
بدون شک تغذیه با شیر مادر، »استاندارد طالیی« تغذیه در 
ماه های اول زندگی پس از تولد است. سازمان بهداشت جهانی 
حداقل 6 ماه شیردهی انحصاری را توصیه می کند... صفحه7

آشنایی با مهم ترین فواید تغذیه 
با شیر مادر به بهانه روز جهانی 
»تغذیه با شیر مادر«

»استاندارد طالیی« 
تغذیه را دریابید!

نشانه ها،علت،تشخیص و 
درمان بیماری نارسایی قلبی

پزشک چطور 
متوجه نارسایی 
قلبی می شود؟

قلب نسبت به آنچه که شما روزانه از آن استفاده 
می کنید، قدرت و توان بیشتری دارد. لذا اگر 
قلب آسیب مختصری ببیند می تواند کاهش 
پمپاژ خود را جبران نماید. این امر با بزرگ 

شدن قلب، افزایش توده عضالنی قلب و تپش 
سریع تر قلب صورت می گیرد...صفحه3

به مناسبت 10 مرداد؛ 
روز جهانی »شیرمادر«

»شیرمادر«؛ 
اکسیرسالمتی

در تقویم سالمت جهانی، اول ماه اوت مصادف با 
10 مرداد به عنوان »روز جهانی تغذیه با شیر مادر« 

نامگذاری شده است و البته از این روز به مدت یک 
هفته گرامیداشت این مناسبت برگزار می شود. این 
اقدام نخستین بار در ماه اوت 1990 طی برگزاری 
جلسه بین المللی متشکل از نمایندگان 30 کشور، 

نمایندگان سازمان ملل متحد و سازمان های 
مردم نهاد برگزار شد. در فوریه سال 1991 سازمان ها 

و افرادی که دغدغه حمایت و ترغیب تغذیه با شیر 
مادر را داشتند انجمن جهانی تغذیه با شیر مادر را با 

حمایت یونیسف تاسیس کردند...صفحه4

 Anorexie( بی اشتهایی عصبی به فرانسوی
mentale( نوعی اختالل روانی در غذا خوردن 
است که در آن بیمار از خوردن غذا به میزان کافی 

و با وجود گرسنگی امتناع می ورزد...صفحه10

بررسی بی اشتهایی عصبی 
از دیدگاه دکتر محمدرضا 

سرگلزایی روانپزشک

آنورکسیا 
)بی اشتهایی عصبی( 

حاصل چیست؟ 

کاتتریزاسیون قلبی برای تشخیص و درمان 
بیماری های قلبی عروقی می باشد. در این 

فرآیند لوله ای نازک با نام کاتتر را وارد شریان یا 
رگ در کشاله ران، گردن یا بازو کرده و از طریق 

آن به سمت قلب هدایت می کنند...صفحه6

 کاتتریزاسیون قلبی 
چگونه انجام می گیرد 

و چه کاربردهایی دارد؟

لوله گذاری برای 
تشخیص و درمان

سال هجدهم  شماره  854  شنبه  8 مرداد 1401  16 صفحه   15000 تومان

همه پدر و مادرها دوست دارند فرزندشان بهترین رفتار را داشته باشد. 
اما چند  درصد از والدین به جاي انتظار داشتن از فرزند خردسال خود؛ 
توجه شان را به رفتارهاي خودشان معطوف کرده و با تمرکز و آگاهي بر 
چگونگي عملکردشان متوجه اشتباهات خود شده اند... صفحه15

بررسي تاثیر رفتارهاي مخرب 
والدین با کودکان 

برقراري ارتباط موفق 
کودکان با والدین

شاید شما هم کسانی را بشناسید که همیشه نگران تعریق  شدید 
هستند. این افراد بارها از خودشان می پرسند که چرا این قدر 
عرق می کنم؟! اما جدای از پاسخ به این سوال باید بدانیم که 
مرز بین تعریق عادی و تعریق بیش ازحد چیست؟... صفحه13

مرز بین تعریق عادی 
و تعریق بیش ازحد چیست؟

چرا این قدر
عرق می کنم؟!

افزایش 4 برابری 
موارد ابتال و بستری 

کرونا در کشور
بر اساس خبرهای رسیده از کمیته ملی مقابله با 
کرونا تعداد موارد ابتال و بستری کرونا در ایران 

نسبت به هفته های قبل حدود ۴ برابر افزایش یافته و 
لزوم تزریق نوبت یادآور واکسن و تشدید رعایت 

شیوه نامه ها به ویژه استفاده از ماسک، فاصله گذاری 
فیزیکی و تهویه مناسب ضروری است...صفحه2

www.sa lamat . i r

پیشنهاد متخصصان حوزه تغذیه برای 
ایجاد عادت های غذایی سالم در جامعه

اعطای یارانه به میوه 
وسبزی و افزایش مالیات 
برخوراکی های آسیب رسان

صفحه8

گزارش هفته نامه »سالمت« از وقوع سیالب های مرگبار در نقاط مختلف کشورگزارش هفته نامه »سالمت« از وقوع سیالب های مرگبار در نقاط مختلف کشور

تکر ار یک  تجر به تلخ
بارندگی شدید و وقوع سیالب در رودخانه رودبال شهرستان استهبان استان فارس در روز جمعه )31 

تیرماه( جان بیش از 20 هم وطن را گرفت. حادثه    ای تلخ که در چند سال اخیر بارها تکرار شده و همچنان 
قربانی می  گیرد. به گزارش هفته نامه »سالمت«؛ عصر روز جمعه در استهبان استان فارس رودخانه 

رودبال به دلیل بارش باران در باالدست طغیان می  کند و این طغیان موجب می شود گردشگران و افرادی 
که در حریم رودخانه بودند ناگهان با سیل مواجه شوند و متأسفانه جان ده ها تن گرفته  شود...صفحه 2



بارندگی شدید و وقوع سیالب در 
رودخانه رودبال شهرستان استهبان 
 31( جمعه  روز  در  فارس  استان 
هم وطن   20 از  بیش  جان  تیرماه( 
را گرفت. حادثه    ای تلخ که در چند سال اخیر بارها 

تکرار شده و همچنان قربانی می  گیرد.
به گزارش هفته نامه »سالمت«؛ عصر روز جمعه در استهبان 
استان فارس رودخانه رودبال به دلیل بارش باران در 
باالدست طغیان می  کند و این طغیان موجب می شود 
گردشگران و افرادی که در حریم رودخانه بودند ناگهان 
با سیل مواجه شوند و متأسفانه جان ده ها تن گرفته  شود.

بستر  و  افرادی در حاشیه  منتشره  اساس تصاویر  بر 
رودخانه به تفریح مشغول اند و بارش ناگهانی و عدم 
توجه به فریادهای دیگران در کنار تالش آنها برای نجات 
ماشین  های خود، آنها را راهی خانه ابدی می کند. البته 
ادعای سازمان هواشناسی درباره هشدارهای الزم مبنی بر 
اتراق نکردن در حاشیه رودخانه ، موضوعی است که نیاز 
به بررسی دارد، اما اهمیت وقوع این حادثه به قدری بود 
که مسئوالن ارشد کشوری همچون وزیر کشور، رئیس 
ستاد مدیریت بحران کشور و نماینده دادستانی کل در 
این استان حضور یابند و حتی رئیس سازمان بازرسی 

کل کشور دستور صریح رسیدگی صادر کند.

راستی  آزمایی اظهارات هواشناسی
اما مانند همیشه این سؤال جدی مطرح است که آیا 
هشدار احتمال وقوع سیل توسط هواشناسی صادر شده 
بود یا نه؟! موضوعی که مدیرکل هواشناسی فارس 
دراین باره مدعی است که سازمان متبوع او صریحاً اعالم 
کرده و هشدار   رنگ »زرد« مبنی بر وقوع بارش  های 
رگباری و باال آمدن سطح آب رودخانه  های فصلی 
در شهرستان  های شرقی فارس از روز چهارشنبه 2۹   
تیرماه صادر کرده بود. مسعود حقیقت می گوید: »این 
هشدار   و اطالعیه برای مناطق جنوب شرق فارس مانند 
زرین  دشت، استهبان و نی  ریز و داراب صادر شده بود.« 
اما نگاهی به سایت سازمان هواشناسی مؤید این امر 
است که هیچ اطالعیه  ای با مضمونی که مدیرکل سازمان 
هواشناسی فارس ادعا کرده، وجود ندارد و در اطالعیه 
شماره ۷۵ این سازمان تنها کلیتی از هشدارهای زرد 
برای تمامی استان ها منتشر شده است. موضوعی که 
احمد وحیدی، وزیر کشور نیز به آن واکنش نشاند 
داده و پس از بازدید از منطقه سیل زده رودبال استهبان 
گفته است: »ادعا و اظهارات سازمان هواشناسی باید 

به صورت دقیق  تر بررسی شود.«
فرهاد طهماسبی، نماینده مردم نی  ریز در مجلس هم 

از ادعای سازمان هواشناسی انتقاد کرده و می گوید: 
»سازمان هواشناسی هشداری برای وقوع سیل نداده 
بود؛ زیرا بیش از دو تا سه هزار نفر در محل حادثه 
حضور داشتند و اگر اطالع  رسانی  ها توسط دستگاه  ها 
و مردم انجام نمی  شد تعداد جان باختگان به ۵00  نفر 
هم می  رسید.« یوسف کارگر، فرماندار استهبان نیز با 
انتقاد از هواشناسی اعالم می گوید: »متأسفانه سازمان 
هواشناسی آن طور که باید هشداری برای وقوع سیل 

نداده بود، یعنی هشدار جدی صادر نشده بود.«
با این حال توضیحات فرهاد طهماسبی، نماینده مردم نی  ریز 
در مجلس جای تأمل دارد زیرا او نقش و بی  احتیاطی 
مردم را که در بستر رودخانه نشسته   بودند، بسیار پررنگ 
دانسته است. او به خبرگزاری ایسنا گفته است: »بخشی 
از مسیر رودخانه بارندگی نبوده و با توجه به اینکه روز 
جمعه و تعطیل بود تعدادی از مردم بی  احتیاطی کرده 
در بستر رودخانه نشسته بودند و استراحت می  کردند 
که متأسفانه سیالب تندی آمد و تعدادی از هم وطنان را 

که فرصت فرار از مسیر سیل را نداشتند، با خود برد.«
بر اساس توضیح این نماینده مجلس رودخانه رودبال 
جاری و دائمی است و پشت سد رودبال استهبان قرار 
دارد و باالتر از سد مسیر رودخانه دائمی است، اما در 
فصول بارندگی حجم آب زیاد می  شود؛ بستر رودخانه 
بزرگ است، بعدازآن بستر بزرگ، مسیر مختصری محل 
عبور آب است؛ باقی بستر رودخانه خشک بوده و سایه 
درختان برای استراحت است و افراد حادثه  دیده نیز در 

بستر رودخانه ساکن بودند.

استقبال میهمانان عروسی از مرگ
مردم«  »عصر  روزنامه  مدیرمسئول  عسلی،  محمد 
چاپ شیراز هم درباره این رخداد نکات مهمی را 
به روزنامه »هم  میهن« گفته است. به گفته این فرد، 
رودخانه رودبال استهبان تقریبًا به یک رودخانه خشک 
و کم  آب تبدیل شده و عمومًا مردم به جریان آب 

نزدیک می  شوند تا استراحت کنند.
عسلی درباره عمده افرادی که در مسیر رودخانه حضور 
داشتند اینگونه توضیح می دهد: »حدود ۶0 نفر پس از 
حضور در یک مراسم عروسی تصمیم   می  گیرند در مسیر 
بازگشت در بستر رودخانه رودبال کمی استراحت کنند. 
تعدادی باالتر از رودخانه و عده  ای نیز تصمیم می  گیرند 
با خودروهایشان کاماًل نزدیک رودخانه باشند. کمی 
باالتر از محل استراحت این افراد باران تندی شروع 
شده و در مدت زمان کوتاهی تبدیل به سیل می  شود. 
فردی موتورسوار که آمدن سیل را متوجه شده بوده 
به  سرعت به کسانی که در مسیر بودند اطالع می  دهد 
سیل در راه است، اما این هشدار را کسانی که در بستر 
رودخانه بودند جدی نمی  گیرند. با نزدیک شدن سیل 
این افراد به جای اینکه جانشان را نجات دهند تالش 
می  کنند خودروهایشان را حرکت دهند، اما نتیجه این 
تصمیم، آن می  شود که همه در ویدیوهای منتشرشده، 
دیدیم.« به گفته عسلی، این محدوده کوهستانی است و 
عمدتاً باران  های سیل  آسا دارد؛ هرچند در سال اخیر این 
بارش  ها کمتر شده بود، اما این حادثه بسیار دل خراش 

و ناراحت  کننده است.

احتمال وقوع سیل های دیگر
اما در چند سال اخیر سیل  های ویرانگر زیادی در جای  جای 
کشور رخ داده است؛ سیل  هایی که از آنها به  عنوان قهر طبیعت 
از انسان به دلیل تخریب محیط  زیست یاد می  شود. برای 
مثال اواخر اسفندماه   ۹۷ و بهار   ۹۸ شهرهای گنبدکاووس، 
گمیشان، بندر ترکمن و آق  قال که در مسیر رودخانه  های 
قره  سو و گرگان  رود قرار داشتند بر اثر وقوع سیل خسارت 
زیادی دیدند. همچنین در شهرهای شرقی استان مازندران، 
لرستان و شیراز موجب شد تا خانواده  های زیادی عزادار 
شوند؛ حال رودخانه رودبال استهبان خاطرات تلخ آن 
سال  ها را زنده کرد. البته این حادثه تلخ اولین نبوده و قطعًا 
آخرین نیز نخواهد بود زیرا دست  درازی به طبیعت موجب 
از بین رفتن مسیر جریان بارش  ها شده و حال انسان  ها 
نتیجه تصمیمات اشتباه و از بین رفتن محیط  زیست را درک 
و لمس می  کنند. البته هرچند سیالب ها حادثه هایی تقریبًا 
غیرقابل پیش بینی هستند، اما برنامه ریزی های درازمدت 
و اصولی همچون جنگل کاری و احداث سیل بند، سد 
برای مهار آب های جاری ناشی از سیل می تواند این 
بارش های آسمانی را برای کشور ما که مدتی است گرفتار 
خشک سالی و کمبود بارش شده است، به نعمت بزرگی 
تبدیل و گرهی از مشکالت کم آبی کشور ما را حل کند، 
اما چند سالی است که نعمت های آسمانی به علت قصور 
مدیران در طول سالیان قبل حادثه های مرگبار و غیر قابل 

جبرانی را باقی می گذارد.
البته هرچند در بروز اینگونه حوادث که در سال های 
قبل هم مشابه آن رخ داده ، نمی توان قصور مسئوالن 
و دست اندرکاران را نادیده گرفت و همیشه هم مسئوالن 
بر شناسایی مقصران احتمالی تأکید داشته و در این 
حادثه هم دارند، اما سهل انگاری و بی توجهی بعضی 
شهروندان به هشدار های داده شده را هم به وضوح 
می توان دید که چگونه با دست خود جان و مالشان 

را به خطر می اندازند.
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بر اساس خبرهای رسیده از کمیته ملی مقابله با کرونا 
تعداد موارد ابتال و بستری کرونا در ایران نسبت به 
هفته های قبل حدود ۴ برابر افزایش یافته و لزوم تزریق 
نوبت یادآور واکسن و تشدید رعایت شیوه نامه ها 
به ویژه استفاده از ماسک، فاصله گذاری فیزیکی و 

تهویه مناسب ضروری است.
به گزارش هفته نامه سالمت؛ حمیدرضا جماعتی، دبیر 
کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با اشاره به افزایش 
موارد سرپایی و بستری کرونا در کشور، می گوید: »در 
حال حاضر در اکثر کشورهای جهان همچون فرانسه، 
انگلیس، آلمان، کشورهای آمریکای شمالی، جنوبی، 
نیوزیلند، استرالیا، ترکیه، قطر، ژاپن و اکثر کشورهای 
آسیایی موارد مثبت و مرگ ومیر اُمیکرون در حال افزایش 
است.« جماعتی می افزاید: »در مطالعات مشخص شده 
که پدیده »ابتالی مجدد« به کرونا در زیرسویه های جدید 
امیکرون برخالف سایر واریانت ها که سه ماه بود به 
حدود ۴ هفته رسیده است؛ بنابراین اگر فردی مبتال 
به زیرسویه BA.1 شده ممکن است ۴ هفته بعد به 
همان زیرسویه یا زیرسویه های دیگر امیکرون ازجمله 

BA.2 یا BA.۴ یا BA.۵ مبتال شود.«
وی در ادامه اضافه می کند: »در واریانت های قبلی سیستم 
ایمنی فرد باعث جلوگیری از عفونت مجدد می شد، اما 
در مورد زیرسویه های اُمیکرون تا حدود زیادی وجود 
ندارد و عفونت تا ۴ هفته بعد از ابتال، محتمل است.«

جماعتی با اشاره به حرف وحدیث ها درباره تاریخ مصرف 
واکسن های کرونا، تصریح می کند: »در جلسه کمیته 
علمی کشوری کرونا نماینده سازمان غذا و دارو در 

مورد تاریخ انقضای واکسن ها و داروها گزارشی ارائه 
کرد که این روند در جهان در مورد واکسن فایزر و 
آسترازنکا هم انجام می شود؛ یعنی بعد از ۶ ماه بر اساس 
پروتکل ها، استراتژی ها و ارزیابی های واکسن، تاریخ 
انقضا پس از تست های تخصصی و پایداری می تواند 
تا ۶ ماه یا بیشتر افزایش یابد؛ بنابراین تمدید تاریخ 
انقضای واکسن ها مسئله جدیدی نیست و در مورد 
همه واکسن ها، چنین فرآیندی وجود دارد که بعد از ۶ 
ماه، با ارزیابی های تخصصی سازمان غذا و دارو، تاریخ 

انقضای واکسن ها می تواند تغییر پیدا کند.«
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا ادامه می دهد: »تاکنون 

چندین بار تاریخ انقضای واکسن فایزر بر اساس مطالعات 
و بررسی های انجام شده، تغییر یافته که ممکن است ۶ یا ۹ 
ماه، دوره انقضا، تمدید شود و این مسئله جدیدی نیست. 
در مورد سایر واکسن ها نیز این فرآیند چندین بار توسط 
سازمان های غذا و دارو کشورهای مختلف انجام شده 
است.« وی به انجام مطالعات اولیه و تست های حیوانی 
برای تولید واکسن کرونا بر اساس زیرسویه های جدید 
اشاره و خاطرنشان می کند: »ممکن است زیرسویه های 
جدید امیکرون، نسبت به واکسن های قبلی تأثیر کمتری 
بپذیرند و به همین دلیل در دنیا و کشور ما، ارزیابی ها 
انجام شده و نیاز به ساخت واکسن بر اساس سویه 

امیکرون، ضروری به نظر می رسد و در حال تحقیق 
و تولید هستند. در ایران چندین شرکت واکسن سازی 

نیز وارد این پروسه شده اند.«
جماعتی در پایان می گوید: »تا به امروز بیشترین تأثیر 
واکسن ها در کاهش بستری و مرگ ومیر گزارش شده، 
اما اآلن بحث این است که با استفاده از واکسن ها از 
ابتال به بیماری نیز پیشگیری شود و بیشتر روی تقویت 
سیستم ایمنی مخاطی و تنفسی تمرکز شده است  و 
برخی از شرکت ها به سمت ساخت واکسن های استنشاقی 
یا خوراکی رفته اند تا عالوه بر کاهش شدت بیماری 
و مرگ ومیر، از ابتال به کرونا نیز جلوگیری کنند که 

تحول جدیدی در دنیا به حساب می آید.«

افزایش 4 برابری موارد ابتال و بستری کرونا در کشور

گزارش هفته نامه »سالمت« از وقوع سیالب های مرگبار در نقاط مختلف کشور

تکرار یک تجربه تلختکرار یک تجربه تلخ

شماره هشتصدوپنجاه وچهار   هشت مرداد هزار و چهارصدویک

 علی 
ابراهیمی 

چند سالی است که سیل های مهیب از جنوب 
تا شمال ایران را درگیر خود کرده و از سوی 
دیگر خشک سالی های شدید هم در ایران در حال 
رخ دادن است. برخی بر این باورند که این دو 
نمی تواند هم زمان رخ دهد، اما آیا واقعاً چنین 
چیزی ممکن است؟ چه اتفاقی در حال رخ دادن 

برای محیط زیست ایران است؟
منیژه قهرودی، ژئومورفولوژیست و استاد دانشگاه 
شهید بهشتی در همین رابطه به خبرآنالین می گوید: 
»شواهدی که وجود دارد که نشان می دهد از 10 
هزار سال پیش حدود ۹0 بار اقلیم ایران تغییر کرده 
است؛ یعنی شواهد تغییر اقلیمی در ایران وجود 
دارد؛ اما در یک دوره زمانی بلندمدت.« وی با اشاره 
به وقوع سیالب های طغیانگر در شمال و جنوب 
کشور در سال های اخیر، می افزاید: »ما در گذشته 
هم در شمال سیل های مهیبی داشتیم. البته علت 
بخشی از سیل های شمال از بین رفتن جنگل ها 
نیست بلکه بعضی از درخت ها خشک شده و با 
سیل حرکت می کنند و مسیر سیل را ایجاد می کنند. 
ازاین رو منشأ بیشتر سیل های شمال به علت زه 
کشی نامناسب است. سیالب های جنوب هم که 
رود کارون در آن درگیر می شود متفاوت است؛ 
زیرا حوزه دز حوزه بسیار بزرگی است و از اراک 
تا خرمشهر را دربر می گیرد، اما ما در این مناطق 

میزان زیادی سد نداریم.«
به گفته این ژئومورفولوژیست، گاهی حتی در یک 
مکان هم خشک سالی هم سیل رخ می دهد. در این 
مواقع تصور این است که برخی چیزها در ایران 
تغییر کرده و چیزی که بیشتر تغییر کرده همین 
»تغییر« است و این یعنی ضریب تغییرپذیری ما 
افزایش پیدا کرده است. ازاین رو باید پذیرفت که 

ایران در مرز گذار است.

قهرودی معتقد است: »مسیری که توده های هوا برای 
ایران باران می آورند همیشه تغییر می کند. پس باید 
این سؤال را پرسید که چرا ایران این میزان تغییر 
داشته؟ چرا عربستان چنین تغییری نداشته است؟ 
چیزی که از لحاظ آسیب پذیری مهم است این 
است که بپذیریم در مرز تغییر هستیم. برای مثال 
دوره ای سدسازی در ایران رواج پیدا کرد بعد دیدند 
که سدها در ایران خالی افتاده و آبی در آن وجود 
ندارد. اآلن برخی سدها را احیا می کنند و حجم 
آبی ایجاد می شود که اصاًل نمی دانند این آب را 
کجا جمع کنند؛ بنابراین یک مقدار بالتکلیفی است 
که آیا را ذخیره سازی کنیم یا رها کنیم؟ همچنین 
در کنار اینکه در مرز گذار هستیم کوه های بسیار 
بلندی داریم، ارتفاع های باالی 3000 متر در ایران 
است و ما تغییر اقلیم را بر اساس ارتفاع هم داریم 
و وقتی تغییراتی رخ می دهد این تغییرات در ایران 
شدتش بسیار بیشتر است؛ بنابراین درست است 
که مدیریت ما، ما را آسیب پذیر می کند، اما من 
معتقدم با هر نوع مدیریتی ما باز هم این تغییرات را 
داریم برای همین باید آماده چنین تغییراتی باشیم.«
این استاد دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به این 
پرسش که با تغییرات فعلی چگونه در این خاک 
زندگی کنیم؟ می گوید: »در این رابطه ابزارهای 
مدیریتی الزم است. من تصورم این است که 
دولت مردان می دانند باید چه کار کنند، اما مسائل 
جانبی اجازه نمی دهد کاری کند. ببینید برای مثال 
با یکی از مسئولین شهرداری جلسه ای داشتیم و 
فهمیدیم تهران ۵۵0 میلیون مترمکعب یعنی نیمی 
از سرانه آب ایران روان آب تولید می کند، پس اگر 
تهران برود روی سیستم جمع آوری روان آب ها 
می تواند آب خود یا حداقل آب فضای سبز خود 
را تأمین کند. اآلن سال ها است که در شهرهای 
بزرگ دنیا تغییر کاربری کاماًل ممنوع است، برای 
مثال شما به پاریس می روید و می بینید کنار یک 
به هیچ عنوان  زیرا  دارد  مزرعه وجود  برج یک 
اجازه نمی دهد مزرعه به برج تبدیل شود، فکر 
می کنید ممنوع کردن تغییر کاربری برای تهران 

کار سختی است؟«

علت هم زمانی خشک سالی 
و سیل در ایران چیست؟

سازمان هواشناسی هشداری 
برای وقوع سیل نداده بود؛ 
زیرا بیش از دو تا سه هزار 

نفر در محل حادثه حضور 
داشتند و اگر اطالع  رسانی  ها 

توسط دستگاه  ها و مردم انجام نمی  شد تعداد 
جان باختگان به ۵۰۰  نفر هم می  رسید

- فرهاد طهماسبی
نماینده مردم نی  ریز در مجلس 

پاسخ یک کارشناس

در مطالعات مشخص شده 
که پدیده »ابتالی مجدد« به 
کرونا در زیرسویه های جدید 

امیکرون برخالف سایر 
واریانت ها که سه ماه بود به 
حدود 4 هفته رسیده است؛ بنابراین اگر 
فردی مبتال به زیرسویه BA.1 شده ممکن 

است 4 هفته بعد به همان زیرسویه یا 
 BA.2 زیرسویه های دیگر امیکرون ازجمله

یا BA.4 یا BA.۵ مبتال شود
- حمیدرضا جماعتی
دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا

هر سرماخوردگی مشکوک به کروناست
وزیر بهداشت با اشاره به شرایط بیماری کرونا در کشور و با بیان اینکه هرگونه سرماخوردگی 
را مشکوک به کرونا بدانید، تاکید کرد: »اکنون وضعیت کشور تغییر کرده و در این شرایط 
باید احتیاط کنیم؛ بنابراین در تجمعات، وسایل نقلیه عمومی و محیط های عمومی ماسک 
زده و رعایت بیشتری انجام دهیم.« بهرام عین اللهی درباره وضعیت کرونا در کشور گفت: 
»بارها در صحبت هایم اعالم کردم که بیماری کرونا یک بیماری است که حاال حاالها در 

دنیا هست و به این زودی از بین نمی رود. ممکن است در مقاطعی شدت و ضعف پیدا کند، 
اما این ویروس مانند ویروس آنفلوآنزا، ویروسی است که تا مدت ها در دنیا خواهد ماند.«

خسارت پوکی استخوان 2 برابر یارانه شیر
 پوکی استخوان بیشتر از دو برابر یارانه حذف شده شیر، به اقتصاد کشور ضرر زد. رئیس 
پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران اعالم کرد که بر اساس 

پژوهش های انجام شده، خسارت پوکی استخوان در سال 2020 حدود 3۹3 دالر بوده است. 
 این در شرایطی است که تا دهه هشتاد دولت به هر ایرانی حدود 2 دالر یارانه شیر 
پرداخت می کرد که با احتساب جمعیت ۸۴ میلیون نفری ایران، کل مبلغ این یارانه فقط 
حدود 1۶۸ میلیون دالر بود. با حذف این یارانه در دولت محمود احمدی نژاد به اسم 
جراحی اقتصادی، حاال خسارت پوکی استخوان به اقتصاد کشور بیشتر از دو برابر یارانه ای 

شده که دولت برای شیر اختصاص می داد.

تازه چه خبر؟



قلب نسبت به آنچه که شما روزانه از آن 
استفاده می کنید، قدرت و توان بیشتری دارد. 
لذا اگر قلب آسیب مختصری ببیند می تواند 
کاهش پمپاژ خود را جبران نماید. این امر 
با بزرگ شدن قلب، افزایش توده عضالنی 
قلب و تپش سریع تر قلب صورت می گیرد. 
همچنین بدن سعی می کند از طریق افزایش 
فشارخون و انحراف خون از برخی اندام های 
کمتر حیاتی به منظور حفظ جریان خون 
قلب و مغز، ضعف قلب را جبران نماید. 
ممکن است این مکانیسم های جبرانی شروع 
عالیم نارسایی قلبی را تا مدت ها به تعویق 
افزایش حجم کار قلب،  با  اما  بیاندازند، 
سرانجام عالیم نارسایی قلب بروز می کنند.
نظر  به  قلب  عملکرد  کاهش  است  ممکن 
شما  در  قلب  نارسایی  عالیم  زمانی که  ولی  بیاید  ناگهانی 
تشخیص داده می شود، در حقیقت فعالیت قلب از مدتی قبل 
کاهش یافته است. بسیاری از عالیم نارسایی قلبی مشابه با 
عالیم سایر بیماری ها می باشند، لذا این عالیم لزوما نارسایی 

قلبی را نشان نمی دهند.  
به خصوص اگر در گذشته سابقه بیماری های قلبی و عالیمی 
مانند تنگی تنفس، خستگی غیرطبیعی و تورم را داشته باشید، 
پزشک احتمال حمله قلبی را در شما در نظر می گیرد. پزشک 
وجود  احتمال  می تواند  پزشکی  گوشی  یک  از  استفاده  با 

نارسایی قلبی را ارزیابی نماید. 
بررسی  برای  به قفسه سینه  دادن  از طریق گوش  کار  این 
وجود رال ها یا صداهای خراشنده ای که نشان دهنده وجود 
مایع در ریه  ها می باشند و گوش دادن به قلب برای بررسی 
وجود صدای نشان دهنده مورمور قلبی یا یک ضربان خیلی 

سریع و بسیار نامنظم قلب انجام می گیرد. 
استفاده از ضربات آهسته و پیوسته که پزشک با استفاده از 
دست های خود انجام می دهد، روش دیگری برای تشخیص 
وجود مایع در ریه  ها می باشد. پزشک به دقت به رگهای گردن 
نگاه می کند تا نشانه های افزایش حجم مایعات را ببیند و پاها 
و زانوهای شما را برای تشخیص ادم و تورم فشار می دهد. 
وجود ادم و تورم یکی از نشانه های وجود آب اضافی در 

زیر پوست می باشد. 
پزشک می تواند بررسی های متعددی را به منظور تایید تشخیص 

خود انجام دهد: 
 عکس برداری با استفاده از اشعه ایکس از قفسه سینه. 
ممکن است این عکس قفسه سینه، بزرگ شدن قلب و تجمع 

مایعات در ریه  ها را نشان دهد.
است  ممکن   )ECG یا  )الکتروکاردیوگرام  قلب  نوار   
تغییرات ریتم قلب، افزایش ضخامت قلب و یا نشانه های 

پیشین آسیب قلبی را نشان دهد. 
 اکوکاردیوگرافی، اندازه  قلب و تحرک دیواره قلب در 
طول انقباض و انبساط قلب را اندازه گیری می کند. اکوی قلبی 
همچنین می تواند عملکرد کلی عضله قلب را اندازه گیری کند 

و بیماری های دریچه ای قلب را نشان دهد.
 استرس تست ورزشی  ممکن است به تعیین علت عالیم 

بالینی شما کمک کند.
ارزیابی  برای  است  ممکن  هسته ای  تصویربرداری   

عملکردکلی عضله قلب شما الزم باشد.

و  علت  تشخیص  به  است  ممکن   ،)MRI( ام.آر.آی   
ارزیابی توان کلی قلب کمک کند.

اگرچه تکنیک های کاتترگذاری قلبی  یا تصویربرداری هسته ای  
معموال برای تشخیص نارسایی قلبی الزم نمی باشند، ولی این 
تکنیک ها می توانند اطالعاتی درباره نحوه آسیب دیدن قلب 
فراهم کنند و همچنین پزشکان را قادر می سازند تا آن دسته 
از نارسایی های قلبی را که می توان تصحیح نمود، شناسایی 
نمایند. آزمایش های جدید خونی، غلظتBMP )هورمونی 
که در قلب تولید می شود( یا NT–pro BNP )جز اصلی 
BNP( را اندازه گیری می کنند. هر دوی این موارد نشانگر 
این مواد مبین وجود  قلبی می باشند. میزان زیاد  دیسترس 

نارسایی قلبی و شدت آن است.

نشانه های بالینی نارسایی قلبی 
اگر دچار هر یک از عالیم بالینی زیر شدید، بالفاصله به 

پزشک مراجعه نمایید:
 تنگی نفس، به خصوص هنگام دراز کشیدن و در حین فعالیت

 بیدار شدن از خواب به علت تنگی نفس
 خستگی نامعمول یا خواب آلودگی

 سرفه درهنگام فعالیت و یا درازکشیدن
 خلط صورتی رنگ

 ادم و ورم در ساق ها و مچ پاها
 از دست دادن اشتها و یا احساس عدم هضم غذا.

 ورم شکمی
 ورم ناگهانی، افزایش وزن ناشی از احتباس مایعات 

 تپش قلب

تشخیص نشانه های هشداردهنده سکته مغزی
عوارض و اثرات سکته های مغزی ممکن است خفیف یا 

شدید بوده و موقتی یا دایمی باشند. 
در برخی از انواع سکته های مغزی، مراقبت فوری و سریع 
پزشکی و بازگرداندن سریع خون رسانی به مغز، ممکن است 
آسیب وارده به مغز را به حداقل برساند و بهبودی ناحیه دچار 

سکته مغزی را به حداکثر برساند. 
از وقوع سکته مغزی حیاتی ترین  بعد  سه ساعت نخست 
ساعات هستند، بنابراین باید به سرعت نسبت به عالیم بالینی 

سکته مغزی واکنش نشان داد. 
بیشترین تاخیر در شروع درمان، به علت دیر رسیدن بیماران 
این  بیمارستان رخ می دهند. معموال  به  دچار سکته مغزی 
بیماران مدت زمان زیادی صبر می کنند و سپس با اورژانس 

تماس گرفته و یا به بیمارستان مراجعه می نمایند. 
هرگز خود را معطل نکنید و بالفاصله با اورژانس تماس 

گرفته و یا به بیمارستان مراجعه نمایید.

نشانه ها،علت،تشخیص و درمان بیماری نارسایی قلبی

پزشکچطورمتوجهنارساییقلبیمیشود؟پزشکچطورمتوجهنارساییقلبیمیشود؟

ممکناستکاهشعملکردقلببهنظر
ناگهانیبیایدولیزمانیکهعالیمنارساییقلب

درشماتشخیصدادهمیشود،درحقیقت
فعالیتقلبازمدتیقبلکاهشیافتهاست.
بسیاریازعالیمنارساییقلبیمشابهباعالیم
سایربیماریهامیباشند،لذااینعالیملزوما
نارساییقلبیرانشاننمیدهند.بهخصوص

اگردرگذشتهسابقهبیماریهایقلبیو
عالیمیمانندتنگیتنفس،خستگیغیرطبیعی
وتورمراداشتهباشید،پزشکاحتمالحمله

قلبیرادرشمادرنظرمیگیرد

33کلینیک شماره هشتصدوپنجاه وچهار   هشت مرداد هزار و چهارصدویک

زمانی که در مورد بیماری های دریچه ای قلب 
از  یکی  که  معناست  این  به  می شود  صحبت 
دریچه های قلب از بدو تولد دچار اختالل است 

یا  طی سال های بعد آسیب دیده باشد.
پیش از پرداختن به این مقوله بهتر است نگاه 
کلی به عملکرد طبیعی قلب داشته باشیم. قلب 
توسط  که  دارد  حفره  چهار  طبیعی  حالت  در 
لتی«  یا »دو  »میترال«  نام  دریچه  به   دو دریچه 
لتی« در سمت  در سمت چپ و دریچه »سه 

راست با هم ارتباط دارند. 
در عین حال دو رگ بزرگ نیز از قلب خارج می شود که »آئورت« 

و »ششی« نام دارند. 
این دو رگ بزرگ نیز دریچه دارند. پس به طور کلی چهار دریچه 
در قلب وجود دارد که دو دریچه داخل قلب است و حفره ها 
ابتدای رگ های  نیز در  ارتباط می دهند و دو دریچه  به هم  را 

آئورت و ششی وجود دارند. 

وظیفه »دریچه  های قلب« کنترل جریان خون است
وظیفه دریچه های قلب این است که مرتب باز و بسته می شوند 
تا جریان خون را به حالت تعادل دربیاروند و کنترل کنند. از این 
چهار دریچه، سه دریچه دارای سه قسمت یا سه لتی هستند و 

یکی از آنها دو قسمتی یا دو لتی است. 
دریچه نرمال دریچه ای است که به راحتی بتواند باز و کامال بسته 
نشود،  انجام  به درستی  دریچه  بسته شدن  و  بازشدن  اگر  و  شود 
عملکرد دریچه دچار اختالل است و امکان دارد خون به راحتی 

ار قلب خارج نشود یا دوباره درون قلب برگردد.

بیماری های مادرزادی قلب و روماتیسم قلبی شایع ترین 
عامل اختالل دریچه های قلب هستند

علت اختالل در عملکرد دریچه  های قلب در جوامع مختلف، متفاوت 
است. به عنوان مثال، در کشورهای اروپایی و آمریکایی غالبا به دلیل 
بیماری های مادرزادی قلب است اما در خاورمیانه از جمله ایران 
بیشتر ناشی از روماتیسم های قلبی است. به طور کلی علل بروز 
اختالل دریچه قلب را می توان زمینه مادرزادی، روماتیسم قلبی، 

افزایش سن و عفونت ها دانست.
بیماری   های مادرزادی قلب در کشورهای اروپایی و آمریکایی شایع تر 

هستند و بیشترین موارد ابتال مربوط به این می شود که دریچه 
آئورت به جای اینکه سه قسمتی باشد، دو قسمتی یا دو 

لتی باشد. دریچه های دیگر نیز ممکن است به طور 
مادرزادی درگیر شوند و مثال یک قسمت کم یا 

زیاد باشند، از بدو تولد شکاف داشته باشند 
و... که هر کدام از این موارد ممکن 

است به شکل تنگی یا نشت خون 
از داخل دریچه بروز پیدا کند.

در  نیز  روماتیسم 
کشورهای خاورمیانه 
دارد  باالتری  شیوع 

و معموال به این دلیل 
در  فرد  که  می افتد  اتفاق 

دوران کودکی مبتال به گلودرد 
چرکی می شود و عفونت درمان نشده 

سطح  بر  می شود،  خون  جریان  وارد 
سری  یک  و  می گیرد  جای  قلب  دریچه 

آنتی بادی های ضد این نوع عفونت به تدریج باعث تخریب دریچه 
می شوند. بنابراین در صورت ابتال به عفونت گلو بین سنین 5 تا 15 
سال و مراجعه به موقع به پزشک و درمان صحیح، کامال ضروری 
است تا از بروز چنین عوارضی پیشگیری شود. در حال حاضر 
خوشبختانه به دلیل توجه بهتر خانواده ها و مراجعه سریع به پزشک 
و مصرف به موقع آنتی بیوتیک ها، شیوع این بیماری ها نسبت به 

گذشته کاهش یافته  اما هنوز وجود دارد.
از دیگر عوامل زمینه  ساز بیماری  های دریچه ای قلب می توان به 
عفونت ها اشاره کرد. هر عاملی مانند بیماری  های لثه و دندان 
و... که عفونت خون به وجود آورد، باعث می شود عفونت 
روی دریچه قلب جای بگیرد و باعث تخریب دریچه 
شود. علت شایع دیگر اعتیاد است. معتادان تزریقی 
نیز  استفاده می کنند  آلوده  از سرنگ های  که 
ممکن است دچار عفونت خون و اختالالت 

دریچه قلب شوند.
افزایش سن را نیز باید در بروز 
اختالالت دریچه ای قلب مؤثر 
دانست. به تدریج که سن 
ممکن  می رود،  باال 
کلسیم  رسوب  است 
روی دریچه ایجاد شود 
و زمینه ساز اختالل عملکرد 
یا  تنگ شدن  به شکل  دریچه 

گشادشدن دریچه باشد. 
و  کنترل  به خوبی  که  باال  خون  فشار 
درمان نشده می تواند به تدریج بر عملکرد 

دریچه های قلب به خصوص دریچه آئورت تاثیر بگذارد و نشت 
خون از دریچه اتفاق بیفتد. 

