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تاهي فصلي
مناسب 

اقدامات مورد نیاز در زمان بروز آنافیالکسی
ك آلرژيك) که به هر علّتی مانند مصرف خوراکیها ،تزریقات مختلف یا
اقدامات مورد نیاز در زمان بروز آنافیالکسی (شو 
داروهای خوراکی باشد ،شامل موارد زیر است:
اولین و مهمترین گام تزریق اپی نفرین (آدرنالین) عضالنی است.

• اپی نفرین یک هزارم  0/3تا  0/5سیسی در بزرگساالن و  0/2تا  0/15سیسی در کودکان
محل صحیح تزریق قسمت خارجی عضلة ران است (تزریق در بازو ،باسن یا زیر جلدی کام ً
ّ
ال نادرست است).
• تنها
ّ
ضد عفونی کردن محل تزریق و درآوردن شلوار بیمار نیست ،حتّی میتوانید از روی
• در موارد اورژانس ،ضرورتی به ّ
شلوار اولین تزریق را انجام دهید ،چرا که ثانیهها بسیار مهم هستند.
*
• در صورت در دسترس نبودن اپی نفرین خودتزریق ،در حال حاضر مناسبترین روش تزریق استفاده از سرنگ 2
دکتر بابک قلعهباغی
سیسی با سر سوزن آبی است.
• بعد از فروکردن سر سوزن در عضلة ران حتماً آسپیراسیون را انجام دهید که سر سوزن در رگ نباشد ،چرا که تزریق اپی نفرین یک هزارم
در رگ خونی میتواند تهدیدکنندة حیات باشد.
حد مجاز در هر نوبت میتواند مشکلزا باشد ،یادآوری میشود که هر خط
توجه به اینکه مقدار تزریق بسیار مهم است و مقادیر بیش از ّ
• با ّ
از سرنگ  2سیسی معادل  0/2سیسی است.
• بعد از اولین تزریق بهسرعت وضع تن ّفسی و قلبی بیمار باید بررسی شود و در اولین فرصت ممکن یک تا دو رگ محیطی خوب برای بیمار
گرفته شود و سرم نرمال سالین شروع شود.
• در صورت عدم پایداری وضع عمومی بیمار تزریق اپی نفرین با
مقدار فوق هر پنج تا ده دقیقه یکبار قابل تکرار است.
• اگر در ده تا پانزده دقیقة اول انجام اقدامات فوق ،بیمار به
پایداری مناسب نرسید ،بالفاصله برای دریافت کمک با همکاران
اورژانس  115برای انتقال بیمار به بیمارستان تماس بگیرید.
• یکی از اشتباهات رایج استفاده از اپی نفرین یک ده هزارم
است .همانطور که میدانید غلظت یک ده هزارم فقط قابل تزریق
در بخش مراقبتهای ویژه و به صورت وریدی است و در شرایط
تزریق سرپایی و داخل عضالنی بیتأثیر است.
• رایجترین اشتباه همکاران عزیز در هنگام درمان بیمار آنافیالکسی
استفاده از تزریقات کورتیکواستروئیدی و آنتیهیستامینها به
صورت عضالنی یا وریدی است .این تزریقات هیچ تأثیری در درمان
مرحلة حا ّد آنافیالکسی ندارند و فقط کورتیکواستروئیدها تا حدودی
از بروز فاز تأخیری آنافیالکسی جلوگیری میکنند ،بنابراین استفاده
از آنها بعد از پایدار شدن اولیة بیمار (بعد از پانزده دقیقه) و به
منظور پیشگیری از فاز تأخیری کمککننده است.
• در آخر ،گام اول را یادآوری میکنیم؛ یعنی در درمان
آنافیالکسی اولین ،اصلیترین ،مهمترین ،حیاتیترین و مؤثّرترین
درمان اپی نفرین است و به هیچ وجه کورتیکواستروئیدها در درمان
مرحلة حاد جایگاهی ندارند.
*** به محض شک به آنافیالکسی تزریق عضالنی اپی
نفرین***

لطفاً برای ّ
متخصصان آلرژی به
اطالعات بیشتر و پرسش از
ّ
وبسایت  www.iranallergy.comمراجعه فرمایید.

تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
* فوق
ّ
نشانی :چهارراه گلسار ،پشت مخابرات ،خیابان ( 83هجدهمتری
بنتالهدی) ،ساختمان یاشار ،طبقة اول تلفن33124127 :

اولین و مهمترین گام
تزریق اپی نفرین
(آدرنالین) عضالنی است.

مناسبتاهي فصلي
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گفتوگو با دکتر رضا قنبرپور دربارة بیماریهای چشم

چشمها را باید شست...
گفتوگو :ناهید آهنگری

عکس :بابک چنگیزی

حساسترین عضو بدن است .بسیاری از شایعترین بیماریهای
چشم ّ
چشمی اگر بهموقع ،بهخصوص در کودکی درمان نشوند ،سبب نابینایی
میشوند و مشكالت جبرانناپذیری را برای افراد بیمار به همراه خواهند
داشت كه بدون تردید محدودیتهای بسیاری را در زندگی فردی و
اجتماعی مبتالیان به وجود خواهد آورد .در مورد بیماریهای چشمی
حساسیتها ،به
و مراقبت از چشم ،خصوص ًا در فصل بهار ،فصل انواع ّ
متخصص چشم و عضو انجمن ج ّراحان چشم
سراغ دکتر رضا قنبرپور،
ّ
امریکا ،رفتیم و پای توصیههایشان نشستیم.

حساس بودن عضو چشم و
ابتدا در مورد ّ
توجه به آن توضیح بفرمایید.
ضرورت ّ

ابتدا دربارة آناتومی چشم سخن میگویم .چشم
ّ
مستقل بدن است و از قسمتهای
کوچکترین عضو
مختلف مر ّکب از قرنیه ،شبکیه ،ملتحمه ،عدسی ،زجاجیه،
عنبیه و قسمتهای ریز و درشت دیگری ،جمعاً در کرهای
به قطر حدود  2-2/5سانتیمتر تشکیل شده است .بنابراین
حساسی دارد ،ازجمله عدسی چشم که
الیههای بسیار ّ
وقتی دچار آب مروارید میشود ،در زمان عمل ،نازکی
جراحی وجود دارد ،حدود چهار
پردهای که در قسمت ّ
میکرون است .این ظرافت قسمتهای مختلف چشم سبب
حساسیت بیشتری برخوردار باشد.
میشود که این عضو از ّ
همانطور که تمام اعضای بدن به مرور زمان با افزایش سن
دچار پیری میشوند ،چشم هم به مرور زمان دچار پیری
میشود و مانند تمام قسمتهای بدن برای جلوگیری از
پیری زودرس آن میتوان شیوههای محافظتی را به کار
برد تا دچار پیری زودرس نشود .به عنوان مثال با استفاده
از عینک آفتابی میتوانیم شروع آب مروارید را عقب
بیندازیم و یا پیری شبکیه چشم را که  AMDمیگویند،
به تعویق اندازیم ،یا مانع بروز ناخنک زودرس شویم.
طبی میتوانیم مانع از بروز
همچنین با استفاده از عینک ّ
بعضی بیماریها ازجمله تنبلی چشم در دوران کودکی
مکرر به پزشک از ایجاد بعضی
شویم .بنابراین با مراجعات ّ
بیماریها و یا از پیشرفت آنها میتوان جلوگیری کرد.

چه بیماریهایی شایعترین بیماریهای چشمی محسوب میشوند؟

جراحی ،آب مروارید است ،ا ّما در کلینیک،
شایعترین بیماری چشمی از نظر ّ
عیب انکساری یا همان تجویز عینک بیشترین مراجعهکننده را دارد .اکثر بیماران
برای اصالح بینایی و برای تجویز عینک به چشمپزشکی مراجعه میکنند؛ به
عبارتی دچار اختالل بینایی شدهاند و با مراجعه کردن ،این اختالل را برطرف
میکنندکه هفتاد تا هشتاد درصد مشکل این مراجعهکنندگان با عینک برطرف
متوجه میشویم با بیماری
میشود .در تقریباً بیست تا سی درصد این افراد ،ما
ّ
دیگری همراه بوده که عینک برای رفع بیماری مؤثّر نیست .بعد از عیب انکساری،
بیماری خشکی چشم یا به عبارت دیگر تغییر محتویات اشک چشم ،شایعترین
بیماری چشمی است و دومین علّت شایع مراجعة بیماران به مطبهای چشم
پزشکی ،خصوصاً در استان گیالن است .درمان این بیماری تقریباً مادامالعمر
است و باید از قطرههای نرمکننده یا اشک مصنوعی به صورت دائمی استفاده
کرد .این بیماری درمان قطعی ندارد ،ا ّما علل مختلفی دارد .شایعترین علّت آن
ناشناخته بودنش است و از سایر علل آن میتوان به بیماریهای روماتیسمی
مثل آرتریت روماتوئید ،شوگرن ،لوپوس و  ...اشاره کرد که باعث خشکی چشم
میشوند و درمانش همانطور که گفته شد ،استفاده از اشک مصنوعی است.
در فصل بهار کدام بیماری چشمی شایعتر است؟

حساسیتی چشم است که در
حساسیت بهاره یا  VKCشایعترین بیماری ّ
ّ
حساسیت از حدود دو یا سه هفته به عید
طول سال با آن مواجه میشویم .این ّ
تقریباً همزمان با گردهافشانی گل و گیاهان شروع میشود و تقریباً میتوان گفت
در تمام فصل بهار یک بیمار ممکن است این مشکل را داشته باشد.
حساسیت چشم است که در واقع نوعی
حساسیت بهاره شایعترین علّت ّ
ّ
حساسیتی است
های
ش
واکن
یکسری
کل
در
آلرژی
شود.
ی
م
محسوب
آلرژی
ّ
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که معموالً در زمینة ژنتیکی ایجاد میشود .حدود پانزده درصد از
جامعه درگیر درجاتی از این آلرژی هستند .معموالً به صورت ارثی و
اصطالحاً به صورت مغلوب منتقل میشود .دو نوع است و بسته به نوع
انتقال ژنتیکی میتواند فاقد عالئم بالینی باشد و یا در سنین کودکی
عالئم واضح بالینی داشته باشد .معموالً این افراد سابقة فامیلی را ذکر
میکنند ،مث ً
ال میگویند خواهرم یا مادرم اینطور بودند .در مردان
شایعتر از زنان است و معموالً قبل از پانزده سالگی ایجاد میشود
و باعث عالئمی مانند التهاب چشم ،قرمزی و خارش چشم میشود
مدتها ادامهدار
که مزمن میشود ،یعنی زمانی که شروع میشود تا ّ
است و تا چندین سال تکرار میشود و حتّی عود هم میکند .معموالً
پسربچههای ده تا پانزده ساله گرفتار میشوند که با خارش مداوم
ّ
و شدید چشمها و ریزش اشک زیاد مراجعه میکنند .نمای چشم
حساس هستند و اصطالحاً
حالت صورتی پیدا میکند .نسبت به نور ّ
فوتو فوبی شدیدی دارند .به دلیل التهاب شدید ملتحمة پلکی ،پلک
فوقانی ورم میکند .از طرفی به دلیل واکنشهایی که پشت پلک
فوقانی دارند ،خراشهای قرنیهای ایجاد میشود و مرتّب احساس
میکنند که یک جسم خارجی در چشمشان قرار دارد و همین باعث
میشود که مدام پلک بزنند .با پلک زدنهای مداوم برخی از والدین
گمان میبرند که این نوعی تیک عصبی است ،ا ّما وقتی چشم را
درمان میکنیم ،این حالت برطرف میشود .اصطالحاً این پلک زدن را
بلفارواسپاسم میگویند و همین حالت باعث میشود که پلکها حالت
افتاده پیدا کنند .این افتادگی در واقع کاذب است و بعد از بهبود
حساسیت بهاره به حالت اول برمیگردد و اصطالحاً آن را پتوز
بیماری ّ
کاذب یا پسودوپتوز میگویند.
آیا این بیماری روی بینایی فرد هم تأثیر میگذارد؟

به دلیل خراشهای قرنیه و سایر تغییراتی که روی قرنیه ایجاد
میشود و پوشش سطحی قرنیه را تخریب میکند ،این افراد دچار
تاری بینایی میشوند و مهآلود میبینند که به دو دلیل است:
 .1تغییرات محتوای اشک  .2تغییرات سطح پوشش قرنیه که
باعث میشود این افراد دچار بینایی ضعیفی شوند و حالت مهآلود
تخصصی
ببینند .عالئم دیگر را هنگام معاینه مشاهده میکنیم که ّ
هستند.
چه عالئمی؟

این بیماران با استفاده از دستگاه میکروسکوپ چشمی معاینه
میشوند .پشت پلک فوقانی آنان از داخل نمایی سنگفرش مانند
ایجاد میشود ،جوشهای بزرگ میزند که با هر بار پلک زدن این
جوشها روی قرنیة چشم خراش ایجاد میکنند و به مرور زمان،
تغییرات اشک و این خراشهای ایجادشده باعث زخم قرنیه میشود
که گاهی حتّی ممکن است موجب پارگی قرنیه شود .علّت آن
سایشهایی است که با پلک زدن اتّفاق میافتد .علّت عمدة دیگر
خاراندن بیمار است .اکثر این افراد خردسال هستند و مدام چشم خود
را میخارانند که این خارش تبدیل به سایش قرنیه میشود و به مرور
زمان زخم ایجاد میکند و این زخم به مرور میتواند باعث نازکی و
یا پارگی قرنیه شود .یک نشانة دیگر -که بیماران دارند -ترشّ ح غلیظ
توسط خود بیمار کش میآید .در بعضی
چشم است که نخمانند بوده و ّ
مواقع این ترشّ حات شدید میشود و صبحها پلکها به هم میچسبند.
گاهی بعضیها به اشتباه آن را عفونت چشمی در نظر میگیرند که
درواقع ربطی به عفونت چشم ندارد.
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حساسیتی
حساسیت بهاره یا  VKCشایعترین بیماری ّ
ّ
چشم است که در طول سال با آن مواجه میشویم .این
حساسیت از حدود دو یا سه هفته به عید تقریب ًا همزمان
ّ
با گردهافشانی گل و گیاهان شروع میشود و تقریب ًا
میتوان گفت در تمام فصل بهار یک بیمار ممکن است
این مشکل را داشته باشد.
آیا بیماری دیگری که شبیه به VKCباشد ،وجود دارد؟

یکسوم این بیماران دچار عارضهای به نام آتوپی هستند که همراه
با عالئم چشمی ،عالئم پوستی مثل درماتیت هم دارند .ا ّما برخالف
حساسیت -VKCکه در ده تا پانزده سالگی ایجاد میشود و معموالً
ّ
قبل از بیست سالگی به اتمام میرسد -این افراد از ده تا پانزده سالگی
دچار میشوند و بیماری آنان بعضی مواقع تا پنجاه و شصت سالگی
حساسیت بهاره ،این
ادامه پیدا میکند .همچنین از طرفی برخالف ّ
حساسیت آتوپیک در تمام سال دیده میشود و ارتباطی به فصل بهار
ّ
ندارد؛ در تمام سال ،چشم این افراد مشکل دارد و پلکهاشان به مرور
زمان تغییر میکند .لبة پلک برمیگردد و ممکن است پوست پلک
حالت چرمیشکل پیدا کند و در واقع پوست صافی نخواهند داشت
که درمان متفاوتی با هم دارند.
ع ّلت به وجود آمدن این مشکل چیست؟

این مشکل علّتهای نامعلومی دارد .آلرژی یکسری تغییراتی است
که در بدن اتّفاق میافتد و هیچکس تاکنون علّت آن را پیدا نکرده
است .عوامل سیستم ایمنی بدن  ،عوامل عصبی یا نروژنیک ،عوامل
آندوکرین یا غدد درونریز بدن نیز نقش دارند .با دخالت عوامل ایمنی
مثل ایمنوگلوبولینهای بدن مانند  IgGو  IgEو سلولهای دیگر
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مانند سلولهای ماست ،تغییراتی در اینها اتّفاق میافتد که غیرقابل
کنترلاند .در واقع موا ّدی شیمیایی ترشّ ح میکنند که این مواد ،خود
باعث تخریب قسمتهایی از چشم میشوند و همین باعث میشود
یک سیکل معیوب ایجاد شود و با خارش بیشتر چشم این مواد بیشتر
آزاد میشود و با آزاد شدن بیشتر این مواد ،تخریب بیشتری حاصل
میشود .همانطور که گفته شد این سیکل معیوب علّت ناشناختهای
دارد و تنها میدانیم به انتقال ژنتیکی و فامیلی بستگی دارد.
برای درمان این بیماری چه راههایی وجود دارد؟

درمان آن چند مرحله است:
حساسیتزا یا موا ّد
درمان نگهدارنده :درمان اصلی ،دوری از موا ّد ّ
متعدد ازجمله گرد و غبار،
توجه به اینکه آلرژنهای
ّ
آلرژن است .با ّ
گردة گل و گیاه و موا ّد آرایشی یا همان کاسماتیک باعث بروز و تشدید
حساسیت بهاره یا  VKCمیشود ،دوری کردن از محیطهایی
حمالت ّ
که حاوی این مواد هستند ،میتواند مفید باشد .استفاده از عینکهای
مخصوص محافظ نیز گاهی مانع از ورود این مواد به چشم میشود.
ممکن است مانع بازی خردساالن در بین گل و گیاه شویم ،موا ّد
گیاهی را در منزل راه ندهیم و یا حتّی بعضی مواقع مجبور میشویم
به بیمار توصیه کنیم که وقتی همسایهشان باغ دارد ،منزل خود را
بفروشد و جایی برود که این مشکل را دیگر نداشته باشد.
خنک نگه داشتن محیط زندگی روش دیگری است .دوری از هوای
گرم و خشک مفید است ،حتّی ممکن است نیاز به مهاجرت خانواده
به مناطق سردسیر باشد .بیماری داشتیم که مجبور به مهاجرت از
تهران به تبریز شد .تغییر محیط میتواند باعث بهبود
وضعیت این افراد شود.

سندرم رایانه بیماری شایعی
است .استفاده از رایانه بیماریهای
مختلفی میتواند ایجاد کند که
شایعترین آن چشمیاست.
اشعههایی که از مانیتور ساطع
ّ
میشود ،باعث تغییراتی در سطح
چشم و خشکی آن میشود و این
خشکی میتواند سبب عوارضی
مانند تاری چشم ،سوزش،
خارش ،اشکریزش ،قرمزی و
حساسیت در مقابل نورشود
ّ
که جمع ًا باعث بروز سردرد
شده و به مرور زمان آثار
نروژنیک یا تغییرات روحی
و عصبی در بیمار ایجاد
میکند ،بهطوری که این
افراد پرخاشگر و عصبی
میشوند.
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یعنی بودن در مناطق سردسیر بهتر است؟

بله خیلی .آزاد شدن موا ّد شیمیاییای که عرض شد باعث شروع
عالئم آلرژی میشود که در محیط سرد کمتر اتّفاق میافتد .خاراندن
چشم باعث آزاد شدن موا ّد واسطهای شیمیایی ازجمله اینترلوکینها
حساسیت است .در نتیجه خودداری
میشود که یکی از علّتهای عمدة ّ
از مالش چشم ،خود یک درمان نگهدارنده محسوب میشود .با قرار
دادن یک کیسة آب خنک روی چشمها زمانی که میخارد ،میتوانیم
مانع از مالش و خارش چشمها شویم ،بدین صورت دچار مشکل
سیکل معیوب نخواهیم شد .شستشوی چشم برای رقیق کردن میزان
حساسیتزا مفید است .با استفاده از سرم شستشو یا
آلرژنها یا موا ّد ّ
آب جوشیدهشدهای که در یخچال خنک میشود ،عصرها میتوانیم
چشمها را شستشو دهیم که بسیار مفید است و یا اینکه از قطرههای
اشک مصنوعی استفاده کنیم که بیضرر است و غلظت اشک چشم
را هم که دچار اختالل غلظت شده ،میتوانیم بهبود دهیم .با این کار
توجه به اینکه
حساسیتزا هم از چشم شستشو داده میشود .با ّ
موا ّد ّ
این بیماران شبها بیشترین مشکل را دارند ،شاید علّت آن باشد که
حساسیتزا یا آلرژنها وارد چشم میشود ،پس بهتر
در طول روز موا ّد ّ
است عصرها چشم را بشوییم.
درمان دارویی مرحلة بعدی است که قطرههای موضعی مانند
مدت طوالنی
نفازولین به عنوان درمان اولیه به کار میرود ،ا ّما به ّ
نمیتوان از آن استفاده کرد ،زیرا با استفادة طوالنی این دارو ،به
محض قطع شدن ،دوباره عالئم به صورت شدیدتر برمیگردد .استفاده
از قطرههای آنتیهیستامین موضعی میتواند در مرحلة دوم باشد
و یک تثبیتکنندة غشای سلولهای ماست که همان علّت اصلی
حساسیت است ،مانند کرومولین .قطرههای دیگری مانند زادیتن
ّ
یا کتوتیفن در مرحلة بعدی قرار دارد که میتوان از آنها استفاده
کرد .در واقع ما قدم به قدم پیش میرویم و در صورت جواب ندادن
این قطرهها از قطرههای خانوادة آسپرین مثل دیکلوفناک استفاده
میکنیم و باز در صورت جواب ندادن از قطرههای خانوادة استروئیدها
یا همان کورتنها مانند دگزامتازون و فلورومتولون استفاده میکنیم.
اگر باز هم جواب نداد ،از داروهای پیشرفتهتری مانند سیکلوسپورین
و میتومایسین استفاده میکنیم .در مراحل خیلی پیشرفته ما مجبور
جراحی کنیم و تودههای التهابی (ژانت سل) را -که پشت
هستیم ّ
جراحی بتراشیم و
تیغ
با
شود-
ی
م
قرنیه
آزار
باعث
و
دارد
پلک قرار
ّ
یا زخم روی قرنیه را پیوند کنیم تا مانع از سوراخ شدن قرنیه شویم.
جراحی میتواند یک درمان صد درصدی باشد؟
آیا ّ

خیر ،هرگز درمان قطعی نیست .ما تنها برای جلوگیری از نابینایی
جراحی کنیم و در واقع
مجبور هستیم که در مراحل خیلی پیشرفته ّ
اوالً عوارض ایجادشده روی پلک را اصالح کنیم که بیشتر باعث خراش
قرنیه نشود .دوم اینکه قسمت نازکشدة قرنیه را باید به وسیلة پیوندی
بپوشانیم تا سوراخ نشود و چشم نابینا نشود که این امر درمان نگهدارنده
محسوب میشود و درواقع درمانی برای جلوگیری از نابینایی است.
برای افرادی که به هر دلیلی از رایانه زیاد استفاده
میکنند ،چه مشکالت چشمیای ممکن است به وجود آید؟

سندرم رایانه بیماری شایعی است .استفاده از رایانه بیماریهای
مختلفی میتواند ایجاد کند که شایعترین آن چشمیاست .اش ّعههایی
که از مانیتور ساطع میشود ،باعث تغییراتی در سطح چشم و خشکی
آن میشود و این خشکی میتواند سبب عوارضی مانند تاری چشم،
حساسیت در مقابل نور شود
سوزش ،خارش ،اشکریزش ،قرمزی و ّ
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که جمعاً باعث بروز سردرد شده و به مرور زمان آثار نروژنیک یا
تغییرات روحی و عصبی در بیمار ایجاد میکند ،بهطوری که این
افراد پرخاشگر و عصبی میشوند .به مجموع این عالئم سندرم رایانه
میگویند .برای اینکه این اتّفاق نیفتد ،باید چند کار انجام دهیم:
 پشت مانیتور باید به سمت پنجره یا هر منبع نور دیگر مثل
المپ برق باشد.
 همیشه سطح رایانه از سطح چشم شما پایینتر باشد ،یعنی شما
از باال به پایین نگاه کنید نه اینکه مجبور شوید به باال نگاه کنید که در
این صورت چشم بیشتر باز میشود و چشم باز دچار خشکی میشود.
پس باید رایانه پایینتر از شما باشد تا سطح بازماندن چشم کم شود.
حد امکان نور رایانه کم و فونت حروف درشت باشد تا بتوانیم
 تا ّ
فاصلهای به اندازة نوک انگشت تا شانه ،یعنی حدود هشتاد سانتیمتر
از رایانه داشته باشیم.
ضد اش ّعه که معموال نمای
یا
رفلکس
ی
آنت
عینکهای
 استفاده از
ّ
سبز یا آبیرنگی پیدا میکنند ،مفید است.
 از همه مهمتر استفاده از قطرههای اشکی مانند آرتالک یا بلوژل
است که میتوان هر نیم ساعت و یا هر یک ساعت استفاده کرد تا اش ّعه
مستقیماً به قرنیة چشم برخورد نکند .همچنین این اشک مصنوعی
مانع از برخورد مستقیم اش ّعه به سلولهای ترشّ حکنندة اشک در سطح
چشم میشود .در واقع این قطرة اشکی در مقابل اش ّعة ساطعشده از
ضد آفتاب در مقابل خورشید عمل میکند.
رایانه مانند کرم ّ
عملهای لیزری چقدر میتوانند در مشکالت چشمی
تأثیر داشته باشند؟

حد
اگر انتخاب بیمار درست باشد ،نتیجة عملهای لیزری قرنیه در ّ
معجزه است .شاید روزانه پنج تا ده نفر مراجعهکننده داشته باشیم که
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متوسط از بین این تعداد نصف آنها
قصد عمل دارند که من به طور
ّ
را برای عمل میپذیرم و مابقی غیرقابل عمل هستند .افرادی هم که
جراحی واقعاً بهخوبی جواب میگیرند و عارضهای هم
پذیرفتهام ،پس از ّ
در آنها دیده نمیشود .تمام عوارض عملهای لیزیک یا روشهای دیگر
به دلیل انتخاب نادرست بیمار است که اگر با د ّقت و درست انتخاب
شوند ،مسلّماً نتیجة مطلوبی میگیرند .این عملها را به افراد بیست تا
حداکثر چهل سال (نه کمتر از بیست سال و نه بیشتر از چهل سال)
توصیه میکنم .کمتر از بیست سال تغییرات بعد از عمل خواهند داشت
و در افراد بیشتر از چهل سال نیز میتواند منجر به خشکی چشم شود.
به عنوان کالم آخر چه توصیهای به افراد دارید؟

توصیة أکید من این است که افراد خردسال تا حدود چهار سالگی
حتماً معاینه شوند .یکبار در ماه اول تولّد معاینه شوند (یعنی در
اوایل تولّد) و بار دوم در چهار سالگی برای بررسی تنبلی چشم و
بعد از ده سالگی هم ساالنه معاینه شوند .مورد بعدی افراد چهل
سال به باال هستند که از نظر فشار چشم مرتّب باید مراجعه کنند.
تنها نکتهای که در صورت دیر اقدام کردن هرگز بهبودی ندارد ،باال
بودن فشار چشم است که میتواند عوارض غیرقابل جبرانی در چشم
بگذارد که به آب سیاه یا گلوکوم معروف است .توصیه میشود که بعد
از شصت سالگی نیز برای کنترل آب مروارید و جلوگیری از پیشرفت
آن مراجعه کنند تا تبدیل به آب سیاه نشود .الزم به ذکر است که
جراحی آب مروارید خیلی پیشرفته نمیتوان از روشهای نوین
برای ّ
جراحی آب مروارید) استفاده کرد و
جراحی مانند فیکو (روش نوین ّ
ّ
جراحی شود.
توصیه میشود به محض شروع اختالل بینایی اقدام به ّ
نشانی :خیابان سعدی ،جنب کلینیک پاستور ،ساختمان پزشکان فارابی،
طبقه دوم تلفن33125051 :

