توری نیز عبور میکند .پشهبند طبی انواع
معمولی است که آغشته به ماده شیمیایی به نام DEET
است .این ماده در واقع روغنی است که در اشکال
مختلف مانند اسپری نیز وجود دارد و اگر به پوست یا
لباس پاشیده شود باعث فرار پشه میشود .خوشبختانه
 DEETکامال بیخطر و بدون عوارض جانبی است
که میتوان روی پوست همه افراد از جمله کودکان و
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خانمهای باردار نیز استفاده کرد .فقط باید مراقب بود
تا به چشم نرسد .این اسپری برای بچههای کوچک
که مقاومت بدنی پایینی دارند ،بسیار مفید است و حتی
میتوان در لباس آنها نیز استفاده کرد.
یادتان باشد گزش در بچههای حساس که خود یا افراد
خانوادهشان زمینه آسم یا اگزما دارند ،باید جدیتر تلقی
شود زیرا پاسخ بدن به هر نوع آنتیژن از جمله گزش
حشرات شدیدتر است.
نکته جالب دیگر اینکه پشه نسبت به نور بنفش حساس
است و جذب آن میشود .به همین دلیل از گذشته
برای کاهش تجمع پشهها در رستورانها و کافههایی
که غذا در محیط باز سرو میشود ،چراغهایی بنفش
همراه با میلههایی داغ نزدیک سقف تعبیه میشد که
پشهها هنگام نزدیکشدن به آن ،نابود میشدند.
 :بهترین اقدامات تسکین نیش پشه چیست؟
اگر پس از بیدار شدن از خواب متوجه گزیدگی پشه
روی بدن شدهاید ،اولین اقدام ،شستشوی پوست با
آب مایل به خنک و صابون مالیم است تا بخشی از
بزاق پشه از پوست پاک شود .بهتر است در پایان نیز
پوست با آبخنک آبکشی شود تا سرمای آب به
تسکین ضایعات کمک کند.
گزیدگی خفیف پشه به درمان خاصی نیاز ندارد اما
اگر التهاب و خارش آزاردهنده و مستمر است ،توصیه
میشود یخ طی چند ثانیه روی ضایعات قرار گیرد تا
التهاب کم شود .گرما تاثیر مشابه دارد و میتوان از
حرارت مالیم سشوار نیز استفاده کرد.
در افرادی كه با پوست چرب و عرقكرده ميخوابند،
احتمال گزيدگی پشه بيشتر است زيرا پشه به پوست
چرب بيشتر عالقه دارد .همچنين سبوم زیاد در مجرای
گوش خارجی نیز باعث جذب بیشتر پشه میشود.
دوش گرفتن قبل از خواب در کمتر گزیدهشدن موثر
است زیرا چربی و عرق روی پوست کاهش مییابد.
اشعه ماورای بنفش خورشید نیز در تسکین گزیدگی
پشه موثر است و قرار گرفتن پوست در معرض نور
خورشید از این جهت کمککننده است.
اگر محل گزش همچنان آزاردهنده بود و با این روشها
بهبود نیافت ،بهتر است با پزشک مشورت شود تا با
توجه به وضعیت فرد ،درمانهای مناسب مانند
آنتیهیستامین ،پماد کورتون و ...تجویز شود.
 :گزیدگی با کنه نیز نسبتا شایع
است ،در این زمینه چه اقدام درمانی
میتوان انجام داد؟
در مورد کنه درمان متفاوت
است .این حشره شاخکش
را در قسمتهای مودار
مثل پوست سر وارد میکند
وخونرامیمکد.کنهبهخون
زیادی نیاز دارد و بهراحتی
جدا نمیشود .اگر کنه به زور
کشیده شود ،شاخکهایش
در پوست میماند و باعث
واکنش و التهاب در پوست
و سپس عفونت ثانویه میشود.
به همین دلیل بهترین کار هنگام
چسبیدن کنه به پوست ،رساندن
چند ثانیه گرمای زیاد مانند فلز داغ
ش را رها
روی پشت کنه است تا شاخک 
کند و بعد برداشته شود .معموال یک یا دو
کنه بیشتر به پوست حمله نمیکند و مانند پشه با

گزش زیاد و سطح وسیع نیست.
 :خیلی از افراد در سفر و گردش با گزیدگی
کک مواجه میشوند .چطور میتوان از تکثیر آنها
پیشگیری کرد؟
بهترین روش برای نابودی کک پس از بازگشت به
منزل،شستشویلباسهاواتوکشیدنلباسهایمرطوب
بهخصوص درز و چین لباسهاست .به این ترتیب
ککها بالفاصله از بین میروند .البته اگر امکان اتو
کشیدن لباسها نباشد ،شستشو و پهن کردن لباسها
یکی -دو روز روی بند لباس در معرض نور خورشید
نیزموثراست.البتهاینتوصیهبراینابودیهمهحشرات
کاربرد دارد و مانع از رشد و تکثیر آنها در محیط منزل
خواهد شد.
 :در مورد گزش زنبور چه مراقبتهایی
الزم است؟
زنبورحشرهایاستکهگونههایمختلفآندرطبیعت
زندگیمیکنند.بعضیمانندزنبورهایعسلگزشمالیم
دارند یا اصال گزش ندارند اما بعضی مانند زنبورهای
قرمز عامل گزش شدید هستند .آنتیژن زنبور مانند
پشه است اما با مقدار بیشتر و قدرت سمیت باالتر؛ به
همین دلیل پس از گزش گاهی تورم و التهاب شدید
به جامیگذارد .البته در موارد نادر مانند گزیدگی پشه
عامل اختالالت جدی است که نیاز به اقدام درمانی
فوری برای کاهش زمینه عوارض را میطلبد .معموال
در موارد خفیف مشکل خاصی فرد را تهدید نمیکند
اما در صورتی که فرد از التهاب و خارش شدید یا
احساس تنگی نفس رنج ببرد باید فوری به مرکز درمانی
منتقل شود.
 :یکی از باورهای رایج بین مردم این است
که برای بهبود گزیدگی زنبور باید محل آسیبدیده
را فشار داد .این مساله حقیقت دارد؟
بعضی زنبورها هنگام گزش ،نیششان را در بدن میزبان
جا میگذارند که گاهی باعث مرگ زنبور خواهد شد
و سوراخ بسیار ریزی روی پوست دیده میشود .نیش
زنبور عالوه بر بزاق مانند جسم خارجی روی پوست
تاثیر دارد و مشکلساز است .در این حالت بهتر است
قسمت گزش با کمی الکل آغشته شده و به آرامی با
دو انگشت فشار داده شود تا نیش بیرون بیاید .این کار
در روند بهبود بسیار کمککننده است.
در موارد واکنش خفیف ،استفاده از یخ برای تسکین
التهاب مفید است اما اگر طی  2تا  3روز بهبود نیابد
یا فرد از خارش و التهاب شدید رنج ببرد ،بهتر است
با پزشک مشورت شود .همچنین در بسیاری اوقات
خارش مکرر پوست و انتقال آلودگی از ناخن باعث
عفونت ثانویه ناشی از باکتریها میشود .اگر عفونت
وارد بدن شود پزشک تجویز آنتیبیوتیک و شستشوی
موضع با محلول ضدعفونی را الزم میداند.
 :چطور میتوان گزش حشرات را از
بیماریهای پوستی افتراق داد؟
گزیدگی حشرات با تظاهر ناگهانی روی پوست همراه
است .معموال فرد صبح پس از بیدار شدن چنین
ضایعاتی را روی پوست میبیند .ضایعات معموال در
یک مسیر روی پوست ظاهر میشوند که نشان از
حرکت حشره دارد البته ممکن است تمام بدن درگیر
شود .گزیدگی حشرات خارشدار است و فرد هنگام
سفر و گردش یا تغییر فصل متوجه این مشکل میشود.
بهندرت ممکن است ساکنان طبقات چهارم به بعد
ساختمان با گزیدگی پشه مواجه شوند زیرا پشه بیش
از  2تا  3متر پرواز نمیکند.

در مورد عالئم کلی گزش حشرات باید به التهابات خفیف
جلدی ،قرمزی خفیف ،ادم و خارش در محل گزش اشاره
کرد .گاهی واکنشها شدیدتر است و در بعضی افراد برحسب
زمینه سرشتی ،اختالالت سیستماتیک یا آنافیالکتیک ظاهر
میشود .این اختالالت میتواند با بروز تهوع ،استفراغ ،اسهال
و سردرد همراه باشد .در موارد نادرتری نیز ممکن است با
درگیری سیستم قلبی و ریوی حتی موجب ایست قلبی شود.
واکنشهای آنافیالکتیک ،نهایت آسیب ناشی از گزش است که
میزان خطر آن با توجه به شرایط جسمانی بدن میزبان متفاوت
خواهد بود و میتواند موارد خفیف تا شدید را در برگیرد .این
واکنشها حتی در گزش زنبور نیز در بعضی افراد دیده میشود.
هنگام بروز واکنشهای آنافیالکتیک ،نهایت دقت باید توسط
همراهان مصدوم و البته تیم درمانگر مبذول شود .در این شرایط
تا زمان انتقال مصدوم به مرکز درمانی ،برخی اقدامات باید
فوری در محل حادثه برای مصدوم انجام گیرد .قرار دادن کیسه
یخ روی موضع در بهبود ادم تاثیر دارد .آنتیهیستامین خوراکی
و مسکن خفیف در تسکین ناراحتی فرد کمککننده است اما
بهتر است با مشورت پزشک مصرف شود .در صورت بروز
عالئم شوک آنافیالکتیک و تظاهراتی مانند درگیری ریوی،
قلبی ،افت فشارخون و واکنشهای گوارشی نباید در انتقال
مصدوم به مرکز درمانی تردید کرد و بیمار باید هرچه سریعتر
به مرکز درمانی منتقل شود تا درمانهای دقیق و تخصصی
تحت نظر پزشک تجویز شود.

عقربگزیدگی نیاز به اقدامات فوری درمان دارد

در مورد گزش انواع حشرات روند برخورد با اقدامات اولیه
و توجه به عالئم تهدید ،یکسان است اما در مورد عقرب
باید بسیار هوشیار بود .پس از نیش زدن عقرب ،سم وارد
بدن میشود .ابتدا تظاهرات سیستمیک با سوزش ،درد شدید
و بیحسی در ناحیه گزیدگی همراه است و سپس منجر به
عالئم شدیدتر حتی اختالالت اعصاب مغزی و حرکتی ،تاری
چشم ،گاهی تحریک آبریزش دهان یا اختالالت تنفسی،
تحریک شبه پرش اندامها و تشنج میشود .گزش عقرب و
بروز چنین واکنشهایی نیاز به اقدام فوری در مرکز درمانی
دارد و الزاما به درمانهای معمول خالصه نمیشود .علت
مرگ ناشی از عقربگزیدگی نیز شوک قلبی یا شوک قلبی
ریوی است که باید کامال مورد توجه باشد.
واکسیناسیون کزاز نیز برای این مصدومان ضرورت دارد
اما آنچه بسیار مهم است ،اقدام فوری برای درمان قطعی
و جلوگیری از پیشرفت سم در بدن و بروز اختالالت
قلبی و تنفسی است.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه اگر گزیدگی ناشی از هر
نوع حشره با تورم شدید در اندام همراه و دور تا دور
اندام را فراگرفته باشد ،ممکن است در خونرسانی اختالل
ایجاد شود .در چنین مواردی نیز مراجعه سریع به مرکز
درمانی و معاینه توسط متخصص در جلوگیری از عوارض
خطرناک توصیه میشود.
نگاه طب سنتی

در طب سنتی
درمان گزیدگی باید
متناسب با طبع زهر باشد

دکتر سعید صانعی
پژوهشگر طب سنتی ایران

نیش و گزش حشرات به دو نوع گرم و سرد تقسیم میشود.
گزش جانوارانی مانند مار ،زنبورهای قرمز و زنبور عسل،
طبع گرم و بعضی دیگر مانند عقرب و رطیل ،طبع سرد دارد.
در زندگی روزمره نیش گرم مانند زنبور شایعتر است که
خارش ،سوزش و قرمزی ایجاد میکند .در این موارد اقدام
در دسترس ،استفاده از سرکه روی موضع آسیبدیده است.
البته روغن بنفشه تاثیر بهتری دارد .همچنین خوردن خاکشیر،
بارهنگوسکنجبیندرافرادیکهمکرردچاراینگزیدگیهای
با طبع گرم شدهاند ،مفید است .رنگ كردن اطراف گزیدگی
با رنگ آبی نیز به کاهش طبع گرم زهر کمک میکند .در
صورت گزیدگی ناشی از جانوران با طبع سرد ،استفاده از
روغن سیاهدانه و نوشیدنیهای با طبع گرم مانند شربت
سیاهدانه توصیه میشود.

