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ّ
امام صادق علیهالسالم فرمودند:

هرکه رد چهار موقع مالک نفس خود باشد ،خدا وند متعال آتش را رب جسم او حرام مىکند:
هن گام رافه و توسعه زندگى
خ
س
ست
ت
ت
نگ
هن گام ى و د ى
هن گام اشتها و آرزو
هن گام خشم و غضب
وسائلالشیعه
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زپشكي و سالمت

چه کسانی نباید با
هواپیما پرواز کنند؟

دکتر علیرضا مجیدی

امروزه با گسترش خطوط هوایی و پیمودن مسافتهای زیاد در زمانی کوتاه ،مسافرت با هواپیما امری
عادی شده است .درحقیقت ،پرواز با هواپیما آنقدر مطمئن و راحت است که گاهی فراموش میکنیم ج ّو
خارجی کرۀ زمین یک محیط بالق ّوه خطرناک است .گاهی از هواپیما برای رساندن بیمار به مراکز درمانی
استفاده میشود ،گاه نیز هدف از مسافرت هوایی انجام کارهای بازرگانی و اداری است .درحالیکه ممکن
طی مسافرت هوایی دچار مشکالتی شود .در این مقاله،
است مسافر تندرستی کاملی نداشته باشد و در ّ
مشکالتی را که ممکن است درحین پرواز برای برخی از مسافران پیش آید بررسی میکنیم و برای یک
پرواز مطمئن و راحت ،به این گروه از مسافران نیز توصیههایی میکنیم.

شرایط در هنگام پرواز
فشار هوای درون هواپیماهای جدید ،بهنحوی تنظیم شده است
که پرواز در ارتفاعات زیاد ،بر فراز هوای نامساعد و مسافتهای دور
را بدون سوختگیری مجدد امکانپذیر میکند .به دالیل اقتصادی
و فنی ،فشار هوا در ارتفاع  ۶۰۰۰تا  ۸۰۰۰پا ( ۱۸۰۰تا  ۲۴۰۰متر)
باالتر از سطح دریا تنظیم شده است .با افزایش ارتفاع از سطح دریا،
فشار جو کاهش مییابد ،بنابراین میزان اکسیژن موجود برای تن ّفس
کم میشود .بدن انسان قدرت تطبیق زیادی با محیط اطراف دارد و
انسان سالم حتی تا ارتفاع  ۱۰۰۰۰پایی ( ۳۰۰۰متری) نیز بهراحتی
نفس میکشد ،ولی افرادی که دچار بیماریهای قلبی و ریوی باشند،
حتی در ارتفاع  ۶۰۰۰پایی نیز دچار مشکالتی میشوند .اکسیژن
برای ادامۀ حیات ضروری است .ریهها اکسیژن را از هوای تن ّفسی
میگیرند ،سپس گویچههای قرمز خون آن را جذب میکنند و به
تمام بافتهای بدن میرسانند .همانگونه که گفتیم ،انسان سالم
میتواند حتی در ارتفاع  ۱۰۰۰۰پایی نیز اکسیژن مورد نیاز بدن

خود را تأمین کند .هر عاملی که سبب اختالل در عمل ریهها و یا
تحمل فرد
سبب اختالل قدرت حمل اکسیژن توسط خون شود ،بر ّ
نسبت به کاهش فشار اکسیژن ،در ارتفاع کمتر از  ۱۰۰۰۰پا تأثیر
سوء خواهد داشت .برحسب شدت بیماری ممکن است که فشار
معمولی مسافرنشین هواپیما (معادل ارتفاع  ۶۰۰۰پا از سطح دریا)
برای تأمین اکسیژن بدن کافی نباشد.
بیماریهای دستگاه تن ّفس
بیماریهای دستگاه تن ّفس عبارتاند از:
• برونشیت مزمن؛ برونشیت یک بیماری تن ّفسی است که با
تورم نای و نایژهها همراه است .هرگاه بیماری بهموقع و
التهاب و ّ
کام ً
ال درمان نشود و بیمار سه ماه متوالی در دو سال پیاپی سرفۀ
خلطدار داشته باشد ،برونشیت مزمن گفته میشود.
• آمفیزم؛ آمفیزم یک بیماری تن ّفسی است که در آن دیوارۀ
بین چند حبابچۀ ششی از بین میرود و درنتیجه ظرفیت تن ّفسی و
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اکسیژنگیری ریهها از خون کاهش مییابد.
• برونشکتازی؛ برونشکتازی به معنیگشاد
شدن غیرطبیعی نایژههاست.
• بیماری قلبی ریوی؛ نوعی نارسایی قلبی
(معموالً طرف راست) است که دراثر بیماریهای
تن ّفسی ایجاد میشود.
بیشتر بیماران دچار این بیماریها میتوانند با
هواپیما مسافرت کنند ،بهشرطی که هنگام پرواز
منبع اکسیژن در دسترس آنان باشد .اگر بیماری
به هنگام استراحت یا پس از پیمودن  ۵۰متر به
تنگی نفس دچار میشود ،نباید با هواپیما پرواز
کند ،زیرا ممکن است اکسیژن اضافی برای او کافی
نباشد و حتی در بعضی موارد مشکل را پیچیدهتر
کند .افراد مبتال به آسم ،که بیماریشان بهخوبی
مهار شده باشد ،میتوانند با هواپیما مسافرت کنند
ولی باید بهخاطر داشته باشند که به مقدار کافی
دارو در کیف دستی به همراه داشته باشند.
بیماریهای قلب
بیشترین میزان فشار روحی در فرودگاه به
مسافر وارد میشود و بیشتر بیماران قلبی در
فرودگاه ـ و نه به هنگام پرواز ـ دچار مشکل
میشوند ،بنابراین فشار روحی و خستگی مفرط
ناشی از مقدمات پرواز ،به اندازۀ کاهش فشار
اکسیژن مهم است .شرکت هواپیمایی بریتانیا
توصیه میکند کسانی که دچار سکتۀ قلبی بدون
پیدایش عوارض شده باشند ،نباید زودتر از دو
هفته پس از حمله با هواپیما سفر کنند و چنانچه
بیماریشان عوارضی به همراه داشته باشد ،نباید
بدون اجازۀ پزشک پرواز کنند .کسانی که دچار
افزایش فشار خون هستند میتوانند با هواپیما
پرواز کنند ،بهشرطی که داروهای الزم را در کیف
دستی بههمراه داشته باشند.
اختالالت خون
کمخونی شدید ،یعنی کاهش غلظت هموگلوبین
به کمتر از  ۷/۵گرم درصد ،مانعی برای مسافرت
هوایی است .غلظت هموگلوبین بهطور طبیعی در
مردان  ۱۴تا  ۱۶و در زنان  ۱۳تا  ۱۵گرم درصد
است .پروازهای کوتاهمدت کمتر ممکن است
مشکلی ایجاد کنند .درصورت لزوم پروازهای
طوالنی میتوان قب ً
ال به بیمار خون تزریق کرد.
بیمارانی که نوعی اختالل خونی دارند که احتمال
تجزیۀ گلبول قرمز آنها به هنگام پرواز وجود دارد،
باید از پزشک معالج خود برای پرواز اجازه بگیرند.
ازجملۀ این اختالالت میتوان بیماری کمخونی
داسیشکل را نام برد .در مبتالیان به کمخونی
داسیشکل ،گویچههای قرمز درصورت قرار گرفتن
در محیط کم اکسیژن ،مث ً
ال در ارتفاعات ،به شکل
داس درمیآیند و متالشی میشوند.
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شرکت هواپیمایی بریتانیا توصیه میکند کسانی که دچار
سکتۀ قلبی بدون پیدایش عوارض شده باشند ،نباید زودتر
از دو هفته پس از حمله با هواپیما سفر کنند و چنانچه
بیماریشان عوارضی به همراه داشته باشد ،نباید بدون
اجازۀ پزشک پرواز کنند .کسانی که دچار افزایش فشار خون
هستند میتوانند با هواپیما پرواز کنند ،بهشرطی که داروهای
الزم را در کیف دستی بههمراه داشته باشند.

بیماریهای اعصاب
پس از سکتۀ مغزی ،حداقل تا سه هفته نباید با هواپیما مسافرت کرد .در طول
این مدت بیمار بهطور قابل توجهی بهبود مییابد .وجود ناتوانیهای جسمی
مانعی برای پرواز نیست ولی بههرحال ،درصورت داشتن شک باید از پزشک
دربارۀ پرواز با هواپیما سؤال کرد.
یکی از پیامدهای پیری ،تصلب شرایین است که ممکن است مانع رسیدن
اکسیژن کافی به مغز شود .این گفته بدین معنی است که مغز افراد مسن فقط
در ارتفاع همسطح دریا اکسیژن کافی دریافت میکند و درصورت افزایش ارتفاع
ممکن است این افراد دچار گیجی و منگی شوند .برای تمام افراد مسنی که به
هنگام شب دچار گیجی و منگی میشوند ،توصیه این است که چون ممکن است
به هنگام مسافرت با هواپیما نیز دچار این حالت شوند ،نباید تنها مسافرت کنند
و باید یک همراه داشته باشند .البته سالمندی بهخودیخود مانعی برای انجام
پرواز نیست.
مبتالیان به صرع ممکن است به هنگام پرواز با هواپیما دچار حمله شوند که
علت آن کاهش اکسیژن ،خستگی و فشار روحی ناشی از پرواز است .این افراد باید
ضد تشنجی را که بهطور معمول مصرف
 ۲۴ساعت پیش از پرواز ،مقدار داروی ّ
میکنند افزایش دهند و تا رسیدن به مقصد نهایی همچنان داروی بیشتری
مصرف کنند و سپس مقدار دارو را بهتدریج کاهش دهند .شک نیست که افزودن
بر مقدار دارو باید با مشورت پزشک انجام شود .درضمن ،بهتر است که مسافر
مبتال به صرع از قبل بیماری خود را با خدمۀ پرواز در میان بگذارد تا درصورت
بروز حملۀ تشنج آمادگی داشته باشند و دستپاچه نشوند.
اثرات کاهش فشار خون
اگر یک بالون به ارتفاع  ۶۰۰۰پایی از سطح دریا صعود کند ،حجم آن بهعلت
کاهش فشار جو ۳۰ ،درصد افزایش خواهد یافت .درست همین اتفاق در هوای
موجود در حفرههای نیمهبستۀ بدن انسان ،مانند گوش ،سینوسها و رودهها،
که به هوای بیرون راه دارند ،بهوقوع میپیوندد .بهطور معمول ،در افراد سالم
با افزایش ارتفاع مشکلی پیش نخواهد آمد و به هنگام صعود ،هوای اضافی از
بدن خارج خواهد شد ،مث ً
ال هوای گوش با شنیدن صدایی خارج میشود .مشکل
هنگامی پیش میآید که مسافر دچار سرماخوردگی شدید ،سینوزیت یا التهاب و
تورم گوش میانی باشد ،زیرا بهعلت پرخونی گوش میانی و سینوسها ،جریان هوا
به داخل یا خارج آنها امکانپذیر نیست و سبب درد شدید و صدمه به گوش و
سینوسها میشود؛ بنابراین افراد دچا ِر سرماخوردگی شدید ،سینوزیت یا التهاب
و تورم گوش میانی نباید با هواپیما پرواز کنند .درصورت ضروری بودن پرواز باید
ضد احتقان بینی استفاده کرد .افرادی که بهتازگی عمل جراحی بر
از داروهای ّ
روی گوش میانی خود داشتهاند ،در معرض خطر زیادی در حین پرواز هستند ،از
اینرو مسافرت هوایی آنها منوط به اجازۀ پزشک است.
بههنگام پرواز ،بهعلت اتّساع گاز در رودهها ،حداقل باید  ۱۰روز از جراحی
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شکم ،حتی جراحیهای جزئی گذشته باشد.
اگر پس از عمل جراحی عوارضی پیش آمده
باشد ،این زمان افزایش مییابد .درصورت وجود
خونریزی از دستگاه گوارش ،بیمار باید حداقل
به مدت سه هفته پرواز نکند .همین فاصلۀ زمانی
برای پرواز ،پس از جراحی بر روی قفسۀ سینه
نیز توصیه میشود .همچنین پس از شکستگی
جمجمه و ضایعات عمیق چشم ،حداقل تا یک
هفته نباید با هواپیما مسافرت کرد.
کاهش فشار جو در ارتفاعات بر روی گازها
تأثیر میگذارد و سبب اتّساع آنها میشود.
این مسئله درمورد هوایی که در گچگرفتگیها
موجود است اهمیت دارد .اگر هوای محبوس
متّسع شود ،اندام گچگرفته را تحت فشار قرار
میدهد و ممکن است خون کافی به اندام
نرسد .اگر اندام گچگرفتهشده هنوز متورم باشد،
پیش از پرواز ،بهویژه پرواز طوالنی ،باید گچ را
شکافت .همچنین گچی که تا باالی زانو ادامه
دارد نیز میتواند سبب بروز مشکالتی شود.
چند نکتۀ دیگر
افراد مبتال به بیماری قند باید برنامۀ غذایی
و دارویی خود را همانند خانه تنظیم کنند و
پس از رسیدن به مقصد نهایی ،برنامۀ خود را با
ساعت جدید محلی هماهنگ سازند .این افراد
همانند سایر بیماران نباید داروهای خود را در
ته چمدانی که به قسمت بار تحویل میدهند
بگذارند ،بلکه داروهایشان باید در کیف دستی
و به همراهشان باشد .دربارۀ مسافرت هوایی در
زمان بارداری بسیار سؤال میشود .گرچه بهنظر
نمیرسد که مسافرت هوایی برای زن باردار سالم
و جنین طبیعی ضرر داشته باشد ،ولی هواپیما
خاص زندگی وسیلۀ مناسبی
در این دورۀ
ّ
نیست .بسیاری از شرکتهای هواپیمایی از
پرواز زنان باردار پس از هفتۀ  ۳۵بارداری ،در
پروازهای بینالمللی ،و پس از هفتۀ  ۳۶آبستنی،
در پروازهای داخلی جلوگیری میکنند .یادآور
میشود که طول مدت حاملگی  ۴۰هفته است.
نوزادان تا  ۴۸ساعت پس از تولد نباید با
هواپیما پرواز کنند ،زیرا در ارتفاع زیاد ،بعضی
از حبابچههای شش نوزاد ،که در فشار معمولی
بهتدریج باز میشوند ،متّسع نمیگردند و تعادل
بین تهویه و گردش خون حبابچه مختل میشود
و اکسیژن خون کاهش مییابد.
دستگاه تنظیمکنندۀ هوای داخل هواپیما
هوای خشکی بهوجود میآورد که ممکن است
سبب کاهش آب بدن انسان شود .برای مقابله با
کمآبی میتوان مقدار زیادی آب یا نوشیدنیهای
دیگر نوشید.
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استعمال دخانیات سبب ایجاد گاز مونواکسیدکربن میشود که توانایی خون برای
حمل اکسیژن را کاهش میدهد؛ بنابراین استعمال دخانیات بههنگام پرواز ،اثر کاهش
غلظت اکسیژن ناشی از ارتفاع را تشدید میکند .افرادی که بهطور معمول سیگار زیاد
میکشند ممکن است متوجه این آثار نشوند ،ولی قطعاً افرادی که سیگاری نیستند و
دود سیگار سایر مسافران را به ریههای خود فرو میبرند ،آثار کاهش غلظت اکسیژن را
بهصورت درد چشم و سردرد احساس خواهند کرد.
در پروازهای طوالنی بهتر است که هرچندگاه یک بار ورزش کنیم .نشستن بر روی
صندلی هواپیما بهمدت زیاد سبب میشود که خون در پاها جمع و جریان خون ُکند
شود .بهتر است به هنگام نشستن ،پاها را روی یکدیگر نیندازیم .به هنگام پرواز بهتر
است از لباسهای گشاد و کفشهای راحت استفاده کنیم ،زیرا در بسیاری از اوقات به
هنگام پروازهای طوالنی ،قوزکها کمی ورم میکنند .برای مقابله با ُکندی جریان خون
و رکود آن در سیاهرگها میتوان هر نیم ساعت یک بار کمی قدم زد.
دکتر علیرضا مجیدی
پزشک عمومی

www.1pezeshk.com
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علل شایع ریزش مو
در خانمها

دکتر رعنا رفیعی

ریزش مو در خانمها به دو صورت اسکاری (جوشگاه یا جای زخم) و غیراسکاری اتفاق میافتد که خوشبختانه
در نوع اسکارگذار ،که برگشتناپذیر است ،فراوانی کمتری دارد.
قابل بازگشت یا غیراسکاری میتوان به موارد زیر اشاره کرد :ریزش مو از نوع
از علل شایع ریزش موی ِ
تلوژن افلوویوم حاد و مزمن ،ریزش مو از نوع آناژن افلوویوم ،ریزش موی سکهای یا آلوپسی آرهآتا و ریزش
موی ارثی وابسته به هورمون یا ریزش آندروژنتیک.
ریزش موی اسکارگذار بهدنبال سوختگی ،کچلی سر از نوع التهابی و ضربه ایجاد میشود و بهدنبال
بیماریهای التهابی ،مانند لیکن پالن و لوپوس اتفاق میافتد.

ریزش مو از نوع تلوژن افلوویوم
در ریزش موی تلوژن افلوویوم ،بهدنبال وارد شدن یک پدیدۀ
جراحی یا بیماریهای تبدار،
استرسزا ،نظیر کاهش وزن ،زایمانّ ،
درصد قابلِتوجهی از موها وارد فاز استراحت یا خواب میشوند و دو
تا سه ماه بعد از استرس دچار ریزش منتشر میشوند که اکثرا ً در
عرض کمتر از  6ماه بهبود مییابد.
ریزش مو از نوع آناژن افلوویوم
ریزش موی آناژن افلوویوم در افراد تحت شیمیدرمانی اتفاق
میافتد و موها درحالیکه در مرحلۀ رشد هستند ،ناگهان بهصورت
منتشر ،ظرف مدت یک ماه ریزش میکنند.
ریزش موی آندروژنتیک
در ریزش موی آندروژنتیک ،هردو عامل توارث و اثر هورمونهای
مردانه نقش دارند و بهتدریج بعد از  ۲۰سالگی با کاهش تراکم و
نازک شدن موها خود را نشان میدهد.
ریزش موی سکهای
ریزش موی سکهای یک بیماری التهابی خودایمنی محسوب
میشود که دراثر حملۀ سلولهای ایمنی به پیاز مو ،بهطور ناگهانی
موها ریزش میکنند که میتواند بهصورت محدود به سر یا بهصورت

منتشر در کل بدن باشد .استرس در ایجاد و تشدید این نوع از ریزش
مو نقش دارد.
درمان ریزش مو
درمان ریزش مو ،بسته به نوع علت ریزش مو ،برطرف کردن
عوامل زمینهای و تجویز برخی داروها انجام میشود.
درمانهای توصیهشده درموارد آناژن و تلوژن افلوویوم ،عمدتاً
شامل استفاده از محلول ماینوکسیدیل موضعی است .در ریزش موی
آندروژنتیک ،درصورت وجود عالئم افزایش هورمونهای مردانه ،مانند
ضد هورمون
موهای زائد یا بینظمی در پریودی ،داروهایی با خاصیت ّ
مردانه ،مانند اسپیرنوالکتون و سیپروترون کامپاند توصیه میشود.
برای درمان آلوپسی آرهآتا ،استفاده از تزریق کورتونها درون
محرک ،مانند دیفنسیپرون یا داروهای
ضایعه و برخی داروهای
ّ
سرکوبکنندۀ ایمنی توصیه شده است.
درمورد استفاده از داروهای موضعی گیاهی ،در انواع مختلف
ریزش مو تبلیغات زیادی انجام میشود ،ولی اثربخشی آنها قابل
پیشبینی نیست.
دکتر رعنا رفیعی
متخصص پوست و مو  ،فلوشیپ آسیب شناسی بیماریهای پوست
نشانی :رشت ،گلسار ،بلوار سمیه ،خیابان  ،142ساختمان اکباتان ،طبقه
سوم ،واحد  15تلفن013-32124231 :
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علل شايع

خارش سر
چیست؟

درماتيت سبورئيک
درماتيت سبورئيک ،که بهعلت
افزايش سبوم ايجاد ميشود و در مراحل
اوليه با شورۀ سر تظاهر پيدا ميکند ،از
شايعترين علل خارش سر است .درواقع
حدود نيمي از افراد به درجاتي مبتال به
شورۀ سر هستند .اين بيماري ،بهخصوص
بين سنين  30تا  ٦٠سال و در مردان
دکتر امید زرگری
شايعتر است .درماتيت سبورئيک خود
تحت تأثير عوامل مختلف است .از مهمترين اين عوامل ،مخمري
ِ
پوست سر
به اسم ماالسزياست .ماالسزيا بهطور طبيعي روي
وجود دارد ،اما تحت شرايطي (مث ً
ال چرب بودن سر) افزايش پيدا
ً
ميکند .درمان درماتيت سبورئيک معموال شستوشوي مرتب با
ضد
شامپوهاي مناسب و در موارد شديدتر استفاده از داروهاي ّ
قارچ است.
سوريازيس
سوريازيس بهطور شايع سر را درگير ميکند و درواقع گاه
ِ
پوست سر تنها محل درگيري در اين بيماري است .از نظر ظاهري،
سوريازيس ممکن است با درماتيت سبورئيک اشتباه شود ،اما
متخصص پوست اغلب قادر است اين دو را از يکديگر تشخیص دهد.
ّ
درمان سوريازيس معموالً با استيروييدهاي موضعي (گاه در ترکيب
با مشتقات موضعي ويتامين  )Dانجام ميگيرد ،هرچند سوريازيس
هم مانند درماتيت سبورئيک يک بيماري مزمن است و بهراحتي
برطرف نميشود.