از دیگر علل درگیری دریچه های قلب می توان به روماتیسم های 
التهابی که در  مفصلی اشاره کرد. روماتیسم  های مفصلی به دلیل 
خون ایجاد می کنند، ممکن است عامل التهاب دریچه  های قلب 

شده وعملکرد دریچه را دچار اختالل کند. 
پرتودرمانی و رادیوتراپی  که برای درمان سرطان های مختلف کاربرد 
دارد، امکان دارد زمینه ساز رسوب کلسیم روی دریچه های قلب و 
اختالل عملکرد آنها شود.  بنابراین باید تاکید کرد که طیف وسیعی 

از بیماری  ها در بروز اختالالت دریچه های قلب نقش دارند. 

درمان اختالل دریچه های قلب به عامل زمینه ای 
بستگی دارد

اختالل دریچه ای قلب در موارد خفیف معموال عالمت بارزی ندارد 
و به طور نصادفی تشخیص داده می شود. اما اگر شدید باشد ممکن 
است بیمار دچار تنگی نفس، خستگی، آریتمی قلبی و کاهش وزن 

و تب )در موارد ابتال به عفونت( باشد. 
برای تشخیص بیماری دریچه ای قلب، پزشک ابتدا معاینه بالینی انجام 
می دهد که در بسیاری موارد مشکل تشخیص داده می شود. البته در 
بعضی موارد نیاز به اقدامات دیگر مانند اکوکاردیوگرافی الزم باشد. 

درمان بیماری دریچه ای قلب در وهله اول به عامل زمینه ای بستگی 
دارد. به عنوان مثال اگر عفونت باشد، باید آنتی بیوتیک مصرف شود. در 
موارد خفیف امکان دارد درمان خاصی نیاز نباشد اما در موارد شدید و 
با عالئم مختلف نیاز به درمان دارد که با توجه به درگیری هر کدام از 
دریچه  ها، شدت اختالل و... روش های درمانی مانند استفاده از بالن یا 

جراحی توسط متخصص قلب و عروق توصیه می شود.

روماتیسمقلبیشایعترینعلتبیماریهایدریچهایقلبدرایراناست

 دکتر آتوسا 
مصطفوی

فوق تخصص 
قلب و عروق،  

عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

  نشانه های هشداردهنده سکته مغزی 
اگر متوجه یک یا چند مورد از عالیم زیر در خودتان یا یکی از اعضای خانواده یا 
دوستان خود شدید، تاخیر نکنید. سریعاً به اورژانس )115( زنگ بزنید و یا بالفاصله 

به بیمارستان مراجعه نمایید:
 بی حسی یا ضعف ناگهانی در صورت، بازوها، یا پاها بویژه در یک سمت از بدن
 گیجی ناگهانی، و یا مشکل ناگهانی در صحبت کردن یا فهمیدن صحبت دیگران

 مشکل ناگهانی در بینایی یک یا هر دو چشم
 مشکل ناگهانی در پیاده روی، سرگیجه، عدم تعادل، عدم شنوایی یا عدم هماهنگی

 سردرد ناگهانی، شدید و بی سابقه و بدون دلیل مشخص، یا تغییر در روند سردردهایی مثل میگرن که 
شما از قبل آنها را داشته اید.

خود را برای اقدامات زیر آماده کنید:
 از هیچ یک از این عالیم غفلت نکنید، حتی اگر از بین رفتند. به خاطر داشته باشید که در هنگام 

سکته مغزی تمام این عالیم با هم رخ نمی دهند و ممکن است عالیم اولیه خیلی شدید نباشند. 
 اگر می توانید زمان شروع این عالیم را یادداشت کنید. کادر درمانی معموال می خواهند بدانند که 

چه زمانی اولین عالیم شروع شدند. 
 اگر نزدیکان شما، عالیم سکته مغزی را نشان داند بالفاصله به اورژانس )115( زنگ بزنید. علیرغم 

اعتراض فرد و یا انکار عالیم از سوی وی،  شما کار خود را انجام بدهید.

خود را برای اقدامات اورژانسی آماده کنید:
 لیستی از شماره های خدمات اورژانسی را نزدیک تلفن یا کیف جیبی یا کیف دستی خود بگذارید.
 تحقیق کنید که کدام بیمارستان در حوالی شما خدمات 24 ساعته به بیماران مبتال به سکته مغزی 
تلفن ها  فهرست  زیر  در  را  بیمارستان  و  درمانی  مرکز  نزدیکترین  آدرس  ارایه می دهد و همچنین 

یادداشت نمایید.

حمله های گذرای کاهش خون رسانی 
حمله گذرای کاهش خون رسانی )TIA(، سکته مغزی کوچک یا سکته مغزی هشداردهنده نیز نامیده 
می شود. TIA زمانی رخ می دهد که یک لخته خونی موقتا جریان خون به سمت مغز را متوقف می کند 
ولی قبل از اینکه آسیب جدی به مغز برسد، آنرا ترک می کند.  TIAممکن است چند دقیقه تا 24 ساعت 
طول بکشد، ولی سپس این عالیم بالینی از بین می روند و ایجاد آسیب دایمی نمی کنند. TIA باعث 
وقوع عالیمی مانند سکته مغزی می شود، ولی سبب آسیب دایمی نمی شود. با این حال، TIA یک 
شاخص بسیار مهمی برای سکته مغزی محسوب می شود: از هر سه نفری که به TIA دچار می شوند، 

یک نفر در آینده دچار سکته مغزی خواهد شد. 
اما TIA هیچ اطالعاتی درباره زمان بروز سکته مغزی ناتوان کننده و یا کشنده بعدی نمی دهد. سکته مغزی 
ناتوان کننده و یا کشنده بعدی ممکن است روزها و یا شاید سال ها بعد اتفاق بیافتد. تنها تفاوت بین 
TIA و سکته مغزی دوره کوتاه عالیم و این حقیقت است که عوارض ناشی از TIA دایمی نیستند. اما 
مراجعه سریع به نزد پزشک و دریافت مراقبت های پزشکی الزم پراهمیت است. پزشک ابتدا باید بررسی 
کرده و مشخص نماید که آیا شما به TIA دچار شده اید یا به سکته مغزی، یا اینکه به بیماری های مرتبط 

دیگری )مانند تشنج، سنکوپ، سردرد میگرنی یا سایر بیماری های قلبی( مبتال شده اید. 

TIA عالیم هشداردهنده
اگر متوجه یک یا چند مورد از عالیم زیر در خود یا فرد دیگری شدید، تاخیر نکنید. بالفاصله با اورژانس 
)115( تماس بگیرید یا به بیمارستان مراجعه نمایید، مهم نیست که این عالیم چقدر مبهم می باشند و 

یا اینکه چقدر طول کشیده اند:
 بی حسی، ضعف یا کرختی ناگهانی 
در بازو یا پا به ویژه در یک سمت بدن
 بی حسی، ضعف یا کج شدن ناگهانی 

صورت، احتماالً در یک طرف بدن
 گیجی، مشکل در تکلم یا مشکل در 
فهمیدن صحبت دیگران بصورت ناگهانی
 مشکل ناگهانی در دید یک یا هردو 
چشم؛ این حالت ممکن است شامل 
دید  یا  چشم  شدن  بسته  دیدن،  تار 

خاکستری باشد.
 مشکل در راه رفتن، سرگیجه، عدم 
تعادل، یا عدم هماهنگی به صورت 

ناگهانی
بدون  شدید  و  ناگهانی  سردرد   

علت مشخص.

 ترجمه: 
مهتا 

زمانی نیک

دریچهمیترال
روماتیسمی

دریچهمیترال
نرمال

 دکتر معصومه 
ابراهیمی توانی

دکترای تخصصی 
آموزش بهداشت و 

ارتقای سالمت- عضو 
هیات علمی )استادیار( 
مرکز مدیریت شبکه 

معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی



در رابطه با اهمیت تغذیه با شیر مادر باید در 
وهله اول اشاره کرد که بهترین ماده غذایی برای 
نوزاد همه پستانداران شیر مادر است که در مورد 
انسان نیز صدق می کند. از اواسط دوران بارداری 
پستان های مادر آمادگی برای تغذیه نوزاد را پیدا 
می کنند. در اکثر موارد طی یکی دو روز نخست 
زایمان به خصوص در موارد سزارین شیر مادر حجم 
کمی دارد اما پس از سه روز به تدریج بیشتر می شود. 
البته از ساعات اولیه تولد نوزاد به خصوص اگر مادر 
وضعیت عمومی خوبی دارد توصیه می شود تماس 
پوستی مادر و نوزاد وجود داشته باشد و ترجیح 
اینکه در دقایق اولیه نوزاد از شیر مادر تغذیه کند. 

شیردهی زودهنگام تاثیر مشابه 
داروی اکسی توسین دارد

تغذیه زودهنگام با شیر مادر و مکیدن سینه مادر در 
زودترین زمان پس از تولد نه تنها در تقویت رابطه 
عاطفی مادر و نوزاد نقش بسزایی دارد بلکه به علت 
ترشح اکسی توسین؛ هورمون شیر، انقباضات رحم 
زودتر اتفاق می افتد و خونریزی پس از زایمان کاهش 
می یابد. براساس پژوهشی که چند سال گذشته در 
ایران صورت گرفت، اثربخشی داروی اکسی توسین 
و ترشح طبیعی این هورمون مقایسه شد. داروی 
اکسی توسین پس از زایمان طبیعییا سزارین به سرم 
مادر تزریق می شود تا جمع شدن رحم زودتر و 
خونریزی کاهش یابد. نتایج مطالعه نشان داد که 
تغذیه زودهنگام و بالفاصله نوزاد با شیر مادر که 
منجر به ترشح این هورمون بالفاصله پس از زایمان 
می شود تقریبا تاثیر مشابه داروی اکسی توسین را 
دارد. توجه به شیردهی سریع مادر به خصوص 

در مراکزی که امکانات کافی برای تزریق دارو 
وجود ندارد اهمیت بیشتری پیدا می کند و می تواند 
راهکار مؤثری برای جمع شدن زودتر رحم، کاهش 
خونریزی و کاهش احتمال کم خونی مادر باشد. 

حجم شیرمادر ارتباطی با سایز سینه ندارد
برخالف تصور حجم شیر ارتباطی با سایز سینه 
مادر ندارد و تقریبا تمام مادران قادر هستند به نوزاد 
خود شیر بدهند. ترشح شیر با سطح هورمون های 
بدن مادر، تغذیه و شرایط روانی مادر ارتباط دارد 
و الزم است مراکز بهداشتی از دوران مراقبت های 
پیش از زایمان آموزش های شیردهی به نوزاد 
ارائه شود و پس از زایمان نیز با توجه به درد و 
وضعیت جسمی مادر به او کمک شود تا بهترین 
موقعیت برای شیردهی را در نظر بگیرد و بتواند 

نیاز نوزاد را تامین کند. 

حواس مادر هنگام شیردهی باید 
معطوف به نوزاد باشد

نکته مهم دیگر اینکه هنگام شیردهی حتی االمکان 
تماس پوستی مادر و نوزاد برقرار شود و به عنوان 
مثال بازوها بدون پوشش باشد تا پوست نوزاد و 
مادر در تماس قرار گیرد. همچنین مادر هنگام 
شیردهی باید تمام حواس خود را به نوزاد معطوف 
کند، تماس چشمی با نوزاد داشته باشد و نوزاد را 
نوازش کند. شیردهی باید به عنوان فعالیت مهم 
در نظر گرفته شود که نیاز به اختصاص وقت و 

حوصله برای انجام مطلوب آن است. 
عالوه بر اینکه آغاز شیردهی زودتر روند ترشح 
شیر را تسریع می کند، مصرف مایعات کافی در 
کنار آرامش بیشتر و تسکین درد به شیردهی موفق 
کمک می کند. تغذیه مادر در دوران شیردهی کامال 
باید موردتوجه باشد و در کنار مصرف مایعات 
فراوان به خصوص خوراکی های حاوی ویتامین ها 

و پروتئین ها در رژیم غذایی گنجانده شود. همچنین 
اگر دریافت کلسیم و آهن از طریق تغذیه تامین 

نمی شود، نیاز به مصرف مکمل خواهدبود. 
مصرف مایعات به خصوص مایعات حاوی کلسیم 
و پروتئین مانند شیر، دوغ، آب گوشت، آب مرغ و... 
حتما برای مادر ضروری است. همچنین باید دانست 
که بدن مادر به  خاطر تعریق، خونریزی و شیردهی 
تا حدی دچار کاهش آب بدن می شود که در حجم 
شیر تاثیر می گذارد. اغلب در چنین شرایطی لب و 
دهان دچار خشکی می شود که نشان دهنده کاهش 
آب بدن است. توصیه می شود حتما در هر ساعت 
یک لیوان مایعات نوشیده شود که به خصوص در 

هوای گرم اهمیت بیشتری پیدا می کند.
مسلما طی دوران شیردهی بخش زیادی از ذخایر 
پروتئین ها و موادمعدنی از بدن مادر به نوزاد می رسد 
و اگر از طریق تغذیه صحیح و مصرف مکمل ها 
این نیازها جبران نشود، بروز کمبودهای غذایی 

مادر سالمت وی را تهدید می کند. 

متناسب با تمایل نوزاد باید 
شیردهی انجام شود

در مورد تغذیه با شیر مادر معموال  توصیه می شود 
هر دو تا سه ساعت به نوزاد شیر داده شود اما این 
برنامه غذایی الزاما برای همه نوزادان صدق نمی کند 
و مهم تر اینکه تمایل نوزاد به مکیدن شیر حتی در 
فواصل کوتاه تر موردتوجه باشد. اگر به نظر می رسد 
که پس از مکیدن یک سینه مادر هنوز نوزاد سیر 
نشده و تمایل به مکیدن شیر دارد حتما از سینه 

دیگر نیز به او شیر داده شود. 

شیر مادر فقط غذا نیست...
گرچه شیر مادر بهترین منبع تغذیه برای نوزاد 
است و نیازهای غذایی او را تامین می کند اما 
شیردهی فقط از نظر تغذیه اهمیت ندارد بلکه تمام 

ترکیبات و آنتی بادی  های ایمنی بدن مادر به دلیل 
ابتال مادر به بیماری هایی نظیر سرخک، سرخجه، 
آبله مرغان و... از طریق شیر به نوزاد منتقل می شود. 
از همین رو طی ماه های نخست تولد که توصیه به 
تغذیه انحصاری با شیر مادر می شود، خطر ابتال به 

بسیاری از بیماری ها نیز کاهش می یابد. 
در کنار نقش مهم تغذیه ثابت شده مادرانی که 
به فرزند خود شیر می دهند به دلیل تماس بدنی 
و در آغوش گرفتن فرزند ارتباط عاطفی قوی در 
طوالنی مدت خواهندداشت. همچنین کودکانی که 
از شیر مادر تغذیه می شوند کمتر مستعد ابتال به 
بیماری های تابستان مانند اسهال، عفونت گوش 
و  گلودرد  سرماخوردگی، گوش درد،  همچنین 
دیگر بیماری های زمستان هستند. احتمال ابتال به 
بیماری هایی مانند دیابت، فشار خون باال و... در 
طوالنی مدت نیز کاهش می یابد. شیردهی مادر از 
نظر جسمی، روحی و روانی برای نوزاد بسیار 
اهمیت دارد و فقط در موارد نادر ممکن است 

به دلیل بیماری های خاص مادر یا مصرف بعضی 
داروها امکان شیردهی وجود نداشته باشد. در غیر 
این صورت همه مادران می توانند به فرزند خود شیر 
بدهند که حتی اگر تا دو سال امکان نداشته باشد، 
حتما کودک یک سال و نیم از شیر مادر تغذیه شود.

حتی در موارد ضروری بهتر است از 
شیشه شیر استفاده نشود

نوزادانی که طی روزهای اول تولد عالئم زردی 
دارند نیز به مقدار مایعات بیشتری خواهندداشت. 
در چنین شرایطی مادر باید سعی کند تا حدامکان 
به نوزاد شیر بدهد و اگر متخصص نوزادان کمبود 
شیر مادر را تایید کند شیرخشک توصیه می شود. 
البته نباید با شیشه شیر معمولی به نوزاد شیرخشک 
داد زیرا راحت تر شیر می نوشد و از طرفی ممکن 
است طعم شیرخشک شیرین تر از شیر مادر باشد 
و نوزاد تمایل بیشتری پیدا کند و پس از چند 
روز از شیر مادر امتناع می کند. در چنین شرایطی 

الزم است پزشک یا کادر درمان مراکز بهداشتی 
آموزش صحیح شیردادن با قاشق یا فنجان را به 
مادر ارائه دهند تا مشکلی برای نوزاد پیش نیاید. 

شیردهی بر سالمت مادر نیز تاثیر 
مثبت دارد

شیردهی برای مادر نیز سودمند است و سطح 
چربی های بدن مادرانی که به فرزند خود شیر 
می دهند زودتر به حالت طبیعی برمی گردد و کاهش 
وزن سریع تر اتفاق می افتد. بعضی تحقیقات نیز 
نشان می دهد شیردهی تا حدی احتمال سرطان 
سینه را کاهش می  دهد. بارداری بهبود نسبی در 
مورد ابتال به آندومتریوز است و عدم قاعدگی طی 
دوره شیردهی نیز مانع از پیشرفت آندومتریوز 
می شود. البته خانم ها در این دوران باید بدانند 
که عدم قاعدگی دلیلی برای عدم بارداری نیست و 
حتما روش مطمئن جلوگیری از بارداری را در 

نظر داشته باشند تا بارداری ناخواسته اتفاق نیفتد.

به مناسبت 10 مرداد؛ روز جهانی »شیرمادر«

»شیر مادر«؛ اکسیر سالمتی»شیر مادر«؛ اکسیر سالمتی

 دکتر شیرین نیرومنش
متخصص زنان و زایمان 

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران
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در تقویم سالمت جهانی، اول ماه اوت 
»روز  به عنوان  مرداد   10 با  مصادف 
نامگذاری  مادر«  شیر  با  تغذیه  جهانی 
به مدت  روز  این  از  البته  و  شده است 

می شود.  برگزار  مناسبت  این  گرامیداشت  هفته  یک 
این اقدام نخستین بار در ماه اوت 1990 طی برگزاری جلسه 
نمایندگان  کشور،   30 نمایندگان  از  متشکل  بین المللی 
سازمان ملل متحد و سازمان های مردم نهاد برگزار شد. 

دغدغه  که  افرادی  و  سازمان ها   1991 سال  فوریه  در 
انجمن  داشتند  را  مادر  با شیر  تغذیه  ترغیب  و  حمایت 
حمایت  با  را   )WABA( مادر  شیر  با  تغذیه  جهانی 

کردند.  تاسیس  یونیسف 

جهانی  هفته  اختصاص  انجمن،  این  اقدامات  از  یکی 
بیشتر  اهمیت  برای  فرصتی  تا  است  مادر  شیر  با  تغذیه 
دغدغه  به عنوان  آن  از  حمایت  و  مقوله  این  به  نسبت 

باشد.  بهداشت عمومی در سطح جهانی 

 مریم سادات 
کاظمی

»شیر مادر« بهترین و مفیدترین غذا برای شیرخواران 
به خصوص طی شش ماه نخست زندگی است. 
تغذیه با شیر مادر عالوه بر اینکه در فرهنگ و 
سنت ما موردتوجه است کامال از نظر علمی 
و پزشکی نیز امروزه توصیه می شود و جایگاه 
ویژه ای در حفظ سالمت نوزادان و کودکان دارد. 

حجم شیر مادر با توجه به نیاز 
شیرخوار افزایش می یابد

معموال زوج های جوان به خصوص مادران در 
مورد مقدار شیر نگران هستند در حالی که باید 
اشاره کرد نیاز فیزیولوژیک نوزاد در بدو تولد 
بسیار کمتر از حدی است که تصور می شود. 
در واقع، نیاز نوزاد متناسب با حجم شیر مادر 
است و همراستا با افزایش ترشح شیر، نوزاد 
نیاز بیشتر خود را تامین می کند. به عنوان مثال 
حدود 10 تا 20 سی  سی آغوز طی یکی دو روز 
نخست تولد برای نوزاد کفایت می کند. مادرانی 
که نخستین زایمان را داشته اند، شیر کمتری طی 
روزهای اول پس از زایمان دارند و در واقع نیاز 

نوزاد نیز به همین اندازه است. 
پس از زایمان طبیعی روند ترشح شیر از روز 
سوم به بعد و تا روز پنجم افزایش می یابد. در 
این زمان به دلیل احتقان سینه های مادر و پرشدن 
سینه  ها از شیر و اینکه هنوز نیازهای نوزاد افزایش 
پیدا نکرده و نوزاد حجم زیاد شیر را نمی تواند 
بمکد و در نتیجه معموال با درد سینه ها و حتی 

تب و لرز مادر همراه است. در زایمان سزارین 
و به خصوص در زایمان اول افزایش ترشح شیر 
با تاخیر و تا سه هفته زمان الزم است تا حجم 
شیر زیاد شود. البته همین مقدار شیر که به نظر 

کم است می تواند پاسخگوی نیاز نوزاد باشد. 
مکیدن مکرر سینه مادر توسط نوزاد به تدریج 
منجر به افزایش ترشح شیر می شود و این تصور 
اشتباه است که بتوان با استفاده از شیردوش یا 
به کمک دوشیدن سینه با دست حجم بیشتری 

شیر تولید شود. 

خواب خوب شیرخوار نشانه ای از 
کافی بودن شیر است

گریه نوزاد همیشه دلیل بر گرسنگی نیست و 
گاه بعضی والدین به اشتباه مکرر به نوزاد شیر 
خشک می دهند تا آرام شود. معیار خیلی خوب 
برای کفایت شیر مادر در روزهای اول تولد، 
مقدار دفع ادرار است. انتظار می  رود از روز اول 
تا روز ششم به ازای هر روز تولد دفعات ادرار 
داشته باشد. به عنوان مثال اگر نوزاد به اندازه کافی 
شیر بنوشد، در روز سوم تولد حداقل سه بار 
پوشک کامال خیس می شود. پس از روز ششم 
باید هر روز حداقل شش بار پوشک خیس شود 
و منظور دفع ادرار کامل است نه اینکه در حد 

چند قطره ادرار باشد. 
نشانه دیگر برای کفایت شیر مادر این است که 
معموال نوزاد پس از شیرخوردن کافی به خواب 
خوب و عمیق فرو می رود. دالیل بسیاری مانند 
گرما یا سرمای محیط، آلودگی پوشک، لباس 
نامناسب، کولیک و رفالکس  پس از چند روز 
تولد از جمله دالیل بی قراری شیرخوار است که 

باید موردتوجه باشد. 

تغییر در عادات غذایی مادر بهترین 
راهکار رفع مشکالت ناشی از مصرف 

شیر است
شیرخواران تا سن چهار ماهگی حتی در تابستان 
نیاز به نوشیدن آب ندارند و فقط در موارد استثنا 
برای بعضی داروها الزم است آب مصرف شود 
زیرا 97درصد ماهیت شیر، آب است که نیاز 

شیرخوار را تامین می کند. 
گاه این باور اشتباه وجود دارد که شیرخوار به 
شیر مادر حساسیت دارد و نباید از آن استفاده 
کند. در حالی که 99درصد کودکان می توانند از 
شیر مادر تغذیه کنند و صرفا با بعضی تغییرات 
در سبک زندگی یا عادات غذایی می توان این 
مشکل را برطرف کرد. به عنوان مثال بعضی از 
نوزادان نسبت به پروتئین شیر گاو که مادر مصرف 
می کند حساسیت دارند و دچار عالئمی مانند 
کولیک، اگزما، دل درد، حتی دفع خون از مدفوع 
و رفالکس می شوند. یکی از اولین توصیه ها به 
مادر که معموال نتیجه بخش است اینکه مادر 
برای مدتی مصرف لبنیات به خصوص شیر را 
کنار بگذارد و از جایگزین هایی مانند شیر بز، شیر 
و دوغ شتر یا شیر سویا مصرف کند که دراین 

حالت مشکالت کودک نیز برطرف می شود. 
همچنین گاهی اوقات ممکن است شیرخوار 
به دالیل مختلف مانند عفونت ویروسی دچار 
اسهال شود که در این شرایط نیز شیر مادر بهترین 
ماده غذایی است و بهتر از هر نوع شیر دیگری است. 
به  ندرت امکان دارد به دلیل مشکالت متابولیکی 
توصیه شود شیرخوار طی دوره ای شیر مادر مصرف 
نکند تا پس از انجام آزمایش های تخصصی و 
تشخیص دقیق وضعیت کودک تصمیم به قطع 

مدتی کوتاه یا همیشگی شیر مادر باشد.

در تقویم سالمت نهم مرداد به عنوان روز »اهدای خون 
داوطلبانه« نامگذاری شده است. هدف از این اقدام توجه 
هرچه بیشتر به اهمیت نقش اهدای خون سالم، داوطلبانه 
و متعهدانه در این زمینه است تا نیاز روزانه به خون و 

فرآورده های خونی تامین گردد. 
طبق آخرین گزارش شبکه ملی خونرسانی در روزهای آخر 
تیرماه، خوشبختانه در حال حاضر ذخایر خون و فرآورده های 
خونی کشور در حد قابل قبول است و 7/6 ذخیره به روز 
برآورد شده است. استان تهران با 12 روز بیشترین ذخایر و 
استان خراسان رضوری با حدود 5 روز کمترین ذخایر خون 
را دارند. ایران تنها کشوری است که شبکه ملی خونرسانی 
در کل کشور مستقر است و خون و فرآورده های خونی تمام 

مراکز درمانی در اقصی نقاط کشور را تامین می کند. 

نیاز به خون یک نیاز همیشگی است
نیاز به خون یک نیاز همیشگی است و هیچ جایگزینی 
برای خون و فرآورده های خونی تاکنون کشف نشده است 
مانند  خون  اجزای  طرف  یک  از  اینکه  به  توجه  با  و 
گلبول های قرمز، پالکت و پالسما طول عمر محدودی 
اختالالت  به  مبتالیان  مانند  بیمارانی  طرفی  از  و  دارند 
انعقادی، بدخیمی، مصدومان حوادث و سوانح، مادران 
باردار و بیماران تحت عمل جراحی نیاز مداوم به خون 
و فرآورده های خونی دارند، اهدای خون اقدام ضروری 

و همیشگی خواهدبود. 
آقایان می توانند طی سال چهار نوبت اهدای خون داشته باشند 
البته از آخرین اهدای خون حداقل سه ماه زمان بگذرد. بانوان 

نیز می توانند طی سال سه نوبت اهدای خون داشته باشند البته 
از آخرین اهدای خون حداقل چهار ماه زمان گذشته باشد. 

در دوران اپیدمی کرونا می توان با خاطری آسوده 
همانند گذشته به مراکز اهدای خون مراجعه کرد

الزم به ذکر است با توجه به گزارش ستاد ملی کرونا، نظر به 
اینکه آمار مبتالیان به کرونا طی روزها و هفته های گذشته سیر 
صعودی داشته از مردم درخواست می شود در صورت بروز 
پیک های این بیماری همانند گذشته با رعایت پروتکل های 
بهداشتی می توانند به مراکز انتقال خون مراجعه نمایند و این 

سازمان را در تامین خون سالم و کافی یاری نمایند. 
کلینیک های اهدای خون کامال از نظر ویروس کرونا ایمن 
هستند و تمام پروتکل های بهداشتی از نظر فاصله گذاری در 
سالن انتظار، استفاده از وسایل پیشگیری ازانتقال ویروس مانند 
دستکش و ماسک استاندارد و مواد ضدعفونی کننده و انجام 
واکسیناسیون یادآور در تمام مراکز و پایگاه های انتقال خون 
رعایت می شود. توجه به این نکته نیز ضروری است که ابتال 
به ویروس کرونا منعی برای اهدای خون نیست. این ویروس 
از طریق خون و فرآورده های خونی منتقل نمی شود و کسانی 
که مبتال به بیماری شده اند و تست مثبت داشته اند می توانند 
پس از چهارده روز بهبود عالئم به مراکز اهدای خون مراجعه 
نمایند. واکسیناسیون ویروس کرونا نیز ممنوعیتی در این زمینه 
ایجاد نمی کند. واکسن های حاوی ویروس زنده مانند اسپوتنیک 
اهدای  امکان  تزریق واکسن  از  و آسترازنکا دو هفته پس 
خون وجود دارد اما واکسن هایی که به عنوان یادآور هم اکنون 
تزریق می شود عاری از ویروس زنده هستند و در صورتی که 
عالئم حاد پس از واکسیناسیون وجود ندارد می توانند خون 
و فرآورده های خونی را اهدا کنند.  درخواست از هموطنان 
این است که اهدای خون را در برنامه زندگی خود بگنجانند 
و با توجه به توصیه های اداره کل انتقال خون هر استان در 

مراکز اهدای خون کشور برای این اقدام مراجعه نمایند.

به مناسبت 9 مرداد؛ روز »اهدای خون«»شیر مادر« بهترین، مفیدترین و مؤثرترین غذا برای نوزاد است 
واکسیناسیون کرونا محدودیتی برای اهدای خون نیست

شیردهی در کمترین فاصله پس از زایمان 
در کاهش خونریزی مؤثر است

 دکتر علی ناصح
متخصص کودکان و فوق تخصص 
نوزادان، عضو هیئت علمی دانشگاه 

 دکتر عباس صداقتعلوم پزشکی شهید بهشتی
سخنگوی سازمان انتقال خون ایران



حرف آخر

دوست گرامي!دوست گرامي!
شما مي توانيد آثار خود را در قالب شما مي توانيد آثار خود را در قالب 
عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره و... عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره و... 
با موضوع سالمت، معنويت و نيکوكاري با موضوع سالمت، معنويت و نيکوكاري 
 حداكثر در  حداكثر در 500500 كلمه به نشاني اينترنتي: كلمه به نشاني اينترنتي:
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با نام شما منتشر شود.با نام شما منتشر شود.
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55فکر مثبت

مهارت زندگی

معرفی کتاب

ستون آخر

سال هجدهم  شماره 854  شنبه 8 مرداد 1401

عکس و مکث

جامعه سالم

غـم مخـور...
به  پارک و  نیمکت  نشسته ایم روی 
آدم ها نگاه می کنیم. هر دو بی حوصله 
و خسته. خانم و آقای مسنی به فاصله 
کمی از ما نشسته اند. آنقدر که صدای  
حرف زدنشان را می شنویم و صدایمان 
را می شنوند به شرط اینکه حرفی بزنیم. 
خانم یکباره خندید و گفت: »دود از 
کنده بلند می شه ها! باز به ما که الاقل 
حال حرف زدن داریم.« دوستم انگار 
در صندوقچه دلش با  همین حرف 
باز شده باشد، گفت: »شما با ما فرق 
دارید آخه، االن دیگه غم خانه و اجاره 
و نان ندارید. قدیم ها همه چی راحت تر 

بوده انگار.« 
این بار مرد متبسم گفت: »می خوای یک 
قول مردونه بهت بدم؟ وقتی به سن ما 
برسی یکی همینو بهت می گه، اما یادت 
باشه ما با شما فرق داشتیم، غم هم 
داشتیم اینطوری باهاش تا نمی کردیم.«

پرسیدم: »چیکار می کردید؟« گفت: 
»باورت می شه شعر می خوندم؟ مگه 
می شه حافظ بگه: »ای دل غمدیده 
حالت به شود دل بد مکن«، بگه: »هان 
َمشو نومید چون واقِف نِه ای از ِسرِّ 
غیب/ باشد اندر پرده بازی هاِی پنهان 
غم مخور« و بهت امید به این بزرگی بده 
که »دورِ گردون گر دو روزی بر مرادِ ما 
نرفت/ دائماً یکسان نباشد حاِل دوران 
غم مخور« و حالت بد بمونه؟ که انگیزه 
و امید پیدا نکنی؟ یک کم دل هاتون 
رو صفا بدید آخه.  یک کاری کنید، 
زانوی غم بغل گرفتن هم شد کار؟« 
باز هم ساکت شدیم ولی این بار به 
جای فکر و خیال ناراحت کننده، غزل 
حافظ در ذهنم تکرار می شد. راست 
می گفت، دلم را صفا داد. انگار بارانی 
نم نم و پاک بر خاک خشکیده ای باریده 
باشد و بوی نم خاک رفته باشد تا عمق 
ذهن و روحی که تا دقایقی پیش در 

حال ترک خوردن بود.
می رفت  تاریکی  به  رو  کم  کم  هوا 
که بلند شدند و خداحافظی کردند.  
چند قدم نرفته بودند که مرد برگشت 
و گفت: »یادتون نره، راهی نیست کان  

را نیست پایان، غم مخور...«

در شماره قبل پیشنهاد کردیم درباره مشکالت مان با یکدیگر 
گفتگو کنیم اما یکی از الزامات این گفتگو گوش دادن فعال 
و شنونده خوبی بودن است. تقریباً همه ما چنین موقعیتی را 
تجربه کرده ایم؛ شما درباره موضوع مهمی صحبت می کنید اما 
مخاطب شما روی هر چیزی غیر از کلمات شما تمرکز دارد. 
او به تلفن خود نگاه می کند، به اطراف اتاق نگاه می کند و... 
امروزه افراد بیشتر اوقات خود را صرف برقراری ارتباط 
می کنند. حدود 40 درصد این ارتباط شامل گوش دادن است. 
ما شنوندگان ناکارآمدی هستیم و این موضوع با افزایش 
سن بدتر می شود. در حدود 75 درصد از مواقعی که ما در 
حال گوش دادن هستیم، در واقع حواس مان پرت، مشغول 
یا فراموشکار است. اما راه هایی برای رفع آن و تقویت 

مهارت شنونده فعال بودن وجود دارد.

گوش دادن فعال یعنی چه؟
گوش دادن فعال نوعی گوش دادن است که در آن شما تالش 
می کنید تا زمانی که شخصی با شما صحبت می کند، کل پیام را 
بشنوید. در این حالت شما به شیوه ای مثبت با شریک گفتگوی 
خود درگیر می شوید.  وقتی نشان می دهیم که واقعاً گوش 
می دهیم، طرف مقابل احساس می کند شنیده شده و ارزشمند 

است. این یک پایه محکم برای هر مکالمه موفق است، چه 
در محل کار، چه در خانه و چه در موقعیت های اجتماعی. 
گوش دادن فعال فراتر از شنیدن صحبت های یک نفر است. 

مزایای گوش دادن فعال
 باعث ایجاد اعتماد و روابط قوی می شود؛

 می تواند به شما در حل تعارض کمک کند؛
 مانع از دست دادن اطالعات مهم می شود؛

یا  شناسایی  را  تا مشکالت  می سازد  قادر  را   شما 
پیش بینی کنید؛

 به شما کمک می کند تا دانش بیشتری ایجاد کنید؛

چند راهکار موثر
 توجه کنید و آن را نشان دهید: با تمام حواس خود گوش 
دهید و تمام توجه خود را به گوینده معطوف کنید. تلفن 
خود را کنار بگذارید، حواس پرتی ها را نادیده بگیرید، از 
خیالبافی پرهیز کنید و گفتگوی درونی خود را خاموش 
کنید. به او نگاه کنید و تماس چشمی برقرار کنید. مراقب 
رفتارهای غیرکالمی و زبان بدن خود نیز باشید. لبخند بزنید 

و در مواردی سری تکان دهید. 

 آنچه را که می شنوید منعکس کنید: به جای ارائه توصیه ها 
یا راهکارها و نظرات ناخواسته، آنچه را که فرد گفته و شما 
شنیده اید خالصه و بیان کنید. انعکاس آنچه فرد گفته به او 

کمک می کند تا احساس اعتبار و درک شدن کند.
 از قضاوت خودداری کنید: در پاسخ های خود بی طرف 
و بی قضاوت بمانید تا فرد به اندازه کافی احساس امنیت 
کند و بتواند افکار خود را به اشتراک بگذارد. مکالمه را 
به منطقه ای امن تبدیل کنید که فرد شرمنده، مورد انتقاد، 

سرزنش یا دریافت منفی قرار نگیرد.
 صبور باشید و مکالمه را قطع نکنید: صحبت های طرف 
مقابل را قطع نکنید، گوش دهید تا بشنوید و بفهمید نه اینکه 
پاسخ دهید. قطع کردن مکالمه برای طرف مقابل ناامیدکننده 
است و این تصور را به وجود می آورد که شما فکر می کنید، 
مهم تر هستید یا زمانی برای شنیدن حرف های او ندارید. 

 با احساسات گوینده هماهنگ باشید: یادگیری نحوه 
همدلی می تواند دشوار باشد. با این حال، غیرممکن نیست. 
سعی کنید به نشانه های غیرکالمی و احساسات گوینده توجه 
کنید و در حین گفتگو از او بپرسید که چه احساسی دارد 

و با او همدلی کنید.
verywellmind.com :منبع

»ما دو برادر بودیم؛ دو برادر با قلبی به وسعت پوالد، با روحی پرشور و امیدوار و با عزمی 
راسخ و تزلزل ناپذیر. آن  روز وقتی نخستین گام را به سوی سرزمین های دور و ناشناخته 
برداشتیم، می دانستیم که در راه ما همه چیز هست، رنج هست، غم هست، درد هست، عذاب 
هست، شکنجه هست و حتی مرگ هست، اما این ها نمی توانستند روح جوان و شادمانه و 
مصمم ما را در هم بکوبند زیرا که ما پل های پشت سر خود را ویران کرده بودیم و چشمان 
خود را از افق طالع فردا، از افقی که می توانست پس از سالیان دراز، ما را به آرزوهای دیرینه 
خود برساند، بر نمی گرفتیم.« سفرنامه ها ما را با دنیایی که تا به حال ندیده ایم، آشنا می کنند 
و تجاربی که ممکن است به دست آوردنشان سال ها طول بکشد را به صورت خالصه به 
ما انتقال می دهند. کتاب »سفرنامه برادران امیدوار« خالصه سفر ده ساله دو برادر به دور 
دنیاست که اولین جهانگردان ایرانی هستند. برادران امیدوار سفر پژوهشی خود را در سال 
۱۳۳۳ با دو عدد موتورسیکلت و با شعار »همه متفاوت، همه خویشاوند« شروع کردند و 

سپس راه خودشان را به همه قاره ها و گوشه کنارهای این 
کره خاکی پیدا کردند.

آن ها در این کتاب اتفاقات جذابی را که طی ۱0 سال سفر 
برایشان اتفاق افتاده به نگارش درآورده اند. داستان ها و 
اتفاقاتی که در این کتاب می خوانید، شور زندگی و گشتن 
به دور دنیا را در شما برانگیخته و اطالعات خوبی از 
کشورهای مختلف دنیا را برای شما فراهم آورده است. 
روایت های کتاب، لحنی گزارش گونه دارد و به همراه 

نقشه مسیرها و عکس های جذاب از اتفاقات و قبایل مختلف، شما را 
مجذوب خواهد کرد. این کتاب نوشته عیسی و عبداهلل امیدوار است که توسط انتشارات 

جمهوری در 780 صفحه به چاپ رسیده است.

 ترجمه: سارا حق بین
چگونه شنونده خوبی باشیم؟

سفـرنـامـه بـرادران امیـدوار

خانم مریم. ک یک مادر ۳8 ساله است. 
خیلی زود ازدواج کرده، آنقدر که در 
این سن و سال فرزندی دانشجو هم 
از  فرزندانش چندان حظی  اما  دارد 
داشتن مادری جوان که می توانست پا 
به پای همه شیطنت ها و قهقهه های 
جوانانه شان باشد، نبرده اند چون سایه 
درد حمله سلول های سرطان ریه بر پیکر 
مادرشان نمی گذارد. البته این همه غصه 
آنها نیست، فقر چنان دست و پایشان 
را بسته که نمی توانند امرار معاش هم 
کنند، چه برسد به پرداخت هزینه های 

درمان مادرشان.
مریم خانم 7 دوره شیمی درمانی شده 
و اکنون به پت اسکن نیاز دارد یک 
توده هم در گردن او پیدا شده که به 
آن هم باید رسیدگی و درمان فوری 
شود. تنها درآمدشان هم مبلغ یارانه و 

کمک گه گاه اطرافیان است.
را مستاصل  نباید خود  این خانواده 
آدم ها  از  خیلی   هنوز  چون  بدانند 
یادشان مانده نباید بی تفاوت بمانند. 
من و تو می توانیم حس استیصال را 
از دل و ذهن آنها پاک کنیم. راهش این 
است؛ کمک نقدی خود را به کارت 
بانک پارسیان با شماره  800۱-0756-
خیریه  موسسه  نام  به   622۱-06۱0
امدادگران عاشورا واریز کنید و با شماره 
تلفن7598۳000 )داخلی2( یا شماره 
همراه 09۱980۱2677 تماس بگیرید. 
این بیمار با کد 2۳769 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

جایگاه مادر برای همه انسان ها در تمام فرهنگ ها خاص 
است و همواره از او به عنوان فرشته و مهرش، الیتناهی و 
ماندگار یاد می شود. مادران معموال همین  نقش را تا ابد در 
ذهن و زندگی فرزندشان دارند اما گاهی همان مادری که 
ظاهرا عاشق فرزندش است، احساس خفگی و محدودیت 
را در زندگی متاهلی فرزندش تزریق می کند. آنها همیشه به 
هر شکل ممکن یک پای شان در زندگی فرزندانشان و در 
هر حوزه زندگی متاهلی آنها هست و خواهد بود و همواره 
خودشان را جزو الینفکی از وجود فرزندشان نگه می دارند و 
با این رفتار باعث مختل شدن روابط او و همسرش می شوند. 