پوست و زیبایی

شماره هفتصدوپنجاهوهفت چهارده تیـر نودونه

نگاه متخصص پوست

تعریق زیاد و بوی عرق

دکتر مجتبی امیری
عضو هیات علمی دانشگاه

بزرگترین مشکل تابستان

رعایت بهداشت موثرترین اقدام
برای کاهش بوی بد عرق

وقتی صحبت از تابستان میشود،
ترجمه:
ناخودآگاه تصویر گرما و تعریق زیاد
عفت
در ذهنمان تداعی میشود .عرق کردن
عباسیان
از جمله نقاط ضعف این فصل زیباست.
نگرانی از خیس شدن و نیز شوره زدن لباسها و حتی
بوی بد بدن ،تقریبا همیشه با ماست اما بوی بد عرق از
کجا ناشی میشود و چگونه میتوان آنرا محدود کرد؟
واقعیت این است که لک شدن و شوره زدن لباس در اثر
عرق مسأله اصلی نیست بلکه مهم این است که با چه
ترفندی بتوانیم بوی بد عرق را کنترل کنیم.
جالب است بدانید بدن شما بدون اینکه متوجه باشید،
روزی یک لیتر عرق از خود دفع میکند .غدد مترشحه
عرق در تمام نواحی بدن از جمله پاها ،دستها ،زیربغل،
پیشانی و نیز کشالههای ران حضور دارند .درحقیقت
غدد مولد عرق به سیستم عصبی متصل هستند و معموال
در پی استرس ،اضطراب ،فشارهای احساسی شدید و...
فعال میشوند.

عرق مادهای بیرنگ و بیبو است که نقش
اصلی آن تنظیم دمای بدن است .در پوست
بدن انسان دو نوع غده عرق وجود دارد؛
غددآکرینکهرویپوستهمهقسمتهای
بدن وجود دارد اما در کف دست و پاها
و صورت بیشتر است .غدد آپوکرین در
چینهای بدن و ناحیه تناسلی وجود دارد
که تعریق در این قسمتها با کمی تغییر
در بو و رنگ همراه است که در عملکرد
هورمونها موثر است.

تعریق کف دست و پا ربطی به
گرما ندارد

تعریق منتشر در سطح بدن برای تنظیم دمای
بدن اتفاق میافتد .این نوع تعریق مکانیسم
طبیعی بدن است و در صورتی که خیلی
زیاد باشد ،آزمایش پرکاری تیروئید پیشنهاد
میشودتاازعملکردمتابولیسمبدناطمینان
حاصل شود .اما نوعی از تعریق بیش از
حد که باعث شکایت برخی افراد میشود،
تعریق کف دست و پا یا «هایپرهیدروز»
است که میتواند از حالت خفیف تا شدید
(چکهکردن عرق از دستها) را دربرگیرد.
هایپرهیدروز تحت تاثیر گرمای بدن نیست
بلکه سیستم پاراسمپاتیک در بروز آن نقش
دارد .شرایطی مانند ترس ،خجالت و هیجان
عامل زمینهساز آن است که پس از کسب
آرامش ،برطرف میشود .این نوع تعریق در
اکثریت قریب به اتفاق افراد زمینه سرشتی
دارد و هیچ بیماری زمینهای عامل آن نیست.

فواید تعریق

تعریق فرایند بسیار مهمی برای بدن است .تعریق دمای
بدن را ثابت روی  37درجه سانتیگراد حفظ و نیز
مواد زائد برجامانده از سوختوساز بدن را دفع میکند.
درحقیقت زمانی که عرق از طریق روزنههای پوستی،
از سطح بدن تبخیر میشود ،گرمای اضافی بدن تخلیه
میشود و درنتیجه درجه حرارت پوست و مجموعه
بدن فروکش میکند.

مکانیسم تعریق و بوی بد عرق

دو نوع غدد عرق در الیه پوست وجود دارد .یک نوع غدد
عرق آپوکرین است که مایعات را درون کیسه فولیکول
مو ترشح میکند و از طریق آن سرانجام از روی پوست
خارج میشود .نوع دیگر غده عرق ،آکرین است که عرق
را مستقیم روی سطح پوست ترشح میکند.
غدد آپوکرین در زیربغل ،مجرای پستان ،پرینه (ناحیه
بین مقعد و دستگاه تناسلی) ،در گوش و پلکها مشاهده
میشود در حالی که غدد آکرین به جز قسمتهای فوق
در تمام بدن وجود دارد.
غدد آپوکرین مایعی شفاف و ضخیم ترشح میکنند ،در
حالی که غدد آکرین عرق نازک و آبکی خوبی را ترشح
میکنند .این عرق از ترکیب بیشتر آب و کلرید سدیم
است و طعم شور را به عرق منتقل میکند.
غدد آپوکرین توسط آدرنالین هدایت میشوند ،از اینرو
میزان ترشح آنها در مواقع استرس ،تحریک جنسی،
اضطراب ،درد و ترس افزایش مییابد .در مقابل ،غدد
آکرین در کنترل دما و خنک کردن بدن به همراه دفع
مواد ناخواسته از طریق عرق فعالیت دارند .آنها همچنین
در محافظت از پوست کمک میکنند.
هرگاه گرمای اضافی در بدن وجود داشته باشد ،غدد
آکرین مایعی شفاف به نام عرق ترشح میكنند كه سطح
پوست را خنك میكند .غدد آکرین توسط مکانیسمهای
عصبی و همچنین هورمونی هدایت میشوند ،بنابراین به
عنوان عامل تنظیم دما در بدن عمل میکنند.
عرقی که از غدد آکرین ترشح میشود ،معموال بو و
رایحهای ندارد اما عرقی که از غدد آپوکرین ترشح
میشود شیری رنگ است و در مجاورت با باکتریهای
موجود در سطح پوست ،مولکولهای بودار تولید میکند.
به این ترتیب ،این عرق نیست که بوی بد میدهد بلکه
اختالط عرق با باکتریهای موجود در سطح پوست به
بوی بد آن ختم میشود.
به یاد داشته باشید حضور موها در ناحیه زیربغل و به
عبارت دیگر عدم موزدایی از این قسمت ،تعریق این
ناحیه را بدبوتر خواهد کرد زیرا موهای این قسمت،
بهترین مکان برای تجمع باکتریها هستند و دقیقا به
همین دلیل توصیه میشود که از موزدایی مرتب این
ناحیه غافل نشوید.

حضور موها در ناحیه زیربغل و به عبارت دیگر
عدم موزدایی از این قسمت ،تعریق این ناحیه
را بدبوتر خواهد کردزیرا موهای این قسمت،
بهترین مکان برای تجمع باکتریها هستند و
دقیقا به همین دلیل توصیه میشود از موزدایی
مرتب این ناحیه غافل نشوید

عرق باعث خنک شدن پوست میشود و در ادامه ،خونی
که در مجموعه بدن جاری میشود ،از طراوت بیشتری
برخوردار است.

تغذیه مناسب

بعضی از مواد غذایی تولید عرق را افزایش میدهند و

رعایت کامل بهداشت

جهتجلوگیریازتعریقزیاد،الزماستبهداشترابهخوبی
رعایت کنید .دوش گرفتن ،بهترین روش برای نابودسازی
بوی بد عرق است .زمانیکه دوش میگیرید ،گرد و خاک
و نیز آلودگیهایی که بهواسطه رطوبت تعریق روی پوست
تجمع کردهاند ،از بین میروند .از یک صابون مالیم استفاده
کنید و روزی یک یا دوبار خود را با آن بشویید .بعد از
دوش ،بدن را کامال خشک کنید خصوصا مناطقی که بیشتر
عرق میکنند و البته بعد از هر بار دوش گرفتن ،لباسهای
زیر و روی تمیز بپوشید.

دئودورانتها یا ضدتعریقها؟

به خاطر داشته باشید که دئودورانتها بوی عرق را
پنهان میکنند ،حال آنکه ضدتعریقها ترشح عرق را
محدود خواهندکرد .با این حال ،امروزه ،ساختار بیشتر

توصیههایی برای کاهش بوی بد عرق
 مرتب دوش بگیرید؛ بهویژه بعد از اینکه فعالیت فیزیکی انجام میدهید.
 برای پاکسازی عرق روزانه ،از دستمالهای مرطوبکننده استفاده کنید.
 به مناطقی که زیاد عرق میکنند پودر تالک بزنید .البته استفاده از پودر زاج برای ناحیه زیربغل واقعا
معجزه میکند.
 لباسهای مناسب بپوشید .لباسهایی که متشکل از الیاف مصنوعی هستند را کنار بگذارید .از پوشیدن
پارچههای ضخیم و جین اجتناب کنید و در عوض لباسهایی بپوشید که از الیاف طبیعی تشکیل شده باشند.
 برای جلوگیری از تعریق پا ،الزم است هنگام انتخاب نوع کفشتان دقیق باشید .از خرید و نیز پوشیدن
کفشهایی که فضای داخلی کفش از الیاف مصنوعی ساخته شده است ،خودداری کنید.
 کفش بیش از حد تنگ نپوشید و اغلب اوقات کفشتان را تعویض کنید .عدم تهویه مناسب ،منجر به رشد
باکتریها و قارچها میشود .درحقیقت علت بوی بد پاها ،حبس آنها در چنین فضایی است.
 برای جلوگیری از تعریق ،به راهکارهای طبیعی روبیاورید؛ زاج سفید ،مالیدن نیمی از لیموترش روی
پوست ،حمام کردن با جوشانده برگ مریمگلی یا چای سیاه برای کنترل عرق و بوی بد بدن بسیار موثرند.

چگونه بوی بد عرق را مهار کنیم؟

بسیاری از افراد زمانی که تقریبا کم عرق میکنند و بهویژه
زمانیکه از بوی بد عرق به تنگ میآیند ،برای پنهان
کردن این بو به دئودورانتها متوسل میشوند .زمانیکه
میزان تعریق متوسط است ،استفاده از ضدتعریقها ،هم
از عرق کردن جلوگیری میکند و هم از بوی بد عرق.
البته به یاد داشته باشید دئودرانت و ضدتعریق را باید
روی پوست کامال تمیز و خشک استفاده کرد.
گاهی اوقات ،بهویژه زمانیکه تعریق بیش از اندازه زیاد
و غیرقابل کنترل است ،دئودورانت و ضدتعریق جوابگو
نخواهد بود .در این مواقع ضدعرقی توصیه میشود
که حاوی آلومینیوم کلراید هگزا هیدرات باشد .البته
تجویز این نوع ضدعرق حتما باید تحت نظر پزشک یا
داروساز انجام گیرد.

