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بیماری پوستی گال یا جرب
گال يك بيماري پوستي مسري و از شايعترين علل درماتوزهاي خارشدار در تمام دنياست .درواقع اين
بيماري در سراسر جهان در تمام نژادها و طبقات اجتماع ديده میشود .اگرچه عوامل زمينهساز معيني
همچون افزايش تراكم جمعيت ،فقدان امكانات بهداشتي و نارسايي برنامههای آموزش بهداشت و
فقر بهداشتي درنتيجۀ حوادثي چون جنگ ،قحطي ،سيل و نظاير آن همگي در افزايش شيوع آن دخالت
دارند .از اين رو بررسي اپيدميولوژيك گال -كه در بسياري از كشورها بهطور دورهاي انجام ميشود-
انعكاسي از وضعيت بهداشت عمومی جامعه محسوب ميشود .اين بيماري عمدت ًا از طريق انتشار فرد
به فرد و با تماس فيزيكي نزديك منتقل میشود.
دکتر امید زرگری

عامل بیماری
عامل بیماری موجودی بسیار ریز از خانوادۀ مایتهاست -که
«سارکوپتس اسکبئی» نام دارد -که با چشم غیرمسلّح بهسختی دیده
میشود.
عالئم بالینی
نشانههای بالینی بیماری معموالً چند هفته پس از ابتال بروز
میکنند ،هرچند اگر سابقۀ قبلی ابتال وجود داشته باشد ،این نشانهها
سریعتر خود را نشان میدهند .مشخّ صترین عالمت بیماری خارش
است که معموالً شبها و با گرما بدتر میشود .یافتۀ مشخّ ص بیماری
توسط مایتها روی بدن و بهویژه در چینهای بدن
نقبهایی است که ّ
(بین انگشتان ،مچ دست ،اطراف پستان در خانمها و ناحیۀ تناسلی در
آقایان) ایجاد میشود.
درمان
متعددی برای گال وجود دارد .ا ّما نکات اصلی درمان در
داروهای
ّ
مورد همه تقریباً یکسان است:
 تمام افراد خانواده و افراد در تماس ،حتّی اگر فاقد عالمت باشند،
باید درمان شوند.
استعمال دارو باید بهخوبی حمام کرد و ناخنها را کوتاه
 قبل از
ِ
کرد.
 تمام نواحی بدن (از گردن به پایین) باید مورد مداوا قرار بگیرد.
بهخصوص الی انگشتان ،چینهای بدن و زیر ناخنها نباید از نظر
دور بمانند.
 دارو معموالً باید حداقل هشت ساعت روی بدن بماند و پس از
آن مجددا ً بهخوبی شستوشو انجام شود.
 معموالً دو بار درمان به فاصلۀ یک هفته کافی است.

مجدد الزم است مالفهها ،لباسها
 برای پیشگیری از خطر ابتالی ّ
و حولهها با آب داغ شسته شوند.
 حتّی پس از درمان خارش تا دو هفته ممکن است ادامه پیدا
کند .این مسئله به معنای شکست درمانی نیست.
داروی انتخابی فعلی برای درمان گال کرم پرمترین ( 5درصد)
است که هنگام شب باید به سرتاسر بدن ماليده شود و صبح روز بعد
شسته شود .توصيه میشود كه كرم روي پوست خشك در سرتاسر
بچههای كوچك) استعمال
بدن (شامل كف دست و پا و پوست سر در ّ
شود و براي هشت تا چهارده ساعت روي پوست بماند .تنها عارضهاي
كه از اين دارو گزارش شده ،سوزش خفيف و گذرايي است كه بيشتر
در موارد شديد بيماري ديده میشود .این دارو در دورۀ بارداری هم
قابل استفاده است و تنها کافیست دو ساعت روی بدن باقی بماند و
سپس شسته شود.
يك درمان مؤثّر ديگر استفاده از محلول گامابنزن 1( GBH
درصد) است كه يك يا دو بار در شب باید روي پوست خشك به
سرتاسر بدن (از گردن به پايين) ماليده شود .بيماران هشت تا دوازده
ساعت پس از استعمال دارو بايد آن را بشويند ،از مصرف بيشتر از
مقدار تجويز شده اجتناب كنند و از انجام دورۀ دوم درماني قبل از
بچههای كوچك ،زنان باردار
هفت روز بپرهيزيد .گامابنزن در نوزادانّ ،
و شيرده ،همچنین افراد مبتال به صرع يا ديگر ناراحتيهای عصبي
نبايد مصرف شود .درمانهای ديگر شامل پمادهاي حاوي گوگرد و
بچهها و زنان
كرم كروتاميتون ( 10درصد) است كه بهخصوص در ّ
باردار يا شيرده قابل مصرف است .همچنین در موارد خاص میتوان از
ایورمکتین برای درمان گال استفاده کرد.
دکتر امید زرگری
متخصص پوست ،عضو آکادمیدرماتولوژی امریکا
ّ
نشانی :پل بوسار ،ساختمان پزشکان دانا ،واحد  31تلفن33117520:

زپشكي و سالمت

مجلة پزشکی

شهریور  -مهر 96

4

جـراحی سرپـایی
عملهای
ّ

دکتر مح ّمدرضا تقیزاده

جراحی به بستری
به عملهایی که تحت بی ّ
حسی موضعی و بدون بیهوشی انجام میشود و فرد بعد از عمل ّ
جراحی سرپایی گفته میشود .آماده کردن بیمار از نظر روحی و روانی برای
عمل
ندارد،
شدن در بیمارستان نیاز
ّ
کاهش اضطراب و ترس بیمار بسیار مهم است .با شرح دادن به زبان ساده دربارۀ ضایعه و نحوۀ درمان میتوان
حدی از اضطراب و نگرانی بیمار کم کرد .قبل از عمل باید موهای بلند اطراف زخم را کوتاه کرد ،سپس با
تا ّ
ّ
محل عمل را بیحس
حسی موضعی
ی
ب
با
نهایت
در
کرد،
عفونی
ضد
را
موضع
بتادین
مانند
کننده
ی
عفون
ضد
ّ
موا ّد ّ
ّ
جراحی را -که میتوان بهصورت سرپایی انجام داد -مختصر و به زبان ساده
میکنیم .در ادامه برخی از عملهای ّ
شرح میدهیم.

میخچه
یک ضایعۀ دردناک پوستی در ناحیۀ پا ،بهخصوص روی مفاصل
و بین انگشتان است؛ علّت ایجاد آن فشار و تماس مداوم پوست در
محلهایی است که برجستگی استخوانی وجود دارد .درمان با اسید
سالسیلیک و رفع فشار از روی محل شروع میشود و در صورت عدم
جراحی کرد .اگر علّت ضایعه برآمدگی
جواب به درمان باید اقدام به ّ
استخوانی باشد ،حتماً باید بیمار برای اصالح آن اقدام کند؛ درضمن
باید از کفش مناسب و بالشتکهای مخصوص استفاده کند.
زگیل
یک تودۀ سطحی پوستی شایع است که عامل آن ویروس است و

در قسمتهای مختلف بدن بهویژه در دستها دیده میشود .زگیل در
بچهها شایعتر است .گاه بهخودی خود
هر س ّنی وجود دارد ،ولی در ّ
از بین میرود .در صورت جواب ندادن به درمانهای موضعی و کرایو
باید مثل میخچه آن را خارج کرد.
خال
خالها به شکلهای مختلف و در همۀ قسمتهای بدن دیده
میشوند .برخی مادرزادی و بعضی هم اکتسابیاند .معموالً نیاز به
جراحی ندارند ،مگر اینکه فرد به دالیل زیبایی نیاز به برداشتن خال
ّ
ّ
محل آن ایجاد کند.
داشته باشد یا اختاللی در عملکرد فرد به دلیل
گاهاً خالها دچار تغییرات ناگهانی مثل بزرگ شدن ،تغییر رنگ،