در کل، مادران سمی همسر چنین ویژگی هایی دارند:
 میزان و شدت نزدیکی و صمیمیت از نظر آنها این طور 
تعریف می شود که هیچ گاه جایشان در زندگی فرزند نباید 

خالی باشد.
 نمی گذارند فرزندشان زیاد از آنها دور شود و روند 
استقالل زندگی متاهلی فرزند را به معنی بی وفایی و از دست 

دادن او می دانند.
 هر گاه در زندگی متاهلی فرزندشان شرایطی پیش آید که 
مدتی از آنها دور شود، به شدت تالش می کنند او را به سمت 
خود بکشانند و با شیرین زبانی و گفتن جمالتی مانند اینکه »تو 
همه زندگی من هستی« یا »دلم برایتان خیلی تنگ شده است«، 

به فرزندانشان حکم می کنند که جدایی هرگز جایز نیست.
 فرزندانشان هر روز مجبورند با مادر تماس بگیرند.

 این مادران سعی می کنند همیشه مرکز توجه و زندگی 
فرزندانشان باشند و از ابتدا این باور سمی را القا کرده اند که 

دوست داشتن در چسبندگی و خشنود کردن والدین معنی 
می شود در حالی که این نوع صمیمیت با فرزندانشان با 
تعریف عادی صمیمیت و دوست داشتن تفاوت دارد. مثال 
اگر خانه فرزندشان صدها کیلومتر فاصله مکانی داشته باشد، 
حکم مادر این است که »من کاری ندارم، باید دو هفته یک 

بار به من سربزنی.«
 حتی اگر جایی یا در شرایطی فرزندشان نیاز به دوری از 
آنها دارد یا مجبور به این شرایط شود، اصال برایشان قابل درک 
نیست و پشت این طرز بیان صمیمیت شان این باور نهفته 
است که »اگر همان چیزی که من می خواهم نخواهی یعنی مرا 
دوست نداری، بی معرفت و بی وفایی و فرزند بدی هستی.« 
 مخالفت با خواسته شان را  به  معنای بی محبتی فرزند 
می دانند و تصور می کنند دوستشان ندارد. به این ترتیب فرزند 
متاهل همیشه مسئول خوشحال نگه داشتن آنهاست، حتی 
اگر اذیت شود یا مجبور شود همسرش را در فشار بگذارد.

 این مادران معموال حرف خود را با گریه و زاری  و قهر 
پیش می برند تا فرزند را دچار احساس گناه و عذاب وجدان 

کنند و لیست بلند باالی توقعاتشان تحقق یابد.
این رویکرد نتیجه ای دارد، به این ترتیب که خیلی وقت ها 
بسیاری از این مادران از عملکرد آسیب زای شان اطالعی 
ندارند و ناخودآگاه عمل می کنند ولی آسیب زیادی به فرزند 
و زندگی مشترک او می زنند و زندگی او را در لبه پرتگاه 
جدایی قرار می دهند. این فرزندان در میان راضی نگه داشتن 
همسر و مادر گرفتار می شوند و در این دو پارگی در حال 

نابود شدن قرار می گیرند.

آنها فکر می کنند نباید هیچ تصمیمی را در زندگی مشترکشان 
از مادر مخفی کنند. همه موضوعات باید علنی باشد چون 
در غیر این صورت به احتمال زیاد با این واکنش و گالیه 
مادر مواجه می شوند که: »مگر ما غریبه ایم؟ تو دیگر ما را 

دوست نداری...«
چنین مادرانی به این مساله مهم که الزم است برخی امور 
خصوصی و شخصی فرزند در زندگی متاهلی اش از چشم 
آنها پنهان بماند، اعتقادی ندارند و عروس یا دامادشان همیشه 
حضور پررنگ این مادران بی مرز را در زندگی شان احساس 
می کنند طوری که گویی دائم و در هر زمان باید بدانند آنها 
کجا هستند و چه می کنند. اگر به رفتارهای این مادران اعتراض 
شود، سریع جریحه دار می شوند و کاری می کنند که از اعتراض 
پشیمان شوید و از بیان خواسته تان احساس گناه کنید و دوباره 

این چرخه معیوب ادامه پیدا می کند.
با توجه به این شرایط، رابطه خفه کننده و محدودکننده این 
مادران با فرزندانشان حس آرامش زیادی را هم به فرزند و 
هم به مادر می دهد ولی هیچ رشد روان شناختی در این رابطه 
نیست. گویی هیچ فرد بالغ یا بزرگسالی در دو سوی رابطه 
وجود ندارد و هر دو طرف صرفا کودکی هستند که از نظر 

شناسنامه ای بزرگسال محسوب می شوند.
فرزندان هم با اینکه رنج می کشند، این نوع رابطه را امری 
طبیعی و عادی می پندارند زیرا همواره رابطه با مادرشان بر 
این منوال بوده است اما اگر قدری فاصله بگیرند، متوجه 

ناسالم بودن این الگوی رابطه خواهند شد.
ادامه دارد...

 دکتر زینب صائمی
روان پزشک و زوج درمانگر

مادر بدون مرز همسر )قسمت اول(

اعتماد به نفس در رفاه و سالمت اجتماعی    ، ذهنی    ، رفتاری 
فشار  شکست ها    ،  با  او  برخورد  نوع  و  کودک  هیجانی  و 
همساالن و پیدا کردن راه حل برای چالش    ها و مشکالتی 
که در طول زندگی بر سر راهش قرار می گیرد، تاثیر مهمی 
دارد. در واقع، اعتماد به نفس مناسب، سالحی است برای 
کودک در برابر چالش  های دنیایی او. اعتماد به نفس نیرویی 

است که باید فراتر از دانسته    ها و اعمال ما باشد.
از وقتی بچه    ها پا به این دنیا می گذارند، یادگیری مهارت  های 
مهارت  هایی که در شکل گیری  را شروع می کنند.  مختلف 
اعتماد به نفس آنها نقش بسیار مهمی دارد. با افزایش سن، 
تاثیر اعتماد به نفس در سرشت هم افزایش پیدا می کند چون 
موفقیت در زندگی و یادگیری تجربه  های جدید عالوه بر 
به  اعتماد  تقویت  باعث  دارد  نیاز  نفس  به  اعتماد  به  اینکه 
به نفس  اعتماد  افراد دارای  از ویژگی های  نفس می شود. 

می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
باور داشتن به خود: باور داشتن به خود می تواند مهم ترین 
سرمایه هر فرد در زندگی  باشد. کسی که اعتماد به نفس باالیی 
ندارد    ، همیشه در برابر و در مواجهه با مشکلی ترسناک قرار 
دارد. افرادی با این ویژگی    ، برای انجام هر کاری عقب نشینی 
می کند و از فعالیت های مختلف کناره می گیرند و احساس 
ضعف می کنند. یادگیری راه های افزایش اعتماد به نفس، به 
مروز زمان باورپذیری و اعتماد به نفس را افزایش می دهد 

و باعث می شود در انجام فعالیت     ها موفق    تر باشد.
قدرت  همیشه  باال،  نفس  به  اعتماد  با  افراد  خطرپذیری: 
خطر پذیری بیشتری دارند و به همین دلیل از انجام فعالیت   های 
جدید و ورود به حوزه  هایی که در آن تجربه ندارند، موفق تر 
از دیگران عمل می کنند. ریسک  پذیری و اعتماد به نفس باال 
همیشه در کنار یکدیگر قرار می گیرند و فرد را برای انجام 

بسیاری از فعالیت های مورد نیاز آماده می کنند.
اثرگذاری روی افراد و کار    ها: افرادی که اعتماد به نفس باالیی 
دارند    ، قدرت اثرگذاری بیشتری نیز دارند و می توانند روی 
در  افراد  این  باشند.  داشته  بهتری  تاثیرگذاری  دیگر  افراد 
کارهای  و  باشد  خوبی  مدیران  و  رهبران  می توانند  آینده 

بزرگی انجام دهند.
بهبود سالمت روان: یکی از اصلی ترین و شایع ترین مشکالت 
کسانی که اعتماد به نفس پایینی دارند    ، ابتال به افسردگی 
و اضطراب است. افرادی که برای افزایش اعتماد به نفس 
خودشان تالش می کنند    ، سطح سالمت روان را به خوبی 
باال می برند و سالمت روان بیشتری هم دارند و کمتر به 

مبتال می شوند. افسردگی 
باالتری  نفس  به  اعتماد  افرادی که  احساس امنیت بیشتر: 
افراد  یا  فریبکاران  دام  در  دیگران  از  کمتر  بسیار  دارند    ، 
می توان  بابت  این  از  و  می شوند  گرفتار  سوءاستفاده  گر    ، 

گفت     امنیت بیشتری دارند.
داشتن روابطی موثر و سالم: باال بودن اعتماد به نفس    ، باعث 
به وجود آمدن روابط موثر و سالم و پایداری خواهد شد. 
در واقع، کسانی که برای افزایش اعتماد به نفس راه درستی 
را پیدا کرده اند یا حتی برای رسیدن به آن تالش می کنند    ، 
در روابط خود با دیگران    ، به ویژه روابط عاطفی بسیار فرد 

هستند. موفقی 
به  نفس  به  اعتماد  بودن  باال  واقع،  در  انتقادپذیری:  حس 
انتقادپذیری افراد کمک بسیار زیادی می کند و همین ویژگی 
باعث می شود که فرد بسیار کمتر از ایراد    ها و نقد دیگران 

و یا اختالف  نظر بین آنها ناراحت شود.
بنابراین، در کودکانی که اعتماد به نفس دارند    ، رفتار  های زیر 
مشاهده می شود؛ در کار    ها و روابط اجتماعی    ، بسیار مستقل 
کار    ها    ، دستاوردها و موفقیت های  به  بالغ عمل می کنند،  و 
خود افتخار می کنند و حس خوبی به آنها دارند، شکست 
را می پذیرند و مسئولیت آن را بدون بروز مشکل کامال بر 
عهده می گیرند، حاضرند فعالیت ها و چالش های جدید را 
امتحان کنند و می توانند در مواقع لزوم به دیگران کمک   کنند.
از سوی دیگر، در کودکانی که اعتماد به نفس پایینی دارند، 
را حقیر  است؛ کودک خود  مشاهده  قابل  زیر  نشانه های 
و بی ارزش نشان می دهد، از انجام کارهای جدید اجتناب 
می کند، آرزو دارد جای فرد دیگری باشد. در تصمیم گیری 
ناتوان است، به آینده امید ندارد، به بچه   های کوچک    تر از 
خود     زورگویی می کند، احساس ضعف در برابر همساالنش 
دارد، تحت سلطه همساالن خود قرار می گیرد، درباره خودش 
اطالعات کمی به دیگران می دهد و در جمع کم صحبت 
یا  و  کرده  گوشه  گیری  مجالس  و  مهمانی    ها  در  می کند، 
شرکت نمی کند، درباره همساالن خود به ویژه کسانی که 
با شرایط  آنها برتر هستند، بدگویی می کند    ، در مقابله  از 
جدید اضطراب دارد، در مدرسه و کالس درس    ، کم   تر از 
در  دارد،  زیاد  توجه  به جلب  نیاز  می زند،  دیگران حرف 
دوست یابی و حفظ دوستان مشکل دارد و به تشویق شدن 

و جلب توجه نیاز شدید دارد.
ادامه دارد...

تاثیر اعتماد به نفس بر کودکی )قسمت اول( 

 بهار نوروزی، روان شناس
عضو انجمن روان شناسان ایران

سخنی با والدین

پس از افزایش آمار ابتال به بیماری کرونا 
در هفته های اخیر و شیوع موج هفتم 
این ویروس، داریوش باقر جوان، مدیر 
کل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای، گفت استفاده 
از ماسک برای مسافران، رانندگان و 
همه فعاالن حوزه حمل ونقل شهری و 
بین شهری در همه محیط های سربسته 
مانند پایانه های مسافربری و وسایل 
حمل ونقل عمومی اجباری بوده و به 
هیچ وجه قابل مسامحه نیست و مردم 
می توانند تخلفات احتمالی صورت 
گرفته در این زمینه را از طریق بنرهایی 
که داخل این وسایل نقلیه نصب شده 
اطالع رسانی کنند تا با آنها برخورد کنیم.



کاتتریزاسیون قلبی برای تشخیص و درمان بیماری 
های قلبی عروقی می باشد. در این فرآیند لوله ای 
نازک با نام کاتتر را وارد شریان یا رگ در کشاله 
ران، گردن یا بازو کرده و از طریق آن به سمت 
قلب هدایت می کنند. برخی از درمان های بیماری 
قلبی مانند آنژیوپالستی قلب با استفاده از این روش 
انجام می گیرد. در طی فرآیند کاتتریزاسیون به هوش 
هستید اما داروهایی برای ایجاد آرامش به شما داده می 
شود. دوره ریکاوری نیز بسیار کوتاه است، همچنین 

عوارض آن نیز بسیار کم است.

کاتترگذاری قلبی )سوندگذاری قلبی(
پزشکان از کاتترگذاری قلبی برای انجام بررسی ها و 
آزمایش های زیادی بر روی قلب و رگهای خونی 
استفاده می کنند. کاتترگذاری روشی تهاجمی است که 
در آن کاتتر)یک لوله بلندونازک( وارد بدن می شود. 
برای کاتترگذاری قلبی، معموال در ناحیه کشاله ران یک 
سوراخ کوچک ایجاد می شود تا پزشک بطورمستقیم 
به سرخرگ یا ورید دسترسی داشته باشد.کاتتر از 
طریق یک رگ خونی به سمت قلب هدایت خواهد 
شد. برخی از بررسی ها و درمان ها را می توان از 
طریق تزریق مواد )مانند مواد حاجب( یا هدایت 

ابزار درمانی از طریق کاتتر انجام داد.
کاتترگذاری قلبی روشی است که در آن با وارد کردن 
یک ماده حاجب یددار می توان آنژیوگرافی کرونری 
)تصویربرداری از داخل سرخرگ های کرونری(، 
ونتریکولوگرافی )تصویربرداری از داخل بطن ها که 
به منظور درمان برخی بیماری های دریچه ای قلب یا 
بیماری های عضله قلب انجام می شود(، و یا مطالعات 
الکتروفیزیولوژی )یک ارزیابی از فعالیت الکتریکی 
قلب( را انجام داد. انواع تخصصی آنژیوگرافی ها را 
می توان از طریق کاتترگذاری انجام داد و اطالعاتی 
درباره رگ های خونی محیطی و سرخرگ های درون 
ریه  ها )آنژیوگرافی ریوی( به دست آورد. همچنین 
می توان برای بررسی نواقص مادرزادی قلب و ارزیابی 
فشارخون قسمت های مختلف قلب ازکاتترگذاری 

قلبی استفاده نمود.
)مانند  ارزان تر  و  تهاجمی  کمتر  بررسی های 
اکوکاردیوگرافی و اسکن هسته ای( اطالعات بسیار 
زیادی فراهم می نمایند، اما تنها کاتترگذاری قلبی 
است که برخی از مشکالت خاص را مشخص 
می کند. همچنین ممکن است بعد از بقیه بررسی ها به 
منظور تایید نتیجه آنها، کاتترگذاری قلبی انجام شود. 
همچنین پزشکان برای تشخیص التهاب یا بررسی 
پس زدن بافت قلب بعد از عمل پیوند، می توانند 
از طریق کاتتر قلبی از ماهیچه قلب بیوپسی )نمونه 

برداری از بافت( تهیه کنند.

کاتترگذاری انتخابی  قلبی
برای کاتترگذاری قلبی به منظور انجام یک تست 
تشخیصی مثل آنژیوگرافی یا سایر دالیل غیر اورژانس 
، شما باید به یک بیمارستان مراجعه نمایید. این 
بررسی در بیمارستان به عنوان یک عمل سرپایی 
انجام می شود. کاتترگذاری قلبی، بررسی رایج و 
متداولی است، اما از آنجایی که یک روش تهاجمی 
محسوب می شود ممکن است خطراتی نیز داشته 
باشد. اگر پزشک فکر کند که اطالعات حاصل از 
آنژیوگرافی به میزان خطر آن می ارزد، این بررسی را 
درخواست خواهد نمود. قبل از انجام آنژیوگرافی با 
پزشک خود صحبت کنید و دغدغه های خود را با 
وی درمیان بگذارید. برخی از افراد دچار عوارضی 
مانند کبودشدگی، بی حسی موقتی یا خونریزی در 
محل ورود کاتتر خواهند شد، اما این عوارض بسیار 
نادرند. برخی از افراد نیز نسبت به ماده حاجب حاوی 

ید حساسیت دارند.
عوارض خطرناک تری مانند تحریک حمله قلبی، 
سکته مغزی یا یک آریتمی )بی نظمی ضربان قلب( 
بسیار نادرترند و معموال در افرادی رخ می دهندکه از 
قبل به شدت بیمار بوده اند. توجه داشته باشید که از 
شما به خوبی مراقبت شده و در تمام مراحل بررسی 

روش های استریل رعایت خواهند شد.

نحوه انجام آنژیوگرافی
راجع  خود  پزشک  با  قلبی  کاتترگذاری  از  قبل 
به داروهای مصرفی خودتان حتماً گفتگو کنید، 
شاید الزم باشد که مصرف برخی از آنها، بویژه 
رقیق کننده های خون یا ضد انعقادها را چند روز قبل 
از آنژیوگرافی، متوقف کنید. تهیه فهرستی مکتوب از 
داروهای مصرفی همراه با مقدار مصرفی )دوز( آنها، 
کار بسیار عاقالنه ای است به این ترتیب پزشکان و 
تکنسین ها دقیقا می فهمند که چه داروهایی مصرف 
می کنید. به شما گفته می شود که از نیمه شب قبل 
از آنژیوگرافی چیزی نخورید و نیاشامید. اگر مبتال 
به دیابت هستید، با پزشکتان درباره نحوه مصرف 
غذا و انسولین قبل از آنژیوگرافی صحبت کنید. اگر 
به ماده حاجب حاوی ید حساسیت دارید، روز قبل 

از آنژیوگرافی داروهای دیگری دریافت می کنید و 
درست لحظاتی قبل از انجام آنژیوگرافی به شما 

استرویید تزریق می شود.
 در روز کاتترگذاری، آماده سازی و آنژیوگرافی روی 
هم رفته  2 تا 3 ساعت طول می کشد و پس از آن 
شما چندین ساعت، در اتاق ریکاوری )برگشت به 
حالت طبیعی( تحت کنترل خواهید بود. ممکن است 
قبل از انجام این بررسی از شما آزمایش های خون، 
نوار قلب و تصویربرداری با استفاده از اشعه ایکس 
از قفسه سینه گرفته شود. آنژیوگرافی در آزمایشگاه 
کاتترگذاری یا کت لب انجام خواهد شد. به یک 
دستگاه مونیتور قلب وصل خواهید شد و کاف 
فشارسنج به بازوی شما وصل خواهد شد. یک راه 
وریدی در بازوی شما تعبیه خواهد شد و مقداری 
داروی آرام بخش دریافت خواهید کرد تا در طول 

آنژیوگرافی آرام باشید.
پرستار، کشاله ران شما یعنی جایی که قرار است 
کاتتر وارد شود را ضدعفونی و در صورت لزوم 
اصالح خواهد کرد. سپس پزشک در آن ناحیه یک 
ماده بی حس کننده موضعی تزریق خواهد کرد. بدین 
ترتیب دیگر دردی احساس نخواهید کرد. سپس 
پزشک پوست را برای وارد کردن کاتتر به داخل 
سیاهرگ یا سرخرگ با یک سوزن اختصاصی سوراخ 
خواهد کرد و کاتتر را از طریق رگ خونی به سمت 
قلب هدایت خواهد کرد. در طول این فرایند، شما 
هیچ دردی حس نخواهید نمود. در طول آنژیوگرافی 
بیدار خواهید بود و پزشک در حین عمل توضیحات 

الزم را به شما خواهد داد.
پزشک کاتتر را از طریق سرخرگ وارد بدن می کند 
و به سمت قلب می فرستد. سپس هرچیزی که قرار 
است وارد بدن شود )ماده حاجب، ابزارآالت درمانی 
و...(، از طریق کاتتر منتقل می شود. ممکن است 
پزشک به منظور بررسی نواحی مختلف، بیش از 
یک کاتتر وارد بدن کند. طیف وسیعی از مواد و 
لوازم را می توان برای هدایت نوک کاتتر، گرفتن 
نمونه های خونی، تزریق رنگ ها ، اندازه گیری فشار 
در حفرات مختلف قلب و انجام سایر آزمایش های 
الزم، از طریق کاتتر وارد بدن نمود. بسته به کاری 
که برروی شما انجام می شود ممکن است احساس 
سرخ شدن، تهوع مختصر یا تپش قلب کنید. توجه 
داشته باشید که این احساسات عادی اند. بنابراین در 
صورت وقوع آنها احساس نگرانی نکنید. پیشاپیش 
از پزشک خود بپرسید که در طی کاتترگذاری چه 
انتظاری باید داشته باشید. اگر دچار هرگونه درد در 
قفسه سینه بشوید، بالفاصله به پزشک خود خبر دهید.
بعد از اتمام آنژیوگرافی، کاتتر و راه وریدی برداشته 
خواهند شد. برای جلوگیری از هرگونه خونریزی، 
پزشک یا پرستار محل کاتتر را به آرامی فشار می دهند 
که ممکن است کمی ناراحت کننده باشد و سپس آن 
را بانداژ می نمایند. بعد از اتمام آنژیوگرافی شما را به 
اتاق ریکاوری می برند و بر روی ناحیه کاتترگذاری 
به مدت 15 دقیقه یا بیشتر به آرامی فشار می دهند. 
در برخی افراد، برای ترمیم سرخرگ باید از بخیه 
یا ابزارهای خاصی استفاده کرد. باید سعی کنید 
دراز بکشید و پاهایتان را به مدت چند ساعت دراز 
کنید. یک پرستار میزان ضربان قلب و فشارخونتان 
را کنترل خواهد نمود. به محض از بین رفتن تاثیر 
داروهای بی هوشی و کنترل خونریزی احتمالی، 
ترخیص خواهید شد. فرد دیگری باید شما را به 
منزل برساند. در خانه حداقل به مدت 6 تا 8 ساعت 
اندام تحتانی خود )یا بازوی خود را اگر کاتترگذاری 
از طریق آن انجام گرفته است( را استراحت مطلق 
بدهید. نباید به مدت 48 تا 72 ساعت زیاد تقال کنید 
یا چیزهای سنگین بلند کنید، اما می توانید کارهای 
معمولی خود را انجام دهید. ممکن است به شما 
گفته شود که برای دفع ماده حاجب از بدنتان مایعات 

زیادی بنوشید.

نحوه تفسیر نتایج
ازکاتتر قلبی می توان هم به عنوان یک ابزار تشخیصی 
و هم به منظور درمان استفاده کرد. شایع ترین کاربرد 
به  قلب  آناتومی  بررسی  آنژیوگرافی  تشخیصی 
ویژه سرخرگ های کرونری آن می باشد. از طریق 
عکس برداری در طول کاتترگذاری قلبی، پزشکان  
و  می دهند  تشخیص  را  خونی  رگ های  انسداد 
همچنین اندازه و موقعیت انسدادها را مشخص 
می کنند. گزینه  های درمانی برای انسداد سرخرگ های 
کرونری عبارتند از درمان دارویی و پیروی از شیوه 

سالم زندگی، جراحی، و یا درمان در حین انجام 
آنژیوگرافی. برای مثال پزشک در صورت رویت 
پالک در داخل سرخرگ ها، آنژیوپالستی بالونی را 
ممکن است به عنوان بخشی از کاتترگذاری در قلب 
به منظور تسهیل گردش خون انجام دهد . عالوه بر 
این، پزشک ممکن است برای بهبود گردش خون در 
یک سرخرگ مسدود از استنت )فنر( استفاده نماید. 
اگر بعد ازکاتترگذاری مشخص شود که رگ های 
خونی شما نیاز به بازسازی با استفاده از عمل جراحی 
دارند، پزشک با شما درباره جراحی  پیوند بای پس 
سرخرگ کرونری قلب صحبت خواهد کرد. جراح 
قلب در برنامه ریزی درمان جراحی، از اطالعات 
حاصل از تصاویر بدست آمده در طی آنژیوگرافی 

استفاده خواهد کرد.

آنژیوگرافی )رگ نگاری(
آنژیوگرافی یک روش تصویربرداری با استفاده از اشعه 
ایکس می باشد. در این روش یک ماده حاجب وارد 
قلب یا رگ های خونی می شود. به منظور انجام یک 
آنژیوگرافی، پزشک یک کاتتر قلبی را وارد بدن شما 
خواهد کرد. نوک این کاتتر به سمت بطن چپ و یا 
به سمت مدخل سرخرگ کرونری هدایت خواهد 
شد. سپس یک ماده حاجب یددار به بدن تزریق 
می شود تا پزشک بتواند جریان خون را در درون این 
ساختارها مشاهده نماید. برخی افراد نسبت به رنگ 
حاوی یُد حساسیت دارند. وقتیکه این رنگ وارد 
بطن چپ می شود، ممکن است شما احساس گرما 
بکنید. آنژیوگرافی نحوه پمپاژکردن قلب، شکل قلب 
و قسمت های داخلی قلب را نشان می دهد و همچنین 
نشان می دهد که آیا عدم کارکرد صحیح دریچه های 
قلبی منجر به تنگی یا نارسایی دریچه شده است یا 
خیر؟ اگر ماده حاجب وارد سرخرگ های کرونری 
قلب بشود، آنژیوگرفی نشان می دهد که آیا تنگ 
شدگی یا انسداد این سرخرگ ها باعث کاهش یا قطع 
جریان خون شده است یا خیر؟ انجام کاتترگذاری 
تشخیصی و تهیه آنژیوگرام در حدود 1ساعت وقت 
الزم دارد، ولی شما باید بیشتر یا تمام یک روز را 
صرف انجام این بررسی نمایید. بعد از انجام این 
بررسی باید استراحت کنید تا آثار ماده بی هوشی از 
بدن شما محو شود. باید مایعات زیادی بنوشید تا 

به دفع ماده حاجب از بدن کمک نمایید.

آنژیوپالستی
استفاده از داروها و تغییرات سالم در شیوه زندگی 
همیشه برای پیشگیری از حمله قلبی کافی نیستند. 
فردی که با آنژین شدید یا حمله قلبی به بیمارستان 
مراجعه می کند، احتماال دارای یک یا چند سرخرگ 
کرونری کاماًل مسدود شده می باشد. اولویت نخست، 
برقراری سریع و دوباره جریان خون می باشد و اقدام 

بعدی تالش برای کاهش میزان خطر وقوع یک حمله 
قلبی دیگر است. میزان خطر به خصوص زمانی 
بیشتر می شود که فعالیت پمپاژ قلب در اثر انسداد 
سه یا چند سرخرگ کرونری و یا انسداد سرخرگ 
کرونری اصلی سمت چپ )که خون عضالت بطن 
چپ قلب را تامین می نماید( دچار اشکال شود. 
آنژیوپالستی یا آنژیوپالستی بالونی روشی است که 
یک سرخرگ مسدود شده را از طریق فشار دادن 
پالک به دیواره های سرخرگ، باز می کند. آنژیوپالستی 
 )PTCA( کرونری داخل مجرایی از طریق پوست
نام دیگر آنژیوپالستی می باشد. این روش از طریق 
وارد کردن یک کاتتر در یک سرخرگ )معموال 
درکشاله ران( و عبور آن از آئورت به سمت قلب 
انجام می شود. وقتیکه این بالون به محل انسداد 
رسید، به منظور فشار دادن به پالک و گشاد نمودن 

مجرای سرخرگ باد می شود.
با بازکردن یک سرخرگ، آنژیوپالستی بطور موثری 
درد آنژین را تسکین داده و میزان آسیب وارده به قلب 
را کاهش می دهد. آنژیوپالستی ممکن است به عنوان 
روشی اورژانسی در فردی انجام شود که در حین 
حمله قلبی به بیمارستان مراجعه نموده است. همچنین 
ممکن است آنژیوپالستی به صورت غیراورژانسی 
برای تسکین عالیم آنژین قلبی یا پیشگیری از حمله 

قلبی انجام شود.
90درصد  تا   70( آنژیوپالستی  مواردِ  بیشتر  در 
موارد( پزشک یک استنت )فنر یا وسیله ای برای 
حمایت از دیواره های سرخرگ از درون( را داخل 
سرخرگ تعبیه خواهد کرد. برخی از استنت ها )فنرها( 
توسط داروهایی پوشانده می شوند که به کاهش 
میزان خطر تشکیل لخته خون کمک می نمایند. دلیل 
اینکه استنت ها در برخی افراد کارگذاشته نمی شوند، 
موقعیت و نوع ضایعه می باشد. هدف اصلی از تعبیه یک 
استنت، کاهش احتمال تنگ شدن مجدد سرخرگ در 
همان محل می باشد، که به این فرآیند تنگی مجدد گفته 
می شود )صفحه272را مالحظه بفرمایید(. تنگی مجدد 
در حدود40درصد افرادیکه فقط از آنژیوپالستی 
افرادیکه از  تنها در 20درصد  استفاده می کنند و 
آنژیوپالستی و استنت گذاری توام استفاده می کنند، 
دیده می شود. بنا به دالیل نامشخص، افراد مبتال به 
دیابت )بیماری قند خون( در معرض خطر بیشتر 

تنگی مجدد قرار دارند.
اگر پزشک استفاده از آنژیوپالستی را به شما پیشنهاد 
نماید، ابتدا قبل از انجام آنژیوپالستی ممکن است از 
شما یک عکس قفسه سینه با استفاده از اشعه ایکس، 
یک نوارقلب و آزمایش های خونی گرفته شود. 
شما و پزشکتان می توانید درباره موارد زیر بحث 
کنید: اینکه چرا آنژیوپالستی برای شما الزم است؟ 
آنژیوپالستی چگونه انجام می شود؟ چه انتظاراتی 

می توانید از آن داشته باشید؟

پزشک  به  خود  مصرفی  داروهای  درباره  حتما 
اطالعات الزم را بدهید. پزشک ممکن است از 
شما بخواهد که مصرف آنها )به ویژه ضدپالکت ها 
و داروهای ضدانعقاد( را قبل از آنژیوپالستی متوقف 
کنید. همچنین ممکن است از شما بخواهد که بعد 
از نیمه شب قبل از آنژیوپالستی چیزی نخورید و 
نیاشامید. اگر مبتال به دیابت )بیماری قند خون( 
هستید، با پزشکتان به دقت درباره میزان داروها و 
غذای مصرفی خود صحبت کنید، چون هریک از 
این عوامل برمیزان قندخون شما تاثیر می گذارند.

آنژیوپالستی بالونی
جهت انجام آنژیوپالستی پزشک کاتتری را که دارای 
یک بادکنک )بالون( در نوک آن می باشد، وارد رگ 
خونی نموده و آن را به سمت سرخرگ کرونری دچار 
انسداد می راند. سپس بادکنک را در محل انسداد باد 
می کند تا پالک را به سمت دیواره سرخرگ فشرده 
سازد. این فرآیند به سرعت جریان خون عضالت 

قلب را با هزینه و خطر نسبتا کمی برمی گرداند.

نحوه انجام آنژیوپالستی
معموال آنژیوپالستی در یک آزمایشگاه کاتترگذاری 
قلبی انجام می شود، به این آزمایشگاه »کت لَب«گفته 
می شود. بر روی قفسه سینه شما الکترودهایی قرار 
می گیرند و به این ترتیب به یک دستگاه مونیتور قلب 
وصل می شوید تا قلب شما در حین آنژیوپالستی 
کنترل شود. نیاز به بی هوشی عمومی نیست، ولی 
یک داروی آرام بخش داخل عروقی به شما تزریق 
می شود. کشاله ران شما )یا گاهی بازو( که کاتتر از 
آن وارد بدن خواهد شد، اصالح و ضدعفونی شده 
و سپس با استفاده از دارو بی حس می شود. بعد از 
بی حس شدن این قسمت از بدن، دیگرهیچ دردی 
را در طول آنژیوپالستی حس نخواهید کرد، ولی 

در عین حال بیدار و هوشیارخواهید بود.
پزشک سرخرگ مناسب را پیدا کرده و کاتتر )یک 
لوله نازک( را از طریق پوست وارد آن می کند. او 
کاتتر را از طریق سرخرگ به سمت آئورت و از 
آنجا به سمت قلب می فرستد، که می توان مسیر 
عبور آن را در مونیتور مشاهده نمود. وقتیکه کاتتر 
در مدخل سرخرگ کرونری قرارگرفت، یک ماده 
حاجب تزریق می شود تا پزشک بتواند از سرخرگ ها 
عکس گرفته )آنژیوگرام، صفحه225 را مالحظه 
بفرمایید( و در صورت وجود هرگونه تنگی در مسیر 
خون سرخرگ کرونری، آنرا تشخیص دهد. بعد از 
بررسی اندازه و وسعت انسداد، پزشک ممکن است 
یک وسیله بالونی شکل را وارد بدن نموده و آنرا به 
سمت محل انسداد هدایت کند و سپس بالون را در 
برابر دیواره های سرخرگ باد نماید. بالون باد شده 
به مدت دو دقیقه در محل دچار تنگی نگهداری 

می شود و سپس بادش خالی می شود. در صورت 
لزوم پزشک بارها این کار را تکرارمی کند. در صورت 
رضایت بخش بودن نتایج، بالون خالی شده و کاتتر 

از بدن خارج می شود.

نحوه کارگذاشتن استنت ها
استنت )فنر( یک قطعه لوله ای شکل است که از 
بافت سیمی مارپیچی شکل ساخته می شود. استنت 
بر روی بالون در نوک کاتتر قرار می گیرد و به سمت 
سرخرگ کرونری دچار انسداد هدایت می شود. 
سپس بالون باد می شود و استنت متسع شده و در 
محل انسداد قفل می شود و به منزله حائلی رگ را 
باز نگه می دارد. باد بالون خالی شده و کاتتر خارج 
می شود، ولی استنت در محل باقی می ماند. ظرف 
چند هفته، بافت های جدیدی بر روی سطح استنت 
تشکیل می شوند، بطوریکه سطح داخلی سرخرگ ها 
کامال صاف و صیقلی می شود. استنت گذاری ممکن 
است به تنهایی هم انجام شود، اما معموال همراه 
با آنژیوپالستی انجام می شود. پزشک ممکن است 
در طی یک آنژیوپالستی، بر روی چندین سرخرگ 

مسدود شده اقدام نماید.

بعد از آنژیوپالستی
معموال یک آنژیوپالستی بین 45 دقیقه تا بیش از 
2 ساعت طول می کشد. بعد از اتمام آنژیوپالستی 
و برداشتن کاتتر، پزشکان یا پرستاران با اعمال 
فشاردستی )و یا استفاده از دستگاه های مخصوص 
اعمال فشار( به مدت بیست دقیقه یا بیشتر در محل 
ورود کاتتر جلوی خونریزی را می گیرند و سپس 
محل را بانداژ می کنند. ممکن است تا زمانی که 
داروی آرام بخش در بدن تان وجود دارد، احساس 
خواب آلودگی نمایید. ممکن است از شما خواسته 
شود که پس از آنژیوپالستی درحدود 8 ساعت در 
کمال آرامش دراز بکشید. یک پرستار مرتب قلب و 
فشارخونتان را بررسی کرده و نیز محل ورود کاتتر 
را به طور مرتب از نظر نشانه های خونریزی بیش 
از حد و نیز صدمه به خون رسانی سرخرگ کنترل 
می کند. ممکن است پس از آنژیوپالستی یک تا دو 

روز در بیمارستان بستری شوید.
باید با یکی از دوستان یا اعضای خانواده تان هماهنگ 
کنید تا شما را پس از آنژیوپالستی به خانه برساند. 
شما تا چند روز پس از آنژیوپالستی نباید خودتان 
رانندگی کنید تا زخم ها کامال خوب شوند. پزشک 
به شما خواهد گفت که حداقل تا دو روز پس 
از آنژیوپالستی حمام نکنید و یا برای مدت زمان 
طوالنی سر پا نایستید و قدم نزنید. پس از بازگشت 
به خانه در صورت وقوع خونریزی یا تورم در محل 
ورود کاتتر یا تب که ممکن است عالمتی از وجود 
عفونت باشد، بالفاصله مراتب را به پزشک خود 
اطالع دهید. در صورت جاگذاری استنت در بدن، 
باید از ورزش های شدید به مدت 30 روز دوری 
کنید. با این حال در بسیاری از موارد افراد خیلی زودتر 
از این مدت به ورزش و کار خود برگشته اند. از 
پزشکتان بپرسید که بهترین زمان برگشت به کار و 

ورزش چه موقعی می باشد؟
پزشکتان ممکن است داروهایی مانند نیتروگلیسرین 
 ، کرونری  سرخرگ های  کردن  شل  برای  را 
مهارکننده های کانال کلسیم را برای محافظت در 
برابر اسپاسم های سرخرگ کرونری  یا آسپیرین 
و سایر داروهای ضدپالکتی را برای پیشگیری از 
تشکیل لخته های خونی در محل انسداد  تجویز 
نماید. اگر در بدن تان استنت وجود دارد، باید از 
رقیق کننده خون مانند آسپیرین استفاده کنید. همچنین 
باید یک داروی ضدپالکتی مانند کلوپیدوگرل  را 
حداقل تا یک ماه بعد از جاگذاری استنت لخت 
فلزی در سرخرگ کرونری و دو سال یا بیشتر پس 
از جاگذاری استنت دارویی در سرخرگ کرونری 
مصرف کنید. به علت وجود استنت فلزی، نباید 
حداقل تا 4 هفته پس از استنت گذاری بدون ارزیابی 
ابتدایی پزشکتان، MRI انجام دهید. اما می توانید 
از میان دستگاه فلزیاب فرودگاه رد بشوید، بدون 

اینکه مشکلی برایتان بوجود بیاید.