راهکارهایی برای جلوگیری از تعریق در
تابستان

در فصل تابستان معموال وقتی هنوز پای خود را از
منزل بیرون نگذاشتهاید ،شروع به عرق کردن میکنید.
این قضیه کامال طبیعی است چون تعریق از گرمای هوا
ناشی میشود .این پدیده به بدن نیرویی تازه میبخشد
و آنرا خنک میکند.
با تعریق ،دمای بدن در گرمای زیاد ،ثابت باقی میماند.
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درنتیجه خودبهخود درجه حرارت بدن را باال میبرند.
الکل ،ادویهجات و نیز کافئین که در چای و قهوه به
وفور یافت میشود ،از همین مواد هستند .از سوی
دیگر ،مصرف بعضی مواد غذایی مثل سیر ،پیاز و ادویه
کاری نیز عرق را بدبو میکند .توصیه میکنیم مصرف
غذاهای چرب و شیرین که به سختی هضم میشوند را
نیز به حداقل برسانید.

مصرف آب کافی

با تعریق ،بدن آب زیادی از دست میدهد .معموال تحت
تاثیر گرما و نیز فعالیتهای جسمی ،ممکن است روزانه
بالغ بر  3لیتر آب به شکل عرق از بدن دفع شود .به این
ترتیب از آنجا که بدن آب قابلمالحظهای را از دست
میدهد ،الزم است به اندازه الزم آب بنوشید .یادتان باشد
کمآب خوردن ،نهتنها کمکی به عرق نکردن نخواهد کرد،
بلکه بدن شما را با کمبود شدید آب مواجه میکند ،بنابراین
از نوشیدن آب کافی در روز غافل نشوید.
البته دقت کنید که مایعات مصرفی شما به دمای محیط
رسیده باشند چون مایعات گرم یا سرد برعکس تعریق
را افزایش میدهند.

راهکارهای طبیعی مهار تعریق

دئودورانتها به شکلی است که هر دو کار را باهم انجام
میدهند .یک تیر و دو نشان!

انتخاب یک روش موزدایی (اپیالسیون) مناسب

اولین و مهمترین مرحله درجهت مهار تعریق ناحیه زیربغل،
اپیالسیون کامل این منطقه است .موهای این قسمت رطوبت
را حفظ میکنند و باعث میشوند این ناحیه همیشه خیس
باشد .البته با اپیالسیون این ناحیه ،تعریق آن پایان نمییابد
بلکه بوی این تعریق به شکل قابل مالحظهای کنترل میشود.

پوشیدن لباسهای مناسب

برای جلوگیری از تعریق زیاد ،لباسهایی انتخاب کنید که
گرما را کمتر در خود نگه دارند .دور الیاف مصنوعی را
خط قرمز بکشید .از پوشیدن لباسهای ضخیم خودداری
کنید .لباسهایی بپوشید که از الیاف طبیعی مثل کتان و
نخ تشکیل شده باشند .ترجیحا لباسهای گشاد بپوشید.
درانتخابرنگلباسنیزدقتکنید.فراموشنکنیدلباسهای
تیرهرنگ ،گرما را در خود نگه میدارند ،بنابراین در طول
روز لباسهای روشن بپوشید و لباسهای تیره یا مشکی
را برای مهمانیهای شبانه بگذارید.

برای کاهش تعریق دست و پا
چه میتوان کرد؟

ی هایپرهیدروز
درمانهای مختلفی برا 
مطرح است که رفتاردرمانی برای کاهش
حاالت هیجانی اولین مورد آن است.
ترجیحا درمانهای خوراکی توصیه
نمیشود زیرا با خشکی دهان و چشم
همراه است.
گاهی درما ن موضعی ترکیبات کلرید
آلومینوم نیز توسط پزشک پیشنهاد میشود
که در کنترل عرق طی  24تا  48ساعت
تاثیر دارد.
تزریق بوتاکس در کف دست و پا نیز
میتواند تعریق را در دورهای شش ماهه تا
یک ساله کنترل کند .البته این کار باید توسط
پزشک متخصص و باتجربه صورت گیرد.

ترفندهایی برای جلوگیری از تعریق پاها

دمپایی الانگشتی ،کفش راحتی و کال دمپایی معمولی به
پاهای شما امکان نفس کشیدن میدهند چون معموال در
این نوع کفشها پا کامال برهنه و در معرض هوا قرار دارد،
اما اگر شما از افرادی هستید که به پوشیدن دمپایی عادت
ندارید ،پیشنهاد میکنیم کفشی انتخاب کنید که جنس ته
آن از کربن باشد چون این ماده رطوبت و بو را به خوبی
جذب میکند .بعد از دوش ،با دقت پاها و الی انگشتها
را پودر تالک بزنید .پیشنهاد آخر اینکه داخل کفشها را با
یک داروی ضدقارچ پودرپاشی کنید تا از هرگونه شیوع
قارچی جلوگیری شود.
پیشنهاد ما به شما این است که بهجای استفاده از
اسپریها و دئودورانتها ،از تالک کمک بگیرید
چون این ماده به خوبی دمای پاها را ثابت نگه
میدارد و از گرمشدن آنها جلوگیری میکند.

برای جلوگیری از تعریق زیاد ،درمانهای طبیعی گاهی
اوقات واقعا دست کمی از معجزه ندارند.
زاج:اینمادهموثرتریندئودورانتطبیعیمحسوبمیشود.
پودر آ ن را الی انگشتان پا یا زیربغل بزنید .این ماده را میتوانید
از داروخانهها یا عطاریها تهیه کنید .البته فراموش نکنید که
پوست را قبل از مصرف کامال پاکسازی کنید.
تالک :این ماده نیز عالج خوبی برای تعریق است .فقط
کافیاست که آ ن را یا داخل کفشتان بریزید یا روی پوست
تمام قسمتهای بدن بزنید.
جوش شیرین :این ماده که بیکربنات دوسود نیز نامیده
میشود ،عرق را جذب میکند و باکتریها را از بین میبرد.
این ماده را میتوانید زیربغل بزنید یا داخل کفشهایتان
پودرپاشی کنید.
برگ مریمگلی :این گیاه نیز در تنظیم عرق بسیار موثر است.
برای این منظور جوشانده این گیاه بسیار مناسب است ،اما
اگر پاهایتان به شدت عرق میکند ،میتوانید از این جوشانده
برای ماساژ پاها کمک بگیرید.

کنترل استرس

گاهی اوقات استراحت کافی ،بهترین راه برای
جلوگیری از عرق است .درواقع ،استرس و
اضطراب در تعریق زیاد نقش چشمگیری دارند.
پیشنهاد میکنیم برای کسب آرامش ،طبق سلیقه
و انتخاب خودتان به ورزشهایی مانند یوگا،
سوفرولوژی ،پیادهروی یا مدیتیشن روبیاورید.

درصورت تعرق زیاد ،چه سیاستی به
کار ببندیم؟

اگر زیاد عرق میکنید و برای حل این مشکل
تمام راهحلهای ممکن را امتحان کردید و البته
نتیجهای نگرفتید ،حتما با پزشک مشورت کنید،
خصوصا اگر این تعریق ناگهان و در طول شب
اتفاق میافتد و گاهی نیز با تب همراه است
چون این احتمال وجود دارد که این شکل از
تعریق بیانگر این باشد که شما بیماری خاصی
دارید و باید تحت درمان قرار بگیرید.
منبعdoctissimo.fr :

عمل جراحی سمپاتکتومی نیز یکی از
روشهای درمان است که گانگلیونهای
ریشه خلفی نخاع که در ترشح عرق تاثیر
دارند ،قطع میشود .البته این روش معموال
توصیه نمیشود زیرا اکثر افرادی که تحت
این عمل قرار میگیرند ،به جای بهبود
تعریق دست ،دچارهایپرهیدروز جبرانی
در تنه میشوند که مشکلساز است و در
زندگی شخصی اختالل بهوجود میآورد.

بوی بد عرق ناشی از
باکتریهای پوست است

عرق مادهای بیبو است .تغذیه میتواند در
این زمینه تاثیر داشته باشد و خوردن سیر،
بعضی از ادویهها و سبزیجات میتوانند
زمینهساز بوی نامطبوع عرق شوند.
همچنین محیط مرطوب باعث میشود
میکروبهایی که در سطح پوست وجود
دارند ،الیه شاخی پوست را تجزیه کنند و
در نتیجه بوی بد ناشی از بقایای باکتریهای
در سطح پوست ،متساعد شود.
شستشوی روزانه پوست بهخصوص
چینهای بدن و البالی انگشتان پا و
سپس خشک کردن این قسمتها باعث
رفع بوی نامطبوع عرق میشود .البته
میتوان از روشهایی برای کاهش میزان
باکتریهای سطح پوست استفاده کرد اما
اگر فرد بهداشت را رعایت نکند ،مشکل
دوباره عود میکند .درواقع هیچ ضرورتی
برای کاهش تعریق نیست بلکه فقط باید با
رعایت نظافت مانع از فعالیت و باقیماندن
باکتریها روی سطح پوست شد.

14

محیط زیست

شماره هفتصدوپنجاهوهفت چهارده تیـر نودونه

قاب سبز

یادداشت سبز

با چند اقدام عملی هم به سالمت خودتان کمک کنید و هم به محیطزیست پایدار

چگونه سبز زندگی کنید؟

سبز زندگی کردن یعنی انتخاب آگاهانه شیوه زندگی
که هم برای سالمت فرد خوب و مفید باشد ،هم
برای محیطزیست .سازمان جهانی بهداشت تخمین
میزند ،حدود 25درصد از بیماریهایی که ما به آنها
مبتال میشویم ،در محیط اطرافمان ریشه دارند که
میتوان آن را تغییر داد.
آتشسوزی مراتع پاوه جان « ۳همیار طبیعت» را گرفت.
«مختار خندانی» ،عضو هیات موسس انجمن محیطزیستی ژیوای
پاوه« ،بالل امینی» و «یاسین کریمی» از اهالی شهرستان پاوه
در جریان اطفای حریق این منطقه ،جان خود را از دست دادند.
روحشان شاد و یادشان گرامی.

كوههاي حيرتانگيز مريخي در چابهار استان سيستان و
بلوچستان .اين كوهها به دليل فرسايش خاك به مرور زمان شبيه
سطح مريخ شدهاند.

خشک و تر را جدا و بازیافت کنید

چرخه قوطیها و بطریهای پالستیکی یا شیشهای
با تمام شدن مصرف محتویات آنها قطع نمیشود،
همینطور غذاها بهرغم مصرف باز هم در محیط
پیرامون ما به شکلی دیگر وجود دارند .با بازیافت
غذاها یا همان پسماند تر و تبدیل آنها به کمپوست،
میتوان از پسماندهای غذا یا قهوه و چای یا سایر
محصوالت غذای کودی غنی و طبیعی به دست آورد.
تقریبا میتوان از تمام مواد ارگانیک برای تولید
کمپوست استفاده کرد .کپه اولیه کمپوست نیازمند
نسبت مناسبی از مواد غنی از کربن یا «قهوهای» و
مواد غنی از نیتروژن یا «سبز» است.
مواد قهوهای به موادی مثل برگ خشک ،نی و چوب
خشک گویند و مواد سبز شامل مواد طبیعی با رنگ سبز
وتازهمثل علفتازه واغلبموادزائدآشپزخانههاست.
مخلوط کردن مواد مختلف از این قبیل میتواند
کودهای کمپوستی با درصدهای متفاوتی از مواد
مغذی تولید کند.
گلدان سفالینی را در نظر بگیرید و آن را گوشه حیاط
یا بالکن منزل قرار بدهید .هر بار که آب پسماند
تر را گرفتید ،آن را داخل گلدان بریزید و با کمی
خاک یا برگهای باغچه روی آن را بپوشانید .برای
سرعت دادن به روند تهیه کمپوست ،بهتر است
گلدان را در محل آفتابگیر قرار دهید .درضمن بهتر
است از باقیمانده گوشت یا مرغ استفاده نکنید
چون بوی آنها هنگام تجزیه آزاردهنده است .بعد
از مدتی پسماندهای تر شما به خاکی سبک و غنی
برای گلدانها تبدیل میشوند.
اینبازیدوسربرداست؛هممقداروحجمپسماندشما
کم شده و باری از دوش مدیریت شهری برداشتهاید،
هم بعد از مدتی خاکی خوب برای گلدانهای خود
خواهید داشت.

