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سالمت در ایرانو جهان

شماره هفتصدوشصتوچهار بیستودو شهریور نودونه

خبــر

«شاد» برای کودکان استثنایی مناسب نیست
 ۱۵شهریور امسال مدارس کشور بعد از ماهها آموزش غیرحضوری ،فعالیت حضوری خود را آغاز کردند.
در این میان ،دانشآموزان استثنایی شرایط خاصتری را پشت سر گذاشتند؛ دانشآموزانی با معلولیتهای
مختلف و نیازهای آموزشی ویژه .بسیاری از خانوادههای دانشآموزان استثنایی میگویند که اپلیکیشن
«شاد» فقط برای دانشآموزان عادی طراحی شده و محدودیتهای فرزندان آنها در نظر گرفته نشده
است .کرونا نظام آموزش جهانی را به هم ریخته .هنوز کسی نمیداند بچهها باید مدرسه بروند یا نه یا
اگر قرار است مدرسه بروند ،این کار چطور باید انجام بگیرد و آیا آموزش آنالین میتواند جوابگوی

نیازهای آموزشی و پرورش کودکان ما باشد؟ اغلب والدین و کارشناسان علوم تربیتی عقیده دارند
آموزش غیرحضوری نمیتواند جای کالسهای حضوری را بگیرد ،اما وقتی صحبت از دانشآموزان
استثنایی به میان میآید ،این بحث پیچیدهتر هم میشود .براساس بررسیها و آمارهای مجامع علمی
و فرهنگی بینالمللی نظیر یونسکو و برخی کشورهای غربی ،در حدود  10تا  15درصد از کودکان
مدرسهرو هر کشور بنابر تعریفی که ارائه شد ،استثناییاند و به توجه خاص آموزشی نیاز دارند؛ به
عنوان مثال در سال  ،1994دفتر آموزش کودکان معلول در آمریکا اعالم کرد که حدود  12درصد از
کودکان ،از تولد تا  19سالگی به نحوی دچار معلولیتاند و به آموزش ویژه نیاز دارند.
در واقع برخالف آنچه عمدتا در اذهان تداعی میشود ،آموزش و پرورش استثنایی لزوما به معنای

یادداشت

بالتکلیفی والدین و دانشآموزان در اولین هفته بازگشایی مدارس

چرا واکسن آنفلوانزا
هر سال تغییر میکند؟
رئیس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن
وزارت بهداشت ،با اشاره به چرایی تغییر هرساله
واکسن آنفلوانزا ،از پیشبینی تهیه  ۲میلیون
دوز از این واکسن برای کارکنان بهداشتی
خبر داد و گفت« :البته بازهم اولویت تزریق
واکسن با کارکنانی است که بیشتر در معرض
خطر ابتال باشند».
به گزارش سالمت ،دکتر سید محسن زهرایی در
گفتوگو با ایسنا ،با تاکید براینکه تزریق واکسن
آنفلوانزا سبب کاهش ریسک ابتال به بیماری میشود،
گفت« :البته در موارد محدودی نیز واکسن آنفلوانزا
منع مصرف دارد ،از جمله این ممنوعیتها بروز
حساسیت شدید و نادر در دورههای قبلی تزریق
واکسن آنفلوانزاست که در چنین شرایطی توصیه
میشود فرد واکسن آنفلوانزا دریافت نکند».
وی در پاسخ به این سوال که آیا همه باید واکسن
آنفلوانزا تزریق کنند؟ ،اظهار کرد« :به هیچوجه باید
و الزامی برای تزریق واکسن برای همگان وجود
ندارد اما ،توصیه به واکسیناسیون به ویژه برای افراد
پرخطر امری ضروری است ».گروههای پر خطر
هرساله باید اقدام به دریافت واکسن کنند؛ این
گروه شامل افراد با نقص و ضعف سیستم ایمنی،
کودکان ،خانمهای باردار ،کارکنان بهداشتی درمانی
به دلیل نوع حرفه خود و ...هستند.
وی درباره میزان نیاز کادر بهداشتی به تزریق
واکسن آنفلوانزا ،گفت« :با توجه به اینکه کدام
گروهها را پوشش دهیم ،نیاز متفاوت است ،اما
امسال پیشبینی  ۲میلیون دوز واکسن برای کارکنان
بخش بهداشتی درمانی داشتهایم که این میزان هم
با اولویتبندی ابتدا برای افرادی که در معرض
خطر بیشتر و در تماس بیشتر با بیماران هستند،
تزریق میشود .تا سالیان قبل تامین واکسن آنفلوانزا
برای این گروه بسته به شرایط بین  ۲۰۰هزار تا
 ۴۰۰هزار دوز تهیه میشد».
زهرایی درباره چرایی تغییر هر ساله واکسن
آنفلوانزا ،تصریح کرد« :مدت دوام واکسنها بر
حسب نوع واکسن و عامل بیماریزا متفاوت
است؛ مثال واکسن سرخک که در دو نوبت ارائه
میشود میتواند ایمنیزایی طوالنیمدت ایجاد
کند که نیازی به تکرار هم نخواهد داشت اما،
در مورد آنفلوانزا طول مدت ایجاد ایمنی کوتاه
و در بهترین حالت تقریبا بین  ۸تا  ۱۲ماه است.
البته همین مدت زمان ذکر شده در افراد مختلف،
متفاوت است؛ مثال در گروههای پرخطر که نقص
سیستم ایمنی دارند یا سالمندان ممکن است طول
مدت ایمنی  6ماه باشد.

چه باید کرد؟

در اولین هفته از بازگشایی مدارس
هنوز بسیاری از خانوادهها سردرگم
علی
ابراهیمی
هستندچراکهبرخیمدرسههابهوالدین
گفتهاند که دانشآموزان باید به شکل
زوج و فرد در مدرسه حاضر شوند و به عدهای دیگر از
والدین هم گفته شده است که قبل از فرستادن فرزندتان
حتما با مدرسه تماس بگیرید .برخی نیز با نوبتی کردن،
تعداد شاگردان کالس را کاهش دادهاند ،اما ظاهرا هیچکدام
از این تصمیمات مانع نگرانی والدین نشده است.
به گزارش هفتهنامه سالمت ،بازگشایی حضوری مدارس
در ایران نیز مانند سایر کشورها به چالشی بزرگ در دوران
پاندمی کرونا تبدیل شده است .درحالیکه مسووالن
آموزشوپرورش اصل را بر دایر کردن مدارس بهشرط
رعایتدستورالعملهاگذاشتهاند،برخینمایندگانجامعه
پزشکی این اقدام را تیر خالص بهسالمت دانشآموزان
دانسته و خواستار تعطیلی فوری مدارس شدهاند.

تحمیل بیماران بیشتر بر کادر درمان

برای مثال محمدرضا ظفرقندی ،رئیسکل سازمان نظام
پزشکیدرنامهایانتقادیبهوزیرآموزشوپرورشتصریح
کرد«:علتواقعیاینتصمیمغیرمنتظرهبرایمردممکشوف
نیست ،ولی هر چه هست ،بازگشایی حضوری مدارس
با شرایط خطیر بیماری کرونا و سالمت دانشآموزان و
خانواده آنها سازگاری ندارد و یقینا موجب تحمیل بیماران
بیشتر بر جامعه پزشکی ،پرستاری و کادر درمان خواهد
شد .حتی در اکثر کشورهایی که در کنترل این بیماری
شرایط بسیار بهتری از ایران دارند و حتی مرگومیر ناشی
از کرونا در آن کشورها کمتر از یکصدم موارد در کشور
ما است ،هنوز در مورد بازگشایی حضوری مدارس ،تامل
و احتیاط میکنند».
عباس آقازاده ،رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی
هم در نامهای سرگشاده خطاب به ستاد ملی مبارزه با
کرونا تاکید کرد« :ستاد ملی مبارزه با کرونا باید از جان
میلیونها دانشآموز دفاع کند .وزیر آموزشوپرورش طی
بیاناتی در اجالس با مدیران مربوطه ،اظهار داشتهاند که
مدارسبایدبهطورحضوریبازگشاییشوند.این«دستور»
جناب وزیر ،با شرایط حاکم بر همهگیری ویروس کرونا و
وضعیت «قرمز» بسیاری از مناطق کشور ،همخوانی ندارد.
به خطر انداختن جان میلیونها دانشآموز و آموزگار و
خانوادههای ایشان و دخالت در کارشناسی تخصصی نحوه
مبارزه با کرونا ،میتواند در کمترین فاصله زمانی به یک
فاجعه انسانی تبدیل شود .بنابراین از مسووالن ستاد ملی
مبارزهباکرونا،جداتقاضامیکنیمکهازبازگشاییحضوری
مدارس در همه مقاطع تحصیلی و در کلیه استانها و مناطق
کشور ،اکیدا جلوگیری شود».
محمد طالبپور ،رئیس بیمارستان سینای تهران هم با انتقاد
از بازگشایی مدارس گفت« :این موضوع بیش از اینکه
برای خود کودکان خطرناک باشد ،برای والدین آنها پرخطر
خواهد بود و حتی باعث چرخش این ویروس از طریق
بچهها بین خانوادههای مختلف میشود ».به گفته وی،
کودکان ناقلهای بسیار خوبی هستند و ویروس را بدون
اینکه خودشان مبتال شوند ،منتقل میکنند و این موضوع
به افزایش شیوع ویروس کمک میکند

وقتیسالمتشهروندانبهخطرمیافتد

وی با اشاره به اینکه ویروس آنفلوانزا ثابت
نیست و هرساله تغییر میکند ،تصریح کرد :نوع
واکسن آنفلوانزای تولیدی هر سال بر اساس
برآورد جهانی بر ویروسهای شایعی است
که در دوره قبلی آنفلوانزا وجود داشتند ،با
انتخاب انواع انتخاب شده از ویروس ،واکسن
علیه آنها تولید میشود .البته ممکن است سال
بعد ویروس جدیدی به وجود آمده باشد که
با ویروس سالیان قبل متفاوت باشد .به همین
دلیل میزان مصونیت حاصل از واکسن آنفلوانزا
مانند سایر واکسنها نیست.
رئیس اداره بیمار یهای قابل پیشگیری با واکسن
وزارت بهداشت ،ادامه داد« :علت توصیه به
تزریق واکسن در گرو ههای پرخطر از آنجا
نشات میگیرد که با زدن واکسن شدت ابتال
به آنفلوانزا در این گروه و موارد بستری آن
کاهش مییابد .البته زدن واکسن آنفلوانزا به
هیچ عنوان نباید این تصور را ایجاد کند که
دیگر الزم نیست دستورالعملهای بهداشتی
را رعایت کنیم؛ تمام اقدامات پیشگیری کننده
باید در نظر گرفته شود»

جداسازی و انتقال کودک از مدرسه عادی به مدرسه استثنایی نیست ،بلکه آموزش استثنایی برنامهای
تنظیم شده براساس ارزیابیهای مستمر و جامع برای کودک از تولد تا پایان زندگی و همراه با خانواده،
مدرسه و اجتماع است .بنابراین ایجاد کالسها و مدارس خاص برای کودکان استثنایی هدف نیست،
بلکه برخاسته از یک ضرورت آموزشی است؛ زیرا با حضور دو سه نفر کودک استثنایی در یک کالس
معمولی  40یا  50نفری ،معلم قادر نخواهد بود آن گونه که شایسته است به تفاوتهای فردی توجه
داشته باشد ،بهخصوص زمانی که تفاوت موجود میان این دو سه نفر کودک استثنایی با دیگر کودکان
قابل مالحظه باشد ،اگر معلم بخواهد توجه بیشتری به این کودکان ،که نیاز بیشتری دارند ،مبذول دارد
ناگزیر است از وقت آموزش و هدایت دانشآموزان دیگر بکاهد و بهعکس.

وزارت آموزشوپرورش هم اعالم کرده که بازگشایی
حضوری مدارس کامال با هماهنگی وزارت بهداشت
انجام شده و در این زمینه دستورالعملهای بهداشتی
با جدیت در مدارس ،اجرا میشود .دراینبین سعید
نمکی ،وزیر بهداشت توپ را به زمین آموزشوپرورش
انداخته و اعالم کرده است« :اگر سالمت شهروندان را
در خطر ببینیم ،بهعنوان وزارت بهداشت ،محکم در
مقابل آن حرکت خواهیم ایستاد .یقینا در مورد بازگشایی
مدارس و دانشگاهها از هر چیزی که سالمت فرزندان
ما را تهدید کند ،ممانعت میکنیم .در این راستا هر
اقدامی که منطبق بر دستورالعملهای بهداشتی و به
دور از آسیب جسمی و روحی فرزندان ایران باشد را
اجرا خواهیم کرد».
این مجموعه اظهارنظرهای متناقض که موجب کالفگی
و سردرگمی خانوادهها شده است را در کنار این
وضعیتی قرار دهید که حتی تا یک روز قبل از زمان
بازگشایی مدارس هنوز معلوم نبود که دقیقه چه سیستم
آموزشی قرار است در مدارس پیاده شود و از خانوادهها
خواسته شد که هر کدامشان تکتک به مدارس زنگ
بزنند ،اما بااینوجود فقط به فاصله چند ساعت مانده
به بازگشایی مدارس بهیکباره وزیر آموزشوپرورش
اعالم کرد که نیاز به تماس با مدرسه نیست و همه
مدارس به شکل حضوری فعال هستند.

مدرسهها در کشور از هفته پیش باز
شدهاند ،اما بسیاری از خانوادهها بهدرستی
این کار اطمینان ندارند و تصمیمهای
متناقض و ناگهانی هم معلمها را سرگردان
و ناراضی کرده است .برگزاری کالسهای
مجازی در شبکه «شاد» هم باعث انتقاد
بسیاری شده که میگویند دانشآموزان
فقیر و مناطق محروم به وسایل ارتباطی الزم
و حتی اینترنت دسترسی ندارند .بر اساس
آمار غیررسمی حتی گفته میشود که چندین
میلیون دانشآموز نمیتوانند مانند سایر
همکالسیهای یا هممدرسهایهای خود به
شبکه شاد وصل شوند

حضوردانشآموزاندرمدارسالزامینیست

البته وزیر آموزشوپرورش روز سهشنبه  17شهریورماه
در یک عقبنشینی گفت که با توجه به بررسیهای انجام
شده تصمیم بر این شد که حضور دانشآموزان در مدارس
الزامآورنباشد،امامحسنحاجیمیرزاییهمچنانبرتوصیه
دولت مبنی بر «آموزش حضوری» تاکید دارد و میگوید:
«هیچ یک از مدارس دولتی و غیردولتی حق ندارند که
دانشآموزان را ملزم به حضور در مدارس کنند ».به گفته
وی ،این وزارتخانه موظف است خدمات آموزشی را به
همه دانشآموزان ارائه کند و تدابیر الزم اندیشیده شده
است تا امکان آموزش حضوری ،آموزش تلویزیونی و
آموزش از طریق سامانه شاد فراهم شود.
حاجیمیرزایی با بیان اینکه تاکنون گزارشی از ابتالی
دانشآموزان به ویروس کرونا در چند روز گذشته در
مدارس نداشتهایم ،افزوده است« :ما به نگرانی خانوادهها
احتراممیگذاریموآنهامختارهستندآموزشهایحضوری
و یا غیرحضوری را انتخاب کنند».
بههرحال مدرسهها در کشور از هفته پیش باز شدهاند ،اما
بسیاری از خانوادهها بهدرستی این کار اطمینان ندارند و
تصمیمهای متناقض و ناگهانی هم معلمها را سرگردان
و ناراضی کرده است .برگزاری کالسهای مجازی در
شبکه «شاد» هم باعث انتقاد بسیاری شده که میگویند
دانشآموزان فقیر و مناطق محروم به وسایل ارتباطی الزم
و حتی اینترنت دسترسی ندارند .بر اساس آمار غیررسمی
حتی گفته میشود که چندین میلیون دانشآموز نمیتوانند
مانند سایر همکالسیهای یا هممدرسهایهای خود به
شبکه شاد وصل شوند.
از طرف دیگر واقعیت آن است که آموزش رعایت شرایط
بهداشتی به دانشآموزان خصوصا در سنین پایینتر بسیار
دشوار و زمانبر است و در عرض چند روز امکانپذیر
نیست و نمیتوان اخالق بهداشتی را در آنان نهادینه کرد
کما اینکه برخی از بزرگساالن پس از گذشت هفت ماه
هنوز دستورات بهداشتی را رعایت نمیکنند و اتفاقا شوق
حضور دانشآموزان در مدرسه و دیدار همکالسیها کار
را دشوارتر میسازد.
واقعیت دیگر محدودیت فضای فیزیکی مدارس و
جمعیت کثیر دانشآموزان در برخی مدارس است که
امکان رعایت فاصله هرچند اندک یک متر را ممکن
نمیسازد .همچنین محدودیت دیگر منابع مالی و نیروی
انسانی مدارس برای نظارت و مراقبت بر اجرای دستورات

بهداشتی است و مشکالت دیگری از قبیل سرویس
رفتوآمد هم در این روند تاثیرگذار است.

نگرانی والدین همچنان ادامه دارد

حال در ادامه گزارش به گفتوگو با دو خانواده که امسال
دانشآموزمدرس هایدارندودردونقطهجغرافیاییمتفاوت
از کشورمان زندگی میکنند ،نشستهایم تا از دغدغهها و
توگویهفتهنامه
درخواستهایآنهابیشتربشنویم.ابتداگف 
«سالمت» با خانم احمدی ساکن شهرستان خوی از توابع
استان آذربایجان غربی و مادر دو دانشآموز را میخوانید و
در ادامه آقای ابراهیمی هم که ساکن منطقه  7تهران است
و امسال دخترش ریحانه کالس دوم ابتدای است با ما
گفتوگو کرده است.
 :خانم احمدی امسال چند فرزند مدرسهای
دارید؟
خانم احمدی :دو نفر ،دختر کوچکم حنانه که امسال
دانشآموز کالس دوم ابتدایی است و پسرم امیرعلی که
او هم امسال کالس ششم ابتدایی درس خواهد خواند.
 :بچهها از چه روزی مدرسه رفتند؟
خانم احمدی :بچهها از روز شنبه  15شهریورماه به مدرسه
رفتند ،اما قبل از آغاز مدرسه پیامکی برایمان آمده بود برای
حضور در روز شنبه و بعدا متوجه شدیم که برای گروه
دیگری از همکالسیهای بچهها برنامه حضور در مدرسه
برای روز یکشنبه اعالم شده بود.
 :برنامه هفتگی بچهها چگونه است؟
خانم احمدی :قرار است هر دو فرزندم روزهای زوج و
هر نوبت چهار ساعت در مدرسه باشند و روزهایی هم که
مدرسه نمیروند آموزششان را از شبکه شاد پیگیری کنیم.
 :وضعیت بهداشتی مدرسه چطور است؟
خانم احمدی :ما را به داخل مدرسه راه ندادند ،اما بچهها
میگفتندکهوضعیتمدرسهوکالسهامثلپارسالاستو
هیچچیزیتغییرینکردهاست.البتهقبلازبازگشاییمدرسه
اعالم کرده بودند که باید ماسک و محلول ضدعفونیکننده
همراه بچهها باشد.
 :آیا اطالعی از رعایت دستورالعملهای
بهداشتی بین بچهها دارید؟
خانم احمدی :دخترم حنانه به دلیل اینکه از همان ابتدای
کرونا حساسیت زیادی به رعایت کردن دارد از همان
روز اول مدرسه میگوید که بعضی همکالسیهایش سر
کالس و یا در زنگ تفریح ماسک و وسایل شخصی خود
را کنار میگذارند و حتی با هم گروهی بازی میکنند و
این برایش نگرانکننده است.
امیرعلی اما به دلیل روحیات خاصی که دارد حساسیت
کمتری به کرونا دارد و همیشه باید به او تذکر بدهیم
که بیشتر مراعات کند و حتی همان ماسک را هم که
استفاده میکند بهزور باید مجبورش کنیم که طول ساعات
مدرسه را استفاده کند .هرچند احتمال میدهیم که ممکن
است حتی ماسک خود را هم کنار بگذارد که این برایمان
استرسزا شده است.
 :هزینههای امثال بچهها مانند هزینه خرید
ماسک و محلول ضدعفونیکننده و احیانا خرید گوشی
و یا تبلت هوشمند چقدر بوده است؟
خانم احمدی :امسال هزینهها سرسامآور است فقط همین
یک هفته گذشته بچه هر کدام سه عدد ماسک و یک محلول
استفاده کردهاند .اگر یک ماه این هزینهها را حساب کنیم

 24ماسک و دو محلول  500سیسی باید برایشان بخریم
که این از عهده بسیاری از خانوادهها برنمیآید .همچنین
اگر این هزینهها را به پول سرویس مدرسه که امسال دو
برابر شده و همچنین هزینه تب لت جدیدی که امسال
برای برنامههای غیرحضوریشان خریدیدم اضافه کنیم تا
به اآلن نزدیک به  10میلیون شده است.
:امسالنگرانیاصلیشمابرایبچههاچیست؟
خانم احمدی :مثل همه پدر و مادرها ما هم نگران وضعیت
مدرسه در ایام کرونا هستیم .البته میخواستیم امسال بچهها
مدرسه نروند ،اما اصرار آنها و صحبتهای اطرافیان من
و همسرم را راضی کرد که به این اتفاق تن بدهیم؛ اما
همچناننگرانیاصلیهمه ماموضوعسالمتیبچههااست
وموضوعآموزشویادگیریبرایماناهمیتکمترینسبت
به سالهای قبل دارد.
 :آقای ابراهیمی دخترتان از چه روزی به
مدرسه رفت؟
آقای ابراهیمی :هفته اول برنامه حضور در مدرسه نداشتند
و اعالم کردند که از هفته دوم برنامه کالسی اعالم خواهد
شد .آنطور که به ما اعالم شد هفته اول بچههای کالس
اولی به مدرسه رفته بودند.
 :پس هنوز برنامه هفتگی اعالم نشده است؟
آقایابراهیمی:برنامهدقیقنهولیگفتهاندکهاحتماالهفتهای
یک روز حضور به مدرسه بروند و مابقی روزهای هفته
درسشان را از طریق برنامه شاد پیگیری کنند.
 :نگرانی بابت سال تحصیلی دارید؟
آقای ابراهیمی :هم نگرانی و هم دغدغه؛ نگرانی از بابت
وضعیت سالمت وبهداشت مدرسه و دغدغه برای آموزش
بچهها .چون پارسال که کالس اول بودند با اینکه معلم
کالس اولشان بسیار فعال و پیگیر بودند خودمان هم وقت
زیادی برای درسش صرف کردیم و امسال هم اگر روند
سال گذشته ادامه داشته باشد کار مشکل خواهد بود.
 :امسال هزینههای تحصیلی دخترتان چقدر
است؟
آقای ابراهیمی :امسال عالوه بر هزینههای خرید لباس و
کیف و کفش هزینه خرید یک تبلت و همینطور ماسک
و محلول ضدعفونی را هم باید به هزینههای سال قبل
اضافهکنیم.همینطورهزینهسرویسمدرسههمهستکه
قیمتشتقریبادوبرابرسالقبلشدهاستچونامسالتعداد
کمتری با یک سرویس جابجا خواهند شد که این هزینه از
والدین گرفته شده است؛ بنابراین با احتساب همه هزینهها
تا به اآلن نزدیک به هفت میلیون هزینه کردهایم و در طول
سال هم تقریبا معادل همین هزینه را هم خواهیم داشت.
البته دخترمان امسال مدرسه دولتی میرود و اگر مثل سال
قبل غیرانتفاعی میرفت حتما هزینههایش  3برابر میشد.
 :توقع شما از مدرسه و مسووالن
آموزشوپرورش چیست؟
آقای ابراهیمی :انتظاری که از مدرسه داریم این است که
حواسشان به بچهها باشد چون همه ما پدر مادرها نگران
وضعیت بهداشتی کالسها و همکالسیهای بچههایمان
هستیم .توقعمان هم از مسووالن آموزشوپرورش هم این
است که حتیاالمکان به مدرسهها در ضدعفونی کردن
مدارس و همچنین کمک مالی به خانوادههای بیبضاعت
را در اولویت برنامههای خود داشته باشند چون امسال
یکسریازخانوادههابهدلیلمشکالتمالیازادامهتحصیل
بچههایشان جلوگیری کردهاند.

سالمت در جهان

شماره هفتصدوشصتوچهار بیستودو شهریور نودونه

دانشمندان :بدن مبتالیان  ۴ماه پس از بهبود همچنان پادتن کرونا دارد

نتیجه تحقیق جدید دانشمندان نشان میدهد سطح پادتن بیماری «کووید »۱۹ -در بدن بیش از  ۹۰درصد مبتالیان به
ویروس جدید کرونا در ایسلند پس از ابتال افزایش یافته و تا  4ماه پس از بهبود ثابت مانده است.
یافتههای جدید محققان در مورد میزان پادتن (آنتیبادی) در بدن بهبودیافتگان از بیماری «کووید »۱۹ -چند روز پیش
منتشر شد .نتیجه تحقیقهایی که پیش از این منتشر شده بود نشان میداد سطح پادتن در بدن بهبودیافتگان طی چند ماه
به شدت کاهش یافته بود .امری که نگرانیهایی در زمینه ایجاد ایمنی در برابر نوع جدید ویروس کرونا پدید آورده بود.
دانشمندان در تحقیق جدید سطح پادتن بیماری «کووید »۱۹ -را در بدن بیش از  ۳۰هزار نفر از شهروندان ایسلند اندازه
گرفتند .آنها براساس نتیجه بررسیهای خود تخمین میزنند که حدود یک درصد جمعیت ایسلند تاکنون به نوع جدید
ویروس کرونا مبتال شدهاند .به گفته محققان ،ابتالی  ۵۶درصد از این افراد به وسیله آزمایش «پیسیآر» ( )PCRتایید
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شده بود .این در حالی است که  ۳۰درصد آنها نیز به وسیله آزمایش پادتن دریافتند پیش از این به ویروس جدید کرونا
مبتال شده بودند .نتیجه پژوهش دانشمندان نشان میدهد سطح پادتن در بدن  ۹۱درصد از کسانی که ابتالی آنها به
«کووید »۱۹ -به وسیله آزمایش «پیسیآر» تایید شده بود تا  2ماه بعد افزایش مییافته است .این در حالی است که
سطح پادتن در بدن آنها پس از این مدت ثابت باقی مانده است .با این وجود محققان تاکید میکنند هنوز مشخص
نیست پادتن تولیدشده مانع از ابتالی مجدد بهبودیافتگان به بیماری «کووید »۱۹ -خواهد شد یا نه.
نتیجه تحقیق جدید دانشمندان در نشریه «مجله پزشکی نیوانگلند» منتشر شده است .آنها از بررسیهای خود نتیجه
گرفتهاند اندازهگیری سطح پادتن میتواند جایگزینی برای آزمایشهای ابتال به ویروس جدید کرونا باشد و به درک
بهتر از وضعیت شیوع بیماری «کووید »۱۹ -در جوامع کمک کند.
منبع :یورونیوز

هنوز پاسخ بسیاری از سواالت داده نشده

سوال بزرگ والدین :باید بچه را به مدرسه فرستاد یا نه؟
امروز والدین باید تصمیمی
ترجمه:
مهم بگیرند؛ باید فرزند خود
مرجان
را به مدرسه بفرستند یا نه؟
یشایایی
یکدانشمنددراینبارهتوضیح
میدهد« :در تمام طول تابستان ،همراه با ارائه انواع
اطالعات درباره تاثیر ویروس کرونا بر کودکان،
من سرگرم ایجاد تعادلی در نقشه چند و چون
این اطالعات در ذهن خود بودم .هر مطالعهای
که انجام شد یا با هر کارشناسی که صحبت
کردم ،دالیل مثبت یا منفی برای فرستادن بچهها
به مدرسه ،بخشی از این نقشه را تکمیل کرد.
در مرکز نقشهای که در ذهن من ترسیم میشد،
مطالعه انجامشده در شیکاگو بود که ادعا میکرد
بچهها میتوانند مقادیر زیادی از ویروس در بینی
و گلوی خود داشته باشند ،حتی احتماال بیشتر از
بزرگساالن 2.مطالعه انجامشده در کره جنوبی هم
میگویند کودکان میتوانند باعث شیوع ویروس
به دیگران شوند .از طرف دیگر ،گزارشها از
اروپا حاکی از آن است که میتوان مدارس را باز
کرد اما سوال این است که آیا میتوان اقدامات
پیشگیرانه و احتیاطیکشورهای مختلف یا سطح
پایین آلودگی در برخی و آلودگی شدیدتر در
برخی دیگر را بر هم منطبق کرد؟
من در بروکلین زندگی میکنم که مدارس در
آنجا اواخر شهریور باز میشوند ،البته اگر باز
شوند .بنابراین من و همسرم وقت کافی برای
آماده کردن خودمان با وضعیت جدید را داریم.
در ضمن قادریم رایانهها و وای فای الزم برای
آموزشازراهدوررابرایفرزندانمانتدارکببینیم.
اما وقتی به عنوان یک متخصص مورد این پرسش
قرار میگیرم که چه برنامهای برای آینده دارم،
تالش میکنم از دید یک کارشناس جواب بدهم:
ما درباره ویروس کرونا و ارتباط آن با بچهها چه
میدانیم و والدین باید چه کنند؟
مگانرانی،متخصصبهداشتبزرگساالنعقیده
دارد ،از عمر شیوع ویروس کرونا مدتی کوتاه
میگذردبنابرایننمیتوانبهاینپرسشهاپاسخی
قطعی داد .هر روز مطالعات متعددی درباره این
ویروس در همه جای جهان در حال انجام است
اما همه آنها محتوای خوبی ندارند و نمیتوانند به
اصطالح گندم را از کاه تمییز دهند.
با وجود نظرات متفاوت ،او و سایر کارشناسان
در یک موضوع متفقالقولند :مدارس تنها باید در
مناطقی باز شوند که میزان چرخش ویروس در
آنها پایین است؛ یعنی کمتر از 5درصد مردمی که
آزمایش میشوند ،آزمایش مثبت دارند .براساس
این معیار ،بازگشایی اغلب مدارس در کشور
نمیتواند بدون مشکل باشد.
عامل شماره یک ،میزان انتقال ویروس در محل
زندگی هر فرد است .اگر شما در مناطق داغ انتقال
بیماری زندگی میکنید ،احتمال اینکه کسی که
به مدرسه میآید به دلیلی آلوده شود ،زیاد است.
کودکان کمتر از بزرگساالن مبتال میشوند ،اما
عفونت کودکان غیرمعمول نیست.
درروزهایاولهمهگیریگزارشهادربارهابتالی
کودکان آنقدر کم بود که نمیشد فهمید کودکان
اصوال مبتال میشوند یا نه .محققان در آن زمام

تصمیم درباره بازگشایی موکول
به داشتن تهویه مناسب ،حتی در
حدپنجرهای باز ،محفظههای کوچک
برای جلوگیری از سرایت ویروس
از ناقالن بیعالمت به سایر افراد
و انجام آزمایشهای مکرر برای
قطع زنجیره انتقال است .معلمان
و مراقبان مدارس نیازمند وسایل
حفاظت فردی هستند .رمز تفاوت
وسایل حفاظت فردی است و
مدارس باید این وسایل را برای
معلمان خود تهیه کنند

والدین باید چه کنند؟

حدس میزدند ،حتی اگر کودکی به بیماری مبتال
شود ،اغلب عالئم بیماری را نشان نخواهد داد.
مطالعات بعدی نشان دادند گمانهزنیها درست
است و به گفته کارشناسان ،شواهد روشنی وجود
دارند که کودکان هم میتوانند به ویروس مبتال
شوند .با گسترش همهگیری و جمعآوری
اطالعات بیشتر ،معلوم شد بچههای کوچکتر
در مقایسه با بزرگساالن احتماال کمتر به ویروس
آلوده میشوند ،در صورتی که بچههای بزرگتر
در خطر مساوی با بزرگساالن در ابتال به بیماری
قرار دارند .اما باز هم نمیتوان مطمئن بود .در
اغلبکشورهایبامیزانباالیابتال،محدودیتها
و بستن مدارس بچهها را در خانهها حبس کرد و
از منابع آلودگی دور نگه داشت و وقتی بیشتر این
کشورها فعالیتها را از سر گرفتند ،باز هم بیماری
با استفاده از ماسک و فاصله اجتماعی مهار شد.
کارشناسان عقیده دارند ،کودکانی که وارد اجتماع
میشوند در خطر کمتر ابتال قرار دارند اما این
تفاوت آنقدر معنیدار نیست که براساس آن بتوان
تصمیم گرفت که مدارس باید باز شوند یا نه.
در ایاالت متحده کودکان زیر  19سال هنوز
حدود9درصد از موارد آلودگی با کرونا را تشکیل
میدهنداماتعدادبچههایمبتالدرتابستانناگهان
باال رفت و به نیم میلیون مورد رسید .سرعت
شیوع ویروس بین بچهها بیشتر از سرعت آن
در اواسط زمستان سال قبل بود.
این آمار تنها درباره کودکانی بود که آزمایش
روی آنها انجام گرفته .کارشناسان نگران هستند
که بسیاری موارد بدون عالمت یا با عالئم مالیم
را از قلم انداخته باشند.

کودکان به کووید 19 -مبتال میشوند
اما موارد مرگ نادر است

با وجود افزایش تعداد مبتالیان بین کودکان،
احتمالی که والدین از آن وحشت دارند؛ یعنی
بیماریسختیاحتیفوتکودکاندراثرآلودگی

به ویروس ،هنوز بسیار کمرنگ است.
کودکانوبزرگساالنتا 20سالکمتراز0/3درصد
فوتیها را شامل میشوند و از  21ایالت در
آمریکا هیچ مرگی از کودکان مبتال به ویروس
گزارش نشده است .این شاید ازجمله نکات
امیدوارکننده این بیماری باشد .گزارشها حاکی
از آن است که مرگ تنها نتیجه تلخ این بیماری
نیست .بسیاری از بزگساالنی هم که از مرگ
جان به در بردهاند ،برای هفتهها یا ماهها گرفتار
عالئم ناتوانکننده بیماری هستند .پزشکان هنوز
نمیدانند چند درصد از کودکانی که به ویروس
آلوده شدهاند در دبلندمدت نتایج نگرانکننده
بیماران بزرگسال را از خود نشان خواهند داد؟
نشانگان مولتیسیستم التهابی ،یک وضعیت
اسرارآمیز که در بیماری کووید 19-بروز میکند،
در  700کودک مبتال گزارش و باعث مرگ 11
کودکشدهاست.هرچنداینرقمبخشکوچکی
از کودکان مبتال را شامل میشود ،تعداد کودکانی
که بستری میشوند ،در حال افزایش است.
کودکان میتوانند منبع انتقال ویروس به دیگران
باشند اما کسی زمان آن را نمیداند.
انتقال ویروس یکی از چالشبرانگیزترین
جنبههای مرتبط با کودکان است که حتی با
اعمالمحدودیتهاحتیدشوارترهمشدهاست.
به دلیل آنکه اغلب کودکان مبتال بدون عالمت
هستند،بررسیهایخانوادگیومطالعاتیکهمردم
دارای عالمتهای بیماری را آزمایش می کنند،
اغلب کودکانی را که ممکن است منبع آلودگی
باشند،نادیدهمیگیرند.وقتیمدارسبستهباشندو
کودکانکمسنبیروننروند،بیشترازراههایدیگر،
آنها میتوانند ویروس را از بزرگساالن بگیرند.
برای اطمینان از راههای گسترش ویروس ،در
شکل ایدهآل کارشناسان باید سویههای مختلف
ویروسی را که از بچهها گرفتهاند از نظر ژنتیکی
بررسی کنند تا بفهمند آنها کجا و کی آلوده شدهاند
و آیا آلودگی را به کس دیگری انتقال دادهاند؟

هشدار دانشمندان:

عجله برای تولید واکسن ممکن است وضعیت شیوع کرونا را بدتر کند
درحالیکه سیاستمداران و شرکتهای داروساز مسابقه
گذاشتهاند تا زودتر خبر تولید واکسن کرونا را اعالم کنند،
پژوهشگران میگویند بهتر است منتظر نتایج آزمایشهای
سراسری بمانیم ،آزمایشهایی که ثابت کنند یک واکسن
دستکم  ۳۰تا  ۵۰درصد تأثیرگذاری دارد.
دکتر ریچارد پیتو ،استاد دانشگاه آکسفورد و مشاور
سازمان بهداشت جهانی میگوید اگر واکسنی به تولید
انبوه برسد ولو اگر کاراییاش کم باشد همه از آن استفاده
خواهند کرد .یعنی اگر حتی فقط بخش کوچکی از
جامعه را در برابر ویروس ایمن کند ،باز هم خودش
معیار واکسنهای بعدی خواهد شد که ممکن است از
آن هم ضعیفتر باشند.

