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سالمت در ایرانو جهان

شماره هفتصدوشصتوپنج بیستونه شهریور نودونه

خبــر

هشدار  WHOبه کشورهای اروپایی با افزایش موارد ابتال به کووید۱۹
سازمان جهانی بهداشت ( )WHOبا هشدار نسبت به افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹-در
کشورهای اروپایی ،اعالم کرد که اکنون زمان تصمیم گیری اروپا برای مقابله با این بیماری است.
به گزارش سالمت به نقل از ایسنا ،سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد :همزمان با افزایش موارد
ابتال به بیماری کووید ۱۹-در اروپا ،حضور یافتن کودکان در مدارس و پایان یافتن تابستان ،زمان
آن است تا کشورهای اروپایی برای مقابله با کروناویروس تصمیم گیری کنند.

خبـر

گفتوگوی هفتهنامه «سالمت» با یک معلم و یک کارشناس آموزشی درباره فرایند یادگیری در فضای مجازی

چالش « شـاد » در مدارس

عملکرد خوب بانک رفاه کارگران
در مبارزه با کرونا و حمایت از
کارکنان نظام سالمت
رئیسمرکزروابطعمومیواطالعرسانیوزارت
بهداشت گفت« :بانک رفاه کارگران در بسیج ملی
مبارزهباکروناوارائهتسهیالتواقداماتحمایتی
از کادر درمان و کارکنان نظام سالمت کشور
بسیار خوب عمل کرده و شایسته تقدیر است».
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران،
به نقل از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،دکتر کیانوش جهانپور ،رئیس مرکز
روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی در حاشیه دیدار با
للـهگانی ،مدیرعامل بانک رفاه کارگران با بیان
این مطلب اظهار داشت« :متأسفانه شیوع ویروس
کرونا ن ه تنها کشور عزیزمان بلکه سراسر جهان را
بادشواریهایعدیدهایمواجهکردهوهزینههای
بسیاری را به کشورها ،جوامع و از جمله ایران
تحمیلکردهاست».ویبااشارهبهجانفشانیهای
کارکنان نظام سالمت و کادر درمانی کشور در
مبارزهباکروناوابتالوشهادتتعدادیازپزشکان،
پرستاران و پیراپزشکان ،خاطر نشان کرد« :نظام
بانکی و به ویژه بانک رفاه کارگران در این مسیر
دشوارهموارهحامیویاورمابودهاندودوشادوش
نظام سالمت و مدافعان سالمت گام برداشتهاند».
للـهگانی ،مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز با
قدردانی از حوزه سالمت و تمامی کادر بهداشتی
و درمانی کشور که در مسیر مبارزه با ویروس
کرونا متعهدانه و صبورانه ایفای نقش میکنند،
گفت« :بانک رفاه کارگران به عنوان بانک سالمت
محورودرراستایایفایمسوولیتهایاجتماعی
و همچنین تعهدات و رسالت حرفهای خود از
نخستین روزهای شیوع ویروس منحوس کرونا
همراه با کادر نظام سالمت کشور گام برداشته
و از هیچ کوششی فروگذار نکرده است ».وی
به تسهیالت اعطایی بانک رفاه کارگران به کادر
درمانی و شرکتهای فعال در زمینه خدمات
پزشکی و نظایر آن از زمان شروع همه گیری
ویروس کرونا تاکنون اشاره کرد و افزود« :این
بانک تاکنون تعداد  ۶هزار و  ۵۴۲فقره تسهیالت
پرداخت کرده است».

مدیرعامل بانک رفاه کارگران با تاکید بر اینکه
حمایت و خدماتدهی به حوزه سالمت به ویژه
در ایام شیوع کرونا به صورت مستمر ادامه خواهد
داشت ،افزود« :بانک رفاه کارگران در مسیر ارائه
خدمات به کادر معظم درمانی و همچنین کسب
وکارهاییکهبهواسطهشیوعکروناآسیبدیدهاند
از تمام ظرفیتهای موجود استفاده میکند».
للـهگانی به سایر خدمات بانک رفاه کارگران در
ایام شیوع کرونا اشاره کرد« :بانک در این ایام
اقدام به تقویت بیش از پیش خدمات بانکداری
الکترونیکخودکردهتاضمنفراهمکردنخدمات
سریع و آسان برای مشتریان ،تعداد مراجعه
حضوری به شعب بانک را کاهش دهد».
خبرنگار:باسالمخدمتوزیرمحترمآموزشوپرورش،
لطفا بفرمایید تصمیم نهایی برای مدارس در هفته اول
مهرماه به چه صورت است ،حضوری یا غیرحضوری؟
وزیر :قطعا حضوری .ولی دان 
شآموزان میتونن نیان!
خبرنگار :بهرحال بچهها مدرسه بیان یا نیان؟
وزیر :ما که میگیم بیان ولی بهتره که نیان!
خبرنگار :یعنی عمال میگید نیان؟
وزیر:نهنه!مامیگیمبیانولیبرای
خو
دشون
بهترهکهنیان!
خبرنگار :پس برای بچهها بهتره که نیان؟
وزیر :نه قطعا حضور در مدارس بهتره!
خبرنگار :پس مدرسه بیان؟
وزیر :میتونن بیان ولی ما ت
وصیه
نم
ی
کنیم
که بیان!
خبرنگار :خواهش میکنم واضح بفرمایید بچهها در
مدارس حضور داشته باشند یا خیر؟
وزیر :قطعا حضور در مدارس باعث میشه از برنامههای
متنوعیکهبرایبچههادرنظرگرفتیم،استفادهبهینهکنن!
خبرنگار :پیشنهادنهاییشماحضوردرمدارسهست؟
وزیر :نه،چونهمهاینبرنامههاب هصورتغیرحضوری
هم ارائه میشه!
«خوشبختانه
خطر
ب
رطرف
شد
و
عالئم
حیاتی
خبرنگار
خوبه و از  ICUبه بخش منتقل شده»

دکتر «مایک رایان»  -رئیس فوریتهای پزشکی سازمان جهانی بهداشت گفت« :اکنون زمان
بهانه جویی نیست و الزم است برای حفاظت از جان افراد آسیبپذیر و تداوم فرایند آموزش
دانش آموزان تصمیم درستی اتخاذ کرد».
وی افزود« :اروپا با زمان تصمیمگیری در این رابطه مواجه شده؛ چرا که کشورهای اروپایی وارد
فصلی میشوند که مردم بیشتر در محیطهای بسته حضور خواهند داشت .بدون تردید فشار
شیوع کرونا بیشتر خواهد شد ».اکنون این پرسش مطرح است که چگونه می توان در کنار حفظ
افراد آسیب پذیر در برابر مرگ ،کودکان را نیز روانه کالسهای درس کرد؟

رئیس فوریتهای پزشکی سازمان جهانی بهداشت
در اظهاراتی گفت« :پاسخ به این پرسش آسان نیست،
اما الزم است تعادل را حفظ کرد تا به افراد جوان و
مسن در جامعه کمک کرد».
به نقل از مدیکال اکسپرس ،به گفته وی ،تنها راه این
است که بزرگساالن به میزان کافی فاصله را رعایت
کنند تا انتقال بیماری روند کاهشی را طی کند.

نرمافزار اختصاصی آموزش
علی
و پرورش یا همان «شاد» که
ابراهیمی
حاال قرار است آموزشهای
مجازی دانشآموزان صرفا در
این فضا ارائه شود ،مدتی است رونمایی شده و
آموزشوپرورش تمام مدارس و معلمان را ملزم به
ارائه آموزشها در بستر شاد کرده است.
به گزارش هفتهنامه «سالمت» ،این پیامرسان که
در نقطه شروع کار قرار دارد مشکل هم کم ندارد،
اما مسووالن آموزشوپرورش میگویند در مسیر
حرکت حضور معلمان و دانشآموزان در این فضا
و تشکیل کالسهای درس ،مشکالت را شناسایی
و رفع خواهند کرد.
البته سالهاست کارشناسان از ضرورت حرکت
آموزشوپرورش در مسیر آموزشهای مجازی
سخن میگویند و حاال پس از سالها تاخیر
با توجه به شرایط کرونایی مدارس ،وزارت
آموزشوپرورش در حال تجربه فضایی متفاوت
از آموزشهای سنتی در چارچوب فضای مدرسه
است .تجربهای که برای نخستینبار در این وسعت
درحالاجراستواشکاالتدربخشهایمختلف
ازجمله زیرساختهای فنی ،پاسخگویی اینترنت
و عدم آشنایی با تدریس مجازی بسیار زیاد است.
برخی کارشناسان بر این باورند در کنار تمام
مشکالت شاد که باید با برنامهریزی دقیق هرچه
سریعتر رفع شود ،شرایط فعلی بهترین فرصت
برای شکلگیری جریان آموزش مجازی است
و اگر این سامانه همهگیر نشود قطعا هیچ زمان
دیگری نمیتوان به آموزش مجازی فکر کرد.
اما کنار تمام این واقعیتها باید پذیرفت که شبکه
«شاد» با مشکالتی هم همراه است و خانوادهها و
معلمان را در این روزهای کرونایی تحت تاثیر
قرار داده است؛ حاال این ابهام مطرح است که چرا
بهجای تسهیل جریان آموزش مجازی و یادگیری
دانشآموزان ،شرایط را با الزام به تدریس در سامانه
«شاد» دشوار کردهاند ،سامانهای که به اذعان جامعه
هدفش هنوز برای تدریس مجازی بهطور کامل
آمادهنشدهاست،ولیآموزشوپرورشاصراردارد
تمام دانشآموزان و معلمان را عضو این شبکه کند.
این سوال نیز مطرح است که آیا الزام مدارس به
تشکیل کالسهای درس در شبکه شاد و غیبت
خوردن دانشآموز در صورت حضور نیافتن
در کالس درس شاد ،بار مضاعفی بر دوش
خانوادههایی که تلفنهمراه هوشمند ندارند یا
اینکه تلفنهمراه دارند ،اما در ساعات تشکیل
کالس درس مادر و پدر سرکار هستند ،نخواهد
بود؟ در این گزارش به برخی مشکالت آموزش در
بستر فضای مجازی از نگاه معلمان و کارشناسان
میپردازیم تا شاید در تسهیل شرایط موثر باشد.

روایت یک معلم

معلمان حرفهای بسیاری درباره برنامه «شاد»
دارند .مهمترین نقد آنها به زیرساختهای فنی

آموزش
مجازی ازجمله
چالشهای
جدی آموزش
رسمی پیش
روی خانوادهها
و نظام آموزشی
است.
چطور باید
بچهها را
تشویق به
درس خواندن
کرد؟ به جز
آموزش ،آیا
بخش پرورشی
را هم میتوان
به دست فضای
مجازی سپرد؟

این اپلیکشین بهویژه سرعت پایین آن است که
عمال جریان آموزش مجازی را با مشکل مواجه
کرده است؛ آنها میگویند ارسال هر فایل زمانی
طوالنی میبرد و در برخی مواقع آنقدر طوالنی
میشود که صبر معلم را سرریز میکند .آقای
بهنام محسنی ،دبیر جامعهشناسی در شهرستان
شاهینشهر استان اصفهان یکی از چند میلیون
معلمی است که در حال تدریس در مدارس کشور
است .به اعتقاد او این نوع آموزش بازدهی قبل را
ندارد زیرا یادگیری حضوری بسیار اثرگذارتر از
یادگیری از طرق فضای مجازی است.
وی با اشاره به اینکه روند آموزش در سال قبل
بهتر از امسال بود ،اظهار میکند« :در سال تحصیلی
گذشته دودستگی در حضور و عدم حضور در
مدارس وجود نداشت و همه دانشآموزان فرایند
یادگیری را از طریق نرمافزار دنبال میکردند ،اما
امسال بخشی از بچهها در روزهای مشخصی در
مدرسه حضور دارند و بخش دیگر فرایند را از
طریق فضای مجازی دنبال میکنند؛ بنابراین آنها
که حضور فیزیکی دارند عمال در حاشیه قرار
میگیرند زیرا ما مجبور هستیم همه تمرکز خود
را بر روی بچههایی که از طریق فضای مجازی
درس را دنبال میکنند بگذاریم چراکه تعداد نفرات
بیشتری از این طریق آموزش را دنبال میکنند».
محسنی در ادامه به یکی از مشکالت برنامه شاد
اشاره کرده و میافزاید« :این نرمافزار روی همه
سیستمهای عامل تلفن همراه قابل نصب نیست
و حتی آنها هم که امکان نصب دارند به دلیل
سرعت پایین اینترنت بهکندی کار را پیش میبرند».
وی در ادامه به برنامه حضوری دانشآموزان در
مدارس اشاره کرده و میگوید« :بر اساس ابالغ
آموزشوپرورششهرستاندانشآموزانیکهامکان

حضور دارند بین ساعت  8تا  10/30در مدرسه
حضور خواهند داشت و از این ساعت تا ساعت
 13آموزشها در فضای مجازی دنبال میشود.
البته مدارس برنامه آموزشی را بر اساس اقتضائات
محیطی تغییر دادهاند تا قدری روند تسهیل شود».
محسنی با بیان اینکه در روند فعلی کار معلمان
تقریبا دو برابر شده است ،ادامه میدهد« :متاسفانه
آموزشوپرورش از فرصت تابستان برای آموزش
معلمانی که با تدریس در فضای مجازی مشکل
دارند استفاده نکرد .حتی تا لحظه آخر که قرار
بود از روز  15شهریور مدارس بازگشایی شود ما
اطالع از برنامه مدرسه نداشتیم و حتی مسووالن
هم در این خصوص اطالعی نداشتند که این نشان
از ضعف مدیریت در آموزشوپرورش دارد».
وی به هزینه اینترنت هم اشاره کرده و میگوید:
«بر اساس اعالم مسووالن قرار بود استفاده از این
نرمافزار رایگان باشد ،اما متاسفانه به دلیل سرعت
پایین اینترنت مدارس که ما در زمان حضور از
آن استفاده میکنیم عمال امکانی برای استفاده از
آن وجود ندارد و ما مجبور هستیم از اینترنت
خطوط تلفن همراه خودمان استفاده کنیم که این
هم هزینه زیادی برای ما دارد».
این دبیر جامعهشناسی در ادامه به راهکارهایی برای
برونرفت از مشکالت اشاره میکند و میگوید:
«در وضعیت فعلی نمیتوان به شرایط ایدئال فکر
کرد ،اما میشود از کشورهای دیگر الگو گرفت.
برای مثال برخی کشورها حتی آموزش را شروع
نکردند و منتظر بهبود شرایط شدند و بهتر بود
در کشور ما هم این روند طی میشد ،اما حال که
این روند در کشور ما شروع شده است میتوان با
انجام برخی کارها همچون تقویت زیرساختهای
اینترنتی روند آموزش را بهتر کرد .همچنین میتوان

بررسی سالمت از شرایط دریافت و افراد واجد شرایط برای واکسیناسیون

بایدها و نبایدهای تزریق واکسن آنفلوانزا
با توجه به شیوع ویروس کرونا و همزمانی آن با آنفلوانزا،
امسالشرایطویژهایدرهمهجایدنیاحکمفرمااست.ازاینرو
بهمنظور آشنایی مختصر با بیماری آنفلوانزا مروری بر علت
بیماری و عالئم آن میکنیم و در ادامه به معرفی افراد در معرض
خطر که باید واکسن تزریق میپردازیم و در پایان به شرایط
دریافت واکسن اشاره خواهیم کرد .آنفلوانزا یک بیماری حاد
تنفسی واگیردار با منشاء ویروسی است که در تمام طول سال
رخ میدهد ،اما معموال بیشترین زمان فعالیت آن در ماههای
سرد سال و اوج آن در زمستان است .این بیماری بر اثر سرفه
یا عطسه فرد بیمار از طریق هوا منتشر و به سایر افراد منتقل
میشود .از نشانههای معمول آنفلوانزا میتوان به تب شدید،
سردرد ،درد عضالنی ،گلودرد و سرفه اشاره کرد که با تزریق
واکسن میتوانید خود را در برابر آنفلوانزا مصون کنید.

گروههای پرخطر

آنفلوانزا ممکن است برای برخی افراد بسیار خطرناک باشد
و با عوارضی مانند سینهپهلو همراه شود؛ بنابراین به این افراد
پیشنهاد میشود که خود واکسن آنفلوانزا دریافت کنید .برای

مثال گروههایی همچون افراد باالی  ،65زنان باردار ،بیماران
قلبی و افرادی که دچار بیماری ریوی هستید .همچنین افراد
دارای دیابت ،بیماران دچار نارسایی کبد یا کلیه ،افراد دارای
ضعف ایمنی بدن و نیز افراد دارای اضافهوزن و همچنین افراد
دچار بیماری عصبی و عضالنی با عوارض تنفسی باید واکسن
را دریافت کنند .به یاد داشته باشد که تزریق واکسن فرد را در
برابر ویروس آنفلوانزای همان سال محافظت میکند و دوره
محافظت حداکثر یک سال طول میکشد .به همین دلیل باید
هر سال واکسینه شوید چراکه این واکسن برای ایجاد مصونیت
در برابر ویروس آنفلوانزای همان سال تایید شده است.

واکسیناسیون چگونه انجام میگیرد؟

واکسن آنفلوانزا با سرنگ تزریق میشود و تزریق آن معموال
در قسمت بازو انجام میگیرد .در مورد کودکان زیر  3سال،
تزریق معموال در قسمت ران انجام میگیرد و برای کودکان
باالی دو سال و نوجوانان  18ساله و کمتر واکسن به شکل
افشانه (اسپری) بینی نیز وجود دارد .پس از تزریق واکسن،
محل فرورفتن سوزن ممکن است تا حدی قرمز و متورم شود

از برنامههای دیگر چه داخلی و چه خارجی برای
آموزش استفاده کرد .امروز یکی از مشکالت ما در
استفاده از نرمافزار شاد از بین رفتن حریم خصوصی
و درز اطالعات در فضای مجازی است .امروز
همه دانشآموزان و حتی بسیاری دیگر از افراد
شماره تلفنهای همراه ما را دارند که این بر ای
ما خوشایند نیست».
محسنی به مشکل والدین برای استفاده از تلفن
همراه برای دانشآموزان هم اشاره کرده میگوید:
«برای نمونه امروز یکی از دانشآموزان پایه 12
تلفن همراه نداشت و زمانی هم که از او علت
را جویا شدم گفت که خانواده اجازه استفاده از
تلفن را به او تا قبل از گرفتن دیپلم نمیدهند
که این هم یکی دیگر از مشکالت ما در فرایند
یادگیری است».
وی در پایان به افت تحصیلی دانشآموزان در نتیجه
آموزشدرفضایمجازیهماشارهکردهومیافزاید:
«مادرکالسحضوریشاهدبودیمکهدانشآموزان
بارها و بارها سواالت خود را مطرح میکردند و
هیچ محدودیتی در این خصوص وجود نداشت ،اما
در فضای مجازی اگر دانشآموزشی یک موضوع
را دو بار بپرسد بار سوم با تمسخر همکالسیها
مواجه میشود و یا اینکه قطعی بیشازحد اینترنت
هم این اجازه را به دانشآموزان نمیدهد».

روایت یک کارشناس

احمد بنیاسدی ،دانشجوی دکترای علوم تربیتی
با اشاره به مشکالت آموزشوپرورش برای ارائه
آموزش در بستر فضای مجازی گفت« :در وضعیت
فعلی آموزشوپرورش واقعا شرایط سختی را
تجربه میکند و امکانات کافی هم ندارد ،این
موضوع را نمیتوان کتمان کرد ،اما نمیتوانیم

و حتی تزریق آن ممکن است درد اندکی نیز داشته باشد .عالوه
بر این ممکن است دچار تب ،سردرد و درد عضالنی شوید.
کودکان ممکن است دچار کماشتهایی و لینت مزاج شوند.
عوارض جانبی معموال ظرف یک تا چند روز برطرف میشود.

چه کسانی نباید واکسن بزنند؟

فراموش نکنید که اگر تب داشته باشید ،نباید واکسن دریافت
کنید .همچنین اگر به مواد غذایی حاوی تخممرغ حساسیت
دارید ،نمیتوانید واکسن آنفلوانزا دریافت کنید .عالوه بر این
بارداری و شیردهی نیز مانع تزریق واکسن آنفلوانزا نخواهد بود
و خطری برای زنان باردار یا شیرده نخواهد داشت .جالب است
بدانید که در زنان باردار ممکن است شدت بیماری در مقایسه
با زنان غیر باردار بیشتر باشد؛ بنابراین واکسیناسیون به زنان
باردار پیشنهاد میشود ضمنا واکسن برای نوزاد نیز مصونیت
ایجاد میکند .این را هم بدانید که اگر پس از واکسیناسیون به
آنفلوانزا دچار شوید ،نشانههای آن معموال مالیمتر خواهد بود
پس تا زمانی که تب و احساس ناخوشی دارید ،در منزل بمانید.
هنگام سرفه یا عطسه ،بینی و دهان خود را با دستمال بپوشانید
و برای جلوگیری از بروز عفونت ،دستها را مرتبا بشویید.

ایمنی واکسن و زمان تزریق آن

به گفته متخصصین بهترین شرایط برای ایجاد ایمنی مناسب
در فرد  ۲تا  ۳هفته پس از زمان تزریق است .همچنین بهترین

بپذیریم شناخت کافی هم وجود نداشته باشد .در
شرایط حساس فعلی نیاز است گزارش دقیقی از
میزاندسترسیهابهشبکه«شاد»حداقلتاآنمیزانی
که جامعه احساس ناامیدی نمیکند منتشر شود».
وی معتقد است« :آموزشوپرورش در وضعیت
بحرانیحاضربایدبه حداقلها اتکاکندونمیتواند
آرمانی بیندیشد ،یعنی بر اساس توانمندیهایی
که دارد در حوزههای مختلف سرمایهگذاری و
بین آنها نسبتی ایجاد کند».
او این موضوع را هم مطرح میکند که میتوان
ن را آموزش داد که در بحث نظارت و
والدی 
ارزیابی کمکحال آموزشوپرورش باشند؛
زیرا امروز بخش قابلتوجهی از والدین باسواد
هستند و میتوان با آموزش مناسب از آنها برای
نظارت و ارزیابی فرزندان استفاده کرد .عالوه بر
این در این شرایط معلم فرصت نمیکند تمام
دانشآموزان را رصد کند ،اما والدین میتوانند
رصد و پیگیری داشته باشند که فرزندشان مباحث
آموزشی را جدی گرفته و از آموزش جا نماند؛
همچنیناطالعاتدانشآموزانبهصورتکاملدر
سامانه «شاد» وجود دارد و بر اساس اطالعاتی که
موجود است میتوان دریافت که بهعنوانمثال 30
درصد والدین تحصیالت لیسانس و باالتر دارند
و میتوانند با فرزندان خود در خانه دروس را
تمرین کنند و میتوان تکرار و تمرین آموزشها را
به آنها سپرد .بنیاسدی میگوید« :در این شرایط
دستهبندی مخاطبان یک نیاز ضروری است و به
این موضوع کمک میکند که آموزشوپرورش
متوجه شود از هر ظرفیت چگونه استفاده کند
اما شاهدیم ،تمرکز و توان این وزارتخانه صرف
شبکه شاد میشود که درصدی از خانوادهها به
دالیلی همچون نداشتن به تلفنهمراه هوشمند
یا اینترنت از حضور در این فضا جا میمانند».
این دانشجوی دکترای علوم تربیتی بیان میکند:
«شاد طرح خوبی است و ظرفیتهای مختلفی
دارد ،اما نمیتوان افرادی را که به آن دسترسی
ندارند نادیده گرفت .برای مثال حتی اگر فرض
کنیم  85درصد دانشآموزان امکان دسترسی به
شاد دارند برای  15درصد باقیمانده که از آن محرم
هستند چه برنامهای داریم آیا باید آنها را کنار
گذاشت؟» بنی اسدی در پایان تلویزیون را ابزاری
دانست که بیشترین مخاطب را دارد و دسترسی
به آن بیشتر است؛ بنابراین آموزشوپرورش
میتواند شبکههای بیشتری را برای آموزش
دانشآموزان درگیر کند.
اگرچه در شرایط فعلی تصمیم گیران وزارت
آموزشوپرورش گریزی از آموزش تلویزیونی
و آموزش در بستر فضای مجازی ندارند ،اما
شبکه «شاد» هنوز با مشکالت مختلفی به لحاظ
فنی و زیرساختی مواجه است و تا زمانی که
جامعه مخاطبان آموزشوپرورش نسبت به
پذیرش آموزش در این بستر توجیه نشوند قطعا
با مشکالتی مواجه خواهند شد.

زمان تزریق واکسن برای بهترین کارایی و زمان ایمنیزایی
اواسط شهریور و اوایل مهرماه است .در خصوص شرایط
نگهداری و حملونقل واکسن هم باید گفت که دمای  ۲تا
 ۸درجه سانتیگراد یعنی دمای نگهداری در یخچال بهشرط
محافظت از یخزدگی واکسن مطلوبترین حالت نگهداری
است لذا باید دمای یخچال به نحوی تنظیم شود که از یخزدگی
ممانعت به عمل آید.

واکسن برای چه کسانی رایگان است

با توجه به شرایط ویژه امسال قرار بر این است که توزیع
واکسن در کشور با دریافت کد ملی افراد صورت گیرد .کیانوش
جهانپور ،سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به دریافت
کارت ملی برای تهیه واکسن آنفلوانزا گفت« :با توجه به قیمت
پایین واکسن آنفلوانزا در کشور ،امکان قاچاق آن به کشورهای
همسایه عراق و پاکستان وجود دارد ».وی افزود« :واکسن
آنفلوانزا با ارز دولتی وارد میشود ،از همین رو قیمت مصوب
دارد و اینگونه نیست که با نرخ آزاد عرضه شود ».سخنگوی
سازمان غذا و دارو با اشاره به آغاز توزیع واکسن آنفلوانزا از
اواخر شهریورماه در داروخانهها ،گفت« :واکسن آنفلوانزا برای
مادران باردار ،سالمندان ،کسانی که بیماری زمینهای دارند،
بیماران تنفسی ،کودکان و زندانیان رایگان خواهد بود و توزیع
آن از طریق شبکه بهداشت صورت میگیرد .برای این منظور
هم  2/5میلیونی واکسن تامین شده است».

سالمت روان 3

شماره هفتصدوشصتوپنج بیستونه شهریور نودونه

به مناسبت  23سپتامبر(  2مهر)؛ روز جهانی «سندرم پاهای بیقرار»

ساز ناکوک «پاها» با آرامش
بیماری «ویلیس اِکبوم» که پیش از
این بهنام «سندرم پاهای بیقرار» یا
«لرزش عصبی پاها» نیز شهرت داشت،
نوعی اختالل عصبی است که با تحرک
مهارنشدنی پاها ظاهر میشود .حرکت
بهدلیل احساس ناخوشایند مانند گزگز،
سوزش و مورمور در پاهاست که شدت
آن در افراد ،متفاوت خواهدبود .این
حالت بهخصوص در شرایطی بیتحرکی
و استراحت بدن اتفاق میافتد و در
نتیجه فرد هنگام خواب شبانه یا نشستن
طوالنی نمیتواند آرامش داشتهباشد

بیماری «ویلیس اِکبوم» که
ترجمه:
پیش از این بهنام «سندرم
مریم سادات
پاهای بیقرار» یا «لرزش
کاظمی
عصبی پاها» نیز شهرت
داشت ،نوعی اختالل عصبی است که با تحرک
مهارنشدنی پاها ظاهر میشود .حرکت بهدلیل
احساس ناخوشایند مانند گزگز ،سوزش و
مورمور در پاهاست که شدت آن در افراد،
متفاوت خواهدبود .این حالت بهخصوص
در شرایطی بیتحرکی و استراحت بدن اتفاق
میافتد و در نتیجه فرد هنگام خواب شبانه یا
نشستن طوالنی نمیتواند آرامش داشتهباشد.
عالئم متوسط تا شدید بیماری ،حدود 3درصد
جمعیت بزرگسال و 0/5درصد کودکان را
درگیر میکند.

علت ابتال «سندرم پاهای بیقرار»

در اکثر موارد ،نمیتوان علت دقیق برای
ابتال به سندرم پاهای بیقرار تشخیص داد.
از لحاظ فیزیولوژیک ،ثابت شده که اختالل
نورولوژیک در کمبود دوپامین مغز و نخاع
نقش دارد .دوپامین ترکیب شیمیایی مهمی
است که به عصبها برای برقراری ارتباط و
تنظیم حرکات بدن کمک میکند.
در مورد سندرم پاهای بیقرار باید به دو نوع
اولیه و ثانویه اشاره کرد .نوع اولیه بدون هیچ
دلیل مشخصی معموال در اوایل میانسالی بروز
پیدا میکند و غالبا زمینه خانوادگی دارد .این
مشکل تا سن  60سال بهتدریج تشدید میشود
و در موارد شدید حتی ممکن است ساعد
دستها نیز درگیر شود70 .درصد موارد سندرم
پاهای بیقرار را میتوان مربوط به نوع اولیه
دانست که درپی نوعی اختالل ژنتیک بروز
پیدا میکند.
اما عوامل دیگری نیز میتوانند زمینهساز این
اختالل شوند:
 کمبود آهن :کمبود آهن در تولید دوپامین
مغز اختالل ایجاد میکند ،حتی اگر کمبود

بهحدی نباشد که کمخوبی اطالق شود .نتایج
مطالعهای روی  88کودک مبتال به بیشفعالی
و نقص تنوجه نشان میدهد که یکسوم آنها
دچار سندرم پاهای بیقرار نیز هستند و کمبود
آهن در آنها دیده شد.
 بیماریهای مزمن :دیابت ،نارسایی کلیوی،
میگرن ،اماس ،فیبرومیالژی و پلیآرتریت
روماتوئید از جمله بیماریهای مزمن هستند
که میتوانند عامل سندرم پاهای بیقرار باشند.
این مشکل از هر  10بیمار دیالیزی 4 ،نفر را
درگیر میکند.

 بارداری :بعضی از خانمها طی دوره
بارداری با بروز یا تشدید سندرم پاهای
بیقرار بهخصوص طی  3ماه سوم مواجه
هستند .معموال طی دو هفته پس از زایمان
این مشکل در افرادی که سابقه آن را نداشتهاند،
برطرف میشود.
 کمبود اسید فولیک و B12
 مصرف برخی داروها :مانند ضدافسردگی،
روانپریشی و ضدحالت تهوع
 افراط در مصرف کافئین
 چاقی

عالئم «سندرم پاهای بیقرار»

 تمایل به حرکتدادن پاها ،اغلب بهخاطر
احساس سوزش ،گزگز ،خارش ،درد و...
در این اندامها
 بروز و تشدید حرکت غیرارادی طی
دورههای استراحت و بیتحرکی بدن
 تشدید عالئم هنگام شب و حرکات
غیرارادی طی  10تا  60ثانیه در 80درصد افراد
 تسکین عالئم با ماساژ ،خمکردن زانوها،
راهرفتن و کشش مالیم پاها
بروز دورههای عالئم ممکن است از چند

دقیقه تا چند ساعت ادامه یابد .افراد معموال
از بیخوابی مزمن و خستگی شدید طی روز
رنج میبرند .حرکات معموال در هر دو پا ظاهر
میشود اما امکان دارد فقط یکی از پاها درگیر
شود .البته حرکتدادن پاها در خواب الزاما
بهمعنای سندرم پاهای بیقرار نیست و مشورت
با پزشک میتواند به تشخیص دقیق کمک کند.

تشخیص ،پیشگیری و درمان

برای تشخیص سندرم پاهای بیقرار معموال
پزشک به وضعیت عالئم ،زمینه خانوادگی

و شرایط سالمت عمومی میپردازد .انجام
برخی آزمایشهای خون یا عضالت مانند
سطح هموگلوبین ،گلوکز ،تیروئید و ...نیز
معموال تجویز میشود .در صورت نیاز ،پزشک
عمومی مشورت با متخصص مغز و اعصاب
را نیز توصیه میکند.
البته توجه به تغذیه و دریافت کافی
ریزمغذیهای ضروری همچنین مصرف
متعادل خوراکیهای حاوی کافئین ،اجتناب
از الکل و دخانیات ،انجام فعالیت ورزشی
منظم ،کنترل استرس و خستگی ،ایجاد شرایط
خواب مطلوب و مشورت با پزشک در مورد
مصرف داروها بهخصوص در موارد ابتال به
بیماریهای مزمن می تواند در کاهش زمینه ابتال
و تشدید عالئم سندرم پاهای بیقرار موثر باشد.
در مورد کمبودهای غذایی یا عوامل ثانویه،
رفع عامل زمینهای در بهبود موثر است اما
اگر سندرم پاهای بیقرار ناشی از زمینه ژنتیک
باشد ،درمان قطعی را نمیتوان انتظار داشت.
البته رعایت توصیههایی مانند ماساژ پاها ،دوش
آب گرم ،کمپرس گرم و سرد پشت سرهم و
پرهیز از نشستن طوالنی نیز به بهبود عالئم
کمک میکند.
منبعPassportSanté.fr :

15دلیل برای گرایش نوجوانان به اعتیاد
در مورد نوجوانانی که مواد مخدر و الکل مصرف
ترجمه:
میکنند ،این تصور نادرست وجود دارد که آنها ذات ًا
هدا صادقیان
«بچههای بدی» هستند .بسیاری از والدین گمان میکنند
حقیقی
که نوجوانان به دلیل سرکشی از خانه بیرون میروند و
به مواد مخدر یا الکل روی میآورند .هیچ دلیلی قاطعی مبنی بر استفاده
نوجوانان از مواد مخدر یا الکل وجود ندارد اما در اینجا به برخی از
موضوعات اصلی و تأثیرات رفتارهایی که باعث استفاده نوجوانان از مواد
مخدر و الکل میشود میپردازیم .مهم است که شما به عنوان والدین
این دالیل را درک کرده و با بچههای خود در مورد خطرات نوشیدن
الکل و مصرف مواد مخدر صحبت کنید.

.1

بیحوصلگی

بیحوصلگی و نداشتن انگیزه یکی از رایجترین دالیلی است که نوجوانان
به مصرف الکل و مواد مخدر روی میآورند .بعضی از بچهها تحمل تنهایی
را ندارند و کاندیداهای خوبی برای سوءمصرف مواد هستند .آنها برای
سرگرم شدن و جبران احساس تهی بودنشان از مواد و الکل استفاده میکنند
بنابراین نوجوانتان را با مسوولیتهای بیشتر یا فعالیتهای فوق برنامه
درگیر کنید تا او وقتی برای فکر کردن به مواد مخدر یا الکل نداشته باشد.

