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ساز ناکوک 
»پاها« با آرامش 

بیماری »ویلیس اِکبوم« که پیش از این به نام 
»سندرم پاهای بیقرار« یا »لرزش عصبی پاها« نیز 
شهرت داشت، نوعی اختالل عصبی است که با 
تحرک مهارنشدنی پاها ظاهر می شود... صفحه3

سر نخ کرونا را 
در دست اندازی 
به زیستگاه های 

طبیعی پیدا کنید
برای آنها که حفاظت از زیستگاه های طبیعی و 

حیات وحش را جدی نمی گیرند، کرونا تیر خالص 
بود. امروز دیگر تردیدی نیست که شیوع کرونا یه 

دلیل دست اندازی انسان به موجودات حیات وحش 
و تجارت و خوردن آنها بوده است... صفحه14

بسیاری از کشورها پس از پشت سر گذاشتن چند 
ماه تعطیلی و دوره های قرنطینه به دلیل همه گیری 
جهانی کووید-19 دوباره مجوزهای الزم برای 
عمل های زیبایی را صادر کرده اند... صفحه13

چه عالئم و نشانه هایی را باید در 
رفتار فرزندان مان جدی بگیریم؟

راززدایی از 
ناگفته های رفتاری 

وذهنی کودکان
کودکي مرحله بسیار حساس و مهمي در زندگي 

است که تاثیراتي بسیار عمیق و گاهي غیرقابل تغییر 
در بزرگسالي افراد دارد. به همین دلیل باید از لحظه 

تولد عالوه بر جسم کودک به رفتار و درواقع آنچه در 
ذهن او مي گذرد هم توجه داشته باشیم... صفحه6

کرونـا   در 
شیرخوارگی

مدتی است که ویروس کرونا به عنوان مهم ترین 
چالش سالمت بشر مطرح است. این ویروس که 
منشاء بیماری کووید-19 است، با عالئم متنوع و 
متفاوتی در افراد بروز می کند و هر روز نیز طیف 

جدیدی از این عالئم گزارش می شود...صفحه11

   سالمت »چشم« در برابر کرونا

اثرات کووید-۱۹ 
بر چشـم

افزایش خطر ابتال به بیماری 
کووید-19 و مرگ ناشی از آن در 
متقاضیان انجام کارهای زیبایی

زیبایی دردوران 
پساقرنطینه! 

اوایل همه گیری ویروس کرونا، گفته می  شد که 
کودکان به کرونا مبتال نمی شوند اما با افزایش 

سرعت شیوع بیماری، کم کم کووید-19 سراغ 
کودکان هم رفت. هر چند مرگ و میر کودکان در 
این بیماری قابل توجه نیست اما  معموال کودکان 
نسبت به بسیاری از بیماری ها آسیب پذیر ترند و 

نگرانی از ابتالی آنها بیشتر است.... صفحه9

گفت وگوی هفته نامه »سالمت« 
با یک معلم و یک کارشناس 

آموزشی درباره فرایند 
یادگیری در فضای مجازی

چالش » شـاد « 
در مدارس 

نرم افزار اختصاصی آموزش  و پرورش یا همان 
»شاد« که حاال قرار است آموزش های مجازی 

دانش آموزان صرفا در این فضا ارائه شود، مدتی 
است رونمایی شده و آموزش وپرورش تمام 

مدارس و معلمان را ملزم به ارائه آموزش ها در 
بستر شاد کرده است... صفحه2
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هشدار WHO به کشورهای اروپایی با افزایش موارد ابتال به کووید۱۹

سازمان جهانی بهداشت )WHO( با 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.

دکتر »مایک رایان« - رئیس فوریت های پزشکی سازمان جهانی بهداشت گفت: »اکنون زمان 
بهانه جویی نیست و الزم است برای حفاظت از جان افراد آسیب پذیر و تداوم فرایند آموزش 

دانش آموزان تصمیم درستی اتخاذ کرد.«
وی افزود: »اروپا با زمان تصمیم گیری در این رابطه مواجه شده؛ چرا که کشورهای اروپایی وارد 
فصلی می شوند که مردم بیشتر در محیط های 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 کالس های درس کرد؟

رئیس فوریت های 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.

خبــر

آموزش  اختصاصی  نرم افزار 
 و پرورش یا همان »شاد« که 
حاال قرار است آموزش های 
مجازی دانش آموزان صرفا در 
این فضا ارائه شود، مدتی است رونمایی شده و 
آموزش وپرورش تمام مدارس و معلمان را ملزم به 

ارائه آموزش ها در بستر شاد کرده است.
به گزارش هفته نامه »سالمت«، این پیام رسان که 
در نقطه شروع کار قرار دارد مشکل هم کم ندارد، 
اما مسووالن آموزش وپرورش می گویند در مسیر 
حرکت حضور معلمان و دانش آموزان در این فضا 
و تشکیل کالس های درس، مشکالت را شناسایی 

و رفع خواهند کرد.
البته سال هاست کارشناسان از ضرورت حرکت 
آموزش وپرورش در مسیر آموزش های مجازی 
تاخیر  سال ها  از  پس  حاال  و  می گویند  سخن 
وزارت  مدارس،  کرونایی  شرایط  به  توجه  با 
آموزش وپرورش در حال تجربه فضایی متفاوت 
از آموزش های سنتی در چارچوب فضای مدرسه 
است. تجربه ای که برای نخستین بار در این وسعت 
در حال اجراست و اشکاالت در بخش های مختلف 
ازجمله زیرساخت های فنی، پاسخگویی اینترنت 
و عدم آشنایی با تدریس مجازی بسیار زیاد است.
تمام  کنار  در  باورند  این  بر  کارشناسان  برخی 
مشکالت شاد که باید با برنامه ریزی دقیق هرچه 
سریع تر رفع شود، شرایط فعلی بهترین فرصت 
برای شکل گیری جریان آموزش مجازی است 
و اگر این سامانه همه گیر نشود قطعا هیچ زمان 

دیگری نمی توان به آموزش مجازی فکر کرد.
اما کنار تمام این واقعیت ها باید پذیرفت که شبکه 
»شاد« با مشکالتی هم همراه است و خانواده ها و 
معلمان را در این روزهای کرونایی تحت تاثیر 
قرار داده است؛ حاال این ابهام مطرح است که چرا 
به جای تسهیل جریان آموزش مجازی و یادگیری 
دانش آموزان، شرایط را با الزام به تدریس در سامانه 
»شاد« دشوار کرده اند، سامانه ای که به اذعان جامعه 
هدفش هنوز برای تدریس مجازی به طور کامل 
آماده نشده است، ولی آموزش وپرورش اصرار دارد 
تمام دانش آموزان و معلمان را عضو این شبکه کند.
این سوال نیز مطرح است که آیا الزام مدارس به 
تشکیل کالس های درس در شبکه شاد و غیبت 
نیافتن  حضور  صورت  در  دانش آموز  خوردن 
دوش  بر  مضاعفی  بار  شاد،  درس  کالس  در 
خانواده هایی که تلفن همراه هوشمند ندارند یا 
اینکه تلفن همراه 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 
می پردازیم تا شاید در تسهیل شرایط موثر باشد.

روایت یک معلم
معلمان حرف های بسیاری درباره برنامه »شاد« 
دارند. مهم ترین نقد آنها به زیرساخت های فنی 

این اپلیکشین به ویژه سرعت پایین آن است که 
عمال جریان آموزش مجازی را با مشکل مواجه 
کرده است؛ آنها می گویند ارسال هر فایل زمانی 
طوالنی می برد و در برخی مواقع آنقدر طوالنی 
آقای  را سرریز می کند.  معلم  می شود که صبر 
بهنام محسنی، دبیر جامعه شناسی در شهرستان 
شاهین شهر 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 می کند: »در سال تحصیلی 
گذشته دودستگی در حضور و عدم حضور در 
مدارس وجود نداشت و همه دانش آموزان فرایند 
یادگیری را از طریق نرم افزار دنبال می کردند، اما 
امسال بخشی از بچه ها در روزهای مشخصی در 
مدرسه حضور دارند و بخش دیگر فرایند را از 
طریق فضای مجازی دنبال می کنند؛ بنابراین آنها 
که حضور فیزیکی دارند عمال در حاشیه قرار 
می گیرند زیرا ما مجبور هستیم همه تمرکز خود 
را بر روی بچه هایی که از طریق فضای مجازی 
درس را دنبال می کنند بگذاریم چراکه تعداد نفرات 
بیشتری از این طریق آموزش را دنبال می کنند.«

محسنی در ادامه به یکی از مشکالت برنامه شاد 
اشاره کرده و می افزاید: »این نرم افزار روی همه 
سیستم های عامل تلفن همراه قابل نصب نیست 
و حتی آنها هم که امکان نصب دارند به دلیل 
سرعت پایین اینترنت به کندی کار را پیش می برند.«
وی در ادامه به برنامه حضوری دانش آموزان در 
مدارس اشاره کرده و می گوید: »بر اساس ابالغ 
آموزش وپرورش شهرستان دانش آموزانی که امکان 

حضور دارند بین ساعت 8 تا ۱0/30 در مدرسه 
حضور خواهند داشت و از این ساعت تا ساعت 
۱3 آموزش ها در فضای مجازی دنبال می شود. 
البته مدارس برنامه آموزشی را بر اساس اقتضائات 
محیطی تغییر داده اند تا قدری روند تسهیل شود.«
محسنی با بیان اینکه در روند فعلی کار معلمان 
تقریبا دو برابر شده است، ادامه می دهد: »متاسفانه 
آموزش وپرورش 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 ۱5 شهریور 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 آموزش وپرورش دارد.«
وی به هزینه اینترنت هم اشاره  کرده و می گوید: 
»بر اساس اعالم مسووالن قرار بود استفاده از این 
نرم افزار رایگان باشد، اما متاسفانه به دلیل سرعت 
پایین اینترنت مدارس که ما در زمان حضور از 
آن استفاده می کنیم 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 جامعه شناسی در ادامه به راهکارهایی برای 
برون رفت از مشکالت اشاره می کند و می گوید: 
»در وضعیت فعلی نمی توان به شرایط ایدئال فکر 
کرد، اما می شود 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 می شد، اما حال که 
این روند در کشور ما شروع شده است می توان با 
انجام برخی کارها همچون تقویت زیرساخت های 
اینترنتی روند آموزش را بهتر کرد. همچنین می توان 

از برنامه های دیگر چه داخلی و چه خارجی برای 
آموزش استفاده کرد. امروز یکی از مشکالت ما در 
استفاده از نرم افزار شاد از بین رفتن حریم خصوصی 
و درز اطالعات در فضای مجازی است. امروز 
همه دانش آموزان و حتی بسیاری دیگر از افراد 
شماره تلفن های همراه ما را دارند که این بر ای 

ما خوشایند نیست.« 
محسنی به مشکل والدین برای استفاده از تلفن 
همراه برای دانش آموزان هم اشاره کرده می گوید: 
»برای نمونه امروز یکی از دانش آموزان پایه ۱2 
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 نمی دهند 
که این هم یکی دیگر از مشکالت ما در فرایند 

یادگیری است.«
وی در پایان به افت تحصیلی دانش آموزان در نتیجه 
آموزش در فضای مجازی هم اشاره کرده و می  افزاید: 
»ما در کالس حضوری شاهد بودیم که دانش آموزان 
بارها و بارها سواالت خود را مطرح می کردند و 
هیچ محدودیتی در این خصوص وجود نداشت، اما 
در فضای مجازی اگر دانش آموزشی یک موضوع 
را دو بار بپرسد بار سوم با تمسخر همکالسی ها 
مواجه می شود و یا اینکه قطعی بیش ازحد اینترنت 

هم این اجازه را به دانش آموزان نمی دهد.«

روایت یک کارشناس
احمد بنی اسدی، دانشجوی دکترای علوم تربیتی 
با اشاره به مشکالت آموزش وپرورش برای ارائه 
آموزش در بستر فضای مجازی گفت: »در وضعیت 
فعلی آموزش وپرورش واقعا شرایط سختی را 
تجربه می کند و امکانات کافی هم ندارد، این 
موضوع را نمی توان کتمان کرد، اما نمی توانیم 

بپذیریم شناخت کافی هم وجود نداشته باشد. در 
شرایط حساس فعلی نیاز است گزارش دقیقی از 
میزان دسترسی ها به شبکه »شاد« حداقل تا آن میزانی 
که جامعه احساس ناامیدی نمی کند منتشر شود.«

وی معتقد است: »آموزش وپرورش در وضعیت 
بحرانی حاضر باید به حداقل ها اتکا کند و نمی تواند 
آرمانی بیندیشد، یعنی بر اساس توانمندی هایی 
که دارد در حوزه های مختلف سرمایه گذاری و 

بین آنها نسبتی ایجاد کند.«
او این موضوع را هم مطرح می کند که می توان 
و  نظارت  که در بحث  داد  آموزش  را  والدین  
باشند؛  آموزش وپرورش  کمک حال  ارزیابی 
زیرا امروز بخش قابل توجهی از والدین باسواد 
هستند و می توان با آموزش مناسب از آنها برای 
نظارت و ارزیابی فرزندان استفاده کرد. عالوه بر 
این در این شرایط معلم فرصت نمی کند تمام 
دانش آموزان را رصد کند، اما والدین می توانند 
رصد و پیگیری داشته باشند که فرزندشان مباحث 
آموزشی را جدی گرفته و از آموزش جا نماند؛ 
همچنین اطالعات دانش آموزان به صورت کامل در 
سامانه »شاد« وجود دارد و بر اساس اطالعاتی که 
موجود است می توان دریافت که به عنوان مثال 30 
درصد والدین تحصیالت لیسانس و باالتر دارند 
و می توانند با فرزندان خود در خانه دروس را 
تمرین کنند و می توان تکرار و تمرین آموزش ها را 
به آنها سپرد. بنی اسدی می گوید: »در این شرایط 
دسته بندی مخاطبان یک نیاز ضروری است و به 
این موضوع کمک می کند که آموزش وپرورش 
متوجه شود از هر ظرفیت چگونه استفاده کند 
اما شاهدیم، تمرکز و توان این وزارتخانه صرف 
شبکه شاد می شود که درصدی از خانواده ها به 
دالیلی همچون نداشتن به تلفن همراه هوشمند 

یا اینترنت از حضور در این فضا جا می مانند.«
این دانشجوی دکترای علوم تربیتی بیان می کند: 
»شاد طرح خوبی است و ظرفیت های مختلفی 
دارد، اما نمی توان افرادی را که به آن دسترسی 
ندارند نادیده گرفت. برای مثال حتی اگر فرض 
کنیم 85 درصد دانش آموزان امکان دسترسی به 
شاد دارند برای ۱5 درصد باقی مانده که از آن محرم 
هستند چه برنامه ای داریم آیا باید آنها را کنار 
گذاشت؟« بنی اسدی در پایان تلویزیون را ابزاری 
دانست که بیشترین مخاطب را دارد و دسترسی 
آموزش وپرورش  بنابراین  است؛  بیشتر  آن  به 
آموزش  برای  را  بیشتری  شبکه های  می تواند 

دانش آموزان درگیر کند.
اگرچه در شرایط فعلی تصمیم گیران وزارت 
آموزش وپرورش 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 
به  نسبت  آموزش وپرورش  مخاطبان  جامعه 
پذیرش آموزش در این بستر توجیه نشوند قطعا 

با مشکالتی مواجه خواهند شد.

 علی 
ابراهیمی

گفت وگوی هفته نامه »سالمت« با یک معلم و یک کارشناس آموزشی درباره فرایند یادگیری در فضای مجازی

چالش » شـاد « در مدارس
آموزش 

مجازی ازجمله 
چالش های 

جدی آموزش 
رسمی پیش 

روی خانواده ها 
و نظام آموزشی 

است.
چطور باید 
بچه ها را 

تشویق به 
درس خواندن 

کرد؟ به جز 
آموزش، آیا 

بخش پرورشی 
را هم می توان 

به دست فضای 
مجازی سپرد؟

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت گفت: »بانک رفاه کارگران در بسیج ملی 
مبارزه با کرونا و ارائه تسهیالت و اقدامات حمایتی 
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 اطالع رسانی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در حاشیه دیدار با 
للـه گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران با بیان 
این مطلب اظهار داشت: »متأسفانه شیوع ویروس 
کرونا نه  تنها کشور عزیزمان بلکه سراسر جهان را 
با دشواری های عدیده ای مواجه کرده و هزینه های 
بسیاری را به کشورها، جوامع و از جمله ایران 
تحمیل کرده است.« وی با اشاره به جانفشانی های 
کارکنان نظام سالمت و کادر درمانی کشور در 
مبارزه با کرونا و ابتال و شهادت تعدادی از پزشکان، 
پرستاران و پیراپزشکان، خاطر نشان کرد: »نظام 
بانکی و به ویژه بانک رفاه کارگران در این مسیر 
دشوار همواره حامی و یاور ما بوده اند و دوشادوش 
نظام سالمت و مدافعان سالمت گام برداشته اند.« 
للـه گانی، 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 می کنند، 
گفت: »بانک رفاه کارگران به عنوان بانک سالمت 
محور و در راستای ایفای مسوولیت های اجتماعی 
و همچنین تعهدات و رسالت حرفه ای 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 شرکت های فعال در زمینه خدمات 
پزشکی و نظایر آن از زمان شروع همه گیری 
ویروس کرونا تاکنون اشاره کرد و افزود: »این 
بانک تاکنون تعداد ۶ هزار و 5۴2 فقره تسهیالت 

پرداخت کرده است.«

مدیرعامل بانک رفاه کارگران با تاکید بر اینکه 
حمایت و خدمات دهی 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 
و کارهایی که به واسطه شیوع کرونا آسیب دیده اند 

از تمام ظرفیت های موجود استفاده می کند.« 
للـه گانی به سایر خدمات بانک رفاه کارگران در 
ایام شیوع کرونا اشاره کرد: »بانک در این ایام 
اقدام به تقویت بیش از پیش خدمات بانکداری 
الکترونیک خود کرده تا ضمن فراهم کردن خدمات 
مراجعه  تعداد  مشتریان،  برای  آسان  و  سریع 

حضوری به شعب بانک را کاهش دهد.«

عملکرد خوب بانک رفاه کارگران 
در مبارزه با کرونا و  حمایت از 

کارکنان نظام سالمت

خبـر

با توجه به شیوع ویروس کرونا و همزمانی آن با آنفلوانزا، 
امسال شرایط ویژه ای در همه جای دنیا حکم فرما است. ازاین رو 
به منظور آشنایی مختصر با بیماری آنفلوانزا مروری بر علت 
بیماری و عالئم آن می کنیم و در ادامه به معرفی افراد در معرض 
خطر که باید واکسن تزریق می پردازیم 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 می دهد، اما معموال بیشترین زمان فعالیت آن در ماه های 
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 
می شود. از نشانه های معمول آنفلوانزا می توان به تب شدید، 
سردرد، درد عضالنی، گلودرد و سرفه اشاره کرد که با تزریق 

واکسن می توانید خود را در برابر آنفلوانزا مصون کنید.

گروه های پرخطر
آنفلوانزا ممکن است برای برخی افراد بسیار خطرناک باشد 
و با عوارضی مانند سینه پهلو همراه شود؛ بنابراین به این افراد 
پیشنهاد می شود که خود واکسن آنفلوانزا دریافت کنید. برای 

مثال گروه هایی همچون افراد باالی ۶5، زنان 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 اضافه وزن 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 می کند و دوره 
محافظت حداکثر یک سال طول می کشد. 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 می گیرد؟
واکسن آنفلوانزا با سرنگ تزریق می شود و تزریق آن معموال 
در قسمت بازو انجام می گیرد. در مورد کودکان زیر 3 سال، 
تزریق معموال در قسمت ران انجام می گیرد و برای کودکان 
باالی دو سال و نوجوانان ۱8 ساله 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 

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 کم اشتهایی و لینت مزاج شوند. 
عوارض جانبی معموال ظرف یک تا چند روز برطرف می شود.

چه کسانی نباید واکسن بزنند؟
فراموش نکنید که اگر تب داشته باشید، نباید واکسن دریافت 
کنید. همچنین اگر به مواد غذایی حاوی تخم مرغ حساسیت 
دارید، نمی توانید 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 می شود ضمنا واکسن برای نوزاد نیز مصونیت 
ایجاد می کند. این را هم بدانید که اگر پس از واکسیناسیون به 
آنفلوانزا دچار شوید، نشانه های آن معموال مالیم تر 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، دست ها را مرتبا بشویید.

ایمنی واکسن و زمان تزریق آن
به گفته متخصصین بهترین شرایط برای ایجاد ایمنی مناسب 
در فرد 2 تا 3 هفته پس از زمان تزریق است. همچنین بهترین 

زمان تزریق واکسن برای بهترین کارایی و زمان ایمنی زایی 
اواسط شهریور و اوایل مهرماه است. در خصوص شرایط 
نگهداری و حمل ونقل واکسن هم باید گفت که دمای 2 تا 
8 درجه سانتی گراد یعنی دمای نگهداری در یخچال به شرط 
محافظت از یخ زدگی واکسن مطلوب ترین حالت نگهداری 
است لذا باید دمای یخچال به نحوی تنظیم شود که از یخ زدگی 

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 می شود، از همین رو قیمت مصوب 
دارد و این گونه نیست که با نرخ آزاد عرضه شود.« سخنگوی 
سازمان غذا و دارو با اشاره به آغاز توزیع واکسن آنفلوانزا از 
اواخر شهریورماه در داروخانه ها، گفت: »واکسن آنفلوانزا برای 
مادران باردار، سالمندان، کسانی که بیماری زمینه ای دارند، 
بیماران تنفسی، کودکان و زندانیان رایگان خواهد بود و توزیع 
آن از طریق شبکه بهداشت صورت می گیرد. برای این منظور 

هم 2/5 میلیونی واکسن تامین شده است.«

بررسی سالمت از شرایط دریافت و افراد  واجد شرایط برای واکسیناسیون

بایدها و نبایدهای تزریق واکسن آنفلوانزا
خبرنگار: با سالم خدمت وزیر محترم آموزش و پرورش، 
لطفا بفرمایید تصمیم نهایی برای مدارس در هفته اول 
مهرماه به چه صورت است، حضوری یا غیرحضوری؟

وزیر: قطعا حضوری. ولی دانش آموزان میتونن نیان!
 خبرنگار: بهرحال بچه ها مدرسه بیان یا نیان؟

 وزیر: ما که میگیم بیان ولی بهتره که نیان!
 خبرنگار: یعنی عمال میگید نیان؟

 وزیر: نه نه! ما میگیم بیان ولی برای خودشون بهتره که نیان!
 خبرنگار: پس برای بچه ها بهتره که نیان؟

 وزیر: نه قطعا حضور در مدارس بهتره!
 خبرنگار: پس مدرسه بیان؟

 وزیر: میتونن بیان ولی ما توصیه نمی کنیم که بیان!
 خبرنگار: خواهش می کنم واضح بفرمایید بچه ها در 

مدارس حضور داشته باشند یا خیر؟
 وزیر: قطعا حضور در مدارس باعث میشه از برنامه های 
متنوعی که برای بچه ها در نظر گرفتیم، استفاده بهینه کنن!
 خبرنگار: پیشنهاد نهایی شما حضور در مدارس هست؟
 وزیر: نه، چون همه این برنامه ها به صورت غیرحضوری 

هم ارائه میشه! 
»خوشبختانه خطر برطرف شد و عالئم حیاتی خبرنگار 

خوبه و از ICU به بخش منتقل شده«



3سالمت روان شماره هفتصدوشصت وپنج  بیست ونه شهریور نودونه

بیماری »ویلیس اِکبوم« که 
»سندرم  به نام  این  از  پیش 
»لرزش  یا  بیقرار«  پاهای 
شهرت  نیز  پاها«  عصبی 
داشت، نوعی اختالل عصبی است که با تحرک 
مهارنشدنی پاها ظاهر می شود. حرکت به دلیل 
مانند گزگز، سوزش و  ناخوشایند  احساس 
مورمور در پاهاست که شدت آن در افراد، 
به خصوص  حالت  این  خواهدبود.  متفاوت 
در شرایطی بی تحرکی و استراحت بدن اتفاق 
می افتد و در نتیجه فرد هنگام خواب شبانه یا 
نشستن طوالنی نمی تواند آرامش داشته باشد. 
عالئم متوسط تا شدید بیماری، حدود 3درصد 
را  کودکان  0/5درصد  و  بزرگسال  جمعیت 

درگیر می کند. 

علت ابتال »سندرم پاهای بیقرار«
برای  دقیق  علت  نمی توان  موارد،  اکثر  در 
داد.  تشخیص  بیقرار  پاهای  سندرم  به  ابتال 
از لحاظ فیزیولوژیک، ثابت شده که اختالل 
نورولوژیک در کمبود دوپامین مغز و نخاع 
نقش دارد. دوپامین ترکیب شیمیایی مهمی 
است که به عصب ها برای برقراری ارتباط و 

تنظیم حرکات بدن کمک می کند. 
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 می کند و غالبا زمینه خانوادگی دارد. این 
مشکل تا سن 60 سال به تدریج تشدید می شود 
و در موارد شدید حتی ممکن است ساعد 
دست ها نیز درگیر شود. 70درصد موارد سندرم 
پاهای بیقرار را می توان مربوط به نوع اولیه 
دانست که درپی نوعی اختالل ژنتیک بروز 

پیدا می کند. 
اما عوامل دیگری نیز می توانند زمینه ساز این 

اختالل شوند:
 کمبود آهن: کمبود آهن در تولید دوپامین 
اگر کمبود  ایجاد می کند، حتی  اختالل  مغز 

به حدی نباشد که کم خوبی اطالق شود. نتایج 
مطالعه ای روی 88 کودک مبتال به بیش فعالی 
و نقص تنوجه نشان می دهد که یک سوم آنها 
دچار سندرم پاهای بیقرار نیز هستند و کمبود 

آهن در آنها دیده شد. 
 بیماری های مزمن: دیابت، نارسایی کلیوی، 
پلی آرتریت  و  فیبرومیالژی  ام اس،  میگرن، 
روماتوئید از جمله بیماری های مزمن هستند 
که می توانند عامل سندرم پاهای بیقرار باشند. 
این مشکل از هر 10 بیمار دیالیزی، 4 نفر را 

درگیر می کند. 

دوره  طی  خانم ها  از  بعضی  بارداری:   
پاهای  سندرم  تشدید  یا  بروز  با  بارداری 
مواجه  سوم  ماه   3 طی  به خصوص  بیقرار 
هستند. معموال طی دو هفته پس از زایمان 
این مشکل در افرادی که سابقه آن را نداشته اند، 

برطرف می شود. 
B12 کمبود اسید فولیک و 

 مصرف برخی داروها: مانند ضدافسردگی، 
روان پریشی و ضدحالت تهوع

 افراط در مصرف کافئین
 چاقی

عالئم »سندرم پاهای بیقرار«
 تمایل به حرکت دادن پاها، اغلب به خاطر 
و...  درد  خارش،  گزگز،  سوزش،  احساس 

در این اندام ها 
طی  غیرارادی  حرکت  تشدید  و  بروز   

دوره های استراحت و بی تحرکی بدن 
حرکات  و  شب  هنگام  عالئم  تشدید   
غیرارادی طی 10 تا 60 ثانیه در 80درصد افراد

 تسکین عالئم با ماساژ، خم کردن زانوها، 
راه رفتن و کشش مالیم پاها

چند  از  است  ممکن  عالئم  دوره های  بروز 

دقیقه تا چند ساعت ادامه یابد. افراد معموال 
از بی خوابی مزمن و خستگی شدید طی روز 
رنج می برند. حرکات معموال در هر دو پا ظاهر 
می شود اما امکان دارد فقط یکی از پاها درگیر 
شود. البته حرکت دادن پاها در خواب الزاما 
به معنای سندرم پاهای بیقرار نیست و مشورت 
با پزشک می تواند به تشخیص دقیق کمک کند. 

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

انجام  می پردازد.  عمومی  شرایط سالمت  و 
مانند  عضالت  یا  خون  آزمایش های  برخی 
نیز  و...  تیروئید  گلوکز،  هموگلوبین،  سطح 
معموال تجویز می شود. در صورت نیاز، پزشک 
عمومی مشورت با متخصص مغز و اعصاب 

را نیز توصیه می کند. 
کافی  دریافت  و  تغذیه  به  توجه  البته 
مصرف  همچنین  ضروری  ریزمغذی های 
متعادل خوراکی های حاوی کافئین، اجتناب 
فعالیت ورزشی  انجام  الکل و دخانیات،  از 
منظم، کنترل استرس و خستگی، ایجاد شرایط 
خواب مطلوب و مشورت با پزشک در مورد 
مصرف داروها به خصوص در موارد ابتال به 
بیماری های مزمن می تواند در کاهش زمینه ابتال 
و تشدید عالئم سندرم پاهای بیقرار موثر باشد. 
در مورد کمبودهای غذایی یا عوامل ثانویه، 
اما  بهبود موثر است  رفع عامل زمینه ای در 
اگر سندرم پاهای بیقرار ناشی از زمینه ژنتیک 
باشد، درمان قطعی را نمی توان انتظار داشت. 
البته رعایت توصیه هایی مانند ماساژ پاها، دوش 
آب گرم، کمپرس گرم و سرد پشت سرهم و 
پرهیز از نشستن طوالنی نیز به بهبود عالئم 

کمک می کند.
PassportSanté.fr :منبع

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

ساز ناکوک »پاها« با آرامش
 ترجمه: 

مریم سادات 
کاظمی 

 بیماری »ویلیس ِاکبوم« که پیش از 
این به نام »سندرم پاهای بیقرار« یا 

»لرزش عصبی پاها« نیز شهرت داشت، 
نوعی اختالل عصبی است که با تحرک 
مهارنشدنی پاها ظاهر می شود. حرکت 

به دلیل احساس ناخوشایند مانند گزگز، 
سوزش و مورمور در پاهاست که شدت 

آن در افراد، متفاوت خواهدبود. این 
حالت به خصوص در شرایطی بی تحرکی 

و استراحت بدن اتفاق می افتد و در 
نتیجه فرد هنگام خواب شبانه یا نشستن 

طوالنی نمی تواند آرامش داشته باشد

در مورد نوجوانانی که مواد مخدر و الکل مصرف 
می کنند، این تصور نادرست وجود دارد که آنها ذاتًا 
»بچه های بدی« هستند. بسیاری از والدین گمان می کنند 
که نوجوانان به دلیل سرکشی از خانه بیرون می روند و 
به مواد مخدر یا الکل روی می آورند. 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 می شود می پردازیم. مهم است که شما به عنوان والدین 
این دالیل را درک کرده و با بچه های خود در مورد خطرات نوشیدن 

الکل و مصرف مواد مخدر صحبت کنید.

1. بی حوصلگی
بی حوصلگی و نداشتن انگیزه یکی از رایج ترین دالیلی است که نوجوانان 
به مصرف الکل و مواد مخدر روی می آورند. بعضی از بچه ها 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 می کنند 
بنابراین نوجوانتان را با مسوولیت های بیشتر یا فعالیت های فوق برنامه 
درگیر کنید تا او وقتی برای فکر کردن به مواد مخدر یا الکل نداشته باشد.

