
آموزش آنالین، معایب و محاسن

اینترنت چگونه 
بر دانش آموزان 
تاثیر می گذارد؟ 
مطالعات انجام شده روی دانش آموزان نشان 
می دهد اعتیاد به اینترنت با مشکالت عمده ای 
مانند افت تحصیلی،  اضطراب، کاهش روابط 

بین فردی، کاهش فعالیت های بدنی، بی نظمی و 
بیماری های تغذیه ای همراه بوده است... صفحه3

مهم ترین مشکالت پوستی 
در فصل پاییز

خشکی پاییزی!
هر تغییری در آب وهوا یا دمای هوا می تواند باعث 

ایجاد مشکالت پوستی در برخی افراد شود. کسانی 
که پوست های حساسی دارند، با شروع پاییز بیشتر 

دچار مشکالت پوستی می شوند... صفحه13

گویا همین دیروز بود که خردسال بودیم یا برای 
اولین بار وارد مدرسه شدیم و االن به عنوان یک 

نوجوان، جوان و بزرگسال در فامیل شناخته 
می شویم. به همین سرعت، سال های زندگی ما 
یکی پس از دیگری از راه می رسند... صفحه10

دکتر سیاوش منصوری 
فوق تخصص گوارش و کبد، 

درباره سرطان کولون می گوید:

با بررسی به موقع، 
از گسترش سرطان 

کولون جلوگیری کنید 
سرطان سرطان روده در کشورهای غربی شایع بوده 
و در کشور ما شیوع نداشته. بعد از اینکه رفتار غذایی 
ما شبیه غربی ها شد؛ یعنی فیبرهای غذایی مان کم شد 

و مصرف گوشت و غذاهای آماده  رواج پیدا کرد؛ 
شیوع این سرطان هم افزایش پیدا کرد... صفحه4

تاثیر روابط والدین 
بر تربیت فرزندان 

کودکان 
دنیای مدرن

آخرین محاسبه سرانه مصرف آبزیان در کشور 
نشان می دهد میزان سرانه مصرف ایرانیان که در 
سال های گذشته حدود 10/6 درصد بود، سال 

گذشته به 11/2 و امسال به حدود 13 کیلوگرم به 
ازای هر نفر رسیده است... صفحه8

تاکید متخصصان حوزه 
غذا و شیالت درباره مقدار 

مصرف ماهی در ایران

سرانه مصرف ماهی 
باال رفته اما هنوز در 
حد مطلوب نیست! 

نگاهی دینی –  روان شناختی 
به زندگی با سالمندان

چند قدم 
با  سالمندان

دنیایی که ما امروز تجربه می کنیم بی گمان 
عالوه بر شباهت هایی که با دنیای والدین مان دارد 
بسیار هم متفاوت است. فرزندان ما نیز در دنیایی 

بسیار متفاوت قرار دارند، با خواسته هایی که شاید 
در مواردی برای ما دور از ذهن باشد... صفحه5

گزارش »سالمت« از آغاز 
موج سوم کرونا در کشور

پیش بینی ها 
محقق شد

بر اساس اعالم وزارت بهداشت، همه گیری 
ویروس کرونا در سراسر کشور به وضعیت 

قرمز رسیده و موج سوم کرونا با ابعادی ویرانگر 
در حال تاخت وتاز است. دراین بین آمارهای 

رسمی حکایت از کاهش چشمگیر میزان رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی بین مردم دارد... صفحه2
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کاهش شنوایی یکی از شکایات شایع در مراجعه به متخصصان گوش و حلق و بینی است، به خصوص 
در سنین سالمندی درصد زیادی از افراد با این مساله مواجهه هستند. براساس آمار، یک سوم سالمندان 

بین 65 تا 70 سالگی و تقریبا نیمی از سالمندان باالتر از 75 سال احساس ناراحتی از عدم شنوایی مطلوب 
دارند. با این حال، درنظر داشته باشیم کاهش شنوایی در هر سنی قابل انتظار است... صفحه6

6 گام تا حفظ سالمت یک ارگان حیاتی؛ 
به بهانه »روز جهانی قلب«

رژیم غذایی 
دوستدارقلب
 صفحه7

صداهای بلند 
مهم ترین عامل 

افت شنوایی است

به مناسبت 29 سپتامبر مصادف با 8 مهر؛ 
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بازگشایی استخرهای سرپوشیده؛ فعال ممنوع
سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی اعالم کرد که تا کنون مجوزی از سوی 
ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت در مورد بازگشایی استخرهای 

سرپوشیده صادر نشده و این اماکن حق فعالیت ندارند.
به گزارش »سالمت«، محمد اسد مسجدی در گفت وگو با ایسنا در مورد 
آخرین وضعیت بازگشایی استخرهای سرپوشیده با توجه به اینکه پیش 

از این تعطیلی این اماکن ورزشی تا پایان شهریورماه سال جاری تمدید 
شده بود، اظهار داشت: »هنوز جوابی از سوی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی به ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش داده نشده و 
این به منزله این است که فعال استخرهای سرپوشیده تا زمان صدور مجوز، 

حق بازگشایی ندارند.«
وی افزود: »در عین حال که باید به مقوله موج سوم شیوع ویروس کرونا 
توجه داشته باشیم قصد داریم نشست و جلسات بیشتری را با مسووالن 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد فعالیت استخرهای 
سرپوشیده برگزار کنیم و در نهایت به جمع بندی برسیم.«

به گزارش ایسنا، پیش از این مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران از تمدید 
تعطیلی استخرهای سرپوشیده و فعالیت رشته های ورزشی پر برخورد و 
رزمی تا پایان شهریور خبر داده بود، بنابراین با توجه به اینکه مجوزی تا 
کنون از سوی وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد بازگشایی 

استخرهای سرپوشیده صادر نشده، این اماکن فعال حق فعالیت ندارند.

خبــر

بر اساس اعالم وزارت بهداشت، 
در  کرونا  ویروس  همه گیری 
سراسر کشور به وضعیت قرمز 
رسیده و موج سوم کرونا با ابعادی 
ویرانگر در حال تاخت وتاز است. دراین بین آمارهای 
رسمی حکایت از کاهش چشمگیر میزان رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی بین مردم به نسبت گذشته 
دارد و جامعه پزشکی نگران است که این اتفاق 

موجب تشدید موج سوم کرونا شود.
به گزارش »سالمت«، با توجه به تعطیلی ها و سفرهای 
انجام شده و کاهش میزان استفاده از ماسک و رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی در هفته های گذشته، متأسفانه 
شاهد افزایش روند ابتال و بستری بیماران به علت 
ابتال به ویروس کرونا هستیم و پیش بینی ها درباره 
آغاز موج سوم کرونا در کشور به واقعیت تبدیل 

شده است.

کل کشور در وضعیت قرمز قرار دارد
ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت با اعالم 
آغاز موج سوم کرونا در کشور گفت: »دیگر رنگ بندی 
مناطق کشور برای تعیین میزان ابتال به کرونا معنایی 
ندارد و نارنجی و زرد نداریم، بلکه کل کشور در 

وضعیت قرمز قرار دارد.«
سیماسادات الری، سخنگوی وزارت بهداشت هم 
با تأیید شروع موج سوم بیماری در کشور گفت: 
»متأسفانه بر اساس آخرین بررسی ها و آمارهای به روز 
شده در حوزه بهداشت محیط، میزان استفاده از ماسک 
توسط مردم در مراکز و اماکن عمومی۵۹/۱۳ درصد 
گزارش شده که با کمال تأسف شاهد کاهش۱۶/۵ 
درصدی میزان استفاده از ماسک نسبت به هفته های 
قبل از آن هستیم. همچنین میزان استفاده از ماسک 
در وسایل نقلیه عمومی۶۴/۲ درصد گزارش شده 

است که کاهش ۸/۳ درصدی را نشان می دهد.«
وی در نشست خبری روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه 
افزود: »آخرین آمارها نشان می دهد میزان استفاده از 
ماسک توسط شاغالن صنوف و صنایع ۶۳.۲۵ درصد 
و توسط کارمندان اداره ها و بانک ها ۸۲.۱۶ درصد 
است و متأسفانه شاهد روند کاهشی محسوس در 
میزان استفاده از ماسک در این گروه ها نیز هستیم.«
الری تصریح کرد: »کاهش استفاده از ماسک در 
حالی است که میزان شیوع ویروس کرونا کامال 
به رفتار اجتماعی ما بستگی دارد و به هیچ عنوان 
قابل پیش بینی نیست زیرا این ویروس کامال خود 
را با رفتار جامعه هماهنگ می کند و هرچه میزان 
دستورالعمل های  رعایت  و  ماسک  از  استفاده 
بهداشتی کم باشد، میزان ابتال و بستری به این 
ویروس نیز افزایش خواهد داشت.« سخنگوی 
وزارت بهداشت تأکید کرد: »با توجه به تعطیلی ها 
و سفرهای انجام شده و کاهش میزان استفاده از 
ماسک و رعایت شیوه نامه های بهداشتی در هفته های 
گذشته، متأسفانه شاهد افزایش روند ابتال و بستری 

بیماران به علت ابتال به ویروس کرونا هستیم.«
وی اضافه کرد: »در شرایطی که در برخی استان ها 
وارد موج سوم کرونا می شویم، رعایت بهداشت 
و استفاده از ماسک کاهش داشته که این موضوع 
بسیار خطرناک است. ضمناً در این شرایط باید در 
نظر داشت که کادر درمان بسیار خسته هستند و هر 
زمان شیوع بیماری زیاد می شود فشار و خستگی 
کادر درمان  هم بیشتر می شود بنابراین زمانی که فشار 
کار کادر درمان زیاد می شود، این اتفاق بر کیفیت 
خدماتی که به بیماران ارائه می شود، تأثیر می گذارد.«
وی همچنین گفت: »۲۴ استان تهران، اصفهان، 
آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان،  قم، 
کرمانشاه،  خوزستان،  اردبیل،  لرستان،  قزوین، 
رضوی،  خراسان  ایالم،  زنجان،  بوشهر،  گیالن، 
مازندران، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، 
خراسان شمالی، همدان و یزد در وضعیت قرمز قرار 
دارند و همچنین استان های کهگیلویه و بویراحمد، 
چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، فارس و گلستان 

نیز در وضعیت هشدار بیماری قرار دارند.«

دالیل آغاز موج سوم کرونا در ایران
علیرضا زالی، رئیس ستاد کرونای تهران  هم در 
گفت وگو با ایسنا، گفت: »مزمن شدن بیماری و 
ماهیت فرسایشی آن و خستگی مردم و کم شدن 
انگیزه ها دلیل آغاز موج سوم است.« به گفته زالی، 
حجم مسافرت های اخیر نیز بار بسیار زیادی در 

نقل وانتقال و چرخش ویروس داشته است.
وی افزود: »شهر تهران  هم وارد موج سوم کرونا شده 
و اگر مداخالت جدی صورت نگیرد هفته های سختی 
را خواهیم داشت.« زالی تصریح کرد: »در نامه ای به 
وزیر بهداشت خواستار بازگشت محدودیت های 
کرونایی به ویژه بحث دورکاری در استان تهران 
شده ایم. به گفته وی، تهران شرایط کامال قرمزی 
دارد و آمار روزهای اخیر نشان از آن است که تهران 

وارد موج سوم شده است.«
زالی اظهار داشت: »فاصله  موج دوم و موج سوم 
در تهران بسیار کوتاه بود و با توجه به اینکه از شنبه 
هفته گذشته در حال رصد وضعیت هستیم، به نظر 
می رسد که آمار رو به افزایش است و طبیعتا این آمار 
موج گذرا تلقی نمی شود و آماری که االن تجربه 
می کنیم در تطابق با شکل گیری موج سوم است.«

وی همچنین با اشاره به برگزاری تجمعات به عنوان 
یکی از دالیل شیوع بیش ازپیش کرونا گفت: »برخی 
هیئت ها با وجود تأکیدات سازمان تبلیغات اسالمی 
برخی از شیوه نامه ها را مورد توجه قرار ندادند و 
طبیعتا تجمع در محیط های بسته و مسقف، بدون 
تهویه کافی و بدون رعایت اصول بهداشتی، در انتقال 
ویروس تأثیرگذار است.« رئیس ستاد کرونا استان 
تهران شتاب در برخی بازگشایی ها را نیز یکی از 
دالیل دانست و افزود: »با توجه به بازگشایی مدارس 
و دانشگاه ها تعداد زیادی از افرادی که تا امروز در 
منزل بودند وارد عرصه شدند که این مساله نیز در 

افزایش انتقال و ابتال تأثیرگذار است.«
مینو محرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با 
کرونا نیز با هشدار درباره تبعات سنگین موج سوم 
کرونا در کشور گفت: »با گذشت زمان شیوع کرونا 
نه تنها کاهش نیافته بلکه وضعیت شهر تهران قرمزتر 
شده است.« به گفته وی، از خردادماه، کرونا جهش 
پیدا کرد و تغییراتی در آن به وجود آمد که موجب 
مبتال شدن بسیاری از افراد در کشور شد. از سوی 
دیگر برخی از کارشناسان نظام سالمت معتقدند که 
اگر قرار باشد هرچند هفته یک بار شاهد یک موج 
جدید و سهمگین کرونا باشیم، در آن صورت احتمال 

فروپاشی سیستم درمانی وجود خواهد داشت.

کادر درمان توان رویارویی با بحران 
جدید را ندارند

رئیس  و  عفونی  متخصص  پیام طبرسی،  داوود 
بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری ازجمله 
متخصصانی است که بارها درباره احتمال وقوع 
موج جدید و البته سهمگین کرونا در کشور هشدار 
داده است.وی اظهار داشت: »باید حواسمان باشد که 

خطر ازهم پاشیدگی ناگهانی سیستم درمانی وجود 
دارد زیرا ممکن است با اعمال یک فشار سنگین، 
مجموعه کادر درمانی تاب وتوان مراقبتی را از دست 

بدهند و نتوانند موفقیت آمیز عمل کنند.«
 پیام طبرسی افزود: »نیروها و کادر درمان، توان و 
نیروی ۵ ماه قبل را ندارند چراکه آسیب  دیده و 
ضربه خورده اند. همچنین بیشتر آنها مبتال شده و 
درد بیماری را چشیده اند و حتی تعداد زیادی از 
دوستان خود را از دست داده  و برای رویارویی با 

بحران جدید روحیه قبل را ندارند.«
وی تأکید کرد: »کشور در کنترل و مهار بیماری ناکام 
بوده و باید علت آن ریشه یابی شود. باید بررسی 
شود که چرا آمار ابتالی روزانه ما از اسفند تا امروز 
از ۲هزار نفر پایین نیامده و آمار فوتی ها نیز همواره 
سه رقمی بوده است. تازه االن دارو و امکانات داریم 
اما نگرانی اصلی ما برای پاییز و زمستان است که 
هم زمانی این بیماری با بیماری های تنفسی همچون 
آنفلوانزا باعث افزایش تعداد بستری ها شده است. 
آن روز است که بحران واقعی را تجربه می کنیم.«

این متخصص عفونی با اشاره به اهمیت حیاتی رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی از سوی مردم، گفت: »تمامی 
آمارها و شواهد نشان دهنده این است که کنترل 
همه گیری کرونا در کوتاه مدت امکان پذیر نیست 
و تنها راه نجات فعلی کاهش آمار ابتال و ورودی  
بیمارستان ها، آن هم با رعایت اصول پیشگیری و 
دستورالعمل های بهداشتی است تا ضمن کاهش 
فشار کاری کادر درمان، سطح رسیدگی و مراقبت از 
بیماران بستری ارتقا پیدا کند. البته با این سهل انگاری ها، 
تشتت آرا، حاالت هیجانی و عادی سازی شرایط، 

نمی توان به راحتی بیماری را کنترل کرد.«
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری اعمال 

سیاست های سخت گیرانه را عامل موفقیت در مهار 
بیماری در کشورهای دیگر دانست و اظهار داشت: 
»باید دقت کنیم دلیل موفقیت این کشورها دارو و 
واکسن نیست، بلکه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
و اعمال نظارت های سخت گیرانه موفق عمل کرده اند. 
ما نیز اگر بتوانیم سیاست های سخت گیرانه تری اعمال 
کنیم موفق می شویم ولی اگر با همین روش فعلی 
ادامه دهیم و کل فشار و بار بیماری را بر دوش 
سیستم درمان و پزشکان و پرستاران بیندازیم، موفق 
نخواهیم شد.« حال بد نیست نگاهی کوتاه به وضعیت 
چند استان کشور بیندازیم تا وخیم بودن شرایط را 

بیشتر درک کنیم.

افزایش قربانیان کرونا در فارس
دورقمی شدن تعداد قربانیان کروناویروس در استان 
فارس بار دیگر زنگ هشدار جدی به شهروندان 
این استان خصوصا شهر شیراز را به صدا درآورد. 
علی  اکبری، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز روز یکشنبه ۳۰ شهریورماه تعداد قربانیان 
کروناویروس طی ۲۴ ساعت در این استان را ۱۲ 
نفر اعالم کرد. وی افزود: »اکنون تعداد قربانیان این 
بیماری در استان فارس به ۹۳۷ نفر رسیده و بر اساس 
آخرین بررسی ها، ابتالی ۴۹ هزار و ۶۵۶ نفر قطعی 
شده است.« اکبری تصریح کرد: »از مجموع ۷۴۳ 
بیمار بستری مشکوک و عالمت دار ۷۷ بیمار در 
بخش مراقبت های ویژه تحت درمان قرار دارند و 
وضعیت جسمانی آنها وخیم گزارش شده است.«

رکورد فوت روزانه در قزوین
پیمان نامدار، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
هم روز یکشنبه گفت: »آمار مرگ ومیر ناشی از کرونا 

در استان قزوین با فوت ۱۱ بیمار در شبانه روز گذشته 
رکورد زده است.«

وی افزود: »در هفته های اخیر بیش از ۳۰۰ نفر در 
استان قزوین به دلیل ابتال به کرونا بستری شده اند 
که از میان آنها، بیش از ۵۰ نفر در بخش مراقبت های 
ویژه بستری شده اند.« نامدار با بیان اینکه وضعیت 
استان قزوین در ۳ هفته گذشته قرمز بوده است، 
اضافه کرد: »با وجود این موضوع متأسفانه میزان 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی حداقل ۳۰ درصد 
کاهش پیدا کرده است و امروز شاهد عدم رعایت 
اصول بهداشتی توسط خیلی از اصناف، مراکز خرید، 

مطب ها و حمل ونقل و عمومی هستیم.«
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین ادامه داد: 
»روند ابتال به کرونا در استان قزوین شیب صعودی 
دارد تا جایی که در هفته اخیر بین ۱۴۴ تا ۱۵۰ 
تست مثبت قطعی در استان قزوین داشتیم و روند 
صعودی که امروز شاهد آن هستیم، حاصل عدم 
مدیریت درست دو هفته آخر مرداد و هفته اول 
شهریور بود که به دلیل تعطیالت با سیل عظیم 

مسافرت ها همراه شده بود.«

کرونا جان ۸ کودک کرمانشاهی را گرفت
ابراهیم شکیبا، رئیس مرکز بهداشت استان کرمانشاه 
هم از جان باختن ۸ کودک کرمانشاهی بر اثر ابتال 
به کرونا از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون خبر 
داد و با اشاره به سیر افزایشی کرونا در این استان 
گفت: »این سیر افزایشی در کشور هم شروع شده 
و عمال در آستانه موج سوم کرونا قرار گرفته ایم.«

وی با اشاره به شناسایی ۷۳۷ مادر مبتال به کرونا 
در استان کرمانشاه، افزود: »از این تعداد ۳۲۰ نفر 
بستری شدند که ۳۳ نفر از آنها در مراکز درمانی و 
۲۹۷ نفر در خانه بستری شده اند و طی این مدت 
دو مورد فوت مادر باردار مبتال به کرونا داشته ایم.«
شکیبا در ادامه با بیان اینکه کرونا کوچک و بزرگ 
نمی شناسد، گفت: »طی مدت شیوع بیماری ۷۲۰۹ 
کودک مشکوک به کرونا در استان شناسایی شده اند 
بستری شده و  آنها  نفر  تعداد، ۱۷۸  این  از  که 
متأسفانه ۸ نفر از آنها جان خود را بر اثر ابتال به 

کرونا از دست دادند.«

 علی 
ابراهیمی

گزارش »سالمت« از آغاز موج سوم کرونا در کشور

پیش بینی ها محقق شد
مزمن شدن بیماری و 
ماهیت فرسایشی آن 
و خستگی مردم و کم 
شدن انگیزه ها دلیل 
آغاز موج سوم است. همچنین حجم 
مسافرت های اخیر بار بسیار زیادی 

در نقل وانتقال و چرخش ویروس 
داشته است

- علیرضا زالی، رئیس ستاد کرونای تهران

دیگر رنگ بندی مناطق 
کشور برای تعیین 
میزان ابتال به کرونا 
معنایی ندارد و نارنجی 

و زرد نداریم، بلکه کل کشور در 
وضعیت قرمز قرار دارد
- ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت

بر اساس آمار دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، شمار افراد شناسایی شده مبتال به 
کووید-۱۹ در جهان از ۳۰ میلیون نفر عبور کرده و تاکنون بیش از ۹۴۰ هزار 

نفر پس از ابتال به ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند.

پیشتازی آمریکا، هند و برزیل در تعداد مبتالیان
در حال حاضر بیشتر کشورهای نیم کره شمالی همزمان با فرا رسیدن فصل 
زمستان خود را برای موج دوم شیوع کووید-۱۹ آماده می کنند و آمریکا، 
هند و برزیل همچنان ۳کشوری هستند که از لحاظ آماری باالترین تعداد 
مبتالیان و جان باختگان را دارند. دراین بین آمریکا همچنان بیشترین آمار را 
دارد و تاکنون ابتالی بیش از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تأیید شده و بیش از 
۱۹۷ هزار نفر نیز جان خود را در این کشور از دست داده اند. البته آمار ابتالی 
روزانه در آمریکا در مقایسه با ماه ژوئیه، روند نزولی به خود گرفته است. 
بر اساس گزارش ها، ویروس کرونا در هند به نسبت سایر کشورها با سرعت 
بیشتری در حال شیوع است و تعداد مبتالیان از مرز ۵ میلیون نفر گذشته 
است. همچنین در حال حاضر تعداد روزانه ابتال در این کشور بیش ۹۰ هزار 

نفر است که تاکنون ۸۰ هزار نفر جان خود را از دست داده اند. 
وضعیت در برزیل نیز مناسب نیست و در این کشور تاکنون بیش از ۴ 
میلیون ۴۰۰ هزار نفر به کرونا مبتال شده اند و بیش از ۱۳۴ هزار نفر نیز 
قربانی گرفته است. ازجمله کشورهای دیگر آمریکای التین که ویروس 
کرونا در آنجا شیوع زیادی یافته می تواند به آرژانتین و مکزیک اشاره کرد. 

روز پنجشنبه در آرژانتین نزدیک به ۱۳ هزار مبتالی جدید شناسایی شد 
که تعداد کل مبتالیان در این کشور را به ۶۰۰ هزار نفر رساند. در مکزیک 
هم بیش ۳ هزار مبتالی جدید، تعداد کل مبتالیان را به ۶۸۰ هزار نفر  رساند.

شمار هفتگی مبتالیان در اروپا به ۳۰۰ هزار تن رسید
البته موج تازه ای از شیوع مجدد کرونا در اروپا هم آغاز شده و سازمان 
جهانی بهداشت نسبت به پدیدار شدن شرایطی بسیار نگران کننده در این 
قاره هشدار داده است. به گفته مسووالن این نهاد بین المللی اروپا باید برای 

افزایش آمار مرگ ومیر ناشی از این بیماری در دو ماه آینده آماده باشد.
هانس کلوئه، مدیر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در اروپا هم گفته است 
که حتی اگر افزایش تعداد مبتالیان به این ویروس در اروپا نتیجه تست های 
تشخیصی بیشتر باشد، باال رفتن آمار مبتالیان در ماه سپتامبر باید زنگ خطری 
برای اروپا محسوب شود. کلوئه در یک کنفرانس خبری اعالم کرد: »هفته 

گذشته شمار هفتگی مبتالیان در اروپا به ۳۰۰ هزار نفر رسیده است.«
جمهوری چک و اوکراین ازجمله کشورهای اروپایی هستند که خبر از 
افزایش موارد ابتالی روزانه به ویروس کرونا داده اند. در جمهوری چک 
برای اولین بار شمار مبتالیان در یک شبانه روز از ۲۰۰۰ نفر فراتر رفته است. 
در ۲۴ ساعت منتهی به روز چهارشنبه هفته گذشته موارد تازه ابتال در این 
کشور ۲۱۳۹ نفر گزارش شد که ۱۶۷۴ مورد بیشتر از روز قبل بوده است.
شورای امنیت ملی اوکراین نیز از ثبت ۳۵۸۴ مورد جدید مبتال به کرونا خبر 

داده که شمار مبتالیان در این کشور را به ۱۶۶ هزار و ۲۴۴ نفر رسیده است. 
تاکنون ۳۴۰۰ نفر در این کشور از ابتال به ویروس کووید-۱۹ جان باخته اند.

در انگلیس نیز در پی طرح تست و ردیابی، میزان موارد ابتالی تأیید شده 
در تست های تشخیصی ۱۶۵ درصد افزایش داشته است. بوریس جانسون، 
نخست وزیر این کشور روز ۲۹ شهریور از وقوع موج دوم کرونا در سراسر 
این کشور خبر داد و آن را اجتناب ناپذیر دانست. وی گفت که نمی خواهد 
قرنطینه سراسری اعمال کند اما ممکن است برای جلوگیری از شیوع ویروس 
اعمال محدودیت های فاصله اجتماعی بیشتری الزم باشد. وزیر بهداشت 
این کشور هم گفته است درصورتی که تمامی افراد قوانین را رعایت کنند 
می توان از اعمال قرنطینه سراسری جلوگیری کرد اما در صورت ضرورت 
آمادگی الزم برای اعمال قرنطینه وجود دارد. همزمان با آغاز موج دوم شیوع 
بیماری کووید-۱۹ در انگلیس مقامات این کشور طرحی را ارائه کرده اند که 
بر اساس آن افرادی که ملزم به خود قرنطینگی هستند در صورت خودداری 

از این کار به پرداخت جریمه نقدی تا ۱۰ هزار پوند محکوم می شوند.
دولت فرانسه نیز در مارسی و بوردو، دو شهر بزرگ این کشور به عنوان 
بخشی از اقدامات جهت جلوگیری از افزایش موارد کرونا، روز دوشنبه ۲۴ 
شهریورماه تجمعات تفریحی، بازدید از سالمندان در خانه های مراقبت و حضور 

در مراسم عمومی در فضای باز را با قوانین سخت گیرانه تری روبرو کرد.
رئیس مرجع بهداشت منطقه ای جنوب شهر مارسی در یک کنفرانس خبری 
اظهار داشت: »ما به نقطه ای خواهیم رسید که موارد هر ۸ روز دو برابر شود.
در موج اول کرونا در فرانسه در فصل بهار موارد جدید هر ۳.۵ روز دو برابر 
می شد. در حال حاضر پزشکان می گویند بخش های مراقبت ویژه بیمارستان ها 

در مارسی نزدیک به ظرفیت کامل خود هستند.«
در حال حاضر تجمع گروه های بیش از ۱۰ نفر در سواحل و پارک های 
مارسی ممنوع بوده و اردوهای مدارس و مهمانی های دانشجویی به حالت 

تعلیق درآمده است. این اقدامات تا اول اکتبر اعمال می شود و دستور اجباری 
استفاده از ماسک در فضاهای عمومی داخل و خارج از مارسی نیز به ۲۶ 

منطقه اطراف آن گسترش یافته است.
از روز جمعه ۲۸ شهریورماه به ساکنان مادرید در اسپانیا گفته شد که قادر 
نخواهند بود محله خود را بدون دلیل موجه ترک کنند. همچنین پارک ها 
بسته می شوند و مغازه ها و رستوران ها با یک دوم ظرفیت فعالیت خود را 
ادامه می دهند. موارد ابتال به بیماری کووید-۱۹  در پایتخت اسپانیا با وجود 
اعمال محدودیت ها و تجمع حداکثر ۱۰ نفر، همچنان روند افزایشی دارد.

یونان نیز محدودیت های شدیدتری را در منطقه آتن اعمال کرده و به انجام 
تست های تشخیصی و ایجاد هتل های مخصوص برای قرنطینه مبتالیان 
سرعت داده است. از ۲۱ ماه جاری میالدی )سپتامبر( تا چهارم اکتبر تجمع 
بیش از ۹ نفر در پایتخت به استثنای رستوران ها و کافه ها ممنوع خواهد بود.
در دانمارک هم مقامات این کشور پس از افزایش موارد جدید ابتال طی 
یک روز، تجمع افراد را از ۱۰۰ نفر به ۵۰ نفر محدود و به محدود کردن 

ساعت فعالیت رستوران ها و کافه ها اقدام کرده اند.

آغاز مجدد محدودیت های گسترده در سرزمین های اشغالی
رژیم صهیونیستی هم پس از افزایش چشمگیر موارد ابتال به کرونا، دومین 
محدودیت های گسترده را در سراسر سرزمین های اشغالی اعمال کرده است. 
بر اساس این محدودیت ها همه باید در محدوده ۵۰۰ متری از خانه خود 
بمانند مگر اینکه بخواهند برای خرید غذا یا لوازم ضروری، رفتن به محل 

کار و ورزش خانه خود را ترک کنند.
مدارس در این مناطق به جز در مورد آموزش کودکان استثنایی از روز 
پنجشنبه هفته گذشته تعطیل شده و برگزاری اجتماعات به ۱۰ نفر در داخل 

و ۲۰ نفر در فضای باز محدود خواهد بود.

هشدار سازمان جهانی بهداشت به همه کشورها

آغـاز مـوج جدیـد کـرونـا در جـهـان
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روی  شده  انجام  مطالعات 
می دهد  نشان  دانش آموزان 
اعتیاد به اینترنت با مشکالت 
عمده ای مانند افت تحصیلی، 
کاهش مطالعه برنامه درسی، اضطراب، کاهش 
بدنی،  فعالیت های  کاهش  فردی،  بین  روابط 
بی نظمی و بیماری های تغذیه ای همراه بوده است.

اما با گسترش سریع ویروس کرونا در سراسر 
جهان، در مدارس روی دانش آموزان بسته شد و 
برای کاهش سرعت همه گیری بیماری، کالس ها 
به صورت آنالین برگزار شد. این نوع از آموزش 
نه تنها باعث شده معلمان در روش تدریس خود 
اصالحاتی به وجود بیاورند بلکه دانش آموزان هم 
مجبورشدند خود را با فضای جدید یادگیری 

سازگار کنند.
با توجه به بیماری کرونا و افزایش مدارس آنالین 
و انتظار برای گسترش روابط اجتماعی، عمال وارد 
مرحله جدیدی از شناخت خود شده ایم. ما به دلیل 
جزئیات زندگی روزمره با محیط آنالین فاصله 
داشتیم اما در حال حاضر چند ساعت در روز 
درگیر تماشای صفحه رایانه  و تبلت و... هستیم.
یکی از مهم ترین پیامدهای یادگیری آنالین تاثیر 
این نوع از آموزش بر سالمت دانش آموزان، به ویژه 
برنامه خواب آنهاست. به این دلیل که دانش آموزان 
در مناطق مختلف زندگی می کنند، ممکن است 
ساعت بیداری آنها با زمان اجرای برنامه آنالین 
دانش آموزان  بنابراین  باشد،  متفاوت  مدارس 
باید از ساعت خواب خود کم کنند تا به برنامه 

کالسی برسند.
 متیو واکر، دانشمند در زمینه خواب و استاد 
علوم اعصاب دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، در 
مقاله تحقیقی خود با عنوان »مغز انسان محروم از 
خواب« توضیح می دهد که چگونه کمبود خواب 
می تواند بر نتایج یادگیری تاثیر بگذارد. کمبود 
خواب باعث نقص در قشر جلوی پیشانی می شود 
که به طور معمول آمیگدال ما یعنی منطقه احساسی 
و انگیزشی مغز را کنترل می کند. همچنین لورا 
استرنی، مدیر مرکز خواب کودکان در هاپکینز در 
گفت وگو با روزنامه نیوز، از این موضوع ابراز 
نگرانی کرده است که یادگیری آنالین خواب 
دانش آموزان را مختل می کند و با تاکید بر تاثیر 
منفی بالقوه این فناوری بر خواب دانش آموزان، 

همه گیری استفاده از آن را خطرآفرین می داند.
یادگیری آنالین، بی شک باعث افزایش میزان 
حضور دانش آموزان در فضای مجازی و استفاده 
از دستگاه های دیجیتالی شده است و عالوه بر 
تاثیرات منفی بر چرخه خواب آنها، می تواند 
بر سالمت جسمی و روانی دانش آموزان هم 

تاثیر بگذارد.
همچنین دانشجویان در تالش هستند تا برای حفظ 
تمرکزشان دور از عوامل حاشیه ای، محیط امنی 
را ایجاد کنند تا در انجام مهارت های سازمانی 
الزم، همچنان در صدر جدول باقی بمانند و 
افت تحصیلی نداشته باشند که این مشکالت به 
خودی خود می تواند بر سالمت روان دانشجویان 

تاثیر بگذارد.
به گفته مشاوران، ممکن است نگرانی های مربوط 
به برنامه های دقیق کالس و بحث های حضوری 
استادان در دانشگاه ها نیز با رو آوردن به کالس های 
آنالین برطرف شود. همچنین آموزش آنالین به 

دانشجویان کمک می کند از طریق روش آموزش با 
سرعت خود، زمان را به طور موثر مدیریت کنند.
افزایش زمان استفاده از صفحه نمایش، به ویژه 
افزایش  با  غیردانشگاهی،  فعالیت های  برای 
افسردگی، اضطراب و مشکالت بی توجهی و 

تمرکز مرتبط است.
بسیاری از دانشجویان بین المللی که در مناطق 
مختلف زمانی زندگی می کنند، برای حضور 
خود  خواب  مجبورهستند چرخه  کالس  در 
را با ساعت دانشگاه تنظیم کنند. تغییر الگوی 
خواب منظم بر نظم شبانه روزی بدن یا ساعت 
بیولوژیکی داخلی تاثیر می گذارد. از آنجایی که 
نظم شبانه روزی بر اساس قرار گرفتن در معرض 
نور تنظیم می شود، با بیدار شدن از خواب در 
روشنایی روز و خوابیدن هنگام تاریکی حفظ 
می شود. قرار گرفتن در معرض نور صبحگاهی 
به ما کمک می کند تا از خواب بیدار شویم و با 

تاریک شدن هوا و کاهش نور در شب، از طریق 
القای مالتونین به خواب می رویم بنابراین قرار 
گرفتن در معرض نورآبی صفحه نمایش رایانه 
در شب ممکن است ترشح مالتونین شبانه را 
سرکوب کند و نظم شبانه روزی بدن ما را تغییر 
بدهد. پس استفاده زیاد از صفحه نمایش در 
شب به دلیل انتشار نور می تواند تاثیر منفی بر 

نظم بدن داشته باشد.
نمونه هایی از اثر منفی ناشی از تغییر نظم بدن و 
به هم خوردن چرخه خواب منظم بر سالمت 
خواب  به  در  مشکالت  شامل  دانش آموزان 
رفتن، خواب ماندن، ازخواب پریدن های مکرر 

و خستگی روزانه است.
در ادامه به این سوال می رسیم که دانش آموزان 
برای حفظ سالمت خود حین یادگیری از راه 

دور)آنالین( باید چه کاری هایی انجام بدهند؟
دانشمندان بر اهمیت خواب کافی تاکید دارند. آنها 
خاطرنشان می کنند دانش آموزان بزرگ تر باید هر 
شب 7 تا 9 ساعت بخوابند. بنابراین طبق توصیه 
آنها برای ترغیب دانش آموزان به استراحت کافی و 
رفع فشار قبل از خواب، دانش آموزان باید وسایل 
الکترونیکی خود را خاموش کنند و ساعتی قبل 
از خواب برای رسیدن به آرامش کتاب بخوانند 

یا موسیقی گوش بدهند.
یادگیری آنالین، بر میزان فعالیت بدنی دانش آموزان 
نیز تاثیر منفی گذاشته است. راه نرفتن در راهروهای 
مدرسه و بین کالس ها باعث شده بعضی از 
دانش آموزان ساعت ها جلوی رایانه شان بنشینند.

بنابراین دانشمندان توصیه می کنند، دانش آموزان 
حین یادگیری از راه دور از نظر جسمی فعال 
باشند و تغذیه سالم داشته باشند. آنها باید سالمت 

و خواب خود را در اولویت قرار بدهند.
احساس تنهایی ناشی از نبود روابط حضوری در 

کالس و فقدان ارتباط گاهی باعث افت تحصیلی 
در دوره های آنالین می شود.

معاشرت و کار کنار سایر افراد همیشه هم مفید 
نیست اما انجام تکالیف و یادگیری در کالس آنالین 
به تنهایی بیشتر از شرکت در کالس حضوری 
استرس آور بوده و حفاظت از سالمت روان را 

دشوارتر می کند.
به گفته مشاوران جسیکا اویک و کورتنی براون 
در خدمات مشاوره و روان پزشکی ام اس یو یا 
سی آپی اس، احساس منزوی شدن ناشی از عدم 
تعامل رو در رو تنها یکی از مشکالت متعدد 

یادگیری آنالین است.
به گفته ایشان، با برگزاری کالس های آنالین، 
دانش آموزان چالش هایی را تجربه می کنند که 
مربوط به زمان طوالنی استفاده آنها از صفحه 
نمایش رایانه است. ممکن است این گروه با 
مشکالتی روبرو بشوند مانند افزایش خستگی، 
سردرد، بی انگیزه شدن، اجتناب از انجام کارها یا به 
تعویق انداختن، مدیریت ناکارآمد زمان، احساس 
تنهایی ناشی از معاشرت محدود و حداقل شناخت 
و درک دیگران که ناشی از فقدان گفت وگوهای 

حضوری است.
همچنین در عصر بی سابقه همه گیری بیماری 
کرونا، اضطراب ناشی از عدم شناخت دیگران 
در کالس های درس می تواند عملکرد آموزش 

آنالین را مختل کند.
ریشه اصلی اضطراب در نحوه پاسخ دادن ذهن و 
بدن به استرس، ناراحتی و موقعیت های ناآشناست. 
پس ما باید با درک مسائل ناشناخته، اضطراب را از 
یک مکان ناآشنا دور کنیم. کووید-19بر لزوم تنظیم 
سریع و انطباق ما با شرایط جدید تاثیر گذاشته 

و ممکن است این موضوع طاقت فرسا باشد.
همه جنبه های یادگیری آنالین مضر نیستند. 