.2

تجربه دوستیابی

.3

افسردگی

.4

کنجکاوی

بسیاری از نوجوانان ،معموالً در سال اول دبیرستان ،خجالتی هستند
و در ارتباط برقرار کردن و دوستیابی مشکل دارند(مخصوص ًا در
مدرسه جدید با دانشآموزان بزرگتر) .نوجوانان معموالبرای به دست
آوردن اعتماد بهنفس باالتر ،با گروه اجتماعی خاصی که به دلیل استفاده
از مواد معروف هستند ،ارتباط برقرار مینمایند ،نه تنها به خاطر فشار
مستقیم همسن و ساالن بلکه به دلیل نیازی که برای برقراری ارتباط و
دوستیابی احساس میکنند و به مصرف مواد یا الکل روی میآورند.
تشویق فرزندانتان برای پیوستن به کلوپهای ورزشی میتواند به آنها
کمک کند تا از روش سالم دوست پیدا کنند.
تعدادی از نوجوانان برای فرار از تنهایی و افسردگی به سمت مواد مخدر
و الکل کشیده میشوند .زمانیکه آنها غمگین یا افسرده هستند ،برای درمان
خودشان به مواد روی میآوردند چون این روش را راهی برای فراموشی
و ایجاد احساس خوشبختی میدانند ممکن است شما در توصیف چنین
حالتی فقط بگویید که فرزند شما در سن بلوغ است و این حالت طبیعی
است اما ممکن است که مشکل افسردگی بسیار عمیقتر از حدس شما باشد.
کنجکاوی بخش طبیعی زندگی است و نوجوانان از این احساس بیبهره
نیستند .آنها به دلیل کنجکاوری از الکل یا مواد مخدر استفاده میکنند تا
بفهمند که این مواد چه حسی را در آنها به وجود میآورند .با اینکه ممکن

است نوجوانان از مضرات مصرف مواد آگاه باشند اما خیال میکنند که
شکستناپذیر هستند و مواد روی ایشان تاثیری ندارد .آموزش دادن به
فرزندان در مورد عواقب و پیامدهای سوءمصرف مواد مخدر و الکل به
خاموش کردن چنین حس کنجکاوی کمک میکند.

.5

استرس

.6

اعتماد بهنفس پایین

در دوران دبیرستان بسیاری از نوجوانان به خاطر حجم سنگین برنامهها
و کالسهای متنوع و زیاد و فعالیتهای فوق برنامه دچار استرس
میشوند .فقدان مهارتهای مقابلهای میتواند آنها را به جستجوی روش
مصنوعی مقابله با استرس سوق بدهد .بنابراین برای استراحت و آرامش
به سراغ مواد میروند.
اعتماد بهنفس پایین در نوجوانان ،به ویژه در سنین  14تا  16سالگی،
به دلیل مشکل ظاهری یا نداشتن دوست میتواند رفتار خود تخریبی
را در آنها به وجود بیاورد .رسانهها ،افراد زورگو و اغلب ،خانوادهها به
نوجوانان فشار میآورند تا به گونهای خاص رفتار و عمل کنند بنابراین
در صورت عدم رعایت شیوههای دیکته شده ،نوجوانان اعتماد بهنفس
خود را از دست میدهند .به نظر میرسد مواد مخدر و الکل راهی آسان
برای فرار از این موقعیت است .بسیاری از نوجوانان خجالتی با اعتماد
بهنفس پایین اقرار میکنند که تحت تأثیر الکل یا مواد مخدر کارهایی را
انجام میدهند که در حالت عادی قادر به انجام آنها نیستند .این بخشی از
جذابیت مواد مخدر و الکل برای چنین نوجوانهایی است.به عنوان مثال
یک شخص صدای خوبی ندارد اما تحت تاثیر مواد با صدای بلند آواز
میخواند ،الکل و داروهای دیگر نه تنها کمرویی را کاهش میدهند بلکه
اضطراب اجتماعی را هم تسکین میبخشند اما تمام این حاالت کاذب
هستند و بعد از اتمام اثر مواد از بین خواهند رفت .این افراد گمان میکنند
که مثل بقیه مردم ،کامال عادی هستند اما دیگران به راحتی متوجه میشوند
که فردمذکور الکل یا مواد مخدر مصرف کرده است.

.7

شاید بعدا فرصت نشود

.8

ژنتیک

نوجوانان اغلب احساس میکنند که آزمایش و امتحان کردن بعضی از
چیزها یک ضرورت اجتماعی است که یا االن باید کارمورد نظر را انجام
بدهند یا شاید دیگر فرصت انجامش را نداشته باشند پس قبل از رسیدن
به جوانی وآغاز مسوولیتپذیری میتوانند هر کاری را که دوست دارند
مانند مصرف مواد یا الکل انجام بدهند زیرا در حال حاضر هیچ مسوولیتی
به گردن آنها نیست .همچنین احساس میکنند با یک یا دوبار استفاده از
مواد مخدر و الکل اتفاقی برایشان خواهند افتاد.
در صورتی که سابقه اعتیاد به مواد مخدر یامصرف الکل در خانوادهای وجود
داشته باشد ،ممکن است نوجوانان از نظر ژنتیکی مستعد سوءمصرف مواد

مخدروالکلباشد.اگرچهانتخابها
در نوجوانی خیلی محدود هستند
اما نمیتوانیم آنها را بابت انتقال چنین
ژنی مقصر بدانیم ،به ویژه که تحصیالت
هم نداشته باشند .اگر سابقه اعتیاد خانوادگی
وجود دارد ،صادق باشید و روراست در مورد
خطرات واقعی سوءمصرف مواد با نوجوان گفتگو کنید.

.9

فشار همساالن

نوجوانان اغلب فکر میکنند که همسن و سالهای آنها نمیتوانند
تاثیری روی رفتارشان داشته باشند اما به راحتی تحت تاثیر همساالن قرار
میگیرند .این فشارو الگوبرداری اغلب در سنین شانزده تا هجده سالگی
اتفاق میافتد ،درست هنگامیکه یک نوجوان با خود میگوید که دیگران
چنین کارهایی را انجام میدهند پس من هم انجامش میدهم .وقتی نوجوان
در یک مهمانی کنار دوستان قرار میگیرد ،فکر میکند که در شرایط موجود
باید رفتارهای آنها را تقلید کند .همیشه این فشار از جانب همسن و سالها
نیست و گاهی هم دوستان بزرگتر باعث تحریک میشوند پس در انتخاب
دوست نوجوانان باید وسواس کافی را به خرج داد.

.10

الگوبرداری از دیگران

نوجوانانشاهدمصرفموادگوناگونیمانندسیگاروالکلوحتیموادمخدر
توسط والدین یا بزرگساالن دیگر هستند.گاهی هم دوست فرزند نوجوان
ما او را تشویق یا مجبور به مصرف چنین موادی میکند .به دلیل دسترسی
راحت نوجوانان به مواد مخدر و...و همچنین استفاده سایرین بخصوص
دوستان و خانواده ،نوجوان هم چنین اعمالی را عادی تلقی میکند ودر
ذهن خودش مصرف مواد را بخشی نرمال از تجربیات نوجوانی میداند.

.11

رسانههای محبوب

« 45درصد از نوجوانان با این جمله موافق هستندکه گوش دادن به بعضی
از موسیقیهای مورد عالقه آنها یا تماشای برنامههای تلویزیون مانند فیلمی
که هنرپیشه محبوب نوجوان را درحال سیگار کشیدن نشان میدهد،استفاده
از سیگار یا مواد مخدر و الکل را مطلوب جلوه میدهد» بنابراین از برنامه
و محتوای رسانههایی که پسر یا دختر شما استفاده میکنند آگاه باشید و
در مورد خطرات چنین برنامههایی با فرزند خود صحبت کنید.

.12

فرار و خوددرمانی

وقتی نوجوانان ناراضی هستند و نمیتوانند به تنهایی یا از طریق فردی
مطمئن ،راهی برای سالمتی خود پیدا کنند ،ممکن است برای به دست
آوردن آرامش به مواد شیمیایی پناه ببرند .بسته به اینکه چه مادهای را امتحان
میکنند ،احساس رضایتمندی و شادی ،هیجان یا اعتماد بهنفس و سرحالی
به آنها دست میدهد .دوران نوجوانی میتواند عواقب عاطفی سختی را برای
نوجوانان رقم بزند ،گاهی اوقات حتی باعث افسردگی میشود ،بنابراین

وقتی به نوجوانان راه حلی
پیشنهادمیشودکهمیتواند
حال بدشان را خوب کند،
بسیاری از آنها نمیتوانند مقاومت
کنند .به عنوان مثال ،برخی از نوجوانان
برایمدیریتاسترسازدارواستفادهمیکنند.
بعضی اوقات آنها از محرکهای تجویز شده (مثال
داروهاییبرایدرماناختاللکمبودتوجه)سوءاستفاده
میکنند تا هنگام مطالعه و یا انجام آزمایشات ،انرژی و
تمرکز کافی داشته باشند .برخی دیگر از داروهای تسکیندهنده
درد یا آرامش بخش برای مقابله با استرس تحصیلی ،اجتماعی یا
عاطفی استفاده مینمایند .کمکم این داروهای ساده اثر خودشان را از دست
میدهند و نوجوان به دنبال مواد قویتری میرود.

.13

عصیانگری

نوجوانان عصیانگر بر اساس شخصیت خود مواد مختلفی را برای استفاده
انتخاب میکنند .الکل داروی مورد عالقه برای نوجوانانی است که
رفتارخشونتآمیزدارند.متامفتامینیاشیشههمچنینرفتارهایپرخاشگرایانه
و خشونتآمیز را تشویق میکند و میتواند به مراتب بسیارخطرناکتر و
قدرتمندتر از الکل باشد .برخی از نوجوانان از داروهای روان گردان (انواع
محرکها)در مهمانی استفاده میکنند تا اصطالحا به باالی ابرها برسند.
همچنین الاسدی و داروهای توهم زا به عنوان راهی برای گریز از موقعیت
فعلی شناخته میشوند و اغلب نوجوانانی که گمان میکنند کسی آنها را
درک نمیکند ،تمایل به استفاده از این دسته داروها دارند و ممکن است با
مصرف چنین موادی مدت طوالنی در دنیایی ایدهآل و مهربانتر غوطهور
شوند .استعمال سیگار میتواند به نوعی یک روش مقابلهای برای نشان
دادن استقالل نوجوان و اعتراض و عصبانی کردن والدین باشد .دالیل
مصرف مواد مخدر نوجوانان به اندازه خود آنها پیچیده است.

.14

احساس رضایتمندی سریع

مواد مخدر و الکل به سرعت اثر میکنند .تأثیرات اولیه بسیار خوب است و
نوجوانان به دلیل اثر زودهنگام ،به مصرف مواد مخدر و الکل روی میآورند.

.15

اطالعات غلط

اصلیترین دلیل استفاده از مواد مخدر و الکل،به طور یقین ،دادن اطالعات
نادرست درباره این مواد است .تقریب ًا بین دوستان هر نوجوانی افرادی
هم حضور دارندکه ادعا میکنند درهر کاری متخصص هستند و با افتخار
به نوجوان اطمینان میدهند که استفاده از مواد مخدر خیلی هم خطرناک
نیست.بنابراین به نوجوانان خود درباره مشکالت ناشی از مواد مخدر
آموزش بدهید تاآنها ازخطرات استفاده چنین موادی اطالعات کافی در
اختیار داشته باشند.
منابعhttps://drugfree.org/parent-blog, www.drugabuse.com :
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چه عواملی موجب آلزایمر میشود؟

بیماری آلزایمر چیست؟
آلزایمر بیماریای است که در
ترجمه:
آن حافظه افراد از بین میرود.
مهتا
ابتدا در به خاطر آوردن وقایع
زمانینیک
اخیر دچار مشکل میشود ولی
ممکن است به راحتی اتفاقاتی را که سالها پیش
رخ داده را به یاد آورد .با گذشت زمان ،سایر
عالئم نیز ظاهر میشوند ،از جمله:
 اختالل در تمرکز
 انجام فعالیتهای معمولی با دشواری
 احساس سردرگمی یا ناامیدی خصوصا در شب
 تغییرات خلقی بسیار مثل بروز جدی عصبانیت،
اضطراب و افسردگی
 احساس بینظمی و گم شدن
 مشکالت جسمانی مانند به سختی پیادهروی
کردن و ناهماهنگی جسمانی
 مشکل در برقراری ارتباط
افراد مبتال به آلزایمر

ممکن است عزیزانشان را فراموش کنند یا فراموش
کنند چگونه لباس بپوشند ،چطور غذا بخورند یا
چگونه به دستشویی بروند.
این بیماری باعث میشود بافت مغز به مرور
زمان تجزیه شود و این اتفاق معموال در افراد
باالی  65سال رخ میدهد.
افراد فقط چند سال یا نزدیک به یک دهه میتوانند
با بیماری آلزایمر زندگی کنند .با این حال در
بیشتر موارد ،حدودا  9سال است .تقریبا از هر
 8نفر یک نفر سالمند  65ساله یا پیرتر ،به این
بیماری مبتال میشود .زنان بیشتر از مردان به
آلزایمر دچار میشوند.

چه عواملی موجب آلزایمر میشود؟

افرادی که به آلزایمر مبتال میشوند معموال پیر
هستند اما این بیماری جزو
فرایند طبیعی پیری

نیست .دانشمندان نمیدانند که چرا بعضی از
افراد به آن مبتال میشوند و برخی دیگر نمیشوند
اما این را میدانند که عالئم ایجاد کننده آن ،از دو
نوع اصلی آسیب عصبی ناشی میشود:
 سلولهای عصبی به هم گره میخورد که به
آن گرههای بافت عصبی گفته میشود.
 رسوبات پروتئینی به نام پالکهای بتا آمیلوئید
در مغز جمع میشود.
محققان به درستی نمیدانند که چه عواملی باعث
این آسیب میشود یا چگونه اتفاق میافتد اما
ممکن است پروتئینی در خون به نام ApoE
(آپولیپوپروتئینای) باشد که بدن از آن برای انتقال
کلسترول به خون استفاده میکند.
چند نوع  ApoEدر بدن هست که با احتمال
بیشتر آلزایمر مرتبط است .ممکن است اشکال
خاصی از آن باعث آسیب مغزی شود .برخی از
دانشمندان تصور میکنند که این ماده در ایجاد

پالک مغز افراد مبتال به آلزایمر نقش دارد .آیا
 ApoEتا حدی باعث آلزایمر میشود یا نه؟
قطعا ژنها در ایجاد این بیماری نقش دارند.
نها در ایجاد
قطعا ژ 
در فردی که والدینش به این بیماری مبتال
ش دارند .در فردی
آلزایمر نق
بودهاند ،نیز احتمال ابتال بیشتر میشود.
به این بیماری مبتال
که والدینش
برخی شواهد نشان میدهد که افراد
یشود.
مال ابتال بیشتر م 
حت
ا
یز
مبتال به فشارخون باال و کلسترول
ن
د،
بو دهان
هد که افراد مبتال
شواهد نشان مید
باال بیشتر به آلزایمر مبتال میشوند.
برخی
رول باال بیشتر به
ارخون باال و کلست
ضربه به سر به ندرت ممکن است
ش
ف
به
به به سر به ندرت
یشوند .ضر

م
تال
عامل آلزایمر باشد و هرچه شدت
مب
مر
زای
آل
زایمر باشد و هرچه
مکن است عامل آل
آلزایمر
آن بیشتر باشد ،خطر ابتال به
م
باشد ،خطر ابتال به
شدت آن بیشتر
بیشتر خواهد شد.
بیشتر خواهد شد
آلزایمر
دانشمندان هنوز در حال مطالعه بسیاری
از این نظریات هستند اما بدیهی است که
بزرگ ترین احتمال وقوع آن ،سالمندی و داشتن
سابقه این بیماری در خانواده است.
منبعWebMD :
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زودتر به
پ
زشک مرا
ج
ع
ه
ک
ن
ی
د؟
هرچه ز

10مورد از عالئم اولیه آلزایمر
آیا نگران سالمت ذهنی خود نیستید؟ یا شاید سالمت ذهنی
نزدیکانتان؟کمیفراموشی،بخشیطبیعیازفرایندسالمندیاست.
اگر در یادآوری نام فرد مشکل دارید اما بعد یکباره به ذهنتان
میرسد ،پس مشکل جدی در حافظه ندارید اما اگر مشکالت
حافظه به طور جدی روی زندگی روزمرهتان تاثیر گذاشته است،
میتواند از نشانههای اولیه بیماری آلزایمر باشد .در حالی که
تعداد عالئم آن و میزان شدت آن نیز با هم متفاوت است،
شناسایی عالئم اولیه بسیار مهم است و باید به طور جدی در
مورد خودتان بررسی کنید.
1

از دست دادن حافظه

2

برنامهریزی دشوار و حل مشکل

شایعترین عالمت آلزایمر است .آیا اطالعاتی را که به تازگی
آموختهاید را به راحتی فراموش میکنید؟ آیا تاریخ ،نام و
رویدادهای مهم را از یاد میبرید؟ آیا حتی اتفاقات بزرگی که
برایتان رخ داده است را فراموش میکنید؟ آیا بارها میخواهید
به شما گفته شود؟ آیا به شدت متکی به نوشتن یادداشت یا
یادآوریهای گوشی همراه خود هستید تا موارد و رویدادهای
مهم را به شما یادآوری کند؟

4

زمان و مکان

حتی انجام کارهای تکراری هم برایتان سخت میشود .آیا در
رانندگی در مسیری که بیشتر اوقات میروید هم مشکل دارید؟
آیا میتوانید یک کار معمولی را در محل کار خود انجام دهید؟
آیا قوانین بازی مورد عالقهتان را فراموش میکنید؟
آیا حواستان کامال به سمت چیزهایی میرود که هنوز اتفاق نیفتاده
است؟ آیا تابه حال گم شدهاید؟ آیا شما به راحتی راه را گم

5

تغییر بینش

6

بیان کلمات و گفتوگوهای ناامیدکننده

آیا خواندن کلمات برایتان دشوارتر است؟ آیا در تشخیص
مسافت مشکل دارید؟ آیا رنگها را از هم تشخیص نمیدهید؟
بسیار مهم است زیرا ممکن است بر رانندگی نیز تاثیر بگذارد.
وقتی واژهها سخت میشود ،آیا میتوانید کلمه مناسبی که
دنبالش هستید را پیدا کنید؟ یا اینکه افراد یا چیزها را به
اشتباه صدا میکنید؟ گفت وگو با دیگران ممکن است برایتان
سخت باشد .آیا از انجام این کار خودداری میکنید؟ آیا
شما قادر به انجام این کار هستید؟ آیا یکدفعه وسط بحث
سکوت میکنید زیرا فراموش میکنید که چه بگویید؟ آیا
مدام تکرار میکنید؟
7

گم کردن اشیا

هر کسی هر از گاهی چیزهایی را جا میگذارد اما آیا میتوانید
سریع به خاطر بیاورید و دوباره آن را پیدا کنید؟ آیا وسایل
خود را در غیر جای خودش مانند یخچال میگذارید؟ آیا
دیگران را در گم کردن اشیاء مقصر میدانید؟
8

اشتباه در قضاوت

آیا به تازگی تصمیمات اشتباهی گرفتهاید؟ آیا در شمارش
پول اشتباه میکنید ،مثال اینکه معموال آن را انجام نمیدهید
و به دیگران محول میکنید؟
آیا کمتر دوش میگیرید؟ آیا کمتر از خود مراقبت میکنید؟
آیا لباس مناسب فصل نمیپوشید؟

9

دوری از اجتماع

آیا در حال انجام کار در پروژهای هستید؟ آیا کمتر به سرگرمی
مورد عالقه خود میپردازید؟ آیا انگیزه ندارید؟ آیا بیشتر در
حال تماشای تلویزیون هستید یا بیش از حد معمول میخوابید؟
10

تغییرات خلق و خوی

آیا خیلی راحت نگران میشوید؟ آیا احساس افسردگی،
ترس یا اضطراب میکنید؟ آیا به دیگران مشکوک هستید؟

مراجعه به پزشک

اگر این عالئم را مشاهده کردید ،به پزشک مراجعه کنید .او
سالمت جسمی و روانی شما را ارزیابی میکند .او سابقه
پزشکی شما را بررسی میکند و انجام آزمایش وضعیت
ذهنی را به شما توصیه میکند تا حافظه ،توانایی حل
مشکالت ساده و مهارتهای تفکر شما را ببیند و ممکن
است آزمایش خون و عکس از مغز را نیز به شما توصیه کند.
سپس ممکن است شما را به پزشک متخصص آلزایمر
ارجاع دهد ،مانند متخصص مغز و اعصاب(پزشکی که در
زمینه درمان مغز و سیستم عصبی کار میکند) ،روانپزشک،
روانشناس سالمندان(پزشک متخصص در زمینه درمان
افراد سالمند).

منبعWebMD :

آیا در برنامهریزی کردن و پایبندی به آن مشکل
دارید؟ آیا پیروی از یک دستورالعمل ،حتی یک موردی
که بارها استفاده کردهاید ،برایتان مشکل است؟ آیا تمرکز
روی کارهای دقیق مثل اعداد ،هم برایتان دشوار است؟ مثال،
آیا میتوانید صورت حسابهای خود را پیگیری کرده و دسته
چک خود را به راحتی بررسی کنید؟

3

سخت انجام دادن کارهای روزمره

میکنید؟ آیا فراموش میکنید کجا هستید؟ آیا به یادتان
میماند که چطور به مقصد برسید؟
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نگاهی جامع بر بیماری آلزایمر و درمانهای آن به مناسبت  30شهریور روز جهانی این بیماری

آلزایمر با دمانس چه تفاوتهایی دارد؟
با باال رفتن متوسط طول عمر انسانها در چند دهه اخیر به دنبال
پیشرفت علم پزشکی در درمان بیماریها ،آمار بروز آلزایمر بیش
ستاره محمد از هر زمانی افزایش یافته است .در حال حاضر حدود  50میلیون
نفر در جهان به بیماری دمانس یا فراموشی مبتال هستند .براساس
اطالعات موجود ،پیشبینی شده در صورت عدم اتخاذ اقدامات مناسب ،آمار مبتالیان

به این بیماری تا سال  2050میالدی به  13/8میلیون نفر در جهان خواهد رسید .این
موضوع در حالی مطرح میشود که آلزایمر به عنوان معضلی جدی در حوزه سالمت
و درمان کشورها شناخته شده است .اهمیت کنترل ،درمان و پیشگیری از این بیماری
باعث شد سازمان بهداشت جهانی از سال 2012میالدی ،تاریخ  21سپتامبر مصادف
با  30شهریورماه را به عنوان روز جهانی «آلزایمر» نامگذاری کند .امسال نیز این

«دمانس»« ،زوال عقل»
یا «خرد سودگی» زمانی
رخ میدهد که فرد
دچار آسیب مغزی شده
و تواناییهای شناختی
خود را از دست میدهد
اما آلزایمر بیماری
کامال شناختهشده با
شاخصهای دقیق از
لحاظ سن ،شدت و نوع
عالئم است .درواقع
میتوان گفت دمانس
جزئی از شاخصهای
بیماری آلزایمر است

دکتر ناصر زنگیآبادی
فوقتخصص مغز و اعصاب
(نوروافتالمولوژی -اپی لپتولوژی)

«دمانس»«،زوالعقل»یا«خردسودگی»زمانیرخمیدهد
کهفرددچارآسیبمغزیشدهوتواناییهایشناختیخود
را از دست میدهد اما آلزایمر بیماری کامال شناختهشده
با شاخصهای دقیق از لحاظ سن ،شدت و نوع عالئم
است.درواقعمیتوانگفتدمانسجزئیازشاخصهای
بیماری آلزایمر است.
به طور کلی ،دمانس ممکن است ثانویه به یک علت
خاص رخ بدهد .برای مثال تومور مغزی یا اختالالت
عروقی مغز میتوانند باعث بروز عالئم دمانس شوند .در
این وضعیت با خارج کردن تومور یا با درمان اختالالت
عروقی ،دمانس نیز بهبود مییابد .نوع دیگری از دمانس
نیز وجود دارد که در اثر اختالالت و بیماریهای داخلی
مثل بیماریهای کبدی و کلیوی ،دیابت و ...به وجود
میآید .با کنترل و درمان این بیماریها نیز میتوان از
بروز دمانس پیشگیری کرد یا باعث بهبود آن شد ما
در بیماری آلزایمر ،علتی برای زوال عقل و اختالالت
شناختی ناشی از آن پیدا نمیشود .درواقع هنوز از لحاظ
علمی ،علت بیماری آلزایمر شناخته نشده است .در این
بیماری ،سلولهای مغزی بهویژه در قشر مغز شروع به
تحلیل میکنند و از بین میروند .در اصطالح عمومی،
مغز کوچک میشود و این کوچک شدن تا حدی پیش
میرود که فرد از حرکت ناتوان شده و در نهایت دچار
مرگمیشود.البتهشدتپیشرفتآلزایمردرافرادمختلف،
متفاوت است .برای مثال یک فرد ممکن است سالهای
طوالنی را با این عالئم طی کند و فردی دیگر طی چند
سال به مراحل نهایی بیماری برسد.

آلزایمر با چه عالئمی همراه است؟

نشانههای آلزایمر را میتوان به  10مورد تقسیم کرد.
 .1اختالل حافظه :مهمترین عالمت این بیماری ،اختالل
حافظه است .این عالمت برای افراد بسیار نگرانکننده
است اما اگر در فعالیتهای روزانه اختالل ایجاد نکند یا
بر اثر مشغله فکری و اضطراب ایجاد شود ،به عنوان یک
عالمتجدیتلقینمیشود.امااگراختاللحافظه،شدید
باشد و در زندگی روزانه بهخصوص در روند یادگیری
اختالل ایجاد کند ،عالمت مهمی محسوب میشود .البته
باید توجه داشت در بیماری آلزایمر معموال یادگیری و
حافظه اخیر دچار اختالل میشود .برای مثال فرد ممکن
است فراموش کند برای ناهار چه غذایی خورده یا بعد
از  5دقیقه به یاد نیاورد که در حال صحبت راجع به چه
موضوعی بوده است .در صورتی که خیلی از این بیماران
میتوانند خاطرات سالهای گذشته خود را به یاد آورند.
.2اختاللدرمهارتهایفردی:دومینعالمتبیماری
آلزایمر،فراموشکردنتدریجیمهارتهایفردیاست.
برایمثالیکخانمخانهدارممکناستدرمهارتآشپزی

روز برای نهمین بار در سرتاسر جهان برگزار خواهد شد .کنترل آلزایمر میتواند
تاثیر چشمگیری بر زندگی بیماران ،خانوادهها و نظام سالمت و خدمات بهداشتی
سراسر جهان داشته باشد .به بهانه نزدیک شدن به این روز ،صفحه «تقویم سالمت»
این هفته را به صحبتهای دکتر ناصر زنگی آبادی ،فوقتخصص مغز و اعصاب
(نوروافتالمولوژی -اپی لپتولوژی) در مورد آلزایمر و دمانس اختصاص دا دهایم.

دچار مشکل شود یا فردی که در امور فنی فعالیت داشته
است ،نحوه استفاده از ابزاری مثل آچار را فراموشکند.
 .3اختالل تکلم :سومین عالمت آلزایمر ،اختالل تکلم
به شکل ضعف گفتاری است .همه ما ممکن است گاهی
اوقات در یادآوری یک لغت دچار فراموشی شویم اما
این وضعیت معموال گذراست و سریع رفع میشود .در
حالی که جمالت فرد مبتال به آلزایمر ممکن است ناکامل
یا نامفهوم باشند یا اینکه فرد نتواند کلمات مناسب را برای
جمله خود انتخاب کند .این اشتباهات دستور زبانی و
ناتوانی در انتخاب کلمات و ایجاد جمالت مفهومی ،از
عالئم بیماری آلزایمر محسوب میشوند.
 .4گم کردن زمان و مکان :چهارمین عالمت آلزایمر،
گم کردن و اشتباه در زمان و مکان است .بسیاری از اوقات
افراد مبتال به آلزایمر مسیر منزل را گم میکنند یا برای
مثال اتومبیل خود را در مکانی پارک کرده و محل آن را
فراموشمیکنندیادچاراشتباهدرتشخیصزمانمیشوند.
 .5کاهش قدرت قضاوت و تصمیمگیری :یکی دیگر
از عالئم بیماری آلزایمر ،ضعف یا کاهش قدرت در
قضاوت و تصمیمگیری است .افراد سالم ممکن است
گاهی قرارها یا برنامههای خود را فراموش کنند یا سهوا
آنها را به تعویق بیندازند اما فرد مبتال به آلزایمر ممکن
است کال نسبت به قرارهای خود یا پیگیری برنامههایش
بیاهمیت شود یا لباسهای نامناسب برای موقعیتهای
مختلف انتخاب کند .برای مثال ممکن است نسبت به
هوای سرد قضاوت نادرست داشته باشد و گمان کند
فصل تابستان است و باید لباسهای تابستانی بپوشد.
درواقع این افراد در بسیاری از تصمیمگیریهای خود
دچار مشکل میشوند.
 .6اختالل در تفکر انتزاعی یا ذهنی :ششمین عالمت
بیماری آلزایمر ،مشکل در تفکر انتزاعی یا تفکر ذهنی
است .تفکر انتزاعی به ما کمک میکند امور مالی را

به درستی انجام دهیم و برای حل مسائل ،استدالل و
برنامهریزی داشته باشیم .فرد مبتال به آلزایمر این قدرت
را از دست میدهد .چنین افرادی ممکن است در هزینهها
و حساب و کتاب مالی خود دچار مشکل شوند .برای
مثال ممکن است پولی را به دیگری قرض دهند و آن
را فراموش کنند یا در پرداخت فیشهای ماهانه بیدقتی
کرده و آنها را فراموش کنند.
 .7جابجا گذاشتن اجسام :هفتمین عالمت بیماری
آلزایمر ،جابجا گذاشتن اجسام است .برای مثال فرد
اشتباها عینک خود را در یخچال میگذارد یا اتوی داغ
را بدون دقت در محل نامناسب قرار میدهد .این اتفاقات
ممکن است برای افراد سالم نیز به دلیل مشغله فکری
و اضطراب ،رخ دهند اما تکرار آنها نشاندهنده وجود
یک مشکل است.
 .8تغییر در خلقوخو :تغییر در رفتارها و حالتهای
روانی ،هشتمین عالمت بیماری آلزایمر است .همه افراد
ممکناستگاهیاوقاتشادوگاهیغمگینیاخشمگین
باشند اما فرد مبتال به آلزایمر خیلی سریع تغییر خلق
میدهد .برای مثال از حالت آرامش سریع به حالت
خشم تغییر حالت میدهد یا ممکن است خندهها و
گریههای غیرطبیعی و بدون دلیل و پشت سر هم داشته
باشد .این تغییرات به قدری زیاد هستند که اطرافیان بیمار
نمیدانند با یک فرد افسرده روبرو هستند یا یک فرد شاد
یا بیتفاوت یا جدی.
 .9تغییر شخصیت :گاهی اوقات تغییر شخصیت بر اثر
بیماری آلزایمر بسیار شدید است .برای مثال ،فردی که
بسیار شجاع بوده ،ترسو میشود یا یک خانم خانهدار و
مهماننواز تبدیل به یک فرد بیتفاوت نسبت به آمدن
مهمانها میشود .حتی ممکن است مهارتهای کاری
خود را از دست بدهد و رفتار مناسب در قرارهای
اجتماعی نداشته باشد .بعضی از بیماران نیز به شدت

ل پیشگیری است؟
آیا آلزایمر قاب 
با توجه به اینکه بیماری آلزایمر در مراحل پیشرفته ،درمان دشواری
در پیش دارد و مراقبت از بیمار برای اطرافیان بسیار دشوار است،
باید حتما به راههای پیشگیری از آلزایمر توجه کرد .به طور کلی
برای پیشگیری از آلزایمر باید از ذهن و مغز خود بیشترین استفاده
را داشته باشید و مغز را همیشه فعال نگه دارید .مطالعات بسیاری
نشان دادهاند این کار خطر ابتال به بیماریهای شناختی و آلزایمر را
کاهش میدهد .بنابراین بسیار مهم است که هر روز فعالیت جدیدی
انجام دهید و کمتر از روشهای عادتی استفاده کنید .برای مثال اگر
همیشه با دست راست مسواک میزنید ،سعی کنید گاهی با دست
چپ نیز این کار را انجام دهید یا اگر همیشه با اتومبیل اتوماتیک
رانندگی میکنید گاهی با اتومبیل دندهای نیز رانندگی کنید .این
کار باعث میشود ذهن فعال شود .این تغییرات را میتوانید در
مورد بسیاری از عادتها اعمال کنید و ذهن را به چالش بکشید.
از پازل ،جدول کلمات و بازیهای فکری استفاده کنید
یکی دیگر از راههای پیشگیری از آلزایمر ،استفاده از پازل ،جدول
کلمات و بازیهای فکری مانند شطرنج است؛ بازیهایی که به
استفادهازحافظهنیازدارند.توجهداشتهباشیدبرایشروعفعالیتهای
جدید هیچ وقت دیر نیست و الزم نیست در هیچ یک از این
فعالیتها ،حرفهای باشید .بنابراین نباید سن و سال را بهانه کنید.
شروع به فراگیری یک زبان جدید یا یاد گرفتن یک آلت موسیقی
یا شرکت در دورههای جدید هنری میتواند بسیار کمککننده

باشد و ذهن را به چالش بکشد و تحلیل آن را به تعویق بیندازد.
حتی رفتن به موزه و مکانهای تفریحی و سرگرمکننده یا مکانهای
تاریخی و سعی در یادگیری و آموختن موضوعات جدید؛ یک
چالش ذهنی مناسب برای پیشگیری از آلزایمر است .درواقع باید
همیشه مغز خود را فعال نگه دارید.
شیوه زندگی خود را تغییر دهید و اجتماعی باشید!
معاشرت کردن و اجتماعی بودن نیز با فعال نگه داشتن مغز و
یادگیریهای جدید ،به پیشگیری از آلزایمر کمک میکند .شیوه
زندگی سالم از دیگر راههای مهم پیشگیری از آلزایمر است .رژیم
غذایی مناسب ،نظم غذایی ،نظم خواب و کافی بودن ساعات خواب،
همگی در پیشگیری از این بیماری نقش دارند .نقش ورزش نیز
در پیشگیری از آلزایمر ،کامال شناخته شده است .ورزش نهتنها به
محافظت از سالمت قلب و عروق کمک میکند بلکه در سالمت
مغز نیز موثر است .توجه داشته باشید که ورزش حتما باید منظم
و روزانه انجام شود .درواقع ورزش منظم روزانه و کوتاه مدت
بهتر از ورزش سنگین نامنظم (برای مثال  2یا  3بار در هفته) است.
راههای کنترل استرس را بیاموزید
فشارهای عصبی و مسائل اضطرابآور از دیگر عواملی هستند
که باعث افزایش تحلیل مغز میشوند .بنابراین برای پیشگیری
از آلزایمر باید از این فشارها با تمرینهای تمدد اعصاب مثل

شکاک و بدبین میشوند .این حالت بدبینی و شک نسبت
به اطرافیان ،بهخصوص در مسائل مالی و احساسی ایجاد
میشود .انزوا ،بیتفاوتی و رفتارهای نامناسب ،همگی
میتوانند نشاندهنده تغییر شخصیت به سمت منفی در
بیمار مبتال به آلزایمر باشند.
.10ازدستدادنانگیزه:دهمینعالمتبیماریآلزایمر،
از دست دادن انگیزه است .افراد سالم به طور معمول
ممکن است گاهی انگیزه برای زندگی عادی و روزمره
و کارهای معمول خود را به طور موقت از دست بدهند.
این وضعیت معموال بسیار کوتاهمدت است و فرد مجدد
به زندگی امیدوار میشود و به برنامههای عادی خود باز
میگردد اما در فرد مبتال به آلزایمر معموال بیانگیزگی
ادامهدار میشود و بیمار به تدریج نسبت به وقایع و
رویدادهایمحیطیاجامعهوزندگیاطرافخودبیتفاوت
میشود .این افراد گاهی حتی نسبت به اتفاقاتی که برای
خانواده رخ میدهد نیز بیتفاوت و بیانگیزه هستند.