زپشكي و سالمت
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خطرات نگه داشتن ادرار
یکی از سؤاالتی که بهطور شایع با آن برخورد میکنیم ،این است که در روز بهطور معمول
چند بار باید ادرار تخلیه شود و اینکه آیا نگه داشتن ادرار خطراتی برای بدن دارد و اگر دارد
این خطرات چیست و چگونه ایجاد میشوند؟

دکتر مانی محیطی اصلی

*

براي پاسخ دادن به اين سؤاالت و براي روشن شدن مطلب ،بهتر است كمي
موردي و بر اساس مثال پاسخ داده شود.
حد
مثال نخست :ما در بسياري از خانمهاي جوان شاهد نگه داشتن بيش از ّ
ادرار هستيم ،ا ّما در واقع اين خانمها از زمان صبح تا عصر احساس ادرار ندارند كه
خود میتواند به دليل نوشيدن كم مايعات و بهويژه آب باشد و بسياري از آنها از
كم بودن حجم ادرار و بدبو و غليظ بودن آن نيز شكايت دارند .پس نتيجه اينكه
در مورد فوق با افزايش مصرف مايعات و آب مشكل حل خواهد شد .پس در مثال
اول ما با تعداد كم ادرار مواجه میشويم كه مخالف آن هستيم.
مثال دوم :آقايان باالتر از چهل يا پنجاه سال مبتال به بيماريهاي پروستات
طي روز يا بيش از دو بار در شب دچار فشار
ممكن است هر يك يا دو ساعت در ّ
ادرار شوند و مجبور شوند به دستشويي بروند .در اين مثال نيز مشكلي وجود دارد
مكرر ادرار میشود و بايد علّت را جستجو كرد و دنبال درمان گشت.
كه باعث تخلية ّ
ً
سن جوان و كامال سالم و بدون مصرف دارو و بيماري
ا ّما در يك فرد بالغ ،با ّ
زمينهاي توصيه براي تخلية ادرار چيست؟
مصرف كافي و به اندازة آب و مايعات بهطوري كه بتواند هر چهار تا پنج ساعت
ادرار كافي توليد كند و احساس دفع را در مثانه ايجاد كند ،الزم است .بهطور
بچهها بيشتر از بزرگساالن است و به
كلّي توانايي نگهداري ادرار در مثانه در ّ
همين دليل بايد بر اساس توصية والدين و يادآوري آنها در زمانهاي مناسب به
دستشويي برده شوند وگرنه ممكن است تا زمان خيس كردن خودشان شما را
ّ
بچههايي كه دچار
مطلع نکنند ،بهويژه در زمانهايي كه مشغول بازي هستند .در ّ
مكرر هستند ،يكي از راههاي جلوگيري از عفونت بعدي تخلية
عفونت ادراري ّ
ّ
منظم مثانه است .بهطور معمول در حجم ادرار 150سیسی در مثانه ،احساس
ً
دفع كامال بايد حس شود و تا  200سیسی همه بايد اين حس را داشته باشند،
ا ّما در بعضي موارد مثل تصادف و ضربه به ناحية كمر و آسيب عصبي ،و آسيب
حس مثانه دچار اختالل
به طناب نخاعي يا در بيماريهايي مثل ديابت شیرینّ ،
میشود و يا عضالت مثانه كمتوان و ناتوان میشوند و قدرت تخلية خود را از دست
میدهند .در اين موارد ادرار تا حجمهاي بااليي در مثانه میماند و در مراحل
پيشرفته موجب عفونت كليهها در اثر پس زده شدن ادرار به كليهها میشود .در
اين موارد نياز به تخلية ّ
منظم مثانه با سوند يكبار مصرف وجود دارد.
يكي ديگر از مواردي كه اشتباه تص ّور میشود ،اين است كه هرچه ادرار موجود
در مثانه بيشتر باشد ،سرعت تخليه نيز باالتر است و فشار ادرار بيشتر خواهد بود،
ا ّما در واقع اين موضوع فقط تا حجمهاي پايين و كمتر از  200سیسی صادق
است و در حجمهاي باالتر سرعت دفع كمتر میشود و حتّي نياز به دو بار تخليه
خاصي مجبور میشود كه
وجود دارد .این مثال در مواقعي است كه فرد به دليل ّ
ادرار خود را نگه دارد ،مث ً
ال در سفرها و پس از چندين ساعت عدم تخليه ،حتّي
ممكن است كه دچار احتباس ادراري شود.
نكتة ديگر در مورد مصرف مايعات و توليد ادرار است .بهطور معمول در شرايط
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عا ّدي ،آب و هواي معتدل و بدون ف ّعاليت فيزيكي هر يك ليوان
آب ،يك ليوان ادرار توليد میكند ،ولي بعضي مايعات مانند قهوه و
ماءالشعير و نوشيدنيهاي گازدار يا الكليك و كافئيندار حدودا ً دو
برابر ادرار ايجاد میكنند .در اينگونه موارد و مصرف اينگونه مايعات
و نيز در مواجهه با هواي سرد ،به دليل تحريك مثانه تعداد دفعات
ادرار بيشتر میشود و اين موضوع الزاماً نشانة تعداد دفعات درست
ادرار كردن و رعايت الگوهاي مناسب نيست.
حد ادرار در مثانه موجب غليظ شدن زیاد آن و
ماندن بيش از ّ
بدبو شدن و نيز موجب ايجاد رسوباتي در مثانه میشود كه میتواند
در سنين باالتر زمينهساز ايجاد تومورها و سرطانهاي مثانه باشد.
حد ادرار در مثانه میتواند باعث تشكيل
همچنين ماندن بيش از ّ
سنگ در آن شود؛ اتّفاقي كه بهطور ناخواسته در بيماران مبتال به
بزرگي پروستات میافتد ،يعني در اين بيماران به دليل انسداد و
بسته شدن مجراي ادرار در اثر پروستات ،حجم باقيماندة ادرار افزايش
میيابد و باعث تشكيل سنگ میشود .اما از نظر عالئم اين بيماران
تكرر ادرار باشند ،چون ادرار خوب تخليه
ممكن است حتّي دچار ّ
نمیشود و بيمار مجبور است كه هر وعده ادرار را چندين بار تخليه
تكرر ادرار يا حتّي طبیعی
كند .بنابراين در بيمار پروستاتي مورد باال ّ
بودن تعداد دفعات ادرار نشانة خوبي نيست و نياز به كمك وجود دارد.
يكي از مواردي كه بايد در كنار تعداد دفعات مورد نظر باشد ،فشار
ادراري است كه بايد ادرار روان و راحت تخليه شود و در هر موردي كه
كاهش فشار ادرار و يا كاهش قطر و كاليبر ادراري مشاهده میشود،
نياز به مراجعه به پزشك وجود دارد .در خانمها اينگونه موارد در
تنگيهاي مجراي ادراري و افتادگيهاي مثانه ديده میشود و در آقايان
در موارد تنگي مجرا يا پروستات بهطور شايع ديده میشود .بهطور
خالصه و تيتروار خطرات نگهداشتن ادرار شامل اين موارد است:

 16اردیبهشت
( 5می) روز جهانی
ماما
بر تمامی همکاران
ماما مبارک
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 خطر عفونت در مثانه عفونت در كليهها سوزش ادراري و تب كردن خطر تشكيل سنگ در مثانهحسي آن
 اختالل در ّحس مثانه و گيرندههاي ّ
 عدم تخلية كافي و مناسب مثانه تنبلي مثانه و كاهش قدرت تخلية مثانه احتباس حا ّد ادراري خطر تشكيل تومور و تودههاي مثانه ايجاد فشار روي مثانه و حجيم شدن و بزرگي كاذب آن و در نتيجهايجاد فضاهاي اضافه و كاذب در مثانه كه بدون عملكرد خواهد بود و فقط
تجمع ادرار اضافه هستند و خود زمينه را براي عفونت فراهم ميكند.
محل ّ
طي روز با
بهطور خالصه توصيه براي مردم اين است كه بايد در ّ
توالي حدود چهار تا پنج ساعت ادرار خود را تخليه كنند و در شب نيز
در زمان حدود هشت ساعت تا دو بار بلند شدن براي ادرار غيرطبيعي
نيست همچنین هيچگونه عالئمي از قبيل سوزش ادرار ،زور زدن در
حين تخلية ادرار ،كاهش فشار ادرار و قطر و كاليبر آن ،قطع و وصل
شدن جريان ادرار ،ادرار قطرهقطره و احساس عدم تخلية كافي ادرار
نبايد در فرد ديده شود .با مشاهدة هر کدام از عالئم فوق و يا به هم
ريخته شدن الگوي ادراري يا اختالل آزمايشگاهي در ادرار نياز به
متخصص كليه و مجاري ادراري وجود دارد.
مشاوره با يك
ّ
متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
*
ّ
نشانی :چهارراه گلسار ،ابتدای خیابان تختی ،جنب شهرداری منطقة سه،

کوچة بنفشه ،ساختمان فاطیما تلفن33114922 :

شروع گرم زندگی
رد دستان رپ مهر تو
ردود و سپاس نثارت
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علل و عالئم ایست قلبی
دکتر رکسانا راستروان

*

ایست قلبی حالتی است که ضربان قلب
کام ً
ال از بین میرود که علّت آن عدم
پمپ کامل خون به وسیلة قلب است.
این حالت میتواند به دنبال سکتة قلبی،
شوک ،خونریزیهای شدید ،برقگرفتگی و
 ...رخ دهد .تأخیر در امداد و درمان فرد
حادثهدیده ،حتّی برای سه تا پنج دقیقه
مرگ و
میتواند باعث

آسیبدیدگی فرد شود .بروز ایست قلبی در
مردان تا  ۴۵سالگی بیش از زنان است ،ا ّما
پس از آن در هر دو جنس ،برابر است.
گاهی به اشتباه از عبارت حملة قلبی به
جای ایست قلبی استفاده میشود ،در حالی
که این دو با هم تفاوت دارند .حملة قلبی
در اثر عدم خونرسانی به عضالت قلبی
و مرگ عضالت قلب رخ میدهد و لزوماً
منجر به مرگ نمیشود ،در حالی که ایست
قلبی علّت دیگری دارد.
ایست قلبی به معنای از دست دادن
ناگهانی عملکرد قلبی است که حتّی
ممکن است در فردی رخ دهد که پیش
از آن ،تشخیص بیماری قلبی برای وی
مطرح نبوده است .زمان و طریقة مرگ
نیز غیرمطرقبه است؛ بالفاصله یا در زمان
بسیار کوتاهی پس از شروع نشانهها
رخ میدهد.
ایست قلبی بر اثر
اختالل عملکرد سیستم
الکتریکی قلب ایجاد
میشود .در ایست
قلبی ،مرگ ناشی از
تو ّقف ناگهانی عملکرد
صحیح قلب است.
علّت این مشکل،
ریتم غیرطبیعی یا
ّ
نامنظم قلب است
که آریتمی نامیده
میشود.
شایعترین نوع
آریتمی در ایست
قلبی ،فیبریالسیون
بطنی است و
زمانی رخ میدهد

که ناگهان بطنهای قلب (حفرات پایین
ّ
نامنظم کنند و
قلب) شروع به ضربان
نتوانند خون را پمپ کنند .پس از متو ّقف
شدن قلب ،مرگ پس از چند دقیقه رخ
میدهد .اگر احیای قلبی -ریوی ()CPR
انجام شود ،یا با دادن شوک قلبی و ّ
منظم
کردن ریتم قلب ،در عرض چند دقیقه
ممکن است ایست قلبی رفع شود.
عالئم هشداردهندة ایست قلبی
و اقدامات فوریتی

از دست دادن ناگهانی واکنش و
پاسخ

 با زدن بر شانة فرد ،واکنش و پاسخی
از او دریافت نمیکنید.
 وقتی به او میگویید که اگر هوشیار
و خوب است ،مث ً
ال کاری را انجام دهد
(مثل تکان دادن سر یا باز و بسته کردن
چشمها) ،او هیچ پاسخی نشان نمیدهد.
اگر چنین نشانههایی را در ایست
قلبی دیدید:
 از دیگران کمک بخواهید .از کسی
درخواست کنید که با اورژانس تماس
بگیرد .اگر تنها هستید ،خودتان با اورژانس
تماس بگیرید.
 تن ّفس را کنترل کنید .اگر فرد تن ّفس
نمیکند یا تنها بریدهبریده نفس میکشد،
عملیات احیای قلبی -ریوی ( )CPRرا آغاز
کنید.
 ماساژ قلبی را انجام دهید .سریع روی
قلب فشار وارد کنید.
 ماساژ قلبی را ادامه دهید تا فرد
دیگری به کمک شما بیاید و عمل تن ّفس
مصنوعی را انجام دهد یا اینکه فردی که
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مهارت بیشتری دارد ،به کمک شما بیاید.
چه عواملی خطر وقوع ایست قلبی را افزایش میدهند؟
ایست ناگهانی قلب اغلب بر اساس شرایطی رخ میدهد که مربوط
به وضع قلب و عروق هستند .اغلب ایست قلبی زمانی رخ میدهد که
سیستم الکتریکی قلبی -که از قبل بیمار بوده -دچار ریتم غیرطبیعی
میشود .برخی از ایستهای قلبی نتیجة ریتم بسیار کند قلب است.
تمام این روند ،آریتمی تهدیدکنندة حیات نام دارد.
جراحات ناشی از حملة قلبی در گذشته یا ناشی از علل دیگر
مستعد
قلبی که به هر علّتی آسیب دیده یا بزرگ شده است،
ّ
بروز آریتمیهای تهدیدکنندة حیات است .در بیماران مبتال به
آرترواسکلروزیس (گرفتگی عروق قلبی) شش ماه اول پس از حملة
قلبی از نظر احتمال بروز ایست قلبی دورة پرخطری است.
ضخیم شدن عضالت قلبی به هر علّتی مانند فشار خون باال و یا
بیماریهای دریچهای قلب ،بهخصوص اگر همراه با نارسایی قلبی
باشد ،مستعدکنندة ایست قلبی است.
داروهای قلبی

برخی داروهایی که به منظور درمان بیماریهای قلبی استفاده
میشوند ،میتوانند سبب بروز آریتمیهایی شوند که زمینة ایجاد
ضد آریتمی -که برای
ایست قلبی را فراهم میکنند .گاهی داروهای ّ
درمان آریتمیها به کار میروند -حتّی در دوز و میزان تجویزشده
میتوانند سبب بروز آریتمیهای بطنی شوند .صرف نظر از وجود
یا نبو ِد بیماری قلبی ،تغییر محسوس سطح پتاسیم و منیزیم خون
(مث ً
ال به علّت مصرف داروهای مدر) میتواند سبب بروز آریتمی و
ایست قلبی شود.
نوار قلب غیرطبیعی

گاهی وجود برخی ریتمهایی غیرطبیعی در نوار قلب میتواند از
نشانههای احتمال بروز ایست قلبی حتّی در کودکان و افراد جوان باشد.
ناهنجاریهای عروق خونی

استفادة نابجا از برخی داروها بهخصوص در افرادی که دچار
بیماریهای قلبی هستند ،میتواند سبب بروز ایست قلبی شود.
درازمدت در ایست قلبی
درمان
ّ
 ٪۹۵از موارد ایست قلبی به مرگ منجر میشود و افراد دچار ایست
قلبی پیش از اینکه به بیمارستان برسند ،فوت میکنند .کسانی که
از ایست قلبی جان به در میبرند ،ممکن است با عوارضی با عنوان
سندرم پس از ایست قلبی روبهرو شوند که شامل موارد زیر است:
 آسیب مغزی
 میتواند در عرض چند ساعت تا چند روز پس از ایست قلبی
ظاهر شود.

طی درمان ابتدایی
در
کم
خیلی
یا
زیاد
بسیار
رسانی
ن
اکسیژ
ّ
میتواند بر نتایج حاصلشده اثرگذار باشد.
شدت عوارض مغزی
 تب ،افزایش قند خون و تش ّنج میتواند بر ّ
مؤثّر باشد.
 کما
 تش ّنج
 اختالالت شناختی در طیف وسیع ،از نقص حافظه تا زندگی
نباتی
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اختالالت حرکتی
مرگ مغزی
اختالل عملکرد قلب

که مربوط به زمان کوتاهی پس از انجام احیا و بازگشت بیمار است
و اغلب گذرا بوده و در عرض  ۷۲ساعت پس از زمان بروز ایست قلبی
طی ایست قلبی نیز میتواند
درمان میشود .اختالل جریان خون در ّ
سبب ایسکیمی سراسری در بدن و آسیب به اعضای مختلف بدن و
افزایش استعداد ابتال به عفونتها شود.
مواردی که باعث ایست قلبی میشوند یا به علّت ایست قلبی
ایجاد میشوند:
 oسندرم حا ّد کرونری
 oآریتمی
 oمشکالت مربوط به ریهها مانند آسم ،پنومونی (ذاتالریه) و ...
 oخونریزی ناشی از جراحات و آسیبها
 oعفونتها
حد الزم داروها یا زیادهروی در مصرف الکل
 oمصرف بیش از ّ
 oکاهش دمای بدن به صورت اتّفاقی
متبحر تحت نظر قرار دهند
تمام موارد فوق را باید یک تیم پزشکی
ّ
تا درمان شود .برنامة درمانی میتواند بسته به شرایط و عوارض موجود
از بیماری به بیمار دیگر متفاوت باشد.
متخصص بیهوشی
*
ّ
نشانی :گلسار  ،بلوار سمیه ،خیابان  ،142بیمارستان گلسار
تلفن33111718 :

براي پيشگيري از
پاركينسون فلفل
بخوريد!
سالمتنیوز :پژوهشهای جديد دانشمندان نشان ميدهد
که مصرف غذاها با ادوية فلفل زياد باعث جلوگيري از بروز
پاركينسون در سالمندان ميشود .فلفل از بروز سرطان
جلوگيري ميكند و منبع مناسبي از آنتياكسيدانهاست
كه از بروز آلزايمر نیز جلوگيري ميكند.
بررسيها نشان ميدهد که فلفل دلمهاي و فلفل تند
از سبزيجاتي هستند كه در تمام فصول وجود دارند و
دسترسي به آنها آسان است .فلفل داروي اصلي عليه
بيماري پاركينسون است و تحقيقات جديد نشان داده
است که براي بازسازي سلولهاي از دسترفته حتماً اين
ادويه بايد در غذاها به كار رود.
محقّقان همچنين اعالم كردهاند كه مصرف فلفل در
سالمندان باعث آرامش اعصاب آنها میشود و روند پيري
را به تأخير میاندازد.
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میکرونیدلینگ چیست و چه اثری دارد؟
میکرونیدلینگ برگرفته از طب سوزنی روش جدیدی که نتایج درخشانی را در درمان ضایعات پوستی و زیبایی به دنبال
داشته است .این روش بهطور حیرتانگیزی باعث باال رفتن غلظت کالژن در پوست و در عین حال باعث ّ
منظم شدن
رشتههای کالژن و االستین در پوست آسیبدیده میشود .در حال حاضر میکرونیدلینگ یکی از بهترین روشهای
توجه به هزینة بسیار کم نتایج شگفتانگیزی را در پی دارد.
کالژنسازی است که با ّ
در این روش با وسیلهای به نام نام درماپن منافذ و کانالهای بسیار ریزی در پوست ایجاد میشود و پوست را وادار به
ساختن مقادیر باالی کالژن میکند .البته اگر نقصی مانند اسکار آکنه یا اسکار سوختگی یا ترک پوستی هم وجود داشته
باشد ،این مشکل هم به بهترین نحو ممکن برطرف میشود .استفادة همزمان از فاکتورهای رشد پالکتی یا همان PRP
به صورت تزریقی یا موضعی میتواند نتایج شگفتانگیز این درمان را بسیار ارتقا دهد.
*
دکتر بهرام نادری نبی
مکملی برای روشهای درمانی دیگر میتواند به کار رود .سر یکبار مصرف
این دستگاه هم بهتنهایی و هم به عنوان ّ
این دستگاه شامل دوازده میکرونیدل سوزنهای کوتاه و ظریف است که بعد از هر درمان باید دور انداخته شود.
برای درمان میتوان عمق نفوذ سوزنها را بین  0/25تا  2/5میلیمتر تنظیم کرد و با سرعت  25ضربه در هر ثانیه تا  90ضربه در هر ثانیه
استفاده کرد که در نهایت بین سیصد تا هزار سوراخ بسیار ریز در ثانیه در سطح ایجاد میشود .کارتریج این دستگاه به گونهای ساخته شده که
مهمی در کالژنسازی پوست
میتوان هنگام انجام عمل ،موا ّدی مثل هیالوروئیک اسید ،ویتامین Cو ترکیبهای مس و ویتامین  Eرا که نقش ّ
دارند ،هم وارد الیة درم کرد.
در روشهای س ّنتی ،نفوذ مواد و داروها به پوست کمتر از سه درصد است ،در صورتی که با استفاده از میکرونیدلینگ تا 90درصد مواد به پوست
نفوذ میکنند .همچنین نتایج بسیار بهتری در زمان کوتاهتر دیده میشود.
ميكرونيدلينگ چگونه و در چند جلسه انجام
مىشود؟
ّ
حسى موضعى بيحس شده ،سپس با
ي
ب
كرم
با
درمان
محل
ّ
استفاده از درمارولر مناسب عمل انجام مىشود .تعداد جلسات
مورد نياز دو تا چهار جلسه است و فواصل درمان چهار تا
هشت هفته طول میکشد .ناگفته نماند که تعداد جلسههای
ّ
محل زخم بستگی دارد و
درمان زخم و جوشگاه به وسعت
نمیتوان برای تمام افراد و با هر نوع جای زخمی ،نسخة
واحدی پیچید.
برخی از موارد استفاده از میکرونیدلینگ:

درمان اسکار آکنه

در این روش منافذ ریزی روی پوست ایجاد میشود که
موجب تولید عروق جدید و رشتههای کالژن در کف اسکار
آکنه میشود .حال با تحریک سلولهای بنیادی موجود در
پوست و فیبروبالستها آثار ترمیمی به بهترین شکل صورت
میگیرد .این روش در درمان ناصافیهای پوست -که ناشی
از اسکار آکنه ،آبلهمرغان و سالک است -بسیار کارآمد و
امیدوارکننده است.
استرچ مارک (ترکهای پوستی) ناشی از حاملگی ،چاقی
و بلوغ

برای اولین بار در دنیا روشی به نام میکرونیدلینگ امیدهای
بسیاری را در درمان این ترکها در مقایسه با سایر روشهای
بیتأثیر و پرهزینه ایجاد کرده است .درمان شامل حدود هفت
جلسه با فاصلة  1/5ماه است و نتایج درمانی معموالً بعد از
جلسة چهارم دیده میشود.
آثار ناشی از زخمهای شدید و سوختگی

به وسیلة میکرونیدلینگ میتوان آثار ناشی از بخیه ،زخم
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جراحی و نیز اسکار باقیمانده از سوختگیها را به حداقل رساند.
و ّ

ّ
محل میکرونیدلینگ
که بهتازگی لیزر یا الیهبرداری پوست در همان
داشتهاند ،هم این روش درمانی مناسب نیست.

میکرونیدلینگ بهطور موضعی قابلیت کاهش لک ،حتّی لکهای
ناشی از بارداری و هورمونی را دارد؛ البته به همراه داروهای موضعی
که مصرف میشود.

عوارض جانبی احتمالی
جدیای برای آن
این روش بسیار ایمن است و تاکنون عارضة ّ
گزارش نشده است .بروز این عوارض نیز بسیار نادر است:
• ایجاد آلرژی در بیمارانی که به آلرژی پوستی به موا ّد فلزی
مبتال هستند.
• برای بیمارانی که دارای آکنة پیشرفته هستند ،ممکن است
جوشها پاره شوند و درمان برای این بیماران باید با مراقبت انجام
شود و یا تا سپری شدن فاز التهابی به تعویق انداخته شود.
• پیگمانتاسیون (تیره شدن پوست) در صورتی که فشار زیادی
حین درمان با میکرونیدلینگ استفاده شود.
• کهیر یا جوش
• التهاب
• خارش یا احساس سوزش
• تبخال

عوارض میکرونیدلینگ
اگر در شرایط کام ً
متخصص پوست
پزشک
وسیلة
به
و
ال استریل
ّ
توجه به شرایط و
انجام شود ،عارضة چندانی ندارد.
متخصصان با ّ
ّ
وضعیتی که پوست دارد ،تشخیص میدهند که میکرونیدلینگ برای
رفع مشکل مؤثّر خواهد بود یا نه .مشاورة پیش از عمل ،این امکان را
به پزشک میدهد که در صورت لزوم ،فرد را از انجام میکرونیدلینگ
حساسیت به موا ّدی که در
منع کند .برای تمام افرادی که سابقة ّ
این روش استفاده میشود یا سابقة جوشگاههای گوشتی (کلویید
و جوشگاه هیپرتروفیک) دارند و کسانی که به سرطان پوست،
اختاللهای خونی و انعقادی ،دیابت ،بیماری صرع و تش ّنج ،اختالل
سیستم ایمنی ،عفونت حاد یا تبخال ف ّعال مبتال هستند ،نباید از
روش میکرونیدلینگ استفاده شود .ضمن اینکه اگر بیمار ،سابقة انجام
ّ
محل انجام میکرونیدلینگ یا خالهای بزرگ و زگیل
رادیوتراپی در
در محل داشته باشد ،باز هم نامزد مناسبی برای به کار بردن این
روش محسوب نمیشود .برای خانمهای باردار و شیرده و افرادی

نتایج
 کمک به تحریک فاکتورهای رشد پالکت برای تولید کالژن و
االستین جدید
 تصحیح و بهبود مشکالت معمول پوستی مانند جای جوش،
ترکهای پوستی و جای زخم
 روشن کردن رنگ پوست ،بهبود آبرسانی و جوانسازی که
به همراه موا ّد دیگری که روی پوست قرار میگیرند ،به کار میرود.
میکرونیدلینگ در کلینیک درمانی گیالن توسط پزشکان مشاور
همکار انجام میشود و درآمد حاصلشده از آن به کودکان سرطانی
محک هدیه میشود.

درمان لک و تیرگی پوست

جوانسازی و رفع چین و چروک پوست

یکی از بزرگترین عوامل ایجاد چین و چروک و افتادگی پوست
کاهش غلظت کالژن و االستین است که در نتیجة آن ماتریکس بافت
همبند -که سلولهای پوستی را مثل سیمان در بر میگیرد -شل و
بیکیفیت خواهد شد .در این روش با ایجاد منافذ بسیار ریز -که با
چشم بهراحتی قابل دیدن نیستند -سلولهای بنیادی پوست تحریک
شده و وادار به تکثیر و تمایز میشوند .با ف ّعال شدن پروسة ترمیم برای
بازسازی منافذ ایجاد شده در سطح پوست ،مقدار زیادی کالژن ساخته
میشود که به بازسازی پوست و رفع چین و چروکهای سطحی منجر
خواهد شد .بین سه تا پنج جلسه درمان برای جوانسازی پوست الزم
است که فاصلة بین جلسات حدود شش هفته است.