5

خارش یا خونریزی میشوند که در اینگونه موارد بهتر است
برداشته شوند .همچنین خالهایی که حاشیۀ مضرس و
ّ
نامنظم دارند ،توصیه به برداشتن آنها میشود .درضمن
خالهایی که در معرض تحریک مداوم قرار دارند ،بهطور
مثال در صورت آقایان -که مرتّب اصالح میشود -بهتر
است خارج شوند .برداشتن خالها جهت پیشگیری از بروز
مشکل توصیه نمیشود .نیازی به برداشتن پوست سالم
جراحی وجود ندارد.
اطراف خال در صورت ّ
زواید پوستی یا منگوله
 skin tagبرآمدگیهای پوستیای هستند که بیشتر در
افراد چاق دیده شده و با افزایش سن ،شیوع آن بیشتر
میشود .در هر قسمت از بدن دیده میشود ،ولی در ناحیۀ
زیر بغل ،گردن و کشالۀ ران شایعتر است .درمان آن
جراحی و بسیار ساده است.
ّ
لیپوم
تودۀ خوشخیم چربی که در هر قسمت بدن بهخصوص
در تنه و اندامها دیده میشود .اندازۀ آنها متفاوت و ممکن
است از دو سانتیمتر تا تودههای بسیار بزرگ دیده شود.
پوست روی این ضایعات کام ً
ال طبیعی است .قوام آنها
متحرکاند و به نسوج اطراف چسبندگی
سفت نیست و
ّ
جراحی دارند که موجب ناراحتی
به
نیاز
صورتی
ندارند .در
ّ
و اختالل در عملکرد فرد شوند ،یا فرد مایل باشد به دلیل
زیبایی آن را بردارد .همچنین در صورتی که این توده دچار
تغییراتی شود یا سرعت رشد آن افزایش یابد ،توصیه به
جراحی توده باید بهطورکامل
برداشتن آن میشود .هنگام ّ
برداشته شود و نمونه حتماً برای بررسی پاتولوژی فرستاده
شود .چون گاهی با نوع بدخیم آن یعنی لیپوسارکوما اشتباه
میشود ،همچنین به بیمار باید تأکید کرد که پیگیر جواب
توجهی
پاتولوژی باشد ،چون بعضی بیماران به این مسئله ّ
جراحی وجود
ندارند .در حال حاضر درمان دیگری غیر از ّ
ندارد .اگر تودههای چربی سفت و ثابت باشند ،احتمال
بدخیمی وجود دارد (لیپوسارکوم).
کیست سباسه
کیست سباسه یا کیست اپیدرمال شایعترین کیست
متعدد است .در هر
پوستی است .معموالً منفرد و گاهی
ّ
جای بدن ،بهویژه در تنه ،سر و صورت دیده میشوند؛ در
کف دست و پا وجود ندارند؛ اندازۀ آنها متفاوت است و
معموال ًدو تا سه سانتیمتر هستند .همچنین سطح آنها
صاف و گرد است و قوام خمیری دارند .معموال ًعالمتی
ندارند ،مگر آنکه عفونی شوند که در این صورت ایجاد درد
متحرکاند و محتوی کراتین هستند.
میکنند .این تودهها
ّ
کراتین ما ّدۀ غلیظ ،سفید رنگ و بد بو است .در صورتی که
خاصی باشد
مشکلی برای فرد ایجاد کند و در محلهای ّ
که مرتّب در معرض ضربه است -بهخصوص اگر در ناحیۀسر باشد ،در شانه زدن اختالل ایجاد میکند و باید خارج
شوند .گاهاً به دالیل زیبایی نیاز به برداشتن دارند .برخی از
این کیستها عفونی شده و فرد دچار درد در ناحیۀ کیست
میشود که در این حالت بهتر است خارج شود.
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فرورفتگی ناخن
ناخن از جنس کراتین است و سرعت رشد آن یک دهم میلیمتر در روز
متوسط در آمدن ناخن حدود سه تا پنج ماه است و در مورد
است .زمان
ّ
ناخن پا سه برابر دست است .ناخن نقش زیبایی و حفاظت از انگشتان را
دارد .گاهاً ناخن در کنارهها رشد غیرعا ّدی پیدا میکند و باعث تحریک
نسوج اطراف ناخن و به اصطالح هیپرترفی کنارۀ آن میشود و حتّی باعث
عفونت آن میشود.
فرورفتگی ناخن در تمام انگشتان دیده میشود ،ولی در انگشتان
پا شایعتر است .همچنین در هرس ّنی دیده میشود ،ولی در جوانان و
مردان شایعتر است .علل آن بهداشت ناکافی ،کفش نامناسب و تنگ
است و کوتاه کردن بیش از حد و نامناسب ناخن است .درمان آن شامل
مکرر جوراب و
مکرر پا و گذاشتن پا در آب گرم ،تعویض ّ
شستوشوی ّ
استفاده از جوراب نخی ،نپوشیدن کفش تنگ و جلوگیری از وارد شدن
ضربه به ناخن و تجویز آنتیبیوتیک است .آنتیبیوتیک موضعی تأثیری
مکرر باید گوشۀ
ندارد .در صورت عدم جواب به اینگونه درمان یا عود ّ
ناخن که عفونت کرده برداشته شود .درضمن ریشۀ ناخن در کنارۀ ناخن
باید برای جلوگیری از عود برداشته شود .در افراد مسن چون فررفتگی
ناخن در زمینۀ بیماریهای عروقی اندام تحتانی بهوجود میآید ،در
اینگونه بیماران باید وضعیت خونرسانی اندام و وضعیت عروقی آن بررسی
شود و تا حصول اطمینان از خونرسانی اندام نباید ناخن کشیده شود.
آماده کردن بیمار از نظر روحی و روانی برای کاهش
اضطراب و ترس بیمار بسیار مهم است .با شرح
دادن به زبان ساده دربارۀ ضایعه و نحوۀ درمان
حدی از اضطراب و نگرانی بیمار کم کرد.
میتوان تا ّ

