
چرا صورت انسان پیر 
می شود و چه کاری برای 

پیشگیری می توان انجام داد؟

پیـری و کمی 
تغییرات بهتر

پوست صورت انسان که به شکل دلنشین به پیری 
می رسد نمای زیبایی دارد ولی در دوران سالمندی 
در پوست صورت تغییراتی پیش می آید که اغلب 

دوست داریم سیر آن را کندتر کنیم... صفحه4

در کشور ما هنگام بالیای طبیعی، از آنجا که 
زیرساخت ها الزم از سوی دولت فراهم نشده 

است، از صحنه های دلخراش جهت جریحه دار 
کردن احساسات مردم استفاده می شود... صفحه11

یکی از روندهای زیبایی که به تازگی میان بخشی 
از مردم محبوبیت پیدا کرده، میکروبلیدینگ است 

که باعث می شود ابروها برای مدت طوالنی تری در 
حالت دلخواه باقی بمانند... صفحه13

وقتی کودک برای تمام 
خواسته هایش گریه می کند 

چه باید کرد؟

اشک های کودکانه
گریه به نوعی زبان کودکان قلمداد می شود. درواقع 
تا زمانی که کودکان نمی توانند حرف بزنند با گریه 
کردن یا جیغ زدن نشان می دهند مشکلی دارند. اما 
مهم ترین موضوع در مورد گریه کودکان توجه به 
این نکته است که اجازه ندهیم آنها به مرور از گریه 

به عنوان حربه ای برای به کرسی نشاندن و رسیدن به 
خواسته هایشان استفاده کنند...  صفحه5

بررسی تاثیرات ویروس 
کووید-19 بر روی کلیه ها 

گرفتاری دوران 
کرونا و پساکرونا و 

بیماری کلیه ها

20 اکتبر برابر با 29 مهر هر سال در تقویم سالمت 
جهانی به نام »روز جهانی پوکی استخوان« 

نامگذاری شده تا تمامی مردم توجه بیشتری به حفظ 
سالمت استخوان هایشان داشته باشند... صفحه7

بایدها و نبایدهای تغذیه ای 
به مناسبت روز جهانی 

پوکی استخوان

رژیم دوستدار 
استخوان ها

 تصویر بالیای طبیعی و نحوه 
مدیریت آنها در ایران و استرالیا

ولی این کجا و آن کجا!

 راهنمای میکروبلیدینگ؛ از 
چیستی تا مراقبت های الزم و 

عارضه های احتمالی

میکروبلیدینگ 
برای چه کسانی 

مناسب است؟

در آغاز شیوع کروناویروس جدید در چیـن، 
بـرخـی گزارش هـای علمـی نسبت به آسیب 

 2-SARS-CoV کلیوی ناشی از ویروس
هشدار دادند. آگاهی از اینکه بیماری کووید-19 

چگونه بر کلیه ها تاثیر می گذارد، به فهرست 
پرسش هایی که جامعه علمی درباره این بیماری 

مطرح کرده اند، اضافه شده است.... صفحه6

چه عواملي باعث ایجاد اعتماد 
و امنیت در ما براي حفظ اسرار 

و راز هاي دیگران مي شود؟

نهان کي ماند آن رازي 
کزو سازند محفل ها

هر شخص براي صمیمیت و وفاداري در دوستي 
تعریف و معیاری دارد ولي اغلب همه براین باورند 

که در دوستی ها و فضای حاکم بر آنها رازداري 
و اطمینان بخشي به طرف مقابل بسیار مهم است. 
وجود اعتماد و اطمینان باعث ایجاد صمیمیت و 

نزدیکي بیشتر مي شود؛ اینکه دو طرف بتوانند بدون 
ترس خود واقعی شان را نشان بدهند... صفحه3
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تاکید متخصصان حوزه تغذیه 
به بهانه روز جهانی غذا

امنیت غذایی کشور 
به مشارکت همگانی 

نیاز دارد!
 صفحه8

گزارش »سالمت« درباره اقدامات سخت گیرانه دولت برای مقابله با کرونا

صفحه7

 چرا دولت دست به دامن جریمه شد؟
گزارش »سالمت« درباره اقدامات سخت گیرانه دولت برای مقابله با کروناگزارش »سالمت« درباره اقدامات سخت گیرانه دولت برای مقابله با کروناگزارش »سالمت« درباره اقدامات سخت گیرانه دولت برای مقابله با کروناگزارش »سالمت« درباره اقدامات سخت گیرانه دولت برای مقابله با کروناگزارش »سالمت« درباره اقدامات سخت گیرانه دولت برای مقابله با کرونا

 چرا دولت دست به دامن جریمه شد؟ چرا دولت دست به دامن جریمه شد؟
استفاده از ماسک با هدف کاهش روند ابتال به کرونا 
در کشور از شنبه هفته گذشته در تهران اجباری شده 

و مقرر شده که افراد متخلف جریمه شوند. به گزارش 
»سالمت«، موج سوم کرونا با شدت بیشتری در کشور 
آغاز شده و چند روز متوالی است که مرگ های روزانه 
کرونایی به باالی 200 نفر رسیده، اما گویا جمعی هنوز 
این مرگ ومیرها را باور نکرده اند؛ نه ماسک می زنند و نه 

فاصله گذاری فیزیکی را رعایت می کنند... صفحه2
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شماره هفتصدوشصت ونه   بیست وچهار مهر نودونه2 سالمت در ایران  و جهان

۵۹ تا ۶۰ درصد جمعیت باالی ۱۸سال کشور دچار اضافه وزن هستند
به گزارش »سالمت«، به نقل از ایسنا، دکتر زهرا عبداللهی،  مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه 
وزارت بهداشت با اشاره به روز جهانی غذا که ۲۴ مهرماه برگزار  شد، گفت: »از آنجایی که اکنون 
در شرایط بحران بیماری کووید-۱۹ به سر می بریم و شیوع بیماری روزبه روز در جهان در حال 
افزایش است،  نقش تغذیه و اصالح الگوی غذایی در پیشگیری از ابتال به کرونا، کاهش شدت 
بیماری و کاهش مرگ ومیر بسیار مهم است. به این مناسبت سازمان خواروبار و کشاورزی ملل 
متحد )فائو( و سازمان بهداشتی جهانی به همه کشورها هشدار دادند در شرایطی که به دلیل 
تبعات اقتصادی کرونا احتمال افزایش خطر ناامنی غذایی و بروز کمبودهای تغذیه ای وجود 
دارد، الزم است اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از کمبودهای تغذیه ای در سطح جامعه انجام 
شود.« وی افزود: »مشکلی که در حال حاضر با آن مواجهیم،   بحث اضافه وزن و چاقی است که 
روزبه روز در حال افزایش است. بر اساس آخرین مطالعاتی که انجام شده،   حدود ۵۹ تا ۶۰ درصد 
جمعیت باالی ۱۸ سال دچار اضافه وزن یا چاقی هستند و حتی دانش آموزان مان روند افزایش 
چاقی را نشان می دهند، به طوری که در دوره کرونا که دانش آموزان در منزل هستند،   مقداری 

الگوی غذایی شان تفاوت کرده، تنقالت بیشتری می خورند و تحرک کمتری دارند و ما با افزایش 
چاقی در بچه ها مواجهیم.« عبداللهی ادامه داد: »باید توجه کرد ناامنی غذایی به دو شکل تعریف 
می شود؛   یکی بحث گرسنکی است و یکی بحث سوءتغذیه. ما بحث گرسنگی را آنطور که در 
کشورهای آفریقایی وجود دارد،  نداریم اما با مشکل سوءتغذیه به صورت بدخوری مواجهیم. هر 
گونه بدخوری نوعی ناامنی غذایی دارد؛ یعنی چه کسی که کمبود منابع غذایی دارد و چه کسی 

که بیش خواری دارد و چاق می شود، شامل سوءتغذیه و ناامنی غذایی هستند.«

آمار ۳۰ درصدی ضایعات غذایی در ایران
عبداللهی درباره وضعیت دور ریز غذا در کشور نیز گفت: »یکی از مشکالت ما در کشور بحث 
ضایعات مواد غذایی است که البته یک مشکل جهانی است و در نتیجه سازمان های بین المللی بر 
کاهش ضایعات مواد غذایی تاکید دارند. اگر قرار باشد در جهان امنیت غذایی برقرار شود،   باید 
ضایعات مواد غذایی کاهش یابد. در ایران میزان ضایعات از مزرعه تا سفره زیاد است و حدود ۳۰ 
درصد ضایعات مواد غذایی داریم که اگر از آن جلوگیری شود، می توان تغذیه ۱۵ میلیون نفر از 
مردم را تامین کرد. این موضوع به خانواده برمی گردد و در خانواده دورریز مواد غذایی زیاد است.«

مردم آنقدر که نوشابه می خورند، شیر نمی خورند
وی افزود: »در عین حال پیشنهادی برای دولت داریم که بخشی از یارانه ای که به قند، شکر و 
روغن داده می شود،   به سمت شیر و لبنیات سوق داده شود زیرا ما هم شیوع بیماری های دیابت،   
چاقی و... را داریم و می توان یارانه ای را که به شکر یا روغن داده می شود،   برای دهک های 
درآمدی پایین حفظ کرد و برای دهک های درآمدی باال حذف شود یا به طریقی مکانیسمی پیدا 
شود که بخشی از آن یارانه را به سمت منابع پروتئینی و ریزمغذی ها سوق دهند؛ مانند گوشت،   
تخم مرغ، لبنیات و... در عین حال بحث آموزش و فرهنگ سازی هم بسیار مهم است زیرا در 
دهک های درآمدی باال هم متاسفانه شیر کم مصرف می شود. آنقدر که مردم نوشابه می خورند، 
شیر نمی خورند. فقط زمانی که دچار بیماری می شوند شیر می خورند یا فقط به کودکان شیر 

می دهند که در این زمینه نقش رسانه و فرهنگ سازی بسیار مهم است.«
وی توضیح داد: »بیماری کووید-۱۹ هم می تواند چاقی را زیادتر کند و هم سوءتغذیه ناشی از 
کم خوری را. چرا چاقی را بیشتر می کند؟ زیرا تبعات اقتصادی روی تغذیه مردم موثر است. 
احتماال مردم مواد نشاسته ای و کربوهیدراتی را به دلیل گران بودن منابع پروتئین حیوانی بیشتر 

می خورند و تحرک هم ندارند و به همین دلیل چاق می شوند.«

خبــر

با  ماسک  از  استفاده 
هدف کاهش روند ابتال 
از  در کشور  کرونا  به 
در  گذشته  هفته  شنبه 
که  شده  مقرر  و  شده  اجباری  تهران 

شوند. جریمه  متخلف  افراد 
به گزارش »سالمت«، موج سوم کرونا 
آغاز شده  در کشور  بیشتری  با شدت 
و چند روز متوالی است که مرگ های 
روزانه کرونایی به باالی ۲۰۰ نفر رسیده، 
این مرگ ومیرها  اما گویا جمعی هنوز 
می زنند  ماسک  نه  نکرده اند؛  باور  را 
رعایت  را  فیزیکی  فاصله گذاری  نه  و 

می کنند.
بهداشت،  وزارت  مسووالن  گفته  به 
بهداشتی  شیوه نامه های  رعایت  میزان 
و  رسیده  درصد   ۶۱ زیر  به  کشور  در 
شاهد روند نزولی در این زمینه هستیم. 
در  ماسک  از  استفاده  میزان  همچنین 
به  کشور  در  عمومی  اماکن  و  مراکز 
نشان  عددها  این  و  رسیده  درصد   ۵۵
به  کرونا  تاخت وتاز  برای  راه  می دهد 

خوبی باز شده است.

ماسک نزنید، ۵۰ هزار تومان 
می شوید جریمه 

حاال اما مسووالن برای مهار کرونا مجبور 
راهکارهای  به  توصیه ها،  کنار  شدند 
بازدارنده و دستوری روبیاورند تا شاید 
بتوان جلوی جوالن ویروس را گرفت. بر 
همین اساس طبق اعالم ستاد ملی مقابله 
با کرونا، استفاده از ماسک از شنبه هفته 
قبل از در خانه در تهران اجباری شده 
عمومی  حمل ونقل  وسایل  به  ورود  و 

بدون ماسک ممنوع است.
رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله 
در  که  فردی  هر  کرد  اعالم  کرونا  با 
تومان  هزار   ۵۰ نزند،  ماسک  تهران 
کرد  تاکید  روحانی  می شود.  جریمه 
که  وسایلی  و  ابزار  از  انتظامی  نیروی 
استفاده  زمینه  این  در  دارد،  اختیار  در 
می کند و به فرد متخلف ابالغ خواهد 
شد که چه روزی، در چه خیابانی، بدون 
ماسک بوده  و موظف است جریمه را 
اعالم  بهداشت  وزارت  که  حسابی  به 

می کند، واریز کند.

جریمه ۲۰۰ هزار تومانی 
برای مبتالیان

فرد  کرد  اعالم  همچنین  رئیس جمهور 
به محض اطالع از ابتالی خود باید به 
خانواده و محل کارش اطالع دهد و ۲ 
خروج  حق  و  بماند  قرنطینه  در  هفته 
اگر تخلف کند  ندارد و  را  قرنطینه  از 
برای هر نوبت تخلف ۲۰۰ هزار تومان 

می شود. جریمه 
وی تاکید کرد فرد متخلف ۲ هفته فرصت 
وزارت  که  به حسابی  را  جریمه  دارد 
بهداشت اعالم می کند واریز کند و در 
غیر این صورت از روش های دیگر به 
عنوان بدهکاری آن افراد اقدام شده و 

جریمه از وی دریافت می شود.
که  گفت  نیز  اصناف  درباره  روحانی 
اگر فردی که به عنوان خدمت دهنده در 
دارد، خودش مراعات  اصناف حضور 
نکند، جریمه می شود و اگر به افرادی 
خدمت بدهد که دارای ماسک نیستند، باز 
هم جریمه می شود. جریمه های اصناف 
نیز به این صورت است که در مرحله 
اول تذکر داده می شود و در مرحله دوم 
در  می شوند.  تومان جریمه  هزار   ۳۰۰
مرحله سوم یک میلیون تومان جریمه در 

انتظار آنها خواهد بود و در مرحله چهارم 
محل کسب متخلف پلمپ خواهد شد.

۱۰۰ هزار تومانی  جریمه 
تاکسی ها راننده 

شبکه  در  رئیس  جمهور،  اعالم  به  بنا 
حمل ونقل عمومی و مراکز عمومی نیز 
بسیج، نیروی انتظامی و بازرسان وزارت 
بهداشت به افراد تذکر می دهند. در مترو 
ماسک زدن  نیز  محوطه  به  ورود  برای 
باید مراعات شود اما نسبت به تاکسی 
اگر  است.  متفاوت  شرایط  اتوبوس  و 
راننده تاکسی رعایت نکند و ماسک نزند، 
۱۰۰ هزار تومان جریمه می شود و اگر 
مسافر بدون ماسک را سوار کند برای 
هر نفر ۲۰ هزار تومان جریمه می شود. 
همه ازجمله پلیس راهنمایی و رانندگی 
مراعات  راننده ای  اگر  هستند  موظف 
نمی کند شماره  پالکش را یادداشت کنند 

و کد جریمه را بنویسند.
به اعتقاد کارشناسان، تعیین این جرایم و 
برخوردهای قهری، می تواند در شرایط 
و  باشد  بازدارنده  نوعی  به  اوج کرونا 
نمودار صعودی ابتال و بستری ناشی از 
کرونا را در کشور کنترل کند، همان طور 
این  دنیا  کشورهای  از  بسیاری  در  که 

افتاده است. اتفاق 

در  کرونایی  جریمه های 
کشور ها دیگر 

بیشتر  در  امروز  گزارش ها،  اساس  بر 
کشورهای جهان جرایمی در نظر گرفته 
افراد به استفاده از ماسک برای  تا  شده 
حفظ سالمت خود و دیگران ملزم شوند. 
برای مثال در ایتالیا با افزایش موارد ابتال 
به بیماری از روز چهارشنبه هفته گذشته 
استفاده از ماسک در فضاهای باز سراسر 
این کشور اجباری شده و افرادی که از 
این قانون تخطی کنند به پرداخت جریمه 
۴۰۰ تا ۱۰۰۰ یورویی محکوم می شوند.
پوشش  از  که  افرادی  نیز  اندونزی  در 

و  قبر  کندن  به  کنند  ماسک خودداری 
می شوند.  محکوم  تابوت  در  خوابیدن 
این مجازات در جاکارتا و جاوه شرقی 
به دنبال افزایش موارد ابتال اعالم شده 
است. البته افراد خاطی به انتخاب خود 
انجام  یا  پوندی   ۸ پرداخت جریمه  به 
خدمات اجتماعی مرتبط با کروناویروس 

قبر محکوم می شوند. مانند کندن 
ماه   ۲۹ نیویورک  شهردار  همچنین 
کرد  اعالم  مهرماه(  )هشتم  سپتامبر 
افرادی که از پوشش ماسک خودداری 
کنند به پرداخت جریمه محکوم خواهند 
شد. این جریمه تا رقم ۱۰۰۰ دالر تعیین 
نیویورک،  شده است. به گفته شهردار 
نیروهای خدمات شهری ماسک رایگان 
در اختیار افرادی قرار خواهند داد که 
ماسک به صورت ندارند و افرادی که 
به  کنند  خودداری  ماسک  پوشش  از 

می شوند. محکوم  جریمه  پرداخت 
یازدهم  در  نیز  ولز  در  محلی  مقامات 
کردند  اعالم  شهریور(   ۲۱( سپتامبر 
افرادی که از داشتن ماسک در محیط های 
پرداخت  به  کنند  خودداری  عمومی 
۲۰۰۰ پوند جریمه محکوم خواهند شد.
در  بیماری  شیوع  دوم  موج  آغاز  با 
انگلیس مقامات این کشور ۲۰ سپتامبر 
)۳۰ شهریور( طرحی را ارائه کردند که 
بر اساس آن افرادی که تست آنها مثبت 
شده یا در تماس با فرد آلوده بوده اند و 
ملزم به خود قرنطینگی هستند، در صورت 
خودداری از این کار به پرداخت جریمه 

نقدی تا ۱۰ هزار پوند محکوم می شوند. 
همچنین بر اساس اقدامات جدید دولت 
انگلیس، کمک هزینه ۵۰۰ پوندی برای 
افرادی در نظر گرفته شده که از میزان 
درآمد کافی برخوردار نبوده و در عین 

حال ملزم به خودقرنطینگی هستند.
تالش های  از  بخشی  البته  اینها 
شهرهای  از  بسیاری  در  انجام گرفته 
در  و  هستند  دنیا  پرجمعیت  و  بزرگ 
و  اروپایی  شهرهای  از  دیگر  بسیاری 
اعمال  مشابهی  نیز جریمه های  آسیایی 
شده و در برخی کشورها مثل آلمان شدت 
گسترش  میزان  به  توجه  با  جریمه ها 
متفاوت  مختلف،  شهرها  در  آلودگی 
قوانین  با  آلوده تر  شهرهای  و  است 
بیشتر و سخت گیرانه تری روبرو هستند.

به مسووالن  بی اعتمادی مردم 
در بخش پایانی این گزارش این نکته را 
یادآور می شویم که یکی از مقوله های 
بحث  کرونا،  موضوع  در  مغفول مانده 
این  جامعه شناسی  و  مردم  رفتارهای 
در  آنچه  حاضر  حال  در  رفتارهاست. 
می شود  دیده  مردم  رفتار  و  جامعه 
حکایت از آن دارد که خود شهروندان 
هم رفتار واحد و یکسان و حتی درستی 

در برخورد با کرونا ندارند.
با  جامعه شناس  سیدمیرزایی،  محمد 
رفتار  جامعه شناسی  بر ضرورت  تاکید 
»رفتار  می گوید:  کرونا،  ایام  در  مردم 
مردم گرچه شاید منطقی و حتی غلط 

باشد، باید آن را ریشه یابی کرد.«
وی می افزاید: »در طول مدتی که از آغاز 
شاهد  می گذرد  کرونا  ویروس  انتشار 
برخوردها و رفتارهای مختلفی از سوی 
ویروس  با  مواجهه  در  جامعه  و  مردم 
هستیم. برخی به شدت تالش می کنند 
بهداشت و خودمراقبتی را رعایت کنند 
و در عوض گروهی دیگر اصال توجهی 

ندارند.« بهداشتی  مسایل  به 
منظر  »از  می دهد:  ادامه  سیدمیرزایی 

اختالف  این  تمامی  جامعه شناسی، 
فرهنگی  مسایل  به  نوعی  به  دیدگاه ها 
معنا که  این  به  برمی گردد.  آموزشی  و 
اگر دولت می توانست به خوبی در مورد 
شاهد  کند،  عمل  شهروندان  آموزش 
سوی  از  بهتری  و  منطقی تر  رفتارهای 
جامعه بودیم. درواقع این آموزش ها باید 
مردم  برای  که  داده می شد  گونه ای  به 
اهمیت خودمراقبتی و رعایت بهداشت 
نهادینه شود اما االن این اتفاق نیفتاده و 
نتوانسته اند به خوبی از پس  مسووالن 
اطالع رسانی و انتقال نکات الزم برآیند.«

می کند:  تصریح  جامعه شناس  این 
»متاسفانه عملکرد بسیاری از مسووالن 
اعتماد  نتوانسته  که  بوده  گونه ای  به 
وقتی  مردم  کند.  جلب  را  شهروندان 
می بینند در عملکرد دولتمردان این همه 
تناقض وجود دارد، طبیعی است که به 

بی اعتماد شوند.« آنها 
سیدمیرزایی تاکید می کند: »اگر امروز مردم 
نصفه و نیمه خودمراقبتی را رعایت می کنند 
به خاطر ترس از ابتال و جانشان است، نه به 
خاطر توصیه های مسووالن بنابراین مطمئن 
باشید اگر این مساله ارتباطی با سالمت آنها 
نداشت، درصد بسیار کمی از جامعه ماسک 
می زدند، دستانشان را ضدعفونی می کردند یا 
فاصله اجتماعی را رعایت می کردند. امروز 
جامعه در مورد کرونا امیدش را نسبت به 
دولت و مسووالن از دست داده است و 
خودش را به درودیوار می زند تا فقط از 
این مهلکه عبور کند، درحالی که دولت 
مسوول اطالع رسانی شفاف و آموزش به 

شهروندان در اینگونه موارد است.«
وی توضیح می  دهد: »وقتی این چرخه 
این  نتیجه  نمی شود  انجام  درستی  به 
می شود که حتی جوانان ما هم توجهی 
بدون  اکثرا  و  نمی کنند  مقوله  این  به 
اماکن  در  خودمراقبتی  مسایل  رعایت 
امروز  بنابراین  می شوند  ظاهر  عمومی 
رفتار  نمی توان  قوانین سخت  با وضع 

افراد را به راحتی اصالح کرد.«

گزارش »سالمت« درباره اقدامات سخت گیرانه دولت برای مقابله با کرونا

چرا دولت دست به دامن جریمه شد؟
ضرورت توجه به رعایت نکات بهداشتی در برابر شیوع 
کرونا مردم را بر آن داشته تا تهیه ماسک را همچنان یکی 
از اولویت های اول سبد خرید کاالی خانواده در بخش 

بهداشت قرار دهند.
تا پیش از شیوع کرونا، ماسک با ارزان ترین قیمت و 
به فراوانی در داروخانه ها یافت می شد و حتی مردم 
اگر سرماخوردگی هم داشتند کمتر از ماسک استفاده 
می کردند اما با شیوع کرونا در کشور تهیه ماسک به 
یکی از چالش های اصلی تبدیل شد چراکه عالوه بر 
اینکه قیمت آن یکباره افزایش محسوسی داشت، کمبود 

این محصول نیز بر مشکالت افزوده بود.
البته مردم از همان ابتدا برای جبران کم و کاستی ها  وارد 
میدان شدند و گروه های مردمی، جهادی، اصناف و قشرهای 
مختلف اقدام به تولید ماسک پارچه ای کردند تا حداقل 

بخشی از کمبود ماسک را جبران کنند.
ازاین رو، تعدادی از محل ها با تغییر کاربری به  صورت موقت 
و تحت نظارت بازرسان وزارت بهداشت به دوخت و تولید 
ماسک پارچه ای روآوردند. البته فعالیت های مردمی اثرگذار 
بخش عمده ای از کمبود ماسک را جبران کرد اما عده ای 
بر این باور بودند که کاهش و کمبود ماسک های یکبار 
مصرف ۳ الیه در نتیجه کاهش تولید در کارخانه ها بود.

امروز دیگر مثل روزهای اول شیوع کرونا نیست که 
می گفتند چون میزان تولید و عرضه ماسک کم است، 
بهتر است افراد عادی ماسک نزنند تا کارکنان بهداشت 
و درمان و بیماران که بیش از همه به ماسک نیاز دارند، 
بتوانند ماسک داشته باشند. این مشکل البته در روزهای 
اول انتشار ویروس کرونا هم در ایران و هم در بقیه 
کشورهای دنیا وجود داشت اما خیلی سریع با افزایش 
میزان تولید انواع ماسک ها رفع شد. حاال همه دنیا یک صدا 
می گویند همه باید ماسک بزنند، حتی ماسک پارچه ای.

ترویج استفاده از ماسک های پارچه ای خانگی 
در بعضی از کشور ها نیز به دلیل کمبود ماسک جراحی و 
N۹۵ و ضرورت استفاده کادر درمانی از این ماسک ها، 
به عموم مردم توصیه  شد از ماسک های خانگی استفاده 
کنند، به خصوص در مکان های شلوغ که حفظ فاصله 
با دیگران ممکن نیست. ماسک خانگی باید به گونه ای 
باشد که بتواند از انتشار ویروس در محیط جلوگیری کند، 
برای مثال بینی و دهان را تا زیر چانه و پهلوی صورت به 
خوبی بپوشاند و در عین حال مانع تنفس عادی نشود. 
همچنین با بند یا کش به راحتی قابل استفاده و برداشتن 
از روی صورت باشد، بی آنکه سبب آلودگی دهان، بینی 
و چشم شود. عالوه بر این باید چند الیه بوده و بدون 
آسیب و تغییر شکل قابل شستشو و خشک کردن باشد.

همچنین نکاتی برای ضدعفونی کردن ماسک های خانگی 
برای استفاده مجدد مطرح است. برای مثال:

-نیم ساعت گرم کردن ماسک در دمای ۷۰ درجه در فر، 
مایکروویو یا تستری که مرتب در آن غذا گرم نمی شود.
لباسشویی همراه سایر  ماشین  در  ماسک   شستن 

لباس هایی که خارج از منزل استفاده می شوند.
 گذاشتن ماسک در یک قاشق چای خوری محلول 

سفیدکننده و ۴ پیمانه آب به مدت ۵ دقیقه
 ۵ دقیقه اتو کردن ماسک در دمای ۷۰ درجه

 ۵ دقیقه جوشاندن ماسک در آب جوش
البته در استفاده از این ماسک ها هم باید به رعایت دو 
نکته توجه داشت: ۱- ماسک خود را بیش از ۱۰ بار 
ضدعفونی نکنید. ۲- هر روز بعد از هر بار استفاده از 

ماسک آن را ضدعفونی کنید.
امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که استفاده از ماسک 
و رعایت فاصله گذاری های اجتماعی همچنان تنها راه 
مقابله با بیماری کروناست و باید تا زمان ریشه کن شدن 

این بیماری از این راهکار استفاده کرد.

تهیه ماسک همچنان اولویت 
اول خرید خانوارهاست

یادداشت

به اعتقاد کارشناسان، تعیین این 
جرایم و برخوردهای قهری، می تواند 

در شرایط اوج کرونا به نوعی 
بازدارنده باشد و نمودار صعودی 

ابتال و بستری ناشی از کرونا را در 
کشور کنترل کند، همان طور که در 

بسیاری از کشورهای دنیا این اتفاق 
افتاده است

 علی 
ابراهیمی



3سالمت روان شماره هفتصدوشصت ونه  بیست وچهار مهر نودونه

هر شخص براي صميميت و 
وفاداري در دوستي تعريف 
و معياری دارد ولي اغلب 
در  كه  باورند  براين  همه 
دوستی ها و فضای حاكم بر آنها رازداري 
و اطمينان بخشي به طرف مقابل بسيار مهم 
است. وجود اعتماد و اطمينان باعث ايجاد 
صميميت و نزديكي بيشتر مي شود؛ اينكه 
دو طرف بتوانند بدون ترس خود واقعی شان 

را نشان بدهند. 
برای برخوردار شدن از چنين فضايی در 
ارتباط رازداری موضوع مهمی است؛ اينكه 
باشيم  آنقدر به طرف مقابل اعتماد داشته 
كه نگرانی برای فاش شدن رازمان نداشته 
باشيم. بنابراين اعتماد، اطمينان و رازداری 
در رابطه موضوع بسيار مهمی است كه تاثير 

زيادی هم بر كيفيت رابطه دارد. 
اما چه عوامل و شرايطی بر اعتماد و اطمينان 
با  زمينه  اين   در  تاثيرگذارند؟  روابط  در 
استاد  و  لبيبي،جامعه شناس  محمدمهدي 

دانشگاه گفت وگو كرده ايم. 

: چرا افراد ترجيح مي دهند راز خود 
را با كسي در ميان بگذارند؟

اين احتمال وجود دارد كه وقتي افراد موضوع 
مهمي در زندگي دارند يا مساله اي دارند كه 
نمي خواهند ديگران از آن مطلع شوند آن را 
فقط به فردي كه به او اعتماد دارند يا يك 

دوست صمیمي مي گويند. 
در واقع افراد وقتي از رازهاي خود با كسي 
صحبت مي كنند به نوعي با خود همدلي مي كنند. 
به اين ترتیب شخص مي تواند شريكي پیدا كند 
كه هم او را در جريان موضوع مهم خود قرار 
بدهد و هم در مواردی بتواند از راهنمايی ها و 
تجربیاتی كه او هم در زمینه های مختلف داشته 
استفاده كند اما اتفاقی كه در دنیای امروز افتاده 
اين است كه آدم ها در گذشته اغلب بیشتر به 
اعضای خانواده اعتماد می كردند، در حالی كه 
در دنیای مدرن امروز اغلب افراد راز خود را 

با دوستانشان مطرح می كنند. 
به اين ترتیب نوعی جابجايی ايجاد شده و در 
دنیاي امروز افراد مورد اعتماد ما لزوما افراد 
خانواده ما نیستند. وقتی از بسیاری افراد سوال 
مي شود كه صمیمی ترين فرد در زندگی آنها چه 
كسی است شايد از يك دوست، همكالسی 
يا همكار صمیمی نام ببرند؛ نه لزوما اعضاي 

خانواده خود.

: چه عواملي باعث بروز صميميت 
مي شود؟

برای صمیمیت لزوما رابطه خويشاوندی الزم 

نیست. در واقع تجربیات و شرايط مختلف 
گذاشتن  میان  در  براي  افراد  انتخاب  باعث 

اسرارشان با همديگر مي شود. 
جلب اعتماد موضوع بسیار مهمي در روابط 
و  ايجاد  زمان  مرور  به  كه  است  صمیمانه 
همچنین باعث مي شود افراد بتوانند به راحتي 
و با خیال راحت در مورد آنچه در ذهنشان 
مي گذرد و همچنین اسرار مهم زندگي خود 
باعث  بگويند. همین موضوع  به ديگران  را 
صمیمیت و مهرباني بیشتر بین اين دو مي شود. 
در رابطه با موضوع رازداري مي توان به تئوري 
معروفي اشاره كرد به نام » مثلث استرنبرگ« كه 
مثلث استرنبرگ 3 ويژگي را براي يك رابطه 

صمیمي و خوب مطرح مي كند. 
در هر رابطه اي هر چقدر هم 2 نفر صمیمي 
به  مثلث  اين  اضالع  وقتي  باشند  نزديك  و 
هم بخورد رابطه هم كیفیت خود را از دست 
مي دهد؛ تعهد و وفاداري يكي از اضالع بسیار 

مهم يك رابطه خوب است. 
يكي از موضوعات مهم هم در اين خصوص 
توجه به اين نكته است كه اگر دو طرف از 
راز يا مسائل مهم همديگر با اطالع باشند، 

هر زمان  به هر دلیلي رابطه شكل قبلي خود 
علیه  مسائل  اين  از  نبايد  داد،  دست  از  را 

همديگر استفاده كنند. 
در واقع دو طرف نبايد از اعتماد به همديگر 
سوء استفاده كنند. در غیر اين صورت مي توان 
گفت كه به اصطالح نهايت ناجوانمردي را 

نسبت به همديگر روا داشته اند. 
مثلث، دوست داشتن، عشق  اين  بخش دوم 
و عالقه و صمیمیت است. در واقع اگر در 
وجود  دوست داشتن  دروني  حس  رابطه اي 
نداشته باشد اعتماد و بیان راز و رمز هم انجام 
نمي شود. در واقع دوست داشتن و وفاداري به 
نوعي با همديگر همپوشاني دارند و يكديگر 

را تكمیل مي كنند. 
وفاداري، دوست داشتن را تقويت مي كند و 
دوست داشتن هم زمینه ساز وفاداري مي شود. 
بین دو طرف هم  ماندن عالقه  پايدار  براي 
اشتیاق كه ضلع ديگر اين مثلث است امري 
ضروري و غیرقابل اجتناب است. توجه داشته 
رابطه  ازدواج شامل  در  اشتیاق  باشیم ضلع 
جنسي هم مي شود كه اصل بسیار مهمي در 

اين گونه روابط به شمار مي روند. 

تا چه حد در  دسته بندي رازها   :
موثر  ديگران  بر  آن  تاثير  و  آنها  افشاي 

خواهد بود؟
رازها دسته بندي هاي مختلفي دارند. گاهي راز 
مشكل و مساله اي است كه شخص راه حلي 
با  را  آن  هم  نمي تواند  و  نمي يابد  آن  براي 
كسي درمیان بگذارد. همین موضوع هم باعث 
مي شود نگه داشتن آن راز فشار بیشتري بر 

شخص وارد كند.
در نظر گرفتن حريم خصوصي كه افراد براي 
خود قائل هستند و همچنین خويشتن داري 
آنها هم در اين میان موضوع بسیار مهمي است 
كه مانع از افشاي راز توسط افراد مي شود. 

گاهي نیز راز افراد مشكل خاصي نیست اما 
ديگري  فرد  نمي خواهند  مختلف  داليل  به 
به غیر از افراد معتمد از آن مطلع شود. مثال 
موضوعي مربوط به گذشته آنهاست يا اتفاقي 
كه شايد فقط براي خود آنها خیلي مهم به 

نظر مي آيد. 
بیماري هم مي تواند براي بعضي افراد به منزله 
راز آنها به حساب بیايد كه به هر دلیلي دوست 
ندارند ديگران از آن مطلع شوند زيرا به نوعي 

آن را نقطه ضعف خود به حساب مي آورند. 
در صورتي كه در میان گذاشتن آن با ديگران 
باعث مي شود وقتي اين افراد متوجه بیماري 
مشابه خود در ديگران هم بشوند اندكي از 
سنگیني تحمل آن برايشان كم شود و منجر 

به امیدواري بیشتر شان هم بشود. 
موضوع مهم در بیان هر رازي اين است كه 
خود فرد هدف خود را از بیان آن بداند و 
درصدي هم براي بر مال شدن آن در ذهنش 

در نظر بگیرد و خطر آن را بپذيرد. 
معموال راز افراد به دو صورت برمال مي شود؛ 
بعضي راز ها با نشان دادن رفتار يا بیان حرفي 
آشكار مي شود. بعضي ها هم خودشان ترجیح 
بگذارند.  میان  با ديگران در  را  آن  مي دهند 
يعني رازها گاهي به طور خواسته يا ناخواسته 

برمال مي شود. 
برمال شدن رازهاي ناخواسته اغلب مشكالت 
بسیاري به وجود مي آورد تا جايي كه حتي 
باعث از هم پاشیده شدن زندگي افراد مي شود. 

: موفق بودن افراد براي در ميان 
گذاشتن رازشان با ديگران به چه عواملي 

بستگي دارد؟
افراد براي در میان گذاشتن  میزان موفقیت 
راز شان با ديگران بستگي به نوع موضوع، اراده 
شخص و همچنین طرف مقابل دارد كه تا 
چه حد بتواند كمك كننده باشد. ضمن اينكه 
آنقدر معتمد باشد كه بتواند حس اطمیناني 
در فرد به وجود بیاورد كه مي تواند آن راز 

را نزد خود نگه دارد. 
گاهي اوقات هم بیان راز فقط جنبه تخلیه 
رواني براي فرد دارد، بدون اينكه بتواند هیچ 
هم  موضوع  همین  بگیرد.  كسي  از  كمكي 
با توجه به شخصیت و خواسته خود افراد 

مي تواند بسیار متفاوت باشد. 