غذاهای طبیعی (ارگانیک) مصرف کنید

به گزارش اسکاننیوز ،با وجود صورت جلسه رسمی و تاکید
استاندار گلستان ،مبنی بر توقف فعالیت کارخانههای استحصال
ید «کانسارخزر» و «شورابه ید» پس از شکست دیواره پساب
این کارخانهها در تاالب اینچه که باعث آلودگی  350هکتار از
مراتع استان به «رادیوم» و «باریوم» شد ،حاال خبرهای رسیده
حکایت دارد که کارخانه «کانسارخزر» به طور پنهانی در حال
ادامه فعالیت است.

این نوع محصوالت شامل انواع میوهها یا سبزیها
یا محصوالت دامی ،بدون آنتیبیوتیک ،هورمونهای
رشد یا انواع حشرهکشها هستند .این مواد از طریق
آب به خاک هم سرایت میکنند و به این دلیل از
آالیندههای مهم هستند .کشاورزی یا دامپروری که
حداقل استفاده از هورمونها یا آنتیبیوتیکها یا
حشرهکشها را داشته باشد ،میتواند آلودگیها را
کاهش دهد و به بهبود کیفیت خاک و آب کمک کند.
شواهدنشاندادهاند،محصوالتکشاورزیودامداری
ارگانیک عناصر مغذی بیشتر و سمی کمتری هستند.
پس آنها نهتنها برای محیطزیست ،بلکه برای سالمت
انسان هم بهترند.

از شیر آب بنوشید

خشک شدن تصادفی و داوطلبانه چند درخت جلوی یک پروژه
ساختمانی در بلوارکشاورز تهران.

کشاورزی ملل متحد ،دامداری از راههای گوناگون
آب را آلوده میکند؛ مواد مغذی ،شامل انواع ترکیبات
نیتروژن و فسفر موجود در کودها یا مدفوع دامها،
آفتکشها،رسوباتمختلفوعناصرارگانیکنیازمند
اکسیژن مانند گیاهان و مدفوع دامها ،میکربهای
بیماریزا مانند ای.کولی ،عناصر فلزی مانند سلنیوم و
آلودهکنندههای درحال افزایش مانند پسمانده داروها
و هرمونها و افزودنیهای خوراکی ،همه از عوامل
آلودهکننده هستند که میتوانند آبها را آلوده کنند.

آبی که از شیر میآید ،از جمله آبهای سالم است
که اصول بهداشتی در آنها رعایت شده ،درصورتی
که روند تولید آبهای معدنی در بطریهای پالستیک
باعث آلوده شدن آنها به مواد شیمیایی میشود .در
بسیاری موارد پالستیکهای مصرفی برای تولید این
بطریها از نوع عناصر دوستدار محیطزیست نیستند.
گذشته از آن ،برای تولید این بطریها انرژی و
سوختی مصرف میشود که در نهایت محیطزیست
را آلوده میکند.

چه خوراکیهای گیاهی بهتر هستند؟

برای پاکیزگی خانه از «مواد سبز» استفاده
کنید

مواد پاککننده سبز موادی هستند که عناصر شیمیایی
در آنها به کار نرفته باشد .اغلب عناصر شیمیایی در مواد
پاککننده میتوانند بر هوای تنفسی تاثیر بگذارند یا
باعث تحریک ریهها ،پوست یا چشمها شوند .درواقع
ماده اصلی در پاککنندههای دوست محیطزیست
سرکه است که ضرر مواد شیمیایی پاککننده را هم
ندارد .برای اینکه خاصیت ضدعفونیکننده این ماده
بیشتر شود و همچنین بوی تند سرکه در خانه نپیچد،
به آن آب و پوست لیمو یا مرکبات دیگر اضافهکنید.

گیاهان خانگی پرورش دهید

تا چند سال پیش کارشناسان بر این باور بودند که گیاهان
آپارتمانیمیتوانندنقشموثریدرکاهشترکیباتآلی
فرار ،گروهی از ترکیبات شیمیایی که در پی سوزاندن
چوب ،زغال سنگ و بنزین به اتمسفر وارد میشوند،
در محیط خانه دارند اما آزمایشهای بیشتر این نقش
را رد کرد .به گزارش پایگاه خبری دیلیمیل به نقل از
مایکل وارینگ ،استاد مهندسی معماری و محیطزیست
دانشگاه درکسل در فیالدلفیا ،برای دستیابی به خاصیت
پاکسازی و تصفیه هوایی برابر با باز کردن تعدادی
پنجره ،بین  ۱۰تا  1000گیاه –باتوجه به ابعاد و گونه
آنها -در هر مترمربع نیاز است.
البته این به معنای آن نیست که گیاهان آپارتمانی هیچ
فایدهای برای خانههای ما ندارند .نخست اینکه عمل
فتوسنتز این گیاهان دی اکسید کربن را از هوا میگیرد
و آن را به اکسیژن تبدیل میکند .از طرف دیگر اگرچه
گیاهان آن تصفیهکنندههای قهاری که پیشتر تصور
میشد نیستند ،روانشناسان هنوز بر نقش گیاهان سبز
در بهبود وضعیت روانی افراد تاکید میکنند .به گفته
این گروه از پزشکان ،تنها نگاه کردن به برگهای
سبز گیاهان به تقویت روحیه افراد کمک میکند و
باعث بهبود وضعیت روانی و جسمی در آنها میشود.

دوچرخهسواری یا پیادهروی کنید

خودرو کمتر یعنی آلودگی کمتر .اگر بتوانید خودرو
را کنار بگذارید و به جای آن پیاده یا با دوچرخه به
مقصد بروید یا دستکم مسافتی کمتر را با خودرو
طی کنید ،هم به سالمت خودتان کمک کردهاید ،هم
به بهتر شدن محیطزیستتان.
تحرک بدنی حتی به میزان کم ،به هر صورت ،باعث
کاهش فشار خون و کم شدن احتمال ابتال به دیابت
یا چاقی میشود.
شیوه زندگی و شهرهای ما باید بهطور بنیادین تغییر
کند .در قدم اول باید بتوان در مراکز شهرها راحت

پیادهروی و برای فضاهای سبز عمومی سرمایهگذاری
کرد .باید کاری کرد که مردم از رفتن به محل کار خود
به صورت پیاده یا سوار بر دوچرخه لذت ببرند .وسایل
نقلیه عمومی مانند اتوبوسها و قطارهای شهری باید
خدمات هماهنگ و یکپارچه ارائه دهند ،کمتر شلوغ
باشند و زودتر افراد را به مقصد برسانند.
هرچند شیوع کرونا و کاهش تردد باعث بهتر شدن
هوای کره زمین شده ،کارشناسان بیم آن دارند که با
تمام شدن همهگیری ملی و جهانی این ویروس ،نوع
بشر برای جبران این مدت ،رو به مصرف بیش از
اندازه سوختهای فسیلی بیاورد.

به خود وقت فراغت بدهید

کمتر کسی است که نداند ،هرازگاهی کندن از روال
روزمره زندگی و گذراندن چند ساعتی دور از هیاهوی
جاری میتواند باعث آرامش ،کاهش تنش و خواب
بهتر شود.
کمیفاصلهگرفتناززندگیجاری،عالوهبرخوبیهایی
که برای هر فرد دارد ،برای محیطزیست هم مفید است.
البته به دل طبیعت زدن و بهرهگیری از فضای آرامبخشی
که طبیعت برای افراد فراهم کرده ،خود اصولی دارد.
باید مراقب گیاهان باشید و کاری نکنید که به گیاهان
گذشته از اینکه خودرو هستند یا کاشته شدهاند ،آسیبی
وارد بیاید .محیط را آلوده نکنید .موضوع مهم دیگر
اینکه تا حد امکان بهخصوص در فصلهای گرم
و خشک در محیطهای طبیعی آتش روشن نکنید.

مصرف انرژی را کم کنید

مصرف برق و سوختهای فسیلی را که کمتر کنید،
گازهای گلخانهای کمتر تولید میشوند .اینها همان
گازهای مسوول گرم شدن کره زمین و راه افتادن
سیلهای و خشکسالیها هستند .برق دومین منبع تولید
گازهای گلخانهای در ایاالت متحده است.
اقدامات فردی هر چند جایگاه مهم خود را برای
حفاظت از محیطزیست دارند ،سیاستهای کلی برای
مهار مصرف یا جایگزین کردن انرژیها و سوختهای
سبز مانند نیروی باد یا خورشید به جای سوختهای
آالیندهای مانند بنزین یا گازوئیل ،قطعا مهمترین اقدام
برای بهبود سالمت افراد جامعه و محیطزیست است
که باید از سوی دولتها انجام شود.

بیشتر غذاهای با پایه گیاهی میل کنید

با مصرف بیشتر گیاهان و سبزیجات و خوردن کمتر
گوشت میتوان سالیانه از 11میلیون مرگ زودهنگام
براثر بیماریهای قلبی و دیابت در جهان پیشگیری کرد.
عاله بر این ،به گزارش فائو ،سازمان خواروبار و

گیاهان با برگ سبز مانند اسفناج میتوانند سفره غذایی
ما را غنی کنند .غذاهای گیاهی مانند خوموس و
کشکوبادمجان از جمله میانوعدههای با پایه گیاهی
هستند .غذاهای گیاهی فواید بسیاری دارند اما همه
این نوع غذاها مفید نیستند.
انواع نانهای سفید ،پاستا و نانهای فراوریشده،
از جمله مواد غذایی گیاهی با میزان کم مواد مغذی
هستند که وجود نگهدارندهها دلیل دیگری برای ناسالم
بودن آنهاست.
عالوه بر این ،آبمیوهها و ...که به عنوان صبحانه میل
میشوند حاوی مقدار زیادی قند هستند.

ی را باید امتحان کرد؟
چه رژیمهای غذای 

اگر میخواهید برای شیوه زندگی بهتر رژیم غذایی را
شروع کنید که غنی از فیبر و مواد مغذی باشد ،چند رژیم
در دسترس شماست که سالهاست توصیه میشود.
این رژیمها اغلب رژیمهای غذایی مدیترانهای هستند
یا رژیمی برای توقف فشار خون (دش) یا ترکیبی از
این دو نوع رژیم .با کمک این رژیمها میتوانید فشار
خون و کلسترول بد خون را مهار کنید و احتمال ابتال
به دیابت را پایین بیاورید و به وزن مطلوب برسید.