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه و مسئول
تخصص درد،
* فلوی فوق
ّ
ّ
فنی کلینیک درد گیالن
نشانی :تقاطع بلوار شهید انصاری و گلباغ نماز ،ساختمان گیالن ،کلینیک
درمانی گیالن تلفن33731634 :

www.guianpainclinic.com

خطر مشکالت شنوایی برای حافظه!
ایرنا :کاهش شنوایی میتواند یکی از عوامل مبتالشدن شما به مشکالت حافظه باشد ،پس بهتر است به مشکالت شنوایی خود در سنین باال
معرفی وسایل مدرن کمکشنوایی و ف ّناوریهای جدیدتر مانند حلقههای شنوایی به بیماران مبتال به کاهش شنوایی بسیار
بیشتر ّ
اهمیت دهیدّ .
متوسط،
کمککننده است .عصبانیت ،خستگی ،افسردگی و اضطراب همگی از عالئم شایع در میان افرادی است که مشکل شنوایی دارند .بهطور
ّ
افراد ،شش سال بعد از تشخیص اولین عالئم کاهش شنوایی خود صبر میکنند و این وضع را بدون درمان ادامه میدهند ،زیرا مطمئن نیستند
که به کمک نیاز دارند.
بررسی بیش از  2300فرد مبتال به کاهش شنوایی نشان داد :افرادی که از وسایل کمکشنوایی استفاده نمیکنند ،خطر ابتال به افسردگی در آنها
بیشتر است .این پژوهش -که محقّقان انجمن روانشناسی آمریکا انجام دادند -نشان داد :بزرگساالن بین سنین  20و  69ساله به دلیل غرور ،انکار
و عدم آگاهی ،به میزان نصف افراد باالی هفتاد سال برای مشکل کاهش شنوایی خود درخواست کمک میکنند .بررسیهای قبلی نشان داد ه بود
که با وخیمتر شدن کاهش شنوایی ،خطر زوال عقل و دیگر مشکالت شناختی افزایش مییابد.
به گفتة محقّقان ،ارائة آخرین ف ّناوریهای کمکشنوایی به افراد ،به آنها کمک میکند تا کنترل زندگی خود را در دست گیرند و ثبات
احساسی به دست آورند و حتّی عملکرد شناختی بهتری داشته باشند .گزارش این پژوهش در کنفرانس ساالنةAmerican Psychological
 Association’sارائه شد.
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مراقبت بعد از

جراحی
عمل ّ

بعد از هر عمل ج ّراحی نکاتی را باید
رعایت کرد تا نتیجة عمل ،مناسب
و خوب باشد .معموالً پزشک به
خاصی که انجام میدهد،
جهت عمل
ّ
یکسری توصیه -که مربوط به همان
عمل ج ّراحی است -به بیمار میکند که
باید رعایت شود .در این نوشتار صرف ًا
نکاتی ک ّلی و مهم بعد از ّ
مرخص شدن
*
دکتر حسن راوری
بیمار از بیمارستان -که معموالً برای
همة عملهای ج ّراحی کاربرد دارد -مطرح میشود.

کنترل درد

ّ
جراحی احساس درد
در چند روز اول بعد از عمل ،بیمار در
محل ّ
تحمل
داردّ .
جراحیّ ،
سن بیمار و ّ
شدت این درد البته بسته به نوع ّ
بیمار به درد متفاوت است .در بیمارستان مس ّکنهای قوی به بیمار
شدت درد کاهش پیدا کند .این مس ّکنها معموالً
داده میشود تا ّ
ّ
مخدر هستند .مصرف مسکن تزریقی نباید زیاد باشد ،چون موجب
ّ
مسمومیت میشود .بیمار نباید انتظار داشته باشد که با مصرف دارو
درد وی کام ً
ال برطرف شود .ممکن است کمی از درد باقی بماند.
ً
باال نگه داشتن عضو عملشده ،مثال دست یا پا به میزان سی
درجه به کاهش ورم و درد کمک میکند .بعد از مرخّ ص شدن
بیمار از بیمارستان ،برای بیمار مس ّکنهای خوراکی تجویز میشود.
استامینوفن بهترین و شایعترین مس ّکن خوراکی است که میتوان هر
شش ساعت مصرف کرد .درد بهتدریج و روز به روز باید کمتر شود.
اگر درد با وجود مراقبت افزایش پیدا کند و یا میزان درد ،شدید و
حد انتظار باشد ،حتماً با پزشک خود مشورت کنید.
بیش از ّ
تعویض پانسمان

جراحی تعویض
جراحی تا دو روز بعد از عمل ّ
معموالً پانسمان زخم ّ
نمیشود .دفعات تعویض پانسمان و نحوة آن را پزشک معالج تعیین
میکند ،ولی بهطور معمول اگر زخم بخیه شده باشد ،بعد از دو روز
نیاز به زدن بتادین نیست ،فقط تعویض پانسمان کافی است .اگر زخم
بخیه نشده و باز است ،بهتر است روزانه شستشو شود .بهترین مایع
ضد
شستشوی زخم سرم شستشو یا نرمال سالین است .هر نوع مایع ّ

عفونی یا پماد برای زخم را فقط در صورتی استفاده کنید که پزشک
معالج شما پیشنهاد میکند.
راه رفتن ،حرکت کردن

جراحی بهتر است بیمار حرکت کند
در اولین زمان ممکن بعد از ّ
توجه به نوع عمل آموزش داده میشود تا چطور بتواند
و راه برود .با ّ
در تخت یا روی صندلی بنشیند و چطور با عصای زیر بغل یا واکر راه
برود یا چطور اندامها و مفاصلش را حرکت دهد تا از خشکی آنها
جلوگیری شود .در اولین فرصت باید حرکات مفاصل همة اندامهای
ّ
محل
بیمار بهخصوص اندام عملشده و بهخصوص مفصل نزدیک به
عمل را شروع کند .بهتر است به بیمار آموزش داده شود که خودش
تحرک و راه رفتن در منزل بسیار
مفاصل مورد نظر را حرکت دهدّ .
مهم است.
کشیدن بخیه بعد از عمل

اگر زخم با نخ غیر قابل جذب بخیه شود ،در زمان مناسب باید
بخیهها کشیده شود .کشیدن بخیهها زودتر از موعد ،سبب باز شدن
زخم و دیرتر از موعد ،سبب بروز اسکار (بافت اضافه) و بهجا ماندن
آثار بخیه خواهد شد.
در حالت عا ّدی زمان مناسب کشیدن بخیه در نقاط مختلف بدن
بدین شرح است:
 بخیة ناحیة پلک و جلوی گردن را دو تا سه روز بعد از عمل
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حمام
ولی اگر پانسمان را باز کرده و از زخم خونریزی مشاهده کردیدّ ،
مجدد پانسمان استریل روی زخم قرار دهید.
نکنید و ّ
توجه داشته باشید که برای استحمام از دوش استفاده کنید و فقط
ّ
ّ
جراحی بخیه
محل
زخم
اگر
بگیرید.
دوش
آرامی
ه
ب
شامپو
و
صابون
با
ّ
نشده باشد ،بر اساس اینکه چه نوع زخمی (تمیز ،آلوده یا چرکی)
است ،شستشو و نوع پانسمان آن متفاوت خواهد بود که باید طبق
نظر پزشک اقدام شود.
حمام کردن روزانه با زخم مزمن و باز و ورود آب به داخل زخم
ّ
مزمن (زخم بیش از یک ماه) نه تنها مشکلی ایجاد نمیکند ،بلکه به
بچه
بهبودی زخم کمک میکند .در این موارد بهتر است از شامپو ّ
برای استحمام استفاده شود.
تغذیه و نقش آن در التیام زخم

میتوان کشید.
 بخیة ناحیة صورت و پشت گردن را سه تا پنج روز بعد از عمل
میتوان کشید.
 بخیة ناحیة شکم و پوست سر را هفت تا ده روز بعد از عمل
میتوان کشید.
 بخیة ناحیة اندامها و قفسة سینه را ده تا چهارده روز بعد از
عمل میتوان کشید.
 بخیة ناحیة کف پا را  21روز بعد از عمل میتوان کشید.
بخیههای غیر قابل جذب بهصورت تکتک ،پیوسته و یا زیر
جلدی زده میشود .بخیههای تکتک و پیوسته کام ً
ال دیده میشود
و بهراحتی باز میشود .بخیة زیر جلدی فقط در دو سر برش مشاهده
میشود و باید یک سر آن را قطع کرد؛ با کشیدن سر دیگر نخ ،تمام
نخ بخیه خارج میشود .در صورت بروز عفونت زخم و یا مصرف
داروهای استروئیدی و شیمیدرمانی برای کشیدن بخیه طبق نظر
پزشک معالج اقدام کنید.
حمام کردن بعد از عمل
ّ

ّ
جراحی بخیه شده باشد ،بعد از  48ساعت میتوان
اگر زخم
محل ّ
ّ
طی
زیرا
ندارد،
منعی
هیچ
زخم
محل
با
آب
تماس
و
کرد
استحمام
ّ
مدت الیة نازکی از سلول سطح زخم را میپوشاند و زخم غیر قابل
این ّ
نفوذ به آب و باکتری میشود .استحمام با وجود نخ بخیه بالمانع است،

روند التیام زخم مجموعه وقایعی است پی در پی که در شرایط
طبیعی موجب ترمیم زخم میشود .تغذیة مناسب گلوکز و چربی
انرژی مورد نیاز بدن را تأمین میکند .پروتئین در پاسخ ایمنی،
رگسازی و ترمیم زخم و ویتامین  Aبرای تولید سلول جدید مؤثّر
مهمی در قدرت کششی زخم و
است .ویتامین  Bکمپلکس نقش ّ
همچنین در پاسخهای ایمنی ایفا میکند .ویتامین  Cبرای ساخت
کالژن ،حفظ قدرت کششی زخم ،پاسخهای ایمنی و حفظ تمامیت
مویرگی مؤثّر است .ویتامین  Eنیز صدمات بافتی را کاهش میدهد.
مس برای کالژنسازی و ف ّعالیت گلبولهای سفید الزم است .آهن نیز
مهمی در ساخت کالژن و انتقال اکسیژن و ساخت هموگلوبین
نقش ّ
دارد .روی تقسیم سلولی را زیاد میکند و روند اپیتلیومسازی را
افزایش میدهد .همة این ویتامینها در میوه و سبزی موجود است .از
مصرف کمپوت و آب میوههای بازاری خودداری کنید و در عوض تا
میتوانید از میوه و آب میوههای طبیعی استفاده کنید.
ترمیم زخم نیازمند اکسیژن کافی است .عواملی که در
توجه کرد ،عبارتاند از:
اکسیژنرسانی به زخم باید به آنها ّ
• اصالح بیماریهای قلبی ،تن ّفسی و آسم
• اصالح کمخونی
• عدم مصرف سیگار
• پرهیز از تر ّدد در زمان آلودگی هوا.
مهمی در روند ترمیم زخم است .پوست و بافتها
آب بدن عامل ّ
نیازمند به آبرسانی داخلی هستند .کمبود آب از طریق کم کردن
سرعت متابولیسم بدن فرایند ترمیم زخم را با مشکل مواجه میکند.
مجدد خواهد بود.
همچنین پوست خشک
مستعد ایجاد زخم ّ
ّ
اگر وضعیت ایمنی بدن به دلیل استفاده از داروهای خاص مانند
کورتیکواستروئیدها و یا بیماریهای خاص مانند دیابت ،ایدز،
شیمیدرمانی و ( ...داروهای شیمیدرمانی فقط برای بیماران سرطانی
استفاده نمیشود ،بلکه در بعضی از بیماریها نیز مورد استفاده قرار
میگیرد مثل روماتیسم مفصلی) دچار مشکل باشد ،زخم بهراحتی
توجه بیشتر و حمایت تغذیهای
التیام نمییابد .در اینگونه موارد ّ
مکملهای غذایی و ویتامینهای مختلف
بیشتر و حتّی استفاده از ّ
توصیه میشود.
جراحي شکمی شدهاند و يا مشکالت گوارشی ديگري
بيماراني که ّ
داشتهاند ،قبل از اينکه از رژيم غذايي معمولي استفاده کنند ،اغلب
مدتي از رژيم غذايي نرم استفاده کنند .اين رژيم غذايي
الزم است براي ّ
بهخصوص براي بيماراني که قدرت جويدن ندارند ،مناسب است.
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مصرف شود.

رژيم غذايي نرم شامل غذاهايي بهصورت مايع ،خميري و يا پوره
تهيه ميشود که هضم آنها آسان باشد .بنابراين
است و از موا ّدي ّ
جلوگیری از لخته شدن خون در سیاهرگها
مصرف موا ّد غذاييای که حاوي فيبر هستند مانند سبزيها و
ميوههاي خام ،سبوس غالت ،پوستة حبوبات ،غذاهاي سرخشده
یکی از عوارض عملهای بزرگ لخته شدن خون در سیاهرگهای
محرک مجاز نیست ،ولي
عمقی پاهاست که میتواند بسیار خطرناک باشد .لخته شدن خون در
در روغن ،ادويهها ،چاشنيهاي تند و موا ّد ّ
ميتوان سبزي و ميوههاي پخته ،نان بدون سبوس و آرد غالت بدون
اندامهای تحتانی بسیار خطرناک است و ممکن است موجب آمبولی
تهية سوپ و پوره ميتوان از گوشتهاي
ریوی و اختالل در عملکرد قلب و ریه شود .این عارضه بهخصوص
سبوس را مصرف کرد .براي ّ
آب
شير،
کمک
به
توان
ي
م
را
مجاز
خوراکي
تازه استفاده کرد .موا ّد
در شکستگیهای اندام تحتانی و در سنین باال بیشتر دیده میشود.
ميوه ،خامه ،کره و تخم مرغ به صورت پوره يا خميري و نرم در آورد.
جراحی به بیمار داروهایی داده میشود تا از لخته شدن خون
بعد از ّ
رژيم غذايي با مايعات رقيق ،رژيم غذايي در دوران حا ّد بيماريهاي
در پاها جلوگیری شود .به این داروها داروهای رقیقکنندة خون
سخت است .در مواردي که بيمار دچار تب ،ته ّوع ،استفراغ ،بياشتهايي
میگویند .استفاده از این داروها ممکن است تا چند هفته بعد از
جراحي توصيه ميشود که از
جراحی به صورت تزریقی یا خوراکی در منزل هم ادامه پیدا کند .راه
شديد ،اسهال و  ...است ،بعد از اعمال ّ
ّ
مايعاتي که در اين رژيم غذايي مجاز هستند شامل آب معمولي ،چاي
تحرک هرچه زودتر به کاهش بروز لخته بسیار کمک میکند.
رفتن و ّ
کمرنگ ،شربت قند ساده و رقيق ،آب ميوههاي شيرين صافشده
شده
تهيهشده از گوشت تازة بدون چربي و صاف
مراقبت از درن
و رقيق و سوپ ّ
استفاده کند.
جراحی ممکن است لولههای
جراح در حین عمل ّ
پزشک ّ
استکان
نصف
حدود
مايعات
حجم
رژيم،
اين
از
استفاده
در شروع
پالستیکی در درون زخم بیمار بگذارد تا بدین وسیله خونریزی یا
ساعت
و
ليتر)
ي
ميل
(سی
کوچک
مایع مختصر داخل بدن را به
به ساعت است و با بهبودي بيمار اگر وضعیت ایمنی بدن به دلیل استفاده از داروهای بیرون از بدن هدایت کند .لولهها
به يک استکان کامل در ساعت
در بیرون از بدن به کیسههای
مدت در خاص مانند کورتیکواستروئیدها و یا بیماریهای خاص
ميرسد .مسلّماً در اين ّ
پالستیکی متّصل میشوند تا خون
باشد،
مشکل
دچار
...
و
درمانی
ی
شیم
ایدز،
دیابت،
مانند
تزريق
صورتي که الزم باشد ،دستور
یا مایع در آنها جمعآوری شود.
سرم داده خواهد شد .رژيم غذايي زخم بهراحتی التیام نمییابد .در اینگونه موارد
ّ
ّ
جراحی
توجه به این لولهها که در
محل ّ
مايعات رقيق از نظر تغذيهاي کامل بیشتر و حمایت تغذیهای بیشتر و ح ّتی استفاده از گذاشته شده است ،درن میگویند.
نيست و بعد از يک يا چند روز
مکملهای غذایی و ویتامینهای مختلف توصیه میشود .این لولهها بعد از چند روز از زخم
ّ
برحسب دستور پزشک ميتوان
خارج میشوند .اگر بیمار با درن
از رژيم غذايي مايعات غليظ -که
مرخّ ص شود ،در منزل باید مراقب
کاملتر است-استفاده کرد.
بود که ارتباط درن و کیسة آن جدا
بيماراني که دوران حا ّد بيماريها را تا حدودي سپري کردهاند،
نشود و حداقل روزی یکبار محتویات آن تخلیه و میزان آن ثبت شود.
با بهبودي نسبي خود ميتوانند از رژيم غذايي مايعات غليظ استفاده
کنند .موا ّد مجاز در اين رژيم غذايي عالوه بر مايعات مجاز در رژيم
نکات خطر:
غذايي مايعات رقيق ،شامل موا ّد ديگري میشود که تدريجاً میتوان
در صورت بروز عالئم زیر با پزشک خود مشورت کنید و در صورت
وارد برنامة غذايي بيمار کرد .اين مايعات شامل شير بدون چربي ،شير
عدم دسترسی به پزشک معالج هرچه سریعتر به اورژانس بیمارستان
تهيهشده از گوشت
معمولي ،مخلوط شير و تخم مرغ و سوپهاي ّ
مراجعه کنید:
شدن
آماده
از
پس
تازه ،حبوبات يا غالت و سبزي است .اين سوپها
 خونریزی از زخم یا هر نقطه از بدن
بايد صاف شوند و سپس مصرف شوند .بايد د ّقت شود که اين مايعات
ّ
محل عمل
 هماتوم یا کبودی شدید
تدريجي و با حجم کم وارد برنامة غذايي بيمار شود و بهتدريج حجم
ّ
محل عمل
 درد بسیار شدید و پیشروندة
مايعات هر وعده را افزايش داد و فاصلة وعدهها را زيادتر کرد ،تا اينکه
ّ
به شش وعده در شبانهروز برسد .در صورتي که بيمار منعي در مصرف
تورم غیرعا ّدی محل عمل
ّ 
خامه نداشته باشد ،میتوان به مايعات مجاز در اين رژيم غذايي خامه
تورم و درد در پاها
ّ 
اضافه کرد و به اين ترتيب کالري دريافتي بيمار را افزايش داد .در
 تنگی نفس
تحمل
صورتي که بيمار بتواند رژيم غذايي مايعات غليظ را بهخوبي ّ
 تپش قلب و درد قفسة سینه
کند ،با بهبودي بيشتر و کاهش عوارض بيماري میتواند از رژيمهاي
 اختالل هوشیاری ،رنگپریدگی و ضعف شدید بدن
غذايي نرم -که رژيم کاملتری است -استفاده کند.
 تب شدید
جلوگیری از خطر عفونت
 احتباس ادراری
ّ
دارد.
وجود
عمل
محل
در
عفونت
احتمال
جراحی
در هر عمل ّ
 ترشّ ح چرکی از زخم.
جراحی ،به بیمار آنتیبیوتیک
معموالً چند روز اول بعد از عمل ّ
تخصص ج ّراحی عروق
فوق
*
ّ
جراحی کاهش
خوراکی داده میشود تا احتمال عفونت بعد از عمل ّ
Website: www.Doctorravari.com
پیدا کند .داروی آنتیبیوتیک باید دقیق و در ساعات مشخّ صشده
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عوارض استفاده از کفشهای پاشنهبلند
طراحان بزرگ مد در دنیا در پاسخ به این مسئله که تمام کفشهای
یکی از ّ
شما راحتی الزم را ندارند ،گفته بود :من به کفش به عنوان یک اثر هنری
طراحی آن راحتی در مقام آخر قرار دارد .آمارهای
نگاه میکنم که در ّ
غیررسمی نشان میدهد که حدود شصت درصد از خانمها حداقل سه
بار در طول هفته کفش پاشنهبلند میپوشند و یکی از سؤاالت تکراری
خانمها در کلینکهای ارتوپدی و پا در مورد معایب استفاده از این گونه
کفشهاست .پوشیدن کفش پاشنهبلند یکی از ّ
لذتبخشترین خطاهایی
است که خانمها با علم به خطرات و عوارض آن همچنان روزانه آن
دکتر آرش شرافت وزیری * را تکرار میکنند .البته این مسئله مسئلهای مربوط به
طی قرنها ( ۱۷۰۰میالدی) که از تولید کفش گذشته،
زمان امروز نیست و در ّ
استفاده از کفش پاشنهبلند رایج بوده است .حال این پرسش مطرح میشود
که آیا واقعاً ضررهای منسوب به این گونه کفشها صحیح است یا خیر؟
آنچه کفشهای پاشنهبلند را تا بدین حد در بین خانمها محبوب کرده ،آثار
زیباییشناختی این کفشهاست.
کفشهای پاشنهبلند باعث میشوند که
نه تنها فرد استفادهکننده قد بلندتر به نظر
برسد ،بلکه باعث ظاهر کشیدهتر در ساق و
ران و نیز کوچکتر نشان دادن ظاهر کف
پا میشود .کفش پاشنهبلند انواع مختلفی
دارد و برحسب پهنا و ارتفاع پاشنه و نیز
پهنا و ارتفاع پنجه تقسیمبندی میشود.
کفش پاشنهبلند و کمردرد
طی ایستادن در
وزن بدن انسان در ّ
راستایی عمود از قاعدة گردن به مفصل
لگن و سپس پاها منتقل میشود و استفاده
از کفشهای پاشنهبلند این راستا را بر هم
میزند و این به خودی خود باعث تغییر
بیومکانیک فشار روی ستون مهرهها و
دردهای کمری میشود .البته بررسیهای
متعددی صورت گرفته و اکثرا ً به این نتیجه
ّ
رسیدهاند که کفش پاشنهبلند اثری روی
افزایش قوس کمر ندارد و ظاهر گودتر کمر
در هنگام استفاده از کفشهای پاشنهبلند
به علّت برجستهتر شدن ناحیة سرینی
(باسن) است ،ولی با این حال چون تغییر
بیومکانیک ایجادشده باعث افزایش فشار
کاری عضالت راستکنندة ستون فقرات
میشود ،درد کمر عارضهای شایع است.
اگرچه افراد فاقد اختالالت کمری مثل
تنگی کانال نخاعی یا بیرونزدگیهای
دیسک کمری این درد کمر را به قیمت
به دست آوردن اثر زیبایی کفش -که در
باال ذکر شد -به جان میخرند ،ولی از

دیدگاه پزشکی در افراد دارای اختالالت
ستون فقرات اکیدا ً استفاده از کفشهای
پاشنهبلند ممنوع است.
کفش پاشنهبلند و درد زانو و لگن
از آنجا که اسکلت بدن دارای سیستم
یکپارچهای است ،بنابراین وقتی در ناحیة
ستون فقرات تغییر در قوسها ایجاد میشود،
برای جبران باید مفاصل لگن و زانو نیز به
کار گرفته شوند ،به عنوان نمونه وقتی بدون
کفش روی زمین ایستادهاید ،خط عمود از
وسط بدن عبور میکند؛ حال با پوشیدن
پنج سانتیمتر پاشنه ،این زاویه به  ۵۵تا ۷۰
درجه میرسد ،پس برای ظاهر راست در بدن
عالوه بر عضالت راستکنندة ستون فقرات،
عضالت اطراف لگن و اطراف زانو نیز به کار
گرفته میشوند و بهتدریج به علّت استفادة
بیش از حد ( )overuseدچار درد و ضعف
میشوند و خطر آسیب این مفاصل را به
دنبال کوچکترین اتّفاق باال میبرند.
کفش پاشنهبلند و اختالالت
دردناک پا
هرچه کفش دارای پاشنة بلندتری باشد،
فشار وزن بدن روی قسمتهای جلوتر پا
متمرکز میشود و این بهتدریج باعث خم
شدن انگشتان در جلوی کفش به علّت
لیز خوردن مداوم پا به سمت جلو ،ایجاد
پینههای دردناک زیر سینة پا و پینههای
دردناک روی انگشتان پا میشود .بهعالوه

توجه به اینکه تاندون آشیل پشت پاشنه
با ّ
نیز در طول مناسب خود قرار ندارد ،اوالً
در جریان راه رفتن برای جدا کردن پنجه
از زمین نمیتواند نقش خود را بهدرستی
ایفا کند .ثانیاً در خطر آسیب دائمی قرار
دارد .همچنین در استفادهکنندگان طوالنی
کفشهای پاشنهبلند ،کوتاهی عضالت ساق
و در نتیجه سختی راه رفتن با کفشهای
بدون پاشنه و یا دویدن را خواهیم داشت.
در پایان باید اشاره کرد که توصیه به
نپوشیدن کفشهای پاشنهبلند تقریباً در
توجه به تجربة چند صد سالة
اکثر مواقع با ّ
نوع بشر فاقد کارایی است ،بنابراین به ذکر
توصیههای کمکی زیر بسنده میکنیم:
 از پوشیدن کفشهای با پاشنههای
حد امکان خودداری
باالی پنج سانتیمتر تا ّ
کنید و یا استفاده از آنها را به مواقع خاص
مدت زمان کوتاه محدود کنید.
و برای ّ
 از کفشهای پاشنهبلندی که پاشنههای
حد امکان خودداری کنید.
نازک دارند ،تا ّ
 سعی کنید کفشهای دارای رویة
بلندتری را انتخاب کنید.
 از کفشهای پاشنهبلندی که در ناحیة
سینة پا ( )Soleنیز دارای ارتفاع هستند،
استفاده کنید.
تخصص ج ّراحی
متخصص ارتوپدی ،فوق
*
ّ
ّ
زانو و آسیبهای ورزشی

www.drsherafatvaziri.com
Info@drsherafatvaziri.com
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نكاتي دربارة سالمت دندان
چطور مینا از دندان محافظت
میکند؟

دکتر کتایون کاشانی

*

مینا مانند پوستة تخم مرغ از بافت نرم
درونی دندان محافظت میکند ،ا ّما برخالف
پوستة تخم مرغ ،بسیار محکم است و
سختترین ما ّدة بدن انسان محسوب
میشود .با بهداشت خوب دهان و دندانتان،
از آن در برابر آسیبهای ناشی از جویدن،
گاز گرفتن و پوسیدگی محافظت کنید.

