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سالمت در ایرانو جهان

شماره هفتصدوپنجاهوهشت بیستویک تیـر نودونه

خبــر

جهان از درمان علت اصلی همهگیری
کووید ۱۹-غافل است

مواردی از چنین بیماریها و شیوع آنها رو به افزایش است
که ابوال ،سارس ،ویروس نیل غربی و تب دره ریفت از جمله
آنهاست و عامل ریشه ای آن میتواند تخریب طبیعت توسط
بشر و افزایش تقاضای گوشت باشد.
در این گزارش آمده است :حتی پیش از همه گیری بیماری
کووید ۱۹-هر سال حدود دو میلیون نفر در جهان بر اثر ابتال به
بیماریهای مشترک میان دام و انسان جان خود را از دست میدهند.
بیماری کووید ۱۹-شدیدترین نوع آن بوده ولی اولین مورد نیست.
در این گزارش تاکید شده اتخاذ رویکردی که بر اساس آن
سالمت بشر ،حیوانات و محیط زیست بهم پیوسته باشد ضروری

سازمان ملل اعالم کرد :جهان در حال درمان عالئم بیماری
کووید ۱۹-است و از علت همه گیری این بیماری غافل است.
به گزارش سالمت به نقل از ایسنا ،در گزارش سازمان ملل آمده
است :جهان در حال درمان عالئم جسمی و اقتصادی شیوع
کروناویروس جدید است و به عوامل زیست محیطی آن توجهی
ندارد .در نتیجه انتظار میرود طی سالهای آینده جهان با جریانی
از بیماریها مواجه شود که از حیوان به انسان منتقل میشوند.

هشدار جدی متخصصان در گفتوگو با «سالمت»

یادداشت

شورایاریها؛
برای نظارت برایمنی ساختمانها
از نهادهای مردمی کمک بگیرید

رئیس شورای شهر تهران  5روز بعد
مرجان
از فاجعه کلینیک سینا به خبرگزاریها
یشایایی
گفت« :در تهران  ۲۹هزار ساختمان
شورایار شهر
تهران
ناایمن وجود دارد که هیچ اقدامی
برای ایمنسازی  آنها انجام ندادهاند».
این خبر به اندازه کافی شدت خطری را که تهرانیها
و حتما ساکنان سایر شهرهای ایران با آن روبرو
هستند ،نشان میدهد .آخرین باری که ساختمانهای
ناایمن فاجعه آفریدند ،کلینیک سینا بود که سهشنبه
 10تیر آتش گرفت و بعد هم منفجر شد و 19
کشته و تعدادی زخمی به جا گذاشت .پیش از آن،
ساختمان پالسکو واقع در خیابان جمهوری که آن
را اولین آسمانخراش خاورمیانه گفتهاند ،پنجشنبه
 ۳۰دی  ۱۳۹۵پس از  ۵۴سال از زمان ساخت بر
اثر آتشسوزی فرو ریخت 16 ،آتشنشان در این
حادثه جان باختند و  ۵۶۰واحد تجاری نابود شد.
هر بار بعد از چنین وقایع تلخی که متاسفانه رو به
افزایش است ،مسووالن ابراز تاسف میکنند ،آمارهای
هولناک ارائه میدهند ،چند متن سوزناک و گریهآور
در رثای جانباختگان در فضای مجازی میچرخد
اما هم مسووالن و هم مردمی که غمگین شده و
در عزای از دست رفتگان شمع روشن کردهاند،
فراموش میکنند و ساختمانها همانطور که بوده
باز هم باقی میماند تا فاجعهای دیگر!
محسن هاشمی روز بعد از حادثه کلینیک سینا،
به خبرگزاریها میگوید« :در تهران بعد از حادثه
پالسکو ۳۳ ،هزار ساختمان ناایمن شناسایی شدند
ولی ما به تنهایی امکان مقابله با این ساختمانها را
نداریم و مقرر شد این مشکل با همکاری دستگاه
قضایی رفع شود .نکته بعد این بود که در مسیر ایمن
شدن ساختمانها تنها  ۲۰۰ساختمان ایمن شده و ۳
هزار ساختمان هم در مسیر ایمنسازی قرار دارند
اما  ۲۹هزار ساختمان هیچ اقدامی انجام ندادهاند».
از طرف دیگر  اگر خبر این آتشسوزیها را کنار
این خبر بگذاریم که :رئیس کمیته ایمنی و مدیریت
بحران شورای شهر تهران تاکید کرد سازمان آتشنشانی
شهر تهران قبل از وقوع حادثه انفجار در کلینیک
سینا اطهر تهران ،نسبت به وضعیت ایمنی این مرکز
درمانی اخطار داده بود ،در واقع به حلقه مفقوده
نظارت در ایمنی ساختمانها میرسیم .به این معنی
که هشدارهای ایمنی داده میشود اما به دلیل نبود
منابع مالی و انسانی دیگر کسی پی هشدارها را
نمیگیرد که عملی شدهاند یا نه .با توجه به بحران
اقتصادی و کمبود منابع مالی به نظر نمیرسد در
آینده نزدیک بتوان کاستی نبود نظارت را درست
کرد .پس چه باید کرد؟
مردم باید به کمک بیایند و رفع این مشکل تنها
در قالب نهادهای مردمی که قانون تعریف کرده،
میتواند محقق شود.
انجمنهای شورایاری شهر تهران وابسته به شورای
شهر تهران در جهت تحقق و اجرای قانون شوراها
و تقویت مشارکت هر چه بیشتر شهروندان تهرانی
در ساماندهی امور مختلف شهری و جلب همکاری
واقعی آنها در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان
تشکیل میشود بنابراین میبینیم در ساز و کار قانونی
شهرهای ایران ،مشارکت مردم پیشبینی شده است.
به نظر میرسد حلقه مفقوده بین هشدارهای مسووالن
ایمنی و بیتوجهی مالکان را مشارکت مردمی؛ یعنی
شورایاریها باید جبران کنند .شکل عملی آن اینکه
در جلسات مشترک بین مسووالن شهرداریها با
شورایاری ساختمانهای پرخطر شناسایی و اعالم
شوند و شورایاریها به عنوان بازوی نظارتی
شهرداریها پیگیر ایمنسازی ساختمانها باشند.
شورایاریها میتوانند با توافق و نظارت شهرداری
به این ساختمانها سرکشی کرده و موارد نقض و
کمکاری را اعالم کنند .شاید اضافه شدن تیم شورایاران
به امر نظارت و کمک به شهرداریها و سازمان
آتشنشانی بتواند تا اندازهای خالء کمبود منابع انسانی
در نظارت را پر کند ،البته با یک شرط اساسی و
مهم که شورایاریها خود در دام وسوسه دور زدنهای
غیرقانونی و یارکشی مالکان ساختمانهای غیرایمن
گرفتار نشوند و درست است که به گفته یکی از
مسووالن شهری ،نمیتوانیم مدام با اعالم ناایمنی
مردم را نگران کنیم ،شورایاران به عنوان نمایندگان
مردم باید از خطراتی که محیط زندگیشان را تهدید
میکنند ،آگاه باشند ،حتی اگر نگران شوند!

است که کنترل و تحقیق روی بیماریها و سیستم غذایی که عامل
انتقال بیماری به انسان است یکی از آنهاست.
به گزارش روزنامه گاردین ،در گزارش سازمان ملل آمده است:
واکنشهای بسیاری به بیماری کووید ۱۹-انجام گرفته اما بسیاری
از آنها شیوع کروناویروس را یک چالش پزشکی یا شوک
اقتصادی قلمداد میکنند.
منشاء این بیماری در محیط زیست ،سیستم غذایی و سالمت
حیوانات است .این شرایط مانند آن است که در مواجهه با فرد
بیمار تنها عالئم او را درمان کرده و درمان عوامل نهفته و زمینه
ای مورد توجه قرار نگیرد.

با این روند شاهد افزایش تلفات کرونا خواهیم بود
آمار مبتالیان به کرونا و مرگ
ناشی از آن در کشور همچنان
علی
ابراهیمی
رو به افزایش است و چند استان
و شهرستان در وضعیت قرمز
قرار دارند .تلفات ناشی از کووید 19-حاال
میان کودکان و جوانان هم افزایش یافته است.
برخی استا نهای جنوبی مثل هرمزگان که در
وضعیت قرمز قرار دارد ،یک هفته تعطیل شده
است .گزار شهایی هم درباره وخیم بودن
اوضاع در چند استان دیگر منتشر شده که
احتمال میرود ادار هها در این استا نها هم
تعطیل شوند .جز هرمزگان استا نهای خراسان
رضوی ،خوزستان ،کردستان ،آذربایجا نهای
غربی و شرقی ،بوشهر و کرمانشاه هم در
وضعیت قرمز قرار دارند و استا نهایی مانند
تهران ،اصفهان ،همدان ،زنجان ،کرمان،
خراسان شمالی و کهگیلویه و بویراحمد در
وضعیت هشدار قرار دارند.
بیماری به سرعت در کشور در حال افزایش
است و باید دید در روزها و هفتههای آینده
چه اتفاقاتی در کشور خواهد افتاد .البته با
اجباری شدن استفاده از ماسک در کشور
این امیدواری وجود دارد که از میزان ابتال
کاسته شود اما این کاهش شاید از هفتههای
آتی باشد و باید در روزهای آینده منتظر
خبرهای ناگوارتر بود.
ا زاینرو ،برای بررسی وضعیت فعلی بیماری
در کشور و علت افزایش ناگهانی تعداد
مبتالیان ،سراغ دو چهره معروف و متخصص
بیمار یهای عفونی رفتهایم تا درباره این
موضوع بیشتر بدانیم.

 50درصد بیماران منتقلشده به
آ یسییو فوت میکنند

مسعود مردانی ،عضو کمیته ملی مقابله با کرونا
چند مورد را عامل افزایش مبتالیان به کرونا در
روزهای گذشته دانست و به «سالمت» گفت:
«تعجیل در آزادسازی و برداشت محدودیتها،
رعایت نکردن فاصلهگذار یهای اجتماعی و
فیزیکی ،عدم اعتقاد و باور مردم به خطرناک
بودن بیماری کرونا ،خسته شدن مردم از
رعایتهای بهداشتی ،مسافر تهای بیرویه
و غیرضرور و جابجاییهای مکرر ،انجام
تجمعات و مراسم عزا و عروسی و دورهمیها
و بازگشایی و تجمع در مراکز زیارتی و سیاحتی
بدون برنامهریزی و مطالعه قبلی ازجمله عوامل
افزایش مبتالیان در کشور است زیرا امروز
شاهد هستیم بیشتر مبتالیان افرادی هستند
که در روزهای اخیر در مراسم عزا و عروسی
یا تجمعات مراکز مذهبی حضور داشتهاند».
وی معتقد است تنها راهکار مقابله با بیماری
ماسک زدن است« :امروز سازمان جهانی
بهداشت هم اعالم میکند   در جوامعی که
فاصلهگذاری اجتماعی را رعایت میکنند و
استفاده از ماسک را ضرورت میدانند ،میزان
ابتال و مر گومیر پایینتری را تجربه میکنند».
مردانی ادامه داد« :متاسفانه تعداد مبتالیان
و حتی قربانیان کرونا در ایران بیشتر از
آمار منتشرشده است چون همه کسانی که
به علت کرونا میمیرند به بیمارستان نمیرسند.
همچنین بسیاری از تستهای تشخیص ،موارد
دقیق کرونا را مشخص نمیکنند».
عضو کمیته علمی مقابله با کرونا افزود« :هر
چقدر میزان موارد بستری افزایش پیدا کند
میزان مر گومیر هم افزایش خواهد یافت زیرا
هرچقدر افراد نیازمند بستری فراوان شوند
نیازمندی به تختهای آ یسییو بیشتر خواهد
شد و به همان نسبت تلفات هم افزایشی
خواهد بود».
مردانی گفت« :زمانی که بیماران کرونایی به
آ یسییو منتقل میشوند احتمال بهبودشان
 50درصد است و  50درصد دیگر مبتالیان
فوت میکنند ،در حالی که این رقم در بیماران
بخشهای بستری عادی  10تا  12درصد است».
وی تاکید کرد« :آنچه من شاهد آن هستم این
است که از  90بیمار ویزیتشده توسط خود

اگر وضعیت به همین منوال
باشد این میزان مرگومیر
حداقل میزان تلفات خواهد
بود ،ولی ممکن است رقمها
از این هم باالتر برود که
امیدواریم این اتفاق نیفتد

مسعود مردانیعضو کمیته کشوری مقابله با کرونا

من در یک روز  55بیمار کرونا مثبت بودند و
باید در این خصوص نگرانی جدی داشت».
مردانی به همخوانی آمار مر گومیر بیماران
کرونایی در ایران و دیگر نقاط جهان اشاره
کرد« :در حال حاضر  2تا  3درصد مبتالیان
روزانه فوت میکنند .البته موارد ابتالی سرپایی
در آمارها گنجانده نمیشود .مثال امروز 30
تا  40نفر از بیماران مراجعهکنند ههای من در
بیمارستان و مطب بدون گرفن تست و تنها
با یک عکس سیتیاسکن ابتالیشان قطعی
تشخیص داده شد».
عضو کمیته ملی مقابله با کرونا درمورد
الزامی شدن استفاده از ماسک در کشور
توضیح داد« :این محدودیتها تاثیر زیادی
خواهد داشت زیرا استفاده از ماسک میتواند
تنها راه جلوگیری از ابتال باشد .البته رفع
محدودیتهایی مانند طرح ترافیک و تعطیلی
مجامع عمومی نیز میتواند تاثیرات بسزایی
در کاهش میزان مبتالیان داشته باشد».
وی با اشاره به اینکه نتایج اعمال محدودیتهای
جدید  10تا  14روز دیگر خود را نشان خواهد
داد ،اضافه کرد« :اگر وضعیت به همین منوال
باشد این میزان مر گومیر حداقل میزانی تلفات
خواهد بود ولی ممکن است رقمها از این هم
باالتر برود که امیدواریم این اتفاق نیفتد».
مردانی در پایان درمورد فراوانی شیوع بیماری
در کشور گفت« :امروز میزان ابتال به کرونا در
استانهای جنوبی و غربی کشور بیشتر است
و محدودیتها در این استانها باید با جدیت
دنبال شود».

وضعیت بیمارستا نها فاجعهبار است

داوود پیامطبرسی ،مدیر بخش عفونی بیمارستان
مسیح دانشوری هم در گفتوگو با «سالمت»

گفت« :علت اصلی افزایش مبتالیان برداشتن
محدودیتهای کرونایی است زیرا وقتی رعایت
نکنیم اوضاع همین میشود که میبینیم».
وی با رد شایعات مربوط به جهش ژنتیکی
ویروس ،افزود« :ویروس هیچ تغییری نکرده
و همان است ».پیام طبرسی در پاسخ به این
سوال که چرا آمار مر گومیر نسبت به گذشته
باال رفته ،گفت« :رابطه تعداد مبتالیان با تعداد
مر گومیر رابطه مستقیم است».
در حال حاضر در شهر
تهران تخت خالی برای
بستری بیمار کرونایی وجود
ندارد و همین االن بیماران
زیادی در نوبت بستری در
بیمارستانها هستند

 داوود پیامطبرسیمدیر بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری

مدیر بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری
همچنین در پاسخ به این سوال که چرا در
ما ههای گذشته با وجود تعداد مبتالیان باال میزان
مر گومیر کمتر بود ،گفت« :آمار اعال مشده آمار
مهندسیشده است و از یک تعداد مشخص
بیشتر نمیشود .برای مثال تعداد بیماران سرپایی
دیگر اعالم نمیشود زیرا تعداد آنها از شماره
افتاده است .زمانی تعداد بیماران سرپایی ما
زیاد بود و امروز که تعداد بیماران نیازمند
بستری بیشتر شده از بیماران سرپایی تست
گرفته نمیشود و برای همین دیگر آمار از رقم
معینشده باالتر نمیرود .امروز آمار  2هزار و
 500تا  2هزار و  600ثابت است ولی آنچه مهم
است تعداد موارد بستری در بیمارستا نهاست
بنابراین زمانی که تعداد بیماران بستری زیاد
میشود  20درصد این بیماران فوت میکنند.
البته این رقم در ما ههای اسفند و فروردین
هم اینگونه بوده و امروز هم تکرار میشود».
پیا مطبرسی با بیان اینکه در حال حاضر نسبت
مر گومیر نسبت به مبتالیان همطراز با میانگین
جهانی است ،افزود« :در حال حاضر میزان
مر گومیر در کشور ما هم مانند کشورهایی
مثل آمریکاست و فرقی با آنها ندارد ».وی
وضعیت بیمارستان مسیح دانشوری را فاجعهبار

توصیف کرد و گفت« :متاسفانه در بیمارستا نها
شرایط خوبی را تجربه نمیکنیم و توصیه ما
به مردم این است که اصول بهداشتی را بیشتر
رعایت کنند».
وی با هشدار مجدد نسبت به وضعیت
بحرانی بیمارستا نها و بیان اینکه بسیاری از
بیمارستا نهای پذیر شکننده بیماران کرونایی
تکمیل شده ،گفت« :هما نگونه که مشاهده
میشود و آمارها نیز نشان میدهد با اوج
بیماری کرونا در بسیاری از مناطق کشور و
طبق اعالم وزارت بهداشت در  ۱۴استان روبرو
هستیم که تهران نیز جزو آنهاست .البته این
وضعیت قابلپیشبینی بود و خود من از قبل
مکرر هشدار دادم که مسافر تهای بیرویه و
شرکت در مراسم و تجمعات باعث میشود
کرونا از کنترل ایجادشده ،خارج شود و متاسفانه
این اتفاق افتاد و همه کسانی که این توصیهها
را جدی نگرفته و رعایت نکردند ،امروز باید
خود را مسوول بدانند».
این متخصص عفونی با تاکید بر اینکه در
شرایط کنونی باید مسووالن و هر ارگان و
سازمان و فردی که مسوولیتی در این کشور
دارد از حالت منفعالنه خارج شوند ،اظهار
داشت« :در حال حاضر متاسفانه سیستم در
مقابل این اتفاقات منفعل بوده و واکنش سریع
نداریم .همین مساله باعث بروز بحران کنونی
شده است ،بهگونهای که حداقل در شهر تهران
تخت خالی برای بستری بیمار کرونایی وجود
ندارد و هماکنون بیماران زیادی در نوبت
بستری در بیمارستان هستند».
طبرسی نکاتی هم برای کنترل و مدیریت
بحران ایجادشده ،گفت« :اولین قدم لغو تمام
تجمعات و تعطیلی هر جایی است که باعث
تجمع افراد میشود بنابراین باید پاساژها،
مراکز خرید ،رستورا نها ،کنسرت ،سینما و
هر مکان دیگری که باعث تجمعات میشود
هرچه سریعتر تعطیل شود».
وی بیتوجهیها را عامل وضعیت کنونی دانست:
«باید قوانینی تدوین شود تا با افرادی که در
اماکن عمومی اصول بهداشتی را رعایت نکرده
و از ماسک استفاده نمیکنند به شدت برخورد
شود چراکه در حال حاضر سالمت جامعه به
شدت در معرض خطر است .اگر این کنترلها
رعایت نشده و آمار ابتال کم نشود ،از همه
جهات ضربه خواهیم خورد».

سالمت روان

شماره هفتصدوپنجاهوهشت بیستویک تیـر نودونه

3

تاملی در خواب و رويا

سفر به سرزمين روياها
تصور اوليه انسانها
در گذشته ،خوابيدن
پدیده غيرفعالي تلقي
ميشد؛ یعنی طبق
باور غیرعلمی که
در گذشتهها وجود داشت ،زندگی
انسان دو فاز فعال (بیداری) و
غیرفعال (خواب) داشت .متاسفانه
هنوز هم اين تصور تا حدودي بين
مردم وجود دارد و حتي بسياري
از سياستمداران و افرادي كه
ميخواهند مهم بودن كار و تالش
زيادشان را به ديگران ثابت كنند
ميگويند در شبانهروز بيش از  3يا
 4ساعت بیشتر نميخوابند

خـواب ،مراحـل و
چگونگي انجــام
يكتا فراهاني آن و ديدن رويا از
موضوعات جالب
توجهي است كه شايد بتوان گفت هنوز
هم تا حدود زيادي ابهاماتي درمورد
آنها وجود دارد؛ دانستن اينكه چگونه
به خواب ميرويم ،چرا خواب ميبينيم،
چراآنهاراازيادميبريميابرعكسهميشه
تصويري از آن در خاطرمان ميماند و در
موارديهمدچاراختاللخوابميشويم
ازجملهسواالتيهستندكهدرصدديافتن
پاسخ مناسبي برايشان هستيم .براي يافتن
پاسخاينسواالتبادكترمصطفياميري،
متخصصمغزواعصاب(نورولوژيست)،
فلوشيپ اختالالت خواب از اسپانیا و
داراي بورد تخصصي مغزواعصاب
گفتوگو كردهايم.

 :با بستن چشمها و رفتن به عالم
خواب چه اتفاقي براي ما ميافتد؟
طبق تصور اوليه انسانها در گذشته ،خوابيدن
پدیده غيرفعالي تلقي ميشد؛ یعنی طبق باور
غیرعلمی که در گذشتهها وجود داشت،
زندگی انسان دو فاز فعال (بیداری) و
غیرفعال (خواب) داشت .متاسفانه هنوز
هم اين تصور تا حدودي بين مردم وجود
دارد و حتي بسياري از سياستمداران و
افرادي كه ميخواهند مهم بودن كار و تالش
زيادشان را به ديگران ثابت كنند ميگويند
در شبانهروز بيش از  3يا  4ساعت بیشتر
نميخوابند.
در واقع چنين افرادي به طور غیرمستقیم
اعتراف ميكنند كه از لحاظ مغزي مشكل
دارند و آمادگی تصمیمگیریهای مهم را
ندارند! دليلش هم این است که اگر كسي
به اندازه كافي نخوابد ،تواناییهاي مغزي
خيلي مهمش دچار نقص ميشوند؛ يعني
قدرت مغز فردي كه  3ساعت ميخوابد با
توانایی مغزی كسي كه به اندازه و به طور
كامل ميخوابد متفاوت است .حتی ميتوان
گفت شخصيت كسي كه خوب نخوابیده با
خود واقعیاش فرق دارد! در واقع وقتی ما
دچار کمبود خواب هستیم ،ضریب هوشی
پایینتر و حتی شخصيت متفاوتي داریم.
مطالعات زياد و آزمايشها و بررسيها در
همه موجودات حاكي از آن است كه وقتي
خواب كم ميشود احتمال خشونت در فرد
يا حتی شناسايي دوستان به عنوان دشمن
افزايش پيدا ميكند.
بنابراين ميتوان گفت خواب برخالف
تصور بسياري افراد اتفاقي غيرفعال و به
معناي خاموش شدن مغز نيست بلكه مرحله
ديگري از فعاليت مغزي و بدني است که
اهمیتش به هیچ عنوان از مرحله بیداری
کمتر نیست.
:مراحل خواب به چه صورت
است؟
خواب دو مرحله اصلي دارد؛ رم (REM؛
 )Rapid eye movementكه به آن مرحله
حركات سريع چشم هم گفته ميشود .مرحله
غيررم هم مرحلهاي است كه در آن حركات
سريع چشم وجود ندارد كه خودش  3مرحله
دارد و هر چقدر به مرحله سوم خواب غیررم
نزديكتر ميشويم خواب عميقتر ميشود.
در واقع مرحله سوم خواب غيررم همان
مرحلهاي است كه به عنوان خواب عميق
نیز شناخته ميشود.
ما هنگام خواب شبانه تا صبح چند نوبت
خواب رم و غيررم را به صورت دورهای
تجربه میکنیم و البته با توجه به سن افراد
نسبت اين مراحل كم و بيش در همه افراد
شبيه هم است اما به هم خوردن اين نسبتها
نشان ميدهد مشكلي در خواب فرد وجود
دارد كه ميتواند داليل مختلفي هم داشته
باشد .مصرف بعضی داروها يا ابتال به
بعضي بيماريهای جسمانی یا روانشناختی
و بسياري داليل ديگر نیز ميتواند علت
اين موضوع باشد.
 :مراحل ديدن رويا چگونه است؟
قبل از آنكه دانشمندان علم تجربی شروع
به بررسي دقیقتر خواب ديدن بكنند ،تفكر
رايج این بوده كه ما فقط در مرحله رم
خواب ميبينيم ولي واقعيت این است که

ما در تمام مراحل خواب ممکن است رویا
(خواب) ببینیم اما معموال خوابهای مرحله
رم بيشتر در خاطرمان ميمانند و خوابهای
بیشتری هم در فاز رم رخ میدهند .خیلی
از افراد خواب دیدن را مساوی مرحله رم
خواب میدانند.
مرحله رم خواب در ابتداي شب كوتاهتر و
اولین فاز رم در حد تقريبا  10دقيقه است،
در حالي كه هر چه بيشتر به صبح نزديك
ميشويم مرحله رم طوالنيتري را سپري
ميكنيم ،مثال ممكن است در حوالی صبح،
یک فاز خواب رم يك ساعته داشته باشيم.
تا قرن نوزدهم رويا و خواب در حيطه علم
نبودند اما از آن به بعد مطالعات علمي روي
خواب و رويا شروع شد و اين مطالعات
در  20سال اخير پيشرفت زيادي داشتهاند.
دليل عمدهاش این است كه تكنيكهاي
تصويربرداري مغزی و مطالعه فعالیت مغزی
به وجود آمده كه ميتوانند فعاليت مغز را
در لحظه نشان دهند.
 :تفسير خواب از لحاظ علمي
چه جايگاهي دارد؟
نخستين تفسيرهايي كه ميتوانیم تا حدی
آنها را علمي بنامیم ،تفسير خواب به
شیوه يونگ و فرويد بودند.اين دو نفر
در واقع خواب و رویا دیدن را ماحصل
ناخودآگاه ما ميدانند و در واقع معتقدند
که چيزهايي را كه ما طي روز سركوب
ميكنيم و از خودآگاه مغزمان دور میکنیم،
در خواب ميبينيم.
از آن زمان تاكنون تفسير خواب به شیوه
ابداعی فروید ،ادامه پيدا كرده ولی از زماني
كه تحقيقات علمي بیشتر شده و ابزارهاي
بيشتري برای مطالعه رویا به وجود آمده،
این روشها مورد شک و تردید جدی قرار
گرفتهاند و میتوان گفت در حال حاضر هم
هنوز از نظر علمي در مورد رويا و خواب
ديدن اطالعات بسيار اندکی داريم.
البته در مورد بعضي چيزها ميتوانيم با
اطمينان بيشتري نظر دهيم .مثال ما با دانش
امروز ميدانيم که يكي از كاركردهاي رويا
اين است كه مسائلي را كه براي ما اتفاق
افتاده طی رویا و خواب بررسي و حل كنيم.
به عنوان مثال يكي از كاركردهاي خواب
اين است كه وقتي مثال در جمعي كسي
ما را ناراحت كرده ،طی خواب این صحنه
بازسازی میشود و مغز ما تالش میکند
اين موضوع را در خواب برای خودمان حل
كنيم و به همین دلیل هم هست که ممکن
است فردای همان روز که از خواب بیدار
میشویم تصمیم بگیریم که فردی که ما را
ناراحت کرده ،ببخشیم.
به عبارتی ،هنگامي كه ميخوابيم مغز ما
اتفاقات گذشته را بازسازي ميكند و به
تدريج با جدا كردن و رقیق کردن خاطرات
دارای احساسات قوی و شدید ،ما را به
اتفاقي كه افتاده عادت ميدهد؛ يعني مغز
ما به تدريج عادت ميكند با اتفاقاتي كه
در گذشته رخ داده ،كنار بيايد ،اين موضوع
عمدتا در خواب رم اتفاق ميافتد.

 :كاركردهاي مهم خواب چه

هستند ؟
يكي از كاركردهاي مهم خواب اين است كه
بتوانيم با ضربهها و حوادثي كه برايمان اتفاق
افتاده كنار بياييم .يكي ديگر از كاركردهاي
خواب هم اين است كه ما را براي آينده
آماده ميكند؛ يعني ما با توجه به دادهها و
اطالعات موجود در مغزمان ،هنگام خواب
ميتوانيم پيشبيني كنيم احتماال در آينده
چه اتفاقي برايمان ميافتد.
مثال وقتي در محل كارمان تعديل نيرو صورت
گرفته باشد يا حقوقها به موقع پرداخت
نشوند ،مغز سيگنالهايي در مورد اينكه
احتمال دارد در آينده نزديك با مشكل مالي
يا كاري مواجه شويم دريافت ميكند .پس
مغز و بدن ما بايد آمادگي آن را داشته باشد
تا هنگام مواجهه با چنين مشكلي ،درست
با آن برخورد كند.
در چنين مواقعی ،رویاهای ما ،آينده محتمل
را پيشبيني ميكنند و بر اساس آن ،فرد
سناريويي را در خواب ميبيند كه مثال
وضع مالياش خراب شده يا شغلش را
از دست داده و ناراحت است و حاال باید
تصمیم بگیرد برای جبران وضعیت کنونی
چه میتواند بکند.
معموال وقتي فرد از خواب بيدار ميشود
فكر ميكند من كه به چيزي فكر نكردم
پس چرا چنين خوابي ديدم! در صورتي
كه مغز تمام اين سيگنالهاي محيطي را
دريافت و در خواب تحلیل میکند و این
روند کامال ناخودآگاه است.
مغز با دريافت اين سيگنالهاست كه آينده را
پيشبيني ميكند و در خواب هم آن صحنه
را بازسازي ميكند تا به اين ترتيب آماده
باشد با قرار گرفتن در شرايط دشوار بداند
به درستی و به سرعت وارد عمل شود.
 :چرا مغز در خواب دست به
سنجش موقعيتهاي مختلف ميزند؟
با توجه به اينكه هنگام خواب شرایط امني
براي آزمون و خطا برای مغز وجود دارد ،مغز
ما تا میتواند سناریوهای مختلف را امتخان
میکند .بهويژه در مرحله رم كه كل عضالت
فلج است اين اتفاق بيشتر ميافتد و مغز ما
بهتر میتواند شرايط را بسنجد .در واقع در
اين مرحله عضالت فلج هستند و اگر در
خواب راه برويم يا هر حركتي انجام دهيم
به دلیل فلج عضالت هیچ حرکتی نمیکنیم،
بلكه تجربه کامل قرار گرفتن در موقعیت
خطرناک را داریم و هیچ آسیبی به خودمان
یا بقیه وارد نمیکنیم.اگر عضالت در مرحله
رم خواب فلج نبودند ما راه میرفتیم ،مشت
و لگد ميزديم و کارهای خشن حرکتی
انجام میدادیم بنابراين در مرحله رم ،ما
نميتوانيم مطابق رويا و خواب خود عمل
و رفتار كنيم و همان كارهايي را انجام
دهيم كه در خواب ميبينيم.
جالب است بدانید همه ما ،بخش زیادی
از مشکالت و سواالت مهم زندگی را در
خواب حل میکنیم و حتی تصمیمات مهم
زندگیمان را در خواب میگیریم! طی

خواب ،ذهن ما فارغ از محر کهای محیطی
متعدد مانند کار ،صدای محیط ،وسایل
الکترونیکی ،نور و… در آرامش کامل و
با حوصله و همچنین با خالقیت به حل
مشکالت ما میپردازد و به همین دلیل هم
این صحنه در خیلی فیلمها وجود دارد
که فردی با فریاد بلند «یافتم،یافتم،یافتم»
از خواب بیدار میشود و با هیجان به
کوچه و خیابان میدود.

بسياري از هنرمندان و دانشمندان هم
بزر گترین آثارشان را در خواب خلق
کرد هاند! مثا لها در این زمینه بسیار
زیاد است ،مثال جدول تناوبی در رویا
به مندلیف الهام شده است یا کشف
ساختار اتم ،کشف سرعت نور ،تئوری
نسبیت انیشتین ،کشف ساختار دی ا نای
یا حتی ایده ساخت سایت گوگل هم
حاصل رویاست!

 :آيا خوابها را ميتوان از لحاظ
علمي تعبير يا تفسير كرد؟
خواب از لحاظ علمي با دانش امروز ما ،تعبير و
تفسير دقیقی ندارد اما از لحاظ علمی میدانیم که
برخی رویاها الزمه سالمت روان ماست ،مثال
در شرايطی که مثال مرگ یکی از عزيزانی که در
بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان بستری است
محتمل باشد .ما ممكن است بارها خواب مرگ
این عزیز را ببينيم چون مغز ما در حال تکرار
و تمرین برای روبرو شدن با واقعیت محتمل
است و وقتی این اتفاق میافتد ،مغز ما بارها
واکنشاش را امتحان و تنظیم کرده و احتماال
واكنش شديدي در برابر این موضوع نخواهيم
داشت .ميتوان گفت اگر مغز اينگونه عمل
نكند ،ما آمادگي براي مواجهه با موقعيتهای
سخت زندگی نداريم.
پس به طور خالصه ،رویاها عالوه براینکه
حلکننده مشکالت گذشتهاند ،میتوانند
حالل مشکالتی باشند که حتی هنوز به
وجود نیامدهاند.

آيا الزم است ماسک داشته باشم؟
آیا از منزل
بیرون میروید؟

خیر

بهترین
انتخاب
این
است!
مطمئن
هستید؟

بله

خیر

در جمع حضور
خواهیدداشت؟

بله

خیر
یک ماسک درون
پاکت همراه
داشتهباشید

بله

استفاده از ماسک
ناراحتکننده است؟
بله

ماسک داشته باشید!

خیر
نه ،متاسفانه!