این عالئم همیشه نشانه آلزایمر نیستند!

آلزایمر در مجموع میتواند با  10عالمت باال همراه باشد.
این عالئم میتوانند از درجات خفیف تا شدید ایجاد
شوند .درمورد دمانس نیز میتوان این عالئم را مطرح
کرد .این عالئم اگر به صورت گذرا در افراد جوان دیده
شوند ،جای نگرانی وجود ندارد .درواقع خیلی اوقات
اضطرابهای روزانه و مشغولیتهای ذهنی میتوانند به
صورت موقت و زودگذر باعث عالئم مشابه با آلزایمر
شوند اما اگر این عالئم در افراد مستعد به بیماری آلزایمر
رخ دهند ،فرد باید حتما توسط
پزشکمعاینهشود.شایدعلت
این عالئم قابل برطرف
شدنباشد.شایدهم
اصالعلتیبرای

کتاب خواندن ،مدیتیشن
و  ...دوری کرد .مصرف
سیگار و دخانیات ،الکل
و  ...هم مسلما به مغز آسیب
میرساند و دوری از آنها یکی از
روشهای زندگی سالم است .ضربه
به سر از دیگر عوامل خطر بروز آلزایمر
است .درواقع تحقیقات نشان دادهاند افرادی که
دچار ضربه مکرر به سر میشوند بیشتر در خطر
اختالالت شناختی قرار میگیرند .بنابراین باید مراقب
بود و از بروز این ضربهها پیشگیری کرد.
قندخون و چربیخون را کنترل کنید
کنترل سایر عوامل خطر از جمله فشار خون ،چربیخون ،قندخون
و وزن نیز نهتنها به سالمت کل ارگانهای بدن کمک میکند بلکه
در سالمت مغز نیز بسیار موثر است .در پایان ،برای پیشگیری از
آلزایمر به افراد توصیه میشود معاینات دورهای خود را داشته باشند
و با مشاهده هرگونه عالمت یا عارضه مشکوک حتما به پزشک
مراجعه کنند تا هر چه زودتر این بیماری تشخیص داده و کنترل شود.
آلزایمر چگونه تحت درمان قرار میگیرد؟
درمان آلزایمر طی  10سال گذشته دچار تحول شده و بسیار
چشمگیر و موفقیتآمیز بوده است .این درمان به دو گروه دارویی
و غیردارویی تقسیم میشود .در درمان دارویی با تجویز داروهای
خاص میتوان عالئم بیماری را تا حد زیادی کنترل کرد .داروها

آن پیدا نشود و درنهایت پزشک تشخیص آلزایمر بدهد.
به هر حال برای هر یک از این موارد ،درمانهایی وجود
دارد که میتواند به بهبود زندگی فرد کمک کند و از
تشدید بیماری پیشگیری کند.

آلزایمر چگونه تشخیص داده میشود؟

تشخیص علت اختالل شناختی یا زوال عقل اهمیت
باالیی دارد چرا که علت ممکن است قابلرفع باشد.
بنابراین ریشه عالئم زوال عقل باید حتما بررسی شود.
از طرفی ،تشخیص زودرس به پیشگیری از تشدید
بیماریودرمانبهترکمکمیکند.درموردآلزایمر،گرفتن
شرححال بیمار و توجه به عالئم ،یکی از مهمترین ارکان
تشخیصاینبیماریاست.همچنینسابقهپزشکیبیمار
و معاینه کمک میکند تا پزشک تشخیص دهد آیا این
عالئم با یک منشاء ثانویه همراه هستند یا بر اثر دیگر
بیماریهای مغز و اعصاب ایجاد شدهاند.
عالوه بر اینها برای تشخیص آلزایمر و افتراق آن از
دیگر بیماریهای مغز و اعصاب که عالئم آلزایمر را
تقلید میکنند ،میتوان از روشهای پاراکلینیک مثل
نوار مغز ،سیتیاسکن ،امآرآی ،پت ( )PETو اسپکت
( )Spectکمک گرفت .اگرچه برای تشخیص آلزایمر،
آزمایش اختصاصی وجود ندارد ،با استفاده از این
روشها از جمله تصویربرداری میتوان تغییرات مغز
مثل آتروفی یا چروکیدگی یا کوچک شدن مغز به
طور منتشر یا موضعی را مشاهده کرد یا در نوار مغز
میتوان تغییرات به طرف امواج کند را به عنوان یکی
از عالئم آلزایمر تشخیص داد.
ح حال و معاینه شواهدی
همچنین اگر بر اساس شر 
دال بر وجود بیماریهای داخلی مثل دیابت ،اختالالت
تیروئید ،کمخونی و  ...وجود داشته باشد ،بیمار باید
حتما با آزمایشهای تکمیلی و بررسی کامل خون،
پیگیری شود .یکی دیگر از روشهای کمککننده به
تشخیص آلزایمر ،سنجش حافظه و تست روانشناسی
است .برای این منظور ،در مواقع نیاز ،پزشک متخصص
مغز و اعصاب از یک روانشناس کمک میگیرد تا به
تشخیص نزدیکتر شود.

بیمار آلزایمر را در مطب همراهی کنید!

بیماران مبتال به آلزایمر در موارد شدید ممکن است
اعتقادی به بیمار بودن خود نداشته باشند یا تمایلی به
مراجعه پزشکی نشان ندهند .بنابراین وجود همراه با
بیمار در مراجعات پزشکی این افراد اهمیت بسیار زیادی
دارد .همراه بیمار باید بداند که عالئم حدودا از چه
زمانی آغاز شدهاند و بیمار در طول زمان چه تغییراتی
پیدا کرده است .همچنین باید از تاریخچه بیماریها
و سابقه پزشکی فرد و خانواده او و داروهای مصرفی
بیمار باخبر باشد چراکه حتی بعضی داروها ممکن
است عامل اختالل شناختی یا عالئم شبه آلزایمر باشند.
تمامی این موارد به تشخیص زودتر و پیشگیری و
درمان بهتر کمک میکنند.

به بهبود عالئم ناشی
از اختالل حافظه یا
اختالل شناختی و
عالئم روانی پنهان در
پشتبیماری،تاحدزیادیکمک
میکنند .درمانهای غیردارویی هم
بسیار مهم هستند .درواقع این درمانها
تکمیلکنندهدرمانداروییهستندوبایدجدی
تلقی شوند .مهمترین اصل این درمانها ،پیروی
از شیوه زندگی سالم است .همچنین مقاالت بسیاری
به اثربخشی درمانهایی مثل تیاماس ( )TMSیا تحریک
مغناطیسی مغز برای بهبود آلزایمر اشاره کردهاند .بیمار ممکن است
ازجنبههایگفتاریوحرکتینیزبهتوانبخشیشناختینیازپیداکند.
اهمیت برنامهریزی مالی و اقتصادی برای بیمار آلزایمر
به غیر از این مسائل ،بیمارانی که در مراحل پیشرفته آلزایمر قرار
دارند ،در اسرع وقت به برنامهریزی دقیق برای آینده نیاز پیدا
میکنند زیرا در زندگی این افراد و خانواده آنها ممکن است
مسائل و مشکالت مالی و قانونی بسیار ایجاد شود .بنابراین
بهتر است از همان ابتدای بیماری ،برنامهریزی مالی و مراقبتی
انجام شود چرا که سرعت پیشرفت بیماری قابل پیشبینی نیست.
وجود بیمار آلزایمر در خانواده یک اتفاق بزرگ است و بدون
برنامهریزی و مراقبت میتواند طاقت فرسا و مشکل ساز باشد .با
در نظر گرفتن این برنامهریزی و آگاهی دادن به بیمار و خانواده،
مسیر بیماری هموارتر میشود.
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فرزندپروری

شماره هفتصدوشصتوپنج بیستونه شهریور نودونه

چه عالئم و نشانههایی را باید در رفتار فرزندانمان جدی بگیریم؟

راز زدایی از ناگفتههای رفتاری و ذهنی کودکان
كودكيمرحلهبسيارحساس
و مهمي در زندگي است كه
یکتا فراهانی تاثيراتيبسيارعميقوگاهي
غيرقابل تغيير در بزرگسالي
افراد دارد .به همين دليل بايد از لحظه تولد
عالوه بر جسم كودك حتما به رفتار و درواقع
آنچهدرذهناوميگذردهمتوجهداشتهباشيم.
براي چنين امر مهمي هم بايد خودمان به عنوان
پدر ،مادر يا مراقب او آگاهيهاي الزم را در
اين خصوص داشته باشيم .فراموش نكنيم كه
پرورش کودک فقط در نظر گرفتن شرايط و
نيازهاي جسماني او مثل اينكه گرسنه است،
خوابش ميآيد يا ...نيست .كودك از بدو تولد
نيازهاي عاطفي و رواني هم دارد كه اگر آنها
را نشناسيم يا نسبت به آنها بيتوجه باشيم در
آينده او بسيار تاثيرگذار خواهد بود .هر كودك
همانقدر كه منحصر به فرد است ،به همان
اندازه هم نیازهای روحي و عاطفي دارد كه
فقط مختص خود اوست بنابراین نباید او را
با سایر فرزندان خود يا بچههاي دوستان و
آشنايان مقايسه کرد .تالش كنيم خواستهها،
نيازها ،ابهامات يا ناگفتههايي را كه در رفتارش
نسبت به دنياي اطراف خود نشان ميدهد به
خوبي شناسايي كنيم و تشخيص دهيم .به اين
ترتيب هم ميتوانيم ارتباط بهتر و دوستانهتري
در تمام مراحل زندگي فرزندمان با او داشته
باشيم و هم با شناسايي خواستهها و نيازهايش
ميتوانيم به گونهاي رفتار كنيم تا مشكالت
رفتاري و ارتباطي او نيز در آينده بسيار كمتر
شود .اما چگونه ميتوانيم به چنين آگاهي و
شناختي در خصوص فرزندمان دست يابيم؟
در اين خصوص با دكتر معصومه موسوي،
فوقتخصص روانپزشكي كودك و نوجوان
و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي
توگو كردهايم.
گف 
 :خانم دکتر ،برای شناخت رفتارها
و نشانههای وجود مشکل در کودکان باید در
ابتدا در مورد رفتارهای طبیعی و غیرطبیعی
کودکان آگاهی داشته باشیم .لطفا در ابتدا در
اینمورد راهنمایی بفرمایید.
کامالدرستاست.البتهاینتعاریفبسیارگسترده
هستند و موارد زیادی را شامل میشوند .موضوع
مهم برای ارائه این تعریف در نظر گرفتن سن
کودک هم هست ،چون موضوع بسیار مهمی
است .به این ترتیب ممکن است رفتاری برای
یکسنعادیوبرایسندیگریکامالغیرعادی
شناختهشود .برایرفتارهایطبیعیتعریفهای
زیادی میتوان ارائه داد .رفتارهای طبیعی را
میتوان رفتارهایی دانست که اگر بیشتر افراد
جامعه داشته باشند و رفتارشان مطابق آن باشد،
آن رفتار طبیعی و نرمال شناخته میشود .البته
این تعریف تا حدودی ما را آگاه میکند که
چگونه رفتارهایی را میتوانیم غیرعادی تلقی
کنیم.البتههمیشهنمیتوانبهچنینتعریفیاستناد
کرد چون ممکن است بهمرور زمان تغییر کند.
رفتارهایغیرطبیعینیزمیتوانندرفتارهاییباشند
که موجب صدمه یا بهوجود آوردن مشکل برای
خود کودک یا دیگران شوند .مثال بچهای که
مدام اشیا را به سمت دیگران پرت میکند امکان
آسیب رساندن به دیگران را دارد که میتواند

موضوع تکامل بهموقع
کودکان از لحاظ جسمی
و رفتاری موضوع بسیار
مهم و پیچیدهای است
که تشخیص درست آن نیاز به تخصص
دارد ،بنابراین نمیتوان از خانوادهها
انتظار داشت چنین کاری را خودشان به
تنهایی انجام دهند .اما آنها میتوانند
فرزندان خود را با همسن و ساالنشان
مقایسه کنند تا بهتر بتوانند مشکالت
احتمالی آنها را تشخیص دهند

نشاندهنده رفتار غیرعادی او باشد .البته آسیب
فقط شامل آسیب جسمانی نیست و میتواند
آزارهای روحی و روانی را هم شامل شود .مانند
زمانی که کودکی به دیگران یا والدینش توهین
میکند یا با لحن بدی حرف میزند.
زمانی هم بعضی بچهها به وسایل خودشان
یا دیگران آسیب میرسانند .مثال هیچکدام از
اسباببازیهایشان را سالم نگه نمیدارند و
بهجایبازیکردنبااسباببازیهایشانفقطآنها
را میشکنند .یعنی رفتارهایی که از نظر اجتماعی
ناپسند باشند هم غیرعادی تلقی میشوند .این
نوع بیادبیها باعث میشود کودک «محبوب»
نباشد و حتی کسی نخواهد در مهدکودک یا
جمعهای فامیلی و دوستانه عالقهای به بازی
کردن با او داشته باشد .اما توجه داشته باشیم
کودک را با هرگونه رفتاری باید بپذیریم و دوست
داشته باشیم.
 :والدین در رفتارهای فرزندانشان
باید به چه نکاتی توجه داشته باشند؟
والدینابتدابایدتوجهداشتهباشندکهآیافرزندشان
از لحاظ تکامل خود نرمال و طبیعی هست یا
خیر .یعنی تواناییها و نوع رفتارش متناسب با
سن و سالش هست یا نه .توجه به این نکته مهم
است چون اگر این مشکالت در زمان کودکی
تشخیص داده نشوند تاثیر بدی در آینده کودک
میگذارند و مشکالت زیادی برای او بهوجود
خواهند آورد .موضوع تکامل بهموقع کودکان
از لحاظ جسمی و رفتاری موضوع بسیار مهم
و پیچیدهای است که تشخیص درست آن نیاز
به تخصص دارد ،بنابراین نمیتوان از خانوادهها
انتظار داشت چنین کاری را خودشان به تنهایی
انجام دهند .اما آنها میتوانند فرزندان خود را با
همسن و ساالنشان مقایسه کنند تا بتوانند بهتر
تشخیص دهند .البته این مقایسه فقط در حد
تشخیص رفتارهای کلی در سنین مختلف است
؛نه مقایسه دو کودک با همدیگر و نتیجهگیری
خوب و بد آنها.

 :تکامل طبیعی کودک شامل چه
مواردی میشود؟
برای تشخیص تکامل طبیعی کودک در موارد
مختلف میتوان الگویی را در نظر گرفت و
مطابق آن نتیجهگیری کرد .مثال خواهر یا برادر
فرزندمان در سالهای قبل یا حتی بچههای
دیگر در میان دوستان و آشنایان در سالهای
مختلف زندگی خود چه فعالیتهایی داشته و
چگونه رفتار میکردهاند تا متوجه شوند که سیر
تکاملی فرزندشان به چه صورتی است .البته
اگر تواناییهای کودک متناسب با سن و سالش
نباشد این موضوع حتما نشاندهنده اختالل او
نیست ،اما بهتر است والدین برای ارزیابی بیشتر
به متخصص مراجعه کنند.
توجه داشته باشیم مشکالت کودکان همیشه هم
مربوط به صحبت کردن یا راه رفتن نیست .یکی
از مسائلی که ممکن است خانوادهها آن را نادیده
بگیرند «بازی» کودک است که از نظر متخصصان
بسیار تاثیرگذار و مهم است .کودک هنگام بازی
کردن یاد میگیرد ،ارتباط برقرار میکند و توانایی
ذهنی و تکلم خود را باال میبرد .کودکان از 2
تا  18سالگی یاد میگیرند با عروسکبازی و
کمکمبااسباببازیهایخودارتباطبرقرارکنند.
 :اگر کودکی متناسب با جنسیت خود
رفتار یا بازی نکند ،میتواند نشانهای از وجود
مشکلی در او باشد؟
بازی نقش بسیار مهمی در رشد کودکان دارد .اگر
به نظر برسد کودک فقط در مورد بازی مطابق
سنش رفتار نمیکند بهترین راه این است که با
توجه به دیگر رفتارهای او تصمیم بگیریم .یک
رفتار در کودک میتواند مانند یک نشانه باشد تا
نسبت به رفتارهای دیگر او توجه بیشتری نشان
دهیم.فراموشنکنیمبچههاازسهسالگیجنسیت
خود را تشخیص میدهند .معموال هم انتخاب
اسباببازی برای هر جنس مشخص است .اما
نکته مهم این است که ما باید اسباببازیهای
جنس مخالف را هم در اختیار فرزندمان قرار

تجربیات نااوکی هیگاشیدا نوجوان  13ساله مبتال به اوتیسم

صدای درونی کودک مبتال به اوتیسم
کتاب «چرا پریدم؟» که
دکتر میترا
تجارب شخصی نوجوانی
حکیمشوشتری
فوقتخصص روانپزشکی مبتال به اوتیسم است،
کودک و نوجوان
توسط خود این نوجوان
به رشته تحریر در آمده
است .او مینویسد تنها راه ارتباط برقرارکردن حرف زدن نیست.
او با استفاده از تخته الفبا و صفحه کامپیوترش توانسته است آنچه
را که حس میکند به روی کاغذ بیاورد .او پاسخ چرایی (تجربه
شخصی) بسیاری از عالئم اوتیسم را که خودش نیز تجربه میکند
به ما میدهد .مثال در این مورد که چرا سواالت تکراری میپرسد،
مینویسد« :وقتی سوالی را تکرار میکنم میدانم که قبال نیز آن را
پرسیدهام اما پاسخ را فراموش کردهام .خاطرات من مانند تعدادی
نقطه پراکنده هستند و ارتباطی میان آنها نیست و پرسش تکراری
من کمک میکند تا خاطراتم به هم بپیوندند و برای مدت کوتاهی
به پاسخ درست پیدا کنم».
او در برابر عالمت پژواک کالم که در آن کودک مبتال به اوتیسم
سوالی را که شنیده است تکرار میکند مینویسد« :تکرار سوال به
تصویرسازی در ذهن ما کمک میکند .وقتی از من سوالی میشود

پس از تصویرسازی باید در ذهنم جستجو کنم تا تجربهای شبیه
به آن را پیدا کنم و بفهمم که در مورد این سوال چه پاسخی
میدادهام تا دوباره از آن استفاده کنم».
او در بخشی از کتاب به احساسات منفی میپردازد که بعد از آن
که مانند یک کودک خردسال با او رفتار میشود تجربه میکند .این
نکته حائز اهمیت است که در مواجهه با افراد مبتال به مشکالت
ذهنی باید بر اساس سن شناسنامهای رفتار کرد نه بر اساس آنچه
که ما با آن ،سن درکی فرد را حدس میزنیم .به عبارت دیگر
این افراد ممکن است به درک مسائلی نائل شوند که قادر به بیان
آن نیستند و باید در برخوردها احترام و شانی را برای آنها قائل
شد که به همساالنشان میگذاریم.
او در مورد نداشتن تماس چشمی مینویسد« :وقتی از من سوالی
میشود من دارم به صدای فرد نگاه میکنم اگرچه صدا قابل دیدن
نیست .یعنی سعی میکنم که با دقت گوش دهم اگرچه ممکن
است با کالم نتوانم این رفتارم را نشان دهم ».او در مورد ترجیح
دادن تنهایی میگوید ما همیشه نگرانیم که برای دیگران دردسر
درست نکنیم به همین دلیل سعی میکنیم دور و بر دیگران نباشیم
تا اعصابشان کمتر به هم بریزد .او میگوید سردی عاطفی ما به

دهیم .مثال دختربچهها باید ماشین یا تفنگ هم
داشته باشند .یا نباید تمام عروسکهای پسر
بچهها را جمعآوری کنیم .چون اتفاقا خوب
است که هر بچهای با جنس مخالف و بازیهای
آن جنس هم آشنا باشد .این موضوع باعث
میشود در مغز کودکان تکامل بهتر و بیشتری
در برقراری روابط اجتماعی ایجاد شود .اما مهم
آن است که عالقه اصلی آنها به بازیهای جنس
مخالفشان نباشد .با توجه به اینکه برای والدین
ایرانی مهم است که کودک مطابق جنسیت خود
رشد کند؛ اگر کودکی به بازیهایی که چندان
تناسبی با جنسیتش ندارد تمایل بیشتری نشان
داد والدین میتوانند آن بازی را بهعنوان پاداش
برای او در نظر بگیرند؛ درست مانند وقتی که
کودک به خوردن میوه عالقهای ندارد و والدین
میتوانند بستنی را بهعنوان پاداش میوهخوردن
برای او در نظر بگیرند.
اگر پدر و مادرها باز هم نگرانیهایی در این زمینه
داشتند میتوانند به متخصص مراجعه کنند ولی
نکته مهم در این خصوص آن است که کودک
بتواند جنسیت خود را درست تشخیص دهد .در
هر صورت بسیاری از مشکالت با بازیدرمانی
توسط متخصصان رفع میشود .بنابراین میتوان
گفتتوجهنداشتنکودکبهبازیهایسمبولیک
یکی از نشانههایی است که والدین باید به آن
توجه داشته باشند و کمی در مورد آن بیشتر
دقت کنند و حتی نگران شوند تا بتوانند مشکل
فرزندشان را به خوبی شناسایی کنند.
:چگونه میتوان بازیهای سمبولیک
را تشخیص داد و انجام آنها چه اهمیتی برای
کودک دارد؟
بازیهای سمبولیک به این معناست که از یک
وسیله بهعنوان وسیلهای دیگر استفاده شود که
درواقع یکی از مراحل مهم تکاملی شناخت
اجتماعی کودکان است که بهصورت طبیعی باید
در ذهن کودکان انجام شود .مثال بچهای که اصال
ازعروسکبهعنوانبچهاستفادهنمیکندیااز

یکچوببهعنوانشمشیراستفادهنمیکندیعنی
تمایلیبهانجامبازیهایسمبولیکنداردکهبهتر
است دقت بیشتری درخصوص آن داشته باشیم.
البته توجه داشته باشیم اگر دختربچهای به
بازیهای خشن بیشتر عالقه نشان دهد ولی
دررفتارهایدیگرشنشانهخاصیوجودنداشته
باشد جای نگرانی وجود ندارد .بنابراین والدین
باید توجه دقت کنند اگر فرزندشان حداکثر تا
حدود سن دو سالونیم بازی سمبلیک نداشت
حتما باید به آن توجه داشته باشند و به متخصص
مراجعه کنند.
:والدین برای ارتباط بهتر با فرزندشان
باید به چه نکاتی توجه داشته باشند؟
نخستین کاری که مادر و پدرها باید آن را در نظر
بگیرند این است که به فرزندانشان زور نگویند.
یعنی سعی نکنند خصوصیت فردی کودک یا
نوجوان را مطابق خواستههای خودشان یا آنچه
در ذهنشان میگذرد تغییر دهند .اینکه والدین
اصرار داشته باشند همه نمرات فرزندشان عالی
باشد انتظار بهجایی نیست و ممکن است برای
کودک یا نوجوان چنین درخواستی امکانپذیر
نباشد .درواقع والدین باید با توجه به عالیق و
استعدادهای فرزندشان از او انتظار داشته باشند نه
مطابق میل و سلیقه خود .مثال اگر هم از فرزندتان
توقع دارید مطابق میل شما به موسیقی عالقهمند
شود باید در نظر داشته باشید که این کار جزو
وظایفش نیست .ضمن اینکه برای ترغیب او
باید با تشویق و پاداش کمکش کنید نه با دعوا
و تنبیه و قهر .در طیف نرمال و طبیعی توجه به
این نکات بسیار مهم است.
 :نشانهها و رفتارهایی که در کودکان
باید به آنها توجه داشت چیست؟
یکی از چیزهایی که در رفتار کودکان باید به آن
توجه داشت میزان فعالیتها آنهاست .البته هر
کودکی در این خصوص باید با خودش مقایسه
شودچونامکانداردکودکیکالپرجنبوجوش
باشد اما کودک دیگری از ابتدای تولد آرام و بیسر
و صدا باشد ،بنابراین همانگونه که بیتحرکی
کودکی که مدام در گوشهای افتاده و اصال تکان
نمیخورد مهم است؛ کودکی هم که اصال آرام و
قرار ندارد و نمیتواند آرام بگیرد و بنشیند هم
مهم و تاثیرگذار است .یعنی باال و پایین سطح
بوجوش و فعالیت
و دامنه نرمال و طبیعی جن 
کودکان مهم است و باید به آنها توجه شود .توجه
به این موضوع مهم است که فعالیت زیاد یا کم
کودک او را دچار مشکل نکند .به همین خاطر

خاطر متفاوت بودن فرم تفکر ماست .ما
همیشه چالش و گرفتاری داریم و تعجب
کردن و احساس فشار و شرم ،بیشتر ما
را دچار مشکل میکند .آنچه لبخندی به
لبان ما میآورد دیدن چیزی زیباست یا
خاطرهای است که موجب میشود به
نظر شما بدون دلیل بخندیم .خاطرات
ما پیوسته و مرتب نیستند و گاهی با
هجومی از خاطرات مواجه میشویم
که میتواند موجب گریه ناگهانی ما
شود .ما وقتی با فرمانی مواجه میشویم
ابتدا در مورد آن فکر میکنیم ،سپس
تصویرسازی میکنیم و در مرحله بعد
باید خود را تشویق کنیم تا آن کار را
شروع کنیم و شما این فرایند دردناک
را به عنوان تمرد و نافرمانی ما تعبیر میکنید.
او در مورد دلیل پریدن و دست زدن ناگهانی میگوید« :در حالت
پرش ،اعضای بدنم را بهتر درک میکنم و حس خیلی خوبی دارم.
وقتی میپرم احساس سبکی میکنم و وقتی تحت تاثیر اتفاقی
عواطفم تحریک میشود بیشتر این کار را انجام میدهم .گاهی با
شنیدن صداها طوفانی در ما بهوجود میآید؛ انگار زمین میشکند
و منظرههای دور به سرعت به ما نزدیک میشود .این تجربه بسیار

فراموش نکنیم هر نشانه یا رفتاری که مانع از
رشد و تکامل کودک شود مشکلآفرین است و
والدین باید به آن توجه نشان دهند .ضمن اینکه
گاهینگرانیبعضیخانوادههابیشازاندازهاست
واینموضوعهمهمانقدرمیتواندمشکلآفرین
باشد که بیتوجهی پدر و مادرهایی که کمتر
توجهی به فرزندان خود و رفتارهایشان دارند.
مقایسههایبیجایوالدینوحساسیتهایبیش
از حد آنها هم نهتنها فایدهای نخواهد داشت
بلکه در بسیاری موارد برای خود کودک هم
مشکلآفرین خواهد شد.
 :آیا نقاشیهای کودکان هم باید
جدی گرفته شوند؟
هر توانایی که به رشد و تکامل کودک کمک
کند مهم است .نقاشی هم به تنهایی تفریح و
سرگرمینیستچونازلحاظشناختیوارتباطی
میتواند به آنها کمک کند و دنیای نهان آنها را
به ما نشان دهد .توجه به چند نکته در مورد
تفسیر نقاشی کودکان مهم است .نخست آنکه
ما هرگز نمیتوانیم «فقط» براساس نقاشیهای
کودک او را ارزیابی کنیم .ارزیابی و نظر دادن در
مورد کودک بدون توجه به دیگر خصوصیات
و پیشینه فرهنگی و خانوادگی کودک بسیار
غیرعلمی است .درواقع نشانههایی که در نقاشی
میبینیم فقط میتوانند تکمیلکننده نشانههای
دیگر باشند و نقاشی به تنهایی معنای کاملی
برای ارزیابیهای ما نخواهد داشت.
یکی از نشانههای طبیعی این است که انتظار
میرود بچهها تا دو سالگی قلم دست بگیرند
و روی کاغذ خطخطی کنند .در سنین باالتر
هم بهتدریج میتوان هوش ،وضعیت هیجانی
و دنیای درونی او را ارزیابی کرد .استفاده از
رنگهای خاص مثال رنگ مشکی نشاندهنده
هیچ مشکل روانی در کودک نیست چون گاهی
نگرانیهایی در این خصوص وجود دارد .این
موارد به تنهایی معنای خاصی ندارند مگر اینکه
موضوعات و مشکالت دیگری در کودک ،نظر
والدین را به خود جلب کنند.
مثال وقتی کودکی قبال نقاشیهایش رنگی بوده
ولی به یکباره تمام صفحه را مشکی میکند
میتواند دقت بیشتر ما را برای توجه به چرایی
وعلتاصلیموضوعجلبکند.همچنینممکن
است کودک مشکالت رفتاری دیگری هم داشته
باشد که میتوان با توجه به آنها و با کمک مشاور
ومتخصصبهبررسیتماممشکالتاوپرداخت.
توصیه میشود والدین در کنار فرزندشان نقاشی
بکشند و بعد به توصیف نقاشیهای کودک
بپردازند .ضمن اینکه از خود او هم بخواهند
در مورد چیزهایی که میکشد توضیح دهد.
والدین باید بتوانند این احساس را به فرزندشان
منتقل کنند که متوجه ارزش کار او هستند.
تحسین،تفسیر،توصیف،توضیحووقتگذاشتن
برای بچهها و همچنین وجود جوی آرام و بدون
تشنج چیزی است که آنها در هر سنی به آن
نیازدارند.وقتیجوخانوادهبهخصوصبادعواها
و مشاجرات والدین با همدیگر به هم میریزد
حتما کودکان را هم در هر سن و سالی تحت
تاثیر قرار خواهد داد ،بنابراین توجه به حفظ
آرامش و رفتارهای صحیح خود والدین نقش
بسیار مهمی در چگونگی رفتار فرزندانشان
خواهد داشت.

ترسناکی است و ما گوشهایمان را
میگیریم که از این تجربه وحشتناک
خالص شویم».
نااوکی هیگاشیدا مینویسد« :در پایان
یکی از زیباییها و تفاوتهایی که
اوتیسم در دیدن ما ایجاد میکند
را برای شما بازگو میکنم .شما
در نگاه به یک شی ابتدا کلیت آن
را میبینید و بعد جزئیات را ،اما ما
ابتدا جزئیات را میبینیم و بعد کلیت
جسم در نظرمان مشخص میشود.
ما ابتدا قسمت درخشان و چشمگیر
شئ را میبینیم ،برای ما هر جسم،
زیبایی خاص خودش را دارد و این
یکی از محدودیتهایی است که ما از
آن لذت میبریم».
اگر میخواهید با دالیل سایر عالئم بچههای مبتال به اوتیسم آشنا
شوید ،کتاب چرا پریدم را مطالعه کنید .داشتن درک بهتر از عالئم
اوتیسم ،ما را در برابر این بچهها صبورتر میکند و بهتر میتوانیم
به آنها کمک کنیم و میپذیریم که نگاه متفاوت آنها به پدیدهها
حقیقتی است که انکار آن موجب دشوارتر شدن ارتباط با این
بچهها میشود.

سفره سالم

شماره هفتصدوشصتوپنج بیستونه شهریور نودونه

نگاه متخصص تغذیه

آشنایی با بهترین و بدترین مواد غذایی در آستانه روز جهانی آلزایمر

دکتر محمدحسن انتظاری
مدیر گروه تغذیه دانشگاه
علومپزشکی اصفهان

سبد غذایی ضدآلزایمر

مغزهای خام را فراموش نکنید!
اگر از بحث ژنتیک و سبک زندگی در ابتال به
آلزایمر بگذریم باید بدانیم که الگوهای غذایی
هم میتوانند تاثیر چشمگیری بر پیشگیری
از ابتال به آلزایمر داشته باشند .بهعنوان مثال،
بیشتر ما میدانیم که مواد غذایی ناسالم مانند
چربیهای بد ،غذاهای سرخکردنی ،شور و
شیرینیهای غیرطبیعی ،عالوه بر آسیبرسانی
به ارگانهای حیاتی و افزایش خطر ابتال به
بیماریهای متابولیک ،میتوانند تاثیری منفی
هم بر عملکرد مغز داشته باشند .پس در درجه
اول باید برای پیشگیری از ابتال به آلزایمر ،دور
خوراکیهای ناسالم را تا حد امکان خط کشید
یا مصرف آنها را در رژیم غذایی به کمترین
حد ممکن کاهش داد .این کار ،عالوه بر حفظ
سالمت مغز ،میتواند باعث بهبود عملکرد سیستم
دفاعی بدن در دوران شیوع کروناویروس شود.
نکته قابل توجه دیگر برای بهبود عملکرد مغز،
این است که همه افراد عالوه بر ماهیهای چرب
باید مصرف مغزدانههای خام را نیز بهعنوان منبعی
مناسب برای تامین چربی خوب جدی بگیرند.
مصرف خوراکیهایی که دارای اسیدهای چرب
مفید هستند ،مستقیما باعث بهبود عملکرد مغز و
پیشگیری از ابتال به آلزایمر میشود .مغزدانههای
خام ،عالوه بر اسیدهای چرب مفید دارای حجم
باالیی از آنتیاکسیدانها و ویتامینهای ارزشمند
برای مغز مانند ویتامین  Eهستند .از اینرو ،بهتر
است که شما حجم محدودی از آنها را در برنامه
غذایی روزانه داشته باشید.

