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ایمان بندۀ مؤمن کامل نمیشود ،مگر اینکه رد او چهار خصلت باشد:
• اخالقش نیکو باشد.
• بخشنده باشد.
• از گفتن حرفاهی زیادی خودداری کند.
• زیادی مالش را انفاق کند.
ارشادالقلوب
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سالمت کودکان

گفتوگو با دكتر فريبا عربگل

سوگواری کودکان
گفتوگو :ناهید آهنگری

واکنش هر انسانی نسبت به مرگ
دوستان و اعضای خانواده متفاوت
است .این قضیه بین کودکان شاید
کمی پیچیدهتر باشد و تشخیص
عکسالعملشان بهمراتب برای بزرگترها
خاص
دشوارتر است .هر كودكي به روش
ّ
خود و به شيوهاي متفاوت با فقدانهايش
روبهرو ميشود .نبايد از كودكان انتظار
داشته باشيم که به يك شيوه ،يا مثل
ما سوگواري كنند؛ بايد بپذيريم كه
هر كودكي خاص و منحصر بهفرد است
و به روش خود به سوگ مينشيند.
بعضي از افراد بالفاصله و برخي با تأخير
واكنش نشان ميدهند .بعضي نيز ممكن
است واكنشي متفاوت نشان دهند،
ولي همۀ اين عكسالعملها ميتواند
واكنشهای طبيعي به يك بحران باشد.
اين تغييرات ممكن است از چند روز تا
چند هفته يا حتّي بيشتر طول بكشد.
از آنجا كه كودكان توانمندي كافي
برای كالميكردن هيجانهای دروني
خود ندارند ،ممكن است بزرگساالن در
درك يك كودك اندوهگين و سوگوار با
مشكل مواجه شوند .در نتيجه ما بايد از
واكنشهاي مختلف رفتاري كودكان به
دنياي دروني آنها پي ببریم و به آنان
كمك كنيم تا با اين احساس ب ه گونهاي
مؤثّر كنار آيند .در این مورد با دکتر
تخصص روانپزشكي
فریبا عربگل ،فوق
ّ
كودك و نوجوان و دانشیار دانشگاه
علوم پزشكي شهيد بهشتي ،همصحبت
شدهایم.

لطف ًا در آغاز تعریفی از سوگ ارائه بفرمایید.

سوگ حالت اندوه و ناراحتي شديد دروني در واكنش به از دستدادن شخص يا عقيده و
فكري خاص است .كودكان درجات مختلفي از غم و اندوه را حتّي به دليل اتّفاقات مختلفي
اهميت باشند ،تجربه ميكنند .اين اتّفاقات ميتواند
كه ممكن است به نظر ما كوچك و بی ّ
براي كودكان معنايي مترادف با سوگ و از دستدادن داشته باشد.
چه مسائلي سبب احساس اندوه و سوگ در كودكان ميشود؟

• مرگ والدين ،بستگان ،دوستان ،مع ّلمان و آشنايان؛ جالب است كه بدانيد تنها مرگ
انسانها نيست كه كودك را دچار غم و اندوه ميكند ،حتّي مرگ ماهي قرمز شب عيد -كه
كودك فقط دو يا سه بار در تُنگ برايش خردهنان ريخته -يا پرندۀ كوچكي كه در قفس از آن
نگهداري ميكرد ،ميتواند كودك را متأثّر و اندوهگين كند.
• مجروحشدن والدين و بستريشدن در بيمارستان.
• از دستدادن خانه و مدرسه در اثر زلزله ،سيل و آتشسوزي.
• نقص عضو مثل از دستدادن چشم يا ساير اعضاي بدن .جالب است كه بدانيد ،حتّي
كندهشدن دندان يا يك زخم خونريزيدهندۀ كوچك هم ممكن است در كودك سوگ ایجاد
كند.
• از دستدادن يا نداشتن توانايي يا مهارتي خاص مثل اختالل يادگيري و مردود شدن
در مدرسه.
• گمكردن و از دستدادن وسايل شخصي و اسباببازي.
کودكان چه دركي از مفهوم مرگ دارند؟

درك كودكان از مرگ متناسب با سير رشد و تكامل آنها تغيير ميكند و اين ادراكات
مختلف روي چگونگي سوگواري آنها نيز تأثير ميگذارد .كودك در نيمۀ دوم سال دوم
زندگي ميفهمد چيزي كه حضور ندارد و ديده نمیشود ،از بين نرفته است .بنابراین نبو ِد مادر
در اين سن براي وي قابل تشخيص است و واكنشهايي در او ایجاد میكند .كودك در دو تا
هفت سالگی مرگ را یک پدیدۀ گذرا ،مو ّقتي و قابل برگشت ميداند؛ چيزي شبيه مسافرت يا
خواب .او فكر ميكند که برخي از عملكردهاي انسان پس از مرگ نيز ادامه مييابد .كودك در
اين سن ممكن است فكر كند که تف ّكر و اعمال او باعث مرگ عزيزش شده و اين مسئله در او
احساس گناه ايجاد ميكند .او در اين سن داراي ت ّفكر جادويی است ،يعني بين دو پديدهاي
كه همزمان رخ ميدهد ،رابطۀ علّت و معلولي ايجاد ميكند ،مث ً
ال اگر به برادرش گفته است
که «او را دوست ندارد ،خدا كند باليي سرش بيايد» و بهطور تصادفی برادرش بعد از وقوع
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زلزله زير آوار جان ميبازد ،او فكر ميكند که فكر و سخنش باعث اين
حادثه براي برادرش شده است؛ در نتيجه احساس گناه ميكند .در
نهايت کودک در هفت تا دوازده سالگي مرگ را به عنوان يك پديدۀ
اجتنابناپذير ،غيرقابل برگشت و جهانشمول ميپذيرد ،ولي هنوز
فكر ميكند كه فقط افراد خيلي پير و ناتوان ميميرند.
کودک در نوجواني مرگ را به عنوان يك فرآيند طبيعي میپذيرد،
ولي آن را خيلي دور ميبيند و بهراحتي نميپذيرد كه ممكن است
هر تصادفي منجر به مرگ شود؛ به همين دليل رفتارهاي پرخطر در
نوجوانان زياد دیده ميشود.
سوگ چه مراحلی دارد؟

هنگامي كه با مرگ عزيزي روبهرو ميشويم ،چهار مرحلۀ را
ميگذرانيم :شوک و انکار ،خشم ،ناامیدی و درهم ریختگی ،پذيرش،
مجدد .به اين مراحل چرخۀ سوگ نيز ميگويند.
بهبود و سازمانيابي ّ
طيكردن این مراحل براي همۀ كساني كه با فقداني روبهرو ميشوند،
الزم است .مرحلۀ اول شوك و انكار است؛ وقتي كسي را كه دوستش
داريم ،ميميرد ،احساس كرختي ،بهت ،گيجي و ناباوري داريم و
نميپذيريم که عزيزمان را از دست دادهايم .در مرحلۀ بعد ،خشم
ش
بروز ميكند .از جهان و از مردم عصباني هستيم .به شرايطي كه پي 
آمده ،اعتراض داريم ،احساس آشفتگي ميكنيم و از دست همه چيز
و همه كس دلخوريم .نااميدي و درهمريختگي مرحلۀ بعديست؛ در
اين مرحله بيقراريم ،گريه ميكنيم و حتّی ممكن است احساس گناه
داشته باشيم .احساس ميكنيم که ميتوانستيم به او كمك كنيم و
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نكرديم .احساس تنهايي ميكنيم .در مرحلۀ پذيرش ،فرد وضع موجود
را ميپذيرد و با آن كنار میآید و به زندگي معمول خود باز ميگردد.
مدت و زمان عبور از اين مراحل در افراد مختلف
گرچه ممكن است ّ
مهم است بدانيم که سوگ يك فرآيند است كه
با هم متفاوت باشدّ ،
بهتدريج كه شخص در آن جلو ميرود ،احساس و افكارش نیز تغيير
میكند و تعديل مييابد ،بهخصوص در مورد كودكان ما نميتوانيم
انتظار داشته باشيم که مرگ را بتوانيم فوری شرح دهيم و كودك هم
نميتواند بهسرعت و بالفاصله آن را حل كند .گاه حتّي تا نوجواني طول
میكشد تا كودك دريابد كه چه اتّفاقي رخ داده است و مرگ چيست.
سوگ پيچيده چيست؟

وقتي مراحل سوگ بهخوبي طي نشود ،يعني فرد در يكي از مراحل
شدت واكنشها
باقي بماند ،يا اينكه مراحل را بهكندي طي كند ،يا ّ
حد معمول باشد ،در اصطالح ميگوییم سوگ پيچيده شده
بيش از ّ
است .در اين موارد سوگ به بروز مشكالتي در زندگي معمول شخص
منجر میشود و عملكرد او را تحت تأثير قرار ميدهد.
سوگ چه عالئم و واكنشهایي را در كودكان ايجاد
ميكند؟

خاص خود با پديدۀ
همانطور كه گفتيم ،هر كودكي به روش
ّ
سوگ روبهرو ميشود .واكنشهایي كه بهصورت شايع در كودكان
در حال سوگ ديده ميشود ،شامل موارد زیر است:
• شوكهشدن و ناباوري« :واقعيت نداره ،حرفتو باور نميكنم»
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• گريههاي شديد و طوالني
• انكار و بيتفاوتي و انجام رفتارهاي معمول؛ گويی اتّفاقي نيفتاده «ميتوانم بروم بيرون
بازي كنم؟»
• ترس و اضطراب« :حاال كه اين اتّفاق براي پدر افتاده ،ميتونه براي مادرم نيز بيفته»
• اجتناب از تنها ماندن در خانه
• اجتناب از تنها خوابيدن
• چسبیدن به والدين و ترس از رفتن به مدرسه
• شكايات جسمي مانند سردرد ،دلدرد ،حالت ته ّوع بهخصوص هنگام ترك منزل به قصد
رفتن به مدرسه
• مشكالت خواب؛ دیدن رؤياهایي از شخص از دسترفته و يا بيخوابي يا امتناع ازخوابيدن:
«مامان گفته بابام به يك خواب طوالني رفته ،اگه من هم بخوابم ممكنه ديگه نتونم بيدار شم».
مكرر،
• اندوه و دلتنگي كه ممكن است خود را با چنین عالئمی نشان دهد :گريهكردنهاي ّ
گوشهگيري ،بيتفاوتي نسبت به وضع سالمت خود و انجام كارهاي پرخطر ،احساس گناه به
دلیل كارهایي كه ميتوانست براي عزيزش انجام دهد ،ولي انجام نداده است.
• دستزدن به كارهایي كه قب ً
ال به همراه شخص از دسترفته انجام داده بود ،يا تقليد
رفتارهاي او
• اشتغال ذهني با خاطرات شخص از دسترفته
• احساس اينكه شخص از دسترفته ب ه طريقي با اوست.
• طردكردن دوستان قديمي و جستجوي دوستان جديدي كه شرايط مشابهي را تجربه كردهاند.
توجه روي تكاليف مدرسه
• افت تحصيلي ،مشكل تمركز و ّ
• ديدن تصوير يا شنيدن صداي شخص از دسترفته بهصورت گذرا در زمان سوگواری
• احساس خشم كه در پسران بيشتر ديده ميشود و خود را بهصورت پرخاشگري ،حمالت
مقدسات نشان ميدهد.
قشقرق و ناسزاگفتن و پرخاشكردن به سرنوشت ،تقدير و ّ
چگونه ميتوان به كودكان كمك كرد تا با مرگ عزيزانشان كنار بيايند و مراحل
سوگ را با كمترين مشكل طي كنند؟

خاصي برخوردار است.
اهميت
ّ
در كودكان حلشدن سوگ و طيكردن مراحل آن از ّ
سن كودكان و افكار و عقايد
چگونگي درك كودكان از مرگ ،مراحل رشد شناختي آنهاّ ،
جادويي سوگواري ،درك كودكان را از مرگ با مشكالتي روبهرو ميكند .همينطور عقايد و
كليشههايي كه پيرامون مسئلۀ مرگ و درك كودكان از مرگ در بين بزرگساالن وجود دارد،
گاهی باعث تداخل در اين فرايند ميشود.
نمونههايي از اين افكار كليشهاي چه هستند؟

• بهتر است جلوي كودك داغديده راجع به مرگ صحبت نكنيم!
بچه گریه ایجاد ميكند ،اجتناب كنيم!
• بهتر است از صحبتهايي كه در ّ
بچهها در مراسم سوگواري شركت نكنند!
• بهتر است ّ
بچههاي خردسال آنقدر كوچكاند كه سوگ و اندوه را نميفهمند!
• ّ
بچهاي؛ بزرگ كه شوي ،همه چيز فراموشت ميشود!
• هنوز ّ
• او به يك مسافرت طوالني رفت!
• او به يك خواب عميق رفت!
• خدا او را از ما گرفت ،چون خيلي خوب بود .خدا انسانهاي خوب را زودتر میبرد!
• او تو را از آسمان نگاه میكند ،بنابراين بهتر است مواظب رفتارهايت باشي!
• اينقدر گريه نكن ،عصبي و بيمار ميشوي!
• چه خوب بازي ميكند ،انگار نه انگار اتّفاقي افتاده!
• سوگ بزرگترها روي كودك سوگوار تأثير نميگذارد!
• بزرگترها همه چيز را بايد دربارۀ سوگ ،مرگ و روح بدانند؛ آنها ميتوانند توضيحات
بچهها بدهند!
كامل و كافيای در اين باره به ّ
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هنگامي كه با مرگ عزيزي روبهرو ميشويم،
چهار مرحلۀ را ميگذرانيم :شوک و انکار،
خشم ،ناامیدی و درهم ریختگی ،پذيرش،
بهبود و سازمانيابي مج ّدد .به اين مراحل
چرخۀ سوگ نيز ميگويند.
اين نگرشها و انتقال آنها به كودكان
مانع طيشدن مراحل سوگ میشود و به
كودكان آسيب ميزند.
چه توصيههایی براي والدين دارید؟

• به كودك فرصت دهيد که در مورد
احساسات و افكارش صحبت كند.
• ميتوانيد از او بخواهيد نامهاي به فردي
كه از دست داده ،بنويسد.
• ميتوانيد از او بخواهيد که داستاني
واقعي يا خيالي را براي دیگران دربارۀ مرگ
کسی که فوت کرده ،تعريف كند.
• ميتوانيد از او بخواهيد که در مورد
سوگ فردي كه از دست داده ،يا احساسي
كه دارد ،نقاشي كند.
• در مورد پديدۀ مرگ بهروشني توضيح
دهيد؛ واقعيتها را بگوييد.
• به سؤاالت كودك در مورد مرگ
پاسخ دهيد ،ا ّما اگر چيزي را نميدانيد،
بگویيد نميدانم و ميتوانيم آن را از ديگران
بپرسيم .از گفتن كلمۀ «نميدانم» نهراسيد.
• از تشبيهكردن مرگ به خواب يا سفر
خودداري كنيد ،زیرا با اين كار آنان را هنگام
خواب يا سفر دچار وحشت ميكنيد.
• اگر کودک تمايل دارد که در مراسم
تدفين و بزرگداشت شركت كند ،اين اجازه
را به او بدهيد.
• اگر مايل است جنازه را ببيند ،اين
اجازه را به او بدهيد (مگر آنكه به داليلي
جنازه متالشي شده باشد).
• برگشتن به مدرسه باعث بهوجود آمدن
حس آرامشبخش و برگشت به زندگي
ّ
معمولي و طبيعي قبل ميشود ،ولي انتظار
نداشته باشيد که كودك داغديده بهسرعت به
سطح عملكرد تحصيلي پيشين خود برگردد.
تخصص روانپزشكي كودك و نوجوان
* فوق
ّ
و دانشیار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از
میدان ولیعصر ،کوچۀ شهید ّ
فخاری ،پالک ۳۰
تلفن۸۸۹۲۶۳۴۱ :
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ِ
اضطـراب

همۀ کودکان گاهی دچار اضطراب میشوند.
آنها ممکن است به دلیل امتحانی که پیش
رو دارند ،مضطرب باشند یا از این نگران
متوجه جای خالی
باشند که مادرشان
ّ
بستنی در فریزر شود .اضطراب به مقدار کم
درواقع مفید است ،چراکه میتواند کودک
را وادار به مطالعه کند یا موجب شود که
بستنی دسر قبل از خوردن غذا ناپدید نشود.
*
اکرم پژاوند
شدت مضطرب هستند،
کودکانی که به ّ
ً
بیشتر اوقات احساس ناراحتی میکنند و دائما در انجام کارهایی
که برای کودکان دیگر آسان است ،دچار مشکل میشوند .برخی از
کودکان مضطرب آنچنان در مورد نحوۀ عملکرد خود نگراناند که
یک ساعت تمام روی تکلیفی که تنها ده دقیقه وقت الزم دارد ،کار
میکنند .بعضی از آنها حاضر نیستند حتّی برای رفتن به مدرسه
یا دیدن یک دوست از والدین خود جدا شوند .وقتی کودکان دچار
اضطراب میشوند ،انجام ف ّعالیتهایی که قب ً
ال برایشان راحت بوده،
باعث ترس و دلهره در آنها میشود .این ترس و بیقراری مسری است
و ممکن است والدین را نیز نگران و مستأصل کند.
جدی هست
اگر میخواهید بدانید که کودک شما دچار اضطراب ّ
یا نه ،به رفتارهای زیر -که میتواند از نشانههای اضطراب در کودک
توجه کنید:
باشدّ -
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مـدرسـه

* مشکالت خواب
* درد و ناراحتیهایی مثل دلدرد ،سردرد ،حالت ته ّوع
* مشکالت تمرکز
* بیدلیل از چیزی اجتناب کردن
* خوابهای بد ،حتّی در طول روز
* حمالت وحشتزدگی ،تن ّفس سریع ،دستهای عرقکرده ،ضربان
قلب سریع ،صورت رنگپریده.
اضطراب مدرسه
عجیب نیست که بسیاری از کودکان در مورد مدرسه دچار اضطراب
میشوند ،چراکه عوامل محیطی میتواند در کودکی که از هر لحاظ
متعادل است ،آشفتگی ایجاد کند .در برخی از کودکان اضطراب به
این دلیل بهوجود میآید که کودک دچار اختالل یادگیری است و از
این موضوع نگران است که به اندازۀ همکالسیهایش مو ّفق نباشد.
برخی دیگر از کودکان به این علّت دچار اضطراب میشوند که به
حد
مدرسه عالقه ندارند و والدین آنها به این دلیل که آنها در ّ
توانایی خود یا در سطح خواهر و برادرانشان عمل نمیکنند ،مأیوس
و نگران هستند .کودکان در پاسخ به انتظار باال و غیرواقعبینانهای که
از خودشان دارند ،همچنین احساس اجبار درونی برای برآورده کردن
این انتظار ،دچار اضطراب در مورد عملکرد خود میشوند.

7

نکته
طهای آموزشی
وارد کردن کودکان به محی 
اص آنها
اختصاصی و متناسب با شرایط خ ّ
یک اقدام مهم برای کمک به کودک
میتواند
شد .کودکانی که دچار اضطراباند،
مضطرب با
ّ انی نیاز دارند که این مشکل را درک
به معلم
انند استرس کالس درس را کاهش
کنند و بتو
رای کودکانی که دچار اختالالت
دهند .ب
هستند ،برنام ههای آموزشی خاص
یادگیری
اه ّمیت ویژهای دارد.

خالصهای از شیوههای فرزندپروری برای یک کودک
بسیار مضطرب
والد یک کودک مضطرب میتواند برای کمک به کودک خود از
راهبردهای مختلفی استفاده کند:
 .1ارزش دادن به احساس کودک :به کودکتان بگویید که احساس
او را درک میکنید .وقتی ما به احساس کودک ارزش میدهیم،
درواقع به او میفهمانیم که درکش میکنیم و احساس او را میفهمیم.
ارزش دادن فقط این نیست که به کودک بگوییم کارهای خوبش را
میبینیم ،بلکه در فرایند ارزشدهی ،ما با کودک یکی میشویم و به
او میفهمانیم که درکش میکنیم و حامی او هستیم .این یک نکتۀ
بسیار مهم است .آنچه کودک احساس میکند ،برای او واقعی است،
حتّی اگر به نظر شما این احساس غیرمنطقی باشد .برای مثال ممکن
است کودک شما از رفتن به طبقۀ باالی ساختمان بترسد ،چون فکر
میکند ممکن است هیوالها در آنجا زندگی کنند .شما میدانید که
این ترس غیرمنطقی است ،با این حال اگر کودک شما میترسد ،به او
بگویید که احساس او را درک میکنید و میفهمید .به کودک نگویید
که ترسش احمقانه است ،بگویید که درک میکنید که او میترسد
به طبقۀ باال برود و نمیخواهد تنها این کار را بکند و اگر میتواند تا
زمانیکه کار شما تمام شود ،صبر کند ،با او به طبقۀ باال میروید .به
او یادآوری کنید که روزی میرسد که او دیگر از اینکه تنها به طبقۀ
باال برود ،نمیترسد.
وقتی کودک فهمید که شما اضطرابش را درک میکنید ،میتوانید با
او تمرین کنید تا اضطرابهایی را که به نفع او هستند و اضطرابهایی
که به او آسیب میزنند ،مشخّ ص کند .با رضایت کودک ،شما با او تمرین
میکنید تا اضطرابهایی را که معقول و مفید نیستند ،تغییر دهد.
توجه انحصاری به کودک :برای کودکان پیشدبستانی
 .2زمانی برای ّ
و دبستانی ،کنار آمدن با اضطراب بیشتر مستلزم این است که ما
به آنها کمک کنیم که احساس امنیت و کنترل پیدا کنند .بهطور
خالصه در این روش هدف والد این است که در دورههای زمانی خاص
مدت هیچ مزاحمتی از جمله
توجه کند و در طول این ّ
فقط به کودک ّ
توجه کردن به
فرایند
در
دیگر
برادران
و
خواهر
با
تعامل
زنگ تلفن و
ّ
ی که کودک مشغول
کودک اخالل ایجاد نکند .در این روش در حال 
ف ّعالیتی مانند خانهسازی یا بازی با اسباببازیهایش است ،والد تمام
توجه خود را به او معطوف میکند .کنترل همه چیز در دست کودک
ّ
حد معقول) ،انجام
است و والد هرچه را که از او خواسته شده (در ّ
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میدهد .اگر کودک از والد بخواهد که برج درست کند ،والد میتواند
بپرسد که دقیقاً برج چقدر بلند باشد .اگر کودک با لگوها یک وسیلۀ
نقلیه میسازد ،والد میتواند در حالی که او را تماشا میکند ،توضیح
دهد که بهنظر میرسد او در حال ساختن یک کامیون یا ماشین
ون است .والد در مورد نوع بازی هیچ پیشنهادی نمیدهد ،بهجز در
مدت طوالنی یک کار ثابت را انجام میدهد
مواردی که کودک به ّ
و والد احساس میکند که کودک به تغییر جهت و گسترش بازی
نیاز دارد .یک کار مفید این است که والد با صدای بلند کاری را که
کودک انجام میدهد ،توصیف کند و برای کودک یک انعکاس کالمی
فراهم کند .اگر روزی ده تا بیست دقیقه در زمان و مکانی که برای
توجه انحصاری به کودک اختصاص
شما راحتتر است ،زمانی را برای ّ
دهید ،دقیقاً آنچه کودک به آن احتیاج دارد ،برای او فراهم کردهاید.
 .3مواجهه :یک اصل اساسی در مورد اضطراب این است که اگر
مکرر کارهایی را که از آنها میترسد انجام دهد ،میتواند
کودک بهطور ّ
بر اضطرابش غلبه کند .به این کار رویارویی یا مواجهه میگویند.
مواجهه تکنیکی است که به موجب آن فرد باید آنچه را که از آن
میترسد ،تجربه کند تا یاد بگیرد که آن چیز درواقع ترسناک نیست.
 .4بازیدرمانی :کودکانی که همیشه مضطرب هستند ،اغلب از کار
متخصص سالمت روان سود میبرند.
کردن با یک
ّ
عقیدۀ زیربنایی بازیدرمانی این است که کودک از طریق بازی،
آنچه را موجب نگرانی و اضطراب اوست ،بیان میکند .ممکن است
کودک نتواند دقیقاً به شما بگوید که چه مشکلی دارد ،ا ّما مضامین
بازیها نگرانیها و راهبردهای مقابلهای کودک را آشکار میکند.
گاهی کودکان بارها و بارها یک مسئله را در بازیهای خود تکرار
میکنند و از این طریق آن را برای خود ّ
حل و فصل میکنند.
 .5تغییر رفتار :گاهی وقتی کودکان مضطرب میشوند ،دست به
کارهای بیفایده میزنند ،مث ً
ال به مدرسه نمیروند یا وقتی مادرشان
میخواهد به آنها شببخیر بگوید ،موی او را میکشند.

هر والد به راهبردهایی برای تغییر
این رفتارها احتیاج دارد.
حساسی که کودک دارد ،ارزش دهید.
* به ا
ین کنید و آنچه را میخواهید تغییر
* یک هدف مع ّ
شخص کنید.
دهید ،م ّ
در کودکتان برای رسیدن به این
* سعی کنید
هدف ،تع ّهد ایجاد کنید.
رفتار خوب کودک از تقویت مثبت
* برای تشویق
استفاده کنید.
یحاصل و ناکارآمد کودک را نادیده
* رفتارهای ب
توجه نکنید.
بگیرید و به آنها ّ
ویت متوالی رفتار مطلوب ،این رفتار
* از طریق تق
را در کودک شکل دهید.