احساس ناراحتی
دلیل منطقی است؟
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موضوع ویژه

شماره هفتصدوپنجاهوهشت بیستویک تیـر نودونه

گفتوگوی اختصاصی «سالمت» با دکتر محمدرضا سرگلزایی ،روانپزشک ،درباره خصوصیات متولدین ماههای مختلف سال

آیا ماه تولد بر شخصیت افراد تاثیر دارد؟
باهوشی هستند و میتوانند با دقت رفتار
و حرکات و سواالت شما را هم رصد کنند
و بر همان مبنا با شما صحبت میکنند ،نه
برمبنای آنچه در فنجان یا کف دست
شما دیدهاند.
اگر بخواهیم مقایسهای کنیم ،وقتی
نتیجه آزمایش خون یا نوار قلبتان
را به پزشکتان نشان میدهید،
تشخیص و درمان آن
براساس همان اعدادی
است که روی برگه
میخواند ،نه لباس و
لهجهوزبانبدنشما،
یعنی اینجا پزشک
واقعا به اطالعات
روی برگه نگاه
کرده ،ولی فالبین
اطالعاتش را از
ته فنجان شما
یا خطوط کف
دستتان کسب
نمیکند.

فال و طالعبینی خرافه است یا باوری که برمبنای اصولی ناشناخته
مرجان
پایهگذاری شده؟ هر چه هست ،امروز بازار طالعبینان و فالگیرها
یشایایی
حسابی داغ است و افرادی هستند که آینده خود یا حتی دیگران
را براساس گفتههای فالن پیشگو یا طالعبین میبینند و
سایتهای مختلف در فضای مجازی ،پر از طالعبینیها و پیشگوییهای
ماه تولد هستند که خوانندگان فراوانی هم دارد.
با دکتر محمدرضا سرگلزایی ،روانپزشک ،درباره این پدیده به
گفتوگو نشستیم.

آبان ماه

 :شما متولد چه ماهی هستید؟
 :آبانماهیها چه ویژگیهای

دارند؟
ویژگی خاصشان این است که در فاصله
مهر و آذر به دنیا آمدهاند.

 :منظورم ویژگیهای فردی مربوط
به متولدین هر ماهی است.
بستگی به این دارد که شما چه نوع پاسخی
بخواهید ،پاسخ غیرعلمی بخواهید یا پاسخی
از منظر روانپزشکی و روانشناسی .اگر به
دنبال علم هستید ،باید بگویم من هنوز هیچ
پژوهش علمی که اثبات کند بین ماه تولد
و ویژگیهای شخصیتی پیوندی وجود دارد
ندیدهام ،نه در درسنامههای روانپزشکی و نه
در آرای نظریهپردازان شخصیت ،چیزی به
نام ارتباط ماه تولد و شخصیت وجود ندارد.
 :اگر موضوع را این طور ببینیم
که هورمونهای مادر در زمان تشکیل نطفه
به نوعی در شخصیت کودک آینده تاثیر
خواهند داشت و این هورمونها به درجاتی
تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار میگیرند،
باز هم نمیتوانیم بگوییم ،ماهی که فرد
در آن به دنیا آمده ،میتواند تا حدودی
ویژگیهای خاصی را در او ایجاد کند؟ شاید
بشود گفت شرایط اقلیمی روی هورمونها
و هورمونها روی شخصیت تاثیر دارند،
همین را می توان در قالب ماههای سرد و
ماههای گرم یا فصلهای پرنور یا فصلهای
کمنور سال مطرح کرد.
بله ،وقتی درباره نور صحبت میکنیم ،میشود
درباره ارتباط نور یا طول روز یا سرما یا
گرما یا تغذیه با بدن و بعد هم ارتباط بدن
با شخصیت صحبت کرد اما وقتی صحبت
از ماه آبان میشود ،بین متولد اول و دوم
آبان با متولد  29و 30مهر ،تفاوت محیطی
در نور و حرارت و طول روز وجود ندارد،
همینطور بین اول و دوم آذر با  29آبان
و  30آبان هم تفاوت اقلیمی خاصی دیده
نمیشود .بنابراین ،چیزی که شما میگویید
امری نسبی است ،درحالی که وقتی صحبت
از ارتباط شخصیت با ماه خاصی میشود،
این مرزها قطعی میشوند؛ یعنی آبانماهی
ها با آذرماهیها متفاوتند ،فارغ از وضعیت
نور و آب و هوا .به عالوه ،اقلیم هر کشوری
با کشور دیگر متفاوت است ،مثال اقلیم ایران
با آلمان تفاوت دارد ،در حالی که آنها که به
طالعبینی ماهها عقیده دارند ،همه آبانماهیها
را در هر جای کره زمین متولد شده باشند،
دارای خصوصیاتی مشترک میدانند؛ مثال
نمیگویند آبانیهای کویری این طورند و
آبانیهای کوهستانی طور دیگر ،یا آبانی های
نیمکره شمالی اینطورند و آبانیهای نیمکره
جنوبی طور دیگر.
 :پس چرا در سنتهای کهن اینقدر
این اعتقاد ریشهدار است؟
برای پاسخ به پرسش شما ،باید کمی به تاریخ
رجوع کنیم.میدانید که در فرهنگ های کهن،
اعتقاد به چندخدایی بوده .اعتقاد داشتند هر
کدام از ماهها متعلق به یکی از خدایان هستند
یا اعتقاد داشتند هر کدام از کواکب یا سیارات
متعلق به یکی از خدایان هستند و با توجه به
موقعیت سیارات و کواکب نسبت به زمین،
هر کدام از این خدایان میتوانند بر اتفاتی
که در زمین میگذرد ،تاثیر بگذارند .درنتیجه،
اعتقاد مربوط به طالعبینی مربوط به ماه تولد،
درواقع ریشه در پرستش چندخدایی دارد.
افراد معتقد به الهیات چندخدایی با توجه
به باورشان درباره تاثیر خدایان متعدد بر
سرنوشت زمین و ماهها نیازی به شواهد
علمی ندارند و این یک گفتمان دینی است،
نه گفتمان علمی و نمیتوان با شواهد علمی با
باورهای دینی گفتوگو کرد .مبنای اعتقادات

دینی ایمان و تعلق
است ،نه شواهد و
مستندات .به این
ترتیب ،باور به
طالعبینی ماههای
تولد در واقع
در زیرمجموعه
باورهای دینی
قرار میگیرد.
 :موضوع
این است که
تجربه
براساس
شخصی ،اگر نگوییم
همه ،اما تعدادی از
خصوصیاتی که برای
ماههای مختلف قائل
میشوند ،با واقعیت مطابقت
دارد .دراینباره چه میگویید؟
اگر طالعبینیهای ماههای تولد را در
کتابهای مربوط یا در مجالت نگاه کنید،
متوجه میشوید خصوصیاتی که در آنها مطرح
شده ،اغلب سنجشناپذیرند یعنی شما مقیاس
و متری برای سنجش آنها ندارید.
مثال نمیگویند آبان ماهیها اغلب زن هستند
و مهر ماهیها اغلب مرد ،چون مرد و زن را
میتوان تشخیص داد و شمرد.یا نمیبینید که
بگویند بهمن ماهی ها از تیر ماهیها قدبلندتر
یا چاقترند چون اینها هم خصوصیاتی هستند
که میتوان اندازه گرفت و ابطالپذیرند.
اما وقتی صحبت از این میکنند که
فروردینماهیها خالقند یا مثال آبانماهیها
مهربانند ،متر و معیاری برای اندازهگیری
خالقیت یا مهربانی وجود ندارد .همه مردم
بعضی وقتها مهربان هستند و برخی مواقع
هر کسی خالقیتهایی دارد.
بیرحمترین دیکتاتورها هم نسبت به بستگان
خودشان مهربانند .به عبارت دیگر این ادعاها
و گزارهها را نمیشود رد کرد ،چون همیشه
برای اثبات آنها دالیلی پیدا میشوند.
جالب اینکه در بسیاری از طالعبینیها
نکتههای متضاد وجود دارند .مثال میگویند
آبانیها اغلب ثروتمند هستند ،اما در ادامه
میگویند گروهی از آبانیها هم به مسائل
معنوی عالقهمندند و خیلی به مسائل مادی
توجه نشان نمیدهند و ثروتشان غیرمادی
است!
به این ترتیب همیشه درون طالعبینی ،توجیهی
برای موارد نقض آن طالعبینی هم پیشبینی
میشود.یا مثال مینویسند آبانیها مهربانند،
مگر اینکه پا روی ُدمشان بگذارید! یعنی
در واقع فضایی برای استثناها باز میشوند.
بنابراین ،وقتی شما مجموعهای از صفات
را پیش میکشید که اوال سنجشناپذیرند و
ثانیا موارد متناقضی در درون خود دارند که
پیشاپیش توجیهشان کردهاند ،عجیب نیست
که با توجه به نیاز روانی انسانها برای اینکه
بتوانند زندگی را قابل پیشبینی کنند اینقدر
راحت با گزارههای طالعبینیها ارتباط بگیرند.
انسانها تمایل به این دارند که ایمان داشته
باشند و باور کنند تا اینکه شک کنند و مورد
سوال قرار دهند چون باور کردن حال ما
را خوب میکند و شک کردن حال ما را
بد میکند.
اگر بعد از ایجاد یک رابطه به قصدازدواج،
برای محک زدن شخص یا رابطه پیش یک
روانشناس بروید تا با استفاده از روشهای
علمی یک مسیر برای رابطه مشخص کند،
هرگز از او یک پیشبینی قطعی نمیشنوید،
چون هر تست و آزمونی درجهای از خطا دارد
اما طالعبینها برای شما پاسخ قطعی دارند.
وقتی درباره چیزی شک دارید ،دنبال جواب
قطعی میگردید ،نه جوابی با درصدی از
خطا .درنتیجه کتابی که به شما جواب قطعی
میدهد ،حتما حال بهتری برایتان ایجاد میکند
تا مشاوری که اغلب پاسخهای شما را با
عبارت «بستگی دارد »...شروع میکند.

قرنیه(حلقه کایزر-فلشر) برای تشخیص
بیماری ویلسون کافی است و در اصطالح طب،
حلقه رسوب مس پاتوگنومونیک بیماری
ویلسون است؛ یعنی در هیچ بیماری به غیر
از بیماری ویلسون ،این حلقه باریک مس
دور قرنیه دیده نمیشود.
اما در روانپزشکی همانطور که گفتم ما
عالمت پاتوگنومونیک نداریم ،یعنی برای هیچ
اختاللی ،یک عالمت یگانه جامع و مانع وجود
ندارد .پس برای تشخیص مرضی بودن مسائل
روانشناختی باید کلکسیون یا مجموعهای
وجود داشته باشند که مثل تکههای پازل به
هم چفت شوند تا تصویر یک بیماری روانی
از آن بیرون بیاید.
در نتیجه ،من سوال شما را اینطور پاسخ
میدهم که چه موقع در روانپزشکی ،یک
باور میتواند یک عالمت مرضی به حساب
بیاید اما هرگز بر اساس یک عالمت مرضی
ما به تشخیص یک اختالل روانی نمیرسیم.
هر وقت باوری  3عالمت داشت ما در
عالمتشناسی روانپزشکی به آن دیلوژن
یا هذیان یا وهم میگوییم.

اگر به یک آدم بزرگسال که به اندازه کافی ورزش
فکری نکرده و حوصله شنیدن و فکر کردن درباره
مسائل پیچیده را ندارد ،بگویید شخصیت هر کس
به ناقلین عصبی مغز آن آدم بستگی دارد ،آن
فرد باید بیوشیمی و آناتومی بداند .اگر بخواهید
درباره ژنتیک صحبت کنید ،باید ملکول و سلول را بشناسد .اگر
بخواهید درباره تاثیر دوران بارداری بر شخصیت افراد بحث کنید،
طرف شما باید دستکم اندکی جنینشناسی بداند تا جواب درست و علمی
برایش معنی داشته باشد ،اما وقتی می گویید متولد آبان ،مفهوم ساده و
قابلفهمی است که فرد میتواند بدون فکر کردن زود بپذیرد

به این ترتیب شک شما در مشورت با یک
کارشناس برطرف نمیشود و ما انسانهای
خسته از اما و اگرها و تردید و ناشناختهها،
ترجیح میدهیم سراغ مرجعی برویم که
میتواند به ما اطمینان خاطر بدهد.
 :درباره خصوصیات ظاهری
نظرتان چیست؟ طالعبینیهایی را میبینیم
که به درستی قیافه متولدین ماهها را برایتان
توصیف میکنند.
این نوع طالعبینیها هم فقط در جغرافیای
آشنای ما معنی دارند ،و وقتی به جغرافیای
دیگری میروید که خصوصیات ظاهری مردم
با ما متفاوت است ،معنا و اعتبار خود را از
دست میدهند.
مثال امکان بسیار کمی دارد که خصوصیات
ظاهری من متولد سیستان با یک آبان ماهی
متولد دانمارک یکسان باشد.
 :گفتید طالعبینی اطمینانی را که از
نظر روانی به آن نیاز داریم ،به ما میدهد.
میتوانیم درباره فال هم همین را بگوییم؟
بگذارید مثالی برایتان بزنم .اگر یک بچه از پدر
و مادر خودش بپرسد بچهها از کجا میآیند و
پدر و مادر هم در جواب بگویند لک لکها
بچهها را میآورند ،بچه قانع میشود چون
جواب خود را گرفته ،حتی اگر این جواب
اشتباه باشد .اگر بخواهیم جواب درست
را به بچه بدهیم ،باید درباره فیزیولوژی و
مراحل پیچیده و مفصل تولید مثل برای او
صحبت کنیم.
طبیعی است که بچه جواب ما را نمیفهمد و
از آن قانع نمیشود ،هرچند که پاسخ درست
را به سوال او داده باشیم .یک آدم بزرگسال
هم که به اندازه کافی ورزش فکری نکرده و
حوصله شنیدن و فکر کردن درباره مسائل
پیچیده را ندارد ،همین وضعیت را دارد.
اگر بگویید شخصیت هر کس به ناقالن
عصبی مغز آن آدم بستگی دارد ،آن فرد
باید بیوشیمی و آناتومی بداند.
اگر بخواهید درباره ژنتیک صحبت کنید ،باید
مولکول و سلول را بشناسد .اگر بخواهید
درباره تاثیر دوران بارداری بر شخصیت افراد
بحث کنید ،طرف شما باید دستکم اندکی
جنینشناسی بداند تا بتواند وقتی جواب
درست و علمی را میشنود ،برایش معنی
داشته باشد و بتواند آن را درک کند اما
وقتی میگویید متولد آبان ،مفهوم ساده و
قابلفهمی است.
میخواهم بگویم درست است که سن ما باال
میرود اما اگر مغزمان را به چالش نکشیم،
مانند همان کودک فکر میکنیم .به همین

دلیل ،میلیونها انسان بزرگسال و به ظاهر
عاقل تمایل دارند قصههایی را درباره جهان
و انسان باور کنند که در حد قصه آوردن
بچهها توسط لک لکهاست!
به همان اندازه بدون شواهد و پشتوانه
علمی و استدالل منطقی اما برای انسانها
راحتتر است تا جواب سر راست و ساده
را هرچند کودکانه و غیرواقعی باور کنند.
بنابراین ،برای بسیاری از ما راحتتر است
که به قصهها ایمان بیاوریم تا شواهدی که
براساس سنجش و آمار به دست آمدهاند را
بشنویم چون برای فهم دادههای علمی مغز
ما باید دانش پیچیده را بشناسد و تالش کند.
 :فرض کنید ،آقا یا خانمی برای
شما فال میگیرد .چرا بعضی حرفهای
آنها درست درمیآید؟
بعضی حرفهای کلی آنها ممکن است با
واقعیات زندگی شما و هرکس دیگر بخواند.
 :نظرتان درباره جزئیات درست
فال چیست؟
میتوانیم یک پژوهش آماری روی فال انجام
دهیم که مثال از  100جملهای که یک فالگیر
برای شما میگوید ،چند جمله آن حاوی
جزئیات دقیق و قابلسنجش است.
فکر نکنم تعداد زیادی باشند.اینکه من یک
عدد  7در زندگی تو میبینیم و  7وعده بعد
برای شما اتفاقی میافتد ،معلوم نیست آن 7
وعده  7روز است یا  7هفته یا  7ماه!
پس میبینیم که در فال حتی یک صحبت
دقیق مثل عدد  7به یک مفهوم غیردقیق
مانند وعده گره میخورد.
 :آدمها معموال گرفتار چالشهای
مشترک هستند ،مثال اغلب در سنین خاصی
دغدغههای مشترک دارند ،میتوانیم درست
بودن برخی پیشگوییها را به این چالشها
و گرفتاریهای مشترک ربط بدهیم؟
بله ،دقیقا ،وقتی شما وارد اتاق فالگیر میشوید
مثال برای فال قهوه ،او فقط ته فنجان شما
را نگاه نمیکند .نوع راه رفتن و نگاه و
نشستن یا به اصطالح «زبان بدن» شما و
همینطور سن و لهجه و کفش و لباستان،
اطالعات بسیاری میدهندکه گویای خیلی
چیزها درباره شخصیت و گرفتاری ها و
دغدغههای شماست.
آدمی که با دقت به اینها نگاه میکند ،قبل
از نگاه کردن به فنجان قهوه یا کف دست
شما به اطالعات زیادی دست یافته است.
افرادی که می توانند با کالم خود مردم
دیگر را تحت تاثیر قرار دهند ،آدمهای

 :به نظر میرسد زنان بیشتر از
مردان تحت تاثیر طالعبینی قرار میگیرند و
به آن عالقهمند هستند .نظر شما دراینباره
چیست؟
جواب مشخص و صریح من به شما «نمیدانم»
است .برداشتها و تجربههای شخصی من
هم نشان میدهد که زنان بیش از مردان
به اموری مانند طالعبینی و فال ،توجه و
عالقهمندی نشان میدهند اما برای جواب
درست و قطعی باید یک پژوهش علمی
طراحی و از زنان و مردان درباره نگرش
آنها درمورد طالعبینی نظرسنجی کنیم و از
همان پرسشنامهها تفاوت رویکرد آنها به
طالعبینی را مشخص کنیم که اصوال افراد تا
چه حدی تصمیمات جدی در زندگی مانند
انتخاب همسر ،رشته تحصیلی یا شغل را بر
مبنای طالعبینی یا ماه تولد میگیرند چون
اقبال نسبت به طالعبینی یک مساله است،
جدی گرفتن آن یک مطلب دیگر.
البته برای برآورد درست ،تفاوتهای تیپ
شخصیتی بین افراد مختلف هم باید ارزیابی
شود ،چون شاید تفاوت استقبال به دلیل
نفس جنسیت نباشد ،بلکه بعد از بررسی به
فرض معلوم شود ،تیپ شخصیتی افراد بیشتر
تعیینکننده است ،یعنی تیپ شخصیتی حلقه
واسطی در این میان باشد که بتواند دلیل تفاوت
جنسیتی را بر فرض وجود توضیح دهد ،مثل
اینکه درونگرایی /برونگرایی تعیینکننده
(دترمینانت) اصلی باشد و تفاوت جنسیت
ناشی از تفاوت در این عامل شخصیتی باشد
نه به خاطر آنچه ذاتا جنسی است.
بنابراین ،همانطور که ابتدای این پاسخ هم
گفتم ،بررسی درست این فرض یا هر فرض
دیگری ،نیاز به انجام پژوهش میدانی دارد
که البته کار پرزحمت و مفصلی است .هر
چه من االن بگویم ،بیشتر گمانهزنیهای بر
مبنای تجربه شخصی است.
 :چه موقع اعتقاد به طالعبینی
شکل مرضی به خودش میگیرد و باید
درمان شود؟
برای پاسخ به سوال شما باید یک قانون
مهم روانپزشکی را شرح دهم که پاسخ من
موجب سوء تفاهم نشود .در روانپزشکی،
هیچ عالمتی «پاتوگنومونیک» هیچ اختاللی
نیست .پاتو از ریشه یونانی درد و گنو باز
هم از ریشه یونانی شناختن میآید.
با توجه به اهمیت این قانون باید کمی درباره
آن توضیح بدهم .اصطالح «پاتوگنومونیک»
در پزشکی به معنای آن است که یک عالمت
بالینی برای تشخیص یک بیماری کافی باشد.
مثال مشاهده حلقه رسوب مس دور

هذیان یک باور محکم است که با استدالل
منطقی ایجاد نشده ،با استدالل منطقی هم
از بین نمیرود و زمینه فرهنگی هم ندارد.
پس در پاسخ به سوال شما ،باور به هر چیزی
مانند نحسی عدد  13یا شفابخشی فالن درخت
یا باور به ویژگیهای خاص ماههای تولد،
هیچ کدام به خودی خود بیمارگونه نیستند،
مگر اینکه ببینیم فرد با استدالل منطقی به
این باور نرسیده ،با استدالل منطقی هم از
بین نمیرود و زمینه فرهنگی هم ندارد.
 :استدالل منطقی عرفی یعنی چه؟
مثال اینکه ما حرف فردی را که به لیاقت عقلی
و علمی او ایمان داریم ،به عنوان دلیلی برای
قبول یک باور میآوریم که البته همین جا
باید بگویم که در حوزه تفکر نقاد ،اعتماد ما
به افراد در حوزه تجربه و امور عرفی یا این
دنیایی معقول است و نه اموری که با هیچ
تجربه ای امکان آزمودن آنها وجود ندارد.
باوری هذیانی است که با استدالل منطقی
ایجاد نشده و با استدالل منطقی هم از بین
نمیرود و اما شرط سوم مبتنی بر باورها و بستر
فرهنگی است .به این معنی که این باورها را
باید در بسترهای فرهنگی خود در نظر گرفت.
اغلب اعتقادات و آیینها را در خارج از بستر
فرهنگی خودش میتوان به چالش کشید و
بسیاری را هم رد کرد ،درصورتی که آن باورها در
بستر فرهنگی خود یک هنجار پذیرفتهشدهاند
و عقالی آن بستر فرهنگی هم آنها را بدون
نقد میپذیرند.
مثال بسیاری از مناسکی که برای پیروان یک
دین عادی و حتی ضروری است ،برای پیروان
دین دیگر عجیب یا حتی مسخره است ولی
ما این وابستگی به بسترهای فرهنگی را حتی
اگر ریشههای منطقی نداشته باشند ،عالمت
مشکالت روانی نمیدانیم .به همین دلیل ،وقتی
فردی عضو خرده فرهنگی است ،باورهایی که
از نظر اخالقی یا منطقی بیپایه به نظر بیایند
ولی تمام اعضای آن مذهب و مکتب آن را
پذیرفتهاند نمیتوان بر اساس چنین باوری
فرد را دچار وهم یا هذیان دانست.
برای آنکه اعتقاد به طالعبینی حالت مرضی
پیدا کند ،شروطی که در باال گفتم باید همگی
در یک فرد دیده شوند.
البته عرض من این نیست که همه فرهنگها،
فرقهها و خردهفرهنگها جایگاه اخالقی و
عقالنی برابری دارند ،خیر ،هرچند بیشتر
مردم ،باوری را بدون استدالل بپذیرند یا
آیینی غیراخالقی داشته باشند ،قبح عقالنی
و اخالقی آن باور و آیین مرتفع نمیشود ولی
برچسب عالمت مرضی یا اختالل روانپزشکی
را نمیتوان بر فرهنگها و آیینها الصاق کرد.
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بهترین مهارتهایی که باید در دوران تعطیلی مدارس به فرزندتان بیاموزید

کروناویروس،تعطیلیمدارسومهمترینمهارتهابرایکودکان
چند ماه پیش وقتی که
ترجمه:
مدرسهها بهعلت شیوع
یوسف
بیماری کووید 19-تعطیل
صالحی
شدند ،بیشتر پدرها و مادرها
تصور میکردند که این اتفاق قطعا کوتاهمدت
خواهد بود اما با گذشت زمان معلوم شد که
نمیتوان به کوتاهمدت بودن این وقفه تحصیلی
امیدوار بود ،بنابراین شرایط به گونهای پیش رفت
که کودکان مدت زیادی را کنار خانواده بودند
و در حال حاضر در تعطیالت تابستانی به سر
میبرند .حقیقتا نمیتوان از بچهها انتظار داشت
که تمام وقتشان را با تماشای تلویزیون و حل
کردن تمرینات کتابهای آموزشی بگذرانند.
شاید وقتش رسیده است که از شرایط فعلی
استفاده کنید و مهارتهایی را به کودکان بیاموزید
که در ادامه زندگی قطعا برایشان مهم هستند.
نظر متخصصان هم در این زمینه کامال واضح
است :کودکان از طریق بازی ،اکتشافات میدانی و
فعالیتهایی که نیازمند کار با دست هستند ،خیلی
بهترهمهچیزرایادمیگیرند.البتهفراموشنکنیدکه
نکته مهم
قرار نیست مدرسه خانگی به کالسهای رایج
به یاد داشته باشید که
درس شباهتی داشته باشند .کالس درس
آموختن مهارتهای اساسی زندگی به
شما احتماال فقط یکی-دو عضو دارد
کودکان و نوجوانان ،وقت شما را بهعنوان
و انعطافپذیری و صبر از مهمترین
والدین در ادامه زندگی بیشتر آزاد میکند ،بنابراین
پایههای تشکیل آن هستند.
این کار نوعی سرمایهگذاری طوالنیمدت با
کودکان  2تا  4ساله
بازدهی بسیار باکیفیت است که هم
بعضی از مهارتهای متناسب با این گروه
برای فرزندتان و هم برای
سنی از نوع مهارتهای مستقل هستند ،اما
شما اهمیت زیادی
دارد.
ی از آنها نیز به کمک یا نظارت شما نیاز
بعض 
دارند ،بنابراین تا جایی که کودک توانایی فعالیت
مستقل را دارد ،در کارهایش مداخله نکنید و
جایگاه نظارتی خودتان را حفظ کنید.
 مرتبسازی فضای زندگی شخصی :از را به کودک بیاموزند و با او درباره فعالیتهای
کودک بخواهید که اسباببازیهایش را بعد از روزانه صحبت کنند.
پایان بازی در سطلها یا محفظههای مناسب قرار  کمک به چیدن میز غذا :اگر میخواهید
دهد ،کتابهای مصورش را براساس رنگ درون کودک هرچه سریعتر با اعداد ،نحوه شمارش
قفسهمرتبکندوحیواناتاسباببازیرابراساس و ساختارهای قرینهای آشنا شود ،از او بخواهید
که در چیدن میز غذا به شما کمک کند .کودک
اندازهشان به ترتیب روی تخت بچیند.
 شماره تماسهای اضطراری :حتما به کودک چنین مهارتهایی را که بهصورت عملی انجام
شماره تماسهای اضطراری مانند شماره تلفن میشود به حافظهاش میسپارد و خیلی سریعتر
خانه ،شماره تلفنهمراه پدر و مادر و شماره یاد می گیرد.
تماس با پلیس و آتشنشانی را بیاموزید .در
صورت امکان ،از کودک بخواهید که آدرس کودکان  5تا  7ساله
کودکان در این دوران سنی میخواهند احساس
خانه را هم حفظ کند.
 انتخاب کردن لباسهای شخصی :درست کنند که توانایی انجام دادن کارهای بزرگساالن
است که کودکان  2تا  4ساله درباره لباس خیلی را دارند و واقعا از ِ
پس کارهای مستقل برمیآیند.
فانتزی فکر میکنند ،والدین باید نحوه انتخاب مهمترین مساله مربوط به والدین در این مرحله،
لباسهای شخصی متناسب با شرایط آبوهوایی مداخلهبهموقعدرکارکودکوخودداریازمداخله

آموختن مهارتهای اساسی زندگی
به کودکان و نوجوانان ،وقت شما را
بهعنوان والدین در ادامه زندگی
بیشتر آزاد میکند ،بنابراین این
کار نوعی سرمایهگذاری طوالنیمدت
با بازدهی بسیار باکیفیت است که
هم برای فرزندتان و هم برای شما
اهمیت زیادی دارد

در موارد الزم است .بیشتر متخصصان توصیه
میکنند تا زمانی که این کودکان موقعیتهای
خطرناکی را ایجاد نکردهاند ،والدین باید از
مداخله خودداری کنند.
 اصول اولیه تمیزکاری و پاکسازی خانه:
عالوهبرسپردنکارهاییمانندخشککردنسینک
ظرفشویی به کودک یا تمیز کردن بخشهایی از
اتاق شخصی با جاروبرقی ،از او بخواهید که سطل
زباله و بازیافت را مرتب کند .در این مرحله باید به
کودک بیاموزید که کدام مواد بازیافتپذیر هستند
و باید از زبالهها جدا شوند .ضمن اینکه صحبت
کردن درباره محیطزیست با کودک و ضرورت
تولید نکردن بیش از حد زبالهها اهمیت زیادی
در این مرحله دارد.
آمادهسازیومرتبسازیرختهایشستنی:
آیافرزندشمامیداندکهبرایاستفادهازلباسشویی
باید لباسهای تیره و روشن را از همدیگر جدا
کند؟ یا اینکه آیا میداند قبل از قرار دادن رختهای
شستنیدرونلباسشوییبایدجیبهایلباسهارا
بررسیکند؟اینوظیفهوالدیناستکهمهارتهای
مرتبط با آمادهسازی و مرتبسازی رختهای
شستنی را به کودک بیاموزند.
 مرتب کردن تختخواب:آموختن این مهارت
به کودکان معموال در طول سال تحصیلی نادیده
گرفته میشود زیرا والدین در صبحهای مدرسه
میخواهند هرچه سریعتر از خانه خارج شوند،

بنابراین خودشان تختخواب کودک را مرتب
میکنند.درحالحاضرکهمدرسههاتعطیلشدهاند،
فرصت خوبی برای آموختن این مهارت مهم به
کودکان در اختیار والدین قرار دارد.
 مهارتهای اولیه آشپزی:کودک در این دوران
سنی حداقل باید تعدادی از مهارتهای اولیه
آشپزی مانند همزدن مواد غذایی درون ظرف و
شکستن تخممرغ را یاد بگیرد .بیشتر کودکان از
این کارها استقبال میکنند و حتی با کمک والدین
میتوانند غذاهای فوری و سادهای مانند ساندویچ
تخممرغ آماده کنند.

کودکان  8تا  10ساله

کودکان در این دوران سنی از ِ
پس بیشتر وظایف
مربوط به خودشان برمیآیند ،اما مساله مهم
اینجاست که آیا کودک شما میتواند یک کار
مشخص را هر روز رأس ساعت مشخصی انجام
دهد؟ بعضی کودکان در این سن به توانایی خوبی
در قضاوت ،تصمیمگیری و مسائل مرتبط با ایمنی
دست میيابند ،بنابراین میتوانند بهتنهایی روی
اجاق گاز آشپزی کنند .اما مهارتهای مهمی که
یادگیریشان برای همه کودکان  8تا  10ساله مهم
است ،به ترتیب زیر هستند:
 یادگیری آشپزی سطح متوسط :کودک در
این سن باید بتواند نیمرو یا املت بپزد ،آب را
برای آمادهسازی یک پاستای ساده بجوشاند و

پنکیک درست کند .همچنین بهتر است والدین،
کودک را با پیمانههای آشپزی مختلف آشنا کنند
و افزایش یا کاهش حجم یک غذا را با کمک
همین پیمانهها به کودک بیاموزند.
 مراقبت از گلها و گیاهان :اگر محیط زندگی
شما آپارتمانی است و تعدادی گل و گیاه در خانه
دارید ،باید کودک را با سطح اولیهای از اصول
مراقبت از گلها و گیاهان آشنا کنید .مراقبت از
گلهاوگیاهان،یکیازبهترینراههابرایعالقهمند
کردن کودک به جدی گرفتن یافتههای علمی در
زندگی است .اگر هم خانه شما دارای باغچه
است ،باید کودک را با سطح باالتری از باغبانی
و گلداری آشنا کنید.
 استفاده از ابزارهای ضروری و رایج:
چکش ،پیچگوشتی ،آچار ،اره و ...همگی از
ابزارهای ضروری و رایج در زندگی روزمره
هستند.استفادهازاینابزارهانهتنهانیازمندهماهنگی
بدنی خاصی است ،بلکه به درکی اولیه از اصول
ریاضی یا فیزیک در قالب زاویه ،نیرو ،حرکت و
سرعتنیازدارد،بنابراینکودکمیتواندبهواسطه
کار با این ابزارها با جنبه تازهای از علم ریاضی و
فیزیک آشنا شود.
 کار با ماشین ظرفشویی :جالب است بدانید
که کار با ماشین ظرفشویی نهتنها ساده نیست بلکه
به درک خاصی از مفهوم فضا و مکان نیاز دارد.
سطح اولیهای از این درک بهمرور زمان برای همه
انسانها ایجاد میشود و اگر شما کار با ماشین
ظرفشوییرابهکودکبیاموزید،اوبهدرکسریعتر
و بهتری از فضا و مکان میرسد.

بچههای باالی  11سال

بچههایی که در گروه سنی  11تا  12سال قرار
میگیرند و هنوز کمی مانده تا وارد اولین دوره
نوجوانیشوند،بایدمسوولیتهایشخصیومهم
خودشان در رابطه با مدیریت زمان ،مدیریت پول
و رسیدگی به بهداشت را بیاموزند .بچههای باالی
 12سال نیز که اولین دوران نوجوانی را تجربه
میکنند ،باید کمکم با آن گروه از مهارتهای
زندگی که برای گذراندن یک زندگی مستقل

خالء عاطفی کودکان ،معضل قرن حاضر

کمبود عاطفی به چه معناست؟

نسبت به این موقعیت علم و آگاهی کافی ندارد و فقط احساس
میکند که در جهانی تهی از عشق و محبت زندگی میکند ،جهانی
که در آن محبت و توجهی که نیاز دارد را دریافت نمیکند.