وی میافزاید« :کشورها با شتابی برخاسته از م ّلیگرایی
یا سرمایهداری میخواهند واکسنی برای کرونا ثبت
کنند  ،همین کار باعث میشود ارزیابی دیگر واکسنها
دشوار شود».
گروهی از پژوهشگران بریتانیایی ،هفته گذشته در نشریه
تخصصی پزشکی النست اعالم کردند که نداشتن واکسن
بهتر از داشتن واکسن ضعیف است .در گزارش اخیر آنان
آمده است« :استفاده از یک واکسن ضعیف عم ً
ال امکان دارد
اوضاع را بدتر کند ،چون ممکن است مقامات به اشتباه
گمان کنند خطر را بسیار کم میکند ،یا مردم بهغلط فکر
کنند ایمن شدهاند و اقدامات احتیاطی را کمتر کنند».
منبع :یورونیوز

کارشناسان باز هم تکرار میکنند ،مطالعه راههای
انتقال کار بسیار سختی است.
طبقآخرینمطالعات،احتماالبچههایکمسنتر
ویروسراکمترازبچههایبزرگترانتقالمیدهند
و بچههای بزرگتر در مورد انتقال ویروس بیشتر
شبیه بزرگساالن هستند.

والدین در همه جای جهان میدانند که پاسخ
به این سوال آسان نیست .بخش بزرگی از این
ماجرا بستگی به شرایط خاص محدودیتهای
مدرسه ،جمعی که از نزدیک با آنها در تماس
هستید ،خانواده و فرزند شما مربوط میشود.
کارشناسان با اعتراف به اینکه پاسخ بسیاری از
این سوالها را هنوز نمیدانند ،عقیده دارند این
تصمیمی واقعا پیچیده است و باید هر کاری از
دستمانبرمیآیدبکنیمتاوالدینبتوانندتصمیم
درست بگیرند.
بعضی کارها هستند که هر کسی از خانه بیرون
میرودبایدرعایتکند،مثلزدنماسکیارعایت

فاصلهاجتماعی.دکتررانیمیگوید«:منبچههایم
را به مدرسه یا هر جای دربسته دیگری که همه
افراد در آنجا ماسک نزده باشند نمیفرستم».
وی ادامه میدهد« :حتی اگر مطمئن نباشیم چه
زمانی بچهها مبتال به ویروس یا باعث سرایت
آن میشوند و وقتی به ضررها و فواید این کار
نگاهمیکنید،بیشترفرضمیکنیدبچههامیتوانند
مبتال شوند یا ویروس را منتقل کنند».
تصمیم درباره بازگشایی مدارس موکول به
داشتن تهویه مناسب ،حتی در حد پنجرهای باز،
محفظههای کوچک برای جلوگیری از سرایت
ویروس از ناقالن بیعالمت به سایر افراد و انجام
آزمایشهای مکرر برای قطع زنجیره انتقال است.
معلمان و مراقبان مدارس نیازمند وسایل حفاظت
فردی هستند .رمز تفاوت وسایل حفاظت فردی
است و مدارس باید این وسایل را برای معلمان
خود تهیه کنند.
متخصصان عقیده دارند ،تا زمانی که این اقدامات
احتیاطیوپیشگیرانهدرستانجاممیشوند،بچهها
باید به مدرسه بروند تا اینکه بیرون مدرسه باشند.
معلمان هم باید در محیطهای آموزشی ایمنی
شغلی داشته باشند .در هر صورت ،مهمترین
نکتهدرتصمیمگیریبرایمدرسهفرستادنبچهها،
سرایت در اجتماع است .تا زمانی که جامعه آلوده
به ویروس است ،ما نمیتوانیم یک مدرسه را از
ویروس پاک نگه داریم.
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شماره هفتصدوشصتوچهار بیستودو شهریور نودونه

 ۲۷شهریور ماه ،روز شعر و ادب پارسی و بزرگداشت استاد شهریار گرامي باد

خاطرات تلخ و شيرين شهريار
در فرهنگ ایرانیان ،زندگی با شعر ،آغاز و با
مهتا
شعر بدرقه میشود .کودک در گهواره ،الالیی
زمانینیک
را میشنود و از همان ابتدا با شعر اُنس میگیرد
و پس از مرگ نیز بر مزارش ،شعری حک
میکنند که برایش میسرایند.
آمیختگی ما با شعر و تاثیری که شعر بر فرهنگ و روحیات و
رفتار ما دارد ،ضرورت پرداختن به آن و ضرورت پاسداری

از حریم چنین عنصر اعجازآفرینی را بیشتر میکند .زبان و
ادبیات فارسی به عنوان دومین زبان جهان اسالم و زبان حوزه
فرهنگ و تمدن ایرانی ،با هزاران آثار گرانسنگ در زمینههای
مختلف ادبی ،عرفانی ،فلسفی ،کالمی ،تاریخی ،هنری و مذهبی
همواره مورد توجه و اعتقاد ایرانیان و مردمان سرزمینهای
دور و نزدیک بوده است .با وجود حوادث و رویدادهای پر
تبوتاب و گاهی هم ناخوشایند اما امروزه باز هم این زبان

شیرین و دلنشین در دورترین نقاط جهان حضور و نفوذ دارد.
در حقیقت شرح حال و خاطرات زندگی شهريار در خالل
اشعار وی خوانده میشود و هر تفسير و تعبيری ،به افسانه
زندگی او نزديک است و حيف است که از پرده رويا و افسانه
خارج شود .اگر شأن نزول و علت پيدايش هر يک از اشعار
شهريار نوشته شود ،در نظر بسیاری از مردم ،هر قطعه ارزشش
شايد ده برابر باالتر باشد.

شهريار به جز الهام شعر نمیگفت.
اغلب اتفاق ميافتاد كه مدتها
میگذشت و هر چه سعی میکرد حتی
يک بيت شعر هم نمیتوانست بگويد
و بود در شبی كه موهبت الهی به او
رو میکرد ،اثر زيبا و مفصلی به جا
میگذاشت .شاهكار تخت جمشيد وی،
يكي از بزرگترين آثار شهريار است

شهريار يک عشق آتشين اول دارد كه آن را
عشق مجاز مینامید .اغلب غزلهای سوزناک
وی برای ذائقه عموم خوشايند است .پس از
عشق اول ،شهريار با دل سوخته و دم آتشين
به تمام مظاهر طبيعت عشق ورزيده و در
اين مراحل مثل موالنا كه شمس تبريزی و
صالحالدين و حسامالدين را مظهر حسن ازل
قرار داده است ،با دوستان با ذوق و هنرمند
خود نرد عشق میبازد و همين دوستان وی
هستند كه مخاطب شعر و انگيزه احساسات
او میشوند .عشقهای عارفانه شهريار را در
خالل غزلهای او و خيلي آثار ديگر میتوان
مشاهده كرد.
خيلی از خاطرات تلخ و شيرين شهريار هم
از كودكی وی تا به امروز موجود است و با
مطالعه آنها خاطراتش را میتوان مشاهده کرد.
براي آن كه سينمای عشقی شهريار را تماشا
كنيد ،باید از دل پاک او تراوش كرده و در
صفحات ديوان آن را بيابيد و درست در جلوی
نور چشم و روشني دل بگذاريد.
شهريار روشن بين بوده است و از اول زندگیش
با رويا هدايت میشده است .دو خواب او

كه در بچگی و اوايل جوانی ديده ،معروف
است و ديگران هم نوشتهاند.
اولي خوابی است كه در سيزده سالگی بوده،
زمانی که از تبریز به تهران میآمد .او در
خواب دیده بود كه بر روی قله كوهها طبل
بزرگی را میكوبند و صدای آن در اطراف
میپيچد و به قدری آن صدا رعدآسا است
كه خودش نيز وحشت میكرد .اين خواب
شهريار را میتوان به شهرتی كه پيدا كرده
و بعدها هم بيشتر خواهد شد ،تعبير كرد.
خواب دوم شهريار در  19سالگی و زمانی
است كه عشق اولی شهريار دوران آخرش
را طی میكرد و شرح خواب این است که
با معشوقه خود شنا میکرده و از غفلت او،
معشوقه به زير آب میرود و شهريار به دنبالش
رفته و هر چه جستجو میكرد ،او را نمیيافت
و در کف استخر سنگی را میبیند كه چون
روی آب میآمد ،گوهر درخشانی میشد كه
دنيا را مانند آفتاب روشن میكرد و از اطراف
میشنید که گوهر شب چراغ است.
شعر خواندن شهريار طریق خاصی داشت و
اشعار ،قافيه و ژست و آهنگ صدا با موضوعات

تغيير ميكرد و در مواقع حساس ،بغض
گلویش را میگرفت و چشمانش پر
از اشک میشد و شنونده را كامال
منقلب میکرد .به قدری
در تخيل و انديشه آن
فرو میرفت كه از
موقعيت و مکان و
حال خود بیخبر
میشد.
شهريار به جز الهام
شعر نمیگفت .اغلب اتفاق
ميافتاد كه مدتها میگذشت و
هر چه سعی میکرد حتی يک بيت
شعر هم نمیتوانست بگويد و بود در
شبی كه موهبت الهی به او رو میکرد ،اثر
زيبا و مفصلی به جا میگذاشت .شاهكار
تخت جمشيد وی ،يكي از بزرگترين آثار
شهريار است.
توکل وی غيرقابل وصف بود ،خداشناسی
و معرفت شهريار به خدا و دين در غزلیات
وی مندرج است.
شهريار در مقابل بچه كوچک مخصوصا

كه خوشبيان بود ،بياندازه حساس میشد؛
موقعی كه شهرزاد دخترش با لهجه آذربايجانی
شعر و تصنيف فارسی را میخواند ،شهريار

نمیتوانست خوشحالیش را مخفی کند.
شهرت شهريار تقريبا بیسابقه بود ،تمام
كشورهای فارسی زبان و ترک زبان و هر
جا كه ترجمه يک قطعه از شعرش رفته باشد،
هنر او را میستايند.
منظومه (حيدر بابا) نه تنها تا كوره دههای
آذربايجان ،بلكه به تركيه و قفقاز هم رفته
و در تركيه و جمهوری آذربايجان چندين
بار چاپ شده است و بدون استثنا ممكن
نيست ترک زبانی منظومه حيدربابا را بشنود
و منقلب نشود.
شهريار در سالهای آخر اقامت در تهران
خيلی دوست داشت كه به شيراز برود و
در جوار آرامگاه حافظ باشد و اين خواست
خود را در اشعارش (اي شيراز و در بارگاه
سعدی) آورده است ولی بعدها از اين فكر
منصرف شد و چون از اقامت در تهران هم
خسته شده بود ،به تبریز برگشت.
بهرغم وجود نامهای بزرگانی در تقویم
بزرگداشت شاعران بزرگ همچون فردوسی،
مایه سربلندی ایرانیان ،حافظ و سعدی و عطار
در مناسبتهای سال توجهی به بزرگداشت
شعر معاصر ایران نشده بود .تاریخ ادبیات
یک ملت برای ظهور چنین نوادری به
ادوار مختلف تقسیمشده است.
برای پرداخت به شعر معاصر
و شاعران توانایی که در
دوران ما زندگی
میکنند باید
مناسبتی وجود
داشته باشد.
این مناسبت باعث
خواهد شد همانند
توجه به سایر وجوه هنر
از قبیل موسیقی ،تئاتر ،سینما و
هنرهای تجسمی به این نوع فاخر و
فخیم هنر ایران نیز توجه بشود.
حضور قدرتمند شهریار از دو جهت حائز
اهمیت است :اول اینکه شهریار توانست به
دور از اغراض سیاسی ،مکتبی نو را در شعر
ترکی بنیان گذارد و توجه شاعران ترکی زبان
را در ایران و بلکه فراتر از مرزها به ارزشهای
زیبایی شناختی شعر ،جلب و شعر را جایگزین
شعار کند.
از سوی دیگر او کسانی را که از شعر ترکی

به عنوان یک حربه سیاسی به نفع بیگانگان
بهره میبردند ،خلع سالح کرد.
در میان شاعران و بزرگان شعر معاصر
کشور استاد سید محمد حسین شهریار ،به
گواهی بسیاری منتقدان و محققان برجسته
و به تصریح همگنانش ،همچنین تایید ذوق
عمومی ،درخشانترین چهره شعر معاصر
ایران است.
استاد شهریار با زبان و نگاه ویژه خود در انواع
و قالبهای مختلف شعر سنتی سخنپردازی
کرده است .آثار او ،در هر نوع و قالبی ،هم
از نظر قوت و کیفیت و هم از نظر کمیت
قابل توجه است.
یکی از بزرگترین خدمات شهریار ،ایجاد تحول
در عرصه غزل فارسی است .جریان پویایی
که امروزه با عنوان «غزل نو» به موازات شعر
نو به حیات خود ادامه میدهد ،در واقع با
غزلهای نوآیین استاد آغاز شده است .از
همین رو ،شهریار را میتوان احیاگر غزل
فارسی و نیز پدر غزل نو دانست .رویکرد
ویژه شهریار به غزل ،باعث شد غزل بار دیگر
به عنوان پویاترین گونه شعر فارسی جایگاه
خود را در اذهان بازیابد.
شهریار از آغاز رویکرد به شعر و شاعری با
کالم خداوندی و آثار بزرگان شعر و ادب
این سرزمین مأنوس و مألوف بود.
از همان دوران کودکی با نظر پدرش در
کوران حوادث مشروطه به روستای آباء و
اجدادی خود فرستاده شد و با دو گنجینه
عظیم اعتقادی و ادبی یعنی قرآن کریم و دیوان
حافظ انس گرفت ،انسی که در مواردی به
شیفتگی شبیه بود ،این تسلط به منابع الیزال
از یک سو و استعداد و نبوغ کمنظیر استاد از
سوی دیگر در تکوین و تشکیل شخصیت
وی نقش بسزایی داشت.
و اکنون ما کمتر ملتی را میتوان در جهان پیدا
کنیم که اینقدر به شعر بپردازد و گنجینهای
غنی و ارزشمند با این عظمت داشته باشد.
منزلت شعر نزد ایرانیان به اندازهای است که
به رغم ساختار وهمی شعر ،ارزشمندترین
مفاهیم دینی و هنری و تاریخی ما به شعر
گفته شده است.
به عبارتی در همه ادوار تاریخ ،با شعر زندگی
کرد ه ایم .شعر همزاد تاریخی ماست و جالب
اینکه ،با وجود این همه قرابت و موانست
روحی و معنوی با شعر ،کمتر به بحث و تفسیر
و کشف ماهیت آن پرداخته شده است .گویی
از فرط روشنی موضوع نیازی به تعریف آن
نبوده است.
هنر شعر در خون ما برای همیشه جاری و
ساری بوده است و استاد شهریار همچون
سیمرغ در جایگاهی چندان فراتر از دیگر
شاعران هم عصرش جای گرفته است که
برتریش را حتی بیچشم و چراغ هم میتوان
دریافت .به همین دلیل اختصاص روزی به
شعر و ادب کشور امری ضروری است.
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چطور بچهها را برای مقابله با حوادث غيرمترقبه آماده کنیم؟

همراهی کودكان در مواجهه با ترسهاي ناگهاني
در زندگي وقایع غيرقابل
پيشبيني زیادی اتفاق
یکتا فراهانی میافتد كه تجربه کردن
برخی از آنها گاهي خيلي
سخت به نظر ميرسد و باعث ايجاد رعب و
وحشتيميشودكهتاثيراتآندربسياريمواقع
غيرقابلجبرانخواهدبود.تجربهچنيناتفاقاتي
براي كودكان گاهي باعث ايجاد ترسهايي
ميشود كه ممكن است تمام بزرگساليشان
را بدون اينكه حتي خودشان هم متوجه شوند
تحتالشعاع قرار دهد.
ناآگاهي يكي از مهمترين عواملي است كه
باعثترسدركودكانميشود،بنابراينداشتن
شناخت و آگاهي از وقوع اتفاقات غيرقابل
پيشبيني ميتواند تا حدودي ترس ،استرس
و اضطراب كودكان را كنترل كند .در اين
ميان والدين و مربيان كودك بايد به زبان خود
كودك و به گونهاي كه او را بيشتر دچار ترس
و اضطراب نكند ،آگاهيهاي الزم را در اختيار
او قرار دهند اما اينكه چگونه روشي را انتخاب
كنيمكهبتوانيمبیشتركودكانراحمايتوکمک
كنيم،كارمهموحساسياست.دراينخصوص
بادكتركتايونخوشابي،فلوشيپروانپزشكي
كودك و نوجوان گفتوگو كردهايم.
 :خانم دکتر ،اتفاقات ناگوار مختلفی
که همه ما ممکن است به نوعی آنها را تجربه
کنیم چه تاثیراتی بر کودکان دارد؟
درمورد آسیبهایی که کودکان هنگام مواجهه با
اتفاقاتناخوشایندباآنمواجهمیشوندبایدگفت
هراتفاقیمیتواندکودکانراتحتتاثیرقراردهد،
حتی اتفاقاتی که مستقیم متوجه خودشان نباشد
و فقط شاهد آن باشند .درواقع هر کدام از این
آسیبها چه بهطور مستقیم در مورد خود کودک
اتفاق بیفتد یا در مورد دیگران ،تاثیرات متفاوتی
خواهد داشت که البته این تاثیرات و شدت و
ضعف آن هم به عوامل مختلفی بستگی دارد.
مثال وقتی کودک شاهد دزدی از منزل خودشان
باشد و خانواده با ورود به خانه متوجه شوند
دزد وسایلشان را به سرقت برده و خانه تقریبا
خالی شده ،مهمترین مو ضوعی که در این هنگام
میتواند بر واکنش کودکان موثر باشد واکنش
والدیناست.واکنشوالدینبهخصوصواکنش
اولیه آنها که ممکن است قرار گرفتن در حالت
شوک باشد موضوع بسیار مهم و موثری است.
درواقع بچهها در درجه نخست تحت تاثیر پدر
و مادر خود هستند ،بنابراین هر چه واکنش پدر و
مادر هیجانیتر و همراه با ترس و استرس بیشتر
باشدمیزانآسیبکودکانهمبسیاربیشترخواهد
بود اما برعکس هر چقدر بتوانند واکنشهای
هیجانی خود را کنترل کنند بچهها هم میتوانند
آرامش بیشتری داشته باشند.
تسلطداشتنبراوضاعپیرامونخود،ازمهارتهای
مهمی است که برای دستیابی به آن باید از قبل،
آگاهی و تواناییهای الزم را در مورد آن به دست
آورد .البته این کار چندان ساده نیست .بهویژه
کسانی که بهطور ژنتیک آرام و خونسرد نیستند،
در مواقع بحران و نامالیمات باید حتما برای
دستیابی به آرامش بیشتر به متخصص مراجعه
کنندتاباصبوریوتمرینبهتدریجبتوانندآرامش
بیشتری را تجربه کنند.

یکی از عوامل مهم
در مواجهه با مشکالت
و قرار گرفتن در
شرایط ناگوار« ،میزان
تابآوری» است .وقتی کودک به نوعی
با هرگونه تضییع حقوقی به هر صورتی
مواجه میشود و در معرض اتفاق
ناخوشایندی یا حتی مورد سوء استفاده
قرار میگیرد ،آسیب میبیند و گریزی
از آن نیست .منظور از تابآوری در
کودکان توانایی کودک برای مدیریت
هیجانات و پاسخ مناسب به آنهاست

توجهداشتهباشیموالدینناآراممعموالنمیتوانند
انتظارداشتهباشندکهفرزندانشانباوجودمشاهده
رفتارهای هیجانی و سرشار از استرس پدر و
مادرشانهمچنانآرامباشند،بنابراینبرایمواجهه
با حوادث و اتفاقات سخت و ناراحت کننده،
والدین باید بتوانند واکنشهای معقول و متینی
داشتهباشندتافرزندانشانهمخیلیآسیبنبینند.
 :واکنش کودکان در برابر حوادث
تحت تاثیر چه عواملی است؟
یکی از عوامل مهم در مواجهه با مشکالت و
قرار گرفتن در شرایط ناگوار« ،میزان تابآوری»
است .وقتی کودک به نوعی با هرگونه تضییع
حقوقیبههرصورتیمواجهمیشودودرمعرض
اتفاقناخوشایندییاحتیموردسوءاستفادهقرار
میگیرد ،آسیب میبیند و گریزی از آن نیست.
منظورازتابآوریدرکودکانتواناییکودکبرای
مدیریت هیجانات و پاسخ مناسب به آنهاست.
تابآوری مهارتی است که بخش اعظم آن ذاتی
است ولی بخش دیگر آن ویژگی است که باید
آموخته شود .طبیعی است کودکانی که سرشت
آرام و راحتی دارند ،میزان تابآوری بیشتری هم
داشته باشند ،در حالی که کودکان دیرجوش یا
به اصطالح کودکان دشوار و بدقلق به احتمال
زیاد بهطور سرشتی تابآوری کمتری هم برای
مدیریت استرسشان در مواجهه با سختیها
خواهند داشت ،بنابراین کمک والدین برای
کسب مهارت تابآوری موضوع بسیار مهمی
در حفظ آرامش فرزندانشان است.
 :چطور میتوان تابآوری را در
کودکان افزایش داد؟
آموزش مهارت تابآوری به میزان تواناییهای
کودکبرمیگرددکهیکیازاینتواناییها،توانایی
حل مساله است .توانایی حل مساله یعنی اینکه
بچهها یاد بگیرند وقتی با مساله و مشکلی مواجه
میشوند برای حل آن ،راهکارها و روشهای
مختلفیرادرنظربگیرندتاذهنشانبستهومحدود
نشود .مثال کودک باید برای حل مشکل خود با

دوستانش در مهدکودک راهکارهای مختلفی در
نظر داشته باشد تا دچار ترس و استرس از مواجهه
بادیگراننشود.تواناییدرنظرداشتنراهکارهای
مختلف و انتخاب بهترین آنها موضوعی است که
بهآن«تواناییحلمساله»گفتهمیشود.برخوردار
بودن از مهارت حل مساله به داشتن تابآوری
بیشتر هم کمک خواهد کرد.
«همدلی» هم مهارت دیگری است که به رشد
مهارتتابآوریکمکزیادیمیکند.البتهبچهها
از  5سالگی به بعد میتوانند متوجه همدلی کردن
بادیگرانشوند.بهطورکلیکودکیکهاحساسات
و هیجانات خود را بیشتر میشناسد بهتر میتواند
خودش را به جای دیگران قرار دهد و در نتیجه
با آنها همدلی کند .برای برخورداری از توانایی
همدلی ،به والدین توصیه میشود هیچگاه با سر
زدن کار بدی از سوی کودک به او نگویند که
بچه بدی است بلکه باید برای او توضیح داده
شود رفتار خوب میتواند در دیگران احساس
خوب و رفتار و کارهای بد هم میتواند احساس
بد در آنها به وجود آورد.
به همین خاطر باید به کودکان آموزش داده شود
اگر با رفتار بدی از طرف دوستانشان مواجه
شدند متوجه احساس خشم و کنترل خودشان
باشند تا حرکت شتابزده و ناشی از خشم آنها
روابطشانرابادوستانشانتحتتاثیرقرارندهد.
 :کودکانچگونهمیتواننداحساسات
خود را شناسایی کنند؟
«بالونهایاحساسی»راهکارخوبیبرایآموزش
احساساتمختلفبهکودکاناست.بهاینصورت
که کودک میتواند بادکنکهایی را بکشد و هر
کدام از آنها را به یکی از احساسات خود نسبت
دهد و در پایان روز تک تک آنها را برای والدین
توصیفکند.احساسخشم،عصبانیت،تعجب،
ناراحتی و ...از جمله احساساتی هستند که کودک
میتواند آنها را شناسایی و تجربه کرده و میزان
احساسات خود را ارزیابی کند.
به این ترتیب کودکان به کمک والدین خود

راههایی برای انس کودکان با ماسک
قطعا بسیاری از شما والدین عزیز در متقاعد کردن
ترجمه:
عباسیان کودکتانبهماسکزدن،مشکلدارید.درواقعکودکان
عفت
عالقهای به ماسک زدن ندارند اما در این برهه زمانی
پوشیدن ماسک برای همه افراد اجتنابناپذیر شده
است .واقعیت این است که بچهها درک درستی از لزوم ماسک زدن
ندارند .بهویژه اینکه ممکن است ماسک در نظر عدهای از آنها چیز
ترسناکی باشد چون یادآور دکتر ،مطب ،بیماری و بیمارستان است.
در یک کالم ،بچهها با ماسک احساس خوبی ندارند و با آن راحت
نیستند اما چگونه میتوانید کودکتان را متقاعد کنید که ماسک بزند؟
کارشناسان توصیههای جالب توجهی ارائه دادهاند که ما در این مقاله
نظرات آنها را برای شما گردآوری کردهایم.

ماسک زدن را دراماتیک و بزرگ نکنید!

ماسک زدن را به یک عادت تبدیل کنید!

اینروزهاباگسترشبیماریکووید،19-هیچمسألهایمهمتروحیاتیتر
از ماسک زدن نیست .قطعا وقت آن رسیده که ماسک را به عنوان یک
پوشش اجباری بپذیریم چون ادامه حیات در گرو همین عمل به ظاهر
ساده و پیش پاافتاده است بنابراین باید به کودکان نیز فرصت بدهیم
که با این پوشش جدید خو بگیرند و به آن عادت کنند .شما در مقام
والدین ،هنگامیکه در منزل هستید ،میتوانید در حضور کودک چند
بار ماسک را بزنید و بردارید تا او مطمئن شود که شما همان آدم قبلی
هستید .در ادامه از کودکتان بخواهید که او نیز همین عمل را انجام
دهد .روانشناسان معتقدند کودک با این عمل متوجه میشود که حتی
اگر ماسک ترسناک باشد ،لزوما کسی که آ ن را میزند ،ترسناک نیست
و چه بسا مهربان و پر از عاطفه است .اگر کودک تمایلی به ماسک
زدن ندارد ،از او بپرسید که با ماسک زدن چه احساسی به وی دست

میدهد و اصال از چه چیزی میترسد.
بعضی از کودکان احساسات خود
را در کالم به خوبی بیان میکنند
اما ع دهای دیگر این گونه نیستند
و درنتیجه ماسک زدن برای آنها
به یک غول بیشاخ و دم تبدیل
میشود .این گروه برای ترس از
ماسک ،دالیل مختلفی دارند که از
میان آنها میتوان به ترس از خفه شدن
اشارهکرد.روانشناسانمعتقدندوالدین
باید با مالیمت و مهربانی شرایط موجود
را به کودکان توضیح دهند و به آنها اطمینان
بدهند که با ماسک زدن ،دچار مشکل نخواهند شد.

ماسک زدن را در قالب بازی به کودک بیاموزید

بچهها معموال در قالب بازی ،درسهای زیادی یاد میگیرند .بازی
به آنها امکان میدهد تا موارد جدیدی کشف و ترسهای خود را
ابراز کنند .اگر میخواهید کودکتان به ماسک زدن عادت کند ،پیشنهاد
میکنیم ماسک زدن را در قالب بازی به او بیاموزید .به عنوان مثال
همانطور که در باال گفته شد ،ماسک را به یک قدرت ابرقهرمانی
تشبیه کنید یا در قالب بازیهای جذاب دیگر ،این موضوع مهم را
به او بفهمانید .روانشناسان حتی توصیه میکنند که برای عروسکها

و اسباببازیهای دلبندتان ماسکهای
کوچکتهیهکنیدومثالیکبیمارستان
از خرسهای عروسکی را تصور
کنید که خرسها با ماسک از بقیه
بیماران مراقبت میکنند .این قسم
بازیها در مهار ترسهای کودک از
ک زدن بسیار مهم و موثر است.
ماس 

برای فرزندتان ماسک شخصی
تهیهکنید

ماسک هنوز برای بچهها ابزار آشنایی
محسوب نمیشود و شاید به همین دلیل عدهای
از آنها در پوشیدن آن مقاومت میکنند .به کودک
پیشنهاد دهید ماسک مورد عالقه خودش را داشته باشد .به عنوان
مثال اگر خودتان ماسک را میدوزید ،میتوانید پارچهای تهیه
کنید که طرح و رنگ آن مورد عالقه کودکتان باشد یا حتی خود
کودک با ماژیک روی آن را نقاشی کند .بنابراین ،او در فرایند
آمادهسازی ماسک ،سهیم میشود و این فرصت به او اجازه میدهد
در طول طراحی ماسک ،با این شیء جدید انس بگیرد .به این
ترتیب ،وی برای پوشیدن ماسک مورد عالقهاش انگیزه بیشتری
پیدا میکند و حتی از آمادهسازی وسیلهای که به دست خودش
آماده شده است ،افتخار خواهد کرد.

منبعmagicmaman.com :

ماسک ممکن است کودک را بترساند ،خواه دیگران آن را بپوشند خواه
خودش مجبور باشد آن را به صورت بزند بنابراین برای متقاعد کردن
کودک به ماسک زدن ،الزم نیست که این عمل را برای وی خیلی مهم
و بزرگ جلوه دهید .روانشناسان کودک معتقدند که چهره ماسکزده
برای کودک ترسناک است چون کودکان معموال احساسات و عواطف
طرف مقابل را از روی صورت وی تشخیص میدهند .این در حالی

است که با ماسک زدن ،این فرصت از آنها گرفته میشود بنابراین باید
اهمیت ماسک زدن را ،حتی شده در قالب بازی ،به کودک بیاموزید.
به عنوان مثال به او بگویید« :ما ابرقهرمانانی در برابر ویروس کرونا
هستیم .در این جنگ ،اسلحه ما ،ماسک است و باید آنرا به صورتمان
بزنیم تا با پیروزی از میدان جنگ عبور کنیم».

میتوانند هیجانات مختلف خود را در طول
روز شناسایی و مدیریت کنند .البته هیچگاه
نمیتوانیم بگوییم کودک با شناخت احساسات
و آموزش ،حتما میتواند هنگام قرار گرفتن در
شرایط استرسزا ،خشم و عصبانیت یا ناراحتی
و استرس خود را بهطور کامل مدیریت کند ،ولی
قطعابرخورداربودنازچنینتواناییهاییبهتدریج
به او کمک خواهد کرد که رفتارهای معقولتر
و آرامتری داشته باشد تا کمتر هم آسیب ببیند.
«ایفای نقش» یکی دیگر از کارهایی است که
به صورت بازی و تئاتر میتواند کمک مهمی
در این خصوص باشد .هنگام بازی در خانه یا
مهدکودک والدین و مربیان میتوانند نقشهای
مختلفی به کودکان بدهند تا آنها هم بتوانند نوع
مواجهه و رویارویی با احساسات مختلف را
تجربه کند .این موارد میتوانند کمک خوبی به
شناساییهیجاناتکودکومواجههآنهادرشرایط
سخت باشند .ولی موضوع مهم دیگر توجه به
این موضوع است که این آموختهها شاید همیشه
نتوانند هم به والدین و هم به کودکان کمک کنند
و هنگام تجربه شرایط سخت ،واکنشهای آنی
و ناخودآگاه آنها مانع از حفظ آرامششان شود
و این موضوع هم طبیعی است.
فراموش نکنیم بخش مهمی از واکنش افراد و
بهویژهکودکانبهخصوصیاتفردیوشخصیتی
آنها مربوط میشود .البته حتما آموزش ،تمرین
و ممارست برای مواجهه بهتر با مشکالت و
نامالیمات هم موثر خواهد بود.
 :چه آموزشهایی توسط والدین
میتواندبه کودکان کمک کند تا در مواجهه
با خطر آسیب کمتری ببینند؟
والدین باید واقعبین باشند و به کودک اجازه دهند
که بهتدریج و با صبر و حوصله پیش برود و در
تمام این مدت هم بهطور مستقیم یا غیرمستقیم
او را همراهی کنند.
«تحمل شکست و باخت» موضوع مهم دیگری
است که میتواند به میزان تابآوری اشخاص

بهویژه کودکان کمک کند .کودک باید یاد بگیرد
که قرار نیست همیشه او برنده باشد یا شرایط به
گونهای باشد که مطلوب ماست .آموزش ظرفیت
باختوشکستوتحملوپذیرشآندرکودکان
به میزان تابآوری آنها کمک زیادی خواهد کرد.
به همین خاطر خیلی خوب است که در منزل
و محیطهای آموزشی دیگر این موارد به کودک
آموخته شود .مثال هنگام بازی با کودک برای
خوشایند او همیشه نباید از قصد کاری کنیم
که کودک برنده شود .بلکه او باید متوجه معنای
شکست و باخت شود تا بتواند بهتر آن را بپذیرد.
مجموعه این عوامل به میزان تابآوری کودکان
در کنترل هیجاناتشان کمک خواهد کرد.
 :عوارض روانشناختی کودکان
هنگام مواجهه با شرایط دشوار چیست و
برای مقابله با آن چه باید کرد؟
عوارض رویارویی کودک با سختیها میتواند
با توجه به عوامل مختلف ،کم یا زیاد باشد.
مثال یکی ازموارد مهم در مورد کودکی که در
خیابان در معرض کیفقاپی مادرش یا در خانه
شاهد دزدی از منزل باشد «از دست دادن اعتماد»
در آنهاست .کودک در مواجهه با چنین تضییع
حقوقی از طرف دیگران به خصوص اگر چند
بار هم تکرار شود به تدریج اطمینان خود را به
دنیای اطراف از دست میدهد .این موضوع
میتواند میزان استرس و اضطراب را در کودک
افزایش دهد.
داشتن احساس ناامنی نسبت به اطرافیان و بهطور
کلی دنیا ،اتفاقی است که در طوالنیمدت اثر
مخربی به جا خواهد گذاشت ،بنابراین وقتی
کودک فکر میکند مادرش توانایی نداشت کیف
خود را نگه دارد و شخص دیگری توانست آن
را بدزد یا والدینش نتوانستند در مقابل دزدی
که به خانهشان آمده کاری کنند که وسایل مورد
عالقه فرزندشان را با خود نبرد ،پس شاید نتوانند
از او هم به خوبی مراقبت کنند .شاید کودک
بر اثر چنین اتفاقاتی با خود فکر کند که پس
او هم نمیتواند در مقابل چنین حوادثی ایمن
بماند و به والدین خود هم نمیتواند به اندازه
کافی اطمینان داشته باشد که بتوانند مراقبان
خوبی برای او باشند.
البته این برداشت کودک به این معنا نیست
که والدین در برابر جرم سارقان و دزدان
مقاومت کنند یا قصد مبارزه با آنها را داشته
باشند چون این افراد معموال افراد خطرناکی
هستند که ممکن است در این صورت آزار

بیشتری به خانوادهها بزنند.
 :والدین در مواجهه با افرادی که
بهنوعی حق دیگران را تضییع میکنند و
اتفاقات ناخوشایندی به بار میآورند چگونه
باید رفتار کنند؟
وقتی کودکان نتوانند به اطرافیان ،والدین و
بهطور کلی دنیا اطمینان کافی داشته باشند اغلب
احساس خشم ،ترس و عصبانیت در آنها به
وجود میآید ،بهویژه تکرار حوادث ناگوار این
احساس را بیشتر تثبیت میکند .افزایش چنین
احساساتی در کودک میتواند باعث افزایش
استرس ،افسردگی و ناامیدی در کودک شود.
ضمن اینکه احساس ناامنی مانع از برخورداری
او از احساس آرامش میشود.
والدین باید توجه داشته باشند که در این هنگام
ممکن است کودک دچار مشکالتی مانند
شبادراری یا لکنت زبان و در سنین نوجوانی
هم دچار اضطرابهایی در سطح باالتر شود که
خود را به صورت ترس از تاریکی ،تنهایی یا از
دست دادن نشان دهد .به این ترتیب کودکان یا
نوجواناندرمواجههباچنینحوادثیبهخصوص
اگر شدت خشم یا درگیری با افراد مجرم زیاد
باشد دچار عوارض و ترسهایی میشوند که
ممکن است تا آخر عمر هم نتوانند با آن مقابله
کنند .ضمن اینکه امکان دارد افراد در مواجهه با
سرقت یا آسیبهایی نظیر آن دچار «استرس پس
از حادثه» شوند و تا مدتها همان صحنهها در
ذهنشان و حتی به صورت کابوسهای شبانه در
خواب هم تکرار شوند .البته این عالئم معموال
بعد از مدتی به مرور از بین خواهند رفت ،ولی
در صورتی که طوالنی شوند حتما نیاز به درمان
و مراجعه به متخصص خواهند داشت .در این
هنگامبازیدرمانییادرمانازطریقدارومیتواند
با توجه به سن کودک موثر واقع شود.
در این میان نقش والدین برای تابآوری و کنترل
خودشان در برخورد با حوادث بسیار مهم خواهد
بود .مدیریت استرس والدین نیز نقش مهمی در
آرامش بیشتر فرزندانشان دارد ،بهویژه در این
روزهاکهناامنیهایمختلفاقتصادیوهمچنین
بالیای طبیعی مختلف حتی سالمت افراد را هم
به خطر انداخته است ،والدین باید برای
فرزندانشان توضیح دهند که هر چقدر هم ما
قویباشیمولیجلویبعضیحوادثرانمیتوانیم
بگیریم .به همین خاطر در چنین شرایطی باید
قدرت پذیرش خود را باال ببریم و ببینیم بهترین
کاری که میتوانیم در چنین مواقعی انجام دهیم
چیست.خودرادربرابراتفاقاتغیرقابلپیشبینی
ضعیف ندانیم و به کودکان هم چنین احساسی
را منتقل نکنیم .مثال در برابر دزدی سارقان برای
آنها توضیح دهیم که متاسفانه افرادی در جامعه
وجود دارند که حق دیگران را پایمال میکنند و
به جای کار کردن و زحمت کشیدن اقدام به
دزدی میکنند .دراین مواقع ما نباید شخصا به
مقابله و مبارزه با آنها بپردازیم بلکه باید با
مراجعه به پلیس و از طریق قانون حق خودمان
را بگیریم .در چنین مواقعی بهترین کار ،دادن
حس اطمینان و آرامش به کودک است که
بتواند دنیا و واقعیات آن را درست شناسایی
کند و بپذیرد اما اگر به هر دلیلی متوجه ترس
و استرس بیش از اندازه فرزندمان شدیم باید
حتما با مراجعه به متخصص او را بیشتر در این
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دهان و دندان

شماره هفتصدوشصتوچهار بیستودو شهریور نودونه

دانستنیهای دندانپزشکی

مشکالت شایع دهان
اولین نشانه بیماری لثه ،التهاب ایجادشده
در اثر تجمع عفونت در بافتهای اطراف
ترجمه :هدا
صادقیانحقیقی دندان و حاصل تشکیل پالکها در این
مناطق است .اگر به التهاب لثه مبتال هستید،
ممکن است لثههای شما قرمز و متورم
شده و به راحتی خونریزی کنند .همچنین ممکن است
دهانتان بوی بدی بدهد.