* کارشناسارشد روانشناسی عمومی  -کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

نشانی. :پل بوسار ،جنب مدرسه نصرتی راد ،کلینیک مشاوره طرحواره نو
تلفن33123202-33131273 :

سالمت کودکان

مجلة پزشکی
آبان -آذر 95

8

پيشگيري از سوختگي کودکان
سوختگی آغاز یک فاجعه برای شخص ،خانواده و جامعه است ،زیرا شخصی که دچار سوختگی شده ،غیر
مدتها گرفتار درمان بیماریاش میشود ،ممکن است برای همیشه نیز دچار عوارض ناشی از
از اینکه ّ
سوختگی شود .جامعه نیز یک فرد ف ّعال خود را به دلیل سوختگی شدید از دست میدهد و باید مخارج
سنگینی را متح ّمل شود تا ناهنجاری ظاهری و روانی او را برطرف کند .سوختگی یکی از مصیبتهایی است
که گریبانگیر همۀ جوامع است و معموالً ع ّلت آن بیاحتیاطی و یا مواردی عمدیست .در کشور ما چند مرکز
نسبت ًا مج ّهز برای درمان بیماران دچار سوختگی وجود دارد که یکی از آنها مرکز آموزشی -درمانی سوانح
و سوختگی والیت رشت است.
بر اساس تعریف انجمن جهانی سوختگی ،سوختگی وقتی اتّفاق میافتد که یک یا چند الیۀ پوست با
دکتر اسماعیل نورصالحی * مایع داغ ،اجسام داغ و شعله تخریب شود .آسیبهای پوستی ناشی از اش ّعۀ ماوراء بنفش ،اش ّعۀ رادیواکتیو،
الکتریسیته یا موا ّد شیمیایی ،همچنین آسیب تن ّفسی ناشی از استنشاق دود ،سوختگی محسوب میشود .شایعترین ع ّلت سوختگی
کودکان در کشور سوختگیهای ناشی از آبجوش و چای است.

پیشآگهی بیماران سوختگی به
عوامل زیر بستگی دارد:

	• سن
	• سطح سوختگی
	• وجود آسیبهای تن ّفسی
	• عفونت زخم
	• بیماریهای مزمن قبلی
	• فاصلۀ زمانی تا رسیدن به مراکز
درمانی
	• حوادث اتّفاقافتاده در حین حادثۀ
سوختگی

برای پیشگیری از سوختگی باید جامعهنگر فکر کرد .الزم است که مهندسان ایمنی ساختمان،
توجه ویژهای به پیشگیری داشته باشند .عوامل خطرساز شامل آشپزی
قانونگذاران و بازرسان ّ
در کف اتاق یا آشپزخانه ،اجاقهای نفتی روباز ،تراکم زیاد افراد ،ساختار ضعیف خانه ،بیسوادی
و عوامل فرهنگی است.
پیشگیری اول جلوگیری از رخدادن واقعه است .پیشگیری دوم شامل مراقبتهای درمانی،
حد ممکن کاهش آسیب و ناتوانی است .پیشگیری سوم بر جلوگیری یا کاهش
احیا و تا ّ
ناتوانیها تمرکز دارد.
چهکار کنیم تا کودک ما دچار سوختگی نشود؟

 هنگام بغلکردن کودک و زمانی که در آغوش شماست از نوشیدن چای ،مایعات داغ و
کشیدن سیگار پرهیز کنید.
مدت طوالنی در معرض آفتاب قرار گیرد.
 کودک نباید ّ
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 ظروف حاوی مایعات داغ را روی میزی
که رومیزی دارد ،قرار ندهید ،چون کودک
شما ممکن است آن را به طرف پایین بکشد.
 کودک را در معرض مایعات داغ (ظروف
غذای در حال پخت ،دیگهای داغ و کتری
آبجوش) ،همچنین وسایل سوزاننده از قبیل
سماور ،بخاری ،اجاقگاز،کرسی ،منقل ،تنور،
اتو و  ...قرار ندهید.
 روی پریزهای برق درپوش پالستیکی
محافظ قرار دهید.
حمامکردن کودک درجۀ حرارت
 قبل از ّ
آب گرم را روی مچ دستتان آزمایش کنید تا
مطمئن شوید آب داغ نیست.
 در زمان پخت غذا ،ماهیتابۀ دستهدار
را روی شعلههای عقب اجاق گاز قرار دهید.
کودک را از آنچه روی اجاق گاز است ،مانند
ماهیتابۀ داغ ،کتری آبجوش ،بخاری،
رادیاتور ،بخاریبرقی ،اتو ،سیگار روشن و
چراغهای خوراکپزی دور نگه دارید.
 ابزار و وسایل برقی را دور از دسترس
کودک قرار دهید.
 هرگز اجازه ندهید که کودکان زیر
کرسی بازی کنند ،بهخصوص اگر از منقل
ذغالی استفاده میکنید ،کودکان را بهتنهایی
زیر کرسی نخوابانید.
 به کودکان بیاموزید که نباید کلید برق را
بدون دلیل خاموش و روشن کنند.
 از بازرسی وسایل برقی و پریزها به همراه
کودکان بپرهیزید.
 تمام پریزهای برق را با سرپوش بپوشانید.
سمی را از
 تمام موا ّد قابل اشتعال و ّ
دسترس کودک دور نگه دارید.
 وقتی از اتو ،اتوی مو و اتوی فر مو کنار
کودکان استفاده میکنید ،حتماً مراقب باشید.
 از هشداردهندههای دود در اتاق خوابها
یا سایر نقاط خانه استفاده کنید .اگر ده سال
از کارکرد آنها گذشته ،حتماً آنها را تعویض
کنید.
 سعی کنید ترموستات آبگرمکن خود
را روی  ۴۹درجه بگذارید یا آن را روی درجۀ
متوسط تنظیم کنید.
کم و
ّ
 جلوی شومینه یا اجاق ،رادیاتور و سایر
منابع گرمایی از حفاظ استفاده کنید.
 برای پیشگیری از سوزشهای ناشی از
ضد آفتاب استفاده
نور خورشید از کرمهای ّ
کنید و هنگام کار یا بازی با فلز داغ یا
اسباببازیهای پالستیکی خیلی مراقب
باشید.
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کمکهای فوری به کودک آسیبدیده قبل از رساندن وی به پزشک!

خاصی فرد آسیبدیده را
 در مراقبتهای پیش از بیمارستان باید قبل از هر درمان ّ
ّ
محل حادثه دور کرد .سپس اقدامات درمانی را انجام داد تا فرد نجاتدهنده خود دچار
از
آسیب نشود .همۀ امدادگران باید آگاه باشند که ممکن است در اثر تماس با فرد آسیبدیده
یا لباسهای وی آسیب ببینند .بهترین راه برای جدا کردن یک فرد آسیبدیده از جریان
برق این است که ابتدا جریان برق قطع شود ،سپس با استفاده از یک نارسا فرد آسیبدیده
از منبع برق جدا شود.
 بدون هدر رفتن وقت ،فوری لباسهای کودک را از ناحیۀ سوختهشده ببرید و از تن
وی خارج کنید .لباسها یا موا ّدی را که به تن او چسبیدهاند ،از بدن جدا نکنید ،زیرا ممکن
است باعث آسیب بیشتر به پوست شود .از بریدن لباس روی سوختگی پرهیز کنید و فقط
اطراف آن را ببرید.
 کودکان خردسال را درون آب سرد نبرید ،زیرا ممکن است موجب کمشدن درجۀ
حرارت بدن آنها شود.
 برای کاهش درد ،کاهش دمای پوست و جلوگیری از فرآیند سوختن ،در سوختگی
ّ
مدت ده دقیقه زیر آب خنک نگه دارید.
خفیف
محل سوختگی را به ّ
ّ
محل سوختگی لباسهای تنگ را از ناحیۀ سوختگی بردارید و اشیای
تورم
 قبل از ّ
خارجی مانند النگو ،گردنبند و انگشتر را درآورید.
ّ
محل سوختگی دست نزنید و تاولها را نترکانید.
 به
ّ
 برای جلوگیری از عفونت ثانوی ،محل سوختگی را با یک پارچۀ تمیز نازک بپوشانید.
ضد عفونیکننده ،روغن،کره ،پماد یا خمیردندان بزنید ،چون بدون
الزم نیست به آن ما ّدۀ ّ
تجویز پزشک این کار فایدهای ندارد و ممکن است خطرناک باشد.
 کودک را گرم نگه دارید.
تورم و التهاب مجاری
 سوختگیهای ناحیۀ دهان و گلو بسیار خطرناکاند ،زیرا باعث ّ
تن ّفسی میشوند و احتمال خفگی را افزایش میدهند .در این حالت سرعت عمل الزم است
و در صورت نیاز لباسها را از طرف گردن کودک شل و آزاد کنید؛ به اورژانس زنگ بزنید
یا فوری کودک را به بیمارستان ببرید.

توجه کنید که بهتر است برای سوختگیهای خفیف و سطحی نیز به پزشک و
ّ
بیمارستان مراجعه کنید و از خوددرمانی بپرهیزید.
متخصص بیماریهای کودکان و نوزادان
*
ّ
نشانی :چهارراه میکائیل ،جنب ادارة برق ،ساختمان صدرا تلفن33332191 :

سالمت کودکان
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ویژگیهای کفش مناسب برای کودکان

دکتر علیرضا مقتدری

*

استفاده از انواع پاپوش از
اوایل تولّد نوزادان شروع
میشود .از آنجا که قرار نیست
نوزادان با این پاپوشها و
کفشهای پارچهایشان راه
حساسیت
بروند ،بنابراین
ّ
خاصی برای انتخاب آنها
ّ
وجود ندارد ،ا ّما از حدود هجده
ماهگی به بعد -که تقریب ًا
بچهها راهرفتن را بهخوبی
ّ
یاد میگیرند و دوست دارند
در کوچه و خیابان هم راه
بروند -انتخاب کفش مناسب
برای آنها اه ّمیت ویژهای پیدا
میکند .پس بهتر است والدین
هنگام خرید کفش برای
کودک نوپای خود ،حداقل این
نکات را در نظر بگیرند.

باکیفیت باشد!
توجه به قیمت ،مارک یا مدل کفشی که قرار است برای خردسالتان بخرید ،به
بهتر است به جای ّ
توجه کنید .تقریباً تمام مردم دنیا با پاهایی سالم به دنیا میآیند ،ا ّما تنها چهل درصد از این
کیفیت آن ّ
متخصصان میگویند :پوشیدن کفشهای
است.
شده
حفظ
پاهایشان
سالمت
هم
بزرگسالی
مردم در
ّ
نامناسب از همان دوران کودکی میتواند تهدیدی برای به خطر افتادن سالمت پاها باشد .یک کفش
بچ ه را بهخوبی پوشش دهد ،نرم و انعطافپذیر باشد ،تخت سفتی داشته
بچگانه باید سطح پاهای ّ
باکیفیت ّ
بچه بهخصوص پنجههای او وارد نکند .نرم و انعطافپذیربودن
باشد و هیچ فشاری به هیچ قسمت از پای ّ
رویۀ کفش اجازۀ حرکت آسان را به کودک میدهد و باعث میشود جریان خون در سطح پاهایش بهخوبی
در گردش باشد.
داخل کفش جذبکنندۀ رطوبت باشد!
بچهها کفشهایی با جنس چرم ،پالستیک یا ورنی میخرید ،حتماً حواستان باشد که
اگر برای ّ
قسمتهای داخلی کفش با الیهای از پارچۀ نخی یا پنبهای پوشیده شدهباشد .این الیههای نخی یا پنبهای
باعث جذب رطوبت پای کودک میشود و پای او را خشک نگه میدارد .با خشکماندن پای کودک داخل
کفش ،امکان رشد باکتریها و قارچهای پوستی هم به حداقل ممکن میرسد.

دستدوز باشد!
بچههای بزرگتر از خودشان هم بیشتر
معموالً جنبوجوش کودکان نوپا از ما بزرگترها و حتّی از ّ
است .برای اینکه دوام کفش آنها را باال ببرید و مجبور نباشید که ماهی یک کفش برایشان بخرید ،بهتر
است کمی بیشتر هزینه کنید و کفشهای دستدوز را برایشان خریداری کنید .این کفشها نسبت به
کفشهایی که با چسب مخصوص تولید شدهاند ،دوام بیشتری دارند و شیکتر هم هستند .یادتان باشد که
پاشنه یا سایر قسمتهای کفش خردساالن نباید میخ داشته باشد ،زیرا ممکن است در اثر بازی و فعالیت
بچهها ،میخ پاشنۀ کفششان بیرون بیاید و به آنها آسیب برساند.
زیاد ّ
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کمی بزرگتر باشد!
بهتر است برای خردساالن کفشی بخرید
که وقتی آن را پای کودک میکنید ،حدود پنج
تا شش میلیمتر فضای خالی بین بزرگترین
انگشت پا و جلوی کفش وجود داشته باشد تا
بچهها هنگام راه رفتن اذیت نشود .ضمن
پای ّ
اینکه پای خردساالن مدام در حال رشد است
و وقتی کفش آنها کمی جادار باشد ،رشد
پاها راحتتر صورت میگیرد.
عاجدار باشد!
تخت کفش خردساالن -که با زمین در
تماس مستقیم است -باید عاجدار باشد تا آنها
هنگام راهرفتن روی سطحهای صاف یا کمی
لغزنده بهآسانی لیز نخورند و زمین نیفتند.
چرم باشد!
بهترین ،انعطافپذیرترین و راحتترین
کفش برای خردساالن ،کفشهایی با
جنس چرم است .البته کفشهایی از جنس
پالستیک نرم هم برای کودکان مناسب است،
ا ّما کفشهای ورنی یا کفشهایی که جنس
بسیار خشکی دارند ،گزینۀ مناسبی برای
خردساالن محسوب نمیشوند.
زیپدار یا چسبی باشد!
معموالً کودکان نوپا نمیتوانند بدون
کمک والدین خود کفشهایشان را بپوشند،
بنابراین برای سهولت کار خودتان هم که
شده ،به جای کفشهای بندی از کفشهای
چسبی برای خردسالتان استفاده کنید .اگر
قرار است برای روزهای سرد سال برای
تهیه کنید ،بهتر است
کودکتان چکمه یا بوت ّ
سراغ انواعی بروید که از پشت زیپ میخورند
بچهها بسیار سادهتر از
و پوشیدنشان برای ّ
انواعی است که زیپ ندارند.
جلوباز نباشد!
کفشهای جلوباز از پای کودکان بهخوبی
محافظت نمیکنند و راهرفتن با آنها برای
کودک نوپا کار چندان سادهای نیست.
هرچه کفش بسته و پوشیدهتر باشد و سطح
بیشتری از پای کودک را پوشش دهد ،گزینۀ
مناسبتری محسوب میشود.
دست دوم نباشد!
بچههای
های
ش
کف
گاهی والدین از
ّ
بچههای کوچکتر هم استفاده
بزرگتر برای ّ
میکنند که این کار اص ً
ال توصیه نمیشود.
بچهای در دوران خردسالی
معموالً پای هر ّ
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راحتی .کفش مهمانی میتواند از هر جنس ،رنگ و مدلی که دوست دارید ،انتخاب شود،
مدت طوالنی در کفش مهمانی نمیماند ،یا آنها با این کفش برای
بچهها برای ّ
چون پای ّ
بچهها ساعت بیشتری را با آن
ّ
مدت طوالنی راه نمیروند ،ا ّما کفش راحتی -که قرار است ّ
راه بروند -باید شرایطی را که عنوان کردیم ،داشته باشد.
زمان مناسب استفاده از کفش برای کودک!
در اغلب موارد نیاز نیست تا زمانی که کودک راه نیفتاده و او را از منزل بیرون نبردهاید،
چیزی پایش کنید .پاهای کودک هم مثل دستهایش همیشه سرد هستند و این مسئله
ناراحتش نمیکند .ضرورتی ندارد که در سال اول زندگی کودک ،به پایش کفش نرم یا
بافتنی بپوشانید ،مگر اینکه کف خانه خیلی سرد باشد .هنگامیکه کودک میایستد و یا راه
بچهها
میرود ،واقعاً ارزشش را دارد که اجازه بدهیم غالباً پابرهنه باشد .اوایل ،کف پای همۀ ّ
تقریباً صاف است .بهتدریج قوس کف پا ایجاد میشود و با ایستادن و راهرفتن مچ پاها تقویت
جدیت تمام از آنها استفاده میکند (به نظر ما
میشود و کودک در ایستادن و راهرفتن با ّ
حساس و قلقلکی است ،این است که
دلیل اینکه پاشنههای پا ضخیم و ناحیۀ زیر قوس پا ّ
طبیعت دارد به انسان یاد میدهد که آن قسمت قوسدار را باید از زمین باال نگه دارد).
راهرفتن روی سطوح ناهموار نیز به تقویت عضالت و ساق پا کمک زیادی میکند .وقتی
شما همیشه شرایطی را فراهم میکنید که کودک روی زمین صاف راه برود یا پاهایش را
در کفشهایش حبس میکنید ،بهخصوص اگر داخل آنها صاف و نرم و پاشنههای آنها
محکم باشد ،کودک را تشویق میکنید که به عضالت پاهایش استراحت بدهد و کف پایش
بدون قوس باقی بماند .طبیعی است که وقتی کودک در هوای سرد از خانه بیرون میرود،
یا در پیادهرو و سایر سطوحی که خطرناکاند ،راه میرود ،باید کفش بپوشد ،ولی بهتر است
کودک تا دو سه سالگی داخل خانه پابرهنه راه برود؛ اگر هوا گرم است و او را به کنار ساحل
بردهاید ،یا سطحی که میخواهد روی آن راه برود ،خطرناک نیست ،در خارج از خانه هم
این فرصت را به او بدهید .در هوای سرد باید از کفشی که یک سایز بزرگتر است استفاده
شود ،زیرا میتوان از جورابهای ضخیم برای جلوگیری از سرماخوردن پا استفاده کرد.
پزشکان توصیه میکنند که بهتر است کودکان در اوایل کار کفشهای نرم بپوشند تا
عضالت پایشان خوب حرکت کند .نکتۀ مهم این است که کفش باید به اندازۀ کافی بزرگ
باشد که پنجههای کودک خم نشوند ،ولی نه آنقدر بزرگ که از پایش لیز بخورد .جوراب
بچهها خیلی زود به پایشان تنگ میشود و گاهی در ظرف
کودک باید بزرگ باشد .کفش ّ
دو ماه این اتّفاق میافتد .مادر باید خود را عادت بدهد که هر چند هفته یکبار کفش را
بچه هست.
امتحان کند تا مطمئن شود که کفش هنوز اندازۀ پای ّ
بچه باید فضای کافی وجود داشته باشد ،چون هر بار که کودک قدم
در پنجههای کفش ّ
برمیدارد ،پنجههایش را جلوی پا جمع میکند .فضای جلوی انگشتان پای کودک باید
آنقدر باشد که وقتی کودک ایستاده است ،حداقل به اندازۀ نصف ناخن انگشت دست مادر،
پشت کفشش جا داشته باشد.
اگر کودک نشسته باشد ،نمیتوانید درست قضاوت کنید ،چون تا کودک نایستد و پایش
فضای کفش را کام ً
ال پر نکند ،نمیتوان اندازۀ کفش را درست فهمید .بدیهی است که کفش
باید به اندازۀ کافی پهن هم باشد.
اگر پزشک برای تصحیح عوارضی چون ضعف مچ پا ،پنجههای چنبری ،زانوهای خمیده
طبی
به طرف داخل و امثال آنها وسایل ّ
خاصی را تجویز کرده است ،احتماالً کفشهای ّ
طبی اگر نرم باشد ،در اصالح پا اثر چندانی ندارد .ساق
محکم را هم توصیه میکند .کفش ّ
این کفشها معموالً باید بلند باشد .ولی اگر پا و ساق پای کودک شما به اندازۀ کافی قوی
متوسط است و حتّی از کفشهای ارزانی که
هستند ،میتوانید از کفشهایی که نرمی آنها
ّ
به اندازۀ کافی بزرگ و مناسب هستند ،استفاده کنید .بسیاری از پزشکان کفشهای کتانی
را تا وقتی که پاها عرق نکنند ،توصیه میکنند .پاها در چند سال اول زندگی گوشتالو هستند
و برای همین نباید آنها را به جای کفشهای ساقهکوتاه و معمولی به پای کودک کرد.
تخصصي درد از آلمان
طب فیزیکی و الکترودیاگنوز و فلوشيپ فوق
*
ّ
ّ
متخصص ّ

Email: moghtaderia@yahoo.com
https://telegram.me/drmoghtaderi
www.drmoghtaderi.ir
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برای کودکمان چه نوع مسواکی را انتخاب کنیم؟

دكتر انوشه جناني

*

توجه به تن ّوع محصوالت بهداشت دهان و دندان ،انتخاب مسواک و خمیردندان ،بهخصوص برای
امروزه با ّ
خاصی صورت میگیرد .مسواکهای کودکان بر اساس توانایی و نیاز آنها از نظر شکل و
کودکان با وسواس
ّ
طی رشد برحسب تواناییهای کسبشدۀ کودک و نیازهای فردی و تکاملی وی تغییر
اندازه متن ّوع است و در ّ
میکند .در نظر گرفتن برخی نکات کلیدی ساده میتواند به والدین کمک کند تا مسواکی را انتخاب کنند که
عالوه بر تمیز کردن مؤثّر دندانها ،کودکان را به انجام مراقبتهای دهان و دندان در طول سالهای زندگی
تشویق کند.
مسواک کودکان بدون در نظر گرفتن سن باید بهراحتی در دهان کودک قرار بگیرد و بهآسانی قابل در دست
گرفتن و کنترل کردن باشد .موهای مسواک باید نرم و سر این موها باید گرد باشد تا لثههای کودک آسیب نبیند.
عالوه بر این انتخاب طرح ،رنگ و در برخی موارد مزۀ مسواک میتواند برای کودک اثر تشویقی داشته باشد.

نوزادان و نوپایان
بسیاری از والدین تمایل به استفاده از گاز یا پنبه برای تمیز کردن
لثهها و دندانها در این سنین دارند ،ا ّما شما میتوانید استفاده از
مسواک نرم را برای کودک ،حتّی قبل از رویش دندانها آغاز کنید.
مسواک نوزادان اغلب در رنگهای روشن است و سر بسیار کوچکی
دارد تا بهراحتی داخل دهان کودک قرار گیرد .مسواکزدن در این
سن عالوه بر تمیز کردن لثههای کودک ،به وی کمک میکند تا به
مسواک زدن دو بار در روز به عنوان برنامۀ معمول روزانه عادت کند.
در دو سالگی کودک تمایل دارد تا در روند مسواکزدن مشارکت

ّ
محل
کند .مسواکهای نوپایان سر کوچک و دستۀ بلندی دارد و
قرارگیری انگشتان روی دسته ،نرم است تا دستان کوچکشان
بهراحتی آن را حمل کند .در این سن کودک هنوز توانایی کنترل
مسواک را بهطور مؤثّر پیدا نکرده است .پدر و مادر میتوانند قبل
یا بعد از مسواکزدن داندانهای کودک ،مسواک را به خود کودک
دهند تا دندانهایش را مسواک بزند .مسواکهای برقی برای این سن
و سنین باالتر در دسترس است و استفاده از آنها میتواند برای
کودکان سرگرمکننده باشد.
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پنج تا هشت سالگی
در این سن کودک کمکم آماده میشود تا در مورد
مراقبتهای دندانی خود استقالل پیدا کند .مسواک کودکان
در این سن دستهای باریکتر نسبت به مسواک نوزادان و
نوپایان دارد تا بهآسانی در دست گرفته شود .کودک در
این سن ممکن است مهارتهای مسواکزدن را بهطور
طی
مؤثّر فراگرفته باشد ،ا ّما باز نیازمند نظارت والدین در ّ
مسواکزدن خواهد بود.
نوجوانی
کودکان هشت ساله و باالتر خودشان میتوانند مسئولیت
مسواکزدن را بهتنهایی برعهده گیرند .مسواک آنها مشابه
مسواک بزرگساالن است ،ولی همچنان سر کوچکتر و دستۀ
بلندتری دارد .اگرچه مسواکهای دستی و برقی در تمیز کردن
دندانها و لثه عملکرد مؤثّری دارند ،استفاده از مسواکهای
برقی در این سنین میتواند تشویقکننده باشد و برای برخی
کودکان -که حوصلۀ کمتری دارند -مؤثّرتر عمل کند.
استفاده از مسواک
خرید مسواک مناسب بهتنهایی تضمینکنندۀ دندانهای
سالم و تمیز فرزندان نیست .مسواکزدن دوبار در روز -که
یکی از وعدههای آن لزوماً قبل از خواب باید باشد -همراه با
استفاده از نخ دندان در زمانی که دو دندان شیری رشد کرده
و در تماس با هم قرار میگیرند ،کاری ضروری در رعایت
بهداشت دهان و دندان است.
بهطور معمول زمانی که موهای مسواک از شکل طبیعی
خارج شوند ،یا زمانی که سه ماه از استفادۀ مسواک گذشته
باشد ،تعویض مسواک ضروریست .تعویض مسواک در کودکان
و خردساالن به دلیل گاز گرفتن موهای مسواک و در نتیجه
فرسودهشدن آن ،معموالً در فاصلههای زمانی کوتاهتری باید
صورت گیرد.
انتخاب خمیردندان مناسب
مهمترین نکته هنگام خرید خمیردندان برای کودکان
توجه به میزان فلوراید آن است .استفاده از خمیردندان
ّ
فلورایددار برای کودکان زیر دو سال ممنوع است ،چراکه
کودکان در این سن توانایی خارجکردن خمیردندان از دهان
روزمره میتواند
را ندارند و بلع فلوراید در این سنین بهطور
ّ
آثار بسیار بدی داشته باشد .در سنین باالی دو سال میزان
خمیردندان مورد استفاده برای کودک باید اندازۀ یک نخود
باشد .اغلب خمیردندانهای مناسب زیر شش سال حاوی
 50ppmفلوراید است که تقریباً نصف میزان فلوراید موجود
در خمیردندان بزرگساالن است .برای تعیین نوع خمیردندان
کودک ،میزان مصرف آن ،همچنین میزان فلوراید موجود در
خمیردندان کودک بهتر است با دندانپزشک کودکان مشورت
کنید.