اصول رژیم مدیترانهای

فراوان بخورید :سبزیجات ،میوهها ،آجیل ،مغزها،
حبوبات ،سیببزمینی ،غالت کامل ،نانها ،گیاهان،
ادویهجات ،ماهی ،غذاهای دریایی و روغن زیتون
خالص
در حد اعتدال بخورید :گوشت طیور ،تخممرغ،
پنیر و ماست
به ندرت بخورید :گوشت قرمز
ابدا نخورید :نوشیدنیهای شیرینشده با قند،
خوراکیهای حاوی قندهای افزوده ،گوشتهای
فراوریشده،غالتتصفیهشده،روغنهایتصفیهشده
و دیگر غذاهای فراوریشده

اما آنچه نباید در رژیم مدیترانهای میل
کنید

قندهای افزوده :نوشابههای گازدار ،شیرینیها ،بستنی،
شکر و بسیاری موارد دیگر
غالت فراوریشده :نان سفید ،خمیر متشکل از گندم
تصفیه شده و...
اسیدهای چرب حاوی ترانس :در مارگارین و انواع
غذاهای فراوریشده یافت میشود.
روغنهای تصفیهشده :روغن سویا ،روغن کوینوال،
روغن بذر کتان و برخی موارد دیگر
گوشتهایفراوریشده:سوسیسهایفراوریشده،
س هاتداگ و...
سوسی 
غذاهای کامال فراوریشده :هر آنچه که برچسب
«کمچرب یا رژیمی» داشته باشد یا به نظر برسد که
در کارخانه تهیه شده.
چنانچه تمایل دارید این ترکیبات مضر را از برنامه
غذایی خود حذف کنید ،پیش از خرید باید فهرست
ترکیبات آن را بخوانید.

هشدار سبز
تا  9تیر  4نفر از دوستداران و فعاالن محیطزیست که به کمک مهار آتش جنگلهای زاگرس آمده بودند ،جان خود را از دست دادهاند

دهها نقطه از عرصههای طبیعی زاگرس
در استانهای فارس ،هرمزگان و
کهگیلویهوبویراحمد دچار حریق شده است.
برخی از این آتشسوزیها مهار شده و
بعضی همچنان در آتش میسوزد

جنگلهای ایران همچنان میسوزند

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور اعالم کرده ،در
سالگذشته1100موردودریکماهگذشتهحدود300مورد
آتشسوزی داشتهایم و این آتشسوزیها نشان میدهد،
فاجعه بزرگی در حال وقوع است و متاسفانه هنوز تدابیر
درستی اندیشیده نشده.
یکی از عوامل این آتشسوزیها ،بیاحتیاطی گردشگران،
چوپانان ،زنبورداران ،کشاورزان و ...بوده است.
در یکی-دو ماه گذشته با توجه به گرما و خشکی هوا
آتشسوزی در مناطق جنگلی ایران شدت گرفته و متاسفانه
مردم و مسووالن هنوز نتوانستهاند آتش را مهار کنند.
کوه شب در ارتفاعات بندر خمیر هرمزگان ،کوههای بخش
جویم در استان فارس ،ارتفاعات سد شاهقاسم یاسوج،
منطقه حفاظتشده دنا ،منطقه لوداب واقع در ارتفاعات
روستای عزیزی یاسوج ،منطقه سادات محمودی (میمند)

وکوهتودجدرمنطقهمظفریفارسبرخیازمناطقیهستند
که طی چند روز گذشته در آتش سوختهاند.
مظفر شیروانی ،مشاور بینالملل جنگلها و محیطزیست
درباره اینکه آیا اطالعات ماهوارهای میتواند به کمک
ایران بیاید ،میگوید« :طبیعی است که این امکانات برای
جلوگیری و مهار آتشسوزیها بسیار مفید هستند اما
بنا به دالیل مختلف از این اطالعات در کشور ما استفاده
نمیشود .استفاده نکردن از اطالعات موجود مخصوصا
در شرایط فعلی یکی از مشکالت بزرگ کشورهای در
حال توسعه است».
او ادامه میدهد« :عرصههای زاگرس از نظر زیستبوم
بسیار ارزشمند هستند .هرچند جنگل در ایران به معنای
واقعی جایگاه خود را پیدا نکرده بنابراین وقتی اهمیت
جنگلها درست درک نشده باشد ،تا وقتی آتش نگرفته

باشند ،کسی به فکر پیشگیری نیست».
او درمورد امکان جبران این ضایعات توضیح میدهد:
«هرچند این آتشسوزیها نوعی فاجعه زیستبوم است،
بعد از آتشسوزی حاال شرایط الزم برای زادآوری در
این عرصههای جنگلی بسیار مناسب شده و جنگلبانان
میتوانندباکاشتدرختهاینورپسندیاپیشگام،مقدمات
زادآوری را فراهم کنند .این زادآوری را همیشه داشتهایم
اما باید پیش از بروز آتشسوزی به فکر پیشگیری باشیم».
به نظر وی ،بعد از آتشسوزی جنگلها مشکل تازه شروع
میشود .عرصههایی که پوشش گیاهی خود را از دست
دادهاند ،لخت و نسبت به سیل آسیبپذیر میشوند و
فرسایش خاک در آنها افزایش پیدا میکند .گذشته از آن،
آتشسوزیهای بزرگ حجم زیادی گازهای خطرناک
در جو زمین آزاد میکند و عالوه بر آلودگی هوای منطقه

باعث باال رفتن گازهای گلخانهای و بروز تغییرات آب
و هوایی میشود.
کارشناسان عقیده دارند  4علت طبیعی اصلی برای
آتشسوزی جنگل عبارتند از آذرخش ،فوران آتشفشانی،
جرقه در اثر فروافتادن صخرهها و احتراق خودبهخود.
شعلههای آتشسوزی در رگههای زغال سنگ در سرتاسر
جهانسوزانمیتواندمواداشتعالپذیردرنزدیکیخودرابه
آتش بکشد .با وجود این بسیاری از آتشسوزیهای جنگل

در اثر عوامل انسانی مانند آتشسوزی عمدی ،سیگارهای
دورانداخته شده ،جرقه ابزار و وسایل و همچنین قوسهای
الکتریکی خطوط انتقال نیرو پدید میآیند.
در مناطقی که کشت متناوب انجام میشود و زمین
کشاورزی باید به سرعت برای کشت آماده شود .قطع
درختان و سوزاندن زمین ارزانترین راه برای آمادهسازی
زمین برای کشت است .در مناطق جنگلی که در اثر قطع
درختان صاف شده ،احتمال آتشسوزی علفها افزایش
پیدا میکند و جادههای متروکهای که در اثر قطع درختان
به وجود آمده و گیاهان در آن رشد کردهاند مانند راهروی
آتش عمل میکنند.

فکرمثبت

شماره هفتصدوپنجاهوهفت چهارده تیـر نودونه

زندگیمثبت

دکتر محمدجواد پرورش
روانپزشک و رواندرمانگر

حرف آخر

عکس و مکث

زهراسادات صفوی

قبل از مردن نمیریم

نقش داستانسرایی بر روان انسانها
هر یک از ما در دوران کودکی داستانهای زیادی شنیدهایم .قصه شنگول،
منگول و حبه انگور ،داستان دروغگویی چوپان دروغگو ،داستان فداکاری
ریزعلی خواجوی و دهها داستان دیگر .سالها بعد با داستانهای دیگری
هم آشنا شدیم.
داستان جوانمردی مرحوم غالمرضا تختی ،قصه روی مین رفتن جوانهای
این مرزو بوم و صدها داستان دیگر.
در اتاق درمان من هر روز و هر روز مراجعانم داستان زندگی خود را
از نقطه نظری خاص روایت میکنند و نکته جالب اینجاست که گاهی
رویدادی یکسان را کامال متفاوت تفسیر میکنند .چند روز قبل پدری
دیدم که تولد فرزند برای او به معنای تولد یک موجود وبال بود ،وبالی
برای همه عمر.
مادری را دیدم که رشد و موفقیت و دور شدن فرزند برایش به معنای
اتمام دنیا بود .مردی را دیدم که بعد از اینکه خانواده به اجبار او را به
کمپ ترک اعتیاد فرستادند ،با خودش و خانوادهاش برای همیشه قهر
کرد و صدها جای بدنش را با تیغ برید ،زخم روی زخم ....این قسمت
تلخ ماجرا بود.
من پدری را دیدم که بعد از اینکه تنها پسر جوانش را در کوهنوردی
از دست داد ،پس از مدتی افسردگی شروع کرده بود به امنسازی
محلهای خطرناک کوهنوردی با کار گذاشتن زنجیر و محافظ در جاهای
صعبالعبور کوه .زنی را دیدم که شوهرش او را میفروخت ولی آن زن
بهدلیل عشق به فرزندش ایستاد ،دانشگاه رفت ،کار کرد و به زندگیاش
معنایی دوباره بخشید.
چقدر شنیدن این داستانهای رهاییبخش امیددهنده است .داستان میتواند
جادوانهکننده زندگی بشر باشد .مثل ریزعلی خواجوی؛ درست است که
به رحمت ایزدی پیوست و داستان شجاعت و فداکاریاش از کتابها
حذف شد ،نام او در یادها همواره زنده خواهد ماند.
وقتی به دقت به زاویه دید و نحوه برداشت از زندگی مینگریم ،اینگونه به
نظر میرسد که داستان زندگی انسان فقط توالی یکسری رویداد و حادثه
نیست ،اینکه چگونه به این رخدادها بنگریم و چطور درک و تفسیرشان
کنیم ،تاثیر عمیقی بر معنای زندگیمان خواهد گذاشت.
انگار ما آدمها نه تنها نویسنده داستان زندگیمان هستیم بلکه با تغییر
نحوه روایت خود میتوانیم به زندگیمان معنا و مفهومی متفاوت بدهیم
و با ویرایش و تصحیح ،حتی وقتی که حقایق غیرقابل انکار دست و
پایمان را بستهاند ،جهانی را از نو بسازیم.
برگردیم به شنگول و منگول؛ تفسیر ما از داستان شنگول و منگول هم
میتواند بیاعتمادی به دیگری باشد و هم لزوم مراقبت از یکدیگر را
یادمان دهد .همانطور که اهلی کردن گل شازده کوچولو برای یکی به معنای
عشق و مراقبت لحظه به لحظه است و برای کسی دیگر داس و اسید.
البته نباید فراموش کنیم که انسان قابلیت سوءاستفاده از هر چیزی دارد.
هیتلر و گوبلز با خلق داستان برتری نژادی هزاران هزار انسان را مسحور
خودشان کردند و هزاران هزار انسان را به کام مرگ کشاندند همان
کاری که القاعده و داعش و همه افراطگراها دقیقا از آن پیروی میکنند.
و این همان قدرت داستانسرایی است ،قدرتی که میتواند جهانی را
تغییر دهد .بیهوده نیست که بسیاری از تمدنها راه گسترش نفوذ فرهنگی
خود را در ارائه داستانهای خود به شکلی جذاب و دلفریب یافتهاند.
کودک ایرانی شاید غیرممکن باشد داستان رابین هود را نشنیده و ندیده
باشد ولی داستان کامال واقعی یعقوب لیث صفاری را احتماال نشنیده است.
اگر از دید اجتماعی خارج و به تاثیر فردی داستانها در زندگی خود
بپردازیم ،خواهیم دید که تغییر در نگرش گاهی اثر شگرفی بر جسم و
روان انسان میگذارد.
یکی از راههای تغییر در زاویه دید کمک گرفتن از رواندرمانی است.
در اینجا منظور من توجیه اشتباهات (یا به عبارتی ماست مالی کردن!) و
فقط آرامش کاذب دادن به مراجع نیست بلکه رواندرمانگر میتواند به
مراجع برای رهایی از قید و بندهای زائد و پذیرش بیثباتیهای زندگی
(که جزو جدانشدنی زندگی هر انسان است) و در کنار آن کمک به
ایجاد باوری مسوول و سازنده در زندگی کمک کند.
انسان میتواند در اوج رفاه و آسایش در ناخشنودی مفرط به سر ببرد
ولی چنانچه به اهمیت داستان زندگیاش پی ببرد ،میتواند در اوج ناکامی
و سختی همچون ققنوس (باز هم یک داستان) از خاکستر ظلمت بر
آسمان روشنایی پرواز کند.
داستان زندگیتان زیبا.