 کاتتریزاسیون قلبی چگونه انجام می گیرد و چه کاربردهایی دارد؟

لوله گذاری برای تشخیص و درمانلوله گذاری برای تشخیص و درمان
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تنگی مجدد )تنگ شدن یا انسداد مجدد(
اغلب درعرض 6 ماه پس از آنژیوپالستی اصلی ممکن است 
تنگی مجدد در محل همان سرخرگی که آنژیوپالستی بر روی 
آن  انجام شده است، رخ دهد. گرچه جاگذاری یک استنت به 
شدت از این احتمال خواهد کاست، ولی ممکن است تنگی 
مجدد در سرخرگ دارای استنت نیز رخ دهد. این سرخرگ 
دوباره مسدود خواهد شد چون عالوه بر بافت جدید سالمی 
که بر روی استنت تشکیل می شود، بافت اسکار نیز ممکن است 
به صورت زیر سطحی گسترش یافته و به قدری ضخیم شود 
که جلوی عبور جریان خون را بگیرد. افراد مبتال به دیابت در 
معرض خطر بیشتری برای ابتال به تنگی مجدد می باشند. تنگی 
مجدد در سایر بیماران نیز رخ می دهد. تنگی مجدد به محل 

انسداد و الگوی رشد بافت اسکار بستگی دارد.
اگر تنگی مجدد رخ بدهد، فرد احتماالً عالیمی مشابه با مراحل 
قبل از آنژیوپالستی )درد سینه بعد از فعالیت بدنی( را تجربه 
خواهد کرد. در یک فرد مبتال به دیابت، ممکن است عالیم 

تیپیک کمتر بوده یا شدت کمتری داشته باشند. خوشبختانه، 
تنگی مجدد ندرتا منجر به حمله قلبی می شود. پزشک باید 
به دقت در صدد تشخیص تنگی مجدد باشد و با نظارت بر 
عالیم بالینی و انجام استرس تست ورزشی، انسداد در دیگر 
سرخرگ های کرونری را پیگیری نماید. بعد از آنژیوپالستی هر 
گونه عالمتی را بالفاصله به پزشک خود اطالع دهید. اگر تنگی 
مجدد رخ دهد، ممکن است انجام یک آنژیوپالستی دیگر یا 
جراحی بای پس برای اصالح انسداد الزم باشد. البته، پزشکان 
به دنبال روش هایی برای پیشگیری از بروز تنگی مجدد هستند. 
پیشرفت آشکار در این زمینه استفاده استنت های آغشته به دارو 
بوده است، یعنی وسایلی که توسط داروهای آهسته رهش پوشیده 
شده اند و این داروها به تدریج وارد بافت پیرامونی می شوند تا از 
رشد بافت اسکار جلوگیری کنند. به نظر می رسد که استنت های 
آغشته به دارو موفقیت طوالنی مدت روش های آنژیوپالستی را 
افزایش زیادی داده اند، ولی در عین حال باعث افزایش خطر 
کوتاه مدت تشکیل لخته نیز شده اند. در صورت جاگذاری یک 
استنت آغشته به دارو، ضروری است حداقل به مدت 2 سال از 

"کلوپیدوگرل" و به شکل نامحدودی از آسپیرین استفاده نمایید. 
قبل از جاگذاری استنت از پزشک خود بپرسید که کدامیک از 
انواع استنت های فلزی یا آغشته به دارو برای شما مناسب تر 
است. پزشکان برخی مراکز درمانی مشغول کار بر روی روشی 
به نام براکی تراپی هستند. در این روش از اشعه برای متوقف 
کردن رشد بافت در اطراف استنت استفاده می شود. یک کاتتر 
با یک نوک رادیواکتیو وارد محل انسداد اطراف استنت شده و 
یک مقدار اشعه را درآن جا آزاد می کند. اگرچه این تشعشع تنها 
10 دقیقه طول می کشد، ولی جلوی رشد طوالنی مدت بافت را 
می گیرد، براکی تراپی هنوز در دسترس عموم قرار نگرفته است 

و نیازمند تحقیقات بیشتری است.
شما پس از آنژیوپالستی می توانید با پیروی از یک شیوه سالم 
زندگی، خود را در برابر تنگی مجدد محافظت نمایید. سیگار را 
ترک کنید، غذاهای کم چرب بخورید، به طورمرتب ورزش کنید، 
داروهای خود را به موقع مصرف کنید و مرتب با پزشک تماس 
داشته باشید. یک برنامه بازتوانی قلبی، تمام این تغییرات حیاتی 

را در زندگی شما اعمال نموده و از شما پشتیبانی می نماید.

پزشکان از کاتترگذاری قلبی برای 
انجام بررسی ها و آزمایش های 
زیادی بر روی قلب و رگ های خونی 
استفاده می کنند. کاتترگذاری روشی 
تهاجمی است که در آن کاتتر)یک 
لوله بلندونازک( وارد بدن می شود. 
برای کاتترگذاری قلبی، معموال در 
ناحیه کشاله ران یک سوراخ کوچک 
ایجاد می شود تا پزشک بطورمستقیم 
به سرخرگ یا ورید دسترسی داشته 
باشد.کاتتر از طریق یک رگ خونی 
به سمت قلب هدایت خواهد شد 

 دکتر معصومه ابراهیمی توانی
دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای 
سالمت- عضو هیات علمی )استادیار( مرکز 

مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی



آشنایی با مهم ترین فواید تغذیه با شیر مادر به بهانه روز جهانی »تغذیه با شیر مادر«

»استاندارد طالیی« تغذیه را دریابید!»استاندارد طالیی« تغذیه را دریابید!

اول آگوست برابر با هشتم مرداد ماه هر سال 
در تقویم جهانی سالمت با نام روز جهانی 
تغذیه با شیر مادر نامگذاری شده است. بدون 
شک تغذیه با شیر مادر، »استاندارد طالیی« 
تغذیه در ماه های اول زندگی پس از تولد 
است. سازمان بهداشت جهانی حداقل 6 ماه 
شیردهی انحصاری را توصیه می کند که با 
شیر مادر به عنوان تنها منبع تغذیه تعریف 
می شود. شیر مادر به عنوان یک ترکیب ایده آل، 
حاوی آب، پروتئین، چربی، کربوهیدرات، 
اشباع، اسیدهای چرب غیراشباع، چند اشباع 
و کلسترول، ویتامین ها و مواد معدنی برای 
تغذیه نوزاد است. تحقیقات نشان می دهند 
که تغذیه با شیر مادر اثرات قابل توجه و 
گسترده ای بر شناخت، رفتار و سالمت روانی 

در کودک و مادر دارد.
 

به طور کلی، از فواید تغذیه با شیرمادر برای نوزاد 
می توان به کاهش خطر بیماری های عفونی نظیر 
مننژیت، عفونت باکتریایی، بتولیسم، اسهال، 
سپتیسمی، عفونت های سیستم تنفسی و مجرای 
ادراری و یا کاهش خطر سایر بیماری ها مانند 
آسم، سلیاک، بیماری کرون، آلرژی های غذایی، 
کم خونی، سندرم مرگ ناگهانی نوزاد، دیابت، 

اضافه وزن و چاقی اشاره کرد.

از تغذیه با شیر مادر تا بهبود حافظه
پژوهش ها، ارتباط معناداری بین تغذیه با شیر 
مادر و تکامل شناختی در مراحل بعدی زندگی 
از جمله بهبود حفظ حافظه، مهارت های زبانی 
بیشتر و هوش را نشان داده اند. ضمن اینکه 
شروع تغذیه با شیر مادر بالفاصله پس از تولد 

با کاهش خطر اختالل شناختی در میان کودکان 
ارتباط دارد. این مکانیسم مطرح  شده به نقش 
مواد مغذی خاصی مانند اسیدهای چرب بلند 
 )LC-PUFAs( زنجیره با چند پیوند غیراشباع
مربوط می شود که در شیر انسان وجود دارد. دو 
نوع از اسیدهای چرب بلند زنجیره با چند پیوند 
غیراشباع اصلی با نام های دوکوزاهگزانوئیک 
اسید )DHA( و آراشیدونیک اسید )ARA( با 
کمک به رشد سالم نورونی، ترمیم و میلیناسیون 
در توسعه عصبی نقش دارند که همگی این 
یافته های علمی، ارتباط تغذیه با شیر مادر و 

بهبود حافظه را قدرت می بخشند.

تاثیر مثبت شیردهی بر سالمت 
روان مادر

بد نیست بدانید مادرانی که نوزاد را با شیر 
خود تغذیه می کنند، نیاز کمتری به مراقبت های 

پزشکی خواهند داشت و عملکرد گوارشی، 
تنفسی و قلبی عروقی آنها بهتر است. 

تغذیه با شیرمادر از طریق تحریک سیستم 
در  آن  شناخته شده  نقش  و  اکسی توسین 
ترویج رفتارهای مثبت، موجب کاهش قابل 
در  ذهنی  و  فیزیولوژیکی  استرس  توجهی 

مادران می شود. 
همچنین، تصور می شود تغذیه با شیر مادر، 
حساسیت مادرانه و دلبستگی امن بین مادر و 
کودک را تسهیل کند. تحقیقات نشان می دهند 
که  لمس بیشتر نوزاد و ارتباط چشمی  با او 
در طول شیردهی می تواند اثرات مفیدی بر 
خلق و خوی مادران بگذارد و اضطراب یا 
استرس آنها را کاهش بدهد. عالوه بر این، 
شواهد روزافزون نشان دهنده تاثیر تغذیه با 
شیر مادر بر کاهش افسردگی پس از زایمان 

هم هستند.

اصول تغذیه کدامند؟! 
اگرچه نیاز به انرژی و مواد مغذی در دوران 
شیردهی افزایش می باید اما شیر مادر از منابع 
ذخیره شده در دوران بارداری ساخته می شود. 
بنابراین، مادرانی که در دوران بارداری تغذیه 
مناسبی داشته اند، نگرانی خاصی از نظر کیفیت 
شیر خود نخواهند داشت. مادران شیرده به جز 
در مواردی که دارای کمبود ویتامین یا مواد 
معدنی باشند، مشکل سوءجذب داشته باشند 
و یا محدودیت در رژیم غذایی شان وجود داشته 
باشد، نیاز به مصرف مکمل ندارند. مادران باید 
در دوران شیردهی از تمامی  گروه های غذایی 
استفاده کنند. حفظ مقدار کافی شیر و حفظ سطح 
ترکیب شیر مادر مانند ترکیب اسیدهای چرب 
موجود در شیر، بسیار به رژیم غذایی مادر وابسته 
است. ضمن اینکه محتوای سلنیوم، ید و برخی 
ویتامین های گروه B موجود در شیر مادر هم به 

نوع تغذیه او در دوران بارداری بستگی دارد!
جالب است بدانید که برای تولید 100 میلی لیتر 
شیر مادر، 85 کالری انرژی نیاز است و باتوجه 
به میانگین تولید روزانه 750 میلی لیتر شیرمادر 
انرژی  به  نیاز  اول شیردهی،  ماه  در طول 6 
دریافتی مادران شیرده حدود 330 کیلوکالری 
در روز افزایش می یابد و این میزان به حدود 
400 کیلوکالری در روز، طی 6 ماه دوم شیردهی 

می رسد!  
پروتئین: نیاز به پروتئین در دوران شیردهی 25 
گرم افزایش یافته و به حدود 71 گرم در طول 
روز می رسد! البته نیاز پروتئین به نمایه  توده ی 
بدنی مادر هم بستگی دارد. پروتئین مورد نیاز بدن 
مادر شیرده را می توان از گوشت قرمز و سفید 
)مرغ و ماهی( و مغزهادانه های خام تامین کرد. 
البته منابع غذایی دیگری مانند تخم مرغ، حبوبات، 
شیر، ماست و سویا هم جزو منابع پروتئین باکیفیت 

و ارزان قیمت، محسوب می شوند.
کربوهیدرات: میزان نیاز به کربوهیدرات در 
مادران شیرده برای تامین کالری مورد نیاز به 
منظور تولید شیر، از اهمیت باالیی برخوردار 
است. دفعات تغذیه نوزاد با شیرمادر یا میزان 
فعالیت مادر می تواند بر مقدار کربوهیدرات مورد 
نیاز بدن او تاثیر بگذارد. معموال توصیه می شود 
که 45 تا 65 درصد از کل کالری دریافتی روزانه 
مادر شیرده، از گروه کربوهیدرات تامین شود. 
اگرچه مادران با سابقه دیابت بارداری ممکن 
است همچنان نیازمند رژیم غذایی با مقادیر 

تعدیل شده کربوهیدرات باشند.
چربی: انتخاب نوع چربی در رژیم غذایی مادر 
بر نوع و مقدار چربی شیر تأثیر می گذارد. نیاز به 
برخی از اسیدهای چرب )مانند امگا 3 و امگا 
6( برای رشد و نمو مغز و شبکیه  چشم کودک 
ضروری است. این اسیدهای چرب مورد نیاز 
را با مصرف یک تا 2 بار ماهی در هفته می توان 
تامین کرد. دانه  کتان، آفتاب گردان، سویا، بادام 
زمینی، گردو و بادام نیز از دیگر منابع مناسب 

و مقرون به صرفه برای تامین اسیدهای چرب 
مورد نیاز بدن هستند.

مایعات:نوشیدن آب یکی از موثرترین روش های 
تولید شیر مادر است. مادر شیرده باید قبل از 
احساس تشنگی و یا مشاهده  رنگ زرد تیره 
ادرار، آب بنوشد. نیاز مادر شیرده به مایعات به 
علت تولید شیر و همچنین تامین مایعات بدن 

خود و کودک، افزایش پیدا می کند. 

موارد احتیاطی در تغذیه این دوران 
 دریافت کافئین  در دوران شیردهی به میزان 
کمتر از 300 میلی گرم در روز مجاز است، اما 
مصرف بیشتر کافئین باعث بروز برخی عوارض 
در نوزاد مانند تحریک پذیری زیاد می شود. در 
صورت تمایل به مصرف منابع کافئین، بهتر است 
زمان مصرف با فاصله از زمان از شیردهی باشد. 
قهوه، چای غلیظ، نوشابه حاوی کوال و شکالت، 

از منابع کافئین در رژیم غذایی هستند.
 غذاهای ادویه دار می توانند سبب تغییر طعم 
شیر و بی قراری کودک شوند. توصیه  کلی به 
مادران شیرده، مصرف کمتر ادویه در هنگام 

طبخ غذا است.
 برخی از سبزیجات نفاخ مانند کلم بروکلی 
و گل کلم باعث دردهای کولیکی و بی قراری 
در کودک می شوند. مادر باید تا حد امکان از 
خوردن سبزیجات خام اجتناب کند و یا این 

سبزیجات را به صورت بخارپز میل کند.
 سیر و پیاز باعث تغییر طعم شیر می شوند، 
حتی اگر به صورت پودر و خشک شده مصرف 
شوند. ولی جالب است بدانید سیر تأثیر مثبتی 
بر تولید شیر دارد. توصیه می شود اگر کودک به 
دلیل تغییر طعم شیر از شیر خوردن امتناع کرد، 

مادر این مواد غذایی را مصرف نکند.
 مرکبات باعث بروز دانه های قرمزرنگ روی 
پوست کودک و بی قراری او می شوند، اما بهتر 
است که مادر برای تأمین ویتامین C، از انبه و 

سایر میوه ها استفاده کند.

   مواد غذایی و میوه های افزایش دهنده شیر مادر     مواد غذایی و میوه های افزایش دهنده شیر مادر  

1 دانهشنبلیله: دانه شنبلیله در نسل های مختلف و در سراسر 
جهان به عنوان ماده ای مفید برای افزایش شیر مادر شناخته می شود. 
برای رشد  امگا-3 است که  از اسیدهای چرب  این ماده سرشار 
مغزی نوزاد ضروری است. برگ شنبلیله هم به دلیل داشتن مواد 
مغذی مانند بتاکاروتن، ویتامین B، کلسیم و آهن می تواند استفاده 
شود. از دانه شنبلیله می توان همراه با چای یا در پخت غذاهای 

دیگر استفاده کرد. 
2 رازیانه: رازیانه نه  تنها برای افزایش شیر کاربرد دارد، بلکه در 
تسکین کولیک و دردهای شکمی  نوزادان نیز مؤثر است. اگر مادر 
در دوران شیردهی از رازیانه استفاده کند، فواید آن از طریق شیر 
مادر به نوزاد منتقل می شود. یک قاشق چای خوری رازیانه را در 
یک لیوان آب از شب قبل خیس کنید. هنگام صبح آن را بنوشید 

یا همراه با چای دم کنید و بخورید.
اما بر  افزایش می دهد،  3 سیر: اگرچه این ماده تولید شیر را 
طعم و بوی شیر مادر نیز اثر می گذارد. بنابراین نباید در مصرف 
سیر زیاده روی شود و بهتر است از آن در حد اعتدال استفاده کرد.
4 سبزیجاتبرگسبز: سبزیجات برگ سبز مانند اسفناج، کلم پیچ 
و برگ شنبلیله منبع خوبی برای دریافت مواد معدنی مانند آهن، 

کلسیم و فولیک اسید هستند. این سبزیجات، ویتامین های زیادی 
دارند و به افزایش شیر مادر کمک می کنند. 

5 زیره: زیره عالوه بر افزایش تولید شیر، به هضم غذا، رفع یبوست 
و پیشگیری از ترش کردن معده و نفخ شکم نیز کمک می کند. زیره 

دارای ویتامین های فراوان و کلسیم نیز است!
6 کنجد: دانه کنجد منبعی غنی برای تامین کلسیم غیرلبنی است 
که نقش بسیار مهمی  در رشد کودک ایفا می کند. مادر نیز بعد از 

زایمان برای بهبودی کامل نیاز به کلسیم دارد. 
7 بلغورجودوسر: بلغور جو دوسر سرشار از فیبر است که ماده ای 

مؤثر برای سیستم گوارشی مادر محسوب می شود. 
8 هویج: هویج موجب افزایش شیر می شود و سرشار از ویتامین 

A است که کیفیت شیر را بهبود می بخشد. 
9 جو: مصرف جو به افزایش شیر مادر کمک می کند و بدن را 
هیدراته نگه می دارد. برای استفاده از جو می توان آن را به همراه ساالد 

یا در سوپ، مصرف کرد. 
 A 10 مارچوبه: مارچوبه ماده غذایی سرشار از فیبر و ویتامین های
و K است. مارچوبه هورمون مؤثر در تولید شیر را تحریک می کند و 

موجب افزایش شیر مادر می شود. 
11 برنجقهوهای: برنج قهوه ای برای رژیم غذایی بعد از زایمان 
پیشنهاد می شود. برنج قهوه ای هورمون های شیردهی را تحریک می کند 

و ماده غذایی مفیدی برای افزایش شیر مادر است. 
12 زردآلو: زردآلو یکی از بهترین میوه ها برای زیاد شدن شیر 
مادر است و در تنظیم هورمون های بدن نقش مهمی  دارد. این میوه 
باید در رژیم غذایی مادر، قبل و بعد از زایمان وجود داشته باشد. 
این ماده غذایی به افزایش شیر مادر کمک می کند و سرشار از کلسیم 

و فیبر است. 
13 ماهیقزلآال: ماهی قزل آال سرشار از اسیدهای چرب امگا-3 
و اسیدهای چرب ضروری است و به افزایش شیر مادر کمک می کند. 
همچنین نقش مهمی در مغذی تر شدن شیر مادر دارد. ماهی قزل آال را 
می توانید به روش های مختلف مانند بخارپز، کبابی و فرپز استفاده کنید.
14 سیبزمینیشیرین: سیب زمینی شیرین حاوی ویتامین C، ب 
کمپلکس و منیزیم و سرشار از کربوهیدرات است که نقش مهمی در 

تولید انرژی برای مادر دارد. 
15 بادام: بادام که به عنوان »ابر غذا« شناخته می شود، سرشار از 
ویتامین E و اسیدهای چرب امگا-3 است. به علت داشتن چربی های 
پزشکان  به شمار می آید که  ماده غذایی فوق العاده ای  اشباع نشده، 

مصرف آن را برای مادران شیرده تجویز می کنند.
16 دانهشوید: دانه شوید سرشار از منیزیم، کلسیم و آهن است 
و توصیه می شود که به عنوان یک ماده غذایی ایده آل، در رژیم غذایی 

مادر شیرده گنجانده شود.

17 آب: هنگام بحث درباره راه های افزایش شیر مادر، اغلب مردم 
آب را نادیده می گیرند و به آن اشاره ای نمی کنند. درحالی  که هیدراته 
ماندن بدن برای تولید شیر بیشتر، کامال ضروری است. بنابراین در 
طول روز به اندازه کافی آب بنوشید. به جای نوشیدن مقدار زیادی از 
آب در یک وعده، در دفعات متعدد و هر بار یک لیوان آب بنوشید. 
18 شیر: شیر به طور طبیعی حاوی فولیک اسید، کلسیم و چربی های 
سالم است. شیر نه تنها به افزایش شیر مادر کمک می کند بلکه ازنظر 
ارزش های غذایی، شیر تولیدشده را برای کودک، متعادل تر می کند.

19 نخود: نخود به تنهایی ماده غذایی فوق العاده و سرشار از فیبر 
و پروتئین است. به علت داشتن ویتامین ب کمپلکس و کلسیم، نخود 
برای هر فردی می تواند مفید باشد. اما باید به خاطر داشت که در 

افزایش شیر مادر نیز نقش مهمی دارد. 
20 چغندر: چغندر، سبزی بسیار مغذی، تصفیه کننده خون و 
سرشار از فیبر و مواد معدنی مفید و سالم است. این نظریه وجود 
دارد که چغندر، عالوه بر افزایش شیر مادر، با خواص تصفیه خونی 

که دارد می تواند به تقویت شیر مادر، کمک کند!
21 عدس: عدس به  دلیل داشتن بسیاری از مواد معدنی، ویتامین ها، 
است.  جهان  سراسر  در  پرطرفداری  غذایی  ماده  پروتئین،  و  فیبر 
بنابراین، شما ماده غذایی سالم و مغذی در اختیار دارید که به افزایش 

شیر مادر هم کمک می کند.

پژوهش ها، ارتباط 
معناداری بین 

تغذیه با شیر مادر 
و تکامل شناختی 
در مراحل بعدی 
زندگی از جمله 

بهبود حفظ حافظه، 
مهارت های زبانی 

بیشتر و هوش 
را نشان داده اند. 

ضمن اینکه شروع 
تغذیه با شیر مادر 

بالفاصله پس از 
تولد با کاهش 

خطر اختالل 
شناختی در میان 

کودکان ارتباط 
دارد

77سفره سالم شماره هشتصدوپنجاه وچهار   هشت مرداد هزار و چهارصدویک

برای تهیه کتاب راهنمای ملی سالمت خانواده مبلغ یکصدو بیست 
هزارتومان )قیمت کتاب ۱۵۰ هزارتومان است که پس از کسر ۲۰٪ تخفیف 

۱۲۰هزارتومان می شود( به شماره حساب 9ـ۲۱۲۱ـ8۱۱ کد ۱۲۰۱
بانک پارسیان شعبه داودیه، شماره شبا: 

 IR46-۰۵4۰-۱۲۰۱-8۱۱۰-۰۰۰۲-۱۲۱۰-۰9
به نام موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ )نشریه سالمت( واریز نموده 

و تصویر آن را به شماره همراه  ۰9۱۲9۲4۳84۳ واتساپ کنید

۳4۵ جلد تاکنون منتشر شده است بیش از ۰۰۰
پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ پزشکی ایران

20درصد 

ف تا پایان 
تخفی

شهریور 1401

دکترامینصالحپور
متخصص تغذیه



رضیه  پیش،  چندی 
دانشجوی  شناور، 
و  غذا  سیاست  دکتری 
علوم  دانشگاه  تغذیه 
پزشکی شهید بهشتی در یک مقاله کوتاه 
می گوید  ملی  غذای  »استراتژی  نوشت:  
که عادات غذایی نادرست و رژیم های 
غذایی نامناسِب جمعیت بریتانیا که ناشی 
به  تولیدکننده  اتکای مصرف کننده و  از 
غذاهای فرآوری شده است، بار ناپایداری 
بریتانیا  سالمت  ملی  نظام   دوش  بر  را 
باعث  سال  هر  و  می کند  وارد   NHS

مرگ 64000 نفر می شود«. 

در ادامه این مقاله آمده است که به منظور 
ترک اعتیاد مردم بریتانیا به غذاهای ناسالم، 
کاهش مصرف گوشت تا یک سومِ مصرف 
فعلی و کمک به مقابله با تغییرات آب و 
گرفته  نظر  در  خاصی  استراتژی  هوایی، 
وزرا  از  استراتژی،  این  براساس  و  شده 
درخواست شده است تا مالیات 3 میلیارد 
بخشی  عنوان  به  را  نمک  و  پوندی شکر 
از برنامه »یک بار فرصت در زندگی« در 

بگیرند.  نظر 
وزرا،  به  عرضه  شده  توصیه نامه  این  در 
مالیات 3 پوندی برای هر کیلو شکر و 6 
پوندی برای هر کیلو نمک که به طور عمده 
فرآوری شده،  غذاهای  در  استفاده  برای 
فروش  به  رستورانی  و  آماده  غذاهای 

می رسد، در نظر گرفته شده است. 
این میزان از مالیات که برای اولین بار در 
جهان مطرح شده، ساالنه 3.4 میلیارد پوند 
سوددهی در بر خواهد داشت که بخشی 
رایگان  غذای  گسترش  برای  باید  آن   از 
بازنگری  و  کودک  1میلیون  به  مدارس 

شود.  هزینه  بریتانیا  غذایی  فرهنگ 
آسیب های  بر  مالیات  افزایش  استراتژی 
ناشی از بخش غذا و کشاورزی به طبیعت 

و آب و هوا تاکید می کند و می گوید که 
عادهای غذایی ما، محیط زیست را از بین 
می برد و این مساله می تواند به خودی خود، 

ما را تهدید کند.  امنیت غذایی 
در این مقاله می خوانیم که متاسفانه، شوک 
بزرگ بعدی به عرضه مواد غذایی جهان، 
تقریبا به طور قطع ناشی از تغییرات آب و 
هوایی به شکل رویدادهای آب و هوایی 
شدید و شکست های فاجعه بار در برداشت 

بود! محصول خواهد 

تاثیر تغییر قانون مالیات بر مواد 
غذایی آسیب رسان بر محیط زیست

رضیه شناور یادآور شد که در این استراتژی 
که  است  شده  خواسته  مربوطه  وزیران  از 
تغییرات در عادات و فرهنگ غذایی مردم 
را سرعت ببخشند تا بریتانیا به اهداف خود 
در مورد سالمت، آب و هوا و طبیعت دست 

یابد. مهمترین این اهداف شامل این موارد 
می شوند: مصرف گوشت و غذاهای فوق 
فرآوری شده دربریتانیا باید نزدیک به یک سوم 
کاهش یابد و مصرف میوه و سبزیجات تا 
سال 2032 حدود 30 درصد افزایش یابد. 
کاهش سطح فعلی مصرف گوشت می تواند 
انتشار گازهای گلخانه ای و سایر آلودگی های 
دام را کاهش بدهد و زمین های کشاورزی 

را برای جنگل ها آزاد کند. 

مرتبط  مالی  سیاست های 
با کاهش عوامل خطر 

گروه  علمی  هیئت  اعضای  از  عضو   2
برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  تحقیقات 
تغذیه ای  تحقیقات  انستیتو  تغذیه  و  غذا 
و صنایع غذایی کشور، یعنی دکتر فاطمه 
محمدی نصرآبادی و دکتر عزیزاهلل زرگران، 
در گفتگویی مشترک درباره شرایط مالیات 
به خبرنگار سالمت  مضر  غذایی  مواد  بر 
خطر  عوامل  کنترل  حوزه  »در  گفتند: 
سیاست های  واگیر،  غیر  بیماری های 
توجه  با  مختلف،  کشورهای  در  مختلفی 
در  اقتصادی،  اجتماعی  ویژگی های  به 
نظر گرفته می شود. در یک دید کلی، این 
به دو دسته کاهش  سیاست ها را می توان 
میزان عوامل خطر تغذیه ای در محصوالت 
غذایی و همچنین هدایت مصرف کنندگان 
به سمت انتخاب محصوالت غذایی سالم تر 
دکتر  با  گفتگو  میان  در  کرد«.  تقسیم 
به چند مورد  نصرآبادی و دکتر زرگران، 
محوری اشاره شد که در ادامه به بررسی 
مورد به مورد مباحثی که این کارشناسان 

اشاره کردند، می پردازیم: آنها  به 

گازدار  نوشابه های  بر  مالیات  وضع   .1
شکر با  شیرین شده 

در  هدف  موثرترین  و  متداول ترین 
محصوالت  روی  بر  مالیاتی  سیاست های 
شکر  با  شیرین شده  نوشابه های  غذایی، 
در  که  است  به حدی  اهمیت  این  است. 
با  بهداشت  جهانی  سازمان  فنی  گزارش 
عنوان سیاست های مالی مرتبط با پیشگیری 
از بیماری های غیرواگیر، وضع مالیات بر 
نوشیدنی های شیرین شده با شکر، به عنوان 
یکی از اولین مداخالت ذکر شده است.

که  دارند  وجود  زیادی  مستندات 
نوشیدنی های  برای  که  مالیات هایی 
به  شده اند،  طراحی  شکر  با  شیرین شده 
خصوص با افزایش 20 درصدی یا بیشتر در 
قیمت این نوشیدنی ها در خرده فروشی ها، 
این  مصرف  در  نسبی  کاهش  باعث 
محصوالت می شوند. البته ناگفته نماند که 
در کشورهایی که تورم باالست، اثربخشی 

ابزار سیاستی کاهش می یابد.  این 

بر  مالیات  که  است  این  مهم  نکته 
باید  شکر  با  شیرین شده  نوشیدنی های 
به  جامع  حمایتی  بسته های  از  بخشی 
منظور ارتقا رژیم های سالم باشد و بنابراین 
محدودیت  مانند  مداخالتی  شامل  باید 
و  غیرالکلی  نوشیدنی های  بازاریابی 
غذاها برای کودکان، برچسب روی بسته 
و روی غذاها و محصوالت فرآ وری شده، 
تغذیه  برنامه های  آموزشی،  کمپین های 
مدارس، یارانه برای غذاها و نوشیدنی های 
سالم تر و مقادیری برای افزایش دسترسی 

باشد. سالم تر  نوشیدنی های  به 
دکتر زرگران و دکتر نصرآبادی تاکید دارند 
از  کشور  هر  خاص  زمینه ای  شرایط  که 
جمله شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاستی 
و قانونی در هر کشور باید در زمینه وضع 

گردند.  لحاظ  مالیات، 
و  اقتصاد  بازار،  اطالعات  همچنین 
قانونی  چارچوب  وجود  اپیدمیولوژیک، 
مانند ساختارهای مالیاتی، محدودیت های 
تجاری و ویژگی های بازار برای اطمنیان 
برای  تعیین فرصت ها  ارتباط سیاست،  از 
تحول و چالش های پیش بینی شده نیز از 
نکات مهمی است که به آن اشاره شده است.
دکتر نصرآبادی می گوید: »در یک سیاست 
مالی موفق در حوزه پیشگیری از بیماری های 
بین کلیه بخش های  غیر واگیر، هماهنگی 
دولتی شامل بهداشت، اقتصاد، کشاورزی، 
بخش های  کنار  در  بازرگانی  و  تجارت 
است.  ضروری  مدیریتی  و  قانون گذاری 
ذی نفعان مختلف با ظرفیت ها و مهارت های 
متفاوت باید در روند سیاست درگیر شوند 
باالی  سطح  حمایت  از  باید  کشورها  و 
ذی نفعان، سود ببرند. از طرف دیگر، همه 
منافع  تضاد  بدون  باید  مربوطه  ذی نفعان 

بشوند«. این موضوع  درگیر 
2 عضو هیئت علمی گروه تحقیقات  این 
و  غذا  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری 
و  تغذیه ای  تحقیقات  انستیتو  تغذیه 
صنایع غذایی کشور، بر این مساله تاکید 
مانند  آسیب پذیر  که جمعیت  های  داشتند 
قیمت ها  به  کم درآمد،  مصرف کنندگان 
نیز،  سالمت  بُعد  از  و  هستند  حساس 
غذاها  قیمت  تغییر  از  سایرین  از  بیشتر 

می شوند.  منتفع  نوشیدنی ها  و 
خانواده های آسیب پذیر شامل خانوارهای 
کم درآمد، افراد جوان و افراد در معرض 
خطر چاقی، بیشتر از سایرین از مالیات ها 
اگر  خصوص  به  شد؛  خواهند  بهره مند 
قرار  دردسترس  نیز  سالم تر  جانشین های 

چرا؟  بگیرند! 
با  شیرین شده  نوشابه های  مصرف  چون 
زیاد  مالیات،  از  قبل  افراد،  این  در  شکر 
آنها  مصرف  نیز  مالیات  از  پس  و  است 

می یابد.  کاهش  بیشتر 
اثرات مثبت برای این جمعیت در صورتی 
که درآمد مالیات برای برنامه های پیشگیری 
از چاقی و ارتقا سالمت و یارانه هدفمند 
برای گزینه های سالم تر هزینه شود، بیشتر 

هم خواهد شد.

2. اعطای یارانه به محصوالت غذایی سالم 
مانند میوه، سبزی و یا سایر غذاهای سالم
مستندات  نصرآبادی،  دکتر  گفته  به 
محکمی وجود دارد که یارانه های میوه ها 
و سبزی های تازه )کاهش 10 تا 30 درصدی 
در قیمت این مواد غذایی( موجب افزایش 
همزمان  می شود.  سبزی  و  میوه  مصرف 
بر  مالیات  با  سبزی  و  میوه  یارانه  بودن 
غذاها و نوشیدنی های آسیب رسان، اثرات 
بیشتری بر انرژی دریافتی و وزن ایده آل 
در  شده  انجام  متاآنالیز  در  دارد.  افراد 
و  روزترین  به  از  یکی  که   2017 سال 
در  شده  انجام  متاآنالیزهای  جامع ترین 
حوزه تاثیر سیاست های مالی بر رژیم های 
غذایی است، مشخص شد مداخالتی که 
به ترویج رفتارهای سالم پرداخته اند، در 
مقایسه با آنها که حذف رفتارهای ناسالم 
اثر  اندازه  می دادند،  قرار  هدف  مورد  را 

داشتند.  بیشتری 
کاهش  درصد   10 هر  دیگر،   عبارت  به 
آنها  مصرف  سبزی ها،   و  میوه ها  قیمت 
را 14 درصد و هر 10 درصد کاهش در 
سایر غذاهای سالم،  مصرف شان را تا 16 

درصد افزایش داد.

3. اعطای مشوق های خاص مانند مجوزها 
تولید یا تسهیالت در 

نصرآبادی  دکتر  با  همسو  زرگران،  دکتر 
معتقدند که براساس برنامه عملیاتی جهانی 
بیماری های  کنترل  و  پیشگیری  برای 
به  توجه  با  باید  کشورها  غیرواگیر، 
شرایط ملی از ابزارهای مالی مانند مالیات 
و یارانه که براساس مستندات برای افزایش 
و  سالم  غذایی  انتخاب های  به  دسترسی 
بهبوددهنده  رفتارهای  برای  مشوق  ایجاد 
به  تشویق  عدم  و  سالمت  پیامدهای 
سالم،  کمتر  غذایی  گزینه های  مصرف 

کنند. استفاده  شده اند،  تدوین 

پیشنهاد متخصصان حوزه تغذیه برای ایجاد عادت های غذایی سالم در جامعه

اعطای یارانه به میوه و سبزی و افزایش مالیات برخوراکی های آسیب رسان اعطای یارانه به میوه و سبزی و افزایش مالیات برخوراکی های آسیب رسان 

 ندا احمدلو

براساس برنامه 
عملیاتی جهانی برای 
پیشگیری و کنترل 

بیماری های غیرواگیر، 
کشورها باید با توجه به شرایط ملی 

از ابزارهای مالی مانند مالیات و 
یارانه که براساس مستندات برای 

افزایش دسترسی به انتخاب های 
غذایی سالم و ایجاد مشوق برای 
رفتارهای بهبوددهنده پیامدهای 
سالمت و عدم تشویق به مصرف 

گزینه های غذایی کمتر سالم، تدوین 
شده اند، استفاده کنند

- دکتر زرگران

در متاآنالیز انجام 
شده در سال 
2017 که یکی از به 
روزترین و جامع ترین 

متاآنالیزهای انجام شده در حوزه تاثیر 
سیاست های مالی بر رژیم های غذایی 
است، مشخص شد مداخالتی که به 
ترویج رفتارهای سالم پرداخته اند، 
در مقایسه با آنها که حذف رفتارهای 
ناسالم را مورد هدف قرار می دادند، 
اندازه اثر بیشتری داشتند. به عبارت 
دیگر،  هر 10 درصد کاهش قیمت 
میوه ها و سبزی ها،  مصرف آنها را 14 
درصد و هر 10 درصد کاهش در 
سایر غذاهای سالم،  مصرف شان را تا 
16 درصد افزایش داد
- دکتر نصرآبادی

توجه به شرایط دشوار امنیت غذایی در روز جهانی ماندال
18 جوالی در تقویم سازمان ملل با نام روز جهانی نلسون ماندال شناخته می شود. 

نلسون ماندال، اقدامات زیادی در راستای برقراری صلح و آزادی در جهان 
انجام داد و به همین دلیل هم روز تولد او در تقویم سازمان ملل ثبت شد 
تا این روز در هر سال با یک شعار جهانی، گرامی داشته بشود. سازمان 

ملل تصمیم گرفت تا روز جهانی نلسون ماندالی امسال را به دلیل شرایط 
دشوار امنیت غذایی و تغییرات اقلیمی با شعار: »هر کاری که می توانی، با هر آنچه 

می توانی، هر کجا که هستی، انجام بده«، گرامی بدارد.  این شعار برای افزایش آگاهی 
جهان نسبت به افزایش مخاطرات مربوط به امنیت غذایی در جهان با وقوع جنگ اوکراین و 

افزایش قیمت ها،  انتخاب شده و از جهانیان خواسته شده است برای ایجاد امنیت غذایی، حتی اگر 
می توانند، اقدام به ایجاد باغچه های کوچک و محلی برای کاشت گیاهان و محصوالت غذایی بکنند.

دیده بان تغذیه شماره هشتصدوپنجاه وچهار   هشت مرداد هزار و چهارصدویک88



شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذیه« باشید. كافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید. روشي كه سوژه هاي »میزگرد تغذیه« براي كاهش 
یا افزایش وزن خود ارائه مي دهند لزوما مورد تایید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

: خانم ساَروی! یک توضیح کوتاه درباره شرایط 
کلی لیانا به ما می دهید؟

لیانا، 12 ساله با قد حدود 156 سانتی متر و وزن حدود 48 
کیلوگرم است. البته وزن لیانا بین 47 تا 48، متغیر است 
همساالن  به  نسبت  و الغری  ریز  جثه  کلی،  طور  به  اما 
خود دارد. لیانا از بچگی بدغذا بود و گوشت و تخم مرغ 
نمی خورد. گاهی وقتی بچه تر بود، گوشت چرخ کرده را 
در قالب غذاهایی مانند کتلت یا کباب تابه ای می خورد اما 
همین گوشت چرخ کرده اگر در ماکارونی بود، تمام آن را 
جدا می کرد. اما در طول یک سال اخیر، دیگر همان مقدار 
را بدون  تمام غذاها  باید  از گوشت را هم نمی خورد و 
یا سبزیجات  لیانا حتی آب  کنم.  برایش درست  گوشت 

داخل خورشی که گوشت داشته باشد را هم نمی خورد!
در  ریزمغذی ها  کمبود  نظر  از  مشکلی  لیانا   :

بدنش ندارد؟

و  داشت  لیانا کمی ضعف  که  پیش  2 سال  چرا. حدود 
گاهی بی حال می شد، آزمایش خون داد و متوجه شدیم 
دارد و سطح ویتامین B12 و  که دخترم کمی کم خونی 
پایین است. همان زمان، دکتر مصرف  فریتین در بدنش 
روزانه یک عدد قرص فیفول را تجویز کرد و 60 عدد هم 

مولتی ویتامین برای لیانا نوشت. 
: با این داروها مشکلش حل شد؟

از  داروها  مصرف  با  لیانا  بی حالی  و  حدودی ضعف  تا 
بین رفت و کم کم استفاده از دارو را کنار گذاشتیم تا 2 
ماه پیش که اولین چرخه قاعدگی دخترم شروع شد! لیانا 
همزمان با شروع قاعدگی، دچار افت فشار شدید شد و 
مدام بدنش سرد بود. در طول روز، احساس بی حالی می کرد 
و کمی ضعف داشت. برای همین دوباره تصمیم گرفتم 
که استفاده از فیفول را برایش شروع کنم اما نمی دانم کار 

درستی کرده ام یا نه!

: یعنی بدون مشورت با پزشک، مصرف مجدد 
دارو را شروع کردید؟

بله. درواقع دفعه قبل هم لیانا دقیقا همین عالئم را داشت 
که مصرف دارو برایش تجویز شد. در طول این دو ماه 
هم با مصرف فیفول، شرایط بهتری دارد اما راستش، قصد 
دارم تا در اولین فرصت، دوباره او را پیش پزشک ببرم تا 
یک آزمایش کلی بدهد و اگر نیاز به مصرف مکمل دارد، 
هرچه سریع تر مصرف آن را شروع کند. البته این را هم 
بگویم که حدود 3 هفته ای هم می شود که روزی یک عدد 

مولتی ویتامین مینرال به دخترم می دهم. 
: سوال خاصی از متخصصان سالمت دارید؟

عالوه بر اینکه دوست دارم بدانم چه نوع مکمل هایی برای 
دخترم نیاز است، می خواهم با رژیم غذایی مناسب برای 
لیانا که در سن بلوغ است و گوشت هم نمی خورد، بیشتر 

آشنا بشوم.

مادرلیانامادرلیاناکهازوضعیتتغذیهایدخترشنگراناست،میگوید:کهازوضعیتتغذیهایدخترشنگراناست،میگوید:

دخترماصالگوشتنمیخورد!دخترماصالگوشتنمیخورد!

با شروع دوران  قاعدگی، مراقب ذخایر 
خون دختران نوجوان باشید!