متخصص دندانپزشكي كودكان و نوجوانان
*
ّ
نشانی :گلسار ،بلوار سم ّيه ،خيابان  ،١٤٢نبش بيمارستان گلسار،
ساختمان اكباتان ،طبقۀ پنجم ،واحد ٢١
تلفن٣٣١٢٢٣٦٠ :
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ادّعای تازۀ دندانپزشکان
انگلیسی دربارۀ «نخ دندان»
ایسنا :انجمن دندانپزشکی انگلیس اعالم کرد :استفاده از نخ دندان
تأثیری بر سالمت دندانها ندارد و حتّی میتواند اتالف وقت باشد.
بر اساس بررسی جدید این انجمن ،اختصاص پنج دقیقه در روز
به استفاده از نخ دندان فایدهای ندارد یا تأثیر آن بسیار ناچیز است،
چراکه شواهد مستندی مبنی بر تأثیرگذاری این شیوه وجود ندارد و
هماکنون در آمریکا توصیههای پزشکی برای استفاده از نخ دندان از
دستورالعملهای رسمی بهداشتی حذف شده است.
متخصصان این انجمن ،پژوهشهای مربوط به کارآیی نخ
به گفتۀ
ّ
مدت دو هفته
دندان قابل اعتماد نیستند ،چون برخی از آنها تنها برای ّ
مدت کوتاه ،پوسیدگی دندان یا بیماریهای دهان
انجام گرفته و در این ّ
کمتر رخ میدهد.
پرفسور «دامئین والمسلی» از انجمن دندانپزشکی انگلیس گفت:
استفاده از نخ دندان کمترین تأثیر را دارد .همچنین برای پاکسازی
نواحی بین دندانی استفاده از مسواک بین دندانی مفیدتر است .با این
حال استفاده از نخ دندان سودمند نیست ،مگر در شرایطی که فاصلۀ
حدی کم و چسبیده به هم باشد که استفاده از مسواک
بین دندانها به ّ
بین دندانی امکانپذیر نباشد.
به گزارش روزنامۀ ایندیپندنت ،به گفتة والمسلی بهترین روش برای
کاهش خطر پوسیدگی دندان و بیماریهای لثه ،مسواک کردن دندانها
دو بار در روز با خمیر دندانهای حاوی فلوراید و مراجعۀ ّ
منظم به
حد
دندانپزشک است .همچنین ضروری است از مصرف موا ّد قندی تا ّ
امکان خودداری شود.

درمان تبخال
با داروهای گیاهی!
دکترسالم :ویروس تبخال قابل انتقال به اطرافیان از طریق تماس
پوستی است و در نواحی مختلف پوست مشاهده میشود .وحید
طب س ّنتی ،دربارۀ بروز تبخال و راههای درمان
اسماعیلی،
ّ
متخصص ّ
آن گفت :تبخال یک بیماری ویروسی است که با دانههای قرمزرنگ و
تاولهای کوچک روی صورت و اغلب دور لبها ب ه وجود میآید و از
عالئم شاخص آن به سوز و خارش میتوان اشاره کرد .عواملی همچون
استرس ،سرماخوردگی ،فشارهای روحی و روانی آنی و قرار گرفتن در
برابر نور مستقیم آفتاب موجب بروز تبخال در صورت میشود.
تبخال درمان قطعی ندارد و معموالً
متخصصان در درمان این بیماری
ّ
ضد ویروسی برای سرعتبخشیدن به روند بهبودی استفاده
از داروهای ّ
میکنند .از آنجا که استفاده از داروهای شیمیایی ممکن است در برخی
حساسیتهای پوستی را به همراه داشته باشد ،به همین علّت
موارد ّ
طب س ّنتی و
همواره توصیۀ ما برای درمان این بیماری استفاده از ّ
گیاهان دارویی است.

سالمت کودکان
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مهارتهای فرزندپروری
یکی از وظایف اساسی و مسئولیتهای سنگین هر پدر و مادری حمایت ،مراقبت و پرورش
فرزندان است .نحوۀ پرورش فرزندان ،یا به عبارتی چگونگی برخورد و مراقبت والدین از فرزندان
بر زندگی آیندۀ فرزندان تأثیر زیادی میگذارد .پژوهشها نشان دادهاند که فرزندپروری مؤثّر
یک عامل محافظتکنندۀ قوی در برابر انواع آسیبها و مشکالت است .برای مثال ،امروزه یکی
از مؤثّرترین عامل پیشگیری از اعتیاد ،تأثیر خانواده و شیوههای فرزندپروری والدین است.
دکتر موسی کافی

*

شیوههای فرزندپروری
	• روشهایی است که والدین برای
تربیت فرزندان خود بهکار میگیرند.
	• نگرشهایی که والدین نسبت به
فرزندان خود دارند.
	• معیارها و قوانینی که برای فرزندان
خویش وضع میکنند.
خاصی را در
های
هر خانواده شیوه
ّ
تربیت فرزندان خویش بهکار میگیرد
که میتواند متأثّر از عوامل فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی و وضعیت روانشناختی
والدین باشد .ا ّما هدف همۀ شیوههای
فرزندپروری ،پرورش شخصیت سالم
و تقویت تواناییهای فرزندان است.
در مجموع ،پژوهشگران چهار شیوۀ
فرزندپروری را مطرح کردهاند که عبارت
است از :فرزندپروری سهلگیرانه،
توجهی یا غفلت و
استبدادی ،همراه با بی ّ
قاطعانه.

 فرزندپروری سهلگیرانه

والدین سهلگیر ،بیش از اندازه فرزندان خود را میپذیرند ،بدون اینکه از آنها مسئولیتی
بخواهند .این والدین نسبت به آموزش آداب و رفتارهای اجتماعی فرزندان خود سهلانگارند .در
خاصی وجود ندارد و هر کسی هر کاری که بخواهد میتواند
این خانوادهها نظم و ترتیب و قانون ّ
انجام دهد .از ویژگیهای فرزندان پرورشیافته در چنین خانوادههایی لجاجت و گستاخی است.
آنها پرخاشگرند و سریعتر دچار هیجانات شدید میشوند؛ زود خشمگین و خوشحال میشوند
و توانایی مقابله با مشکالت یا استرسها در آنها ضعیف است.
مخدر
ضد اجتماعی و گاه مصرف مواد
فرزندان خانوادههای سهلگیر
ّ
مستعد رفتارهای ّ
ّ
هستند .فرزندان این خانوادهها به دلیل فقدان
یا اجرا نشدن قوانین ،پدر و مادر خود را مقتدر و توانا نمیبینند و در نتیجه آسیبپذیری آنها
برای رفتارهای پرخطر بیشتر میشود.
 فرزندپروری استبدادی

والدین مستبد تو ّقع زیادی از فرزندان خود دارند و خیلی کم آنها را میپذیرند .این والدین
انتظار دارند که فرزندانشان کام ً
ال از آنها اطاعت کنند و معموالً دلیل و منطق انتظارهای خود
محبت
را بیان نمیکنند .منطق آنها «چون من میگویم» است .ابراز ّ
شدت کم است.
و عالقه به فرزندان در این خانوادهها به ّ
این والدین از نظر تربیتی خشن و تنبیهکنندهاند .از آنجایی که فرزندان خانوادههای مستبد

شدت تحت کنترل و هدایت والدین خود هستند ،مهارتهای زندگی مستقل از قبیل
به ّ
برنامهریزی ،تصمیمگیری و هدفگزینی را یاد نمیگیرند ،در نتیجه قادر به مقابلۀ درست
با استرسها نیستند .ناتوانی در مقابله با استرسها منجر به افسردگی ،اضطراب و بعضی
اختاللهای روانی دیگر نیز میشود.
توجهی یا غفلت
 فرزندپروری همراه با بی ّ

محبت ،صمیمیت
توجهی یا غفلت استّ ،
والدینی که شیوۀ فرزندپروری آنان بی ّ
توجهّ ،
خاصی به فرزندان خود نشان نمیدهند .آنها کاری به فرزندان خود ندارند و دارای
و عاطفۀ ّ
ویژگیهایی مانند کنترل کم ،انتظار کم ،پذیرش کم و پاسخگویی کم هستند .والدین غافل
نیازهای اولیۀ فرزندان را تأمین میکنند؛ نگران فرزندان خود نیستند و حتّی ممکن است آنها
را طرد کنند .از آنجاکه این والدین بر رفتارهای فرزندان خود نظارت نمیکنند ،فرزندان به حال
خود رها میشوند ،بنابراین ممکن است بیشتر در معرض انواع آسیبها ازجمله پرخاشگری،
ضد اجتماعی قرار گیرند .بهعالوه در این خانوادهها
مصرف موا ّد
مخدر ،نافرمانی و رفتارهای ّ
ّ
پیوندهای عاطفی قوی -که یکی از عوامل محافظتکننده است -وجود ندارد.
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 فرزندپروری قاطعانه

بهترین شیوۀ فرزندپروری ،سبک قاطعانه است .والدینی
که این نوع فرزندپروری را دارند ،به فرزندان خود استقالل
و آزادی فکری میدهند .هم از فرزندان خود انتظارهایی
محبت نشان میدهند .انتظاری
دارند و هم به آنها ّ
توجه و ّ
که والدین قاطع از فرزندان خود دارند ،منطقی و متناسب
سن آنهاست .آنها این انتظارها را روشن و واضح مطرح
با ّ
میکنند تا فرزندان با مسئولیتهای خود در زندگی بهخوبی
آشنا شوند.
والدین قاطع بر فرزندان خود کنترل دارند ،ا ّما در عین حال
پذیرنده و پاسخدهنده هم هستند .این سبک فرزندپروری
محبت از یک انضباط محکم و ثابتی برخوردار
همراه با
ّ
است که باعث پختگی در فرزندان میشود .به همین دلیل
سازگارترین و سالمترین فرزندان از این خانوادهها هستند.
این فرزندان از نظر اجتماعی شایستگی بیشتری دارند .آنها
مسئولیتپذیر ،خلاّ ق ،سازگار ،کنجکاو و با اعتماد به نفس
هستند .والدین قاطع از مهارتهای نظارت بر فرزندان و
مهارتهای ارتباطی با فرزندان آگاهی الزم را دارند و این
مهارتها را بهکار میگیرند.
مهارتهای نظارت بر فرزندان
مهمی در پیشگیری
نظارت بر ف ّعالیتهای فرزندان عامل ّ
از انواع آسیبهاست .نظارت و آگاهی والدین شامل مواردی
مانند آگاهی از ارتباط فرزندان با همساالن ،ف ّعالیتهای
اوقات فراغت آنها و محلهای حضور خارج از منزل،
همچنین آگاهی از حضور و عملکرد فرزندان در مدرسه و
نظارت بر ف ّعالیتهای مورد عالقۀ آنها میشود.
انواع ف ّعالیتهای نظارتی والدین شامل ساختدادن یا
شکلدادن به محیط فرزندان ،دنبالکردن و ّ
مطلع بودن از
آنها ،نظارت ف ّعال و نظارت منفعل است.
منظور از ساختدادن به ف ّعالیتهای فرزندان ،تغییراتی
است که والدین در زندگی فرزندان ایجاد میکنند تا بهتر
بتوانند بر ف ّعالیتهای آنها نظارت کنند ،مث ً
ال به هنگام
مقرراتی
درسخواندن فرزندان تلویزیون را خاموش کنند ،یا ّ
را وضع کنند که فرزندان قبل از غروب آفتاب در منزل باشند.
منظور از دنبالکردن و ّ
مطلع بودن آن است که والدین از
ف ّعالیتهای فرزندان و مکانهایی که میروند آگاهی داشته
باشند ،مث ً
ال بهطور تصادفی به مکانی که فرزند گفته ،سر
بزنند .گاهی اوقات ممکن است فرزندان بر اساس آنچه
متوسل
با والدین توافق کردهاند ،رفتار نکنند و به دروغ
ّ
شوند .به همین دلیل روشهای نظارتی ف ّعالی وجود دارد
که نمونهای از آن تماس گرفتن با والدین دوستان فرزند
است .نظارت منفعل بیشتر مربوط به تعیین قواعد ،قوانین
و انتظارهایی است که والدین از فرزندان خود دارند ،مث ً
ال
قوانینی در مورد رفتوآمد فرزندان یا معیارهایی برای
انتخاب دوستان تعیین میکنند.
برای آنکه والدین بتوانند بهدرستی بر رفتارهای فرزندان
خود نظارت کنند ،ضرورت دارد با اصول و مبانی نظارت بر
رفتار فرزندان آشنا شوند .مراحل نظارت بر رفتار فرزندان
شامل موارد زیر است:
 تعیین قواعد ،قوانین ،انتظارها و محدودیتها
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سالمت کودکان

 بیان قواعد ،قوانین ،انتظارها و محدودیتها برای فرزندان
 مشخّ صکردن پیامدهای رعایت و عدم رعایت قواعد ،قوانین ،انتظارها و
محدودیتها
 بررسی رفتارهای فرزندان در فاصلههای زمانی مناسب و بهصورت پراکنده،
چه در مدرسه یا در سایر مکانها.
ً
مشخّ
ص باشد ،مثال به جای
قواعد و انتظارهای والدین از فرزندان باید روشن و
اینکه بگویند« :زود به منزل بیایید» ،باید بگویند« :قبل از ساعت هشت منزل
باشید» .بسیار مهم است که والدین برای فرزندان خود روشن کنند که اگر بر
اساس انتظار خانواده عمل کنند ،چه پاداشهایی به آنها خواهند داد و در صورت
عمل نکردن بر اساس انتظار خانواده ،چه پیامدهای منفیای دریافت خواهند کرد.
مهارتهای ارتباطی یکی از مهمترین مهارتهای یک زندگی مو ّفق است.
ارتباط وقتی ایجاد میشود که افراد بتوانند افکار و عقاید ،امیدها ،آرزوها ،ترسها
و نگرانیهای خود را با هم در میان بگذارند .فقدان این مهارت موجب بسیاری
از مشکالت ،تنشها و تعارضها میشود .مهارتهای ارتباطی ،مهارتهایی
هستند که والدین را قادر به شنیدن پیامهای کالمی ،درک پیامهای غیرکالمی
و پاسخدهی کالمی و غیرکالمی به این دو نوع پیام میکنند .والدین برای بهبود
مهارتهای ارتباطی با فرزندان خود میتوانند از روشهایی مانند گوشدادن
ف ّعال ،مشورتکردن با فرزندان ،تأکید بر تشویق و مشارکتداشتن در ف ّعالیتهای
فرزندان استفاده کنند.
گوش دادن ف ّعال!
گوشدادن مهمترین مهارت ارتباطی است .وقتی فرزندان صحبت میکنند،
والدین باید ف ّعالیتهای خود مانند تماشای تلویزیون ،خواندن روزنامه ،یا کار در
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منزل را قطع کنند؛ به گفتههای فرزندان خود
توجه و با آنها ارتباط چشمی برقرار کنند.
ّ
به آنچه فرزندان میگویند واکنش سریع نشان
ندهند؛ در عوض ،چند دقیقه فکر کنند و به
آنچه شنیدند ،پاسخ دهند .یکی از تکنیکهای
اساسیای که نشان میدهد والدین به
حرفهای فرزندان گوش میدهند و آنها را
درک میکنند ،این است که گفتههای فرزندان
را به شکل مناسبی به او انعکاس دهند.
مشورت کردن با فرزندان!
روزمره
مسائل
والدین میتوانند در مورد
ّ
از فرزندان سؤال کنند و از آنها در مورد
موضوعهای مختلف خانواده نظرخواهی
متوجه شوند
کنند .وقتی کودکان و نوجوانان
ّ
اهمیت داده میشود،
که به نظرهایشان
ّ
در گفتوگوها و اظهارنظرها مشارکت و از
نظرهای والدین استفاده میکنند.
تأکید بر تشویق!
کودکان و نوجوانان ویژگیهای مثبت
زیادی دارند که الزم است بر آنها تأکید
شود .یادآوریکردن تواناییها و صفات خوب
کودکان به آنها کمک میکند تا ارزش خود
را بهتر بشناسند و اعتماد به نفس بیشتری
داشته باشند .اگر فرزندان در یک زمینۀ
ورزشی یا هنری مشغول ف ّعالیت هستند،
حد ممکن در بازیها
خوب است والدین تا ّ
و ف ّعالیتهایشان شرکت کنند و مانند یک
تماشاچی خوب از آنها حمایت کنند .نکتۀ
بسیار مهم این است که والدین رعایت قوانین
مقررات فرزندان را حتماً مورد تشویق قرار
و ّ
دهند.
مشارکتداشتن در ف ّعالیتهای
فرزندان!
مشکل بسیاری از والدین ،نداشتن وقت
کافی برای گذراندن ساعاتی در کنار یکدیگر
است .با این حال الزم است که والدین حداقل
نیم ساعت از وقت خودشان را در روز به
فرزندان اختصاص دهند .بهتر است انتخاب
نوع ف ّعالیت به تقاضای فرزندان باشد .بهعالوه،
والدین طوری برنامهریزی کنند که حداقل
هفتهای یکبار بعضی ف ّعالیتهای خاص مانند
رفتن به کتابخانه یا کتابفروشی ،پیادهروی،
رفتن به کوه یا پارک را با فرزندان انجام دهند.

* دکتری روانشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه
گیالن
نشانی :بلوار سمیّه ،بعد از بیمارستان گلسار،
خیابان  ،142مجتمع پزشکان اکباتان
تلفن33124489 :
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انار؛ میوهای علیه آلزایمر!
همشهریآنالین :نتایج پژوهشی که در مجلّۀ ACS Chemical Neuroscience
به چاپ رسیده ،نشان میدهد که عصارۀ انار برای مقابله با پیشرفت بیماری آلزایمر
خواص آن مشخص
مفید است .با وجود اینکه در پژوهشهای پیشین مولکول منشأ
ّ
نشده بود ،این بار پژوهشگران ّ
ضد آلزایمر این
اطالعات دقیقتری در مورد ترکیبات ّ
میوه به دست آوردند.
ترکیبات مفیدی که در مقابله با این بیماری نقش دارند ،شامل اورلیتینها هستند
توسط باکتریهای روده تولید میشوند.
که در روند شکستهشدن پلیفنولها ّ
بیماری آلزایمر از وجود پروتئینهای آمیلوئید بروز میکند که به شکل پالک
بین نورونها یا همان سلولهای عصبی تشکیل میشود .برای پیشگیری از انتشار
و گسترش این پروتئینها ،مولکولهایی الزماند تا از مغز در برابر نفوذ این ترکیبات
مخرب محافظت کنند.
ّ
پژوهشهای پیشین نشان داده بود که عصارۀ انار چنین تأثیری را روی حیوانات
دارد ،ا ّما پژوهشگران این ترکیب تأثیرگذار را تشخیص نداده بودند.
متوجه
برای یافتن این مولکولها پژوهشگران  21ترکیب انار را ایزوله کردند و
ّ
شدند که بیشتر پلیفنولها چنین تأثیری ندارند .در عوض یکی از متابولیتهای
این ترکیبها به نام ارولیتینها ،قدرت محافظت از مغز را دارند .این ترکیبات جزو
ضد التهابی است و از بروز بیماری آلزایمر پیشگیری میکند.
ترکیبات ّ

آنتیبیوتیکها میتوانند مزایای
تغذیه با شیر مادر را کم کنند!
ایرانارتوپد :یک پژوهش جدید نشان داده که استفادۀ زیاد و زودهنگام از آنتیبیوتیکها
بچهها میتواند موجب کمشدن مزایای استفاده از شیر مادر شود .پژوهشگران
در ّ
فنالندی در این بررسی نشان دادهاند :مصرف آنتیبیوتیک در کودکانی که با شیر
مادر تغذیه میشوند ،میتواند موجب افزایش احتمال بروز عفونت و افزایش احتمال
چاقی در سالهای بعدی عمر شود.
هنگامیکه کودک از شیر مادر خود تغذیه میکند ،بهجز شیر مقدار فراوانی از
خاصی در شیر مادر
باکتریها را از مادر خود دریافت میکند .همچنین قندهای ّ
وجود دارد که رشد این باکتریها را تسریع میکنند .این باکتریها در رودۀ کودک
مهمی در تنظیم کارکرد بدن،
رشد میکنند و تا آخر عمر در آنجا میمانند و نقش ّ
بهخصوص سیستم ایمنی او دارند .آنتیبیوتیکها میتوانند این باکتریها را از بین
ببرند
و روند یاد شده را از تعادل خارج کنند.
 پژوهشگران میگویند :باکتریهای روده تولید اسیدهای چرب را کنترل میکنند
مهمی در روند تغذیه ایفا میکنند و اختالل در این روند
و از این طریق تأثیر ّ
مستعد چاقی کند .آنها به والدین توصیه میکنند که با هر تب
بچه را
ّ
میتواند ّ
ا ین
مختصری به کودک خود آنتیبیوتیک ندهند ،چون بسیاری از
تبها علّت ویروسی دارد که آنتیبیوتیکها هیچ تأثیری در
کمک به رفع آنها ندارند .آنتیبیوتیک باید تنها با دستور
پزشک و در مواردی استفاده شود که علّت تب عفونت
باکتریایی باشد .نتایج این پژوهش در شمارۀ ماه ژوئن
 2016مجلّۀ  JAMA Pediatricsمنتشر
شده است.
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سبك زندگي سالم

کاشت سبزیجات در خانه
امروزه با رشد
و
جمعیت
ّ
افزایش تقاضا
برای محصوالت
کشاورزی از یک
طرف و کاهش
زیر
سطح
کشت ،کمبود و
فاطمه علیپور مبارکی * نامرغوب بودن
آب آبیاری ،تغییر روشهای کشت ،استفادۀ
حد استاندارد از سموم کشاورزی و
بیش از ّ
انواع کودهای شیمیایی ،همچنین افزایش
انواع بیماریهای روانی و جسمانی ناشی
از مشکالت معیشت خانوار -که همگی
به مشکالت زیادی در جامعه منجر شده
است -برای حفظ سالمت جسمی و روحی
افراد و استفاده از حداقل امکانات در منازل
آپارتمانی ،همچنین پرکردن اوقات فراغت
افراد ،بهخصوص بانوان خانهدار میتوانیم
با روشهای ساده در منزل مجموعهای
از محصوالت ارگانیک داشته باشیم که از
یکسو از سالمت محصول اطمینان داریم
و از سوی دیگر کار با گل و گیاهان باعث
ایجاد روحیۀ شاداب در افراد میشود.
بهترین زمان برای کشت سبزیجات
غدهای فصل پاییز است .برای
برگی و ّ
کاشت سبزیجات نشا شدنی و بذری در
منزل باید یک پنجرۀ آفتابی -که حداقل
پنج ساعت نور در روز دریافت میکند -در
دسترس داشته باشید .بیشتر گیاهان از
مدیترانه آمدهاند و برای رشد نیاز به نور
دارند .برای ایجاد شرایط رشد ایدهآل دمای
خانه را باید بین  15تا  21درجۀ سانتیگراد
نگه داشت .کاشت گیاه را با بذر شروع کنید
که آسانتر از خرید نهال است.
انواع مختلفی گلدان وجود دارد که
میتوانید برای کاشت گیاه از آنها
استفاده کنید .ظرفهای سفالی
طرفداران زیادی دارد.
اطمینان حاصل کنید
که در ته گلدان سوراخ
زهکشی وجود داشته
باشد تا گیاهان شما
فاسد نشوند .یک بشقاب
زیر گلدان قرار دهید تا آب
اضافۀ گلدان در آن بریزد .هر
گلدانی که انتخاب میکنید،

توجه به رشد ریشه عمیق باشد .یک
باید با ّ
گلدان ایدهآل پانزده تا سی سانتیمتر عمق
دارد .شما میتوانید چند گیاه متفاوت را در
یک ظرف بزرگ بکارید یا برای هر بوته یک
گلدان پانزده سانتیمتری انتخاب کنید.
در هنگام انتخاب خاک برای گیاهان خود
حتماً باید یک خاک مرغوب و باکیفیت
تهیه کنید .بیماریهای خاک باعث آسیب
ّ
به گیاهان میشوند .به اندازۀ پنج تا هفت
سانتیمتر الیه از خاک گلدان را در ته ظرف
بریزید .سپس گیاه خود را بهآرامی در آن
قرار دهید .گلدان را پر از خاک کنید و
خاک اطراف گیاه را محکم فشار دهید .از
آبیاری بیش از حد اجتناب کنید ،زیرا باعث
پوسید ه شدن ریشهها میشود .با مناسب
بودن شرایط ،گیاه در یک ماه به رشد کافی
میرسد .زمانی که گیاهان به اندازۀ کافی
رشد کردند ،میتوانید از آنها برای پختوپز
استفاده کنید .برای کاشت بهصورت بذر،
بذرها را برای اولین بار در یک گلدان ذغالی
بکارید .گلدان ذغالی را با مخلوط کاشت پر
کنید .سپس آن را در یک کاسۀ آب قرار
دهید تا گلدان ذغالی آب را بهطور کامل از
کاسه جذب کند .سپس دانهها را در عمق
کم دفن کنید (حدود سه یا چهار برابر قطر
دانه) .چند بذر از گیاه را بهطور همزمان در
یک گلدان بکارید .گلدان ذغالی را با یک
کیسۀ پالستیکی کوچک برای شبیهسازی
یک گلخانۀ کوچک پوشش دهید .هنگامی
که دانهها جوانه زدند ،شما میتوانید همۀ
گلدان ذغالی را در یک زمین بزرگ یا گلدان
بزرگتر بکارید .گلدان خود را در یک نقطۀ
آفتابی قرار دهید ،یا اگر خانۀ شما به
اندازۀ کافی

نور طبیعی خورشید دریافت نمیکند ،گلدان
را زیر نور المپ قرار دهید .فضای گیاهان
باید طوری باشد که به هم فشار وارد نکنند.
همچنین آنها را برای جلوگیری از نوسانات
دمایی در نزدیکی دریچۀ حرارت قرار ندهید.