2. تجربه دوست یابی
بسیاری از نوجوانان، معموالً در سال اول دبیرستان، خجالتی هستند 
در  دارند)مخصوصاً  کردن و دوست یابی مشکل  برقرار  ارتباط  در  و 
مدرسه جدید با دانش آموزان بزرگ تر(. نوجوانان معموالبرای به دست 
آوردن اعتماد به نفس باالتر، با گروه اجتماعی خاصی که به دلیل استفاده 
از مواد معروف هستند، ارتباط برقرار می نمایند، نه تنها به خاطر فشار 
مستقیم همسن و ساالن بلکه به دلیل نیازی که برای برقراری ارتباط و 
دوست یابی احساس می کنند و به مصرف مواد یا الکل روی می آورند. 
تشویق فرزندانتان برای پیوستن به کلوپ های ورزشی می تواند به آنها 

کمک کند تا از روش سالم دوست پیدا کنند.

3. افسردگی
تعدادی از نوجوانان برای فرار از تنهایی و افسردگی به سمت مواد مخدر 
و الکل کشیده می شوند. زمانیکه آنها غمگین یا افسرده هستند، برای درمان 
خودشان به مواد روی می آوردند چون این روش را راهی برای فراموشی 
و ایجاد احساس خوشبختی می دانند 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 عمیق تر از حدس شما باشد.

4. کنجکاوی
کنجکاوی بخش طبیعی زندگی است و نوجوانان از این احساس بی بهره 
نیستند. آنها به دلیل کنجکاوری از الکل یا مواد مخدر استفاده می کنند تا 
بفهمند که این مواد چه حسی را در آنها به وجود می آورند. با اینکه ممکن 

است نوجوانان از مضرات مصرف مواد آگاه باشند اما خیال می کنند که 
شکست ناپذیر 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 می کند.

5. استرس
در دوران دبیرستان بسیاری از نوجوانان به خاطر حجم سنگین برنامه ها 
برنامه دچار استرس  و کالس های متنوع و زیاد و فعالیت های فوق 
می شوند. فقدان مهارت های مقابله ای می تواند آنها را به جستجوی روش 
مصنوعی مقابله با استرس سوق بدهد. بنابراین برای استراحت و آرامش 

به سراغ مواد می روند.

6. اعتماد به نفس پایین
اعتماد به نفس پایین در نوجوانان، به ویژه در سنین 14 تا 16 سالگی، 
به دلیل مشکل ظاهری یا نداشتن دوست می تواند رفتار خود تخریبی 
را در آنها به وجود بیاورد. رسانه ها، افراد زورگو و اغلب، خانواده ها به 
نوجوانان فشار می آورند تا به گونه ای خاص رفتار و عمل کنند بنابراین 
در صورت عدم رعایت شیوه های دیکته شده، نوجوانان اعتماد به نفس 
خود را از دست می دهند. به نظر می رسد مواد مخدر و الکل راهی آسان 
برای فرار از این موقعیت است. بسیاری از نوجوانان خجالتی با اعتماد 
به نفس پایین اقرار می کنند که تحت تأثیر الکل یا مواد مخدر کارهایی را 
انجام می دهند که در حالت عادی قادر به انجام آنها نیستند. این بخشی از 
جذابیت مواد مخدر و الکل برای چنین نوجوان هایی است.به عنوان مثال 
یک شخص صدای خوبی ندارد اما تحت تاثیر مواد با صدای بلند آواز 
می خواند، الکل و داروهای دیگر نه تنها کمرویی را کاهش می دهند بلکه 
اضطراب اجتماعی را هم تسکین می بخشند اما تمام این حاالت کاذب 
هستند و بعد از اتمام اثر مواد از بین خواهند رفت. این افراد گمان می کنند 
که مثل بقیه مردم، کامال عادی هستند اما دیگران به راحتی متوجه می شوند 

که فردمذکور الکل یا مواد مخدر مصرف کرده است.

7. شاید بعدا فرصت نشود
نوجوانان اغلب احساس می کنند 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 مسوولیت پذیری می توانند 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 می کنند با یک یا دوبار استفاده از 

مواد مخدر و الکل اتفاقی برایشان خواهند افتاد.

8. ژنتیک
در صورتی که سابقه اعتیاد به مواد مخدر یامصرف الکل در خانواده ای وجود 
داشته باشد، ممکن است نوجوانان از نظر ژنتیکی مستعد سوءمصرف مواد 

مخدر و الکل باشد.اگرچه انتخابها 
در نوجوانی خیلی محدود هستند 

اما نمی توانیم 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 سوء مصرف مواد با نوجوان گفتگو کنید.

9. فشار همساالن
نوجوانان اغلب فکر می کنند که همسن و سال های آنها نمی توانند 

تاثیری روی رفتارشان داشته باشند اما به راحتی تحت تاثیر همساالن قرار 
می گیرند. این فشارو الگوبرداری اغلب در سنین شانزده تا هجده سالگی 
اتفاق می افتد، درست هنگامیکه یک نوجوان با خود می گوید که دیگران 
چنین کارهایی را انجام می دهند پس من هم انجامش می دهم. وقتی نوجوان 
در یک مهمانی کنار دوستان قرار می گیرد، فکر می کند که در شرایط موجود 
باید رفتارهای آنها را تقلید کند. همیشه این فشار از جانب همسن و سال ها 
نیست و گاهی هم دوستان بزرگ تر باعث تحریک می شوند پس در انتخاب 

دوست نوجوانان باید وسواس کافی را به خرج داد.

10. الگوبرداری از دیگران 
نوجوانان شاهد مصرف مواد گوناگونی مانند سیگار و الکل و حتی موادمخدر 
توسط والدین یا بزرگساالن دیگر هستند.گاهی هم دوست فرزند نوجوان 
ما او را تشویق یا مجبور به مصرف چنین موادی می کند. به دلیل دسترسی 
راحت نوجوانان به مواد مخدر و...و همچنین استفاده سایرین بخصوص 
دوستان و خانواده، نوجوان هم چنین اعمالی را عادی تلقی می کند ودر 
ذهن خودش مصرف مواد را بخشی نرمال از تجربیات نوجوانی می داند.

11. رسانه های محبوب
»45 درصد از نوجوانان با این جمله موافق هستندکه گوش دادن به بعضی 
از موسیقی های مورد عالقه آنها یا تماشای برنامه های تلویزیون مانند فیلمی 
که هنرپیشه محبوب نوجوان را درحال سیگار کشیدن نشان می دهد،استفاده 
از سیگار یا مواد مخدر و الکل را مطلوب جلوه می دهد« بنابراین از برنامه 
و محتوای رسانه هایی که پسر یا دختر شما استفاده می کنند آگاه باشید و 

در مورد خطرات چنین برنامه هایی با فرزند خود صحبت کنید.

12. فرار و خوددرمانی
وقتی نوجوانان ناراضی هستند و نمی توانند 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 ماده ای را امتحان 
می کنند، احساس رضایتمندی و شادی، هیجان یا اعتماد به نفس و سرحالی 
به آنها دست می دهد. دوران نوجوانی می تواند عواقب عاطفی سختی را برای 
نوجوانان رقم بزند، گاهی اوقات حتی باعث افسردگی می شود، بنابراین 

وقتی به نوجوانان راه حلی 
پیشنهاد می شود که می تواند 
کند،  خوب  را  بدشان  حال 
بسیاری از آنها نمی توانند مقاومت 
کنند. به عنوان مثال، برخی از نوجوانان 
برای مدیریت استرس از دارو استفاده می کنند. 
بعضی اوقات آنها از محرک های تجویز شده )مثال 
داروهایی برای درمان اختالل کمبود توجه( سوء استفاده 
می کنند تا هنگام مطالعه و یا انجام آزمایشات، انرژی و 
تمرکز کافی داشته باشند. برخی دیگر از داروهای تسکین دهنده 
درد یا آرامش بخش برای مقابله با استرس تحصیلی، اجتماعی یا 
عاطفی استفاده می نمایند. کم کم این داروهای ساده اثر خودشان را از دست 

می دهند و نوجوان به دنبال مواد قوی تری می رود.

13. عصیانگری
نوجوانان عصیانگر بر اساس شخصیت خود مواد مختلفی را برای استفاده 
که  است  نوجوانانی  برای  عالقه  مورد  داروی  الکل  می کنند.  انتخاب 
رفتارخشونت آمیز دارند. متامفتامین یا شیشه همچنین رفتارهای پرخاشگرایانه 
و خشونت آمیز را تشویق می کند و می تواند به مراتب بسیارخطرناک تر و 
قدرتمندتر از الکل باشد. برخی از نوجوانان از داروهای روان گردان )انواع 
محرک ها(در مهمانی استفاده می کنند تا اصطالحا به باالی ابرها برسند. 
همچنین ال اس دی و داروهای توهم زا به عنوان راهی برای گریز از موقعیت 
فعلی شناخته می شوند و اغلب نوجوانانی که گمان می کنند کسی آنها را 
درک نمی کند، تمایل به استفاده از این دسته داروها دارند و ممکن است با 
مصرف چنین موادی مدت طوالنی در دنیایی ایده آل و مهربان تر غوطه ور 
شوند. استعمال سیگار می تواند به نوعی یک روش مقابله ای 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 می کنند. تأثیرات اولیه بسیار خوب است و 
نوجوانان به دلیل اثر زودهنگام، به مصرف مواد مخدر و الکل روی می آورند.

15. اطالعات غلط
اصلی ترین دلیل استفاده از مواد مخدر و الکل،به طور یقین، دادن اطالعات 
نادرست درباره این مواد است. تقریباً بین دوستان هر نوجوانی افرادی 
هم حضور دارندکه ادعا می کنند درهر کاری متخصص هستند و با افتخار 
به نوجوان اطمینان می دهند 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.
https://drugfree.org/parent-blog, www.drugabuse.com :منابع
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آیا نگران سالمت ذهنی خود نیستید؟ یا شاید سالمت ذهنی 
نزدیکانتان؟ کمی فراموشی، بخشی طبیعی از فرایند سالمندی است.
اگر در یادآوری نام فرد مشکل دارید اما بعد یکباره به ذهنتان 
می رسد، پس مشکل جدی در حافظه ندارید اما اگر مشکالت 
حافظه به طور جدی روی زندگی روزمره تان تاثیر گذاشته است، 
می تواند از نشانه های اولیه بیماری آلزایمر باشد. در حالی که 
با هم متفاوت است،  نیز  تعداد عالئم آن و میزان شدت آن 
شناسایی عالئم اولیه بسیار مهم است و باید به طور جدی در 

مورد خودتان بررسی کنید. 

1 از دست دادن حافظه

شایع ترین عالمت آلزایمر است. آیا اطالعاتی را که به تازگی 
و  نام  تاریخ،  آیا  می کنید؟  فراموش  راحتی  به  را  آموخته اید 
رویدادهای مهم را از یاد می برید؟ آیا حتی اتفاقات بزرگی که 
برایتان رخ داده است را فراموش می کنید؟ آیا بارها می خواهید 
به شما گفته شود؟ آیا به شدت متکی به نوشتن یادداشت یا 
یادآوری های گوشی همراه خود هستید تا موارد و رویدادهای 

مهم را به شما یادآوری کند؟

2 برنامه ریزی دشوار و حل مشکل

مشکل  آن  به  پایبندی  و  کردن  برنامه ریزی  در  آیا 
دارید؟ آیا پیروی از یک دستورالعمل، حتی یک موردی 

که بارها استفاده کرده اید، برایتان مشکل است؟ آیا تمرکز 
روی کارهای دقیق مثل اعداد، هم برایتان دشوار است؟ مثال، 
آیا می توانید صورت حساب های خود را پیگیری کرده و دسته 

چک خود را به راحتی بررسی کنید؟

3 سخت انجام دادن کارهای روزمره

حتی انجام کارهای تکراری هم برایتان سخت می شود. آیا در 
رانندگی در مسیری که بیشتر اوقات می روید هم مشکل دارید؟ 
آیا می توانید یک کار معمولی را در محل کار خود انجام دهید؟ 

آیا قوانین بازی مورد عالقه تان را فراموش می کنید؟

4 زمان و مکان 

آیا حواستان کامال به سمت چیزهایی می رود که هنوز اتفاق نیفتاده 
است؟ آیا تابه حال گم شده اید؟ آیا شما به راحتی راه را گم 

می کنید؟ آیا فراموش می کنید کجا هستید؟ آیا به یادتان 
می ماند که چطور به مقصد برسید؟

5 تغییر بینش

آیا خواندن کلمات برایتان دشوارتر است؟ آیا در تشخیص 
مسافت مشکل دارید؟ آیا رنگ ها را از هم تشخیص نمی دهید؟ 
بسیار مهم است زیرا ممکن است بر رانندگی نیز تاثیر بگذارد.

6 بیان کلمات و گفت وگوهای ناامیدکننده

وقتی واژه ها سخت می شود، آیا می توانید کلمه مناسبی که  
به  را  یا چیزها  افراد  اینکه  یا  کنید؟  پیدا  را  دنبالش هستید 
اشتباه صدا می کنید؟ گفت وگو با دیگران ممکن است برایتان 
آیا  می کنید؟  کار خودداری  این  انجام  از  آیا  باشد.  سخت 
شما قادر به انجام این کار هستید؟ آیا یکدفعه وسط بحث 
آیا  بگویید؟  فراموش می کنید که چه  زیرا  سکوت می کنید 

مدام تکرار می کنید؟

7 گم کردن اشیا

هر کسی هر از گاهی چیزهایی را جا می گذارد اما آیا می توانید 
سریع به خاطر بیاورید و دوباره آن را پیدا کنید؟ آیا وسایل 
خود را در غیر جای خودش مانند یخچال می گذارید؟ آیا 

دیگران را در گم کردن اشیاء مقصر می دانید؟

8 اشتباه در قضاوت

آیا به تازگی تصمیمات اشتباهی گرفته اید؟ آیا در شمارش 
پول اشتباه می کنید، مثال اینکه معموال آن را انجام نمی دهید 

و به دیگران محول می کنید؟ 
آیا کمتر دوش می گیرید؟ آیا کمتر از خود مراقبت می کنید؟ 

آیا لباس مناسب فصل نمی پوشید؟

9 دوری از اجتماع

آیا در حال انجام کار در پروژه ای هستید؟ آیا کمتر به سرگرمی 
مورد عالقه خود می پردازید؟ آیا انگیزه ندارید؟ آیا بیشتر در 
حال تماشای تلویزیون هستید یا بیش از حد معمول می خوابید؟

10 تغییرات خلق و خوی

افسردگی،  احساس  آیا  می شوید؟  نگران  راحت  خیلی  آیا 
ترس یا اضطراب می کنید؟ 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 می کند. او سابقه 
آزمایش وضعیت  انجام  و  بررسی می کند  را  پزشکی شما 
حل  توانایی  حافظه،  تا  می کند  توصیه  شما  به  را  ذهنی 
مشکالت ساده و مهارت های تفکر شما را ببیند و ممکن 
است آزمایش خون و عکس از مغز را نیز به شما توصیه کند.
آلزایمر  متخصص  پزشک  به  را  شما  است  ممکن  سپس 
ارجاع دهد، مانند متخصص مغز و اعصاب)پزشکی که در 
زمینه درمان مغز و سیستم عصبی کار می کند(، روان پزشک، 
درمان  زمینه  در  متخصص  سالمندان)پزشک  روان شناس 

سالمند(. افراد 

10مورد از عالئم اولیه آلزایمر

چهعواملیموجبآلزایمرمیشود؟

بیماری آلزایمر چیست؟
بیماری ای است که در  آلزایمر 
آن حافظه افراد از بین می رود. 
ابتدا در به خاطر آوردن وقایع 
اخیر دچار مشکل می شود ولی 
ممکن است به راحتی اتفاقاتی را که سال ها پیش 
رخ داده را به یاد آورد. با گذشت زمان، سایر 

عالئم نیز ظاهر می شوند، از جمله:
 اختالل در تمرکز

 انجام فعالیت های معمولی با دشواری
 احساس سردرگمی یا ناامیدی خصوصا در شب
 تغییرات خلقی بسیار مثل بروز جدی عصبانیت، 

اضطراب و افسردگی
 احساس بی نظمی و گم شدن 

 مشکالت جسمانی مانند به سختی پیاده روی 
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.
مرور  به  مغز  بافت  می شود  باعث  بیماری  این 
زمان تجزیه شود و این اتفاق معموال در افراد 

باالی 65 سال رخ می دهد. 
افراد فقط چند سال یا نزدیک به یک دهه می توانند 
با بیماری آلزایمر زندگی کنند. با این حال در 
بیشتر موارد، حدودا 9 سال است. تقریبا از هر 
8 نفر یک نفر سالمند 65 ساله یا پیرتر، به این 
به  مردان  از  بیشتر  زنان  می شود.  مبتال  بیماری 

آلزایمر دچار می شوند. 

چه عواملی موجب آلزایمر می شود؟
افرادی که به آلزایمر مبتال می شوند معموال پیر 
جزو  بیماری  این  اما  هستند 
پیری  طبیعی  فرایند 

از  بعضی  چرا  که  نمی دانند  دانشمندان  نیست. 
افراد به آن مبتال می شوند و برخی دیگر نمی شوند 
اما این را می دانند که عالئم ایجاد کننده آن، از دو 

نوع اصلی آسیب عصبی ناشی می شود:
 سلول های عصبی به هم گره می خورد که به 

آن گره های بافت عصبی گفته می شود.
 رسوبات پروتئینی به نام پالک های بتا آمیلوئید 

در مغز جمع می شود.
محققان به درستی نمی دانند که چه عواملی باعث 
اما  اتفاق می افتد  یا چگونه  این آسیب می شود 
 ApoE نام  به  در خون  پروتئینی  است  ممکن 
)آپولیپوپروتئین ای( باشد که بدن از آن برای انتقال 

کلسترول به خون استفاده می کند. 
با احتمال  چند نوع ApoE در بدن هست که 
بیشتر آلزایمر مرتبط است. ممکن است اشکال 
خاصی از آن باعث آسیب مغزی شود. برخی از 
دانشمندان تصور می کنند که این ماده در ایجاد 

پالک مغز افراد مبتال به آلزایمر نقش دارد. آیا 
یا نه؟  ApoE تا حدی باعث آلزایمر می شود 

قطعا ژن ها در ایجاد این بیماری نقش دارند. 
در فردی که والدینش به این بیماری مبتال 

بود ه اند، نیز احتمال ابتال بیشتر می شود.
افراد  برخی شواهد نشان می دهد که 
کلسترول  و  باال  فشارخون  به  مبتال 
باال بیشتر به آلزایمر مبتال می شوند. 
ضربه به سر به ندرت ممکن است 
شدت  هرچه  و  باشد  آلزایمر  عامل 
آن بیشتر باشد، خطر ابتال به آلزایمر 

بیشتر خواهد شد.
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.
WebMD :منبع

 ترجمه: 
مهتا 

زمانی نیک 

چرا باید زودتر به 

پزشک مراجعه کنید؟

هرچه زودتر تشخیص داده شوید، بهتر است. 

شروع درمان به تسکین عالئم آلزایمر کمک می کند 

و شما را برای مدت طوالنی تری سالم و سرپا نگه 

می دارد. همچنین به شما در برنامه ریزی های بهتر 

کمک می کند و می توانید زندگی تان را به خوبی 

مدیریت کنید، به راحتی تصمیمات مالی و 

قانونی بگیرید و حلقه اجتماعی خوبی 

برای خود بسازید.

آلزایمر بیشتر خواهد شدشدت آن بیشتر باشد، خطر ابتال به ممکن است عامل آلزایمر باشد و هرچه آلزایمر مبتال می شوند. ضربه به سر به ندرت به فشارخون باال و کلسترول باال بیشتر به برخی شواهد نشان می دهد که افراد مبتال بود ه اند، نیز احتمال ابتال بیشتر می شود.که والدینش به این بیماری مبتال آلزایمر نقش دارند. در فردی قطعا ژن ها در ایجاد 
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آلزایمر با دمانس چه تفاوت  هایی دارد؟

»دمانس«، »زوال عقل« یا »خرد سودگی« زمانی رخ می دهد 
که فرد دچار آسیب مغزی شده و توانایی  های شناختی خود 
را از دست می دهد اما آلزایمر بیماری کامال شناخته شده 
با شاخص  های دقیق از لحاظ سن، شدت و نوع عالئم 
است. درواقع می توان گفت دمانس جزئی از شاخص  های 

بیماری آلزایمر است.
به طور کلی، دمانس ممکن است ثانویه به یک علت 
خاص رخ بدهد. برای مثال تومور مغزی یا اختالالت 
عروقی مغز می توانند باعث بروز عالئم دمانس شوند. در 
این وضعیت با خارج کردن تومور یا با درمان اختالالت 
عروقی، دمانس نیز بهبود می یابد. نوع دیگری از دمانس 
نیز وجود دارد که در اثر اختالالت و بیماری  های داخلی 
مثل بیماری  های کبدی و کلیوی، دیابت و... به وجود 
می آید. با کنترل و درمان این بیماری ها نیز می توان 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 نمی شود. درواقع هنوز از لحاظ 
علمی، علت بیماری آلزایمر شناخته نشده است. در این 
بیماری، سلول  های مغزی به ویژه در قشر مغز شروع به 
تحلیل می کنند و از بین می روند. در اصطالح عمومی، 
مغز کوچک می شود و این کوچک شدن تا حدی پیش 
می رود که فرد از حرکت ناتوان شده و در نهایت دچار 
مرگ می شود. البته شدت پیشرفت آلزایمر در افراد مختلف، 
متفاوت است. برای مثال یک فرد ممکن است سال  های 
طوالنی را با این عالئم طی کند و فردی دیگر طی چند 

سال به مراحل نهایی بیماری برسد.

آلزایمر با چه عالئمی همراه است؟
نشانه  های آلزایمر را می توان به 10 مورد تقسیم کرد.

1. اختالل حافظه: مهم ترین عالمت این بیماری، اختالل 
حافظه است. این عالمت برای افراد بسیار نگران کننده 
است اما اگر در فعالیت  های روزانه اختالل ایجاد نکند یا 
بر اثر مشغله فکری و اضطراب ایجاد شود، به عنوان یک 
عالمت جدی تلقی نمی شود. اما اگر اختالل حافظه، شدید 
باشد و در زندگی روزانه به خصوص در روند یادگیری 
اختالل ایجاد کند، عالمت مهمی محسوب می شود. البته 
باید توجه داشت در بیماری آلزایمر معموال یادگیری و 
حافظه اخیر دچار اختالل می شود. برای مثال فرد ممکن 
است فراموش کند برای ناهار چه غذایی خورده یا بعد 
از 5 دقیقه به یاد نیاورد که در حال صحبت راجع به چه 
موضوعی بوده است. در صورتی که خیلی از این بیماران 
می توانند خاطرات سال  های گذشته خود را به یاد آورند.
2. اختالل در مهارت  های فردی: دومین عالمت بیماری 
آلزایمر، فراموش کردن تدریجی مهارت  های فردی است. 
برای مثال یک خانم خانه دار ممکن است در مهارت آشپزی 

دچار مشکل شود یا فردی که در امور فنی فعالیت داشته 
است، نحوه استفاده از ابزاری مثل آچار را فراموش  کند.
3. اختالل 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 می شود. 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 می شوند.
4. گم 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 می کنند یا برای 
مثال اتومبیل خود را در مکانی پارک کرده و محل آن را 
فراموش می کنند یا دچار اشتباه در تشخیص زمان می شوند.
5. کاهش قدرت قضاوت و تصمیم گیری: یکی دیگر 
از عالئم بیماری آلزایمر، ضعف یا کاهش قدرت در 
قضاوت و تصمیم گیری است. افراد سالم ممکن است 
گاهی قرارها یا برنامه های خود را فراموش کنند یا سهوا 
آنها را به تعویق بیندازند اما فرد مبتال به آلزایمر ممکن 
است کال نسبت به قرار های خود یا پیگیری برنامه هایش 
بی اهمیت شود یا لباس های نامناسب برای موقعیت های 
مختلف انتخاب کند. برای مثال ممکن است نسبت به 
هوای سرد قضاوت نادرست داشته باشد و گمان کند 
فصل تابستان است و باید لباس های تابستانی بپوشد. 
درواقع این افراد در بسیاری از تصمیم گیری های خود 

دچار مشکل می شوند.
6. اختالل در تفکر انتزاعی یا ذهنی: ششمین عالمت 
بیماری آلزایمر، مشکل در تفکر انتزاعی یا تفکر ذهنی 
است. تفکر انتزاعی به ما کمک می کند امور مالی را 

به درستی انجام دهیم و برای حل مسائل، استدالل و 
برنامه ریزی داشته باشیم. فرد مبتال به آلزایمر این قدرت 
را از دست می دهد. چنین افرادی ممکن است در هزینه ها 
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 فیش  های ماهانه بی دقتی 

کرده و آنها را فراموش کنند.
7. جابجا گذاشتن اجسام: هفتمین عالمت بیماری 
آلزایمر، جابجا گذاشتن اجسام است. برای مثال فرد 
اشتباها عینک خود را در یخچال می گذارد یا اتوی داغ 
را بدون دقت در محل نامناسب قرار می دهد. این اتفاقات 
ممکن است برای افراد سالم نیز به دلیل مشغله فکری 
و اضطراب، رخ دهند اما تکرار آنها نشان دهنده وجود 

یک مشکل است.
8. تغییر در خلق وخو: تغییر در رفتارها و حالت  های 
روانی، هشتمین عالمت بیماری آلزایمر است. همه افراد 
ممکن است گاهی اوقات شاد و گاهی غمگین یا خشمگین 
باشند اما فرد مبتال به آلزایمر خیلی سریع تغییر خلق 
می دهد. برای مثال از حالت آرامش سریع به حالت 
خشم تغییر حالت می دهد یا ممکن است خنده ها و 
گریه  های غیرطبیعی و بدون دلیل و پشت سر هم داشته 
باشد. این تغییرات به قدری زیاد هستند که اطرافیان بیمار 
نمی دانند با یک فرد افسرده روبرو هستند یا یک فرد شاد 

یا بی تفاوت یا جدی.
9. تغییر شخصیت: گاهی اوقات تغییر شخصیت بر اثر 
بیماری آلزایمر بسیار شدید است. برای مثال، فردی که 
بسیار شجاع بوده، ترسو می شود یا یک خانم خانه دار و 
مهمان نواز تبدیل به یک فرد بی تفاوت نسبت به آمدن 
مهمان ها می شود. حتی ممکن است مهارت  های کاری 
خود را از دست بدهد و رفتار مناسب در قرار های 
اجتماعی نداشته باشد. بعضی از بیماران نیز به شدت 

شکاک و بدبین می شوند. این حالت بدبینی و شک نسبت 
به اطرافیان، به خصوص در مسائل مالی و احساسی ایجاد 
می شود. انزوا، بی تفاوتی و رفتار های نامناسب، همگی 
می توانند نشان دهنده تغییر شخصیت به سمت منفی در 

بیمار مبتال به آلزایمر باشند.
10. از دست دادن انگیزه: دهمین عالمت بیماری آلزایمر، 
از دست دادن انگیزه است. افراد سالم به طور معمول 
ممکن است گاهی انگیزه برای زندگی عادی و روزمره 
و کار های معمول خود را به طور موقت از دست بدهند. 
این وضعیت معموال بسیار کوتاه مدت است و فرد مجدد 
به زندگی امیدوار می شود و به برنامه  های عادی خود باز 
می گردد اما در فرد مبتال به آلزایمر معموال بی انگیزگی 
ادامه دار می شود و بیمار به تدریج نسبت به وقایع و 
رویداد های محیط یا جامعه و زندگی اطراف خود بی تفاوت 
می شود. این افراد گاهی حتی نسبت به اتفاقاتی که برای 

خانواده رخ می دهد نیز بی تفاوت و بی انگیزه هستند.

این عالئم همیشه نشانه آلزایمر نیستند!
آلزایمر در مجموع می تواند با 10 عالمت باال همراه باشد. 
این عالئم می توانند از درجات خفیف تا شدید ایجاد 
شوند. درمورد دمانس نیز می توان این عالئم را مطرح 
کرد. این عالئم اگر به صورت گذرا در افراد جوان دیده 
شوند، جای نگرانی وجود ندارد. درواقع خیلی اوقات 
اضطراب  های روزانه و مشغولیت  های ذهنی می توانند 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 
پزشک معاینه شود. شاید علت 

این عالئم قابل برطرف 
شدن باشد. شاید هم 

اصال علتی برای 

آن پیدا نشود و درنهایت پزشک تشخیص آلزایمر بدهد. 
به هر حال برای هر یک از این موارد، درمان  هایی وجود 
دارد که می تواند به بهبود زندگی فرد کمک کند و از 

تشدید بیماری پیشگیری کند.

آلزایمر چگونه تشخیص داده می شود؟
تشخیص علت اختالل شناختی یا زوال عقل اهمیت 
باالیی دارد چرا که علت ممکن است قابل رفع باشد. 
بنابراین ریشه عالئم زوال عقل باید حتما بررسی شود. 
از طرفی، تشخیص زودرس به پیشگیری از تشدید 
بیماری و درمان بهتر کمک می کند. درمورد آلزایمر، گرفتن 
شرح حال بیمار و توجه به عالئم، یکی از مهم ترین ارکان 
تشخیص این بیماری است. همچنین سابقه پزشکی بیمار 
و معاینه کمک می کند تا پزشک تشخیص دهد آیا این 
عالئم با یک منشاء ثانویه همراه هستند یا بر اثر دیگر 

بیماری  های مغز و اعصاب ایجاد شده اند.
عالوه بر اینها برای تشخیص آلزایمر و افتراق آن از 
دیگر بیماری  های مغز و اعصاب که عالئم آلزایمر را 
تقلید می کنند، می توان از روش  های پاراکلینیک مثل 
نوار مغز، سی تی اسکن، ام آرآی، پت )PET( و اسپکت 
)Spect( کمک گرفت. اگرچه برای تشخیص آلزایمر، 
این  از  استفاده  با  ندارد،  اختصاصی وجود  آزمایش 
روش ها از جمله تصویربرداری می توان تغییرات مغز 
مثل آتروفی یا چروکیدگی یا کوچک شدن مغز به 
طور منتشر یا موضعی را مشاهده کرد یا در نوار مغز 
می توان تغییرات به طرف امواج کند را به عنوان یکی 

از عالئم آلزایمر تشخیص داد.
همچنین اگر بر اساس شرح  حال و معاینه شواهدی 
دال بر وجود بیماری  های داخلی مثل دیابت، اختالالت 
تیروئید، کم خونی و ... وجود داشته باشد، بیمار باید 
حتما با آزمایش های تکمیلی و بررسی کامل خون، 
پیگیری شود. یکی دیگر از روش  های کمک کننده به 
تشخیص آلزایمر، سنجش حافظه و تست روان شناسی 
است. برای این منظور، در مواقع نیاز، پزشک متخصص 
مغز و اعصاب از یک روان شناس کمک می گیرد تا به 

تشخیص نزدیک تر 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 شده اند و بیمار در طول زمان چه تغییراتی 
پیدا کرده است. همچنین باید از تاریخچه بیماری ها 
و سابقه پزشکی فرد و خانواده او و دارو های 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 می کنند.