درماتيت تماسي
آلرژي به ترکيبات مختلف بهخصوص رنگ مو از ديگر علتهاي خارش
سر است .بايد توجه داشت که گاهي اوقات افراد پس از سالها استفاده
از يک رنگ مو به آن حساس ميشوند ،بنابراين الزامي وجود ندارد که
حتماً تماس با مادۀ جديدي رخ داده باشد .براي اثبات حساسيت و يافتن
مادۀ حساسيتزا ميتوان از تست پوستي استفاده کرد.
خارش نوروپاتيک
خارش نوروپاتيک بهویژه در افراد مسن شايع است .همچنین به
دنبال بيماريهايي مانند زونا در ناحيۀ سر ،ممکن است تا مدتها
فرد به خارش سر دچار شود .بيماران ديابتي هم ممکن است به
خارش سر بهدليل مشابه گرفتار شوند .تنگي کانال نخاعي در ناحيۀ
گردن از علتهاي دیگر اين نوع خارش است.
خارش سر دالیل ديگري هم دارد .اين روزها شايد شايعترين
شپش سر باشد که
علت خارش سر ،بهخصوص در کودکان ،ابتال به
ِ
متأسفانه بسيار شايع شده است .همچنين بيماريهاي ديگري مانند
ليکن پالن ،کچلي سر ،درماتوميوزيت و ...ممکن است با خارش سر
تظاهر پيدا کنند .بديهي است بهترين راه براي يافتن علت و درمان
متخصص پوست است.
خارش سر مراجعه به
ّ
دکتر امید زرگری
متخصص پوست ،عضو آکادمیدرماتولوژی آمریکا
ّ
نشانی :رشت ،پل بوسار ،ساختمان پزشکان دانا ،طبقۀ سوم ،واحد 1
www.iranderma.com
تلفن013-33122325 :

www.drzargari.com
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ارتباط بین اضطراب و افسردگی
با دردهای مزمن بدن

دکتر علیرضا مقتدری

دو بیماری افسردگی و اضطراب ازجمله بیماریهای مزمن و ناتوانکنندۀ روانی هستند که باعث بروز عالئم
جسمی زیادی برای بیمار میشوند .ازجملۀ این عالئم ،بروز دردهای مزمن یا تشدید دردهایی است که بیمار
از قبل به دالیل دیگر داشته است .در این مقاله به توضیح ارتباط میان بیماریهای ذکرشده با دردهای مزمن
میپردازیم.

بیماری افسردگی و احساس درد
ارتباط زیادی بین بیماری افسردگی ،با احساس دردهای گوناگون
وجود دارد .افسردگی میتواند باعث شروع احساس درد در نقاط
مختلف بدن شود یا دردهای قبلی را تشدید کند ،و یا برعکس،
دردهای مزمنی که درمان نشوند ممکن است به افسردگی فرد بیمار
بینجامند .درد و افسردگی همچنین ممکن است مانند یک چرخۀ
معیوب بر یکدیگر اثر گذارند و همدیگر را تشدید نمایند .به این
معنا که درد ،عالئم افسردگی را تشدید کند و تشدی ِد افسردگی
باعث افزایش احساس درد شود .در بسیاری از موارد ،افسردگی
باعث احساس دردهای مبهم و نامشخص بهصورت کمردرد یا سردرد
میشود که گاهی اولین عالمت شروع افسردگی در بیماران است.
از سوی دیگر ،افرادی که دارای دردهای مزمن و ناتوانکننده به
دالیل دیگری هستند ،ممکن است دچار تغییرات خلقی ،مشکالت
خواب و استرس مداوم شوند ،که مجموع این مسائل میتواند باعث
شروع افسردگی در آنها شود .ازجمله دردهای مزمنی که ممکن
است باعث شروع یا تشدید افسردگی شوند عبارتاند از :درد منتش ِر
عضالنی موسوم به در ِد کمر و سردردهای مزمن ،مانند میگرن،

سردر ِد تنشی و سردر ِد کالستر .تشدید این دردها به همراه افسردگی
ممکن است به ناتوانی کامل فرد در انجام وظایف روزانه و حالتی
شبیه معلولیت بینجامد.
بیماری اضطراب و احساس درد
بیماریهای اضطراب نیز همانند افسردگی میتوانند باعث
ایجاد یا تشدید دردهای مختلف شوند .به عنوان مثال ،افرادی که
دارای سندرم رودۀ تحریکپذیر یا  IBSهستند ،درصورت ابتال به
بیماریهای اضطرابی ،درد و مشکالت بیشتری را تجربه میکنند.
برخی تحقیقات نشان دادهاند که احساس درد در افراد مبتال به
بیماری اضطراب میتواند بسیار بیشتر از افراد عادی جامعه باشد.
هراس شدید
احساس ترس و یا وحشت و
مشکل دیگر این بیماران
ِ
ِ
از شروع درد است که با ایجاد استرس میتواند شروع دردهای مزمن
احساس
مانند سردرد را تسریع کند و میزان درد را تشدید نماید .این
ِ
ترس از شرو ِع درد باعث میشود که فرد از هرگونه موقعیتی ،که
احتمال شرو ِع درد در آن وجود دارد ،پرهیز کند .اگر این بیماران به
هر دلیلی دچار مصدومیت شوند یا مث ً
ال برای درمان کمردر ِد مزمن
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نیاز به فیزیوتراپی داشته باشند ،این ترس و فوبیا باعث مقاومت آنها در
برابر اقدامات درمانی و توانبخشی میشود که خود سبب ادامه و تشدید
درد میگردد.
تشخیص بیماری
همراهی درد با بیماریهای افسردگی و اضطراب ،تشخیص منشأ درد
را برای پزشکان مشکل میسازد .نکتۀ بسیار مهم آگاهی پزشک ،بیمار و
اطرافیان او از این نکته است که منشأ درد ممکن است افسردگی و اضطراب
باشد ،و یا این دو بیماری باعث تشدید یک درد اولیه شدهاند .گاهی اوقات
تمامی تمرکز بیمار و پزشک بر درمان و تسکین درد با انواع مس ّکنها و
درمانهای شیمیایی قرار میگیرد و از توجه به علل سایکولوژیک غفلت
میشود .متأسفانه در مواردی مشاهده شده فردی که دچار بیماری
افسردگی مزمن است ،با شکایت درد به یک پزشک مراجعه کرده ،ولی
پزشک معالج فقط به درمان درد پرداخته است ،بدون آنکه به مشکل
افسردگی بیمار توجه کند.
درمان بیماری
برای کاهش و درمان درد در بیماران مبتال به افسردگی و اضطراب،
عالوهبر داروهایی که به کاهش افسردگی و اضطراب کمک میکنند ،از
روشهای مختلف رواندرمانی نیز استفاده میشود .برخی از مهمترین این
روشها به شرح زیر است:
درمان شناختی رفتاری
درمان در این روش بر پایۀ این اصل بنا شده که افکار ،احساسات و
ادراکات ما همه به هم مرتبط هستند .با تفهیم این اصل به بیمار ،درمانگر
در طی جلسات متعدد ،مهارتها و تکنیکهایی را به فرد میآموزد که به
جای آنکه بیمار قربانی درد شود ،بتواند درد را مدیریت و کنترل کند.
تمدد اعصاب
آموزش
ّ
آموزش
یوگا،
مانند
گوناگون،
های
ک
تکنی
کمک
به
روش
در این
ِ
آموزش ذهنآگاهی ،استرس بیمار کاهش مییابد.
آرامسازیِ عضالت و
ِ
استرس از عوامل اصلی ایجاد و تشدید درد ،بهخصوص در بیماران مبتال
به اضطراب است.
ِ
خواب مصنوعی در اثرِ تلقین یا هیپنوتیزم
تلقین افکار مثبت به بیمار ،باعث کاهش
ایجاد خوابِ مصنوعی و
ِ
چشمگیر درد و عالئم بیماریهای افسردگی و اضطراب میشود .بیماران
میتوانند با فراگیری این روش خود را هیپنوتیزم کنند.
اگرچه درمان دردهای مزمن یکی از دغدغههای اصلی سیستمهای
درمانی است ،متأسفانه به ارتباط بین درد و بیماریهای روانی ،مانند
افسردگی و اضطراب بیتوجهی میشود .شناخت صحیح از ارتباط موجود
میان این دو مقوله و استفاده از روشهای رواندرمانی موجود میتواند به
کاهش یا درمان درد در بیماران مبتال به دردهای مزمن کمک شایانی کند.
دکتر علیرضا مقتدری
متخصص طب فیزیکی و الکترودیاگنوز ،فلوشیپ فوق
تخصصی اینترونشنال
ّ
ّ
درد
نشانی :اصفهان ،خیابان شمسآبادی ،ساختمان قصر نور ،واحد 305
تلفن031 -32240068 :

www.drmoghtaderi.org

www.drmoghtaderi.ir
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زپشكي و سالمت

تقویم سالمت اردیبهشت و خرداد 99
مناسبت

روز

ماه

هفتۀ سالمت

1-7

اردیبهشت

روز زمین پاک

3
( 22آوریل)

‘‘

2-8

‘‘

6
( 25آوریل)

‘‘

6-11
(هفتۀ آخر آوریل)

‘‘

9
( 28آوریل)

‘‘

16
(اولین سهشنبۀ ماه می)

‘‘

روز جهانی ماما

15
( 5می)

‘‘

روز جهانی صلیب سرخ
روز جهانی جوان

19
( 8می)

‘‘

روز جهانی تاالسمی

19
( 8می)

‘‘

روز جهانی پرستار

22
( 12می)

‘‘

روز جهانی خانواده

28
( 17می)

‘‘

روز ارتباطات و روابط عمومی

28
( 17می)

‘‘

روز جهانی فشار خون باال

28
( 17می)

‘‘

31

‘‘

5
( 25می)

خرداد

4-10

‘‘

4-10

‘‘

11
( 31می)

‘‘

هفتۀ ایمنی راهها
روز جهانی پیشگیری از ماالریا

هفتۀ جهانی واکسیناسیون

روز جهانی بهداشت حرفهای و سالمت
شغلی
روز جهانی آسم و آلرژی

روز ملی اهدای عضو
روز جهانی تیروئید

هفتۀ جهانی تیروئید
هفتۀ ملی بدون دخانیات
روز جهانی بدون دخانیات
روز جهانی اهدای خون
هفتۀ جهانی سالمت مردان

25
( 14ژوئن)

‘‘

25-31
( 14تا 20ژوئن)

‘‘

سالمت کودکان
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تجسم خلاّ ق چيست؟ چطور میتوان از
ّ
تجسم خلاّ ق و آموزش آن به کودکان،
ّ
ِ
جهت کاهش اضطراب کودکان بهره
گرفت؟ چطور به آنها کمک کنیم تا به
خواستۀ خود برسند و چطور مشکالت
رفتاریشان را در مواقعی که احساس
ناخوشایند دارند کمتر کنیم؟
تجسم خلاّ ق برای
افراد معموالً از
ّ
نیلوفر گلپور
رسیدن به یک هدف از زندگی استفاده
میکنند و يا از آن براي كاهش اضطراب و كم كردن تنشهای
دروني بهره میگیرند .در این فرآیند ذهنی ،قدرت تحلیلی نیمکرۀ
چپ با قدرت تصویرسازی نیمکرۀ راست ادغام میشود و باعث
میشود تمایزی بین آن چیزی که فرد تص ّور کرده است و آن چیزی
که عم ً
ال باید اتفاق بیفتد نباشد .هرچه فرد در این کار مهارت
تجسم خلاّ ق به
بیشتری پیدا بکند موفقتر عمل میکند .درواقع ّ
مغز نقشه و مسیری را نشان میدهد که در حالت عادی تالش
بیشتری برای رسیدن به هدف در فرد ايجاد میكند و تغییری را در
تجسم خلاّ ق در درمان
احساس واقعی فرد بهوجود میآورد .قدرت ّ
مشكالت رفتاري كودكان ،همچنین كودكانی كه مشكالت يادگيري
دارند چشمگير است.
در پژوهشهایی که درمورد کودکان انجام شده ،اثربخشی در این
روش بارها دیده شده است .در این تحقیقات از یکسری از کودکان
خواستند که یک فرد باهوش را که میشناسند تصور کنند ،سپس
از آنها خواسته شد که فکر کنند هنرپیشه هستند و نقش آن فرد
باهوش را اجرا کنند .به كودكان گفته شد که چشمهایشان را ببندند
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و فکر کنند که جای آن فرد باهوشاند و س ِر جلسۀ امتحان در حال
پاسخگویی به سؤاالت هستند و بهخوبی هم آن را انجام میدهند.
تجسمخلاّ ق،
نتایج پژوهش نشان داد با چندین بار اجرا کردن این ّ
این بچهها از نظر تحصیلی طی آن سال تحصیلی ارتقا پیدا کردند
و توانستند بهتر از قبل عمل کنند .چنین تحقیقاتی به ما میگوید
که این روش در خیلی از موارد در کودکان میتواند کمککننده
تجسم خلاّ ق در ارتقای كيفيت رفتاري و
باشد .حال با توجه به نقش ّ
شناختي كودك سه تکنیک کاربردی را آموزش میدهیم.
تکنیک اول :تماشای ابر
این تکنیک برای کودکانی که تمرکزشان نیاز به ارتقا دارد
تجسم خلاّ ق را
میتواند بسیار مفید باشد .برای آنکه بتوانید این ّ
با کودک خود اجرا کنید نیازمند یک فضای آرام هستید؛ فضایی
که در آن صدای اضافه و چیزی که باعث مزاحمت شما و فرزندتان
میشود نباشد .از کودک خود بخواهید که دراز بکشد یا بنشیند ،یا
به هر صورتی که کودک خودش راحت است قرار بگیرد .مهم این
است که طی انجام این تکنیک باید چشمهایش را ببندد و خودش
ال ساحلی که قب ً
را کنار یک ساحل زیبا تصور کند ،مث ً
ال به آنجا رفته
بود را تصور کند.
تصور کند که روی شنها دراز کشیده و به آسمان آبی نگاه
میکند و توجهاش به ابرها جلب میشود .از او بخواهید که درمورد
ابرها با شما حرف بزند ،همانگونه که چشمهایش بسته است ،مث ً
ال
از او بخواهید هر کدام از ابرها را شبیه یک حیوان یا یک اسباببازی
یا هر موجود دیگری ببیند و درمورد آن با شما حرف بزند .وقتی
که کودک شما بتواند تمام تمرکز خود را به آن ابر و چیزی که در

تجسـم اّ
خلق در كودكـان
ّ

11

آسمان میبیند در تخیل و خیال خود داشته باشد ،کمکم با چندین
بار تکرار این تمرین ،تمرکز او باال میرود .این تمرین را هفتهای
سه بار بهمدت  ۱۰تا  ۱۲دقیقه با کودک خود اجرا کنید و پس از
چندین هفته اثر آن را میتوانید بهخوبی مشاهده کنید.
تکنیک دوم :فیلم مو ّفقیت
این تکنیک را میتوانید زمانی با کودک خود اجرا کنید که کودک
شما احساس ناراحتی زیادی دارد ،یا خوشحال نیست یا چیزی او
را اذیت میکند .مانند تکنیک اول شرایط آرام و ساکت را فراهم
آورید و از کودک بخواهید چشمهایش را ببندد و فکر کند که در
سالن سینما یا تئاتر نشسته است و روبهروی آن قرار است یک فیلم
نمایش داده شود .در آن فیلمی که قرار است نشان داده شود یک
روزی بوده است که بسیار خوشحال بوده و حال خوبی داشته ،مث ً
ال
ال رفته بوده است .ک ً
جشن تولد خودش یا یک مسافرتی که قب ً
ال یک
اتفاق را که برای او خوشایند بوده و بر روی پردۀ سینما به نمایش
گذاشته میشود ،با جزئیات نگاه کند و همانطور که چشمهایش
بسته است برای شما تعریف کند .وقتی کودکتان میتواند یک
تصویرسازی از اتفاقهای خوشایند زندگی خود داشته باشد ،باعث
میشود که آن احساس بدی را که آن لحظه تجربه میکند کمکم
فراموش کند و برایش کمرنگترشود .با این تمرین احساس بهتری
میتواند در آن لحظه داشته باشد .مدت زمان اجرای این تکنیک ۱۰
تا  ۱۲دقیقه است و در مواقعی که کودک احساس ناراحتی میکند
میتوانید از آن استفاده کنید.
تکنیک سوم :حل مشکل
وقتی فرزند شما دچار مشکلی میشود که آن را نمیتواند حل
کند و راهحلی به ذهنش نمیرسد و کالفه میشود این تکنیک بسیار
میتواند کمککننده باشد .از فرزند خود بخواهید مانند تکنیکهای
قبلی در یک جای آرام و بدون سروصدا قرار بگیرد و از او بپرسید
که چه کسی در بین اطرافیانش هست که خیلی مورد قبولش است
و به آن شخص احترام میگذارد و میداند که بیشت ِر تصمیمهای
او درست است .آن فرد میتواند پدر یا مادر یا یک بازیگر فیلم یا
یکی از اقوام باشد یا شخصی که فرزند شما دوستش دارد و آن را در
انتخاب کارها قبول دارد.
از فرزندتان بخواهید چشمهایش را ببندد و فکر کند که آن
شخص است و مشکل را حل کند .وقتی فرزند شما خودش را جای
آن شخص میگذارد و به آن شخص باور دارد ،آنوقت میتواند به
راهحلهای بهتری دست پیدا کند و قسمت خالقانۀ مغز او فعالیت
بیشتری را برای حل مسئله انجام میدهد .این شیوه به فرزندتان
کمک میکند عالوهبر دستیابی به راهحلهای بیشتر ،بدون
اضطراب و نگرانی و بدون احساس ناتوانی
مشکالت خود را حل کند .وقتی فرزند شما
خودش را جای آن شخص قرار میدهد
و خودش را قدرتمند میداند با
استفاده از آن قدرت میتواند در
حل مشکالت موفقتر عمل کند.
سه تکنیک باال بسیار کاربردی
است و بهراحتی والدین میتوانند
از آن استفاده کنند .این تکنیکها
برای کودکان باالی  ۵سال خیلی
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مفید است .تکرار و مداومت در آن ،آثار بسیار تأثیرگذاری میتواند
داشته باشد ،فرزند شما را در آینده تبدیل به فردی میکند که
تمرکز بیشتری دارد و تسلط بیشتری در هیجانات و احساسات
خود پیدا میکند و میتواند از هر دو نیمکرۀ مغز خود استفاده کند.
تجسم خلاّ ق استفاده
تحقیقات نشان میدهد کودکانی که از
ّ
میکنند و آن را بهصورت عادت انجام میدهند در زندگی خود
خالقیت بیشتری دارند و این افراد معموالً به رؤیاهای خود دست
پیدا میکنند و پشتکار بسیار زیادی در دنیای واقعی برای رسیدن
به اهداف خود دارند .از این تکنیکها استفاده کنید و شاهد
تغییرات مثبت در فرزند خود باشید.
نیلوفر گلپور

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و مشاور در امور كودك و والدين
نشانی :رشت ،خیابان نواب ،روبروی انبار پست ،ساختمان ایلیا،
طبقه اول ،واحد 3
تلفن013-32133777 :

niloofar.golpour
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کمکاری تیروئید
در کودکان را
جدی بگیرید!
به مناسبت روز جهانی تیروئید

 25تا  31ما ِه می ( 5تا  11خرداد) ،به نام هفتۀ جهانی افزایش آگاهی درمورد تیروئید و  25می ( 5خرداد)،
بهطور خاص ،به نام روز جهانی تیروئید نامگذاری شده است.
تیروئید غدهای است که همۀ ما بهصورت طبیعی در قسمت جلوی گردن داریم و کار آن ترشح هورمون
تیروئید است که برای عملکرد طبیعی سایر ارگانهای بدن الزم است ،ازجمله تنظیم دما ،متابولیسم آب،
قند ،چربی و پروتئین ،رشدونمو ،بهخصوص رشد مغزی شیرخواران.
دکتر شاهین کوه منایی

اهمیت کمکاری تیروئید در چیست؟
اگر تیروئید کمکار باشد تمام قسمتهای بدن از این بیماری رنج
میبرند ،اما آسیبی که به مغز میرسد جبرانناپذیر است.
انواع کمکاری تیروئید
 کمکاری مادرزادی تیروئید که از بدو تولد وجود دارد.
 کمکاری اکتسابی که پس از تولد در هر س ّنی رخ میدهد.
چرا کمکاری مادرزادی تیروئید اهمیت زیادی دارد؟
چون مغز نوزاد در بدو تولد کام ً
ال رسیده نیست و باید طی سه سال
اول رشدونمو داشته باشد ،بنابراین کمکاری تیروئید در سه سال اول
عمر باعث عقبافتادگی ذهنی شدید میشود و برگشتناپذیر است.
بهعلت اهمیت کمکاری تیروئید در نوزادان و شیرخوران و عواقب
برگشتناپذیر ناشی از آن ،در کشور ما برای همۀ نوزادان در روز بعد
از تولد آزمایش تیروئید انجام میشود .البته اگر این تست طبیعی
باشد به معنی این نیست که دیگر هرگز فرد دچار بیماری تیروئید
نخواهد شد ،زیرا این آزمایش فقط نوع مادرزادی را نشان میدهد و
ممکن است هر طفل یا فرد دیگری بعدا ً دچار کمکاری یا پرکاری
تیروئید شود .آزمایشهایی که در بدو تولد انجام میگیرد تحت
عنوان غربالگری تیروئید شناخته میشود.