: چه افرادي معموال افراد معتمد تر 
و رازدار تري هستند كه مي توان راز خود را 
با آسودگي بيشتري با آنها در ميان گذاشت؟
تیپ هاي شخصیتي مختلف در اين میان نقش 
مهمي بازي مي كنند. بعضي افراد اصوال معناي 
راز را خیلي خوب نمي دانند و فكر مي كنند 
به راحتي مي توانند و اجازه دارند راز ديگران 
را براي دوستان خود بازگو كنند. آنها معموال 
خودشان هم مي گويند كه نمي توانند رازي را 

نزد خود نگه دارند. 
در صورتي كه بعضي افراد به هیچ وجه حاضر 
به بازگو كردن راز ديگران نیستند و بسیار 
تیپ شخصیتي  يعني  هستند؛  اطمینان  قابل 
افراد در اين خصوص بسیار مهم و موثر است. 
شناخت افراد عامل بسیار مهمي است كه مي تواند 
ما را در تشخیص اينكه به چه كسي مي توانیم 
براي در میان گذاشتن راز خود اطمینان داشته 
باشیم كمك كند ولي نكته بسیار مهم ديگر اين 
است كه وقتي به هر دلیلي تصمیم مي گیريم راز 
خود را با ديگران در میان بگذاريم بايد بدانیم كه 
حتما بايد درصدي هم براي برمال و فاش شدن 
آن در نظر بگیريم و خطر آن را هم بپذيريم 
چون هر چقدر هم افراد و دوستان خودمان 
را بشناسیم هیچ تضمیني در تصمیم گیري آنها 
در آينده براي آشكار كردن يا نكردن راز ما 

نزد ديگران وجود ندارد. 
آينده و سرنوشت هر رابطه اي هم چیزي 
نیست كه بتوان كامال از آن اطمینان داشت. 
ضمن اينكه خود ما، ديگران و كیفیت 
تغییر  حال  در  همیشه  هم  مان  روابط 
هستند و تضمیني براي ثابت ماندن هیچ 

چیز وجود نخواهد داشت. 
البته اين موضوع در فرهنگ ها و تربیت هاي 
مختلف نقش متفاوتي دارد و نمي توان قاعده 
بي ثباتي  ولي  گرفت  نظر  در  آن  براي  كلي 
براي  كه هنگام تصمیم گیري  چیزي است 
با ديگران حتما  راز خود  میان گذاشتن  در 

بايد در نظر گرفته شود.
*حافظ 

چهعوامليباعثايجاداعتمادوامنيتدرمابرايحفظاسرارورازهايديگرانميشود؟

نهانكيماندآنرازيكزوسازندمحفلها*
 يكتا 

فراهاني 

آيا زنان و مردان به يك نسبت ديگران را در دانستن اسرار خود سهيم مي دانند؟ 
معموال مردان عالقه اي به بیان اسرار خود و آنچه درونشان مي گذرد، ندارند و حتي اسرار شان را از نزديك ترين 

افراد و دوستان خود هم پنهان مي كنند و ترجیح مي دهند راز شان را درون سینه نگه دارند. 
آنچه  نكردن  بیان  و  باشد. همین موضوع  يا حتي خوشايند  ناراحت كننده  بسیار  راز مي تواند موضوعي  اين 
درون شان مي گذرد  اغلب باعث اختالف بین همسران و گله و شكايت زنان از مردان مي شود؛ اينكه چرا آنها 

را محرم اسرار خود نمي دانند. 
مي توان گفت به طور كلي ترجیح مردان اين است كه اسرار زندگي شخصي خود را در دل خود نگه دارند و 

حتی االمكان حتي به نزديك ترين دوستان يا اعضاي خانواده خود هم درباره آن حرفي نزنند. 
با توجه به اينكه زنان نسبت به مردان برونگرايي بیشتري دارند عالقه بیشتري هم براي بیان اسرار خود دارند 

و اگر شخص معتمدي پیدا كنند دوست دارند راز خود را با او در میان بگذارند. 
زنان معموال دوست دارند بتوانند مشكل خود را با كسي در میان بگذارند و همچنین از تجربیات و نظريات ديگران 

هم بیشتر استفاده كنند. ضمن اينكه با صحبت كردن 
هم تا حدودي از اضطراب و استرس شان كم مي شود. 
گويي با به اشتراك گذاشتن راز خود كمي تخلیه 
مي شوند و اندكي از باري كه بر شانه هايشان احساس 
مي كنند كم مي شود. البته اين كار عواقب خودش را 
هم دارد وگاهي بسیار هم به آنها ضرر مي رساند چون 
شايد فردي كه به او اعتماد مي كنند نتواند راهنماي 

مناسبي برايشان باشد. همچنین امكان برمال شدن راز شان 
توسط چنین اشخاصي وجود خواهد داشت ولي در 

صورتي كه چنین مشكالتي برايشان پیش نیايد كمك آن 
فرد معتمد بسیار موثر خواهد بود و در مواردي هم به اين 

ترتیب فرد مي تواند براي مشكل خود راه حل مناسبي پیدا كند.

جلباعتمادموضوعبسيارمهميدر
روابطصميمانهاستكهبهمرور

زمانايجادوهمچنينباعثميشود
افرادبتوانندبهراحتيوباخيال
راحتدرموردآنچهدرذهنشان
ميگذردوهمچنيناسرارمهم

زندگيخودرابهديگرانبگويند.
همينموضوعباعثصميميتو

مهربانيبيشتربينايندوميشود

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 
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پوست صورت انسان که به شکل دلنشین به 
پیری می رسد نمای زیبایی دارد ولی در دوران 
سالمندی در پوست صورت تغییراتی پیش می آید 

که اغلب دوست داریم سیر آن را کندتر کنیم.
سالمندی تغییراتی در همه جای بدن انسان به وجود 
می آورد. یک فرد سالمند کنار تجربیات خود و 
تکامل عقالنی که به دست آورده و موفقیت هایی 
که در زندگی داشته، تغییراتی هم در بخش های 
ظاهری بدن خود خواهد دید اما تغییراتی که 

در پوست رخ می دهد خیلی آشکارتر است.

چگونهصورتمانسالخوردهمیشود؟
 با آمدن دوران سالمندی، تغییرات قابل توجهی در 
پوست وجود می آید. موهای جلوی سر ما می ریزد، 
پیشانی ما پهن تر می شود، گوش های ما کمی بلندتر 
می شوند که از دالیل آن رشد مختصر غضروف 

گوش است. همراه این تغییرات، نوک بینی ما  
به دلیل ضعیف شدن بافت همبندی که 

غضروف بینی را نگه می دارد خوابیده 
می شود. در پشت صحنه تغییرات 

ساختمانی دیگری هم رخ 
می دهد. در جوانی صورت 
ما پوستی صاف دارد زیرا 
بافت چربی زیر پوست به 

طور یکنواخت پخش شده، 
مانند  قسمت ها  بعضی  فقط 

پیشانی و ناحیه شقیقه ها و گونه ها 
و بخش های اطراف چشم ها و دهان کمی 

برجسته تر به نظر می رسد. با باال رفتن سن حجم 
چربی ها کم و گلوله گلوله شده و به طرف پایین تر 
کشیده می شود، در نتیجه صورت ما که در جوانی 
به شکل گرد بود، ممکن است پایین بیفتد و پوستی 
که در جوانی صاف و سفت بود حاال شل و آویزان 
به نظر می رسد و در بخش هایی از صورت مانند 
اطراف چانه و گردن چربی بیشتری جمع می شود. 
با ایجاد این تغییرات، چین و چروک ها هم روی 
پوست ظاهر می شوند. چروک های عمیق تر در 
پیشانی و میان ابروها که به اصطالح »سیما« نامیده 

می شوند کم کم خود را نشان می دهند.
علت این شیارها آن است که ماهیچه های صورت 

به طور مداوم در زیر پوست حرکت می کنند و 
پوست صورت را به شکل چروکیده درمی آورند.
شیارهای دیگر به علت جابجا شدن یا کاهش 
می شوند.  عمیق تر  پوست  زیر  چربی  بافت 
چین وچروک های ریز صورت ناشی از آسیب 
تابش آفتاب است اما کشیدن سیگار و همچنین 
تخریب تدریجی عناصر طبیعی پوست که در 

حالت طبیعی پوست را ضخیم و صاف 
نگه می دارند هم نقش مهمی در بروز 

چروک های پوست دارد.

درموردپیریصورتچه
کاریمیتوانکرد؟

 حتی اگر نسبت به سن خود جوان تر به نظر 
بیاییم یا اینکه ژن خوبی داشته باشیم، با گذشت 
زمان و رسیدن به میانسالی و سالمندی، تغییراتی 
که در پوست پیش خواهد آمد، گریزناپذیرند. این 
تغییرات نشان دهنده لحظات خوش زندگی ما و 
استرس هایی است که در عمر خود با آنها روبرو 
بوده ایم. البته بعضی ها خوش بین و پذیرا هستند و 
ترجیح می دهند در مورد آنها کاری نکنند ولی همه 
مردم نسبت به این تغییرات خوشحال نیستند و با 
آن کنار نمی آیند و عده ای دوست دارند دست کم 

سرعت بروز این تغییرات را کند کنند.

باالکشیدنصورت
یکی از درمان ها برای جوان تر نشان دادن پوست باال 
کشیدن صورت است. جراحان زیبایی بافت های 

آویزان پوست را برمی دارند و پوست آویزان 
را در پایین صورت باال می کشند. این جراحی 
امروزه پیشرفت های زیادی کرده و نتیجه کار 
طبیعی تر از قبل به نظر می رسد. البته جراحی 
زیبایی درمان گرانقیمتی است و افراد زیادی از 

عهده آن برنمی آیند.
به هر حال برای بهتر کردن نتیجه جراحی ممکن 
است کارهای دیگری هم اضافه بر آن انجام شوند. 
درمان های غیرجراحی هم خیلی ارزان نیستند 
چرا که این درمان ها باید چند بار تکرار شوند 
اما به دلیل قیمت مناسب تر از درمان جراحی و 
عوارض کمتر، افراد بیشتری از آنها استقبال می کنند.

برخیازدرمانهایغیرجراحی
پیریپوست

حفاظت در برابر اشعه خورشید: محافظت پوست 
از تابش خورشید، مهم ترین کار برای جوان نگه 
داشتن پوست صورت است. اشعه ماورای بنفش 
نوع A بیشترین آسیب را به صورت وارد می کند. 
بنابراین برای درمان ماندن از چروک های ریز، 
 A باید از کرم های محافظتی که جلوی اشعه

را می گیرد به صورت بزنید. در ضمن آن کرم 
می تواند از سوختن پوست در اثر اشعه ماورای 

بنفشA جلوگیری کند.
دیگر  عوامل  از  لبه دار:  کاله های  پوشیدن 
محافظت کننده پوست، پوشیدن کاله های لبه دار 
در آفتاب است. البته لبه کاله باید دورتادور باشد 

تا بیشترین محافظت را انجام دهد.
کرم های مرطوب کننده: این کرم ها می توانند به 
طور موقت چین وچروک ها را بپوشانند. کرم های 
مرطوب کننده روغنی نیستند و دارای آب هستند 
و گلیسیرین موجود در آنها کمک می کند آب با 

پوست پیوند پیدا کند.
یا  »اکسفولیت«  نام  به  کرم هایی  الیه بردارها: 
»الیه بردار« باعث می شوند الیه خارجی پوست 
که از سلول های مرده درست شده اند، از پوست 
جدا شود و ظاهر پوست بهتر به نظر برسد. 
چند کرم وجود دارد که فقط با نسخه پزشک 
می توان خرید )در ایران این کرم به نام ترتینوئید، 
از ترکیبات ویتامین A، به فروش می رسد.( که 
باعث کاهش چین وچروک های پوست می شود. 
این طور به نظر می رسد این ترکیبات پوست را 

وادار به تولید کالژن می کنند و رنگدانه پوست یا 
مالنین را تغییر می دهند، در نتیجه برای پاک کردن 
خال های قهوه ای که مردم آمریکا آنها را به نام 
»لک های کبدی« می شناسند، به کار برده می شود.
بوتاکس: تزریق سم بوتولیسم تاثیری موقت در 
حد چند ماه برای صاف کردن چین وچروک های 
پوست دارد. پس از تزریق، موادی به نام درمافیلر 
یا پرکننده شیارهای پوستی استفاده می شود که 

این کار در آمریکا مرسوم است.
دو خطی که به طور معمول پرکننده ها در آنها 
تزریق می شوند، یکی خطی است که از کناره های 
بینی به گوشه های دهان می رسد و دیگر خطی که 
از گوشه های دهان در 2 طرف صورت به چانه 
می رسد. برای پر کردن شیارهای روی پوست تا 
به حال مواد پرکننده زیادی به کار برده شده است. 
امروزه استفاده از کالژن برای پر کردن اهمیت 
سابق را ندارد. ماده ای که در حال حاضر بیشتر 
مورد استفاده قرار می گیرد اسید هیالورونیک است، 
ماده ای گران تر از کالژن که مدت بیشتری در محل 
تزریق می ماند و ماندگاری بیشتری، حدود 6 ماه، 
دارد. اسید هیالورونیک مانند بوتاکس بعد از مدتی 
اثر خود را از دست می دهد اما می توان تزریق آن 
را تکرار کرد. بعد از تزریق اول، تزیق های بعدی 

دوام بیشتری پیدا می کنند. 
می توان  لیزر  اشعه  با  لیزر:  اشعه  با  درمان 
یا  کک ومک ها  و  رنگ  قهوه ای  رنگدانه های 
لک های کبدی و دانه های قرمزرنگ مربوط به 

مویرگ های پوست را از بین برد.
همچنین اشعه لیزر قادر است الیه خارجی پوست 
صورت را بردارد، در نتیجه چین وچروک ها و جای 
جوش ها و زخم ها مربوط به دوره جوانی )آکنه( 
کمتر می شود. با استفاده از این روش، پوست پاک 

می شود و جوان تر و صاف تر به نظر می رسد.
 در این درمان مقداری از انرژی لیزر به بافت های 
عمیق تر پوست نفوذ می کند و باعث التهاب در این 
الیه از پوست به نام »درم« می شود. این فرایند باعث 
تولید کالژن در این الیه از پوست خواهد شد.

پس از درمان با اشعه لیزر، زمانی الزم است تا 
پوست التیام پیدا کند. این زمان نزدیک به 2 هفته 
است و به نوع عمل و وسعت سطح پوستی بستگی 
دارد که مورد درمان لیزر قرار گرفته. اگر درمان 
شامل سطح وسیعی از پوست صورت و گردن 

نباشد، التیام زودتر انجام می گیرد.
منبع: سایت پزشکی دانشگاه هاروارد

چرا صورت انسان پیر می شود و چه کاری برای پیشگیری می توان انجام داد؟

پیری و کمی تغییرات بهتر
 ترجمه: دکتر محمد بهادری

حتی اگر 
نسبت به سن 

خود جوان تر به نظر بیاییم 
یا اینکه ژن خوبی داشته باشیم، 

با گذشت زمان و رسیدن به میانسالی و 
سالمندی، تغییراتی که در پوست پیش خواهد 

آمد، گریزناپذیرند. این تغییرات نشان دهنده لحظات 
خوش زندگی ما و استرس هایی است که در عمر خود با آنها 
روبرو بوده ایم. البته بعضی ها خوش بین و پذیرا هستند و 

ترجیح می دهند در مورد آنها کاری نکنند ولی همه 
مردم نسبت به این تغییرات خوشحال نیستند 

و با آن کنار نمی آیند و عده ای دوست 
دارند دست کم سرعت بروز این 

تغییرات را کند کنند

6نکتهدربارهضدآفتاب
از  پیشگیری  راه  راحت ترین  و  ارزانترین 
تعدیل  اندازه ای  تا  و  پوست  سرطان 
پیشگیری  پوست  شدن  پیر  سرعت 
از مالسما و کک و مک که عود آن 
باعث درمان های مکرر می شود، مصرف 

است. منظم ضدآفتاب 

ضدآفتابچگونهعملمیکند؟
ضدآفتاب ها دو گروه اند؛ یک گروه شیمیایی که باعث می شوند 
UV تابیده به پوست را جذب کنند و گروه دوم ضدآفتاب های 
فیزیکی که نور یا همان طول موج مضر UV که شاملUVA و 

UVB را منعکس می کنند.
۱. انتخاب ضدآفتاب باید مطابق نوع پوستتان باشد. مثال یک جوان 
مبتال به آکنه یا پوست چرب باید ضدآفتاب بدون چربی مصرف 
کند و یک خانم با پوست خشک از ضدآفتاب های مناسب برای 
این نوع پوست که کنار محافظت از اشعه ماورای بنفش طراوت 

پوستش را افزایش دهد.
۲. زمان مصرف ضدآفتاب مهم است. بعضی به این نکته توجه 
ندارند و طبق عادت موقع خروج از منزل مقداری کرم را به صورت 
می زنند، درصورتی که حداقل باید ۳۰ دقیقه قبل از خروج کرم 
مصرف شود تاجذب ناحیه اپیدرم در پوست شود و کارایی داشته 
باشد. مقدار آن هم مهم است؛ حتما به اندازه یک بند انگشت تا 
پوشش کافی ایجاد کند.افرادی که با مصرف ضدآفتاب دچار تعریق 
شدید صورت می شوند باید ازضدآفتاب های فیزیکی استفاده کنند.
۳. نکته مهمتری که باید متذکر شوم این است که مردم باید از 
همان شیرخوارگی برای کودکان خود ضدآفتاب را شروع کنند 
چون بیشتر بدخیمی های پوست و مساله پیری پوست به دلیل 
مصرف نکردن ضدآفتاب در زمان کودکی و تماس طوالنی با 

نور شدید بوده است.
۴. مصرف ضدآفتاب برای فصل خاصی نیست و باید در تمام طول 

سال ادامه یابد.
۵. طول مدت تاثیر ضدآفتاب ۲ ساعت و حداکثر۳ ساعت است 
بنابراین باید بافاصله 2تا۳ ساعت تکرار شود. نیازی به شستن برای 

مصرف مجدد نیست.
۶. نکته آخر که بااهمیت است این است که ضدآفتاب برای رفتن 

زیر آفتاب ساخته نشده، بلکه هرکسی به هر علت دربرابر نور 
قرارمی گیرد اعم از نور آفتاب یا نور منابعی مانند تلویزیون 

و رایانه و...هر منبعی که اشعه UV ساطع کند الزم است 
با استفاده درست از محصوالت ضدآفتاب از پوست خود 

در برابر عوارض این نورها محافظت کند.

از خشکی پوست گرفته تا درد 
مفاصل و مشکل در راه رفتن؛ 
گاهی بدن ما زودتر از زمانی که 
باید پیر می شود. چه شرایطی از 
نظر علم پزشکی طبیعی است و چگونه می توان 

مانع پیری زودرس شد؟
 

کندشدنسرعتپیادهروی
 اگر سرعت راه رفتن شما حوالی 4۰ سالگی کندتر 
شده، ممکن است نشانه سالخوردگی زودرس 
ساده ترین  و  بهترین  از  یکی  پیاده روی  باشد. 
برای  دهید.  انجام  می توانید  که  ورزش هاست 
شروع این ورزش، بهتر است ابتدا 5 دقیقه راه 
بروید و به تدریج زمان پیاده روی را زیادتر کنید 
تا به ۳۰ دقیقه برسد. سعی کنید سرعت راه رفتن 
خود را به 1۰۰ قدم در دقیقه برسانید. )برای این 
کار می توانید تعداد قدم های خود را در 1۰ ثانیه 
بشمارید و سپس عدد به دست آمده را در 6 
ضرب کنید(. پوشیدن کفش ورزشی مناسب و 
همراه شدن با یک دوست پیاده روی را برایتان 

لذت بخش تر خواهد کرد.
 

ایجادلکههایپوستی
 لکه های قهوه ای آفتاب سوخته اغلب روی پوست 
دست ها، صورت و بازوها ظاهر می شود. ظاهر 
شدن این لکه های پوستی به خصوص برای افراد 
باالی 5۰ سال طبیعی است. اغلب این لکه ها 
بی خطر هستند و ناشی از تماس طوالنی مدت با 
نور خورشید است. در صورتی که با موارد زیر 

مواجه شدید با پزشکتان تماس بگیرید:
 سیاه شدن لکه ها

 تغییر شکل لکه ها
 خونریزی از محل لکه ها

 سخت و زمخت شدن حاشیه لکه ها
برای جلوگیری از مضرات نور خورشید، زمانی 
که به فضای باز می روید صورت و بدنتان را 
بپوشانید. سعی کنید بین ساعات 1۰ صبح تا 2 
بعدازظهر در فضای باز و زیر نور آفتاب قرار 
نگیرید. نور خورشید در این ساعات با شدت 

بیشتری می تابد.

مشاهدهتغییراتخفیفدرقوهحافظه
تغییرات قوه حافظه از اوایل 4۰ سالگی همراه با 
افزایش سن اتفاق می افتد. ممکن است حتی به 
حدی باشد که نام خیلی چیزها را به خاطر نیاورید 
یا مثال به اتاق دیگر می روید، در حالی که به خاطر 
نمی آورید چرا به آنجا رفته اید اما اغلب موارد آلزایمر 
و دمانس تا قبل از 65 سالگی اتفاق نمی افتد. دمانس 
روند طبیعی سالخوردگی محسوب نمی شود. برای 

اینکه ذهنتان را همچنان فعال نگه دارید:
 تغذیه سالم داشته باشید.

 ارتباطات اجتماعی فعال داشته باشید.
 ورزش کنید.

 
احساسدرددرمفاصلمختلفبدن

همه افراد با افزایش سن دچار خشکی مفصل 
به  شما  شدن  دچار  احتمال  اما  نمی شوند 
اوستئوآرتریت با افزایش سن بیشتر می شود. عالئم 
بیماری در آقایان بعد از 45 سالگی و در خانم ها بعد 
از 55 سالگی ظاهر می شود. این بیماری درمانی ندارد 
اما شما می توانید سرعت پیشرفت بیماری را کندتر 
کنید. انجام ورزش های کششی وآئروبیک می تواند 
مفید باشد اما اگر به تازگی تصمیم گرفته اید ورزشی 

را شروع کنید حتما با پزشکتان مشورت کنید.
 

خشکشدنپوست
پوست بدن ما با افزایش سن چربی خود را از 
دست می دهد. از سن 4۰ سالگی به بعد پوست 
کم کم خشک و تیره می شود. البته خشکی پوست 
می تواند ناشی از دخالت یا عدم دخالت خود ما 
هم باشد. برای جلوگیری از خشک شدن پوست:

 با آب ولرم حمام کنید.
 پوستتان را به آرامی تمیز و مرطوب کنید.

 زمان طوالنی در هوای خشک قرار نگیرید.
اگر هنوز پوستتان خشک است حتما با پزشک 

متخصص پوست مشاوره کنید.
 

بهآسانیکبودشدنپوست
بروز این مشکل پس از سنین 6۰ سالگی کامال طبیعی 
است. به تدریج که سن افزایش می یابد پوست بدن 
نازک تر می شود و بافت چربی از بین می رود. عروق 

خونی هم به شدت شکننده می شوند و در این 
وضعیت حتی مصرف برخی داروها ممکن است 
باعث کبودی پوست شود. بسیاری از این کبودی ها 
بی خطر هستند و خودبه خود بهبود می یابند اما در 

موارد زیر حتما به پزشک مراجعه کنید:
 لکه های کبودی به تعداد زیاد روی پوست شما 
به خصوص در ناحیه قفسه سینه، پشت یا صورت 

ایجاد شده باشد.
 کبودی بالفاصله پس از مصرف یک داروی 

جدید ایجاد شده باشد.
 

مشکلدرباالرفتنازپلهها
اگر گاهی هنگام باال رفتن از پله ها دچار مشکل 
شوید، طبیعی است اما اگر با افزایش سن این 
مشکل بارها تکرار شود نشانه آن است که در 
انجام فعالیت های روزانه تان دچار مشکل هستید. 
علت این مساله ممکن است این باشد که ورزش 
نمی کنید. در این صورت پس از مشورت با پزشکتان 
به تدریج باال رفتن از پله ها را تمرین کنید تا به 
وضعیت سابق خود برگردید. ممکن است هنگام 
باال رفتن از پله ها احساس درد داشته باشید و دچار 
عدم تعادل شوید. بهتر است با معاینات پزشکی 
اطمینان حاصل کنید که مشکل قلبی ندارید یا به 

اوستئوآرتریت مبتال نیستید.
 

چاقشدندرناحیهشکم
با افزایش سن چربی های بدن در ناحیه اطراف 
شکم تجمع پیدا می کنند. خانم ها هم پس از دوران 
یائسگی دچار این مشکل می شوند. بدون در نظر 
گرفتن سن چاقی شکمی یک عامل خطر برای 
بیماری های قلبی و دیابت نوع دوم است. اگر اندازه 
دور کمر فرد بیش از 88/9 سانتی متر یا اگر خانم 
یا آقایی است که 4۰ سال یا بیشتر سن دارد خطر 
ابتال به این بیماری ها در آنها افزایش می یابد. انجام 
ورزش منظم و انتخاب شیوه زندگی سالم بهترین 

روش های حفظ تناسب اندام است.
 

کمشدنقدرتدستها
ممکن است متوجه بشوید که در شیشه مربا را دیگر 
به راحتی نمی توانید باز کنید یا فرمان ماشین را 
دیگر محکم نمی توانید نگه دارید. معموال از سن 5۰ 
سالگی قدرت دست ها به تدریج کاهش می یابد. شما 

می توانید با انجام بعضی حرکات 
ورزشی قدرت دست هایتان 

را بهبود ببخشید، مانند 
کار کردن با خمیر 

مجسمه سازی، 
فشرده کردن توپ 

سفت )stress ball( یا 
انجام حرکتی مانند چنگ 

زدن لباس خیس برای اینکه 
آب اضافی لباس خارج شود. اگر 

در سنین جوانی دچار این عارضه شدید 
می تواند نشانه ابتال به اوستئوآرتریت یا آسیب 

عصبی باشد.
 

بروزمشکالتبینایی
اگر بیش از 4۰ سال دارید، احتماال برای دیدن اشیاء 
از فاصله نزدیک دچار مشکل می شوید. این عارضه 
presbyopia نامیده می شود. گاهی سالخوردگی 
فرد را دچار مشکالت بزرگ تر بینایی مانند گلوکوم، 
کاتاراکت و دژنراسیون ماکوالر می کند. )دژنراسیون 
ماکوال یا تباهی لکه زرد شایع ترین علت نابینایی 
در افراد مسن است. در این بیماری ماکوال یا لکه 
زرد تخریب می شود. ماکوال قسمت حساس به 
نور شبکیه و مسوول دید مستقیم و واضح است.(

برای کاستن این خطرات:
 مصرف سیگار را قطع کنید.

 تغذیه سالم داشته باشید.
 ورزش کنید.

 هر سال برای معاینه نزد پزشکتان بروید.
 

نامرتبشدنعادتماهانهخانمها
سالگی  اوایل 4۰  و  سالگی  اواخر ۳۰  معموال 
عادت ماهانه خانم ها دچار بی نظمی می شود. این 
مرحله را مرحله »پیش از قاعدگی« می نامیم. در 
این مرحله بدن استروژن کمتری می سازد، درنتیجه 
عادت ماهانه خانم ها با خونریزی کمتر و طول 
دوره کوتاه تر خواهد شد یا نظم ماهانه آن به هم 
می خورد. اگر عادت ماهانه شما در سنین ۳۰ 
سالگی دردناک شد یا به طور ناگهانی تغییر کرد 
حتما با پزشکتان مشورت کنید. اینها می تواند از 

عالئم یائسگی پیش رس باشد.
WebMD :منبع
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آیابدنشمادچارپیریزودرسشدهاست؟

 ترجمه: 
سیما اخالقی



5فرزندپروری شماره هفتصدوشصت ونه  بیست وچهار مهر نودونه

 یکتا فراهانی

گریه به نوعی زبان کودکان 
قلمداد می شود. درواقع تا 
زمانی که کودکان نمی توانند 
حرف بزنند با گریه کردن یا 
جیغ زدن نشان می دهند مشکلی دارند. البته گریه 
هم مانند هر بیان احساسی دیگرحتما درجای 
خود الزم است و برای نوزادان کامال طبیعی 
است که درخواست های خود را با این روش 
بیان کنند. اغلب مادران بعد از مدتی متوجه 
علت گریه فرزندشان می شوند، مثال متوجه 
می شوند او گرسنه است، دلش درد می کند یا... 
اما مهم ترین موضوع در مورد گریه کودکان 
توجه به این نکته است که اجازه ندهیم آنها به 
مرور از گریه به عنوان حربه ای برای به کرسی 
نشاندن و رسیدن به خواسته هایشان استفاده کنند. 
متاسفانه بسیاری از کودکان برای دستیابی به آنچه 
می خواهند گریه کردن را بهانه ای قرار می دهند 
تا بتوانند به این وسیله عواطف بزرگ ترها را 
تحت تاثیر قرار دهند. به همین دلیل والدین 
حتما باید به این موارد دقت کنند تا با فرزندان 

خود دچار چنین مشکالتی نشوند. 
با  درست  رویارویی  برای  مادرها  و  پدر 
واکنش های مختلف کودک باید قبل از تولد 
او آگاهی کافی در این زمینه داشته باشند؛ 
درست مانند کسی که قبل از رانندگی برای 
درست راندن باید با آیین نامه و قوانین رانندگی 
آشنایی کافی داشته باشد، اما چرا اغلب ما 
در برابر ابراز احساساتی مانند گریه کردن از 
خود ضعف نشان می دهیم و نمی توانیم رفتار 
منصفانه ای داشته باشیم؟ چرا وقتی کودکی 
گریه می کند معموال طرف مقابل را مقصر 
می دانیم و واکنش های هیجانی و سریعی از خود 
نشان می دهیم؟ ریشه مشکالت مختلف ما در 
برابر گریه کردن چیست؟ در این زمینه با دکتر 
کتایون رازجویان، فوق تخصص روان پزشکی 
کودک و نوجوان و عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی گفت وگو کرده ایم. 

: در بدو تولد واکنش درست والدین 
در برابر گریه نوزادان چگونه باید باشد؟

گریه کردن کودکان با عوامل زیادی از جمله 
سیر رشد آنها در ارتباط است؛ یعنی تنها راه 
برقراری ارتباط کودک از بدو تولد تا 1/5سال 
بعد از آن، گریه کردن یا خندیدن است. کودک 
نیاز خود به توجه و رسیدگی را با گریه به 
دیگران اعالم می کند و مراقبان اصلی هم باید 
آنقدر تیزهوش باشند که به مرور متوجه علت 
گریه کردن فرزندشان بشوند بنابراین بسیار مهم 
است در یکی- دو سال نخست تولد که دلبستگی 
بین مراقب و کودک در حال شکل گیری است 
به کودک این احساس منتقل شود که منبع امن 
و مطمئنی وجود دارد که از او حمایت می کند 
و عالوه بر اینکه حواسش به او هست می تواند 

نیازهایش را هم برطرف کند. پاسخ دهی و توجه 
به موقع به گریه و درخواست کودک موضوع 
بسیار مهمی است که حتما باید در نظر گرفته 
شود. هر چه این توجه بیشتر باشد کودک هم 

احساس امنیت بیشتری خواهد کرد. 
: گریه کودک اغلب چه پیامی به 

دنبال دارد؟
کودک به مرور زمان کالم و اشاراتی را پیدا خواهد 
کرد و یاد می گیرد به جای گریه کردن نیازهای 
خود را با این کلمات و اشارات به والدین بفهماند 
ولی هنگامی که نتواند منظورش را به این طریق 
به دیگران بفهماند ناامید می شود و گریه می کند، 
کاری که بزرگساالن هم هنگام ناامیدی از درست 
متوجه نشدن احساس واقعی دیگران دست به 
انجام آن می زنند بنابراین گریه همیشه هم به 
معنای بداخالقی، لجبازی و زورگویی نیست. 
می توان گفت گریه با توجه به شرایط مختلف 
معنای متفاوتی هم پیدا می کند و برای آن چاره 
خاصی باید اندیشید. با توجه به اینکه والدین 
به مرور متوجه علت گریه فرزندشان می شوند 
می توانند بر اساس نیازهای او به گونه ای رفتار 
کنند که اعتماد و اطمینان خاطر کودک جلب شود. 
گاهی سرعت انجام کارهای کودک با بزرگ تر ها 
هماهنگ نیست و دچار استرس و اضطراب 
می شود، درنتیجه نمایش بروز این نگرانی و 
ترس را با گریه نشان می دهد. در صورتی که 
اگر والدین به دلیل عجله و اضطراب و شتابی 
که برای انجام کارهای خود دارند کودک را 
تحت فشار قرار ندهند، او هم می تواند از آرامش 
بیشتری برخوردار شود. درواقع یکی از مهم ترین 

نکته هایی که والدین باید به آن توجه داشته باشند 
حفظ آرامش و اطمینان برای فرزندشان است. 
توقع نداشته باشید کودک بتواند ساعت ها به 
حرف های شما گوش دهد. به همین دلیل خیلی 
کوتاه، با محبت و صمیمیت حتی هنگام بازی 
آنچه که الزم است به او بگویید و آموزش دهید. 
: چطور می توانیم در مقابل گریه کودک 

ضعف نشان ندهیم و تسلیم نشویم؟
نخستین موردی که والدین باید به آن توجه 
داشته باشند این است که قبل از تولد کودک، 
آگاهی های خود را برای شناخت بیشتر تمام 
رفتارهای فرزندشان از جمله گریه های او آماده 
کنند. این درست است که کودک در بدو تولد 
برای بیان خواسته هایش باید گریه کند ولی اگر 
این گریه ها همچنان ادامه داشته باشند کودک 
به تدریج یاد می گیرد با گریه می تواند به هر چیزی 
که می خواهد برسد. به همین دلیل نباید برای 
اینکه فرزندتان گریه نکند دائم کوتاه بیایید. اگر 
با درخواست فرزندتان مخالفت می کنید و او 
همچنان گریه می کند نباید به گریه او توجه نشان 
دهید و تصمیم تان را تغییر دهید چون این کار 
باعث تقویت گریه کردن های بی مورد او می شود.
به خاطر  که  است  این  کار  بدترین  واقع  در 
گریه فرزندتان کوتاه بیایید. او به این ترتیب 
متوجه ضعف شما در برابر گریه اش می شود 
و نتیجه می گیرد که می تواند با گریه و داد و 
بیداد و بدخلقی کردن نظر شما را عوض کند 

و به هدفش برسد. فراموش نکنید این کوتاه 
آمدن ها نشانه مهربانی کردن شما با 

کودک نیست چون منجر به 

خراب شدن و لوس شدن او خواهد شد. اگر 
فرزند شما چنین رفتارهایی دارد و می خواهد 
با گریه و جیغ و داد و عصبانیت، حرفش را به 
کرسی بنشاند تا زمانی که آسیبی متوجه او نیست 
کامال به رفتارش بی توجه باشید. در این هنگام 
نصیحت کردن، در آغوش گرفتن و کوتاه آمدن 

هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. 
تنها نتیجه ای که به این طریق حاصل خواهد 
شد این است که کودک متوجه می شود قدرت 
در دست اوست. در این هنگام وساطت یا پا 
در میانی اعضای دیگر خانواده برای کوتاه آمدن 
شما هم کار را بیشتر خراب خواهد کرد بنابراین 
هماهنگی والدین در این خصوص بسیار مهم 
است. ضمن اینکه باید از دیگران هم بخواهید 
اجازه بدهند به شیوه خود رفتار کنید. وقتی 
قاطعانه، بدون ترس و استرس و دل رحمی های 
بیجا سر حرف خود بمانید، کودک هم احترام 
بیشتری برای شما قائل خواهد شد و هم به مرور 
متوجه می شود نمی تواند با گریه و شلوغ کاری 

به آنچه می خواهد دست یابد. 
برابر گریه  در  مادر  و  پدر  نقش   :

کودکان چیست؟
مهم ترین کاری که والدین باید خیلی زود متوجه 
آن شوند تشخیص علت گریه فرزندشان است؛ 
اینکه آیا او خسته است، خوابش می آید، گرسنه 
است یا... اگر گریه کودک به خاطر زورگویی 
و لجبازی است نباید به آن توجه شود. البته 
تا 2سالگی بالفاصله باید به 
گریه کودک توجه 
و پاسخ درست 

نشان داده شود تا او بتواند »دلبستگی ایمن« پیدا 
کند اما وقتی کودک بزرگ تر شد کم کم باید بین 
گریه کودک و پاسخ والدین فاصله ایجاد شود. 
ترک باورهای غلط در شیوه فرزندپروری بسیار 
مهم است، مثل این باور که »بغل کردن زیاد بچه 
او را بغلی می کند« در صورتی که هرچه کودک 
بیشتر احساس امنیت کند زودتر هم می تواند از 
آغوش والدین فاصله بگیرد و اضطراب کمتری 

را تجربه کند. 
باور غلط دیگری که والدین به فرزندان خود 
می دهند این است که »مرد گریه نمی کند«، در 
صورتی که گریه نوعی بیان احساس درونی است 
که زن و مرد نمی شناسد. دادن اطالعات غلط، 
آینده کودک را تحت الشعاع قرار خواهد داد. 
وقتی کودک گریه می کند می توانیم به او بگوییم 
که اگر بخواهد می تواند در مورد مشکلش با ما 
حرف بزند. درواقع والدین باید بدانند در شرایطی 
که کودک مشکلی دارد چطور باید با او ارتباط 
برقرار کنند. به این ترتیب کودک از گریه خود 
شرمسار نمی شود. ضمن اینکه می تواند به راحتی 
با والدین خود در مورد احساساتش صحبت و 

راه حلی برای حل مشکلش پیدا کند. 
نشانه  را  گریه  افراد  اغلب  چرا   :

ضعف می دانند؟
اینکه گریه را نشانه ضعف بدانیم و به همین 
دلیل به پسربچه ها بگوییم: »مرد گریه نمی کند« 
باور غلطی است که به دالیل مختلف در ذهن 
افراد شکل گرفته است. توجه داشته باشیم گریه 
کردن نوعی احساس و عاطفه است که کنار خنده، 
شادی، لبخند، اضطراب و... معنا پیدا می کند. ما 
آمیزه ای از تمام این احساسات هستیم اما باور 
غلطی به ما القا کرده که چون گریه کردن نشانه 
ضعف است باید مانع از آن شویم، در حالی که 
گریه کردن ربطی به جنسیت افراد ندارد. بعضی 
افراد خیلی زود و زیاد گریه می کنند که بهتر است 
دلیل آن شناسایی شود. گریه کردن در بسیاری 
موارد باعث می شود فرد سبک تر و آرام تر شود 
اما اگر کسی گریه نکند و جلوی آن را بگیرد این 
احساس تبدیل به احساس خشم و مشکالت 

درونی، رفتاری و حتی جسمانی بیشتری می شود 
که عواقب خطرناک و آسیب رسان بیشتری به 

دنبال خواهد داشت. 
همه ما زمانی گریه می کنیم یا شاد می شویم ولی 
اینکه کجا، چطور و چه زمان هایی گریه سراغ ما 
بیاید موضوع مهمی است که باید به آن توجه شود. 
درواقع نباید بگذاریم بیان احساسات ما به هر 
گونه ای زندگی اجتماعی و نوع رفتار دیگران را با 
ما تحت تاثیر قرار دهد. قضاوت و تصمیم گیری 
افراد نباید بر اساس نوع بیان احساسات شان باشد؛ 
اینکه مثال حق را به کسی بدهیم که گریه می کند 
یا طرف مقابل را مقصر بدانیم چون گریه نمی کند 
یا داد و بیداد راه نمی اندازد. این ضعف ما در 
برابر نوع بیان احساس افراد است که اشتباه و 
مشکل آفرین است، نه بیان احساساتی مانند گریه 
کردن. ضمن اینکه توجه داشته باشیم نه فردی با 
گریه کردن زن می شود و نه با گریه نکردن مرد!

درست  تربیت  برای  والدین   :
فرزندشان چه باید بکنند؟

والدین باید آگاهی و شناخت کافی از کودک و 
خواسته های او داشته باشند. آنها باید برای والد 
شدن آمادگی الزم را داشته باشند. کتاب های 
زیادی در این زمینه می تواند به آنها کمک کند 
تا از قبل بدانند که باید منتظر چه باشند. والدین 
باید با سختی ها و شیرنی های واقعی در این زمینه 
آشنا باشند تا بتوانند در مواجهه با آنها هم رفتار 

درستی داشته باشند.
کودک در بدو تولد نیازهای فیزیکی زیادی دارد 
که والدین حتما باید از قبل با آن آشنایی داشته 
باشند. پدر و مادرها باید وظایف خود را تقسیم 
کنند تا به یک نفر بیش از حد فشار وارد نشود. 
هر چقدر والدین بیشتر با جسم و روان کودک 
آشنا باشند رفتارشان هم با فرزندشان راحت تر 

و همراه با آرامش بیشتری خواهد بود.
مادر و پدرها باید بدانند بعضی بچه ها از بدو 
تولد بچه های سختی هستند که این موضوع به 
عوامل مختلفی از جمله ژنتیک، شرایط دوران 
جنینی و... بستگی دارد، در صورتی که بعضی 
بچه ها بسیار آرام و راحت هستند. از این رو، 
بزرگ کردن شان هم راحت تر خواهد بود. درواقع 
کودکان با هم متفاوت هستند و نباید آنها را با 
هم مقایسه یا خوب و بد تلقی کرد. فراموش 
نکنیم »فرزندپروری« علمی است که آگاهی از آن 
کمک زیادی به پرورش بهتر کودکان خواهد کرد.
کسب کمک از دیگران و شنیدن تجربه هایشان 
هم خوب است ولی ممکن است خیلی از آنها 
علمی و درست نباشند. به همین دلیل در پیش 
گرفتن روش درست و داشتن آمادگی های الزم 
قبل از تولد کودک و به روز کردن اطالعات 
والدین همزمان با رشد کودک موضوع بسیار 
مهمی است که والدین حتما باید از آن آگاه 
باشند. گرفتن مشاوره از متخصصان هم می تواند 

در این زمینه موثر واقع شود.