دکتر طاهره فروغی فر/ فلوشیپ فوق تخصصی جراحی های کف لگن

نگاهمتخصصزنان،زایمانونازایی

هستیم  ساله   12 ساروی  لیانا  مادرِ  میزبان  شماره  این  تغذیه«  »میزگرد  در 
که در دوران بلوغ قرار دارد و به تازگی یک چرخه قاعدگی را پشت سر 
گذاشته است. لیانا، کمی بدغذاست و همین بدغذایی، مشکالتی را برای او 
ایجاد کرده است. در ادامه این مطلب، بیشتر با شرایط لیانا آشنا می شویم 

و نظر کارشناسان سالمت را هم درباره مشکالت وی، جویا می شویم. 

 ندا احمدلو 

»میزگردتغذیه«دربارهمشکلتغذیهایلیاناساروی
باحضوردکترآرزورضازادهسرابیمتخصصتغذیه،

دکترطاهرهفروغیفرمتخصصزنان

کمخونیوکمبـودکمخونیوکمبـود
وزندردورانبلوغوزندردورانبلوغ

99ميزگرد تغذيه شماره هشتصدوپنجاه وچهار   هشت مرداد هزار و چهارصدویک

: خانم دکتر! به عنوان اولین سوال اینکه آیا مادر لیانا 
باید نسبت به کمبود وزن فرزندش، نگران باشد و اقدام خاصی 

در این زمینه انجام بدهد؟
ببینید؛ بهترین شاخص برای بررسی وضعیت تن سنجی نوجوانان،  
بررسی نمایه توده بدنی یا BMI نوجوان در سن رشد است. لیانا 
با توجه به قد و وزنش، تقریبا در محدوده طبیعی نمایه توده بدنی 
نسبت به سن خود قرار دارد. از طرف دیگر و براساس صدک های 
موجود در نمودار رشد،  این دختر نوجوان ما بین صدک های 15 تا 
75 است که یعنی یک روند رشد کامال طبیعی را سپری می کند. از 
این رو، نگرانی مادر ایشان از نظر کمبود وزن لیانا، بی مورد است و 

او در محدوده وزنی طبیعی نسبت به سن خود قرار دارد. 
: مادر لیانا از اینکه فرزندش گوشت و تخم مرغ نمی خورد، 
شکایت دارد! آیا پروتئین های حیوانی، منابع غذایی ضروری و 

الزمی برای رژیم غذایی نوجوانان هستند؟
معموال افراد 11 تا 14 ساله نیاز به دریافت آهن بیشتر از منابع سرشار 
از آهن مانند پروتئین های حیوانی دارند. جذب و دسترسی آهن از 
پروتئین های حیوانی، باالتر است و در اصطالح تخصصی، پروتئین های 
حیوانی دارای زیست دسترسی باالتری از نظر آهن هستند و می توانند 
گزینه قابل قبولی برای گنجانده شدن در برنامه غذایی افراد نوجوان 
باشند. بد نیست بدانید که یک فرد بزرگسال به طور میانگین به 0.8 
گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن خود نیاز دارد که این 
نیاز در نوجوانان، یک گرم به ازای هر یک کیلوگرم از وزن بدن است. 
یعنی بدن نوجوانی به وزن لیانا، حداقل به دریافت روزانه 48 گرم 
پروتئین نیاز دارد! حاال اگر این پروتئین از منابع حیوانی تامین شود، 
بخشی از آهن مورد نیاز بدن نوجوان که همان آهن با دسترسی باال 
یا آهن »ِهم« باشد َهم، تامین خواهد شد. با این تفاسیر، ابتدا لیانا 
باید از نظر اینکه چرا گوشت و تخم مرغ نمی خورد، بررسی بشود! 
گاهی دختران یا پسران نوجوان به دلیل پرستیژ اجتماعِی گیاهخواری، 
مصرف گوشت و منابع حیوانی را کنار می گذارند و گاهی هم این 
کار را به نادرست و با هدف رسیدن به الغری و تناسب اندام، انجام 
می دهند. لیانا باید متوجه این موضوع باشد که آهن با دسترسی باالیی 
در گوشت و تخم مرغ، به خصوص گوشت قرمز وجود دارد که 

مصرف آن می تواند شرایط عمومی اش را بهتر کند. 
: آیا کم خونی لیانا فقط با رژیم غذایی مناسب قابل 

درمان خواهد بود؟
لیانا باید از نظر وضعیت فریتین سرم خون بررسی شود تا اگر با 
کمبود فریتین مواجه بود، حتما مکمل آهن متناسب با شرایطش را 
دریافت کند. افت فشار در دوران قاعدگی، کاهش تمرکز، بی حالی، 
سرد بودن دست ها، برگشتن کناره ناخن ها به سمت باال، خستگی 
مزمن یا سرد بودن انتهای انگشتان دست و پا می تواند نشانه کمبود 
آهن باشد که لیانا با آنها مواجه است. بعد از انجام تست های الزم، 
متخصص تغذیه یا پزشک می تواند داروی مرتبط با شرایط کم خونی 
را با دوز و مدت زمان مشخص مصرف، برای نوجوان، تجویز 
کند. ممکن است در شرایطی مشابه با شرایط لیانا، مصرف قرص 
فروس سولفات با دوز مشخصی برای او تجویز شود. معموال نیاز 
روزانه یک دختر نوجوان به آهن از شروع نوجوانی تا انتهای 13 
سالگی، حداقل 8 میلی گرم و از 14 تا 18 سالگی، 15 میلی گرم است. 
از آنجایی که لیانا در 12 سالگی با شروع قاعدگی مواجه شده و 
در حال از دست دادن آهن در هر دوره قاعدگی است، بنابراین، 
توصیه می شود که مصرف حدود 15 میلی گرم آهن را در طول روز 
داشته باشد. مادر لیانا باید منابع غذایی گیاهی سرشار از آهن غیر ِهم 
را در رژیم روزانه فرزندش افزایش بدهد. این منابع غذایی شامل 
مغزدانه ها، شاهدانه، حبوبات مخصوصا عدس، مویز، مالس )شیره( 
چغندر، سویا، سبزیجات برگ سبز تیره و زردآلوی خشک می شوند. 
: آیا استفاده از فیفول و مکمل مولتی ویتامین، کمکی 

به بهبود شرایط لیانا می کند؟
فرآیند سنتز بافت ها و رشد در افراد نوجوان، نیاز به دریافت فولیک 
اسید یا فوالت به همراه ویتامین B12 را افزایش می دهد. با این حال، 
مصرف هر نوع مکملی، حتی مولتی ویتامین ها در این سن باید زیر 
نظر پزشک باشد تا مکمل ها براساس نیاز روزانه نوجوان، تعیین و 
مصرف شوند. اگر لیانا هیچ منبع غذایی حیوانی خاصی را دریافت 
نکند،  ممکن است با کمبود بیشتر ویتامین B12 مواجه بشود. افرادی 
که مانند لیانا در سن رشد قرار دارند و گوشت نمی خورند، باید 
حداقل چند وعده در طول هفته از تخم مرغ، شیر یا سایر لبنیات تغذیه 

کنند تا فرآیند رشد آنها با اختالل مواجه نشود و دچار کمبودهای 
شدید تغذیه ای هم نشوند. بهتر است این دختر نوجوان از نظر سطح 
ویتامین B12 خون هم مورد بررسی قرار بگیرد و در صورت نیاز، 
تحت نظر پزشک از داروهای تزریقی حاوی این ویتامین برای دوره 
زمانی مشخص، استفاده کند. البته بازهم تاکید می کنم که بافت های 
بدن یک نوجوان، مدام در حال سنتز هستند و برای این سنتز به 
ویتامین B12 و فوالت نیاز دارند. بنابراین، بهتر است نوجوانان به جای 
مصرف مکمل های خوراکی و تزریقی، به استفاده از منابع غذایی 

حاوی ویتامین ها و مواد معدنی، تشویق بشوند.  
: نوجوانی مانند لیانا به جز آهن، فوالت و B12 به 

کدام ریزمغذی های دیگر نیاز دارد؟
نوجوان در حال رشد برای فرآیند بلوغ، تغییرات هورمون های 
جنسی و فرآیند تولید اسکلت و بافت ماهیچه ای به دریافت روی 
کافی در طول روز هم نیاز دارد. این ماده معدنی مغذی در منابع 
حیوانی و گوشت آبزیان به وفور یافت می شود و در برخی منابع 
گیاهی مانند نان های سبوس دار تخمیری یا غالت کامل و مغزدانه ها 
هم یافت می شود. لیانا باید در مورد مصرف روی و ویتامین D هم 
مورد بررسی قرار بگیرد تا اگر کمبودی در این زمینه ها دارد، این 
کمبود به سرعت از راه های تغذیه ای یا مکمل یاری برطرف بشود 
تا روند رشد این دختر نوجوان با مشکل مواجه نشود. کلسیم از 
دیگر مواد معدنی بسیار ضروری برای یک نوجوان در حال رشد 
است. گاهی دریافت کلسیم فقط از طریق مکمل ها میسر نخواهد 
بود و نوجوانان باید برای دریافت مقادیر کافی از این ماده معدنی 
ارزشمند، میزان مصرف شیر و لبنیات را تا 3 وعده در طول روز 
افزایش بدهند. اگر لیانا اصال شیر و لبنیات هم نمی خورد، باید تحت 
نظر متخصص تغذیه، مصرف مکمل کلسیم را در کنار سبزیجات 
خانواده کلم،  داشته باشد. به طور کلی اگر لیانا تنوع غذایی خوبی در 
میان خانواده سبزی ها، غالت کامل، حبوبات و منابع گیاهی داشته 
باشد و به سمت مصرف غذاهای کم ارزش و فست فودهای چرب 
و سرخ شده گرایش پیدا نکند،  می تواند آنتی اکسیدان ها، ویتامین ها 
و امالح مختلف را به میزان الزم دریافت کند اما نگرانی ما بیشتر 
درباره دریافت ویتامین B12 است که پیش تر درباره آن صحبت 

کردیم. اگر لیانا گوشت قرمز نمی خورد، بهتر است به مصرف 
پروتئین های دریایی تشویق بشود که هم اسیدهای چرب ضروری 
مانند امگا3 و هم تاحدی ویتامین D مورد نیاز بدنش را دریافت 
کند. گردو، جوانه گندم،  سبزی های برگ سبز مانند خرفه و بذر 
کتان هم از دیگر منابع غذایی حاوی امگا3 هستند که بهتر است در 

رژیم غذایی افراد نوجوان گنجانده شوند. 
: توصیه کلی شما به نوجوانان گیاه خوار چیست؟

توصیه کلی ما به نوجوانانی که گیاه خوار هستند،  این است که 
براساس هرم غذایی ترجیحا شیر-گیاه خوار بشوند و حتما لبنیات 
و تخم مرغ را در برنامه غذایی خود داشته باشند تا مشکلی در فرآیند 
رشد آنها ایجاد نشود. به این ترتیب، این نوجوانان می توانند روزانه 
حدود 9 تا 11 سهم از گروه نان و غالت، 2 تا 3 سهم از حبوبات 
)4 تا 5 قاشق حبوبات پخته(، 4 تا 5 سهم از سبزیجات، 4 سهم از 
میوه ها، یک سهم از مغزدانه های خام )دوسوم لیوان(، 4 سهم از 
لبنیات )یا جایگزین لبنیات مانند شیر سویا( به همراه نصف تا یک 
عدد تخم مرغ در طول روز داشته باشند. اگر نوجوانی اصال تخم مرغ 
نمی خورد یا شیر و لبنیات را کمتر مصرف می کند، باید سهم حبوبات 

را به 4 تا 5 سهم در طول روز افزایش بدهد.

توصیهتوصیهدکترآرزورضازادهدکترآرزورضازادهسرابیسرابیبهلیانانوجوان:بهلیانانوجوان:

بهتراستشیروتخممرغوگوشتهایسفیدرابهرژیمغذاییتاناضافهکنید!بهتراستشیروتخممرغوگوشتهایسفیدرابهرژیمغذاییتاناضافهکنید!
نوجوانانگیاهخوارمیتوانندروزانهنوجوانانگیاهخوارمیتوانندروزانه
حدودحدود99تاتا1111سهمازگروهنانوسهمازگروهنانو
غالت،غالت،22تاتا33سهمازحبوبات)سهمازحبوبات)44
تاتا55قاشقحبوباتپخته(،قاشقحبوباتپخته(،44تاتا55

سهمازسبزیجات،سهمازسبزیجات،44سهمازمیوهها،یکسهمازسهمازمیوهها،یکسهماز
مغزدانههایخام)دوسوملیوان(،مغزدانههایخام)دوسوملیوان(،44سهمازلبنیاتسهمازلبنیات
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باشند.اگرنوجوانیاصالتخممرغنمیخوردیاشیرباشند.اگرنوجوانیاصالتخممرغنمیخوردیاشیر
ولبنیاتراکمترمصرفمیکند،بایدسهمحبوباتولبنیاتراکمترمصرفمیکند،بایدسهمحبوبات

رابهرابه44تاتا55سهمدرطولروزافزایشبدهدسهمدرطولروزافزایشبدهد



در مورد لیانا و دختران نوجوانی به سن او که به تازگی تجربه اولین 
قاعدگی خود را پشت سر گذاشته اند،  هنوز محور هیپوتاالموس، هیپوفیز و 
تخمدان در بدن آنها به طور کامل شکل نگرفته است. از آنجایی که معموال 
سیستم هورمونی در مراحل اولیه و در اولین نوبت های قاعدگی، هنوز 
تکامل پیدا نکرده، ممکن است دختر نوجوان ما با یک مقدار نامنظمی در 
چرخه قاعدگی مانند قاعدگی زود به زود، دیر به دیر یا حتی خونریزی 
شدید، مواجه بشود که لیانا هم از این قاعده مستثنی نبوده و در طی 2 
ماه، فقط یک بار پریود شده است. بنابراین در اولین سالی که قاعدگی 
اتفاق می افتد، ما باید انتظار بی نظمی های چرخه قاعدگی را داشته باشیم. 
گاهی در طول این بی نظمی ها، ممکن است دختر نوجوان ما، 2 ماه پریود 
نشود و بعد از آن، با خونریزی شدید مواجه باشد؛ حتی این خونریزی 
شدید می تواند با دفع لخته همراه باشد و نوجوان را با ضعف و بی حالی 
یا افت فشار، مواجه بکند. در این موارد، حتما باید به دختران نوجوانی 
مانند لیانا، کمک کرد و نباید صبر کرد و منتظر بهبود خودبه خودی شرایط 
شد! وقتی خونریزی شدید و دفع لخته برای یک دختر نوجوان اتفاق 
می افتد، یعنی این دختر در حال از دست دادن حجمی از مایعات بدن 
است و ممکن است مصرف مایعات بیشتر یا حتی سرم درمانی برای او 

تجویز بشود تا جبران مایعات از دست رفته بدنش، بشود. 
از طرف دیگر، این دختران نوجوان باید از نظر سطح هموگلوبین خون 
هم مورد بررسی قرار بگیرند تا کم خونی آنها در کوتاه ترین زمان ممکن 
تشخیص داده بشود. در صورت کمبود هموگلوبین، مصرف مکمل آهن 
تحت نظر پزشک، ضروری است و مادران باید از خوراندن خودسرانه 
هر نوع مکملی به دختران نوجوان خود، خودداری کنند. بهتر است 
همه مادران جوان درباره وضعیت طبیعی قاعدگی فرزندشان اطالع 
داشته باشند. وضعیت طبیعی، یعنی قاعدگی یک دختر نوجوان از سن 
12 یا 13 سالگی شروع بشود و هر ماه به فاصله چند روز از پریود 
قبلی اش، دوباره پریود بشود. اما اگر دیدید که پریودهای دختر نوجوان 
شما، 2 هفته  یک بار یا از طرف دیگر، 40 روز یا 2 ماه یک بار بود، 
یعنی فرزندتان در وضعیت طبیعی قاعدگی قرار ندارد و نیاز به مداخله 
پزشکی دارد. قاعدگی های زود به زود می توانند دختر نوجوان را با 
افزایش خونریزی و در نهایت، با کم خونی مواجه کنند. قاعدگی های 
دیر به دیر هم می توانند منجر به خونریزی شدید و بازهم کم خونی 
ناشی از آن بشوند. بنابراین، مادران باید در صورت مشاهده قاعدگی های 
غیرطبیعی، حتما فرزندشان را نزد پزشک ببرند؛ در دوران قاعدگی، 
مایعات فراوان را در رژیم او بگنجانند؛ اگر ضعف و بی حالی دختر 
نوجوان زیاد بود و خوراک مناسبی نداشت، حتما از سرم درمانی تحت 
نظر پزشک کمک بگیرند. اگر هم قاعدگی های دختر نوجوان زیاد بود، 
باید سونوگرافی رحم و تخمدان برای او انجام بشود تا مطمئن بشویم 
که کیست بزرگ یا غیرعادی، فیبروم یا پولیپ در این ناحیه وجود ندارد 

یا بدانیم که ضخامت رحم در حد طبیعی است یا نه! 
گاهی کودکان، مشکالت انعقادی نهفته ای دارند که این اختالالت 
انعقادی در دوران قاعدگی و با خونریزی های شدید خودشان را نشان 
می دهند! بنابراین، بهتر است نوجوانی مانند لیانا از نظر فاکتورهای خونی 
هم بررسی بشود تا ذخایر خون بدنش را با شروع قاعدگی از دست 
ندهد. این ذخایر خون ارزشمند، برای رشد، افزایش قد، تکامل و حتی 

در دوران بارداری برای دختران الزم است. 

نگاهمتخصصتغذیه
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بی اشتهایی عصبی به فرانسوی )Anorexie mentale( نوعی اختالل روانی در غذا خوردن است 
که در آن بیمار از خوردن غذا به میزان کافی و با وجود گرسنگی امتناع می ورزد. این روند که 
معمواًل با آغاز و زیاده روی در یک رژیم غذایی آغاز می شود به دلیل کاهش شدید وزن می تواند 

منجر به مخاطرات مرگباری گردد. 
عدم تصور صحیح از شکل بدن و تناسب اندام، همچنین فشارهای اجتماعی و تصویرسازی نادرست رسانه ای از 
وزن ایده آل از دالیل بروز این بیماری شمرده می شود. بی اشتهایی عصبی با عالیمی چون خوردن مقدار بسیار کم 
غذا با کالری بسیار اندک، قطع شدن قاعدگی، فشار خون پایین، کمبود چربی در بدن، زردی و رنگ پریدگی پوست، 
افسردگی، ضعف ماهیچه های قلبی و یا ایست قلبی بروز می یابد و در صورت عدم ارجاع به متخصصان برای آغاز 
فرآیند درمان به بیماری های قلبی و دیگر بیمارهای مرگبار خواهد انجامید. از جمله کسانی که به این اختالل مبتال بود 

تاپ مدل فرانسوی ایزابل کارو بود که در ۲۸ سالگی درگذشت. تماس 
مداوم با رسانه هایی که ایده آل های بدن را ارائه می دهند، ممکن است 

یک عامل خطر برای نارضایتی بدن و بی اشتهایی عصبی باشد. 
ایده آل فرهنگی برای فرم اندام مردان و زنان همچنان به نفع زنان 

الغر و مردان عضالنی ورزشکار V شکل است. 
عدم رضایت از بدن و درونی شدن ایده آل های بدن از عوامل 
خطر بی اشتهایی عصبی است که سالمتی جمعیت مرد و زن 
را تهدید می کند. دراین باره مصاحبه ای با آقای دکترمحمدرضا 

سرگلزایی ترتیب داده ایم که در پایین می بینید.

: سالم، آقای دکتر این روزها خیلی فیلم ها راجع به 
آنورکسیا نروزا یا بی اشتهایی عصبی ساخته می شوند و خیلی 

راجع به این اختالل می شنویم، آنورکسیا نروزا چیست؟ 
افراد دچار این اختالل نوعی وسواس و چسبندگی ذهنی نسبت به 
کالری غذاها، خوردن و وزن بدن شان دارند واساساً بر اساس ارزیابی 
وسواس گونه از وزن و شکل بدن شان خود را ارزش گذاری می کنند. 
آنها مدام در حال رفتن روی ترازو و چک کردن وزن شان هستند و 
به شکل وسواس گونه ای به کالری و چاق کنندگی غذاها و مناسک 
مربوط به خوردن فکر می کنند و ذهن شان به صورتی بیمارگونه 
درگیر ماجرای خوردن است. به همین دلیل، اصطالح آنورکسیا یا 
همان بی اشتهایی نمی تواند نام درستی برای این اختالل باشد زیرا 
این افراد مشکل شان بی اشتهایی نیست، بلکه ترس بیمارگونه از 
چاقی است ولی مثل بسیاری دیگر از اختالالت روانپزشکی، به 

دالیل تاریخی این نام روی این  اختالل مانده است.
در آنورسیا نروزا فرد بسیار کمتر از نیاز بدنی خود غذا می خورد 
تا  به کاهش وزن چشمگیر می شود  این کم خوردن منجر  و 
تاثیر قرار می دهد.  بدنی را تحت  حدی که تمام سیستم های 
این افراد وقتی که نمی توانند جلوی خودشان را بگیرند و غذا 
می خورند بعد دچار احساس بدی می شوند و به طور عمدی 
برای خود استفراغ ایجاد می کنند که این مسآله باعث از دست 
دادن امالح می شود. کم شدن پتاسیم در بدن فرد آنورکسیک 
باعث مشکالت متابولیک می شود و همینطور هورمون ها هم 
دچار اختالل می شوند. این اختالل در خانم ها بیشتر است و 
باعث اختالل در نظم هورمون های زنانه و در نتیجه قطع قاعدگی 

و مسائل ناشی از آن می شود.
: آیا اختالل خوردن انواع دیگری هم دارد؟

بله، دستۀ اول آنورکسیا نروزاست که عرض کردم دسته ای که به 
 Bulimia شدت از غذا پرهیز می کنند. در دسته دوم بولیمیا نروزا
nervosa(( قرار دارد که برعکس آنورکسیک ها اینها حمالت 

پرخوری و در نتیجه اضافه وزن دارند، این افراد به طور مستمر یا به 
صوت حمله ای شروع به زیاد خوردن می کنند و بعد از این پرخوری 
شدید ناگهانی احساس گناه می کنند و خلق شان تنگ می شود و از 
خودشان چندششان می شود و به همین دلیل برای پاکسازی تالش 
می کنند؛ به این ترتیب که یا خود را وادار به استفراغ می کنند یا با 
ملین وادار به اسهال می کنند تا غذای اضافی که خورده اند، دفع 
بشود. این افراد به عنوان مثال، هر دو سه روز یک بار کنترل خود 
را از دست می دهند و ممکن است یک کیک شکالتی کامل یا یک 
دوجین شکالت یا چندین ساندویچ بخورند. در این افراد، بعد از 
غذا خوردن حال بدی ایجاد می شود که رو به اقدامات جبرانی 

می آورند که اغلب همان استفراغ کردن یا استفاده از ملین است. 
برخی از افراد پرخوری می کنند، اما به سراغ اقدامات جبرانی مانند 
ایجاد استفراغ یا اسهال نمی روند. عمده افراد چاق از این دسته هستند. 
این افراد مشکل شان چاقی است، اما نه به اندازه دو گروه اول اشتغال 
ذهنی وسواس گونه نسبت به غذا دارند و نه دست به پاکسازی 
می زنند. اینها از نظر جسمانی سالم تر از دو گروه اول هستند، چون 
فقط مشکل  شان اضافه وزن است و اقدامات خودتخریبی ندارند.

: استفراغ عمدی برای بدن مشکلی ایجاد می کند؟
بله به طور قطع. این بیماران با استفراغ های مکرر کلر و پتاسیم 
بدن شان را از دست می دهند و با تحریک غدد بزاقی آمیالز آنها 
باال می رود. با تحریک مکرر سیستم گوارشی دچار زخم های 
مری می شوند و اسیدی که مرتب به داخل دهان برمی گردد، 
مینای دهان آنها را خراب می کند. ایجاد عمدی اسهال هم باعث 

می شود سدیم و پتاسیم زیادی از بدن دفع شود.

: مالک های تشخیصی آنورکسیا چیست؟ 
در نگاه اول، این افراد آنقدر ورود غذا و انرژی را محدود می کنند که 
نسبت وزن به قدشان از کف سالمتی پایین تر می آید و در ظاهرشان 
این الغری غیرطبیعی مشهود می شود. دومین مالک که بیشتر روانی 
است، شامل ترس شدید و رفتارهای مناسک گونه نسبت به خوردن 
غذاست و سومین مالک، در واقع مشکل فکری این افراد است که 
تصور غیرواقعی از خود و بدن خود دارند؛ انگار که معیار واقعیت سنجی 
آنها در این زمینۀ خاص به هم خورده. ارزیابی این افراد از خودشان 
با آنچه که واقعیت دارد، متفاوت است و به صورتی وسواس گونه و 
بیمارگونه ارزشمندی خودشان را تحت تاثیر وزن بدنشان می دانند 
و وزن بدن شان را هم بسیار بیش از واقعیت ارزیابی می کنند و در 
حالی که به شدت الغر هستند خودشان را دچار اضافه وزن می بینند! 
البته برای اینکه کسی را مبتال به آنورکسیا بدانیم، این مالک ها دستکم 
باید 3 ماه دوام داشته باشند، به خصوص در نوجوانان که تحت تأثیر 
همساالن شان و فیلم ها و ُمد هستند گاهی اوقات وسواس های 
گذرایی نسبت به وزن و هیکل و قیافه پیش می آید که پس از چند 
هفته فروکش می کنند و نباید این اشتغال ذهنی های گذرا و جو زدگی 
ها را اختالل روانپزشکی بدانیم، این جزو ویژگی های یک بحران 

نوجوانی طبیعی است..
: اگر این مالک ها کمتر از 3 ماه در فرد وجود داشته 

باشند، تشخیص شما چیست؟
گاهی ممکن است اتفاقی در زندگی کسی پیش بیاید که او ناگهان 
تصمیم به کم خوری بگیرد. این ماجرا در جمعیت دخترها بیشتر 
از جمعیت پسرهاست. در این افراد، اقدامات جبرانی مثل استفراغ 
عمدی وجود ندارد و این ها تنها با کم خوری سعی در کنترل وزن 
خود دارند. مثال دختری با اضافه وزن وارد دانشگاه می شود و بعد از 
مواجه شدن با چند متلک هم کالسی های پسر خود تصمیم می گیرد 
وزن خود را با رژیم گرفتن کم کند. بنابراین ما به راحتی روی افراد 

تشخیص روانپزشکی نمی گذاریم. 
: شدت آنورکسیا را چطور اندازه گیری می کنند؟

شدت آنورکسیا را بیشتر بر مبنای تغییرات جسمانی و براساس کاهش 
وزن اندازه می گیرند چون معیارهای جسمانی در اختالل خوردن آنورکسیا 
ممکن است تهدیدکننده حیات فرد باشند. معیار ما در اندازه گیری 
BMI )BODY MASS INDEX(  یا شاخص توده بدنی است. 
که نحوۀ محاسبۀ آن بر مبنای فرمول وزن بدن به کیلوگرم تقسیم 

بر قد به توان 2 می باشد. مثال BMI یک آدم 68 کیلویی با قد 
1/68 متر می شود حدود 24. بازه نرمال توده شاخص بدنی 19 – 24 
است.  BMI زیر 19 را کم وزنی و باالی 24 را پروزنی می گویند. 
BMI بین   24 تا 30 را اضافه وزن، بین 30 تا 40 را چاقی و 40 به 

باال را چاقی بیمار گونه می گویند.
طبق این معیار توده شاخص بدنی زیر 18 وارد حوزه آنورکسیا می شود  
 BMI بین 18 تا 17 باشد، آنورکسیای متوسط و اگر BMI  که  اگر

از 15 پایین تر باشد، آنرا آنورکسیای شدید می گویند.
: فراوانی براساس جنسیت هم تفاوت می کند؟

بله. آنورکسیا نروزا در دخترها 20 تا 30 برابر پسرها گزارش شده. با 
مالک های استاندارد انجمن روانپزشکا آمریکا، 0/5 تا 1 درصد دختران 
دچار آنورکسیا نروزا هستند ولی اگر معیارهای استاندارد مانند دوام 3 
ماهه اختالالت برای تشخیص را کنار بگذاریم، حدود  5درصد دختران 
زمانی در طول زندگی شان مالک های ناکامل اختالل خوردن از نوع 
آنورکسیا را از خود نشان داده اند. بنابراین، هر نوع حساسیت معمول 
دختران نوجوان به خوش هیکل یا زیبا بودن را نباید به پای آنورکسیا 
گذاشت. اضطراب اجتماعی و الگوهای رسانه ای هم می توانند برخی 
عالئم آنورکسیا را در دختر نوجوان ایجاد کنند که نباید تشخیص 

آنورکسیا روی آن گذاشت.
جنبۀ جالب این  آمارها درباره همبستگی بین اختالل خوردن و 
همجنسگرایی است. مردان همجنسگرا بیشتر از سایر مردان دچار 
اختالل خوردن می شوند، اما زنان همجنسگرا نسبت به زنان دیگر کمتر 
دچار اختالالت خوردن می شوند. شاید به این دلیل که تصور مردان 
همجنسگرا از بدن شان شبیه زن هاست و ذهنشان بیشتر از سایر مردها 
درگیر جذابیت های بدنی است. از طرف دیگر، زنان همجنسگرا شبیه 
مردان فکر می کنند و اشتغال ذهنی کمتری نسبت به بدن خود دارند.

: آیا آنورکسیا با عالئم دیگر اختالالت روانی ممکن 
است همراه شود؟

بله. تا 65درصد از مبتالیان به اختالل آنورکسیا افسردگی دارند، 
35درصد دچار اضطراب اجتماعی و 25درصد دچار اختالل وسواس 
فکری-عملی، یا اختالل وسواسی-جبری هستند. OCD یک اختالل 
روانپزشکی است که در آن فرد افکار چسبنده و مزاحمی که وسواس 
فکری (Obsessions( نام می گیرند را به طور مکرر تجربه می کند یا 
رفتارهایی تکراری را برای خنثی کردن افکار وسواسی انجام می دهد 
که مناسک یا رفتارهای جبری (Compulsions(  نامیده می شوند. 
به همین دلیل، آنورکسیا یک اختالل شدید به حساب می آید زیرا 
همراهی باالیی با سایر اختالالت روانپزشکی دارد و آسیب طبی نیز 

برای فرد ایجاد می کند.

عصبی  بی اشتهایی  دچار  افراد  همکاری   :
برای درمان چگونه است؟

این افراد باور دارند که بیمار نیستند، آنها وسواس خود 
نسبت به غذا را بیماری نمی دانند بلکه باور دارند اضافه 
وزنی دارند که باید درمان شود و بقیه که بیش از آنها 
دلیل،  همین  به  هستند.  مشکل  دچار  می خورند  غذا 
آنورکسیاها داوطلب درمان نمی شوند و حتی اگر برای 
درمان داوطلب شوند، باز هم تالش می کنند تا درمانگر 
را متقاعد کنند که کمبود وزن و وسواس نسبت به وزن 
ندارند و وقتی هم که حال شان آنقدر بد می شود که 
از نظر پزشکی در خطر مرگ قرار می گیرند، دربرابر 
بستری شدن مقاومت می کنند و با اجبار بستری می شوند 
و زمان بستری هم مدام به خانواده التماس می کنند که 

آنها را از بیمارستان مرخص کنند.
: فراوانی انواع اختالالت خوردن چطور است؟

البته در کشور ما آماری در این مورد وجود ندارد، چون 
اصوالً در کشور ما دسترسی به آمار واقعی دشوار است، 
اغلب آمارها مهندسی شده هستند و تولید علم هم بیشتر 
جنبۀ نمایشی و فرمایشی دارد بنابراین ما معموالً به آمار 
درسنامه های روانپزشکی اشاره می کنیم پس آمارهایی 

که من ارائه می کنم مربوط به کشور آمریکاست.
فقط  که  است  دسته ای  خوردن  اختالل  فراوان ترین 
اغلب   دارند.  مشکل خودکنترلی  و  می کنند  پرخوری 
افراد چاق پرخوری راجعه (برگشت پذیر( ندارند که در 
دوره هایی به صورت حمله ای و به شدت غذا بخورند. 
در اغلب افراد چاق، دریافت کالری بیش از حد نیاز 
است. گاهی این افراد خیلی زیاد غذا نمی خورند، اما 
به  نسبت  تحرک شان  یا  می خورند  پرکالری  غذاهای 

بقیه کمتر است.
فراوانی بعدی مربوط به دسته دوم است که پرخوری 
می کنند و بعد از پرخوری با اقدامات جبرانی سعی می کنند 
وزن نگیرند. کمترین فراوانی مربوط به آنورکسیا نروزا یا 
بی اشتهایی عصبی است که فرد مبتال به شدت کم غذا 
می خورد و وقتی هم که نمی تواند جلوی غذا خوردن 
خودش را بگیرد با استفراغ عمدی غذا را دفع می کند.

: درباره سن شروع چطور؟
آمارها نشان می دهند که پایین ترین سن شروع مربوط 
به آنورکسیا نروزا است که حدود 14 یا 15 سالگی 
یعنی  دوم  دسته  می کند.  بروز  آنورکسیا  رفتارهای 
افرادی که دچار پرخوری های برگشت پذیر با اقدامات 
جبرانی هستند، 2-3 سالی بزرگ تر و دسته سومی یعنی 
پرخوری دوره ای بدون اقدامات جبرانی، با 7-8 سال 
سن بزرگ تر دچار این اختالالت می شوند. هر قدر 
امکان  باشد،  پایین تر  به اختالالت خوردن  ابتال  سن 

ابتال به آنورکسیا بیشتر است.
دستۀ  در  می توان  را  پرخوری  نوع  هر   :

اختالالت خوردن جا داد؟
خیر. اختالل خوردن ویژگی های خاصی دارد. به عنوان 
مثال، این افراد بسیار تند غذا می خورند یا آنقدر غذا 
گرسنه  که  حالی  در  یا  بگیرند  درد  دل  تا  می خورند 
نیستند غذا می خورند مثاًل فرد اوقاتش تلخ است، غذا 
می خورد. این ویژگی های همه آدم های پرخور نیست. 
خیلی از پرخورها در یک روند معمول کالری بیشتری 

دریافت می کنند.
: آیا هر بی اشتهایی آنورکسیاست؟ 

البته همانطور که قباًل عرض کردم نام آنورکیا نروزا به 
دالیل تاریخی گذاشته شده و بیماران دچار بی اشتهایی 
عصبی در واقع بی اشتها نیستند بلکه نوعی وسواس نسبت 
به غذا و بدن دارند. در طب بی اشتهایی دالیل متعدد 
دارد و همین طور در روانپزشکی هم شایع ترین دلیل 
بی اشتهایی افسردگی است. اما اگر به جای بی اشتهایی 
از کلمۀ امتناع از خوردن استفاده کنیم عرض می کنم که 
هر امتناعی را نمی توان آنورکسیا گفت. مثال بعضی بچه ها 
میل به غذا ندارند و به اصطالح بدغذا هستند. این نوع 
کم خوری را جزو اختالالت خوردن دسته بندی کرده اند، 
اما آنورکسیا نروزا نیست. گاهی حتی بزرگساالنی هم 
پیدا می شوند که بدغذا یا کم غذا هستند و وزن شان از 

حالت معمول کمتر است. 
تفاوت این افراد با آنورکسیا این است که اشتغال ذهنی 

وسواس گونه را نسبت به غذا ندارند.

بررسی بی اشتهایی عصبی از دیدگاه دکتر محمدرضا سرگلزایی روانپزشک

آنورکسیا آنورکسیا ))بی اشتهایی عصبیبی اشتهایی عصبی(( حاصل چیست؟  حاصل چیست؟ 

  مرجان 
یشایایی

نقش همکاری افراد دچار بی اشتهایی عصبی برای درمانمالک های تشخیصی آنورکسیا 

برخی از افراد برخی از افراد 
پرخوری می کنند، پرخوری می کنند، 

اما به سراغ اقدامات جبرانی مانند اما به سراغ اقدامات جبرانی مانند 
ایجاد استفراغ یا اسهال نمی روند. عمده ایجاد استفراغ یا اسهال نمی روند. عمده 

افراد چاق از این دسته هستند. این افراد افراد چاق از این دسته هستند. این افراد 
مشکل شان چاقی است، اما نه به اندازه دو گروه مشکل شان چاقی است، اما نه به اندازه دو گروه 
اول اشتغال ذهنی وسواس گونه نسبت به غذا اول اشتغال ذهنی وسواس گونه نسبت به غذا 
دارند و نه دست به پاکسازی می زنند. اینها از دارند و نه دست به پاکسازی می زنند. اینها از 
نظر جسمانی سالم تر از دو گروه اول هستند، نظر جسمانی سالم تر از دو گروه اول هستند، 

چون فقط مشکل  شان اضافه وزن است و چون فقط مشکل  شان اضافه وزن است و 
اقدامات خودتخریبی ندارنداقدامات خودتخریبی ندارند
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: استعدادهای زیستی تا چه حد در اختالل آنورکسیا 
نقش دارند؟

پژوهش ها نشان می دهند که فرد باید از نظر زیستی برخی زمینه های 
ژنتیک برای ابتال به آنورکسیا را داشته باشد. یکی از مهم ترین دالیل 
آن است که همه گیری آنورکسیا در دوقلوهای همسان )مونوزایگوت 

یا تک تخمکی( بیشتر از دوقلوهای دوتخمکی است. 
: افراد مبتال به آنورکسیا چگونه گرسنگی و بی غذایی 

شدید را تاب می آورند؟
تداوم آنورکسیا با افزایش اوپیوئیدهای درون زا )شبه مورفین هایی 
که در مغز ساخته می شوند( همراه می شود به این معنی که گرسنگی 
طوالنی و مزمن نوعی احساس افوریا یا نشئگی در این افراد به وجود 
می آورد. به دلیل افزایش اوپیوئیدهای درون زاست که این افراد می توانند 
گرسنگی را تاب بیاورند، اما هنوز نمی دانیم که گرسنگی اوپیوئیدها 
را باال می برد یا باال بودن اوپیوئیدها باعث میل افراد به گرسنگی 
می شود. در هر صورت، امروزه ثابت شده که تداوم آنورکسیا با باال 
بودن اوپیوئیدها ارتباط دارد. همینطور دیده شده که برخی مبتالیات 
به آنورکسیا یا افرادی که بعد از پرخوری اقدامات جبرانی انجام 
می دهند، از این اقدامات لذت می برند. بخشی از آن به می تواند به 
دلیل حس خوب ناشی از بیرون ریختن غذا و خالص شدن از 
کالری غذا باشد و بخشی هم می تواند دالیل ملکولی و مغزی داشته 

باشد مثل همیل باال رفتن اوپیوئیدهای درون زا.
بیماران دچار بولیمیا از پرخوری حال خوشی پیدا می کنند و هیجانات 

منفی خود را با خوردن حمله ای کنترل می کنند. این افراد 
موقع اضطراب یا فشار یا غم مدام می  خورند. 

اوپیوئیدهای  با  هم  خوش  حال  این 
درون زا ارتباط دارد. در اغلب این 

افراد داروهایی که اوپیوئیدها و 
درنتیجه حس نشئگی را مهار 

می کنند، می توانند در درمان 
کمک کننده باشند. 