 .9مرواریدهای اپشتین
گاهیاوقاتوالدینمتوجهتودههاییدردهانکودکمیشوند،
این تودههای سفید یا زردرنگ درحقیقت کیستهایی هستند
که معموال در دهان نوزادان ظاهر میشوند و «مرواریدهای
اپشتین» نام دارند.
تودهها بدون ایجاد مشکلی چند هفته پس از تولد از بین
میروند .مرواریدهای اپشتین وقتی به وجود میآیند که پوست
دهان کودک طی روند رشد مثل کیسه میشود .با ادامه رشد
و شکلگیری دهان ،این الیه میتواند با کراتین و پروتئین
موجود در پوست پر شود .کراتین همان مادهای است که
داخل مروارید اپشتین را تشکیل میدهد.
هنگامی که کودک دهان خود را برای گریه یا خمیازه باز میکند،
برجستگیها قابلمشاهده خواهند بود .با این حال ،آنها هیچ
گونه ناراحتی برای کودک ایجاد نمیکنند و نباید در تغذیه
کودک اختاللی ایجاد شود .گاهی اوقات ،افراد ممکن است
مرواریدهای اپشتین را با بیماری دیگری به نام میلیا اشتباه
بگیرند که باعث ایجاد برجستگیهایی پر از کراتین میشود.

برخی از مشکالت شایع دهان

 بیماری لثه (پریودنتال)
 زخمهای دهان
 بوی بد دهان
 بیماری لثه (پریودنتال)
بیماری لثه که با نام پریودنتال نیزشناخته میشود به عفونت
لثههای اطراف دندان گفته میشود .همچنین یکی از دالیل
اصلی از دست دادن دندان در بزرگساالن است .برخی
مطالعات نشان میدهند که ممکن است ارتباطی بین بیماری
قلبی و بیماری پریودنتال وجود داشته باشد.
همه افراد در معرض ابتال به بیماریهای لثه هستند اما
این بیماری معموال پس از  30سالگی اتفاق میافتد.
سیگار کشیدن یکی از مهمترین عوامل ایجاد این مشکل
است .دیابت و خشکی دهان نیز خطر ابتال را افزایش
میدهند .عالئم این بیماری شامل بوی بد دهان ،قرمزی،
تورم ،حساسیت یا خونریزی لثه ،دندانهای حساس و
جویدن دردناک است.

 کاندیدیازیس
 بیماری دست ،پا و دهان
 مرواریدهای اپشتین
هایپردونتیا
 پاپیلومای اسکوآموس (سنگفرشی)
 سرطان دهان

زخمهای دهان

انواع مختلفی از زخمهای دهان وجود دارند که میتوانند
آزاردهنده باشند .اگر وجود زخمی در دهان کمتر از دو
هفته طول بکشد ،معموال جای نگرانی نیست و خود به
خود از بین میرود.
نمونهای از زخمهای شایع دهان ،زخمهای شانکر (زخمهای
آفتی) است که داخل دهان ایجاد میشود .این نوع از زخمها
مسری نیستند اما به دالیل مختلفی تحریک میشوند .اگر طی
 2هفته زخم شانکراز بین نرود ،میتواند نگرانکننده باشد.
تاول تب یا تبخال در اثر ویروس هرپس سیمپلکس ایجادشده
و در لبه خارجی لبها نمایان میشود .آنها مسری هستند و
قابلیت از بین رفتن وظهور دوباره را دارند اما درمان همیشگی
برای آنها وجود ندارد.
زخمهای دهان همچنین به صورت برفک یا کاندیدیازیس
یا عفونت مخمری هم دیده میشوند که در نوزادان ،افرادی
که دندان مصنوعی دارند ،مبتالیان به دیابت و بیمارانی که
تحت درمان سرطان قرار دارند ،دیده میشود.

بوی بد دهان

بوی بد دهان یاهالیوز ،برای ما اصال خوشایند نیست .طبق
مطالعات دندانپزشکی ،عامل بوی بد دهان حدود  85درصد
از افراد ،مشکالت دندانی است .بیماری لثه ،حفرهها ،سرطان،
خشکی دهان و باکتریهای روی زبان از دالیل ایجاد بوی
بد دهان هستند.
استفاده از دهانشویه تنها برای از بین بردن بوی بد دهان
کارایی دارد اما مشکل دندان را درمان نمیکند .اگر این بو
مزمن شده است ،به دندانپزشک مراجعه کنید تا مشکل را
ریشهیابی کند.

مشکالت نادر در سقف دهان و دالیل آن
 زخمهای پنبهای
 سوختگی
 تروما یا آسیبدیدگی
 زخمهای بیخطر
 موكوسل
 توروس پاالتینوس

 .1زخمهای پنبهای
این گروه از زخمها روی سقف دهان ظاهر میشوند .زخمهای
پنبهای گرد به شکل زخمهای بازی در دهان هستند که
ممکن است سفیدرنگ ،زرد یا صورتی کمرنگ باشد و
بسیار حساس و تحریکپذیر هستند .این نوع زخمها بیشتر
در گونهها و لثهها دیده میشوند اما میتوانند در مکانهای
غیرمعمول مانند سقف دهان نیز ظاهر شوند .دالیل مختلفی
برای به وجود آمدن زخمهای پنبهای(کانکر) وجود دارد ،از
جمله گاز گرفتن گونه هنگام جویدن و خراش دادن سقف
دهان در زمان خوردن خوراکیهای سفت مانند ته دیگ.
زخمهای پنبهای معموال طی  2هفته برطرف میشوند .آنها
مسری نیستند اما میتوانند دردناک باشند یا در دهان ایجاد
ناراحتی کنند و ممکن است غذا خوردن را برای شما دشوار
کنند .با کمک کرمها و داروهای تجویزشده میتوان از میزان
درد این زخمها کم کرد.
 .2سوختگی
نوشیدنیهای گرم مانند قهوه یا چای یا غذاهای تازه پختهشده
و داغ میتوانند داخل دهان از جمله سقف دهان را بسوزانند.
اگر سوختگی شدید باشد ،میتواند در سقف دهان برآمدگی
یا تاول ایجاد کند.
اگر فرد به خوبی مراقبت کند تا پوست آسیبدیده ،تحریک
نشود،سوختگیهایجزئیمعموالبدوندرمانبهبودمییابند.
 .3تروما یا آسیبدیدگی
قسمت داخلی دهان منطقهای بسیارحساس است .صدمه به
بافت نرم روی سقف دهان میتواند منجر به ایجاد زخم و
برجستگی شود.
این نوع ضربات ممکن است از موارد زیر ناشی شوند:
 زخمهای سوراخدار
 بریدگی
 آسیبهای وارده به دهان در اثر مصرف دخانیات
 حوادث ناشی از امور دندانپزشکی
 تحریک ایجادشده براثر استفاده از دندان مصنوعی
یک آسیب هرچند ساده ممکن است باعث ایجاد بافت
اسکار(جراحت) در دهان شود که براثر گذشت زمان مشخص
وخیلی بزرگ میشود .حتی این جراحتها گاهی دردناک
یا حساس هستند اما معموال به خودی خود بهبود مییابند.
شستشوی منظم دهان با آب نمک ولرم ممکن است به بهبود
چنین جراحتهایی کمک کند.
 .4زخمهای سرد(کمخطر)
زخمهای سرد هنگامی به وجود میآیند که فرد با ویروس
تبخال آلوده میشود .این ویروس باعث ایجاد تاول در لب،
اطراف دهان یا داخل آن میشود .همچنین ممکن است
زخمهای ویروسی روی سقف دهان نیز شکل بگیرند.

عالئم و نشانههای زخمهای بیخطر ممکن است شامل
موارد زیر باشد:
 احساس سوزنسوزن شدن قبل از ظاهر شدن تاولها
 تاولهایی که به شکل لکه یا خوشهمانند تشکیل میشوند.
تاولهایی که قبل از ترکیدن ،نشت میکنند یا سر باز میکنند.
 تاولهایی که قبل از بهبود پاره و پوستهپوسته میشوند.
برخالفزخمهایکانکر(پنبهای)،زخمهایسردبسیارمسری
هستند .شیوع چنین زخمهایی معموال بدون درمان برطرف
میشود اما پرهیز از تماس نزدیک با دیگران در این مدت
برای جلوگیری از شیوع ویروس بسیارمهم است .برای تسریع
روند بهبود در صورت لزوم پزشک ممکن است داروهایی
را تجویز کند.
 .5موكوسلها(کیستهای مخاطی)
موکوسلها ،درحقیقت کیست مخاطی داخل دهان هستند
که به دلیل تحریک غده بزاق یا التهاب آن تشکیل میشوند.
مخاط در غده تولید میشود ومنجر به ایجاد برآمدگی گرد
و پراز مایعات خواهدشد .موکوسلها معموال دلیلی برای
نگرانی نیستند و بدون درمان بهبود مییابند اما بهبود این
کیستها ممکن است چند هفته طول بکشد.
 .6تورم کام دهان
به دلیل رشد استخوانی در کام سخت ،تودهای بسیار سفت
روی سقف دهان ایجاد میشود که ممکن است نشانهای
از تورم کام دهان باشد .این رشد اضافی استخوانی اغلب
خوشخیم است و نشانگر بیماری زمینهای نیست.
چنین رشد و برآمدگی میتواند در هر سنی ظاهر شود و ممکن
است در طول زندگی یک شخص به رشد خود ادامه بدهد.
این حالت معموال به درمان نیاز ندارد ،مگر اینکه بر توانایی
فرد در غذا خوردن ،نوشیدن یا صحبت کردن تأثیر بگذارد.
 .7کاندیدیازیس(نوعی عفونت قارچی)
کاندیدیازیس میتواند باعث ایجاد برآمدگیهای سفیدرنگ
در دهان شود .کاندیدیازیس دهانی نوعی عفونت مخمری
است که ممکن است باعث ایجاد برآمدگی قرمز یا سفید
دردهان شود .برای تشخیص درست کاندیدیازیس دهان به
پزشک یا دندانپزشک مراجعه کنید زیرا این عالئم ممکن
است مانند سایر بیماریهای مشابه باشد.
احتماال پزشک برای درمان این مشکل داروهای ضدقارچ
خوراکی را تجویز میکند .همچنین پزشکان در مورد چگونگی
جلوگیری ازعفونت در آینده توصیههای الزم را ارائه میدهند.
 .8ویروس کوکساکی وبیماری دست ،پا و دهان
کوکساکی نام ویروسی است که باعث ایجاد بیماری عفونی
دست ،پا و دهان میشود (اچافامدی) .ویروس همجنین
دهان را آلوده میکند و باعث ایجاد تاولهای دردناک و
برجستگیهای قرمزرنگ میشود.
همانطور که از نام این بیماری پیداست ،عالئم ممکن است
به غیر از دهان روی دست و پا نیز ظاهر شوند .سایر عالئم
شامل تب و بدن درد است .این بیماری در كودكان خردسال
شایعتر است اما میتواند بر همه افراد تأثیر بگذارد .ممکن
است پزشک دهانشویه دارویی را برای کمک به تسکین
عالئم در طول درمان ویروس تجویز کند.

.10هایپردونتیا
این نوع از بیماری دهان بسیار نادر است .در قسمت برآمدگی
باالی دهان ممکن است یک دندان اضافی رشد کرده باشد.
در سقف دهان افراد مبتال بههایپردونتیا دندانهای زیادی
رشد میکنند .در فک فوقانی ،این دندانهای اضافی اغلب
اوقات ،دقیقا در پشت دندانهای دیگر ظاهر میشوند ،اما
بعضی اوقات میتوانند حتی در پشت کام دهان نیز رشد کنند.
فرد مبتال به این بیماری ممکن است در ناحیهای که دندان
اضافی در آن رشد میکند و همچنین در ناحیه فک و سر،
درد را تجربه کند .هایپردونتیا قابلدرمان است و دندانپزشکان
معموال میتوانند دندانهای اضافی را بدون عوارض از دهان
خارج کنند.
 .11پاپیلوم اسکوآموس(سنگفرشی)
ویروس پاپیلومای انسانی همچنین ممکن است باعث ایجاد
برجستگی در دهان شود .این رشد غیرسرطانی ،بدون درد
است و ممکن است دارای بافت درهم و گل کلم مانند باشد.
این ضایعه میتواند باعث درگیری ذهن ما بشود اما پاپیلومای
سنگفرشی اغلب بدون درمان از بین میروند.
 .12سرطان دهان
در موارد نادر ،زخمها یا برآمدگیهای روی سقف دهان
ممکن است نشانی از نوعی سرطان باشد .برآمدگیهایی که
در اثر سرطان دهان به وجود میآیند باتوجه به علت اصلی
به رنگ سفید ،خاکستری یا قرمز روشن دیده میشوند .ممکن
است این برآمدگیها در دهان حالتی نرم یا بافتی مخملی
داشته باشند .سرطان دهان یک بیماری جدی و کشنده است
که میلیونها نفر را مبتال میکند .این بیماری اغلب در افراد
باالی  40سال دیده میشود.
بزرگترین عوامل ایجاد این بیماری مصرف دخانیات و الکل از
جمله توتون یا ابتال به ویروس اچپیوی زگیل مقاربتی است.
عالئمسرطاندهانیاگلوشاملزخمها،تودههایاناهمواریهای
دهان است .همچنین ممکن است در جویدن یا حرکت زبان
یا فک مشکل ایجاد کند .در صورت مشاهده عالئم سرطان
دهان و مشکل نامبرده حتما به دندانپزشک مراجعه کنید.
عالئم احتمالی سرطان دهان شامل موارد زیر است:
 توده یا زخمی که بهبود نمییابد.
 تودهای که به سرعت رشد میکند.
 بافت یا زخم با شکل عجیب و غیرمتداول
 زخمهای باز و خونریزی
با وجود این عالئم ،سرطان دهان به احتمال زیاد علت برآمدگی
روی سقف دهان نیست .بسیاری از افراد ممکن است عالئم
سرطان دهان را با سایر مشکالت موجود در دهان اشتباه بگیرند.

زمان مراجعه به پزشک

در حالی که بسیاری از برآمدگیهای روی سقف دهان بدون
درمان برطرف میشوند ،باید برای بهبود زخمهای دهان زمانی
را درنظرگرفت .اگر برجستگی بعد از  2هفته بهبود نیافت،
الزم است برای تشخیص مناسب به پزشک مراجعه شود.
درموارد ذیل به پزشک مراجعه کنید:
 وجود تکههای تغییر رنگیافته در دهان
 دردی که بیشتر از  2روز ادامه یابد.
 بوی مزمن و ناخوشایند دهان
 درد هنگام جویدن یا بلعیدن
 سوختگیهای شدید
اگردندانهایمصنوعی،نگهدارندههایاروکشهایدندانی
به درستی در دهان سرجای خود قرار نمیگیرند.
 مشکل در تنفس
 برآمدگیهای سریع در حال رشد
 برجستگیهایی که تغییر شکل میدهند.
 برآمدگی که بعد از  2هفته از بین نمیرود.
 صدمه دهانی که در زندگی روزمره تداخل ایجاد میکند.
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سفره سالم

شماره هفتصدوشصتوچهار بیستودو شهریور نودونه

نگاه متخصص تغذیه

ضرورت تغییر در تغذیه متناسب با تغییر فصل

دکتر سیدضیاالدین مظهری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و
نائب رئیس انجمن علمی پیشگیری
و درمان چاقی ایران

رژیـم پـایـیـزی
چندقدمیبیشترتاآغازفصلهزاررنگ
پاییز نمانده و مسلما نمیتوان تاثیر
ترجمه:
مریمسادات تغییرات بیولوژیک مربوط به تغییر
کاظمی
فصل را نادیده گرفت .با کوتاهشدن
روزها الزم است ساعات خواب و بیداری منظم شده و
از بیدار ماندنهای شبانه پرهیز شود .همچنین ،بهرهمندی
از نورخوشید در زمینه پیشگیری از حاالت افسردگی این
فصل ضروری است اما کنار این مالحظات ،از نقش تغذیه
و لزوم توجه به اصول تغذیه درست نیز نباید غافل شد تا
بدن آمادگی مقابله با تغییرات مربوط به آغاز فصل سرما
را داشت ه باشد .اینها موضوعهایی هستند که این هفته در
صفحه «سفره سالم» به آنها خواهیم پرداخت.

ضرورت لذت از صبحانه

بارها شنیدهایم که صبحانه مهمترین وعده غذایی است و
بدن پس از چند ساعت گرسنگی شبانه به دریافت کافی
مواد مغذی نیاز دارد .با بلندشدن شبها در پاییز ،بدن
مدت طوالنیتری گرسنگی را تحمل میکند و حتما نیاز
به صرف صبحانه در ساعات آغاز روز است .این نکته
بهدلیل آغاز بازگشایی مدارس اهمیت بیشتری پیدا میکند
زیراصرفصبحانهکاملمانعریزهخوریمیشود.ازطرفی
در دوران شیوع کرونا همواره توصیه به پرهیز از صرف غذا

با تمام قوا به استقبال پاییز برویم!
با بلندشدن شبها
در پاییز ،بدن مدت
طوالنیتری گرسنگی
را تحمل میکند و حتما
نیاز به صرف صبحانه
در ساعات آغاز روز
است .این نکته بهدلیل
آغاز بازگشایی مدارس
اهمیت بیشتری پیدا
میکند زیرا صرف
صبحانه کامل مانع از
ریزهخوری میشود .از
طرفی ،در دوران شیوع
کرونا همواره توصیه
به پرهیز از صرف غذا
بیرون از منزل است
و به این ترتیب نیاز
غذایی کودکان و نوجوان
برطرف میشود

تقویت ایمنی بدن در پاییز

اولین نکته در مورد تغذیه روزهای پاییز ،تقویت آمادگی
بدن برای مقابله با بیماریهای این فصل است که با شیوع
کروناویروس نیز توجه به این مساله اهمیت بیشتری پیدا
میکند .برای بهبود ایمنی بدن ،دریافت کافی ویتامین C
ضروری است و مصرف مرکبات ،کیوی ،جعفری و انواع
فلفل نیاز بدن را تامین میکند .همچنین روی ،سلنیوم و
منیزیمنیزدربهبودسیستمایمنیبدننقشدارند.گوشتها،
ماهی ،مغزها ،سبزیجات و غالت سبوسدار منابع غنی از
این امالح هستند .بهطور کلی ،گنجاندن انواع ویتامینها
مانند بتاکاروتن یا پروویتامین ،Aویتامینهای گروه  Bو
 Eنیز بهدلیل تاثیر آنتیاکسیدانی در محافظت از بدن در
برابر رادیکالهای آزاد نقش دارد و موجب تقویت ایمنی
بدن میشود .سیب ،گالبی ،مرکبات و کیوی عالوه بر
ویتامینهای فراوان ،سرشار از فیبر هستند که به بهبود
عملکرد سیستم گوارش کمک میکنند .شاخص گلیسمی
پایین آنها نیز باعث شده میانوعده مغذی و مفید باشند.

بیرون از منزل است .اما برای سرو یک صبحانه ایدهآل،
پروتئینها کنار کربوهیدراتها موجب تامین انرژی الزم تا
وعده ناهار خواهد بود .غالت سبوسدار ،مغزها ،ماست،
میوههای فصل و چای نمونهای از چنین صبحانهای است.
برای صبحانه متعادل میتوان از انواع خوراکیهای سالم
متناسب با ذائقه استفاده کرده و تقریبا تمام غذاهای سالم
برای این وعده را میل کرد.

جبران ویتامین Dدر روزهای کوتاه

بدن انسان برای تولید ویتامین Dبه نور خورشید نياز
دارد .اين ويتامين نقش ضروری ایفا میکند زیرا عالوه بر
اینکه برای جذب کلسیم در استخوانها ضروری است،
در عملکرد سیستم ایمنی نیز نقش دارد .با کاهش مدت
تابش نور خورشید در روزهای کوتاه پاییز ،حتما باید به
نیاز بدن از طریق تغذیه درست توجه بیشتری داشت.
تخممرغ و شیر غنی از ویتامین  Dکنار ماهیهای چرب
برای تغذیه در روزهای پاییز توصیه میشود .البته مصرف
مکمل نیز تحتنظر پزشک میتواند انتخاب خوبی باشد.

 9خوراكی از بهترینها
 .1انگور :انگور میوهی سرشار از پلیفنولهاست که
اینمولکولهابهتقویتعروقخونیکمکمیکنند.
قندهای انگور از نوع قندهای سریع هستند که
با افزایش سریع قند خون در تامین انرژی مؤثر
است و بهخصوص پیش از فعالیتهای جسمانی
توصیه میشود .البته بهدلیل قند باال نباید در مصرف
انگور افراط کرد.
 .2قارچ :قارچ منبع غنی مواد معدنی بهخصوص سلنیوم
است که تاثیر آنتیاکسیدانی قوی دارد و از نورونهای
عصبی محافظت میکند .مس نیز دیگر ماده مغذی قارچ است
و در بهبود عملکرد فلور رودهای و درنتیجه سیستم ایمنی بدن نقش
دارد 100.گرم قارچ میتواند  20درصد سلنیوم و  65درصد مس مورد
نیاز روزانه بدن را تامین کند.
.3کدوحلوایی:بتاکاروتن(پروویتامین)Aیکیازبهترینترکیباتآنتیاکسیدانی
است که در کدو حلوایی بهوفور وجود دارد .بدن بتاکاروتن را با توجه به نیاز
ل مهاجمخارجیبهخصوص
خودبهویتامین Aتبدیلمیکندکهدربرابرعوام 
پرتوهای فرابنفش خورشید نقش محافظت دارد و در عملكرد سيستم ايمنی،

از «افسردگی فصلی» در امان بمانید!

در صورت بروز اختالالت خلقی ناشی از تغییر فصل،
معموال اشتها نیز مختل میشود .درواقع ،از دستدادن اشتها
یا تمایل به پرخوری از عالئم ابتال به افسردگی فصلی است.
افراد در چنین شرایطی غالبا تمایل به خوراکیهای شیرین
دارند و دچار اضافه وزن میشوند .برای حفظ تعادل غذایی
در این فصل الزم است میوهها و سبزیجات تازه ،ماهی و
میگو ،روغنهای گیاهی مانند زیتون و کلزا همچنین غالت
سبوسدار حتما در برنامه غذایی روزانه گنجانده شود .این
خوراکیها سرشار از اسیدهای چرب ضروری ،ويتامين
،B12فوالت،ویتامینهایCو(Eآنتیاکسیدانهایقوی)،
سلنیوم ،روی و آهن هستند که کمبود تمام این ریزمغذیها
در بروز افسردگی فصلی نقش دارد.
عالوه بر این ،عدمتعادل غذایی در کوتاهمدت زمینهساز
کاهش یا افزایش وزن ،اختالالت گوارشی ،دردهای
عضالنی،خستگیواختالالتتمرکزاست.درطوالنیمدت
نیز میتواند عامل ابتال به دیابت ،بیماریهای قلبی عروقی
و دیگر بیماریهای مزمن شود.

بینایی ،سنتز برخی پروتئینها و رشد استخوانها نیز
مؤثر است .کدو حلوایی حاوی فیبرهای فراوان
است که سیستم گوارش را تحریک میکند.
البته تریپتوفان فراوان در کدو حلوایی نیز در
تولید سروتونین؛ هورمون شادی ،نقش دارد
و تاثیر آرامبخشی خواهد داشت.
 .4بروکلی :مصرف بروکلی در تامین نیاز بدن
به کلسیم نقش دارد .البته نمیتوان از مقدار
فراوان ویتامین Cآن نیز غافل شد .گنجاندن
کلم بروکلی بهخصوص برای افرادی که تمایلی
به مصرف لبنیات ندارند ،انتخاب خوبی است و
میتواند از کمبود کلسیم جلوگیری کند.
 .5گردو :افسردگی فصلی یکی از تغییرات شایع خلقی با شروع
فصل پاییز است .براساس تحقیقات ،مصرف کافی امگا 3تاثیر جدی و مطلوب
در مقابله با این وضعیت دارد .گردو منبع غنی اسیدهای چرب امگا 3است که
عالوه بر بهبود وضعیت روانی و خلقی ،در پیشگیری از ابتال به بیماریهای
قلبی -عروقی نیز تاثیر بسیار خوبی دارد .البته باید توجه داشت کالری گردو
باالست و نباید بیش از چند دانه در روز میل کرد.
 .6گالبی :شاخص گلیسمی گالبی بسیار کم است و مانند سیب خوراکیهای
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فرصت مز ه کردن سوپ

رعایت رژیم غذایی برای پاکسازی بدن در فصول
بهار و پاییز که با تغییر اساسی آب و هوا همراه است،
معموال توصیه میشود .پاکسازی بدن به دفع مواد زائد
از بدن کمک میکند و مانع از فعالیت مضاعف کبد و
غلظت خون خواهد بود .معموال افزایش وزن ،کلسترول
باال و ابتالی مکرر به بیماریهایی مثل برونشیت یا
سرماخوردگی نشاندهنده ضرورت اصول تغذیه برای
پاکسازی بدن است.
سوپ و آش غذاهای مفیدی هستند که ب ه دلیل دارا بودن
انواع سبزیجات ،نقش مهمی در تامین ویتامینها دارند.
از طرفی سبزیجات منابع غنی فیبرها هستند که عملکرد
رودهها و درنتیجه دفع مواد زائد را تسهیل میکند .مقدار
آب زیاد موجود در سبزیجات همچنین سوپ یا آش نیز
در این زمینه مؤثر است .البته این غذاها در تامین آب بدن
نیز بسیار تاثیر دارند و برای روزهای سرد که تمایل به
نوشیدن آب کم میشود ،جایگزین خوبی خواهد بود.
منابعfourchette-et-bikini.fr, doctissimo.fr, elle.fr :

مفیدی برای حفظ تناسب اندام محسوب میشوند .البته بهدلیل ویتامینهای
 A،Cو ،Eتاثیر آنتیاکسیدانی قوی دارد .این فواید بیشتر در پوسته گالبی
وجود دارد و بهتر است میوه همراه با پوست میل شود .فیبرهای سرشار
آن نیز در عملکرد سیستم گوارش و افزایش احساس سیری نقش دارد.
 .7نارنگی :یکی از میوههای پرطرفدار پاییزی ،نارنگی است که منبع بسیار
غنی ویتامین Cمحسوب میشود .همچنین ،این میوه حاوی ترکیباتی به
نام «مونوترپن» است که نقش محافظت از سیستم قلبی -عروقی دارد.
تاثیر دیورتیک نارنگی را نیز نباید فراموش کرد.
 .8ترهفرنگی :مانند سیر و پیاز ،ترهفرنگی نیز فواید بسیاری برای سالمت
بهخصوص تقویت سیستم ایمنی دارد .ترهفرنگی فاقد کالری است اما تاثیر
دیورتیک خوبی دارد و برای حفظ تناسب اندام توصیه میشود .همچنین
سرشار از ویتامینهای  Bو Cاست .فالونوئیدها و کاروتنوئیدها نیز که
ترکیباتی گوگردی هستند عامل بوی خاص ترهفرنگی بوده و خواص
آنتیاکسیدانی دارند.
 .9کلم :انواع کلم را میتوان در پاییز میل کرد که به حالت خام یا بخارپز
میتوانند بسیاری از نیازهای غذایی بدن را تامین کنند .کلمها کالری پایینی
دارند اما سرشار از فسفر ،پتاسیم و کلسیم هستند .فیبرهای فراوان نیز به دفع
مواد زائد کمک میکنند و در دورههای رژیم الغری مناسب است .همچنین،
این سبزیجات در پیشگیری از بروز سرطانها نقش دارند.

اصول سهگانه تغذیه درست یعنی تعادل ،تناسب و تنوع
همواره باید مورد نظر باشد تا نیازهای بدن تامین و مانع
از بروز مشکالت جسمی و روانی شود .فراموش نکنیم
بدن ساختاری پیچیده دارد و برای عملکردهای مختلف
بهطور منظم به ویتامینها ،مواد معدنی ،اسیدهای آمینه،
اسیدهای چرب ضروری و ترکیبات شیمیایی موجود
در میوهها و سبزیجات نیازمند است .کمبود هر یک از
این ریزمغذیها و درشتمغذیها در طوالنیمدت با
عوارضبالینیخاص،کاهشقدرتدفاعیبدن،اختالل
یادگیری ،حافظه و خالقیت همراه است.
ت شیمیایی مغز با تغییر فصل،
در این میان ،عملکرد زیس 
تغییر میکند و عدمتناسب تغذیهای با این شرایط در
تولید ناقلهای عصبی از جمله سروتونین اختالل ایجاد
میکندوسوختوسازبدندچارمشکلمیشود.باکوتاه
شدن روزها معموال ذائقه نیز دگرگون شده و گرایش به
مصرف خوراکیهای حاوی کافئین و تئین مثل قهوه،
چای ،شیرینی و شکالت افزایش پیدا میکند .برخالف
تصور،تاثیرشادیبخشاینخوراکیهاکوتاهمدتاست
و حتی در موارد مصرف افراطی میتواند افسردگی و
مشکالت روانی را تشدید کند .گرچه تمام مواد مغذی
برای سالمت بدن اهمیت دارند ،بعضی از آنها وظایف
کلیدیدارندکهلزومتوجهبهآنهاباتغییرفصلوفرارسیدن
پاییز را میطلبد ،به طور مثال :کمبود اسیدفولیک موجب
بروز اختالالت روانی ،افسردگی و کمخونی میشود.
سبزیجات بهخصوص سبزیجات برگدار سبز مانند
اسفناج منابع غنی این ویتامین هستند .همچنین سیر خام
یا پخته مانند بورانی اسفناج با سیر عالوه بر تاثیر مثبت بر
کلسترول ،در بهبود نشاط و رفع افسردگی نیز نقش دارد.
عدم تامین کافی نیاز بدن به ویتامین  B1نیز عالوه بر
تشدیدافسردگی،عوارضیماننداحساسخستگیمفرط،
اختالالت روانی ،سردرد ،بیاشتهایی ،کاهش یادگیری،
کاهش وزن ،تهوع ،یبوست و احساس گزگز در دستها
و پاها را درپی دارد .کمبود ویتامین  B6نیز نهتنها عامل
چنین عوارضی است بلکه عامل کمخونی ،کاهش ایمنی
بدن و اختالل رشد کودکان نیز خواهد بود .جگر گوساله،
مرغ ،سیبزمینی ،موز ،شیر ،تخمه آفتابگردان ،برنج ،آلو،
آبپرتقالطبیعی،گلکلم،گوجهفرنگیوکرهبادامزمینی
منابع سرشار از این ویتامین هستند.
ویتامین  B12در جگر ،گوشت گوساله جوان ،مرغ،
ماهی تن ،شیر ،تخممرغ ،پنیر و ماست کمچرب وجود
دارد .افرادی که بههر علت رژیم گیاهخواری دارند با
عوارض متعددی از جمله افسردگی ،کمخونی ،التهاب
مخاطدهان،بیخوابی،بیاشتهایی،کاهشوزنوضعف
حافظه مواجهاند و این ویتامین از جمله ویتامینهایی
است که دریافت کافیاش باید در پاییز مورد توجه باشد.
سلنیوم نیز ماده معدنی بسیار ضروری برای بدن است
که عالوه بر بهبود وضعیت روانی ناشی از تغییر فصل،
خاصیت آنتیاکسیدانی دارد و بر عملکرد مغز و اعصاب
تاثیرمثبتخواهدداشت.ماهیوآبزیان،غالتسبوسدار
و مغزها از جمله منابع سرشار سلنیوم هستند .البته نباید
خودسرانهازمکملهااستفادهکردزیراباخطرمسمومیت
همراه است .از این رو ،مصرف ماهی انتخاب عالی
است که کنار سلنیوم ،نیاز به امگا 3را نیز تامین میکند.
آهن ،ماده معدنی بسیار مهم و با وظایف متعدد است.
رنگپریدگی ،خستگی ،کاهش مقاومت بدن ،افت بهره
هوشی و کاهش توجه و تمرکز از عوارض تهیشدن
ذخایر آهن بدن است .مصرف جگر گوساله ،لوبیا،
سیبزمینیتنوریوآبپز،جوانهگندم،گوشتگوساله،
مرغ و ماهی ،برگه زردآلو و غذاهایی مانند آش ،سوپ،
عدس پلو و خورشهای حاوی گوشت و سبزیجات
به تامین نیاز بدن کمک میکند .بنابراین ،بهتر است از
منابع گیاهی و حیوانی آهن استفاده شود و همزمان با
خوراکیها و نوشیدنیهای حاوی ویتامین Cباشد تا
جذب آهن افزایش پیدا کند.
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دیدهبان تغذیه

شماره هفتصدوشصتوچهار بیستودو شهریور نودونه

پرسشی از مختصصان حوزه تغذیه در پی پخش اظهارات غیرعلمی از سوی رسانه ملی

کلسیم را از شیر بگیریم یا کلهپاچه؟
میانگین استاندارد جهانی مصرف سالیانه شیر برای هر فرد  160کیلوگرم است و
در کشورهای اروپایی سرانه مصرف به  300تا  500کیلوگرم در سال هم میرسد.
مهدیه
آقازمانی
مصرف شیر در سالمت همه گروههای سنی آنقدر اهمیت دارد که سازمان جهانی
بهداشت 2 ،روز (روز جهانی شیر و روز جهانی شیر مدرسه) را برای ترویج
مصرف آن در دنیا اختصاص داده است .این در حالی است که سرانه مصرف شیر در کشور ما با این
استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد و حدود نصف استاندارد جهانی است .باتوجه به بحرانهایی

نگاه متخصص تغذیه
دکتر زهرا عبداللهی
رئیس دفتر بهبود تغذیه جامعه
وزارتبهداشت

صداوسیمابادعوتازافرادغیرکارشناس
سالمتمردمرابهخطرمیاندازد
متاسقانه برخی افراد غیرعلمی و ناآگاه از طریق
شبکههای اجتماعی و شبکههای تلویزیونی
حرفهایی میزنند که نه مستندات علمی دارد
و نه مرجع علمی .این حرفها که در رسانه ملی
زده میشود یعنی مردم در همه اقصی نقاط کشور
آن را نگاه میکنند و کمترین تاثیرش این است که
باعث سردرگمی مردم میشود و خودش یک نوع
تهدید سالمت مردم است .تا آنجا که من اطالع
دارم ،حداقل تا این لحظه هیچ مستندات علمی در
این زمینه وجود ندارد و اگر جایی تحقیقات در
این زمینه انجام شده و در مجالت معتبر علمی
دنیا چاپ شده ،ارائه کنند .در غیر این صورت هیچ
فردی حق ندارد ،با افکار و قرضیاتی که در ذهن
خود دارد ،باعث سردرگمی مردم شود.
در کل ،شیر و لبنیات منبع عمده کلسیم است و
یک لیوان شیر معادل  300گرم کلسیم دارد و اگر
فردی روزی  3واحد از گروه شیر و لبنیات مثل
ماست ،پنیر و شیر مصرف کند ،هزار میلیگرم
کلسیم بدنش تامین میشود .کلسیم برای استحکام
استخوان و پیشگیری از پوکی استخوان مفید است.
به غیر از شیر و لبنیات برخی منابع گیاهی هم
حاوی کلسیم هستند مثل بادام و کنجد و برخی
سبزیجات مثل کلم ،شلغم و گل کلم ولی مانند
کلسیم شیر ،قابلیت جذب باال ندارند .کلهپاچه
درست است که حاوی پروتئین و کلسیم است
نمیتواند جایگزین شیر باشد زیرا حاوی چربی
زیادی است و مصرف آن باید محدود باشد ،بهویژه
برای افرادی که بیماریهای قلبی-عروقی دارند و
چربیخون شان باالست .گفته شده که شیر طبع
سردی دارد و طب سنتی برای هر چیزی که طبع
سرد دارد ،توصیههای کاربردی دارد و اصال توصیه
نمیکند که شیر مصرف نکنید .طب سنتی میگوید
اگر ماده غذایی سرد است ،همراه مواد غذایی با
طبع گرم بخورید ،مثال شیر را با دو عدد خرما یا
یک قاشق عسل بخورید .ضمن اینکه شیر نه فقط
به خاطر کلسیم بلکه یک منبع پروتئینی با ارزش
بیولوژیکی باالست و شیر ،ماست و پنیر عالوه بر
اینکه کلسیم و فسفر و ویتامینهای گروه  Bدارند،
منبع پروتئین هم هستند .وقتی میگوییم گروه شیر و
لبنیات از نظر هرم غذایی شیر ،دوغ ،ماست و کشک
در این گروه قرار میگیرند و ارزش تغذیهای آنها
تقریبا یکسان است ،به این صورت که یک لیوان
شیر معادل یک لیوان ماست و  50گرم پنیر است.
من متاسفم که افرادی در شبکههای تلویزیونی
اظهارات غیرعلمی را به راحتی بیان میکنند .سرانه
مصرف شیر در کشور  60تا  70کیلوگرم بود ولی
در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت کمتر هم
شده ،در حالی که در کشورهای اروپایی به 300
گرم هم میرسد .بنابراین ،با این صحبتها ،همان
مقدار کم مصرف هم حذف میشود .مطالعات
جدید نشان داده مصرف شیر در تنظیم فشارخون
نقش دارد و در کشورهایی که مردم شیر و لبنیات
میخورند ،شیوع بیماریهای قلبی و فشارخون
باال ،کمتر است .به عالوه ،صنایع لبنی ما صادرات
دارد و به راحتی نمیتوان گفت شیر تولیدی کشور
کیفیت ندارد.