توجه کنید:
به چند نکته ّ

ریحان :رشد ریحان از بذر ساده است،
ا ّما به نور و درجۀ حرارت کم نیاز دارد.
پیازچه :عضوی از خانوادۀ پیاز است و
بهتر است که تازه استفاده شود .همچنین
به نور و درجۀ حرارت خنک نیاز دارد.
شوید :شویدهای کوتاه را به جای
انواع استاندارد -که معموالً یک متر بلند
میشوند -انتخاب کنید .شما به کشتهای
پیدرپی برای اطمینان از محصول مستمر
نیاز دارید.
پونه :بهآسانی با بذر رشد میکند و
میتوان از عطر تازۀ آن در نوشیدنی و
ساالد ّ
لذت برد.
پونۀ کوهی :این گیاه عطر و طعم تند
و تیزی دارد و میتواند از دانه رشد کند.
رزماری :رزماری همیشه بهخوبی از
دانه رشد نمیکند؛ از قلمه و یا گیاه کامل
آن برای پرورش استفاده کنید .خاک باید
بهخوبی زهکشی شود .اجازه ندهید خاک
بهطور کامل خشک شود.
آویشن :بسیاری از انواع آن وجود
دارد .بذر را بهآرامی با خاک بپوشانید .گیاه
را تا زمان شکوفایی مرطوب نگه دارید.
* دکترای فیزیک و حفاظت خاک
نشانی :سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن

Apghazal@yahoo.com

سبك زندگي سالم
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از شـنبه!
خیلی از ما فکر میکنیم
که شروع یک کار خیلی
ساده است و این تف ّکر
باعث میشود که در
مورد دیگران بهسادگی
نظر بدهیم .جالب است
که این شروع میتواند
شامل هر چیزی باشد؛
*
امیرحسین خلخالیراد
از آغاز درس خواندن
برای کنکور گرفته تا احداث یک بیمارستان دویست
تخت خوابی .این تف ّکر میتواند مصداق بارز «آواز
ُدهل شنیدن از دور خوش است» باشد .ا ّما اینکه
صدای ُدهل از دور خوش است ،چه ربطی به شنبه
و رژیمدرمانی دارد!
یادم هست که سال  ۸۷وقتی که در تبوتاب
کنکور سراسری بودم ،اطرافیان و دوستانم عبارت
عزیز «از شنبه» را زیاد از من میشنیدند .معموالً
شنبهها خوب درس میخواندم و بهتدریج تا روز
چهارشنبه این موج کمرنگ میشد و روز پنجشنبه
قطع بارش نعمت الهی درس خواندن بود .این وضع
ناپایدار تا عصر جمعه ،با آن غروب منحصربهفردش
ادامه پیدا میکرد و پایان شب جمعه ،بعد از یک
حس بد ،برنامهریزی برای صبح شنبه انجام میشد و
ّ
این داستان ادامه داشت . ...
این روزها که قلمم با سفرۀ مردم گیالن گره
خورده و میبینم چقدر به مردم سرزمینم شبیهام،
هم خوشحالم و هم ناراحت .خوشحالیام از این است
که برای تغییر تالش میکنند و ناراحتیام از اینکه
عبارت «از شنبه» باالخره کار دستشان میدهد و در
م داشتن و نداشتن باز شکم پیروز میشود
گیرودار رژی 
مقدمۀ
و تپلهای ما تپلتر میشوند .بعد از این ّ
طوالنی -که حوصله کردید و آن را خواندید -برویم
سراغ اصل مطلب که قرار است برخی از علّتهای فرار
افراد از رژیمهای کاهش وزن را برایتان شرح دهم.

پرمشغله بودن!
ّ
شاید بتوان بهراحتی علت اصلی فرار از رژیمدرمانی را پرمشغلهبودن
تعریف کرد .پژوهشها نشان داده :افرادی که استرس شغلی باالتری را
تجربه میکنند ،پایبندی کمتری به رژیم غذایی خود دارند ،چراکه حذف
مدت باعث کاهش وزن شود،
وعدهها و میانوعدهها ممکن است در کوتاه ّ
ا ّما این کار برگشتپذیری سریع و بهمراتب بیشتری را در پی خواهد
داشت.

هدفمندی!
بسیاری از مراجعهکنندگان در مقابل این سؤال که هدفتان از رژیمدرمانی کاهش
وزن چیست؟ نمیتوانند پاسخ قانعکنندهای داشته باشند .البته طیف عظیمی از
بانوان علل اصلی مراجعه را کمکردن روی بزرگوارانی چون مادرشوهر و خواهرشوهر
و دالیلی چون «اندازهشدن اون لباس که تو کمدمه»« ،عروسی داداشم نزدیکه»،
«همسایۀ طبقة باالمون که پیش شما میاد»« ،میخوام تو پیشفیلم عروسیم خوب
باشم» و  ...بیان میکنند .این اهداف هر چند مو ّقت و گذراست ،ا ّما داشتنش به
نداشتنش میارزد.

19

سندرم پیش از قاعدگی در بانوان!
در برخی افراد هنگام نزدیکشدن به زمان قاعدگی یا حتّی در ایّام
قاعدگی ولع زیادی به مصرف شیرینیها بهوجود میآید که در این
متخصص رژیمدرمانی
مورد پیشنهاد میشود که حتماً با مشاور یا
ّ
خود مشورت کنند .حذف نکردن وعدهها و میانوعدهها ،کمنکردن
مقدار مصرف غذا برای نتیجهگیری سریعتر و مصرف موا ّدی مانند
زعفران و  ...میتواند در بهبود این نشانهها مؤثّر باشد.

مهمانی!
حد مردن .هر فردی در
در فرهنگ ایران مهمانی پایان هفته ،یعنی خوردن تا ّ
مواجهه با سفرهای رنگین ممکن است عنان از کف بدهد و با زمزمهکردن «آخر
هفتهها کسی رژیم نمیگیره»« ،یه بار اشکال نداره» و «از شنبه رژیم میگیرم»
تهاجمی جانانه به دستمایۀ هنرمندانۀ میزبان بزند.

وعدۀ تق ّلب!
اهمیت حضور این وعده در ایّام رژیمدرمانی به
ّ
حدی زیاد است که شاید بتوان اسم آن را جانمایۀ
ّ
پایبندی نامید .با نظر مشاور رژیمدرمانیتان از وعدۀ
تقلّب بهره بگیرید تا میزان استفاده از عبارت «از
شنبه» در دوران رژیمدرمانیتان کاهش یابد .وعدۀ
تقلّب وعدهای است که در آن فرد به فراخور پایبندی
و میزان تغییراتش هر چندوقت یکبار میتواند
به میل خود از تمامی غذاها شامل سالم و ناسالم
استفاده کند.
در آخر مهمترین عامل فرار از رژیم همان نیاز
طبیعی ما به خوردن است که در بعضی افراد بیشتر
و در برخی کمتر قدرتنمایی میکند.
امیدوارم «از شنبههای» دنیایتان بسیار کم و
محدود و ایّام دلانگیز پیش رو از فصل مهر پاییزیتان
همچون برگهای بهاری سبز و برقرار باشد.
* کارشناس تغذیه و رژیمدرمانی
نشانی :خیابان ن ّواب ،برج ن ّواب ،طبقة هفتم ،واحد 13
تلفن33132645 :
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رژیمهای سخت با محدودیت زیاد!
یک رژیم سخت که فرد توان پایبندی به آن را ندارد،
از نخستین دالیل فرار از درمان است.

کمکربوهیدرات بودن رژیم غذایی!
کاهش کربوهیدرات مصرفی بهصورت
سرخود باعث افزایش میل افراد به مصرف
شیرینیها و شکستن رژیم غذایی میشود .در
تعیین میزان مصرف کربوهیدرات از مشاور یا
متخصص رژیمدرمانی خود مشورت بگیرید و
ّ
بهصورت سرخود تصمیم نگیرید!

زپشكي و سالمت
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نکتۀ اساسی برای جلوگیری از

دکتر رحیم تو ّکلنیا

سنگهای کلیوی

*

مقدار تعریق خود را در نظر داشته باشید .ورزش شدید و سونا ممکن است برای سالمت
مفید باشد ،ا ّما به یاد داشته باشید که میتواند زمینهساز سنگهای کلیوی باشد ،زیرا از
دست دادن آب به دلیل این ف ّعالیتها و یا حتّی گرمای تابستان منجر به کاهش حجم
ادرار میشود .هر چه بیشتر عرق کنید ،ادرارتان کمتر میشود و این مسئله منجر به غلیظ
شدن امالح قابل رسوب در ادرار خواهد شد .در نتیجه احتمال تشکیل سنگهای جدید
یا بزرگشدن سنگهای موجود افزایش مییابد .در عوض با خوردن مایعات بیشتر ،آب
بیشتری برای تشکیل ادرار در اختیار کلیهها قرار میگیرد .همچنین غلظت امالح داخل
ادرار کاهش مییابد و امکان اتّصال کریستالها به یکدیگر و تشکیل رسوب را نخواهد
داشت .بنابراین آنچه مهم است میزان ادرار در  24ساعت است .برای کاهش احتمال
تشکیل ،عود و یا بزرگشدن سنگهای کوچک موجود در کلیههایتان حجم ادرار 24
ساعتۀ خود را به حداقل  1/5تا  2لیتر برسانید!

2

1

حتماً واژۀ اگزاالت را در ارتباط با سنگهای ادراری شنیدهاید .احتماالً
میدانید که شایعترین نوع سنگهای ادراری از ترکیب این ما ّده با کلسیم
حاصل میشود و حدود هشتاد درصد سنگهای ادراری حاوی اگزاالت
کلسیم است .ا ّما اگزاالت چیست؟ اگزاالت یک ما ّدۀ طبیعی است که
بهوفور در میوهها ،سبزیها ،میوههای مغزدار (فندق ،پسته ،بادام و ،)...
دانۀ گیاهان (تخمه و  ،)...غالت (گندم و جو) ،حبوبات و حتّی چای ،قهوه
و شکالت یافت میشود .کاهش مصرف این ما ّده ممکن است تا حدودی
برای افرادی که سابقۀ سنگهای اگزاالت کلسیم دارند ،مفید باشد .ا ّما
قطع کامل مصرف آن ممکن نیست و توصیه هم نمیشود .این تص ّور که
قطع مصرف موا ّد غنی از اگزاالت بهتنهایی احتمال تشکیل سنگهای
کلیوی را کاهش میدهد ،یک اشتباه بزرگ است.
باید بدانیم که اوالً قسمت اعظم اگزاالت دفعشده از کلیهها با
سوختوساز بدن حاصل میشود و اگزاالت موجود در غذاها سهم کمی در
میزان اگزاالت موجود در ادرار دارند .ثانیاً اگزاالت در هنگام عبور از رودهها
میتواند با کلسیم موجود در رژیم غذایی ترکیب شود و موا ّد حاصل از این
ترکیب اصوالً غیرقابل جذب است و از طریق مدفوع دفع میشود .بنابراین
برای استفاده از موا ّد مفید و ویتامینهای موجود در غذاهایی که حاوی
اگزاالت هم هستند ،بهتر است ترکیبات محتوی کلسیم و حتّی قرصهای
مکمل غذاهای حاوی کلسیم همراه غذا مصرف شود تا با کاهش جذب
ّ
این ما ّده احتمال تشکیل سنگهای کلسیم اگزاالت کاهش یابد.
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کلسیم موجود در غذا دشمن بیماران سنگ کلیه نیست! این باور در ذهن همۀ مردم دنیا
رسوخ کرده است که چون کلسیم در ترکیب اغلب سنگهای کلیوی وجود دارد ،پس با کاهش
مصرف آن احتمال تشکیل سنگهای کلیوی کاهش مییابد و وقتی با نظر مخالف پزشکی
روبهرو میشوند ،ناباورانه از گفتههای وی عبور میکنند .ا ّما باید بپذیریم که رژیم غذایی
حاوی کلسیم کمتر (کاهش مصرف شیر ،ماست و  )...احتمال تشکیل سنگهای کلیوی را
بیشتر میکند .بنابراین از مصرف غذاهای حاوی کلسیم دوری نکنید و به جای آن موا ّد حاوی
کلسیم فراوان و قرصهای کلسیم را با غذاهای حاوی اگزاالت مصرف کنید.

3

4

نمک دشمن همه ،ازجمله دشمن
بیماران سنگ کلیه است .ثابت شده
است که کاهش مصرف نمک به زیر دو
تا سه گرم در  24ساعت اثر زیادی در
کاهش احتمال عود سنگهای کلیوی
خواهد داشت .بنابراین نه تنها از غذاهای
حاوی نمک و نمکسود شده (چیپس،
پفک ،خیارشور ،زیتون و دوغ آماده)
نباید استفاده کرد ،بلکه هنگام پختوپز
به غذاها نیز نباید نمک اضافه شود .فکر
کنید که فشار خون باال دارید.

5

زپشكي و سالمت

آب میوههای حاوی سیترات
مانند لیمو و پرتقال را فراموش
نکنید! سیترات موجود در این
میوهها با ورود به ادرار منجر به
کاهش احتمال تشکیل کریستال
شده و احتمال تشکیل سنگ را
کاهش میدهد و حتّی از اتّصال
کریستالهای قبلی موجود
در ادرار و بزرگشدن آنها
جلوگیری میکند.

پس از سنگهای کلسیم اگزاالت سنگهای اسیداوریکی شایعترین
نوع هستند .گوشت قرمز ،گوشتهای احشایی (دل ،جگر ،قلوه و مغز)،
ماهی سالمون حاوی حجم باالی ما ّدهای به نام پورین است و مصرف آنها
احتمال بروز سنگهای اسیداوریکی را افزایش میدهد .مصرف پورین زیاد
منجر به تشکیل اسیداوریک بیشتر میشود ،در نتیجه اسید بیشتری برای
دفع از طریق کلیه تولید خواهد شد .دفع اسید بیشتر از ادرار منجر به
کاهش  PHادرار و تشکیل ادرار اسیدی میشود .برای کاهش تشکیل
سنگهای اسیداوریکی باید  PHادرار افزایش یابد و کمتر اسیدی باشد.
برای کاهش احتمال تشکیل سنگهای اسیداوریکی از مصرف غذاهای
حاوی پورین خودداری کنید و از غذاهای سالم شامل میوه و سبزیجات
بیشتر ،غالت و لبنیات کمچرب استفاده کنید .مصرف شکر را کاهش
دهید و از مصرف الکل خودداری کنید .کاهش مصرف پروتئینهای
حیوانی و افزایش مصرف سبزی و میوۀ تازه باعث افزایش  PHادرار و
کاهش رسوب اسیداوریک میشود.

6

مؤسسة
متخصص اورولوژي و عضو كادر درماني -پژوهشي
*
ّ
ّ
فنّاوريهاي نوين پزشكي مهر
نشانی :چهارراه گلسار ،خیابان ن ّواب ،ساختمان حکیم تلفن33115046 :

زپشكي و سالمت

مجلة پزشکی

آبان -آذر 95

22

انحراف تیغۀ بینی چیست؟
دکتر حسام جهاندیده

*

انحراف تیغۀ بینی اختاللی
است که در آن تیغۀ
جداکنندۀ دو سوراخ
بینی دچار خمیدگی یا
شکستگی میشود .این
تیغه در قسمت جلو از
یک غضروف چهارگوش
بزرگ تشکیل شده که
در پشت و کف به چند
استخوان دیگر متّصل
میشود .اگر انحراف بینی
شدید باشد ،ممکن است
یک یا هر دو سوراخ بینی
دچار انسداد و گرفتگی
و در نتیجه تن ّفس بیمار
مختل شود .جالب است
بدانید که تقریب ًا هشتاد
درصد از افراد دچار
درجاتی از انحراف تیغۀ
بینی هستند ،ا ّما مشکل
در بیشتر آنها شدید
نیست و تنها درصد
کمی از بیماران -که دچار
اختالل در تن ّفساند -به
جراحی نیاز پیدا میکنند.
ّ

ع ّلت ایجاد انحراف بینی چیست؟
علّت بیشتر موارد انحراف شدید تیغۀ بینی
وارد شدن ضربه به آن است که بیشتر در اثر
آسیبهای ورزشی و تصادفها اتّفاق میافتد.
البته برخی از بیماران دچار نوع مادرزادی این
مشکل هستند که ناشی از آسیب در دورۀ
جنینی یا زمان تولّد است.
انحراف بینی چه عالئمی دارد؟
شایعترین عالمت انحراف تیغۀ بینی گرفتگی
بینی همراه با اشکال در نفس کشیدن است که
معموالً در یک سمت شدیدتر از سمت دیگر
توجه این است
احساس میشود .نکتۀ جالب ّ
که لزوماً بیمار در سمت دچار تنگی ،احساس
گرفتگی نمیکند و ممکن است گرفتگی
را در هر دو سمت بهصورت متناوب یا حتّی
در سمت مقابل حس کند .سایر عالئم ناشی
از انحراف تیغۀ بینی عبارتاند از :خوندماغ
شدن ،تن ّفس صدادار ،خروپفکردن ،اختالل در
خواب ،خشکی دهان به علّت تن ّفس با دهان
باز ،احساس فشار و گرفتگی در مجرای تن ّفسی
بینی ،درد سر و صورت ،ترشّ حات پشت حلق
مکرر سینوس .یکی از عوارض کمتر
و عفونت ّ
ّ
شایع انحراف بینی قطع تنفس در خواب یا به
اصطالح آپنه است که این عارضه به علّت خطر
جدی است.
قلبی و عروقی نیازمند درمان ّ

آیا ممکن است انحراف بینی عامل
ایجاد سردرد باشد؟
این سؤال در مورد مبتالیان به سینوزیت هم
پرسیده میشود .انحراف بینی در بسیاری از
موارد بهخودیخود عامل ایجاد سردرد نیست؛
بسیاری از بیمارانی که از سردرد شاکیاند،
معموالً دچار یکی از علل شایع این اختالل
یعنی میگرن یا سردرد تنشی هستند .در
این موارد انحراف بینی بهخصوص در حالتی
که آنقدر شدید باشد که باعث ایجاد تماس
با دیوارۀ جانبی بینی یا در اصطالح «نقاط
تماسی» شود ،میتواند به عنوان عامل
برانگیزانندۀ سردرد عمل کند .به هر حال بینی
به دلیل عصبگیری غنی خود در ایجاد درد
سر و صورت نقش دارد.
انحراف بینی چگونه تشخیص داده
میشود؟
برای تشخیص انحراف تیغۀ بینی معموالً
متخصص گوش و حلق و بینی کافی
معاینۀ
ّ
است .در برخی موارد ممکن است برای
تشخیص کاملتر به آندوسکوپی بینی یا
سیتیاسکن نیاز باشد .آندوسکوپی تشخیصی
بهصورت سرپایی در مطب و پس از آغشته
کردن داخل بینی با محلولهای بیحسکننده
و منقبضکننده انجام میشود.

درمان انحراف بینی چگونه انجام میشود؟
توجه
برای درمان انحراف تیغۀ بینی ممکن است در موارد خفیف آن از برخی داروها ازجمله اسپریهای مرطوبکننده کمک گرفته شود ،ا ّما با ّ
جراحی انحراف بینی -که به
جراحی نیاز پیدا میکنند .در ّ
به وجود یک مشکل ساختاری ،بیماران دچار انسداد مجرای تن ّفسی اغلب به عمل ّ
آن سپتوپالستی گفته میشود -با ایجاد برشی کوچک در داخل بینی قسمتهای دچار انحراف غضروف یا استخوان تیغۀ بینی برداشته یا اصالح
جراحی انحراف انجام میپذیرد که
جراحی زیبایی بهصورت همزمان با ّ
میشوند و به این ترتیب جریان هوای دو طرف بینی برقرار میشود .گاهی ّ
جراحی سینوسها
عمل
با
زمان
م
ه
صورت
ه
ب
توان
ی
م
را
بینی
تیغۀ
انحراف
جراحی
ّ
جراحی سپتورینوپالستی گفته میشود .عمل ّ
در این حالت به این ّ
نیز انجام داد .در این حالت بیشتر از روش آندوسکوپیک برای اصالح مناطق دچار انحراف بینی استفاده میشود .در برخی موارد انجام اقدام درمانی
روی شاخکهای بینی هم ضروری است.
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Septal Deviation
جراحی انحراف باعث اصالح کجی ظاهر بینی هم
آیا ّ
میشود؟
بر خالف تص ّور بسیاری از بیماران باید گفت :انجام عمل انحراف به
جراحی انحراف
هیچوجه باعث صاف شدن انحراف ظاهر بینی نمیشودّ .
به روش معمول فقط نواحی ایجادکنندۀ تنگی در مسیر تن ّفس در
داخل بینی را اصالح میکند و در شکل ظاهر بینی یا کجی خود بینی
تغییری ایجاد نمیکند .بنابراین بیمارانی که خواهان اصالح همزمان
جراحی سپتورینوپالستی انجام دهند.
هر دو مشکل هستند ،باید عمل ّ
البته یک استثنا وجود دارد و آن دررفتگی قسمت تحتانی غضروف
شدت آن کاسته میشود.
تیغۀ بینی است که گاهی با عمل انحراف از ّ

شدت انحراف ممکن است حدود یک ساعت
میشود و بسته به ّ
جراحی مرخّ ص
از
پس
ساعت
چند
ظرف
به طول بینجامد .بیمار
ّ
میشود .غالباً پس از عمل از پانسمان داخل بینی -که بیشتر بهصورت
یک گاز آغشته به پماد آنتیبیوتیکی (تامپون) است -استفاده میشود.
تامپون پس از چند روز خارج میشود .در برخی موارد خاص ،قطعاتی
پالستیکی برای پایدار کردن تیغۀ بینی در داخل بینی قرار داده
میشود که چند هفته بعد خارج میشود .اخیرا ً پانسمانهای قابل
توجه به قیمت باالی آن هنوز بهصورت
جذب هم وارد بازار شده که با ّ
گسترده و در همۀ مراکز قابل استفاده نیستند .پس از عمل ممکن
تورمی خفیف در ناحیۀ بینی شود که طبیعی است.
است بیمار دچار ّ

جراحی مناسبتر است؟
چه سنّی برای انجام ّ
جراحی انحراف بینی پس از
جز در موارد خاص بهتر است عمل ّ
کامل شدن رشد بینی و صورت یعنی پس از پانزده تا هجده سالگی
انجام شود .البته در شرایط خاص و مواردی که انسداد کامل یا
عوارض ایجاد شده باشد ،حتّی در کودکان نیز میتوان با رعایت برخی
جراحی کرد.
مالحظات خاص اقدام به انجام عمل ّ

جراحی انحراف بینی چیست؟
عوارض ّ
جراحی انحراف تیغۀ بینی نیز
جراحی دیگری عمل ّ
همانند هر ّ
ممکن است با خطرات و عوارضی همراه باشد؛ با این حال عوارض
جانبی این عمل نادر و اندک است .این عوارض میتوانند شامل
عفونت ،خونریزی ،جمع شدن خون زیر مخاط بینی ،عدم اصالح
کامل اختالل یا ایجاد اشکال در غضروف بینی باشند.

جراحی وجود دارد؟
چه نکاتی در مورد عمل ّ
جراحی انحراف تیغۀ بینی معموالً با بیهوشی عمومی انجام
عمل ّ

متخصص گوش ،حلق و بینی
* ج ّراح و
ّ
نشانی :تهران ،بزرگراه رسالت ،جنب متروي علم و صنعت ،طبقة فوقانی
بانک مسکن ،پالک  ،527واحد  4تلفن02177195547 :

www.drjent.com

د بارداری در
تأثیر قرصهای ض ّ
بروز افسردگی!

استرس احتمال بارداری را کاهش
میدهد!

ایران ارتوپد :یک پژوهش جدید نشان داده است که احتمال
ضد بارداری استفاده
بروز افسردگی در زنانی که از قرصهای ّ
میکنند ،بیشتر است .پژوهشگران دانشگاه کپنهاگ در دانمارک
نتایج این پژوهش خود را در مجلّۀJAMA Psychiatry
منتشر کردهاند .در حال حاضر از قرصهای رایجتری برای
پیشگیری از بارداری استفاده میشود .این قرصها حاوی
هورمونهای استروژن و پروژسترون هستند.
در این پژوهش محقّقان بیش از یکمیلیون زن را در سنین
مدت شش سال مورد بررسی قرار دادند
 15تا  34سال ،به ّ
ضد بارداری میتواند
و مشاهده کردند که مصرف قرصهای ّ
ضد افسردگی را در
احتمال بروز افسردگی و مصرف داروهای ّ
این زنان حدود  30درصد افزایش دهد .این احتمال خطر در
نوجوانان بیشتر است و پژوهش نشان داد که مصرف این قرصها
در این سنین احتمال بروز افسردگی را تقریباً دو برابر میکند.
بررسیهای قبلی تأثیر هورمون پروژسترون در بروز افسردگی
را نشان داده بود .استروژن خلقوخو را بهتر و پروژسترون آن را
ضد بارداری مقدار زیادی پروژسترون
بدتر میکند و قرصهای ّ
دارند.