ختنه
جراحی در کشورهای مسلمان است،
های
ل
عم
ترین
ع
شای
از
یکی
ختنه
ّ
ً
ولی اخیرا در کشورهای غربی و غیرمسلمان هم انجام میشود .در حال
جراحی در امریکاست .نقش ختنه در جلوگیری
حاضر شایعترین عمل ّ
از سرطان آلت و کاهش عفونت ادراری ثابت شده است .شیوع عفونت
ادراری در نوزادن ختنهنشده بیشتر از ختنهشده است .علّت شیوع بیشتر
عفونت ادراری در کودکان ختنهنشده رشد عوامل میکروبی در ناحیۀ
پرهپوس (پوست اضافی جلوی آلت) است .بهترین سن برای انجام ختنه
حسی موضعی قابل انجام
دوران نوزادی است .چون بهراحتی و با بی ّ
سن کودک انجام ختنه بهصورت موضعی بسیار مشکل و
است .با افزایش ّ
گاهاً غیرممکن است .ختنه باید در بیمارستان و تحت بیهوشی عمومی
انجام شود .ولی در دوران نوزادی مراقبت بعد از ختنه برای جلوگیری از
التهاب و تنگی مجرا بسیار مهم است .در صورت وجود هیپوسپادیاس
و آلت تناسلی پنهان و کوچک نباید ختنه بهصورت اولیه انجام شود.
در بیماران هموفیلی و سایر بیماریهای خونی بعد از تزریق فاکتورهای
خونی باید ختنه انجام شود .در موارد فیموزیس (تنگی پوست ختنهگاه)
و پارافیموزیس (حالتی است که با عقب کشیدن پوست سر آلت از سر
آلت نمیتوان آن را به وضعیت عا ّدی برگرداند) ختنه باید هرچه زودتر
انجام شود.
دکتر مح ّمدرضا تقیزاده
تخصصی ج ّراحی
دارای بورد
ّ
نشانی :بلوار نماز ،کلینیک جرجانی تلفن33731305 :
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چرا همیشه خوابآلودهام؟
از نظر پزشکی به کسی پُرخواب گفته میشود که بعد از هفت ساعت خواب یا بیشتر ،با کیفیت خوب باز هم نیاز به
خواب احساس کند .این افراد همیشه احساس خستگی میکنند و این وضعیت به علّت تأثیر بد بر تحصیل و کار شخص
میتواند مشکلزا شود .حتّی خوابآلودگی مفرط میتواند باعث حوادث رانندگی شود.
متوسط بروز عالئم خوابآلودگی مفرط ۱۷
سن
براساس مقالهای که در نشریۀ  Psychosomaticsمنتشر شدهّ ،
ّ
تا  ۲۴سالگی است و این وضعیت اگر بررسی و درمان نشود ،روی کیفیت زندگی شخص تأثیر میگذارد .خوابآلودگی
مفرط میتواند ناشی از یک بیماری زمینهای یا داروها باشد.
ترجمه :دکتر علیرضا مجیدی