چه موادّ ی رنگ دندانها را تغییر میدهد؟

مصرف قهوه ،چای ،سیگار و مانند آنها به مرور
زمان در الیة سطحی دندانها رنگ زرد یا خاکستری
ایجاد میکند .جدای از این مینا رنگ سفید ش ّفاف
دارد .عاج زیرین مینا ،از ورای مینا دیده میشود،
پس رنگ عاج هم میتواند دندان را تیرهتر یا
روشنتر نمایان کند.
از سایش تا پوسیدگی

(سایش طوق دندانها) را به وجود میآورند.
مشکالت همراه با دهان خشک

بزاق ،اسید نشسته روی مینای دندان را مهار میکند و از آسیب
رسیدن به مینا جلوگیری میکند .خشکی دهان در اثر بیماریهای
غدد بزاقی یا در اثر عوارض داروهای مصرفی ،اثر اسید روی دندان را
ماندگار میکند و در نتیجه آسیب بیشتر میشود.
دندانقروچه

دندانقروچه نیز باعث سایش مینای سطح جونده و به مرور سایش
و پریدگی مینای طوق دندان میشود .زمانی که خواب هستید ،چون
نمیتوانید دندانقروچه را کنترل کنید ،آثار منفی آن
بیشتر میشود .از دندانپزشک خود سؤال کنید .شاید
شما به محافظ دندانی در شب نیاز داشته باشید.
استرس خود را نیز کاهش دهید؛ دندانقروچة شما
بهبود مییابد.
سایش مینا در کودکان

تحقیقات نشان میدهد که این عارضه
در کودکان در حال افزایش است .همچنین
مصرف آب معدنی به جای آب از شیر آب چون
فلوراید کمتری دارد ،به این مشکل دامن میزند.

هر چند مینا ما ّدة سخت و محکمی است،
ا ّما میتواند دچار سایش شود .اسیدهای موجود
در موا ّد غذایی و اسیدهای ترشّ حشده از باکتریها،
سطح دندان را از بین میبرند و سایش و پوسیدگی
ایجاد میکنند .مینا همچنین ممکن
نکاتی که لبخند شما را ایمن
است لبپر یا ترکدار شود .مینا
میکند!
تحقیقات جدید نشان میدهند که باید
برخالف استخوان نمیتواند خود را
تحقیقات جدید نشان میدهند که
حدودا ً سی تا شصت دقیقه بعد از خوردن و
متأسفانه آسیبهای
بازسازی کند و
باید حدودا ً سی تا شصت دقیقه بعد از
ّ
زمان
گذشت
این
بزنید.
مسواک
آشامیدن
است.
ناپذیر
ت
وارد به آن برگش
خوردن و آشامیدن مسواک بزنید .این
کهرا
معدنی
تا
دهد
ی
م
اجازه
بزاق
به
موادّ
گذشت زمان به بزاق اجازه میدهد تا
حساسیت دندان
پوسیدگی و ّ
در اثر اسیدها از سطح دندانها برداشته
موا ّد معدنی را -که در اثر اسیدها از
های
ه
الی
دید،
آسیب
وقتی مینا
سطح دندانها برداشته شدهاند -باز
شدهاند -باز گرداند.
باز
دهان
داخل
به
دندان
درونی
گرداند .از مسواک نرم و خمیر دندان
میشود و پوسیدگی آغاز میشود .در این زمان دندان به سرما و گرما
فلورایددار استفاده کنید .همچنین میتوانید کمی شیر بنوشید یا
حساستر خواهد شد و خوردن یک بستنی یا قهوة داغ درد ایجاد
اندکی پنیر بعد از غذا میل کنید تا اسیدهای داخل دهانتان را خنثی
ّ
میکند یا حداقل آزاردهنده است.
کند .جویدن آدامسهای حاوی زایلیتول بعد از غذا با افزایش ترشّ ح
بزاق ،اسیدهای دهان را خنثی میکند.
باکتری چگونه به مینا صدمه میزند؟

بعد از خوردن غذا ،باکتریهای داخل دهان به سراغ قند و نشاستة
غذا میروند و آنها را تبدیل به اسید میکنند که به دندان آسیب میزند
یا باعث التهاب لثه میشوند .همچنین اسیدهای موجود در سودا ،آبمیوه
و نوشیدنیها مضر هستند و به مرور زمان سایش ایجاد میکنند.
مشکالت گوارشی مضر برای دهان

بعضی از بیماریها نیز به مینای دندان آسیب میرسانند ،مانند
مکررا ً به دهان باز میگردد.
بولیمیا که در اثر ته ّوع ،اسید معده ّ
رفالکس اسید ،مشکالت معده و سایر شرایط مشابه ،مشکالت دندانی

بهداشت دهان خود را بهبود ببخشید.

حد امکان
از نخ دندان حتماً استفاده کنید .از خالل دندان تا ّ
استفاده نکنید .با مالیمت مسواک بزنید .مسواک با برس سخت
سایش مینای دندان را افزایش میدهد .از دهانشویهها و نیز از موا ّد
سفیدکنندة دندانها فقط تحت نظر دندانپزشک خود استفاده کنید و
ویزیتهای دورهای با دندانپزشک داشته باشید.
متخصص دندانپزشکی ترمیمی ،زیبایی و ایمپلنت
*
ّ
نشانی :چهارراه گلسار ،خیابان ن ّواب ،پشت ادارة پست ،ساختمان دکتر
بنیادی ،طبقة چهارم تلفن ٣٣١١٦٦٤٢ :
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آنچه باید دربارة

دنـدان عقل
بدانیم

انسانهای نخستین به جای 32
دندان 36 ،دندان داشتند ،یعنی چهار
دندان آسیای بزرگ اضافهتر از بشر
کنونی داشتند .همچنین اندازة فکها
و قوسهای دندانی آنها بزرگتر بود
(تقریباً  1/5تا  2برابر!) ،چرا؟ چون بیشتر
انسانهای اولیه گوشتخوار بوند و عمدتاً
به صورت خام غذا مصرف میکردند و
دکتر سیدمصطفی سیدجوادین * به عضالت جوندة قوی ،فکهای بزرگ
طی قرنها با تغییر
و تعداد بیشتری از دندانهای آسیا نیاز داشتندّ .
رژیم غذایی و نیاز به عملکرد کمتر عضالت جونده ،اندازة فکها
کوچکتر شد و تعداد دندانهای آسیا کاهش یافت .در زندگی کنونی
و مدرن امروز در موارد زیادی دیده میشود که دندانهای عقل یا
وجود ندارند یا نهفته هستند.
آخرین دندانهای قوس دندانی (آسیای بزرگ سوم) یا دندانهای
شمارة هشت (در هر نیمة قوس) ،دندانهای عقل هستند و تعداد
آنها چهار تاست .زمان رویش دندانهای عقل  18تا  25سالگی است.
از آنجایی که آخرین دندانهای آسیای بزرگ در  18تا  25سالگی
میرویند که همزمان با تکمیل بلوغ رشد عقالنی و فکری است ،به
اصطالح عامیانه یا رایج به نام دندانهای عقل خوانده میشوند .امکان
غیبت مادرزادی یا نهفتگی یک ،دو یا سه و حتّی هر چهار دندان عقل
وجود دارد .جوانة دندانهای عقل ممکن است بهطور مادرزادی یا
ژنتیکی (وراثت) در بعضی افراد وجود نداشته باشد.
ع ّلت نهفتگی یا نیمهنهفته بودن دندانهای عقل
 کوچکی فک و کمبود فضا برای رویش آنها
 ناهنجاریهای فک و متعاقب آن شکل نامناسب قوسهای دندانی
 نابهجا قرار گرفتن موقعیت جوانة دندانهای عقل بهطور مادرزادی
یا ژنتیکی.
با معاینة کلینیکی و رادیوگرافی پانورامیک یا  O.P.Gمیتوان به
غیبت یا نهفتگی دندانهای عقل پی برد.
هر دندان عقلی نیاز به کشیده یا خارج شدن ندارد .فقط دندانهای
عقل نهفته و نیمهنهفته -که امکان رویش نداشته باشند -باید خارج
شوند .اگر دندانهای عقل فضای کافی برای رویش داشته باشند و یا
بهطور کامل رویش کرده باشند و در تماس مناسب با دندان قوس

مقابل باشند ،نیازی به خارج کردن آنها نیست و این دندانها مثل
بقیة دندانها در جویدن تأثیر دارند و میتوانند حفظ شوند.
دندانهای عقل نیمهنهفته یا نهفته به دلیل احتمال ایجاد کیست،
مکرر لثه ،جابهجایی و فشار به دندانهای مجاور ،ایجاد
عفونت
ّ
بینظمی در دندانها ،گیر کردن غذا ،ایجاد پوسیدگی در دندان
مجاور ،احتمال ایجاد درد گنگ و مبهم در فک و صورت و گاهی
حتّی احتمال ایجاد سردرد باید خارج شوند.
ّ
نامنظم شدن دندانها نمیشوند.
دندانهای عقل همیشه باعث
ّ
نامنظم شدن دندانها نمیشود؛ دندانهای
هر دندان عقلی باعث
ّ
نامنظم کردن دندانهایی را دارند که نهفته
عقل توانایی و امکان
ً
و نیمهنهفته باشند و به دلیل زاویة نادرست قرارگیری (مثال افقی
جراحی
بودن) ،به دندان مجاور خود فشار وارد آورند .بنابراین باید با ّ
خارج و کشیده شوند .اگر بیمار تحت درمان ارتودنسی است ،بهتر
است تا آخر درمان ارتودنسی منتظر بماند .سپس وضعیت رویشی
دندانهای عقل با رادیوگرافی پانو رامیک ( )O.P.Gبررسی شود.
معموالً اگر درمان ارتودنسی با کشیدن دندان (مث ً
ال دندانهای شمارة
چهار یا آسیای کوچک اول) همراه باشد ،دندانهای عقل فضای کافی
برای رویش پیدا خواهند کرد ،ا ّما اگر درمان ارتودنسی بدون کشیدن
دندان باشد ،معموالً دندانهای عقل فضای کافی برای رویش پیدا
جراحی خارج شوند.
نخواهند کرد و نهفته میمانند؛ از این رو باید با ّ
چون دندانهای عقل آخرین دندانها در قوس دندانی هستند،
کشیدن آنها فضایی برای مرتّب کردن دندانهای جلو به منظور
درمان ارتودنسی فراهم نخواهد ساخت.
اکثر دندانهای عقل روییده را که نیاز به خارج کردن آنها وجود
دارد (مث ً
ال به دلیل پوسیدگی) ،میتوان بهراحتی مثل بقیة دندانهای
جراحی) خارج کرد ،ا ّما در موارد زیر دندانهای عقل باید
(بدون
دیگر
ّ
جراحی خارج شوند:
با ّ
 دندانهای عقل روییدهای که ریشههای طویل و باز یا شدیدا ً
خمیده دارند یا ریشههای آنها مجاورت نزدیک با کانال دندانی
تحتانی و زاویة فک داشته باشد.
 تمام دندانهای عقل نیمهنهفته یا نهفته
 مواردی که زاویة فک خیلی تند بوده و ضخامت استخوان فک
بین ریشة دندان و لبة تحتانی فک کم باشد.
تخصصی ارتودانتیکس
* بورد
ّ
نشانی :رشت ،گلسار ،نبش کوچة  ،84برج کاوه تلفن33114371 :
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مواردی که باید به
دندانپزشک خود بگویید!
دندانپزشک شما باید در مورد شرایط شما و بیماریهایی که به آن
مبتال هستید ،بداند! این دانستن چند دلیل دارد:
 اول اینکه بسیاری از بیماریهایی که مراجعهکنندگان
دندانپزشکی به آنها مبتال هستند ،میتواند روی درمان دندانپزشکی
آنها تأثیر بگذارد.
 از طرف دیگر سالمت دهان و سالمت عمومی بدن رابطة
متقابلی با هم دارند ،طوری که سالمت کلّی بدن شما روی دهان
شما تأثیر میگذارد و بیماریهای دهان شما میتواند روی سالمت
دکتر علی مرسلی * عمومی شما تأثیر داشته باشد.
جدی تلقّی
برخی از افراد ممکن است درمانهای دندانپزشکی را خیلی بهعنوان «درمان» ّ
نکنند و در مورد توضیح به دندانپزشک خود دربارة درمانهای قبلی پزشکی و داروهایی که
مصرف میکنند ،کوتاهی کنند ،در حالیکه برخی از موارد تاریخچة پزشکی ممکن است
مستقیماً روی درمانهای دندانپزشکی تأثیر داشته باشد و حتّی سالمت فرد را تهدید کند.
بسیاری از بیماریهایی که مبتال
میشویم ،ممکن است عالئم دهانی داشته
باشند .در برخی از بیماریها عالئم دهانی
جزء اولین عالئمی است که ظاهر میشود و
تشخیص اولیه از روی عالئم دهانی میتواند
از بسیاری از آسیبهای متعاقب پیشرفت
بیماری جلوگیری کند .بهطور کلّی بهتر
است در مورد تمام جزئیات بیماریها و
داروهایی که مصرف میکنید ،با دندانپزشک
مکملها و
خود صحبت کنید .حتّی برخی ّ
داروهای گیاهی هم میتوانند تداخل
دارویی با داروهای تجویزشدة دندانپزشک
شما داشته باشند.
بیماریهای قلبی -عروقی
دندانپزشک شما باید در مورد تمام جوانب
بیماری احتمالی قلبی -عروقی و داروهای
مصرفی شما ّ
اطالع داشته باشد .تزریق
حسی دندانپزشکی در برخی
انواعی از بی ّ
از بیماران قلبی -عروقی میتواند مشکالتی
ایجاد کند .بهعالوه در برخی از بیماران
قلبی نیاز به پیشدارویی با آنتیبیوتیک،
قبل از برخی درمانهای دندانپزشکی وجود
دارد .داروهای قلبی -عروقی طیف وسیعی

دارند .فشار خون در کشور ما به دلیل سبک
ناسالم زندگی شایع است و به نظر میرسد
که در نسلهای آینده هم روند افزایشی
داشته باشد .دندانپزشک شما در بسیاری از
متخصص قلبی
موارد مجبور است با پزشک
ّ
که تحت نظرش هستید ،در مورد درمان
دندانپزشکی شما مشورت کند.
مصرف داروها
هر نوع دارویی را مصرف میکنید ،با
دندانپزشک خود در میان بگذارید .شاید
مصرف برخی داروها از نظر شما عا ّدی بوده
و مهم نباشد ،ولی ممکن است در درمان
دندانپزشکی شما تأثیر داشته باشد ،مث ً
ال
مصرف آسپرین ساده -که اغلب در برخی
افراد مسن ممکن است مشاهده شود-
ممکن است که در مواردی با عدم کنترل
خونریزی در جریان درمانهای دندانپزشکی
همراه باشد.
بیماریهای تن ّفسی و ریوی
در مورد آسم خود به دندانپزشک خود
ّ
اطالع دهید .در مورد سایر بیماریهای
تن ّفسی و مخصوصاً بیماریهای مشکوک

با منشأ عفونی (مانند سل) به دندانپزشک
خود توضیحات کافی ارائه کنید.
عفونتهای خونی ،بیماریهای
مسری و بیماریهای منتقله از راه
جنسی
امروزه خوشبختانه امکان درمان بیماران
با عوامل مسری در بیشتر مراکز دندانپزشکی
وجود دارد .در صورت ابتال به هر نوع بیماری
مسری از راه خون مانند ویروس عامل بیماری
ایدز ،هپاتیت و سایر بیماریهای مسری
مانند سل و  ،...بدون واهمه با دندانپزشک
خود در این زمینه صحبت کنید .آگاهی
دندانپزشک در مورد این بیماریها هم
سالمت خود فرد ،هم سایر مراجعهکنندگان
و هم کادر درمانی را تأمین میکند.
بارداری و شیردهی
حتماً باید در مورد بارداری خود به
دندانپزشک خود ّ
اطالع دهید .شیردهی هم
روی داروهای تجویزشدة دندانپزشک تأثیر
میگذارد .تجویز رادیوگرافی ،تصمیم به
شروع درمان و داروها ،مواردی هستند که
با دورة بارداری تحت تأثیر قرار میگیرند.

ط ّب سالمندا ن
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سابقة تصادف ،ضربه ،افسردگی ،سکتة
مغزی یا قلبی
تصادفات و ضربات واردشده به دندانها میتواند بر
سرنوشت دندانها تأثیر بگذارد .ضربه (تروما) میتواند
بلندمدت
مدت و
ّ
باعث از دست رفتن دندانها در کوتاه ّ
شود .کسانی که سابقة سکتة مغزی دارند ،معموالً
داروهایی میخورند که حتماً باید در مورد آنها،
دندانپزشک خود را ّ
مطلع کنند .در مورد افسردگی هم،
دندانپزشک خود را از داروهایی که میخوریدّ ،
مطلع
کنید.

بیماریهای کلیوی
و کبدی
دفع بسیاری از داروها
از مسیرهای کلیوی و
کبدی صورت میگیرد.
برخی داروهای رایج در
تجویزهای دندانپزشکی
ممکن است به دلیل
ابتال به بیماری کلیوی یا
کبدی تغییر داده شوند،
منع تجویز داشته باشند
یا نحوة مصرف آنها
تغییر کند.

بسیاری از بیماریهایی
که مبتال میشویم،
ممکن است عالئم دهانی
داشته باشند .در برخی از
بیماریها عالئم دهانی جزء
اولین عالئمی است که
ظاهر میشود و تشخیص
اولیه از روی عالئم دهانی
میتواند از بسیاری از
آسیبهای متعاقب
پیشرفت بیماری جلوگیری
کند .بهطور کلّی بهتر است
در مورد تمام جزئیات
بیماریها و داروهایی
که مصرف میکنید ،با
دندانپزشک خود صحبت
کنید.

بیماریهای اندوکرین و هورمونال
اختالالت هورمونال متن ّوع هستند و ممکن است روی درمانهای دندانپزشکی
تأثیر بگذارند ،برای مثال اختالالت تیروئیدی میتوانند با مشکالتی در کنترل
فشار خون همراه باشد .دانستن این نکات به دندانپزشک شما کمک میکند که
نظارت بهتری روی سالمتی شما داشته باشد .در مورد مصرف داروهای هورمونی و
ضد بارداری هم دندانپزشک خود را ّ
مطلع کنید .برخی از داروهایی
حتّی داروهای ّ
که دندانپزشک برای شما ممکن است تجویز کند ،احتمال دارد که در اثر داروهای
ضد بارداری اختالل ایجاد کند.
ّ

ناتوانیها و معلولیتها
ممکن است شما دوست نداشته باشید که در مورد
برخی از ناتوانیهای جسمی خود یا ناتوانی جسمی
یا ذهنی اطرافیان خود با دندانپزشک خود صحبت
کنید .بعضی از ناتوانیهای جسمی ممکن است که
خاصی روی یونیت
ایجاب کنند بیمار روی موقعیت
ّ
جراحی
اگر
دارید،
گردن
قرار بگیرد .اگر مشکل کمر یا
ّ
خاصی روی حرکت و نشستن شما تأثیر گذاشته است
ّ
قیم او هستید ،معلولیت
که
کسی
یا
فرزند
اگر
یا
و
ّ
ذهنی دارد ،در مورد جزئیات آنها با دندانپزشک خود
صحبت کنید.
شیمیدرمانی

سابقة سرطان،
اش ّعهدرمانی
در مورد بیماری سرطان با دندانپزشک خود
صحبت کنید .حتّی اگر بیماری شما در سالهای
قبل درمان شده است ،باز آن را با دندانپزشک خود
در میان بگذارید .ممکن است اقدام به شیمیدرمانی
یا اش ّعهدرمانی ،نوع درمان شما را تغییر دهد .بهعالوه
خاصی برای انجام درمان شما در
ممکن است تمهیدات ّ
نظر گرفته شود.
داروهای

گیاهی

و

یا

درمان

مصرف
هامیوپاتی
داروهای گیاهی به هرحال دارو هستند و ممکن است
با سایر داروها تداخل داشته باشند .مصرف این داروها
را در توضیح تاریخچة پزشکی خود به دندانپزشک
فراموش نکنید .در مورد اثر درمان هامیوپاتی ّ
اطالعات
علمی موثّقی وجود ندارد ،ولی بسیاری از کسانی که
این درمانها را تبلیغ میکنند ،بیماران را از مصرف
خیلی از داروها به درست یا نادرست منع میکنند.
در صورتیکه شما میخواهید درمان ارائهشدة آنها
را ادامه دهید ،باید به توصیههای درمانگر خود عمل
کنید و با کمک دندانپزشک خود در مورد نحوة انجام
دندانپزشکی خود تصمیم بگیرید.
متخصص درمان ریشه ،بورد
* دندانپزشک،
ّ
تخصصی اندودانتیکس
ّ

www.drmorsali.com
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نقش تغذیه در پیشگیری و درمان

بیماریهای گوارشی سالمندان
در دوران سالمندی عوامل مختلفی هضم و جذب را در دستگاه گوارشی تحت تأثیر قرار میدهند ،ازجمله
ّ
ترشح اسید معده کم میشود که این مسئله باعث میشود که رشد باکتریها در روده زیاد شده و جذب موا ّد
غذایی کم شود ،بهویژه جذب ویتامین  B12که منجر به کمخونی میشود .ترش کردن و نفخ در سالمندان
شایع است .جذب کلسیم از رودة باریک کاهش مییابد و جذب ویتامین  Dهم از طریق پوست کم میشود.
به ع ّلت کاهش آنزیم الکتاز ،عدم تح ّمل الکتوز (قند شیر) به وجود میآید و رودهها شیر را تح ّمل نمیکنند.
مصرف نکردن شیر ،عامل خطری برای پوکی استخوان است .بیماریهای گوارشی -که سالمندان در معرض
ابتال به آنها قرار میگیرند -به شرح زیر هستند.
دکتر نسرین عاقلی

*

ریفالکس
برگشت غذا از معده به مری از بیماریهای شایع است و با باال رفتن سن افزایش مییابد .بررسیها نشان داده که بین اضافهوزن و ریفالکس
تحمل کند.
ارتباط وجود دارد .در صورت ابتال به این بیماری رعایت نکات تغذیهای به فرد کمک میکند تا آن را بهتر ّ
درمان تغذیهای :دریافت نکردن غذای زیاد و پرچرب بهخصوص دو تا سه ساعت قبل از استراحت ،نکشیدن سیگار ،مصرف نکردن الکل ،مصرف
نکردن شکالت و نوشیدنیهای دارای کافئین ،اجتناب از ف ّعالیت شدید و خم شدن پس از صرف غذا ،کاهش دادن وزن ،اجتناب از مصرف غذاهای
دارای ادویه در صورت داشتن التهاب و باال گذاشتن سر موقع خواب.
حدی در امان باشد.
با رعایت این نکات شخص میتواند از این بیماری تا ّ
دیورتیکولیت
در اثر یبوست مزمن و استفاده از غذاهای کمفیبر ،در دیوارة رودة
بزرگ کیسههای کوچکی ایجاد میشود .التهاب این کیسهها ،بیماری
دیورتیکولیت نامیده میشود .التهاب وقتی رخ میدهد که باکتریها
تجمع پیدا کنند .در
یا موا ّد تحریککننده و غذاها در این حفرهها ّ
اثر التهاب نفخ ،ته ّوع ،استفراغ ،یبوست یا اسهال ،خونریزی از مقعد
و تب و لرز به وجود میآید .ابتالی به دیورتیکول با افزایش سن
افزایش مییابد .نیمی از افراد باالی هفتاد سال به این بیماری مبتال
میشوند .این بیماری احتمال ابتال به سرطان روده را افزایش میدهد.
مدت ،سطح آلبومین سرم و سطح هماتوکریت و
در اثر ابتالی طوالنی ّ
هموگلوبین پایین میآید.

درمان تغذیهای :ابتدا درمان با مایعات شروع شود ،سپس غذاهای
نرم و بدون ادویه و بدون فیبر داده شود .با کاهش التهاب ،مصرف
فیبر (سی گرم در روز) مجاز است .غذاهای کمچرب ،پروتئین به
توجه به میزان کمخونی داده میشود .ف ّعالیت
اندازة کافی و آهن با ّ
بدنی و ورزش عالوه بر اینکه به درمان کمک میکند ،در کاهش ابتال
نیز مؤثّر است.