سالمتیسم :یکی از پژوهشهای اخیر تأیید میکند که استرس ،بهخصوص
در زمان تخمکگذاری احتمال بارداری زنان را کاهش میدهد .گزارشی از
این پژوهش در  Annals of Epidemiologyمنتشر شده است .دکتر
کیرا تیلور ،از اعضای دانشگاه لوئیزویل و مسئول این پژوهش میگوید« :اگر
در زمان تخمکگذاری احساس میکنید که استرس بیشتری نسبت به
مواقع دیگر دارید ،احتمال بارداری شما در آن ماه حدود چهل درصد کمتر
است» .پژوهشگران در این پژوهش چهارصد نفر از زنان را -که سقف س ّنی
آنها چهل سال بود -بررسی کردند؛ همۀ آنها از نظر جنسی در گروه ف ّعال
ضد بارداری استفاده نمیکردند .این زنان هر
قرارمیگرفتند و از روشهای ّ
روز سطح استرس خودشان را ثبت میکردند و به آن از یک (کمترین) تا
چهار (بیشترین) نمره میدادند؛ این کار تا بیست دوره ادامه پیدا کرد تا
بارداری اتّفاق بیفتد.
متوسط ،وضعیت استرس خودشان را
طور
ه
ب
زنان
که
الزم به ذکر است
ّ
تا هشت دوره ثبتکردند .در طول این پژوهش  ۱۳۹نفر از این زنان باردار
شدند .نتایج نهایی به پژوهشگران نشان داد که به ازای افزایش هر واحد
استرس در طول دورۀ تخمکگذاری ،احتمال لقاح نیز  ۴۶درصد کاهش
مییابد .این یافتهها حتّی بعد از در نظر گرفتن عوامل دیگری مانند سن و
شاخص تودۀ بدن همچنان پابرجا ماند.
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پارگی پردۀ گوش

دکتر نگین نجمی

*

پارگی پردۀ گوش بهطور معمول
جدی نیست و اغلب پس از
ّ
مدتی بهطور خودبهخود ترمیم
ّ
میشود و هیچگونه عارضهای
ندارد ،ا ّما در صورتی که دچار
عارضه شود ،نیاز به درمان
دارد .عارضۀ پارگی پردۀ گوش
بهطور معمول کاهش شنوایی و
ایجاد عفونت در گوش میانی و

خارجی است.
پردۀ گوش حائل بین مجرای گوش خارجی و گوش
میانی است که نقش انتقال صوت از خارج به گوش میانی،
همچنین نقش حفاظت از ورود میکروب و باکتری از گوش
سد حائل
خارجی به گوش میانی را برعهده دارد .اگر این ّ
ّ
محل آن میتواند
توجه به اندازۀ پارگی و
پاره شود ،با ّ
عالمتدار یا بدون عالمت باشد.
پارگی و سوراخ اگر کوچک و در حاشیه باشد ،ممکن
است هیچ عالمتی ایجاد نکند و بیمار اص ً
متوجه پارگی
ال
ّ
نشود و بهصورت تصادفی در معاینۀ معمول ،پزشک آن را
تشخیصدهد .در صورتی که پارگی وسیع باشد و قسمت
زیادی از پردۀ گوش را درگیر کند یا در مسیر شنوایی
باشد ،عالمتدار میشود .یکی از عالئم پارگی پردۀ گوش
توجه به میزان پارگی ،میزان
کاهش شنوایی است که با ّ
متغیر است.
کاهش شنوایی از خفیف تا
ّ
متوسط ّ
همانطور که ذکر شد ،یکی از عملکرهای پردۀ گوش
حائل بودن بین مجرای گوش خارجی و گوش میانی است.
همچنین از ورود میکروب و باکتری به داخل گوش میانی
سد حائل پاره شود،
جلوگیری میکند .در صورتی که این ّ
احتمال عفونت گوش میانی باال میرود که در این صورت
عفونت حتماً باید درمان شود .در صورت تکرار عفونت،
جراحی پردۀ گوش الزامی است.
درمان ّ

علل پارگی پردۀ گوش!
عفونت گوش میانی :ایجاد عفونت در گوش میانی -که اوتیت مدیا نامیده
میشود -میتواند منجر به پارگی پردۀ گوش و خروج چرک از گوش میانی به
مجرای گوش شود.
آسیب مستقیم به گوش :برخورد جسم سخت به گوش و وارد کردن اشیاء
به داخل گوش مانند گوشپاککن میتواند آسیب مستقیمی به پردۀ گوش
برساند و سبب پارگی پرده شود.
سروصدای بلند و ناگهانی :به عنوان مثال ایجاد یک انفجار بزرگ در
نزدیکی شما میتواند منجر به پارگی پردۀ گوش شود .چنین عاملی عالوه بر
پارگی پردۀ گوش بر سایر قسمتهای گوش میانی و داخلی مثل حلزون نیز
میتواند تأثیر بگذارد و عالوه بر کاهش شنوایی منجر به وزوز گوش و حتّی
بروز سرگیجه شود.
تغییرات ناگهانی فشار :تغییر ناگهانی فشار هوا -که به اختالف شدید فشار
هوا در خارج از گوش و گوش میانی منجر میشود -میتواند سبب پارگی پردۀ
طی تغییر ارتفاع
گوش شود .به عنوان مثال درد گوش هنگام سفر با هواپیما و در ّ
بسیار شایع است ،ولی بهندرت منجر به پارگی پردۀ گوش میشود .شیرجهزدن
ناگهانی شناگران و غ ّواصان حرفهای نیز ممکن است منجر به درد گوش و در
موارد شدید منجر به پارگی پردۀ گوش شود .به همین دلیل توصیه میشود در
زمان سرماخوردگی حاد و سینوزیت از شیرجه رفتن و غ ّواصی پرهیز شود.
گرامتها :یکسری لولههای کوچکاند که در موارد بیماری گوش میانی،
ن را در پردۀ گوش بیمار قرار میدهد تا ترشّ حات گوش
متخصص آ 
پزشک
ّ
مدتی
میانی از طریق این لولهها خارج شود .این لولهها مو ّقت هستند و بعد از ّ
ّ
محل آن در پردۀ گوش بهصورت پارگی باقی میماند
از گوش بیرون میافتند و
که در اکثر موارد خودبهخود ترمیم میشوند.
تشخیص پارگی پرده گوش!
پزشک بهراحتی با نگاهکردن به داخل گوش با دستگاه اتوسکوپ یا
ّ
محل آن را تشخیص دهد.
میکروسکوپ میتواند پارگی پردۀ گوش ،میزان و
گاهی به علّت عفونت و التهاب مشاهدۀ پارگی پردۀ گوش دشوار میشود که
باید تشخیص را به زمان بعد از بهبودی عفونت مؤکول کرد.
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درمان پارگی پردۀ گوش!
مدت زمانی حدود
در اکثر موارد نیاز به درمان نیست و پارگی در ّ
مهمی که در
شش تا هشت هفته خودبهخود بهبود مییابد .مسئلۀ ّ
همۀ موارد پارگی پردۀ گوش ،بیمار باید آن را رعایت کند ،عدم ورود
آب به داخل گوش است .همچنین باید از وارد کردن گوشپاككن
پنبهاي یا هرگونه جسم خارجی به گوشی که دچار پارگی شده،
خودداری کرد .در صورتی که پردۀ گوش پاره دچار عفونت شود ،نیاز
متخصص مراجعه شود.
به آنتیبیوتیک دارد و حتماً باید به پزشک
ّ
مکرر ساکشن و خارج کند.
پزشک باید ترشّ حات عفونی را بهطور ّ
همچنین درمانهای موضعی و گاهی خوراکی یا حتّی آنتیبیوتیک
متخصص تجویز میشود .پارگی پردۀ گوش
تزریقی طبق نظر پزشک
ّ
جراحی داشته باشد که
در موارد عالمتدار ممکن است نیاز به درمان ّ
متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه شود.
باید به
ّ

متخصص گوش ،گلو و بيني و ج ّراح سر و گردن
*
ّ
نشانی :خیابان ن ّواب ،بنبست اول ،سمت راست ،بنبست میخک،
ساختمان پارسا ،طبقۀ دوم تلفن33122412 :

سمعک از زوال عقل
سالمندان جلوگیری میکند!

با آلرژی پاییزی چه میکنید؟

ایسنا :محقّقان دانشگاه کلمبیا دریافتند که استفاده از
سمعک میتواند در جلوگیری از زوال ذهن در افراد
مسن مؤثّر باشد.
به گزارش ساینس دیلی ،استفاده از سمعک
میتواند به افراد مسن برای شرکت در امور اجتماعی
کمک کند و پلی برای ارتباط آنان با دنیای خارج
باشد.
در این تحقیق صد بزرگسال  80تا  99ساله حضور
داشتند که  34نفر از آنها -که از سمعک استفاده
میکردند -امتیازهای بهتری در زمینة عملکرد ذهنی
از خود نشان دادند.
محقّقان دریافتند که عملکردهای ذهنی بهطور
مستقیم با توانایی شنیدن در افرادی که از سمعک
استفاده نمیکنند ،مرتبط است .بیش از نیمی از افراد
باالی  75سال دچار ناشنوایی میشوند ،ا ّما کمتر از
 15درصد آنها از سمعک استفاده میکنند .نتایج
تحقیقات پیشین نشان داده بود که افراد مسن مبتال
به مشکالت شنوایی در خطر باالیی برای تصادف و
سقوط ،انزوای اجتماعی و زوال عقل قرار دارند.
محقّقان میگویند :داشتن سمعک چندان مهم به
نظر نمیرسد ،ا ّما این وسیله میتواند با ایجاد اعتماد
به نفس برای مکالمة بیشتر در اجتماع راهی ساده
ا ّما بسیار مهم برای جلوگیری از زوال عقل پیش
روی سالمندان قرار دهد .نتایج این پژوهش در
مجلّة American Journal of Geriatric
 Psychiatryمنتشر شده است.

ایران ارتوپد :بهتدریج که با شروع فصل پاییز هوا سرد میشود و برگ درختان به
حساسیت شروع به خودنمایی میکند.
زمین میریزند ،نوع دیگری از آلرژی و ّ
احتماالً قب ً
ال از آلرژی بهاره زیاد شنیدهاید ،ولی آلرژی پاییزه هم وجود دارد که باید
در مورد آن نیز بدانید.
کالج آلرژی و آسم و ایمنیشناسی امریکا (The American College of
 )Allergy, Asthma and Immunologyدر این زمینه برای شما نکاتی دارد:
علّت تب یونجه یا رینیت آلرژیک -که بیشتر در بهار ایجاد میشود -معموالً
حساسیت به گردۀ گیاهان است .این گردهها از اول بهار تا شروع فصل سرما در
ّ
شدت
محیط وجود دارند و بسته به تن ّوع گیاهانی که در هر منطقه وجود داردّ ،
خاصی از سال ممکن است بیشتر باشد .افزایش
پراکندگی آنها در هوا در ماه ّ
جریانهای هوایی و وزش باد در پاییز میتواند به پراکندهشدن این گردهها و افزایش
بروز آلرژی کمک کند.
خیلی از مردم با شروع پاییز دچار عطسه و آبریزشاز بینی میشوند و فکر میکنند
که سرما خوردهاند .در حالی که بسیاری از این عالمتها عالمت سرماخوردگی
حساسیت است.
نیست و به علّت همین آلرژی و ّ
وقتی هوا در پاییز چند روزی گرمتر میشود ،عالئم آلرژی هم افزایش پیدا
مهیا کنید .نگذارید عالئم آلرژی ظاهر شود.
میکند .از قبل خود را برای این شرایط ّ
حساسیتی خود را مصرف
ضد
داروهای
قبل از بروز عالئم آن را پیشبینی کنید و
ّ
ّ
کنید.
حساسیت دارید ،هیچوقت در پاییز به برگ درختان دست نزنید .گردههای
اگر ّ
حساسیتی را در بینی شما افزایش میدهد.
بلند شده از آنها واکنشهای ّ
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طب سوزنی
نقش ّ
در درمان چاقی
طب چيني پزشك به بدن بهصورت يك
در
ّ
متعدد است -نگاه
الگو -كه داراي اجزاي
ّ
ميكند .در اين الگو هر يك از اجزا ميتوانند
بر الگوي ك ّلي بدن تأثير بگذارد و باعث عدم
هماهنگي در آن شود و توليد بيماري کند.

طب سوزني با پيشينۀ تاريخي بيش از پنج
ّ
هزار سال ،با وجود فراز و نشيبهاي فراوان
در زادگاه خود ،كشور چين ،در حال حاضر به
يكي از بزرگترين و قدرتمندترين مكتبهای
طبي در سراسر دنيا ازجمله اروپا و آمريكا
ّ
تبدیل شده است؛ بهطوريكه اين طب اینک
در بزرگترين و معتبرترين دانشگاههاي
پزشكي جهان تدريس ميشود و مورد
دكتر منوچهر قديمي * استقبال فراوان مردم قرار گرفته است.
خاص فكري خود را دارند و شيوۀ نگاهشان
طبي پايههاي ّ
مكتبهای ّ
به بدن انسان متفاوت و منحصر به خود آن مکتب است .اين مسئله سبب
طبي
ميشود كه مراحل تشخيصي ،درماني و ميزان اثربخشي هر مكتب ّ
متفاوت از ديگر مكتبها باشد.
طب چيني به بدن انسان آنگونه نگاه ميكند كه فلسفههاي باستاني
ّ
چين ،بهخصوص فلسفۀ دائو و كنفسيوس به جهان خلقت نگاه ميكند؛
بهطوري كه بدن انسان را همانند يك جهان كوچك و به مثابه يك
الگوي كوچك از جهان خلقت ميداند و به كنكاش دربارۀ آن ميپردازد.
در اين نوع نگرش به بدن انسان تمامي قوانيني كه در بين پديدههاي
عالم هستي برقرار است و سبب میشود که تمامي پديدههاي طبيعي
جهان خلقت به طرز مناسب و هماهنگي به وقوع بپيوندند ،در بدن انسان
نيز جاري است و منشأ هماهنگي و يا عدم هماهنگي در بدن میشوند.
در اين نگرش هر نوع تغيير در بدن ميتواند بر كلّيت بدن تأثير بگذارد
متعدد جسمي و روحي شود.
و باعث ايجاد اختاللهای
ّ
طب چيني به بدن
طب غربي و ّ
تفاوت اساسيای كه در نوع نگرش ّ
طب غربي قائل به يك رابطۀ علّت و
انسان وجود دارد ،اين است كه ّ
معلولي کمابیش محض براي بيماريهاي انساني است .همچنین معتقد

خاصي در بدن ايجاد ميشود و با پيدا كردن
است كه بيماري به علّت ّ
علّت و از بين بردن آن ميتوان بيماري را ريشهكن کرد .ايراد اين نوع
نگاه اين است كه در بسياري از موارد نميتوان اين علّت را پيدا كرد و يا
در صورت پيدا كردن علّت نميتوان آن را برطرف کرد .اين علّت اصلي
طب غربي در درمان بسياري از بيماريهاي مزمن است،
عدم مو ّفقيت ّ
طب چيني پزشك به بدن بهصورت يك الگو -كه داراي اجزاي
ولي در ّ
متعدد است -نگاه ميكند .در اين الگو هر يك از اجزا ميتوانند بر الگوي
ّ
كلّي بدن تأثير بگذارد و باعث عدم هماهنگي در آن شود و توليد بيماري
کند .در اين طب تمام تمركز پزشك در پيدا كردن و تشخيص اين
الگوهاي ناهماهنگ است تا بتواند با كمك داروهاي گياهي و يا استفاده
طب سوزني الگوي ناهماهنگ بدن را هماهنگ کند.
از ّ
طب چيني شامل يكسري ارگانهاي داخلي
بدن انسان از ديدگاه ّ
است كه شامل قلب ،ريه ،طحال ،كليه ،كبد ،رودۀ بزرگ ،رودۀ كوچك،
طب چيني بيش از آنكه
معده ،كيسة صفرا ،مثانه و سنجيائو میشود .در ّ
توجه بر عملكرد اين
توجه شود ،عمدۀ ّ
به ساختار فيزيكي اين اعضا ّ
اعضاست؛ بهطوري كه براي هر كدام از اعضاي فوق عملكردهاي بسيار
مشخّ ص ذهني و روانشناختي ،همچنین عملكردهاي جسمي و فيزيكي
تعريف شده است .كار اصلي اين ارگانهاي ها توليد و انتقال بافتهاي
حياتي بدن از قبيل خون و انرژي به تمامي بافتهاي بدن است .پر
واضح است كه توليد مناسب موا ّد حياتي فوق و انتقال درست آنها
به تمامي قسمتهاي بدن باعث كاركرد مناسب ذهن و جسم انسان
ميشود .انتقال اين مواد به قسمتهاي مختلف بدن از طريق يك شبكۀ
در هم تنيده به نام كانالهاي انرژي يا مريديانها و شاخههاي جانبي
آنها انجام ميگيرد.
طب
طب سوزني روي اين كانالهاي انرژي قرار دارند .پزشك ّ
نقاط ّ
چيني قادر است که پس از تشخيص درست اختالل ايجاد شده در بدن
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بر اساس نوع تشخيص ،تعدادي از اين نقاط را
انتخاب کند و با تحريك به وسيلۀ سوزن هر
گونه اختالل در توليد و يا انتقال موا ّد حياتي
در بدن را تصحيح کند ،زيرا معتقد است که
تمامي عوامل بيماريزا از طريق اختالل در اين
چرخة توليد و انتقال موا ّد حياتي از قبيل خون
و انرژي باعث ايجاد بيماري ميشوند .با تصحيح
طب سوزني ميتوان بسياري
اين روند به وسیلة ّ
از بيماريها از قبيل بيماريهاي عضالني و
استخواني ،بيماريهاي زنان و زايمان و نازايي،
بيماريهاي اعصاب و روان ،بيماريهاي ريوي و
گوارشي را درمان و يا متعادل كرد.
طب سوزني و اثر آن بر چاقي!
ّ
طب غربي تعاريف مختلفي از چاقي و
در ّ
اضافهوزن شده است كه مهمترين آن BMI
يا نشان تودۀ بدني باالتر از  ،٢٥همچنین
افزايش قطر دور كمر نسبت به باسن است.
طب چيني
سادهترين تعريف چاقي از منظر ّ
تجمع رطوبت و بلغم در بدن.
عبارت است ازّ :
ارگان اصليای كه مسئول دفع رطوبت و
بلغم در بدن است ،طحال و سيستم هاضم ه
است .در بيماراني كه ارگانهاي طحال و معده
تجمع پيدا
دچار اختالل باشد ،رطوبت در بدن ّ
میکند و در نهايت تبديل به بلغم و چربي
ميشود.
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طب چيني در متابوليسم مايعات در بدن دخيلاند،
البته دو ارگان ديگر نيز از ديدگاه ّ
ازجمله ريه و كليه ،بنابراين هر گونه اختالل در سه ارگان فوق بهخصوص طحال ميتواند
منجر به چاقي شود.
همچنين اختاللهای ارگانیای كه منجر به افرايش اشتها ميشوند ،در نهايت ميتوانند
منجر به اضافهوزن شوند .اختاللهای ارگانهاي مختلف بهخصوص كبد ،قلب و ريه
ميتوانند منجر به اختالل هيجاني و افسردگي شوند كه در تعدادي از بيماران بهصورت
ناخودآگاه براي فرار از مسائل هيجاني ،بيمار رو به مصرف بيرويۀ غذا ميآورد و چاق
میشود .بنابراين در بررسي يك بيمار چاق اولين قدم تشخيص عدم هماهنگی و
اختاللهای ارگانی خاص و به دنبال آن درمان اختالل مورد نظر است.
در بیشتر مواردي كه بيمار دچار اختاللهای سيستم هاضمه و طحال است ،دچار
كماشتهايي ميشود و با وجود اين كمخوري بيمار چاق ميشود .در مصاحبه با بيماران
چاق بهوفور اين جمله شنيده ميشود كه بيمار ميگويد« :من اص ً
ال چيزي نميخورم ،ولي
متعجبم از اينكه چرا چاق ميشوم!» علّت اين است كه اختاللهای طحال و معده منجر
ّ
تجمع مايعات و بلغم و در نهايت چربي در بدن ميشوند.
به ّ
بنابراين بيماران چاق را ميتوان به دو دستة با اشتهاي زياد و بدون اشتهاي كافي
تقسيم كرد .
پس از اينكه پزشك چيني براي بيمار بر اساس معاينۀ دقيق باليني تشخيص مناسبي
طب سوزني اقدام به
گذاشت ،ميتواند با بهكاربردن داروهاي گياهي و يا با بهكارگيري ّ
درمان اختالل فوق کند .پس از درمان عالوه بر اينكه ارگانهاي سيستم هاضمه ميتوانند
وظيفۀ خود را مبني بر دفع رطوبت و بلغم بهخوبي انجام دهند ،مسائل روحي -رواني
بيمار نيز بهبود پيدا ميكند و وضعيت اشتهاي بيمار نيز متعادل ميشود .مهمترين چيزي
توجه كافي داشته باشد،
كه فرد مبتال به چاقي در هنگام درمان و پس از آن بايد به آن ّ
رعايت شيوۀ درست زندگي و تغذيۀ متعادل است.
فرد بايد از خوردن غذاهاي خام ،سرد ،چرب ،فستفود و لبنيات تا جايي كه ميتواند
پرهيز کند .مهمترين وعدۀ غذايي خود را صبحانه قلمداد كند ،از مصرف غذاي سنگين
در شب پرهيز کند ،شام ديروقت ميل نكند ،غذا را بدون عجله و در آرامش ميل كند ،از
سن و سال
مهم ديگر اينكه متناسب با ّ
عصبانيت حين غذا خوردن بپرهيزد و نكتۀ بسيار ّ
و وضعيت بدنياش ف ّعاليتهاي فيزيكي مناسبي داشته باشد .البته مبحث چاقي از ديدگاه
طب چيني بسيار پيچيدهتر از آن است كه در اين مقاله به اختصار بيان شد.
ّ
طب چینی
* پزشک عمومی و دانشجوی دورة ارشد ّ
نشانی :تهران ،خیابان مالصدرا ،خیابان شیرازی شمالی ،نبش کوچۀ نرگس ،ساختمان پاپلی،
پالک ،۲طبقۀ  ۱۰تلفن۸۸۶۲۵۷۴۴ :
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نگرانیهایی در مورد

بیهوشـی

بیشتر وقتها دغدغۀ یک بیهوشی ایمن و بیخطر در
زمان انجام عمل ج ّراحی و نگرانی از اینکه ممکن است
به هوش نیایم ،یا اینکه در زمان بیهوشی چه خطراتی
ممکن است ما را تهدید کند ،وجود دارد.
دکتر رکسانا راستروان

*

جراحی ،بیمار برای مشاورۀ بیهوشی به
جراح برای انجام عمل ّ
بعد از تشخیص ّ
معرفی میشود که در این مرحله شرح حال کلّی بیمار شامل وزن،
ّ
متخصص بیهوشی ّ
سن ،جنس و داشتن بیماریهای زمینهای و ژنتیکی مورد بررسی قرار میگیرد .داشتن
ّاطالعات الزم در مورد بیمار بسیار مهم است ،زیرا بعضی بیماریهای نادر ژنتیکی وجود
حساسیت شدیدی به داروهای بیهوشی دارد ،بنابراین اگر به این
دارد که در آن فرد ّ
توجه کافی نشود ،ممکن است که بیمار در زمان بیهوشکردن دچار مشکل
مسائل ّ
انقباض شدید عضالنی ،یا موارد دیگری شود که در نهایت ممکن است باعث بروز اتّفاقات
ناخوشایند و حتّی مرگ بیمار شود.
جراحیها ،زمان به هوش آمدن بیماران نیز متفاوت است .گاهی
با ّ
توجه به نوع ّ
جراحی در اتاق عمل به هوش میآید و گاهی هم تا روز پس
اوقات بیمار پس از انجام ّ
توجه
جراحی در حالت بیهوشی میماندّ .
مدت زمان بیهوشی و زمان به هوشآمدن با ّ
از ّ
جراحی انجامشده متفاوت است .گاهی اوقات در برخی از
عمل
نوع
و
بیمار
شرایط
به
ّ
جراحی اعصاب الزم است که
در
موارد
از
برخی
یا
باز
قلب
های
ی
اح
جر
مانند
ها
ی
اح
جر
ّ
ّ
ّ
جراحی در بیهوشی به سر ببرد تا پزشکان و کادر درمان در
بیمار تا ّ
مدتی پس از اتمام ّ
خارج از اتاق عمل برخی اعمال الزم را برای او انجام دهند و این موضوع نباید موجب
نگرانی همراهان بیمار شود .همچنین بهتر است که همراهان بیمار قبل و بعد از انجام
جراح مالقات کنند و این سؤاالت
متخصص بیهوشی و
جراحی با پزشک
ّ
ّ
متخصص ّ
عمل ّ
را بپرسند تا ّاطالعات تکمیلی را در این مورد به دست آورند.
دو نفر انسان در موارد مختلف مثل رنگ چشم ،پوست ،مو ،طول قد و  ...با یکدیگر
تفاوت دارند .اثر داروها در بدن نیز به مجموعهای از عوامل مانند سن ،جنس ،شرایط
متعدد دیگری بستگی دارد؛ یعنی پاسخ هر فرد به دارو با
فیزیکی و ژنتیک فرد و عوامل ّ
فرد دیگر متفاوت است.
خوشبختانه بخش زیادی از داروهای مورد استفاده در بیهوشی با تن ّوع و کیفیت
مناسب در کشور ما وجود دارد .بسیاری از این داروها در داخل کشور تولید میشوند و به
جراحی،
همین دلیل
متخصصان بیهوشی میتوانند با ّ
ّ
توجه به شرایط بیمار و نوع عمل ّ
داروهای مؤثّر را با کمترین عوارض برای بیماران انتخاب کنند .این مسئله باعث میشود

جراحی در اتاق ریکاوری به
که بیشتر بیماران پس از ّ
هوش بیایند .البته اثر داروهای بیهوشی ممکن است
بهصورت حاالت خوابآلودگی و بیدردی در بیماران از
حدود چند دقیقه تا چند ساعت باشد.
هر کدام از داروهای بیهوشی دارای یک یا چند
خواص چهارگانه برای کاملشدن فرایند
خاصیت از
ّ
ً
بیهوشی هستند؛ به همین دلیل معموال برای انجام عمل
بیهوشی ترکیبی از داروهای مختلف استفاده میشود.
مهم علم بیهوشی است
درواقع این یکی از پیشرفتهای ّ
که توانایی استفاده از چند داروی ترکیبی را برای انجام
عمل بیهوشی دارد .به این ترتیب با تنظیم تعداد داروهای
مختلف ،عوارض آنها در بیمار به حداقل میرسد .این
خواص خوب دارو
مسئله باعث میشود همانطور که از
ّ
استفاده میشود ،عوارض آنها نیز در بیمار به حداقل
برسد .چون وقتی که از ترکیب چند دارو استفاده
میشود ،نیازی به استفاده از میزان باالی داروها وجود
ندارد و همین موضوع سبب کمشدن عوارض هر دارو
میشود.
متخصص
پزشک
که
است
هدفمند
اقدام
یک
بیهوشی
ّ
بیهوشی با استفاده از ترکیب برخی داروهای بیهوشی
تالش میکند که این چهار حالت را بهصورت کنترلشده
در بدن بیمار ایجاد کند:
	• کاهش سطح هوشیاری در بیمار (بیهوشی)
	• ایجاد حالت بیدردی؛ وقتی که سطح هوشیاری در
بیمار کم میشود ،گیرندههای احساس درد در بدن هنوز
ف ّعالاند ،به همین دلیل باید با استفاده از برخی داروها
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رفتوآمد خانوادگی احتمال مرگ
سالخوردگان را کاهش میدهد!