نشانهها و عالئم

طی روز
 به خواب فرو رفتن چند بار در ّ
حس خوابآلودگی نیاز به چرتهایی
 این افراد برای مقابله با ّ
در طول روز پیدا میکنند ،ا ّما بعد از برخاستن از چرتها سرحال
نمیشوند.
 با وجود اینکه بیش از نه ساعت میخوابند ،باز هم احساس
خستگی میکنند.
 در برخاستن از خواب مشکل دارند.
 احساس گیجی یا پرخاشگری ،زمانی که برای برخاستن از
خواب تالش میکنند.
تقسیمبندی خوابآلودگی
پُرخوابی حاد :یک ماه یا کمتر طول میکشد.
پُرخوابی تحت حاد :یک تا سه ماه طول میکشد.
پُرخوابی مداوم :بیشتر از سه ماه طول میکشد.

حد زیادی شبیه یک اختالل خواب دیگر به نام فلج
پُرخوابی تا ّ
خواب یا نارکولپسی است ،با این تفاوت که در نارکولپسی خواب به
صورت حملهای رخ میدهد ،ولی در خوابآلودگی مفرط میل به
خواب بهصورت تدریجی بر شخص غلبه میکند.

دالیل خوابآلودگی مفرط

احتمال دارد که در مغز این اشخاص موا ّد شیمیاییای که باعث
احساس خوابآلودگی میشوند ،بیشتر باشد .این ما ّده تقریباً
شبیه قرصهای خواب عمل میکنند .اگرچه هنوز ما ّده یا مولکول
اختصاصی برای خوابآلودگی پیدا نشده ،ا ّما گمان میرود که این
مواد با تداخل و تعامل با گابا (گاما آمینو بتوتیریک اسید) عمل
میکنند .داروهای خوابآور هم دقیقاً با اثر بر این ما ّده باعث خواب
رفتن شخص میشوند.
عوامل احتمال خطر

 استرس
 مصرف زیاد الکل
 سابقۀ قبلی عفونت ویروسی
 سابقۀ قبلی ضربۀ سر
 سابقۀ خانوادگی پُرخوابی مفرط
 سابقۀ افسردگی ،سوءاستفاده از مواد ،اختالل افسردگی دو
قطبی ،بیماری آلزایمر و پارکینسون.
خاصی برای پُرخوابی پیدا نمیشود.
البته در موارد زیادی دلیل ّ
اصطالحاً به این موارد پُرخوابی ایدیوپاتیک گفته میشود .به نظر
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میرسد که یک صدم تا دو صدم درصد ّ
کل جمعیت مبتال به این وضعیت باشند.
تشخیص پُرخوابی

