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80درصد تمام موارد نابینایی قابل پیشگیری 

و درمان هستند و از همین رو توجه به خدمات 
درمانی برای همه  مردم در جوامع مختلف حق 
مسلم خواهدبود. متاسفانه تاخیر در تشخیص 

بیماری های چشم وغربالگری نکردن عامل 
جدی این زمینه  است... صفحه3

کووید-19، افراد را به  طرق گوناگون تحت تأثیر 
قرار می دهد. بیماری بیشتر افراد مبتال خفیف یا 
متوسط است و بدون نیاز به بستری شدن بهبود 

می یابند. تب، سرفه خشک و خستگی است. عالئم 
کمتر شایع آن: درد و کوفتگی، گلودرد، اسهال، 

التهاب ملتحمه، سردرد، ازدست دادن حس 
چشایی و بویایی، بثورات پوستی یا تغییر رنگ 

انگشتان دست و پا است... صفحه14

چرا عروسک های پولیشی 
اسباب بازی های مورد عالقه 

کودکان هستند؟ 

بهترین دوست و 
همراه کودک

اولین دوستان کودک، اسباب بازی ها هستند. این 
اجسام بی جان،  از همان بدو تولد کنار او حضور 

دارند، به وی روحیه می دهند و کودک به آنها 
اطمینان کامل دارد. میان تمام اسباب بازی ها، 

بی شک، عروسک های پولیشی، اسباب بازی های 
مورد عالقه کودکان هستند.... صفحه5

عینک شما چه رنگی است؟

هنر مثبت نگری 
در مشکالت

اگر عکس های آدم های خوش اندام و زیبای 
30_۲0 سال پیش را کنار تصاویر مشاهیر و 

افراد درگیر زیبایی امروزی بگذاریم، می بینیم 
صورت قدیمی ها با جدیدها تفاوت های 

عمده ای پیدا کرده است... صفحه13

اما و اگرهای جوان سازی و 
حجیم  کردن بخش هایی از 

صورت

کانتورینگ صورت 

برای پیشگیری از 
ابتال به کووید19 
چه فعالیت هایی 

ایمن نیستند؟

آیا تاکنون با شکست مواجه شده اید؟ آیا در 
زندگي شما لحظاتي بوده که احساس تنهایي 
کنید؟ آیا هیچ گاه احساس ناامیدي، پوچي و 

بیهودگي به شما دست داده است؟  آیا هیچ اتفاق 
افتاده که گمان کنید کسي به شما عالقه ندارد؟ 

آیا غم از دست دادن دوست، همسر یا یک شغل 
خوب را تجربه کرده اید؟ اگر پاسخ شما مثبت 

است، در آن زمان چه حالي داشته اید و چه 
افکاري براي مقابله با این بحران هاي روانی به 

ذهن شما خطور کرده است؟ ... صفحه10

گزارش »سالمت« از 
حال وهوای بازار واکسن 

آنفلوانزا در کشور

مراقب باشید اما 
نگران نباشید

این روزها و در آغاز فصول سرد سال نگرانی ها از 
همه گیری و همزمانی آنفلوانزا و کرونا که از آن به  
»همه گیری دوقلو« هم یاد می شود، افزایش یافته 
و بسیاری از مردم دغدغه تامین واکسن آنفلوانزا 

دارند و حتی برخی هم زودتر از اعالم رسمی، 
روانه داروخانه ها و بازار آزاد شده اند... صفحه۲
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متخصصان علم پیری شناسی 
نظریه سالمندی کامیابانه را ارائه کرده اند

چه وقت واقعا 
پیر به حساب می آیید؟

پیری روندی انکارناپذیر اما سرعت آن در افراد متفاوت است. نتایج یک تحقیق 
بین المللی نشان می دهد سرعت پیر شدن افراد با یکدیگر تفاوت بسیار زیادی 

دارد و روند پیری در سنین متفاوت و با سرعت متفاوت آغاز می شود... صفحه4
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6 توصیه موثر در شرایط شیوع کرونا 
به مناسبت روز جهانی سالمندان

ضدونقیض پیری موفق
رژیم در دوران سالمندی
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شماره هفتصدوشصت وهفت   دوازده مهر نودونه2 سالمت در ایران  و جهان

عوارض روانی ناشی از کرونا در سال های آینده بروز خواهد کرد
مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت گفت: »عوارض روانی ناشی 
از کرونا در سال های آینده بروز خواهد کرد و در حوزه افسردگی، اضطراب و سایر اختالالت 

روان پزشکی خود را نشان می دهد.«
به گزارش »سالمت« به نقل از  ایسنا، دکتر احمد حاجبی، مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد 
وزارت بهداشت، در اجالس غیرحضوری روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور، اظهار کرد: »بحث 
حوزه سالمت روان در همه گیری کرونا برکسی پوشیده نیست.« وی افزود: »متاسفانه در بحث عوارض 

روان شناختی، مسائل و مشکالتمان بارز نیست. درخواستم این است که روسای دانشگاه ها، گروه های 
هدف را مدنظر داشته باشند.« یکی از این گروه های هدف، کادر درمان هستند. تمامی دانشگاه ها درگیر 
فرسودگی کادر درمان هستند. باید به کادر درمان توجه ویژه شود. بخشی از مداخالتی که برای کادر 
درمان الزم است، بخش مدیریت و سازمانی و بخشی نیز مداخالت تخصصی حوزه سالمت روان است. 
بنابراعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، حاجبی گفت: »بررسی های میدانی نشان داده که کادر درمان 
در حال ورود به مرحله فرسودگی شغلی هستند.«. بنابراین این مساله بسیار مهم است و باید برای اقداماتی 
انجام شود. برخی تصور می کنند که تنها مداخله الزم، پرداخت حقوق و پرداخت مالی به کادر درمان 
است. اما عوارض روانی ناشی از کووید- 19، مانند کوه یخ است و فقط بخش کوچکی از آن پیداست. 

عوارض روانی ناشی از کرونا در سال های آینده بروز خواهد کرد و در حوزه افسردگی، اضطراب و سایر 
اختالالت روان پزشکی خود را نشان می دهد. مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت 
بهداشت درخصوص آمار خودکشی ناشی از کرونا گفت: »تاکنون آمارهای ما نشان داده به دنبال 
کووید-  19، افزایش قابل توجهی در زمینه خودکشی نداشته ایم. خودکشی در طی این مدت، نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته، افزایش نداشته و در حد یک درصد نیز کاهش داشته است. اما این امر قطعی 
نیست و تجارب سارس و مرس نشان داده که در طوالنی مدت عوارض روانی ناشی از همه گیری هویدا 
می شود. در این راستا، تدابیری اندشیده شده و تمامی معاونت های بهداشت و واحدهای سالمت روانی 

دانشگاه ها، نیز برنامه بازبینی شده پیشگیری از خودکشی را دریافت کرده اند.«

خبــر

این روزها و در آغاز فصول 
از  نگرانی ها  سال  سرد 
همه گیری و همزمانی آنفلوانزا 
و کرونا که از آن به  »همه گیری 
دوقلو« هم یاد می شود، افزایش یافته و بسیاری 
از مردم دغدغه تامین واکسن آنفلوانزا دارند و 
حتی برخی هم زودتر از اعالم رسمی، روانه 

داروخانه ها و بازار آزاد شده اند.
به گزارش »سالمت«، به گفته متخصصان تزریق 
واکسیناسیون برای همه در این شرایط ضرورتی 
ندارد و تزریق آن تنها برای افراد در گروه های 
پرخطر توصیه می شود. از طرف دیگر، با توجه 
مشابه  آنفلوانزا  از  پیشگیری  راه های  اینکه  به 
پیشگیری از کروناست و به علت رعایت مردم 
در استفاده از ماسک و فاصله گذاری ها و شستن 
دست ها و همچنین تجربه نیمکره جنوبی زمین، 
پیش بینی می شود که امسال در نیمکره شمالی 
با کاهش موارد ابتال به آنفلوانزا مواجه خواهیم 
گفته  به  که  بگوییم  باید  هم  را  نکته  این  بود. 
تا واکسن  متخصصان مدتی که طول می کشد 
در بدن ایمنی ایجاد کند دو هفته است و باید 

قبل از آغاز سرما آن را تزریق کرد.
بااین وجود ممکن است همچنان ابهاماتی درمورد 
وضعیت واردات و توزیع واکسن آنفلوانزا وجود 
دارد که در ادامه سعی می کنیم به پاسخ نهادهای 

مسوول به این ابهامات بپردازیم.

تامین ۱۶ میلیون دوز واکسن برای امسال
همان طور که پیش بینی می شد امسال به دلیل 
همزمانی کرونا با آنفلوانزا چند برابر سال های 
گذشته واکسن آنفلوانزا مورد نیاز خواهد بود که 
این میزان به تدریج در حال وارد شدن به کشور 
است. به گفته مسووالن سازمان غذا و دارو، در 
سال های گذشته 2 هزار و 500 دوز واکسن برای 
گروه هایی که تزریق واکسن برایشان ضروری 
عروقی،  قلبی-  پیوندی،  بیماران  مانند  است، 
پیش بینی می شد  و...  باردار  تنفسی، خانم های 
که امسال این رقم 10 برابر افزایش پیدا کرده و 
حتی در میزان واردات واکسن مورد نیاز سایر 
افراد هم نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی 
صورت گرفته است، به طوری که امسال تامین 
1۶ میلیون دوز واکسن در دستور کار قرار دارد.
البته با توجه به اینکه امسال به دلیل شیوع کرونا 
همه کشورها در تالش بودند تا واکسن آنفلوانزا 
را برای شهروندان خود تامین کنند و از طرفی با 
توجه به مشکالتی که تحریم ها در مسیر واردات 

دارو و واکسن کشور ایجاد کرده، بازار تامین واکسن 
آنفلوانزا هم پر دغدغه بود اما به هرحال واردات 
بخشی از واکسن های سفارش داده شده تاکنون انجام 
شده و اعالم شد توزیع این واکسن در مرحله اول 
در شبکه بهداشتی از اوایل مهرماه آغاز شده است.
توزیع مرحله ای واکسن نیز به این علت است 
که رقابت جهانی برای تامین واکسن آنفلوانزا 
و افزایش تقاضاها برای تزریق واکسن وجود 
دارد و واکسن های تامین شده کفاف تمام جمعیت 
کشور را نمی دهند بنابراین الزم بود تمهیداتی 
در حوزه توزیع و عرضه واکسن آنفلوانزا در 
نظر گرفته شود. بر همین اساس سازمان غذا 
در  واکسن  اول  مرحله  در  کرد  اعالم  دارو  و 
شبکه های بهداشت توزیع می شود تا گروه های 
در معرض خطر ازجمله خانم های باردار، بیماران 
خاص، صعب العالج، مزمن و کادر درمان بتوانند 
واکسن را به صورت رایگان در مراکز بهداشت و 
مراکز جامع سالمت تزریق کنند. بنا بر اعالم ها، 
در مرحله اول توزیع 1/5 میلیون دوز واکسن 

آنفلوانزا در شبکه بهداشت آغاز شده است.

توزیع رایگان واکسن در مراکز بهداشت
طبق اعالم وزارت بهداشت، 3 گروه در اولویت 
واکسیناسیون آنفلوانزا در پایگاه های بهداشت و 
مراکز جامع سالمت قرار دارند که شامل کارکنان 
مراکز بهداشتی و بیمارستانی، خانم های باردار و 

مبتالیان به بیماری های خاص هستند.
کشور  مختلف  نقاط  در  واکسن  توزیع  شاید 
همزمان نباشد اما به هر صورت این روند آغاز 
شده و به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماری های 

واگیر وزارت بهداشت زمان بر خواهد بود.
محمدمهدی گویا در این زمینه گفت: »روز شنبه 
5 مهرماه نیمی از مقدار تعیین شده )تخصیص 
به معاونت  آنفلوانزا(  1/5 میلیون دوز واکسن 

داده شد و  بهداشت تحویل  بهداشت وزارت 
سطح  در  توزیع  قبلی،  هماهنگی  با  بالفاصله 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور آغاز شد ولی 
باید توجه کرد با توجه به بعد مسافت و تعدد 
مراکز و واحدهای عملیاتی، توزیع واکسن در 
تالش  با  که  است  زمان بر  طبعا  کشور  سطح 
شبانه روزی کارکنان شبکه های بهداشتی کشور 

در حال انجام است.«
آنفلوانزا  واکسن  دریافت  »اولویت  افزود:  وی 
برای 3 گروه کارکنان مراکز بیمارستانی، خانم های 
است  بیماری های خاص  به  مبتالیان  و  باردار 
و افرادی که جزو گروه های در معرض خطر 
بیماری آنفلوانزا هستند به صورت تلفنی با مراکز 
انجام دهند و ضمن  قبلی  بهداشتی هماهنگی 
دریافت نوبت مراجعه کنند تا در زمان مراجعه 
از خدمات سریع تر، اتالف وقت کمتر و همچنین 

بدون تجمع و ازدحام بهره مند شوند.«
که  باشد  مطرح  برخی  برای  سوال  این  شاید 
چگونه باید تحت پوشش شبکه بهداشت قرار 
گیرند؟ پاسخ این است که جمعیت روستایی 
بهداشت  خانه های  پوشش  تحت  سال هاست 
قرار دارند و خدمات الزم را از این طریق و 
سطح بندی شده دریافت می کنند و سایر افراد 

نیز می توانند با مراجعه به پایگاه های خدمات 
جامع سالمت در شهرها و مراکز بهداشت و با 
تشکیل پرونده الکترونیک، تحت پوشش نظام 
مراقبت های اولیه بهداشتی قرار گیرند. البته باید 
توجه کرد لزوما تحت پوشش بودن در شبکه 
بهداشتی منجر به واکسیناسیون نخواهد شد و 
فقط 3 گروه اعالم شده از سوی وزارت بهداشت؛ 
یعنی کارکنان مراکز بیمارستانی، خانم های باردار 
اولویت  در  خاص  بیماری های  به  مبتالیان  و 

دریافت و تزریق واکسن هستند.

فعال واکسن در داروخانه ها موجود نیست
یکی دیگر از سواالتی هم که این روزها اذهان 
عمومی دارند این است که واکسن آنفلوانزا چه 
زمانی در داروخانه ها توزیع خواهد شد؟ بر اساس 
اعالم وزارت بهداشت، قرار بر این است که فاز اول 
توزیع واکسن از ابتدای مهرماه در شبکه بهداشت 
انجام شود که این اتفاق افتاده و حال فاز بعدی 
توزیع واکسن آنفلوانزا عرضه آن به داروخانه هاست 

که هنوز این توزیع انجام نشده است.
البته سیدحیدر محمدی، مدیرکل داروی سازمان 
غذا و دارو در این مورد گفته است که واکسن 
آنفلوانزا هنوز در داروخانه ها توزیع نشده و در 

فاز دوم توزیع که زمان آن به زودی اعالم خواهد 
شد، واکسن بین داروخانه ها توزیع می شود.

کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز 
اعالم کرد در حال حاضر هیچ گونه توزیع واکسن 
آنفلوانزایی بین داروخانه ها انجام نشده بنابراین 
مردم برای دریافت واکسن قبل از اعالم رسمی 
سازمان غذا و دارو، به داروخانه ها مراجعه نکنند.
جهانپور تاکید کرد که تزریق واکسن آنفلوانزا در 
مراکز جامع خدمات سالمت صرفا برای کادر 
بهداشت و درمان، خانم های باردار و بیماران 
خاص انجام می شود و به هیچ وجه در اختیار دیگر 

گروه ها و افراد قرار نخواهد گرفت.
ذکر این نکته نیز ضروری است که بر اساس 
اعالم سازمان غذا و دارو بعد از توزیع واکسن 
آنفلوانزا در داروخانه ها، این واکسن به افراد باالی 
۶5 سال و کودکان بین ۶ ماه تا 5 سال و با ارائه 

کارت ملی و ثبت اطالعات ارائه خواهد شد.

قیمت واکسن؟
بد نیست این را هم بدانید که واکسن آنفلوانزایی 
که در مراکز بهداشتی در اختیار گروه های در 
معرض خطر گذاشته می شود رایگان است اما 
هزینه  باید  داروخانه ها  از  واکسن  تهیه  برای 

پرداخت شود که بر اساس اعالم سازمان غذا 
و دارو قیمت آن برای مردم در داروخانه ها بین 
۴0 تا ۴۴ هزار تومان خواهد بود. البته در حال 
حاضر واکسن های واردشده با ارز دولتی ۴200 
تومانی خریداری شده و قیمت آن مناسب است 
اما درصورتی که تصمیمی برای واردات واکسن با 
ارز نیمایی اتخاذ شود، قیمت آن از سوی سازمان 

غذا و دارو اطالع رسانی خواهد شد.
نکته هم ضروری است که  این  پایان ذکر  در 
متاسفانه عده ای با سوءاستفاده از نگرانی مردم، 
برای پول های آنها کیسه دوخته اند، به طوری که 
در بازار آزاد یا به صورت اینترنتی با قیمت های 
چند 100هزارتومانی نسبت به فروش واکسن 
آنفلوانزا اقدام می کنند. این در حالی است که 
واکسن هایی که از مراکز غیرمجاز یا به صورت 
اینترنتی تهیه می شوند، نه تنها ممکن است تقلبی 
باشند و منجر به عارضه ای در فرد شوند، بلکه 
حتی اگر تقلبی نباشند، قاچاق هستند و ممکن 
است به درستی نگهداری و حمل نشده باشند 
چراکه واکسن آنفلوانزا، واکسنی است که باید 
تحت زنجیره سرد نگهداری شود و اگر از یخچال 

خارج شود، کارایی اش را از دست می دهد.

مراقب واکسن های تقلبی باشید
سیدعلی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان 
ایران نیز گفت: »واکسن آنفلوانزا بالفاصله بعد 
از خروج از یخچال باید به سرعت تزریق شود. 
تزریق  دنیا  کشورهای  از  بسیاری  در  ازاین رو 
واکسن را در داروخانه ها انجام می دهند تا خروج 
آن از زنجیره سرد تا زمان تزریق طوالنی نشود.«
واکسن  هم  حاضر  حال  »در  کرد:  تاکید  وی 
آنفلوانزا و هم واکسن کرونای تقلبی در بازار 
وجود دارد و شیادانی هستند که با این موارد 

از مردم کالهبرداری می کنند.«
سازمان غذا و دارو هم طی اطالعیه ای نسبت به 
فروش واکسن  آنفلوانزا تقلبی در بازار هشدار 
داد و اعالم کرد: »مردم به هیچ عنوان نباید اسیر 
تبلیغات عرضه این دارو در خارج از مراکز بهداشتی 
و داروخانه ها شوند زیرا سالمت این واکسن ها 
به هیچ عنوان مورد تایید این سازمان نیست. به 
واکسن  که  می شود  داده  خاطر  اطمینان  مردم 
موردنیاز تمامی افراد پرخطر، در چند فاز از طریق 
شبکه بهداشتی و داروخانه ها عرضه خواهد شد 
بنابراین از مردم می خواهیم اخبار را از مراجع 
معتبر دنبال کرده و طبق اعالم سازمان غذا و 

دارو نسبت به تهیه آن اقدام کنند.«

 علی 
ابراهیمی

گزارش »سالمت« از حال وهوای بازار واکسن آنفلوانزا در کشور

مراقب باشید اما نگران نباشید
 در حال حاضر 
هیچ گونه توزیع واکسن 
آنفلوانزایی بین 
داروخانه ها انجام نشده 

بنابراین مرم برای دریافت واکسن 
قبل از اعالم رسمی سازمان غذا و 
دارو، به داروخانه ها مراجعه نکنند
- کیانوش جهانپور
سخنگوی سازمان غذا و دارو

مدتی پس از انتشار نامه ای از سوی دبیر ستاد 
مدیریت کرونا به رئیس انجمن صنفی تهیه کنندگان، 
برخی پروژه های سینمایی متوقف و سینماهای 
کشور تعطیل شدند اما پس از 4 ماه از اوایل 
تیرماه سالن های سینما باز و تهیه کنندگان سینما پروژه های معوقه 
خود را از سر گرفتند و در همان ابتدا تعداد زیادی از بازیگران 
و عوامل فیلم ها به کرونا مبتال شدند و هر روز خبری مبنی بر 
ابتالی یکی از اهالی سینما به گوش می رسید، یکی از بازیگرانی 
که در همان ایام؛ یعنی در تیرماه امسال همراه اعضای خانواده طعم 
تلخ این بیماری را چشید، »کیانوش گرامی«، بازیگر طنز سینمای 
ایران بود. آقای بازیگر در اولین گفت و گوی خود از مردم و 
هوادارانش خواسته بود برای او دعا کنند و این بیماری را بیشتر 
جدی بگیرند؛ حاال بعد از گذشت 3 ماه حال جسمی او مساعد 
شده و حرف های شنیدنی زیادی از این تجربه تلخ با مردم دارد، 
حرف هایی جدی که این بار از پس تجربه ای تلخ آمده و با دنیای 

طنز بازیگری او فاصله دارد.

: چطور متوجه شدید به  بیماری کرونا مبتال شده اید؟
تشخیص این موضوع سخت است و اغلب افراد در مراحل اولیه 
متوجه ابتالی خود به این بیماری نمی شوند؛ وقتی عالئم بیماری 
ظاهر می شود، سیستم فکری آدم به هم می ریزد و ترس از بیماری 
باعث می شود، بیماری را انکار کنیم و اغلب ما در مراحل اولیه فکر 

می کنیم دچار سرماخوردگی شده ایم.
در مورد من هم  بیماری ابتدا با درد پهلو شروع شد و از آنجا که به 

تازگی کولر ماشینم را تعمیر کرده بودم و باد کولر بسیار قوی شده 
بود، فکر کردم درد پهلوها به دلیل باد شدید کولر است، رفته رفته 
درد پهلوها و شکم من بیشتر و سردردهای شدید هم به آن اضافه 
شد، تاری چشم و درد شدید بدن عالئم دیگر این  بیماری در بدن 
من بود، این بدن درد به حدی شدید بود که با بدن درد آنفلوانزا قابل 
مقایسه نبود و تا آن زمان چنین دردی را تجربه نکرده بودم، از طرف 
دیگر لرزش شدیدی داشتم که با پوشیدن چند دست لباس و استفاده 
از پتو باز هم احساس سرما و لرز می کردم؛ بعد از این عالئم بود که 
به بیمارستان مراجعه کردم و در مراجعه اول آزمایش دادم، گفتند 
چیزی مشخص نیست. مجدد به خانه برگشتم اما عالئم بدتر شد، 
در آن دوره 3 تا بیمارستان عوض کردم و در آخر یک شب با تنگی 
نفس شدید از خواب بلند شدم به حدی که پیراهنم را پاره کردم، 

بالفاصله من را به بیمارستان بردند و بستری شدم.

: چه شرایطی در بیمارستان داشتید؟
در بیمارستان با وجود اکسیژنی که به من وصل کرده بودند قادر به 
نفس کشیدن نبودم، برخی مواقع دید خودم را به کل از دست می دادم 
که فکر می کنم به دلیل پایین آمدن سطح تنفسم بود، در یک لحظه 
همه جا تیره و سیاه میشد و تازه در آنجا به واقع  معنی تیره و تار 
شدن دنیا را فهمیدم . متاسفانه بیماری خیلی وخیمی است که هم 
به جسم و هم به روح آدم لطمه می زند، از طرفی خانواده هم درگیر 

بیماری شده بودند و از بابت آنها هم نگرانی داشتم.

: بیماری زمینه ای مثل دیابت و فشارخون هم دارید؟

بله، من دیابت، فشارخون، بیماری کبد، ناراحتی قلبی و کمکاری 
کلیه دارم که این بیماری ها اوضاع جسمی من را وخیم تر کرده بود 

و از این بابت هم دچار نگرانی بودم.

کرونایی  بیماران  بخش  در  از حضور  تجربیاتی  : چه 
داشتید و جو آنجا را چطور دیدید؟

متأسفانه تجربیات دردناکی داشتم و در همان مدت بستری بودنم 
دو نفر از بیماران جلوی چشمم فوت شدند؛ متاسفانه میزان مرگ 
ومیر بیماری کم نیست و رسانه ها باید شفاف سازی بیشتری کنند؛ 
از نزدیک مراجعه کنند و حال بیماران را ببینند، حتی فیلمبرداری 
کنند و به مردم نشان بدهند. از همین جا از »یوسف سالمی« تشکر 
می کنم که به منازل و بخش های بیمارستانی بیماران کرونایی رفت و 
گزارش های خوبی برای مردم تهیه کرد.به نظرم ساخت مستند در رابطه 
با این بیماری کمک زیادی به اطالع رسانی می کند؛ اینکه مخاطب 
از نزدیک درگیر حاالت جسمی و روانی یک بیمار کرونایی بشود 
و خطر را از نزدیک ببیند بسیار موثر است برای اینکه مردم متوجه 

می شوند که این بیماری یک شوخی نیست، متاسفانه برخی هنوز 
فکر می کنند این اتفاق برای سایرین می افتد و برای آنها رخ نمی دهد.

: قبل از ابتال به کرونا تا چه حد این بیماری را جدی 
می گرفتید؟

متاسفانه فکر می کردم این بیماری برای بقیه است و من مبتال نمی شوم 
و قوی هستم، شنیده بودم غذاهای گرم بخوریم مبتال نمی شویم و 

هرچه گرمی بود خورده بودم، اما فرقی نکرد و بیمار شدم.

: قبل از ابتال به کرونا در پروژه سینمایی حضور داشتید؟ 
به نظر شما حضور در پروژه های سینمایی و تلویزیونی تا چه میزان 

خطر را در هنرمندان و عوامل فیلم افزایش می دهد؟
بله، در آن دوران هم کار می کردم اما به هرحال ما هم باید کار کنیم 
و نمی توانیم کارمان را تعطیل کنیم؛ همه مشاغل بر سر کار هستند و 
تعطیل نیستند، ما که کمترین ارتباط نزدیک را با هم داریم؛ به نظرم 
کارگردان های ما باید سعی کنند کمی دکوپاژها و میزانسن های خود 
را تغییر بدهند تا بازیگران کمتر به هم نزدیک شوند؛ قبل از قرارداد 
کاری تست کرونا از بازیگران بگیرند؛ هرچند خیلی سخت است؛ 
سینما هم جزو مشاغلی است که اوضاع نامناسبی دارد، االن سینماهای 
ما کار نمی کنند و مردم کمتر خریدار رسانه های تصویری هستند و 
اغلب مردم بیننده رایگان فیلم ها از طریق ماهواره و سایت ها هستند؛ 
اوضاع سینما خراب است، معدود بازیگرانی هستند که کار می کنند 
و برخی از آنها چند ماه چند ماه بیکار هستند، من 3سال است فیلم 
نساخته ام، تا شروع به کاری می کنم هزار مشکل جلوی پایم می افتد. 
نه تنها من همه درگیر مشکل هستند و وقتی در این شرایط کار 
می کنند مشکلی پیش می آید که همه چیز را به هم می ریزد. به طور 
نمونه همین االن پروژه فیلم »حسین تبریزی« به دلیل بیماری کرونای 

»مهران رجبی« به هم ریخته است.

کیانوش گرامی در گفت وگو با »سالمت« از تجربه دردناک ابتالیش به کرونا می گوید:

معنی تیره و تار شدن دنیا را فهمیدم
 اعظم 
صفایی



به مناسبت 17 مهر؛ روز جهانی »بینایی«

»دیابت«و عوارض متعدد بر سالمت »چشم«

80درصد تمام موارد نابینایی قابل پیشگیری و 
درمان هستند و از همین رو توجه به خدمات 
درمانی برای همه  مردم در جوامع مختلف حق 
مسلم خواهدبود. متاسفانه تاخیر در تشخیص 
عامل  نکردن  وغربالگری  بیماری های چشم 
جدی این زمینه  است که البته بیشتر در جوامع 

فقر وجود دارد. 
اهمیت توجه به بینایی و نقش انکارناپذیر آن در 
کیفیت زندگی موجب شد دومین پنجشنبه ماه 
اکتبر که در سال جاری میالدی مصادف با 17 
مهر است، به نام روز جهانی »بینایی« نامگذاری 
شود تا فرصتی برای توجه و مراقبت بیشتر از 

چشم ها باشد. 

دیابت را جدی بگیرید!
دیابت مشکل بزرگ سالمت است و می تواند 
درگیری  جمله  از  عروقی  متعدد  عوارض 
)شبکیه(  رتین  عروق  مانند  کوچک  عروق 
ایجاد کند که رتینوپاتی دیابتی گفته می شود. 
البته نفروپاتی )درگیری عروق کوچک کلیه( 
و نوروپاتی )آسیب عصبی ثانویه و درگیری 
عروق کوچک تغذیه کننده اعصاب( همین طور 
درگیری  و  قلب  عروق  شامل  بزرگ  عروق 
عروق اندام ها می تواند از عوارض دیابت باشد. 
از  آنجا که دیابت یکی از مهم ترین بیماری های 
نشدن  کنترل  صورت  در  که  است  زمینه ای 
می تواند منجر به عوارض متعدد چشمی شود، 
توجه به این بیماری بسیار جدی به نظر می رسد. 
البته طی دوران شیوع کروناویروس اهمیت 
بیشتری نیز خواهدداشت زیرا دفعات مراجعه به 
پزشک به دلیل ترس از ابتال به کووید-19 کاهش 
یافته و همچنین کم تحرکی عامل اختالالت 

متابولیک خواهدبود. 

عوارض چشم ناشی از دیابت
عوارض چشمی که به دلیل ابتال دیابت اتفاق 
می افتند، متعدد و پیشرونده هستند و بعضی 
از آنها می توانند عامل نابینایی کامل باشند اما 
خوشبختانه این عوارض قابل پیشگیری هستند. 
مهم ترین عارضه های چشمی دیابت که شایع 

بوده و اهمیت زیادی دارند، عبارتند از:

رتینوپاتی دیابتی یا درگیری عروق شبکیه: 
رتینوپاتی می تواند از علل نابینایی در سنین 
20 تا 74 سال باشد و از علل شایع در سنین 
زندگی فعال بیمار محسوب می شود. رتینوپاتی 
دیابتی به مدت ابتال به دیابت و کنترل همزمان 

بیماری های دیگر مانند پرفشاری و چربی خون 
بستگی دارد. همچنین اگر بیمار دیابتی همزمان 
دچار درگیری کلیوی، کم خونی یا بارداری 
شود، رتینوپاتی پیشرفت زیادی خواهدکرد. 
به همین دلیل، بیماران دیابتی نوع2 به محض 
تشخیص بیماری و بیماران دیابتی نوع 1 طی 
3 تا 5 سال از تشخیص بیماری باید تحت 
معاینه چشم قرار گیرند. پس از این نیز باتوجه 
به شدت درگیری چشم و کنترل متابولیک 

)قندخون( فواصل ویزیت تنظیم شود. 
رتینوپاتی با نشت عروقی، انسداد عروقی و ایجاد 
عروق جدید در شبکیه باعث ایجاد آسیب در این 
قسمت از چشم می شود که محل اصلی بینایی است. 

درمان رتینوپاتی شامل تزریق داروهای مختلف 
)در ایران معروف ترین آواستین است(، انجام 
لیزر و جراحی است که گاهی هیچ کدام از این 

اقدامات نمی تواند مانع بروز نابینایی شود. 
پاپیلوپاتی دیابتی یا درگیری عصب اُپتیک: 
پاپیلوپاتی دیابتی عارضه  نادری است و اکثرا 
خودبه خود بهبود می یابد اما در مواردی می تواند 

کاهش دید دائمی ایجاد کند. 
گلوکوم یا آب سیاه: دیابت عامل ابتال به نوع 
خاصی از گلوکوم به نام گلوکوم نئوواسکوالر 
است اما همراهی با سایر موارد گلوکوم نیز 
به طور شایع دیده می شود. البته علت این ارتباط 

هنوز کامال مشخص نیست. 

مروارید:  آب  یا  کاتاراکت 
دیابت،  اصلی  عوارض  از  یکی 
یا آب مروارید است  کاتاراکت 
که می تواند در سنین خیلی پایین 
ایجاد شود. مبتالیان به دیابت با 
به آب  ابتال  برابر   5 تا   2 خطر 
سالم  افراد  به  نسبت  مروارید 
نکته   هستند.  مواجه  همسن 
دیابتی  بیماران  در  اینکه  مهم 
کاتارکت در سنین خیلی پایین 
می تواند ایجاد شود که از علل 
قابل درمان افت دید در بیماران 

می شود.  محسوب  دیابتی 

خشکی چشم: خشکی چشم جزو عوارض 
بسیار شایع در بیماران دیابتی است. این افراد 
معموال از احساس سوزش چشم، احساس 
جسم خارجی، حساسیت به نور و تاری دید 
که با پلک زدن موقت بهتر می شود، ناراحت 
هستند. خشکی چشم و بی حسی قرنیه که 
در اثر دیابت ایجاد شده احتمال ابتال به انواع 
زخم های عفونی قرنیه را افزایش می دهد که 
احتماال علت اصلی خشکی چشم در بیماران 
دیابتی، آسیب اعصاب حسی قرنیه ثانویه به 

قندخون باال خواهدبود
نوروپاتی های درگیرکننده اعصاب حرکتی 
چشم: انواع نوروپاتی های درگیرکننده اعصاب 
نیز می تواند  حرکتی چشم در زمینه  دیابت 
ایجاد شود که غالبا بیماران با دوبینی به پزشک 
مراجعه می کنند. خوشبختانه دوبینی در این 
وضعیت طی چند ماه خودبه خود بهبود پیدا 
می کند؛ هرچند معاینه توسط متخصص چشم 

برای تشخیص علل دیگر دوبینی بررسی شود.

دیابت مشکل بزرگ 
سالمت است و 
می تواند عوارض 
متعدد عروقی از 
جمله درگیری عروق 
کوچک مانند عروق 
رتین )شبکیه( 
ایجاد کند که 
رتینوپاتی دیابتی 
گفته می شود. البته 
نفروپاتی )درگیری 
عروق کوچک کلیه( 
و نوروپاتی )آسیب 
عصبی ثانویه و 
درگیری عروق 
کوچک تغذیه کننده 
اعصاب( همین طور 
عروق بزرگ 
شامل عروق قلب 
و درگیری عروق 
اندام ها می تواند 
از عوارض دیابت 
باشد

به خاطر داشته باشیم...

دیابت می تواند انواع درگیری های چشم را ایجاد 

کند و تقریبا تمام بافت های چشم در اثر دیابت 

آسیب می بینند و انواع عوارض از سطح چشم شامل 

قرنیه، اشک، درگیری لنز به صورت آب مروارید، 

درگیری زاویه  چشم به صورت آب سیاه، درگیری 
شبکیه و عصب بینایی ایجاد شود. 

زمینه  بروز چنین مشکالتی اهمیت توجه و کنترل 

دیابت را می رساند. بیماران دیابتی مراقب باشند که 

در شرایط همه گیری کووید-19 که امکان مراجعه 

منظم و مکرر به پزشک غدد و چشم را ندارند، 

حتما کنترل قند، چربی و فشارخون را در اولویت 

برنامه های زندگی قرار دهند و به محض تغییر در 

بینایی حداقل با پزشک ارتباط داشته باشند

3تقویم سالمت شماره هفتصدوشصت وهفت  دوازده مهر نودونه

 دکتر فاطمه عبدی
متخصص چشم، فوق تخصص 

شبکیه و استادیار دانشگاه 
علوم پزشکی ایران

شایع ترین مشکالت بینایي
توصیه هاي حفظ سالمت بینایی

هر کدام از مشکالت بینایی ناشی از اختالالت بیولوژیک خاص است
چشم سالم:  

چه باید خورد

ترک سیگار!