آموزش دیجیتال سطح ایمنی را افزایش می دهد 
و این امر باعث می شود دانش آموزان به یادگیری 
موارد آموزشی در فضایی امن و راحت تشویق 

شوند.
هنگامی که کالس ها در فصل بهار به صورت آنالین 
برگزار شدند، روان شناسان دریافتند روش انجام 
کار با سرعت دانش آموزان به کاهش اضطراب های 

مرتبط با آموزش های حضوری کمک می کند.
اگر احساس خوبی به آموزش آنالین ندارید، 
منعطف باشید، شما ابتدا باید از خودتان مراقبت 
کنید و به خود بگویید که در روزهای آینده 
می توانید به مدرسه بروید. در طول روز به انجام 
کارهایی مشغول شوید که از آنها لذت می برید، 
این موضوع به حفظ آرامش شما کمک می کند. 
همچنین کارهایی هستند که هیچ وقت برای 
انجامشان فرصتی پیدا نکردید. انجام چنین فعالیتی 
برایتان دلپذیر خواهد بود. اوقات فراغت به اندازه 
زمان یادگیری مهم است. کارشناسان بر اهمیت 
وقت استراحت و فاصله گرفتن از آموزش تاکید 

می کنند.
طبق نظر دانشمندان، ایجاد برنامه ای معمول و 
منظم برای گذراندن آموزش از طریق دوره های 
آنالین مفید است. به روال معمول زندگی مشغول 
شوید، فعال بوده، تغذیه سالم داشته باشید و 
استراحت کنید. داشتن یک روش عادی و منظم 
در زندگی حس مدیریتی را در شما ایجاد می کند 
و نیاز به حضور و کنترل عملکردهای روزانه را 

تقویت خواهدکرد.
به دانش آموزان توصیه می شود در چنین زمان 
بی سابقه ای با تمرین دلسوزی، مراقبت از خود 

و گذشت، از سالمت ذهنشان محافظت کنند.
برای  می خواهد  دانش آموزان  از  اس تی او پی 
مراقبت از ذهن خود چند دقیقه در روز تمرین 

و آموزش را متوقف کنند، نفس عمیق بکشند، 
به اطراف خود نگاه کنند و دوباره به یادگیری 
ادامه بدهند. توجه به سالمت روان می تواند در 

ارتقای تفکر و ذهن آگاهی مفید باشد.
آنالین،  آموزش  دوره های  در  شرکت  هنگام 
برای چگونگی بهبود سالمت روان و رفاه حال 
دانش آموزان ایده ها شامل تمرینات مراقبه، نواختن 
ساز، دویدن، پخت و پز، انجام تمرینات کیک 
بوکسینگ، سازماندهی منظم و در صورت نیاز 

جستجوی کمک حرفه ای و... است.

مدرسه آنالین چه تاثیری بر 
دانش آموزان دارد؟

ارائه  را  شواهدی  شده  انجام  بررسی های 
می دهد که دوره های آموزش آنالین در مقایسه 
پیشرفت  درجهت  حضوری،  دوره های  با 
تحصیلی دانش آموزان اثربخشی کمتری داشته 
است. یادگیری درس ها در یک ترم به صورت 
غیرحضوری، ممکن است موفقیت دانش آموزان 
را در طول آن ترم کاهش بدهد و از آنجایی که با 
تکیه بر نمرات، میزان پیشرفت اندازه گیری می شود، 
حدود یک سوم از استانداردها دورخواهیم شد.

اما در صورت ارائه ساختار مناسب و برگزاری 
درست کالس های آنالین ممکن است کارایی و 
بهره وری دوره های آموزشی افزایش بیابد. برای 
تکمیل تدریس، معلمان می توانند با به کارگیری 
ابزارهای الزم، ورود به بحث و مشارکت فعال 
دانش آموزان را تسهیل کنند. در یک محیط آنالین، 
معلمان قادر خواهند بود با سهولت بیشتری به 
متفاوت  یادگیری  سبک های  با  دانش آموزان 

آموزش بدهند.

دانش آموزان چگونه از یادگیری 
آنالین بهره مند می شوند؟

دوره های آموزش آنالین به دانش آموزان این 
فرصت را می دهد تا به جای هدردادن ساعاتی در 
طول روز، برای زمان مطالعه خود برنامه ریزی کنند. 
دانش آموزان می توانند با خیال راحت به مطالعه 
و تمرین بپردازند. همه این مزایا به دانش آموزان 
کمک می کند تا بین کار و انجام وظایفشان در 

خانواده تعادل الزم را به وجود بیاورند.
از نظر منطقی چنین به نظر می رسد که گذراندن 
دوره های آموزش آنالین به مدت طوالنی یا ساختار 
ضعیف آموزش از راه دور می تواند برای آینده 
دانش آموز مضر باشد. یکی از بارزترین موضوعات 
است.  بین فردی  ارتباط  عدم  آنالین،  آموزش 
بسیاری از دانش آموزان در معرض خطر عدم 
یادگیری ریاضیات و مهارت خواندن قرار دارند.

آیا یادگیری آنالین از کالس 
حضوری بهتر است؟

پاسخ این است که یادگیری آنالین می تواند به 
اندازه یادگیری حضوری در کالس خوب یا حتی 
بهتر باشد. تحقیقات نشان داده حتی دانشجویان در 
یادگیری آنالین نسبت به افرادی که تحت آموزش 
حضوری قرار دارند، به شرط اینکه آموزش به 
روش درست انجام پذیرد، عملکرد بهتری از 

خود نشان داده اند.
www.statenews.com :منابع
www.jhunewsletter.com

آموزش آنالین، معایب و محاسن

اینترنت چگونه بر دانش آموزان تاثیر می گذارد؟ 
 ترجمه: 

هدا صادقیان 
حقیقی

اعتیاد به اینترنت با مشکالت عمده ای 
مانند افت تحصیلی، کاهش مطالعه 

برنامه درسی، اضطراب، کاهش روابط 
بین فردی، کاهش فعالیت های بدنی، 
بی نظمی و بیماری های تغذیه ای همراه 

بوده است.اما با گسترش سریع ویروس 
کرونا در سراسر جهان، در مدارس روی 
دانش آموزان بسته شد و برای کاهش 

سرعت همه گیری بیماری، کالس ها به 
صورت آنالین برگزار شد. این نوع از 

آموزش نه تنها باعث شده معلمان در روش 
تدریس خود اصالحاتی به وجود بیاورند 

بلکه دانش آموزان هم مجبورشدند خود را 
با فضای جدید یادگیری سازگار کنند

قبل از شیوع بیماری کرونا در کشور بسیاری از مدارس 
نه تنها  نیز  آن  از  پس  و  بودند  بهداشت  مربی  بدون 
تعطیلی و   پیرو  بلکه  این مقوله مهم توجهی نشد  به 
غیرحضوری شدن آموزش، برخی از مدارسی هم که 
با  مالی خود  بار  برای کاهش  بهداشت داشتند  مربی 
از  می توانستند  که  در حالی  کردند،  قرارداد  لغو  آنها 
ظرفیت آنها برای آموزش غیرحضوری به دانش آموزان 
استفاده کنند و اصول ساده پیشگیری از ابتالبه بیماری 

کرونا را به آنها آموزش بدهند.
نه تنها مدارس  تعطیلی آموزش حضوری،  با  بنابراین 
بی نیاز از مربی بهداشت نبودند، بلکه باید حتی مدارس 
بدون مربی بهداشت به هر طریقی یک کارشناس بهداشت 
به کار می گرفتند تا در صورت بازگشایی مدارس غافلگیر 
نمی شدند و همه تدابیر و برنامه ریزی ها و اقدامات الزم 
را در فرصت مقتضی تعطیالت 6 ماهه انجام می دادند.

اما متاسفانه این مهم انجام نشد و با اعالم بازگشایی 
به رغم    – آموزش حضوری  از سرگیری  و  مدارس 
تصمیمات قبلی مبنی بر تداوم آموزش غیرحضوری- 
مسووالن مدارس غافلگیر شدند و بسیاری از آنها برای 
رفع نگرانی والدین دانش آموزان دست به اقدامات و 
ابتکارهای غیرکارشناسی شتابزده زدند به طوری در 
چند ثانیه از گزارش خبری رسانه ملی موارد ذیل به 

چشم می خورد:
1. استفاده از تونل ضدعفونی کل بدن؛ اقدام غیرضروری 
که وزارت بهداشت کاربرد آن را تایید نکرده است و 
چه بسا اثر نامطلوبی هم روی البسه و مخاط صورت 

افراد داشته باشد.
2. الزام دانش آموزان به استفاده از دستکش؛ آن هم از 
نوع کیسه فریزری که تاثیری در جلوگیری از نفوذ 
ویروس کرونا ندارد- در حالی که طبق نظر سازمان 
جهانی بهداشت و وزارت بهداشت استفاده از آن 
برای عموم مردم در شرایط عادی ضرورتی ندارد 
زباله های دیرتجزیه پذیر  افزایش  بر  چرا که عالوه 
کاذب،  ایمنی  موجب  محیط زیست،  به  آسیب  و 
نتیجه  در  و  دست ها  ضدعفونی  و  شستشو  کاهش 

شد. خواهد  ویروس  بیشتر  جابجایی  و  انتقال 
3. استفاده از حوضچه یا تشت گندزدایی کف کفش 
دانش آموزان؛ در حالی که راه انتقال ویروس از طریق 
مخاط صورت )چشم و بینی و دهان( است نه کف 
اقدام  این  با  کفش ها  کف  این  بر  عالوه  و  کفش ها! 
غیرکارشناسی گندزدایی نخواهد شد چرا که به این 
منظور باید قبل از گندزدایی، کف کفش ها به طور کامل 
دقایقی  از گرد و خاک شود و  پاک سازی و عاری 
در  امکانی  چنین  عمل  در  که  است  الزم  توقف  هم 

مدارس وجود ندارد.
4. افزایش روشویی های مجهز؛ اگر قدری از هزینه های 
ناشی از اقدامات غیرکارشناسی کاسته شود، به جای 
ضدعفونی کف دست های دانش آموزان با محلول های 
الکلی– که می تواند در کوتاه مدت و بلنمدت اثر نامطوب 
داشته باشد- می توان تعداد روشویی های مجهز به صابون 
مایع را در مدارس افزایش داد و همه این تجهیزات را به 
صورت چشمی یا پدالی درآورد تا تماسی بین دست ها 

با شیرآالت و دکمه جاصابونی ها برقرار نشود.
و  هشدارها  به رغم  اینکه  تامل  قابل  نکته  اما 
و  پزشکان  سالمت،  متخصصان  اعتراض  فریادهای 

سرگیری  از  عواقب  خصوص  در  اپیدمیولوژیست ها 
آموزش حضوری در مدارس در شرایط فعلی شیوع 
ویروس کرونا، گویا کک هیچ مسوولی در آموزش و 
پرورش نگزید اما به محض اینکه زمزمه استیضاح وزیر 
آموزش و پرورش در مجلس بلند شد، بالفاصله اعالم 
شد که الزامی به حضور دانش آموزان در مدارس نیست!

ارتقای  و  حفظ  موضوع  که  است  امید  حال  هر  به 
سالمت افراد جامعه )از جمله دانش آموزان( بیش از 
حفظ جایگاه و پست و مقام نزد همه مسووالن کشور 
بوده و باشد که خوشبختانه غالب مسووالن وزارت 
ثابت  بهداشت و حوزه های بهدشت و درمان کشور 

کرده اند که اینگونه است.

غافلگیری و اقدامات فراتر از شیوه نامه در مدارس

 همایون سلحشور فرد
کارشناس بهداشت محیط



دکترسیاوشمنصوریفوقتخصصگوارشوکبد،دربارهسرطانرودهبزرگمیگوید:

با بررسی به موقع، از گسترش سرطان کولون جلوگیری کنید
: آقای دکتر، لطفا 
درباره تاریخچه سرطان روده 
بزرگ کمی توضیح بدهید.

این سرطان در کشورهای   
اتفاقا در کشورهایی مثل  غربی شایع بوده و 
کشور ما تا چند سال قبل شیوع نداشته. بعد 
از اینکه رفتار غذایی ما شبیه غربی ها شد؛ یعنی 
فیبرهای غذایی مان کم شد و چربی غذایی و 
مصرف گوشت و غذاهای آماده شده  مثل سوسیس 
و کالباس رواج پیدا کرد؛ یعنی رفتار غذایی ما که 
تغییر کرد شیوع سرطان روده بزرگ هم در کشور 
ما افزایش پیدا کرد. در سایر کشورهای شرقی هم 
شاهد همین روند هستیم ولی در کشورهای غربی 
شیوع این بیماری تا 25 درصد کاهش پیدا کرده.

: چرا آمار تلفات در کشورهای غربی 
پایین آمده؟

 به دو دلیل؛ اول اینکه رفتار غذایی شان را یک مقدار 
تغییر دادند و دلیل دوم، با انجام اسکرین تست ها 
یا آزمایش های غربالگری یا همان آزمایش های 
چکاپی روده بزرگ خیلی پیگیر بیماران سرطان 
روده هستند. مجموع این دو اقدام باعث شده مرگ 
و میر ناشی از سرطان روده بزرگ در کشورهایی 

مثل آمریکا کم شود.
سرطان ها  این  درباره  کمی  لطفا   :

توضیح دهید.
تقسیم  گروه  دو  به  بزرگ  روده  سرطان های 
می شوند؛ بخشی از آن ارثی یا ژنتیکی لست 
که اینها حدود 25 درصد کل سرطان های روده 
بزرگ را شامل می شوند و بخش عمده ای از آن 
ارثی نیست و ناشی از رفتارهای غذایی ما و 
رفتارهای تغذیه ای و شیوه زندگی ما یا حوادثی 

است که دلیل آنها مشخص است.
نشانگان یا همان مجموعه عالئم بیماری ارثی 
همان طور که گفتم ناشی از نشانه هایی هستند که 
پولیپ ایجاد می کنند. پولیپ ها توده های کوچکی 
هستند که  داخل روده کوچک تشکیل می شوند 
که در بزرگساالن و بعد از 5۰سالگی بسیار شایع 
است. این پولیپ ها اغلب منجربه بروز عالمت 
و نشانه ای نمی شوند اما احتمال سرطانی شدن 
آنها وجود دارد که در چنین مواردی باید نسبت 

به درآوردن آنها اقدام شود. 
 بعضی بیماری ها هستند که ایجاد سرطان می کنند، 
مثل بیماری التهابی روده یا همان زخم روده و 
در کسانی که این بیماری را داشته باشند امکان 
سرطان روده بزرگ به میزان کم وجود دارد و 
به همین دلیل افراد با نشانگان ایجادکننده پولیپ 
را باید بیشتر تحت نظر داشت. به هر جهت 
انواع مختلف سرطان های کولون بستگی به نوع 

پاتولوژی یا بدخیمی فرق می کند.
: این نوع سرطان با سن هم ارتباط دارد؟

مساله  مهم این است که بدانیم شیوع یا احتمال ابتال 
به سرطان های کولون هر چه سن باالتر برود بیشتر 
می شود و هر چه سن پایین تر باشد شیوع کمتری 
دارد. به خاطر همین در تمام کشورهای پیشرفته 
الزم دانستند حتما افراد باالی 5۰ سال از نظر ابتال 
به سرطان روده بزرگ توسط پزشک معاینه و 
کولونوسکوپی شوند؛ یعنی برای بررسی وضعیت 
روده بزرگ، لوله ای از مقعد توسط متخصص 

وارد می شود.
: روش هایی به جز کولونوسکوپی 

هم وجود دارد؟
کارهای دیگری مثل آزمایش خون در مدفوع 
هم هست که خون مخفی را نشان می دهد یا 
اندازه گیری دی ان ای سلول های بدخیم در روده 
بزرگ از طریق مدفوع، دقت کولونوسکوپی از سایر 
روش های تشخیصی بیشتر است. به همین دلیل ما 
به همه آنهایی که سن باالی 5۰ سال دارند توصیه 
می کنیم هر 1۰ سال کولونوسکوپی انجام دهند و 
می توانند هر دوسال یکبار هم تست مدفوعی از 
نظر خون مخفی انجام دهند. در بعضی کشورها 
کولونوسکوپی بعد از 5۰ سال اجباری است. 
در این کشورها بیمه ها درمان سرطان را قبول 
نمی کنند و می گویند شما چرا در آن سالی که 
باید کولونوسکوپی انجام می دادید، انجام ندادید. به 
خاطر همین همه افراد باالی 5۰ سال تا 75 سال هر 
1۰ سال باید کولونوسکوپی شوند. کولونوسکوپی 
برای 75 سال به باال توصیه نمی شود و به جای آن 
آزمایش خون مخفی در مدفوع باید انجام شود.

چه  غربالگری  آزمایش های  این   :
اهمیتی دارند؟

اگر ما زودتر بتوانیم ضایعه ای که در روده بزرگ 
هست را پیدا کنیم زودتر می توانیم آن را درمان 
کنیم. گاهی مواقع  پولیپی )توده ای( که ایجاد 
شده می تواند فقط با یک اندوسکوپی خارج 
شود که به جراحی نرسد. اندوسکوپی روشی 
است که پزشک با استفاده از ابزارهای تخصصی 
به نام اندوسکوپ داخل مجرای گوارشی  را 
مشاهده می کند اما اگر همان پولیپ سال ها بماند 
ممکن است سرطانی شود. پس ما توصیه می کنیم 
چکاپ حتما انجام شود و کسانی که پولیپ دارند 
پولیپ هایشان خارج شوند. بعد از این جراحی، 
سال بعد یا دو سال باید بیمار را دوباره معاینه 
کرد. کولونوسکوپی می کنیم تا در صورت وجود 
دوباره پولیپ، عمل خارج کردن پولیپ انجام شود. 
با این اقدام پیشگیرانه، به احتمال زیاد سرطان 
روده بزرگ ایجاد نخواهد شد ولی به هر جهت 
سرطان کولون ممکن است فقط روی پولیپ ها 
هم نباشد و اگر ما به موقع آزمایش کنیم امکان 
دارد توده هایی که دارند سرطانی می شوند را 
پیدا کنیم و قبل از اینکه بیمار مجبور به جراحی 
بزرگ شود برای پیشگیری از سرطان، قسمت 

زیادی از روده را برداریم.
: ماجرای ارث در سرطان روده بزرگ 

چیست؟
خیلی مهم است که بدانیم بخشی از سرطان های 
روده بزرگ ریشه های ارثی دارد. گفته می شود اگر 

در خانواده درجه یک فرد، کسی مبتال به سرطان 
کولون بوده، ایشان باید خیلی زودتر از 5۰ سالگی 
مورد بررسی سرطان روده بزرگ قرار بگیرد مثال 
اگر کسی برادری 4۰ ساله مبتال به سرطان روده 
بزرگ دارد، باید 1۰ سال زودتر از برادر یعنی 
از ۳۰ سالگی آزمایش های غربالگری را شروع 
کند و کولونوسکوپی شود و هر ۳_2سال این 
کار را انجام دهد و اگر کسی خواهری دارد که 
مثال در ۳5 سالگی سرطان روده بزرگ داشته، 
خود او در 25 سالگی؛ یعنی 1۰ سال زودتر از 
خواهرش باید حتما از نظر سرطان روده بزرگ 
بررسی شود که اگر بیماری خدای ناکرده وجود 

دارد بتوان سریع او را درمان کرد.
: مشکالت دیگری هم ممکن است 

به وجود بیاید؟
بعضی از بیماری ها به خصوص سرطان های 
بزرگ  روده  سرطان  با  است  ممکن  دیگری 
همراه شوند. مثل سرطان آندومتر در خانم ها در 
محل رحم، سرطان پستان و سرطان لوزالمعده. 
اگر کسی در جوانی؛ یعنی در سن کمتر از 5۰ 
سال سرطان روده بزرگ گرفت، باید همه اعضای 
خانواده درجه یک او بررسی شوند و اگر 2یا 
۳مورد مبتال در فامیل درجه 2 مانند دایی و خاله 
و عمو و عمه پیدا شود، می توان گفت فرد بیش از 
سایرین در معرض ابتال به این سرطان قرار دارد. 
به همین دلیل آنها باید زودتر از وضعیت طبیعی، 
آزمایش های غربالگری را شروع کنند. بر مبنای 
سنی که خانواده های درجه دو آنها در زمان ابتال 

داشته اند، آزمایش ها باید 1۰ سال زودتر انجام 
شوند، مثال اگر دو عمو یا عمه در 4۰ سالگی 
مبتال شده اند، فرد باید در ۳۰ سالگی چکاپ 

را شروع کند.
: این آزمایش ها چه کمکی به درمان 

بیماری می کنند؟
 مطلب مهم این است که درمان سرطان های کولون 
در مراحل اولیه خیلی ساده است و ما می توانیم با 
یک کار اندوسکوپی آن ضایعه  را بیرون بیاوریم و 
بیمار نیازی به درمان شیمی درمانی یا رادیوتراپی یا 
به جراحی بزرگ نداشته باشد ولی وقتی این بیماری 
به جاهای مختلف متاستاز بدهد، یعنی پخش 
بشود، متاسفانه دیگر نمی توانیم درمان موضعی 
کنیم باید شیمی درمانی یا رادیوتراپی انجام شود 
و نهایتا اگر بیمار شانس بیاورد بتوانیم کل روده 
یا بخش مهمی که سرطانی است را با بخش های 
متاستازی دربیاوریم. بنابراین هر بیماری که متاستاز 
داده باشد معموال عمرش کوتاه تر است. به همین 
دلیل ما پزشکان توصیه می کنیم برای آنکه درمان 
دیر نشود، حتما آزمایش های چکاپ و غربالگری 
را افراد انجام دهند. غربالگری می تواند در تشخیص 
اولیه سرطان های دیگر مثل سرطان پروستات یا 
سرطان های پستان در خانم ها بسیار کمک کند 
ولی این طور که می گویند یعنی در مقاالت و 
کتاب ها گفته شده آنچه که در سرطان روده بزرگ 
عمر بیمار را طوالنی می کند چکاپ و غربالگری 

برای پیدا کردن توده های سرطانی است .
: عالئم اولیه سرطان روده بزرگ یا 

کولون چه هستند؟
سرطان اگر در ناحیه رکتوم یا راست روده باشد، 
بیمار ممکن است با یک خونریزی متوجه خطر 
شود. هر کسی در هر سنی خون دفع کند باید 

به پزشک مراجعه کند. همیشه نگویید بواسیر 
یا هموروئید یا فیشر است. هیچ مریضی نباید 
بدون انجام کولونوسکوپی هموروئیدش درمان 
شود چون ممکن است هموروئید یک ضایعه 
ثانویه نسبت به توده سرطانی روی روده بزرگ 
یا مقعد باشد. به خاطر همین همه مریض هایی 
که خونریزی و عالمت دارند باید درمان شوند. 
همه کسانی که دل درد  مکرر دارند و بررسی های 
و درمان های اولیه به جایی نرسیده، باید برای 

بررسی بیشتر به پزشک مراجعه کنند. 
اگر پزشک حدس زد که ممکن است روده بزرگ 
درگیر باشد باید ایشان کولونوسکوپی شود و هیچ 
مریضی با فرض اینکه فقط هموروئید یا بواسیر 
دارد یا این خونریزی مساله مهمی نیست، نباید 
نادیده گرفته شود. باز هم تاکید می کنم کسی نباید 
خونریزی را سرسری بگیرد و فکر کند که یک 

هموروئید ساده است و می تواند از آن بگذرد.
سرطان های روده بزرگ همیشه عالمت ندارند 
و مواقعی عالمت دارند که در انتها واقع شوند 
و خونریزی کنند یا باعث انسداد شوند یعنی 
راه خروج روده را ببندند و مریض درد حس 
کند و بتواند به پزشک مراجعه کند. در موارد 
دیگر سرطان های روده بزرگ خیلی مخفی و 
موذی پیش می روند و رشد می کنند و متاسفانه 

پخش می شوند.
چگونه  روده  سرطان  درمان های   :

هستند؟
همانطور که گفتیم در مرحله اول خیلی ابتدایی 
می توانیم با کولونوسکوپی آنها را درمان کنیم. 
در مرحله پیشرفته باید حتما بیمار بررسی شود، 
باید ببینیم جاهای دیگر پخش نشده باشد. اگر 
جاهای دیگر سرطان گسترش پیدا کرده باشد، 
باید اول با استفاده از رادیوتراپی )پرتودرمانی( 
یا شیمی درمانی بخش های آلوده کم شود بعد 
روده بزرگ را جراحی کنند یا اینکه بتوانند درمان 

خاصی انجام دهند.
: توصیه های کلی شما برای در امان 

ماندن از این نوع سرطان چیست؟
توصیه می شود افراد اوال تغذیه سالم داشته باشند، 
از میوه جات و سبزیجات باید بیشتر استفاده کنند. 
از خوردن غذاهای گوشتی، چربی و غذاهای آماده 
خودداری کنند. همچنین با ورزش کردن و رژیم 
غذایی مناسب وزنشان را کنترل کنند چون هر 
چه چاق تر باشند احتمال ابتال به سرطان روده 

بزرگ در آنها بیشتر است.
اگر کسی از افراد درجه یک خانواده سرطان کولون 
یا روده بزرگ دارد حتما به پزشک مراجعه کند 
و در نهایت اینکه به یاد داشته باشیم هر عالمتی 
به عنوان خونریزی یا درد شکم را خیلی ساده 

قلمداد نکنیم.

توصیه می شود افراد 
اوال تغذیه سالم 

داشته باشند، از 
میوه جات و سبزیجات 
باید بیشتر استفاده کنند. از خوردن 

غذاهای گوشتی، چربی و غذاهای آماده 
خودداری کنند.همچنین با ورزش 

کردن و رژیم غذایی مناسب وزنشان 
را کنترل کنند چون هر چه چاق تر 

باشند احتمال ابتال به سرطان روده 
بزرگ در آنها بیشتر است. اگر کسی 

از افراد درجه یک خانواده سرطان 
کولون یا روده بزرگ دارد حتما به 

پزشک مراجعه کند و هر عالمتی به 
عنوان خونریزی یا درد شکم خیلی 

ساده قلمداد نشود

هرچند حدود 27 سال از مرگ یکی از بزرگ ترین هنرپیشه های   هالیوود 
بر اثر سرطان روده بزرگ گذشته، کمتر کسی است که ادری هیپورن 
را به دلیل بازی در فیلم موزیکال و به یاد ماندنی بانوی زیبای من و 

صبحانه در تیفانی نشناسد.
زیبای  بانوی  موزیکال  فیلم  در  تازه  سینمایی  تیپ  این  جلوه  بهترین 
من دیده می شود که در سال 1۹۶4 میالدی به کارگردانی جرج کیوکر 
ساخته شد. این فیلم با فضای رنگین، لحن شاد و آهنگ های زیبایش 
یکی از بهترین موزیکال های تاریخ سینما به شمار می رود. آدری هپبورن 
با مهارتی خیره کننده در نقش دخترکی عامی و فقیر ظاهر می شود که 
به محافل اشرافی راه پیدا می کند. آهنگ هایی که او در این فیلم خواند، 

همه جا ورد زبان شد.
ادری در سال 1۹2۹ میالدی در بروکسل، پایتخت بلژیک متولد شد و 

نوجوانی را در سال های جنگ جهانی دوم گذراند. 
کمتر از ۳ دهه پس از درگذشت او ، آدری هیپورن محبوب ترین ستاره   
هالیوود باقی مانده است ، به خاطر نقش خود به عنوان سفیر یونیسف 
تیفانی  در  روم و صبحانه  تعطیالت  مانند  فیلم هایی  برای  و همچنین 

شناخته شده است.
ادری هیپورن در زمانی که زن با اندام هوس انگیز در سینمای  هالیوود 
شناخته می شد، تیپ جدیدی از زنان را به دنیا معرفی کرد. زنی ظریف 
و شکننده و زیبا  و شوخ طبع و زرنگ. او در سال 1۹۹۳ میالدی به 

دلیل ابتال به سرطان روده بزرگ درگذشت.
بیوگرافی های متعددی استعدادی او را به اثبات رسانده است اما هیچ 
یک از تجارب شدید وی را طی5  سال اشغال نازی ها در هلند ، پوشش 
نداده است. به گفته پسرش ، لوکا دوتی ، این جنگ باعث شد مادر من 
او باشد. عمو و مصیبت گرسنگی در زمستان گرسنگی در سال 1۹44. 
او همچنین باید با این واقعیت روبرو شد که پدرش مأمور نازی ها و 
مادرش برای 2سال اول اشغال طرفدار نازی ها بود اما همین خاطرات 
تلخ زمان اشغال و بعد از آن، قحطی بلژیک در سال های 1۹44 – 1۹45 
موثرترین و سرشناس ترین  از  یکی  بعدها  که  داد  را شکل  شخصیتی 

سفرای یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، شد. هیپورن با 
سفرهای متعدد به آفریقا در سال های پایانی عمر ۶۳ ساله خود، به طور 
جدی در پی تحقق اهداف یونیسف شامل کاهش خطر بالیا، آموزش، 

سالمت و تغذیه، ایدز، آب و فاضالب و بهداشت بود.
یونیسف برای پیگیری اهداف اصلی خود شامل بقا، محافظت و پیشرفت 
کودکان، هر ساله از بین شخصیت های محبوب شناخته شده افرادی را 
ایران هم سابقه  با عنوان سفیران یونسف معرفی می کند. این کار در 
دارد. مهتاب کرامتی، هنرپیش ایرانی، در شهریور 1۳85 به عنوان سفیر 

حسن نیت و صلح یونیسف انتخاب شد.

سیستم گوارش یا همان دستگاه هاضمه 
انسان، از گلو شروع می شود و ابتدای 
قفسه سینه می رسد.  در  به مری  راه 
مری بعد از عبوراز دیافراگم، پرده ای 
که شکم و قفسه سینه را از هم جدا 
می کند، وارد معده می شود. غذایی که 
می خوریم، بعد از عبور از دریچه پیلور 
در معده، وارد روده کوچک می شود.
با  قسمت  چند  شامل  کوچک  روده 
آن  ابتدای  است.  متفاوت  وظایف 
به  است  کوچک  روده  مهم  بخش 
نام اثنی عشر. کبد ترشحات صفراوی 
درون  مجاری صفراوی  از طریق  را 
اثنی عشر می ریزد که همراه با ترشحات 
جذب  در  مهمی  نقش  لوزالمعده 

پروتئین ها و چربی ها ایفا می کنند.
اثنی عشر، روده کوچک پس  از  بعد 
از بخش هایی دیگر به نام ژئوژنوم و 
ایلئوم، به روده بزرگ منتهی می شود. 
روده بزرگ، لوله ای قطور است که در 
سمت راست شکم به باال می رود که 
به آن روده بزرگ صعودی می گویند. 
در همان ابتدا کوچه بن بستی به نام 

آپاندیس وجود دارد که اگر به هر دلیل این کوچه 
بسته شود، التهاب آپاندیس یا همان آپاندیسیت بروز 
می کند.روده بزرگ افقی در زیر کبد و معده به صورت 
افقی راه خود را ادامه می دهد. بعد از آن روده بزرگ به 
سمت پایین می رود و بعد از پیچی به نام سیگمویید، 
وارد رکتوم یا راست روده می شود و بعد به مقعد 

منتهی می شود که محل خروج مدفوع است.
کبد و مجاری صفراوی جزو سیستم گوارشی هستند. 

در  که  دارد  وجود  لوزالمعده  غده  معده  زیر  در 
انتهای آن سلول های خاصی با ترشح انسولین میزان 
قندخون را کنترل می کنند. بقیه این غده به هضم 

غذا کمک می کند.
تصور مردم این است که درآوردن کیسه صفرا باعث 
اختالل در هضم می شود. درصورتی که خارج کردن 
برای  مشکلی  کرده،  پیدا  سنگ  که  کیسه صفرایی 

هضم ایجاد نمی کند.

ادریهیپورندر63سالگیبراثرابتالبهسرطانرودهبزرگ)کولون(درگذشت

ادری هیپورن، محبوبی با زندگی پرفراز و نشیب
سیستم گوارشی چگونه است و چه کار می کند؟

 مرجان 
یشایایی

موضوع ویژه شماره هفتصدوشصت وشش   پنج مهر نودونه4



5فرزندپروری شماره هفتصدوشصت وشش  پنج مهر نودونه

 یکتا فراهانی 

دنیایی که ما امروز تجربه 
می کنیم بی گمان عالوه بر 
دنیای  با  که  شباهت هایی 
هم  بسیار  دارد  والدین مان 
متفاوت است. به همین ترتیب فرزندان ما 
نیز در دنیایی بسیار متفاوت قرار دارند، با 
خواسته هایی که شاید در بسیاری موارد برای 
نتوانیم درک  ما دور از ذهن باشد و حتی 
درستی از آنها داشته باشیم. وقتی نمی توانیم 
به خوبی این گونه تفاوت ها را بپذیریم معموال 
مشکالتی هم بین ما به وجود خواهد آمد که 
برای از بین رفتن آنها باید شناخت و آگاهی 
بیشتری از فرزندان خود داشته باشیم؛ در غیر 
این صورت ممکن است شاهد آسیب هایی برای 
آنها باشیم که به سادگی جبران نخواهند شد اما 
در دنیای مدرن امروز چه تغییراتی حاصل شده 
که باعث دوری ما از فرزندان مان شده و چگونه 
می توانیم این فاصله ها را کمتر کنیم. در این 
زمینه با دکتر فاطمه رنجبر، فوق تخصص روان 
پزشکی کودک و نوجوان گفت وگو کرده ایم. 

در حال حاضر چه  دکتر،  خانم   :
تفاوت هایی در روابط بین اعضای خانواده 

با گذشته وجود دارد؟
خانواده در گذشته مفهومی که در حال حاضر 
حاکم است، نداشت؛ یعنی در گذشته نوع نگاه 
والدین به فرزندان نگاهی از باال به پایین بود؛ 
به خصوص پدران که در جوامع پدرساالرانه فاصله 
زیادی را با فرزندان شان حفظ می کردند. به همین 
دلیل می توان گفت در گذشته رویکرد خطی در 
خانواده برقرار بود اما بعد از جنگ جهانی دوم 
فضا و آگاهی بیشتری به وجود آمد و مسائل 
روان درمانی وارد حوزه علم شد. به این ترتیب 
به تدریج مفهوم کلی خانواده تغییر کرد، به گونه ای 
که متخصصان نگاه جدیدی به موضوع پیدا کردند 
و به انسجام بیشتر خانواده اندیشیدند. از این رو 
روش های تربیتی هم تغییر کرد. در حال حاضر 
نگاه به خانواده به صورت یک سیستم است؛ 
یعنی افراد در خانواده با هم در تعامل هستند و 
هر فرد جایگاه خود را دارد بنابراین کنش هر 
کدام از اعضای خانواده باعث واکنش اعضای 
دیگر خواهد شد. به همین خاطر رفتار والدین 
مستقیم باعث شکل گیری رفتار کودکان خواهد 
شد. همان گونه که رفتار بچه ها هم بر رفتار والدین 

تاثیرگذار خواهد بود.

: تغییرات در روش های فرزندپروری 
تا چه حد موفقیت آمیز بوده اند؟

موضوع مهم در این تغییرات توجه به این نکته 
است که شدت و ضعف آنها بیش از اندازه نباشد. 
مثال اگر در گذشته سیستم سخت گیرانه ای بر 
خانواده و تربیت فرزندان حاکم بوده، حاال نباید 
به گونه ای بسیار سهل گیرانه تغییر شکل پیدا کند 

تا اندازه ای که فرزندان هیچ گونه حرف شنوی از 
والدین خود نداشته باشند. فراموش نکنیم مفهوم 
استقالل پیدا کردن کودکان اصال به معنای نافرمانی 
آنها از والدین شان نیست. باید توجه داشته باشیم 
فرزندساالری که اغلب در دنیای مدرن امروز و 
در جوامع مختلف شاهد آن هستیم مشکالت 

زیادی را به وجود آورده است. 
به طور کلی نگاه ساالرانه قائل شدن برای فرزندان 
یا والدین باعث بروز مشکالتی می شود. در جامعه 
مدرن با از بین رفتن نگاه سیستمی به خانواده، 
شکل آن تغییر پیدا کرده است. یعنی در گذشته 
جایگاه افراد در خانواده مشخص بود و مفهوم 
خاصی داشت در صورتی که این مفاهیم در حال 

حاضر از بین رفته اند. 

به  نگاه ها  مدرن  خانواده های  در   :
اعضای خانواده به چه شکل است؟

در گذشته جایگاه هر شخص در خانواده مشخص 
بود اما مشکل در خانواده های مدرن تغییراتی 
است که در بسیاری موارد باعث از بین رفتن 
مفاهیم شده است؛ یعنی اگر کودکی با همسن 
و ساالن خود رفتارهای پرخاشگرانه دارد با پدر 
و مادر خود هم پرخاشگری خواهد کرد. گویا 
والدین قاطعیت یا کنترلی بر روش تربیتی فرزندان 
خود ندارند. داشتن قاطعیت و اقتدار در تربیت 
روش بسیار سازنده و مفیدی است که باعث 

بهبود رابطه والدین با فرزندان  خواهد شد. با 
بررسی بیشتر معموال متوجه می شویم پدر و 
مادر هایی که قاطعیت و اقتدار الزم را در تربیت 
فرزندان شان ندارند خود نیز در خانواده رفتار 

خوبی با یکدیگر ندارند. 