 21سپتامبر برابر با  30شهریور در
تقویم جهانی سالمت با عنوان «روز
ترجمه:
ندا احمدلو
جهانی آلزایمر» نامگذاری شده است.
هدف از اختصاص یک روز خاص
در تقویم جهانی سالمت به بیماری آلزایمر این است
که آگاهی عمومی مردم جهان درباره این بیماری و
راههای پیشگیری از آن افزایش پیدا کند .یکی از عواملی
که میتواند در پیشگیری یا ابتال به آلزایمر موثر باشد،
تغذیه است .به عبارت سادهتر ،داشتن برنامه غذایی
درست یا نادرست میتواند نقشی کلیدی در جلوگیری
از ابتال به آلزایمر یا تسریع روند ابتال به زوال عقل ایفا
کند .از اینرو ،در ادامه این مطلب با بهترین و بدترین
خوراکیهایی که بر پیشگیری یا ابتال به آلزایمر اثرگذار
هستند ،آشنا میشویم.

بهترین خوراکیها

 .1ماهیهای چرب :اگر میخواهید عملکرد مغزیتان
را در سطح مطلوبی نگه دارید و خطر ابتال به آلزایمر
ی را تا حدود زیادی کاهش دهید ،به شما
در طول زندگ 
توصیه میکنیم که حداقل  2بار در هفته ماهی بخورید.
ماهیها،مخصوصاماهیهایچربمانندسالمون،ساردین
و قزلآال ،منبع مناسبی برای دریافت اسیدهای چرب
امگا 3محسوب میشوند .بهتر است بدانید که حدود 60
درصد از مغز ما را هم چربیها تشکیل دادهاند که 30
درصدشان اسیدهای چرب امگا 3هستند .شما میتوانید
در کنار ماهی ،اسیدهای چرب امگا 3را از طریق مصرف
گردو ،بذر کتان و روغن زیتون هم دریافت کنید .بهتر
است که ماهی با روش تنوری ،بخارپز یا پختن با روغن
بسیار کم و حرارت مالیم آماده شود تا بیشترین فایده را
برای مغز داشته باشد.
 .2زردچوبه و پودر کاری :زردچوبه و پودر کاری جزو
قدرتمندترین انواع ادویهها هستند که سطح بسیار باالیی
از ترکیبات آنتیاکسیدانی و ضدالتهابی را در خود جا
دادهاند .مصرف منظم و روزانه این دو ادویه مغذی با

اگر میخواهید عملکرد مغزیتان را در سطح
مطلوبی نگه دارید و خطر ابتال به آلزایمر در
ی را تا حدود زیادی کاهش دهید ،به
طول زندگ 
شما توصیه میکنیم که حداقل  2بار در هفته
ماهی بخورید .ماهیها ،مخصوصا ماهیهای چرب
مانند سالمون ،ساردین و قزلآال ،منبع مناسبی
برای دریافت اسیدهای چرب امگا 3محسوب
میشوند .بهتر است بدانید که حدود  60درصد
از مغز ما را هم چربیها تشکیل دادهاند که 30
درصدشان اسیدهای چرب امگا 3هستند

بدترین خوراکیها

 .3خوراکیهای سرشار از اسیدهای چرب ترانس :اسیدهای
چرب ترانس نوعی چربی غیراشباع هستند که تاثیر
مخرب و مستقیمی بر سالمت مغز دارند .این
اسیدهای چرب معموال در روغنهای هیدروژنه
یا همان روغنهای جامد
یافت میشوند و شما
میتوانید آنها را در
بسیاری از خوراکیهای
صنعتی حاوی روغن مانند
کیکها ،کلوچهها ،اسنکها و
سایر تنقالت پیدا کنید .عالوه بر این،
خوراکیهایی مانند کره گیاهی هم
دارای اسیدهای چرب ترانس زیادی
هستند .مصرف مداوم اسیدهای چرب
ترانس از طریق تضعیف حافظه و ضعیف
کردن قوای شناختی مغز نهایتا باعث ابتال
به آلزایمر در اولین سالهای سالمندی میشوند .توصیه
میشود که هنگام خرید انواع خوراکیهای صنعتی
حتما برچسب تغذیهای را با دقت بررسی کنید و
از خریدن محصوالتی که رنگ ردیف اسیدهای
چرب ترانس آنها زرد یا قرمز است ،خودداری
کنید .ضمن اینکه باید برای کاهش دریافت این
چربیهای مضر ،دور مصرف روغنهای جامد
گیاهی هم خط بکشید.

عملکرد مغز میشوند و جلوی تخریب سلولهای
مغزی را میگیرند .همین مساله است که تخمه کدو
را به یکی از خوراکیهای ارزشمند در پیشگیری از
ابتال به آلزایمر تبدیل میکند .شما میتوانید تخمه کدو
را بهصورت پودرشده یا درسته به انواع ساالد ،انواع
نان ،سس ساالد یا معجونهای خانگی اضافه کنید.
 .4شکالت تلخ :شکالت تلخ باالی  70درصد ،مقادیر
قابل توجهی از فالونوئیدها و آنتیاکسیدانهای محافظ
مغز در برابر عوامل تخریبگر را در خود جا داده است.
مصرف منظم روزانه  10تا  15گرم شکالت تلخ میتواند
باعث بهبودی در عملکرد مغز شود و خطر ابتال به آلزایمر
در اواخر میانسالی یا اوایل سالمندی را کاهش دهد.

 .4غذاهای فراوریشده :غذاهای فراوریشده به آن گروه از مواد غذایی
میگویند که در فرآیند تولیدشان به قدری دستکاری صنعتی اتفاق
میافتد که محصول نهایی فاصله بسیار زیادی با ماده اولیه پیدا میکند.
مثال سوسیس ،کالباس ،همبرگر ،انواع چیپس ،پاپکورنهای آماده،
انواع سس و غذاهای حاضری از نظر تغذیهای با منبع اصلی خود که
انواع گوشتها و سبزیجات هستند ،فاصله معناداری دارند .انواع
غذاهای فراوریشده ،کنسروی ،آماده و نیمهآماده ،همگی حجم
باالیی از نمک ،شکر ،چربیهای اشباع یا ترانس ،مواد افزودنی
و نگهدارندههای مختلف را در خود جا دادهاند که تمامی
آنها از طریق افزایش شدید التهاب در مغز باعث تخریب
سلولهای مغزی و اُفت شدید عملکرد مغز میشوند .این
مساله میتواند در طوالنیمدت ابتال به زوال عقل و آلزایمر
اگر
را بهدنبال داشته باشد.
گاهی مجبور به استفاده از
غذاهای فراوریشده شدید
یا هوس خوردن این غذاها
به سرتان زد ،بهتر است
همراه با آنها حجم باالیی
از سبزیجات و صیفیها
را مصرف کنید و در کنار
آنها از آبمیوههای خانگی
مانند آب پرتقال یا آب انار
بهجای نوشابههای گازدار
استفاده کنید.

منبعHealth Line :

 .1نوشیدنیهای شیرین :مطالعات فراوانی
ثابت کردهاند که اصرار به نوشیدن انواع
نوشیدنیهای حاوی قند افزوده مانند
نوشابههایگازدار،نوشیدنیهایورزشی،
نوشیدنیهایانرژیزاوآبمیوههایصنعتی
حاویشکربهدلیلاثرگذاریمنفیبرعملکرد
مغز شدیدا باعث افزایش خطر ابتال به آلزایمر
میشود .عالوه بر این ،مطالعات نشان دادهاند
که قند زیاد این نوشیدنیها میتواند احتمال ابتال به
زوال عقل را در افراد مبتال به دیابت افزایش دهد .نوشیدنیهای
حاوی قند افزوده با افزایش التهاب در مغز و تخریب سلولهای حافظه
میتوانند روند ابتال به آلزایمر را سریعتر کنند یا باعث ابتال به آلزایمر
شوند .بنابراین ،این نوشیدنیها باید بهصورت کامال محدود و با احتیاط
در رژیم غذایی جا بگیرند.
 .2کربوهیدرات تصفیهشده :انواع کربوهیدراتهای تصفیهشده مانند
نانهای تهیهشده از آرد سفید ،برنج سفید و انواع پاستاهای
بدون سبوس ،نمایه گالیسمی باالیی دارند .مداومت
در مصرف این محصوالت میتواند باعث تضعیف
عملکرد مغز شود و خطر ابتال به آلزایمر و زوال عقل
را افزایش دهد .عالوه بر این ،کربوهیدراتهای
تصفیهشده هم مانند نوشیدنیهای شیرین میتوانند
بهدلیل افزایش التهاب در بدن و مغز ،خطر ابتال
به زوال عقل را سریعتر کنند.

کاهش التهاب در مغز و افزایش قدرت حافظه میتواند
به پیشگیری از ابتال به آلزایمر کمک کند .ضمن اینکه
مصرف زردچوبه و پودر کاری بهصورت روزانه به
رشد سلولهای مغزی و پیشگیری از تخریب آنها
کمک میکند .برای بهرهمندی بیشتر از خواص این
دو ادویه مهم بهتر است که آنها را در دقایق پایانی
پخت به غذا استفاده کنید.
 .3تخمه کدو :استفاده از تخمه کدوی بدون نمک به
محافظت از مغز در برابر آسیبهای ناشی از رادیکالهای
آزاد کمک میکند .عالوه بر این ،تخمه کدو حجم قابل
توجهی از آهن گیاهی ،روی (زینک) ،مس و منیزیم
را در خود جا داده است که همگی باعث بهبود در
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در کنار مغزدانهها و ماهیهای چرب ،خوراکیهای
سرشار از ویتامین  Cمانند انواع مرکبات ،کیوی،
پیاز خام ،فلفل دلمهای ،گوجهفرنگی و انواع توت
هم میتوانند باعثپیشگیری ازابتالبه بیماریهای
مغزی ناشی از افزایش سن مانند آلزایمر شوند.
به همین دلیل هم مصرف روزانه این مواد غذایی
برای مغز بسیار ارزشمند خواهد بود .در کنار این
موارد ،میتوانید مصرف روزانه تخممرغ را هم
برای حفظ سالمت مغز داشته باشید.
یکی از شعارهای اصلی سازمان بهداشت جهانی،
این است که «هر فرد سالم ،روزانه یک عدد
تخممرغ!» .تخممرغ منبع غذایی بسیار مفیدی
برای مغز است و میتواند ریزمغذیهای مورد
نیاز مغز را بهخوبی تامین کند.
ویتامینهای  B6و  B12در کنار فوالت و کولین
جزو مواد مغذی ارزشمند تخممرغ برای مغز
هستند که میتوانند از طریق بهبودبخشی به
عملکرد مغز و قدرت حافظه ،خطر ابتال به
آلزایمر را کاهش دهند.
درنهایت اینکه افرادی که ميخواهند زندگی
سالم همراه با سالمت قوای شناختی و سیستم
مغزیـعصبی داشته باشند باید در کنار تمامی
توصیههای تغذیهای حتما کمی فعالیت فیزیکی
روزانه هم داشته باشند و از انجام دادن فعالیتهای
مغزی مانند مطالعه کردن مستمر یا آموزش دیدن
در زمینههای مختلف غافل نشوند.

8

دیدهبان تغذیه

شماره هفتصدوشصتوپنج بیستونه شهریور نودونه

پرسشی از برلیانت بزرگمهر مشاوره تغذیه و رژیمدرمانی در پی بازگشایی مدارس

دانشآموزان در دوران کرونا چه تغذیهای داشته باشند؟
سال تحصیلی هم امسال کرونایی آغاز شد .با وجود آنکه مدارس
مهدیه
بازگشایی شدند ولی هنوز قرار نیست همه دانشآموزان به مدرسه
آقازمانی
بروند و دولت علیرغم تصمیم عجوالنهاش برای بازگشایی مدرسه،
اعالم کرد اجباری برای فرستادن دانشآموزان نیست.
با توجه به اینکه بارها کمیته کشوری پیشگیری از کرونا نسبت به موج جدید کرونا

:خانمبزرگمهر!همانطورکهمیدانید
امسال شرایط دانشآموزان با هر سال متفاوت
است .چه تغذیهای در این شرایط میتواند به
سالمت بچهها کمک کند؟
دانشآموزانجزوگروهآسیبپذیرهستندزیرادر
سن رشد سریع قرار دارند و هر گونه اختالل در
تغذیه در رشد آنها تاثیر میگذارد .عالوه بر آن،
دارای فعالیت فکری شدید هستند و فعالترین
دوران یادگیری زندگی را میگذرانند بنابراین هر
اختاللدرتغذیهمیتواندباعثافتتحصیلیشان
شود.همچنینبچههادربرابربیماریهاوعفونتها
حساستر هستند و با توجه به اینکه در حال
حاضر که برخی بیماری کرونا را داریم و بیماری
آنفلوانزا هم به زودی شروع میشود ،تغذیه غلط
میتواند باعث آسیبپذیری بیشتر آنها در برابر
بیماریها شود .مهم این است که عادتهای
غذایی و رفتارهای تغذیهای در دوران کودکی
و سنین دبستان شکل میگیرد و بنابراین باید
متوجهعادتهاورفتارهایتغذیهایبچههاباشیم.
در حال حاضر که بوفه مدارس تعطیل است و
برخی از بچهها به مدرسه میروند،بچهها باید
میانوعده ببرند ،موقعیت خوبی برای برقراری
عادتهای غذایی صحیح در کودکان که موجب
افزایش مقاومت بدن در برابر بیماریها میشود.
 :این میانوعدهای که بچهها با خود
به مدرسه میبرند،چه ویژگی باید داشته باشد؟
غذاها و میانوعدههای خانگی باید چند هدف را
برآوردهکنند؛یکیاینکهبهرشدکودککمککند
دوم آنکه باعث افزایش قدرت حافظه ،یادگیری
و قدرت تمرکز شود و به موفقیت تحصیلی
او منجر شود .هدف سوم آن است که قدرت
ایمنی کودک را افزایش دهد و از بیمار شدنش
جلوگیری کند و در آخر به شادابی ،نشاط و
تحرک کودک کمک کند .میانوعده خانگی که
کودک از منزل به مدرسه میبرد ،میتواند شامل
میوه ،آجیل بدون نمک یا ساندویچهای کوچک
خانگی مثل نان و پنیر و گردو یا خیار و گوجه
یا ساندویچ مرغ باشد.
 :چه مواد غذایی میتواند هم
نیازهای رشدی آنها را برآورده کند و هم
سیستم ایمنیشان را تقویت کند؟
به طور کلی ،تغذیه صحیح در این دوران که
شامل فاکتورهای غذایی مانند انرژی ،پروتئین،
ویتامینهای  Aو  ،Dمواد معدنی مثل کلسیم و
روی است بر رشد کودک

در پاییز به همراه آنفلوانزا هشدار داده ،شرایط بازگشایی مدارس اهمیت زیادی
دارد .امسال بوفه مدارس هم تعطیل است اما تغذیه دانشآموزان در این دوران
سخت ،اهمیت دوچندان پیدا میکند زیرا عالوه بر مساله یادگیری و باال بردن
تمرکز بچهها در این شرایط پراسترس و پرالتهاب ،مقابله با بیماریهای ویروسی
و تنفسی هم باید مورد توجه باشد.

از آن گذشته ،مساله مهمتر چاقی کودکان است که بارها بیان شده که در ظرف
 20سال گذشته  2برابر شده و با وجود در خانه ماندن و بیتحرکی بیشتر خواهد
شد .این هفته در صفحه «دیدهبان تغذیه» در مورد تغذیه دانشآموزان در این دوران
سخت ،با برلیانت بزرگمهر ،مشاور رئیس انجمن تغذیه ایران گفتوگو کردیم که
مشروح آن را در ادامه میتوانید بخوانید.

پرنمک پیدا میکنند که یکی از عوارضش دفع
مقداری کلسیم از کلیهها و بروز نرمی استخوان
میشود .تند غذا خوردن هم بسیار مضر است و
بیماریهای گوارشی ایجاد میکند و در هضم و
جذبموادمغذیتاثیرمیگذارد.خوردن نوشابه
همراه غذا ،مصرف غذاهای پرچرب و سرخ
کرده ،مصرف غذاهای بسیار داغ از رفتارهای
غذایی غلط است که در این ایام فرصت مناسبی
برای اصالح این عادتهای غذایی وجود دارد.
خوردن فست فود ،میانوعدههای فرآوری شده،
مثل چیپس پفک وکیکهای آماده که چرب
و شیرین است ،نوشابههای گازدار و آبمیوه
صنعتی جزء عادتهای غذایی است که حتما
باید اصالح شود و مصرفشان به حداقل برسد.
به عالوه ،بچهها حتما باید کنار غذا ساالد و
سبزی مصرف کنند .مصرف غذاها ی سرخ
شده با روغن زیاد و شور باید از برنامه غذایی
بچهها کنار گذاشته شود.

اگر بچهها به مقدار کافی
غذا نخورند و انرژی
کافی به بدنشان نرسد،
عالوه بر اختالل در رشد
به ایمنی بدنشان هم
آسیب میرسد .پروتئین باید به مقدار
کافی دریافت شود و نباید فراموش کرد که
ویتامینهای آ و سی و روی در حفظ قدرت
ایمنی بدن موثر هستند

تاثیر مهمی دارد .رشد و وزن کودک از نظر اینکه
انرژی کافی دریافت کرده یا نه ،اهمیت دارد.
اگر رشدش دچار اختالل شود و یا کودک چاق
یا الغر شود ،نشاندهنده این است که انرژی
به میزان مناسب و الزم دریافت نکرده است.
انرژی را از کربوهیدراتها یعنی مواد قندی
و نشاستهای باید دریافت کرد .ما مواد قندی
پیشنهاد نمی کنیم ولی مواد نشاستهای به میزان
کافیومناسببایدمصرفشود.موادنشاستهای
مثل برنج ،ماکارونی ،گندم ،جو و حبوبات و
سیب زمینی هم مقداری نشاسته دارند .همچنین
انرژی را میتوان از چربیها هم دریافت کرد.
بهتراستچربیهاازنوعروغنهایمایعگیاهی
انتخاب شود .برای دریافت پروتئین بهتر است
از پروتئینهای باکیفیت باال مثل پروتئینهای
حیوانی گوشت،ماهی ،مرغ ،لبنیات کمچرب
و تخممرغ استفاده شود و در مصرف گوشت
قرمز به هیچوجه نباید افراط شود .مورد دیگر،
ویتامین  Aاست که در سبزیهای دارای برگ
سبز وجود دارد.
بچهها حتما باید در غذایشان از ساالد و سبزی
استفاده کنند و سبزیها و صیفیجاتی که رنگ
قرمز و نارنجی دارند مثل هویچ و گوجهفرنگی
از منابع خوب ویتامین  Aهستند .البته ویتامین
 Aدر جگر و کره و زرده تخممرغ هم وجود
دارد که در مصرف آنها هم نباید افراط کرد.
کلسیم هم باید در برنامه غذایی روزانه بچهها
گنجانده شود که عمدتا منابعش شامل لبنیات
یعنی شیر ،ماست ،دوغ و کشک و پنیر است.
روی هم در پروتئینهای حیوانی وجود دارد
که در مورد منابعش صحبت کردم.

 :با توجه به اینکه دانشآموزان
شرایط پراسترسی را تحمل میکنند و در
شرایط عادی درس نمیخوانند،چه مواد
غذایی در باال بردن تمرکز و یادگیری
دانشآموزان به آنها کمک میکند؟
در قدرت یادگیری کودکان ،فاکتورهایی که در
سالمت سیستم عصبی نقش دارند ،اهمیت دارد.
مهمترین آنها ،انرژی ،پروتئین ،کربوهیدراتها،
ویتامینهای گروه  Bیا Eو از امالح منیزیم،
ید و آهن هستند.
ویتامینهای گروه  Bدر جگر ،گوشت قرمز،
ماهی ،مرغ و تخممرغ و لبنیات و در مواد
غذایی با منشاء گیاهی مثل مخمر ،جوانه گندم
وحبوبات،غالتباسبوسوجوددارد.همچنین،
ویتامین  Cهم در سبزیجات با برگ سبز و
نیز سایر سبزیجات مانند گوجه فرنگی ،فلفل
دلمهای و فلفل سبز و میوههایی مثل مرکبات
توت فرنگی و کیوی وجود دارد.
ویتامین Eهم درروغنهای مایع به ویژه روغن
جوانه گندم،جوانهها ،غالت با سبوس وجود

دارد .منیزیم هم در مغز دانهها یعنی آجیل بدون
نمک ،حبوبات ،غالت با سبوس ،سبزیجات
دارای رنگ سبز تیره وجود دارد.
ید و آهن مواد مغذی دیگری هستند که در
سالمت سیستم عصبی موثر ند ،ید در خاک
مزروعی وجود دارد وبا مصرف محصوالت
گیاهی و شیر و تخممرغ دریافت میشود .ماهی
و محصوالت دریایی از منایع عالی ید هستند.
اما یادمان باشد در مناطق مرتفع مثل تهران
و ،...ید موجود در خاک کم است و بنابراین،
حتما الزم است از ماهی و محصوالت دریایی
بیشتر استفاده شود.
منابع آهن شامل جگر ،دل و قلوه ،ماهی،
محصوالت دریایی ،گوشت قرمز ،مرغ و طیور
است .البته در مصرف جگر دل و قلوه و گوشت
قرمز نباید افراط کرد.
باید یادآور شوم ،کمبود ید و کمخونی فقر
آهن در مراحل اولیه خودش را نشان نمی دهد،
بنابراین الزم است آزمایش انجام شود تا کودک
دچار کمبود نباشد.

:با توجه به اینکه با شروع فصل سرما،
آلرژیهای فصلی و بیماریهای ویروسی
بیشتر است ،چه عادتهای تغذیهای در این
شرایط بهتر است دانشآموزان داشته باشند
تا مقاومت بدنشان باالتر برود؟
قدرت ایمنی بدن ،این روزها اهمیت زیادی دارد
و دریافت انرژی خیلی مهم است اگر بچهها به
مقدار کافی غذا نخورند و انرژی کافی به بدنشان
نرسد ،عالوه بر اختالل در رشد به ایمنی بدنشان
هم لطمه میزنند .پروتئین باید به مقدار کافی
دریافت شود و باید یاد آور شد که ویتامینهای
 A، Cو امالح روی و آهن در قدرت ایمنی
موثر هستند .در مورد شادابی و نشاط برنامه
غذایی الزم است کافی،متعادل و متنوع باشد.
مساله مهمی که باید توجه کرد عادتهای غذایی
و رفتارهای تغذیهای است .عادتهای غذایی
از کودکی شکل میگیرد و به مرور تبدیل به
باورهای تغذیهای میشود .اگر از دوران کودکی
بچهها عادت کنند که غذای پرنمک بخورند،
در نتیجه همیشه تمایل به مصرف غذاهای

ویتامین  Cرا تنها از لیموشیرین و لیموترش دریافت نکنید!
امروزهباظهورویروسکرونا،تغذیهیکیازچالشهای
روزانه برای خانوادهها شده است .به طوری که خرید
مواد غذایی با وحشت ،هراس و اختالل در سیستم
تأمین غذا به معنی مشکل در یافتن بعضی از اقالم
غذایی ،سختیهای بیشتری را به خانوادهها تحمیل
میکند .دانشآموزان برای اینکه بتوانند در
کل روز در خانه فعال باشند باید طی روز
یک یا دو میانوعده بخورند .بنابراین،
بهتر است بجای اینکه به کودکان
میانوعدههای شور یا شیرین بدهید،
از جایگزینهای سالمتر مانند خشکبار،

پنیر ،ماست ،تکههای میوه و یا میوه خشک ،تخممرغ سفت شده ،یا انتخابهای
سالم دیگر استفاده کنید ،این مواد غذایی مغذی و سیرکننده هستند و به ایجاد
و پایهگذاری عادتهای غذایی سالم در طول زندگی کمک میکنند ،چرا که
تنظیم برنامه غذایی متنوع و مغذی میتواند رشد و تکامل آنها را تأمین کند
و همچنین عادتهای غذایی سالم را در آنها پایهگذاری کند.کنسرو ماهیهای
چرب مانند ساردین و سالمون غنی از پروتئین ،اسیدهای چرب امگا  ۳و
انواع ویتامینها و امالح معدنی هستند که میتوانند بهصورت سرد در انواع
ساندویچها ،ساالدها یا با ماکارونی و یا بهصورت قسمتی از وعده غذایی گرم
بهطور پخته برای دانشآموزان مصرف شوند.جو دوسر پخته شده با شیر یا
آب میتواند یک انتخاب غذایی سالم برای صبحانه باشد و یا اینکه میتوان
آن را با ماست ،تکههای میوه یا کشمش مصرف کرد.

 :مساله مهمی که وجود دارد،افزایش
چاقی در دانشآموزان است که با شرایط
ایجاد شده و کالسهای آنالین ممکن است
بچهها بیشتر چاق شوند .در این زمینه چگونه
میتوان به بچهها کمک کرد؟
برخی نکات تغذیهای از چاقی بچهها جلوگیری
میکند .مثال میوه چون حاوی فیبرغذایی
میباشد ،مفید است .آبمیوه با وجود مفید
بودن ،نباید در مصرف آن افراط کرد ،زیرا
میتواند موجب چاقی شود .بازیهای فکری
بسیار در پیشگیری از پرخوری موثر است یعنی
وقتی بچهها سرشان گرم است ،کمتر به پرخوری
فکر میکنند .عالوه بر آن ،بچهها را باید عادت
به ورزش در خانه بدهیم و این کار را روزانه
انجام دهیم .مصرف آب خیلی اهمیت دارد.
میوه ،سبزی و ساالد برای بچهها الزم است.
غذاهایی که مخلوط غالت و حبوبات هستند
مثل عدس پلو با ماست که کلسیم ،فسفر و
پروتئین دارد یا پلو شوید باقالی با مرغ یا گوشت
قرمز به میزان متعادل ،بسیار مفید است .در کل،
در زمانی که بچهها در خانه هستند ،تنقالت
بیارزش نباید خریداری شود و مصرف فست
فودها هم باید به حداقل ممکن برسد.

به گفته دکتر ناصر کالنتری مدیر گروه تغذیه جامعه دانشکده تغذیه دانشگاه
شهید بهشتی ،تغذیه کودکان در شرایط کرونا تفاوتی با قبل ندارد و اگر
به توصیه کارشناسان و متخصصین تغذیه کودکان توجه شود ،نیاز به کار
خاصی در تغذیه کودکان در دوره کرونا نیست.
مدیر گروه تغذیه جامعه دانشکده تغذیه دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه
به مصرف میوه و سبزیجات را بیشتر از قبل باید در دوران کرونا به کودکان
توجه داشته باشیم ،بیان کرد :اینکه فقط با لیموشیرین و لیموترش ویتامین
 Cدریافت میکنیم ،کافی نیست بلکه همه میوههای تازه دارای ویتامین
 Cهستند.این استاد دانشگاه در ادامه افزود :کودکان از  2سالگی به طور
معمول نیاز به مکمل خاصی ندارند مگر اینکه کمبود آن اثبات شده باشد.
تنها مکملی که در پروتکل کشوری تاکید شده ،دریافت ویتامین  Dاست
که دریافت روزانه  800واحد برای کودکان باالی  2سال تا افراد  60سال
ضروری است تا کمبود آن در جامعه رخ ندهد.
منبع :انستیتو تحقیقات تغذیه ایران

تعدادی سهام درمانی یککلینیک معتبر به فروش میرسد

09054830474
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شماره هفتصدوشصتوپنج بیستونه 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 شیرخوار مبتال به کرونا با حضور دکتر نسرین امیدوار متخصص تغذیه
و دکتر علیرضا ناطقیان فوقتخصص عفونی کودکان

کرونـا در شیرخوارگی

اوایل همهگیری ویروس
کرونا ،گفته میشد که
مهدیه
آقازمانی
کودکان به کرونا مبتال
نمیشوند اما با افزایش
سرعت شیوع بیماری ،کمکم کووید19-
سراغ کودکان هم رفت .هر چند مرگ و
میر کودکان در این بیماری قابل توجه
نیست اما معموال کودکان نسبت به بسیاری
از بیماریها آسیبپذیرترند و نگرانی از
ابتالی آنها بیشتر است.
در این شماره «میزگرد تغذیه» ،وضعیت
کودک 1سال و  2ماههای را بررسی
میکنیم که پدر و مادرش به کرونا مبتال
شدند و خودش هم با عالئم خفیفتر،
بیمار شده اما نکته قابل توجه این است
که در زمان ابتالی کودک شیرخوار به
کرونا چه نکاتی را باید رعایت کرد و
چه تغذیهای در این شرایط برای کودک
مناسبتر است.

خانم صالحی که فرزندش در پی ابتالی خودشان به کرونا مبتال شده ،میگوید:

بعد از برطرف شدن عالئم کرونا ،باز هم پسرم کماشتها بود!
 :خانم صالحی! لطفا توضیح دهید چگونه پسرتان مبتال
به کرونا شد؟
ابتدا من مبتال شدم .بدن درد شدید ،گلودرد و تب داشتم .بعد از
دو روز تست کرونا دادم که منفی بود ولی چون نگران بودم ،تست
پیسیآر هم دادم که در آن تست نشان میداد که مبتال هستم .همسرم
هم مبتال شد ولی عالئمش خفیفتر از من بود.
هر دو سردرد و سرگیجه هم داشتیم و من دچار تنگینفس هم شده
بودم .عالئم پسرم یکی  -دو روز بعد از اینکه من و همسرم مبتال
شدیم ،بروز پیدا کرد.
 :پسرتان چند ساله است؟
پسر من  1سال و  2ماهه است و هنوز شیر مادر میخورد.
 :عالئم پسرتان شبیه شما بود؟
نه ،ابتدا بیقراری میکرد و ناآرام بود و هر غذایی که به وی میدادم
را باال میآورد .بعد هم تب کرد و اسهال هم داشت.
 :عالئم تنفسی نداشت؟
سرفه و نفستنگی اصال نداشت .با این حال من تا دیدم پسرم تب کرده
او را نزد پزشک بردم .ابتدا سطح اکسیژن خون پسرم را اندازهگیری

کردند که خدا را شکر خوب بود و بعد هم یک شربت دادند که هر
 8ساعت یکبار باید به وی میدادم.
 :بیاشتهایی و ناآرامی کودکتان تا چند روز طول کشید؟
کال  3تا  4روز هر غذایی که به وی میدادم را نمیخورد و اگر اصرار
میکردم همه را باال میآورد ولی اسهال فقط یک روز داشت .من دارو
را بعد از غذا به او میدادم و شاید همین کار باعث میشد ،برای اینکه
دارو را نخورد ،غذا را هم باال میآورد ولی تبش بعد از  2روز قطع شد.
 :چه غذایی برایش درست میکردید؟
سوپ ماهیچه و مرغ برایش درست میکردم اما بیاشتها بود و من
اصرار نمیکردم و فقط شیر خودم را میخورد.
 :آیا در زمان شیر دادن به پسرتان ماسک میزدید؟
بله ،وقتی نزد پزشک رفتم به من توصیه کرد حتما موقع شیر دادن
ماسک بزنم و در منزل هم از پسرم فاصله بگیرم و شب هم بعد از
اینکه پسرم شیرش را خورد نباید کنار خودم میخوابید .در کل ،غیر
از زمان شیر دادن هم من در خانه تا  10روز ماسک میزدم.
 :در زمانی که پسرتان هم مبتال شد چه نگرانیهایی داشتید؟
من خودم نفستنگی و سرفه داشتم ،نگران بودم که پسرم هم همین

عالئم را داشته باشد و نیاز به بستری شدن پیدا کند .مشکل دیگر این
بود که من و همسرم به شدت بدن درد داشتیم و بیحال بودیم و اصال
توانایی انجام کارهای روزمرهمان را نداشتیم اما با این حال نمیتوانستیم
از کسی کمک بگیریم یا پسرم را به آنها بسپاریم.
من با خودم فکر میکردم که شاید اگر من فرزندم را از همان زمانی
که فهمیدم مبتال شدم از خودم دور میکردم ،مبتال نمیشد .برای شیر
دادن به پسرم هم نگران بودم چون میترسیدم شاید از طریق شیر هم
بیماری منتقل شود.
 :چه مدت طول کشید که عالئم بیماری در پسرتان از بین رفت؟
تب و اسهالش که در عرض یکی -دو روز از بین رفت ولی پسرم
بعد از اینکه عالئم هم نداشت ،بیاشتها بود و خوب غذا نمیخورد.
من سعی میکردم به او مایعات بدهم ولی اصرار نمیکردم اما
نگرانی من این است که با وجود اینکه حالش بهتر شده ،هنوز
اشتهایش مثل سابق نیست ،مخصوصا غذاهای جامد مثل برنج را
نمیخورد و فقط به غذاهای آبکی تمایل دارد ،آن هم به مقدار کم.
تا یک هفته  10روز بعد از اینکه عالئم بیماریاش بهتر شد ،باز
هم بیاشتها بود و غذا نمیخورد.

نگاه فوقتخصص عفونی کودکان

قنداق و شربت
در زمان بیماری
به کودک ندهید!
دکتر علیرضا ناطقیان
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

انتقال ویروس کرونا از طریق شیر
مادر تا به حال گزارش نشده است
و هرگز توصیه بر این نیست که
مادر هنگام ابتال به کرونا ،شیرش
را قطع کند.
مادر باید در زمان بیماری دستش
را خوب بشوید ،اگر شرایط
جسمیاش اجازه شیردهی را
میدهد با ماسک شیر بدهد و
بعد باید با فاصله از کودک باشد.
یک بیماری ویروسی مثل کرونا
گرچه مشخص نیست ،در افراد
مختلف چگونه میخواهد بروز
پیدا کند ولی در مجموع ،اگر
بچهای عوامل خطرساز مثل
بیماریهای قلبی ،کلیوی ،ریوی،
چاقی بیش از حد یا دیابت نداشته
باشد و کودک هم دچار عوارض
جدی کرونا نشده باشد ،مواردی
مثل مشکل در تغذیه ،دریافت
مایعات ،اسهال شدید و طبیعتا
با گفتن عالئم هشدار به والدین،
نیازی به مراقبت در بیمارستان و
بستری شدن ندارد.
این عالئم هشدار طی هفته اول
بیماری ممکن است با هفته دوم
متفاوت باشد.
در هفته اول خود ویروس عوارض
مختلفی ایجاد می کند و در هفته
دوم واکنشهای ایمنی کودک
مشکالتی ایجاد خواهد کرد و
میتواند عوارضی روی قلب،
کبد و عضالت بگذارد.
بنابراین ،کودکی که برایش
تشخیص کرونا داده میشود
اوال باید ویزیت پیگیری بعد از
 72ساعت داشته باشد و ثانیا
باید عالئم هشدار را به والدین
اعالم کرد.
عالئم هشدار این است که
اگر تب کودک قطع شد و
عالئم تنفسی آغاز شد ،سرفه
شدید ،تنفس سخت و تند،
عالئم بیحالی و رنگپریدگی
شدید ،همه این موارد هشدار
اگر مشاهده شود ،کودک نیاز
به ارزیابی آزمایشگاهی و حتی
تصویربرداری دارد.