نشانههای کمبود عاطفی در کودکان

 .1پرخاشگری :زمانیکه کودک پرخاشگر میشود ،بهتر است که
به وی ابراز عالقه کنید و توجهی که به آن نیاز دارد را نثارش کنید،
کنارش باشید و به حرفهایش گوش دهید .به او نشان دهید که
برای گفتههایش ارزش قائل هستید .درادامه مطمئن باشید که او
به شما اعتماد میکند و هرآنچه ذهنش را مشغول کرده ،برایتان
بازگو خواهد کرد.
.2نافرمانی:اگرکودکاحساسکندازسویوالدینشموردبیمهری
و بیتوجهی واقع شده ،در عکسالعمل به این وضعیت ،از دستورات
آنها نافرمانی میکند و برای اینکه توجه آنها را به سوی خویش
جلب کند ،حرکات و رفتارهای زشت و غیرقابل قبولی را در پیش
میگیرد .نافرمانی و سرپیچی میان کودکان نشانههای واضحی مثل
خشم ،رفتارهای تکانشی مانند بیشفعالی ،تغییرات ناگهانی خلق
و خو ،ترسهای کنترل نشده ،پرخاشگری و وحشت دارد .اگر این
مشکالت به کمک فرد متخصص درمان نشوند و نیز اگر کودک
نتواند از پس غلبه بر آنها برآید ،درنهایت نوعی احساس پوچی
کمبود عاطفی کودک بر روند رشد شخصیت
او اثرات مخربی میگذارد طوریکه کودک به
بلوغ احساسی نمیرسد و هویت خویش را
بازنمییابد .درنهایت در آینده ،وقتی چنین
کودکی به سن بزرگسالی میرسد ،از آنجا که
نسبت به همه بدگمان است ،از برقراری روابط
درست و پایدار باز میماند

و بیاعتمادی در کودک شکل میگیرد که قطعا به مرور زمان و با
باالرفتن سن کودک ،شدید و شدیدتر خواهد شد.
معموال احساس ترس زمانی در کودک شکل میگیرد که وی
احساس میکند محبتی از سوی خانواده دریافت نمیکند و درنتیجه
با خودش فکر میکند که پدر و مادر دوستش ندارند و هر آن ممکن
است وی را از خود جدا کنند .در این وضعیت ،توصیه میکنیم
که کودک را به یک رواندرمانگر نشان دهید تا در غلبه بر این
ترس به او کمک کند.
 .3تزلزل و بیثباتی :زمانیکه کودک دچار خالء عاطفی میشود،
احساس میکند که زمین و زمان به او پشت کردهاند و دیگر هیچ
پشتیبانی در این جهان ندارد .کودکی که چنین وضعیت روانیای
دارد ،از برقراری ارتباط با دیگران میترسد .حالت تدافعی به خود
میگیرد و عدم اعتمادش به دیگران کامال گویای این مطلب است
که این وسط یک چیزی روبهراه نیست و باید حل شود و سر و
سامان بگیرد.
 .4نتایج بد تحصیلی :کمبود عاطفی کودک روی وضعیت تحصیلی
وی نیز اثر منفی میگذارد مثل نمرات بد ،مشکل در یادگیری و نیز

کودکی که دچار خالء عاطفی شده است ،معموالً نشانههای زیر را دارد:
سختی به دیگران اعتماد میکند.
احساساتش را به سختی ابراز میکند و برای کنترل آنها مشکل دارد.
دقت پایینی دارد.
معموالً مضطرب است.
رفتارهای تکانشی از خود بروز میدهد و هیچ کنترلی بر آنها ندارد.
این رفتارها معموالً با تغییرات ناگهانی خلق و خو و نیز عکسالعملهای
تهاجمی و پرخاشگرانه همراه هستند.
از حیث رشد تواناییهای زبانی و اجتماعی بسیار عقب است.
اگر خالء عاطفی کودک در همان کودکی پُر نشود و اگر کودک با این
کمبود بزرگ شود ،قطع ًا در بزرگسالی شاهد عوارضی وخیم و غیرقابل
گ میشوند ،انسانهایی
جبران خواهیم بود .معموالً چنین کودکانی وقتی بزر 
وابسته ،غیراجتماعی و البته خودخواه خواهند شد.
تمام نشانههایی که درباال و درخصوص کمبود عاطفی کودکان برشمردهشد،
زنگ خطری برای والدین هستند و به آنها هشدار میدهند که برخی مسائل
سیر طبیعی خود را طی نمیکنند و نیاز به چارهاندیشی دارند چون مسبب
بروز این وضعیت خود ایشان هستند.
کمبود عاطفی کودک بر روند رشد شخصیت او اثرات مخربی میگذارد
طوریکه کودک به بلوغ احساسی نمیرسد و هویت خویش را بازنمییابد.
درنهایت در آینده ،وقتی چنین کودکی به سن بزرگسالی میرسد ،از آنجا که
نسبت به همه بدگمان است ،از برقراری روابط درست و پایدار باز میماند.

نداشتن انگیزه الزم برای درس خواندن و انجام تکالیف .کودکانی
که دچار خالء عاطفی هستند معموالً دیر زبان باز میکنند و در
کسب تواناییهای اجتماعی بسیار کند و ضعیف هستند .در این میان
حتی به ابراز عالقه و محبت اطرافیان خویش نیز دست رد میزنند.
 .5تمایل بیش از حد به وسایل الکترونیکی :بعضی والدین
برای ساکت کردن فرزندانشان ،آنها را با ابزارهای الکترونیکی
مثل تبلت ،تلفن همراه یا تلویزیون تنها میگذارند و به حال خود
رها میکنند .نتیجه اینکه کودک تعامالت انسانی را به فراموشی
میسپارد و درعوض به دستگاههای مدرن عصر امروز وابسته
میشود و به نوعی اعتیاد پیدا میکند.

منبعFetreparents.com :

زمانیکه کودک یا حتی نوزاد به هر دلیلی با عدم توجه ،مراقبت و
نیز عدم عالقه والدین یا اطرافیان نزدیکش مواجه میشود ،اصطالح ًا
کمبود عاطفی شکل میگیرد .وقتی کودک مورد بیمهری ،توهین
یا سوءاستفادههای مختلف قرار میگیرد ،زمانیکه والدین یا یکی
از آ ن دو به دالیل کنار کودک حضور ندارند و نمیتوانند مهر و
محبت خویش را از نزدیک نثار وی کنند و نیز زمانیکه والدین
برای کودک وقت نمیگذارند و در عمل وی را نادیده میگیرند،
نتیجهای جز کمبود عاطفی فرزندشان به جا نخواهد ماند.
در ادامهی این وضعیت ،کودک احساس میکند که کسی وی را
دوست ندارد ،از سوی همه طرد شدهاست و تمام خانواده او را
نادیده میگیرند .این حس و حال خراب ،تأثیری منفی بر روح و
ی که کودک کمسن و سالتر است،
روان کودک میگذارد .هنگام 

منبعVerywell Famil :

پیامدهایکمبود عاطفی درکودکان

نشانههای کمبود عاطفی در کودکان

کودکان برای رشد بهتر ،به عشق و محبت نیاز
ی که اگر از این دو نعمت محروم
دارند بهطور 
ترجمه:
عفت عباسیان شوند ،قطع ًا با کمبود عاطفی مواجه خواهند شد.
محبت و توجه دو اصل مهم در رشد و تربیت
کودک به شمار میروند .کمبود عاطفی در کودک معموال در سالهای
نخستین زندگی اتفاق میافتد .در اغلب موارد مسبب این کمبود
والدین هستند یعنی افرادی که کودک بیشترین زمان را با آنها سپری
میکند .توجه نکردن به کودک ،عدم حمایت و مراقبت از وی و نیز
نشان ندادن عالقه به این موجود کوچک ،همگی دست به دست هم
میدهند و به کمبود عاطفی کودک ختم میشوند .کمبود عاطفی در
کودکان معموال از فاکتورهای بسیاری ناشی میشود :ترک کودک،
بدرفتاری با وی و نیز انواع مشکالت پیچیده خانوادگی که اگرچه
خیلی حاد و نگرانکننده نیستند ،درنهایت زمینه را برای بیتوجهی
نسبت به کودک فراهم میکنند .کمبود عاطفی در کودکان معموالً با
نشانههایی بروز میکند که در این مقاله سعی در توضیح آنها داریم.

ضروری هستند آشنا شوند .آشنایی با حسابها
و کارتهای بانکی و همچنین رسیدگی به امور
ساده اما اساسی خانه در گروه همین مهارتها
برای زندگی مستقل قرار میگیرند.
مدیریتمالی:بدیهیاستکهمدیریتمالیبه
مهارتهایریاضیاتیپایهنیازدارد.اگرچهآموختن
اصل مهمی مانند خودداری از ولخرجی و جدی
گرفتن مدیریت مالی در طول هر ماه به نوجوانان
بسیار مهم است ،نوجوانان باید مهارتهای جزئی
دیگری را هم بیاموزند .این مهارتها عبارتند از
کار با کارتهای اعتباری بانکی ،آشنا شدن با وامها
ت کاالی مختلف و
و اقساط بانکی ،مقایسه قیم 
درصد تخفیفات ،پرداخت قبضهای اصلی مانند
برق ،تلفن ،آب ،گاز و...
 رسیدگی به امور اساسی خانه :نوجوانان
باید بتوانند در صورت نیاز المپ اتاق را تعویض
کنند ،زبالههای خانه را تفکیک و بستهبندی
کنند ،دستشویی و حمام را تمیز و مرتب کنند و
کارهای مشابه دیگر را بدون مشکل انجام دهند.
این مهارتها واقعا پیچیدگی خاصی ندارند ،اما
اگر والدین بهموقع برای آموختن آنها به نوجوان
اقدام نکنند ،در ادامه زندگی معموال برای این کار
دچار مشکل خواهند شد.
 برعهده گرفتن مسوولیتهای شخصی:
محدوده مسوولیتهای شخصی بسیار وسیع
است اما مهمترین مسوولیتهای شخصی برای
نوجوانان شامل :برقراری تماسهای تلفنی برای
کارهای مختلف ،گرفتن وقت از پزشک یا ثبت
هر قرار مالقات دیگر ،سفارش غذا از رستوران یا
برنامهریزیمناسببرایآمادهسازیغذامتناسببا
تعدادنفراتدرخانهوهمچنینداشتنبرنامهریزی
زمانی برای هر کار است .واضح است که نوجوانان
باید اتاق شخصی خودشان را نیز بهتنهایی تمیز
و مرتب کنند و برای این کار طوری برنامهریزی
کنند که در روند زندگی دچار اختالل نشوند.
 رسیدگی به بهداشت شخصی :اگر فرزند
شما در این سن هنوز هم باید طبق توصیه شما
به حمام برود ،از دئودورانت استفاده کند و دائم
از شما جای وسایل مختلف بهداشتی را بپرسد،
یعنیوقتشرسیدهاستتاهرچهزودترمسوولیت
اموربهداشتیشخصیاشراخودشبرعهدهبگیرد.
پساجازهدهیدکهنوجوانمحصوالتبهداشتیاش
را خودش انتخاب کند ،در مورد زمان مناسب
برای حمام کردن تصمیم بگیرد و برای اصالح
موهایشنیزبهبرنامهریزیدورهایمشخصیبرسد.
دادناختیارواستقاللبهنوجواناندراینموضوعات،
انگیزهخوبیبهآنهامیدهدتازودترمسوولیتهای
بهداشتی خودشان را برعهده بگیرند.
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دانستنیهای دندانپزشکی

چگونه دهان و دندان سالم داشته باشیم
دندان،ساختارسفیدرنگیداخلفکیادهان
ترجمه:
بسیاری از مهرهداران است که برای خوردن،
مهتا
جویدن و تکهتکه کردن غذا به کار میرود.
زمانینیک
دندا ن بخشهای مختلفی دارد که از بیرون
به داخل عبارتند از مینا ،عاج ،اتاقک پالپ و پالپ ،ریشه دندان
که هرکدام تقسیمبندی تخصصیتری دارد .یک کودک در هر
فک  10دندان دارد که در دو نیمه چپ و راست ،به صورت
قرینه قرار گرفتهاند و عبارتند از دندان پیش میانی ،دندان پیش
طرفین ،دندان نیش ،دندان آسیاب اول و دندان آسیاب دوم.
تعداد و نوع دندانها در فک باال و پایین یکسان است .در هر
دو فک ۳۲ ،دندان دائم 
ی وجود دارد.

علل دنداندرد

 پوسیدگی دندان
 وجود باکتریها در مواد قندی یا وجود نشاسته ذرات
مواد غذایی در دهان
 پالک چسبیده به سطح دندانها
 باکتریهای موجود در پالک که اسید تولید میکنند و این
اسید مینای دندان یا پوشش سخت روی دندانها را از بین
میبرد و در دندان حفره ایجاد میکند.
 خوردن مواد خوراکی بسیار سرد ،بسیار گرم یا شیرین
 آسیب یا ضربه؛ هم در بچهها و هم بزرگساالن

عالئم درد دندان

 درد دندان به نواحی فک ،گونه و گوش پخش میشود.
 درد بیشتر هنگام جویدن احساس میشود.
 ایجاد حساسیت نسبت به خوردن مواد گرم یا سرد
 ایجاد تورم در فک
 شکستگی بخشی از دندان یا خونریزی از دندان یا لثه
درمان
 برای از بین بردن هر ذره از مواد غذایی از بین دندانها ،از نخ
استفاده کنید و طریق استفاده از آن را از دندانپزشک یاد بگیرید.
 مسکن بخورید.
 از بنزوکائین حاوی مواد ضدعفونیکننده استفاده کنید.
 روغن میخک هم یک راه درمان است.
 قرص آسپیرین را مستقیم روی لثه قرار ندهید چون ممکن
است باعث سوزش بافت لثه شود.

چه زمانی به پزشک مراجعه کنید؟

 داشتن درد شدید
 تب همراه با درد
 نفس کشیدن به سختی
 بلعیدن غذا به سختی

موارد پیشگیری

 حتما بعد از هر وعده غذایی ،مسواک بزنید.
 مرتب از نخ دندان استفاده کنید.
 هر 6ماه یکبار به دندانپزشک مراجعه کنید.
 هنگام انجام ورزشهای ضربهای از محافظ دندان
استفاده کنید.
 سیگار نکشید.
ازوعدهغذاییمتعادلبامقدارنشاستهوقندکمتراستفادهکنید.
منبعMD the medinia :

مراقبت صحیح دهان و دندان در تمام عمر،
میتواند به پیشگیری از بیماریها کمک کند

دهان سالم از هر آنچه فکر میکنید ،مهمتر است .کارهایی
را که دهان هر روز انجام میدهد ،در نظر بگیرید .ما از
دهان برای خوردن ،لبخند زدن ،صحبت کردن و دیگر
موارد استفاده میکنیم.
سالمت ضعیف دهان و دندان میتواند بر همه این
موارد تأثیر بگذارد .داشتن دهان ،دندان و لثه سالم
فواید زیادی دارد.
بیماریهایی مانند دیابت و بیماریهای قلبی با سالمت
بهتر دندانها ،بهبود مییابند.
مراحل رسیدن به سالمت دهان و دندان ،کار دشواری
نیست؛ اما به نظم و انضباط نیاز دارد.

برای مراقبت از دهان و دندان خود به این نکات توجه کنید:

بزرگساالن:
مراقبت درست از دهان و دندان در بزرگساالن میتواند
در پیشگیری از افتادن دندان ،لثه دردناک یا مشکالت
دیگر کمک کند.
حداقل دو بار در روز دندانها را با خمیر دندان فلوراید
مسواک بزنید و روزی یک بار نخ دندان بزنید.
دخانیات مصرف نکنید.
از پزشک خود بپرسید که آیا داروهای مصرفی شما
عوارض جانبی دارند و میتواند به دندانهایتان آسیب
برساند(مثال ،برخی داروها ممکن است باعث خشکی
دهان شوند).
مرتبا دهانتان را بررسی کنید و مراقب زخمهایی باشید
که لثهها و دندانها را تحریک میکنند یا مشکالت
دیگری ایجاد میکنند.
برای معاینات منظم و جرمگیری دندانها هر  6ماه به
دندانپزشک مراجعه کنید.
در صورتی که به خوبی مراقبت نکنید ،ممکن است با
مشکالتی مواجه شوید؛ مانند:

نوزادان و کودکان:
اولین مجموعه دندانهای کودک تقریبا در زمان تولد ،کامال
شکل میگیرد .در ابتدا ،این دندانها زیر لثه پنهان هستند.
معموال ،در نوزادان  6ماهه اولین دندانها ظاهر میشوند.
این دندانها به کودک اجازه میدهد ،غذا بخورد و خوب
صحبت کند .در دهان به تدریج رشد دائمی دندان آغاز میشود.
نکاتی درباره مراقبت از دندان کودک ذکر شده و میتوانید
برای دندانهای فرزندان از دندانپزشک مشاوره بگیرید.
هر روز دندانهای شیری کودکتان را تمیز کنید .وقتی اولین
دندانها ظاهر شدند ،آنها را با یک دستمال مرطوب به
آرامی تمیز کنید .وقتی کودک بزرگتر میشود ،از مسواک
کودک استفاده کنید؛ از پستانک استفاده نکنید ،چون میتواند
سالمت دهان را به خطر بیندازد و بر رشد دندان تأثیر
بگذارد .اجازه ندهید کودک با بطری شیر بخوابد .زیرا روی
دندانها اثر میگذارد و باعث ایجاد حفره در دندان میشود.
کودکان زیر  2سال نباید از خمیر دندان استفاده کنند .به
جای آن از آب استفاده کنید .به فرزندانتان بیاموزید که
چگونه دندانهای خود را به درستی مسواک بزنند و اهمیت
تمیز بودن دندانها را بدانند .حتما زبانشان را هم مسواک
بزنند .همچنین مطمئن شوید که خمیردندان را نبلعند.
فرزندانتان را مرتبا از  1سالگی به دندانپزشکی ببرید.
خردساالن را به خوردن میانوعدههای کم قند مانند میوه،
پنیر و سبزیجات تشویق کنید .شیرینیهای چسبناک و
آدامس به کودک ندهید.

کر مخوردگی:
کرمخوردگیها در اثر پوسیدگی دندان ایجاد میشود.
وقتی مسواک نزنید ،دندانها پوسیده میشوند ،بنابراین
مرتبا نخ دندان بزنید تا باقیمانده مواد غذایی از الی
آنها خارج شود.
در صورتی که درمان نکنید ،حفرهها باعث درد دندان
میشوند و حتی میتوانند منجر به افتادن دندان شوند.

نوجوانان:
مراقبت از دهان و دندان نوجوانان برای داشتن تنفس
دلپذیر ،لبخند زیبا و کرمخوردگی کمتر از اهمیت بیشتری
برخوردار است .حداقل دو بار در روز دندانها و زبانشان
را با خمیردندان فلوراید مسواک بزنند .حداقل روزی یک
بار دندانها را نخ دندان بکشند.
برای معاینات منظم و پاکسازی هر  6ماه یکبار به دندانپزشک
مراجعه کنید.

بیماری لثه:
بیماری لثه وقتی اتفاق میافتد که پالک در خط لثه
جمع شده باشد .بیماری لثه یک عفونت بافتی است که
دندانها را نیز درگیر میکند و دندانها به مرور زمان
شل میشوند .شواهدی نیز وجود دارد که نشان میدهد،
بیماری لثه با بیماریهای قلبی مرتبط است .کارشناسان
مطمئن نیستند که آیا بیماری لثه احتمال ابتال به بیماری
قلبی را افزایش میدهد یا برعکس.

سرطان دهان:
استعمال دخانیات و مصرف الکل میتواند خطر ابتال به
سرطان دهان را افزایش دهد .رعایت ضعیف بهداشت
دهان صرفا ممکن است خطر ابتال به سرطان دهان
را افزایش ندهد؛ اما اگر آن را با عوامل خطرناک
دیگری ترکیب کنید ،شانس ابتال به سرطان را به طرز
چشمگیری افزایش میدهد.
نداشتن عزت نفس:
وقتی دندانها را به خوبی تمیز نکنید ،وقتی نفس بکشید،
بوی بد دهان میتواند باعث شود تا در کارتان ،در مدرسه
و در موقعیتهای اجتماعی ،احساس ناراحتی کنید و
تمایلی به مشارکت در جمع نداشته باشید.

بهداشت ضعیف دهان در طوالنیمدت میتواند منجر به
افتادن دندان شود و باعث شود کمتر لبخند بزنید .همه
این موارد میتواند به عزت نفس فرد یا به تصویری که
از خودتان دارید ،آسیب برساند.
اگر درد در ناحیه دهان و دندان دارید ،نادیده نگیرید و
فورا به پزشک یا دندانپزشک مراجعه کنید .هر چه دیرتر
مراجعه کنید ،بیشتر آسیب میبینید و خطر آن بیشتر است.
سواالتی که میتوانید از پزشک خود بپرسید:
آیا رژیم غذایی که دارم میتواند بر سالمت دهان و دندان
من تأثیر بگذارد؟
آیا خمیر دندان دندان دیگری توصیه میکنید؟
آیا دندانهایم را به شیوه صحیح مسواک میزنم؟
آیا آمالگام برای من بی خطر است؟
آیا کانال ریشه برای من الزم است؟
آیا میتوانم از ایمپلنت استفاده کنم؟
منبع Health education
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نگاه متخصص طب سنتی

مسمومیت غذایی در تابستان؛ دلیل ،پیشگیری و درمان

دکتر غالمرضا کردافشاری
استاد دانشکده طب سنتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

ایمنی غذایی را جدی بگیرید!

نوشیدنیهای سنتی مناسب
برای مقابله با مسمومیت

یکی از شایعترین مشکالت گوارشی
که در فصل تابستان برای افراد بسیاری
ترجمه:
ندا احمدلو
اتفاق میافتد ،ابتال به مسمومیت غذایی
است .مسمومیت غذایی تابستانه هم
میان کودکان و هم میان بزرگساالن بسیار رایج است
و میتواند همراه با عالئمی مانند حالت تهوع ،دلدرد،
دلپیچه ،استفراغ ،اسهال و در موارد شدیدتر همراه با
سردرد ،سرگیجه ،تب ،اختالل تکلم و ضعف شدید
باشد .از مهمترین اقداماتی که میتوان در زمان ابتال به
مسمومیت غذایی در فصل تابستان انجام داد یا با کمک
آنها جلوی ابتال به این بیماری را گرفت ،میتوان به
اقدامات درست تغذیهای اشاره کرد .اگر راهکارهایی
که در ادامه این مطلب در صفحه «سفره سالم» به آنها
اشاره میکنیم را در فصل تابستان بهخوبی رعایت کنید،
هم میتوانید جلوی مسمومیت غذایی را بگیرید و هم
باعث بهبود سریعتر فرد بیمار شوید.

اگر به مسمومیت غذایی مبتال شدید...

خیلیها این سوال را مطرح میکنند که آیا الزم است در
صورت ابتال به مسمومیت غذایی حتما به پزشک مراجعه
کنند یا نه؟ پاسخ این است که اگر از سالمت محصول
غذایی مصرفشده اطمینان ندارید و عالئم مسمومیت
غذایی در شما تنها به اسهال و استفراغ ساده و خفیف
محدود میشود ،نیازی به مراجعه به پزشک ندارید .در
این حالت ،باید به فکر جبران آب و الکترولیتهای
ازدسترفته بدن باشید .به این منظور ،مصرف مایعات
فراوان (خصوصا آبمیوههای طبیعی) برای فردی که دچار
مسمومیت شده است ،بسیار کمککننده خواهد بود .این
درحالی است که تمامی خانمهای باردار ،کودکان ،افراد
دارای نقص ایمنی و سالمندان باید در صورت ابتال به
هر درجهای از مسمومیت غذایی بالفاصله به پزشک
مراجعه کنند ،زیرا ممکن است بدن این افراد برای ایجاد
تعادل بین آب و الکترولیتهای ازدسترفته نیاز به سرم
داشته باشد .از سوی دیگر ،نقص ایمنی در بدن این افراد
ممکن است شرایط آنها را وخیم و غیرقابلپیشبینی کند
و سالمت آنها را شدیدا به خطر بیندازد .در صورتی که
جزو گروههای نامبرده هستید یا مسمومیت غذایی شما
با عالئم شدیدی همراه است ،حتما به پزشک مراجعه
کنید زیرا امکان دارد که مصرف داروهای آنتیبیوتیک
هم برای شما ضروری باشد.
به یاد داشته باشید که درمان مسمومیت غذایی معموال
بیشتر از  2تا  3روز طول نمیکشد و در طول این مدت
هم باید مصرف انواع سوپ و مایعات را بهشدت افزایش
داد .مصرف دمنوش زنجبیل در این دوران میتواند هم
باعث آرامش دستگاه گوارش شود و هم حالت تهوع را
کاهش دهد .سعی کنید که در طول دوره درمان مسمومیت
غذایی تابستانه از میوههای ملین تابستانی استفاده
نکنید تا مشکل اسهال تشدید نشود .مصرف
غذاهایی با کمترین میزان روغن در این
دوران برای سیستم گوارشی بسیار
مفید خواهد بود .بهتر است در طول
دوره درمان از ساالدها و سبزیها
بهعنوانخوراکیهاییکهمیتوانند
باعث تشدید اسهال شوند ،کمتر
استفاده کنید و کنار غذا محصوالتی
مانند ماستهای پروبیوتیک را
بگنجانید .دوغ کمنمک هم میتواند
نوشیدنی مناسبی برای جبران آب و
الکترولیتهای ازدسترفته بدن برای افراد

مبتال به مسمومیت غذایی در فصل تابستان باشد.

اگر میخواهید به مسمومیت غذایی
تابستانی مبتال نشوید...

ازجمله عواملی که خطر ابتال به مسمومیت غذایی
در فصل تابستان را افزایش میدهد ،گرمای هواست.
بهمنظور پیشگیری از فساد مواد غذایی توصیه میکنیم
که بالفاصله بعد از خرید و شستن مواد غذایی ،آنها
را داخل یخچال یا فریزر قرار دهید .در فصل تابستان،
مواد غذایی فریزری (مخصوصا گوشتها) بههیچوجه
نباید برای یخزدایی در دمای محیط قرار بگیرند .این
محصوالت باید حدود  12تا  24ساعت قبل از پخت
از فریزر خارج شوند و برای یخزدایی داخل یخچال

قبل از آشپزی باید...

قرار بگیرند .به این ترتیب ،احتمال فساد آنها در فصل
تابستان شدیدا کاهش مییابد.
از سوی دیگر ،مصرف گوشتهای کبابی در
پیکنیکهای تابستانی هم عامل دیگری برای ابتال به
مسمومیت غذایی محسوب میشود .گوشتهای نیمپز،
عالوه بر اینکه احتمال ابتال به مسمومیت غذایی را
افزایش میدهند ،در دوران شیوع کروناویروس هم
میتوانند شدیدا خطرناک باشند و سالمت مصرفکننده
را به خطر بیندازند .بنابراین ،توصیه میشود در این
تابستان کرونایی از مصرف انواع گوشتهای کبابی
جدا خودداری کنید و حتما تمامی گوشتها را قبل
از مصرف بهخوبی بپزید تا بخشهای مرکزی گوشت
هم بهخوبی مغزپخت شوند .بخشهای خام انواع گوشت

همانطور که گفته شد ،کودکان ،سالمندان ،خانمهای باردار و افراد دارای
نقص ایمنی مانند بیماران مبتال به کرونا ،بیشتر در معرض ابتال به
مسمومیت غذایی و عوارض شدید ناشی از آن قرار دارند.
بنابراین ،اگر شما در خانه وظیفه پختوپز غذاها را برعهده
دارید و برای افراد در معرض خطر بیشتر مانند گروههای
نامبرده آشپزی میکنید ،حتما باید چند نکته مهم را در
فصلتابستانبیشترازدیگرفصلهایسالرعایتکنید.
اول اینکه قبل از شروع به کار آشپزی حتما دستهایتان
را کامال با آب و صابون بشویید .تمامی قسمتهای
دست مانند زیر ناخنها ،مچ دستها ،روی دستها
و بین انگشتان باید کامال صابونمالی شوند .هنگام
آمادهسازی مواد اولیه باید از تختهگوشتها و چاقوهای

توصیه میشود در این تابستان کرونایی از
مصرف انواع گوشتهای کبابی جدا خودداری
کنید و حتما تمامی گوشتها را قبل از مصرف
بهخوبی بپزید تا بخشهای مرکزی گوشت هم
بهخوبی مغزپخت شوند .بخشهای خام انواع
گوشت میتوانند عاملی برای ابتال به انواع
مسمومیتهای ویروسی ،انگلی و باکتریایی باشند

میتوانند عاملی برای ابتال به انواع مسمومیتهای
ویروسی ،انگلی و باکتریایی باشند.
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جداگانه برای مواد غذایی خام و پخته استفاده کند .گوشتها حتما باید بهصورت
جداگانه از سایر مواد غذایی آمادهسازی و آماده طبخ شوند .بعد از آمادهسازی مواد
اولیه و هنگام شروع به پخت مواد غذایی حتما تمام سطوحی که روی آنها اقدام
به آمادهسازی مواد اولیه کردهاید را با کمک اسپریهای ضدعفونیکننده و دستمال
حولهای بهخوبی تمیز کنید .هرگز برای خشک کردن دستها و پاک کردن سطوح
از یک دستمال مشترک استفاده نکنید .تمام مواد غذایی را هم در این تابستان کرونایی
در حد پخت کامل بپزید؛ یعنی عالوه بر گوشتها باید محصوالتی مانند تخممرغ هم
در این دوران کامال پخته شوند و مثال بهصوت عسلی در غذاها ،ساالدها یا سسها
مورد استفاده قرار نگیرند .بهمنظور پیشگیری از فساد مواد غذایی یا انتقال آلودگی از
طریق مواد غذایی آلوده به ویروسها و باکتریها به سایر مواد غذایی و محیطهای
سالم ،حتما تمامی میوهها و سبزیها را قبل از قرار دادن داخل یخچال بهخوبی
ت هم بههیچوجه نباید بدون پوشش مناسب
بشویید و ضدعفونی کنید .انواع گوش 
داخل یخچال یا فریزر قرار بگیرند.

اگر در فصل تابستان دچار مسمومیت غذایی و
عوارض ناشی از آن مانند اسهال ،استفراغ یا حالت
تهوع شدید ،میتوانید از انواع شربتهای سنتی
که عالوه بر دفع سموم به کاهش عوارض ناشی
از مسمومیت کمک میکنند ،استفاده کنید .این
شربتها شامل موارد زیر هستند.
شربتسیب؛اینشربتجزوشربتهاینشاطآور
است که میتواند در زمان مسمومیت باعث دفع
سموم از بدن شود .این شربت برای تقویت معده
و دستگاه گوارش بسیار مناسب است و مصرف
آن در دوران مسمومیت باعث کاهش حالت تهوع
میشود .ضمن اینکه اگر در اثر مسمومیت غذایی
دچار بیاشتهایی شدهاید ،میتوانید این شربت را
قبل از غذا یا همراه با غذا برای افزایش اشتها مصرف
کنید .برای تهیه شربت سیب باید حدود یک کیلو
آب سیب شیرین را با  150گرم عسل یا شکر
مخلوط کنید .سپس این مخلوط را روی حرارت
مالیم بگذارید تا نصف آب سیب بخار شود .بعد
آن را صاف کنید و یک شب کنار بگذارید .روز
بعد دوباره شربت صافشده را روی حرارت قرار
دهید تا کامال غلیظ شود .درنهایت ،این شربت را
در ظرف شیشهای داخل یخچال نگهداری کنید
و در دوران مسمومیت روزی یکی-دو لیوان از
رقیقشده آن را با آب خنک میل کنید.
شربت سیب و زرشک و لیمو؛ یکی دیگر از
شربتهای سنتی که میتواند باعث کاهش تهوع
در دوران مسمومیت شود ،شربت سیب و زرشک
و لیمو است .برای تهیه این شربت باید  200گرم
آب زرشک را با  200گرم آب سیب شیرین و
 100گرم آبلیموی تازه ترکیب کنید .این ترکیب
را روی حرارت مالیم قرار دهید تا آب اضافیاش
بخار شود و حدود یکسوم آب در ظرف باقی
بماند .مخلوط آب باقیمانده را میتوانید بعد از
صاف کردن در دوران مسمومیت مصرف کنید تا
طول دوره درمان کوتاهتر شود.
دمنوش پونه کوهی و آویشن شیرازی؛
این دمنوش خاصیت ضدعفونیکنندگی بسیار
خوبی دارد و میتواند مقوی معده افراد مبتال به
مسمومیت غذایی باشد .برای تهیه آن باید نصف
قاشقغذاخوریازپونهرابانصفقاشقغذاخوری
از آویشن و یک قاشق مرباخوری از عسل داخل
 1/5لیوان آب جوش بریزید و آن را مانند چای به
مدت  30دقیقه روی حرارت مالیم یا غیرمستقیم
مانند بخار کتری یا سماور دم کنید.
دمنوشمرزنجوش؛ایندمنوشازنوشیدنیهای
سنتی با طبیعت گرم است که برای آرامش معده
در دوران مسمومیت ،رفع اسهال ،افزایش اشتها و
کاهش تب بسیار مفید است .برای تهیه آن باید
یک قاشق غذاخوری از مرزنجوش را در  2لیوان
آب جوش بریزید و به مدت  30دقیقه روی
حرارت غیرمستقیم مانند بخار کتری یا سماور
قرار دهید تا دم بکشد .سپس آن را همراه با مقداری
نبات برای فرد بیمار ِسرو کنید.
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دیدهبان تغذیه

شماره هفتصدوپنجاهوهشت بیستویک تیـر نودونه

تاکید متخصصان تغذیه درباره تبعات گرانی مواد غذایی

انتخابهای سالم غذایی در شرایط گرانی ،امکانپذیر است؟
افزایش قیمت مواد غذایی در کمتر از یک ماه مجددا شیب تندی
گرفت .کال تمام مواد غذایی که باید به صورت روزانه مصرف شود
تا ریزمغذیهای ضروری بدن در تمام گروههای سنی تامین شود،
افزایش قیمت چشمگیری داشته است .هر چند که شرایط کرونایی

مهدیه
آقازمانی

ایجاد شده و نوسانات قیمت ارز در این افزایش قیمتها تاثیرگذار هستند باید در نظر
داشته باشیم که با ادامه این روند گرانی ،انتخابهای غذایی مردم به سمت سیری شکمی
پیش میرود .از سوی دیگر ،با باال رفتن سایر هزینههای خانوار ،گروههای آسیبپذیر؛
یعنی کودکان و سالمندان سالمتشان بیش از گروههای دیگر جامعه به خطر میافتد و

این یعنی شیوه زندگی مردم نیز تغییر خواهد کرد .از ابتدای سال تاکنون بارها در صفحه
«دیدهبان تغذیه» در مورد گرانتر شدن مواد غذایی و تبعات آن صحبت کردیم اما این
هفته قصد داریم ،کنار بررسی تبعات گرانی مواد غذایی ،راهکارهای تغذیهای بیان کنیم
تا به کمک آنها بتوان در شرایط بحرانی ایجاد شده ،آسیب کمتری دید.