: خانواده تا چه 
حد می تواند در بروز 
آنورکسیا موثر باشد؟

آمارها نشان می دهند، 
که  خانواده هایی  در 
آشفتگی،  خصومت، 

هم ریختگی  به  و  انزوا 
بیشتر است  بچه ها بیشتر 

با  خوردن  اختالل  دچار 
می شوند.  جبرانی  اقدامات 

که  هایی  خانواده  در  همچنین 
همدلی والدین کم است پرخوری 

های حمله ای افزایش می یابند در نتیجه به نظر می رسد در این 
بچه ها غذا جایگزین نوازش شده است. این جا به جایی نمادین 

)سمبولیک( مادر و غذا  به زمان نوزادی برمی گردد که مادر هم 
تغذیه کننده و هم نوارش گر ما بوده و همواره این دو با هم گره 
خورده بود. عالوه بر آن، گفته می شود در خانواده هایی که پدر و 
مادر دچار کشمکش هستند، شاید آنورکسیا وسیله ای باشد برای 
جلب توجه پدر و مادر. درواقع نوجوان با این روش می خواهد 
خود را کانون توجه کند یا حواس پدر و مادر را از کشمکش پرت 
کند. گاهی بروز اختالل آنورکسیا در سنین نوجوانی را به دلیل 
تالش برای اثبات هویت مستقل  در نوجوان می دانند و این که 
نوجوان می خواهد به همه نشان بدهد که شخصیت مستقل پیدا 
کرده و با اصرار والدینش غذا نمی خورد. گاهی هم این رفتار ابراز 
خشمی است نسبت به مادر کنترل کننده که مدام در حال توصیه و 

دستور به فرزند خود است.
: اجتماع تا چه حد می تواند موثر باشد؟

حتما موثر است. به عنوان مثال، دخترانی که به مدارس سختگیرانه 
باله می روند 7 برابر بیشتر از دختران هم سن شان دچار انورکسیا نروزا 
هستند. در پسرانی هم که در مدارس کشتی هستند که وزن در آنجاها 
معیار مهمی است، شیوع اختالل خوردن 17درصد گزارش شده که 

خیلی باالتر از درصدهای نرمال پسران است.
برخی عقیده دارند محیط در بروز این اختالل موثر بوده، اما برخی 
دیگر از کارشناس ها عقیده دارند که علیت معکوس است یعنی اصوال 
چون این افراد در ابتدا دچار وسواس کمال گرایی و وسواس نسبت 

به بدن بوده اند، به سمت باله یا کشتی حرفه ای رفته اند.
: عوارض جسمانی آنورکسیا چیست؟

از لحاظ بالینی، افرادی که این همه وزن کم می کنند، دچار 
مشکالت جدی می شوند. درجه حرارت بدن 
پایین می آید و احساس سرما می کنند، 
می کنند،  پیدا  خون  فشار  افت 
فعالیت محور کورتیزول شان 
درنتیجه  می خورد،  هم  به 
نسبت  آنها  بدن  مقاومت 
به بیماری ها کاهش پیدا 
می کند و ممکن است 
های  بیماری  به  بیشتر 
شوند.  مبتال  عفونی 
در افرادی که اقدامات 
جبرانی مانند اسهال یا 
استفراغ مصنوعی انجام 
می دهند، مشکالت بدنی 
همچنین  است.  بیشتر 
به مواد و  اختالالت وابسته 
الکلیسم و اختالالت عاطفی در 

این افراد بیشتر است. 
ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید.

اختالالت خوردن می تواند برای هر کسی اتفاق بی افتد. و هر کسی 
را تحت تاثیر قرار دهد. از یک دختربچه کوچک گرفته تا مردهای 
میانسال، همه می توانند دچار این اختالالت شوند. فقط در آمریکا 
نزدیک به ۳۰ میلیون نفر از اختالالت خوردن رنج می برند. از میان 
این ارقام نام های مشهوری نیز به چشم می خورد. برای مثال ما 
در این مقاله، ۹ نفر از افراد مشهوری که از اختالل خوردن رنج 
می برند را معرفی خواهیم کرد. این افراد پیشتر درباره بیماری خود 
صحبت کرده اند. اگر شما نیز از این اختالالت رنج می برید ادامه 
این مقاله را بخوانید تا متوجه شوید که این افراد درباره بیماری و 

وضعیتشان چه گفته اند.

)Demi Lovato( دمی لواتو
دمی لواتو یکی افراد مشهوری است که در جوانی عالوه بر مشکل 
بی اشتهای عصبی یا آنورکسیا )anorexia(، مشکل پرخوری 
عصبی یا بولیمیا )bulimia( نیز داشته است. از سال ۲۰1۰ پس 
از بهبودی از این دو اختالالت غذا خوردن به نوعی، تبدیل به 
یک سخنگوی غیر رسمی به نمایندگی از دختران جوانی که از 

این اختالالت رنج می برند شده است.
چنین  که  نمی کردم  فکر  من  به سرعت گذشت،  من  »زندگی 
وضعیتی از سن ۲1 سالگی و ناگهانی به سراغ من بیاید. من 

تقریبا نزدیک بود بمیرم.«
او پس از مبارزه با این بیماری ها، طی دوره ریکاوری خود تبدیل به 
مدل شد. و با تمرکز بر روی تناسب اندام خود برای بهبودی بیشتر 
تالش کرد. او همچنین از اختالل دو قطبی رنج می برد و از روال 

تناسب اندامش برای مدیریت این اختالل روانی استفاده می کند.

)Paula Abdul( پائوال عبدل
پاوال عبدل، رقاص و خواننده مشهور آمریکایی است که از سن 
7 سالگی به رقص روی آورد. از همان 7 سالگی در مورد توده 
عضالنی بدن خود دار نگرانی می شود. پس از غذا خوردن شروع 

به تهوع و استفراغ می کرده است.
»من تقریبا برای یک مدت طوالنی سرم را روی کاسه توالت می گذاشتم 

و برای ساعت ها باال می آوردم و واقعا احساس بدی داشتم.«
او سرانجام در سال 1۹۹۴ در یک کلینیک بهداشت روان مورد 
بررسی و ارزیابی قرار گرفت. پائوال عبدل اکنون با انجمن ملی 
این  به  که  افراد جوانی  تا  می کند  اختالالت خوردن همکاری 

اختالالت مبتال هستند کمک کند.

)Lady Gaga( لیدی گاگا
در سال ۲۰1۲ عکس هایی از لیدی گاگا در وبسایت هیوالهای 
کوچک )Little Monsters( که مربوط به او و هوادارانش است 
قرار گرفت. این عکس ها نشان می داد که لیدی گاگا از 1۵ سالگی با 
اختالالت خوردن بی اشتهایی عصبی و پرخوری عصبی مواجه بوده 
است. او درباره چرخه های اضافه وزن و کاهش وزن خود عکس های 
زیادی منتشر کرده است. او یکی از شخصیت های معروفی است که 
به اشخاصی که از اختاللت خوردن، مسائل مربوط به مواد مخدر و 
هر کسی که برای رسیدن به ظاهری مناسب می کوشد کمک می کند.

»برخورد با این مسائل واقعا سخت است، اما … باید با کسی 
در مورد آن صحبت کرد.«

)Russell Brand( راسل برند
انگلیسی  بازیگران و کمدین های مشهور  از  راسل برند یکی 
است و بیشتر به خاطر بیانیه های بیدادگرانه اش شناخته می شود. 
او درباره پرخوری عصبی و اعتیادش به مواد مخدر در دوره 

نوجوانی صحبت کرده است.
نکته: شیوع اختالالت خوردن در زنان بیشتر از مردان است، چیزی 
حدود 1۰ میلیون نفر از مردان در معرض اختالالت خوردن قرار دارند.
»به من گفتند که چنین چیزی در پسران جوان واقعا نادر است و کم 
پیش می آید. من دستپاچه شده بودم اما  برای من خوب تمام شد.«
از کمک ها  به گیاهخواری روی آورده است و  اکنون  راسل 
و هزینه هایی که برای برنامه های ریکاوری مواد مخدر به راه 

انداخته است صحبت می کند.

)Jane Fonda( جین فوندا
جین فوندا یکی از اولین زنان معروفی بود که به طور آشکارا، 
درباره اختالالت خوردن خود صحبت کرد. او از سن 1۲ سالگی 
با بولیمیا یا پرخوری عصبی مواجه بود. جین فوند تا حدودی 
خود را سرزنش می کند و می گوید: »من فکر می کردم برای 
اینکه دوست داشتنی شوم و همه من را دوست داشته باشند، 
می بایست حتما الغر و ظریف می ماندم. این تصورات برای 

من منجر به بروز مشکالتی شد.«
آگاهی خود  تا سطح  برای مدت طوالنی تالش می کند  وی 
را درباره پرخوری عصبی و بی اشتهای عصبی باال ببرد. و با 
رده  تمام  در  زنان  برای  الگو  ۳۰ ساله یک  تجربه ای حدودا 

های سنی تبدیل شده است.

)Diana, Princess of Wales( دیانا، شاهزاده ولز
شاهزاده دیانا در سال 1۹۹۴ به طور عمومی درباره مسائل خود با 

بولیمیا و زخم های خود صحبت کرد.
او در سخنرانی عمومی خود گفت: »من مطمئن هستم که راه حل 
نهایی در خود فرد است. اما با کمک و آموزش به بیمار توسط 
متخصصان، خانواده و دوستان، افراد مبتال به اختالالت خوردن 
می توانند راهی بهتر برای مقابله بیماری خود و با زندگی پیدا کنند.«

)Jordan Younger( جردن یانگر
جردن یانگر یکی از مشهورترین وبالگ نویسان و فعاالن اینستاگرام 
است که به عنوان یک ورزشکار موفق نیز شناخته می شود. در سال 
۲۰1۵ برای مبارزه با اختالالت خوردن گیاهخوار شد. اختالل او 
ارتورکسیا )Orthorexia( است. ارتورکسیا در حال حاضر به 
عنوان یک اختالل بالینی توسط روانشناسان شناخته نشده است، اما 
این نوع اختالل غذا خوردن به طور فزاینده ای رو به گسترش است.

)Elton John( التون جان
التون جان پیش تر سابقه اعتیاد به الکل و سوء مصرف 
مواد مخدر را داشته است. او همچنین مبتال به بولیمیا یا 
پرخوری عصبی بود. پس از ملحق شدن به یک برنامه 

ترک اعتیاد موفق به ترک آن شد.
در یک مصاحبه با لری کینگ گفت: »با تکرار کردن این 
کلمات که )من به کمک نیاز دارم( می دانستم که واقعا 

می خواهم بهتر شوم و من متعهد شدم که بهتر شوم.«
شاهزاده  نزدیکش  دوست  که چون  گفت  همچنین  او 
دیانا با اختالل خورد بولیمیا مواجه بود توانست راه مبارزه با 
انسان دوستانه از طریق  آن را پیدا کند. او اکنون به کارهای 

اداره بنیاد ایدز التون می پردازد.

)Alanis Morissette( آالنیس موریست
آالنیس موریست یک خواننده مشهور است. در اولین روزهای 
ورود به عرصه موسیقی او از بی اشتهایی عصبی یا آنورکسیا 
عمومی  انظار  در  گرفتن  قرار  از  همین  برای  می برد.  رنج 
هراس داشت. برای همین نزدیک بود که در همان ابتال با 

شود. مواجه  بزرگ  شکستی 
و  می شود  آشنا  خوردن  اختالالت  درمانگر  یک  با  او 
اکنون درباره روند بهبودی خود صحبت می کند. به یوگا، 
زندگی خود  تا  میپردازد  مراقبه  و  مطالعه مجالت سالمت 

کند. مدیریت  بهتر  را 
منبع: سایت نسخه

۹ سلبریتی معـروفی کـه از اختـالل خـوردن رنـج می بـرنـد

استعدادهای زیستی  در آنورکسیا
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نگاه متخصص پوست

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

: آقای دکتر لطفا در ابتدا بفرمایید بارداری 
چه تاثیراتی بر سالمت پوست دارد؟

پوست بزرگترین ارگان بدن و اولین سد دفاعی در برابر 
عوامل آسیب رسان بیرونی است که به عنوان الیه ای 
برای نگهداری و ثبات بافت های داخلی بدن نیز عمل 
می کند. از همین رو بیماری ها، شرایط فیزیولوژیک و 
استرس های مختلف می تواند روی پوست و ضمائم 

آن یعنی مو و ناخن تاثیر بگذارد. 
بارداری یکی از شرایط فیزیولوژیک بانوان است که 
می شود.  آن  و ضمائم  پوست  بر  تاثیراتی  زمینه ساز 
این تاثیرات به سه دسته کلی تغییرات فیزیولوژیک 
بارداری بر پوست و ضمائم آن، بیماری  های پوستی 
تحت تاثیر بارداری و بیماری های پوستی مختص بارداری 
تقسیم بندی می شود. از جمله تغییرات فیزیولوژیک مرتبط 
با بارداری می توان به مواردی همچون تغییرات پیگمانی 
یا رنگدانه ای، تاثیر روی مو، ناخن، غدد چربی و عرق، 

بافت همبند و عروق اشاره داشت. 

: با توجه به تقسیم بندی تغییرات پوست 
در بارداری شایع ترین عارضه فیزیولوژیک پوستی 

چیست؟ 
هایپرپیگمنتیشن یا افزایش رنگدانه های پوست که به 
صورت تیره شدن پوست هاله سینه و خط تیره قسمت 
میانی شکم نشان می دهد، عارضه ای بسیار شایع در 
بارداری است و حدود 90درصد خانم های باردار از این 
تغییرات شکایت دارند. یکی دیگر از تغییرات رنگدانه ای، 
مالسما یا لک بارداری است و براساس مطالعات تقریبا 
70درصد خانم  های باردار مستعد ابتال به این لکه های 
پوستی هستند که عوامل هورمونی نیز در این زمینه نقش 
دارند. مالسما در خانم   هایی که پوست شان تیره است 
معموال شیوع بیشتری دارد و تا مدت طوالنی تری پس 

از بارداری باقی می ماند. 

: معموال ریزش مو پس از زایمان شناخته شده 
است. آیا بارداری، عامل بروز تغییرات دیگری در 

موها می شود؟
از جمله تغییرات فیزیولوژیک بارداری روی موها می توان 
به هیرسوتیسم ) رویش موهای زائد بدن با الگوی مردانه(، 
ریزش موی تلوژن افلویوم پس از زایمان و ریزش مو 
با الگوی آندروژنتیک پس از زایمان اشاره کرد. ایجاد 
درجاتی از موهای زائد با الگوی مردانه به طور طبیعی در 
بارداری دیده می شود که در موارد خفیف پس از زایمان 
به تدریج برطرف می شود. ریزش موی تلوژن افلویوم 
ممکن است حتی تا 15 ماه پس از زایمان ادامه یابد. 
به طور طبیعی مراحل رشد موهای انسان مختلف است و 
همانند فصول سال دوره   های رشد، ثبات و ریزش دارد 
اما در دوران بارداری به دلیل وجود هورمون های جفت 
و بدن مادر، موها مدت بیشتری در مراحل رشد و ثبات 
هستند و خیلی دیرتر دچار ریزش می شوند. پس از 
زایمان که جفت به عنوان منشا تولید برخی هورمون ها از 
بدن خارج می شود، موهایی که طی بارداری باید به طور 
طبیعی ریزش پیدا می کردند در این زمان به یکباره دچار 
ریزش می شوند و حتی دیگر تارهای مو نیز وارد فاز 
تلوژن شده و ریزش شدیدی اتفاق می افتد. این حالت 
خودبه خود یا به کمک درمان های حمایتی بهبود می یابد 

و نگران کننده نیست. 
تغییر  دیگر  نیز  آندروژنتیک  الگوی  با  مو  ریزش 
دارد  امکان  که  است  بارداری  از  ناشی  فیزیولوژیک 
پس از زایمان به تدریج بهبود یابد اما در بعضی موارد 

ادامه پیدا می کند و نیاز به درمان دارد. 

: بارداری چه تاثیری بر سالمت ناخن ها دارد؟
ناخن ها که جزو ضمائم پوستی مهم هستند، طی بارداری 

دچار تغییراتی می شوند که یکی از  آنها، افزایش پوسته ها 
زیر لبه آزاد ناخن است که در اصطالح پزشکی به آن 
"ساب آنگوال هایپر کراتوزیس" گفته می شود. تغییر دیگر، 
جداشدن صفحه ناخن از قسمت انتهایی بستر ناخن است 
که "دیستال  اونیکولیز" نام دارد. ایجاد فرورفتگی های 
عرضی در صفحه ناخن نیز ممکن است اتفاق بیفتد 
و شکنندگی ناخن نیز یکی دیگر از عوارض بارداری 
روی ناخن است. البته هیچ مشکل اختصاصی ناخن 
مرتبط با بارداری وجود ندارد و این تغییرات ممکن 
است در موارد ابتال به بیماری های دیگر نیز دیده شود. 

: سطح تعریق و چربی پوست تا چه حد 
در این دوران تغییر می کند؟

بارداری در مورد غدد عرق و  تغییرات  دسته دیگر 
چربی است. به طور کلی طی بارداری افزایش فعالیت 
غدد اِکراین و کاهش فعالیت غدد آپوکراین وجود دارد. 
غدد اکراین عموما در اکثریت قسمت های بدن وجود 
دارند اما غدد آپوکراین غالبا در کشاله ران و زیربغل 
هستند. البته نکته مهم اینکه افزایش تعریق کف دست 
اتفاق نمی افتد. غدد سباسه یا چربی پوست نیز عملکرد 
بیشتری دارند که می تواند گاهی زمینه ساز جوش های 

پوستی و آکنه باشد. 

: علت بروز ترک های پوستی طی بارداری 
چیست؟

آنچه به عنوان ترک های پوستی یا »اِستریا گراویداروم« 
شناخته می  شود، عارضه بارداری روی بافت های همبند 
است که تقریبا در 90درصد خانم های باردار ایجاد می شود. 
فاکتورهای هورمونی در کنار فشارهای فیزیولوژیک روی 
پوست در بروز این ترک ها تاثیر دارد و به خصوص در 
بارداری اول و بارداری های چندقلو بیشتر دیده می شود.

: از آنجا که بارداری بر عروق خونی نیز تاثیر 
می گذارد، بروز چه تظاهراتی روی پوست می تواند 

ناشی از این حالت باشد؟
بارداری تغییراتی در عروق بدن نیز ایجاد می کند که 
با تظاهراتی مانند آنژیوم های عنکبوتی، قرمزشدن کف 
دست، ادم  غیر گوده گذار اندام های تحتانی، واریس، 
ایجاد یا تشدید هموروئید، ناپایداری سیستم انقباض و 
انبساط عروق، پورپورا یا خونریزی های نقطه ای و خفیف 
زیرپوستی، پرخونی و افزایش حجم لثه، ایجاد ضایعات 
پیوژنیک گرانولوما )رشد ناگهانی کالفه عروقی شکننده 

همراه با احتمال خونریزی سریع در قسمت های مختلف 
بدن( همراه است. علت بروز تغییرات عروقی می تواند 
کشش بافتی، ناپایداری جداره عروق و ایجاد عروق 
جدید باشد. این تغییرات عمدتا در سه ماهه سوم دیده 
می شوند و غالبا پس از زایمان به تدریج بهبود می ِیابند. 

است  ممکن  پوستی  بیماری های  چه   :
تحت تاثیر بارداری دچار تغییر شدت و سیر بالینی 

شوند؟
تحت تاثیر  پوستی  بیماری های  روند  گاهی اوقات 
است  بیماری  پسوریازیس  می کنند.  تغییر  بارداری 
که معموال طی بارداری درجاتی از بهبودی را نشان 
می  دهد اما 6 تا 12 هفته پس از زایمان با تشدید عالئم 
و  لوپوس سیستمیک  درماتیت آتوپیک،  است.  همراه 
پمفیگو س ولگاریس عموما در دوران بارداری تشدید 
می شوند وپس از زایمان به تدریج از شدت عالئم کاسته 
می شود. آکنه نیز در دوران بارداری گاه بهبود می یابد یا 
تشدید می شود. خانم هایی که همیشه آکنه  های شدید 
نوسانات  زیرا  دارند  بهبودی  سیر  معموال  داشته اند 
هورمونی دوران قاعدگی وجود ندارد. اما بعضی انواع 
آکنه صرفا طی بارداری به دلیل ترشح هورمون   هایی از 
جفت ایجاد می شود که آکنه گراویداروم نام دارد و 
گاه شدید و ماندگار پس از زایمان هستند. روزاسه 
نیز تحت تاثیر بارداری است و قرمزی و برافروختگی 
ناشی از بیماری اغلب طی بارداری تشدید می شود و 
تقریبا حالت دائمی پیدا می کند. خال های مالنوسیتی 
گروهی دیگر از بیماری های مرتبط با بارداری است. 
باید توجه داشت که در این دوران خال ها معموال تیره 
می شود اما اگر رنگ خال به طور غیرعادی تیره شود، 
خیلی بزرگ شود یا حاشیه آن به طور نامنظمی تغییر 
کند نیاز به نمونه برداری و بررسی است. خال های روی 
سینه ها و شکم به دلیل افزایش سایز، حالت کشیدگی و 
بزرگی پیدا می کنند. خال های خوش خیم نیز تغییرات 

مختصر دارند و حاشیه  ها قرینه باقی می ماند. 

: بارداری می تواند عامل بروز چه بیماری های 
پوستی باشد؟

بعضی از بیماری  های پوستی صرفا طی بارداری ایجاد 
می شوند که مهم ترین آنها "پمفگوئید بارداری" است 
که با نام هرپس ب نیز شناخته می شود. این بیماری با 
بثورات کهیری کوچک یا تاول های کوچک و بزرگ و 
خارش دار به ویژه روی شکم و داخل ناف همراه است و 

به قسمت های دیگر پوست نیز منتشر می شود. ضایعات 
از حالت کهیری تا دانه های آبدار متغیر است. معموال این 
بیماری اواخر حامگی ظاهر و در بارداری های بعدی 
تکرار می شود. این بیماری خطر زایمان زودرس یا تولد 
نوزاد با وزن کم را افزایش می دهد. هرپس بارداری 
بیماری خودایمنی خودمحدود و نسبتا نادر است که 
امکان دارد روی پوست نوزاد نیز ضایعات جلدی ایجاد 
شود. احتمال بروز آن در تمام دوران بارداری وجود 
دارد اما معموال طی سه ماهه سوم یا بالفاصله پس 
از زایمان بیشتر اتفاق می افتد. در بسیاری موارد که 
بیماری در سه ماه سوم ظاهر می شود، با نزدیک شدن 
به زمان زایمان بهبود می یابد اما در 75درصد موارد 
ناگهان تظاهرات بیماری پس از بارداری تشدید می شود 
و خودبه خود طی هفته ها و ماه  های بعد بهبود می یابد. 
در این بیماری درگیری مخاط ها وجود ندارد و ممکن 
است در بارداری اول نباشد اما احتمال بروز زودتر و 
عالئم شدید در بارداری های بعد افزایش می یابد. تقریبا 
10درصد جنین هایی که مادر مبتال بوده به دلیل انتقال 
آنتی بادی ها از بدن مادر دچار ضایعات جلدی می شوند 

که به تدریج از بین  می رود. 
بثورات"پولی مورفیک" از شایع ترین بیماری پوستی است 
که طی بارداری ایجاد می شود و با ضایعات کهیری 
خارش دار روی شکم و ترک های آن همراه است. از 
هر 160 بارداری در یکی دیده می شود و اساسا تظاهر 
آن در روزهای آخر بارداری و یا پس از زایمان است. 
برخالف هرپس بارداری فقط در بارداری اول است و 
تکرار نمی شود و عوارضی برای مادر و جنین ندارد. 
ضایعات جلدی خیلی سریع گسترده می شود اما صورت 
و کف دست و پا درگیر نمی شود و حدود یک ماه بعد 

برطرف می شود. 
»کلستاز کبدی بارداری« دیگر بیماری است که طی این 
دوران بروز پیدا می کند. بیماری با خارش بدون ضایعات 
جلدی اولیه همراه است که معموال طی سه ماهه سوم 
ایجاد و به دلیل خارش ممکن است ضایعات جلدی ثانویه 
نیز به وجود آید. در آزمایش این بیماران سطح اسیدهای 
صفراوی معموال باال است و خطر زایمان  زودرس و 
مرگ نوزاد افزایش می یابد. احتمال عود بیماری در 

بارداری های بعد، 45 تا 70درصداست. 
بارداری شایع ترین ضایعات  بثورات آتوپیک دوران 
جلدی این دوران بوده و شبیه اگزما و خارش دار است. 
معموال در افرادی که زمینه آلرژی داشتند، ایجاد می شود. 
هیچ خطری برای مادر و جنین ندارد اما احتمال تکرار در 
بارداری های بعد وجود دارد. نسبت به سایر بیماری های 
دوران بارداری زودتر بروز پیدا می کند و در 75درصد 

موارد قبل از سه ماهه سوم ضایعات ایجاد می شود. 

: از آنجا که طیف وسیعی از بیماری ها و 
تغییرات پوستی طی بارداری وجود دارد، در پایان 

چه توصیه ای به خانم های باردار دارید؟
همان طور که اشاره شد انواع تغییرات و ضایعات پوستی 
در این دوران ممکن است اتفاق بیفتد که در اکثر موارد 
نگران کننده نیستند و به تدریج که پس از زایمان وضعیت 
بدن به حالت اول برمی گردد، بهبود می یابند. مهم ترین 
توصیه به خانم  های باردار اینکه چکاپ  های دوره ای 
تحت نظر متخصص زنان را جدی بگیرند تا تغییرات 
ناشی از شرایط فیزیولوژیک بارداری را بشناسند. در 
صورت ضرورت و شک به بروز بیماری پوستی متخصص 
زنان آنها را به متخصص پوست ارجاع دهد تا معاینه 
و درمان تخصصی صورت گیرد. در مورد بیماری هایی 
که در این دوران تغییر می کنند یا به وجود می آیند حتما 
مشورت با متخصص پوست ضروری است تا بتوان 
عالئم را به خوبی کنترل کرد تا مشکل خاصی سالمت 

مادر و جنین را تهدید نکند.
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  دکتر محمدصادق کالنتری

  دکتر آزاده گودرزی/ دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص پوست

پوست و مو در دوران بارداری و طبیعتا پس از زایمان دچار 
تغییرات زیادی می شوند که بعضی از این تغییرات با نگرانی 

برای فرد همراه است. 

ریزش مو پس از زایمان نگران کننده نیست
یکی از مهم ترین و شایع ترین مشکالت پس از بارداری، 
ریزش مو است که از چند هفته تا چند ماه پس از زایمان 
اتفاق می افتد. ممکن است ریزش مو چند هفته تا چند ماه 
ادامه یابد و سپس به تدریج کم می شود و موهایی که ریزش 
داشته، به مرور زمان رویش پیدا می  کنند. تغییرات هورمونی 
طی بارداری عامل رشد بیشتر موها است و پس از زایمان که 
سطح ترشح هورمون ها یکباره کم می شود، موها وارد مرحله 
ریزش می شوند. برخالف تصور ریزش مو پس از زایمان 
ارتباطی با شیردهی ندارد. این نوع ریزش مو نگران  کننده نیست 
و می توان با مصرف بعضی مکمل ها طی دوران شیردهی به 
وضعیت بهتری رسید اما نیاز به اقدام درمانی خاصی ندارد. 

درمان لک های بارداری طوالنی است
لکه های بارداری که تحت عنوان مالسما شناخته می شود نیز 
مهم ترین تغییر پوست طی بارداری است که پس از زایمان 
لکه های پررنگ روی پیشانی، باالی ابروها و گونه ها ممکن 
است باقی بماند یا حتی پس از زایمان ایجاد می شود. این 
لکه ها نیز تحت تاثیرتغییرات هورمونی است و بعضی نژادها 

یا خانواده  ها بیشتر مستعد این مشکل هستند. 
درمان مالسما نسبتا طوالنی است و گاه پس از درمان امکان عود 
وجود دارد. اولین اقدام بهبود این لکه ها استفاده از ضدآفتاب 
است اما می توان از کرم های ضدلک حاوی ترکیبی به نام 
هیدروکینون یا بعضی داروهای ضدلک نیز استفاده کرد. لیزرها 
و روش های جدید دیگر نیز ممکن است در درمان مالسما 

کاربرد داشته باشد.

درمان اختصاصی و فوری برای بهبود ترک های 
پوستی وجود ندارد

ترک های پوستی یا استریا که طی بارداری شروع می شود نیز 
یکی از تغییرات پوستی این دوران است که اوایل قرمز است 
اما به تدریج همرنگ پوست می شود. البته ایجاد ترک های 
پوستی ممکن است در شرایط دیگری مانند بلوغ، دوران 
رشد و کاهش یا افزایش وزن اتفاق بیفتد. ترک های پوستی 
در قسمت های مختلف بدن به وجود می آیند اما به خصوص 

شکم و پشت درگیر می شود. 
درمان خاصی برای ترک های پوستی وجود ندارد. استفاده از 
انواع کرم ها یا روغن ها طی بارداری برای پیشگیری از بروز 
ترک کاربرد دارد که بیشتر نقش مرطوب کننده دارند. پس از 
تا حدی  با کرم های مخصوص  نیز ماساژ پوست  زایمان 
کمک کننده است اما درمان های نوین مانند لیزر و سایر روش های 

تخریبی نیز در بعضی موارد توصیه می شود. 

پوست از نظر فیزیولوژیک دچار تغییراتی در دوران بارداری 
می شود که در افراد مختلف، متفاوت و با درجات گوناگون 

بروز پیدا می کند. 
اطراف  و  شکم  وسط  خط  به خصوص  پوست  تیرگی 
ناف، تیرگی اطراف گردن به خصوص در اواخر بارداری 
و تیره شدن هاله پستان و تغییر رنگ و اندازه خال ها از جمله 
این تغییرات است. البته در مورد خال های پوستی اگر با 
تغییر غیرعادی همراه باشد نیاز به معاینه توسط متخصص 
پوست خواهدبود. بعضی افراد طی بارداری دچار خشکی 
پوست می شوند و ممکن است عالئم اگزما را تجربه کنند.
 افزایش چربی پوست به خصوص در ناحیه صورت نیز 
شکایت گروهی از خانم  های باردار است. تغییر ترشح چربی 
و عرق روی پوست طی این دوران زمینه رشد و تکثیر قارچ 
ورسیکالر را تشدید می کند. بروز این بیماری قارچی طی 
بارداری شایع تر است که به راحتی قابل درمان خواهدبود. 
ورم قسمت هایی از بدن مانند صورت در بعضی خانم  ها 
اتفاق می افتد که ورم اندام های تحتانی به خصوص اواخر 
بارداری نسبتا شایع است و منجر به خشکی و ترک خوردگی 

پوست می شود. 
اتفاق  باردار  برای خانم   های  اغلب  که  مهم  بسیار  تغییر 
می افتد، ترک های پوستی است که شدت آن در افراد متفاوت 
است و غالبا روی قسمت تحتانی شکم، ران ها، سینه  ها و 
پهلوها ظاهر می  شود. ترک ها ابتدا تیره و قرمز هستند اما 
پس از زایمان به تدریج روشن و همرنگ پوست می شوند. 
تاثیر هورمون های بارداری به خصوص هورمون استروژن 
تاثیر مثبتی بر ریزش موها دارد و اگر پیش از بارداری 
ریزش مو وجود داشته، این حالت بهبود می یابد و فرد 
وضعیت بهتری را تجربه می کند. رشد ناخن ها و موهای 

بدن نیز طی بارداری سریع تر می شود. 
در مورد تغییرات پوست و مو طی بارداری می توان در 
وهله اول با متخصص زنان مشورت کرد تا در صورت 
نیاز به متخصص پوست و مو ارجاع داده شود. اگر این 
تغییرات بر زیبایی تاثیر بگذارند، اقدامات درمانی به پس 
فوری  درمان  به  نیاز  اگر  اما  زایمان موکول می شود  از 
باشد، داروهایی تجویز می شود که ممنوعیتی طی بارداری 

نداشته  باشند.

ریزشموپساززایمان
ارتباطیباشیردهیندارد

درمانتغییراتزیباییپوست
طیبارداریپساززایمان
توصیهمیشود

»میزگرد پوست« باحضور دکترمحمدرضا قاسمی متخصص 
پوست، دکترمحمدصادق کالنتری متخصص پوست 

و دکترآزاده گودرزی متخصص پوست

تغییتغییررات پوست و مو ات پوست و مو 
در بادر باررداری و شیداری و شیرردهیدهی
بارداری و شیردهی دوران های مهم از زندگی همه خانم هاست که با تغییراتی بر سالمت 
پوست و مو همراه است. گرچه معموال ترک های پوستی و ریزش مو جزو شناخته شده ترین 
تغییرات طی بارداری و شیردهی هستند اما این دوران می تواند با تاثیرات فیزیولوژیک 
و گاه بیماری هایی همراه باشد که شناخت آنها به کنترل و بهبودشان کمک می کند. از 
آنجا که در تقویم سالمت، 10 مرداد به عنوان روز جهانی »شیر مادر« نامگذاری شده است، به این بهانه 

به مهم ترین تغییرات پوست و مو طی بارداری و شیردهی پرداخته ایم.

 مریم سادات 
کاظمی



1313پوست و زیبایی
مرز بین تعریق عادی و تعریق بیش ازحد چیست؟

چرا این قدر عرق می کنم؟! چرا این قدر عرق می کنم؟! 
شاید شما هم کسانی را بشناسید 
که همیشه نگران تعریق  شدید 
در موقعیت های نامناسب یا 
لباس  پوشیدن  هنگام  حتی 
هستند. این افراد )مخصوصا در فصل تابستان( 
بارها و بارها از خودشان می پرسند که واقعا چرا 
این قدر عرق می کنم؟! اما جدای از پاسخ به این 
سوال باید بدانیم که مرز بین تعریق عادی و تعریق 
بیش ازحد چیست؟ عالوه بر این، در موارد تعریق 
شدید معموال با مشکل هایپرهیدروزیس مواجه 
هستیم که بیشتر از آنچه تصور می کنیم، شایع 
است. در این مطلب با متخصصان پوست ومو، 
شیمیدانان محصوالت آرایشی و جراحان مشورت 
کرده ایم تا بتوانیم چشم انداز واضح و گسترده ای 
درباره هایپرهیدروزیس و مسائل مرتبط با آن 

به دست بیاوریم. 

هایپرهیدروزیس دقیقا چیست؟ 
پوست ومو  متخصص  طالکوب،  لیلی  دکتر 
تولید  همان  هایپرهیدروزیس  که  می گوید 
بیش ازحد عرق توسط بدن است. به طور کلی 
ما با دو نوع هایپرهیدروزیس مواجه هستیم: 
هایپرهیدروزیس اولیه وهایپرهیدروزیس ثانویه. 
نوع  شایع ترین  اولیه:  هایپرهیدروزیس 
هایپرهیدروزیس، نوع اولیه آن است که هیچ علت 
زمینه ای و فیزیکی شناخته شده ای ندارد. درواقع 
سیگنال رسانی  به علت  اولیه  هایپرهیدروزیس 
بیش فعال غدد تعریق برای ترشح عرق شکل 
می گیرد، بدون این که عامل محرکی در این میان 

وجود داشته باشد. 
به عبارت دیگر، بدن در این حالت بدون هیچ دلیل 
قابل توضیحی )مثل احساس اضطراب، گرمای هوا 
یا ورزش( شروع به تعریق می کند. این مشکل 
می تواند در هر موقعیت زمانی ممکن یا هر فصلی 
از سال اتفاق بیفتد، حتی اگر بدن فرد گرم نباشد 

یا کامال در حالت استراحت قرار داشته باشد. 
به گفته دکتر داوال بانوسالی، متخصص پوست ومو، 
هایپرهیدروزیس اولیه عمدتا در زیربغل ها، کف 
دست ها و کف پاها اتفاق می افتد. البته این احتمال 
هم وجود دارد که عالئم هایپرهیدروزیس اولیه در 
ناحیه سر، پشت بدن و حتی صورت نمایان شود.
هایپرهیدروزیس ثانویه: هایپرهیدروزیس ثانویه 
به علت یک عامل بیرونی مانند یک داروی خاص یا 
بیماری مانند تومور، دیابت یا مشکالت تیروئیدی 

شکل می گیرد. 
در میان این دو نوع کلی با درجات مختلفی از 
هایپرهیدروزیس مواجه هستیم: خفیف، متوسط 
و شدید. اگر تعریق شما درحالت استراحت در 
دمای عادی و در وضعیتی رخ می دهد که فقط 

یک تی شرت به تن دارید، با هایپرهیدروزیس 
متوسط مواجه هستید. اما اگر هنگام استراحت 
هم آن چنان عرق می کنید که ذرات تعریق از 
دست و پای شما می چکند، پس مشکل شما 

هایپرهیدروزیس شدید است. 

تفاوت بین تعریق طبیعی و 
بیش ازحد چیست؟ 

با توجه به توضیحات ارائه شده، طبیعتا سوال 
بعدی این خواهد بود که تعریق طبیعی و تعریق 
بیش ازحد چه تفاوتی با همدیگر دارند؟ آیا عالئم 
دیگری، غیر از خود تعریق، وجود دارند که 
بتوانند شدید بودن و غیرعادی بودن تعریق را 

به ما نشان بدهند؟ 
تعریف کردن تعریق بیش ازحد یا درک افراد 
از مفهوم تعریق، به ویژگی های شخصی افراد 
بستگی دارد. پس شاید میزان تعریقی که برای 
شما بیش ازحد به نظر می رسد، برای شخص 
دیگری مشکل ساز نباشد. از آنجایی که تعریق 
واقعا قابل اندازه گیری نیست )مانند فشارخون(، 
پس اندازه گیری میزان تعریق یک فرد در طول 
روز با پیچیدگی ها و مشکالت خاصی مواجه 
خواهد شد. البته با اختصاص دادن وقت زیاد 
و به کارگیری تجهیزات پیچیده و خاص مثل 
تبخیرسنج که میزان تبخیر آب را اندازه گیری 
می کند، می توان چنین کاری را انجام داد، اما در 

این صورت هم میزان تعریق افراد در شرایط مشابه 
همچنان متغیر خواهد بود. بنابراین تعریق دقیق و 
قطعی هایپرهیدروزیس واقعا سخت است، اما 
می توان گفت که اگر تعریق تا حدی افزایش یابد 
که باعث خجلت زدگی اجتماعی یا شخصی شود یا 
مشکالتی مثل انزواطلبی اجتماعی یا رفتار اجتنابی 
به وجود بیاورد، با هایپرهیدروزیس مواجه هستیم. 
با توجه به این توضیحات، هایپرهیدروزیس یک 
اختالل نسبی است و بیشتر افراد می توانند خودشان 
هم این مشکل را تشخیص بدهند. برای کسانی 
که شغلشان به ظاهرِ بدنی و جلوه های ظاهری 
وابسته است )مثل بازیگران یا مجری ها(، تعریق 
بیش ازحد می تواند مشکل بسیار بزرگی باشد، 
نسبت به کسانی که صرفا در خانه هستند یا با 
افراد زیادی سروکار ندارند. البته موضوع درک 
شخصی از احساس راحتی و آسایش را هم 

نباید نادیده بگیریم. 

هایپرهیدروزیس چگونه 
درمان می شود؟ 

درمان  برای  مختلفی  گزینه های  امروزه 
هایپرهیدروزیس وجود دارند، از کرم های موضعی 
تا داروهای تزریقی و داروهای خوراکی. آنچه 
پزشک برای شما تجویز می کند، تا حدود زیادی 
به ناحیه بروز عالئم هایپرهیدروزیس و همچنین 

شدت آن بستگی دارد. 

معموال  هایپرهیدروزیس  درمان  اول  خط 
استفاده از آلومینیوم کلراید موضعی، آلومینیوم 
کلروهیدرات، آلومینیوم زیرکنیوم یا آلومینیوم 
که  است  تتراکلروهیدرکس گلی  زیرکنیوم 
همگی جزو همان ترکیباتی هستند که در بیشتر 
می روند،  به کار  ضدتعریق  دئودورانت های 
ترکیبات  همه  تجویزی.  به صورت  فقط  البته 
آلومینیومی موجود در محصوالت ضدتعریق، 
از طریق به وجود آوردن یک زائده موقت درون 
غدد تعریق به کنترل رطوبت زایی ناشی از تعریق 
کمک می کنند. اثربخشی درمان های شناخته شده 
برای هایپرهیدروزیس هم با یکدیگر تفاوت دارند 
و این تفاوت عمدتا به شدت تعریق بستگی دارد. 
به طور کلی هرچه تعریق شدیدتر باشد، احتمالش 
کمتر است که محصوالت برپایه آلومینیوم کلراید 
بتوانند اثربخشی مطلوبی داشته باشند. با این حال، 
این محصوالت برای مقابله با هایپرهیدروزیس 
متوسط واقعا موثر هستند، اگرچه کرم های موضعی 
مخصوص این کار باید روزانه و به طور منظم در 
محل بروز عالئم هایپرهیدروزیس استفاده شوند.
درمان دیگری که ماندگاری طوالنی تری دارد 
و شاید تبلیغات آن را در مجله های مشهور یا 
سایت های اینترنتی دیده باشید، بوتاکس درمانی 
است. بوتاکس درمانی مورد استفاده برای مقابله 
با هایپرهیدروزیس، همان بوتاکسی است که برای 
مقابله با چین وچروک های پوستی استفاده می شود. 