که به دلیل شرایط کرونایی و نوسانات نرخ ارز تجربه کردیم ،لبنیات در  6ماه امسال شیب تند افزایش
قیمت را طی کرد و همین موضوع میتواند سرانه مصرف را پایینتر هم بیاورد .در سالهای اخیر،
صنعت لبنیات رشد چشمگیری داشته و تنوع محصوالت لبنی و کیفیت آنها در حدی بوده که به
کشورهای منطقه هم صادر میشود اما در مقابل فرهنگسازی برای باال بردن سرانه مصرف شیر اصال
چشمگیر نبوده و حتی برنامه شیر مدرسه هم به درستی اجرا نشد .در این بین گهگاهی در شبکههای
اجتماعی و اخیرا در رسانه ملی ،افرادی با عنوان کارشناس طب سنتی مردم را نسبت به مصرف شیر

دچار تردید میکنند .هفته گذشته یک کارشناس طب سنتی در شبکه قرآن اعالم کرد که کلهپاچه 3
برابر شیر ،کلسیم دارد و به مردم در عوض مصرف شیر که کیفیت آن را هم زیر سوال برد ،توصیه
کرد ،آب پاچه مصرف کنند .وی همچنین صحبتهایی در مورد کیفیت شیر و تاثیر منفی ماست بر
استخوانها نیز مطالبی را بیان کرد .حتی دکتر جهانپور ،رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت
انتقاد تندی نسبت به صدا و سیما و عدم نظارت بر کارشناسان و گفتههایشان توئیت کرد .ما نیز در
صفحه «دیدهبان تغذیه» این هفته میخواهیم به طور علمی این گفتهها را بررسی کنیم.

اگر بخواهیم شیرها
را از نظر کیفیت طبقه
بندی کنیم ،بهترین
شیر ،شیر استریل
است زیرا هم شیر خام
آن باید بهترین کیفیت
را داشته باشد و هم
تماممیکروارگانیزمهای
بیماریزا و فاسدکننده
آن از بین میرود .یک
نوع دیگر شیر هم
هست که بین شیر
استریل و پاستوریزه با
مدت ماندگاری  15روز
قرار دارد .بعد ،شیر
پاستوریزه است که
میکروبهایبیماریزا
در آن کشته شده است.
در مورد کیفیت شیرهای
کیسهای هم باید بگویم
چون قیمتش پائینتر
است هموژنیزاسیون
در آن انجام نمیشود
یعنی چربی شیر در کل
شیر پخش نمیشود
و چربی شیر به کیسه
چسبیده است

من متاسفم
که افرادی
در شبکههای
تلویزیونی
اظهارات غیرعلمی
را به راحتی بیان
میکنند .سرانه
مصرف شیر در
کشور  60تا 70
کیلوگرم بود ولی
در حال حاضر به
دلیل افزایش
قیمت کمتر هم
شده در حالی
که در کشورهای
اروپایی به 300
گرم هم میرسد.
بنابراین ،با این
صحبتها ،همان
مقدار کم مصرف
هم حذف میشود
 -دکتر عبداللهی

 -دکتر دباغ مقدم

نگاه متخصص تغذیه
دکتر حسین ایمانی
عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

جذب کلسیم شیر بیشتر از کلهپاچه است!
اندازهگیری ریزمغذیهای موجود در مواد غذایی کاری زمانبر و
هزینهبر است .به عالوه هم جدول ترکیبات غذایی در منابع خارجی
وجود دارد و هم جدول ایرانی زیرا یک پرتقال میزان پتاسیمش در
ایران با آمریکا به دلیل نوع خاکش متفاوت است .بنابراین ،به دست
آوردن ترکیبات مواد غذایی به این سادگی نیست به ویژه در مورد
مواد غذایی سنتی در ایران مثل کلهپاچه .ما نمیتوانیم اطالعات ریز
بدهیم که کلهپاچه  3برابر شیر کلسیم دارد .البته استخوان که در آب
بجوشد ،قاعدتا کلسیم استخوان وارد آب میشود و این حالت به
اندازه استخوان و مدتی که در آب میجوشد ،متفاوت است.
در کل ،شیر در تمام کشورهای دنیا به عنوان منبع کلسیم مصرف
میشود و در همه جای دنیا مشخص است هر لیوان شیر  300میلی
گرم کلسیم دارد اما مساله مهم قابلیت جذب مواد غذایی است.
اگر قابلیت جذب شیر را نسبت به مواد غذایی دیگر مثل بادام
و کنجد بسنجیم ،باالترین جذب مربوط به شیر و لبنیات است.
درست است که ماست محیط اسیدی دارد ،دلیل نمیشود که بنابر
اظهارات کارشناس تلویزیونی ،کلسیم را از استخوان بیرون بکشد.
اگر اینگونه است ،بسیاری از مواد مثل سرکه و آبغوره  pHاسیدی
دارند و در طب سنتی از آبغوره هم تعریف میکنند که برای کبد
چرب خوب است و باعث پوکی استخوان میشود .در صورتی که
بدن سیستم هموستاز دارد و pHخون ما بین  7/35تا  7/45است
زیرا اگر  pHبدن به هم بریزد سیستم بدن دچار اختالل میشود.
همچنین غذایی که میخوریم ،وارد سیستم گردش خون ما میشود
و ما ترکیبی از مواد غذایی را مصرف میکنیم .برخی غذاها pH
اسیدی یا بازی دارند و بدن  pHرا به صورت عادی نگه میدارد
زیرا بدن هوشمند است .علم جدید براساس آمارها و تحقیقات به

دست آمده ولی علم سنتی براساس تجربه است .کلهپاچه غذایی
نیست که به صورت منظم بتوان استفاده کرد ،آن هم به دلیل چربی
باالیی که دارد ،بسیاری از افرادی که چربیخون و بیماری دیابتی
دارند ،نمیتوانند آن را مصرف کنند زیرا غذای سخت هضمی است
و افرادی که معده ضعیف دارند ،نمیتوانند بخورند.
نکته دیگری که در صحبتهای این کارشناس بود ،به این نکته
اشاره داشت که صنایع به انجمنهای علمی پول میدهند که مردم
را به مصرف لبنیات تشویق کنند ،در این زمینه باید بگویم در تمام
دنیا انجمنهای علمی با صنایع در ارتباط هستند برای تولید محصول
سالمتر و با کیفیتتر .به طور مثال ،این انجمنها میگویند لبنیات
کمچرب برای سالمت مفیدتر است و صنعت دنبال این میرود که
شیر کمچرب تولید کنند و به مرور زمان فرهنگ استفاده از آن هم
شکل میگیرد زیرا هر چه چربی مادهای کمتر باشد جذب کلسیم
باالتری دارد .اینکه گفته میشود شیر سردی است باید متذکر شوم،
واژهای به نام گرمی و سردی در علم جدید نداریم .از آن گذشته
نمیتوان گفت هر ماده غذایی که گرم است حتما خوب است و هر
ماده غذایی که سرد است بد است .تغذیه صحیح این است که تعادل
داشته باشیم و ترکیبی از مواد غذایی با طبع سرد و گرم مصرف کنیم.
سبزیجات هم اکثرا طبع سرد دارند ،آیا نباید آنها را مصرف کرد؟!
لبنیات در بسیاری از کشورها مانند هلند سرانه باالیی دارند و ریسک
پوکی استخوان در آنها کمتر است .اگر شیر بد بود باید سطح بیماری
در این کشورها باال بود .بنابراین در هیچ مقاله علمی در مورد مضرات
لبنیات برای سالمت صحبت نشده و تنها مقاالت منفی در مورد لبنبات
میگوید ،لبنیات پرچرب برای طوالنیمدت مضر است .همچنین،
در مورد این موضوع که چون ماست اسید الکتیک دارد ،کلسیم را
از استخوان بیرون میآورد باید بگویم برخالف این ادعا ،بسیاری
از مواد اسیدی میتواند جذب مواد مغذی مثل آهن و کلسیم را باال
ببرد و تنها تداخل آهن و کلسیم ،در مورد فردی که فقر آهن شدید
دارد نباید غذای گوشتی را با لبنیات مصرف کند .اتفاقا مطالعات
جدید نشان داده است ،محیط اسیدی جذب آهن را بیشتر میکند
و ضمن اینکه ماست ،حاوی باکتری مفید پروبیوتیک است و به
عملکرد بهتر دستگاه گوارش کمک میکند.

نگاه متخصص بهداشت مواد غذایی
دکتر آراسب دباغ مقدم
عضو کمیته تخصصی بهداشت مواد
غذایی سازمان نظام دامپزشکی کشور

شیر استریل باالترین کیفیت شیر را دارد
یک نوع شیر وجود دارد به نام شیر «بازساخته» که برای تهیه آن ،شیر خشک را با آب
مخلوط میکنند و شیر تولید میشود .کارخانهای که این کار را انجام دهد ،باید روی قوطی
بنویسد؛ شیر بازساخته .اگر روی بسته بندی شیر درج شده باشد ،شیر تازه گاو به معنای
این است که شیر تازه است .در برخی از کشورها که تولید شیر زیاد میشود و امکان
تبدیلش به فراوردههای لبنی نیست و بیش از مصرف بازار است ،شیر تبدیل به شیر خشک
میشود .هیچ کشوری صادرات شیر تازه ندارد ،به همین دلیل شیر به روش خاصی خشک
میشود و مدت نگهداری آن تا  2سال افزایش پیدا میکند و مهمترین هدف این است
که این شیر اضافه را نگهداری کنند .اگر بخواهیم شیرها را از نظر کیفیت طبقه بندی کنیم،
بهترین شیر ،شیر استریل است زیرا هم شیر خام آن باید بهترین کیفیت را داشته باشد و هم
تمام میکروارگانیسمهای بیماریزا و فاسدکننده آن از بین میرود و با بستهبندی که دارد
میتواند تا  6ماه خارج از یخچال نگهداری شود .یک نوع دیگر شیر هم هست که بین
شیر استریل و پاستوریزه با مدت ماندگاری  15روز قرار دارد .بعد ،شیر پاستوریزه است
که میکروبهای بیماریزا در آن کشته شده است .در مورد کیفیت شیرهای کیسهای باید
بگویم قیمتش پایینتر است و هموژنیزاسیون در آن انجام نمیشود؛ یعنی چربی شیر
در کل شیر پخش نمیشود و چربی شیر به کیسه چسبیده است .طعم و مزه شیر به دلیل
چربی آن است و اگر کسی دنبال طعم سنتی پرچرب است ،شیر پرچرب مصرف کند.
در سالهای اخیر در صنعت لبنیات به خودکفایی رسیدیم در حالی که در زمان جنگ ،پنیر
را از دانمارک وارد میکردیم .در حال حاضر در سوپر مارکتها انواع پنیر و ماست داریم.
ما نیازی به واردات شیر خشک از کشورهای دیگر نداریم زیرا هم تولید شیر خوبی داریم
و هم رشد صنعت لبنیات بسیار خوب بوده است .به جز کره ،واردات خاصی در حوزه
لبنیات هم نداریم .بنابر توصیه سازمان جهانی بهداشت ،شیر مهمترین منبع تامین کلسیم
است .هر فرد  1/5تا  2کیلوگرم از وزنش را مواد معدنی تشکیل میدهند که مهمترین آن
کلسیم است و شیر و لبنیات تامین کلسیم و فسفر بدن را عهدهدار هستند .همچنین ،تنظیم
ضربان قلب تحت کانال کلسیم الزم است .البته در مورد مواد معدنی ،بحث جذب آن در
بدن نیز مطرح است و قطعا ما هیچ ماده جایگزین شیر و لبنیات نداریم.

پروردگار را حمد و سپاس میگوییم که با حمایت و یاری نیکمردمانی از سراسر ایرانمان  45سال است که توانستهایم میزبان  3هزار نفر (سالمند ،معلول ،بیماران اماس و ضایعه نخاعی و کودکان
معلول ذهنی و اوتیسم) باشیم و کهریزک را خانهای بسازیم برای زندگی ،نه زنده ماندن .با توجه به نیاز ضروری بخش کودکان به پوشک اکنون از شما سرور ارجمند خواهانیم با درخواست کمک نقدی
مبلغ  300،000،000ریال هزینه خرید ( 3تن برنج جهت نیاز  3ماه و  1/5تن مرغ جهت نیاز  1ماه) ،در حد مقدورات و صالحدید ما را در این مسیر انساندوستانه یاری نمایید .ضمنا به استناد بخشنامه  172کمک به
آسایشگاه کهریزک جزو هزینههای قابلقبول است و از درآمد مشمول مالیات کسر میشود .پیشاپیش از بذل توجه شما نیکوکار بزرگوار سپاسگزاری میکنیم و برایتان از درگاه ایزد منان طلب خیر و سالمت داریم.

مسوول هماهنگی :خانم بختیاری تلفن 02632400760 :همراه09197216577 :
شماره کارت توسعه تعاون موسسه 5029087000233695 :به نام آسایشگاه خیریه کهریزک
نشانی :کرج ،محمدشهر ،خیابان گلستانک ،ابتدای خیابان صاحبالزمان(عج) کدپستی3185946781 :
تلفن 026 -36309171 -80 :فاکس 026-36301859 :نشانی اینترنتیw w w .k a h r i za k . c om :
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شماره هفتصدوشصتوچهار بیستودو شهریور 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 سارا ابراهیمی با حضور
دکترمحمدرضا وفا متخصص تغذیه
و دکتر محمدرضا مهاجر تهرانی فوق تخصص غدد

دکتر محمدرضا مهاجرتهرانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

کماشتهایی
و تغییر ذائقه بعد از
سرطان تیروئید
یکی از عالئم بارز در بیشتر سرطانها ،کاهش وزن ناگهانی و بدون علت
قابلتشخیص از سوی بیمار است .البته با شروع درمان و مصرف برخی از
مهدیه
آقازمانی
داروهای کورتونی ،بعضی از بیماران بعد از درمان اضافه وزن هم پیدا میکنند.
معموال درمان سرطان همواره با عوارضی همراه است که ممکن است تا مدتها
بعد از درمان ،شیوه زندگی بیمار را تحت تاثیر قرار دهد .درست مثل خانم ابراهیمی که کاهش
وزن  17کیلوگرمی را قبل از درمان تجربه کرده و حاال بعد از درمان سرطان ،هر چه تالش
میکند ،وزنش بیش از  3کیلوگرم باال نرفته است .این درحالی است که اشتهایش کمتر شده
و ذائقهاش هم تغییر کرده است .این هفته «میزگرد تغذیه» به رژیم غذایی خانم ابراهیمی 35
ساله اختصاص دارد که مشروح آن را در ادامه میخوانید.

خانم ابراهیمی که بعد از درمان بیماریاش دچار کماشتهایی شده میگوید:

در  24ساعت اگر غذا نخورم ،گرسنه نمیشوم!
 :خانم ابراهیمی! لطفا توضیح دهید چه مدتی است که
مبتال به سرطان شدید و از درمانتان میگذرد؟
حدود  6ماه پیش خیلی اتفاقی متوجه شدم که یک توده در گردنم
هست و بعد از آزمایشهای مختلف ،تشخیص پزشکم سرطان تیروئید
یا سرطان پاپیالری بود .من اسفند ماه جراحی کردم و تیروئیدم را
برداشتم .بعد از آن یک جلسه یددرمانی باید انجام میدادم که در
خرداد ماه یددرمانیام انجام شد و بعد از یددرمانی اسکن فول بادی
انجام دادم که خدا را شکر مشکلی نداشتم و این اسکن را باید آذرماه
هم انجام دهم.
 :قبل از جراحی تیروئید ،وزنتان چقدر بود؟
وزن من از حدود یک سال قبل از جراحی به تدریج کم میشد ولی
نمیدانستم علتش چیست! وزنم  59کیلوگرم بود و قبل از عمل 17
کیلوگرم وزنم پایین آمد .بعد از جراحی و بعد از یددرمانی تصور
میکردم ،میتوانم کاهش وزنم را جبران کنم ولی با گذشت  6ماه
بعد از جراحی تنها  3کیلوگرم وزنم باال رفته درصورتی که غذاهای

پرکالری میخورم تا وزن از دست رفتهام ،جبران شود ولی هنوز به
وزن قبلیام برنگشتهام.
 :بعد از یددرمانی اشتهایتان بیشتر شده یا کمتر؟
بعد از یددرمانی کماشتها شدم و اگر در  24ساعت چیزی نخورم،
احساس گرسنگی نمیکنم اما با این وجود غذا میخورم که وزنم
باال برود .عالوه بر آن ،من قبل از یددرمانی عالقه زیادی به شکالت،
بستنی و کیک داشتم ولی االن یک تکه کوچک کیک که میخورم ،دلم
را میزند و حتی وقتی به کیک نگاه میکنم ،حالت تهوع میگیرم .کال
خوردن شکر و مواد خوراکی شیرین باعث میشود حالت تهوع پیدا کنم.
 :آیا تغییر ذائقهای که از آن صحبت کردید ،فقط مربوط
به شیرینیجات است؟
نه ،من قبال سبزیجاتی مانند کدو ،بامیه و فلفل دلمهای را دوست
نداشتم ولی در حال حاضر ،تمایلم به سبزیجات بیشتر شده و دوست
دارم انواع ساالدها را بخورم .همچنین ذائقهام بیشتر به سمت شوری
رفته و احساس میکنم ،همه چیز بینمک است .قبال من به برخی

از مواد غذایی جدید حساسیت داشتم ولی االن این حساسیت خیلی
بیشتر شده است .مثال من قبال به راحتی فلفلهالوپینو میخوردم ولی
چند روز پیش با خوردن فلفلهالوپینو ،خارش شدید پیدا کردم .در
مورد خوردن بادمجان هم تجربه مشابهای داشتم و با خوردن خورش
بادمجان بدنم دچار خارش شدید شد که البته بعد از چند ساعت خوب
میشود .قبال تنقالت خیلی دوست داشتم ولی االن عالقهای ندارم.
 :آیا داروی خاصی مصرف میکنید؟
بله ،من قرص لووتیروکسین مصرف میکنم .مشکل اساسی این بود
که به خاطر یددرمانی یک ماه مصرف قرص را باید قطع میکردم.
بعد یددرمانی دوباره شروع کردم .برای اسکن کل بدن هم باید قرص
لووتیروکسین را قطع میکردم .همین قطع و وصل کردن لووتیروکسین
هم به شدت روی اشتها و هم روی ریزش مویم تاثیر گذاشته است.
 :آیا داروی مکمل هم مصرف میکنید؟
بله ،به دلیل ضعف و بیحالی که داشتم ،از پزشکم مشورت گرفتم و
ایشان گفتند که مصرف مکمل مانعی ندارد.

نگاه متخصص تغذیه

تاکید دکتر محمدرضا وفا به سوژه «میزگرد تغذیه»

برای افزایش وزن ،در هر وعده کالری زیادی دریافت نکنید!
با توجه به اینکه خانم ابراهیمی  17کیلوگرم کاهش وزن
داشتند ،مسلما عالوه بر بافت چربی ،بافت ماهیچهای
هم از دست دادهاند .کمبود اشتها و تغییر ذائقه هم
میتواند به خاطر عوارض جراحی و یددرمانی باشد
و هم اینکه کاهش وزن زیاد و ناگهانی از نظر روان
شناختی روی انتخاب و مصرف غذا تاثیر دارد .ترس از
بیماری سرطان بر اشتهای بیماران تاثیر میگذارد عالوه
بر آن ،چون کالری زیاد در تمام بیماریهای سرطانی
عامل خطر بزرگی است ،آنها را نسبت به خوردن
غذاهای کمکالری بیشتر هدایت میکند .مهمتر آنکه
بسیاری از عوارض بعد از سرطان ،ریشه روانشناختی
دارد .بنابراین ،ورزش کمک میکند تا بافت ماهیچهای
از دست رفته ،دوباره احیا شود.
خانم ابراهیمی با توجه به سنشان ،برای وزنگیری چند
کار مهم را الزم است که انجام دهند؛ در وهله اول باید
به کمک دستگاه ،ترکیب بدنشان را مشخص کنند و
بعد از آن ،حتما الزم است برای افزایش وزن ،ورزش
کنند تا کالری را به بافت ماهیچهای برگردانند و فقط
چربی به بدنشان اضافه نشود .اگر به منظور افزایش
وزن ،بیرویه غذا بخورند ،به جای بافت ماهیچهای
که از دست دادهاند ،بافت چربی در بدن بیشتر میشود
و بافت چربی التهاب را در بدن زیاد میکند و ممکن
است بیماریهای دیگر مثل بیماریهای متابولیک در
بدنشان عود کند .بنابراین ،بسیار مهم است که مصرف
سبزی و صیفی را به عنوان آنتیاکسیدان در برنامه
غذایی روزانهشان بگنجانند و اینکه میوه و سبزیجات
هم تازه و سالم باشد .از مصرف غذای پروسسشده و
چربی اشباع و روغنهای هیدروژنه نباتی ،کره ،غذای
کنسروی ،بپرهیزند و مصرف قند و شکر را محدود
کنند .قند طبیعی مثل خرما ،کشمش و انجیر مصرف
کنند و غذای مانده نخورند.

نگاه فوق تخصص غدد

ریزش مو فقط
به علت اختالالت
تیروئیدی نیست!

در مورد بیاشتهایی باید یادآور
شوم اصال نباید روی مقدار
غذا تمرکز کرد و حتما باید
وعدههای غذایی را زیاد کرده
و مقدار غذا را کم کنند .حتی
اگر شده  10تا  12وعده غذا و میانوعده در
روز ولی به مقادیر کم اما از تمام گروههای
اصلی غذایی مصرف شود .نکتهای که باید خانم
ابراهیمی به آن توجه داشته باشد آن است
که در هر وعده غذایی نباید کالری زیاد بگیرند
زیرا کالری زیاد ،التهاب ایجاد کند

ورزشهای سبک مثل پیاده روی حتی در منزل میتواند
شروع خوبی باشد و با توجه به شرایط جسمانی خانم
ابراهیمی ،اصال ورزشهای سنگین مناسب نیست .بهتر
است ،اول از ورزشهای سبک و مفرح شروع کنند
و بعد زیر نظر متخصص طب ورزش ،ورزشهای
کششی و قدرتی از مدت کم به زیاد انجام دهند.
شنای استرالیایی ،پای ضربدری ،پای قایقی حرکات
مناسبی هستند و بهتر است ،پای موازی روی شکم و
باسن انجام دهند و برای باالتنه شنای استرالیایی کتف
و بازو و سر و سینه را تکرار کنند .نکته مهم این است

که حرکتهای ورزشی باید درست و اصولی باشد و
اضافه وزن حتما باید با ورزش انجام شود که مطمئن
باشیم بافت ماهیچهای برمیگردد.
به عالوه ،در مورد بیاشتهایی باید یادآور شوم که
اصال نباید روی مقدار غذا تمرکز کرد و حتما باید
وعدههای غذایی را زیاد کرده و مقدار غذا را کم
کنند .حتی اگر شده  10تا  12وعده غذا و میانوعده
در روز ولی به مقادیر کم اما از تمام گروههای اصلی
غذایی مصرف شود .در این میان ،برای اینکه دانسیته
انرژی را زیاد کنند از روغنهای گیاهی مثل ذرت،

زیتون ،کانوال ،کنجد و آفتابگردان به شکل طبیعی روی
ماکارونی و برنج مصرف کنند .نکتهای که باید خانم
ابراهیمی به آن توجه داشته باشد این است که در
هر وعده غذایی نباید کالری زیاد بگیرند زیرا کالری
زیاد ،التهاب ایجاد کند.
برای اینکه اشتهایشان بیشتر شود ،طعم و مزهای که
دوست دارند را به غذا اضافه کنند ،آبلیموی تازه و
طعمدهندههای طبیعی با طعم ترش اگر دوست دارند
در غذایشان بریزند .همچنین باید غذاها تازه نرم و
گرم باشد که به جویدن زیاد نیاز نداشته باشد زیرا هر
چه جویدن زیاد باشد اشتها بیشتر تحت تاثیر قرار
میگیرد .غذا حتما باید تازه ،نرم و گرم باشد و به هیچ
عنوان نگران مقدار غذا در هر وعده غذایی نباشند و
هر جا سیر شدند ،غذا خوردن را کنار بگذارند و دوباره
چند ساعت بعد وعده بعدی را شروع کنند .تغییر ذائقه
نیز طبیعی بوده و عوارض دارو است .البته ذهن مثبت
هم مهم است و اگر مدام به خودمان بگوییم که نمیتوانم
بخورم ،این جمله در ذهن حک میشود.

سرطان تیروئید جزو سرطانهایی
است که به خوبی درمان میشود
و بیماران در اغلب مواقع طول
عمر طبیعی پیدا میکنند.
اگر تشخیص بیماری به موقع
و درمان آن که جراحی و بعد
ید رادیواکتیو است را در زمان
مناسب انجام دهند ،بیماران
میتوانند زندگی طوالنی بدون
مشکل داشته باشند.
فقط باید به فواصل منظم
آزمایشهای تیروئید را انجام دهند
و میزان آیتمهای تیروئید یعنی تی
اچ اس توسط فوق تخصص غدد
تنظیم شود.
در برخی مواقع اگر دوز
لووتیروکسین تنظیم نباشد مثال
اگر کم باشد ،به صورت ضعف
و بیحالی ،خستگی ،اضافه وزن،
اختالالت عادت ماهانه و ریزش
مو خودش را نشان میدهد.
اگر دوز دارو زیادتر باشد ،به
صورت کاهش وزن ،تپش قلب،
عصبانیت و باز هم ریزش موها
ظاهر میشود.
بنابراین ،بسیاری از این عالئم
با تنظیم دوز دارو برمبنای
آزمایشهای بیمار تنظیم میشود.
از آنجایی که بیماران در روند
درمان ،ید رادیواکتیو دریافت
میکنند و این ید توسط غدد
بزاقی مقداری جذب میشود،
ترشح غدد بزاقی کاهش پیدا
میکند و ممکن است دهان فرد
خشک شود و احساس اختالل
در حس چشایی ایجاد شود .البته
این عالئم ،با گذشت زمان معموال
برطرف میشود.
استفاده از مواد غذایی که حس
چشایی را تحریک میکند مثل
آبنبات ترش ممکن است بتواند
در این زمینه کمک کند.
خوردن مولتیویتامین یا داروهای
مکمل هم برای این بیمار مانعی
ندارد ولی باید آزمایشها و
سونوگرافیهای تیروئید را به
فواصل منظم انجام دهند .به عالوه،
حتما آزمایشهای هورمونی را
انجام دهند که دوز دارو برایشان
تنظیم شود.
خیلی مواقع عالئمی مثل ریزش
مو غیراختصاصی است و فقط به
خاطر مشکل تیروئید نیست .ما
برای ریزش مو ،آزمایشهایی را
درخواست میکنیم و براساس آن
تصمیم میگیریم که چه دارویی
به بیمار تجویز کنیم زیرا ممکن
است بیمار کمخون باشد یا میزان
هورمون مردانه مثل تستوسترون و
آندوژنها در بدنش باال باشد که
در این صورت ،بیمار ممکن است
دچار ریزش مو و جوش صورت
و رشد موی زائد در صورت شود.
قطع کردن داروی لووتیروکسین
همین عالئمی که خانم ابراهیمی
اشاره کردند را میتواند به دنبال
داشته باشد.
در برخی مواقع برای افرادی که
حساس هستند یا سنشان باالست،
میتوان از آمپولهایی استفاده کرد
که باعث تحریک جذب ید
رادیواکتیو توسط بافت یا
سلولهای باقیمانده شود و نیازی
به قطع لووتیروکسین نباشد .البته
باید متذکر شوم ،به ندرت این
کار انجام میشود ولی نکته مهم
این است که این عالئم به مرور
زمان برطرف میشود.
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دینوسالمت

شماره هفتصدوشصتوچهار بیستودو شهریور نودونه
مو

آ

به بهانه شهادت امام سجاد (ع)

زه

وقتی به کامل شدن فکر میکنیم ،الزم است به همه گوشه و
کنار آن هم بیاندیشیم .همزمان با قد کشیدن ،افزایش وزن،
افزایش پایه تحصیلی ،شبیه یک فرد بزرگسال شدن ،نیازمند
یادگیری مهارتهای مورد نیاز هم هستیم .نیاز داریم که
خوب صحبت کردن ،خوب ارتباط گرفتن ،تغذیه صحیح،
بهداشتمناسب،برنامهریزی،رفتارهایمعتدل،سازگاریو
هماهنگی با دیگران ،کار در یک گروه ،مدیریت اطالعات و
دانستهها ،نحوه استفاده مطلوب از امکانات در اختیار و هر
چیزیکهبتواننامرشدوکمالرارویآنگذاشت،بیاموزیم.