وقتی کودک برای تمام خواسته هایش گریه می کند چه باید کرد؟

اشک های کودکانه
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باور غلطی که والدین 
به فرزندان خود 

می دهند این است که 
»مرد گریه نمی کند«، 

در صورتی که گریه 
نوعی بیان احساس درونی است که 

زن و مرد نمی شناسد. دادن اطالعات 
غلط، آینده کودک را تحت الشعاع 

قرار خواهد داد. وقتی کودک گریه 
می کند می توانیم به او بگوییم 

که اگر بخواهد می تواند در مورد 
مشکلش با ما حرف بزند

طعم  ما  از  بسیاری 
را  مهاجرت  خاص 
چشیده ایم. مهاجرت 
از روستا به شهر، از 
شهرهای کوچک به 
این روزها  به کشور دیگر و در  از کشوری  بزرگ و  شهرهای 
دارای  بزرگ  شهر  یک  از  مهاجرت  یعنی  معکوس؛  مهاجرت 
امکانات بسیار به شهری کوچک یا به شهرک های اطراف یا حتی 

مجبور شدن به حاشیه نشینی.
در این روزها که تب وتاب افزایش قیمت مسکن همچنان ادامه دارد، 
بسیاری از افراد به ویژه اجاره نشین ها بیشتر در معرض چنین پدیده هایی 
هستند. چند روز پیش با نوجوانی صحبت می کردم که از آمدن کرونا 
و مشکالت عدم امکان ارتباط نزدیک بسیار راضی بود. او می گفت 
سال گذشته به شهرکی نقل مکان کرده اند و او نمی تواند با بچه های آنجا 
راحت باشد زیرا فکر می کند با بچه های آنجا از دو فرهنگ متفاوت 
هستند. می گفت من همچنان از طریق گوشی دوستان قدیمی خودم را 
دارم و در مدرسه قبلی ام ثبت نام کرده ام و دوست ندارم آنها بفهمند که 
مشکالت مالی مملکت چه بالیی به روزگار من و خانواده ام آورده است. 
همه ما –حتی اگر خودمان مهاجرت نکرده باشیم– کمابیش می دانیم 
که مهاجرت با استرس همراه است؛ استرس ناشی از ابهام آینده، 
استرس های مالی، استرس رویارویی با محیطی جدید و ناشناخته. قاعدتا 
این استرس ها وقتی از کشوری به کشور دیگر می رویم پیچیده تر است 
و نیاز است به آن پرداخته شود اما یکی از مهم ترین زمینه های استرس 

که معموال آن را چندان جدی نمی گیریم، استرس فرهنگی است.
وقتی وارد محیطی با قواعد و شرایط و مقررات متفاوت می شویم، 
این قسم از استرس می تواند بسیار به ما و فرزندان مان آسیب برساند. 
درحقیقت وقتی مهاجرت می کنیم باید به پدیده فرهنگ پذیری توجه 

کنیم. اگر بخواهیم فرهنگ پذیری را تعریف 
کنیم ابتدا باید به واژه فرهنگ بپردازیم. 

 فرهنگ به بیان ساده به معنی روش زندگی 
و مسیر حیات است. فرهنگ به این معنی 

است که روش ها و دالیل خاصی وجود دارد 
که برمبنای آنها افراد صحبت می کنند، رفتار می کنند، 

تعطیالت را جشن می گیرند و سیستم های اعتقادی شان را بیان 
می کنند. پس فرهنگ پذیری فرایندهای تغییر در مصنوعات، آداب 
و رسوم و باورهاست که از تماس بین دو یا چند فرهنگ حاصل 
می شود. بدیهی است هر چه دو فرهنگ با هم متفاوت تر باشند 
فرهنگ پذیری دشوارتر می شود. مشکالت فرهنگ پذیری عبارتند 
از تعارضات فرهنگی، اعتقادی، احساس تبعیض یا تعصب داشتن 
در فرهنگ جدید. در ادامه مدل جان بری، فرهنگ شناس را به طور 
مختصر بررسی می کنیم که مدل جالبی از فرهنگ پذیری ارائه کرده 
است. بر اساس این مدل پاسخ به این دو سوال اساسی می تواند منجر 
به نتیجه مشخصی در فرهنگ پذیری شود. این دو پرسش عبارتند از:

1. آیا باید با فرهنگ جامعه میزبان ارتباط برقرار کنیم؟
2. آیا باید فرهنگ جامعه اولیه خود را حفظ کنیم؟

دو  هر  به  پاسخ  اگر 
سوال مثبت باشد نتیجه 
که  است  »یکپارچگی« 

بهترین پیامد است.
اگر پاسخ به هر دو سوال منفی 
باشد نتیجه »حاشیه نشینی« 
است که منفی ترین پیامد است.

اگر فرد با فرهنگ جامعه میزبان 
ارتباط برقرار کند ولی فرهنگ جامعه 
اولیه خود را حفظ نکند نتیجه »همانندی« است، 
چیزی که معموال در فرزندان نسل دوم به بعد مهاجران 
دیده می شود و نهایتا اگر فرد فرهنگ جامعه  اولیه خود را حفظ کند 
ولی با فرهنگ جامعه میزبان ارتباط برقرار نکند نتیجه »جدایی« است 
که باز هم پیامدی نامطلوب است. تطبیق پیدا کردن با یک محیط تازه، 
کار ساده ای نیست و می تواند استرس بسیار زیادی ایجاد کند. نکته ای 
که برخی از ما در تصمیم ها و انتخاب های خود )به خصوص انتخاب 
مقصد مهاجرت( کمتر به آن توجه می کنیم. در سال های اخیر که وضعیت 
اقتصادی دشوارتر از گذشته شده، بسیاری از خانواده ها به مهاجرت به 
عنوان یک راه حل نگاه می کنند، بدون اینکه به شرایط خود و اعضای 
خانواده فکر کنند. در بسیاری از موارد در کلینیک افرادی را دیده ام که 
10 روز دیگر قرار است عازم شوند و االن برای حل مشکالت عدم 
کنترل خشم و تحریک پذیری نوجوان شان مراجعه کرده اند و متاسفانه 

ما دم مسیحایی نداریم که بتوانیم در این موارد کمکی کنیم.
یکی از مسائلی که در این فرایند باید به آن توجه کنیم این است 
که استرس این جابجایی می تواند موجب ایجاد یا تشدید مشکالت 
روان پزشکی مانند اضطراب و افسردگی شود. اخیرا نوجوانی را می بینم 
که به دنبال مشکالت زیاد در پیدا کردن دوستان صمیمی و به قول 
خودش »دوست جون جونی« از نوع ایرانی اش بعد از یک سال پدر را 
وادار به بازگشت به ایران کرده است. ناگفته نماند که به نظر می رسد 
منبع اصلی عاطفی و دلبستگی او در کودکی مادربزرگ مادری اش بوده 

و پس از خودکشی مادر که متاسفانه به مرگ وی منجر می شود، او 
در دامن مادربزرگ پرورش پیدا کرده است. برای او امکانات بیشتر و 
موفقیت های تحصیلی آن چنانی در یک دانشگاه خوب که وعده های 
پدر هستند، همگی یک کابوسند. او می گوید: »باورتان نمی شود اما 
من حتی در مراسم  عزاداری که در اینجا برگزار می شود حس بهتری 
دارم تا در جشن کریسمس آنها و پدرم می گوید اینها را مادربزرگت 
توی کله ات کرده ولی من حس می کنم تفاوت من با آنها بسیار است.« 
باالخره او با تهدید به خودکشی پدر را ناچار به بازگشت کرده است.
وقتی از پدر پرسیدم چرا آنجا دنبال مشاوره گرفتن نبودید، او پاسخی 
می دهد مشابه چیزی که از بسیاری از افراد در این شرایط شنیده ام؛ 
»برای مشاوره باید با کسی حرف بزنی که معنی غم و دلشوره برای 

اون هم مثل تو باشه.« 
در پایان شعر زیبایی از شاعر تاجیک »رستم عجمی« را تقدیم شما 

می کنم که با بحث ما بی ارتباط نیست.
من که غریبم، چرا بهانه نسازم؟

مثل غریبان چرا ترانه نسازم؟
آه... چگونه؟ پرندگان مهاجر!
شعر غمینی به یاد خانه نسازم
خانه من! سنگ ها زدند به بالم

تا سر بام تو آشیانه نسازم
میل کشیدند چشم بی گنهم را

تا پس از این، شعر عاشقانه نسازم
بال گشودم به آسمان بلندت

تا ز تو تنها به آب و دانه نسازم
بال نبندم، به خستگی ننشینم
تا ز تو تقدیر جاودانه نسازم

شادی، پیکی به سوی من نفرستد
تا دل خود را سویت روانه نسازم
گرچه تو محتاج شعر نیستی…اما
بر سر دوَشت نگو که النه نسازم

فرهنگ به بیان ساده به معنی روش زندگی و مسیر حیات است. 
فرهنگ به این معنی است که روش ها و دالیل خاصی وجود دارد 

که برمبنای آنها افراد صحبت می کنند، رفتار می کنند، تعطیالت 
را جشن می گیرند و سیستم های اعتقادی شان را بیان می کنند. 

پس فرهنگ پذیری فرایندهای تغییر در مصنوعات، آداب و 
رسوم و باورهاست که از تماس بین دو یا چند فرهنگ حاصل 

می شود. بدیهی است هر چه دو فرهنگ با هم متفاوت تر باشند 
فرهنگ پذیری دشوارتر می شود

 دکتر میترا حکیم شوشتری
فوق تخصص روان پزشکی 

کودک و نوجوان

آیا شما هم به مهاجرت فکر می کنید؟ 



بررسی تاثیرات ویروس کووید-19 بر روی کلیه ها 

گرفتاریدورانکروناوپساکروناوبیماریکلیهها
 

زمانی  کلیه ها  بر  کووید-19  تاثیر  چگونگی 
مطرح شد که برخی بیماران طی مدت بستری 
در بیمارستان به آسیب حاد کلیوی مبتال شدند. 
از این رو، فرضیه هایی مطرح شد و پژوهش ها 

برای تایید یا رد آنها آغاز شدند. 
در حال حاضر، همچنان مکانیسم روشنی وجود 
ندارد. با این وجود، نفرولوژیست ها موافقند که 
سطح  مسوول   2-SARS-CoV ویروس 
مشخصی از آسیب کلیوی است. در شرایطی 
که برخی کشورها بروز آسیب حاد کلیوی در 
کمتر از یک درصد بیماران را گزارش کرده اند، 
نیز  از آمار تا 30 درصد  در کشورهای دیگر 

صحبت می شود. 
بیمارانی که از آسیب کلیوی ناشی از بیماری 
کووید-19 رنج می برند، بدترین پیش آگهی - 
واژه ای پزشکی برای بیان پیش بینی آینده یک 
بیماری – را دارند. درمان آسیب حاد کلیوی در 

بخش های مراقبت ویژه دشوار است. 

پیامدهای سنگین کووید-19 
برای کلیه ها

بیماری  کردند  اعالم  گزارشی  در  محققان 
کووید-19 می تواند به کلیه ها آسیب وارد کند 

و خطر ضرورت انجام دیالیز برای این بیماران 
را افزایش دهد. همچنین محققان در این مطالعه 
هشدار دادند به دلیل همه گیری بیماری کووید-19 
پزشکان باید برای مواجهه با افزایش قابل توجه 
موارد ابتال به بیماری مزمن کلیوی آمادگی داشته 
باشند. در این مطالعه محققان به بررسی اطالعات 
نزدیک به 4 هزار بیمار مبتال به کووید-19 که 
18 ساله و باالتر بوده اند و در فاصله 27 فوریه تا 
30 ماه مه در بیمارستانی در شهر نیویورک تحت 
درمان بودند مورد ارزیابی قرار دادند. طبق مطالعه 
انجام گرفته، نارسایی حاد کلیه در 46 درصد از 
این بیماران مشاهده شد و حدود یک پنجم از 

آنها به انجام دیالیز نیاز پیدا کردند. 
به  مبتال  بیماران  میان  فوت  موارد  همچنین 
نارسایی کلیه که در بیمارستان تحت درمان 
قرار داشتند حدود 50 درصد بوده که این آمار  
میان بیمارانی که دچار عارضه کلیوی نبوده اند 

حدود 8 درصد بوده است. 

یافته های به دست آمده نشان داد تنها 30 درصد 
از بیماران مبتال به کووید-19 که به نارسایی 
حاد کلیه دچار شده بودند از این بیماری جان 
سالم به در برده و عملکرد کلیه های آنها بهبود 

پیدا کرده است. 
محققان  گفته  به  نیوز،  دی  هلث  گزارش  به 
آمریکایی، ممکن است با شیوع بیماری کلیوی 
پس از همه گیری بیماری کووید-19 مواجه شویم 
که در این شرایط تعداد بیمارانی که به دیالیز و حتی 
پیوند کلیه نیاز پیدا می کنند، افزایش پیدا می کند. 
یکی از بیماری هایی که افراد بسیاری در نقاط 
مختلف جهان با آن دست وپنجه نرم می کنند، 
»بیماری کلیوی« است. افراد از زمان بروز این 
بیماری، باید به طور مرتب و مداوم تحت درمان 
قرار بگیرند و معموال برای مخارج درمان خود 
مشکل دارند و کسانی که نیاز به پیوند کلیه داشته 
باشند مشکالت آنها صدچندان است.  در این 
میان انجمن های حمایتی نقش ارزشمندی دارند. 

3 عامل آسیب کلیوی ناشی از 
کروناویروس جدید

در زمان بررسی چگونگی تاثیر کووید-19 بر 
کلیه ها می توان 3 عامل را مدنظر قرار داد. این 
عوامل می توانند به تنهایی یا با هم عمل کنند و 
وجود آنها در هر بیمار متفاوت است. گاهی 
 2-SARS-CoV اوقات آسیب ناشی از ویروس
مستقیم است و در موارد دیگر آسیب به صورت 

غیرمستقیم و در نتیجه درمان رخ می دهد. 

این 3 عامل شامل موارد زیر می شوند:
خود ویروس: نفرولوژیست ها موافقند کلیه ها 
یکی از اندام هایی هستند که همراه با ریه ها 
توسط این بیماری مورد حمله قرار می گیرند. 
مواد  دارای  کلیوی  و  تنفسی  دستگاه های 
مشترکی از جمله رنین و آنژیوتانسین هستند. 
که  پیوند خورده اند  گیرنده  با یک   مواد  این 
می تواند پروتئینی باشد که ویروس به عنوان 

یک ورودی به سلول های انسان استفاده می کند. 
عالئم سیستمیک: زمانی که موردی شدید از 
کووید-19 رخ می دهد، بسیاری از اندام ها از آثار 
نارسایی بدن رنج می برند. هنگامی که ذات الریه 
ناشی از دالیل دیگر است، شرایطی مشابه رخ 
داده که می تواند به نارسایی کلیوی منجر شود. 
درمان: در شرایطی که هیچ دستورالعمل درمانی 
کامال موثری برای کروناویروس جدید وجود 
ندارد، دانشمندان در حال تحقیق روی گزینه های 
مختلف با استفاده از داروهای مختلف هستند. در 
این میان، برخی موارد می توانند آثار منفی بر کلیه ها 
داشته باشند و به نارسایی کلیوی منجر شوند. 

کووید-19 چگونه بر کلیه ها 
تاثیر می گذارد؟

SARS- ویروس  ورود  چگونگی  نظریه 
CoV-2 به بدن بر اساس دانشی که در مورد 
چگونگی آلوده کردن سلول های ریه توسط این 

ویروس داریم، شکل گرفته است. 
ما می دانیم پروتئین ACE2 کلید ورود برای 
وارد  می تواند  ویروس  است.  کروناویروس 
سلول های ریه شود زیرا بخش های میخ مانند 
روی سطح آن منطبق با ACE2 هستند. همه 

انسان ها دارای این  گیرنده هستند. 
همچنین، ACE2 یک پروتئین است که در کلیه ها 
وجود دارد و در تنظیم فشار شریانی دخالت می کند. 
سیستم تنظیمی که به آن ارجاع می شود، سیستم 
رنین-آنژیوتانسین است. این یکی از نقاط قوت 

در درمان پرفشاری خون شریانی با داروهاست. به 
همین دلیل، کارشناسان گمان می کنند بیماران مبتال 
به فشارخون باال  نرخ مرگ ومیر باالتری در این 
همه گیری دارند. این فرضیه که کووید-19 مانند 
سلول های ریوی، مسیری مشابه را در سلول های 
کلیوی دنبال می کند، مورد بررسی قرار گرفته است. 
در مورد کووید-19، بیماران کلیوی یک گروه 
در معرض خطر محسوب می شوند.افراد مبتال به 
بیماری کلیوی بین افرادی با خطر بیشتر ابتال به 
کووید-19 طی این دوره همه گیری بیماری قرار 
دارند. به همین دلیل، آنها باید احتیاط بیشتری به 
خرج دهند و اقدامات پیشگیرانه را جدی بگیرند. 
به  مربوط  داروهای  مصرف  این،  بر  افزون 
اهمیت  از  آن  کنترل  برای  کلیوی  بیماری 

ویژه ای برخوردار است.
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قراردادند.طبقمطالعهانجامگرفته،
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شـیـوع  آغـاز  در 
جدیـد  کروناویروس 
بـرخـی  چیـن،  در 
علمـی  گزارش هـای 
نسبت به آسیب کلیوی ناشی از ویروس 
SARS-CoV-2 هشدار دادند. آگاهی از 
اینکه بیماری کووید-19 چگونه بر کلیه ها 
تاثیر می گذارد، به فهرست پرسش هایی که 
جامعه علمی درباره این بیماری مطرح 
کرده اند، اضافه شده است. کارشناسان هر 
روز عالئم و همچنین عوارضی جدید ناشی 

از کووید-19 را کشف می کنند. 

 دكتر حميد 
براهيمي

 عالئم بیماری های کلیوی

 سوزش یا مشکالت حین ادرار کردن
 تکرار ادرارخصوصا در نیمه شب

 ظاهرشدن خون در ادرار
 تورم در اطراف چشم و باد کردن 

دست و پا خصوصا در اطفال
 درد در قسمت پهلو، درست در 

زیر دنده ها
 ازدیاد فشارخون

توصیه هایی برای پیشگیری 
از بیماری های کلیوی

 مصرف مایعات و آب به میزان کافی
به خصوص در  ادرار کردن به موقع و تخلیه کامل مثانه بهداشت   رعایت 

 محافظت از کلیه ها در برابر سرما ناحیه ادراری و تناسلی
 تنظیم میزان قندخون و فشارخون و ضربه

در حد طبیعی

یا  به هرگونه اختالل عملکرد  بیماری مزمن کلیه 
آسیب کلیه که بیش از 3 ماه وجود داشته باشد، گفته 
می شود. صدمه به کلیه ها اشاره به طیف گسترده ای 
از ناهنجاری های مشاهده شده در طول ارزیابی بالینی 
دارد و ممکن است مقدم بر کاهش عملکرد کلیه باشد. 
عملکرد متابولیک، اندوکرین و دفعی در بیشتر بیماران 
مزمن کلیه کاهش می یابد. میزان تراوش گلومرول 
به طور کلی به عنوان بهترین معیار عملکرد کلیه 

پذیرفته شده است.
کاهش میزان تراوش گلومرول کمتر از 60 میلی لیتر در 
دقیقه بر 1/73 مترمربع به عنوان کاهش میزان تراوش 
گلومرول و کمتر از 15 میلی لیتر در دقیقه بر 1/73 
مترمربع بدن به عنوان نارسایی کلیه گفته می شود. ضایعه 
حاد کلیه در بیماران با بیماری مزمن کلیه رخ می دهد 
و منجر به پیشرفت نارسایی کلیه می شود. آسیب کلیه 
به دفع آلبومین بیش از 30 میلی گرم بر گرم، ته نشین 
ادرار غیرطبیعی، اختالل الکترولیتی یا اختالالت دیگر 
ناشی از اختالل توبولی، وضعیت پاتولوژی غیرطبیعی، 
وضعیت غیرطبیعی در تصویربرداری  یا سابقه پیوند 
کلیه گفته می شود. بیماری کلیه ممکن است حاد یا 
مزمن باشد. ما طول مدت بیش از 3 ماه )بیش از 90 
روز( را بیماری »مزمن« کلیه تعریف می کنیم. منطق برای 
تعریف بیماری مزمن کلیه افتراق بیماری مزمن کلیه از 

ضایعه حاد )گلومرولونفریت حاد( است. 
ضایعه حاد کلیه ممکن است نیاز به مداخالت متفاوتی 
داشته و علل مختلف و پیامد های گوناگون داشته باشد. 

 طبقه بندی بیماری مزمن کلیه
تراوش  میزان  علت،  براساس  کلیه  مزمن  بیماری 
گلومرول و آلبومینوری طبقه بندی می شود. علت 
بیماری مزمن کلیه براساس بودن یا نبودن بیماری 
سیستمیک یا ضایعه اولیه در کلیه با یافته های 

پاتولوژی تعیین می شود.

پیش بینی پیش آگهی بیماری مزمن کلیه
بیماری مزمن کلیه  پیامدهای  تعیین خطر  برای 
متغیر هایی که متعاقبا بیان می شود را باید تعیین کرد:

 1( علت بیماری مزمن کلیه، 2( طبقه بندی میزان 
تراوش گلومرول، 3( طبقه بندی آلبومینوری و 4( 
عوامل خطر همراه دیگر. در بیماران مزمن کلیه، 

راهنمای  آینده  پیامد های  و  عوارض  تعیین خطر 
تصمیم گیری برای سنجش معیارها و درمان عوارض 

بیماری مزمن کلیه است. 

 ارزیابی بیماری مزمن کلیه
تراوش  میزان  که  افرادی  در  بودن:  مزمن  ارزیابی 
بر 1/73  میلی لیتر در دقیقه  از 60  گلومرول کمتر 
مترمربع دارند، )طبقه بندی بیماری مزمن کلیه مرحله 
G3a-G5( یا نشانگر آسیب کلیه، مرور سابقه بیماری 
و اندازه گیری های قبلی برای تعیین عملکرد کلیه. اگر 
بیش از 3 ماه است، بیماری مزمن کلیه تایید می شود. 
پیگیری بیماری مزمن کلیه توصیه می شود. اگر مدت 
بیماری مزمن کلیه کمتر از 3 ماه است، بیماری مزمن 
کلیه تایید نمی شود. بیمار ممکن است بیماری مزمن 
باشد و  یا هر دو داشته  بیماری حاد کلیه  یا  کلیه 

آزمایش ها نیاز به تکرار دارد. 

ارزیابی علت
ارزیابی بالینی شامل سابقه شخصی و فامیلی، عوامل 
اجتماعی و محیطی، داروها، فعالیت فیزیکی، آزمایش ها، 
تصاویر و تشخیص پاتولوژی برای تعیین بیماری کلیه. در 
مواردی که میزان تراوش گلومرول کمتر از 60 میلی لیتر 
در دقیقه بر مترمربع است از کلمه »کاهش یافته« استفاده 
شود.  در بیمارانی که میزان تراوش گلومرول 45-59 

میلی لیتر در دقیقه بر 1/73 مترمربع دارند و نیاز به تایید 
 C بیماری مزمن کلیه وجود دارد، اندازه گیری سیتاتین
توصیه می شود. اگر نسبت میزان تراوش گلومرول بر 
اساس سیتاتین بر میزان تراوش گلومرول بر اساس 
کراتینین-سیستاتین کمتر از 60 میلی لیتر در دقیقه بر 
مترمربع باشد، بیماری مزمن کلیه تایید می شود. اگر 
نسبت میزان تراوش گلومرول بر اساس سیتاتین بر 
میزان تراوش گلومرول بر اساس کراتینین-سیستاتین 
بیشتر از 60 میلی لیتر در دقیقه بر مترمربع باشد، بیماری 
مزمن کلیه تایید نمی شود. پیشنهاد می شود اندازه گیری 
میزان تراوش گلومرول با نشانگر خارجی در مواقعی که 
تعیین دقیق میزان تراوش گلومرول برای تصمیم گیری 

درمانی نیاز است به کار برود. 

تعریف، تعیین و پیش بینی پیشرفت بیماری 
مزمن کلیه

تعیین میزان تراوش گلومرول و آلبومینوری در بیماران 
مزمن کلیه حداقل یک سال یکبار. میزان تراوش گلومرول 
و آلبومینوری بیشتر در افراد پرخطر یا وقتی که اندازه گیری 
برای تصمیم گیری بالینی تعیین می شود.  نوسانات کم 
در میزان تراوش گلومرول شایع است و ضرورتا دلیل 
بر پیشرفت نیست.  کاهش مشخص در تخمین میزان 
تراوش گلومرول به کاهش در طبقه میزان تراوش 
گلومرول با 25درصد یا بیشتر در میزان تراوش گلومرول 
پایه همراه است. پیشرفت سریع به کاهش یکنواخت 
بیش از 5 میلی لیتر در دقیقه بر 1/73 مترمربع در سال 
گفته می شود. با افزایش تعداد سنجش کراتینین و مدت 
پیگیری، اعتماد به تعیین پیشرفت افزایش می یابد. در 
بیماران مزمن کلیه در حال پیشرفت، توصیه می شود 
مراقبت بیماری مرور شود، علل قابل برگشت مرور 

شده و ارجاع به متخصص بررسی شود. 

پیش بینی پیشرفت
تعیین عواملی که در  از پیش آگهی  برای اطالع 
پیشرفت بیماری مزمن کلیه موثرند، باید گفت 
این عوامل شامل علل بیماری مزمن کلیه، میزان 
تراوش گلومرول، میزان آلبومینوری، سن، جنس، 
نژاد قومیت، باال بودن فشارخون، قندخون باال، اختالل 
چربی، استعمال دخانیات، سابقه بیماری قلبی- عروقی، 

در معرض عوامل نفروتوکسیک و دیگر عوامل است.

)KDIGO مالک های تشخیصی و پیگیری در بیماري مزمن کلیه )خالصه توصیه های

تعریفوطبقهبندیبیماریمزمنکلیه

تصویر بیماری های مزمن کلیه تار است

بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، در حال حاضر 
بیماری های  به  حدود 850 میلیون نفر در سراسر جهان 
مختلف کلیوی مبتال هستند و ساالنه میلیون ها نفر به دلیل 
حمالت قلبی و مغزی ناشی از بیماری های مزمن کلیوی 

جان خود را از دست می دهند.
کلیه اندامی لوبیاشکل و تقریبا به اندازه مشت بسته انسان 
است و درست زیر قفسه سینه قرار دارد. عملکرد کلیه به 
زبان ساده، دفع زباله های بدن است. کلیه روزانه حدود 
200 لیتر خون تصفیه و از آن حدود 2 لیتر آب اضافی و 

مواد زائد غربال و از طریق مجاری ادراری دفع می کند.
تنظیم فشارخون، تعادل الکترولیتی و تولید سلول های قرمز 
خون برعهده کلیه هاست. چنانچه کلیه ها یک روز وظایف 
خود را به درستی انجام ندهند، عملکرد بیشتر ارگان های 

بدن، به ویژه قلب مختل می شود.
کاهش مصرف نمک در غذا، نوشیدن آب زیاد در طول روز، 
تناسب اندام و فعالیت روزانه،  مصرف نکردن خودسرانه 
دارو، اجتناب از مصرف غذاهای آماده و فست فود،  استفاده 
مهم ترین  استرس  کاهش  و  الکل  و  دخانیات  از  نکردن 
راهکارهای حفظ سالمت کلیه هستند . همچنین تهوع و 
استفراغ، کاهش میزان ادرار، تورم به خصوص در ناحیه مچ 
پا و دور چشم، طعم نامطبوع در دهان و احساس بویی 
شبیه ادرار در بازدم، خستگی مزمن، تنگی نفس، کاهش 
اشتها، مشاهده خون در ادرار، مشاهده کف در ادرار، ایجاد 
ضایعات پوستی، کاهش حافظه شایع ترین عالیم نارسایی کلیه 
هستند که الزم است افراد به محض مشاهده این عوامل؛ به 
خصوص تغییرات ادرار به پزشک مراجعه کنند. تشخیص 

انواع بیماری های کلیوی به کمک آزمایش خون و ادرار و 
سونوگرافی انجام می شود .

چه کسانی در معرض بیماری های کلیوی قرار 
دارند؟

افراد باالی 60 سال، بیماران دیابتی، افراد با فشارخون باال، افرادی 
با پیشینه بیماری های قلبی و سکته مغزی، سابقه خانوادگی از 
بیماری های کلیوی، افراد سیگاری، افراد چاق. بر اساس آمار 
سازمان جهانی بهداشت، احتمال ابتالی زنان به بیماری مزمن 
کلیه 14 درصد و در مردان 12 درصد است؛ همچنین از هر 
10 نفر در جهان بین  1تا 3 نفر دچار نارسایی کلیه هستند و 
بیماری های مزمن کلیوی ساالنه بین 6 تا 8 درصد در سراسر 

دنیا در حال افزایش است.

بیماری های اصلی کلیه را بشناسید
بیماری های کلیوی به دو گروه اصلی تقسیم می شوند:

بیماری های داخلی: بیماری های داخلی کلیه مانند نارسایی 
کلیه، عفونت مجاری ادراری و  نشانگان نفروتیک به وسیله 
نفرولوژیست درمان می شوند. ممکن است بیماران مبتال به 
نارسایی پیشرفته کلیوی نیازمند درمان هایی مثل دیالیز و پیوند 

کلیه باشند.
بیماری های جراحی: بیماری های جراحی کلیه مانند سنگ 
کلیه، مشکالت پروستات و سرطان مجاری ادراری توسط 
اورولوژیست ها از طریق جراحی، آندوسکوپی و لیتوتریپسی 

)سنگ شکن( انجام  می گیرد. 
محافظت از کلیه ها کار دشواری نیست ؛ فقط کافی است 
اراده کنید و با انتخاب روش زندگی سالم، قدمی بزرگ در 

راه سالمت بردارید.

نقش مهم آموزش در پیشگیری از 
بیماری های کلیوی

یکی از بیماری هایی که افراد بسیاری در 
نقاط مختلف جهان با آن دست و پنجه 
نرم می کنند، »بیماری کلیوی« است. افراد 
از زمان بروز این بیماری، باید به طور 
مرتب و مداوم تحت درمان قرار بگیرند و معموال برای 
مخارج درمان خود مشکل دارند و مشکالت کسانی که 
نیاز به پیوند کلیه داشته باشند صدچندان است. در این 

میان انجمن های حمایتی نقش ارزشمندی دارند.
آموزش در پیشگیری از بیماری های کلیوی تاکید و آموزش 

یکی از رسالت های مهم انجمن کلیه است.

یکی از سیاست های انجمن خیریه بیماران کلیوی آموزش 
است، اگر سطح آگاهی مردم را با آموزش افزایش دهیم، مردم 
نیز در این زمینه کوشا خواهند بود. بسیاری از آگاهی های 
کنونی مردم حاصل تالش های چند سال است. جمعیت 
فعلی کشور رو به سالمندی است و با افزایش سن جمعیت 
کشور، بسیاری از بیماری ها مانند دیابت، فشارخون، انسداد 
مجاری و پروستات در آقایان که در بروز بیماری های کلیوی 
هم نقش دارند، افزایش می یابد و آموزش می تواند جلوی 
بروز بسیاری از بیماری ها را بگیرد. خیران، نهادهای دولتی، 
استانداری ها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور می توانند از 
ظرفیت های موجود استفاده کرده و گام های مهم پایداری در 
راستای رسالت آموزشی انجمن حمایت از بیماران کلیوی 

بردارندچرا که کار این انجمن فقط درمان و دیالیز نیست.

 مجيد 
رمضانی



بایدها و نبایدهای تغذیه ای به مناسبت روز جهانی پوکی استخوان

رژیمدوستداراستخوانها
20 اکتبر برابر با 29 مهر هر سال در تقویم 
سالمت جهانی به نام »روز جهانی پوکی 
استخوان« نامگذاری شده تا تمامی مردم 
حفظ سالمت  به  بیشتری  توجه  جهان 
پوکی  به  ابتال  از  پیشگیری  باشند.  داشته  استخوان هایشان 
استخوان، یکی از ارکان اساسی برای حفظ سالمت عمومی 
در دوران سالمندی محسوب می شود. گروهی از عواملی که تاثیر 
چشمگیری بر پیشگیری از ابتال به پوکی استخوان یا تسریع روند 
این بیماری در زندگی دارند، عوامل تغذیه ای هستند. از این رو، 
در صفحه »سفره سالم« این هفته به مهم ترین بایدها و نبایدهای 
تغذیه ای برای پیشگیری از ابتال به پوکی استخوان اشاره می کنیم. 

شیر و لبنیات کافی مصرف کنید 
تمامی بزرگساالن برای حفظ سالمت دندان ها و استخوان ها 
به دریافت روزانه 700 میلی گرم کلسیم نیاز دارند.  بهتر است 
کلسیم مورد نیاز بدن در طول روز از منابع غذایی مختلف تامین 
شود اما به طور کلی شیر و لبنیات جزو بهترین منابع برای تامین 
کلسیم بدن هستند. اگر بتوانید روزانه حداقل 2 تا 3 واحد شیر و 
لبنیات مصرف کنید، تا حد قابل قبولی کلسیم مورد نیاز استخوان ها 
را تامین خواهید کرد. از آنجایی که دریافت ویتامین D کافی 
در طول روز می تواند به جذب بهتر کلسیم توسط استخوان ها 
کمک کند، بهتر است هنگام خرید شیر یا دیگر انواع لبنیات به 
این نکته توجه داشته باشید که محصوالت غنی شده با ویتامین 

D همیشه باید در اولویت سبد خرید قرار بگیرند. 

مغزها و دانه ها را به صورت روزانه مصرف کنید 
انواع مغزها و دانه های خام، منبع خوبی برای دریافت مواد معدنی 
دوستدار استخوان ها مانند کلسیم و منیزیم هستند. مطالعات ثابت 
کرده اند افرادی که در طول روز به اندازه کافی از مغزها و دانه های 
خام استفاده می کنند، با رسیدن به سن میانسالی و سالمندی 
کمتر در معرض ابتال به پوکی استخوان قرار می گیرند. هرچند 
تمامی مغزها و دانه های خام برای حفظ سالمت استخوان ها 
مناسب هستند، بعضی از آنها مانند تخمه انواع کدو، گردو و 
انواع بادام به حفظ سالمت استخوان ها بیشتر کمک می کنند. 

سبزی های برگ سبز تیره را فراموش نکنید 
انواع سبزی های برگ سبز تیره، مقادیر قابل توجهی از کلسیم، 
منیزیم و ویتامین K را در خود جا داده اند که همگی در حفظ 
سالمت استخوان ها نقشی کلیدی ایفا می کنند. هرچقدر سبزیجات 
رنگ سبز تیره تری داشته باشند، مصرفشان برای استخوان ها 
بهتر است. اگر بتوانید روزانه حداقل 1 تا 2 لیوان کامال پر از 
سبزی های برگ سبز تیره را به صورت خام یا نیمه بخارپز مصرف 
کنید، به پیشگیری از ابتال به پوکی استخوان در دوران سالمندی 

واقعا کمک کرده اید. 

دور نوشابه های گازدار خط بکشید 
نوشابه های گازدار یکی از عوامل دفع کلسیم از بدن هستند. 

معموال کسانی که در رژیم غذایی به طور منظم از نوشابه های 
گازدار استفاده می کنند، بیشتر از دیگر افراد در 

معرض ابتال به پوکی استخوان قرار می گیرند. 
از این رو، بهتر است استفاده از نوشیدنی های 

گازدار را در رژیم غذایی روزانه به طور 
قابل توجهی کاهش دهید. 

مراقب میزان کافئین 
دریافتی باشید 

هرچه  کرده اند  ثابت  تحقیقات 
میزان کافئین دریافتی در طول روز 

بیشتر باشد، به همان اندازه هم تراکم 
است  بهتر  می شود.  کمتر  استخوان ها 

شدن  جدا  باعث  مستقیم  کافئین  بدانید 
کلسیم از سطح استخوان ها می شود و به مرور 

پوکی  یا  استخوانی  شکستگی های  مانند  مشکالتی  زمان 
استخوان را به دنبال دارد. 

استفاده از محصوالت غنی شده را جدی بگیرید 
 میان ویتامین های مختلف، ویتامین های D و K نقش بسیار 
مهمی در ساختن استخوان های قوی و سالم دارند. از آنجایی که 
منابع غذایی حاوی این دو ویتامین معموال محدود هستند، توصیه 
 D می شود تا حد امکان از مواد غذایی غنی شده با ویتامین های
یا K استفاده کنید. مهم ترین منابع غذایی برای دریافت ویتامین 
D عبارتند از ماهی های چرب، جگر، پنیر و زرده تخم مرغ. از 
مهم ترین منابع غذایی برای دریافت ویتامین K هم می توان به 

سبزی های برگ سبز تیره اشاره کرد.

مصرف نمک را محدود کنید 
یکی از مهم ترین عوامل دفع کلسیم از بدن، مصرف نمک است. 
نمک زیادی به تنهایی می تواند عاملی برای ابتال به پوکی استخوان 
در دوران میانسالی و سالمندی باشد. 
اگر به حفظ سالمت استخوان ها 
اهمیت می دهید، بهتر است 

میزان سدیم دریافتی را به زیر 2300 میلی گرم در روز برسانید و 
هنگام خرید محصوالت غذایی صنعتی هم از انتخاب محصوالتی 
که رنگ نمک در برچسب تغذیه شان قرمز است، خودداری 
کنید. از طرف دیگر توصیه می شود برای کاهش میزان نمک 
مصرفی در وعده های غذایی مختلف، از چاشنی ها یا ادویه های 

بیشتری برای طعم دهی به غذا استفاده کنید. 

مصرف چربی و شکر را هم محدود کنید 
از دیگر عواملی که می تواند مستقیم برای سالمت استخوان ها 
التهابات بدنی  آثار منفی داشته باشد، می توان به افزایش 

اشاره کرد. زمانی که شما در رژیم غذایی روزانه به طور 
مداوم از محصوالت حاوی قند و شکر، چربی اشباع و 
چربی ترانس استفاده می کنید، حتما میزان التهابات بدنی را 
افزایش می دهید و سالمت استخوان ها را به خطر می اندازید. 
به همین دلیل توصیه می شود عالوه بر محدود کردن میزان 
مصرف قند، شکر، نمک و چربی در طول روز حتما در 
روزهایی که مجبور به مصرف این ترکیبات غذایی می شوید، 
حجم باالتری از آنتی اکسیدان ها را نیز با مصرف میوه ها و 

سبزی های تازه به بدن برسانید. 