: کدام عوامل و روش های تربیتی 
دنبال  به  فرزندان  برای  بیشتری  آسیب های 

خواهد داشت؟
عواملی که در تربیت های مدرن امروزی بسیار 
آسیب زننده هستند، نبود روش مشخص و واحدی 
است که در آن جایگاه هر فرد تعریف شده 
باشد، در این خانواده ها تعامل کافی بین اعضای 
خانواده وجود ندارد، ضمن اینکه نبود شجاعت و 
قاطعیت ابراز عقیده و به کار گرفتن روش تربیتی 
خاص و هماهنگ بین پدر و مادر هم از عوامل 
بسیار آسیب زایی است که مانع از موفقیت والدین 
در تربیت فرزندان شان خواهد شد. مثال مادری 
که برخالف تصمیم پدر اجازه می دهد کودک 
ساعات بیشتری را صرف تماشای برنامه مورد 
عالقه اش کند، فکر می کند روش مهربانانه تری 
نسبت به همسرش در پیش گرفته است، حال 
آنکه کودک از این گونه رفتارهای والدین خود 
این پیام را دریافت می کند که هر وقت بخواهد با 
جلب توجه مادر می تواند بر خالف میل پدر رفتار 
کند یا برعکس. همین موضوع نیز باعث جدی 

نگرفتن و توجه نداشتن کافی به خواسته های هر 
دو والدین توسط کودک خواهد بود. 

تغییرات در روش های  این  دلیل   :
تربیتی والدین چیست؟

دلیل اصلی این گونه تغییرات به نوع فرزندپروری 
که شاهد آن هستیم، برمی گردد. در دنیای مدرن 
امروزی با در نظر گرفتن تغییرات توسط والدین 
و همچنین تغییر در نوع امکانات و نگاه افراد، 
طبعا روش های تربیتی هم دستخوش تحوالتی 
خواهند شد. انتخاب روش درست فرزندپروری 
بسیار مهم است ولی متاسفانه اغلب انتخاب 
درستی انجام نخواهد شد و روش های انتخابی 
روش هایی نیستند که با خواسته ها و تمایالت 
فرزندان هماهنگ باشد، مثال عده ای از پدر و 
مادرها هنوز می خواهند همان گونه که با خودشان 
رفتار شده با فرزندان شان هم رفتار کنند چون در 
بسیاری موارد از روش های دیگر آگاهی ندارند. 
ضمن اینکه فکر می کنند حتما این بهترین روشی 
است که می تواند منجر به موفقیت شود، غافل 
از اینکه خواسته ها و دنیای بیرونی فرزندان شان 

کامال با آنها متفاوت است. 
عده ای دیگر هم که می خواهند از روش جدید 
و متفاوتی استفاده کنند، معموال فقط خالف آن 
روشی رفتار می کنند که در کودکی با خودشان 
رفتار شده، مثال اگر پدر و مادر سخت گیری 

داشته اند که آنها را زیاد جدی نمی گرفتند تصمیم 
می گیرند خودشان فرزندشان را کامال آزاد و رها 

بگذارند تا هر طور می خواهد رفتار کند. 
چنین انتخاب هایی منجر به موفقیت نخواهد شد 
چون بهترین روش تربیتی روشی است که نه 
به گونه ای باشد که والدین جدی گرفته نشوند 
و همه چیز مطابق خواسته های فرزندان پیش 
برود و نه آن قدر سخت باشد که والدین نقش 
خاصی را برای فرزنداشان قائل نشوند. می توان 
گفت بهترین روش در نظر گرفتن شیوه ای حد 
فاصل این دو روش است، یعنی اینکه والدین 
خود را با پیشرفت دنیا و همچنین تکنولوژی 
هماهنگ کنند.  در بسیاری مواقع آگاهی نداشتن 
والدین با اینترنت یا بازی های کامپیوتری جدید، 
مشکالت زیادی را در روابط آنها با فرزندان شان 
به وجود می آورد چون کودکان احساس می کنند 
والدین شان به اندازه کافی از توانایی های الزم 
برخوردار نیستند. والدین با آگاه کردن بیشتر خود 
نباید از فرزندان خود عقب بمانند چون فرزندان 
حتی در کودکی هم متوجه این گونه ناآگاهی های 
والدین خود می شوند و نمی توانند آن گونه که الزم 
است آنها را جدی بگیرند و اعتماد الزم را برای 

توجه به حرف هایشان داشته باشند. 

روش های  بهتر  نتیجه گیری  برای   :
فرزندپروری مختلف در دنیای مدرن امروزی 

چه شیوه هایی را باید مد نظر قرار دهیم؟
فرزندپروری  روش های  مختلف  جوامع  در 
مشترکی وجود دارند. در روش های مستبدانه 
گذشته که البته هنوز هم وجود دارند و روش های 
ساده انگارانه مدرن امروزی اشکاالتی وجود دارند 
که برای اصالح آنها باید شیوه ای بینابین را مد نظر 
قرار داد. یکی از نکات مهم که در فرزندپروری 
درست باید به آن توجه داشت این است که از هر 
کودک یا نوجوانی در حد توان، استعداد و موقعیتی 
که در آن قرار گرفته توقع و انتظار داشته باشیم. 
ضمن اینکه باید شیوه ای بینابین و معتدل را همراه 
با قاطعیت مد نظر قرار دهیم. البته به خواسته های 
کودک هم باید توجه داشت. خواسته های فرزند 
ما فقط مختص خود اوست و هماهنگ با دنیایی 
که او در آن بزرگ شده و رشد یافته بنابراین 
لزوما نباید مشابه خواسته های دوران کودکی یا 
نوجوانی خود ما باشد. یکی دیگر از مواردی که 
در تربیت دنیای مدرن امروزی باید مد نظر قرار 
بگیرد حفظ استقالل کودکان است تا در آینده به 
اصطالح بتوانند روی پای خود بایستند و مستقالنه 
عمل کنند ولی در خانواده های مدرن امروزی 
اغلب والدین فکر می کنند در روش های تربینی 
درست باید همه چیز را در اختیار فرزندان شان 
قرار دهند. همین موضوع باعث می شود آنها 

نتوانند مستقل بار بیایند. 
درواقع وابسته بار آوردن کودکان یکی از مهم ترین 
مشکالت تربیتی والدینی است که فکر می کنند 
انجام همه کارهای کودک به جای خود او، 
نشانه محبت و توجه زیاد است. حال آنکه این 
روش در آینده باعث سرخورده شدن کودکان 
می شود چون نه تنها به این ترتیب نمی توانند 
توانایی ها و آگاهی های الزم را کسب کنند، 
بلکه توقع دارند دیگران هم در اجتماع مانند 
والدین شان هر چه می خواهند در اختیارشان 
قرار دهند. همین موضوع اعتماد به نفس آنها 
را کاهش می دهد و توانایی اداره کارهایشان را 

هم کمتر خواهد کرد.

تاثیر روابط والدین بر تربیت فرزندان 

کودکان دنیای مدرن
وابسته بار آوردن 

کودکان یکی از 
مهم ترین مشکالت 

تربیتی والدینی است 
که فکر می کنند انجام همه کارهای 

کودک به جای خود او، نشانه محبت و 
توجه زیاد است. این روش در آینده 

باعث سرخورده شدن کودکان می شود 
چون نه تنها نمی توانند توانایی ها و 

آگاهی های الزم را کسب کنند، بلکه 
توقع دارند دیگران هم در اجتماع 

مانند والدین شان هر چه می خواهند 
در اختیارشان قرار دهند

حتما شما هم این حس خوب را تجربه کردید که 
وقتی به کسی کمکی می کنید و این کمک از روی 
ترحم نیست بلکه دوست دارید طرف مقابل هم شرایط 
بهتری داشته باشد حال بهتری پیدا می کنید و گاهی 
از این تعجب می کنید که این تاثیر حتی بیشتر از 
کاری است که فقط برای خودمان و عزیزان مان انجام 
می دهیم. در این موقعیت ها بچه ها فرصت های نابی 
برای آموختن پیدا می کنند چرا که از قدیم گفته اند 
کارهای ما صدای خیلی بلندتری از حرف هایمان 
دارند. پژواک این صدا نیز به سوی ما برمی گردد و 
ما با شرایط متفاوتی مسیر زندگی را ادامه می دهیم و 
احساس مثبت تری پیدا می کنیم. چقدر به این توجه 
داریم که خلق وخو قابل سرایت است؟ چیزی که 
از گذشته ای دور در ادبیات ما هم به آن توجه شده 

است، به قول موالنا: 
»در محفل خود راه مده همچو منی را

افسرده دل افسرده کند انجمنی را«
در این میان کودکان نیز از خلق والدین و مراقبان 
اصلی تاثیر می پذیرند و با روش آنها به دنیا نگاه 
کرده و مسائل را با شیوه آنها حل و فصل می کنند. 
کودکی را در کلینیک دیدم که با این نگرانی آورده 
شده بود که بعد از هر ناکامی تهدید به خودکشی 

می کند. کودکی که در برخی از ساعات با مادربزرگ 
زندگی می کند و مرتب این جمله را از او می شنود 
که »کاش قبل از آمدن کرونا مرده بودم. من دوست 
ندارم با کرونا بمیرم و برایم هیچ مراسمی برگزار 
نکنند.« این کودک بقیه روز را با مادر و پدری سپری 
می کند که آنها نیز شیوه شناختی و فکری ناسالمی 
از خود نشان می دهند. والدین این کودک خردسال 
با چند طرحواره محرومیـت عـاطفي، وابسـتگي و 
بی کفـایتي و آسـیب پـذیري در مقابـل صـدمه و 

بیمـاری زندگی می کنند.

طرحواره چیست؟ 
طرحواره به قالب، ساختار یا چارچوبی از تفکر گفته 
می شود که بر اساس آن ما قادریم در بسیاری از کارها 
بدون تامل زیاد وارد شویم و تصمیم بگیریم. اگر شما 
رانندگی می کنید با این موضوع آشنایی دارید که در 
روزهای اول با چه وسواسی به تمام مراحل رانندگی 
خود فکر می کردید، برای هر بار دنده عوض کردن 
به دنده نگاه می کردید و دائم مراقب کالج بودید 
تا ماشین خاموش نشود اما پس از مدتی، رانندگی 
کردن از حوزه آگاهی شما خارج شده و به حالت 
ناهوشیار درآمده و شما می توانید بدون فکر کردن 
رانندگی کنید. این چارچوب فکری ایجاد شده بر 
ادراک بعدی شما از تجربه هایتان نیز تاثیر می گذارد.
قالب های فکری ما هم بعد از مدتی جزیی الینفک از 
ما می شوند و برای تغییر آنها الزم است به آنها بیندیشیم 
و مراقب سبک تفکر خود باشیم. این طرحواره ها اوایل 

کودکی شکل می گیرند و خود را به 
تجارب بعدی زندگی ما تحمیل 
می کنند. این چارچوب ها دنیا را 
می کنند  پیش بینی  قابل  ما  برای 
و ما در این دنیا احساس امنیت 
می کنیم اما چرا می گوییم والدین 
این کودک خردسال این طرحواره ها 

را دارند؟ این کودک، مادری دارد که 
در ساعات کمی که با اوست فقط به 

نیازهای جسمی اش توجه می کند؛ او با 
احساس گناهی که حاصل از تنها گذاشتن 

کودک در ساعات روز است سعی می کند همه 
نیازهای جسمی کودک را به طور افراطی جبران کند. 
او خودش به کودک ۵ ساله اش غذا می دهد و شب را 
کنار او می خوابد و می گوید او برای تنها خوابیدن بیش 
از حد خردسال است. همین مسائل موجب مشکالت 
ارتباطی او با همسر می شود و کودک میان این جدال 
کالمی و برای پایان دادن به آن به گفتن این جمله اکتفا 
می کند که »اگر دعوا را تمام نکنید خودم را پرت می کنم 
پایین.« در این نقطه والدین نگران کودک می شوند و 
سعی می کنند عالوه بر ختم غائله چیزی که کودک 
پیش از این نداشته است به او بدهند تا به خیال خود 
کودک این گونه سخن گفتن را فراموش کند. کودک که 
موبایل بدون رمز را دریافت کرده است از این پیروزی 
خرسند می شود و در شرایط مشابه این برخورد را تکرار 
می کند و به این ترتیب طرحواره  وابستگي/بي کفایتي 
که ممکن است از پرداخت افراطي والدین به کودک 

در سال هاي اولیه دوران کودکي به وجود آید، در این 
کودک شکل می گیرد.

به نظر می رسد مادر طفل، طرحواره محرومیت هیجانی 
را تجربه می کند. او معتقد است کسی درکش نمی کند، 
به عشق و محبت بیشتری نیاز دارد، فرد خاصی در 
زندگی او وجود ندارد که واقعا نگران حالش باشد و 
همسرش نیز در شرایط و لحظه های سخت  کنارش 
نیست. بدین ترتیب او وقتی کم می آورد اولین کاری 
که می کند نفرین خود است. او با صدای بلند از خدا 
می خواهد که این زندگی لعنتی زودتر تمام شود و 
به نظر می رسد اصال توجه ندارد که در این چنین 
شرایطی چشمان کنجکاو یک کودک رفتارهای او 

را دنبال می کند و از او الگو می گیرد.

افسرده دل افسرده کند انجمنی را
 محرومیت هیجانی چست؟

محرومیت هیجانی باعث می شود فرد احساس 
تهی بودن کند؛ یعنی احساس نادیده  گرفته  شدن، 
کمبود، محرومیت و غم و دلتنگی می کند. گویا 
ُمهر تنهایی و بی پناهی بر پیشانی  اش زده شده 
است. افرادی که در این تله می افتند، بسیار 
پرتوقع می شوند؛ یعنی محبت اطرافیان، 
آنها را راضی نمی کند. همان طور که گفتیم 
طرحواره ها به راحتی در دسترس نیستند 
و برای همین است که تکرار شده و به 
الگوی رفتاری تبدیل می شوند و اجتناب 
از آنها بدون خودآگاهی امکان پذیر نیست. 
آگاهی از این امر که ما خودمان در ایجاد 
مشکالت مان سهمی داریم و برای بهبود هم باید 
خودمان تالش کنیم و پیدا کردن طرحواره ها، 
ارتقای شرایط روانی ما و  می تواند موجب 

اطرافیان مان شود.
شعر زیبای زیر از محمدحسین صغیر اصفهانی 
به خوبی به تاثیر نقش ما در مسائل مان می پردازد.

داد درویشی از سر تمهید 
سر قلیان خویش را به مرید

گفت که از دوزخ ای نکوکردار
قدری آتش به روی آن بگذار

بگرفت و ببرد و باز آورد
عقد گوهر ز درج راز آورد

گفت که در دوزخ هرچه گردیدم
درکات جحیم را دیدم

آتش و هیزم و ذغال نبود
اخگری بهر اشتعال نبود

هیچ کس آتشی نمی افروخت
ز آتش خویش هر کسی می سوخت... 

 دکتر میترا حکیم شوشتری
فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان



در  شایع  شکایات  از  یکی  شنوایی  کاهش 
مراجعه به متخصصان گوش و حلق و بینی 
است، به خصوص در سنین سالمندی درصد 
زیادی از افراد با این مساله مواجهه هستند. 
براساس آمار، یک سوم سالمندان بین 65 تا 
70 سالگی و تقریبا نیمی از سالمندان باالتر 
از 75 سال احساس ناراحتی از عدم شنوایی 
مطلوب دارند. با این حال، درنظر داشته باشیم 
کاهش شنوایی در هر سنی قابل انتظار است. 

پرهیز از صداهای بلند؛ مهم ترین 
عامل پیشگیری افت شنوایی

و  انتقالی  مهم  گروه  دو  به  شنوایی  کاهش 
نوع  البته  تقسیم  می شود که  حسی _عصبی 

مخلوط هر دو وضعیت نیز وجود دارد. 
گرچه شایع ترین مواردی که می تواند زمینه  ساز 
کاهش شنوایی در طول زندگی شود، سن 
کاهش  اجتناب پذیر  عامل  مهم ترین  است، 
بلند  صداهای  با  مستمر  مواجهه  شنوایی، 
خواهدبود. نمی توانیم روند افزایش طبیعی 
عمر و پیامدهای آن را متوقف کنیم اما پرهیز 
از صداهای بلند و درمان بیماری های ساده 

گوش در این زمینه را باید رعایت کنیم.
که  ساده ای  جرم  داشته باشیم،  به خاطر   
باعث  می تواند  دارد  وجود  گوش  درون 
کاهش شنوایی شود و معاینه دوره ای توسط 
مشکل  این  تشخیص  در  گوش  متخصص 

ضروری به نظر می رسد.

علل بروز کاهش شنوایی
 گوش انسان از گوش خارجی، کانال گوش، 
پرده  گوش، استخوانچه ها و گوش داخلی 
خارجی  بخش های  اگر  شده است.  تشکیل 
یعنی از الله و کانال گوش تا پرده گوش دچار 
ناراحتی و بیماری شود، کاهش شنوایی اغلب 

انتقالی است اما درگیری قسمت های داخلی 
گوش، موجب افت شنوایی حسی _عصبی 

خواهدبود. 
که  است  حائزاهمیت  نکته  این  به  توجه 
کاهش شنوایی حسی-عصبی معموال غیرقابل 
برگشت است و غالبا ناشی از آسیب به عصب 
ضربه،  دارو،  بلند،  صداهای  اثر  در  گوش 
عفونت گوش میانی و... بروز پیدا می کنند. 
الزم است ارتعاشات صدا داخل گوش تقویت 
شود و به گوش داخلی برسد تا صدا را در 
که  انتقالی  کاهش شنوایی  کنیم.  مغز درک 
اتفاق می افتد که جنبه  در واقع در اجزایی 
تقویت صدا را دارند، هیچ گاه در حد شنوایی 

حسی_ عصبی شدید نیست. 
هر کدام از این اجزا که دچار آسیب شود، با 
بروز مشکالتی در شنوایی همراه خواهدبود. 
شایع ترین عامل زمینه ای در این نوع کاهش 
شنوایی، وجود جرم زیاد در گوش است. 
البته عفونت های حاد یا مزمن گوش و پارگی 
نباید  نیز  ناشی از ضربه و.. را  پرده گوش 

فراموش کرد. 
در زمینه کاهش شنوایی حسی-عصبی باید 
به افزایش سن و مواجهه مستمر با صداهای 
بلند به دالیل شغلی یا گوش دادن به موسیقی 
اشاره  جدی  زمینه ساز  عوامل  به عنوان  و... 
کرد. البته داروها نیز بسیار اهمیت دارند زیرا 
بعضی داروها مانند آنتی بیوتیک ها به خصوص 
جنتامایسین و داروهای شیمی درمانی موجب 
کاهش شنوایی حسیعصبی می شوند که توجه به 
پرهیز از مصرف خودسرانه داروها را می طلبد.  

عالئم کاهش شنوایی
زمانی که سطح شنوایی به  هرعلتی کاهش یابد:
از عدم شنیدن مطلوب  با شکایت   فرد 
صداها یا تغییر صداها به متخصص گوش 

مراجعه می کند. 
در  به خصوص  را  صدا  جهت  معموال   

محیط های شلوغ نمی تواند تشخیص دهد.
  تمرکز کافی روی صداها ندارد و زمانی که 
مخاطب وی آرام صحبت کند، متوجه نمی شود. 

  احساس می کند برای درک بهتر برنامه های 
تلویزیون، شدت صدا را بیشتر کند. 

 تمایلی به حضور کنار دیگران و جمع 
دوستان ندارد و سعی می کند از شرکت در 

گفت وگوها دوری کند. 

چه حد از صدا به شنوایی آسیب می رساند؟
آستانه شنوایی براساس معیاری موسوم به 
»دسی بل« سنجیده می شود. صدای باالتر از 
70 دسی بل برای گوش و ساختار شنوایی 
آسیب زا خواهدبود. با یک مثال بهتر می توان 
این مساله را درک کرد:  »اگر ماشین ظرفشویی 

یا لباسشویی را در زمان اوج کار در نظر 
و  است  دسی بل   75 صدا  سطح  بگیرید، 
می تواند برای شنوایی آسیب زا باشد. زمانی 
که در اتومبیل پشت چراغ قرمز ایستاده اید 
و موتورسیکلتی از کنار شما عبور می کند،  
سطح صدا 95 دسی بل است. آژیر آمبوالنس 
150 دسی بل قدرت دارد. پس باید بدانیم در 
زندگی روزمره همواره در معرض صداهای 

بلند قرار داریم.«
آنچه در مورد آسیب صداها اهمیت دارد 
تنها شدت نیست، بلکه مدت مواجهه با صدا 
نیز کنار شدت آن مورد توجه است. نسبت 

شدت صداها با مدت مواجهه آنها براساس 
مضربی لگاریتمی محاسبه می شود، مثال اگر 
صدای با شدت 90 دسی بل که 8 ساعت 
افزایش  دسی بل   92 به  است  تحمل  قابل 
خواهدبود.  ساعت   6 تحمل  مدت  یابد، 
رسیدن به 95 دسی بل باعث تحمل 4 ساعت 
می شود و با افزایش به 100 دسی بل فقط 

2 ساعت قابل تحمل است.  

به خاطر داشته باشید
  برای محافظت از گوش ها باید تماس با 

صداهای بلند را محدود کنید. 

با  محیط های  در  حضور  هنگام   
محافظ  وسایل  از  حتما  بلند  صداهای 

کنید. استفاده  گوش 
سنین  در  خصوصا  دوره ای  به طور   
گوش  متخصص  به  سالمندی  و  میانسالی 
را  شنوایی سنجی  ارزیابی  و  کنید  مراجعه 
انجام دهید تا کاهش شنوایی در حد خفیف 

به موقع تشخیص داده و درمان شود.
 تفریحاتی مانند جت اسکی، موتورسواری، 
شنیدن موسیقی با صدای بلند، شکار و ... که 
گوش را در معرض صدای بلند قرار می دهد 

به حداقل ممکن برسانید. 

به مناسبت 29 سپتامبر مصادف با 8 مهر؛ روز جهانی ناشنوایان

صداهای بلند مهم ترین عامل افت شنوایی است

تقویم سالمت شماره هفتصدوشصت وشش  پنج مهر نودونه6

کاهش شنوایی 
به دو گروه 
مهم انتقالی و 
حسی _عصبی 
تقسیم  می شود 
که البته نوع 
مخلوط هر دو 
وضعیت نیز 
وجود دارد.  
گرچه شایع ترین 
مواردی که 
می تواند 
زمینه  ساز 
کاهش شنوایی 
در طول زندگی 
شود، سن است، 
مهم ترین عامل 
اجتناب پذیر 
کاهش شنوایی، 
مواجهه مستمر 
با صداهای بلند 
خواهدبود

هشتم مهر یا بیست ونه سپتامبر، روز ارتقای 
فرهنگ ارتباط با ناشنوایان، دانسته  هایی از زبان 
اشاره و آگاهی سیاست  مداران و یادآوری منزلت، 
دسترسی به زبان اشاره، حق تحصیل، کار و 
زندگی اجتماعی ناشنوایان و درک دشواری های ارتباطی آنهاست. 
سخن گفتن، یکی از ویژگی  های ممتاز بشری است. انسان از راه 
سخن گفتن با دیگر افراد جامعه رابطه برقرار می  کند، می  فهمد 

و می فهماند. 
نخستین کسی که زبان اشاره را در ایران به وجود آورد، استاد، 
جبار باغچه  بان)عسکرزاده( بود. باغچه  بان، اولین فردی است که 
در ایران، آموزش شنیداری و دیداری را به دستگاه آموزش کشور 
وارد کرد و برای نخستین بار به فکر آموزش و تربیت کودکان 
ناشنوا افتاد. او ابتدا با مخالفت  های شدید وزارت فرهنگ روبرو 
شد ولی با تالش و پشتکار فراوان، در یک سال موفق شد به۳ 

کودک ناشنوا، خواندن و نوشتن بیاموزد.
او نخستین دبستان ناشنوایان را در چهارراه حسن آباد تهران، در 
خانه  ای محقر تاسیس کرد. گفته  شده زبان اشاره، از زمان بقراط 

حکیم برای ناشنوایان مرسوم بوده است.
مشکل ناشنواها برقراری ارتباط با دیگران نیست، بلکه مشکل 

آنها ارتباط با افراد شنواست. 
افراد معلول، بزرگ ترین اقلیت اجتماعی جهان هستند و در این 
اقلیت اما ناشنوایان در اکثریت هستند. حدود 5 درصد جمعیت 
دنیا ناشنوا یا کم شنوا هستند که بیشترشان در کشورهای جهان 
سوم زندگی می کنند. توجه به این نعمت بزرگ الهی که یکی 
از راه  های بسیار مهم آموختن و فهمیدن است، سپاس گزاری 
را پیش می  آورد و تصور نبود آن کافی است تا به ارزش آن 
پی ببریم. از این رو، خدا در قرآن می  فرماید: »بگو، اگر خداوند 
شنوایی و دیدگان شما را بگیرد و بر دل  هایتان مهر بزند، کدام 

معبود آن را به شما پس می  دهد؟« 
شکرانه این نعمت، بهره  گیری خداپسندانه و مسووالنه از آن 
است، چنان  که در یکی از دعاها، خواسته بندگان از خداوند 
این است. »پروردگارا! ما را از گوش  ها، چشم  ها و نیروهایمان 
بهره  مند گردان.« ناشنوایی ناتوانی نیست بلکه یک تفاوت است. 
ناشنوایان یک اقلیت زبانی و فرهنگی محسوب می شوند و این 
حق ناشنوایان است که زبان اشاره را برای تفهیم و تعامل بیاموزند 
و به کار ببرند وگرنه فقدان رابطه مستقیم با محیط پیرامون، ارتباط 

اجتماعی آنها را مختل می کند. 
دارای  افراد  درصد   14 می کند  اعالم  ایران  بهزیستی  سازمان 
رفاه  سازمان  می دهند.  تشکیل  ناشنوایان  را  کشور  معلولیت 
ملی ناشنوایان ایرانی، سازمانی وابسته به وزارت کار و امور 
اجتماعی است که در سال 1۳50تاسیس شد. هدف از تشکیل 

این سازمان، ایجاد هماهنگی میان موسسات دولتی، غیردولتی و 
خیریه است. در برنامه این سازمان، پیشگیری، درمان، آموزش و 
همچنین تامین اشتغال و رفاه ناشنوایان، نیمه  شنوایان و کسانی 
که مشکل گویایی دارند، قرار دارد. این سازمان تالش می کند 
شخصیت این افراد را پرورش دهد، آنان را با اجتماع سازگار 
کند و با به کار بردن روش  های جدید، آنها را برای خدمات 

گوناگون آماده سازد.
برخالف باور جامعه، ناشنوایان از بهترین رانندگان هستند چون با 
حواس و تمرکز کامل و به کمک قوه بینایی قوی رانندگی می کنند 
و خوشبختانه در آمار تصادفات و تخلفات پلیس راهنمائی و 
رانندگی، اسمی از ناشنوایان آورده نمی شود. سمعک و کاشت 
حلزون در ایران نیز بسیار گران است و زمان نوبت برای دریافت 
سمعک های بهزیستی هم طوالنی است. هرچند سمعک های 

بهزیستی قیمت های ارزانی دارند، بی کیفیت هم هستند. 
کاشت حلزون مزایا و معایبی دارد و بهتر است که بیشتر روی 
گسترش آموزش زبان اشاره و امکانات مورد نیاز ناشنوایان و 
کم شنوایان سرمایه گذاری شود تا افراد بیشتری تحت پوشش 
قرار  گیرند. کنوانسیون بین المللی حقوق معلوالن، زبان  اشاره 
را به عنوان اهرم ارتباطی ناشنوایان به رسمیت ساخته است و 

فراگیری این زبان را حق بنیادی افراد ناشنوا می داند. 
نهاد های غیردولتی مثل کانون ناشنوایان ایران و انجمن خانواده 
ناشنوایان ایران، بزرگ ترین و قدیمی ترین مراکزی هستند که 
هیات های مدیره  آن هم از میان افراد ناشنوا انتخاب می شوند و 

افتخاری فعالیت می کنند اما متاسفانه اختیارات محدودی 
دارند و هیچ کمک و امکانات دولتی مربوط به مسائل 

ناشنوایان در اختیار این دو موسسه نیست. 
فدراسیون جهانی ناشنوایان، رسالتش را ارتقای 

حقوق ناشنوایان، حق استفاده از زبان اشاره، 
دسترسی به موقعیت های برابر و داشتن 

زندگی  در  اجتماعی  جایگاه 
تعریف می کند. بیشتر افراد 

شنوا نمی دانند چطور با 
یک فرد ناشنوا ارتباط 
برقرار کنند و همین 
شناخت  و  ناآگاهی 
کافی، موجب تعامل 

دشوار آنها با ناشنوایان 
و  ناشنوایان  می شود. 

شنوا  افراد  مانند  کم شنوایان 
زندگی می کنند و هیچ تفاوتی باهم 

ندارند. فقط افراد ناشنوا ترجیح می دهند 

همسر و شریک زندگی خود را از بین افراد ناشنوا انتخاب کنند 
تا از لحاظ ارتباطی و فرهنگی زندگی راحت تری داشته باشند. 
تلویزیون هم که مهم ترین رسانه ارتباطی کشور است، تنها در حد 
بسیار کمی رابط یا فیلم های زیرنویسی شده دارد که جوابگوی 
نیاز جامعه ناشنوا نیست اما حضور رابط در برنامه های تلویزیون 
یا شبکه  های اجتماعی، بر رفتار جامعه هم تاثیرات مثبتی خواهد 

داشت و دیدگا ه ها را تغییر می دهد. 
شبکه های اجتماعی و وسایل ارتباطی جدید نیز واقعا به بهبود 
ارتباط بین ناشنواها و افراد شنوا کمک کرده  و امید به زندگی و 
اعتماد به نفس این افراد را باال برده اند. این ابزارهای ارتباطی، 
جای خالی رسانه ها، صدا و سیما و روزنامه ها را گرفته  و خیلی 

از کمبودها و نیازهای آنها را جبران کرده  است. 
متاسفانه شرکت های دولتی، غیردولتی و خصوصی شناخت و 
آگاهی کافی در رابطه با توانایی ناشنوایان ندارند. در حالی که 
طبق کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق معلوالن و قانون جامع 
حمایت از حقوق معلوالن که به تصویب مجلس هم رسیده 
است، دولت باید به اشتغال ناشنوایان و معلوالن در مراکز دولتی 

و غیردولتی کمک کند. 
بسیار جای تاسف است که ناشنوایان ایرانی میان سایر معلوالن، 
گروهی هستند که بیشتر فراموش شده  اند زیرا نه می توانند صدای 
خودشان را به گوش مسووالن کشور و جامعه برسانند و نه خیلی  
از مسووالن حوصله شنیدن مسائل و مشکالت آنها را دارند. 
نهادهای دولتی مانند سازمان بهزیستی که یکی از مهم ترین نهادهای 
کشور در ارتباط با ناشنوایان است نیز متاسفانه با وجود تصویب 
الیحه »حمایت از حقوق معلوالن« به دلیل عدم تامین بودجه 
در اجرای قوانین این الیحه، توانایی تامین نیازهای خدماتی و 
رفاهی ناشنوایان را ندارد و ناشنوایان با محدودیت شدید 
تامین وسایل خدماتی و رفاهی و ارتباطی مواجهه هستند 
و این موضوع باعث نارضایتی شدید ناشنوایان و 

کم شنوایان است.
در سال 1۳95 فدراسیون جهانی ناشنوایان 
به دلیل نرسیدن موارد مهم قطعنامه 
تجمع ناشنوایان به نتیجه مطلوب، 
درباره  ویژه ای  گزارش 
وضعیت آموزش و امور 
ناشنوایان  رفاهی 
داد  ارائه  ایران  در 
کمیته  به  را  آن  و 
کنوانسیون حمایت 
از حقوق معلوالن در ژنو 
فرستاد. در نهایت این کمیته 
در خصوص 4 ماده از 68 ماده با 
دولت ایران مکاتبه کرد و خواستار 
این شد که تا سال 2020 میالدی مسائل 

مربوط به این مواد حل و فصل شوند. به طور نمونه تاکید شده 
بود زبان اشاره فارسی به عنوان زبان رسمی به رسمیت شناخته 
شود، با همکاری انجمن های ناشنوایان سازوکاری ایجاد شود 
که کیفیت خدمات رابط ها باال برود و فرصت هایی برای آموزش 
مداوم آنها فراهم باشد. همچنین از مقامات مسوول ایران خواستند 
ارائه  عمومی  که خدمات  و خصوصی  دولتی  وب سایت های 

می دهند، در دسترس ناشنوایان قرار بگیرد. 
فدراسیون جهانی ناشنوایان همواره بر برابری، حقوق بشر و 
احترام به همه افراد، فارغ از رنگ و نژاد، ملیت، جنسیت، سن 
و سال و عواملی از این دست تاکید شده و در راه تحقق این 
جهانی  فدراسیون  شده  تعریف  اهداف  از  برمی دارد.  گام  امر 
ناشنوایان برای برگزاری جشن های این روز می توان به ارتقای 
سطح دانش مردم عادی از مشکالت ناشنوایان در سراسر جهان، 
انگیزه بخشی به ناشنوایان برای یادگیری زبان اشاره به عنوان یک 
ضرورت، آماده سازی و تهیه بسترهای مناسب برای ناشنوایان 
و حمایت از آنها برای دسترسی به حق تحصیل و فناوری های 

الزم و مدرن است.

از زبان یک ناشنوا
خدای مهربانم!

من بنده تو هستم، همان که به خواست و مصلحت تو، از یکی 
از حواس خود، حس شنوایی محروم است. بارالها! این بنده 
ناچیز، تو را به خاطر همه آنچه از نعمت ها که در اختیار او قرار 
داده ای و آنچه به مصلحت قرار نداده ای سپاس می گوید؛ چرا 

که تو قادر مطلقی.

پدر، مادر!
من فرزند شما هستم، همان که از نعمت شنوایی محروم است. 
خب، چه می شود کرد، خواست خدا بود که این طور باشم. شما 
فکر می کردید که دیگر نمی توانم زندگی کنم ولی دیدید که 
چگونه برپا ایستادم و با مشکالت جنگیدم. پس خواهش می کنم 
میان من و دیگر خواهران و برادرانم فرق نگذارید چون اکنون من 
دیگر از جامعه عقب نیستم. خواهش می کنم محبت خود را از من 
دریغ مدارید؛ زیرا من بیشتر از دیگر فرزندانتان به شما نیاز دارم.

دوست خوبم!
دوست من! من در مدرسه ویژه ناشنوایان درس می خوانم که 
در آنجا خانم های معلم و آقایان معلم به زبان مخصوص ما 
حرف می زنند. دوست خوبم! من با زبان مخصوص، به زبان 
عالمت ها یا اشاره حرف می زنم. من و دوستان ناشنوایم، از روی 
تکان خوردن لب های دیگران می فهمیم که آنها چه می گویند. 
برای همین، اگر می خواهی با من حرف بزنی، لطفا واژه ها را 
خیلی آرام و شمرده بگو، تا من حرف های تو را از روی تکان 

خوردن لب هایت بفهمم.

 روزی برای ارتباط بهتر با ناشنوایان 

 دکتر بابک ساعدی
متخصص گوش و حلق و بینی، 

فلوشیپ جراحی پالستیک صورت و 
استاد تمام دانشگاه تهران

 ترجمه: 
مهتا 

زمانی نیک



6 گام تا حفظ سالمت یک ارگان حیاتی؛ به بهانه »روز جهانی قلب«

رژیم غذایی دوستدار قلب
29 سپتامبر برابر با 8 مهر هر سال در 
تقویم سالمت جهانی با عنوان »روز 
جهانی قلب« نامگذاری شده است تا 
آگاهی عمومی مردم جهان درباره این 
ارگان حیاتی را باالتر ببرد. متخصصان مایوکلینیک به 
تمامی افراد جهان در تمامی گروه های سنی و جنسی 
توصیه می کنند برای حفظ سالمت قلبشان و پیشگیری 
از ابتال به بیماری های قلبی، این 6 گام ساده را جدی 
بگیرند که در ادامه این مطلب در صفحه »سفره سالم« 

درباره آنها توضیح خواهیم داد.

1. حجم غذایتان را کنترل کنید 
به باور متخصصان مایوکلینیک، حجم غذایی که در 
یک وعده مصرف می شود، به اندازه نوع غذای مصرفی 
مهم است و می تواند بر سالمت قلب شما تاثیرگذار 
باشد. زمانی که در یک وعده غذایی پرخوری می کنید، 
کالری مازادی به بدن می رسانید که به مرور زمان می تواند 
باعث افزایش چاقی شکمی، افزایش فشارخون، افزایش 
چربی خون و ایجاد نوسانات ناگهانی در قندخون شود. 
تمامی این موارد کنار یکدیگر می توانند احتمال ابتال به 
بیماری های قلبی را افزایش دهند. از این رو، متخصصان 
مایوکلینیک توصیه می کنند برای وعده های غذایی اصلی 
فقط یک ظرف در نظر بگیرید و تمامی موارد خوراکی 
را تنها در آن یک ظرف جا دهید تا بتوانید کنترل مناسبی 
بر حجم خوراک مصرفی تان داشته باشید. به عنوان مثال، 
به جای اینکه یک بشقاب،  یک پیش دستی و یک پیاله را 
برای خوردن غذا، ساالد و ماست در نظر بگیرید، بهتر 
است فقط از یک بشقاب متوسط استفاده کنید و در 
همان ابتدا نیمی از بشقاب را با سبزی ها یا صیفی های 
مختلف پر کنید. نیمه دیگر بشقاب باید به دو قسمت 
کربوهیدرات های  به  آن  نصف  فقط  و  شود  تقسیم 
نشاسته ای مانند نان، پاستا یا برنج اختصاص پیدا کند. 
قسمت باقی مانده بعدی هم می تواند با گوشت کم چرب 

یا حبوبات پر شود. 

2. میوه و سبزی بیشتری مصرف کنید 
میوه ها و سبزی ها به عنوان بهترین منبع برای دریافت 
برای حفظ سالمت  امالح، کلید اصلی  ویتامین ها و 
انواع  مداوم  و  منظم  مصرف  هستند.  عروقی  قلبی- 
میوه ، سبزی و صیفی تازه در طول روز هم باعث تنظیم 
دریافت کالری و پیشگیری از اضافه وزن می شود و هم 
با کاهش التهاب در بدن باعث افزایش قدرت سیستم 
دفاعی بدن و همچنین حفظ سالمت ارگان های حیاتی 
مانند قلب و مغز می شود. از طرف دیگر، مصرف منظم 
و مداوم میوه، صیفی و سبزی کافی به دلیل رساندن 
فیبر کافی به بدن باعث کنترل فشار، چربی و قندخون 
در طول روز خواهد شد. همین ویژگی می تواند زمینه 

ابتال به بیماری های قلبی را از بین ببرد. 