عالئم بیماری تیروئید
تیروئید ممکن است کمکار یا پرکار شود یا اندازۀ آن به علل
حد طبیعی شود که باید بررسی شود .برخالف
مختلفی بزرگتر از ّ
بزرگساالن ،عالئم کمکاری تیروئید در دوران کودکی چندان مشخص
و بارز نیست ،ولی بهطور کلی ،در هر کودکی که عالئم زیر را داشته
باشد باید به وجود این بیماری شک کرد؛ کودکی که رشد قدی
کافی نداشته باشد یا دچار افزیش وزن یا چاق باشد ،تنبلی ،بیحالی،
خوابآلودگی ،پف زیر چشم ،یبوست ،کاهش انرژی ،عدم تحمل
سرما ،خشکی پوست ،افزایش نیاز به خواب ،ضعف و اختالالت بلوغ.
متأسفانه این عالئم ذکرشده در شیرخواران کوچک معموالً
دیده نمیشود و اگر واقعاً کمکاری وجود داشته باشد رشد مغزی
و هوشی کودک دچار آسیب میشود ،بنابراین غربالگری در بدو
تولد فوقالعاده اهمیت دارد .کلیۀ نوزادانی که آزمایش غربالگری
غیرطبیعی داشته باشند حتماً باید مجددا ً مراجعه کنند و آزمایش
خون وریدی جهت آزمایش کامل بررسی تیروئید انجام گیرد.
دکتر شاهین کوه منایی
تخصص غدد ،رشد و متابولیسم کودکان و دانشیار دانشگاه
فوق
ّ
علوم پزشکی گیالن
نشانی :رشت ،چهارراه میکائیل ،درمانگاه شهید انصاری
تلفن013-33320052 :
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مناسبتاهي تقویمي

کرونا ویروس

و استرس ناشی از آن

زندگی ما انسانها همواره با حوادث و
چالشهای بسیاری همراه بوده و است.
این چالشها اغلب موضوعاتی است که
تنها به فرد یا خانوادهاش مربوط میشود
و در محدودۀ زندگی آن فرد تغییراتی را
اعم از منفی و مثبت ایجاد میکند .برخی
موضوعات چالشبرانگیز ابعادی بسیار
وسیع دارند ،بهطوریکه جامعۀ جهانی با
طراوت رزاقی لنگرودی آن دستبهگریبان میشوند .درحالحاضر،
اتفاق بزرگی که مردم جهان را بهشدت درگیر کرده کرونا ویروس
است ،بهطوری که انسانهای قرن  ۲۱را چنان به خود مشغول کرده
که همۀ افراد جهان در هر موقعیت جغرافیایی ،علمی ،اقتصادی و...
با آن درگیر شدهاند .تمامیابعاد زندگی انسانها دستخوش تغییرات
اجباری شیوع این ویروس مرگآور شده است.
از عواقب ناگوار شیوع این ویروس ،عالوهبر بیماری ،موضوع
استرس و فشار روانی عمیقی است که بر افراد تحمیل شده که از
دالیل آن میتوان به این موارد اشاره کرد :نگرانی و ترس از بیماری
احتمال از دست دادن عزیزان و
خود و افراد خانواده ،اضطراب از
ِ
مسائل اقتصادی ایجادشده در اثر از دست دادن شغل و کار.
میزان اضطراب و استرس ناشی از تجربۀ حاضر ،در افراد مختلف
بنا به ساخت روانی اشخاص متفاوت است .میتوان برای کنترل
اضطراب و استرس چارهای اندیشید که اغلب تمرینهای افزایش
مهارتهای کنترل هیجان و غلبه بر استرس را شامل میشود .ابتدا
والدین و افراد بزرگسال باید در کسب این مهارتها همت کنند
و سپس فرزندان و افراد خردسال را به کمک روشهای صحیح
بهسمت آرامش و مثبتنگری هدایت نمایند.
قدم اول شناسایی موضوعات مشکلآفرین است .الزم است
فهرست مشکالت و مسائل زمینهساز و حتی ردهبندی آنها براساس
میزان اثرگذاری بر روند زندگی افراد خانواده تهیه شود .دلیل اینکه
حلوفصل موضوع اضطراب و استرس ناشی از بیماری کرونا اهمیت
بسیاری برای ما دارد این است که متأسفانه با افزایش سطح نگرانی

در افراد ،سیستم دفاعی بدن تضعیف میشود و قطعاً بدن آمادگی
بیشتری برای بیمار شدن فرد پیدا میکند که البته از جنبۀ روانی
نیز افراد را در مسیر ابتال به اختالالت افسردگی و خشم نیز قرار
میدهد .فهرست زیر شامل فعالیتهایی است که با پیروی از آنها
میتوانید زندگی آرامتری را در شرایط بحرانی موجود پیش بگیرید.
مهارت کنترل استرس
• ساعت بیولوژیکی بدنتان را میزان کنید!
یکی از راههای مهارت کنترل استرس این است که ساعت
بیولوژیکی بدنتان را میزان کنید ،زیرا تعطیلی مشاغل و خانهنشینی
بهدلیل قرنطینۀ خانگی سبب شده که زمان فعالیت و استراحت
افراد خانواده بهشدت دستخوش تغییر شود .این کار بهآسانی قابل
اجراست .برای میزان کردن ساعت بیولوژیکی بدنتان ،زندگی خود را
قانونمند کنید .هر روز س ِر ساعت معینی بخوابید و برخیزید .اگر پس
از گذشت  45دقیقه بعد از رفتن به بستر به خواب نرفتید ،مطالعه
کنید و یا خود را با کاری سرگرم کنید ،با این روش عاقبت خسته
میشوید و به خواب میروید .اگر در کاری که همیشه بهصورت
قانونمند انجام میدهید تغییری صورت دادید ،ساعت بیولوژیکی
بدنتان با نیازمندیهای کاری شما همآهنگ نخواهد بود .بدن شما
تقریباً سه هفته وقت نیاز دارد که با برنامۀ جدید تطبیق پیدا کند.
اگر بیشازحد استرس دارید ،سعی کنید از تغییر دادن همزمان چند
کار خودداری کنید و یا راههای دیگری را برای غلبه بر استرس در
پیش بگیرید .شاید بهنظر برسد که این کار در زمان فعالیتهای
عادی ما ،یعنی پیش از شیوع کرونا ویروس ممکن بود ،اما اگر کمی
دقت کنید متوجه میشوید که در بسیاری مواقع ،کار و فعالیتهای
روزمرۀ ما تنها در شکل و فرم ظاهری خود تغییراتی را داشته است
و در اصل ما همان فرد هستیم با مشغولیات ریز و درشت گذشته.
• به خودتان استراحت بدهید!
شاید یکی از جنبههای مهم و البته مثبت قرنطینۀ خانگی این
باشد که ما در تمام طول زندگی بهدنبال فرصتی برای استراحت
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میگشتیم و حاال که این فرصت ـ هرچند اجباری ـ در اختیار ما
قرار گرفته است ،باید بدون اینکه خود را سرزنش کنیم و برچسب
تنبلی بزنیم ،از این فرصت برای تجدید قوای جسمانی و روانی خود
و خانوادۀ عزیزمان استفاده کنیم.
شما باید زمانی را برای استراحت بدنتان اختصاص دهید و به
مغزتان فرصت بدهید که دوباره به واکنشهای شیمیایی بپردازد.
اگر زیاد از حد استرس دارید ،ممکن است ناشی از خستگی ،درد،
اضطراب ،بیخوابی ،افسردگی ،لذت نبردن از فعالیتهای روزمره و...
باشد .باید به بدنتان فرصت بدهید التیام یابد و زمان کلیدی است
برای به آرامش رسیدن .بهتر است بدانیم بسیاری از این مسائل
موضوعاتیاند که مدتهاست زندگی ما را تحت تأثیر خود قرار
دادهاند ،اما ما بهدلیل کمبود زمان و توان جسمی و روانی آنها را
در صندوقچهای محبوس کردهایم و تالش میکنیم با نادیده گرفتن
آنها ،درد و رنج حاصل از
وجودشان را انکار کنیم.
بهتر است که هر شب
قبل از خواب فهرستی از
کارهای فردا تهیه کنید،
صبح روز بعد این فهرست
را به نصف کاهش دهید
و فقط به کاری بپردازید
که نسبت به آن احساس
راحتی میکنید .این کار
باعث میشود تا کمتر
احساس بیهودگی و
افسردگی کنید .البته این
احساسات منفی اغلب
ناشی از تغییرات بزرگی
است که در جنبههای
مختلف زندگی و کار ما اتفاق افتاده است.
توان خود)
• زیر بار تع ّهد سنگین اجتماعی (خارج از
ِ
نروید!
در شرایط بحرانی ،که درحالحاضر پدید آمده ،شرط اول برای
اینکه بتوانیم به شکل مؤثری عمل کنیم این است که ابتدا توان
و نیروی روانی و جسمانی خود را بسنجیم و سپس براساس آن،
تعهدات فردی و اجتماعی خود را تنظیم کنیم تا به این شکل اثرات
مثبتی را در زندگی خود و جامعه باقی بگذاریم .این بدین معناست
که با وجود اینکه مدیریت و برنامهریزی بسیاری از کارها در شرایط
عادی زندگی برعهدۀ شما بوده ،اکنون این وظایف بین اعضای
خانواده تقسیم شده و بدین وسیله از فشار مضاعفی که احتماالً
بر شانههای شما سنگینی میکند ،بکاهد .این تقسیم وظایف قطعاً
سبب ایجاد تعامالت مفید و لذتبخش مابین همۀ اعضای خانواده
میشود که خود باعث هرچه بهتر گذراندن این روزهای دشوار است.
• هر تغییری را در محیط زندگی خود به تعویق بیندازید!
بهطور کلی ،تغییر استرسزاست .محیط زندگی خود را تا
زمانی که واقعاً آمادگی ندارید تغییر ندهید .حتی تغییر مکان به
یک خانۀ بزرگتر و یا تأثیرات مثبتی که به همراه بهبود وضع
مالی در زندگی روی میدهد میتواند استرسزا باشد .قبل از هر
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تغییری ابتدا اطمینان حاصل کنید که آمادگی پذیرفتن مسئولیت
جدید را دارید ،بهخصوص در شرایط حاضر که مبهم بودن آیندۀ
ما یکی از دغدغههای مهم در زندگیمان شده است و حال برای
برنامهریزیهای بزرگ زندگی قطعاً در وهلۀ اول نیاز به آرامشی
عمیق و تمرکز زیاد داریم که البته میتوان با مشارکت اعضای دیگر
خانواده این برنامهریزی و آیندهنگری را تبدیل به فعالیتی شاد و
سرگرمکننده کرد.
• قند خون خود را متعادل نگاه دارید!
یکی از سرگرمیهای دوران قرنطینه ،آشپزی و لذت بردن از آن
است ،اما نکتۀ مهم در این دوران حفظ تعادل در مصرف مواد غذایی
گوناگون در رژیم روزانۀ ماست .بهتر است سعی کنید از موا ّد قندی
بهعنوان عامل باالبرندۀ قند خود استفاده نکنید .اگر میخواهید
میزان قند خونتان را از
نوسان (باال و پایین رفتن)
دور نگاه دارید ،این کار را
با مصرف حبوبات ،برنج ،
نان و سیبزمینی انجام
دهید .اینگونه موا ّد قندی
در بدن شکسته میشوند و
قند آزادشده در مدت زمانی
طوالنی (بهطور مناسب) به
سرتاسر بدن میرسد.
همچنین خوردن مداوم
وعدههای مختصر غذایی،
نوسان قند خون را کاهش
میدهد و موجب میشود
که در زندگی روزانهتان
مؤثر باشد؛ بنابراین ،تنقالت
و خوراکیهای مختصر را از برنامۀ غذایی خود حذف نکنید.
• از ساعاتی که برای کار یا مطالعه اختصاص میدهید
بکاهید!
در اینجا منظور ما این است که اگر پیش از دوران قرنطینۀ
خانگی ،کار و فعالیت بسیاری در زمینۀ علمی و شغلی داشتیم،
از میزان آن بکاهیم و مطالعات خود را روی جنبههای لذتبخش
زندگی خود مانند هنر متمرکز کنیم تا از این طریق بدن روانی خود
را تغذیه نماییم.
تمرکز روی شاخههای مختلف هنری و فرهنگی میتواند اثرات
عمیق در تقویت سیستم ایمنی بدن ما داشته باشد .اگر در انجام
مسئولیتهایی که به شما محول شده مشکل دارید یا فکر میکنید
از پس آنها بر نمیآیید ،احتیاج دارید که انرژی ازدسترفتۀ بدنتان
را جبران کنید .ساعات معینی را برای کار یا مطالعه برنامهریزی
کنید و مطمئن شوید از اینکه خستگی جسمی و روانی زیادی
برای شما ایجاد نمیکند تا درعینحال که فعالیتهای همیشگی
بخش اوقات فراغت نیز در این روزها به فراموشی
خود را دارید،
ِ
سپرده نشود.
• ورزش کنید!
یکی از از مشکالت قرنطینۀ خانگی کم شدن میزان فعالیت
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جهت کاهش آسیبهای روانی
در محیط خانه ،دربارۀ بیماری
بیشازحد صحبت نکنید .برای
کودکان بیماری کرونا را فاجعهآمیز
و کنترلناپذیر عنوان نکنید و
بهصورت غیرمستقیم به کودکان
رعایت نکات بهداشتی را آموزش
دهید

بدنی ماست .قطعاً ورزش بر سالمتی شما میافزاید و به شما انرژی میدهد تا بر
روزهای پر استرس غلبه کنید .اختصاص ساعاتی در هفته برای ورزش روزانه ،در
این دوران سخت زندگیتان ضروری است .ورزش استرس را کاهش میدهد و به
حس مفید بودن
شما اجازه میدهد که کارهای روزمرهتان را بهتر انجام دهیدّ .
و جریان داشتن زندگی در روزهای پُرتنش و استرسزای ناشی از شیوع بیماری
کرونا با ورزش کردن جبران میشود.
• زمانی را برای اوقات فراغت درنظر بگیرید!
شرایط کنونی شاید فرصتی مناسب برای درنظر گرفتن فعالیتهای لذتبخش
و گاه جبران خستگیهای گذشتۀ ما باشد .از این فرصت برای شادی و لذت خود
و خانوادهمان استفاده کنیم و شاید یکی از آن کارهایی که اغلب بهدلیل کمبود
زمان و انرژی به آن توجهی نداشتهایم ،تجربۀ زندگی دوباره در کنار کودکان و
نوجوانان دلبندمان است .با آنها یک بار دیگر زندگی را به تمامی ،با لذت و شادی
میتوان حس کرد.
توصیههای باال به شما والدین عزیز کمک میکند که بر استرس ناشی از کرونا
ویروس فائق شوید و همچنین در عین حال ،برای فرزندان خود الگوی مناسب
در کسب مهارت کنترل هیجانات باشید .اما آنچه میتواند بسیار مهم بهنظر آید
این است که با کودکان خردسال خود به چه صورت رفتار کنیم تا روزهای دشوار
قرنطینۀ خانگی به آنها آسیب زیادی وارد نکند.
برخی از نشانههای اضطراب در کودکان
 شبادراری یا تخلیۀ بیارادۀ ادرار یکی از شایعترین نشانههای مشکالت
اضطرابی کودکان است،
 جویدن ناخن ،بیشتر زمانی اتفاق میافتد که کودک فشار روحی ،اضطراب
یا عصبانیت داشته باشد،
 ترس از جدایی یا اضطراب جدایی که ریشۀ آن در احساس ناامنی در کودک
است،
 ور رفتن بیشازحد با لباس نیز گاه نشاندهندۀ اضطراب کودک یا نوجوان
است.
یک یا چند نشانۀ باال میتواند زنگ خطری را در مورد حال روانی کودکمان به
صدا در بیاورد .البته با استفاده از روشهای ارتباطی کارآمد و تکنیکهای ساده اما
مؤثر میتوانید فشار روانی کودک را کاهش دهید .این موارد ممکن است پیش از
موضوع کرونا در زندگی فرزندان ما بوده باشد اما درحقیقت کرونا عاملی مهم در
بروز و تقویت این اختالالت است.

چند توصیۀ کوچک در این باره
میتواند به والدین کمک کند تا بهترین و
مناسبترین رفتار را در مقابل فرزند خود
اعمال نمایند:
• هر چقدر که موضوع کرونا بیشتر عنوان شود،
کودکان استرس بیشتری را حس میکنند و باعث
خودبیمارانگاری در آنها میشود ،به همین دلیل،
کودک احساس ناتوانی در مقابل این مشکل خواهد
کرد و دچار آسیب روانی و احساس حقارت می شود.
• جهت کاهش آسیبهای روانی در محیط خانه،
دربارۀ بیماری بیشازحد صحبت نکنید .برای کودکان
بیماری کرونا را فاجعهآمیز و کنترلناپذیر عنوان
نکنید و بهصورت غیرمستقیم به کودکان رعایت نکات
بهداشتی را آموزش دهید.
• بهدلیل ماندن طوالنیمدت در محیط خانه،
حتماً وقت کافی برای خندیدن و ایجاد سرگرمیبرای
کودکان اختصاص دهید .محیط خانه باید به دور از
افکار منفی باشد و باعث آرامش کودک شود.
• حداکثر تالش خود را بهکار بگیرید که در این
دوران با ایجاد فضای شاد در بین اعضای خانواده ،بر
تحکیم روابط اعضای خانوادۀ خود تمرکز کنید.
• هرچند که کرونا ویروس روی خوشی به مردم
دنیا نشان نداده است ،اما میتوان با واقعبینی و تالش
برای ایجاد تجارب خوب و مثبت ،از این درد و رنج
تحمیلشده زیبایی و لذت ساخت .درحقیقت ،شاید
بهتر آن باشد تالش کنیم از روزهای درد و رنج
فرصتهایی ناب بسازیم ،بهجای تمرکز روی عوامل
استرسزا و پیگیری اخبار ناگوار که در این روزها نقل
مجلس محافل خبری شده است.
طراوت رزاقی لنگرودی
کارشناس ارشد روانشناسی

taravat.e.zendegi1397
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نقش خانواده
در سالمت روان
به مناسبت روز جهانی خانواده

 15ما ِه می مصادف با  26اردیبهشت ،روز جهانی خانواده است .در دوران همهگیری کرونا و این
بودن اجباری ،که هم لطف است و هم سخت ،تفاوت خانوادههای سالم با خانوادههای
روزهای دو ِر هم
ِ
ازهمگسیخته نمود بارزی دارد .نقش سالمت روان خانواده در حفظ ارتباط مثبت و ایجاد شادکامی
و امید کام ً
ال مشهود است .خانواده در تأمین بهداشت و سالمت روانی افراد جایگاه مهمی دارد.
اغلب افراد با مشکالت مختلف شخصیتی و روانی ،که فاقد بهداشت و سالمت روانی هستند ،از
خانوادههای ناسالماند.
دکتر مرسده رفیعی

یکی از معتبرترین و جامعترین تعاریف از سالمت روانی را
«جاهودا» ارائه کرده است .او معتقد است که سالمت روانی تنها
به معنای نبود بیماری در فرد نیست ،بلکه سالمت روانی را در گرو
برخورداری از هشت دسته مفهوم عمده میداند که عبارتاند از:
 نگرشهای مثبت فرد نسبت به خود و تص ّور واقعگرایانه از
تواناییهای خود،
 رشد و تحول مناسب،
 ارضای مناسب نیازها و رسیدن به مرحلۀ خودشکوفایی،
 دستیابی به احساس هدفمندی در زندگی،
 برخورداری از انسجام شخصیت و توانایی به تأخیر انداختن
لذتهای آنی،
 خودفرمانروایی یا استقالل فرد در برابر نفوذ دیگران،
 برداشت واقعبینانه از حوادث و محیط،
 تسلط بر محیط به معنای توانایی برآورده کردن مقتضیات
زندگی و برقراری ارتباط صمیمانه با دیگران و توانایی سازگار شدن
با مشکالت و استرسهای زندگی.
نبو ِد سالمت روان در سطح خانواده باعث میشود اعضا كارایی
خود را از دست بدهند و در ارتباط با یکدیگر دچار تنش شوند .در

تشکیل یک خانوادۀ سالم که بتواند از سالمت روانی خوبی بهرهمند
گردد ،انتخاب مناسب و ازدواج موفق مرحلۀ اولیه است که توصیه
متخصصان مربوط صورت بگیرد.
میشود با یاری از مشاوران و
ّ
ازدواجهای نامناسب در طول زندگی مخل سالمت روانی افراد و
خانواده خواهد بود.
عوامل مؤثّر بر سالمت روان خانواده
• ایجاد روابط سالم بین اعضای خانواده
خانوادههای فاقد روابط محبتآمیز ،همچنین خانوادههایی با سبک
ارتباطی بهشدت وابسته همواره با
ارتباطی خصومتآمیز یا شیوههای
ِ
مشکالتی روبهرو میشوند .برقراری شیوۀ ارتباطی محترمانه درعین
حال گرم و صمیمانه نشاندهندۀ یک خانوادۀ سالم است.
• وجود روحیۀ قدردانی و سپاسگزاری در میان اعضای
خانواده
هر یک از اعضای خانواده درصورت انجام کارهای مفید ،برای
پیشبرد مصالح خانواده از سوی اعضای دیگر خانواده مورد قدردانی
قرار بگیرد .این قدردانی میتواند بهصورت کالمی و گاه غیرکالمی باشد.
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• فراهم کردن شرایط گفتوگو و تبادلِنظر برای همۀ افراد خانواده
گفتوگو و تبادلِنظر و ایجاد فضایی که همۀ اعضای خانواده بدون نگرانی و
اضطراب فرصت ابرا ِز نظر و عقیده داشته باشند ،سبب رشد اجتماعی و عاطفی و
ارتقای سالمت روان فرد میشود.
• پرهیز از توهین و سرزنش در برخورد با اشتباهات
وجود سالمت روان در خانواده باعث میشود افراد در موقعیتهای دردسرساز
از یکدیگر حمایت کنند و بهجای سرزنش یا توهین ،که جز تخریب شخصیتی
نتیجهای ندارد ،سعی کنند مشکل را با همیاری یکدیگر حل کنند.
• برنامهریزی برای تفریح و سرگرمی
داشتن تفریح و سرگرمی خانوادگی به اعضای خانواده کمک میکند که در
رویارویی با آسیبهایی که زندگی افراد را دستخوش تغییرات میکند ،سازگاری و
انطباق بیشتری نشان دهند.
• یادگیری مهارتهای کنترل استرس و مدیریت هیجان
یکی از مهمترین مهارتهای زندگی ،تکنیک مدیریت هیجانهاست که به
شما امکان میدهد در موقعیتهای تنشزا بتوانید بهجای احساسی عمل کردن،
بهصورت منطقی تصمیم بگیرید و بهترین راهکار را انتخاب کنید.
• تنظیم مرز در ساختار خانواده
برای داشتن خانوادهای سالم باید مرزها و حدود بین افراد تعریفشود و متعادل
باشد .دیدگاه خانوادهدرمانی ساختاری ،بر تنظیم مرزها در درون ساختار خانواده
برای ایجاد سالمت روان تأکید فراوان دارد.
• شناخت تفاوتها
شناخت تفاوتها در اعضای خانواده به افراد کمک میکند تا در قضاوت نسبت
به یکدیگر عادل باشند و بتوانند تفاوت در نحوۀ واکنش یکدیگر را در بحرانها و
تغییرات ایجادشده در زندگی درک کنند.
• وجود قواعد و مقررات روشن در خانواده
وجود قواعد و مقررات روشن در خانواده باعث ایجاد هماهنگی بین اعضای
خانواده در جهت ارتقای سالمت روانی آنها خواهد شد و از بروز نابهنجاریها و
کجرویها جلوگیری خواهدکرد .البته این قواعد نباید خشک و انعطافناپذیر باشد،
بلکه باید بهگونهای تنظیم شود که در برخی موارد متناسب با شرایط اعضا تغییر
کند.
• برخورداری از مهارتهای ارتباطی مؤثّر
از دیدگاه خانواده درمانگران شناختی ـ رفتاری ،مهارتهای برقراری ارتباط
صحیح و توانایی صحبت کردن ،بهویژه دربارۀ مسائل و مشکالت خانواده مهمترین
ویژگی اعضای یک خانوادۀ سالم است.
در خانوادههایی كه از سطح پایین سالمت روان برخوردارند ،احتمال بروز
آسیبهای اجتماعی نیز بیشتر میشود .خانوادههایی که تمایل به ایجاد تغییرات
سازنده در روابط خود دارند و میخواهند شاهد تنشهای کمتری در خانه باشند،
مشاورۀ خانواده و رواندرمانی میتواند بسیار کمککننده باشد .مشاوران و
متخصصان مهارتهای الزم را برای ایجاد تغییر در نحوۀ نگرش افراد به مشكالت،
به آنها آموزش میدهند و روشهایی را برای حل مشكالت ارائه میدهند .درمان و
بازگرداندن بهداشت روان به افرادی كه آمادگی الزم را دارند کام ً
ال امكانپذیر است.