استفاده از عینک آفتابی

استراحت چشم ها

معاینه توسط چشم پزشک

استفاده از عینک محافظ

مصرف منظم خوراکی های حاوی ریزمغذی هایی مانند اسیدهای چرب امگا3، لوتئین، روی و 
ویتامین های C و E به مقابله با مشکالتی مانند استحاله ی ماکوالی چشم و آب مروارید کمک می کند.

بادام/ ماهی های چرب/ تخم مرغ/ لیمو و میوه های قرمز/ سبزیجات و غالت

سیگار خطر ابتال به آب مروارید، آسیب عصب اپتیک و استحاله  ماکوالی چشم را افزایش می دهد.

مواجه با پرتوهای فرابنفش زمینه ابتال به آب مروارید و استحاله ماکوالی چشم را تشدید می کند.
بهترنی عینک آفتابی باید 99 تا 100درصد پرتوهای فرابنفش را جذب کند.

هنگام ورزش یا کارهای آسیب رسان به چشم باید از عینک استفاده کرد.

تماشای تلویزیون یا کار با رایانه و تلفن همراه به مدت طوالنی می تواند باعث خستگی چشم ها، تاری 
دید، اختالل تمرکز، خشکی چشم، سردرد و احساس ناراحتی در گردن، شانه ها و پشت شود.

برای تشخیص به موقع مشکالت بینایی باید به طور منظم به چشم پزشک مراجعه کرد. 

بهترنی عینک آفتابی باید 99 تا 100درصد 
پرتوهای فرابنفش را جذب کند.

در این زمینه بهتر است با متخصص چشم یا 
بینایی سنج مشورت شود تا بهترین نوع عینک 

تجویز شود.

) جلوی چشم(:  
عدسی جمع می شود تا تصویر 

روی شبکیه بیفتد
)پشت چشم(: تصویر هر شی 
که از دور نگاه می شود روی 

شبکیه می افتد

نزدیک بینی
اختالل در دید دور

بزرگ بودن طول کره چشم 
نسبت به حالت عادی یا 

تحدب زیاد قرنیه
تصویر شی دور جلوی 
شبکیه تشکیل می شود

شی تار دیده می شود

راه حل

اختالل در دید نزدیک
کوچک بودن کره چشم 
نسبت به حالت عادی یا 

تحدب کم قرنیه
تصویر شی نزدیک پشت 

شبکیه تشکیل می شود
تصویر تار دیده می شود

راه حل

دید غیرواضح
مشکل در انحنای طبیعی 

عدسی یا قرنیه
فرد برای دیدن اجسام دور 

دچار دوبینی است
تصاویر واضح نیست

راه حل

اختالل در دید اجسام نزدیک
پس از 40 سالگی، عدسی 
انعطاف را از دست می دهد

تمرکز برای دید اشیا 
نزدیک مشکل می شود

اجسام تار دیده می شود

راه حل

از 6 ماهگی تا 18 سالگی: 

یک بار در سال
سالمندان: 

یک بار در سال
بزرگساالن سالم تا تا 65 سال: 

هر 2 سال یک بار

عینک
لنز

جراحی لیزر

عینک
لنز

جراحی لیزر

عینک
لنز

جراحی لیزر

عینک
لنز

چشم دچار مشکل بیناییدوربینیآستیگماتیسمپیرچشمی



پیری روندی انکارناپذیر اما سرعت آن در افراد 
بین المللی  تحقیق  نتایج یک  متفاوت است. 
نشان می دهد سرعت پیر شدن افراد با یکدیگر 
تفاوت بسیار زیادی دارد و روند پیری در سنین 

متفاوت و با سرعت متفاوت آغاز می شود.
در حالی که گزارش های پزشکی زیادی درباره 
مرگ و میر و بیماری و ناتوانی ناشی از پیری 
در کتاب ها و مجالت پزشکی وجود دارد، 
امروزه پژوهش های زیادی انجام شده یا در 
حال انجام است تا بتوان آثار منفی دوران پیری 
را کندتر یا خنثی کرده و اشخاص در دوران 
پیری سالم تر بوده و زندگی مثبت داشته باشند.
در آمریکا بنیادی به نام بنیاد مک آرتور در 
سال۱۹۸۴ میالدی به وسیله پزشکی به نام جک 
و رو و روان شناسی به نام رابرت کام پایه گذاری 
شد. این بنیاد از همکاری ۱۶ دانشمند دیگر از 
شهرهای مختلف بهره می گرفت. آنها مدت 
۱۰ سال روی یک هزار نفر انسان از ۶۶ سال 

به باال مطالعه کردند.
در این مطالعه، ۳ معیار برای افراد در نظر گرفته 
شد. اول، نداشتن بیماری، دوم داشتن هوش و 
آگاهی فعال در جامعه و ورزش بدنی و سوم 
هم درگیر بودن در مسائل روزمره زندگی به 

صورت فعال.
این  برای  را  با موفقیت  پیری  آنها اصطالح 
پروژه به کار بردند. از نظر تاریخی، نظرات 
تنها  دارد.  وجود  پیری  درباره سن  مختلفی 
که  افتخاراتی  با  پیری  سن  می رسد  نظر  به 
طی عمر به دست آمده است و تجربه واالیی 
دارد و ارزش آن از همه لذات دوران جوانی 

باالتر است.
افالطون، حکیم یونانی، امید را برای سن پیری 
اعتقاد در معنویت می دانست. از طرف دیگر 
افرادی مانند شکسپیر، عقیده ای منفی درباره 
پیری انسان دارند. او در نمایشنامه ای به نام 
»همان طور که شما دوست دارید« می نویسد: 
»آخرین پرده که این تاریخ پرحادثه و عجیب 
را به پایان می رساند دوران کودکی ثانوی است 
که در آن بینایی چشم به جا نمی ماند دیگر 
دندانی نیست و نه دیگر هیچ.« البته کارشناسان 
علم پیری شناسی عقیده شکسپیر را یک عقیده 

قرون وسطایی می دانند.

پیریشناسی
کارل یونگ حدود ۱۰۰ سال پیش برای اولین 
بار روی پیری شناسی مطالعاتی انجام داد و به 
این نتیجه رسید که آخر عمر دورانی است که 
انسان درونگرا می شود. خانمی  به نام برنیس 
می گوید آخر عمر بخشی از دوران زندگی 
انسان است که شخص به درون خود رومی آورد.
نام  به  شخصی  میالدی   ۱۹۶۱ سال  در 
علم  داد  پیشنهاد  هرست  رابرت هاویگ 
با  باید تئوری برای پیری توام  پیری شناسی 
باید  فرضیه ای  چنین  کند.  توصیه  موفقیت 
بتواند حداکثر رضایت خاطر و خوشبختی و 
خوشحالی را برای اشخاص مسن به وجود آورد.
پیش از این دو فرضیه مخالف همدیگر توصیه 
می شد؛ یکی فرضیه مربوط به زیاد کردن فعالیت 
اینکه  دوم  و  پیری  در سن  و ورزش  بدنی 
شخص در سن پیری دیگر مسوولیتی را به 

گردن نگیرد.

پیریباموفقیت؛شدنیاستیا
عقیدهایگولزنندهاست؟

هرکس دوست دارد دوران پیری موفقی داشته 
باشد ولی تعریف درستی در این باره وجود 
ندارد.با باال رفتن سن انسان، توانایی انسان 
برای انجام کارهای مهم مغزی مانند حافظه 
تمرکز فکری و وظایف عالی مانند تصمیمات 
اجرایی کاهش می یابند ولی به عنوان مثال طرز 
تلفظ لغات ثابت می ماند. عقیده بر این است 
که این تغییرات کم کم باعث می شود انسان 
نه تنها از نظر مغزی افت کند بلکه در نتیجه 

از نظر بدنی هم ناتوان شود.

چاقیازمشکالتپیریاست
آمارهای آمریکا نشان می دهد، مشکل چاقی 
دامنگیر ۳۳ درصد جامعه این کشور است. 
باید در نظر داشت که با باال رفتن سن و به 
خصوص بعد از ۵۰ سالگی حجم ماهیچه های 

بدن رو به کاهش می گذارد ولی کاهش 
چاق  افراد  در  بدن  ماهیچه های  حجم 

زیادتر است. از طرفی هم بافت چربی 
از خود موادی آزاد می کند از جمله 
موادی که رادیکال های اکسید اکسیژن 

نامیده می شوند و مواد دیگر که اثر منفی روی 

و  میتوکندری ها 
کیفیت کار سلول ها 

می گذارد.
انسان ها و حیوانات جونده 

به صورت مداوم در حال افزایش وزن خود 
هستند، از جمله چربی در بدن زیاد می شود 
تا دورانی که به سن پیری می رسند و پس از 
آن شروع می کنند و از دست دادن هورمونی 
به نام لیپوتین که فعال شدنش باعث کاهش 
اشتها و در نتیجه کاهش وزن می شود. مطالعه 
روی خوراک انسان ها نشان می دهد از سال 
۱۹۸۵ تا سال ۲۰۰۰ میالدی به طور تقریبی 
بر مقدار خوراکی که اشخاص  ۳۰۰ کالری 
پیش از این مصرف می کردند اضافه شد که 
نشان دهنده ازدیاد بافت چربی در بدن زنان 
یائسه ولی سالم و نیز در مردان مسن می شود 
که باعث کاهش توان فیزیکی می شود  . کسانی 
که کار نشسته انجام می دهند روزانه به ۱۰۰ 
کالری کمتر نیاز دارند و این افراد با باال رفتن 
سن به علت کار نشسته چاق تر خواهند شد 
ولی متوجه خطر آن نیستند. افراد را به طور 
کلی به دو گروه فعال و غیرفعال تقسیم می کنند 
که یک فرد فعال باید دست کم ۱۵۰ دقیقه 
در هفته کار ورزشی انجام دهد یا ۳۰ دقیقه 

در روز و ۵ روز در هفته.

سوختوسازبههممیخوردو
ماهیچههاالغرمیشوند

انسان از سن ۵۰ سالگی به بعد هر سال ۱ تا ۲ 
درصد حجم ماهیچه خود را از دست می دهد. 
این حجم بیشتر شامل رشته های ماهیچه ای 
که از نظر بافت شناسی نوع ۲ نامیده می شوند 
و به جای آن بافت رشته هایی می نشیند که 
خواص ماهیچه را ندارد. الغر شدن رشته های 
ماهیچه ای یک نگرانی مهم برای افرادی است 
که پا به سن می گذارند زیرا همراه آن اختالل 
در تعادل و حرکت شخص پیش می آید که 
شکستگی  مانند  آسیب دیدن  و  افتادن  خطر 

استخوان و ضربه مغزی را افزایش می دهد.

در ضمن در این 
متابولیسم  سن 
یعنی  قند؛ 
ساز  و  سوخت 
به هم خورده و  قند 
بدن  مهم  هورمون های 
تولید نمی شوند و سلول های 
طبیعی  فیزیولوژیک  تماس  بدن 
رزرو  که  کسانی  داشت.  نخواهند  را 
ماهیچه های کم دارند مدت بیشتری طول 

می کشد که از یک بیماری شفا پیدا کنند .
به این معنی که با باال رفتن سن قدرت ماهیچه ها 
نیز کم می شود. البته عوامل دیگری مانند آسیب 
به رشته های اعصاب محیطی نیز اثر منفی روی 

کیفیت کار ماهیچه دارد.

دردهایمزمنسراغتانمیآیند
نزدیک به ۷۰ درصد افراد مسن مبتال به دردهای 
زانو هستند. درد مزمن باعث می شود شخص 
فعالیت بدنی خود را کم کند در نتیجه ظرفیت 

کاری بدن کاهش پیدا می کند.

اثرکمخوابی
کم خوابی در افراد مسن خیلی شایع است و کم 
کردن کار بدنی یا ورزش نکردن این کم خوابی 
را تشدید می کند. گاهی از دست دادن همسر 
عزیزان شخص  از  یکی  عزیزان  از  یکی  یا 
شخص  بدحالی  و  بازنشستگی  همچنین  و 
ایجاد کم خوابی می شود.  باعث  آن  نظایر  و 
عالوه بر خواب آلودگی روزانه کم خوابی اثر 
منفی روی سالمت جسم و روان و اختالل 
کار مغز دارد و مرگ و میر در چنین افرادی 
زیادتر است. برعکس میزان مرگ و میر در 
افراد مسنی که در ۲۴ ساعت ۶ تا ۷ ساعت 

می توانند بخوابند کمتر است.
کم خوابی باعث کاهش ظرفیت کاری بدن 
زمین  مانند  عوارضی  افزایش  درنتیجه  و 

خوردن می شود.

اثراسترس
از جمله عوامل  زمان سالمندی  در  استرس 
اثرگذار بر سالمت بدنی و روانی فرد است. 
این استرس می تواند ریشه در نگرانی ها بابت 
توان بدنی یا مالی یا از دست دادن عزیزان 
نزدیک یا حتی بدرفتاری نزدیکان و اقوام با 

فرد سالمند باشد.

تاثیراتمحیطی
آلودگی هوا یکی از عوامل محیطی اثرگذار 
روی سالمت افراد مسن است. عامل بعدی 
نوسانات خیلی زیاد در درجه هوای محیط و 
سوم محدودیت های حرکتی به علت موانع 

موجود در محیط زندگی شخص.
در ۱۰ سال گذشته تاکید زیادی روی آلودگی 
هوا به ویژه در شهرهای پرجمعیت شده است، 
از آن جمله ذرات معلق در هوا و مواد شیمیایی. 
افراد مسن به علت ضعیف بودن دستگاه ایمنی 
استعداد بیشتری برای ابتال به بیماری های تنفسی 

مزمن دارند.
و  مقایسه وضعیت سالمت  کشور چین  در 
طول عمر افراد مسن در شهرهای پرجمعیت 
با افراد مسن ساکن در شهرهای کوچک نشان 
داده طول عمر افراد مسن در شهرهای بزرگ 
کوتاه تر است که این مساله بیشتر مربوط به 

آلودگی هوا در این شهرهاست.
تغییرات ناگهانی در درجه گرما یا سرمای محیط 
زیست عوارض بیشتری روی افراد مسن به 

ویژه افراد باالی ۶۵ سال دارد.
محدودیت حرکتی در محیط زندگی نیز یکی 
از عوامل منفی بر سالمت پیرساالن است. در 
محل هایی که پارک عمومی و جا برای راه رفتن 
و ورزش وجود دارد، مردم فعالیت ورزشی 
بیشتری دارند و سالم ترند. آرتروز زانو ها که 
در پیرساالن زیاد دیده می شود باعث می شود 
چنین افرادی فعالیت ورزشی به ویژه پیاده روی 

را کنار بگذارند یا کم کنند.
افسردگی و بیماری های روانی دیگر افسردگی 
چنین  و  می شود  دیده  زیاد  پیری  سنین  در 
افرادی تالش ورزشی از خود نشان نمی دهند. 
گزارش های سازمان جهانی بهداشت حاکی از 
آن است که افسردگی مهم ترین عامل ناتوانی 
در سنین سالمندی است.از طرفی افسردگی 
که  است  مغز شخص همراه  در  تغییراتی  با 
در نتیجه آن کار تشخیصی مغز رو به تحلیل 
می گذارد  . افسردگی باعث ایجاد تغییراتی در 
محور هیپوتاالموس غده هیپوفیز و غده فوق 
کلیوی می شود که همین امر بر تولید هورمون های 
مهم بدن نیز مشاهده می شود. این هورمون ها 
اثر مهمی بر دستگاه ایمنی بدن دارند   . نتیجه 
این تغییرات، شدت یافتن بیماری های جسمی 
و کاهش فعالیت بدنی است. خیلی از افراد 
افسرده سالمند از برخورد اجتماعی گریزان 
هستند یا کنار گذاشته می شوند و تنها می مانند.

عواملبیولوژیک
چند عامل بیولوژیک در کاهش توانمندی در 
سن سالمندی دخالت دارد. اول، اتوفاژی یا 

همان تخریب اجزای سلول.
در اثر استرس اکسیداتیو التهاب عمومی مزمن 
در بدن انسان انجام می گیرد که تغییراتی را 
در ترکیب ماهیچه ها و هورمون ها و تخریب 

سلول های عصبی همراه دارد.
نقش کم خوابی میتوکندری ها در این میان، بسیار 
مهم است. میتوکندری ها دستگاه های کوچکی 
داخل سلول هستند که کار دستگاه  هاضمه هر 
مواد خوراکی  آنها  انجام می دهند.  را  سلول 
را گرفته و داخل سلول آن مواد را به ذرات 
کوچک تر تقسیم کرده و مولکول های پرانرژی 
برای سلول می سازند. این پدیده بیوشیمیایی را 
تنفس سلولی می نامند. بنابراین می توان گفت، 
میتوکندری ها منبع مهم انرژی سلول هستند. با 
ضعیف شدن کار میتوکندری ها در اثر افزایش 

سن، کاهش توانمندی پیش می آید.
در  آسیب  نتایج  از  ماهیچه  حجم  کاهش 
عالوه  میتوکندری ها  میتوکندری هاست. 
نقشی  اشاره شد،  آن  به  باال  در  که  برنقشی 
مهم در نگهداری توده و حجم ماهیچه دارند 
و در نتیجه ماهیچه به سوی الغری می رود. 
شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد 
دچاراختالل  باال  درسنین  میتوکندری ها  کار 
می شود. چنین اشخاصی با کندی و با قدم های 

کوتاه راه می روند.
که  است  این  سالمندی  دیگر  مشخصات 
سلول های بدن توانایی ترمیم خود را ندارند 
و اثر متابولیکی در این سنین، باعث تجمع 
بافت چربی و آسیب به مولکول های حیاتی 
و ارگان های آنها مانند میتوکندری ها می شود.

تغییراتتخریبیدرسلولهایمغز
توانمندی  کاهش  می دهد  نشان  تحقیقات 
با  مهمی  رابطه  سن،  رفتن  باال  با  شخص 
بافت  مثال  دارد،  مغز  در  تخریبی  تغییرات 
خاکستری مغز که از سلول های مغزی درست 
در  مغزی  تغییرات  با  و  می شود  الغر  شده 
افراد مسن همراه است. با کند شدن حرکات 
با قدم های کوتاه و کند راه  افراد  این  بدنی 
می روند . از طرف دیگر بافت سفید یا بافت 
میلن مغز نیز الغر می شود که آن هم منجر 
به کند شدن کار ماهیچه های ارادی می شود. 
از طرفی ارتباط میان بخش های مختلف مغز 

که به وسیله پیوند هایی به نام سیناپس انجام 
می گیرد دچار اختالل می شود.

عصبی  دستگاه  دیگر  بخش های  از 
محیطی  اعصاب  رشته های 
هستند که بعضی از آنها رشته 
اعصاب حرکتی و برخی 
دیگر رشته ها رشته 
اعصاب حسی 
هستند. ضعف 
این رشته اعصاب 
باعث تحرک پایین و 
کاهش کار بدنی فرد مسن 
می شود. البته عوامل گوناگونی 
محیطی  اعصاب  به  آسیب  باعث 
می شوند، از آن جمله التهاب عمومی 
بدن مثل بیماری قند و عفونت های مزمن 
و اعتیاد به الکل و سیگار کشیدن زیاد و 

فقر مزمن ویتامین هاست.

عواملیکهممکناستبهکاهش
تغییراتوناتوانیهایسنینپیری

کمککنند
متاسفانه هیچ درمان دارویی موثری برای این 
مساله وجود ندارد و اف دی ای )سازمان غذا و 
داروی آمریکا(هم هیچ دارو و ویتامین خاصی 
اما  این منظور توصیه نکرده است  برای  را 
راه های بهداشتی مختلفی توصیه می شود تا 
از این طریق بتوان اثر منفی افزایش سن را 
کاهش داد که شامل رژیم خوراکی و تغییراتی 
در روش کار روزانه که به آن سبک درست 
اضافه  شخصی  اگر  می گویند.  هم  زندگی 
تغییرات در رژیم روزانه  با  باید  دارد  وزن 
کالری  مقدار  کردن  محدود  جمله  از  خود 
در  بافت چربی  انباشتن  از  روزانه  دریافتی 
بدن بکاهد . کنار رژیم خوراکی ورزش منظم 
تقریبا برابر ۱۵۰ دقیقه در هفته یا۳۰ دقیقه 
هر روز برای ۵ روز در هفته به صورت تند 
اثر مثبتی روی تقویت ماهیچه و  راه رفتن 
تعادل شخص خواهد داشت و به کم کردن 
انباشت چربی در بدن کمک می کند. به وسیله 
ورزش شخص قدرت بیشتری پیدا می کند و 
از ضعیف و کند شدن کار جسمی جلوگیری 

می کند یا می کاهد.
ورزش و بازی های فکری برای تقویت مغز

در حالی که کارهای ورزشی برای تقویت بدنی 
شخص مفید و موثر هستند، برای جلوگیری 
از کاهش کار مغز و هوشیار ماندن شخص در 
دوران پیری، روش های مختلفی وجود دارند. 
کاهش کار مغز در سنین باال باعث فراموشی 
راه  هنگام  شخص  تعادل  دادن  دست  از  و 
رفتن می شود. این افتادن ها با خود آسیب های 
بدنی و گاهی مغزی به دنبال می آورد و باعث 
بستری شدن فرد در بیمارستان و درد و رنج 

و مخارج مالی می شود.
یکی از روش های آموزش مغزی استفاده از 
بازی های رایانه ای یا حل کردن جدول است 
که به حافظه شخص و تمرکز فکری کمک 
می کند. امروزه در بازار بازی های رایانه ای 

گوناگونی برای این منظور درست کردند.

مکملهایدارویی
این روزها محصوالت گوناگونی شامل انواع 
ویتامین ها و مواد معدنی فراوان در دسترس مردم 
قرار دارند. در آمریکا مردم ساالنه ۱۲ میلیارد 
دالر خرج خرید و مصرف این محصوالت 
می کنند اما تا امروز هیچ کدام از این محصوالت 
نشان نداده اند که می توانند عوارض مربوط به 
کهولت سن را درمان یا از آنها پیشگیری کنند.

آثارهورمونها
استفاده از بعضی هورمون ها ممکن است تاثیر 
مفیدی در کاهش تخریب جسمی و مغزی با 
افزایش سن داشته باشد، از جمله هورمون های 
زنانه  هورمون  و  تستوسترون  نام  به  مردانه 
البته  رشد  .  هورمون  نیز  و  استروژن  نام  به 
استفاده از این هورمون ها در افراد مسن گاهی 
عوارضی مانند سرطان ایجاد می کند، در نتیجه 
استفاده درمانی از این هورمون ها در سنین 

پیری توصیه نمی شود.
هورمون   می دهند،  نشان  گزارش ها  برخی 
سالمت  بر  مثبتی  آثار  اکسی توسین  زنانه 
پیری  سنین  در  ادراک  و  روانی  و  جسمی 
سیر  اکسی توسین  هورمون  است.  داشته 
کرده  کند  را  کاهش جسمی شخص مسن 
و احساس خستگی را کاهش می دهد. در 
گزارشی دیگر اکسی توسین باعث کاهش درد 
شده و التیام زخم را تسریع می کند. این ماده 
اثر ضدالتهابی هم دارد اما متاسفانه عوارض 
یا اثراین هورمون روی قلب و عروق مورد 

مطالعه قرار نگرفته است.

متخصصانعلمپیریشناسینظریهسالمندیکامیابانهراارائهکردهاند

چهوقتواقعاپیربهحسابمیآیید؟
 دکتر محمد بهادری

متخصص روماتولوژی

عواملیبرایپیریکامیابانه
چند دانشمند با مطالعه روی ۸۷ نفر مسن به این نتیجه رسیدند که پیری با موفقیت یعنی 

اینکه شخص بتواند در سن پیری با شرایط زندگی خود عادت کند.
آنها پی بردند ۳نوع شخصیت در سن بازنشستگی وجود دارد:

اول، شخصی که از نظر عقالنی به تکامل رسیده. دوم، شخصی که روی صندلی گهواره ای 
وقت خود را می گذراند و سوم کسی که انسان سرسختی است.

کسانی که نتوانسته اند خودشان را هماهنگ کنند و دیگران را مقصر وضعیت خود می دانند 
ناموفق و ناخشنود خواهند بود و کسی که روی صندلی گهواره ای هر روز می نشیند، از 
این خوشحال است که مجبور نیست سر کار برود و به تنبلی رضایت دارد. افرادی 
هستند که در همه عمرشان در فعالیت و ورزش هستند اینها افراد موفقی خواهند 
بود و افرادی هم که به بلوغ فکری می رسند، در سن پیری آدم های موفقی هستند.
خانم نیوگارتن در سال ۱۹۷۲ میالدی به این مطلب اشاره می کند برخی عواملی 
در زندگی باعث می شود فرد در سن پیری هم موفق باشد. یکی از این عوامل 

زندگی  پایین  و  باال  با  را  خود  توانسته  چگونه  زندگی  دوران  در  فرد  که  است  این 
هماهنگ کند. دیگر اینکه از زندگی چه انتظاری دارد؟ عوامل دیگر عبارتند از وضع 
مالی شخص، تندرستی بدنی، آزادی و تماس های اجتماعی یا محدودیت ها. در نتیجه 
باید گفت موفقیت دوران پیری به عوامل زیادی بستگی پیدا می کند که بسیاری ریشه 

در شیوه زندگی درست در جوانی دارند.
برخی دانشمندان روی طول عمر افراد بیش از ۱۰۰ سال مطالعه کرده اند. این کارشناسان 
عقیده دارند، طول عمر زیاد ممکن است بهای سنگینی برای شخص داشته باشد. از 
جمله برای شخصیت و آبروی فرد. در کشور ژاپن حدود۲۰ درصد افراد ۱۰۰ساله 
نداشته اند و  نیاز  به کمک کسی  بدنی  نیاز  نظر  از  اینکه  یعنی  داشته اند؛  مثبت  پیری 
از نظر مغزی نیز روشن بودند ولی ۵۵ درصد افراد ۱۰۰سال به باال نحیف بوده و از 
نظر کار فکری و بدنی نیاز به کمک داشته اند و ۲۵ درصد دیگر گروهی بودند که 
اصطالح شکننده را به آنها نسبت دادند که هم از نظر فکری و هم از نظر بدنی به 

کمک دیگران نیاز داشته اند.

یکیازاین
عواملپیریکامیابانه

ایناستکهفرددردوران
زندگیچگونهتوانستهخودراباباال

وپایینزندگیهماهنگکند؟دیگراینکهاز
زندگیچهانتظاریدارد؟عواملدیگرعبارتنداز

وضعمالیشخص،تندرستیبدنی،آزادیوتماسهای
اجتماعییامحدودیتها.درنتیجهبایدگفت
موفقیتدورانپیریبهعواملزیادی
بستگیپیدامیکندکهبسیاری

ریشهدرشیوهزندگی
درستدرجوانی

دارند
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 ترجمه: 
عفت عباسیان 

کودک،  دوستان  اولین 
این  هستند.  اسباب بازی ها 
اجسام بی جان،  از همان بدو 
تولد کنار او حضور دارند، به 
وی روحیه می دهند و کودک به آنها اطمینان 
کامل دارد. میان تمام اسباب بازی ها، بی شک، 
عروسک های پولیشی، اسباب بازی های مورد 
بچه ها  تمام  تقریبا  هستند.  کودکان  عالقه 
خاطرات خوبی از این عروسک های دوست 
داشتنی دارند. این عروسک ممکن است خرس، 
فیل یا یک شخصیت  داستانی باشد. خالصه 
و  گرمابه  رفیق  پولیشی  عروسک های  اینکه 

گلستان کودکان هستند!
اغلب بچه ها بهترین خاطرات دوران کودکی را 
با این دوست بی نظیر سپری کرده اند. شاید به 
جرأت بتوان گفت خیلی از ما آدم بزرگ ها نیز 
در کودکی یکی از همین عروسک های پولیشی 
داشته ایم که در تمام مراحل زندگی کنارمان 
بوده  و چه بسا شاید هنوز هم در گوشه ای از 

اتاق خوابمان جا خوش کرده  است.
این  معتقدند  کودک  شناسان  روان 
اسباب بازی های شیرین و بامزه برای کودک 
آرامش و تعادل به ارمغان می آورند، به خصوص 
زمانی  که کودک دلش برای یکی از اعضای 
خانواده تنگ شده  است و نمی داند مهر و محبت 
این فرد را کجا و نزد چه کسی جستجو کند، 
پس در ادامه به سمت یک عروسک پولیشی 
کشیده می شود. شاید برایتان جالب باشد ولی 
عروسک پولیشی می تواند نقش مامان، بابا یا 
در بعضی موقعیت ها حتی نقش مامان بزرگ 

را بازی کند.

بهترین دوست و همراه
این یک واقعیت است که عروسک های پولیشی، 
اسباب  بازی های مورد عالقه کودکان هستند؛هم 
به خاطر ماهیت شان و هم به مدد مفهومی که 
برای کودکان تداعی می کنند. درحقیقت، نوع 
بافت و ویژگی های فیزیکی این عروسک ها 
نوعی همدلی و همذات پنداری میان کودک و 
عروسک ایجاد می کنند طوری که در ادامه کودک 

به عروسک شخصیت می بخشد و رابطه ای 
عاطفه ای با آن برقرار می کند. 

از آنجا که معموال به مناسبت تولد کودک، به او 
عروسک پولیشی کادو می دهند، از همان بدو 
کودکی ، عروسک پولیشی قسمتی از زندگی 
روزانه کودک را تشکیل می دهد و همیشه کنار او 
است. درحقیقت حضور عروسک پولیشی مورد 
عالقه کودک در تخت او،  خود به تنهایی کافی 
است تا وی در تمام روز آرامش داشته باشد.
بعد از ۸ ماهگی، به کودک اجازه دهید به تنهایی 
در خصوص عروسک پولیشی مورد عالقه اش، 
تصمیم بگیرد. به احتمال خیلی زیاد کودک 
دلش می خواهد عروسک همه جا همراهش 
باشد؛ حین تفریح،  در مهدکودک، موقع رفتن 
نزد پزشک و... مهم این است که تصمیم نهایی 
را به خودش بسپارید تا ببینید این همراهی را 

دوست دارد یا نه. 

به این ترتیب زمانی  که مادر یا پدر کنار کودک 
حضور ندارند، عروسک پولیشی، اسباب بازی 
موردعالقه کودک می شود و تبدیل به چیزی 
می شود که برای کودک امنیت و اطمینان همراه 
می آورد، به خصوص  زمانی  که مادر باید کارش 
را شروع کند و بالطبع برای ساعاتی کنار کودک 

نخواهد بود. 

فواید عاطفی و احساسی 
عروسک های پولیشی

این عروسک ها، اسباب بازی های مورد عالقه 
کودک هستند. این عروسک های دوست داشتنی 
با چشم های زیبا و بینی بزرگ و لبخند قشنگی 
که دارند، این حس را در کودک ایجاد و زنده 
می کنند که همیشه کسی کنار او حضور دارد 

و وی را دائم همه جا همراهی می کند. 
با گذر زمان، عروسک های پولیشی وفادارترین 

دوستان کودک، به نوعی محرم رازهای او و 
چه بسا به نوعی شریک جرم شیطنت های وی 
می شوند. به این ترتیب اگر از دور تعامل کودکتان 
را با عروسک پولیشی اش زیر نظر بگیرید، متوجه 
خواهید شد تا چه اندازه ارتباط او با این عروسک 
بی جان در بهبود رشد اجتماعی اش تأثیرگذار است. 
سوال این است که چرا کودک چنین تعامالتی با 
عروسک پولیشی دارد؟ در پاسخ باید گفت کودک 
به عروسک موردعالقه اش زندگی و شخصیت 
می بخشد تا احساسات و افکارش را برای او 
بیان کند. درحقیقت کودک به همان اندازه که 
شادی و محبتش را به این عروسک بی جان 
ابراز می کند، این توانایی را دارد که ناراحتی ها 
و خشم هایش را نیز با او قسمت کند، بنابراین 
می توان به عروسک پولیشی دلخواه کودک به 
چشم یک آموزگار کامل نگاه کرد که قوانین و 
رفتار خوب و درست را به او می آموزد. حال 

پیشنهاد ما به شما این است که این قضیه را به 
فال نیک بگیرید و قواعد زندگی درست را از 

زبان این عروسک به دلبندتان منتقل کنید. 

استعدادها و توانایی های بازی
عروسک های پولیشی به کودک این امکان را 
می دهند تا استعدادها و توانایی هایش را کشف 
کند. حتی زمانی که قصد دارید مساله ای را به 
دلبندتان توضیح دهید، می توانید از عروسک 
پولیشی دلخواهش کمک بگیرید. به عنوان مثال 
زمانی  که وقت مسواک زدن یا لباس پوشیدن 
از کودکتان بخواهید به عروسکش  می شود، 
یا  می زند  مسواک  چگونه  دهد  توضیح 

لباس هایش را می پوشد. 
عالوه براین، کودک در سنین قبل از مدرسه یا در 
دوران مهدکودک،  عالقه زیادی به بازی نقش ها 
دارد. دلش می خواهد در نقش های مختلف فرو 
برود و با عروسکش بازی کند. این فرایند به 
این امکان را می دهد تا حین بازی مانند  او 
آدم بزرگ ها رفتار کند. روان شناسان کودک 
معتقدند این نوع بازی ها در رشد یادگیری کودک 
بسیار مؤثرند. درحقیقت کودک از طریق این 
بازی ها، با جهان و عملکرد آن آشنا می شود. 

چه زمانی کودک را از عروسک 
پولیشی اش جدا کنیم؟

کودکان بین ۸ ماهگی تا ۳ سالگی به یک جسم 
گرم و نرم مثل عروسک های پولیشی، نیاز دارند 

تا با آن بازی کنند یا به خواب بروند. با این حال،  
این جمله بدان معنا نیست که بعد از این سن، 
کودک را از عروسک مورد عالقه اش جدا کنید. 
برای کودک رابطه ای که با عروسک برقرار کرده 
اهمیت زیادی دارد. درحقیقت عروسک پولیشی 
به او کمک می کند مزه استقالل را بچشد و دیگر 
مثل سابق به والدین وابسته نباشد. درادامه، وقتی 
کودک بزرگ تر می شود و احساس اعتماد به نفس 
بیشتری را تجربه می کند، به مرور نقش عروسک 
پولیشی در زندگی اش کمرنگ تر می شود تا جایی 
که دیگر حرفی برای گفتن نخواهد داشت، بنابراین 
نگران وابستگی کودکتان به عروسک نباشید. زمان، 

همیشه حالل مشکالت است.
حتی اگر فکرمی کنید کوکتان برای بازی کردن 
با عروسک، بیش از اندازه بزرگ  شده است، 
سنگدل نباشید و دلبندتان را ناگهان از محبوبش 
جدا نکنید بلکه همواره به خاطر داشته باشید این 
عروسک بی جان برای کودک حکم یک تکیه گاه 
عاطفی را دارد و به مرور زمان و البته در وقت 
مناسب، کودک خودبه خود از آن فاصله می گیرد. 