3. غالت کامل بخورید 
منبعی  سبوس دار،  یا  کامل  غالت 

فیبرهای  دریافت  برای  ارزشمند 
نقشی  می توانند  و  هستند  غذایی 
و  فشارخون  کنترل  در  کلیدی 
حفظ سالمت سیستم قلبی- عروقی 
برعهده داشته باشند. زمانی که شما 
جایگزین  را  سبوس دار  غالت 
غالت آرد سفید می کنید، پیام حس 

سیری را برای مدت طوالنی تری به 
مغز می رسانید و همین مساله می تواند 

جلوی پرخوری و اضافه وزن ناشی از آن 
را بگیرد و درنهایت به حفظ سالمت قلب 

شما کمک کند. از مهم ترین غالت کاملی که می توانند 
در رژیم روزانه جا بگیرند، می توان به کینوا، جو،  نان 
سبوس دار، جو دوسر، برنج قهوه ای و انواع پاستای 

قهوه ای اشاره کرد. 

4. مصرف چربی های ناسالم را محدود کنید 
یکی دیگر از توصیه های متخصصان مایوکلینیک برای 
کردن  محدود  قلبی-عروقی،  سیستم  سالمت  حفظ 
مصرف چربی های ناسالم مانند چربی های ترانس و 

چربی های اشباع است. 
در علوم تغذیه معموال چیزی 

به نام ممنوعیت مطلق وجود ندارد و اگر افراد تعادل در 
مصرف خوراکی های مختلف را رعایت کنند، می توانند 
از خوراکی های کمتر سالمت مانند چربی های اشباع 

هم به مقدار محدود استفاده کنند. 
به عبارت ساده تر، برای حفظ سالمت قلب الزم نیست 
مصرف چربی های ناسالم کامال ممنوع شود تا بدن نسبت 
ایجاد محدودیت  بلکه  پیدا کند  آنها ولع  به خوردن 
مناسب و محدود کردن مصرف آنها به ماهی یک تا 
دو مرتبه کنار رعایت سایر الگوهای تغذیه ای می تواند 

کارآمد باشد. 
چربی های اشباع، همان چربی های حیوانی هستند که در 
انواع گوشت ها، لبنیات پرچرب و محصوالت حیوانی 
یافت می شوند. این چربی ها می توانند حدود 11 تا 13 
گرم در طول روز دریافت شوند و حدود 5 تا 6 درصد 
کالری روزانه بدن را تامین کنند. کنار چربی های اشباع، 
چربی های ترانس هم جزو چربی های ناسالم محسوب 
می شوند که به  باور متخصصان مایوکلینیک باید به طور 

کلی از برنامه غذایی حذف شوند. 
چربی های ترانس در روغن های گیاهی جامد وجود 
دارند و در صنایع غذایی برای تولید انواع کیک، کلوچه، 

بیسکویت و... مورد استفاده قرار می گیرند. 
بهترین چربی ها برای حفظ سالمت سیستم قلبی- عروقی 

شامل روغن زیتون، کانوال، آفتابگردان، انواع مغزها، 
بذر کتان و آووکادو هستند. 

5. مصرف سدیم را کاهش دهید 
زمانی که میزان دریافت سدیم از طریق مواد غذایی در 
بدن باال می رود، فشارخون هم افزایش پیدا می کند و همین 
افزایش فشارخون می تواند زمینه ابتال به بیماری های قلبی 
و افزایش التهاب در بدن را فراهم کند. براساس گزارشات 
انجمن قلب آمریکا، هر فرد بزرگسال سالم مجاز به دریافت 
2300 میلی گرم سدیم در طول روز است که تقریبا برابر 
است با یک قاشق چای خوری نمک. اگر به این نکته توجه 
داشته باشید که تمامی نان ها، سس ها، محصوالت غذایی 
آماده و انواع غذاهای کنسروی حجم باالیی از نمک را 
در خود جا داده اند، می بینید که تقریبا جای چندانی برای 
افزودن نمک اضافی به غذاها باقی نمی ماند. بنابراین، 
متخصصان مایوکلینیک به تمامی خانواده ها، مخصوصا 
فردی که مسوول آشپزی در خانه است، توصیه می کنند  
به جای طعم دهی به غذا با استفاده از نمک، حتما از انواع 
گیاهان معطر، ادویه ها، آبلیموی تازه، سس سویا، سرکه 
بالزامیک، آبغوره یا آب نارنج کمک بگیرند و تا جایی 
که می توانند دور استفاده از محصوالت غذایی آماده و 

نیمه آماده را به دلیل داشتن نمک فراوان خط بکشند.

 ترجمه: 
ندا احمدلو

میوه ها و سبزی ها به عنوان بهترین منبع برای 
دریافت ویتامین ها و امالح، کلید اصلی برای 
حفظ سالمت قلب و عروقی هستند. مصرف 

منظم و مداوم انواع میوه ، سبزی و صیفی تازه 
در طول روز هم باعث تنظیم دریافت کالری و 

پیشگیری از اضافه وزن می شود و هم با کاهش 
التهاب در بدن باعث افزایش قدرت سیستم 
دفاعی بدن و همچنین حفظ سالمت ارگان های 

حیاتی مانند قلب و مغز می شود

همه ما دوست داریم طول عمر زیاد همراه با 
سالمت داشته باشیم. یکی از بیماری های قرن 
درگیر  را  جهان  جوامع  از  بسیاری  که  حاضر 
خود کرده، بیماری های قلبی ـ عروقی است. گاهی 
اوقات هیجانات روانی مانند اضطراب، استرس، 
خشم و عصبانیت ناگهانی می تواند زمینه بروز 
مشکالت قلبی را فراهم کند. از این رو، در اولین 
قدم برای حفظ سالمت قلب توصیه می شود که 
از قرار دادن خود در موقعیت های استرس زا یا 
اضطراب آور خودداری کنید و اگر فرد استرسی یا 
نسبتا تندخویی هستید، همیشه مقداری از گیاهان 
یا عرق های خوشبو را همراه خود داشته باشید زیرا 
بوییدن آنها در موقعیت های ناخوشایند می تواند 
باعث ایجاد آرامش و حفظ سالمت قلب و روان 
شما شود. مهم ترین گیاهان معطری که بوییدنشان 
باعث کاهش استرس و تنظیم ضربان قلب در 
شرایط عصبانیت یا ناراحتی می شود، شامل گل 
سرخ، شکوفه سیب، میوه سیب، شکوفه سنجد، 
میوه به، شکوفه بید یا بیدمشک، مشک، گالب 

و تخم گشنیز هستند. 
صرف نظر از بحث بوهای خوشایند برای حفظ 
سالمت روان و قلب، بهتر است بدانید از منظر 
از  بعضی  منظم  و  روزانه  مصرف  سنتی  طب 
میوه ها باعث تقویت قلب و حفظ سالمت این 
ارگان حیاتی می شود. مهم ترین این میوه ها شامل 
به، نارنج، سیب، لیمو، گالبی و بالنگ هستند. 
از منظر طب مدرن هم ثابت شده مصرف منظم 
و روزانه این میوه ها از طریق کاهش چربی بد 
خون باعث پیشگیری از ابتال به گرفتگی عروق 
و کلسترول خون می شود که هر دو این موارد 
نهایتا می توانند به کاهش استرس اکسیداتیو در 

بدن و حفظ سالمت قلب کمک کنند. 

از منظر طب سنتی مانند طب مدرن، مصرف 
غذایی  وعده های  در  تازه  سبزیجات  روزانه 
تنظیم فشار، قند و  از طریق  مختلف می تواند 
چربی خون به حفظ سالمت قلب کمک کند. هر 
چقدر که سبزی ها عطر بیشتری داشته باشند، 
موثرتر  قلب هم  نشاط و سالمت  برای حفظ 
هستند. بنابراین، سعی کنید  سبزی هایی مانند 
نعناع، ریحان و گشنیز را همیشه میان سبد سبزی 

خوردن تان داشته باشید. 
از منظر طب سنتی گوشت های سبک که هضم 
با  افرادی  برای  دارند،  هم  آسانی  و  سریع 
بیماری های قلبی مناسب تر هستند. مثال جوجه 
مرغ، گوشت کبک، گوشت بلدرچین و گوشت 
ماهی کنار گوشت پرندگان مختلف، همگی جزو 
گوشت های مناسب تر برای بیماران قلبی و افرادی 
هستند که به حفظ سالمت قلب خودشان اهمیت 
می دهند. این گوشت ها به دلیل چربی کمتری که 
هضم  سریع تر  دارند،  قرمز  گوشت  به  نسبت 
می شوند و با احتمال کمتری خطر بروز فشارخون 
یا چربی خون را فراهم می کنند. به همین دلیل 
هم مصرف آنها بیشتر از گوشت های قرمز به 

بیماران قلبی توصیه می شود.

سیب، به و نارنج بخورید!

نگاه متخصص طب سنتی

 دکتر غالمرضا کردافشاری
استاد دانشکده طب سنتی دانشگاه 

علوم پزشکی تهران
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 6. پروتئین های کم چرب را انتخاب کنید 
سیستم  به  هم  زمان  به مرور  شما  بدانید  است  بهتر  دارید،  عادت  پرچرب  لبنیات  و  پرچرب  به مصرف گوشت های  اگر 
قلبی ـ عروقی آسیب می رسانید و هم با افزایش التهاب در بدن باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن در برابر عوامل بیماری زا 
مانند کووید-19 می شوید. گوشت ها و لبنیات پرچرب، حجم باالیی از چربی های اشباع را در خود جا داده اند و به مرور 
زمان می توانند با افزایش کلسترول خون، زمینه ابتال به بیماری های قلبی را فراهم کنند. از این رو، توصیه می شود قبل از 
طبخ گوشت قرمز حتما تمامی چربی های قابل مشاهده را جدا کنید و قبل از طبخ گوشت های پرندگان )و مرغ( هم حتما 
پوست آنها را جدا کنید. بهتر است میان لبنیات هم انواع کم چرب را انتخاب کنید و برای دریافت پروتئین مورد نیاز بدن 
گاهی به جای گوشت ها سراغ منابع گیاهی پروتئینی مانند غالت یا حبوبات بروید. میان گوشت های مختلف، گوشت ماهی های 

چرب به دلیل داشتن امگا3 فراوان بهترین گزینه برای حفظ سالمت قلب محسوب می شود.



آنچه در این تفاهمنامه اهمیت دارد، همکاری 
بین شیالت و انستیتو تحقیقات تغذیه، درجهت 
افزایش سهم آبزیان در سبد غذایی خانوار 
و بررسی و تعیین ارزش غذایی محصوالت 

دریایی است. 
دکتر جالل الدین میرزای رزاز، رئیس انسیتو 
تحقیقات تغذیه کشور در این جلسه تفاهمنامه 
آبزیان  انواع  با  غذایی  رژیم  »تعیین  گفت: 
در انستیتو تغذیه در حال انجام است، البته 
نگرانی هایی درباره وجود برخی آلودگی ها در 
محصوالت دریایی و اقیانوس ها وجود دارد 
که با اطالع رسانی شیالت تا حدی برطرف 
شده است اما این مرکز آمادگی دارد تحقیقات 
علمی الزم را در این زمینه انجام دهد و در 

دوره های زمانی مختلف تکرار کند.« 
پنجمین  کرده،  بیان  رزاز  دکتر  که  آن طور 
دوره طرح بررسی میزان سرانه مصرف اقالم 
مختلف غذایی در ایران نیز آغاز و حدود 
۹۵ درصد کار انجام شده و تا حدود ۴ماه 

آینده نتایج آن اعالم می شود. 
انستیتو  بین  که  تفاهمنامه ای  به  توجه  با 
یکی  شد،  امضا  شیالت  سازمان  و  تغذیه 
مصرف  سرانه  افزایش  برای  پیشنهادها  از 
رستوران های  افزایش  دریایی،  محصوالت 
عرضه کننده غذاهای آبزی است که به گفته 
دکتر رزاز، انستیتو تغذیه نیز می تواند در این 

زمینه مشارکت کند. 

رتبه اول ایران در تولید ماهی قزل آال 
سازمان  رئیس  خون میرزایی،  نبی ا... 
شیالت و معاون وزیر جهاد کشاورزی در 
این جلسه آمارهای قابل توجهی از میزان 
تولید محصوالت دریایی در کشور ارائه کرد. 
وی با اشاره به افزایش تولید انواع ماهی و 
سایر آبزیان در سال های اخیر، بیان داشت 
که اکنون ایران در تولید میگو تقریبا در رتبه 
دهم دنیا، در صید از اقیانوس هند رتبه دوم 
دنیا و رتبه اول کشورهای منطقه را دارد. 
همچنین ایران در تولید ماهی قزل آال رتبه 
اول دنیا، در تولید ماهی کپور رتبه پنجم، در 
تولید خاویار رتبه دوم و در تولید گوشت 
ماهی های خاویاری رتبه سوم دنیا را دارد
رئیس سازمان شیالت کشور با این توضیح 
که میزان تولید آبزیان در ایران اوایل انقالب 
این  »از  گفت:  بوده،  تن  هزار   ۳۲ حدود 

میزان، ۳هزار تن آن پرورشی و ۲۹ هزار تن 
صید آزاد بود اما سال گذشته میزان تولید 
آبزیان در ایران از یک میلیون و ۲۸۰ هزار 
تن فراتر رفت که حدود ۵۲۵ هزار تن آن 
تولید  میزان  امسال  است.  پرورشی  ماهی 
آبزیان در ایران به یک میلیون و ۳۷۰ هزار 
تن می رسد و سال ۱۴۰۰ از مرز یک میلیون 

و ۵۰۰ هزار تن هم عبور خواهد کرد.«
آن طور که معاون وزیر جهاد کشاورزی 
بیان کرده، تکلیف قانونی سازمان شیالت 
 ۱۳ به  سرانه مصرف  امسال  که  بود  این 
شد  محقق  میزان  این  برسد،  کیلوگرم 
نفر  هر  ازای  به  کیلو   ۳/۱۳ سرانه  از  و 
که  جهانی  میانگین  از  البته  کردیم.  عبور 
در  نفر  هر  ازای  به  کیلوگرم   ۲۲ حدود 

داریم. فاصله  هنوز  است،  سال 
رئیس سازمان شیالت این را هم گفته که 
سازمان شیالت در گذشته بیش از مصرف و 
تقاضای بازار بیشتر به تولید فکر می کرد اما 
از این پس موضوع افزایش تقاضا و بهبود 
بازار نیز در دستور کار این سازمان است 

و به افزایش صادرات هم فکر می کنیم.
قزل آالی  تولید  افزایش  میرزایی،  گفته  به 
افتاده  اتفاق  حالی  در  کشور  در  پرورشی 
است که استان هایی مانند کهگیلویه و بویر 
تولید  در  نقشی  قبال  که  لرستان  و  احمد 
این  تولید  اول  رتبه  نداشتند،  ماهی  این 
ماهی را در کشور دارند و سرانه مصرف 
ماهی قزل آال در این استان نیز افزایش قابل 

توجهی داشته است.

 آلودگی ماهی ها و آبزیان ایران 
چقدر است؟!

آبزیان  و  ماهی  آلودگی  میزان  درباره  وی 
ایران به فلزات سنگین هم توضیحاتی بیان 
کرد:در ماهیان گرم آبی پرورشی حتی یک 
گرم آنتی بیوتیک یا دارو استفاده نمی شود و 
البته از مواد مفید پروبیوتیک در تولید این 
آبزیان استفاده می شود. در تولید ماهی های 
خاویاری نیز هیچ دارویی استفاده نمی شود. 
از زمانی که پرورش آنها شروع می شود تا 
زمانی که به بازار می آیند بین ۳ تا ۴ سال طول 
می کشد اما هیچ دارویی در فرایند پرورش 

این ماهی ها استفاده نمی شود.
در  کشور،  شیالت  سازمان  رئیس  گفته  به 
موارد  برخی  در  سردآبی  ماهی های  مورد 

بیماری های باکتریایی یا ویروسی دیده شده 
با  دامپزشکی  سازمان  مدیریت  با  اما  است 
طول عمر ۶ ماه در تولید آنها، در صورت 
بروز بیماری با مداخالت و درمان به موقع، 

بیماری درمان می شود.
در  که  کرد  بیان  هم  را  توضیح  این  وی 
پرورش میگو فقط شاهد یک نوع بیماری 
به نام »لک سفید« هستیم که اقدامات الزم 
طریق  از  بیماری  این  از  پیشگیری  برای 
روش های بیوتکنولوژی در دستور کار است 
و از آنتی بیوتیک استفاده نمی شود. در مورد 
ماهی های آب های آزاد نیز با همکاری سازمان 
محیط زیست در جاهایی که میزان آلودگی 
باالی آب اعالم می شود با مدیریت و کاهش 
صید در این مناطق تالش می کنیم، ماهی هایی 

نظر مشکلی  این  از  بازار وارد شود که  به 
نداشته باشند. بنابراین، مردم در مصرف انواع 
نداشته  نگرانی  بازار  در  موجود  ماهی های 
باشند چون میزان آلودگی ماهی ها در ایران 

ناچیز و در حد صفر است.
موضوع دیگر برای افزایش سرانه مصرف، 
بین  دریایی   محصوالت  خرید  توانایی 
اقشار کم در آمد است. در این زمینه رئیس 
سازمان شیالت توضیح داد: »برای افزایش 
و  فقیر  در گروه های  آبزیان  سرانه مصرف 
کم درآمد نیز افزایش تولید ماهی های ارزان که 
با پالنگتون تغذیه می کنند و کیفیت پروتئین 
باالیی هم دارند، در دستور کار است و با 
همکاری صنایع تبدیلی، محصوالت با کیفیتی 

از این ماهی ها به بازار عرضه می شود.« 

تاکید متخصصان حوزه غذا و شیالت درباره مقدار مصرف ماهی در ایران

سرانه مصرف ماهی در کشور باال رفته اما هنوز در حد مطلوب نیست!
آخرین محاسبه سرانه مصرف آبزیان در کشور که توسط انستیتو 
تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی کشور انجام شده، نشان 
می دهد میزان سرانه مصرف ایرانیان که در سال های گذشته حدود 
به حدود 13  امسال  به 11/2 و  بود، سال گذشته  10/6 درصد 

کیلوگرم به ازای هر نفر رسیده است. 
این در حالی است که با وجود افزایش سرانه مصرف غذاهای دریایی، باز هم با 

سرانه مصرف آبزیان در دنیا که بین 20 تا 22 کیلوگرم است، فاصله زیادی داریم. 
هفته گذشته تفاهمنامه ای بین سازمان شیالت و انستیتو تحقیقات علوم تغذیه و 
صنایع غذایی کشور برگزار شد که به موجب آن، همکاری سازمان شیالت در 
حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی و اصالح شیوه زندگی در جهت افزایش 

سرانه مصرف آبزیان انجام گیرد. 
به گفته رئیس انستیتو تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی کشور، نگرانی هایی 

درباره وجود برخی آلودگی ها در محصوالت دریایی و اقیانوس ها وجود دارد که 
با اطالع رسانی شیالت تا حدی این نگرانی برطرف شده اما موضوع مهم این است 
که با توجه به اینکه مصرف غذاهای دریایی با کاهش بسیاری از بیماری ها مثل 
بیماری های قلبی _عروقی ارتباط دارد، چه راه هایی برای باال بردن سرانه مصرف 
آبزیان در کشور وجود دارد؟ پاسخ این پرسش، موضوع این هفته صفحه »دیده بان 

تغذیه« است که در ادامه آن را می خوانید.

 مهدیه 
آقازمانی 

با توجه به 
تفاهمنامه ای 
که بین انستیتو 
تغذیه و سازمان 
شیالت امضا 
شد، یکی از 
پیشنهادها برای 
افزایش سرانه 
مصرف محصوالت 
دریایی، افزایش 
رستوران های 
عرضه کننده 
غذاهای آبزی 
است که انستیتو 
تحقیقات تغذیه 
کشور نیز 
می تواند در این 
زمینه مشارکت 
کند  
- دکتر رزاز

برای افزایش 
سرانه مصرف 

آبزیان در 
گروه های فقیر 

و کم درآمد 
نیز افزایش 

تولید ماهی های 
ارزان که با 

پالنگتون تغذیه 
می کنند و کیفیت 

پروتئین باالیی 
هم دارند، در 

دستور کار است 
و با همکاری 

صنایع تبدیلی، 
محصوالت با 

کیفیتی از این 
ماهی ها به بازار 
عرضه می شود    
- خون میرزایی

دیده بان تغذیه شماره هفتصدوشصت وشش  پنج مهر نودونه8

غذاهای دریایی منابع مهم پروتئین حیوانی هستند که ارزش تغذیه ای 
باالیی دارند و پروتئین شان از نوع باکیفیت است. در ۲۰۱۰ سال 
گذشته که مطالعات اپیدمیولوژیک در مورد بیماری ها بیشتر شده، 
تاکید بیشتری برمصرف غذاهای دریایی شده است زیرا مطالعات نشان 
داده، کشورهایی که به دلیل موقعیت جغرایایی شان مثل کشورهای 
اسکاندیناوی و اطراف مدیترانه، دسترسی بیشتری به غذاهای دریایی 
دارند، بیماری های قلبی- عروقی کمتر بوده است. نتایج این تحقیقات 
باعث شد ظرف ۲۰-۱۰ سال گذشته، تاکید بیشتری بر مصرف 
غذاهای دریایی شود و در بسیاری از راهنماهای تغذیه ای کشورهای 
مختلف توصیه شده هفته ای یک تا دو بار ماهی مصرف شود. البته 
نه ماهی سرخ شده بلکه ماهی که به روش های دیگری مثل کباب 

یا گریل کردن و آب پز به شکل خوراک تهیه شده اند. 

 برای حمایت از محیط زیست، ماهی مصرف کنید! 
 ماهی پروتئین باالی با کیفیت و چربی کمتری نسبت به گوشت های 
دیگر دارد، به ویژه اینکه نوع چربی اش هم کمتر از نوع اشباع و 
ترانس و چربی مفید است.به طور مثال، اسید چرب امگا۳ که برای 
پیشگیری از بیماری های قلبی _عروقی موثر است، در ماهی بیشتر 
یافت می شود. اسید چرب امگا۳ به ویژه در ماهی های چرب تر که 
متعلق به آب های سرد هستند مثل سالمون، ماکارل و قزل آال بیشتر 
است. نکته دیگر در مورد ماهی این است که کلسترول غذاهای 

دریایی به ویژه ماهی کمتر از گوشت های دیگر است.
میگو هم سال ها به عنوان یکی از غذاهای دریایی که کلسترول باال 
دارد، شناخته شده بود ولی بعدها مشخص شد کلسترول میگو برای 
بیماری های قلبی _عروقی مضر نیست و میگو بیشتر کلسترول خوب 
دارد. در عین حال باید یاد آور شوم، غذاهای دریایی از ویتامین های 
گروهB، روی، ید و پتاسیم و فسفولیپیدها غنی هستند و برخی 

ماهی ها کاروتنوئید دارند که منبع ویتامین Aاست. 
از نظر تاثیرات زیست محیطی هم غذاهای دریایی جایگاه ویژه ای 

دارند، به این ترتیب که گوشت قرمز مقدار جا مانده کربن 
در آب و خاکش باالست و برای حمایت از گرم شدن 

کره زمین و حمایت از محیط زیست توصیه می شود 
گوشت قرمز مصرف نشود. در حالی که غذاهای 

از محیط زیست در  از نظر حمایت  دریایی 
گروه گوشت ها و از مناسب ترین های 

گروه هستند. 

احتمال آلودگی 
آب های آزاد

در  که  نگرانی ای 
مورد مصرف زیاد 

ماهی و نه مقدار کم 
وجود دارد، این است که 

در دریای آزاد جیوه و برخی 
فلزات سنگین هم ممکن است باشد 

و خطر تجمع فلزات سنگین در بدن 
و مسمومیت ناشی از آن را زیاد می کند. 

در عین حال ماهی ها جزو مواد غذایی حساسیت زا هستند و در 
بچه های زیر ۲ سال توصیه نمی شوند. 

همچنین، دو نوع ماهی قزل آال وجود دارد یکی رودخانه ای و 
دیگری پرورشی، در مورد کیفیت این ماهی ها باید متذکر شوم، 
درست است که وقتی ماهی در محیط های طبیعی باشد، احتمال 
اینکه آلودگی که در حوضچه ها هست را کمتر داشته باشد ولی 
در دریاچه ها و رودخانه های کشور ما هم احتمال آلودگی وجود 
دارد چون ما جزو کشور هایی هستیم که آب های طبیعی مان به 
شدت در معرض آلودگی است و باید به عنوان حرکت اجتماعی 
و  خانگی  فاضالب های  از  طبیعی  آب های  کنیم،  خواست  در 
بین محل  قبولی  قابل  به عالوه، فاصله  بمانند.  امان  صنعتی در 
سکونت مردم و این آب های آزاد وجود داشته باشد. در 
هر صورت ماهی های پرورشی هم مشروط به اینکه 
منبع آب آن بهداشتی و سالم و دور از آلودگی 
باشند، ارزش غذایی شان مانند بقیه ماهی هاست 
و فقط چربی شان ممکن است متفاوت باشد. 
یکی از انواع ماهی  ها، ماهی تن تازه 
است که امگا۳ باالیی دارد و با 
متفاوت  کنسروی  تن  ماهی 
است. اگر گاهی از کنسرو 
ماهی تن استفاده شود، 
ندارد که آن  اشکالی 
هم بهتر است تن ماهی 
در آب نمک یا روغن 
زیتون مصرف شود اما 
یادمان باشد کنسرو ماهی 
نمی گیرد  را  تازه  ماهی  جای 
و نیاز بدن را به مصرف غذاهای 

دریایی تامین نخواهد کرد. 

فرهنگ سازی عامل باال بردن سرانه مصرف ماهی 
ما جزو کشورهایی هستیم که پایین ترین سرانه محصوالت آبزی 
را داریم به ویژه استان هایی که از آب دور هستند، مصرف ماهی در 
آنها بسیار کم است. به طور مثال، یکی از کم مصرف ترین استان ها، 
آذربایجان شرقی و غربی است که به طور میانگین، سالی یک تا 

دو بار غذای دریایی مصرف می کنند. 
برای اینکه سرانه مصرف را باال ببریم باید دو مساله را مد نظر 
داشته باشیم. یکی بحث فرهنگ سازی مطرح است به این صورت 
که مردم یاد بگیرند ماهی را چگونه با اشکال مختلف مصرف 
کنند. مثال یکی از دالیل عدم مصرف ماهی، تیغ ماهی است، در 
حالی که می توان ماهی هایی که تیغ ندارند را به مردم معرفی کرد 
را هم  ماهی  کردن  پاک  و  و همچنین روش های مختلف طبخ 
آموزش داد تا مردم بتوانند ماهی را در سفره خود جا دهند. قیمت 
هم در سرانه مصرف موثر است و یکی از اقداماتی که در این 
زمینه می توان انجام داد، این است که ماهی در جیره های غذایی 
که در ادارات به کارمندان داده می شود،  وارد شود.همان طور که 
مصرف مرغ با کوپنی شدن افزایش یافت و در سبد غذایی دائمی 
مردم قرار گرفت، در مورد ماهی هم این حمایت ها موثر است. 
در حقیقت حمایت از پرورش ماهی و کنترل قیمت ماهی و قرار 
دادن ماهی در سبد های حمایتی می تواند تا حد زیادی مصرف 

ماهی را در کشور باال ببرد. 
در عین حال که ما طعم ها را در کودکی تجربه می کنیم و اگر دقت 
کنید بچه های جنوبی و شمالی عاشق ماهی هستند چون همیشه در 
دورهمی  ها و جشن ها ماهی جزو غذاهای اصلی شان بوده است. 
بنابراین، اگر از کودکی بچه ها را با طعم ماهی آشنا کنیم، بچه ها 
هم به مصرف آن تمایل پیدا می کنند. یکی از اشکاالت مصرف 
ماهی در کشور ما این است که عمده ترین روش طبخ آن، سرخ 
کردن است، در حالی که باید روش های دیگر طبخ را به مردم یاد 

بدهیم که در این زمینه کار فرهنگی الزم است.

  سرانه مصرف غذاهای دریایی را چگونه باال ببریم؟   
 دکتر نسرین امیدوار

متخصص تغذیه، استاد انستیتو تحقیقات علوم تغذیه و صنایع 
غذایی کشور و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 



مواد  چه  بگویید  برایمان  دکتر!  خانم   :
به  مبتال  بیماران  برای  رادیوتراپی  حین  غذایی ای 
سرطان پستان مناسب تر است و چرا نباید مواد قندی 

مصرف کنند؟
 به طور کلی فردی که دچار سرطان می شود، هم در 
دوره شیمی درمانی و هم رادیوتراپی مصرف قندها باید 
محدود شود چون قندها منجر به افزایش انسولین در 
التهاب را در بدن  بدن می شوند و افزایش انسولین، 
زیاد می کند و در عملکرد داروها تاثیر می گذارد. در 
حقیقت، غذای سلول های سرطانی قند است و در دوره 
رادیوتراپی برای فرد افت قند ایجاد می شود. بنابراین، 
از  بیماران  توصیه می کنیم،  ما  این مشکل  برای حل 
مواد غذایی حاوی فیبر استفاده کنند، مثل میوه ها و 
سبزیجات تازه. همچنین، هرگز فردی که رادیوتراپی 
انجام می دهد، نباید ناشتا باشد و باید قبل از جلسه 

رادیوتراپی، نان سبوس دار، پنیر و گردو بخورد.
: بیماران هورمون مثبت چه مواد غذایی را 

نباید مصرف کنند؟ 
افرادی که سرطان های وابسته به هورمون دارند مثل 
رحم، تخمدان و پستان باید دقت کنند استروژن در 
بدنشان باال نرود. استروژن از دو طریق در بدن افزایش 
پیدا می کند یکی افرادی که مواد غذایی حاوی استروژن 
را می خورند و دیگر افرادی که چاقند و اضافه وزن 
دارند. خود چاقی و افزایش بافت چربی در بدن باعث 
ترشح استروژن  شده و استروژن از بافت چربی وارد 
ما  می کند.  تحریک  را  تومور  رشد  و  می شود  خون 
در افرادی که سرطان های وابسته به هورمون دارند، 
تاکید بر تنظیم وزن داریم و حتما باید چربی های دور 
از بین برود زیرا چربی های این  باسن، ران و شکم 
نواحی مدام استروژن در خون ترشح می کنند. برخی 
کنجد،  سویا،  مثل  دارند،  استروژن  ذاتا  غذایی  مواد 
بذرکتان، سیاه دانه، زیره و گل گاوزبان. دمنوش های 

گیاهی هم اغلب فیتواستروژن دارند و ما در این افراد 
البته خطر چاقی بسیار  مصرفش را محدود می کنیم. 
بیشتر از مصرف مواد غذایی حاوی استروژن است. 
پس هدف اصلی ما، کنترل و کاهش وزن به ویژه در 

سرطان های وابسته به هورمون است.
:  خانم جعفری گفتند گلبول های سفیدشان 
خیلی پایین آمده بوده است. آیا علتش درمان است 
و چه رژیم غذایی برای ضعف و بدن درد ناشی از 

آن مناسب است؟
یکی از عوارض درمان سرطان چه در شیمی درمانی و چه 
در رادیوتراپی افت گلبول های سفید خون است. برای 
اینکه داروهای شیمی درمانی همان طور که سلول های 
بین می برند، در سلول های سالم مغز  از  سرطانی را 
تاثیر می گذارند و عملکرد سلول ها را  استخوان هم 
کم می کنند. بنابراین گلبول های سفید که کاهش پیدا 

می کند، سیستم ایمنی ضعیف و ضعیف تر می شود و 
فرد نمی تواند داروهای بعدی را تزریق کند.درصورتی 
که سیستم ایمنی خیلی ضعیف شود، می تواند منجر به 
مرگ شود بنابراین تغذیه در درصدی از افراد در افت 
گلبول های سفید و پیشگیری از افت آن می تواند تاثیرگذار 
گوشت ها،  انواع  پروتئین،  حاوی  غذایی  مواد  باشد. 
فولیک  اسید  غذایی حاوی  مواد  ماست،  و  حبوبات 
مثل اسفناج، تخم مرغ و میوه هایی مثل انبه، آناناس و 
آووکادو هم می تواند در این زمینه موثر باشد. کاهش 
مصرف منابع قندهای ساده مثل شربت ها و انواع مربا 
هم باید کاهش پیدا کند و مصرف مواد غذایی حاوی 

امگا3 مثل ماهی و گردو برای این افراد مفید است.
: خانم جعفری گفتند شما توصیه کردید به 
جای مصرف مکمل ویتامین E از مغزدانه ها استفاده 
کنند. چرا ایشان نباید ویتامین E مصرف می کردند؟
ویتامین ها همان طور که برای بدن مفید هستند،مصرف 
 E زیادشان هم برای بدن مضر است. به ویژه ویتامین
که تحقیقات جدید می گویند آنتی اکسیدان قوی است 

و اگر بیش از حد وارد بدن شود، درصورتی که یک 
سلول سرطانی در بدن باشد، آن را تغذیه می کند. در 
افرادی که سابقه سرطان دارند، مصرف ویتامین E را 
بسیار با احتیاط توصیه می کنیم اما با توجه به اینکه 
افرادی سرطان های وابسته به هورمون دارند داروهایی 
مصرف می کنند که عادت ماهانه نشوند، می توانند مستعد 
پوکی استخوان باشند و ما مجبوریم مکمل کلسیم را با 

دوز کم در برنامه غذایی شان لحاظ کنیم.
: افرادی که تاموکسیفن مصرف می کنند،چه 

نکات تغذیه ای را باید رعایت کنند؟ 
افرادی که تاموکسیفن مصرف می کنند، متابولیسمشان کم 
می شود و مستعد چاقی و اضافه ورن هستند. بنابراین، 
باید اوال ورزش را بیشتر در برنامه غذایی شان بگذارند 
و زیر نظر متخصص تغذیه رژیم بگیرند تا چاق نشوند. 
همچنین، مکمل هایی که حاوی زردچوبه است را نباید 
مصرف کنند زیرا زردچوبه حاوی ترکیباتی است که با 
تاموکسیفن تداخل دارد و در نهایت مصرف پروتئین 
همزمان با مصرف تاموکسیفن باید کافی باشد تا تحلیل 

عضالنی اتفاق نیفتد.
درگیر  در حال حاضر که  زراتی!  دکتر   :
بیماری کرونا هستیم چه توصیه تغذیه ای دارید برای 
بیماری شان  و  بوده اند  به سرطان  مبتال  افرادی که 

درمان شده است؟
افرادی که درمان سرطان را انجام می دهند، سیستم ایمنی 
ضعیف تری دارند بنابراین مصرف مقادیر کافی میوه، 
سبزی و پروتئین ها مثل انواع گوشت، تخم مرغ و لبنیات 
توصیه می شود و مصرف روغن های جامد و غذاهای 
سرخ کردنی هم باید حذف شود. به عالوه، این افراد 
 D باید مایعات و آب کافی بخورند و مکمل ویتامین
را حتما مصرف کنند. تحقیقات نشان داده  افرادی که 
کمبود ویتامین D دارند بیشتر به کرونا مبتال می شوند 

و مرگ و میر هم در این افراد بیشتر خواهد بود.

نگاه متخصص تغذیه

: خانم جعفری! ابتدا بگویید چه مدت است که مبتال به سرطان 
پستان شده اید؟

من مرداد ماه سال گذشته جراحی کردم و 8 جلسه شیمی درمانی و بعد هم 
رادیوتراپی شدم. دغدغه خود بیماری از یک طرف و نوع تغذیه برای اینکه 
وزنم زیاد نشود، از طرف دیگر باعث شد از متخصص تغذیه کمک بگیرم.

: طی درمان چه میزان وزنتان باال رفت؟
من 57 کیلوگرم بودم و وزنم به 59 کیلوگرم رسید ولی حین شیمی درمانی 
نزد متخصص تغذیه نرفتم و با تغذیه درست این دوران آشنا نبودم در 
صورتی که اگر در آن دوران می دانستم باید چه مواد غذایی را مصرف کنم، 
مشکالتم کمتر می شد. من تا زمانی که رادیوتراپی را شروع کردم از هیچ 
مشاور تغذیه ای کمک نگرفتم و هر چه دکتر آنکولوژم می گفت انجام می دادم.

: چه مشکالتی حین شیمی درمانی برایتان ایجاد شد؟
طی درمان، پزشک آنکولوژیست به من گفت اگر وزنت زیاد شود دوز 
دارو باال می رود. در صورتی که بعد از شیمی درمانی یک هفته حالت تهوع 
داشتم و هفته بعدش به شدت ولع خوردن سراغم می آمد و نمی دانستم چه 
مواد غذایی باید بخورم. با وجود آنکه حالم بد بود  اشتهایم زیاد می شد. 
حین رادیوتراپی گلبول های سفیدم پایین آمده بود و نیاز داشتم یک نفر 

راهنمایی ام کند که در این دوران چه ماده غذایی بخورم. هم می خواستم 2 
کیلوگرم وزنم را پایین بیاورم و هم بعدش وزنم حفظ شود و چاق نشوم.