در مصرف گوشت قرمز احتیاط کنید 
مطالعات ثابت کرده اند مصرف بیش از اندازه گوشت قرمز 
در رژیم غذایی می تواند باعث دفع کلسیم از استخوان ها 
شود و خطر ابتال به پوکی استخوان را در دوران سالمندی 
به دنبال داشته باشد. از این رو، بهتر است  میزان مصرف 
گوشت قرمز در برنامه غذایی را به 2 بار در هر هفته و هر 
بار به 120 تا 180 گرم محدود کنید.  کنار غذاهای حاوی 
باید مصرف آب میوه های طبیعی،  قرمز هم حتما  گوشت 

سبزی خوردن،  ساالد سبزیجات را داشته باشید.

 ترجمه: 
ندا احمدلو

نقشپروتئیندرحفظسالمتاستخوانهامانند
یکشمشیردولبهاستکهبایدتوجهویژهایبه
آنداشت.شایددربارهمیزانمتعادلمصرف
پروتئیندرطولروزبتوانگفتاگرروزانه

60تا100گرمدریافتکنید،میتوانیدتعادل
مناسبیبرایحفظسالمتاستخوانهایبدن

بهوجودبیاورید

یکی از مهم ترین مشکالت تغذیه ای که در دهه های 
اخیر در کشور ما وجود داشته، پایین بودن شدید سرانه 
مصرف شیر و لبنیات در ایران نسبت به کشورهای 
صنعتی و پیشرفته جهان است. مصرف ناکافی شیر و 
لبنیات  در دوران کودکی و نوجوانی می تواند شدیدا 
بر ایجاد مشکالت استخوانی در دوران میانسالی و 
سالمندی تاثیرگذار باشد. از طرف دیگر، خانم های 
ایرانی به دلیل عدم دریافت شیر و لبنیات کافی در 
دوران بارداری و شیردهی معموال از 35 سالگی به 

بعد با مشکالت استخوانی مواجه می شوند. 
تقریبا آخرین آمارهایی که درباره میانگین مصرف شیر 
در کشور مطرح شده اند، نشان می دهند سرانه مصرف 
شیر و لبنیات میان ایرانی ها تا قبل از دهه 90 حدود 80 
تا 85 لیتر در سال است. این میانگین اوایل دهه 90 و با 
جهش قیمت لبنیات به حدود 60  لیتر کاهش پیدا کرد. 
این درحالی است که میانگین مصرف شیر و لبنیات در 
کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان نزدیک به 320 لیتر 
و در کشوری مانند هلند که بلندقدترین مردم جهان 
را دارد، به حدود 480 لیتر می رسد. همین پایین بودن 
سرانه مصرف شیر و لبنیات شدیدا بر کاهش سن ابتال 

به پوکی استخوان میان ایرانیان تاثیرگذار بوده است.
عامل دیگری که می تواند نقشی اساسی در ابتال به 
پوکی استخوان داشته باشد، کمبود ویتامین D در بدن 
است. بررسی هایی که چند سال پیش روی سطح 
ویتامین D در بدن ایرانیان انجام شد، نشان داده اند 
حدود 80 درصد از بزرگساالن و 85 درصد از کودکان 
و نوجوانان به کمبود ویتامین D دچار هستند. این 
کمبود، عالوه بر افزایش دادن احتمال مبتال شدن به 
پوکی استخوان، می تواند خطر ابتال به بیماری هایی 

مانند کرونا را هم افزایش دهد. 
بنابراین، اولین توصیه به تمامی خانواده ها این است که 
برای پیشگیری از ابتال به پوکی استخوان، کوتاهی قد 
فرزندان و ابتال به پوسیدگی های دندانی، حتما حداقل 
روزانه 2 تا 4 واحد لبنیات را در رژیم غذایی شان داشته 
باشند و به این نکته هم توجه کنند که میزان هزینه 
صرف شده برای خریدن شیر و لبنیات به مراتب کمتر از 
هزینه درمانی برای مقابله با پوکی استخوان یا پوسیدگی 
دندان ها خواهد بود. میان انواع لبنیات بهتر است انواع 
کم چرب را انتخاب کنید چراکه هر چقدر میزان چربی 
لبنیات بیشتر باشد، جذب کلسیم آنها نیز در بدن کمتر 
خواهد بود اما از طرفی هم میزان ویتامین D در لبنیات 
پرچرب بیشتر از لبنیات کم چرب است. با این حال 
اگر بخواهیم نتیجه گیری داشته باشید، بهتر است برای 
جذب کلسیم بیشتر از لبنیات کم چرب استفاده و در 
عوض ویتامین D مورد نیاز بدن را از طریق مصرف 

مکمل های این ویتامین تامین کنید. 
معموال افراد بالغ با خوردن ماهانه 1 عدد مکمل ویتامین 
D با دوز 50 هزار واحدی یا مصرف روزانه 1 عدد 
ویتامین یک هزار واحدی می توانند نیاز بدن به این 
ویتامین حیاتی را تامین کنند. از طرف دیگر، شما 
می توانید ویتامین D مورد نیاز بدن را تا حدی هم با 
خریدن و مصرف انواع لبنیات و غالت غنی شده با 

این ویتامین تامین کنید.

روزانه2تا4واحدلبنیات
مصرفکنید

نگاهمتخصصتغذیه

 دکتر سیدعلی کشاورز
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران 
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مناب پروتئینکافیدریافتکنید
یکی از نکات مهمی که معموال درباره سالمت استخوان ها نادیده گرفته می شود، این است که حدود 50 درصد از بافت استخوان ها را پروتئین 
تشکیل می دهد. نتیجه بسیاری از تحقیقات ثابت کرده کمبود دریافت پروتئین در دوران کودکی، نوجوانی و جوانی می تواند مستقیم بر شکستگی های 
استخوانی یا پوکی استخوان در دوران میانسالی یا سالمندی تاثیرگذار باشد. از طرف دیگر باید این نکته را هم در نظر بگیرید که رژیم های غذایی 
سرشار از پروتئین هم می توانند باعث دفع کلسیم از استخوان ها و به خطرافتادن سالمت استخوان ها شوند. بنابراین، نقش پروتئین در حفظ سالمت 
استخوان ها مانند یک شمشیر دولبه است که باید توجه ویژه ای به آن داشت. شاید درباره میزان متعادل مصرف پروتئین در طول روز بتوان گفت 
اگر روزانه 60 تا 100 گرم دریافت کنید،  می توانید تعادل مناسبی برای حفظ سالمت استخوان های بدن به وجود بیاورید. پروتئین های دریافتی روزانه 

می توانند از طریق منابع غذایی مختلفی مانند انواع گوشت، لبنیات، تخم مرغ، حبوبات یا غالت سبوس دار تامین شوند.



امسال روز جهانی غذا که هر سال توسط فائو برگزار 
می شود، بر تغذیه پایدار با مشارکت همه بخش ها 
تاکید دارد. به بیان دیگر، شعار امسال روز جهانی 
غذا، »توسعه و تغذیه پایدار با مشارکت یکدیگر« 
است؛ یعنی همه بخش ها باید با هم همکاری 
کنند تا اینکه تغذیه و امنیت غذایی برقرار شود. 
گزارشی که این سازمان در سال 2020 میالدی 
منتشر کرده، نشان می دهد، بیش از 2 میلیارد نفر 
در جهان به غذای سالم و کافی و مغذی دسترسی 
ندارند و پیش بینی کرده جمعیت جهان تا سال 
2050 میالدی به 10 میلیارد نفر می رسد و تا آن 
زمان تعداد گرسنه ها بیشتر می شود. کمیته جهانی 
امنیت غذایی اعالم کرده در شرایط فعلی و به 
دلیل کرونا تعداد افراد گرسنه در جهان )اگر به 

موقع مداخالتی که الزم است انجام نشود( افزایش 
خواهد یافت زیرا تبعات اقتصادی کرونا باعث 
می شود قدرت خرید مردم کم شود، بیکاری اتفاق 
می افتد و اختالل در تولید و توزیع مواد غذایی و 
واردات و صادرات ایجاد خواهد شد بنابراین در 
همه کشورها ناامنی غذایی و مشکالت تغذیه ای 
بیشتر می شود. هم خطر بروز انواع سوء تغذیه در 
این شرایط وجود دارد، هم سوء تغذیه ناشی از 
کم وزنی که به شکل الغری و کم وزنی خودش 
را نشان می دهد و سوء تغذیه ناشی از اضافه وزن 
و چاقی نیز هست. همین سوء تغذیه سیستم ایمنی 
را ضعیف می کند و خودش عامل خطر برای ابتال 
به کرونا و افزایش مرگ ومیر ناشی از آن است.

 امسال به دلیل بحران کرونا و مشکالت تغذیه ای در 
کشور، برنامه ریزی ما در قالب شبکه های بهداشتی 
و درمانی کشور و با کمک 1600 کارشناس تغذیه 
انجام می شود. در حقیقت، یکی از برنامه های ما 
اطالع رسانی با هدف ترویج الگوی درست و 

سالم تغذیه به طور مقتضی است. مشاوره تلفنی از 
طریق 4030، برنامه های تلویزیونی، کمک گرفتن 
از شهرداری برای استفاده از تابلوهای سطح شهر 
برای ترویج تغذیه سالم واستفاده از ظرفیت صداو 
سیما و نیروی انتظامی و ارتش برای آموزش و 

اطالع رسانی به مردم است. 
بخش دیگری از برنامه های ما، اقدامات حمایتی 
است که با حمایت دولت برای اقشار کم درآمد، 
خانم های باردار و کودکان زیر 5 سال، به ویژه آنهایی 
که دچار سوء تغذیه و اختالل رشد هستند، اجرا 
می شود. این افراد توسط شبکه های بهداشت و 
درمان، شناسایی و به کمیته امداد معرفی می شوند. 
ما حمایت های تغذیه ای از این افراد را گسترش 
دادیم که کمک غذایی دریافت کنند یا در قالب 
کارت هوشمند بتوانند از مراکز تعیین شده، مواد 
غذایی مورد نیازشان را تامین کنند. وزارت رفاه 
هم با آغاز بحران  کرونا، برنامه کمک معیشت 
را ایجاد کرد. این برنامه به این صورت در حال 

اجراست که برای خانوارهایی که کودک زیر 5 سال 
دچار سوء تغذیه دارند، از طریق پرونده الکترونیک 
سالمت آنها را شناسایی می کنیم و از طریق وزارت 
رفاه به حساب سرپرست خانوار ماهانه مبلغی واریز 
می شود. عالوه بر این جلب مشارکت خیرین هم 
از دیگر برنامه ها برای حمایت از اقشار آسیب پذیر 

در شرایط فعلی است. 

مکمل یاری ویتامین A برای کودکان 
2 تا 5 سال 

به تازگی و در آستانه فصل سرما، با کمک یونیسف، 
مکمل مگا دوز 200هزار واحدی ویتامینA را 
وزارت بهداشت برای بچه های 2 تا 5 سال تامین 
کرده که یک دوز به هر کودک داده شود و تا 6 
ماه نیاز بدن به ویتامینA تامین خواهد شد. در فاز 
اول این مکمل یاری را در مناطق کم برخوردارتر 
 Aشروع کردیم. این اقدام به دلیل نقش ویتامین
در پیشگیری از بیماری های تنفسی انجام می شود و 

در آستانه فصول سرد سال هم که بیماری آنفلوانزا، 
سرماخوردگی و کرونا شیوع بیشتری دارد، این 
مکمل در پیشگیری از ابتال کمک کننده خواهد 
بود. در دنیا هم مطرح شده که کشورها باید از 
امنیت غذایی خانوارها محافظت کنند و هر جا 
الزم است اقدامات حمایتی از اقشار آسیب پذیر 
انجام شود اما باید بپذیریم تامین امنیت غذایی 
یک مقوله چندبخشی است و همه ارگان ها و 
نهادها باید کمک کنند تا در شرایط کرونا، ناامنی 

غذایی اتفاق نیفتد.

برنامه های حمایتی تغذیه ای در 
برابر گرانی 

با توجه به افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش 
قدرت خرید مردم، چند راهکار فوری در برابر 
افزایش قیمت ها وجود دارد تا مردم آسیب کمتری 
ببینند. یکی از این راه ها کنترل قیمت مواد غذایی 

است، به گونه ای که از دالل بازی 
جلوگیری و یک قیمت ثابت 

در همه جا تعیین شود. یکی 
دیگر از پیشنهاداتی که 

دولت  برای  ما 

داشتیم برنامه های حمایتی برای اقشار آسیب پذیر و 
دهک های درآمدی پایین است که این کار از طریق 
کارت هوشمند و هدفمند و با اولویت خانوارهایی 
که 5 دهک پایین هستند، تامین می شود و همچنین 
بسته غذایی مناسب هم برایشان توزیع می شود. 
برنامه های آموزشی ما برای افزایش سواد غذا و 
تغذیه که مردم بدانند با این شرایط گرانی، الگوی 
غذایی سالم داشته باشند، نیز اهمیت زیادی دارد. 
این دوره، زمانی است که صداو سیما می تواند 
در این زمینه کمک کند. یکی دیگر از اقدامات 
حمایتی در زمان افزایش قیمت ها این است که 
دولت در مناطق روستایی، مراکز تعاونی روستایی 
را تقویت کند و به این ترتیب بازار عرضه مستقیم 
محصوالت زراعی ایجاد شود و مردم بتوانند 
محصوالت مورد نیازشان را با قیمت مناسب تری 
خرید کنند. در مجموع، اولویت ما در شرایط کنونی 
کمک به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر تغذیه ای؛ 
یعنی کودکان و خانم های باردار است تا دچار 
سوء تغذیه نشوند و باال بردن سواد تغذیه ای 
مردم برای انتخاب های غذایی سالم 
و  گرانی  شرایط  در  مغذی  و 
بحران های اقتصادی است. 

تاکید متخصصان حوزه تغذیه به بهانه روز جهانی غذا

امنیت غذایی کشور به مشارکت همگانی نیاز دارد!
کرونا و تبعات اقتصادی که به دنبال داشته، تامین امنیت غذایی 
در دنیا را هم در کشورها دچار مشکل کرده است. خطر انواع 
سوء تغذیه در اقشار آسیب پذیر تغذیه ای؛ یعنی کودکان، خانم های 
باردار، مادران شیرده و همچنین اقشار کم درآمد و افرادی که به 
دلیل کرونا شغل شان را از دست داده اند، بیش از گذشته احساس می شود. این 
در حالی است که در کشور ما کرونا همزمان شده با بحران های اقتصادی که 
قبل از کرونا با آن درگیر بودیم و سفره غذایی مردم با افزایش روزانه قیمت ها 
کوچک تر شده بود. امسال روز جهانی غذا زیر سایه کرونا و پیش بینی هایی که 
از افزایش گرسنه های جهان توسط سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل 
متحد )فائو( انجام شده، شعار متفاوتی دارد. تاکید سازمان خواروبار و کشاورزی 
سازمان ملل متحد در روز جهانی غذا، بر توسعه و تغذیه پایدار با مشارکت همه 
بخش هاست اما موضوع مهم این است که در دوران کرونا و بحران های پساکرونا 
چگونه می توان امنیت غذایی را به صورت پایدار ایجاد کرد؟ اینها موضوع هایی 

است که در صفحه »دیده بان تغذیه« این هفته به آنها پرداخته ایم.

 مهدیه 
آقازمانی 

از برنامه های دیگر ما، اقدامات 
حمایتی است که با حمایت دولت 
برای اقشار کم درآمد، خانم های 
باردار و کودکان زیر 5 سال، به ویژه 
آنهایی که دچار سوء تغذیه و اختالل 
رشد هستند، اجرا می شود. این 
افراد توسط شبکه های بهداشت و 
درمان، شناسایی و به کمیته امداد 
معرفی می شوند. وزارت رفاه هم 
با آغاز بحران های کرونا، برنامه ای 
را اجرا کرد، به این ترتیب که برای 
خانوارهایی که کودک زیر 5 سال آن 
دچار سوء تغذیه است، ما از طریق 
پرونده الکترونیک سالمت آنها را 
شناسایی می کنیم و از طریق وزارت 
رفاه به حساب سرپرست خانوار 
ماهانه مبلغی واریز می شود

-  دکتر عبداللهی  

همه گیری کرونا با اثری که بر زنجیره 
تامین و توزیع مواد غذایی داشته 
و رکود اقتصادی وسیعی که ایجاد 

کرده، کشورهای فقیر با درصد 
باالی جمعیت روستایی را بیش از 
دیگر جوامع تحت تاثیر قرار داده 
است و افراد فقیری که قهرمانان 
زنجیره تامین غذا هستند، تبعات 

بیشتری را از این همه گیری و 
رکود اقتصادی ناشی از آن متحمل 
شده اند. ضرورت تضمین پایداری 
تولید و مصرف غذا ایجاب می کند 

در بسته های حمایتی دوران 
پساکرونا، ظرفیت سازی های گسترده 

برای افزایش تاب آوری این جوامع 
در برابر شوک های اقتصادی و 

بهداشتی مدنظر قرار گیرد
-  دکتر میالنی
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امسال روز جهانی غذا با هفتاد و پنجمین سال تاسیس 
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( مصادف 
است. اهمیت این روز در سال 2020 میالدی به این علت 
قابل مالحظه است که دنیا در حال حاضر با همه گیری 
کووید-19 مواجه است و شوک اقتصادی و معضالت پیرو 
آن سبب شده دسترسی به غذا برای بسیاری از جوامع با 
مشکل مواجه شود. امسال فائو در آستانه روز جهانی غذا 
تاکید بیشتری بر ریشه کنی گرسنگی، حفاظت محیط زیست، 
صیانت از تنوع زیستی، ایجاد تعادل در نظام های غذایی، 
کاهش اتالف و ضایعات مواد غذایی و حمایت از قهرمانان 
زنجیره تولید غذا یا کشاورزان دارد. همزمانی این رویداد 
برجسته با همه گیری کووید-19، لزوم برقراری سیستم غذا 
و تغذیه تاب آور در برابر شوک های اقتصادی و بهداشتی 
را در تمامی جوامع، به ویژه جوامع فقیر را گوشزد می کند 

تا امنیت غذایی با خطر مواجه نشود.
تالش های بین المللی در سال های گذشته دستاوردهای 
قابل مالحظه ای در عرصه بین المللی همراه داشته است، به 
طوری که هم اکنون مقدار مواد غذایی تولیدشده در جهان 
می تواند تکافوی نیازهای تمامی شهروندان جهان را بکند. 
این در حالی است که اکنون 2 میلیارد نفر به غذای کافی و 
مغذی در دنیا دسترسی ندارند. به عبارتی وجود همزمان 
گرسنگان، شیوع باالی چاقی، تخریب گسترده محیط زیست 
ناشی از فعالیت های کشاورزی، کاهش چشمگیر تنوع 
زیستی، حجم باالی اتالف و ضایعات مواد غذایی نشان 
از عدم تعادل نگران کننده در نظام غذا و تغذیه جهان 
است. این مساله با اهداف توسعه پایدار در تعارض بوده 

و نمی تواند بر این منوال ادامه پیدا کند.

برنامه جهانی غذا هنوز گرسنگی را ریشه کن 
نکرده است 

 تاکنون برنامه جهانی غذا برای رفع گرسنگی عیان بسیار 
مؤثر بوده اما روشن نیست توزیع مواد غذایی توسط این 
نهاد تا چه حد توانسته به صورت پایدار گرسنگی را رفع 
کند. وجود 2 میلیارد انسان گرسنه در جهان و  دستیابی 
نداشتن به اهداف توسعه هزاره نشان می دهد تالش های 
این نهاد دست کم مانع شیوع بیشتر گرسنگی بوده و الزاما 
به کاهش آن کمکی نکرده است. از طرفی، مشخص نیست 

وابستگی ایجادشده به توزیع مواد غذایی در مناطق محروم 
و جنگ زده جهان تا چه حد می تواند امکان ظرفیت سازی 
برای تحقق امنیت غذایی را در آن مناطق فراهم کند. در 
واقع، دست برنامه جهانی غذا به تنهایی نمی تواند صدای 
خاصی داشته باشد. چنانچه ریشه کنی گرسنگی را یک 
هدف توسعه محور بدانیم باید رویکردی یکپارچه به آن 
معطوف کنیم. به عبارتی، زمانی می توانیم از برنامه جهانی 
غذا انتظار ریشه کنی گرسنگی را داشته باشیم که همراهی 
سیاست های کالن غذا و تغذیه، محیط زیست، اجتماعی 
و اقتصادی نیز در راستای این هدف مهم محقق شود. به 
عبارتی، شاید روزی به این نتیجه رسیده شود که برنامه 
جهانی غذا در قالب یک بسته مشترک سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و زیست محیطی به صورت یکپارچه فعالیت کند 

تا آثار مؤثر و پایدارتری دنبال داشته باشد.

 برنامه جهانی غذا و جایزه صلح نوبل 
در حال حاضر به امنیت غذایی از زاویه صلح بین الملل 
هم نگریسته می شود. با نگاهی به جوامعی که درگیر فقر 
و گرسنگی هستند، متوجه می شویم در بسیاری از آنها 
امنیت غذایی معلول یا علت منازعات داخلی یا منطقه ای 
بوده است. مثال روشن این مساله کشور یمن است که از 
کشورهای با شیوع باالی گرسنگی در منطقه خاورمیانه 
به شمار می رود. در برخی کشورهای آفریقایی و جنوب 
شرقی آسیا نیز شیوع گرسنگی باال گزارش شده است؛ 
کشورهایی که یا درگیر منازعات هستند یا سابقه طوالنی 
جنگ های داخلی یا منطقه ای را در تاریخ خود دارند. در 
بسیاری از موارد در واقع یک چرخه معیوب در این مناطق 
وجود دارد. به این شکل که فقر و گرسنگی و  دسترسی 
نداشتن به منابع کافی غذا و نهاده های تولید غذا مانند آب 
می تواند جرقه هایی برای شروع نزاع باشد. در صورت بروز 
نزاع نیز فقر و گرسنگی بازتولید می شود. در کشور ما نیز 
سابقه برخی منازعات منطقه ای و روستایی به دلیل حق آبه 
کشاورزی وجود دارد. به عبارتی، امنیت غذایی مقوله ای 
است که برای تضمین صلح پایدار باید به صورت درخور 
مورد توجه سیاسیون قرار بگیرد. اعطای جایزه صلح نوبل 
نیز به برنامه جهانی غذا، هر چه بیشتر جایگاه مؤلفه امنیت 
غذایی را در تضمین و استقرار صلح در جهان نمایان 
می کند. این جایزه به پاس سال ها فعالیت این نهاد برای 
رفع گرسنگی در جهان به آن اعطا شده و بی شک نقش 
این نهاد در جلوگیری از گسترش روزافزون گرسنگی 
افزایش ثبات منطقه ای و جهانی بر کسی پوشیده نیست. 

ضربه کرونا بر فقرا دردناک تر بوده است
همه گیری کرونا با اثری که بر زنجیره تامین و توزیع مواد 
غذایی داشته و رکود اقتصادی وسیعی که ایجاد کرده، 
کشورهای فقیر با درصد باالی جمعیت روستایی را بیش 
از دیگر جوامع تحت تاثیر قرار داده است و افراد فقیری 
که قهرمانان زنجیره تامین غذا هستند، تبعات بیشتری را 
از این همه گیری و رکود اقتصادی ناشی از آن متحمل 
شده اند. ضرورت تضمین پایداری تولید و مصرف غذا 
ایجاب می کند، در بسته های حمایتی دوران پساکرونا، 
ظرفیت سازی های گسترده برای افزایش تاب آوری این 
جوامع در برابر شوک های اقتصادی و بهداشتی مدنظر 
قرار گیرد. به عبارتی، باید به گونه ای این بازآرایی انجام  پذیرد 
که ضمن تضمین توجیه اقتصادی فعالیت های کشاورزی، 
دسترسی فیزیکی و اقتصادی به مواد غذایی سالم و مغذی 

برای مصرف کنندگان نیز میسر شود. 

سایه کرونا و معضالت اقتصادی بر سر زنجیره 
تامین و توزیع غذا در کشور

همه گیری کرونا در ایران مقارن با معضالت اقتصادی ناشی 
از تحریم های یک جانبه و ناجوانمردانه ایاالت متحده آمریکا 
بوده  اما تاکنون وزن اثر هر کدام از این مشکالت بر نظام 
غذا و تغذیه کشور به طور مجزا مشخص نشده است. از 
این رو، کشور ما با بار مضاعف واردشده بر امنیت غذایی 
مواجه است. آنچه مسلم است، این دو معضل اثر هم افزایی 
بر یکدیگر داشته و نتیجه آن خالی تر شدن سفره غذایی 
خانوار از مواد غذایی مغذی بوده است. این مساله در حال 
به صدا درآوردن زنگ خطر گوش خراش برای سالمت 
عمومی کشور است. با افزایش تورم و گران تر شدن مواد 
غذایی، دسترسی و توان اقتصادی دهک های متعددی از 
جامعه به مواد غذایی تامین کننده ریز مغذی ها کاسته شده، 
در حالی که مواد غذایی تامین کننده کالری به دلیل بهره مند 
شدن از یارانه ها به عنوان گزینه های غذایی عمده در اختیار 
افراد قرار دارند. به این ترتیب، با افزایش دسترسی به کالری 
و حذف مواد غذایی مغذی، با شکم های پر ولی سلول های 
خالی در بسیاری از گروه های اجتماعی مواجه هستیم. این 
معضل بهداشتی درمورد کودکان بسیار نگران  کننده است. 
سوء تغذیه پنهان که در اثر کمبود مواد مغذی در این گروه های 
سنی ایجاد می شود، آثار جبران ناپذیر و بلندمدتی را دنبال 
خواهد داشت زیرا به دلیل رشد عمده و سریع بافت عصبی 
در دوران  ابتدایی زندگی، هر نوع سوء تغذیه ای می تواند 
تکامل عصبی کودکان را با مشکل مواجه کند، به طوری که 
این اثر تا پایان عمر با آنها باقی خواهد ماند. این در حالی 
است که تبعات سوء تغذیه پنهان در دوران بزرگسالی، در 
مقایسه وخامت کمتری دارد. این مساله از آن جهت حائز 

اهمیت است که با بزرگ تر شدن این 
کودکان، ضمن آنکه احتمال ابتال به 

بیماری های مزمن در آنها افزایش پیدا 
می کند، به دلیل تکامل پایین عصبی و پایدار 

در این گروه، توسعه پایدار در کشور با مشکل 
جدی مواجه خواهد بود. مختل شدن نوآوری ها، 

کاهش رشد اقتصادی، امکان انتقال این معضل به نسل های 
آینده و افزایش بار بیماری های مزمن مواردی هستند که به 
تبع سوء تغذیه در دوران ابتدایی زندگی می تواند در سال ها 

و نسل های آتی بروز کند.
به هر تقدیر روزی جهان از همه گیری کرونا عبور خواهد 
کرد اما »درس های آموخته« این همه گیری  باید برای بازسازی 
و بازآرایی نظام های غذایی به کار گرفته شود. تبعات شیوع 
گسترده کرونا نشان داد زنجیره تولید، انتقال، بازاریابی و 
مصرف در کشور ما تاب آور چنین شوک بهداشتی و 
اقتصادی ای نیست. درحقیقت این همه گیری منجر به بروز این 
معضالت در نظام غذا و تغذیه ما نشده، بلکه نواقص موجود 
را عمیق تر کرده و به گستردگی آنها افزوده است بنابراین با 
تحلیل دقیق این معضالت و شناسایی عوامل زمینه ای آنها 
باید دوران پساکرونا را طوری طراحی کنیم که تاب آوری 
این نظام افزایش پیدا کند. استفاده از تکنولوژی های پایدار، 
به کارگیری شیوه های حساس به محیط زیست برای تولید 
مواد غذایی و کشاورزی، بهره  گیری از بسترهای دیجیتال 
برای تشکیل بانک های اطالعاتی روزآمد درمورد زنجیره 
تامین، توزیع و مصرف غذا و همچنین گسترش تجارت 
الکترونیک در این حوزه می تواند روند بازسازی نظام غذا 
و تغذیه را در دوران پساکرونا تسریع کند و به پایداری 

این نظام بیفزاید. 

با به روز شدن زنجیره غذا ضایعات مواد 
غذایی کم می شود 

در حال حاضر اطالعات بازار محصوالت کشاورزی نه 
به صورت دقیق جمع آوری می شود و نه به طور شفاف و 
قابل اتکا در اختیار کشاورزان و تولیدکنندگان محصوالت 
کشاورزی قرار می گیرد. این مساله سبب شده در مواقعی 
میزان عرضه محصوالت کشاورزی با تقاضای موجود در 
بازار در تناسب نباشد و مازاد عرضه سبب ضرر و زیان 
تولیدکننده و افزایش اتالف و ضایعات مواد غذایی شود یا 
کمبود مقطعی محصوالت گرانی و کمبود در بازار ایجاد کند. 
به این ترتیب نتیجه نبود اطالعات دقیق از بازار عدم تعادل 
در زنجیره تامین، توزیع و مصرف مواد غذایی را دنبال دارد. 
در این میان همه گیری بیماری کرونا نواقص این زنجیره را 
بیش از پیش عیان کرده و عدم تعادل در مقاطعی مشکالت 
جدی برای تولید و مصرف کنندگان همراه داشته است. دلیل 

اتالف و ضایعات 
هر  غذایی  مواد 
چه باشد، نتیجه آن 
محیط زیست،  تخریب 
و  طبیعی  منابع  تحلیل 
ظرفیت های زیست محیطی برای 
تولید غذا و به هم خوردن پایداری تولید و 
مصرف غذاست. در شرایطی که نگاه به تامین 
امنیت غذایی بر تضمین خودکفایی در تولید مواد غذایی 
است و همه گیری کرونا و تحریم های اقتصادی افزایش 
بهره وری و تولید محصوالت غذایی در کشور را توجیه 
می کند، عدم توجه به ساز و کارهای تعادل بازار و کاهش 
ضایعات و اتالف مواد غذایی می تواند تبعات جدی برای 
پایداری تولید مواد غذایی و ظرفیت های زیست محیطی همراه 
داشته باشد. تحول قابل مالحظه ای که در دوران همه گیری 
کرونا در نظام بازاریابی کاال و خدمات اتفاق افتاده، توسعه 
بسترهای دیجیتال برای فروش محصول و خدمات است. 
این در حالی است که به رغم ظرفیت های موجود و نیازهای 
بازاریابی و فروش محصوالت کشاورزی، بهره گیری از 
این بسترها برای این بخش تاکنون محقق نشده است. 
با نفوذ همه روزه وسایل دیجیتال و شبکه های اجتماعی، 
هر روز تعداد افراد بیشتری از این بستر استفاده می کنند. 
این موضوع، فرصت بسیار ارزنده ای برای انتقال دانش، 
محصول و خدمات بوده و ضرورت بازاریابی دیجیتال را 
بیش از پیش گوشزد می کند. بهره گیری از چنین ابزارها و 
بسترهایی ایجاد یک بانک بزرگ اطالعاتی تولید و مصرف 
را همراه خواهد داشت که می توان لحظه به لحظه با تحلیل 
بازار، تعال عرضه و تقاضا را ایجاد کرد و مانع اتالف منابع 
و آشفتگی قیمت ها شد. با شفافیتی که از این طریق در 
زنجیره تولید، بازاریابی و عرضه و همچنین مصرف مواد 
غذایی ایجاد می شود، فرصت سوداگری در بازار مواد 

غذایی نیز از سودجویان سلب خواهد شد. 
افزایش قیمت مواد غذایی در بلندمدت توجیه اقتصادی تولید 
غذا را می دهد و چنانچه تولیت دولت بر بخش کشاورزی 
منطقی باشد، می تواند زمینه کاهش فقر در روستاها را همراه 
داشته باشد. از این رو، با بهره گیری از نوآوری ها در این 
حوزه، می توان از مهاجرت روستاییان به شهرها و حاشیه 
شهرها پیشگیری و توسعه روستایی را تقویت کرد. رویکرد 
امسال سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد نیز حمایت 
از قهرمانان تولید مواد غذایی است و حمایت دولت ها از 
توسعه روستایی ضروری تر از هر دوران دیگری است. 
بخشی از این حمایت باید با گسترش نوآوری، ایجاد بانک 
اطالعاتی به روز و استفاده از بسترهای دیجیتال برای ارائه 

خدمات و بازاریابی فراهم شود.

  امنیت غذایی زیر بار همه گیری کرونا خمیده است

   وزارت بهداشت برنامه های حمایتی برای مقابله با سوء تغذیه در دوران کرونا دارد

 دکتر علی میالنی
متخصص سیاست گذاری غذا و تغذیه 

و عضو هیات مدیره انجمن تغذیه ایران 

 دکتر زهرا عبداللهی
رئیس دفتر بهبود تغذیه جامعه 

وزارت بهداشت 



مورد  در  والدین  معموال  دکتر!  آقای   :
سختگیری  نمی کنند،  فرزندان شان  غذایی  الگوی 
و  است  رشد  سن  در  کودک  که  استدالل  این  با 
هر ماده غذایی که می خورد را با تحرک و درس 
قلبی  بیماری  دچار  اینکه  یا  می سوزاند  خواندن، 
زیاد  خوردن  آیا  دهید  توضیح  لطفا  شد.  نخواهد 
نوجوانی،  نامناسب در  الگوی غذایی  و  فست فود 

در رشد بچه ها تاثیر می گذارد؟
اصوال اصالح الگوی غذایی و تغییر ذائقه در دوران 
کودکی راحت تر اتفاق می افتد و مهم تر اینکه تمام مقاالت 
نشان داده، خطر بیماری های مزمن مثل بیماری های 
قلبی- عروقی و کبد چرب از دوران کودکی شکل 
می گیرد. متاسفانه، آمار کبد چرب در کودکان باالست 
و برخالف تصور، تجمع چربی در دیواره عروق در 

سنین 2 سالگی شروع می شود. 
نکته دیگر اینکه شروع بیماری های مزمن برای برخی 
در سنین کمتر و برخی دیگر در سنین باالتر شکل 
این  به  بخورند،  چه  هر  بچه ها  اینکه  ولی  می گیرد 
ادعای  می سوزانند  هستند  رشد  سن  در  که  دلیل 
کبد  خطر  معرض  در  بچه ها  همه  نیست.  درستی 
تغذیه  کودکی  از  که  بچه هایی  و  دارند  قرار  چرب 
نامناسب دارند، خطر ابتال به بیماری های مزمن در 
آنها به جای اینکه در سن 40 تا 50 سالگی باشد،  

در 30 سالگی اتفاق می افتد.
: کبد چرب در کودکان و نوجوانان چه 

عالئمی دارد؟
تشخیص بالینی کبد چرب در بچه ها سخت است و ما 
گاهی در معاینات شکمی التهاب و ورم کبد را متوجه 
تا  می دهیم  سونوگرافی  درخواست  بعد  و  می شویم 
تشخیص قطعی شود. در بسیاری موارد عالمت مشخصی 

ندارد و از روی نتیجه آزمایش کبد چرب تشخیص 
داده می شود. چاقی یکی از اصلی ترین نشانه های کبد 
چرب است. اصوال مقاالت نشان داده 80 درصد افراد 

چاق مبتال به کبد چرب هستند.
برای  رژیم  کنار  شما  گفت  هدیه  مادر   :
دخترش داروهایی را تجویز کرده بودید که شاید 
تاثیر آنها بیشتر باعث کاهش وزن شده است. این 

داروها چربی سوز بودند؟
برایشان سخت  اشتها  کنترل  که  افراد  برخی  در  ما 
از  برخی  یا  نوجوانان  و  کودکان  در  به ویژه  است، 
پرخور  و  شده  بزرگ  معده  حجم  که  بزرگساالنی 
هستند یا افرادی که کبد چرب دارند، دارو و مکمل 
گیاهی که متناسب با شرایط فرد است، تجویز می کنیم. 

متاسفانه االن با توجه به گسترش شبکه های اجتماعی، 
معضل  یک  گیاهی  و  مکمل  داروهای  از  استفاده 
است و افراد به خوددرمانی روآورده اند. مکمل های 
گیاهی ای داریم که با توجه به شرایط فرد کنار رژیم 
برای  هم  گیاهی  مکمل های  برخی  می شود.  تجویز 
کبد چرب و هم برای کاهش اشتها تجویز می شود. 
تنها  و  نداریم  اشتها  کاهش  داروی  کودکان  برای 
اشتها  کاهش  برای  که  داریم  گیاهی ای  مکمل های 
استفاده می شود. این داروها بیشتر اشتها را کم می کند 
و برای کاهش سوخت و ساز نیست. برخی هم تشکیل 
ژل یا لعاب در معده می دهند و معده را پر می کنند 
دارو  از  استفاده  بخورد.  کم  فرد  می شوند  باعث  و 
فرد  آزمایش های  به  توجه  با  و  متخصص  نظر  زیر 
مشکل ساز نخواهد بود و باید تاکید کنم اصال نباید 
نکته  کرد.  مصرف  را  این چنینی  داروی  خودسرانه 
رژیم  کبد چرب  درمان  اولین  که  است  این  بعدی 
کاهش وزن است، آن هم تدریجی و نه یکباره ولی 

کاهش  تنهایی  نمی توان   به  غذایی  رژیم  با  گاهی 
وزن مورد انتظار را داشت.

: مادر هدیه گفت که شما رژیم را هر 21 
اولین دوره رژیم هدفتان  تغییر می دادید، در  روز 

کاهش دریافت انرژی بود یا اینکه چربی سوزی؟
رژیم کاهش وزن 3 هفته یکبار تغییر می کند و انرژی 
رژیم ها با هم متفاوت است و تنوع نیز لحاظ می شود. 
نظر  در  سخت  رژیم  نشود،  خسته  فرد  اینکه  برای 
رژیم،  اصل  کند.  رها  را  آن  ادامه  در  که   نمی گیریم 
رعایت تنوع،  تغییر انرژی و تعادل است، مثال اگر 
در رژیم گفته شود که ماده ای غذایی برای کبد خوب 

است نباید در خوردن آن افراط باشد. 
ابتدای رژیم هدف این بود که انرژی دریافتی را کم کنیم 
تا درصد چربی های بدن هم کم شود و بعد در ادامه 
از برخی مکمل ها و داروها استفاده کردیم و از مواد 
گیاهی و مکمل ها برای درمان کبد چرب استفاده شد.

: چه عرقی برای هدیه تجویز کردید؟
اندازه و نوع عرقی برای افراد مختلف تفاوت می کند. 
برای نوجوان از مقادیر کم استفاده می کنیم تا لطمه ای 
به بدن و روند رشدش نخورد. توصیه می کنیم حتما 
مورد  محصول  بودن  اصل  که  مراکزی  از  را  عرقی 

اطمینان است، تهیه شود. 
: آیا رژیم کاهش وزن برای هدیه که در 

سن نوجوانی است، لطمه ای به رشدش  نمی زند؟
نکته مهم رژیم در سنین نوجوانی این است که صدمه به 
رشد قدی نزند. رژیم باید جوری باشد که تمام مواد 
مغذی برای رشد قدی در آن گنجانده شده باشد. ما صفحه 
رشد را بررسی می کنیم که بسته شده یا نه. اگر باز باشد 
در رژیم غذایی باید از مواد غذایی یا از مکمل های غذایی 

استفاده کنیم که کمبود مواد مغذی را جبران کند.