معرفیکتاب

من شاد بودن را ميآموزم
امروزه يكي از دشوارترين كارها شاد بودن است .همه ما در تالش
هستيم با شيوههاي گوناگون بتوانيم شادتر باشيم و رضايت بيشتري از
زندگي داشته باشيم اما شاد بودن احساسي است كه عالوه بر شرايط
الزم ،نيازمند مهارت است و چه خوب است كه ما به عنوان والدين،
مربي يا معلم ،اين مهارت را از كودكي به فرزندانمان بياموزيم تا بتوانند
در مراحل مختلف زندگي از شادي بيشتري برخوردار باشند.
كتاب «من شاد بودن را میآموزم» حاوي ایدههای متعددي برای معلمان
و والدین است تا به كودكان خردسال كمك كنند ،سفرشان به سوی
موفقیت و کیفیت را بهتر آغاز کنند .این کتاب حاصل به کارگیری
همزمان و درخور توجه رویکردهای تئوری انتخاب و واقعیت درمانی
دكتر ويليام گلسر است و گروهي از معلمان كه به نظريه تئوري انتخاب
عالقهمند هستند و این نظریه را به
شکلی موفقیتآمیز به کار گرفتهاند.
از آنجا كه اين كتاب ،كتاب كار
است ،شامل تمرينهايي ساده و
كاربردي است كه ميتواند انگيزهاي
براي كودكان باشد تا براي ارضاي
نيازهاي خود رفتارهاي اثربخشتر
و انتخابهاي مسووالنهتري داشته
باشند .اين كتاب نوشته رابرت
سالو و الري سالو ،ترجمه فهيمه
حبشيزاده و توسط نشر سايه
سخن در  20صفحه به چاپ
رسيده است.
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کالم نو
بهاره نوروزی
روانشناس و عضو انجمن روانشناسی ایران

مهــار دیـو خشــم
خشم یکی از هیجانهایی است که وجود آن
در شخصیت انسان ضروری است زیرا اگر
زمانی که به ما تعرضی میشود ،مورد ستم
واقع میشویم ،عزت نفسمان خدشهدار میشود
و نادیده گرفته میشویم ،خشمگین نشویم،
نشان میدهیم که خود را دوست نداریم و
برای خود ارزشی قائل نیستیم اما نحوه ابراز
و کنترل خشم بسیار اهمیت دارد.
مدیریت خشم از جنبههای مختلفی قابل بررسی
است .آنچه در اینباره اهمیت دارد ،نحوه ابراز
آن است؛ ابراز خشم میتواند سالم یا آسیبزا
باشد .در این مطلب به علت آسیبزا بودن
خشم و نحوه مدیریت آن میپردازم.
دلیل بروز این هیجان میتواند درونی باشد
مانند آسیبهای دوران کودکی ،فرزندپروری
نادرست والدین ،عزت نفس کم و افسردگی.
گاهی هم علت آن بیرونی و به دالیلی مانند
مسائل اقتصادی ،مشکالت خانوادگی ،اعتیاد
و ...یا به صورت طبیعی است.
افکار ،تجربهها و رفتارهای ما در شکلگیری و
ابراز خشم به صورت منفی بسیار اثرگذار هستند.

مثال زمانی که فردی در زمینههای مختلف
احساس ناتوانی کند ،بدبین یا بیاعتماد باشد،
خواب کافی نداشته باشد ،خلق پایین داشته باشد
و نتواند به اندازه کافی با دیگران صمیمی شود،
به احتمال زیاد خشم را درون خود احساس
خواهد کرد و نحوه ابراز خشمش آسیبزا ،به
شکل پرخاشگری ،فریاد زدن ،تحقیر ،توهین،
بیاحترامی ،سکوت ،قهر کردن ،کنایه زدن و...
خواهد بود.
اگر زمانی که مسالهای باعث عصبانیتمان
میشود ،با طرف مقابل محترمانه و با آرامش
صحبت کنیم و حقوق خود و دیگری را با او
در میان بگذاریم ،به شیوهای سالم خشم مان
را ابراز کردهایم.
البته افراد مختلف در مواجهه با مسالهای که
باعث خشمگین شدنشان میشود ،به شیوههای
مختلف عمل میکنند بنابراین خوب است که
بدانیم آنچه رخ میدهد تعیین نمیکند که ما
چگونه عصبانی شویم بلکه اغلب ویژگیهای
شخصیتی و برداشت ما از وقایع در این زمینه
تعیینکننده است.

تکنیکهای موثر

تکنیکهای رفتاری :تکنیکهایی مانند ترک
مکان وقوع خشم ،تنفس عمیق ،شمارش اعداد به
صورت معکوس ،نوشیدن یک لیوان آب ،شناسایی
موقعیتهای برانگیزاننده خشم و یادداشت آنها
و ...در کاهش پرخاشگریهای فیزیکی ،کالمی
و حتی غیرکالمی موثرند.
تکنیکهای شناختی :افزایش خودباوری ،اعتماد
به نفس ،مهارت جرأتمندی ،مهارت حل مساله،
خوشبینی ،همدلی و دیدن مسائل از دیدگاه
دیگران و حق دادن به افراد دیگر و ...از موارد
این تکنیک هستند.
تکنیکهای هیجانی :تصویرسازی ذهنی و تصور
اینکه در یک موقعیت دشوار قرار گرفتهاید و به
صورت مناسب ،با مذاکره و صلحآمیز خشم خود را
تخلیه می کنید از جمله تکنیکهای هیجانی هستند.
نکته مهم این است که زمانی بهتر میتوانیم
تکنیکهای رفتاری را انجام دهیم که ابتدا به
شناخت برسیم و بعد در سطح هیجانی بتوانیم
مسائل ذهنی خود را برطرف کرده و خشممان
را تخلیه کنیم.

مهارتزندگیمثبت
ترجمه :سارا حقبین

فرزندپروری مثبت
حدود  90درصد از جمعیت بزرگساالن در سراسر
جهان والدین هستند و این به معنای رویارویی با
چالشهایی مانند مشکالت مربوط به خواب ،غذا
خوردن ،شروع مدرسه ،مشکالت رفتاری ،احترام،
مسوولیتپذیری ،اعتماد به نفس ،انتخابهای خوب
و تابآوری در مقابل عوامل استرسزاست اما جای
نگرانی نیست زیرا وجود تکنیکهای فرزندپروری
مثبت یاری دهنده خواهد بود.
فرزندپروری مثبت ،رابطه مستمر والدین و فرزندان
است که شامل پرورش و مراقبت ،تدریس ،رهبری،
برقراریارتباطوتوانمندسازیوتامیننیازهایکودک
و تالش برای رشد و پیشرفت کامل او میشود.
فرزندپروری مثبت از اولین روزهای زندگی یک
کودک و حتی از لحظهای که فرد متوجه میشود
والد شده ،آغاز میشود.
تحقیقاتنشانمیدهندوالدینمثبتموجبافزایش
عزتنفس ،ابراز عاطفی کودکان ،خودکارآمدی،
احساس تعلق ،مهارتهای اجتماعی و قدرت
تصمیمگیری در کودکان میشوند اما بهتر است قبل
از ارائه تکنیکهای فرزندپروری مثبت ،منظور از
«والدین» را بدانیم .در حالیکه بسیاری از تحقیقات
بر نقش مادران متمرکز هستند ،در حقیقت بهزیستی
روانی و اجتماعی کودکان تحت تاثیر همه افراد درگیر
درتربیتآنهاست.چنینمراقبانیممکناستوالدین
بیولوژیکی و فرزندخواندگی ،والدین مجرد ،والدین
ناپدری،خواهروبرادرهایبزرگتروسایراقوامباشند
که نقش مهمی در زندگی کودک دارند .این افراد رابطه
مداوم با کودک دارند و حضور آنها بر سالمت و رفاه
کودک تاثیر میگذارد و عالقهمند به بهزیستی کودک
هستند.برایفرزندپروریمثبت،تکنیکهایکاربردی
وجود دارد که به ترتیب زیر هستند:
 با کودک خود به عنوان یک شنونده فعال و بدون

استفاده از انتقاد یا طعنه ارتباط برقرار کنید.
 از ارتباطات باز استفاده كنید كه كودك را قادر به
حل مشكالت از طریق گفتوگو كند.
 با تشویق او به جستجوی ایمن دنیا و امتحان
کردن موقعیتهای جدید از استقالل و فردیت او
حمایت کنید.
بهعنوانمعلمخوبباراهنماییفرزندتانبکوشید
انواع فرصتهای ارزشمند یادگیری را فراهم کنید.
باتقویتنقاطقوت،عالیقوقابلیتهایفرزندتان،
رشد سالم را در او فراهم کنید.
مرزهاوانتظاراتواضحیداشتهباشیدوازشیوههای
نظم و انضباط مثبت ،مؤثر و غیرخشن استفاده کنید.
 با برگزاری جلسات منظم خانوادگی و نظارت بر
فعالیتهابهروشمناسب،بهفرزندتانتوجهکنید.
کودکخودراازاستفادهبیشازحدازفناوری
(رایانهها ،تلفنهای هوشمند ،بازیهای
ویدئویی و تلویزیون) محافظت کرده و
او را با ارائه مثالهای واضح از رفتارهای
آنالین ناامن ،آگاه کنید.

 از منابع مناسب معلمان ،مشاوران ،کتابها و
کارگاهها کمک بگیرید.
 همیشه پدر و مادری با عشق بیقید و شرط
باشید و به این ترتیب به فرزند خود بیاموزید
فارغ از اینکه در این راه اشتباه کند یا دارای
خصوصیاتی باشد که با شما متفاوت است ،او را
دوست خواهید داشت.
 در شرایط سخت و دشوار با او همدردی کنید و در
مورداحساساتتانوراهحلهایموجودصحبتکنید.
برایرفتارخوبازتقویتکنندههاوانگیزشهای
مثبت استفاده کنید.
 با هم سرگرمی یا مهارت جدید بیاموزید؛
کیک بپزید ،یک شیء بسازید یا فعالیتهای
خارج از منزل مانند شنا ،پیادهروی و پیکنیک
داشته باشید.
منبعpositivepsychology.com :

من آدم گوش دادن به خبرها نیستم.
ترجیحمیدهمگزیدهخبرهارابخوانم.
آن هم نه اخبار اقتصادی اما ناخواسته
خیلی هم از این اخبار عقب نمیمانم؛
مردم در تاکسی ،محل کار و حتی
مهمانیها درباره اقتصاد و باال رفتن
قیمتارزوطالتامرغولبنیاتصحبت
میکنندودغدغههایشانرادرصورتت
میکوبند.جنسنگرانیهایشانامایکی
نیست،یکیغصهمیخوردکهچراهفته
پیشطالیموردعالقهاشرانخریدهو
امروز باید گرانتر بخرد ،یکی حسرت
نخریدن دالر و بینصیب ماندن از سود
چند میلیونی را میخورد و دیگری
درگیر است با عجز ،با درماندگی و
این فکر که با درآمد ثابت ،با روند
صعودی قیمتها و تامین مخارج
زندگی چه کند؟
اینروزهابیشتراحساسمیکنمدنیای
بیاخالق و عجیبی داریم .بیشتر حس
میکنم چقدر ما آدمها تکبعدی و
خودخواهیم .اگر نگاهی به اطرافتان
بندازید ،اگر کمی گوش کنید ،متوجه
میشویدکهکمترکسیازدلنگرانیاش
برای قشر ضعیفتر جامعه میگوید.
البالی حرفهای کمتر کسی ،کمی
دغدغه برای دیگران هم هست.
حتی اگر درون خودمان را کندوکاو
کنیم ،شاید متوجه بشویم که ما هم از
همان آدمهاییم .همه شدهایم من ،بچه
من ،خانواده من و ن ه فقط هیچ یاریای
به کسی نمیرسانیم ،اگر پای منافع مان
در میان باشد ،همه را زیر پا میگذاریم.
آنهایی هم که خردک حس نیتی دارند،
قدمی برای کسی برنمیدارند چون
نمیخواهندونمیتوانندذرهایازسطح
توقعشان کم و کمی از امکاناتشان را
صرف بهبود مختصر زندگی کسی
کنند .ما دچار بیماری یخزدگی قلب
و زیادهخواهی شدهایم؛ بیماریای که
پاندمیاش خطرناکتر از کروناست.
شایدبتوانیمازکروناباماسکوقرنطینه
و محلول ضدعفونی جان سالم به در
ببریم اما اگر دیر بجنبیم ،این پاندمی
روح همهمان را خواهد کشت.