: چه زمانی رژیم را شروع کردید؟
در زمان رادیوتراپی از دکتر زراتی کمک گرفتم و ایشان گفتند حین رادیوتراپی 
وزن کم نکن اما دغدغه من این بود که چه باید بخورم زیرا دکتر آنکولوژم 
می گفت مواد قندی نباید بخوری و حتی میوه شیرین نخور ولی دکتر تغذیه 
به من گفت اگر در یک مهمانی شیرینی  خوردی، بعد از خوردن شیرینی، 
حتما 3 یرگ کاهو بخور. من یک رژیم در زمان رادیوتراپی دریافت کردم 
و یک رژیم هم بعد از رادیوتراپی گرفتم که هر دو به من کمک کرد هم 
دو کیلوگرم وزن اضافه ام پایین بیاید و هم مواد غذایی که برایم ضرر 

داشت را نخورم.
:  در رژیمی که دریافت کردید چه نکات تغذیه ای را باید 

رعایت می کردید؟
گلبول های سفیدم حین رادیوتراپی پایین آمده بود و احساس ضعف و 
بدن درد داشتم. همچنین، بیماری ام هورمون مثبت بود بنابراین برخی مواد 
غذایی مثل کنجد را نباید می خوردم و من اطالعاتی در این زمینه نداشتم. به 
عالوه من بعد از رادیو تراپی، تاموکسیفن مصرف می کنم که باعث می شود 

استروژن و پروژسترون در بدنم ترشح نشود بنابراین، مصرف چربی باید 
محدود باشد و در رژیم من هم فقط کمی روغن زیتون گنجانده شده 
بود. پزشک آنکولوژم مکمل کلسیم و ویتامین D و ویتامین E را تجویز 
کرد ولی متخصص تغذیه گفت، ویتامین E را نخور و آن را از مغزدانه ها 
دریافت کن. همچنین، در مورد عوارض داروی تاموکسیفن اطالعات علمی 
نداشتم و تصور می کردم دچار پوکی استخوان می شوم ولی بعد از مشورت 

با متخصص تغذیه فهمیدم این گونه نیست.
: آیا ورزش و فعالیت بدنی هم داشتید؟

بله، در رژیم دومم یک روز درمیان باید 3۰ دقیقه پیاده روی می کردم.
: بسیاری از بیماران مبتال به سرطان پستان ادعا می کنند استرس 
خیلی زیادی داشتند و همین عاملی برای ابتال به سرطان بوده است. در 

مورد شما این قضیه وجود داشت؟
من در یکی_ دو سال اخیر مشکالت عاطفی داشتم و حالت پرخاشگری 
و تهاجمی پیدا کرده بودم اما بعد از اینکه مبتال شدم همه چیز تغییر کرد. 
الزم است یاد آور شوم مادرم هم مبتال به سرطان پستان شد البته نه مثل 
من در سن 4۰ سالگی، بلکه در سن 6۰ سالگی. بنابراین برای من عامل 

ژنتیکی هم نقش داشت.

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.

خانمجعفریکهتوانستههمحینرادیوتراپیوهمبعدازدرمان،وزنشراثابتنگهدارد،میگوید:

من نمی دانستم چه مواد غذایی برای بیماران هورمون مثبت مناسب است!

به طور کلی، سرطان پستان ممکن 
منفی  یا  مثبت  گیرنده های  است 
که  صورت  این  به  باشند،  داشته 
بیماران هورمون مثبت، سطح  در 
سلول تومور، گیرنده پروژسترون 

وجود دارد. 
را  این  شانس  بیماران  این 
ضدگیرنده  داروی  با  که  دارند 
مثل  شوند،  درمان  هورمونی 
این  مصرف  تاموکسیفن.  داروی 
تا  را  بیماری  عود  احتمال  دارو 

5۰ درصد کاهش می دهد. 
برخی مبتالیان از عوارض این دارو 
یکی  مثال  طور  به  هستند.  نگران 
افزایش ضخامت  آن  عوارض  از 
آندومتر رحم است، در حالی که  
نیست  خطرناک  اصال  اتفاق  این 
و به ندرت می تواند باعث سرطان 

دهانه رحم شود.
عوامل  مورد  در  که  مهمی  نکته 
این  بدانیم،  باید  سرطان  خطر 
است که یک عامل در سرطان به 
ویژه سرطان پستان موثر نیست، 
بلکه مجموعه ای از عوامل دست 
فرد  که  می دهند  هم  دست  در 

شود.  مبتال 
ابتال،  عوامل  ترین  مهم  از  یکی 
ژنتیک است و تغییراتی که در ژن 
فرد رخ می دهد. ممکن است ۱۰۰ 
نفر عامل ژنتیک را داشته باشد و 

مبتال شوند.  نفر   4 فقط 
استرس  افراد  این  است  ممکن 
شدیدی داشته باشند یا استرس 
بیکاری  مثل  طوالنی  مدت  به 
را  عزیزان  دادن  دست  از  یا 

کرده اند.  تجربه 
این استرس های سنگین و طوالنی 
ژنتیک  تغییرات  عامل  بر  مدت، 
استرس  بنابراین،  می شود  سوار 
تاثیر  بیماری  به  ابتال  در  حتما 
جهش  می شود  باعث  و  دارد 
البته  بیفتد.  اتفاق  زودتر  ژنتیکی 
معمول  استرس های  منظورمان 

نیست. زندگی 
به طور کلی، نمی توان نقش تغذیه 
از  بعد  تا  پیشگیری  مرحله  از  را 
درمان نادیده گرفت و بیمار باید 
بعد  و  درمان  طی  که  باشد  آگاه 

از آن چه بخورد. 

سیستم  شیمی درمانی  مرحله  در 
درنتیجه  می شود،  ضعیف  ایمنی 
محدودیت  گوشت  مصرف  در 
شیرین  مواد  ولی  نمی شویم  قائل 
را  سرطانی  سلول های  شیرینی  و 
تغذیه می کنند و باید محدود باشد 
و بهتر است قند و شیرینی از برنامه 
در  حتی  شود  حذف  روزانه شان 
هم  طبیعی  شیرینی های  مصرف 

افراط کرد. نباید 
بیماران  شیمی درمانی  دوره  در 
افزایش وزن پیدا می کنند و مصرف 
شیرینی به افزایش وزن بیشتر کمک 
می کند و به طور غیرمستقیم هم به 

می کند.  بیماری کمک  عود 
مثبت  هورمون  که  بیمارانی 
هستند، بعد از شیمی درمانی برخی 
مواد غذایی را نباید مصرف کنند 
تخم  رازیانه،  سویا،  کنجد،  مثل 
کلم  خانواده  دانه،  سیاه  شربتی، 

کنجد.  روغن  و 
مکمل ها  مصرف  هیچ وجه  به  ما 
سرطان  به  مبتال  بیماران  برای  را 
ویتامین ویژه  به  نمی کنیم  تجویز 
E، به رشد سلول سرطانی کمک 
به   D ویتامین  مکمل  اما  می کند 
صورت ماهانه الزم است و برای 
بعد از سن یائسگی مکمل کلسیم 

باید مصرف شود. هم 

سرطان پستان 
یک بیماری 
چندعاملی است 

 دکتر آسیه الفت بخش/ عضو هیات علمی 
پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی و مدیر 

گروه پژوهش های بالینی

نگاه جراح پستان

تاکیددکترمیترازراتیبهسوژه»میزگردتغذیه«

غذای سلول های سرطانی، قند است!

چاقی یکی از عوامل خطر ابتال به سرطان است و حتی در درمان سرطان هم 
کنترل وزن تاثیر دارد. این در حالی است که بسیاری از مبتالیان به سرطان 
طی درمان و بعد از آن، دچار اضافه وزن و چاقی می شوند. از آن گذشته،  
به شدت ضعیف می شود و  ایمنی  طی شیمی درمانی و رادیوتراپی، سیستم 
توصیه بر این است که رژیم کاهش وزن گرفته نشود اما دانستن برخی نکات تغذیه ای در 
روند درمان و حتی پس از درمان، می تواند وضعیت جسمانی بیماران مبتال به سرطان را بهتر 
کند. خانم سیمین جعفری یکی از مبتالیان به سرطان پستان است که وزتش در درمان بیماری 
فقط 2 کیلوگرم افزایش یافته ولی دغدغه اصلی اش این بوده که چه مواد غذایی ای می تواند 

به بهبودش کمک کند و چه مواد غذایی می تواند باعث عود بیماری اش شود؟

 مهدیه 
آقازمانی 

»میزگردتغذیه«درموردسیمینجعفری
باحضوردکترمیترازراتیمتخصصتغذیه

ودکترآسیهالفتبخشجراحپستان

رژیم درمانی دردوران 
درمان سرطان پستان

برخی مواد غذایی ذاتا 
استروژن دارند، مثل سویا، 
کنجد، بذرکتان، سیاهدانه، 

زیره و گل گاوزبان. 
دمنوش های گیاهی هم اغلب 

فیتواستروژن دارند و ما در افراد مبتال به 
سرطان های وابسته به هورمون مصرفش را 

محدود می کنیم. البته خطر چاقی بسیار بیشتر 
از مصرف مواد غذایی حاوی استروژن است. 
پس هدف اصلی ما، کنترل و کاهش وزن به 

ویژه در این نوع از سرطان هاست
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دین و سالمت

دگی
ی زن

وزه ها
آم

خوب حرف بزن!
زبان یکی از کارمندان پرکار اداره ماست. این عضو محترم بنا به دستوراتی 
که از ستاد فرماندهی یعنی مغز و فکر دریافت می کند، فعالیت خود 
را آغاز می نماید. در بیشتر زمان ها ممکن است سرش شلوغ باشد 
ولی برخی از اوقات هم فرمان استراحت به او داده می شود. زمانی 
که جناب زبان آرام و بیکار است، تمام اداره هم آرام است و زمانی 
که این فرد فعال به تکاپو می افتد، حتی گاهی دیگر اعضای این اداره 
را هم به دردسر می اندازد. تاکنون شکایت های زیادی از این کارمند 
به دفتر ریاست ارسال شده است ولی همیشه از محکومیت نجات 
می یابد، آن هم با این جمله: »من مأمورم و معذور و تنها دستورات 

فرماندهی را اجرا می کنم.«

آیه های زبان
خداوند، خالق این عضو مهم است و خود می داند که برای مهار آن چه 
قوانینی بگذارد. این قوانین در قرآن آمده است. وقتی با قرآن دوست 
باشی، متوجه می شوی که آیه های زیادی به صورت دستوری درباره 
این عضو کوچک صادر شده است مثل اینکه دروغ نگو، فحش نده، 
تهمت نزن، اسم بد روی دیگران نگذار، غیبت نکن. در طرف مقابل 
هم پیشنهادهای خوبی به زبان داده شده است مانند اینکه راستگو باش، 

قرآن را تالوت کن، ذکر بگو، نماز بخوان و مانند آن. 

خوب حرف بزن!
یکی از آیه های زیبای خداوند درباره حرف زدن است. این آیه را با 
َ َو ُقولُواْ َقْوًل َسِدیًدا، یُْصلِْح  ا الهَِّذیَن آَمنُواْ اتهَُّقواْ اللهَّ هم می خوانیم: » یَأَایهَُّ
َ َو َرُسولَُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا  لَُکْم أَْعَمَلکمُ ْ َو یَْغفِْر لَُکْم ُذنُوبَُکْم َو َمن یُِطِع اللهَّ
َعِظیًما؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا بترسید و سخن سنجیده 
بگویید تا خدا اعمالتان را به سودتان اصالح کند و گناهانتان را برایتان 
بیامرزد و هر کس خدا و رسولش را اطاعت کند، مسلما به رستگاری 
عظیمی رستگار شده است«. همان طور که در این سفارش خداوند 

می بینید، چند پیام در آیه وجود دارد:

پيام ها
1.  برای اینکه سبد ایمان شما پر شود و نمرات بالتری را از خداوند 
بگیرید، لزم است از خودتان مراقبت کنید و مواظب خار و خاشاک های 

این مسیر باشد.
2. یکی از مراقبت های لزم برای عبور از میدان مین یعنی میدان گناه، 
کشف و خنثی سازی مین های زبانی است، یعنی انفجارهایی که به خاطر 

حرف زدن ما ایجاد می شود.
3. خوب حرف زدن و حرف خوب زدن، امتیازی است که خداوند 
به دوستان مؤمن خودش اعطا می کند. این درجه خوش رنگ را همه 
دوستان خدا می توانند به دست آورند، به شرطی که به اندازه کافی 

مواظبت و تالش کنند.
4. خوبی آدم ها از راه های مختلفی مشخص می شود. یکی از این راه ها 
که همه می توانند آن را ببینند، نحوه حرف زدن و حرف هایی است که 

برای گفتن انتخاب می کنند.
5. »سدید« که پیشنهاد خدا برای حرف زدن است، به ما می گوید 
که تنها حرف هایی را باید بگویی که درست باشند و نیز هر حرفی 

ارزش گفتن ندارد.
6. مراقبت از زبان، مقدمه ای است که به ما در رسیدن به بقیه خوبی ها 
کمک می کند. وقتی حریف این نیروی پرکار شویم، هم بقیه کارشان 
را خوب انجام می دهند و هم ما موفق می شویم که از این میدان پر 

خطر به سالمت عبور کنیم. 
7. پیام آخر خداوند یک مژده است: اگر می خواهید موفقیت تضمینی را 
داشته باشید، راه آن در گوش دادن به دستورات خدا و پیامبر او قرار دارد.  

مهارت مهار
برای مهار زبان، نیازمند برنامه و مهارتیم. این برنامه با یک تصمیم شروع 
می شود و با تمرین ادامه پیدا می کند. از همین الن هم می توانید شروع 
کنید. از کارهای کوچک هم شروع کنید مثال تصمیم بگیرید داد نزنید و 
خواسته های خودتان را به آرامی بگویید یا تصمیم بگیرید روی دوستان 
خود لقب های جور واجور نگذارید. کم کم به جایی می رسید که هر 
حرفی که به ذهن شما خطور کرد، قبل از گفتن آن کمی مکث می کنید 
و خودتان تصمیم می گیرید که آن را بگویید یا نه؟ مهار کردن زبان، 
هنری است که به ما فرصت های معنوی زیادی می دهد تا بتوانیم با 
حواسی جمع به کارها و وظایف درسی و دینی خودمان مشغول باشیم.

فریب واژه ها
مراقب باشید واژه ها شما را گول نزنند. ممکن است یک توهین به 
گروه زیادی در قالب یک پیامک طنز جا بگیرد و شما به گمان آنکه 
می خواهید کسی را بخندانید، آن پیامک را ارسال کنید و بعد به صورت 
هرمی در توزیع آن و توهین شریک شوید. همچنین ممکن است یک 
کار زشت مانند دروغ شکل تازه ای به خود بگیرد مثل خالی بندی، 
چاخان کردن و مانند آن و از زشتی آن کمی کاسته شود. ممکن است 
شیطان با بسته بندی جدید، محصولت سمی خود را به ما بفروشد. 
این مراقبت برای تمام لحظه هاست. کار بسیار مهمی را آغاز کرده اید، 

امیدوارم خداوند به شما کمک کند و موفق باشید.

گویا همین دیروز بود که خردسال بودیم یا برای 
اولین بار وارد مدرسه شدیم و کلی احساس بزرگی 
مي کردیم و الن به عنوان یک نوجوان، جوان و 
بزرگسال در فامیل شناخته می شویم. به همین سرعت 
و سادگی، سال های زندگی ما یکی پس از دیگری 
از راه می رسند و در هر دوره ای هم اتفاقات تازه ای 
می افتد. جالب تر اینکه در هر دوره ای، انتظاراتی برای 
ما به وجود می آید که شاید در قبلی ها کمتر با آنها 
روبرو بوده ایم. مثال در دوره نوجوانی دوست داریم 
به نظر ما بهای بیشتری بدهند، در حالی که در دوره 
ابتدایی،  بیشترین نیاز ما دنیای تخیل و شیطنت های 
ما بود. پدربزرگ ها و مادربزرگ های ما هم چنین 
تغییراتی را تجربه کرده اند و اکنون که روی نیمکت 
سالمندی نشسته اند، انتظاراتی از ما دارند که آشنایی 
با آنها کمک زیادی به مدیریت ارتباط با آنها خواهد 
کرد. اگر مهارت همدلی را فعال کنیم، خواهیم یافت 
هر یک از شخصیت های ارزشمند زندگی ما که الن 
در دوره سالمندی هستند، با چند توقع ساده و واقعی 
از ما دعوت به رفتارهای جدیدتری می کنند. این چند 

توقع را با هم مرور می کنیم.

1 لطفا به یاد ما باشيد
سال های پرهیاهو و هیجان های زندگی و درگیری 
بیش از حد ما با معیشت و ریز و درشت های آن، 
ما را به سمت کسانی می کشاند که انرژی کافی برای 
هیجان آفرینی داشته باشند. به همین دلیل، ممکن است 
نسبت به بزرگ ترهای خانواده، فاصله ای ناخواسته 
ایجاد شود. شاید شما ساعت های زیادی را هر روز 
با همکارتان سپری کنید ولی تنها سالی یک بار، حالی 
از سالمندان فامیل خود بپرسید. بزرگ ترین ترس 
سالمندان این است که نکند از ذهن ما پاک شوند. 
با ارتباط تلفنی، پیامکی یا حضوری، این نگرانی 
آنها را تبدیل به آرامش کنیم. امام صادق)ع( هم به 
چنین موضوع مهمی توجه کرده و از ما این تقاضا 
را دارند: »بزرگان خود را احترام گذارید و به بازدید 
خویشاوندان بروید.« اگر امکان حضور و همراهی 
فیزیکی با عزیزان را نداریم، از ابزارهای ارتباطی 
ساده گفت وگو یا حتی مالقات های اینترنتی غفلت 
نکنیم. شاید دلتنگی ما خیلی زیاد نباشد ولی بدانیم 
خویشاوندان سالمند، بخشی از روز و شب شان را 
با یاد ما سپری می کنند و حسرت دیدن ما به هر 

طریقی که امکان داشته باشد، در آنها وجود دارد.

2 از تجربه های ما استفاده کنيد
سالمندان، کوهی از تجربه اند و صندوقچه ارزشمند 
دانسته ها و مهارت های خود را حاضرند به رایگان 
در اختیار ما بگذارند. زمانی که ما به بزرگان فامیل 
نزدیک می شویم، در واقع به این سرمایه نزدیک 
شده  و میان برهای خوبی برای موفقیت به دست 
آورده ایم. سالمندان هم از اینکه تجربه های آنها که 
گاهی به سختی به دست آمده اند، در اختیار نسل نو 
قرار می گیرد، احساس خوبی دارند. رشد و برکت 
ما در ارتباط سازنده با سالمندان خواهد بود؛ همان 
طور که پیامبر خدا یادمان دادند و فرمودند: »برکت 
و فزونی با وجود سالمندان و بزرگان شما خواهد 
بود.« در خانه ای که از یک سالمند مراقبت می شود، 
آرامش بیشتر و روزی فراوان تری جریان دارد. زمانی 
که از درون خودخواهی های خود فاصله می گیریم و 
داشته های خود را با کسانی که زندگی  ما مدیون وجود 
آنها و دعای خیرشان است، به اشتراک می گذاریم، 
آن گاه است که لذت بیشتری از بودن های خود 
خواهیم داشت و دنیای امن روانی و معنوی را از 
برکت دعای خیر و رضایت والدین پیر و سالمندان 

محترم خانه از آن خود خواهیم کرد.

3 مناسب جایگاه ما رفتار داشته باشيد
بزرگ ترین نیاز سالمندان در ارتباط، برخورداری 
از احترام است. زمانی که ما مناسب با این نیاز گام 

برداریم، بهترین رابطه را تنظیم کرده ایم ولی وقتی از این 
چارچوب خارج می شویم، باعث رنجش آنها خواهیم 
شد. شما هر قدر هم که با پدربزرگ و مادربزرگتان 
صمیمی باشید، بهانه ای برای بی احترامی های شما 
نمی شود. دراز نکشیدن پیش آنها، دراز نکردن پا، 
جلوتر از آنها راه نرفتن، داد نزدن، سرپیچی نکردن 
از دستورات و خواسته های آنها و هر چه که در 
حرف های آنها به عنوان یک تقاضا از شما دیده می شود، 
نمونه هایی از احترام هستند. جالب است بدانید در 
فرهنگ ما، سالمند چنین جایگاهی دارد؛ سالمند میان 
اهل خود، مانند پیامبر در امت خود است که هم 
احترامش لزم است و هم می تواند راهنمای خوبی 
برای خوشبختی باشد. شاید راحت ترین کارهایی 
که در این زمینه می توان انجام داد، گوش دادن به 
سخنان شان هر چند بارها گفته باشند، به فکرشان 
بودن و تهیه هدیه هایی بدون مناسبت و تالش برای 
ایجاد امنیت خاطر و آرامش بیشتر آنها باشد. دوره 
سالمندی، دوره آفرینش اطمینان خاطر و احساس 
ارزشمندی برای همه کسانی است که سال ها این 
دو را به ما هدیه داده  و از وجود خود برای تعالی 
ما مایه گذاشته اند. سپاسگزاری واقعی زمانی خواهد 

بود که به جبران عملی این کار بپردازیم.

4 شما هم روزی مثل ما می شوید
بعضی وقت ها که سالمندان از درک نشدن توسط 
ما ناامید می شوند، جمله بال را به زبان می آورند. 
هر وقت چنین جمله ای شنیدید، یادتان باشد اتفاق 
بدی افتاده و پای یک رنجش در میان است. زود آن 
را پیدا کرده و جبران کنید. شاید یک بی توجهی یا 
بی احترامی باعث چنین حرفی شده باشد. همچنین 
لزم است خودمان را برای سازگاری بهتر، آماده کنیم. 
سالمندان، روح بزرگ ولی دل کوچکی دارند. یک 
حرف و یک رفتار به ظاهر کوچک هم می تواند دل 
کوچک آنها را به درد آورد؛ پس با احتیاط در دنیای 
آنها قدم بزنیم. امام علی)ع( از ما می خواهند چنین 
باشیم: "از اطرافیان خودت، به کودکانشان مهربانی کن 
و بزرگانشان را محترم شمار." تالش کنیم سخنان شان 
را قطع نکنیم، از خواسته هایشان به سرعت عبور نکنیم 
و اگر همسفر و همسفره ما شدند، احساس خوبی 
از چنین همراهی داشته باشند. تالش کنیم بارها به 
زبان بیاوریم که رونق زندگی ما از بودن آنهاست و 
با نگاهی به آینده نزدیک که از این خوبان حضوری 
نخواهیم داشت و نیز خود به چنین شرایطی در حال 
نزدیک شدن هستیم، رفتارهایی سنجیده و همراه با 

رضایت الهی را در پیش بگیریم.

5 الهی عاقبت بخير شوید
زمانی که با این دعا و هر دعایی شبیه این روبرو 
شدید، بدانید نمره قبولی از ارتباط با سالمند گرفته اید. 

مثل زمانی که جای خودتان را در مترو یا اتوبوس به 
سالمندی هدیه می کنید،  یا سبد خرید او را به منزل 
می رسانید. یا زمانی که کاری برای والدین سالمند 
یا پدربزرگ و مادربزرگ خودتان انجام می دهید. 
دعای سالمندان، مستجاب می شود و خداوند برای 
آن جایگاه اختصاصی درنظر گرفته است. نتیجه 
چنین رفتاری، برخوردار شدن از احترام در دوره 
سالمندی خودمان خواهد بود. این وعده ای است 
که پیامبر اعظم)ص( داده اند و فرمودند: »هیچ جوانی 
به سالمندی احترام نگذاشت، مگر آنکه خداوند او 
را در سنین سالمندی از احترام برخوردار  کرد.« در 
سخنان دیگری از خوبان داریم که به والدین خود 
نیکی کنید تا فرزندان شما همین کار را برای شما 
انجام دهند. زمانی که الگوهای عملی مقابل چشمان 
بینای فرزندان به نمایش می گذاریم، گامی برای شکل 
گیری یک رابطه خوب برداشته  و سرمایهگذاری 
احساسی و ارزشی ارجمندی را پایه ریزی کرده ایم.

6 خيلی از دیدن شما خوشحال شدم
والدین مسن ما و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، عالقه 
زیادی به ما و نوه هایشان دارند و از ساعت های گفت 
وگو و بودن با آنها لذت می برند. این احساس ممکن 
است دوطرفه باشد ولی گاهی هم خیابان یک طرفه ای 
می شود. یعنی شاید فرزندان ما دوست ندارند این 
همه وقت را با آنها سپری کنند ولی آنها به شدت 
عالقه نشان می دهند. در چنین شرایطی، خوب است 
طوری برنامه ریزی کنید که زمان کافی را به بودن 
با سالمندان خانواده اختصاص دهید. این موضوع 
درباره سایر سالمندان خانواده هم وجود دارد. لذت 
شاد کردن دیگران را با این نگاه تان، تجربه کنید. 
وقتی گوشی بر می دارید و به جای تکرارهای هر 
روز، با عموی پیری که مدت هاست با او صحبت 
نکرده اید و خبری از او ندارید، تماس می گیرید، 
دستاورد آن را در حال خوب خودتان و کم شدن از 
دست اندازهای زندگی خود خواهید یافت. گاهی با 
تدبیرهای چندلیه خود دنبال موفقیت های بیشتریم، 
غافل از آنکه هموار شدن مسیر موفقیت می تواند به 
سادگی به دست آوردن دل یک سالمند کنارمان باشد 
و گاهی برای رسیدن به آرامش، هزینه های کالنی 
می کنیم و یادمان می رود با کم ترین هزینه با تامین 
خواسته های پدر و مادر پیر خود یا بستگان سالمندی 
که به این توجه ما نیاز داشته اند، می توانستیم آرامش 

ژرف را تجربه کنیم. 

7 روزها می گذرد، خاطره ها می ماند
روزهای زندگی به سرعت در حال سپری شدن 
هستند و تغییرات یکی پس از دیگری سراغ ما 
خواهند آمد. گذشت زمان هم نگران کننده است، 
اگر از فرصت هایش خوب بهره نبرده باشیم و هم 

خوشحال کننده است اگر برای حل برخی از مسائل 
خود نیاز به زمان داشته باشیم. روزهای بودن با سالمندان 
محترم خانواده، هر دو را با خود دارد. شیرینی بودن و 
بهره مندی از این همراهی کنار دشواری های این مسیر، 
در فرایند گذشت زمان به ما کارنامه ای از عملکرد 
خواهند داد. ما در همزیستی آرام و معنوی با این 
عزیزان، چه خوب باشیم و موفق و چه ناکافی و 
ناکام، روزگار خواهد گذشت و بر اساس نمره دریافتی 
ما، سرنوشتی درخور رفتار ما رقم خواهد خورد. 
اگر نگاهی معنوی به موهبت مراقبت از سالمند در 
منزل بیندازیم،  شاید کاری در تراز آن نیابیم. این که 
خداوند فرصت جبران بخشی از زحمت های والدین 
را برای ما فراهم کرده و اینکه نعمت مراقبت از این 
گرامیان را از بین همه کسانی که می توانستند چنین 
بهره ای داشته باشند، به ما سپرده شده است، خود 
جای شکر فراوان دارد. بهترین سپاس هم این است 
که در عمل به کار بسته شود، نه در شعار و کالم. 
شاید در خاطرات همین عزیزان بارها شنیده اید که 
دوست داشتند زمانی برای خدمت بهتر به والدین 
خود می داشتند ولی نصیب شان نشده است. پس تا 
زمان باقی است و نعمت برقرار، قدردان باشیم و کوشا.

8 من نمی خواهم مزاحم زندگی شما باشم
هیچ سالمندی از اینکه احساس سربار بودن و زحمت 
دادن به ما را داشته باشد، خرسند نیست. سالمندان با همه 
نیازهای گوناگون شان، از عزتی سرشار برخوردارند و 
عمری برای رسیدن به این ارزشمندی، شبانه روز تالش 
کرده اند. زمانی که مراقبت و همراهی با سالمندان به 
خوبی مدیریت نشود، ممکن است به زندگی مشترک 
خودمان لطمه وارد شود و چنین لطمه ای، جراحتی است 
عمیق بر جان آن عزیزانی که گمان می کنند وجودشان 
زحمت است و دردسر. از این رو، قبل از پذیرش 
چنین مسوولیت مهمی، مناسب است تدبیرهای لزم 
و توافق کافی با همسر و دیگر اعضای خانواده برای 
یک همراهی موفق،  آرام و محترمانه ایجاد شود و 
روزهای زیستن با آن عزیزان، به بهترین خاطرات 
زندگی تبدیل شود. فرزندان ما از مسیر بودن با والدین 
ما، آسیب پذیری کمتری خواهند داشت و چنانچه در 
رابطه با ما از گرمی و حمایت منطقی روبرو نشوند، 
از بودن با پدر بزرگ و مادربزرگ َشان می توانند به 
تعادل احساسی و رفتاری نزدیک شوند. کارشناسان 
یکی از علل آسیب پذیری نسل نو و وابستگی آنها 
را به ابزارهایی مثل تلفن همراه و فضاهایی مانند 
شبکه اجتماعی، دور شدن آنها از ارتباط با بزرگان 
خانواده و خصوصا پدربزرگ و مادربزرگ می دانند. 
با ایجاد رابطه خوب، می توان از سفره زندگی زیبا 
با سالمندان، نسلی پاکیزه و فرزندانی موفق تربیت 
کرد. نگاه ما به فرداهایی باشد که رنگین کمان پس 

از باران زندگی ما را زیباتر خواهد کرد.
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به همین سرعت و 
سادگی، سال های 

زندگی ما یکی پس 
از دیگری از راه 

می رسند و در هر 
دوره ای هم اتفاقات 

تازه ای می افتد. 
جالب تر اینکه در هر 

دوره ای، انتظاراتی 
برای ما به وجود 

می آید که شاید در 
قبلی ها کمتر با آنها 

روبرو بوده ایم. مثال 
در دوره نوجوانی 
دوست داریم به 

نظر ما بهای بیشتری 
بدهند، در حالی که 

در دوره ابتدایی،  
بیشترین نیاز ما 

دنیای تخیل و 
شیطنت های ما بود

نگاهی دینی – روان شناختی به زندگی با سالمندان

چند قدم با سالمندان

حمایت خداوند
قرآن یکی از کتاب هایی است که خداوند را به ما معرفی 
کرده است. کمی دقیق تر: قرآن کتاب بی همتایی است که 
در آن خداوند با ما حرف می زند. باورتان می شود؟! نامه ای 
از سوی خدا برای ما نوشته شده باشد و ما را آنقدر تحویل 
گرفته باشند که مخاطب این نامه باشیم؟ واقعیت همین است 
که خواندید. بخشی از نامه های خدا به ما در این کتاب 
دوست داشتنی، به معرفی خداوند اختصاص یافته است. 
ویژگی های منحصر به فرد پروردگاری که ما با اراده او به 
وجود آمدیم و با اراده او زنده ایم، در این کتاب معرفی شده 
است. خدای ما بی همتاست؛ ما را دوست دارد؛ به ما کمک 

می کند؛ تمام تقاضاهای ما را می شنود؛ مواظب ماست؛ بر 
کارهای ما نظارت دارد؛ برنامه غذایی و دیگر نیازهای ما 
را تأمین می کند؛ دیگران را نسبت به ما مهربان می کند؛ به 
فکر ماست و حتی اگر ما او را فراموش کنیم، لحظه ای ما 
را از یاد نمی برد. حسابگر فوق العاده ای است و ذره ای از 
کارهای خوب ما را فراموش نمی کند. مأمورانی دارد که 
وظیفه آنها ثبت کارهای خوب ماست و فرشتگانی که 

کارهای بد را ثبت می کنند. 
قرن هاست که خداوند چنین محبت هایی را به آفریده های خود 
داشته است و سال هاست که انسان ها با چنین خدایی ارتباط 
داشته اند. توانایی خداوند بی انتهاست؛ نه زمان می شناسد و نه 
مکان. قدرتی دارد بی نظیر. جالب تر اینکه قدرتی دارد قابل 
بخشش به دیگران. یعنی ما می توانیم از توانایی خدا برای 
موفقیت های خودمان استفاده کنیم! این یک واقعیت است. 

وقتی در کارهای خود به قدرت خداوند وصل می شویم، 
توانی به توان بی نهایت می یابیم. دلی قرص، گامی استوار 

و روحیه ای شگفت انگیز پیدا می کنیم که باید تجربه کرد!
در آیه های گوناگون قرآن، خداوند از ما خواسته که بهره 
بیشتری از این امتیازات ببریم. وقتی به ما بگویند کسی هست 
که می تواند شما را به بهترین موقعیت نزدیک کند و تمام 
مشکالت تان را حل نماید، چه واکنشی نشان می دهید؟ به 
ویژه اگر چنین فردی هیچ پولی بابت خدماتی که به شما 
می دهد و زمینه ای که برای پیشرفت شما فراهم می کند، از 
شما نخواهد؟ خداوند چنین طرحی برای ما دارد. برنامه ای 
ریخته کامل و بی نقص و از ما خواسته تا با اجرایی کردن 

برنامه، موفقیت تضمینی را بدون هزینه به دست آوریم. 
وقتی از خداوند صحبت می کنیم، برخی در آسمان ها دنبالش 
می گردند؛ در حالی که خداوند خود را نزدیک نزدیک معرفی 

کرده است. ذهن شما چه می گوید؟ واقعیت این است که 
خداوند می گوید: »من از رگ گردن به شما نزدیک ترم«.  
همین الن رگ گردن تان را لمس کنید؟ رگ گردن کجاست؟ 
چقدر با شما فاصله دارد؟ حتی نزدیک تر از این. وقتی یاد خدا 
می افتید، دل شما روشن می شود. گرمای خاصی را در درون 
خود تجربه می کنید. خداوند با تمام قدرت و عظمت خود، 
مهمان دل های شما می شود.  نتیجه این نزدیک شدن چیست؟
خدا آنقدر به ما نزدیک است تا ما را بدون واسطه مال خود 
کند. خودش می خواست که ما باشیم و الن هستیم. اگر اراده 
او نبود، من، شما، برادر، خواهر و دوست شما هم الن وجود 
نداشتند. ما مال اوییم. محصول ویژه خداوندیم که از آفریدن 
ما نه تنها پشیمان نشد، بلکه به خاطر ما برای فرشته های 
معترض کلی دلیل آورد. خدا به ما نزدیک نزدیک است تا 
هر آنچه لزم داریم، در اختیار ما بگذارد، از ما حمایت کند 

و ما را به آنچه شایسته آن هستیم، برساند. »خداوند تمام 
دنیا را برای ما درست کرد و ما را برای خودش!« این جمله 
طالیی را جایی بنویس و مرتب مرور کن. این جمله، عصاره 
چند آیه و روایت است. »خداوند تمام دنیا را برای ما درست 

کرد و ما را برای خودش!«
یکی از سفارش های خداوند به ما این است که روی حمایت 
او حساب باز کنیم.  بر قدرت او تکیه کنیم. در تمام کارها از 
او کمک بخواهیم. موفقیت را از او بخواهیم. از او درخواست 
کنیم تا پیام ها و راهنمایی های خود را در دل ما بیاندازد و ما را 
به راهی که درست است، هدایت کند. خداوند، قدرتی بی نظیر 
دارد که به راحتی قابل دسترسی است. زمانی که رابطه از طرف 
ما مخدوش نشود و خش برندارد، حمایت های خداوند هم 
سرازیر می شود. مراقب باشیم تا با سوتی های خود، از چنین 

موقعیتی دور نشویم. به نام خدا و برای خدا زندگی کنیم.

پیشنهادهای بارانی

 ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر مرکز مشاوره ماوأ
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بهانه ای برای مراقبت از »قلب«

بیماری های قلبی- عروقی شایع ترین علل فوت 
شیوه  که  آنجا  از  است.  مختلف  در جوامع 
ناسالم و بی تحرکی  تغذیه  از جمله  زندگی 
در بروز این بیماری ها تاثیر جدی دارند، طی 
بسیار  بیماری ها  این  به  ابتال  اخیر  سال های 

شایع شده است. 
قلب  حفظ سالمت  برای  روزی  اختصاص 
به  پیش  از  بیش   تا  باشد  بهانه  خوبی  شاید 
اهمیت این اندام حیاتی بدن توجه داشته باشیم.

شناخت قلب در يك نگاه كلی
قلب عضو حیاتی بدن است که از ماهیچه ها، 
تشکیل  رگ ها  و  هدایت  سیستم  دریچه ها، 
شده است که اشکال در هر یک از اجزای آن 

می تواند عامل بیماری های قلبی باشد. 
ماهیچه ها وظیفه پمپاژ را دارند و اگر به  هر 
تنگی نفس  دچار  فرد  باشند،  ضعیف  علتی 
کرده،  ورم  اندام ها  است  ممکن  و  می شود 
هنگام فعالیت جسمانی دچار تعریق شوند یا 
از خستگی مفرط رنج ببرند زیرا قلب خون 

کافی را پمپاژ نمی کند. 
معموال  قلب  دریچه های  در  مشکل  بروز 
البته  است.  تنگی نفس  عالمت  بارزترین 
خستگی مفرط نیز می تواند به عنوان هشدار 
در این قسمت ها تلقی شود. دریچه چه تنگ 
باشد، چه گشاد، خون نمی تواند به خوبی پمپاژ 
شود و به اندازه  کافی به اندام ها نمی رسد بنابراین 

فرد دچار ضعف یا تنگی نفس خواهدبود. 
در مورد سیستم هدایت قلب باید گفت که 
و  قلب  داخل  به  الکتریسیته  هدایت  وظیفه  
ضربان سازی را برعهده دارد. ایجاد اختالل 
در هر بخشی از این مسیر با بروز عالمت های 

مختلف همراه است. 
به عنوان مثال اگر ضربان سازی عملکرد درستی 
و  می کند  افت  ضربان  تعداد  نداشته باشد، 
عالئمی مانند سنکوب دارد یا با تپش قلب 

یا نامنظمی ضربان نیز ظاهر شود. 
مشکل در رگ های قلب با درد قلبی و تنگی نفس 
بروز می کند. تنگی و حتی گشادی رگ باعث 
می شود فرد هنگام فعالیت از درد قلب رنج 

ببرد و هنگام استراحت تسکین یابد. 
بنابراین زمانی که بیماری قلبی مطرح است، 
باید بررسی در مورد بروز مشکل در هر یک 

از اجزای قلب انجام گیرد. 