جراحی بتواند
طی ّ
مدت ّ
حالت بیدردی را برای بیمار ایجاد کرد تا ّ
تحمل کند.
درد را ّ
جراحی؛ یعنی اینکه بیمار از زمان انجام
	• فراموشی هنگام ّ
جراحی خاطرهای به یاد نیاورد.
ّ
	• ایجاد حالت بیحرکتی (شل کردن عضالت در بیمار) تا
جراحی ،حرکتی نکند و تکان نخورد.
بیمار در هنگام انجام عمل ّ
پزشک بیهوشی میزان متعادل این داروها را بهصورت ترکیبی در
فرایند بیهوشی عمومی در نظر میگیرد.
زمانی که بیمار به هوش میآید ،ممکن است اتّفاقات مختلفی
جراحی معمولی
برای او روی داده باشد .اگر بیماری تحت عمل ّ
جراحی بههوش بیاید ،ولی اگر
قرار بگیرد ،باید حتماً بعد از عمل ّ
به هوش نیاید ،حتماً مشکلی وجود داشته که در اینگونه موارد
حتماً باید مسائلی ازجمله اشکال در سیستم تن ّفسی بررسی شود،
زیرا ممکن است لولهای که برای تن ّفس در نای بیمار کار گذاشته
ّ
محل خود خارج شده باشد و بیمار دچار وقفۀ تن ّفسی
شده ،از
شده باشد .خوشبختانه امروزه با وجود دستگاههای پیشرفتۀ
مونیتورینگ برای جلوگیری از این مشکالت ،این موارد به حداقل
رسیده است ،بهطوری که در صورت بروز چنین مشکلی ،دستگاه
بهسرعت با اخطارهایی که میدهد ،وضع خطرناک بیمار را به
پزشک ّاطالع میدهد و میتوان بهسرعت مشکل را برطرف کرد.
داشتن چنین دستگاههایی برای تمامی اتاقهای عمل الزامی است.
در موارد بسیار نادر -که بیمار بهصورت ژنتیک به داروهای
متخصص بیهوشی در اتاق عمل
حساسیت دارد یا اینکه
ّ
بیهوشی ّ
حاضر نیست -امکان بروز اتّفاقات ناخوشایند وجود دارد.
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه
*
ّ
نشانی :گلسار ،بلوار سم ّیه ،بیمارستان گلسار تلفن33111718 :

ایرنا :به گزارش پایگاه اینترنتی یورکآلرت جیمز ایونیوک ،نویسندۀ
ارشد این پژوهش گفت :این بررسی نشان میدهد :افراد مس ّنی که
بستگان بیشتری دارند یا با بستگان خود صمیمیتر هستند ،با خطر
مرگ کمتری روبهرو میشوند ،ا ّما این کاهش احتمال مرگ در مورد
دوستان افراد سالخورده یا میزان صمیمیت آنها مشاهده نشده است.
این پژوهش -که در یک بازۀ زمانی پنج ساله انجام شد -نشان داد:
سالخوردگانی که با بیشتر اعضای فامیل خود احساس صمیمت زیادی
میکردند ،خطر مرگومیر در میان آنها بعد از پنج سال حدود شش
درصد بود ،در حالی که این خطر در میان افراد مس ّنی که صمیمت
زیادی با بستگان خود نداشتند ،حدود چهارده درصد بود.
همچنین احتمال مرگ افراد مس ّنی که تعداد بستگان بیشتری
داشتند -صرف نظر از میزان صمیمیت آنها -نسبت به سالخوردگانی
که بستگان کمتری داشتند ،کمتر بود.
بر اساس این پژوهش ،احساس صمیمیت با بستگان و داشتن
بستگان بیشتر به عنوان محرم و رازدار ،خطر مرگ افراد مسن را
کاهش میدهد ،ا ّما چنین موضوعی در مورد معاشرت با دوستان صادق
نیست.
پژوهشگران خاطرنشان کردند :از آنجایی که انسان دوستانش را خود
انتخاب میکند ،ممکن است انتظار برود که معاشرت با دوستان تأثیر
بیشتری در کاهش احتمال مرگ افراد داشته باشد ،چراکه میتواند
دوستان خود را برای برآوردهکردن نیازهایش تغییر دهد ،ا ّما نتایج این
پژوهش با ر ّد این موضوع نشان میدهد که مراوده با بستگان بیشترین
فواید را در زمینۀ افزایش طول عمر انسان دارد .نتایج این پژوهش در
صدویازدهمین نشست ساالنۀ انجمن جامعهشناسی آمریکا ارائه شد.

ن بازنشستگی
كار كردن پس از س ّ
مفید است!
ایرنا :بررسیهای اخیر محقّقان نشان میدهد كه كار كردن پس از
سن بازنشستگی ،تأثیر مثبتی روی سالمتی دارد و میتواند منجر به
ّ
طول عمر شود.
به گزارش ساینس ،پژوهش محقّقان دانشگاه ایالتی اورگان نشان
میدهد که شغل فیزیكی پس از دوران بازنشستگی بر سالمت تأثیرگذار
است و میتواند منجر به طول عمر شود .در این پژوهش منظور از كار
فیزیكی ،كار شدید و طاقتفرسا نیست ،ولی میزان ف ّعالیت فیزیكی
ناشی از كار و روابط اجتماعی آن ،عامل مؤثّری در افزایش سالمت
جسمیو روانی است .بهعالوه آثار اقتصادی این موضوع را نیز نمیتوان
نادیده گرفت.
بر اساس نتایج این پژوهش حتّی یك سال كار پس از بازنشستگی
در افزایش میزان سالمتی مؤثّر است .تحقیقات همچنین نشان
میدهد که بازنشستگی زودهنگام تأثیر مثبتی بر سالمتی ندارد.
محقّقان عواملی چون ف ّعالیت جسمی ،سالمت روانی و رفاه ناشی از
شغل را با طول عمر مرتبط میدانند و انجام شغلی هرچند ساده
را پس از بازنشستگی توصیه میكنند .نتایج این تحقیق در نشریة
 Epidemiology & Community Healthمنتشر شده است.
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تشخیص کمـردرد

از درد کلـیه

همه روزه با بیمارانی مواجه میشویم که به دلیل درد
پهلوها ،شکم یا ناحیۀ مهرههای کمری یا اطراف آن
به پزشکان مختلفی مراجعه میکنند و به جستجوی
علّت آن میپردازند .باید بدانیم که بسیاری از دردها
با هم همپوشانی دارند و فقط با یک شرح حال ساده و
معاینۀفیزیکی در خیلی از موارد نمیتوان به تشخیص
قطعی رسید ،ا ّما بهطور کلّی و برای ّ
اطالع عمومی
میتوان برای جدا کردن درد کلیوی از غیرکلیوی
دکتر مانی محیطیاصلی * مواردی را ذکر کرد.
حس دردند .حال سؤال اینجاست
کلیهها ارگانهای بدون عصباند ،یعنی فاقد ّ
که درد کلیوی ناشی از سنگ -که افراد آن را تجربه میکنند -ناشی از چیست؟
حس دردی را ایجاد
کلیهها در مواردی که داخل خود سنگ دارند ،تقریباً ّ
حداکثر بهصورت احساس سنگینی مبهم در پهلوها بروز میکنند.
نمیکنند ،یا ّ
حساسیت
کلیهها نسبت به اتّساع یا کشیدهشدن یا فشار به بافت بیرون خود ّ
نشان میدهند و در این موارد درد احساس میشود که یکی از علل شایع آن
تومورها یا سرطانهای کلیوی هستند که البته این درد در مراحل پایانی بیماری
رخ میدهد.
ّ
یکی از موارد دیگر -که باعث درد کلیه درست در محل کلیه میشود -عفونت
کلیه است که البته عالئم دیگری مانند تب و لرز و عالئم ادراری نیز همراه آن

یکی از موارد دیگر -که باعث درد کلیه
ّ
محل کلیه میشود -عفونت
درست در
کلیه است که البته عالئم دیگری مانند تب
و لرز و عالئم ادراری نیز همراه آن وجود
خواهد داشت

وجود خواهد داشت ،ا ّما یکی از شایعترین مواردی که
با درد ناشی از کلیه اشتباه میشود یا این دو به جای
هم بهکار برده میشوند ،درد ناشی از سنگ کلیه است
که در حقیقت این سنگ دیگر داخل کلیه نیست و
در اثر حرکت کردن و عبور سنگ از داخل کلیه به
داخل لولههای ادراری یا همان لولههای حالب ایجاد
میشود.
در بعضی موارد این دردها خفیف هستند و در
برخی مواردحتّی نیاز به بستری کردن بیمار هست
تا از درمانهای تزریقی استفاده شود .این دردها به
دلیل اسپاسم عضالت حالب و تالش برای خروج ادرار
ّ
محل انسداد ناشی از سنگ ایجاد میشوند .حمالت
از
درد شدید استو معموالً بین بیست تا شصت دقیقه
بهطول میانجامد .در این مرحلۀدرد حاد میتوان از
ّ
ضد درد
مسکنهای مختلف یا حتّی داروهای
مخدر ّ
ّ
برای تسکین آن استفاده کرد.
در خانمهایی که زایمان طبیعی داشتهاند و درد
ناشی از سنگ را تجربه کردهاند ،در خیلی از موارد
نظر این است که درد ناشی از سنگ بیشتر است و
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به گفتۀبسیاری از کتابهای علمی شدیدترین درد محسوب
سن فرد مبتال متفاوت است؛ یعنی
توجه به ّ
میشود که البته با ّ
شدت بیشتری دارد.
در افراد جوان حمالت درد ّ
ّ
محل قرارگیری سنگ و انسدادی که در مسیر لولۀ
براساس
ّ
محل درد متفاوت است؛ از درد پهلوی
ادراری ایجاد میشود،
حساسیت شدید در لمس پهلو تا درد با انتشار به بیضۀ
شدید و ّ
همان طرف یا نوک آلت در مردان یا ناحیۀ تناسلی در زنان
ّ
محل درد نیز تغییر میکند.
تفاوت دارد .با حرکت کردن سنگ
گاهی نمای شکم حاد یا دردهای گوارشی را تقلید میکند و در
سمت راست حتّی میتواند شبیه درد آپاندیس باشد.
از عوامل کمککننده برای تشخیص درد کلیوی ناشی از
سنگ یا بیماریهای داخل آن وجود عالئم ادراری است که
وتکرر ادرار
میتواند واضح باشد ،مانند خون در ادرار یا سوزش
ّ
و یا خونریزی ادراری که میتواند واضح باشد،یا فقط درآزمایش
فرد مشخّ ص شود.
در مورد سنگ لولههای حالب یادآوری این نکته ضروری
ّ
مخدر،
مسکنهای قوی و
است که با گذر زمان و یا با مصرف
ّ
اهمیت دارد اطمینان
این دردها سرکوب میشوند ،ا ّما آنچه ّ
از دفع سنگ است ،زیرا با ماندن سنگ در داخل حالب پس
از گذشت زمانی در حدود چهار تا شش هفته میتواند آسیب
جدی به کلیهها وارد کند و حتّی باعث از کار افتادن آنها شود.
ّ
نکاتی برای جدا کردن دردهای عضالنی و اسکلتی-
استخوانی (کمردرد) از دردهای ناشی از سنگ کلیه عبارتاند
از:
دردهای عضالنی -اسکلتی یا درد کمر ناشی از دیسک بین
شدت کمتری از درد سنگ دارند و با استراحت
مهرهای معموالً ّ
ّ
مسکن با پایۀآسپرین ،استامینوفن
کردن و استفاده از گرما و
ضدالتهاب بهبود مییابند ،در حالیکه بیمارانی که
یا داروهای ّ
سنگ حالب دارند ،درد شدیدی را تجربه میکنندکه با نشستن
و استراحت بهبود نمییابد و اساساً این دردها آنها را مداموادار
به حرکت میکند و ممکن است که ته ّوع و استفراغ نیز داشته
باشند .شروع درد ناشی از سنگ معموالً ناگهانی است و خیلی
سریع به اوج میرسد .درد میتواند در هنگام خواب و در
نیمههای شب رخ دهد و فرد را از خواب بیدار کند .حملۀ درد
ممکن است تا شصت دقیقه ادامه یابد و سپس آهسته کاهش
مجددی از درد رخ دهد.
مییابد و دوباره ممکن است حملۀ
ّ
درد کمر در صورتیکه ناشی از دیسک مهرهای باشد ،ممکن
است به پشت پای همان طرف یا به مسیر عصبی منتشر شود
و بیمار در وضع خوابیده یا استراحت احساس بهتری خواهد
داشت .وجود هرگونه عالئم ادراری یا عفونت به نفع درد کلیوی
جدی است.
است و نیازمند پیگیری ّ
در نهایت کسانی که یکبار درد ناشی از سنگ کلیه را تجربه
میکنند ،در مراجعات بعدی کام ً
ال میتوان از طریق شرح حال
بیمار و مشاهدات او پی به تکرار این موضوع برد ،ا ّما توضیحات
ما در مورد بیمارانی است که تا کنون اینگونه دردها را تجربه
نکردهاند.
متخصص کلیه و مجاری ادراری
*
ّ
نشانی :چهارراه گلسار ،ابتدای خیابان تختی ،جنب شهرداری
منطقة سه ،کوچة بنفشه ،ساختمان فاطیما
تلفن33114922 :
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چشمپزشکان هشدار دادند:
استفادۀ زیاد از تلفن
همراه پیرچشمی میآورد!
خبرگزاری مهر :معموالً اختالالت چشمی در میانسالی و پیری
اتّفاق میافتد و موجب از بین رفتن قابلیت ارتجاعی عدسی
چشم میشود.
به گفتۀ پژوهشگران ،بیماری پیرچشمی -که عمدتاً در چهل
مکرر و مداوم از گجتهای
سالگی رخ میدهد -با استفادۀ ّ
الکترونیکی مانند موبایل در سنین پایینتر اتّفاق میافتد.
استفادۀ بیش از اندازه از موبایل سبب میشود که عدسی
چشم زودتر از موعد سخت و ضخیم شود و قدرت ارتجاعی خود
را از دست دهد .نتیجۀ آن نیز کاهش تدریجی توانایی چشم بر
فوکس بر اشیای نزدیک خواهد بود.
طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی ،در سال  ۲۰۰۵بیش از
یک میلیارد نفر در دنیا مبتال به پیرچشمی بودند که تا سال
 ۲۰۱۵این رقم دو برابر شده است.
پژوهشگران هشدار دادند حتّی پیرچشمی در اوایل سنین سی
سالگی هم مشاهده شده است .عالئم این بیماری شامل تاری
دید ،ضعف بینایی یا سردرد است که در بین جوانانی که ساعات
طوالنی از گجتهای الکترونیکی مانند موبایل یا تبلت استفاده
میکنند ،مشاهده میشود.

بیشتر آب بنوش تا الغرتر بمانی!
ایران ارتوپد :یک بررسی جدید نشان داده است :در کسانی که
بدنشان آب کمتری دارد ،تودۀ چربی بیشتر میشود .پژوهشگران
دانشگاه میشیگان میگویند :کسانی که در طول روز آب کمتری
میخورند ،پنجاه درصد بیشتر از دیگران چاق میشوند.
این بررسی بر روی بیش از  9هزار فرد هجده تا  64ساله
انجام شد و میزان مصرف آب این افراد بر اساس میزان ادرار
آنها سنجیده شد .بررسیها نشان داد :کسانی که آب کمتری
میخورند ،وزن بیشتری دارند .نتایج این بررسی در شمارۀ
جوالی  2016مجلّة Annals of Family Medicine
منتشر شده است.
پژوهشگران میگویند :مصرف آب بیشتر میتواند معده را پر
و میل به غذا را کمتر کند .همچنین کسانی که آب بیشتری
مصرف میکنند ،معموالً غذاهای سالمتری میخورند .برای
اینکه بفهمید آیا به اندازۀ کافی آب مصرف میکنید یا نه ،به
ادرار خود نگاه کنید ،اگر رنگ آن روشن است ،مصرف آب شما
خوب است ،ا ّما اگر ادرار شما زرد تیره است ،مصرف آب شما
کم است.
نیاز بدن انسان به آب حدودا ً روزی سه لیتر آب است که این
آب باید از طریق موا ّد غذایی و نوشیدنیها تأمین شود .همچنین
مشخّ ص شده است که افراد چاق باید آب بیشتری مصرف کنند.
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نکاتی دربارۀ فتق شکم
جراحی ،عمل فتق جدار شکم است .در زبان التین فتق به معنی پاره شدن است و اگر بخواهیم
یکی از عملهای شایع ّ
تعریفی برای فتق داشته باشیم ،میتوانیم بگوییم که فتق عبارت است از بیرونزدگی یک عضو از یک سوراخ غیرطبیعی
از حفرهای در جدار شکم .سوارخ فتق از یک نقص در فاسیای شکم (الیة ضخیم محافظ جدار شکم) و کیسۀ فتق نیز
ادامۀ همان صفاق شکم است .اگر کیسۀ فتق از دیوارۀ شکم بیرون آید ،فتق خارجی و اگر بین الیههای جدار شکم باشد،
فتق بینابینی نامیده میشود .مواردی که کیسۀ فتق درون حفرۀ شکم باقی میماند ،به آن فتق داخلی گفته میشود.
دکتر مح ّمدرضا تقیزاده

*

بارها شنیدهاید که شخصی به دلیل فتق گیرکرده بهصورت اورژانسی
جراحی قرار گرفته است .وقتی بتوان اعضای بیرونآمده را
تحت عمل ّ
مجددا ً به داخل شکم برگرداند ،به آن فتق قابل جا انداختن و در غیر
ّ
اینصورت به آن فتق غیرقابل جا انداختن میگویند که باید بهصورت
حد
جراحی قرار گیرد .توصیه این است که تا ّ
اورژانس تحت عمل ّ
جراحی صورت گیرد تا بیمار دچار
عمل
مرحله
ممکن قبل از این
ّ
اختناق فتق نشود ،چون در این حالت جریان خون عضو بیرونآمده
مختل میشود و احتمال نکروز و سیاهشدگی عضو گیرافتاده بسیار
زیاد است که سالمتی و حیات بیمار را در صورت عدم درمان اورژانسی
و بهموقع به خطر میاندازد .شایعترین محلهای ایجاد فتق کشالۀ ران
و ناف است.
عالئم فتق!
بسیاری از بیماران تا زمانی که فتقشان دچار عالمت نشده ،از وجود
ّ
محل فتق است که در
آن خبر ندارند .یکی از عالمتهای بارز ،درد
انتهای روز به حداکثر میرسد و با استراحت و دراز کشیدن کاهش
مییابد .اکثر فتقها بهتدریج بهوجود میآیند ،ولی در بعضی بیماران

فتق به دنبال یک حرکت عضالنی شدید و ناگهانی و یا بلند کردن
ناگهانی یک جسم سنگین بهوجود میآید.
بیشتر فتقها را میتوان بهراحتی در هنگام ایستادن و سرفهکردن
و افزایش فشار داخل شکمی تشخیص داد؛ خیلی از بیماران خود
متوجه برآمدگی غیرطبیعی جدار شکمشان میشوند و به پزشک
ّ
متأسفانه تعداد زیادی از افراد تا زمانی که
ولی
کنند،
ی
م
مراجعه
ّ
فتقشان گیر نیفتاده و مختنق نشده ،به پزشک مراجعه نمیکنند،
بلکه بهصورت اورژانس مراجعه میکنند که در این صورت خطر آنها
حدی کاسته میشود.
جراحی نیز تا ّ
را تهدید میکند و از کیفیت عمل ّ
به همین دلیل توصیه میشود که فتق را بهصورت غیر اورژانس عمل
کرد .یک نکتۀ بسیار مهم این است که نباید فتق مختنق را جا
انداخت .فتقهایی را که در معاینه زیاد واضح نیستند ،میتوان با
سونوگرافی ،سیتیاسکن و امآر آی تشخیص داد.
جراحی کرد؟
آیا فتقها را باید ّ
جواب این سؤال مثبت است مگر اینکه شرایط بیمار از یک نتیجۀ
جراحی به
خوب ممانعت کند .بعضی از بیماران برای فرار از عمل ّ

فتق اپي گاستريك
(در قسمت فوقاني شكم و
بين جناغ سينه و ناف)
ّ
محل
یکی از عالمتهای بارز ،درد
فتق است که در انتهای روز به
حداکثر میرسد و با استراحت و
دراز کشیدن کاهش مییابد .اکثر
فتقها بهتدریج بهوجود میآیند،
ولی در بعضی بیماران فتق به
دنبال یک حرکت عضالنی شدید
و ناگهانی و یا بلند کردن ناگهانی
یک جسم سنگین بهوجود میآید.

فتق شکاف جداری
( ) Incisional
فتق نافی
()Umbilical

فتقرانی یا فمورال

فتق مغبنی یا هرنی
اینگوینال مستقیم

فتق مغبنی یا هرنی
اینگوینال غیر مستقیم
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متوسل میشوند که این کار وضعیت را
وسایلی از جمله فتقبند
ّ
بدتر میکند و در فتقهای رانی استفاده از این وسایل ممنوع است.
ّ
محل ایجاد فتقها کشالۀ ران است و در مردان بیستوپنج
شایعترین
برابر زنان است و تقریباً از هر سه مرد یک نفر دچار آن میشود.
فتقهای کشالۀ ران در سمت راست تقریباً دو برابر سمت چپ است.
فتقهای این ناحیه اکتسابی یا مادرزادی هستند .استرسهای فیزیکی
ناشی از افزایش فشار داخل شکمی ،سیگار ،افزایش سن و بعضی از
مستعد ایجاد فتق میکند .یک نکتۀ
بیماریهای سیستمیک فرد را
ّ
بسیار مهم این است که فتقهای کشالۀ ران را در کودکان برای
جراحی
پیشگیری از گیر کردن فتق باید هرچه زودتر تحت عمل ّ
قرار داد.
فتقهای نافی!
فتق نافی به دلیل ضعف جدار شکم در این ناحیه بهوجود میآید و
یکی از محلهای شایع فتق بهخصوص در خانمها محسوب میشود.
دو عامل مهم و زمینهساز برای فتق نافی عبارتاند از :چاقی و
متعدد .فتقهای نافی بزرگساالن همیشه اکتسابی
حاملگیهای
ّ
هستند و ارتباطی با فتقهای نافی دوران کودکی ندارند .گاهی رودۀ
بزرگ در این فتقها گیر میافتد؛ برای پیشگیری از این حالت بهتر
جراحی قرار داد.
است این فتقها را بهصورت غیر اورژانس تحت عمل ّ
جراحی باید رعایت کرد ،عبارت است از:
نکاتی که بعد از عمل ّ
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بستن شکمبند مناسب ،انجام ندادن کارهای سنگین و کاهش وزن
برای بیماران چاق .در مورد فتق نافی کودکان باید گفت که این
نوع فتق مادرزادی است و در صورتی که نقص جدار شکم بیش از
جراحی شود ،در غیر این
دو سانتیمتر باشد ،در هر س ّنی باید عمل ّ
صورت باید تا چهار سالگی صبر کرد و در صورت عدم بهبودی بعد از
جراحی صورت میگیرد.
این سن ّ
مورد دیگری که باید ذکر شود ،فتقهای انسزیونال یا برشی
ّ
جراحی بهوجود میآید) است.
(فتقهایی که از
محل برشهای قبلی ّ
این فتقها تمایل زیادی به بزرگ شدن و گیر کردن دارند .مواردی
مستعد اینگونه فتق میکند ،عبارتاند از :چاقی،
که شخص را
ّ
عفونت بعد از عمل ،افزایش فشار داخل شکم و انجام کارهای سنگین
بالفاصله بعد از عمل ،همچنین بعضی بیماریهای سیستمیک و
مدت کورتون .عفونت بعد از عمل مانع ترمیم زخم بعد
مصرف طوالنی ّ
از عمل میشود .همچنین بیماری فشار خون ،نارسایی قلبی و کلیوی
جراحی میشود
و دیابت نیز مانع ترمیم مناسب زخم بعد از عمل ّ
مستعد فتق برشی میکند .در ضمن فتقهای با نقص
و شخص را
ّ
بیشتر از د ه سانتیمتر تمایل زیادی به عود دارند .اینگونه فتقهای
برشی را نیز بعد از تشخیص در شرایط مناسب و غیر اورژانس باید
جراحی کرد.
عمل ّ
تخصص ج ّراحی
* بورد
ّ
نشانی :رشت ،بلوار نماز ،کلینیک جرجانی تلفن33731305 :

فرم اشتراک مجلة هدیة مهر
نام و نامخانوادگی:
تحصیالت:
نشانی پستی:
کد پستی:
ایمیل:

با اشتراک «هدهیء مهر» سالمتی را هب خود ،خانواده ودوستان خود هدهی کنید!
عالقهمندان به مجلة هدیة مهر میتوانند

تلفن همراه:

مبلغ اشتراک ساالنه را ( 300/000ریال

تلفن ثابت:
شمارة فیش واریزی:
تاریخ فیش واریزی:
تاریخ شروع اشتراک:
مبلغ پرداخت شده:

برای  6شماره) به شمارة حساب سپهر

بانک صادرات  0102498744007به نام

«موسسة مهر» واریز نمایند و فیش بانکی را
ّ
به شمارة  33764257فکس کنند.