نگاه متخصص تغذیه

تاکید دکتر نسرین امیدوار به سوژه «میزگرد تغذیه»

به کودک مبتال به کرونا ،در وعدههای کوچک ولی متعدد غذا بدهید!
نکته مهم در مورد ابتالی کودکان به کرونا ،این است
که تاکنون ابتالی بچههای شیرخوار به کووید19-
ابتالی سبکی بوده و برای همین تمام مراقبتهای
معمول را حتی اگر مادر مبتالست باید برای کودک
انجام شود ولی در بچههای دبستانی گزارش مرگ هم
داشتیم و بحثی که در حال حاضر مطرح میشود ،این
است که کرونا در ایران جهشهایی داشته و باید در
آینده ببینیم این بیماری در مورد بچهها چه تغییری
خواهد کرد .مهم این است که در زمان ابتالی بچهها،
مراقبت و خورانش مناسب را برای آنها داشته باشیم.
مادری که مشکوک یا مبتال به کرونا است باید قبل
از شیردهی شیوه نامه بهداشتی را رعایت کند؛ به این
صورت که قبل از شیردهی  20ثانیه دستها را با آب
و صابون بشوید و در تمام مدت شیردهی ،ماسک بزند.
اگر در آن زمان عطسه کرد ،باید ماسک را تعویض
کند و با بچه حین شیردهی صحبت نکند.
مادران باید بدانند ،خود شیر مادر به ایمنی بچهها و
مقاومت در برابر بیماری کمک میکند اما اگر خود
مادر به دلیل بیماری نتواند به کودکش شیر دهد،
راههای مختلفی پیشنهاد میشود که شیر مادر را قطع
نکند .به طور مثال میتواند شیر را بدوشد و با قاشق
به بچه بدهد یا یک فرد دیگر به بچه شیر دهد تا
حتیاالمکان از شیر خشک و غذای آماده استفاده نشود.
زمانی که کودک هم به کرونا مبتال شد ،برنامه غذایی
کودک در وعدههای غذایی منظم ادامه پیدا کند .به

زمانی که کودک هم به کرونا
مبتال شد ،برنامه غذایی کودک
در وعدههای غذایی منظم
ادامه پیدا کند .به طور مثال،
کودک  9تا  11ماهه در هر
وعده به اندازه یک لیوان باید غذا بخورد و
حتما بین غذای اصلی ،میانوعده پیشبینی
شود .وقتی کودک حالت تهوع دارد نیز مادر
باید غذا را در مقادیر کوچک به او بدهد و
هرگز با زور به کودک نخوراند

طور مثال ،کودک  9تا  11ماهه در هر وعده به اندازه
یک لیوان باید غذا بخورد و حتما بین غذای اصلی،
میانوعده پیشبینی شود .از گروههای غذایی  6گانه؛
یعنی میوه و سبزی ،لبنیات ،گوشت قرمز و سفید،

تخممرغ کنار غالت و حبوبات در وعدههای مختلف
گنجانده شود .مصرف آب کافی نیز خیلی کمک میکند،
به ویژه کودکی که اسهال و استفراغ دارد ،حتما باید
به میزان کافی آب بخورد .کودکی که حالت تهوع

دارد و غذا را بر میگرداند هم باید وعدههای غذایی
کوچک و متعدد برایش در نظر گرفت تا اینکه وزنش
را از دست ندهد.
در کل ،ویتامین  Aو  Cخیلی در این دوران
کمککننده است .ویتامین  Aدر انواع گوشتها و
هویج به وفور یافت میشود بنابراین حتما هویج
را در سوپ کودک بریزند .وقتی کودک حالت
تهوع دارد ،مادر باید غذا را در مقادیر کوچک به
او بدهد و هرگز غذا را با زور به کودک نخوراند.
اوایل بیماری بهتر است ،سوپهای سبکتر که
حاوی سبزیجات است به کودک داده شود .باید
بدانید ویتامین  Aبه حرارت حساس نیست ولی
مقداری ویتامین  Cدر حرارت از بین میرود.

مهمترین نکته در بیماریهای
ویروسی دریافت مایعات و رژیم
پرانرژی است که کودک بتواند
بیماری را تحمل کند.
برای شیرخواران ادامه شیر مادر و
توجه به اشکال جذب شیر خیلی
مهم است زیرا برخی کودکان در
سنین شیرخوارگی ممکن است
به صورت موقت در هضم شیر
و الکتوزش دچار مشکل شوند.
در مواردی که کودک اسهال و
استفراغ دارد ،استفاده از سرمهای
خوراکی بجا و به مقدار مناسب،
میتواند کمک کند که کار
کودک به بیمارستان نکشد .بقیه
مراقبتها هم مثل زمان ابتالی
کودک به سرما خوردگی است.
غذای کودک در این دوران ،نباید
چربی زیاد داشته باشد.
مادر سعی کند پروتئین کافی در
غذای کودک بگنجاند.
به عالوه ،قنداق و شربت هم در
دوران بیماری به کودک ندهند،
در حالی که استفاده از منابع
غذایی کربوهیدرات پیچیدهتر
مثل انواع غالت و سیب زمینی
در برنامه غذایی به صورت پوره
شده میتواند به روند بهبود
کمک کند.
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دینوسالمت

شماره هفتصدوشصتوپنج بیستونه شهریور نودونه
پی

به بهانه هفته دفاع مقدس

نها
ش

دوستی از جنسی متفاوت

 1فرصتی برای تأمل

دوستان باال؛ پیشنهاد خدا

 2وظیفهمحوری

 3پاکی ،رمز عروج

برای پریدن ،باید پاک بود و سبکبال .اگر در
جهاد علمی نیاز به پرواز باشد ،هم باید پاک
بود و بیآالیش.
اگر در جهاد اقتصادی ،نیازمند حماسهایم ،رمز
و رازش در طهارت و پاکی نهفته است .اگر در
جهاد فرهنگی به سر میبریم ،پاک بودن است که
به پاکسازی می انجامد .زمانی که فعال فرهنگی
و نیروی تربیتی خویشتن را مهذب کرد ،میتواند
در دیگران هم اثرگذار باشد.
خودسازی ،اولین و مهمترین کار مجاهد است
و حتی به جهاد اکبر از آن یاد شده تا همه
بدانند جنگیدن با دشمن ،آسانتر و نتیجه جنگ
با خواهشها و آلودگیهاست.

 4ذبح خواهشها

بیشتر شهیدان ما سن جوانی یعنی اوج خواهشهای
دل را سپری میکردند .توجه به اهداف مهمتر ،انس
با خداوند و ابزارهای معنوی مانند قرآن ،زیارت
عاشورا ،توسل و ریاضتهای مشروع سبب شد
تا پا روی هوا بگذارند و از مرز خواهشها عبور
و تا سرزمین ماندگار برسند .شهیدان ،توانستند
نیازهایشان را مدیریت کنند و با درک درست از
شرایط ،به مصاف خواهشها بروند.

 5والیتپذیری

راز موفقیت بسیاری از مجاهدان در عرصههای
گوناگون از جمله عرصه نظامی ،والیت پذیری
و تنظیم رفتار هماهنگ با خواستهای خدایی
بود که توسط ولی فقیه زمان به آنها ابالغ میشد.
شهدا اجتهاد فردی نمیکردند و دلیلتراشی
نمیکردند ،بلکه تابعیت را شرط کامیابی
میدانستند و مانند مقداد ،سلمان و ابوذر ،پا
را جای پای ولی زمان میگذاشتند؛ نه یک قدم
جلوتر و نه یک گام پستر.

دنیای رفاقت در دوره سنی شما بسیار پررونق و آباد است .برخی
از نوجوانان همسن شما ،زمان زیادی را در ارتباط با دوستان
خود هستند و در انتخاب آنها هم زمان زیادی صرف میکنند تا
مجموعهای از دوستان را با سلیقههای گوناگون گردآوری کنند.
نگاهی به دوستانی که انتخاب کردهاید ،بیندازید! برخی از این دوستان
را به دلیل توانایی باالیی که در ورزش دارند ،عدهای دیگر را به
خاطر موفقیتهای تحصیلی و گروهی دیگر را به دلیل اطالعات
فراوانشان انتخاب کردهاید .بعضیها هم به دلیل خوشمشرب
بودن و باصفا بودن به حلقه دوستان شما اضافه شدهاند.
برای نیازهای معنوی خود چه دوستانی انتخاب کردهاید؟ آیا کسانی
را دارید که با دیدن آنها ،یاد اخالق نیکو ،ارتباط با خداوند و تالش
برای خوب بودن و خوب ماندن بیفتید؟ دوستان شما چقدر در پویایی
معنوی شما نقش دارند و میتوانند شما را به پاکی و زاللی تشویق
کنند؟ برای این نیاز ،چه پاسخی را آماده کردهاید؟ شاید برخی از
شما خودتان را راحت کنید و با یک جمله که این جور آدمها دیگر
پیدا نمیشوند ،از تامین این نیاز ،طفره بروید .واقعیت این است که
هم دوستان خوب و اخالقی همچنان هستند و هم راههای دیگری
برای به دست آوردن دوستان خوب وجود دارد.

شهدا به ما فرصت تأمل میدهند .رهیدن از خاک
و تعلقات فریبایش ،درسی است که با تفکر
در رفتار و عملکرد شهیدان به دست میآوریم.
هر شهید ،مانند همه انسانهای همنوعش تعلقاتی
داشته چون زن ،فرزند ،شغل ،دارایی ،دوستان
و مانند آن اما با توجه به همه این بندها ،توان
گسستن و رهیدن داشت و از همه موانع عبور
کرد و با وصل شدن به خداوند ،ماندگار شد.
خصوصیت شهیدان را در وظیفهمحوری آنها و
تکلیفمداری به خوبی میتوان برجسته کرد.
زمانی که کشور نیاز به دفاع و مقابله رو در رو
با دشمن داشت ،باید سنگر علم و اقتصاد و
خانواده را رها کرد و به جبهه شتافت؛ یعنی
زمانی چون زمانه ما که گاهی حماسهآفرینی
سیاسی و اقتصادی و محقق کردن الگوی اسالمی
ـ ایرانی پیشرفت است ،باید تالش علمی و
مجاهدت سیاسی اقتصادی را پیش گرفت تا
رهرو شهدا بود.

ده

اشاره :شهدا ،ستارگانی هستند که به تعبیر قرآن
هم حیات دارند و هم هدایتگری .انس با مهمانان
ویژه خداوند ،سبب شکوفایی اخالقی و بالندگی
تربیتی شده و ما را در مسیر پیشرفت همهجانبه
یاری میرساند.
به بهانه هفته دفاع مقدس و عروج هزاران شهید
در دفاع علیه متجاوزان ،نگاهی تربیتی و اخالقی
به رفتار انس با شهدا می اندازیم.

ای

ابراهیم اخوی
روانشناس و مدیر مرکز مشاوره ماوأ

دنیای دوستی

شهدا ،ستارگانی هستند که به تعبیر قرآن
هم حیات دارند و هم هدایتگری .انس
با مهمانان ویژه خداوند ،سبب شکوفایی
اخالقی و بالندگی تربیتی شده و ما را در
مسیر پیشرفت همهجانبه یاری میرساند.
به بهانه هفته دفاع مقدس و عروج
هزاران شهید در دفاع علیه متجاوزان،
نگاهی تربیتی و اخالقی به رفتار انس با
شهدا می اندازیم

 6انگیزههای آسمانی

یکی از درسهای ماندگار شهدا برای ما ،انگیزههای
متعالی آنهاست که تحمل دشواریها را برای آنها
آسان و شدنی کرد و لحظهای توان و تاب را
کفشان نربود .شهید امروز ،مرد جبهه و مقاومت
دیروز بود که نگاهی فرامادی به حضور در عرصه
داشت و منفعت شخصی و مصلحتسنجی فردی
را به حوزه انگیزههایش راه نداد .همت بلند
شهیدان مدیون نیتهای درست و آسمانی آنها
بود؛ تجربهای که در همه زمانها و برای همه
قابل تکرار است.

 7پویا و خروشان

بیتحرکی و ایستایی در روحیه مردان جهاد دیده
نمیشود .مرد جهاد در عرصه جنگ با تمام توان
میجنگد و در عرصه دانش ،به سختی میکوشد
و در میدان سیاست علیه دشمنان میخروشد.
شهیدان خود را امواجی معرفی کردند که فقط
نبودنشان آنها را آرام میکرد؛ یعنی آنگاه که انجام
تکلیف را به نهایت رساندهاند.
پویایی و تحرک ،رمز پیشرفت واقعی است و
آنها که با شهدا مأنوسند ،این دو ویژگی را از
آنها به ارث میبرند.

زندگی به سبک شهدا

دفاع مقدس همچنان ادامه دارد .دشمن اینک
از مرزهای فرهنگی و جنگ نرم وارد شده تا
جامعه اسالمی ایران را با خطرات جدی روبرو
کند .همچنین مرزهای اقتصادی با تحریمهای

ناجوانمردانه مورد تهدید دشمنان واقع شده و
تعدی به این بخش از نظام صورت گرفته است.
رزمنده امروز ،یک فعال فرهنگی است که در نقاط
گسترده نبرد فرهنگی با سالح ایمان و دانش ،به
جنگ دشمن برخاسته است.
همان گونه که در جنگ نظامی نیازمند تربیت نیرو
و آماده سازی آنها بودهایم ،اینک نیز در کارزار
فرهنگی و اقتصادی ،نیازمند پرورش فرزندانی
هستیم که افزون بر مراقبت از خویشتن در فضاهایی
مانند فضاهای مجازی ،به درک درستی از نقشههای
شوم دشمنان دسترسی یافته و دیگران را نیز از
آلودگی اخالقی و فکری برهانند.
کودکان امروز که جوانان آینده این مرزو بوم
خواهندشد،نیازمنداطالع رسانیومدیریتتربیتی
درست خانوادهها هستند تا در تله نامحسوس
تبهکاران اخالقی گرفتار نیایند.
نبرد ادامه دارد و ما به مدد از روح بلند شهیدان،
ضمن یادآوری سخن و سیره آنها ،خود را به شیوه
زندگی شهدا نزدیک کنیم و روحیه شهادتطلبی
و سعادت جویی را در خویشتن و دیگران تقویت
خواهیم کرد.
پرورش فضایل اخالقی مانند غیرت ،وطندوستی،
پاکزیستی ،تالش برای دسترسی به اهداف،
خدمت به دیگران و هر آنچه که شهدا یادمان
دادند ،از مصادیق دنبالهروی قهرمانان بزرگ ایران
زمین هستند.
ما در عرصه فناوری که مشتریان زیادی از میان
نوجوانان و جوانان کشورمان را به خود اختصاص
داده ،نیازمند نوآوریهای همسو با ارزشهای
درونی هستیم تا از غرق شدن در گردابههای
فضیلتکش و دینزدای دشمن در امان بمانیم.
مهمترین هدف تربیتی مهاجمان فرهنگی ،تغییر
ذائقه معنوی و فکری مخاطبان است که با آگاهی
بخشی کنار بومی سازی فناوری ،میتوان عرصه
را از آنها گرفت.
خداوند در قرآن به ما آموخت که شهدا را مرگی
نیست و زندگی آنها جاودان است؛ از این رو
همیشه میتوان از آنها بهره گرفت و راه و منش
آنها را نقشه سلوک خویش گردانید.
با خاطرات به جا مانده از شهدا میتوان حرکت
نو آغاز کرد و با سفارشهای ماندگار آنها میتوان

شناختی تازه و نگاهی نو به زندگی داشت.
ارتباط با شهدا ،بنبستی ندارد و بهرهگیری از
کسانی که با تمام وجود خود را به سمت آسمان
کشیدهاند ،برای همگان میسر است.
زندگی با شهدا ،مرگ روزمرگی است و زندگی
با زندهترین کسانی است که تاریخ به خود دیده
است؛ از این رو نشاط معنوی حاصل از چنین
ارتباطی هم با هیچ نسخه نشاط بخش دیگری
قابل مقایسه نیست.
گاهی یک جمله از جوان شهید ،تمام مدعیان را
به سکوت و شگفتی میاندازد و انس با گمنام،
سبب نامداری ما میشود.
شهادت ،تاج زرینی است که بر سر هر فرشتهسانی
نهاده شده ،افتخار همیشگی را نصیب او کرده
و برای هر که با او در ارتباط باشد نیز کرامتی
خواهد آفرید .انس با شهدا ،فرهنگی است قابل
انتشار و میتوان همه را به بهرهمندی از چنین
سفره مهیایی فرا خواند.
ارتباط با شهدا ،ارتباط با ارزشهاست و نسل نو
را از کمین فرهنگی دشمن میرهاند.
زیارت شهدا و ارتباط با مزار ماهگون آنها ،روشنایی
دل و طربناکی روان را به دنبال دارد.
زمانی که با انسانهای رهیده از وابستگیها ارتباط
میگیریم ،خود را عضو انجمنی ساختهایم که
تمایل به رهایی از وابستگیهای مادی دارند و
هدف آنها رسیدن به کمال است.
این چنین ارتباطی ،در سیره معصومین(ع) هم
بسیار مشاهده شده و آن بزرگواران ،بهرغم کماالتی
که در وجودشان بوده ،زیارت شهدا و ارتباط با
شهید را در برنامههای خود داشتهاند.
به عنوان نمونه در سیره برترین بانو ،زیارت
قبر حضرت حمزه سیدالشهدا گزارش شده که
یکی از برنامههای ثابت حضرت بوده است.
ترویج چنین فرهنگ واالیی در رفتار ،نشان از
اثربخشی باالی آن دارد که در زندگی انسانهای
کامل دیده میشود.
یادمان باشد که شهید مفهومی گسترده دارد و
از معصومین شهید تا آنان که قرنها از زمان
شهادتشان گذشته را شامل میشود و ارتباط با
همه آنها در سیر روحانی آدمیان ،کاری شدنی و
آسان است که «بعد منزل نبود در سفر روحانی».

نیاز ما به دوستان معنوی ،نیازی واقعی و جدی است .خداوند در
پاسخ به این نیاز هم ما را تنها نگذاشته است .البته به شرط آنکه
واقعا بخواهیم در مسیر روشن حرکت کنیم و حاضر باشیم خودمان
را به دنیای زیبای معنویت سفر کنیم .در قرآن کریم ،دوستانی
به ما پیشنهاد میشوند که نام آنها را «دوستان باال» میگذاریم؛
چون پلههای زیادی را طی کرده و نردبان آسمان را یکی پس از
دیگری سپری کردهاند .در آیهای از قرآن میخوانیم« :و هر كه از
خدا و پيامبرش اطاعت كند ،همراه با كسانى خواهد بود كه خدا
نعمتشان داده است چون پیامبران ،صديقان ،شهيدان و صالحان.
و اينان چه نيكو رفيقانند( ».نساء)69:

رفیق خوب یعنی این!

یکی از پیشنهادهای خداوند در این آیه ،دوستی با شهداست .این
دوستی با کمی دقت ،قابل اجراست .نمیدانم شما دوست شهید
دارید یا نه؟ دوست شهید من ،نامش «احمد» است 17 .سال داشت
که شهید شد و من همیشه یادش میکنم .اگر یتوانم برایش هدیه
هم میفرستم؛ هدیههای نورانی مانند ثواب تالوت قرآن ،زیارت
عاشورا یا هر کار نیکی که بتوانم انجام دهم .دوستی من و احمد
از سالهای قبل آغاز شده و همچنان ادامه دارد .خدا به ما یاد داده
که احمد و دیگر دوستان شهیدش زنده هستند ،هر چند که به ظاهر
میان ما نیستند ولی در زندگی ما هستند .رفیق خوب یعنی کسی
که با زندگی خود ما را به خوبی دعوت میکند و هر زمان که به
کمک او نیاز داشتیم ،بتوانیم روی او حساب باز کنیم .رفیق ،یاوری
همیشگی و همراهی مطمئن در زندگی است و ما را در چیره شدن
بر موجهای متالطم ،تنها نمیگذارد .رفیق شهید ،همه این کارها را
برای ما انجام میدهد ،اگر ما مرد میدان باشیم!

در جستجوی دوست

شما هم اگر خواستید یکی از شهیدان فامیل خود یا محله خود
را انتخاب کنید .از زندگینامهاش با خبر شوید و سفارشهای او
را بخوانید .با شهید دوست شوید و او را محرم اسرار خود کنید.
حتی میتوانید از دوست شهید خود در مشکالت بزرگ زندگی
کمک بگیرید و او را واسطه بین خود و خدای خود قرار دهید.
شهیدان چنین مقامی دارند .دوستی با شهیدان سبب میشود ما
هم به جایگاه آنها نزدیک شویم و از آلودگیهای اخالقی دور
بمانیم .گاهی سر به گلزار شهدای محل زندگی خود بزنید و از
دوستی خود با این شهیدان ،لذت ببرید.

یادداشت

پاییز؛ هنر پروردگار
پاییز را با برگریزان آن میشناسیم؛ طبیعتی که رو
به خواب میگذارد تا دیگر بار در بهار ،شادابی را
به انسان تقدیم کند .آرامشی موقت که به دنبال آن
کوششی فراگیر خواهد بود .مهمان این فصل ،یعنی
انسان ،روشی متفاوت برمیگزیند .برمیخیزد .بیدار
میماند .تالش را آغاز میکند .تالشی برای رهایی از
تاریکی و حرکت به سوی روشنایی.
روی دیگر ریزش پاییزی ،رویش دانایی است .خانهها به
جنب و جوش میفتند .کودکان ،نوجوانان ،دانشجویان،
استادان و همه رهپویان کمال قیام میکنند .برگهای
زرد جهل را در سرزمین تاریک رها میکنند و شادابی

جان را سبب میشوند .انسان هیج فصلی ،اجازه غفلت
ندارد .مسیر خدایی شدن هر چند نزدیک ولی همیشگی
است .آزمون دشوار ابدیت موفق ،خواب را از رهروان
زدوده و آنها را مهیای کوشش کرده است .کوششی
روشمند و دانشمحور.
پاییز را فصل رویش مهر میدانیم .رویش آگاهی و
تکامل .برای بهتر زیستن ،همه فصلها فرصتند .پاییز
هم هنر خداست ،پس زیباست.
برخی با گمانههای ذهنی خود ،برداشتی افسرده گون
از این فصل پر رنگ و لعاب دارند و آن را با حال بد
خود پیوند می زنند که در آن افول و ریزش زیبایی
هاست ،در حالی که می توان نگاهی مثبت و طالیی
به این فصل داشت.
پاییز ،مقدمهای است برای رویشی دوباره ،برنامهای

است برای نو شدن ،فصل تامل است و سکوت برای
تولدی مجدد .پاییز ما را افسرده نمیکند ،ما هستیم که
عینکی تار برای دیدن این فصل بر دیده گذاشتهایم
و این حکایت تمام زندگی ماست که اتفاقات بالی
جان ما نیستند ،نگرشی که ما به آنها داریم میشوند
خوره روان و ما را با حال بد و خلقی ناشاد روبرو
میکنند .پاییز پر از آموزه است ،سرشار آرامش و یکی
مثل سه فصل دیگر ،اگر دیدگان هوشیار بگشاییم.
پاییز امسال هم تفاوتی خاص با دیگر سالها دارد ،از
تکاپوی دانش آموزان و رنگین شدن شهر با لباسهای
فرم مدرسه کاسته شده ولی زندگی و یادگیری همچنان
رونق دارد و بازار گرم آن پر فروغ است .از لحظ ه لحظه
آن لذت ببریم و پروردگار را به خاطر این نقاشی زیبا
سپاس گوییم .پاییزتان مبارک و دلتان گرم و پرامید.
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کارکردهای تربیتی و اخالقی انس با شهیدان

بابهترینهادوستشو!
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سالمت «چشم» در برابر کرونا

اثرات کووید ۱۹-بر چشم
یکی از بهترین اقدامات این است
که امکان تماس تلفنی با بیمارستان
وجود داشتهباشد و پس از مشاوره
تلفنی ،در صورت بروز مشکل
اورژانسی به بیمارستان مراجعه
کنند .البته این وضعیت نیازمند
همکاری بیمارستانها و مراکز
درمانی خواهدداشت

دکتر فاطمه عبدی
متخصص چشم ،فوقتخصص
شبکیه و استادیار دانشگاه
علومپزشکی ایران

مدتی است که ویروس کرونا بهعنوان مهمترین
چالش سالمت بشر مطرح است .این ویروس که
منشاء بیماری کووید 19-است ،با عالئم متنوع و
متفاوتی در افراد بروز میکند و هر روز نیز طیف
جدیدی از این عالئم گزارش میشود .در این
باره ،نمیتوان از سالمت «چشم» غافل شد و الزم
است تمهیداتی برای کاهش زمینه انتقال ویروس
از طریق چشم و بهبود مبتالیان به بیماریهای
چشم رعایت شود.

آن وجود دارد .این مشکل بهخصوص برای
بیمارانی که به هر دلیل نیاز به لوله تنفسی
دارند ،اتفاق میافتد.

رعایت فاصله فیزیکی برای معاینه
چشم غیرممکن است

قطره اشک مصنوعی؛ اساس درمان
ناراحتی «چشم» ناشی از کرونا

بعضیازمشکالتچشمیکهدردورانهمهگیری
کرونانیزمطرحاست،مربوطبهبیماریهاییمانند
آبسیاه،اختالالتبیناییناشیازدیابتو...است
کهبایدبهطورمنظمتحتنظرچشمپزشکباشد.
البته ممکن است فرد اخیرا مبتال به بیماری چشم
شده و نیاز به معاینه توسط متخصص چشم را
میطلبد.دراینشرایطبایدتدابیریرعایتشودتا
مراجعه افراد به مراکز درمانی تا حد امکان کاهش
یابد و مشکل جدیدی ایجاد نشود.
فاصل ه استاندارد برای پیشگیری از انتقال ویروس
کرونا 6 ،فوت معادل  1/8متر است .رعایت این
فاصله در شرایط بالینی اصال امکانپذیر نیست.
در معاینات چشم بههیچوجه امکان ندارد زیرا
فاصل ه پزشک و بیمار بسیار کم است و امکان
انتقال بیماری وجود دارد .بنابراین تا آنجا که
بتوان از مراجعه به مرکز درمانی خودداری شود،
بهترین اقدام است.

توجه به راهکارهای کاهش حضور
بیماران در مراکز درمانی

یکی از بهترین اقدامات این است که امکان
تماس تلفنی با بیمارستان وجود داشتهباشد و
پس از مشاوره تلفنی ،در صورت بروز مشکل
اورژانسی به بیمارستان مراجعه کنند .البته این
وضعیت نیازمند همکاری بیمارستانها و مراکز
درمانی خواهدداشت.
روشدیگربرایکاهشمراجعهبهمراکزدرمانی،
استفاده از روشهای تلهمدیسین است .بهعنوان
مثال ،امروزه لنزهایی برای گوشی همراه وجود

دارد که میتوان عکس شبکیه چشم گرفت ه شده
و برای پزشک ارسال شود که اگر پزشک استفاده
از لیزر یا تزریق را الزم بداند ،به بیمارستان
مراجعه کند و درغیراین صورت مراحل درمان
را از منزل دنبال کند.

بهترینراهکارمراقبتازسالمت«چشم»

برای جلوگیری از انتقال ویروس از طریق چشم،
توصیه جدی میشود تا افرادی که از لنز تماسی
استفاده کردهاند ،تا حدامکان عینک را جایگزین
کنند .استفاده از لنز مسلما نیاز به تماس با دست
دارد و امکان آلودگی ویروس بیشتر است .مزیت
عینک این است که حتی اگر دست آلوده با آن
تماس داشتهباشد ،اما ویروس به چشم منتقل
نمی شود .همچنین به عنوان مانع در برابر قطرات
تنفسی موجود در محیط نیز عمل میکند.
در این دوران حتما باید از لنزهای زیبایی و
آرایش چشم نیز پرهیز کرد .بهعبارتی هر اقدام

غیرضروری در مورد تماس چشمها ممکن
است مشکلساز باشد.
برخی بیماریها مانند آبسیاه که فرد همیشه
باید از قطره استفاده کند ،حتما ابتدا دستها
کامال با آب و صابون حداقل  20ثانیه شسته
شود و قطره با مژهها ،پلک و پوست اطراف
چشم تماس نداشتهباشد.

چه زمان معاینه توسط متخصص چشم
ضروری است؟

ابتال به بیماریهایی مانند افتادگی پلک ،آب
مروارید یا اندازهگیری ساالنه فشار چشم جزء
اقدامات اورژانس درمان چشم نیستند و تا زمانی
که متخصص چشم حضور در مرکز درمانی را
ضرورینداند،میتوانمراجعهراب هتعویقانداخت
اما اگر فرد دچار پارگی شبکیه یا ضرب ه جدی به
چشم،افتشدیدبیناییبههردلیلوالتهابشدید
چشمشدهاست،بایدبهمرکزدرمانیمراجعهکنند.

سال تحصیلی با همراهي کرونا
آغاز سال تحصیلی همیشه با حال و هوای خاص
دیدار دوستان ،بازیهای گروهی و هیاهوی بچهها
ترجمه:
مریم سادات در مدرسه همراه بود ،در حالیکه امسال اوضاع فرق
کاظمی
میکند .از زمان شیوع ویروس کرونا از اسفندماه،
مدارس تعطیل شد و ماههاست که آموزشهای
تحصیلی به برنامههای تلویزیون و فضای مجازی خالصه شدهاست.
اما تصمیم بر این شد که مبنای تحصیل ،آموزش حضوری باشد و
دانشآموزانبارعایتدستورالعملهایبهداشتیدرمدارسحضوریابند.
تحقق این هدف نیازمند همکاری و همراهی کادر آموزش با خانوادهها
رعایت اصول بهداشتی است تا نگرانی از شیوع بیماری کاهش یابد.

فاصلهگذاری فیزیکی؛ نخستین اصل حضور در مدرسه

یکی از مهمترین توصیههای پیشگیری از انتقال کروناویروس ،پرهیز
از تجمع است .این مساله در مورد همه اماکن بسته صدق میکند و از
همینرو الزم است تعداد دانشآموزان در کالسهای درس بهحداقل
برسد .همچنین چیدمان صندلی یا نیمکتها طوری باشد که فاصله
حدود  2متر بین آنها باشد .البته در مناطقی که امکان برگزاری کالس
در محیط باز وجود داشتهباشد ،تصمیم مناسبی است زیرا یکی از
عوامل کاهش ویروس در محیط خواهدبود.

پرهیز از حضور دانشآموزان با عالئم بیماری در مدرسه

ضرورت استفاده از «ماسک»

استفاده از ماسک یکی از توصیههای جدی سازمان بهداشت جهانی
برای پیشگیری از انتقال ویروس کروناست .دانشآموزان حتما پیش
از خروج از منزل ماسک را روی صورت بگذارند .ب ه آنها آموزش
دهید که تماس دست آلوده با ماسک عامل انتقال ویروس از طریق

توصیههای بهداشت شخصی برای دانشآموزان

در مورد پیشگیری از انتقال و ابتال به کروناویروس ،رعایت توصیههای
بهداشت فردی ضروری است و دانشآموزان بهخاطر داشتهباشند که:
 حتما دستها را پیش از رفتن به مدرسه و بالفاصله بازگشت به
منزل با آب و صابون حداقل  20ثانیه بشویند .البته این توصیه هنگام
برداشتن ماسک ،خوردن چاشت ،تمیزکردن دهان و بینی ،پس از استفاده
سرویس بهداشتی یا هر کاری که نیاز به دستزدن به صورت دارد،
در مدرسه نیز باید انجام شود .در صورتی که امکان شستشوی مرتب
دستها نباشد ،ضدعفونی دستها ضروری خواهدبود.
 حتما هنگام عطسه یا سرفه ،دستمال کاغذی را جلوی دهان و بینی
بگیرند و سپس آن را درون پاکت بگذارند و در سطل زباله دردار بیندازند.
اگر دستمال در دسترس نیست ،آرنج لباس را جلوی صورت بگیرند.
یکی از مهمترین توصیههای پیشگیری از انتقال
کروناویروس ،پرهیز از تجمع است .این مساله در
مورد همه اماکن بسته صدق میکند و از همینرو
الزم است تعداد دانشآموزان در کالسهای
درس بهحداقل برسد .همچنین چیدمان صندلی یا
نیمکتها طوری باشد که فاصله حدود  2متر بین آنها
باشد .البته در مناطقی که امکان برگزاری کالس در
محیط باز وجود داشتهباشد ،تصمیم مناسبی است زیرا
یکی از عوامل کاهش ویروس در محیط خواهدبود

احتمال آلودگی به ویروس کرونا از «چشم»
به  3طریق است:
 ورود قطرههای تنفسی فرد آلوده از طریق
هوا یا تماس دست آلوده
 انتقال از طریق گردش خون( هماتوژن):
ویروس موجود خون فرد آلوده وارد غده اشکی
شده و در اشک ترشح میشود.
 ورود از طریق مجرای نازوالکریمال فرد
مبتال به کرونا که درگیری حلق و سیستم
تنفسی دارد.
در مطالعات آزمایشگاهی روی موش و
خرگوش مشخص شده که ورود کروناویروس
به بدن میتواند با التهاب شدید ،آسیب عصب
بینایی و شبکیه و افت جدی بینایی همراه باشد
اما خوشبختانه چنین مشکلی در انسان فعال
گزارش نشدهاست .شایعترین عالمت چشمی

در مبتالیان به بیماری کووید ،19-قرمزی است.
گاهی اشکریزش ،افزایش ترشحات چشم و
افزایش حساسیت به نور نیز ایجاد میشود.
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به هر بیماری جدی امکان بروز

 دستدادن و در آغوشگرفتن دوستان را فراموش کنند و هنگام
شوخی و بازی به صورت یکدیگر دست نزنند.
 فقط از لوازمالتحریر و وسایل شخصی خود استفاده کنند.
 محلول ضدعفونی همراه داشتهباشند و در صورتی که وسایلی
مانند مداد ،خودکار ،تراش و ...روی زمین افتاد ،آن را ضدعفونی کنند.
 پس از بازگشت به منزل ،لباسها را در محل جداگانهای از منزل
بگذارند و هر روز شست ه شود.
 حتیاالمکان کیف مدرسه پس از بازگشت به منزل ضدعفونی شود.
 در تمام ساعات حضور در مدرسه ،ماسک داشتهباشند.
 میانوعده را در منزل تهیه کرده و با بستهبندی مناسب که کمترین
احتمال تماس با دست باشد ،به مدرسه بیاورند.
 رعایت توصیههای تغذیه درست و نظم در ساعات خواب و بیداری
به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک میکند.
 در صورت بروز عالئم مشکوک به بیماری ،حتما والدین و اولیای
مدرسه در جریان قرار گیرند.
 از همراهداشتن وسایل اضافی مانند ساعت ،لوازم تزئینی ،وسایل
کمک آموزشی و ...پرهیز شود.
 در مکانهای شلوغ حضور نداشتهباشند و حتما فاصله حداقل یک
متر با دیگران رعایت شود.