ستون آخر
میگوید« :درخانه مردم کار میکردم و
از اینکه منبع درآمدی داشتم ،خوشحال
بودم اما کمکم توانم را از دست دادم،
حالم خوب نبود .به پزشک مراجعه
کردم و تشخیص دادند که به سرطان
لنفوم مبتال هستم».
این خانم حاال دو دوره از  ۴ماه
شیمیدرمانی را انجام داده اما به دلیل
مشکالت مادی نمیتواند درمان را
ادامه دهد .همسرش هم بیماری
کبدی و درآمد اندکی دارد .دخترش،
یارانه خودش و  4فرزندش را برای
پرداخت اجارهخانه آنها میدهد اما باز
هم از عهده پرداخت هزینه داروی750
هزارتومانیکهبهدلیلانتشارسلولهای
سرطانی به ریه و قارچی شدن محل
زخمهاحتمابایدتهیهشود،برنمیآیند.
حواست هست؟ یک نفر نه ،یک
خانواده عذاب میکشند و با کمک
نقدی من و تو میتوانند روزگار بهتری
داشتهباشند.همینامروزمیتوانیبرای
زنده ماندن خودت اقدام کنی .کافی
استوجهنقدرابهکارتبانکپارسیان
با شماره 6221-0610-8001-0756
به نام موسسه خیریه امدادگران
عاشورا واریز کنی و با شماره تلفن
( 75983000داخلی )2یا شماره همراه
 09198012677تماس بگیری .این
بیمارباکد22839درموسسهامدادگران
عاشورا شناخته میشود.
نشانی :بزرگراه رسالت ،غرب به شرق،
بین16متریدوموکرمان،جنببوستان
اقاقیا ،ساختمان امدادگران عاشورا
دوست گرامي!

شما ميتوانيد آثار خود را در قالب
عکس،نقاشی،داستان،شعر،خاطرهو...
باموضوعسالمت،معنويتونيكوكاري
حداكثردر 500كلمهبهنشانياينترنتي:
 www.salamat.irمربوط به صفحه
فکرمثبت ارسال كنيد تا در اين صفحه
با نام شما منتشر شود.

نقشه سالمت

شیب تند کرونا
در استان البرز؛ ۳۸۸
نفر بستری شدند/
خبرگزاری مهر

کرونا  ۴۰۰نفر از
کادر درمانی فارس را
مبتال کرد/ایسنا

شواهد بیشتر درباره نقش کمبود ویتامین  Dدر شدت بیماری کرونا

تازهها
آزمایش واکسن
کرونای آکسفورد
در بریتانیا ،برزیل و
آفریقای جنوبی
دانشگاه آکسفورد کارآزمایی
انسانی واکسن بالقوه خود
بر ضدویروس کرونا را در
بریتانیا ،آفریقای جنوبی و
برزیل ادامه میدهد.
به گزارش گاردین ،نخستین
کارآزمایی واکسن دانشگاه
آکسفورد در آفریقای جنوبی
روز چهارشنبه  ۴تیر آغاز شد.
شمار موارد عفونت در
آفریقای جنوبی همچنان در
حال افزایش است و نگرانی
درباره کمبود امکانات
درمانی برای بیماران باال
گرفته است.
پژوهشگران در دانشگاه
فدرال سائوپائولو در برزیل
نیز روز چهارشنبه تجویز
همین واکسن تجربی را به
داوطلبان شروع کردند.

برزیل از این لحاظ به عنوان
محل آزمایش این واکسن
انتخاب شده که ویروس
به سرعت در آن در حال
انتشار است.
برزیل اکنون از لحاظ شمار
موارد عفونت و تلفات در
رده دوم پس از آمریکا قرار
دارد ،بهطوری که شمار
موارد عفونت در آن بیش
از 1/1میلیون نفر و شمار
جانباختگان در آن به ۵۲
هزار مورد رسیده است.
واکسن دانشگاه آکسفورد
که با همکاری شرکت
آسترازنکا
داروسازی
ساخته شده ،یکی از
امیدبخشترین واکسنها
میان واکسنهای احتمالی
است که پژوهشگران در
حال آزمایش آن هستند.
کارآزمایی آفریقای جنوبی
روی  ۲هزار داوطلب ۱۸
تا  ۶۵ساله از جمله بیماران
اچآیوی مثبت آزمایش
میشود و این افراد برای
 ۱۲ماه پس از واکسیناسیون
تحت نظر خواهند بود تا
معلوم شود این واکسن تا چه
حد آنها را در برابر کووید۱۹-
محافظت خواهد کرد.
این واکسن که ChAdOx1
 19-nCoVو همچنین
 AZ1222نامیده میشود،
ابتدا به وسیله دانشگاه
آکسفورد ساخته شد و
اکنون شرکت آسترازنکا نیز
در تولید آن مشارکت دارد.
بیش از  ۴هزار نفر در بریتانیا
این واکسن را دریافت کردهاند
و  ۱۰هزار نفر نیز قرار است
به این تعداد افزوده شوند.
یک بررسی بزرگتر با همین
واکسن که بیش از  ۳۰هزار
نفر را در برمیگیرد ،نیز قرار
است در آمریکا شروع شود.

«خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد»
ی بزرگ
صاحبامتیاز :مؤسسهفرهنگیابنسینا 
مدیرمسوولوسردبیر :امیرعباسفتاحزاده
نشانی :تهران ،ولیعصر ،خیابان رضاییان ،پالک  8صندوقپستی14145-557 :
دبیرتحریریه :علی مالئکه
تحریریه :سارا حسنلو ،فاطمه خالقی ،مریممنصوری ،مرجان یشایایی
ویرایش :منصوره قدمی پشتیبانی فنی :اکرم سمنانی
مشترکین ،روابطعمومی ،سازمانآگهیها09129243843 :
تحریریه09129243843 :
چاپ :شرکت هممیهن فارس

■ پزشکیدانشیهمیشهدرتغییراست.
درارایهمطالب«سالمت» تالشزیادی
در جهت کامل بود ن و تطابق آن با
استانداردهایروزپزشکیدنیا تازمان
انتشارصورتگرفتهاست .اماب ه دلیل
اینکهدرعلومپزشکیوجودتغییرات
هموارهمتصوراست« ،سالمت»مطالب
ارایه شده را کامل و عاری ا ز خطا
نمیداند .ارجحآن استکهکاربران،
این اطالعات را قبل از به کارگیری
با رجوعبهپزشکاننیزتاییدنمایند.
■ مسوولیتمحتوایآگهیها بر عهده
شرکتهای سفارشدهندهاست.
■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

یک بررسی جدید در اروپا شواهد بیشتری
درباره ارتباط میان کمبود ویتامین Dو دچار
شدن به بیماری شدیدتر کووید ۱۹-به دست
داده است.
بهگزارشخبرگزاریفرانسهپژوهشگرانکالج
ترینیتیدردوبلیندرایرلندودانشگاهلیورپولدر
بریتانیا ۱۱۷کشور که شمار بیماران کووید۱۹-
در آنها  ۱۵۰مورد یا بیشتر بود ،بررسی کردند
تا معلوم شود ویروس بر جمعیتهای متفاوت
چه آثاری میگذارد .این پژوهشگران دادههای
مربوط افراد ۶۵ساله و باالتر ،تراکم جمعیت هر
کشور ،عرض جغرافیایی پایتخت و میزانهای
آلودگی هوا را گردآوری کردند.
یافتههایآنهاکهدرمجلهپزشکیبریتانیامنتشر

شده ،نشان داد درصد افراد سالمند در هر کشور
قطعابامیزانمرگومیرکووید ۱۹-ارتباطدارد،
به طوری که به ازای هر یک درصد افزایش در
جمعیت ۶۵سالهوبیشتر،افزایشی ۱۳درصدی
در میزان مرگومیر رخ داده بود .یک عامل

دیگرموثربرمیزانمرگومیرعرضجغرافیایی
کشور بود ،به طوری که حتی پس از در نظر
گرفتن تاثیر سن به ازای هر درجه شمالیتر
بودن کشور باالی عرض جغرافیایی  ۲۸درجه
میزان مرگومیر  ۵درصد افزایش مییافت.
به گفته این پژوهشگران ،در این عرض
جغرافیایی مقدار کافی پرتوهای ماورای بنفش
نوع  Bکه در نور خورشید یافت میشود و با
تابشبهپوستباعثحفظمیزانطبیعیویتامین
 Dدر ماههای زمستان ،بهار میشود ،دریافت
نمیکنند.تراکمجمعیتارتباطمعناداریبامیزان
مرگومیر نداشت ،میزان آلودگی هوا در کمال
تعجب با میزان کمتر مرگومیر ارتباط داشت.
اینپژوهشگرانبهبسیاریازبررسیهایپیشین

افراد درون حائلهای پالستیکی در کالیفرنیای آمریکا ورزش میکنند.

اشاره میکنند که نشان میدهند ویتامین D
نقش سودمندی در سالمت دارد و همچنین
ممکن است نقشی در تقویت پاسخ ایمنی بدن
و مهار التهاب داشته باشد .بررسیهای قبلی
هم رابطه میان کمبود ویتامین  Dو بیماری
شدید کووید ۱۹-را نشان دادهاند .گرچه این
رابطه هنوز به طور قطعی ثابت نشده  ،این
پژوهشگرانمصرفروزانهمکملویتامینDبه
میزان  ۸۰۰تا  ۱۰۰۰واحد بینالمللی ( ۲۰تا ۲۵
میکروگرم) را برای حفظ میزان طبیعی ویتامین
 Dدر خون به خصوص در افرادی که بیشتر
در معرض کمبود این ویتامین هستند ،از جمله
افراد با پوست تیرهتر و افرادی که مدت زیادی
درون فضاهای بسته هستند ،توصیه میکنند.
معاینه رایگان پزشکی در زاغهای در شهر بمبئی هند

نتایج امیدبخش ابتدایی یک داروی قدیمی درمان کرونا
نتایج یک بررسی جدید نشان میدهد یک
داروی ۲هزار ساله ممکن است به درمان موارد
شدید بیماری کووید ۱۹-ناشی از ویروس
کرونا کمک کند.
به گزارش همشهری آنالین به نقل از هلثدی
نیوز ،این دارو به نام کلشیسین یک داروی
ضدالتهابی است که به صورت قرص مصرف
میشود.کلشیسینازمدتهاپیشبرایدرمان
نقرس،نوعیالتهابمفصلناشیاززیادیاسید
اوریک خون ،به صورت قرص تجویز شده
و سابقه مصرف آن به به قرنها پیش مربوط
میشود .این دارو ابتدا از گل سورنجان یا گل
حسرت به دست آمد .پزشکان از کلشیسین
برای درمان پریکاردیت ،التهاب کیسه غشایی
اطراف قلب ،هم استفاده میکنند.
اکنونگروهیازپژوهشگرانیونانیدرمقالهای
که در مجله JAMA Network Open
منتشر کردهاند ،میگویند یک کارآزمایی بالینی
کوچک نشان میدهد کلشیسین ممکن است
دردرمانمواردشدیدکووید۱۹-سودمندباشد.
این کارآزمایی شامل  ۱۰۵بیمار یونانی
بستریشده به علت کووید ۱۹-در ماه آوریل