مجلة پزشکی

اردیبهشت  -خرداد 99

مناسبتاهي تقویمي

زندگی در فضایی محدود با اعضای خانواده بهمدت
طوالنی و بهصورت مداوم در معرض اخبار همهگیری
بیماری قرار داشتن ممکن است منجر به کسالت،
اضطراب ،نگرانی و وحشت شود .همچنین میتواند
احساساتی مانند افسردگی و ترس در ما ایجاد کند
و باعث تغییرات جسمانیای مانند گرفتگی قفسۀ
سینه و بیخوابی شود .تمامی این حاالت ،واکنشهای
طبیعی به شرایط استرسزا محسوب میشوند.
به دلیل شرایط ویژۀ اجتماعیای که بیماری کرونا
به وجود آورده است ،همچنین خطر ابتال به آن و
استرس ناشی از آن ،و با توجه به اینکه خانوادهها
زمان بیشتری را برای دور هم بودن دارند ،میتوان
تدابیری اندیشید تا از فرصت ایجادشده برای رسیدن
به شرایط مطلوب سالمت روان استفادۀ بهینه کرد .در
ادامه چند توصیه آوردهایم که میتواند کارآمد باشد:
• برای نزدیکترکردن اعضای خانواده به هم
فعالیتهای روزانهای برنامهریزی کنید که همه با هم
مشارکت داشته باشند .هر روز یک یا چند فعالیت
خانوادگی برنامهریزی کنید که همۀ افراد خانواده
مجبور به شرکت در آن باشند (البته فرصت کافی
برای فعالیتهای فردی هم در نظر بگیرید).
• دربارۀ کودکان ،نظرات خود را به زبان ساده
برایشان توضیح دهید .بیشتر کودکان درمورد شیوع
بیماری کرونا شنیدهاند و برای درک بهتر موقعیت
ی که
به سخنان والدینشان متکی هستند .از آنجای 
زندگی عادی آنها نیز به دلیل بیماری همهگیر مختل
یا دچار تغییر شده است ،به کمک خانواده نیاز دارند تا
بتوانند واکنش صحیح به موضوع داشته باشند.
• با فرزندتان بازی کنید .بازیهای کودکان
و والدین میتواند روشی مؤثر برای تقویت پیوند
عاطفی بین آنها ،تسکین استرس و ایجاد مقاومت و
انعطافپذیری در کودکان باشد .والدین نباید بگذارند
کودکان بهتنهایی بازی کنند ،بلکه باید در فعالیتهای
آنها شرکت کنند؛ به عنوان مثال ،والدین میتوانند
در فعالیتهای ورزشی ،قصهسرایی و طرح سؤال ـ
جواب به کودکان خود بپیوندند تا استرس و اضطراب
آنها را کاهش دهند.
• پدران بیشتر با فرزند خود وقت بگذرانند .در این
دوران سخت ،والدین باید زمان بیشتری به فرزندان
خود اختصاص بدهند ،همچنین ارتباط نزدیکتری
برقرار کنند .فرزند خود را تشویق کنید تا جایی که
میتواند در کارهای منزل مشارکت کند و آنها را در
بحثها و تصمیمات خانوادگی درگیر کنید.
دکتر مرسده رفیعی
روانشناس و درمانگر ،کارشناس آموزش و پژوهش
ادارۀ کل بهزیستی استان گیالن
ّ
نشانی :رشت ،خیابان پرستار ،ادارۀ کل بهزیستی
گیالن ،دفتر آموزش و پژوهش
تلفن013-۳۲۱۱۲۰۴۳ :
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نکات تغذیهای در روزهداری
ماه مبارک رمضان ،ماه میهمانی الهی
است .روزهداری نیز عالوهبر تعالی روح،
بهلحاظ پزشکی برای جسم فواید بسیار
ارزشمندی دارد .میتوان گفت در همۀ
ادیان به روزهداری سفارش شده است.
روزه باعث میشود که اندامهای بدن،
بهخصوص دستگاه گوارش ما بهمدت یک
ماه استراحت کند و نیروی تازهای بگیرد.
دکتر فاطمه صداقت
سلولهایی که درون دستگاه گوارشاند از
ریزش باالیی برخوردارند .در زمان روزهداری بهمدت یک ماه سیستم
گوارشی بدن کمتر فعالیت دارد و در حال استراحت است و امکان
تجدید این سلولها وجود دارد ،همچنین میزان متابولیسم افزایش
مییابد و سوختوساز بدن را تحت تأثیر قرار میدهد ،درنتیجه
میزان فعالیتهای متابولیسمی به حد نرمال میرسد .بنابراین،
دستگاه گوارش بعد از ماه رمضان بهتر به فعالیت خود ادامه میدهد.
ناشتا بودن نیز بهمدت  16تا  18ساعت باعث بهبود سالمت بدن
میشود ،بهخصوص ازلحاظ بیماریهای قلبی و عروقی ،دیابت و
بیماریهای سیستم ایمنی ،همچنین باعث بهبود عملکرد مغز
میشود و از روند پیری جلوگیری میگردد و در عینحال سیستم
مضری
ایمنی بدن را تقویت میکند .از سوی دیگر ،ذخایر چربیهای ّ
که بهخصوص در ناحیۀ شکم جمع ميشود و گاه مشكالت فراواني
براي ما ايجاد ميكند ،كاهش مييابد و سموم بدن دفع ميشود.

اصول تغذیه در ماه مبارک رمضان
روزهداران عزیز ،باید از رژیم غذایی سالم و با کیفیت باالیی پیروی
کنند تا بتوانند بدن خود را با شرایط جدید تطبیق دهند .در ایام
روزهداری ،برنامۀ غذایی افراد به دو وعدۀ اصلی افطاری و سحری
محدود میشود .از این رو ،وعدۀ سحری اهمیت ویژهای دارد ،زیرا
پس از این وعده ،ساعات روزهداری شروع میشود و بدن انرژی دیگر
دریافت نمیکند که بهتر است از غذاهای دیرهضم استفاده شود،
مانند غذاهای حاوی کربوهیدرات پیچیده (نان جو یا سنگک در
مقایسه با نان تهیهشده از آرد سفید) و فیبر نظیر میوه ،سبزی ،غالت
کامل و حبوبات مثل جو ،گندم ،عدس ،لوبیا و نانهای سبوسدار.
همچنین حتماً وعدههای غذایی حاوی پروتئین ،مانند انواع گوشت
مرغ ،ماهی ،گوسفند ،گاو ،گوساله ،تخم مرغ و ...در وعدۀ سحر
بگنجانید تا دیرتر احساس گرسنگی کنید .سعی کنید از غذاهای
آبپزشده و خورشتهای آبدار و کمنمک استفاده کنید.
• از مصرف زیاد نوشیدنیهای حاوی کافئین مثل قهوه ،چای و
نوشابه در سحر پرهیز کنید ،زیرا باعث افزایش دفع ادرار و از دست
رفتن نمکهای معدنی از بدن در طول روز میشود.
• برخالف تص ّور ،روزه بدون سحری موجب کاهش وزن نمیشود،
بلکه بهدلیل افت شدید قند در طی روز باعث میشود تا شخص
روزهدار در زمان افطار تمایل بیشتری به غذاهای شیرین و چرب
پیدا کند و همین موضوع درنهایت باعث چاقی و اضافهوزن میشود.
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• روزهداران باید سحری را مانند صبحانۀ کامل یا ناهار
سبک میل کنند .خوردن ساالد و میوه را در سحر نباید
فراموش کرد ،زیرا برای کاهش احساس گرسنگی و تشنگی
بسیار مؤثر است .بهترین سبزیای که میتوان بهعنوان ساالد
در وعدۀ سحری میل کرد،کاهوست .این سبزی در مقایسه با
سبزیهای دیگر دارای آب بسیار زیادی است و به همین دلیل
میتواند از احساس تشنگی در طول روز بکاهد ،همچنین فیبر
باالی آن مانع از ابتالی روزهداران به یبوست میشود.
• مصرف غذاهای شیرین در وعدۀ سحر توصیه نمیشود.
این مواد با تحریک تولید انسولین موجب ورود قند خون به
داخل سلولها و درنتیجه باعث کاهش قند خون میشود،
بدین ترتیب ،شما در طول روز زودتر احساس گرسنگی
خواهید کرد.
• افطار را با مایعات گرم مانند چای کمرنگ ،آب جوش و
یا شیر گرم آغاز کنید .در شروع افطار از مصرف مایعات سرد
بهدلیل مشکالت گوارشی احتمالی بپرهیزید.
• در وعدۀ افطاری نباید یکباره حجم زیادی از غذا یا
مایعات را وارد معده کرد ،زیرا اتساع ناگهانی معده باعث
اختالل در جریان خون و دیگر اندامها و اعضای بدن میشود
و از طرفی باعث بروز سوءهاضمه نیز میگردد؛ بنابراین باید
غذای اصلی در وعدۀ افطار ،کمکم و بهتدریج صرف شود .از
غذاهای سبک مانند نان و پنیر و سبزی ،فرنی خانگی ،و
شیربرنج استفاده کنید .برای اینکه بعد از خوردن افطار و
سحری دچار سوزش معده و ترش کردن نشوید ،بهتر است از
غذاهای سبک و کمچرب استفاده کنید.
• برای تأمین قند خون از قندهای طبیعی مانند خرما
استفاده کنید تا عالوهبر کنترل اشتها ،از افزایش ناگهانی قند
خون پیشگیری شود .خوردن شیرینیجات (زولبیا و بامیه،
رشته و خشکار) تنها باعث افزایش ناگهانی قند خون خواهد
شد و درنهایت موجب اضافهوزن و چاقی میشود.
• خوردن برخی غذاهای نامناسب و مشکلساز در هنگام
افطار ،که متأسفانه تا حدود زیادی متداول است ،مانند خوردن
آش رشته بههمراه نعناع یا پیازداغ و روغن فراوان ،زولبیا
و بامیه به مقدار زیاد و تنقالت دیگر ،باید جزو عادتهای
نامناسب محسوب شود و الزم است اصالح گردد.
• برای تأمین آب مورد نیار بدن ،از آب و مایعات سالم
در ساعات بین شام تا سحر استفاده کنید .از مصرف نوشابه،
دوغ و آبمیوه بپرهیزید .از آشامیدن آب فراوان در وسط غذا
خودداری و مصرف آب کافی از یک تا دو ساعت پس از صرف
افطاری شروع شود.
• از مصرف غذاهای پُرچرب و سرخکرده پرهیز شود و
مصرف موا ّد لبنی کمچرب (شیر ،ماست ،پنیر ،دوغ و)...
افزایش یابد.
دکتر فاطمه صداقت
تخصصي تغذيه و رژيم درماني و عضو کادر درمانی
دكتراي
ّ
مؤسسۀ پزشکی مهر
نشانی :رشت ،بلوار شهيد انصاري ،خيابان ارشاد ،مؤسسۀ
ناباروری مهر تلفن013-33755353 :

dr.sedaghat.diet
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مناسبتاهي تقویمي

تنها غذا بخورید تا الغر شوید!

سالمتنیوز :اگر قصد الغر شدن دارید و میخواهید به میزان کمتری
غذا بخورید ،بهتر است از خوردن غذا بههمراه دوستان و خانوادۀ خود
اجتناب کنید ،زیرا نتایج تحقیقات جدید پژوهشگران نشان میدهد
که افراد در جمع بیش از حالت عادی غذا میخورند.
نتایج پژوهشهای جدید محققان علوم تغذیه نشان میدهد میزان
مصرف غذا در حالتی که فرد در بین جمع آشنایان قرار دارد ،به میزان
بسیار بیشتری نسبت به مواقعی است که تنها غذا میخورد.
هلن رادوک ،سرپرست این تیم تحقیقاتی در دانشگاه بیرمنگام،
دربارۀ این موضوع گفت« :شواهدی قوی دربارۀ این موضوع وجود
دارد که افراد در کنار آشنایانشان غذای بیشتری به نسبت مواقع
تنهایی میخورند».
تحقیقات پیشین نشان میدهد خوردن غذا به همراه دیگران
موجب میشود که تا  48درصد بیشتر از شرایطی که تنها هستید
غذا بخورید .از سوی دیگر این میزان در بین زنان دارای اضافهوزن
حدود  29درصد بیشتر گزارششده است.
در این تحقیقات ،نتایج بررسی  42تیم پژوهشی در سراسر جهان،
درمورد غذا خوردن در جمع و بهصورت انفرادی مورد توجه قرارگرفته
است.
خوردن غذا بههمراه دیگران موجب میشود که تا  48درصد بیشتر
از شرایطی که تنها هستید غذا بخورید .از سوی دیگر این میزان در
بین زنان دارای اضافهوزن حدود  29درصد بیشتر گزارششده است.
محققان دریافتند افراد وقتی با دوستان و خانوادۀ خود هستند،
بیشتر غذا میخورند ،زیرا غذا خوردن با دیگران برای انسان
لذتبخشتر است و خوردن غذا در جمع باعث افزایش مصرف میشود.
از سوی دیگر هنجارهای اجتماعی ممکن است پُرخوری در
مصاحبت با دیگران را مجاز بداند و این موضوع معموالً با تمجید
اطرافیان و شناخت دوستان و خانواده و تقویت پیوندهای اجتماعی
همراه است .محققان این پدیده غذا خوردن بیشتر با دوستان و
خانواده را تسهیل اجتماعی نامیدند .آنها دریافتند که تأثیر تسهیل
اجتماعی بر خوردن غذا به مصرف مواد غذایی بین افراد غریبه و
غیرآشنا مشاهده نمیشود ،یعنی اگر فردی بهتنهایی به یک رستوران
شلوغ برود و غذا بخورد ،میزان مصرف غذای وی بیشتر نخواهد بود،
درحالیکه اگر با آشنایان خود این کار را بکند ،بیشتر غذا میخورد.
به باور محققان این موضوع میتواند ریشه در عادات اجداد بسیار
دور انسان داشته باشد که در غارها ،بهطور مشترک غذای خود را
تقسیم و آن را مصرف میکردند .شرح کامل این پژوهش و یافتههای
بهدستآمده از آن در آخرین شمارۀ مجلۀ تخصصی تغذیۀ بالینی
 American Journal of Clinical Nutritionمنتشر شده
است.
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تقویت سیستم ایمنی بدن با تغذیۀ مناسب

وظایف اصلی سیستم ایمنی بدن
محافظت از افراد در برابر عفونت و
میکروارگانیسمهای آسیبزا ،پاکسازی
بافتهای آسیبدیده و جلوگیری از رشد
سلولهای بدخیم در بدن است .قدرت
حد زیادی
عملکرد سیستم ایمنی بدن تا ّ
به عواملی نظیر ژنتیک ،محیط زندگی،
شیوۀ زندگی ،تغذیه و همچنین تعامل
دکتر مرجان مهدوی روشن بین این عوامل بستگی دارد .تغذیه
بهعنوان یک عامل اصالحپذیر در تأثیرگذاری بر عملکرد سیستم
ایمنی بدن برای چندین دهه مورد بررسی قرار گرفته است .سیستم
ایمنی بدن مانند سایر سیستمهای بدن به مواد مغذی کافی جهت
عملکرد صحیح نیاز دارد .بهخوبی ثابت شده است که وضعیت
تغذیهای با ایمنی و مقاومت افراد در برابر عفونت کام ً
ال مرتبط است.
باید دانست که تقریباً تمام مواد مغذی موجود در رژیم غذایی نقش
مهمی در حفظ پاسخ ایمنی بهینه دارند .بنابراین ،کمبود و یا حتی
مصرف زیاد آنها میتواند اثر منفی بر وضعیت ایمنی و افزایش
حساسیت به انواع عوامل بیماریزا داشته باشد.
بروز و شیوع عوارض و مرگومیر ناشی از بیماریهای عفونی
یک مسئلۀ بهداشتی مهم در جهان است .تحقیقات نشان دادهاند
که تغذیۀ صحیح و الگوهای رژیم غذایی مناسب ازطریق کاهش
آسیب اکسیداتیو ناشی از تولید رادیکالهای آزاد و کاهش آثار
آنتیمیکروبیال و با تقویت قدرت ایمنی بدن ،تأثیر مستقیمی بر
سالمت سیستم ایمنی و بهبود روند درمانی بیماران دارند.
پژوهشها نشان دادهاند که افراط و تفریط در دریافت انرژی،
شامل محدودیت انرژی و چاقی ناشی از رژیم ،هردو آثار نامطلوبی بر
پاسخ سیستم ایمنی دارند .همچنین ،نشان داده شده که هر دو نوع

این شرایط ،با افزایش خطر ابتال و مرگومیر در برابر عفونت آنفوالنزا
روبهرو بودهاند ،بنابراین ازجمله نکات مهم در رژیم غذایی افراد برای
تقویت سیستم ایمنی ،توجه به دریافت کافی انرژی و پروتئین در
برنامۀ غذایی روزانه است.
نوشیدن مایعات کافی نیز گامی مؤثر در پیشگیری از ابتال به
بیماری است .مایعات به رقیق شدن ترشحات و دفع سموم کمک
میکند و با رساندن مواد مغذی مصرفی به سلولها در دفع مواد
زائد از بدن نقش اساسی دارد .نوشیدن کافی آب در افزایش کارایی
و نیروی جسمی شخص بسیار مؤثر است .بنابراین ،استفاده از آب،
آبمیوههای طبیعی ،انواع چای و انواع سوپها توصیه میشود.
رعایت تن ّوع و تعادل در برنامۀ غذایی و استفاده از همۀ
پنج گروه غذایی توصیه میشود که شامل موارد زیر است:
 oگروه نان و غالت با تأکید بر غالت و نانهای سبوسدار،
 oگروه میوهها با تأکید بر مصرف انواع مختلف میوهها،
 oگروه سبزیها با تأکید بر مصرف انواع آنها با رنگهای
گوناگون،
 oگروه گوشتها با تأکید بر تخم مرغ ،مرغ ،ماهی ،حبوبات و
مغزها،
 oگروه شیر و لبنیات با تأکید بر مصرف لبنیات کمچرب.
چند توصیۀ مهم دربارۀ رژیم غذایی برای تقویت سیستم
ایمنی بدن
• از گروه نان و غالت ،غالتِ سبوسدار در اولویت مصرف قرار
گیرند ،شامل برنج ،جو و گندم کامل.
• مصرف ّ
منظم صبحانۀ کامل در تقویت سیستم ایمنی نقش
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دارد .توصیه میشود در وعدۀ صبحانه از تخم مرغ ،شیر کمچرب
و پنیرکمچرب و کمنمک ،نان و غالت سبوسدار و سبزی استفاده
شود.
• روغنهای مایع حاوی چربیهای اشباعنشده ،مانند روغن
کانوال ،کنجد و روغن زیتون میتوانند بهعنوان روغنهای اصلی
مصرفی در تهیه و طبخ غذا پیشنهاد شوند .البته در هنگام مصرف
این روغنها باید توجه داشته باشیم که از دمای خیلی باال برای
طبخ غذا استفاده نکنیم.
• میوهها و سبزیجات رنگارنگ حاوی مقدار فراوان فیتوشیمیاییها
ضد التهابی هستند ،بنابراین مصرف مناسب میوه و سبزی
و فیبرهای ّ
در طول روز نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی بدن دارد.
• برخی غذاهای تقویتکنندۀ سیستم ایمنی که از طریق عملکرد
آنتیاکسیدانی یا آنتیمیکروبیال عمل میکنند ،بهتر است در رژیم
غذایی روزانه گنجانده شوند ،مانند :ماست پروبیوتیک ،سیب ،هویج،
اسفناج ،سیر و کلم.
• از مصرف زیاد فستفودها و گوشتهای فرآوریشده اجتناب
شود ،چراکه حاوی اسیدهای چرب ترانس و اشباع زیاد است که
برای سالمتی و عملکرد سیستم ایمنی نامطلوب است و معموالً
نمک زیادی دارد.
• از مصرف غذاهای حاوی کربوهیدراتهای ساده اجتناب شود،
چراکه با تضعیف عملکرد سیستم ایمنی همراه است ،مانند نوشابهها
و نوشیدنیهای شیرینشده با شکر و قند ساده ،همچنین محصوالتی
مانند چیپس ،پفک ،پفیال و لواشک.
دکتر مرجان مهدوی روشن
متخصص تغذیه و رژیمدرمانی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی
ّ
گیالن
نشانی :رشت ،خیابان ن ّواب ،بنبست میخک ،ساختمان پزشکان
پارسا ،طبقۀ دوم ،واحد  203تلفن013-۳۲۱۳۵۳۵۲ :
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سبك زندگي سالم

بروز و شیوع عوارض و مرگومیر ناشی از
بیماریهای عفونی یک مسئلۀ بهداشتی مهم در
جهان است .تحقیقات نشان دادهاند که تغذیۀ
صحیح و الگوهای رژیم غذایی مناسب ازطریق
کاهش آسیب اکسیداتیو ناشی از تولید
رادیکالهای آزاد و کاهش آثار آنتیمیکروبیال
و با تقویت قدرت ایمنی بدن ،تأثیر مستقیمی
بر سالمت سیستم ایمنی و بهبود روند درمانی
بیماران دارند.