 در صورت رفت و آمد به مدرسه از طریق سرویس یا اتوبوس،
حتما نکات بهداشتی مدنظر باشد؛ هرچند اولویت در استفاده از اتومبیل
شخصی برای فواصل دور است.

تهویه مناسب و ضدعفونی مدرسه توسط کادر آموزش

تمام کالسها و فضاهای بسته مدرسه باید تهویه مناسب داشتهباشد.
پیشازحضوردانشآموزان،هنگامتعویضشیفتودرزمانضدعفونی
محیط حتما ضروری است و بهطور کلی حداقل هر  3ساعت یکبار باید
انجام شود .همچنین روزانه قبل و بعد از ترک هر گروه از دانشآموزان،
کالس و وسایل با کاربرد مشترک مانند کلیدهای برق ،دستگیرههای
در ،نیمکتها و ...ضدعفونی شود.
تهیهشویندهبرایسرویسبهداشتی،کنترلحضوردانشآموزان،مدیریت
ارائه آموزشهای ضروری در کالس درس ،یادآوری اصول بهداشتی
ب ه دانشآموزان متناسب با سن آنها ،امکان ضدعفونی دست بچهها
پیش از حضور در مدرسه و بهحداقل رساندن شرایط تجمع در فضای
آموزشی از دیگر وظایف مدیران و کادر آموزشی مدارس خواهدبود.

سالمت روان دانشآموزان را فراموش نکنید!

شیوع کروناویروس چالش جدی سالمت در تمام جوامع است .از
زمان همهگیری این بیماری ،بسیاری از عادات زندگی تغییر کرده و
فرصتهایی مانند مهمانی ،سفر و ...کامال بهحداقل رسیدهاست .در
این شرایط ،کودکان آسیبپذیری بیشتری مواجه بودند زیرا یکباره از
فضای دوستانه مدرسه جدا شدند ،امکان بازیهای گروهی وجود
نداشت ،مرتب با اخبار ناگوار راجع ب ه بیماری مواجه بودند ،بعضی
شاهد بیماری یا فوت نزدیکان خود بودند و حتی گاهی شرایط
نامناسب اقتصادی متاثر از این وضعیت را در خانواده تجربه کردند.
مجموع ه این شرایط طبیعتا بار روانی جدی به کودکان وارد
میکند که میتواند با رفتارهایی مانند کاهش اشتها ،پرخاشگری،
بیحوصلگی و ...همراه باشد.
این روزها که سال تحصیلی آغاز شده ،کنار رعایت تمام
توصیههای بهداشتی و ضرورت توجه به سالمت کودکان و
نوجوانان ،از نگرانی بیشاز حد بپرهیزید و استرس و نگرانی
مضاعفی ایجاد نکنید .اصول بهداشت شخصی و مراقبت در
برابر شرایط بیماری را همواره به فرزندان یادآوری کنید اما اجازه
ندهید ترس ،نگرانی و هراس مفرط مانع از لذت زندگی برای
آنها شود .امید و انگیزه برای تالش و پویایی در زندگی را همواره
در وجود آنها تقویت کنید.

منبعwww.service-public.fr :

والدین باید بهخاطر داشتهباشند که سالمت دانشآموزان اولویت دارد.
اگر احساس میکنید فرزندتان تب یا دیگر عالئم مشکوک به کرونا را
دارد ،تا بهبود عالئم از فرستادن او به مدرسه خودداری کنید .این مساله
نهتنها برای سالمت فرزند شما بلکه برای پیشگیری از زمینه انتقال
ویروس بسیار اهمیت دارد .همچنین اگر یکی از اعضای خانواده مبتال
به کووید 19-است ،حتی بهرغم ن فرزند شما عالئمی از بیماری ندارد،
بهتر است در منزل بماند زیرا بهاحتمال زیاد ناقل ویروس خواهدبود.

دهان یا بینی است .یک یا دو عدد ماسک نیز درون پاکت بگذارید و
در کیف دانشآموز قرار دهید تا پس از اینکه ماسک بهخاطر تعریق،
عطسه یا سرفه ،تماس با دست یا برداشتن برای خوردن چاشت آلوده
شد ،بتواند فوری آن را تعویض کند.
البته کادر مدرسه باید بهاندازه کافی ماسک داشتهباشند تا در صورت
نیاز بتوانند در اختیار دانشآموزان قرار دهند .آموزش در مورد نحوه
درست قراردادن ماسک روی صورت و لزوم نکات بهداشتی در این
باره نیز توسط مربیان و معلمان به دانشآموزان یادآوری شود.

کروناویروس میتواند از طریق چشم
انتقال یابد؟

معموال عالئم چشمی مرتبط با کرونا نیاز به
درمان خاصی ندارد .اگر بیمار از سوزش و
خارشناراحتاست،میتوانازقطرههایاشک
مصنوعی بهخصوص انواع بدون نگهدارنده را
تجویز کرد که اساس درمان عالئم چشمی ناشی
از کروناست .گاهی نیز در صورت احتمال
همزمانی عفونت باکتریال ،دوره کوتاه درمان
آنتیبیوتیک نیز مفید خواهدبود .البته تجویز
دوره آنتیبیوتیک بهعنوان پیشگیری از عفونت
باکتریال کاربرد دارد .هیچ مورد نابینایی ناشی از
کرونا فعال دیده نشده و قسمتهایی از چشم
را درگیر میکند که منجر به نابینایی نمیشود.
سوزش و قرمزی در این بیماری نیز شبیه ابتال
به آنفلوانزا و سرماخوردگی است.
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میزگرد پوست

شماره هفتصدوشصتوپنج بیستونه 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.

میزگرد «سالمت» درباره زخمبستر با حضور
دکتر حسین طباطبایی متخصص پوست ،دکتر مجتبی امیری
متخصص پوست ،دکتر سیدضیاءالدین مظهری
متخصص تغذیه و رژیمدرمانی

بیتحرکی میتواند ناشی از بیماریها و علل
متفاوتی باشد .در نتیجه نیازهای غذایی افراد
نیز یکسان نخواهد بود.
بهطور کلی ،اصول تغذیه درست مبتنی بر
رعایت تعادل ،تنوع و تناسب برای افرادی
که بدون قدرت حرکت هستند ،ضروری
است تا سطح دریافت انرژی بیش از حد
مصرف و زمینهساز چاقی و پیامدهای آن بر
سالمت نباشد .کنترل وزن منظم نیز توصیه
میشود و الزم است در یک روز معین در
هفته ،وزن اندازهگیری شود.
دریافت انرژی کمتر یا بیشتر از حد نیاز،
مقاومت بدن را در برابر عوامل بیماریزا مانند
ویروسها و سایر میکروارگانیسمها کاهش
میدهد و همچنین در بروز بیماریهای
روانتنی تاثیرگذار است.

محدودیت حرکت ناشی از علل مختلف ،تاثیری جدی بر وضعیت سالمت عمومی دارد اما مهمترین
مریمسادات عارض ه آن را باید «زخمبستر» دانست .از آنجا که این زخمها نسبت به درمان بسیار مقاوم و مستعد
کاظمی
ابتال به عفونت هستند ،پیشگیری بهترین راهکار محسوب میشود .با این مقدمه به پرسش یکی
از خوانندگان «سالمت» پرداختهایم« :پدرم  63ساله و جانباز شیمیایی است و سالها از عوارض
ریوی گازهای شیمیایی رنج میبرد .همچنین دچار مشکالت پوستی بهخصوص خشکی و خارش است اما اخیرا
بهدلیل ضعف جسمانی توان حرکت بسیار محدودی دارد و بیشتر اوقات روی تختخواب میخوابد .به تازگی روی
قسمتهایی از پشت اثر قرمزی شدیدی دیدم .آیا مربوط به عوارض شیمیایی و مشکل همیشگی است یا زخمبستر
است؟ چه مراقبتهایی برای پیشگیری از زخمبستر میتوان در منزل انجام داد؟ لطفا راهنماییام کنید».

بدن به تحرک حتی در حد کم نیاز دارد

نگاه متخصص پوست

جابجا کردن بیمار بدون حرکت ،مهمترین راهکار پیشگیری از زخم بستر است
دکتر حسین طباطبایی /استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

 :آقای دکتر ،لطفا ابتدا تعریفی از زخم
بستر داشته باشید.
زخمبستر ( )bedsoreبه حالتی گفته میشود که بخشی
از بافت بدن شامل پوست و الیه چربی زیر آن آسیب
میبیند و حتی در مراحل پیشرفته به عضالت و استخوان
نیز میرسد .از آنجا که این مشکل غالبا در افرادی که
مدت طوالنی بستری هستند ،ظاهر میشود به «زخم
بستر» شهرت دارد.
 :روند تشدید زخم بستر چگونه است؟
زخم بستر در ۴درجه بروز پیدا میکند .درجه ۱با بیرنگ
شدن پوست تظاهر پیدا میکند زیرا پوست تحت فشار
قرار دارد و با گزگز و مورمور همراه است .درجه ۲
پوست حالت صورتی مایل به قرمز پیدا میکند زیرا
عروق بافت اطراف به این ناحیه میرسد که التهاب و
پرخونی را درپی دارد .اگر فشار ادامه یابد ،به درجه ۳
میرسد و زخم ایجاد میشود .در صورت عدمدرمان و
مراقبت منجر به مرحله عمیق و پیشرونده زخم بستر؛
یعنی درجه  ۴میشود که عضله و حتی استخوان را نیز
درگیر میکند و احتمال بروز عفونت ناشی از تجمع
باکتریها نیز وجود دارد.
بدیهی است هرچه بیمار در مراحل اولیه تحت معاینه
و درمان قرار گیرد ،درمان آسانتر و مؤثرتر خواهد
بود اما عدم درمان و ورود باکتری به خون با تب و لرز
خفیف همراه است که در صورت تداوم ،عفونت در
خون باقی میماند و ممکن است به اندامهای مختلف
برسد و حتی عامل مرگ شود .البته وخامت زخم بستر
صرفا در مواردی است که فرد در وضعیت نامطلوب
بهداشت و درمان قرار گیرد.
 :چرا مصدومان بدون قدرت حرکتی غالبا
دچار زخم بستر میشوند؟
در اثر ایجاد فشار بلندمدت در یک یا چند قسمت از
بدن آسیب بافتی اتفاق میافتد .زمانی که فرد بهدلیل
محدودیت تحرک ناشی از ضایعه نخاعی ،کما و...
بهطور مستمر در وضعیت نشسته یا خوابیده قرار دارد،
قسمتهایی از بدن مداوم تحت فشار هستند.
هر بافتی در بدن از جمله پوست ،برای حیات و ادامه
زندگی به جریان خون نیاز دارد .جریان خون در بدن،

 :غیر از بیتحرکی ،چه عوامل دیگری در
تشدید این مشکل تاثیر دارند؟
عالوه بر اختالالت عصبی ناشی از ضایعات مغزی
و نخاعی ،ابتال به برخی بیماریها نیز باعث کاهش
خونرسانی به بافت و عدم واکنش طبیعی مغز میشود.
دیابت یکی از این بیماریهاست که به مرگ خاموش
شهرت دارد زیرا بهتدریج تمام مویرگهای بدن را
تنگ میکند و درنتیجه جریان خون کاهش مییابد.

در مراحل اولیه ،بیمار با احساس مورمور در انگشتان
گروها و پاها مواجه است اما پیشرفت بیماری و عدم
کنترل آن حتی باعث تاخیر در بهبود جراحات نیز
میشود .بهطور کلی ،هر بیماریای که خونرسانی در
اندامها را محدود کند ،بهعنوان هشدار ابتال به زخم
بستر تلقی میشود.
سیگار کشیدن مستمر و زیاد نیز عادت ناسالم زندگی
است که زمینهساز زخمبستر خواهد بود زیرا باعث
تنگی عروق میشود.
 :زخم بستر عموما در چه قسمتهایی از
بدن اتفاق میافتد؟
زخم بستر در قسمتهایی از بدن که پوست روی
استخوان بزرگ قرار دارد ،بیشتر اتفاق میافتد .پاشنه
پا ،کتف و ناحیه دنبالچه و استخوان خاجی باسن
شایعترین بخشهایی هستند که در اثر فشار مداوم،
مستعد زخم بستر هستند .بافت چربی در این قسمتها
نیز کم است و بروز زخم را تشدید میکند .در واقع،
بافت سالم بین استخوان و فشار مستمر پوست دچار
کاهش اکسیژن و مواد غذایی میشود.
 :چطور میتوان از زخم بستر پیشگیری کرد؟
افرادی که به هر علتی قادر به حرکت نیستند و مدت
طوالنی در حالت یکنواخت و بهخصوص بستر قرار
دارند ،نیاز به خدمات پرستاری یا مراقبت اعضای خانواده
دارند تا از بروز زخم بستر پیشگیری شود .مصدوم
باید هر  ۳۰دقیقه تا یک ساعت کمی تغییر حالت پیدا
کند تا فشار مداوم از روی اندامهایش برداشته شود.
عالوه بر اینکه تغییر حالت مهمترین راهکار پیشگیری
است ،استفاده از تشک مواج نیز تاثیر بسیار خوبی دارد
و باید متناسب با وضعیت بیمار تنظیم شود.
منابع غذایی اسیدهای چرب امگا 3بهخصوص ماهیهای
چرب در بهبود زخم نقش کمککنندهای دارند .این
چربیها با تحریک گلبولهای سفید موجب بهبود سیستم
ایمنی میشوند و التهاب ناشی از فشار روی اندام را
کاهش میدهند .امگا 3همچنین تاثیر آنتیاکسیدانی
دارد و در بهبود سالمت قلب نیز مؤثر است .سالمون،
ساردین ،شاهماهی ،ماهی تن ،قزلآال و خالمخالی بهترین
ماهیهای چرب هستند که گوشت آنها حاوی چربی

امگا 3است .البته ماهی چرب عالوه بر امگا ،3اسیدهای
چرب دیگری نیز دارد که تاثیر مشابه امگا 3دارد و در
تامین نیاز بدن به ویتامینهای  Aو Dنیز مفید است.
 :برای بهبود وضعیت بیمار چه اقداماتی
باید انجام داد؟
زمانی که التهاب ناشی از فشار به زخم تبدیل شود،
باکتریها و ویروسها بهراحتی امکان رشد و تکثیر
دارند و ایجاد عفونت ثانویه میکنند که لزوم مراقبت
برای جلوگیری از انتقال عفونت به خون را میطلبد.
باکتریها و ویروسها همچنین بر عملکرد پروتئین
فعال Cبافتها که مسوولیت ترمیم را برعهده دارند،
اثر میگذارند و مانع از روند بهبود میشوند .در مراحل
اولیه زخم بستر که با رنگپریدگی یا قرمزی پوست
همراه است ،جابجاکردن مستمر هر  3تا  4ساعت
یکبار در پیشگیری از ایجاد زخم بسیار مؤثر است.
اگر زخم ایجاد شود ،با توجه به شدت زخم ،تمیز کردن
روزانه زخم با سرم شستشو الزامی است .سپس زخم
باید با گاز استریل خشک شود و پانسمان مرطوب روی
آن قرار گیرد .ضرورت استفاده از پانسمان مرطوب به
این دلیل است که پانسمان خشک کامال روی زخم را
نمیگیرد و از منافذ آن ،باکتریها به زخم میرسند.
همچنین یکی از مشکالت تاخیر در بهبود زخم ،کمبود
رطوبت است.
پانسمان مرطوب آماده ،تاثیر بسیار خوبی دارد زیرا
حاوی ترکیبات آنتیباکتریال و ترمیمکننده است .اگر این
پانسمان در دسترس نباشد ،میتوان پس از خشککردن
مالیم زخم ،از گاز استریل مرطوب با پماد ترمیمکننده
استفاده کرد که بدون منفذ است .پمادهای حاوی آلوئهورا
یا کاالندوال تاثیر ترمیمکننده نسبتا خوبی دارند .در
موارد ابتال به عفونت ،ممکن است پماد آنتیبیوتیک
یا داروی خوراکی نیز تجویز شود .پودر زردچوبه نیز
ماده خوبی است زیرا خاصیت ضدباکتری ،آنتیاکسیدان
و ترمیمی دارد.
بهخاطر داشته باشید هر نوع دارو ،پماد ،پودر و ...صرفا
باید با نظر پزشک استفاده شده و از کاربرد خودسرانه
خوددارشود .اساس بهبود و درمان زخم بستر تا حد
باالیی به مراقبتهای پرستاری بستگی دارد و میتوان
با اصالح عامل زمینهای از بروز آن پیشگیری کرد.
نگاه متخصص پوست

عوارض مزمن گاز خردل هنوز رزمندگان را آزار میدهد
دکتر مجتبی امیری /استادیار دانشگاه

در دوران دفاع مقدس ،رژيم بعث عراق از انواع سالحهای
شیمیایی استفاده کرد که به  3گروه اصلی تقسی م میشود؛
گازهای شیمیایی اعصاب ،گازهای شیمیایی خون و گاز
خردل که بهعنوان عامل تاولزا معروف بود 2 .گروه اول
و دوم بهخاطر احتمال فوت باال در حد کمتری استفاده
شد و مصدومان ناشی از آن عمدتا به شهادت رسیدند
اما گاز خردل بهدلیل ایجاد محدودیت حرکت نیروهای
نظامی در طیف وسیعی کاربرد داشت و درصد قابلتوجهی
از رزمندگان دچار مصدومیت ناشی از این گاز شدند.

ریه ،پوست و چشم از گاز خردل آسیب
جدی میبینند

گاز خردل یا سولفور موستارد از عوامل تاولزا است که

وقتی در تماس با پوست قرار میگیرد باعث ضایعات
تاولی میشود .از طریق مخاط نیز در راههای هوایی
جذب میشود و در ریهها ضایعات التهابی ایجاد
میکند .جذب در مخاط چشم نیز عامل صدمات
چشم است .خشکی چشم و افزایش عروق ملتحمه
غالبا عارضه چشمی دیررس و خفیف در مصدومان
تحتتاثیر گاز خردل است.
بهخاطر غلظت باالی گاز خردل ،مصدومانی که نزدیک
محل انتشار بودهاند ،دچار ضایعات حاد و شدید شدند
و نیاز به بررسی در بیمارستان داشتند اما افرادی که
در فاصله دورتر گاز را استنشاق کردند ،گرچه دچار
عالئم حاد نبودند و عمدتا با محدودیت تحرک نظامی
مواجه بودند ،از عوارض آن آسیبدیدند و ضایعات

تغذیه درست کنار روحیه
مثبت به حفظ سالمت افراد
بدون حرکت کمک میکند

دکتر سیدضیاءالدین مظهری
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

ناتوانی حرکت ودردسری
بهنام « زخمبستر»

مواد غذایی و اکسیژن را از طریق سرخرگها یا شریانها
به تمام بافتهای بدن میرساند و مواد اضافی و زائد
که در سلول تولید شده را از طریق سیاهرگها به ریه
میرساند تا تصفیه شود.
تمام بافتهای بدن مانند عضله ،استخوان و ...قابلیت
ترمیم دارند اما تنها بافتی که هرگز ترمیم نمییابد،
اعصاب هستند .بههمین دلیل زمانی که اعصاب نخاع
یا مغز به هر علتی آسیب ببینند ،قدرت ترمیم ندارند و
در اندام مرتبط با عصب ،فلج یا بیحسی اتفاق میافتد.
وظیفه انتقال اکسیژن و مواد غذایی به اعصاب نیز مانند
دیگر اندامهای بدن بر عهده سیستم جریان خون است.
اگر خونرسانی در بافتی دچار محدودیت یا توقف شود،
عصب نیز بهتدریج از بین میرود.
زمانی که در خواب هستیم ،پوست قسمتی از بدن
تحتفشار است و جریان خون کاهش مییابد .از
اینرو احساس ناخوشایندی در اندام تحت فشار ایجاد
میشود .در این حالت ،بهدلیل عملکرد طبیعی و سالم
مغز ،بدن بهطور ناخودآگاه تکان میخورد تا فشار از
پوست و اندامهای زیرین برداشته شود .این واکنش
طبیعی مغز در شرایطی مانند ایستادن یا نشستن طوالنی
نیز اتفاق میافتد تا مانع از فشار مداوم شده و کمخونی
به بافت جبران شود.
زمانی که فرد به هر علتی دچار اختالل عملکرد عصبی
شود ،واکنشی از سوی مغز ارسال نمیشود و در نتیجه
کاهش خونرسانی زمینه آسیب بافتی ایجاد میکند .این
مساله بهخصوص در بیماران و مصدومان بستری اتفاق
میافتد زیرا فرد قادر به حرکت نیست یا گزگز در اندام
را احساس نمیکند تا وضعیت تغییر کند .آموزشهای
دقیق پرستاران برای مراقبت از این بیماران تاثیر جدی
در مراقبت و پیشگیری از این مشکل خواهد داشت.

نگاه متخصص تغذیه

مزمن پوستی ،ریوی ،چشمی و با نسبت کمتر در
دیگر اندامها طی سالها بعد در رزمندگان دیده شد.
از آنجا که فاز حاد این شرایط سپری شده ،عوارض
مزمن استنشاق گاز خردل امروزه بیشتر مورد توجه
است .بیشترین صدمه گاز خردل در ریهها ،تنگی
نفسهای پیشرونده بهعلت انسداد مجاری اصلی تنفسی
است و مصدومان وخیم به کمکهای تنفسی نیاز
دارند و در حالت خفیفتر معموال دچار محدودیت
حرکت هستند.
خشکی پوست ،خارش مزمن ،خارشهای عصبی،
اگزما ،آنژیومهای گیالسی و بهطور کلی طیف
گستردهای از تشدید و شیوع بیماریهای التهابی
پوست در این افراد دیده میشود.

صدمات گاز خردل درمان قطعی ندارد

صدمات گاز خردل پیشرونده و مداوم است و بهدلیل
ذات آن که وارد هسته سلول شده و بر ( DNAساختار
ژنتیک) سلول و سنتز پروتئینهای مختلف تاثیر میگذارد،
درمان قطعی وجود ندارد .درمان عمدتا مبتنی بر روشهای
نگهدارنده و عالمتی است که متناسب با شرایط فرد و
تغییر سبک زندگی توصیه میشود .از جمله بهترین
راهکارها برای بهبود وضعیت پوست میتوان به استفاده
ازشویندههایغیرقلیاییوغیرصابونیمانندپنهابهمنظور
پیشگیریازخشکیپوست،ماساژپوستبامرطوبکننده
و مصرف آنتیهیستامین در موارد خارش شدید اشاره
کرد .ا ز آنجا که درمان طوالنیمدت است ،حتیاالمکان
داروهای کورتون کمتر تجویز میشود.

باید توجه داشت که بعضی عضالت بدن
بدون نیاز به حرکت ،قابلیت انقباض و
انبساط دارند.
بهعنوان مثال ،فرد میتواند عضالت شکم
را به داخل نگه دارد ،بعد از  15ثانیه رها
کند و بارها تکرار کند.
کشیدن شکم بهسمت باال و پایین و انقباض
و انبساط پشت سرهم عضالت باسن نیز
نمونههای دیگری از این نوع حرکت عضالت
است که افراد بدون توان حرکت میتوانند
انجام دهند.
در صورتی که بیمار امکان بلندشدن از
رختخواب را داشته باشد ،بهتر است به
کمک واکر و همراهی پرستار یا اعضای
خانواده حتما قدری تحرک داشته باشد.
به این ترتیب ،عضالت توانمند شده و از
تحلیل پیشگیری میشود.
در نتیجه تامین انرژی از طریق عضالت بهتر
صورت میگیرد .عالوه بر این ،بیتحرکی
فرد را مستعد ابتال به زخم بستر میکند که
تبعات بیشتری بر وضعیت سالمت وی دارد.

انتخاب غذا متناسب با وضعیت
جسمانی و ذائقه بیمار

بیماران بستری بدون تحرک باید حتما
تحتنظر متخصص تغذیه باشند تا
توصیههای الزم در مورد تامین نیاز بدن
به ریزمغذیهای مختلف به آنها ارائه شود تا
دچار کمبودهای غذایی نشوند .البته میتوان
برنامه منظم و درست غذایی را ماهها ادامه
داد و طی دوره  6ماهه کنترل کرد.

انتخاب نوع غذا باید متناسب با شرایط
جسمانی و بیماریهای زمینهای باشد.
بهتر است بهطور دورهای از بیماران
آزمایش خون گرفته شود تا در صورت
نیاز ،مکملهای غذایی برای پیشگیری از
کمبودها بهخصوص ویتامین Dتجویز شود.
خانواده با آگاهی نسبت به تغذیه درست
و گنجاندن خوراکیهای سالم متناسب با
بودجه اقتصادی وضعیت تغذیه بیمار را
بهبود بخشند و البته به ذائقه و میل آنها
توجه شود.
توجه به هضم ،جذب و دفع در بیماران بدون
حرکت بسیار اهمیت دارد .برای پیشگیری
از یبوست ،حتما الزم است منابع غذایی
حاوی فیبرهای محلول و نامحلول در برنامه
روزانه گنجاند و اگر فرد کنترل ادرار دارد ،به
مقدار فراوان اما کمکم و مداوم آب بنوشد.

نشاط ،انگیزه و امید را تقویت کنید

رعایت نظم بیولوژیک بدن و ساعات خواب
منظم در بیماران بدون حرکت اهمیت دارد
زیرا ترشح هورمونها تحتتاثیر این شرایط
است .خواب بهموقع و کافی شبانه در بهبود
سالمت تاثیر جدی دارد و به روند درمان
کمک میکند.
مهمترین مساله که باید خانوادهها مدنظر
داشته باشند این است که مصدمان دچار
محدودیت حرکت بهشدت نیازمند همدلی،
تفکر مثبت اطرافیان و ایجاد نشاط هستند
و باید روحیه آنها تقویت شود تا تحمل
شرایط و کیفیت زندگی آنها بهبود یابد.

پوست و زیبایی

شماره هفتصدوشصتوپنج بیستونه شهریور نودونه
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افزایش خطر ابتال به بیماری کووید 19-و مرگ ناشی از آن در متقاضیان انجام کارهای زیبایی

زیبایی در دوران پساقرنطینه!
بسیاری از کشورها پس از
ترجمه:
پشت سر گذاشتن چند ماه
یوسف
تعطیلی و دورههای قرنطینه
صالحی
بهدلیل همهگیری جهانی
کووید 19-دوباره مجوزهای الزم برای
عملهای زیبایی را صادر کردهاند .ازسرگیری
دوباره کارهای زیبایی و جراحیهای پالستیک
در بعضی از کشورها به اندازهای با استقبال
مردم روبرو شده است که برنامه کاری بعضی
از جراحان و متخصصان تا پایان سال اصال
جای خالی ندارد .در ادامه این مطلب به
بررسی این موضوع میپردازیم و نظرات
چند نفر از پزشکان مشهوری را میخوانیم
که تخصصهای مختلفی دارند و در اقصی
نقاط جهان مشغول به فعالیت هستند.

نخواهند شد .ما با یک مکانیسم مقابلهای بسیار
پیچیده روبرو هستیم که البته اعتبار منطقی
خودش را هم دارد».

تداوم خطر ابتال به کووید 19-و
ضرورت احتیاط

محبوبترین کارهای زیبایی در
دوران پساقرنطینه

طبق نظرسنجی انجمن جراحان پالستیک
آمریکا ( )ASPSدر زمینه نگرش آمریکاییها
درباره جراحی پالستیک پس از شیوع
کووید ،19-حدود  49درصد از پاسخدهندگان
اظهار کردهاند که در طول همهگیری جهانی
کروناویروس اصال جراحی پالستیک
نداشتهاند اما در ادامه از انجام کارهای زیبایی
یا عملهای زیبایی خودداری نخواهند کرد.
دکتر سونیل چیلکوری (متخصص پوست و
جراح پوست در شهر هوستون تگزاس) که
درحال افزایش تعداد کارکنان کلینیکش برای
رسیدگیبهدرخواستهایمراجعهکنندگاندر
دوران پساقرنطینه است ،میگوید« :من واقعا
فکر میکردم که کووید 19-باعث کاهش
کارهای زیبایی و عملهای زیبایی شودچون
از طرفی مردم از انجام این کارها میترسیدند
و از طرف دیگر هم مساله بیکاری مانع از
صرف هزینه آزادانه برای این کارها میشد.
ما حتی خودمان را برای کمتر کردن تعداد
کارکنان کلینیک آماده کرده بودیم اما واقعیت
شدیدا ما را شگفتزده کرد».
محبوبترین کارهای زیبایی در دوران
پساقرنطینه که براساس روشهای غیرجراحی
انجام میشوند ،بخشهای از گردن به باال
هستند .طبق گزارش  ASPSدر کشوری
مانند آمریکا 65 ،درصد از درخواستها
به سم بوتولینوم نوع ( Aمانند بوتاکس،
دیسپورت و زئومین) اختصاص دارد و 37
درصد از درخواستها را نیز پُرکنندههای
بافت نرم (مانند ژویدرم ،رادیس و )...تشکیل
میدهند .با اینحال نکته تعجببرانگیز برای
متخصصان این است که عالوه بر زیاد بودن
ثبت درخواستها برای لیفت پلک فوقانی،
لیفت ابرو و لیفتینگ گردن بدون کمک
جراحی ،درخواست برای تزریق لب نیز

تا زمانی که واکسن کووید 19-عرضه
نشود یا ویروس کرونا از صحنه زندگی
انسانها کنار نرود ،هرگونه اقدام
برای انجام کارهای زیبایی چه در قالب
روشهای مبتنی بر جراحی و چه در
قالب روشهای غیرجراحی با خطرات
خاص خودش همراه خواهد بود

همچنان محبوبیت دارد ،آن هم درحالی که
بسیاری از مردم در فضاهای عمومی کشوری
مانند آمریکا باید باالجبار از ماسک صورت
استفاده کنند.
دکتر ساندر میگوید« :من فکر میکردم که در
این شرایط همه فقط به چشمهای خودشان
اهمیت بدهند و به حالت لبها و چیزی
مانند خط فک توجه نکنندچون بخش پایینی
صورت زیر ماسک قرار میگیرد .با اینکه
توجه مردم به چشمهای خودشان بیشتر شده
اما استفاده آنها از برنامههای تماس تصویری
و مشاهده تصویر خودشان در این برنامهها
درنهایت آنها را نسبت به اموری مانند خط
فک حساس کرده است» .طبق گزارشهای
این متخصص ،میزان درخواستها برای لیفت

صورت ،لیف گردن و زاویهدار کردن فک در
دوران پساقرنطینه نسبت به دوران پیش از شیوع
کروناویروس صد درصد افزایش داشته است.
حتی متقاضیان این  3کار زیبایی اصرار دارند
که هرچه زودتر به نتیجه دلخواهشان برسند.
نکته دیگری که دکتر چیلکوری به آن اشاره
میکند ،این است که چون بیشتر مردم از
ماسک صورت استفاده میکنند ،پس راحت
میتوانند کبودی یا تورم ناشی از تزریق لب را
پنهان کنند .برای همین هم نگرانی افراد برای
نمایان شدن عارضههای تزریق لب در دوران
پساقرنطینه کمتر شده است و آنها راحتتر
برای انجام این کار اقدام میکنند.

از تماشای چهره خود در دوران
قرنطینه تا تمایل به کارهای زیبایی

قبل از تعطیالت سراسری در بسیاری از
کشورها و دوران قرنطینه بهدلیل همهگیری
کووید ،19-خیلی از مردم جهان موقع
گفتوگوهای رودررو با دوستان ،اعضای
خانواده و همکاران اصال چهره خودشان را
نمیدیدند .اما این همهگیری باعث شد که
بسیاری از ما موقع این گفتوگوها از طریق
برنامههای کامپیوتری باالجبار چهره خودمان
را ببینیم و به جزئیات بسیاری دقت کنیم.