»دمانس«، »زوال عقل« 
یا »خرد سودگی« زمانی 

رخ می دهد که فرد 
دچار آسیب مغزی شده 

و توانایی  های شناختی 
خود را از دست می دهد 

اما آلزایمر بیماری 
کامال شناخته شده با 

شاخص  های دقیق از 
لحاظ سن، شدت و نوع 

عالئم است. درواقع 
می توان گفت دمانس 
جزئی از شاخص  های 
بیماری آلزایمر است

با باال رفتن متوسط طول عمر انسان ها در چند دهه اخیر به دنبال 
پیشرفت علم پزشکی در درمان بیماری ها، آمار بروز آلزایمر بیش 
از هر زمانی افزایش یافته است. در حال حاضر حدود 50 میلیون 
نفر در جهان به بیماری دمانس یا فراموشی مبتال هستند. براساس 
اطالعات موجود، پیش بینی شده در صورت عدم اتخاذ اقدامات مناسب، آمار مبتالیان 

به این بیماری تا سال 2050 میالدی به 13/8 میلیون نفر در جهان خواهد رسید. این 
موضوع در حالی مطرح می شود 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 21 سپتامبر مصادف 
با 30 شهریورماه را به عنوان روز جهانی »آلزایمر« نامگذاری کند. امسال نیز این 

روز برای نهمین بار در سرتاسر جهان برگزار خواهد شد. کنترل آلزایمر می تواند 
تاثیر چشمگیری بر زندگی بیماران، خانواده ها و نظام سالمت و خدمات بهداشتی 
سراسر جهان داشته باشد. به بهانه نزدیک شدن به این روز، صفحه »تقویم سالمت« 
این هفته را به صحبت  های دکتر ناصر زنگی آبادی، فوق تخصص مغز و اعصاب 

)نوروافتالمولوژی- اپی لپتولوژی( در مورد آلزایمر و دمانس اختصاص داد ه ایم.

 دکتر ناصر زنگی آبادی
فوق تخصص مغز و اعصاب 

)نوروافتالمولوژی- اپی لپتولوژی(

 ستاره محمد  

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 راه  های 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 داده اند این کار خطر ابتال به بیماری  های شناختی و آلزایمر را 
کاهش می دهد. بنابراین بسیار مهم است که هر روز فعالیت جدیدی 
انجام دهید و کمتر از روش  های عادتی استفاده کنید. برای مثال اگر 
همیشه با دست راست مسواک می زنید، سعی کنید گاهی با دست 
چپ نیز این کار را انجام دهید یا اگر همیشه با اتومبیل اتوماتیک 
رانندگی می کنید گاهی با اتومبیل دنده ای نیز رانندگی کنید. این 
کار باعث می شود ذهن فعال شود. این تغییرات را می توانید در 
مورد بسیاری از عادت ها اعمال کنید و ذهن را به چالش بکشید.

از پازل، جدول کلمات و بازی  های فکری استفاده کنید
یکی دیگر از راه  های پیشگیری از آلزایمر، استفاده از پازل، جدول 
کلمات و بازی  های فکری مانند شطرنج است؛ بازی  هایی که به 
استفاده از حافظه نیاز دارند. توجه داشته باشید برای شروع فعالیت  های 
جدید هیچ وقت دیر نیست و الزم نیست در هیچ یک از این 
فعالیت ها، حرفه ای باشید. بنابراین نباید سن و سال را بهانه کنید. 
شروع به فراگیری یک زبان جدید یا یاد گرفتن یک آلت موسیقی 
یا شرکت در دوره  های جدید هنری می تواند بسیار کمک کننده 

باشد و ذهن را به چالش بکشد و تحلیل آن را به تعویق بیندازد. 
حتی رفتن به موزه و مکان  های تفریحی و سرگرم کننده یا مکان  های 
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 
یادگیری  های جدید، به پیشگیری از آلزایمر کمک می کند. شیوه 
زندگی سالم از دیگر راه  های 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 نه تنها به 
محافظت از سالمت قلب و عروق کمک می کند 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 2 یا 3 بار در هفته( است.

راه  های کنترل استرس را بیاموزید
فشار های عصبی و مسائل اضطراب آور از دیگر عواملی هستند 
که باعث افزایش تحلیل مغز می شوند. بنابراین برای پیشگیری 
از آلزایمر باید از این فشارها با تمرین  های تمدد اعصاب مثل 

کتاب خواندن، مدیتیشن 
و ... دوری کرد. مصرف 
سیگار و دخانیات، الکل 

و ... هم مسلما به مغز آسیب 
می رساند و دوری از آنها یکی از 

روش  های زندگی سالم است. ضربه 
به سر از دیگر عوامل خطر بروز آلزایمر 

است. درواقع تحقیقات نشان داده اند افرادی که 
دچار ضربه مکرر به سر می شوند بیشتر در خطر 

اختالالت شناختی قرار می گیرند. بنابراین باید مراقب 
بود و از بروز این ضربه ها پیشگیری کرد.

قندخون و چربی خون را کنترل کنید
کنترل سایر عوامل خطر از جمله فشار خون، چربی خون، قندخون 
و وزن نیز نه تنها به سالمت کل ارگان  های بدن کمک می کند بلکه 
در سالمت مغز نیز بسیار موثر است. در پایان، برای پیشگیری از 
آلزایمر به افراد توصیه می شود معاینات دوره ای 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 می گیرد؟
درمان آلزایمر طی 10 سال گذشته دچار تحول شده و بسیار 
چشمگیر و موفقیت آمیز بوده است. این درمان به دو گروه دارویی 
و غیردارویی تقسیم می شود. در درمان دارویی با تجویز دارو های 
خاص می توان عالئم بیماری را تا حد زیادی کنترل کرد. داروها 

به بهبود عالئم ناشی 
یا  حافظه  اختالل  از 
و  شناختی  اختالل 
در  پنهان  روانی  عالئم 
پشت بیماری، تا حد زیادی کمک 
می کنند. درمان  های غیردارویی هم 
بسیار مهم هستند. درواقع این درمان ها 
تکمیل کننده درمان دارویی هستند و باید جدی 
تلقی شوند. مهم ترین اصل این درمان ها، پیروی 
از شیوه زندگی سالم است. همچنین مقاالت بسیاری 
به اثربخشی درمان  هایی مثل تی ام اس )TMS( یا تحریک 
مغناطیسی مغز برای بهبود آلزایمر اشاره کرده اند. بیمار ممکن است 
از جنبه  های گفتاری و حرکتی نیز به توانبخشی شناختی نیاز پیدا کند.

اهمیت برنامه ریزی مالی و اقتصادی برای بیمار آلزایمر
به غیر از این مسائل، بیمارانی که در مراحل پیشرفته آلزایمر قرار 
دارند، در اسرع وقت به برنامه ریزی دقیق برای آینده نیاز پیدا 
می کنند 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، برنامه ریزی مالی و مراقبتی 
انجام شود چرا که سرعت پیشرفت بیماری قابل پیش بینی نیست. 
وجود بیمار آلزایمر در خانواده یک اتفاق بزرگ است و بدون 
برنامه ریزی و مراقبت می تواند طاقت فرسا و مشکل ساز باشد. با 
در نظر گرفتن این برنامه ریزی و آگاهی دادن به بیمار و خانواده، 

مسیر بیماری هموارتر می شود.

آیا آلزایمر قابل  پیشگیری است؟



 یکتا فراهانی 

كودكي مرحله بسيار حساس 
و مهمي در زندگي است كه 
تاثيراتي بسيار عميق و گاهي 
غيرقابل تغيير در بزرگسالي 
افراد دارد. به همين دليل بايد از لحظه تولد 
عالوه بر جسم كودك حتما به رفتار و درواقع 
آنچه در ذهن او مي گذرد هم توجه داشته باشيم. 
براي چنين امر مهمي هم بايد خودمان به عنوان 
پدر، مادر يا مراقب او آگاهي هاي الزم را در 
اين خصوص داشته باشيم. فراموش نكنيم كه 
پرورش كودك فقط در نظر گرفتن شرايط و 
نيازهاي جسماني او مثل اينكه گرسنه است، 
خوابش مي آيد يا... نيست. كودك از بدو تولد 
نيازهاي عاطفي و رواني هم دارد كه اگر آنها 
را نشناسيم يا نسبت به آنها بي توجه باشيم در 
آينده او بسيار تاثيرگذار خواهد بود. هر كودك 
همان قدر كه منحصر به فرد است، به همان 
اندازه هم نيازهای روحي و عاطفي دارد كه 
فقط مختص خود اوست بنابراين نبايد او را 
با ساير فرزندان خود يا بچه هاي دوستان و 
آشنايان مقايسه كرد. تالش كنيم خواسته ها، 
نيازها، ابهامات يا ناگفته هايي را كه در رفتارش 
نسبت به دنياي اطراف خود نشان مي دهد به 
خوبي شناسايي كنيم و تشخيص دهيم. به اين 
ترتيب هم مي توانيم ارتباط بهتر و دوستانه تري 
در تمام مراحل زندگي فرزندمان با او داشته 
باشيم و هم با شناسايي خواسته ها و نيازهايش 
مي توانيم به گونه اي رفتار كنيم تا مشكالت 
رفتاري و ارتباطي او نيز در آينده بسيار كمتر 
شود. اما چگونه مي توانيم به چنين آگاهي و 
شناختي در خصوص فرزندمان دست يابيم؟ 
در اين خصوص با دكتر معصومه موسوي، 
فوق تخصص روان پزشكي كودك و نوجوان 
و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي 

گفت و گو كرده ايم. 

: خانم دكتر، برای شناخت رفتارها 
و نشانه های وجود مشكل در كودكان بايد در 
ابتدا در مورد رفتارهای طبيعی و غيرطبيعی 
كودكان آگاهی داشته باشيم. لطفا در ابتدا در 

اين مورد راهنمايی بفرماييد. 
کامال درست است. البته این تعاریف بسیار گسترده 
هستند و موارد زیادی را شامل می شوند. 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 
یک سن عادی و برای سن دیگری کامال غیرعادی 
شناخته شود.  برای رفتارهای طبیعی تعریف های 
زیادی می توان ارائه داد. رفتار های طبیعی را 
می توان رفتارهایی دانست که اگر بیشتر افراد 
جامعه داشته باشند و رفتارشان مطابق آن باشد، 
آن رفتار طبیعی و نرمال شناخته می شود. البته 
این تعریف تا حدودی ما را آگاه می کند که 
چگونه رفتارهایی را می توانیم غیرعادی تلقی 
کنیم. البته همیشه نمی توان به چنین تعریفی استناد 
کرد چون ممکن است به مرور زمان تغییر کند. 
رفتارهای غیرطبیعی نیز می توانند رفتارهایی باشند 
که موجب صدمه یا به وجود آوردن مشکل برای 
خود کودک یا دیگران شوند. مثال بچه ای که 
مدام اشیا را به سمت دیگران پرت می کند امکان 
آسیب رساندن به دیگران را دارد که می تواند 

نشان دهنده رفتار غیرعادی او باشد. البته آسیب 
فقط شامل آسیب جسمانی نیست و می تواند 
آزارهای روحی و روانی را هم شامل شود. مانند 
زمانی که کودکی به دیگران یا والدینش توهین 

می کند یا با لحن بدی حرف می زند. 
زمانی هم بعضی بچه ها به وسایل خودشان 
یا دیگران آسیب می رسانند. مثال هیچ کدام از 
اسباب بازی هایشان را سالم نگه نمی دارند و 
به جای بازی کردن با اسباب بازی هایشان فقط آنها 
را می شکنند. یعنی رفتارهایی که از نظر اجتماعی 
ناپسند باشند هم غیرعادی تلقی می شوند.  این 
نوع بی ادبی ها باعث می شود کودک »محبوب« 
نباشد و حتی کسی نخواهد در مهدکودک یا 
جمع های فامیلی و دوستانه عالقه ای به بازی 
کردن با او داشته باشد. اما توجه داشته باشیم 
کودک را با هرگونه رفتاری باید بپذیریم و دوست 

داشته باشیم. 
: والدين در رفتارهای فرزندان شان 

بايد به چه نكاتی توجه داشته باشند؟
والدین ابتدا باید توجه داشته باشند که آیا فرزندشان 
از لحاظ تکامل خود نرمال و طبیعی هست یا 
خیر. یعنی توانایی ها 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 
می گذارند و مشکالت زیادی برای او به وجود 
خواهند آورد. موضوع تکامل به موقع کودکان 
از لحاظ جسمی و رفتاری موضوع بسیار مهم 
و پیچیده ای است که تشخیص درست آن نیاز 
به تخصص دارد، بنابراین نمی توان از خانواده ها 
انتظار داشت چنین کاری را خودشان به تنهایی 
انجام دهند. اما آنها می توانند 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 نتیجه گیری 

خوب و بد آنها. 

تكامل طبيعی كودك شامل چه   :
مواردی می شود؟

برای تشخیص تکامل طبیعی کودک در موارد 
مختلف می توان الگویی را در نظر گرفت و 
مطابق آن نتیجه گیری کرد. مثال خواهر یا برادر 
یا حتی بچه های  قبل  فرزندمان در سال های 
دیگر در میان دوستان و آشنایان در سال های 
مختلف زندگی خود چه فعالیت هایی داشته و 
چگونه رفتار می کرده اند تا متوجه شوند که سیر 
تکاملی فرزندشان به چه صورتی است. البته 
اگر توانایی های کودک متناسب با سن و سالش 
نباشد این موضوع حتما نشان دهنده 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 خانواده ها آن را نادیده 
بگیرند »بازی« کودک است که از نظر متخصصان 
بسیار تاثیرگذار و مهم است. کودک هنگام بازی 
کردن یاد می گیرد، ارتباط برقرار می کند و توانایی 
ذهنی و تکلم خود را باال می برد. کودکان از 2 
تا 18 سالگی یاد می گیرند با عروسک بازی و 
کم کم با اسباب بازی های خود ارتباط برقرار کنند. 
: اگر كودكی متناسب با جنسيت خود 
رفتار يا بازی نكند، می تواند نشانه ای از وجود 

مشكلی در او باشد؟
بازی نقش بسیار مهمی در رشد کودکان دارد. اگر 
به نظر برسد کودک فقط در مورد بازی مطابق 
سنش رفتار نمی کند بهترین راه این است که با 
توجه به دیگر رفتارهای او تصمیم بگیریم. یک 
رفتار در کودک می تواند مانند یک نشانه باشد تا 
نسبت به رفتارهای دیگر او توجه بیشتری نشان 
دهیم. فراموش نکنیم بچه ها از سه سالگی جنسیت 
خود را تشخیص می دهند. معموال هم انتخاب 
اسباب بازی برای هر جنس مشخص است. اما 
نکته مهم این است که ما باید اسباب بازی های 
جنس مخالف را هم در اختیار فرزندمان قرار 

دهیم. مثال دختربچه ها باید ماشین یا تفنگ هم 
داشته باشند. یا نباید تمام عروسک های پسر 
بچه ها را جمع آوری کنیم. چون اتفاقا خوب 
است که هر بچه ای با جنس مخالف و بازی های 
آن جنس هم آشنا باشد. این موضوع باعث 
می شود در مغز کودکان تکامل بهتر و بیشتری 
در برقراری روابط اجتماعی ایجاد شود. اما مهم 
آن است که عالقه اصلی آنها به بازی های جنس 
مخالفشان نباشد. با توجه به اینکه برای والدین 
ایرانی مهم است که کودک مطابق جنسیت خود 
رشد کند؛ اگر کودکی به بازی هایی که چندان 
تناسبی با جنسیتش ندارد تمایل بیشتری نشان 
داد والدین می توانند آن بازی را به عنوان پاداش 
برای او در نظر بگیرند؛ درست مانند وقتی که 
کودک به خوردن میوه عالقه ای ندارد و والدین 
می توانند بستنی را به عنوان پاداش میوه خوردن 

برای او در نظر بگیرند. 
اگر پدر و مادرها باز هم نگرانی هایی در این زمینه 
داشتند می توانند 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 بازی درمانی 
توسط متخصصان رفع می شود. بنابراین می توان 
گفت توجه نداشتن کودک به بازی های سمبولیک 
یکی از نشانه هایی 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 می توان بازی های سمبوليک 
را تشخيص داد و انجام آنها چه اهميتی برای 

كودك دارد؟
بازی های سمبولیک به این معناست که از یک 
وسیله به عنوان وسیله ای دیگر استفاده شود که 
درواقع یکی از مراحل مهم تکاملی شناخت 
اجتماعی کودکان است که به صورت طبیعی باید 
در ذهن کودکان انجام شود. مثال بچه ای که اصال 

از عروسک به عنوان بچه استفاده نمی کند یا از 

یک چوب به عنوان شمشیر استفاده نمی کند یعنی 
تمایلی به انجام بازی های سمبولیک ندارد که بهتر 
است دقت بیشتری درخصوص آن داشته باشیم. 
به  دختربچه ای  اگر  باشیم  داشته  توجه  البته 
بازی های خشن بیشتر عالقه نشان دهد ولی 
در رفتارهای دیگرش نشانه خاصی وجود نداشته 
باشد جای نگرانی وجود ندارد. بنابراین والدین 
باید توجه دقت کنند اگر فرزندشان حداکثر تا 
حدود سن دو سال ونیم بازی سمبلیک نداشت 
حتما باید به آن توجه داشته باشند و به متخصص 

مراجعه کنند. 
: والدين برای ارتباط بهتر با فرزندشان 

بايد به چه نكاتی توجه داشته باشند؟
نخستین کاری که مادر و پدرها باید آن را در نظر 
بگیرند این است که به فرزندان شان زور نگویند. 
یعنی سعی نکنند خصوصیت فردی کودک یا 
نوجوان را مطابق خواسته های خودشان یا آنچه 
در ذهن شان می گذرد تغییر دهند. اینکه والدین 
اصرار داشته باشند همه نمرات فرزندشان عالی 
باشد انتظار به  جایی نیست و ممکن است برای 
کودک یا نوجوان چنین درخواستی امکان پذیر 
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 عالقه مند 
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.
: نشانه ها و رفتارهايی كه در كودكان 

بايد به آنها توجه داشت چيست؟
یکی از چیزهایی که در رفتار کودکان باید به آن 
توجه داشت میزان فعالیت ها آنهاست. البته هر 
کودکی در این خصوص باید با خودش مقایسه 
شود چون امکان دارد کودکی کال پرجنب و جوش 
باشد اما کودک دیگری از ابتدای تولد آرام و بی سر 
و صدا باشد، بنابراین همان گونه که بی تحرکی 
کودکی که مدام در گوشه ای افتاده و اصال تکان 
نمی خورد مهم است؛ کودکی هم که اصال آرام و 
قرار ندارد و نمی تواند آرام بگیرد و بنشیند هم 
مهم و تاثیرگذار است. یعنی باال و پایین سطح 
و دامنه نرمال و طبیعی جنب و جوش و فعالیت 
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 

فراموش نکنیم هر نشانه یا رفتاری که مانع از 
رشد و تکامل کودک شود مشکل آفرین است و 
والدین باید به آن توجه نشان دهند. ضمن اینکه 
گاهی نگرانی بعضی خانواده ها بیش از اندازه است 
و این موضوع هم همان قدر می تواند مشکل آفرین 
باشد که بی توجهی پدر و مادرهایی که کمتر 
توجهی به فرزندان خود و رفتارهایشان دارند. 
مقایسه های بیجای والدین و حساسیت های بیش 
از حد آنها هم نه تنها فایده ای نخواهد داشت 
بلکه در بسیاری موارد برای خود کودک هم 

مشکل آفرین خواهد شد.
بايد  نقاشی های كودكان هم  آيا   :

جدی گرفته شوند؟
هر توانایی که به رشد و تکامل کودک کمک 
کند مهم است. نقاشی هم به تنهایی تفریح و 
سرگرمی نیست چون از لحاظ شناختی و ارتباطی 
می تواند 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 نمی توانیم »فقط« براساس نقاشی های 
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 نشانه هایی که در نقاشی 
می بینیم فقط می توانند تکمیل کننده نشانه های 
دیگر باشند و نقاشی به تنهایی معنای کاملی 

برای ارزیابی های ما نخواهد داشت. 
یکی از نشانه های طبیعی این است که انتظار 
می رود بچه ها تا دو سالگی قلم دست بگیرند 
و روی کاغذ خط خطی کنند. در سنین باالتر 
هم به تدریج می توان هوش، وضعیت هیجانی 
و دنیای درونی او را ارزیابی کرد. استفاده از 
رنگ های خاص مثال رنگ مشکی نشان دهنده 
هیچ مشکل روانی در کودک نیست چون گاهی 
نگرانی هایی 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 نقاشی هایش رنگی بوده 
ولی به یکباره تمام صفحه را مشکی می کند 
می تواند دقت بیشتر ما را برای توجه به چرایی 
و علت اصلی موضوع جلب کند. همچنین ممکن 
است کودک مشکالت رفتاری دیگری هم داشته 
باشد که می توان با توجه به آنها و با کمک مشاور 
و متخصص به بررسی تمام مشکالت او پرداخت. 
توصیه می شود والدین در کنار فرزندشان نقاشی 
بکشند و بعد به توصیف نقاشی های کودک 
بپردازند. ضمن اینکه از خود او هم بخواهند 

در مورد چیزهایی که می کشد توضیح دهد. 
والدین باید بتوانند این احساس را به فرزندشان 
منتقل کنند که متوجه ارزش کار او هستند. 
تحسین، تفسیر، توصیف، توضیح و وقت گذاشتن 
برای بچه ها و همچنین وجود جوی آرام و بدون 
تشنج چیزی است که آنها در هر سنی به آن 
نیاز دارند. وقتی جو خانواده به خصوص با دعوا ها 
و مشاجرات والدین با همدیگر به هم می ریزد 
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 فرزندان شان 

خواهد داشت.

چه عالئم و نشانه هایی را باید در رفتار فرزندان مان جدی بگیریم؟

راز زدایی از ناگفته های رفتاری و ذهنی کودکان
موضوع تکامل به موقع 
کودکان از لحاظ جسمی 

و رفتاری موضوع بسیار 
مهم و پیچیده ای است 

که تشخیص درست آن نیاز به تخصص 
دارد، بنابراین نمی توان از خانواده ها 

انتظار داشت چنین کاری را خودشان به 
تنهایی انجام دهند. اما آنها می توانند 

فرزندان خود را با همسن و ساالنشان 
مقایسه کنند تا بهتر بتوانند مشکالت 

احتمالی آنها را تشخیص دهند

که  پریدم؟«  »چرا  کتاب 
تجارب شخصی نوجوانی 
است،  اوتیسم  به  مبتال 
توسط خود این نوجوان 
آمده  در  تحریر  رشته  به 
است. او می نویسد تنها راه ارتباط برقرارکردن حرف زدن نیست. 
او با استفاده از تخته الفبا و صفحه کامپیوترش توانسته است آنچه 
را که حس می کند به روی کاغذ بیاورد. او پاسخ چرایی )تجربه 
شخصی( بسیاری از عالئم اوتیسم را که خودش نیز تجربه می کند 
به ما می دهد. مثال در این مورد که چرا سواالت تکراری می پرسد، 
می نویسد: »وقتی سوالی را تکرار می کنم می دانم که قبال نیز آن را 
پرسیده ام اما پاسخ را فراموش کرده ام. خاطرات من مانند تعدادی 
نقطه پراکنده هستند و ارتباطی میان آنها نیست و پرسش تکراری 
من کمک می کند 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 می کند می نویسد: »تکرار سوال به 
تصویرسازی در ذهن ما کمک می کند. وقتی از من سوالی می شود 

پس از تصویرسازی باید در ذهنم جستجو کنم تا تجربه ای شبیه 
پیدا کنم و بفهمم که در مورد این سوال چه پاسخی  به آن را 

می داده ام تا دوباره از آن استفاده کنم.« 
او در بخشی از کتاب به احساسات منفی می پردازد که بعد از آن 
که مانند یک کودک خردسال با او رفتار می شود تجربه می کند. این 
نکته حائز اهمیت است که در مواجهه با افراد مبتال به مشکالت 
ذهنی باید بر اساس سن شناسنامه ای رفتار کرد نه بر اساس آنچه 
که ما با آن، سن درکی فرد را حدس می زنیم. 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 همساالن شان می گذاریم. 
او در مورد نداشتن تماس چشمی می نویسد: »وقتی از من سوالی 
می شود من دارم به صدای فرد نگاه می کنم اگرچه صدا قابل دیدن 
نیست. یعنی سعی می کنم که با دقت گوش دهم اگرچه ممکن 
است با کالم نتوانم این رفتارم را نشان دهم.« او در مورد ترجیح 
دادن تنهایی می گوید ما همیشه نگرانیم که برای دیگران دردسر 
درست نکنیم به همین دلیل سعی می کنیم دور و بر دیگران نباشیم 
تا اعصابشان کمتر به هم بریزد. او می گوید سردی عاطفی ما به 

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 می کند. آنچه لبخندی به 
لبان ما می آورد دیدن چیزی زیباست یا 
خاطره ای است که موجب می شود به 
نظر شما بدون دلیل بخندیم. خاطرات 
ما پیوسته و مرتب نیستند و گاهی با 
هجومی از خاطرات مواجه می شویم 
که می تواند موجب گریه ناگهانی ما 
شود. ما وقتی با فرمانی مواجه می شویم 
ابتدا در مورد آن فکر می کنیم، سپس 
تصویرسازی می کنیم 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 می کنید. 
او در مورد دلیل پریدن و دست زدن ناگهانی می گوید: »در حالت 
پرش، اعضای بدنم را بهتر درک می کنم و حس خیلی خوبی دارم. 
وقتی می پرم احساس سبکی می کنم و وقتی تحت تاثیر اتفاقی 
عواطفم تحریک می شود بیشتر این کار را انجام می دهم. گاهی با 
شنیدن صداها طوفانی در ما به وجود می آید؛ انگار زمین می شکند 
و منظره های دور به سرعت به ما نزدیک می شود. این تجربه بسیار 

ترسناکی است و ما گوش هایمان را 
می گیریم که از این تجربه وحشتناک 

خالص شویم.« 
نااوکی هیگاشیدا می نویسد: »در پایان 
یکی از زیبایی ها و تفاوت هایی که 
می کند  ایجاد  ما  دیدن  در  اوتیسم 
شما  می کنم.  بازگو  شما  برای  را 
ابتدا کلیت آن  به یک شی  نگاه  در 
را می بینید و بعد جزئیات را، اما ما 
ابتدا جزئیات را می بینیم و بعد کلیت 
می شود.  مشخص  نظرمان  در  جسم 
ما ابتدا قسمت درخشان و چشمگیر 
جسم،  هر  ما  برای  می بینیم،  را  شئ 
زیبایی خاص خودش را دارد و این 
یکی از محدودیت هایی است که ما از 

آن لذت می بریم.« 
اگر می خواهید با دالیل سایر عالئم بچه های مبتال به اوتیسم آشنا 
شوید، کتاب چرا پریدم را مطالعه کنید. داشتن درک بهتر از عالئم 
اوتیسم، ما را در برابر این بچه ها صبورتر می کند و بهتر می توانیم 
به آنها کمک کنیم و می پذیریم که نگاه متفاوت آنها به پدیده ها 
حقیقتی است که انکار آن موجب دشوارتر شدن ارتباط با این 

بچه ها می شود. 

تجربیات نااوکی هیگاشیدا نوجوان 13 ساله مبتال به اوتیسم
صدای درونی کودک مبتال به اوتیسم

 دکتر میترا 
حکیم شوشتری

فوق تخصص روان پزشکی 
کودک و نوجوان

فرزندپروری شماره هفتصدوشصت وپنج   بیست ونه شهریور نودونه6



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

سبد غذایی ضدآلزایمر
21 سپتامبر برابر با 30 شهریور در 
تقویم جهانی سالمت با عنوان »روز 
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 
راه های پیشگیری از آن افزایش پیدا کند. یکی از عواملی 
که می تواند در پیشگیری یا ابتال به آلزایمر موثر باشد، 
تغذیه است. به عبارت ساده تر، داشتن برنامه غذایی 
درست یا نادرست می تواند نقشی کلیدی در جلوگیری 
از ابتال به آلزایمر یا تسریع روند ابتال به زوال عقل ایفا 
کند. از این رو، در ادامه این مطلب با بهترین و بدترین 
خوراکی هایی که بر پیشگیری یا ابتال به آلزایمر اثرگذار 

هستند، آشنا می شویم. 

 بهترین خوراکی ها  
1. ماهی های چرب: اگر می خواهید عملکرد مغزی تان 
را در سطح مطلوبی نگه دارید و خطر ابتال به آلزایمر 
در طول زندگی  را تا حدود زیادی کاهش دهید، به شما 
توصیه می کنیم که حداقل 2 بار در هفته ماهی بخورید. 
ماهی ها، مخصوصا ماهی های چرب مانند سالمون، ساردین 
و قزل آال، منبع مناسبی برای دریافت اسیدهای چرب 
امگا3 محسوب می شوند. بهتر است بدانید که حدود 60 
درصد از مغز ما را هم چربی ها تشکیل داده اند که 30 
درصدشان اسیدهای چرب امگا3 هستند. شما می توانید 
در کنار ماهی، اسیدهای چرب امگا3 را 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. 
2. زردچوبه و پودر کاری: زردچوبه و پودر کاری جزو 
قدرتمندترین انواع ادویه ها هستند که سطح بسیار باالیی 
از ترکیبات آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی را در خود جا 
داده اند. مصرف منظم و روزانه این دو ادویه مغذی با 

کاهش التهاب در مغز و افزایش قدرت حافظه می تواند 
به پیشگیری از ابتال به آلزایمر کمک کند. ضمن اینکه 
مصرف زردچوبه و پودر کاری به صورت روزانه به 
آنها  تخریب  از  پیشگیری  و  مغزی  سلول های  رشد 
کمک می کند. برای بهره مندی بیشتر از خواص این 
دو ادویه مهم بهتر است که آنها را در دقایق پایانی 

پخت به غذا استفاده کنید. 
3. تخمه کدو: استفاده از تخمه کدوی بدون نمک به 
محافظت از مغز در برابر آسیب های ناشی از رادیکال های 
آزاد کمک می کند. 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 

سلول های  تخریب  جلوی  و  می شوند  مغز  عملکرد 
مغزی را می گیرند. همین مساله است که تخمه کدو 
را به یکی از خوراکی های ارزشمند در پیشگیری از 
ابتال به آلزایمر تبدیل می کند. شما می توانید تخمه کدو 
را به صورت پودرشده یا درسته به انواع ساالد، انواع 

نان، سس ساالد یا معجون های خانگی اضافه کنید.
4. شکالت تلخ: شکالت تلخ باالی 70 درصد، مقادیر 
قابل توجهی از فالونوئیدها و آنتی اکسیدان های محافظ 
مغز در برابر عوامل تخریبگر را در خود جا داده است. 
مصرف منظم روزانه 10 تا 15 گرم شکالت تلخ می تواند 
باعث بهبودی در عملکرد مغز شود و خطر ابتال به آلزایمر 

در اواخر میانسالی یا اوایل سالمندی را کاهش دهد.