میشد .نیمی از این بیماران عالوه بر دریافت
داروهایآنتیبیوتیکیوضدویروساستاندارد
(البته به جز رمدسیویر) ،برای  3هفته روزانه
کلشیسین دریافت کردند.
دکتر سپیریدون دفترئوس ،متخصص قلب در
بیمارستان اتیکون در شهر آتیکی در یونا و
سرپرست این پژوهش میگوید« :این نتایج
«نشاندهنده سودمندی بالینی قابلتوجه
کلشیسین در بیمارستان بستریشده به علت
کووید ۱۹-است ».به گفته این پژوهشگران،
در حالی که وضعیت  7بیمار از  ۵۰بیماری که
کلشیسین دریافت نمیکردند ،از لحاظ بالینی
بدتر شد ،در ۵۵بیماری که کلشیسین دریافت
کرده بوند ،فقط یک بیماردچار زوال بالینی شد.
گروهیازپزشکانآمریکاییدرمقالهایتفسیری
درهمینشمارهمجلهگرچهپذیرفتنداینبررسی
محدودیتهایی دارد ،کارگروه یونانی را به
خاطر نشان دادن تاثیربخشی احتمالی دارویی
قدیمی ستودند.
دکتر امیر ربانی ،متخصص قلب در دانشگاه
کالیفرنیا در لسآنجلس و همکارانش در این
مقاله تفسیری تاکید کردند شمار بیماران در

این بررسی کمتر از آن است که بتواند نظر
قاطعی درباره تجویز معمول کلشیسین در
بیماران کووید ۱۹-داد.
اما به گفته آنها ،اثر برخی شاخصهای خونی
کارکرد قلب در بررسی پژوهشگران یونانی
نشان میدهد اثر ضدالتهابی و ضدلخته خونی
کلشیسینمیتواندآسیبقلبی-عروقیناشی
از کووید ۱۹-را کاهش دهد.
کلشیسینبرایپیشگیریازبیماریهایقلبی
مانند پریکاردیت و سایر عوارض التهابی به
کار رفته است.
هماکنون نیز کارآزمایی بالینی بزرگتری در
آمریکاوکانادابرایآزمایشتواناییکلشیسین

دوربين سالمت

در جلوگیری از دچار شدن بیماران پرخطر
کووید ۱۹-به وضعیت شدید و بستری شدن
در حال انجام است.
کلشیسین نسبت به داروهای دیگری که برای
کووید ۱۹-آزمایش شدهاند ،امتیازاتی دارد؛
کلشیسین برخالف بسیاری از داروهای
دیگر که به طور تزریقی یا داخلوریدی
تجویز میشوند ،به شکل قرص خوراکی
تجویز میشود و ارزانقیمت است .این دارو
همچنین سابقه مصرف طوالنیمدت بدن
عارضه برای درمان نقرس را دارد.
همچنین یک بررسی اخیر نشان داده تجویز
دوز پایین کلشیسین به افرادی که اخیرا دچار
حمله قلبی شدهاند ،کمک میکند .در بیمارانی
که یک قرص کلشیسین مصرف کرده بودند،
خطر دچار به عوارض قلبی بیشتری یا سکته
مغزی در طول دو سال بعدی کاهش یافته بود.
آسیب قلبی یک مشکل شایع در افرادی است
که دچار بیماری شدید کووید 19-هستند و
علت این آسیب احتماال تا حدی به واکنش
شدید دستگاه ایمنی در این بیماران است که
«توفان سایتوکاینی» نام دارد.

افسران پلیس ماسکزده با اسکوتر در میدان اصلی شهر میالن ایتالیا
گشت میزنند.

AFP

AP

EPA

ویروس کرونا و حیوانات :پای موشها هم به میان آمد
یک بررسی جدید نشان میدهد موشهایی که
برایمصرفخوراکیدربازارهاورستورانهای
آسیای جنوب شرقی عرضه میشوند ،حامل
چند نوع ویروس کرونا هستند.
به گزارش ایندیپندنت ،با اینکه گونههای
ویروسهای کرونا در جوندگان با ویروس
کرونا عامل همهگیری جهانی فعلی متفاوت
هستند ،پژوهشگران میگویند یافتههایشان
خطرات انتقال شمار زیادی از حیوانات در
همراه هم در فضاهای محصور در تجارت
حیوانات وحشی را برجسته میکند.
این بررسی که با همکاری دانشمندان در
ویتنام و آمریکا انجام شد ،نشان داد نسبت
آزمایش مثبت برای ویروس کرونا با در انتقال
حیوانات زنده از مزارع به بازارها و رستورانها
افزایش مییابد.

به گفته این دانشمندان ،این نتایج نشان میدهد
موشها حین نقل و انتقال با ویروسهای کرونا
آلودهمیشوند،آمیزشگونههایمتعددویروس
کرونا در این حیوانات خطری حداکثری برای
مصرفکنندگان نهایی ایجاد میکند.
موشهایکمنبعپروئینیرایجدربخشهاییاز
آسیاهستندوبرخیازجوامعبهعنوانمنبعارزان

گوشت از آنها استفاده میکنند .سالهاست که
دانشمنداندربارهدادوستدحیواناتوحشی-از
جملهبازارهایفروشحیواناتزنده-بهعنوان
محلی برای ظهور بیماریهای عفونی مانند
ویروسهای کرونا هشدار دادهاند.
گرچه منشاء همهگیر کووید 19-هنوز دقیقا
روشن نیست ،کارشناسان تصور میکنند
این بیماری از خفاشها شروع شده و از
طریق یک حیوان واسطه احتماال پانگولین
(پولکپوست ،نوعی مورچهخوار پولکدار)
به انسان رسیده باشد .نتایج این بررسی که
پیش از داوری کارشناسان مستقل در مجله
 bioRxivمنتشر شده  6ویروس کرونای
شناختهشده را در نمونههای به دست آمده
از  3ایالت جنوبی ویتنام در سالهای ۲۰۱۳
تا  ۲۰۱۴یافت.

میزان مثبت شدن نمونهها در طول زنجیره
عرضه از مزارع تا رستورانها افزایش یافته و
از حدود  ۶درصد به  ۵۶درصد رسیده بود.
گرچه این بررسی روی موشها انجام
شده ،پژوهشگران میگویند یافتههایشان
ممکن است درباره سایر حیوانات وحشی
فروختهشدهمانندپانگولینهاهمصادقاست.
پانگولین که بیشترین قاچاق حیوانات میان
پستانداران مربوط به آن است ،هم به خاطر
گوشتش که غذایی لذیذ شمرده میشود و هم
استفاده از پولکهایش در داروهای سنتی در
شرق آسیا بسیار مورد توجه است.
ویتنامدرحالبررسیبرایممنوعکردندادوستد
و مصرف حیوانات وحشی است و چین نیز
هفته گذشته اجزای بدن پانگولین را از فهرست
داروهای سنتی این کشور خارج کرد.

آزمایش دستورالعملهای بهداشتی برای مراسم عروسی در باندونگ اندونزی
ZUMA

سرنوشت واکسن کرونا ممکن است در تابستان معین شود
افرادی در  6قاره از هم اکنون واکسنهای
نامزد شده برای کرونا را دریافت کردهاند و با
شروع بررسیها بزرگتر مسابقه برای ساخت
واکسنی برای کووید ۱۹-به دور نهاییاش در
تابستان وارد میشود.
به گزارش آسوشیتدپرس پژوهشگران چینی
و بریتانیایی از قبل آزمایش واکسنهایشان را
از مرزهایشان فراتر بردهاند ،و در حال آزمایش
واکسنهای بالقوهشان در کشورهای دیگر
مانند برزیل و امارات هستند ،چرا که شمار
عفونتهایجدیددرکشورهایخودشانکمتر
از آن حدی است که بتوان کارآیی واکسن در
آنها آزمایش است.
آمریکا اکنون آماده انجام بزرگترین
کارآزماییهای برای واکسن کرونا میشود،
 ۳۰۰۰۰نفر یک واکسن کرونای تولید شده
با حمایت دولت را در ماه ژوئیه (تیر ماه) را
دریافت خواهند کرد و یک ماه بعد  ۳۰۰۰۰نفر
دیگرواکسنبریتانیاییرادریافتخواهندکرد.
این افراد دریافتکننده واکسن احتماال میان

آمریکاییانوداوطلبانیازکشورهایدیگرمانند
برزیل و آفریقای جنوبی تقسیم خواهند شد.
کارشناسان میگویند به دست آمدن
موفقیتهای متعدد در بخشهای متعدد جهان
برای این واکسنها ضروری است.
دکتر آنتونی فاوچی مدیر انستیتوهای ملی
بهداشت در اینباره میگوید« :این مسابقهای
برای رسیدن به مقام اول نیست .هدف این
است که هر تعداد که ممکن است واکسنهای
تاییدشده ،ایمن و موثر به دست آورد».
کارشناسانواکسنمیگویندزمانآنفرارسیده
است که انتظارات عمومی در این مورد را تنظیم
کرد .بسیاری از دانشمندان میگویند انتظار
ندارند که واکسن کرونا به اندازه واکسنهای
دیگری مانند واکسن سرخک موثر باشد.
دکتردرووایزمن،ازدانشگاهپنسیلوانیامیگوید:
«اگر بهترین واکسن کرونا فقط  ۵۰درصد موثر
باشد ،از نظر من واکسنی عالی است».
از طرف دیگر باید در نظر داشت که روند
تولید و توزیع واکسن زمانبر است و در ابتدا

برخی از افراد پرخطر مانند کارکنان بخشهای
ضروری واکسن را دریافت میکنند و بقیه افراد
در صفی طوالنی به انتظار بمانند .واکسنها به
بدن آموزش میدهند میکروب مهاجم را به
سرعت شناسایی و با آن مقابله کند .حدود ۱۵
واکسن تجربی کووید ۱۹-در مراحل گوناگون
بررسیهای انسانی در سراسر جهان هستند.
باوجوداینکهتضمینیوجودنداردکههیچکدام
از واکسنها در نهایت تایید شوند -اما پیش
بردن  3نوع متفاوت واکسن به مراحل نهایی
احتمال موفقیت را بیشتر میکند ،به خصوص

که دانشمندان نمیدانند واکنش ایمنی به این
واکسنها چقدر قوی خواهد بود.
تنها چین است که واکسنهای «غیر فعالشده»
را که با رشد دادن ویروسهای کرونا و کشتن
آنها به دست میآید ،را دارد آزمایش میکند.
واکسنهایی که شرکتهای چینی سینوواک
بیوتک و سینوفارم به کار میبرند از این
تکنولوژی قدیمی استفاده میکنند که نیاز به
ش با امنیت باال برای تولید دارد ،اما روشی
آزمای 
قابلاطمینان است و برخی از واکسنهای
فلجاطفال هم به این روش ساخته میشوند.
اغلب واکسنهای دیگر از کل ویروس ساخته
نمیشوند ،بلکه از یک بخش کلیدی -یعنی
پروتئین«گلمیخی»ساختهمیشوندکهازسطح
ویروس بیرون میزند و به تهاجم ویروس به
سلولانسانکمکمیکند.واکسنهایپیشگام
در این رده از تکنولوژیهای جدید استفاده
نسریعتر
میکنندکهباعثمیشودتولیدواکس 
انجام شود ،اما اثربخشی این شیوه جدید هنوز
در انسانها ثابت نشده است.

دکتر کارول نجد دختر وزیر رسانه لبنان برای درمان بیماران کرونایی لبنانی
به امارات میرود.
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برج ایفل در پاریس پس از رفع قرنطینه کرونا بازگشایی میشود.
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