عروسک را به زور از کودک نگیرید 
تحت هیچ شرایطی، عروسک را به زور از کودک 
نگیرید. هرگز فرزندتان را با این قبیل جمالت که 
مثال عروسک پولیشی برای نی نی کوچولوهاست، 
ناراحت نکنید. باید این حقیقت را بپذیرید که 
عروسک بخش مهمی از زندگی کودک را تشکیل 
می دهد، بنابراین باید به او کمک کنید تا در بهترین 
زمان ممکن، برای همیشه از این شیء دوست 

داشتنی خداحافظی کند. 
کنید عروسک های  یادآوری  به خود  همواره 
پولیشی، اسباب بازی های مورد عالقه کودکان 
هستند و دقیقا به همین دلیل جایگاه ویژه ای در 
قلب کودکان دارند، بنابراین به فرزندتان اجازه 
دهید تا حد امکان از حضور این عروسک ها 
کنار خود بهره مند شود و در این زمان با گرفتن 
عکس های یادگاری از کودک و عروسک های 
محبوبش، لحظات ناب و شاد کودکی فرزندتان 

را برای همیشه جاودانه کنید.
etreparents.com :منبع

چرا عروسک های پولیشی اسباب بازی های مورد عالقه کودکان هستند؟ 

بهترین دوست و همراه کودک
کودک در سنین قبل از مدرسه یا 

در دوران مهدکودک،  عالقه زیادی به 
بازی نقش ها دارد. دلش می خواهد 

در نقش های مختلف فرو برود و با 
عروسکش بازی کند. این فرایند به او 

این امکان را می دهد تا حین بازی مانند 
آدم بزرگ ها رفتار کند. روان شناسان 

کودک معتقدند این نوع بازی ها در 
رشد یادگیری کودک بسیار مؤثرند

چند هفته اخیر شاهد مشکالت بسیار خانواده هایی 
هستیم که دانش آموزی دارند و با باز شدن مدارس 
اعضای خانواده به ویژه مادران دوباره باید طعم گس 
نشستن پشت وسایلی مانند گوشی، تلویزیون و تبلت 
را بچشند و به آموزش از پشت شیشه تن بدهند.
مادری که دانش آموز کالس اولی دارد می گوید: »برای 
این روز و رسیدن به جشن شکوفه ها چه آرزوهایی 
داشتیم اما کرونا همه چیز را نابود کرد. با خودم فکر 
می کنم شاید برگزاری جشن مجازی می توانست 

این احساسات منفی آزاردهنده را تعدیل کند.«
مادر دیگری می گوید: »من دو دانش آموز دارم و 
یک گوشی. خودم هم سواد زیادی ندارم که بتوانم 
به بچه ها کمک کنم. هنوز مدارس جدی نشده 
جنگ بین بچه ها شروع شد و من که عصبی بودم 
بی حوصله تر و عصبی تر شده ام و هنوز شروع نشده 
به پایانش فکر می کنم و راستش را بخواهید دارم 

چوب خط می کشم.«
به او می گویم: »چرا گزینه حضوری را انتخاب نکردید 
تا بچه ها در مدرسه خودشان به تحصیل بپردازند.«
می گوید: »امسال نمی توانستیم از سرویس استفاده 
کنیم و بردن بچه ها و برگرداندن آنها به خانه هم تکلیف 
اضافه ای بود که روی دوش من قرار می گرفت.«

مادر دیگری که دوقلو دارد و قرار است بچه ها را 
۳ روز در هفته به مدرسه ببرد، می گوید: »من در 
مدتی که از آمدن کرونا می گذرد، خیلی به ندرت از 

خانه خارج شده ام و االن هم با تشویش و نگرانی 
بسیار بچه ها را به مدرسه می برم؛ خودم هم به 
بهانه دوری راه، در مدرسه می مانم تا بچه ها 
طبق پروتکل رفتار کنند. به نظر شما بچه های 
۸ ساله چقدر می توانند مراقب سالمتی خود 
باشند؟ در این چند روز هر بار که از مدرسه 
برمی گردیم باید حمام کنیم و لباس بیرون را 

بشوییم. کیف و کتاب مدرسه هم در یک کمد 
خالی گذاشته می شوند و بچه ها می دانند که این 

وسایل آلوده هستند و نباید بدون دستکش به آنها 
دست بزنند.«

به مادر می گویم: »این حجم از احساسات منفی، 
میل و اشتیاق بچه ها به یادگیری را از بین می برد.«
می گوید: »االن مهم ترین کار پیشگیری از کروناست.«

از سوی دیگر مادر شاغلی گالیه داشت که مادربزرگ 
نمی تواند کنترلی روی حضور در کالس بچه داشته 
باشد و او به بهانه کالس با گوشی بازی می کند. 
وقتی مادر خسته از سرکار به خانه برمی گردد باید 
جنگی برای انجام تکالیف را با کودکی شروع کند که 
ضرورتی برای درس خواندن نمی بیند. او می گوید: 
»باید فرض می کردیم که جنگ جهانی شروع شده 
و مدارس باید تعطیل بمانند تا تکلیف این جنگ 

روشن شود.«
مادر دیگری از زیاد بودن تکالیف بچه ها می نالید و 
می گفت: »بیش از نیمی از تکالیف را خودم انجام 
می دهم، در غیر این صورت نمره کالسی منفی 
می شود. االن که به راحتی می توان نمونه سوال پیدا 
کرد و آنالین برای بچه ها فرستاد و نشان داد که 
چه حد وظیفه شناس و سخت کوش هستیم، پس 
چرا باید وقت و بی وقت تکلیف در گروه فرستاد؟ 
راستی در این روزهای سخت که ما حوصله کارهای 
اصلی خودمان را هم نداریم چطور می توان کودک 
یا نوجوانی را مجبور به انجام تکالیف بسیار کرد 
و ضرورت انجام این حجم از تکالیف چیست؟«

در این میان بچه هایی که از مشکالت روان پزشکی 
رنج می برند قصه پیچیده تری دارند. مادری می گفت: 
»دخترم مقطع تحصیلی عوض کرده و حاال اصال 
نمی تواند با تعداد زیاد معلمان تعامل کند. سال های 
قبل یک معلم بود و قدری اطالعات راجع به فرزندمان 
می دادیم و معلم کنار می آمد اما االن او هم باید به 
معلم گوش بدهد و هم جزوه بردارد، او که روی 
یک کار تمرکز ندارد و در نوشتن دیکته که معلم 
به آرامی می گوید مشکل دارد، چطور می تواند 
این کار دشوار را انجام دهد؟ فکر می کنم خودم 
هم عدم تمرکز دارم. لطفا به من هم دارو بدهید.«
مادر دیگری ناالن بود که فرزندش از این فرصت 
استفاده کرده و در کالس نماینده شده چون همیشه 
خجالتی بود و اعتماد به نفس نداشت تا بتواند در 
جمع بچه ها خودی نشان بدهد، االن این نماینده 
مجازی که تا پاسی از شب بیدار است باید زودتر 
از بقیه بیدار شود و کالس را باز کند و غیبت 
دانش آموزان را به معلم اطالع بدهد و زمان زنگ 
تفریح و شروع دوباره کالس را اعالم کند. خالصه 
کار جدیدی به من مادر سپرده شده و روزی چند بار 
با او دعوا دارم و او را سرزنش می کنم. چند روز قبل 
به او گفتم من از اول هم فقط یک بچه می خواستم 
پدرت دنبال پسر بود وگرنه تو را سقط می کردم. 
به نظر شما این حرف های من تاثیر بدی روی او 

گذاشته و می توانم کاری کنم که فراموش کند؟«
در پاسخ گفتم: »خودتان چه فکر می کنید؟«

یکی دیگر از گروه های دانش آموزان، بچه هایی 
هستند که مادرشان معلم است. شاید فکر کنید 
که آنها وضع بهتری دارند اما در تعدادی 
از بچه هایی که در این چند هفته دیده ام 
این احساس را دارم که این خانواده ها 
هم تحت فشار هستند. مادر باید تا 
دیروقت مشغول رسیدگی به سواالت 
و آزمون های آنالین بچه ها باشد و در 
این بین به فرزند خود هم رسیدگی 
کند. راستی داشتم وظایف دیگری را 
که به دوش یک کدبانوست فراموش 

می کردم. 
این قصه سری دراز دارد.

ما در دنیایی زندگی می کنیم که دیگر قادر نیستیم اینترنت و فضای 
مجازی را از زندگی مان جدا کنیم. اینترنت انقالبی در ارتباطات 
بین انسان ها ایجاد کرده است و هر روز وابستگی ما به اینترنت 
بیشتر می شود. بیش از نیمی از مردم جهان به اینترنت دسترسی 
دارند و در ایران باالی 40 میلیون استفاده کننده اینترنتی داریم و 
حدود 60درصد کودکان و نوجوانان ایرانی به اینترنت دسترسی دارند. با وجود 
اینکه بیشتر محتواهای اینترنتی می توانند مفید و کارآمد باشند و اینترنت 
می تواند فواید زیادی برای کودکان و نوجوانان داشته باشد می تواند 
خطرات زیادی هم داشته باشد و یکی از مهم ترین خطرات 
استفاده از فضای مجازی وابستگی اینترنتی یا همان اعتیاد به 

اینترنت است. 
متاسفانه در حال حاضر اعتیاد به اینترنت مشکل بهداشتی 
شایعی شده است که می تواند به اختالل عملکردی در 
حوزه های مختلف مثل ارتباطات و تحصیالت منجر شود. 
فراوانی اعتیاد به اینترنت در جوامع مختلف متفاوت است 
و تا ۳۸درصد هم گزارش شده است. بین استفاده کننده های 
اینترنتی کودکان و نوجوانان استعداد بیشتری برای وابستگی 
دارند چرا که ماهیت نوجوانی، آنها را مستعدتر می کند. نوجوانان 
سطح تکانش گری باالتری دارند، به شدت تحت تاثیر همساالن 
هستند، در جستجوی هویت و استقالل فردی اند، بسیاری از رفتارهای 
نامناسب را طبیعی سازی می کنند، نوسانات خلقی باالیی دارند و والدین 
در این دوره زمانی نظارت کمتری می توانند داشته باشند. از طرفی بازاریاب های 
مختلفی این گروه سنی را مشتریان خوبی می دانند. همه این موارد نوجوانان را در معرض خطر وابستگی 

به اینترنت قرار می دهد. 
عامل منحصر به فردی که منجر به اعتیاد اینترنتی شود شناخته شده نیست و می توان گفت مجموع عوامل 
محیطی و وراثتی می توانند به اعتیاد اینترنتی منجر  شوند. یکی از دالیل اعتیاد به اینترنت بر اساس نظریه 
شناختی رفتاری است. بر اساس این نظریه افرادی که مشکالت روان شناختی دارند، در ارتباط با خود و جهان 
پیرامون شان افکار ناکارآمد، منفی و تکراری دارند. مثال خود را آدم بی ارزش و ناتوانی می دانند و فکر می کنند 
که در دنیای واقعی کسی آنها را دوست ندارد و درکشان نمی کند. وقتی این افراد با فضای مجازی آشنا و 
وارد آن می شوند مورد حمایت سایر افراد در دنیای مجازی قرار می گیرند و انواع تشویق و تقویت کننده ها را 
دریافت می کنند. این پاداش ها به تکرار رفتار منجر شده و فرد بیش از پیش به دنیای مجازی وابسته می شود. 
از دیدگاه عصب زیست شناختی مواجهه با اینترنت باعث آزادسازی ناقل شیمیایی دوپامین می شود. این ناقل 
نقش مهمی در ایجاد لذت و پاداش دارد. به دنبال مواجهه زیاد با اینترنت، آزادسازی دوپامین به آن وابسته می شود 
و فرد برای کسب لذت، نیاز به دسترسی به اینترنت بیشتر دارد و افراد وقت بیشتری با اینترنت می گذرانند. 
جالب است که دالیل ژنتیکی هم برای اعتیاد اینترنتی مطرح می شود. بر اساس این نظریه افرادی که به اعتیاد 
اینترنتی مبتال هستند گیرنده های مرتبط با دوپامین کمتری دارند یا سطح دوپامین کمتری ترشح می کنند بنابراین 

نیاز به عاملی دارند که منجر به ترشح دوپامین شود و به این ترتیب به اینترنت پناه می برند. 
از دالیل دیگر اعتیاد اینترنتی وجود بیماری ها و اختالالت روان پزشکی مثل افسردگی و اضطراب است. 
به طوری که این افراد برای فرار و رهایی از این مشکالت به اینترنت پناه می برند. در عین حال باید توجه 

داشته باشیم اعتیاد به اینترنت خود می تواند منجر به اختالالت روان پزشکی متعدد هم بشود.

بازگشایی مدارس و آموزش مجازی در دوران همه گیری کروناویروس مشکالت خانواده ها را بیشتر کرده است

علل اعتیاد به اینترنت در نوجوانانآموزش با طعم استرس!

 دکتر میترا حکیم شوشتری
فوق تخصص روان پزشکی 

کودک و نوجوان

 دکتر جعفر فیلی
فوق تخصص روان پزشکی 

کودک و نوجوان
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درمانگاه شماره هفتصدوشصت وهفت  دوازده مهرنودونه6
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6 توصیه موثر در شرایط شیوع کرونا به مناسبت روز جهانی سالمندان

رژیم در دوران سالمندی
نهم تا شانزدهم مهر ماه هر سال در 
تقویم سالمت با عنوان »هفته جهانی 
تا  است  نامگذاری شده  سالمندان« 
کیفیت  حفظ  اهمیت  به  خانواده ها 
زندگی فرد سالمندی که در اطرافشان زندگی می کند، 
پی ببرند. در این دوران که جهان با شیوع ویروس کرونا 
دست وپنجه نرم می کند، سالمندان به دلیل داشتن سیستم 
ایمنی ضعیف تر بیشتر در معرض ابتال به انواع بیماری ها 
ازجمله این بیماری قرار دارند و هرچقدر که به روزهای 
سرد سال نزدیک تر شویم، ممکن است خطرات بیشتری 
از نظر ابتال به کووید-19 برای همه افراد و خصوصا 
سالمندان به وجود بیاید. از این رو، در ادامه این مطلب 
در صفحه »سفره سالم« به بررسی مهم ترین نکته های 
تغذیه ای می پردازیم که کنار همدیگر می توانند باعث 
از مبتال  التهاب در بدن سالمندان، پیشگیری  کاهش 
شدن آنها به بیماری های متابولیک و نهایتا بهبودبخشی 

شرایط سیستم ایمنی بدن شان شوند. 

1. مراقب میزان کالری دریافتی تان باشید 
اضافه وزن و چاقی جزو مشکالت شایع میان بسیاری 
از سالمندان سراسر جهان است. معموال افراد با افزایش 
سن به دلیل ضعف های عمومی ناشی از باال رفتن سن 
یا بیماری های مفصلی قادر به انجام دادن فعالیت های 
فیزیکی شدید مانند دوران میانسالی یا جوانی نیستند 
بنابراین در طول روز تحرک کمی خواهند داشت. عالوه 
بر این، معموال میزان سوخت وساز بدن با افزایش سن 
کمتر می شود و بدن یک فرد سالمند به اندازه بدن یک 
فرد جوان یا میانسال کالری سوزی ندارد. درنتیجه، اگر 
افراد با وارد شدن به دوران سالمندی مراقب میزان کالری 
دریافتی شان نباشند، حتما با مشکالتی مانند افزایش 
وزن، چاقی، افزایش فشارخون، افزایش چربی  خون و 
حتی ابتال به دیابت نوع 2 مواجه می شوند. همه این 
موارد کنار همدیگر می توانند خطر بروز بیماری های 
قلبی و اُفت عملکرد سیستم ایمنی بدن سالمندان را 
به دنبال داشته باشند. به همین دلیل هم توصیه می کنیم 
که سالمندان عزیز حتما حجم خوراکی های مصرفی 
در وعده های مختلف را با دقت بیشتری انتخاب کنند 
و تا جایی که می توانند مصرف غالت تصفیه شده، 
خوراکی های  و  پُرچرب  لبنیات  حیوانی،  چربی های 
حاوی قند و شکر را در رژیم روزانه به حداقل ممکن 
رژیم  از  کامال  را  غذایی  مواد  این  اساسا  یا  برسانند 

روزانه شان کنار بگذارند. 

2. در انتخاب پروتئین ها هوشمندانه عمل کنید 
یکی از مشکالتی که ممکن است برای سالمندان ایجاد 
شود، کاهش حجم عضالت بدن در اثر افزایش سن 
بدن  از عضالت  زیادی  است. زمانی که شما حجم 

ضعف های  با  است  ممکن  می دهید،  دست  از  را 
انجام  هنگام  مفرط  خستگی های  و  عمومی 

شوید  مواجه  فیزیکی  فعالیت های  دادن 
در  شما  کم تحرکی  باعث  امر  این  و 

دلیل هم  به همین  طول روز شود. 
تمامی  حتما  که  می کنیم  توصیه 
روزانه شان  برنامه  در  سالمندان 
مصرف پروتئین های باکیفیت مانند 
ماهی، سینه مرغ، سینه بوقلمون، 
انواع  گوشت  یا  شترمرغ  سینه 
پرندگان را کنار یک نوع حبوبات 

کامال پخته و مقداری لبنیات کم چرب 
داشته باشند و همچنین برای دریافت 

پروتئین کافی به مصرف گوشت های قرمز 
پُرچرب رو نیاورند. رعایت این نکته می تواند 

عالوه بر پیشگیری از تحلیل عضالنی در سالمندان، به 
حفظ سالمت استخوانی آنها و بهبودبخشی به سیستم 

ایمنی و سیستم مغزی آنها کمک کند. 

3. از مصرف روزانه میوه ها و سبزی ها غافل نشوید 
اگر سالمندان بخواهند سیستم ایمنی بدن را در بهترین 
شرایط ممکن نگه دارند، باید مصرف روزانه میوه ها 
و سبزی ها را در رژیم روزانه داشته باشند. میوه ها و 
سبزی های فراوان دارای فیبر غذایی زیادی هستند و 
پُرفشاری خون،  بیماری  به  ابتال  از  پیشگیری  باعث 
کلسترول خون باال و قند خون باال می شوند. عالوه 
بر این، سالمندان با مصرف فراوان میوه و سبزی در 
طول روز می توانند جلوی یکی از شایع ترین مشکالت 
سالمندی که همان یبوست باشد را هم بگیرند. اگر در 
دوران سالمندی به دلیل ضعیف تر شدن عملکرد سیستم 
گوارشی بدن قادر به مصرف میوه ها یا سبزی های خام 

نیستید، می توانید آنها را قبل از مصرف به مدت 2 تا 5 
دقیقه بخارپز کنید تا کمی نرم و قابل هضم تر شوند. میوه ها، 
سبزی ها و صیفی های سفت هم می توانند به صورت 
رنده شده یا پوره در رژیم غذایی روزانه جا بگیرند. 

4. مصرف چربی های سالم را جدی بگیرید 
چربی های سالم می توانند باعث افزایش انعطاف پذیری 
عروق در بدن سالمندان شوند و خطر گرفتگی عروق 
در بدن آنها را کاهش دهند. از مهم ترین و بهترین 
چربی های سالمی که سالمندان باید به صورت روزانه 
مصرف کنند، می توان به ماهی های چرب، روغن زیتون، 
روغن بذر کتان، روغن کنجد، روغن هسته انگور، 
انواع مغزها و دانه های خام اشاره کرد. اگر سالمندان 
و  مغزها  نمی توانند  مصنوعی  دندان  داشتن  به دلیل 
به جای  بهتر است  به خوبی بجوند،  دانه های خام را 
حذف آنها از رژیم غذایی روزانه حتما مغزها یا دانه ها 

را آسیاب کنند و به مصرف برسانند. مصرف روزانه 
انواع آجیل خام توسط سالمندان می تواند چربی های 
ضروری، پروتئین و مواد معدنی مورد نیاز بدن آنان را 
تامین کند. اگر این آجیل های آسیاب شده به صورت 
مخلوط با ماست یا در ترکیب با لقمه های صبحانه 
توسط سالمندان مصرف شوند، انرژی مورد نیاز بدن 
آنها در طول روز تامین می شود و ولع احتمالی این 
شیرین  یا  چرب  میان وعده های  خوردن  برای  افراد 

را از بین می برد. 

5. در طول روز آب کافی بنوشید
معموال سالمندان به دلیل وارد شدن به دهه های سنی 
باالتر دچار بیماری های مختلفی مانند فشارخون باال، 
قندخون باال، کلسترول خون باال، بیماری های قلبی و... 
هستند. بنابراین، امکان دارد در طول روز تعداد زیادی 
قرص و دارو مصرف کنند. به همین دلیل هم توصیه 
می شود که تمامی سالمندان برای پیشگیری از کم آبی 
بدن خودشان در طول روز حتما حداقل 8 لیوان آب و 
مایعات مصرف کنند زیرا کم آبی بدن بر اُفت عملکرد 

سیستم دفاعی بدن تاثیر می گذارد.

 ترجمه: 
ندا احمدلو

اگر سالمندان بخواهند سیستم ایمنی بدن را 
در بهترین شرایط ممکن نگه دارند، باید مصرف 

روزانه میوه ها و سبزی ها را در رژیم روزانه 
داشته باشند. عالوه بر این، سالمندان با مصرف 

فراوان میوه و سبزی در طول روز می توانند 
جلوی یکی از شایع ترین مشکالت سالمندی 
که همان یبوست باشد را هم بگیرند. البته 

در صورتی که به دلیل ضعیف تر شدن عملکرد 
سیستم گوارشی بدن قادر به مصرف میوه ها یا 
سبزی های خام نیستید، می توانید آنها را قبل از 

مصرف به مدت 2 تا 5 دقیقه بخارپز کنید تا کمی 
نرم و قابل هضم تر شوند

وقتی که افراد وارد دوران سالمندی می شوند، باید 
توجه ویژه ای به شیوه زندگی و الگوی غذایی شان 
داشته باشند تا بتوانند طول عمر همراه با سالمت را 
سپری کنند. معموال افراد سالمند به دلیل کاهش حس 
چشایی و بویایی دچار مشکالتی مانند کم اشتهایی 
یا عدم تمایل به غذا خوردن می شوند. از این رو، 
همان قدر که بعضی سالمندان به دلیل کم تحرکی دچار 
افزایش وزن می شوند، بعضی دیگر هم به دلیل کاهش 
اشتها دچار کاهش وزن و عوارض ناشی از آن مانند 
ضعف و سستی بدن خواهند شد. به همین دلیل 
هم در قدم اول توصیه می کنیم که سالمندان به جای 
افزودن نمک اضافی به غذاها برای بهبود حس 
چشایی، از چاشنی های طبیعی مانند آب لیموترش 
تازه، آب نارنج یا آبغوره کنار گیاهان خشک معطر 

یا ادویه ها کمک بگیرند. 
قدم بعدی این است که سالمندان کم اشتها، مواد 
غذایی با کالری باال و البته ارزش تغذیه ای فراوان 
را به رژیم غذایی شان اضافه کنند. هرچقدر که این 
غذاها نرم تر و جویدن آنها آسان تر باشد، سالمندان 

می توانند با اشتهای باالتری آنها را مصرف کنند.
بر این اساس، سالمندان می توانند خوراکی های دارای 
کالری مناسب، پروتئین کافی و همراه با ارزش 
تغذیه ای مناسب را در برنامه غذایی روزانه داشته 
باشند. این خوراکی ها شامل مواردی مانند شیر، 
گوشت های سفید مانند ماهی و مرغ، تخم مرغ 
کامل، انواع حبوبات، انواع مغزها و دانه ها، شیره 
انگور طبیعی،  عسل و شیره خرمای طبیعی هستند. 
مصرف نان تهیه شده از غالت کامل یا نان سبوس دار 
همراه با عسل به عنوان صبحانه یا عصرانه برای افراد 
سالمند بسیار مفید است زیرا می تواند رطوبت معده 
آنها را از بین ببرد و معده را برای هضم غذا آماده کند. 
از طرف دیگر، توصیه می شود این افراد حتما مصرف 
سبزی های بخارپز مانند چغندر، کرفس، کاهو و تره 
که با کمی روغن زیتون طعم دار شده است را در 
برنامه غذایی خودشان داشته باشند تا دچار مشکالت 
گوارشی مانند یبوست نشوند. یکی از راه های تقویت 
سیستم ایمنی بدن و قوای جسمی سالمندان این است 
که شیر جوشیده و کمی خنک شده را با مقداری 

عسل یا نبات و کمی زنجبیل تازه مصرف کنند. 

اگر سالمندان دچار بی خوابی شبانه هستند، می توانند 
در وعده شام مقداری کاهوی آغشته به روغن زیتون 
و ادویه های گرم مانند پودر فلفل، پودر سماق، 
پودر زیره و پودر زنجبیل داشته باشند. خوردن 
کاهو با این ادویه ها در وعده شام به بهبود خواب 
سالمندان کمک می کند. البته آخرین وعده غذایی 
افراد سالمند باید حدود 3 ساعت قبل از خواب 
مصرف شود تا آنها دچار بدخوابی شبانه به دلیل 

تکرار ادرار نشوند. 
درنهایت، این که استفاده از انجیر خیس خورده در 
آب و عسل به صورت ناشتا، کمک بزرگی به رفع 
که  سالمندانی  )خصوصا  سالمندان  در  یبوست 

داروهای مختلفی مصرف می کنند( خواهد کرد.

برای تقویت سیستم ایمنی تان 
شیرعسل بنوشید

نگاه متخصص طب سنتی

 دکتر غالمرضا کردافشاری
استاد دانشکده طب سنتی دانشگاه 

علوم پزشکی تهران

7سفره سالم شماره هفتصدوشصت وهفت  دوازده مهر نودونه
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 6. با سوپ ها آشتی کنید 

از دیگر توصیه های تغذیه ای به سالمندان که می تواند شدیدا باعث بهبودبخشی 
در عملکرد سیستم دفاعی بدنشان شود و حفظ سالمت سیستم گوارشی 
آنها را به دنبال داشته باشد، مصرف روزانه انواع سوپ است. سوپ ها 
به دلیل بافت نرمشان ساده تر و سریع تر در بدن سالمندان هضم و 
حفظ  به  سوپ ها  در  موجود  ریزمغذ ی های  و  می شوند  جذب 
عملکرد سیستم دفاعی بدن آنها کمک می کنند. توصیه می شود 
سوپ های روزانه سالمندان شامل یک نوع غالت مانند جو پرک، 
جو درسته، بلغور جو، بلغور گندم یا رشته فرنگی کنار یک نوع 
مانند هویج،  مقداری صیفی جات  مقداری سبزیجات،  حبوبات، 
پیاز، مقداری پروتئین مانند سینه مرغ و مقداری  یا  گوجه فرنگی 
روغن زیتون باشد. بهتر است این سوپ ها حتما با آبلیموی تازه، آب 

نارنج، یا آبغوره تازه و خانگی مصرف شوند.



:آقای طالکش! ابتدا بگویید تا امروز 
کرونا چه تاثیری بر سرانه مصرف تا امروز 

داشته است؟
خوشبختانه سرانه مصرف تخم مرغ، با وجود 
کرونا و مشکالتی که ایجاد کرد، باالتر رفت. 
به دلیل نقش سلنیوم و ویتامین Dدر تقویت 
سیستم ایمنی، تمایل به غذاهایی که ساده و 
بهداشتی باشند و در عین حال سیستم ایمنی را 
هم تقویت کنند بین مردم افزایش یافته است. 
ما هم در ستاد کشوری ترویج تخم مرغ، از 
تشویقی  فرایند های  ماه سال گذشته،  اسفند 
طراحی کردیم که باعث شد، تمایل مردم نسبت 
به مصرف تخم مرغ باال رفت. نکته مهم این 
است که در دوران کرونا، مصرف تخم مرغ 
بسته بندی هم باال رفت یعنی هم مردم تمایل 
غذایی  ماده  یک  که  تخم مرغی  کردند،  پیدا 
مغذی و دارای ویتامین Dو سلنیوم بوده را 
برای تقویت سیستم ایمنی بیشتر مصرف کنند 
و هم اینکه مردم دریافتند که پروتئین تخم مرغ، 
پروتئین شاخص است. در حقیقت مردم به این 
باور رسیدند، اگر هزینه بیشتری برای تخم مرغ 
بسته بندی می دهند، در عوض خیالشان بابت 

کیفیت و بهداشت محصول راحت تر است.

در حال  تخم مرغ  :سرانه مصرف 
حاضر در کشور چقدر است؟

در سال 97 سرانه مصرف 190 عدد تخم مرغ 
برای هر فرد بود ولی در حال حاضر تا 210عدد 
در سال هم می رسد. گرچه با 250 عددی که 
میانگین قابل قبول در جهان براساس جمعیتمان 
افزایش سرانه مصرف  داریم،  فاصله  است، 
یک موفقیت است. طی 9 سال فعالیت ستاد 
موفق  ما  تخم مرغ،  مصرف  ترویج  کشوری 
شدیم سرانه مصرف را از 165 عدد در سال 
به 210 عدد برسانیم که پیش بینی  ما تا پایان 

سال 99 بیشتر از 210 عدد خواهد بود. 

به  را  مصرف  افزایش  :چرا 
می دهید!  ربط  کشوری  ستاد  فعالیت های 
در حالی که یک علت عمده آن توان خرید 
دیگر  منابع  از  تخم مرغ  چون  است  مردم 
پروتئینی ارزان تر است و با بدتر شدن شرایط 
اقتصادی، تمایل مردم به مصرف تخم مرغ 

باال تر رفته است؟!
به دلیل اینکه 2 سال پیش هم، باال رفتن مصرف 
تخم مرغ را به گرانی و شرایط اقتصادی مرتبط 
می دانستند و این حرف درست نیست. ما 8 
سال سرانه درآمد مردم را حساب کردیم، سرانه 
هزینه ها را هم در سال های 91 تا 93 محاسبه 
و نسبت قیمت تخم مرغ به قیمت گوشت و 
به قیمت مرغ یا کاالهای مشابه را سنجیدیم 
که معلوم شد، تفاوت چندانی سرانه مصرف 
با قبل نداشته است. در سال 90 تا 91 مردم 
گوشت  جای  به  را  تخم مرغ  نبودند  حاضر 
مصرف کنند. حاضر بودند سویا یا جگر سنگدان 

مرغ را در غذا بریزند ولی تخم مرغ نخورند 
زیرا این باور بین مردم بود که مصرف زیاد 
کلسترول  است،  مضر  قلب  برای  تخم مرغ، 
را باال می برد و به کبد آسیب می رساند. این 
باورهای سنتی بین پزشکان هم بود ولی در 
حال حاضر باالی 80 درصد متخصصان تغذیه 
می گویند این ادعا که مصرف تخم مرغ با باال 
رفتن کلسترول ارتباط دارد، درست نیست. 

که  کنید  قبول  صورت  هر  :در 
افزایش قیمت مواد غذایی به ویژه گوشت 
و مرغ در افزایش مصرف تخم مرغ بی تاثیر 

نبوده است!
قیمت  کردیم،  ستاد کشوری حساب  در  ما 
تخم مرغ درمصرف سرانه مردم، از دهک اول 
تا 10 چقدر تاثیر دارد.در عین حال که بعد 
سرانه را هم منطقی حساب کردیم، به این 
صورت که اگر سرانه مصرف در کشور 210 
عدد است، برای دهک اول، سرانه را 330 
عدد در نظر گرفتیم زیرا دهک 1تا 4 اقشار 
کم درآمد جامعه هستند و به دلیل باال بودن 
هزینه های خانوار تخم مرغ را نسبت به بقیه 
پروتئین ها بیشتر مصرف می کنند.اگر سرانه 
مصرف مرغ 32 کیلوگرم در سال باشد، برای 

دهک پایین 20 کیلوگرم در نظر می گیریم و 
برای دهک های باال جامعه 50 کیلوگرم در 
نظر گرفتیم. بعد خانوار بر اساس مرکز آمار 
ایران 3/4 نفر است ولی برای دهک های 1تا 
نفر حساب کردیم. همچنین در سال   4  ،4
98، بر اساس اعالم مرکز آمار، میزان هزینه 
خانوار، 1/2 میلیون تومان بوده و سهم تخم مرغ 
برآورد شد.  این سهم چند صدم درصد  از 
بنابراین باید ببینیم سهم قیمت تخم مرغ در 
بعد خانوار چقدر است؟اگر مردم تخم مرغ را 
دو برابر قیمت هم بخرند با سرانه 330 عدد 
معادل 2 عدد پیتزا خوردن در سال نمی شود. 
بحث سر این است که وقتی هزینه های خانوار 
برای مایحتاج روزانه باال می رود، مردم به ویژه 
اقشاری که توان مالی باالیی ندارند، مجبور 
فاکتور  هزینه هایشان  از  خیلی  از  می شوند 
بگیرند. این قضیه در مورد مصرف تخم مرغ 

هم می تواند مصداق داشته باشد!
در این شرایط، دولت باید تدبیری بیندیشید 
که با کارت پروتئین از اقشار کم درآمد حمایت 
کند و ما این پیشنهاد را به دولت دادیم و در 
مجلس هم این طرح در حال بحث و بررسی 
است. ما برای برآورد هزینه های خانوارها، 
همه مولفه ها را در نظر گرفتیم. از آن طرف، 

سرانه مصرف در اقشار کم درآمد را 
برابر   1/5 یعنی  کردیم؛  330 حساب 

نرم جامعه و از آن طرف سرانه مصرف 
مرغ را یک و نیم برابر کمتر حساب کردیم. 
در اینجا صرفه جویی که صرف خرید مرغ 
می شود،  تخم مرغ  خرید  صرف  نمی شود، 
است. نشده  تحمیل  چیزی  خانوار  به  پس 

البته ما راضی نیستیم که مردم بیشتر وعده های 
غذایی شان با تخم مرغ باشد و معتقدیم مرغ 

هم باید مصرف شود. 

:آیا این درست است که از ابتدای 
هفته آینده قرار است تخم مرغ ارزان تر شود؟

نهاده های تولید تخم مرغ ارز 4200 می گیرد 
ولی این ارز برداشته می شود و قیمت تا 6 
عدد  هر  تقریبا  و  می شود  بیشتر  دیگر  ماه 
تخم مرغ 2 هزار تومان یا کیلویی 28 هزار 
االن مرغدار 50 درصد  تومان خواهد شد. 
دانه ای که به مرغش می دهد را با ارز آزاد 
تهیه می کند، در حالی که ارز دولتی تخصیص 
یافته ولی یک عده سوء استفاده کردند. وقتی 
سوء استفاده می کنند، مرغ دار ارز آزاد به دستش 
باال  تخم مرغ  قیمت  شده  باعث  و  می رسد 
برود. بنابراین، االن باال رفتن قیمت منطقی 

نیست و قرار است قیمت متعادل شود. ولی 
زمانی که ارز آزاد شود، منطقی خواهد بود. 

:چرا در حال حاضر در مورد مصرف 
تخم مرغ در گروه های مختلف سنی، بیشتر 

از قبل تاکید می شود؟
قبال تخم مرغ را فانکشنال فود ذکر می کردند 
فود  فانکشنال  سوپر  تخم مرغ،  االن  ولی 
ریزمغذی های  اوج  تخم مرغ  یعنی  است؛ 
قابل جذب در بدن را داراست و باالی 90 
قابل  آن،  در  موجود  ریزمغذی های  درصد 
جذب است. به طور مثال، بعد از جگر گاو 
باالترین میزان کولین در تخم مرغ وجود دارد 
در حالی که جگر گاو غذای عرف جامعه 
و مورد پسند مردم نیست. کولین در تکامل 
سیستم اعصاب مرکزی نوزاد هم نقش مهمی 

سبزیجات  در  تخم مرغ  زرد  رنگدانه  دارد. 
رنگ سبز تیره هم هست ولی مزیت تخم مرغ 
این است که قابلیت جذب باالیی نسبت به 
غذایی  مواد  آن  بر  عالوه  دارد.  سبزیجات 
که از یک تخم مرغ می گیریم، معادل غذای 
2 هزار کیلوکالری است ولی با این تفاوت 
به بدن شما تحمیل  تنها 76 کیلوکالری  که 
می شود. حتی سالمندان هم می توانند پروتئین 
مورد نیاز بدنشان را برای حفظ عضالتشان 
آنکه دچار  بدون  کنند  از تخم مرغ دریافت 

عوارض گوارشی شوند. 