 ترجمه: 
ندا احمدلو

اگر می خواهید عملکرد مغزی تان را در سطح 
مطلوبی نگه دارید و خطر ابتال به آلزایمر در 

طول زندگی  را تا حدود زیادی کاهش دهید، به 
شما توصیه می کنیم که حداقل 2 بار در هفته 

ماهی بخورید. ماهی ها، مخصوصا ماهی های چرب 
مانند سالمون، ساردین و قزل آال، منبع مناسبی 

برای دریافت اسیدهای چرب امگا3 محسوب 
می شوند. بهتر است بدانید که حدود 60 درصد 
از مغز ما را هم چربی ها تشکیل داده اند که 30 

درصدشان اسیدهای چرب امگا3 هستند

اگر از بحث ژنتیک و سبک زندگی در ابتال به 
آلزایمر بگذریم باید بدانیم که الگوهای غذایی 
پیشگیری  بر  چشمگیری  تاثیر  می توانند  هم 
باشند. به عنوان مثال،  ابتال به آلزایمر داشته  از 
بیشتر ما می دانیم که مواد غذایی ناسالم مانند 
و  شور  سرخ کردنی،  غذاهای  بد،  چربی های 
شیرینی های غیرطبیعی، عالوه بر آسیب رسانی 
به  ابتال  خطر  افزایش  و  حیاتی  ارگان های  به 
منفی  تاثیری  می توانند  متابولیک،  بیماری های 
هم بر عملکرد مغز داشته باشند. پس در درجه 
اول باید برای پیشگیری از ابتال به آلزایمر، دور 
خوراکی های ناسالم را تا حد امکان خط کشید 
به کمترین  را در رژیم غذایی  آنها  یا مصرف 
حد ممکن کاهش داد. این کار، عالوه بر حفظ 
سالمت مغز، می تواند 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 ماهی های چرب 
باید مصرف مغزدانه های خام را نیز به عنوان منبعی 
مناسب برای تامین چربی خوب جدی بگیرند. 
مصرف خوراکی هایی که دارای اسیدهای چرب 
مفید هستند، مستقیما باعث بهبود عملکرد مغز و 
پیشگیری از ابتال به آلزایمر می شود. مغزدانه های 
خام، عالوه بر اسیدهای چرب مفید دارای حجم 
باالیی از آنتی اکسیدان ها و ویتامین های ارزشمند 
برای مغز مانند ویتامین E هستند. از این رو، بهتر 
است که شما حجم محدودی از آنها را در برنامه 

غذایی روزانه داشته باشید. 

در کنار مغزدانه ها و ماهی های چرب، خوراکی های 
سرشار از ویتامین C مانند انواع مرکبات، کیوی، 
پیاز خام، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی و انواع توت 
هم می توانند باعث پیشگیری از ابتال به بیماری های 
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، می توانید مصرف روزانه تخم مرغ را هم 

برای حفظ سالمت مغز داشته باشید. 
یکی از شعارهای اصلی سازمان بهداشت جهانی، 
این است که »هر فرد سالم، روزانه یک عدد 
تخم مرغ!«. تخم مرغ منبع غذایی بسیار مفیدی 
برای مغز است و می تواند ریزمغذی های مورد 

نیاز مغز را به خوبی تامین کند. 
ویتامین های B6 و B12 در کنار فوالت و کولین 
جزو مواد مغذی ارزشمند تخم مرغ برای مغز 
به  بهبود بخشی  طریق  از  می توانند  که  هستند 
به  ابتال  خطر  حافظه،  قدرت  و  مغز  عملکرد 

آلزایمر را کاهش دهند. 
زندگی  مي خواهند  که  افرادی  اینکه  درنهایت 
سالم همراه با سالمت قوای شناختی و سیستم 
مغزی ـ عصبی داشته باشند باید در کنار تمامی 
توصیه های تغذیه ای حتما کمی فعالیت فیزیکی 
روزانه هم داشته باشند و از انجام دادن فعالیت های 
مغزی مانند مطالعه کردن مستمر یا آموزش دیدن 

در زمینه های مختلف غافل نشوند.

مغزهای خام را فراموش نکنید!

نگاه متخصص تغذیه

 دکتر محمدحسن انتظاری
مدیر گروه تغذیه دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان

 بدترین خوراکی ها
1. نوشیدنی های شیرین: مطالعات فراوانی 
ثابت کرده اند که اصرار به نوشیدن انواع 
مانند  افزوده  قند  حاوی  نوشیدنی های 
نوشابه های گازدار، نوشیدنی های ورزشی، 
نوشیدنی های انرژی زا و آبمیوه های صنعتی 

حاوی شکر به دلیل اثرگذاری منفی بر عملکرد 
مغز شدیدا باعث افزایش خطر ابتال به آلزایمر 

می شود. عالوه بر این، مطالعات نشان داده اند 
که قند زیاد این نوشیدنی ها می تواند احتمال ابتال به 

زوال عقل را در افراد مبتال به دیابت افزایش دهد. نوشیدنی های 
حاوی قند افزوده با افزایش التهاب در مغز و تخریب سلول های حافظه 
می توانند روند ابتال به آلزایمر را سریع تر کنند یا باعث ابتال به آلزایمر 
شوند. بنابراین، این نوشیدنی ها باید به صورت کامال محدود و با احتیاط 

در رژیم غذایی جا بگیرند. 
2. کربوهیدرات تصفیه شده: انواع کربوهیدرات های تصفیه شده مانند 

نان های تهیه شده از آرد سفید، برنج سفید و انواع پاستاهای 
بدون سبوس، نمایه گالیسمی باالیی دارند. مداومت 

در مصرف این محصوالت می تواند باعث تضعیف 
عملکرد مغز شود و خطر ابتال به آلزایمر و زوال عقل 
را افزایش دهد. عالوه بر این، کربوهیدرات های 
تصفیه شده هم مانند نوشیدنی های شیرین می توانند 
به دلیل افزایش التهاب در بدن و مغز، خطر ابتال 

به زوال عقل را سریع تر کنند. 

3. خوراکی های سرشار از اسیدهای چرب ترانس: اسیدهای 
چرب ترانس نوعی چربی غیراشباع هستند که تاثیر 
این  دارند.  مغز  سالمت  بر  مستقیمی  و  مخرب 
هیدروژنه  روغن های  در  معموال  چرب  اسیدهای 

جامد  روغن های  همان  یا 
شما  و  می شوند  یافت 

در  را  آنها  می توانید 
بسیاری از خوراکی های 
صنعتی حاوی روغن مانند 
و  اسنک ها  کلوچه ها،  کیک ها، 
سایر تنقالت پیدا کنید. عالوه بر این، 
هم  گیاهی  کره  مانند  خوراکی هایی 

زیادی  ترانس  چرب  اسیدهای  دارای 
چرب  اسیدهای  مداوم  مصرف  هستند. 

ضعیف  و  حافظه  تضعیف  طریق  از  ترانس 
ابتال  باعث  نهایتا  مغز  قوای شناختی  کردن 

به آلزایمر در اولین  سال های سالمندی می شوند. توصیه 
می شود که هنگام خرید انواع خوراکی های صنعتی 
حتما برچسب تغذیه ای 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 
چربی های مضر، دور مصرف روغن های جامد 

گیاهی هم خط بکشید. 

4. غذاهای فراوری شده: غذاهای فراوری شده به آن گروه از مواد غذایی 
اتفاق  صنعتی  دستکاری  قدری  به  تولیدشان  فرآیند  در  که  می گویند 
می افتد که محصول نهایی فاصله بسیار زیادی با ماده اولیه پیدا می کند. 
آماده،  پاپ کورن های  چیپس،  انواع  همبرگر،  کالباس،  مثال سوسیس، 
انواع سس و غذاهای حاضری از نظر تغذیه ای با منبع اصلی خود که 
انواع گوشت ها و سبزیجات هستند، فاصله معناداری دارند. انواع 
غذاهای فراوری شده، کنسروی، آماده و نیمه آماده، همگی حجم 
باالیی از نمک، شکر، چربی های اشباع یا ترانس، مواد افزودنی 
و نگهدارنده های مختلف را در خود جا داده اند که تمامی 
التهاب در مغز باعث تخریب  افزایش شدید  آنها از طریق 
سلول های مغزی و اُفت شدید عملکرد مغز می شوند. این 
مساله می تواند در طوالنی مدت ابتال به زوال عقل و آلزایمر 

باشد.  داشته  به دنبال  اگر را 
از  به استفاده  گاهی مجبور 

غذاهای فراوری شده شدید 
یا هوس خوردن این غذاها 

است  بهتر  زد،  سرتان  به 
همراه با آنها حجم باالیی 
از سبزیجات و صیفی ها 
را مصرف کنید و در کنار 
آنها از آبمیوه های خانگی 
مانند آب پرتقال یا آب انار 

گازدار  نوشابه های  به جای 
استفاده کنید.
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: خانم بزرگمهر! همان طور که می دانید 
امسال شرایط دانش آموزان با هر سال متفاوت 
است. چه تغذیه ای در این شرایط می تواند به 

سالمت بچه ها کمک کند؟
دانش آموزان جزو گروه آسیب پذیر هستند زیرا در 
سن رشد سریع قرار دارند و هر گونه اختالل در 
تغذیه در رشد آنها تاثیر می گذارد. عالوه بر آن، 
دارای فعالیت فکری شدید هستند و فعال ترین 
دوران یادگیری زندگی را می گذرانند بنابراین هر 
اختالل در تغذیه می تواند باعث افت تحصیلی شان 
شود. همچنین بچه ها در برابر بیماری ها و عفونت ها 
حساس تر هستند و با توجه به اینکه در حال 
حاضر که برخی بیماری کرونا را داریم و بیماری 
آنفلوانزا هم به زودی شروع می شود، تغذیه غلط 
می تواند باعث آسیب پذیری بیشتر آنها در برابر 
بیماری ها شود. مهم این است که عادت های 
غذایی و رفتارهای تغذیه ای در دوران کودکی 
و سنین دبستان شکل می گیرد و بنابراین باید 
متوجه عادت ها و رفتارهای تغذیه ای بچه ها باشیم. 
در حال حاضر که بوفه مدارس تعطیل است و 
برخی از بچه ها به مدرسه می روند،بچه ها باید 
میان وعده ببرند، موقعیت خوبی برای برقراری 
عادت های غذایی صحیح در کودکان که موجب 
افزایش مقاومت بدن در برابر بیماری ها می شود. 

: این میان وعده ای که بچه ها با خود 
به مدرسه می برند،چه ویژگی باید داشته باشد؟
غذاها و میان وعده های خانگی باید چند هدف را 
برآورده کنند؛ یکی اینکه به رشد کودک کمک کند 
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. میان وعده خانگی که 
کودک از منزل به مدرسه می برد، می تواند شامل 
میوه، آجیل بدون نمک یا ساندویچ های کوچک 
خانگی مثل نان و پنیر و گردو یا خیار و گوجه 

یا ساندویچ مرغ باشد.

هم  می تواند  غذایی  مواد  چه   :
نیازهای رشدی آنها را برآورده کند و هم 

سیستم ایمنی شان را تقویت کند؟
 به طور کلی، تغذیه صحیح در این دوران که 
شامل فاکتورهای غذایی مانند انرژی، پروتئین، 
ویتامین های A و D، مواد معدنی مثل کلسیم و 

روی است بر رشد کودک 

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، نشان دهنده این است که انرژی 
به میزان مناسب و الزم دریافت نکرده است. 
انرژی را از کربوهیدرات ها یعنی مواد قندی 
و نشاسته ای باید دریافت کرد. ما مواد قندی 
پیشنهاد نمی کنیم ولی مواد نشاسته ای به میزان 
کافی و مناسب باید مصرف شود. مواد نشاسته ای 
مثل برنج، ماکارونی، گندم، جو و حبوبات و 
سیب زمینی هم مقداری نشاسته دارند. همچنین 
انرژی را می توان از چربی ها هم دریافت کرد. 
بهتر است چربی ها از نوع روغن های مایع گیاهی 
انتخاب شود. برای دریافت پروتئین بهتر است 
از پروتئین های باکیفیت باال مثل پروتئین های 
حیوانی گوشت،ماهی، مرغ، لبنیات کم چرب 
و تخم مرغ استفاده شود و در مصرف گوشت 
قرمز به هیچ وجه نباید افراط شود. مورد دیگر، 
ویتامین A است که در سبزی های دارای برگ 

سبز وجود دارد. 
بچه ها حتما باید در غذایشان از ساالد و سبزی 
استفاده کنند و سبزی ها و صیفی جاتی که رنگ 
قرمز و نارنجی دارند مثل هویچ و گوجه فرنگی 
از منابع خوب ویتامین A هستند. البته ویتامین 
A در جگر و کره و زرده تخم مرغ هم وجود 
دارد که در مصرف آنها هم نباید افراط کرد. 
کلسیم هم باید در برنامه غذایی روزانه بچه ها 
گنجانده شود که عمدتا منابعش شامل لبنیات 
یعنی شیر، ماست، دوغ و کشک و پنیر است. 
روی هم در پروتئین های حیوانی وجود دارد 

که در مورد منابعش صحبت کردم. 

دانش آموزان  اینکه  به  توجه  با   :
شرایط پراسترسی را تحمل می کنند و در 
مواد  نمی خوانند،چه  درس  عادی  شرایط 
یادگیری  و  تمرکز  بردن  باال  در  غذایی 

دانش آموزان به آنها کمک می کند؟
در قدرت یادگیری کودکان، فاکتورهایی که در 
سالمت سیستم عصبی نقش دارند، اهمیت دارد. 
مهم ترین آنها، انرژی، پروتئین، کربوهیدرات ها، 
ویتامین های گروه B یا  E و از امالح منیزیم، 

ید و آهن هستند. 
ویتامین های گروه B در جگر، گوشت قرمز، 
مواد  در  و  لبنیات  و  تخم مرغ  و  مرغ  ماهی، 
غذایی با منشاء گیاهی مثل مخمر، جوانه گندم 
و حبوبات،غالت با سبوس وجود دارد. همچنین، 
ویتامین C هم در سبزیجات با برگ سبز و 
نیز سایر سبزیجات مانند گوجه فرنگی، فلفل 
دلمه ای و فلفل سبز و میوه هایی مثل مرکبات 

توت فرنگی و کیوی وجود دارد. 
ویتامینE هم درروغن های مایع به ویژه روغن 
جوانه گندم،جوانه ها، غالت با سبوس وجود 

دارد. منیزیم هم در مغز دانه ها 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 تخم مرغ دریافت می شود. ماهی 
و محصوالت دریایی از منایع عالی ید هستند. 
تهران  مثل  مرتفع  مناطق  باشد در  یادمان  اما 
و...، ید موجود در خاک کم است و بنابراین، 
حتما الزم است از ماهی و محصوالت دریایی 

بیشتر استفاده شود. 
ماهی،  قلوه،  و  دل  جگر،  شامل  آهن  منابع 
محصوالت دریایی، گوشت قرمز، مرغ و طیور 
است. البته در مصرف جگر دل و قلوه و گوشت 

قرمز نباید افراط کرد. 
یادآور شوم، کمبود ید و کم خونی فقر  باید 
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، 
آلرژی های فصلی و بیماری های ویروسی 
بیشتر است، چه عادت های تغذیه ای در این 
شرایط بهتر است دانش آموزان داشته باشند 

تا مقاومت بدنشان باالتر برود؟
 قدرت ایمنی بدن، این روزها اهمیت زیادی دارد 
و دریافت انرژی خیلی مهم است اگر بچه ها به 
مقدار کافی غذا نخورند و انرژی کافی به بدنشان 
نرسد، عالوه بر اختالل در رشد به ایمنی بدن شان 
هم لطمه می زنند. پروتئین باید به مقدار کافی 
دریافت شود و باید یاد آور شد که ویتامین های 
A، C و 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 عادت های غذایی 
و رفتارهای تغذیه ای است. عادت های غذایی 
از کودکی شکل می گیرد و به مرور تبدیل به 
باورهای تغذیه ای می شود. اگر از دوران کودکی 
بچه ها عادت کنند که غذای پرنمک بخورند، 
غذاهای  به مصرف  تمایل  همیشه  نتیجه  در 

پرنمک پیدا می کنند که یکی از عوارضش دفع 
مقداری کلسیم از کلیه ها و بروز نرمی استخوان 
می شود. تند غذا خوردن هم بسیار مضر است و 
بیماری های گوارشی ایجاد می کند و در هضم و 
جذب مواد مغذی تاثیر می گذارد. 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 عادت های غذایی وجود دارد. 
خوردن فست فود، میان وعده های فرآوری شده، 
مثل چیپس پفک وکیک های آماده که چرب 
و شیرین است، نوشابه های گازدار و آبمیوه 
صنعتی جزء عادت های غذایی است که حتما 
باید اصالح شود و مصرفشان به حداقل برسد. 
به عالوه، بچه ها حتما باید کنار غذا ساالد و 
سبزی مصرف کنند. مصرف غذاها ی سرخ 
شده با روغن زیاد و شور باید از برنامه غذایی 

بچه ها کنار گذاشته شود. 

: مساله مهمی که وجود دارد،افزایش 
چاقی در دانش آموزان است که با شرایط 
ایجاد شده و کالس های آنالین ممکن است 
بچه ها بیشتر چاق شوند. در این زمینه چگونه 

می توان به بچه ها کمک کرد؟
برخی نکات تغذیه ای از چاقی بچه ها جلوگیری 
فیبرغذایی  حاوی  چون  میوه  مثال  می کند. 
می باشد، مفید است. آب میوه با وجود مفید 
زیرا  کرد،  افراط  آن  مصرف  در  نباید  بودن، 
می تواند موجب چاقی شود. بازی های فکری 
بسیار در پیشگیری از پرخوری موثر است یعنی 
وقتی بچه ها سرشان گرم است، کمتر به پرخوری 
فکر می کنند. عالوه بر آن، بچه ها 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 بچه ها 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 بچه ها در خانه هستند، تنقالت 
بی ارزش نباید خریداری شود و مصرف فست 

فودها هم باید به حداقل ممکن برسد. 

پرسشی از برلیانت بزرگمهر مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در پی بازگشایی مدارس

دانش آموزان در دوران کرونا چه تغذیه ای داشته باشند؟
سال تحصیلی هم امسال کرونایی آغاز شد. با وجود آنکه مدارس 
بازگشایی شدند ولی هنوز قرار نیست همه دانش آموزان به مدرسه 
بروند و دولت علیرغم تصمیم عجوالنه اش برای بازگشایی مدرسه، 

اعالم کرد اجباری برای فرستادن دانش آموزان نیست. 
با توجه به اینکه بارها کمیته کشوری پیشگیری از کرونا نسبت به موج جدید کرونا 

در پاییز به همراه آنفلوانزا هشدار داده، شرایط بازگشایی مدارس اهمیت زیادی 
دارد. امسال بوفه مدارس هم تعطیل است اما تغذیه دانش آموزان در این دوران 
سخت، اهمیت دوچندان پیدا می کند زیرا عالوه بر مساله یادگیری و باال بردن 
تمرکز بچه ها در این شرایط پراسترس و پرالتهاب، مقابله با بیماری های ویروسی 

و تنفسی هم باید مورد توجه باشد. 

از آن گذشته، مساله مهم تر چاقی کودکان است که بارها بیان شده که در ظرف 
20 سال گذشته 2 برابر شده و با وجود در خانه ماندن و بی تحرکی بیشتر خواهد 
شد. این هفته در صفحه »دیده بان تغذیه« در مورد تغذیه دانش آموزان در این دوران 
سخت، با برلیانت بزرگمهر، مشاور رئیس انجمن تغذیه ایران گفت وگو کردیم که 

مشروح آن را در ادامه می توانید بخوانید.

 مهدیه 
آقازمانی 

اگر بچه ها به مقدار کافی 
غذا نخورند و انرژی 
کافی به بدنشان نرسد، 
عالوه بر اختالل در رشد 
به ایمنی بدن شان هم 

آسیب می رسد. پروتئین باید به مقدار 
کافی دریافت شود و نباید فراموش کرد که 
ویتامین های آ و سی و روی در حفظ قدرت 
ایمنی بدن موثر هستند

دیده بان تغذیه شماره هفتصدوشصت وپنج  بیست ونه شهریور نودونه8

امروزه با ظهور ویروس کرونا، تغذیه یکی از چالش های 
روزانه برای خانواده ها 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، سختی های بیشتری را به خانواده ها تحمیل 
می کند. دانش آموزان برای این که بتوانند در 
کل روز در خانه فعال باشند باید طی روز 
یک یا دو میان وعده بخورند. بنابراین، 
به کودکان  این که  بهتر است بجای 
میان وعده های شور یا شیرین بدهید، 
از جایگزین های سالم تر مانند خشکبار، 

پنیر، ماست، تکه های میوه و یا میوه خشک، تخم مرغ سفت شده، یا انتخاب های 
سالم دیگر استفاده کنید، این مواد غذایی مغذی و سیرکننده هستند و به ایجاد 
و پایه گذاری عادت های غذایی سالم در طول زندگی کمک می کنند، چرا که 
تنظیم برنامه غذایی متنوع و مغذی می تواند رشد و تکامل آن ها را تأمین کند 
و همچنین عادت های غذایی سالم را در آنها پایه گذاری کند.کنسرو ماهی های 
چرب مانند ساردین و سالمون غنی از پروتئین، اسیدهای چرب امگا ۳ و 
انواع ویتامین ها و امالح معدنی هستند که می توانند به صورت سرد در انواع 
ساندویچ ها، ساالدها یا با ماکارونی و یا به صورت قسمتی از وعده غذایی گرم 
به طور پخته برای دانش آموزان مصرف شوند.جو دوسر پخته شده با شیر یا 
آب می تواند یک انتخاب غذایی سالم برای صبحانه باشد و یا اینکه می توان 

آن را با ماست، تکه های میوه یا کشمش مصرف کرد.

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 
C دریافت می کنیم، کافی نیست بلکه همه میوه های تازه دارای ویتامین 
C هستند.این استاد دانشگاه در ادامه افزود: کودکان از 2 سالگی 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 D است 
که دریافت روزانه 800 واحد برای کودکان باالی 2 سال تا افراد 60 سال 

ضروری است تا کمبود آن در جامعه رخ ندهد. 
منبع: انستیتو تحقیقات تغذیه ایران

تعدادیسهامدرمانییککلینیکمعتبربهفروشمیرسد

09054830474

  ویتامین C را تنها از لیموشیرین و لیموترش دریافت نکنید!



نکته مهم در مورد ابتالی کودکان به کرونا، این است 
کووید-19  به  شیرخوار  بچه های  ابتالی  تاکنون  که 
مراقبت های  تمام  همین  برای  و  بوده  ابتالی سبکی 
معمول را حتی اگر مادر مبتالست باید برای کودک 
انجام شود ولی در بچه های دبستانی گزارش مرگ هم 
داشتیم و بحثی که در حال حاضر مطرح می  شود، این 
است که کرونا در ایران جهش هایی داشته و باید در 
آینده ببینیم این بیماری در مورد بچه ها چه تغییری 
خواهد کرد. مهم این است که در زمان ابتالی بچه ها، 
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 20 ثانیه دست ها 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 بچه ها و 
مقاومت در برابر بیماری کمک می  کند اما اگر خود 
دهد،  شیر  کودکش  به  نتواند  بیماری  دلیل  به  مادر 
راه های مختلفی پیشنهاد می  شود که شیر مادر را قطع 
نکند. به طور مثال می  تواند شیر را بدوشد و با قاشق 
تا  بچه شیر دهد  به  دیگر  فرد  یا یک  بدهد  بچه  به 
حتی االمکان از شیر خشک و غذای آماده استفاده نشود. 
زمانی که کودک هم به کرونا مبتال شد، برنامه غذایی 
کودک در وعده های غذایی منظم ادامه پیدا کند. به 

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

تخم مرغ کنار غالت و حبوبات در وعده های مختلف 
گنجانده شود. مصرف آب کافی نیز خیلی کمک می  کند، 
به ویژه کودکی که اسهال و استفراغ دارد، حتما باید 
تهوع  که حالت  بخورد. کودکی  کافی آب  میزان  به 

دارد و غذا را بر می  گرداند هم باید وعده های غذایی 
کوچک و متعدد برایش در نظر گرفت تا اینکه وزنش 

را از دست ندهد. 
دوران  این  در  خیلی   C و   A ویتامین  کل،  در 
کمک کننده است. ویتامین A در انواع گوشت ها و 
هویج  بنابراین حتما  می  شود  یافت  وفور  به  هویج 
حالت  کودک  وقتی  بریزند.  کودک  سوپ  در  را 
تهوع دارد، مادر باید غذا را در مقادیر کوچک به 
او بدهد و هرگز غذا را با زور به کودک نخوراند. 
که  سبک تر  سوپ های  است،  بهتر  بیماری  اوایل 
باید  شود.  داده  کودک  به  است  سبزیجات  حاوی 
ولی  نیست  حساس  حرارت  به   A ویتامین  بدانید 

C در حرارت از بین می  رود. مقداری ویتامین 

نگاه متخصص تغذیه

مبتال  پسرتان  لطفا توضیح دهید چگونه  : خانم صالحی! 
به کرونا شد؟

از  بعد  داشتم.  تب  و  گلودرد  شدید،  درد  بدن  شدم.  مبتال  من  ابتدا 
دو روز تست کرونا دادم که منفی بود ولی چون نگران بودم، تست 
پی سی آر هم دادم که در آن تست نشان می  داد که مبتال هستم. همسرم 

هم مبتال شد ولی عالئمش خفیف تر از من بود. 
هر دو سردرد و سرگیجه هم داشتیم و من دچار تنگی نفس هم شده 
اینکه من و همسرم مبتال  بودم. عالئم پسرم یکی - دو روز بعد از 

شدیم، بروز پیدا کرد.
: پسرتان چند ساله است؟

پسر من 1 سال و 2 ماهه است و هنوز شیر مادر می  خورد. 
: عالئم پسرتان شبیه شما بود؟

نه، ابتدا بیقراری می  کرد و ناآرام بود و هر غذایی که به وی می  دادم 
را باال می  آورد. بعد هم تب کرد و اسهال هم داشت.

: عالئم تنفسی نداشت؟
سرفه و نفس تنگی اصال نداشت. با این حال من تا دیدم پسرم تب کرده 
او را نزد پزشک بردم. ابتدا سطح اکسیژن خون پسرم را اندازه گیری 

کردند که خدا را شکر خوب بود و بعد هم یک شربت دادند که هر 
8 ساعت یکبار باید به وی می  دادم. 

: بی اشتهایی و ناآرامی کودکتان تا چند روز طول کشید؟
کال 3 تا 4 روز هر غذایی که به وی می  دادم را نمی خورد و اگر اصرار 
می  کردم همه را باال می  آورد ولی اسهال فقط یک روز داشت. من دارو 
را بعد از غذا به او می  دادم و شاید همین کار باعث می  شد، برای اینکه 
دارو را نخورد، غذا را هم باال می  آورد ولی تبش بعد از 2 روز قطع شد.

: چه غذایی برایش درست می  کردید؟
سوپ ماهیچه و مرغ برایش درست می  کردم اما بی اشتها بود و من 

اصرار نمی کردم و فقط شیر خودم را می  خورد.
: آیا در زمان شیر دادن به پسرتان ماسک می  زدید؟

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 می  خوابید. در کل، غیر 

از زمان شیر دادن هم من در خانه تا 10 روز ماسک می  زدم.
: در زمانی که پسرتان هم مبتال شد چه نگرانی هایی داشتید؟
من خودم نفس تنگی 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 بی حال بودیم و اصال 
توانایی انجام کارهای روزمره مان را نداشتیم اما با این حال نمی توانستیم 

از کسی کمک بگیریم یا پسرم را به آنها بسپاریم. 
من با خودم فکر می  کردم که شاید اگر من فرزندم را از همان زمانی 
که فهمیدم مبتال شدم از خودم دور می  کردم، مبتال نمی شد. برای شیر 
دادن به پسرم هم نگران بودم چون می  ترسیدم 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، بی اشتها بود و خوب غذا نمی خورد. 
اما  نمی کردم  اصرار  ولی  بدهم  مایعات  او  به  می  کردم  سعی  من 
هنوز  شده،  بهتر  حالش  اینکه  وجود  با  که  است  این  من  نگرانی 
را  برنج  مثل  جامد  غذاهای  نیست، مخصوصا  سابق  مثل  اشتهایش 
نمی خورد و فقط به غذاهای آبکی تمایل دارد، آن هم به مقدار کم. 
باز  بهتر شد،  بیماری اش  اینکه عالئم  از  بعد  روز   10 هفته  تا یک 

هم بی اشتها بود و غذا نمی خورد.

شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذيه« باشید. كافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد. روشي كه سوژه هاي »میزگرد تغذيه« براي كاهش يا افزايش وزن خود ارائه مي دهند 
لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

خانمصالحیکهفرزندشدرپیابتالیخودشانبهکرونامبتالشده،میگوید:

بعد از برطرف شدن عالئم کرونا، باز هم پسرم کم اشتها بود! 

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 
شرایط  اگر  بشوید،  خوب  را 
را  شیردهی  اجازه  جسمی اش 
و  بدهد  شیر  ماسک  با  می  دهد 
بعد باید با فاصله از کودک باشد. 
یک بیماری ویروسی مثل کرونا 
افراد  گرچه مشخص نیست، در 
بروز  می  خواهد  چگونه  مختلف 
اگر  مجموع،  در  ولی  کند  پیدا 
مثل  خطرساز  عوامل  بچه ای 
بیماری های قلبی، کلیوی، ریوی، 
چاقی بیش از حد یا دیابت نداشته 
باشد و کودک هم دچار عوارض 
جدی کرونا نشده باشد، مواردی 
دریافت  تغذیه،  در  مشکل  مثل 
طبیعتا   و  شدید  اسهال  مایعات، 
با گفتن عالئم هشدار به والدین، 
نیازی به مراقبت در بیمارستان و 

ندارد.  بستری شدن 
این عالئم هشدار طی هفته اول 
بیماری ممکن است با هفته دوم 

باشد.  متفاوت 
در هفته اول خود ویروس عوارض 
مختلفی ایجاد می کند و در هفته 
کودک  ایمنی  واکنش های  دوم 
و  کرد  خواهد  ایجاد  مشکالتی 
قلب،  روی  عوارضی  می  تواند 

کبد و عضالت بگذارد. 
برایش  که  کودکی  بنابراین، 
می  شود  داده  کرونا  تشخیص 
اوال باید ویزیت پیگیری بعد از 
ثانیا  و  باشد  داشته  ساعت   72
به والدین  را  باید عالئم هشدار 

اعالم کرد. 
که  است  این  هشدار  عالئم 
و  شد  قطع  کودک  تب  اگر 
سرفه  شد،  آغاز  تنفسی  عالئم 
تند،  و  سخت  تنفس  شدید، 
رنگ پریدگی  و  بیحالی  عالئم 
هشدار  موارد  این  همه  شدید، 
نیاز  کودک  شود،  مشاهده  اگر 
حتی  و  آزمایشگاهی  ارزیابی  به 

دارد.  تصویربرداری 

بیماری های  در  نکته  مهم ترین 
ویروسی دریافت مایعات و رژیم 
بتواند  کودک  که  است  پرانرژی 

کند.  تحمل  را  بیماری 
برای شیرخواران ادامه شیر مادر و 
توجه به اشکال جذب شیر خیلی 
مهم است زیرا برخی کودکان در 
است  ممکن  شیرخوارگی  سنین 
به صورت موقت در هضم شیر 
و الکتوزش دچار مشکل شوند. 
و  اسهال  کودک  که  مواردی  در 
استفراغ دارد، استفاده از سرم های 
خوراکی بجا و به مقدار مناسب، 
کار  که  کند  کمک  می  تواند 
بقیه  بیمارستان نکشد.  به  کودک 
ابتالی  زمان  مثل  هم  مراقبت ها 
کودک به سرما خوردگی است. 
غذای کودک در این دوران، نباید 

باشد.  چربی زیاد داشته 
مادر سعی کند پروتئین کافی در 

بگنجاند.  کودک  غذای 
به عالوه، قنداق و شربت هم در 
دوران بیماری به کودک ندهند، 
منابع  از  استفاده  که  حالی  در 
پیچیده تر  کربوهیدرات  غذایی 
انواع غالت و سیب زمینی  مثل 
در برنامه غذایی به صورت پوره 
بهبود  روند  به  می  تواند  شده 

کند. کمک 

قنداق و شربت 
در زمان بیماری 
به کودک ندهید! 