در فرهنگ ما در
قدیم مردم بیشتر
آش میخوردند و
همراه غذا ،انواع
سبزی و صیفی هم
مصرف میشد .این
غذاهای سنتی سالمتر
از غذاهایی است که
امروزه باب شده و
قیمت بیشتری هم
دارند .به طور مثال،
یک پیتزای متوسط
حداقل  50هزارتومان
است ،یک تکه از
آن یک مقدار نان و
سبزیجات و با گوشت
با ارزش غذایی پایین
است در حالی که
هزینه آن حدود 25
هزارتومان میشود در
صورتی که با این پول
میشود1/5،کیلو
گرم مرغ خرید و
به همراه سبزی و
صیفیجات در چند
وعده مصرف کرد
 -دکتر وفا

ارتقای سواد
تغذیهای به
خانوارها این امکان
را خواهد داد
که با انتخابهای
غذایی بهینه ،بهتر
بتوانند مواد غذایی
مغذیتر را در سبد
غذایی خود حفظ
کنند .به عبارتی
حذف مواد غذایی
آسیبرسان به
سالمت و فراوری
شده ،کاهش
سهمپروتئینهای
حیوانی و جایگزینی
آنها با پروتئینهای
گیاهی ،انتخاب آب
میوهها و سبزیهای
ارزانقیمتتر و
حفظ مقادیر نسبتا
متعادل این گروهها
در برنامه غذایی
میتواندمتضمن
دریافت حداکثر
ریزمغذیهاباشد
 -دکتر میالنی

تورم اقالم غذایی و سفرهای که روز به روز کوچکتر میشود
دکتر علی میالنی بناب
متخصص سیاستگذاری غذا و
تغذیه و عضو هیأت مدیره انجمن
تغذیه ایران

تورم اقالم خوراکی به باالترین حد خود در
چند سال گذشته رسیده و گویی هنوز لقمه
از گلو پایین نرفته ،هزینه لقمه بعدی گرانتر
میشود .در این میان کمکهای حمایتی دولت
و سازمانهای دخیل در حوزههای رفاه و
تامیناجتماعی نیز نتوانسته از شدت گسترش
ناامنی غذایی در میان دهکهای آسیبپذیر
جامعه بکاهد .دهکهای میانی و پایینی جمعیت
هر روز اقالم غذایی بیشتری را از سبد خود
حذف میکنند و سیری شکمی شده است
منتهای غایت بسیاری از اقشار فقیر.
این مساله زنگ خطر بسیار جدی برای توسعه
پایدار کشور است و میتواند در صورت تداوم،
سبب ناامنی غذایی گسترده ،تهدید سالمت
عمومی ،باز تولید فقر و آسیبهای اجتماعی
عدیده شود .نکته این است که ریشه این
معضالت تنها در حوزههای مرتبط با سالمت و
تغذیه نیست و در چنین شرایطی هرچه بیشتر
ردپای عوامل اجتماعی و اقتصادی در پایداری
نظام غذا ،تغذیه و سالمت دیده میشود.

سهم فزاینده هزینه خوراک

سهم هزینههای خوراک خانوار از درآمد و کل
هزینههای خانوار شاخص بسیار مهم توسعه
اقتصادی و اجتماعی است و بازتابی از فقر
و رفاه اجتماعی به شمار میرود .به عبارت
دیگر ،چنانچه این سهم بیش از  43تا 50
درصد (با توجه به وضعیت توسعهای) از کل
هزینههای خانوار باشد ،آن خانوار زیر «خط فقر
تغذیهای» قرار میگیرد .تاثیر این شاخص بر
امنیت غذایی به شدت به سهم دیگر هزینههای
خانوار ،بهویژه هزینه مسکن وابسته است.
به این ترتیب با افزایش قیمت مسکن و
اجارهبها ،کاهش سرانه فضای سکونت و کاهش
دسترسی به امکانات شهری وضعیت امنیت
غذا و تغذیه رو به وخیم شدن میگذارد.
الزم به ذکر است سهم هزینههای خوراک
خانوار از درآمد در کشورهای با درآمد باال
مانند کشورهای آمریکای شمالی حدود 17/8
درصد است که میتواند از منظری به معنی
مناسب بودن شاخصهای امنیت غذایی در
آن کشورها باشد.
در  3دهه گذشته بهرغم آنکه سرانه کالری در
دسترس در کشور بهبود قابلمالحظهای یافته

و ایران در زمره  20کشور اول دنیا در این
زمینه قرار گرفته ،از لحاظ کمبود ریزمغذیها
و تحقق کامل اهداف مرتبط با امنیت غذا
و تغذیه همچنان فاصله زیادی با وضعیت
مطلوب مشاهده میشود .ایران ازلحاظ وسعت
مشکل کمبود ریزمغذیها در رسته کشورهای
با وضعیت کمبود متوسط طبقهبندی میشود و
کماکان به لحاظ کمبود ویتامین  ،Dویتامین
 Aو روی در وضعیت نامناسبی قرار دارد.
عالوه بر این ،بررسیهای دیگر حاکی از شیوع
الگوهای نادرست تغذیهای در کشور و پایین
بودن دریافت مواد غذایی مغذی و دریافت
باالی مواد غذایی آسیبرسان به سالمت است.
بررسی سهم هزینههای مربوط به گروه
خوراکیها و آشامیدنیها نشان میدهد هرچه
به گروههای درآمدی باالتر میرویم سهم هزینه
خوراکیها از هزینههای کل کاهش پیدا میکند
و برعکس در گروههای درآمدی پایینتر هزینه
خوراکیها فشار بیشتری را بر سبد هزینههای
خانوار تحمیل میکند .شواهد نشان میدهد
سهم خوراکیها در گروههای درآمدی متوسط
تا پایینترین گروه ،بیشترین سهم را به خود
اختصاص داده است .این موضوع بیانگر فشار
بیشتر بر خانوارهای فقیرتر جامعه برای تامین
سفره غذایی است.
بر اساس نتایج بررسی بودجه خانوار تا چند
سال گذشته به طور میانگین گروه خوراکیها
و آشامیدنیها نزدیک به  ۲۵درصد هزینه
خانوارهای شهری را به خود اختصاص
دادهاند که با گسترش تحریمهای ظالمانه
و رکود اقتصادی ناشی از آن و سوء تدابیر
در عرصه سیاستگذاری غذا و تغذیه به
مرور سفره غذایی ایرانیان کوچکتر شده
است .بر اساس برآوردهای کنونی بسیاری از
خانوارهای کارگری با حذف برخی از اقالم
غذایی ،سهم هزینه خوراک از درآمد خود را
در حدود  35درصد حفظ کردهاند که بالطبع
این واکنش به بهای کاهش دریافت مواد غذایی
با ارزش تغذیهای باالست .در این میان هزینه
مسکن نیز به بیشترین میزان خود در چند
سال گذشته رسیده و در حدود  50درصد
هزینههای این خانوارها را به خود اختصاص
میدهد .به عبارتی بخشهای فرودست
جامعه در چنین شرایطی قادر نخواهند بود
حداقلهای نیازهای تغذیهای خود را تامین
کنند و انتخابهای غذایی آنها به سمت
تامین حداقل کالری سوق داده خواهد شد
و کمبود ریزمغذیها و گرسنگی سلولی در
کشور گسترش خواهد یافت.

سیری شکمی به بهای گرسنگی سلولی

برآوردهای کنونی از تامین حداقل نیازهای
تغذیهای جامعه بیانگر نگرانیهای جدی در
خصوص تامین ریزمغذیهاست .اگر یک فرد
بخواهد بر اساس مقادیر پیشنهادی سبد مطلوب
غذایی نیازهای تغذیهای خود را تامین کند،
باید تقریبا بین  270تا  300هزار ریال در روز
هزینه کند .به عبارتی یک خانوار  3نفره در ماه
در حدود  22میلیون و  680هزار ریال هزینه
خوراک خواهد داشت که با در نظر گرفتن
حداقل حقوق و دستمزد سال  ،99یک خانوار
 3نفره کارگری باید در حدود  83درصد
درآمد خود را به خوراک اختصاص دهد .با
توجه با باالرفتن هزینههای دیگر خانوار مانند
مسکن ،حمل و نقل و ارتباطات و بهداشت و
درمان عمال این هزینهها قابل پوشش نیست و
اقشار فقیر ناچار به حذف اقالم غذایی مغذی
و گرانتر از سبد غذایی خود هستند که این
مساله به بهای عدم تامین کامل ریزمغذیها
و گرسنگی سلولی است.

ارتقای سواد تغذیهای به عنوان
راهبرد مقابلهای

در عین حال آنچه از شواهد برمیآید،
مصرف پایین برخی مواد غذایی مغذیتر
و محافظتکننده در برابر بیماریهای مزمن
مانند حبوبات ،سبزیها و غالت کامل در
کشور الزاما دسترسی پایین اقتصادی به این
مواد غذایی نیست .در عین حال ارزان بودن

غالت تصفیه شده ،روغنها ،شکر ،شیرینی
و نوشیدنیهای حاوی شکر و مصرف باالی
آنها میتواند از زمینهسازهای افزایش دریافت
این مواد غذایی و به تبع آن شیوع بیماریهای
مزمن بهویژه در افراد کمدرآمد جامعه باشد.
در این میان ،باال بودن قیمت میوهها به عنوان
یک گروه غذایی با محتوای تغذیهای باال
عموما از دالیل عدم کفایت مصرف و مصرف
نامتعادل آن در کشور به شمار میآید .بر
این اساس به نظر میرسد یکی از راههای
برونرفت نسبی از بحران امنیت غذا و تغذیه
برای اقشار متوسط و فرودست جامعه اتخاذ
راهبردهای مقابلهای برای ارتقای سواد
تغذیهای است .بهرغم آنکه در این برهه
حتی با ارتقای سواد تغذیهای نیز نمیتوان
امنیت غذا و تغذیه را به طور کامل برای
تمامی اقشار اجتماعی محقق کرد ،میتوان
تبعات آن را تعدیل کرد.
ارتقای سواد تغذیهای به خانوارها این امکان
را خواهد داد که با انتخابهای غذایی بهینه،
بهتر بتوانند مواد غذایی مغذیتر را در سبد
غذایی خود حفظ کنند .به عبارتی حذف
مواد غذایی آسیبرسان به سالمت و فراوری
شده ،کاهش سهم پروتئینهای حیوانی و
جایگزینی آنها با پروتئینهای گیاهی ،انتخاب
آبمیوهها و سبزیهای ارزانقیمتتر و حفظ
مقادیر نسبتا متعادل این گروهها در برنامه
غذایی میتواند متضمن دریافت حداکثر
ریزمغذیها باشد.

توصیههای ساده برای باال بردن
ارزش تغذیهای سفره
معموال با باال رفتن سواد تغذیهای
و آگاهی گروههای مختلف جامعه،
دکتر محمدرضا وفا
متخصص تغذیه و دانشیار دانشگاه انتخابهای غذایی سالمتر میشود.
علوم پزشکی ای ران
این سواد تغذیهای به ویژه در زمانی
که قیمت مواد غذایی افزایش پیدا
میکند ،بسیار کمککننده خواهد بود .به طور مثال ،ترکیب حبوبات با هم یا با
غالت میتواند الگوی اسیدآمینه یا اجزای پروتئینی کاملی داشته باشد .غالتی
مثل برنج ،جو و گندم ،پروتئین خوبی دارند ولی اسید آمینه لیزین را کم دارند،
بنابراین پروتئین کامل محسوب نمیشوند .وقتی غالت با حبوبات مصرف
میشود مثال نان با عدس مصرف میشود ،در حبوبات مقدار لیزین و ترئونین
باالست ،به همین دلیل یک همپوشانی ایجاد میشود.
بسیاری از عادتهای غذایی ما ریشه فرهنگی دارد .به طور مثال ،اگر در رستوران
یک خورش سفارش دهیم ،اگر در خورش یک قوطی کبریت گوشت باشد ،ما
را راضی میکند ولی زرشک پلو با مرغ حتما باید یک سینه یا ران کامل مرغ
داشته باشد یا سبزیپلو با ماهی باید یک ماهی کامل قزلآال در آن باشد .در
حالی که از نظر تغذیهای مقدار مورد نیاز گوشت در هر وعده غذایی  40گرم
گوشت پختهشده است .ارزش تغذیهای انواع گوشتها هم تقریبا یکی است و
تفاوتهای کوچکی دارند .از قدیم قیمت ماهی و مرغ کمتر بوده و بیشتر استفاده
میشده ولی االن که انواع گوشتها با هم قیمتشان باال رفته ،تفاوتی در مصرف
آنها وجود ندارد .هر چند مقدار آهن و روی در گوشت قرمز بیشتر است ،آنقدری
تفاوت با سایر گوشتها ندارد .از سوی دیگر ،میتوان این مقدار آهن را از مواد
غذایی دیگر یا با روشهای دیگر هم دریافت کرد مثال اگر روی برنج مقداری
آبلیمو تازه یا آبغوره یا آب نارنج تازه بچکانید ،ویتامین  Cموجود در آنها باعث
میشویم جذب آهن غیرهمی که در برنج وجود دارد ،تا  50درصد افزایش پیدا
کند ما دو نوع آهن دارم ،آهن «هم» که در گوشت است و یک آهن «غیرهم»
که در غالت و حبوبات مثل برنج و نان وجود دارد .آهن «غیرهم» به اندازه
آهن «هم» زیست دسترسی در بدن ندارد و جذبش در بدن خوب نیست ولی
اگر کمی آبلیمو تازه به آن بزنید ،زیست دسترسیاش در بدن تا  50درصد بیشتر
میشود .با این توصیه ساده دیگر تفاوتی بین آهن گوشت و غالت نخواهد بود.

لزوم افزایش سرانه مصرف سبزی و صیفیجات

در فرهنگ ما میوههای لوکس و بزرگ طرفدار دارد در حالی که از نظر علم
تغذیه میوههایی که کوچک هستند ،احتمال اینکه آالیندهها و سموم دفع آفات
در آن کمتر باشد ،بیشتر است .زردآلو و هلو کوچکتر که قیمت ارزانتری دارد،
ارزش تغذیهایشان بیشتر است .اگر ما به استاندارد سازمان جهانی بهداشت دقت
کنیم ،توصیه شده ،یک فرد سالم و بالغ طی روز  5نوبت باید میوه و سبزی و
صیفی مصرف کند که حداقل  3وعده آن سبزی و صیفی است .مشکل ما این
است که در کشور ما مصرف سرانه سبزی و صیفی پایین است و باید حتما
آن را بیشتر کنیم .نکته دیگر این است که مصرف خود میوه به آبمیوه برتری
دارد .به طور مثال یک لیوان آب پرتقال کالری  4عدد پرتقال را دارد ولی به
اندازه نصف پرتقال سیرتان نمیکند و قند ساده است ،یک دفعه قندخون باال
میرود و در بدن سالم ترشح انسولین اتفاق میافتد و  30تا  40دقیقه بعد به
دلیل ترشح انسولین قند افت میکند و فرد احساس گرسنگی میکند .در این
صورت سیری طوالنیمدت اتفاق نمیافتد و قند باال ترشح انسولین را تحریک
میکند و هر چقدر ترشح انسولین در بدن مکررتر باشد ،احتمال آسیبهای
متابولیک در بدن بیشتر است .افزایش چربی خون ،قندخون ،کبد چرب و
پرفشاری خون ایجاد میشود.
در فرهنگ ما در قدیم مردم بیشتر آش میخوردند و همراه غذا ،انواع سبزی
و صیفی هم مصرف میشد .این غذاهای سنتی سالمتر از غذاهایی است که
امروزه باب شده و قیمت بیشتری هم دارد .به طور مثال ،یک پیتزای متوسط
حداقل  50هزارتومان است ،یک تکه از آن از نظر مواد غذایی یک مقدار نان و
سبزیجات و با گوشت با ارزش غذایی پایین است ،در حالی که هزینه مواد مصرفی
در آن حدود  25هزارتومان میشود در صورتی که با این مقدار پول میشود،
 1/5کیلو مرغ خرید و همراه سبزی و صیفیجات در چند وعده مصرف کرد.

غذاهای سالم و ساده ارزانتر از غذاهای فراوری شده

باید بدانیم غذاهای فراوری شده گران هستند ،در حالی که اگر غذا در خانه
تهیه شود هزینه خوراک به شدت پایین میآید.
غذای ساده و سالم هزینه کمتری برای خانواده
دارد ولی وقتی فرآیندی روی غذا انجام میشود،
هزینه بیشتر خواهد شد .به این نکته باید اشاره
کنیم که گاهی اوقات قیمت غذا با کیفیت آن در
ارتباط است و در این زمینه لبنیات بهترین مثال
هستند .شیرهای کیسهای معمولی کیفیت پایین و
قیمت پایینتری هم دارد ،درصورتی که بهترین
شیر ،شیرهای با ماندگاری باال و غنی شده با
ویتامین Dاست .این شیرها استریلیزه هستند و
هیچ میکروپ بیماریزایی ندارند .ما در گروه
لبنیات توصیه میکنیم ابتدا شیر بعد ماست حتما
مصرف شود .در انتخاب نوع ماست هم حتما
ماست پروبیوتیک انتخاب شود که قیمتش با سایر
ماستها تفاوتی نمیکند .پنیر و مغز دانهها در گروه
گوشت دستهبندی میشوند و البته پنیر کلسیم
هم دارد و گنجاندن آن در وعده صبحانه انتخاب
مناسبی است .البته توصیه میشود لبنیات از نوع
کمچرب مصرف شوند که قیمتشان هم از سایر
محصوالت کمتر است.
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شماره هفتصدوپنجاهوهشت بیستویک 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 روند کاهش وزن سارا .الف
با حضور دکتر میترا زراتی متخصص تغذیه و
دکتر حسین فودازی انکولوژیست

استرسهای
طوالنیمدت،
سرطانزا هستند!

دکتر حسین فودازی
دبیر انجمن رادیوتراپی انکولوژی

کاهشوزن 11کیلوگرمی
بعدازدرمانهوچکین
بیشتر بیمارانی که مبتال به سرطان شدهاند و تحت درمان هستند ،دچار افزایش
وزن میشوند و البته این قضیه به دلیل مصرف داروهای شیمیدرمانی و عوارض
مهدیه
آقازمانی
داروهاست .این در حالی است که اضافه وزن و چاقی خود سیستم ایمنی را ضعیف
میکند و میتواند زمینه عود مجدد بیماری را فراهم کند .از سوی دیگر ،بسیاری از
بیمارانی که مبتال به سرطان میشوند و جوان هم هستند ،دنبال علت بیماریشان در زندگی روزمره
میگردند و آن سوال معروف که «چرا من» آنها را وادار میکند اتفاقات و استرسهای زندگی را
به بیماریشان ارتباط دهند .البته این قضیه بسیار بین مردم مطرح میشود که استرسهای زندگی
روزمره و مشکالت اقتصادی زیاد شده ،درنتیجه بیماری هم زیاد شده است! اما آیا این فرضیه از
نظر علمی درست است؟ «میزگرد تغذیه» این هفته در مورد خانم سارا .الف است که در سن 37
سالگی مبتال به سرطان هوچکین شده و ادعا میکند آنقدر استرسهای کاریاش زیاد شد تا اینکه
بیماری سراغش آمد .خانم الف توانسته طی  5ماه  11کیلوگرم وزنش را کم کند.

خانم الف که در طول درمانش  15کیلوگرم افزایش وزن داشته ،میگوید:

آن دوران ،آب هویج زیاد میخوردم!

 :لطفا ابتدا در مورد روند بیماریتان توضیح دهید.
من  37ساله هستم 14 .سال است که شاغل هستم .سال گذشته استرس کاری
زیادی داشتم ،به صورتی که با افزایش قیمت ارز و مشکالتی که ایجاد کرد،
شرکتی که من در آن شاغل بودم ،با ما قرارداد یک ماهه بست و رئیس شرکت
به ما گفت که اگر فروش نداشته باشید ما مجبوریم از شما خداحافظی کنیم.
من خیلی ترسیدم و نمیخواستم از کار بیکار شوم زیرا روی پولم حساب کرده
بودم بنابراین ،استرس زیادی را تجربه کردم و بعد از یک ماه که اخراج نشدم،
حس کردم در گلویم یک چیزی رشد کرده است .عالئم بیماریام خیلی شبیه
تیروئید و گواتر بود .من در اوج پیشرفت کاری بودم و بعد از  3تا  4ماه آزمایش
و بررسی ،فهمیدم که به سرطان هوچکین مبتال هستم و باید خانهنشین شوم.
 :بیماری هوچکین چه عالئمی در شما ایجاد کرده بود؟
من درجه  2سرطان هوچکین بودم و باید  12جلسه شیمیدرمانی میکردم.
شبها در خواب عرق میکردم .عصبی بودم و ضعف داشتم و قدرت پاهایم
را از دست داده بودم موهایم مثل زنگ زدهها شده بود .نفسم میگرفت و
وزنم هم کم شده بود.
 :در زمانی که هنوز شیمیدرمانی نشده بودید ،وزنتان چقدر بود؟
من قبل از شیمیدرمانی  70کیلوگرم بودم .قدم یک متر و  72سانتیمتر است.
یک دفعه بعد از چند جلسه شیمیدرمانی به  85کیلوگرم رسیدم .به دلیل

نگاه متخصص انکولوژی

مصرف کورتون ورم زیادی داشتم و به من توصیه شده بود آب هویج زیاد
بخورم .طی شیمیدرمانی اشتهایم زیاد شده بود و نصف شب غذا میخوردم.
پزشک آنکولوژم میگفت باید همه چیز بخوری بنابراین ،وزنم در عرض 2
ماه 15 ،کیلوگرم باال رفت.
 :در طول درمان شیمیدرمانی تصمیم گرفتید وزنتان را کم کنید؟
نه ،من ابتدا برای دریافت رژیم مناسب در دوران شیمیدرمانی به متخصص
تغذیه مراجعه کردم زیرا در آن زمان هنوز چاق نشده بودم .متخصص تغذیه
به من توصیه کرد ،سبزیجات زیاد مصرف کنم .قبل از غذا یک بشقاب ساالد
میخوردم و مصرف گوشت قرمزم را کم کرد .کلم بروکلی نیز استفاده میکردم.
 :عوارض شیمیدرمانی برای شما چگونه بود؟
جلسه  4و  5شیمیدرمانی وزنم زیاد شد ،دهانم زخم شده بود و حالت
تهوع شدید داشتم حتی کبد چربم از درجه  2به درجه  3رسید .البته ضعف
و بیحالی هم داشتم.
:چهرژیمیبرایکنترلعوارضشیمیدرمانیبرایشماتجویزشد؟
همان طور که گفتم من آب هویج زیاد میخوردم و نمیدانستم آب هویج
قند باالیی دارد و چاقکننده است .دکتر گفت به جای آبمیوه خود میوه را
بخور .به من توصیه شد حبوبات و گوشت سفید بیشتر مصرف کنم چون
میزان گلبول سفید را در بدن باال میبرد .شام توصیهشده به من خیلی سبک و

مملو از سبزیجات بود .در چند روزی که حالت تهوع شدید داشتم ،پزشک
متخصص تغذیهام میگفت غذاهای سنگین نخور و برای التیام زخمهای
دهانم ،میوهها را به صورت یخزده میخوردم و مصرف مایعات در این زمان
به من کمک میکرد .بیحالی و ضعفام مربوط به داروها بود و دلم ضعف
میرفت ولی با خوردن سبزیجات و میوهها احساس شادابی میکردم .دکترم
میگفت اگرخارج از وعدههای غذایی ،گرسنه میشوی نان و پنیر و خیار و
گوجه بخور یا آب بخور.
 :رژیم کاهش وزن را بعد از شیمیدرمانی شروع کردید؟
من قبل از اینکه وزنم باال برود نزد متخصص تغذیه میرفتم و بعد از چند جلسه
شیمیدرمانی که وزنم باال رفت ،با توصیههای دکتر زراتی افزایش وزنم کمکم
کنترل شد .با این رژیم بعد از  5ماه دقیقا  11کیلوگرم وزنم پایین آمد .من فکر
میکنم ،اگر فرد سالم این رژیم را بگیرد ،بیشتر وزن کم میکند.
 :فعالیت بدنی هم داشتید؟
 6ماه است شیمیدرمانیام تمام شده و برای اینکه فعالیت بدنی داشته باشم،
تردمیل گرفتم و هر روز  30دقیقه در منزل پیادهروی میکنم .البته من قبل از
بیماری هم ورزش میکردم و فعالیت بدنی داشتم.
 :رژیم گرفتن حین درمان برایتان سخت نبود؟
نه ،اصال ،حتی ضعف و بیحالیام را بهتر میکرد.

مطالعات زیادی در مورد اینکه استرسهای
اجتماعی و شغلی میتواند احتمال ابتال به
انواع سرطانها را افزایش دهد یا نه انجام
شده است .نتیجه این مطالعات میگوید
استرسهای مداوم و شدید مثل جنگهای
طوالنیمدت ،قحطی و زلزله ،استرسهای
ماژورهستندومیتواندباکاهشظرفیتهای
سیستم ایمنی ،به سلولهای نابهنجار در بدن
فرصت دهد که رشد کند .در بدن همه ما
روزانهصدهاسلولنابهنجاروسرطانیایجاد
میشوندوسیستمایمنیکارآمد،اینسلولها
را در نطفه خفه میکند .برخی استرسهای
شدید یا عوامل محیطی مثل آلودگی هوا،
مصرف دخانیات ،تماس با آزبست و برخی
هورمونهاسیستمایمنیراضعیفمیکندیا
این سلولهای نابهنجار را تحریک خواهد
کردبنابراین،ضعفسیستمایمنیوتحریک
سلولهای ناهنجار میتواند فرصت و مجال
بدهد که سلولهای سرطانی رشد کنند و
تشکیل توده در بدن بدهند پس استرسهای
سنگین میتواند با ضعف سیستم ایمنی
احتمال ابتال به سرطان را بیشتر کند.
استرس معمول که در زندگی همه هست
و در زندگی شهرنشینی همه آن را تجربه
میکنند،آنگونهنیستکهباعثابتالبهبیماری
خاص مثل هوچکین شود .اگر اینگونه بود ما
هر روز انواع استرسها را در خیابان ،محل
کار و زندگیمان تجربه میکنیم و باید همه
سرطانمیگرفتند.بنابراین،نوعاسترس،طول
زمان استرس و شدت آن خیلی مهم است.
در مورد بیمارانی مانند خانم الف ،نوع تغذیه
در طول شیمیدرمانی برای کنترل عوارض
کمککننده است .بیشتر بیماران به دلیل
مصرف داروهای شیمیدرمانی ،اضافه وزن
را تجربه میکنند و با نوع تغذیه دور از
چربی و کربوهیدراتها ،وزن را میتوان
متعادل کرد .البته با تحرک بدنی مناسب؛
یعنی هفتهای  5بار ،هر بار  30دقیقه راه
رفتن سریع هم بعد از  6تا  7ماه بعد از
شیمیدرمانی وزن را پایین آورد.

نگاه متخصص تغذیه

تاکید دکتر میترا زراتی به سوژه «میزگرد تغذیه»

رژیم غذایی مناسب حین شیمیدرمانی ،از تحلیل عضالنی جلوگیری میکند!
:بیمارانیکهمبتالبهسرطانهوچکینهستند،
چه رژیم غذاییای را باید طی درمان داشته باشند؟
تیم درمان سرطان باید این نکته را در نظر داشته باشند
که تغذیه مناسب میتواند به بیمار طی مسیر سخت
درمان کمک زیادی کند و از عوارض سخت بیماری
بکاهد .اینکه ما به بیمار بگوییم همه چیز بخور درست
نیست زیرا بیمار طی درمان دچار عوارض زیادی مثل
ضعف و بیاشتهایی میشود و وقتی ما راهکار ندهیم،
کیفیت زندگی فرد پایین میآید .به طور مثال ،ما به بیمار
توصیه میکنیم ،مواد غذایی کم حجم ولی با کالری باال
بخورد تا تحلیل عضالنی اتفاق نیفتد .مشکلی که در
سرطانهای مختلف بهویژه سرطان هوچکین داریم،
این است که فرد طی مسیر درمان ،دچار بیاشتهایی و
دردهای عضالنی میشود و همین قضیه باعث کاهش
کیفیت زندگی خواهدشد .بسیار مهم است که در
رژیم غذایی این افراد سطح پروتئین را افزایش دهیم
و مواد غذایی شیرین را محدود کنیم زیرا مواد غذایی
شیرین و پرچرب بهویژه روغن جامد التهاب را در
بدن این افراد باال میبرد و باعث اختالالت شاخص
سیبیسی مثل اختالل در تعداد گلبولهای سفید و
قرمز و پالکت میشود .از آن طرف وقتی التهاب در
بدن زیاد میشود ،باعث دردهای استخوانی میشود
و عوارض ناشی از شیمیدرمانی را افزایش میدهد.
ما اگر نیاز ببینیم با توجه به میزان بیاشتهایی فرد و
با محاسباتی که انجام میدهیم از نظر سطح انرژی و
کربوهیدرات و چربی ،فرمولهایی را تجویز میکنیم
که در طول روز فرد میتواند به عنوان میانوعده و
غذای اصلی استفاده کند.
 :خانم الف میگفتند که آب هویج زیاد
مصرف میکردند و اشتهایشان زیاد شده بود .آیا
اضافه وزن  15کیلوگرمی میتواند ناشی از همین

قضیه باشد یا بیشتر مصرف داروهای کورتونی سبب
چاقی میشود؟
افرادی که در درمان شیمیدرمانی هستند به دلیل
داروهایی که مصرف میکنند مثل کورتون که برای
کنترل عوارض شیمیدرمانی تجویز میشود ،دچار
احتباس آب در بدن و کاهش سوخت و ساز و تجمع
چربی در بدن میشوند بنابراین طی شیمیدرمانی خیلی
از افراد ممکن است اضافه وزن را تجربه کنند و به
دلیل اطالعات نادرست خود بیمار یا اطرافیانشان آب
هویج و آبمیوه زیاد میخوردند یا به جای استفاده از
مواد غذایی حاوی پروتئین و غذاهای پروتئینی ،میزان
زیادی آبمیوههای شیرین و آب هویج استفاده میکنند
که کالری را به بدن میرساند و از آن طرف باعث
تحلیل عضالنی ،ضعف و خستگی میشود .بعد از
درمان هم بیمار دچار ضعف و بیحالی میشود .در
کل ،مشاور تغذیه به بیمارانی که طی درمان هستند
به دلیل داروهایی که مصرف میکنند و بیاشتهایی
که تجربه میکنند،کمک میکند کمتر دچار تحلیل
عضالنی شوند.

 :آیا رژیم کاهش وزن برای بیماران مبتال به
سرطان که هم شیمیدرمانی میشوند و هم سیستم
ایمنیشان ضعیف شده ،باعث نمیشود توانشان کمتر
شود؟
نکته خیلی مهم این است که اگر بیمار مبتال به سرطان،
چاق باشد یا اضافه وزن داشته باشد ما اجازه نداریم رژیم
کاهش وزن به بیمار بدهیم ولی برخی مطالعات میگویند
در طول شیمیدرمانی طی یک ماه اجازه داریم  1تا 2
کیلوگرم وزن را کم کنیم .با توجه به تحلیل عضالنی و
داروهایی که بیماران مصرف میکنند ،ترجیحا رژیمهای
کاهش وزن را توصیه نمیکنیم ولی بعد از درمان برای
پیشگیری از عود بیماری ،کاهش وزن کمککننده است
زیرا خود چاقی و اضافه وزن ،سیستم ایمنی را تضعیف
میکند و موجب عود دوباره بیماری میشود .البته رژیم
کاهش وزن باید برای این افراد بسیار تدریجی و آهسته
باشد و این تفکر نادرست است که فردی که رژیم کاهش
وزنمیگیرد،ضعیفمیشودوسیستمایمنیاشتضعیف
خواهدشد .رژیمی که درست محاسبه شده و از همه مواد
غذایی به مقدار نیاز به بیمار برساند ،هرگز منجر به ضعف
سیستم ایمنی نمیشود و میتواند سیستم ایمنی را تقویت
کند .وقتی سیستم ایمنی قوی داشته باشیم رشد سلولهای
سرطانی در بدن ما سرکوب خواهد شد .ما در خانم الف
این را دیدیم که کاهش وزن چقدر در کیفیت زندگی پس
از درمان موثر است.
 :این خانم دچار عوارض شیمیدرمانی مثل
خشکی و زخمهای دهانی شده بودند و حالت تهوع
زیادی هم داشتند .چه مواد غذاییای برای کنترل این
عوارض توصیه شد؟
یکی از عوارض شیمیدرمانی زخم دهانی و خشکی
دهان و در برخی بیماران آفت دهان است .توصیه ما این
بود که این خانم مایعات مصرف کنند ،البته نه نوشابههای

بسیار مهم است که در
رژیم غذایی این افراد سطح
پروتئین را افزایش دهیم و
مواد غذایی شیرین را محدود
کنیم زیرا مواد غذایی شیرین
و پرچرب بهویژه روغن جامد التهاب را در
بدن این افراد باال میبرد و باعث اختالالت
شاخص سی بیسی مثل اختالل در تعداد
گلبولهای سفید و قرمز و پالکت شود .از آن
طرف وقتی التهاب در بدن زیاد میشود ،باعث
دردهای استخوانی شده و عوارض ناشی از
شیمیدرمانی را افزایش میدهد

گازدار و آبمیوههای شیرین صنعتی! مصرف نان نرم و نان
تست خیلی کمککننده است .از پوره استفاده کنند ،سوپ
خنک بخورند و دمای غذایشان خنک باشد .مرکبات،
گوجه فرنگی و ادویهجات و غذای شیرین و شورکمتر
بخورند .به ایشان توصیه شد میوهها را تکهتکه کنند و در
فریزر بگذارند و بعد مصرف کنند.
 :خانم الف دچار کبد چرب هم شده بودند.
آیا این مشکل به دلیل افزایش وزن ایجاد میشود یا به
دلیل مصرف داروهای شیمیدرمانی است؟
یکی از عوارض داروهای شیمیدرمانی تجمع چربی در
کبد است و خود چاقی طی شیمیدرمانی و مصرف زیاد
آبمیوهوشیرینیجاتوغذاهایپرچرب،اصرارغیرمنطقی
اطرافیان برای مصرف غذای بیشتر و حتی امعا و احشا مثل
دل و جگر و قلوه منجر به کبد چرب میشود .در مورد
خانم الف هم این اتفاق افتاد و ما بعد از شیمیدرمانی رژیم
کاهش وزن ،کنترل کالری ،چربی و کربوهیدرات دریافتی
را داشتیم و خوشبختانه توانستیم کبد چرب را درمان کنیم.