نگاه متخصص تغذیه

: خانم مولوی دوست! ابتدا بگویید دخترتان از چه زمانی 
دچار اضافه وزن شد؟

دختر من از بچگی تپل و چاق بود و هیچ وقت وزن کمی نداشت. 
من از همان کودکی به او غذا زیاد می دادم و همه خوشمان می آمد 
که دخترم تپل است. دختر من عکس الغر ندارد و در سنین نوجوانی 
می خورد،  زیاد  فست فود  یعنی  شد؛  بد  خیلی  غذا خوردنش  شیوه 
پنیر پیتزا و انواع سوسیس و کالباس غذای روزانه اش بود و حتی 
روی برنج هم سس می ریخت. گوشت و مرغ دوست نداشت ولی 
نوشابه  برایش  می گفت  پدرش  به  می خورد.  فست فود  جایش  به 
بخرد و ناهار و شام با غذایش نوشابه می خورد. به همین دلیل در 

14 سالگی وزنش به 88 کیلوگرم رسید.
: آیا  غذای شما هم در خانه بیشتر فست فود بود؟

نبودیم. من غذای خورشی درست  ما مثل هدیه فست فودخور  نه، 
می کردم ولی دخترم تمایلی نشان  نمی داد.

گرفتن  رژیم  برای  را  دخترتان  سالگی   14 از  قبل  آیا   :
بردید؟ تغذیه  نزد متخصص 

وزن  کیلوگرم   5 و  می رفت  مختلف  متخصص های  نزد  هدیه  بله، 
رژیم  در  یعنی  می شد؛  اضافه  کیلوگرم   10 دوباره  ولی  می کرد  کم 

گرفتن تا پیش از این موفق نبود.

: آیا دخترتان مشکل تیروئید یا کبد چرب نداشت؟
زمانی که نزد متخصص تغذیه رفتیم درخواست کردم آزمایش کامل 
برای دخترم بنویسد و چون خیلی چاق بود من گفتم شاید مشکل 
مشکل  داد  نشان  آزمایش هایش  نتیجه  ولی  باشد  داشته  تیروئید 
تیروئید ندارد ولی کبدش یک مقدار چرب بود و فقر آهن هم داشت.

را  رژیم  که  است  ماه  چند  دخترتان  حاضر  حال  در   :
شروع کرده است؟

حدودا 4 ماه است که رژیم را شروع کرده و در این مدت 20 کیلوگرم 
وزنش پایین آمده و در حال حاضر 67 کیلوگرم شده. دکترش گفت 

با توجه به سنش باید 10 کیلوگرم دیگر نیز وزنش را کم کند. 
: آیا رژیم گرفتن برای دخترتان با توجه به اینکه نوجوان 

است و درس می خواند سخت نبود؟
نکته مهم این بود که دکتر، طوری هدیه را به کاهش وزن تشویق 
بعدی  نکته  کرد.  پیدا  وزن  کاهش  برای  انگیزه  من  دختر  که  کرد 
این بود که کنار رژیم، دارو هم باید مصرف می کرد و هر 21 روز 
که نزد دکتر می رفت این قرص ها و نوع رژیمش تغییر می کرد. 21 
 3 بعدی،  دوره های  در  و  کرد  کم  را  کیلوگرم وزنش   8 اول،  روز 
کیلوگرم   2 1 دوره،  فقط یک  کیلوگرم کاهش وزن داشت و   4 تا 

وزنش پایین آمد. 

: بعد از رژیم گرفتن باز هم عالقه به خوردن فست فود 
در دخترتان وجود داشت؟

 رژیم هدیه تنوع غذایی داشت و تقریبا همه نوع مواد غذایی در آن 
گنجانده شده بود و چون کبدش هم چرب بود، برخی عرقی هم برای 
هدیه تجویز شد. پوستش هم قبل از رژیم خراب شده بود ولی به مرور 
وضعیت پوستش هم بهتر شد. االن به گونه ای ذائقه اش تغییر کرده که هر 
21 روزی که دکتر به او وعده آزاد می دهد،  دیگر فست فود  نمی خورد. 

: آیا دخترتان قبل از رژیم تحرک کافی داشت؟
دائم  زمان  آن  شده،  بهتر  خیلی  االن  ولی  نداشت  تحرک  اصال  نه،   

می گفت خسته ام. 
: با توجه به اینکه دخترتان در سن رشد بود چه نگرانی ای 

در زمان رژیم برای وی داشتید؟
 نگرانی  ما تاثیر قرص ها بود ولی خداراشکر تاثیر منفی بر دخترم نداشت. 
البته من فکر می کنم تاثیر قرص ها در کاهش وزن دخترم خیلی زیاد بود.

: آیا طی رژیم، عوارضی برای هدیه ایجاد نشد؟
قرص  برایش  دکتر  که  شد  بی حالی  و  سردرد  دچار  دوره  یک 
شد  رفع  کم کم  و  نداشت  تاثیر  هم  باز  ولی  کرد  تجویز  ویتامین 
به مو اجرا می کرد و  زیرا دخترم تمام آنچه دکتر گفته بود را مو 

رسید. نتیجه  به  زود  خیلی 

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.

مادرهدیهکهدخترش30کیلوگرماضافهوزنداشته،میگوید:

دخترم عاشق فست فود و نوشابه بود!

رژیم های شدید کاهش وزن برای اینکه 
منجر به اختالالت رشدی در نوجوانان 
نشود باید همراه با فعالیت بدنی باشد. نکته 
بعدی در کاهش وزن نوجوانان، شرایط 
هورمون رشد و قد آنهاست. زمان ورزش 
و زمان خواب از نوع ورزش هم اهمیت 
بیشتری دارد. هورمون رشد ساعت 4 
صبح ترشح می شود و اگر نوجوان دیر 
هورمون رشد  ترشح  بخوابد،  مشکل 
نوجوانی  اگر  بنابراین،  داشت  خواهیم 
مشکل خواب دارد باید ورزش ها را بعد 
از ظهر انجام دهد که منجر به خستگی اش 
شود و شب زودتر بخوابد. در کل نوجوان 
باید ساعت 9/5 تا 10 خواب باشد تا 
دچار اختالل رشدی نشود. پایه ورزش ها 
برای این گروه سنی، ورزش های هوازی 
است که در حال حاضر با توجه به شرایط 

کرونا در منزل باید انجام شود. 
ورزش های هوازی به دو صورت انجام 
می شود؛ یکی با تجهیزاتی مثل تردمیل، 
دوچرخه ثابت یا بدون تجهیزات. نوجوان 
می تواند در خانه به وسیله تجهیزات ساده 
مثل طناب و حلقه و استپر ورزش کند. 
اینکه ورزش را چگونه شروع کند، به 
ما  دارد.  بستگی  او  وضعیت جسمانی 
توصیه می کنیم ابتدا زمان ورزش را 3 
قسمت کرده و در هر زمان 10 دقیقه 
ورزش کند. این ورزش باید به گونه ای 
باشد که در هر مقطع زمانی ضربان قلبش 
بین 50 تا 70 درصد وزن باشد؛ یعنی اگر 
نوجوان 15 ساله است، 220 منهای سن 
او می کنیم،  عدد 205 به دست می آید و 
حداکثر ضربان فرد 205 است، 50 درصد 
آن یعنی 102 تا 120 ضربان قلب مناسب 
است. ضربانش اگر پایین تر از این مقدار 
باشد؛ یعنی ورزش خیلی برایش تاثیر 
نداشته و شاید  نتوان اسم ورزش را روی 
این فعالیت گذاشت. اگر باالتر باشد؛ یعنی 
اسید الکتیک در بدنش ترشح می شود و 
توانایی ورزش طوالنی مدت را ندارد و 
نتیجه ای که می خواهیم، نخواهد داشت. 
اگر نوجوان نتواند ضربان قلبش را اندازه 
بگیرد، بهترین راه برای سنجیدن اینکه 
ورزشی که انجام می دهد مناسب است 
یانه، این است که هر 5 تا 6 کلمه ای که 
صحبت می کند، یک نفس بگیرد. اگر 
حین حرف زدن نفس نفس بزند؛ یعنی 
شدت ورزش زیاد است و اگر بعد از 
10 تا 12 کلمه یک نفس بزند هم شدت 

ورزش کم است. 

سنین  در  که  است  این  دیگر  موضوع 
نوجوانی صفحه رشد بسته نشده و  ما 
سراغ وزنه های سنگین برای عضله سازی 
از  اولیه  مراحل  در  یعنی   نمی رویم؛ 
کش می توان استفاده کرد که فشار کم 
باال  با  بعد،  اما کمی  بیاید  به عضالت 
رفتن توانایی، وزنه های سبک را اضافه 
می کنیم و در دختران نوجوان، دمبل 1 
تا 1/5 کیلوگرم مناسب است. ست های 
3تایی ودر هر ست بین 8 تا 12 تکرار 

وزنه زدن سبک توصیه می شود. 
نکته مهم این است که بعد از جلسه اول 
تا سوم نباید درد در عضالت ایجاد شود 
ورزش  شدت  نشان دهنده  درد  این  و 
برای  هم  بارفیکس  ورزش  است. 
ورزش های  کنار  می تواند  نوجوانان 

عضالنی انجام شود.
باشند  داشته  توجه  باید  افراد  این 
توصیه  وجه  هیچ  به  را  درازونشست 
 نمی کنیم زیرا منجر به فشار به دیسک های 
باعث  می تواند  و  می شود  کمری  بین 
بیرون زدگی دیسک های کمری و بالژینگ 
ورزش  نوجوانان  برای  بنابراین،  شود 
هوازی پایه است و هیچ گاه نباید ترک 
شود زیرا وضعیت قلبی- عروقی و ریوی 
حفظ  برای  بعد  و  می بخشد  بهبود  را 
عضالت و عضله سازی می توان ورزش 

با کش را شروع کرد.

زمان ورزش و خواب از 
نوع ورزش در این سنین 
اهمیت بیشتری دارد 

 دکتر شاهین صالحی/ عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نگاه متخصص پزشکی ورزشی 

تاکیددکترحسینایمانیبهسوژه»میزگردتغذیه«

رژیم کاهش وزن در نوجوانان نباید لطمه ای به رشد قدی آنها بزند

بررسی های وزارت بهداشت نشان می دهد، چاقی و اضافه وزن در کودکان طی 
10 سال گذشته 2 برابر شده است. این یعنی کودکان و نوجوانان کم تحرک تر 
شده اند و شیوه غذا خوردن شان هم آنها را به سمت اضافه وزن پیش برده است. 
این درحالی است که شیوه زندگی دانش آموزان از اسفندماه تغییر کرده و همان 
کم تحرکی که نگران آن بودیم، بیشتر شده است زیرا زمان زیادی را در خانه هستند و طبعا مقدار 
بیشتری هم غذا می خورند بنابراین نگرانی از افزایش چاقی و اضافه وزن در کودکان بیشتر از قبل 
احساس می شود و به دنبال آن بیماری هایی که ناشی از چاقی بروز می کنند در سنین کمتر دیده 
خواهند شد. »میزگرد تغذیه« این هفته در مورد هدیه 14 ساله است که با فست فودخوری به وزن 

88 کیلوگرم رسیده ولی توانسته در عرض 4 ماه وزنش را 20 کیلوگرم پایین بیاورد. 

 مهدیه 
آقازمانی 

»میزگردتغذیه«دربارهروندکاهشوزنهدیهمولویدوست
باحضوردکترحسینایمانیمتخصصتغذیهو
دکترشاهینصالحیمتخصصپزشکیورزشی

20 کیلوگرم کاهش 
وزن در 14 سالگی 

رژیم کاهش وزن 3هفته 
یکبار تغییر می کند و انرژی 

رژیم ها با هم متفاوت است و 
تنوع نیز لحاظ می شود. برای 

اینکه فرد خسته نشود، رژیم 
سخت در نظر  نمی گیریم که در ادامه آن را 

رها کند. اصل رژیم، رعایت تنوع،  تغییر 
انرژی و تعادل است، مثال اگر در رژیم گفته 
شود که ماده غذایی ای برای کبد خوب است 

نباید در خوردن آن افراط باشد
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دین و سالمت

دگی
ی زن

وزه ها
آم

به مناسبت میالد پیامبر اعظم)ص( 

با هم باشیم
سالروز تولد پیامبر عزیزمان را روز »اخالق و مهرورزی« 
نامیده اند زیرا تاریخ فردی را در اخالق و مهربانی به مانند 
حضرتش ندیده است. نسخه های اخالق ایشان همچنان 
پابرجا و در تمام دنیا قابل استفاده است. هر کسی با هر 
آیینی می تواند در مسیر تعالی فردی و اجتماعی خود 
به این سفارش ها توجه کند و از عمل کردن به آنها، 
مسیر زندگی معناداری برای خود بگشاید. در شرایطی 
که جامعه ما بیش از هر زمان دیگری به همدلی و توجه 
نسبت به یکدیگر نیاز دارد، یاد سخنی از حضرتش 
می افتیم که تمام اهالی خیر و نیکوکاری را دلگرم کرده 
و همت شان را در بزرگراه گره گشایی از دیگران، چند 
برابر می کند. پیامبر اعظم)ص( در سخنی بلند می فرمایند: 
»سوگند به آن که جانم در دست اوست، وارد بهشت 
نمي شوید تا اینکه به همدیگر رحم کنید.« عرض کردند: 
»اي رسول خدا! همه ما دلرحم و مهربانیم.« حضرت 
فرمود: »نه اینکه به یك فرد خاصي رحم کنید بلکه به 
عموم مردم رحم و مهرباني کنید. به همه مردم رحم 
ما  االن  برای  و  امروز  توصیه گویا همین  این  کنید.« 
صادر شده زیرا فشارهای گوناگون اقتصادی، بیماری، 
دشواری های تحصیلی فرزندان، از دست رفتن برخی 
مشاغل و مانند آن سبب شده احساس تنهایی و ناکامی 
بیش از هر زمان دیگری به ساحت روانی انسان های امروز 
نفوذ کند و گاهی موج سیاه منفی نگری به شدت این 
مشکل می افزاید. تنها راه عبور از چنین بن بستی، همت 
همدالنه یك جامعه و مواسات مومنانه ای است که اهالی 
آن نه تنها نسبت به هموطنان بلکه نسبت به تمام نیازمندان 
در جهان به کار می بندند و با خروج از دنیای خودخواهی، 
فردگرایی، منفعت خواهی های شخصی و بی تفاوتی نسبت 
به دیگران، روحی تازه در جامعه می دمند و امید را به 
جان ها تزریق می کنند. پیروان پیامبر با کاربست چنین 
سفارش ارزشمندی، پیروی واقعی خود را به نمایش 
می گذارند و در پرتو تعالیم پرگوهر حضرتش، راه زندگی 
را برای در راه ماندگان، هموار می کنند. کمیت چنین 
همدلی هایی خیلی مهم نیست بلکه آنچه اهمیت دارد 
بودن و حضور جمعی است و هر که با هر توانی بتواند 
به آفرینش حال خوب برای همنوعان خود اقدام کند 
و با توجه به شرایط خود جاده همدلی را مسافر باشد 
و از این همراهی سازنده جا نماند، سهمی در بهره های 

معنوی این سفره گسترده شده خواهد داشت.

ضرب المثلی رایج اما اشتباه! همه شما این جمله معروف 
که توجیه رفتاری برای عده زیادی شده است را شنیده اید:

خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو
این طرز فکر با تمام شهرتی که دارد، اشتباهی بزرگ به 
شمار می آید. خیلی از کسانی که شما می شناسید، به خاطر 
این اشتباه بزرگ، فرصت های اساسی زندگی خود را از 
دست داده اند. شما در این نوشته با زوایای مختلف این 
نوع فکر کردن آشنا می شوید و خواهید دانست همرنگی 
بی مورد با جماعت نه از رسوایی افراد جلوگیری می کند 
و نه عاملی برای رسوایی آنهاست. کسانی که خود دارای 
فکر و منش مشخص هستند، به دیگران یاد می دهند که 
چگونه با آنها برخورد کنند و »هنر متفاوت بودن بجا« را 

جایگزین همرنگی با جماعت می کنند.
اکنون نگاهی دقیق تر به این موضوع می اندازیم:

یکی از مسائلی که همواره در زندگی افراد جلوه گر است، 
نفوذ اجتماعی است. دیگران می کوشند به انحای مختلف 
ما را وادارند که به دلخواه آنها فکر، احساس و رفتار کنیم. 
متقابال ما نیز درصدد تأثیرگذاری بر افکار، احساسات و 
رفتار آنها برمی آییم. 3 نوع مهم نفوذ اجتماعی عبارتند از:

1. همرنگی با جامعه: در این نمونه از نفوذ، فرد رفتارها 
و باورهایش را به دلیل فشاریی که از طرف جامعه بر او 
وارد می شود، عوض می کند، مثال جوانی به خاطر اینکه 
همه دوستانش از شلوار جین استفاده می کنند یا موسیقی های 
خاصی می شنوند، در خود احساس اجبار برای چنین انتخابی 

دارد. 
2. پیروی: تغییری است که در رفتار ما به وسیله درخواست 
مستقیم دیگران ایجاد می شود. ممکن است فردی از ما 
بخواهد در کار اشتباه او مشارکت کنیم یا از ما می خواهد 

ظاهر و شیوه زندگی خود را مانند او کنیم.
3. اطاعت از قدرت: در این نوع تغییر، ما از دستور کسانی 
که به نظر ما باالتر و مهم تر هستند، ناخواسته پیروی می کنیم، 

بدون آنکه به درستی یا نادرستی آن فکر کنیم. 

من هم هستم
همنوایی درنتیجه فشار غیرمستقیم گروه انجام می گیرد. این 
امر ناشی از این واقعیت است که در بسیاری از موقعیت های 
اجتماعی، قواعدی برای رفتار وجود دارد که معین می کند 
افراد جامعه در موقعیت های مختلف چه رفتاری باید داشته 
باشند. غالبا افراد به این هنجارها پایبند هستند و خود را به 
آنها ملتزم احساس می کنند. گرچه ممکن است در وهله 
اول تصور کنیم این هنجارها آزادی فرد را محدود می کنند،  
باید توجه داشت بدون وجود آنها، جامعه دچار هرج و مرج 
خواهد شد. برای ضرورت وجود هنجارهای اجتماعی کافی 
است تصور کنیم مثال اگر قواعدی برای رانندگی وجود 

نمی داشت، چه وضع خطرناکی برای رانندگان و عابران 
پیش می آمد. اگر چراغ قرمز و سبز هیچ معنایی نداشت، 

در چهارراه ها چه اتفاقاتی رخ می داد؟

همرنگی یا زرنگی؟
ما در مقابل رفتار دیگران، گاهی همرنگ آنها می شویم 
و گاهی نیز می توانیم با آنها مخالفت کرده و نظر خود را 
اجرایی کنیم. یکی از عوامل مؤثر در این مساله، اعتمادی 
است که به خودمان داریم. هر قدر اعتمادبه نفس ما بیشتر 
باشد، قدرت تصمیم گیری مستقل و عمل به خواسته های 
خودمان هم قوی تر خواهد بود و هر قدر، اعتمادبه نفس 
ما کمتر باشد، دنباله روی ما از دیگران و تقلید کورکورانه 
از اشتباهات آنها، مایه دردسر می  شود. خیلی از کسانی که 
گرفتار مواد مخدر، سرقت، درگیری و مانند آن شده اند و 
امروز باید تاوان آن را پس بدهند، به نوعی نادانسته، دچار 
پیروی از دوستان و محیط اطراف خود بوده اند. گاهی به 
بهانه کم نیاوردن و گاهی هم با دور برداشتن خود نمایشی 
و غیرواقعی به چنین روزی رسیده اند، در حالی که اگر 
می توانستند مخالف جو منفی موجود حرکت کنند، اکنون 
موقعیت بهتری به دست می آوردند. برخی افراد هم در این 
مسیر دچار تفکرات اشتباه می شوند که آنها را از مسیر دور 
می کند. در این شرایط، مشورت گرفتن نجات بخش خوبی 

است. به حکایت زیر توجه کنید:
دیوجانس از اسکندر پرسید: »در حال حاضر بزرگ ترین 
آرزویت چیست؟« اسکندر پاسخ داد: »بر یونان تسلط یابم.« 
دیوجانس پرسید: »پس از آنکه یونان را فتح کردي، چه؟« 
اسکندر گفت: »آسیاي صغیر را تسخیر کنم.« دیوجانس باز 

پرسید: »پس از آنچه؟« اسکندر پاسخ داد: »دنیا را فتح کنم.« 
دیوجانس پرسید: »و پس از آن؟« اسکندر در پاسخ گفت: 
»به استراحت بپردازم و از زندگي لذت ببرم.« دیوجانس 
گفت: »چرا هم اکنون بي تحمل رنج و مشقت به استراحت 

نمي پردازي و از زندگي لذت نمي بري؟« 

چرا گاهی همراهی  نمی کنیم؟
شخصیت هر فردی، رفتار و انتخاب های او را هم رقم می زند. 
به اصصالح، از کوزه همان برون تراود که در اوست. روزی 
حضرت عیسی)ع( از راهی می گذشت که به فرد نادانی 
برخورد. نادان از حضرت عیسی سخنی پرسید و حضرت 
از سر محبت، جوابش را داد ولی آن مرد نپذیرفت و بنای 
بر دشنام دادن کرد و سر و صدا راه انداخت. هر قدر آن 
مرد نفرین و بیراه می گفت، حضرت عیسی )ع( با ادب و 
احترام با وی برخورد می کرد. فردی از آنجا عبور می کرد. 
وقتی این وضعیت را دید، از حضرت پرسید: »ای روح 
ا...! چرا تسلیم این ناکس شده ای و هرقدر او قهر می کند 
و بد می گوید، شما لطف می فرمایی و با آنکه او جفا پیش 
می برد، شما مهر و وفا بیشتر می  کنی؟« حضرت عیسی)ع( 
گفت: »ای رفیق! از کوزه همان برون تراود که در اوست؛ 
در او بدزبانی وجود دارد و از این صفتش، رفتاری بد سر 
می زند و در من رفتار متفاوت با او وجود دارد. من از 
دست او عصبانی نمی شوم ولی او ادب برخورد را از من 
می آموزد. من از سخن او جاهل نمی شوم ولی او از خلق 

و خوی من عاقل می گردد.«
خوب است بدانیم تمایل اصلی ما به متفاوت بودن و مستقل 
بودن است و همراهی با گروه، به نوعی بر ما تحمیل می شود 

ولی واقعا چرا ما تمایل به همراهی نداریم؟ کارشناسان 3 
دلیل را برای این مساله گفته اند:

یك( انگیزه حفظ فردیت انسان را وامی دارد برای حفظ 
هویت فردی خود تسلیم نظر جمع نشود. انسان می خواهد 
در بعضی از جنبه ها متمایز از دیگران باشد. همین انگیزه 
است که گاهی باعث می شود رفتارهایی عجیب و غریب 
و خالف عرف از فرد سر بزند. در این گونه موارد،  فرد 
می داند که چنین رفتارهایی ممکن است مورد پذیرش و 
تأیید دیگران قرار نگیرد اما انگیزه اش برای حفظ هویت 
فردی نیرومندتر از انگیزه همرنگی با جماعت است. این 
در وضعیت مثبت هم نمونه های فراوانی دارد؛ مثل اینکه 
فردی به رغم شرکت در یك پارتی، از مصرف هر نوع 

موادی طفره می رود.
دو( انسان عالقه مند است مهار سرنوشت خود را به دست 
داشته باشد اما تسلیم شدن در مقابل فشار گروه مانع تحقق 
چنین هدفی است. همنوایی با دیگران تلویحا به این معناست 
که فرد رفتار خود را به اراده خویش انتخاب نکرده و این 
امر باعث محدود شدن آزادی فرد و کمرنگ شدن احساس 

تسلط وی بر زندگی خود می شود. 
سه( همرنگی و همراهی بی چون و چرا با دیگران، ناشی 
از بی اعتمادی به خود است. یکی از مسائلی که ما را به 
همرنگی با جماعت می کشاند،  پایین بودن اعتمادبه نفس و 
عزت نفس است. اگر به توانایی های فکری و مهارت های 
خودمان اعتماد داشته باشیم، نه تنها دنباله روی کورکورانه 
را از زندگی خود حذف می کنیم، بلکه تالش می کنیم با 

رفتار و اندیشه درست خود، آینه ای برای دیگران باشیم.
ادامه دارد...
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ما نیز درصدد 
تأثیرگذاری بر 

افکار، احساسات 
و رفتار آنها 

برمی آییم

 

خودت باش! )بخش اول(

به مناسب شهادت امام رضا)ع( 
پـای دل

تمام  چون  دارد  ما  آرامش  در  زیادی  سهم  زیارت، 
ناگفته های خود را با کامل ترین انسان هایی که می شناسیم، 
باورشان داریم و بارها آرامش بخشی آنها را درک کرده ایم 
در میان می گذاریم. حضور در مکان های مذهبی مانند 
حرم امامان معصوم علیهم السالم از جهات گوناگون به 
سالمت روان و تقویت ایمان کمك می کند؛ از زینت های 

تا وسعت مکان و مردمانی که  فیروزه ای حرم گرفته 
گویا همه آنها با ما هم مسیر و همدردند. معصوم چه 
با ما زندگی کند و چه در زندگی برزخی خود  االن 
باشد، هماره پدر است و حامی. پشتیبانی امام هیچ گاه 
تمام شدنی نیست، همان طور که خواسته های ما را پایانی 
نیست. حضور در مکان های مقدس مانند زیارتگاه ها 
ویژه  میزبانی  با  دینی همراه می شود  باورهای  نظر  از 
خود معصوم و فرشتگانی که خداوند آنها را برای این 
ماموریت تخصیص داده است. از زمانی که عزم زیارت 
می کنیم تا آن گاه که چشمه جاری اشك را در مأوای 
آنها به نظاره می نشینیم، هنگامه هایی از تحول و آرامش 

ما هستند. امام رضا جان اما حکایتی دیگر دارد و در 
همه لحظه های زندگی ما ایرانیان بوده، هست و خواهد 
بود. فرهنگ زندگی ما از دیرباز با امامی غریب و بسیار 
دلسوز گره خورده و لحظه لحظه مشکالتمان را گویا 
با حضرتش به مشورت و واگویی می نشینیم. پابوسی 
امام هم یکی از برنامه های ثابت در هر خانواده عاشق 
است تا جایی که بخشی از هزینه های سال اختصاص 
می یابد به این تشرف. این یعنی ما با حضرتش زندگی 
می کنیم، نفس می کشیم، آینه وار خود را در او می جوییم 
و زنگارهای ذهن، زندگی و توانمان را با او می زداییم. 
ما امام رضایی هستیم و قرن هاست این افتخار را از آن 

خود کرده ایم. ما امام رضایی هستیم و از هر صحنه بارگاه 
او، دل را پرواز می دهیم به سمت معشوق جان ها. امسال 
هم حکایت همچنان باقی است با اندکی تفاوت. ما به 
سوی آستان حضرتش می رویم به قصد پابوسی اما با 
پایی متفاوت؛ با پای دل. امسال برای انس با حضرتش 
با خودش و از راه دور گفت وگو خواهیم کرد؛ همان 
طور که دیوار تاریخ را هنگام حضور در حرم حضرتش 
برمی داریم، این بار به پاس رعایت سالمت هم کیشان و 
همراهان سفر عشق، دیوار مکان را هم خواهیم برداشت 
و دست بر سینه ندا می دهیم: السالم علیك یا علی بن 

موسی الرضا المرتضی

پیشنهادهای بارانی

داد نـزن!
رفتار ما نشانگر شخصیت ماست. این جمله را خیلی شنیدید ولی 
شاید فرصت فکر کردن به آن را نداشتید. یکی از رفتارهای ما نحوه 
صحبت کردن ما با دیگران است. این رفتار می تواند استاندارد یا 
غیراستاندارد باشد. از شیوه صحبت کردن ما، دیگران می توانند به 
شخصیت مان پی ببرند. کلماتی که به کار می بریم، نحوه ادای کلمات 
و مهم تر از آن بلندی و آرامی صدای ما هر کدام نشانه ها و پیام هایی 
برای دیگران هستند تا بتوانند رد شخصیت ما را بگیرند و به آن نمره 

قبولی یا مردودی بدهند. مراقب سرنخ ها باشیم.

آهسته و شمرده
پدر و مادرها و مربیان، کسانی هستند که از ما درباره نحوه صحبت 
کردن انتظاراتی دارند و امر و نهی هایی می کنند. وقتی وارد جامعه بزرگتر 
می شویم، آموزش های ساده ولی مهم والدین و مربیان، می توانند از ما 
آدم هایی با مهارت اجتماعی و ارتباطی باال یا ضعیف بسازند. شما هر 
روز با انسان های زیادی روبرو می شوید و صدای آنها را می شنوید 
و درباره هر کدام قضاوت هایی دارید. عده ای شمرده و آهسته حرف 

می زنند، گروهی دیگر بلند و تند صحبت می کنند. بعضی ها آنقدر آرام یا 
آنقدر تند صحبت می کنند که هیچ کدام از ما نمی توانیم چیزی بفهمیم. 
برخی ها را آدم های باکالس و با شخصیتی لفب می دهید و درباره عده ای 
دیگر، از کلمات دیگری استفاده می کنید. اکر درباره مهارت نحوه سخن 
گفتن شما بخواهند نمره بدهند، به نظرتان چه نمره ای می گیرید؟ چقدر 

توانسته اید انتظارات مربیان خود را برآورده کنید؟

داد نزن!
لقمان، حکیم پرآوازه ای است که نامش در قرآن آمده و سفارش های 
اخالقی او به پسرش شهرت جهانی دارد. بخشی از نصیحت های 
این پدر دلسوز، درباره نحوه ارتباط با دیگران است. خداوند به نقل 
از این حکیم، نحوه حرف زدن را به روشی غیرمستقیم به ما پیشنهاد 
می دهد. پیشنهاد خدا به عنوان بزرگ ترین مربی، چنین است: »َو 
اقِْصْد في  َمْشیَِك َو اْغُضْض مِْن َصْوتَِك إِنَّ أَنَْکَر اْلَْصواِت لََصْوُت 
الَْحمیِر؛ و در راه رفتِن خود میانه رو باش، و صدایت را آهسته ساز، 

که بدترین آوازها بانگ خران است.« )لقمان/19( 

تشبیه شگفت
صدای بلند، نشانگر زور و قدرت بیشتر نیست. برخی گمان می کنند 
هر چه صدای خود را بلندتر کنند، زور بیشتری را به دیگران تحمیل 

می کنند و اظهار قدرت می کنند در حالی که این فکر اشتباه است. در 
میان حیوانات هم چنین قانونی نیست. ممکن است حیوانی با جثه 
و زور کم صدای بلندی داشته باشد و حیوانی با جثه بزرگ، صدای 
آهسته و پایین. عالوه بر این، نکته اخالقی تشبیه این است که وقتی 
با داد زدن و صدای بلند در ارتباط ظاهر می شویم، از انسان بودن 
خود فاصله می گیریم و به سمت رفتارهای پست و حیوانی خود 
نزدیك می شویم. صدای درازگوش، صدای زشت و گوش خراشی 

است؛ کسی نیست که از صدای داد این حیوان لذت ببرد!

مراقب باشیم!
قانون داد نزدن و آرام صحبت کردن برای همه و در همه جا جاری 
است اما در برخی از موارد تاکید بیشتری روی آن شده است. به 
عنوان مثال، وقتی مسلمانان در مقابل پیامبر اعظم)ص( قرار می گرفتند، 
مأمور شده بودند که حرمت ایشان را نگه دارند و به هیچ وجه مجاز 
به بلند کردن صدای خود روی صدای حضرت نبودند. در این باره 
فرمول خداوند چنین گفته شده است:»یا أَیَُّها الَّذیَن آَمنُوا التَْرَفُعوا 
أَْصواتَُکْم َفْوَق َصْوِت النَّبِيِّ َو ال تَْجَهُروا لَُه بِالَْقْوِل َکَجْهِر بَْعِضُکْم لِبَْعٍض 
أَْن تَْحبََط أَْعمالُُکْم َو أَنْتُْم ال تَْشُعُروَن؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، 
صدایتان را بلندتر از صدای پیامبر نکنید، و هم چنان که بعضی از 
شما با بعضی دیگر بلند سخن می گویید با او به صدای بلند سخن 

نگویید، مبادا بی آنکه بدانید کرده هایتان تباه شود.« )حجرات/2( این 
هشدار جدی است. رعایت نکردن قانون صحبت با پیامبر ممکن 

است همه کارهای خوب را باطل و بی اثر کند! 

مهربان باش و آرام!
گفت وگو با پدر و مادر، مثل برداشتن یك ظرف بلوری بسیار گران قیمت 
است. قانون های خداوند درباره این دو گل زیبای زندگی، بسیار جدی 
و حساس است. به عنوان مثال اگر نحوه حرف زدن ما جوری باشد 
که آنها احساس کنند از دست شان خسته شده ایم، خیلی بد می شود. 
همچنین اجازه نداریم صدای  خودمان را پیش آنها بلند کنیم و با این 
کار از احترام آنها بکاهیم، چون خود این صدای بلند می تواند نمونه ای 
از اذیت پدر و مادر به حساب آید که نارضایتی خداوند را به دنبال 
خواهد داشت. به این هشدار توجه کنید: »َو َقضی  َربَُّك أاَلَّ تَْعبُُدوا 
ا یَبُْلَغنَّ ِعنَْدَک الِْکبََر أََحُدُهما أَْو کاِلُهما  إاِلَّ إِیَّاُه َو بِالْوالَِدیِْن إِْحساناً إِمَّ
َفال تَُقْل لَُهما أُفٍّ َو ال تَنَْهْرُهما َو ُقْل لَُهما َقْوالً َکریماً؛ و پروردگار تو 
مقرر کرد که جز او را نپرستید و به پدر و مادر ]خود[ احسان کنید. 
اگر یکی از آن دو یا هر دو، در کنار تو به سالخوردگی رسیدند، به 
آنها ]حتی [ »اوف« مگو و به آنان پرخاش مکن و با آنها سخنی شایسته 
بگوی.« )إسراء/23( با رعایت قانون های زیبای خداوند، زندگی آرام 

و سرشار از احترامی را برای خود و دیگران رقم می زنیم.

 ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر مرکز مشاوره ماوأ



بالیای طبیعی در ایران
کشور ما با نزدیک به 83 میلیون جمعیت و مساحتی 
کشور های  جزو  مربع  کیلومتر   1/648/195 حدود 
هجوم  تندبادها،  می شود.  محسوب  دنیا  در  بالخیز 
که  هستند  مسائلی  جمله  از  زلزله  و  سیل  ملخ ها، 
طبیعی  بالیای  عنوان  با  اخیر  سال های  در  کشورمان 
زیادی  حد  تا  آنها  از  کدام  هر  و  بوده  درگیر  آنها  با 

کشورمان را متأثر کرده است.
ذهاب  سرپل  و  ورزقان  بم،  منجیل،  و  رودبار  زلزله 
2سال پیش، جزو بزرگ ترین بالیای طبیعی کشورمان 
محسوب می شوند که در هر کدام از آنها با خسارات 
در  که  به طوری  بودیم،  روبرو  زیادی  مالی  و  جانی 
این زمین لرزه ها هنوز  مالی  از موارد خسارات  خیلی 

تأمین نشده است. 
آن  از  سال   16 به  نزدیک  که  بم  در شهر  مثال  برای 
کانکس  در  که  کسانی  هستند  هم  هنوز  می گذرد، 
زندگی می کنند! وضعیت مردم سر پل ذهاب هم که 
از  خیلی  هنوز  فصل سرما  این  در  و  است  مشخص 

ساکنان این شهر سقف باالی سرشان نیست. 
ایران  از زندگی مردم  این روزها جزئی  سیل هم که 
است و با بارش باران در سال های اخیر، هر از گاهی 
بارز آن  ایران دچار سیل می شود؛ نمونه  از  گوشه ای 
فروردین  در  ایران  غرب  جنوب  و  جنوب  سیل  هم 
ماه سال 98. فواصل بالیای طبیعی در کشور ما تقریبا 
گفت  می توان  اخیر  سال های  در  است؛  کوتاه مدت 
تقریبا هر ماه دچار بالیای کوچک و بزرگ طبیعی و 
غیرطبیعی هستیم که از گوشه و کنار کشور به گوش 
می رسند و مسووالن ما تقریبا آخرین کسانی هستند 

که سراغ مردم آسیب دیده شهر ها می روند.

بالیای طبیعی در استرالیا
استرالیا کشوری با 24  میلیون و 700 هزار نفر جمعیت 
و با 7/686/850 کیلومتر مربع وسعت از دیگر کشورهای 
بالخیز در سطح جهان محسوب می شود؛ آتش سوزی در 
جنگل، توفان، زمین لرزه و سونامی از جمله بالیای طبیعی 
این کشور است که هر از گاهی با آن دست و پنجه نرم 
پیش  دارد. چندی  نیز همراه  زیادی  می کند و خسارات 
موضوع آتش سوزی در جنگل های استرالیا خبرساز شد که 
در رسانه های داخلی کشور ما نیز نمود پیدا کرد، آتش سوزی 
که در آن بیش از 29 نفر کشته شده و حدود نیم میلیارد 
حیوان و بیش از 12 میلیون هکتار جنگل، به طور کامل از 
بین رفت. درنهایت هم شهروندان استرالیایی سال 2019 
میالدی را در حالی به پایان بردند و وارد سال جدید 2020 
میالدی شدند که دولت بعد از هفته ها تالش و به رغم اعزام 
کمک به آتشنشانی و تخلیه کشتی های دریایی و بالگردهای 
نظامی هنوز نتوانسته بود گسترش آتش سوزی را کنترل کند 
و مقامات محلی نیز اعالم کرده بودند حدود 4 هزار نفر در 
ساحل شهر ماالکوتا در ایالت ویکتوریا گیر کرده و شماری 
از مناطق دیگر افراد برای خروج از محاصره شعله های آتش 

در تالش برای فرار به سوی مناطق ساحلی اند.
از طرف دیگر، با وجود آتش سوزی، این روزها خبر سیل 
هم در این کشور پخش شده و خبرها حاکی از این است 
که با جاری شدن این سیل، مردم استرالیا با بحران جدیدی 
بارش شدید طی چند روز گذشته  روبرو خواهند شد. 
موجب راه افتادن سیل در ایالت های ساحلی کوینزلند و 
نیو ساوت ولز شده و این مناطق را در شرایط بحرانی قرار 
داده است. جاده های اصلی ایالت کوینزلند مسدود شده اند 
و شرایط بد آب و هوایی باعث قطع برق بخش هایی از 

ایالت نیوساوت ولز شده است.

 تصویر بالیای طبیعی و نحوه مدیریت آنها در ایران و استرالیا

ولی این کجـا و آن کجـا!