زخم معده
در حالت ناشتا  PHمعده  3میباشد که قادر است تمام
میکروبها را نابود کند .اگر در ترشّ ح اسید معده اختالل پیش
جراحی معده یا ابتال به هلیکوباکتر PH ،معده باال میرود
آید ،مثل ّ
و باکتریها در معده رشد میکنند .باال رفتن سن نیز از عوامل
کاهشدهندة اسید معده است .هشتاد درصد افراد هشتاد تا نود ساله
کاهش ترشّ ح اسید معده دارند .زخمهای معده و
روده و خونریزی ناشی از آنها در سالمندان شایع
است .یکی از رایجترین بیماریهای گوارشی ،ورم
و یا زخم معده است که در اثر عوامل شیمیایی،
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عفونی و عصبی به وجود میآید .شایعترین علّت آن عفونت ناشی
از هلیکوباکتر پیلوری است .شصت تا هفتاد درصد موارد ابتالی به
زخم معده را به هلیکوباکتر نسبت دادهاند .این عفونت باعث ایجاد
التهابهای مزمن مخاط معده ،زخم معده ،زخم روده و حتّی سرطان
میشود .مصرف غذاهای شور ،اثر هلیکوباکتر را روی مخاط معده
تشدید میکند و این آسیب جذب ویتامین  B12را کاهش میدهد و
باعث ایجاد نوعی کمخونی به نام آنمی پرنیشز میشود .در این صورت
مکمل ویتامین  B12نیاز دارند .عالوه بر مصرف نمک،
سالمندان به ّ
وجود نیتراتها در غذا ،مصرف کم سبزی و میوه ،کم مصرف کردن
آنتیاکسیدانها ،بهویژه ویتامین  Cبه رشد هلیکوباکتر کمک میکند.
درمان تغذیهای :کلم بروکلی به علّت داشتن ما ّدهای به اسم
 Sulforaphaneاز عفونت ناشی از هلیکوباکتر و از به وجود آمدن تومور
جلوگیری میکند .پروبیوتیکها نیز با باال بردن غلظت بیفیدوباکتریها
یبوست
از بیماریزایی باکتریها و ایجاد تومور جلوگیری میکنند.
یبوست -که به معنی تخلیة روده کمتر از سه بار در هفته است -از
مصرف سبزیها ،میوهها و فیبرها عوارض هلیکوباکتر را کاهش
بیماریهای شایع گوارشی در این دوران محسوب میشود که در اثر
خواهد داد .بهتر است قهوه ،غذاهای سرخشده و انواع سس مصرف
تحرکی و تغذیة نادرست به وجود میآید.
کم ّ
نشود .بیماران باید غذا را با حجم کم و به دفعات بیشتر مصرف کنند.
درمان تغذیهای :مصرف کافی آب
مدت از آسپیرین
استفادة طوالنی ّ
و برخی داروهای دیگر ،استفاده از
و مایعات و مصرف کافی فیبرهای
مصرف کافی آب و مایعات و مصرف کافی
الکل ،حتّی آبجو و مصرف سیگار
غذایی بهویژه فیبرهای محلول،
مصرف
محلول،
فیبرهای
ویژه
ه
ب
غذایی
فیبرهای
سیستم مخاطی را ضعیف میکند.
مصرف سبزیها ،میوهها ،بهخصوص
تغذیة نامناسب و بهداشت عمومی
کیوی و مصرف غلاّ ت سبوسدار در
سبزیها ،میوهها ،بهخصوص کیوی و مصرف
شدت عالئم
حد اعتدال از راههای مبارزه با این
ناکافی نیز در بروز و ّ
ّ
لاّ
غ ت سبوسدار در ح ّد اعتدال از راههای مبارزه
بیماری نقش دارد و بهبودی را
عارضه به شمار میرود.
با این عارضه به شمار میرود.
به تأخیر میاندازد .مصرف زیاد
دریافت کم غذا نیز ممکن است
ادویهجات بهخصوص فلفل قرمز و
از علل دیگر یبوست در سالمندان
سیاه ،سبب فرسودگی و التهاب الیة پوششی مخاطی و تحریکپذیری
باشد .وقتی سالمندی به یبوست مبتال شد ،بهتر است به جای اینکه
آن میشود .اسیدهای چرب امگا - 3که در ماهیها و سایر موا ّد
از مسهل برای رفع آن کمک گرفت ،عوامل ایجاد آن را از بین برد.
غذایی دریایی یافت میشوند -عاملی حفاظتکننده در مقابل
بعضی از داروها نیز باعث یبوست میشوند .اختالالت غدد درونریز،
آسیبدیدگیهای مخاطی بر اثر دارو یا هلیکوباکتر محسوب میشوند.
افسردگی و زوال عقل نیز در ایجاد یبوست دخالت دارند.
یکی از راههای مبارزه با یبوست ،افزایش بیفیدوباکتریها و
زخم رودة بزرگ
الکتوباسیلها با مصرف پروبیوتیکهاست که با مصرف ماستهای
زخم رودة بزرگ نیز از بیماریهای شایع گوارشی است .شخص
دارای پروبیوتیک و شیرهای تخمیر شده تحقّق میپذیرد.
مبتال دچار خونریزی روده میشود و احتمال تبدیل شدن آن به
مدت وجود دارد.
اسهال
سرطان در طوالنی ّ
در دوران سالمندی اکثرا ً اسهال در اثر عفونت و یا مصرف مسهل یا
درمان تغذیهای :غذای بیمار باید مایع باشد .غذای دریافتی باید
دیورتیک پیش میآید .در اثر اختالل در الکترولیتها (سدیم ،پتاسیم،
دارای فیبر کم و بدون کافئین باشد و موا ّد قندی نیز باید محدود
کلر ،بیکربنات) نیز اسهال به وجود میآید .این عارضه در اثر تغییرات
شود .در این بیماران سوء تغذیه موجب تضعیف اعمال هضم و جذب
در عادات غذایی هم ایجاد میشود .اسهالهای حاد نتیجة عفونت و
مکملهای ویتامینی و موا ّد معدنی
میشود .برای آنها باید پروتئینّ ،
مدت نتیجة التهاب مثل زخم رودة بزرگ و بیماری
اسهالهای طوالنی ّ
تجویز کرد .اسیدهای چرب امگا  3موجود در ماهیها و سایر موا ّد
حساسیت به گلوتن موجود
کرون است .بیماری سلیاک -که عبارت از ّ
غذایی دریایی ،آنتیاکسیدانها ،فیبرهای قابل تخمیر (پروبیوتیکها)
در گندم و جو است و در اطفال و نوجوانان شایع است -در سالمندان
از راههای درمانی محسوب میشوند.
نیز گزارش شده است که میتواند موجب اسهال شود .برای درمان
اسهال ابتدا باید علل آن را جستجو کرد و به درمان مناسب آن پرداخت.
سندرم رودة تحریکپذیر
برای کسب ّ
اطالعات بیشتر به کتاب سالخوردگی و نقش تغذیه در
ً
این بیماری -که بسیار رایج است -اکثرا در سنین پایین اتّفاق
این دوران به تالیف اینجانب مراجعه شود.
میافتد ،ولی در سالمندان نیز مشاهده میشود .در افراد باالی شصت
متخصص تغذیه و رژیمدرمانی از دانشگاه پاریس
*
سال شیوع کمتری دارد .زنان بیشتر مبتال میشوند .در این بیماری
ّ
حساس هستند و پس از صرف
نشانی :خیابان بیستون ،مجتمع بیستون ،روبهروی بیمارستان
اعصاب و عضالت روده بیش از حد ّ
غذا ،بیش از حد منقبض میشوند و این مسئله باعث ایجاد اسهال پس
فامیلی تلفن33251937 :
مدت کوتاهی بعد از غذا خوردن میشود .ممکن است که اعصاب
از ّ

حساس باشند که نتیجة آن ایجاد درد
بیش از اندازه به کشش روده ّ
است .بیماری دارای یکی از عالئم سهگانة اسهال ،یبوست و شکمدرد
تجمع گاز و حرکات غیرطبیعی
است .در این بیماران اتّساع شکمّ ،
روده دیده میشود.
غذاهایی که ایجاد مشکل میکنند ،شامل لبنیات ،شکالت ،الکل،
کافئین ،غذاهای چرب و نوشابههای گازدار است .قهوه ،کلم ،نخود،
لوبیا ،بادمجان ،غذاهای چرب ،پنیر و بستنی از عواملی هستند که
بیماری را تشدید میکنند .شخص باید از مصرف بیش از اندازة موا ّد
فیبری نیز پرهیز کند و خود را دور از استرسهای روانی نگه دارد.
بیماری با استرسهای عاطفی تشدید میشود .افراد مبتال اکثرا ً
حساس و زودرنج هستند و اضطراب و افسردگی در آنها شایع
ّ
است.
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طب سالمندان
ّ
افراد مسن تخم بلدرچین
بخورند

متخصص تغذیه ،اظهار کرد :تخم
ایسنا :تینا جعفری،
ّ
بلدرچین برای درمان ناراحتیهای اعصاب و تقویت
سیستم ایمنی مفید است .وجود عناصر معدنی کمیاب
و ویتامینها بهخصوص ویتامین  Eباعث شده که
تخم بلدرچین برای درمان بعضی از بیماریها مانند
بیماریهای گوارشی ،سنگ کلیه ،صفرا و فشار خون
مفید باشد.
افراد مسن و افرادی که در معرض بیماری آلزایمر
هستند ،از تخم بلدرچین در برنامة غذایی خود استفاده
تجمع موا ّد
کنند .مصرف مدام تخم بلدرچین به کاهش ّ
تجمع فل ّزات سنگین کمک
سمی در خون و کاهش ّ
ّ
میکند .سفیدة تخم بلدرچین منبع خوب فسفر ،مس،
روی ،اسیدهای آمینه و زردة آن شامل اسیدهای چرب
ضروری است.
یک تخم بلدرچین هر چند که از لحاظ وزنی حدود
یکپنجم وزن تخم مرغ معمولی (یازده گرم) است ،ولی
خواص تغذیهای دارد.
نسبت به تخممرغ معمولی سه برابر
ّ

تأثير کاکائو بر هوش سالمندان!
اهميت
مج ّلة پزشکي دکتر سالم :اگر به عملکرد ذهنتان در دوران سالمندي ّ
ميدهيد ،بهتر است از مصرف کاکائو غافل نشويد ،چون در پيشگيري از بروز
اختالالت مغزي نقش بسزايي دارد و به سالمت مغز ،هوش و حافظة افراد سالمند
کمک بسزايي ميکند.
نتایج يکي از پژوهشهای منتشر شده در The American Journal of
 Clinical Nutritionنشان ميدهد که مصرف فالونول کاکائو ميتواند عملکرد
شناختي ،فشار خون و وضعيت متابوليسم را در بين سالمندان بهبود بخشد .اين
پژوهش -که با مخ ّففي از نامهاي انگليسي کاکائو ،شناخت و پيريCoCoA ،نام
گرفته -با حمايت شرکت  Marsانجام شده و يکي از محقّقان اين پژوهش نيز از
کارمندان همين شرکت است.
اين بررسی روي تعدادي سالمند انجام شد که هيچ شواهدي نشان نميداد
مدت دو
که دچار اختالل شناختي باشند .از این افراد خواسته شد که هر روز به ّ
ماه از نوشيدنيهاي کاکائويي با فالونول زياد استفاده کنند .در طول اين بررسی،
بعد از هر بار استفاده از اين نوشيدنيهاي کاکائويي ،عملکرد و توانايي ذهني اين
سالمندان مورد بررسي قرار ميگرفت تا محقّقان تغييرات احتمالي را ثبت کنند.
نتايج نهايي نشان داد سالمنداني که از نوشيدني کاکائويي با فالونول زياد
استفاده ميکنند ،از نظر عملکرد شناختي بهبود مييابند .حتّي سالمنداني که از
فالونول کم استفاده کرده بودند ،کمي بهبود يافته بودند .اين محقّقان اعالم کردند:
«دادههاي نهايي ما نشان ميدهد که مصرف هميشگي فالونول ميتواند سالمت
عملکرد شناختي را با افزايش سن تأمين کند».

زمین خوردن کمتر با مصرف ویتامین دی!
خبرگزاری مهر :طبق پژوهش اخیر محقّقان دانشگاه ملّی سئول در کرة جنوبی ،زنان مسن میتوانند با مصرف کلسیم بیشتر ،خطر ابتال به
بیماریهای قلبی -عروقی را کاهش دهند .ا ّما به گفتة این محقّقان ،مصرف بیشتر کلسیم در کاهش بروز سکته و شکستگی استخوان تأثیری ندارد.
سونگ های کونگ ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :ما در بررسی اخیر خود به ارزیابی تأثیر افزایش مصرف کلسیم بر بروز خطر
بیماریهای قلبی -عروقی ،سکته و شکستگی پرداختیم».
تیم پژوهشی به بررسی دادههای پژوهش دیگری که متش ّکل از  ۴۵۸۹مرد و  ۵۰۴۲زن با ردة س ّنی چهل سال بود ،پرداختند .این پژوهش از
مدت سیزده سال شرکتکنندگان تحت نظر بودند .همچنین محقّقان بررسی خود را روی  ۲۱۹۹مرد و  ۱۷۰۴زن باالی
سال  ۲۰۰۱آغاز شد و به ّ
پنجاه سال -که هیچ سابقة بیماری قلبی -عروقی و سکته نداشتند -نیز انجام دادند.
محقّقان دریافتند که در زنان مسن حاضر در این جمعیت -که با مصرف کم کلسیم مواجه بودند -مصرف بیشتر کلسیم با کاهش خطر
بیماریهای قلبی -عروقی بسیار مرتبط بود ،ا ّما ارتباط چندانی با خطر سکته و شکستگی نداشت.
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سالمندان از مصرف این سبزیجات غافل نشوند!
سایت سالم دکتر :در سالمندان ،شكستگى استخوان لگن مىتواند باعث مرگ شود .بیست درصد از سالمندانى كه با شكستگى استخوان لگن
مواجه مىشوند ،در عرض يك سال فوت مىكنند ٣٣ .درصد باقى ،از نظر جسمانى بهبود مىيابند ،ا ّما ديگر قادر نيستند که بهتنهايى زندگى كنند
و به كمك نياز دارند.
تحقيق جالبى در آسيا صورت گرفته است كه نشان مىدهد مردانى كه بيشتر از سبزيجات حاوى كاروتینوئيد استفاده
مىكنند ،كمتر دچار شكستگى استخوان لگن مىشوند .كاروتینوئيد نوعى رنگدانه است كه باعث نارنجى
شدن هويج و سبز شدن برگ كلم مىشود .اين ما ّده بهويژه نوع بتاكاروتن آن -كه در گياهان رنگى
بيشتر يافت مىشود -عملكردى آنتىاكسيدانى در بدن دارد كه از اكسيد شدن سلولهاى
استخوانى در بدن جلوگيرى مىكند.
در اين تحقيق حدود  ٦٣،٢٥٧زن و مرد چينى -كه بين  ٤٥تا  ٧٤سال سن داشتند-
مورد آزمايش قرار گرفتند .نتايج آزمايشها نشان داد كه اثر مثبت كاروتینوئيد بر مردان
الغر بيشتر از مردان چاق بود .همچنين بر اساس ّ
اطالعات بهدستآمده ،مصرف سبزيجات
حاوى كاروتینوئيد در زنان ،هيچ كمكى به جلوگيرى از شكستگى استخوان نمىكند.

فلزی که باعث پوکی استخوان در
کهنسالی میشود!

سالمانه :یک تحقیق جدید نشان داده است که فلز کادیوم میتواند
بر ابتالی افراد در دوران سالمندی به بیماری پوکی استخوان اثر
ناگواری بر جا بگذارد .این فلز در سیگار و برخی موا ّد غذایی
هم موجود است .قرار گرفتن در معرض مقداری ناچیز از
فلز «کادمیم» میتواند خطر ضعیف شدن و شکستن
استخوان را در مردان سالخورده افزایش
دهد .کادمیم در باتری ،دود سیگار،
دود ناشی از سوختهای فسیلی
یا سوزاندن زبالهها وجود دارد .با
توجه به اینکه بسیاری از محصوالت
ّ
زراعی هم در خاکهای آلوده پرورش
مییابند ،خیلی از خوراکیها نیز آلوده
به کادمیم هستند.
به گزارش «رویترز» ،قرار گرفتن
مدت در معرض این فلز ،معموالً به دلیل
طوالنی ّ
سیگار کشیدن یا خوراکیهای آلوده ،با بعضی
سرطانها و همچنین پوکی استخوان بهویژه در
خانمها در ارتباط است .با این حالّ ،
اطالعات کمی در
دست بود که قرار گرفتن در معرض کادمیم اندک چه
خطری دارد یا اثر آن روی مردان چیست.
دکتر ماریا والین از دانشگاه گوتنبرگ سوئد و تیمش با
متوجه
مدت ن ُه سال،
تحقیق روی بیش از نهصد پیرمرد به ّ
ّ
شدند که قرار گرفتن در معرض کادمیم ،حتّی به میزان اندک،
میتواند خطر پوکی و شکستگی استخوان در پیرمردها را
افزایش دهد .یکی از بهترین راههای مبارزه با آن هم ترک
سیگار است.

ّ
ط ّب سنتی

مجلة پزشکی

اردیبهشت-خرداد 95

26

طب سنّتی ایران
ریاضت یا ورزش از دیدگاه ّ
اهمیت ورزش در کتاب قانون چنین نوشته است« :از آنجا
ریاضت در ّ
طب سنتی به معنی ورزش است .ابن سینا در ّ
اهميت بر ورزش ،غذا و خواب قرار دارد ،بهتر است اهم را بر مهم ترجيح دهيم و موضوع
ترتيب
ه

ب
تندرستى
كه اساس
ّ
ورزش را پيش كشيم» .او معتقد است که اگر کسی با رعایت دیگر اصول حفظ تندرستی به ریاضت معتدل در زمان
مناسب و مقدار مناسب بپردازد ،به درمان بیماریهای ما ّدی و مزاجی ناشی از آن احتیاجی نیست.
بنا به تعریف ابن سینا ریاضت عبارت از حرکت ارادی است که انسان نیازمند بزرگی و تواتر در تن ّفس میشود .البته
این تعریف بیشتر در مورد ریاضت عام و بعضی از انواع ریاضت خاص صدق میکند .ریاضت حرکتی ارادی است ،پس
قصد و ّنیت در آن مؤثّر است ،زیرا هر ارادهای بر مبنای قصد و هدفی صورت میگیرد .اگر بزرگی را به عمیق و تواتر را به
افزایش دفعات تن ّفس در واحد زمان تعبیر کنیم ،دومین مشخّ صة ریاضت ،افزایش تن ّفس است .پس اگر پیاده به خرید
دکتر مح ّمدرضا مسرورچهر * میرویم و یا در خیابان مشغول دیدن ویترین مغازهها میشویم ،حتّی اگر مسیر ،طوالنی هم باشد ،ورزش نکردهایم.
یک ف ّعالیت ورزشی چهار مشخّ صه دارد:
 نوع ورزش مشخّ ص باشد ،مث ً
ال پیادهروی
 روز ورزش مشخّ ص باشد ،مث ً
ال روزهای زوج یا روزهای فرد یا هر
روز که با برنامة روزانه شما موافق باشد.
 زمان ورزش مشخّ ص باشد ،مث ً
ال صبح ،ظهر ،عصر یا شب
مدت ورزش مشخّ ص باشد ،مث ً
مدت
ال پانزده دقیقه یا بیست دقیقهّ .
ّ 
ورزش را هر یک ماه پنج دقیق افزایش دهید تا به حدود  45دقیقه برسد.

چرا ریاضت ضروری است؟
انسان برای بقای خود نیازمند مصرف غذاست .غذا در بدن هضم
میشود و موا ّد زاید آن از مسیرهای دفعی بدن یعنی رودهها ،مجاری
تعرق و تن ّفس دفع میشود .بدن نیز مانند هر ماشین دیگری
ادراریّ ،
کامل نیست و به دالیل مختلف ،موا ّد زاید بهطور کامل دفع نمیشود.
تجمع اندکاندک این مواد در بدن موجب امتال یا پری بدن از این
ّ
مواد میشود که خطر عفونت را افزایش میدهد و به دلیل اینکه هر
ما ّدهای دارای مزاجی است ،موجب سوء مزاج ما ّدی میشود .اگر این
تجمع یابد ،موجب ورم میشود .برای خارج
مواد در عضو
ّ
خاصی ّ
کردن این مواد از بدن میتوان از مسهالت و مقیات (موا ّد استفراغآور)
استفاده کرد ،ا ّما باید بدانیم که این مواد موافق طبیعت بدن نیستند
و طبیعت بدن سعی در دفع این مواد دارد و استفاده از این مواد
خود موجب دفع رطوبات اصلی و اخالط صالح و ضعف قوای بدن
میشود .در ریاضت ،حرکت موجب حرارت و حرارت سبب تحلیل
موا ّد زاید میشود و به طبیعت کمک میکند .ریاضت فواید بسیاری
دارد ازجمله اینکه امراض ما ّدی را دفع میکند ،حرارت غریزی را
میافروزد ،با تحلیل موا ّد زاید مفاصل ،موجب سختی و تقویت آنها
میشود و مسامات (منافذ ریز پوستی ) را میگشاید .همچنین موجب
نشاط و تقویت ق ّوة هاضمه میشود.
بر این نکته باید تأکید کرد که برخورداری از منافع ریاضت ،در
صورت رعایت دیگر قوانین حفظ تندرستی مانند نکات مربوط به غذا
و خواب حاصل میشود.
تقسیمبندی ریاضت
ریاضت به دو دستة کلّی تقسیم میشود:
 ریاضت عام :که موجب تحریک تمام بدن است و اثر آن به تمام
بدن میرسد .ریاضت عام را ریاضت کلّی نیز مینامند ،مانند پیادهروی
آهسته ،دویدن ،اسبدوانی ،کشتی و شنا.
 ریاضت خاص :که اثر آن
مختص عضوی از بدن است .اگرچه
ّ
شدت ظهور آن مخصوص به
این نوع ریاضت اثر عام نیز دارد ،ا ّما ّ
عضو مورد نظر است ،مانند با صدای بلند خواندن که موجب تنقیه
و پاکی سر از موا ّد زاید میشود و آن را آمادة قبول غذا میکند.
همچنین وزنهبرداری ،چوگان و راه رفتن تند که موجب تنقیه و پاکی
هر دو سرین ،رانها ،ساقها و پاها میشود .ریاضت چشم این است
که گاهگاهی به خواندن خطوط ریز یا د ّقت در ظرایف نقوش بپردازد
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و یا به دیدن اشیا و مناظر مشغول شود .شنیدن اصوات خوش نیز
ریاضت گوش است.
چه زمانی برای ریاضت مناسب است؟
طب س ّنتی بهترین زمان برای ریاضت زمانی است که غذای
در ّ
خوردهشده از معده گذشته باشد و در معده احساس ثقل و سنگینی
نکنیم .اقدام به ریاضت با شکم پر موجب تسریع و تعجیل در روند
هضم و جذب غذا میشود و در نتیجه غذا ناگواریده جذب میشود که
موجب مشکالت بعدی خواهد شد که ُسدِّه یا گرفتگی مجاری کبدی
شدت نهی شده است،
یکی از آنهاست .ریاضت در هنگام گرسنگی به ّ
زیرا موجب تحلیل ،آسیب و تضعیف اعضا میشود .بین دو گزینة
طب
ریاضت به هنگام گرسنگی و ریاضت به هنگام سیری ،از دیدگاه ّ
س ّنتی ریاضت به هنگام سیری ضرر کمتری به بدن میرساند .بسیار
تأکید شده که قبل از ریاضت در صورت امکان به تخلیة روده و مثانه
اقدام شود که مانع بازجذب فضوالت میشود.
نکتة دیگر مالحظات فصلی است .ریاضت در هر فصل ،زمان
مخصوص به خودش را دارد ،زیرا هدف از ریاضت در درجة اول به
اعتدال رساندن بدن است .بنابراین در هر فصل ،در وقتی معتدل باید
شروع به ریاضت کرد ،بهطور مثال در فصل بهار زمان مناسب ریاضت
نزدیک به نیمة روز است و در تابستان ،اول روز و در زمستان ،اگر
مانعی نباشد ،در آخر روز توصیه شده است .اگر در زمستان فرصت
نبود و یا مشکلی وجود داشت ،زمان ریاضت را میتوان به ابتدای روز
ّ
محل ریاضت انتقال داد.
و یا شب به شرط گرمای مناسب
آیا ریاضت برای همة افراد فواید یکسانی دارد؟
مهمی در گزینش نوع و مقدار ریاضت دارد .مهم
مزاج بدن نقش ّ
این است که بدن کسی که به ریاضت میپردازد ،دارای رطوبت باشد؛
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ّ
ط ّب سنتی

متوجه او نمیشود ،ا ّما اگر مزاج
حال اگر گرم یا سرد باشد ،ضرری
ّ
بدن خشک باشد ،بهخصوص گرم و خشک ،باید از ریاضت سخت و
خستهکننده پرهیز شود ،مث ً
ال ورزشهایی که ایجاد حرارت میکنند
(به زبان عامیانه احتیاج به زور زدن دارند ،مانند وزنهبرداری و
بدنسازی) گزینههای مناسبی برای افراد با مزاج خشک نیستند ،زیرا
حرارت حاصل از حرکات این نوع ورزشها موجب افزایش تحلیل
رطوبات بدن میشود و بدنی که خشک است ،خشکتر و از اعتدال
خود دورتر میشود.
چه موقع از ریاضت دست بکشیم؟
توجه به موارد باال شروع به ورزش
فرض کنید ّ
مدتی است که با ّ
کردهاید؛ برای اینکه بیشترین فواید برای حفظ سالمتی حاصل شود،
طب س ّنتی برای
باید بدانید چه موقع ف ّعالیت ورزشی را قطع کنیدّ .
رسیدن به این هدف سه معیار بیان میکند:
 رنگ بدن :هنگامی که به سمت شادابی و تازگی تغییر میکند
که معموالً میل به سرخی دارد.
 حرکات بدن :هنگامی که فرد از انجام دادن حرکات ورزشی
احساس نشاط و سبکی میکند.
 زمانی که بدن کمی عرق کند ،چرا که افراط در تعریق خود برای
بدن مضر است.
مالیدن بدن یا ماساژ
امروزه قبل از ورزش توصیه میشود که بدن را گرم کنند .جرجانی
در کتاب االغراضالطبیه و المباحثالعالئیه به دو نوع مالیدن (ماساژ)
اشاره میکند :قبل از ریاضت که از آن به «ماليدن استعداد» -که به
معنی ماساژ برای آمادگی است -اشاره دارد و در توضیح آن بیان
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میکند« :و نخست كه به رياضت مشغول خواهد شد ،ببايد
فرمود تا اندامها بمالند ،ماليدنى نرم و بهتدريج سختتر مىمالند
تا به آخر سخت بمالند ،پس به رياضت مشغول شوند» .نوع
دیگر «مالیدن استرداد» است که پس از ریاضت انجام میشده
است و هدف آن کمک به دفع موا ّد زاید موجود در اندامهاست.
جرجانی در این مورد میگوید« :و چون از رياضت فارغ شوند،
ديگرباره بمالند ،ماليدنى نرم و اندر ميان اين ماليدن دوم،
چند بار اندامهای خويش را بكشد و نفس باز گيرد ،چندانكه
تواند تا فضلها كه به رياضت دفع نشده است ،بدين طريق
دفع شود .اين ماليدن دوم را طبيبان ماليدن استرداد گويند».
امروزه ماساژ ورزشکاران پس از تمرینات ورزشی برای دفع
اسیدالکتیک موجود در عضالت مرسوم است.
در پایان به این موضوع کلّی اشاره میکنم که سالمت بدن
حد
در اعتدال ورزیدن در هر کاری حاصل میشود .رعایت ّ
اعتدال در ریاضت هم ضروری است .ریاضت معتدل آن است
متوسطی عرق از آن
که بدن اندکی گرم و سرخ شود ،مقدار
ّ
جاری شود و بعد از تعریق آن فرد احساس راحتی و سبکی
کند.
«چون بهار معتدل و شاد باشید».
طب سنّتی ایران
*
طب سنّتی ایران ،عضو انجمن علمی ّ
متخصص ّ
ّ
نشانی :رشت ،سبز میدان ،خیابان الکانی ،روبهروی بانک صادرات،
شمارة  ،126طبقة دوم تلفن33222042:
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طب سنّتی و گیاهان دارویی
ّ

چرا نباید چای سبز را با آهن خورد؟

سالمانه :چای سبز به دلیل آنتیاکسیدانها و مزایایی که برای سالمتی دارد ،معروف است .به گزارش «دیلی میل»،
دانشمندان میگویند :نباید چای سبز را با خوراکیهای سرشار از آهن خورد ،چون اثر آنتیاکسیدانهایش از بین
مکملهای آهن
میرود .در حالی که افراد مبتال به التهاب روده ،اغلب دچار کمبود آهن هستند و گاهی اوقات ّ
ضد التهابی
را با چای سبز میخورند ،تحقیقات نشان میدهد که خوردن غذاهای غنی از آهن باعث میشود اثر ّ
چای سبز از بین برود و بهتر است این دو در کنار هم مصرف نشوند.
دکتر ماتام ویجی کومار از دانشگاه پنسیلوانیا -که سرپرست این پژوهش بوده -گفت« :اگر بعد از یک وعدة
غذای پر از آهن ،چای سبز بنوشید ،ما ّدة اصلی تشکیلدهندة چای به آهن میچسبد و همین مسئله باعث
میشود که چای سبز ،توانش به عنوان آنتیاکسیدان را از دست بدهد .برای برخورداری از فواید چای سبز ،شاید
بهتر باشد که همراه با خوراکیهای غنی از آهن مصرف نشود».

سبزی برطرفکنندة خستگی
بدن را بشناسید!

خواص دارویی پیازچه غافل
از
ّ
نشوید!

متخصص
باشگاه خبرنگاران جوان :دکتر پیام فرحبخش،
ّ
تغذیه ،در مورد تأثیر نعناع در رفع احساس خستگی بدن
حس تازگی و رفع احساس خستگی
گفت :نعناع موجب
ّ
در فرد میشود .همچنین به سالمت دستگاه گوارش کمک
میکند ،بنابراین توصیه میشود که افراد به جای خوردن
شیرینیجات برای دریافت انرژی و رفع خستگی از نعناع
استفاده کنند.
نعناع میتواند به صورت تازه در کنار غذا مصرف شود
و یا به صورت چای نعناع و به عنوان میانوعده به مصرف
برسد .نعناع منبع خوبی از ویتامین ،B3فسفر و روی است که
مضر
ویتامین B3به سالمتی پوست کمک میکند ،با عوارض ّ
تابش اش ّعة آفتاب مقابله میکند و مانع تخریب ذخایر ژنتیکی
سلولها میشود .بنابراین برای حفظ تمامیت سلولهای بدن
به ویتامین نیاسین یا  B3نیاز داریم.