شروع  با  که  کردید  اشاره  :شما 
باال رفتن  برای  برنامه های تشویقی  کرونا 
مصرف تخم مرغ انجام دادید. لطفا به این 

برنامه ها اشاره کنید. 
کاری که ما انجام دادیم این بود که جایگاه 
تخم مرغ را در پیشگیری از کرونا تعیین کردیم 
و در گروه های بزرگ جامعه مثل طرفدارهای 
میلیونی  جمعیت  که  پرسپولیس  و  استقالل 
هستند، در شبکه های اجتماعی پخش کردیم. در 
ابتدای کرونا ترس زیادی بین مردم وجود داشت 
که پوست تخم مرغ آلوده هست یا نه و موارد 
دیگر این چنینی که ما سریع با کمک وزارت 
بهداشت این موضوع را روشنگری کردیم.  

:آیا تفاوت تخم مرغ بسته بندی با 
تخم مرغ شانه ای در نحوه نگهداری آن یا 

کیفیت آن هم متفاوت است؟
تخم مرغ بسته بندی هم از نظر کیفیت 
شانه ای  تخم مرغ  با  بهداشت  هم  و 
رهگیری  امکان  و  است  متفاوت 
دارد. در  بسته ای هم وجود  تخم مرغ 
تخم مرغ شانه ای معموال چند تخم مرغ دور 
ریخته می شود که اگر هزینه تخم مرغ های دور 
ریخته شده را حساب کنیم، به اندازه همان 
می شود.  بسته بندی  تخم مرغ های  بسته بندی 
البته تا آخر امسال قرار است تمام تخم مرغ ها 

به صورت بسته بندی عرضه شوند. 

:آیا امکان غنی کردن تخم مرغ ها 
با ویتامینD وجود دارد؟ 

ما دستورالعمل آن را نوشتیم ولی هنوز شرکتی 
آن را تولید نکرده است. غنی سازی با ویتامین 
A و ویتامین D در سازمان دامپزشکی تصویب 
شده و هر برندی می تواند آن را تولید کند 
ولی هنوز تولید کننده ای از آن استقبال نکرده 
است. البته غنی سازی با امگا3 و غنی سازی با 
ویتامین Eو D3 هم انواع دیگر غنی سازی 
سرانه  غنی سازی ها  همین  هستند.  تخم مرغ 
اینکه  بعدی  نکته  می برد.  باال تر  را  مصرف 
نحوه غنی سازی در تخم مرغ متفاوت است 
و باید به غذای مرغ ماده مورد نظر اضافه 
شود بنابراین باز هم قابلیت جذب باالتری 

در بدن خواهد داشت. 
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از گرانی تا افزایش سرانه مصرف در دوران کرونا
در گیر و دار کرونا و گرانی، در یکی_ دو هفته اخیر، تخم مرغ هم قیمتش 
باال رفت. آن طور که تولید کنندگان تخم مرغ بیان می کنند، افزایش قیمت 
نهاده ها باعث باال رفتن قیمت تخم مرغ شده است. در هر صورت با 
توجه به باال رفتن روزانه قیمت دالر، افزایش قیمت تخم مرغ باز هم 

ادامه خواهد یافت و تا آخر امسال بیش از این مقداری خواهد بود که در حال حاضر 
در بازار عرضه می شود. این در حالی است که با توجه به باال رفتن هزینه های زندگی 
در سال اخیر، سبد غذایی مردم به ویژه دهک های پایین جامعه، تغییر کرده و تخم مرغ به 
عنوان منبع پروتئین باکیفیت و قیمت ارزان، جایگاه ویژه ای داشت اما موضوع مهم این 

است که با ادامه شرایط فعلی و افزایش دوباره قیمت مواد غذایی، سبد مطلوب غذایی 
برای اقشار کم درآمد و حتی متوسط جامعه چه سرنوشتی خواهد داشت؟ ما نیز در صفحه 
»دیده بان تغذیه« در آستانه روز جهانی ترویج مصرف تخم مرغ با فرزاد طالکش، دبیر 
ستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغ و دبیر انجمن ملی طیور ایران گفت وگو کردیم. 

 مهدیه 
آقازمانی 

دیده بان تغذیه شماره هفتصدوشصت وهفت  دوازده مهر نودونه8

پروردگار را حمد و سپاس می گوییم که با حمایت و یاری نیک مردمانی از سراسر ایرانمان 45 سال است که توانسته ایم میزبان 3 هزار نفر )سالمند، معلول، بیماران ام اس و 
ضایعه نخاعی و کودکان معلول ذهنی و اوتیسم( باشیم و کهریزک را خانه ای بسازیم برای زندگی، نه زنده ماندن. با توجه به نیاز ضروری بخش کودکان به پوشک اکنون از شما 

سرور ارجمند خواهانیم با درخواست کمک نقدی مبلغ 300،000،000 ریال هزینه خرید )3 تن برنج جهت نیاز 3 ماه و 1/5 تن مرغ جهت نیاز 1 ماه(، در حد مقدورات و صالحدید ما 
را در این مسیر انسان دوستانه یاری نمایید. ضمنا به استناد بخشنامه 172 کمک به آسایشگاه کهریزک جزو هزینه های قابل قبول است و از درآمد مشمول مالیات کسر می شود. 

پیشاپیش از بذل توجه شما نیکوکار بزرگوار سپاسگزاری می کنیم و برایتان از درگاه ایزد منان طلب خیر و سالمت داریم.
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طی 9 سال
فعالیت ستاد کشوری

ترویج مصرف تخم مرغ، ما موفق
شدیم سرانه مصرف را از 165 عدد

در سال به 210 عدد برسانیم و
پیش بینی مان تا پایان سال 99

بیشتر از 210 عدد
است    



موفقیت در رژیم گرفتن و کاهش وزن، به وزن فرد و مقدار 
اضافه وزن افراد بستگی دارد، به این صورت که هر چه 
وزن بیشتر باشد، موفقیت در کاهش وزن کمتر می شود 
ولی در کل کاهش وزن نیازمند تغییر شیوه زندگی، تغییر 
در سبک خوردن و میزان فعالیت افراد است. در کل، این 
کار سخت است و فقط اینگونه نیست که افراد چاق اراده 
و انگیزه کافی برای کاهش وزن ندارند. در نظر بگیرید که 
حتی فرد الغری باشید ولی دچار بیماری قلبی- عروقی 
شوید که باید یک تغییر کوچک در زندگی تان رخ دهد. مثال 
هر روز، روزی 40 دقیقه پیاده روی کنید. چقدر می توانید 
به این شیوه زندگی پایبند باشید؟ برچسب بی ارادگی و 

تنبلی به آدم های چاق یک پیش قضاوت است. 
در کل، وقتی یک نفر هیچ موفقیتی در کاهش وزن ندارد 
باید به یک سری هم بودی های روان پزشکی فکر کنیم. به 
طور مثال، برخی افراد اختالالت خوردن دارند و زمانی که 
عصبی می شوند و هر حس منفی پیدا می کنند به خوردن پناه 
می برند. در حقیقت فرد خودش را با خوردن آرام می کند. 
ما دو نوع گرسنگی داریم؛ یکی گرسنگی فیزیکی و دیگری 
گرسنگی روان شناختی. در گرسنگی روان شناختی، فرد 
ولع به خوردن دارد و اگر همین االن ناهار خورده باشد 
ولی باز هم تمایل دارد غذا بخورد. درواقع، این افراد در 
موقعیت های خاص شروع به خوردن غذاهای پرکالری 
می کنند و همین کار به اضافه وزن بیشتر دامن می زند. در 
این شرایط فرد ممکن است حالت »یو یو دایت« داشته 
باشد؛ یعنی وزن کم می کند و دوباره با خوردن های عصبی 

به وزن قبلی برمی گردد. 
 گاهی افسردگی با افزایش اشتها و کاهش خواب و کاهش 
فعالیت بدنی می تواند بروز کند. مردم فکر می کنند افراد 
افسرده اشتهایشان کمتر می شود، در حالی که اینگونه نیست 
و در افسردگی های آتپیک اشتهای فرد بیمار  بیشتر می شود. 
علت های دیگر روان شناختی هم می تواند در چاقی نقش 
داشته باشد ولی در کل تغییر شیوه  زندگی برای اغلب افراد 
کار سختی است و به همین دلیل است که روان درمانی های 

شناختی رفتاری برای افرادی که می خواهند شیوه زندگی شان 
را تغییر بدهند، انجام می شود. یکی از این درمان ها، افزایش 
انگیزه است. به این صورت که با همکاری فرد انگیزه هایی 
برایش فهرست می شود تا این انگیزه ها در کاهش وزن به 
وی کمک کند، یا اینکه هر روز یک نفر به او از راه های 
مختلف، با پیامک یا زنگ زدن، یادآوری می کند که باید 
وزنش را کم کند؛ یعنی او را به حال خودش رها نمی کند 
و با او همراه می شود تا بتواند شیوه زندگی اش را تغییر دهد.
 یک روش دیگر این است که انگیزه هایش را به صورت 
کارت های زیبا بنویسد یا به در یخچال بچسباند یا به در 
کمد تا هر روز آنها را ببیند. باید بدانیم تغییر شیوه زندگی 
یک کار مداوم است و باید سال ها آن را نگه داشت. برخی 
وزن کم می کنند و دوباره وزنشان برمی گردد زیرا پایبندی 

به تغییر کار سختی است. 
نکته دیگر این است که بسیاری از افراد مثل خانم فتحی، 
دوست دارند زود به نتیجه برسند، کمک به این آدم ها 
سخت است زیرا دنبال معجزه هستند و وقتی به ما مراجعه 
می کنند، تمایل دارند با یک دارو، الغر شوند. باید قبول 
کنیم چاقی بیماری مزمنی است و هرچه اضافه وزن بیشتر 

باشد بیماری شدیدتر است. پس باید نگاه واقع بینانه ای به 
رژیم داشته باشیم زیرا داستان چاقی داستان یک زندگی 
است؛ یعنی عوامل ژنتیکی، عوامل اجتماعی، روان شناختی 
و حتی عوامل فرهنگی همه دست به دست هم داده اند تا 
چاقی اتفاق بیفتد. البته گفته می شود اگر 10 درصد وزن 
فرد کم شود به سالمت خود کمک زیادی کرده است 
ولی اگر بخواهد وزن زیادی را در یک زمان کوتاه از 
دست بدهد و بیشتر اندام متناسب برایش اهمیت دارد تا 
سالمت، در بیشتر رژیم ها این درخواست برآورده نمی شود. 
پس باید انتظارات واقع گرانه داشت و فرد قبول کند این 
داستان یک زندگی است و هم خودش باید پشتکار داشته 
باشد و هم پذیرش درمان داشته باشد و ارتباط خود را با 

پزشکش حفظ کند. 
موضوع مهم دیگر اینکه افراد بینش درستی نسبت به 
خوردنشان ندارند؛ یعنی در طول روز ریزه  خواری می کنند، 
در حالی که تصورشان این است که کم غذا می خورند. یکی 
از برنامه های درمان ما این است که به بیماران می گوییم در 
طول یک هفته هر چه می خورید را در یک دفتر با جدولی 
که زمان و مقدار غذا در آن مشخص است، بنویسید. این 
کار، چند حسن دارد؛ اول اینکه فرد را آگاه می کند که چقدر 
می خورد و در چه موقعیت  هایی زیاده روی می کند و چه 
غذاهایی را بیشتر می خورد. مثال ممکن است خانم های 
کارمند در محل کار کمتر غذا بخورند و وقتی به خانه 
برمی گردند، مدام در حال خوردن باشند. دوم اینکه همین 
نوشتن، خود مانعی برای خوردن می شود. مثال فرد می نویسد 
که صبح 8 عدد پسته خورده و اگر بخواهد عصر دوباره 
پسته بخورد و دوباره بنویسد، مانعی برای خوردنش است. 
این کار یک خودپایشی بوده و این جدول فرد چاق را 
آگاه می کند که روزانه چه مقدار کالری دریافت می کند. 

البته در این میان، ژنتیک هم در چاقی نقش دارد ولی حقیقت 
این است که وقتی ورودی کالری بیش از مصرف آن بوده، 
اضافه وزن ایجاد شده است. گاهی عادت های غلط غذایی 
فرد را چاق می کند؛ یعنی فرد واقعا غذا زیاد نمی خورد 

و یک وعده غذایی را حذف کرده و در یکی- دو وعده 
غذا زیاد می خورد. این مساله باعث می شود متابولیسم پایه 
بدن پایین بیاید و فرد چاق شود. درصورتی که اگر همین 
یکی- دو وعده را به 5 وعده تقسیم کند، کاهش وزن 

اتفاق می افتد زیرا سوخت وساز پایه بدن بیشتر می شود.
نکته بعدی در موفقیت رژیم مربوط به متخصصان تغذیه 
است. آنها هم باید متناسب با فرد، درمان را طراحی 
کنند، نه اینکه یک برگه رژیم ثابت به فرد بدهند زیرا 
شرایط جسمی و روانی هر فردی با دیگری متفاوت 
است. یکی نمی تواند ناهارش را سرساعت بخورد یا 
کاهو نباید زیاد در رژیمش باشد. در این شرایط باید از 
همچنین،  شود.  استفاده  غذایی  مواد  جایگزین های 
متخصص باید عالیق فرد و شیوه زندگی اش را بداند 
و بعد برای وی رژیم الغری را تجویز کند. در حقیقت 

باید به قامت بیمار درمان را دوخت.

نگاهروانپزشک

: خانم فتحی! برایمان بگویید تاکنون چند بار رژیم گرفته اید؟ 
من یک بار 5 سال پیش رژیم گرفتم که حدود 3 ماه رژیم را ادامه دادم و 
وزنم هم 4تا 5 کیلوگرمی کم شد. بعد از آن دیگر رژیم نگرفتم تا 4-3 ماه 

پیش که رژیم گرفتم ولی بعد از 3 هفته رهایش کردم. 
: چرا رژیم را رها کردید؟

چون در زمان رژیم، حالم خوب نبود و سردرد و سرگیجه داشتم و مدام 
بی حال بودم و مثل قبل نمی توانستم کارهای روزانه ام را انجام بدهم. وقتی 
با پزشکم مطرح کردم گفت که برای اوایل رژیم طبیعی است ولی برای 

من خیلی سخت بود. 
: لطفا در مورد رژیم تان توضیح دهید.

یکی از مواردی که در رژیم، من را اذیت می کرد این بود که خیلی در آن 
ساالد کاهو بود، حتی روزی که صبحانه عدسی داشتم باید قبل از صبحانه 
کاهو می خوردم و این کار باعث نفخ شدیدم می شد. نکته دیگر این بود که 
یکی از وعده های صبحانه ام، تخم مرغ بود که من تخم مرغ هم نمی خوردم. 
موضوع دیگری که برنامه زندگی ام را به هم ریخته بود، این بود که باید 
مدام غذاهای جداگانه برای خودم درست می کردم و کارم خیلی زیاد شده 

بود زیرا هم باید برای همسرم ناهار و شام آماده می کردم و هم برای خودم. 
: آیا قبل از اینکه رژیم بگیرید، پرخوری می کردید؟

نه اصال. من در هفته یکی- دو شب سوپ می خوردم و بستنی و شکالت هم 
نمی خوردم. در کل، ما غذاهای برنجی خیلی کم می خوردیم در صورتی که 
در رژیمم برنج با کباب و جوجه کباب بود. حتی کوکو هم من زیاد درست 
نمی کنم. درواقع من زیاد نمی خوردم ولی به صورت ژنتیکی چاق هستم 

چون مادرم هم چاق است. 
: آیا تحرک بدنی روزانه دارید؟ 

 نه، فرصتش را ندارم. در هفته یک بار با همسرم به پیاده روی می روم اما 
زانوهایم درد می گیرد و نمی توانم هر روز پیاده روی کنم. 

: چه دالیل دیگری وجود دارد که با وزن باال، تمایلی برای 
رژیم گرفتن ندارید؟

 یکی از مواردی که برایم رژیم گرفتن را سخت می کند این است که در 
رژیمم باید حتما ناهار می خوردم، در حالی که من اغلب روزها در محل کارم 
فرصت ناهار خوردن ندارم و وقتی به خانه برمی گردم؛ یعنی حدود عصر ناهار 
می خورم و شام را هم دیرهنگام می خوریم. بعد هم اینکه باید در هر وعده، 

غذای جدا درست کنم، خیلی وقتم را می گرفت. مهم تر اینکه مغزدانه های 
مختلف هم به صورت روزانه باید مصرف می کردم و برایم مقدور نبود. 
مساله بعدی این بود که من دوست داشتم زود به نتیجه برسم و فکر اینکه 
قرار است یک مدت طوالنی شیوه غذا خوردنم این گونه باشد من را اذیت 
می کرد. هم از نظر مالی برایم سخت بود و هم اینکه انرژی کار کردن نداشتم. 
: آیا می دانید که با این وزن چه مشکالتی در زمان بارداری و 

بعد از آن ممکن است برایتان پیش بیاید؟
بله، من به عوارض و مشکالتی که چاقی ایجاد می کند، واقفم اما خودم فکر 
می کنم چون زیاد غذا نمی خورم، رژیم گرفتن اذیتم می کند و حتی همسرم 
هم وقتی می دید که من در زمان رژیم سردرد می شدم، از من درخواست 

می کرد که رژیم نگیرم. 
: فکر می کنید انگیزه کافی برای کاهش وزن و رژیم گرفتن را دارید؟
بله، من هر شب قبل از خواب به این موضوع فکر می کنم که چطور باید وزنم 
را پایین بیاورم چون بعد از ازدواج هم 5 کیلوگرم وزنم باال رفت و می دانم که 
در زمان بارداری برایم مشکالتی ایجاد می شود اما دوست دارم که زود به نتیجه 

برسم. از طرفی کار جدیدی را شروع کرده ام و فرصت رژیم گرفتن ندارم.

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.

خانمفتحیکهباوجودوزن90کیلوگرمیانگیزهایبرایکاهشوزنندارد،میگوید:

درزمانرژیم،مدامبیحالهستم!

 
افرادی که می خواهند رژیم بگیرند باید 
بیندیشند که چاقی نتیجه سال ها متوالی 
استفاده بیش از نیاز انرژی، از طریق دریافت 
غذاست. این انرژی در بدن انباشته شده و به 
یک مخزن متراکم انرژی تبدیل می شود. اگر 
بخواهیم این مخزن را به مصرف برسانیم باید 
برمبنای اصول علمی و با تاکید بر مداومت 
باشد. ما افرادی داریم که با یک سیستم 
علمی تا 70 کیلوگرم هم وزن کم کرده اند. 
گاهی افراد چاق با یک انگیزه فوری، اقدام 
به کاهش وزن می کنند، مثال برای شرکت 
در یک مهمانی یا عروسی می خواهند سریع 
وزن شان را کم کنند. در اینجا بازار رژیم های 
غیرعلمی باز می شود و بسیاری از افرادی که 
می خواهند زود به نتیجه برسند، این روند را 
ادامه می دهند، در حالی که دوسوم بدن آب 
است و هر یک کیلوگرم وزن آنها 7 هزار 
کیلوکالری است. با ترفندهای کم خوردن 
و داروی الغری نمی توان این انرژی را از 
بین برد زیرا انرژی فناناپذیر است و می تواند 

تغییر شکل بدهد. 
نکته دیگر این است که ضعف و بی حالی 
ابتدای رژیم تاحدی طبیعی است ولی گاهی 
رژیم نادرست و رعایت نکردن اصولی که 
در رژیم ذکر شده باعث سردرد و سرگیجه 
می شود. در این حالت افت قند و فشار اتفاق 
می افتد و مغز نه اکسیژن دریافت می کند و 
نه گلوکزی که از انرژی آن فرماندهی اش 
را ادامه دهد. در چنین شرایطی بیشتر ولع 
خوردن ایجاد می شود که معموال فرد به 
سمت مواد قندی تمایل پیدا می کند. مواد 
قندی مثل شکالت یا نبات هم در زمانی 
کوتاه افت قند را جبران می کند و باعث 
ترشح انسولین می شود و بعد از مدتی حس 
گرسنگی ایجاد می شود بنابراین، بهتر است 
در زمانی که ضعف و بی حالی یا سردرد 
ایجاد شد، فرد چند عدد نخودچی یا بادام 
یا یک لقمه نان و پنیر بخورد. همچنین 
می تواند مواد غذایی پروتئینی یا یک عدد 
تخم مرغ یا هویج پخته شده یا خام بخورد. 
بهترین میزان کاهش وزن در افراد نیز بین 
هفته ای 250 گرم تا یک کیلوگرم است 
و البته با توجه به سن و جنس و شرایط 
جسمی فرد ممکن است این میزان متفاوت 
باشد. گاهی افراد چاق برای اینکه زودتر به 
نتیجه برسند، کمتر از میزانی که در رژیم بیان 
شده، می خورند، در حالی که کم خوردن 
غذا نمی تواند روند کاهش وزن را تسریع 
کند بلکه مهم ترین نکته شیوه غذا خوردن 
است که باید اصالح شود. به طور مثال، 
تند غذا خوردن باید اصالح شود و فرد با 
کارد و چنگال غذا بخورد، غذاهای پروتئینی 
بیشتر مصرف کند که درصد سیری بیشتری 

به وی می دهند. 
در کل، منابع پروتئینی توأم با منابع غذایی 
حاوی فیبر همراه آب کافی در کاهش وزن 
بسیار موثر هستند. این روش غذاخوردن 
سیری طوالنی مدتی به این افراد می دهد. به 
عالوه سطح قندخون نوسان پیدا نمی کند 
زیرا فیبر محلول در غالت، حبوبات و 
سبزیجات باعث می شود سرعت جذب 
قند و چربی تعدیل شود. نکته بعدی این 
است که باید بدانیم هر گونه تغییر در 
ساعات بیولوژیکی و وعده های غذایی 
بدن را دچار استرس می کند و بدن فرمان 
وضعیت قرمز می دهد. شاید فرد با ناهار 
نخوردن، وزن و سایز کم کند ولی بدن 
دچار آسیب شده است. برخی می گویند 
من کمتر از میزانی که متخصص تغذیه 
گفته غذا می خورم ولی وزن کم نکردم، 
در حالی که اشتباه این است که وقتی 
سیستم  می زنید،  دور  را  ایمنی  سیستم 
ایمنی هوشیار است و برای پاسداری از 
حیات فرد سوخت وساز بدن را کاهش 
می دهد بنابراین هم گرسنگی می کشند و 
هم وزن پایین نمی رود. در این صورت 
و  می افتد  اتفاق  یویویی  وزن  کاهش 
مقاومت بدن در برابر کاهش وزن بیشتر 
می شود. در نتیجه، در هر افزایش وزنی 
انسولین بیشتری ترشح می شود و مقاومت 
به انسولین، زمینه ساز دیابت یا بیماری های 

قلبی-عروقی می شود. 
به تازگی در دنیا به این نکته تاکید می شود 
که کاهش کالری به تنهایی باعث الغری 
نیست بلکه عوامل اپی ژنتیک؛ یعنی عوامل 
محیطی هم می تواند خود ژن ها را تغییر 
بدهد. این که فرد چقدر در روز می خوابد، 
چه میزان تحرک دارد و چه میان وعده هایی 
و  بدنش  سوخت وساز  در  می خورد، 

ژن هایش تاثیر می گذارد.

وعده های سرشار از 
پروتئین و فیبر سیری 
طوالنی مدت ایجاد می کند

 دکتر سیدضیاءالدین مظهری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

نگاهمتخصصتغذیه

تاکیددکترعاطفهقنبریجلفاییبهسوژه»میزگردتغذیه«

بدانیدکهتغییرشیوهزندگیکارسختیاست!

با وجود دسترسی به شبکه های اجتماعی و اینترنت، سرعت انتقال اطالعات به 
گونه ای است که تقریبا بیشتر مردم، می توانند به راحتی بیماری ها را بشناسند و 
به عوارض آن پی ببرند. اینکه چاقی و اضافه وزن عامل خطر اغلب بیماری های 
غیرواگیر است، آنقدر در رسانه ها بیان شده که همگی از تبعات چاقی مطلع هستیم 
اما چه اتفاقی می افتد که با وجود اینکه اغلب مردم از عوارض چاقی مطلعند، بیش از نیمی از جمعیت 
کشورمان یا چاقند یا اضافه وزن دارند؟ واقعیت این است که شیوه زندگی شهری و سرعت زندگی 
اتفاقا زمینه ساز چاقی است اما می توان این سرعت زندگی را به گونه ای مدیریت کرد که شیوه غذا 
خوردنمان ما را به سمت چاقی هدایت نکند. گاهی اصالح برخی عادت های کوچک در زندگی 
می تواند از افزایش وزن جلوگیری کند اما آیا تغییر شیوه زندگی و پایبندی به رژیم سالم غذایی کار 
راحتی است؟ سارا فتحی، خانم جوان 29 ساله ای است و حدود 8 ماه است ازدواج کرده اما با وجود 
وزن 90 کیلوگرمی تاکنون موفق نشده رژیم بگیرد و وزنش را پایین بیاورد. از این رو، در »میزگرد 

تغذیه« این هفته با ایشان گفت وگو کرده ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید. 

 مهدیه 
آقازمانی 

»میزگردتغذیه«دربارهوضعیتسارافتحیباحضور
دکترسیدضیاءالدینمظهریمتخصصتغذیه

ودکترعاطفهقنبریجلفاییروانپزشک

ناکامیدررژیم

افرادبینشدرستینسبتبه
خوردنشانندارند؛یعنیدر
طولروزریزهخواریمیکنند،

درحالیکهتصورشانایناست
کهکمغذامیخورند.یکیاز
برنامههایدرمانماایناستکهبهبیماران
میگوییمدرطولیکهفتههرچهمیخورید

رادریکدفترباجدولیکهزمانومقدارغذا
درآنمشخصاست،بنویسید.اینکار،چند
حسندارد؛اولاینکهفردراآگاهمیکند،

چقدرمیخوردودرچهموقعیتهاییزیادهروی
میکندوچهغذاهاییرابیشترمیخورد.دوم
اینکههمیننوشتن،خودمانعیبرایخوردن
میشود.درواقع،اینکارخودپایشیبودهو
اینجدولفردچاقراآگاهمیکندکهروزانه

چهمقدارکالریدریافتمیکند
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دین و سالمت

دگی
ی زن

وزه ها
آم

یک اربعین ارادت
همیشه جدال جدی بین عشق و عقل وجود 
داشته و معموال برنده این نبرد نیرومند، 
عشق بوده است، نه عقل. جالب تر آنکه 
عاشقان از اینکه عقل را جا گذاشته اند، 
به خود می بالیده اند و آن را خطی از دفتر 

خواستن و عشق ورزیدن می دانستند. 
در جای جای زندگی این نبرد هست و 
برای  را  تسلیم  سفید  پرچم  یا  اراده ها 
عقل باال می آورند یا برای خرد و اندیشه. 
آموزه های دینی از ما درخواستی متفاوت 
دارد و همه ما را به پیروی از عقل و مدیریت 
عشق و احساس توسط اندیشه ورزی و 

عقالنیت دعوت می کند. 
از این رو، عقل یکی از چهار ستون اصلی 
تصمیم گیری های دینی و صدور قوانین آن 
است و تمام احکام دینی هماهنگ با این 
تنظیم شده اند. حتی یکی  الهی  موهبت 
داشتن  دستورات،  این  انجام  شرایط  از 
عقل است و کسانی که به هر دلیل از این 
امتیاز محروم شده اند، نه تکلیفی دارند 

و نه انتظاری از آنها می رود. 
در سراسر تاریخ، دین مداران واقعی پیروی 
از تعقل را به عنوان یک نماد حقیقی از 
درونی شدن دانسته های دینی خود بروز 
داده اند و در مقابل، افرادی با افراطی گری 
و نادانی محض، روشی متضاد با آن را 
منفی  نگاه  باعث  گاهی  و  گرفته  پیش 
دیگران به این گوهر ارزشمند شده اند. 
نمونه ای از خردگرایی اهل ایمان را در 
روزهای کرونایی شاهد بوده ایم؛ مواردی 
مثل مدیریت هیئت های حسینی، رعایت 
مساجد،  در  بهداشتی  دستورالعمل های 
حذف نذرهایی که سالمت را به مخاطره 
می انداختند و جایگزینی  آن با مواد غذایی 
اینکه آزمونی دیگر پیش روی  خشک. 
ماست به نام پیاده روی اربعین. هنگامه ای 
عاشقانه و عاقالنه که چند سال موجی 
میان دوست داران حسینی  را  ارادت  از 
بر  زندگی شان  روزشمار  و  انداخته  راه 
عقربه عمودهای اربعین تنظیم شده است.
انتظار  در  سال  یک  میزبان  و  مهمان   
رسیدن چنین روز مبارک و پرشکوهی، 
شب و روز گذرانده اند و اینکه در بحبوحه 
عشق و عقل، دست به انتخاب می زنند. 
حذف  به  دعوت  را  همه  دین  بزرگان 
موقت این برنامه از زندگی معنوی امسال 
دور  راه  از  زیارت  کردن  جایگزین  و 
برای  ارباب  حضرت  از  درخواست  و 
به  بیماری  و  گرفتاری  کردن  برطرف 

واسطه این توسل کرده اند. 
یک عاشق عاقل، به حکم عشق عاقالنه اش 
بر  اصرار  رفت،  نخواهد  مرز  به  امسال 
سفر  و  گذاشت  خواهد  کنار  را  رفتن 
معنوی را در خانه اش به سرمنزل مقصود 

خواهد رساند. 
مصلحت اندیشی  با  حسینی  عاشقان 
به  را  جمعی  خود،  حکمت آمیز 
دردسر  به  خودشان  عالقه های  خاطر 
پر  مکتب  با  هماهنگ  و  نمی اندازند 
انتخابی  حسینی،  شعور  و  شور  از 
الهی  درست خواهند داشت تا به مدد 
روزگار  و  سپری  روزهای سخت  این 
رهایی و دلدادگی همراه با عرض ارادت 

در آستان حضرتش فراهم شود.

چند سوال ساده
 آیا تاکنون با شکست مواجه شده اید؟

 آیا در زندگي شما لحظاتي بوده که احساس تنهایي کنید؟ 
 آیا هیچ گاه احساس ناامیدي، پوچي و بیهودگي به 

شما دست داده است؟ 
 آیا هیچ اتفاق افتاده که گمان کنید کسي به شما عالقه ندارد؟ 
 آیا غم از دست دادن دوست، همسر یا یک شغل 

خوب را تجربه کرده اید؟
اگر پاسخ شما مثبت است، در آن زمان چه حالي داشته اید 
و چه افکاري براي مقابله با این بحران هاي روانی به ذهن 
شما خطور کرده است؟ از چه دریچه اي به این مشکالت 
نگریسته اید؟ چه اقدامات عملي براي مواجهه با این گونه 

کشمکش هاي فکري، داشته اید؟

عینک شما چه رنگی است؟
حکیمي مردی را بر ساحل دریا اندوهگین دید که بر دنیا 
غم می خورد. حکیم او را گفت: »بر دنیا غم نخور. اگر 
در نهایت توانگری در کشتی بودی و کشتی ات در دریا 
شکسته بود و در حال غرق شدن بودی، آیا نهایت آرزوی 
تو این نبود که نجات یابی و همه ثروتت را از دست دهی؟« 
گفت: »بله« پس او را گفت: »اگر بر دنیا فرمانروایی داشتی 
و همه افراد پیرامونت قصد کشتن تو را داشتند، آیا آرزوی 
تو نجات یافتن از دست آنها نبود، حتی به بهای از دست 
رفتن هر آنچه داری؟« گفت: »بله« گفت: »اکنون گمان بر، 
تو همان توانگری و اینک همان پادشاه که ثروت و قدرتت 
را از دست داده ای ولی جانت را به سالمت حفظ کرده ای.« 

فرد به سخن او آرام گرفت.

زندگی؛ میدان مسابقه
زندگی مانند میدان مسابقه است؛ عده ای در آن می بازند و 
گروهی دیگر که از قبل به اندازه کافی تالش کرده بودند 
و برای این مسابقه برنامه داشتند، برنده می شوند. واکنش 
بازنده ها هم می تواند جالب باشد. برخی مانند یک کودک 
به لجبازی و بهانه جویی می پردازند و عده ای دیگر مردانه 
مسوولیت شکست خود را قبول می کنند. این گروه به احتمال 
زیاد در مسابقه بعد برنده خواهند شد! مشکالت همیشه 
هست، روش برخورد ما با آنهاست که از ما موفق یا ناکام 
می سازد. انسان های موفق به راه های پیروزی بر مشکالت 
می اندیشند و انسان های ضعیف به خود مشکل! حتی در 
دل مشکالت هم می توان سر بلند کرد و به زیبایی هایی که 
اطراف مشکل را گرفته اند، نگریست. به این جمله دقت 
کنید؛ همه از اینکه گل سرخ، خار دارد می نالند ولی یک 
مثبت نگر، از اینکه این همه خار توانسته گلی در خود 
پرورش دهد، شگفت زده است. نوشته حاضر شما را به 
مثبت اندیشیدن و خوب دیدن در گرفتاری ها راهنمایی 
می کند تا بتوانید به روزهای پس از بحران بیندیشید و 

شرایط بهتری را برای خود رقم بزنید.

به روی مشکالت بخند
مرد جوانی که می خواست راه نیکان را طی کند، سراغ استاد 
رفت. استاد خردمند گفت: »تا یک سال به هر کسی که به 
تو بدی کند و دشنام دهد پولی بده! تا ۱۲ ماه هر کسی به 
جوان توهین می کرد، جوان به او پولی می داد. آخر سال 
باز سراغ استاد رفت تا گام بعد را بیاموزد.« استاد گفت: 
»به شهر برو و برایم غذا بخر.« همین که مرد رفت، استاد 
خود را در لباس یک گدا درآورد و از راه میان بر، کنار 
دروازه شهر رفت. وقتی مرد جوان رسید، استاد شروع کرد 
به توهین کردن به او. جوان لبخندی زد و گفت: »یک سال 
است که برای توهین شنیدن، پول داده ام اما حاال خدا را 
شکر که می توانم مجانی فحش بشنوم، بدون آنکه پشیزی 
خرج کنم.« استاد وقتی صحبت جوان را شنید، رو نشان 
داده و گفت: »برای گام بعدی آماده ای چون یاد گرفتی به 

روی مشکالت بخندی.«

گاهی می گیرند تا بهترش را بدهند
دختر کوچولو که با مادرش براي خرید به بازار رفته بود، 

چشمش به یک گردن بند مروارید پالستیکی افتاد. از مادرش 
خواست گردن بند را برایش بخرد. مادر گفت که اگر دختر 
خوبی باشد و قول بدهد که اتاقش را هر روز مرتب کند 
آن را برایش می خرد. دخترک قول داد که حتما این کار 
را خواهد کرد. مادر هم گردن بند را برایش خرید. دختر 
کوچولو به قولش وفا کرد؛ او هر روز به مادرش کمک 
مي کرد و اتاقش را هم مرتب می کرد. او گردن بند را خیلی 
دوست داشت و هر جا مي رفت آن را با خودش می برد. 
پدر دخترک هر شب وقت خواب برایش قصه می گفت 
تا او بخوابد. شبي بعد از اینکه داستان به پایان رسید، بابا از 
او پرسید: »دخترم! آیا بابا را دوست داری؟« دختر جواب 
داد: »معلومه که دوست دارم.« بابا گفت: »پس گردن بند 
مرواریدت را به من بده!« دخترک با دلخوری گفت: »اِ 
 نه! من اونو خیلي دوست دارم، بیایین عروسک قشنگمو 
بگیرین اما اونو نه! باشه؟« بابا لبخندی زد و گفت: »نه عزیزم! 
ممنون.« بعد بابا گونه اش را بوسید و شب بخیر گفت. 
چند شب بعد باز بابا از دختر مرواریدهایش را خواست 
ولی او بهانه ای آورد و دوست نداشت آنها را از دست 
بدهد. عاقبت یک شب دخترک گردن بندش را از گردن باز 
کرده و به بابایش هدیه کرد. بابا در حالی که با یک دستش 
مرواریدها را گرفته بود با دست دیگر از جیبش یک جعبه 
قشنگ بیرون آورد و به دختر کوچولو داد. وقتي دخترک 
در جعبه را باز کرد، چشمانش از شادی برق زد: »خداي 
من، چه مرواریدهای اصل قشنگی!« بابا این گردن بند زیبای 
مروارید را چند روز قبل خریده بود و منتظر بود تا گردن بند 
ارزان را از او بگیرد و یک گردن بند پرارزش را به او هدیه 
بدهد. »به یاد داشته باشیم خداوند، مهربان تر و حکیم تر از 
یک پدر است. حال به نعمت های داده و گرفته اش توجه 
کنیم.« اتفاقات به ظاهر بد، ممکن است در واقع بد نباشد، 
پس قرار نیست فوری لب به اعتراض بگشاییم که چرا 
من به چنین روزی گرفتار شدم؟ اگر گرفتاری ما ناشی از 
کم کاری و خطای خودمان باشد، می توانیم به فکر جبران 
باشیم ولی اگر زندگی درست با یک اتفاق دگرگون شد، 

بدانیم که قرار است اتفاق های بهتری بیفتد.