11بالیای طبیعی شماره هفتصدوشصت ونه  بیست وچهار مهر نودونه

در کشور ما هنگام بالیای طبیعی، از آنجا که زیرساخت ها و برنامه ریزی های الزم از 
سوی دولت فراهم نشده است، از صحنه های دلخراش جهت جریحه دار کردن احساسات 
مردم استفاده می شود. ایران از جمله کشور های بال خیز است که در دوره های کوتاه مدت 
مورد آماج بالیای طبیعی قرار گرفته است، زلزله سرپل ذهاب، سیل های فروردین ماه که 

شهر های زیادی را درگیر کرد و هنوز هم خیلی از خسارات ترمیم نشده است، سیل سیستان و بلوچستان 
و دیگر مواردی از این قبیل که شمارشان از دست در رفته، از جمله بالیای طبیعی هستند که در طول 
سال های اخیر با آنها دست وپنجه نرم کرده ایم و خسارات ناشی از آن هنوز هم با گذشت سال ها ترمیم 

نشده و جای زخم این بالیا بر پیکر شهر های مختلف دیده می شود.
 صدرا بنکدار

بالخیز  کشور   10 جزو  ایران 
در  طبیعی  بالیای  نوع  از 
دنیاست اما تفاوت مهم کشور 
ما با کشور های توسعه یافته در 
از قبل آمادگی الزم برای مواجهه  آنها  این است که 
تغییرات الزم در خصوص  این موضوع را دارند،  با 
زیرساخت ها را پیش بینی می کنند و انجام می دهند و در 
زمان بالیای طبیعی نیز بالفاصله از طریق خبرگزاری های 
معتبر این موضوع را اطالع رسانی می کنند اما در کشور 
زیادی  حد  تا  بالیا  و  حوادث  پیش  از  اینکه  با  ما 
پیش بینی می شود، باز هم اقدامات الزم درمورد آن انجام 
نمی گیرد، مثال همین سیلی که در سیستان و بلوچستان 
اتفاق افتاد و ما دیدیم با اینکه از قبل پیش بینی شده بود، 
تغییرات الزم اتفاق نیفتاده بود و در نهایت فاجعه ای که 

امروز شاهد آن هستیم، رقم خورد.
کشور های توسعه یافته برنامه ریزی ازپیش تعیین شده ای 
صورت  در  که  کرده اند  آماده  را  خودشان  و  دارند 
بروز یک اتفاق چطور آن را بالفاصله اطالع رسانی 
گزارش  مردم  به  آنچه  که  کنند  کارآمد  مدیریت  و 
منطقی  خیلی  بلکه  نباشد،  مصیبت  و  درد  می شود 
اعالم می شود با بروز چنین بالیای طبیعی که اتفاق 
افتاده، چنین خساراتی رقم خورده است، دولت پیش 
داشته و زیرساخت های  را  آمادگی های الزم  این  از 
از  بنابراین چهره آرام تری  ایجاد کرده است  الزم را 
اتفاق به نمایش می گذارند تا بتوانند در آرامش امداد 
و نجات را انجام دهند و از کمک های مردمی استفاده 
کنند اما در کشور ما هیچ یک از این زیرساخت ها و 

برنامه ریزی ها فراهم نشده بنابراین برای اینکه جلب 
کمک کنیم از صحنه های دلخراش برای جریحه دار 
کردن احساسات مردم استفاده می کنیم و چون این 
به خوبی  رسانه های رسمی  از طریق  معموال  اخبار 
منعکس نمی شود، در رسانه های غیررسمی و فضای 

مجازی اغراق شده منعکس می شود.
این  شاهد  موارد  سایر  مثل  هم  بلوچستان  سیل   در 
استفاده  دلخراش  صحنه های  از  که  بودیم  موضوع 
می کردند تا احساسات مردم را جریحه دار کنند؛ اصوال 
وقتی مهار یک اتفاق توسط مسووالن سخت می شود 
آتش سوزی  در  می کنند، حتی  استفاده  ترفند  این  از 
استرالیا نیز ما شاهد این بودیم که زمانی که مهار آتش 
تا  باز کرد  از دست رفت، عکس های احساسی جا 
کمک های بین المللی و مردمی در این خصوص اتفاق 
بیفتد. حاال این را بگذارید کنار این موضوع که مردم 
ما سال های طوالنی است با توجه به شرایط به صورت 
کلی و رفتارشناسی آرامش الزم را ندارند و چون در 
نگرانی دائمی به سر می بریم، نمی توانیم به این موضوع 
فکر کنیم که با همبستگی، مشکالت و بالیا می تواند 
تا حدود بیشتری برطرف  شود پس حتما نیاز نیست 
چهره دلهره آور آن را به نمایش بگذاریم. این موضوع 
طوالنی مدت  در  و  شویم  افسرده تر  می شود  باعث 

همبستگی ما را کاهش خواهد داد.
برنامه ریزی و نحوه اطالع رسانی، نخستین مساله ای 
است که سبب می شود پروپاگاندای رسانه ای اتفاق 
نادیده  همیشه  ما  کشور  در  که  موضوعی  نیفتد، 

گرفته می شود.

آموزش  برای  فرصتی  بین المللی  روزهای 
همچنین  و  خاص  موضوعات  مورد  در  مردم 
به  رسیدگی  برای  سیاسی  منابع  و  اراده  بسیج 
تاکنون  گذشته  از  و  هستند  جهانی  مشکالت 
دستاوردهای  تقویت  و  بزرگداشت  علت  به 
بشریت مورد توجه سازمان های بین المللی قرار 
گرفته اند، به ویژه سازمان ملل متحد از این روزها 
به عنوان ابزار حمایتی قدرتمند و سکوی پرش 
برای اقدامات آگاهی بخشی بهره می برد، در این 
میان روز جهانی کاهش خطر بالیا در سال 1989 
میالدی و پس از فراخوان مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد برای تعیین روزی برای ترویج فرهنگ 
جهانی آگاهی از خطر و کاهش بالیا در 13 اکتبر 

مصادف با 22 مهرماه آغاز شد.
در  پیشرفت  تایید  برای  است  فرصتی  روز  این 
زمینه کاهش خطر و خسارات ناشی از بالیا در 
زندگی، معیشت و سالمت، مطابق با چارچوب 
در  که   )Sendai  2030-2015( سندای  سند 
در  بالیا  خطر  کاهش  جهانی  کنفرانس  سومین 
این  در  شد.  تصویب  مارس2015  ماه  در  ژاپن 
که  شد  یادآوری  جهانی  جامعه  به  کنفرانس، 
وارد  را  آسیب  بیشترین  محلی  سطح  در  بالیا 
تلفات  و  خسارات  باعث  است  ممکن  و  کرده 

جبران ناپذیری شوند. 
به همین منظور این چارچوب به عنوان راهنمایی 
با  بالیا،  خطر  مخاطره ای  چند  مدیریت  برای 
از  ناشی  بالیای  مانند  مواردی  گرفتن  نظر  در 
محیطی،  ساخت،  انسان  طبیعی،  مخاطرات 
فناورزاد و زیستی اعم از سطح خطر کوچک و 
بزرگ، شایع و غیرشایع، وقوع آنی و تدریجی 

مطرح شده است. 
راهبردی  اهداف  دارای  سند  این  چارچوب 
سال  در  و  است  شده ای  ترسیم  و  مشخص 
2016 میالدی، دبیرکل سازمان ملل متحد پویش 
از  یک  هر  ارتقا  جهت  به  را  هفت«  »سندای 
اهداف هفتگانه این سند، در طول 7 سال آغاز 

کرد. هدف سال 2020 میالدی که پنجمین هدف 
»افزایش  است:  عینی  اهداف  مجموعه  این  از 
تعداد کشورهایی است که تا سال 2030 میالدی 
دارای راهبردهای ملی و محلی کاهش خطر بالیا 
اولویت  با  نزدیکی  ارتباط  هدف  این  هستند.« 
عنوان:  با  سندای  سند  در  مطرح شده  دوم  اقدام 
»تقویت حاکمیت خطر بالیا برای مدیریت خطر 
بالیا دارد« که جهت اجرایی کردن این چارچوب 

می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
خطر  کاهش  جهانی  روز  امسال  ترتیب  این  به 
ما  و  است  حاکمیت  مورد  در  چیز  همه  بالیا 
می توانیم با استفاده از معیارهایی از جمله تعداد 
متاثر  افراد  تعداد  کاهش  حفظ شده،  جان های 
اقتصادی،  خسارات  کاهش  میزان  و  بالیا  از 
حاکمیت خوب در برابر خطر بالیای طبیعی را 

بسنجیم.
کووید-19 و تغییرات اقلیمی نشان دادند ما نیاز 
به چشم انداز روشن، برنامه ها و نهادهای توانمند 

و دارای صالحیت داریم که بتوانند با توجه به 
کنند.  عمل  عمومی  منافع  برای  علمی  شواهد 
این امر مستلزم داشتن راهبرد های ملی و محلی 
برای کاهش خطر بالیا توسط کشورهای عضو 

سازمان ملل متحد تا پایان سال است.
ما باید راهبرد هایی را در نظر بگیریم که نه تنها 
خطرات منفرد مانند سیل و توفان، بلکه خطرات 
انسان و  بیماری های مشترک  از  ناشی  سیستمی 
را  محیط زیست  نابودی  و  اقلیمی  تغییرات  دام، 
محلی  و  ملی  راهبرد های  باشند.  پاسخگو  نیز 
مناسب برای کاهش خطر بالیا باید چندبخشی 
کاربری  زمینه های  در  را  سیاست هایی  و  باشد 
زمین، آیین نامه های ساختمانی، بهداشت عمومی، 
محیط زیست،  از  حفاظت  کشاورزی،  آموزش، 
با  سازگاری  و  فقر  کاهش  آب،  منابع  انرژی، 

تغییرات اقلیمی را به هم پیوند دهد.
سیاره  سپردن  برای  که  است  رسیده  آن  زمان 

تاب آورتر به آیندگان تالش کنیم.

چرا در کشور ما اتفاقات، حوادث و بالیای طبیعی 
با پروپاگاندای منفی روبرو می شود؟

روز جهانی کاهش خطر بالیا 
حاکمیت و تدوین راهبردهای ملی و محلی

 فهیمه شجاعی
دانشجوی دکتری تخصصی سالمت در بالیا و فوریت ها 

دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 امیرمحمود 
حریرچی

جامعه شناس و 
آسیب شناس اجتماعی 



میزگرد »سالمت« درباره بیماری ویتیلیگو یا لک وپیس باحضور
 دکتر مجتبی امیری متخصص پوست، دکتر بابک ساعدی 

متخصص گوش و حلق و بینی، دکتر فرنوش ابراهیم زاده 
متخصص داخلی، دکتر حسین ابراهیمی مقدم روان شناس و 

دکترسیدضیاءالدین مظهری متخصص تغذیه و رژیم درمانی

استرس، جرقه ای برای 
شعله ور شدن ويتيليگو

درمان زودهنگام بهترین اقدام برای کنترل ویتیلیگو است

فرد مبتال به ویتیلیگو نیاز به حمایت دارد

 دکتر مجتبی امیری/ استادیار دانشگاه

نگاه متخصص پوست

نگاه روان شناس

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

بفرمایید عامل  ابتدا  لطفا  آقای دکتر!   :
تعیین کننده رنگ پوست چیست؟

رنگ پوست توسط سلول هایی به نام »مالنوسیت« 
تولید می شود که معموال در الیه  خارجی پوست و 
ریشه موها قرار دارند. با توجه به میزان رنگدانه یا 
پیگمان تولیدشده، رنگ پوست از سفید خیلی روشن 
تا سیاه متغیر است، در حالی که تعداد سلول های 
مالنوسیت در افراد سیاهپوست و سفیدپوست یکسان 
است، بنابراین اگر سلول های مالنوسیت به  هر علتی 
از جمله تحت تاثیر نور خورشید، رنگدانه  بیشتری 
تولید کنند پوست تیره تر و اگر رنگدانه کمتری تولید 

کنند پوست روشن تر خواهد شد. 
مبتال  ویتیلیگو  به  افراد  بعضی  چرا   :

می شوند؟
اگر به هر دلیلی سلول های مالنوسیت در ناحیه ای 
از پوست از بین بروند، پوست سفید و روشن تر 
از اطراف می شود که »بیماری ویتیلیگو« نام دارد 
و با اسامی برص یا پیسی نیز شناخته می شود. این 
تغییررنگ پوست برای فرد خوشایند نیست. ویتیلیگو 
یک بیماری خودایمن است و مانند دیگر بیماری های 
این گروه، سلول های ایمنی بدن علیه مالنوسیت ها 

فعال می شوند و آنها را از بین  می برند. 
منشاء ابتال به ویتیلیگو مشخص نیست اما استرس 
و زمینه ژنتیک در بروز آن نقش دارند. همچنین 
می تواند با برخی بیماری های خودایمنی مانند دیابت 
و کم کاری تیروئید نیز مرتبط باشد و ممکن است 

فرد همزمان به چنین بیماری هایی نیز مبتال باشد. 
این بیماری می تواند در سنین مختلف از کودکی تا 

بزرگسالی ظاهر شود.
: ویتیلیگو در همه  بیماران با عالئم مشابهی 

ظاهر می شود؟
ویتیلیگو انواع مختلفی داشته و در بعضی افراد حالت 
ِسگمنتال دارد. ِسگمان در اصطالح پزشکی پوست 
به قسمتی از پوست گفته می شود که ریشه عصبی 
توسط یک عصب، حس دهی می شود بنابراین گاهی 
اوقات قسمتی از پوست تحت تاثیر یک عصب، بی رنگ 
می شود و رنگ سایر نواحی پوست ثابت است. این 
نوع ویتیلیگو بهترین حالت است زیرا منتشر نمی شود 
و فقط محدود به ناحیه مشخصی است. گاهی بیماری 
در نواحی محدودی فرد را مبتال می کند اما در بعضی 
موارد به سرعت پیشرونده است و می تواند در مدت 
کوتاهی بیشتر نواحی پوست را درگیر کند که این 

روند در افراد مختلف قابل تشخیص است. 
: آیا ویتیلیگو بر موها نیز تاثیر دارد؟

از آنجا که فولیکول مو نیز حاوی سلول های مالنوسیت 
است، زمانی که شدت بیماری باال باشد و فولیکول های 
مو سلول های رنگدانه ساز را از دست بدهند، موها 
نیز سفید می شوند. در این حالت ممکن است فقط 
محدوده  کوچکی از سفیدی موها دیده شود که شاید 

تصور ابتال به ویتیلیگو نیز نباشد. 
: آیا ویتیلیگو قابل کنترل و بهبود است؟

در زمینه  درمان باید گفت هرچه درمان زودتر انجام 

بگیرد احتمال نتیجه  مطلوب بیشتر است. نواحی که 
فولیکول مو ندارد مانند دور چشم، کف دست ها، 
بندهای انتهایی انگشتان، مخاط نواحی تناسلی، مخاط 
درمان  به   پاسخ  ویتیلیگو  به  ابتال  لب در صورت 
مشکلی خواهند داشت زیرا برای درمان مناسب باید 
مالنوسیت ها از ریشه  فولیکول مو، رنگدانه را تولید 
کنند و به پوست برسانند تا رنگ پوست به  حالت 
اول برگردد اما در بیشتر نواحی بدن که فولیکول 
مو وجود دارد، اگر موها سفید نشده  باشند پاسخ به 
درمان معموال خیلی خوب است زیرا رنگدانه ها از 
طریق فولیکول ها به سایر نواحی پوست می رسند. 
البته اگر پوست و موها دچار بی رنگی شده  باشند، 

مسلما نمی توان انتظار درمان مطلوبی داشت. 
انجام  درمان  زمینه  در  اقداماتی  چه   :

می گیرد؟
برای درمان معموال داروهای ضدالتهاب به شکل 
موضعی یا خوراکی که روند بیماری را متوقف کنند، 
تجویز می شود. اگر پس از مصرف این داروها تاثیری 
مشاهده نشود، از داروهای تحریک کننده مالنوسیت ها 
برای تولید رنگدانه ها استفاده می شود که داروهای 
حاوی ترکیبات متوکسالن به شکل موضعی یا گاهی 
خوراکی از این جمله اند. در این حالت سلول های 
مالنوسیت تحت تاثیر نور خورشید رنگدانه می سازند 

و پوست به حالت اول نزدیک می شود. 
اگر پوست ناحیه ای از صورت، دست، پا و... بیشتر 
از 50درصد به  دلیل ابتال به ویتیلیگو سفید شده  باشد، 

معموال توصیه به دپیگمانته شدن )بی رنگ  کردن( سایر 
قسمت های پوست به کمک دارو می شود زیرا احتمال 
بازگشت رنگ پوست به حالت اول با درمان های 
مرسوم خیلی کم است بنابراین روش سفیدکردن یا 
یکدست کردن پوست نیز یکی از روش های درمان 

بیماری است. 
: مبتالیان به ویتیلیگو باید از پوستشان 

بیشتر از سایرین مراقبت کنند؟
بله، چون رنگدانه یا مالنین، محافظ پوست در برابر 
نور خورشید است. می دانیم که نور خورشید عامل 
مهم پیری پوست و سرطان های پوست است، پس 
پوست خیلی روشن نسبت به آفتاب ضعیف خواهد 
بود، به سرعت دچار آفتاب سوختگی می شود و بعد 
از چند سال مستعد ابتال به سرطان پوست است. 
از این رو، افرادی که به ویتیلیگو مبتال هستند باید 
مراقبت و محافظت جدی در برابر نور خورشید 

داشته  باشند. 
سالمت  برای  خطری  ویتیلیگو  آیا   :

محسوب می شود؟
گرچه ویتیلیگو ممکن است ظاهر ناخوشایندی برای 
فرد ایجاد کند، از نظر سالمت عامل مشکل سازی 
نیست، مگر اینکه با سایر بیماری ها همراه باشد که 
نیاز به پیگیری و درمان خواهد داشت. در غیر این 
صورت فقط الزم است از پوست در برابر نور خورشید 
محافظت شود تا از بروز عوارض پرتوهای فرابنفش 

پیشگیری شده و سالمت پوست حفظ شود.

ویتیلیگو بیماری خودایمنی است و بسیاری از پژوهش ها نقش ژنتیک 
را در این زمینه دخیل می دانند. بروز این بیماری در هر دو جنس مرد 
و زن یکسان است و تقریبا 1درصد جمعیت جهان با این وضعیت 
درگیر هستند. البته به نظر می رسد اضطراب و استرس در بروز، تشدید 
و اختالل در روند درمان نیز تاثیرگذار باشد. به عبارتی، انبار باروتی 
را در نظر بگیرید که اگر هیچ جرقه ای وجود نداشته  باشد، سال ها 
بدون انفجار باقی می ماند اما کوچک ترین جرقه ای منجر به آتش 
خواهد شد. استرس نیز نقش جرقه را دارد و از آنجا که نمی توانیم 
عوامل ژنتیکی را کنترل کنیم، بهتر است عوامل محیطی و استرس های 

روانی را بشناسیم تا منجر به بروز چنین عالئمی نشود. 

نگاه سنگین بعضی افراد بیمار را به انزوا می کشاند
متاسفانه یکی از دغدغه های مبتالیان به ویتیلیگو این است که مردم 
نگاه مثبتی به  آنها ندارند و در مراودات روزمره از آنها دوری می کنند 
و تصور سرایت بیماری را دارند که البته گاهی به  علت نا آگاهی است. 
حتی در سنین کودکی و نوجوانی از تمسخر و تحقیر همساالن نیز 
بسیار آزرده می شوند و نگرانی آنها را تشدید می کند. صحبت های 
پنهانی در جمع دیگران نیز به شدت برای چنین افرادی ناراحت کننده 

است و تصور بدگویی نسبت به خود را دارند. 
گاهی عدم  تمایل به شرکت در جمع های دوستانه، ورزش های گروهی، 
نگرش منفی در زمینه  ازدواج و... باعث می شود فردی که دچار چنین 
لکه های پوستی شده، به تدریج منزوی شود و انگیزه  الزم برای اشتغال 
و فعالیت های معمول زندگی را از دست بدهد. معموال طی سنین 10 
تا 30 سال اوج بروز چنین لکه هایی است که دقیقا در این سنین، فرد 
قصد ادامه تحصیل، اشتغال، ازدواج و برنامه ریزی آینده را دارد که 

می تواند بر چنین جنبه هایی تاثیر منفی بگذارد. 
بررسی ها نشان می دهد حداقل50درصد مبتالیان به ویتیلیگو در روابط 
اجتماعی خود دچار مشکل می شوند و از افسردگی، گوشه گیری، 

اضطراب، پریشانی، نگرانی در مواجهه با دیگران و کاهش فعالیت های 
فیزیکی و اجتماعی رنج می برند. این وضعیت به خصوص در نوجوانان 
که در شرایط عادی نیز نسبت به زیبایی و ظاهر خود بسیار حساس 
هستند، بیشتر دیده می شود. حتی گاهی باورهای اشتباه و بی اساس 
مانند »کار بدی انجام دادی که این پیامد سراغت آمده« نیز موجب 

تشدید این نگرانی و دغدغه خواهد بود. 

ارتباط با روان شناس، ضرورت بهبود زندگی 
توصیه جدی به مبتالیان ویتیلیگو این است که حتما کنار درمان های 
ارتباط داشته  باشند. مشاوره و  نیز  با روان شناس  معمول پزشکی، 
توصیه های روان شناس کمک شایانی به این افراد برای بهبود کیفیت 

زندگی شان می کند. 
اولین نکته اینکه روان شناس به فرد کمک کند در مورد بیماری خود 

اقدامات درمانی قرار گیرد. مصرف  آگاهی کسب کند و در روند 
ترس،  از  هاله ای  در   را  فرد  بیماری  وضعیت  شناخت  بدون  دارو 
نگرانی، اضطراب و استرس نگه می دارد. البته بی توجهی به عالئم 
و مراجعه نکردن به پزشک برای کنترل بیماری نیز درست نیست و 
می تواند منجر به تشدید عالئم و تاثیر بر اعتماد به نفس و جنبه های 
مختلف زندگی شود که روان شناس در این زمینه نقش کمک کننده 

و حامی خواهد داشت. 
البته روان شناس باید بداند خیلی از چنین مراجعانی نیاز به حمایت 
عاطفی دارند، پس شنیدن دل مشغولی های آنها یکی دیگر از وظایف 
اوست. همچنین تالش برای بهبود وضعیت این فرد اولویت دیگری 
است که حتما روان شناس باید مدنظر داشته باشد و با روش های 

مختلف مانند شناخت درمانی به وی در بهبود شرایط کمک کند. 
صحبت کردن بیمار با دیگر افرادی که وضعیت مشابه دارند نیز در 
بهبود روحیه مؤثر است و می تواند تجربه  زندگی آنها را در مواجهه 
با مشکل و تسلیم  نشدن بیاموزد. خانواده و دوستان فرد باید حتما 
نقش حمایتی داشته  باشند، مشکل را خیلی بزرگ نکنند و بررسی 

وضعیت بیماری و درمان را ضروری بدانند.
اعتمادبه نفس و شناخت جنبه های  افزایش  برای  ارائه راهکارهایی 
فرد  تا  لحاظ شود  باید حتما توسط روان شناس  نیز  مثبت زندگی 
ببرد و  بتواند برای آینده برنامه ریزی داشته باشد، از زندگی لذت 
توانمندی هایش تقویت شود. باید به بیمار اطمینان داد مشکل او در 
برابر مسائل خیلی از مردم آنقدر هم جدی نیست و می تواند با این 

شرایط نیز زندگی بسیار خوب و موفقی داشت. 
بررسی ها نشان می دهد معنویت در افزایش آرامش تاثیرگذار است 
کنترل  بیمار  در  اضطراب  و  استرس  مانند  زمینه هایی  این رو،  از  و 
می شود. بهره مندی از این خدمات روان شناسی باعث می شود به تدریج 
فرد وضعیت روانی مطلوب تری پیدا کند و روند درمان برای کنترل 

عالئم نیز بهتر شود.

ویتیلیگو، برص یا  لک وپیس بیماری پوستی است که با سفیدشدن قسمت هایی از پوست 
همراه است. ویتیلیگو بیماری خودایمن محسوب می شود و ژنتیک یکی از عوامل بروز 
آن است. گرچه لکه های آن هیچ خطری برای سالمت ندارند، تغییر در ظاهر برای بیشتر 
مبتالیان آزاردهنده است و حتی منشاء نگرانی شدید خواهد بود. با این نگاه اجمالی، به 
پرسش یکی از خوانندگان »سالمت« پرداخته ایم: »دختری 24 ساله  و دانشجو هستم. از حدود 6 ماه پیش 
لکه های سفیدی روی گردنم ظاهر شده که پزشک تشخیص ویتیلیگو داده  است. هنوز هیچ اقدامی برای 
درمان انجام نداده ام زیرا شنیده ام خوب نمی شود. از این وضعیت بسیار ناراحتم و کابوس زندگی آینده ام 

را دارم. آیا روشی برای بهبود و کنترل لکه ها وجود دارد؟ لطفا راهنمایی ام کنید.«

 مریم سادات 
کاظمی
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 دکتر بابک ساعدی/ استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دکتر فرنوش ابراهیم زاده
استادیار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 دکتر سیدضیاءالدین مظهری/ استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران 

نگاه متخصص گوش و حلق و بينی

نگاه متخصص داخلی

نگاه متخصص تغذيه

در رابطه با جراحی پالستیک در مبتالیان به ویتیلیگو باید به 
به حالتی گفته می شود که  اشاره کرد. کوبنر  »پدیده  کوبنِر« 
جراحی یا تروما در بعضی از بیماری های پوستی، می تواند 
باعث تشدید ضایعه شود. در مورد ویتیلیگو نیز گاهی جراحی 
پالستیک ممکن است باعث فعال شدن بیماری و بی رنگ شدن 

در ناحیه ای از پوست سالم شود. 
از این رو، تمام افرادی که به ویتیلیگو مبتال هستند در معرض 
دارند.  قرار  پالستیک  جراحی  از  پس  پیامدی  چنین  خطر 
توصیه می شود جراحی در این افراد به زمانی موکول شود 
بیماری به وضعیت ثبات رسیده  باشد. پیش از جراحی  که 
الزم است وضعیت بیمار کامال بررسی شود و حتما تحت نظر 
متخصص پوست و با تایید وی انجام گیرد و به  هر حال زمینه  

چنین خطری لحاظ شود. 
گرچه ویتیلیگو ظاهر ناخوشایندی ایجاد می کند، واقعا تهدید کننده 
حیات نیست و شاید اولویتی برای پذیرش خطرات جراحی 
احساس نشود. البته اختالالت تیروئید در مبتالیان به ویتیلیگو 
شایع است و حتما بررسی در مورد چنین مساله ای برای حفظ 

سالمت و پیشگیری از عوارض دیگر ضروری خواهد بود.

در مورد ویتیلیگو تئوری های مختلفی مطرح است که از جمله 
می توان به ژنتیک، بیماری های خودایمنی، بیماری های عصبی، 
استرس های اکسیداتیو، عفونت های ویروسی و مکانیسم های 
وابسته به نقص مالنوسیت ها اشاره کرد. این بیماری می تواند 

با برخی بیماری های خودایمنی دیگر همراه باشد. 
دیابت نوع1، برخی از بیماری های تیروئید مانند  هاشیماتو و 
و  پسوریازیس  پرنیشز،  کم خونی  آره آتا،  آلوپسی  گریوز، 
روماتیسم مفصلی مواردی از این بیماری های خودایمن هستند. 
فعالیت  حوزه   در  اساسا  ویتیلیگو  درمان  و  تشخیص  البته 
متخصصان پوست است که با بررسی و احیانا نمونه برداری 
ممکن است علت بروز مشکل مشخص شود یا اینکه ممکن 
است عامل ناشناخته باشد. در صورت تایید همراهی با این 
بیماری ها حتما متخصص پوست، بیمار را برای درمان تکمیلی 

به متخصص مربوط ارجاع خواهد داد.

از شاخص ترین عملکردهای سیستم دفاعی بدن، سرعت عمل در 
شناسایی سلول های خودی از بیگانه و تشخیص سلول های ناکارآمد 
درونی است که به طرف سرطانی شدن یا انحراف از عملکرد طبیعی 
خود تغییر ماهیت داده اند. شناسایي عوامل مهاجم، واکنش برای 
تولید سلول های دفاعی و محافظت از بدن در برابر آسیب ها از 
وظایف عملکرد این سیستم همیشه بیدار و خستگی ناپذیر است. 
هر عاملی که در عملکرد سلول های دفاعی اختالل ایجاد کند باعث 
غلبه سلول های مهاجم و ناکارآمد می شود که زمینه ساز بروز انواع 

بیماری ها خواهد بود.

نقش غذا و مواد مغذی در عملکرد سیستم ايمنی
با در نظر گرفتن وظیفه سنگینی که سیستم دفاعی بدن در قبال 
حفظ سالمت، جوانی، شادابی و طول عمر افراد دارد، الزم 
است در تهیه و تنظیم جیره غذایی، از برنامه ای پیروی شود 
که ضمن رفع گرسنگی های ظاهری و لذت از غذاخوردن، 
نیازهای روزمره میلیاردها سلول بدن به 50 ماده مغذی و حیاتی 
به نحو متعادل و متناسب نیز تامین گردد چراکه هر یک از 
موارد مورد اشاره نقش و اثر غیرقابل تردیدی در جلوگیری از 
افت قدرت جسمی و ذهنی دارد و تقویت کننده و برپادارنده 

توان رزمی و دفاعی سیستم ایمنی بدن است.
سیستم ایمنی و دفاعی بدن و همین طور سایر اعمال حیاتی 

و مواد غذایی مصرفی روزانه در دو بعد تاثیرگذار هستند:
تاثیر مستقیم مواد مغذی

و  دفاعی  سلول های  برای  انرژی  تامین کننده  عنوان  به 
کاتالیزورهای فعل و انفعاالت شیمی حیاتی بدن مثل ویتامین های 
مختلف، مواد شیمیایی ثانویه در منابع گیاهی و مواد معدنی 

و مواد ساختاری سلول ها و مواد شیمیایی سیستم دفاعی
تاثیرات غیرمستقیم ترکیبات غذاهای دریافتی مثل:

مواد فیبری که عامل خنثی سازی یا بی اثر کردن موادی هستند که 
از طریق ترکیبات غذایی وارد روده ها شده یا در فرایند شکستن 
و پیوستن مولکول های مواد تشکیل دهنده انواع گروه های غذایی 

در جریان هضم و جذب ایجاد می شوند.

عوامل تقويت کننده سیستم ايمنی بدن 
 کاهش تدریجی وزن با رژیم های مناسب، متعادل و متنوع 
یا تقویت بنیان بدن در افراد الغر که ریشه در نوع تغذیه دارد.
 استفاده از مواد غذایی کم چربی و دارای چربی های اشباع نشده
 استفاده از مواد غذایی حاوی فیبرهای محلول و نامحلول
 استفاده متعادل و متناسب از میوه  های فصل و سبزیجات 

پخته و خام در تمام وعده های غذایی
 تامین ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها مثل ویتامین هایA ، E و 
C، بتاکاروتن و اسید فولیک مورد نیاز بدن و بهره مند سازی سیستم 

دفاعی از ریزمغذی های نادر از قبیل روی، سلنیوم، و...

جراحی پالستیک ممکن است سبب 
فعال شدن ویتیلیگو شود

احتمال بررسی بیماری های خودایمن 
در مبتالیان به ویتیلیگو توصیه می شود

با تغذیه مناسب از سردرگمی 
سلول های ایمنی و بروز بیماری های 
خودایمنی جلوگیری کنیم

  دکتر حسین ابراهیمی مقدم/ مشاور و استاد دانشگاه  
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راهنمای میکروبلیدینگ؛ از چیستی تا مراقبت های الزم و عارضه های احتمالی

میکروبلیدینگ برای چه کسانی مناسب است؟
زیبایی  روندهای  از  یکی 
که به تازگی میان بخشی از 
مردم جهان محبوبیت زیادی 
پیدا کرده، میکروبلیدینگ است 
که باعث می شود ابروها برای مدت طوالنی تری 
در حالت دلخواه باقی بمانند. با این حال، هنوز 
هم خیلی ها اطالعات واضح و کاملی درباره 
میکروبلیدینگ ندارند و همین آگاهی ناکافی 
باعث می شود بعضی افراد دست به انتخاب های 
نادرستی بزنند. در ادامه این مطلب از جنبه های 
مختلفی با میکروبلیدینگ آشنا خواهید شد تا 
بتوانید تصمیم گیری ها و انتخاب های دقیق تر و 

بهتری داشته باشید. 

میکروبلیدینگ ابرو چیست؟ 
میکروبلیدینگ دستی، روندی است که در آن 
به جای دستگاه تاتوی معمولی از دستگاهی دارای 
یک تیغه تعویض شدنی استفاده می شود که از 
سوزن های ریز و ظریف ساخته شده است. این 
سوزن ها به طور همزمان هم رنگدانه ها را می تراشند 
و هم رنگدانه های جدیدی زیر پوست جا گذاری 
می کنند. نتیجه کار هم شکل گیری ابروهایی است 
که کامال واقعی و منظم به نظر می رسند و با شستشو 
پاک نمی شوند. با استفاده از میکروبلیدینگ می توان 
ابروهای پر و کاملی داشت و این عملکرد خصوصا 
برای کسانی که ابروهایشان را به دلیل مشکالتی 
مانند آلوپسی یا ریزش موی سکه ای از دست 
داده اند، کارآمد است. البته با کمک میکروبلیدینگ 
می توان ظاهر بی نقص تری به ابروهای طبیعی 
بخشید یا طیف های رنگی خاصی را به ابروهای 
طبیعی اضافه کرد. اکنون که داشتن ابروهای برجسته 
و پرتر در سراسر جهان به مد روز تبدیل شده، 
شکل  تغییر  برای  میکروبلیدینگ  از  خیلی ها 

ابروهای خودشان کمک می گیرند. 

آیا میکروبلیدینگ نوعی تاتو است؟ 
از جهتی بله و از جهتی نه! تاتو روندی است 
که برای همیشه باقی می ماند و اصطالح دائمی 
)permanent( است اما میکروبلیدینگ نوعی 
 )semi-permanent( تاتوکاری نیمه دائمی
محسوب می شود. ابزار دستی میکروبلیدینگ این 
امکان را فراهم می کند که رگه های مویی شکل 
نازک تر و دقیق تری در پوست جا بگیرند که در 
مقایسه با تاتوکاری اصلی آنقدرها نیز عمیق نیستند. 
ضمنا رنگدانه های به کاررفته در میکروبلیدینگ با 
رنگدانه های تاتوکاری از دو نظر تفاوت دارند؛ 
1( این رنگدانه ها صرفا نیمه دائمی هستند و این 
یعنی بدن از طریق فرایندهای متابولیزه  کردن نهایتا 
آنها را محو می کند. 2( ذرات رنگی به کاررفته در 
جوهر میکروبلیدینگ نسبت به جوهر تاتوکاری 
اصلی واقعا غلظت کمتری دارند. البته نکاتی که 
درباره ماندگاری میکروبلیدینگ ذکر شد، فقط 
در صورتی با اطمینان صحت دارد که برای انجام 

این کار به پزشکان متخصصی مراجعه کنید که 
کار میکروبلیدینگ هم انجام می دهند. 

میکروبلیدینگ چگونه انجام می شود؟ 
پزشکان متخصص می توانند پس از بررسی های 
مناسب و پس از مشورت با شما، رنگدانه های 
متناسب با ابروهای طبیعی را پیدا کنند. پیش از انجام 
میکروبلیدینگ، صورت شما کامال پاک سازی 
می شود و سپس پزشک از ابزار اندازه گیری خاصی 
برای محاسبه کردن شکل، اندازه و تقارن ابروها 
استفاده می کند. پس از این مرحله نیز ناحیه مورد 
نظر پاک سازی می شود و از کرم بی حس کننده در 
محل اصلی استفاده خواهد شد. در ادامه رنگدانه 
اصلی که قبال تست شده، با استفاده از دستگاه 
استریل شده میکروبلیدینگ در محل مورد نظر 
جاگذاری می شود تا رگه های بسیار ریزی شبیه 
موهای ابرو به وجود بیاورد. پس از پایان این 
مرحله هم محل مورد نظر پاک سازی می شود و 
چند دقیقه از ماسک رنگدانه برای تثبیت وضعیت 

بافت ابروها استفاده خواهد شد. 

میکروبلیدینگ چقدر ماندگاری دارد؟ 
میکروبلیدینگ معموال بین 1 تا 3 سال باقی می ماند 
اما این مدت  بیش از همه به نوع پوست هر فرد 
بستگی دارد. مثال هرچه پوست شما چرب تر باشد، 
میکروبلیدینگ ابروها نیز سریع تر محو خواهد 
شد. به همین دلیل این مدت  به طور میانگین به 
12 تا 18 ماه کاهش می یابد. البته پس از گذشت 
4 هفته از انجام میکروبلیدینگ، وضعیت ابروها 

باید بررسی شود تا ترمیم ها و ریزه کاری های 
مناسب در صورت لزوم انجام بگیرند. پس از 
این بررسی اولیه نیز معموال تا 12 ماه نیازی به 
بررسی دوباره نیست و پس از گذشت 12 ماه 

می توان ترمیم های جزئی یا کلی را انجام داد. 
ماندگاری  درباره  که  دیگری  مهم  نکته 
نور  اثرگذاری  دارد،  اهمیت  میکروبلیدینگ 
خورشید در محو شدن سریع تر میکروبلیدینگ 
ابروهاست. صورت همه ما )حتی در فصل زمستان 
و شرایط آب وهوایی سرد( خواه ناخواه با نور 
خورشید تماس دارد و این تماس به تخریب 
سریع تر جوهر میکروبلیدینگ منتهی می شود. حتی 
گاهی اوقات این تماس به تغییر رنگ رنگدانه های 
میکروبلیدینگ به سمت رنگ هایی مانند نارنجی، 

آبی و حتی صورتی منجر می شود. 
افراد بسیاری باور دارند پس از میکروبلیدینگ 
ابروها بسیار کمتر به آرایش ابروها نیاز خواهند 
داشت اما واقعیت این است که حتی پس از 
میکروبلیدینگ هم مجبور به استفاده از ابزارهای 
آرایشی برای ابروها خواهید شد. حتی بعضی 
آرایشی  ابزارهای  از  استفاده  به  مجبور  افراد 
تغییر  بتوانند  تا  مشخص و خاصی می شوند 

رنگ میکروبلیدینگ ابروها را کنترل کنند. 

آیا میکروبلیدینگ برای همه 
مناسب است؟ 

نباید  اصال  شیرده  مادران  و  باردار  خانم های 
میکروبلیدینگ انجام دهند. افرادی که درحال 
سپری کردن مراحل شیمی درمانی هستند نیز تا 

پیش از پایان درمان نباید برای میکروبلیدینگ 
اقدامی انجام دهند چراکه خطر ابتال به عفونت های 
مختلف را با این کار باال می برند. افرادی که درحال 
گذراندن درمان های مختلف هستند یا از داروهای 
رقیق کننده خون استفاده می کنند هم پیش از هر 
گونه اقدامی برای میکروبلیدینگ باید با پزشک 

خودشان مشورت کنند. 