سالمانه :پیازچه ،سیر ،پیاز و تره همه از یک خانواده هستند که نهتنها
خواص درمانیشان هم زیاد است.
همگی بو و طعم تندوتیزی دارند ،بلکه
ّ
به گزارش سایت «مدیکال نیوز تودی» ،پیازچه از دستة خوراکیهایی است
که کالری کم ،ا ّما موا ّد ّ
مغذی زیادی دارند .یک قاشق غذاخوری پیازچة
خرد شده ،یک کالری ،صفر گرم چربی ،صفر گرم پروتئین و صفر گرم
کربوهیدرات دارد ،ولی سه درصد از ویتامین آ و سی مورد نیاز روزانة بدن
را تأمین میکند.
تحقیقات زیادی روی ارتباط گیاهان این دسته با جلوگیری از سرطانها،
بهخصوص سرطانهای شکم و رودة بزرگ انجام شده است .تحقیقی که
نتایج آن در « »Journal of the National Cancerمنتشر شده ،نیز
نشان میدهد شرکتکنندگانی که بیشترین میزان مصرف خوراکیهایی مثل
پیازچه ،سیر و پیاز را داشتند ،کمتر از بقیه در معرض خطر سرطان پروستات
بودند .باال بردن کیفیت خواب ،قدرت یادگیری و حافظه و احتماالً مبارزه با
افسردگی نیز از ویژگیهای این گیاه است.

آیا هویج واقعا ً برای چشم مفید است؟

سایت دکتر سالم :ممکن است شما هم از پدر و مادرتان ،بهخصوص در دوران کودکی ،شنیده باشید که خوردن هویج برای سالمتی چشمها مفید
جدی نگرفتهاید .بررسیهای اخیر محقّقان نشان میدهد که این توصیه میتواند مؤثّر باشد ،چون هویج این توانایی
است ،ولی اغلب این توصیه را ّ
را دارد که پیری چشم را از شما دور کند .در واقع ،نتایج پژوهشها نشان میدهد که رنگدانههایی بهنام کاروتنوئید میتوانند بیماریهای چشمی
مرتبط با افزایش سن مثل دژنراسیون ماکوال (تخریب ل ّکة زرد چشم) را از شما دور کنند .کاروتنوئیدها همان رنگدانههای نارنجی و قرمزی هستند
که در محصوالتی مثل هویج ،سیبزمینی شیرین و فلفل دلمهای وجود دارند ،یا همان رنگدانههای سبز در اسفناج ،کلم بروکلی
و کلمپیچ .در حالی که این بررسی ،رابطة علّت و معلولی مستقیمی را نشان نمیدهد ،ا ّما دکتر پل برنشتاین ،استاد چشمپزشکی
دانشگاه یوتا ،میگوید« :من هم به بیمارانم میگویم که مصرف میوه و سبزیجات برای سالمت چشم خیلی
مهم است و این پژوهش ،همین نکته را تأیید میکند».
نتایج نهایی این پژوهش -که در  JAMA Ophthalmologyمنتشر شده است-
نشان میدهد افرادی که از کاروتنوئیدها خیلی زیاد استفاده میکنند ،در مقایسه با
افرادی که کمترین مصرف را دارند ،تا چهل درصد کمتر با خطر دژنراسیون ماکوالی
وابسته به سن روبهرو میشوند.

سبك زندگي سالم

مجلة پزشکی

اردیبهشت-خرداد 95

30

مهارتهای زندگی برای غارنشینی که آپارتماننشین شده است!
مغز بشر قدمتی دویست تا
سیصد هزار ساله دارد .در این
دوران چند صد هزار ساله،
فیزیولوژی مغز بشر تغییرات
اندکی داشته است ،در حالی
که شرایط زندگی بشر آنقدر
دگرگون شده که نه بشر سیصد
هزار سال پیش میتوانست
*
دکتر مح ّمدرضا سرگلزایی زندگی در دنیای امروزی را
تص ّور کند و نه بشر امروز میتواند تص ّور کاملی از زندگی در
دنیای غارنشینی و جنگلنشینی داشته باشد.
آیا مغز ،این ابزار باستانی ،میتواند ابزار مناسبی برای
زندگی پیچیدة شهری باشد؟ جواب هم بلی است هم خیر!
اگر مغز به حال خود رها شود و «تعلیم» نبیند ،توان
بالفعلی برای مدیریت زندگی امروزی ندارد ،ا ّما خوشبختانه
مغز انسان ظرفیت بالق ّوه وسیعی برای یادگیری دارد که
اگر این ظرفیت ف ّعال شود ،انسان میتواند به شکل مؤثّری
زندگی خود را اداره کند ،از رنجهای خود بکاهد و بر
ّ
لذتهایش بیفزاید.
تفاوت کشورهای توسعهیافتهای همچون ژاپن ،سنگاپور،
استرالیا و فنالند با کشورهای توسعهنیافتهای که رکورددار
خشونت ،فقر ،تصادفات رانندگی و آسیبهای اجتماعی
هستند ،نه در «ژنتیک» مردم آن کشورها ،بلکه در «نحوة
تربیت مغز» در کشورهای توسعهیافته و توسعهنیافته است.
«مهارتهای زندگی» یعنی تبدیل کردن یک مغز غارنشین
به یک مغز آپارتماننشین و تبدیل کردن یک جامعة
توسعهنیافته به یک جامعة توسعهیافته .طبقهبندیهای
مختلفی راجع به مهارتهای زندگی وجود دارد ،ولی من
مهارتهای زندگی را در سه بخش زیر قرار میدهم:
مدیریت افکار ،مدیریت احساسات و مدیریت

روابط.

مدیریت افکار

ما مرتّب در حال فکر کردن هستیم ،ولی بخش زیادی از افکار ما افکار غلطی
هستند! «تف ّکر تربیتنشده» نمیتواند بین خبر و دروغ ،تاریخ و اسطوره ،علم و
شبه علم و جمعبندی و سوء برداشت فرق بگذارد .بسیاری از تصمیمات بزرگ
قصههایی است که در کودکی شنیدهایم یا تأثیرگرفته از
روزانة ما تحت تأثیر ّ
شایعاتی است که هر روز میشنویم .مدیریت افکار یعنی غربال کردن دائمی
فکرها و به چالش کشیدن آنها .در «عصر رسانه» داشتن مهارت مدیریت
اهمیت بیشتری مییابد ،چرا که ما بهطور مستمر زیر بارانی از خبر قرار
افکار ّ
داریم که گفتگوی درونی و تصمیمات ما را شکل میدهند .تبلیغات داروهای
ماهوارهای ،تحریفات خبری رسانههای گروهی و چرخش شایعات در شبکههای
اجتماعی ،مغز تربیتنشده را در خود غرق میکند.
«تف ّکر نقّاد» روشی است برای کشف سفسطهها ،مغلطهها و پیشفرضهایی
که سعی در فریب ما دارند« .تف ّکر خلاّ ق» مهارت فکری دیگری است که باعث
تحجر فکری گذشتگان گیر نیفتیم و خلاّ ق ،پویا و
میشود ما در انجماد و
ّ
کارآفرین باشیم.
مدیریت احساسات

احساسات راهنماهای ارزشمندی برای زندگی ما به شمار میروند ،ا ّما
احساسات خام و صیقلنیافته بیش از اینکه به ما کمک کنند ،زندگی ما را
دستخوش توفانهای پیشبینینشده میکنند.
واکنش خشم/ترس (ستیز/گریز) به انسان غارنشین این فرصت را میداد
که در کسری از ثانیه قدرت عامل تهدیدکننده را شناسایی کند و بهسرعت با
یکی از واکنشهای ستیز یا گریز به این عامل تهدیدکننده پاسخ دهد ،ا ّما در
زندگی انسان شهرنشین ،این دو واکنش اغلب واکنشهای متناسبی نیستند
و نه تنها منجر به ّ
حل مسئله نمیشوند ،بلکه خود ،کالف مسئله را پیچیدهتر
میکنند .فرض کنید که همسایة شما شارژ ساختمان را نمیپردازد ،در هنگام
رانندگی ماشین بغلی با بوق توهینآمیزی از سمت راست شما سبقت میگیرد
یا کارفرمای شما اشکال بیدلیلی از کار شما میگیرد .در هیچکدام از این
موقعیتها احساسهای غریزی ترس و خشم به داد شما نمیرسند ،بلکه
گرفتاریهای شما را بیشتر میکنند .شما نیازمند این هستید که «شیر تنظیم»
احساسات خود را در دست داشته باشید؛ در غیر این صورت در مقابل موانع
زندگی شهرنشینی واکنشهای غارنشینی نشان میدهید و مشکالتتان چند
برابر میشوند.
مدیریت روابط

متعددی»
زندگی پیچیدة اجتماعی باعث میشود که انسانها «نقشهای
ّ
داشته باشند .یک نفر در همان حال که وکیل است ،پدر ،شهروند ،همسر،
فرزند و دانشجو هم هست .او باید سبک رفتاری مختلفی را در برابر
فرزندش ،همسرش ،مو ّکلش ،قاضی دادگاه و استاد دانشگاهش
داشته باشد .این ماجرا باعث میشود انسانها «چندالیه» باشند
و گاهی این الیهها با همدیگر «تعارض» و تضاد دارند .اینکه
بتوانیم بهسرعت بین نقشها حرکت کنیم و هر نقش را در
جای مناسب خود قرار دهیم و «روابط» بین اجزای درونی
خود را تنظیم و تعدیل کنیم ،کار دشواری است؛ در همان حال
هم باید یاد بگیریم که الیههای مختلف اطرافیانمان را بشناسیم
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و با اجزای درونی او مذاکره کنیم و بین متناسبترین اجزای خودمان
با متناسبترین اجزای او رابطه برقرار کنیم .اگر به عنوان یک مسافر
سوار تاکسی شویم و هر لحظه بخواهیم فرمان را از دست راننده
بقاپیم و با او بر سر مسیر و چگونگی حرکت بجنگیم ،جز خسارت و
خستگی به نتیجه نمیرسیم .مغز غریزی ما برای تشخیص و تنظیم
روابط در دنیای پیچیدة امروزی آمادگی ندارد .مغز ما نیاز به کمک
دارد ،به داد او برسیم!
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بدانیم مغز غریزی ما با چه مشکالتی مواجه است ،باعث تغییر مغز ما
نمیشود .ما باید در قدم بعدی فنون و تکنیکهای جدید را بیاموزیم
و آنقدر در موقعیتهای فردی و جمعی ،آن فنون را تمرین کنیم تا
دانش تبدیل به مهارت شود .تنها زمانی که «مدارهای جدید عصبی»
در مغز ایجاد شود ،مدیریت بر زندگی امروزی برای ما ممکن میشود.
مهارتهای زندگی هم به اندازة یادگیری رانندگی ،شنا و شطرنج نیاز
به مربّی حرفهای و تمرین زیاد دارد.

جمعبندی

شناخت مشکل برای ّ
حل آن الزم است ،ا ّما کافی نیست .اینکه

اعتیاد به اینترنت باعث ضعف
سیستم ایمنی بدن و بیماری در
افراد میشود
ایرنا :محقّقان هشدار دادهاند که صرف زمان بسیار زیاد در اینترنت ،سیستم
ایمنی بدن انسان را ضعیف میکند و سبب ایجاد بیماری میشود؛ افزایش ابتال
به سرماخوردگی و آنفلوانزا ازجمله نتایج این اعتیاد است.
محقّقان دانشگاه سوان سی انگلیس و دانشگاه میالن ایتالیا در مورد علّت این
پدیده میگویند :افرادی که بیشتر به اینترنت اعتیاد دارند ،نسبت به افرادی
که اوقات کمتری را در اینترنت سپری میکنند ،بیشتر احتمال دارد که تسلیم
بیماریها شوند.
به نظر این محقّقان ،افراد معتاد به اینترنت منزویترند و در نتیجه سیستم
مدت
ایمنی ضعیفی دارند .پژوهشهای گذشته نشان داده بود :افرادی که ّ
زمان بیشتری را در اینترنت میگذارنند ،محرومیت از خواب بیشتری را تجربه
میکنند ،عادات غذا خوردن بدتری دارند ،کمتر ورزش میکنند و به سیگار
کشیدن و مصرف نوشیدنیهای ناسالم بیشتر تمایل دارند .این رفتارها به
سیستم ایمنی بدن آنها آسیب میزند و آسیبپذیری آنها را در مواجهه با
بیماریها بیشتر میکند.
متوجه شدیم که
گوید:
ی
م
انگلیس
سی
سوان
دانشگاه
پروفسور فیل رید از
ّ
استفادة نادرست از اینترنت فقط افسردگی ،بیخوابی و تنهایی را به دنبال
ندارد ،بلکه سطوح باالی استفاده از اینترنت با ضعف در سالمتی نیز ارتباط دارد.
محقّقان در یک پژوهش پانصد فرد  18تا  101ساله را مورد بررسی قرار
متوجه شدند افرادی که اوقات بسیار زیادی را در اینترنت صرف
دادند .آنها
ّ
میکردند ،نسبت به افرادی که اوقات کمتری را در اینترنت میگذراندند ،بیشتر
متوجه
به عالئم سرماخوردگی و آنفلوانزا مبتال میشدند .محقّقان همچنین
ّ
شدند افرادی که به اینترنت معتادند ،زمانی که ارتباط آنها با اینترنت قطع
تحمل میکنند.
میشود ،تنش بیشتری را ّ

* روانپزشک
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اعتقادات مذهبی به
درمان سرطان کمک
میکند
ایرنا :بررسی محقّقان در آمریکا نشان میدهد که
اعتقادات مذهبی و دعا بر سالمت جسمی ،روانی
و اجتماعی بیماران تأثیر مثبتی دارد و به درمان
سرطان کمک میکند.
محقّقان Wake Forest School of
 Medicineاولین بار است که مجموعهای از
متاآنالیزها و نقش مذهب و معنویت را در بهبود
بیماران مبتال به سرطان بررسی میکنند.
حدود  ۵۹درصد از داوطلبان شرکتکنندة
آمریکایی در این پژوهش ،صرف نظر از اینکه
در مراسم مذهبی شرکت میکنند یا خیر،
معرفی کردهاند .در ادامة نتایج
خود را مذهبی ّ
این گزارش آمده است که اغلب بیماران مبتال
به سرطان ،آرامش خود را در دعا و معنویت
میدانند و  ۶۹درصد این افراد برای سالمتی خود
دعا میکنند.
این بررسی نشان میدهد بیمارانی که
اعتقادات مذهبی دارند و دعا میکنند ،سالمت
جسمی بهتری دارند و بهراحتی قادر به انجام
امور روزانه هستند و در مقابل ،بیمارانی که
ارتباطات معنوی خود را قطع میکنند ،از نظر
روانی پریشان میشوند.
محقّقان بر این باورند که تو ّکل به خداوند
بزرگ ،به زندگی این بیماران معنا میدهد و
با اتّصال به این منبع بیکران ،مراحل درمان
را با هدف بهتری دنبال میکنند .این محقّقان
میگویند :ارتباط با خدا ،سبب سالمت روانی
میشود و سالمت روانی با کاهش اضطراب و
افسردگی مرتبط است .نتایج این تحقیق در
نشریة  American Cancer Societyمنتشر
شده است.

بهدا شت باروري

افسردگی خندان
چیست؟

مهناز مرامی

*

افسردگی خندان -که با نام  Walking Depressionنیز شناخته میشود -زمانی به وجود میآید که فرد توانایی راه
رفتن ،صحبت کردن و خندیدن را دارد ،ا ّما در عین حال خشنود نیست .افراد با این نوع افسردگی میتوانند به سر کار
حد مطلوبی انجام دهند ،بدون اینکه حتّی اجازه دهند
بروند و روابط و مسئولیتهای مربوط به خانه و خانوادة خود را تا ّ
متوجه این ناخشنودی شود .تشخیص این نوع از افسردگی بسیار دشوار است و بنابراین درمان و عواقب آن نیز
که کسی
ّ
میتواند دشوار باشد.
مهمترین نشانههای تشخیص فردی که در حال زندگی با این افسردگی است ،این است که او همواره بیحال و غمناک
به نظر میرسد ،همیشه خسته است و غالباً گریه میکند .واژة «فروپاشی عصبی» تصویر فردی را در ذهن متبادر میکند
تحمل
که کارش را رها کرده است و دیگر نمیتواند ادامه دهد .ا ّما نظرتان در مورد افرادی که بدون ّ
توجه به آنچه ّ
میکنند ،میتوانند ادامه دهند ،چیست؟ تصویری غیرمعمول در ذهن شما نقش نمیبندد؟

چرا ادامه میدهیم؟
چرا بسیاری از افرادی که احساس بدی دارند ،هر روز به این شیوه
متعددی وجود داشته باشد:
ادامه میدهند؟ ممکن است دالیل
ّ
 اینکه شاید بسیاری از آنها به دلیل اینکه از این وضع خجالت
میکشند ،از بیان احساسات خود سر باز میزنند.
 اینکه شاید از مورد قضاوت اطرافیان واقع شدن واهمه دارند.
متوجه احساسات خود نیستند و نمیدانند که
 افرادی هستند که
ّ
این احساسات نوعی افسردگی به حساب میآید .آنها افرادی هستند
متوجه نمیشوند و
که هرگز تفاوت بین احساسات خود در هر روز را
ّ
از تغییر خلق خود بی ّ
اطالعاند.
 برخی دیگر میدانند که ممکن است مشکلی داشته باشند و یا
حتّی مورد تشخیص رواندرمانگر هم قرار گرفتهاند ،ا ّما نمیخواهند
در مورد احساسات خود با دیگران صحبت کنند .آنها از اینکه تصویر
شکلگرفته در نظر دیگران را از دست بدهند ،میترسند؛ تصویری که
آنها را مو ّفق و شاد نشان میدهد.
تشخیص فردی با افسردگی خندان
اگر نمیدانید یا نمیتوانید تشخیص دهید که فرد مقابل شما و
یا خود شما دچار این نوع افسردگی هستید ،میتوانید از نکات زیر
بهره ببرید:
ّ
 از هیچ چیز لذت نمیبرید .اگر نمیتوانید به یاد بیاورید که
آخرین زمانی که واقعاً از زندگی خود ّ
لذت بردهاید ،چه زمانی بوده
است ،میتواند عالمتی از افسردگی باشد .همچنین اگر یافتن آنچه
شما را امیدوار میکند ،برایتان دشوار است ،نشاندهندة این است که
مشکلی وجود دارد.

 انرژی شما کم است .بهسختی میتوانید ادامه دهید .سطح انرژی
شما میتواند نشانة بسیار خوبی از سالمت شما باشد ،حتّی اگر برنامة
روزانة خود را هر روز ادامه میدهید.
 مرتّب آزرده و یا عصبانی میشوید .وقتی که احساسات خود را
از پایه خفه میکنید ،کنترل آنها زمانی که به سطح هجوم میآورند،
دشوار میشود .تجربة عصبانیت و یا آزردگی شدید زمانی که با آنچه
اتّفاق افتاده ،تناسبی ندارد ،عالمتی است مبنی بر اینکه چیزی بیشتر
از آنچه فکر میکنید ،شما را آزار میدهد.
 به خود میگویید :نمیتوانم .افرادی که با افسردگی خندان
زندگی میکنند ،از تغییر برنامة روزانة خود واهمه دارند ،چرا که از
تجربة احساسات منفی که با آنها روبهرو میشوند ،گریزاناند .اگر
مکررا ً تفریحات پیشنهادشده با دیگران را رد میکنید و یا به دنبال
ّ
توجیه آن هستید که مرخّ صی نداشته باشید ،به معنای آن است که
به دنبال ادامه دادن زندگی خود بدون تغییر هستید.
 شبها احساس بهتری دارید .صبحها به فکر تمامی کارهایی که
باید در طول آن روز انجام دهید ،هستید.
 اگرچه در کنار دیگران هستید ،ا ّما فاصلهای را با آنها احساس
میکنید .داشتن مکالمهای صادقانه و صمیمانه دشوار به نظر میرسد،
چرا که باید تصویر خوبی را که از خود نشان دادهاید ،حفظ کنید.
تخصصی روانشناسی
* دانشجوی دکترای
ّ

Mahnaz.maramy@gmail.com

نشانی :رشت ،گلسار ،برج کاوه ،ورودی دوم ،طبقة سوم ،مرکز مشاوره و
خدمات روانشناختی پاسارگاد تلفن33129076 :

telegram.me/MahnazMarami

به سوی امید و سالمتی با خدمات ارزنده و
بینظیر کلینیک پستان
امروزه سرطان یکی از مشکالت پزشکی
انسان به شمار میرود .سرطان پستان نیز
به عنوان شایعترین سرطان زنان -که شیوع
آن در تمام جهان رو به افزایش است -مورد
توجه ویژه قرار گرفته است .با در نظر گرفتن
ّ
اینکه زنان به عنوان مادر ،اساس خانواده را
توجه به اینکه سرطان
تشکیل میدهند و با ّ
پستان ،خصوصاً در ایران زنان را در سنین
دکتر زهرا نیکپوری * حداکثر بازدهی فردی و اجتماعی درگیر
اهمیت ویژهای برخوردار است.
میکندّ ،
توجه به این بیماری از ّ
نگرانی ناشی از وجود درد یا مشکل در پستان باعث اضطراب
شدید و گاهی اختالل در ف ّعالیتهای روزانة زنان میشود .البته اغلب
تودههای پستان و مشکالت پستان خوشخیم هستند ،ولی شیوع زیاد
بیماری و ترس از ابتال به سرطان ،همچنین نداشتن آگاهی کافی از
عوامل خطر و نشانههای سرطان پستان باعث میشود که بانوان عزیز
دچار نگرانیهای بیمورد شوند.
تخصصی پستان بیمارستان بینالمللی قائم (عج)
کلینیک فوق
ّ
برای مقابله با این بیماری و افزایش آگاهی و ّ
اطالعات مفید در مورد
مجرب
عوامل خطر یا نشانههای سرطان پستان با تیم فوق ّ
تخصصی و ّ
خود و تجهیزات منحصر و مدرن -که در شمال کشور اولین و تنها
مدت سه سال تأسیس
مرکز دارای این امکانات پیشرفته است -در ّ
عدة زیادی از بانوان عزیز کمک کند و ضمن
خود توانسته است به ّ
تشخیص زودرس و درمان بهموقع و کامل بیماریهای پستان ،بانوان
عزیز را از نگرانی و اضطراب بیمورد نیز نجات دهد.
تشخیص سرطان پستان در مراحل اولیه احتمال درمان
کامل را به حداکثر میرساند.
انواع روشهای تشخیص زودرس در سرطان پستان

توسط خود فرد (خودآزمایی پستان)
 معاینة ماهانة پستان ّ
ّ 
اطالعات بیشتر از طریق سایت رایگان www.drnikpouri.
 comو سایت  www.breastclinic-gh.comبهطور شبانهروزی
در اختیار شماست.
توسط پزشک
 معاینه ّ
 ماموگرافی

خانمهای عزیز از بیست سالگی باید ّ
اطالعات کافی در مورد
بیماریهای پستان داشته باشند تا عوامل خطر و نشانههای سرطان
را بشناسند و در صورت بروز مشکل ،بهموقع مراجعه کنند یا در
صورت عدم وجود مشکل از نگرانی بیهوده نجات یابند و با امید به
جراحان پستان
مجربی از ّ
زندگی خود ادامه دهند .خوشبختانه گروه ّ
جراحی و درمانهای جدید و
که همگی دورههای الزم را در مورد ّتخصصی پستان بیمارستان
مدرن پستان دیدهاند -در کلینیک فوق ّ
جراحان پستان،
بینالمللی قائم (عج) همکاری دارند که ازجمله ّ
میتوان سرکار خانم دکتر علیزاده صفت را نام برد.
برای آگاهی هرچه بیشتر مراجعهکنندگان ،فیلمها و کتابچههای
آموزشی رایگان در اختیار آنان قرار میگیرد.
توصیههای تیم پزشکی کلینیک پستان

* آگاهی و ّاطالعات خود را در مورد بیماریهای پستان افزایش دهید.
* از بیست سالگی خودآزمایی پستان را انجام دهید.
* در عرض یک تا دو هفته بعد از تشخیص مشکالت پستان خود
مانند توده ،درد شدید ،تغییر رنگ پوست پستان ،ترشّ ح از نوک پستان
و عفونت و قرمزی در پستان حتماً به کلینیک پستان مراجعه کنید.
متخصص پستان
توسط پزشک
ّ
* از سی سالگی ،سالی یکبار ّ
معاینه شوید.
* از چهل سالگی ماموگرافی ساالنه انجام دهید.
* با مراجعه به کلینیک پستان و تعیین احتمال خطر خود ،از
اضطراب و نگرانی بیهوده نجات یابید.
از امروز تضمین سالمتی آیندة خود را به دستان پرتوان ما بسپارید
برای سفر به سوی آیندهای روشن همراه با سالمتی ،امید ،آگاهی
و اقدامات درست و بهموقع.
تخصصی
متخصص زنان و زایمان و مسئول کلینیک فوق
* ج ّراح و
ّ
ّ
بیمارستان بینالمللی قائم (عج) ،دارای گواهینامه از مرکز بینالمللی
بیماریهای پستان پاریس
آدرس اینستاگرام:

www.instagram.com/dr.zahranikpouri
z.nikpouri@gmail.com

تخصصی پستان :رشت ،بلوار شهید افتخاری ،بیمارستان
نشانی کلینیک
ّ
تخصصی پستان تلفن 33564488 :
بینالمللی قائم (عج) ،کلینیک
ّ
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مروری بر بارداری
قسمت دوم
در قسمت قبل ،هفتة اول و دوم بارداری را در جنین و مادر با هم مرور کردیم .در این قسمت
خاصی برخوردار است -به این دلیل که معموالً
هفتههای سوم و چهارم بارداری را -که از اه ّمیت ّ
مادرها در این زمان از باردارشدنشان ّ
مطلع میشوند ،با هم بررسی میکنیم.
شهرزاد آقاجانی

*

هفتة سوم بارداری
جنین :جنین فع ً
ّ
ال فقط یک تودة متشکل از صدها سلول است که
بهسرعت در حال تکثیرند .این تودة سلولی به اندازة  0.1میلیمتر
شبیه سر سوزن است و اص ً
ال به یک جنین یا کودک شباهت ندارد.
تودة سلولی در این زمان بالستوسیت نام دارد و در حال جایگزینی
در دیوارة رحم نیز هست ،جایی که بعدها جفت به آن میچسبد و
ّ
محل اتّصال جفت و رحم و تبادالت جنین و مادر خواهد بود .قسمتی
از تودة سلولی بالستوسیت هم تبدیل به جفت خواهد شد و شروع
به ترشّ ح هورمون بارداری یا  hCGمیکند ،ما ّدهای که به تخمدانها
فرمان میدهد تا تخمک جدیدی آزاد نکنند و همچنین موجب
تحریک افزایش ترشّ ح هورمونهای استروژن و پروژسترون میشود
تا از ریزش و خونریزی جدارة رحم جلوگیری کند .این هورمون همان
ما ّدهای است که تست بارداری را نیز مثبت میکند .در پایان این
هفته میتوان با استفاده از یکی از انواع تستهای حاملگی خانگی این
موضوع را بررسی کرد .اگر جواب آزمایش منفی شد ،میتوان دو تا
سه روز بعد یکبار دیگر آزمایش را تکرار کرد.
بهعالوه مایع آمنیوتیک نیز شروع به جمع شدن در اطراف تودة
سلولی میکند و حفرة پر از مایعی را بهوجود میآورد که بعدها کیسة
آب خواهد بود .این مایع مانند بالشتکی در طول هفتهها و ماههای
آینده در اطراف جنین قرار میگیرد و از وی محافظت میکند .در این
زمان بالستوسیت ،اکسیژن و موا ّد غذایی مورد نیاز خود را از طریق
سیستم گردش خونی ابتدایی بهدست میآورد که بهصورت تونلهای
میکروسکوپی جنین را به عروق خونی دیوارة رحم مرتبط میکند و از
همین راه نیز موا ّد زاید را دفع میکند ،چراکه ساختمان جفت هنوز
توانایی انجام تبادالت را پیدا نکرده است و تکمیل ساختمان آن تا
پایان هفتة آینده طول میکشد.
برای مادر :چند روز بعد از لقاح ،تخمک بارورشده شروع به
النهگزینی در جدارة داخل رحم میکند و به رشد خود ادامه میدهد.
یک انسان در حال پدید آمدن است .احتماالً مادر هنوز نمیداند
یا مطمئن نیست که باردار شده است .تعداد کمی از زنان از باردار
شدن خود باخبرند .باید به یاد داشت که هنوز تأخیر در قاعدگی
نداشتهاند .ممکن است در انتهای این هفته ل ّکهبینی مختصری داشته
باشند .بعضی از خانمها فکر میکنند که شاید دچار خونریزی قاعدگی

جنین فع ً
ال فقط یک تودة متش ّکل از صدها سلول
است که بهسرعت در حال تکثیرند .این تودة
سلولی به اندازة  0.1میلیمتر شبیه سر سوزن است
و اص ً
ال به یک جنین یا کودک شباهت ندارد.