دکتر استی ویلیامز، متخصص پوست ومو می گوید: 
»با بوتاکس درمانی در کمتر از سه دقیقه، تعریق 
شما از حالت بیش ازحد به تقریبا خشک تبدیل 
می شود. دوز بوتاکس مورد نظر هم براساس 
تشخیص پزشکان و خشکی مناسب برای هر 

فرد انتخاب می شود«. 
متخصصان بر این باورند که استفاده از بوتاکس 
در ناحیه زیربغل ها دارای بیشترین اثربخشی است 
و حتی می تواند تا شش ماه اثربخشی داشته باشد. 
البته استفاده از بوتاکس درمانی برای ناحیه دست ها 
و پاها نمی تواند بهترین انتخاب درمانی باشد زیرا 
این نواحی از بدن هنگام تزریق بوتاکس دچار 
درد زیادی می شوند. همچنین بوتاکس درمانی در 
این قسمت های بدن فقط دو تا سه ماه ماندگاری 

خواهد داشت. 

گزینه دیگری که نسبتا جدید است، »کیوبرکسزا« 
)Qbrexza( نام دارد. در این روش درمانی از 
یک حوله پارچه ای تخصصی استفاده می شود که 
موقتا تعریق را در ناحیه زیربغل ها متوقف می کند. 
این حوله خاصیت آنتی کولینرژیک دارد، یعنی 
انتقال دهنده های عصبی مرتبط با غدد تعریق را 

مسدود می کند. 
از دیگر گزینه های درمانی برای هایپرهیدروزیس 
می توان به لیزردرمانی اشاره کرد که اثربخشی قابل 
توجهی در ناحیه زیربغل ها دارد. حتی بعضی 
مسدودکننده های  مانند  خوراکی  داروهای  از 
بتا و داروهای ضدافسردگی هم در این زمینه 
کاربرد دارند، اگرچه نتایج حاصل از این داروها 
متغیر هستند و ضمنا می توانند عوارض جانبی 

ناخواسته ای را هم به همراه داشته باشند. 
برای مقابله با موارد واقعا شدید هایپرهیدروزیس 
که  دارد  وجود  سرپایی  جراحی  نوعی  هم 
»سمپاتکتومی آندوسکوپی قفسه سینه« نامیده 
عصب های  جراحی،  روش  این  در  می شود. 
سمپاتیک در قفسه سینه برای همیشه قطع می شوند.
سایر افراد که مستعد تعریق بیش ازحد هستند اما 
به کمک های پزشکی نیاز ندارند یا نمی خواهند 
کمک های پزشکی را دنبال کنند، همیشه می توانند 
از ضدتعریق های رایج و بدون نسخه کمک بگیرند 
که درصد بیشتری از ترکیبات فعال را درون 
خود جای داده اند. بنابراین اگر می خواهید به یک 
ضدتعریق قوی تر دسترسی داشته باشید، انواعی 
را انتخاب کنید که حاوی آلومینیوم زیرکنیوم 

تتراکلروهیدرکس گلی 20 درصد هستند.  
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 ترجمه: 
یوسف 

صالحی 

تعریق بدن با هدف دفع ترکیبات تعریق بدن با هدف دفع ترکیبات 
زائد از بدن اتفاق می افتد، اما این زائد از بدن اتفاق می افتد، اما این 

دفع در مقایسه با کبد و کلیه ها دفع در مقایسه با کبد و کلیه ها 
کمتر است. تعریق این امکان را به کمتر است. تعریق این امکان را به 

بدن می دهد که در صورت مواجهه با بدن می دهد که در صورت مواجهه با 
گرمای شدید بتواند خودش را خنک گرمای شدید بتواند خودش را خنک 
کند. اما غدد تعریق در سراسر بدن کند. اما غدد تعریق در سراسر بدن 
پخش شده اند و درنتیجه اگر تعریق پخش شده اند و درنتیجه اگر تعریق 
در ناحیه زیربغل ها را متوقف کنیم، در ناحیه زیربغل ها را متوقف کنیم، 

همچنان غدد تعریق باقیمانده در بدن همچنان غدد تعریق باقیمانده در بدن 
به فعالیت شان ادامه می دهند و مانع به فعالیت شان ادامه می دهند و مانع 

از احساس گرمای شدید می شونداز احساس گرمای شدید می شوند
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وقتی که گرمای هوا در تابستان به اوج 
خودش می رسد، بسیاری از خانم ها  
آرزو می کنند که ای کاش می شد 
به محصوالت آرایشی ضدتعریق و 
ضدآبی دسترسی داشته باشند که کامال بدون نقص عمل 
می کنند و داشتن آرایش دائمی را امکان پذیر می سازند. 
ضدتعریق  آرایشی  محصوالت  که  کسانی  همه  اما 
محصوالتی  چنین  که  می دانند  کرده اند،  امتحان  را 
خوبی  عملکرد  از  تابستان  فصل  در  استفاده  برای 
از  بعضی  که  می دانند  هم  را  این  اما  برخوردارند، 
آنها واقعا نمی توانند در برابر گرمای شدید و تعریق 
شدید کار خاصی انجام بدهند. در این مقاله درباره 
مهم ترین واقعیت ها و تصورات نادرست مربوط به 

لوازم آرایشی برای شما توضیح می دهیم. 

1. هر چیزی را که می خوانید، باور نکنید. سازمان غذا و 
داروی آمریکا )FDA( فقط زمانی استفاده از عبارت های 
»ضدآب« و »ضدتعریق« را مجاز اعالم می کرد که با 
محصوالت ضدآفتاب بدون نسخه و رایج مواجه می شد. 
اما این فقط نوک کوه یخ است زیرا از سال 2011 به 
بعد، حتی محصوالت ضدآفتاب هم نمی توانند از این 
عبارات در برچسب های روی محصول استفاده کنند. 
دلیل FDA هم این است که این ادعاها باعث شده اند که 
تصورات نادرستی درباره کارایی و اثربخشی محصوالت 
ضدآفتاب شکل بگیرد. از هر شیمیدانی هم بپرسید، 
حتما به شما خواهد گفت که ساختن یک محصول 
ضدآفتاب که حقیقتا بتواند در برابر آب مقاومت کند، 
بسیار سخت است. به همین دلیل هم از سال 2011 
 resistant به بعد، تولیدکنندگان می توانند از عبارت
به جای عبارت  proof روی برچسب محصوالتشان 

استفاده کنند چون بار معنایی سبک تری دارد. 

در  کنید.  بررسی  با دقت  را  برچسب محصول   .2
ضدتعریق  می کنند  ادعا  که  محصوالتی  با  مواجهه 
هستند، اصال به برچسب درج شده در قسمت جلویی 
به فهرست سیاه وسفید  بلکه  نکنید،  محصول توجه 
درج شده در پشت محصول یا جعبه محصول نگاه 
کنید. همیشه هم دنبال ترکیبات افزودنی خاصی باشید 
که قابلیت الیه سازی ویژه ای دارند و نشان می دهند 
و  دارد  باالیی  قدرت چسبندگی  واقعا  که محصول 
در برابر تعریق مقاومت می کند. اولین گروه از این 
ترکیبات الیه ساز، سیلیکون ها هستند و ترکیباتی مانند 
دایمتیکون، سیکلومتیکون و سیکلوپنتازیلوکسان در 

همین گروه قرار می گیرند. 
مانند  ترکیباتی  شامل  و  هستند  پلیمرها  دوم  گروه 
آنجایی که  از  کوپلیمرها و کراس پلیمرها می شوند. 
نیستند،  آب  در  محلول  نوع  از  الیه ساز  ترکیبات 
قفل  قرارگیری شان  محل  در  آرایشی  رنگدانه های 
می شوند و انگار به الیه زیرین می چسبند. ترکیبات 
خط چشم ها،  ساخت  و  طراحی  در  معموال  نام برده 
ریمل ها، فونداسیون ها و رژلب های ضدآب یا دارای 

ماندگاری طوالنی مدت کاربرد دارند. 
3. پودرها ماجرای متفاوتی دارند. تولید پودرهای 
مقاوم در برابر آب عمال غیرممکن است. پودرها متکی 
به موادی مانند تالک و سیلیکا هستند که روغن یا چربی 
را جذب می کنند. بنابراین مقاومت آنها نسبت به تعریق 
واقعا بیشتر از مقاومت نسبت به آب است. با توجه به 
این توضیحات می توانید از پودرهای ضدتعریق استفاده 
کنید. اما اگر ماندگاری محصول پس از استفاده واقعا 
برای شما مهم است، رژگونه  های کرمی و سایه معموال 

گزینه های بهتری هستند. 
4. قوانین و مقررات حامی مصرف کنندگان هستند. 
مواردی که تا اینجا مورد اشاره قرار گرفته اند، به این 

لوازم  روی  درج شده  برچسب های  که  نیستند  معنا 
کمپانی های  درواقع  ندارند.  اهمیتی  هیچ  آرایشی 
سازنده به منظور دریافت مجوز برای استفاده از هر 
برچسبی باید ادعاهای خودشان را به صورت مستند 
اثبات کنند و مدارک و شواهد مربوط به اثبات آنها را 
هم به مراکز خاصی )مانند کمیسیون تجارت فدرال 
ادعاهای مطرح شده  کنند. وقتی که  ارسال  آمریکا( 
آن وقت  رسیدند،  اثبات  به  مقررات  و  قوانین  طبق 
سازندگان می توانند از عبارات خاصی در برچسب 

محصول استفاده کنند. 
در کنار اینها باید به تفاوت بین محصوالت آرایشی ای 
و  دارند  پوست  روی  طوالنی ای  ماندگاری  که 
اشاره  هم  آب  برابر  در  مقاوم  آرایشی  محصوالت 
کنیم. محصوالت آرایشی دارای ماندگاری طوالنی 
به شیوه ای فرمول بندی شده اند که حدود 8 ساعت 
روی پوست باقی بمانند، اما لزوما مقاوم در برابر آب 
نیستند. از طرف دیگر، محصوالت مقاوم در برابر آب 

طوری فرمول بندی شده اند که از نظر ماندگاری روی 
پوست در بهترین حالت قرار بگیرند و در برابر شنا 
کردن یا شرایط اقلیمی شدیدا مرطوب هم مقاوم باشند. 
5. پرایمرها گزینه های بهتری هستند. بیشتر کسانی 
که به صورت حرفه ای در زمینه محصوالت آرایشی 
به جای خریدن  که  می دهند  پیشنهاد  دارند،  فعالیت 
محصوالت ضدتعریق یا مقاوم در برابر آب، از پرایمرها 
به عنوان جایگزین استفاده کنید. پرایمرهای باکیفیت 
که حاوی ترکیبات سیلیکونی و پودری هستند، نوعی 
الیه یکدست و قوی روی پوست به وجود می آورند و 
درنتیجه باقی محصوالت آرایشی را با قدرت مطلوبی 

روی پوست نگه می دارند. 
6. به همه انواع لوازم آرایشی نیاز ندارید. اگر قرار 
است از پرایمرها استفاده کنید، دیگر ضرورتی ندارد 
به محصوالت آرایشی ضدتعریق و مقاوم در برابر آب 
فکر کنید. حتی امروزه پرایمرهای آرایشی باکیفیتی برای 
پلک ها و چشم ها طراحی شده اند که باعث می شوند 
محصوالت آرایشی چشم ها به خوبی روی پلک ها، مژه ها 

و قسمت های آرایشی چشم بچسبند. اگر چشم های 
بسیار حساسی دارید، می توانید از پرایمرهایی استفاده 
کنید که توسط چشم پزشکان بررسی شده اند و باعث 

تحریکات پوستی در ناحیه چشم ها نمی شوند. 
استفاده  ترکیبات گیاهی  از محصوالت حاوی   .7
کنید. یکی از جنبه های منفی سیلیکون ها، پلیمرها، 
تالک و سیلیکا این است که بیش ازحد قوی هستند؛ 
یعنی کمی در حفظ ترکیبات آرایشی روی پوست 
صورت زیاده روی می کنند و باعث می شوند که پوست 
احساس خفگی کند یا اینکه بیش ازحد سنگین شود. 
یکی از بهترین ترفندها برای مقابله با این مشکل، 
در  گیاهی  ترکیبات  حاوی  محصوالت  از  استفاده 
کنار محصوالت مقاوم در برابر است. بنابراین اگر از 
پرایمر حاوی سیلیکون یا محصوالت آرایشی مقاوم 
در برابر استفاده می کنید، از محصوالت مرطوب کننده 
یا ضدآفتاب حاوی ترکیبات گیاهی )مانند عصاره های 
برگرفته از انبه و نارگیل( هم کمک بگیرید تا طراوت 

پوست را به آن بازگردانید. 

یک نکته مهم درباره پاک کردن محصوالت 
آرایشی مقاوم در برابر آب یا ضدآب 

درحالی که پاک کردن محصوالت آرایشی مقاوم در برابر 
آب و ضدآب واقعا دشوار است،  اما کلید موفقیت در 
این کار می تواند استفاده از پاک کننده های آرایشی 
مخصوصی باشد که سریعا ترکیبات آرایشی 
قوی را تجزیه و حل می کنند. پاک کننده های 
آرایشی برپایه روغن از این نظر بهترین گزینه 
برای تجزیه سازی فرمول های ضدآب هستند. 
فرمول های دوفاز و بالم های برپایه ترکیبات 
نرم کننده هم عملکرد فوق العاده ای در این 
زمینه دارند. پیشنهاد می شود که مخصوصا 
برای پاک کردن آرایش از روی چشم ها همیشه 
از همین محصوالت استفاده کنید تا به پوست 

ظریف چشم ها آسیب نرسانید.

7 نکته مهم درباره محصوالت آرایشی ضدتعریق 

شماره هشتصدوپنجاه وچهار   هشت مرداد هزار و چهارصدویک

محصوالت آرایشی دارای ماندگاری محصوالت آرایشی دارای ماندگاری 
طوالنی به شیوه ای فرمول بندی طوالنی به شیوه ای فرمول بندی 

شده اند که حدود شده اند که حدود 88 ساعت روی  ساعت روی 
پوست باقی بمانند، اما لزوما مقاوم پوست باقی بمانند، اما لزوما مقاوم 

در برابر آب نیستند. از طرف در برابر آب نیستند. از طرف 
دیگر، محصوالت مقاوم در برابر دیگر، محصوالت مقاوم در برابر 
آب طوری فرمول بندی شده اند آب طوری فرمول بندی شده اند 
که از نظر ماندگاری روی پوست که از نظر ماندگاری روی پوست 

در بهترین حالت قرار بگیرند و در در بهترین حالت قرار بگیرند و در 
برابر شنا کردن یا شرایط اقلیمی برابر شنا کردن یا شرایط اقلیمی 
شدیدا مرطوب هم مقاوم باشندشدیدا مرطوب هم مقاوم باشند

 ترجمه: 
ندا احمدلو  

آیا تزریق بوتاکس برای توقف تعریق باعث احساس گرمای شدید خواهد شد؟ 
شاید این سوال برای شما هم مطرح شده باشد که آیا متوقف سازی فرایند طبیعی تعریق 
در بدن می تواند برای بدن مضر باشد یا مثال باعث احساس گرمای شدید شود؟ واقعیت 
این است که چنین تصوراتی نادرست هستند. تعریق بدن با هدف دفع ترکیبات زائد از 
بدن اتفاق می افتد، اما این دفع در مقایسه با کبد و کلیه ها کمتر است. به عالوه، تعریق 
این امکان را به بدن می دهد که در صورت مواجهه با گرمای شدید بتواند خودش را 
خنک کند. اما غدد تعریق در سراسر بدن پخش شده اند و درنتیجه اگر تعریق در ناحیه 
زیربغل ها را متوقف کنیم، همچنان غدد تعریق باقیمانده در بدن به فعالیت شان ادامه 

می دهند و مانع از احساس گرمای شدید می شوند. 
پس باید بگوییم که استفاده از روش های درمانی مختلف برای مقابله با هایپرهیدروزیس 
مانند بوتاکس درمانی واقعا مضر و ناسالم نیست. البته قبل از این که برای استفاده از 
هر کدام از روش های درمانی نام برده اقدام کنید، ابتدا باید با متخصصان پوست ومو 
مشورت کنید. گاهی اوقات مشکل تعریق بیش ازحد به علت های زمینه ای برمی گردد 
که خودشان به درمان متفاوت و جداگانه نیاز دارند. پس بدون نظر پزشکان متخصص 

نمی توانید از روش های درمانی مختلف برای مقابله با هایپرهیدروزیس کمک بگیرید.



در  ناقصی  بسیار  شناخت  ما  مردم 
مورد غرب دارند. حدود ۴۰ درصد 
میلیونی   ۴۷ جمعیت  خانواده های 
اسپانیا دارای پت هستند. ۲۲ درصد 
خانواده ها دارای سگ )حدو 5 میلیون( 
هستند. با این وجود شما در خیابان 
به ندرت به سگ برخورد می کنید و 
به هیچ عنوان گربه ای دیده نمی شود 
)حداقل در شهری که من هستم(. من 
در مسیر شهر ماالگا تا آلمریا در امتداد دریای مدیترانه 

حتی یک سگ ولگرد ندیدم. 
قوانین سفت و سختی برای ورود حیوانات به مناطق 
عمومی است. ورود حیوانات به استثنای راهنمای نابینایان 
به پارک های خانوادگی ممنوع است. در روز اول سفرم 

که به بیرون و ساحل رفتم، حتی یک سگ هم ندیدم. 
وقتی اینجا را با محل زندگی خودم در تهران مقایسه 
می کنم نمی توانم قبول کنم که بی فکری جماعتی لجوج 
و نا آگاه، محل زندگی ما را به یک کثافت خانه تبدیل 
کرده است. حجم باالی مدفوع گربه و سگ و اخیرا 
فضله های کبوتر چاهی، کم کم تهران و دیگر شهرهای 

ما را به خیابان های هند شبیه کرده است.
این بلو بشویی ناشی از بعضی قوانین و رفتارهای سلیقه ای 
غلط است. گرایش افراطی مردم ایران به سگ و گربه 
دالیل متعددی دارد که یکی از آنها لج با همین رفتارهای 
سلبی حکومت است. من جای قانونگذاران بودم، به جای 
ممنوعیت از همین قوانین کشورهای اروپایی الگو می گرفتم 
که داشتن سگ و گربه و دیگر حیوانات مجاز در صورت 
داشتن مجوز، شناسنامه بهداشتی و پرداخت بیمه و مالیات 
و نبود معارض و فضای مناسب آزاد است. جا دارد االن 
که مجلس شورای اسالمی طرح صیانت از حیوانات را در 

دستور کار دارد با اصالح آن یک قانون مترقی که پشتوانه 
نخبگان و پذیرش جامعه را دارد تصویب کند. اگر بخواهند 
ممنوعیت حیوانات خانگی را شدید کنند باعث واکنش 

منفی شده و ما شاهد پیچیده تر شدن ماجرا می شویم. 
دستگاه های مسئول باید سگ و گربه های آزاد را جمع 
آوری و با اعالم عمومی بین دوستداران آنها تقسیم کنید. 
اگر برای آنها عالقه مندی پیدا نشد با نظر متخصصین 
مانند بسیاری از کشورهای دنیا برای آنها )از نگهداری در 
پناهگاه با پول حامیان تا صادرات و خوابانیدن( تصمیم 
بگیرند. از بخش خصوصی هم می توان کمک گرفت 
که در هر محله یا منطقه یک پارک ویژه سگ و یا گربه 
درست کنند که دوستداران آنها با پرداخت ورودی بتوانند 
از حیوان مورد عالقه خود لذت ببرند. قول می دهم که 

عشق سگ و گربه پروری به شدت افت خواهد کرد و 
فقط کسانی آنها را نگهداری می کنند که توانایی مالی و 
مکان مناسب دارند و یا به هر دلیلی نیاز ویژه ای به یک 

همراه و یا یک نگهبان دارند.
دولت به جای فشار به کسانی که حیوان خانگی دارند باید 
روی جمع آوری حیوانات ولگرد تمرکز کند. باال رفتن شمار 
سگ ها، ایران را به یک کشور جنگی تبدیل کرده است که 
امنیت و بهداشت عمومی و بقای گونه های حیات وحش 
را به شدت به خطر انداخته اند. دیدن صحنه های دردناک 
تیکه پاره شدن کودکان و توله های حیات وحش در هیچ 
کشور متمدنی قابل تحمل نیست. دولت کانادا به محض 
آنکه کایوت هایی که در اثر غذارسانی رفتار تهاجمی پیدا 

کرده بودند، دستور کشتن آنها را صادر کرد. 

قبل از هر اقدامی باید غذا رسانی سازماندهی شده به حیوانات 
ولگرد که در بسیاری موارد با دریافت پول هایی از خارج 
صورت می گیرد را ممنوع کرد. الزم است حساب های 
کاسبان و فرصت طلبانی که با اعالم شماره حساب در 
فضای مجازی به اسم غذا رسانی و امداد سگ و گربه پول 
جمع می کنند را بست و آنها را به جرم تهدید بهداشت 

عمومی و تهدید حقوق عامه به دستگاه قضایی سپرد . 
هر روز که در کنترل سگ ها و حامیان آنها غفلت شود 
شمار آنها بیشتر و بیشتر خواهد شد و در آینده جمع کردن 
این بحران هزینه های سنگین اجتماعی، بهداشتی و مالی 
روی دوش دولت و مردم و شهر خواهد گذاشت. مردم 
به اندازه کافی گرفتار گرانی و استرس های ناشی از تورم و 
ترافیک و آلودگی هستند. این دیگر چه بالیی است که در 
بسیاری از مناطق کشور حتی امکان رفتن به یک نانوایی و 
یا قدم زدن در بیرون خانه و طبیعت، بخصوص در مناطق 
محروم و حاشیه شهرها و روستاها از ترس گله های سگ 
وجود ندارد. به راستی دولت ما با این همه ادعای اقتدار 

نمی تواند جلوی یک اقلیت سگ پرور را بگیرد؟

محیطزیست شماره هشتصدوپنجاه وچهار   هشت مرداد هزار و چهارصدویک1414

 حسین 
آخانی

استاد گیاه شناسی 
دانشگاه 

تهران، فعال 
محیط زیست

»آلمریا« نه سگ دارد نه گربه!»آلمریا« نه سگ دارد نه گربه!
یادداشت سبز قاب سبز

چرا پنگوئن ها پرواز نمی کنند؟ یک گروه بین المللی از پژوهشگران 
دریافتند که پنگوئن ها در واکنش به تغییرات آب و هوایی باستانی 
تکامل یافته اند و این امر، بدن آنها را به طور منحصربه فردی برای 

برخی از سخت ترین شرایط روی زمین آماده می کند.

زباله هایی که شاید بر سر ما خراب شوند! یک پژوهش نشان می دهد 
زباله های فضایی که روی سطح زمین سقوط می کنند، می توانند 
از  باشند و احتمال این موضوع  تلفات بسیار واقعی درپی داشته 

آنچه مردم تصور می کنند، بیشتر  است.

نوبت دندانپزشکی؛ یک کوسه لیمویی دهان خود را کامال باز می کند و به 
یک رمورا )چسبک ماهی( اجازه می دهد تا آن را از انگل ها پاک کند.

پارک ملی الر یکی از مناطق حفاظت شده دارای اکوسیستم های 
کوهستانی مرتفع و آبی ، در مرز مازندران و تهران قرار دارد.

عکس: محمدمهدی پورعرب

انتشار سالیانه ۵۰ میلیارد تن گازهای گلخانه ای تاثیرات بسیار زیادی 
در تله اندازی گرما در اتمسفر زمین داشته است. درصورتیکه اقدام 
درستی در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای صورت نگیرد تا اواسط 
قرن بین ۵/۱ تا ۴ درجه و تا اواخر قرن تا حدود ۴ درجه سانتیگراد 
به دمای میانگین کره خاکی اضافه خواهد شد و بخش عمده ای از 

زمین غیر قابل سکونت خواهد شد.

زخم های تاالب انزلی؛ از گیاهان مهاجم تا انواع آلودگی ها، با وجود 
تصمیم دولت برای بازگرداندن حال خوب به تاالب انزلی، تیغ تیز 
گرما در ماه های اخیر به جان این پهنه آبی نشسته و جان تعدادی از 
ماهیان آن را گرفته، سنبل آبی نیز همچنان بر بخش های بیشتری از 

تاالب چنگ انداخته است.

گزارش سبز

روزنامه نگار  و  منطقه  زیست  محیط   کارشناس  قتل 
بریتانیایی در برزیل یک بار دیگر توجه جهان را به 
خطراتی که فعاالن محیط زیست را در سراسر جهان 

تهدید می کند، جلب کرد.
در 5 ژوئن )15خرداد(، برونو پریرا، عضو سابق فیونای 
)آژانس بومی برزیل( و دام فیلیپس، خبرنگار بریتانیایی 
در جریان تهیه گزارش از ماهیگیری غیر قانونی در مناطق 

دور افتاده جنگل های بارانی ناپدید شدند.
فعاالن مردمی بیشتر اوقات آخرین خط دفاعی در برابر 
تخریب محیط زیست هستند که به طور معمول با تهدید 
و ارعاب و خشونت رو به رو می شوند. در کشور هایی 
مانند کلمبیا، مکزیک، برزیل و فیلیپین که گروه های 
قدرتمندی بی رحمانه منابع طبیعی را غارت می کنند 
فعاالن محیط زیست به ویژه در معرض خطر هستند.
گلوبال ویتنس، گروه مردمی بین المللی که آمار خشونت 
علیه فعاالن محیط  زیست را ثبت می کند، می گوید حداقل 

۲۲۷ نفر در دفاع از سرزمین های بومی و محیط زیست 
در سال ۲۰۲۰ کشته شده اند و این فقط آخرین آمار 

ثبت شده این گروه است.
می گوید  سازمان  این  سرپرست  کوماندلی،  مارینا 
»بی تردید آمار واقعی بسیار باالتر است« چون فقط 
موارد چشمگیر و مشهور به عرصه خبرها راه پیدا می کند.
او به بی بی سی می گوید: »آماری که ما گزارش می کنیم 
فقط نوک کوه یخ است. ما هرگز از تعداد واقعی با خبر 
نمی شویم«. به گفته کوماندلی کلمبیا پیشتاز آخرین آمار 
حوادث گلوبال ویتنس برای فعاالن محیط زیست است 
که دلیل آن اغتشاشات ناشی از توافقات صلح میان 
دولت و گروه های چریکی است. اگر این گروه ها توافق 
کنند که منحل شوند مناطق وسیعی بدون حضور و 

اقتدار آنها باقی خواهد ماند.
پس از کلمبیا، مکزیک و فیلیپین و برزیل قرار دارد.

هفت کشور آمریکای التین به ویژه در منطقه آمازون 

در میان ده کشوری هستند که باالترین میزان کشته های 
محیط زیست را دارند. کوماندلی می گوید داده های آنها 

»پر« از موارد مشابه قتل فیلیپس و پریرا است.
در هندوراس، یکی از خطرناک ترین نقاط جهان برای 
فعاالن محیط زیست، چندین نفر از رهبران گروه های 
اجتماعی در ماجرای اختالف بر سر معدن اکسید آهن 

در پارک ملی کارلوس اسکالراس کشته شدند.
در آفریقا، یکی از فعاالن محیط زیست که به قتل رسیده 
است فیکیله نتشانگاسه، اهل آفریقای جنوبی، ۶5 ساله 
بوده است که در مناقشه حقوقی بر سر گسترش یک 
معدن روباز شرکت ذغال سنگ تندله در نزدیکی سومخله 
در استان کوازولو- ناتال جان خود را از دست داد. او 
را در اتاق نشیمن خانه اش با شلیک تیری به سرش 

به قتل رساندند.
نگهبانانی که سعی در حفاظت از پارک ملی ویرونگا در 
جمهوری دموکراتیک کنگو دارند، مورد هدف شورشیان، 

شبه نظامیان و شکارچیان غیرقانونی قرار می گیرند
میزان تلفات قربانیان محیط  زیست در قاره آفریقا با 
خشونت هایی که در پارک ملی ویرونگا در جمهوری 
دموکراتیک کنگو رخ می دهد، افزایش چشمگیری پیدا 
می کند که در آن شورشیان، شکارچیان و گروه های 

شبه نظامی ده ها محیطبان را به قتل رسانده اند.
در منطقه آسیا و اقیانوسیه، وضعیت حقوق بشر در 
فیلیپین و اندونزی در بدترین حالت ممکن است، در 
این مناطق دولت ها به طور رسمی به شرکت ها اجازه  

بهره برداری بی رویه از مناطق جنگلی را می دهند.
کوماندلی می گوید: »اینها مناطقی هستند که طبیعت 
سرشاری دارند و منابع طبیعی هنوز در آنها وجود 
دارد چون گروه های مختلف در تالش برای حفاظت 
از این منابع هستند. یکی از دالیلی که چنین مناقشاتی 
به وجود می آید مشاجره بر سر زمین هایی است که این 
گروه های اجتماعی می خواهند حفظ کنند چون این 
زمین ها وسیله معاش و بقای آنهاست در حالی که برای 

شرکت ها وسیله سوداندوزی است.«

بدترین کشورهای دنیا برای فعاالن محیط زیست کدامند؟

وقتی اینجا را با محل زندگی خودم در وقتی اینجا را با محل زندگی خودم در 
تهران مقایسه می کنم نمی توانم قبول کنم تهران مقایسه می کنم نمی توانم قبول کنم 

که بی فکری جماعتی لجوج و نا آگاه، محل که بی فکری جماعتی لجوج و نا آگاه، محل 
زندگی ما را به یک کثافت خانه تبدیل زندگی ما را به یک کثافت خانه تبدیل 

کرده است. حجم باالی مدفوع گربه و سگ کرده است. حجم باالی مدفوع گربه و سگ 
و اخیرا فضله های کبوتر چاهی، کم کم و اخیرا فضله های کبوتر چاهی، کم کم 

تهران و دیگر شهرهای ما را به خیابان های تهران و دیگر شهرهای ما را به خیابان های 
هند شبیه کرده استهند شبیه کرده است

- حسین آقاخانی- حسین آقاخانی

پیشنهاد سبزهشدار سبز

در پی بارش شدید باران فصلی عصر روز 
جمعه ۳1 تیرماه 1۴۰1 در ارتفاعات بین نیریز 
و استهبان و طغیان رودخانه و جاری شدن سیل 
در این منطقه، ۲۲ نفر جان باختند. استهبان در 

فاصله 1۷۴ کیلومتری شیراز قرار دارد.
بعد از وقوع سیل، ویدئوی یکی از افراد حاضر 
در کناره سیل در فضای مجازی با تیراژ باال 
می چرخید. مردمی که معلوم بود به کلی غافلگیر 
شده اند و از آن مهم تر، هیچ آموزشی درباره 
چگونگی عملکرد درست در برابر غافلگیری 
سیل ندیده اند. شاید به همین دلیل تلفات سیل 
استهبان تا این حد باال بود و البته اهمال مسئوالن 
درباره هشدار سیل و آموزش درست شهروندی 
را باید در ردیف های اول نقد عملکرد در مواجهه 
با سیل قرار داد. تماشای درد و رنج هم وطنان 
جذاب نیست اما این چند دقیقه را باید بارها 
تماشا کرد. در این ویدئو، راننده یک خودروی 
پراید به جای رها کردن خودرواش تالش داشت 
تا آن را از وسط سیالب بیرون بکشد و مردمی 

هم بودند مشغول فریاد زدن یا فیلم گرفتن.
بیداد می کند.  تابستان است. گرما و خشکی 
سدهای کشور خالی ست و همه از خشکسالی 
فلج کننده سخن می گویند. وسط تابستان و گرما 
و بدون اینکه باران ببارد، عده ای به شما می گویند 
»سیل در راه است« ولی باورش برای شما سخت 
است. می گویند »ماشینت را از مسیل و مسیر آب 
خارج کن«. به توهماتشان می خندید چون برایتان 
غیرقابل تصور است که چند دقیقه دیگر، سیل 

ویرانگر بخواهد شما و  مال و اموالتان را ببلعد. 
هشدارها را جدی نمی گیرید و ته دلتان به آنها 
می خندید. چند دقیقه بعد، حرکت آب و گل و 
چوب را به سمت خود می بینید. یواش یواش 
باور می کنید که ممکن است خطری در راه باشد 
اما تصوری از حجم عظیم سیل پیش رو ندارید. 
با بیشتر شدن آب، کم کم به فکر حفاظت از 
اموالتان می افتید اما دیگر دیر شده. اگر خیلی 
زرنگ باشید جان خود و همسر و فرزندانتان را 
حفظ می کنید و اگر خوش شانس نباشید، سیل 
شما را هم مثل اموالتان می بلعد. عده ای که از 
شما خوش شانس تر یا محتاط تر بوده اند، کمی 
آن طرف تر نظاره گر بدبختی شما و تهیه فیلم و 
عکس هستند، بدون اینکه حواسشان باشد آنها 
هم در خطرند. فیلم سیل استهبان را بارها ببینید 
و با عزیزانتان به اشتراک بگذارید. خود را جای 
تک تک افراد در تصاویر بگذارید و به این فکر 
کنید که اگر شما جای آنها بودید چه می کردید؟
کاوه مدنی، کارشناس محیط زیست می گوید: 
»توصیه من به شما این است که آب و قدرت 
آن را جدی بگیرید و تا می توانید، در چنین 
مواقعی، از جریان آب دور شوید. خصوصیت 
مهم سیل ناگهانی این است که شما را غافلگیر 
می کند. در زمان خشکی و مناطق خشک، کمی 
باران در باالدست می تواند سیالبی ناگهانی به 
دنبال داشته باشد. وقتی به فکر شما نیستند و 
خبری از پیش بینی و هشدار جدی مسئول و 
ممنوعیت  حضور شما در آبراهه نیست، خودتان 

به فکر خودتان باشید.« ۲۲ نفر در این سیل جان 
باخته اند و تعدادی مفقود شده اند. این اولین بار 
نیست که سیل جان می گیرد و متاسفانه آخرین 
بار هم نخواهد بود. از این صحنه های تلخ عبرت 
بگیریم و اطرافیانتان را آگاه کنیم. مهم نیست 
کشورمان چند سال درگیر خشکسالی باشد. 
باز هم سیل خواهد آمد و به همین دلیل ما به 

آموزش مواجهه با سیل نیاز داریم.
توصیه ها درباره خطرات سیل و هشدارهای 

مربوز به آن را جدی بگیرید:
1. از فاضالب ها و جویبارهای به ظاهر آرام 

دوری کنید.
2. اگر پیاده هستید، از مناطقی که سطح آب 

از زانو باالتر است عبور نکنید.
3. هرگز از درختان در معرض سیل به عنوان 

محل امن استفاده نکنید.
4. در صورت ترک خانه، اشیای گران قیمت را 
در محل های باالتر بگذارید و در را قفل کنید.

5. اگر مجبورید در آب حرکت کنید، از یک 
زمین  بودن  محکم  امتحان  برای  چوبدستی 

استفاده کنید.
6. در منطقه سیل زده رانندگی نکنید و اگر 
سیل اطراف خودرو را گرفت، آنرا رها کنید. 

جان شما حتما ارزش بیشتری دارد!
7. در جریان سیل شنا نکنید.

8. هنگام سیل، از پل های چوبی سست روی 
رودخانه عبور نکنید.

9. بعد از اطالع از هشدار سیل، جریان آب 
و برق و گاز را قطع کنید.

10. نه برای تماشا و نه برای گرفتن فیلم، در 
کنارهای سیل نایستید.

کوه ها و دشت ها و ساحل ها ذخایری هستند که باید برای نسل های بعد هم باقی بمانند. 
اگر آموزش ندیده باشیم، حضور ما در طبیعت شاید به قیمت آسیب شدید به گیاهان 
و جانوران بومی تمام شود.  پس جا دارد در طبیعت گردی به چند نکته توجه کنیم:
 همیشه هنگام حضور در طبیعت یک کیسه همراه اشته باشید تا زباله های خود 
را در آن بریزید و به محل جمع آوری زباله برسانید. توجه داشته باشید که در بیشتر 
روستاها امکانات الزم برای گرداوری و دفع اصولی یا بازیافت زباله وجود ندارد؛ 

بهتر است پسماندهای خود را به شهر برگردانید.
 زباله های تجزیه نشدنی مانند پالستیک، نایلون، شیشه و قوطی های فلزی برای همیشه 
در طبیعت می مانند. گرداوری جداگانه این پسماندها بازیافت آنها را آسان تر می کند.
 زباله های تجزیه شدنی مانند پسمانده های خوراک، پوست میوه و کاغذ برای 
تجزیه به زمانی کم و بیش طوالنی و شرایط ویژه نیاز دارند؛ ریخت و پاش آنها در 

طبیعت باعث زشت شدن محیط، ایجاد آلودگی های میکربی می شود.
 از دفع ادرار و مدفوع و استفاده از مواد شوینده و صابون در داخل یا حریم 

رودها و جویبارها )فاصله حدود ۷۰ متر از کنار آب( خودداری کنید.
 ته سیگار ده ها ماده سمی دارد، هیچ گاه آن را در طبیعت یا خیابان رها نکنید.

 از لگدکوب کردن گیاهان یا آسیب رساندن به جانوران خودداری کنید. به 
مکان هایی که ممکن است آشیانه پرندگان و دیگر جانوران باشد، نزدیک نشوید.

 در کوهستان و دیگر محیط های طبیعی همیشه از راه های ژاکوب استفاده کنید 
و میانبر نزنید تا خاک فرسوده نشود.

 با خودرو وارد پهنه های طبیعی نشوید. از شستن خودرو و تعویض روغن در 
کنار رودها و دیگر نقاط طبیعت خودداری کنید.

 روشن کردن آتش در طبیعت باعث لکه دار شدن زمین، مرگ موجودات زنده 
خاک، آلودگی هوا، و افزایش شدید خطر آتش سوزی می شود. تا حد امکان از این 
کار خودداری کنید و از اجاق های مسافرتی یا منقل استفاده کنید. در صورت درست 
کردن آتش، دقت کنید باد جرقه های آن را به سمت گیاهان خشک نبرد. هنگام 

ترک محل، روی بقایای آتش آب و خاک بریزید و مطمئن شوید خاموش شده.
برگرفته از کتاب »طبیعت پیمایی بی رد پا«. نوشته عباس محمدی

به گونه ای وارد طبیعت شوید و از آن می توان از سیل جان سالم به در برد
بیرون روید که ردی از شما باقی نماند



همه پدر و مادرها دوست 
بهترين  فرزندشان  دارند 
رفتار را داشته باشد، كمتر 
خطا كند، مراقب همه چيز 
باشد و لجبازي و بي ادبي نكند. اما چند  درصد 
انتظار داشتن از فرزند  از والدين به جاي 
رفتارهاي  به  را  توجه شان  خود؛  خردسال 
خودشان معطوف كرده و با تمركز و آگاهي 
بر چگونگي عملكردشان متوجه اشتباهات 
خود شده اند. در واقع با شناخت بيشتر كودك 
متوجه مي شويم اين عملكرد خود ماست كه 
باعث بروز خطاهاي بيشتر كودكان مي شود. 
چون آنها آينه تمام نمايي از مشكالت رفتاري 
خود ما هستند. بنابراين عالوه بر آگاهي از نيازها 
و خواسته هاي كودكان بايد بر رفتار و عملكرد 
خودمان هم متمركز شويم. بنابراين اگر مدام 
دست روی اشتباهات يا اشكاالت فرزندتان 
بگذاريد، نه تنها تاثيري نخواهد داشت؛ بلكه 
باعث خواهد شد يا كودك خجالتی بار بيايد 

يا لجبازی و بدرفتاری  او بيشتر شود. 
در مورد چگونگي در پيش گرفتن رفتار مناسب 
با كودكان با دكتر فاطمه شيرزاد، روانپزشک 
و استايار روانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی 

ايران گفت وگو كرده ايم. 