مراقبت های پس از میکروبلیدینگ 
شامل چه مواردی هستند؟ 

پزشکان پس از پایان میکروبلیدینگ نوعی پماد 
پوستی برای شما تجویز می کنند که باید طبق دستور 
پزشک استفاده شود. ناحیه میکروبلیدینگ شده هم 
باید خشک نگه داشته شود و حداقل به مدت 
7 روز از پاک کننده ها و کرم ها نیز استفاده نشود. 
ابروهای میکروبلیدینگ شده معموال 3 مرحله 
را پشت سر می گذارند؛ بهبود، پوسته ریزی و 
محو شدن. احساس خارش در مرحله بهبود که 
پس از پایان میکروبلیدینگ شروع می شود هم 
طبیعی است. البته در مراحل بهبود و پوسته ریزی 
به هیچ وجه نباید ابروها را بمالید یا بخراشید چراکه 
این کارها باعث ازدست رفتن رنگدانه ها می شود. 
بین 3 تا 4 هفته هم باید از تماس مستقیم با 
نور خورشید دور بمانید و برای انجام هیچ نوع 
از روندها یا درمان های مخصوص صورت به 

پزشک مراجعه نکنید. 
عرق کردن به دلیل فعالیت های ورزشی هم تا 
حداقل یک هفته پس از میکروبلیدینگ باعث 
اختالل در رنگدانه می شود. پس اگر باید فعالیت 

ورزشی شدید داشته باشید، حتما ابروها را با کمک 
پماد تجویزشده پوشش دهید تا هم از رنگدانه ها 
محافظت کنید و هم روزنه های برش خورده ابروها 
را تمیز و عاری از باکتری نگه دارید. ضمنا در 
اولین 24 ساعت پس از پایان میکروبلیدینگ باید 
از پمادهای آنتی باکتریال کمک بگیرید. استفاده 
از محصوالت اسیدی یا حاوی رتینوئیدها نیز 
در مرحله بهبود می تواند به تخریب رنگدانه های 

درج شده در پوست منتهی شود. 
یکی از تصورات نادرست درباره میکروبلیدینگ 
این است که این کار به متوقف کردن رشد ابروهای 
طبیعی منتهی می شود اما واقعیت این است که 
اگر میکروبلیدینگ به درستی انجام شود، رشد 
ابروهای طبیعی دچار مشکل نخواهد شد، بلکه 
حتی در مواردی این رشد باید به طور موقت بیشتر 
هم بشود. پس اگر رشد ابروهای طبیعی شما 
پس از میکروبلیدینگ دچار اختالل شد، احتماال 
این کار به درستی برای شما انجام نشده است 
و باید برای بررسی های دقیق تر به متخصصان 

پوست  مراجعه کنید.

درباره عارضه های احتمالی 
میکروبلیدینگ چه می دانید؟ 

میکروبلیدینگ فقط باید توسط پزشکان متخصص 
یا تکنیسین های دارای مجوز این کار انجام شود. 
اگر پس از میکروبلیدینگ برای مدت طوالنی دچار 
تورم، قرمزی، تراوشات پوستی یا پوسته ریزی 
در ناحیه ابروها شدید، یعنی وضعیت شما عادی 
نیست و باید هرچه سریع تر نزد پزشکان متخصص 
پوست  بروید. عالوه بر این، مراجعه به پزشکان 
متخصص یا تکنیسین های دارای مجوز به این 
دلیل ضروری است که بتوانید وضعیت قبل و 
بعد از میکروبلیدینگ را با دقت بررسی کنید و 
پس از مشاهده نتیجه نهایی از وضعیت جدید 

رضایت داشته باشید.
اگرچه میکروبلیدینگ جزو روندهای رایج قرار 

می گیرد، دکتر هدلی کینگ )متخصص پوست  
در شهر نیویورک( می گوید که همیشه درصدی 
از خطرات و احتمال عارضه های طوالنی مدت 
یا حتی واکنش های آلرژیک وجود دارد چراکه 
میکروبلیدینگ فرایندی است که با نفوذ درون 
الیه های پوست انجام می گیرد. از سوی دیگر، 
سازمان غذا و داروی آمریکا )FDA( هنوز نظارتی 
بر ترکیبات رنگی استفاده شده در رنگدانه های 
میکروبلیدینگ ندارد. پس واکنش های آلرژیک 
انتظار  از  دور  اصال  احتمالی  آلودگی های  و 
نیستند. این متخصص می گوید: »درست است 
نیمه دائمی منتهی  نتایج  به  که میکروبلیدینگ 
می شود، باید مطمئن باشیم این روند به درستی 
انجام می گیرد. دلیلش هم این است که در صورت 
اشتباه در روند میکروبلیدینگ، ترمیم کردن اشتباه 
به این راحتی ها ممکن نیست و نمی توان یک شبه 

این اشتباه را رفع کرد.«
در  پوست   )متخصص  کمپل  کارن  دکتر 
سن فرانسیسکو( درباره عارضه های احتمالی 
میکروبلیدینگ می گوید: »من از منظر تخصص 
زیبایی اصال میکروبلیدینگ را توصیه نمی کنم 
چراکه ابروها پس از میکروبلیدینگ به نگهداری 
مطلوب نیاز دارند. به عالوه، من با این نکته دکتر 
کینگ هم موافق هستم که تغییر سریع ابروها پس 
از میکروبلیدینگ به این سادگی ها امکان پذیر 
نیست؛ یعنی حذف فوری میکروبلیدینگ ابرو 
که اصال معنایی ندارد و تازه حذف تدریجی 
آن هم نیازمند جلسات لیزردرمانی متعدد و 
گرانقیمت است. برای حذف میکروبلیدینگ 
باید از لیزرهای Picosecond استفاده کرد که 
برای حذف تاتوهای اصلی هم کاربرد دارند.« 

میکروبلیدینگ در زمانه بحران 
کووید-19 

)متخصص  مارینلی  الئورا  دکتر  به گفته 
میکروبیولوژی و میکروبیوم پوست(، درحال 
حاضر انجام دادن هر کدام از کارهای زیبایی 
با خطر باالیی همراه خواهد بود. این متخصص 
می گوید: »اشاره به این نکته بسیار مهم است 
که کووید-19 نوعی عامل بیماری زای تنفسی 
است و خطر اصلی در مورد میکروبلیدینگ یا 
تاتوکاری های مختلف هم به انتقال این عامل 
بیماری زا از طریق ریزقطرات تنفسی زمان نفس 
کشیدن یا صحبت کردن برمی گردد. می دانم که 
همه ما از قرنطینه کردن خودمان خسته شدیم و 
می خواهیم به زندگی عادی بازگردیم و دوباره 
کارهای دلخواهمان را انجام دهیم اما به عنوان 
یک متخصص درحال حاضر با انجام کارهای 
زیبایی اصال موافق نیستم. ایمنی و سالمت همه 
شما در اولویت اصلی قرار دارد و هیچ کس 
نباید سالمتش را برای داشتن ابروهای دلخواه 

قربانی کند.« 
Allureو Cosmopolitan:منابع

 ترجمه: 
یوسف 
صالحی

بسیاری از خانم ها به داشتن موهای بلند عالقه مند هستند اما همه 
آنها نمی دانند که چطور موهای بلند، سالم و مناسبی داشته باشند. 
جدای استفاده روزانه از مواد غذایی خاصی مانند آووکادو، دانه چیا 
و تخم مرغ که کیفیت خوبی به موها می دهند، نکات مهم دیگری 
هم هستند که باید برای داشتن موهای بلند با دقت رعایت شوند. در ادامه شما را با 

این نکات راهنما آشنا خواهیم کرد.

1. نوک گیری منظم موها ضرورت دارد: موهای همه انسان ها در طول ماه رشد 
می کنند و هیچ مویی بدون رشد نمی ماند اما درعین حال همه موها به نوک گیری مرتب 
و منظم نیاز دارند. پس اگر می خواهید موهای بلندی داشته باشید، هر 6 تا 8 هفته حتما 
نوک گیری را با دقت انجام دهید تا موها هم سالم بمانند و هم به رشد خودشان ادامه 
دهند. کسانی که موهای رنگ نشده و کامال طبیعی دارند، بهتر است این کار را هر 3/5 

تا 4 ماه تکرار کنند تا مانع گره خوردن موها و مشکالت دیگر شوند.
2. برای کمک به رشد موها شامپوی مناسب پیدا کنید: تقریبا همه ما برای استفاده 
از شامپو تحت تاثیر انواع تبلیغ های رسانه ای قرار می گیریم ولی باید سعی کنیم در 
انتخاب شامپو بر اساس معیارهای درست عمل کنیم و به تبلیغات رسانه ها وابسته 
نباشیم. امروزه شامپوهای مناسبی در سراسر جهان به فروش می رسند که برای رشد 
سالم تر و بهتر موها مفید هستند و به خصوص به کسانی که دچار ریزش مو شده اند، 
کمک می کنند. شما می توانید برای پیدا کردن یک شامپوی مناسب با متخصصان پوست  
مشورت کنید. شامپوی انتخابی شما هم باید پوست سر را به خوبی تغذیه کند و هم 
توانایی زدودن ترکیبات زائد روی پوست سر را داشته باشد. شاید فکر کنید که این کار 
شدنی نیست اما اگر خوب جستجو کنید، قطعا شامپوی مناسب را خواهید یافت. در 
درجه اول هم به این نکته دقت کنید که شامپوی انتخابی شما باید بدون سولفات باشد 
و ترکیباتی مانند انواع آنتی اکسیدان ها و عصاره هایی مانند عصاره نعناع برای تحریک 

پوست سر و تقویت رشد موها داشته باشد. 
3. از روسری ها و روبالشی های باکیفیت استفاده کنید: متخصصان بر این باورند 
ابریشم و ساتن از بهترین پارچه ها برای تماس با موی سر هستند بنابراین اگر به سالمت 
موهایتان اهمیت می دهید، حتما به این نکته توجه کنید. کسانی که به خوابیدن با روبالشی 
کامال نخی عادت دارند، باید هرچه زودتر این عادت خودشان را کنار بگذارند چراکه 

می تواند  به راحتی  نخی  روبالشی 
رطوبت موها را جذب کند. 

نکنید:  حمام  داغ  آب  با   .4
با  یا دوش گرفتن  حمام کردن 
آب داغ نه تنها پوست را خشک 
و ملتهب می کند، بلکه می تواند 

آسیب پذیری  و  خشکی  باعث 
موها شود. آب ولرم بهترین شرایط 

را برای شستشوی موها و پوست فراهم 
می کند و مانع از آسیب دیدگی آنها می شود. 

حتی بهتر است نرم کننده روی موها را با آب 
باشید. خنک آبکشی کنید تا محافظت از موها را بهتر کرده 

5. استفاده از وسایل حالت دهنده گرمایشی را به حداقل برسانید: خودداری از 
تماس بیش از حد وسایل حالت دهنده گرمایشی با موها واقعا ضروری است چراکه از 
شکنندگی موها جلوگیری می کند و نقش مهمی در رشد هرچه بهتر و سالم تر موها دارد. 
فراموش نکنید شکنندگی موها معموال به دلیل خشکی موها و دستکاری بیش از حد آنها 
اتفاق می افتد و این مشکل هم معموال از تماس بیش از حد موها با حرارت، مواد شیمیایی 
و ترکیبات حالت دهنده نشأت می گیرد. اگر موهای شما هم شکننده شده، بهتر است از 
نرم کننده های قوی برای تقویت و مرطوب سازی ساقه موها کمک بگیرید. حتی زمان 
استفاده از وسایل حالت دهنده گرمایشی هم بهتر است از سرم ها یا کرم های مخصوص این 
کار استفاده کنید تا آسیب های ناشی از تماس حرارت زیاد با موها را به حداقل برسانید. 
6. از ماسک مو استفاده کنید: مرطوب سازی و نرم سازی موها از مهم ترین بخش ها 
در رژیم روزانه مراقبت از موهاست که نقش ویژه ای در داشتن موهای بلند و سالم 
برعهده دارد. با توجه به اینکه شامپوها کوتیکول های مو را طی فرایند پاک سازی باز 
می کنند، شما به نرم کننده های مناسبی نیاز دارید که از ساقه موها محافظت کنند و 
مانع آسیب دیدگی آنها به علت باز شدن کوتیکول های مو شوند. جدای استفاده از 
نرم کننده ها، بهتر است ماسک موی مناسب با شرایط خودتان را پیدا و به طور منظم 

از آن استفاده کنید تا بتوانید موهای بلند و سالمی داشته باشید.
Byrdie :منبع

هنوز هیچ ارتباطی میان قرار گرفتن در معرض استرس و ظهور موهای 
سفید، خاکستری یا نقره ای تأیید نشده است اما این احتمال وجود دارد 
که قرارگرفتن در معرض عوامل استرس زا، روند پیری مو را در افرادی 

که از لحاظ ژنتیکی مستعد این قضیه هستند، تسریع کند. 
استرس، عوارض جانبی بد و غیرقابل بازگشتی در سراسر بدن دارد. استرس خطر ابتال 
به بیماری های قلبی و نیز چاقی را افزایش می دهد، سیستم ایمنی بدن را ضعیف می کند، 
باعث بروز آکنه می شود و به گفته مادربزرگ ها، رنگ مو را نیز تغییر می دهد، طوری که 
تحت تأثیر آن، موها خاکستری یا سفید می شوند اما آیا برای این قضیه توجیه و اثبات 

علمی نیز وجود دارد؟ پاسخ به این سؤال واقعا ساده نیست.
هر مو با یک فولیکول که ظاهری لوله ای شکل دارد، زیر پوست قرار گرفته است. این 
فولیکول های مو حاوی تعدادی سلول رنگدانه ای هستند که ماده ای به نام »مالنین« را 
ایجاد می کنند و این مالنین است که رنگ نهایی مو را تعیین می کند. درحقیقت رنگ موی 
قهوه ای، بلوند یا قرمز توسط مالنین شکل می گیرد. رنگ مو به مقدار مالنین موجود در هر 
تار مو بستگی دارد. با افزایش سن، سلول های رنگی موجود در فولیکول های مو شروع 
به از بین رفتن می کنند. نتیجه اینکه مالنین کاهش می یابد و در عوض موها، خاکستری، 

نقره ای یا سفید می  شوند. 
این باور که استرس سفیدی مو را همراه دارد، قاعدتا به این معناست که روند پیری را 
تسریع می کند. طبق برخی مطالعات، احتماال هورمون های استرس بر فعالیت یا طول عمر 
مالنوسیت ها؛ یعنی سلول هایی که عامل ساخت رنگدانه یا رنگ آمیزی طبیعی موهای ما 
هستند، تأثیر می گذارند اما این یک روند تدریجی است که به عوامل دیگری مانند نحوه 

مراقبت از مو، استرس مو و از همه مهم تر ژنتیک بستگی دارد.
تاکنون هیچ ارتباط واضحی بین استرس و رنگ مو اثبات نشده اما محتمل است که اگر 
فردی مستعد موهای سفید یا خاکستری باشد، استرس این قابلیت را دارد که به ظهور 
چنین موهایی دامن بزند. فارغ از اینکه شما از سنین پایین از لحاظ ژنتیکی مستعد کاهش 

مالنین باشید یا نه، درهر صورت می توانید سطح استرس خود را کنترل کنید. 
موهای شما تنها چیزی نیست که باید قدردان آن باشید؛ با کنترل استرس، یک زندگی 
روزمره آرام را به کل بدنتان تقدیم خواهید کرد. البته در حال حاضر استرس زندگی سر 
به فلک کشیده، اما فراموش نکنید که با یک کنترل حداقلی معضل استرس کمک بزرگی 

به مجموعه سیستم بدنی خود خواهید کرد. 
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 ترجمه: 
ندا احمدلو

تاثیر استرس در تغییر رنگ موها

یکی از تصورات نادرست درباره 
میکروبلیدینگ این است که این کار 

به متوقف کردن رشد ابروهای طبیعی 
منتهی می شود اما واقعیت این است 

که اگر میکروبلیدینگ به درستی 
انجام شود، رشد ابروهای طبیعی دچار 

مشکل نخواهد شد، بلکه حتی در 
مواردی این رشد باید به طور موقت 

بیشتر هم بشود. پس اگر رشد 
ابروهای طبیعی پس از میکروبلیدینگ 

دچار اختالل شد، احتماال این کار 
به درستی انجام نشده و باید برای 
بررسی های دقیق تر به متخصصان 

پوست مراجعه کنید

مهم ترین نکات برای داشتن موهای بلند و جذاب



چالشی جدید درباره حفظ محیط زیست ادعا کرده، 
اگر یک میلیارد نفر؛ یعنی کمتر از یک هفتم مردم کره 
زمین، تغییرات کوچکی در شیوه زندگی خود ایجاد 
کنند، انتشار گازهای گلخانه ای تا حدود زیادی؛ یعنی 

حدود 20درصد کاهش خواهد یافت.
این تغییرات می تواند شامل خوردن غذاهای محلی و 
کنار گذاشتن گوشت قرمز در برخی از وعده هاست. 
در ضمن این چالش پیشنهاد می کند مردم به جای 
اینکه بعد از مدتی کوتاه لباس هایشان را دور بیندازند، 

از آنها تا جای ممکن استفاده کنند.
برای تغییرات بنیادی در زندگی مردم چند گام متفاوت 

پیشنهاد شده که چند مورد اصلی آنها این است:

خانه هایتان را عایق دار کنید
 به این ترتیب با مصرف سوخت کمتر و البته هزینه 
کمتر، می توانید دمای هوای داخل خانه را متعادل و 
ثابت نگه دارید و تا حد زیادی در مصرف سوخت های 

فسیلی صرفه جویی کنید.

 از خودروهای شخصی کمتر استفاده کنید
از شرایط ویژه این چند ماه که بگذریم، همه ما باید 
درنهایت استفاده از خودروهای شخصی را به حداقل 
برسانیم. می توانیم از خودروهای برقی استفاده کنیم. 
البته این اتومبیل ها در بیشتر نقاط جهان قیمت های 
باالیی دارند بنابراین می توان استفاده از دوچرخه یا 
وسایل نقلیه عمومی را جایگزین خودروهای معمول 
شخصی کرد یا اصال مسافتی را پیاده رفت. این کار به 
سالمت و نگه داشتن وزن مطلوب شما کمک می کند 
و همچنین کمک می کند تا حد ممکن از بیماری هایی 
مانند دیابت و فشارخون و پوکی استخوان در امان بمانید 
و خلق و خوی بهتری پیدا کنید. هدف از همه اینها 
عالوه بر سالمت جسم و روان شما، کاهش مصرف 

سوخت های فسیلی است. 

تا می توانید سفرهای هوایی کمتری بروید
البته حاال که کرونا سفرهای هوایی را به حداقل رسانده، 
شاید این توصیه عجیب به نظر بیاید اما کارشناسان 
محیط زیست عقیده دارند با جمع شدن بساط کرونا، 
بشر خیلی زود بالیی که بر سر محیط زیست آورده را 
فراموش می کند و همه چیز به همان روال سابق یا حتی 
بدتر برمی گردد؛ مصرف بی رویه و افزایش آلودگی.

به سیاست گذاران نامه بنویسید و از آنها کمک بخواهید
شاید این راهکار از هر راهکار دیگری بی اثرتر به 
به  تبدیل  اقدامات شخصی  وقتی  تا  اما  بیاید  نظر 

سیاست های کالن نشوند، در واقع نمی توان به داشتن 
سیاره ای پاک و قابل زیست امید داشت بنابراین داشتن 
محیط زیست و هوایی پاک را به مطالبه ای اجتماعی 
تبدیل کنید. خواسته های زیادی را می توانید با آنها 
مطرح کنید؛ اصالح سیستم حمل ونقل عمومی، بهبود 
فناوری سوخت فسیلی در خودروهای شخصی یا 
اضافه کردن اتوبوس های برقی به ناوگان حمل و 

نقل شهری.

تا حد امکان زباله کمتر تولید کنید
زباله ها از چند جهت برای محیط زیست خطرناک 
هستند؛ نوع پالستیک و غیرقابل بازیافت بودن زباله تا 
مدتی طوالنی، گاهی تا چند 100 سال، در محیط زیست 
می ماند، بدون آنکه تجزیه شود. شیرابه ای که از زباله به 
خاک و آب نشت پیدا می کند، از آالینده ترین مایعات 

زمان ماست که ممکن است تا زمانی طوالنی منابع 
آبی و خاکی را بسیار آلوده کند؛ هم از نظر میکروبی 
و هم از نظر فلزات سنگین موجود در شیرابه که بعد 
از چرخیدن در چرخه حیات و رسیدن به ما، باعث 

ابتال به انواع سرطان ها می شود.
تنها راه منطقی تولید زباله کمتر و مدیریت خرید 
مواد غذایی است تا کمترین دورریز را داشته باشیم.

تعمیر و دوباره استفاده کنید
هرچند در چند دهه اخیر تولیدکنندگان انواع کاالهای 
مصرفی از لوازم خانه بگیرید تا مبلمان و اتومبیل و 
لباس مرتب بر مصرف بیشتر و نو کردن مدام کاالهای 
مصرفی تاکید می کنند و تبلیغات رادیویی و تلویزیونی 
در سراسر جهان پر است از تبلیغ برای کاالهایی که هر 
روز امکانات جدیدی را به مصرف کنندگان خود ارائه 
می کنند،  واقعیت این است که اگر تسلیم این تبلیغات 
شویم و هر کاالیی را به فاصله ای کوتاه دور نیندازید 
و دوباره بخریم، بعد از مدت کوتاهی از منابع طبیعی 
و ذخایر آبی سیاره ما چیزی برای نسل های بعدی 
نمی ماند. هر کاالیی که دور می اندازیم به معنای آن 
است که تمام مواد و آبی که برای تولید آن مصرف 

شده را دور انداخته ایم.

دمای خانه را متعادل نگه دارید
قرار نیست در تابستان سردمان بشود و در زمستان 
از گرما لباس آستین کوتاه بپوشیم. باید یاد بگیریم 
تابستان ها فصل گرما و زمستان ها فصل سرماست. در 
زمستان باید لباس های ضخیم تر بپوشیم و در تابستان 

بدون مصرف بیش از حد سوخت، با راهکارهایی 
می توانیم خود را خنک کنیم. پس عادت کنیم در 

دمایی متعادل زندگی کنیم.
انگلیس،  چاپ  گاردین،  روزنامه  گزارش  به  بنا   
کارشناسان می گویند با اعمال محدودیت های کرونایی 
در ماه اردیبهشت و کاهش شدید پروازها و مسافرت ها 
و فعالیت های صنعتی دیگر، انتشار گازهای گلخانه ای 
در سراسر جهان 17درصد کاهش پیدا کرده. هرچند 
تا  دارند  عقیده  کارشناسان  است،  این خبر خوبی 
وقتی مردم و سیاستمداران زیر بار تغییرات اساسی 
و نظام مند برای مهار تغییرات اقلیمی نروند، به کاهش 

قابل توجه گازهای گلخانه ای امیدی نیست.
برخی فعاالن محیط زیست عقیده دارند، اینکه از مردم 
یا ندهند، در واقع  انجام بدهند  بخواهیم کاری را 
راه فراری برای شرکت ها و تولیدکنندگان بزرگ باز 
کرده ایم تا توجه ها از فعالیت های بزرگ به طرف 

اقدامات شخصی منحرف شود.

لباس ها را زود دور نیندازیم
هر چند خوش لباسی خصیصه پسندیده ای است، انگار 
این خصیصه خوب هم تحت تاثیر مصرف گرایی تبدیل 
به میدان مسابقه شده. شاید بسیاری از شما باور نکنید 
که مدگرایی چه بالیی به سر محیط زیست ما می آورد.
همان طور که مصرف کنندگان در سراسر جهان لباس 
بیشتری می خرند، این بازار برای تولید اقالم ارزانقیمت و 
سبک های جدید به محیط زیست آسیب می زند. به طور 
متوسط، مردم در سال 2014 میالدی 60درصد پوشاک 
بیشتری نسبت به سال 2000 میالدی خریداری کردند.
صنعت مد 10درصد از انتشار کربن جهان را تشکیل 
می دهد، منابع آبی را خشک  کرده و رودخانه  ها و 
نهرها را آلوده می کند. عالوه بر این، 85 درصد از 
کل منسوجات هر سال دور ریخته شده و به زباله 
تبدیل می شوند و شستن برخی لباس  ها مقادیر بسیاری 
پالستیک به اقیانوس  ها می فرستد. اینها فقط بخشی از 

مهم ترین تأثیرات مد بر کره زمین هستند.
تولید لباس از سال 2000 میالدی تقریبا 2برابر شده، 
در حالی که مردم فقط از نیمی از طول عمر لباس  های 
خود استفاده می کنند. در اروپا، شرکت  های مد از 
میانگین عرضه دو مجموعه در سال 2000 میالدی 
به 5 مورد در سال 2011 میالدی روآورده اند و برخی 
از مارک  های تجاری حتی بیشتر هم ارائه می دهند، 
مثال برند زارا 24 مجموعه در سال و H&M بین 
12 تا 16 عرضه در سال دارد که البته سرنوشت تعداد 

زیادی از این لباس  ها در زباله  ها به پایان می رسد.
منبع: گاردین
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یادداشت سبز

بدون تغییر سیاست های کالن، رفع تغییرات اقلیمی ناممکن است 

قدم های کوچکی که مردم می توانند در حفظ زمین بردارند

قاب سبز

استاد شجریان، همراه یکی از محیط بانان دریاچه ارومیه، دهه۱۳۷۰

این تصاویر حیوانات محبوس در قفس در کتاب اول دبستان آمده. به 
جای تصویر حیوانات محبوس، آموزگاران عزیز با نشان دادن تصاویر 

)فیلم و ویدئو( زیبای حیوانات در طبیعت به دانش آموزان یادآوری 
کنند که جای حیوانات در قفس و باغ وحش و خانه انسان ها نیست.

مسووالن هندی دنبال ببرآدم خوار. بر اساس آمارهای دولت 
هند، حدود ۲۲۵ نفر به دلیل حمله ببرها بین سال های ۲۰۱۴ تا 

۲۰۱۹ میالدی کشته شده اند. در مقابل بیش از ۲۰۰ ببر به دست 
شکارچیان غیرقانونی یا به دلیل برق گرفتگی بین سال های ۲۰۱۲ 

و ۲۰۱۸ میالدی کشته شدند. توسعه روستاها در هند و تداخل 
آن با مناطقی که زیستگاه سنتی ببرها به شمار می آمدند، یکی از 

دالیل تقابل های فزاینده انسان و ببر در این کشور است.

شناسایی نشانگرهای زیستی آلزایمر در مغز کودکان در معرض 
 )Lancaster University( آلودگی هوا. محققان دانشگاه لنکستر
انگلستان در مطالعه اخیرشان اظهار کردند نشانگرهای زیستی آلزایمر 

در مغز کودکان در معرض آلودگی هوا یافت شده است.

بدون شرح

نهنگ ها و دلفین ها در معرض »خطر جدی و فوری« انقراض قرار 
دارند. بیش از ۳۵۰ دانشمند و زیست شناس از ۴۰ کشور جهان در 
نامه ای جمعی هشدار داده اند اگر فوری اقدامی جدی برای حفظ 

اقیانوس ها انجام نگیرد نهنگ ها و دلفین ها منقرض خواهند شد.

به سیاست گذاران محیط زیست و 
سیاستمداران نامه بنویسید چون تا وقتی 

اقدامات شخصی تبدیل به سیاست های 
کالن نشوند، در واقع نمی توان به داشتن 
سیاره ای پاک و قابل زیست امید داشت 

بنابراین داشتن محیط زیست و هوایی 
پاک را به مطالبه ای اجتماعی تبدیل کنید. 

خواسته های زیادی را می توانید با آنها مطرح 
کنید؛ اصالح سیستم حمل ونقل عمومی، 

بهبود فناوری سوخت فسیلی در خودروهای 
شخصی یا اضافه کردن اتوبوس های برقی به 

ناوگان حمل و نقل شهری

کارشناسان اعتقاد دارند اگر تغییرات آب و هوایی و گرم 
شدن زمین را جدی نگیریم، باید انتظار داشته باشیم تا 

اواسط قرن، منابع غذایی مان کمتر شوند و قیمت شان نیز 
باالتر برود. برخی از این تغییرات زودتر آغاز شده و همین 

حاال هم قابل مشاهده هستند 

هشدار سبز

هر چه امروز می گوییم، به نظر تکرار مکررات است و انگار همه به یک 
اجماع نظر رسیده اند که اگر دیر بجنبیم، زندگی بر زیستگاه اصلی انسان ها؛ 
یعنی کره زمین در آینده ای نه چندان دور دیگر آسان نخواهد بود. بر سر شاخ 
طبیعت نشسته ایم و بن می بریم. آنها، سیاستمدارانی که اختیار قانون گذاری 
و سیاست مداری در دستشان است، هر قدر هم بخواهند خود را به ندیدن 
بزنند، باز هم نمی توانند چشم خود را بر سیل ها و یخبندان های بی موقع 

و آب شدن یخچال ها و باال آمدن آب دریاها ببندند.
 کارشناسان چند دهه است درباره خطرات گرم شدن زمین هشدار 
می دهند. انتشار گازهای موسوم به گازهای گلخانه ای حاصل از سوختن 
سوخت های فسیلی گرمای زمین را باال برده و همین افزایش دما باعث 
تغییراتی نگران کننده در آب و هوای زمین شده است. جایی یخبندان راه 
انداخته و جای دیگر تابستان های داغ، جایی مردم از خشکسالی در حال 
از دست دادن محصوالت کشاورزی و درآمد و منابع آبی خود هستند و 
جایی دیگر سیل خانمان مردم را برده و پیامدهای پدیده های انسان ساز 
گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی، هر روز از جایی سر بر می آورند. 
موج گرما، آتش سوزی های وسیع و سیل که چند دهه است به اتفاقاتی 

عادی تبدیل شده اند، بر منابع غذایی هم به طور جدی تاثیر می گذارند.

چه کسانی بیش از همه هوا را آلوده می کنند؟
مسعود موالنا، فعال محیط زیست، درباره تغییرات اقلیمی و تاثیر مستقیم 

آن بر زندگی انسان ها در یادداشتی می نویسد: 
آماری که آکسفام، یک سازمان  اساس آخرین پژوهش و  بر  »یکم؛ 
بین المللی امدادرسانی برای ریشه کن کردن فقر، گرسنگی و بی عدالتی 
متشکل از 15 سازمان مردم نهاد در 98 کشور جهان، در سپتامبر سال 
بخش سوپر  که  از جمعیت جهان  است10 درصد  داده  ارائه   2020
سرمایه داران را تشکیل می دهند،  مسوولیت تولید 52 درصد کربن را 

برعهده داشته و آن را وارد جو زمین می کنند. 
دوم؛ 50 درصد از جمعیت جهان که جزو طبقات فقیر و کم درآمد هستند، 

تنها مسوولیت تولید 7 درصد از کربن را برعهده دارند. 
 این در حالی است که بیشترین آسیب از تغییرات اقلیمی و گرمایش 

زمین، نصیب همین 50 درصد طبقات محروم می شود!
سوم؛ تغییرات اقلیمی به ویژه در 10 سال گذشته، زمینه ساز مهاجرت های 

گسترده در کشورهای کمترتوسعه یافته شده است.«

امنیت غذایی ما در خطر است
دمای زیاد، سیل و خشکسالی می تواند محصوالت را نابود و میزان بهره دهی 
را کم کند، زمستان های گرم باعث جوانه زدن زودهنگام و درنتیجه از دست 
رفتن محصوالت کشاورزی می شود اما موج گرما تنها برهم زننده چرخه 
زندگی گیاهان نیست. گرما زندگی دام ها را نیز تهدید می کند، احتمال 
بیماری در آنها را افزایش و باروری و شیر آنها را کاهش می دهد. از سوی 
دیگر، محصوالت کشاورزی خاص در معرض بیماری های خاص هستند، 
مثال تغییرات آب و هوایی باعث تکثیر نوعی قارچ می شود که می تواند 
80درصد از محصوالت مزارع موز را از بین ببرد. باران های سیل آسا در 
هوایی گرم کربن خاک را که عنصری حیاتی برای رشد و نمو گیاه است، 
از میان می برند. کارشناسان اعتقاد دارند اگر تغییرات آب و هوایی و گرم 
شدن زمین را جدی نگیریم، باید انتظار بیش از این را داشته باشیم، انتظار 
اینکه تا اواسط قرن، منابع غذایی مان کمتر شوند و قیمت شان نیز باالتر برود. 
برخی از این تغییرات زودتر آغاز شده و همین حاال هم قابل مشاهده هستند. 

حیات وحش در جهانی که گرم می شود
گزارشی از محیط زیست سازمان ملل متحد تحت عنوان »حیات وحش در 
جهانی که گرم می شود« که به بررسی این موضوع از دیدگاه تنوع زیستی 
پرداخته، می گوید، »اگر خواهان جلوگیری از تغییرات زیستی هستیم باید 
تالش هایمان را بیشتر کنیم. با وجود آنکه کشورهای جهان در پاریس توافق 
کردند که افزایش دمای زمین را در حد کمتر از 2 درجه سیلسیوس نگه 
دارند، حدود 1/5 درجه اما اقدامات آنها نشان می دهد، افزایش دما تا حدود 
3/2 درجه خواهد بود. مطالعات نشان می دهند، افزایش 4/5 درجه ای دما 
سبب می شود 50درصد از گونه های در »منطقه اولویت« در معرض خطر 
انقراض بومی قرار گیرند اما اگر افزایش در حد توافق پاریس؛ یعنی کمتر 
از 2 درجه باشد، این تاثیر نصف خواهد شد. این آمارها نشان می دهند، 

بشر باید هر چه زودتر چاره ای برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کند. 
خطر افزایش دما درباره گونه های گیاهی که سخت تر از حیوانات توان 

هماهنگی با تغییرات محیطی را دارند، مخرب تر است.
این گزارش می گوید: »کوچ حیوانات می تواند بسیار مهم باشد. برخی گونه ها 
پس از تغییرات اقلیمی به مناطقی سازگارتر با طبیعت خود کوچ می کنند و 
به این ترتیب می توانند به بقای خود ادامه دهند. اگر این کار ممکن باشد، 
گونه های درمعرض خطر از 25درصد به 20درصد خواهند رسید اما با 
افزایش 4/5 درجه ای هوا، میزان گونه های درمعرض خطر محلی ناگهان 
به 40درصد می رسد. باید در کمترین زمان ممکن با تالش های حفاظتی با 
خطراتی که حیات وحش را تهدید می کنند، مانند از دست رفتن زیستگاه ها، 
شکار غیرمجاز و کشاورزی ناپایدار، مقابله کرد اما درضمن باید کمک کرد 
گونه های جانوری بتوانند با تغییرات اقلیمی سازگار شوند. با افزایش دمای 
هوا، باید با باز گذاشتن کوریدورها به گونه های جانوری امکان داد محل 
زیست خود را تغییر دهند و به مناطق دیگر بروند و محل هایی را که قرار 
است، حیوانات تازه ازراه رسیده در آن اسکان یابند را محافظت کرد. تنوع 
زیستی فرش زیبای کره زمین است و باید حفاظت شود.« براساس این 
گزارش، نه تنها گونه های جانوری و گیاهی، بلکه مردم هم از افزایش دمای 
کره زمین سخت آسیب  خواهند دید. تغییرات سریع اقلیمی، همراه با انفجار 
جمعیت در 100 سال گذشته و قرار گرفتن انسان در معرض انواع آلودگی های 
شیمیایی و دیگر آلودگی ها و از دست رفتن سکونتگاه ها، باعث عدم تعادل 

بیشتر در زیست بوم ها و راندن گونه های بیشتر در جهت انقراض شده است.

10 درصد از جمعیت جهان که بخش سوپر سرمایه داران را تشکیل می دهند،  مسوولیت تولید ۵۲ درصد کربن را برعهده دارند
تغییرات اقلیمی امنیت غذایی انسان ها را در معرض خطر قرار داده اند

تنها راه مقابله با تغییرات اقلیمی، مصرف کمتر و جایگزین کردن انرژی سبز 
مانند انرژی خورشیدی و باد و انرژی آب به جای سوخت های فسیلی است



عکس و مکث

پاییزی با سوز غم
بوده ام.  پاییز  عاشق  همیشه  من 
حال و هوایم در نیمه دوم سال با 
طبیعت  رنگارنگ  تغییرات  دیدن 
غم  نه حس  است،  خوب  عجیب 
سراغم می آید، نه دلگیری در روز 
و شب هایش حس می کنم. اتفاقا به 
قول قدیمی ها دلم باز می شود با نفس 
کشیدن در هوایش اما امسال انگار قرار 
است همه چیز در دنیا متفاوت باشد. 
پاییز 99 و اتفاق هایش در همین ابتدای 
راه تراژدی غمگینی راه انداخته؛ کرونا 
افسارگسیخته می تازد و روزها صدها 
نفر از همنوعانمان را مبتال می کند و 
خیلی ها را از بین می برد. خبرهای 
گرانی، بیکاری و گرفتاری آدم ها و 
و  زندگی شان حال  سخت تر شدن 
هوایی برای لذت بردن از پاییز باقی 
نگذاشته؛ کودکی به دلیل نداشتن تبلت 
از کالس های  نمی توانسته  اینکه  و 
آنالین استفاده کند، خودش را می کشد 
و آدم هایی پول خرید ماسک ندارند و 
اگر نزنند، معلوم نیست از کدام سرمایه 
نداشته شان مجبورند جریمه بپردازند.
 امسال واقعا پاییز دلگیر و غمگین 
است و بعید می دانم حال کسی واقعا 
خوب باشد، اگر دوز آدمیتش در حد 
نصاب باشد که نمی تواند با دیدن رنج 
دیگران بی تفاوت بماند، اگر سوگوار 
قابل درک  که حالش  باشد  بیمار  و 
است و اگر هیچ کدام از اینها نباشد، 
کرونا  استرس  و  اضطراب  احتماال 

بیچاره اش کرده است.
مدام  که  پاییزی  از  روز   30 تقریبا 
درباره اش هشدار می دهند، می گذرد 
قرار  می دهد  نشان  پیش بینی ها  و 
هم  مانده اش  باقی   روز   60 نیست 
چنگی به دل بزند اما من و تو می توانیم 
کاری کنیم این روزها برای آدم هایی 
راحت تر بگذرد، که به غم نانشان، 
غم ماسک و مواد ضدعفونی و ابتال 
اضافه نشود. حاال شاید بهترین نذر 
و کمک ما می تواند تهیه این اقالم 
باشد. پاییز امسال می تواند قابل تحمل 
بگذرد اگر همه ما انسان تر و فهمیده تر 
رفتار کنیم وگرنه ترنم حزنش نه فقط 
در همین روزگار، تا آخر دنیا شنیده 

خواهد شد.