مراقب عوامل خطر قلب باشیم!
قابل  قلب  مادرزادی  بیماری های  گرچه 
پیشگیری نیستند، بعضی از بیماری های قلب 
اکتسابی تلقی می شوند که با رعایت برخی 
اصول و توصیه ها می توان تا حدی از بروز 

آنها جلوگیری کرد. 
کنترل  به  باید  قلب  سالمت  مورد  در 
ریزفاکتورهای عامل بیماری های قلبی توجه 
از  یکی  باال  فشارخون  مثال،  به عنوان  کرد. 
عوامل خطر است و اگر فشارخون از 12/8 
بیشتر است، حتما رژیم غذایی متعادل با کاهش 
مصرف نمک و گنجاندن ورزش در زندگی 

روزمره، فشارخون را کنترل کند. 
چربی خون حتما باید در حد طبیعی باشد 
با  ندارد،  خاصی  عالئم  فرد  اگر  حتی  و 
آزمایش های دوره ای سطح چربی اندازه گیری 
شود. قندخون عامل بسیار مهم دیگر است 
که قندخون کنترل نشده حتی در سنین پایین 

نیز می تواند منجر به گرفتگی عروق شود. 
دارد.  قلب  سالمت  بر  جدی  تاثیر  استرس 
استرس حاد ممکن است باعث ضعف ناگهانی 
قلب شده و استرس مزمن نیز به تدریج می تواند 
عامل بروز آسیب به دیواره عروق و گرفتگی 
عروق شود. افرادی که شخصیت پراسترس 
دارند و خیلی سعی دارند همیشه منظم باشند 
و در زندگی روزمره استرس زیادی به خود 
وارد می کنند، بیشتر از افراد آرام مستعد ابتال 

به بیماری های قلبی هستند. 
عوارض سیگار بر قلب کامال اثبات و شناخته  
1۰سیگار  با  سیگار  یک  کشیدن  شده است. 
تفاوتی ندارد زیرا هر مقداری از آن آسیب رسان 
است و حتی باید ترک شود؛ کم کردن تعداد 
سیگار الزاما به معنای حفظ سالمت نیست. 
اضافه وزن عامل خطر جدی برای قلب است 

زیرا عالوه بر افزایش خون، می  تواند باعث 
وقفه  تنفسی در خواب شود که تاثیر نامطلوبی 
بر قلب دارد و ممکن است باعث نامنظمی 
ضربان قلب شود و فرد را مستعد گرفتگی 

عروق کند.  

ورزش فراموش نشود!
اختصاص زمان برای ورزش و فعالیت جسمانی 
دارد.  اهمیت  سالم  زندگی  سبک  در  حتما 
حداقل یک روز در میان باید ورزش هوازی 
باشد.  زندگی  برنامه  در  دقیقه   3۰ مدت  به 
پیاده روی تند جزو فعالیت هایی است که بر 

سالمت قلب تاثیر دارد. 

كنترل سالمت قلب
آزمایش های دوره ای برای تشخیص سالمت 
قلب توصیه می شود. در صورتی که فرد با ورم 
اندام یا تنگی نفس مواجه است، باید جدی تلقی 
شود. کنترل ضربان قلب نیز عامل تشخیصی 
مهمی خواهدبود. ضربان قلب طبیعی بین 6۰ 
تا 1۰۰ در دقیقه است که اگر کمتر از 6۰ و 
وجود  اختالل  احتمال  باشد،   1۰۰ از  بیشتر 
دارد. ریتم نامنظم قلب نیز نشانه ناراحتی قلبی 
است. اگر با گذاشتن دست روی قلب، فرد 
متوجه شود که ضربان حالت کوبنده دارد و 
کامال احساس می شود، باید جدی تلقی شده 

و توسط متخصص قلب معاینه شود. 

توجه به توصیه های ذکرشده در 
تا حد  زندگی سالم  مورد شیوه 
زیادی در پیشگیری از بیماری های 
قلبی به خصوص گرفتگی عروق 
نقش دارند. مشکل شایع دیگر در 
کشور ما عفونت های درمان نشده 
گلو در دوران کودکی است که 
زمینه ساز  آینده  در  می تواند 
بیماری های قلبی شود. حتما در 
چنین مواردی مراجعه به پزشک 
را جدی بگیرید و در صورت 
را  آنتی بیوتیک  مصرف  نیاز 

کامل کنید.

استرس تاثیر جدی بر سالمت قلب 
دارد. استرس حاد ممکن است 
باعث ضعف ناگهانی قلب شده و 
استرس مزمن نیز به تدریج می تواند 
عامل بروز آسیب به دیواره عروق 
و گرفتگی عروق شود. افرادی که 
شخصیت پراسترس دارند و خیلی 
سعی دارند همیشه منظم باشند و 
در زندگی روزمره استرس زیادی به 
خود وارد می کنند، بیشتر از افراد 
آرام مستعد ابتال به بیماری های 
قلبی هستند

رژيم غذايی درست؛ الزمه حفظ 
سالمت قلب

برای حفظ سالمت عمومی از جمله قلب، توجه 

به رژیم غذایی متعادل و متنوع ضروری است. 

توصیه می شود برای عملکرد مطلوب قلب:

 غذاها با مقدار کمی نمک میل شود.

برنامه  در  ماهی  هفته  در  بار   2 حداقل   
غذایی باشد.

 مصرف فست فودها و چربی های اشباع تا 
حدامکان محدود شود

  میزان دریافت نشاسته کنترل شود تا فرد 
اضافه وزن پیدا نکند. 

 مقدار پروتئین ها در حد کافی متناسب با 
سن و نیاز بدن تامین شود.

11تندرستی شماره هفتصدوشصت وشش   پنج مهر نودونه

 دکتر آتوسا مصطفوی
فوق تخصص قلب و عروق 

و عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

با توجه به شیوع و گستردگی بیماری کووید19 و به دنبال آن 
از مواد ضدعفونی کننده دست،  استفاده  افزایش 

مهم  و  کاربردی  نکاتی  به  مطلب  این  در 
درباره ضدعفونی کننده های دست که 

الزم دانستیم مورد توجه قرار گیرد، 
اشاره می کنیم.

دست ها را به خوبی 
تمیز نمی  كند

ممکن  ضدعفونی کننده ها 
است میکروب ها را مهار کنند 
اما آلودگی را از دست ها پاک 

کار  دلیل  همین  به  نمی کنند، 
می شود،  سخت  ضدعفونی کننده 

سعی کنید بعد از انجام کارهایی مانند 
باغبانی، بازی در فضای باز، ماهیگیری 

یا اردو، بالفاصله آلودگی ها را از دست های 
خود پاک کنید.

 به جای صابون می توانید استفاده كنید 
نه تنها آب و صابون تمیز و ضدعفونی کننده است، بلکه در از 
بین بردن میکروب هایی مانند نورو ویروس، کریپتوسپوریدیوم 
همچنین  هستند.  موثر  نیز  دیفیسیل  کلستریدیوئیدس  و 
صابونی،  شوینده های  مانند  نمی تواند  دست  ضدعفونی کننده 

مواد شیمیایی یا فلزات سنگین را از دست پاک کند.

كیفیت ضدعفونی كننده های دست شبیه هم نیست
مواد  از  می کند  توصیه  بیماری  از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز 
ضدعفونی کننده با حداقل 6۰درصد الکل استفاده کنید. به این 

ترتیب، می توانید مطمئن باشید که بیشترین میکروب را در 
هر بار مصرف از بین می برید.

ممکن است خطرناک باشد 
ضدعفونی کننده ها،  بهترین 
الکلی  ضدعفونی کننده های 
قابلیت  همچنین  آنها  هستند. 
اشتعال دارند. حتما بطری های 
ضدعفونی کننده دست را در 
شعله  از  دور  و  امن  مکانی 
آتش یا گرمای زیاد نگه دارید.

ممکن است تركیبات آن 
سمی باشد 

سازمان غذا و دارو)FDA( دریافت 
که متانول در بیش از 1۰۰ نوع برند 

موجود  دست  ضدعفونی کننده 
است. این نوع الکل جذب پوست 

می شود و ممکن است باعث حالت تهوع، 
استفراغ، سردرد، تاری دید، کوری دائمی، 

تشنج، کما، آسیب دائمی به سیستم عصبی 
یا حتی مرگ شود. لیست مارک هایی را 
که نباید از آنها استفاده کنید را می توانید 
در وب سایت سازمان غذا و داروی 

آمریکا  پیدا کنید.

ويروس سرماخوردگی و 
آنفلوانزا را از بین نمی برد 

مطالعه ای نشان داد اگر مخاط بینی روی 

دست باشد، ضدعفونی کننده دست به خوبی 
روی آن اثر ندارد. متخصصان می گویند توده 

جمع  دست  روی  را  میکروب ها  مخاط 
می کند. بهترین کار، شستن دست ها بعد 

از هر بار عطسه است.

نبايد زياد استفاده كنید 
الکل موجود در ضدعفونی کننده دست، 
منجر به خشکی و ترک پوست می شود 
و راه را برای ورود میکروب ها باز می کند.

هر بار به اندازه کافی استفاده کنید تا این اتفاق 
نیفتد. می توانید بعد از خشک شدن دست ها، 

لوسیون بزنید تا هر گونه حساسیت را کم کنید.

ممکن است نحوه مصرف را ندانید
به  اینکه ضدعفونی کننده دست  برای 
باید  تأثیرش را بگذارد،  خوبی 
و  آلودگی  از  را  دست ها 
میکروب پاک کنید. در 
یک  استفاده  بار  هر 
بزنید.  پاف  دو  تا 
به  دست  تمام  به 
بین  خصوص 
صبر  و  انگشتان 
روی  تا  کنید 
خشک  دست ها 
آن  زمان  شود. 
ثانیه   2۰ حدود 

است.

می توانید در خانه 
درست كنید

مارک هایی که از فروشگاه 
می کنید،  خریداری 
اما  هستند  بهترین 
یک  نمی توانید  اگر 

ضدعفونی کننده 
دست  برای  خوب 
خودتان  کنید،  پیدا 
می توانید آن را بسازید. 
قبل از تهیه آن دست های 
تهیه  برای  بشویید.  را  خود 
ایزوپروپیل،  الکل  پیمانه   4 آن 
یک چهارم پیمانه پراکسید هیدروژن، 
4 قاشق چای خوری گلیسیرین، 1 پیمانه 
آب مقطر)یا آب جوشیده و خنک( را در یک ظرف پالستیکی 

یا شیشه ای تمیز مخلوط کنید.

خوردن آن خطرناک است 
فقط کمی از ضدعفونی کننده دست می تواند مسمومیت با الکل 
را ایجاد کند؛ حتی کمترین مقدار از آن برای کودکان کوچک 
خطرناک است. ضدعفونی کننده دست را از دسترس کودکان 

دور نگه دارید.

به نوعی دارو محسوب می شود
سازمان غذا و دارو)FDA( مواد ضدعفونی کننده دست را 
همیشه  می شناسد.   )OTC( نسخه  بدون  داروی  نوع  یک 
برچسب روی آن را بخوانید، زیرا نحوه درست مصرف را 

می دهد. نشان 
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نکاتی درباره ضدعفونی کننده های دست



میزگرد »سالمت« در مورد شیوع اگزما در فصل پاییز 
با حضور دكتر سیدمسعود داوودی متخصص پوست و 
دكتر ناصر كالنتری متخصص سالمت، رشد و تکامل 

كودكان، دكتر حسین ایمانی متخصص تغذیه، 
دكتر بابک ساعدی متخصص گوش و حلق و بینی 

و دكتر فاطمه عبدی متخصص چشم پزشکی

اگزما؛ شایع ترین مشکل 
پوستی فصل پاییز

برایپیشگیریازاگزما،پوستراچربوهوارامرطوبنگهدارید

بهبوداگزمادرکودکاننیازمندمراقبتهایپوستوتغذیهاست

 دكتر سيدمسعود داوودی/ عضوهیاتعلمیودانشیاردانشگاهعلومپزشکیبقیها...)عج(

  دكتر ناصر كالنتری/ استاددانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی

نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص کودکان

آنچه سوژه هاي »میزگرد زيبايی« درباره بیماري و درمان مي گويند، لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه 
»میزگرد زيبايی« باشید. کافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد.

: آقای دکتر، لطفا ابتدا تعریفی از اگزما 
داشته باشید.

اگزما به مجموعه بیماری های پوستی گفته می شود که 
با قرمزی و خارش همراه هستند و در بعضی موارد با 
تاول های ریز یا درشت تاولی آبدار نیز بروز می کنند. با 
گذر زمان، بیماری از حالت دانه های آبدار به خشکی 
تبدیل شده و به دلیل خارش، پوست کامال ضخیم، 

پوسته دار و حالت چرم مانند می شود.
: چه علت هایی شرایط را برای ایجاد 

اگزما فراهم می کنند؟
دارند  نقش  اگزما  بروز  در  مختلفی  بیماری های 
مواد  با  پوست  تماس  عامل،  شایع ترین  اما 
حساسیت زاست که به آن اگزما یا حساسیت تماسی 
از بین تمام موادی که در زندگی  گفته می شود. 
روزمره با آنها سروکار داریم، می توان دو گروه را 

عامل اگزما تلقی کرد:
گروه اول مواد محرک مانند شوینده های صابونی، 
مایع ظرفشویی، سفیدکننده ها، پودر لباسشویی و... 
هستند. مواد و حالل های شیمیایی اسیدی و قلیایی 
در بعضی مشاغل و مواد با منشاء نفت مانند بنزین 
و تینر نیز می توانند موجب بروز اگزمای تماسی 
شوند. خاصیت چنین موادی این است که هر فردی 
با آنها تماس داشته  باشد، به تدریج دچار حساسیت 
می شود و در موارد شدید مانند وسواس شستشو با 

بروز ضایعات اگزما همراه است.
گروه دوم مواد آلرژن یا حساسیت زا نام دارند که 
بعضی افراد در مواجهه با  آنها مستعد اگزمای تماسی 
آلرژیک هستند. شایع ترین ماده این گروه در تمام دنیا، 
فلز نیکل است که در بسیاری وسایل مانند ساعت 
مچی، دکمه های فلزی، گیره های مو و... کاربرد دارد. 

ترکیبات معطر در عطر، ادکلن، شوینده ها و...، کرومات 
موجود در سیمان و فرمالدئید موجود در کاغذ و وسایل 
یکبارمصرف نیز از دیگر مواد حساسیت زا هستند 
که با تظاهرات اگزمایی دیده می شوند. با همه گیری 
ویروس کرونا، حساسیت به مواد کش دار )رابر( که 
در البسه استرج و دستکش های التکس وجود دارد 
نیز بیشتر گزارش شده زیرا استفاده از این دستکش ها 

افزایش یافته  است.
را  آلرژن  اگزمای  می توان  چطور   :

تشخیص داد؟
فردی که دارای زمینه  اگزمای آلرژیک است، با بروز 
واکنش هایی نظیر خارش و قرمزی در موضعی که با 
ماده حساسیت زا تماس دارد مواجه می شود. معموال در 
صورت کنار گذاشتن این مواد، عالئم برطرف می شود. 
البته برای تشخیص زمینه  آلرژی یا حساسیت می توان 
آزمایشی به نام )Patch( انجام داد که آلرژن ها یا مواد 
حساسیت زای مهم روی پوست امتحان می شوند که 
در صورت بروز واکنش، پزشک توصیه به پرهیز از 

آن ماده می کند.
: در مورد اگزما معموال به عبارت »درماتیت 
آتوپیک« نیز اشاره می شود. آیا هر دو بیانگر یک 

بیماری هستند؟
درماتیت آتوپیک مجموعه ای از عالئم پوستی و 
غیرپوستی است که یکی از عالئم آن، تظاهرات 
اگزمایی پوست است. تفاوت آن با اگزمای تماسی، 
همراهی با بیماری های دیگر مانند آسم آلرژیک، افزایش 
حساسیت دارویی و غذایی و افزایش آلرژی های 
با شیوع کمتر مانند نیش حشرات است. تشخیص 
درماتیت آتوپیک در اولین معاینه بیمار اینگونه است 
که انتشار خاصی دارد. در کودکان از روی گونه ها و 

در سنین 3 تا 5 ماه شروع شده و به تدریج، ضایعات 
اگزمایی روی ساعد و ساق پا و با رسیدن به سن 
دبستان اکثرا پشت زانو، جلوی آرنج، اطراف مچ 
دست و گردن دیده می شود. در بالغان ممکن است 
شکل خاصی پیدا کند و محدود به پلک ها یا پشت 

دست شود.
: کدام نوع اگزما شیوع باالتری دارد؟

شایع ترین نوع اگزما را باید اگزمای تماسی دانست که 
به دلیل تماس مکرر دست ها با مواد مختلف محرک 
یا آلرژن، تظاهرات پوستی غالبا روی این اندام ها 

دیده می شود.
: به جز مواد محرک و آلرژن، اگزما می تواند 

به دالیل دیگری بروز پیدا کند؟
بله، بعضی از انواع اگزما ربطی به تماس با پوست 
ندارند. اگزمای شوره ای یک نمونه است که حالت 
خفیف آن، شوره سر است که در موارد شدید با 
قرمزی و پوسته ریزی در ناحیه سر، ریش و سبیل، 
انواع  ابرو ظاهر می شود. حتی در  لبه ی مژه ها و 
خیلی شدید می تواند الله گوش، پشت الله گوش 
و روی سینه نیز با پوسته ریزی، خارش و قرمزی 
نیز همراه باشد. به نظر می رسد این نوع اگزما ناشی 
از واکنش بدن بعضی افراد به نوعی قارچ ذره بینی 
طبیعی روی بدن است. البته باید اشاره کرد که استرس 
به دلیل تاثیر در سیستم ایمنی می تواند هر نوع اگزما 
را تشدید کند. نوع دیگری از اگزما ناشی از خشکی 
شدید پوست است که به خصوص در سالمندان دیده 
می شود. عالوه بر خشک  ماندن پوست، استفاده از 
لباس های زمستانی زبر نیز معموال عالئم را تشدید 
می کند. اختالل گردش خون در مبتالیان به واریس 
نیز می تواند پوست پا را آسیب پذیرتر کند و زمینه 

بروز واکنش به مواد حساسیت زا را تشدید کند.
گرچه بیشتر انواع اگزما ناشی از عوامل بیرونی 
است، علل ناشناخته درونی نیز امکان دارد عامل 
اگزما شده و فرد بدون هیچ علت خاصی دچار 
خارش و دیگر عالئم پوستی شود. به نظر می رسد 
بعضی غذاها در چنین مواردی عامل زمینه ساز باشند.

: روند درمان اگزما چگونه است؟
از آنجا که در بسیاری از موارد، عامل زمینه ساز 
اگزما مشخص نمی شود، درمان موقت است و با 
قطع دارو، عالئم دوباره ظاهر می شوند. گاهی نیز 
ممکن است علت مشخص باشد اما فرد نمی تواند 
از آن صرفنظر کند. این وضعیت در افرادی که به 
دلیل شرایط شغلی دچار اگزما هستند، دیده می شود. 
در چنین مواردی با مصرف دارو، عالئم تسکین 
می یابند اما مواجهه مستمر پوست با عامل زمینه ای 

احتمال عود عالئم را به دنبال دارد.
: بعضی افراد از تشدید عالئم اگزما در 
پاییز شکایت دارند. آیا شرایط جوی در این 

زمینه نقش دارد؟
در فصل پاییز به دلیل خشکی هوا، ترک های خفیفی 
روی پوست ایجاد می شود که امکان نفوذ مواد 
محرک یا آلرژن افزایش می یابد. از همین رو احتمال 
تشدید اگزما در فصول پاییز و زمستان وجود دارد. 
البته حساسیت های تنفسی و ریوی افراد دارای 
زمینه ی آتوپیک، با باد و گردوغبار نیز بیشتر می شود. 
مهم ترین اقدام برای پیشگیری از تشدید اگزما در 
پوست   نگه داشتن  چرب   سال،  سرد  فصول 
به خصوص دست ها و پاها و همچنین حفظ رطوبت 
هوای محیط با دستگاه بخور است. البته بخور سرد 

نسبت به بخور گرم برتری دارد.

اگزما به دو نوع اصلی در کودکان ظاهر می شود. نوع 
اول اگزمای شیرخواران است که طفل از دوران نوزادی، 
خشکی پوست و حتی ترک خوردگی پوست صورت 
دارد که گاهی تا چانه، بینی و پیشانی نیز می رسد. 
این کودکان نوعی حساسیت ذاتی دارند و بیقراری 
کودک به دلیل خارش و حتی ترشح خونابه باعث 
نگرانی خانواده می شود اما این اگزما بیش از دو سال 
طول نمی کشد و اغلب خودبه خود بهبود می یابد. 
در نوع دیگر، عالئم اگزما عالوه بر صورت، در بدن 
به خصوص ساق پاها نیز دیده می شود. این نوع اگزما 
معموال زمینه ارثی دارد و در طول زندگی با دوره های 
عود و خاموشی همراه است اما به طور کامل بهبود 
نمی یابد. در این نوع بیماری، زمانی که کودک دچار 
استرس، اضطراب، ترس و هیجان می شود، عالئم 
اگزما عود می کنند که به  این دلیل »بیماری روان تنی« 
گفته می شود. درمان به تسکین عالئم کمک می کند 
اما هیچ گاه قطعی نخواهد بود و ممکن است همیشه 
حتی به اندازه خیلی کوچک، بخشی از پوست دچار 

خارش باشد. استفاده از کرم های آبرسان به بهبود اگزما 
کمک می کند، هرچند ممکن است پزشک پمادهای 

حاوی کورتون را نیز الزم بداند.

توصیه های مراقبت از پوست کودک
در مورد همه  کودکان توصیه می شود لباس کودک 
جداگانه شسته شده و به جای پودرهای لباسشویی از 

شوینده های مخصوص و فاقد ترکیبات حساسیت زا 
مانند پودر صابون استفاده شود. هنگام استحمام 
کودک نیز صابون های حاوی گلیسیرین بهتر است 
تا پوست خشک نشود. برای بهبود اگزما، پوست 
کودک همواره باید چرب نگه داشته  شود. امروزه 
محصوالت مختلفی در بازار وجود دارد که به عنوان 
»چرب کننده های پوست کودک« شناخته می شوند. 
در مواقع تشدید عالئم نیز باید تحت نظر متخصص 

اطفال از داروهای دیگری استفاده کرد.

ضرورت تغذيه  درست مادر در بهبود 
اگزمای کودک

نکته  بسیار مهم اینکه مادر باید تغذیه کامال سالمی 
داشته  باشد. اگزما الزاما ناشی از نوع غذاهای مصرفی 
مادر نیست و در بدن کودک وجود دارد اما می تواند 
باعث تشدید عالئم شود. کاهش مصرف ادویه ها، 
مواد نگهدارنده، انواع رنگ های غذایی، فست فودها، 
خوراکی های صنعتی و آماده، نوشابه ها، بعضی میوه های 

حساسیت زا مانند کیوی، آناناس، توت فرنگی، خربزه، 
هندوانه، مرکبات و بعضی غذاها مانند غذاهای دریایی 
توسط مادر، مانع از تشدید عالئم اگزما در کودک شده 

و در سطح زمینه  بیماری باقی می ماند.

شیرخشک های معمولی برای کودک 
مبتال به اگزما مناسب نیست

عالوه بر تغدیه درست مادر، کودک نیز باید از غذاهای 
مغذی، سالم و با کمترین حد ترکیبات حساسیت را 
استفاده کند. مسلما تغذیه با شیرخشک یا دیگر شیرهای 
موجود برای کودکان در موارد ابتال به اگزما مناسب 
نیست و توصیه می شود تغذیه با شیر مادر ادامه یابد 
لما در موارد ضرورت تغذیه با شیرخشک باید انواع 
با حداقل ترکیبات آلرژن یا حساسیت زا مصرف کنند. 
شیرخشک های هایپوآلرژیک )HA( و پپتی در این 
کودکان توصیه می شود زیرا پروتئین های شیر کامال 
هیدرولیزه شده و به اسیدهای آمینه تبدیل شده اند که 

زمینه حساسیت کاهش می یابد.

اگزما یکی از شایع ترین بیماری های پوستی است که معموال با عالئم آزاردهنده خارش 
و خشکی پوست ظاهر می شود. بروز عالئم در هر سنی قابل انتظار است و محرک های 
مختلف محیطی و آلرژن ها در بروز آن نقش دارند. خشکی هوا در پاییز جزو عوامل 
تشدید خارش ها خواهد بود و معموال افراد مبتال به اگزما در وخامت عالئم در این 
فصل شکایت دارند. با این مقدمه، مشکل یکی از خواندگان »سالمت« را بررسی می کنیم: »خانمی 30 
ساله هستم و همیشه پوست بدنم خشک است اما از اواخر شهریور این وضعیت بدتر می شود، معموال 
پشت دست هایم ترک های پوستی به وجود می آید و روی ساق های پا خارش شدید به خصوص در شرایط 
استرس دارم. فرزند یک ماهه ای دارم که گونه هایش به شدت قرمز و خشک است. پمادهای مختلفی را 
برایش امتحان کردم اما تاثیر پایدار ندارد. برای بهبود وضعیت خود و فرزندم چه کنم؟ لطفا راهنمایی کنید.«

 مریم سادات 
کاظمی
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 دكتر حسين ایمانی/ عضوهیاتعلمیدانشگاهعلومپزشکیتهران

 دكتر بابک ساعدی/استادتمامدانشگاهتهران

 دكتر فاطمه عبدی/ فوقتخصصشبکیهواستادیاردانشگاهعلومپزشکیایران

نگاه متخصص تغذیه

نگاه متخصص گوش و حلق و بینی

نگاه متخصص چشم پزشکی

اگزما یکی از مشکالت شایع پوستی است که در هر سنی ممکن است دیده 
شود. خارش، التهاب و پوسته ریزی عالئم بارز اگزما هستند که گاهی پس 
از دوره  بهبود، دوباره عود می کنند. گاهی اوقات اگزمای پوست در نتیجه 
پاسخ غیرطبیعی بدن به پروتئین ها اتفاق می افتد و بدن به پروتئین های خودی 
حمله می کند و منجر به بروز التهابات پوستی می شود. مصرف مواد غذایی 
در پاییز باید از غذاهای خنک تابستان به سمت غذاهای گرم زمستان تغییر 

کند و از میوه های حساسیت زا مانند خربزه، انگور و کیوی پرهیز شود.

خوراکی های مؤثر در بهبود اگزما
ماهی آزاد: به طور کلی، ماهی های چرب و خوراکی های سرشار از اسیدهای 
چرب امگا3 برای نرمی و افزایش حالت ارتجاعی پوست توصیه می شود. 
در صورت ابتال به اگزما حتما ماهی آزاد را در رژیم غذایی بگنجانید 
زیرا باعث بازسازی سلول های پوستی شده، از بروز التهابات عامل اگزما 

پیشگیری می کند و در تسکین خارش پوست مؤثر است.
چای اوالنگ: چای اوالنگ طعم قوی چای سیاه و تلخی چای سبز را 
با هم دارد. محققان ژاپنی به این نتیجه رسیدند  مصرف حداقل یک هفته 

چای اوالنگ در خارش و تحریکات پوستی نقش دارد.
دانه کتان: دانه های کتان منبع غنی امگا3 و 6 هستند. تاثیر این اسیدهای 

چرب در بهبود بافت ها، جای زخم و تقویت ایمنی بدن بی نظیر است.
ماست پروبیوتیک: باکتری های مفید موجود در ماست پروبیوتیک عالوه بر 
تقویت ایمنی بدن، باعث تغذیه ی پوست می شوند. موادغذایی تخمیرشده 
مانند کفیر نیز در این زمینه مؤثر است. زمانی که سیستم ایمنی قوی باشد، 

بدن قدرت بهتری برای مقابله با مشکالتی نظیر اگزما دارد.
آجیل: اسیدهای چرب امگا در انواع مغزها نیز از پوسته شدن ناشی از 
اگزما جلوگیری می کنند. همچنین در احیای سلول ها و جلوگیری از بروز 
عفونت ها نیز نقش دارند. عالوه بر مغزها، جوانه ها نیز ارزش غذایی باالیی 

داشته و در تقویت پوست و کاهش اگزما مؤثر هستند.
میگو: سلنیوم آنتی اکسیدان قوی در میگو است که با رادیکال های آزاد مقابله 
کرده و از غشای سلولی محافظت می کند. جگر، دل و قلوه نیز سرشار 

از این آنتی اکسیدان و برای مقابله با خارش و پوسته شدن مفید هستند.
تخم مرغ: تخم مرغ حاوی زینک بوده و در برابر رادیکال های آزاد نقش 
محافظتی دارد. پروتئین های سرشار آن نیز در سالمت پوست مؤثر هستند. 
پاستا و برنج سبوس دار به دلیل مقدار فراوان زینک از این نظر توصیه می شود.

البته باید توجه داشت برخی موادغذایی ممکن است عامل اگزما شوند و 
فرد نسبت به آنها حساسیت داشته باشد. در صورت عدم ابتال به حساسیت، 

گنجاندن آنها در رژیم غذایی تاثیر خوبی در مقابله اگزما خواهدداشت.

اگزما التهاب پوستی است که در هر قسمتی از بدن امکان تظاهر دارد و 
با عالئم خاصی همراه است. در گوش، حلق و بینی نیز این مساله شیوع 
باال دارد و به خصوص عالئم در گوش ها دیده می شود. خارش گوش در 
بعضی افراد آزاردهنده است و می تواند ناشی از آلرژی، عفونت قارچی، 
درماتیت سبورئیک و... باشد. گاه نیز بعضی افراد به شکل وسواس گونه ای 
گرایش به تمیزکردن گوش ها دارند اما زمانی که خارش حالت مزمن پیدا 
کند، تحریک پوست به شکل التهاب ظاهر می شود که حتما نیاز به درمان 
دارد. برای بهبود التهاب در وهله  اول باید عامل زمینه ای که دستکاری 
گوش است را کنار گذاشت. متاسفانه استفاده از گوش  پاک کن در کشور 
ما شایع است در حالی که این اپلیکاتور اصال برای چنین منظوری مناسب 
نیست زیرا گوش ها هیچ نیازی به این نوع تمیزکردن ندارند. استفاده مکرر 
از این وسیله موجب خارش مزمن گوش می شود. پس از توقف تحریک 
گوش ها، درمان مبتنی بر روش های مرسوم پوستی است. در این شرایط 
داروهای ضدالتهاب قطره یا پماد تجویز می شود و  کنار آن داروهایی 
برای اینکه  pH گوش حالت عادی پیدا کند، نیز کاربرد دارد. بیمار باید 
بداند درمان ممکن است چند ماه طول بکشد و اگر تحریک گوش دوباره 

ایجاد شود، عالئم عود کرده و مشکل به حالت مزمن باقی می ماند.

درماتیت آتوپیک که با نام اگزما نیز شهرت دارد، بیماری پوستی همراه با خارش 
و قرمزی است و بیشتر در کودکان دیده می شود اما در هر سنی قابل انتظار 
است، امکان دوره های عود و خاموشی وجود دارد و می تواند با سایر بیماری های 
آلرژیک مانند آسم و تب یونجه باشد. این بیماری چندعاملی است و عالوه بر 
ژنتیک، عوامل محیطی مانند شرایط جوی، آلودگی هوا، تغذیه، چاقی، سیگار، 
مصرف ناکافی شیر مادر و مصرف خودسرانه و زیاد آنتی بیوتیک ها در بروز آن 
نقش دارند. عالئم چشمی معموال نسبت به عالئم پوستی تاخیر دارند. عالئم 
پوستی غالبا در کودکان دیده می شود که به تدریج بهبود می یابد اما عالئم چشمی 
حدود 38 سالگی بروز می کنند. عالمت عمده چشمی شامل خارش دوطرف 
پلک ها و ملتحمه است اما اشک ریزش و حساسیت به نور شایع است. بیمار 
معموال ترشحات موکوسی در چشم دارد که گاهی حالت نخ ضخیم پیدا می کند. 
پوست دور چشم و پلک تقریبا همیشه شواهدی از اگزما را دارد به طوری که 
پوست خشک و قرمز است و لبه  پلک تغییر پیدا کرده و نامنظم می شود. آب 
مروارید شایع است و زخم قرنیه، حتی سوراخ شدن قرنیه نیز در این افراد دیده 
می شود. به دلیل خارش در ناحیه چشم، بیمار مکرر به چشم ها دست می کشد 
و می تواند عامل قوز قرنیه باشد. در صورت مصرف طوالنی داروهای خوراکی 
یا موضعی کورتون، ممکن است گلوکوم یا آب سیاه ایجاد شود. متاسفانه این 
بیماری درمان قطعی ندارد و دوری از عامل زمینه ساز مهم ترین اقدام بهبود 
است. ترجیحا این افراد نباید حیوان خانگی داشته  باشند و حتی برای رختخواب 
از پر استفاده نشود. شستشوی مرتب دست ها، پرهیز از غذاهای حساسیت زا و 
استفاده از دستگاه تصفیه هوا باید رعایت شود. در مواقع خارش و قرمزی، 
کمپرس سرد و مصرف داروهای خوراکی  و قطره های آنتی هیستامین کمک کننده 
است. داروهای کورتون خوراکی، قطره یا تزریق در پلک نیز با نظر متخصص 
چشم کاربرد دارد. در گام آخر، داروهای خوراکی یا تزریقی مهارکننده سیستم 

ایمنی نیز در بعضی بیماران ممکن است تجویز شود.

خوراکیهادربهبودیاتشدیداگزمامؤثرند

هرگزازگوشپاککناستفادهنکنید

خارشپلکهاوملتحمه
مهمتریننموداگزمادرچشماست
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مهم ترین مشکالت پوستی در فصل پاییز

خشـکی پـاییـزی!
آب وهوا  در  تغییری  هر 
دمای  در  تغییری  هر  یا 
ایجاد  باعث  می تواند  هوا 
مشکالت پوستی در برخی 
پوست های حساسی  که  کسانی  شود.  افراد 
دارند، معموال با شروع فصل پاییز بیشتر دچار 
مشکالت پوستی می شوند. دلیل بروز یا تشدید 
مشکالت پوستی در فصل پاییز، کاهش دمای 
هوا و افزایش خشکی و سرمای هواست. سرما 
و خشک شدن هوا به طور همزمان می توانند 
بر پوست افراد )مخصوصا افراد دارای پوست 
خشک و حساس( تثیر داشته باشند. در ادامه به 
شایع ترین مشکالت پوستی فصل پاییز اشاره 
و راه مقابله با هر کدام از این مشکالت را 

مرور خواهیم کرد.

1. خشکی پوست
اولین و شایع ترین مشکل پوستی در فصل 
پاییز، خشک شدن بیش از حد پوست بدن 
)خصوصا پوست دست ها، اطراف لب، گونه ها 
و ساق پا( است. دلیل خشکی بیش از حد 
پوست در فصل پاییز،  سرد شدن هوا و کاهش 
رطوبت محیطی است. معموال با سرد شدن هوا، 
وسایل گرمایشی مختلفی در خانه یا محل کار 
روشن می شوند که همگی می توانند رطوبت 
محیط را از بین ببرند و درنتیجه باعث ایجاد 

خشکی پوست شوند.
چاره چیست؟ برای رفع خشکی پوست ناشی 
از کاهش رطوبت محیطی و افزایش سرمای هوا، 
اولین توصیه این است که همیشه در روزهای 
سرد سال یک دستگاه بخور در خانه یا محل 
کار داشته باشید تا بتوانید رطوبت محیط را 
افزایش دهید. اگر به دستگاه بخور دسترسی 
ندارید، می توانید یک ظرف فلزی مانند کتری 
را با آب گرم پُر کنید و آن را روی وسایل 
گرمایشی قرار دهید. بخار شدن آب در اثر گرما 
می تواند کمبود رطوبت محیط را جبران کند.
توصیه دیگر این است که در روزهای سرد پاییزی 
بیشتر از سایر روزهای سال از انواع کرم های 
مرطوب کننده و نرم کننده کمک بگیرید، مثال اگر 
در تابستان فقط روزی یکی _دو مرتبه پوست 
را با انواع مرطوب کننده ها ماساژ می دادید، بهتر 
است که این کار را در پاییز و زمستان حداقل 
4 تا 5 بار در روز تکرار کنید. همچنین توصیه 
می شود بعد از هر بار شستشوی دست ها یا 
صورت از مقداری کرم مرطوب کننده بر پایه 
آب استفاده کنید و پس از استحمام یا قبل از 
خواب شبانه هم از کرم های نرم کننده بر پایه 

یک نوع چربی کمک بگیرید. این کار به حفظ 
رطوبت و چربی پوست در روزهای سرد و 

خشک پاییز و زمستان بسیار کمک می کند.

2. اگزما
اگر به اگزمای خفیف مبتال باشید، می دانید که 
مشکل شما با سرد شدن هوا و کاهش دمای 
هوا در فصل پاییز تشدید می شود. حتی بعضی 
افراد مبتال به اگزما از این مساله که خشکی 
به زخم شدن  پاییز  در  پوستشان  و خارش 
پوستشان منتهی می شود، بسیار شکایت دارند.
چاره چیست؟ اگر به اگزما مبتال هستید و 
خشکی پوست شما در پاییز به پوسته ریزی و 
زخم های شدید منجر می شود، بهتر است حتما 
برای گرفتن درمان های تخصصی و استفاده از 
داروهای موضعی تخصصی به پزشک مراجعه 
کنید اما اگر اگزما در حدی شدید نیست که به 
پوسته ریزی های شدید، سفتی شدید پوست 
یا خارش و زخم شدگی شدید پوست منتهی 
شود، می توانید با کمک کرم های نرم کننده بر 

پایه چربی های غلیظ که مخصوص افراد مبتال 
به اگزما هستند، استفاده کنید تا شرایط پوستی 
خودتان را در فصل پاییز بهتر کنید. ضمنا به افراد 
مبتال به "درماتیت سبوره" هم توصیه می شود 
حتما در فصل پاییز یک بار برای ویزیت نزد 
پزشک معالج خودشان بروند تا از توصیه ها و 

درمان های اختصاصی بهره مند شوند.

3. کراتوزیس پیالریس
»کراتوزیس پیالریس« نوعی بیماری بی خطر 
همراه با خارش غیرطبیعی و ناراحت کننده 
است که گاهی می تواند به ایجاد پوسته ریزی 
در بازوها منتهی شود. این مشکل در فصل پاییز 
و با سرد شدن هوا تشدید می شود زیرا افراد 
مجبور هستند در روزهای سرد پاییزی، لباس 
بیشتری بپوشند و همین پوشیدن لباس های 
بیشتر و ایجاد تماس پوستی با لباس ها می تواند 

مشکل را تشدید کند.
چاره چیست؟ اگر مشکل شما بیش از اندازه 

حاد و آزاردهنده بود، حتما با پزشک معالج 

خودتان در این مورد مشورت کنید اما اگر این 
مشکل به صورت خفیف در شما وجود دارد، 
توصیه می کنیم قبل از پوشیدن لباس های پاییزی 
یا زمستانی که معموال پشمی یا حساسیت زا 
هستند، یک لباس نخی به  رنگ سفید را به عنوان 

زیرپوش انتخاب کنید.