دیدن چهره خود موقع صحبت کردن یا انجام
دادن کارها نهتنها باعث حواسپرتی میشود،
بلکه بهگفته متخصصان میتواند خصوصا برای
کسانی که قبل از دوران همهگیری درگیر
مشکالت عزتنفس بودند ،دردسرساز شود
و تمایل آنها به رفع «نقایص» چهرهشان با
کمک کارهای زیبایی مختلف و حتی عملهای
زیبایی را افزایش دهد.
دکتر صنم حافظ (متخصص اعصاب و
روان و عضو دانشگاه کلمبیا) درباره این
مساله میگوید« :ما در درجه اول خودمان
را همانطوری میبینیم که دیگران را
میبینیم اما درعینحال چشمانداز ویژهای
هم به روی خودمان گشوده است که
براساس ازخودبیگانگی عمل میکند .در
این حالت ،قضاوتهای احتمالی دیگران
درباره خودمان را در ذهن تصور میکنیم و
از چیزهایی که میهراسیم با خودمان سخن
میگوییم .فقط کافی است که چهره خودمان
را جلوی دوربینهای موبایلی مختلف ببینیم
تا متوجه شویم که هر بار چقدر متفاوت
به نظر میآییم .بعضیها از این ماجرا رنج
میبرند و بعضیها نیز هیچ مشکلی با این
ماجرا ندارند» .دادههای تحقیقاتی هم نشان
میدهند که ما انسانها پس از دیدن خودمان

در آینههای تمامقد ،بیش از حد همهچیز را
تجزیه و تحلیل میکنیم و وقت زیادی را
به این کار اختصاص میدهیم.
با در نظر داشتن این نکات ،حال به گزارشهای
 ASPSتوجه کنید که میگویند تمایل متقاضیان
به جراحیهای زیبایی در دوران همهگیری
همچنان ادامه دارد اما دو روش جراحی
بهطور چشمگیری بیش از همه متقاضی دارند:
پروتز سینه و لیپوساکشن .جنبه دیگری از
ماجرا به این موضوع برمیگردد که کارهای
زیبایی (چه شیوههای مبتنی بر جراحی و چه
شیوههای بدون نیاز به جراحی) همگی هم
نیازهای شخصی و هم نیازهای اجتماعی را
برآورده میکنند .اگرچه دو مساله مهم بهداشت
عمومی و اشتغال همچنان وضعیت مبهمی
دارند اما انسانها میخواهند که حس خوبی
نسبت به خودشان داشته باشند و از سوی
همنوعان خودشان مورد احترام و تحسین قرار
بگیرند .بهگفته دکتر حافظ« ،هم بهرهوری و
هم عزتنفس انسانها با وضعیت ظاهرشان
ارتباط دارد .بعضی افراد برای داشتن عملکرد
مطلوب از جنبههای مختلف ،باید آراسته و
منظم باشند و بعضیها نیز با
عدم رسیدگی به آراستگی
ظاهری دچار مشکل

اگرچه متخصصان پوست و جراحان زیبایی
همه کارهای الزم برای محافظت از متقاضیان،
بیماران و کارکنان مطبها و کلینیکهای
خودشان در برابر ابتال به کووید 19-را جدی
میگیرند اما احتمال ابتال به این ویروس
همچنان وجود دارد و نمیتوان این احتمال
را انکار کرد .دکتر ساندرا کش (متخصص
بیماریهای عفونی و از مدیران گروه پزشکی
 Westmedدر نیویورک) میگوید« :هر کاری
که شما را برای بیشتر از  15دقیقه در وضعیت
رودررو با دیگران قرار دهد ،خطر ابتال به
کووید 19-را به همراه دارد .اما کارهایی را
هم میتوان برای کاهش این خطر انجام داد.
ضمنا با توجه به اینکه این ویروس از طریق
ریزقطرات منتقل میشود ،من نگران هر کاری
هستم که احتمال تماس این ریزقطرات با
چشمها ،صورت و بینی را فراهم میکند».
درحالی که به نظر نمیرسد تزریق پُرکنندهها
(فیلرها) و بوتاکس بهجز عوارض جانبی
شایع (مانند کبودی و تورم) خطرات عمده
دیگری داشته باشد اما بعضی از متخصصان
و جراحان زیبایی با توجه به همین نکات
ذکرشده تصمیم گرفتهاند که تغییراتی را در
روندها یا برنامههای کاری خودشان اعمال
کنند .مثال دکتر ساندر و دکتر چیلکوری
فعال درمان جوشگاههای ناشی از آکنه با
استفاده از لیزر  CO2و لیزر اربیوم را انجام
نمیدهند .این لیزرها یک الیه از پوست
صورت را تبخیر میکنند و نوعی زائدات
گردهمانند را هم در هوا پخش میکنند .پس
اگر مراجعهکنندهای به کووید 19-مبتال باشد،
ممکن است که پزشک و دیگر افراد حاضر
در اتاق هم بهدلیل استفاده از این دو نوع
لیزر به کروناویروس مبتال شوند.
فعال خبری از قرنطینه و تعطیالت سراسری
نیست اما همه باید توجه کنند که همهگیری
ابتال به کروناویروس پایان نیافته است .پس
تا زمانی که واکسن کووید 19-عرضه نشود
یا این ویروس از صحنه زندگی انسانها کنار
نرود ،هرگونه اقدام برای انجام کارهای زیبایی
چه در قالب روشهای مبتنی بر جراحی و
چه در قالب روشهای غیرجراحی با خطرات
خاص خودش همراه خواهد بود.
منبعinstyle:

 4روش طبیعی برای سفت کردن و کشیدن پوست پلکها
افتادگی و نرمی پوست پلکها از
ترجمه:
آن قبیل مشکالتی است که زیبایی
فاطمه
چشمها را تحت تاثیر قرار میدهد
مهدیپور
و امروزه خیلی از افراد به دنبال
جراحی زیبایی برای رفع این مشکل هستند .اما اگر
پول چنین اقداماتی را ندارید یا طرفدار روشهای
طبیعی هستید بدانید که برای سفت کردن پوست
پلکها میشود از خواص برخی مواد طبیعی که
سرشار از ویتامینها هستند استفاده بهینه کرد .این
مواد حاوی مواد معدنی زیادی هستند که برای جوان
و زیباتر شدن چشمها بسیار موثر عمل میکنند.
با ما همراه باشید تا با این روشها و مواد طبیعی
بیشتر آشنا شوید.

مقابله با پیری؛ یک مبارز ه همیشگی

ژلآلوئهورابرایمراقبتازسالمتپوستفوقالعاده
است .این گیاه در الیههای عمیقتر پوست نفوذ کرده
و به احیا و بهبود وضعیت پوست کمک شایانی
میکند .به همین دلیل نیز توصیه میشود بهطور
روزانه از این گیاه استفاده کنید .ژل آلوئهورا یکی
از بهترین مواد برای مراقبت از سالمت پوست
است .ترکیبات این گیاه در عمیقترین الیههای
پوستی نفوذ میکند و به احیا و جوانسازی پوست
کمک میکند .به همین دلیل نیز استفاده روزانه از
ژل آلوئهورا به کاهش چینوچروک و سفت شدن
پوست کمک میکند.
مواد الزم:
ژل آلوئهورا 4 ،قاشق غذاخوری معادل  60گرم
آرد جو دوسر 2 ،قاشق غذاخوری معادل  30گرم
خیار پوستکنده 6 ،حلقه
ماست طبیعی و شیرین 4 ،قاشق غذاخوری معادل
 60میلیلیتر
روش تهیه و استفاده :تمام مواد ذکر شده را در
مخلوطکن ریخته و مخلوط کنید تا خمیری یکدست
حاصل شود .سپس ماسک به دست آمده را داخل
پیالهای تمیز ریخته و به کمک براش تمیز یا پنبه
به کل صورت خود بزنید .اجازه دهید ماسک به

ماسک جودوسر ،تخممرغ و عسل

ماسک آلوئهورا

عسل و جودوسر حاوی میزان قابل توجهی ویتامین
و مواد معدنی هستند .از ترکیب این دو ماده با
خواص احیاکنندگی زرده تخممرغ ماسکی حاصل
میشود که مرطوبکننده و تغذیهکننده است و
برای کاهش چینوچروک و سفتی پوست پلکها
موثر عمل میکند.
مواد الزم:
آرد جو دوسر 1 ،قاشق غذاخوری معادل  15گرم
عسل 2 ،قاشق غذاخوری معادل  50گرم
زرده تخممرغ 1 ،عدد
روش تهیه و استفاده :در یک پیاله تمیز مواد را با
چنگال تمیز هم بزنید تا یکدست شوند .نیازی به
افزودن آب نیست .سپس ماسک به دست آمده را
به پوست اطراف چشم و پشت پلک بزنید و بعد
از  10تا  15دقیقه شستشو دهید .حواستان باشد
که ماسک به داخل چشم نرود .در نهایت کمی کرم
مرطوبکننده بزنید.

ماسک سیب و عسل

اگر میخواهید صورتتان کدر و خسته به نظر نرسد
باید با افتادگی پوست و از دست رفتن خاصیت

مواد الزم:
گل بابونه 2 ،قاشق غذاخوری معادل  30گرم
خیار تازه ،نصف عدد
آب جوش 1 ،لیوان معادل  250میلیلیتر

ترکیب بابونه و خیار کمک زیادی به مرطوب
کردن پوست و بهویژه پوست پلکها میکند.
باید بدانید که خیار قدرت مرطوبکنندگی
باالیی دارد و بابونه نیز سفتکننده موثری است.
ترکیب این دو ماده به شما تونیکی میدهد که
برای کل صورتتان نیز کارساز است .همچنین
میتوانید از این ماسک به صورت روزانه استفاده
کنید چون اثر منفی ندارد و برعکس رنگ و
رویتان را باز میکند.

روش تهیه و استفاده :در گام اول بابونه را با
آبجوش دم کنید .سپس آن را صاف کرده و اجازه
دهید خنک شود .در نهایت آن را با خیار میکسشده
ترکیب کنید .ماسک به دست آمده را به مدت
حداقل دو ساعت در یخچال قرار دهید تا کامال
خنک شود .سپس این ماسک را به پوست پلکها
یا روی تمام صورت بگذارید و بعد از ده تا بیست
دقیقه با آب بشویید .میتوانید این ماسک را بهطور
روزانه استفاده کنید .حتی میتوانید در طول روز
چند بار این ماسک را به صورت بزنید.

ماسک بابونه و خیار

منبعamelioretasante.fr :

زیبایی ظاهری بهطور تنگاتنگی به بیولوژی هر فرد
بستگی دارد .گذر زمان و فرا رسیدن پیری باعث
آسیبها و تغییرات فیزیکی زیادی میشود .با این
حال خوشبختانه روشها و جایگزینهای زیادی
وجود دارد که بتوان بهطور چشمگیری با این تغییرات
مقابله کرد .یکی از این تغییرات که اتفاقا زود نیز
بروز میکند افتادگی پلکها و چینوچروک این
ناحیه است .اگر میخواهید با این مشکل مقابله
کنید بدانید که خواص طبیعی برخی مواد ،پوست
این ناحیه را زیباتر ،جوانتر و شفافتر میکند.
درست است که برای رسیدن به نتیجه مطلوب
باید صبور باشید و زمان زیادی صرف کنید اما

به نظر میرسد استفاده از روشهای طبیعی بهتر
از روشهای تهاجمی است که ممکن است با
عوارضی همراه باشند.

مدت  20دقیقه روی صورتتان بماند .بهتر است
در این فاصله از حرف زدن خودداری کنید .دراز
بکشید و ریلکس کنید .در نهایت صورتتان را با
آب سرد شستشو دهید.

ارتجاعی آن مقابله کنید.
از طرف دیگر شما باید
تالش کنید تا پلکهایتان
دچار افتادگی نشده و تا
حدامکان پوست سفت و
محکمی داشته باشند .برای
رسیدن به این منظور سیب و
عسل کمککننده هستند.
مواد الزم:
سیب قرمز ،نصف عدد
عسل 2 ،قاشق غذاخوری معادل  50گرم
روش تهیه و استفاده :سیب را پوست گرفته ،خرد و
میکس کنید تا به شکل پوره در بیاید .سپس  2قاشق
غذاخوری عسل به آن اضافه کرده و کامال مخلوط
کنید تا یکدست شود .این ماسک را روی پلکها
بزنید و بعد از  15دقیقه با آب ولرم شستشو دهید.
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محیط زیست
قاب سبز

شماره هفتصدوشصتوپنج بیستونه شهریور نودونه

یادداشت سبز

سر نخ کرونا را در دستاندازی به زیستگاههای طبیعی پیدا کنید
 68درصد از گونههای زیستی را انسان در  50سال گذشته از میان برده

درسی ابتدایی که با هزینهای زیاد از طبیعت آموختیم :دشتهای
سیالبی و رود درهها همچون خانه و کاشانه قدیمی رودها (فصلی و
دائمی) هستند .تجاوز به این خانه و کاشانه میتواند عواقب خسارت
باری برای انسانها به دنبال داشته باشد.

برای آنها که حفاظت از زیستگاههای طبیعی و
حیاتوحش را جدی نمیگیرند ،کرونا تیر خالص
بود .امروز دیگر تردیدی نیست که شیوع ویروس کرونا
یه دلیل دستاندازی انسان به موجودات حیاتوحش و
تجارت و خوردن آنها بوده است .خفاشهای وحشی
شکارشدهکهدربازارهایمحلیووهانچینعرضهشدند،
ویروس کرونا را به انسان منتقل کردند .شیوع جهانی
کرونا هشدار اول نبود .پیش از آن ،شیوع ابوال در غرب
افریقا که آن هم براثر نزدیک شدن بیش از حد انسان به
زیستگاههای خفاشها در این منطقه اتفاق افتاد و باعث
اعالم وضعیت هشدار از سوی سازمان جهانی بهداشت
شد ،درباره خطرات تخریب زیستگاههای طبیعی هشدار
داده بود .این زیستگاهها حاوی ویروسهایی هستند که
اگر تخریب نشوند ،همان جا میمانند.

 68درصدگونهها را از بین بردهایم

با موجهای بعدی چه میکنیم؟ در بحبوحه شیوع کرونا بسیاری مسائل
مهم زیستی به کنار گذاشته شده .گرمایش زمین خطری بسیار جدی
است که اگر به موقع به آن توجه نشود ،خسارتهای به مراتب
بیش از کرونا له بار میآورد .برای مهار گرمایش زمین مصرف
سوختهای فسیلی باید کم شوند.

زنگ خطر برای بشریت؛ دوسوم حیوانات وحشی از بین رفتهاند.
تازهترین گزارش موسوم به «سیاره زنده» که هر دو سال توسط
«صندوق جهانی طبیعت» منتشر میشود از میزان قابل توجه کاهش
تنوع زیستی در جهان حکایت دارد .در این گزارش تاکید شده است
که بیش از دوسوم حیوانات وحشی طی کمتر از  50سال گذشته به
دلیل فعالیتهای انسانی از بین رفتهاند /یورونیوز

 90درصد کل زبالههای پالستیکی هرگز بازیافت نشدهاند .طی
 ۶۰سال گذشته مصرف #پالستیک رشد سریعی داشته و بشر ۳/۶
میلیارد تُن پالستیک تولید کرده است .متخصصان معتقدند که ۷۹
درصد از زبالههای #پالستیکی یا دفن شده ،یا در طبیعت رها شدهاند،
و یا در اقیانوسها شناور هستند.اگر روند فعلی تولید و مصرف ادامه
پیدا کند ،تا سال  ۳۰( ۲۰۵۰سال آینده) محلهای دفع #پسماند،
نزدیک به  ۱۲میلیارد تُن پالستیک را در دل خواهند داشت و وزن
پالستیکهای شناور در اقیانوسها از وزن ماهیها پیشی خواهد
گرفت وابستگی ما به انواع پالستیک #یکبار_مصرف باید کاهش
یابد و ما باید جایگزینهایی سازگار با طبیعت برای آنها پیدا کنیم.

صندوق جهانی طبیعت ( )WWFاخیرا گزارشی را با
عنوان «گزارش حیات زمین» Living Planet Report
 2020منتشر کرده است .این گزارش در یک مطالعه
جامع ،روند تنوع زیستی جهانی و سالمت سیاره زمین
را بررسی میکند .بر اساس این گزارش که بر مبنای
شواهد دقیق و علمی تنظیم شده است بهطور متوسط
۶۸درصد از جمعیت حیاتوحش زمین مابین سالهای
 ۱۹۷۰تا  ۲۰۱۶از بین رفته است .در واقع جمعیت
گونههای جانوری وحشی طی  50سال بیش از دوسوم
کاهش یافته است .این گزارش میافزاید فعالیتهای
ناپایدار انسان ،اکوسیستمهای طبیعی زمین را تخریب و
آنها را به لبه پرتگاه نابوی کشانده است
بر اساس این گزارش ،هیچ نشانهای از کاهش سرعت
روند این نابودی فاجعهبار مشاهده نمیشود و انسان با
سرعتی بیسابقه در حال تخریب و نابودی طبیعت است
رابطه انسان با زمینی که بر آن زندگی میکند ،هر روز بدتر
میشود .طبق براورد تازه صندوق جهانی حیاتوحش
وابسته به سازمان ملل متحد ،ما انسانها در  50سال
گذشته68 ،درصد از گونههای حیاتوحش را از بین
بردهایم .این عدد  2سال قبل 60درصد بود .از مناطق
قطبی گرفته تا آبهای گرم کاراییب تا جنگلهای البرز،
همه جا رد پای ویرانگری بشر دیده میشود.
در این گزارش20 ،هزار گونه مختلف در  5قاره جهان
بررسی شدهاند .تانیا استیل ،مدیر عامل «دبلیو دبلیو اف»
صندوقحیاتوحش،میگوید«:آنچهمامیبینیمنابودی
فلهای سرمایههای طبیعی ما در طول حیات فقط یک
نسل از بشر است و این روند دارد سریعتر میشود ،برای
همین باید همین االن ترمز را بکشیم و جبران مافات
بکنیم ».حیاتوحش از جهات مختف از جمله نابودی
زیستگاهها در معرض خطر است.
وی عقیده دارد ،حیاتوحش با سوزاندن جنگلها ،صید
بیرویهآبزیانونابودینواحیطبیعی«درحالسقوطآزاد
است».ما درحال تخریب جهان خود هستیم ،و سالمت،
امنیت و بقای خود در زمین را به خطر انداختهایم .حاال
طبیعت در حال ارسال درخواست کمکی عاجزانه است
و وقت برای این کار تنگ است».

معنی این اعداد چیست؟

این گزارش وضعیت هزاران گونه مختلف حیاتوحش
که محققان حفاظت از محیطزیست در زیستگاههای
اطراف جهان زیر نظر دارند را بررسی کرد.
آنها به طور میانگین افت  ۶۸درصدی بیش از  ۲۰هزار
جمعیت پستانداران ،پرندگان ،دوزیستها ،خزندگان
و ماهیها از سال  ۱۹۷۰را ثبت کردند.
دکتر اندرو تری مدیر حفاظت از محیطزیست در انجمن
جانورشناسی لندن (زیاسال) که این دادهها را فراهم
میکند گفت این افت گواه روشن خساراتی است که
فعالیت انسانی به جهان طبیعی وارد میکند.
او افزود« :اگر این روال ادامه پیدا کند ،سقوط جمعیتها
بدون شک ادامه خواهد یافت ،حیاتوحش را به سوی
انقراض میبرد و سالمت اکوسیستمهایی که به آنها تکیه
داریم را به خطر میاندازد».
این گزارش میگوید همه گیری کووید 19-یادآور
جدی رابطه تناتنگ انسان و طبیعت است.

کشاورزی بیرویه ،دلیل اصلی

تصویری حیرتانگیز از آتشسوزی عظیم و بیسابقه کالیفرنیا
(شمال سنتا کروز).

طرح کاپ ،کاهش پسماند ،در چند محله تهران اجرایی شده .برای
کمک به محیطزیست شهرمان زباله تر و خشک را از هم جدا کنیم.

یکی از دالیل اصلی این نابودی ،کشاورزی بیرویه
است80 .درصد اراضی کشاورزی صرف خوراک دام
میشود .در هر زمان 1/5میلیارد گاو روی کره زمین،
آماده تحویل گوشتی هستند که برای تولید هر کیلوگرم
آن 15هزار لیتر آب مصرف شده و این سبک زندگی
عرصه را برای زندگی دیگر موجودات روی کره زمین
تنگ کرده20 .درصد دیگر اراضی دیگر کشاورزی که
به قیمت تخریب حیاتوحش و زیستگاههای طبیعی
به دست آمده ،میوه و سبزی تولید میکنند .حیوانات
حیاتوحش از زیستگاههای خود رانده میشوند و
بسیاری بر اثر این بیجایی از بین میروند تا بشر بتواند
به میل خود غذا بخورد .حکایت همه جا همین است.
در جنگلهای آمازون برزیل ،هر دقیقه به اندازه مساحت
یکزمینفوتبالازجنگلهاینابزمینتخریبمیشود
و تازه یکسوم غذاهای به دست آمده از همین سبک
کشاورزی یا دامداری ،یا هدر میرود یا اصراف میشود.

دوره ششم انقراض بزرگ شروع شده

حتی قبل از نیم قرن گذشته ،بسیاری از گونههای جانوری
بهدلیلتوسعهطلبیبشرنابودشدند.ازببرمازندرانگرفته
تا ببر تاسمانی .اما آنچه در  50سال گذشته رخ داده ،کره
زمین را وارد دورهای کرده که دانشمندان از آن با عنوان
«دوره ششم انقراض بزرگ» نام میبرند .بیشترین این
کشتارهاباانقراض95درصدمهرهداراندرآمریکایالتین
و جزایر کاراییب بوده ،اما در آسیا و اروپا و اقیانوسیه هم
اوضاع کم و بیش همین است.
دود این ویرانگری امروز به چشم انسانها رفته .تحقیقات
نشان میدهند ،باید سرنخ ویروس کرونا را در خفاشها
بایدجستجوکرد.دیویدباتلر،فعالکشاورزیپایدار،عقده
دارد« :ما اطمینان داریم عامل اصلی گسترش ویروس
کرونا،دست درازی به حیاتوحش ،ربودن گونههای
وحشی و تجارت با آنها بوده .این یک هشدار طبیعت
است که از بین بردن زیستگاههای حیاتوحش در یک
نقطه دورافتاده جهان ،مستقیم زندگی ما را تحت تاثیر قرار
شیوع جهانی کرونا هشدار
اول طبیعت به انسان نبود.
پیش از آن ،شیوع ابوال
در غرب افریقا که آن هم
براثر نزدیک شدن بیش از
حد انسان به زیستگاههای
خفاشها در این منطقه اتفاق
افتاد و باعث اعالم وضعیت
هشدار از سوی سازمان
جهانی بهداشت شد ،زنگ خطر
تخریبزیستگاههایطبیعی
را به صدا در آورده بود .این
زیستگاهها حاوی ویروسهایی
هستند که اگر تخریب نشوند،
همان جا میمانند

میدهد ».با وجود آمار تکاندهنده ،در گزارش صندوق
حیاتوحش آمده که ما میتوانیم با استفاده از فناوری
و دانش جدید ،از گونههای باقیمانده و رو به انقراض
حفاظتکنیم،امایکارادهقویوهمکاریجهانیمیطلبد
و مهمتر از آن یک تغییر بنیادی در سبک زندگی بشر و
روشهای ما برای تولید غذا و مصرف.

جهان به تعهدات خود در موافقتنامه پاریس عمل کنند،
باز هم این افزایش بسیاری از گونههای جانوری و گیاهی
را تحت تاثیر قرار خواهد داد که البته با خروج آمریکا به
عنوان یکی از بازیگران اصلی این توافقنامه ،باید با شک به
این موضوع نگاه کرد .براساس نظر کارشناسان ،اگر جهان
بخواهد به همین ترتیب پیش برود ،افزایش  4/5درجهای
دمای کره باعث مرگ بسیاری از گونهها خواهد شد.

انقراض گونههای زیستی که این روزها در سراسر جهان
شاهدآنهستیم،روندیبرگشتناپذیراست.یعنیوقتی
گونهای از بین رفت ،از بین رفت .حتی اگر وضعیت آب
و هوایی کره زمین ثبات پیدا کند ،انقراض گونهها باعث
نابودی بنیاد نظام حمایتی چندمیلیارد ساله محیطزیست
خواهد شد .بسیاری از محققان از جمله خود من ،عقیده
دارند برای سد کردن این روند ،باید یک تالش جانانه به
خرجداد.بایدزمینهایمتعلقبهحیاتوحشراگسترش
داد تا طیف متنوعی از حیات را بتواند در خود جا دهد.
پیشنهاد آرمانی پژوهشگران این است که برای حفاظت از
تنوع گونههای زیستی و گیاهی ،باید نیمی از خشکیها و
دریاهای کرده زمین به صورت دستنخورده رها شود و
از مداخالت انسان دور بماند .این پروژه که «پروژه نصف
جهان» نام دارد ،از دهه  1960توسط برخی کارشناسان
حفاظت و تنوع زیستی پیشنهاد شد.

کوچ حیوانات میتواند بسیار مهم باشد

گونههای منقرض دیگر به وجود نمیآیند

چگونه بدانیم که کجاها باید حفاظت شوند؟

در مجموع  3رویکرد وجود دارد که در برخی نکات
مشترکند.اولآنکهبهترینکارشناسانیکهمیتواننددرباره
تعداد و کمیابی گونهها قضاوت کنند ،زیستشناسان
باتجربه هستند .دوم ،برای حمایت از تعداد زیادی از
گونههای موردنظر مانند درختان و پرندگان باید نقاط
حساسهرمنطقهرامشخصکردوسومحدودجغرافیایی
و پوشش گیاهی مناطق نیز باید تعیین شوند.همه این
رویکردها باارزشند ،اما باید قبل از اجرا به دقت بررسی
شوند .اگر در به کار بستن آنها عجله شود ،ممکن است
اشتباهاتکشندهایبهباربیاید.برایانجاماینتصمیمات
باید اطالعاتی بنیادی دراختیار داشته باشیم؛ از همه مهمتر
اینکهآمارگونههایموجودرابدانیم.تصمیمگیریدرباره
حفاظت از زمین بدون داشتن این اطالعات بنیادی باعث
بروز اشتباهات برگشتناپذیری میشود.

تغییرات اقلیمی تهدیدی دیگر برای
گونههای جانوری

جهان در حال گرم شدن است و یکی از مهمترین دالیل
آن اقدامات انسانی بدون توجه به تبعات زیستمحیطی
آن است .اقداماتی مانند سوزاندن سوختهای فسیلی و
انتشار گارهای گلخانهای که باعث شده زمین هر سال
گرمتر شود .کشورهای جهان در آوریل سال ،2016
در پاریس گرد آمدند تا با همکاری و هماهنگی هم با
کاهش اقدامات ضد زیستمحیطی افزایش دمای رمین
را به کمتر از  2درجه سیلیسیوس برسانند ،اما حتی اگر
بتوان میزان افزایش دمای کره زمین را در حد کمتر از 2
درجه سیلیسیوس نگاه داشت یعنی اگر همه کشورهای

براساس گزارش محیطزیست سازمان ملل متحد ،برخی
گونهها پس از تغییرات اقلیمی به مناطقی سازگارتر با
طبیعت خود کوچ میکنند و به این ترتیب میتوانند به
بقای خود ادمه دهند .اگر این کار ممکن باشد ،گونههای
درمعرضخطراز25درصدبه20درصدخواهندرسید،اما
باافزایش4/5درجهایهوا،میزانگونههایدرمعرضخطر
محلی ناگهان به 40درصد میرسد .باید در کمترین زمان
ممکن با تالشهای حفاظتی با خطراتی که حیاتوحش
را تهدید میکنند ،مانند از دست رفتن زیستگاهها ،شکار
غیرمجاز و کشاورزی ناپایدار ،مقابله کرد ،اما درضمن
باید کمک کرد گونههای جانوری بتوانند با تغییرات
اقلیمی سازگار شوند .با افزایش دمای هوا ،باید با باز
گذاشتنکوریدورهابهگونههایجانوریامکاندادمحل
زیست خود را تغییر دهند و به مناطق دیگر بروند و
محلهایی را که قرار است ،حیوانات تازهازراه رسیده در
آن اسکان یابند را محافظت کرد .تنوع زیستی فرش زیبای
کره زمین است و باید حفاظت شود .نه تنها گونههای
جانوری و گیاهی ،بلکه مردم هم از افزایش دمای کره
ب خواهند دید .تغییرات سریع اقلیمی،
زمین سخت آسی 
همراه با انفجار جمعیت در یکصد سال گذشته ،و قرار
گرفتن انسان درمعرض انواع آلودگیهای شیمیایی و
دیگر آلودگیها و از دست رفتن سکونتگاهها ،باعث
عدم تعادل بیشتر در زیستبومها و راندن گونههای
بیشتر در جهت انقراض شده است.

گ هشدار به صدا درآمده
در ایران هم زن 

یکی از معروفترین گونههای جانوری ایران آخرین گونه
یوز آسیایی است که یوز ایرانی هم خوانده میشود و
امروزه فقط در ایران یافت میشود .ایران گونههای شیر
و ببر مازندران را در اوایل قرن بیستم از دست دادهاست.
طبق آمار سازمان حفاظت محیطزیست ایران ۱۵۰۰
گونه جانوری اعم ازپستاندار ،پرنده ،خزنده ،دوزیست
و ماهیان آبهای داخلی و حدود  ۶۵۰گونه ماهی در
آبهای دریایی در اکوسیستمهای خشکی و آبهای
داخلی کشور شناسایی شدهاست.
این سازمان در سال ۱۳۹۲اعالم کرد که دستکم ۷۴گونه
از جانوران این کشور در سیاهه قرمز اتحادیه بینالمللی
حفاظت از طبیعت قرار دارند .بجز یوزپلنگ ایرانی که
در وضعیت بحرانی قرار دارد ،پستاندارانی مانند گوزن
زرد ایرانی ،گورخر آسیایی ،فک دریای خزر ،هوبره،
پلنگ ،خرس سیاه آسیایی ،تمساح پوزه کوتاه ،نهنگ
آبی و نهنگ بالهای نیز در معرض خطر انقراض هستند].
ایران با داشتن حدودا ً شش هزار گونه گیاهی یکی

از غنیترین گونههای گیاهی در کشورهای خاور
نزدیک را از جنگلهای شبه حارهای تا درختزارهای
سازگار با خشکی و ...داراست.

توسعه پایدار ،راهحل دشوار اما ممکن

حسین خواجهپور ،فارغالتحصیل دانشگاه شریف در
گزارشی مینویسد :با موشکافی علل بروز مسائل
مختلف اجتماعی و معضالت محیطزیستی در مسیر
توسعه کشورهای توسعهیافته ،محدودیتهای مختلف
مختلکننده تامین نیازهای زندگی بشر در آینده ،از اوایل
دهه  1970مورد توجه قرار گرفت .از این رو ،مفهوم
توسعه پایدار به معنای توسعهای که محدودکننده تامین
نیازهای بشر در آینده نباشد به عنوان یکی از راهبردهای
اصلی توسعه جوامع بشری در سطح جهان تعریف شد.
به بیان ساده ،توسعه پایدار یعنی بهرهبرداری و استفاده از
منابعطبیعیبرایپیشرفتاقتصادیواجتماعیبهطوری
که از این منابع برای نسلهای آینده چیزی کم نشود.
یکی از مهمترین عوامل در توسعه پایدار ،مدیریت
مصرف از محصوالت کشاورزی و دامی گرفته تا
مصرف سوختهای فسیلی و مدیریت برداشت منابع
است .اگر قرار باشد الگوی مصرف انسانها تغییر
نکند و برداشت بیرویه از منابع به ترتیب سابق ادامه
پیدا کند ،برای نسلهای بعدی ،چیزی برای ادامه
زندگی و مصرف باقی نخواهد ماند.

تخریب زیستگاهها ،مهمتر از تغییرات اقلیمی

بسیاری از فعاالن محیطزیست از جمله محمد درویش،
فعال محیطزیست کشورمان ،عیده دارند ،در حال حاضر
تغييراتاقليميخطركمتريبرايتنوعگونههادرسراسر
دنيا محسوب ميشوند تا تخريب زيستگاه آنها به دست
انسان .چنين نتيجهاي كه پژوهشگران اخيرا به آن دست
يافتهاند و بر آن تاكيد دارند ،در هفتهنامه نیچر به تازگي
انتشار پيدا كرده .نگراني آنها از اين است كه مبادا تمركز
روي بحرانهای مرتبط با تغييرات آب و هوایی ،سبب
شود تا نكاتي كه در اين زمينه از ارجحيت بيشتري
برخوردار هستند ،در نظر گرفته نشوند.
تيم پژوهشگراني كه با شان ماكسول از دانشگاه كوينزلند/
بريسبين/استرالياهمكاريميكنند٨٧٠٠،گونهجانوري
را كه در سیاهه اتحاديه بينالمللي حفاظت از طبيعت(
 )IUNCبه عنوان گونههاي در معرض خطر قرار دارند،
زيرنظرگرفتهاند.نتيجهآنكهبزرگترينخطركه٧٢درص د
از آنها را تهديد ميكند ،مصرف بيش از اندازه منابع
طبيعي است .اين خطر يا گونهاي را مستقيم ًا تهديد
ميكند يا بخشي از زيستگاه او را .تنها بيش از 4هزار
گونه به دنبال قطع درختان و نابودي جنگلها تحت تاثير
قرار دارند .به طور مثال از يك گونه پرنده در برنئو با نام
التين،Ptilocichlaleucogrammicaحشرهخواريبانام
 Crocidura nicobarbicaدر هندوستان و ميمون دماغ
سرباال  Rhinopithecusدر ميانمار را ميتوان نام برد.
دومين خطر بزرگ كه ٦٢درص د از جانوران را تهديد
ميكند ،كشاورزي است .كاشت غالت به تنهايي ٤٦٠٠
گونه را تحت تاثير قرار ميدهد .از جمله خرموش
كانگورويي  Dipodomys nitratoidesو سگهاي
وحشي افريقايي  Lycaon pictusكه زيستگاه آنها از
اين طريق از بين رفتهاند.
در درجه سوم ،شهرنشيني ست كه به دنبال بررسيهاي
پژوهشگران  ٢٧٠٠گونه را مستقيما در معرض خطر قرار
ميدهد،چراكهجانورانشكارميشوند(ازجملهآبزيان)و
يادراسارتبهسرميبرند.بهطورمثالكرگدنسوماترايي
 ،Dicerorhinus sumatrensisگوريل غربي Gorilla
 gorillaو پولك پوست چيني .Manis pentadactyla
با توجه به كنفرانس اتحاديه حفاظت بينالمللي كه در
ماه سپتامبر سال گذشته درهاوايي برگزار ميشود ،اين
گروه از پژوهشگران از مسئوالن درخواست كردهاند
كه در زمينه حفاظت از گونهها تمركز را تنها بر روي
تغييرات اقليمي (آب و هوایی) قرار ندهند.
البته كه تغييرات اقليمي ميتواند در آينده تهديد
بزرگي براي تنوع گونهها به شمار بيايد ،اما در حال
حاضر بسيار ضروريتر آن است كه به مبارزه با
«دشمنان قديمي» پرداخت.