متوجه
شدهاند ،در بعضی هم خونریزی بسیار مختصر است که شاید
ّ
آن نشوند و در گروه اندکی نیز اص ً
ال اتّفاق نمیافتد .به هر حال این
فقط چند ل ّکة مختصر است که «ل ّکهبینی النهگزینی» نام دارد و ناشی
از فرورفتن تخم بارورشده در دیوارة پرخون داخل رحم است ،جایی
که اگر لقاح اتّفاق نمیافتاد ،فرو میریخت و موجب خونریزی قاعدگی
میشد .این روند احتماالً از هفتة پیش آغاز شده ،یعنی حدود شش
روز بعد از باروری تخمک ،ا ّما واقعاً نمیتوان در مورد زمان دقیق آن
خیلی هم مطمئن بود.
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هفتة چهارم بارداری
جنین :در این هفته تخمک چهارهفتهای است و شکل آن بیشتر
به حرف  Cانگلیسی شبیه است .دایرههای کوچکی در دو طرف سر
تشکیل میشوند که از آنها چشم به وجود میآید .همچنین گوشها
نیز شروع به رشد میکنند .بیشتر اندامها در این هفته تشکیل
میشوند و در آخر این هفته از جوانههای کوچک دو طرف بدن،
دستها و پاها بهوجود میآیند .در آغاز دستها از پاها سریعتر رشد
میکنند .قلب در این هفته پر از خون میشود .سلولهای خونی در
دیوارة کیسة آب تشکیل میشود .خون از بند ناف عبور میکند و به
این طریق جنین میتواند غذا برای زندگی به دست آورد .این کار تا
بچه ادامه پیدا میکند.
وقت به دنیا آمدن ّ
این هفته آغاز دورة رویانی در جنین است .از حاال تا ده هفتة
دیگر تقریباً تمام دستگاههای بدن جنین تکامل مییابد و شروع به
مدت نسبت به عوامل زیانآور بسیار
ف ّعالیت میکند .بنابراین در این ّ
آسیبپذیر است .در حال حاضر جنین از دو الیة خارجی (اپیبالست)
و داخلی (هایپوبالست) تشکیل شده که بعدها اعضا و دستگاههای
بدن جنین را میسازند .جفت ابتدایی نیز از دو الیه تشکیل شده
که در حال حفر کردن تونلهای بسیار ظریف و ایجاد فضاهایی در
دیوارة رحم هستند تا در آینده اکسیژن و کلیة موا ّد غذایی الزم را
برای جنین تأمین کرده و موا ّد زائد را دفع کنند .تقریباً در اواخر این
هفته این سیستم شروع به کار خواهد کرد .همچنین گلبولهای قرمز
نیز در حال ساخته شدن هستند تا بتوانند اکسیژن را به تمام بدن
کوچک جنین برسانند .در ضمن کیسة آب -که حاوی مایع آمنیوتیک
است -جنین را در برگرفته و وی را از آسیبهای احتمالی در دوران
بارداری محافظت خواهد کرد.
برای مادر :در این هفته دیگر با استفاده از یک تست حاملگی
خانگی میتوانند مطمئن شوند که باردار هستند یا خیر؟ اگر تست
مثبت باشد ،خیلی خوب است که با پزشک خود تماس بگیرند یا اگر
تاکنون انتخابی نداشتهاند ،پزشکی را برگزینند و یک قرار مالقات
برای اولین جلسة مراقبتهای بارداری با وی بگذارند .ممکن است به
دالیل مختلف یا طبق نظر پزشک اولین قرار تا چند هفتة دیگر به
حد امکان دارویی مصرف
مدت تا ّ
تعویق بیفتد .نگران نشوند و در این ّ
نکنند .اگر تاکنون مصرف ویتامینهای مخصوص دوران بارداری را
شروع نکردهاند ،حتماً اسیدفولیک را روزانه میل کنند ،چراکه چند
هفتة آینده دوران بحرانی تکامل جنین خواهد بود .جفت ابتدایی
اکنون میتواند آنچه را در خون مادر وجود دارد ،به بدن جنین برساند
و از به این دلیل داروها ،خوراکیها و هر آنچه با آن در تماس هستند،
با ا ّهمیت خواهد بود.
مقدار هورمونها در بدن افزایش پیدا میکند و این موجب تغییرات
روحی در مادر میشود .در مورد آثار فیزیکیای که افزایش هورمونها
در دوران حاملگی باعث آن میشوند ،تحقیقات زیادی شده است ،ا ّما
حسی نیز به همان اندازه مهم است .تغییرات روحی-
تغییرات روحی و ّ
روانی بهطور معمول در اوائل حاملگی یعنی در هفتة هفتم تا دهم
و همچنین در اواخر حاملگی بیشتر است .تغییرات روحی و روانی
در دوران حاملگی طبیعی و معمول است .خانم حامله از نظر روحی
حساس است ،برای مثال بعضی وقتها یک تبلیغ تلویزیون نیز
بسیار ّ
میتواند احساسات خانم حامله را تحریک کند .بسیار خوب است که
در مورد احساساتش با کسی صحبت کند .بسیاری از خانمهای حامله
احساس خستگی میکنند ،دلیل آن هنوز مشخّ ص نیست ،ا ّما به هر
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در این هفته تخمک چهارهفتهای است و شکل
آن بیشتر به حرف  Cانگلیسی شبیه است.
دایرههای کوچکی در دو طرف سر تشکیل
میشوند که از آنها چشم به وجود میآید.
همچنین گوشها نیز شروع به رشد میکنند.
بیشتر اندامها در این هفته تشکیل میشوند و
در آخر این هفته از جوانههای کوچک دو طرف
بدن ،دستها و پاها بهوجود میآیند .در آغاز
دستها از پاها سریعتر رشد میکنند .قلب در
این هفته پر از خون میشود.

حال این را میدانیم ،جنینی که در بدن مادر رشد و نمو میکند ،نیاز
متحمل میشود.
به انرژی زیادی دارد که همة آن را مادر
ّ
همچنین بسیاری از خانمها از حالت ته ّوع در اوایل حاملگی شکایت
دارند که این نیز بسیار طبیعی و معمول است ،ا ّما در اکثر حاملگیها
حالت ته ّوع در هفتة دوازدهم تا چهاردهم تمام میشود.
اگر تست بارداری منفی شد ،میتوان در چند روز آینده یکبار
دیگر آزمایش را تکرار کرد .در بعضی از خانمهای باردار هنوز مقدار
کافی هورمون بارداری ساخته نشده تا در آزمایش بهراحتی تشخیص
داده شود .اگر هم در این چند روز قاعدگی اتّفاق افتاد ،میتوان در ماه
آینده دوباره برای بارداری اقدام کرد .ا ّما اگر تاکنون یک سال یا بیشتر
(اگر باالی  35سال سن دارند ،شش ماه) است که برای باردار شدن
تالش میکنند ،بهتر است با پزشک خود مشورت کنند تا بررسیهای
الزم برای تشخیص احتمالی علّت ناباروری در خانم و همسرشان انجام
شود .ممکن است نتایج این بررسیها خوشایند نباشد ،ولی واقعیت
این است که اگر تشخیص ناباروری وجود داشته باشد ،آگاهی از آن
و اقداماتی برای درمان سریعتر ،بهتر از تأخیر بیمورد خواهد بود.
مؤسسة فنّاوریهای
*کارشناس ارشد بیولوژی تکوین و عضو کادر درمانی ّ
نوین پزشکی مهر
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بازیهایی برای توانمندی کودکان
قسمت پنجم

اکرم پژاوند

*

وسايل بازي كودكان ضمن تناسب با سن و عالقة كودك بهتر است این ويژگيها را داشته باشد:
 به كودك كمك كند تا تجربه كند ،كشف كند و طبيعت و دنياي پيرامون خود را بشناسد.
محرك خلاّ قيت كودك باشد و به افزايش خلاّ قيت او كمك كند.

ّ
محركي براي تص ّورات كودك باشد و فرصتهايي براي آزمايش واقعي زندگي ايجاد کند.

ّ
 وسيلهاي باشد تا به صورت غيرمستقيم تواناييهاي جسماني و رواني كودك را افزايش دهد.
 برقراري ارتباط و تماس كودك با ديگران و اطرافيان را آسان کند و در ابراز و تخلية احساس به او كمك کند.
 تمايالت و ناكاميها ،آرزوها و ناخودآگاه كودك را نمايان كند ،بنابراين هرچه اسباببازيها متن ّوعتر باشند ،بهتر است.
توجه صرف به ظاهر آن) آموزش دهد.
 سطح سليقة كودك را افزايش دهد و ارزش كاربردي اشياء را (به جاي ّ

 به كودك كمك كند تا مهارتهايي را كه در سنين بزرگسالي به آنها
نيازمند است ،بياموزد ،مانند استفاده از قيچي و چسب در اسباببازي كودكان
پيشدبستاني.
 از نظر شكل ،اندازه ،وزن و بافت (نرم ،زبر ،صاف ،ناصاف ،محكم و كشآمدني)
با يكديگر فرق داشته باشد تا كودك بتواند همزمان حواس مختلف خود را به
كار بيندازد .هر وسيلهاي میتواند اسباببازي باشد ،مانند آب ،زمين ،گل ،وسايل
نقّاشي ،چوب ،خميرهاي بازي ،پارچههاي رنگي و  ...براي كودكان بزرگتر از
شيرخوار و پيشدبستاني.
 در پيدا كردن اجسام براي بازي کودک ابتكار به خرج داده و هر چيزي تبديل
به يك وسيلة بازي برای او شود ،مثل قرار دادن جسمي (به عنوان ماشين) در يك
جعبة خالي دستمال كاغذي (به عنوان پاركينگ ماشين) ،يا ّ
منظم رديف كردن
رنگهاي مختلف شكالتها در جعبههایشان (مث ً
ال شكالتهاي زرد در يك رديف
جعبه به عنوان يك تيم ورزشي) تا كودك سرگرم شود .وقتي كودك از يكي از
وسايل بازي خسته شد ،آن را پنهان کنید؛ بعد از چند روز همان جسم قديمي
تازگي اوليه را براي او خواهد داشت.
ايمني اسباببازي
در انتخاب اسباببازي ،ايمني اسباببازي را نبايد از نظر دور داشت.
اسباببازيهايي كه به دليل شكستني بودن يا داشتن ناصافيهايي باعث مجروح
شدن دست كودك میشوند يا اسباببازيهايي كه قطعات كوچك آنها ممكن
است كنده شود و كودك آن ها را به دهان بگذارد و ببلعد ،براي كودكان خطرناكاند.
خاص كودكان كوچكتر از دو سال -كه اشياء را به دهان
حجم اسباببازيهاي
ّ
میبرند -بايد به اندازة كافي بزرگ باشد تا كودك نتواند آن را ببلعد  .همچنين وزن آنها
ضد عفوني کردن هم باشند.
تحمل باشد و بهتر است قابل شستشو و ّ
براي كودكان قابل ّ
* اسباببازيهاي شكستني ،چيني و شيشهاي نباید در اختيار كودكان كوچكتر
از سه سال قرار گيرد .همچنین پيچ و مهرههاي بازشو ،سوزن ،سنجاق ،پيچ ،قزن،
فنر و  ...نباید در آنها به كار رفته باشد.
* اجزاي صورت حيوانات ،چشمهاي عروسكها و دكمة لباسهاي عروسكها
بايد بهخوبي چسبانده يا دوخته شده باشند ،زيرا اگر اين قسمتها محكم نباشند،
ممكن است كودك با ناخن و دندان آنها را بكند و ببلعد .به اين نكته بهخصوص در
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توجه كرد.
مورد اسباببازي كودكان كوچكتر از دو سال بايد بيشتر ّ
* در اسباببازيهايي كه امكان دارد كودك آنها را به دهان ببرد يا
با پوست و لباس بدن كودك در تماس است ،بايد در موا ّد رنگي آنها
از رنگهاي استاندارد استفاده شده باشد ،مانند دندانگير ،دستبند،
گردنبند ،عروسكهاي دستكشي و ساير وسايلي که در اثر عرق بدن و يا
بزاق دهان موجب رنگي شدن پوست بدن و يا پوشاك كودك میشود.
* عروسكهايي كه موهاي نايلوني دارند و هر نوع حيواناتی كه
حساسيتزا هستند و هم
پشمشان از الياف مصنوعي است ،هم ّ
بهآساني شعلهور میشوند.
* حيوانات پشمالو در دوران شيرخواري -كه كودك همه چيز را به
دهان میبرد -اسباببازيهاي خوبي نيستند ،چون كودك بهراحتي
پشمهاي آن را با ليسيدن میخورد .گاه پس از معاينة پزشكي يا عمل
جراحي از داخل شكم كودك پشمهاي اسباببازي خارج شده است.
ّ
بچههاي خردسال
* در پارك و زمين بازي ممكن است تابها به ّ
برخورد كنند و باعث صدمات شديد شوند .در اطراف تابها بايد فضاي
كافي وجود داشته باشد .گفته میشود که برخورد كودك با گوشة
صندلي تاب در اين سرعت (تا  38كيلومتر در ساعت گزارش شده)،
همانند تصادف كودك با كاميون پنج تن است .بهتر است صندليهاي
تاب از الستيك يا پالستيك ساخته شده باشد نه چوب و فلز.
* د ّقت شود که كيسههاي پالستيكي در دسترس كودك قرار
نگيرد ،چون ممكن است آن را روي سر و صورت خود بكشد و دچار
خفگي شود.
* از بازي کودک با اسباببازيهايش روي پلّهها و يا پاگرد منزل
جلوگيري شود.
* اسباببازيهاي كودك هر چند وقت بررسي و كنترل شود.
اسباببازيهايی كه با شكسته شدن نوك آنها تيز شده يا بعضي از
وسايل چوبي كه تراشهدار شده يا قطعاتي كه ترك برداشته و يا قسمتي
از اسباببازي لقشده و  ...ممكن است به كودك آسيب وارد كند.
* در اسباببازيهايي كه باتريهاي ريز يا قلمي دارند ،د ّقت شود
که باتريها دور از دسترس كودكان قرار داده شود و نيز بهآساني قابل
ي میتواند بسيار خطرناك باشد و منجر
دستيابي نباشد .بلعيدن باتر 
به خفگي يا مشكالت گوارشي براي كودك شود .در صورتي كه کودک
باتريهاي كوچك يا بزرگ اين اسباببازيها را ببلعد ،فورا ً بايد به
بيمارستان مراجعه کرد.
* همچنين اسباببازي بايد با فرهنگ و ارزشهاي جامعه هماهنگي
داشته باشد تا ابهام و دوگانگي فرهنگي براي كودك ايجاد نشود.
* در هنگام مراجعه به مكانهاي بازي كودكان در پاركها و
مراكز عمومي ديگر از استاندارد بودن وسايل نصبشده ،ايمني كف
محيط بازي كودكان با كفپوش مناسب ،عدم زنگزدگي و شكستگي
و برندگي وسايل ،در دسترس نبودن سيمهاي برق وسايل موجود و
 ...د ّقت الزم به عمل آيد.
*کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
نشانی :گلسار ،خیابان ن ّواب ،کوچة آبان ،ساختمان ارشان ،طبقة
دوم تلفن33110709 :
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کودکان مبتال به آلرژی در
معرض استرس و افسردگی
هستند!
ایرنا :پژوهشهای جدید نشان میدهد کودکانی که به آلرژی
مبتال هستند ،بیشتر در معرض اختالل اضطراب و افسردگی قرار
دارند .بررسیهای محقّقان بیمارستان کودکان مرسی در میسوری
آمریکا نشان میدهد که ارتباط مستقیمی بین آلرژی و اختالل
اضطراب و افسردگی وجود دارد و برخی از انواع آلرژی ،عالئم این
اختالالت عصبی را تشدید میکند.
به گزارش رویترز ،این پژوهش با بررسی  546کودک یک
تا هفت ساله نشان میدهد که کودکان مبتال به آلرژی ،در
بزرگسالی زمینة بیشتری برای ابتال به اختالل استرس و افسردگی
دارند .محقّقان دلیل این ارتباط را سازوکار بیولوژیکی میدانند.
همچنین دلیل این مسئله میتواند تحریک تولید هورمونهای
توسط آنتیبادیهای آلرژی باشد.
مغزی کنترلکنندة احساسات ّ
به گزارش کالج آسم و ایمونولوژی آمریکا ( )ACAAIحدود
پنجاه میلیون آمریکایی به آلرژی فصلی دچار هستند .چمن،
گرده و گلوالی ،مهمترین عوامل آلرژیزا محسوب میشوند که
به آبریزش ،عطسه ،سرفه ،سوزش چشم و خارش منجر میشوند.
تورم
سلولهای ایمنی بدن آنزیمی ترشّ ح میکنند که باعث ّ
تورم و قرمزی
بافتها و گشاد شدن عروق خونی میشود .دلیل ّ
پوست نیز همین است .همچنین این آنزیم میتواند باعث بروز
مشکالت تن ّفسی ،شوک و حملة قلبی شود .دلیل تمام واکنشهای
آلرژیک همین آنزیم است که میزان آن در زنان بیشتر از مردان
خاصی در
است .آلرژی باعث میشود که سلولهای ّ
بدن ،هیستامین تولید کنند .ترشّ ح این ما ّده
باعث آبریزش بینی و اشکریزش میشود که
مشکل اصلی افراد مبتال به آلرژی به شمار
میرود.
برخی از روشهای کاهش عالئم آلرژی
عبارتاند از:
• انجام ّ
منظم ورزش یوگا
• تن ّفس عمیق
• خواب کافی
• دوری از عوامل تحریککننده از
قبیل علف ،گیاهان ،حیوانات خانگی
و انواع آفتکشها
• مصرف موا ّد غذاییای که
به درمان آلرژی بهاری کمک
میکنند مانند پیاز و روغن
ماهی.
نتایج این تحقیق در
نشریة Pediatrics
منتشر شده است.
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قصهگویی بر رشد و خالقیت کودکان
تأثیر ّ
قسمت دوم

قصه تنها برای کمک به رشد انسان
اهمیت ّ
ّ
را جلب کند ،بهتر است سرگرمکننده باشد و کنجکاوی او را برانگیزد.
ِ
نیست.
زندگی
درست
های
ش
رو
آموختن
و
تخیل کودک را ف ّعال کند و به او کمک کند که
است
الزم
همچنین
ّ
قصه وقتی درمانکننده است که بیمار به
ّ
توانایی ذهنیاش را افزایش دهد .همچنین بهتر است داستان با همة
جزئیاتی از داستان فکر کند؛ جزئیاتی که
جنبههای شخصیتی کودک ارتباط داشته باشد و از نیازهای کودکانة
بیانگر مشکالت و کشمکشهای درونی
جدی
قصه باید نیازهای درونی کودک را ّ
وی سوء استفاده نکندّ .
و کنونی زندگی فرد است و به او کمک
بگیرد و اعتماد او را به خود و آیندهاش تقویت کند .آگاهی دادن به
میکند که به راه حلهای فردی برسد.
کودک دربارة دنیایی که در آن زندگی میکند ،پرورش عادتهای
کرده
قصه باور
کودکی که با شنیدن ّ
حس استقاللطلبی و گسترش خالقیت
مفید ،ایجاد ع ّزت نفس و ّ
*
نگین اسماعیلزاده
است که یک
از مهمترین هدفهایی است که در
چهرة بهظاهر نفرتانگیز و خطرناک
قصهگویی برای کودک دنبال میشود .با
ّ
ممکن است به طرز سحرآمیزی
ات،
ی
ادب
دیگر
های
ل
شک
برخالف
ها
ه
قص
ّ
ّ
قصه و بازگویی آن ،نیروی بیان
خواندن ّ
تغییر ماهیت دهد و به بهترین و کودک را در راه کشف هویّت و معنای
و تکلّم کودک رشد پیدا میکند و بر
دایرة لغات و ّ
قصه
دوستداشتنیترین دوست و ناجی زندگی خویش هدایت میکنند.
ّ
اطالعاتش افزوده میشود
ادامة
تبدیل شود (مثل داستان دیو و دلبر یا به کودک میآموزد که برای
و او میتواند احساساتش را توضیح دهد.
شاهزادهخانم و قورباغه) ،میتواند باور تکامل شخصیت فردی چه تجربههایی
او از این راه مهارتهایی مثل خوب
دیدن ،خوب شنیدن ،پرسیدن و به
قصه به کودک قول میدهد
کند کودکی را که نمیشناسد ،میتواند ضروریاندّ .
دنبال پاسخ بودن را به دست میآورد.
بهترین دوست او شود .اعتقاد به حقیقت که اگر شجاع باشد و در راه این کار
ّ
در این میان وظیفة بزرگساالن تنها
قصه به او جرأت میدهد که در نخستین طاقتفرسا و مهیب قدم بردارد ،نیروهای
را
خود
ناشناس،
کودک
یک
با
برخورد
ایجاد اشتیاق به خواندن در کودکان
خیراندیش و نیکوکار به کمکش میآیند و
قصهها هم شادیآفریناند
کنار نکشدّ .
نیست .بلکه آنها باید برای تداوم
مو ّفقیت او حتمی خواهد بود.
هایی
ه
واژ
از
ها
ه
قص
در
و هم آموزنده.
ّ
خواندن در گروههای س ّنی برنامههایی
تحت
را
کودکان
که
شود
استفاده می
را پیشبینی کنند تا عادت به خواندن
قصهگویی کدام است؟
تأثیر قرار میدهد ،ا ّما بهترین شیوة ّ
در درون کودک ،پایدار و نهادینه شود .کتابهایی که برای کودکان
الزم
اینکه
ازجمله
دارد،
وجود
در این زمینه ،روشهای متفاوتی
ّ
انتخاب میشود ،باید جذاب ،عمیق و شیرین باشد ،با تجربهها ،نیازها،
دهیم
فرصت
کودک
به
گویی،
ه
قص
قصه یا هنگام ّ
است بعد از گفتن هر ّ
عالیق و تواناییهای آنان هماهنگ باشد و به کنجکاویها و آرمانهای
و
عاطفی
نظر
از
روش
این
بزند.
حرف
آن
دربارة
قصه فکر کند و
که به ّ
تخیل کودک را تقویت
بلندپروازانة آنها پاسخ دهد .کتاب مناسبّ ،
توجه کودک
عقلی برای کودک بسیار مفید است .برای اینکه داستان ّ
میکند و بر تجربههای او میافزاید .به او ّ
لذت میدهد و او را به
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خواندن عالقهمند میکند.
ا ّما چه کسی باید برای کودک بخواند و به او خواندن یاد بدهد؟
بدیهی است که آموزش خواندن به کودک،کاری مشترک بین
مدرسه و والدین است .وظیفة والدین تنها این نیست که برای کودک
کتاب را بلند بخوانند یا به او الفبا یاد بدهند .بلکه آنها باید کودکان
را به خواندن عالقهمند کنند ،بر پیشرفت خواندن کودکان نظارت
کنند و راهنمای آنها باشند .نقش خانواده از گهواره و الالییها شروع
حسی -حرکتی کودک
میشود و در مراحلی که دایرة ف ّعالیتهای ّ
ادبیات هر
شود.
ی
م
اضافه
گسترش مییابد ،بازی ـ ترانهها بر الالییها
ّ
قومی پر از اشعار و ترانههایی است که در سنین ابتدایی و از راه گوش،
قصه آشنا میکند و لحظههایی
کودک را با صداها و ساختمان شعر و ّ
ّ
لذتبخش برای او میآفریند.
ازجمله مهمترین پیامدهای داستانخوانی ،نزدیک کردن اعضای
خانواده به یکدیگر است .در اینجا خواندن برای کودک به یک جریان
اجتماعی تبدیل میشود ،زیرا او در معرض ّ
اطالعات گوناگون در مورد
جامعه ،مردم و رویدادهای اجتماعی قرار میگیرد .وقتی پدر و مادر
برای او کتاب میخوانند ،درواقع به او الگو میدهند .بردن کودکان
به نمایشگاهها و فروشگاههای کتاب به آنها فرصت میدهد که بین
کتابها بگردند و با کمک بزرگترها کتابهای مورد عالقة خود را
پیدا کنند .همچنین عضو کردن کودکان در کتابخانههای عمومی از
وظایف پدر و مادرهاست .وقتی کودک ،خواندن را یاد گرفت و برای
حس
خواهر یا برادر کوچکتر یا پدر و مادر خود داستان خواندّ ،
اعتماد به نفس در او تقویت میشود .با این همه ،کودکان هر قدر هم
در خواندن توانا شوند و مهارت پیدا کنند ،هنوز نیاز دارند که کسی
برایشان کتاب بخواند .برای کودک مفهوم خواندن چیزی فراتر از
تل ّفظ کلمات است.
ادبیات ،کودک را در راه کشف
دیگر
های
ل
شک
قصهها برخالف
ّ
ّ
قصه
هویّت و معنای زندگی خویش هدایت میکنندّ .
به کودک میآموزد که برای ادامة تکامل شخصیت
قصه به کودک
فردی چه تجربههایی ضروریاندّ .
قول میدهد که اگر شجاع باشد و در راه این
کار طاقتفرسا و مهیب قدم بردارد ،نیروهای
خیراندیش و نیکوکار به کمکش میآیند و
قصهها به کسانی
مو ّفقیت او حتمی خواهد بودّ .
که بزدل و تنگنظرند و کوشش نمیکنند که
هویت خویش را بیابند ،اخطار میکنند که ناچار
خواهند شد به یک زندگی ماللآور و یکنواخت
قناعت کنند؛ البته اگر به سرنوشت بدتری دچار
نشوند.
قصهها،
و
مذهبی
های
ن
داستا
ها،
ه
اسطور
ّ
تخیل کودک را تغذیه و تقویت
نیروی ّ
میکنند .اینگونه داستانها به
مهمترین پرسشهای کودک پاسخ
مهمی در
میدهند و عامل مؤثّر و ّ
تربیت اجتماعی او به شمار
میروند .دریغ که این
داستانها از کودکان
امروز گرفته شده و به
صورت ابتر ،در فیلمها و سریالها نشان
تخیل را
داده میشود و امکان پرورش ّ
از کودکان سلب کرده است.
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ادبیات به شیوههای گوناگون باعث رشد عاطفی کودکان میشود.
ّ
تخیلی ،آنها را به تأ ّمل و اندیشه دربارة آینده
علمی-
های
ن
داستا
ّ
وامیدارد .داستانهای واقعگرای نو کودکان را نسبت به شناخت
انسان امرزی و رابطهاش با محیط زیست کنجکاو میکند .کودک
ادبیات با شیوههای برخورد انسانها و دشواریهای زندگی
به کمک ّ
خود آشنا میشود و از شخصیتهای داستانها میآموزد که چگونه
گرفتاریهای مشابه را رفع و احساس دیگران را درک کند .با الهام از
قصههایی
همین تجربههاست که کودکان به نوشتن یا بازگو کردن ّ
ساخته و پرداختة ذهن خود یا اجرای نمایش برانگیخته میشوند.
ادبیات
جورج شانون میگوید« :انسان در دوران کودکی به ارزشهای ّ
دست مییابد و تأثیر عمیق آن در بزرگسالی پدیدار میشود».
ادبیات بر کودکان آثار متفاوتی دارد ،چنانکه جون
آشنایی با ّ
«ادبیات در رشد عاطفی کودکان سهیم میشود .سهم
گلیزر میگوید:
ّ
ادبیات در بروز احساسات و عواطف و به دست دادن تصویری از این
ّ
احساسها و شناسایی آن است» .کودکان نسبت به آنچه میخوانند
ادبیات از
واکنش نشان میدهند .واکنشهای کودکان نسبت به ّ
عوامل متفاوتی تأثیر میپذیرد و رشد و پرورش زبانی ،شناختی،
اجتماعی و اخالقی در کودکان بر شیوة برداشت آنها از یک داستان
تأثیرگذار است.
باورها ،انتظارها ،مهارت خواندن ،موقعیت اقتصادی ،اجتماعی،
جنس و سبک فردی خواننده در خواندن او و اثرپذیریاش دخالت
دارند .کتابها در انواع گوناگون به کودکان امکان میدهند که
انگیزههای شخصی و انگیزههایی را که بر دیگران تأثیر دارند ،درک
کنند و نسبت به آنها واکنش نشان دهند.
تخصصی روانشناسی
* دانشجوی دکتری
ّ
نشانی :خیابان ن ّواب ،کوچة آبان،
ساختمان ارشان ،کلینیک مشاورة بهار
تلفن33110709 :
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ارتباط مؤ ّثر با كودك
مرسده رفیعی