افزایشآگاهی روشی برای کاهش وزن کودکان چاق
ایرنا :تحقیقات اخیر پژوهشگران انجمن غدد درونریز امریکا نشان میدهد
ذهنآگاهی روشی مؤثّر برای کاهش وزن کودکان مبتال به چاقی یا اضافهوزن
توجه به
است .ذهنآگاهی یا حضور در لحظه به پرورش آگاهی و هوشیاری و ّ
زمان حال بدون هرگونه قضاوت گفته میشود یا به زبان ساده آگاهی از تجربۀ
کنونی و پذیرش آن است .معموالً ذهنآگاه از طریق مدیتیشن و تمرکز صورت
میگیرد و روشی مؤثّر برای درمان افسردگی ،اضطراب و کاهش استرس ،و
اعتیاد است.
تحقیقات اخیر نشان میدهد درمانهای مبتنی بر ذهنآگاهی به کاهش
استرس ،اشتها و وزن کودکان مبتال به چاقی و اضافهوزن و اضطراب کمک میکند.
ی از
این پژوهش نشان میدهد کودکانی که همراه با رژیم غذایی کمکالر 
مدیتیشن و ذهنآگاهی کمک میگیرند ،وزن بیشتری کم میکنند و نسبت به کودکانی که فقط از رژیم غذایی کمک میگیرند ،استرس و احساس
توجه و آگاهی شخص با تنظیم هورمونهای اشتها و استرس در کاهش وزن نقش دارد.
گرسنگی کمتری دارند .محقّقان احتمال میدهند افزایش ّ
تحرک ،چاقی کودکان به یک معضل جهانی تبدیل
با افزایش مصرف غذاهای آماده و پرکالری و عالقۀ کودکان به بازیهای رایانهای و زندگی کم ّ
شده است که آنان را در بزرگسالی در معرض ابتال به دیابت ،فشار خون ،بیماریهای قلبی و سکتۀ مغزی قرار میدهد .نتایج این پژوهش در نشریۀ
 Endocrine Connectionsمنتشر شده است.
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مفهوم خیانت چیست؟

خیانت یکی از بدترین تجربههایی است
که شخص ممکن است آن را حس کند.
خیانت خالف وعده عمل کردن است که
باعث میشود طرف مقابلتان دیگر به شما
اعتماد نداشته باشد .کسانی که خیانت
دیدهاند تعاریف مختلفی از خیانت دارند.
خیانت زمانی است که اعتماد از بین
میرود ،فرد به شما دروغ میگوید و شما
را فریب میدهد و یا از شما سوءاستفاده
نازنین اسماعیلزاده
میکند .خیانت در روابط دوستی و روابط زناشویی پدیدۀ رایجی
است ولی در روابط زناشویی عواقب تلخی در پی خواهد داشت.
در روابط زناشویی ،هر نوع فعالیت یا رابطهای را که در آن فرد
لذتی که باید با همسرش حس کند ،با شخص سوم تجربه میکند،
خیانت تلقی میشود .خواه این رابطه یک رستوران رفتن باشد خواه
رابطۀ جنسی؛ هر دوی اینها موجب برهم ریختن شریک زندگی
خواهد شد ،بنابراین خیانت محسوب میشود.
اینکه برخی معتقدند خیانت فقط خیانت جنسی است ،سخت
در اشتباهاند .اگر اینگونه است که میگویید ،پس چرا آن را از
همسرتان مخفی میکنید؟ و اگر خیانت نیست چرا همسرتان را
آشفته میکند؟
آشنایی با انواع خیانت

• خیانت احساسی
در جامعۀ امروزی صحبت کردن با همکاران و دیگر کسانی که
در اطرافتان وجود دارد امری اجتنابناپذیر است .حتی ممکن است
شما با همکارانتان رابطۀ خانوادگی برقرار کنید و دوستی خانوادگی

خوبی داشته باشید ،این نوع روابط خانوادگی خیانت نیست .خیانت
هنگامی رخ میدهد که شما حرفهایی با دوستتان داشته باشید که
اگر همسرتان بشنود ،ناراحت شود یا اینکه مخفیانه با شخص سوم
ت کنید و یا پیام دهید.
صحب 
• خیانت جنسی
خیانت جنسی از خطرناکترین مواردی است که یک رابطه را
میتواند تهدید کند .خیانت جنسی اعتماد را از بین میبرد و شریک
زندگیتان را در معرض آسیبهای جسمی و روحی قرار میدهد.
شخص خیانتکار باید به دالیل خیانت جنسی پاسخ دهد .اگر این
خیانت تنها برای روابط جنسی باشد ،زوجها باید الگوی روابط
جنسی خود را تغییر دهند ،اما درصورتیکه دالیل دیگری داشته
باشد ،باید به یک درمانگر و مشاوره ازدواج مراجعه کرد.
• خیانت جنسی و عاطفی
نکاتی که در باال ذکر شد از مواردی است که به روابط زناشویی
صدمات زیادی میزند ،حال اگر خیانت جنسی و عاطفی با هم جمع
شوند ،مطمئناً اثری که بر شریک زندگی میگذارند بیشتر خواهد
بود و زندگی زوجها را بیشتر تهدید خواهد کرد.
• خیانت مجازی
امروزه با گسترده شدن اینترنت و شبکههای اجتماعی نوع
دیگری از خیانت رایج شده است .افراد در شبکههای اجتماعی با
جنس مخالف دوستی برقرار میکنند .این نوع دوستیها به مرور
زمان به زندگی واقعی کشیده میشوند و رابطۀ زناشویی را تهدید
میکنند.
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 10دلیل عمده برای خیانت زنان
 انتقامجویی
 بیتفاوتی همسر
 احساس ناامنی و خأل عاطفی
 بازگشت به روابط قبلی
 رابطۀ طوالنی و یکنواخت
 تالفی خیانت شوهر
 روابط زناشویی سرد و یکنواخت
 نبو ِد نقاط مشترک
 بیماری
توجه و ماجراجویی
 جلب ّ
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 10دلیل عمده برای خیانت مردان
 از بین رفتن عشق و عالقه
 عدم جذابیت همسر
 سهلانگاری زنان
تحملناپذیر همسر
 اخالق و رفتار ّ
 هوسرانی
 عقدههای جنسی
 بیخطر شمردن خیانت
 زیادهخواهی و تن ّوعطلبی
 خیانت همسر
 بیرغبتی همسر به ادامۀ رابطه با شوهر
نازنین اسماعیلزاده
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

nazaninesmaeilzadeh

ارتباط استرس زنان و فشار خون همسرانشان
سیناپرس :بررسیهای جدید پژوهشگران نشان
میدهد که استرس در زنان باعث میشود تا آنان
بر سر مسائل بیاهمیت و ناچیز با همسران خود
مجادله کنند و این عمل احتمال ابتالی مردان را
به فشار خون باال افزایش میدهد و همانگونه که
مشخص است فشار خون باال نیز یکی از عوامل مهم
ابتال به بیماریهای قلبی بهشمار میرود.
پژوهشگران با استفاده از سیستولیک (حداکثر)
فشار خون بهعنوان یک مقیاس ،به تحقیق و بررسی
این مسئله پرداختند که آیا فشار خون فرد تحت
تأثیر روابط خود با شریک زندگیاش ،که از استرس
مزمن رنج میبرد ،قرار دارد و آیا در این الگوها
تفاوتهای جنسیتی نیز مؤثر هستند یا نه؟
قابل ذکر است که یافتههای این تحقیقات از
پژوهشهای پیشین حمایت میکند که نشان
میداد استرس و کیفیت روابط ،هردو اثری مستقیم
و متعادل بر روی سیستم قلبی ـ عروقی دارند.
کرا اس بریدیت ،پژوهشگر مؤسسۀ تحقیقات
اجتماعی دانشگاه میشیگان ایاالت متحدۀ امریکا،
در این باره چنین توضیح میدهد« :بااینحال،
ما متوجه شدیم که در روابط زناشویی ،مردان از
حساسیت بیشتری نسبت به زنان برخوردارند،
همچنین زنان بیشتر تحت تأثیر روابط زناشویی
قرار دارند».
او در ادامه میگوید« :این مسئله ممکن است
نتیجۀ این باشد که شوهران بیشتر به اتکای
همسرانشان اهمیت میدهند که البته این مسئله
وقتی زنان دچار استرس هستند دچار ضعف

میشود».
این تحقیقات بر سؤاالت مختلفی تکیه داشت که برخی از آنها به شرح زیر
است :آیا استرس مزمن ایجاد فشار خون باال را بهدنبال دارد و یا رابطهای بین
استرس مزمن و فشار خون باال بین زن و شوهرهای متفاوت وجود دارد؟ آیا کیفیت
رابطۀ منفی میتواند به ایجاد فشار خون باال بینجامد؟ آیا ارتباطی بین کیفیت
رابطۀ منفی و فشار خون توسط جنسیتهای مختلف وجود دارد یا نه؟
در این پژوهش ،محققان بهطور ویژه به مطالعه و بررسی اثرات کیفیت روابط
منفی پرداختند و دریافتند که اثرات این روابط هنگامیکه فرد بهطور جداگانه
مورد آزمایش قرار میگیرد قابل تشخیص نیست ،اما زمانی که فعل و انفعاالت بین
هردو نفر (زن و شوهر) مورد بررسی قرار میگیرد نتایج قابل تشخیص هستند .این
پژوهشها و نتایج حاصل از آن در آخرین شمارۀ مجلۀ  Gerontologyبه چاپ
رسیده است.
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درمان شناختیرفتاری خشونت
توجه به
هر نوع مداخالت درمانی ،با ّ
نشانههای فرد مبتال ،بهویژه براساس علل
یا سببشناسی مشکل و یا مشکالت انجام
میشود .خشونت نیز دالیل مختلف زیست
ـ روانی و اجتماعی دارد که از حوصلۀ این
بحث خارج است .از دیدگاه روانشناختی،
خشونت نوعی رفتار است که بهویژه در
روابط بین فردی و برای خود فرد مشکل
دکتر سیّدموسی کافی ایجاد میکند .ایجاد ضرب عمدی ،توهین
و تهدید از مصداقهای خشونت محسوب میشوند که هم برای فرد و
هم برای دیگران مشکل ایجاد میکند .بهعالوه ،خودکشی از یک نظر
نوعی خشم و خشونت است که معطوف به درون فرد است؛ بهعبارتی
خودکشی درونفکنی خشم و خشونت است.
خشونت رفتاری است که میتواند تابع ذهن و دیدگاه و یا
برداشت فرد باشد .اصوالً افراد نسبت به کسانی که افکار منفی
دارند یا از فردی که کینه به دل دارند و از دستش ناراحتاند و
نمیتوانند جنبههای مثبت آن فرد را ببینند ،به آنها خشونت و
توهین میکنند و یا فرد را تهدید میکنند .بنابراین ،براساس دیدگاه
شناخت ـ رفتاری تغییر یا اصالح رفتارها ،نگرشها و افکار میتوانند
عامل مؤثری در پیشگیری از خشونت و درمان آن باشد .بر این
اساس ،از تکنیکهای رفتاری ـ شناختی متعددی استفاده میشود
که در ادامه به ذکر آنها میپردازیم.

ِ
تکنیک خودکنترلی یا خودپایشی
براساس تکنیک خودکنترلی یا خودپایشی ،به فرد یاد داده میشود
که مراقب رفتارش باشد ،بهعبارتی رفتار خود را پایش یا کنترل کند،
یعنی بداند که اآلن کجاست و دارد چه کاری انجام میدهد ،حواس
فرد به این باشد که اآلن چه فکر و احساسی دارد ،کجا نشسته است و
احساسش چیست ،و چه چیزهایی را میبیند و میشنود .دقت کردن
به این موضوعات باعث میشود که همواره حواس فرد به خودش،
رفتارش و اعمالش باشد و رفتارهای غیرمنطقی و افکار نادرست خود
را بشناسد .برای اجرای دقیق این کار ،به فرد جدولها و نمودارهایی
طی روز ثبت کند و مراقب خودش
داده میشود که رفتارهایش را ّ
باشد؛ چون خشونت وقتی شکل میگیرد که افراد از خودشان غافل
باشند .خیلی از کسانی که مرتکب خشونت و حتی قتل میشوند
میگویند« :آن لحظهای که این کار را کردم حواسم نبود».
مهارتهای وقفه یا بازداری
در مهارتهای وقفه یا بازداری ،به افراد گفته میشود که هنگام
بحث با دیگران وقتی احساس میکنید که بحث دارد خیلی جدی
و پرخاشگرانه میشود ،به همدیگر بگویید «بس کن!» یا «ایست!»
و بحث را متو ّقف کنید .تکرار این کلمات خیلی کمککننده است.
همچنین میتوانیم بگوییم هر موقع بحث باال گرفت یا در جایی
شدت میگیرد ،بالفاصله از آن
بودید که میبینید خشم شما دارد ّ
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مکان یا محل دور شوید و بهمدت 10تا  15دقیقه
کار جالبی انجام دهید .به بعضی افراد گفته
میشود درمورد کاری که میخواهید انجام دهید
ابتدا فکر کنید ،سپس آن را در ذهن خودتان
تکرار کنید ،بعد با صدای بلند آن را به خودتان
بگویید .اگر الزم شد آن فکر را با فردی مطمئن
در میان بگذارید و سپس اجرا کنید.
تکنیکهای توجهبرگردانی
 موقع فکرهای خشونتآمیز یا احساس خشم
و عصبانیت بالفاصله فکرتان را عوض کنید ،مث ً
ال
فکر کنید که دیروز از صبح تا شب چه کاری
کردید ،دقیقاً به آن کارها با جزئیات متمرکز
شوید.
 هنگام احساس خشم ،کار یا فعالیتی انجام
دهید که واقعاً میتواند باعث تمرکز و توجه شما
به آن کارها باشد ،مث ً
ال بازی ،ورزش ،صحبت با
یک فرد ،دیدن فیلم و هر کار جالب دیگر،
 سرگرمیهای ذهنی داشته باشید ،مث ً
ال از
شمارۀ  1تا  20سه تا سه تا بشمارید،7 ،4 ،1 ،
 13 ،10و، ...
ً
 خاطرات خوش گذشته را دقیقا تصویرسازی
کنید ،فرض کنید که این خاطرات را همین االن
میبینید یا میشنوید،
 به اطراف خودتان نگاه کنید و بگویید چه
چیزهایی در اطرافتان میبینید.
تمرینهای آرامسازی
• موقع خشم و احساس پرخاشگری و افکار
خشونتآمیز چندین بار نفس عمیق بکشید.
تن ّفس شکمی یا دیافراگمی یعنی اینکه یک
دست باالی سینه و یک دست روی شکم
بگذارید .بهصورت عمیق نفس بکشید ،کام ً
ال
ششهای شما از هوا پُر شود و چند لحظه مکث
کنید ،سپس آرامآرام نفس را بیرون بدهید.
• میتوانید پس از دم به خودتان بگویید د ِم
 ،1سپس کمکم نفس را بیرون بدهید و پس از
بازدم بگویید بازد ِم  ،1و دوباره نفس بکشید و
بگویید د ِم  ،۲سپس بازد ِم  ۲و این کار را تا  5بار
ادامه دهید .این درواقع شکلی از آرامش همراه با
مراقبه است.
• آرامسازی ازطریق شل کردن عضالت بدن از
پایینترین قسمت بدن یعنی از انگشتان پا تا سر
انجام میشود .البته الزم است فرد کام ً
ال تمرکز
کند و در دلش بگوید که چه کاری دارد انجام
میدهد و باید حواسش به کارش باشد .آرامسازی
ازطریق سفت کردن و سپس شل کردن تدریجی
عضالت مختلف بدن و ازطریق تصویرسازی یک
صحنه یا موقعیت خوشایند نیز انجام میشود.

موقع فکرهای خشونتآمیز یا احساس خشم و عصبانیت
بالفاصله فکرتان را عوض کنید ،مث ً
ال فکر کنید که دیروز از
صبح تا شب چه کاری کردید ،دقیق ًا به آن کارها با جزئیات
متمرکز شوید.
آموزش روشهای ّ
حل مسئله
در خشونت ،تعارضات بین فردی وجود دارد .این تعارضات یا مشکالت ممکن است
با همسر ،فرزند ،دوست ،همکار و یا افراد دیگر باشد ،بنابراین ،آموزش گامهای ّ
حل
مسئله کمککننده است.
 مشکل یا مسئله چیست؟
 راه ِحلها کداماند؟
 کدام راه ِحلها در اولویت قرار دارند؟
 اجرای عملی راه ِحلها،
 نتیجۀ حاصل از اجرای راه ِحل.
این روش بهویژه در تعارضات زناشویی و خشونتهای خانگی بسیار مفید است.
روش فنون مذاکره
این روش ،بهویژه وقتی مشکالت بین فردی جدی نشده خیلی مؤثر است .اصول
مذاکره شامل موارد زیر است:
 آرامش خودتان را حفظ کنید،
 راهبردهای آزاردهنده را بهکار نگیرید،
 به نیازها و نگرانیهای طرف مقابل توجه کنید،
 به ارزشهای خود دقت کنید،
 با صدای آرام حرف بزنید،
 طوری عمل کنید که بخشی از نیازهای هر طرف ارضا شود« .نه حرفِ تو ،نه
حد وسط را بگیریم،
حرفِ من» ّ
 در مذاکره کارها را بین دو طرف تقسیم کنید و وظایفی برای هر طرف مشخص
کنید،
 راه ِحلها را در دورۀ مشخص اجرا کنید ،اگر مؤثر نبود تجدی ِد نظر کنید.
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روشهای مقابله با استرس
مقابلۀ متمرکز بر مسئله
مقابلۀ متمرکز بر مسئله یعنی بررسی و تحلیل دقیق مشکل یا
مسئله ،مشورت کردن با صاحبنظران ،جستوجوی علل مشکالت
و پیدا کردن راه ِحلهای احتمالی .این روش درواقع نوعی مقابله یا
روششناختی است.
مقابلۀ متمرکز بر هیجان
مقابلۀ متمرکز بر هیجان ،کاهش دادن هیجانهای منفی ناشی
از مشکل یا مسئله است ،همچنین فراموش کردن مشکل ،پرداختن
به تفریح و سرگرمی ،ارتباط بیشتر با دوستان و انجام فعالیتهای
رضایتبخش است.
بدیهی است که روش مقابلۀ متمرکز بر مسئله ،اثربخشی
بیشتری در کنترل و پیشگیری از خشونت دارد .تأثیر مقابلۀ
متمرکز بر هیجان مو ّقتی است.
ابراز منطقی خشم
فرد در واکنش به مشکالت و ناراحتیها سه نوع واکنش دارد:
پرخاشگرانه ،منفعالنه و جرئتمندانه.
 oروش پرخاشگرانه درواقع نادیده گرفتن حقوق دیگران،
فحاشی و توهین و تهدید است.
 oروش منفعالنه به معنی نادیده گرفتن حقوق خود است.
 oدر روش جرئتمندانه به فرد آموزش داده میشود که با صدای
محکم و قاطع حرف خودش را بزند ،تعارف نکند ،پاسخ «نه» گفتن
را تمرین کند ،اعتراض خودش را بهصورت منطقی بیان کند ،انتقاد
کند و تسلیم خواستههای غیرمنطقی دیگران نشود.
بدیهی است که دو روش پرخاشگرانه و منفعالنه واکنشهای
نامناسب محسوب میشوند و بهترین روش ابراز منطقی خشم و
خشونت روش جرئتمندانه است.
صحبت با صندلی خالی
به فرد یاد داده میشود که نسبت به کسی که خشمگین است
خشم خود را نقش بازی کند .تصور کند که آن صندلی خالی دقیقاً
آن فرد است و در آنجا نشسته است .حاال هر حرف و اعتراضی که
به آن فرد دارد را به شکل کالمیبیان کند و خشم خود را بهصورت
منطقی بیرون بریزد.
ِ
تکنیک نامه نوشتن
این تکنیک هم نوعی ابراز منطقی خشم است .به فردی که بسیار
از دستش عصبانی هستید نامهای بنویسید .البته قرار نیست این
نامه برایش ارسال شود .در این نامه کارهایی را بنویسید که آن
فرد با شما داشته و اینکه چقدر کارهایش باعث ناراحتی و مانع
پیشرفت شما شده است .اگر خواستید میتوانید آن فرد را در همان
نامه ببخشید.
بخشش نیز باعث کاهش خشم و خشونت میشود .کسی که
میبخشد خودش آرام میشود و کینهها را از دل بیرون میکند،
نه اینکه به طرف مقابل لطف کرده باشد .بنابراین ،بخشش که در
تعالیم دینی ما هم به آن تأکید شده برای آرامش خودمان است،
ممکن است ببخشیم اما فراموش نکنیم .گاهی فرد را میبخشیم اما