4. خشکی لب ها
خشکی لب ها از دیگر شکایت های بسیار رایج 
در فصل پاییز است. خشکی و پوسته ریزی 
لب ها در فصل پاییز می تواند به کندن مداوم 
آنها  شدن  زخم  نهایتا  و  شما  توسط  لب ها 
منتهی شود. بعضی متخصصان بر این باورند 
که افراد با شروع فصل پاییز و سرد شدن هوا، 
به نوشیدن آب در طول روز تمایل کمتری 
باعث  نشان می دهند. همین مساله می تواند 
کم آبی بدن شود و خشکی بیش از حد پوست 

یا لب ها را به دنبال داشته باشد.
چاره چیست؟ عالوه بر اینکه توصیه می شود 
از  پیشگیری  برای 

کم آبی بدن در طول روز آب کافی بنوشید، 
بهتر است مراقبت از پوست لب ها را هم مانند 
نکنید.  فراموش  یا صورت  پوست دست ها 
را  لب ها  پوست  روز  هر  که  ترتیب  این  به 
کمی  آب  پایه  بر  مرطوب کننده  کرم های  با 
مرطوب کنید و پس از آن هم مقداری پماد 
بزنید.  D روی لب ها  یا   A حاوی ویتامین 
زدن وازلین روی پوست لب ها نیز می تواند 
از خشکی یا پوسته ریزی آنها در فصل پاییز 

یا زمستان پیشگیری کند.
اگر اهل استفاده از رژلب هستید، بهتر است 
در فصل های پاییز و زمستان از رژهای مات 
یا خشک استفاده نکنید و به جای آن از رژهای 
حاوی روغن های گیاهی و ویتامین های مختلف 
کمک بگیرید. اگر در شرایطی مجبور به استفاده 
از رژهای مات یا خشک شدید، حتما قبل از 
استفاده لب ها را با کمی وازلین چرب کنید. 
اگر در فصل پاییز و زمستان دچار خشکی و 
پوسته ریزی بیش از حد لب ها شدید، به هیچ وجه 
با دست یا دندان اقدام به کندن پوست لب ها 

نکنید تا شرایط از چیزی که هست بدتر نشود. 
به جای این  کار می توانید کمی عسل و دارچین 
را با همدیگر مخلوط کنید و به عنوان ماسک لب 
از آن کمک بگیرید. قرار دادن دارچین و عسل 
به مدت 15 تا 20 دقیقه روی لب ها می تواند 
رطوبت آنها را برگرداند و باعث پیشگیری 
از خشکی شدید پوست لب ها شود. ضمن 
اینکه بهتر است به جای کندن پوسته ها برای 
الیه برداری پوست لب ها، از ترکیب عسل و 
شکر دانه درشت استفاده کنید. به این ترتیب 
که یک قاشق غذاخوری شکر دانه درشت را با 
یک قاشق مرباخوری از عسل ترکیب کنید و 
این ترکیب را روی پوست لب به خوبی ماساژ 
دهید. دانه های درشت شکر باعث کنده شدن 
پوسته های لب می شوند و عسل هم می تواند 
به طور همزمان باعث پیشگیری از زخم شدن 
جای پوست های کنده شده شود. به این ترتیب 
هم لطافت و زیبایی لب ها در فصل پاییز حفظ 
خواهد شد و هم امکان آسیب دیدگی آنها در 
اثر خشکی بیش از حد یا ترک خوردگی پوست 

لب به حداقل ممکن خواهد رسید.
در نهایت اگر جزو افرادی هستید که عالوه بر 
لب ها، پوست اطراف لب هایتان هم خشک و 
پوسته پوسته می شود، به شما توصیه می کنیم 
ماسک عسل و دارچین را برای پوست اطراف 
لب هم استفاده کنید و شب ها قبل از خواب حتما 
تمامی قسمت های پوست اطراف لب را با یک 
نوع مرطوب کننده بر پایه چربی ماساژ دهید.

5. شوره سر
خیلی ها همزمان با شروع فصل پاییز و آغاز 
روزهای سرد سال از مشکل شوره سر شکایت 
می کنند. بهتر است بدانید  اگر شوره سر در 
اثر سرمای هوا تشدید شود، یعنی پوست شما 
خشک است و این شوره ها به دلیل پوسته ریزی 

کف سر شکل گرفته اند.
چاره چیست؟ اگر به دلیل خشکی پوست کف 
سر دچار شوره سر در فصل پاییز و زمستان 
می شوید، بهتر است از شامپوهای ضدشوره 
و شامپوهای مخصوص موهای خشک به طور 
همزمان استفاده کنید و بعد از استحمام موها 
طبیعی  روغن های  حاوی  محصوالت  با  را 
کمی ماساژ دهید. اگر مشکل شوره سر در 
اندازه شدید  از  بیش  پاییز و زمستان  فصل 
است، بهتر است برای بهره مندی از درمان های 
تخصصی حتما به پزشکان متخصص پوست  

مراجعه کنید. 
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قطعا بسیاری از شما از ماسک زدن 
خسته شده اید، حتی ممکن است 
عده ای نیز از آن متنفر باشند، با این 
وجود ماسک از ما در برابر ویروس 
کرونا که در سراسر جهان شیوع پیدا کرده  محافظت 
می کند. شاید اگر به شما کمک کنیم مزایای استفاده 
از ماسک را در زیبایی بدانید، تمایل تان به استفاده 
از ماسک بیشتر شود. به هرحال ماسک ها می توانند 

مزیت هایی هم برایمان داشته باشند:

1. پنهان سازی تبخال
تصور کنید یک روز صبح با زخم بزرگی در گوشه 
دهان از خواب بیدار  شوید. ممکن است سعی کنید 
با آرایش آن را پنهان کنید اما آرایش ایده خوبی 
برای این کار نیست. حتی این احتمال وجود دارد 
که این زخم ناخوانده را مدام بسابید تا به نحوی 
از بین برود. ساییدن زخم نیز روش خوبی برای 
برطرف کردن آن نیست حتی ممکن است آن  را 
تشدید و وخیم تر کند بنابراین هیچ کمکی به شما 
نخواهد کرد. اینجاست که اهمیت ماسک مشخص 
می شود. ماسک این امکان را به شما می دهد تا تبخال، 
جوش های آکنه، لب های شکاف خورده و هر چیز 
ناخوشایندی را در صورتتان پنهان و چه بسا استتار 

کنید. به نظرتان این فوق العاده نیست؟

2. آرایش کامل و بی قید و شرط چشم ها
همان طور که می دانید، کلید آرایش موفق این است 
که هرگز در این امر زیاده روی نکنید و دقیقا به همین 
دلیل همیشه توصیه می شود از آرایش بیش از حد 
لب ها و چشم ها خودداری کنید اما با استفاده از ماسک، 
لبخند شما هر قدر هم که زیبا باشد تمام روز پنهان 
است. نگران نباشید. به جای آرایش لب ها می توانید 

روی آرایش چشم ها مانور بدهید.

3. محافظت از پوست در برابر آلودگی
از آنجا که پوست به طور ناخواسته مدام در طول 
روز در معرض آلودگی هوا و محیط قرار دارد، 
این آلودگی قطعا روی آن تأثیرات مخربی خواهد 
داشت. این موضوع می تواند پیری پوست را تسریع 
و پوست را کدر کند. در یک کالم تمام آن چیزهایی 

که ما هیچ گاه برای پوست مان آرزو نمی کنیم، ممکن 
است با قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا اتفاق بیفتد 
و چه بسا تشدید شود، بنابراین با ماسک زدن هم از 
سالمت خود در برابر این ویروس شوم محافظت 
خواهید کرد و هم الاقل نیمی از پوست صورتتان از 

آلودگی هوا و محیط در امان خواهد بود.

مراقبت اصولی از ماسک
حال که از مزایای ماسک زدن مطلع شدید، باید 
با نحوه مراقبت از آن نیز آشنا شوید. اگر در روز 
فقط چند دقیقه از ماسک پارچه ای خود استفاده 
کرده اید، نیازی به شستن روزانه آن نیست. برای 
جلوگیری از شستن ماسک پارچه ای خود آن هم 
استفاده، می توانید آن را  از چند دقیقه  فقط پس 
در یک پاکت کاغذی تمیز قرار دهید. پاکت های 
کاغذی، رطوبت را جذب می کنند و از آلودگی 
قسمت داخلی ماسک که با صورت در تماس است 
جلوگیری می کنند. با این حال، هیچ گاه فراموش 
دست  ماسک  به  می خواهید  زمان  هر  که  نکنید 
بزنید، باید دستان خود را با صابون بشویید یا با 

محلول هیدروالکلی شستشو دهید.

اشتباهاتی که هنگام ماسک زدن نباید 
مرتکب شوید!

را هر  ماسک  آلودگی،  از خطر  برای جلوگیری 
جایی رها نکنید. اگرچه بعضی  افراد به ماسک 
به چشم یک ابزار زیبایی نگاه می کنند اما انداختن 

جانبی  لوازم  مانند  خود،  بازوی  دور  به  ماسک 
صنعت ُمد، یک اشتباه بزرگ محسوب می شود. 
عوامل عفونی موجود در ماسک و بازوی شما، 
ماسک را غیرقابل استفاده می کنند زیرا می توانند 

خطر آلودگی را افزایش دهند. 
همچنین مراقب باشید ماسک خود را در جیب یا 
کیف دستی خود نگه ندارید زیرا باعث آلودگی 
لباس یا سایر اشیای کیف شما می شود. بسیاری 
از افراد پس از ترک یک مکان عمومی بسته، به 
سرعت ماسک خود را پایین می آورند تا آزادانه 
صحبت کنند یا نفس بکشند اما باید از این حرکت 
خودداری شود. چانه به طور بالقوه ناحیه آلوده ای 
است، بنابراین با پایین آوردن ماسک، عمال قسمت 

داخلی ماسک خود را آلوده می کنید.
برای محدود کردن تمام خطرات، بهتر است چند 
بار از ماسک خود استفاده نکنید. هر زمان که از 
منزل خارج می شوید، ماسک تمیز دیگری نیز در 
یک کیسه کاغذی همراه داشته باشید و به محض 
برداشتن ماسک فعلی، در یک مکان مطمئن مثل 
ماشین، آن  را با ماسک تمیز جدید جایگزین کنید.

اشتباهاتی که زیبایی را به 
خطر می اندازند

پیدایش  از  جلوگیری  برای 
از  آنچه  صورت،  لکه های 
برخوردار  باالیی  اهمیت 
برای  که  است  این  است 
پوست صورت  از  مراقبت 
خود روال و عاداتی بی عیب 
و نقص داشته باشید. در ادامه 
با  قطعا  که  شده  ذکر  نکاتی 
رعایت آنها هم بهداشت پوستتان 
به  را تضمین خواهید کرد و هم 
اشتباهات دیگری مرتکب نخواهید شد.

اشتباه اول: نشستن دست ها
شستن دست ها قبل از شروع برنامه زیبایی ضروری 
است تا از جاگیری باکتری ها یا سایر ناخالصی ها روی 
پوست خود که هنگام استفاده از سرم، کرم و... در 
تماس مستقیم با انگشتان است، خودداری کنید. عالوه 
بر این، کرم هایی در بازار لوازم آرایشی و بهداشتی 
موجود است که در شیشه یا ظرفی به خصوص نگه 
داشته می شوند و بالطبع قبل از استفاده، الزم است 
از انگشتان خود کمک بگیرید بنابراین شستن دست 
باعث می شود هنگامی که برای برداشتن کرم، انگشتتان 

را وارد ظرف می کنید، باکتری ها داخل کرم نشوند.

اشتباه دوم: کوتاه نکردن ناخن ها
قسمت زیرین ناخن مملو از باکتری است و این موضوعی 
است که معموال افراد کمی به آن توجه دارند. از آنجا که 
شما مدام از دستان خود در طول روز استفاده می کنید 
ناخالصی ها نیز معموال به آنجا پناه می برند. وحشت 
نکنید، فقط باید دستان خود را به طور منظم در طول 
روز شستشو دهید. برای جلوگیری از تجمع باکتری ها 
ناخن های خود را نیز کوتاه کنید! شاید داشتن ناخن هایی 
کوتاه برایتان جذاب و زیبا نباشد اما به این فکر کنید که 
رویه ای کامال بهداشتی را برای حفظ سالمت خود در 

پیش گرفته اید. اگر از آن افرادی هستید که به هر دلیلی 
ناخن کوتاه را نمی پسندند، توصیه ما به شما این است 
که قبل از شروع کار و پیش از اینکه دستان خود را به 
سمت صورت ببرید، آنها را به خوبی بشویید. همچنین 
می توانید یک برس مخصوص بگیرید و ناخن ها را 

مسواک بزنید تا نتیجه بهتری  حاصل شود.

اشتباه سوم: استفاده همیشگی از یک حوله ثابت
بعد از تمیز کردن پوست با محصول مورد عالقه خود 
مانند ژل یا روغن که معموال به دلیل  بافت نرمی که 
دارد برای پوست مناسب تر است، به طور اتوماتیک از 
یک حوله برای خشک کردن صورت خود استفاده کنید 
اما مرتب حوله خود را تعویض کنید چون مرطوب 
است و باکتری ها می توانند در آن رشد کنند. همچنین 
به یاد داشته باشید برای بدن و صورت خود از یک 

حوله واحد استفاده نکنید.

اشتباه چهارم: نشستن مرتب وسایل کار
برس مو، قلم موها و وسایل مشابه دیگر باید مرتب 
تمیز شوند. در مورد برس مو نیز توجه داشته باشید 
باید حداقل هفته ای یک بار تمیز شود چون هم با سبوم 
مو در تماس است و هم با باکتری های مختلف. برس های 
چوبی را می توانید در مخلوطی از آب و شامپو خیس 
کنید تا به خوبی تمیز شوند اما مراقب باشید برس برای 
مدت طوالنی خیس نشود زیرا این امر ممکن است 
به چوب برس آسیب برساند. اگر پالستیکی است، آن 
را در یک لیتر آبی که با 4 قاشق غذاخوری جوش شیرین 
مخلوط شده است، قرار دهید و بگذارید یک شب 
بماند. قلم مو ها را می توان با آب و شامپو یا آب و 
صابون شست. هفته ای یک بار یا اگر وقت دارید فقط 
بعد از استفاده از آنها، صابون را روی موهای قلم مو ها 
بکشید و به آرامی مالش دهید و سپس بشویید. در 
ادامه آنها را روی حوله تمیز بگذارید تا خشک شوند. 
سپس، می توانید محصوالت خود مثل شیشه های کرم، 
بطری سرم و... را با یک دستمال ضدعفونی کننده پاک 

feکنید تا میکروب های سطح آنها را از بین ببرید. 
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نزدیک به 2 دهه است مردم عادت 
در  را  خود  پسماندهای  کرده اند 
مخازن بزرگی بیندازند که اغلب سر 
کوچه های محله شان تعبیه شده اند 
تا مثال با تجمیع زباله و بردن آنها در ساعت های 
از دوش  اجرایی  هم  و  مالی  هم  باری  مشخص، 
سازمان مدیریت پسماند تهران برداشته شود. مدتی 
درباره اینکه پسماند خود را ساعت 9 شب در مخزن 
که  شده  این  نتیجه  امروز  اما  شد  تبلیغ  بگذارید، 
مردم در همه ساعت های روز پسماندهای خود را 
بدون تفکیک تر و خشک در مخازنی می اندازند که 
معدن انواع میکرب ها شده و بویی آزاردهنده دارد. 
عالوه بر آلودگی مخازن و عدم کارایی آنها برای 
جداسازی پسماند خشک و تر و هزینه ای که به 
دوش بودجه شهرداری ها می گذارند،امروز مخازن 
جایگاه نمایش فقر در جامعه شهری ماست چرا 
که در هر ساعتی، کودک یا بزرگسالی را می توانید 
ببینید که با ظاهری ژنده و رقت انگیز برای یافتن 
پول  به  بتواند  که  بخوری  درد  به  پسماند خشک 
نزدیک کند، تا کمر درون مخزن خم شده و دست 
پسماندها  درون  آرنج  تا  را  خود  بی حفاظ  اغلب 
فرو برده. به همه اینها اضافه کنید شیوع کرونا را 
که کارشناسان عقیده دارند همین زباله گردها یا به 
اصطالح کتفی ها یکی از عوامل شیوع ویروس در 

شهرهای ما هستند.
معلوم نیست طرح گذاشتن مخازن از کجا و براساس 
چه کارشناسی آمده اما هر چه هست، بعد از اجرای 
موفق طرحی متفاوت در شهرهایی مانند اصفهان و 
شیراز و چند ناحیه و منطقه تهران، باالخره شهرداری 
به این نتیجه رسیده که تا کار بیشتر از این خراب 

نشده، باید چاره ای کرد.
طرح کاپ، کاهش پسماند، در چند منطقه تهران 
اجرا شده و قرار است به زودی در سراسر پایتخت 
پسماندها را جمع آوری کند. مسووالن شهری در 
این طرح دنبال راه هایی هستند که پسماند اوال کمتر 
تولید شود و در مرحله بعد تا جای ممکن دفن نشود 
و بازیافت پسماند از مبدا آغاز و باقیمانده غیر قابل 
استفاده آن تبدیل به انرژی شود.به گفته مسووالن 
شهرداری، مخازن پسماند تا حداکثر 5 سال دیگر 
باید در سطح شهر تهران جمع آوری شود و طرح 
کاپ که پسماندها را به تفکیک خشک و تر درب 
منازل از ساکنان تحویل می گیرد، جانشین آن خواهد 
شد. در حال حاضر، 4 منطقه در تهران به صورت 

پایلوت )پیشتاز( طرح را شروع کرده اند.

مردم، عامل مهم اجرا شدن موفق طرح کاپ
هفته قبل، در سمت شورایار ناحیه 5 منطقه 6 به 
محمدرضا  شدم.  دعوت  شهرداری  در  جلسه ای 
اخالصی، مدیریت پسماند منطقه 6 و فرزاد هنرور، 
داده  ترتیب  جلسه ای   ،6 منطقه   5 ناحیه  شهردار 
بودند تا از طریق شورایاران، مردم را برای همکاری 
بلبشو که  این اوضاع  کنند. در  آماده  با شهرداری 
شورایاری ها به عنوان نهادهای مویرگی که در ارتباط 
مستقیم با شهروندان قرار دارند، معلوم نیست چه 
سرنوشتی پیدا خواهند کرد و کسی نمی داند امروز 
هستند و فردا هم هستند یا نه، گذاشتن این جلسه 

به خودی خود قدم مثبتی بود.
جلسه با صحبت های اخالصی شروع شد و با آماری 
که عمق مساله را نشان می داد. او که به درستی سعی 
کرد از جنبه های تخصصی فاصله بگیرد و به نقش 
مردم در ماجرای پسماند بپردازد، اینطور رشته کالم 

را به دست گرفت.
»می خواهم از یک نکته کوچک شروع کنم. شهروندان 
تهرانی بدانند اگر پیش از انداختن کیسه چای به 
سطل زباله، آب آن را بگیرند و مدتی صبر کنند 
سطل  به  را  آن  بعد  و  شود  خارج  کیسه  آب  تا 
زباله  در حجم  تن  از 660  بیش  بیندازند، روزانه 

تهران صرفه جویی خواهد شد.«
معلوم شد سبدهای کوچکی که در اغلب ظرفشویی ها 
پیدا می شوند، کارکردی بسیار مفید دارند چرا که 
اخالصی تاکید کرد: »اگر شهروندان ما مواد غذایی را 
در این سبدها بریزند تا پیش از روانه کردن به سطل 
زباله آبگیری و خشک شود، روزانه از تولید بیش از 
100هزار متر مکعب شیرابه جلوگیری خواهد شد و 
همه اینها منجر به کاهش تولید پسماند خواهد شد.«
وی ادامه داد: »قدم مهم ما شناساندن انواع پسماند 
پسماندهای  انواع  آن جزئی تر،  از  و  تر  خشک و 
بازیافت  در بحث  که  است  به شهروندان  خشک 
هر کدام جایگاه خود را دارند. پسماندهای خشک 
ارزشمند و پسماند خشک غیرارزشمند کدامند و 
هر کدام به چه دردی می خورند و امروز که موضوع 
شیوع کرونا مطرح شده، با ماسک ها و دستکش های 

کرونا باید چه کنیم؟«
به گفته اخالصی، هدف در آخر، حذف دفن زباله 
است که هر چند به نظر بلندپروازانه می آید، اما به 

ظاهر شدنی نیست.
نکته مهم در طرح کاپ، جداسازی پسماند خشک و تر 

است. مرحله بعدی ام آراف است؛یعنی ایستگاه هایی 
که در همان محالت پیش بینی شده اند تا در ابتدای 
راه، پسماندهای باارزش بتوانند از بقیه پسماندها 
جدا شوند تا پسماند کمتری را بتوانیم به آرادکوه، 
که  زمانی  تا  دهیم  انتقال  تهران،  زباله  دفن  مرکز 

بتوانیم به تفکیک صد در صدی برسیم.«

شروع کار
به گفته محمدرضا اخالصی در ابتدای طرح کاپ 
عوامل تشویقی برای شهروندان در نظر گرفته شده. 
مسووالن شهرداری فرهنگ را از عوامل کمک رسان 
برای موفقیت طرح می دانند. از همان گام های اول، 

مشکل فرهنگ خودش را نشان داده.
مدیریت پسماند منطقه 6 گفت: »در برخی محالت 
کرده اند  فراموش  را  وظیفه شهروندی خود  مردم 
به  لطفی  کاپ،  طرح  با  همکاری  می کنند  فکر  و 
شهرداری است، در صورتی که ما باید این را یک 

وظیفه شهروندی بدانیم.«
اخالصی قدم اول را اینطور توضیح داد: »فعال در 
برخی مناطق تهران، 2 مخزن یکی برای پسماند تر 
و دیگری برای پسماند خشک از طرف شهرداری 
تعداد  به  توجه  با  مسکونی  مجتمع  هر  دراختیار 
خانوارها قرار گرفته. بعد از آموزش به اهالی درباره 
نحوه جداسازی پسماندها و روزهای جمع آوری 
پسماندهای خشک و تر، مخازن بزرگ پسماند از 
آن محله برداشته می شوند. برنامه جمع آوری 3 روز 
جمع آوری پسماند تر و 2 روز جمع آوری پسماند 

خشک است..«
نگاه اقتصادی شهروندان به پسماند خشک از مسائل 
دیگر اجرایی شدن طرح کاپ است. اخالصی تصریح 
کرد: »بعضی از شهروندان عقیده دارند، شهرداری 
باید به ازای پسماندهای خشک به آنها پولی پرداخت 
کند که این خالف اخالق شهروندی است. شاید 
از دالیل زیر و رو کردن مخازن هم همین  یکی 
باشد که شهرداری پولی در ازای پسماند خشک 
به شهروندان پرداخت نکرده. همین مساله منجر به 
شکل گیری مافیای عظیم پسماند در شهر تهران شده 

که عمده کارگران این مافیا کودکان کار هستند.«
اخالصی عقیده دارد: »اگر آن زمان منطقه تقی آباد 
را می دیدید و االن اشرف آباد منطقه 15 و خالزیر 
منطقه 19 وضعیت اسفناک استفاده از بچه ها برای 
جدا کردن زباله های خشک  را می توانید به چشم 
ببینید. این کودکان کار اغلب کمتر از 10-12 سال 
مراکز  جزو  محرومی که  مناطق  در  بعضا  و  دارند 
عمده کار مافیای پسماند است، انواع بیماری های 
جسمی و روانی و جنسی آنها را آلوده می کند و حتی 
اگر حین کار هم بمیرند، کسی به داد آنها نخواهد 
از عوامل پخش  این بچه ها  رسید و حاال هم که 

ویروس کرونا در شهر شده اند.«
به گفته اخالصی، شهرداری هیچ نگاه انتفاعی به 
موضوع پسماند ندارد. تا سال گذشته پیمانکاران 
حمل  برای  باورنکردنی  اعدادی  مناطق  بازیافت 

پسماند شهری می خواستند.
دریافت  روش های  از  »یکی  داد:  ادامه  اخالصی 
مورد  خصوصی  بخش  برنامه های  خشک  زباله 
می خواهند  که  است. شهروندانی  تایید شهرداری 
در مقابل پسماندهای خشک خود پول یا کاال یا 
خدمات دیگر دریافت کنند، می توانند این برنامه ها 
را روی تلفن های خود نصب کنند و با تماس با 

اینها و دادن اطالعات پسماندهای خشک خود را 
تحویل دهند. شهرداری به عنوان وظیفه 3 روز در 
هفته پسماند تر و 2 روز در هفته پسماند خشک 
را از در منازل جمع آوری می کنند و این برنامه ها 
در واقع عامل تشویقی برای شهروندانی است که 
حال  در  دارند.  انتظاراتی  خشک  پسماند  دربرابر 
حاضر، 3 برنامه در سطح شهر تهران فعال هستند.

عوارض پسماند کفاف هزینه های 
جمع آوری را نمی دهد

اخالصی درباره عوارض پسماند گفت: »شهروندان 
تصور می کنند، پسماند برای شهرداری سودآوری 
دارد، درصورتی که اینطور نیست. شهرداری تهران 
جمع آوری  برای  ساالنه  مجموعا  حاضر  حال  در 
پسماند برای هر نفر 600هزار تومان هزینه می کند. 
هرقدر هزینه های پسماند شهری کم شود، به نفع 

شهروندان خواهد بود.«

پسماند الکترونیک از بزرگ ترین 
دغدغه هاست

را  الکترونیک  پسماند   6 منطقه  پسماند  مدیریت 
یکی از بزرگ ترین دغدغه ها می داند: »پسماندهای 
الکترونیک شامل ادوات برقی بالاستفاده و از دور 
خارج شده و المپ و باتری های تمام شده و مانند 
آن، در عین اینکه آالینده های خطرناکی هم هستند، 

می توانند منبع درآمد سرشاری هم باشند.
اگر معدن طال از هر 1000 کیلوگرم، 2 گرم طال 
بدهد، این معدن صرفه اقتصادی دارد. درصورتی 
که در 1000 کیلوگرم پسماندهای الکترونیک، بیش 
از 24 گرم طال وجود دارد. کارشناسان پسماندهای 
الکترونیک را بزرگ ترین معادن طالی دنیا می گویند. 
نه تنها طال فلزات ارزشمند دیگر مانند پالتین و نیکل 
و ...را هم می توان از پسماندهای الکترونیک استخراج 
پسماندهای  برای  شهرداری  قبل،  سال  چند  کرد. 
 4 در  نداشت.  برنامه  هم  باتری  مانند  الکترونیک 
پسماندهای  برای  پسماند  سازمان  گذشته،  سال 
الکترونیک برنامه هایی دارد. ازجمله طرحی به نام 
به  می توانیم  را  الکترونیک  پسماندهای  الکتروپاد. 
ماموران  تحویل  پسماند خشک جداگانه  صورت 
شهرداری بدهیم. نگاه ما باید این باشد که پسماند 

خشک را بازیافت یا بازگردانی کنیم.«
اخالصی برخی خطرات پسماندهای الکترونیک را 
به این صورت بیان می کند که مواد داخل المپ های 
فلوئورسنت سرطان زا هستند و خاک را هم آلوده 

می کنند و تا 70 سال هم از بین نمی روند.

دو مخزن برای جداسازی پسماند کافی نیست
به گفته محمدرضا اخالصی، در دنیا مجموعه های 
ساختمانی 5 یا 6 مخزن برای پسماند دارند. پسماند 
تر، پسماندهای خشک بی ارزش مثل پالستیک هایی 
قابل  با مواد مخلوط شده اند و  یا  که چرب شده 
بازیافت نیستند و مخازن برای پسماندهای خشک 

باارزش و شیشه.
از پسماندهای خشک بی ارزش برای سوختن و تولید 
برق استفاده می کنند. در حال حاضر در سازمان مدیریت 
پسماند یک زباله سوز 200 تنی با ظرفیت تولید روزانه 3 
مگاوات برق هست و محدوده کهریزک از برق  تولیدی 
همان زباله سوزاستفاده می کند اما خوراکی که فعال به 
این دستگاه می دهیم، مناسب نیست. مثال زباله تر یا 

مواد غیر قابل سوختن، خلوص حرارت و به همان 
نسبت میزان تولید برق را پایین می آورد.

محمدرضا اخالصی افزود: »کشوری مانند آمریکا 
صددرصد زباله سوز است و پسماندها در این کشور 
بازیافت نمی شود، یعنی مردم پسماندهای تر خود را 
درون خردکن های سینک های ظرفشویی می ریزند و 
به این ترتیب پسماند تری وجود ندارد و پسماند 
خشک هم برای تولید برق روانه زباله سوزها می شود.«

شیشه هم از دردسرهای پسماند است
بین 5 تا 7درصد زباله تر را شیشه تشکیل می دهد 
و مخلوط بودن شیشه با زباله تر خلوص کمپوست 
تولید شده از زباله تر را پایین می آورد. فعال شیشه 
جزو پسماند خشک به حساب می آید اما باید در 

آینده مخازنی هم برای شیشه پیش بینی شود.

به شهروندان آموزش دهیم
به گفته مدیریت پسماند منطقه 6، کارشناسان طرح 
کاپ عقیده دارند، یکی از جنبه های مهم گردآوری 
پسماند همکاری شهروندان است. برای آنکه شهری 
ما  از  بعد  نسل های  و  باشیم  داشته  پاکیزه  و  تمیز 
باید  این شهر آسوده زندگی کنند،  بتوانند در  هم 

مسوولیت های شهروندی خود را بشناسیم.
درمورد پسماند شهروندان ما نباید اصرار بر حفظ 
عادت های قبلی داشته باشند. مثال در مناطقی که 
از  زباله  مخازن  و  می شود  اجرا  کاپ  طرح  فعال 
سر معابر برداشته شده اند، دیده شده که شهروندان 
بدون اعتنا به روزهای جمع آوری از در منازل، در 
هر ساعتی که میلشان بکشد زباله را در محل های 

قبلی مخازن رها می کنند.
اغلب ما سریال خانه سبز را به یاد داریم که گفت 
ماشین  آمدن  هنگام  مردان ساختمان شب  وگوی 
به همان  باید دوباره  آشغاالنس! شکل می گرفت. 
عادت ها برگشت و با شهرداری همکاری کرد. برای 
اینکه این همکاری شکل بگیرد، قدم اول آموزش 
هزینه های  کاهش  برای  ما  پیشنهاد  بود.  خواهد 
در  محله  مردم  گروه های  بیشتر  تشکیل  آموزش، 
شبکه های اجتماعی و آموزش در فضای مجازی 
است. روش های دیگر مراجعه حضوری یا نصب 

بنر در محالت است.
میزان پسماند خشک و تر باهم نسبت عکس دارند، به 
این معنی که اگر پسماند خشک را بیشتر جمع آوری 
کنیم، میزان پسماند تر کمتر خواهد شد و برعکس.

ته سیگار پسماند آلوده و سمی است
نمی دانند  پسماند  را  سیگار  ته  مردم  اغلب 
بدون  شهروندان  که  ته سیگارهایی  که  درصورتی 
توجه به هر جایی پرتاب می کنند، زباله های کوچک 
سمی خطرناکی هستند که می توانند به خاک و درختان 
و گیاهان آسیب جدی وارد کنند. مواد آالینده در 
توتون سیگار در فیلتر جمع  و با پاره شدن فیلتر 

سیگار به طبیعت وارد می شود.
برای جلوگیری از این آلودگی، باید سطل های کوچکی 
مثال روی تیرهای چراغ برق نصب کرد که دسترسی 
به آنها هم آسان باشد. در برخی محله های تهران، 
مردم به صورت خودجوش با نوشتن شعارهای زیست 
محیطی روی سطل های کوچک، موفق شده اند از میزان 
ته سیگارهای رها شده در معابر کم کنند. یکی از 
برنامه های شهرداری در آینده نزدیک باید مقابله با 

ته سیگار به عنوان پسماندی آلوده و سمی باشد.

محیط زیست شماره هفتصدوشصت وشش   پنج مهرنودونه14

یادداشت سبز

مرجان 
یشایایی

برای شهری پاکیزه و پایدار مشکل پسماند باید سازماندهی شود 

طرح کاپ؛ گام اول جداسازی پسماند  تر از خشک

قاب سبز

خیلی ها نمی دانند که فیلترهای سیگار آلوده و آالینده هستند. برای 
همین است که رها شدن ساالنه هزاران میلیارد ته سیگار در طبیعت و 

شهرهای جهان به یک معضل بزرگ برای سالمت و محیط زیست 
مردم تبدیل شده است. در ایران به تازگی کارزاری تازه برای 

جمع آوری ته سیگارها از سطح خیابان ها به راه افتاده است.

پاکسازی خیابان ولیعصر از فیلتر سیگار در روز جهانی پاکسازی 
زمین، ۲۹ شهریور، )۱۹ سپتامبر(، و با حضور داوطلبان سازمان های 

مردم نهاد شهر تهران و جمعی از اعضای شورای شهر و مدیران 
شهری، خیابان ولیعصر تهران از ته سیگار پاکسازی شد.

جهان در حال گرم شدن است؛ برخی از مخاطرات اقلیمی ناشی 
از تغییراقلیم عبارتند از: گرمایش، خشکسالی، موج گرما، 

افزایش بارش و سیل، کاهش بارش و کمبود آب، تغییرات 
شیمیایی آب دریاها و اقیانوس ها، باال آمدن سطح آب، توفان و 

توفند، تغییرات پوشش گیاهی

فرمول یک »سبز« می شود؟ مسووالن مسابقات اتومبیلرانی فرمول 
یک که این فصل به خاطر همه گیری کرونا با تاخیر از ماه ژوئیه 

آغاز شد، برنامه ای بلند پروازانه  را برای برگزاری »زیست محیطی تر« 
رقابت ها اعالم کرده اند. بر اساس این برنامه قرار است تا سال 

۲۰۲۵ هیچ زباله  پالستیکی در مسابقات تولید نشود و عالوه بر آن 
تماشاچیان نیز با وسایل حمل و نقل پاک به محل مسابقه بروند.

راه حلی برای تامین آب جنوب سیستان و بلوچستان استفاده از 
واحدهای آب  شیرین کن  حرارتی می تواند مشکل تامین آب در 

جنوب استان سیستان و بلوچستان را حل کند اما پرهزینه است؛ یکی از 
کارشناسان درباره آن می گوید: از روش های مرسوم تامین انرژی آب 
شیرین کن های حرارتی، استفاده از پسماند حرارت نیروگاه های تولید 

برق است که می تواند هزینه تامین انرژی را به صفر برساند./ فارس

طرح کاپ، کاهش پسماند؛ تنها در شهر تهران ساالنه بیش از ۳۱۰ 
کیلوگرم پسماند شهری تولید می شود. این پسماندها عالوه بر آلوده 

کردن آب و خاک حیات انسان و سایر موجودات زنده را تهدید 
می کنند. با رعایت نکاتی ساده می توان حجم تولید پسماندها از جمله 

پسماندهای پالستیکی و کاغذی را کاهش داد.

طرح کاپ، کاهش 
پسماند، در چند 

منطقه تهران اجرا 
شده و قرار است 

به زودی در سراسر 
پایتخت پسماندها 
را جمع آوری کند. 
مسووالن شهری 

در این طرح دنبال 
راه هایی هستند که 

پسماند اوال کمتر 
تولید شود و در 

مرحله بعد تا جای 
ممکن دفن نشود 
و بازیافت پسماند 

از مبدا آغاز و 
باقیمانده غیر قابل 
استفاده آن تبدیل 

به انرژی شود
- محمدرضا اخالصی

مدیریت پسماند 
منطقه 6



عکس و مکث

مهرورزی در مهر
هنر  کاری  هر  در  داشتن  خالقیت 
می خواهد. خیلی از ما آدم های خالق را 
تحسین می کنیم و شاید به حالشان غبطه 
بخوریم اما مثل همه کارهای دیگر، بهتر 
است به جای غبطه خوردن تکانی به 
خودمان بدهیم و کاری کنیم. فکر کن از 
امروز همه تصمیم بگیریم راه هایی برای 
مهرورزی و کمک به آدم ها پیدا کنیم و 
هر روز که از خواب بیدار می شویم، اول 
به این موضوع فکر کنیم که امروز چطور 
می توانیم برای بهتر شدن زندگی آدم ها 
کاری کنیم. خالقیت برای مهرورزی عالوه 
بر هنر و ابتکار، قلبی بزرگ و ذهنی پاک 
الزم دارد. ذهنی که به جای خودخواهی، 
تکبر و حسادت، حجم زیادی از آن با 
عشق ورزی و گذشت پر شده باشد. برای 
رنجاندن نقشه نکشد و مدام حواسش پی 

آدمیت باشد. 
این روزها که مدرسه ها باز شده، خالق 
بودن برای مهرورزی به فکر کردن زیادی 
نیاز ندارد. کافی است به مدارس دولتی 
بروید و از مسووالن مدرسه بخواهید 
دانش آموزان بی بضاعت را به شما معرفی 
کنند. دانش آموزان بسیار نیازمندی که 
خانواده شان در تهیه ابتدایی ترین وسایل 
الزم برای درس خواندن و مدرسه رفتن 
توانایی خرید  درمانده اند و حتی  آنها 
کمک  الزم  وسایل  درسی،  کتاب های 
آموزشی، لوازم التحریر، کیف، کفش و 

پوشاک و مایحتاج شان را  ندارند. 
امسال هم که به دلیل شیوع بیماری کرونا 
و آموزش آنالین، به این فهرست، تلفن 
همراه هوشمند یا تبلت و... اضافه شده 
و نداشتنش ممکن است ادامه تحصیل را 
برای برخی بچه ها غیرممکن کند.  شاید 
تهیه این وسیله برای یک نفر سنگین باشد 
اما مطرح کردن این مساله در گپ های 
دوستانه و گروه های خانوادگی و جمع 
کردن کمک های هر چقدر اندک ممکن 
است مشکل حداقل یک دانش آموز را حل 
کند. اگر هر کدام ما یک قدم برداریم، هر 
ناممکنی ممکن می شود. اگر بضاعت مالی 
چندانی نداریم، از دست و زبان همه مان 

خیرخواهی برمی آید.