رشد ایمانی

 1انسان سراسر نیاز است و احتیاج .هر لحظه از
وجودش را مدیون ارادهای است که بودنش را سبب
شده و ماندن 
ش را نیز .خدایی که همه ما در برابر
او بسان کف امواجی هستیم در دریا .مهر نیاز بر
پیشانی آدمیان کوبیده شده تا در زرق و برق زندگی
مادی عنان نفس از کف ندهند و در سوسوی توجه
خویش ،خداوندی را دریابند که غنای مطلق است و
مانندی ندارد .هر جا که انسان خویش را بینیاز تصور بهداشت ا ز موضوعات مهم زندگي است که در
کرد ،سر به طغیان نهادو آنجا که پنداشت میتواند بر صحيفه سجاديه و د ر فرآيند تبيين قانونهای
مسندخداییبنشیند،مشکالتشآغازگردید.مشکالت زندگی و سنتهای الهي د ر بخشهای مختلف
ن مطرح شده
امروز انسانها از همین انحراف آغاز شد و با همین دعاها و د ر موقعيتهاي گوناگون آ 
 و تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
کجفکری تداوم یافت.
 2احتیاج به خداوند و نیاز به اتصال به منبعی
بینهایت ،سبب شد تا آدمیروشهایی را بیابد که
او را به این مرکز فیاض متصل میکند .انسانی که
از زمین تا دوردستها سفر کرد ،اینک در پاسخ به
این نیاز خود به دنبال راهی است مطمئن تا لحظات
حیاتش را با حی قیوم بگذراند ،از او بخواهد و حمایتش
را داشته باشد .اینجاست که بازگشت به آموزههای
وحیانی و سبک پیشنهادی کاملترین انسانها یعنی
پیامبران و معصومان به یاری بشر میآید و رمز و راز
سخن گفتن با خداوند و بودن با او را برای ما تبیین
میکند و اگر چنین گوهر در جایی یافت نشد ،بدلهای
زیادی خودنمایی میکنند که عرفانهای نوظهور همان
بدلهاییاند که اندکی آدمیان را دلخوش میکنند و باز
شکوهها از اعماق جانشان بلند میشود.
 3در روایات زیادی به سودمندی و اثربخشی
دعا و درخواست از پروردگار اشاره شده است.
حضرت علي(ع) ميفرمايد :دعا كليد رحمت و چراغ
تاريكيهاست .و نيز فرمود  :دعا كليد پيروزي و
گنجينه رستگاري است .امام صادق(ع)هم از ما چنین
میخواهند« :بر شما باد به دعا كردن ،زيرا دعا شفاي
هر دردي است .و فرمودند :دعا کردن از خواندن
قرآن بهتر است».
 4دعا سبب پاکی از آلودگیهای گناه میگردد.
گناه اثري تاريك بر دل آدمي ميگذارد و ميل و رغبت
به انجام كارهاي نيك و خدايي را كاهش ميدهد.
در عوض دعا و بندگي و ياد خدا وجدان خدايي را
در دل انسان پرورش ميدهد و عالقه به انجام كار
نيك را در وجود انسان بيشتر كرده و باعث تقرب
به پروردگار و دوري از فساد و شر و گناه ميشود.
 5دعا بدیهای اخالقی ما را درمان و از تکرار
آنها پیشگیری میکند .در نهج البالغه پس از اشاره
به پاره اي از صفات نامناسب در رفتار انساني ،از
جمله سركشي ،ظلم و تكبر آمده است  :چون انسان
در معرض آفات متعدد اخالقي و بيماريهاي رواني
قرار دارد ،خداوند متعال به وسيله نماز و دعا بندگان
مؤمن خود را از گرفتار شدن در دام اين صفات
شيطاني حفظ و حراست ميكند.
 6دعا یکی از لذتهای ماندگار در وجود ماست.
در نهج البالغه از آثار دعا لذت راز و نياز با پروردگار
ذكر شده است .اگر شرايط دعا رعايت شود ،هم دعا
به هدف اجابت ميرسد و هم دعاکننده از ارتباط با
يگانه خالق هستي لذت ميبرد ،همان طوري كه موالي
متقيان فرمود :خدايا ياد تو مونس اهل ايمان است
و اگر سختيها بر آنان فرو ريزد به تو پناه ميبرند.
 7دعا فرصتی است تا به خود واقعیمان نزدیک
شویم و او را کشف کنیم .غبارهای زندگی مدرن به

ها

اشاره :پژوهشهای زیادی ثابت کردهاند که دعا
کردن و ارتباط با خداوند از راه درخواستها و
نیازهایی که داریم ،میتواند هم آرامش زیادی در
ما پدید آورند و هم برای رسیدن ما به هدفهایی
که داریم ،یاریدهنده باشند .در آموزههای دینی
نیز تاکید زیادی برای استفاده از روش درخواست
و دعا به عنوان وسیلهای برای نزدیک شدن به
پروردگار و رسیدن به خواستهها یاد شده است و
همه ما به استفاده از این روش ،تشویق ش دهایم.
با تغییر روشهای زندگی و غرق شدنمان در دنیا
مادیگرایی و تجربه و نیز از زمانی که بیش از واقعیت
بر تواناییهای خودمان تکیه زدهایم ،متاسفانه این
ثروت پنهان کمتر دیده شده است .شهادت امام
سجاد (ع) ،بهانهای شد تا یادی کنیم از ایشان که
به کمک دعا توانستند نهضتی معنوی پایهریزی کنند
و روش گفتوگو با آفریدگار را به ما بیاموزند.
وجود کتاب ارزشمندی به نام صحیفه سجادیه،
بهترین گواه براین گفته است .از این رو ،پیامهایی
در این باره به شما مخاطبان فهیم نشریه سالمت
تقدیم میشود.

رشد با تمام قوا

صحيفه سجاديه د ر موضوع بهداشت ا ز شيوه
مستقلي برخوردار است که ريشه د ر فطرت پاک
انساني دارد .اين شيوه هم زمان و هم مکانو
هم شخص را د ر نظر ميگيرد و با باالترين بهره
وري ب ه واالترين کيفيت زندگي ميانجامد

قدری زیاد است که ما را دچار خودفراموشی میکند
و دعا در نقطه مقابل آن ،زنگارهای دل را شستشو
میدهد .انسان وقتي رو به درگاه الهي ميكند ،خود
واقعي خويش را نيز كه پرتوي از اوست را باز مييابد
و هر چه بيشتر با ياد خدا انس پيدا ميكند ،به همان
اندازه با خود واقعي و ملكوتي آشنا ميشود .چه اینکه
در سفارشهای قرآنی در آیه  19سوره حشر نیز چنین
آمده است« :مانند كساني نباشيد كه خدا را فراموش
كردند و خداوند نيز آنان را از ياد خودشان برد».
 8مهمترين قانون در دعا ،شناخت خدايى است كه
به درگاه او دعا مىكنيم و اميدوارى به پاسخگویی
اوست .وقتی میدانیم با خداوندی در حال گفتوگو
هستیم که ما را میبیند ،بر ما تسلط کامل دارد ،توان
انجام درخواستهای ما را به بهترین روش و در
سریعترین زمان ممکن داراست ،پاسخهایش متناسب
با شرایط و مصلحت ماست و بخلی در بخشیدن و
حل کردن مسائل ما ندارد ،کامال اطمینان و آرامش
را برای خود خلق کردهایم .اما زمانی که در شناخت
دچار مشکل باشیم یا رابطهای معاملهگرانه با خداوند
داشته باشیم ،همچنین زمانی که با باوری ضعیف به
گونهای درخواست کنیم که گویا در صدد آزمودن
تواناییهای پروردگاریم ،نتیجهای از دعا نخواهیم
گرفت .در آموزههای دینی تاکید زیادی شده است
که درخواستها را با اعتقادی محکم پیوند بزنیم تا
نتایجی سرشار دریافت کنیم.
 9پژوهشهاي متعددي اثرات سالمت بخش
دين را نشان داده اند .يافتههاي تعداد زيادي از اين
مطالعات حاكي است كه افراد مذهبي در مجموع شادتر
و سالم تر از افراد غير مذهبي هستند ،يا افراد مذهبي
فعال ،ميزان مرگ و ميرهاي پايينتري در مقابل انواع
بيماريها در مقايسه با افراد غير مذهبي نشان ميدهند.
آنها از نظر جسمي هم وضع بهتري نشان ميدهند.
طبق يافتههاي روان شناسان ،افراد داراي اعتقادات
مذهبي قوي و آنهايي كه در جوامع فعال هستند پس
از رويدادهاياسترسآميزدر مقايسهباافرادغير مذهبي
از نظر رواني بهبود سريعتري مييابند و يا مشكالت
استرسزا را بهتر تحمل ميكنند .دستورات ديني و
آيينهاي مذهبي ،همه عواملي هستند كه ميتوانند
در امر درمان و پيشگيري اختالالت رواني و همچنين
براي ارتقاي سالمت روان بيماران ،به نحو مؤثري به
كار گرفته شوند .بسياري از پژوهشگران علوم رفتاري
و روان درمانگران معتقدند كه باورها و رفتارهاي

ديني در پيشگيري و شفا دهي بيماريهاي جسماني
و روان شناختي نقش اساسي دارند .به نظر برخي از
آنها ضعف باورهاي ديني ،علت اصلي بيماريهاي
رواني اعالم شده و در يافتههاي پژوهشي بر آموزش
باورهاي ديني براي كمك به درمان درمانجويان تأكيد
شده است.

جراحی و به طور کلی در بهبود اختاللهای روانی،
از جمله اضطراب ،انکارناپذیر است .پژوهشگران
در تحقیقی بر روی  ۱۳۰بیمار مبتال به اضطراب ،به
این نتیجه رسیدند که افراد دارای باورهای مذهبی با
بهرهگیری از دعا و نیایش ،در مقایسه با افراد غیرمذهبی
زودتر درمان شدند.

 10دعا به کاهش اضطراب و نگرانی کمک میکند.
پیشگیریودرماناضطراب،یکیاززمینههایکاربردی
پژوهش در مورد دعا به شمار میرود.زندگی انسانی
در شرایط کنونی مخاطرهانگیز مینماید .احساس
سردرگمی ،پوچیهای ناشی از دورشدن از فطرت
اصیلخویش،زندگیماشینیوشیوعانواعانحرافهای
اخالقی ،بیش از پیش انسانها را دچار مشکالت
روحی و روانی کرده است .سرخوردگی و سرگردانی
بشر امروز ،آنقدر گسترده است که همگان به گونهای
آن را احساس میکنند .در این شرایط ،پژوهشهای
تجربی در طول بیش از دو دهه ،با بیان کردن نقش
ارزشها در رواندرمانی ،بر ضرورت به کارگیری
دعا ،نماز ،عبادت و حضور در محافل و مکانهای
مذهبی تأکید میکنند.

 13برایپیشگیریودرمانافسردگی،بزرگاندین،
بر نگرش صحیح افراد از خود ،هستی ،خدا ،زندگی
و سنتهای حاکم بر آن تأکید کرده و آموزشهای
الزم را دادهاند .در احادیث گوناگون ،این نکته یادآور
شده است که شناخت واقعبینانه ،منطقی و درست،
افسردگی را میزداید .امام علی(ع) میفرماید« :یقین
از بین برندة (درمان) خوبی برای غمهاست» .از آنجا
که دعا و نیایش نیر برخاسته از باورهای ویژهای است،
میتواند به پیشگیری و درمان افسردگی کمک کند.
دانستن معنا و هدف زندگی ،احساس تعلق داشتن
به منبع واال و امیدواری به یاری خداوند در شرایط
سخت زندگی ،همگی از جمله باورهایی هستند که
افراد مذهبی با بهرهمندی از آنها میتوانند از دچار
شدن به افسردگی پیشگیری کنند.

 11اگر انسان با خدا ارتباط داشته باشد و در هر
شرایطی ،از جمله موقعیتهای دشوار زندگی ،مانند
بیماری ،فقر و مشکالت اقتصادی تنها از خداوند
کمکبخواهد،هرگزبهسرآسیمگیوناچاریگرفتار
نمیشود .تحقیقات تجربی نشان داده است که ذکر،
دعا و نیایش ،در پیشگیری و درمان اضطراب نقش
اساسی دارد .بنابر نتایج تحقیقات ،باور به اینکه خدایی
هست که موقعیتها را کنترل میکند و مسئول روزی
انسانهاست ،تا حد زیادی اضطراب ناشی از فقر،
بیکاری ،بیماری و… را کاهش میدهد ،به گونهای
که افراد مؤمن ارتباط خود را با خداوند ،مانند ارتباط
با یک دوست بسیار صمیمیتوصیف میکنند و بر
این باورند که میتوان با نیایش ،تأثیر منفی بیماری
و فقر را بر روان کنترل کرد .به همین دلیل ،با دعا و
نیایش میتوان به شیوهای مؤثر اضطراب را کاهش
داد و از آن پیشگیری کرد.

 14صحيفه سجاديه کتاب زندگي است که ا ز
مرز زمان و مکان فراتر رفته و ه ر روز طراوتو
تازگي بيشتري مييابد .تمام موضوعات حيات سالم
د ر اين اثر جاويدان که ا ز زبان انسان کامل معصوم
امام سجاد (ع) صادر شده با انسجام و زيبائي و ژرف
نگري و جامعيت مطرح گرديده و ا ز ديرباز مورد
توجه بوده است.
بهداشت ا ز موضوعات مهم زندگي است که د ر صحيفه
سجاديه ود رفرآيندتبيينقانونهایزندگی وسنتهای
الهي د ر بخشهای مختلف دعاها و د ر موقعيتهاي
گوناگون آ ن مطرح شده و تاکنون کمتر مورد توجه
قرار گرفته است .صحيفه سجاديه د ر موضوع بهداشت
ا ز شيوه مستقلي برخوردار است که ريشه د ر فطرت
پاک انساني دارد .اين شيوه هم زمان و هم مکانو
هم شخص را د ر نظر ميگيرد  و با باالترين بهره
وري ب ه واالترين کيفيت زندگي ميانجامد .گسترش
فرهنگ بهداشتي صحيفه سجاديه و عمومي سازي
آ ن ميتواند ا ز بروز بسياري ا ز بيماريهاي پيشگيري
کند و ضريب امنيت روحاني و اجتماعي و آسايش
کامل را باال برده و ب ه ارتقاء جدي سالمت د ر جامعه
بيانجامد که ضرورت اجتناب ناپذير زمان ماست.

 12از موارد ایجاد اضطراب ،پیش از عمل جراحی
است .از آنجا که دعا ،احساس سبکی و آرامش را
برای فرد به ارمغان میآورد و هراس و نگرانی را از او
میزداید ،تأثیر دعا بر پیشگیری از اضطراب عمل
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ستو
اری
در
ک
ارها
و
دلواپ
سی
و
ترس
از خود را به من عطا فرما
و نیرویی ده که به فرمان تو به
راه
طا
عت
روم
و
از
آ
نچه
مرا
از آن باز داشتهای بپرهی
زم( ...دعای  23صحیفه سجادیه)

ایمان ،یکی از نیازهای اساسی ماست .فرد منهای ایمان،
یک فرد گمشدهای که زندگی برایش بیمعناست و هر
روزش بدتر از دیروز است .زندگی ما با ایمان به کسی
که ما را آفریده ،به ما برنامه زندگی و پیشرفت داده ،ایمان
به کسانی که این برنامه را به دست ما رساندند و باور به
سرانجامی که در انتظار ماست ،زیبا و هیجانانگیز میشود.
با ورود به دنیای نوجوانی ،هر روز احساس بیشتری به
شناخت خداوند ،دین ،پیامبران و معاد در ما شکل میگیرد.
ما نمیتوانیم این احساس را سرکوب کنیم ،انکارش کنیم
یا سرش کاله بگذاریم .ذهن پرسؤال و دل خداطلب ،ما
را رها نمیکند و از ما نتیجه این پیگیری را میخواهد.
ایمان ،برنامهای برای برتر شدن ماست .زمانی برگ برنده
را در اختیار خواهیم داشت که از ایمان بیشتری برخوردار
باشیم .خداوند به همه اعالم کرده که برخورداری از ایمان
و تنظیم رفتار بر اساس مدل ایمان ،باعث برتری ما میشود.
این اعالم رسمی را در هفتمین آیه از سوره بینه میخوانیم:
حات أُولئ ِ َ
الصال ِ ِ
ك ُه ْم خَ يْ ُر الْبَ ِر َّي ِة»
ذين آ َمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ
«إ ِ َّن الَّ َ

برنامه افزایش ایمان

هر کدام از ما ،در هر سنی که باشیم ،نیاز به افزایش ایمان تا
رسیدن به یک شناخت درست و باور به دانستههای خودمان
داریم .این اشتهای خوب ،ما را به رشد ایمانی میرساند
و هر قدر ایمانمان را کاملتر کنیم ،احساس بهتری داریم.
اطمینانخاطروآرامش،داشتنقانونبرایزندگی،داشتننگاه
مثبت و زیبا به روزهایی که در اختیار ماست ،خوشبینی به
آینده ،لذت بردن از اکنون و معنادار کردن مشکالت و موانعی
که در زندگی برای ما رخ میدهد ،بخشی از احساسهای
خوب اهل ایمان است .همه ما میتوانیم به این احساسهای
خوب برسیم و هیچ محدودیتی وجود ندارد.

چند پیشنهاد ایمانی

 .1هر روز هر چند کم ولی منظم ،کتابهای دینی سودمند
را مطالعه کنید .بهتر است با کارشناس دینی در ارتباط باشید
یا با عضویت در گروههای مطالعاتی ،این کار را به شکل
حرفهاش دنبال کنید.
 .2پرسشهای دینی خود را بیپاسخ نگذارید .مراکز
پاسخگوییتلفنیوپیامکی،سایتهایپاسخگو،روحانیان
محلی ،دوستان مذهبی ،اقوام آگاه ،کتابهای پاسخگویی
به سؤاالت دینی ،برنامههای پرسش و پاسخ تلویزیونی و
رادیویی ،دبیران مدارس ،پدر و مادر اهل مطالعه و همه
کسانی که میدانید میتواند جواب سؤاالت شما را بدهند،
شناسایی و با آنها ارتباط بگیرید.
 .3دوستان اهل ایمان داشته باشید .این دوستان انگیزه
زیادی برای رشد معنوی در شما ایجاد میکنند.
 .4به تجربههای خود در زمینه حس و حال معنوی و
تجربههای دینی بیافزایید .مثال با حضور منظم در نماز
جماعت محله ،لذت نماز جماعت را بیابید .یا با خودتان
قرار بگذارید که نمازتان را برای مدتی اول وقت بخوانید.
 .5قرآن را وارد زندگی خود کنید .سعی کنید با به دست
آوردن مهارتهای قرآنی ،آشنایی با معنای آیات ،تجربه به
کار بستن فرمولهایی که در قرآن پیشنهاد شده ،خواندن
قصههایقرآنی،آشناییبادلیلنازلشدنآیات،داشتنمحفل
قرآنی و مانند آن ،خود را با لذتهای تازهای روبرو کنید.
 .6شرکت در برنامههای مذهبی مانند مولودیها و
سوگواریها ،شبهای قدر ،برنامههای مسجد و کانون
فرهنگی و مکانهای زیارتی ،فرصت تازهای را برای
اندیشیدن فراهم میکند.
 .7یادتان باشد که پس از بلوغ ،مسئولیت دینداری و
افزایش ایمان با خود شماست .خداوند از ما خواسته که
با پرسش و جستجو ،دین خودمان را آگاهانه بپذیریم و
از آن مراقبت کنیم.

ند
یز

ابراهیم اخوی
روانشناس و مدیر مرکز مشاوره ماوأ

چرا به کاریکاتور میخندیم؟ چون طراح آن ،تناسب اندام
شخصیت مورد نظر را رعایت نکرده است .مثال بینی فرد
حتی از پاهای آن هم بزرگتر کشیده شده است .حال
اگر بخواهیم یک شخصیت محترم و عادی را به تصویر
بکشیم ،چه میکنیم؟ جواب روشن است :هر عضو را
در اندازه طبیعی و تمامی اعضا را هماهنگ با واقعیت
و میزان رشدشان طراحی میکنیم .کاریکاتورها به ما
میگویند اگر در زمینههای مختلف رشد نکنیم ،ناقص
و خندهدار به نظر میآییم.

گی

دعا راهی برای آرامش و تندرستی

برای رشد معنوی وقت بگذار!

سالمندان

شماره هفتصدوشصتوچهار بیستودو شهریور نودونه
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وقتی افراد از میانسالی گذشته و پیر میشوند

چه زمانی فرد پیر میشود؟
وقتی افراد از میانسالی
گذشته و پیر میشوند،
ترجمه:
مهتا زمانینیک زندگی به این ترتیب به
 3دوره تقسیم میشود:
جوانی ،میانسالی و سپس پیری .البته به
طور کلی قدیمی خواندن فرد مودبانه
تلقی نمیشود ،زیرا این کلمه ،هرچند
ممکن است دقیق باشد اما غالبا یک ادعا
تلقی میشود .این برچسبی است که مردم
از آن متنفرند :در سال  2016میالدی،
ماریست طی نظرسنجی از بزرگساالن
آمریکایی پرسید که آیا فکر میکنند 65
سالگی همان سن پیری است 60 .درصد
از افراد پاسخدهنده و کسانی که بین 18
تا  29سال بودند ،جواب مثبت دادند و
فقط  16درصد از بزرگساالن  60سال
به باال ،همین قضاوت را داشتند و به
نظر میرسد که هر چه افراد به سن
پیری نزدیکتر میشوند ،دوست ندارند
که دیگران آنها را پیر بنامند .به طور
کلی ،دوسوم پاسخدهندگان نظرسنجی
ماریست  65سالگی را «میانسالی» یا
حتی «جوانی» میدانند .این دستهبندیها
کمی گیجکننده است ،با توجه به اینکه
باالخره پیری باید از یک زمانی شروع
شود« .سوزان جاکوبی» ،نویسنده کتاب
هرگز نگو مرگ ،میگوید« :من نمیگویم
 65سالگی سن پیری است اما میدانم
که میانسالی هم نیست ».واژه قدیمی ،با
مفهوم زوال و فرسودگی ،تعابیر مختلفی
دارد اما نباید بر زندگی فرد آثار منفی
بگذارد .با افزایش متوسط طول عمر به
خصوص در افراد ثروتمندتر و سالمتر
تاکید بر این موضوع بیشتر است.
افراد مسن در حال حاضر بیشترین
تجارب زندگی را در بین دیگر گروههای
سنی دارند .برخی کار میکنند ،برخی
بازنشستهاند ،برخی هر روز به باشگاه
میروند و سایر سالمندان با معلولیتهای
مزمن دست و پنجه نرم میکنند .برخی
در حال سفر به دور دنیا هستند ،برخی
نوههای خود را بزرگ میکنند و درواقع

پنج نکته شگفتانگیز
درباره سالمت سالمندان

نمایانگر سه نسل مختلف هستند.
بنابرایناگربهاینسنپیرینگوییمچهباید
بگوییم.بهطورکلی،اینگونهاصطالحات
کهنه یا منسوخ هستند .در عین حال ،افراد
مسن،اصطالحیکهیکنسلپیشرایجبود
را به سختی میپذیرند و اغلب با ضعف و
محدودیتهمراهاستوافرادمسنمعموال
با این واژه خوب ارتباط برقرار نمیکنند.
پیر کلمه دقیق اما مبهم است و همه ما در
حال پیر شدن هستیم .منظور اصلی آن
«سالهای طالیی» فرد و اینکه فرد سالمند
بهعنوان«خردمند»یا«بسیاربزرگ»شناخته
میشود و حقیقت «پیری» همین است.
ارجحیت سالمندی اصال پیری نیست،
بلکه حفظ برخی از تصاویر عملکردها و
شکل ظاهری آن است .البته ،واژه قدیمی
به طور کامل مورد تایید همگان نیست.
کارل پیلمر ،استاد توسعه انسانی دانشگاه
کرنل ،میگوید« :من واقعا فکر میکنم آن
دسته از افرادی که مثل من در  60سالگی
و باالتر هستند ،پیر باشند .برای فردی مثل

باال وجود نخواهد داشت و فعالیت فرد
نیز کاهش مییابد .در همین زمان ،بدن
فرد برای انجام فعالیتهای بدنی که در
جوانی راحتتر انجام میشد و کالری
کمتریرامیسوزاند،بیشترکالریمصرف
میکند .احتماال میدانید که اضافه وزن یا
چاقی احتمال ابتال به بسیاری از بیماریها
مانندبیماریقلبی،فشارخونباال،دیابتو
سکتهمغزیراافزایشمیدهداماوزنهای
باالترحتیمیتواندبیماریهایبیشتریرا
ایجادکند.حرکاتروزمرهمانندپیادهروی
و بلند شدن از روی صندلی سختتر
میشود .چاقی و آرتروز اغلب با هم
همراه هستند .بنابراین هم در سن 50
سالگی و هم  80سالگی ،از پزشک خود
در مورد راههای هوشمندانه مبارزه با
افزایش وزن سوال کنید .هر نکتهای
میتواند کمککننده باشد.
پوکی استخوان :بسیاری از سالمندان
ترس از افتادن دارند .سالهای پیشرو
میتواند بر تعادل فرد اثر بگذارد و باعث
شود که فرد کمتر روی پاهای خود ثابت
و محکم بایستد .در صورت ابتال به پوکی
استخوان و زمانی که تراکم استخوانها
کمترمیشود،استخوانمستعدشکستگی
میشود و سقوط میتواند بسیار خطرناک
باشد .زنان در سن  50سال به باال دو برابر
بیشترازهمساالنمردخودبهعلت«بیماری
پوکیاستخوان»دچارشکستگیاستخوان
میشوند .پس میتوانید استخوانها را
محکمتر نگه دارید اگر:
 میوه ،سبزیجات و غذاهای سرشار از
کلسیمبخورید.

من که حداقل دو سوم عمرش را سپری
کرده است و من اصال مخالفتی ندارم که
به عنوان یک پیرمرد خطاب شوم ،چون
من مفهوم آن را خوب درک میکنم ».زبان
نمیتواند تعصبات کل جامعه را در مقابل
پیری ریشهکن کند .تا زمانی که «پیر» شدن
به هر قیمتی اتفاق میافتد و نباید از آن
اجتنابشودامابرخیازمردممیخواهنداز
اینکهپیرخطابشوند،خودداریمیکنند.
برچسب «قدیمی» توصیفی است که مردم
میتوانند بدون اینکه آن را یک طبقه کامال
متفاوت از سایر افراد بدانند ،به آن مرحله
برسند.ممکناستافرادمسنبیشتردرگیر
آنباشند،زیرابهنظرمیرسدکمترینتعداد
افراد این واژه را نامناسب تلقی میکنند.
فرهنگهرجامعهمعموالسنپیریراتعیین
میکند .کهولت پیری اجتنابناپذیر است.
سالمندان مولد نیستند و بهره وری ندارند
و در مقابل تغییر ،مقاومت نشان میدهند.
درست است که افراد در سن پیری شاهد
پایین آمدن ظرفیت بدنی خود هستند اما

ن حال توانایی کنترل محیط اطراف
با ای 
خود را دارند .به زبان ساده تجربه و توانایی
کاملمقابلهبانامالیماتزندگیوکنترلآن
را دارند .این دوران هم مانند دوران بلوغ
است و تغییرات زیادی در جسم و اندام
فردصورتمیگیرد،چروکیپوست،کمو
نازک و سفید شدن موی سر و بدن ،پایین
آمدن وزن ،خمیده شدن و کوتاهی قد از
تغییراتبدیهیایندوراناست.ذخیرهبدن
در این برهه کاهش پیدا میکند و ب ه دنبال
آن مقاومت بدن کم میشود ،درصدی از
افراد باالی  ۶۵سال به آلزایمر ،پارکینسون
و بیماری مغزی دچار میشوند .هوش آنها
با افزایش سن کاهش مییابد حتی اگر در
طول عمر خود از سطح هوشی باالیی
برخوردار بوده باشند ،باز هم ممکن است
در اواخر عمر از نظر هوشی افت داشته
باشند .همچنین دچار اختالل حواس هم
میشوندوبیشتراختاللدربیناییوشنوایی
است،البتهفشارخونباال،دیابتومشکالت
قلبی و عروقی و استفاده از داروهای زیاد

 در صورت نیاز به مکمل ویتامین  Dبا
پزشکخودمشورتکنید.افرادمسنکمتر
این ویتامین را از خورشید جذب میکنند.
 وزنه بلند کنید یا تمریناتی انجام دهید
که وزن بدن را به کار گیرد مثل (پیادهروی،
شنا ،تمرینات تناسب اندام).
 سیگار را ترک کنید و از مصرف زیاد
الکل بپرهیزید (بیش از  2یا  3بار در روز).
سرطان :آیا میدانید افزایش سن،
بزرگترین پیشبینیکننده احتمال ابتال
به سرطان است؟ سرطان پس از 50
سالگی بیشتر اتفاق میافتد .نیمی از
سرطانها در افراد باالی  65سال اتفاق
میافتد .سن متوسط سرطان ریه  70سال
است .دانشمندان دقیقا نمیدانند که چرا
افراد مسن بیشتر مستعد ابتال به سرطان
هستند .به سادگی میتوان گفت که مدت
زیادیدرمعرضعواملایجادکنندهسرطان
بودهاند یا شاید بدن کمتر قادر به ترمیم
سلولها بوده است.
با وجود این ،پیر شدن به معنای این نیست
که شما هدف ابتال به سرطان هستید .شما
میتوانید عادتهای سالمی را اتخاذ کنید
تا در کاهش این خطر به شما کمک کند.
 وزنتان را کنترل کنید .چاقی با  13نوع
مختلف سرطان از جمله سرطان پستان،
روده بزرگ و لوزالمعده در ارتباط است.
 گوشت قرمز و فراوری شده را خرد
و کوچک کنید.
 به طور منظم تمرین کنید .انجام این
کار کمک میکند تا نه تنها از ابتال به برخی
سرطانهاجلوگیریشودبلکهازبازگشت
آن نیز جلوگیری میکند.

افسردگی:عارضهای اجتنابناپذیر از
سالمندی است .در حقیقت ،حدودا از هر
 20آمریکایی یک نفر در سن باالی 60
سال به افسردگی دچار میشود و کمترین
میزان ابتال به افسردگی در گروههای سنی
دیگر است اما در بسیاری از سالمندان
افسردگی تشخیص داده نمیشود.
آمریکاییهای مسن و پزشکان آنها هم
ممکن است عالئم افسردگی را واکنشی
طبیعی در برابر بیماریها و مشکالت
زندگی بدانند و متوجه عالئم آن نشوند.
بسیاری از آمریکاییهای مسنتر ممکن
است چیزی به نام نشانگان افسردگی
را داشته باشند و مانند گذشته در انجام
فعالیتهای خود کمتر احساس رضایت
و عالقه داشته باشند و حتی ممکن
است در افسردگی زیاد ،عالئم کامل
را متوجه نشوند.
اگر مشکل سالمت طوالنیمدت
مانند بیماری قلبی یا آرتروز دارید که
زندگیتان را محدود کرده است ،بیشتر
دچار افسردگی میشوید .افرادی که در
منزل تحت مراقبت قرار میگیرند ،در
مقایسه با سایر افراد مسن ،بیشتر احتمال
دارد به این بیماری مبتال شوند .دارو و
روان درمانی ،که به آن گفتاردرمانی نیز
میگویند،میتواندآنرادرمانکند.تنهایی
نیز منجر به افسردگی میشود.
بنابراین به دنبال راههای ارتباط با دیگران
باشید .با دوستان و خانواده صحبت کنید.
به کالس یا گروهی ملحق شوید .کارهای
داوطلبانه انجام دهید .راههای غنیسازی
و تقویت بدن و روح خود را پیدا کنید.

هم هست .از دیگر بیماریهای شایع ،درد
مفاصل،لرزشبعضیازاندامهاوهمچنین
بیماریهای تنفسی است .در افراد سالمند،
مغزآخریناندامبدناستکهازکارمیافتد
و از لحاظ مغزی فرقی با یک جوان سالم
ندارند .افراد سالخورده بیشتر از افراد دیگر
به پزشک مراجعه میکنند و در بیمارستان
بستری میشوند و در کل نیاز بیشتری به
مراقبتهای پزشکی دارند.
مثال افراد نوجوان توانایی شنیدن صداهای
باالیی که در کودکی میشنیدند را ندارند.
ن و چروک
از  30سالگی به بعد چی 
نواحی که نور خورشید به آن میتابد؛
ت و صورت ،اتفاق میافتد .از
مثل دس 
 35سالگی به بعد در زنان ،کاهش باروری
صورت میگیرد .در حدود  45سالگی
پیرچشمی اتفاق میافتد و از  50سالگی
به بعد ،رنگ موها خاکستری میشود،
زنان یائسه میشوند و بیشتر مردها رو
به طاسی میروند .از  30تا  65سالگی
به آرتروز مبتال میشوند .در حدود 70
تا  80سالگی مشکل شنوایی پیدا میکنند.
از سن  85سالگی به بعد ،تعداد کمی از
سالمندان ب ه قدر کافی مایعات مینوشند،
چون درک تشنگی در آنها کاهش پیدا
میکند و با اینکه افراد سالخورده در سن
پیری به بازنشستگی میرسند و به دنبال
آن رابطه کمتری با اطرافیان دارند ولی این
ی آنها
امر باعث پایین آمدن جایگاه اجتماع 
نمیشود .یک موضوع مهم اینکه بیشتر
نیاز به محبت دارند و ممکن است دچار
افسردگی شوند .افراد سالخورده جامعه،
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یکی دیگر از مسائل سالمندی جمعیت که متقارن با تغییرات دیگری
است ،این است که چون خانوادهها به سمت هستهای شدن در حرکت
هستند و توان و ظرفیت خانواده برای نگهداری سالمندان کاهش مییابد
و به عبارتی چتر حمایتی خانوادهها از سالمندان کمتر میشود ،بسیاری از
سالمندان ممکن است با مشکالتی از جمله تنهایی ،بیماری و افسردگی و
سایر بیماریها مواجه شوند .از این رو دولت باید زمینهای را ایجاد کند تا
خانوادههایی که نمیتوانند سالمندان خود را حمایت کنند ،از آن بهره مند
شوند .هر چه خانوادهها را بیشتر اقناع کرده و به این سمت هدایت کنیم
که از سالمندانشان مراقبت کنند ،مسائل و مشکالت آنها نیز کمتر خواهد
شد .سالمندان در  3جهت باید عمل کنند ،اول این است که هر چه آنها
بتوانند مشارکت اجتماعی و در جمع بودن را افزایش دهند ،کمتر دچار
استهالک میشوند .دوم بحث مراقبتهای بهداشت و سالمت آنها است.
یعنی در واقع دولت باید یک شیوه زندگی از نظر تغذیه ،کنترل تغذیه و
مقابله با مصرف مواد مخدر و دخانیات را در بین مردم رواج دهد تا این
افراد سالم پیر شوند و سالم پیر شدن باعث میشود مسائل و مشکالت
سالمندی نیز کاهش یابد .زمانی سالمندی به یک مساله تبدیل میشود که
افراد سالمند بیماریا معلول شوند و این معلولیتها میتواند آزاردهنده باشد.
این معلوالیتها به دلیل شیوه زندگی است و شیوه زندگی هم به سبک
تغذیه و فعالیتهای فیزیکی و فعالیتهای اقتصادی اجتماعی و کاری
آنها بستگی دارد .یعنی باید کاری کرد که افراد سالم پیر شوند و سالم پیر
شدن سبب میشود مسائل و مشکالت آنها کمتر شود .مساله بعدی ،امنیت
سالمندان است .ما فکر میکنیم سالمندان در خانواده و در محیط خانواده
احساس امنیت میکنند و هر چه احساس امنیت بیشتر باشد مسائل و
مشکالت سالمندان کمتر خواهد بود و این امنیت از این نظر که تبعیض
سنی را در زمینه کار ،خانواده و در فرهنگ خودمان علیه سالمندان کاهش
دهیم که سبب میشود جایگاه و منزلت سالمندان حفظ شود .این فرهنگ
باید در کشور رواج پیدا کند که فردی که بازنشسته شد نباید به کسی تبدیل
شود که چیزی نمیداند و اعتبار و جایگاهی دیگر ندارد زیرا کار سالمند
هویت اوست و در دوره سالمندی باید برای بازنشستگان حامیان خوبی
باشند و آنها را با حقوق اندک رها نکنند .بنابراین دولت با نادیده گرفتن
بحث سالمندان سبب میشود مسائل و مشکالت سالمندی افزایش پیدا
کند .دولت باید مساله سالمندی را درک کند و اگر ما چشمان خود را بر
این مسائل ببندیم باید تاوان بسیاری از مسائل را در آینده پرداخت کنیم.
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وقتی شما ورزش میکنید و درست غذا
میخورید ،از نظر سالمت یک فرد بسیار
سالمهستید.تغییربدنوپیرشدنمیتواند
مشکالتی را برای سالمت به وجود آورد
که همه آدمها با آن مواجه نمیشوند اما
در بعضی از بیماریها ،بعد از اینکه چند
دهه را پشت سر گذاشتیم ،آن بیماری
شایعتریا جدیتر میشود.
در ادامه 5راه شگفتآوری که افزایش سن
ممکن است ایجاد کند ،آوردهایم.
آنفلوانزا :هنگامی که به باالی  65سال
میرسید،سیستمایمنیبدنبهاندازهگذشته
قوی نیست .افراد سالمند ،بخش عمدهای
از افرادی را تشکیل میدهند که به دلیل
ویروسآنفلوانزادرگذشتهیادربیمارستان
بستریهستند.
سن احتمال بروز عوارض جدی آنفلوانزا
به شرح زیر است:
 ذاتالریه
 سپسیس (عفونت باکتریایی موجود
در خون)
 حاد شدن بیماری ریه و قلب
ساالنه احتمال ابتال به آنفلوانزا بسیار است.
اگر بیش از  65سال دارید ،از پزشک خود
در مورد دارویی با دوز باالتر سوال کنید
تا ایمنی بیشتری ایجاد کنید.
اضافه وزن :سالمند شدن یک بداحتمالی
است که  3حالت دارد .یکی اینکه در
فرد با افزایش سن ،میزان عضله کاهش
مییابد و افزایش حجم عضله در سنین

افراد مسن در حال حاضر بیشترین
تجارب زندگی را در بین دیگر
گروههای سنی دارند .برخی کار
میکنند ،برخی بازنشستهاند ،برخی
هر روز به باشگاه میروند و سایر
سالمندان با معلولیتهای مزمن
دست و پنجه نرم میکنند

شایسته بیشترین احترام و حمایت هستند
و نباید در زندگی نادیده گرفته شوند.
افرادی که در طول زندگی از خود،
ازدواجشان ،فرزندانشان ،شرایط محیطی
و دنیا رضایت بیشتری داشتهاند ،دوران
سالمندی شادتر و رضایتمندتری را تجربه
خواهندکرداماگاهیافرادنارضایتیخوداز
گذشت ه را به دوران سالمندی ریط میدهند
و با فکر کردن و حسرت خوردن ،دوران
سالمندی خود را با اندوه و ناکامی و
مشکالت روانی بیشتری سپری میکنند.
افسردگی و اضطراب از اختالالت معمول
در این دوران است اما متاسفانه سالمندان
بیشتر به درمان بیماریهای جسمی خود
میپردازند و از درمان افسردگی یا سایر
بیماریهای روانی غافل هستند .از دست
دادنفرزندیاهمسر،بیماری،بازنشستگیو
ازکارافتادگی،جابجاییدرکاروسکونتو
تماممسائلاسترسزامیتواندتقویتکننده
افسردگی آنها باشد.
از نشانههای افسردگی و اضطراب اغلب،
همزمان شدن با سایر مشکالت مربوط به
این دوران است که نادیده گرفته میشود.
روانشناسان از انواع مداخالت
روانشناختی ،از مشاورههای حمایتی در
درمان مشکالت روانی استفاده میکنند تا
سالمندان بتوانند با مشکالت به خوبی کنار
آمده و برای مقابله با مسائل استرسزای
این دوران مهارت پیدا کنند.
باکاهشرشدآمارتولد،افرادسالمندجامعه
روبهافزایشهستندوتقریبااغلبخانوادهها
بااینموضوعمواجههستند.یکیازمسایل
مهم جوامع غربی ،مساعدت هرچه بیشتر
به افراد سالمند است تا بتوانند در این ایام،
رضایتمندی و شادابی الزم را داشته باشند.
نظر به اینکه در جامعه ما افراد سالمند
در هر خانوادهای هست که مایه رحمت
و برکت آن خانواده است ،پس باید به
خصوصیات و نیازهای این عزیزان در این
دوران آگاه باشیم.