فکرمثبت

شماره هفتصدوشصتوپنج بیستونه شهریور نودونه

داستان زندگی

ِ
تاريک تاريك

دکتر ندا کارگر
متخصص و جراح چشم

ميپرسم :چي ميبيني؟
ميگويد :هیچی...
 دست منو میبینی؟ نهدستم را جلوی چشمش تکان میدهم.
 حاال چی؟ هیچی...از درد ناله میکند و میپیچد به خودش
 تاريكه يا روشن؟ِ
تاريک تاريك
نور چراغ قوه دستي را مستقيم مياندازم توي چشمش
 حاال چي؟ تاريكه به خدا! ولم كنين... 23-24ساله است .سوار موتور بوده و با يك سواري شاخ
به شاخ شده بود .از سمت راست صورتش چيز زيادي
باقي نمانده ،بينياش شكسته ،استخوان جمجمهاش ريز
ريز شده و خونريزي مغزي كرده بود .گويي فك باال و
پايينش هم ضرب ديده بودند .چشم راستش اما بهجز چند
خراش جزئي در پلك باال سالم به نظر ميرسيد ،تا جايي
كه فهمیدم نميبيند.
سعي ميكنم با افتالموسكوپ عصب چشمش را معاينه كنم.
بوي خون خشك شده توی دهانش ،ميپيچد میان سرم.
نفسم را حبس میکنم .ظاهرا عصب بينايي صحيح و سالم
نشسته سر جای خودش ،فقط با یک تفاوت؛ آن هم اینکه
دیگر کار نمیکند.
قهر کرده؟ نمیدانم .ترسیده؟ شاید! دلیل علمیاش این
است که میگویند عصب رفته است توی شوک! یعنی یک
وقتهایی که شدت ضربه از تحمل اندام ظریف عصب
بینایی بیشتر میشود ،یکباره همه چیز را رها میکند و تمام...
نه که درد بگیرد و آه از فغان صاحبش را دربیاورد ،نه،
آرام و بیصدا ،بدون هیچ نشانهای از دلخوری ،همانجا
توی خودش دق میکند .مثل حضرت سلیمانی که مدتها
باوقار تکیه زده بر عصايش و فقط موریانهها میدانند که به
فروریختش چیزی نمانده است.
خيره ميشوم به مرد جواني كه از امروز به بعد بايد دنيا را
با يك چشم ببيند و فكر ميكنم به اينكه قلب آدميزاد هم
توفير زيادي با چشمش ندارد .به همه آنهايي فكر ميكنم
كه يك روز دلشان سنگيني حادثهاي را تاب نياورده و در
دم دق كرده توي سينهشان .بيهيچ شكايتي ،فريادي يا قطره
اشكي .حتي آدمهايي كه سالها قلب بيجانشان را شبيه
جنين مردهاي با خودشان به هر طرف كشيدهاند ،لبخند
زدهاند ،غذا خوردهاند ،مهماني رفتهاند و هر دفعه ،هزار بار
توي خودشان بر مزار دلي كه ديگر ندارند ،گريستهاند و
هرگز هيچكدام از دور و بريهای شان بو نبردهاند كه اين
همهمه مداوم موريانهها اين همه سال از كجا آب ميخورد.
پرونده مريض را ميدهم دست پرستار.
ميپرسد« :اميدي هست؟» دلم ميخواهد بگويم هميشه اميد
هست اما نميتوانم.
از اورژانس ميزنم بيرون .هوا بوي خون خشكيده ميدهد...

معرفیکتاب

 101بازي خانوادگي
مهم نیست که افراد چقدر پیر یا جوان هستند ،هنگام 
ی
که آنها بازی میکنند ،اتفاقات مهمی رخ میدهد .موانع
رفع میشوند ،اعتمادبهنفس افزایش پیدا می کند ،دوستیها
شکل میگیرند ،خصومتها از بین میروند و از همه مهمتر
انرژی فوقالعاده مثبتی در افرادی که درگیر بازی بودهاند،
جریان پیدا می کند.
بازی برای کودکان حتی مهمتر از موارد باال هم هست .بازی
مثل یک دنیای کوچک است که به آنها در کشف بخشهای
مختلف آن کمک میکند و به همین دلیل است که بچهها
باید بازیهای مختلفی را در سنین مختلف انجام دهند.
کودک از طریق بازی درباره اعتمادبهنفس ،محدودیتها،
رعایت نوبت ،آنچه که آسیب میرساند ،آنچه که احساس
خوبی ایجاد میکند ،چگونگی بیان نظرات و گوش دادن
به دیگران میآموزد و از همه مهمتر ،هنگامی که کودکان
درباره قوانین بازی با هم توافق میکنند ،پاداش بینظیر
شادی و رضایت را دریافت میکنند.
بازیهای لذتبخش خانوادگي به والدین و کودکان کمک
میکند تا بیشتر کنار هم باشند .ایجاد مجموعهای از بازیهای
محبوب خانوادگی به همه اعضای خانواده کمک میکند
تا خاطرات باارزشی را بسازند و دوران خوب گذشته را
با افتخار به یاد بیاورند.
كتاب «بازي خانوادگي» بازيهايي را در چند فصل از تمام
جهان گرد هم آورده كه شامل این موارد است؛ بازيهايي در
مسافرت،بازيهاييدرساحل،بازيهاييدرخانه،بازيهاييدر
تعطيالت ،شكل و قالبهاي شني و بازيهايي در جشن تولد كه
در آن بازيها همراه با دستورالعملهای ساده برای اجرا و ارائه
است .سن مناسب ،تعداد
افراد گروه ،پیشنهادهای
جانبی و میزان سادگی و
دشوار بودن بازیها نیز
مشخص شده است.
اين كتاب نوشته شاندو
واردا ،ترجمه حسين
فدايي حسين و منصوره
ارسالني توسط نشر
صابرين در  138صفحه
به چاپ رسيده است.

حرف آخر

عکس و مکث
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زهراسادات صفوی

ما با فرهنگیم؟

دکتر سیماسادات الری ،سخنگوی وزارت بهداشت درباره بازگشایی مدارس و چالش آن اعالم کرد« :تاکید ما رعایت دستورالعملهای بهداشتی در
مدارس است .حضور در مدارس تقریبا اختیاری است که در تهران هم استقبال نشد و حدود 15درصد از دانشآموزان در مدرسه حضور یافتند.

کالمی با والدین
آرزو بارانی
روانشناس ،عضو انجمن روانشناسی ایران

تاثیر بدرفتاری والدین با کودک
بدرفتاری دوران کودکی عبارت است از اعمال هرگونه
رفتار نادرست نسبت به کودک که بهوسیله والدین
و دیگر مراقبتکنندگان و شامل انواع بدرفتاری
جسمانی ،عاطفی ،جنسی ،غفلت و شاهد خشونت
خانگی بودن است.
قربانیان بدرفتاری دوران کودکی در سنین بزرگسالی
از مشکالت روانی متعددی رنج میبرند .به عبارت
دیگر ،آزار در دوران کودکی باعث به خطر افتادن
سالمت روانی در بزرگسالی خواهد شد.
رفتارهای والدین باعث شکلگیری ویژگیهای
شخصیتی مختلف در کودکان میشود .نمیتوان نقش
ژنتیک را هم نادیده گرفت اما رفتارهای والدین هم در
این زمینه بسیار تعیینکننده است .در این مطلب قصد
دارم رفتارهای آسیبرسان والدین را که بر سالمت
روانی فرزندشان و آینده او تاثیر منفی دارد ،بررسی کنم.

آسانگیری بیش از حد

کودکی را در نظر بگیرید که والدین آسانگیری دارد.
هنگامی که این کودک به مدرسه میرود و تكاليفش
زياد باشد ،حتی ممکن است والد به جاي او تكاليف
را انجام دهد .کمک به فرزند بسیار مهم است اما نه
اینکه یاد بگیرد میتواند وظایف خود را انجام ندهد
یا قادر به انجام آنها نیست و والدین باید وظایف او را
انجام دهند .در چنین شرایطی کودک پرتوقع میشود
و نمیتواند مسوولیتهای خود را بشناسد و احساس
ناتوانی و بیکفایتی در انجام وظایف خود پیدا میکند.

سختگیری بیش از حد

معموال والدینی که بسیار سختگیر یا بسیار وسواسی
هستند ،نگرانند فرزندانشان وظایفی که به آنها سپرده
میشود ،درست انجام ندهند و خرابکاری به بار بیاورند.
به همین دلیل ترجیح میدهند وظایف کودکان را

به جای آنها انجام دهند .این پدر و مادرها معموال
مدام از فرزندشان انتقاد میکنند و با این رفتار باعث
ایجاد احساس بیکفایتی و وابستگی در او میشوند.
این فرزندان زمانی که به دوران نوجوانی و بزرگسالی
میرسند ،از خود ایده و نظری ندارند و برای تمام
تصمیمگیریها و قضاوتها به والدین خود وابسته
هستند .آنها نمیتوانند هیچ کاری را به تنهایی آغاز
کنند ،وظایف خود را درست نمیشناسند و در انجام
وظایف احساس ناتوانی ،نقص و شکست میکنند.

مشاجر ه در خانه

پدر و مادرهایی که مدام در محیط خانواده با هم
مشاجره دارند ،معموال فرزندشان را از خشم خود
بیبهره نمیگذارند .در این مواقع ،مخصوصا والدی
که قصد ترک خانه را دارد ،ممکن است به فرزند خود
بگوید دوستش ندارد و میخواهد او را به والد دیگر
بسپارد و ترکش کند و اگر همچنان در خانه مانده
باشد ،مدام منت بگذارد که به خاطر اوست که این
زندگی دشوار را تحمل میکند .تمام این جملهها باعث
میشود کودک احساس کند رها و ترک شده است.
او در دوران کودکی و در ادامه زندگی خود احساس
میکند باید به دیگران وابسته باشد ،میترسد که دیگران
او را رها کنند و روابطش بسیار ناپایدار خواهد بود.

غفلت

برخی والدین در زمانی که فرزند آنها در دوران کودکی
در سیر تحولی رشد خود به دیده شدن ،توجه و تایید
نیاز دارد ،از این امر بسیار مهم غفلت میکنند ،مدام
در حال مقایسه فرزندشان با بچههای دیگر هستند یا
فقط زمانیکه اشتباههای فرزند را میبینند ،خود را ملزم
میدانند به او درباره تکرار نشدن این اشتباهها تذکر
دهند،غافل از اینکه فرزند آنها بسیاری از اوقات نیاز

دارد نکات ،رفتار و اعمال مثبت او دیده ،تحسین،
تشویق و تایید شود .والدینی هم که خودشان بسیار
تاییدجو و نیازمند جلبتوجه هستند ،به فرزند خود
آسیب میزنند .چنین پدر و مادرانی ،فرزندانی تربیت
میکنند که در آینده مدام درگیر پذیرشجویی از
دیگران هستند.

ضعف شخصیتی ،مالی و...

معموال فرزند اول والدینی که از لحاظ شخصیتی ،مالی
و ...ضعیف هستند و نمیتوانند شرایط زندگی مناسبی
را برای فرزندان خود فراهم کنند یا فرزندی که بیشتر با
والدین خود همانندسازی میکند یا احساس مسوولیت
افراطی دارد ،خود را قربانی شرایط میکند و وظایف
والدین را برعهده میگیرد و نیازها و احساسهای
خود را نادیده میگیرد و پنهان میکند .معموال چنین
افرادی مدام تالش میکنند تا بتوانند نیازهای خانواده
و فرزندان دیگر را چه از لحاظ اخالقی ،چه از لحاظ
مادی و چه از لحاظ احساسی برآورده کنند .آنها در
جایی از زندگی درگیر احساس قربانی شدن میشوند
زیرا به خواستههای خود نرسیدهاند و به جای والدین
خود ،مدام درگیر کمک به پیشرفت ،موفقیت و ایجاد
شرایط سالمت بهتر برای فرزندان دیگر بودهاند.

بدبینی

اگر والدین مدام به فرزندشان دیکتهکنند که تو خوبی
و دیگران بد ،همه قصد دارند از تو سوءاستفاده کنند و
به دنبال این هستند که نفعی در کنار تو ببرند ،دیدگاهی
منفیگرا و بدبینانه نسبت به آدمها پیدا خواهند کرد.
او نسبت به انسانها بیاعتماد میشود ،هرگز نخواهد
توانست روابط پایداری با اعتماد به افراد مورد اطمینان
داشته باشد ،همواره احساس خطر و اضطراب شدید
خواهد داشت و به همین دلیل آسیب میبیند.

مهارتزندگیمثبت
ترجمه :سارا حقبین

گفتوگوی درونی مثبت
چند روز به خودتان ،افکارتان و گفتوگوهای درونی تان
توجه کنید و با دقت به آنها گوش دهید .آیا از خودتان
حمایت میکنید یا منتقد خود هستید؟ آیا به خودتان
برچسبهایی مانند «احمق ،شکست خورده یا چاق»
میزنید؟ گفتوگوهای درونی شما مثبت است یا منفی؟
گفتوگوی درونی کاری است که همه ما به طور طبیعی
در تمام ساعتهای بیداری انجام میدهیم .این کار
تحت تاثیر ضمیر ناخودآگاه ماست و افکار ،عقاید و
ایدههای ما را نشان میدهد .افکار ما منبع احساسات و
خلق و خوی ما هستند .صحبت با خود میتواند منفی
یا مثبت باشد؛ دلگرمکننده یا ناراحتکننده .مکالمههایی
که با خود داریم میتوانند مخرب یا مفید باشند .آنها
بر احساس ما نسبت به خود و نحوه پاسخگوییمان
بر وقایع زندگی تاثیر میگذارند.
هنگامی که گفتوگوی درونی مثبت باشد ،ترس و
اضطرابمان آرام میشود ،اعتماد به نفسمان تقویت
شده و عملکرد روزانه بهتری خواهیم داشت .متاسفانه
طبیعت انسانی مستعد گفتوگوی منفی با خود است،
از جمله «من نمیتوانم کاری را درست انجام دهم»
یا «من کامال شکست خوردهام« ،».من زیبا و جذاب

نیستم ».اما الزم است بدانیم گفتوگوی درونی بسیار
مهم است زیرا این پیامهای ما به خودمان هستند که
تعیین میکنند آیا شما باید به تالش خود ادامه دهید یا
خیر .پیامهایی که برای خود ارسال میکنید ،میتوانند
به موفقیت شما کمک کنند یا مانع پیروزی شما شوند.
گفتوگوی درونی مثبت عالوه بر اینکه میتواند
عملکرد و رفاه عمومی شما را افزایش دهد ،مزایای
سالمت دیگری هم دارد .از جمله افزایش شادی و
نشاط ،رضایت بیشتر از زندگی ،کاهش درد ،سالمت
قلب و عروق بیشتر ،کاهش خطر مرگ ،استرس و
اضطراب کمتر.
افرادی با خود گفتوگویی مثبت ،مهارتهای ذهنی
دارند که به آنها امکان میدهد مشکالت را تجزیه و
تحلیل و نهایتا حل کنند ،متفاوت فکر کنند و در کنار
آمدن با مشکالت یا چالشها کارآمدتر باشند .تصور
میشود افرادی که میتوانند در گفتوگوی مثبت
با خود تسلط داشته باشند اعتماد به نفس ،انگیزه
و بهرهوری باالتری دارند .البته گفتوگوی مثبت با
خود عادتی است که نیاز به ممارست و تکرار دارد و
در طول زندگی ایجاد میشود .در این میان 14 ،نکته

کابردی برای خلق گفتوگوی مثبت وجود دارد که به
کار بستن آنها موثر خواهد بود .این نکتهها عبارتند از:
 .1ایمان و انگیزه قوی برای اهدافتان داشته باشید.
 .2افراد بیش از حد منفی را از زندگی خود حذف کنید.
 .3شکرگزار داشتههایتان باشید.
 .4خود را با دیگران مقایسه نکنید.
 .5در گفتوگو با دیگران از کلمات مثبت استفاده کنید.
 .6به موفقیت خود ایمان داشته باشید.
 .7از شکست نترسید.
 .8افکار منفی را با افکار مثبت جایگزین کنید.
 .9جمالت و تاییدهای مثبت برای خود بنویسید.
 .10موفقیت خود را تجسم کنید.
 .11مصرف اخبار و رسانهها را که عمدتا منفی هستند،
محدود کنید.
 .12هر روز یک کار برای کمک به شخص دیگری
انجام دهید.
 .13از نظر جسمی فعال و پرتحرک باشید.
 .14آرزوهای بزرگ داشته باشید و سپس اهداف كوچك
تری را برای رسیدن به اهداف نهاییتان تعیین كنید.
منبعpositivepsychology.com :

سالها پیش وقتی یکی از دانشجویان
انسانشناسی از مارگارت مید ،پرسید
اولین نشان ه تمدن در یک فرهنگ
چیست؟انتظارداشتاینانسانشناس
فرهنگی،محققونویسندهآمریکایی،در
جوابش درباره ابزارهای ابتدایی شکار،
کاسههایسفالین،سنگهایآسیابو...
حرف بزند اما جواب او با هر آنچه او
انتظار داشت ،متفاوت بود.
خانم مید گفت« :نخستین نشان ه تمدن
در یک فرهنگ باستانی ،استخوان رانی
بوده که شکسته شده و بعد جوش
خورده است».
وقتی دانشجویان از او توضیح بیشتری
خواستند ،در جواب گفت« :اگر پای
کسی در قلمرو حیوانی بشکند ،حتما
میمیردچوننمیتواندازخطربگریزد،
برای غذا شکار کند یا برای نوشیدن آب
کنار رودخانه یا نهری برود .او در این
قلمرو ،خوراکی است برای جانوران.
هیچ حیوانی با پای شکسته آنقدر دوام
نمیآورد تا استخوانش جوش بخورد.
استخوان شکستهای که جوش خورده
است ،نشان میدهد کسی برای کمک
به فرد پاشکسته زمان صرف کرده،
کنارش بوده ،محل جراحت را بسته
و او را حمایت کرده تا سالمتش را
به دست بیاورد .کمک به دیگری در
زمانی که دچار مشکل شده ،با وجود
دشواری ،هما ن جایی است که تمدن
از آن آغاز میشود».
در دنیای امروز خیلی از ما ب ه دلیل
تحصیالت دانشگاهی ،حضور در
اجتماع و خواندن چند جلد کتاب و
حتی طبقه اجتماعی و خانوادهمان ،ادعا
داریم که انسانهای با فرهنگی هستیم
اما سنگ محکی که عیار فرهنگمان
را نشان دهد ،نمیشناسیم .جملههای
این استاد انسانشناس عیارسنج خوبی
است برای اینکه محک بزنیم تا اینجای
زندگیمان چقدر با فرهنگ بودهایم.
اصالبیاازتعداددفعاتیکهباریازدوشی
برداشتی فاکتور بگیریم ،آخرین باری
که به دیگری کمک کردی ،کی بود؟

ستون آخر
حسین آقا یک مرد  46ساله و پدر 4
فرزنداست۳.فرزندشمحصلندویکی
از آنها مجبور شده قید درس خواندن
و آیندهاش را بزند و با حقوقی ناچیز
تن به کارگری دهد چون خانوادهشان
نانآوریغیرازاوندارد.پدرش،حسین
آقا که قبال کارگر آشپزخانه بوده ،با
وجودابتالبهسرطانعضالنیوضعف
ناشی از بیماری کارگر آشپزخانه بود
اما با شیوع کرونا آنجا تعطیل شد و
بیکار ماند .او در حال حاضر ،در
بیمارستان امام (ره) تحت درمان است
و جلسات شیمیدرمانی و پرتودرمانی
را میگذراند و هنوز راه درازی تا پایان
این درمانها پیش رو دارد.
تکلیف حسین آقا معلوم است ،نایی
برایکاربرایشنماندهاماحقوقپسرش
به اضافه مبلغ یارانه ،کفاف تامین هزینه
اجاره خانه  750هزار تومانی ،تحصیل
بچهها ،خرجهای ضروری خورد و
خوراک و پوشاک و درمان را نمیدهد.
من و تو میتوانیم به این خانواده
که در یکی از شهرکهای اطراف
تهران زندگی میکنند ،کمک و قدری
از بار رنج و سختیشان کم کنیم.
برای این کار میتوانی وجه نقد را
به کارت بانک پارسیان با شماره
به
6221-0610-8001-0756
نام موسسه خیریه امدادگران
عاشورا واریز کنی و با شماره
تلفن( 75983000داخلی )2یا شماره
همراه 09198012677تماسبگیری.
این بیمار با کد  25514در 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

نرخ ابتال به
کرونا در ماکو بیش
از  3برابر میانگین
استانی است/ایرنا

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

الگوی شیوع کرونا در
اصفهان خانوادگی شده
است/خبرگزاری مهر

تازهها
واکسن چینی کرونا
ممکن است اواسط آبان
برای استفاده عمومی
آماده باشد
یک مقام مرکز کنترل و
پیشگیری بیماریهای چین
میگوید واکسنهای کرونا
تولید شده در این کشور
ممکن است تا اواسط آبان
برای استفاده عموم مردم آماده
شده باشد.
به گزارش رویترز  4واکسن
چینی کرونا در مرحله نهایی
کارآزمایی بالینی هستند که
دستکم سهتای آنها از هم
اکنون بر اساس یک برنامه
استفاده اضطراری که در ماه
ژوئیه (اواسط تیر) آغاز شد،
در اختیار کارکنان بخشهای
ضروری قرار گرفتهاند.
گیوژن وو ،کارشناس ارشد
ایمنیزیستی در مرکز کنترل
و ییشگیری بیماریهای
چین روز دوشنبه ۲۴
شهریور در مصاحبهای با
تلویزیون دولتی این کشور
گفت کارآزماییهای بالینی
مرحله سوم این واکسنها
بدون مشکل دارد پیش
میرود و ممکن است این
واکسنها در ماه نوامبر یا
دسامبر (آبان یا آذر) در اختیار
عموم قرار گیرند.

■ 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.

دانشمندان ایتالیایی :الگوهای «نامحتملی» در دادههای واکسن روسیه وجود دارد
 26دانشمند که اغلبشان در دانشگاههای ایتالیا
کار میکنند نامه سرگشادهای را امضا کردهاند
که در آن قابلاعتماد بودن دادههای ارائهشده
در نتایج کارآزمایی بالینی اولیه واکسن روسی
کووید ۱۹-را زیر سوال میبرند.
به گزارش رویترز این دانشمندان در نامه
به سردبیر مجله لنست که نتایج کارآزمایی
مرحلهاولواکسنکرونایانستیتویگامالیای
روسیه در آن منتشر شد ،گفتند که الگوهایی
در دادههای این بررسی دیده میشود که
«بسیار نامحتمل» به نظر میرسد.
لنست یک مجله پزشکی بینالمللی که
مقاالت در آن پس از بازبینی کارشناسان
مستقل منتشر میشود .این نامه در وبالگ
شخصی یکی از امضاکنندگان نامه منتشر
شده است ،میگوید دادههای مربوط به نتایج
این کارآزمایی مرحله اول/دوم نشان داد که

برای چندین نفر از شرکتکنندگان میزانهای
همسان آنتیبادی گزارش شده است.
در این نامه سرگشاده آمده است« :بر اساس
ارزیابیهای ساده احتماالت ،مشاهده مشابه

ماندن نقطهها داده در تجربههای متفاوت
بسیار نامحتمل است ».با این حال دانشمندان،
میگویند بر اساس خالصه دادههای مربوط به
نتایج کارآزمایی روسی ،منتشرشده در مجله و

نه خود دادههای اصلی به این نتیجه رسیدهاند.
ایندانشمنداندر ایننامهمینویسند«:درنبود
دادههای رقمی اصلی ،نمیتوان نتیجهگیری
قاطعی درباره قابلاعتماد بودن تکرار شدنها
مشابه دادههای ارائهشده انجام داد».
انستیتو گامالیای روسیه که این واکسن را
تولید کرده است ،این انتقار را در کرد.
دنیس لوگونوف ،معاون رئیس این انستیتو
در بیانیهای گفت« :نتایج منتشر شده واقعی
و دقیق هستند و بوسله پنج بازبین در لنست
بررسی شدهاند».
او گفت این انستیتو کل دادههای خام این
کارآزمایی را هم به لنست ارائه کرده است.
لوگونوف گفت« :ما به طور خاص دادههایی را
که در این کارآزمایی به دست آمده بود ،ارائه
کردیم ،نه دادههایی که رضایت کارشناسان
ایتالیایی را تامین کند».

دوربين سالمت

کودکان در یک مسابقه چهار دست و پا رفتن در فروشگاهی در پکن پایتخت چین.
شینهوا

دانشآموزی در حال آموزش آنالین در شهر کالور در آمریکا.

AFP

شرکت چینی واکسن کرونای ساخت خودش را به کارکنانش و خانوادههایشان تزریق میکند
مدیر عامل شرکت داروسازی چینی
«سینوواک بیوتک» میگوید بر اساس
برنامه استفاده اضطراری در این کشور
واکسن کرونای ساخت این شرکت را به
حدود  ۹۰درصد کارکنان این شرکت و
خانوادههایشان تزریق کرده است.
به گزارش رویترز چین از ماه ژوئیه (تیر)
یک برنامه استفاده اضطراری از واکسنهای
کرونا را آغار کرد که تا به حال جزئیات
زیادی از آن منتشر نشده است .انتشار چنین
اخباری نشان میدهد که با وجود این که
کارازماییهای واکسنهای تجربی در چین
در جریان است ،این کشور به طور فعال
از این واکسنها برای حفاظت از کارکنان
بخشهای ضروری در برابر شیوع مجدد
احتمالی کووید ۱۹-استفاده میکند.
هدف از این برنامه استفاده اضطراری
از واکسنها گروههای خاص از جمله

کارکنان پزشکی و افراد مشغول به کار در
بازارهای غذایی و بخشهای حملونقل
و خدمات هستند.
شرکت سینوواک که واکسن کرونای آن به نام
«کروناواک» در مرحله سوم کارآزمایی بالینی
است و وارد این برنامه اضطراری شده است،
این واکسن بالقوه را بر اساسی داوطلبانه برای
حدود  ۲تا  ۳هزار نفر از کارکنان شرکت و
خانوادههایشان ارائه کرده است.

مقامات این شرکت در توضیح اقدامشان
میگویند شیوع جدید کرونا در میان
کارکنانشان میتواند بر تواناییشان در
تولید واکسن تاثیر بگذارد.
دادههایگردآوریشدهازاینبرنامهمیتوانند
به عنوان شواهدی برای بیخطر بودن واکسن
به کار روند ،اما چنین دادههایی بخشی از
پروتکلهای ثبتشده کارآزمایی بالینی
نیستند و بنابراین به عنوان مواد اصلی برای
بازبینی ناظران هنگام تایید مجوز استفاده
تجاری از این واکسن به کار نخواهند رفت.
یین ویدونگ ،مدیر شرکت سینوواک گفت
به افرادی که داوطلب تزریق این واکسن
شدهاند ،از جمله همسر و والدین خودش،
پیش از تزریق درباره اثرات جانبی واکسن
و نیز اینکه فقط کارآزماییهای ابتدای و
مرحله میانی این واکسن تکمیل شده ،اطالع
داده شده است.

یین که خودش هم این واکسن را دریافت
کرده است ،گفت پزشکان پیش از تزریق
واکسن از افراد درباره وضعیت سالمتشان
سوال میکنند و میزان بروز واکنشهای
جانبی در میان افراد دریافتکننده واکسن
«بسیار پایین» بوده است.
نتایج کارآزمایی مرحله میانی واکسن کرونا
در  ۶۰۰نفر که ماه پیش پیش از بازبینی
کارشناسان مستقل منتشر شد ،نشان داد
اثرات جانبی دریافت کروناواک شامل
خستگی،تب و درد میشود که اغلب
خفیف بودهاند.
هیچ واکسنی برای کروناویروس جدید عامل
بیماری کووید ۱۹-تا به حال مرحله نهایی
و گسترده کارآزمایی بالینی را که بر روی
دهها هزار نفر انجام میشود و تاثیربخشی
و بیخطر بودن واکسن را ثابت میکند،
به پایان نرسانده است.

یک کارشناس بهداشتی در شهر ساندومینگو در دومینیکن برای آزمایش
			
کرونا نمونه میگیرد.
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یک داروی ضدالتهابی ممکن است به بهبود سریعتر کووید ۱۹-کمک کند
وو گفت خودش در ماه
آوریل (اردیبهشت) یک
واکسن تجربی کرونا را
دریافت کرده و در ماههای
اخیر دچار هیچ عالمت
غیرطبیعی نشده است.
یک واحد گروه ملی
داروسازی چین (سینوفارم)
و شرکت چینی سینوواک در
حال ساخت سه واکسن برای
کرونا اساس برنامه استفاده
اضطراری دولت این کشور
هستند.
یک واکسن چهارم برای
کووید ۱۹-هم بهوسیله
شرکت چینی کانسینو برای
مصرف نظامیان این کشور
در ماه ژوئن (خرداد) تایید
شده بود.
شرکت سینوفارم در ماه ژوئیه
پس از پایان کارآزماییهای
مرحله سوم واکسن
تولیدیاش اعالم کرد ممکن
است این واکسن تا پایان سال
میالدی جاری برای استفاده
عمومی آماده باشد.
سازندگان واکسن در
سراسر جهان در تالش
هستند که واکسنی موثر بر
ضد کروناویروس تولید
کنند که تا به حال بیش از
 ۹۲۵۰۰۰نفر را کشته است.
شرکتهای غربی پیشگام در
ساختن واکسن کرونا قول
دادهاند که معیارهای علمی
بررسیرارعایتکنندوتسلیم
فشارهای سیاسی برای شتاب
دادن به این فرآیند نشوند.

یک شرکت داروسازی آمریکایی میگوید
افزودن یک داروی ضد التهابی به داروی
ضدویروسی رمدسیویر ممکن است به بهبود
سریعتر بیماران کووید ۱۹-بستری شده
کمک کند.
به گزارش همشهری آنالین به نقل از
آسوشیتدپرس شرکت «االی لیلی» روز
دوشنبه نتایج بررسی در  ۱۰۰۰نفر را که
با حمایت انستیتوی ملی آلرژی و بیماریهای
عفونی آمریکا انجام شده است ،منتشر کرد.
البته این نتایج هنوز در مجلههای پزشکی
منتشر نشده و بهوسیله دانشمندان مستقل
بازبینی نشده است.
این بررسی داروی «باریسیتینیب» با نام

تجاری  Olumiantرا که برای درمان
آرتریت روماتوئید به کار میرود ،در بیماران
کووید ۱۹-آزمایش کرده است .آرتریت
روماتوئید شکلی از التهاب مفاصل است
که هنگامی رخ میدهد که واکنش بیش از
حد یا نادرست دستگاه ایمنی مفصلهای
بدن را هدف قرار میدهد و التهاب ایجاد
میکند .واکنش بیش از حد دستگاه ایمنی
هم در بیماریزایی کووید ۱۹-دخیل دانسته
شده است.
همه شرکتکنندگان در این بررسی
رمدسیویر ،یک داروی ضد ویروسی ساخت
شرکت گیلیاد را دریافت کردند که قبال
نشان داده شده است بهبودی را در بیماران

کووید ۱۹-تسریع و مدت بستری را به طور
میانگین چهار روز کاهش میدهد .به گفته
شرکت لیلی ،این بررسی نشان داد افرادی
که عالوه بر رمدسیویر داروی بارسیتینیب
دریافت کرد ه بودند ،نسبت به افرادی که

فقط رمدسیویر دریافت کرده بودند ،یک
روز زودتر از بیمارستان مرخص میشوند.
شرکت لیلی گفت قصد دارد با سازمانها
ناظر برای تایید این دارو برای مصرف
اضطراری در بیماران بستریشده کووید۱۹-
وارد مذاکره شود.
کارشناسان مستقل میگویند برای ثابت
شدن اثر داروی باریسیتینیب الزم است
معلوم شود این چه تعداد از افراد در این
بررسی داروهای کورتونی یا استروئیدی
دریافت کردهاند ،چرا که سایر پژوهشها
نشان دادهاند که این داروها هم خطر مرگ
در موارد شدید و بستریشده کووید۱۹-
را کاهش میدهند.

کودکان در توکیو پایتخت ژاپن به مدرسه باز میگردند.

رویترز

تاثیر داروهای کورتونی در کمک به بیماران شدید کرونا ثابت شد| داروهای دیگر به جز دگزامتازون هم موثرند
بررسیهای جدید ثابت میکنند انواع
متعددی از داروهای کورتونی یا استروئیدی
بخت زنده ماندن افراد دچار بیماری شدید
کووید ۱۹-ناشی از کروناویروس را بیشتر
میکنند.
به گزارش آسوشیتدپرس تجزیهوتحلیل
نتایج یکجا شده  7بررسی که با سرپرستی
سازمان جهانی بهداشت انجام شده است و
روز چهارشنبه  ۱۲شهریور در ژورنال انجمن
پزشکی آمریکا منتشر شده است ،نشان داد
داروهای کورتونی نسبت به دارونما (داروی
بیتاثیر) خطر مرگ را در افراد دچار بیماری
شدید کووید ۱۹-که به اکسیژن اضافی نیاز
دارند ،در ماه اول بستری حدود یکسوم
کاهش میدهد.
دکتر مارتین الندری از دانشگاه آکسفورد که
سرپرست یکی از این بررسیها بود ،گفت:
«این نتایج به معنای این است که گزینههای
بیشتری برای درمان بیماران وجود دارد.
هر چه گزینهها بیشتر درمانی در دسترس
باشند ،بهتر است».
دکتر آنتیونی گوردون از امپریال کالج لند
نتایج را «قدمی بزرگ به جلو» خواند ،اما

افزود« :با اینکه این نتایج امیدارکننده هستند،
اما این داروها عالج کامل کرونا نیستند».
داروهای کورتونی ارزانقیمت ،به طور
گسترده در دسترس هستند و برای دههها
مورد استفاده بودهاند .این داروها التهاب
را کاهش میدهند که در برخی از بیماران
کووید ۱۹-در نتیجه واکنش بیش از حد
دستگاه ایمنی برای مبارزه با عفونت به وجود
میآیند .این داروها از همان نوع داروهای
استروئیدی نیستند که برای افزایش قدرت

ورزشکاران استفاده یا سوءاستفاده میشوند.
یک بررسی بزرگ در ماه ژوئن (خرداد) به
سرپرستی دانشگاه آکسفورد نشان داد که
یک داروی استروئیدی به نام دگزامتازون
میزان مرگ بیماران کووید ۱۹-بستریشده را
که نیاز به درمان با دستگاه تنفس مصنوعی
داشتند ،تا  ۳۵درصد و در بیمارانی که
اکسیژن اضافی دریافت میکردند ،تا ۲۰
درصد کاهش میدهد .اما دگزامتازون به
بیماران با شدت کمتر بیماری کمکی نکرده

بود و حتی ممکن است تجویز آن در این
مراحل ابتدایی بیماری زیانبار باشد.
نتایجی که در آن هنگام به دست آمد به
طور فوری باعث تغییر در مراقبت بیماران
شد و باعث شد بررسیهای دیگری که در
حال آزمایش سایر داروهای استروئیدی یا
کورتونی بودند ،متوقف شوند تا به بیماران
داروی کورتونی دگزامتاوزن داده شود.
این تجزیهوتحلیل جدید بر نتایج به دست
آمده شش مورد از این بررسیها که به طور
زودرس متوقف شده بودند و نیز افراد با
بیماری شدید در بررسی آکسفورد متمرکز
بود تا معلوم شود آیا همه انواع داروهای
کورتونی تاثیر درمانی مشابهی دارند یا نه
و نتیجهگیری این است سایر داروها هم
به درمان بیماران کمک میکنند.
سازمان جهانی بهداشت روز چهارشنبه
در توصیههای درمانیاش تجویز داروهای
استروئیدی یا کورتونی را برای افراد با
بیماری شدید کووید ۱۹-پیشنهاد کرده
است و از طرف دیگر توصیهاش برای
افراد با شدت کمتر بیماری تجویز نکردن
این داروها است.

پیوند کبد به یک دختر جوان در بیمارستان طالقانی در تهران.

خبرگزاری مهر

ناراضی روسی که با گاز اعصاب مسموم شده بود ،به هوش آمده و با
			
خانوادهاش دیدار میکند.
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