تحمل یا تنفر؟
بعضي ها خیلي کم طاقت اند و تحمل کوچک ترین نامالیمات 
را در زندگي ندارند و در صورت برخورد با موانع در 
مسیر زندگي، به جاي اندیشیدن و یافتن راه حل براي 
آن موانع، سر بر زانوي غم گذاشته، خود را تنها، شکست 
خورده و بدبخت مي انگارند و بر اثر استمرار این حاالت، 
دچار افسردگي و سایر ناراحتي  هاي رواني می شوند و 
به خودآزاري و آسیب زدن به خود مي پردازند. وقتي پاي 
صحبت این افراد مي نشیني. جمالتي مانند: »من فردي 
بدبخت و بیچاره ام«، »کسي به من توجهي ندارد«، »هیچ 
کس مرا دوست ندارد«، »دنیا برایم تیره و تار است«، »من 
دیگر امید را به زندگي از دست داده ام«، »من نباید زنده 

باشم تا این همه رنج و سختي ها را تحمل کنم« و... را 
مي شنوي که به خوبي گویاي این حقیقت است که اینها 
از کاه، کوهي ساخته اند و چون به گمان خود، تاب و 
توان باال رفتن و فتح این کوه خیالي را ندارند، دست به 
کارهاي عجیب و گاهي مرگ آفرین مي زنند که خبرهاي 
آن در صفحات حوادث روزنامه ها و مجالت به صورت 
روزافزوني مشاهده مي شود؛ خودکشي و پایان دادن به 
زندگي به خاطر پندارهاي نادرست، یکي از کارهاي این 
جماعت است! در مقابل گروهی هم هستند که به شکل 
جدی معتقدند برای راه افتادن باید زمین خورد. تا مشکالت 
نباشند، از پختگی و موفقیت واقعی هم خبری نیست و 
مشکالت را مانند دینامیت هایی می بینند که در دل کوهی 
پر از طال کار گذاشته اند تا با انفجار و خرد شدن کوه، 

طالهای ناب آن شناسایی و استخراج شوند.

باخت، مقدمه برد
روزی بازرگان موفقی در بازگشت از مسافرت متوجه 
شد در نبود او خانه و مغازه اش آتش گرفته و خسارت 
هنگفتی به او وارد شده است. همه فکر مي کردند که تاجر 
از ناراحتي و غصه سکته خواهد کرد یا با گریه و زاري 
کرده خدا را مقصر بدبختي اش بداند و از او گالیه کند. 
تاجر، ساکت و آرام داخل اتاقي شد و با هیچ کس حرفي 
نزد. این کار او اطرافیانش را بیشتر نگران کرد اما آنها هم 
نمي توانستند کاري براي او انجام دهند. فرداي آن روز همه 
مردم در حالي شگفت زده تاجر مال باخته را نگاه مي کردند 
که او مشغول آویزان کردن تابلویي بر سر در مغازه اش 
بود و روي آن این گونه نوشته شده بود: »مغازه ام سوخت! 
اما ایمانم نسوخته است! با توکل به خدا از امروز دوباره 

شروع به کار خواهم کرد!«

همیشه راهی هست
همیشه سرمایه هایی هستند که می توانند ما را از بن بست 
نجات دهند. تنها شرط استفاده از این موهبت ها، خوش بینی 
و نگاه درست به مسائل است. برای کسانی که می خواهند به 
موفقیت برسند، بن بستی وجود ندارد؛ آنها یا راهی می یابند 

یا راهی می سازند. 
در روزگاری نه چندان دور، کشاورزی بود پیر و از کار 
افتاده. تنها کمکش پسری بود که مأموران فدرال او را 
به زندان برده بودند. فصل شخم نزدیک بود و کشاورز 
نمی دانست چگونه به تنهایی زمینش را شخم بزند. روزی 
کشاورز به پسرش نامه ای نوشت و با او درد دل کرد؛ پسرم، 
زمان شخم زدن نزدیک است و من هم هیچ کسی را ندارم 

تا مرا کمک کند؛ حال باید چه کنم؟ چاره ای بیندیش.
پسر در جواب نوشت: پدر جان! مبادا زمین را شخم بزنی 
که من در آن زمین اسلحه ای پنهان کرده ام که اگر کسی آن 

را پیدا کند، من در دردسر بزرگی خواهم افتاد.
روز بعد گروهی از مأموران دولتی در جست وجوی اسلحه 

به زمین پیرمرد هجوم آوردند و تمام آن مزرعه را به امید 
یافتن اسلحه زیر و رو کردند، اما اسلحه ای پیدا نشد!

چند روز بعد پسر نامه ای دیگر فرستاد: پدرم! تنها روشی 
که می توانستم در شخم زدن زمین به تو کمک کنم، چنین 
بود. اکنون زمین آماده بذرپاشی است، امیدوارم مأموران 

دولتی آن را برایت خوب شخم زده باشند!

مرکز فرماندهی چه می گوید؟
باورهاي غیرمنطقي همیشه دردسرآفرین اند، تا جایي که 
عده اي از روان شناسان بزرگ، عمري را با مطالعه روي 
تعداد زیادي از بیماران، به جمع آوري و یافتن پندارهاي 
نادرستي که بیماري هاي رواني را به دنبال خود دارند، صرف 
کرده اند که ثمره زحمات چندساله آنها هم اکنون در اختیار 
ماست. این محققان معتقدند همه ما هنرمنداني هستیم که 
به بازآفرینی جهان در ذهن خود مي پردازیم و اگر بتوانیم 
هنرمند واقعي باشیم، برداشت ها و تصورات ما درست و 
مفید خواهند بود، در غیر این صورت، به خلق جهاني 
شناختي خواهیم پرداخت که براي ما رنج آور و مضر و 
براي دیگران بیگانه خواهد بود. بر این اساس، پاره اي از 
افراد، داراي باورهاي اساسي غیرمنطقي اند که بر چگونگي 
تفسیر آنها از رویدادها اثر مي گذارد و واکنش هاي هیجاني 

نامناسبي را در پي دارد. باورهایي مانند اینکه: 
1. براي یک انسان بزرگسال، الزم است که دوستش داشته 
باشند یا مورد تایید همه کساني قرار گیرد که بین آنها 

زندگي مي کند.
2. بسیار بد و فاجعه آمیز است اگر همه چیزها مطابق 

دلخواه ما نباشد.
3. هر کس باید به دیگران وابسته باشد و نیازمند فردي 

قدرتمندتر از خود است تا بتواند بر او تکیه کند.
4. گذشته هر فرد مهم ترین تعیین کننده رفتار کنوني اوست 
چرا که اگر چیزي به شدت بر زندگي یک فرد، اثر گذاشته 

باشد، همواره همان اثر را خواهد داشت.
5. همواره یک و فقط یک راه حل درست، دقیق و کامل 
براي مشکالت انساني وجود دارد و نیافتن این راه حل 

درست، فاجعه آمیز است .
6. همواره بهتر است که انتظار بدترین ها را داشته باشیم.
7. زندان مال مرد است، تا زندان نروی، پخته نمی شوی!

8. باید راه چند ساله را یک شبه رفت!
9. یک شب هزار شب نمی شود!

10. تا خالف نکنی، معنای توبه را نمی فهمی!
11. همه آدم ها خالف کارند!

12. هر کاری به یک بار تجربه کردن می ارزد!
اینها تنها گوشه هایي از باورهاي نادرستي بود که عده اي با 
آن درگیرند و بر اساس آن به مقابله با مشکالت مي روند 
و چون دچار تنگ نظري و اشتباه در بینش و شناخت خود 
هستند خیلي زود به بن بست رسیده، دچار بحران هاي 

خطرناک تري مي شوند.
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 زندگی مانند میدان مسابقه 
است؛ عده ای در آن می بازند 

و گروهی دیگر که از قبل 
به اندازه کافی تالش کرده 
بودند و برای این مسابقه 

برنامه داشتند، برنده 
می شوند. واکنش بازنده ها 

هم می تواند جالب باشد. 
برخی مانند یک کودک 
به لجبازی و بهانه جویی 

می پردازند و عده ای دیگر 
مردانه مسوولیت شکست 
خود را قبول می کنند. این 

گروه به احتمال زیاد در 
مسابقه بعد برنده خواهند 

شد! مشکالت همیشه هست، 
روش برخورد ما با آنهاست 

که از ما موفق یا ناکام 
می سازد. انسان های موفق به 

راه های پیروزی بر مشکالت 
می اندیشند و انسان های 

ضعیف به خود مشکل! 

عینک شما چه رنگی است؟

هنر مثبت نگری در مشکالت

تالش، رمز موفقیت 
رنــــج و گنـــج

بارها به صورت خودکار و اتوماتیک این جمله را بر زبان 
آورده اید: »نابرده رنج گنج میسر نمی شود«. این جمله خودش 
یک نقشه گنج است. وقتی با فکر خود به این نقطه می رسیم 
که باید تالش کنیم تا به نتایج دلخواه خود برسیم، آمادگی 

الزم را هم برای این کار در خود ایجاد می کنیم.
شما در زندگی خود آدم های موفق و ورشکسته زیادی را 
می شناسید. کمی در احوال آنها و دالیل موفقیت و شکست شان 
دقت کنید. بد نیست بعضی وقت ها از خودشان بپرسید. 
بخش زیادی از اسرار آنها در میزان تالش شان نهفته است. 
آدم های موفق مزد تالش خوب و درست خود را می گیرند 

و انسان های ناموفق هم چوب تنبلی و یا تالش های بدون 
فکر و منطق خودشان را می خورند.

خدا و خواسته های ما
خداوند همه ابزارهای الزم برای شکوفایی را در وجود 
ما قرار داد. راهنمایی های مختلفی هم برای ما ایجاد کرد. 
بهترین انسان های عمرشان را برای ترسیم تابلوهایی که 
ما را به سمت کامیابی و موفقیت می برند، صرف کردند 
تا ما بهانه ای برای نقشه و راه نداشته باشیم. در درون ما 
هم نیروی تفکر و اندام بدنی مورد نیاز برای حرکت و 
تالش را گذاشت. اکنون با داشتن همه این شرایط فقط 

به روشن کردن یک کلید نیاز داریم: خواستن.
زمانی در ما اتفاق های خوب می افتد که بخواهیم بهتر 
باشیم. اگر به شرایط کم االن بسنده کنیم، معلوم است که 
حرکتی نخواهیم کرد. وقتی حرکت نکنیم مانند یک آب 

راکد، کم کم دچار بی حالی و بدمنظری می شویم. بدتر 
انرژی راکدمان را در مسیری خرج  آنکه ممکن است 

کنیم که آخرش ورشکستگی است.

ستاره قرآن
این  نام دارد. در  یکی از سوره های قرآن، ستاره)نجم( 
سوره ستاره های درخشانی نورافشانی می کنند. ستاره 39 
به ما می گوید:»و ان لیس لالنسان اال ما سعی«. مطمئن 
باش برای آدم ها فقط به اندازه تالش شان موفقیت وجود 
دارد. با بهانه گیری، شانه خالی کردن، کشیدن نقشه های 
خالی و خیالی و تنبلی کردن نمی شود به جایی رسید. 
قانون قرآنی موفقیت بر اساس میزان کوشش ما طراحی 
شده است. به گونه ای است که برای همه قابل اجراست. 
تمام افرادی که آستین باال زدند و با جدیت کارشان را 
دنبال کردند، ماندگار شدند، زیرا توانستند کارهای بزرگی 

را به نام خود ثبت کنند. یکی از بزرگان جمله ای زیبا و 
شنیدنی دارد: بهشت را به بها می دهند نه به بهانه! بهشت 
زندگی ما هم به بهای کارها و کوشش های ما ساخته 

می شود نه با بهانه های بچه گانه!

تالش با برنامه
با مطالعه یا دیدن آدم های متفاوت به این نتیجه می رسیم 
که پشتکار و تالش خیلی بیشتر از هوش و حافظه خوب 
جواب داده  است. بعضی ها مغرور هوش باالی خودشان 
شدند و در جا زدند و عده ای دیگر بدون ادعا وارد میدان 
شدند و تا کسب نتیجه مسابقه را دنبال کردند. اما یک نکته 
طالیی دیگر هم وجود دارد که فوت کوزه گری است. تالش 
خوب همراه برنامه صحیح جواب می  دهد. اگر ما قبل از هر 
کاری، روش آن را بیاموزیم، می توانیم صرفه جویی زیادی در 
وقت و انرژی روانی خود داشته باشیم و با سرعت بیشتری 

به اهداف مان برسیم. پرکاری وقتی با درست کار کردن ترکیب 
می شود، تضمین بیشتری برای موفق شدن دارد.

میان بر
انگیزه ما از انجام کارها متفاوت است. برخی فقط به خودشان 
فکر می کنند. تمام تالش شان به این خاطر است که آدم  موفقی 
شوند وشهرت پیدا کنند. عده ای دیگر می خواهند پول زیادی 
کسب کنند. بعضی ها از تالش زیاد دنبال کسب قدرت و 
موقعیت اجتماعی اند. کسانی هم هستند که با تغییر انگیزه و 
مدیریت صحیح آن مسیری موفقیت شان را خدایی می کنند. 
یعنی به همین کارهای معمولی خود یک رنگ خدایی می زنند 
و نیت شان از تالش، رسیدن به جایی است که بتوانند به دیگران 
خدمت کنند و آگاهانه خداوند را پرستش کنند. این افراد از 
حمایت معنوی بیشتری برخوردارند و در تمام لحظه های 

دشوار، راهی برای بیرون رفتن از بن بست ها می یابند.

پیشنهادهای بارانی

 ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر مرکز مشاوره ماوأ
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نیویورک  قول  نقل  به 
این  به  محققان  تایمز، 
به  که  رسیده اند  نتیجه 
طور کلی سالمندان 80 
تا 90 ساله و افراد مسن نسبت به نوجوانان 
و جوانان، رضایتمندی و خوشبختی نسبتا 
بیشتری را گزارش می دهند. متخصصان 
چنین حالتی را تحت عنوان پارادوکس 
که  مسن  افراد  می کنند.  تعریف  پیری 
چالش ها و بردوباخت و فراز و نشیب 
زیادی را در زندگی خود تجربه کرده  و با 
آنها کنار آمده اند، مقاوم تر می شوند. حتی 
اگر افراد مسن در توانایی های جسمی 
و  مشکالت  دچار  خود  شناختی  یا 
کمبودهایی باشند، باز هم در مقایسه با 
بزرگساالن و جوان ترها نسبت به زندگی 

خودشان احساس بهتری دارند.

روش های شادزیستن
1.  بر توانایی هایتان تمرکز کنید. افراد پا به 
سن گذاشته و سالمندانی که به جای تمرکز 
بر عدم توانایی هایشان روی کارهایی که 
می توانند انجام بدهند تا وجودشان برای 
دیگران سودمند باشد تمرکز می کنند، در 
زندگی خوشنودتر هستند. طبق مطالعه ای 
که توسط متخصص امراض سالمندی انجام 
شد، قبول پیری و سازگار شدن با تغییرات 
مربوط به افزایش سن، برای داشتن دوران 
سالمندی موفق و رفاه زندگی سالمندان 

حیاتی است.
2. ارتباط اجتماعی داشته باشید. طبق 
دوران  مورد  در  کاندی  آماری  مطالعه 
سالمندی سالم، مشارکت اجتماعی مداوم، 
تعامالت و پشتیبانی به شدت به سالمت 

روان و رفاه سالمندان کمک می کند.

3. در زندگی فعال باشید. به گفته محققان 
دانشگاه تورنتو یورک، فعال بودن در زندگی 
و  روانی  جسمی،  فعالیت های  ازجمله 
اجتماعی یکی از مولفه های اصلی سالمندی 
موفق و رضایت سالمندان از زندگی است. به 
طور مثال در این مطالعه مشخص شد افراد 
مسنی که از نظر جسمی فعال هستند، نسبت 
به همساالن غیرفعال خود، دو برابر بیشتر 
دوران سالمندی موفقی را پشت سرگذاشته 
واحتمال حفظ سالمت و رفاه مطلوب 

زندگی آنها هم بیشتر بوده است.
4. به نکات مثبت زندگی اهمیت بدهید.
طبق مطالعه ای در مورد طول عمر در مرکز 
استنفورد، هرچه افراد پیرتر می شوند در 
بهتر عمل  تنظیم سالمت عاطفی خود 
می کنند و با نگرش مثبت به تجربیات و 
چالش ها می نگرند. در آزمایش های مربوط 
به حافظه، افراد مسن نسبت به بزرگساالن 
جوان بیشتر از تصاویر منفی، تصاویر مثبت 
را به خاطر می آورند. دراین مطالعه، زمانی 
که به سالمندان عکس هایی از لبخندزدن 
مردم یا اخم کردن آنها نشان داده شد، افراد 
سالمند تصاویر لبخند زدن دیگران را با 

سرعت بیشتری به خاطر آوردند.
5. در انجام امور داوطلب بشوید تا 
احساس بهتری داشته باشید. محققان 
دانشگاه تورنتو دریافتند داوطلب شدن 
رسمی در امور مختلف، باعث کاهش 
افسردگی درسالمندان می شود و بهزیستی 
روانی-اجتماعی را در این افراد افزایش 
می دهد. طبق گفته سالمندان، ایجاد این حس 
در افراد مسن که به خاطر انجام کارهای 
داوطلبانه مورد قدردانی قرار می گیرند یا 
هنوز به وجود آنها در جامعه نیاز است، 
باعث باال رفتن میزان کیفیت و رفاه زندگی 

آنها می شود و به نظر می رسد افراد مسنی 
که با بیماری مزمن درگیر هستند با انجام 

این فعالیت بیشترین سود را می برند.
یاد  جدیدی  مطالب  روز  هر   .6
بگیرید. یادگیری مستمر درطول زندگی، 
رضایتمندی و خوشبختی افراد مسن را 
سالمت  که  درحالی  می دهد،  افزایش 
جسمی و روانی آنها را نیز بهبود می بخشد.

چه عواملی باعث خوشنودی 
سالمندان می شود؟

وقتی این سوال پیش می آید که چه چیزی 
افراد مسن را خوشحال می کند؟، باورهای 
غلط زیادی دیده می شود که باید با آنها به 
مقابله پرداخت. بسیاری معتقدند کلیشه های 
منفی رایج درموردپیری که درفرهنگ های 
غربی وجود دارد، افزایش سن را با کاهش 
خلق و خوی کلی افراد مرتبط می داند.با این 
حال، تحقیقات زیادی این فرضیه ها را رد 
کرده و عواملی را نشان می دهد که وجود 
سالمندان را لبریز از شادی و نشاط می کند.

چه ارتباطی بین سن و خوشبختی 
وجود دارد؟

درمطالعه ای که 150کشور در آن شرکت 
داشتند، مشخص شد اوایل سالمندی و 
مرز بین بزرگسالی و میانسالی، کاهش 
محسوسی در میزان خوشنودی وشادی 
بروز می کند. با این حال، شرکت کنندگانی 
که بین 50 تا 90 سال داشتند، به طور کلی 
از افزایش مداوم کیفیت زندگی گزارش 
دادند. محققان همچنین به این حقیقت 
دست یافتند که عوامل موثر در به دست 
آوردن احساس خوشبختی در افراد مسن 
با همتایان جوان آنها بسیار متفاوت است.

به طور مثال افراد جوان تر خوشبختی را در 
تجربیات خارق العاده وخارج از حد معمول 
مانند سفر به یک مکان دوردست جستجو 
می کنند. در حالی که افراد مسن بیشتر 
به دنبال اشتراک گذاری تجربیات عادی 
خود با دوستان و نزدیکانشان هستند. معنی 
این یافته ها این است که مدیریت وقایع 
و تجربیات مهم برای افراد سالمندی که 
اطراف ما زندگی می کنند، ممکن است به 
معنی راه حلی برای شاد زیستن وشاد نگه 
داشتن آنها نباشد. در عوض، باید تمرکز 
روی فعالیت هایی باشد که هم مسالمت آمیز 
بوده و هم فرد سالمند به آنها واقف باشد 
تا بتواند چنین فعالیت هایی را با عزیزان 
خود به اشتراک بگذارد و به واسطه آن 
احساس استقالل را درخود تقویت کند.

به عزیزانتان برای رسیدن به خوشبختی 
کمک کنید. با استناد به چنین یافته هایی، 

باید عواملی را که می توانند خوشبختی 
فرد سالمند در خانواده شما را 

تقویت کنند، بررسی کنیم و 
اینکه چطوربا تنظیمات و 
مدیریت مراقبان درزندگی 
افراد سالمند می توانید از 

آنها حمایت کنید:
خانواده،  با  تعامل   .1
جامعه  و  دوستان 
محلی: کارهای روزمره 

یا  چای  صرف  مانند 
نشستن در باغ می تواند تمام 

آن چیزی باشد که فرد سالمند 
درخانواده شما به آن نیاز داشته باشد 

تا احساس خوشبختی و رضایتمندی کند، 
به شرطی که چنین کارهایی، فرصتی را 
در اختیار عضو سالمند خانواده قرار بدهد 

تا از آن برای برقراری تعاول با سایرین 
استفاده کند. همچنین فرد سالمند خانواده 
ممکن است در جامعه محلی یا هنگام 
بازدید از تفرجگاه های قدیمی یا شرکت 
در رویدادهای اجتماعی که با مشارکت 
افراد سالمند برگزار می شود، به خوشبختی 

و رضایت فردی دست پیداکند.
پرستار یا کسی که در خانه از فرد سالمند 
نگهداری می کند، می تواند به طور موثر 
محیط خانه را مدیریت کند. این موضوع 
به سالمند این امکان را می دهد که هنگام 
دیدار با عزیزان و اقوام، اوقات با کیفیتی 
در اختیار داشته باشد و فرصت و زمینه 
بیشتری برای انجام فعالیت های اجتماعی 
دراختیار او قرار می دهد. همچنین مراقبان 

می توانند به عزیزان شما کمک کنند تا برای 
دیدارهای اجتماعی با دوستان یا خانواده 
آماده شوند یا برای مالقات با خانواده یا 

مناسبت های اجتماعی به سفر بروند.
2. استقالل و تعیین سرنوشت: توانایی 
تصمیم گیری درمورد کارهایی که یک فرد 
سالمند باید روزانه انجام بدهد و برعهده 
گرفتن مسوولیت هایی که احساس استقالل 
را در او به وجود می آورد، همچنین می تواند 
زمینه ساز خوشبختی ورضایتمندی عضو 

سالمند خانواده باشد.

اهمیت وجود مراقب یا پرستار
شما  به  سالمندان  از  مراقبت  تیم  یک 
اطمینان می دهد تا استقالل فرد سالمند 
در تصمیم گیری برای رفتن به جاهای 
فعالیت هایی  چه  در  اینکه  مختلف، 
میل  را  غذاهایی  چه  می کند،  شرکت 
می  کند و زمان صرف وعده غذایی و... 
حفظ می  شود. مراقبان بهداشتی برای 
پشتیبانی از توانایی های عزیزان شما 
آموزش دیده اند و درکارهایی که 
سالمندان، دیگر قادر به انجام 
کمک  ایشان  به  نیستند  آنها 
تشویق  را  آنها  و  می کنند 
می کنند تا کارهایی را که هنوز 
توانایی انجامشان را دارند به 
درستی انجام بدهند واحساس 
رضایتمندی در آنها باقی بماند. 
الزاما با افزایش سن میزان شادی 
و رضایت از زندگی کاهش نمی یابد 
و سالمندان می توانند حتی در شاد بودن 

اطرافیانتان سهیم باشند.
www.chartwell.com :منبع
www.thegoodcaregroup.com
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ضدونقیض پیری موفق
 ترجمه: 

هداصادقیان 
حقیقی

هم اکنون اقدام کرده و به عزیزانتان کمک 
کنید تا آنها بهتر بتوانند با مشکالت ناشی 
از افزایش سن روبرو شوند. تعدادی از این 

موارد عبارتند از:
 آیا او قادر به ادامه زندگی در خانه اش هست؟ آیا سرویس 
بهداشتی و سایر قسمت های خانه اش نیاز به تغییر دارد؟ آیا 
او نیاز به مراقبت و پرستاری دارد یا به مکانی سپرده شود 

که از او به درستی مراقبت شود؟ 
 افتادن برای او خطر بزرگی است. به دنبال وسایلی باشید 
که به راحتی بتواند روی آن راه برود و وسایل اضافی را حذف 

کنید. اطمینان حاصل کنید که فرش ها سر نباشد. 
 المپ ها را بررسی کنید. آیا خانه او به نور بیشتر یا 

روشنایی بیشتر نیاز دارد؟
 در حمام، میله هایی را داخل و خارج وان یا کنار دوش 

و کنار توالت نصب کنید.
 پله ها باید از هر دو طرف نرده داشته باشد. همچنین گاهی 
الزم است لبه باالیی پله ها را با رنگ متضاد رنگ کنید)به 
عنوان مثال یک نوار سفید در لبه پله سیاه( و فرش و موکت 

روی پله ها سر نباشد.

انجام تمرینات ورزشی در سالمندان
آیا از انجام ورزش منصرف شده اید؟ تعدادی از افراد مسن 
تمرینات ورزشی را بسیار خوب انجام می دهند. از هر ۴ نفر 
سالمند بین 65 تا 7۴ سال فقط یک نفر به طور منظم ورزش 
می کند. بسیاری از افراد تصور می کنند که بیش از حد اندام 
نامناسب، مریض و خسته یا برای انجام تمرینات ورزشی 

پیر هستند. ولی آنها اشتباه می کنند. 
ورزش تقریبا همیشه برای همه سنین مفید است. ورزش 
می تواند به فرد در تقویت، جلوگیری از تحلیل رفتن استخوان، 
بهبود تعادل و هماهنگی، باال بردن روحیه، تقویت حافظه 

و کاهش بسیاری از عالئم بیماری های مزمن کمک کند.
در اینجا چند نمونه مثال همراه با توصیه های تخصصی آمده 

است که افراد مسن را از ورزش متوقف می کند.
تالش برای ورزش و رسیدن به سالمت بی فایده است و سالمندی 
امری اجتناب ناپذیر است: پیر شدن به معنای فرسودگی است. 
این حرف اصال درست نیست. برخی افراد در دهه 70، 80 
و 90 ساله که خیلی فعال هستند و بدنساز هم می شوند. 
آلیشیا آرباجی، استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه  هاپکینز 

در بالتیمور و پزشک متخصص سالمندان در جانز می گوید: 
»بسیاری از عالئم مربوط به سن مانند ضعف و از دست 
دادن تعادل، در واقع عالئم بی تحرکی است، نه افزایش سن.«

ورزش، سالمت جسمانی فرد را بسیار بهبود می بخشد. همچنین 
می تواند باعث تقویت حافظه و جلوگیری از زوال عقل شود.

ورزش می تواند کمک کند تا فرد استقالل و روش زندگی 
سالم خود را حفظ کند. اگر با افزایش سن قدرت و چابکی 
خود را حفظ کنند، قادر به ادامه کارهایی هستند که از آن 

لذت می برند و کمتر به کمک نیاز خواهند داشت.«
ورزش برای کسی در سن من مناسب نیست و نمی خواهم 
زمین بخورم و استخوان لگنم بشکند: »در واقع، مطالعات 
نشان می دهد که ورزش می تواند احتمال سقوط را کاهش 
دهد، ولی ورزش باعث ایجاد قدرت، تعادل و چابکی فرد 
می شود. ورزش هایی مانند تای چی به ویژه می تواند در بهبود 
تعادل بدن مفید باشد. نگران پوکی استخوان و ضعیف شدن 
استخوان هستید؟ یکی از بهترین راه های تقویت آن ورزش 

به طور منظم است.«
از آنجا که من پیر هستم، الزم است قبل از ورزش با پزشک 
مشورت کنم: »اگر بیماری جدی یا عالئم غیرقابل توضیح 
دارید یا مدت طوالنی است تحت مراقبت بوده اید، قبل از 
اقدام به آن با پزشک خود مشورت کنید. در غیر این صورت، 
می توانید انجامش دهید. فقط به آرامی پیش بروید و در این 

کار زیاده روی نکنید.«
چون من بیمار هستم، بنابراین نباید ورزش کنم: »برعکس 
اگر شما یک بیماری مزمن دارید؛ مانند آرتروز، دیابت یا 
بیماری قلبی؛ مطمئنا ورزش بسیار مناسب است. ابتدا با 
پزشک مشورت کنید اما ورزش به بهبود شما کمک خواهد 
کرد. ورزش تقریبا مانند یک گلوله نقره ای در رفع بسیاری 
از بیماری ها است. برای بسیاری از افراد، ورزش می تواند از 

تاثیر 5 تا 10 دارو بهتر اثر کند.«
می ترسم با انجام ورزش دچار حمله قلبی شوم: »همه ما 
درباره افرادی که هنگام ورزش دچار حمله قلبی شده اند، 
شنیده ایم. ممکن است اتفاق بیفتد. با این حال، مزایای سالمتی 
ورزش بسیار بیشتر از خطرات آن است. در واقع بی تحرکی 
خطرناک تر از تحرک داشتن است و در مورد بیماری های 

قلبی و بسیاری دیگر از بیماری ها نیز صدق می کند.«
مدت زیادی است ورزش نکرده ام و برای انجام این کار بسیار 
دیر است: »این استدالل اصال درست نیست. مطالعات نشان 

داده است که حتی در 
افراد نود ساله ای که 

در خانه سالمندان زندگی 
می کنند، شروع یک تمرین 

ورزشی می تواند قدرت عضالت 
را تقویت کند. سایر تحقیقات نشان 

می دهد که شروع ورزش در اواخر زندگی 
باز هم می تواند خطر مشکالت سالمتی؛ مانند 

دیابت را کاهش داده و عالئم آن را بهبود ببخشد 
و برای شروع ورزش و بهره مندی از مزایای آن، هرگز 

دیر نیست.«
با ورزش می ترسم مفاصلم آسیب ببیند: »اگر از درد مزمن آرتروز 
رنج می برید، ممکن است انجام ورزش برای شما خیلی 
دردناک باشد. این یک واقعیت است. مطالعات نشان می دهد 
که ورزش به رفع درد آرتروز کمک می کند. یک مطالعه 
روی افراد باالی 60 سال مبتال به آرتروز زانو نشان داد که 
کسانی که بیشتر ورزش می کنند درد کمتری دارند و عملکرد 

مفصلی آنها بهتر است.«
برای من انجام ورزش خیلی دیر است: »این تصور بد در 
همه گروه های سنی رایج است. متخصصان حداقل 150 
دقیقه ورزش هوازی را در هفته توصیه می کنند. ممکن است 
خیلی زیاد به نظر برسد. در حقیقت، فقط کمی بیش از 20 
دقیقه در روز است. عالوه بر این ، الزم نیست تمرینات را 
یکدفعه انجام دهید. می توانید زمان آن را تقسیم کنید. به عنوان 
مثال، صبح 10 دقیقه پیاده روی کنید و شب هم 15 دقیقه با 

دوچرخه ثابت رکاب بزنید. به همین راحتی!«
برای شروع ورزش خیلی ضعیف هستم: »شاید به تازگی 
از یک بیماری یا جراحی بهبود یافته اید و حتی برای راه 
رفتن در خانه نیز احساس ضعف داشته باشید. شاید هر 
روز فقط برای رفتن به دستشویی از جایتان بلند می شوید. 
اگر اینچنین است، از همین جا شروع کنید. امروز تصمیم 
بگیرید 10 بار از جای خود بلند شوید. هرچه بیشتر این کار 
را انجام دهید، قدرت بدنی شما افزایش می یابد و می توانید 

عملکرد بهتری داشته باشید.«
من ناتوانم و نمی توانم ورزش کنم: »معلولیت می تواند انجام 
ورزش را دشوار کند اما درحقیقت انجام هیچ نوع ورزشی بهانه 
ندارد. حتی اگر روی صندلی چرخدار هم هستید، می توانید 
از دست خود برای انجام تمرین هوازی و افزایش قدرت 

بدنی استفاده کنید. حتی افرادی 
که در بستر بیماری هستند، 
روش هایی  می توانند 
برای ورزش پیدا کنند. 
با یک پزشک یا یک 
فیزیوتراپیست در مورد شیوه 
انجام تمرینات و درمورد ناتوانی 
خود و نحوه اصالح آن صحبت کنید.«

توانایی مالی رفتن به باشگاه و خرید 
لوازم ورزشی را ندارم: »عضویت در سالن 
ورزشی و خرید تردمیل خانگی ممکن است 
پرهزینه باشد اما باز هیچ دلیلی برای انجام ندادن 
ورزش نیست. می توانید به رایگان ورزش کنید. پیاده روی 
هیچ هزینه ای ندارد. به گروه های محلی رایگان در بوستان های 
محله خود ملحق شوید. اگر می خواهید در خانه وزنه بزنید، 
از قوطی های کنسرو یا شیشه شیر پر از شن استفاده کنید. از 
صندلی برای تمریناتی که تعادل و انعطاف پذیری را بهبود 
می بخشد، استفاده کنید. اگر بیماری دارید، بیمه می تواند 
شما را پوشش دهد. راه های زیادی برای تناسب اندام با 

کمترین هزینه یا به طور رایگان وجود دارد.«
باشگاه مخصوص جوان هاست: »سالن ورزش ممکن است 
برای افراد مسن ترسناک باشد. نگاه کنید و ببینید آیا سالن های 
بدنسازی منطقه شما تخفیفی برای افراد سالخورده یا افراد 
جدید دارد. اگر بازنشسته هستید، وسط روز بروید. محیطی 

را پیدا کنید که راحت باشید.«
ورزش  »اگر  است:  خسته کننده  ورزشی  تمرینات 
نمی دهید.  انجام  درست  را  آن  شما  است،  خسته کننده 
در ورزش حتما الزم نیست احساس خستگی کنید. به 
یاد داشته باشید که هرگونه فعالیت بدنی اهمیت دارد. به 
یاد داشته باشید که هرگونه فعالیت بدنی اهمیت دارد. 
خواه با دوست خود در حال پیاده روی در مرکز خرید 
هستید، یا در کالس رقص شرکت کرده اید، یا به دنبال 
نوه های خود می دوید، یا بولینگ و یا باغبانی می کنید و 
یا داوطلبانه در مدرسه فعالیت می کنید، همه اینها فعالیت 
بدنی است. رابطه جنسی را فراموش نکنید، این هم تمرین 
خوبی است. نکته مهم این است که کاری را انجام دهید 
که از انجام آن لذت می برید، آن را کشف کنید و انجامش 
دهید. وقتی از آن کار خسته شدید، فعالیت جدیدی را 
امتحان کنید. نوع ورزش مهم نیست. در واقع بهترین کار، 

تمرینی است که انجام می دهید.
WebMD :منبع

نکات کاربردی کمک به افراد سالخورده در مواجهه با تغییرات
 ترجمه: 

مهتا 
زمانی نیک



میزگرد »پوست« درباره مشکالت پوست چرب باحضور 
دکتر حسین طباطبایی متخصص پوست و دکتر سیدضیاءالدین مظهری 

متخصص تغذیه و غالمرضا کردافشاری متخصص طب ایرانی

درماتیت سبورئیک؛ 
ناراحتی پوستی شایع 

در جوانـان

دوشآبداغ،ترشحچربیپوستراافزایشمیدهد

كمبودریزمغذیهادربروزناراحتیوالتهابپوستنقشدارد

 دکتر حسین طباطبایی/ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

  دکتر سیدضیاءالدین مظهری/ استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران 

نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص تغذیه

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

: آقای دکتر، علت افزایش غیرعادی چربی 
پوست چیست؟

درماتیت سبورئیک یا در اصطالح رایج »سبوره« بیماری 
پوستی است که پس از سن بلوغ به دلیل ترشح هورمون های 
جنسی بروز می کند. این حالت به خصوص در افرادی که 
دارای زمینه  خانوادگی هستند، شدیدتر است. هورمون 
جنسی آندروژن روی غدد چربی پوست تاثیر می گذارد 
و عالوه بر افزایش اندازه آنها، فعالیت شان را نیز تشدید 

می کند که افزایش چربی پوست را به دنبال دارد.
: پوست چه قسمت هایی از بدن بیشتر چرب 

می شوند؟
غدد چربی روی پوست سر، صورت، سینه، زیربغل، ناف، 
پشت )بین دو کتف(، داخل گوش، کشاله ران و مقعد 
وجود دارد. همه  افراد؛ چه دختر و چه پسر، تا سن بلوغ، 
شرایط پوست یکسان و معمولی مایل به خشک دارند اما 
پس از سن بلوغ که هورمون های جنسی ترشح می شود، 
به خصوص در مردان که سطح هورمون آندروژن باال 
می رود، سبوره شایع  می شود. البته این مشکل گاهی در 
خانم هایی که چنین زمینه ای را در مردان خانواده دارند 

نیز دیده می شود. 
درماتیت سبورئیک از انواع خفیف تا شدید متغیر است. 
انواع شدید که در برخی نواحی با پوسته نیز همراه است، 
معموال در افراد دارای زمینه  خانوادگی دیده می شود اما 
80 تا 90درصد مردم با حالت خفیف مواجه هستند که 
به طور طبیعی پس از بلوغ دچار چرب شدن مختصر 
پوست می شوند. فرد مبتال به درماتیت سبورئیک معموال از 
چربی پوست صورت به خصوص قسمت میانی صورت 
یعنی پیشانی، بینی و قسمت کنار بینی تا دهان )ناحیه 
نازولبیال(، شکایت دارد اما چربی شدید در دیگر نواحی 

پوست نیز در بعضی افراد دیده می شود. 
: خیلی از افراد عالوه بر چربی پوست از شوره 
نیز شکایت دارند. این دو حالت با هم ارتباط دارند؟
به طور طبیعی، پس از حدود 28 روز سلول های زایگر 
تولیدشده از طبقه بازال پوست به سطح پوست می رسند 
و پس از این مدت زندگی می میرند و با شستشو از بین 
می روند. در افراد مبتال به درماتیت سبورئیک، روند تولید 
سلول ها افزایش می یابد و طی حدود 21 روز به الیه سطحی 
پوست می رسند. در نتیجه  این رشد سریع غیرعادی، سلول ها 
جمع می شوند و پوسته هایی به وجود می آورند. از همین 

رو، افزایش ترشح هورمون جنسی نه تنها با چرب شدن 
پوست همراه است، بلکه پوسته هایی به شکل شوره نیز 
ظاهر می شود. البته افزایش رشد سلول های پوست به 
غذای بیشتری هم نیاز دارد که درنتیجه خونرسانی زیاد، 

پوست نیز قرمز می شود. 
: چرا افراد دارای پوست چرب بیشتر مستعد 

بوی نامطبوع عرق هستند؟
منافذ ترشح چربی و عرق یکی هستند و به هر دلیلی که 
چربی سازی پوست زیاد شود، تعریق نیز افزایش می یابد. 
از همین رو، بیشتر افرادی که پوست چرب دارند، از 
بوی نامطبوع عرق نیز ناراحت هستند. قسمت هایی مانند 
کشاله ران، مقعد، ناف و زیر پستان ها که عرق تبخیر 
نمی شود، با بوی نامطبوع همراه است زیرا قارچ های 
ساپروفیت )غیربیماری زا( که همیشه روی پوست هستند، 
تحت تاثیر رطوبت به قارچ های پاتوژن )بیماری زا( تبدیل 
می شوند. در چنین شرایطی پوست تا حدودی قرمز 
و خارش دار می شود و پوسته ها به وجود می آیند. این 
حالت ها از درجات خفیف تا شدید متغیر خواهند بود.