26

اعث کاهش خشم
بخشش ب
یشود .کسی
و خشونت م 
شد خودش آرام
که میبخ
هها را از دل
میشود و کین 
نکه به
ن میکند ،نه ای 
بیرو
ل لطف کرده باشد.
طرف مقاب

الزامیندارد که حتماً با او رابطه داشته باشیم .بهعبارتی بخشش به
ِ
پلنگ تیز دندان» نیست.
«ترحم بر
معنی
ّ
تقویت روحیۀ نشاط و شادی
شادی و شادکامی با خشونت رابطۀ منفی دارد ،یعنی افزایش
شادی و شادکامی میتواند منجر به کاهش خشونت شود .البته
سازمان جهانی بهداشت مالکهای متعددی را برای شادی و بهبود
کیفیت زندگی تعیین کرده است ،ازجمله سالمت جسمی ،تقویت
عزت نفس و ارتقای هدفمندی ،معناجویی و معنویت ،تفریح و
سرگرمی ،پول ،خالقیت ،یادگیری ،عشق و دوستی ،ارتباط با خانواده
و اقوام ،خانه و زندگی در محله و جامعۀ مناسب.
چالشها و مقابله با افکار
در شناختدرمانی به فرد یاد داده میشود که بعد از ثبت افکار
خود سعی کند با باورهای غیرمنطقی خود دربیفتد یا چالش کند،
مث ً
ال وقتی متوجه میشود که از فرزندش انتظار کامل بودن را دارد
متوسل به
گیرد
ی
نم
را
کامل
نمرۀ
فرزندش
وقتی
دلیل
همین
به
و
ّ
خشونت میشود .فرد بعد از قرار گرفتن در جلسات شناختدرمانی
پی میبرد که این فکر بهاصطالح کمالگرایی غیرمنطقی است و
حد رضایت برسد و
به جای آن باید قبول کند که کار وقتی به ّ
نیاز برطرف شود ،مطلوب است؛ چون کمالگرایی موجب دردسر
میشود و باعث میشود شخص نسبت به فرد مقابل منفی فکرکند
و رفتارهای خوب او را نبیند و برایش خشمگین شود؛ بهعبارت دیگر
نیمۀ خالی لیوان را میبیند .در شناختدرمانی فرد یاد میگیرد
که برای کاهش خشم خود ،بر کارهای مثبت طرف مقابل بیشتر
تمرکز کند.
توگوی سقراطی،
البته این تکنیکها در عمل ازطریق گف 
بررسی شواهد ،درستی یا نادرستی افکار ،بررسی مزایا و معایب
افکار ،آزمایشهای رفتاری و بسیاری روشهای دیگر انجام میشود
که روانشناسان و مشاوران در جلسات درمانی و مشاورهای اجرا
میکنند.
دکتر سیّدموسی کافی
استاد روانشناسی دانشگاه گیالن
نشانی :رشت .بلوار سمیه ،بعد از بیمارستان گلسار ،خیابان ،142
ساختمان پزشکان اکباتان ،مرکز مشاورۀ اندیشۀ نیک
تلفن013- 33124489 :
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اختالل ارگاسمی
در زنان

فاطمه بیگلریان

اختالل ارگاسمی در زنان عبارت است از ناتوانی یا دشواری در رسیدن به اوج لذت جنسی ،پس از آنکه به اندازۀ کافی
از لحاظ جنسی برانگیخته و تحریک شدهاند .تعداد زیادی از زنان در رسیدن به ارگاسم ،حتی پس از تحریک زیاد مشکل
دارند .میزان شیوع این اختالل نوسان زیادی دارد و حدودا ً بین  10تا  42درصد زنان ،اختالل ارگاسم دارند که میزان
توجه به سن ،فرهنگ و مدت و شدت آن در فرد میتواند متفاوت باشد .حدود  ۱۰درصد زنان در طول زندگی
آن با ّ
خود ارگاسم را تجربه نمیکنند.
برای آنکه اختالل ارگاسم را در فردی تشخیص دهیم ،اول باید نشانههای آن بهمدت شش ماه در فرد وجود داشته
باشد و دوم باید باعث پریشانی زیاد فرد شده باشد .همچنین برای تشخیص این اختالل ،این نشانهها نباید با دالیل
دیگری مانند مصرف مواد یا خشونت فیزیکی همسر یا داروی تجویزی یا یک عارضۀ پزشکی دیگر توجیه شود.

دالیل اختالل ارگاسمی در زنان
تشخیص اختالل ارگاسمی در زنان دشوار است .دالیل متفاوت
جسمی ،روانی و عاطفی میتواند در ایجاد آن نقش داشته باشد.
ضد
ازجمله ،افزایش سن ،اثر جانبی برخی داروها ،مانند داروهای ّ
افسردگی ،مشکالت پزشکی مانند دیابت ،آسیب نخاعی ،شرم
و خجالت ،سابقۀ مورد سوءاستفادۀ جنسی قرار گرفتن ،سابقۀ
جراحیهای زنان مانند برداشتن رحم ،دالیل فرهنگی و مذهبی،
وجود مشکالت روانشناختی مانند اضطراب و افسردگی با تأثیر
غیرمستقیم بر ارگاسم ،عزت نفس پایین ،ترس از باردار شدن ،شرم
از اظهار نوع تحریکی که آنها را به ارگاسم میرساند ،مشکالت
ارتباطی با همسر یا تضادهای حلنشده در این مورد ،و ترس از خوب
عمل نکردن در رابطۀ جنسی.
بسیاری از زنان فکر میکنند که رسیدن به ارگاسم یا اوج لذت
جنسی حق طبیعی زنان بهاصطالح محترم نیست.
اختالل ارگاسم میتواند دائمی و یا آنکه در یک دورۀ زمانی
محدود به شرایط خاص ،شریک جنسی خاص یا نوع تحریک خاصی
ایجاد شود؛ یا آنکه در همۀ شرایط و در همۀ انواع تحریکات ،فرد
به ارگاسم نمیرسد.
انواع اختالل ارگاسمی در زنان

 اختالل ارگاسم اولیه :فرد هرگز ارگاسم را تجربه نکرده است؛
 اختالل ارگاسم ثانویه :فرد برای رسیدن به ارگاسم مشکل
دارد ،اگرچه قب ً
ال ارگاسم را تجربه کرده است؛
 اختالل ارگاسم موقعیتی :زمانی اتفاق میافتد که فرد تنها

خاصی به ارگاسم میرسد؛
در موقعیتهای ّ
 اختالل ارگاسم فراگیر :ناتوانی در رسیدن به ارگاسم تحت
هر شرایطی ،با وجود برانگیختگی و تحریک کافی.
درمان اختالل ارگاسمی در زنان
تشخیص نوع اختالل جنسی ،اینکه اولیه است یا ثانویه یا
موقعیتی و ...در تشخیص و نتیجۀ درمان اختالل جنسی زنان مهم
است .همچنین ،باید بررسی شود که این اختالل فقط در ارتباط با
همسر است یا در رابطه با هر جنس مخالف و در هر موقعیتی وجود
دارد.
علل اختالل ارگاسمی در زنان هرچه باشد نیازمند بررسی و
درمان بهموقع است .با شناسایی عوامل زمینهساز میتوان بهخوبی
این اختالل را درمان کرد .فرد مبتال نباید به این موضوع بیتوجه
باشد ،زیرا ترک یا کاهش روابط زناشویی بهعلت این اختالل میتواند
شدت آن را افزایش دهد و فرد را در آینده با بحرانهای جدی در
زندگی زناشویی دچار کند.
شناخت درمانی ،زوجدرمانی ،ذهنآگاهی ،رفتاردرمانی ،درمان
دارویی و روشهای مسترز و جانسون ازجمله روشهای درمانی در
این اختاللاند.
فاطمه بیگلریان
کارشناس مامایی و کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی-مشاور حوزۀ
سالمت جنسی
نشانی :رشت ،بلوار شهید انصاری ،خیابان ارشاد ،مؤسسۀ ناباروری مهر
تلفن013-33755353 :
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حاملگی ،زایمان و شیردهی

در زمان شیوع کرونا

آیا زنان باردار در معرض
ابتالی بیشتر به بیماری
کر و نا و یر و س ( )C O V I D - 1 9
هستند؟
هماکنون تحقیقات زیادی درمورد آثار
ابتال به عفونت و بیماری COVID-19
بر روی مادران باردار در حال انجام است.
اطالعات بهدستآمده محدود است ،اما تا
دکتر ناهید رجبی
به امروز شواهدی دال بر اینکه مادران
باردار در معرض ابتال بهصورت شدیدتر نسبت به بقیۀ افراد جامعه
باشند وجود ندارد .البته میدانیم که بهدلیل تغییرات در فرم بدن
و سیستم ایمنی در دوران بارداری ،زنان حامله میتوانند به شکل
شدیدی تحت تأثیر بعضی از عفونتهای تن ّفسی مثل آنفوالنزا
قرار بگیرند ،بنابراین بسیار مهم است که خانمهای باردار درمورد
محافظت خود از کووید  19بسیار دقت کنند و درصورت داشتن
عالئم شامل تب ،سرفه یا تن ّفس مشکل به مراکز درمانی مراجعه
نمایند .سازمان بهداشت جهانی تالش میکند تا همچنان درمورد
این بیماری تحقیق کند و اطالعات مربوط به  COVID-19و
بارداری را به روز نماید.
خانم باردار چطور میتواند از خود در مقابل
 COVID-19محافظت کند؟
خانمهای باردار باید همان مراقبتهایی را که افراد دیگر در مقابل
این ویروس انجام میدهند رعایت کنند .این مراقبتها شامل موارد
زیر است:
ضدعفونی با یک محلول
 شستن دستها با آب و صابون و یا ّ

با پایۀ الکل،
 حفظ فاصله بین خود و دیگران و حضور نداشتن در مناطق
پُرازدحام و شلوغ،
 جلوگیری از لمس چشمها ،بینی و دهان،
 تمرین و رعایت بهداشت تن ّفسی ،یعنی پوشاندن دهان و بینی
با آرنج خمشده یا با دستمال در زمان عطسه و سرفه ،سپس دور
انداختن دستمال بالفاصله پس از استفاده.
درصورتیکه تب ،سرفه یا مشکل تن ّفسی دارید ابتدا با مراکز
درمانی تماس بگیرید و سپس سیر و مراحل پیگیری یا درمان
را دنبال کنید .مادران باردار یا مادرانی که اخیرا ً زایمان کردهاند
و مبتال به این ویروس شدهاند باید درمانهای معمول و متداول
 COVID-19را انجام دهند.
ّ
مکرر
منظم یا
آیا مادران باردار باید بهصورت
ّ
تست کرونا بدهند؟
پروتکلهای انجام تست و الزام به آن ،به منطقه و کشوری که در
آن زندگی میکنید بستگی دارد ،با اینحال توصیۀ سازمان بهداشت
جهانی این است که زنان باردار با عالئم  ،COVID-19باید در
آزمایش اولویت داشته باشند و درصورت مثبت بودن تست ممکن
است نیاز به مراقبتهای ویژه پیدا کنند.
آیا  COVID-19از مادر به جنین یا نوزاد متولدشده
انتقال مییابد؟
هنوز بهدرستی نمیدانیم که آیا مادر باردار ویروس را به جنین
یا پس از زایمان به نوزاد تازهمتولدشدۀ خود منتقل میکند یا نه .تا
اآلن ویروس در نمونههای مایع آمنیوتیک یا در شیر دیده نشده و
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گزارش نشده است.
چه مراقبتهایی باید در حین بارداری و زایمان
در دسترس باشد؟
همۀ مادران باردار شامل مادران با عفونت ثابتشده یا مشکوک
 COVID-19حق دارند از مراقبتهای با کیفیت باال ،قبل ،حین
و پس از زایمان برخوردار باشند که اینها هم شامل مراقبتهای
طبی و هم مراقبتها و حمایتهای روحی ـ روانی است .یک
ّ
زایمان ایمن شامل موارد زیر است:
 درمان همراه با احترام و در شأن بیمار،
 داشتن یک همراه حین زایمان به انتخاب خود بیمار،
 ارتباط آزاد و بدون مانع با کارکنان بخش زایمان،
 روشهای مناسب در کاهش و تسکین درد،
 حرکت در حین دردهای زایمان تا جای ممکن ،حق انتخاب
در نوع زایمان و وضعیت در هنگام تولد نوزاد.
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شیر دهد و بهتر است برای رعایت بهداشت تن ّفسی در حین شیر
دادن ماسک بزند ،دستهای خود را قبل و بعد از تماس با نوزاد
بشوید و بهصورت ّ
منظم سطوحی را که با آن در تماس است تمیز
ضدعفونی کند.
و ّ
آیا مادر مبتال به  COVID-19میتواند نوزاد خود
را بغل و لمس کند؟
بله ،تماس نزدیک و هرچه زودتر مادر و نوزاد ،بهخصوص در
زمان شیردهی باعث رشد و تکامل نوزاد میشود اما موارد زیر باید
رعایت شود:
ّ
 شیردهی ایمن ،بهداشت تنفسی خوب،
 نگهداشتن نوزاد و ارتباط پوست با پوست بعد از شستن
ضدعفونی
دستها ،قبل و بعد از تماس با نوزاد ،تمیز نگهداشتن و ّ
کردن همۀ سطوح و اختصاص یک اتاق خاص به مادر و نوزاد حین
شیردهی.

آیا زنان مشکوک یا مبتال به  COVID-19نیاز به
زایمان از طریق سزارین دارند؟
خیر ،توصیۀ سازمان بهداشت این است که سزارین فقط باید در
طبی لزوم آن تأیید شود انجام شود .روش زایمان
زمانیکه از نظر ّ
باید در هر مادر باردار براساس ترجیح مادر و همچنین ضرورتهای
مامایی انجام شود.

مادر مبتال به - COVID-19که بدحال است-
برای شیردادن چه باید بکند؟
اگر مادر ناخوش و بدحال است ،بهطوریکه نمیتواند شیر بدهد،
ل قبول و قابل دسترس برای
باید شیر بهطور سالم و از طریق قاب 
نوزاد فراهم شود ،یعنی دوشیدن شیر مادر و دادن آن به نوزاد از
طریق شیشۀ شیر و یا فراهم کردن شیر مادر از طریق فرد دیگر
(دایه).

آیا مادر مبتال به  COVID-19میتواند شیر دهد؟
شیر مادر بهترین منبع تغذیه برای بیشتر نوزادان است و نوزاد
را برعلیه بسیاری از بیماریها محافظت میکند .مادر مبتال به
 COVID-19درصورت تمایل به شیردهی میتواند به نوزاد خود

دکتر ناهید رجبی
متخصص زنان  ،زایمان و نازایی
جراح و
ّ
نشانی :رشت ،چهارراه پورسینا ،روبهروی ساختمان پزشکان سینا
تلفن 013-33327879 :

ورزش را در دوران بارداری
فراموش نکنید!
ایرنا :تحقیقات پژوهشگران دانشگاه ایالتی واشنگتن نشان میدهد تناسب اندام و ورزش ّ
منظم مادر در
دوران بارداری ،رابطۀ مستقیمی بر میزان بافت چربی سالم جنین دارد و از اختالالت متابولیک جلوگیری میکند.
ورزش و فعالیت بدنی ّ
منظم در دوران بارداری منجر به تحریک تولید بافت چربی قهوهای در جنین میشود.
چربی قهوهای ،که به چربی خوب معروف است ،در متابولیسم بدن نقش دارد و بهراحتی میسوزد و تبدیل به
گرما میشود .تبدیل چربی سفید به چربی قهوهای مؤثرترین روش در کاهش وزن است.
تحقیقات اخیر با بررسی مدلهای حیوانی نشان میدهد تناسب اندام و ورزش ّ
منظم مادر در دوران
بارداری رابطۀ مستقیمی بر میزان بافت چربی جنین دارد .هرچه میزان فعالیت فیزیکی مادر بیشتر باشد،
جنین چربی قهوهای بیشتری دارد و همین امر در تناسب اندام و سالمت او در سالهای بعدی زندگی
مؤثر است.
در ادامۀ این پژوهش آمده است ورزش و تناسب اندام مادر مانع اختالل متابولیک جنین میشود .ورزش و
فعالیت فیزیکی باید تحت نظر پزشک و به اندازهای باشد که به مادر و جنین آسیب نزند .نتایج این پژوهش
در  Science Advancesمنتشر شده است.
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حفظ باروري در زنان
مبتال به سرطان

سرطان در سالهای اخیر ،رون ِد رو به
رشد و بسیار نگرانکنندهای را در کشور
داشته است .اگرچه در زنان احتمال
پیدایش سرطان ،بهویژه پس از  50سالگی
باالتر میرود ،اما هرساله هزاران دختر
سن باروری هستند،
و زن جوان ،که در ّ
به سرطان مبتال میشوند .شایعترین
سرطانها در دختران و زنان جوان
دکتر الهام فاضلی
عبارتاند از :سرطان غدد لنفاوی ،لوسمی
(سرطان خون) ،سرطان تیروئید ،سرطان سینه ،مالنوما (سرطان
پوست) و سرطانهای دستگاه تولید مثلی زنان (سرطان دهانۀ رحم،
سرطان رحم و سرطان تخمدان).
با پیشرفت علم پزشکی ،طول عمر ،پس از درمان سرطان در
سالهای اخیر افزایش یافته است و بیمار میتواند پس از یک دورۀ
شیمیدرمانی یا پرتودرمانی و به دنبال آن جراحی و برداشتن تومور
به زندگی عادی بازگردد.
پژوهشها نشان داده است که بافت تخمدان به رادیوتراپی و
حساس است و این
داروهای استفادهشده در شیمیدرمانی بسیار ّ
مخربی دارند و باعث میشوند
درمانها بر روی تخمدان عوارض
ّ
که بسیاری از این افراد تا پایان عمر از مشکل ناباروری رنج ببرند.
ازاینرو ،تصمیمگیری آگاهانه و مراقبتهای ویژه در این زمینه
میتواند در حفظ باروری این افراد در آینده ،و کاهش ناراحتیهای
جسمی و روانی ناشی از ناباروری بسیار راهگشا باشد.

آیا روشهایی برای حفظ باروری در زنانی که بهتازگی
سرطان آنها تشخیص داده شده وجود دارد؟

فنآوری جدید به پزشکان اجازه میدهد تا «تخمک»« ،جنین» یا
«بافت تخمدان» را قبل از درمان سرطان منجمد کنند .در این روش
بهدلیل کاهش دما ،فعالیت فیزیولوژیک سلول به صفر میرسد و
دوباره پس از گرم کردن ،سلول حیات خود را از سر میگیرد .در این
دمای پایین ،آب به حالت جامد در میآید و هیچ واکنش بیولوژیکی
شناختهشدهای روی نمیدهد .درنتیجه ،با استفاده از تکنیکهای
مختلف روشهای کمککنندۀ باروری ،زنان قادر خواهند بود تا پس
از درمان سرطان خود بچهدار شوند .استفاده از تکنیکهای حفظ
باروری در افراد مجرد ،متأهل ،بالغ و نابالغ متفاوت است و با درنظر
گرفتن کلیۀ شرایط ،مناسبترین روش برای بیمار انتخاب میشود.
سن خانم ،نوع سرطان ،مرحله و درجۀ پیشرفت آن ،نوع درمانهای
ّ
گذشته و میزان آن ،درمانهای پیشین در ارتباط با باروری ،همچنین
پیشآگهی بعد از درمان و ...ازجمله عوامل الزم برای به کارگیری
روشهای کمککنندۀ باروری بهشمار میروند.
انجماد جنین

درصورت وجود زمان کافی برای تحریک تخمکگذاری ،انجماد
جنین معموالً بهترین روش برای این است که خانم بتواند در
آینده باردار شود .برای انجماد جنین ،در ابتدا به خانم داروهایی
داده میشود تا تخمدانها تحریک شوند و تعداد بیشتری تخمک
تولید کنند؛ سپس باید منتظر ماند تا تخمکها در داخل تخمدانها
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رفت علم پزشکی ،طول
با پیش
پس از درمان سرطان
عمر،
سالهای اخیر افزایش یافته
در
یتواند پس
است و بیمار م 
ک دورۀ شیمیدرمانی یا
از ی
رمانی و به دنبال آن
پرتود
حی و برداشتن تومور به
جرا
زندگی عادی بازگردد.