یادمان باشد کبد چرب بیماری خاموش است که اگر درمان
نشود میتواند منجر به سیروز کبدی و از دست دادن کبد
در فرد شود .متاسفانه داروهای شیمیدرمانی فشار زیادی
روی کبد وارد میکند و ما با رژیم غذایی و دریافت مقادیر
زیادی آنتی اکسیدان توانسیم فشار روی کبد را کم کنیم.
 :افرادی که دوره درمان سخت را پشت سر
گذاشتهاند ،فعالیت بدنیشان چگونه باید باشد؟ آیا طی
شیمیدرمانی هم توصیه میشود ورزش کنند؟
یکی از موارد مهم این است که اگر بیمار توانایی جسمی
دارد ،در طول شیمیدرمانی میتواند ورزش کند ولی
ورزش سبک  20تا  30دقیقه پیادهروی سبک مناسب
خواهد بود .بعد از درمان بهویژه افرادی که دچار افزایش
وزن شدند ،توصیه میکنیم فعالیت بدنی داشته باشند ،به
شرط آنکه طی شیمیدرمانی برنامه غذایی درست داشته
باشند که تحلیل عضالنی اتفاق نیفتاده باشد .در اینجاست
که نقش مشاور تغذیه در پیشگیری از اختالالت جسمانی
موثر واقع میشود .البته افرادی که رژیم غذایی درست طی
شیمیدرمانی دارند بعد از درمان خیلی سریع به زندگی
عادی برمیگردند زیرا توده عضالنی حفظ شده و مواد
مغذی سلولها خالی نشده است بنابراین استفاده از تردمیل
یا پیادهروی توصیه میشود .نکته مهمتر اینکه وقتی فعالیت
بدنی داریم ،هورمونهای شادابی در بدن ترشح میشود و
سیستم ایمنی تقویت خواهد شد.
 :با توجه به شرایط کرونایی این روزها ،برای
پیشگیریبهویژهبرایبیمارانتانکهوزنشانراکمکردهاند،
چه توصیهای دارید؟
در شرایط کرونا ،فعالیت بدنی در فضایی همراه با ماسک
توصیهمیشود.رژیمغذاییمناسبسرشارازآنتیاکسیدان
و مملو از میوه و سبزیها و محدودیت شیرینیجات و
حذف روغنهای جامد میتواند در بهبود کیفیت و افزایش
سیستم ایمنی موثر باشد.
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شماره هفتصدوپنجاهوهشت بیستویک تیـر نودونه
پی
نها
ش

چند نگاه درباره عفاف و حجاب

نگاه اول) اصول تربیت دختران با فرهنگ
حجاب

اشاره :یکی از شاخصهای اصلی تربیت ،فرهنگپذیری
است .زمانی فرد بهنجار شناخته میشود که بتواند رفتارهای
خود را با باورها و ارزشهای اجتماعی هماهنگ کند و
قانونپذیر باشد .در تربیت دختران ،این شاخص جلوه
مهمتری دارد .دختر مسلمان ،با پذیرش فرهنگ دینی ،رفتار
حجاب را برگزیده و خویشتن را در پوشش مناسب با این
فرهنگ مییابد .نکته مهم این است که برای شکلگیری
رفتار حجاب ،نیازمند مقدماتی هستیم که بخش اصلی آن
در دوران تربیت فرزندان دختر شکل میگیرد .به برخی
از این عناصر توجه بیشتریکنید:
الف) حجاب متعادل :رعایت اعتدال در شکلگیری درست
یک رفتار نقش عمدهای دارد .والدینی که از همان ابتدا
رفتارهای دینی مثل حجاب را با وسواس و سختگیری
غیرمنطقی دنبال میکنند ،نتایج مورد نظر را دریافت نخواهند
کرد .ایجاد و بروز رفتار ،نیازمند آرامش ،منطقی بودن و
رعایت اعتدال است.
ب) الگوهای هماهنگ :هر قدر فرزندان با الگوهای
هماهنگتری از نظر تربیت روبرو باشند ،سرعت فراگیری
رفتارها و عادتهای پسندیده بیشتر میشود .خصوصا اگر
پدر و مادر از نظر فکری و رفتاری در سطح هماهنگی رفتار
کنند ،اهداف تربیتی بهتر محقق میشود .زمانی که این دو
به عنوان دو رقیب در میدان تربیت حضور یابند ،کودکان
به رفتارهای درست نمیرسند چون در اثر تخریب یکی
از دو والد ،همواره سرگردانی فکری را تجربه کردهاند.
ج) باورپذیری :الزم است توجه کنیم ماندگاری رفتار به
باورپذیری آن است .ممکن است کودکی در اثر مشاهده
چادر مادر ،عالقه اولیه در او شکل بگیرد ولی در سن
انتخابگری خود ،آنچه باعث انتخاب پوشش چادر و
استقامت در این مسیر میشود ،نگرشی است که نسبت
به این موضوع در او نهادینه شده است .این نگرش از
میان پاسخهایی که کودک نسبت به رفتار حجاب دریافت
میکند ،آغاز شده و اکنون در یافتن پاسخهای مناسب به
هجمههای فکری و روانی به این نسخه دین است .اگر
چرایی حجاب برای وی حل شود ،با چگونگی و تحمل
تفاوتهای اجتماعی آن هم کنار خواهد آمد و هویت
دینی یکسانی در وی شکل میگیرد.
د) خوشایندسازی :در مسیر کسب تجربه از رفتار پوشش،
الزم است والدین ظرافتهای هیجانی را توجه کنند .زمانی
که دختر کوچکی با پوشیدن چادر ،به زیبایی هر چه تمامتر
نمایان میشود و لبخند رضایت و سخنان تشویقآمیز والدین
و اطرافیان را میشنود ،اولین احساسهای مثبت درباره
حجاب را دریافت کرده است .همچنین زمانی که تنوع در
این پوشش هماهنگ با روحیه کودک کنار توجه به سایر
نیازهای وی دیده شود ،احساس خوبی از حجاب در نهاد
وی به جا میماند که سهم مهمی در انتخاب این پوشش در
آینده نزدیک خواهد داشت .در مقابل ،والدینی که زودهنگام
کودک خردسال خود را موظف به پوششهای نامتعارف و
جدی میکنند ،احتمال فراری شدن فرزندشان از پوشش
مطلوب در آینده بعید نیست .در این میان ،صدا و سیما
نقش مهمی دارد .اگر در برنامههای کودک با قالبهای
متنوع شعر ،نمایش ،مسابقه و مانند آن ،فرهنگ پوشش به
خوبی و همراه با نشاط و شادمانی وارد فضای احساس
کودکان شود و در سریالهای خانوادگی نقشهای مثبت
به افراد چادری داده شود ،خوشایندسازی به شکل مطلوبی
ایجاد خواهد شد.
هـ) رعایت اصل تدریج :شکلگیری و نهادینه شدن یک
کار ،فرایندی است طوالنی که نیازمند شکیبایی و تقسیم آن
در زمان است .مهم این است که روشها درست و منطقی
برگزیده شوند و به مرور شاهد تکمیل شدن رفتارهای
دینی در فرزندان خود باشیم .قرار نیست همه کودکان دختر
با رسیدن به  9سالگی پوشش چادر را انتخاب کنند ولی
میتوان این پوشش را اندکاندک در زندگیشان وارد کرد.
پرهیز از تحمیلهای سرسختانه در این دوره سنی مهم است.

نگاه دوم) بهانههای فرار از حجاب و عفاف

دلیلتراشی یکی از مکانیسمهای دفاعی برای موجه
دانستن خود در موقعیتهایی است که فرد میداند
اشتباهی از او سر زده است .دختر مسلمانی که
بر اساس باورهای خود الزم است هماهنگی بین
رفتارهای اجتماعی مطلوب مانند پوشش مناسب و
باورهای خویش اعمال کند ،زمانی که از چنین تعادلی
خارج میشود ،ممکن است با استفاده از ابزار توجیه
و دلیلتراشی درصدد تبرئه خودش بربیاید .پارهای
از این بهانهها چنین است:
الف) دشواری و محدودیت :برخی رفتار پوششی را
محدودکننده میدانند و همراه کردن چادر یا زندگی با
حجاب در جامعه را دشوار میپندارند .بهترین دلیل
برای این افراد ،چادریها و محجبههای بسیار موفقی
هستند که در کلیدیترین محیطهای علمی و کاربردی
مشغولفعالیتاندواصالتخویشراهمحفظکردهاند.
همانگونه که برای پیشرفت مادی خود هزینههایی
میپردازیم ،برای تکامل معنوی هم الزم است قدری

اوال الیههای عمیق و موفق جامعه با
پوشش میان ه خوبی دارند و آن را
وسیلهای برای حفظ شرافت و عزت
خویش میدانند و ثانیا چرا متفاوت
بودن در خوب بودن و معنویتر بودن
هزینه نشود؟ میتوان با قرار گرفتن
در پوششی که ظاهرا هماهنگ با
جامعه نیست ،نقش الگویی مثبت را
رقم زد؛ نه اینکه با از دستدادن
هویت فردی و جرأتورزی الزم،
بیجهت همرنگ جامعه شد!

شاهکلید

زندگی مانند یک خانه بزرگ است که درهای گوناگونی
دارد .هر کدام از درها روی عدهای باز شده و برای عدهای
بسته است .مثال ممکن است کسی در این خانه بزرگ ،در
اتاق تحصیالتش باز باشد اما اتاق قهرمان شدن برایش
بسته بماند .برای گشودن همه این درها ،نیازمند تالش
همراه کلید آن در هستیم .گاهی برخی درها بدجوری بسته
میشود؛ یعنی قفلی سخت در مقابل ما قرار میگیرد که
نمیدانیم چگونه آن را باز کنیم .در این شرایط ،هر چه
به این طرف و آن طرف میزنیم ،بیفایده است .گاهی
تمام تالش خود را میکنیم ولی نتیجه نمیگیریم .اینجا،
جایی است که باید از کلید اصلی استفاده کرد .کلیدی که
به همه قفلها بخورد و بتواند تمام آنها را باز کند .این
کلید ،فقط دست خداوند است که با آن ،بانک غیبی خود
را که همه موفقیتها در آن است ،به روی ما میگشاید
و راهی جلوی ما باز میکند که فکرش را هم نمیکردیم.
به این آیه توجه کنیدَ « :و ِعنْدَ ُه َمفات ِ ُح الْغَيْ ِ
ب ال يَ ْع َل ُمها إ َِّال
ُه َو َو يَ ْع َل ُم ما فِي الْبَ ِّر َو الْبَ ْح ِر َو ما ت َْس ُق ُط م ِ ْن َو َر َق ٍة إ َِّال
مات أْ َ
يَ ْع َل ُمها َو ال َح َّب ٍة في ُظ ُل ِ
ض َو ال َر ْط ٍ
ب َو ال ياب ٍ
ال ْر ِ
ِس
ي كِتابٍ ُمبينٍ؛ و كليدهاى غيب ،تنها نزد اوست .جز
إ َِّال ف 
او [كسى] آن را نمىداند ،و آنچه در خشكى و درياست
مىداند ،و هيچ برگى فرو نمىافتد مگر [اينكه] آن را مىداند،
و هيچ دانهاى در تاريكيهاى زمين ،و هيچ تر و خشكى
نيست مگر اينكه در كتابى روشن [ثبت] است( ».انعام)59 :

به خدا اعتماد کن!

دشواریها را پذیرا باشیم تا انسانی مقاوم و موفق از
خود بسازیم.
ب) ساز ناهماهنگ اجتماعی :برخی همنوایی با
عموم جامعه را بهانهای برای فرار از انتخاب پوشش
برمیشمارند .در پاسخ باید گفت که اوال الیههای
عمیق و موفق جامعه با پوشش میان ه خوبی دارند و
آن را وسیلهای برای حفظ شرافت و عزت خویش
میدانند و ثانیا چرا متفاوت بودن در خوب بودن و
معنویتر بودن هزینه نشود؟ میتوان با قرار گرفتن
در پوششی که ظاهرا هماهنگ با جامعه نیست ،نقش
الگویی مثبت را رقم زد؛ نه اینکه با از دستدادن هویت
فردیوجرأتورزیالزم،بیجهتهمرنگجامعهشد!
ج) رنگ سیاه :انتخاب رنگ مشکی برای چادر ،برای
عدهای دستاویز طرد میشود .پیام روانشناختی رنگ
مشکی ،بازداری است .کسی که این رنگ را برای
حضور اجتماعی برمیگزیند ،در واقع معتقد است که
دیگران حق ندارند درباره جذابیتها و زیباییهای او
طمعورزی داشته باشند و او برای حریم شخصیاش
احترام قائل است .ضمن اینکه مجاورت رنگ مشکی با
رنگ صورت ،مانند درخشانتر شدن ماه در شبهای
تاریک است و بر جذابیت میافزاید.
د) ناسازگار با پیشرفت :گمان برخی این است که
چادر و حضور حجاب در زندگی اجتماعی ،مانع
پیشرفت است .جواب این سخن را باید در تفاوت
پیشرفت با راحتی جستجو کرد .پیشرفتهای ماندگار،
محصول تالشهای همهجانبه و هماهنگ شدن با
معیارها و ارزشهای فردی و اجتماعی است .اگر
قرار باشد زودتر رسیدن ما به مقصد به قیمت عبور
از چراغ قرمز باشد ،نوعی خودخواهی و بیاحترامی
به هنجارهای اجتماعی است .ضمن اینکه به اندازه
کافی مصداق برای رد این مساله وجود دارد .حضور
خانمهای محجبه در برترین موقعیتهای اجتماعی
و علمی ،بهترین دلیل بر رد این گمان است .برخی از
این گمانها ،کورکورانه و صرفا به دلیل تاثیرپذیری از
تلقینهای رسانههای غربی است که درصدد تحمیل
فرهنگ پرمخاطره خود هستند.

نگاه سوم) نکتههای روانشناختی درباره
پوشش

 .1داشتن حریم و حدود برای ارتباط با دیگران ،بخشی
از آرامش ماست .از این رو ،خانه یکی از پناهگاههای
اصلی انسان است که در آن بعد از یک روز پرارتباط
میتواند کمی از حریمهای اجتماعی نیازمند صیانت
فاصله بگیرد و رفتاری صمیمی و راحت داشته باشد.
 .2انعطاف در شخصیت ،بخشی از نشانگان سالمت
روان ماست که میتوان آن را در رفتارهای روزمره و
انتخابهایخودجستجوکرد.انتخابپوششمناسب
با موقعیت نیز یکی از مصادیق سالمت است .اگر قرار
باشد افراد لباس مهمانی را در خیابان بپوشند و لباس
کار را هنگام حضور در منزل تنشان کنند ،میتوان
گفت بخشی از سالمت آسیبدیده و شخصیت فرد
از محور تعادل خارج شده است.
 .3افرادی که از عزت نفس باالتری دارند ،در

انتخاب پوشش هم به شخصیت و موقعیت خود
احترام میگذارند و هم جامعه را در اینباره لحاظ
میکنند .یک فرد با حرمت خود مناسب ،هنگام حضور
در یک مجلس معتبر ،بهترین لباس را که حاکی از
احترام وی به شخصیت خود و دیگران است ،تن
میکند و با این کار ،پیام آگاهی خود را از یک رفتار
اجتماعی هنجار به دیگران میرساند.
 .4پوشش یک رفتار است و الزم است مهارت آن را
فراگیریم .این نیاز برای گروههای سنی پایینتر ،جدیت
بیشتری دارد .زمانی که کودکان و نوجوانان با مهارت
پوشش مناسب را فرابگیرند و سوگیری اجتماعی آن
را بدانند ،در سنین باالتر با مشکالت کمتری از ناحیه
تاثیرپذیری و مدگرایی افراطی روبرو خواهیم بود.
 .5انتخاب حجاب با مفهوم متعالی آن در دین،
هم پاسخگویی به نیاز افراد نسبت به داشتن حریم،
هم آموزش مهارت اجتماعی پوشش و هم بیانگر
ارزشمندی افراد و داشتن توان بروز رفتار اجتماعی
سازنده است که در آموزههای دین به آن پرداخته
شده است.
 .6پوشش برای دو جنس مرد و زن ،معنا مییابد و
«پدیده کمپوشی» که متاسفانه در حال رواج یافتن در
جامعه مردان است ،میتواند نوعی ناهنجاری تلقی
شود و به تدریج ارتباط افراد را مخدوش کند .از این
رو ،در آموزههای تربیتی ،رفتار پوشش برای پسران و
دختران نیازمند یاددهی و مهارتآموزی است.
 .7الزم است فرزندان از قدرت تشخیص نسبت به
انتخاب لباس مناسب برخوردار شوند و به تدریج
در رفتارهای خرد و خانگی آن را اجرایی کنند تا
در نهایت به مهارت پوشش اجتماعی مناسب منتهی
شود .هر نوع سهلانگاری در این باره ،میتواند باعث
دشواریهای تربیتی بعدی شود.

نگاه چهارم) گپی با دختران درباره پوشش

قیمت زیبایی :سکه طال در پوششی زیبا نگهداری
میشود .وسایل قیمتی دیگر هم نهایت مواظبت از
آنها به عمل میآید اما یک سکه کمارزش ممکن است
در دست هر کسی بیفتد و در هر جایی قرار بگیرد.
نیاز به مراقبت و حفاظت هم ندارد چون ارزش این
کار را ندارد.
آدمها هم همین حکایت را دارند .آدمهای باارزش به
خوبی از خودشان مراقبت میکنند ،با ظاهری آراسته و
موجه با دیگران ارتباط میگیرند و تمام تالششان ،بهتر
شدن و خوبتر زندگی کردن است .عزیز و محترم بودن
ما ،تاجی است که خداوند بر سر ما نهاده و قیمتی دارد
که نباید به هیچ بهانهای اجازه دهیم از سرمان بیفتد.
کالس زندگی ،در مراعات چارچوبهایی است که
ما را از آسیبپذیری حفظ میکند .زیبایی هم قیمتی
دارد که باید پرداخته شود .حراج کردن زیبایی اصال
معامله خوبی نیست و هر کسی هم ارزش استفاده از
لطافتها و زیباییهای خدادادی را ندارد.
آرامش یا نمایش؟ با دوستان یا همکالسیهایی روبرو
میشوید که نمایشگران حرفهای در ارائه جدیدترین
مدهای روز و مقلدانی زبردست در به روز شدن

تیپ و شمایل خودشان هستند .ممکن است عدهای
حسرت امکانات یا توانایی چنین دخترانی را داشته
باشند ،در حالی که حقیقت مساله چیز دیگری است.
این نمایشگران هستند که در هیاهوی تیپ و کالس،
خودشان را گم کردهاند ،آن هم در دورهای از زندگی
که به یافتن خود شدیدا نیازمندند .نتیجه این کار از
دست دادن آرامش واقعی و بسنده کردن به تحسینهای
لحظهای برخی از دوستان است .راستی اگر قرار باشد
بین آرامشی که ما را به موفقیت و کامیابی میرساند
و نمایشی که ما را از این مقصد دور میکند ،یکی را
انتخاب کنیم ،اولویت با کدام است؟
پیام پوشش :زبان بدن و نوع پوشش ما بیشترین
پیامها را در ارتباط با دیگران دارند .شما با نگاه اول
به ظاهر دیگران میتوانید حدسهایی بزنید که خیلی
با واقعیتها و شخصیت حقیقی آدمها بیگانه نیستند
چون انتخابهای ما نماینده شخصیت ما هستند .به
عنوان مثال دختر خانمی که حسابی به خودش رسیده
و جامعه را با خانه و مهمانی خصوصی اشتباه گرفته،
به دیگران این پیام را القا میکند که در تشخیص
موقعیتها کمی مشکل دارد .همچنین دختر خانمی
که در حضور دیگران برخوردی متین و متفاوت با
موقعیتهای خانگی خود دارد ،این پیام را میرساند
که یاد گرفته در شرایط متفاوت چگونه انعطاف نشان
دهد .نیز دختر خانمی که با پوشش ظاهر میشود ،به
همه بینندگان اعالم میکند که برای خود ،زیباییها
و لطافتهای اهدایی خداوند به خودش احترام و
ارزش قائل است و از دیگران هم انتظار دارد که این
حریم را برای او حفظ کنند.
مدیریت خود :شما بهترین نگهبانان خودتان هستید .به
همیندلیلنیازمندمدیریتهمهجانبهایدکهمحصولآن
خوشبختی و عبور موفق از نوسانات دوره کنونی است.
این مدیریت در چند قسمت خودش را نشان میدهد:
مدیریت گفتوگو :اینکه با چه کسی صحبت کنید،
چه حرفهایی بزنید ،چه لطیفههایی بگویید ،چه
پیامکهایی ارسال کنید ،از چه پستهایی استفادهکنید،
تصویرهای انتخابی شما برای پروفایلتان چیست؟
استوریها با چه محتوایی منتشرشود ،با چه لحنی
گفتوگو کنید و نوع گفتوگوی شما میتواند در
موفقیتهای بعدیتان بسیار مؤثر باشد.
مدیریت نگاه :به چشمهای خود بیاموزید که هرکسی
و هر چیزی ارزش دیدن ندارد .ارزش دیدن را باید از
کسانی پرسید که نمیتوانند ببینند و بیخیالی نسبت
به این مساله را باید در مطالعه سرگذشت کسانی به
دست آورد که در ندامت نگاه اولشان هنوز خود را
سرزنش میکنند.
مدیریت ارتباط :ما در مهمانیها ،محیط مدرسه،
جامعهای که در آن زندگی میکنیم ،مسافرتها و نیز
برای تامین نیازهای خود مانند خرید پوشاک و ...ناگزیر
از برخورد با دیگران هستیم .به همین خاطر ،نیازمند
یادگیری مهارتهای الزم در تنظیم این ارتباطات و
گزینش رفتاری مناسب خواهیم بود.
یادمان باشد که در هر  3بخش از مدیریتها ،نوع
پوشش ما دارای رتبه باالیی از اهمیت است.

این روزها زیاد از اعتماد به نفس میشنویم .همه ما میخواهیم
با اعتماد به خود ،کارهای بزرگی بکنیم .اشکالی هم ندارد.
میتوانیمبا اینبرداشت درستکهخداوندبهمنتواناییهایی
داده و از من انتظار دارد آنها را خوب استفاده کنم ،از
امتیاز اعتماد به نفس استفاده کنیم .جالب است بدانید که
آموزگاران اعتماد به نفس در دنیا ،خودشان گفتهاند که یکی
از انواع اعتماد به نفسها ،اعتماد به نفس معنوی است.
معنایش این است که برخی کارها ،تنها از راه اتصال به
قدرت خداوند انجامشدنی است و این کار هم با خواستن
کلید حل مسائل از پروردگار انجام میشود.

کلید روزی

روزی ما با محاسبات پیچیده اما در سادهترین شکل هر روز
به دست ما میرسد .گمان میکنیم خودمان هستیم که این
روزی را به دست آوردهایم .این حرف تا حدودی درست
است ولی روزی اصلی و حتی همانی که با تالش ما به
دست میآید ،نیازمند یک امضا از سوی مدیر کل هستی
است که خداوند نام دارد .زمانی که اجازه رسیدن خوراکی،
پوشاک ،پول ،موفقیت ،دانش و هر چه که روزی مادی و
معنوی به حساب میآید از سوی خداوند داده نشود ،هیچ
سودی نصیب ما نمیشود.

کلید کم و زیاد شدن روزی هم دست کسی جز خداوند
ماوات و أْ َ
ال ْر ِ
الرز َْق ل ِ َم ْن يَشا ُء
الس
ِ َ
ض يَبْ ُس ُط ِّ
نیست«.ل َ ُه َمقاليدُ َّ
ليم؛ كليدهاى آسمانها و زمين از آ ِن
َو يَ ْق ِد ُر إِنَّ ُه ب ُِك ِّل شَ ْ
يءٍ َع ٌ
اوست .براى هر كس كه بخواهد روزى را گشاده يا تنگ
مىگرداند .اوست كه بر هر چيزى داناست( ».شورى)12:
ممکن است این کلید با یک واسطه به دست ما برسد؛
مثال خداوند کسی را در زندگی ما قرار دهد که عامل
پیشرفتها ما شود.

رمز عبور

با این توضیح االن میتوانیم متوجه شویم که با اجازه گرفتن
از خداوند ،میتوانیم درها را باز کنیم .این اجازه مانند یک
رمز عبور ،از حروف خاصی تشکیل شده است که ما را به
دنیای موفقیت وارد میکند .رمز عبور را به خاطر بسپارید:
«ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ی م» .این رمز
ساده ولی اسرار آمیز در تمام کارهای کوچک و بزرگ،
کاربرد دارد و میتواند دنیایی تازه را روی ما بگشاید .این
کلید معنوی که از سوی خداوند در اختیار ما قرار گرفته،
بسیاری از قفلها را باز میکند .اکنون بهتر است از این
رمز عبور به خوبی استفاده کنید تا موفقیتهای چشمگیر
خود را البته با چاشنی تالش ،شاهد باشید .این جمله از
قدیم سر زبانها بوده است:
بسما...الرحمن الرحیم /هست کلید در گنج حکیم

ده

ابراهیم اخوی
روانشناس و مدیر مرکز مشاوره مأوأ

ای

پیشگیری و حفاظت دوران کرونا؛ فلسفه ماسک تا فلسفه حجاب

کار کلید ،باز کردن در بسته است .زمانی که کلید در اختیار
داشته باشید ،میتوانید با خیال آسوده و در کمترین زمان
ممکن ،درها را باز کنید و به اهداف خود برسید ،اما وقتی
کلید نباشد و ندانید که کجا دنبالش بگردید ،آن وقت
دردسرها شروع میشود .هر کسی راهی جلوی پای شما
میگذارد؛ یکی میخواهد بدون کمترین زحمتی ،در را
بشکنید و وارد شوید ،دیگری دنبال کلید مشابه میگردد
و کسی هم ممکن است شما را دعوت به صبر و تحمل
کند تا قدری بیشتر دنبال کلید باشیم .همه دردها بر سر
بیکلیدی است!

نی
ارا
ب

کلید را از خدا بخواه!
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حقایقی
درباره اعتیاد به
مواد قندی

با رژیم غذایی و منع و محدود کردن مصرف مواد قندی ،ولع مصرف خوراکیهای
ترجمه:
شیرین در فرد کم شده و منجر به کاهش وزن میشود اما آیا این کار موثر است؟ در
مهتا
ادامه حقایقی در مورد میل به خوردن موار قندی و تاثیر آن بر بدن ذکر شده است.
زمانینیک
برخی افراد از خوراکیهای شیرین ،به روشهای ناسالم استفاده میکنند .حتی اگر
مصرف شما واقعا اعتیادگونه نباشد یا مثال اگر زیاد هوس خوراکیهای شیرین میکنید و کنترل
خود را از دست میدهید و بیشتر از آنچه که باید میخورید ،پس نتیجه خوب و سودمندی ندارد.

1

2

مواد قندی و اثر آن بر مغز

مواد قندی بر سلولهای مغزی اثر دارد .مغز ما همچنین مواد قندی را نوعی پاداش میداند و باعث میشود
همچنان دنبال پاداش باشد .اگر اغلب مواد قندی زیادی مصرف میکنید و این پاداش دادن را تقویت میکنید،
باید این عادت را ترک کنید.

3

تاثیر انسولین در بدن

5

تاثیر رژیم غذایی

7

جایگزینی خوراکیهای سالم شیرین

9

مصرف پروتئین

11

کشف قند پنهان

13

جایگزینی شیرینکنندههای مصنوعی

15

مصرف زیاد قند ممنوع؟

بدن ما برای انتقال انرژی باید گلوکز را از جریان خون به سلولها منتقل کند و برای این کار ،لوزالمعده
هورمونی به نام انسولین ترشح میکند .در نتیجه ممکن است سطح قندخون افت ناگهانی داشته باشد.
تغییر سریع قندخون ،باعث بیحالی و لرزش میشود و شاید سریع بخواهید شیرینی بیشتری بخورید
و برای سرحال شدن مواد قندی بیشتری مصرف کنید .بنابراین عادت خوردن موادقندی شیرین برای
میانوعده ،شما را به بد خوردن ترغیب میکند.

4

الزم نیست مواد شیرین را به طور کامل حذف کنید بلکه میتوانید آن را از منابع دیگر دریافت کنید.
به جای قند میتوانید انواع توتها یا میوه خردشده را روی جو دوسر بریزید .میوههای خشک ،یخزده
یا کنسروی (بدون قند افزودنی زیاد) استفاده نکنید .میتوانید از یک لیوان شیر کمچرب یا ماست
کمشیرین هم استفاده کنید.

8

قند میتواند در غذاهایی که هیچ انتظاری ندارید ،پنهان باشد .گرچه به نظر این مواد شیرین نیستند ،مثل
سس گوجه ،سس کباب و سس ماکارونی اما میتواند مقدار زیادی قند داشته باشد بنابراین میتوانید
سس ساالد کمچرب ،نان ،لوبیای پخته و برخی قهوههای طعمدار را تهیه کنید .عادت به خواندن
برچسبها داشته باشید و مواد خوراکی خیلی شیرین را از سبد خریدتان حذف کنید.

12

16

تغییر ذائقه

به هر اندازهای که دوست دارید نمیتوانید مواد قندی مصرف کنید .در حقیقت ،شما میتوانید ذائقهتان را
به سمت لذت بردن از خوراکیهایی ببرید که زیاد شیرین نیستند .هر هفته سعی کنید یک ماده خوراکی
شیرین را از رژیم غذاییتان حذف کنید .به عنوان مثال ،بعد از شام ،دسر بخورید .در قهوه یا غالت
کمتر شکر بریزید .به مرور زمان ،نیاز به خوردن مواد شیرین در شما از بین میرود.

ترک عادت به خوردن تنقالت

اگر تغییراتی کوچک و ساده در رژیم غذایی خود ایجاد کنید ،حفظ آن آسان است .با خوردن میوه و سبزیجات بیشتر
شروع کنید .بیشتر آب بنوشید .برچسب مواد غذایی را خوب نگاه کنید و موادی را انتخاب کنید که زیاد قند ندارند.
هر هفته مقدار مواد قندی را کم کنید .بعد از گذشت چند هفته ،از اینکه چقدر وزن کم کردید ،تعجب خواهید کرد.

امتحان فیبرها

فیبر از بسیاری جهات به کنترل خوردن مواد قندی کمک میکند .اوال ،شما را سیر نگه میدارد .غذاهای
پرفیبر همچنین انرژی بیشتری به افراد میدهند .از آنجایی که قندخون را باال نمیبرند ،پس از خوردنشان
هم احساس گرسنگی به فرد نمیدهند .میوه ،سبزیجات و غالت کامل را انتخاب کنید یا با گذاشتن
مقداری کره بادامزمینی روی برشی از سیب ،ترکیب پروتئین و فیبر را امتحان کنید.

انجام ورزش

ورزش میتواند به از بین بردن میل به مواد قندی و به طور کلی در نحوه خوردن فرد تغییر ایجاد کند .با ورزش
احساس بهتری دارید و غذاهای سالمتری مصرف میکنید .با انجام ورزشی که دوست دارید ،مانند پیادهروی،
دوچرخهسواری یا شنا شروع کنید.
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برخی مطالعات نشان میدهد شیرینکنندههای مصنوعی ممکن است ولع خوردن خوراکیهای شیرین را بیشتر در ما
ایجاد کند و کنترل وزن ،سختتر شود .برخی متخصصان میگویند ،مشکل این است که شیرینکنندههای مصنوعی
کمکی نمیکند تا ذائقه شیرین ما از بین برود .به بدنتان توجه کنید؛ آیا این شیرینکنندهها باعث میشوند حتی میل
بیشتری به مواد شیرین پیدا کنید؟ اگر چنین است ،آن را با ماده دیگری جایگزین کنید.

نامهای دیگر مواد قندی

شما همیشه روی برچسب مواد غذایی ،کلمه «قند» را نمیبینید .ممکن است به نامهای دیگری باشد،
مانند شهد آگاو ،شربت برنج قهوهای ،شربت ذرت پر فروکتوز ،دکستروز ،آب نیشکر تبخیرشده،گلوکز،
شربت جو الکتوز ،ساکاروز .مراقب خوراکیهایی باشید که در چند ماده اول آن از هر نوع قندی که
در اینجا ذکر کردیم ،باشد یا بیش از  4گرم قند داشته باشد.

محدود کردن مصرف مواد قندی سالم

عسل ،شکر قهوهای و آب نیشکر ممکن است سالم باشد اما در هر صورت ماده قندی است و باعث افزایش قندخون
میشود .میزان قند عسل و نیشکر از نظر مواد مغذی کمی بیشتر است اما کالری هم دارد.
طبق اعالم انجمن قلب آمریکا ،روزانه بیش از  6قاشق چایخوری برای خانمها کافی است که این مقدار ،تقریبا برابر
با  100کالری است و برای مردان باید حداکثر  9قاشق چایخوری باشد که حدود  150کالری دارد.

منبعWebMD :

قند به تنهایی باعث دیابت نمیشود اما مصرف مقدار زیاد قند میتواند فرد را مبتال به دیابت
کند .مصرف زیاد هر مادهای مثل قند ،میتواند خطرناک باشد .در وزنهای سنگین ممکن
است تحمل تزریق انسولین که قندخون را کنترل میکند ،بسیار سخت باشد .وقتی بدن مقابل
انسولین مقاومت میکند ،قندخون و خطر ابتال به دیابت ،باال میرود.