: درماتیت سبورئیک می تواند در اندام های   
دیگر نیز مشکل ایجاد کند؟

افرادی که سعی در تمیز کردن گوش داشته اند، به علت ایجاد 
خراش های ریز در مجرای گوش باعث عفونت باکتریایی و 
مزمن می شوند که از این طریق به پرده  گوش )پرده تمپان( 
صدمه می زند و در اثر تکرر عفونت به تدریج شنوایی 
کاهش می یابد. در چنین شرایطی عالوه بر سبورئیک، 
باید عفونت نیز درمان شود. خیلی از افرادی که دچار 
ضعف شنوایی در سنین باال می شوند، غالبا طی دوران 
نوجوانی و جوانی به دلیل استفاده مکرر از گوش  پاک کن 
سعی در تمیز کردن گوش داشته اند. درماتیت سبورئیک 
گاهی در اطراف مژه ها با پوسته ریزی ظاهر می شود و 
می تواند عامل گل مژه باشد که خاراندن چشم زمینه ساز 
عفونت می شود. در صورت امکان بهتر است گل مژه 
تخلیه شود و سپس از داروهای موضعی استفاده گردد. 
: آیا بیماری های زمینه ای در بروز درماتیت 

سبورئیک نقش دارند؟
گرچه درماتیت سبورئیک مساله شایعی است، گاهی اوقات، 
بروز یا تشدید ناگهانی سبورئیک می تواند نشانه ای از یک 
بیماری داخلی باشد. بیماری پارکینسون، ایدز، دیابت 
مزمن به خصوص نوع کنترل نشده، اختالل سوءجذب 

مزمن موادغذایی، مصرف مداوم و طوالنی الکل، مصرف 
داروهای اعصاب مانند  هاروپریدول، داروهای حاوی 
آرسنیک و طال می تواند با بروز سبوره یا تشدید آن همراه 
باشد و به خصوص اگر سبوره ناگهان و شدید ظاهر شود، 
اهمیت بیشتری خواهد داشت. از طرفی با اینکه افزایش 
چربی پوست پدیده  طبیعی ناشی از فعالیت هورمون های 
جنسی است، از تاثیر قارچ های پوستی نباید غافل شد. 
مواجهه مستمر قارچ های ساپروفیت که به چربی پوست 
تمایل دارند، باعث نفوذ آنها به غدد چربی شده و زمینه  
ترشح چربی را تشدید می کنند. مهم ترین این قارچ ها، 
»پیتروسپوروم اووال« است که در سر وجود دارد و باعث 
چربی و شوره سر می شود. در روند درمان این مشکل 
تجویز داروهای مؤثر برای مقابله با قارچ ضروری است. 
: درماتیت سبورئیک با بیماری های دیگر پوستی 

عالئم مشابه دارد؟
انواع خفیف یا متوسط درماتیت سبورئیک ممکن است با 
پسوریازیس اشتباه گرفته شود. پسوریازیس در قسمت های 
مختلف پوست حتی نواحی خشک نیز می تواند ظاهر 
شود اما در حالت خفیف که فقط ناحیه چرب رویش 
موها یا ابروها را درگیر می کند، شبیه درماتیت سبورئیک 
خواهد بود. ابتال به قارچ کچلی که در گذشته شایع بود 
نیز با عالئم شبیه درماتیت سبورئیک مشابه است. گاهی 
خارش های مکرر سر باعث خراشیدگی های جزئی روی 
پوست و عامل عفونت می شوند که زردزخم یکی از این 
عوارض است. در چنین مواردی عالوه بر درمان زردزخم، 
درماتیت سبورئیک نیز باید درمان شود زیرا افزایش چربی، 
دوباره زمینه ساز بروز این مشکل می شود. خارش ناشی 
از گال نیز با درماتیت سبورئیک می تواند همزمان باشد.
: روند درمان درماتیت سبورئیک چگونه است؟
درماتیت سبورئیک بیماری شایع و عودکننده ای است 
زیرا به دلیل وجود زمینه  ذاتی، پس از اتمام دوره  درمان 
دوباره عالئم ظاهر می شوند. تا سن حدود 50 سالگی 
که ترشح هورمون های جنسی به تدریج کاهش می یابد، 

چربی پوست نیز کمتر خواهد شد. 
سریع ترین روش درمان درماتیت سبورئیک به دلیل ایجاد 
التهاب، داروهای کورتیکواستروئید )حاوی کورتون( است. 
در انواع شدید درماتیت سبورئیک می توان از داروهای 
موضعی حاوی کورتون مانند لوسیون، فوم و ژل استفاده 
کرد. نکته  بسیار مهم اینکه مصرف مداوم کورتون زمینه ساز 

عوارض مختلف است و زمانی که بیمار به دلیل تاثیر 
مطلوب و سریع دارو اقدام به مصرف خودسرانه دارد، 
با چنین مشکالتی مواجه خواهد بود. از همین رو، معموال 
توصیه می شود از داروهای ضدالتهاب غیرکورتونی استفاده 
شود تا مشکالت ثانویه ای اتفاق نیفتد. این داروها در واقع 
مهارکننده  کلسی نورین هستند که عملکردی شبیه کورتون 

ضعیف دارند اما عوارض کورتون موضعی را ندارند. 
اگر بیمار از خارش شدید و شوره  زیاد در سر شکایت دارد، 
معموال درمان  موضعی قارچ نیز الزم است و شامپوهای 
مخصوص توصیه می شود که در موارد شدید حتی ممکن 
است متخصص پوست داروهای خوراکی را نیز تجویز 
کند. همچنین باید درمان  بیماری های زمینه ای مانند دیابت 
و... نیز لحاظ شود زیرا همچنان عالئم درماتیت سبورئیک 

عود می کند. 
: افزایش چربی پوست می تواند زمینه ساز 

ریزش مو شود؟
ریزش مو ارتباطی با درماتیت سبورئیک ندارد اما زمانی 
که غدد چربی فعال می شوند، فردی که زمینه  ارثی طاسی 
)آلوپسی آندروژنتیک( دارد با کم پشت شدن و نازکی تارهای 
مو مواجه خواهدبود. درواقع ریزش مو روند طبیعی دارد 
اما نازک شدن تدریجی تارهای مو حالت کم پشتی ایجاد 
می کند و فرد تصور می کند موها ریزش دارند. معاینه 
توسط متخصص پوست بهترین روش برای تعیین سطح 
مشکل پوست و موهاست تا درمان مناسب انجام گیرد.

: افرادی که پوست چرب دارند، چه نکاتی 
را باید در مورد شستشو و بهداشت رعایت کنند؟

شستشوی مکرر پوست و موها نمی تواند مانع ترشح 
چربی شود زیرا پس از 3 تا 4 ساعت، مغز فرمان کاهش 
چربی و خشکی را صادر می کند و دوباره چربی تولید 
می شود. پوست همیشه به مقدار مختصری چربی نیاز 
دارد و دوش روزانه و استفاده از شوینده ها و شامپوهای 
مناسب پوست و موهای چرب مفید خواهد بود. بهتر 
عامل  داغ  زیرا آب  باشد  ولرم  با آب  است شستشو 
اگر  می کند.  تشدید  را  ترشح چربی  و  است  التهاب 
پوست با آب خنک آبکشی شود عروق، تنگ شده و 
جریان خون کاهش می یابد و در نتیجه چربی سازی نیز 
کم می شود. این توصیه کلی در مورد شستشو برای 
همه ی افراد است اما مبتالیان به انواع درماتیت سبورئیک 

باید آن را جدی بگیرند.

خارجی ترین الیه پوست )اپیدرم( از پنج الیه تشکیل 
شده که مرتب در حال نوسازی است؛ به طوری که در 
طول یک ماه قسمت خارجی آن کامال عوض می شود. 
این روند تخریب و نوسازی ترکیبات و تامین انرژی 

الزم باید از طریق تغذیه روزمره تامین شود.
در گذشته اغلب التهابات مزمن پوست صورت از 
جمله جوش های صورت به اختالالت روحی نسبت 
داده می شد و افراد مدت طوالنی تحت درمان های 
ضدافسردگی بودند بدون اینکه بهبود حاصل شود. 
ریزمغذی های  سطح  بررسی  و  کامل  چکاپ  اما 
ضروری در مایعات بدن همچنین میکروارگانیسم های 
فلور سیستم گوارش در اکثر این افراد نشان دهنده  
کمبودهای جدی ویتامینD3، روی، بیوتین، امگا3 

و سلنیوم بود. 

تاثیر پروتئین و روی بر شادابی پوست
منابع پروتئین حیوانی یا جایگزین آنها مانند تخم مرغ، 
پنیر، کشک، ماست و دوغ در کنار پروتئین های گیاهی 
نظیر غالت، حبوبات، دانه ها و مغزها به افزایش ارزش 
بیولوژیکی پروتئین و تراکم مواد مغذی کمک کرده و در 
تامین نیازهای سلولی و جلوگیری از گرسنگی های پنهانی 
و سلولی و همچنین شادابی پوست بسیار تاثیرگذار هستند. 
زینک یا روی فلز بسیار مهم و مؤثری در سالمت پوست 
محسوب می شود. معموال منابع پروتئینی حاوی مقدار 
قابل  توجهی روی هستند. توصیه می شود ماهی، میگو، 
تخمه کدو، بادام زمینی، تخم مرغ، حبوبات، قارچ، کلم 
بروکلی، غالت سبوس دار، شیر و لبنیات و شکالت تلخ 
در رژیم غذایی گنجانده شود تا مانع از کمبود بدن به 

این ریزمغذی شود.

ضرورت کاهش مصرف قندها
افرادی که مشکل پوستی دارند بهتر است برای مدتی 
از مصرف قندهای تصفیه شده خودداری کرده یا مقدار 
مصرف آنها را به حداقل برسانند. توصیه می شود غالت 
سبوس دار جایگزین نان های سفید شده تا تاثیر آنها بر 
بهبود وضعیت پوست پس از مدت کوتاهی مشخص 
شود. البته در مصرف میوه های گوناگون و سیب زمینی 
نیز باید اعتدال رعایت شود تا از افزایش سطح قندخون 

و ترشح بیش از انداره انسولین پیشگیری شود. 

توجه ویژه در مورد گنجاندن چربی ها در 
رژیم غذایی

طی روند هیدروژنه کردن روغن های مایع گیاهی، حالت 
ترانس اسیدهای چرب به وجود می آید که عالوه بر عوارض 

متعدد و زیان های مختلف بر سالمت عمومی، موجب پیری 
زودرس بافت پوست و بروز آکنه و التهابات پوستی می شود.

منابع غذایی حاوی چربی های ترانس را می توان فست فودها 
و غذاهای آماده و فرآوری شده، غذاهای سرخ شده و بریان 
همچنین روغن هایی که بیش از حد حرارت دیده اند، دانست. 
البته روغن های مایع حاوی اسیدهای چرب MUFA و 
PUFA هم در کاهش روند پیری پوست بسیار مؤثر 
هستند. این روغن ها عالوه بر داشتن خاصیت حفظ 
شادابی و طراوت پوست، در ساخت سلول های جدید 
و ترکیبات غذارسان و تاثیرگذار بر کاهش التهابات در 
قسمت های مختلف بدن نقش دارند. اسیدهای چرب 
ضروی در بدن ساخته نمی شوند و باید از طریق تغذیه 
روزمره جهت حفظ سالمتی و پیشگیری از عوارض 

مختلف در رژیم غذایی گنجانده شوند.

درماتیت سبورئیک که به علت افزایش ترشح چربی پوست ظاهر می شود، مشکل بسیار شایع به خصوص 
در مردان جوان است. برخی از مبتالیان، کنار چربی بسیار زیاد پوست از شوره سر نیز رنج می برند. 
معاینه توسط متخصص پوست برای تجویز داروهای کنترل کننده چربی، همچنین رعایت بهداشت 
درست پوست و مو از اصول ضروری در این زمینه است. با این مقدمه، به پرسش یکی از خوانندگان 
»سالمت« پرداخته ایم: »جوانی 28 ساله هستم که پوست صورت، سر و پشت شانه هایم بسیار چرب است. با وجود 
شستشوی مکرر اصال چربی کنترل نمی شود. ریزش مو دارم. مزاجم هم گرم و خشک است. لطفا مرا راهنمایی  کنید.«

 مریم سادات 
کاظمی

میزگرد پوست شماره هفتصدوشصت وهفت   دوازده مهر نودونه12

 دکتر غالمرضا کردافشاری

نگاه متخصص طب ایرانی

چربی پوست مشکل بسیار شایعی در زمینه زیبایی 
محسوب می شود که معموال از حوالی بلوغ شروع 
شده و تا حدود ٦0 سالگی ادامه می یابد. فراوانی این 
مشکل در بین جوانان بیش از سایر گروه های سنی 
بوده و بر اساس آمارها حدود ٦٦-٧5درصد از افراد 
15-20 ساله را درگیر کرده  است. در زمان بروز این 
مشکل با ترشح بیش از اندازه چربی از غدد سباسه 
به سطح پوست به خصوص در نواحی سر، صورت، 

سینه و پشت، ظاهر چرب و براق ایجاد می شود. 

چربی پوست از دیدگاه طب سنتی
از دیدگاه طب سنتی علت اصلی این بیماری اشکال 
در هضم های چهارگانه و نیز عدم دفع صحیح مواد 
زاید از بدن است. هضم اول از دهان آغاز می شود و 
در معده ادامه می یابد، سپس کبد مرحله بعدی هضم 
را انجام می دهد و اخالط چهارگانه به وجود می آیند. 
مراحل بعدی هضم در عروق و بعد در بافت اعضا 
انجام می شود. طي این مسیر، غذای خورده شده تغییر 
شکل  یافته و به بافت عضو مورد نظر تبدیل می شود. 
بنابراین عالوه بر اینکه کیفیت غذای مصرفی باید مورد 
توجه باشد، مراحل مختلف هضم نیز باید به طور کامل 
و صحیح انجام بگیرد و فضوالت حاصل از هر مرحله 
نیز به طور کامل و از مسیر درست از بدن دفع شود.

هر کجا در این مسیر از ابتدا تا انتهای آن اختالل 
به وجود بیاید، می تواند زمینه ساز بروز بیمار ی های 
مختلف از جمله چربی بیش از اندازه پوست و ریزش 
مو شود. بنابراین رعایت اصول خوردن و نوشیدن، 
پرهیز از غذاهایی که مواد زاید و غلیظ زیادی در بدن 
تولید می کنند و اصالح عملکرد معده، کبد و پرهیز 
از یبوست مهم ترین پایه های درمان چربی پوست 
هستند. البته عوامل دیگری نیز از جمله پرهیز از قرار 
گرفتن در معرض هوای آلوده، خواب منظم و کافی، 
ورزش معتدل منظم و پرهیز از استرس و عصبانیت 
نیز بسیار بااهمیت هستند که خود این عوامل بر 

کیفیت هضم نیز تاثیر می گذارند.

پرهیزها و توصیه های ساده در درمان 
چربی پوست

غذاهای  و  فست فود  انواع  خوردن  از  پرهیز   
بسته بندی صنعتی، غذاهای خمیری و سنگین با 
الویه، قارچ،  هضم سخت مثل ماکارونی، الزانیا، 
حلیم، کله پاچه و...، نوشابه ها و آبمیوه های صنعتی، 
تنقالت صنعتی مانند چیپس، پفک، کیک، کلوچه 
و...، کاکائو، یخ، گوشت های با هضم سخت مثل 

گوشت گاو و گوساله
 پرهیز از خوردن میوه و نوشیدن آب و سایر 

نوشیدنی ها به همراه غذا
 پرهیز از پرخوری و روی هم خوری

توصیه ها:
 فاصله غذاخوردن با خواب 2 ساعت رعایت شود.

 غذا به خوبی جویده شود.

مواد غذایی مفید:
 مصرف میوه هایي مانند سیب، گالبی، انار، هویج، 

به، تمرهندی و آب میوه های فوق
 آب انار با گالب و کمی پودر گلپر

 استفاده از زرشک و گشنیز در غذاها
مرغ،  جوجه  مثل  زودهضم  گوشت های   

بلدرچین و...
 سبزی پلو با شوید و گشنیز و زرشک

 سوپ جو با گشنیز و شوید و آبغوره و روغن زیتون
 شربت سیب و زرشک و لیمو

 شربت آبلیموترش و عسل
 شربت سکنجبین و کاهو سکنجبین

توصیه های دارویی:
 2قاشق خاکشیر با یک لیوان مخلوط آب جوش 

و عرق کاسنی و شاهتره و کمی نبات صبح ناشتا
 ماء الشعیر طبی روزی 3-2 استکان

 دم کرده عناب 10 عدد و آویشن 1 قاشق مرباخوری 
روزی 4-3 استکان

 دمکرده یک قاشق مرباخوری تخم گشنیز در آب 
جوش با کمی نبات، 30 دقیقه بعد از غذا

 بخور پوست با بابونه و آویشن
 شستن پوست با عصاره برگ چغندر که یک شب 

در آب و کمی نمک خیسانده شده  است
 ضماد سدر 100 گرم، پودر مورد 50 گرم و حنا 
25 گرم که با کمی روغن زیتون و سرکه و عرق 
کاسنی و شاهتره خمیر شده  است؛ به مدت 20 دقیقه 

روی پوست و سپس با آب گرم شسته شود.

اختاللدرهضموعدمدفع
صحيحموادزائدزمينهساز
چربیزیادپوستاست
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اما و اگرهای جوان سازی و حجیم  کردن بخش هایی از صورت

کانتورینگ صورت چرا و چگونه؟
اگر عکس های آدم های خوش 
اندام و زیبای ۳۰_۲۰ سال 
پیش را کنار تصاویر مشاهیر 
و افراد درگیر زیبایی امروزی 
بگذاریم، می بینیم صورت قدیمی ها با جدیدها 
تفاوت های عمده ای پیدا کرده است. امروزی ها 
جهش ژنتیکی نداشته اند که استخوان فک، چانه 
یا گونه های شان باد کند یا در ۳۰ تا6۰ سالگی از 
ظاهر ۲۰ و چند ساله شان تکان نخورند. خودشان 
می گویند مراقبت پوستی، تغذیه خوب و ورزش 
آنها را  جوان نگه داشته، در حالی که کشیدن 
پوست یا تزریق فیلر و بوتولینوم است که چهره  
زیبارویان را در آن دهه ثابت نگه داشته است. فقط 
بازیگران و اینفلوئنسرها زیبایی جاودانه ندارند 
بلکه دختران دانشجو، زنان از طبقه متوسط و 
حتی آقایان مشتری پروپا قرص مطب های زیبایی 
شده اند. حال سوال این است که وقتی تزریق فیلر 
و چربی این  همه در شبکه های اجتماعی تبلیغ 
می شود، در شرایط تحریم و کرونا، انجام چنین 
عملی عاقالنه است؟ در ادامه می گوییم انواع 

فیلر چیست و در این اوضاع، فیلر بزنید یا نه؟

10 نکته حیاتی قبل از تزریق فیلر 
با توجه به توضیحاتی که گفتیم، اگر به این نتیجه 
رسیدید که تزریق فیلر داشته باشید، ابتدا این 11 

نکته را بررسی کنید.

1. فیلر، نه کالژن است، نه سم
در  فیلر  عملکرد  از  درستی  تصور  خیلی ها 
پوست ندارند. مثال تصور می کنند فیلرها سبب 
کالژن سازی می شوند یا اعصاب و ماهیچه صورت 
را فلج می کنند. در گذشته فیلرهایی در اختیار 
پزشکان بود که در فرمول آنها کالژن هم وجود 
داشت اما امروزه برای سازگاری فیلر با محیط 
طبیعی بدن، بیشتر از فیلرهای هیالورونیک اسید 
استفاده می شود. عملکرد فیلرهای هیالورونیک 
اسید مثل تزریق سم بوتولونیوم نیست. با تزریق 
سم بوتولینوم، ماهیچه های صورت فلج می شوند 
و چروک های ناشی از انقباض عضالت، دیگر 
روی صورت دیده نمی شود. در صورتی  که فیلر 
هیالورونیک اسید، با وارد شدن در بخش های 
خالی شده چروک ها، سطح پوست را یکدست 
و بدون فرورفتگی می کند. هیالورونیک اسید ماده 
اصلی بسیاری از محصوالت پوستی است که 
رطوبت را کنار خود نگه می دارد. به این ترتیب 
وقتی کرم های حاوی این اسید مالیم و طبیعی را 
می زنید، پوست شاداب، براق و مرطوب به نظر 
می رسد. البته این اثر تنها روی پوست مشاهده 
می شود و موقت است برای ایجاد حجم و پر شدن 
چروک ها و برجسته سازی قسمت های مورد نظر 
در صورت، پزشک متخصص پوست یا جراح 
پالستیک باید فیلر هیالورونیک اسید را به ناحیه 

هدف تزریق کند.

2. فیلر دائمی نیست، باید تجدید شود
در بسیاری از صفحات مجازی یا کلینیک های 
زیبایی قبل از پذیرش افراد، به آنها می گویند که 
فیلر تا ۲ سال ماندگاری دارد. با توجه به قیمت 
باالی این ژل ها، فرد با خودش حساب و کتابی 
انجام می دهد و تصور می کند تا ۲ سال دیگر 
بخش های مورد نظر صورتش دیگر به ژل نیاز 
ندارد اما دانشمندان و متخصصان متعهد پوست و 
جراحی می گویند اثر پرکنندگی ژل هیالورونیک 
اسید به طور متوسط فقط۳ تا 6 ماه است  بنابراین 
توجه داشته باشید که اگر بخواهید چهره ای شبیه 
بازیگران، اینفلوئنسرها یا تابعان مد روز جامعه 
داشته باشید باید هر چند ماه یکبار به متخصص 
مراجعه کنید و همین هزینه ها را دوباره بپردازید. 
• یعنی همه آنها که ژل می زنند پولدارند؟ اول 
اینکه تصاویری که شما در اینستاگرام یا شبکه های 
تلویزیونی می بینید، ممکن است ادیت های سنگین 
داشته باشند؛ به عالوه افرادی که در بهترین شرایط 
تحت این تزریق ها هستند، معموال اسپانسر دارند 
که هزینه  جراحی آنها را پرداخت می کند، از 
آنها چهره ای مطرح می سازد، سپس برای اهداف 
تبلیغاتی از آنها استفاده می کند. از طرفی برخی 
افراد، برای اینکه تابع مد باشند یا کورکورانه 
از ادعاهای افراد سودجو تبعیت کنند، ممکن 
است انواع نامرغوب ژل را بزنند یا تزریق را به 
افراد غیرمتخصص بسپارند. این افراد به خطرات 
ناشی از این اقدامات عجوالنه خود نمی اندیشند. 
• ما چه کنیم؟ در صورتی  که درآمد کافی برای هر 
۳تا۴ ماه یکبار مراجعه کردن به متخصص پوست 
ماهر یا جراح پالستیک متبحر را دارید، مختارید 
که برای چنین عمل های زیبایی مد روزی اقدام 
کنید اما اگر فقط می خواهید تابع مد روز باشید و 
از مخارج حیاتی یا پس انداز خود برای تزریق فیلر 
آن هم نزد اشخاص سودجو یا بی تجربه، هزینه 
کنید، بهتر است قبل از هر اقدامی، به مخارج 
آتی و تبعات این تزریق بیندیشید. تزریق فیلر 

مانند تاتو کردن یا کاشت ناخن یا مژه، عملی 
است که هر چند ماه یکبار هزینه ترمیم دارد.

• قرینگی، هزینه و برو بیا دارد منهای اینکه هر 
چند ماه یکبار برای ترمیم فیلر باید مراجعه کنید؛ 
درست مانند ترمیم ناخن دست که با ناخن کار 
بحث دارید که انگشت حلقه دست راستم، شبیه 
انگشت حلقه دست چپم نیست، اگر فرد دقیقی 
هستید، برای قرینه شدن اثر فیلر مطمئنا باید 
در مسیر مطب پزشک متخصص در رفت و آمد 
باشید. به خصوص اگر شخصی هستید که معموال 
واکنش تورم نشان می دهید. بعد از اینکه تورم 
ناشی از تزریق کم شد، ممکن است قرینگی 
دلخواه تان را نبینید و باید باز به متخصص تان 
مراجعه کنید. اگر حوصله و صبوری الزم برای 
این هزینه ها و رفت وآمدها را دارید، تزریق فیلر 
را شروع کنید. این باور غلط را دور بیندازید که 
با یک بار مراجعه و تزریق فیلر تا ۲ سال دیگر 

با متخصص تان کاری ندارید. 

3. فیلر خوب نتیجه نامحسوس دارد
اگر برند فیلر مرغوب باشد و متخصص پوست یا 
جراح پالستیک هم متبحر و هنرمند باشد؛ کسی 
نباید در نگاه اول متوجه شود که شما صورت تان 
را فیلر زده اید. مگر اینکه خودتان دوست داشته 
باشید مانند شاخ های مجازی چهره ای غیرعادی 
از خود بسازید یا به  خاطر نداشتن پول کافی 
ژل های نامرغوب بزنید. وقتی تزریق فیلر در شرایط 
درست انجام شود و مواد مرغوب باشند، دیگران 
باید فقط حس کنند چهره شما بهتر شده، مثال 
به شما بگویند: »چقدر چشم هایت بهتر شده، تا 
حاال ندیده بودم، رنگ چشم هایت عسلی است.« 
یادتان باشد عمل های زیبایی حتی تزریق فیلر، 
باید نقاط قوت زیبایی چهره شما را بهتر نشان 
دهند؛ نه اینکه از شما فرد جدیدی بسازند یا شما 

را شبیه یکی از مشاهیر کنند. 

4. تکنیک های تزریق فیلر مهم اند
بازیگران  اینفلوئنسرها،  چگونه  بپرسید  شاید 
مشهور یا برخی افراد جامعه اینقدر بعد از تزریق 

فیلر زیبا و جوان می شوند و چهره طبیعی و جذابی 
پیدا می  کنند اما خیلی افراد جامعه، مشهوران مجازی 
یا بازیگران گیشه ای، بعد از تزریق فیلر انگار نیش 
زنبور خورده اند یا باد شده اند. این فرق ها را باید 
در دانش و مهارت جراح پالستیک و متخصص 
پوست جستجو کرد. تکنیک های جدید تزریق 
فیلر مانند قبل نیست؛ مثال 15 سال پیش شاید 
فیلر را فقط در خط خنده تزریق می کردند اما 
امروزه با روش های جدید تزریق فیلر، لیفت 
هم انجام می شود بنابراین وقتی یک نفر نزد یک 
جراح پالستیک زبده تزریق فیلر را انجام می  دهد 
نتیجه نهایی با تزریق فیلر نزد یک ماما یا پزشک 

عمومی، زمین تا آسمان فرق می کند.

5. تخصص پزشک مهم است، مهم!
از شما خواهش می کنیم فریب تبلیغات اینستاگرامی 
را نخورید؛ این که یک پزشک روزی چند استوری 
از نمونه های تزریق فیلر بگذارد یا چند صدهزار 
نفر دنبال کننده داشته باشد، مالک انتخاب برای 
تزریق فیلر نیست. این روزها در آرایشگاه ها، 
مطب های تغذیه، دندان پزشکی، مامایی یا حتی 
فیزیوتراپی و پرتودرمانی هم تزریق فیلر انجام 
می شود! تزریق فیلر مانند آمپول زدن برای درمان 
سرماخوردگی نیست که در یک نقطه عضله بزنید 
و زیبا شوید. متخصص پوست یا جراح پالستیک 
صرف نظر از تکنیک های پزشکی روز باید بسیار 
هنرمند باشد که با استفاده از فیلر و علم پزشکی، 
چهره ای زیبا خلق کند؛ بنابراین برای انتخاب 

متخصصی که فیلر را برایتان تزریق می کند، زمان 
و انرژی کافی بگذارید.

6. فیلر از ایجاد چروک پیشگیری می کند
در  می توانند  فیلرها  که  دریافته اند  دانشمندان 
پیشگیری از ایجاد چروک نیز نقش داشته باشند؛ 
بنابراین چه بهتر که به جای از بین بردن چروک 
از ایجاد آن جلوگیری کنید، بنابراین اگر پزشک 
متخصص جراحی پالستیک یا پوست متبحر و 
هنرمندی را یافتید، می توانید قبل از اینکه چروکی 
روی پوست تان ایجاد شود با کمک این متخصص 

از ایجاد آن جلوگیری کنید.

7. نوع فیلر مهم است
متاسفانه با تبلیغات گسترده در اینستاگرام و اینترنت 
این تصور در ذهن مردم ایجاد شده که فیلر 
یک ماده معجزه آسا است که تا بزنی خوشگل 
می شوی، فقط باید از ۳۰۰ هزار تومان تا چند 
میلیون پول جمع کنی و پکیج زیبایی را بگیری! 
اینکه پزشک متخصص پوست یا جراح پالستیک 
بداند در کدام قسمت صورت باید کدام فیلر 
را بزند، خودش یک مبحث مجزاست. اگرچه 
فیلرهای مرغوب در اختیار پزشکان همگی از نوع 
هیالورونیک اسید هستند، ذرات اثرگذار موجود 
در این ژل ها بنا به کاربرد، تفاوت های عمده ای 
دارند. مثل این است که تصور کنید الکل فقط 
یک نوع دارد؛ پزشکان متخصص متبحر باید نقش 

ذرات موثر ژل را برای بخش های مختلف 

صورت بشناسند. مثال ذرات بزرگ تر موجود 
در ژل سبب لیفت می شوند یا در ناحیه چانه 
و فک که باید پرحجم شوند به کار می روند اما 
ژل های هیالورونیک با ذرات موثر ریز تر برای 
چروک های سطح پوست به کار می روند. توجه 
به این جزئیات تخصصی است که نتیجه کار 

متخصصان متبحر را زیباتر می کند.

8. تزریق نامطلوب اصالح پذیر است 
اگر از ژل های قدیمی، تاریخ گذشته یا نامرغوب 
برای شما استفاده شود، معموال تبعات خطرناکی 
در انتظارتان است اما در صورتی  که ژل مرغوبی 
برایتان استفاده شود اما شما از نتیجه آن راضی 
نباشید؛ مثال از حجیم شدن زیاد یا ناقرینگی آن 
خوش تان نیاید، پزشکان متخصص برای اصالح 
نتیجه یا جلب نظر شما، راه حل های اثبات  شده 
دارند. مثال حجم زیاد را می  توان با مواد تجزیه کننده 
ژل، از بین برد. ناقرینگی را هم می توان با اصالح 

حجم تزریق در طرفین، بهبود بخشید.