 دکتر علیرضا ناطقیان
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

نگاه فوق تخصص عفونی کودکان 

تاکیددکترنسرینامیدواربهسوژه»میزگردتغذیه«

به کودک مبتال به کرونا، در وعده های کوچک ولی متعدد غذا بدهید! 

اوایل همه گیری ویروس 
که  می  شد  گفته  کرونا، 
مبتال  کرونا  به  کودکان 
نمی شوند اما با افزایش 
سرعت شیوع بیماری، کم کم کووید-19 
سراغ کودکان هم رفت. هر چند مرگ و 
میر کودکان در این بیماری قابل توجه 
نیست اما  معموال کودکان نسبت به بسیاری 
از بیماری ها آسیب پذیر ترند و نگرانی از 

ابتالی آنها بیشتر است. 
در این شماره »میزگرد تغذیه«، وضعیت 
بررسی  را  ماهه ای   2 و  1سال  کودک 
می  کنیم که پدر و مادرش به کرونا مبتال 
شدند و خودش هم با عالئم خفیف تر، 
بیمار شده  اما نکته قابل توجه این است 
که در زمان ابتالی کودک شیرخوار به 
کرونا چه نکاتی را باید رعایت کرد و 
چه تغذیه ای در این شرایط برای کودک 

مناسب تر است.

 مهدیه 
آقازمانی 

»میزگردتغذیه«دربارهشیرخوارمبتالبهکروناباحضوردکترنسرینامیدوارمتخصصتغذیه
ودکترعلیرضاناطقیانفوقتخصصعفونیکودکان

کرونـا در شیرخوارگی 

زمانی که کودک هم به کرونا 
مبتال شد، برنامه غذایی کودک 

در وعده های غذایی منظم 
ادامه پیدا کند. به طور مثال، 

کودک 9 تا 11 ماهه در هر 
وعده به اندازه یک لیوان باید غذا بخورد و 
حتما بین غذای اصلی، میان وعده پیش بینی 

شود. وقتی کودک حالت تهوع دارد نیز مادر 
باید غذا را در مقادیر کوچک به او بدهد و 

هرگز با زور به کودک نخوراند 
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با بهترین ها دوست شو!
دنیای دوستی

دنیای رفاقت در دوره سنی شما بسیار پررونق و آباد است. برخی 
با دوستان  ارتباط  از نوجوانان همسن شما، زمان زیادی را در 
خود هستند و در انتخاب آنها هم زمان زیادی صرف می کنند تا 
مجموعه ای از دوستان را با سلیقه های گوناگون گردآوری کنند. 
نگاهی به دوستانی که انتخاب کرده اید، بیندازید! برخی از این دوستان 
را به دلیل توانایی باالیی که در ورزش دارند، عده ای دیگر را به 
خاطر موفقیت های تحصیلی و گروهی دیگر را به دلیل اطالعات 
فراوان شان انتخاب کرده اید. بعضی ها هم به دلیل خوش مشرب 

بودن و باصفا بودن به حلقه دوستان شما اضافه شده اند. 

دوستی از جنسی متفاوت
برای نیازهای معنوی خود چه دوستانی انتخاب کرده اید؟ 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 می توانند شما را به پاکی و زاللی تشویق 
کنند؟ برای این نیاز، چه پاسخی را آماده کرده اید؟ شاید برخی از 
شما خودتان را راحت کنید و با یک جمله که این جور آدم ها دیگر 
پیدا نمی شوند، از تامین این نیاز، طفره بروید. واقعیت این است که 
هم دوستان خوب و اخالقی همچنان هستند و هم راه های دیگری 

برای به دست آوردن دوستان خوب وجود دارد.

دوستان باال؛ پیشنهاد خدا
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 می شوند که نام آنها را »دوستان باال« می گذاریم؛ 
چون پله های زیادی را طی کرده و نردبان آسمان را یکی پس از 
دیگری سپری کرده اند. در آیه ای از قرآن می خوانیم: »و هر که از 
خدا و پیامبرش اطاعت کند، همراه با کسانی خواهد بود که خدا 
نعمت شان داده است چون پیامبران، صدیقان، شهیدان و صالحان. 

و اینان چه نیکو رفیقانند.« )نساء:69( 

رفیق خوب یعنی این!
یکی از پیشنهادهای خداوند در این آیه، دوستی با شهداست. این 
دوستی با کمی دقت، قابل اجراست. نمی دانم شما دوست شهید 
دارید یا نه؟ دوست شهید من، نامش »احمد« است. 17 سال داشت 
که شهید شد و من همیشه یادش می کنم. اگر یتوانم برایش هدیه 
هم می فرستم؛ هدیه های نورانی مانند ثواب تالوت قرآن، زیارت 
عاشورا یا هر کار نیکی که بتوانم انجام دهم. دوستی من و احمد 
از سال های 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 می کند 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 موج های متالطم، تنها نمی گذارد. رفیق شهید، همه این کارها را 

برای ما انجام می دهد، اگر ما مرد میدان باشیم!

در جستجوی دوست
شما هم اگر خواستید یکی از شهیدان فامیل خود یا محله خود 
را انتخاب کنید. از زندگی نامه اش با خبر شوید و سفارش های او 
را بخوانید. با شهید دوست شوید و او را محرم اسرار خود کنید. 
حتی می توانید 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 می شود ما 
هم به جایگاه آنها نزدیک شویم و از آلودگی های اخالقی دور 
بمانیم. گاهی سر به گلزار شهدای محل زندگی خود بزنید و از 

دوستی خود با این شهیدان، لذت ببرید.

اشاره: شهدا، ستارگانی هستند که به تعبیر قرآن 
هم حیات دارند و هم هدایت گری. انس با مهمانان 
ویژه خداوند، سبب شکوفایی اخالقی و بالندگی 
تربیتی شده و ما را در مسیر پیشرفت همه جانبه 

یاری می رساند. 
به بهانه هفته دفاع مقدس و عروج هزاران شهید 
در دفاع علیه متجاوزان، نگاهی تربیتی و اخالقی 

به رفتار انس با شهدا می اندازیم.

1 فرصتی برای تأمل
شهدا به ما فرصت تأمل می دهند. رهیدن از خاک 
تفکر  با  که  است  درسی  فریبایش،  تعلقات  و 
در رفتار و عملکرد شهیدان به دست می آوریم. 
هر شهید، مانند همه انسان های هم نوعش 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.

2  وظیفه محوری
خصوصیت شهیدان را در وظیفه محوری آنها و 
کرد.  برجسته  می توان  به خوبی  تکلیف مداری 
زمانی که کشور نیاز به دفاع و مقابله رو در رو 
و  اقتصاد  و  علم  سنگر  باید  داشت،  دشمن  با 
یعنی  شتافت؛  جبهه  به  و  کرد  رها  را  خانواده 
حماسه آفرینی  گاهی  که  ما  زمانه  چون  زمانی 
سیاسی و اقتصادی و محقق کردن الگوی اسالمی 
و  علمی  تالش  باید  است،  پیشرفت  ایرانی  ـ 
تا  گرفت  پیش  را  اقتصادی  سیاسی  مجاهدت 

رهرو شهدا بود.

3 پاکی،  رمز عروج
در  اگر  سبکبال.  و  بود  پاک  باید  پریدن،   برای 
پاک  باید  هم  باشد،  پرواز  به  نیاز  علمی  جهاد 

بود و بی آالیش. 
اگر در جهاد اقتصادی، نیازمند حماسه ایم، رمز 
و رازش در طهارت و پاکی نهفته است. اگر در 
جهاد فرهنگی به سر می بریم، پاک بودن است که 
به پاک سازی می انجامد. زمانی که فعال فرهنگی 
و نیروی تربیتی خویشتن را مهذب کرد، می تواند 

در دیگران هم اثرگذار باشد. 
خودسازی، اولین و مهم ترین کار مجاهد است 
همه  تا  شده  یاد  آن  از  اکبر  جهاد  به  حتی  و 
بدانند جنگیدن با دشمن، آسان تر و نتیجه جنگ 

با خواهش ها و آلودگی هاست.

4 ذبح خواهش ها
بیشتر شهیدان ما سن جوانی یعنی اوج خواهش های 
دل را سپری می کردند. توجه به اهداف مهم تر، انس 
با خداوند و ابزارهای معنوی مانند قرآن، زیارت 
عاشورا،  توسل و ریاضت های مشروع سبب شد 
تا پا روی هوا بگذارند و از مرز خواهش ها عبور 
و تا سرزمین ماندگار برسند. شهیدان، توانستند 
نیازهایشان را مدیریت کنند و با درک درست از 

شرایط، به مصاف خواهش ها بروند.

5 والیت پذیری
راز موفقیت بسیاری از مجاهدان در عرصه های 
گوناگون از جمله عرصه نظامی، والیت پذیری 
و تنظیم رفتار هماهنگ با خواست های خدایی 
بود که توسط ولی فقیه زمان به آنها ابالغ می شد. 
دلیل تراشی  و  نمی کردند  فردی  اجتهاد  شهدا 
کامیابی  شرط  را  تابعیت  بلکه  نمی کردند،  
پا  ابوذر،  و  سلمان  مقداد،  مانند  و  می دانستند 
را جای پای ولی زمان می گذاشتند؛ نه یک قدم 

جلوتر و نه یک گام پس تر.

6 انگیزه های آسمانی
یکی از درس های ماندگار شهدا برای ما، انگیزه های 
متعالی آنهاست که تحمل دشواری ها را برای آنها 
آسان و شدنی کرد و لحظه ای توان و تاب را 
کف شان نربود. شهید امروز، مرد جبهه و مقاومت 
دیروز بود که نگاهی فرامادی به حضور در عرصه 
داشت و منفعت شخصی و مصلحت سنجی فردی 
بلند  همت  نداد.  راه  انگیزه هایش  حوزه  به  را 
شهیدان مدیون نیت های درست و آسمانی آنها 
بود؛ تجربه ای که در همه زمان ها و برای همه 

قابل تکرار است.

7 پویا و خروشان
بی تحرکی و ایستایی در روحیه مردان جهاد دیده 
نمی شود. مرد جهاد در عرصه جنگ با تمام توان 
می جنگد و در عرصه دانش، به سختی می کوشد 
و در میدان سیاست علیه دشمنان می خروشد. 
شهیدان خود را امواجی معرفی کردند که فقط 
نبودنشان آنها را آرام می کرد؛ یعنی آنگاه که انجام 

تکلیف را به نهایت رسانده اند. 
پویایی و تحرک، رمز پیشرفت واقعی است و 
آنها که با شهدا مأنوسند، این دو ویژگی را از 

آنها به ارث می برند.

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

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 بوده ایم، 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 نقشه های 
شوم دشمنان دسترسی یافته و دیگران را نیز از 

آلودگی اخالقی و فکری برهانند. 
بوم  مرزو  این  آینده  که جوانان  امروز  کودکان 
خواهند شد، نیازمند اطالع رسانی و مدیریت تربیتی 
درست خانواده ها 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 شهادت طلبی 
و سعادت جویی را در خویشتن و دیگران تقویت 

خواهیم کرد. 
پرورش فضایل اخالقی مانند غیرت، وطن دوستی، 
اهداف،  به  دسترسی  برای  تالش  پاک زیستی، 
خدمت به دیگران و هر آنچه که شهدا یادمان 
دادند، از مصادیق دنباله روی قهرمانان بزرگ ایران 

زمین هستند. 
ما در عرصه فناوری که مشتریان زیادی از میان 
نوجوانان و جوانان کشورمان را به خود اختصاص 
با ارزش های  نیازمند نوآوری های همسو  داده، 
در گردابه های  از غرق شدن  تا  درونی هستیم 
فضیلت کش و دین زدای دشمن در امان بمانیم. 
مهم ترین هدف تربیتی مهاجمان فرهنگی، تغییر 
ذائقه معنوی و فکری مخاطبان است که با آگاهی 
بخشی کنار بومی سازی فناوری، می توان 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 می توان از آنها بهره گرفت و راه و منش 

آنها را نقشه سلوک خویش گردانید. 
با خاطرات به جا مانده از شهدا می توان حرکت 
نو آغاز کرد و با سفارش های ماندگار آنها می توان 

شناختی تازه و نگاهی نو به زندگی داشت. 
ارتباط با شهدا، بن بستی ندارد و بهره گیری از 
کسانی که با تمام وجود خود را به سمت آسمان 

کشیده اند، برای همگان میسر است. 
زندگی با شهدا، مرگ روزمرگی است و زندگی 
با زنده ترین 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 می اندازد و انس با گمنام، 

سبب نامداری ما می شود. 
شهادت، تاج زرینی است که بر سر هر فرشته سانی 
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 می توان همه را به بهره مندی از چنین 

سفره مهیایی فرا خواند. 
ارتباط با شهدا، ارتباط با ارزش هاست و نسل نو 

را از کمین فرهنگی دشمن می رهاند.
زیارت شهدا و ارتباط با مزار ماه گون آنها، روشنایی 

دل و طربناکی روان را به دنبال دارد. 
زمانی که با انسان های رهیده از وابستگی ها ارتباط 
انجمنی ساخته ایم که  را عضو  می گیریم، خود 
تمایل به رهایی از وابستگی های مادی دارند و 

هدف آنها رسیدن به کمال است. 
این چنین ارتباطی، در سیره معصومین)ع( هم 
بسیار مشاهده شده و آن بزرگواران، به رغم کماالتی 
که در وجودشان بوده، زیارت شهدا و ارتباط با 

شهید را در برنامه های خود داشته اند.
زیارت  بانو،  برترین  سیره  در  نمونه  عنوان  به 
قبر حضرت حمزه سیدالشهدا گزارش شده که 
است.  بوده  حضرت  ثابت  برنامه های  از  یکی 
ترویج چنین فرهنگ واالیی در رفتار، نشان از 
اثربخشی باالی آن دارد که در زندگی انسان های 

کامل دیده می شود. 
یادمان باشد که شهید مفهومی گسترده دارد و 
زمان  از  قرن ها  که  آنان  تا  شهید  معصومین  از 
شهادت شان گذشته را شامل می شود و ارتباط با 
همه آنها در سیر روحانی آدمیان، کاری شدنی و 

آسان است که »بعد منزل نبود در سفر روحانی«.
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شهدا، ستارگانی هستند که به تعبیر قرآن 
هم حیات دارند و هم هدایت گری. انس 
با مهمانان ویژه خداوند، سبب شکوفایی 
اخالقی و بالندگی تربیتی شده و ما را در 

مسیر پیشرفت همه جانبه یاری می رساند. 
به بهانه هفته دفاع مقدس و عروج 

هزاران شهید در دفاع علیه متجاوزان، 
نگاهی تربیتی و اخالقی به رفتار انس با 

شهدا می اندازیم

به بهانه هفته دفاع مقدس

کارکردهای تربیتی و اخالقی انس با شهیدان

پاییز؛ هنر پروردگار
رو  که  طبیعتی  می شناسیم؛  آن  برگریزان  با  را  پاییز 
بهار، شادابی را  بار در  تا دیگر  به خواب می گذارد 
به انسان تقدیم کند. آرامشی موقت که به دنبال آن 
کوششی فراگیر خواهد بود. مهمان این فصل، یعنی 
انسان، روشی متفاوت برمی گزیند. برمی خیزد. بیدار 
می ماند. تالش را آغاز می کند. تالشی برای رهایی از 

تاریکی و حرکت به سوی روشنایی. 
روی دیگر ریزش پاییزی، رویش دانایی است. خانه ها به 
جنب و جوش میفتند. کودکان، نوجوانان، دانشجویان، 
استادان و همه ره پویان کمال قیام می کنند. برگ های 
زرد جهل را در سرزمین تاریک رها می کنند و شادابی 

جان را سبب می شوند. 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 

روش مند و دانش محور. 
پاییز را فصل رویش مهر می دانیم. رویش آگاهی و 
تکامل. برای بهتر زیستن، همه فصل ها فرصتند. پاییز 

هم هنر خداست، پس زیباست. 
برخی با گمانه های 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، مقدمه ای است برای رویشی دوباره، برنامه ای 

است برای نو شدن، فصل تامل است و سکوت برای 
تولدی مجدد. پاییز ما را افسرده نمی کند، ما هستیم که 
عینکی تار برای دیدن این فصل بر دیده گذاشته ایم 
و این حکایت تمام زندگی ماست که اتفاقات بالی 
جان ما نیستند، نگرشی که ما به آنها داریم می شوند 
خوره روان و ما را با حال بد و خلقی ناشاد روبرو 
می کنند. پاییز پر از آموزه است، سرشار آرامش و یکی 

مثل سه فصل دیگر، اگر دیدگان هوشیار بگشاییم. 
پاییز امسال هم تفاوتی خاص با دیگر سال ها دارد، از 
تکاپوی دانش آموزان و رنگین شدن شهر با لباس های 
فرم مدرسه کاسته شده ولی زندگی و یادگیری همچنان 
رونق دارد و بازار گرم آن پر فروغ است. از لحظه  لحظه 
آن لذت ببریم و پروردگار را به خاطر این نقاشی زیبا 

سپاس گوییم. پاییزتان مبارک و دلتان گرم و پرامید.

یادداشت

 ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر مرکز مشاوره ماوأ



   سالمت »چشم« در برابر کرونا

اثرات کووید-۱۹ بر چشم

مدتی است که ویروس کرونا به عنوان مهم ترین 
چالش سالمت بشر مطرح است. این ویروس که 
منشاء بیماری کووید-19 است، با عالئم متنوع و 
متفاوتی در افراد بروز می کند و هر روز نیز طیف 
جدیدی از این عالئم گزارش می شود. در این 
باره، نمی توان از سالمت »چشم« غافل شد و الزم 
است تمهیداتی برای کاهش زمینه انتقال ویروس 
از طریق چشم و بهبود مبتالیان به بیماری های 

چشم رعایت شود. 

رعایت فاصله فیزیکی برای معاینه 
چشم غیرممکن است

بعضی از مشکالت چشمی که در دوران همه گیری 
کرونا نیز مطرح است، مربوط به بیماری هایی مانند 
آب سیاه، اختالالت بینایی ناشی از دیابت و... است 
که باید به طور منظم تحت نظر چشم پزشک باشد. 
البته ممکن است فرد اخیرا مبتال به بیماری چشم 
شده و نیاز به معاینه توسط متخصص چشم را 
می طلبد. در این شرایط باید تدابیری رعایت شود تا 
مراجعه افراد به مراکز درمانی تا حد امکان کاهش 

یابد و مشکل جدیدی ایجاد نشود.  
فاصله  استاندارد برای پیشگیری از انتقال ویروس 
کرونا، 6 فوت معادل 1/8 متر است. رعایت این 
فاصله در شرایط بالینی اصال امکان پذیر نیست. 
در معاینات چشم به هیچ وجه امکان ندارد زیرا 
فاصله  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 داشته باشد و 
پس از مشاوره تلفنی، در صورت بروز مشکل 
اورژانسی به بیمارستان مراجعه کنند. البته این 
وضعیت نیازمند همکاری بیمارستان ها و مراکز 

درمانی خواهدداشت. 
روش دیگر برای کاهش مراجعه به مراکز درمانی، 
استفاده از روش های تله مدیسین است. به عنوان 
مثال، امروزه لنزهایی برای گوشی همراه وجود 

دارد که می توان عکس شبکیه چشم گرفته  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. 

بهترین راهکار مراقبت از سالمت »چشم«
برای جلوگیری از انتقال ویروس از طریق چشم، 
توصیه جدی می شود تا افرادی که از لنز تماسی 
استفاده کرده اند، 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 داشته باشد، اما ویروس به چشم منتقل 
نمی شود. همچنین به عنوان مانع در برابر قطرات 

تنفسی موجود در محیط نیز عمل می کند. 
در این دوران حتما باید از لنزهای زیبایی و 
آرایش چشم نیز پرهیز کرد. به عبارتی هر اقدام 

غیرضروری در مورد تماس چشم ها ممکن 
است مشکل ساز باشد.

برخی بیماری ها مانند آب سیاه که فرد همیشه 
باید از قطره استفاده کند، حتما ابتدا دست ها 
کامال با آب و صابون حداقل 20 ثانیه شسته 
شود و قطره با مژه ها، پلک و پوست اطراف 

چشم تماس نداشته باشد. 

چه زمان معاینه توسط متخصص چشم 
ضروری است؟

ابتال به بیماری هایی مانند افتادگی پلک، آب 
مروارید یا اندازه گیری ساالنه فشار چشم جزء 
اقدامات اورژانس درمان چشم نیستند و تا زمانی 
که متخصص چشم حضور در مرکز درمانی را 
ضروری نداند، می توان مراجعه را به  تعویق انداخت 
اما اگر فرد دچار پارگی شبکیه یا ضربه  جدی به 
چشم، افت شدید بینایی به هر دلیل و التهاب شدید 
چشم شده است، باید به مرکز درمانی مراجعه کنند.

کروناویروس می تواند از طریق چشم 
انتقال یابد؟

احتمال آلودگی به ویروس کرونا از »چشم« 
به 3 طریق است:

 ورود قطره های 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 می شود. 
 ورود از طریق مجرای نازوالکریمال فرد 
سیستم  و  حلق  درگیری  که  کرونا  به  مبتال 

تنفسی دارد.
و  موش  روی  آزمایشگاهی  مطالعات  در 
خرگوش مشخص شده که ورود کروناویروس 
به بدن می تواند با التهاب شدید، آسیب عصب 
بینایی و شبکیه و افت جدی بینایی همراه باشد 
اما خوشبختانه چنین مشکلی در انسان فعال 
گزارش نشده است. شایع ترین عالمت چشمی 

در مبتالیان به بیماری کووید-19، قرمزی است. 
گاهی اشک ریزش، افزایش ترشحات چشم و 
افزایش حساسیت به نور نیز ایجاد می شود. 

بیمار ممکن است در معاینات دچار 
التهاب ملتحمه باشد که می تواند 
لنفی  غده  بزرگ شدن  با  همراه 
جلوی گوش و احساس درد باشد. 
البته این وضعیت در مورد ورود 
هر نوع ویروس دیگر امکان پذیر 
است که خوش خیم بوده، منجر 
به افت بینایی نمی شود و حتی 

خودبخود نیز بهبود می یابد.
گاهی دو طرف چشم دچار ورم 
شدید می شود که ملتحمه حالت 
آویزان پیدا می کند و »کِموز« گفته 
می شود. کموز نیز ویژگی خاص 
کرونا نیست و در صورت ابتال 
به هر بیماری جدی امکان بروز 

آن وجود دارد. این مشکل به خصوص برای 
نیاز به لوله تنفسی  بیمارانی که به هر دلیل 

دارند، اتفاق می افتد. 

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

معموال عالئم چشمی مرتبط با کرونا نیاز به 
درمان خاصی ندارد. اگر بیمار از سوزش و 
خارش ناراحت است، می توان از قطره های اشک 
مصنوعی به خصوص انواع بدون نگهدارنده را 
تجویز کرد که اساس درمان عالئم چشمی ناشی 
احتمال  نیز در صورت  از کروناست. گاهی 
همزمانی عفونت باکتریال، دوره  کوتاه درمان 
آنتی بیوتیک نیز مفید خواهدبود. البته تجویز 
دوره آنتی بیوتیک به عنوان پیشگیری از عفونت 
باکتریال کاربرد دارد. هیچ مورد نابینایی ناشی از 
کرونا فعال دیده نشده و قسمت هایی از چشم 
را درگیر می کند که منجر به نابینایی نمی شود. 
سوزش و قرمزی در این بیماری نیز شبیه ابتال 

به آنفلوانزا و سرماخوردگی است.

یکی از بهترین اقدامات این است 
که امکان تماس تلفنی با بیمارستان 
وجود داشته باشد و پس از مشاوره 

تلفنی، در صورت بروز مشکل 
اورژانسی به بیمارستان مراجعه 
کنند. البته این وضعیت نیازمند 

همکاری بیمارستان ها و مراکز 
درمانی خواهدداشت

درگیری »چشم«؛ هشدار وخامت بیماری

نکته  مهم که فعال از کشورهای مختلف گزارش 

شده این است که بیماران مبتال به کووید-19 که 

دچار عالئم چشمی بوده اند وضعیت وخیم تری از 

نظر وضعیت سیستمیک داشته اند و نشان از عالئم 
حاد بیماری دارد. 

براساس مطالعه ای در چین که روی جان باختگان کرونا 

صورت گرفت، ویروس در شبکیه نیز پیدا شده بود 

اما چون پس از مرگ بررسی شده نمی توان افت دید 

را تشخیص داد اما بیمار کرونایی که بهبود یافته اما 

دچار افت بینایی باشد، فعال گزارش نشده است.

۱۱موضوع روز شماره هفتصدوشصت وپنج   بیست ونه شهریور نودونه

آغاز سال تحصیلی همیشه با حال و هوای خاص 
دیدار دوستان، بازی های گروهی و هیاهوی بچه ها 
در مدرسه همراه بود، در حالی که امسال اوضاع فرق 
می کند. از زمان شیوع ویروس کرونا از اسفندماه، 
مدارس تعطیل شد و ماه هاست که آموزش های 
تحصیلی به برنامه های تلویزیون و فضای مجازی خالصه شده است. 
اما تصمیم بر این شد که مبنای تحصیل، آموزش حضوری باشد و 
دانش آموزان با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در مدارس حضور یابند. 
تحقق این هدف نیازمند همکاری و همراهی کادر آموزش با خانواده ها 
رعایت اصول بهداشتی است تا نگرانی از شیوع بیماری کاهش یابد. 

فاصله گذاری فیزیکی؛ نخستین اصل حضور در مدرسه
یکی از مهم ترین توصیه های پیشگیری از انتقال کروناویروس، پرهیز 
از تجمع است. این مساله در مورد همه اماکن بسته صدق می کند و از 
همین رو الزم است تعداد دانش آموزان در کالس های درس به حداقل 
برسد. همچنین چیدمان صندلی یا نیمکت ها طوری باشد که فاصله 
حدود 2 متر بین آنها باشد. البته در مناطقی که امکان برگزاری کالس 
در محیط باز وجود داشته باشد، تصمیم مناسبی است زیرا یکی از 

عوامل کاهش ویروس در محیط خواهدبود. 

پرهیز از حضور دانش آموزان با عالئم بیماری در مدرسه
والدین باید به خاطر داشته باشند که سالمت  دانش آموزان اولویت دارد. 
اگر احساس می کنید فرزندتان تب یا دیگر عالئم مشکوک به کرونا را 
دارد، تا بهبود عالئم از فرستادن او به مدرسه خودداری کنید. این مساله 
نه تنها 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 به رغم ن فرزند شما عالئمی از بیماری ندارد، 
بهتر است در منزل بماند زیرا به احتمال زیاد ناقل ویروس خواهدبود. 

ضرورت استفاده از »ماسک«
استفاده از ماسک یکی از توصیه های جدی سازمان بهداشت جهانی 
برای پیشگیری از انتقال ویروس کروناست. دانش آموزان حتما پیش 
از خروج از منزل ماسک را روی صورت بگذارند. به  آنها آموزش 
دهید که تماس دست آلوده با ماسک عامل انتقال ویروس از طریق 

دهان یا بینی است. یک یا دو عدد ماسک نیز درون پاکت بگذارید و 
در کیف دانش آموز قرار دهید تا پس از اینکه ماسک به خاطر تعریق، 
عطسه یا سرفه، تماس با دست یا برداشتن برای خوردن چاشت آلوده 

شد، بتواند فوری آن را تعویض کند. 
البته کادر مدرسه باید به اندازه کافی ماسک داشته باشند تا در صورت 
نیاز بتوانند در اختیار دانش آموزان قرار دهند. آموزش در مورد نحوه 
درست قراردادن  ماسک روی صورت و لزوم نکات بهداشتی در این 

باره نیز توسط مربیان و معلمان به دانش آموزان یادآوری شود.

توصیه های بهداشت شخصی برای دانش آموزان
در مورد پیشگیری از انتقال و ابتال به کروناویروس، رعایت توصیه های 
بهداشت فردی ضروری است و دانش آموزان به خاطر داشته باشند که:
 حتما دست ها را پیش از رفتن به مدرسه و بالفاصله بازگشت به 
منزل با آب و صابون حداقل 20 ثانیه بشویند. البته این توصیه هنگام 
برداشتن ماسک، خوردن چاشت، تمیزکردن دهان و بینی، پس از استفاده 
سرویس بهداشتی یا هر کاری که نیاز به دست زدن به صورت دارد، 
در مدرسه نیز باید انجام شود. در صورتی که امکان شستشوی مرتب 

دست ها نباشد، ضدعفونی دست ها 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 در دار بیندازند. 
اگر دستمال در دسترس نیست، آرنج لباس را جلوی صورت بگیرند.

  دست دادن و در آغوش گرفتن دوستان را فراموش کنند و هنگام 
شوخی و بازی به صورت یکدیگر دست نزنند. 

 فقط از لوازم التحریر و وسایل شخصی خود استفاده کنند. 
 محلول ضدعفونی همراه داشته باشند و در صورتی که وسایلی 
مانند مداد، خودکار، تراش و... روی زمین افتاد، آن را ضدعفونی کنند. 
 پس از بازگشت به منزل، لباس ها را در محل جداگانه ای از منزل 

بگذارند و هر روز شسته  شود. 
 حتی االمکان کیف مدرسه پس از بازگشت به منزل ضدعفونی شود. 

 در تمام ساعات حضور در مدرسه، ماسک داشته باشند.
 میان وعده را در منزل تهیه کرده و با بسته بندی مناسب که کمترین 

احتمال تماس با دست باشد، به مدرسه بیاورند. 
 رعایت توصیه های تغذیه درست و نظم در ساعات خواب و بیداری 

به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند.
 در صورت بروز عالئم مشکوک به بیماری، حتما والدین و اولیای 

مدرسه در جریان قرار گیرند.
 از همراه داشتن وسایل اضافی مانند ساعت، لوازم تزئینی، وسایل 

کمک آموزشی و... پرهیز شود. 
 در مکان های شلوغ حضور نداشته باشند 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 کالس ها و فضاهای بسته مدرسه باید تهویه مناسب داشته باشد. 
پیش از حضور دانش آموزان، هنگام تعویض شیفت و در زمان ضدعفونی 
محیط حتما ضروری است و به طور کلی حداقل هر 3 ساعت یکبار باید 
انجام شود. همچنین روزانه قبل و بعد از ترک هر گروه از دانش آموزان، 
کالس و وسایل با کاربرد مشترک مانند کلیدهای برق، دستگیره های 

در، نیمکت ها و... ضدعفونی شود. 
تهیه شوینده  برای سرویس بهداشتی، کنترل حضور دانش آموزان، مدیریت 
ارائه آموزش های ضروری در کالس درس، یادآوری اصول بهداشتی 
به  دانش آموزان متناسب با سن آنها، امکان ضدعفونی دست بچه ها 
پیش از حضور در مدرسه و به حداقل رساندن شرایط تجمع در فضای 
آموزشی از دیگر وظایف مدیران و کادر آموزشی مدارس خواهدبود. 