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 

مهارت گوش دادن کودکان به گفته ها و خواسته های 
والدین و مربیان، عامل مهمی در یادگیری آنهاست 
و باعث پیشرفت در امور مدرسه و زندگی اجتماعی 
و رابطه عاطفی مناسب شان می شود. متاسفانه برخی 
کودکان در محیط آموزشگاه و خانه، چنین مهارتی 
ندارند و با گذشت زمان، دچار آسیب های فراوانی 
هزینه  و  وقت  آنها،  رفع  و  جبران  که  می شوند 

زیادی می طلبد.

آنچه از دانش آموزان انتظار داریم!
 صداهایی که می شنوند، جداگانه از هم تشخیص 
دهند؛ مثال اصوات را از واج ها و کلمات مشابه و 

متفاوت تشخیص دهند. )تمییز شنیداری(
 صداهایی که می شنوند، به هم مربوط کنند و بر اساس 
موضوع پشت سر هم قرار دهند؛ مثال اعداد و حروف 
را به گونه ای که شنیده اند، تکرار کنند. )توالی شنیداری(
 بتوانند آنچه شنیده اند، در حافظه ذخیره سازی و 
در صورت لزوم راحت از آنها استفاده کنند. )حافظه 

شنیداری(

راهکارهایی برای بهبود مهارت گوش دادن 
 به مربیان و پدر و مادران توصیه می شود برای تقویت 
مهارت گوش دادن، هنگام صحبت کردن، تن و ریتم 
صدایشان را یکنواخت نکنند، بلکه آهنگ صدایشان را 
کم و زیاد کنند تا خستگی شنیداری کودکان، رفع شود.
 بهتر است ابتدا خواسته ها و پیام های خود را ساده 
و کوتاه بیان کرده و سعی کنید در یک زمان، فقط یک 

یا دو درخواست از کودک داشته باشید.
 خواسته هایتان را رسا و همراه با احترام و محبت 
بیان کنید تا بتوانید بر کودک نفوذ معنوی  داشته باشید. 

مثال بگویید: »پسر عزیزم، بیا کمکت کنم تا با هم میز 
شام را تمیز کنیم.«

 کودکان را عادت دهید از رادیو، بیشتر از تلویزیون 
استفاده کنند چون رادیو در تحریک شنیداری و تقویت 
مهارت گوش دادن تاثیر زیادی دارد. مخصوصا گوش 
دادن به داستان ها و برنامه های کودکانه  می تواند در بهبود 

مهارت شنیداری آنها موثر باشد.
 خواندن یک کتاب داستان کوتاه، تاثیر زیادی در 

تقویت مهارت گوش دادن کودکان دارد.
 اگر فرزندتان بیش فعال است، آموزش مهارت گوش 
دادن به او بسیار سخت و طاقت فرساست بنابراین باید 

بسیار صبور و باحوصله باشید.
 اگر کودک را برای خرید به فروشگاه می فرستید، 
فهرست خرید دستش ندهید، اقالم مورد نیازتان را در 
یک یا دو مورد محدود کنید و بگذارید نام و مقدار 
آنها را به حافظه اش بسپارد. با این کار به مرور می توان 

مهارت گوش دادن را در او تقویت کرد.

بازی های مناسب برای تقویت حس شنوایی 
 چند وسیله صداساز مثل سوت، جغجغه، ظرف 
حاوی نخود و لوبیا که هنگام تکان دادن صدا دارد، 
دو مداد که می توان به هم زد تا صدا تولید شود 
و... تهیه کنید )از وسایل خانه استفاده کنید(. این 
وسایل را به کودک بدهید تا مدتی با آنها بازی کند 
و با صدای هر کدام آشنا شود. از او بخواهید پشت 
به شما بنشیند و پس از اینکه صدای هر وسیله را 
درآوردید، حدس بزند صدای کدام یک بوده است. 
 تصویر چند حیوان را مقابل کودک بگذارید و از 
او بخواهید پس از شنیدن هر صدا )صدای حیوانات 
که از طریق تلفن همراه برایش پخش  می کنید( تصویر 

مربوط به آن را نشان دهد. در کودکان بزرگتر حیوانات 
را متنوع و تعدادشان را بیشتر کنید؛ دارکوب، جغد، 
شیر، نهنگ، اسب و صداهای سخت تر که مجبور 
شود خوب گوش کند. )صدای حیوانات مختلف را 

به راحت می توانید از اینترنت دانلود کنید.(
 کلمه ای را مشخص کنید و با کودک قرار بگذارید 
هر وقت آن را شنید، دستش را باال ببرد یا حرکت 
دیگری انجام دهد. شما کلمات مختلف را بگویید و 
آن کلمه خاص را نیز نامنظم در میان کلمات دیگر به 
کار ببرید. ببینید عکس العمل کودک تان چقدر سریع 

و مناسب است.
 داستان کوتاهی برای کودک تعریف کنید و بعد 
بالفاصله از متن داستان سوال هایی بپرسید. به تدریج 
بین تعریف داستان و پرسش از متن، فاصله بیندازید 
حافظه اش  در  را  اطالعات  شود  مجبور  کودک  تا 
نگه دارد. اینگونه حافظه شنیداری اش را تقویت و 

امتحان می کنید.
 آنچه از کودک می خواهید، برعکس بیان کنید. 
مثال اسامی اعضای صورت را بگویید و از او بخواهید 
آنها را نشان دهد. بعد از آن، به صورت جا به جا 
آنها را نام ببرید به این صورت که: گوش به جای 
بینی )که باید گوش را نشان دهد( یا دهان به جای 
این بازی به سرعت عمل نیاز دارد و با  چشم… 

تکرار آن سرعت پاسخ دهی باال می رود.
کودکانی که در حافظه شنیداری مشکل دارند، در 
انجام این بازی ها دچار مشکل می شوند. تقویت حافظه 
شنیداری به تمرین و تکرار نیاز دارد و با جلب توجه 
و باال بردن دقت و تمرکز دانش آموزان می توان این 
حافظه را تقویت کرد و با تقویت آن یادگیری و توجه 

دانش آموزان را در کالس درس بهبود بخشید.

تقویت حافظه شنیداری در کودکان

آمدیم خانه نبودید
اگر چه ما فرصت دیدار و مالقات بسیاری از بزرگان کشورمان را نداشته 
و نداریم، با خواندن و شنیدن درباره زندگی آنها و بازدید از محل زندگی 
یا محل کارشان، شاید اندکی بتوانیم متصور روزگارشان شویم. تصور 
لحظه هاي شاعرانه و خلسه نویسندگان بزرگ و نشستن در محضر خانه هایي 
که نُت هاي جاودانه در آنها پاگرفته است، لمس دیوارهایي که رازهاي سر 
به مهری از ایران را در سینه دارند، مرور لحظه های زندگی بزرگان، ترسیم 
تصاویری دقیق و صمیمی از نحوه زیستن آنها، ورق زدن دفتر خاطرات شهر 
و ساکنان دیروز و امروزش برای اغلب ما بسیار جذابیت خواهد داشت.

در کتاب »آمدیم خانه نبودید« نویسنده که یک روزنامه نگار است با نثري 
شاعرانه در گزارش هاي میداني اش، مخاطبان را به مهماني باشکوهي دعوت 
می کند. او سراغ خانه هاي مشاهیري مانند بدیع الزمان فروزانفر، عبدالحسین 
زرین کوب، سعید نفیسي، محمد معین، صادق هدایت، سیمین دانشور، 
نیما یوشیج، احمد شاملو، اخوان ثالث، فروغ فرخزاد، هوشنگ ابتهاج، 
ملک الشعرا بهار، حسین منزوي، سهراب سپهري، محمد مصدق، مهرداد 
اوستا رفته است؛ محله به محله، کوچه به کوچه و پالک به پالک، پُرسان 
پُرسان رد خانه هاي مشاهیر را گرفته و با ساکنان، وراث، همسایه ها، کسبه 
محل و هم پاتوقي هایشان به گفت وگو نشسته 
است. این مجموعه برخالف برخي از آثار و 
نوشته های مشابه، به جاي پرداختن و معرفي 
عمارت دوله ها و سلطنه ها که معموال بسیار 
مجلل و اعیاني هستند، به معرفي خانه هاي 
اهالي فرهنگ و هنر در تهران پرداخته؛ 
خانه هایي که اعتبارشان را از بزرگان این مرز 
و بوم گرفته اند و اکنون با جستجوي فراوان 
باید ردي از آنها در کوچه و محله هاي 
تهران پیدا کرد. این کتاب نوشته نسرین 
ظهیری و توسط نشر ثالث در ٤٧٠ صفحه 

به چاپ رسیده است.

معرفی کتاب

15فکر مثبت شماره هفتصدوشصت وشش  پنج مهر نودونه

مهارت زندگی مثبت

شهری  مناطق  در  جهان  مردم  درصد   5٠ از  بیش 
زندگی می کنند. تا سال 2٠5٠میالدی این عدد ٧٠ 
درصد خواهد بود که این روند گسترده شهرنشینی 
با افزایش بیماری های روانی همراه است. شاید بتوان 
گفت امروزه اغلب ما با یک ناهنجاری به نام »اختالل 
کمبود طبیعت« روبرو هستیم؛ یعنی از بین رفتن ارتباط 

انسان ها با محیط طبیعی. 
 با این حال، در حالی که بسیاری از ما از این موضوع 
آگاهیم، تمایل داریم فراموش کنیم طبیعت چه تأثیری 
بر ما می گذارد. طبیعت شفا می دهد؛ تنها یک پیاده روی 
در جنگل، چند ساعت کوهپیمایی، قدم زدن کنار ساحل 
یا حتی پارک و بوستان محله، می تواند درونی ترین 
احساس خوشبختی و آرامش را در ما بیدارکند. البته میل 
ما به طبیعت ریشه ای است. به عنوان مثال، آیا تا به حال 
فکر کرده اید که چرا بیشتر مردم ترجیح می دهند محل 
اقامتی را که از بالکن یا تراس چشم انداز خوبی دارد، 
رزرو کنند؟ چرا بیمارانی که از تخت بیمارستان خود 
منظره طبیعی دارند زودتر از سایرین بهبود پیدا می کنند؟ 

تأثیر طبیعت بر جسم و روان
احساس  از درون  باعث می شود  با طبیعت  بودن 
زنده بودن داشته باشیم. فعالیت هایی مانند پیاده روی، 

باغبانی یا تغذیه حیوانات و تماشای پرندگان مانند 
یک کاتالیزور برای احساس شادکامی عمل می کنند. 
در ژاپن روش معروفی به نام حمام کردن در جنگل 
یا Shinrin-yoku وجود دارد که همان وقت گذراندن 
در طبیعت است و موجب بهبود عملکرد سیستم 

عصبی و قلبی افراد می شود.
طبیعت و مشاهده جذابیت های آن مشکالت بینایی 
ناشی از خیره شدن طوالنی مدت به وسایل الکترونیکی 
را کاهش می دهد. اقامت در نزدیکی طبیعت شرایط 
جسمی مانند فشارخون باال، بیماری قلبی و درد 
مزمن را بهبود می بخشد. تحقیقات نشان داده افرادی 
که در فضای باز ورزش می کنند بیشتر از افرادی که 
در فضای بسته ورزش می کنند از جلسات تمرینی 

خود لذت برده و منظم ترند.
افرادی که از اختالالت افسردگی رنج می برند، هنگام 
قرار گرفتن در معرض طبیعت، بهبود خلق و خوی 
قابل توجهی را نشان می دهند. گذراندن وقت بیشتر 
در فضای باز می تواند مهارت حل مساله را افزایش 

داده و توانایی های خالقیت را بهبود ببخشد.
از طرفی با نزدیکی هر بیشتر به طبیعت، ما نسبت به 
آنچه که داریم احساس سپاس و قدردانی می کنیم. 
می گذرانیم،  باز  فضای  در  را  خود  اوقات  وقتی 

بیشتر مراقب آنچه می بینیم، می شنویم، بو می کنیم 
و احساس می کنیم، هستیم. برخورد با هر جنبه ای 
از محیط طبیعی مانند غروب آفتاب، ساحل، ابرها 
یا جنگل ها، بدون اینکه تالش زیادی کنیم، انرژی 

منفی زندگی را بازیابی می کند.

اما چگونه با طبیعت دوست شویم؟ 
 بیشتر در طبیعت راه بروید. پیاده روی برای قلب، 
عضالت، متابولیسم و سالمت عاطفی مفید است. 
درباره  چیز  همه  باشید.  داشته  طبیعت  مجله   
برخورد خود با طبیعت را جمع آوری و یادداشت کنید.
 برخی از ساعت های کاری تان را در خارج از 
محل کار سپری کنید. به لطف فناوری می توانید 
بخشی از وظایف کاری تان را در طبیعت مثال یک 

پارک محلی کوچک انجام دهید.
عالوه  کار  این  دهید.  پرورش  گیاه  خانه  در   
بر زیبایی منزل، موجب تعادل، آرامش و سالمت 

روان می شود.
 رژیم غذایی تان را با عناصر طبیعی ترکیب کنید 
و با خوردن سبزیجات، ویتامین ها و مواد معدنی 

بیشتری دریافت کنید.
psychologytoday.com :منبع

 ترجمه: سارا حق بین
دوستی با طبیعت

آقا فریدون، یک پدر جوان ٤٤ ساله 
است. دلش می خواهد با فرزند نوجوان 
۱٤ ساله اش گرم بگیرد و با کودک ٤ 
ساله اش بازی و کودکی کند اما حتی 
این خواسته های ساده هم برایش آرزو 
است. او به سرطان زبان مبتالست. 
چند دوره شیمی درمانی و در تبریز 
٧2 جلسه پرتودرمانی شده است. در 
حال حاضر هم در بیمارستان بوعلی 
برایش پرتودرمانی انجام می شود اما 
هزینه درمان برایش کمرشکن شده و 
دیگر امکان ادامه آن را ندارد چون هزینه 
هر جلسه رادیوتراپی با بیمه حدود۱۳  
میلیون تومان می شود.آقا فریدون قبال 
پای  روی  همیشه  و  بوده  قالی باف 
خودش ایستاده اما حاال بیماری چنان 
او را از پا انداخته که دیگر قادر به کار 
کردن نیست. او و خانواده اش این روزها 
در خانه پدری ساکن هستند و به سختی 
با کمک برادر و برخی از بستگان زندگی 
می کنند و چه کسی است که نداند اینگونه 
روزگار گذراندن چقدر سخت است. 
من و تو می توانیم نجات بخش باشیم، 
می توانیم کاری کنیم سایه پدری بر سر 
فرزندانش بماند، می توانیم کمی از بار 
رنج بچه ها را کم کنیم. کافی است به 
هر اندازه که می توانی، وجه نقد را به 
کارت بانک پارسیان با شماره ٠٧56-
موسسه  نام  به   622۱-٠6۱٠-8٠٠۱
خیریه امدادگران عاشورا واریز کنی و 
با شماره تلفن٧598۳٠٠٠ )داخلی2( 
یا شماره همراه ٠9۱98٠۱26٧٧ تماس 
بگیری. این بیمار با کد 255٠8 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

یکی از مشکالت برخی زن و شوهرها، داشتن طرحواره بی اعتمادی از جانب 
یک یا هر دوی آنهاست که باعث به وجود آمدن دیدگاه بدبینانه نسبت به 
شریک عاطفي شان می شود. در گذشته، مردم تصور مي کردند بدبیني و بددلي 
مختص مردان است و بددلي را خصوصیتی مردانه مي دانستند، در حالی که 
اینطور نیست و بسیاري از مراجعاني که به درمانگران و مشاوران مراجعه 
مي کنند، خانم هایي با طرحواره بي اعتمادي هستند. خانم هایی که به دنبال 
مدرکي براي اثبات خیانت همسرشان می گردند و گاهی براي اثبات این 
تفکر شخصي را براي تعقیب او استخدام مي کنند تا براي آنها دلیل پیدا کند.

دالیل به وجود آمدن بی اعتمادی
 معموال این افراد در دوران کودکي در محیط خانواده آرامش را تجربه 
نکرده اند و به دلیل بدرفتاري و ضرب و شتم والدین یا اختالف پدر و مادر 

و جنگ و دعوای آنها، مدام در اضطراب و نگراني بوده اند. 
 رازدار نبودن والدین نیز در ایجاد طرحواره بی اعتمادی در بزرگسالی 
تاثیر مهمی دارد؛ مثال کودک رازي را با مادرش در میان مي گذارد و مادر 
به جاي رازداري، ِسر او را فاش و حتی از آن براي تهدید یا سو ءاستفاده 

از بچه استفاده مي کند.
 بدبینی و بی اعتمادی والدین روی فرزندشان تاثیر بسزایی دارد. این 
پدر و مادرها همواره به فرزند خود توصیه می کنند در زندگي به هیچ کس 
اعتماد نکند. درست است که باید کودک را با خطر اعتمادِ کورکورانه آشنا 
کرد اما نباید در دل او ترس و واهمه به وجود آورد زیرا باعث خواهد شد 
در بزرگسالي براي برقراري ارتباط با دیگران دچار مشکل شود و نتواند 

به هیچ کس اعتماد کند. 

نشانه های افراد درگیر 
 افراد درگیر طرحواره بي اعتمادي، دائم در این فکر هستند که دیگران 
قصد دارند از آنها سوءاستفاده یا به نحوي به آنها خیانت کنند. این افراد 
همیشه در حالت دفاعي به سر مي برند زیرا باور دارند دیگران قصد دارند 
به آنها آسیب بزنند. از دیدگاه این افراد، دنیا مکاني امن براي اعتماد کردن 
به دیگران نیست، به همین دلیل دائم در حال امتحان کردن و محک زدن 

صداقت دیگران هستند.
 در برقراري روابط عاطفي به مشکل برمي خورند زیرا از بیان احساسات 
خود یا در میان گذاشتن موضوعات مهم زندگي شان با دیگران خودداری 
مي کنند. آنها همواره می ترسند بیان احساسات و دادن اطالعات در آینده 

به آنها ضرري برساند.
 نه تنها در روابط زناشویي، بلکه در محل کار هم همواره دچار مشکالت 
فراواني هستند به این دلیل که مثال ممکن است تصور کنند همکارانشان 

همیشه در حال توطئه کردن براي گرفتن جایگاه آنها هستند.
 افرادي که طرحواره بي اعتمادي دارند، همواره فکر مي کنند که همسرشان 
در حال خیانت کردن یا دروغ گفتن به آنهاست و اینقدر بر این موضوع 
پافشاري مي کنند که در زندگي زناشویي خود با مشکالت زیادي مواجه 
می شوند؛ مثال اگر همسرشان در محیطي کار کند که همکاراني از جنس 
مخالف داشته باشد، تمام مدت در ذهنشان در مورد خیانت او خیال پردازي  
و تالش مي کنند همسرشان دیگر در آن محیط کار نکند. حتي اگر این کار 

باعث به وجود آمدن مشکالت مالي شود. 
 همیشه به رفتار همسر خود مشکوک هستند، تلفن همراه همسرشان را 
چک مي کنند و حتی ممکن است به او اجازه ندهند از شبکه هاي اجتماعي 
استفاده کند. آنها رفت و آمد همسرشان را محدود مي کنند و اجازه نمی دهند 

تنها خرید برود، تنها به خانه اقوام برود و حتی به پدر خود سر بزند. 

چه باید کرد؟
این رفتارها زمینه را براي دروغ گفتن و پنهان کاری فراهم مي کند و دعوا 
و بحث در خانه این افراد همیشه برقرار است. سرانجام همسرشان از این 
همه دعوا و محدودیت خسته مي شود و متاسفانه در خیلی از موارد عاقبت 
رابطه به طالق ختم خواهد شد. بنابراین، افراد دارای طرحواره بي اعتمادي 
و بدبیني باید پیش از اینکه شک و بي اعتمادي صدمات جبران ناپذیري به 

زندگي شان بزند، از یک درمانگر کمک و راهنمایي بگیرند.

جامعه سالم
 آرزو بارانی
روان شناس و مشاور، عضو انجمن روان شناسی ایران

بی اعتمادی، آفت زندگی مشترک

کالمی با والدین
 شیما وفا

روان شناس کودک و نوجوان، مدرس دانشگاه و درمانگر 

برج میالد تهران به دعوت 
مؤسسه خیریه محک و در 
یک اقدام جهانی همراه با 6 

برج معروف در کشورهای 
کانادا، انگلستان، بلژیک، چین 

و مالزی به رنگ طالیی که 
رنگ آگاهی رسانی سرطان 

اطفال است، درآمد. این اقدام 
به مناسبت ماه سپتامبر که 

در تقویم جهانی به عنوان ماه 
اطالع رسانی سرطان اطفال 

نامگذاری شده است، انجام شد.



دوربين سالمت

آنتی بادی های ضدکرونا 
تا چهار ماه پس از بهبودی 

در خون بیماران می ماند

نتایج یک بررسی در ایسلند نشان 
می دهد آنتی بادی ها ضد ویروس 
کرونا در بیماران ابتدا افزایش و بعد 
در ۹۰ درصد بیماران بهبودیافته 
تا چهار ماه در حد ثابتی می ماند.
به گزارش رویترز بررسی های 
که  بودند  داده  نشان  پیشین 
آنتی بادی  های ضد ویروس کرونا 
در طول چند ماه پس از عفونت 
کاهش شدیدی پیدا کرده اند و 
درباره  پرسش هایی  نتیجه  در 
مدت مصونیت افراد بهبودیافته 

از عفونت مطرح شده بود. 
اما این یافته های جدید ممکن است 
پیامدهایی از لحاظ خطر عفونت 
دوباره و مدت مصونیت بخشی 
واکسن داشته باشد. پژوهشگران 
برای اینکه دریابند چه شماری 
از افراد در ایسلند دچارعفونت 
با کروناویروس جدید شده اند و 
وضعیت مصونیت آنها پس از 
بهبودی چگونه است، میزان های 
 ۳۰۰۰۰ از  بیش  در  آنتی بادی 
ایسلندی را اندازه گرفتند. براساس 
این نتایج، این پژوهشگران تخمین 
درصد  یک  حدود  می زنند 
جمعیت ایسلند دچار عفونت 
کروناویروس شده باشند. در گروه 
مورد بررسی، در۵۶ درصداز پس 
انجام آزمایش PCR تشخیص 
کرونا  ویروس  عفونت  قطعی 
داده شد. حدود ۱۴ درصد افراد 
تشخیص رسمی نداشتند، اما پس 
از قرارگیری در معرض ویروس 
خودشان را قرنطینه کرده بودند. در 
۳۰ درصد باقیمانده افراد آزمایش 
آنتی بادی عفونت قبلی با ویروس 

کرونا را نشان داد.

به گزارش این پژوهشگران، در 
آزمایش  که  نفری  میان ۱۲۱۵ 
PCR عفونت ویروسی را در 
آنها نشان داده بود، در ۹۱ درصد 
افراد میزان آنتی بادی در دو ماه اول 
پس از تشخیص افزایش یافت 

و بعد به حد ثابتی رسیده بود.
ژورنال  در  که  نتایج  این  البته 
شده  منتشر  نیوانگلند  پزشکی 
از  یکنواختی  گروه  بر  است، 
واحد  کشور  یک  از  جمعیت 
ممکن  بنابراین  بود،  متمرکز 
های  بخش  در  یافته ها  است 
دیگر جهان با جمعیت ها متنوع تر 
این  با  نباشد.  یافته ّا  این  مشابه 
وجود این بررسی نشان می دهد 
که آزمایش های دقیق آنتی بادی 
می تواند شیوع حقیقی عفونت 

ویروس کرونا را نشان دهد.
در مقاله تفسیری در همین شماره 
ژورنال هشدار داده است که هنوز 
روشن نیست که آنتی بادی های 
آنها  از  بیماران  در  موجود 
درباره عفونت دوباره حفاظت 
ظاهرا  اما  نه.  یا  کرد  خواهد 
ممکن  آنتی بادی  آزمایش های 
به صرفه  جانشین  یک  است 
برای آزمایش های خود ویروس 
باشند و ممکن است در بررسی 
جمعیت ها در کشورهایی که قصد 
بازگشایی اقتصادها و مدارس شان 

را دارند، سودمند باشند.

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.

یافته های یک بررسی جدید این احتمال را 
مطرح می کند ویروس کرونا ممکن است در 
پروازهای درازمدت به آسانی انتشار یابد.

بررسی  یک  اینسایدر  بیزنس  گزارش  به 
و  کنترل  مراکز  پژوهشگران  به وسیله 
 )CDC( آمریکا  بیماری های  پیشگیری 
نشان داد عفونت کروناویروس ۱۶ احتماال 
از  هوایی ۱۰ ساعته  در جریان یک سفر 
پایتخت  به هانوی  انگلیس  پایتخت  لندن 
ویتنام رخ داده است که یکی از مسافران در 
بخش بیزنس کالس آن یک ناقل بی عالمت 

ویروس بوده است.
این بررسی مورد نشان داد که ۹۲ درصد 
مسافرانی که در در فاصله دو صندلی یا کمتر 
از این مسافر نشسته بودند، به کروناویروس 

دچار شده اند.
از همه مسافران قبل از سوار شدن به هواپیما 
درباره عالئم احتمالی کرونا پرسش شده 
بود و دمای بدنشان اندازه گیری شده بود. 
اما یک زن تاجر ۲۷ ساله دچار بودنش به 
گلودرد و سرفه را گزارش نکرده بود و دمای 

بدنش هنگام اندازه گیری هم طبیعی بود.
عالئم این زن در روزهای بعدی بدتر  و 

آزمایش کرونایش مثبت شده بود. 
زن  این  که  داد  نشان  بعدی  بررسی های 
مسافر   ۱۵ به  پرواز  حین  در  را  ویروس 

دیگر منتقل کرده است. 
این پرواز در اوائل ماه مارس )اواخر اسفند( 

انجام شده بود هنگامی که هنوز ماسک زدن 
در هواپیماها  اجباری نبود. بنابراین احتمال 
اغلب مسافران ماسک به صورت نداشتند.
و  بهداشت  ملی  انستیتوی  پژوهشگران 
ردیابی  انجام  با  ویتنام  همه گیرشناسی 
تماس در مورد ۱۸۴ فرد سوار بر هواپیما 
– شامل مسافران و خدمه- ۱۵ نفر را شناسایی 
کردند که دچارشدنشان به کرونا به طور 
قابل اعتمادی به سفر هوایی شان مرتبط بود 

نه رویدادی دیگر.
هیچکدام از این مسافران دچار عفونت پیش 
یا در حین پرواز عالئمی نشان نداده بودند 
و هیچ کدامشان با فرد دیگر دارای عفونت 
ثابت شده به جز این زن تاجر تماسی نداشتند.

۱۲ نفر از افراد مبتال در بخش بیزنس کالس 
هواپیما و همه آنها به جز یک نفر در فاصله 
۲ صندلی یا کمتر از این زن قرار داشتند. 
بخش  در  مسافر   ۲ به  همچنین  ویروس 
اکونومی کالس هواپیما  و یکی از خدمه 

منتقل شده بود. 
این پژوهشگران نتیجه گرفتند که این زن 
با احتمال زیاد از طریق قطرک های تنفسی 
یا ذرات ریز هواپخش آلوده بقیه مسافران 

را آلوده کرده است.
یافته ها  این  اساس  بر  پژوهشگران  این 
شرکت های  می رسد  نظر  به  می گویند 
کرونا  ویروس  انتقال  خطرات  هواپیمایی 
را در پروازها کمتر از حد واقعی نشان داده اند.

به گفته این پژوهشگران در آخرین راهنمایی 
خطر  بین المللی  هوایی  سفرهای  صنعت 
انتقال ویروس در حین پرواز خیلی پایین 
برآورد شده و فقط ماسک زدن پیشنهاد شده 
بدون اینکه سایر اقدامات مانند افزایش فاصله 
فیزیکی میان مسافران با بستن صندلی های 

میانی توصیه شود.
این همه گیرشناسان می گویند حتی بستن 
صندلی های میانی برای افزایش فاصله میان 
از  ویروس   از سرایت  نمی تواند  مسافران 
هر  کند،  جلوگیری  کامال  »ابرناقل«  افراد 
چند در این بررسی مسافر بیمار ویروس را 
عمدتا به مسافران تا ۲ صندلی آن طرف تر 

منتقل کرده بود.
که  است  این  دانشمندان  این  پیشنهاد 
دولت ها  و  هواپیمایی  شرکت های 
برای  را  سخت گیرانه تری  سیاست های 
غربالگری مسافران اعمال کنند، هر مسافری 
را که از هواپیما پیاده می شود، آزمایش کنند 
و همه مسافران تازه وارد شده به کشورها 

را برای ۱۴ روز قرنطینه کنند.
در حال حاضر خطوط هواپیمایی آمریکا 
فقط مسافران را ملزم به زدن ماسک به جز 
در هنگام خوردن و نوشیدن می کنند. اما همه 
مسافران برای این کار همکاری نمی کنند 
و واداشتن همه مسافران به ماسک زدن در 
یک پرواز طوالنی مانند پرواز ۱۰ ساعته 

لندن به هانوی کار مشکلی است.

یک شرکت آمریکایی قصد دارد یکی از 
پنج واکسن بالقوه اش برای کرونا را برای 
در  کروناویروس  عفونت  از  جلوگیری 

گربه ها آزمایش کند.
به گزارش رویترز شرکت »اپالید دی ان ای« 
یک سازنده مشهور آزمایش های تشخیصی 
اعالم  شهریور   ۲۶ چهارشنبه  روز  است، 
کرد می خواهد کارآزمایی بالینی یکی از ۵ 
واکسن بالقوه ا ش برای کرونا را برای استفاده 

دامپزشکی برای جلوگیری از عفونت های 
کروناویروس در گربه های خانگی آغاز کند.

شرکت  همکاری  با  کارآزمایی ها  این 
زیست فناوری Evvivax پس از دریافت 
انجام  آمریکا  کشاورزی  وزات  از  مجوز 

خواهد شد.
این بررسی پاسخ ایمنی، بی خطر بودن و 
گربه ها  در  را  واکسن  این  پذیری  تحمل 
آنتی بادی  پاسخ  درباره  شواهد  و  ارزیابی 

تعیین  را  آنها  برابر  در   T سلول های  و 
خواهد کرد.

سالم  خانگی  گربه  در۳۰  کارآزمایی  این 
انجام خواهد شد که برای شش ماه پیگیری 

خواهند شد.
شرکت »اپالید دی ان ای« قبال اعالم کرده 
 DNA« بود پنج واکسن تولیدی اش از نوع
خطی« در دوزها پایین در بررسی در موش ها 

باعث ایجاد پاسخ آنتی بادی قوی شده اند.

پژوهشگران می گویند کووید-۱۹ می تواند 
به کلیه ها آسیب بزند و باعث افزایش خطر 

نیازمند شدن به دیالیز شود.
به گزارش وب ام دی این پژوهشگران همچنین 
هشدار داده اند که پزشکان باید آماده افزایش 
عمده ای در موارد بیماری مزمن کلیوی به 

علت پاندمی کرونا باشند.
این پژوهشگران در این بررسی داده های به 
دست آمده از حدود ۴۰۰۰ بیمار در سنین 
۱۸ و بیشتر بستری شده در نظام بهداشتی 
مونت سینایی در نیویورک را در فاصله ۲۷ 

فوریه و ۳۰ مه ۲۰۲۰ تجزیه و تحلیل کردند.
نتایج نشان داد »آسیب حادی کلیوی« در ۴۶ 

درصد بیماران رخ داده و یک پنجم بیماران به 
دیالیز نیاز پیدا کرده اند.

میزان مرگ های درون بیمارستانی در میان افراد 
دچار آسیب حاد کلیوی ۵۰ درصد بود، در 
حالیکه در افرادی که این عارضه را نداشتند، 
این میزان ۸ درصد بود. فقط ۳۰ درصد افرادی 
که دچار آسیب حاد کلیوی شده بودند زنده 

ماندند و وضع کلیه شان بهبود یافت.
این پژوهشگران می  گویند گرچه هنوز دقیقا 
معلوم نیست که ویروس کرونا در درازمدت 
چه اثراتی برای کلیه ها خواهد گذاشت، اما 

ممکن است پس از پاندمی کووید-۱۹ یک 
همه گیری بیماری  کلیوی رخ دهد و سپس 
شمار بیشتری از بیماران به دیالیز و پیوند 

کلیه نیاز پیدا کنند.
به گفته این پژوهشگران در قدم اول باید 
بیماران را به طور زودرس شناسایی کرد و 
از پیشرفت بیماری کلیوی جلوگیری کرد. 
این پژوهشگران می گویند دارند از یادگیری 
بتواند  که  مدل هایی  ساختن  برای  ماشینی 
پیامدهای مانند اختالل کلیوی را در کووید-۱۹ 

پیش بینی کند، استفاده می کنند.

کووید-۱۹ می تواند آسیب شدیدی به کلیه  ها بزند

شواهد بیشتر درباره انتشار آسان کرونا در پروازهای هوایی درازمدت

یا  چین  زیست فناوری  ملی  گروه  رئیس 
سی ان بی جی می گوید واکسن های تجربی 
ساخت این شرکت برای کروناویروس در 
به  تا  کشور  این  اضطراری  تلقیح  برنامه 
حال به حدود ۳۵۰۰۰۰ نفر تزریق شده اند.
به گزارش  ویترز چین فعاالنه واکسن های 
کرونایی را که هنوز در مرحله نهایی آزمایش 
هستند، به افراد در معرض خطر باالی عفونت   
ویروس کرونا عرضه کرده است و قصد 
دارد این برنامه واکسیناسیون را گسترش 
در  دوباره شیوع کرونا  اوج گیری  تا  دهد 

این کشور جلوگیری کند.
اما این شتاب چین در عرضه واکسنی که 
هنوز مراحل آزمایشی را می گذراند، نگرانی 
عوارض  بروز  احتمال  درباره  کارشناسان 

جانبی خطرناک را برانگیخته است.
تا به حال CNBG که واحدی از »گروه 
است،  )سینوفارم(  چین«  داروسازی  ملی 
برنامه  برای  را  کرونا  واکسن   ۳ دست کم 

استفاده اضطراری عرضه کرده است.
یانگ شیائومینگ، رئیس CNBG می گوید 

واکسن های  این  از  کدام  هیچ  حال  به  تا 
مورد استفاده در برنامه استفاده اضطراری 
یا  کارآزمایی بالینبی عارضه »تشدید وابسته 
با آنتی بادی« را نشان نداده اند. این عارضه 
جانبی هنگامی رخ می دهد که آنتی بادی های 
برطرف  به جای  ویروس  علیه  تولیدشده 

کردن عفونت، آن را بدتر می کنند.
یانگ در اجالسی که وزارت علم و فناوری 
چین برپا کرده بود، گفت: »همه جمعیت 

۱/۴میلیون نفری در چین نیاز به واکسیناسیون 
ندارند« و تلقیح واکسن به گروه های کلیدی 
می تواند برای پیشگیری از شیوع کافی باشد.
کارخانه   ۲ می رود  انتظار  یانگ،  گفته  به 
در  بتوانند  شرکت  این  واکسن  ساخت 
مجموع ۳۰۰ میلیون دوز واکسن در سال 
تولید کنند و CNBG قصد دارد که این 
تا ۸۰۰ میلیون  به ۶۰۰  ظرفیت ساالنه را 

دوز در سال برساند.

قبال اعالم شده بود که امارات متحده عربی 
به یک واکسن کروناویروس ساخت شرکت 
چینی سینوفارم ۶ هفته پس از شروع آزمایش 
انسانی یا کارآزمایی بالینی  آن مجوز مصرف 
اضطراری داده است. کارآزمایی بالینی مرحله 
نهایی این واکسن از ماه تیر شروع شده بود 

و هنوز ادامه دارد.
این واکسن در  اماراتی می گویند  مقامات 
اختیار کارکنان پزشکی که در خط اولی دفاعی 
در برابر کروناویروس هستند، قرار خواهد 
گرفت. این واکسن چینی از ویروس های 

غیرفعال شده کرونا ساخته شده است.
روسیه یک ماه پیش نخستین کشوری در 
جهان بود که به یک واکسن کرونای ساخت 
این کشور پس از گذشت کمتر از ۲ ماه از 
شروع آزمایش انسانی مجوز مصرف داد.

داوطلب   ۴۰۰۰۰ جذب  می گوید  روسیه 
برای کارآزمایی مرحله نهایی واکسنش را 
در اوائل شهریور آغاز کرد و انتظار می رود 
نتایج این بررسی در یکی- دو ماه آینده 

مشخص شود.

واکسن های تجربی چینی برای کرونا به ۳۵۰۰۰۰ نفر تزریق شده اند

واکسن کرونا برای گربه ها هم ساخته می شود

یک رهگذر از کنار عکس های کارکنان پزشکی ماسک زده در ملبورن 
AAP           .استرالیا می گذرد 

کارکنان بهداشتی در یک محل آزمایش کرونا در ملبورن استرالیا.
AAP           

کارکنان بهداشتی دمای بدن مردی را در ایگاراپه-میری برزیل اندازه می گیرند. 
AFP   

مادران ماسک زده با نوازادانشان در بخش مادران در مانیل فیلپین استراحت می کنند. 
   رویترز

یک مامور بهداشتی در حیدرآباد هند که برای کرونا نمونه  می گیرد، جلوی 
AFP                .پنکه نشسته است 

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
 صاحب  امتیاز: مؤسسه  فرهنگی  ابن سینای  بزرگ

 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
 نشانی: تهران، ولیعصر، خیابان رضاییان، پالک ۸  صندوق پستی: ۱۴۱۴۵-۵۵۷

 دبیرتحریریه: علی مالئکه 
 تحریریه: سارا حسنلو،  فاطمه خالقی، مریم  منصوری، مرجان یشایایی

 ویرایش: منصوره قدمی  پشتیبانی فنی: اکرم سمنانی
    مشترکین،    روابط عمومی،     سازمان آگهی ها:     ۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳

   تحریریه: ۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳ 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

یک تابوت وارد یک محل تدفین مسلمانان درگذشته از کرونا در جاکارتای 
 اندونزی می شود.           رویترز

نقشه سالمت

ابتالی ۴ 
دانش آموز البرزی 

به کرونا/ ایسنا

وجود مواردی از 
ابتالی دانش آموزان 

و معلمان به کرونا در 
خوزستان/ایسنا
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