*

كودك بسياري از رفتارهايش را در ارتباط با ديگران
میآموزد .ما با رفتارهاي خود به او نشان میدهيم
كه كدام رفتار موجب ناراحتي ما میشود و يا
متوجه میشود كه كدام رفتار،
برعكس .او بهخوبي
ّ
پاداش و كدام ،تنبيه را به دنبال دارد .براي ایجاد
رفتارهاي درست و سالم در كودكان ،والدين بايد
ف ّعال عمل كنند و در مقابل رفتارهای او واكنش
مناسبی نشان دهند.
در اين مورد اصولي وجود دارد:
توجه
ّ 
 پاداش
 ناديده گرفتن
 دستورهاي مؤثّر به كودك
 تنبيه
توجه و انعكاس دادن
ّ
وقتي كودك كار مناسبي انجام میدهد ،والدين
توجه خود را به
با انعكاس دادن كالمي يا عمليّ ،
كودك ابراز میکنند .با اين كار ،پدر و مادر موافقت
خود را با رفتار كودك نشان میدهند و كودك
درمیيابد كه والدين به كارهاي مثبت او عالقه نشان
میدهند.
ّ
براي مثال :كودك مشغول منظم كردن اتاقش
است؛ والد هم به همراهي او میپردازد .اين كار
ممكن است با تشويقهاي كالمي همراه شود.
يا كودك با لگو شكل جديدي ساخته ،والد از او
میخواهد که براي او هم درست كند .شوقي كه در
توجه او به همراه تشويقهاي
چشمان والد هست و ّ
كالمي كوتاه ،رفتار كودك را تقويت میكند .بسياري
از والدين كودكان لجباز در وضعيتي قرار میگيرند
كه در آن والدين مرتّب مجبورند منفيتر رفتار كنند
و فرزندان هم لجبازي بيشتري ميكنند .در واقع
متوجه رفتار منفي دردسرساز میشوند
والدين بيشتر
ّ
و رفتارهاي مثبت ناديده گرفته میشود .كودكان نيز
متوجه میشوند كه والدين آنها هميشه به رفتارهاي
ّ
توجه نشان میدهند و بهندرت
نامناسب آنها
ّ
توجه قرار میگيرد .بنابراين
رفتارهاي شايسته مورد ّ
توجه منفي
توجه -كه در اينجا ّ
كودك براي كسب ّ
است -به رفتارهاي نامناسب خود ادامه میدهد.

پاداش مؤثّر
پاداش دادن یعنی مطمئن شويد که كودك میفهمد چه كاري مورد تأييد شماست.
توجه زمينه را براي پاداش آماده میكند .در واقع
توجه نيست ،بلكه ّ
پاداش جايگزين ّ
توجه نشان دهند و آن را انعكاس دهند ،ولي در
كودك
مثبت
رفتار
والدين باید به
ّ
بعضي موارد براي هميشگي شدن رفتار میتوان از تمجيد و پاداش استفاده كرد .پاداش
ممكن است به شكل كالمي )مث ً
ال گفتن آفرين( ،فيزيكي )بغل كردن) و ف ّعاليتي (بازي
كردن و داستان خواندن) باشد.
اصول پاداش




بالفاصله بعد از رفتار مطلوب پاداش داده شود.
در ابتدا ،هر بار كه رفتار مطلوب انجام شد ،پاداش داده شود.
فقط به رفتارهايي كه میخواهيد افزايش يابد ،پاداش دهید.

ناديده گرفتن
توجه كردن و پاداش دادن مؤثّرتر واقع
هاي
ت
مهار
كه
شود
ی
م
اين مهارت باعث
ّ
توجه نكردن به كودك است و براي كاهش دادن رفتارهايي
شود .ناديده گرفتن همان ّ
است كه میخواهيد كمتر انجام شود .البته هميشه نمیتوان از اين روش استفاده كرد،
مث ً
ال در مواردي كه كودك كار خطرناكی انجام میدهد ،مجبورید كاري انجام دهيد.
نمیتوانيم وقتي فرزندمان در خيابان میدود يا فرياد میزند ،او را ناديده بگيريم .برخي
رفتارهايي را كه میتوان ناديده گرفت ،عبارتاند از:
توجه به شكل نامناسب
 جلب ّ
 پافشاري بر انجام كاري كه والدين موافق آن نيستند.
توجه
 گريه براي جلب ّ
 قشقرق راه انداختن
 جيغ زدن
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اصول الزم

 زماني كه اين رفتار رخ میدهد،
توجهي كامل صورت گيرد.
بی ّ
 پس از بهكارگيري اين تكنيك ،آن را
بهطور مداوم استفاده كنید تا رفتار ترك
شود .يعني هر زمان كه رفتار را انجام داد،
توجه
توجه باشید ،نه اينكه گاهي ّ
به او بي ّ
توجه باشيد.
کنید و گاهي بي ّ
 در ابتدا انتظار میرود كه آن رفتار
بيشتر از قبل اتّفاق بيفتد.
توجه کنید
 همزمان به رفتار مناسب ّ
و پاداش دهید.
توجه و
در واقع ناديده گرفتن به همراه ّ
پاداش به كار میرود ،يعني به محض اينكه
اين رفتار نامطلوب متو ّقف شد ،فورا ً به
طرف كودك بازگردید و به رفتار مناسبش
پاداش دهيد .رفتاري را که میتوان ناديده
گرفت ،انتخاب كنيد .سپس كنار كودك
بنشینید و به او توضيح دهيد كه آن
توجهي
رفتار غير قابل قبول است و شما ّ
نخواهيد كرد ،بلكه به رفتارهاي مطلوب او
توجه میكنيد .هر بار فقط يك رفتار را
ّ
توجهي قرار دهيد؛ بعد از حذف آن
مورد بي ّ
رفتار ،يك رفتار ديگر را براي ناديده گرفتن
انتخاب كنيد و مثل رفتار قبلي به كودك
توضيح دهید؛ پس از آن به رفتار نامطلوب
توجه نكنيد .باز هم تأكيد میكنيم كه
او ّ
ّ
مهارت ناديده گرفتن در صورتي مؤثر است
توجه و پاداش به رفتارهاي
كه همراه با ّ
مطلوب باشد .در غير اين صورت ممكن
اهميت شدن رفتار غلط،
است به جاي بي ّ
كودك احساس كند که وجود او براي
اهميت است.
والدينش بي ّ
دستور دادن
منظور اين است که
بخواهيم كودك كاري
را همان طور كه از او
خواسته میشود ،انجام
دهد ،مث ً
ال :دندانت را
مسواك بزن.
اسباببازيهايت را
جمع كن و داخل سبد
بگذار.

براي تأثیرگذاری
•
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برای اطاعت از دستور به او پاداش

دهيد.
• بهتر است از دستورات سادهتري كه
مطمئن هستيد میتواند انجام دهد ،شروع
كنيد.
دستوراتي كه مؤثّر واقع نمیشوند ،يكي
از خصوصيات زير را دارند:
دستورات زنجيرهاي :كودكان این
توانايي ذهني را ندارند كه همة ّ
اطالعات
را به ذهن بسپارند و تمام بخشهاي آن
را به خاطر آورند .در دستورات زنجيرهاي
چندين دستور همزمان به كودك داده
میشود .يك راه مؤثّر تقسيم آن به
بخشهاي كوچكتر است و اینکه هر
بخش را جداگانه از كودك بخواهيم كه
انجام دهد .مثالي از دستور زنجيرهاي
نامناسب :لباست را بپوش ،دندانهايت را
مسواك بزن ،موهايت را شانه كن و بيا
صبحانه بخور.
دستورات مبهم :وقتی به کودک
«بچة خوبي باش»؛ کودك
میگوییم:
ّ
نمیداند واقعاً چه چيزي از او خواستهشده
است .بهتر است بگوییم« :اسباببازيهايت
را با برادرت مشتركاً استفاده كن» .هرچه
دقيقتر صحبت كنيد ،بيشتر احتمال دارد
كودك دستور را انجام دهد.
دستورات سؤالي :از كودك
پرسيده میشود « :آيا اين
كار را انجام میدهد؟»
مث ً
ال میخواهيم اتاقش
را تميز كند ،ولي با جملة
سؤالي دستور میدهيم:
«میخواهي اتاقت را تميز
كني؟»
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در صورتي میتوانيد از این جمله
استفاده كنيد كه واقعاً فرق نكند اتاق
همين االن تميز شود يا بعداً .با اين جمالت
به او مستقيماً دستور انجام كاري داده
توجه کنید که در هنگام استفاده
نمیشودّ .
از دستورات سؤالي كودك لجباز میتواند
بهسادگي بگويد« :نه» .در اينگونه موارد
به جاي استفاده از اين نوع دستورات ،ابتدا
فكر كنيد آيا واقعاً میخواهيد دستورتان
انجام شود؛ اگر اين طور است ،از اين نوع
دستورات پرهيز كنيد.
تنبيه كردن
تنبیه در درجة اول به معناي هوشيار
كردن است .گاه به عنوان مجازات هم
بهكار میرود .بايد آن را از آزار جسمي
يا رواني -كه خشونت و آسيب به فرزند
است -جدا کرد.
آيا ميتوان هرگز تنبيه نكرد؟

هم تشويق و هم تنبيه در پرورش و
تربيت كودك نقش دارند و كودكي که
حد
آن را تجربه نكند ،نخواهد توانست به ّ
كافي با جامعة بزرگسال هماهنگ شود
مقدم است و باید بيشتر
.البته تشويق ّ
رفتارهاي تربيتي ما بر اساس پاداش و
تشويق باشد.
كودكان به دنبال تأديب
غرغر میكنند و با گريه
به تنبيه واكنش نشان
میدهند ،ا ّما در اصل
اين محدوديتها را
میخواهند؛ به آن
نياز دارند .كودكي
كه والدينش او را
محدود نكردهاند،

سالمت کودکان

مجلة پزشکی

اردیبهشت-خرداد 95

احساس اضطراب و بيحمايتي میكند .اگر
قرار باشد كودكان بر والدين خود تسلّط
داشته باشند ،چقدر امكان دارد كه به توانايي
والد خود براي راهنمايي كردن و جلوگيري
از اينكه به دردسر بيفتند ،تكيه كنند؟
كودك تأديبنشده تفاوت رفتار اجتماعپسند
و ناپسند را تشخيص نمیدهد .بدون وجود
چنين دانشي ،هنگام ورود به موقعيتهاي
اجتماعي دچار اضطراب میشود ،زيرا فاقد
امكانات الزم براي طرد نشدن است .عالوه
بر اين ،والديني كه نمیتوانند محدوديتهاي
تأديبي مناسب را اعمال كنند ،مدلهاي
ضعيفي براي همانندسازي كودك محسوب
میشوند.
والدين براي اجتماعيکردن فرزندانشان
بايد شوق شركت در ف ّعاليتهاي اجتماعي را
در او ايجاد كنند .هرچه ف ّعاليت براي كودك
ّ
لذتبخشتر باشد ،كودك انگيزة بيشتري
پيدا میكند .استفاده از اجبار و ترس میتواند
به انگيزههاي مشاركت اجتماعي آسيب
برساند .وقتي كه والد از ف ّعاليت فرزندش
به شوق میآيد ،کودک راغبتر به ف ّعالیت
اجتماعی میشود ،مث ً
ال كودكي از مدرسه
به خانه برمیگردد ،با افتخار به والدينش
میگويد :میتواند اسمش را بنويسد .والدين
از اين مو ّفقيت خوشحال میشوند .كودك
احساس مثبت میکند.
والد كودكي ديگر فقط براي حفظ ظاهر
بهطور سرسري واكنش نشان میدهد يا اص ً
ال
واكنشي نشان نمیدهد .كودكی كه پاداش
اندكي دريافت كرده يا پاداشي نگرفته ،در
تالش براي كسب ّ
لذت از طريق مو ّفقيتهاي
تحصيلي بيانگيزه میشود .ا ّما والدين
همين كودك ممكن است به ورزش عالقة
ويژهاي داشته باشند و اشتياق آنها سبب
عالقهمندی كودك به ورزش شود.
القاي ترس به كودك ممكن است
سريعترين و احتماالً مؤثّرترين راه براي
اجبار به انجام كاري باشد ،ا ّما مطلوب نیست.
كودكي كه مشق رياضي خود را از ترس
مهم زندگياش يا تنبيه
ناخشنودي افراد
ّ
توسط آنها انجام میدهد ،ممكن
شدن ّ
است هنگام ّ
حل تمرين آنقدر عصبي
باشد كه نتواند درس خود را خوب
ياد بگيرد .يادگيري تحت شرايط
مشابه در مدرسه نيز ممكن است
بيثمر باشد .اگر ترس مفرط باشد،
فلجكننده است و هيچ مو ّفقيتي حاصل
نمیشود .در این حالت
هميشه عنصر ترس وجود
دارد و آموزش هميشه بر

42

مبناي شوق و عالقه پيش نمیرود .گاهي اوقات حتّي كوشاترين دانشآموزان هم از ترس
ّ
الينفك موقعيتهاي انساني است .والدي كه
شكست ،درس میخوانند .بنابراين ،ترس جزو
بيان میكند اعتقادي به ترساندن ندارد ،از كارهايي كه انجام میدهد ،بی ّ
اطالع است .حتّي
آسانگيرترين والد هم فرزند خود را گاهی منع میكند و میترساند .او به كودك خود اجازة
باال رفتن از پنجره ،خوردن سم و  ...را نمیدهد .
هر بار كه كودك منع میشود ،عالوه بر درک نارضايتي والدين ،بهتدريج خودش ،خودش
را منع میكند .اين منع بيش از آنكه به دليل درك خطر احتمالي باشد ،درك اين موضوع
است كه تكرار اين رفتار منجر به نارضايتي والدين خواهد شد .كودكان پيامهاي نامحسوس را
مستقيم دريافت نمیكنند .برخي مواقع فرياد كشيدن بر سر آنها بسيار مؤثّرتر از آن است كه
بهآرامي همان حرف گفته شود .سرزنش والدين احتماالً دردناكترين تنبيه براي كودك است،
زيرا احساس کاهش اعتماد به نفس را در او ايجاد میكند.
تناسب بين جرم و تنبيه

تنبيه باید متناسب با جرم باشد .میتوان به كودكي كه سر سفرة غذا بيش از حد سروصدا
میكند ،گفت« :اگر دست از سروصدا برنداري ،مجبور میشوی به اتاق ديگر بروي و غذايت را
جدا بخوري» .در اينجا سروصداي كودک ،آزاردهنده است .با بيرون فرستادن كودك از اتاق
غذاخوري ،والد خود را از دست اين آزار خالص میكند و بنابراين احتمال اينكه خشمش
انباشته شود ،كاهش مییابد .كودك اين تجربه را پيدا میكند كه اگر ديگران را آزار بدهد،
طرد خواهد شد.
ّ
ّ
اگر كودكي حين بازي تقلب كند ،بايد به او گفت« :نگاه كن! اگر به تقلب ادامه بدهي،
من ديگر بازي نمیکنم .وقتي تقلّب میكنی ،بازي ديگر ّ
جذابيت ندارد» .اينجا اقدام تأديبي
متناسب با خطاست ،فرد تأديبكننده كاري انجام داده است كه خود را از منبع تحريككننده
رها كند .در بسياري از موقعيتها سخت است كه تنبيهي متناسب بيابيم .نمیتوان به كودكي
حال حركت ،قشقرق و هياهو به راه میاندازد،
كه در يك مسافرت خانوادگي ،در ماشين در ِ
گفت كه از ماشين خارج شود .میتوان گفت اگر دست از هياهو برندارد ،نمیتواند يادگاري
بخرد .در مورد كودكي كه دست خود را در چشم كسي فرو میبرد ،نمیتوان همانطور با او
برخورد كرد ،ا ّمابايد او را به اتاقش فرستاد تا دورهاي از طردشدگي را تجربه كند.
مدرس دانشگاه علمی -کاربردی
* دکترای روانشناسیّ ،
نشانی :خیابان پرستار ،ادارة ّ
کل بهزیستی گیالن ،دفتر آموزش و پژوهش

جرمباشد
متناسبباباجرم
بایدمتناسب
تنبيهباید
تنبيه
باشد
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تقويت استخوان در كودكان

زهرا زهرابی

*

هنگامي كه شما به اين فكر ميكنيد كه چگونه تغذية مناسب ،سالمت فرزند شما را تحت تأثير قرار
ميدهد ،احتما ً
ال استخوانهاي آنها اولين نگراني شما نيست .بیشتر افراد در سنين باال تحت تأثير
استئوپورز (پوكي استخوان) قرار ميگيرند ،ا ّما از آنجا كه چهل درصد تودة استخواني كودكان بين نُه
تا چهارده سالگي ساخته ميشود و نود درصد رشد تودة استخواني در هجده سالگي (براي دختران)
و بیست سالگي (براي پسران) به اوج خود ميرسد ،تأمين ذخاير استخوانها در دورة كودكي ضروري
به نظر ميرسد .استخوان يك بافت زنده است كه مانند يك حساب بانكي به طور مدام به آن واريز
و يا از آن برداشت ميشود .در طول دوران كودكي و نوجواني ،استخوانها در باالترين میزان سپردة
ِ
باقي زندگي فرد قرار دارند.
ممكن براي استفاده در

چه چيز باعث ساخت استخوانهاي سالم ميشود؟
بسياري از موا ّد ّ
مغذي در ساخت استخوانهاي سالم دخيل
هستند .كلسيم در این زمینه پيشرو است ،ا ّما ويتامين  ،Dمنيزيم،
ويتامين  Kو ورزش ّ
منظم نيز مهم هستند.
كلسيم

در هر وعده و ميانوعدة كودك خود ،از منابع خوب كلسيم
بگنجانيد .شير ،پنير و ماست باالترين مقدار كلسيم را به طور
طبيعي دارند ،به عنوان مثال يك ليوان شير حدود سیصد ميليگرم
كلسيم فراهم ميكند ،یعنی تقريباً يك چهارم تا يك سوم مقدار
توصيهشده براي دريافت روزانة كلسيم.
ديگر منابع غذايي غيرلبني كلسيم شامل بادام ،بروكلي ،كلم
پيچ ،شلغم ،انجير ،توفو و لوبياي سوياست .برخي غذاها مانند برخي
نوشيدنيهاي غيرلبني و آبميوهها و غالت نيز ممكن است با كلسيم
غني شوند.
ويتامين D

قرار گرفتن در معرض آفتاب باعث توليد ويتامين  Dميشود ،كه
توجه به رنگ پوست ،فصل و موقعيت
اين مسئله تا ّ
حد زيادي با ّ
جغرافيايي متفاوت است .البته قرار گرفتن در معرض نور شديد
ضد
خورشيد خطر سرطان پوست را افزايش ميدهد و كرمهاي ّ
آفتاب نيز مانع از توليد ويتامين  Dميشوند.
تعداد محدودی ما ّدة غذايي كه به طور طبيعي از منابع ويتامين
 Dهستند ،وجود دارد ،شامل زردة تخم مرغ ،ماهيهاي چرب مانند
سالمون و تن .شما ميتوانيد ويتامين  Dرا در منابع غنيشدهاي
مانند آب پرتقال ،شير و برخي نوشيدنيهاي غيرلبني پيدا كنيد.
مكمل ويتامين  Dبراي كودك
با
ّ
متخصص اطفال دربارة دريافت ّ
خود براي رسيدن به مقدار توصيه  IU 600در روز صحبت كنيد.
منيزيم

منابع اين ما ّدة معدني مانند بادام ،اسفناج ،لوبيا قرمز ،كرة بادام
زميني ،آووكادو ،نان گندم كامل و لوبيا را در برنامة غذايي خود
قرار دهيد.
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ويتامين K

بهترين راه براي دريافت ويتامين k
مصرف غذاهايي مانند سبزيجات برگ سبز
(كلم پيچ ،كلم ،اسفناج و بروكلي) ،نخود و
لوبيا سبز است .حدود ده درصد ويتامين  Kرا
باكتريهاي مفيد -كه در كولون (رودة بزرگ)
وجود دارند -میسازند و جذب بدن ميشود.
ف ّعاليت بدني

ّ
منظم ورزشهايي كه منجر به
انجام
تحمل وزن ميشود ،استخوانها را تحريك
ّ
و قوي ميكند .ورزشهايي مانند دويدن،
پيادهروي ،تنيس ،ژيمناستيك ،بسكتبال،
واليبال ،اسكيت بورد و فوتبال ،تمرين
ورزشي ( )weight trainingرا براي
ساخت استخوانها انتخاب كنيد .با وجود
اينكه شنا و دوچرخهسواري براي سالمت
قلب و عروق فوقالعاده هستند ،ولي جزو
تحمل وزن محسوب نمیشوند.
ورزشهاي ّ
اگر اين تمرینات جزو ورزشهاي مورد عالقة
كودك شماست ،آنها را به انجام ف ّعاليتهاي
تحمل وزن نيز تشويق كنيد.
ّ
از اين اعمال بد براي استخوان
اجتناب كنيد:
به همان اندازه كه آنچه كودكان براي
ارتقای سالمت استخوان انجام ميدهند مهم
است ،آنچه انجام نميدهند هم مهم است.
سالمت استخوان ميتواند در اين سالهاي
بحراني در معرض خطر قرار گيرد با:
• سيگار كشيدن
• مصرف الكل
• رژيم گرفتن و اختالالت خوردن
• كمتر از نياز خوردن براي تمرينات
ورزشي كه ميتواند منجر به اختالل در وضع
هورموني شود.
• نبو ِد دورههاي قاعدگي يا دورههاي
ّ
نامنظم.
قاعدگي
با فراهم كردن شرايطي كه به كودكان در
رسيدن به بهترين اثر متقابل تغذيه و ورزش
كمك ميكند و با جلوگيري از تمريناتي كه
به استخوانهاي آنها صدمه ميزند ،ميتوان
قابلیت ذخيرة استخوان آنان را به حداكثر رساند.

* کارشناس تغذیه و عضو انجمن علمی غذا
و تغذیه
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تأثیر آموزش زودهنگام بر مغز
کودکان
پایگاه ّ
اطالعرسانی شبکة خبر :محقّقان در انگلیس با بررسی رشد و تکامل مغز در
کودکان به این نتیجه رسیدهاند که هرچه آموزش کودکان زودتر شروع شود ،به همان
اندازه تأثیر بیشتری در رشد مغز و بهبود عملکرد آن دارد.
محقّقان میگویند :اگر آموزش و تحریک یادگیری در کودکان پیش از رفتن به
مدرسه ،بهدرستی و بهموقع شروع نشود ،میتواند رشد مغز را تا دههها به عقب بیندازد.
بر این اساس کارشناسان تأکید ویژهای روی استفاده از دوران پیش از مدرسه برای
مؤسسة سالمت کودکان وابسته به
تقویت توانایی مغز کودکان دارند .تحقیقات مشترک ّ
مؤسسة نجات کودکان نشان میدهد که سرعت تشکیل ارتباطات
دانشگاه کالج لندن و ّ
در مغز خردساالن دو برابر افراد بزرگسال است.

چُرتهای طوالنی روزانه مضر
است!
ایسنا :محقّقان ژاپنی دانشگاه توکیو میگویند :درحالیکه داشتن خواب کافی کلیدی
مدت روزانه هیچ منفعتی برای سالمت قلب ندارند.
برای سالمتی استُ ،چرتهای طوالنی ّ
به گزارش پایگاه خبری کتابخانة ملّی پزشکی آمریکا ،محقّقان دریافتند که ُچرتهای
بلندمدت و خواب روزانة زیاد با افزایش خطر ترکیبی مشکالت سالمتی موسوم به
ّ
سندرم متابولیک مرتبط است .سندرم متابولیک شامل شرایطی نظیر فشار خون باال،
کلسترول باال ،قند خون باال و چربی زیاد دور کمر میشود.
طی این پژوهش یافتههای  21پژوهش -که  307هزار نفر در آن حضور داشتند-
ّ
مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج نشانداد :افرادی که کمتر از چهل دقیقه ُچرت میزدند،
در خطر سندرم متابولیک قرار نداشتند .ا ّما در افرادی که در روز بیش از چهل دقیقه
میخوابیدند ،این خطر افزایش مییافت ،مث ً
ال پنجاه دقیقه در روز خوابیدن با خطر
پنجاه درصدی این سندرم مرتبط است .همچنین خواب بیش از یک ساعت با خطر
پنجاه درصدی دیابت ارتباط دارد.
به گفتة محقّقان این نتایج تنها یک رابطه است و علّت و معلولی را نشان نمیدهد .این
طی نشست کالج آمریکایی قلب مطرحشده است.
پژوهش ّ