12

میزگرد پوست

شماره هفتصدوشصتوچهار بیستودو شهریور نودونه

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.

میزگردسالمتدربارهعللشکلگیریسرطانپوستباحضور
دکترمجتبیامیریمتخصصپوستودكترسيدمسعودداوودی
متخصص پوست و دکتر حسین ایمانی متخصص تغذیه

سرطان پوست یکی از بیماریهای جدی پوست است که رشد غیرعادی در بافتهای مختلف
مریمسادات پوست عامل بروز آن است .مواجهه مستمر و محافظتنشده در برابر خورشید ،مهمترین عامل ابتال
کاظمی
به سرطان پوست است که در مواردی درمانناپذیر است .ب ه بهانه اهمیت این بیماری ،پرسش یکی
از خوانندگان «سالمت» در مورد سرطان پوست را ارزیابی کردهایم 75« :سال دارم و از حدود  6ماه
پیش ضایعهای کنار بینیام شروع به رشد کرد .ابتدا تصور کردم جوش چرکی است اما پس از مدتی نهتنها برطرف نشد
بلکه پیشرفت کرد .به پزشک مراجعه کردم و احتمال سرطان پوست دادهشد .خیلی نگرانم ،آیا درمان قطعی دارد؟»
نگاه متخصص پوست

ایجاد و تغییر ضایعات پوستی هشداری برای سرطان پوست است
دکتر مجتبی امیری /استادیار دانشگاه

 :آقای دکتر« ،سرطان» در تعریف کلی به چه
وضعیتی گفته میشود؟
سرطان ب ه رشد افسارگسیخته و نامحدود بافتهای مختلف
بدن گفته میشود .در شرایط عادی ،بافت رشد طبیعی دارد
یا رشدش خوشخیم و محدود است اما در موارد ابتال به
سرطان ،بافت رشد نامحدودی پیدا میکند .این رشد نامحدود
ابتدا بافت را بهصورت موضعی تخریب میکند و سپس
در صورت گسترش میتواند ازطریق خون به غدد لنفاوی،
بافتها و ارگانهای اطراف برسد و باعث نابودی آنها شود.
 :در مورد سرطانهای پوست چه موردی را
میتوان خطرناک دانست؟
ازآنجاکهپوستمجموعهایازسلولهایمختلفباکارکردهای
متفاوت است ،طیف گستردهای از سرطانها را دربرمیگیرد.
شایعترین سرطان پوست« ،بازال سل کارسینوما» یا  BCCنام
دارد .در مرحل ه بعد شیوع سرطانهای پوست باید به سرطان
«اِسکوامو ِسل کارسینوما» اشاره کرد اما خطرناکترین سرطان
بدن« ،مالنوم» است که بهدلیل تغییر سلولهای رنگدان ه پوست
ایجاد میشود .سایر انواع بدخیمیهای پوستی نیز تحتتاثیر
نشانگانهاینادروژنتیکایجادمیشوندکهشیوعکمتریدارند.
 :جدیترین عامل زمینهساز سرطان پوست
چیست؟
مهمترین عامل خطرناک ابتال به سرطان پوست را باید پرتوهای
فرابنفش نور خورشید دانست .بنابراین افراد با پوست روشن

ظاهر میشود اما در پوست دیگر قسمتهای بدن نیز ممکن
است دیده شود .شروع سرطان پوست با یک برجستگی
کوچک پوستی و معموال همرنگ پوست است .این برجستگی
بهمرور بزرگ میشود و با توجه به نوع سرطان ،تغییر رنگ و
شکلش نیز متفاوت خواهد بود .ضایعات سرطان در مراحل
اولیه بدون درد است مگر در مواردی که بیماری پیشرفت کند
و به عروق و اعصاب برسد که قطعا احساس درد ایجاد میکند.
اما بهطور کلی ،افراد میانسال به باال اگر با تودهای روی پوست
مواجه شدند که طی دوره 3تا  6ماه با رشد قابلتوجه همراه
است ،حتما باید به پزشک متخصص پوست مراجعه کنند.
جدیترین سرطان پوست یعنی مالنوم ،ابتدا عمدتا بهشکل
خال است .ممکن است خالهای معمولی به مالنوم تبدیل
شوند یا اینکه مالنوم بهجز خال در پوست سالم نیز ظاهر شود.
همچنین مالنوم میتواند زیر ناخنهای دست و پا نیز ایجاد
شود .مالنوم سرطان بسیار کشندهای با سیر بسیار پیشرونده
است ،بنابراین تشخیص زودهنگام در درمان نقش کلیدی دارد.
بهطور کلی هر فردی که روی پوستش خال بهخصوص
خالهای متعدد دارد ،باید به ساختار خال توجه داشتهباشد
و اگر خال از نظر شکل ،رنگ و اندازه تغییر محسوسی پیدا
کرد ،حتما باید توسط متخصص پوست بررسی شود.
 :چه روشی را میتوان موثرترین روش برای
درمان سرطان پوست دانست؟
اگر سرطان پوست زودهنگام تشخیص داده شود ،جراحی

در بیشتر سرطانها درمان قطعی است .البته در مورد مالنوم
معموال نیاز به جراحی در وسعت زیاد ،بررسی غدد لنفاوی و
دیگر آزمایشهای تخصصی الزامی است اما اگر سرطانهای
پوست گسترش پیدا کنند و جراحی امکانپذیر نباشد ،ممکن
است روشهایی مانند کرایوتراپی ،رادیوتراپی و ...تجویز شود.
 :امکان پیشگیری از سرطان پوست وجود دارد؟
سرطان پوست را شاید بتوان از معدود سرطانهایی دانست
که تقریبا تا حد زیادی قابل پیشگیری است .از آنجا که نور
خورشید مهمترین عامل ابتال به سرطانهای پوست است،
کلید پیشگیری از ابتال به این بیماریها ،محافظت در برابر
نور خورشید بهخصوص در مورد افراد دارای پوست روشن
است .البته پوشش مناسب و کاله لبهدار نقش بسیار جدی
در محافظت از نور خورشید دارد .همچنین توصیه میشود
هنگام حضور در محیط باز ،قسمتهای سایه انتخاب شود
و در شرایط اجتنابناپذیر حتما از کرم ضدآفتاب استفاده
شود .پرهیز از حمام آفتاب و سوالریوم نیز از دیگر اقدامات
بسیار مهم در زمینه پیشگیری است.
 :آیا استفاده از لوازم آرایش غیراستاندارد میتواند
عامل خطر سرطان پوست باشد؟
استفاده از لوازم آرایش غیراستاندارد عامل بروز
حساسیتهای پوستی است و رنگ مو غیراستاندارد نیز
میتوانند باعث ریزش شدید مو شوند اما ارتباط
شناختهشدهای با سرطان پوست ندارند.
نگاه متخصص پوست

محافظت در برابر خورشید عامل جدی پیشگیری از سرطان پوست است
دكتر سيدمسعود داوودی /دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیها( ...عج)

نور خورشید از مجموعهای امواج الکترومغناطیسی ،ماورای
بنفش ،نور مرئی و مادون قرمز تشکیل شدهاست .از اینرو
مواجهه با نور خورشید میتواند فواید و مضراتی به دنبال داشته
باشد .در مورد تاثیرات مثبت نور خورشید باید به این نکته
اشاره کرد که در کشورهای با سطح تابش بیشتر خورشید،
معموال مردم از لحاظ روانی در وضعیت بهتری هستند اما در
کشورهای با طول روز کوتاه آمار افسردگی بیشتر است .از
طرفی ،اشعه ماورای بنفش خورشید در پوست میتواند عامل
تبدیل ماده اولی ه ویتامین Dبه نوع فعال ( )D3باشد که برای
پیشگیری از پوکی استخوان ضروری است.
اما نور خورشید آسیبهایی برای انسان دارد که بهخصوص
با آلودگی هوا و نازکشدن اتمسفر ،حفرههایی در الیه ازون
ایجاد شده و اشعههای ماورای بنفش بیشتر به سطح زمین
میرسد .نور ماورای بنفش خورشید  3بخش دارد که با عناوین
 UVA، UVBو UVCنامگذاری میشود UVC.خاصیت
نابودی میکروبها را دارد و درصد کمی از آن به زمین میرسد.
 UVAو  UVBبیشتر به زمین میرسند اما نفوذپذیری نوع
 Bكمتر است كه با نازکشدن الیه ازون ،مقدار بیشتری به
زمین میرسد .در نتیجه عوارض مربوط به نور خورشید در
حالحاضر بسیار بیشتر شده است.

ضدونقیض مزایا و معایب نور خورشید

نور خورشید از یک طرف برای سالمت مفید است و از طرفی
زمینهساز آسیب خواهد بود .پس برای رفع این تناقض چه
کنیم؟ تجویز قطره ویتامین Dاز حدود  6ماهگی کودکان و
همچنینمصرفروزانهمکملهایاینویتامینراهکارمناسبی
برای پیشگیری از پوکیاستخوان است و نیاز به حضور در
معرض نور آفتاب را مرتفع میکند .عوارض نور خورشید به
دو گروه عوارض زودهنگام و دیرهنگام طبقهبندی میشود.
در پوست رنگدانهای بهنام «مالنین» وجود دارد که در برابر
اشعه ماورای بنفش نقش محافظتکننده دارد .تحتتاثیر این

رنگدانه ،اشعه ماورای بنفش از پوست عبور نمیکند و به
بافتهای عمقی نمیرسد .به این ترتیب میتوان پیشبینی
کرد افرادی که پوست گندمگون دارند نسبت به سفیدپوستان
محافظت بیشتری در برابر نور خورشید خواهند داشت .یکی
از عوارض زودهنگام تماس طوالنیمدت با نور خورشید،
آفتابسوختگی است که در افراد با پوست روشن بیشتر دیده
میشود.عالئمخفیفآفتابسوختگیقرمزشدنپوستاست
که در موارد شدیدتر امکان دارد با سردرد ،تهوع ،استفراغ و
حتی تشنج در ساعات اولیه همراه باشد .گاهی اوقات عوارض
مربوط به آفتابسوختگی ممکن است خیلی سریع اتفاق نیفتد
و طی روزهای بعد با قرمزی شدید حتی تاول شبیه سوختگی
با آب جوش همراه باشد .بیشترین سطح پوست که دچار
آفتابسوختگی میشود ،معموال سر و صورت بهخصوص
بینی ،شانهها و پشت است .در موارد آفتابسوختگی آنچه
بیش از هر چیز فرد را آزار میدهد ،سوزش و حساسبودن
پوست است و گاهی حتی پوست کامال دردناک میشود که
تحمل لباس را نیز مشکل میکند .با بروز چنین شرایطی الزم
است به پزشک مراجعه و از مسکنهای خوراکی یا موضعی
معمول استفاده شود و بیمار برای جبران آب از دسترفته بدن
به مقدار کافی مایعات بنوشد .معموال بدترین ساعاتی که نور
خورشید بهطور عمودی تابش دارد و ماورای بنفش بیشتری
به زمین میرسد ،بین ساعت  10صبح تا  4بعدازظهر است.
بنابراینبهتراستفعالیتهایتفریحی،کاریوورزشیطوری
تنظیم شود که حتیاالمکان در این ساعات با پرتوهای خورشید
تماس نداشته باشیم .نكته قابلذكر ديگر اينكه کرمهای آرایشی
بهخاطر وجود ماده معطر ممکن است پوست را نسبت به
نور خورشید حساستر کنند که در مورد تماس مستقيم عطر
و ادکلن روي پوست جدیتر خواهد بود.معموال در مورد
عوارض دیرهنگام مواجهه با نور خورشید غفلت میشود.
حضور طوالنی در معرض نور خورشید بهدلیل حمام آفتاب،
شغل ،ورزش و ...با دریافت سطح بیشتری از امواج ماورای

با تغذيه درست از
پوست در برابر سرطان
محافظت كنيم

دکتر حسین ایمانی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آفتابسوختگی
و احتمال دو برابری
ابتال به سرطان پوست

به دلیل مقاومت کمتر نسبت به نور خورشید ،ساکنان نواحی با
تابش شدید آفتاب مانند نواحی استوا ،افراد شاغل در معرض
نور خورشید و همچنین کسانی که تمایل به حضور طوالنی
در مواجهه با خورشید دارند ،معموال بیشترین احتمال خطر
ابتال به سرطانهای پوست را دارند .البته عدممحافظت از
پوست در تماس با نور خورشید تاثیر بسیار جدی در این
زمینه دارد .در شرایطی که پوست بهدلیل تماس مستمر با
نور خورشید دچار لکه ،آفتابسوختگی ،نازکی و نمایانشدن
عروق شود ،بیشتر مستعد سرطانیشدن ضایعات خواهد بود.
همچنین ابتال به لیکنپالن ناحی ه مخاطی ،سابقه رادیوتراپی
به هر علت ،زخمهای بهبودنیافته و کشش پوست در موارد
سوختگی با خطر بیشتر ابتال به سرطان پوست همراه است.
افرادی که چنین مشکالتی دارند الزم است بهصورت دورهای
توسط پزشک معاینه شوند.
 :سرطان پوست معموال در چه سنی ظاهر میشود؟
سرطان پوست معموال از دهه چهارم و پنجم زندگی شروع
میشود اما در افرادی که زمین ه ژنتیک دارند ممکن است
گاهی در سنین پایینتر نیز بروز پیدا کند.
 :بروز چه عالئم و تغییراتی را در پوست باید
جدی گرفت؟
قسمتهاییازبدنکهبیشترینمواجههباپرتوهاینورخورشید
را دارند ،بیشتر مستعد ابتال به سرطان پوست هستند .عالئم
سرطان معموال روی گوش ،صورت و بهخصوص روی بینی

نگاه متخصص تغذیه

بنفش و بروز عوارض طوالنیمدت همراه است .کوهنوردی
بهدلیل نازکبودن اتمسفر در ارتفاع همچنین انعکاس نور
طی اسکی در برف نیز این وضعیت را تشدید میکند .از
خصوصیاتامواجماورایبنفشایناستکهرشتههایارتجاعی
ن میبرد و بهتدریج تغییراتی
و استحکامدهنده پوست را از بی 
در پوست ایجاد میکند که از نظر ظاهری تحتعنوان پیری
پوست میشناسیم .اگر دو نفر با سن مشابه را در نظر بگیریم،
فردی که در معرض مواجهه مستمر با نور خورشید بوده،
پوست چروکیدهتر و ظاهر پیرتری دارد .این وضعیت در
مورد خانمها که پوست نازکتر و روشنتری دارند ،زودتر و
بیشتر ممکن است اتفاق بیفتد .تغییر دیگر پوست تحتتاثیر
آفتاب ،تقسیم و تکثیر بیشتر سلولهای رنگدانهساز برای دفاع
از پوست است ،بنابراین کسانی که در معرض نور خورشید
بودهاند دچار لکههایی شبیه کک و مک یا ضایعات تیره شبیه
خال بهخصوص روی صورت و پشت دستها میشوند که
خوشایند نیست.یکی دیگر از تغییرات ناشی از نور خورشید
در طوالنیمدت بروز ضایعاتی است که زمینهساز ضایعات
بدخیمتلقیمیشودوممکناستعاملسرطانپوستباشند.
ضایعاتی با چنین زمین ه خطر اغلب در نواحی تحتتاثیر نور
خورشید ظاهر میشود و بهشکل لکههای قرمزرنگ ظاهر
میشود .در چنین مواردی مراجعه زودهنگام به متخصص
پوست برای بررسی و درمان ضروری خواهد بود .در نهایت
مساله بسیار خطرناک مرتبط با نور خورشید ،سرطان پوست
است که به  3نوع میتوان تقسیم کرد؛ سرطان سلولهای
پایه ،سلولهای سنگفرشی و سلولهای رنگدانهساز .سرطان
سلولهای رنگدانهساز موسوم به «مالنوم» خطرناکترین نوع
سرطان پوست است .آمارها نشان میدهد افرادی که یکبار
دچار آفتابسوختگی میشوند ،با احتمال دو برابری ابتال به
سرطان بدخیم مالنوم مواجه هستند .طبیعتا کسانی که پوست
روشن و موهای بور دارند نیز بیشتر مستعد چنین مشکلی
هستند .سن بروز سرطان پوست با دوران مواجهه مستمر با نور

خورشید سالها فاصله دارد .از آنجا که افراد عوارض وسیع
سرطان پوست را بهسرعت نمیبینند ،نسبت به هشدارهای
مراقبت و محافظت از پوست در برابرآفتاب بیاعتنا هستند
و در سنین میانسالی و سالمندی با عوارضی مثل چروکهای
پوستی زیاد ،لکههای تیره و حتی بدخیمیها مواجه خواهند
بود که همیشه امکان درمان موثر وجود ندارد.

آنچه باید در مورد ضدآفتاب درنظر داشت

توصیه میشود از سنین کودکی که پوست حساس است ،از
کرمهای ضدآفتاب استفاده شود .از  6ماهگی تا  12سالگی
ضدآفتابهایمناسباطفالبهتراستانتخابشودتاحساسیت
پوستی کمتری درپی داشتهباشد .در سنین باالتر نیز انواع
متناسب با ساختار پوست وجود دارد .دقت داشتهباشیم الله
گوش ،پشت گردن و پشت دستها نیز با ضدآفتاب یا پوشش
محافظت شود .همچنین ضدآفتاب باید بهاندازه کافی باشد،
برای صورت بهاندازه یک قاشق چایخوری یا معادل یک
بند انگشت از ضدآفتاب روی صورت کافی است .کنار
ضدآفتاب ،لباسهای مناسب با بافت ریز و رنگ روشن توصیه
میشود .بیشتر موارد باید  2-3ساعت یکبار ضدآفتاب تجدید
شود .در مواردی که ضدآفتاب بهخاطر رطوبت یا تعریق از
بین برود ،الزم است دوباره روی پوست استفاده شود .البته
بعضی از این محصوالت مقاومت بیشتری نسبت به رطوبت
دارند و میتوان فاصله تجدید ضدآفتاب را طوالنیتر کرد.
ضدآفتاب باید از داروخانه و با برند معتبر تهیه شود .عیار
حفاظتی ضدآفتاب با عنوان ( ،)SPFمعیار خوبی برای انتخاب
محصول است .در کشور ما ضدآفتاب با عیار حفاظتی  20تا
 30کفایت میکند .لزومی برای خرید ضدآفتاب با حفاظت
باالتر نیست زیرا احساس سنگینی بیشتری روی پوست ایجاد
میکند که طبیعتا خوشایند نیست .ممکن است در مورد بعضی
بیماریهای خاص توصیه به استفاده از ضدآفتاب با عیار
حفاظتی باالتر باشد.

سرطان پوست شامل تغییرات غیرعادی در الیه بیرونی
پوستمیشود.سرطانپوستمتداولتریننوعسرطان
در تمام جهان است و  ۷۵درصد کل سرطان را در
جهانتشکیلمیدهد.هرچند بیشترمبتالیانبهسرطان
پوست شفا مییابند ،بهدلیل شیوع زیاد آن یکی از
نگرانیهای بزرگ افراد است .کاهش قرارگیری در
برابر اشعه فرابنفش یا قرارنگرفتن در برابر این اشعه،
عامل جدی پیشگیری و کاهش زمین ه خطر است.
کسانیکهسبزیجاتزیادیمصرفمیکنند،بادریافت
بیشتر موادی به نام «فیتوکمیکال» ،مقاومت بیشتری در
برابرابتالبهسرطاندارند.فیتوکمیکالهاموادیهستند
کهموجبتنوعدررنگوعطرسبزیجاتمیشوند.بین
سبزیها خانواده چلیپائیان (ترهتیزک یا شاهی) ،دارای
بیشترین اثر ضدسرطانی است و از دیگر سبزیهای
مفید این خانواده ،کلم ،کاهو و اسفناج است .تحقیقات
نشان داده مصرف ترکیبات آنتیاکسیدانی همراه با هم،
اثر بیشتری دارد .بدینترتیب اگر ویتامینهای  Cو
 Eبا هم مصرف شوند ،موثرتر خواهند بود .توتها
سرشار از فیبر و آنتیاکسیدان هستند که روند پیری
را به تأخیر میاندازند و در کاهش عفونت ،محافظت
از حافظه و ابتال به سرطانها نقش دارند .سیر بهدلیل
داشتن آنتیاکسیدان باال دارای مزایای بسیاری از جمله
کمک به تقویت سیستم ایمنی بدن ،کاهش فشارخون
و کاهش ابتال به برخی سرطانهاست .زنجبیل باعث
افزایشسیستمایمنیوحفاظتدربرابرسرطانمیشود.
گوجهفرنگی خوراكی ضدسرطان است .شکر مستقیم
باعث ایجاد سرطان نمیشود اما امکان دارد جایگزین
غذاهای سرشار از مواد مغذی شود که این مواد مغذی
به محافظت از بدن در برابر سرطان کمک میکنند.
متخصصان انجمن سرطان آمریکا توصیه میکنند از
مواد مغذی دریافتی از مواد غذایی طبیعی به جای
مصرف مکملها ،برای مبارزه با سرطان استفاده کنید
زیرامطالعاتتوانستهاندترکیباتومنابعغذاییمتشکل
از طیف گستردهای از مواد مغذی که دارای اثر بسیار
متفاوتیدرابتالبهسرطانپوستهستندراکشفکنند.
برای مبارزه با سرطان پوست از چه مواد
غذایی استفاده کنیم؟
آنتیاکسیدانها:آسیباکسیداتیوبهافزایشخطرابتالبه
سرطانمرتبطاستومطالعاتنشانمیدهدرژیمهای
غنی از آنتیاکسیدانهایی مانند کاروتنوئید ،ویتامین C
و  Eو سایر موادمغذی میتوانند این خطر را کاهش
دهند .خوراكیهای نارنجی مانند هویج ،سیبزمینی
شیرین ،کدو تنبل و ...همه انواع مرکبات و اسفناج و
کلم میتوانند آفتابسوختگی و چین و چروک را
کاهش دهند .چای حاوی بسیاری از آنتیاکسیدانهای
قوی است .چای سفید از تخریب کالژن و االستین در
پوست جلوگیری کرده و آنزیمهای مرتبط با التهاب و
برخی از سرطانها را سرکوب میکند.
اسیدهای چرب امگا :3اسیدهای چرب امگا 3ماهی
در مطالعات حیوانی رشد سرطان را کاهش میدهند.
تعادل سالم بین اسید چرب امگا 3و امگا 6ضروری
است .در صورتی که از چربیهای غیراشباع امگا 6که
در تخمه آفتابگردان ،روغن گلرنگ و سایر روغنهای
گیاهی وجود دارد زیاد استفاده شود ،این مواد راه
خود را به سطح پوست باز کرده و در آنجا با نور
خورشید اکسیداسیون میکنند .این فرایند باعث ایجاد
رادیکالهایخطرناکآزادمیشودکهبه DNAآسیب
میرساند و منجر به پیری و سرطان پوست میشود.
سلنیوم:مطالعاتنشانمیدهدمکملهایسلنیومخطر
ابتال به سرطان پوست را به میزان  50درصد کاهش
میدهند و موجب کاهش  37درصد موارد بدخیمی
این نوع سرطان میشوند .البته مکمل سلنیوم باید در
حد متوسط مصرف شود .بهترین منبع مصرف آن از
منابع غذایی مثل آجیل برزیلی ،گردو ،مرغ یا گوشت
گاوی است که از علف تغذیه میکند.
ويتامينها:آنچهکهبیشتردرمورداینویتامینشنیدهایم
این است که ویتامین  Aدر مکملها معموال سمی
است اما مصرف بتاکاروتن از موادغذایی مانند هویج،
کدو تنبل و سیبزمینی شیرین ،به بدن این اجازه را
میدهد که ویتامین  Aرا به بهترین شکل استفاده کند.
بیوتین که یکی از ویتامینهای گروه  Bاست ،پایه
سلولهای پوست است .کمبود این ویتامین نادر است
زیرا در بسیاری از غذاها مانند موز ،تخممرغ و برنج
وجود دارد و بدن ما میتواند از مصرف این غذا بیوتین
مورد نیاز خود را تامین کند .نیکوتین آمید (ویتامین(B3
میتواند از سیستم ایمنی بدن محافظت کند و از ایجاد
آسیبهایUVبرپوستجلوگیریکند.انواعگوشت
مانند گوشت گاو ،گوشت مرغ ،ماهی قزلآال و آجیل
غنی از این ویتامین هستند.
ویتامین  Cدر میوهها و سبزیجات خطر ابتال به سرطان
را کاهش میدهد اما این تاثیر در مورد مکملهای این
ویتامیننیازبهبررسیبیشتردارد.مرکباتوسبزیجاتی
مانند فلفل ،بروکلی ،گل کلم و سبزیجات برگدار
حاوی ویتامین Cزیادی هستند .ویتامین  Dبهطور
جدی با سالمت کلی بدن ارتباط دارد و ماهی قزلآال
و تخممرغ منابع غنی این ویتامین هستند .ویتامین E
نیز برای مبارزه با سرطان پوست شناخته شدهاست.
اما مصرف مکمل ویتامین Eدر دوزهای زیاد میتواند
مضر باشد .این ویتامین بهطور طبیعی در مارچوبه،
زیتون ،آجیل ،دانهها و اسفناج بافت میشود.

پوست و زیبایی

شماره هفتصدوشصتوچهار بیستودو شهریور نودونه
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سیستم لنفاوی و نقش آن در ایجاد غبغب

درست بخوابید تا غبغب نیاورید!
شکلگیریغبغبالزامادراثر
تجمع چربیها نیست بلکه
ترجمه:
عفت
اغلب اوقات پای عوامل
عباسیان
دیگری در میان است .اگر
درصدد اصالح گردی صورت خود هستید و
قصد دارید تا برای همیشه با غبغب خداحافظی
کنید ،در این مقاله با ما همراه باشید.
قبل از هر چیز باید بدانید عوامل متعددی در
شکلگیری غبغب دخالت دارند که مهمترین
آنها وراثت و نیز تجمع چربی و لنف در این
ناحیه است .سیستم لنفاوی به موازات سیستم
گردش خون عمل میکند .سیستم لنفاوی
مسوول جمعآوری مایعات در بدن است و
نقش مهمی در سیستم ایمنی بدن ایفا میکند.
برای گردش لنف در بدن نیازی به پمپاژ قلب
نیست و دقیقا به همین دلیل در قسمتهایی
از بدن که معموال تحرک کمتری دارند ،شاهد
تجمع این ماده هستیم :یکی از این نواحی،
چانه است .همین قضیه منجر به شکلگیری
غبغب میشود.
شکلگیری غبغب در اغلب افراد ناشی از
مشکالت ناحیه گردن یا پشت گردن است؛
البته شکل و موقعیت بدن نیز قطعا تاثیرات
چشمگیریدراینقضیهدارد.متخصصانیوگای
صورت معتقدند هنگام نگاه کردن به صفحه
تلفن همراه یا زمان مطالعه ،ناخودآگاه سر به
سمت پایین متمایل است .در این وضعیت
بالطبع لنف امکانی برای گردش مناسب در
بدن نخواهد داشت .از آنجا که لنف در مقایسه
با خون سنگینتر است ،به آهستگی در بدن
حرکتمیکندوبههمیندلیلموقعیتنامناسب
بدن ،به تورم چشمها یا شکلگیری غبغب منجر
میشود .هنگامیکه لنف در ناحیه زیر چانه
ساکن میشود ،نتیجه چیزی جز شکلگیری
غبغب نخواهد بود.
غدد لنفاوی موجود در ناحیه ترقوه مسوولیت
لنفزدایی در تمام مناطق صورت را برعهده
دارند .زمانیکه ناحیه ترقوه به هر دلیلی تحت
فشار قرار گیرد ،غدد لنفاوی دیگر قادر به تخلیه
لنف نخواهند بود .وضعیت بد بدن در طول
روز و همچنین موقعیت بد بدن حین خواب،
دست به دست هم میدهند و منجر به بروز
مشکالت متعددی از جمله شکلگیری غبغب
میشوند .متخصصان یوگای صورت معتقدند
هنگامیکه حین استراحت و خواب ،بدن در
وضعیتنامناسبیقراردارد،تمامعضالتگردن
فشرده میشوند ،به همین دلیل الزم است که به
پشت بخوابیم چون در این وضعیت هیچ یک از
قسمتهای بدن فشاری را متحمل نمیشود و
درنتیجه چروکهای زیر چشم و نیز غبغب نیز
ایجاد نخواهند شد .زمانیکه بدن حین خواب
وضعیت بدی دارد تمام عضالت گردن فشرده
میشوند.
خوابیدن به روی شکم ،بدترین وضعیت ممکن
است .هنگامیکه روی شکم میخوابید ،سر به
سمت چپ یا راست متمایل میشود و درنتیجه
گردن ناخودآگاه تحت فشار قرار میگیرد .در
ادامه نوعی عدم تعادل به وجود میآید و گردش
لنف در بدن به سختی انجام میگیرد .بهطوری
که بعد از بیدار شدن ،چشمها متورم میشوند.
به همین دلیل متخصصان یوگای صورت توصیه
میکنند تا حدامکان به پشت بخوابید (به روی

برای گردش لنف در بدن نیازی به
پمپاژ قلب نیست و دقیقا به همین
دلیل در قسمتهایی از بدن که
معموال تحرک کمتری دارند ،شاهد
تجمع این ماده هستیم .یکی از این
نواحی ،چانه است .همین قضیه منجر
به شکلگیری غبغب میشود

کمر) یا الاقل به پهلوی چپ یا راست .اگر
نمیتوانید به پشت بخوابید ،توصیه میکنیم زیر
زانوها یک کوسن کوچک قرار دهید.

چگونه از شکلگیری غبغب
جلوگیری کنیم؟

برای جلوگیری از شکلگیری غبغب ،اولین قدم
این است که چانه دقیقا به موازات زمین قرار
گیرد .زمانیکه لنف در ناحیه زیرچانه تجمع
میکند ،در ادامه خود به خود غبغب ایجاد
میشود .برای رفع این مشکل ،کرمهای متعددی
دربازارموجوداستکهمعموالتاثیرچشمگیری
ندارند .متخصصان یوگای صورت بر این باورند
که برای رفع غبغب ،الزم است وضعیت بدن
اصالح شود .صورت نیز عضوی از بدن است
و قطعا وضعیت آن در طول روز ،بر تمام بدن
تاثیر میگذارد ،بنابراین ماساژ صورت به تخلیه
لنفاوی کمک چشمگیری میکند .برای این نوع
ماساژ ،میتوان از انگشتها کمک گرفت .از
پایین غبغب شروع کنید و انگشتها را روی
این ناحیه فشار دهید .حرکات انگشتها باید
از پایین غبغب شروع و به بیرون چانه ختم
شود .به این ترتیب لنف جریان پیدا میکند و
از ناحیه زیر چانه تخلیه میشود .برای کوچک

کردن غبغب ،توصیه میشود ماساژ از مرکز
چانه شروع و به گوشه استخوان آرواره ختم
شود .درحقیقت حرکت انگشتان باید از داخل
به خارج باشد .متخصصان یوگای صورت
توصیه میکنند در شروع ماساژ ،دو انگشت
سبابه (اشاره) خم شوند ،سپس حین ماساژ
تمام انگشتان به نحوی خم شوند که در پایان
دو انگشت اشاره به آرامی از روی صورت بلند
و خارج شوند .الزم است ابتدای کار انگشتان
اشاره در ناحیه استخوان چانه قرار گیرند و در
ادامه با ایجاد حرکاتی کوچک از مرکز چانه
به سمت خارج و درنهایت به گوشه استخوان
آرواره امتداد یابند .شما با اجرای این حرکات
کوچک درحقیقت به ارگانیسم و بدن خود
کمک میکنید تا به راحتی سمزدایی شود.
متخصصان یوگای صورت توصیه میکنند این
ماساژ را به کرات در طول روز انجام دهید و
کنار آن از نوشیدن آب و مایعات غافل نشوید
چون مصرف مایعات و بهخصوص آب در
سمزدایی بدن نقش موثری دارد .به خاطر
داشته باشید که چای ،قهوه و آب میوهجات
هیچگاه تاثیری که آب در بدن دارد را ندارند.
یادتان باشد باید به هر نحوی که شده به بدن
کمک کنید تا لنفی که در آن تجمع پیدا کرده
را دفع کند ،در غیر این صورت بروز غبغب
تجدید میشود.
شما میتوانید ماساژ مورد نظر را با یک روغن،
کرم یا به تنهایی انجام دهید .فقط دقت کنید
حین ماساژ ،فشار شدیدی به پوست ناحیه
چانه وارد نکنید و به آن چروک نیندازید.
ماساژ را حداقل یک بار در روز ،شب یا صبح
انجام دهید .فقط به خاطر داشته باشید که
ماساژ کمتر از یک دقیقه هیچ تاثیری نخواهد
داشت .به این ترتیب اگر  5دقیقه برای این

ماساژ وقت بگذارید ،قطعا نتیجه بخشتر است
و البته ماساژ  10دقیقهای ،ایدهآلترین حالت
ممکن خواهد بود.
اگر به یکی از بیماریهای سیستم لنفاوی
یا غدد مبتال هستید ،مشکل خونی یا دیابت
دارید ،توموری در بدنتان موجود است ،میگرن
حاد دارید ،ورمی در ناحیهای از بدنتان به
ی کبد رنج میبرید،
چشم میخورد ،از بیمار 
کلیههایتان به خوبی عمل نمیکنند ،قلب و
سیستم عروقی بدنتان بامشکالتیهمراه هستند،
مبتال به یکی از انواع سرطان هستید و به هر
دلیلی عفونتی در بدنتان مشهود است ،هیچگاه
درصدد به جریان انداختن لنف در بدن نباشید
و در یک کالم دور ماساژ فوق را خط قرمز
بکشید .الزم به ذکر است که دوران بارداری
و شیردهی نیز از این قاعده مستثنی نیستند،
بنابراین قبل از هرگونه ماساژی ،با پزشک
خود مشورت کنید.