سالمت روان دانش آموزان را فراموش نکنید!
شیوع کروناویروس چالش جدی سالمت در تمام جوامع است. از 
زمان همه گیری این بیماری، بسیاری از عادات زندگی تغییر کرده و 
فرصت هایی مانند مهمانی، سفر و... کامال به حداقل رسیده است. در 
این شرایط، کودکان آسیب پذیری بیشتری مواجه بودند زیرا یکباره از 
فضای دوستانه مدرسه جدا شدند، امکان بازی های گروهی وجود 
نداشت، مرتب با اخبار ناگوار راجع به  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.
مجموعه  این شرایط طبیعتا بار روانی جدی به کودکان وارد 
می کند که می تواند با رفتارهایی مانند کاهش اشتها، پرخاشگری، 

بی حوصلگی و... همراه باشد. 
این روزها که سال تحصیلی آغاز شده، کنار رعایت تمام 
توصیه های بهداشتی و ضرورت توجه به سالمت کودکان و 
نوجوانان، از نگرانی بیش از 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.

سال تحصیلی با همراهي کرونا

یکی از مهم ترین توصیه های پیشگیری از انتقال 
کروناویروس، پرهیز از تجمع است. این مساله در 
مورد همه اماکن بسته صدق می کند و از همین رو 
الزم است تعداد دانش آموزان در کالس های 
درس به حداقل برسد. همچنین چیدمان صندلی یا 
نیمکت ها طوری باشد که فاصله حدود 2 متر بین آنها 
باشد. البته در مناطقی که امکان برگزاری کالس در 
محیط باز وجود داشته باشد، تصمیم مناسبی است زیرا 
یکی از عوامل کاهش ویروس در محیط خواهدبود
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 دکتر فاطمه عبدی
متخصص چشم، فوق تخصص 

شبکیه و استادیار دانشگاه 
علوم پزشکی ایران



میزگرد »سالمت« درباره زخم بستر با حضور 
دکتر حسین طباطبایی متخصص پوست، دکتر مجتبی امیری 

متخصص پوست، دکتر سیدضیاء الدین مظهری 
متخصص تغذیه و رژیم درمانی 

ناتوانی حرکت ودردسری 
به نام » زخم بستر«

جابجا  کردن بیمار بدون حرکت، مهم ترین راهکار پیشگیری از زخم بستر است

عوارض مزمن گاز خردل هنوز رزمندگان را آزار می دهد 

 دکتر حسین طباطبایی/ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

  دکتر مجتبی امیری/ استادیار دانشگاه 

نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص پوست

آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی« درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تأیید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد زیبایی« باشید. کافی 
است از طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید.

زخم  از  تعریفی  ابتدا  لطفا  دکتر،  آقای   :
بستر داشته باشید.

زخم بستر )bedsore( به حالتی گفته می شود که بخشی 
از بافت بدن شامل پوست و الیه چربی زیر آن آسیب 
می بیند و حتی در مراحل پیشرفته به عضالت و استخوان 
نیز می رسد. از آنجا که این مشکل غالبا در افرادی که 
مدت طوالنی بستری هستند، ظاهر می شود به »زخم 

بستر« شهرت دارد. 

: روند تشدید زخم بستر چگونه است؟
زخم بستر در ۴درجه بروز پیدا می کند. درجه۱ با بی رنگ 
شدن پوست تظاهر پیدا می کند زیرا پوست تحت فشار 
قرار دارد و با گزگز و مورمور همراه است. درجه ۲ 
پوست حالت صورتی مایل به قرمز پیدا می کند زیرا 
عروق بافت اطراف به این ناحیه می رسد که التهاب و 
پرخونی را درپی دارد. اگر فشار ادامه یابد، به درجه ۳ 
می رسد و زخم ایجاد می شود. در صورت عدم درمان و 
مراقبت منجر به مرحله عمیق و پیشرونده زخم بستر؛ 
یعنی درجه ۴ می شود که عضله و حتی استخوان را نیز 
درگیر می کند و احتمال بروز عفونت ناشی از تجمع 

باکتری ها نیز وجود دارد. 
بدیهی است هرچه بیمار در مراحل اولیه تحت معاینه 
و درمان قرار گیرد، درمان آسان تر 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 می ماند و ممکن است به اندام های 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 می شوند؟

در اثر ایجاد فشار بلندمدت در یک یا چند قسمت از 
بدن آسیب بافتی اتفاق می افتد. زمانی که فرد به دلیل 
و...  کما  نخاعی،  از ضایعه  ناشی  تحرک  محدودیت 
به طور مستمر در وضعیت نشسته یا خوابیده قرار دارد، 

قسمت هایی 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، 

مواد غذایی و اکسیژن را از طریق سرخرگ ها یا شریان ها 
به تمام بافت های بدن می رساند و مواد اضافی و زائد 
که در سلول تولید شده را از طریق سیاهرگ ها به ریه 

می رساند تا تصفیه شود. 
تمام بافت های بدن مانند عضله، استخوان و... قابلیت 
نمی یابد،  ترمیم  که هرگز  بافتی  تنها  اما  دارند  ترمیم 
اعصاب هستند. به همین دلیل زمانی که اعصاب نخاع 
یا مغز به هر علتی آسیب ببینند، قدرت ترمیم ندارند و 
در اندام مرتبط با عصب، فلج یا بی حسی اتفاق می افتد. 
وظیفه انتقال اکسیژن و مواد غذایی به اعصاب نیز مانند 
دیگر اندام های بدن بر عهده  سیستم جریان خون است. 
اگر خونرسانی در بافتی دچار محدودیت یا توقف شود، 

عصب نیز به تدریج از بین می رود. 
بدن  از  قسمتی  پوست  در خواب هستیم،  که  زمانی 
از  می یابد.  کاهش  خون  جریان  و  است  تحت فشار 
این رو احساس ناخوشایندی در اندام تحت فشار ایجاد 
می شود. در این حالت، به دلیل عملکرد طبیعی و سالم 
مغز، بدن به طور ناخودآگاه تکان می خورد تا فشار از 
پوست و اندام های زیرین برداشته  شود. این واکنش 
طبیعی مغز در شرایطی مانند ایستادن یا نشستن طوالنی 
نیز اتفاق می افتد تا مانع از فشار مداوم شده و کم خونی 

به بافت جبران شود. 
 زمانی که فرد به هر علتی دچار اختالل عملکرد عصبی 
شود، واکنشی از سوی مغز ارسال نمی شود و در نتیجه 
کاهش خونرسانی زمینه آسیب بافتی ایجاد می کند. این 
مساله به خصوص در بیماران و مصدومان بستری اتفاق 
می افتد زیرا فرد قادر به حرکت نیست یا گزگز در اندام 
را احساس نمی کند تا وضعیت تغییر کند. آموزش های 
دقیق پرستاران برای مراقبت از این بیماران تاثیر جدی 
در مراقبت و پیشگیری از این مشکل خواهد داشت. 

: غیر از بی تحرکی، چه عوامل دیگری در 
تشدید این مشکل تاثیر دارند؟

از ضایعات مغزی  ناشی  اختالالت عصبی  بر  عالوه 
و نخاعی، ابتال به برخی بیماری ها نیز باعث کاهش 
خونرسانی به بافت و عدم واکنش طبیعی مغز می شود. 
دیابت یکی از این بیماری هاست که به مرگ خاموش 
را  بدن  مویرگ های  تمام  به تدریج  زیرا  دارد  شهرت 
تنگ می کند و درنتیجه جریان خون کاهش می یابد. 

در مراحل اولیه، بیمار با احساس مورمور در انگشتان 
گروها و پاها مواجه است اما پیشرفت بیماری و عدم  
نیز  جراحات  بهبود  در  تاخیر  باعث  حتی  آن  کنترل 
می شود. به طور کلی، هر بیماری ای که خونرسانی در 
اندام ها را محدود کند، به عنوان هشدار ابتال به زخم 

بستر تلقی می شود. 
سیگار کشیدن مستمر و زیاد نیز عادت ناسالم زندگی 
باعث  است که زمینه ساز زخم بستر خواهد بود زیرا 

تنگی عروق می شود. 

: زخم بستر عموما در چه قسمت هایی از 
بدن اتفاق می افتد؟

روی  پوست  که  بدن  از  قسمت هایی  در  بستر  زخم 
استخوان بزرگ قرار دارد، بیشتر اتفاق می افتد. پاشنه 
باسن  خاجی  استخوان  و  دنبالچه  ناحیه  و  کتف  پا، 
شایع ترین بخش هایی هستند که در اثر فشار مداوم، 
مستعد زخم بستر هستند. بافت چربی در این قسمت ها 
نیز کم است و بروز زخم را تشدید می کند. در واقع، 
بافت سالم بین استخوان و فشار مستمر پوست دچار 

کاهش اکسیژن و مواد غذایی می شود. 

: چطور می توان از زخم بستر پیشگیری کرد؟
افرادی که به هر علتی قادر به حرکت نیستند و مدت 
طوالنی در حالت یکنواخت و به خصوص بستر قرار 
دارند، نیاز به خدمات پرستاری یا مراقبت اعضای خانواده 
دارند تا از بروز زخم بستر پیشگیری شود. مصدوم 
باید هر ۳۰ دقیقه تا یک ساعت کمی تغییر حالت پیدا 
کند تا فشار مداوم از روی اندام هایش برداشته  شود. 
عالوه بر اینکه تغییر حالت مهم ترین راهکار پیشگیری 
است، استفاده از تشک مواج نیز تاثیر بسیار خوبی دارد 

و باید متناسب با وضعیت بیمار تنظیم شود. 
منابع غذایی اسیدهای چرب امگا۳ به خصوص ماهی های 
چرب در بهبود زخم نقش کمک کننده ای دارند. این 
چربی ها با تحریک گلبول های سفید موجب بهبود سیستم 
ایمنی می شوند و التهاب ناشی از فشار روی اندام را 
آنتی اکسیدانی  تاثیر  همچنین  امگا۳  می دهند.  کاهش 
دارد و در بهبود سالمت قلب نیز مؤثر است. سالمون، 
ساردین، شاه ماهی، ماهی تن، قزل آال و خال مخالی بهترین 
ماهی های چرب هستند که گوشت آنها حاوی چربی 

امگا۳ است. البته ماهی چرب عالوه بر امگا۳، اسیدهای 
چرب دیگری نیز دارد که تاثیر مشابه امگا۳ دارد و در 
تامین نیاز بدن به ویتامین های A و Dنیز مفید است. 

اقداماتی  بیمار چه  بهبود وضعیت  برای   :
باید انجام داد؟

زمانی که التهاب ناشی از فشار به زخم تبدیل شود، 
باکتری ها و ویروس ها به راحتی امکان رشد و تکثیر 
دارند و ایجاد عفونت ثانویه می کنند که لزوم مراقبت 
برای جلوگیری از انتقال عفونت به خون را می طلبد. 
باکتری ها و ویروس ها همچنین بر عملکرد پروتئین 
فعالC بافت ها که مسوولیت ترمیم را برعهده دارند، 
اثر می گذارند و مانع از روند بهبود می شوند. در مراحل 
اولیه زخم بستر که با رنگ پریدگی یا قرمزی پوست 
ساعت   ۴ تا   ۳ هر  مستمر  جابجاکردن  است،  همراه 

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 
نمی گیرد و از منافذ آن، باکتری ها به زخم می رسند. 
همچنین یکی از مشکالت تاخیر در بهبود زخم، کمبود 

رطوبت است.
 پانسمان مرطوب آماده، تاثیر بسیار خوبی دارد زیرا 
حاوی ترکیبات آنتی باکتریال و ترمیم کننده است. اگر این 
پانسمان در دسترس نباشد، می توان پس از خشک  کردن 
مالیم زخم، از گاز استریل مرطوب با پماد ترمیم کننده 
استفاده کرد که بدون منفذ است. پمادهای حاوی آلوئه ورا 
در  دارند.  نسبتا خوبی  ترمیم کننده  تاثیر  کاالندوال  یا 
موارد ابتال به عفونت، ممکن است پماد آنتی بیوتیک 
یا داروی خوراکی نیز تجویز شود. پودر زردچوبه نیز 
ماده  خوبی است زیرا خاصیت ضدباکتری، آنتی اکسیدان 

و ترمیمی دارد. 
به خاطر 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 مراقبت های پرستاری بستگی دارد و می توان 

با اصالح عامل زمینه ای از بروز آن پیشگیری کرد.

در دوران دفاع مقدس، رژیم بعث عراق از انواع سالح های 
شیمیایی استفاده کرد که به ۳ گروه اصلی تقسیم  می شود؛ 
گازهای شیمیایی اعصاب، گازهای شیمیایی خون و گاز 
خردل که به  عنوان عامل تاول زا معروف بود. ۲ گروه اول 
و دوم به خاطر احتمال فوت باال در حد کمتری استفاده 
شد و مصدومان ناشی از آن عمدتا به شهادت رسیدند 
اما گاز خردل به دلیل ایجاد محدودیت حرکت نیروهای 
نظامی در طیف وسیعی کاربرد داشت و درصد قابل توجهی 
از رزمندگان دچار مصدومیت ناشی از این گاز شدند. 

ریه، پوست و چشم از گاز خردل آسیب 
جدی می بینند

گاز خردل یا سولفور موستارد از عوامل تاول زا است که 

وقتی در تماس با پوست قرار می گیرد باعث ضایعات 
تاولی می شود. از طریق مخاط نیز در راه های هوایی 
ایجاد  التهابی  ضایعات  ریه ها  در  و  می شود  جذب 
صدمات  عامل  نیز  چشم  مخاط  در  جذب  می کند. 
چشم است. خشکی چشم و افزایش عروق ملتحمه 
غالبا عارضه  چشمی دیررس و خفیف در مصدومان 

تحت تاثیر گاز خردل است.
به خاطر غلظت باالی گاز خردل، مصدومانی که نزدیک 
محل انتشار بوده اند، 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 آسیب دیدند و ضایعات 

در  کمتر  نسبت  با  و  چشمی  ریوی،  پوستی،  مزمن 
دیگر اندام ها طی سال ها بعد در رزمندگان دیده شد. 
از آنجا که فاز حاد این شرایط سپری شده، عوارض 
مزمن استنشاق گاز خردل امروزه بیشتر مورد توجه 
تنگی  ریه ها،  در  خردل  گاز  صدمه  بیشترین  است. 
نفس های پیشرونده به علت انسداد مجاری اصلی تنفسی 
نیاز  تنفسی  کمک های  به  وخیم  مصدومان  و  است 
دارند و در حالت خفیف تر معموال دچار محدودیت 

حرکت هستند. 
عصبی،  خارش های  مزمن،  خارش  پوست،  خشکی 
طیف  کلی  به طور  و  گیالسی  آنژیوم های  اگزما، 
التهابی  بیماری های  شیوع  و  تشدید  از  گسترده ای 

پوست در این افراد دیده می شود. 

صدمات گاز خردل درمان قطعی ندارد
صدمات گاز خردل پیشرونده و مداوم است و به دلیل 
ذات آن که وارد هسته سلول شده و بر DNA )ساختار 
ژنتیک( سلول و سنتز پروتئین های مختلف تاثیر می گذارد، 
درمان قطعی وجود ندارد. درمان عمدتا مبتنی بر روش های 
نگهدارنده و عالمتی است که متناسب با شرایط  فرد و 
بهترین  از جمله  تغییر سبک زندگی توصیه می شود. 
راهکارها برای بهبود وضعیت پوست می توان به استفاده 
از شوینده های غیرقلیایی و غیرصابونی مانند پن ها به منظور 
پیشگیری از خشکی پوست، ماساژ پوست با مرطوب کننده 
و مصرف آنتی هیستامین در موارد خارش شدید اشاره 
کرد. از  آنجا که درمان طوالنی مدت است، حتی االمکان 

داروهای کورتون کمتر تجویز می شود.

محدودیت حرکت ناشی از علل مختلف، تاثیری جدی بر وضعیت سالمت عمومی دارد اما مهم ترین 
عارضه  آن را باید »زخم بستر« دانست. از آنجا که این زخم ها نسبت به درمان بسیار مقاوم و مستعد 
ابتال به عفونت هستند، پیشگیری بهترین راهکار محسوب می شود. با این مقدمه به پرسش یکی 
از خوانندگان »سالمت« پرداخته ایم: »پدرم 63 ساله و جانباز شیمیایی است و سال ها از عوارض 
ریوی گازهای شیمیایی رنج می برد. همچنین دچار مشکالت پوستی به خصوص خشکی و خارش است اما اخیرا 
به دلیل ضعف جسمانی توان حرکت بسیار محدودی دارد و بیشتر اوقات روی تختخواب می خوابد. به تازگی روی 
قسمت هایی از پشت اثر قرمزی شدیدی دیدم. آیا مربوط به عوارض شیمیایی و مشکل همیشگی است یا زخم بستر 

است؟ چه مراقبت هایی برای پیشگیری از زخم بستر می توان در منزل انجام داد؟ لطفا راهنمایی ام کنید.«

 مریم سادات 
کاظمی
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 دکتر سیدضیاءالدین مظهری
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

نگاه متخصص تغذیه

بی تحرکی می تواند ناشی از بیماری ها و علل 
متفاوتی باشد. در نتیجه نیازهای غذایی افراد 

بود.   نخواهد  یکسان  نیز 
بر  مبتنی  درست  تغذیه  اصول  کلی،  به طور 
رعایت تعادل، تنوع و تناسب برای افرادی 
ضروری  هستند،  حرکت  قدرت  بدون  که 
از حد  بیش  انرژی  دریافت  تا سطح  است 
مصرف و زمینه ساز چاقی و پیامدهای آن بر 
سالمت نباشد. کنترل وزن منظم نیز توصیه 
می شود و الزم است در یک روز معین در 

اندازه گیری شود.  هفته، وزن 
نیاز،  حد  از  بیشتر  یا  کمتر  انرژی  دریافت 
مقاومت بدن را در برابر عوامل بیماری زا مانند 
ویروس ها و سایر میکروارگانیسم ها کاهش 
بیماری های  بروز  در  همچنین  و  می دهد 

است.  تاثیر گذار  روان تنی 

بدن به تحرک حتی در حد کم نیاز دارد
بدن  عضالت  بعضی  که  داشت  توجه  باید 
و  انقباض  قابلیت  حرکت،  به  نیاز  بدون 

دارند.  انبساط 
شکم  عضالت  می تواند  فرد  مثال،  به عنوان 
ثانیه رها   ۱5 را به داخل نگه دارد، بعد از 

بارها تکرار کند.  کند و 
کشیدن شکم به سمت باال و پایین و انقباض 
نیز  باسن  عضالت  سرهم  پشت  انبساط  و 
نمونه های دیگری از این نوع حرکت عضالت 
است که افراد بدون توان حرکت می توانند 

دهند. انجام 
از  بلندشدن  امکان  بیمار  که  صورتی  در 
به  است  بهتر  داشته  باشد،  را  رختخواب 
اعضای  یا  پرستار  همراهی  و  واکر  کمک 
داشته  باشد.  تحرک  قدری  حتما  خانواده 
از  و  توانمند شده  ترتیب، عضالت  این  به 

می شود.  پیشگیری  تحلیل 
در نتیجه تامین انرژی از طریق عضالت بهتر 
بی تحرکی  این،  بر  عالوه  می گیرد.  صورت 
فرد را مستعد ابتال به زخم بستر می کند که 
تبعات بیشتری بر وضعیت سالمت وی دارد. 

با وضعیت  متناسب  غذا  انتخاب 
بیمار ذائقه  و  جسمانی 

حتما  باید  تحرک  بدون  بستری  بیماران 
تا  باشند  تغذیه  متخصص  تحت نظر 
بدن  نیاز  تامین  مورد  در  الزم  توصیه های 
به ریزمغذی های مختلف به آنها ارائه شود تا 
دچار کمبودهای غذایی نشوند. البته می توان 
برنامه منظم و درست غذایی را ماه ها ادامه 

داد و طی دوره  6 ماهه کنترل کرد. 

شرایط  با  متناسب  باید  غذا  نوع  انتخاب 
باشد.  زمینه ای  بیماری های  و  جسمانی 

بیماران  از  دوره ای  به طور  است  بهتر 
صورت  در  تا  شود  گرفته  خون  آزمایش 
از  پیشگیری  برای  غذایی  مکمل های  نیاز، 
کمبودها به خصوص ویتامین D تجویز شود. 
درست  تغذیه  به  نسبت  آگاهی  با  خانواده 
با  متناسب  سالم  خوراکی های  گنجاندن  و 
را  بیمار  تغذیه  وضعیت  اقتصادی  بودجه 
آنها  میل  و  ذائقه  به  البته  و  بخشند  بهبود 

توجه شود. 
توجه به هضم، جذب و دفع در بیماران بدون 
حرکت بسیار اهمیت دارد. برای پیشگیری 
غذایی  منابع  است  الزم  حتما  یبوست،  از 
حاوی فیبرهای محلول و نامحلول در برنامه 
روزانه گنجاند و اگر فرد کنترل ادرار دارد، به  
مقدار فراوان اما کم کم 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 هورمون ها تحت تاثیر این شرایط 
است. خواب به موقع و کافی شبانه در بهبود 
به روند درمان  تاثیر جدی دارد و  سالمت 

می کند.  کمک 
مدنظر  خانواده ها  باید  که  مساله  مهم ترین 
دچار  مصدمان  که  است  این  باشند  داشته  
محدودیت حرکت به شدت نیازمند همدلی، 
هستند  نشاط  ایجاد  و  اطرافیان  مثبت  تفکر 
تحمل  تا  شود  تقویت  آنها  روحیه   باید  و 

یابد. بهبود  آنها  کیفیت زندگی  شرایط و 

تغذیه درست کنار روحیه 
مثبت به حفظ سالمت افراد 
بدون حرکت کمک می کند
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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 
پشت سر گذاشتن چند ماه 
تعطیلی و دوره های قرنطینه 
جهانی  همه گیری  به دلیل 
برای  الزم  مجوزهای  دوباره  کووید-19 
عمل های زیبایی را صادر کرده اند. ازسرگیری 
دوباره کارهای زیبایی و جراحی های پالستیک 
در بعضی از کشورها به اندازه ای با استقبال 
مردم روبرو شده است که برنامه کاری بعضی 
از جراحان و متخصصان تا پایان سال اصال 
به  مطلب  این  ادامه  در  ندارد.  خالی  جای 
نظرات  و  می پردازیم  موضوع  این  بررسی 
چند نفر از پزشکان مشهوری را می خوانیم 
که تخصص های مختلفی دارند و در اقصی 

نقاط جهان مشغول به فعالیت هستند. 

محبوب ترین کارهای زیبایی در 
دوران پساقرنطینه

پالستیک  جراحان  انجمن  نظرسنجی  طبق 
آمریکا )ASPS( در زمینه نگرش آمریکایی ها 
شیوع  از  پس  پالستیک  جراحی  درباره 
کووید-19، حدود 49 درصد از پاسخ دهندگان 
اظهار کرده اند که در طول همه گیری جهانی 
پالستیک  جراحی  اصال  کروناویروس 
نداشته اند اما  در ادامه از انجام کارهای زیبایی 
یا عمل های زیبایی خودداری نخواهند کرد. 
دکتر سونیل چیلکوری )متخصص پوست و 
جراح پوست در شهر هوستون تگزاس( که 
درحال افزایش تعداد کارکنان کلینیکش برای 
رسیدگی به درخواست های مراجعه کنندگان در 
دوران پساقرنطینه است، می گوید: »من واقعا 
کاهش  باعث  کووید-19  که  می کردم  فکر 
کارهای زیبایی و عمل های زیبایی شودچون  
از طرفی مردم از انجام این کارها می ترسیدند 
و از طرف دیگر هم مساله بیکاری مانع از 
صرف هزینه آزادانه برای این کارها می شد. 
ما حتی خودمان را برای کمتر کردن تعداد 
کارکنان کلینیک آماده کرده بودیم اما  واقعیت 

شدیدا ما را شگفت زده کرد«. 
دوران  در  زیبایی  کارهای  محبوب ترین 
پساقرنطینه که براساس روش های غیرجراحی 
باال  به  گردن  از  بخش های  می شوند،  انجام 
کشوری  در   ASPS گزارش  طبق  هستند. 
درخواست ها  از  درصد   65 آمریکا،  مانند 
بوتاکس،  )مانند   A نوع  بوتولینوم  سم  به 
دیسپورت و زئومین( اختصاص دارد و 37 
پُرکننده های  نیز  را  درخواست ها  از  درصد 
بافت نرم )مانند ژویدرم، رادیس و...( تشکیل 
می دهند. با این حال نکته تعجب برانگیز برای 
متخصصان این است که عالوه بر زیاد بودن 
ثبت درخواست ها برای لیفت پلک فوقانی، 
کمک  بدون  گردن  لیفتینگ  و  ابرو  لیفت 
نیز  لب  تزریق  برای  درخواست  جراحی، 

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 می گوید: »من فکر می کردم که در 
این شرایط همه فقط به چشم های خودشان 
چیزی  و  لب ها  حالت  به  و  بدهند  اهمیت 
مانند خط فک توجه نکنندچون  بخش پایینی 
این که  با  قرار می گیرد.  ماسک  زیر  صورت 
توجه مردم به چشم های خودشان بیشتر شده 
اما  استفاده آنها از برنامه های تماس تصویری 
و مشاهده تصویر خودشان در این برنامه ها 
درنهایت آنها را نسبت به اموری مانند خط 
فک حساس کرده است«. طبق گزارش های 
این متخصص، میزان درخواست ها برای لیفت 

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

برای انجام این کار اقدام می کنند. 

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

از  بسیاری  در  سراسری  تعطیالت  از  قبل 
کشورها و دوران قرنطینه به دلیل همه گیری 
موقع  جهان  مردم  از  خیلی  کووید-19، 
اعضای  دوستان،  با  رودررو  گفت وگوهای 
خانواده و همکاران اصال چهره خودشان را 
نمی دیدند. اما این همه گیری باعث شد که 
بسیاری از ما موقع این گفت وگوها از طریق 
برنامه های کامپیوتری باالجبار چهره خودمان 
کنیم.  بسیاری دقت  به جزئیات  ببینیم و  را 

دیدن چهره خود موقع صحبت کردن یا انجام 
دادن کارها نه تنها باعث حواس پرتی می شود، 
بلکه به گفته متخصصان می تواند خصوصا برای 
درگیر  همه گیری  دوران  از  قبل  که  کسانی 
مشکالت عزت نفس بودند، دردسرساز شود 
و تمایل آنها به رفع »نقایص« چهره شان با 
کمک کارهای زیبایی مختلف و حتی عمل های 

زیبایی را افزایش دهد. 
و  اعصاب  )متخصص  حافظ  صنم  دکتر 
این  درباره  کلمبیا(  دانشگاه  عضو  و  روان 
مساله می گوید: »ما در درجه اول خودمان 
را  دیگران  که  می بینیم  همان طوری  را 
می بینیم اما  درعین حال چشم انداز ویژه ای 
که  است  گشوده  خودمان  روی  به  هم 
در  می کند.  عمل  ازخودبیگانگی  براساس 
دیگران  احتمالی  قضاوت های  حالت،  این 
درباره خودمان را در ذهن تصور می کنیم و 
از چیزهایی که می هراسیم با خودمان سخن 
می گوییم. فقط کافی ا ست که چهره خودمان 
را جلوی دوربین های موبایلی مختلف ببینیم 
متفاوت  چقدر  بار  هر  که  شویم  متوجه  تا 
به نظر می آییم. بعضی ها از این ماجرا رنج 
می برند و بعضی ها نیز هیچ مشکلی با این 
ماجرا ندارند«. داده های تحقیقاتی هم نشان 
می دهند که ما انسان ها پس از دیدن خودمان 

در آینه های تمام قد، بیش از حد همه چیز را 
تجزیه و تحلیل می کنیم و وقت زیادی را 

به این کار اختصاص می دهیم.
با در نظر داشتن این نکات، حال به گزارش های 
ASPS توجه کنید که می گویند تمایل متقاضیان 
به جراحی های زیبایی در دوران همه گیری 
جراحی  روش  دو  اما   دارد  ادامه  همچنان 
به طور چشمگیری بیش از همه متقاضی دارند: 
از  دیگری  جنبه  لیپوساکشن.  و  سینه  پروتز 
ماجرا به این موضوع برمی گردد که کارهای 
زیبایی )چه شیوه های مبتنی بر جراحی و چه 
شیوه های بدون نیاز به جراحی( همگی هم 
نیازهای شخصی و هم نیازهای اجتماعی را 
برآورده می کنند. اگرچه دو مساله مهم بهداشت 
مبهمی  اشتغال همچنان وضعیت  عمومی و 
دارند اما  انسان ها می خواهند که حس خوبی 
از سوی  باشند و  به خودشان داشته  نسبت 
هم نوعان خودشان مورد احترام و تحسین قرار 
بگیرند. به گفته دکتر حافظ، »هم بهره وری و 
هم عزت نفس انسان ها با وضعیت ظاهرشان 
ارتباط دارد. بعضی افراد برای داشتن عملکرد 
مطلوب از جنبه های مختلف، باید آراسته و 

با  نیز  بعضی ها  و  باشند  منظم 
عدم رسیدگی به آراستگی 

ظاهری دچار مشکل 

نخواهند شد. ما با یک مکانیسم مقابله ای بسیار 
پیچیده روبرو هستیم که البته اعتبار منطقی 

خودش را هم دارد«. 

تداوم خطر ابتال به کووید-19 و 
ضرورت احتیاط 

اگرچه متخصصان پوست و جراحان زیبایی 
همه کارهای الزم برای محافظت از متقاضیان، 
کلینیک های  و  مطب ها  کارکنان  و  بیماران 
خودشان در برابر ابتال به کووید-19 را جدی 
این ویروس  به  ابتال  اما  احتمال  می گیرند 
همچنان وجود دارد و نمی توان این احتمال 
را انکار کرد. دکتر ساندرا کش )متخصص 
بیماری های عفونی و از مدیران گروه پزشکی 
Westmed در نیویورک( می گوید: »هر کاری 
که شما را برای بیشتر از 15 دقیقه در وضعیت 
رودررو با دیگران قرار دهد، خطر ابتال به 
کووید-19 را به همراه دارد. اما کارهایی را 
هم می توان برای کاهش این خطر انجام داد. 
ضمنا با توجه به این که این ویروس از طریق 
ریزقطرات منتقل می شود، من نگران هر کاری 
با  این ریزقطرات  هستم که احتمال تماس 
چشم ها، صورت و بینی را فراهم می کند«. 
درحالی که به نظر نمی رسد تزریق پُرکننده ها 
جانبی  عوارض  به جز  بوتاکس  و  )فیلرها( 
شایع )مانند کبودی و تورم( خطرات عمده 
دیگری داشته باشد اما  بعضی از متخصصان 
و جراحان زیبایی با توجه به همین نکات 
ذکرشده تصمیم گرفته اند که تغییراتی را در 
روندها یا برنامه های کاری خودشان اعمال 
چیلکوری  دکتر  و  ساندر  دکتر  مثال  کنند. 
با  آکنه  از  ناشی  جوشگاه های  درمان  فعال 
استفاده از لیزر CO2 و لیزر اربیوم را انجام 
پوست  از  الیه  یک  لیزرها  این  نمی دهند. 
تبخیر می کنند و نوعی زائدات  را  صورت 
گرده مانند را هم در هوا پخش می کنند. پس 
اگر مراجعه کننده ای به کووید-19 مبتال باشد، 
ممکن است که پزشک و دیگر افراد حاضر 
اتاق هم به دلیل استفاده از این دو نوع  در 

لیزر به کروناویروس مبتال شوند. 
فعال خبری از قرنطینه و تعطیالت سراسری 
نیست اما  همه باید توجه کنند که همه گیری 
ابتال به کروناویروس پایان نیافته است. پس 
تا زمانی که واکسن کووید-19 عرضه نشود 
یا این ویروس از صحنه زندگی انسان ها کنار 
نرود، هرگونه اقدام برای انجام کارهای زیبایی 
چه در قالب  روش های مبتنی بر جراحی و 
چه در قالب روش های غیرجراحی با خطرات 

خاص خودش همراه خواهد بود.  
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افتادگی و نرمی پوست پلک ها از 
آن قبیل مشکالتی است که زیبایی 
چشم ها را تحت تاثیر قرار می دهد 
و امروزه خیلی از افراد به دنبال 
جراحی زیبایی برای رفع این مشکل هستند. اما اگر 
پول چنین اقداماتی را ندارید یا طرفدار روش های 
طبیعی هستید بدانید که برای سفت کردن پوست 
پلک ها می شود از خواص برخی مواد طبیعی که 
سرشار از ویتامین ها هستند استفاده بهینه کرد. این 
مواد حاوی مواد معدنی زیادی هستند که برای جوان 
و زیباتر شدن چشم ها بسیار موثر عمل می کنند. 
با ما همراه باشید تا با این روش ها و مواد طبیعی 

بیشتر آشنا شوید.