نشانی :رشت ،بلوار شهید انصاری ،خیابان ارشاد ،مرکز تحقیقات ناباروری و جراحی محدود مهر كد پستی 4178613111 :تلفن 33755353:

Website: www.mehrinstitute.org

Email: hediehmehr@yahoo.com
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مراقبت از چشم هنگام کار با موبایل و تبلت

چشمها دریچۀ ورود ما به جهان ما ّدی
محسوب میشوند .بیشترین میزان ّ
اطالعات
حواس پنجگانه به مغز ما
وارد شده از طریق
ّ
عدۀ زیادی معتقدند که
است.
از راه بینایی
ّ
حس ماست.
بینایی مؤثّرترین و مهمترین ّ
با پیشرفت فراوان تکنولوژی و استفادۀ
گسترده و همگانی از گوشیهای موبایل،
تبلت ،لپتاپ و  ...چشمان ما با خطراتی
*
دکتر مسعود برزویی
روبهرو میشود .اگر شما از افرادی هستید
که هر روز بارها (مث ً
ال حدود  150بار) به صفحۀ موبایل یا تبلت خود
خیره میشوید ،چشمان شما تاوان این اعتیاد را خواهد پرداخت که
ممکن است بهصورت خستگی چشم ،خارش ،خشکی ،تاری دید و
سردرد بروز کند.
با روشهای زیر میتوان از بروز این عالئم چشمی جلوگیری کرد:
مکرر :با خیرهشدن به صفحۀ موبایل تعداد
	• پلکزدن ارادی و ّ
پلکزدن ما بهصورت غیرارادی به یک سوم حالت عا ّدی میرسد.
حال اگر بهصورت ارادی پلکزدن را بیشتر کنیم ،اشک بهتر بر سطح
قرنیه منتشر میشود .این کار باعث کاهش عالئم خشکی و حالت
تحریکپذیری چشم میشود.
	• استفاده از پوشش آنتیرفلکس روی صفحۀ موبایل با کاهش

انعکاس نور ،میزان خستگی چشم را کم میکند.
	• تنظیم میزان نور صفحۀ گوشی یا تبلت :نور صفحۀ موبایل باید
نه خیلی کم و نه خیلی زیاد باشد.
	• قانون  :۲۰-۲۰-۲۰به ازای هر بیست دقیقه کار با گوشی یا
تبلت بیست ثانیه استراحت چشمی داشته باشیم و فاصلۀ چشم تا
صفحۀ موبایل حدود چهل تا پنجاه سانتیمتر (حدود بیست اینچ)
باشد .این کار باعث استراحت عضالت چشم میشود.
	• تنظیم اندازۀ حروف و میزان کنتراست صفحۀ گوشی
	• تمیز نگهداشتن صفحۀ گوشی از اثر انگشت ،ل ّکه ،غبار و ...
	• بیشتر افراد گوشی را حدود بیست سانتیمتری صورت خود قرار
میدهند ،ا ّما این فاصله مناسب نیست .باید حدود چهل سانتیمتر
با صفحۀ گوشی فاصله بگیرید .شاید در شروع رعایت این فاصله به
نظر خود فرد یا اطرافیان مضحک باشد ،ا ّما بهمرور عادت میکنید و
بیگمان از میزان خستگی چشم کاسته میشود.
از مردمک دیده بباید آموخت
دیدن همهکس را و ندیدن خود را

تندرست و شاد بمانید.

متخصص چشم
* ج ّراح و
ّ
نشانی رشت :مرکز لیزر فارابی
نشانی مطب تالش :خیابان خ ّرمشهر ،ساختمان پزشکان ابن سینا ،طبقة
دوم تلفن44222419 :
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زپشكي و سالمت

در مورد

مکملهای کلسیم
ّ
بیشتر بدانید!

کلسیم یکی از مهمترین
یونهای موجود در بدن
است که وجود آن برای
بسیاری از اعمال بدن مانند
تنظیم ضربان قلب ،انتقال
پیامهای عصبی ،انقباض
ماهیچهها ،تحریک ترشّ ح
هورمونها ،انعقاد خون و
*
دکترمهسا برزویی
کارکرد آنزیمها ضروری
است .کلسیم فراوانترین ما ّدۀ موجود در بدن است
که حدود  %99آن در ساختمان استخوانها و دندانها
مهمی در تقویت و استحکام
ذخیره میشود و نقش ّ
استخوانها ،همچنین جلوگیری از پوکی استخوان
دارد .کلسیم در بسیاری از منابع غذایی طبیعی مانند
شیر ،ماست ،پنیر و سایر موا ّد لبنی ،ماهی ،بادام،
تخمۀ آفتابگردان ،سبزیجاتی مثل کلم ،کلم بروکلی
و جعفری وجود دارد.
نیاز روزانۀ افراد بالغ به کلسیم حدود  1000تا
 1200میلیگرم در روز است که این میزان به سن،
جنس و شرایط فرد بستگی دارد .برای مثال نیاز
کودکان و نوجوانان ،همچنین زنان باردار و شیرده
به کلسیم بیشتر است .برای جذب کلسیم از رودهها
به ویتامین Dنیاز است .با افزایش سن جذب کلسیم
از رودهها کاهش پیدا میکند ،بنابراین همزمان با
قطع قاعدگیها و یائسگی در خانمها -که مصادف با
کمبود هورمون استروژن در بدن است -از آنجایی
که هورمون استروژن اثر تقویتکنندگی در استحکام
استخوانها دارد و از طرفی به دلیل کمبود جذب
کلسیم در رودهها ،نیاز خانمهای یائسه نیز به کلسیم
افزایش پیدا میکند ،به همین علّت در خانمهای
یائسه برای پیشگیری از پوکی استخوان و ُکند ساختن
مکملهای کلسیم توصیه میشود .یک
آن ،استفاده از ّ
واحد لبنیات حدود  300میلیگرم کلسیم دارد که
یک واحد معادل یک لیوان شیر یا یک فنجان ماست،

مکملهای کلسیم در افرادی که از راه تغذیه به مقدار
یا  45گرم پنیر است .مصرف ّ
کافی کلسیم دریافت نمیکنند ،یا در کسانی که جذب کلسیم در رودههایشان کافی
نیست ،نقشی حیاتی در حفظ استخوانهایشان دارد .ترکیبات مختلفی از کلسیم
مکملهای آن وجود دارد مثل کربنات کلسیم ،سیترات کلسیم ،فسفات کلسیم،
در ّ
گلوکونات و الکتات .هرکدام از این ترکیبات مقدار متفاوتی از کلسیم را دارند.
مکملها میزان کلسیم المنتال یا عنصریست که به
عامل کلیدی در انتخاب این ّ
کلسیمی که در بدن قابل جذب است ،اطالق میشود و این مقدار با وزن کلّی ملح
کلسیم -که روی برچسب قرصهای کلسیم نوشته میشود -تفاوت دارد .در بعضی
مکملها این میزان بهصورت  Percent Daily Value DV%میلیگرم در واحد
ّ
توجه به این نکته تعداد مورد نیاز قرصهای کلسیم
محصول نوشته میشود .بنابراین با ّ
را پزشک تعیین میکند .برای مثال میزان کلسیم قابل جذب در کربنات کلسیم ،%40
در سیترات کلسیم  20تا  ، %24در نوع گلوکونات  %9و در الکتات حدود  %18است.
مکملهای
بنابراین کربنات کلسیم بیشترین میزان کلسیم در دسترس را در بین ّ
کلسیم داراست.
تحمل،
میزان
به
ه
توج
با
را
فرد
نیازهای
که
است
نوعی
کلسیم
ل
مکم
ّ
ّ
بهترین ّ
قیمت و در دسترس بودن آن تأمین کند .هرچه محیط دستگاه گوارش اسیدیتر
باشد ،جذب کربنات کلسیم افزایش پیدا میکند .بنابراین بهترین زمان مصرف
مکملهای کربنات کلسیم زمانی است که اسید زیادی در معده وجود داشته باشد.
ّ
مکملهای کربنات کلسیم را همراه با وعدههای غذایی ،یا بالفاصله
توصیه میشود که ّ
مکملهای سیترات به دلیل اسیدی بودن سیترات بهتر از
پس از آن مصرف کنیدّ .
مکملها جذب میشوند و برای جذبشدن نیازی به اسید معده ندارند ،بنابراین
سایر ّ
آنها را میتوان هر موقع از روز و حتّی با شکم خالی مصرف کرد ،ا ّما از آنجایی که
مکملها کلسیم المنتال کمی دارند ،برای تأمین کلسیم مورد نیاز باید تعداد
این ّ
بیشتری قرص مصرف کرد.
مکملهای کلسیم در بعضی از افراد یبوست و نفخ شکم ایجاد میکند که
مصرف ّ
مکمل را بهتدریج افزایش دهند و با مصرف
توصیه میشود برای رفع آن مقدار مصرف ّ
مکمل را تغییر داد .از
مایعات بیشتر توأم شود .اگر مشکل حل نشد ،بهتر است نوع ّ
آنجایی که برای جذب کلسیم وجود مقدار کافی ویتامین Dضروری است و چون این
مکملها باید
ویتامین جزو ویتامینهایی است که در کبد ذخیره میشود ،مصرف این ّ
مکمل کلسیم هنگام شب
تحت نظارت پزشک انجام شود .شایعاتی دربارة اینکه اگر ّ
مصرف شود ،برای کلیهها مشکل ایجاد میکند یا نگرانیهایی در مورد اینکه مصرف
مکملها باعث ایجاد سنگ کلیه میشود ،وجود دارد که این مسائل در مورد مصرف
ّ
مکملها بهطور خودسرانه در دورههای طوالنی و بدون نظارت پزشک است.
ّ
* دانشجوی دکتری داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیالن
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چقدر اضافهوزن در بارداری
طبیعی است؟

دکتر نسرین دادرس

*

وزنگیری مناسب مادر در طول دوران بارداری تضمینکنندۀ
سالمت جنین و مادر در آینده است .افزایش وزن در یک
حاملگی طبیعی عمدت ًا به عواملی نظیر رشد جنین ،جفت،
پستان ،افزایش حجم خون ،همچنین ذخیرۀ چربی در مادر
بستگی دارد و قسمتی از آن بهصورت ذخیرۀ انرژی و در
بافتهای چربی نواحی باسن ،ران و شکم مادر است که نیازهای
انرژی جنین ،بهخصوص در سه ماهۀ آخر را برطرف میکند.
معموالً مادران جوانی که برای بار اول باردار میشوند ،اضافهوزن
بیشتری نسبت به مادران چندزا و مسنتر پیدا میکنند.

اهمیت وزنگیری مناسب دوران
ّ
بارداری!
متعددی به این نکته اشاره
پژوهشهای
ّ
کردهاند که اگر مادر افزایش وزن مطلوب و
مناسبی در دوران بارداری داشته باشد ،کاهش
چشمگیری در عوارض مربوط به نوزادان
کموزن و مرگومیر دوران نوزادی را بهدنبال
حد وزن
خواهد داشت .از سویی افزایش بیش از ّ
در زنان چاق نیز خطراتی برای مادر و جنین
حد وزن نه تنها باعث
دارد .افزایش بیش از ّ
ایجاد ناراحتیهایی مانند کمردرد ،احساس
چاقی ،سنگینی و بدهیکلی در مادر میشود،
بلکه احتمال ایجاد عوارضی مانند فشار خون
بارداری ،مسمومیت حاملگی و دیابت بارداری
را نیز افزایش میدهد.
حد مادر در بعضی مواقع
اضافهوزن بیش از ّ
باعث اضافهوزن و چاقی جنین نیز میشود که
خود احتمال زایمان مشکل و عوارض زایمان در
مادر و جنین را به همراه دارد .همچنین خطر
انجام سزارین را در مادر باال میبرد .پژوهشگران
معتقدند نوزادانی که در زمان زایمان چاق به
دنیا میآیند ،به علّت افزایش تعداد سلولهای
چربی جنینی احتمال بیشتری دارد که سالمت
و طول عمر آنها در آینده تحت تأثیر قرار
گیرد .الگوی افزایش وزن نیز به همان اندازۀ
اهمیت دارد.
افزایش وزن ّ

معموالً در س ه ماهۀ اول خانمهای باردار اضافه وزن جزئی پیدا میکنند .حتّی بعضیها
به علّت کاهش اشتها ،ته ّوع و استفراغ شدید دوران بارداری دچار کاهش وزن نیز میشوند.
تورم دست و پاها نیز
تغییر زیاد در تعادل مایعات و افزایش وزن ناگهانی -که معموالً با ّ
همراه است -ممکن است نشانة شروع مسمومیت بارداری در نیمۀ دوم بارداری باشد که
وضعیت خطرناکی برای مادر و جنین ایجاد میکند.
در دوران بارداری چقدر اضافهوزن طبیعی است؟
اضافهوزن بارداری برای همة مادران یکسان نیست و مادران باردار نباید خود را با دیگران
مقایسه کنند .اینکه اضافهوزن مناسب شما در طول بارداری چقدر باشد ،به عوامل گوناگونی
طبی که شاید با آنها باردار
بستگی دارد ،ازجمله وزن پیش از آغاز بارداری و مسائل و مشکالت ّ
میشوید .معیار وزن قبل از بارداری ،وزن مادر قبل از باردارشدن است و در صورت ّاطالع نداشتن
از وزن ،در اولین مراقبت دوران بارداری پس از اندازهگیری قد و وزن مادر شاخص تودۀ بدنی یا
( BMIوزن بر حسب کیلوگرم تقسیم بر قد بر حسب متر به توان kg/m2 )۲محاسبه میشود.
وزن به کیلوگرم
2

(قد به متر)

= شاخص توده بدن ()BMI

بر حسب  BMIمادران باردار به چهار گروه طبیعی ،الغر ،دارای اضافهوزن و چاق تقسیم
میشوند .کمیتۀ بینالمللی علوم تغذیه افزایش وزن مجاز دوران بارداری را بر اساس جدول
زیر پیشنهاد میکند:
میزان اضافهوزن توصیهشده شاخص تودۀ بدنی یا BMI

گروه

 12/5تا  18کیلوگرم

16.5-18.4

الغر

 11/5تا  16کیلوگرم

18.5-24.9

طبیعی

 7تا  11/5کیلوگرم

25-29.9

افزایش وزن

 6تا 9

<30

چاق
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بنابراین اضافهوزن دوران بارداری برای
همۀ مادران یکسان نیست .توصیهها برای
خانمهایی که وزن طبیعی دارند ،بهطور
متوسط در سه ماهۀ اول تقریباً بین  2تا
ّ
 5کیلوگرم و در سه ماهۀ دوم و سوم ،هر
هفته حدود  450گرم ،یا هر دو ماه 1/8
کیلوگرم است.
این مقدار برای بیشتر خانمها و برای
افراد چاق کمتر است .افزایش وزن در موارد
دوقلویی  18تا  21و در سهقلویی  22/5تا
 27کیلوگرم ذکر شده است .خانمهای باردار
بهتر است از روشهای مفید و سالم برای
کنترل وزن استفاده کنند تا هم سالمت
جنین تضمین شود و هم پس از زایمان
راحتتر بتوانند اضافهوزن خود را کم کنند.
خانمهای باردار به هیچوجه نباید از ترس
چاقی چربی را بهطور کامل از برنامۀ غذایی
خود حذف کنند ،زیرا چربی برای تولید
هورمونهای بارداری و شکلگیری بعضی از
سیستمهای جنینی الزم است.
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توصیههای مفید در دوران
بارداری
	• وعدههای غذایی را به تعداد بیشتر و
م و میزان کمتر میل کنید.
حج 
	• از موا ّد غذاییای که حاوی قند و
نمک زیاد است ،پرهیز کنید.
	• مصرف میوه به جای
شیرینی و کیک عالوه بر
تأمین ویتامینها به تنظیم
اجابت مزاج نیز کمک میکند.
	• به جای مصرف کره و خامه از روغن زیتون و
ماهیهای چرب دارای امگا  3استفاده کنید.
	• مصرف نوشیدنیهای قنددار ،نوشابه و آبمیوهها را
کنار بگذارید و به جای آنها دوغ و آب میوۀ طبیعی مصرف
کنید.

مؤسسة فنّاوریهای
*
ّ
متخصص زنان ،زایمان و فلوشیپ ناباروری و عضو کادر درمانی ّ
نوین پزشکی مهر
نشانی :پل بوسار ،جنب کلینیک ج ّراحی پاستور ،ساختمان پزشکان فارابی ،طبقة سوم
تلفن33128242 :

استریا؛

مشکل شایع خانمهای باردار
خطوط حاملگی یا استریا ،به دنبال برآمدگی
طی بارداری
و بزرگشدن جدار شکم -که در ّ
اتّفاق میافتد -ایجاد میشود .به دلیل
مدت
کشش پوست شکم در ّ
زیاد ،الیاف االستیک
پوست بهتدریج پاره
شده و به نرمی
و شلی جدار
دکتر کیمیا شادمانی * شکم منجر
میشود .در سطح پوست نیز خطوط
قرمزرنگی -که فرورفتگی مالیمی
دارند -ایجاد میشود که تشکیل
آنها در مناطقی مانند جدار شکم،
پستانها و رانها بیشتر است،
زیرا پوست این مناطق تحت فشار
بیشتری قرار میگیرد .این خطوط
ابتدا قرمزرنگ هستند و به مرور زمان
سفید یا نقرهای میشوند.
در خانمهایی که برای بار اول باردار
میشوند ،استریاها قرمزرنگاند ،ا ّما در خانمهایی
که بارداری قبلی داشتهاند ،هم استریاهای نقرهای
مربوط به حاملگی قبلی و هم استریای جدید قرمزرنگ قابل مشاهده
است که اکثرا ً در شکم و بعد از آن در پستانها و رانها دیده میشود.

ع ّلت اصلی ایجاد استریا ناشناخته است و درمان قطعیای برای
آن شناخته نشده ،ا ّما مهمترین عاملی که در ایجاد آن نقش دارد،
افزایش وزن در بارداری است .بروز استریا در حاملگی مادرانی
سن پایینی دارند ،همچنین در خانمهایی که
که ّ
سابقۀ فامیلی استریا دارند ،بیشتر است.
بنابراین هدف از درمان استریای بارداری
متوجه پیشگیری از ایجاد
باید بیشتر
ّ
آن باشد که با افزایش متناسب وزن و
ضد ترک
استفادۀ بهموقع از کرمهای ّ
بارداری تا حدودی ممکن است.
شروع هر چه زودتر درمان -زمانی
که استریا ایجاد نشده ،یا بهتازگی
ایجاد شده -مؤثّرتر است و در
مورد استریاهای قدیمیتر میتوان
از برخی از انواع لیزر ،رادیوفرکوئنسی
یا میکرونیدلینگ بهره جست.
هیچکدام از روشها تاکنون با درمان
کامل همراه نبودهاند ،ا ّما بهطور نسبی باعث
کاهش استریاها شدهاند.
متخصص زنان و زایمان
* ج ّراح و
ّ

نشانی :گلسار ،بلوار نماز ،روبهروی شهرک گلها ،ساختمان
پزشکان جرجانی ،طبقۀ چهارم
تلفن۳۳۷۳0۲۱۳ :
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مروری بر بارداری
قسمت پنجم
در قسمتهای گذشته نیمی از دورۀ شیرین بارداری را گامبهگام با تغییرات مادر و جنین مرور
کردیم .در این نوشتار از هفتۀ بیستویکم تا هفتۀ پایانی دو ماهۀ دوم را بررسی میکنیم و در
قسمت بعدی به استقبال سه ماهۀ پایانی بارداری میرویم.

شهرزاد آقاجانی

*

هفتۀ بیستویکم
برای جنین :وزن جنین حدود  340گرم و اندازۀ او تقریباً 26.6
سانتیمتر است .ابروها و پلكهای او كامل شدهاند .بیگمان مادر
حركتها را احساس میكند.
برای مادر :شكم هنوز زیاد بزرگ نشده است و بخش عمدۀ دردها
و عوارض اولیۀ حاملگی از بین رفتهاند .در سه ماهۀ سوم حاملگی به
دلیل اینكه رشد كودك تقریباً كامل میشود ،مادر دردهای خفیفی
دارد .همچنین به دلیل افزایش تولید چربی در بدن مادر ممكن است
آكنه یا جوش روی پوست ظاهر شود.
هفتۀ بیستودوم
برای جنین :اكنون جنین درون رحم مثل یك نوزاد ،ولی كمی
كوچكتر است .او  27.7سانتیمتر طول و حدود  450گرم وزن دارد.

پوست او تا زمانی كه به اندازۀ كافی وزن اضافه كند ،چروكیده بهنظر
میآید .موهای نرمی به نام النوگو -كه سر و بدن او را پوشانده-
قابل دیدن است .لبهای او مشخّ صتر شده و دندانهای او به شكل
ریشههایی درون لثهاش ظاهر شدهاند.
برای مادر :با بزرگشدن شكم برای فراهمكردن فضای الزم برای
كودك در حال رشد ممكن است نشانههای كشیدگی روی پوست
مادر مشاهده شود .البته بعضی از خانمهای حامله دچار این عارضه
نمیشوند ،ا ّما تقریباً روی پوست نیمی از آنها آثار این كشیدگی
ظاهر میشود.
هفتۀ بیستوسوم
برای جنین :اكنون طول بدن جنین بیشتر از  29.2سانتیمتر و
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وزن او بیش از  450گرم است .پوست او قرمز و چروكخورده است.
رگهای خونی در ریۀ او در حال رشد هستند تا او را برای تن ّفس
آماده كنند .او عمل بلعیدن را انجام میدهد ،ا ّما در اغلب كودكان
اولین خروج مدفوع پس از تولّد صورت میگیرد .صداهای بلند داخل
رحم شنیده میشود ،ا ّما كودك را آزرده نمیكند و حتّی موجب
آشنایی او با این صداها نیز میشود.
برای مادر :در این دوره سردردها احتماالً كمتر شدهاند .درواقع
برخی از خانمها در اوایل دوران حاملگی دچار سردرد میشوند كه
علّت آن میتواند تغییر میزان هورمونها در بدن ،تغییرات سیستم
گردش خون و یا گرفتگی سینوسها باشد .ممكن است در دوران
حاملگی ورم ،بهخصوص در قسمت قوزك پا و پاها مشاهده شود که
در پایان روز ،همچنین در فصل تابستان شدیدتر هستند .بدن پس
از زایمان میزان مایع اضافی را دفع میكند و به همین دلیل در چند
روز اول پس از زایمان ممكن است مادر دفعات بیشتری به توالت نیاز
داشته باشد یا بیشتر عرق كند.
هفتۀ بیستوچهارم
برای جنین :جنین بهسرعت در حال رشد است و وزن او حدود
 110گرم نسبت به هفتۀ قبل زیادتر شده است .از آنجا كه طول بدن
او به حدود  30سانتیمتر رسیده ،در داخل رحم بهصورت خمیده قرار
گرفته است .ا ّما اندازۀ اندامهای بدن او تقریباً متناسب هستند .مغز
او بهسرعت بزرگ میشود و اندام چشایی او نیز در حال رشد است.
برای مادر :قسمت باالی رحم مادر اكنون چند سانتیمتر باالتر از
ناف قرار گرفته است .ممكن است به دلیل كشیدهشدن پوست شكم
و پستانها گاهی اوقات احساس خارش كند .اگر پوست خشك است،
مرطوب نگهداشتن آن میتواند در رفع این عارضه كمك كند.
هفتۀ بیستوپنجم
برای جنین :اندازۀ جنین از سر تا پاشنۀ پا حدود  34.3سانتی
ِ
پوست کمابیش چروكیدۀ او صاف
متر و وزن او حدود  680گرم است.
میشود و شباهت او به یك نوزاد كامل بیشتر و بیشتر میشود.
برای مادر :نه تنها جنین موهای بیشتری درآورده ،ممكن است
موهای سر مادر هم پُرتر و درخشندهتر بهنظر بیاید .درواقع موها
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زیاد نشدهاند ،بلكه همان موهای معمولیاند كه بیشتر از معمول بلند
شدهاند .همچنین ممكن است موهای بدن نیز تیرهتر یا كلفتتر بهنظر
بیایند .این موها نیز ظرف چند هفته پس از تولّد نوزاد به حالت عا ّدی
برمیگردند.
هفتۀ بیستوششم
برای جنین :اكنون وزن جنین كمی كمتر از  900گرم و طول
بدن او از سر تا پاشنۀ پا حدود  35.5سانتیمتر است .عصبهای
گوش در حال تكاملاند كه در نتیجه به صداهای گوناگون بهتر پاسخ
میدهد .ریهها در حال رشد هستند و جنین با نفسهایش مقدار كمی
از مایع آمنیوتیك را تن ّفس میكند .این تمرین برای تولّد او و هنگامی
كه میخواهد برای اولین بار با هوا تن ّفس كند ،بسیار مفید است.
برای مادر :در این زمان ممكن است فشار خون -كه از هفتۀ
بیستودوم تا بیستوچهارم افت كرده بود -در حال افزایش باشد تا
به مقدار طبیعی خود نزدیك شود .كمردردهای مختصر ممكن است
به دلیل هورمونهای دوران حاملگی باشد كه مفصلها و رباطها را
سست كردهاند .همچنین تغییر مركز ثقل بدن مادر نیز در این عارضه
مدت طوالنی ،همچنین
مؤثّر است .راه رفتن ،ایستادن یا نشستن به ّ
خمشدن یا چیزی را بلندكردن فشار زیادی به كمر و پشت مادر وارد
میكند.
هفتۀ بیستوهفتم
برای جنین :در این هفته جنین حدود  900گرم وزن دارد و
طول بدن او نیز  36.5سانتیمتر است .او اكنون میتواند چشمانش را
باز و بسته كند و در زمانهای مشخّ صی میخوابد و بیدار میشود .او
میتواند انگشتهایش را نیز بمكد.
برای مادر :جنین در حال آمادهشدن برای مرحلۀ نهایی است ،در
نتیجه مادر ممكن است عوارض جدیدی را مشاهده كند .عالوه بر
احساس درد در پشت و كمر ،ممكن است گاهی اوقات دچار گرفتگی
عضالت پا نیز بشود .گرفتگی عضالت معموالً در شب رخ میدهد ،ا ّما
ممكن است در طول روز هم بروز كند.