9. خیلی ارزان، خیلی گران مالک نیست
 برخی افراد تصور می کنند اگر پزشکی هزینه چند 
برابری را نسبت به دیگران دریافت کند البد کارش 
عالی است. از طرفی گروهی ارزان بودن دستمزد 
یک پزشک را نشانه انصاف او می دانند. در شرایط 
موجود نمی توان هزینه و قیمت یک عمل زیبایی 
را مالک انتخاب متخصص قرار داد 
زیرا نظارت دقیقی 

بر فیلر استفاده شده یا تبحر پزشک در کشور 
وجود ندارد. اگر هم نتیجه بد شد یا خطری شما 
را تهدید کرد، شکایت و دریافت غرامت، به از 

دست رفتن سالمت شما نمی ارزد.
• پس چه کار کنیم؟ خیلی خوب است که قبل 
از انتخاب پزشک متخصص پوست یا جراح 
پالستیک تعدادی از این مطب ها را با تحقیقات 
اولیه انتخاب کنید؛ سپس با گذاشتن زمان کافی 
در ساعت ها یا روزهای مختلف به محل مطب 
مراجعه کنید و از مراجعان در تردد بپرسید که 
از نتیجه عمل و تزریق راضی هستند یا اینکه 

خودتان نتیجه کار پزشک را ببینید.

10. تزریق فیلر همیشه مجاز نیست
اگرچه فیلرهای ژل هیالورونیک اسید نسبت به 
فیلرها و ژل های قدیمی بسیار بی خطرند، نباید 
تصور کنید که مانند آب زدن به صورت، کامال 
بی خطرند و هر کس می تواند چنین تزریقی داشته 

باشد. افراد زیر مجاز نیستند فیلر بزنند:
 خانم های باردار
 خانم های شیرده

 بیماران عفونت سینوسی
 افرادی که به تازگی درمان دهان یا دندان 

داشته اند.

معایب انواع ژل فیلر
هر ماده صنعتی که وارد بدن شود، هرچقدر 
هم در آزمایشگاه با شرایط بدن سازگار شده 
باشد، ممکن است به دلیل عوامل ناشناخته که 
علم هنوز به آنها ورود پیدا نکرده، اثر غیرقابل 
پیش بینی بدهد. مثال این خطرات در کسانی که 

تزریق ژل داشته اند، دیده شده است:
 واکنش های حساسیتی پوست: تورم، درد، 

قرمزی، خارش
 ایجاد برآمدگی های ریز شبیه جوش زیر 

پوستی که در مواردی دائمی می شوند.
 اثر تیندال: کبودی مایل به آبی که گاهی 

تا چند ماه پایدار است.

آیا این عوارض قابلیت بهبود دارند؟
معموال  حساسیت:  واکنش  رفتن  بین  از 
واکنش های حساسیتی پوست به تزریق ژل 
ظرف چند روز تا چند هفته از بین می روند اما 
در مواردی که سیستم ایمنی فرد خیلی حساس 
است، ممکن است تورم تا ماه ها باقی بماند. 
درست مانند تفاوتی که در تورم و کبودی بعد 
از عمل بینی میان افراد مختلف مشاهده می کنیم. 
یک نفر بدون هیچ کبودی، چند روز بعد از عمل 
به جامعه باز می گردد اما برخی افراد بعد از عمل 
کبودی زیادی دارند و تورم ناحیه بینی شان نیز 

تا چند سال پایدار است.
بهبود اثر تیندال: اگر ژل به صورت خیلی سطحی 
تزریق شود و فرد تزریق کننده در انجام تزریق 
فیلر مهارت الزم را نشان نداده باشد، ممکن 
است در نور زیاد، پوست فرد در ناحیه تزریق 
آبی به نظر برسد. اگر این مشکل خیلی بارز 
و آزاردهنده است، باید به پزشک متخصص 
پوست یا جراح پالستیک با تجربه و آگاهی 
مراجعه کنید تا با آنزیم های تجزیه کننده ژل، 

محل تزریق را از ژل عاری کند. 
healthline.com :منابع
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 ترجمه: 
یاسمین ثریا

یک  به صورت  چربی،  چه  باشد  ژل  چه  فیلر  تزریق 
تزریق ساده مانند تزریق برخی ویتامین  ها، واکسن ها یا 
آنتی بیوتیک های عادی نیست که هر کسی بتواند با یک 
دوره آموزشی چند جلسه ای یا کوتاه مدت انجامش دهد. 
همچنین خود بیمار هم به تنهایی نمی تواند تعیین کند که 
برای شرایط و هدف زیبایی او چربی بهتر است یا ژل. 
تعیین ماده مورد استفاده یا روش انجام تزریق فیلر، عملی 
تخصصی است و باید توسط پزشک متخصص ترجیحا 

متخصص پوست انجام شود.
متاسفانه امروزه افرادی که اصال پزشک نیستند یا در شاخه 
تخصصی پزشکی مرتبط تحصیل نداشته اند، اقدام به تزریق 
چربی یا ژل می کنند. صرف نظر از نوع ماده تزریقی در 
پوست، پزشک نه تنها باید تکنیک های این عمل زیبایی 
را بداند بلکه دانش و احاطه الزم بر وضعیت خونرسانی، 
ساختار عروق و اعصاب ناحیه ای از صورت که تزریق 
روی آن انجام می شود، نیز بسیار مهم است و در صورت 
هرگونه اشتباه فرد انجام دهنده فاقد مهارت در انجام این 
فرایند، ممکن است خطرات جدی برای بیمار ایجاد شود. 
متاسفانه افراد غیرمتخصص به این اصول علمی در تزریق 
فیلر ناآگاه هستند و اگر اقدام آنها در این نوع تزریقات 
برای بیمار خطری اورژانسی و جدی ایجاد کند، دانش و 
توانایی الزم را جهت مداوای فوری این عوارض ندارند. 

در مواردی دیده ایم این تزریقات توسط افراد فاقد 
مهارت و صالحیت الزم، سبب عوارض جدی و 
وخیم مانند بسته شدن رگ های زیرجلدی ناحیه، 
از بین رفتن بافت پوست و حتی متاسفانه نابینایی 
بیمار شده است، بنابراین از مردم عزیزمان خواهش 

می کنم برای این عمل تخصصی تنها به اطالعاتی 
که در یک کلیپ چند دقیقه ای اینستاگرام یا مطالب 

صفحات اینترنتی به دست می آورند، اکتفا نکنند و حتما 
تزریق فیلر ژل یا چربی را به پزشک با تخصص مرتبط 

و تجربه کافی بسپارند.

کدام بهتر است: تزریق ژل یا چربی؟
هر دو روش تزریق فیلر یا چربی از نظر علمی مورد 
تایید هستند اما این پزشک است که باید نوع فیلر را 
برحسب وضعیت سالمت طبی و پوستی بیمار و خواست 
و انتطار منطقی از نتیجه تزریق تعیین کند. درباره فیلرهای 
ژل، امروزه باتوجه به شرایط تحریم موجود در کشور، 
متاسفانه برخی برندهای متفرقه ژل در بعضی مطب ها 
بیمار چندان مورد  ایمنی  از نطر  استفاده می شوند که 
اطمینان نیستند و کاربرد آنها ممکن است با عوارض 
با  نمی توان  طرفی  از  باشد.  همراه  و جدی  بد  بسیار 
ادعای سودجویان نیز در تبلیغات اینترنتی به راحتی به 
تزریق چربی رو آورد. درست است که چربی از بدن 
خود بیمار استخراج می شود اما برای این عمل، شرایط 
و امکانات ایده آلی نیاز است که بیمار دچار خطرات بعد 
از آن نشود. بنابراین هر مطب یا کلینیکی برای انجام 

تزریق چربی، مناسب نیست. مردم نباید باعجله تصمیم 
بگیرند. در شرایط اقتصادی فعلی برای استفاده از فیلر 
در حجم های باال، شاید تزریق چربی مقرون به صرفه تر 
باشد اما به این شرط است که پزشک متخصص انتخابی 
شما، تبحر کافی داشته و شرایط کلینیک نیز برای این عمل 

حداقل های استاندارد جراحی را داشته باشد. 

ماندگاری ژل بیشتر است یا چربی؟
تزریق ژل یا چربی هر دو اثر موقت دارند؛ شاید تزریق 
چربی به خاطر وجود سلول های بنیادی)استم سل ها( 
عالوه بر اثر حجم دهی برخی آثار جوانسازی ماندگار 
را در نواحی تزریق ایجاد کند اما در کل اعمال زیبایی 
تزریق فیلر؛ چه با ژل باشد چه با چربی اثری موقت و 

حداکثر ۲ ساله دارد. 

برای صورت تزریق ژل بهتراست یا چربی؟

اگر برند فیلر مرغوب و متخصص 
پوست یا جراح پالستیک هم متبحر و 
هنرمند باشد، کسی نباید در نگاه اول 
متوجه شود که شما صورت تان را فیلر 
زده اید. مگر اینکه خودتان دوست 
داشته باشید مانند شاخ های مجازی 
چهره ای غیرعادی از خود بسازید یا 
به  خاطر نداشتن پول کافی ژل های 
نامرغوب بزنید. وقتی تزریق فیلر 
در شرایط صحیح انجام شود و مواد 
مرغوب باشند، دیگران باید فقط حس 
کنند چهره شما بهتر شده است

 دکتر رضا رباطی
متخصص پوست، عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی 

س
نظر کارشنا



کیت های  داد:  گزارش  یورونیوز 
آزمایش کووید-۱۹ که نتیجه را ظرف 
۱۵ تا ۳۰ دقیقه اعالم می کند، قرار 
است به زودی در آمریکا و بسیاری 

از کشورهای فقیر جهان توزیع شود.
در حالی که شمار قربانیان کرونا در جهان از مرز یک 
میلیون نفر گذشته است، سازمان جهانی بهداشت اعالم 
کرد که ۱۲۰ میلیون کیت تست ۵ دالری، به شرط تأمین 
اعتبار در اختیار کشورهای در حال توسعه و فقیر قرار 
خواهد گرفت. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
نیز روز دوشنبه اعالم کرد که ۱۵۰ میلیون کیت کرونا 

در آمریکا توزیع می شود. سازمان جهانی بهداشت 
جهانی اعالم کرد که طرح ۶۰۰ میلیون دالری خود 
برای راه اندازی بسته های تشخیص سریع در ۱۳۳ 
کشور در شش ماه آینده، به کشورهای کم درآمد و 
متوسط امکان می دهد تا در این زمینه شکاف موجود با 
جهان ثروتمند را کاهش دهند. کار با این کیت ها بسیار 
سریع تر، ارزان تر و آسان تر از آزمایش »پی سی آر« است، 
اما با این حال حساسیت آنها کمتر بوده و احتمال خطا 

و اعالم منفی های کاذب در آنها وجود دارد.
تدروس آدهانوم، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت 
در یک نشست مطبوعاتی مجازی گفت: »این طرح 
امکان گسترش آزمایش ها را فراهم می کند، به ویژه در 
مناطقی که صعب العبور بوده و از امکانات آزمایشگاهی یا 
کارکنان بهداشتی کافی برای انجام آزمایش های پی سی آر 

برخوردار نیستند.«
یک اپیدمیولوژیست دانشگاه هاروارد به نام مایکل مینا 
می گوید که بسته آزمایشی جدید تست کرونا »بسیار 
عالی« است و در این زمینه »یک شروع بسیار خوب« 
به شمار می آید اما با این حال بر این باور است که 
میزان توزیع شده از این بسته ها توسط دولت ایاالت 
متحده »کافی نبود« و تولید باید »۱۰ یا ۲۰ برابر« شود.

تالش برای رسیدن به تست های سریع تر
ماه هاست که کارشناسان خواستار پذیرش گسترده این 
فناوری ارزان قیمت هستند تا افراد بتوانند هفته ای چند بار 
خود را آزمایش کنند. فراهم کردن امکان آزمایش سریع 
کووید-۱۹ تنها بخشی از ابزارهای محدود دولت ها برای 
مبارزه با این بیماری است که عالوه بر سالمتی عمومی، 
محدودیت های شدیدی در زندگی اجتماعی ایجاد کرده 

و چرخ های اقتصاد را هم از حرکت بازداشته است.
فشار برای افزایش شمار آزمایش های سریع کووید-۱۹ 
در جهان در حالی افزایش می یابد که ویروس کرونا 
هیچ نشانه ای از عقب نشینی از خود نشان نداده است. 
آمار ابتال در اروپا بار دیگر به سرعت افزایش یافته و 
دولت های اروپایی برای جلوگیری از رسیدن موج های 
بعدی شیوع بیماری تالش می کنند. پاریس، لندن و مادرید 
همگی مجبور شده اند برای کنترل و کند کردن روند 
شیوع بیماری مقررات محدودکننده تازه ای وضع کنند. 
روز دوشنبه هلند نیز به صف کشورهای محدودکننده 
اجتماعات برای مبارزه با کرونا پیوست و جمهوری 
چک و اسلواکی نیز اعالم کردند که آماده اعالم وضعیت 

اضطراری هستند.
 

تست پی سی آر با دستگاه چینی ظرف 
۳۰ دقیقه

در حالی که اخبار مربوط به تهیه و توزیع کیت های تست 

سریع کرونا در جهان در حال انتشار است، یک شرکت 
چینی به نام کایوت اعالم کرد که »سریع ترین« دستگاه 
جهان برای آزمایش پی سی آر با اعالم نتیجه ۳۰ دقیقه ای 
را ساخته و قصد دارد با آن اروپا و آمریکا را فتح کند.
این دستگاه که »فلش ۲۰« نام دارد و قیمت آن ۳۰۰ 
هزار یوآن )۳۸ هزار یورو( اعالم شده، وجود ویروس 
کرونا در بدن یا نبود آن را ظرف ۳۰ دقیقه تشخیص 
می دهد و نتیجه را از طریق اپلیکیشن مستقیماً به تلفن 

هوشمند فرد می فرستد.
سابرینا لی، مدیر عامل و بنیانگذار شرکت کایوت 
می گوید: »این دستگاه می تواند در بیمارستان ها برای 
موارد اضطراری مفید باشد. به عنوان مثال هنگامی 
که فرد آسیب دیده نیاز به عمل جراحی داشته باشد، 
می توانیم به سرعت تشخیص دهیم که وی به ویروس 

کرونا آلوده است یا نه.«
او اطمینان داده که این در حال حاضر »سریع ترین دستگاه 
آزمایش پی سی آر در جهان« برای تشخیص ویروس 
کرونا است. خبر ساخت این دستگاه از چند ماه پیش 
منتشر شده بود. در فرودگاه های چین از این دستگاه 
برای غربالگری مسافرینی که از خارج از کشور می آیند 
استفاده می شود و مقامات بهداشتی این کشور چندین 
ماه است که از آن برای انجام غربالگری در محله های 
قرنطینه شده به دلیل شیوع کووید-۱۹ استفاده می کنند.
ایراد کیت های تست کرونا که ترامپ وعده توزیع ۱۵۰ 
میلیون آن را داده، آن است که حساسیت آنها بسیار 
کمتر از تست پی سی آر است و در نتیجه درصد خطای 
بیشتری دارند. اما مسووالن شرکت کایوت می گویند 
که فلش ۲۰ نه تنها سریع، بلکه قابل اعتماد هم است. 
مسووالن کایوت می گویند که در حال حاضر دو نمونه 
از دستگاه های آنها در بریتانیا در مرحله تأیید است و 
»در حال مذاکره« با خریداران این دستگاه در فرانسه 
هستند. ایران نیز پیش از این از قصد خود برای خرید 

این دستگاه خبر داده بود.
تنها مانع شرکت چینی در حال حاضر ظرفیت تولید 
است. کایوت تنها می تواند ۵۰۰ دستگاه تست در ماه 
تولید کند، اما با این حال، قصد دارد این رقم را تا پایان 

سال ۲۰۲۰ دو برابر کند.

کووید-۱۹، افراد متفاوت را 
به  طرق گوناگون تحت تأثیر 
قرار می دهد. بیماری بیشتر 
افراد مبتال خفیف یا متوسط 
است و بدون نیاز به بستری شدن بهبود می یابند.

شایع ترین عالئم این بیماری
تب، سرفه خشک و خستگی است. عالئم کمتر 
شایع آن: درد و کوفتگی، گلودرد، اسهال، التهاب 
ملتحمه، سردرد، ازدست دادن حس چشایی و 
بویایی، بثورات پوستی یا تغییر رنگ انگشتان 

دست و پا است.

خطرات را بشناسید
ویروس کرونا به راحتی گسترش می یابد. یکی 
از راه های اصلی بروز این بیماری این است که 
اگر آلوده باشید، هنگام صحبت، سرفه یا عطسه، 
میکروب ها به بینی و دهان دیگران انتقال می یابد. 
اگر در فاصله یک متری از یکدیگر باشید، این 
اتفاق می افتد و افرادی که آلوده اند نیز می توانند 
این بیماری را گسترش دهند حتی اگر عالئمی 
نداشته باشند. برای سالم ماندن، یاد بگیرید که 
چه فعالیت هایی برای ابتال به کرونا کم خطر، 

خطرناک و پرخطر هستند.

دریافت بسته یا نامه
به نظر می رسد ویروسی که باعث کرونا می شود 
برای مدت کوتاهی روی برخی از سطوح زنده 
می ماند. اگر یک سطح آلوده و سپس بینی، دهان 
یا چشم خود را لمس کنید، ممکن است بیمار 
شوید. البته این تنها روش ابتال نیست. بنابراین 
تصور می شود دست زدن به پاکت نامه، بسیار کم 
خطر است. نیازی نیست که نامه خود را هنگام 
تحویل ضدعفونی کنید اما پس از لمس نامه  یا 
بسته، ۲۰ ثانیه دست های خود را بشویید یا از 

ضدعفونی کننده دست استفاده کنید.

استفاده از غذای بیرون از خانه
داخل خانه می توانید غذا سفارش بدهید، نه اینکه 
در رستوران غذا بخورید. متوجه خواهید شد 
اغلب با تماس مستقیم حتی بسیار کم یا بدون 
تماس مستقیم هم ابتال صورت می گیرد. به همین 
دلیل، به گفته کارشناسان، خدمات تحویل غذا و 
سفارش از راه دور، کم خطر است. مطمئن ترین 

روش این است که سعی کنید غذای خود را از 
مکانی سفارش دهید که به صورت حضوری در 

رستوران، غذا ارائه نمی دهند.

بازی تنیس
احتمال اینکه به خاطر مسابقه تنیس به ویروس 
کرونا مبتال شوید، بسیار کم است. هنوز هم بهتر 
است قبل و بعد از بازی، دست و راکت خود 
را ضدعفونی کنید. فاصله خود را با دیگران 
و حتی شریک زندگی تان حفظ کنید و حوله، 
بطری آب یا توپ تنیس را  به طور مشترک 

استفاده نکنید.

خرید سبزی
وقتی به تره بار می روید، احتمال ابتال به عفونت 
وجود دارد. مراقب باشید از سطوح در دسترس 
زیاد مانند دستگیره در و دستگاه کارت خوان 
با دستکش استفاده کنید. دسته های سبد خرید 

را ضدعفونی کنید و سعی کنید از دیگران دور 
باشید و با ماسک روی دهان و بینی خود را 
بپوشانید. اگرچه به احتمال زیاد از لمس مواد 
غذایی بیمار خواهید شد اما دست های خود را 
تمیز بشویید. بعد از اینکه وسایل خود را در 
خانه جابجا کردید، دوباره دست های خود را 

ضدعفونی کنید.

پمپ بنزین
کرونا  به  ابتال  احتمال  می زنید،  بنزین  وقتی 
نسبتا کم است. اگرچه ممکن است از نزدیک 
با دیگران تماس نداشته باشید اما سطوحی که 
لمس می کنید، همچنان می تواند آلوده باشد. سعی 
کنید قبل از استفاده از دستگاه از دستمال مرطوب 
ضدعفونی کننده استفاده کنید. پس از اتمام کار، از 
یک ضد عفونی کننده دست که حداقل ۶۰درصد  
الکل دارد، استفاده کنید و دستان خود را هرچه 

زودتر با آب و صابون بشویید.

با دیگران به پیاده روی بروید
اگر با یکی از دوستانتان در بیرون از خانه قدم 
می زنید یا می دوید و اگر فاصله خود را حفظ 
می کنید، احتمال ابتال به بیماری کم خواهد بود. 
هر دو ماسک بزنید و تمام تالش خود را کنید 
تا یک مترونیم از هم فاصله داشته باشید. مسیری 
را انتخاب کنید که شلوغ نباشد. به این ترتیب، 
وقتی از کنار دیگران عبور می کنید، می توانید 

خطر ابتال را کم کنید.

اقامت در هتل
هتل ها مکان های مشترک زیادی دارند، مانند البی 
و اتاق ناهارخوری، جایی که می توانید با مهمانان 
دیگری که ممکن است آلوده باشند، در تماس 
باشید. چند شب اقامت در هتل، با خطر ابتال به 
ویروس کرونا همراه است. برای افزایش ایمنی 
خود، اتاقی را بخواهید که حداقل ۲4 ساعت 
خالی باشد. پس از ورود به اتاق، از کلیدهای برق، 
دستگیره های در و سطوح موجود در اتاق، بعد 
از استفاده از مواد ضدعفونی کننده استفاده کنید.

خرید از فروشگاه
برای خرید به مرکز خرید بروید.  احتمال 
ابتال در آنجا در حد متوسط است، تقریبًا مانند 
دیگری  داخل خانه شخص  که   است  این 
شام بخورید. اگر نیاز به خرید کاالیی دارید 
که نمی تواند صبر کند، سعی کنید وسایلی 

را که نیاز ندارید را لمس نکنید.
اگر لباسی را پرو می کنید، تا زمانی که دست های 
خود را نشسته اید، به صورت خود نزنید. پس 
از رسیدن به خانه، بالفاصله لباس های خود 

را عوض کنید.

رفتن به ساحل
فضای بیرون از خانه در معرض خطر کمتری 
است لما اگر ساحل شلوغ باشد، شرایط به 
شدت تغییر می کند. رفتن به ساحل با خطر 
اگر  است.  همراه  شدن  آلوده  از  متوسطی 
از  به ساحل می روید، حداقل یک مترونیم 
در  که  زمانی  حتی  بگیرید،  فاصله  دیگران 

آب هستید.

ناهار خوردن در فضای باز
اگر خارج از خانه غذا می خورید، خطر بیمار 
شدن وجود دارد. در حالی که فضا باز باشد، 
احتمال تماس با میکروب ها کاهش می یابد، 
می شوید  مجبور  نوشیدن  و  خوردن  برای 
ماسک خود را بردارید و شاید مجبور شوید به 
افراد دیگر نزدیک شوید. به دنبال رستورانی 
باشید که تعداد غذاهایی را که همزمان سرو 
می کنند، محدود باشد و میزهای آنها از هم 

یک مترونیم فاصله داشته باشد.

رفتن به باشگاه
اگرچه تحرک برای سالمت بسیار مفید است، 
رفتن به باشگاه های ورزشی در حال حاضر 
یک فعالیت پرخطر است. بیشتر افراد هنگام 
شدیدتری  تنفس  و  می کنند  عرق  ورزش 
شیوع  باعث  می تواند  موضوع  این  دارند. 
ویروس کرونا شود، به ویژه در یک فضای 

بدنسازی. مانند سالن  محدود 

غذاخوردن در رستوران
غذاخوردن داخل رستوران فعالیت پرخطری 
است. با این کار به دیگران که ممکن است 
اگر  حتی  می شوید،  نزدیک  باشند،  آلوده 
همچنین  ندهند.  نشان  خود  از  عالئمی 
را  میز  و  منو  جمله  از  اشیاء  از  بسیاری 
که  شخصی  است  ممکن  و  می کنید  لمس 
کرده  لمس  را  آن  نیز  است  کرونا  به  مبتال 
باشد. چنگال های ساالد، بوفه ها و مکان های 
سلف سرویس، غذا خوردن در رستوران را 
حتی بیشتر خطرناک می کند، اگرچه بسیاری 

تعطیل هستند. از رستوران ها فعال 

سفر هوایی
سفر هوایی به اندازه غذا خوردن در رستوران 
کابین  داخل  هوای  است.  خطرناک  بسیار 
هواپیما فیلتر شده است و به کاهش برخی 
بزرگ  نگرانی  می کند.  کمک  خطرات  از 
در  افراد  از  تعداد  چه  با  که  است  این  تر 
هواپیما و هنگامی که در فرودگاه هستید، با 
چه تعداد از نزدیک در تماس هستید. اگر 
مجبورید با هواپیما سفر کنید، یک ماسک 
پارچه ای روی بینی و دهان خود بگذارید 
همراه  به  نیز  را  دست  ضدعفونی کننده  و 

باشید. داشته 
WebMD :منبع

ویروس کرونا به 
راحتی گسترش 
می یابد. یکی از 

راه های اصلی بروز 
این بیماری این است 
که اگر آلوده باشید، 

هنگام صحبت، 
سرفه یا عطسه، 

میکروب ها به بینی 
و دهان دیگران 

انتقال می یابد. اگر 
در فاصله یک متری 

از یکدیگر باشید، 
این اتفاق می افتد و 
افرادی که آلوده اند 

نیز می توانند این 
بیماری را گسترش 

دهند حتی اگر عالئمی 
نداشته باشند. 

برای سالم ماندن، 
یاد بگیرید که چه 
فعالیت هایی برای 

ابتال به کرونا کم خطر، 
خطرناک و پرخطر 

هستند

برای پیشگیری از ابتال به کووید19 ، چه فعالیت هایی ایمن نیستند؟
 ترجمه: 

مهتا 
زمانی نیک
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هر یک از ما در این دوران همه گیری 
ویروس کرونا خواه ناخواه ممکن 
است خواه ناخواه در تماس نزدیک 
با کسانی قرار گیریم که بعدا معلوم 

می شود، آزمایش  کرونایشان مثبت است.
پرسش این است که در این موارد چه باید کرد؟ 
آیا باید فورا آزمایش کرونا داد تا معلوم شود شما 

هم دارای عفونت هستید؟
گرچه می توانید فورا آزمایش دهید، اما بهتر است 

این کار را نکنید.
رایج ترین نوع آزمایشی که برای تشخیص بیماری 
انجام  جدید  کروناویروس  از  ناشی  کووید-۱۹ 
می شود، بر اساس یافتن خود ذرات ویروس در 

ترشحات مخاطی ته بینی یا حلق شما است.
این ذرات ویروسی هنگامی که در این ترشحات 
مخاطی ظاهر می شوند که ویروس به اندازه کافی 
در بدن شما تکثیر کرده باشد و مقدار زیادی از آن 

ایجاد شده باشد.
به عبارت دیگر، اگر امروز در معرض کروناویروس 
جدید یا ویروس سارس-کوو-۲ قرار گرفته باشید، 
آزمایش مایعات بدنی شما در روز بعد به احتمال 
زیاد وجود ویروس را نشان نخواهد داد. معموال 
دست کم چند روزی طول می کشد تا تکثیر ویروس 
در بدن شما به حدی برسد که ذرات ویروسی 

در ترشحات تنفسی شما قابل شناسایی باشند.
در این صورت اگر بالفاصله پس از قرارگرفتن 

احتمالی در معرض ویروس مثال به علت 
تماس با فرد دارای عفونت، آزمایش انجام 
دهید، ممکن است نتیجه منفی کاذب به 
دست آید )یعنی با وجود دچار بودن 
منفی  آزمایش  نتیجه  عفونت  به  شما 
است(. یک بررسی اخیر تخمین زده 
است که در صورتی که افراد در »روز 

اول« عفونت شان با ویروس کرونا آزمایش 
دهند، ممکن است در ۱۰۰ درصد موارد 

نتیجه منفی کاذب به دست آید.
مشکل دریافت نتیجه منفی کاذب این است که 

ممکن است احساس اطمینان کاذب کنید و فکر 
کنید می توانید به زندگی عادی بازگردید. در حال 

این کار درستی نیست.
اگر اطمینان دارید که در معرض ویروس کرونا 
بوده اید، باید فورا خودتان را ایزوله کنید. از تماس 
با سایر افراد خانواده یا سایر افراد در بیرون از خانه 
پرهیز کنید. با دکترتان یا مرکز بهداشتی محلی تماس 
بگیرید و دستور های الزم برای زمان مناسب برای 
انجام آزمایش را از آنها بگیرید. اگر پس از قرار 
گرفتن در معرض ویروس باید برای انجام آزمایش 
یا مراقبت پزشکی از خانه خارج شوید، حتی اگر 
احساس بیماری ندارید، ماسک بزنید و فاصله ۲ 

متری را با دیگران رعایت کنید.
ضمنا بهتر است که به کسی که شما در تماس با 
او بوده اید و به شما خبر داده است که آزمایشش 
مثبت شده است، زنگ بزنید و از او به خاطر آگاه  
کردنتان در این مورد تشکر کنید. او به این کار به 
شما امکان قرنطینه کردن خودتان را در کوتاه ترین 
فاصله داده و به این ترتیب شاید مانع از آلوده 

شدن دیگران شده است.

اگر با فرد دچار کرونا تماس داشتم 
کیت های تست کرونای 1۵ تا ۳۰ دقیقه ای در راه است باید فورا آزمایش بدهم؟

 دکترعلی 
مالئکه

 ترجمه: 
مرجان 

یشایایی



عکس و مکث

مازباالیيموباالمیرویم
بی بی خانم همسایه دیوار به دیوارمان 
بود. باغچه حیاط نقلی خانه اش پر گل 
و سبز بود و عصرها که آفتاب بساط 
حرارتش را برمی چید، می آمد و در 
حیاط می نشست. نمی دانم جادوی این 
خانه های نقلی و این باغچه ها چیست 
که باغبانشان را یک پا فیلسوف و 

شاعر مسلک می کند. 
بی بی خانم همیشه حرف های قشنگی 
»فاصله  می گفت:  داشت.  چنته  در 
عرش تا فرش آنقدر کوتاه است که 
بر هم زدني  اندازه چشم  به  گاهي 
مي گذرد. نمي تواني تصور کني چطور 
گذشت و چه شد. یکباره می بینی چنان 
زمین خورده ای که دیگر نمی توانی از 
جایت بلند شوی و درست مثل آدمی که 
یک روز برفی در خیابان سر می خورد 
و می افتد؛ برخی به تو می خندند، برخی 
بی تفاوت از کنارت می گذرند و بعضی 
برایت تاسف می خورند که چقدر بی 

دست و پا بوده ای.«
می گفت: »بعضی آدم ها هر چه باالتر 
می روند، چشم و گوششان بیشتر نابینا 
نسبت  که  آنقدر  می شود.  ناشنوا  و 
به زمین خوردن آدم ها یا بی تفاوتند 
آنها می خندند. می دانی چرا؟  به  یا 
چون اصال در تصورشان هم نمي گنجد 
روزي ممکن است در چشم بر هم 

زدني، از عرش به فرش برسند.« 
اما از خاك تا افالك رفتن آسان نیست. 
انسان مي خواهد، آن هم انساني که 
فقط  حواسش  باشد،  بلد  انسانیت 
نرود به آنچه سرانجام باید بگذارد 
و برود و اگر زمین خورده ای دید، 
بی تفاوت نگذرد. این آدم ها پله هاي 
رسیدن به افالك را تندتر و چند تا یکي 
باال مي روند. مشتاقند و نگاهشان به 
باالست و دلشان پر از مهر. حواسشان 
به آدم ها و دردهایشان است و مي دانند، 
گاهي رفع این دردها برعهده آنهاست.
بی بی می گفت: »اگر نگاهت به باال 
باشد، یادت مي ماند که ز باالیي و 
باال مي روي، آن وقت می دانی چکار 

باید بکنی.«

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 

امسال روز جهانی کودك در حالی فرا رسیده که به 
دلیل همه گیری کرونا، کودکان به دلیل سطح شناخت 
پایین و آسیب پذیری بیشتر نسبت به بزرگساالن، دوران 
پرفشاری را تجربه می کنند و ممکن است دچار مشکالت 
و بیماری های روانی شوند. این روزها در خانواده و 
روابط افراد تنش های بیشتری ایجاد شده است. اعضای 
خانواده وقت بیشتری را با هم  می گذرانند و تعارض هایی 
که از قبل وجود داشته، کم کم بروز می کند و شرایط 

را سخت تر می کند.
کودکان بسیار تحت تاثیر این تنش ها قرار می گیرند زیرا 
مهارت  و ظرفیت شناختی ضعیفی دارند در حالی که 
در چنین شرایطی معموال آنقدر مشکالت اساسی در 
خانواده پیش می آید که باعث  می شود توجه به کودکان 
غمگین و ناراحت کم شود و حتی ممکن است کسی 

اصال متوجه ناراحتی و اضطراب آنها نشود.
بچه  ها این روزها لذت بازی در جمع همساالن و مراودات 
اجتماعی را از دست داده اند، درگیر گفت وگوهای والدین 
در زمینه مشکالت مالی و آینده شغلی شان هستند و از 
طرفی با شنیدن خبر مرگ عزیزان و اطرافیان با اضطراب 
شدید مواجه می شوند و این اضطراب را با رفتارهایی 
مثل ناخن جویدن و شب ادراری و... نشان می دهند.

مساله مهم دیگر این است که کودکان در سنی هستند 
که باورهای اساسی درباره خودشان، زندگی، آینده و 
دنیا در وجوشان در حال شکل گیری است و این باورها 
تا آخر عمر روی زندگی آنها تاثیرگذار خواهد بود. اگر 
این باور در آنها شکل بگیرد که دنیا جای خطرناك و 
ناامنی است، در تمام تصمیم های زندگی شان تاثیرگذار 
خواهد بود بنابراین باید مراقب باشیم که خواسته یا 
ناخواسته چه پیامی به کودکمان منتقل  می کنیم. در این 
میان، راهکارهایی وجود دارد که به کار بستنشان می تواند 

مشکالت احتمالی را به حداقل برساند:
برنامه روزانه تهيه كنيد: کودکان به برنامه منظم روزانه 
نیاز دارند و کاری که باید هرچه سریع تر انجام بدهید، 

تهیه یک برنامه منظم روزانه است.