مقابله با پیری؛ یک مبارزه  همیشگی
زیبایی ظاهری به طور تنگاتنگی به بیولوژی هر فرد 
بستگی دارد. گذر زمان و فرا رسیدن پیری باعث 
آسیب ها و تغییرات فیزیکی زیادی می شود. با این 
حال خوشبختانه روش ها و جایگزین های زیادی 
وجود دارد که بتوان به طور چشمگیری با این تغییرات 
مقابله کرد. یکی از این تغییرات که اتفاقا زود نیز 
بروز می کند افتادگی پلک ها و چین وچروک این 
ناحیه است. اگر می خواهید با این مشکل مقابله 
کنید بدانید که خواص طبیعی برخی مواد، پوست 
این ناحیه را زیباتر، جوان تر و شفاف تر می کند. 
نتیجه مطلوب  به  درست است که برای رسیدن 
باید صبور باشید و زمان زیادی صرف کنید اما 

به نظر می رسد استفاده از روش های طبیعی بهتر 
با  است  ممکن  که  است  تهاجمی  روش های  از 

عوارضی همراه باشند.

ماسک آلوئه ورا
ژل آلوئه ورا برای مراقبت از سالمت پوست فوق العاده 
است. این گیاه در الیه های عمیق تر پوست نفوذ کرده 
و به احیا و بهبود وضعیت پوست کمک شایانی 
می کند. به همین دلیل نیز توصیه می شود به طور 
روزانه از این گیاه استفاده کنید. ژل آلوئه ورا یکی 
از سالمت پوست  مراقبت  برای  مواد  بهترین  از 
این گیاه در عمیق ترین الیه های  است. ترکیبات 
پوستی نفوذ می کند و به احیا و جوان سازی پوست 
کمک می کند. به همین دلیل نیز استفاده روزانه از 
ژل آلوئه ورا به کاهش چین وچروک و سفت شدن 

پوست کمک می کند.
مواد الزم: 

ژل آلوئه ورا، 4 قاشق غذاخوری معادل 60 گرم
آرد جو دوسر، 2 قاشق غذاخوری معادل 30 گرم

خیار پوست کنده، 6 حلقه
ماست طبیعی و شیرین، 4 قاشق غذاخوری معادل 

60 میلی لیتر
روش تهیه و استفاده: تمام مواد ذکر شده را در 
مخلوط کن ریخته و مخلوط کنید تا خمیری یکدست 
حاصل شود. سپس ماسک به دست آمده را داخل 
پیاله ای تمیز ریخته و به کمک براش تمیز یا پنبه 
به کل صورت خود بزنید. اجازه دهید ماسک به 

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

آب سرد شستشو دهید.

ماسک جو دوسر، تخم مرغ و عسل
عسل و جو دوسر حاوی میزان قابل توجهی ویتامین 
و مواد معدنی هستند. از ترکیب این دو ماده با 
خواص احیاکنندگی زرده تخم مرغ ماسکی حاصل 
تغذیه کننده است و  می شود که مرطوب کننده و 
برای کاهش چین وچروک و سفتی پوست پلک ها 

موثر عمل می کند.
مواد الزم:

آرد جو دوسر، 1 قاشق غذاخوری معادل 15 گرم
عسل، 2 قاشق غذاخوری معادل 50 گرم

زرده تخم مرغ، 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 10 تا 15 دقیقه شستشو دهید. حواستان باشد 
که ماسک به داخل چشم نرود. در نهایت کمی کرم 

مرطوب کننده بزنید.

ماسک سیب و عسل
اگر می خواهید صورتتان کدر و خسته به نظر نرسد 
باید با افتادگی پوست و از دست رفتن خاصیت 

کنید.  مقابله  آن  ارتجاعی 
باید  شما  دیگر  طرف  از 
تالش کنید تا پلک هایتان 
تا  و  نشده  افتادگی  دچار 

و  سفت  پوست  حدامکان 
برای  باشند.  داشته  محکمی 

و  منظور سیب  این  به  رسیدن 
عسل کمک کننده هستند.

مواد الزم:
سیب قرمز، نصف عدد

عسل، 2 قاشق غذاخوری معادل 50 گرم
روش تهیه و استفاده: سیب را پوست گرفته، خرد و 
میکس کنید تا به شکل پوره در بیاید. سپس 2 قاشق 
غذاخوری عسل به آن اضافه کرده و کامال مخلوط 
کنید تا یکدست شود. این ماسک را روی پلک ها 
بزنید و بعد از 15 دقیقه با آب ولرم شستشو دهید.

ماسک بابونه و خیار
ترکیب بابونه و خیار کمک زیادی به مرطوب 
کردن پوست و به ویژه پوست پلک ها می کند. 
مرطوب کنندگی  قدرت  خیار  که  بدانید  باید 
باالیی دارد و بابونه نیز سفت کننده موثری است. 
ترکیب این دو ماده به شما تونیکی می دهد که 
برای کل صورتتان نیز کارساز است. همچنین 
می توانید از این ماسک به صورت روزانه استفاده 
و  برعکس رنگ  و  ندارد  منفی  اثر  کنید چون 

رویتان را باز می کند.

مواد الزم:
گل بابونه، 2 قاشق غذاخوری معادل 30 گرم

خیار تازه، نصف عدد
آب جوش، 1 لیوان معادل 250 میلی لیتر

با  را  بابونه  اول  گام  در  استفاده:  و  تهیه  روش 
آب جوش دم کنید. سپس آن را صاف کرده و اجازه 
دهید خنک شود. در نهایت آن را با خیار میکس شده 
به مدت  را  آمده  به دست  ماسک  کنید.  ترکیب 
حداقل دو ساعت در یخچال قرار دهید تا کامال 
خنک شود. سپس این ماسک را به پوست پلک ها 
یا روی تمام صورت بگذارید و بعد از ده تا بیست 
دقیقه با آب بشویید. می توانید این ماسک را به طور 
روزانه استفاده کنید. حتی می توانید در طول روز 

چند بار این ماسک را به صورت بزنید. 
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4 روش طبیعی برای سفت کردن و کشیدن پوست پلک ها

تا زمانی که واکسن کووید-19 عرضه 
نشود یا ویروس کرونا از صحنه زندگی 

انسان ها کنار نرود، هرگونه اقدام 
برای انجام کارهای زیبایی چه در قالب  

روش های مبتنی بر جراحی و چه در 
قالب روش های غیرجراحی با خطرات 

خاص خودش همراه خواهد بود



و  طبیعی  زیستگاه های  از  حفاظت  که  آنها  برای 
حیات وحش را جدی نمی گیرند، کرونا تیر خالص 
بود. امروز دیگر تردیدی نیست که شیوع ویروس کرونا 
یه دلیل دستاندازی انسان به موجودات حیات وحش و 
تجارت و خوردن آنها بوده است. خفاش های وحشی 
شکارشده که در بازارهای محلی ووهان چین عرضه شدند، 
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 
زیستگاه های خفاش ها در این منطقه اتفاق افتاد و باعث 
اعالم وضعیت هشدار از سوی سازمان جهانی بهداشت 
شد، درباره خطرات تخریب زیستگاه های طبیعی هشدار 
داده بود. این زیستگاه ها حاوی ویروس هایی هستند که 

اگر تخریب نشوند، همان جا می مانند. 

68درصدگونههاراازبینبردهایم
صندوق جهانی طبیعت )WWF( اخیرا گزارشی را با 
 Living Planet Report  »عنوان »گزارش حیات زمین
2020 منتشر کرده است. این گزارش در یک مطالعه 
جامع، روند تنوع زیستی جهانی و سالمت سیاره زمین 
را بررسی می کند. بر اساس این گزارش که بر مبنای 
شواهد دقیق و علمی تنظیم شده است به طور متوسط 
۶۸درصد از جمعیت حیات وحش زمین مابین سال های 
۱۹۷0 تا 20۱۶ از بین رفته است. در واقع جمعیت 
گونه های جانوری وحشی طی 50 سال بیش از دوسوم 
کاهش یافته است. این گزارش می افزاید فعالیت های 
ناپایدار انسان، اکوسیستم های طبیعی زمین را تخریب و 

آن ها را به لبه پرتگاه نابوی کشانده است 
بر اساس این گزارش، هیچ نشانه ای از کاهش سرعت 
روند این نابودی فاجعه بار مشاهده نمی شود و انسان با 
سرعتی بی سابقه در حال تخریب و نابودی طبیعت است

رابطه انسان با زمینی که بر آن زندگی می کند، هر روز بدتر 
می شود. طبق براورد تازه صندوق جهانی حیات وحش 
وابسته به سازمان ملل متحد، ما انسان ها در 50 سال 
گذشته، ۶۸درصد از گونه های حیات وحش را از بین 
برده ایم. این عدد 2 سال قبل ۶0درصد بود. از مناطق 
قطبی گرفته تا آب های گرم کاراییب تا جنگل های البرز، 

همه جا رد پای ویرانگری بشر دیده می شود.
در این گزارش، 20هزار گونه مختلف در 5 قاره جهان 
بررسی شده اند. تانیا استیل، مدیر عامل »دبلیو دبلیو اف«  
صندوق حیات وحش، می گوید: »آنچه ما می بینیم نابودی 
فله ای سرمایه های طبیعی ما در طول حیات فقط یک 
نسل از بشر است و این روند دارد سریع تر می شود، برای 
همین باید همین االن ترمز را بکشیم و جبران مافات 
بکنیم.« حیات وحش از جهات مختف از جمله نابودی 

زیستگاه ها در معرض خطر است.
وی عقیده دارد، حیات وحش با سوزاندن جنگل ها، صید 
بی رویه آبزیان و نابودی نواحی طبیعی »در حال سقوط آزاد 
است«.ما درحال تخریب جهان خود هستیم، و سالمت، 
امنیت و بقای خود در زمین را به خطر انداخته ایم. حاال 
طبیعت در حال ارسال درخواست کمکی عاجزانه است 

و وقت برای این کار تنگ است.«

معنیایناعدادچیست؟
این گزارش وضعیت هزاران گونه مختلف حیات وحش 
که محققان حفاظت از محیط زیست در زیستگاه های 

اطراف جهان زیر نظر دارند را بررسی کرد.
آنها به طور میانگین افت ۶۸ درصدی بیش از 20 هزار 
جمعیت پستانداران، پرندگان، دوزیست ها، خزندگان 

و ماهی ها از سال ۱۹۷0 را ثبت کردند.
دکتر اندرو تری مدیر حفاظت از محیط زیست در انجمن 
جانورشناسی لندن )زی اس ال( که این داده ها را فراهم 
می کند گفت این افت گواه روشن خساراتی است که 

فعالیت انسانی به جهان طبیعی وارد می کند.
او افزود: »اگر این روال ادامه پیدا کند، سقوط جمعیت ها 
بدون شک ادامه خواهد یافت، حیات وحش را به سوی 
انقراض می برد و سالمت اکوسیستم هایی که به آنها تکیه 

داریم را به خطر می اندازد.«
این گزارش می گوید همه گیری کووید-۱۹ یادآور 

جدی رابطه تناتنگ انسان و طبیعت است.

کشاورزیبیرویه،دلیلاصلی
یکی از دالیل اصلی این نابودی، کشاورزی بی رویه 
است. ۸0درصد اراضی کشاورزی صرف خوراک دام 
می شود. در هر زمان ۱/5میلیارد گاو روی کره زمین، 
آماده تحویل گوشتی هستند که برای تولید هر کیلوگرم 
آن ۱5هزار لیتر آب مصرف شده و این سبک زندگی 
عرصه را برای زندگی دیگر موجودات روی کره زمین 
تنگ کرده. 20درصد دیگر اراضی دیگر کشاورزی که 
به قیمت تخریب حیات وحش و زیستگاه های طبیعی 
به دست آمده، میوه و سبزی تولید می کنند. حیوانات 
حیات وحش از زیستگاه های خود رانده می شوند و 
بسیاری بر اثر این بی جایی از بین می روند تا بشر بتواند 
به میل خود غذا بخورد. حکایت همه جا همین است. 
در جنگل های آمازون برزیل، هر دقیقه به اندازه مساحت 
یک زمین فوتبال از جنگل های ناب زمین تخریب می شود 
و تازه یک  سوم غذاهای به دست آمده از همین سبک 
کشاورزی یا دامداری، یا هدر می رود یا اصراف می شود.

دورهششمانقراضبزرگشروعشده
حتی قبل از نیم قرن گذشته، بسیاری از گونه های جانوری 
به دلیل توسعه طلبی بشر نابود شدند. از ببر مازندران گرفته 
تا ببر تاسمانی. اما آنچه در 50 سال گذشته رخ داده، کره 
زمین را وارد دوره ای کرده که دانشمندان از آن با عنوان 
»دوره ششم انقراض بزرگ« نام می برند. بیشترین این 
کشتارها با انقراض ۹5درصد مهره داران در آمریکای التین 
و جزایر کاراییب بوده، اما در آسیا و اروپا و اقیانوسیه هم 

اوضاع کم و بیش همین است.
دود این ویرانگری امروز به چشم انسان ها رفته. تحقیقات 
نشان می دهند، باید سرنخ ویروس کرونا را در خفاش ها 
باید جستجو کرد. دیوید باتلر، فعال کشاورزی پایدار، عقده 
دارد: »ما اطمینان داریم عامل اصلی گسترش ویروس 
کرونا،دست درازی به حیات وحش، ربودن گونه های 
وحشی و تجارت با آنها بوده. این یک هشدار طبیعت 
است که از بین بردن زیستگاه های حیات وحش در یک 
نقطه دورافتاده جهان، مستقیم زندگی ما را تحت تاثیر قرار 

می دهد.« با وجود آمار تکان دهنده، در گزارش صندوق 
حیات وحش آمده که ما می توانیم با استفاده از فناوری 
و دانش جدید، از گونه های باقیمانده و رو به انقراض 
حفاظت کنیم، اما یک اراده قوی و همکاری جهانی می طلبد 
و مهم تر از آن یک تغییر بنیادی در سبک زندگی بشر و 

روش های ما برای تولید غذا و مصرف.

گونههایمنقرضدیگربهوجودنمیآیند
انقراض گونه های زیستی که این روزها در سراسر جهان 
شاهد آن هستیم، روندی برگشت ناپذیر است. یعنی وقتی 
گونه ای از بین رفت، از بین رفت. حتی اگر وضعیت آب 
و هوایی کره زمین ثبات پیدا کند، انقراض گونه ها باعث 
نابودی بنیاد نظام حمایتی چندمیلیارد ساله محیط زیست 
خواهد شد. بسیاری از محققان از جمله خود من، عقیده 
دارند برای سد کردن این روند، باید یک تالش جانانه به 
خرج داد. باید زمین های متعلق به حیات وحش را گسترش 
داد تا طیف متنوعی از حیات را بتواند در خود جا دهد.

پیشنهاد آرمانی پژوهشگران این است که برای حفاظت از 
تنوع گونه های زیستی و گیاهی، باید نیمی از خشکی ها و 
دریاهای کرده زمین به صورت دست نخورده رها شود و 
از مداخالت انسان دور بماند.  این پروژه که »پروژه نصف 
جهان« نام دارد، از دهه ۱۹۶0 توسط برخی کارشناسان 

حفاظت و تنوع زیستی پیشنهاد شد.

چگونهبدانیمکهکجاهابایدحفاظتشوند؟
 در مجموع 3 رویکرد وجود دارد که در برخی نکات 
مشترکند. اول آنکه بهترین کارشناسانی که می توانند درباره 
تعداد و کمیابی گونه ها قضاوت کنند، زیست شناسان 
باتجربه هستند. دوم، برای حمایت از تعداد زیادی از 
گونه های موردنظر مانند درختان و پرندگان باید نقاط 
حساس هر منطقه را مشخص کرد و سوم  حدود جغرافیایی 
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 
اشتباهات کشنده ای به بار بیاید. برای انجام این تصمیمات 
باید اطالعاتی بنیادی دراختیار داشته باشیم؛ از همه مهم تر 
اینکه آمار گونه های موجود را بدانیم. تصمیم گیری درباره 
حفاظت از زمین بدون داشتن این اطالعات بنیادی باعث 

بروز اشتباهات برگشت ناپذیری می شود.

تغییراتاقلیمیتهدیدیدیگربرای
گونههایجانوری

جهان در حال گرم شدن است و یکی از مهم ترین دالیل 
آن اقدامات انسانی بدون توجه به تبعات زیست محیطی 
آن است. اقداماتی مانند سوزاندن سوخت های فسیلی و 
انتشار گارهای گلخانه ای که باعث شده زمین هر سال 
گرم تر شود. کشورهای جهان در آوریل سال 20۱۶، 
در پاریس گرد آمدند تا با همکاری و هماهنگی هم با 
کاهش اقدامات ضد زیست محیطی افزایش دمای رمین 
را به کمتر از 2 درجه 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 

جهان به تعهدات خود در موافقتنامه پاریس عمل کنند، 
باز هم این افزایش بسیاری از گونه های 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 4/5 درجه ای 

دمای کره باعث مرگ بسیاری از گونه ها خواهد شد.

کوچحیواناتمیتواندبسیارمهمباشد
براساس گزارش محیط زیست سازمان ملل متحد، برخی 
گونه ها پس از تغییرات اقلیمی به مناطقی سازگارتر با 
طبیعت خود کوچ می کنند و به این ترتیب می توانند به 
بقای خود ادمه دهند. اگر این کار ممکن باشد، گونه های 
درمعرض خطر از 25درصد به 20درصد خواهند رسید، اما 
با افزایش 4/5 درجه ای هوا، میزان گونه های درمعرض خطر 
محلی ناگهان به 40درصد می رسد. باید در کمترین زمان 
ممکن با تالش های حفاظتی  با خطراتی که حیات وحش 
را تهدید می کنند، مانند از دست رفتن زیستگاه ها، شکار 
غیرمجاز و کشاورزی ناپایدار، مقابله کرد، اما درضمن 
باید کمک کرد گونه های جانوری بتوانند با تغییرات 
اقلیمی سازگار شوند. با افزایش دمای هوا، باید با باز 
گذاشتن کوریدورها به گونه های جانوری امکان داد محل 
زیست خود را تغییر دهند و به مناطق دیگر بروند و 
محل هایی را که قرار است، حیوانات تازه ازراه رسیده در 
آن اسکان یابند را محافظت کرد. تنوع زیستی فرش زیبای 
کره زمین است و باید حفاظت شود. نه تنها گونه های 
جانوری و گیاهی، بلکه مردم هم از افزایش دمای کره 
زمین سخت آسیب  خواهند دید. تغییرات سریع اقلیمی، 
همراه با انفجار جمعیت در یکصد سال گذشته، و  قرار 
گرفتن انسان درمعرض انواع آلودگی های شیمیایی و 
دیگر آلودگی ها و از دست رفتن سکونتگاه ها، باعث 
عدم تعادل بیشتر در زیست بوم ها و راندن گونه های 

بیشتر در جهت انقراض شده است.

درایرانهمزنگهشداربهصدادرآمده
یکی از معروفترین گونه های جانوری ایران آخرین گونه 
یوز آسیایی است که یوز ایرانی هم خوانده می شود و 
امروزه فقط در ایران یافت می شود. ایران گونه های شیر 
و ببر مازندران را در اوایل قرن بیستم از دست داده است. 
طبق آمار سازمان حفاظت محیط زیست ایران ۱500 
گونه جانوری اعم ازپستاندار، پرنده، خزنده، دوزیست 
و ماهیان آب های داخلی و حدود ۶50 گونه ماهی در 
آب های دریایی در اکوسیستم های خشکی و آب های 

داخلی کشور شناسایی شده است.
 این سازمان در سال ۱3۹2 اعالم کرد که دست کم ۷4 گونه 
از جانوران این کشور در سیاهه قرمز اتحادیه بین المللی 
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 باله ای نیز در معرض خطر انقراض هستند.[

ایران با داشتن حدوداً شش هزار گونه گیاهی یکی 

از غنی ترین گونه های گیاهی در کشورهای خاور 
نزدیک را از جنگل های شبه حاره ای تا درختزارهای 

سازگار با خشکی و... داراست.

توسعهپایدار،راهحلدشواراماممکن
حسین خواجه پور، فارغ التحصیل دانشگاه شریف در 
مسائل  بروز  علل  موشکافی  با  می نویسد:  گزارشی 
مختلف اجتماعی و معضالت محیط زیستی در مسیر 
توسعه کشورهای توسعه یافته، محدودیت های مختلف 
مختل کننده تامین نیازهای زندگی بشر در آینده، از اوایل 
دهه ۱۹۷0 مورد توجه قرار گرفت. از این رو، مفهوم 
توسعه پایدار به معنای توسعه ای 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 بهره برداری و استفاده از 
منابع طبیعی برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی به طوری 

که از این منابع برای نسل های آینده چیزی کم نشود.
یکی از مهم ترین عوامل در توسعه پایدار، مدیریت 
مصرف از محصوالت کشاورزی و دامی گرفته تا 
مصرف سوخت های فسیلی و مدیریت برداشت منابع 
است. اگر قرار باشد الگوی مصرف انسان ها تغییر 
نکند و برداشت بی رویه از منابع به ترتیب سابق ادامه 
ادامه  برای  برای نسل های بعدی، چیزی  پیدا کند، 

زندگی و مصرف باقی نخواهد ماند. 

تخریبزیستگاهها،مهمترازتغییراتاقلیمی
بسیاری از فعاالن محیط زیست از جمله محمد درویش، 
فعال محیط زیست کشورمان، عیده دارند، در حال حاضر 
تغییرات اقلیمي خطر کمتري براي تنوع گونه ها در سراسر 
دنیا محسوب مي شوند تا تخریب زیستگاه آنها به دست 
انسان. چنین نتیجه اي که پژوهشگران اخیرا به آن دست 
یافته اند و بر آن تاکید دارند، در هفته نامه  نیچر به تازگي 
انتشار پیدا کرده. نگراني آنها از این است که مبادا تمرکز 
روي بحران های مرتبط با  تغییرات آب و هوایی، سبب 
شود تا نکاتي که در این زمینه از ارجحیت بیشتري 

برخوردار هستند، در نظر گرفته نشوند.
تیم پژوهشگراني که با شان ماکسول از دانشگاه کوینزلند/ 
بریس بین/استرالیا همکاري مي کنند، ۸۷00 گونه جانوري 
را که در سیاهه اتحادیه بین المللي حفاظت از طبیعت) 
IUNC( به عنوان گونه هاي در معرض خطر قرار دارند، 
زیر نظر گرفته اند. نتیجه آنکه بزرگ ترین خطر که ۷2درصد  
از آنها را تهدید مي کند، مصرف بیش از اندازه منابع 
طبیعي است. این خطر یا گونه اي را مستقیماً تهدید 
مي کند یا بخشي از زیستگاه او را. تنها بیش از 4هزار 
گونه به دنبال قطع درختان و نابودي جنگل ها تحت تاثیر 
قرار دارند. به طور مثال از یک گونه پرنده در برنئو با نام 
التین Ptilocichla leucogrammica، حشره خواري با نام 
Crocidura nicobarbica در هندوستان و میمون دماغ 

سرباال Rhinopithecus در میانمار را مي توان نام برد.
 دومین خطر بزرگ  که ۶2درصد  از جانوران را تهدید 
مي کند، کشاورزي است. کاشت غالت به تنهایي 4۶00 
گونه را تحت تاثیر قرار مي دهد. از جمله خرموش 
سگ هاي  و   Dipodomys nitratoides کانگورویي 
وحشي افریقایي Lycaon pictus که زیستگاه آنها از 

این طریق از بین رفته اند.
در درجه سوم، شهرنشیني ست که به دنبال بررسي هاي 
پژوهشگران 2۷00 گونه را مستقیما در معرض خطر قرار 
مي دهد، چرا که جانوران شکار مي شوند )از جمله آبزیان( و 
یا در اسارت به سر مي برند. به طور مثال کرگدن سوماترایي 
 Gorilla گوریل غربي ،Dicerorhinus sumatrensis
 .Manis pentadactyla و پولک پوست چیني gorilla
با توجه به کنفرانس اتحادیه حفاظت بین المللي که در 
ماه سپتامبر سال گذشته در هاوایي برگزار مي شود، این 
گروه از پژوهشگران از مسئوالن درخواست کرده اند 
که در زمینه حفاظت از گونه ها تمرکز را تنها بر روي 

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

»دشمنان قدیمي« پرداخت.

محیط زیست شماره هفتصدوشصت وپنج   بیست ونه شهریور نودونه14

یادداشت سبز

سر نخ کرونا را در دست اندازی به زیستگاه های طبیعی پیدا کنید
68 درصد از گونه های زیستی را انسان در 50 سال گذشته از میان برده

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 زیستگاه های 

خفاش ها در این منطقه اتفاق 
افتاد و باعث اعالم وضعیت 

هشدار از سوی سازمان 
جهانی بهداشت شد، زنگ خطر 

تخریب زیستگاه های طبیعی 
را به صدا در آورده بود. این 

زیستگاه ها حاوی ویروس هایی 
هستند که اگر تخریب نشوند، 

همان جا می مانند

قاب سبز

درسی ابتدایی که با هزینه ای زیاد از طبیعت آموختیم: دشت های 
سیالبی و رود دره ها همچون خانه و کاشانه قدیمی رودها )فصلی و 
دائمی( هستند. تجاوز به این خانه و کاشانه می تواند عواقب خسارت 

باری برای انسان ها به دنبال داشته باشد.

با موج های بعدی چه می کنیم؟ 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، خسارت های به مراتب 
بیش از کرونا له بار می آورد. برای مهار گرمایش زمین مصرف 

سوخت های فسیلی باید کم شوند.

زنگ خطر برای بشریت؛ دوسوم حیوانات وحشی از بین رفته اند. 
تازه ترین گزارش موسوم به »سیاره زنده« که هر دو سال توسط 

»صندوق جهانی طبیعت« منتشر می شود 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 50 سال گذشته به 

دلیل فعالیت های انسانی از بین رفته اند/ یورونیوز

90 درصد کل زباله های پالستیکی هرگز بازیافت نشده اند. طی 
۶0 سال گذشته مصرف #پالستیک رشد سریعی داشته و بشر ۳/۶ 
میلیارد ُتن پالستیک تولید کرده است. متخصصان معتقدند که ۷9 

درصد از زباله های #پالستیکی یا دفن شده ، یا در طبیعت رها شده اند، 
و یا در اقیانوس ها شناور هستند.اگر روند فعلی تولید و مصرف ادامه 

پیدا کند، تا سال ۲050 )۳0 سال آینده( محل های دفع #پسماند، 
نزدیک به ۱۲ میلیارد ُتن پالستیک را در دل خواهند داشت و وزن 

پالستیک های شناور در اقیانوس ها از وزن ماهی ها پیشی خواهد 
گرفت وابستگی ما به انواع پالستیک #یک بار_مصرف  باید کاهش 

یابد و ما باید جایگزین هایی سازگار با طبیعت برای آنها پیدا کنیم.

تصویری حیرت انگیز از آتش سوزی عظیم و بی سابقه کالیفرنیا 
)شمال سنتا کروز(.

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



عکس و مکث

ما با فرهنگیم؟
سال ها پیش وقتی یکی از دانشجویان 
انسان شناسی از مارگارت مید، پرسید 
فرهنگ  یک  در  تمدن  نشانه   اولین 
چیست؟ انتظار داشت این انسان شناس 
فرهنگی، محقق و نویسنده آمریکایی، در 
جوابش درباره  ابزارهای ابتدایی شکار، 
کاسه های سفالین، سنگ های آسیاب و... 
حرف بزند اما جواب او با هر آنچه او 

انتظار داشت، متفاوت بود.
خانم مید گفت: »نخستین نشانه  تمدن 
در یک فرهنگ باستانی، استخوان رانی 
بود ه 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 
می میرد چون نمی تواند از خطر بگریزد، 
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 
نمی آورد تا استخوانش جوش بخورد. 
استخوان شکسته  ای که جوش خورده 
است، نشان می دهد 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، همان  جایی است که تمدن 

از آن آغاز می شود.«
در دنیای امروز خیلی از ما به  دلیل 
در  حضور  دانشگاهی،  تحصیالت 
اجتماع و خواندن چند جلد کتاب و 
حتی طبقه اجتماعی و خانواده مان، ادعا 
داریم که انسان های با فرهنگی هستیم 
اما سنگ محکی که عیار فرهنگمان 
را نشان دهد، نمی شناسیم. جمله های 
این استاد انسان شناس عیارسنج خوبی 
است برای اینکه محک بزنیم تا اینجای 
زندگی مان چقدر با فرهنگ بوده ایم. 
اصال بیا از تعداد دفعاتی که باری از دوشی 
برداشتی فاکتور بگیریم، آخرین باری 

که به دیگری کمک کردی، کی بود؟

حرف آخر

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

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

با نام شما منتشر شود.

 زهراسادات صفوی 

بدرفتاری دوران کودکی عبارت است از اعمال هرگونه 
رفتار نادرست نسبت به کودک که به وسیله والدین 
بدرفتاری  انواع  شامل  و  مراقبت کنندگان  دیگر  و 
جسمانی، عاطفی، جنسی، غفلت و شاهد خشونت 

خانگی بودن است. 
قربانیان بدرفتاری دوران کودکی در سنین بزرگسالی 
از مشکالت روانی متعددی رنج می برند. به عبارت 
افتادن  به خطر  باعث  آزار در دوران کودکی  دیگر، 

سالمت روانی در بزرگسالی خواهد شد.
ویژگی های  شکل گیری  باعث  والدین  رفتارهای 
شخصیتی مختلف در کودکان می شود. نمی توان نقش 
ژنتیک را هم نادیده گرفت اما رفتارهای والدین هم در 
این زمینه بسیار تعیین کننده است. در این مطلب قصد 
دارم رفتارهای آسیب رسان والدین را که بر سالمت 
روانی فرزندشان و آینده او تاثیر منفی دارد، بررسی کنم.