مؤسسة فنّاوریهای
* کارشناسارشد بیولوژی تکوین و عضو کادر درمانی ّ
نوین پزشکی مهر

مشکالت بارداری در مادران پسرها بیشتر است!
جدی ناشی از بارداری برای او به وجود آید،
ایران ارتوپد :پژوهشگران میگویند :وقتی مادر یک جنین پسر را باردار است ،احتمال اینکه مشکالت ّ
بیش از وقتی است که به یک جنین دختر باردار باشد؛ این یافتۀ پژوهشگران استرالیایی در دانشگاه آدالید بعد از بررسی بیش از نیم میلیون تولّد
در آن کشور به دستآمده است.
این بررسی نشان داده که وقتی مادر به یک جنین مذ ّکر حامله است ،احتمال زایمان زودرس بیشتر است ،همچنین در این مادران احتمال بروز
دیابت چهار درصد و احتمال افزایش فشارخون هفت درصد بیشتر از وقتی است که جنین مؤن ّث باشد .پژوهشگران میگویند :این تفاوت در جنسیت
جنین میتواند به واسطۀ متفاوت بودن جفت در این دو جنس ،موجب تغییرات ذکرشده شود .جفت درواقع قسمتی از جنین است و خصوصیات
ژنتیکی او را دارد.
پژوهشگران میگویند :این یافتهها برای مادران باردار باید هشدار بیشتری باشد تا تحت نظر پزشک در دوران حاملگی از تغذیۀ مناسب و ف ّعالیت
بدنی متعادلی تبعیت کنند تا احتمال بروز مشکالت برای آنها به حداقل برسد .نتایج این بررسی در شمارۀ جوالی  2016مجلّة PLOS ONE
منتشر شده است.
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طب سنّتی و گیاهان دارویی
ّ
سالمندان زردچوبه بخورند!

ایرنا :پژوهشهای جدید نشان میدهد که زردچوبه سبب بهبود حافظه و تمرکز در سالمندان میشود .همچنین در کاهش استرس و احساس
خستگی و افزایش آرامش نقش دارد.
به گزارش ساینس ،زردچوبه حاوی ترکیبی به نام کورکومین است و رنگ ،عطر و طعم ادویه نیز ناشی از همین ما ّده است .بررسیهای قبلی
نشان داده بود که میتوان از این ترکیب برای سرکوب خاطرات تلخ ،تسکین روده و بهبود انواع زخم استفاده کرد.
پژوهشهای جدید نیز نشان میدهد که کورکومین با کاهش التهاب و بهبود جریان گردش خون ،سبب بهبود عملکرد مغز میشود .داوطلبانی
که در این آزمایش از کپسول حاوی کورکومین استفاده کردند ،به نسبت همسنوساالن ،حافظه و تمرکز بیشتری داشتند .کاهش احساس خستگی
خواص مصرف کورکومین در این آزمایش بود.
و استرس و افزایش آرامش ،از دیگر
ّ
این اولین بار است که تأثیر زردچوبه بر بهبود خلقوخوی افراد سالمند بررسی میشود .کورکومین باعث تحریک سیستم ایمنی و مکانیسمی
به نام آپوپتوز میشود .این مکانیسم منجر به نابودی باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (سل) با استفاده از ماکروفاژها میشود .کورکومین عالوه
ضد التهابی و آنتیاکسیدانی زیادی دارد و در درمان بسیاری از بیماریها نیز مؤثّر است .نتایج این تحقیق در نشریة
بر قابلیت فوق،
خواص ّ
ّ
 Psychopharmacologyمنتشر شده است.

معجزۀ خوردن روزانه یک سیب؛
کاهش خطر ابتال به پنج نوع سرطان!

ایرنا :پژوهشگران ایتالیایی مصرف دست کم روزی یک سیب
را با کاهش چشمگیر خطر ایجاد تومورهای سرطانی در ریه،
روده ،دهان ،دستگاه گوارش و سینه مرتبط میدانند.
پژوهشگران دانشگاه «پروجا» در ایتالیا با بررسی نتایج
متوجه شدند که بیشترین فایدۀ مصرف سیب
چهل پژوهش
ّ
در کاهش خطر ابتال به سرطانهای معده و مری است؛
بهطوری که برخی دادهها نشان میدهند که مصرف سیب
خطر ابتال به این سرطانها را تقریباً به نصف کاهش میدهد.
بر اساس نتایج این پژوهش میزان ابتال به تومور ریه در
میان طرفداران سیب حدود  25درصد کمتر است و ابتال به
سرطان سینه در میان این افراد به یک پنجم کاهش مییابد.
نتایج این پژوهش -که در مجلّۀ Public Health
 Nutritionمنتشر شد -نشان داد که میزان ابتال به
سرطان در افرادی که بیشترین تعداد سیب را مصرف
میکردند ،در قیاس با افرادی که کمترین تعداد سیب را
مصرف میکردند ،بسیار کمتر بود .سیب ممل ّو از ترکیباتی
به نام فالونوئیدهاست که خطر ابتال به سرطان را کاهش
میدهد.

تأثیر هویج در کاهش
خطر سرطان سینه!
همشهریآنالین :نتایج پژوهشی که در American Journal of
 Clinical Nutritionبه چاپ رسیده ،نشان میدهد که هویج و
البته رنگدانۀ بتاکاروتن موجود در آن خطر ابتال به سرطان سینه را
شصت درصد کاهش میدهد .پژوهشگران اروپایی برای رسیدن به این
نتیجه ،تأثیر این ترکیب را روی  1500زن مبتال به تومورهای سینه و
 1500زن بدون تومور بررسی کردند .آنها عادتهای غذایی این زنان را
بررسی کردند و میزان بتاکاروتن ،همچنین دیگر مواد مانند ویتامین C
و لیکوپن خون این زنان را آزمایش کردند.
یکسوم سرطانهای سینه ناشی از تومورهایی است که دارای
گیرندههای استروژن نیستند .نتایج بررسیها نشان میدهد که موا ّد
غذایی حاوی بتاکاروتن مانند هویج و فلفل دلمهای خطر رشد این نوع
تومورها را چهل تا شصت درصد کاهش میدهد .استروژن یک هورمون
زنانه است که میتواند باعث افزایش رشد سلولهای سرطانی سینه شود.
ممکن است روی بافت تومور ،گیرندههای استروژن وجود داشته باشند
و به این ترتیب استروژن باعث تحریک رشد سرطان شود .البته تومورها
میتوانند خوشخیم یا بدخیم باشند.
پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که بتاکاروتن تأثیری روی
تومورهایی که دارای گیرندههای استروژنی هستند ،ندارد .به گفتۀ
پژوهشگران نتایج بهدستآمده مهر تأییدی است بر تأثیر تغذیۀ سالم
روی سالمتی بدن .پژوهشگران میگویند که از سالها پیش دریافتهاند
که داشتن تغذیۀ سالم -که حاوی سبزیجات مفیدی مانند هویج است-
چون باعث حفظ وزن مناسب میشود ،به کاهش خطر ابتال به سرطان
سینه کمک میکند.
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بهترین روش برای از بین بردن بوی سیر!
ایرنا :بررسیهای پژوهشگران دانشگاه اوهایو نشان میدهد که جویدن برگ تازۀ نعناع مؤثّرترین روش برای مقابله با بوی سیر است .جویدن آدامس
و استفاده از دهانشویه تأثیری در بوی سیر ندارد و جویدن برگ تازۀ گیاهان ،بهویژه نعناع تازه مهمترین روش برای مقابله با بوی سیر است.
در این پژوهش از شرکتکنندگان خواسته شد تا سیر تازه بخورند و پس از آن سیب ،کاهو و برگ نعناع بجوند؛ پس از هر مرحله میزان ترکیبات
فرار حاصل از سیر در فضای دهان شرکتکنندگان با طیفسنج جرمی یونی اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که سیب و کاهوی خام در
شیمیایی ّ
کاهش غلظت بو پنجاه درصد نقش دارند ،ولی اثر برگ تازۀ نعناع بهمراتب بیشتر است ،زیرا نعناع حاوی آنزیمهایی است که ترکیبات فنلی و بو
را حذف میکند.
خواص
از
برخی
است.
آلیسین
نام
به
ترکیبی
وجود
دلیل
به
سیر
طعم
و
عطر
شود.
ی
م
گرفته
نظر
در
العاده
ق
فو
غذایی
ۀ
د
ما
یک
سیر به عنوان
ّ
ّ
سیر عبارتاند از:

• ما ّدهای مؤثّر در درمان آکنه و بیماریهای پوستی!
توجه به گزارش نشریۀ  Angewandte Chemieسیر گیاهی فوقالعاده در درمان انواع ناراحتیهای پوستی و آکنه محسوب میشود.
با ّ
مخرب رادیکالهای آزاد جلوگیری میکند و با نابود کردن باکتریها در درمان جای جوش ،بیماریهای پوستی و
آثار
از
سیر
در
موجود
آلیسین
ّ
ّ
آکنه مؤثر است.
• از ریزش مو جلوگیری میکند!
به گزارش نشریۀ  Dermatology, Venerology and Leprologyسیر حاوی مقدار زیادی سولفور و پروتئین کراتین است .این پروتئین
مجدد مو میشود.
مهمی دارد .قرار دادن سیر روی پوست سر باعث تحریک ریشۀ مو و رشد ّ
در رشد مو نقش ّ

• از بروز سرماخوردگی جلوگیری میکند!
بر اساس گزارش نشریۀ  Advances In Therapyآلیسین موجود در سیر به دفع ویروسها کمک میکند .این پژوهش نشان میدهد که
مکمل سیر ،احتمال سرماخوردگی را  63درصد کاهش میدهد.
مصرف روزانة ّ
• باعث کاهش فشار خون میشود!
به گزارش نشریۀ  Pharmaceutical Sciencesسولفور موجود در سیر باعث گشاد شدن رگهای خونی و کاهش فشار خون میشود .البته
مکمل آن در سالمندان و بهخصوص بیماران دیابتی باید تحت نظر پزشک انجام شود.
مصرف سیر و ّ
• بیماریهای قلبی را کاهش میدهد!
مهمی در کاهش بیماریهای قلبی دارد .این ما ّدۀ غذایی از ایجاد لختههای خونی و تصلّب شرایین جلوگیری
سیر با کاهش کلسترول ،نقش ّ
میکند.

• باعث افزایش عملکرد فیزیکی و انرژی میشود!
سیر باعث افزایش عملکرد فیزیکی بدن و انرژی میشود .در دوران باستان از این ما ّدۀ غذایی برای افزایش کارایی کارگران استفاده میکردند.
سیر باعث بهبود عملکرد ورزشکاران و جلوگیری از خستگی ناشی از ورزش نیز میشود.
ضد
خاصیت
اکسیدان
ی
آنت
زیاد
مقدار
با
و
است
منگنز
و
سلنیوم
سیر حاوی ویتامین های گروه  B، Aو  Cو موا ّد معدنی پتاسیم ،روی ،آهن ،مس،
ّ
ضد آلرژی است ،میزان قند خون را کاهش میدهد،
سرطانی دارد .همچنین دردهای ناشی از آرتروز را کاهش میدهد ،باعث کاهش وزن میشودّ ،
از دنداندرد جلوگیری میکند ،سیستم گوارشی را بهبود میبخشد ،کبد را تصفیه میکند ،در درمان بیماری پوستی پسوریازیس مؤثّر است ،انواع
ضد باکتری و ضّ د قارچ دارد و از بروز تبخال نیز جلوگیری میکند.
حشرات مزاحم مانند پشه را دور میکند ،خاصیت ّ
حبه سیر -هر یک به وزن یکگرم -را توصیه کردهاند .نتایج این پژوهش در نشریۀ  Food Scienceمنتشر
پژوهشگران مصرف روزی تا چهار ّ
شده است.
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مسمومیت با گاز منواکسید کربن

دکتر پیمان اسدی

*

منواکسید کربن گازی بیرنگ ،بیبو ،بیمزّه و غیرمح ّرک است که در اثر سوختن ناقص سوختهای فسیلی
مانند نفت ،بنزین ،گازوئیل و ذغال چوب ایجاد میشود .این گاز در بدن انسان با هموگلوبین -که ترکیب
شیمیایی موجود در گلبول قرمز خون است -ترکیب میشود و از آن جدا نمیشود .وظیفۀ هموگلوبین انتقال
اکسیژن از ریهها به بافتهای بدن است و مولکول اکسیژن برای انتقال به بافتهای بدن باید با هموگلوبین
ترکیب شود .ا ّما میل ترکیبی منواکسید کربن با هموگلوبین 250برابر میل ترکیبی اکسیژن با هموگلوبین
است و ترکیب پایداری ایجاد میکند و تمام ظرفیتهای انتقال اکسیژن با بافتها را اشغال میکند ،در
نتیجه اکسیژن به بافتهای بدن منتقل نمیشود و بافتها و سلولهای بدن دچار کمبود اکسیژن شده،
سپس میمیرند.

عالئم مسمومیت با منواکسید کربن

عالئم مسمومیت خفیف با منواکسید کربن
غیراختصاصی و مانند عالئم سرماخوردگی یا
آنفلوانزاست و ممکن است با بیماریهای دیگر
اشتباه شود .این عالئم شامل سردرد ،ته ّوع،
استفراغ ،گلودرد ،درد شکم ،ضعف و بیحالی
است .در صورت مسمومیت شدید عالئم
بهصورت گیجی ،اختالل دید ،اختالل در راه
رفتن ،افزایش تعداد تن ّفس ،افزایش تعداد
ضربان قلب ،تنگی نفس ،حالت خوابآلودگی،
تش ّنج و افت سطح هوشیاری است .در نهایت
و در صورت عدم درمان مرگ اتّفاق میافتد.
در موارد مسمومیت مزمن ممکن است
بیمار دچار عالئمی مانند سرگیجه ،کاهش
قدرت حافظه و اختالل شناختی باشد .این
عالئم ممکن است تا هفتهها ادامه داشته باشد.

علل مسمومیت

استفاده از وسایل گرمایشی -که از
سوختهای فسیلی در آنها استفاده
میشود -اصلیترین علّت مسمومیت با
گاز منواکسید کربن است .در مواردی که
لولة بخاری گازی یا نفتی مسدود است
یا مکش مناسب را ندارد ،یا بخاری نفتی
در منزل یا در محیط بستۀ دیگری نفت
را ناقص میسوزاند ،یا شومینۀ گازسوز
و هیزمی ناقص میسوزد ،باید انتظار
مسمومیت با منواکسید کربن را داشت .از
دیگر علّتهای مسمومیت با گاز منواکسید
کربن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
سوختن ناقص ذغال در منقلهای
کرسی ،سوختن ناقص آبگرمکنهای
خانگی ،بد کار کردن اجاق خوراکپزی،

ِ
پارکینگ دربسته،
روشن بودن اتومبیل در
معیوب بودن مشعل شوفاژ ،ضعف در
دودکش شومینه ،استفاده از دودکش
منفرد برای چند شومینۀ خانگی در
آپارتمانها ،استفاده از وسایل خوراکپزی
برای گرمایش ،استفاده از بخاریهای
دیواری بدون دودکش و نصب آبگرمکن در
حمام.
داخل ّ
درمان مسمومیت

اولین اقدام انتقال بیمار از محیط آلوده
به هوای آزاد یا محیطی با تهویۀ مناسب
است و در اولین فرصت برای درمان باید
از اکسیژن با غلظت باال استفاده شود .برای
انتقال بیمار به مراکز درمانی و اقدامات
اولیة درمانی باید با اورژانس  115تماس
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با منواکسید کربن را افزایش میدهد.
	• در صورت استفاده از وسایل گرمایشی (بهجز شوفاژ)
تمامی روزنههای اتاق و در و پنجره مسدود نشود.
حمام یا محیطهای بستۀ
	• از نصب آبگرمکن در داخل ّ
دیگر خودداری شود.
	• استفاده نکردن از لولۀ خروجی مشترک برای شومینه و
بخاری در آپارتمانها.
	• استفاده نکردن از اجاق گاز و سایر وسایل گرمازای
بدون دودکش برای گرم کردن منزل.
	• استفاده از لولۀ دودکش مج ّزا برای هر وسیلۀ گازسوز.
	• انتهای همۀ دودکشهای ساختمان باید حداقل یک
متر از بام فاصله داشته و دارای کالهک خروجی به شکل
 Hباشد.
ِ
پارکینگ
مدت اتومبیل در
ی
طوالن
نگذاشتن
روشن
	•
ّ
دربسته.
گرفت .قبل از رسیدن آمبوالنس ضمن انتقال بیمار به هوای آزاد ،یقۀ
پیراهن ،کمربند و لباسهای تنگ بیمار را باز کنید و حلقه ،ساعت و
دستبند را خارج کنید.
پیشگیری از مسمومیت با منواکسید کربن

	• استفاده نکردن از وسایل گرمایشی غیراستاندارد و بدون دودکش.
	• آزمایش کردن لولة بخاری برای اطمینان از عملکرد صحیح لولة
بخاری (در مواردی که لولة بخاری سرد است ،نشانۀ خارج نشدن محصوالت
احتراق از آن است).
	• شعلۀ بخاری و شومینههای گازسوز باید به رنگ آبی باشد .رنگ
شعلۀ زرد ،قرمز و نارنجی نشانۀ سوخت ناقص آن است و خطر مسمومیت

در موارد زیر باید به فکر مسمومیت با گاز
منواکسیدکربن بود:

	• در صورتی که تمامی افراد خانواده در منزل یا همکاران
در محیط کار عالئم مشابه دارند.
	• در صورتی که بیمار از محیط آلوده به محیط دیگری
میرود ،عالئم بیماری از بین میرود.
خاصی بروز میکند ،مث ً
ال بیماری
	• عالئم بیشتر در فصل ّ
که تنها در فصل سرما و هنگامی که وسایل گرمایشی روشن
است ،دچار سردرد میشود و در فصلهای دیگر چنین
عالئمی ندارد.
طب اورژانس و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیالن
*
متخصص ّ
ّ

همزمان با سراسری شدن مج ّلۀ هدیۀ مهر ،از همکاران پزشک ،دندانپزشک ،پیراپزشک
و پژوهشگران محترم دعوت می-شود که مقاالت علمی خود ،اعم از تألیف یا ترجمه را به
مؤسسۀ ناباروری مهر ( )9641 139 921ارسال کنند
زبان ساده و بهصورت خالصه به تلگرام ّ
تا پس از طرح و تأیید در شورای سیاستگذاری انتشار یابد.
همچنین برای تبلیغ محصوالت بهداشتی و خدمات پزشکی و دارویی میتوانید با شمارۀ
 013 -33764260تماس بگیرید.

مناسبتاهي فصلي

مجلة پزشکی
آبان -آذر 95

44

خالکوبی

و
خطر سرایت ایدز و هپاتیت
طی آن یک جسم
تاتو یا خالکوبی به عملی گفته میشود که ّ
خارجی زیر پوست کاشته شود یا از محیط بیرون به زیر پوست
نفوذ کند و همانجا باقی بماند .گاهی اوقات با استفاده از یک
وسیله ،موا ّد خالکوبی را به درون پوست انتقال میدهند.
توجه
خالکوبي از زمانهاي قديم در همۀ تمدنها مورد ّ
بوده است .در ايران نيز خالکوبي سابقهاي طوالني دارد .تا
پنجاه سال پیش خالکوبي ویژۀ پهلوانان و جاهلمآبها بود
بزرگي تصوير انتخابشده ،افتخاري براي شخص
و به نسبت
ِ
دکتر سنبل طارمیان * محسوب ميشد ،ا ّما امروزه خالکوبي يا به قول امروزي تاتو ،مد
و قسمتي از زيبايي براي تمامي قشرها محسوب ميشود.
مارمولک ،اژدهای دوسر ،یک حیوان عجیبالخلقه و اسکلت ،انواع و اقسام شکلهایی
حس زیبایی! تاتو در زنان امروزه
حسی را به بیننده منتقل میکنندجز ّ
هستند که هر ّ
اغلب برای آرایش بهصورت ّ
خط باریکی روی پلک چشم ،داخل ابرو یا دور لب بهکار
میرود .حتّی برخی به دنبال جدیدترین مدلهای خالکوبی هستند و برایشان فرقی ندارد
که خالکوبی داخل چشمشان باشد یا روی زبان! مهم متفاوت بودن آنها از بقیه است.
به نظر میرسد که امروزه مردان گوی سبقت را از زنان ربوده و از آنها در این مورد
پیشی گرفتهاند .خالکوبی واژهها ،نمادها و  ...از مواردی است که در مردان دیده میشود
و حتّی به یک مد تبدیل شده است .البته تقریباً همۀ کسانی که تاتو میکنند ،بعد از
مدت کوتاهی از انجام آن پشیمان میشوند.
ّ
در این فرآیند ،سوزن میتواند در یکی از سدهای دفاعی بدن یعنی پوست نفوذکند
و همراه خود عوامل میکروبی یا ویروسی را وارد بدن کند .رنگهای تاتو هم ممکن
است واکنشهای ایمنی بدن را تحریک کنند.
برای تاتو کردن از سوزنهای مخصوص استفاده میشود و این کار غیر از درد فراوان،
خونریزی زیادی هم به همراه دارد .در خالکوبی سوزن مستقیم به پوست و عمق بافت
فرومیرود که بهراحتی میتواند ویروس یا میکروب را وارد بدن کند .پس از خالکوبی
نیز رعایت نکردن بهداشت فردی میتواند شخص را در معرض ابتال به بیماریهای
خطرناکی چون ایدز و هپاتیت قرار دهد .انجام خالکوبی در محلهای س ّنتی و آلوده،
همچنین اندازه و بزرگی خالکوبی احتمال ابتالی فرد به این بیماریها را افزایش میدهد.
تراشيدن مو ،خالکوبي یا سوراخ کردن گوش -که در آن شرايط سترونسازي
کامل رعايت نشود -ممکن است موجب سرايت ویروس اچ.آي.وي و ساير ويروسهاي
خطرناک از يک فرد مبتال به ديگران شود .اگر وسایل تاتو آغشته به خون افراد آلوده
باشد ،احتمال انتقال بیماریهای ایدز ،هپاتیت ،همچنین دیگر بیماریهای کشنده و
خطرناک وجود دارد.
ً
هنگام تاتو کردن حتما باید از سوزنهاي يکبارمصرف آماده و جوهر تازه در
ظرفهاي آماده استفاده شود .همچنین باید از
ضد عفوني شدن وسايل
استرليزه شدن و ّ
خالکوبي در دستگاه اتوکالو مطمئن شد.
برخی از کسانی که کار تاتو را انجام
میدهند ،از سوزنهای تاتو بیش از
یکبار استفاده میکنند .این سوزنها در
اصل یکبارمصرف هستند ،ا ّما برای چند
نفر مورد استفاده قرار میگیرند .همین

استفادۀ همگانی عامل مؤثّری در مبتال شدن افراد
به بیماریهای یادشده است .اگر در این کار از یک
ظرف رنگ برای افراد مختلف استفاده شود -حتّی
با وجود استفاده از سوزن استریل -به دلیل اینکه
باید مرتّب سوزن در رنگ زده شود ،میتواند از راه
ظرف حاوی رنگ ،بیماری را به دیگر افراد منتقل
کند .بنابراین باید برای هر فرد یک ظرف استریل و
ضد عفونیشده و یک سوزن استریل و
یا دست کم ّ
یک جفت دستکش استریل استفاده شود.
تاتو کردن میتواند شاهراهی برای ابتال به
هپاتیت  Cباشد .تحقیقات نشان داده :افرادی که
در سالنهای تبلیغاتی تاتو کردهاندُ ،نه بار بیشتر از
افرادی که تاتو نکردهاند ،در معرض خطر ابتال به
هپاتیت  Cبه دالیل فوق هستند .بنابراین هپاتیت
 Cمیتواند از طریق تاتو کردن به وسیلۀ سوزنهای
از قبل استفادهشدۀ مشتریان قبلی یا رنگهای
استفادهشده ،همچنین نقص در روش استرلیزه
کردن ،مانند امتحان تیزی سوزن با دست و بعد
تماس آن با پوست کسی که تاتو روی او انجام
میشود ،منتقل شود.
بهتر است هر فرد هنگام مراجعه به آرايشگاهها
وسايل شخصي خود (تيغ ،قيچي ،شانه ،حوله و )...
را به همراه ببرد تا از سرايت بيماريهاي عفوني
پیشگيري شود.
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری و
*
ّ
استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیالن
نشانی :رشت ،خیابان انقالب ،ساختمان پزشکان
مروارید ،طبقة سوم تلفن33331981 :