نشاسته مشابه شکر
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خوردن پروتئین راهی آسان برای مهار میل به مواد قندی است .غذاهای سرشار از پروتئین آهستهتر هضم میشوند
و در طوالنیمدت ،احساس سیری به فرد میدهند .پروتئینها مانند کربوهیدراتها و قندهای تصفیهشده ،قندخون
فرد را باال نمیبرند .پروتئینهایی مانند گوشت مرغ ،ماست کمچرب ،تخممرغ ،آجیل یا لوبیا را انتخاب کنید.

چرا در خوردن مواد خوراکی شیرین به عنوان میانوعده ،زیادهروی میکنید؟ قند موجود در آن که یک
کربوهیدرات ساده است ،به سرعت در جریان خون تبدیل به گلوکز میشود و سطح قندخون افزایش
مییابد .کربوهیدراتهای ساده در میوهها ،سبزیجات و محصوالت لبنی یافت میشود که همه اینها فیبر
و پروتئین دارند و این روند را کند خواهندکرد .شربتها ،نوشابه ،آبنبات و شکر برعکس رفتار میکنند.

فکر میکنید فقط شیرینی ،چیپس یا سیبزمینی سرخکرده ،برای دندان شیری مضر است؟ این غذاهای نشاستهای،
کربوهیدراتهای پیچیدهای هستند که بدن ،آنها را به قندهای ساده تجزیه میکند .نخوردن غذاهای سالم و نشاستهها
میتواند قندخون را افزایش دهد و مانند قند برای بدن مضر باشد .برنج سفید و آرد سفید و نشاستههای بسیار
خالص و بدون سبوس مانند نان سفید ،چوب شور ،کلوچه و ماکارونی از همه مضرتر هستند.

6

آیا به طور جدی میتوانید عادت خوردن مواد قندی را از بین ببرید؟ برخی برنامههای سمزدایی موادقندی بدن ،از
شما میخواهد از خوردن همه نوع مواد خوراکی شیرین خودداری کنید .یعنی عادت به مصرف تمام میوهها ،لبنیات
و غالت تصفیهشده .با این ایده از کل برنامه غذایی ،قند را حذف میکنند .تغییر رژیم به این شدت ،کار دشواری
است .تغییراتی که میتوانید در کوتاهمدت انجام دهید ،به این معنی است که به عادتهای قدیمی خود بازگردید.

مضرات مواد قندی
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میزگرد پوست
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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 «پوست» درباره بیماری لوپوس با حضور
دکترمجتبیامیریمتخصصپوست،دکترشیریننیرومنش
متخصصزنانوزایمان،دکترعلیرضارجاییفوقتخصص
روماتولوژی و دكتر حسین ایمانی متخصص تغذیه

لوپوس ،بیماری خودایمن مزمنی است که زمینهساز التهاب بافتهای مختلف بدن
مریمسادات از جمله مفاصل ،قلب ،پوست ،کلیه و ...میشود .بیماری با دورههای عود و کمون
کاظمی
همراه است و فرد باید همواره به اصول مراقبت و کنترل عالئم بهخصوص پرهیز از
نور خورشید و استرس توجه کند .جالب اینکه لوپوس در خانمهای جوان ،شایعتر
از سنین دیگر است .پرسش یکی از خوانندگان «سالمت» هم مربوط به خانم  25سالهای است که
برایمان نوشته است« :متاهل و پرستار هستم .سال گذشته دچار عالئم خستگی مفرط ،درد مفاصل
پاها و کاهش وزن شدم .با انجام چکاپ کامل ،تشخیص لوپوس داده شد .به تازگی دچار عالئم
پوستی لوپوس روی صورت نیز شدهام .بسیار نگرانم .آیا تغییرات پوستی را همیشه باید تحمل کنم؟
میتوانم بچهدار شوم و به فعالیتهای معمول بپردازم؟ لطفا مرا راهنمایی کنید».
نگاه متخصص پوست

درمان به موقع لوپوس مانع ایجاد جوشگاه پوستی میشود
دکتر مجتبی امیری /عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم پزشکی

مرکزی دچار آتروفی یا تحلیل میشود و در اطراف به
حالت زخم سطحی پیش میرود .اگر در ناحیه مودار
اتفاق بیفتد ،موها را تخریب میکند و اگر روی پوست
باشد ،تخریب با ایجاد اسکار یا جوشگاه همراه است.
 :پوست چه قسمتهایی از بدن بیشتر در
معرض آسیب است؟
لوپوس پوستی میتواند هر قسمتی از پوست بدن را
درگیر کند اما معموال بیماری روی صورت و نواحی
پشت دستها ظاهر میشود .شیوع در پوست دیگر
نواحی بدن ،خیلی کمتر است.
:چگونهمیتوانلوپوسپوستیراتشخیص
داد؟
متخصص پوست میتواند با توجه به عالئم ،نتایج
بررسیها و آزمایشهای تکمیلی به تشخیص قطعی
بیماری برسد .در موارد معدودتری نیز ممکن است به
انجام بیوپسی یا نمونهبرداری نیاز باشد .به دلیل شباهت
طیف وسیعی از بیماریهای پوستی با تظاهرات لوپوس
پوستی ،روند تشخیص کامال تخصصی است و نیاز به
بررسی دقیق دارد.

 :چه عواملی در تشدید لوپوس پوستی
نقش دارند؟
نور خورشید در تشدید لوپوس پوستی نقش دارد و یکی
از عوامل خطر برای مبتالیان به این بیماری محسوب
میشود .به همین دلیل هم مراقبت و پرهیز از مواجهه
با نور خورشید اصل مهم برای سالمت بیماران مبتال
به لوپوس خواهد بود.
 :خانمهای مبتال به لوپوس میتوانند از مواد
آرایشی استفاده کنند؟
خانمهای مبتال به لوپوس پوستی محدودیتی در مورد
استفاده از مواد آرایشی ندارند؛ مگر اینکه مانند همه
افراد دچار حساسیت نسبت به این محصوالت باشند.
:دررونددرمانتوجهبهچهنکاتیحائزاهمیت
است؟
تشخیصزودهنگام،درمانبهموقعوپرهیزازنورخورشید
اصولدرمانلوپوسپوستیاست.درماندرمراحلاولیه،
استفاده از استروئیدها به شکل موضعی است .البته تزریق
این داروها داخل ضایعه نیز بسیار کمککننده خواهد
بود .درمانهای ضدماالریا از جمله روشهایی هستند

که با پاسخ به درمان مطلوب همراه است.
بیماری در مراحل اولیه کامال قابلکنترل است اما گاهی
عالئم بیماری عود میکند .هر چه درمان زودتر آغاز
شود ،از احتمال ایجاد جوشگاه روی پوست و دیگر
خطرات احتمالی پیشگیری میشود .لوپوس پوستی در
طوالنیمدت میتواند زمینهساز سرطان پوست شود،
بنابراین تشخیص بهموقع ،درمان و کنترل بیماری بسیار
حائز اهمیت است .البته بیمار باید از لحاظ درگیریهای
سیستمیکنیزبررسیشودزیراممکناست کنارلوپوس
پوستی ،فرد عالئم لوپوس سیستمیک نیز داشته باشد.
 :از آنجا که لوپوس بیماری مزمنی است ،آیا
برای سالمت پوست باید همیشه درمانها را ادامه داد؟
روند عود و درمان لوپوس پوستی معموال شبیه لوپوس
سیستمیک نیست .زمانی که روند درمان بهموقع انجام
بگیرد و بیماری کنترل شود ،احتمال عود بسیار کم است.
اگر فرد اقدامات درمانی مناسب برای کنترل ضایعات
پوستی فعال را پیش گیرد و از مواجهه با نور خورشید
پرهیز کند ،ممکن است سالها بدون نیاز به درمان ،با
هیچ ضایع ه فعالی مواجه نباشد.

درمان و کنترل لوپوس نیازمند بهبود کیفیت زندگی بیمار است
دکتر علیرضا رجایی

استرس؛ عامل جدی تشدید بیماری

استرس مهمترین عامل تشدید عالئم لوپوس است اما
حضور در معرض نور خورشید ،بارداری و زایمان نیز
تاثیرگذار هستند .مصرف برخی داروها ممکن است با
وخامت عالئم همراه باشد که «لوپوس دارویی» گفته
میشود و معموال در صورت قطع مصرف دارو ،عالئم
بیماری نیز برطرف خواه د شد .لوپوس با دورههای عود
و بهبود یا کمون بیماری همراه است .در دوره عود،
عالئم تشدید میشود و از طریق آزمایش خون میتوان
آنتیکورهای غیرطبیعی را تشخیص داد .در دوره کمون،
عالئم به تدریج تسکین مییابد و به بهبود نسبی یا کامل
میرسد که ممکن است چند هفته ،چند ماه یا حتی
چند سال باشد .لوپوس بیماری مزمنی است و بیمار
باید همواره اصول درمان و كنترل عالئم را رعایت کند.

لوپوس با طیف وسیعی از عالئم بالینی
همراه است

تظاهرات لوپوس در افراد ،به انواع گوناگون بروز میکند
زیرا بیماری سطح مختلفی از اندامها و بافتها را درگیر
میکند .درد ،خشکی و تورم مفاصل ،دردهای عضالنی،
ایجاد لکههای قرمز روی گونهها و بینی ،حساسیت

ی در
خانمهای مبتال به لوپوس میتوانند باردار شوند اما باردار 
آنها پرخطر محسوب میشود .قطعا این خانمها باید عالوه بر
مراقبتهایکلیتحتنظرمتخصصروماتولوژی،ازمشورت
با متخصص زنان متبحر نیز برخوردار شوند.
بروز مشکالت کلیوی ،مسمومیت بارداری ،اختالالت رشد
جنین ،زایمان زودرس و حتی تاثیراتی در جنین مانند عوارض
قلبی -عروقی و اختالل در وزنگیری جنین نیز در مورد
خانمهایمبتالبهلوپوسنسبتاشایعاست.ازهمینرو،انتخاب
روشهایمطمئنبرایپیشگیریازبارداریناخواستهومشورت
با پزشک معالج پیش از اقدام به بارداری ضروری است تا
وضعیت بیماری ،چکاپ عمومی ،نوع دارو و ...بررسی شود.
بیشتر خانمها طی بارداری نیز الزم است مصرف دارو را ادامه
دهند اما ممکن است متخصص زنان توصیه به تغییر نوع یا
دوز دارو در این دوران نیز داشته باشد .هرگز نباید به دلیل
بارداری ،خودسرانه دارو قطع شود.
طی دوران بارداری نیز مراجعه منظم به متخصص زنان توصیه
میشودرشدجنین،احتمالافزایشفشارخون،عودبیماریهای
کلیوی و مسمومیت بارداری تحت کنترل باشد و در صورت
نیاز ممکن است پزشک برخی داروها را برای پیشگیری از
چنین مشکالتی الزم بداند .اکوی قلب جنین ،سونوگرافی
آنومالی اسکن و داپلر نیز معموال الزم است.
البته مساله مهم اینکه کنترل بارداری و زایمان در خانمهای
مبتال به لوپوس حتما باید توسط متخصص زنان متبحر و
ش نیز به مراکز
باتجربه صورت گیرد ،برای سونوگرافی و آزمای 
معتبروتخصصیمراجعهشودوکنترلبیماریتوسطمتخصص
روماتولوژی نیز فراموش نشود .با رعایت اصول مراقبت و
درمان در دوران بارداری ،بسیاری از خانمها میتوانند بارداری
موفقی داشتهباشند و نوزاد را با شیر خود تغذیه کنند.
نگاه متخصص تغذیه

نگاه فوقتخصص روماتولوژی

لوپوس منتشر یا لوپوس اریتماتوس سیستمیک
()SystemicLupusErythematosusبیماریخودایمنی
است که اندامهای مختلف از جمله مفاصل ،پوست،
کلیهها ،قلب و ...را درگیر میکند .ابتال به لوپوس باعث
حالت سرخی روی صورت میشود و از آنجا که شبیه
گازگرفتگی گرگ است ،به لوپوس شهرت دارد که این
کلمه در التین به معنای «گرگ» است .علت دقیق لوپوس
نیز مانند دیگر بیماریهای خودایمنی ،مشکل نیست اما
عوامل محیطی ،هورمونی و ژنتیک در ایجاد آن نقش
دارند .اختالل در عملکرد سیستم ایمنی زمینهساز تهاجم
به بافتهای سالم بدن و واکنشهای التهابی میشود.

خانم مبتال به لوپوس نیز
میتواند مادر شود

دکتر شیرین نیرومنش
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

لوپوس؛ تظاهر
خیانت ایمنی بدن

 :آقای دکتر ،بهطور خالصه چطور میتوان
بیماری لوپوس را تعریف کرد؟
لوپوس بیماری خودایمنی است که در گروه بیماریهای
روماتیسمی تقسیمبندی میشود .در صورت ابتال به
بیماریهای خودایمنی ،بدن آنتیبادیهایی را علیه
قسمتهایی میسازد و باعث تخریب و صدمه در
بافت هدف میشود.
لوپوس دو نوع است؛ سیستمیک لوپوس ارتيماتوس
( )SLEو ديسكوئيد لوپوس اریتماتوس( .)DLEنوع
سیستمیک با درگیری اندامهای مختلف مثل پوست،
مو ،ناخن ،موها ،مفاصل ،کلیهها و ...همراه است .نوع
پوستی لوپوس ،معموال درگیری سیستمیک ندارد و
فقط پوست دچار عارضه میشود.
 :لوپوس پوستی چگونه تظاهر پیدا میکند؟
درانواعیازبیماریلوپوس،بیمارکناردرگیریسیستمیک
ازمشکالتپوستیقابلتوجهینیزرنجمیبردامابهطور
اختصاصی ،لوپوس پوستی به شکل پالک یا برجستگی
پوستی قرمز رنگ ظاهر میشود .این برآمدگی ،درد
و خارش ندارد و پیشرونده است .به مرور قسمت

نگاه متخصص زنان و زایمان

شدید نسبت به نورخورشید و تظاهرات پوستی به
عنوان شایعترین نشانههای لوپوس شناخته میشوند.
ممکن است بیمار از جراحات خفیف بدون درد در
دهان و بینی ،درد سینه و اختالالت تنفسی ،تورم پاها
و افسردگی نیز رنج ببرد .در موارد نادر نیز آریتمی
(اختالل ریتم قلبی) و نارسایی قلبی مشاهده میشود.
ریزش موها ،اختالالت بینایی ،تغيير رنگ انگشتان
در صورت احساس سرما یا استرس ،کهیر ،سردرد،
تشنج،تشکیللختهدرعروقخونی(ترومبوز)،مشکالت
کلیوی ،کمخونی ،آسیبپذیری نسبت به عفونتها،
خستگی مفرط ،کاهش وزن بیعلت ،افزایش وزن
ناشی از احتباس آب ،تب و تورم غدد لنفاوی از دیگر
حاالتی است که گاهی مبتالیان به لوپوس بهتدریج یا
ناگهانی تجربه میکنند.

خانمهای جوان بیشتر در معرض ابتال به
لوپوسهستند

خانمهای جوان در سنین  15تا  40سالگی بیشتر از
آقایان در معرض ابتال به لوپوس هستند .به نظر میرسد
هورمونهایزنانهنقشمهمیدربروزاینبیماریدارند.
همچنین افرادی که یکی از اعضای خانواده آنها به این
بیماری مبتالست تا حدی در معرض خطر بیشتر قرار
دارند .مصرف برخی داروها در طوالنیمدت میتواند
عامل زمینهساز لوپوس باشد .حتی پژوهشگران بر این
باورند مواجهه با بعضی مواد مانند آفتکشها ،جیوه
و سیلیس خطر پیشرفت بیماری را افزایش میدهد.
براساسبعضیمطالعات،استعمالدخانیاتیاحتیسابقه
مصرف در گذشته نیز با احتمال فزاینده ابتال همراه است.

توصیههای پیشگیری و کنترل بیماری

محافظت در برابر نور خورشید :پرتوهای فرابنفش
خورشید در بروز ناگهانی یا تشدید عالئم نقش دارند.
درواقع مواجهه با نور خورشید باعث نابودی بسیاری

از سلولهای پوست شده و به دلیل آزادسازی محتوای
سلولی ،سیستم ایمنی واکنش شدید نشان میدهد.
بیماران مبتال به لوپوس هنگام خروج از منزل باید
لباسهای مناسب ،کاله و عینک آفتابی داشتهباشند،
از ضدآفتاب استفاده کنند و در ساعات اوج تابش نور
در محیط باز قرار نگیرند.
مشورت با پزشک پیش از مصرف دارو :مبتالیان به
لوپوس باید پیش از مصرف هر دارویی حتی انواعی
که بدون نسخه به فروش میرسد ،با پزشک مشورت
کنند.بعضیداروهامانندآنتیبیوتیکهاحساسیتپوست
نسبتبهپرتوهایخورشیدراافزایشمیدهند.همچنین
بیماران نباید بهطور خودسرانه داروهای گیاهی استفاده
کنند زیرا ممکن است سبب تحریک سیستم ایمنیشود.
در گذشته تصور بر این بود که قرصهای ضدبارداری
احتمالعودبیماریرادرخانمهایمبتالافزایشمیدهد
اما مطالعات اخیر این مساله را رد کردهاست .البته نباید
خودسرانه این داروها مصرف شود .داروهای هورمونی
دوران یائسگی نیز تاحدی در تشدید بیماری نقش دارند
و در این زمینه نیز نظر پزشک متخصص ضروری است.
آرامش و خواب کافی :روشهای مدیریت استرس
برای کاهش درد و بهبود وضعیت روانی بیماران مبتال
به لوپوس موثر است .بیماران میتوانند با توجه به تمایل
خود از روشهای مختلف ،به وضعیت آرام روانی دست
یابند .حداقل  8تا  10ساعت خواب شبانه به کاهش
دردهای لوپوس کمک میکند.
دوری از دخانیات :افرادی که به دلیل زمینه خانوادگی در
معرضابتالبهلوپوسهستندیادردورهخاموشیعالئمبه
سرمیبرند،بایدبهطورجدیازمصرفدخانیاتاجتناب
کنند.دخانیاتخطرپیشرفتناراحتیهایقلبی-عروقی
مانند حمله قلبی یا سکته مغزی را افزایش میدهد که
مبتالیان به لوپوس نیز زمینه این مشکالت را دارند.
ورزش منظم :انجام تمرینات منظم ورزشی عالوه
بر بهبود وضعیت روانی میتواند به پیشگیری از

دوران عود بیماری کمک کند .تمرینات کششی در
کاهش حالت خشکی و سفتی مفاصل موثر است و
تمرینات قدرتی و عضالنی مانند راه رفتن سریع ،شنا
و دوچرخهسواری در کسب انرژی و بهبود سالمت
سیستم قلبی -عروقی نقش دارد.
به بیماران توصیه میشود فشارخونشان را بهطور منظم
کنترل کنند تا در صورت پرفشاری خون از عوارض
آن بهخصوص اختالالت کلیوی پیشگیری شود .تب
نیز باید جدی تلقی شود زیرا بیمار مبتال به لوپوس در
معرض خطر باالتر ابتال به عفونتهاست.
خوشبختانه در حال حاضر امکان تشخیص بیماری
نسبت به گذشته بسیار پیشرفت کرده و اقدامات درمانی
موثرتری انجام میگیرد .به جز دورا ن عود که با درد و
ناراحتی برای بیمار همراه است ،در دورا ن خاموشی،
بیشترمبتالیانبهلوپوسقادربهانجامفعالیتهایروزمره
زندگی مانند افراد سالم هستند.

لوپوس کودکان را نیز مبتال میکند

لوپوسبیماریایاستکهمیتواندهمهافرادرادرسنین
مختلف مبتال کند .عالئم آن در کودکان شبیه بزرگساالن
است اما کودکان با آسیبهای بیشتری روبرو هستند زیرا
بیماری ممکن است دیر تشخیص داده شود.
تب همراه با درد مفاصل ،دردهای عضالنی ،خستگی
یا افسردگی از جمله عالئم لوپوس کودکان است.
قرمز شدن گونهها و بینی نیز مانند بزرگساالن بهعنوان
یکی از عالئم بارز مطرح است .اختالالت کلیوی در
این کودکان قابلانتظار است که تورم ساق و قوزک
پا ،همچنین افزایش غیرعادی پروتئین در ادرار
نشاندهنده مشکل است .گاهی کودک از تغییر رنگ
انگشتان دست و پا در واکنش به هوای سرد نیز رنج
میبرد .زخمهای دهان و بینی ،ریزش مو ،بزرگی
غدد لنفاوی ،بزرگی کبد و طحال و کاهش وزن نیز
در بعضی موارد دیده میشود.

تغذیه درست
بخش مهم درمان لوپوس است

دكتر حسین ایمانی
عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

هیچ ماده غذاییای عامل ابتال به لوپوس و درمان قطعی بیماری
نیست اما تغذیه مناسب بخش مهمی از درمان بیماری است.
بسیاری از مبتالیان به لوپوس به نحوی از اضافه وزن یا کاهش
وزن شکایت دارند که باید با رژیم غذایی متعادل و تحتنظر
متخصص تغذیه به وزن طبیعی برسند .اگر بیمار از زخمهای
دهان رنج میبرد ،بهتر است غذاها بهشکل سوپ و آش آماده
شود .ممکن است پزشک استفاده از داروهای بیحسکننده
دهان را نیز برای فرد تجویز کند که قبل از غذا استفاده کند.
نقشتغذیهدرکاهشالتهاباتبدن:لوپوسبیماریالتهابیاست
پسمصرفغذاهاییکهباالتهابمقابلهمیکنندممکناستدر
بهبود بیماری موثر باشد .بعضی خوراکیهایی که عامل التهاب
هستند ،موجب تشدید عالئم میشوند .میوهها و سبزیجات به
دلیل مقدار فراوان آنتیاکسیدان ،خواص ضدالتهابی دارند .مواد
غذایی حاوی اسیدهای چرب امگا 3مانند ماهی ،گردو ،روغن
کانوال و زیتون نیز چنین تاثیری دارند .البته چربیهای اشباع
سبب بروز التهاب میشوند و باید مصرف آنها کاهش یابد.
غذاهای سرخشده ،گوشت قرمز ،چربی حیوانی ،گوشتهای
فراوریشده و لبنیات چرب از جمله این خوراکیها هستند.
غالت تصفیهشده نیز به دلیل افزایش سریع قندخون باعث
تحریک پاسخ التهابی شدید میشوند که بهتر است در رژیم
غذایی کاهش یابند.
حفظ سالمت استخوانها و عضالت :در بیماری لوپوس،
نگرانیهایی نسبت به وضعیت سالمت استخوانها وجود دارد
زیرا داروها میتوانند زمینهساز ایجاد پوکی استخوان شوند.
مصرف خوراکیهای سرشار از کلسیم و ویتامین Dبرای
حفظ سالمت استخوان مهم است .این بیماران باید از لبنیات
کمچرب یا بدون چربی استفاده کنند و اگر قادر به نوشیدن
شیر نیستند ،محصوالت جایگزین مانند شیر بدون الکتوز ،شیر
سویا و آبمیوههای غنیشده با کلسیم و ویتامین Dمصرف
کنند .سبزیجات سبز تیره نیز حاوی کلسیم هستند .البته در
صورتی که تغذیه پاسخگوی نیاز بدن به کلسیم نباشد ،میتواند
با مشورت پزشک مکمل کلسیم مصرف کند.
مقابله با عوارض جانبی داروها :رژیم غذایی غنی از کلسیم
وویتامین Dدرمقابلهباعوارضداروهایکورتیکواستروئیدی
روی استخوانها تاثیر دارد .همچنین کاهش مصرف نمک
میتواند در کاهش احتباس آب بدن و کاهش پرفشاری خون
ناشیازاینداروهاموثرباشد.برایبیماریکهدارویمتوترکسات
دریافت میکند ،گنجاندن منابع غذایی سرشار از اسیدفولیک
مانند سبزیجات با برگ سبز تیره ،میوهها و غالت غنیشده یا
در صورت لزوم مکم 
ل این ویتامینها مهم است .اگر مصرف
داروها باعث حالت تهوع شود باید از وعدههای غذایی سبک،
کمحجم و با هضم راحت استفاده کرد .در این وضعیت نان
و غالت مفید است اما غذاهای چرب ،تند و اسیدی نباید
مصرف شود .در صورتی که مصرف کورتیکواستروئیدها یا
داروهایضدالتهابغیراستروئیدیمانندایبوپروفنیاناپروکسن
موجب اختالالت گوارشی شد ،توصیه میشود دارو با وعده
غذایی میل شود.
کاهش مصرف نمک و شکر :ناراحتی قلبی ،پرفشاری خون،
رسوب چربی در دیواره عروق و اختالالت کلیوی از جمله
تهدیدهای سالمت مبتالیان به لوپوس است .از همین رو ،به
حداقل رساندن مصرف نمک و شکر در رژیم غذایی این
بیماران اصل مهمی است .اجتناب از چربی نیز به این بیماران
توصیهمیشودزیراعالوهبرحفظسالمتسیستمقلبی-عروقی،
از ایجاد رسوب پروتئین در کلیه و نارسایی تدریجی این اندام
نیز پیشگیری میکند.

پوست و زیبایی

شماره هفتصدوپنجاهوهشت بیستویک تیـر نودونه

شیمیایی یا فیزیکی؟

کدامضدآفتابایمنتراست؟
محبوبیت ضدآفتابهای
دکتر سیدمهدی طبایی فیزیکی یا مینرال طی چند
متخصص پوست و دانشیار
سال اخیر روبهافزایش بوده
جهاد دانشگاهی
است و با توجه به شروع
فصل تابستان ،باز هم با حجم
وسیعتری از تبلیغهای این محصوالت مواجه میشویم.
این موضوع که آیا ضدآفتاب معدنی واقعا ایمنتر و سالمتر از ضدآفتابهای
شیمیایی است یا نه ،در حال حاضر دقیقا مشخص نیست ،اما سازمان غذا
و داروی آمریکا ()FDAقوانین نظارتی سختگیرانهتری را برای بررسی
ضدآفتابها در نظر گرفته است تا بتواند ترکیبات زیانآور احتمالی در
این محصوالت را سریعتر شناسایی کند.

روند عملکردی ضدآفتابهای شیمیایی و مینرال

ضدآفتابها براساس روند عملکردشان به دو نوع اصلی شیمیایی و فیزیکی
تقسیم میشوند .هر دو نوع هم آسیبهای کوتاهمدت و بلندمدت پوستی را
کاهش میدهند و همچنین خطر ابتال به آفتابسوختگی و سرطان پوست
را هم کمتر میکنند .پس تنها تفاوت آنها دقیقا در روند عملکردیشان
است .ضدآفتاب شیمیایی تقریبا شبیه اسفنج عمل کرده و پرتوهای UV
را به خود جذب میکند ،درحالی که ضدآفتاب فیزیکی یا مینرال بیشتر
شبیه به سپر عمل میکند و پرتوهای خورشیدی را دفع میکند.
بیشترین ترکیباتی که در ضدآفتابهای شیمیایی کاربرد دارند ،عبارتند از
اکسیبنزن ،آووبنزن ،اکتیزاالت ،اکتوکریلن ،هموساالت و اکتینوکسات.
این محصوالت بهدلیل فرمولبندی خاصشان ،کاربرد نهایی راحتتری
دارند و ذرات سفیدرنگ بسیار کمتری روی پوست باقی میگذارند.
ضدآفتابهای فیزیکی (مینرال) هم حاوی اکسید زینک یا دیاکسید
تیتانیوم هستند و اغلب احساس چسبندگی روی پوست ایجاد میکنند.

آیا بدن ما ضدآفتاب شیمیایی را جذب میکند؟

یکی از دالیل روآوری افراد در چند سال اخیر به استفاده از ضدآفتاب
فیزیکی یا مینرال ،نگرانی آنها درباره روند جذبشدگی ضدآفتابهای
شیمیایی توسط بدنشان است .با اینکه احتمال دارد بدن ما مقدار کمی از
ضدآفتاب مینرال را هم جذب کند ،اما چنین اتفاقی (خصوصا در حالت
وسیع) بهدلیل روند عملکردی این محصول بسیار بعید است .اگر دقت
کنید ،متوجه میشوید که ترکیبات ضدآفتاب مینرال روی پوست مینشیند
و پس از تماس با قطرات عرق یا آب از روی پوست شسته میشود.
نگرانی درباره جذبشدگی ضدآفتاب شیمیایی موجه است ،چراکه
ترکیبات بعضی از این محصوالت میتوانند پس از جذب توسط بدن
وارد جریان خون شوند .البته تا به امروز هیچکدام از دادههای علمی
و تحقیقاتی نشان ندادهاند که ضدآفتابهای شیمیایی دارای تاییدیه
سازمان غذا و دارو آمریکا از این نظر زیانآور یا مشکلساز باشند،
بنابراین ،درحالی که میتوان تایید کرد که ترکیبات ضدآفتاب شیمیایی
واقعا توسط بدن جذب میشوند ،اما هنوز محققان درحال جمعآوری
و بررسی اطالعات درباره این اثرگذاری در محصوالت دارای تاییدیه
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بـاورنـادرسـت
درباره محصوالت
ضدآفتاب

تقریبا همه ما امروزه میدانیم
کهبایدازمحصوالتضدآفتاب
استفاده کنیم ،اما بسیاری از ما هنوز
هم درباره مسائلی مانند  SPFو نحوه
استفاده درست از محصوالت ضدآفتاب درک درستی نداریم .تصورات
نادرستی که همچنان درباره محصوالت ضدآفتاب رایج هستند ،نهتنها
میتوانند استفاده از این محصوالت را بیفایده کنند ،بلکه در مواردی حتی
میتوانند به سالمتی پوست افراد هم آسیب برسانند .این درحالی است
که محصوالت ضدآفتاب ،اولین خط دفاعی بدن را در برابر آسیبهای
خورشیدی تشکیل میدهند و عدم محافظت درست از پوست در برابر
اشعههای ماورای بنفش میتواند حتی به سرطان پوست منتهی شود.
باور اول :اگر صبح از ضدآفتاب استفاده کنیم ،برای تمام روز
کفایتمیکند

محصوالت ضدآفتاب بهطور کلی فقط بین  90تا  120دقیقه ماندگاری
کامل دارند ،خصوصا اگر حاوی ترکیبات شیمیایی خاصی باشند که پس
از تماس با اشعههای ماورای بنفش تجزیه و تخریب میشوند ،بنابراین
بسیار مهم است که محصوالت ضدآفتاب را در طول شبانهروز تجدید
کنید ،مخصوصا اگر زیاد بیرون از خانه میمانید ،زیاد عرق میکنید یا
ورزشهای آبی مانند شنا از عالقهمندیهای شما هستند.

باور دوم 100 SPF :یعنی محافظت دوبرابری نسبت به 50 SPF

عالمت  SPFبه ما میگوید که چه مدت میتوان بدون آفتابسوختگی
در معرض تماس با نور خورشید قرار گرفت .مثال اگر در حالت عادی،
روند آفتابسوختگی در ساحل پس از  20دقیقه تماس با نور خورشید
شروع میشود ،استفاده درست از محصول  15 SPFاین  20دقیقه را
 15برابر افزایش میدهد؛ یعنی حدود  300دقیقه یا  5ساعت بدون
آفتابسوختگی از پوست شما محافظت میکند ،البته اگر کامال درست از
محصول استفاده کرده باشید .پس باالتر رفتن SPFفقط مدت محافظت از

سازمان غذا و داروی آمریکا هستند و همچنان به نتیجه قطعی و
مشخصی نرسیدهاند.

ترکیبات زیانآور احتمالی در ضدآفتابهای شیمیایی

بهطور کلی 16 ،ترکیب فعال در محصوالت ضدآفتاب یافت میشود
که عبارتند از سینوکسات ،دیوکسیبنزن ،هموساالت ،مرادیمات،
اکتیناکسات ،اکتیساالت ،اکتوکریلن ،پادیمات او ،سولیزوبنزن،
اکسیبنزن ،آووبنزن ،پاراـآمینوبنزوئیک اسید ،تروالمین سالیسیالت،
اکسید زینک و دیاکسید تیتانیوم.
سازمان غذا و داروی آمریکا در فوریه سال  ،2019این مساله را مطرح
کرد که فقط دو مورد از این ترکیبات ذکرشده در گروه ترکیبات دارای
نشان  GRASEقرار میگیرند که عبارتند از اکسید زینک و دیاکسید
تیتانیوم و هر دو در ضدآفتاب مینرال کاربرد دارند .نشان  GRASEهم
مخفف عبارت generally recognized as safe and effective
است که ایمنی و اثربخشی مطلوب ترکیب را تایید میکند .مسووالن
سازمان غذا و داروی آمریکا گفتهاند که برای بررسی ایمنی و اثربخشی
دوازده ترکیب دیگر به دادههای تحقیقاتی و علمی بیشتری نیاز دارند،
اما قطعا نشان  GRASEرا به دو ترکیب خاص اعطا نخواهند کرد.
این دو ترکیب ،پاراـآمینوبنزوئیک اسید ( )PABAو تروالمین سالیسیالت
هستندکهطبقاظهارنامهرسمیسازمانغذاودارویآمریکا«،خطراتمرتبط
با استفاده از این ترکیبات فعال در محصوالت ضدآفتاب از مزیتهایشان
بیشتر است» .به همین دلیل هم درحال حاضر هیچکدام از سازندگان
ضدآفتابهای دارای تاییدیه سازمان غذا و دارو آمریکا اجازه ندارند که
از این دو ترکیب نامبرده در تولید محصوالتشان استفاده کنند.
توجه به این نکته بسیار مهم است که درخواست سازمان غذا و دارو
آمریکا برای دسترسی به دادههای تحقیقاتی بیشتر درباره  12ترکیب دیگر
به معنای غیرایمن بودن آنها نیست .درواقع بنا بر یافتههای اخیر نمیتوان
به مردم توصیه کرد که از ضدآفتاب شیمیایی استفاده نکنند ،چراکه ما
هنوز درباره اثرگذاری ترکیبات آنها پس از جذبشدنشان توسط بدن
اطالعات دقیقی نداریم.