تکامل یابند و درنهایت تخمکها بهوسیلۀ عمل جراحی از تخمدان
گرفته میشوند .پس از این مرحله جنینها در داخل آزمایشگاه
ازطریق ترکیب تخمک با اسپرم ایجاد میشوند؛ سپس تخمکهای
بارورشده ،که اکنون جنین نامیده میشوند ،منجمد میگردند .بعد
از درمان سرطان ،زمانی که زوج تصمیم گرفتند تا بچهدار شوند،
جنینهای منجمد در داخل آزمایشگاه ذوب میشوند و پزشک یک
یا دو جنین را در داخل رحم خانم قرار میدهد.
متأسفانه همۀ افراد نمیتوانند از این روش استفاده کنند ،زیرا
برای انجماد جنین ابتدا زنان باید داروهایی دریافت کنند که باعث
حد معمول تخمک تولید کند که دو یا
شود تخمدانشان بیشتر از ّ
سه هفته زمان میبرد .درنتیجه ،اگر خانم سریعاً نیاز به شیمیدرمانی
یا رادیوتراپی سرطان خود داشته باشد ،ممکن است نتواند این مدت
را منتظر بماند .همچنین داروهای مورد استفاده برای تحریک
تخمکگذاری ممکن است باعث شود بدن خانم هورمونهای
بیشتری ازجمله استروژن را تولید کند که این هورمون میتواند
باعث شود برخی سرطانها بدتر شوند .عالوهبر آن ،از آنجایی که
برای انجماد جنین به اسپرم یک مرد نیاز است تا تخمک خانم
بهوسیلۀ آن بارور شود ،درنتیجه برای خانمهای فاقد همسر ،این
روش حفظ باروری انجامپذیر نیست.
انجماد تخمک

روشهای انجماد تخمک در چند دهۀ گذشته بسیار بهبود پیدا
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کردهاند و درصورت مجرد بودن ،انجماد تخمک بهترین گزینۀ
درمانی در بسیاری از زنان مبتال به سرطان است.
برای انجماد تخمک ،تخمکها بالفاصله پس از اینکه بهوسیلۀ
جراحی از بدن خانم خارج شدند ،منجمد میشوند .برخالف انجماد
جنین ،برای انجماد تخمک به اسپرم نیاز ندارد و تخمکها قبل از
انجماد با اسپرم بارور نمیشوند .پس از اینکه سرطانی درمان شد
تخمکهای منجمد را میتوان ذوب کرد ،در آزمایشگاه با اسپرم
ترکیب کرد و جنینهای تشکیلشده را به داخل رحم خانم منتقل
کرد.
امروزه تخمکهای بالغ بهآسانی در آزمایشگاههای جنینشناسی
با روشهای مختلف منجمد میشوند و نتایج خوب و قابل قبولی
پس از انجماد آنها بهدست آمده است ،اما باوجود موفق بودن
فرآیند انجماد تخمک ،میزان حاملگی حاصل از آن نسبت به انجماد
جنین کمتر است.
انجماد بافت تخمدان

سن نوجوانی یا کودکی باشد یا در زمان
زمانی که بیمار در ّ
مراجعه فرصتی برای به تعویق انداختن درمان سرطان نداشته
باشد ،انجماد بافت تخمدان صورت میگیرد .در ابتدا بخش
کوچکی از بافت تخمدان با عمل جراحی برداشته میشود ،سپس
در آزمایشگاه بهصورت قطعات کوچکی برش داده میشوند و این
ِ
کوچک ِ
قطعاتِ
بافت تخمدان منجمد میشوند و در سرما بهمدت
طوالنی نگهداری میشود .بافتهای تخمدانی منجمدشده بعد از
بهبود کامل بیمار مبتال به سرطان ،دوباره به او پیوند زده میشود.
حساس به
در بیماران مبتال به سرطان تخمدان یا سرطانهای ّ
هورمون این روش پیشنهاد نمیشود .البته باید این نکته را درنظر
داشت ،قبل از انتقال بافت تخمدان و انجماد آن حتماً باید بافت
از لحاظ آلوده بودن به سلولهای سرطانی مورد بررسی قرار گیرد،
زیرا در غیر این صورت احتمال بازگشت سلولهای سرطانی به فرد
و بروز دوبارۀ سرطان در او وجود خواهد داشت.
دکتر الهام فاضلی

دکتری بیولوژی تولید مثل و عضوکادر درمانی مؤسسۀ پزشکی مهر

نشانی :رشت ،بلوار شهید انصاری ،خیابان ارشاد ،مؤسسۀ
ناباروری مهر
تلفن013-33755353 :

 16اردیبهشت ( 5می) روز جهانی ماما
رب تمامی هم کاران ماما مبارک
مامایی حس باشکوهترین لحظههاست
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تستهای تشخیص بارداری
امروزه بانوان دوست دارند حتّی زودتر از مراجعه به آزمایشگاه از نتیجۀ تست بارداری خود مطمئن شوند،
درحالیکه در زمانهای قدیم معموالً چند ماه پس از بارداری ،افراد از بارداری خود ّ
مطلع میشدند و یقین
پیدا میکردند که باردارند.
دکتر مهری نصیری

انواع تستهای تشخیص بارداری
 تستهای ادراری
 تستهای خون
تست ادراری
یکی از روشهای سریع و راحت برای بررسی حاملگی استفاده از
تستهای ادراری است که خانمها معموالً دو روز بعد از عقب افتادن
عادت ماهانه ،با اولین ادرار صبحگاهی از نتیجۀ آن مطلع خواهند
شد .استفاده از تست ادراری بسیار آسان است و هر خانمی میتواند
آن را بهراحتی انجام دهد.
تست خون
آزمایش خون یکی از قطعیترین و سریعترین روشهای تشخیص
بارداری است که توسط پزشک انجام میشود .دقت تشخیص
آزمایش خون بسیار باالتر از تستهای ادراری است و حاملگی را
 6تا  8روز پس از تخمکگذاری نشان میدهد .معموالً خانمها برای
تشخیص بارداری از تست ادرار و برای تأیید حاملگی از آزمایش
خون استفاده میکنند.

نحوۀ تشخیص تستهای بارداری
معموالً در تستهای بارداری از بررسی هورمون گنادوتروپین
جفتی انسان یا  HCGاستفاده میشود .این هورمون  4تا  7روز
پس از جایگزین شدن جنین در رحم باال میرود و قابل ارزیابی
در خون میشود .اگر تست خون زود انجام شود ،میتواند منفی
کاذب گزارش شود .بهترین زمان انجام آزمایش ،صبح ناشتا است که
غلظت خون باالتر است و آزمایش بهتر میتواند غلظت هورمون را
نشان دهد .برای نتیجۀ دقیق ،بهترین زمان یک هفته بعد از تأخیر
قاعدگی است که با اطمینان میتوان درمورد مثبت یا منفی بودن
آزمایش تصمیم گرفت.
درصورتیکه حاملگی طبیعی نباشد و رشد جنین مناسب نباشد،
یا حاملگی در خارج از رحم باشد ،میزان باال رفتن هورمون جفتی
کمتر از حد طبیعی است .در حالت طبیعی معموالً در طی  48ساعت
میزان خونی این هورمون باید دو برابر شده باشد.
دکتر مهری نصیری
متخصص زنان و زایمان و عضو کادر درمانی مؤسسۀ پزشکی مهر
ج ّراح و
ّ
نشانی :رشت ،پل بوسار ،مجتمع پزشکی دانا ،طبقۀ دوم ،واحد 6
تلفن 013-33123008 :

33

مجلة پزشکی

اردیبهشت  -خرداد 99

بهدا شت باروري

چالشهای بارداری
در خانمهای باالی  ۳۵سال

باتوجه به افزایش سن ازدواج ،سن
امروزه
ّ
بارداری نیز افزایش یافته است .اگرچه
بسیاری از مادران در سنین باال بارداری
سالمی را تجربه میکنند ،اما اگر سن
باالی  ۳۵سال دارید و میخواهید باردار
شوید ،الزم است در این مورد بیشتر
بدانید.
دکتر آفاق حسنزادهراد

امکان بارداری بعد از  ۳۵سالگی
درست است که بعد از  ۳۵سالگی امکان بارداری وجود دارد،
اما باید بدانید که ممکن است کمی طول بکشد تا باردار شوید.
همانطور که میدانید همۀ خانمها با تعداد محدودی تخمک به دنیا
میآیند .وقتی به  35سالگی میرسید ،عم ً
ال این تخمکها از نظر
کمیت و کیفیت ضعیف میشوند و بارور شدن تخمک شما نسبت
ّ
سنتان بیش از  ۳۵سال
به دیگر افراد کمیسختتر خواهد بود .اگر ّ
است ،باید بدانید که گاهی ممکن است تا  6ماه امکان بارداری برای
شما وجود نداشته باشد.
بارداری چندقلویی
سنتان باالی  35سال است ،شما در معرض بارداری
اگر ّ
چندقلویی هستید ،چون تغییرات هورمونی در شما ممکن است
باعث شود چند تخمک در یک زمان آزاد شود .همچنین اگر از
روشهای کمکباروری مثل  IVFاستفاده کرده باشید ،احتمال
بارداری چندقلویی افزایش مییابد.
ِ
دیابت بارداری
این نوع از دیابت در خانمها ،در دوران بارداری بروز میکند و
با افزایش سن ،احتمال بروز آن نیز افزایش مییابد .گاهی دیابت
بارداری نیاز به درمان دارد .درصورتیکه درمواقع لزوم درمان انجام
حد جنین و آسیب حین زایمان
نشود ،احتمال افزایش وزن بیش از ّ
وجود دارد .همچنین احتمال بروز زایمان زودرس ،فشار خون باال و
عوارض حین زایمان در مادران با دیابت بارداری زیاد است.

ِ
خون باال
فشا ِر
باتوجه به پژوهشهای انجامشده ،پرفشاری خون در مادران باردا ِر
ّ
باالی  ۳۵سال بیشتر از مادران دیگر است .معاینات ّ
منظم و گرفتن فشا ِر
طی این معاینات میتواند به حفظ سالمت مادر و جنین کمک کند.
خون ّ
تولّد جنین با وزن کم هنگام تولّد و زایمان زودرس
احتمال زایمان زودرس در مادران باردار با سن بیش از  ۳۵سال و
به دنبال آن تولّد جنین با وزن کم هنگام تولّد وجود دارد.
نیاز به زایمان سزارین
مادران باالی  ۳۵سال نیاز به زایمان سزارین بیشتری نسبت به
ِ
جفت س ِرراهی در این مادران ،ممکن
سایر افراد دارند .احتمال بروز
است یکی از علل نیاز به زایمان سزارین بیشتر باشد.
چگونه میتوان از عوارض احتمالی ناشی از بارداری
در سن باالی  ۳۵سالگی پیشگیری کرد؟
در خانمهای باالی  35سال ،مراجعه به پزشک پیش از بارداری
میتواند کمککننده باشد .به همین منظور ،ب ه آنها توصیه میشود
حتماً قبل از اینکه اقدام به بارداری کنند ،با پزشک خود مشورت نمایند.
این مادران همچنین باید پس از بارداری تحت معاینات ّ
منظم قرار گیرند.
داشتن رژیم غذایی مناسب حین بارداری
همانطورکه میدانید ،در دوران بارداری مادران به اسیدفولیک،
کلسیم ،آهن ،ویتامین  Dو موا ّد مغذی دیگر نیاز دارند که باید حتماً
پس از مشورت با پزشک این موا ّد غذایی را دریافت کنند .افزایش
وزن مناسب این مادران در دوران بارداری نیز برای پیشگیری از
بروز عوارض بسیار مهم است .داشتن فعالیت در مادران باردار سالمی
که تحتِنظر معاینات دقیق هستند بالمانع است .مهم این است که
برای داشتن یک بارداری ایمن حتماً تحتِنظر پزشک باشید.
دکتر آفاق حسنزادهراد
کارشناس مامایی ،دکترای نورولینگوییستیکز

www.drhame.com
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«شوهر بازنشسته»
سندروم
ِ

مهرداد نامدار

بسیاری از زوجها اینطور تص ّور میکنند که اگر همسرشان بازنشسته شود ،زندگی مشترکشان شادتر میشود و
وقت بیشتری برای رسیدگی به کارهای شخصی و آرزوهایشان پیدا میکنند.
بازنشستگی میتواند هم برای مرد و هم برای همسرش ،که هنوز برای این تغییر اساسی آماده نیستند ،سخت و
ناراحتکننده باشد .بهطور کلی ،مردان خودشان را با کار و نقشی که در حرفهشان دارند تعریف میکنند و سپس
خود را شوهر و پدر میدانند .از طرفی دیگر ،زنان چند نقش را همزمان حفظ میکنند و فرقی نمیکند کارشان
در بیرون از خانه چه باشد ،و معموالً اجتماعیتر از مردان هستند ،بنابراین عجیب نیست که بازنشستگی میتواند
احساس آشفتگی و سردرگمی و تنهایی به مردان بدهد و آنها را به همسرشان وابستهتر کند .در همین زمینه،
روانشناسان دربارۀ سندرومی هشدار میدهند که همسران این افراد را درگیر میکند.

سندروم شوهرِ بازنشسته!
تئوری
ِ
تئوری سندرو ِم شوه ِر بازنشسته را  30سال پیش ،دکتر چارلز
کلیفورد جوهانسون ارائه داد .او با زنان خانهداری که همسرانشان
بازنشسته شده بودند و از درخانه بودن مردانشان شاکی بودند
گفتوگوهایی داشت .این زنان احساس بدی داشتند و دلشان
میخواست فریاد بزنند ،چون شوهرانشان مدام جلوی دستوپایشان
بودند و آنها را دیوانه کرده بودند.
بهنظر میرسد زنان ژاپنی بیشتر از بقیۀ زنان از سندروم شوهر
بازنشسته رنج میبرند .بیش از  ۹۰درصد از خانمهای ژاپنی ،که
باالی  ۶۵سال دارند ،هرگز بیرون از خانه کار نکردهاند ،بنابراین
وقتی ناگهان با این مشکل روبهرو میشوند که شوهرانشان هفت
روز هفته و بیستوچهار ساعت شبانهروز در خانهاند ،تعادل زندگی
و امورشان بههم میخورد .آمار طالق در میان زوجهای بازنشسته در
طی  ۲۰سال اخیر بهشدت افزایش یافته است.
ژاپنّ ،
سندرو ِم شوه ِر بازنشسته اغلب دامنگیر زنان میانسالی میشود
که همسرانشان درحال بازنشستگی هستند و با نشانههایی مثل

افسردگی ،خستگی و بیخوابی همراه است .احتمال اینکه زنان
خانهدار دچار این نوع سندروم شوند بیشتر از زنان شاغل است.
اغلب زنان از احساس نامطلوب خود در این مرحله از زندگی صحبت
نمیکنند ،چراکه فکر میکنند نوعی کملطفی به همسرشان است.
مردان با بازنشستگی ،تماموقت در خانه هستند و این درحالی است
که همسرشان چه در خانه و چه در بیرون از خانه پرمشغله است.
این وسط کسی که مفید بهنظر نمیرسد مرد خانواده است .مردی
که پیشازاین کارکردنش نقش مهمی در هویت فردی و اجتماعیاش
داشته ،حاال با قرار گرفتن در شرایط جدید در برابر بیماریهای
جسمی و روحی آسیبپذیر شده است .طبیعی است که احساس
نگرانی و سردرگمی او به زن منتقل و رابطۀ زناشویی دچار ناآرامی
شود.
سندروم شوهرِ بازنشسته شدهاند
زنانی که دچار
ِ
اغلب علت را اینگونه بیان میکنند:
 شوهرم توقعاتش زیاد و غیرمنطقی شده ،مث ً
ال با اینکه خودش
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وقت آزاد دارد انتظار دارد من همیشه برایش غذا درست کنم.
 شوهرم واقعاً آداب معاشرت را فراموش کرده و بیادب شده؛
 شوهرم دستوپا چلفتی شده و بدون من هیچ کاری را نمیتواند
درست انجام بدهد و من باید مدام به او بگویم چه بکند و چه نکند؛
 شوهرم دربار ۀ همه چیز ُغر میزند و ایراد میگیرد؛
 شوهرم در کارهای من دخالت میکند و سرک میکشد.
سندروم شوهرِ بازنشسته چه
زنان برای رهایی از
ِ
کنند؟
جلسات مشاوره و آگاهی یافتن از دوران بازنشستگی ،نخستین
و بهترین قدم برای رویارویی با شرایط جدید در خانه است .به این
ترتیب ،یاد میگیرید که چهطور با این تغییرات سازگار شوید ،لذت
ببرید و اختالفات را کاهش بدهید .بااینحال ،چند توصیۀ دیگر هم
به شما داریم.
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از لحظهها و فرصتهایی که دیگر تکرار نمیشود آگاه کنید و از او
بخواهید که زمانش را برای بیشتر با هم بودن برنامهریزی کند.
• دربارۀ جزئیات رفتاری همسرتان که چندان اهمیتی هم ندارد
حساس نشوید .تذ ّکرهای بیشازحد به اینکه چرا لباس و وسایلش
ّ
را در جای خود قرار نمیدهد ،دائم در حال تماشای تلویزیون است،
سرش توی تلفن همراه است و ...رابطۀ شما را مخدوش میکند.
• از تقویت اعتمادبهنفس همسرتان غافل نشوید .احساس مفید
بودن بهترین احساسی است که میتوانید به همسر بازنشستۀ خود
هدیه کنید .در امور خانوادگی و تربیت فرزندان از او بهعنوان شخص
باتجربه مشورت بگیرید.
در صورتیکه با به کارگیری همۀ این راهکارها همچنان خود را
در برابر این موقعیت ضعیف میدانید ،برای درمان خود دستبهکار
شوید .یک متخصص با تجویز داروهای متناسب با حاالت روحیتان
این سندروم را کنترل میکند و از بحرانی شدن وضعیت سالمت
روان و جسمتان پیشگیری میکند.

• همۀ برنامههایی را که در سالهای ابتدایی زندگی مشترکتان
بهدلیل کار زیاد همسر محقق نشدند دوباره فهرستبرداری کنید
و برای عملیشدن آنها به اتفاق برنامهریزی کنید و آنهایی را
بیشتر مدنظر داشته باشید که هر دو از انجامشان لذت میبرید.
سندروم شوهرِ
نکاتی برای بهبود رابطه در
ِ
حاال که قرار است زمان بیشتری را در کنار هم باشید ،در خانه
بازنشسته
برای یکدیگر فضا و حریم شخصی
فعالیتهایی انجام دهید که
درنظر بگیرید و زمانی هرچند
هر دوی شما از آن لذت میبرید.
کوتاه برای عالقهمندیهای
بازنشستگی صرف ًا یک تغییر است و هر تغییری با
فردیتان اختصاص بدهید.
اکنون که همسرتان بازنشسته
استرس و نگرانی همراه است .راههای ممکن برای حفظ
شده زمان زیادی برای با هم بودن
آرامش و ارتباط بهتر را پیدا کنید و برای صحبت کردن
• بیشازپیش با هم مهربان
دارید .انجام فعالیتهای مناسبی
باشید.
راحت
همسرتان
با
شان
ه
دربار
باشید .بازنشستگی صرفاً یک
که برای هر دوتان جالب باشد
تغییر است و هر تغییری با استرس
میتواند از تنش و استرستان کم
و نگرانی همراه است .راههای
کند و شرایطی فراهم کند که از
ممکن برای حفظ آرامش و ارتباط بهتر را پیدا کنید و برای صحبت
بودن در کنار هم بهجای اینکه حرص بخورید لذت ببرید.
کردن دربارهشان با همسرتان راحت باشید.
سراغ رویاهایتان بروید و برایشان برنامهریزی کنید

• اگر همسرتان با مرحلۀ جدید زندگی نتوانسته کنار بیاید و با
گوش شنوای احساسات او باشید.
افسردگی دستوپنجه نرم میکند،
ِ
احساس ناکارآمدی ،بیکاری و شروع هر روز بی هیچ هدفی دلیل
اصلی مشکالت این افراد است.

زوجهایی که طی سالهای زندگی مشترک خود عادت کردهاند
با هم برای مسائل مالی و خانوادگی و ...برنامهریزی کنند ،در دوران
بازنشستگی موفقتر عمل میکنند .با همسرتان حرف بزنید و ببینید
امکان برآورده کردن کدامیک از خواستهها و برنامههایتان را دارید.

• برای تجربۀ فعالیتهای جدید روزانه ،کار سبک و پارهوقت
راهنمای او باشید و به او ایده بدهید ،با اینکه از جنبۀ مالی
ارضاکننده نیستند ،اما به آرامش روانی حاصل از آن میارزد.