تمرینهایی برای کاهش شکلگیری
غبغب و کوچک شدن آن

یوگای صورت در کاهش شکلگیری غبغب
بسیار موثر است .این نوع یوگا شامل تمرینها
ی است که در ناحیه زیرچانه تاثیر
و حرکات 
فوقالعادهایدارند.یوگایصورتتمامعضالت
را تحریک میکند بهطوریکه در ادامه تخلیه
لنفاوی بهتر انجام میگیرد.

تمرینهایی برای تقویت گردن

مستقیم به روبرو نگاه کنید سپس نوک انگشتان
را زیر چانه و در ناحیه گردن قرار دهید .به آرامی
سر را به سمت عقب متمایل کنید و اجازه دهید
انگشتانتان در امتداد گردن پایین بیایند .در ادامه
سر را آهسته به سمت جلو بیاورید و این حرکت

را دو مرتبه پشت سر هم انجام دهید .سپس
سرتان را همان طور متمایل به سمت عقب نگه
دارید و با نوک انگشتان تا قسمت فوقانی ترقوه
را فشارهای مالیمی بدهید .سپس فک پایین را
از حالت قالب درآورید و گوشههای لبهای
خود را به سمت پایین بکشید .این موقعیت را
برای چند ثانیه حفظ کنید.

تقویت عضله چانه

به منظور تقویت عضله چانه ،آرنج راستتان را
روی دست چپ بگذارید و انگشتان دست
راست را زیر چانه از هم باز کنید .به موازات آن
با انگشتان دست راست فشار وارد بر ناحیه زیر
چانه را افزایش دهید .تا  10ثانیه به فشار ادامه
دهید و این تمرین را دو بار دیگر نیز اجرا کنید.
سپس با انگشتان هر دو دست و به طور متناوب
به ناحیه زیر چانه ضربات مالیمی وارد کنید.

تسریع تخلیه لنفاوی

با دو دستتان ناحیه گردن را ماساژ دهید به نحوی
کهدستهاتاناحیهمرکزیگردنباالبیایندسپس
به گوشهها بروند .انگشتان اشاره و میانی خود را
بهحالتقیچیقراردهیدطوریکهانگشتانمیانی
مقابل گوشها و انگشتان اشاره در پشت قرار
گیرند .در ناحیه دو طرف گوشها و در امتداد
استخوان فک حرکات رفت و برگشتی انجام
دهید تا گردش لنفاوی و تخلیه آن فعال شود.
سپس انگشتان خود را در پایین گونهها قرار
دهید و آنها را به سمت باال بلغزانید به نحوی
که کل گونه را فرابگیرند و در حالیکه چین
بینی را صاف میکنند ،به سمت باال نیز حرکت
کنند .انگشتان شست را زیر چانه
قرار دهید و انگشتان خورد
را در هم حلقه کنید

تا انگشتان اشاره با صورت تماس پیدا کنند.
گردی صورت را بین انگشتان شست و اشاره
بفشارید و پوست آنرا باال بکشید .هر دو
دست را در پایین گونه راست قرار دهید و
پوست این ناحیه را با دو دست یکی پس از
دیگر باال بکشید.
همین کار را در سمت دیگر نیز انجام دهید.
با دستان خود مشتهایی آهسته بزنید و آنها
را در پایین گونهها قرار دهید .در حالیکه
مفاصل انگشتان را روی گونهها محکم فشار
میدهید ،اجازه دهید دستها تا باالی استخوان
گونه حرکت کنند .فشار مشتهای خود را
برای چند لحظه زیر استخوان گونه نگه دارید،
سپس انگشتان خود را به سمت بیرون بلغزانید.
انگشتان خود را زیر ابروها قرار دهید و با
فشار مالیم ابروها را بلند کنید .انگشتان دست
چپ را روی شقیقه سمت چپ قرار دهید و
به آرامی با نوک انگشتان دست راست چین
و چروکهای زیر چشم را کشیده و کشش
را برای چند ثانیه حفظ کنید .همین کار را در
شقیقه سمت راست نیز تکرار کنید.
انگشتان اشاره و میانی را ابتدای ابروها قرار دهید
و خط اخم را به سمت بیرون بکشید .انگشتان
اشاره و میانی را محکم روی پیشانی قرار دهید
تا خطوط جانبی پیشانی باز و صاف شود.
عملیات ماساژ را با ماساژ دادن تمام صورت
به پایان برسانید به نحویکه هر دو دست
را به حالت دعا بگیرید و از چانه به طرف
پیشانی خود ببرید.

روشهایدیگربرایازبینبردنغبغب

اگر ترفندهای فوق تاثیر الزم را نداشتند،
روشهای دیگری از جمله جراحی زیبایی
ممکن است نتیجه بهتری داشته باشند .برای از
بین بردن غبغب ،میتوان از تکنیکهای پزشکی
مانند  Cryolpolysisیا Coolsculpting
کمک گرفت .این تکنیکها در کاهش رسوبات
چربی در ناحیه زیر چانه بسیار موثرند .به منظور
از بین بردن سلولهای چربی ،این ناحیه تحت
سرمای شدید قرار میگیرد .پس از انجام این
تکنیکها 2 ،تا  3ماه طول میکشد تا رسوبات
چربی توسط بدن از بین برود.معموال یک
جلسه کرایولیپولیز برای غلبه بر غبغب کافی
است اما در بعضی موارد ممکن است جلسه
دوم نیز ضروری باشد.
لیپوساکشن مالیم نیز میتواند اندکی از
رسوب چربی ناحیه زیر چانه را از بین ببرد.
حین عمل ،چربی با حرکات رفت و برگشتی
مکیده میشود .در این عمل ،جراح برشهایی
را در چینهای طبیعی گردن ایجاد میکند
تا لولههای جراحی بسیار ظریف متصل به
سیستم مکش را وارد کند .روش لیپوساکشن،
روشی پرهزینه محسوب میشود که به بستری
نیاز ندارد اما الزم است برای آن بیحسی
موضعی انجام گیرد.
تزریقات اسید هیالورونیک نیز به لطف اثر سفت
کننده آن ،در کاهش غبغب و بازسازی گردی
صورت بسیار موثر است.
منبعaufeminin.com :

آیا وازلین اثربخشی خوبی بهعنوان مرطوبکننده دارد؟
بیشتر ما وازلین را بهعنوان یکی از
بهترین محصوالت برای آبرسانی
ترجمه:
عمیق به پوست میشناسیم.
ندا احمدلو
بهعالوه ،این ماده میتواند حالت
ابریشمی و خیلی نرمی به پوست
بدهد و بهخوبی هم از پوست در برابر عوامل
زیانبار محافظت کند .با اینحال ،آیا واقعا میتوان
وازلین را نوعی مرطوبکننده باکیفیت دانست که
اثربخشی مطلوبی دارد؟

آیا میتوان از وازلین بهعنوان
مرطوبکننده استفاده کرد؟

چگونه میتوان از وازلین برای
مرطوبسازی پوست استفاده کرد؟

برای اینکه مزیتهای استفاده از وازلین را به

طبق مراحل زیر پیش بروید ،میتوانید بیشترین
بهره را از وازلین بگیرید.
 .1پوست را بشویید و پاکسازی کنید.
 .2ابتدا از مرطوبکننده یا لوسیون استفاده کنید.
 .3سپس الیه نازکی از وازلین روی پوست قرار
دهید.

منبعLife Savvy :

بسیاری از افراد در نقاط مختلف جهان از وازلین
بهعنوان محصولی چندمنظوره برای مقابله با طیف
وسیعیازمشکالتپوستیاستفادهمیکنندوخصوصا
به خصلت مرطوبکنندگی وازلین عالقه دارند .از
اینرو افراد بسیاری در مواقعی که احساس میکنند
پوستشانخشکشدهاست،سریعازمقداریوازلین
برای حل این مشکل کمک میگیرند .خیلیها فکر

میکنند که وازلین مانند نوعی الیه محافظتی عمل
میکند و میتواند از آسیبهای مرتبط با آبوهوای
کوسرد پیشگیری کند .پس به نظر میرسد که
خش 
با کمک وازلین میتوان از خشکی پوست جلوگیری
کرد .البته دقیقا همین نکته است که خیلیها را به
اشتباه میاندازد .وازلین در مقابل آب مقاوم است و
درنتیجه محصول خوبی برای جلوگیری از تماس
آب با پوست محسوب میشود .با اینحال ،وازلین
بههیچوجه در گروه ترکیبات جذبکننده رطوبت یا
هومکتانت ( )humectantقرار نمیگیرد ،بنابراین
نمیتواندرطوبترادرونپوستحفظکندیاهمچنین
رطوبت را از محیط اطرافش جذب کند .همین نکته به
مامیگویدکهوازلین،گزینهخوبیبرایبرآوردهسازی
نیازهای پوست نیست.
گروهی از محققان در یکی از مطالعات اخیر به بررسی
لوسیون،آب،گلیسرولووازلینازنظرقدرتآبرسانی
به پوست پرداختهاند .یافتههای نهایی نشان داده آب و
لوسیونبیشترینآبرسانیراایجادکردهاند،درحالیکه
وازلین آخرین رتبه را از این نظر به خود اختصاص

داده است .به همین دلیل هم کسانی که از وازلین
برای رفع ترکخوردگی لبها یا پوستههای روی
بینی استفاده کردهاند ،براساس تجربه میدانند که چنین
کاری به نتیجه خوبی نمیرسد .مساله اساسا به تعداد
دفعات استفاده از وازلین در طول شبانهروز ربطی ندارد
چراکه پوست اساسا با کمک وازلین بهبود نمیيابد.
با توجه به این نکات باید بگوییم که وازلین فقط
مشکل را بهصورت موقت بهبود میبخشد و مثال
از تشدید خشکی پوست جلوگیری میکند اما اصال
توانایی درمان خشکی پوست و مشکالت دیگر را
ندارد .آکادمی درماتولوژی آمریکا نیز به همین دلیل
اعالم کرده از وازلین برای دستیابی به چنین اهدافی
استفاده نکنید و خصوصا به افراد دارای پوست مستعد
آکنه هشدار داده که از وازلین دور بمانند تا دچار
جوشهای بیشتر و التهاب پوستی شدیدتر نشوند.

حداکثر ممکن برسانید،
بیشتر از هر چیز باید
جلوی اشتباهات خودتان
را بگیرید .اول از همه
اینکه هرگز نباید وازلین
را روی پوست شستهنشده
و پاکسازینشده قرار دهید،
خصوصا اگر زخم باز روی پوست
وجود داشته باشد .خصلت انسدادی
وازلین میتواند هر گونه ماده آلوده یا
باکتریها را درون پوست حبس کند و درنتیجه
ش شود یا اساسا روند
یا باعث شکلگیری جو 
بهبود زخم را دچار مشکل کند.
از آنجایی که وازلین ذاتا نوعی مرطوبکننده نیست،
شما باید از آن همراه با لوسیونها یا کرمهای
مختلف استفاده کنید تا به نتیجه بهتری برسید.
اینکه با استفاده از وازلین احساس میکنید که
پوستتان خیلی نرم و لطیف شده است ،لزوما به
معنای مفید بودن وازلین برای پوست نیست .اگر
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محیط زیست
قاب سبز

شماره هفتصدوشصتوچهار بیستودو شهریور نودونه

یادداشت سبز

مديريت پسماند را بايد از دل خانهها آغاز کرد

چند راه ساده برای کم کردن از حجم پسماند خانگی
انگیزه تجاوز به جنگلهای شمال باال رفته ،میراث هیرکانی جای زباله
نیست!رئیسسابقانجمنجنگلبانانایران،ریختنزبالهدرحاشیهجنگلها
توسط مردم را نوعی تخریب فرهنگی دانست و افزود :در حاشیه شهرها
و روستاها در استانهای شمالی با حجم زیاد زباله مواجه هستیم و مردم باید
بدانندکهجنگلهایهیرکانیبهعنوانمیراثطبیعیجهانجایزبالهنیست.

گونههای منقرض شده در دورههای اخیر «فقط نوک کوه یخ هستند».
دانشمندان با تکیه بر شواهد فسیلی از انقراضهای سابق تخمین زدهاند
که چه تعداد پستاندار ممکن است اکنون در قرن جاری منقرض شوند.
آنها میگویند با نابودی هر یک گونه ،بخشی از تاریخ طبیعی زمین از
دست میرود؛ با وجود این پیش بینیهای «تیره» ،میتوان با تشدید
تالشهای حفاظت از محیطزیست صدها گونه را نجات داد.

طرح کاپ (کاهش پسماند) مدتی است در تهران
آغاز شده .جالب است بدانیم یکی از مشکالت مهم
در مدیریت پسماند ،حجم پسماند است که هزینهها
و مشکالت ناشی از انتقال زباله را افزایش میدهد.
اگر بتوانیم با اعمال روشهایی حجم پسماند را
کم کنیم ،قدم مهمی در راه بهتر شدن نظام پسماند
شهری برداشتهایم .ژاپن بهعنوان يک کشور پيشرفته،
در محاصره درياست و با محدوديت زمين مواجه
است .به همين دليل دفن پسماند را بهعنوان آخرين
راه و روش دفع برميگزيند .فرهنگ مديريت پسماند
در کشور چشمباداميها يک فرهنگ نهادينه شده
است .اگر اين فرهنگ در ميان شهروندان ما نيز به
يک فرهنگ غالب تبديل شود ميتوان در بسياري
از بخشها صرفهجوييهاي قابل تأملي داشت.
راهکارهایزیادیبرایکاهشحجمزبالههایخانگی
پیشنهاد میشود که بدون همکاری شهروندان هیچ
کدام عملی نخواهند شد .برای مدیریت زباله ،باید
نگاه مصرفمحور خود را کنار بگذاریم و فکر کنیم
میتوان از چیزهای دورریختنی هم استفاده کرد .این
نگاه کمک میکند تا مصرفمان را کمتر کنیم.
در اينجا چند راهکار براي کاهش حجم زبالههايتر و
کمک به تفکيک زبالههاي تر و خشک پيشنهاد ميکنيم:
 براي کاهش حجم زبالههايتر و کمک به تفکيک
زبالههاي تر و خشک از چند سطل زباله با رنگهاي
مختلف در کنار هم استفاده کنيد .پيشنهاد ما اين است
که از يک سطل زباله سبز براي پسماندهاي خشک

و يک سطل زباله قرمز براي زبالههاي تر استفاده
کنيد .پسماندهای تر شامل مواد غذایی دورریختنی
و پسماندهای خشک شامل چیزهایی هستند مانند
بطریهای پالستیکی و شیشهای ،انواع ظرفهای
پالستیکی ،کاغذ ،فلزات یا مصنوعات دیگری هستند
که با ورود به چرخه بازیافت میتوان دوباره از آنها
استفاده کرد .در صورتي که در خانه باغچه داريد يک

سطل هم براي سبزيها و پوستميوهها بگذاريد و
از آن براي تهيه کمپوست استفاده کنيد .براي حفظ
بهداشت ،پيشگيري از آلودگي و مبارزه با حشرات
زبالههاي تر را در سطل در دار قرار دهيد.
 مقواها و بستهبنديها را دور نريزيد و در صورت
امکان از آنها استفاده کنيد .ميتوانيد جعبه کفش را با
کاغذ کادو و يا کاغذ رنگي بپوشانيد و براي نگهداري

سيدي و لوازم شخصي بچهها از آن استفاده کنيد.
 قوطيهاي شيشهاي و پالستيکي را پس از مصرف
شسته و خشک کنيد و براي نگهداري مواد غذايي از
آنها استفاده کنيد .شيشه مربا ،عسل و سس مايونز براي
نگهداري سبزيهاي خشک مناسب است و موجب
ميشود عطر سبزي مدت زمان بيشتري حفظ شود.
برای آنکه ظاهر این شیشهها زیبا شوند ،میتوانید
با رنگهای مخصوص شیشه روی آنها نقشهای
زیبا بکشید.
 هنگام خريد به برچسب قابل بازيافت دقت کنيد
و محصوالتي را خريداري کنيد که زباله کمتري
توليد ميکنند .برخي توليدکنندهها محصوالتي مانند
عسل و سس مايونز و شکالت صبحانه را در ظرفي
شبيه ليوان بستهبندي ميکنند .پس از استفاده از اين
محصوالت نه تنها زباله توليد نميشود بلکه يک دست
ليوان هم به لوازم آشپزخانه اضافه ميشود که قابل
استفاده است و دور ريخته نميشود.
 کنار سينک ظرفشويي و دستشويي سرويس
بهداشتي جاي مايعي پمپي نصب کنيد .با اين کار
ميتوانيد مايع دستشويي و مايع ظرفشويي را در
بستهبندي بزرگ خريداري کنيد و به تدريج در اين
ظروف بريزيد و عالوه بر استفاده راحتتر جاي
ي پالستيکي را در سطل زبالهتان خالي کنيد.
چندقوط 
 باظرفماستوقوطيشيربرايبچههااسباببازي
و جامدادي ليواني و قلک درست کنيد و با رنگ
اکريليک روي آن را به سليقه خودتان تزئين کنيد.

پیشنهادسبز

سموم و کودهای شیمیایی یا پسماندهای حاصل از فعالیتهای شیالت همه از آالیندههای خطرناک و پایدار به شمار میروند

محیطبان امیر حسین کرمیان (منطقه حفاظت شده پرچین ) استان
تهران به علت اصابت گلوله شکارچیا ن متخلف از ناحیه شکم و پا به
شدت دچار مصدومیت شده است.

کاوه مدنی ،دانشمند محیطزیست :تجارب بینالمللی به خوبی نشان
میدهد که افزایش عرضه آب از طریق راهحلهای فنی نظیر حفر
چاه عمیق ،ساخت سد ،انتقال آب و شیرینسازی آب شور بدون
استفاده از ابزارهای الزم برای کنترل و کاهش مصرف آب تنها
برای مدتی کوتاه مشکل ورشکستگی آبی را برطرف میکند اما در
درازمدت وخامت اوضاع را بدتر میکند.

هلند با كاهش  90درصدى مصرف آب و حذف تقريبى سموم
توانسته به دومين صادركننده غذا در جهان (بعد از آمريكا)
تبديل شود .مساحت آمريكا  270برابر هلند است.

پسابهای کشاورزی ،از زیانبارترین منابع آالینده محیطزیست
براساس تعریف سازمان توسعه و همکاریهای اقصادی ،پسماندهای
کشاورزی درنتیجه اقدامات مختلف کشاورزی تولید میشوند و شامل
کودهایکشاورزیوسایرپسماندهایتولیدشدهدرمزارع،مرغداریها،
کشتارگاهها ،پسماندهای برداشت ،کودهایی که از مزارع نشت مییابند،
حشرهکشها که وارد آب ،خاک و هوا و گل و الی موجود در مراکز
تولید کشاورزی میشوند.
در وزارت جهاد کشاورزی کشورمان پسماندها به هفت زیرطبقه شیالت
و آبزیان (در آبزیپروری) ،نهادههای کشاورزی (اعم از سم ،کود و بذر)،
پسماندهای دامپزشکی ،دام و طیور و نوغانداری و جنگلداری ،باغبانی،
زراعت و صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی تقسیم شدهاند.
اگر بخواهیم فقط به گوشه کوچکی از معضل پسماندهای کشاورزی
نگاهی داشته باشیم ،باید بدانیم.
هر فرد لنج سوار روزانه  320گرم تولید پسماند دارد که همه آن را به دریا
میریزد .کارشناسان معتقدند ظرفیت خودپاالیی دریا ب ه اندازه میزان این
پسماندها نیست و بخش عمدهای از این زبالهها در ته دریا ،تلنباری از
آلودگی را ایجاد میکنند که باعث کوچ یا مرگ آبزیان و بروز پدیدههایی
همچون کشند قرمز میشوند.
اگر شما به بنادر شیالت سری بزنید هر شناوری به طور میانگین بین یک
هفته تا 10روز ،یکسری مایحتاج عمومی سفر مانند قوطیهای کنسرو،
روغن ،بطری آب و نوشیدنیهای دیگر و ...را با خودش به دریا میبرد تا
کار صیدش را انجام بدهد و برگردد .اما در بازگشت ،این شناور حداکثر
چیزی که با خودش میآورد فقط محصوالت صیدشده است و تور و طنابی
که سالم مانده و بقیه را به دریا میریزد .در این بین اشیایی که وزنشان بیش
از وزن حجمی آب باشد تهنشین میشود و در اینجا خودتان حدس بزنید
چه به روز دریای حساسی مانند خلیج فارس و دریای عمان که زیستگاه
گونههای بومی ارزشمند متعددی هستند ،میآید.
از معضالت دیگر و بسیار مهم پسماندهای کشاورزی کودهای شیمیایی
هستند .برآوردهای سازمان بهداشت جهانی حاکی است که نزدیک به 3

میلیون مسمومیت ناشی از آفت کشها در جهان اتفاق میافتد .مصرف
سموم دفع آفات و کودهای شیمیایی در مناطق کشاورزی ایران ،باعث
رشد فزاینده سرطان در این مناطق شده است.
ساالنه  600هزارماده شیمیایی از انواع آفتکشها به میزان  5/2میلیون تن
در سراسر جهان مصرف میشود.
آمارهای موجود بخش کشاورزی درمبحث میزان مصرف کود ،بسیار
نگرانکننده و ساالنه بیش از  4/5میلیون تن اعالم شده است .این مواد
به دلیل دارا بودن میزان باالیی از کادمیوم و نیترات ،باعث افزایش نرخ
سرطان درجامعه میشوند.
سموم و پسماندهای کشاورزی ،خطرناکترین آلودهکنندههای آب و خاک
هستند که تا سالها در محیط باقی میمانند و صدمات جبرانناپذیری
به حیات موجود در آن وارد میکنند ،از سوی دیگر پسابهای بخش
کشاورزی ،یکی از زیانبارترین منابع آالینده محیطزیست هستند که به طور
خطرناکی بر سالمت محیط و در نتیجه ،کیفیت حیات بشر تاثیر میگذارند.
به گفته کارشناسان ،هر مادهای که از دید تولیدکننده زائد تلقی و دور ریخته
شود ،پسماند نامیده شده و نیاز به مدیریت دارد ،بر اساس قانون مدیریت
پسماند ،پسماندها در پنج گروه جای میگیرند و دو گروه پسماند کشاورزی
و پسماند ویژه ،مواردی است که پسماندهای کشاورزی را شامل میشود.
احمد بایبوردی از مدیران با سابقه وزارت جهاد کشاورزی و محقق و
پژوهشگر برتر جهادکشاورزی ،با اشاره اینکه افزایش سریع جمعیت در
دنیا و ایران و افزایش شهرنشینی ،اهمیت توجه به غذا را دوچندان ساخته
است ،میگوید« :در این راستا تولید بیشتر مواد غذایی خصوصا از منشاء
منابع دامی اهمیت قابل توجهی یافته است چراکه تولیدات دامی تامینکننده
بخش عمدهای از نیازهای غذایی انسان بوده و معموال ارزش غذایی باالتری
از منابع گیاهی دارند».
بایبوردی با اشاره به بهرهبرداری بیرویه و غیرصحیح ازمراتع گفت« :این
کار باعث افت کمی و کاهش کیفیت تولیدات دامی شده و خسارات
جبرانناپذیری را به مراتع کشور وارد میکند ،از سوی دیگر افزایش نرخ
نهادههای دامی از جمله خوراک دام و طیور باعث عدم سودآوری تولید

سموم و پسماندهای کشاورزی ،خطرناکترین آلودهکنندههای آب
و خاک هستند که تا سالها در محیط باقی میمانند و صدمات
جبرانناپذیری به حیات موجود در آن وارد میکنند .پسماندها
فقط به پسماندهای شهری و آنچه ما در کوچه و خیابان میبینیم
محدود نمیشوند .امروزه آنچه ما به عنوان پسمادهای کشاورزی
میشناسیم یکی از دغدغههای مدیران پسماند هستند

در برخی از واحدها گشته است چراکه حدود  60الی  70درصد از مخارج
روزمره واحدهای دامداری را هزینههای مربوط به خوراک تشکیل میدهد،
بنابراین ،برای تولید در سطح مورد نیاز ،بایستی کمیت و کیفیت جیره را
مدنظر قرار داد که یکی از راهکارهای موجود استفاده از پسماندهای
کشاورزی ،صنایع غذایی و سایر مواد غذایی غیرمعمول ولی قابل مصرف
در جیره دام و طیور است.
وی ادامه داد« :مزایای استفاده از پسماندها در جیره دام و طیور از جمله کاهش
آلودگی محیطزیست و کاهش هزینه دفع ضایعات و از طرف دیگر ،ازدیاد
جمعیت و توسعه سطح رفاه عمومی منجر به افزایش پسماندهای غذایی
شده که از نظر کمی و کیفی مقدار آن قابل توجه است ،عمده پسماندهای
غذایی از منازل ،رستورانها و هتلها ،کارخانجات مواد غذایی و خوراکی
و میادین میوه و تره بار تولید میشود بنابراین معرفی استفاده از پسماندها
در خوراک دام و طیور و آبزیان و افزایش آگاهی جامعه دامپروری استان
در این خصوص خود میتواند کمک موثری برای بخش دام کشور باشد».
به نظر بایبوردی ،کمبود مواد اولیه خام جنگلی برای استفاده در صنایع چوب
و کاغذ موجب شده است تحقیقات گسترده دانشگاهی در زمینه استفاده از
پسماندهای محصوالت زراعی ،انجام شود ،نتایج تحقیقات نشان داده است
که ضایعات لیگنوسلولزی حاصل از پسماندهای کشاورزی در بسیاری
موارد قابلیت استفاده در صنایع چوب و کاغذ را دارا هستند .البته باید در
نظر گرفته شود که محصوالت نهایی حاصله از پسماندها ،ویژگیهای
فیزیکی و مکانیکی در حد استاندارد را حفظ کنند.

هشدار سبز

آفرود را تا دیر نشده مهار کنید
بهترین معادل برای واژه آفرود بیراهه است .در معنایی که امروز در
فرهنگ مامتداول شده ،آفرود یعنی بیراهه نوردی و رانندگی خارج
از جادهها یا راههای عادی در طبیعت .این ورزش که با خودروهای
دودیفرانسیل انجام میشود و به عبارتی گرانترین ورزش دنیاست،
چند سالی است وارد کشور ما هم شده ،اما ورود این پدیده لوکس و
هیجانانگیز مانند بسیاری از پدیدههای دیگر تقلیدی است بیضابطه
که اثرات مخرب آن بهتدریج در حال آشکار شدن است.
کارشناسان و دلسوزان محیطزیست عقیده دارند ،رشد لجامگسیخته این
ورزش و جوالن این خودروهای قوی که راه خود را در هر نقطه از
طبیعت باز میکنند ،پوشش گیاهی و جانوری منطقه را تهدید میکند و
آلودگی صوتی این خودروها در دل طبیعت میتواند با وارد کردن فشار
و استرس به حیاتوحش ،چرخه حیات و زیست آنها را مختل کند.
اسماعیل کهرم ،بومشناس و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیطزیست،
در مصاحبهای با ایلنا در مورد اتومبیلرانی و موتورسواری آفرود و
تاثیر آن بر محیطزیست میگوید « :زمانی که یک مسیر به دفعات زیاد
محل عبور خودرو میشود ،خاکش آن منطقه فشرده شده و منفذهایی

که در زیر آن به عنوان النه حیوانات قرار دارد؛ تخریب میشود و
حیوانات داخل یا فرار میکنند و یا میمیرند».
به نظر وی« :همچنین براساس تحقیقی که در سوئیس انجام دادیم
متوجه شدیم جانوران از جاده فرار میکنند یعنی حیوانات جاده را
به عنوان یک منطقه خطرناک میشناسند و از آن عبور نمیکنند و
این موضوع به بچههای آنها نیز منتقل میشود بنابراین تکلیف جاده
مشخص است اما زمانی که خودرو خارج از جاده «آفرود» حرکت
میکند ،حیوانات غافلگیر میشوند و سبب له شدن حیوانات در زیر
چرخ این ماشینها میشود ،زیرا حیوانات نمیدانند که قرار است از
این مناطق ماشین بگذرد».
این بومشناس با اشاره به گسترش اتوموبیلرانی آفرود در کویرهای ایران
افزود :از آنجا که در بیابان آفتاب تند است یکی از مناطقی که بیش
از بقیه جاها درمعرض خطر آفرود قرار دارند ،کویرها هستند .کهرم
عقیده دارد ،آفرود خانه حیواناتی همانند مارمولکها ،الکپشتها،
گربههای شنی و ...برای دور بودن از آفتاب در زیر خاک النه میسازند
را خراب میکند.
کهرم با بیان اینکه این نوع از اتوموبیلرانی به پوشش گیاهی نیز آسیب
میزند ،توضیح داد« :تحقیق شده است که  8هزار جانور به یک بوته
بزرگ گون وابسته هستند و از سایه و میوهاش استفاده میکنند یا در

آن برای شکار کمین میکنند .با این حساب وقتی اتومبیلهای آفرود از
روی این بوته رد میشوند مشخص است که این نوع تفریح میتواند
به محیطزیست آسیب بزند».
مسووالن دیگر هم زنگ خطر را به صدا درآوردهاند .به گزارش ایسنا،
اللهیار دولتخواه رئیس اداره حفاظت از محیطزیست آران و بیدگل
گفت« :از جمله عوامل آسیب به محیطزیست و حیوانات موجود در
آن ورود بیضابطه خودروهای دو دیفرانسیل و آفرود سوارها است».

هیجان کویرگردی و آفرود سواری در کشور رو به
افزایش است.

از سویی میتوان خشنود بود که صنعت توریسم در کشور رو به پیشرفت
است و عالقه شهروندان به طبیعت زیبای ایران رو به افزایش است.
اما جنبه تلخ ماجرا این است که فقدان نظارت و گردشگری بیضابطه،
تخریب جدی طبیعت و منابع طبیعی را به دنبال خواهد داشت.
️بیابانهاو کویرها زیست بومهای با ارزشی هستند و هرگونه دخل
و تصرف در آنها و تخریب پوشش گیاهی و تجاوز به حریم حیوانات
ساکن در آنها ،خسارات جدی به محیطزیست وارد میکند.
️پس اگر این بار فرصت سفر به کویر و گردش آفرود فراهم شد
خوب است کمی به عواقب سفرمان برای محیطزیست هم فکر کنیم .سفر

کردن و ایرانگردی بسیار خوب و پسندیده است به شرطی که نسلهای
فعلی و بعدی را از حق دسترسی به منابع طبیعی و ملی محروم نسازد.
️تا دیر نشده کاری کنیم که بیابانهای زیبای ایران همانند جنگلهای
ارزشمندش نابود نشود.

فکرمثبت

شماره هفتصدوشصتوچهار بیستودو شهریور نودونه

زندگی مثبت

بهاره نوروزی
مشاور ،عضو انجمن روانشناسان ایران

حرف آخر

عکس و مکث

زهراسادات صفوی

مردی از جنس بلور

تابآوری در بهتر زیستن ما
چه تاثیری دارد؟
همه ما در دوران زندگیمان با افرادی مواجه شدهایم که با
وجود مشکالت بسیار توانستهاند رشد و پیشرفت زیادی در
زندگی داشته باشند و خیلی راحت از پس فشارهای فراوانی
که در محیط خانواده ،شغل ،دانشگاه ،ازدواج ،دوستان و...
وجود دارد ،برمیآیند .این افراد در برابر سختیهای ادامهدار
زندگی مقاومت میکنند و در واقع تابآور هستند .بهبود
شرایط نگرانکننده و ارتقا و رشد جنبههای مختلف زندگی
و شخصیت افراد از نکات مهم در ارتباط با تابآوری است.
این ویژگی میتواند یک انتخاب مشترک میان همه افراد باشد،
ما در شرایط سخت باید تابآوری را به رسمیت بشناسیم
تا اگر به قدرت ما آسیبی وارد شده است ،بتوانیم جلوی
تهدید ،چالش و اضطراب و استرس بایستیم.
پیش از مواجهه با بحران جدید ،برخی از افراد مسائل و
مشکالتی هم از گذشته به همراه داشتهاند و در امنیت و
آسایش از نظر بهزیستی روانشناختی و اجتماعی نبودهاند
و باید از طریق تابآوری با تالش ،صحت و سالمت از
دست رفته را بازیابی کنند.
افرادی که در کودکی به آنها اجازه احساس ناکامی داده شده،
تجربه دشواری را داشتهاند و گاهی دیرتر به تقاضاهایشان
رسیدهاند و والدین به این ترتیب برای آنها برنامهریزی میکنند،
بهتر آموختهاند که تابآورانه رفتار کنند و خویشتنداری
داشته باشند.

چگونه میتوانیم فرد تابآوری باشیم؟

افراد تابآور ،میتوانند تواناییهای خود را شناسایی کنند
و آن گروه از تواناییهایی را که به حل مسائل آنها کمک
میکنند ،میشناسند و از آنها استفاده میکنند .یکی از مهمترین
داراییهای آنها وجود حمایت بیرونی است که مشخص ًا به
وجود یک فرد خیرخواه ،مهربان و امن اشاره میکند که
عالوه بر افراد خانواده میتواند دوست ،معلم ،مربی ،همکار،
مشاور و ...باشد .در واقع فرد میگوید من کسی را دارم که
مرا دوست دارد ،برای مسائلم دغدغه دارد و زمانی که با
چالشی روبرو شوم ،کنارم است.
افرادی که ویژگی تابآوری دارند ،میدانند چه کسی هستند
و چه چیزی میخواهند و در واقع برای زندگی خود معنا
و مفهومی را ترسیم کردهاند و در مسیر رسیدن به آن در
تالشند .آنها به زندگی و آینده خوشبین هستند و مهارتهای
زندگی را به خوبی یاد میگیرند و آنها را به کار میبرند.

نتیجه تابآوری چیست؟

در تابآوری ،هدف ما پس گرفتن قدرت از دست رفته،
تغییر و نوازش قسمتهای زخمیمان است .زمانی که این
شیوه را پیش بگیریم ،بهتر میتوانیم توقعات خود را کاهش
دهیم و فرصت نه شنیدن را در خود تقویت کنیم .رعایت این
نکات تاثیر بسزایی در ایجاد احساس ارزشمندی ،کارآمدی،
هویت ،تصمیمگیری و آگاهی از این نکته دارد که ما قربانی
شرایط نیستیم.

معرفیکتاب

مسائل جنسی کودکان
با گسترش تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی ،کودکان
به راحتی و تنهها با فشار یک دکمه میتوانند از محتوای
جنسی بیشماری مطلع شوند .عالوهبر آن ،رسانهها خبر از
کاهش شیوع بیماریهای جنسی و افزایش کودکآزاری و
سوءاستفادههای جنسی از کودکان در سراسر دنیا میدهند.
همچنین میدانیم که روشهای سنتی پیشین و نادیدهگرفتن
کنجکاویهای کودکانه درباره مسائل جنسی یا هرگونه
برخورد شدید با آن ،نهتنها پاسخگوی نیازهای نسل امروز
نیست بلکه میتواند بر روند تربیتی آنها تاثیر منفی بگذارد
و زمینهساز بسیاری از انحرافات فکری در آینده شود .مهم
شمردن احساسات کودک و توجه و حمایت والدین موجب
میشود کودک هر زمان که احساس ناخوشایندی نسبت
به موضوعی داشت آن را قبل از هر کسی با پدر و مادرش
در میان بگذارد و کودکی که به خود و والدینش اعتماد
دارد ،میتواند با جسارت نه گفتن را یاد گرفته و به کسی
اجازه سواستفاده ندهد.
مهمترین دغدغههای تربیت جنسی فرزندان از نگاه والدین
شامل این موارد است؛ کنجکاویها و پرسشهای جنسی
کودکان را چطور پاسخ دهیم؟ آموزش مسائل جنسی از
چه سنی باید آغاز شود؟ مسائل جنسی را چطور به کودکان
آموزش دهیم؟ وظیفه آموزش جنسی کودکان برعهده کیست؟
مهمترین اشتباهات والدین در تربیت جنسی کودکان چیست؟
راهکارهای اثربخش کدامند؟ والدین هیچگاه نمیتوانند
کودک خود را از همه مشکالت و خطرات دور کنند اما
میتوانند کودک خود را به شکلی تربیت کنند که آنها بتوانند
در مقابل خطرات و تهدیدات به بهترین شکل از خود
دفاع کنند .کتاب تربیت
جنسی کودکان در  7فصل
با شعر و بازی و تمرین
و راهنماییهای متعدد
به والدین میآموزد که
چطور کودکی قوی و
آگاه تربیت کنند.
این کتاب نوشته دکتر
مجتبی امینزاده توسط
نشرقطرهدر142صفحه
به چاپ رسیده است.
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پلیس راهور تهران اعالم کرده بیرون انداختن ماسک از پنجره خودرو تخلف محسوب میشود و راننده
جریمه خواهد شد .جریمه اعالم شده 30هزارتومان خواهد بود که برای راننده ماشین ثبت خواهد شد.