آسان گیری بیش از حد
 کودکی را در نظر بگیرید که والدین آسان گیری دارد. 
هنگامی که این کودک به مدرسه می رود و تکالیفش 
زیاد باشد، حتی ممکن است والد به جاي او تکالیف 
را انجام دهد. کمک به فرزند بسیار مهم است اما نه 
اینکه یاد بگیرد می تواند وظایف خود را انجام ندهد 
یا قادر به انجام آنها نیست و والدین باید وظایف او را 
انجام دهند. در چنین شرایطی کودک پرتوقع می شود 
و نمی تواند مسوولیت های خود را بشناسد و احساس 
ناتوانی و بی کفایتی در انجام وظایف خود پیدا می کند.

سخت گیری بیش از حد
 معموال والدینی که بسیار سخت گیر یا بسیار وسواسی 
هستند، نگرانند فرزندانشان وظایفی که به آنها سپرده 
می شود، درست انجام ندهند و خرابکاری به بار بیاورند. 
به همین دلیل  ترجیح می دهند وظایف کودکان را 

به جای آنها انجام دهند. این پدر و مادرها معموال 
مدام از فرزندشان انتقاد می کنند و با این رفتار باعث 
ایجاد احساس بی کفایتی و وابستگی در او می شوند. 
این فرزندان زمانی که به دوران نوجوانی و بزرگسالی 
می رسند، از خود ایده و نظری ندارند و برای تمام 
تصمیم گیری ها و قضاوت ها به والدین خود وابسته 
هستند. آنها نمی توانند هیچ کاری را به تنهایی آغاز 
کنند، وظایف خود را درست نمی شناسند و در انجام 

وظایف احساس ناتوانی، نقص و شکست می کنند.

مشاجره  در خانه
هم  با  خانواده  محیط  در  مدام  که  مادرهایی  و  پدر 
از خشم خود  را  فرزندشان  معموال  دارند،  مشاجره 
بی بهره نمی گذارند. در این مواقع، مخصوصا والدی 
که قصد ترک خانه را دارد، ممکن است به فرزند خود 
بگوید دوستش ندارد و می خواهد 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 می کند. تمام این جمله ها باعث 
می شود کودک احساس کند رها و ترک شده است. 
او در دوران کودکی و در ادامه زندگی خود احساس 
می کند باید به دیگران وابسته باشد، می ترسد 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 می کنند، مدام 
در حال مقایسه فرزندشان با بچه های دیگر هستند یا 
فقط زمانی که اشتباه های فرزند را می بینند، خود را ملزم 
می دانند به او درباره تکرار نشدن این اشتباه ها 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 جلب توجه هستند، به فرزند خود 
آسیب می زنند. چنین پدر و مادرانی، فرزندانی تربیت 
از  پذیرش جویی  درگیر  مدام  آینده  در  که  می کنند 

دیگران هستند.

ضعف شخصیتی، مالی و...
معموال فرزند اول والدینی که از لحاظ شخصیتی، مالی 
و... ضعیف هستند و نمی توانند شرایط زندگی مناسبی 
را برای فرزندان خود فراهم کنند یا فرزندی که بیشتر با 
والدین خود همانندسازی می کند یا احساس مسوولیت 
افراطی دارد، خود را قربانی شرایط می کند و وظایف 
نیازها و احساس های  برعهده می گیرد و  را  والدین 
خود را نادیده می گیرد و پنهان می کند. معموال چنین 
افرادی مدام تالش می کنند 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 می شوند 
زیرا به خواسته های خود نرسیده اند و به جای والدین 
خود، مدام درگیر کمک به پیشرفت، موفقیت و ایجاد 

شرایط سالمت بهتر برای فرزندان دیگر بوده اند.

بدبینی
اگر والدین مدام به فرزندشان دیکته  کنند 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 
منفی گرا و بدبینانه نسبت به آدم ها پیدا خواهند کرد. 
او نسبت به انسان ها بی اعتماد می شود، 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 می بیند.

تاثیر بدرفتاری والدین با کودک

کالمی با والدین

101 بازي خانوادگي
هنگامی   یا جوان هستند،  پیر  افراد چقدر  که  نیست  مهم 
موانع  می دهد.  مهمی رخ  اتفاقات  می کنند،  بازی  آنها  که 
رفع می شوند، اعتمادبه نفس افزایش پیدا می کند، دوستی ها 
شکل می گیرند، خصومت ها از بین می روند و از همه مهم تر 
انرژی فوق العاده مثبتی در افرادی که درگیر بازی بوده اند، 

جریان پیدا می کند. 
بازی برای کودکان حتی مهم تر از موارد باال هم هست. بازی 
مثل یک دنیای کوچک است که به آنها در کشف بخش های 
مختلف آن کمک می کند و به همین دلیل است که بچه ها 
دهند.  انجام  مختلف  سنین  در  را  مختلفی  بازی های  باید 
کودک از طریق بازی درباره اعتمادبه نفس، محدودیت ها، 
رعایت نوبت، آنچه که آسیب می رساند، آنچه که احساس 
خوبی ایجاد می کند، چگونگی بیان نظرات و گوش دادن 
به دیگران می آموزد و از همه مهم تر، هنگامی  که کودکان 
بی نظیر  پاداش  می کنند،  توافق  هم  با  بازی  قوانین  درباره 

شادی و رضایت را دریافت می کنند. 
بازی های لذت بخش خانوادگي به والدین و کودکان کمک 
می کند تا بیشتر کنار هم باشند. ایجاد مجموعه ای از بازی های 
محبوب خانوادگی به همه اعضای خانواده کمک می کند 
تا خاطرات باارزشی را بسازند و دوران  خوب گذشته را 

با افتخار به یاد بیاورند.
کتاب »بازي خانوادگي« بازي هایي را در چند فصل از تمام 
جهان گرد هم آورده که شامل این موارد است؛ بازي هایي در 
مسافرت، بازي هایي در ساحل، بازي هایي در خانه، بازي هایي در 
تعطیالت، شکل و قالب هاي شني و بازي هایي در جشن تولد که 
در آن بازي ها همراه با دستورالعمل های ساده برای اجرا و ارائه 
است. سن مناسب، تعداد 
پیشنهادهای  گروه،  افراد 
جانبی و میزان سادگی و 
دشوار بودن بازی ها نیز 

مشخص شده است.
این کتاب نوشته شاندو 
حسین  ترجمه  واردا، 
فدایي حسین و منصوره 
نشر  توسط  ارسالني 
صابرین در 138 صفحه 

به چاپ رسیده است.

معرفی کتاب

15فکر مثبت

 آرزو بارانی
روان شناس، عضو انجمن روان شناسی ایران 

شماره هفتصدوشصت وپنج  بیست ونه شهریور نودونه

مهارت زندگی مثبت

چند روز به خودتان، افکارتان و گفت وگوهای درونی تان 
توجه کنید و با دقت به آنها گوش دهید. آیا از خودتان 
حمایت می کنید یا منتقد خود هستید؟ آیا به خودتان 
برچسب هایی مانند »احمق، شکست خورده یا چاق« 
می زنید؟ گفت وگوهای درونی شما مثبت است یا منفی؟
گفت وگوی درونی کاری است که همه ما به طور طبیعی 
در تمام ساعت های بیداری انجام می دهیم. این کار 
تحت تاثیر ضمیر ناخودآگاه ماست و افکار، عقاید و 
ایده های ما را نشان می دهد. افکار ما منبع احساسات و 
خلق و خوی ما هستند. صحبت با خود می تواند منفی 
یا مثبت باشد؛ دلگرم کننده یا ناراحت کننده. مکالمه هایی 
که با خود داریم می توانند مخرب یا مفید باشند. آنها 
بر احساس ما نسبت به خود و نحوه پاسخگویی مان 

بر وقایع زندگی تاثیر می گذارند.
هنگامی که گفت وگوی درونی مثبت باشد، ترس و 
اضطراب مان آرام می شود، اعتماد به نفس مان تقویت 
شده و عملکرد روزانه بهتری خواهیم داشت. متاسفانه 
طبیعت انسانی مستعد گفت وگوی منفی با خود است، 
از جمله »من نمی توانم کاری را درست انجام دهم« 
یا »من کامال شکست خورده ام.«، »من زیبا و جذاب 

نیستم.« اما الزم است بدانیم  گفت وگوی درونی بسیار 
مهم است زیرا این پیام های ما به خودمان هستند که 
تعیین می کنند آیا شما باید به تالش خود ادامه دهید یا 
خیر. پیام هایی که برای خود ارسال می کنید، می توانند 
به موفقیت شما کمک کنند یا مانع پیروزی شما شوند.
می تواند  اینکه  بر  عالوه  مثبت  درونی  گفت وگوی 
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 گفت وگویی مثبت، مهارت های ذهنی 
دارند که به آنها امکان می دهد مشکالت را تجزیه و 
تحلیل و نهایتا حل کنند، متفاوت فکر کنند و در کنار 
آمدن با مشکالت یا چالش ها کارآمدتر باشند. تصور 
مثبت  گفت وگوی  در  می توانند  که  افرادی  می شود 
انگیزه  نفس،  به  اعتماد  باشند  داشته  تسلط  خود  با 
و بهره وری باالتری دارند. البته گفت وگوی مثبت با 
خود عادتی است که نیاز به ممارست و تکرار دارد و 
در طول زندگی ایجاد می شود. در این میان، 14 نکته 

کابردی برای خلق گفت وگوی مثبت وجود دارد که به 
کار بستن آنها موثر خواهد بود. این نکته ها عبارتند از: 
1. ایمان و انگیزه قوی برای اهداف تان داشته باشید.
2. افراد بیش از حد منفی را از زندگی خود حذف کنید.

3. شکرگزار داشته هایتان باشید.
4. خود را با دیگران مقایسه نکنید.

5. در گفت وگو با دیگران از کلمات مثبت استفاده کنید.
6. به موفقیت خود ایمان داشته باشید.

7. از شکست نترسید.
8. افکار منفی را با افکار مثبت جایگزین کنید.

9. جمالت و تاییدهای مثبت برای خود بنویسید. 
10. موفقیت خود را تجسم کنید.

11. مصرف اخبار و رسانه ها را که عمدتا منفی هستند، 
محدود کنید. 

12. هر روز یک کار برای کمک به شخص دیگری 
انجام دهید. 

13. از نظر جسمی فعال و پرتحرک باشید.
14. آرزوهای بزرگ داشته باشید و سپس اهداف کوچک 

تری را برای رسیدن به اهداف نهایی تان تعیین کنید.
positivepsychology.com :منبع

 ترجمه: سارا حق بین
گفت وگوی درونی مثبت

حسین آقا یک مرد 46 ساله و پدر 4 
فرزند است. 3 فرزندش محصلند و یکی 
از آنها مجبور شده قید درس خواندن 
و آینده اش را بزند و با حقوقی ناچیز 
تن به کارگری دهد چون خانواده شان 
نان آوری غیر از او ندارد. پدرش، حسین 
آقا که قبال کارگر آشپزخانه بوده، با 
وجود ابتال به سرطان عضالنی و ضعف 
ناشی از بیماری کارگر آشپزخانه بود 
اما با شیوع کرونا آنجا تعطیل شد و 
در  حاضر،  حال  در  او  ماند.  بیکار 
بیمارستان امام )ره( تحت درمان است 
و جلسات شیمی درمانی و پرتودرمانی 
را می گذراند و هنوز راه درازی تا پایان 

این درمان ها پیش رو دارد. 
تکلیف حسین آقا معلوم است، نایی 
برای کار برایش نمانده اما حقوق پسرش 
به اضافه مبلغ یارانه، کفاف تامین هزینه 
اجاره خانه 750 هزار تومانی، تحصیل 
بچه ها، خرج های ضروری خورد و 
خوراک و پوشاک و درمان را نمی دهد. 
من و تو می توانیم به این خانواده 
که در یکی از شهرک های اطراف 
تهران زندگی می کنند، کمک و قدری 
از بار رنج و سختی شان کم کنیم. 
برای این کار می توانی وجه نقد را 
شماره با  پارسیان  بانک  کارت   به 

به   6221-0610-8001-0756
امدادگران  خیریه  موسسه  نام 
شماره  با  و  کنی  واریز  عاشورا 
تلفن75983000 )داخلی2( یا شماره 
همراه 09198012677 تماس بگیری. 
این بیمار با کد 25514 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

مي پرسم: چي مي بیني؟
مي گوید: هیچی...

- دست منو می بینی؟
- نه

دستم را جلوی چشمش تکان می دهم.
- حاال چی؟

- هیچی...
از درد ناله می کند و می پیچد به خودش

- تاریکه یا روشن؟
- تاریِک تاریک

نور چراغ قوه دستي را مستقیم مي اندازم توي چشمش
- حاال چي؟

- تاریکه به خدا! ولم کنین...
24-23 ساله است. سوار موتور بوده و با یک سواري شاخ 
زیادي  چیز  راست صورتش  از سمت  بود.  شده  شاخ  به 
ریز  جمجمه اش  استخوان  شکسته،  بیني اش  نمانده،  باقي 
و  باال  بود. گویي فک  کرده  مغزي  ریز شده و خونریزي 
پایینش هم ضرب دیده بودند. چشم راستش اما به جز چند 
خراش جزئي در پلک باال سالم به نظر مي رسید، تا جایي 

که فهمیدم نمي بیند.
سعي مي کنم با افتالموسکوپ عصب چشمش را معاینه کنم. 
بوي خون خشک شده توی دهانش، مي پیچد میان سرم. 
نفسم را حبس می کنم. ظاهرا عصب بینایي صحیح و سالم 
نشسته سر جای خودش، فقط با یک تفاوت؛ آن هم اینکه 

دیگر کار نمی کند.
این  علمی اش  دلیل  شاید!  ترسیده؟  نمی دانم.  کرده؟  قهر 
است که می گویند عصب رفته است توی شوک! یعنی یک 
اندام  ظریف عصب  از تحمل  وقت هایی که شدت ضربه 
بینایی بیشتر می شود، یکباره همه چیز را رها می کند و  تمام...
نه،  دربیاورد،  را  فغان صاحبش  از  آه  و  بگیرد  درد  که  نه 
از دلخوری، همان جا  نشانه ای  آرام و بی صدا، بدون هیچ 
توی خودش دق می کند. مثل حضرت سلیمانی که مدت ها 
باوقار تکیه زده بر عصایش و فقط موریانه ها می دانند که به 

فروریختش چیزی نمانده است.
خیره مي شوم به مرد جواني که از امروز به بعد باید دنیا را 
با یک چشم ببیند و فکر مي کنم به اینکه قلب آدمیزاد هم 
توفیر زیادي با چشمش ندارد. به همه آنهایي فکر مي کنم 
که یک روز دلشان سنگیني حادثه اي را تاب نیاورده و در 
دم دق کرده توي سینه شان. بي هیچ شکایتي، فریادي یا قطره 
اشکي. حتي آدم هایي که سال ها قلب بي جانشان را شبیه 
لبخند  کشیده اند،  طرف  هر  به  خودشان  با  مرده اي  جنین 
زده اند، غذا خورده اند، مهماني رفته اند و هر دفعه، هزار بار 
توي خودشان بر مزار دلي که دیگر ندارند، گریسته اند و 
هرگز هیچ کدام از دور و بري های شان بو نبرده اند که این 
همهمه مداوم موریانه ها این همه سال از کجا آب مي خورد.

پرونده مریض را مي دهم دست پرستار. 
مي پرسد: »امیدي هست؟« دلم مي خواهد بگویم همیشه امید 

هست اما نمي توانم.
از اورژانس مي زنم بیرون. هوا بوي خون خشکیده مي دهد...

داستان زندگی
 دکتر ندا کارگر
متخصص و جراح چشم

تاریِك تاریك 

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



انواع  می کنند  ثابت  جدید  بررسی های 
متعددی از داروهای کورتونی یا استروئیدی 
بخت زنده ماندن افراد دچار بیماری شدید 
کووید-۱۹ ناشی از کروناویروس را بیشتر 

می کنند.
تجزیه وتحلیل  آسوشیتدپرس  گزارش  به 
نتایج یک جا شده 7 بررسی که با سرپرستی 
سازمان جهانی بهداشت انجام شده است و 
روز چهارشنبه ۱۲ شهریور در ژورنال انجمن 
پزشکی آمریکا منتشر شده است، نشان داد 
داروهای کورتونی نسبت به دارونما )داروی 
بی تاثیر( خطر مرگ را در افراد دچار بیماری 
شدید کووید-۱۹ که به اکسیژن اضافی نیاز 
دارند، در ماه اول بستری حدود یک سوم 

کاهش می دهد.
دکتر مارتین الندری از دانشگاه آکسفورد که 
سرپرست یکی از این بررسی ها بود، گفت: 
»این نتایج به معنای این است که گزینه های 
دارد.  بیماران وجود  درمان  برای  بیشتری 
هر چه گزینه ها 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.«

طور  به  ارزان قیمت،  کورتونی  داروهای 
گسترده در دسترس هستند و برای دهه ها 
التهاب  داروها  این  بوده اند.  استفاده  مورد 
را کاهش می دهند که در برخی از بیماران 
کووید-۱۹ در نتیجه واکنش بیش از حد 
دستگاه ایمنی برای مبارزه با عفونت به وجود 
می آیند. این داروها از همان نوع داروهای 
استروئیدی نیستند که برای افزایش قدرت 

ورزشکاران استفاده یا سوءاستفاده می شوند.
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 بستری شده را 
که نیاز به درمان با دستگاه تنفس مصنوعی 
که  بیمارانی  در  و  درصد   ۳۵ تا  داشتند، 
 ۲۰ تا  می کردند،  دریافت  اضافی  اکسیژن 
به  دگزامتازون  اما  درصد کاهش می دهد. 
بیماران با شدت کمتر بیماری کمکی نکرده 

بود و حتی ممکن است تجویز آن در این 
مراحل ابتدایی بیماری زیانبار باشد.

به  نتایجی که در آن هنگام به دست آمد 
طور فوری باعث تغییر در مراقبت بیماران 
شد  و باعث شد بررسی های دیگری که در 
حال آزمایش سایر داروهای استروئیدی یا 
کورتونی بودند، متوقف شوند تا به بیماران 

داروی کورتونی دگزامتاوزن داده شود.
این تجزیه وتحلیل جدید بر نتایج به دست 
آمده شش مورد از این بررسی ها 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 
داروها هم  است سایر  این  نتیجه گیری  و 

به درمان بیماران کمک می کنند.
چهارشنبه  روز  بهداشت  جهانی  سازمان 
در توصیه های درمانی اش تجویز داروهای 
با  افراد  برای  را  کورتونی  یا  استروئیدی 
کرده  پیشنهاد  کووید-۱۹  شدید  بیماری 
برای  توصیه اش  دیگر  طرف  از  و  است 
افراد با شدت کمتر بیماری تجویز نکردن 

این داروها است.

دوربين سالمت

واکسن چینی کرونا 
ممکن است اواسط آبان 
برای استفاده عمومی 

آماده باشد

و  کنترل  مرکز  مقام  یک 
بیماری های چین  پیشگیری 
کرونا  واکسن های  می گوید 
کشور  این  در  شده  تولید 
آبان  اواسط  تا  است  ممکن 
برای استفاده عموم مردم آماده 

شده باشد.
به گزارش رویترز 4 واکسن 
چینی کرونا در مرحله نهایی 
بالینی هستند که  کارآزمایی 
دست کم سه تای آنها از هم 
برنامه  یک  اساس  بر  اکنون 
استفاده اضطراری که در ماه 
ژوئیه )اواسط تیر( آغاز شد، 
در اختیار کارکنان بخش های 

ضروری قرار گرفته اند.
گیوژن وو، کارشناس ارشد 
ایمنی زیستی در مرکز کنترل 
بیماری های  ییشگیری  و 
 ۲4 دوشنبه  روز  چین 
با  مصاحبه ای  در  شهریور 
تلویزیون دولتی این کشور 
بالینی  کارآزمایی های  گفت 
واکسن ها  این  سوم  مرحله 
پیش  دارد  مشکل  بدون 
این  است  ممکن  و  می رود 
یا  نوامبر  ماه  در  واکسن ها 
دسامبر )آبان یا آذر( در اختیار 

عموم قرار گیرند.

ماه  در  خودش  گفت  وو 
یک  )اردیبهشت(  آوریل 
را  کرونا  تجربی  واکسن 
دریافت کرده و در ماه های 
عالمت  هیچ  دچار  اخیر 

غیرطبیعی نشده است.
ملی  گروه  واحد  یک 
داروسازی چین )سینوفارم( 
و شرکت چینی سینوواک در 
حال ساخت سه واکسن برای 
استفاده  برنامه  اساس  کرونا 
اضطراری دولت این کشور 

هستند.
برای  چهارم  واکسن  یک 
به وسیله  هم  کووید-۱۹ 
شرکت چینی کان سینو برای 
کشور  این  نظامیان  مصرف 
در ماه ژوئن )خرداد( تایید 

شده بود.
شرکت سینوفارم در ماه ژوئیه 
پس از پایان کارآزمایی های 
واکسن  سوم  مرحله 
تولیدی اش اعالم کرد ممکن 
است این واکسن تا پایان سال 
میالدی جاری برای استفاده 

عمومی آماده باشد.
در  واکسن  سازندگان 
تالش  در  جهان  سراسر 
بر  موثر  واکسنی  که  هستند 
تولید  کروناویروس  ضد 
از  بیش  به حال  تا  که  کنند 
۹۲۵۰۰۰ نفر را کشته است. 
شرکت های غربی پیشگام در 
قول  کرونا  واکسن  ساختن 
علمی  معیارهای  که  داده اند 
بررسی را رعایت کنند و تسلیم 
فشارهای سیاسی برای شتاب 

دادن به این فرآیند نشوند.

تازه ها

■ پزشکی  دانشی  همیشه  در  تغییر  است. 
 در  ارایه  مطالب  »سالمت«  تالش  زیادی  
در  جهت  کامل  بودن  و  تطابق  آن  با 
 استانداردهای  روز  پزشکی  دنیا تا  زمان 
 انتشار  صورت  گرفته  است. اما  به  دلیل 
 اینکه  در  علوم  پزشکی  وجود  تغییرات 
 همواره  متصور  است ، »سالمت«  مطالب 
را   کامل  و عاری  از  خطا    ارایه  شده  
نمی داند. ارجح  آن است  که  کاربران،  
این اطالعات  را  قبل  از  به  کارگیری 
 با  رجوع  به  پزشکان  نیز  تایید  نمایند. 

■ مسوولیت  محتوای  آگهی ها بر عهده 
شرکت های سفارش دهنده  است. 

■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

۲6 دانشمند که اغلبشان در دانشگاه های ایتالیا 
کار می کنند نامه سرگشاده ای را امضا کرده اند 
که در آن قابل اعتماد بودن داده های ارائه شده 
در نتایج کارآزمایی بالینی اولیه واکسن روسی 

کووید-۱۹ را زیر سوال می برند.
به گزارش رویترز این دانشمندان در نامه  
به سردبیر مجله لنست که نتایج کارآزمایی 
مرحله اول واکسن کرونای انستیتوی گامالیای 
روسیه در آن منتشر شد، گفتند که الگوهایی 
این بررسی دیده می شود که  در داده های 

»بسیار نامحتمل« به نظر می رسد.
که  بین المللی  پزشکی  مجله  یک  لنست 
بازبینی کارشناسان  از  مقاالت در آن پس 
مستقل منتشر می شود. این نامه در وبالگ 
شخصی یکی از امضاکنندگان نامه  منتشر 
شده است، می گوید داده های مربوط به نتایج 
این کارآزمایی مرحله اول/دوم نشان داد که 

برای چندین نفر از شرکت کنندگان میزان های 
همسان آنتی بادی گزارش شده است.

در این نامه سرگشاده آمده است: »بر اساس 
ارزیابی های ساده احتماالت، مشاهده مشابه 

ماندن نقطه ها داده در تجربه های متفاوت 
بسیار نامحتمل است.« با این حال دانشمندان، 
می گویند بر اساس خالصه داده های مربوط به 
نتایج کارآزمایی روسی، منتشرشده در مجله و 

نه خود داده های اصلی به این نتیجه رسیده اند.
این دانشمندان در این نامه می نویسند: »در نبود 
داده های رقمی اصلی، نمی توان نتیجه گیری 
قاطعی درباره قابل اعتماد بودن تکرار شدن ها 

مشابه داده های ارائه شده انجام داد.«
انستیتو گامالیای روسیه که این واکسن را 

تولید کرده است، این انتقار را در کرد.
دنیس لوگونوف، معاون رئیس این انستیتو 
در بیانیه ای گفت: »نتایج منتشر شده واقعی 
و دقیق هستند و بوسله پنج بازبین در لنست 

بررسی شده اند.« 
او گفت این انستیتو کل داده های خام این 
کارآزمایی را هم به لنست ارائه کرده است. 
لوگونوف گفت: »ما به طور خاص داده هایی را 
که در این کارآزمایی به دست آمده بود، ارائه 
کردیم، نه داده هایی که رضایت کارشناسان 

ایتالیایی را تامین کند.«

چینی  داروسازی  شرکت  عامل  مدیر 
اساس  بر  می گوید  بیوتک«  »سینوواک 
کشور  این  در  اضطراری  استفاده  برنامه 
واکسن کرونای ساخت این شرکت را به 
و  شرکت  این  کارکنان  درصد   ۹۰ حدود 

خانواده هایشان تزریق کرده است.
به گزارش رویترز چین از ماه ژوئیه )تیر( 
یک برنامه استفاده اضطراری از واکسن های 
کرونا را آغار کرد که تا به حال جزئیات 
زیادی از آن منتشر نشده است. انتشار چنین 
اخباری نشان می دهد که با وجود این که 
کارازمایی های واکسن های تجربی در چین 
در جریان است، این کشور به طور فعال 
از این واکسن ها برای حفاظت از کارکنان 
بخش های ضروری در برابر شیوع مجدد 

احتمالی کووید-۱۹ استفاده می  کند.
اضطراری  استفاده  برنامه  این  از  هدف 
جمله  از  خاص  گروه های  واکسن ها  از 

کارکنان پزشکی و افراد مشغول به کار در 
بازارهای غذایی و بخش های حمل ونقل 

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 ۲ تا ۳ هزار نفر از کارکنان شرکت و 

خانواده هایشان ارائه کرده است.

اقدامشان  این شرکت در توضیح  مقامات 
میان  در  کرونا  جدید  شیوع  می گویند 
در  توانایی  شان  بر  می تواند  کارکنانشان 

تولید واکسن تاثیر بگذارد.
داده های گردآوری شده از این برنامه می توانند 
به عنوان شواهدی برای بی خطر بودن واکسن 
به کار روند، اما چنین داده هایی بخشی از 
بالینی  کارآزمایی  ثبت شده  پروتکل های 
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 
شده اند، از جمله همسر و والدین خودش، 
پیش از تزریق درباره اثرات جانبی واکسن 
ابتدای و  کارآزمایی های  اینکه فقط  نیز  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 سالمت شان 
واکنش های  بروز  میزان  و  می کنند  سوال 
جانبی در میان افراد دریافت  کننده واکسن 

»بسیار پایین« بوده است.
نتایج کارآزمایی مرحله میانی واکسن کرونا 
در 6۰۰ نفر که ماه پیش پیش از بازبینی 
داد  نشان  شد،  منتشر  مستقل  کارشناسان 
شامل  کروناواک  دریافت  جانبی  اثرات 
اغلب  که  می شود  درد  و  خستگی،تب 

خفیف بوده اند.
هیچ واکسنی برای کروناویروس جدید عامل 
بیماری کووید-۱۹ تا به حال مرحله نهایی 
و گسترده کارآزمایی بالینی را که بر روی 
ده ها هزار نفر انجام می شود و تاثیربخشی 
ثابت می کند،  را  بودن واکسن  و بی خطر 

به پایان نرسانده است.

یک شرکت داروسازی آمریکایی می گوید 
افزودن یک داروی ضد التهابی به داروی 
ضدویروسی رمدسیویر ممکن است به بهبود 
شده  بستری  کووید-۱۹  بیماران  سریع تر 

کمک کند.
از  نقل  به  آنالین  همشهری  گزارش  به 
روز  لیلی«  »االی  شرکت  آسوشیتدپرس 
دوشنبه نتایج بررسی در ۱۰۰۰ نفر را که 
با حمایت انستیتوی ملی آلرژی و بیماری های 
عفونی آمریکا انجام شده است، منتشر کرد. 
البته این نتایج هنوز در مجله های پزشکی 
منتشر نشده و به وسیله دانشمندان مستقل 

بازبینی نشده است.
نام  با  »باریسیتینیب«  داروی  بررسی  این 

درمان  برای  که  را   Olumiant تجاری 
آرتریت روماتوئید به کار می رود، در بیماران 
آرتریت  است.  کرده  آزمایش  کووید-۱۹ 
التهاب مفاصل است  روماتوئید شکلی از 
که هنگامی رخ می دهد که واکنش بیش از 
حد یا نادرست دستگاه ایمنی مفصل های 
بدن را هدف قرار می دهد و التهاب ایجاد 
می کند. واکنش بیش از حد دستگاه ایمنی 
هم در بیماری زایی کووید-۱۹ دخیل دانسته 

شده است.
بررسی  این  در  شرکت کنندگان  همه 
رمدسیویر، یک داروی ضد ویروسی ساخت 
قبال  که  کردند  دریافت  را  گیلیاد  شرکت 
نشان داده شده است بهبودی را در بیماران 

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

فقط رمدسیویر دریافت کرده بودند، یک 
روز زودتر از بیمارستان مرخص می شوند.
شرکت لیلی گفت قصد دارد با سازمان ها 
مصرف  برای  دارو  این  تایید  برای  ناظر 
اضطراری در بیماران بستری شده کووید-۱۹ 

وارد مذاکره شود.
ثابت  برای  می گویند  مستقل  کارشناسان 
است  الزم  باریسیتینیب  داروی  اثر  شدن 
معلوم شود این چه تعداد از افراد در این 
استروئیدی  یا  کورتونی  داروهای  بررسی 
دریافت کرده اند، چرا که سایر پژوهش ها 
نشان داده اند که این داروها هم خطر مرگ 
در موارد شدید و بستری شده کووید-۱۹ 

را کاهش می دهند.

تاثیر داروهای کورتونی در کمک به بیماران شدید کرونا ثابت شد| داروهای دیگر به جز دگزامتازون هم موثرند

دانشمندان ایتالیایی: الگوهای »نامحتملی« در داده های واکسن روسیه وجود دارد

شرکت چینی واکسن کرونای ساخت خودش را به کارکنانش و خانواده هایشان تزریق می کند

یک داروی ضدالتهابی ممکن است به بهبود سریع تر کووید-۱۹ کمک کند

کودکان در یک مسابقه چهار دست و پا رفتن در فروشگاهی در پکن پایتخت چین. 
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یک کارشناس بهداشتی در شهر سان دومینگو در دومینیکن برای آزمایش 
AFP            .کرونا نمونه می گیرد 

کودکان در توکیو پایتخت ژاپن به مدرسه باز می گردند. 
   رویترز

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 
AFP            .خانواده اش دیدار می کند 

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
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دانش آموزی در حال آموزش آنالین در شهر کالور در آمریکا. 
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