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 

ما اگر حافظه مان را از دست بدهیم، هویتمان را از 
دست داده ایم. شجریان صرفا یک خواننده  خوش صدا 
و مسلط بر فنون موسیقایی نبود، تکیه گاه فرهنگی و 
هویتی یک ملت بود. موسیقی شجریان یک حافظه  
مشترک را در همه  ما زنده می کرد که نمی توان به زبانی 
غیر از زبان خودش آن  را بیان کرد. طنین شعر حافظ 
در گوشه های موسیقی از حنجره  شجریان، هویت و 
حافظه  چندوجهی را در ما زنده می کرد و به ما احساس 

یگانگی و همبستگی و هویت مشترک می داد.
آن  از  بخشی  است.  چندبعدی  پدیده   یک  حافظه 
خاطره ها و اتفاق هایی است که در دفتر خاطرات و 
آلبوم عکس های خانوادگی قابل ثبت است اما بخش 
عمیق تر آن فرهنگی-اجتماعی و فقط در هنر قابل ثبت 
است. فقط هنر می تواند این حجم از خاطرات عمیق و 
دیرینه  یک فرهنگ را انتقال دهد. اگر هنر نبود، حافظه  
مشترک فرهنگی یک ملت نابود می شد و انسان ها 
مهم ترین اتصال بین فردی را از دست می دادند. همان طور 
که خاطرات مشترک دوران جوانی، رابطه  دوستان 
نزدیک را در میانسالی و سالمندی محکم می کند، 
درست به همان شکل خاطرات مشترک فرهنگی، 
افراد یک ملت را به هم می پیوندد. خاطراتی که به 
هیچ روش دیگری جز با ابزار هنر قابل بیان نیستند. 
به همین دلیل است که هنرمندان بزرگ و تاثیرگذار، 
صرفا افراد دوست داشتنی یا محبوب اجتماع نیستند، 
ارکان هویتی یک ملت  هستند. این نیاز به هنرمندان 
اصیل در یک جامعه  در حال گذار که سرگشتگی و 
حیرانی فرهنگی و در هم ریخته  شدن معیارها به اوج 
خودش رسیده بیشتر دیده می شود. یکی از ویژگی های 
خاص و شاید منحصربه فرد شجریان در موسیقی انتقال 
میراث هنری سالیان سال از هنرمندان سالخورده دوران 
پهلوی به نسل جدید بود. از این جهت به نوعی شاید 
استاد شجریان- همان طور که خودش تلویحا اشاره 

کرده- در زمینه  هویت ملی و حافظه جمعی کاری 
شبیه فردوسی کرد.

احساس همبستگی و هویت جمعی یکی از ارکان اصلی 
سالمت روان است. شجریان بی آنکه خودش بداند یا 
ادعایی در این مورد داشته باشد، نقش زیادی در سالمت 
روان جامعه داشت. در اینجا الزم است مختصری در 

مورد ارتباط سالمت روان و هویت توضیح بدهم.
در اختالالت روانی هویت ما دچار مشکل می شود. 
شدیدترین شکل آن در سایکوز )جنون( اتفاق می افتد 
که بیمار دچار ازهم گسیختگی روانی می شود و هویتش 
به شدت آسیب می بیند. در اختالل افسردگی، خودانگاره  
فرد مختل می شود. در مدل »سه گانه شناختی بِک« بیمار 
افسرده نسبت به »جهان«، »آینده« و »خود« دچار خطای 
شناختی می شود و با مخدوش شدن تصویر ذهنی که از 
خودش دارد، هویتش دچار مشکل می شود. بسیاری از 
اختالالت روان پزشکی با »انگ اجتماعی« همراه هستند 
و این مساله باعث می شود بیماری روی هویت فرد 
تاثیر منفی بگذارد و او نه با تمامیت خود، بلکه با 
عنوان بیماری اش شناخته شود. مساله  ارتباط هویت با 
بیماری به اختالالت روان پزشکی محدود نمی شود. در 
بیماری های جسمی هم فرد بیمار می تواند در »نقش 
بیمار« تغییر هویت بدهد. ارتباط هویت و بیماری یک 
ارتباط دوسویه است. از طرفی، اختالل روانی منجر به 
مخدوش شدن هویت می شود و از طرف دیگر، در 
شرایطی که بحران هویت ایجاد شود، انسان مستعد 
اختالل های روانی می شود. هرچه هویت جمعی یک 
جامعه قوی تر باشد، تک تک افراد آن جامعه لنگرگاه  
قابل اعتمادتری برای نجات از اختالالت روانی دارند.

وقتی یک ملت چنین تکیه گاه بزرگی مانند شجریان 
را از دست می دهد در ورطه  خطرناکی می افتد. من 
امیدوارم هنر اصیل و عمیق و هویت ساز شجریان 
راهش را پس از مرگ او ادامه دهد و ما را از فروافتادن 

در قهقرای فرهنگی و بی هویتی نجات دهد.
کار بزرگ دیگری که شجریان انجام داد این بود که 
شعر را از ال بالی صفحه های کتاب بیرون کشید و آنها 

را در سطح جامعه پراکند.
او با قدرت آوازش غزلیات حافظ، سعدی، رباعیات 
خیام و اشعار هوشنگ ابتهاج را به یک ملت تزریق 
کرد. اثربخشی و قدرت نفوذ شعر با موسیقی دوچندان 
می شود. بسیاری از افراد به برکت صدای شجریان با بعضی 
از شعرها آشنا شدند. به گفته  هوشنگ ابتهاج )سایه(: 
»حافظ اگر زنده بود شجریان را غرق در بوسه می کرد.«
اما فقط این چیزها نبود که شجریان را شجریان کرد. ما 
خواننده ها و هنرمندان خوب زیادی داریم ولی هیچ کدام 
مانند شجریان نتوانستند تکیه گاه هویتی برای یک ملت 
باشند و نزد عموم مردم با شجریان قابل مقایسه نیستند. 
من بزرگ ترین تفاوت شجریان را در ویژگی های جذاب 
و کاریزماتیک شخصیتی اش می بینم. یک نوع آزادگی، 
رندی و شادی اصیل داشت و انگار به جز آثارش، خودش 
هم چکیده ای از تاریخ فرهنگ و هنر ایران بود. شجریان 
شبیه فردوسی، شبیه خیام، شبیه حافظ، شبیه سیاوش 
بود، شبیه اسطوره های ملی ما بود که اسطوره شد. شاید 
بتوان گفت بهترین اثر شجریان خود شجریان بود؛ منش 
و بینش و زندگی شجریان بود که او را برکشید و در 
جان مردم نشاند. شجریان عالقه  زیادی به خیام ابراز 
می کرد و به نظرم خیام وار زندگی کرد. او نمونه  موفق 
کسی بود که به تمامی زندگی را زیست و شیره اش 
را مکید. با همه  مشکالت و فرازوفرودها هیچ وقت از 
مسیر موردعالقه خودش دست برنداشت و از زندگی 
کردن ناامید نشد و در آخرین صحبت عمومی اش با 
مردم هم از رفاقتش با بیماری مرگبار خودش حرف 

زد و به مرگ پوزخند زد.
من فکر می کنم اگرچه زندگی شجریان به پایان رسید، 
دست مرگ به دامن این زندگی نرسید و هرگز نمی رسد. 

دست مرگ به شجریان نمی رسد

50 كار ساده اي كه بچه ها مي توانند 
براي نجات زمین انجام دهند

خیلی کارها هست که بزرگ ترها توانایي انجام آنها را دارند اما بچه ها 
قادر به انجامشان نیستند اما یک کار مهم هست که هم بزرگسال ها و 
هم بچه ها در هر سن و سالی می توانند انجام دهند؛ مراقبت از سیاره ای 
که روی آن زندگی می کنیم. شاید فکر کنید محافظت از محیط زیست 
به قدری مهم است که از عهده بچه ها برنمی آید اما این طور نیست. اگر 
بخواهید از آلودگی ها بکاهید یا جلو انقراض حیوانات را بگیرید یا به 
حفظ جنگل ها کمک کنید، هیچ محدودیتی وجود نخواهد داشت؛ فقط با 
جایگزین کردن و تغییر دادن یکی- دو عادت، مي توان سیاره بهتري داشت. 
در اغلب کتاب هاي حفاظت از محیط زیست به بچه ها گفته مي شود 
بعدها که بزرگ شدند چه کارهایي از دستشان ساخته است اما طبق 
تجربه کودکان نه تنها مي خواهند، بلکه بسیار مشتاق اند که سهم خود را 
در نجات کره زمین ایفا کنند ولی به اطالعات و تشویق نیاز دارند و 

باید احساس کنند که مي توانند تغییري به وجود بیاورند.
در کتاب »50 کار ساده اي که بچه ها مي توانند براي نجات زمین انجام دهند« 
درباره اینکه چه اتفاقي در حال وقوع است، آلودگي آب و هوا و اتالف 
انرژي، نابودي جانوران و جنگل ها، درباره چگونگي بازیافت، راه هاي 
حفظ اقیانوس ها و دریاها، حفاظت از 
حیوانات و مصرف عاقالنه انرژي و آب 
نوشته شده است. این کتاب برای شما و 
بچه هایتان راهنمای فوق العاده ای است. 
کتابی پر از ایده ها و طرح های واقعي 
و عملي و نتایج آنها که می توانید در 
خانه، مدرسه یا محله تان اجرا کنید. 
این کتاب نوشته گروهی از فعاالن زمین 
)ارث ورکس(، ترجمه مرجان فرجی 
است که در 227 صفحه توسط نشر 

جوانه رشد به چاپ رسیده است.

معرفی کتاب

15فکر مثبت شماره هفتصدوشصت ونه  بیست وچهار مهر نودونه

مهارت زندگی مثبت

به دوران تحصیل تان فکر کنید. آیا مربیان یا معلمانی 
بودند که برایتان خاص باشند؟ چه چیزی در مورد 

آنها بود که از کالسشان لذت می بردید؟ 
هر پدر و مادر و مربی خواستار موفقیت فرزند و 
دانش آموز خود است و نمی خواهد شاهد چیزی 

غیر از این باشد. 
بتوانیم  باید  خواسته،  این  به  رسیدن  برای 
با توصیه ها  تا  باشیم  توانمندی  آگاه و  مربی های 
و راهنمایی هایمان حمایت موثری از آنها در گذر 
از دوران دشوار کودکی به نوجوانی تا بزرگسالی 

داشته باشیم. 
مربی خوب کسی است که به فرد کمک می کند 
بگیرد که در زندگی چه می خواهد و  تا تصمیم 

چگونه به آن می رسد. 
وقتی نوبت به مربیگری کودکان می رسد، بهترین 
فرد تقریبا همیشه والدین هستند. بخش عمده ای 
از حمایت والدین کمک به دستیابی به توانایی های 
بالقوه کودکان وکشف اهدافشان است تا از راه های 

معنادار در مسیرهای مختلف تالش کنند. 
برخی  می کند  کمک  کودکان  به  موثر  مربیگری 
تاب آوری  مانند  بیاموزند،  را  فردی  مهارت های 
اعتمادبه نفس، حل خالقانه  بر شکست،  غلبه  در 

مساله،کنجکاو به چالش ها و ایده های جدید. 

10 توصیه برای مربیگری موثر 
1. اهميت سرگرمی را از ياد نبريد: کودکان بیشترین 
فعالیت را دارند و وقتی فعالیت سرگرم کننده است 
بهترین ها را می آموزند بنابراین، از انواع فعالیت ها 
و بازی های مختلف با اندازه مناسب استفاده کنید. 
2. زمانی را صرف يادگيری اهداف فرزندان تان 
كنيد: اطمینان حاصل کنید که در مورد آنها تصمیم 
نمی گیرید و بستر الزم را برای اهداف فرزندان تان 
فراهم کرده اید و نسبت به خواسته هایشان باز هستید.
3. به مربی كه الهام بخش شما بوده فکر كنيد: اگر 
نمی دانید از کجا شروع کنید، به مربی زندگی خود 
فکر کنید که به شما الهام بخشیده؛ چه ویژگی ای 
در مورد او برجسته بود؟ چه می کرد و چه می گفت 

و چه حسی به شما می داد؟
4. اختالف نسل را در نظر داشته باشيد: نحوه 
انجام کارها در روزگار شما به این صورت که اکنون 
انجام می شود، نبوده است. روش های امروزی را 
برای استفاده از فعالیت ها و منابع مختلف پیدا کنید.
5. فرديت را فراموش نکنيد: هر پدر و مادری که 
بیش از یک  فرزند داشته باشد می داند هر کدام، 
سعی  دارند.  را  خود  فردیت خاص  و  شخصیت 
نکنید یک مدل را برای همه ارائه کنید. تفاوت های 

فردی را دریابید.

6. هنر گوش دادن را بياموزيد: مربیگری موثر، 
برای  کافی  فضای  ایجاد  زیاد،  گوش دادن  شامل 
بدون  ایده ها  درباره  و گفت وگو  احساسات  ابراز 
را  کنید چنین فضایی  قضاوت است. پس تالش 

به وجود بیاورید.
کنید  دقت  باشيد:  داشته  سازنده  انتقاد   .7
امر  این  باشد.  آموزنده  و  سازنده  بازخوردهایتان 
بهتر  انگیزشی  نتایج  و  عزت نفس  افزایش  باعث 

می شود.
8. انتظارات و احساسات خود را مديريت كنيد: 
شما به عنوان مربی، الگوی مهمی هستید. پس الزم 
است رفتاری را که می خواهید در فرزندانتان مشاهده 

کنید، الگوسازی کنید.
پیروزی های  نگيريد:  ناديده  را  پيروزی ها   .9
خاصی  جنبه های  و  بگیرید  جشن  را  فرزندتان  
انتخاب  او کمک کرده،  موفقیت  به  که  را  کار  از 

و تحسین کنید.
10. بازخورد بگيريد: از کودکان بخواهید نظرشان را 
درباره شما و عملکردتان بازگو کنند. این کار باعث 
افزایش اعتماد و ارتباط کودک با شما می شود و 
کمک می کند تا بفهمید چگونه می توانید این تجربه 

عالی را ادامه دهید.
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 ترجمه: سارا حق بین
چگونه كودكان را برای رویارویی با زندگی، مربیگری كنیم؟

احمد آقا یک پدر میانسال است. از 
آنهایی که زود ازدواج کرده اند و حاال 
در این سن و سال عروس و داماد هم 
دارند. او پدر 5 فرزند است که 3تای 
آنها ازدواج کرده اند و چه کسی است 
که نداند در خانواده های ایرانی رفت 
و آمد و خرج خانه با ازدواج بچه ها 
بیشتر می شود که کمتر نمی شود. احمد 
آقا دلش می خواهد سفره خانه اش ولو 
ساده و بی تجمالت پهن و بچه ها دور و 
برش باشند اما حتی این خواسته ساده 
برایش آرزو است چون سرطان حنجره 
رمقی برای کار و تامین حداقل های 
زندگی برایش نگذاشته است. او حاال 
در بیمارستان فجر تحت درمان است 
و باید 30 جلسه پرتودرمانی و 5 جلسه 
شیمی درمانی شود اما نمی تواند هزینه 
10 میلیون تومانی این درمان را بپردازد. 
این خانواده در تامین هزینه اجاره خانه 
در یکی از جنوبی ترین مناطق تهران 
و خرج روزانه زندگی هم درمانده اند 
اما من و تو می توانیم کمکش کنیم. 
کافی است به هر اندازه که می توانی، 
وجه نقد را به کارت بانک پارسیان با 
 6221-0610-8001-0756 شماره 
امدادگران  خیریه  موسسه  نام  به 
عاشورا واریز کنی و با شماره تلفن 
75983000 )داخلی2(یا شماره همراه 
09198012677 تماس بگیری. این 
بیمار با کد 25561 در موسسه امدادگران 

عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

آقای شجریان عزیز!
این چه رمزی است که غم از دست دادن تان همان قدر که برای صاحبان اندیشه، 
فرهنگ و هنر سنگین است  که برای رهگذر، پیشه ور، آهنگر، پزشک، کشاورز، 

معلم و خانه دار سنگین است.
مگر نه آن است که آوای سینه تان مرهم قلب ها، محرم رازها و همراه نیازها بوده 
است؟ مگر نه آن است که سحر صدایتان، رانندگی را برای مسافران، مهرورزی 

را برای عاشقان، مطالعه را برای دانشجویان هموارتر می کند؟  
هنوز با اینکه با غم نبودن تان کنار نیامده ام، در این اندیشه ام که چه اکسیری در 
صدایتان بود که یک معلم فروتن و ناآشنای خراسانی را به جایگاه اسطوره 
هنر و فرهنگ زبان پارسی رساند؟ این چه سّری است که عکسی، خاطره ای 

یا دمی همدمی با شما، افتخاری بزرگ برای هرکس داشت؟ 
به راستی، فخر موسیقی و شهباز صدای ایران چگونه به این جایگاه واال و 
بی رقیب رسید و چرا بنان شما را محتمل ترین میراث دار صدای آینده می دانست؟ 
چرا بزرگان زبان و موسیقی به اتفاق می گویند شما از همان ابتدا، مسیری را 

برگزیدید که با دیگران تفاوت ها داشت؟
شاید افتخار آشنایی خانواده من با خاندان شجریان در دوره نوجوانی و لمس 
زندگی و خانه شجریان ها و نیز بیش از 30 سال نوازندگی و ارتباط با جهان 
موسیقی، مطلب را کمی روشن تر کند. استاد شجریان تنها در آواز، بی رقیب 
نبود. در خطاطی، درودگری، سازگری، فن بیان، آشپزی، کشاورزی، پرورش 
گل و البته معلمی بی نظیر بود. در وجه موسیقی، با بهره گیری از سبک ها و 
برداشت های گوناگون آواز استادان مختلف از جمله طاهرزاده، اقبال آذر، 
قمر، تاج اصفهانی، برومند و دیگر بزرگان و درک ذات هر کدام از سبک ها و 
تمرین فراوان، طرحی نو درانداخته بود که مختص محمدرضا شجریان باشد.
استاد شجریان، در انتخاب کالم و شعر، تنظیم صدا و ارکستراسیون بی نظیر 
بودند. توانایی کم نظیر او در جان بخشی به واژه ها در بیان آوازی، از مهم ترین 
ویژگی های حرفه ای او به شمار می رفت و صدالبته، که این مهم، حاصل سال ها 
تمرین و شاگردی بوده است. اعتقاد داشتند شعر، کالم غریبی نیست، شعر، 
بیان شاعر است که می خواسته برای مردمش پیامی برساند و من هم با آوازم 

آن را برای مردمم می خوانم.
استاد شجریان نخستین خواننده سنتی ایران است که شعر نو را  با حنجره خداگونه 
و بیان موسیقایی لطیفش به زینت موسیقی فاخر آراست و اقبال فارسی زبانان 
را برای زندگی کردن با آثار شاعران نابی چون هوشنگ  ابتهاج )ایران ای سرای 
امید(، نیما یوشیج )داروک(، شفیعی کدکنی )قاصدک( و اخوان ثالث )زمستان( 
ممکن ساخت. بنابراین، یکی از دغدغه های یک اهل فرهنگ ممکن شد، او 
توانست اشعار بزرگانی مثل حافظ، سعدی، موالنا، شمس و معاصران نامبرده 
را از پستوها و طاقچه ها، با چهچهه ها و لحن بلبالنه و خدایی اش به گوش و 
دل کوچه و بازار برساند. همه آنچه گفته آمد، شاید برای شهرت و محبوبیت 
یک هنرمند طراز اول و دارای نشان شوالیه، پیکاسو و امثال آن کافی باشد ولی 
گمان کنم گرفتن نشان مردمی از مردم کوچه و برزن یک سرزمین و آن هم 
ایران زمین و آن هم با داشتن کاوه آهنگر، آرش کمان گیر، فردوسی و حافظ 
و هم سنگ آنها شدن، راهی است بس دشوارتر از آنچه نشان شوالیه می طلبد.

با تضمین از گفته های استاد، شجریان خود را راوی اشعار و کالم بزرگان 
می دید و می خواست با موسیقی ناب و پاک و حنجره هزاردستانی اش برای 
مردمش بگوید. او چه در کنسرت ها و چه در ضبط ها، با مردم با لحن موسیقایی 
گفت وگو می کرد. او ساده، نجیبانه و مردمی می خواند. شجریان نگهبان واژه ها 

و اشعار پارسی بود که برای مردم سرزمینش می خواند.
آنگونه است که »هم نوا با بم« و سوگواران زلزله شد، آنگونه است که »ربنای 

شجریان«،  دل و جان ایرانی را تا »آستان جانان« می کوچاند.
او تا آخرین اجرا و تا واپسین روز حیاتش، بر عهدش ماند که نمایِش آواز 

نکرد، او آواز را با مردم و برای مردم زندگی کرد. 
و اما درد از دست دادن استاد شجریان نازنین، عالوه بر از دست دادن پاک ترین 
نگهبان ادب و هنر ناب ایرانی، نگرانی های عمیق تری را برای اهل هنر و فرهنگ 
پدید آورده و آن اینکه با از دست دادن هر کدام از اسطوره های هنر، ادب و 
معرفت سرزمین مان به عنوان معیار قله نشینی، آیا می توان نگران تنزل سلیقه 
فرهنگی کشورمان نبود؟ و آخر آنکه آیا مادران و پدران امروز سرزمین مان 

اقبالی برای پرورش نهال شجریان ها می بینند؟
نگاهبانانی درستکار، پاک، هنردوست، اهل تالش و مردمی. به امید آن روز.

سخنی با دوست
 رضا هوش ور 
نوازنده سه تار و تنبور

شجریان، قله نشین ادب و هنر ایران زمین 

ادبیات سالمت
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رندان سالمت مي كنند



دوربين سالمت

وضع نوزادان مادران 
دچار کووید-19 

چه می شود؟

نشان  جدید  بررسی  یک 
از  متولدشده  نوزادان  می دهد 
کووید-19  به  مبتال  مادران 
ندرتا دچار عوارض ناشی از 

کروناویروس می شوند.
نیوز،  هلث دی  گزارش  به 
نشان  بررسی  این  یافته های 
می دهد این نوزادان عموما در 
6 تا 8 هفته پس از تولد حال 
خوبی دارند اما اگر مادرشان در 
طول 2 هفته پیش از زایمان به 
کووید-19 دچار شده باشد، با 
است  ممکن  بیشتری  احتمال 
ویژه  مراقبت های  »بخش  در 
نوزادان« )NICU( بستری شوند.
به وسیله  که  بررسی  این 
کالیفرنیا  دانشگاه  پژوهشگران 
در سانفرانسیسکو روی بیش از 
2۰۰ نوزاد انجام شد، نشان داد 
عوارضی شامل تولد زودرس و 
پذیرش در NICU میان مادران 
مبتال به کووید-19 و غیرمبتال 
ندارد.  تفاوتی  بیماری  این  به 
همچنین در طول 8 هفته این 
بررسی ذات الریه یا عفونت های 
مجاری تحتانی تنفسی در این 

بیماران رخ نداده بود.
می گویند  پژوهشگران  این 
اطالعات  کرونا  شیوع  ابتدای 
چندانی درباره آثار کووید-19 
بر خانم های باردار و نوزادانشان 
این  بنابراین  نداشت  وجود 
یافته ها را باید خبر خوشی به 

حساب آورد.

 26۳ میان  از  بررسی  این  در 
مادران  از  متولدشده  نوزاد 
نوزاد   ۴۴ کووید-19،  دچار 
در NICU بستری شدند اما 
هیچ کدامشان دچار عفونت های 
یا  تنفسی  تحتانی  مجاری 
 ۵6 میان  نبودند.  ذات الریه 
نوزادی که از لحاظ عفونت های 
مجاری تنفسی فوقانی بررسی 
شدند، در دو نوزاد که از مادران 
کرونا مثبت و یک نوزاد که از یک 
مادر کرونا منفی به دنیا آمده بود، 
این نوع عفونت شناسایی شد.

می گویند  پژوهشگران  این 
گرچه این یافته های اولیه درباره 
نوزادان مادران دچار کووید-19 
امیدبخش است، باید به این نکته 
هم اشاره کرد که این نوزادان 
از مادرانی به دنیا آمده بودند 
سوم  سه ماهه  در  اغلبشان  که 
دچار عفونت با ویروس کرونا 

شده بودند.
نوزاد  دو  نوزادان،  این  میان   
به  مبتال  مادران  از  متولدشده 
ماهه سوم  سه  در  کووید-19 
تولد  هنگام  نقایص  دچار 
دچار  نوزادان  از  یکی  بودند. 
کلیوی  قلبی،  ناهنجاری های 
و مهره ای بود. نوزاد مشکالت 
صورت، دستگاه تناسلی، کلیه، 
مغز و قلب داشت. یک مادر 
هم که آزمایش کرونایش هنگام 
تولد منفی شده بود، نوزادای با 
و  کلیوی  گوارشی،  مشکالت 

قلبی به دنیا آورد.

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.

گرچه ابتدای همه گیری کرونا پزشکان عمال 
هیچ دارویی برای بیماری کووید-19 در دست 
نداشتند، اکنون چند درمان برای موارد شدید 

این بیماری تایید شده اند.
به گزارش بیزنس اینسایدر، پزشکان در حال 
داروی  یک  دگزامتازون،  می توانند  حاضر 
کورتونی ارزان و ژنریک را برای افراد مبتال 
به شکل بسیار شدید بیماری کووید-19 ناشی 
از کروناویروس تجویز کنند و بررسی ها نشان 
داده اند این دارو می تواند به طور قابل توجهی 
میزان مرگ را در بیماران در وضعیت بحرانی 
کاهش دهد. یک بررسی اخیر به وسیله سازمان 
جهانی بهداشت نشان داد به طور کلی داروهای 
کورتونی می توانند میزان های مرگ را میان این 

بیماران پایین بیاورند.

در افرادی که بیماری شدید کووید-19 دارند اما 
شدت بیماری در آن حد نیست که نیاز به اتصال 
بیمار به دستگاه تنفس مصنوعی باشد، پزشکان 
دو گزینه درمانی در اختیار دارند که سازمان غذا 
و داروی آمریکا آنها را تایید کرده است؛ یکی 
داروی ضدویروسی رمدسیویر )که در اصل 

برای درمان ابوال ساخته شده بود( و دیگری 
پالسمای خون بهبودیافتگان که حاوی آنتی بادی 
ضدکروناویروس است. صدها درمان تجربی 
برای کووید-19 در حال تولید و آزمایش است. 
به تازگی نتایج امیدوارکننده ای در دو زمینه به 
دست آمده است؛ یکی داروهای جدید متشکل 
از آنتی بادی و دیگری داروهای ضدالتهابی که 
در اصل برای درمان التهاب روماتیسمی مفاصل 
)آرتریت روماتوئید( به کار می روند و در بیماران 
کووید-19 هم موثر بوده اند. بررسی ها نشان 
دادند یک داروی آنتی بادی ساخت شرکت 
بزرگ داروسازی آمریکایی االی لیلی احتمال 
بستری شدن بیماران کووید-19 را کاهش 
می دهد. کارآزمایی بالینی یک داروی آنتی بادی 
دیگر ساخت شرکت آمریکایی رجنرون هم هفته 

پیش شروع شد.داروهای درمان کننده آرتریت  
روماتوئید ساخت شرکت های داروسازی االی 
لیلی و شرکت داروسازی سوئیسی روش هم 
توجه ها را به خود جلب کردند. بررسی  ها 
نشان دادند داروی باریسیتینیب، ساخت االی 
لیلی هنگامی که با داروی رمدیسیویر همراه 
می شود، بهبود بیماران کووید-19 را تسریع 
می کند. داروی آکتمرا ساخت شرکت روش 
به  بیماران  شدن  متصل  احتمال  ظاهرا  نیز 
دستگاه تنفس مصنوعی را کاهش می دهد. اما 
داده های برخی از این بررسی  ها هنوز به وسیله 
کارشناسان مستقل بازبینی نشده اند و از طرف 
دیگر داروهایی مانند آکتمرا که در گذشته برای 
بیماران بستری شده کووید-19 تجویز شد ه، 

نتوانسته اند تاثیر قابل توجه درمانی ایجاد کنند.

مادون قرمز  غیرتماسی  دماسنج های 
مدت هاست در کودکان مورد استفاده بوده اند 
و اکنون در دوران شیوع کرونا برای غربالگری 
تب در مکان های عمومی استفاده می شوند. 
به گزارش رویترز، یک بررسی کوچک نشان 
می دهد این دماسنج ها ممکن است دمای بدن 

بزرگساالن را به دقت اندازه گیری نکنند.
این دماسنج ها در فاصله نزدیکی از پیشانی 
نگه داشته می شوند تا دمای بدن را اندازه 
بگیرند. از آنجایی که این وسایل هیچگاه با 
پوست تماس داده نمی شوند، ممکن است به 

پیشگیری از انتقال میکروب ها کمک کنند و 
الزم نیست پس از هر بار استفاده استریل شوند.

 26۵ بررسی  در  استرالیایی  پژوهشگران 
بزرگسال در دو بیمارستان نتایج اندازه گیری 
دماسنج های مادون قرمز با اندازه گیری های 
روی  که  گیجگاهی«  »شریان  دماسنج های 
پیشانی قرار داده می شوند، مقایسه کردند.

درجه   ۳7/۵ زیر  بدن  درمای  که  هنگامی 
سلسیوس بود، این دو نوع دماسنج نتایج 

مشابهی به دست می دادند.
اما بر اساس گزارش این پژوهشگران که 
در مجله کنترل عفونت آمریکا منتشر شده 
است، در دماهای باالتر بدن، دماسنج های 

البته  نداشتند.«  چندانی  »دقت  غیرتماسی 
به  توجه  با  می گویند  پژوهشگران  این 
شرکت کنندگان  از  نفر   ۳7 فقط  اینکه 
است  الزم  داشتند،  تب  بررسی  این  در 
بررسی های بزرگ تری انجام شود تا این 

شوند. ثابت  یافته ها 
اگر  می کنند  پیشنهاد  آنها  حال  عین  در 
دماسنج مادون قرمز دمای بدن یک بزرگسال 
را باالی ۳7/۵ درجه نشان داد، اندازه گیری 
دمای بدن با دماسنج های با تماس مستقیم 

به بدن هم انجام شود.

خون  آزمایش  یک  ژاپنی  پژوهشگران 
ساخته اند که ظاهرا می تواند به عنوان یک 
وخیم  موارد  برای  اولیه  هشدار  سیستم 

کووید-19 به کار برود.
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 ابتدا ۵ترکیب در خون 28 بیمار 
کووید-19را اندازه گیری کردند و دریافتند 
خون  در   |CCL17 ماده  پایین  میزان های 

این افراد پیش بینی کننده عفونت های وخیم 
کروناویروس در آنهاست.

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 کنند، کمک کند.
پژوهش  این  ماسایا سوگی یاما، سرپرست 
گفت: »اگر میزان CCL17 در خون کمتر از 
1۰۰ پیکوگرم در میلی لیتر باشد، ما از بیماران 
می خواهیم در بیمارستان بستری شوند اما اگر 
این میزان باالی ۴۰۰ باشد، بیماران می تواند 

در هتل یا خانه شان بمانند و هر ۳ روز یکبار 
عالئمشان بررسی می شود.«

سوگی یاما گفت برای ثابت کردن نتایج این 

بررسی کوچک داده های بیشتری مورد نیاز 
است اما از هنگام انجام این کارآزمایی در 
28 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. به گفته او، حدود 
۵۰۰ ماشین از این نوع در حال حاضر در 
این کشور به کار گرفته شده  اند که می توانند 

نتایج را حدود 2۰ دقیقه ارائه کنند.
این پژوهشگران همچنین به دنبال گرفتن تایید 
این وسیله در ژاپن و نیز کسب مجوز برای 

صادرات آن به بازارهای خارجی هستند.

پژوهشگران می گویند ماسک های معمول 
جریان  و  باشند  آزاردهنده  است  ممکن 
اکسیژن به ریه ها را حتی در بیماران ریوی 

شدید کاهش نمی  دهند.
آثار  پژوهشگران  این  رویترز،  گزارش  به 
استفاده از ماسک جراحی را بر تبادل گازها- 
فرایند وارد شدن اکسیژن به خون و برداشت 
دی اکسیدکربن از آن- در 1۵ پزشک سالم و 
1۵ نظامی کهنه کار دچار اختالل شدید ریوی 
از طریق 8 دقیقه پیاده روی یک سطح سخت 

صاف بررسی کردند. میزان های اکسیژن و 
دی اکسید کربن پیش و پس از آزمایش راه 

رفتن اندازه گیری شدند.
در پزشکان سالم و بیماران دچار اختالل 
تا ۳۰  یا  از آزمایش راه رفتن  ریوی پس 
دقیقه پس از آن با وجود ماسک زدن هیچ 
تغییری عمده ای در تبادل گازها رخ نداد.

این پژوهشگران که نتیجه کارشان در مجله 
Thorax منتشر شده، می گویند احساس 
کاهش ناراحتی افراد از ماسک زدن مربوط تنفس  و  بازدمی  دی آکسیدکربن  دوباره 

اکسیژن نیست. به گفته این پژوهشگران، 
این احساس ناراحتی ممکن است مربوط 
به تحریک اعصاب حساس صورت، گرم 
احساس  القای  یا  استنشاقی  هوای  شدن 

کالستروفوبیا )تنگناهراسی( باشد.
آنها می گویند چنین ناراحتی هایی نباید باعث 
شود افراد از ماسک زدن خودداری کنند 
بر  اثر سودمندی  این کار  ثابت شده  زیرا 
بهداشت عمومی دارد و انتشار ویروس را 

در جامعه کاهش می دهد.

نفس کشیدن با ماسک اکسیژن خون را کاهش نمی دهد

پیشرفت های عمده در 5 درمان بالقوه کرونا

یافته های یک بررسی جدید این احتمال را 
مطرح می کند ویروس کرونا ممکن است در 

پروازهای بلندمدت به آسانی انتشار یابد.
بررسی  یک  اینسایدر،  بیزنس  گزارش  به 
به وسیله پژوهشگران مراکز کنترل و پیشگیری 
بیماری های آمریکا )CDC( نشان داد عفونت 
کروناویروس 16 احتماال در جریان یک سفر 
هوایی 1۰ ساعته از لندن پایتخت انگلیس به 
هانوی پایتخت ویتنام رخ داده است که یکی 
از مسافران در بخش بیزنس کالس آن یک 

ناقل بی عالمت ویروس بوده است.
این بررسی مورد نشان داد که 92 درصد مسافرانی 
که در فاصله دو صندلی یا کمتر از این مسافر 
نشسته بودند، به کروناویروس دچار شده اند.

از همه مسافران قبل از سوار شدن به هواپیما 
درباره عالئم احتمالی کرونا پرسش و دمای 
بدنشان اندازه گیری شده بود اما یک زن تاجر 
به گلودرد و سرفه  بودنش  27 ساله دچار 
را گزارش نکرده بود و دمای بدنش هنگام 

اندازه گیری طبیعی بود.
عالئم این زن در روزهای بعدی بدتر و آزمایش 

کرونایش مثبت شده بود. بررسی های بعدی 
نشان داد این زن ویروس را حین پرواز به 1۵ 

مسافر دیگر منتقل کرده است. 
این پرواز اوایل ماه مارس )اواخر اسفند( انجام 
شده بود، هنگامی که هنوز ماسک زدن در 
هواپیماها اجباری نبود بنابراین احتمال اغلب 

مسافران ماسک به صورت نداشتند.
و  بهداشت  ملی  انستیتوی  پژوهشگران 
همه گیرشناسی ویتنام با انجام ردیابی تماس 
در مورد 18۴ فرد سوار بر هواپیما – شامل 
مسافران و خدمه- 1۵ نفر را شناسایی کرند که 
دچار شدنشان به کرونا به طور قابل اعتمادی به 

سفر هوایی شان مرتبط بود، نه رویدادی دیگر.
هیچ کدام از این مسافران دچار عفونت پیش یا 
حین پرواز عالئمی نشان نداده بودند و هیچ  
یک با فرد دیگر دارای عفونت ثابت شده به 

جز این زن تاجر تماسی نداشتند.
12 نفر از افراد مبتال در بخش بیزنس کالس 
هواپیما و همه آنها به جز یک نفر در فاصله دو 
صندلی یا کمتر از این زن قرار داشتند. ویروس 
همچنین به دو مسافر در بخش اکونومی کالس 

هواپیما و یکی از خدمه منتقل شده بود. 
این پژوهشگران نتیجه گرفتند این زن با احتمال 
زیاد از طریق قطرک های تنفسی یا ذرات ریز 
هواپخش آلوده بقیه مسافران را آلوده کرده است.
 پژوهشگران بر اساس این یافته ها می گویند به 
نظر می رسد شرکت های هواپیمایی خطرات 
انتقال ویروس کرونا را در پروازها کمتر از حد 

واقعی نشان داده اند.
به گفته این پژوهشگران، در آخرین راهنمایی 
صنعت سفرهای هوایی بین المللی خطر انتقال 
ویروس حین پرواز خیلی پایین برآورد شده 
و فقط ماسک زدن پیشنهاد شده، بدون اینکه 

سایر اقدامات مانند افزایش فاصله فیزیکی میان 
مسافران با بستن صندلی های میانی توصیه شود.
بستن  حتی  می گویند  همه گیرشناسان  این 
صندلی های میانی برای افزایش فاصله میان 
مسافران نمی تواند از سرایت ویروس  از افراد 
»ابرناقل« کامال جلوگیری کند، هر چند در 
این بررسی مسافر بیمار ویروس را عمدتا به 
مسافران تا دو صندلی آن طرف تر منتقل کرده بود.
که  است  این  دانشمندان  این  پیشنهاد 
شرکت های هواپیمایی و دولت ها سیاست های 
سخت گیرانه تری را برای غربالگری مسافران 
اعمال کنند، هر مسافری را که از هواپیما پیاده 
می شود، آزمایش کنند و همه مسافران تازه وارد 
شده به کشورها را برای 1۴ روز قرنطینه کنند.
در حال حاضر خطوط هواپیمایی آمریکا فقط 
مسافران را ملزم به زدن ماسک به جز هنگام 
خوردن و نوشیدن می کنند اما همه مسافران 
برای این کار همکاری نمی کنند و واداشتن 
همه مسافران به ماسک زدن در یک پرواز 
طوالنی مانند پرواز 1۰ ساعته لندن به هانوی 

کار مشکلی است.

شواهد بیشتر درباره انتشار آسان کرونا در پروازهای هوایی بلندمدت

دماسنج های غیرتماسی مادون قرمز ممکن است دقیق نباشند

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

دسر به شکل کروناویروس در کافی شاپی در پراگ پایتخت جمهوری چک
   گتی ایمجز

مسافران در ایستگاه قطار در کلمبو پایتخت سری النکا آزمایش کرونا می دهند.
EPA   

خطر تولید کارخانه »تاپ گلوو«، بزرگ ترین سازنده دستکش یکبارمصرف در مالزی.
EPA   

اندازه گیری دمای بدن مردم در محل رای گیری در قرقیزستان.
   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 8  صندوق پستی: 1۴1۴۵-۵۵7

 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: ۰91292۴۳8۴۳

 تحریریه: ۰91292۴۳8۴۳ 
  چاپ: شرکت هم میهن فارس

مجسمه مومی ترامپ در موزه مادام توسو در آمستردام که قرنطینه شده است.
Rex  

نقشه سالمت

ثبت رکورد 
جدید موارد مثبت 

کرونا و مرگ 
ناشی از آن در 

استان همدان/ایسنا

۱۳ مبتالی دیگر به 
کرونا در فارس جان 

باختند./ مهر

پلیس در متروی لندن به مردی که ماسک نزده تذکر می دهد.
PA   
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