جامعه سالم
کتایون خانجانی
روانشناس و زوجدرمانگر

برخورد با پیمانشکنی همسر
ازدواج یک پیمان دوطرفه است که در آن قرار است
تعهد ،صمیمیت ،اعتماد ،عشق و روابط خصوصی فقط
بین دو نفر باشد .حاال در این میان به هر دلیلی ممکن
است یکی از طرفین یا هر دو پیمانشکنی کنند .معموال
کسانی که این مشکل را تجربه میکنند ،دنبال راهکار
میگردند .بهترین راه این است که خدمات زوجدرمانی
و رواندرمانی فردی دریافت کنید و یادتان باشد این
تصور که پس از پیمانشکنی نمیتوانیم ازدواجمان را
نجات دهیم ،غلط است .گاهی روابط زناشویی پس از
عهدشکنی و با ورود زوجدرمانگر و درمانگر فردی بهتر
میشود .از طرفی ،هیچ چیزی فراموش نمیشود بلکه
فقط التیام مییابد.
در این متن با کسب اجازه از مراجع سابقم و با حفظ
رازداری و پنهان ماندن مشخصات ،از مواجهه خوب ایشان
و نجات زندگی زناشوییشان خواهم گفت.

انواع پیمانشکنی یا روابط خارج زناشویی

پیمانشکنی جسمی یا جنسی؛ اگر یکی از طرفین رابطه
جنسی را با فرد دیگری تجربهکند ،پیمانشکنی کرده
است؛ چه یک بار باشد چه در یک برهه .در این موارد
وابستگی عاطفی خاص و رابطه عاشقانهای وجود ندارد.
اغلب برای خانمها این رابطه همسرشان بیشتر از عشق به
زنی دیگر قابلبخشش است ولی بیشتر مردان نمیتوانند
رابطه جنسی همسرشان را با دیگری تحمل کنند.
پیمانشکنی عاطفی؛ گاهی خانم یا آقا به فرد دیگری
عالقهمند میشود .در این حالت ممکن است جذابیت
همسر کاهش یابد و جذابیت نفر سوم بیشتر شود و حتما
بخشهایی از روان همسر پیمانشکن درگیر بخشهایی از
روان نفر سوم است و با او رابطه عاطفی دارد.
پیمانشکنی ترکیبی؛یکیازطرفینهمنفرسومرادوست
دارد و هم با او رابطه جنسی دارد .هر چه رابطه با نفر سوم
طوالنیتر باشد ،آسیب و خشم همسرش بیشتر خواهد
بود ولی حتی در این حالت هم اگر بگوییم همسر از
دست رفته ،اشتباه است زیرا با توجه به نوع تعامل قبلی
بین ما و همسرمان ،وارد رابطه دیگری شده و ممکن
است با تغییر پویایی رابطه ،تعامل درست شود .البته این

به معنای حق دادن به فرد پیمانشکن نیست .به هر حال
او بیوفایی کرده ولی به معنای محق دانستن خودمان
هم نیست .گاهی همسر بهعلت تعارضات روانی خود
رابطهای موازی میخواهد و گاهی بهعلت مشکالت در
رابطه با ما و گاهی هر دو عامل .مهم بررسی این عوامل
در زوجدرمانی است.

اگر متوجه پیمانشکنی همسرمان شدیم
چه کنیم؟

به روی او نیاوردن ،راهکار نادرستی است .این روش زنان
منفعل و سنتی بود که میترسیدند همسرشان را از دست
بدهند و میخواستند روی همسرشان به آنها باز نشود .با
این روش به جز خش م سرکوبشده و آسیبهای جسمی
و روانی نتیجهای ندارد.
واقعیت این است که کنار آمدن با پیمانشکنی همسر
بسیار دشوار است ،گویی سانحهای رخ داده و باورهای
فرد ،دنیایش و رویکردش به زندگی آسیب دیده است.
اتفاقهای پنهانی عشق ،اعتماد و صمیمیت را تهدید کرده
و امنیت را یکباره به چالش میکشد.
بهترین کار این است که ابتدا با فردی امن یا درمانگر فردی
صحبت کنیم و اوج خشم و عصبانیت را به همسرمان نشان
ندهیم.گاهیدعوایشدیداجتنابناپذیراستولیفایدهای
ندارد .هر چقدر آرامتر باشیم و شرایط را کنترل کنیم ،به
نفعمان است .هنگام عصبانیت و خشونت نه همسرمان
پاسخ مناسب و آرامکنندهای میدهد ،نه ما جوابی که
الزم داریم ،میگیریم.
در این مواقع مهمترین سوال مردان این است که همسرم
با آن مرد رابطه جنسی داشته؟ و سوال زنان این است
که همسرم عاشق آن زن بوده؟ آن زن دیگر زیباتر و بهتر
بوده؟ واقعیت این است که در اغلب موارد این سوالها
پاسخی ندارند .پیمانشکنی در بیشتر موارد به علت زیبایی
بیشتر فرد دیگر یا بهتر بودنش اتفاق نمیافتد.
مراجعی داشتم که «خانم الف» خطابش میکنم .اولین بار
که در تمام زندگیام از یک زن شنیدم نفر سوم خوشگل
و جذاب بوده است ،از زبان خانم الف بود .به جای اینکه
هنگام صحبت از آن زن القاب نامحترمانه به او نسبت

دهد ،از ظاهرش تعریف کرد .هرگز خودش را با نفر
سوم مقایسه نکرد زیرا اعتقاد داشت باید بر عهدشکنی
همسرش و رابطه خودشان متمرکز باشد .دلیل پیش رفتن
ما در کار همین واقعگرایی بود .اوایل تصور میکردم دفاع
روان یا مقاومت اوست ولی بهتدریج متوجه شدم واقعا
تمرکزشبرسطحنیست.بیشترمابرسطحتمرکزمیکنیمتا
اعتمادبهنفسآسیبدیدهوآسیبناشیازخودشیفتگیمان
را التیام دهیم .نفر سوم مهم نیست .واکنش همسرمان و
رابطه او با ما مهم است.
خانم الف میگفت همسرم به من دروغ گفته و پنهانکاری
کرده است .او در برخورد با نفر سوم هیچ سوالی نپرسیده
چون اعتقاد داشت مشکل را خودش و همسرش باید حل
کنند .این یعنی بازی نخوردن از نفر سوم که با افشاگری
سعی در تحقیر و بازی دادن همسر یک مرد دارد.
واقعیت این است که ما دنبال خاص بودن و برتر بودن
همسرمان هستیم حتی اگر عاشق او نباشیم .نفر سوم ما را
به این اشتباه میاندازد که او برتر و بهتر است در حالیکه
اینطور نیست پس باید ویژگیهای خودشیفتگیمان را با
درمانگرمانحلکنیموببینیمکجایکارمیلنگد.همسرمان
واقعا دیگر عاشق ما نیست و رابطه درست نمیشود؟
همسرمانآسیبهایروانیداردکهنمیتواندوفادارباشد؟
پویاییرابطهتغییرکردهاست؟آیارابطهبهبودیافتنیاست؟
طالق راه بهتری است؟ رابطه آسیبهای مقطعی دیده و
امکان تغییر و بهبود وجود دارد؟
پیمانشکنی یک بحران است که میتواند آسیبهای
کودکی و مشکالت دیگر را در ما شدت ببخشد .مراجع
من که زنی توانا و قوی بود ،بهدلیل بیاعتمادی مقطعی
به همسرش ،عالوه بر مشکالت عاطفی دچار مشکالت
دیگر هم شده بود که شرایط را دشوارتر میکرد .بحرانها
میتوانند مشکل ایجاد کنند یا مشکالت دیگر را افزایش
دهند .در چنین شرایطی باید از درمانگر فردی جز درمانگر
زوج کمک گرفت.
هیچ بحرانی قابلپیشبینی نیست ولی میتوان توان روانی
را افزایش داد .خانم الف نهتنها مشکالت را حل و فصل
کرد بلکه به مرحله بخشش رسید .البته بخشش به معنای
این نیست که اشتباه همسرتان را نادیده بگیرید.

مهارتزندگیمثبت
ترجمه :سارا حقبین

بخشش ،ما را قویتر میکند!
«اگر نسبت به کسانی که باعث رنج و عذابم میشوند
احساسات بدی داشته باشم ،این کار تنها آرامش
روانی من را از بین میبرد اما اگر آنها را ببخشم،
ذهنم آرام میشود».
داالیی الما
حفظ کردن ناراحتیها ،خشمها و دلخوریها یکی
از عوامل آسیبهای روانی و جسمی است .اگرچه
ممکن است هر فردی با رنج بزرگی در زندگی
روبرو شده باشد ،بهتر است آنها را رها کند و
ببخشد زیرا بخشش برای سالمت روانی و جسمی
فواید مثبتی دارد.
بخشش یک روند است که میتواند برای تمام سطوح
درد و ناراحتی به کار برود .یافتهها حاکی از آن است
که بخشش ،سالمت روانشناختی و فیزیولوژیکی
را بهبود میبخشد و در برابر ناراحتیهای آینده
محافظت میکند .بخشش باعث میشود افراد از نظر
عاطفی قویتر شوند ،اعتمادبهنفس بیشتری را تجربه
کنند و به طور فزایندهای خوشبین باشند .قدرت
بخشش ،در بعضی مواقع به طرز دردناکی دشوار
است اما میتواند زندگی را تغییر دهد و موجب
داشتن دیدگاه مثبتتر و شادتر از زندگی شود.

مزایای بخشش

بخشش به معنای نادیده گرفتن رنج خود یا دیگران
نیست بلکه در عوض ظرفیت ما را برای از بین بردن
موانع عاطفی به منظور یافتن خوشبختی تقویت میکند.
تحقیقات روانشناسی مثبت تایید کرده یادگیری بخشش
باعث افزایش احساسات مثبت و کاهش احساسات
منفی مانند سرزنش و عصبانیت میشود و به سالمت
قلب و عروق کمک میکند.
یکی از اولین مطالعات با تمرکز ویژه بر رابطه بین
بخشش و فواید سالمت نشان داد حتی فکر کردن در
مورد بخشش یک مجرم ،سیستم قلبی -عروقی و عصبی
افراد را بهبود میبخشد .خواب بهتر ،فشارخون پایینتر،
کاهش افسردگی ،بیماریهای قلبی -عروقی ،افزایش
و بهبود امید ،شفقت و دلسوزی ،اعتمادبهنفس ،داشتن
ارتباط بهتر با دیگران از دیگر مزایای بخشش هستند.

ابزار بخشش

برای شروع بخشش ،باید مسوولیت احساس خود را
برعهده بگیرید ،به این معنا نیست که شما باید آنچه
اتفاق افتاده را دوست داشته باشید یا آنچه اتفاق افتاده
تقصیر شما بوده است بلکه به دست گرفتن کنترل
عواطف و رفتار خود است.

 پذیرش؛ برای بخشش باید گذشته را بپذیرید زیرا
اتفاق افتاده و قابلبرگشت نیست .البته این موضوع به
معنای پذیرش شکست نیست.
 مدیریت عواطف؛ مدیریت عواطف به شما کمک
میکند احساسات خود را مدیریت کنید ،نه اینکه آنها
را سرکوب کنید .بهتر است از احساسات خود آگاه
شوید ،آنها را شناسایی و نامگذاری کنید.
 تغییر دیدگاه؛ تغییر دیدگاهها به شما کمک میکند
عقب بایستید و افکار و احساسات خود را مشاهده
کنید.آگاهی از احساس بسیار متفاوت از تجربه آن
است و میتواند فاصله روانی الزم برای حرکت به
جلو را فراهم کند.
 همدلی و شفقت؛ همدلی به شما کمک میکند
آنچه را که دیگری تجربه میکند ،احساس کنید و
دلسوزی شما را ترغیب میکند که برای کاهش آن
رنج ،اقدامی انجام دهید.
 مسوولیتپذیری؛ مسوولیتپذیری در برابر خود،
اعمال ،احساسات ،افکار و رفتار خود .به جای اینکه
با ترس یا فرار عکسالعمل نشان دهید و انکار کنید که
شما هیچ قدرتی در اتفاقات ندارید ،باید اقدامی انجام
دهید تا از رفتارهای مکرر و مضر جلوگیری کنید.
منبعpositivepsychology.com :

رفته بودم مصاحبه .با یک جراح قرار
مصاحبه داشتم که در رشته خودش از
پیشروهابود.پزشکیفرهیخته،موفقو
در جایگاه اجتماعی و علمی باال که در
رشته و شهرش آوازهای دارد.
آمد؛ همانطور که حدس میزدم ،با
کالس و پوشیده در لباسهایی که
چشم نه چندان کنجکاو من به شناخت
و کندوکاو برندها ،مارک بودنش را
تشخیص داد.
نشستیم و برخورد سرد ابتدایی و
معارفه نه چندان صمیمی همان بود
که انتظارش را داشتم اما به پانزده دقیقه
نرسید که فهمیدم قضاوتگر خوبی
نبودهام .سردی رفتارش از غرور نبود .از
روزهایش گفت ،از کودکی پر مشقت،
از اینکه با وجود همه سختیها درس
خواندهوهمانسالاولدررشتهپزشکی
قبولشده،امابهدلیلفقرنتوانستهثبتنام
کند.ازسختیهایکنکوردوبارهوقبولی
و روزهای سخت اینترنی در شهری
نزدیک میدان جنگ.
چشمهایش برق زد وقتی از
موفقیتهایی گفت که با جنگیدن و
بدون پشتوانه به آنها رسیده بود و تار
شد وقتی از سنگاندازی و رابطههایی
گفت که به ضابطهها میچربیدند.
از ذهنم گذشت چه خوب که هر چه
سختی بوده ،باالخره به پایان رسیده و
حاال البد همه آن سختیها جبران شده
امایکجادرمیانهمصاحبهجملههایش
باز هم کار مرا به محاکمه قضاوتهایم
کشاند.جاییکهناگهاننهفقطچشمها
که تمام صورت مرد به ظاهر روبرو تیره
شد و با وجود همه خودداریاش ،روح
عزاداری را دیدم که با درد از مرگ
فرزند جوان موفقش گفت و اینکه در
این یک سال بعد او تدریس و کار
برایش ممکن نبوده است.
مصاحبه تمام شد و من باز هم ایمان
آوردمنبایدبهآنچهباچشمهایممیبینم،
یدید
اعتماد کنم .چشمهایم مردی را م 
کهاستوارراهمیرفتاماحاالمیدانستم
که واقعیتش این نیست .و باز یاد گرفتم
همه آدمها در باالترین جایگاه هم که
باشند،کمکمیخواهندحتیاگردرحد
نگاهی پر از تسلی باشد؛ دریغ نکنیم.

ستون آخر
سید رحیم یک پدر جوان  31ساله
است که در روستایی از توابع شهر
اراک زندگی میکند و کیست که نداند
مردمان روستانشین کمتر رنگ رفاه به
خود دیدهاند .چه رسد به اینکه بیمار
باشند و توان کار هم نداشته باشند .آقا
رحیم نزدیک یک سال است که دقیقا
چنین وضعی دارد .او به سرطان ریه
مبتالست .تا به حال 3بار شیمیدرمانی
شده و هر  3هفته یکبار باید داروی
برنتوکسیمب تزریق کند که قیمت
باالیی دارد .فقط در تیر ماه نزدیک
18میلیونتومانهزینهداروو34میلیون
تومانهزینهشیمیدرمانیودرمانهای
دیگر این پدر شده که همه را از دیگران
قرض گرفته است.
او،همسروفرزندشناچارحاالدرخانه
پدری زندگی میکنند اما دیگر برای
ادامه درمان راه به جایی ندارد .غصه
بدهی مردم و تامین هزینه درمان این
خانواده را مستاصل کرده اما من و تو
میتوانیم کمی از بار غمشان کم کنیم.
برای این کار لطفا به هر اندازه که
میتوانی ،وجه نقد را به کارت بانک
پارسیان با شماره -8001-0756
 6221-0610به نام موسسه خیریه
امدادگران عاشورا واریز کن و با
شماره تلفن( 75983000داخلی)2یا
شماره همراه  09198012677تماس
بگیر .این بیمار با کد 25524در 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

 ۲درصد بیماران
مبتال به کرونا در
فارس زیر  ۱۰سال
هستند /ایسنا

«خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد»
صاحبامتیاز :مؤسسهفرهنگیابنسینای بزرگ
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

کرونا جان ۷۶۳
کرمانی را گرفت/
خبرگزاری مهر

تازهها
واکسن شرکت فایزر
وارد مرحله نهایی
میشود
شرکت آمریکایی فایزر اعالم
کرد کارآزمایی مرحله نهایی
واکسن کرونایش را بر روی
 ۳۰۰۰۰نفر آغاز میکند.
به گزارش رویترز موفقیت
در این کارآزمایی میتواند
به تایید واکسن کرونای
شرکت فایزر و استفاده
گسترده از آن تا پایان
سال بینجامد.
کارآزمایی واکسن فایزر نیز
مانند کارآزمایی نهایی یک
واکسن دیگر برای کرونا
ساخت شرکت آمریکایی
مدرنا ،با حمایت مالی یک
برنامه دولت ترامپ برای
تسریع تولید واکسن برای
کووید 19-انجام میشود.
هر دوی این واکسنها بر
تکنولوژی جدیدی تکیه
دارند که امکان توسعه
و تولید سریعتر را نسبت
به روشهای نستی تولید
واکسن را میدهد ،اما این
نوع جدید واکسنها سابقه
درازمدتی ندارند.

در این واکسنها از
 mRNAاستفاده میشود،
یک  RNAپیامبر مصنوعی
که به دستگاه ایمنی
میآموزد تا چگونه
آنتیبادیهایی تولید کند
که با اتصال به پروتئینهای
گلمیخی سطح ویروس آن
را خنثی میکنند.
شرکت مدرنا که تا به حال
هیچگاه واکسنی را به بازار
نفرستاده است ،حدود یک
میلیار دالر از دولت آمریکا
دریافت کرده است.
فایزر توافق کرده است
در صورت ثابت شدن
تاثیربخشی واکسن تولید
شدیش ،با دریافت  ۲میلیارد
دالر واکسنهای الزم برای
 ۵۰میلیون نفر را به دولت
آمریکا بفروشد.
یک شرکت دیگر آمریکایی،
جانسون و جانسون ،نیز
این هفته کارآزمایی بالینی
واکسنش را شروع کرده است
و ممکن است کارآزمایی
بزرگتری مرحله نهایی این
واکسن را تا ماه سپتامبر
(شهریور) شروع کند.
شرکت بریتانیایی آسترا-
زنکا نیز کارآزمایی بزرگ
نهایی واکسن کرونای
دانشگاه
پژوهشگران
آکسفورد را این تابستان در
آمریکا آغاز خواهد کرد.
هدف شرکت فایزر این است
که تا پایان سال  ۲۰۲۱حدود
 ۱.۳میلیارد دوز واکسن
تولید کند و هدف شرکت
کدرنا تولید  ۵۰۰میلیون تا
یک میلیارد دوز واکسن از
شروع سال  ۲۰۲۱است.

■ 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.

آزمایش کرونای کودکان بیعالمت ممکن است هفتهها مثبت بماند
یک بررسی جدید کودکان در کره جنوبی نشان
میدهد درصد باالیی از آنها با وجود عفونت
ویروسکرونابیعالمتمیمانندوممکناست
ش کرونایشان مثبت بماند.
هفتهها آزمای 
به گزارش یاهونیوز این بررسی که نتایج آن در
مجله JAMA Pediatricsمنتشر شده است۹۱،
کودک در کره جنوبی که در فاصله  ۱۸فوریه تا
 ۳۱مارس عفونتشان با ویروس کرونا ثابت
شده بود ،پیگیری شدند .یافتهها این بررسی
نشاندادهمانطورکهتا ۴۰درصدافرادبزرگسال
ممکن است دچار عفونت بیعالمت باشند،
شمار عمدهای از کودکانی که آزمایش مثبت
داشتند،هیچنشانهایازعفونترانشاننمیداند.
از میان این گروه  ۹۱نفره ۲۱ ،کودک در
طول دوره عفونت کامال بیعالمت بودند،
 ۱۸کودک هنگام تشخیص عفونت بیعالمت
بودند (و بعدا عالمتدار شده بودند) و ۵۳
کودک عالمت داشتند که در اغلب موارد در
حد خفیف تا متوسط بود.

این دادهها که در  ۲۲مرکز بهداشتی گردآوری
شده بود ،عمدتا بر اساس برنامه بسیار فعال
س (یافتن افراد در تماس با افراد
ردیابی تما 
دارای عفونت) بود و آزمایش افراد خانوارهای
قرار گرفته در معرض ویروس (از جمله افراد
بیعالمت) بود .به گفته این پژوهشگران اگر
قرار بود فقط افراد عالمتدار آزمایش شوند،
 ۹۳درصد موارد عفونت کشف نمیشدند.
اینپژوهشگرانباتوجهبهاینیافتههامینویسند:
«کودکان دارای عفونت کروناویروس چه
بیعالمت و چه با عالمت ممکن است مورد
توجه قرار نگیرند و به فعالیتهای معمولشان
ادامه دهند و در نتیجه در انتشار ویروس در
جامعهشان سهم داشته باشند».
کارشناسان میگویند با توجه به بازگشایی
مدارس در صورتی که نظامی برای شناسایی
کودکان بیعالمت وجود نداشته باشد ،ممکن
است شیوع کرونا به خصوص در مناطقی که
میزان ماسک زدن افراد در آنها کم است ،بدتر

شود.تمرکزنکردنبرکودکاندرطولهمهگیری
کرونا باعث ایجاد باورهای نادرست خطرناکی
در این مورد شده است ،از جمله این پیام بیش از
حد ساده شده که کرونا بر کودکان هیچ تاثیری
ندارد،درحالیکهاینگونهنیست.بااینکهدچار
نشدن کودکان به بیماری شدید امیدوارکننده
است ،اما با توجه به شمار باالی کودکانی که
هنگامتشخیصعفونتبیعالمتهستندیابعدا
عالمتدار میشوند ،باید به تاثیر آنها بر انتشار
ویروس در جامعه به خصوص با بازگشایی

دوربين سالمت

کودکان ماسک زده به مدرسهای در شهر پامپلونای اسپانیا باز میگردند.

مدارستوجهداشتودستورالعملهایباتوجه
به این وضعیت تهیه کرد.
یک یافته مهم دیگر بررسی کره جنوبی در این
بارهاستکهتاچهمدتیویروسازبدنمبتالیان
(مثال از طریق عطسه و سرفه کردن) در محیط
پخش میشود .اندازهگیری این پژوهشگران
نشان داد میانگین مدت ریزش ویروس از
کودکان دچار عفونت  ۱۷روز است .این رقم
در کودکان بیعالمت پایینتر بود (میانگین
 1/14ر وز) و در کودکان عالمتدار باالتر،
به طوری که دست کم نیمی از این کودکان در
روز  ۲۱همچنان آزمایششان از لحاظ ویروس
کرونا مثبت بود .البته این موضوع لزوما به
معنای آن نیست که ریزش ویروس از فرد در
حدی است که میتواند باعث انتقال عفونت به
دیگران شود .به هر حال این یافتهها دست کم
نشان میدهد که باید تاکید بیشتری بر ماسک
زدن همگانی و ردیابی تماس در افراد دارای
عفونت باید انجام شود.

دانشآموزی در تهران پس از عبور از تونل ضدعفونی وارد میشود.

AP

EPA

نتایج یک بررسی :کشورهای با رهبران زن بهتر کرونا را کنترل کردهاند
یک بررسی جدید نشان میدهد کشورهای
با رهبران زن مدیریت همهگیری کرونا را «به
طورسامانمند و قابلتوجهی بهتر» از کشورهای
با رهبران مرد انجام دادهاند.
به گزارش بیزنس اینسایدر بررسی ۱۹۴کشور به
وسیله پژوهشگران دانشگاه بریستول و دانشگاه
ردینگ در بریتانیا نشان داد« :داشتن رهبر زن
برای کشورها در بحران فعلی امتیازی شمرده
میشود ».این مقاله که هنوز در مجلههای علمی
منتشر نشده و مورد بازبینی کارشناسان مستقل
قرار نگرفته است .این پژوهشگران میگویند
کشورهای با رهبران مرد مانند آمریکا ،اسپانیا،
ایتالیا ،برزیل و بریتانیا در مواجهه با همهگیری
کرونا بسیار بد عمل کردهاند و باالترین موارد
تلفات ناشی از آن در جهان گزارش کردهاند.
در مقابل کشورهای با رهبران زن مانند آلمان،
دانمارک ،نیوزیلند ،تایوان ،ایسلند و فنالند موارد
بسیار کمتری از مرگ ناشی از کووید 19-را

گزارش کردهاند (البته برخی از کشورهای با
رهبران مانند جمهوری چک و یونان هم شمار
کمی از مرگهای ناشی کرونا ثبت کردهاند).
این پژوهشگران که شمار موارد عفونت و مرگ
کرونا را از این لحاظ بررسی کردهاند که آیا
رهبران کشورها اقدام قاطع برای قرنطینه عمومی
انجام دادهاند یا «سبک واضح ارتباطی» که به کار
بردهاند.آنهابهایننتیجهرسیدهاندکهکشورهایبا
رهبرانزنبهطورقابلتوجهیبهترعملکردهاند.

این پژوهشگران مینویسند« :یافتههای ما نشان
میدهند که پیامدهای کووید19-در کشورهای
با رهبران زن به طور روشمند و قابلتوجهی بهتر
بودهاند و این تفاوت ممکن است به علت به
کار گرفتن سیاستهای کنشگرانه قابل توضیح
باشد ».برای مثال ،نیوزیلند مدتها پیش از آنکه
شمار موارد عفونت اوج بگیرد و غیرقابلکنترل
شود ،قرنطینه عمومی درازمدتی را اعمال کرد.
از میان  ۱۹۴کشوری که در این مقاله بررسی
شدهاند ۱۹ ،کشور رهبران زن داشتند .دادههای
مورد استفاده در این مقاله از این کشورها در
فاصلهشروعهمهگیریتا ۱۸مهبهدستآمدهاند.
این پژوهشگران همچنین هر یک از  ۱۹کشور
با رهبران زن را کشورهای همسایهشان مقایسه
کردند تا ببینند آیا این تفاوت باز هم وجود دارد
یا نه .آنها میگویند «با کنترل عوامل موثر دیگر
مانند سرانه تولید ناخالص داخلی ،جمعیت،
اندازه جمعیت شهری و شمار سالمندان ،باز

هم کشورهای با رهبران زن نسبت به کشورهای
با رهبران مرد بسیار بهتر عمل کرده بودند».
شواهد نشان میدهد که زنان رهبران بهتر
و مهربانتری هستند که در سالهای اخیر
در گفتمانهای سیاسی و حتی در جریان
همهگیری پیشگام بودهاند.
از هنگامی که این بررسی در  ۳ژوئیه تکمیل
شده است ،همهگیری کروناویروس همچنان
با شدت ادامه یافته است ،اما باز هم رهبران
زن شیوع را در کشورهایش به طور نسبی زیر
کنترل داشتهاند.
در اوائل این ماه ،نیوزیلند ،پس از بیش از
 ۱۰۰روز متوالی بدون گزارش عفونت جدید
کروناویروس ،دچار یک شیوع جدید شد.
جسیکا آردن ،نخستوزیر کشور بالفاصله
محدودیتهای شدیدی را در اوکلند ،شهر
محل شیوع ،برقرار کرد و انتخابات را یک
ماه به تاخیر انداخت.

س اولیها با حفظ فاصله جسمی در مدرسه شهر نووسیبریسک روسیه.
کال 
TASS

آزمایش بزاق هم میتواند عفونت ویروس کرونا را شناسایی کند
نتایج یک بررسی جدید نشان میدهد یک
آزمایش بزاق ایجاد شده بوسیه پژوهشگران
دانشگاهییلدستکمبههماناندازهنمونهگیری
از ترشحات بینی میتواند عفونت ویروس
کرونا را شناسایی کند.
به گزارش وبامدی این یافته ممکن است
به امکان استفاده بیشتر از نمونههای که خود
اشخاص جمع میکنند ،برای انجام آزمایش
ویروس کرونا کمک کند .پژوهشگران
دانشگاه ییل در آمریکا در نامهای به مجله
پزشکی نیوانگلند درباره انجام این آزمایش
در  ۷۰بیمار گزارش دادهاند .این بیماران قبال
بااستفادهازنمونهگیریازترشحاتبینیدچار
عفونتکروناویروسجدیدعاملکووید19-
تشخیص داده شده بودند .یک تا  ۵روز پس از
تشخیص ،آزمایش نمونههای بزاق  ۸۱درصد
این افراد از لحاظ ویروس کرونا مثبت بود ،در
حالیکه این میزان با سواب بینی (نمونهگیری

از ترشحات بینی)  ۷۱درصد بود.
کارشناسان میگویند این یافتهها پیشرفت
مهمی در انجام آزمایش برای شناسایی عفونت
کروناویروس جدید است .قبال پژوهشگران
در دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا نیز تالشهای
برای استفاده از نمونههای بزاق برای شناسایی
عفونت کووید 19-انجام داده بودند.شیوهای
که پژوهشگران دانشگاه ییل استفاده کردند،
میتواندبهحلمشکلکمبودتجهیزاتپزشکی
برای انجام آزمایش کرونا هم کمک کند .برای
مثال این پژوهشگران از لیوانهای استریل که
در آزمایشگاهّا برای جمعآوری ادرار استفاده
میشوند ،برای گردآوری نمونههای بزاق
استفاده کرده بودند.
این پژوهشگران قبال مجوز اضطراری برای
استفاده از یک پروتکل آزمایشی مربوط به
نام  SalivaDirectرا از سازمان غذا و داروی
آمریکا به دست آورده بودند.

سازمان غذا و داروی آمریکا میگوید این
پنجمین آزمایشی است که برای استفاده
از بزاق به عنوان نمونهای برای آزمایش
کووید 19-تایید کرده است .اما شیوه مورد
استفاده از پژوهشگران دانشگاه ییل با شیوه
سایرآزمایشهایتشخیصیمتفاوتاست.این
پژوهشگرانپلتفرمآزمایشیشانرابااستفادهاز
چندین ماده «شناساگر» معمول و در دسترس
طراحی و تایید کردهاند .این پژوهشگران

میگویند  SalivaDirectیک پروتکل است،
نه یک کیت و هدف از ایجادش این است که
سایر موسسههای پزشکی نیز بتوانند آزمایش
«ارزانقیمت بر اساس بزاق» را انجام دهند .این
پروتکل به صورت منبعباز در اختیار همه قرار
دارد و هم اکنون دانشگاه ایلینوی در امریکا
با استفاده از آن آزمایش بزاق خاص خودش
را برای شناسایی ویروس کرونا ساخته است.
کارشناسان میگویند انتشار نتایج این پژوهش
ممکناستبهاستفادهگستردهترازآزمایشهای
بزاق برای شناسایی ویروس کرونا کمک کند.
آزمایش بزاق از این لحاظ اهمیت دارد که بزاق
عامل اصلی انتقالدهنده ویروس کروناست.
خ قطعیتری درباره وجود
از طرف دیگر پاس 
داشتن یا نداشتن عفونت به دست میدهد.
دسترسی بیشتر و آسانی آزمایشهای
کووید 19-برایانجامغربالگریگستردهبرای
جلوگیری از انتشار ویروس ضروری است.

سازمان جهانی بهداشت :انتظار نمیرود واکسیناسیون گسترده کرونا تا میانه  ۲۰۲۱شروع شود
سازمان جهانی بهداشت با تاکید بر اهمیت
وارسی دقیق تاثیربخشی و بیخطر بودن
واکسنها گفت انتظار ندارد که واکسیناسیون
گسترده بر ضد کووید 19-زودتر از میانه سال
میالدی آینده شروع شود.
به گزارش رویترز مارگرت هریس ،سخنگوی
سازمانجهانیبهداشتروزجمعه۱۴شهریور
گفت هیچکدام از واکسنهای بالقوه که در
مرحلهپیشرفتهکارآزماییبالینیهستند،تابهحال
«عالمت آشکاری» از امکان ایجاد حفاظت در
سطح دست کم  ۵۰درصد افراد نشان ندادهاند.
روسیه اخیر به یک واکسن کووید 19-ساخت
این کشور پس از کمتر از دو ماه آزمایش
انسانی مجوز داد و باعث شد کارشناسان
در کشورهای غربی درباره بیخطر بودن و
تاثیربخشی آن ابراز تردید کنند.
مقامات بهداشتی آمریکا و شرکت آمریکایی

فایزرروزپنجشنبهاعالمکردندکهممکناست
یک واکسن ضد کرونا تا اواخر اکتبر (اوائل
آبان) برای توزیع آماده شود .این زمان اندکی
قبل از سوم نوامبر ( ۱۳آبان) ،روز انتخابات
رئیسجمهوری آمریکا است که احتماال عامل
موثر عمدهای در تصمیمگیری رایدهندگان
دربارهانتخابدونالدترامپبرایدوردوماست.
هریس در یک جلسه خبری در ژنو گفت:

«ما واقعا انتظار واکسیناسیون گسترده زودتر
از میانه سال آینده را نداریم».
او افزود« :کارآزمایی مرحله سوم باید مدت
بیشتری طول بکشند ،چرا که الزم است معلوم
شود واکسن واقعا تا چه حد افراد را در برابر
واکسنکرونامحافظتمیکندوهمچنینالزم
است معلوم شود واکسن تا چه حدی بیخطر
است ».در کارآزماییهای مرحله سوم واکسن
در شمار بسیار بزرگی از افراد (هزاران نفر)
آزمایش میشود تا تاثیربخشی و بیخطر بودن
آن ثابت شود.
هریسبههیچواکسنبالقوهخاصیاشارهنکرد.
هریس همچنین گفت همه دادههای به دست
آمده از کارآزماییها باید در اختیار عموم قرار
گیرد و مقایسه شود .او گفت« :شمار بسیاری از
افراد واکسن دریافت کردهاند و در حال حاضر
نمیدانیم این واکسنها تا چه موثر هستند...در

این مرحله ما عالمت آشکاری در این باره در
اختیار نداریم که میزان تاثیربخشی و بیخطر
بودناینواکسندرحدقابلقبولیهستیانه».
سازمانجهانیبهداشتواتحادواکسنGAVI
درحالپیشبردنیکبرنامهتخصیصواکسن
هستند که کوواکس ( )COVAXنام دارد و
هدفش کمک به خرید و توزیع عادالنه واکسن
در جهان است .هدف این است کمه در ابتدا
افرادی که بیش از دیگران در معرض خطر
عفونتکروناویروسقراردارند،مانندکارکنان
مراقبت بهداشت واکسینه شوند.
برنامه کوواکس قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۱
دو میلیارد دوز از واکسنهای تایید شده را به
دست آورد و توزیع کند ،اما برخی از کشورها
از طریق توافقهای دوجانبه واکسنهای مورد
نیازشان را تامین کردهاند ،از جمله آمریکا که
گفته است به این برنامه ملحق نخواهد شد.

جسد مردی درگذشته از کرونا در دهلی نوی هند برای سوزاندن برده میشود.
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