بگذاريد فرزندتان احساسات خود را بروز بدهد: 
خیلی از کودکان به دلیل تعطیلی مدارس، کنسرت ها، 
شهربازی ها و... احساس ناامیدی  می کنند. در زندگی 
یک کودك از دست دادن زندگی عادی و روزمره  غم 
بزرگی است، بسیار بزرگتر از آنچه که ما به عنوان افراد 
بزرگسال دارای تجربه ممکن است احساس کنیم بنابراین 
آنها را از لحاظ عاطفی حمایت کنید. در چنین شرایطی، 

همدلی و حمایت بهترین راه است.
در مورد آنچه می شنوند و می دانند با هم صحبت كنيد: 
اطالعات نادرست زیادی درباره بیماری کرونا در حال 
انتشار است. از کودك در مورد آنچه درباره بیماری شنیده 
است، بپرسید و میزان درستی این اطالعات را بسنجید. 
دادن اطالعات درست به کودك کافی نیست چون ممکن 
است اطالعات جدید را با برداشت های نادرست قبلی 
ترکیب کند. دانسته های قبلی کودك را بفهمید و آنها 
را اصالح و تکمیل کنید. اگر فرزندتان سوالی پرسید 
که جوابش را نمی دانید، به جای حدس زدن، با هم به 
دنبال پاسخ بگردید و از وب سایت های سازمان های 
معتبر مانند یونیسف و سازمان جهانی بهداشت به عنوان 

منابع اطالعاتی استفاده کنید.
هميشه پشتيبانش باشيد: بسیاری از کودکان در مدرسه یا 
در دنیای مجازی ممکن است آزار و اذیت شوندبنابراین 
مهم است که بدانند شما همیشه پشتیبان آنها هستید 
و کمک خواستن از دیگران بهترین راه مواجهه با هر 

نوع آزار و قلدری است.
از خود كودک كمک بگيريد: اگر فکر می کنید فرزندتان 
در هضم احساسات دشوارش با مشکل رو برو است، 
برای پیدا کردن راه حل از خودش سرنخ بگیرید. سعی 
کنید میان زیاد صحبت کردن درباره احساسات و یافتن 
موضوعاتی برای معطوف کردن حواس او به موضوعی 
دیگر، تعادل برقرار کنید. هر چند روز یکبار یک بازی 
خانوادگی انجام دهید یا با همدیگر آشپزی کنید. اجازه 
بدهید دستور پخت شیرینی و غذاها را انتخاب کند 
و او را در کل فرایند کار درگیر کنید. نوازشش کنید 

و فیلم های مورد عالقه تان را تماشا کنید. زیاد بخندید 
و خودتان را خیلی جدی نگیرید. انجام فعالیت هایی 
که فرزندان شما نیز می  توانند در آنها شریک باشند، 
به حفظ آرامش و سازگاری بیشتر والدین و فرزندان 

کمک خواهد کرد.
اينترنت  از  مداوم  استفاده  و  نوجوانان  درمورد 
انعطاف پذيرتر باشيد: روراست باشید و به فرزندتان 
بگویید درك می کنید وقت آزاد بیشتری دارد ولی دسترسی 
بی وقفه به صفحات مجازی و رسانه های اجتماعی هم 
ایده چندان خوبی نیست. از او بپرسید: »به نظرت چه 
کار باید بکنیم؟ خودت در این باره برنامه ریزی کن، 
بعد با هم در موردش صحبت کنیم تا من هم نظر 

خودم را بگویم.«
این  هم  بزرگ ترها  كنيد:  مديريت  را  خود  رفتار 
روزها احساس اضطراب  می کنند و فرزندان از حاالت 
و احساسات آنها الگو می گیرند پس تا جایی که می توانید، 
اضطراب خود را مدیریت کنید و این نگرانی  ها را بیش 
از حد در حضور بچه ها بروز ندهید. خوددار باشید و 
احساسات خود را کنترل کنید هر چند این کار گاهی 
بسیار سخت است. یادتان باشد بچه ها برای داشتن 

احساس امنیت، به والدین خود متکی هستند.
برای كاهش اختالفات از تکنيک جابجايی نقش 
استفاده كنيد: بگذارید یک روز یا چند ساعت در روز 
فرزندان نقش والدین را ایفا کنند. در این صورت بهتر 
با سطح انتظارها، نگرانی  ها و هر آنچه باعث ناراحتی 
آنها می  شود، آشنا خواهید شد و هنگام بروز اختالف 
با فرزندان، انتخاب راه حل منطقی و مناسب برایتان 

آسان تر می  شود.
به حرف های كودک گوش دهيد: کودکان سواالت 
زیادی می پرسند و ما به عنوان والدین می توانیم به 
راحتی صدای ناهنجارهای مداوم این دوران را نادیده 
بگیریم و به آنها گوش دهیم. مهارت های گوش دادن 
فعال را که به خوبی در مورد همکاران و دوستان خود 

استفاده می  کنید، در رابطه با فرزندانتان نیز به کار ببرید.

بهکودکمانگوشکنيم

جغرافيایمشترک
در کشور ما بخش عمده   مسوولیت های سنگین عرصه سالمت بر دوش 
متخصصان رشته های گروه علوم پزشکی قرار دارد. رشته هایی که طبعًا 
اهتمام عمده  آن ها معطوف به دور ماندن بدن انسان از گزند بیماری هاست. 
حال آنکه این بدن  فقط بخشی از وجود انسان و به تبع آن جوامع بشری را 
شکل می دهد.  بنابراین  به واقع پرداختن این گروه به همه  ابعاد سالمت، 
ناممکن است. جغرافیای مشترك؛ سالمت و علوم انسانی، حاصل هم اندیشی 
خبرگان علوم انسانی و اجتماعی و خبرگان حوزه سالمت و با هدف تبیین 
نگاه علوم انسانی و اجتماعی به نظام سالمت و کاربردهای نظری و عملی 

آن بوده که در بخش های ذیل به رشته تحریر درآمده است:
بخش اول: مفهوم شناسی، بخش دوم: عدالت در سالمت، بخش سوم: 
بخش  و  نظام سالمت  مقاوم سازی 

چهارم: مقاالت کاربردی
این اثر به همت هسته سالمت مرکز 
رشد در 360 صفحه تنظیم شده و به 
تازگی توسط انتشارات دانشگاه امام 
صادق )ع( در هزار نسخه به چاپ 
رسیده و با قیمت 54 هزار تومان 
در دسترس عموم قرار دارد. گفتنی 
است این کتاب با حضور آقای 
دکتر لنکرانی و آقای دکتر پیغامی 
در برنامه کشیک سالمت شبکه 

سالمت رونمایی شده است.

معرفی کتاب

15فکر مثبت شماره هفتصدوشصت وهفت  دوازده مهر نودونه

مهارت زندگی مثبت

در  مثبت  روان شناسی  توصیه های  از  یکی 
ذهن آگاهی  تمرین های  امروزی،  پرشتاب  زندگی 
)mindfulness( است تا در لحظه و اکنون حضور 
یابیم و لذت ببریم. ما به عنوان والدین و مربیان 
الزم است تجربه ذهن آگاهی را به کودکان بیاموزیم 
آن  مثبت  تأثیرهای  از  سنین  همین  از  نیز  آنها  تا 
برخوردار شده و کیفیت زندگی شان افزایش پیدا 
کند. تحقیقات متعددی تأیید کرده اند که ذهن آگاهی 
در کودکان می تواند آثار خشونت و قلدری را کاهش 
به  مبتال  در کودکان  تمرکز  افزایش  دهد، موجب 
اوتیسم شود، مشکالت کم توجهی را کمتر کند، باعث 
بهبود سالمت روان شود، مهارت های اجتماعی را 
بهبود ببخشد، منجر به بهبود عملکرد اجرایی شود، 
موجب کسب نمرات باالتر و پیشرفت تحصیلی 
کند و  تسهیل  را  استرس  کنترل  شود و همچنین 
باعث خوش بینی و افزایش احساسات مثبت  شود.

8نکتهبرایآموزشذهنآگاهیبهکودکان
به کودکان ذهن آگاهی  1. هنگامی که می خواهید 
بیاموزید، ابتدا بسنجید که آیا آنها آماده تجربه آن 

هستند یا نه.
2. برای توضیح ذهن آگاهی، آن را به روشی متناسب 

با سن آنها و با کلماتی که می فهمند، بگویید.

3. تمرین را با انجام کاری که لذت بخش است 
به پایان برسانید. 

4. از تمرین های ذهن آگاهی به عنوان یک ابزار 
انضباطی استفاده نکنید.

5. اطمینان حاصل کنید که خودتان ذهن آگاهی 
را تمرین می کنید.

6. محیط را برای تمرین موفقیت آمیز آماده کنید. 
7. تجربیات خود را درباره فواید ذهن آگاهی در 

زندگی روزمره، با آنها در میان بگذارید. 
بدون  اجازه دهید  به کودکان  آموزش  8. هنگام 

ترس از قضاوت، احساسات خود را بیان کنند. 

بازیهایذهنآگاهی
تنفس آگاهانه: اصلی ترین تمرین ذهن آگاهی   
و پایه و اساس بسیاری از تمرین های دیگر است. 
تنفس  نحوه  یادگیری  در  کودکان  به  کمک  برای 
آگاهانه، می توانید حرکت شکم را هنگام تنفس به 
حرکت قایق بادبانی که روی امواج آب باال و پایین 

می رود تشبیه کنید.
 اسکن بدن: از کودکان بخواهید به پشت روی یک 
سطح راحت دراز بکشند و چشم هایشان را ببندند. 
سپس تا جایی که می توانند ماهیچه های بدنشان را 
فشار دهند، انگشتان پاها، دستان مشت شده و کل 

بدن را مثل سنگ، سفت و سخت کنند. پس از چند 
ثانیه، از آنها بخواهید تا تمام ماهیچه های خود را 
آزاد کرده و برای چند دقیقه شل شوند؛ سپس در 
مورد احساس بدن خود فکر کرده و صحبت کنند. 
کودکان  از  برای شروع  ورزش ضربان قلب:   
بخواهید باال و پایین بپرند. سپس بنشینند و چشمان 
خود را ببندید و دستشان را روی قلبشان بگذارید و 

آنها فقط به ضربان قلب خود توجه کنند.
و  عمیق  بخواهید  کودکان  از  با حباب:  بازی   
را  به طور مداوم نفس خود  آرام نفس بکشند و 
بیرون بدهند تا حباب بسازند. هنگام شکل گیری، 

جدا شدن و بیرون آمدن، به حباب ها دقت کنند.
 بازی با فرفره: با نفس عمیق کشیدن و بیرون 

دادن آن تالش کنند که فرفره را بچرخانند. 
 كيسه پارچه ای: چند شیء کوچک را در کیسه 
قرار دهید. از کودك بخواهید هر بار به یک شیء 
دست بزند و آن را لمس کند و بدون اینکه آن را 

از کیسه بیرون بیاورد توصیف کند. 
 چشمان بسته: با چشم بند، چشم کودك را بسته 
و از او بخواهید خوراکی های روی میز را خورده 
و مانند اینکه اولین بار است آن را می چشد، درباره 

مزه آن را توضیح دهد.
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 ترجمه: سارا حق بین
ذهنآگاهیبرایکودکان

فاطمه خانم یک مادر جوان 45 ساله 
است. مادر 3 فرزند. از آن مادرهایی که 
هزار و یک آرزوی ریز و درشت برای 
بچه هایشان دارند و خیالبافی هایشان 
برای خوشبخت، شاد و موفق دیدن 
بچه هایشان تمامی ندارد اما فاطمه خانم 
این روزها غصه دار است چون می داند 
بیماری او بچه هایش را غمگین کرده 
است. او به سرطان پستان مبتالست. 
جراحی شده و دو دوره شیمی درمانی 
و 10 جلسه پرتودرمانی شده و این 
درمان ها باید ادامه پیدا کند اما دیگر از پس 
پرداخت هزینه آن برنمی آیند. همسر این 
خانم کارگر است و یکی از فرزندانش به 
ناچار ترك تحصیل کرده تا کمک خرج 
خانه باشد اما درآمد پدر و پسر روی هم 
یک و نیم میلیون تومان است و با هزینه 
600 هزار تومانی درمان مادر خانواده 
جور درنمی آید. این روزها این خانواده 
شرایط سختی دارند و در پرداخت هزینه 
تحصیل بچه ها و خرج و مخارج خانه 
درمانده اند. من و تو می توانیم کاری 
کنیم این خانواده سر گرسنه به بالین 
نگذارند و فاطمه خانم مراحل درمان را 
طی کند و سایه اش بر سر بچه ها بماند. 
کافی است به هر اندازه که می توانی، 
 وجه نقد را به کارت بانک پارسیان 
با شماره 6221-0610-8001-0756 
امدادگران  خیریه  موسسه  نام  به 
عاشورا واریز کنی و با شماره تلفن 
شماره  یا  )داخلی2(   75983000
همراه 09198012677 تماس بگیری. 
این بیمار با کد 25538 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

روز جهانی کودك در پیش است و بهانه ای است برای اینکه یک بار 
دیگر بیشتر به کودکان و روان و تربیت آنها بپردازیم. کودکانی که براساس 
کنوانسیون حقوق کودك، باید در فضایی سرشار از خوشبختی، محبت 
و تفاهم بزرگ شوند. کودکانی که االن عضو کوچک خانواده هستند اما 
روزی بزرگ می شوند و مسوولیت زندگی را برعهده می گیرند بنابراین 

باید تربیت درست آنها را جدی بگیریم.
فرزندپروری والدین امروزی به دلیل دوره طوالنی قرنطینه به معادله ای 
چندمجهولی تبدیل شده، گویی با فرزندان  خود غریبه ایم. شاید قبل از 
این فکر می کردیم برای شاد کردن فرزندمان همین که او را به رستوران، 
شهربازی و سفر ببریم، کافی است اما حاال فهمیده ایم اینطور نبوده است.
این روزها به دلیل ترس از ابتال به کرونا، خستگی و ناامیدی، فرسودگی، 
نداشتن اطالعات کافی در مورد این بیماری، ارتباط نداشتن با همکالسی ها، 
دوستان و معلم ها، نداشتن فضای شخصی در خانه و کاهش توان مالی 
خانواده ها، کودکان درگیر اضطراب، افسردگی و خشم شده اند. به گفته 
محققان، بسیاری از کودکان خردسال به دلیل قرنطینه گریه های طوالنی مدت 

دارند و حتی رشد آنها هم تحت تاثیر این شرایط قرار گرفته است.
محققان ایتالیایی می گویند مشکالت روانی کودکان با میزان مشکالت والدین 
در دوران قرنطینه، در ارتباط است و افزایش اضطراب، اختالل خواب و 
استفاده از داروهای روان پزشکی میان والدین مخصوصا در خانواده هایی 
که با افراد سالمند زندگی می کنند، بر افزایش تاثیر روانی قرنطینه بر کودکان 

تاثیر مهمی دارد. اما چه باید بکنیم؟
 به کودکان خود توجه خاصی داشته باشید و برای پیشگیری از بدتر 
شدن اوضاع و بروز عوارض فرسودگی خانواده، روی تشویق و تقویت 

نکات مثبت کودکان خود تمرکز ویژه ای داشته باشید.
 عالئمی مثل انزوا و تنهایی، تحریک پذیری، زود عصبانی شدن، نداشتن 
تمایل به بازی، دور شدن از جمع دوستانه، عملکرد ضعیف در درس و 
تکالیف مدرسه ای، از عوارض روانی قرنطینه طوالنی مدت بر کودکان است.
 والدین بهترین و نزدیک ترین حامیان کودکان در زمان قرنطینه هستند. 
داشتن رابطه باکیفیت و پذیرا نکته کلیدی برای شناسایی هر گونه مشکل 

جسمی و روان شناختی در کودکان است.
 به هویت و نیازهای کودکتان احترام بگذارید و به او کمک کنید 

مهارت های خودانضباطی اش را گسترش دهد. 
 به کودکان مسوولیت بدهید و مطابق سنشان از آنها توقع داشته باشید.
 سال های زیادی است که مردم اسیر تکنولوژی و زندگی مدرن هستند 
و سنت ها فراموش شده، قرنطینه بهترین فرصت برای وقت گذرانی با 

کودکان است.
 برای مبارزه با بروز عالئم فرسودگی در اعضای خانواده و حتی کودکان 

و روابط عاشقانه خود به دنبال درمان باشید.
 یونیسف توصیه کرده است در این روزها که با اضطراب کرونا و تغییر 
شرایط زندگی آمیخته شده، به واکنش های کودکتان به گونه ای حامیانه پاسخ 
دهید. به نگرانی هایش گوش دهید و تا می توانید عشق و توجه بیشتری 
نثارش کنید. بنابراین، به حرف های کودکتان گوش کنید، با مهربانی با او 

صحبت کنید و به او اطمینان خاطر بدهید.
 فرصت بازی کردن با کودکان و آرامش دادن به آنها را فراهم کنید.

 بهترین راه حل کمک گرفتن از خود کودکان است. با فرزندتان صحبت 
کنید تا متوجه شوید به چه چیز نیاز دارد و باعث شادی اش می شود.

 ظرفیت روانی کودکان از ما بزرگ ترها پایین تر است بنابراین هر چند 
نباید آنها را دور از اتفاق های جامعه نگه داریم اما تمام تنش های روزانه را 
با خود به خانه نبریم. حتی آموزش های ما در مورد مراقبت های پیشگیرانه 
از کرونا به کودکان باید با ادبیات ساده و بدون ایجاد ترس و واهمه باشد.

 طراحی بازی های خانوادگی، ایجاد فضای شاد و آرام در خانه، پخش 
موسیقی، مدیریت بازی های کودکان و نوجوانان از راهکارهایی هستند که 
خانواده ها باید در این دوران بیشتر به آنها توجه کنند تا کودك در شرایط 
روانی مناسبی این روزها را پشت سر بگذارد و دچار مشکالت رفتاری نشود.

 بازی های فکری، پازل، نقاشی، نمایش بازی کردن، داستان، پانتومیم، 
ساختن کالژ، درست کردن کاردستی، خمیر و گل بازی، ورزش های 

خانگی و آشپزی با بچه ها می تواند برای سرگرمی کودکان مفید باشد.
 می توانید یک قسمت از خانه را به اتاق بازی تبدیل کنید، با کمک استخر 
توپ بادی، تاب و سرسره پالستیکی، درست کردن میز شن و بازی های 

فکری ماجراجویانه می توانید شهربازی را به خانه بیاورید.
سرانجام اینکه شادی چیزي نیست که بتوانید مثل یک هدیه زیبا با کاغذ 
کادوي جذاب به کودك خود بدهید. ما به عنوان والدین چوب جادویی نداریم 

که شرایط را تغییر دهیم اما می توانیم شادی را برای کودکان خود بیافرینیم.

جامعه سالم
 دکتر مونا فلسفی
روان شناس کودک و نوجوان و بازی درمانگر

شادیرابرایکودکانمانبيافرینيم

کالمی با والدین
 شیما وفا

روان شناس کودک و نوجوان، مدرس دانشگاه و درمانگر 

هشتم اکتبر روز جهانی کودک است. روزی که بزرگترها سعی می کنند بیشتر از روزهای دیگر به بچه ها توجه و شادشان کنند اما امسال کودکان همه دنیا حال و روزی 
متفاوت با سال های دیگر دارند و پاندمی کرونا باعث شده از رفتن به مدرسه، دیدن همکالسی ها و تفریح های همیشگی محروم بمانند، مجبور باشند ساعات زیادی از روز 

در خانه بمانند و اگر در موارد معدودی بیرون رفتند، ماسک بزنند. شاید به همین دلیل امسال روز جهانی کودک و هر روز بعد از آن باید بیشتر حواسمان به کودکان باشد



دوربين سالمت

چین می خواهد سالی 
یک میلیارد دوز واکسن 

کرونا تولید کند

یک مقام بهداشتی چین می گوید 
این کشور قصد دارد با ساختن 
جدید  کارخانه های  سریع 
ساالنه  ظرفیت   واکسن سازی 
تولید واکسن برای کروناویروس 
میلیار  به یک  بعد  در سال  را 

دوز برساند.
به گزارش آسوشیتدپرس ژنگ 
ملی  کمیسیون  از  ژونگ وی 
بهداشت چین گفت انتظار می رود 
این ظرفیت تولید واکسن در این 
کشور تا پایان سال جاری میالدی 

به ۶۱۰ میلیون دوز برسد.
او در یک کنفرانس خبری گفت: 
»سال آینده، ظرفیت ساالنه تولید 
واکسن ما به بیش از یک میلیارد 

دوز خواهد رسید.« 
بزرگ  داروسازی  شرکت های 
هم  مدرنا  و  فایزر  آمریکایی 
میلیارد  تولید یک  را  هدفشان 
 ۲۰۲۱ سال  در  واکسن  دوز 
تعیین کرده اند. ژنگ گفت در 
توزیع این واکسن ها اولویت به 
گروه هایی مانند کارکنان پزشکی، 
پرسنل مرزبانی و سالمندان داده 
بعد  مرحله  در  و  شد  خواهد 
مردم  همه  اختیار  در  واکسن 

قرار خواهد گرفت. 
چین  ساخت تاسیسات آزمایش 
واکسن و کارخانه های تولید آن را 
افزایش داده و ناظران مستقل را 
مسوول پایش روند ساختن آنها 
کرده است. چین در حال حاضر 
۱۱ واکسن بالقوه کرونا را وارد 
کارآزمایی های بالینی کرده است 
و چهار واکسن اکنون در مرحله 
سوم و نهایی کارآزمایی قرار دارند.

یکی از این واکسن های چینی 
شرکت  که  است  »کروناواک« 
را  آن  »سینوواک«  خصوصی 
ساخته است که هم اکنون در یک 
تاسیسات زیست امن در بیرون از 
پکن پایتخت این کشور در مرحله 

تولید انبوه قرار دارد.  
یین ویدانگ، رئیس سینوواک 
کار  این  گفت  پنجشنبه  روز 
خانه در طول چند ماه ساخته 
شده است و در صورت تقاضای 
برای واکسن بیشتر شود، امکان 
ساخت کارخانه های بیشتر وجود 
دارد. برخی از کشورها در حال 
تالش هایشان  کردن  همگام 
برای موفقیت در مبارزه با این 
 ۱۵۰ از  بیش  هستند.  بیماری 
کشور »مرکز دسترسی جهانی 
کووید-۱9«  واکسن های  به 
 )COVAX( »کوواکس«  یا 
جهانی  سازمان  سرپرستی  با 

بهداشت تاسیس کرده  اند.
هدف برنامه »کوواکس« تولید ۲ 
میلیارد دوز واکسن کرونا برای 
جمعیت  درصد   ۲۰ به  تلقیح 

جهان است. 
کل  مدیر  قبریسوس،  تدروس 
در  بهداشت  جهانی  سازمان 
اوائل این ماه در این باره گفت: 
»هدف باید این باشد که به جای 
واکسن زدن به همه افرد برخی 
از کشورها، شماری از افراد در 

همه کشورها واکسینه شوند.«

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.

شرکت ژاپنی سازنده داروی ضدآنفلوانزای 
فاویپیراویر با نام تجاری »آویگان« می گوید 
نشان  بالینی  کارآزمایی های  آنکه  از  پس 
بهبودی  باعث  می تواند  دارو  این  دادند 
سریع تر بیماران کرونا شود، به دنبال کسب 
درمان  برای  آن  از  استفاده  برای  مجوز 

هستند. کروناویروس 
شرکت  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
شیمیایی تویاما وابسته به شرکت فوجی فیلم 
اعالم کرد که کارآزمایی های بالینی مرحله 
)اواخر  مارس  ماه  در  که  دارو  این  سوم 

اسفند( اکنون کامل شده است.
زمان  داد  نشان  نفر   ۱۵۶ در  بررسی  این 
میانه بهبودی در گروه دریافت  کننده داروی 

آویگان ۱۱/9 روز است در حالی در بیماران 
دریافت کننده دارونما این زمان ۱4/7 روز 
است. بهبودی در این کارآزمایی به صورت 
آزمایش های  در  ویروس  شناسایی  عدم 
دما،  به  مربوط  عالئم  هنگامی  و   PCR

سینه  قفسه  تصویربرداری  اکسیژن  اشباع 
بهبود پیدا کرده بودند.

به گفته شرکت فوجی فیلم در این »بررسی 
مقایسه ای تصادفی شده با کنترل دارونما 
یک سو کور« هیچ عارضه جانبی جدیدی 
در  می گوید  شرکت  این  نشد.  مشاهده 
حال تجزیه و تحلیل داده های به دست 
آمده از این کارآزمایی است و به زودی 
درمان  برای  دارو  این  تایید  خواستار 

می شود. کرونا  بیماران 
فاویپیراویر در سال ۲۰۱4 برای استفاده 
که  هنگامی  فقط  اما  تایید شد،  ژاپن  در 
موجود  داروهای  آنفلوانزا  شیوع  در 

نباشند. تاثیربخش 

این دارو هنوز در بازار در دسترس نیست 
و فقط با درخواست دولت ژاپن می توان 

آن را تولید و توزیع کرد.
فاویپیراویر که به صورت قرص خوراکی 
توانایی  از  با جلوگیری  مصرف می شود، 
ویروس در تکثیر درون سلول عمل می کند.
بررسی ها در حیوانات نشان داده اند که این 
دارو می تواند بر رشد جنین تاثیر بگذارد، 
بنابراین نباید برای زنان باردار تجویز شود.
دولت ژاپن به شدت از این دارو حمایت 
است  خواسته  فوجی  شرکت  از  و  کرده 
تولید این دارو را برای مصرف داخلی و 
برای عرضه رایگان آن به کشورهایی که 

درخواست دارند، باال ببرد.

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

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

بخش های ضروری قرار گرفته اند.
ایمنی زیستی  ارشد  کارشناس  وو،  گیوژن 
بیماری های  ییشگیری  و  کنترل  مرکز  در 
در  شهریور   ۲4 دوشنبه  روز  چین 

با تلویزیون دولتی این کشور  مصاحبه ای 
گفت کارآزمایی های بالینی مرحله سوم این 
واکسن ها بدون مشکل دارد پیش می رود 
و ممکن است این واکسن ها در ماه نوامبر 

عموم  اختیار  در  آذر(  یا  )آبان  دسامبر  یا 
قرار گیرند. وو گفت خودش در ماه آوریل 
)اردیبهشت( یک واکسن تجربی کرونا را 
دریافت کرده است و در ماه های اخیر دچار 

هیچ عالمت غیرطبیعی نشده است.
چین  داروسازی  ملی  گروه  واحد  یک 
در  سینوواک  چینی  و شرکت  )سینوفارم( 
حال ساخت 3  واکسن برای کرونا اساس برنامه 
استفاده اضطراری دولت این کشور هستند.
هم  کووید-۱9  برای  چهارم  واکسن  یک 
بوسیله شرکت چینی کان سینو برای مصرف 
)خرداد(  ژوئن  ماه  در  کشور  این  نظامیان 

تایید شده بود.

از  پس  ژوئیه  ماه  در  سینوفارم  شرکت 
واکسن  سوم  مرحله  کارآزمایی های  پایان 
این  است  ممکن  کرد  اعالم  تولید ی اش 
برای  پایان سال میالدی جاری  تا  واکسن 

استفاده عمومی آماده باشد.
سازندگان واکسن در سراسر جهان در تالش 
هستند که واکسنی موثر بر ضدکروناویروس 
تولید کنند که تا به حال بیش از 9۲۵۰۰۰ 
نفر را کشته است. شرکت های غربی پیشگام 
که  داده  اند  قول  کرونا  واکسن  ساختن  در 
معیارهای علمی بررسی را رعایت کنند و 
تسلیم فشارهای سیاسی برای شتاب دادن 

به این فرآیند نشوند.

»کروناویر«  داروی  فروش  مجوز  روسیه 
را  کشور  این  ساخت   )Coronavir(
برای درمان بیماران دچار بیماری خفیف 

تا متوسط کووید-۱9 صادر کرد.
»آر-فارم«  شرکت  رویترز  گزارش  به 
اعالم  دارو  این  سازنده   )R-Pharm(
کرد روز جمعه ۲۸ شهریور اعالم کرد این 
هفته  تا  است  ممکن  ضدویروس  داروی 
آینده در داروخانه ها در روسیه عرضه شود.
تایید داروی کروناویر که به نسخه پزشک 
قابل تهیه است، به دنبال تایید یک داروی 
کووید-۱9  درمان  برای  روسی  دیگر 
مه  در   )Avifavir( »آویفاویر«  نام  به 

است.  اردیبهشت(  )اوائل 
این داروها بر اساس ماده فعال  هر دوی 
»فاویراپیر« )favipiravir( ساخته شده در 
ژاپن تولید شده اند که به طور گسترده ای 
در این کشور به عنوان اساس درمان های 

ضدویروسی به کار رفته است.
این اعالم شرکت داروسازی روسی، نشانه ای 
دیگر از این است که این کشور به شدت 
در تالش است که پیشگامی در مبارزه با 

کروناویروس را حفظ کند. 
روسیه قبال تست های کووید-۱9 ساخت 
معامله  چند  و  کرده  صادر  را  کشور  این 
بین المللی برای عرضه واکسن ضدکرونای 

 »V ۱ ساخت این کشور به نام »اسپوتنیک
امضا کرده است.

انجام  مجوز  می گوید  آر-فارم  شرکت 
شامل  سوم  مرحله  بالینی  کارآزمایی هایی 

۱۶۸ بیمار را برای کروناویر دریافت کرده 
است. این دارو قبال در ماه ژوئیه )تیر( برای 
استفاده در بیماران کووید-۱9 بستری در 

بیمارستان تایید شده بود.
کارآزمایی بالینی کروناویر روی شمار نسبتا 

کمی از بیماران انجام شده است.
از طرف دیگر سازمان ناظر دارویی اروپا روز 
جمعه استفاده از داروی کورتونی دگزامتاوزن 
برای درمان بیماران کووید-۱9 تایید کرد. 
که  می شود  انجام  آن  از  پس  تایید  این 
پژوهشگران بریتانیایی در بررسی چند هزار 
بیمار موثر بودن این دارو برای درمان بیماران 

بستری شده کووید-۱9 ثابت کردند.

یک بررسی جدید نشان می دهد میزان های 
پایین ویتامینD در خون ممکن است احتمال 
بیماری شدید یا حتی مرگبار کووید-۱9 

را باال ببرد.
به گزارش هلث دی نیوز دکتر مایکل هالیک 
و  بیوفیزیک  فیزیولوژی،  پزشکی،  استاد 
پزشکی  دانشکده  در  مولکولی  پزشکی 
دانشگاه بوستون و سرپرست این پژوهش 
داشتن  یافته ها  این  به  توجه  با  می گوید 
است  »ممکن   Dویتامین طبیعی  مقدار 
جمله  از  کرونایروس  عفونت  عوارض 
طوفان سایتوکاینی )آزاد شدن مقدار بیش 
از حدی از پروتئین های التهاب زا با سرعت 
بیش از حد به درون خون( و نهایتان مرگ 

ناشی از کووید-۱9 را کاهش دهد.«
نامیده  هم  آفتاب«  »ویتامین   Dویتامین

می شود، چرا که تابش مستقیم نور خورشید 
پوست  در  آن  طبیعی  باعث ساخته شدن 
می شود. البته این ویتامین را می توان از راه 
ّ ها هم دریافت کرد. برخی از غذاها و مکمل 
که  نشان  داده اند  هم  پیشین  بررسی  های 
در  بدتر  بالینی  پیامد  با   Dویتامین کمبود 
کووید-۱9 ارتباط دارد. این یافته ها جای 
تعجب ندارد، چرا که به نظر می رسد ویتامین
D اثری سودمند بر دستگاه ایمنی و ترمیم 

زخم داشته باشد.
هالیک و همکارانش در این بررسی جدید 
میزان های ویتامینD را در نمونه های خون 
کردند.  اندازه گیری  را  بستری  بیمار   ۲3۵
این نمونه های خون همچنین از لحاظ یک 
 »C شاخص التهابی به نام »پروتئین واکنشی
لنفوسیت ها )نوعی از سلول های  و شمار 

ایمنی که به مبارزه با عفونت کمک می کند( 
بررسی شدند.

گرچه این بررسی نمی تواند رابطه سببی را 
ثابت کند، اما نتایج نشان داد بیمارانی که 
مقدار کافی ویتامینD در خونشان دارند 
)دست کم 3۰ نانوگرم در میلی لیتر( به طور 
قابل توجهی در معرض خطر کمتر دچار شدن 

به عوارض وخیم کووید-۱9 از جمله از 
دست رفتن هوشیاری، افت میزان اکسیژن 

خون و مرگ هستند.
این بررسی نشان داد بیماران باالی 4۰ سال 
که مقدار کافی ویتامینD در خونشان دارند، 
نسبت به بیماران با میزان پایین یا ناکافی 
ویتامینD احتمال مرگ از ناشی از کرونا 

۵۱/۵ درصد کمتر است.
قبلی  بررسی  یک  در  پژوهشگران  همین 
کافی  مقدار  داشتن  که  بودند  داده  نشان 
خطر  است  ممکن  خون  در   Dویتامین
 ۵4 تا  را  جدید  کروناویروس  با  عفونت 
درصد کاهش دهد. به گفته این پژوهشگران 
داشتن مقدار کافی ویتامینD تاثیر مشابهی 
بر سایر عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی 

فوقانی مانند آنفلوانزا دارد.

کمبود ویتامینD با بیماری شدید کووید-19 ارتباط دارد

درخواست شرکت ژاپنی برای تایید داروی ضدآنفلوانزا برای درمان کرونا

پژوهشگران ژاپنی یک آزمایش خون ساخته اند 
که ظاهرا می تواند به عنوان یک سیستم هشدار 
اولیه برای موارد وخیم کووید-۱9 به کار رود.

به گزارش رویترز این تست خونی در ۵۰۰ 
ماشین خودکار اولیه تعبیه شده و کارآزمایی 
آن برای تعیین کارآمدی آن در سراسر این 

کشور در حال انجام است.
پژوهشگران در مرکز ملی بهداشت و پزشکی 
جهانی در ژاپن در ابتدا پنج ترکیب در خون 
اندازه گیری کردند  بیمار کووید-۱9 را   ۲۸
 |CCL۱7 و دریافتند میزان های پایین ماده
در خون این افراد پیش بینی کننده عفونت های 

وخیم کروناویروس در آنها است.
این پژوهشگران می گویند این نتایج که قرار 
است این ماه در مقاله ای منتشر شود، بیانگر این 

است که آزمایش های ابتدایی خون می تواند به 
تعیین اینکه کدام بیماران نیاز به بستری شدن 

پیدا می کند، کمک کند.
پژوهش  این  سرپرست  سوگی یاما،  ماسایا 
گفت: »اگر میزان CCL۱7 در خون کمتر از 
۱۰۰ پیکوگرم در میلی لیتر باشد، ما از بیماران 
می خواهیم در بیمارستان بستری شوند، اما اگر 
این میزان باالی 4۰۰ باشد، بیماران می تواند 
در هتل یا خانه شان بمانند و هر سه روز یکبار 

عالئمشان بررسی می شود.«
سوگی یاما گفت برای ثابت کردن نتایج این 
بررسی کوچک داده های بیشتری مودر نیاز 

است، اما از هنگام انجام این کارآزمایی در 
۲۸ بیمار، این پژوهشگران همکاری با یک 
شرکت ژاپنی را شروع کرده اند تا نمونه های 
اولیه ماشین های آزمایش برای اندازه گیری این 

ماده در خون ساخته شود.
نوع  این  از  ماشین  او حدود ۵۰۰  به گفته 
در حال حاضر در این کشور به کار گرفته 
شده  اند که می توانند نتایج را در حدود ۲۰ 

دقیقه ارائه کنند.
این پژوهشگران همچنین به دنبال گرفتن تایید 
این وسیله در ژاپن هستند و نیز کسب مجوز 

برای صادرات آن به بازارهای خارجی هستند.

تستی که می تواند بروز بیماری وخیم کرونا را از پیش هشدار دهد

واکسن چینی کرونا ممکن است اواسط آبان برای استفاده عمومی آماده باشد

روسیه به نخستین داروی کرونا در این کشور مجوز فروش در داروخانه داد

نمونه گیری برای آزمایش کرونا در یک مرکز آزمایش »درایو این« در لوس آنجلس 
AFP   

غذاخوردن در رستوران با فاصله گیری جسمی در نیویورک. 
   گتی ایمجز

سوگواری برای یک فرد درگذشته به علت کرونا در دهلی نو. 
   رویترز

دانش آموزان ماسک زده در انتظار ورود به مدرسه در هراره پایتخت زیمبابوه. 
AP   

پرستاری در بیمارستان حضرت علی  اصغر در حال مراقبت از نوزاد دچار کرونا. 
   رویترز

»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: ۱4۱4۵-۵۵7

 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:     ۰9۱۲9۲43۸43

   تحریریه: ۰9۱۲9۲43۸43 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

کیت تست سریع کرونا در مادرید پایتخت اسپانیا. 
AFP   

نقشه سالمت

محدودیت های 
کرونا در قم به 
مدت یک هفته 

اعمال می شود/مهر

۲۴۴ تفر به دلیل 
کرونا در بیمارستان های 

کرمان بستری هستند/مهر
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