ضدآفتاب شیمیایی یا مینرال؛ کدام بهتر است؟

با توجه به اینکه از نظر علمی هنوز به قطعیت نرسیدهایم ،نمیتوان نوع
خاصی از ضدآفتابها را توصیه کرد .اگر کسی به محافظت از پوست
خودش اهمیت میدهد ،میتواند طبق تشخیص خودش و با توجه
به شرایطش ،از ضدآفتاب شیمیایی یا مینرال استفاده کند .من بهعنوان
متخصص پوست باید در درجه اول تاکید کنم که از تماس بیش از حد با
نور خورشید دور بمانید و این اصل را خصوصا در ساعات اوج آفتاب جدی
بگیرید .از نظر من ،هم میتوان از ضدآفتاب شیمیایی استفاده کرد و هم از
ضدآفتابمینرال.ضمناینکهمزیتهایتاییدشدهضدآفتابهایشیمیایی
مانند کاهش خطر ابتال به سرطان پوست ،کاهش خطر آفتابسوختگی و
کاهش پیری پوست ،کامال نسبت به خطرات احتمالی این محصوالت که
تازه در مرحله بررسی قرار دارند ،اهمیت بیشتری دارد.

یکی از دالیل روآوری افراد در چند سال اخیر به
استفاده از ضدآفتاب فیزیکی یا مینرال ،نگرانی آنها
درباره روند جذبشدگی ضدآفتابهای شیمیایی
توسط بدنشان است .با اینکه احتمال دارد بدن ما
مقدار کمی از ضدآفتاب مینرال را هم جذب کند ،اما
چنین اتفاقی بهخصوص در حالت وسیع بهدلیل روند
عملکردی این محصول بسیار بعید است

پوست را افزایش میدهد و تاثیری در شدت و عمق این محافظت ندارد.
باور سوم SPF :باالتر یعنی محافظت از پوست در برابر تمام
پرتوهای فرابنفش

واقعیت این است که  SPFفقط برای محافظت از پوست در برابر
آفتابسوختگیناشیازپرتوهایUVBکارکرددارد؛یعنیهمانپرتوهای
دارای طول موج کوتاه که درون اپیدرم نفوذ میکنند و باعث آسیبدیدگی
و جهش در سطح سلولهای پوستی میشوند اما پرتوهای  UVAدارای
طول بلندی هستند و میتوانند به الیههای عمیقتری از پوست رسوخ کنند
و پدیده «پیری پوست ناشی از آسیبهای خورشیدی» را بهوجود بیاورند.
همینپدیدهاستکهبهعنوانعلتاصلیدرشکلگیریچینوچروکهای
پوستی عمیق و افتادگی پوست شناخته میشود .برای جبران این نقطه
ضعف باید قبل استفاده از محصوالت ضدآفتاب ،از لوسیونها یا کرمهای
سرشار از آنتیاکسیدان استفاده کنید ،زیرا عمده محصوالت ضدآفتاب
دارای ترکیبات الزم برای محافظت از پوست در برابر پرتوهای UVA
نیستند .جدی گرفتن این نکته خصوصا برای کسانی که قصد دارند ساعات
زیادی را زیر نور خورشید سپری کنند ،اهمیت ویژهای دارد .البته استفاده
از محصوالت ضدآفتاب طیف وسیع ( )broad-spectrumهم توصیه
میشود ،چراکه این محصوالت از پوست ،هم در برابر پرتوهای UVA
و هم در برابر پرتوهای  UVBمحافظت میکنند.
باور چهارم :اگر پوست کسی تیره باشد ،دیگر به  SPFنیازی
ندارد

این ایده از بدعاقبتترین تصورات نادرست درباره محصوالت ضدآفتاب
است .علم به ما میگوید که استفاده از ضدآفتاب برای همه پوستها
ضرورت دارد چراکه سرطان پوست و پیری پوستی زودرس اصال از
عاملی مثل رنگ پوست تاثیر نمیپذیرد .متخصصان بارها تاکید کردهاند
که حتی اگر پوست کسی کامال تیره باشد ،باز هم ممکن است که از
نظر ژنتیکی مستعد ابتال به سرطان پوست باشد.
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چـرا
هرگـز نبـایـد از
ضدآفتابتاریخگذشته
استفاده کرد؟

وقتی که میخواهید محصوالت
ضدآفتاب را خریداری کنید ،حتما
به تاریخ انقضای آنها توجه داشته
باشید .اگر محصول انتخابی شما
دارای برچسب تاریخ انقضا نبود،
بایدبدانیدکهبراساسدستورالعملهای
سازمان غذا و داروی آمریکا ( )FDAاین
محصوالت حداکثر تا  3سال پس از تاریخ
خرید قابل استفاده هستند .با اینحال ،چنین نکتهای
هم نمیتواند عملکرد محافظتی محصول انتخابشده را
در طوالنیمدت تضمین کند .واقعیت این است که گرما،
ترکیبات فعال محصوالت ضدآفتاب را تجزیه میکند؛ یعنی
همانترکیباتیکهوظیفهمحافظتازپوستدربرابراشعههای
ماورای بنفش را بر عهده دارند .این روند تجزیه و تخریب
در دمای اتاق هم اتفاق میافتد ،اما طبیعتا با سرعت کمتری
نسبت به تماس مستقیم با گرما پیش میرود .به همین دلیل
است که ضدآفتابها باید در دمای اتاق و بدون تماس
مستقیم و آشکار با نور خورشید نگهداری شوند.

چرا ضدآفتابها منقضی میشوند؟

ضدآفتابها بهطور کلی به دو نوع شیمیایی و فیزیکی تقسیم
میشوند .هر دو نوع هم از پوست در برابر اشعههای ماورای
بنفش محافظت میکنند ،ولی ترکیبات استفادهشده در آنها با
یکدیگرمتفاوتاست.تاریخانقضایاینمحصوالتهمدقیقا
بهدلیل همین ترکیبات استفادهشده با همدیگر تفاوت دارد.
ضدآفتاب شیمیایی :ترکیبات فعال در ضدآفتابهای
شیمیایی را گونههایی از حلقههای بنزن تشکیل میدهند که
ساختار پایدارشان به مولکولها اجازه میدهد تا نور ماورای
بنفش را جذب کنند .بهمرور زمان یا بهدلیل نگهداری از
محصول در شرایط نامناسب ،روند جداشدگی پیوندهای
بین این حلقهها شروع میشود و این ترکیب اساسی دیگر
نمیتوانداثربخشیاستانداردیبرایمقابلهبااشعههایماورای
بنفشداشتهباشد.عالوهبراینترکیباتفعال،ضدآفتابهای
شیمیاییحاویترکیباتغیرفعالیهمهستندکهکارکردهای
مهمیدارند:پایدارسازیترکیباتفعال،کمکبهروندجذب
ترکیبات و همچنین مرطوبسازی پوست .همه ترکیبات
فعال و فیلترهای  UVبا دقت زیاد و برنامهریزی دقیق و
با کمک دستگاههای حرفهای با همدیگر ترکیب میشوند.
مواد دیگری هم در این میان به محصول اضافه میشوند
تا کارکرد آن را به حد مطلوب برسانند .اما عوامل مهمی

Sun Screen

مانند زمان ،حرارت و نور میتوانند
تعادلنهاییرامختلکنندواثربخشی
محصول ضدآفتاب را کاهش دهند.
پس اگر یک ضدآفتاب شیمیایی
را باز کردید و دیدید که قوام یا
رنگ محصول بهرغم تمام نشدن
تاریخ مصرفش دچار تغییر شده است،
ترکیبات غیرفعال این محصول به احتمال زیاد
تخریبشدهاندوشماچارهایجزدورانداختنآنندارید.
ضدآفتابفیزیکی:ترکیباتفعالدرضدآفتابهایفیزیکی
یا مینرال ،این وظیفه را برعهده دارند که اشعههای ماورای
بنفش را دفع کنند ،بنابراین این اشعهها را مانند ضدآفتابهای
شیمیایی جذب نمیکنند .ضدآفتابهای فیزیکی معموال
در قالب لوسیونها ساخته میشوند تا ترکیبات فعال مانند
زینک اکسید یا تیتانیوم دیاکسید درون ترکیبات غیرفعال
به حالت تعلیق درآیند .همین تکنیک است که به ما اجازه
میدهد تا ضدآفتاب فیزیکی را روی پوست قرار دهیم و
سریعا از اثربخشی آن بهرهمند شویم .با اینحال ،ذرات نانو
وریز موجود در زینک اکسید و تیتانیوم دیاکسید نسبت به
ترکیبات اطرافشان تراکم بیشتری دارند و بهمرور زمان و
پس از منقضی شدن درون همدیگر فرو میروند و نهایتا
بهطرز ناهموار و نابرابری در لوسیون توزیع میشوند .یکی از
راههابرایتشخیصفاسدشدگیضدآفتابمینرالیافیزیکی،
مشاهده همین گلولههای سفید ،متمایز و متراکم در لوسیون
است .البته این ترکیبات فعال بسیارریز هستند و احتمال دارد
که پس از فاسدشدگی همچنان حالت گلولهای پیدا نکنند ،اما
این دلیلی مبنی بر مجاز بودن استفاده از آنها نیست .ترکیبات
فعالاستفادهشدهدرضدآفتابهایفیزیکیدقیقامانندترکیبات
ضدآفتاب شیمیایی دچار تجزیه و تخریب نمیشوند ،اما باز
هم نباید از ضدآفتاب فیزیکی تاریخگذشته استفاده کنید.

در صورت استفاده از ضدآفتاب
تاریخگذشته چه اتفاقی میافتد؟

هرچه  SPFیا درجه حفاظتی کرم ضدآفتاب پایینتر باشد،
استفاده از ضدآفتاب تاریخگذشته شما را در معرض خطر
بیشتری قرار میدهد .درواقع بهمحض اینکه محصول خراب
یامنقضیشود،دیگرعملکرددرستینخواهدداشت،بنابراین
 SPFآن نیز شدیدا کاهش مییابد .ممکن است که یک
ضدآفتاب  15 SPFدارای همان ترکیبات فعال استفادهشده
در یک محصول  50 SPFباشد ،اما غلظت ترکیبات فعال در
محصول  15 SPFقطعا بسیار کمتر خواهد بود ،بنابراین اگر
محصول اول منقضی شود ،تقریبا تمام ظرفیتهای خودش
را برای محافظت از پوست در مقابل اشعههای ماورای
بنفش از دست خواهد داد .اگر به هر دلیلی میخواهید
از ضدآفتاب منقضیشده استفاده کنید ،تقریبا غیرممکن
است که بتوانید میزان کاهشیافتگی  SPFمحصول را
تشخیص دهید .این مساله بیشتر از هر چیزی به نحوه
نگهداری از محصول بستگی دارد ،بنابراین کسانی که
از ضدآفتاب تاریخگذشته استفاده میکنند ،درواقع
پوستشان را آشکارا در معرض آسیبهای ناشی از
نور خورشید قرار میدهند .همچنین توصیه میشود
که نهایتا بیشتر از  2سال از یک محصول ضدآفتاب
استفاده نکنید و حتی ترجیحا هر یک سال یک
محصول جدید بخرید تا از عملکرد مطلوب
محصول مطمئن باشید.

SPF 50

باور پنجم :ترکیبات ضدآفتاب خطرناک هستند و باعث
ابتال به سرطان میشوند

یکی از مطالعات اخیر نشان داده گاهی اوقات جذب سیستمیک
ترکیبات شیمیایی محصوالت ضدآفتاب اتفاق میافتد ،اما هیچ
داده و یافته علمیای نشان نداده است که این جذب جزئی و
موردی ،باعث ابتال به سرطان شود یا اساسا خطرناک باشد.
البته همه ما میدانیم که هر چیزی که روی پوست قرار بگیرد،
میتواند توسط بدن جذب شود ،بنابراین بسیار مهم است که با
ترکیباتمحصوالتانتخابیآشناباشیموهمیشهازمحصوالت
معتبر و دارای کیفیت باال استفاده کنیم.
باور ششم :من از ضدآفتاب استفاده نمیکنم چون چرب
است و باعث شکلگیری جوشها میشود

همه محصوالت ضدآفتاب با همدیگر یکسان نیستند .درحالی
که بعضی از انواع ضدآفتابها خیلی چرب و روغنی هستند یا
ترکیباتنگهدارندهشانمیتواندباعثواکنشهایحساسیتزا

شود ،اما محصوالت ضدآفتاب فوقالعاده عالی و باکیفیتی هم
تولید میشوند که هرگز چنین ویژگیهایی ندارند ،بنابراین اگر
به این مساله حساس هستید ،باید موقع خرید سراغ محصوالت
متناسب با شرایط خودتان بروید .چنین تصور اشتباهی درباره
انواع محصوالت ضدآفتاب نباید باعث دوری همیشگی شما
از این محصوالت مراقبتی مهم شود.
باور هفتم :بیشترین میزان آسیبدیدگی پوستی در
دوران کودکی اتفاق میافتد

درحالی که شکلگیری تاولهای ناشی از آفتابسوختگی در
دوران کودکی میتواند خطر ابتال به مالنوما را دو برابر افزایش
دهد ،تحقیقات متعددی نشان دادهاند که فقط  25درصد از
آسیبهای خورشیدی قبل از 18سالگی اتفاق میافتند ،بنابراین
 75درصد از این مشکالت در دوران بزرگسالی شکل میگیرند
و اتفاقا در دوران بزرگسالی باید محافظت از پوست در برابر
آسیبهای خورشیدی را کامال جدی گرفت.
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سالمندان

شماره هفتصدوپنجاهوهشت بیستویک تیـر نودونه

چگونه در زمان کرونا در جریان حال سالمندان باشیم؟

سالمندان و استفاده از تکنولوژی
افراد مسن احساس
میکنند از تکنولوژی
ترجمه:
مهتازمانینیک جدید عقب ماندهاند،
بنابراین ما وسیلهای
مخصوصآنهاساختهایم؛فقط20درصد
از افراد باالی  75سال در انگلیس در
مقایسه با 95درصد از افراد  16تا 24
سالهتلفنهوشمنددارند.تکنولوژیهای
دیجیتال به سرعت تغییر میکنند و به
سرعت هم منسوخ میشوند و معموال
برای یادگیری شیوه استفاده از آنها ،باید
کمی وقت صرف کرد .تکنولوژی جدید
توضیح میدهد چرا بیشتر سالمندان
برای ارتباط برقرار کردن ،بیشتر آنچه
که برایشان راحتتر است را ترجیح
میدهند .مثال به جای ارسال سریع یک
متنیابهروزرسانیرسانههایاجتماعی،
ازتماستلفنیباتلفنثابتیاتلفنهمراه،
استفاده میکنند اما نباید اینگونه باشد.
من و همكارم ماسیمو میكوكی به تازگی
دستگاه مدرنتری را طراحی كردهایم كه
امیدواریمبهافرادمسنكمككندتابیشتر
با بهروزرسانیهای سریع ارتباط برقرار
كنندچوناحساسخوبیبهآنهامیدهد.
امیدواریم با طراحی ابزارهای هوشمند و
آنچه که ما به آن «طراحی ابزار مجازی»
میگوییم ،بتوانیم تکنولوژی جدید را
بیشتر قابلدسترسی کنیم.
هنگامی که افراد مسن ،دسترسی به
پیامرسانی فوری ندارند ،تماس تلفنی
یا دیدار دوستان و خانواده میتواند تنها
راهی باشد که بتوانند عزیزان خود را
مالقات کنند و انجام چنین کاری حتی
بیش از یک بار در روز ممکن است
انجامشدنی یا دلخواه آنها نباشد .در
موارد مشابه ،افراد مسن ممکن است
احساس کنند تماس گرفتن با اقوام

دستگاه ابداعی ما به افراد اجازه
میدهد سطح ارتباطات خود را انتخاب
کنند و نیز به نوعی اجرا میشود
که اطالعات مفصلی مانند تصاویر
افراد خانه را منتقل نمیکند .وسیله
اطالعرسانی است که به دیگران
بگویید حالتان خوب است

و بستگانشان ،صبح و شب که صرفا
اطالع دهند که حال آنها خوب است،
ممکن است کمی ناراحتکننده باشد در
حالیکهمامیتوانیمدستگاههاینظارتی
تخصصی را تهیه کنیم که حرکات افراد

را داخل خانه ضبط میکند اما سالمندان
معموال استفاده از این ابزار را تجاوز به
حریم شخصی خود میدانند.
با این حساب ،ما ابزاری را ساختیم
که به افراد مسن این امکان را میدهد
که موقعیتشان را مانند بهروزرسانی
رسانههای اجتماعی ،به خانوادههایشان
انتقال دهند و این دستگاه (به جای
تبلیغات برای اهداف تحقیقاتی طراحی
شده) مانند یک رادیو به نظر میرسد
اما به کاربران این امکان را میدهد تا
اطالعات مربوط به فعالیت خود را که
با سنسور همراه ضربان قلب ضبط

شده ،به روشی سرگرمکننده و دیداری
منتقل کنند و فقط با یک گروه خاص
از طرفدارانشان به اشتراک بگذارند .این
اطالعات نشان میدهد فعالیت کنونی
آنها تا چه اندازه پرانرژی است ،مثال آیا
آنها کار پرجنبوجوشی مانند باغبانی را
انجام میدهند ،یا یک کار آرامشبخش
و بیتحرک مانند کتابخوانی .با طراحی
دستگاهیبرایارائهتکنولوژیکهمردمبا
آن سریع آشنا میشوند ،از اصول طراحی
ابزارمجازیاستفادهمیکنیم.بیشترافراد،
تعاملبادستگاههاییکهشبیهمحصوالتی
است که قبال از آن استفاده میکردند

را راحتتر میدانند .طراحی دستگاه
«رادیویی» براساس آشنایی قبلی آنها با
رادیوهای سنتی ،امکان استفاده از آن
را برای کاربران آسانتر میکند ،حتی
اگر عملکرد بسیار متفاوتی داشته باشد.
ارائه کنترل به کاربران

دستگاههای زیادی وجود دارد که به
کمک آن ،افراد میتوانند اعضای سالمند
خانوادشان را تحت نظر داشته باشند اما
معموال این ابزارها کامال مجهول هستند،
جایی که افراد مسن مستقیم از طریق
دوربین و سنسورهای اطراف خانهشان

مشاهده میشوند .با این حساب ،ما
ابزاری ساختیم که این امکان را به افراد
مسن میدهد تا موقعیت خودشان را
مانند بهروزرسانی رسانههای اجتماعی،
بهخانوادههایشانمنتقلکنندیامثالوجود
تلفنهای همراه که سالمندان نیاز دارند
تا کارشان را متوقف کنند و فوری به آن
پاسخدهند.درعوض،دستگاهابداعیمابه
افراداجازهمیدهدسطحارتباطاتخودرا
انتخاب کنند و نیز به نوعی اجرا میشود
که اطالعات مفصلی مانند تصاویر افراد
خانهرامنتقلنمیکند.وسیلهاطالعرسانی
است که به دیگران بگویید حالتان خوب
است.همچنینمامیخواستیمایندستگاه
را برای یادگیری ،ارتباط و به یاد آوردن
بسیار آسان ابداع کنیم بنابراین به جای
صفحه نمایش که اطالعاتی مثل متن یا
تصاویررانشانمیدهد،نمایشگریباشد
که از ابزار به اصطالح هوشمند استفاده
میکند ،تا آنچه کاربر انجام میدهد را
نشاندهد.دراینجا،ابزارهوشمندابزاری
است که میتواند رنگ ،شکل یا میزان
نور را تغییر دهد .تحقیقات نشان داد ابزار
ساطعکننده نور بهترین راه برای ارسال
پیام بدون متن برای افراد زیر و باالی
 60سال است.
«رادیو» فقط نمونه اولیه تحقیق است
اما این امکان را به ما میدهد تا بفهمیم
که ترکیب ابزار نوآورانه با ابزار قدیمی
آشنا میتواند ،روشی موفقیتآمیز برای
ترغیب کاربران سالخورده به استفاده
از فناوریهای جدید باشد .به این
طریق ،ابزار هوشمند و سایر ابزار مشابه
مجازی میتوانند فاصله سالمندان را با
تکنولوژی کوتاه کنند و نوآوری را بین
مصرفکنندگان قدیمیتر ارتقا دهند.
منبعThe conversation :

چگونه میتوانیم در دوران شیوع کرونا به سالمندان کمک کنیم؟
با توجه به شیوع روزافزون ویروس
کرونا در سراسر دنیا ،احتماال دوره
اجباری ماندن در خان ه در برخی از
کشورها برای چند ماه همچنان ادامه
یابد .این کار به ویژه برای افراد سالمند
ضروری است تا احتمال آلودگی آنها
به این ویروس به حداقل برسد.
گرچهچنین انزوایی به هر شکل که
اجرا شود ،به سالمندان کمک میکند
تا از خود در مقابل این ویروس مهلک
محافظت کنند ،اما باید به آسیبهای
جسمی و روانی حاصل از این انزوا
بر سالمندان نیز توجه ویژه داشت.
اکنون در چنین وضعیتی چگونه
میتوانیم به این گروه سنی کمک
کنیم؟دراینجاچندراهکاروجوددارد
که از سوی سازمانهای بینالمللی و
موسسات خیریه پیشنهاد شده است.
مطمئن شوید که سالمندان اطراف
شما یا خویشاوند شما ،همه چیزهایی
را که الزم دارند در اختیار دارند.
برای اطمینان چند راهکار ساده برای
آن وجود دارد .قبل از خروج از خانه
برای انجام خرید با آنها تلفنی تماس
بگیرید و برخی اقالم مورد نیازشان
را تهیه کنید .حتی میتوانید یادداشتی
روی تابلوی مشترک خانه که در
مجتمع محل سکونتتان نصب شده
است ،بگذارید یا پشت در خانههای
افراد سالمندی که در همسایگی شما
هستند ،یک کاغذ بچسبانید و با ذکر
شماره تلفن ،از آمادگی خود برای

میتوانید یادداشتی روی تابلوی
مشترک خانه که در مجتمع محل
سکونتتان نصب شده است ،بگذارید
یا پشت در خانههای افراد سالمندی
که در همسایگی شما هستند ،یک
کاغذ بچسبانید و با ذکر شماره تلفن ،از
آمادگی خود برای انجام خریدهای آنها
از جمله خرید داروهایشان اعالم کنید.
این کار کمک بزرگی به آنهاست و به
این ترتیب آنها کمتر مجبور میشوند از
خان ه بیرون بروند و خود را در معرض
خطر آلودگی قرار دهند

انجام خریدهای آنها از جمله خرید
داروهایشان اعالم کنید .این کار کمک
بزرگی به آنهاست و به این ترتیب آنها
کمتر مجبور میشوند از خانه بیرون
بروند و خود را در معرض خطر آلودگی
قرار دهند .برای انجام این کمک نیز
باید به توصیههای بهداشتی توجه کنید
تا ناخواسته باعث آلوده شدن سالمندان
به ویروس کرونا نشوید .مثال وارد
خانه آنها نشوید ،بلکه بسته خرید را
پشت در خانههایشان بگذارید تا به
این ترتیب احتمال انتقال ویروس به
آنها را به حداقل برسانید.

سالمندانراتشویقکنیدتاازروشهای
ارتباط تلفنی بیشتر استفاده کنند .این
روزها تعامالت چهره به چهره کمتر و
در مقابل ارتباطات دیجیتالی بیشتر شده
است .سالمندان را تشویق کنید تا از این
قافله عقب نمانند .این ارتباطات هم از
طریق تلفن و هم ارتباطات آنالین است.
مثال از طریق واتساپ ،وایبر ،فیس تایم.
نرمافزارهای جدید ارتباطی را بر روی
گوشیهایسالمنداننصبکنیدوروش
کار با این ابزار را به آنها آموزش دهید تا
از طریق ارتباط ویدئویی دلتنگیهایشان
را به حداقل برسانند.

سالمندان را به حرکت و انجام
فعالیتهایفیزیکیتشویقکنید.یکی
از خطرهایی که افراد سالمند را پس از
انزوای طوالنی در خان ه تهدید میکند،
تفیزیکیودرنهایتبهخطر
کاهشفعالی 
افتادن سالمت جسمی آنهاست .تشویق
سالمندان به انجام فعالیتهای فیزیکی
روزانه حتی داخل خانه ،بسیار ضروری
و الزم است .یک فعالیت فیزیکی باید
سرگرمکننده باشد تا سالمندان تشویق
شوندوهرروزآنراانجامدهند.مثالبرای
این کار میتوانید از فلیمهای ویدئویی
ورزشهای سبک و موزیکال استفاده

کنید یا حداقل سالمندان را تشویق کنید
تا دوباره به کار بافتنیشان ادامه دهند.
همچنین میتوانید تشویقشان کنید تا
ارتباطشان را با طبیعت حفظ کنند .این
کار میتواند کار پرورش گل باشد یا
باز کردن پنجره و تماشای پرندگان زیبا.
به روش جدید به ارتباطات بینفردی
ادامه دهید .اگر در همسایگی سالمندی
در نزدیکی خود دارید که از طریق پنجره
یابالکنمیتوانیدبااوصحبتکنید،زمانی
از روز را به این کار اختصاص دهید .روی
بالکن بنشینید و از فاصله دور با او هم
صحبت شوید تا ساعت طوالنی تنهایی
زودتر تمام شود .همچنین میتوانید از
طریق همکاری با مدیر آپارتمان خود،
سالمندان همسایه را آگاه کنید تا چنانچه
نیاز به کمک دارند ،مثال یک روبان به
دستگیره در آپارتمان خود گره بزنند تا
اهالیآپارتمانازاینموضوعباخبرشوند.

در صورت امکان در فعالیتهای
داوطلبانه کمک به سالمندان شرکت
کنید .با وجود تداوم شیوع کرونا،
موسسات خیریه زیادی وجود دارند که
همچنان به همکاری نیروهای جوان و
داوطلب نیاز دارند .اگر از شرایط
جسمانی خوبی برخوردارید و به اندازه
کافی وقت آزاد دارید ،به این گروههای
خیریه بپیوندید و با این روش به طور
سازماندهیشدهبهسالمندانکمککنید.
اینکمکهاشاملخریدبرایسالمندان،
تحویلبستههایخریدبهآنها،ضدعفونی
کردنمحلسکونتآنها،کنترلوضعیت
سالمت و حتی پخت و پز برای آنهاست.
در صورت نداشتن فرصت یا شرایط
جسمی مناسب ،میتوانید کمکهای
مالی خود را به موسسات خیریه فعال
در امور سالمندان اهدا کنید.
سالمندان را نترسانید .در انتشار اخبار و
مطالب به ویژه در شبکههای اجتماعی
و پیامرسانهای دیجیتالی دقت کنید و
سالمندان را هرگز نترسانید .یادتان باشد
ممکناستمیانخوانندگانمطالبشما،
افرادی تنها و منزوی وجود داشته باشند
که اکنون در وضعیت شیوع هرچه بیشتر
ویروس کرونا روزهای سخت و توأم با
هراسی را میگذرانند .مهربان باشید و به
جای هراس ،به آنها مشاوره بدهید .از
پخش کردن شایعات خودداری کنید و
به کمک ابزارهای ارتباطی ،به سالمندان
وافرادآسیبپذیرپیشنهادکمکبدهید.
منبعEoro news :

فکرمثبت

شماره هفتصدوپنجاهوهشت بیستویک تیـر نودونه
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حرف آخر
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زهراسادات صفوی

خواهینشویهمرنگ،
رسوای جماعت شو

پدران برای فرزندانشان فقط «پدر» هستند
به تازگی در دنیای مجازی تصاویر برخی پدران با فرزند دخترشان را میبینم
و متاثر میشوم .در واقع حسی که از تصویر دریافت میکنم و ژستها ناراحتم
میکند .ما صمیمیت را با اغوای ناخودآگاه فرزندمان اشتباه گرفتهایم و بعضا
ژست پدر و دختر در عکسها شبیه عکسهای عاشقانه زوج است .به احتمال
زیاد این پدرها نمیدانند ابراز عشق به فرزند حد و روابط حدود دارد و این
نوع رابطه به هیچ وجه برای رشد روانی_جنسی فرزندانشان مناسب نیست.
فرزند دختر باید یاد بگیرد با پدر حمام نرود .پدر و دختر در حد متعادل و
عرفی باید از نظر فیزیکی به یکدیگر نزدیک باشند .بحث جنسی کردن مسائل
نیست ،بحث این است که فرزند دختر باید بداند برخی روابط خصوصی،
انواع خاص بوسه و آغوش ،مخصوص روابط خاصی است .همانقدر که به
آغوش کشیدن فرزند و محبت به او به رشد روانیاش کمک میکند ،خارج
شدن از حد صدمات جدی به او میزند.

رقابت مادر و دختر

 4تا  ۷سالگی ،سن بسیار مهمی برای درک رابطه پدر و مادر ،پذیرش
محدودیتها و ناکامیها و دوره رشد روانی_جنسی است .البته این سن
نسبی است و به شرایط کودک ،خانواده و فرهنگ بستگی دارد .در این سنین،
دختران با مادر و پسران با پدر رقابتهای علنی و غیرعلنی دارند و من در
این مطلب به دلیل حساسیت موضوع به رابطه پدرها و دخترها پرداختهام.
مادر و دختر ممکن است با هم رقابت داشته باشند اما اگر رابطه پدر و مادر
صمیمانه و سالم باشد ،این رقابت بهتر حل میشود ،گرچه چالشهایی دارد.
اگر پدر و مادر رابطه سالمی نداشته باشند ،خواه ناخواه با توجه به شرایط
تاثیرات مختلفی بر دختر گذاشته میشود و حتما فرزندشان در روابط آینده
دچار مشکالت جدی خواهد شد .در این میان توصیههای کاربردی وجود
دارد تا این چالشها به حداقل ممکن برسد که عبارتند از:
 حتی اگر با همسرتان اختالف دارید ،دخترتان را به همسرتان ترجیح
ندهید .هر زن و شوهری طبیعتا اختالف سلیقه دارند و ممکن است بحث کنند
ولی خیلی مهم است که اجازه ندهند فرزندانشان در این میان نقش واسطه،
منجی و حمایتگر را داشته باشند .بنابراین ،به هیچوجه گالیهها و مشکالتتان
با یکدیگر را با فرزندتان در میان نگذارید .تصور اشتباهی است که او طرف
شما خواهد بود .یادتان باشد دختران اگر تصور کنند پدرشان آنها را به مادرشان
ترجیح میدهد ،به احتمال بسیار روابط عاشقانه سالمی را در آینده تجربه
نخواهند کرد .پدران باید بدانند حتی اگر با همسر خود روابط سردی دارند
و اقناع نمیشوند ،دخترشان گزینه خوبی برای مثلثسازی نیست زیرا با این
رفتار شما ،هرگز نخواهد توانست بعدها رابطه خوبی با مردان داشته باشد.
 الگوی مادری را تخریب نکنید .اگر همسرتان را قبول ندارید و او را
زن قدرتمندی نمیدانید ،حداقل او را در برابر دخترتان تحقیر نکنید .دختری
که تصور کند مادرش زن کافی یا قویای نیست ،در همانندسازی و ساخت
هویت جنسی خود دچار مشکل میشود .حتی اگر شما به طور تلویحی و
غیرمستقیم هم همسرتان را کمتر از خود ببینید ،تاثیرات خوبی روی فرزندتان
نخواهد داشت و زوج درونش (برداشت از رابطه پدر و مادر) آسیبدیده
خواهد شد .این زوج درون در نهایت در انتخاب همسر و روابط با همسر
بسیار مهم است زیرا تعاملی که آموخته به این شکل است و ناخودآگاه نقش
یکی از شما را ایفا خواهد کرد و همسرش را به سمت نقش مقابل خواهد برد.
 حد و مرز رابطه با دخترتان را حفظ کنید .محبت و حمایت یک پدر
نقش مهمی در شکلگیری و واالیش شخصیت دخترش دارد .پدری که از
فرزندش حمایت میکند و به او عشق میورزد ،بستری برای رشد شخصیتی
فرزندش فراهم میکند ولی این کار یک مرز مشخص و پدرانه دارد .نباید
فرزندتان مشاور ازدواج شما شود .نباید فرزندتان نقشهای همسرتان را برعهده
گیرد .همفکری و سخن گفتن با او با اینکه دخترتان احساس کند مادرش
نمیتواند شنوندهای مثل او باشد ،فرق دارد.

ویژگیهای رابطهای آیندهساز

رابطه پدر و دختر همان قدر که میتواند آینده دختر را بسازد و او را به زنی
قوی و آماده برای روابط مناسب کاری و عاشقانه تبدیل کند ،میتواند او را
در مثلث مخرب گیر بیندازد و برای رهایی از آن رنج بسیاری متحمل شود.
مثلث زن ،فرزند(دختر) و پدر اگر در سن مناسب رشدی حل نشود و رابطه
متعارض باشد ،به مشاوره با متخصص نیاز است و کار درمانگر به مراتب
برای حل مشکل و برگرداندن آرامش و سالمت روان دشوارتر خواهد بود.

معرفیکتاب

15

شرکت فناوری فوجیتسو اعالم کرده است که تعداد دفاترش در ژاپن را به نصف کاهش میدهد تا خود را با شرایط همهگیری ویروس کرونا به عنوان یک «هنجار و
روند جدید» وفق دهد .این شرکت میگوید برنامه «شیف کار و زندگی» انعطافپذیری بیسابقهای را در اختیار  80هزار کارمندش در ژاپن میگذارد .به این ترتیب،
کارکنان این شرکت میتوانند ساعات متغیر و قابلانعطافی را مشغول به کار باشند و کار کردن از خانه برای وظایفی که امکانش باشد به یک استاندارد تبدیل میشود.