: خانم دكتر، والدين چگونه بايد 
براي كودكان قانون وضع كنند؟

يكي از مواردي كه در هر خانه اي بايد به آن توجه 
شود وضع قوانين درست و به جا و متناسب با 
اعضاي خانه است،  به گونه اي كه هم قابل اجرا 
باشند و هم از كودكان با توجه به خواسته ها و 
نيازهاي خودشان انتظار داشته باشيم. همچنين 
بايد نسبت به اجراي قوانين هم با قاطعيت 
برخورد كنيم تا كودكان متوجه معناي واقعي 
قانون شوند، به آن احترام بگذارند و بدانند هر 

جايي قوانين خاص خود را دارد. 
البته شما مي توانيد اگر در مواقعی كار فرزندتان 
درست نيست، اما بی خطر و بی ضرر است؛ از 
روش بی اعتنايی استفاده كنيد. يعنی آگاهانه 
به آن گونه رفتارها بی اعتنايی كنيد. چون در 
بسياري مواقع كودكان براي جلب توجه والدين 
خطاهاي خود را تكرار مي كنند. در صورتي كه 
وقتي فرزندتان ببيند كار او باعث جلب توجه 
شما نمي شود، بعد از مدت كوتاهی دست از 

آن برخواهد داشت.
: وقتي كودكان در مهماني شيطنت 

مي كنند چگونه بايد با آنها برخورد كرد؟ 
به  كودكان  بردن  و  ميهماني  از  قبل  هميشه 

مكان هاي جديد بايد آنها را از قبل آماده كنيم. 
يعني كودك نبايد با محيط كامال جديدي كه 
چيزي در مورد آن نمي داند مواجه شود. بلكه 
والدين بايد حتما به فرزندشان بگويند كه قرار 
است به كجا برود و چه اتفاقاتي منتظر او خواهد 
بود و اجازه دارد چه كارهايي را انجام بدهد يا 

اجازه انجام چه كارهايي را ندارد. 
گاهي نيز توقعات بي جاي والدين باعث مي شود 
آنها نتوانند به خوبي از پس كارهاي خودشان 
بر آيند. چون در واقع خواسته والدين فراتر از 
توان آنهاست. مثال بعضي والدين از فرزندان شان 
انتظار دارند مطابق ميل آنها رفتار كنند و با توجه 
به اينكه آنها زحمت زيادي برايشان كشيده اند 
با آنها مخالفت نكنند. اما در جواب اين گونه 
رفتارها، نخست بايد بدانند كه از بچه ها با توجه 
به سن و سال خودشان بايد انتظار داشته باشند 
و به هيچ وجه هم آنها را با همديگر مقايسه 
نكنند. مثال پس از مهماني به فرزندشان نگويند 

كه بچه هاي ديگر خيلي بهتر از او بودند. 
داشتن توقع و انتظارات غيرواقعي در ارتباط 
با فرزندان مان باعث مي شود بايدها و كارهايي 
را به آنها تحميل كنيم كه فقط باعث دور شدن 
بيشتر آنها از ما و ايجاد فاصله بين ما خواهد شد.

: چه عواملي باعث داشتن انتظارات 
و توقعات بي جاي والدين از فرزندان شان 

مي شود؟ 
از خودگذشتگي و ايثار بيش از اندازه والدين باعث 
مي شود سطح توقعات والدين از فرزندان شان 
بسيار بيشتر شود. در صورتي كه بايد توجه داشته 
باشيم در هيچ ارتباطي نبايد خود را بيش از 
اندازه وقف طرف مقابل بكنيم. به گونه اي كه 
خودمان را فراموش كنيم، حتي اگر طرف مقابل 
ما فرزندمان باشد. در واقع وقتي اين گونه رفتار 
مي كنيم ناخودآگاه از ديگران هم انتظار داريم همان 
گونه با ما رفتار كنند. در صورتي كه با بررسي 
بيشتر متوجه نوعي خودخواهي و خود شيفتگي 
درون خود مي شويم كه با توجه به آن انتظار داريم 
ديگران هميشه مطابق ميل ما رفتار كنند و فقط 
هنگامي كه چنين رفتاري داشته باشند مي توانيم 
از آنها راضي باشيم. وقتي چنين الگويي داشته 
باشيم ناخودآگاه همان نگاه و رفتار را با فرزندان 
خود هم خواهيم داشت و اين موضوع باعث 
مي شود آنها فكر كنند فقط وقتي مطابق ميل ما 

رفتار كنند آنها را دوست خواهيم داشت.
: هنگام خطاي كودكان چگونه بايد 

با آنها برخورد كنيم؟

وقتي كودك اشتباهي مرتكب شود مي توانيم 
از تكنيكي به نام time out يا وقفه كوتاه 
به  بيشتر هنگامي  اين تكنيک  استفاده كنيم. 
كار مي رود كه كودك با رفتار مخرب خود 
به خودش يا ديگران آسيب بزند و جيغ و 
داد هم راه بيندازد و به اصطالح قشقرق به پا 
كند. در اين هنگام ابتدا بايد كودك را از آن 
محيط دور كنيم و به مكان ديگری بفرستيم. 
اين مكان مي تواند كنار همان اتاق باشد. اما 
نكته مهم آن است كه اين مكان نبايد ترسناك، 

خطرناك يا لذتبخش باشد.
هنگامي كه كودك شروع به رفتار اشتباه مي كند 
او را به آن مكان ببريم. كودك با توجه به سن 
خود )هر سال از سن كودك معادل يک دقيقه( 
مي تواند در آنجا بماند. مثال كودك سه ساله، 
سه دقيقه مي تواند در اين مكان بماند و بعد از 
گذشت اين زمان بايد از آن مكان خارج شود. 
مكان time out در مورد بچه هاي كوچک 
حتي مي تواند كنار اتاق و روي يک مبل دور از 
جمع باشد و مدت زمان آن هم بايد به اندازه اي 

باشد كه كودك آرام شود. 
همچنين بهتر است هنگام صحبت با كودك به 
جاي كلمات منفي از كلمات مثبت استفاده كنيم. 

مثال به جاي آنكه به كودك بگوييم اين قدر داد 
نزن، به او بگوييم بهتر نيست آرام صحبت كني. 
: رفتار والدين چه نقشي در چگونگي 

رفتار كودكان دارد؟
رفتار والدين با يكديگر، ديگران و همچنين 
خود كودك بايد مثبت و از سر مهر و همراه 
با آرامش باشد. چون در واقع كودكان رفتار 
پدر ومادرشان را كپي مي كنند. بنابراين وقتي 
كودك خشم دارد و ناآرام است، والدين قبل 
از هر چيز بايد متوجه رفتار خودشان شوند و 

سعي در اصالح آنها داشته باشند. 
استفاده از تقويت كننده ها نيز مي تواند كمک 
موثري براي بهبود رفتار كودكان باشد. يعني 
وقتي به كودك بگوييم اگر در مهماني رفتار 
خوبي داشته باشي مي توانيم فردا هم با هم به 
پارك برويم يا كتاب مورد عالقه ات را با هم 
بخوانيم و... بهتر از آن است كه به او بگوييم 
اگر در مهماني رفتار خوبي نداشته باشد تنبيه 
مي شود. چون در اين صورت، كودك توجه 
الزم را نشان نخواهد داد. البته گاهي هم وقتي 
تقويت كننده ها جواب نمي دهند، مي توانيم از 
محروم سازي استفاده كنيم. مثال كودك را از 

ديدن برنامه مورد عالقه اش منع كنيم. 

توجه داشته باشيم تشويق و تنبيه به معناي 
جايزه دادن يا كتک زدن و داد زدن نيست. 
برنامه مورد  تشويق مي تواند در نظر گرفتن 
البته گاهي هم مي تواند  باشد.  عالقه كودك 
شامل جايزه كوچكي براي او باشد.ول ي نبايد 
هميشه به اين صورت باشد. ضمن آنكه تنبيه هم 
فقط جنبه محروم كردن كودك از پرداختن به 
عاليقش نيست. همه اين موارد بايد با توجه به 
سن كودك و شناخت ما از خواسته ها و عاليق 

او در نظر گرفته شود. 
: نقش آگاهي والدين در مواجهه 

درست با فرزندان شان چقدر است؟
وقتي والدين متوجه بروز بعضي عادات خاص 
و رفتارهاي مخرب در فرزندان خود مي شوند 
اولين كاري كه بايد به آن توجه بيشتري نشان 
دهند اين است كه ببينند كودك از چه زمان 
و به چه دليلي چنين عادات هايي پيدا كرده 
است. گاهي دليل رو آوردن آنها به عادت هاي 
مخرب و رفتارهاي نادرست و ناآرامي كودكان، 
شرايط و محيط ناامن خانه است كه به نوعي 
باعث ايجاد نگراني و هراس هايي در كودكان 
مي شود. در واقع آنها هم با ناآرامي و رفتارهاي 
هيجاني خود به دنبال امنيت بيشتر هستند و با 
لجبازي هاي خود مي خواهند مخالفت خود را 

با شرايط پيش رو اعالم كنند. 
در  بيشتر  والدين  تربيت  نوع   :
يا  است  موثر  كودكان  رفتار  چگونگي 

عوامل ژنتيكي؟
ژنتيک و تربيت والدين هر دو در چگونگي رفتار 
كودكان بسيار موثر هستند. مثال آسان يا سخت 
بودن كودكان مي تواند جنبه ژنتيكي داشته باشد. 
اما نقش مهم و تكميلي را نوع تربيت والدين 
بر عهده دارد. يعني والدين هر گونه رفتار كنند 
بچه ها هم همان گونه رفتار خواهند كرد. البته 
بيشتر از آنچه كالم آنها موثر باشد رفتارشان 
در چگونگي رفتار كودك موثر خواهد بود و 
باعث جرات مندي و توانمندي يا ناتواني و 

ضعف كودكان خواهد شد. 
كودكان جراتمند عالوه بر آنكه به حق و حقوق 
ديگران  آزار  باعث  مي دهند  اهميت  خود 
نمي شوند و اجازه نمي دهند ديگران هم رفتار 
نامناسبي با آنها در پيش گيرند. اين موضوع 
دقيقا مربوط به والديني است كه خودشان هم 
بتوانند رفتار شجاعانه اي همراه با جرات مندي 
در پيش بگيرند. بنابراين آگاهي والدين از چنين 
مواردي بسيار مهم است و مي تواند نقش مهمي 
در ارتباط با فرزندان شان و چگونگي رفتار 

آنها داشته باشد.

بررسي تاثير رفتارهاي مخرب والدين با كودكان 

برقراري ارتباط موفق كودكان با والدين برقراري ارتباط موفق كودكان با والدين 

هر فرزندی نور چشمی است و 
هر پدر و مادری دلش می خواهد 
فرزندی بی عيب و نقص داشته باشد. 
اما خطاهايی كه والدين در اين راه 
مرتكب می شوند كم نيست. اگر كسی به شما گفته 
كه بزرگ كردن بچه و فرزندپروری كار ساده ای است 
اشتباه گفته است چون بر سر راه والدين چالش های 
زيادی قرار دارد كه آنها را به راحتی دچار خطا می كند. 
مختلفی  مسائل  فرزندپروری  و خم  پرپيچ  راه  در 
مانند ويژگی های فردی كودك )هر كودكی از ديگری 
متفاوت است( و نظرات شخصی خودِ ما در خصوص 
نيک و بد و همچنين توانمندی هايمان نقش دارند. 
عالوه براين شرايط و موقعيتی كه هر كدام از ما در 
آن قرار داريم نيز در اين زمينه بی تاثير نيست. به تمام 
اينها نظرات پدربزرگ و مادربزرگ، دايی، خاله، عمو 
و حتی همسايه ها و مهمتر از آن مربی ها و متخصصان 
كودكان را نيز اضافه كنيد. بنابراين خواهيد ديد كه 
والد بودن و فرزندپروری كار ساده ايی نيست و خطا 
كردن به راحتی امكان پذير است. البته اشتباهات والدين 
گاهی به دليل ناآگاهی و گاهی ناخودآگاه است. در 
نتيجه هيچ يک از ما به عنوان والدين از اين خطاها 
مبرا نيستيم.  در اين مطلب به رايج ترين خطاهايی كه 
والدين مرتكب می شوند و نتايج آن باعث پرورش 

فرزندی خودخواه می شود اشاره می كنيم.

استبداد والدین
در تربيت بيش از حد مستبدانه، والدين كنترل بسيار 
به شدت سختگير  دارند،  فرزندان شان  زيادی روی 
هستند، عواطف كمی بروز می دهند و تنبيه به عنوان 
والدين  است.  جريان  حال  در  تكراری  اقدام  يک 
مستبد با اين شيوه تربيتی در كوتاه مدت فرزندانی 
سربه راه و حرف گوش كن دارند كه مطيع است و 

با والدين و مشاجره پرهيز می كنند. اين  از مقابله 
كودكان از ترس سختگيری والدين تصميم می گيرند 
و عمل می كنند نه به دليل اينكه مزايای رفتار خاصی 
را درك می كنند. در اين شيوه تربيتی ممكن است 
در آينده كودكان، بدرفتاری و دستورات ديگران را 
امری عادی تلقی كنند. البته اين سكه دو رو دارد و 
روی ديگر آن شورش است. استبداد مانع از ابراز 
عواطف، گوش دادن و درك متقابل می شود. در نتيجه 
اين كودكان در آينده به بزرگساالنی تبديل می شوند 

كه انعطاف پذير نيستند. 
در تربيت سختگيرانه و استبدادی، قوانين توضيح 
داده نمی شوند بلكه تحميل می شوند. بنابراين اين 
نوع تربيت دو پيامد جدی دارد: فرزندانی كه حلقه 

به گوش يا شورشی و خودخواه هستند.

حمایت بیش از حد
حمايت بيش از حد يكی ديگر از رايج ترين اشتباهات 
والدين در راه پرپيچ و خم فرزندپروری است. كودكانی 
كه هميشه تحت حمايت والدين خود هستند نمی توانند 
از خود دفاع كنند و با مشكالت و سختی های زندگی 
دست و پنجه نرم كنند. چون هميشه بايد كسی باشد 
كه اينكارها را به جای آنها انجام دهد. حمايت بيش 
از حد، اعتماد به نفس كودكان را پايين نگه می دارد و 
آستانه تحمل آنها در مواجه با ناكامی ها را پايين می آورد.

عدم وضع قوانین و محدودیت ها
گاهی والدين از ترس فريادها و عصبانيت فرزندان شان 
هيچ قانون و محدوديتی وضع نمی كنند. از طرف ديگر 
برای اكثر ما »بله« گفتن و موافقت با خواسته های 
فرزندان مان به مراتب كار ساده تری است. دليل اينكار 
هر چه باشد ما به رفتار نادرستی تن می دهيم كه بعدها 
بارها تكرار و مقابله با آن دشوارتر خواهد شد. در 

نتيجه فرزندی تربيت می كنيم كه تحمل »مخالفت« 
را ندارد و نمی تواند از كسی »نه« بشود.

فرزند را راس زندگی قرار دادن
بدون شک سال های اول زندگی كودك زمانی است 
دوره  اين  در  كرد.  آنها  به  زيادی  توجه  بايد  كه 
وابستگی شديدی بين كودك و والدين وجود دارد 
و بايد برای رشد مهارت های او وقت گذاشت و 
از او مراقبت كرد. اما به مرور كه كودكان بزرگتر 
می شوند بايد آنها را آزادتر بگذاريد، به آنها اجازه 
دهيد زمين بخورند، اشتباه بكنند، تصميم بگيرند، 
زمان، خواسته ها و نيازهايشان را خودشان مديريت 
كنند. اگر آنها را از اين آزادی محروم كنيد و به جای 
را  احتمالی شان  اشتباهات  جلوی  كنيد،  كار  آنها 
بگيريد و نيازهايشان را به هر نحوی برآورده كنيد 
به جوانانی مطالبه گر تبديل خواهند شد كه تصور 

می كنند مركز جهان هستند.

توصیه هایی برای جلوگیری از 
رایج ترین اشتباهات والدین

1. روی ترس ها و احساس ناامنی خود کار کنید. به عنوان 
والدين الزم است كه ابتدا نقاط ضعف خود را بشناسيد. 
با رسيدن به خودشناسی می توانيد تصميمات عاقالنه تری 
بگيريد. اين مسئله مانع از آن می شود كه ترس ها و 
ضعف هايی كه متعلق به شماست را به فرزندان تان 
نسبت دهيد. اگر به عنوان والدين تالش كنيد نقاط ضعف 
خود را برطرف كرده و خطاهايتان را كم كنيد آينده 

فرزندان تان به مراتب روشن تر خواهد بود.
2. محدودیت هایی وضع کنید. واژه »نه« واژه سالمی 
است. نه شنيدن به كودك كمک می كند كه با محدوديت ها 
آشنا شود و درك كند هميشه اين امكان وجود ندارد 

كه به تمام خواسته هايش برسد.
انسانی  ارزش های  اساس  بر  را  فرزندان تان   .3
تربیت کنید. احترام، همدلی، مفيد واقع شدن و 
كمک به ديگران مسائلی هستند كه بايد آموزش داده 
شوند. به ويژه اينكه با آوردن نمونه ها و مثال زدن 
آموزش دهيد. شما می توانيد آموزش اين ارزش ها 
را با مشاركت دادن فرزندان تان )بدون در نظر گرفتن 

جنسيت آنها( در كارهای منزل شروع كنيد. 
4. روی احساسات و عواطف خود کار کنید. جای 
دوری نرويد. كودك بايد از منزل ياد بگيرد كه هم 
خود و هم احساسات خود را بشناسد و هم عواطف 
ديگران را در نظر بگيرد و متناسب با آن عمل كند. به 
اين شيوه شما می توانيد دريافت سيگنال های محيطی 
را آموزش دهيد. زمانی كه شما به عنوان والدين روی 
احساسات خود كار كنيد با خودخواهی باعث رنجش 
همسر خود نخواهيد شد. به عنوان مثال اگر تصور می كنيد 
يک شوخی يا حرفی باعث رنجش همسرتان می شود 
خودتان را جای او می گذاريد و از اين كار خودداری 
می كنيد. كودكان اين مسائل را می بينند و ياد می گيرند 

از خودخواهی دوری كنند.
5. به فرزندان تان شکرگزاری را یاد دهید. به فرزندان 
خود ياد دهيد قدر تمام چيزهايی كه به طور روزانه از 
آن برخوردار می شوند را بدانند. در اين صورت آنها را 
تشويق می كنيد تا شكرگزاری و قدردانی را ياد بگيرند 

و ارزش تالش كردن را بيشتر بدانند. 
6. خطاهای والدین عادی است اما سوءمدیریت نه! 
بدون شک اشتباهات والدين اجتناب ناپذير هستند. 
به همين دليل نبايد آنها را سرزنش كرد. واقعيت اين 
است كه والدين كامل و بی عيب و نقض وجود ندارد 
و تنها كاری كه می توانند بكنند اين است كه در بهترين 

حالت خود باشند.
پيروی از يک استراتژی فرزندپروی كه در آن ثبات 
خاصی در طول زمان حفظ شود و به واسطه آن 
ارزش های انسانی به كودكان انتقال داده شود 
بسيار مهم است. خانواده اولين جايی است كه 
كودكان در آن حضور پيدا می كنند و مهارت های 
خود را رشد می دهند. در نتيجه تربيت بداهه 
و بدون هدف پيامدهايی داد. پيامدهايی كه 
احتماال امروز فقط روی خانواده تاثير می گذارد 
اما در طوالنی مدت جنبه های ديگر زندگی را نيز 

تحت تاثير قرار می دهد.
amelioretasante :منبع

اشتباهات والدينی كه فرزندانی خودخواه بار می آورنداشتباهات والدينی كه فرزندانی خودخواه بار می آورند
 ترجمه: 

فاطمه 
مهدی پور

در تربیت بیش از حد مستبدانه، والدين در تربیت بیش از حد مستبدانه، والدين 
كنترل بسیار زيادی روی فرزندان شان كنترل بسیار زيادی روی فرزندان شان 

دارند، به شدت سختگیر هستند، عواطف دارند، به شدت سختگیر هستند، عواطف 
كمی بروز می دهند و تنبیه به عنوان كمی بروز می دهند و تنبیه به عنوان 

يک اقدام تکراری در حال جريان است. يک اقدام تکراری در حال جريان است. 
والدين مستبد با اين شیوه تربیتی والدين مستبد با اين شیوه تربیتی 
در كوتاه مدت فرزندانی سربه راه و در كوتاه مدت فرزندانی سربه راه و 

حرف گوش كن دارند كه مطیع است حرف گوش كن دارند كه مطیع است 
و از مقابله با والدين و مشاجره و از مقابله با والدين و مشاجره 

پرهیز می كنند. اين كودكان از ترس پرهیز می كنند. اين كودكان از ترس 
سختگیری والدين تصمیم می گیرند و سختگیری والدين تصمیم می گیرند و 
عمل می كنند نه به دلیل اينکه مزايای عمل می كنند نه به دلیل اينکه مزايای 

رفتار خاصی را درک می كنندرفتار خاصی را درک می كنند

وقتي والدين متوجه وقتي والدين متوجه 
بروز بعضي عادات خاص بروز بعضي عادات خاص 

و رفتارهاي مخرب در و رفتارهاي مخرب در 
فرزندان خود مي شوند فرزندان خود مي شوند 
اولین كاري كه بايد به اولین كاري كه بايد به 

آن توجه بیشتري نشان آن توجه بیشتري نشان 
دهند اين است كه ببینند دهند اين است كه ببینند 
كودک از چه زمان و به چه كودک از چه زمان و به چه 

دلیلي چنین عادات هايي دلیلي چنین عادات هايي 
پیدا كرده است. گاهي پیدا كرده است. گاهي 

دلیل رو آوردن آنها دلیل رو آوردن آنها 
به عادت هاي مخرب و به عادت هاي مخرب و 
رفتارهاي نادرست و رفتارهاي نادرست و 

ناآرامي كودكان، شرايط ناآرامي كودكان، شرايط 
و محیط ناامن خانه است و محیط ناامن خانه است 
كه به نوعي باعث ايجاد كه به نوعي باعث ايجاد 

نگراني و هراس هايي در نگراني و هراس هايي در 
كودكان مي شودكودكان مي شود

  يكتا 
فراهاني 
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واکسن آبله میمونی با 
نام تجاری »ایموانکس«   

از کمیسیون اروپا 
مجوز دریافت کرد

زیست فناوری  شرکت 
دانمارکی »باوارین نوردیک« 
اعالم کرد که کمیسیون اروپا 
به واکسن ساخت این شرکت 
برای آبله میمونی با نام تجاری 
 )Imvanex( »ایموانکس« 
»آژانس  توصیه  دنبال  به  را 
در   )EMA( اروپا«  دارویی 
هفته پیش مجوز داده است.

تایید  به گزارش رویترز این 
فقط یک روز پس از آن انجام 
جهانی  سازمان  که  می شود 
بهداشت شیوع به سرعت در 
حال گسترش آبله میمونی را 
به عنوان یک اضطرار بهداشت 

جهانی اعالم کرد.

تنها  باوارین  شرکت  واکسن 
آمریکا  واکسنی است که در 
پیشگیری  برای  نیز  کانادا  و 
از بیماری آبله میمونی مجوز 
گرفته است و اتحادیه اروپا تا به 
حال فقط آن را برای پیشگیری 

از آبله تایید کرده بود.
با این وجود، این شرکت در 
طول شیوع اخیر آبله میمونی 
این واکسن را به چندین کشور 
اتحادیه اروپا برای استفاده به 
off-  صورت غیر رسمی یا

label ارسال کرد.
به گفته باوارین نوردیک این 
تایید در همه کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا و نیز کشورهای 
نروژ  لیختن شتاین و  ایسلند، 

اعتبار دارد.
اروپا«  دارویی  »آژانس 
ارزیابی  وظیفه   )EMA(
اتحادیه  در  را  داروها  علمی 
اروپا به عهده دارد و درباره 
اینکه یک دارو باید وارد بازار 
شود یا نه توصیه می کند. اما بر 
اروپا،  اتحادیه  اساس قوانین 
این سازمان قدرتی برای دادن 
مجوز قانونی برای وارد شدن 
واقعی دارو به بازار را ندارد 
و کمیسیون اروپا یعنی بازوی 
است  اروپا  اتحادیه  اجرایی 
مجوزی  چنین  می تواند  که 

صادر کند.
نوردیک  باوارین  شرکت 
می گوید تولید این نسل جدید 
واکسن برای آبله و آبله میمونی 
سرمایه گذاری  علت  به 
آمریکا  دولت  قابل توجهی 

امکان پذیر شده است. 
این واکسن در آمریکا با نام 
تجاری Jynneos و در کانادا 
 Ivamune تجاری  نام  با 

عرضه می شود.
بهداشت  جهانی  سازمان 
آبله  فعلی  شیوع  شنبه  روز 
حال  به  تا  که  را  میمونی 
در  را  نفر   ۱۶۰۰۰ حدود 
است،  کرده  مبتال  کشور   ۷۵
»یک اضطرار بهداشت عمومی 
دارای جنبه بین المللی«- یعنی 
این  هشدار   سطح  باالترین 

سازمان- نامید.

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.

»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: موسسه  فرهنگی  ابن سینای  بزرگ

 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
  روابط عمومی، سازمان آگهی ها: 09129243843

 تحریریه: 09129243843   مشترکین:09395693786
  چاپ: شرکت هم میهن فارس

مبتال شدن جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به 
عفونت کرونا توصیفی آشکار از این حقیقت 
است که واکسن های کرونای هر چقدر هم 
که قدرتمند باشند، برخالف آنچه دانشمندان 
زمانی امید داشتند، سپرهای نفوذناپذیر نیستند.
به گزارش نیویورک تایمز بایدن چندین دوز 
واکسن فایزر- بیونتک دریافت کرده است که 
آخرین آن یعنی دوز دوم یادآور مربوط به ۳۰ 
مارس )۱۰ فروردین( می شود. بررسی ها نشان 
داده اند تزریق دوزهای یادآور واکسن حفاظتی 
قدرتمند در برابر بیماری شدید ایجاد می کند – و 
در واقع عفونت کرونای بایدن که روز پنجشنبه 
شناسایی شد، تا به حال فقط عالئم خفیفی 

ایجاد کرده است.
اما حتی تزریق دوزهای یادآور یا تقویت کننده 
واکسن کرونا نمی تواند حفاظت چندانی در 
برابر عفونت به خصوص عفونت سویه های 
جدیدتر کروناویروس ایجاد کند. از طرف دیگر 
بررسی های متعدد نشان داده اند که حفاظت ناشی 
از واکسن ها در برابر عفونت به سرعت و در 
مدت کوتاهی افت می کند. در مورد بایدن، دوز 

یادآور واکسن حدود چهار ماه پیش تزریق شده 
بود، احتماال اغلب قدرتش را در پیشگیری از 

عفونت را از دست داده بود.
کارشناسان در ابتدای پاندمی کرونا عقیده داشتند 
که واکسن ها نه تنها از بیماری شدید جلوگیری 
ایجاد  از  مانع  میزان زیادی  به  بلکه  می کنند، 
عفونت ویروسی هم می شوند. در عفونت ناشی 
از سویه های اولیه ویروس از جمله سویه دلتا که 
به همه جهان گسترش یافت، به نظر می رسید 

که این عقیده درست باشد.
اما ظهور سویه اُمیکرون کرونا این امیدها را بر 
باد داد. در حالی که شمار بیشتری از جمعیت از 

طریق دچار شدن به عفونت یا تزریق واکسن 
میزانی از ایمنی را به دست می آوردند، ویروس 
هم طوری تحول یافت که از این سدهای دفاعی 
بگذرد. BA.۱، زیرسویه ای از اُمیکرون که در 
طول زمستان در گردش بود، طوری سازگاری 
یافته بود که حتی در افرادی که یک دوز یادآور 
واکسن را فقط چند هفته پیش دریافت کرده 

بودند، عفونت ایجاد کند.
زیرسویه های بعدی اُمیکرون توانایی حتی بهتری 
در این دور زدن ایمنی پیدا کردند. BA.۵ که 
اکنون حدود ۸۰ درصد موارد عفونت در آمریکا 
را ایجاد می کند، از این لحاظ بیشترین توانایی 
را دارد. داده های مشروح گردآوری شده در قطر 
نشان می دهد که ایمنی ناشی از عفونت های قبلی 
و تزریق واکسن کمترین تاثیر را بر BA.۵ در 

مقایسه با زیرسویه های قبلی دارد.
BA.۵ همچنین بسیار واگیر است. در آمریکا 
هر روز به طور میانگین حدود ۱۳۰هزار مورد 
عفونت ثبت می شود و احتماال میزان واقعی 
عفونت ها بسیار باالتر از این مقدار است، چرا 
که بسیاری از افراد از تست های خانگی استفاده 

 ۵.BA می کنند یا اصال آزمایش نمی دهند. گرچه
ظاهرا باعث بیماری شدیدتری نسبت به اشکال 
دیگر اُمیکرون نمی شود، شمار موارد بستری هم 

در طول چند هفته گذشته اوج گرفته است،
با توجه به تغییرات بسیاری که در ویروس 
کرونا ایجاد شده است، مقامات بهداشتی آمریکا 
در حال بحث در این مورد هستند که آیا تایید 
کردن تزریق دوز های اضافی واکسن ساخته 
شده از ویروس اصلی در پاییز و ارائه دوز دوم 
یادآور )دوز کلی چهارم واکسن( به افراد زیر ۵۰ 
سال ارزشی دارد یا نه. یک هیات کارشناسی 
مشاور سازمان غذا و داروی آمریکا اعالم کرد 
واکسن سازان جدیدترین سویه های ویروس را 

باید در واکسن هایشان بگنجانند.
اما هنوز روشن نیست که آیا این واکسن های 
جدید به موقع وارد بازار خواهند شد تا مانع 
پاییز  در  کرونا  شیوع  احتمالی  اوج گیری  از 
ابتدای فصل های سرد شوند و همچنین  در 
اینکه آیا ویروس کرونا دوباره طوری تحول 
واکسن ها هم  این  تاثیر  از  که  یافت  خواهد 

بگریزد یا نه.  

چرا بایدن با وجود دریافت چهار دوز واکسن کرونا گرفت؟

مقامات بهداشتی نیویورک روز پنجشنبه اعالم 
کردند یک فرد بزرگسال جوان در نیویورک که 
اخیرا به پولیو یا فلج اطفال مبتال شده است، 
نخستین مورد این بیماری در طول حدود یک 

دهه در این کشور است.
به گزارش آسوشیتدپرس این بیمار که در راکلند 
کانتی زندگی می کند، دچار فلج اندام ها شده است. 
به گفته مقامات بهداشتی محلی، این شخص یک 
ماه پیش این عالیم را پیدا کرده بود و به خارج 

از آمریکا سفر نکرده بود.
به نظر می رسد این بیمار به سویه ای از ویروس 
پولیو )عامل بیماری فلج اطفال( مبتال شده است 
که از واکسن های حاوی ویروس زنده ضعیف شده 
این بیماری مشتق می شود. این نوع واکسن فلج 
اطفال در کشورهای به جز آمریکا مورد استفاده 
است و ممکن است این بیمار از فردی که این 
واکسن را دریافت کرده، ویروس را گرفته باشد.
به گفته مقامات بهداشتی این شخص دیگر واگیر 
شمرده نمی شود، اما بازرسان در تالش هستند 

که مشخص کنند این عفونت چگونه رخ داده 
است و آیا افراد دیگری هم در معرض ویروس 

قرار گرفته اند یا نه. 
اغلب آمریکاییان در برابر ویروس پولیو عامل 
بیماری فلج اطفال واکسینه هستند، اما کارشناسان 
می گویند بروز این مورد باید هشداری برای افرادی 
بهداشتی  مقامات  نشده اند.  واکسینه  که  باشد 

برای  را  واکسیناسیون  کلینیک های  نیویورک 
روزهای جمعه و دوشنبه برپا می کنند و از هر 
کسی که تا به حال در برابر فلج اطفال واکسینه 

نشده است، خواسته اند واکسن بزند.
پولیو زمانی یکی از ترسناک ترین بیماری ها در 
آمریکا بود و شیوع ساالنه باعث رخ دادن هزاران 
مورد فلج می شد. این بیماری عمدتا کودکان را 

مبتال می کند. واکسن پولیو در سال ۱۹۵۵ در 
دسترس قرار گرفت و واکسیناسیون عمومی 
باعث شد که شمار موارد فلج اطفال در آمریکا 
در دهه ۱۹۶۰ به کمتر از ۱۰۰ و در دهه ۱۹۷۰ 

به کمتر از ۱۰ برسد.
در سال ۱۹۷۹ اعالم شد که پولیو در آمریکا 
ریشه کن  شده است یعنی دیگر ویروس بیمار به 

طور معمول در حال انتشار نیست.
در سال های بعد موارد نادری از بروز بیماری 
پولیو در مسافران به آمریکا مشاهده شده است.

دو نوع واکسن پولیو وجود دارد. آمریکا و بسیاری 
از کشورهای دیگر از واکسن های ساخته شده از 
ویروس غیرفعال شده استفاده می کنند. اما برخی 
از کشورها که پولیو در آنها هنوز تهدیدی اخیر 
شمرده می شود، از ویروس زنده ضعیف شده 
استفاده می کنند که به صورت قطره خوراکی به 
کودکان داده می شود. این ویروس زنده ضعیف شده 
در موارد نادری ممکن است جهش پیدا کند و 

شیوع های جدید را باعث شود. 

نیویورک نخستین مورد فلج اطفال در آمریکا را پس از  حدود یک دهه اعالم می کند

تدروس آدهانوم قبریسوس، رئیس »سازمان 
جهانی بهداشت« )WHO( روز شنبه اعالم کرد 
شیوع به سرعت در حال افزایش آبله میمونی به 
حد وضعیت اضطراری بهداشت جهانی - یعنی 
باالترین سطح هشدار این سازمان- رسیده است.
به گزارش رویترزعنوانی که سازمان جهانی 
بهداشت برای این موارد به کار می برد، یعنی 
»وضعیت اضطراری بهداشت عمومی دارای 
هشدار  برای   )PHEIC( بین المللی«  جنبه 
بین المللی  تالش های  ضرورت  درباره  دادن 
و  الزم  اعتبارات  اختصاص  هماهنگ شده، 
اقدامات جهانی برای همکاری درباره تقسیم 

کردن واکسن ها و داروها است.
منابع آگاه می گویند اعضای یک کمیته کارشناسی 
این سازمان که روز پنجشنبه برای بحث درباره 
توصیه بالقوه برای وضعیت آبله میمونی دیدار 
کردند، در این باره اختالف نظر داشتند، اما تصمیم 
نهایی در این مورد در حیطه اختیارات مدیر 

کل سازمان جهانی بهداشت است.
تدروس نیز هنگام اعالم تصمیمش برای اعالم 
آبله میمونی به عنوان وضعیت اضطرار بهداشت 

جهانی تایید کرد که کمیته کارشناسی نتوانسته 
است در این باره به اجماع نظر برسد و ۹ عضو 
مخالف این اعالم و شش عضو موافق آن بودند.
وضعیت  اعالم  پیشین  موارد  در  تدروس 
بیماری ها  درباره  بهداشت جهانی  اضطراری 
اما  بود،  پذیرفته  را  کارشناسی  توصیه کمیته 
افزایش  درباره  نگرانی  به  توجه  با  او  ظاهرا 
موارد بیماری و ذخیره کم واکسن ها و داروهای 
دسترس برای آبله میمونی تصمیم گرفت با 
وجود نداشتن رای اکثریت کمیته کارشناسی 
برای آبله میمونی وضعیت اضطراری بهداشت 

جهانی اعالم کند.

شمار موارد آبله میمونی در سال جاری میالدی 
به بیش از ۱۶۰۰۰ مورد در بیش از ۷۵ کشور 
رسیده و پنج مورد مرگ ناشی از آن هم در 

آفریقا گزارش شده است.
این بیماری ویروسی که از طریق تماس نزدیک 
جسمی منتشر می شود و باعث ایجاد عالئم شبیه 
آنفلوانزا و ضایعات پوستی به شکل تاول های 
چرکی می شود- در شیوع فعلی  در کشورهای 
خارج از آفریقا عمدتا در میان مردان دارای 

آمیزش جنسی با مردان انتشار داشته است.
تا به حال، وضعیت اضطراری بهداشت جهانی 
برای پاندمی کرونا و نیز تالش ها برای ریشه کنی 

بیماری پولیو یا فلج اطفال اعالم شده است.
با فشار  سازمان جهانی بهداشت و دولت ها 
شدید از طرف دانشمندان و کارشناسان بهداشت 
عمومی روبرو هستند تا اقدامات بیشتری در 

مواجهه با شیوع آبله میمونی انجام دهند.
هنگام  از  ویروسی  بیماری  این  موارد  شمار 
نخستین دیدار کمیته کارشناسی سازمان جهانی 
بهداشت در پایان ماه ژوئن )سه هفته پیش( 
فقط حدود ۳۰۰۰ مورد بود، اما اکنون به بیش 

از ۱۶۰۰۰ مورد رسیده است.
پس از نخستین جلسه، این کارشناسان توافق 
کردند در صورتی که شیوع آبله میمونی تشدید 
شود، برای تجدید نظر احتمالی در موضعشان 

دوباره تشکیل جلسه دهند.
یکی از موضوعات کلیدی که ارزیابی دوباره را 
ضروری می کرد، این بود که آیا موارد بیماری 
که تا به حال عمدتا در میان مردان در آمیزش 
جنسی با مردان شناسایی شده است، به گروه های 
دیگر به خصوص کودکان یا دیگرانی که در 
شیوع های گذشته در کشورهای با شیوع بوم گیر 
در آفریقا نسبت به بیماری آسیب پذیری نشان 

داده اند، سرریز می کند یا نه.
کارشناسان این کمیته به دو گروه مخالف تقسیم 
شده بودند، گروهی که معتقد بودند اعالم وضعیت 
اضطراری باعث شتاب بخشیدن به اقدامات 
برای مهار بیماری می شود و گروه دیگری که 
به نظرشان معیارهای ذکرشده در باال برای اعالم 
وضعیت اضطراری محقق نشده است، چرا که 
بیماری هنوز در گروه های جدید افراد انتشار 

نیافته یا میزان باالی کشندگی نداشته است. 

اعالم وضعیت اضطراری بهداشت جهانی برای شیوع آبله میمونی

یک بررسی جدید نشان می دهد که فشار خون 
باال حتی در افرادی که واکسیناسیون کامل انجام 
داده اند، خطر بستری شدن در افراد در دوران 
اُمیکرون  سویه  از  نشای  عفونت های  شیوع 

کروناویروس را بیش از دو برابر می کند.
به گزارش رویترز پزشکان در مرکز پزشکی 
سدراس-سینایی در لوس آنجلس ۹۱۲ نفر مبتال 
به کووید -۱۹ را هنگام غالب بودن سوبه اُمیکرون 
با وجود دریافت دست کم سه دوز واکسن   
mRNA از واکسن های فایزر/بیونتک یا مدرنا 
دچار عفونت شده بودند و ۱۴۵ نفرشان کارشان 

به بستری شدن در بیمارستان کشیده بود.
یافته های این پژوهشگران که در روز پنجشنبه 
در ژورنال Hypertension منتشر شده است، 
نشان داد که خطر دچار شدن به بیماری شدید 
افراد دارای عوامل خطرساز  کووید-۱۹  در 
یا  قلبی  نارسایی  باال،  مانند سن  شناخته شده 

بیماری کلیوی افزایش می یابد.  
اما به گفته این پژوهشگران بیماری فشار خون 
باال یا پرفشاری خون »با بیشترین میزان افزایش 
خطر« بیماری شدید همراهی داشتن، به طوری 
که احتمال بستری شدن فرد مبتال به کووید-۱۹ 

را بیش از دو برابر می کرد.
این بررسی نشان داد که فشار خون باال حتی 

در افراد جوانتر که اندام های حیاتی شان به طور 
کلی سالمتر است، »با افزایش قابل توجه و عمده 
خطر« بیماری شدید کووید-۱۹ همراهی دارد.

دکتر سوزان چانگ، سرپرست این بررسی گفت: 
»دانستن اینکه بسیاری از افرادی که به علت 
کووید-۱۹ بستری می شوند، فشار خون باال 
بیماری  برای  دارند و عوامل خطرساز دیگر 
شدید را ندارند، شگفت زده شدیم. این موضوع 
به خصوص با توجه به اینکه تقریبا نیمی از 
دارند،  باال  خون  فشار  بزرگسال  آمریکاییان 

نگران کننده است. 

فشار خون باال خطر بیماری وخیم ناشی کرونای اُمیکرون را دو برابر می کند

نقشه سالمت

اهواز آلوده ترین 
هوا را در میان 

کالنشهرهای ایران 
دارد/ ایسنا  

ثبت ۷۹ مورد 
بستری و یک مورد 

مرگ مربوط به کرونا 
در فارس/ ایسنا 

دوربين سالمت 

مردم در یک مانور حمله هوایی در یک پناهگاه در تایوان سرهایشان را پوشانده اند.
AP     

زنی در کنار جنازه شوهر کشته شده اش در حمله هوایی در خارکف اوکراین
EPA 

کارکنان بهداشتی در شانگهای چین آزمایش عمومی کرونا انجام می دهند.
                 گتی ایمجز

یک خرس قطبی در باغ وحش هانور آلمان خودش را خنک می کند.
AP      

گردآوری جنازه های پرندگان مرده به علت آنفلوآنزای پرندگان در انگلستان 
PA      

تظاهرات پزشکان و دانشجویان پزشکی در مکزیک در اعتراض به ناامنی 
محیط های کار.           رویترز
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