در مورد احساسات ،نگرانیها و ترسهایتان با همسرتان
صحبت کنید

• فعالیتهای دونفرهتان را زیاد کنید .با هم ورزش کنید،
آشپزی و باغبانی کنید ،به خرید و دیدار دوستان قدیمیتان
بروید ،در فعالیتهای خیرخواهانه شرکت کنید .داوطلب شدن در
کارهای خیریه یکی از بهترین و آرامشبخشترین گزینهها برای
بازنشستگانی است که وقتشان آزاد است و از تنهایی و بیبرنامگی
مینالند.
• همسر بازنشستۀ شما تنبل نیست ،بلکه تص ّور او از بازنشستگی
هیچ کاری نکردن است .با صبر و حوصله با او حرف بزنید و او را

همسرانی که از ترسها و نگرانیهایشان با هم حرف نمیزنند،
معموالً در درک عقاید و رفتارهای همدیگر به مشکل برمیخورند،
مث ً
ال مردی که تمام روزش را با کار و حرفهاش پُر میکرده و حاال
بهاجبار زودتر بازنشسته شده است ممکن است بابت اینکه دیگر
کار نمیکند عصبانی و آشفته باشد .در چنین موقعیتی اگر فرد با
همسرش درمورد نگرانی و ناراحتیای که دارد حرف نزند ،ممکن
است او را با رفتارهایش غافلگیر و آزرده کند .ارتباط همیشه
مهمترین جزء رابطه است که اکنون مهمتر هم شده است.
برای هر کدامتان یک فضای شخصی در خانه درنظر بگیرید

به هم اجازه دهید به عالقهمندیهای فردیتان برسید .همۀ ما

ط ّب سالمندا ن

مجلة پزشکی

اردیبهشت  -خرداد 99

به فضا و زمانی برای خودمان نیاز داریم تا تنها باشیم و به کاری که
دوست داریم بپردازیم .به فضای خصوصی هم احترام بگذارید و از
اینکه زمانهایی را فقط به خودتان اختصاص دهید ،احساس گناه
نکنید .زمانهایی که تنها هستید و به فعالیت محبوبتان مشغولید
درواقع برای سایر زمانها که در کنار همسر و فرزندانتان هستید
انرژی میگیرید و شارژ میشوید.
با هم مهربانتر باشید

مهربانی واگیر دارد .وقتی با همسرتان مهربانی میکنید و
مالیمت به خرج میدهید ،او کمتر میتواند از دستتان عصبانی
بشود و به شما پرخاش کند .مهربانی کمک میکند ارتباطتان
قویتر شود و بیشتر مالحظۀ هم را بکنید.
برای گوش دادن به حرفهای همسرتان وقت بگذارید

خیلی وقتها ،بهخصوص زمانی که تنشی وجود دارد ،فکر
میکنیم میدانیم طرف مقابل چه دارد میگوید و برای شنیدن
حرفهایش حوصله نمیکنیم ،درواقع اص ً
ال به آنچه میگوید گوش
نمیدهیم .رابطه به همدلی نیاز دارد و همدلی زمانی است که درد
و نگرانیها و ترسهای طرف مقابلتان را احساس کنید .در این
مرحله یا بحران از زندگی نیاز به همدلی بیشتر میشود.
نکتهای که نباید فراموش کنید این است که شما نمیتوانید
همسرتان را تغییر دهید

همۀ ما یاد گرفتهایم که نمیتوانیم دیگران را تغییر دهیم،
بلکه فقط میتوانیم خودمان را تغییر دهیم .شما میتوانید روی
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اکنون که همسرتان بازنشسته شده زمان زیادی
برای با هم بودن دارید .انجام فعالیتهای مناسبی
که برای هر دوتان جالب باشد میتواند از تنش و
استرستان کم کند و شرایطی فراهم کند که از
بودن در کنار هم بهجای اینکه حرص بخورید لذت
ببرید.

دیگران تأثیر بگذارید و این دقیقاً همان کاری است که باید بکنید.
با برنامهریزی جدید برای دوران بازنشستگی میتوانید روی زندگی
زناشوییتان اثر بگذارید و از این طرق کنترل امور را به دست بگیرید.
اگر هر دو اهل ورزش هستید ،میتوانید از این به بعد با هم
ورزش کنید ،با هم به خرید بروید ،با هم غذا درست کنید ،یا اینکه
برنامهریزی کنید چه زمانی شما و چه زمانی همسرتان آشپزی کند،
به دیدار دوستانتان بروید ،در فعالیتهای خیرخواهانه شرکت کنید
و البته اوقات شخصی خود را نیز در برنامه بگنجانید.
مهرداد نامدار
روانشناس و درمانگر بالینی ،مشاور کودک و خانواده
نشانی :رشت ،گلسار ،خیابان  ،87نبش کوچۀ شبنم ،ساختمان صابر،
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی آرامش زندگی
تلفن013 -۳۳۱۲۰۰۴۳ :

www.mnamdar.com
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تخریب لکۀ زرد
مهمترین علت نابینایی سالمندان
بیماری تباهی لکۀ زرد یا دژنراسیون ماکوال سومین علت نابینایی بعد از آب مروارید و آب سیاه در جهان
است .این بیماری عموم ًا در افراد باالی  ۵۰سال روی میدهد و شیوع آن بین مردان و زنان مساوی است .این
بیماری علل مختلف ژنتیکی و گاهی علل محیطی دارد که شایعترین عامل آن مصرف سیگار است .از سایر
علل آن ،به افزایش کلسترول و چاقی نیز اشاره شده است.
دکتر مهریار موثقی

سن ماکوال یا  AMDدر دو شکل خشک و
تخریب وابسته به ّ
مرطوب دیده میشود .نوع خشک بیماری ،که  ۹۰درصد موارد را
کاهش دید ،کوچکبینی و کج و معوج دیدن اشیا
شامل میشود ،با
ِ
خود را نشان میدهد .به مرور زمان و با افزایش شدت بیماری،
کاهش دید شدیدتر و منجر به اختالل شدیدتر در دید مرکزی بیمار
ِ
میشود .در نوع خفیف بیماری ،رسوباتی در الیههای زیر شبکیه ،به
تجمع و تخریب الیههای
نام دروزن دیده میشود که درواقع حاصل ّ
خارجی فتورسپتورها یا همان گیرندههای بینایی است .بیماری در
مراحل پیشرفته در معاینه ،با آتروفی جغرافیایی یا تحلیل شبکیه در
ماکوال و یا آتروفی تکهای یا پچی ماکوال خود را نشان میدهد .نوع
مرطوب بیماری درواقع نتیجۀ رشد عروق در زیر شبکیه است که
خود شامل سه نوع است:
• نوع اول :ایجاد بافت عروقی در زیر الیۀ پیگمانتۀ شبکیه،
• نوع دوم :ایجاد بافت عروقی در زیر شبکیۀ حسی،
• نوع سوم :ایجاد عروق در ضخامت شبکیه اینکه منشأ این
عروق از زیر شبکیه است یا از سطح شبکیه مورد بحث است.
از انواع دیگر تقسیمبندی نوع مرطوب ،تقسیم آن به دو نوع
کالسیک و مخفی است که براساس نمای آنژیوگرافی یا تصویربرداری
ت است.
با ایندوسیانین سبز متفاو 
تشخیص بیماری براساس سن ،معاینات کامل چشم و بررسیهای

تصویربرداری ،شامل  ،OCTآنژیوگرافی فلورسیین ،آنژیوگرافی با
 ، ICGفوندوس اتوفلورسانت و گاهی بررسی با روشهای جدیدتر
 OCT-Angiographyاست.
مکمل ویتامینی و
داروهای
از
استفاده
در مراحل خشک بیماری
ّ
معدنی ،اجتناب از نور آفتاب ،ترک سیگار و بهبود پروفیل چربی،
استفاده از عینک آفتابی مناسب ،اصالح عیوب انکساری و بررسی
بیمار با تست  Amslerتوصیه میشود.
در نوع مرطوب ،استفاده از داروهای تزریقی ،مانند بواسیزوماب،
رانیبیزوماب ،افلیبرسپت توصیه میشود و پیگیری ّ
منظم بیماران
با معاینه و تصویربرداری جزء ضروری این ارزیابی محسوب میشود.
داروهای جدیدتر در مراکز مختلف دنیا درحال ارزیابی و مطالعات
بالینی هستند.
بررسی ژنوم بیماران ازنظر نوع ژن درگیر ،در بعضی مراکز ،در
خارج از کشور جهت پیگیری ژنتیکی و ارزیابی خطر آینده نیز
انجام میشود .درمجموع ،این بیماری درحالحاضر درمان قطعی
ندارد ،ولی آینده نوید بهبود شمار بیشتری از مبتالیان را خواهد داد.
دکتر مهریار موثقی
تخصص شبکیه و لیزر
متخصص چشم و فوق
ج ّراح و
ّ
ّ
نشانی :رشت ،گلسار ،خیابان ،142ساختمان اکباتان
تلفن013-33124231 :
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قبل از مراجعه
به دندانپزشکی
بخوانید!
دندانپزشکی و مراجعه به آن ،پیشزمینه و تمهیدات و یا حتی توصیههای خاصی را معموالً ایجاب
نمیکند .بیماران قبل از حضور در مطب دندانپزشکی ،اغلب مسواک میزنند .مسواک زدن در مراجعه به
دندانپزشک مهم است ،چون عالوهبر اینکه باعث میشود دندانپزشکتان متوجه نشود که برای ناهار آن
روز چه خوردهاید ،دیدِ دندانپزشک و قدرت تشخیصی او را هم افزایش میدهد .در ادامه ،برای تأثی ِر بهتر
درمان ،بهعنوان دندانپزشک چند توصیه دارم.
دکتر علی مرسلی

 .1خانمهایی که وقت دندانپزشکی دارند بهتر است از ر ِژلب
استفاده نکنند ،یا اینکه در بدو ورود آن را پاک کنند .معموالً
دستیارهای دندانپزشک ،به خانمها در بدو ورود این نکته را یادآور
میشوند و بیمار را توجیه میکنند که دستکشهای دندانپزشک با
ر ِژلب شما رنگ میگیرد و کنترل عفونت به خطر میافتد .درضمن،
گاهی دیده شده که حتی بیماری با دیدن رنگ قرمز ر ِژلب خود بر
روی دستکش ،بهگمان اینکه خون است ترسیده و از حال رفته
است.
 .2خانمها سعی کنید هنگام مراجعه به دندانپزشکی از کلیپس
و گیرۀ مو ،زیر مقنعه یا روسری استفاده نکنید ،چون هم سرتان
اذیت میشود و هم اجازه نمیدهد سر در موقعیت درست روی
یونیت قرار گیرد .بهتر است موهایتان را جمع کنید و کامل زیر
پوشش قرار دهید .بهخصوص در جراحیها رعایت این نکته مهم
است ،زیرا هنگام کار اجازه ندارید که دستتان را از زیر پوشش
پیشبندتان خارج کنید و موهایتان را کنار بزنید ،چون با این کار
تمرکز دندانپزشک بههم میریزد و عملکرد او را با مشکل مواجه
خواهد کرد .بنابراین تمام این نکات فقط در جهت ارائۀ درمان بهتر
برای شماست.
 .3هم خانمها و هم آقایان بهتر است هنگام مراجعه به
دندانپزشکی از لباس راحت استفاده کنند .لباس مهمانی برای

درمان دندانپزشکی نپوشید .دندانپزشک همیشه درطول درمان
سعی میکند چیزی روی لباس شما نریزد ،ولی بهندرت ممکن
است که سیلر یا هیپوکلریت یا موا ّد قالبگیری و ...روی لباستان
بریزد .بعضی از این مواد ،مانند سیلر و هیپوکلریت ممکن است
آسیب بازنگشتنی به لباس شما وارد کند ،بهعالوه لباسی که در آن
احساس راحتی کنید و یقۀ راحت داشته باشد و کالفهتان نکند ،در
آرامش شما بر روی یونیت دندانپزشکی تأثیرگذار است .حتی تص ّور
اینکه با یقۀ بسته ،کراوات یا لباس تنگ یک ساعت روی صندلی
دندانپزشک ثابت باشید کالفهکننده است.
 .4وقت دندانپزشکی خود را قبل از مراجعه مدیریت کنید و
یک ساعت قبل و بعد از آن را خالی بگذارید .دندانپزشک به شما
وقت دقیق میدهد ،ولی کار دندانپزشکی قابل پیشبینی نیست.
یک درمان ریشۀ (عصبکشی) یککاناله یا کشیدن ساده میتواند
به درمان پیچیده و وقتگیر تبدیل شود .ممکن است کار بیمار
قبل از شما طول بکشد و درمان شما بهموقع شروع نشود .یا درمان
خود شما بیش از زمانی که برایتان درنظر گرفته شده است به طول
بینجامد .همیشه بهموقع در مطب حاضر شوید .بهانۀ اینکه ترافیک
بوده ،دیگر در شهرهای بزرگ ،که همیشه و همه جا ترافیک است،
حد کافی دندانپزشک شما را قانع
بهانۀ معقولی نیست و بهیقین به ّ
نخواهد کرد .بنابراین ،پیشبینی ترافیک را بکنید و برای هر اتفاق
دیگری که ممکن است باعث شود شما س ِر وقت حاضر نشوید چارهای
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از آوردن بیمورد همراهان به مطب یا
مرکز دندانپزشکی خودداری کنید .مطب
دندانپزشکی محیط مناسبی برای آوردن
بچهها یا همراهان نیست .در جراحیها و
درمانهای بیماران خاص ،وجود یک نفر
همراه کمک بزرگی میتواند باشد که این
موارد را معمو ً
ال دندانپزشکان گوشزد
میکنند.
بیندیشید .توجه داشته باشید که دندانپزشک شما به بیماران دیگری
وقت داده و زمان ثابتی هم برای شما درنظر گرفته است و اگر دیر
برسید یا مجبور است کارش را با سرعت بیشتری انجام دهد ،که
بالتّبع ممکن است دقت کم شود ،یا اینکه بهجای یک نوبت ،در دو
نوبت کار شما صورت گیرد ،که هم وقت شما و هم دندانپزشکتان
تلف میشود ،بنابراین بهتر است خوشقول باشید.
 .5از آوردن بیمورد همراهان به مطب یا مرکز دندانپزشکی
خودداری کنید .مطب دندانپزشکی محیط مناسبی برای آوردن
بچهها یا همراهان نیست .در جراحیها و درمانهای بیماران خاص،
وجود یک نفر همراه کمک بزرگی میتواند باشد که این موارد را
معموالً دندانپزشکان گوشزد میکنند .وسایل زیادی با خودتان حمل
نکنید .وجه نقد اضافی و اشیای گرانبها در کیفتان نگذارید .انتظار
نداشته باشید که کادر درمانی وظیفۀ تأمین امنیت کیفی را که در
اتاق انتظار قرار میدهید هم برعهده بگیرند .خوشبختانه امروزه
در اکثر مطبها و کلینیکها پرداختها با کارتهای بانکی صورت
میگیرد و نیاز چندانی به پول نقد برای پرداخت هزینههای درمان
ندارید.
 .6حتماً دفترچۀ بیمه ،عکسهای رادیولوژی ،پروندۀ پزشکی ،اعم از
نتایج آزمایشها ،نامههای مشاوره و داروهایی که میخورید یا لیست
آنها را درصورت وجود هرکدام ،همراه خود ببرید و دندانپزشک خود
را در جریان وجود آنها قرار دهید .بهعالوه ،اگر در زمان معینی قبل
از مراجعه به مطب دندانپزشکی مصرف دارویی برای شما مقرر شده
است ،حتماً آن را بهموقع مصرف کنید.
 .7تلفن همراه خود را خاموش کنید .توجه کنید که خاموش کردن
تلفن همراه بهتر از قرار دادن بهصورت بیصداست ،چراکه حتی لرزش
تلفن ممکن است برای شما و دندانپزشکتان استرسزا باشد و دیگر
اینکه امواج الکترومغناطیس ممکن است روی کار برخی ابزارهای
الکترونیکی در دندانپزشکی تأثیر بگذارند.
امیدوارم با رعایت این توصیهها ،از درمان دندانپزشکی خود
کمترین خاطرات ناخوشایند را متص ّور شوید.
دکتر علی مرسلی
متخصص درمان ریشه
پزشک،
ج ّراح دندان
ّ
نشانی :کرج ،خیابان شهید بهشتی ،ساختمان پزشکان نور ،طبقۀ
پنجم ،واحد  20تلفن026-34486484 :
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توصیههای بهداشتی
دهان و دندان در زمان
شیوع کرونا

ایسنا :متخصصان توصیه میکنند برای پیشگیری از ابتال به
کووید ـ  ۱۹و عدم نیاز به مراجعه به دندانپزشکی ،افراد باید
به رعایت بهداشت دهان و دندان خود توجه بیشتری داشته
باشند.
بهطورکلی توصیۀ دندانپزشکان برای پیشگیری از
پوسیدگی دندانها حفظ روال مسواک زدن و استفاده از نخ
دندان بهطور روزانه است .دندانپزشکان توصیه میکنند برای
جلوگیری از ایجاد پالک روی دندانها روزانه یک بار از نخ
دندان استفاده کنید و دو بار مسواک بزنید.
به گفتۀ متخصصان ،بهتر است از مسواکهای برقی استفاده
کنید و هر بار بهمدت دستِکم دو دقیقه دندانهای خود را
مسواک بزنید .این کار در شرایطی که برای رسیدگی و بررسی
وضعیت بهداشت و سالمت دندانهایتان به دندانپزشک
دسترسی ندارید بهترین روش محسوب میشود.
همچنین شستوشوی دو بار در روز دهان با شویندههای
مخصوص دهان ،که بر پایۀ الکل نیستند ،نیز روش خوبی است
برای کاهش تجمع پالک که منجر به التهاب لثهها میشود.
دندانپزشکان بر الکلی نبودن این دهانشویهها تأکید
دارند ،چراکه میکروبیوم دهان یک عنصر اصلی در حفظ
سالمت سیستم ایمنی بدن است و استفادۀ طوالنیمدت از
دهانشویههای حاوی الکل یا خمیردندانهای حاوی عناصر
ضدباکتریایی مانند تریکلوسان یا سایر ترکیبات میتوانند
ّ
سالمت میکروبیوم دهان و درنتیجه ایمنی بدن را بهشدت
مختل کنند.
بنابر گزارش سایت تخصصی هلث آنالین ،در زمان شیوع
کروناویروس جدید ،برخی متخصصان توصیه میکنند که از
ضدباکتریایی استفاده نکنید.
هرگونه دهانشویه یا خمیردندان ّ
بهترین توصیه استفاده از خمیردندانهای هیدروکسی آپاتیت
است که نسبت به خمیردندانهای حاوی فلوراید خاصیت
ضدباکتری کمتری دارند اما تأثیر یکسانی بر بازسازی مینای
ّ
دندان دارند .با این حال ،برخی متخصصان میگویند که
میتوان از همان خمیردندانهای حاوی فلوراید نیز استفاده
کرد.
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لبخند زیبا چیست؟

قیافۀ افراد ،همانند گویش آنها
بیانکنندۀ افکارشان است ،به همین
دلیل است که چهرۀ افراد یک ابزار
ارتباطی اصلی برای آنها محسوب
میشود و زیبایی آن مهمتر از هر بخشی
دیگر از بدن است« .لبخند» بُعدی از
زیبایی جسمی انسان است .یک لبخند
زیبا با ارزشتر از هزاران کلمه در ارتباط
دکتر سیدمصطفی سیدجوادین با احساسات متقابل بین مردم است .با
وجود این ،پاسخ به این سؤال که یک «لبخند زیبا چیست؟» بسیار
دشوار است ،چراکه معیارهای زیبایی در بین کشورها ،فرهنگها،
سنین و شرایط مختلف بسیار متفاوت است.
زیبایی یک پدیدۀ ذهنی است و ارزیابی آن به عوامل اجتماعی،
خانوادگی و فردی وابسته است .انسانها در جامعه زندگی میکنند
و تص ّور آنها از خود ،به شیوۀ پذیرش آنها توسط جامعه بستگی
حد
دارد .یک قرن پیش ،در جاوه و ژاپن
داشتن دندانهای سیاه ّ
ِ
اعالی زیبایی یک زن محسوب میشد و به همین علت زنان بر
روی دندانهای خود خاکستر یا زغال قرار میدادند .در گذشته
اعضای بعضی قبایل افریقایی با سوهان زدن دندانهای نیش ،آنها
را بهصورت نوکتیز در میآوردند و این کار برای آنها نشانهای از
قدرت محسوب میشد.
لبخند ایدهآل ممکن است از یک زمان تا زمانی دیگر تغییر کند.
تا چند سال پیش ،از دندانهای طال برای نشان دادن ثروت استفاده
میشد .امروزه بعضی افراد بر روی دندانهای ثنایای خود الماس قرار
میدهند .باوجود این تنوع ،امروزه لبخند ایدهآل بر روی جل ِد اکث ِر
مجالتِ مربوط به مد و سالمتی مشاهده میشود .ویژگیهای این
لبخند زیبا وجود دندانهای کامل ،سفید و مرتّب است و در هنگام
لبخند ،دندانهای باال بهطور کامل دیده و دندانهای پایین توسط
لب پایین پنهان میشوند.
پیشرفت تکنولوژی رسانههای جمعی منجر به جهانی شدن بعضی

معیارهای زیبایی شده و دندانپزشکی زیبایی نیز ناچار به پذیرش
این معیارها بوده است .یک لبخند زیبا با سالمتی ارتباط زیادی
دارد .دندانهای تیره ،زرد یا شکسته ،با ترمیمهای دندانی معیوب
همراه با جرم و لثۀ قرمز و ملتهب ،ناسالم و نازیباست و تأثیر بسیار
بدی بر روی لبخند دارد .معموالً بوی بد دهان نیز با این وضعیت
تجمع پالک
ناسالم همراه است .بوی بد دهان عمدتاً بهوسیلۀ
ّ
(باقیماندههای غذایی) بر روی دندانها و زبان یا بهعلت بیماری
پریودنتال ایجاد میشود.
در یک لبخند ایدهآل ،قوس لبخند ،که انحنای لبۀ انسیزال
محدب باشد و از
(ب ُ ّرنده) دندانهای قدامی (جلویی) باالست ،باید
ّ
انحنای لب پایین تبعیت کند .چنانچه این حالت وجود نداشته باشد،
قوس لبخند صاف یا معکوس ایجاد میشود .قوس لبخند ممکن
است دارای انحنایی بیشتر یا کمتر از حالت ایدهآل باشد که منجر
به ایجاد لبخندی زنانهتر یا مردانهتر میگردد.
در گذشته ،داشتن دندانهای معیوب عادی بوده ،ولی پیشرفتهای
داشتن دندانهای سالم و زیبا را
فعلی در مراقبتهای دندانپزشکی،
ِ
امکانپذیر کرده است .بنابراین ،سهلانگاری در مراقبت از دندانها
قابل بخشش نیست .افرادی که دندانهای خراب و ناسالم دارند،
این احساس را در مخاطب بهوجود میآورند که دارای یک دهان
ی ضعیف هستند .آنها یک لبخند خیلی
کثیف و بهداشت عموم 
محافظهکارانه دارند و چنانچه فردی به آنها نگاه کند ،احساس
ناراحتی میکنند .از دست دادن دندانهای جلویی (قدامی) ،که
دندانهای لبخند نام دارد ،و دندانهایی که در هنگام برخوردهای
اجتماعی دیده میشوند منجر به احساس عجز و ناتوانی میشود و
احساس پیری و مرگ در مخاطب ایجاد میکند.
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