کالم نو
دکتر محمدجواد پرورش
روانپزشک و رواندرمانگر

حس انسان بودن
اگر یک فرد به دلیلی مانند تصادف یا جراحی در
بیمارستانبستریومخدرهاییمانندمورفیندریافت
کند ،باعث اعتیادش خواهد شد؟ در واقع سوال اصلی
و در ورای این پرسش این است که چه مسائلی
تسهیلکننده و چه مسائلی بر ضد اعتیاد هستند؟
بگذارید داستان یک آزمایش روی موشها را برای
شما تعریف کنم .در دهه  70میالدی در یک آزمایش
به موشهای منزوی و گرفتار در قفسی تنگ دو گزینه
داده شد؛ مصرف آب سالم و مصرف آب آلوده به
مخدر .بسیاری از این موشها آنقدر آب آلوده به
مخدر مصرف کردند که در اثر بیشمصرف مردند.
در آزمایشی دیگر قفس موشها بزرگتر شد و به
آنها خوراکیهای متفاوت و جذاب و امکان بازی در
تونل و برقراری ارتباط با همنوعان داده شد .در کمال
تعجب آمار مرگ موشها به صفر رسید و میزان کلی
مصرف آب آلوده به مخدر نیز بسیار کاهش یافت.
حالسوالایناستکهآیادرموردانسانهانیزموضوع
قفس سنخیت دارد؟ به نظر میرسد که اینطور باشد.
تحقیقات در میدانهای جنگ مثال جنگ ویتنام و در
مکانهایی که انسان در انزوا قرار دارد مانند زندانها
نشان میدهد نرخ و میزان مصرف مواد به شدت
افزایش پیدا میکند و بسیاری از افراد با آزادی از
زندان یا بازگشت از جنگ میتوانند مصرف مواد
را کنار بگذارند هرچند عدهای هم هیچگاه نخواهند
توانست از آن رهایی پیدا کنند.
نتیجهای که میتوان از این موضوع در مورد موشها
و آدمها یاد گرفت ،این است که مصرف مواد تنها
موضوع جذابیت شیمیایی یک ماده نیست و عوامل
متعدد دیگری در این مقوله نقش دارد.
حال سوال این است که از نظر بالینی و کاربردی این
موضوعچهدرسهاییبهمامیدهد؟حتماشنیدهایدکه
بعضی افراد اعتقاد دارند معتادان را باید به دریا ریخت
و بیشک شنیده و دیدهاید که افراد معتاد واضح در
معرض تبعیض ،طرد ،توهین و تحقیر قرار میگیرند.
به نظر میرسد بسیاری از رفتارهای خانواده معتادان و

افراد جامعه جز تنگ کردن این قفس روانی ندارد .به
عبارتی ،این رفتارها قفس  4متری و آهنی فرد معتاد
را به قفسی فوالدین و  2متری تبدیل میکند و در
بسیاری موارد پاسخ نابالغانه فرد معتاد به این تنگنا
افزایش مصرف و حرکت به سمت مرگ و نیستی
است .منظور از این سخن این نیست که خانواده این
عزیزان با هر درخواست آنها موافقت کنند و به عبارتی
هزینه دود آنها را بپردازند بلکه منظور از حمایت
این است که راهی برای بازگشت به فرد داده شود.
بیمار مصرفکننده متوجه شود فارغ از اشتباهاتش
در زندگی ارزنده است و در کوتاه سخن حس انسان
بودن داشته باشد.
در واقع به کمک خانواده و دوستان و جامعه باید
شرایطی فراهم شود تا او هر روز صبح به امیدی از
خواب بیدار شود و به زندگی خود بپردازد چراکه
ناامیدیخودزمینهسازوتداومبخشمصرفمواداست.
برخالف تصور بعضی که فرد معتاد را خالی از
احساسات انسانی میدانند ،به نظر میرسد بسیاری
از این عزیزان از احساسات و درد و رنجهایی بیش
از حد انسانی رنج میبرند و همین زخمها زمینهساز
سوءمصرف مواد بودهاند .در بسیاری موارد داستان
اعتیاد ،داستان انسان 
ی است که تحمل وضع موجود
را نداشته و متاسفانه در اغلب موارد نقش جامعه
و اطرافیان به جای حمایت سختتر کردن وضع
موجود برای ایشان است و به گمان خود با این
کار به آنها کمک میکنند .به یقین اعتیاد مانند سایر
معضالت انسانی مشکلی با یک علت واحد نیست و
بیتردید عوامل متعددی در ایجاد و بازتولید آن نقش
دارند؛ عللی مثل مسائل ژنتیکی .تجربیات بدو زندگی
(مخصوصا نحوه فرزندپروری خانواده فقدانها و
درد و رنجها) سطح فرهنگی -علمی ،اقتصادی و
اجتماعی خانواده و بسیاری علتهای دیگر در این
زمینه دخیل هستند .بعضی از این علتها حداقل با
علموامکاناتموجودچندانقابلتغییریابهبودنیستند
ولی به نظر میرسد با آموزش و تغییر سیاستهای

اجتماعی بتوان با کمک در کاهش و کنترل پدیده
پیچیده اعتیاد گام برداشت.
از دیدگاه یک روانپزشک و مشاور بسیار متاسفم که
در برخورد با پدیدهای به این پیچیدگی و دشواری
کمتر به درمانگران اعتیاد مراجعه میشود و اغلب بر
پایه شنیدهها و تبلیغات بعضا آسیبزا با سوءمصرف
برخوردمیشود.مشکالتیمثلدریافتنکردنداروی
جایگزینتحتنظرروانپزشک.مصرفخودسرانهو
بیش از حد یا کمتر از حد یا بسیار کوتاه یا برعکس
بسیار طوالنی داروها و وابستگی به این داروها مانند
متادون و بوپرهنورفین از معضالت درمان اعتیاد است.
از سوی دیگر ،با این رویکردهای غلط احتمال ترک
پایین میآید و به ناامیدی از درمان دامن میزند.
تجارت پرسود بازار اعتیاد و ترک اعتیاد از سوی
دیگر مشکل را دوچندان میکند .حمایت نکردن
سازمانهای حمایتی و شرکتهای بیمهگر معضل
دیگری است .از دیگر سو ،در بسیاری از کمپهای
ترک اعتیاد حداقل در گذشته نزدیک آزار ،تخریب
و توهین به معتادان شایع بوده است .کمپهایی که
در بهترین حالت معموال تنها مدتی محدود فرد را
بهطور فیزیکی از دسترسی به مواد محروم میکند
و هیچیک از مشکالت زمینهساز و تداوم بخش
اعتیاد را حل نمیکنند .هدف از این نوشته ابراز
عجز و ناتوانی از درمان اعتیاد نیست ،بلکه هدف
آسیبشناسیپدیدهدرماناعتیاداست.بهنظرمیرسد
با در نظر گرفتن همه این موارد که به اختصار به آنها
پرداختم دریافت خدمات مشاوره روانشناختی و
در صورت لزوم درمان دارویی روانپزشکی یا در
نهایت بستری روانپزشکی در حال حاضر بهترین
گزینههای پیش رو است .امید آنکه با یاری یکدیگر
موفق به کاهش درد و رنج یکدیگر شویم .سخن
آخر را سعدی به زیبایی میسراید که:
به حال دل خستگان در نگر
که روزی تو دل خسته باشی مگر
درون فروماندگان شاد کن /ز روز فروماندگی یاد کن

مهارتزندگیمثبت

تكفرزندي

شادكاميتان را تعریفکنید!

در سالهای اخیر ،پیشرفت روشهای جلوگیری از بارداری ،افزایش ورود
زنان به بازار کار ،مشکالت اقتصادی و ...باعث شده میزان باروری خصوصا
در کشورهای صنعتی کاهش یافته و تعداد تکفرزندان در سراسر دنیا افزایش
پیدا کند .آیا داشتن تنها یک فرزند مشکلزاست؟ یکی از نگرانیهای رایج
والدینی که یک فرزند دارند ،این است که آیا تکفرزندی میتواند بـرای
فرزنـدشانآسیبزاباشد؟بسیاریازوالدیننیزمیخواهندبدانندتکفرزندی
چه ویژگیها و چه معایبی دارد.
تحقيقاتقدیمیکهدرموردتکفرزنداننوشتهمیشد،بیشتررویخصوصیات
منفی این مساله تأکید میکرد ولی تحقیقات جدیدی که در دهههای اخیر
انجام شده است ،این باور عمومی را که تکفرزندی موجب خصوصیات
منفی میشود ،رد كرده و نشان میدهد که وضعیت تکفرزندان از کودکانی
که خواهر یا برادر دارند ،بدتر نیست .همچنین ،بررسیها نشان داده که آنها
حتی در بسیاری از جنبهها از کودکان دیگر بهتر و موفقتر هستند و در بسیاری
از جنبهها نیز شباهت زیادی به فرزندان اول دارند .به این معنی که در اغلب
موارد ویژگیهای فرزندی که به عنوان اولین فرزند خانواده متولد میشود با
اینمسالهارتباطینداردکهتکفرزندباقیبماند
یا در آینده دارای خواهر و برادر دیگری شود.
دكترالهامشیرازی،فوقتخصصروانپزشکی
کودک و نوجوان از دانشگاه علومپزشکی
شهید بهشتی در كتاب «تكفرزندي» برخی
از ویژگیها و معایب تکفرزندی را بیان
میکند و نحوه کاهش مشکالت را مورد
بحث قرار میدهد .اين كتاب نوشته دكتر
الهام شيرازي توسط نشر قطره در  80صفحه
به چاپ رسيده است.

یکی از ارکان اصلی رضایت از زندگی ،شادکامی
است .شادکامی نقش مهمی در همه ابعاد زندگی
دارد و میتواند موجب بهزیستی و شکوفایی شود.
در تحقیقات روانشناسی مثبت ،شادکامی اغلب با
بهزیستی ذهنی شناخته میشود .شادکامی یک حالت
است ،نه یک صفت .یک حالت طوالنیمدت ،پایدار
و نه زودگذر.
شادکامی «احساس رضایت» است و نباید آن را با
شادی ،سرخوشی و لذت اشتباه گرفت .با وجود
پیوندهای نزدیک بین لذت و شادکامی باید بین آنها
تمایزقائلشویم.شادکامی،وضعیتیاستکهبااحساس
رضایت از زندگی و وضعیت فعلی ،نمایان میشود؛
در حالیکه لذت ،یک تجرب ه در لحظه و مبتنی بر
احساسات است مانند خوردن غذای خوب ،تفریح و
بازی .شادکامی پایدارتر از لذت است .لذت میتواند
به شادکامی کمک کرده و شادکامی میتواند احساس
لذت را تقویت یا تعمیق کند.

ویژگی افراد شادکام

 در ابعاد مختلف زندگی (ازدواج ،دوستی ،درآمد،
سالمت) موفقترند.
ی عالئم کمتری
 کمتر بیمار میشوند و هنگام بیمار 
را تجربه میکنند.
 دوستان بیشتر و سیستم حمایتی بهتری دارند.
 بخشندهتر و همدلترند.

ترجمه :سارا حقبین

 زندگی را آسانتر میگذرانند زیرا خوشبینترند.
 تأثیر مثبتی بر دیگران دارند و آنها را ترغیب به
خوشبختیمیکنند.
 به جای حسادت به دیگران ،از آنچه دارند،
خوشحالاند.
 مولد و خالقاند.
 عمر طوالنیتری دارند.

منابعشادکامی

اگرچهعواملیماننددرآمدووضعیتشغلی،سالمت
جسمانی،خانواده و روابطاجتماعیموجبشادکامی
میشوند اما برای شادکامی نیاز به داشتن هر آنچه
که میخواهیم ،نیست .شادکامی واقعی را با رضایت
از آنچه در حال حاضر داریم ،هر چقدر هم کم،
میتوان به دست آورد .مهم نیست که چقدر پول
به دست بیاوریم یا کجا زندگی کنیم ،اگر بتوانیم
از کاری که انجام میدهیم احساس رضایت کنیم،
شادکام و سعادتمندیم.
یک نویسنده ممکن است در روند نوشتههایش
شادکامی را حس کند و یک مادر هنگام تعامل با
فرزندش .در شادکامی ،شدت احساسات مهم نیست
بلکه فراوانی احساسات مثبت اهمیت دارد .هر یک از
ماچیزهایزیادیبرایخوشحالیداریم.ضمناینکه،
آنچه ممکن است شما را خوشحال کند ،ممکن است
مرا خوشحال نکند .پس هیچ دستورالعمل و فرمول

مخفی برای شادکامی وجود ندارد اما این به معنای
فقدان راههایی برای دستیابی به آن نیست.

راههای ایجاد شادکامی

حدود 10تا 50درصدشادکامیژنتیکیاستوبقیهآن
اکتسابی .در نتیجه ،بخش زیادی از شادکامی آموختنی
است.پسالزماستافرادبرایکسبشادکامی،درگیر
رفتارهاییشوندکهاحساساتمثبتشاندرزمینههای
مختلف زندگی تقویت شود .بنابراین:
 زمان بیشتری را صرف معاشرت کنید.
 روابط خود را با دوستان و خانوادهتان تقویت کنید.
 شخصیت اجتماعی خود را توسعه دهید.
 شفقت ورزی و مهربانی با خود را در خود
افزایش دهید.
 انتظاراتوآرزوهایمعقولومناسبداشتهباشید.
 تفکر مثبت و خوشبینی را در خود ایجاد کنید.
 روی قدردانی و شکرگزاری متمرکز شوید.
 درگیر کارهای معنادار شوید.
 سازماندهی و برنامهریزی داشته باشید.
 احساسات منفی را در خود کاهش دهید.
 دوست بهتری باشید.
نکته آخر اینکه یادمان باشد ،اجازه ندهیم شادکامی ما
را تعریف کند بلکه خودمان شادکامی و خوشبختی
خود را تعریف کنیم.
منبعpositivepsychology.com :

زنگ زده بود خانهمان تا در این ایام
کرونا زده که دیدار میسر نیست،
حالی بپرسد اما بیشتر گفت تا
بشنود .حرفهایی که این روزها
از کمتر کسی میشنوی .میگفت:
«اطرافیانم مدام میگویند همه
چیز را سخت میگیرم و با این
نکتهبینیها زندگی را به کامم تلخ
میکنم .کافی است از کودک کار
یا خانم و آقای مسن دستفروش
کنار خیابان خریدی جزئی یا از
بیماری ،بیکاری یا گرفتاری کسی
اظهار تاسف کنم ،نصیحتها شروع
میشود که این زمانه ،زمانهای نیست
که دلت به حال همه بسوزد.
همین طور پیش بروی ،میبینی
غصه و اعصاب خردیها مریضت
کرده و مطمئن باش هیچ کدام از
آنهایی که از غریبه و آشنا دلت
برایشان به رحم آمد و غصهشان را
خوردی ،نمیگویند حالت چطور
است ».میگفت« :شاید هم حق با
آنها باشد و خودم میدانم شبی
نیست که بیدغدغه سر بر بالین
بگذارم اما میدانی ،بیشتر از این
سنگدلیها غمگینم.
قدیمیها چه توصیههایی به هم
میکردند و ما به هم چه میگوییم.
وای به روزی که این جمالت ناب!
روزی ضربالمثل شود برای نسل
بعد ما .چه دنیای زشتی خواهند
داشت ».میگفت« :دنیا همین حاال
هم مزخرف و تلخ و زهرماری است
و روزگار آنقدر سخت ،ناسازگار و
پیچیده است که عمرا سخت یا آسان
گرفتن من ،کوچکترین خللی در
نامهربانیاش ایجاد کند .چکار کنم
که نمیتوانم نادیده بگیرم؟ بلد نیستم
از سررسیدن یک روز تازه ذوق مرگ
شوم وقتی خیلیها تا خرخره در
لجن سختیها فرو رفتهاند .چطور
توضیح بدهم که دیدن بیتفاوتیها
بیشتر حالم را بد میکند و اگر حال
من برایشان مهم است ،حداقل به
سنگین دلی تشویقم نکنند؟»
گفت و منتظر جواب نبود اما
اگر قرار بود جوابی بدهم ،فقط
یک جمله کافی بود؛ گاهی الزم
است برای همرنگ نشدن ،رسوای
جماعت بود.

ستون آخر
پدرِ یک دختر است و کیست که نداند
در چشم دخترها ،پدر تکیهگاه است و
دلشانمیخواهدهمیشهاوراقویببینند
تاخیالشانتختباشدمثلکوهپشتشان
ایستاده است اما پدری که امروز پای
حکایت رنجش به این ستون باز شده،
رمقی ندارد .سلولهای سرطانی تمام
بدنش را گرفته و او را از پا انداخته است.
آنقدر که دیگر نمیتواند زندگیاش را
اداره کند و با وجود کمک اطرافیان،
حاال حدود  10میلیون تومان بدهکار
شدهاند و هزینه عمل بیمارستان را هم
ودیعه گرفتهاند و باید بپردازند.
امروز روزی نیست که بخواهی برای
کمک به ماندن سایه پدری بر سر
خانوادهاش،دودوتا،چهارتاکنی.فرصت
را از دست نده ،برای کمک به او میتوانی
وجه نقدت را به کارت بانک پارسیان با
شماره6221-0610-8001-0756

بهنام موسسه خیریه امدادگران
عاشورا واریز کنی و با شماره
تلفن( 75983000داخلی )2یا
شمارههمراه 09198012677تماس
بگیری.
این بیمار با کد  23261در موسسه
امدادگران عاشورا شناخته میشود.

دوست گرامي!

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

نقشه سالمت
 ۱۰درصد کادر
درمان نیشابور به
کرونا مبتال شدند/
ایسنا

کرونا در کرمان
شعلهور شده است/ایسنا

تازهها
آزمایش انسانی یک
واکسن دیگر کرونا در
بریتانیا آغاز میشود
دانشمندان در امپریال
کالج لندن آزمایش انسانی
یک واکسن تجربی برای
ویروس کرونا را این هفته
آغاز خواهند کرد.
به آسوشیتدپرس ،در این
آزمایش قرار است دو دوز
این واکسن تجربی روی ۳۰۰
فرد سالم آزمایش شود.
رابین شاتوک که پژوهش
درباره این واکسن را در
ایمپریال کالج رهبری
میکند ،گفت« :مزیت این
واکسن این است که مقدار
کمی از آن برای ایمنسازی
الزم است .دوز این واکسن
یکصدم دوز واکسنی
است که شرکت آمریکایی
مدرنا و موسسههای ملی
بهداشت آزمایش میکنند.
به این ترتیب میلیونها دوز
واکسن را میتوان به سرعت
تولید کرد».

واکسن ایمپریال کالج از
زنجیرههای مصنوعی رمز
ژنتیکی ساختهشده بر
اساس ژنهای ویروس
استفاده میکند.
هنگامی که این واکسن
درون عضله تزریق میشود،
سلولهای خود بدن شروع
به تولید نسخههایی از یک
پروتئین گلمیخی ویروس
کرونا میکنند که دستگاه
ایمنی را فعال میکند و
آنتیبادیهای تولیدشده
باعث مصونیت در برابر
عفونتهای بعدی کرونا
میشوند.
آزمایشهای حیوانی این
واکسن بیخطر بودن و
موثر بودن آن را در ایجاد
پاسخ ایمنی نشان داده است.
کارشناسان میگویند این
واکسن به طور نظری باید
باعث مصونیت بلندمدت در
برابر ویروس کرونا شود اما
آزمایشها باید این موضوع
را ثابت کنند.
دولت بریتانیا  ۴۱میلیون پوند
برای پژوهش در این واکسن
اختصاص داده است.
قبال دانشگاه آکسفورد
واکسن تولیدی خودش
را وارد مرحله پیشرفته
کارآزمایی بالینی کرده
که  ۱۰هزار داوطلب را
دربرمیگیرد.
آمریکا نیز در ماه ژوئیه
کارآزمایی بالینی حتی
بزرگتری که شامل ۳۰
هزار نفر داوطلب میشود
شروع میکند که چند واکسن
نامزدشده متفاوت از جمله
واکسن دانشگاه آکسفورد
و واکسن شرکت مدرنا و
موسسههای ملی بهداشت را
آزمایش خواهد کرد.

«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.

ویروس کرونا به سلولهای قرمز خون آسیب میزند
دانشمندان میگویند میزان پایین اکسیژن خون
در بیماران مبتال به ویروس کرونا ممکن است
به علت آسیب سلولهای قرمز خون باشد که
حامل اکسیژن هستند.
به گزارش رویترز ،پژوهشگران آمریکایی
میگویند آسیب ایجادشده به وسیله ویروس
کرونا در غشای سلولهای قرمز خون که
حامل اکسیژن هستند ،ممکن است عامل
میزان بسیار پایین اکسیژن خون در بسیاری از
بیماران کووید 19-باشد .آنجلو دوآلساندرو از

دانشگاه کلرادوی آمریکا میگوید« :ویروس
کرونا به طور خاص به یکی از فراوانترین

پروتئینها در غشای سلولهای قرمز خون به
نام  3 bandحمله میکند ».این پروتئین برای
پایداری ساختارهای غشایی سلولهای قرمز
خون ضروری است و بر سوختوساز این
سلولها و پایداری واکنشهای هموگلوبین-
رنگدانهای درون این سلولها که اکسیژن را
منتقل و بعد آزاد میکند -موثر است.
این ویروس با مختل کردن ارتباط میان پروتئین
 3 bandو هموگلوبین توانایی حمل اکسیژن
به وسیله سلولهای قرمز را مختل میکند.

دوربين سالمت

نمونهگیری برای آزمایش کرونا در یک دکه در دهلی نو ،پایتخت هند

به گفته دوآلساندرو ،با توجه به این یافتهها و
از آنجایی که سلولهای قرمز خون برای ۱۲۰
روزدرخوندرگردشهستند،میتوانتوضیح
داد چرا ممکن است بهبود بیماران کووید19-
ماهها طول بکشد .بهبود کامل هنگامی به دست
میآید که سلولهای قرمز جدید بدون آسیب
تولید و وارد گردش خون شوند .یافتههای
این پژوهشگران پیش از بازبینی کارشناسان
مستقلبرایانتشاردرنشریاتعلمیدرسایت
 mesRxivقرار داده شده است.

AP

کووید 19-در خانمهای باردار ممکن است شدیدتر باشد
نتایج یک بررسی جدید نشان میدهد بارداری
ممکن است خطر شکل شدید کووید 19-را
افزایش دهد ،هر چند ظاهرا احتمال مرگ به
علتاینبیماردرخانمهایبارداربیشترنیست.
بهگزارشوبامدی،اینبررسیجدیدکهمراکز
کنترلوپیشگیریبیماریهایآمریکا()CDC
منتشرکردهاند،نشانمیدهدخانمهایبارداری
که مبتال به کرونا میشوند ،نسبت به افراد
غیرباردارمبتالبهکرونابااحتمالبیشتریممکن
است در بخش مراقبتهای ویژه بستری شوند
و نیاز به دستگاه تنفس مصنوعی پیدا کنند اما
درنهایت خانمهای باردار نسبت به خانمهای
غیرباردار در معرض خطر مرگ بیشتر نیستند.
مراکزکنترلوپیشگیریراهنمایقبلیاشگفته
بود که کووید 19-تاثیر متفاوتی بر خانمهای
باردار ندارد اما با یافتههای جدید این سازمان
درراهنمایشدربارهخانمهایباردارتجدیدنظر
کرده و اکنون میگوید« :خانمهای باردار در
معرض خطر بیشتر دچار شدن به بیماری شدید
ناشی از کووید 19-نسبت به خانمهای غیربادار
هستند».اینبررسیجدیدکهبزرگترینبررسی
درباره کووید 19-در بارداری تا به حال است،

اطالعات بیش از  ۸هزار و  200خانم باردار
و  ۸۳هزار و  200خانم غیرباردار در آمریکا
را که در سنین  ۱۵تا  ۴۴سال بودند و آزمایش
کرونایشان در فاصل ه ماههای ژانویه تا ژوئن
مثبت شده بود ،دربرمیگیرد .این بررسی نشان
داد تقریبا یکسوم خانمهای باردار مبتال به
کووید19-بستریمیشوند،درحالیکهاینرقم
در خانمهای غیرباردار فقط 6درصد است .البته
اینبررسینمیتوانستمیانخانمهایبارداری
کهبهعلتزایمانیاسایراعمالمربوطبهبارداری
بسترشدهبودندوخانمهاییکهبهطورخاصبه
علتکووید19-بستریشدهبودند،فرقبگذارد.
همچنینپژوهشگرانمیگویندپزشکانمعموال
آستانهپایینتریبرایبستریکردنبیمارانباردار
دارند .به عبارت دیگر بستری شدن خانمهای
باردار لزوما ممکن است به علت بیماری شدید
کووید 19-نباشد اما این بررسی همچنین نشان
داد خانمهای باردار مبتال به کووید 19-نسبت
به خانمهای غیرباردار با احتمال بیشتری ممکن
است در بخش مراقبتهای ویژه بستری شوند
یا نیاز به دستگاه تنفس مصنوعی پیدا کنند .به
طور مشخص  1/5درصد از خانمهای باردار

در بخش مراقبتهای ویژه بستری شده بودند،
در حالی که در خانمهای غیرباردار این رقم
 0/9درصدبود.همچنین 0/5درصدازخانمهای
باردار نیاز به دستگاه تنفس مصنوعی پیدا کره
بودند،درحالیکهاینرقمدرخانمهایغیرباردار
 0/3درصد بود .به گفته این پژوهشگران ،هم
پذیرش در بخش مراقبتهای ویژه و هم نیاز
به دستگاه تنفس مصنوعی نشانههای مشخص
شدت بیماری هستند .البته خطر مرگ ناشی از
کووید19-درخانمهایبارداروغیرباردارمشابه
و در حد  0/2درصد بود .بنابراین نتایج این
بررسی هم خبرهای خوب و هم خبرهای بدی
دارد .خبر خوب این است که ظاهرا خانمهای

باردار با احتمال بیشتری به علت کووید19-
نمیمیرند و خبر بد این است که با احتمال
بیشتری ممکن است نیاز به پذیرش در بخش
مراقبتهای ویژه یا دستگاه تنفس مصنوعی
پیدا کنند .این بررسی البته محدودیتهایی هم
دارد ،از جمله اینکه در هر دو گروه خانمهای
باردار و غیر باردار ،پزشکان در بسیاری موارد
نیاز به بستری شدن در بخش مراقبتهای ویژه،
متصل شدن به دستگاه تنفس مصنوعی یا مردن
بیماران را گزارش نکردهاند بنابراین این پیامدها
در یک یا هر دو گروه شایعتر از حدی است
که این بررسی تخمین زده است.
پژوهشگران میگویند بر اساس این دادهها
میتوان گفت که خانمهای باردار به طور بالقوه
در معرض خطر بیماری شدیدتر کووید19-
هستند .مراکز کنترل و پیشگیری بیماریهای
آمریکا در حال حاضر توصیه میکند خانمهای
باردار حتیاالمکان تماسهایشان را با دیگران
محدود کنند و احتیاطات الزم را رعایت کنند.
خانمهای باردار همچنین باید در ویزیتهای
دورانبارداریشانحضوریابندودستکمبرای
 ۳۰روز داروهای الزمشان را دریافت کنند.

تونل بهداشتی برای جلوگیری از انتقال کرونا در هتلی در پایتخت مکزیک
شینهوا

دانشآموزان در شهری از تایلند با کالههایی برای فاصلهگذاری جسمی در مدرسه
EPA

ماسک مترجم ژاپنی به بازار میآید
یک شرکت نوآفرین ژاپنی ماسکی ساخته
که میتواند کار ترجمه حرفهای فرد را هم
انجام دهد.
به گزارش سینت شرکت نوآفرین Donut
 Roboticsابزاریپالستیکیبهنامc-mask
را ساخته است که روی ماسک معمولی قرار
میگیرد و از طریق بلوتوث به یک تلفن
هوشمند متصل میشود .این وسیله دارای
تکنولوژی نقشهبرداری از عضالت صورت
است که میتواند گفتار فرد را تفسیر کند و بعد

آن را به وسیله متصلشده با بلوتوث بفرستد تا

همزمان تقویت ،نسخهبرداری یا ترجمه شود.
پردازش این عملیات به وسیله برنامه همراه
ماسک انجام میشود که روی تلفن هوشمند یا
تبلتنصبمیشودوهمچنینمیتواندترجمه
 8زبان متفاوت از جمله انگلیسی ،فرانسوی،
اسپانیایی و ژاپنی را انجام دهد.
تایسوکه اونو ،مدیر عامل این شرکت میگوید
مهندسانش هنگامی که به فکر چنین ماسکی
افتادند دنبال ساخت فراوردههایی بودند که در
دوران همهگیری سودمند باشند.

این شرکت پیش از شیوع کرونا قراردادی برای
ساخت روباتهایی برای فرودگاه هاندا در
توکیو داشت ،اما پس از آنکه سفرهای هوایی به
علتاقداماتقرنطینهمتوقفشدند،اینقرارداد
معلقماند.اینشرکتبرخیازتکنولوژیهای
مورد استفاده برای ساخت این روباتها را در
زمانی یک ماهه برای ساختن این ماسکهای
مترجم استفاده کردند.
اینماسکپاییزیازمستانامسالبهقیمت۳۹۸۰
ین ژاپن به فروش خواهد رسید.

پانداهای عروسکی برای فاصلهگذاری در رستورانی در آنکارا

شینهوا

دانشمندان منشاء لخته شدن خون را در کرونا دریافتند
بیماری کووید ۱۹-ناشی از ویروس کرونا
با لختههای خونی بالقوه مرگبار مرتبط شده
است ،اکنون پژوهشگران میگویند علت
ایجاد این لختهها را یافتهاند.
به گزارش وبامدی ،دکتر آلفرد لی ،استادیار
پزشکی در مرکز سرطان ییل در آمریکا و
سرپرست این پژوهش گفت« :با اینکه
بیماریهای گوناگونی میتوانند لخته خونی
ایجاد کنند ،آسیب سلولهای اندوتلیالی یا
پوشش درونی رگها در بیماران کووید۱۹-
نقش مهمی در ایجاد لخته دارد».
به گفته لی ،این بررسی برای نخستین بار

نشان داد روند آسیب سلولهای پوشش
درونی رگها یا سلولهای اندوتلیالی در
طیف گستردهای از بیماران کووید۱۹-
بهخصوص بیماران بدحال و در وضعیت
بحرانی وجود دارد.
پژوهشگران دریافتند برخی شاخصهای
فعال شدن سلولهای اندوتلیالی در بیماران
کووید 19-بستریشدهدربخشمراقبتهای
ویژه تقریبا دو برابر بیش از بیماران بستری
نشده در این بخش وجود دارد.
یکی از این شاخصها به نام «ترومبومدولین»
با میزان زنده ماندن میان همه بیماران ارتباط

داشت .این پژوهشگران میگویند اندازه
گرفتن ترمبومدولین میتواند به پزشکان در
درمان بهتر این بیماران کمک کند .پزشکان بر

این اساس میتوانند بیمارانی را که با احتمال
بیشتری ممکن است دچار پیشرفت بیماری
شوند ،دقیقتر تحت نظر بگیرند و مداخله
درمانی زودهنگامتری انجام دهند.
این یافتهها همچنین میتوانند به یافتن
راهبردهای درمانی که میتواند با محافظت
از سلولهای اندوتلیالی مانع تشکیل لخته
خون در این بیماران شود ،کمک کند.
یک داروی احتمالی که برای چنین مقصودی
میتواند به کار برود ،دیپیریدامول است
که برای پیشگیری از سکته مغزی هم
تجویز میشود.

شاگردی در مدرسهای در بانکوک درون حفاظ پالستیکی

EPA

کودکان نسبت به ویروس کرونا مقاومترند
نتایج یک بررسی جدید بر اساس دادههای
چند کشور نشان میدهد بیشتر کودکان مبتال
به کرونا در مقایسه با بزرگساالن پیامد بالینی
بهتری داشتهاند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،پژوهشگران در
دانشگاه تگزاس در سانآنتونیو یک فراتحلیل
(متاآنالیز)ازدادههایمربوطبهکودکانوجوانان
مبتال به بیماری کووید 19-ناشی از ویروس
جدیدکروناانجامدادند.اینگروهپژوهشگران
مجموعهایاز۱۳۱بررسیمنتشرشدهدرفاصله
 ۴ماهه  ۲۴ژانویه تا  ۱۴مه را که شامل ۷۷۸۰
بیمار از همه سنین میشد ،تحلیل کردند.
نتایج این پژوهش که در مجله «لنست» منتشر
شده ،نشان میدهد  ۱۹درصد کودکان مبتال
به کووید ۱۹-بیعالمت بودند 5/6 ،درصد

عفونتهایهمراهمانندآنفلوانزاداشتندوفقط
 3/3درصد آنها در بخش مراقبتهای ویژه
بستری شده بودند .میان این کودکان فقط 7
مورد مرگ گزارش شده است.
آلوارو موریرا ،استادیار بیماریهای کودکان و
نوزادان در دانشگاه تگزاس و سرپرست این

بررسی گفت« :در این بررسی ما شایعترین
عالئم ،یافتههای کمی آزمایشگاهی و
ویژگیهای تصویربرداری پزشکی کودکان
مبتال به کووید ۱۹-را توصیف میکنیم».
بر اساس این بررسی ،در کودکان نیز مانند
بزرگساالن شایعترین عالئم تب و سرفه
است که به ترتیب در  ۵۹و  ۵۶درصد موارد
مشاهده شد.
میان ۲۳۳کودک بیماری که سابقه پزشکیشان
آنها را به ویروس آسیبپذیرتر میکرد۱۵۲ ،
کودک دچار اختالل دستگاه ایمنی یا بیماری
تنفسی یا قلبی زمینهای بودند.
فقطشماراندکیازکودکانعالئمیرابروزداده
بودند که میشد آنها را دچار «نشانگان التهابی
چندسیستمی»کهشبیهبیماریکاوازاکیاست،

یاینکودکانشبیهاشکالشدیدتر
شمرد.بیمار 
کووید ۱۹-مشاهده شده در بزرگساالن بود.
کودکان با التهاب عمومی کاهش قابلتوجه در
لنفوسیتها -یک نوع از سلولهای ایمنی در
خون -داشتند .در کودکان با آزمایش مثبت
کرون که دچار شکل شدید بیماری نبودند،
درصد لنفوسیتهای خون  ۴۲درصد بود ،در
حالی که در کودکان با نشانگان چندسیستمی
این میزان  ۱۱درصد بود.
البتهاینپژوهشگرانهمچنینهشدارمیدهند
این بررسی اوجگیری در شمار کودکان دچار
نشانگان التهابی چندسیستمی در نیویورک،
بریتانیاوایتالیاراکهباعثشدهاکنونمتخصصان
شمار بیشتری از کودکان مبتال به این نشانگان
را ببینند ،در برنمیگیرد.

آتشنشانان برای ساکنان یک برج مسکونی در ملبورن استرالیا که قرنطینه
شدهاند ،غذا توزیع میکنند.
AAP