پزشک باید نخست این سؤاالت را از بیمار بپرسد:
متوجه شدید که خوابآلودگی غیرطبیعی دارید؟
 اولین بار کی
ّ
متوجه شدهاید که چیزی خوابآلودگیتان را بهتر یا بدتر کند؟
 آیا
ّ
خاصی دارید؟
 آیا در حال حاضر بیماری ّ
 الگوهای خواب شما چگونهاند؟ (ساعتی که شخص خوابش را شروع میکند،
طی شب از خواب بلند میشود یا نه؟ زمان
عادتهای قبل از خواب ،آیا در ّ
برخاستن و چرتهای روزانه).
 محیطی را که در آن میخوابید ،توصیف کنید.
 داروهای مصرفی.
بعد از همۀ این موارد پزشک ممکن است صالح بداند که بیمار به آزمایشگاه
خواب معرفی شود.
آزمایشگاه خواب چیست؟

از بیمار دعوت میشود که یک شب در بخش یا آزمایشگاه خواب بخوابد تا همۀ
ّ
اطالعات بدنی او در حین خواب با ابزارهای جانبی با د ّقت بررسی و پایش شوند.
در این حین با دستگاه پالس اکسیمتری غلظت اکسیژن خون بیمار مدام ارزیابی
میشود ،نوار قالب وی ثبت میشود و امواج مغزی او پایش میشود.
با این روش میتوان مشخّ ص کرد که آیا علّت خوابآلودگی روزانۀ شخص
به دالیلی مانند آپنه انسدادی است یا نه .در آپنه حین خواب شخص بهصورت
متناوب در حین خواب دچار قطع شدن مو ّقت تن ّفس میشود ،ناخودآگاه از خواب
مدت کوتاهی دوباره به خواب میرود .در حین روز ممکن است
میپرد و بعد از ّ
بیمار اص ً
ال آن حملههای آپنه را به یاد نیاورد ،ا ّما کیفیت خواب او مختل میشود
و درنتیجه احساس خواب آلودگی میکند.
آیا درمانی برای پُرخوابی وجود دارد؟

محرک مانند آمفتامین ،متیل فنیدیت ،مودافنیل را میتوان نام برد.
داروهای ّ
همچنین داروهایی که برای درمان وضعیت پزشکی جانبی ایجادکنندۀ خواب باید
ضد افسردگیها ،از
مصرف شوند ،عبارتاند از کلونیدین ،لوو دوپا ،بروموکریپتینّ .
ضد افسردگیهای گروه  MAOIرا میتوان نام برد.
جمله ّ
درمان غیردارویی؛ توصیههایی برای رعایت بهداشت خواب یا تغییر سبک زندگی
محرکهایی مانند کافئین یا نیکوتین قبل از خواب
 پرهیز از ّ
 اعتدال در مصرف الکل
 پرهیز از غذاهایی که سوزش سر دل ایجاد میکنند یا باعث سوءهاضمه
میشوند ،مانند غذاهای خیلی چرب ،پُرادویه ،نوشیدنیهای پُر از شکر و مرکبات
قبل از خواب.
طی روز و تاریک کردن اتاق خواب هنگام خواب.
در
خانه
کافی
نور
توجه به
ّ 
ّ
 تنظیم یک برنامۀ روزانه برای خواب که در آن شخص سر ساعت مشخّ صی
عادت کند به خواب برود.
 تنظیم دمای مناسب اتاق خواب ،پرهیز از منابع نور مصنوعی در محیط
خواب و قبل از خواب رفتن ،مث ً
ال استفاده از گوشی و تبلت قبل از خواب.
 رختخواب راحت.
منبع:
دکتر علیرضا مجیدی
پزشک عمومی

www.medicalnewstoday.com
www.1pezeshk.com
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آیا سیبزمینی
سرخشده
مرگآور است؟
ایرانارتوپد :یک پژوهش جدید ارتباطی بین
خوردن سیبزمینی سرخشده و مرگ زودرس را
پیدا کرده است .پژوهشگران با بررسی بیش از چهار
مدت هشت
سن  45تا  79سال و در ّ
هزار تن با ّ
متوجه شدند که در افرادی که هفتهای بیش از
سال
ّ
یک بار از سیبزمینی سرخشده ،مانند فرنچفرایز یا
چیپس استفاده میکنند ،احتمال فوت زودرس دو
برابر افزایش پیدا میکند.
پژوهشگران میگویند احتماالً روغن استفاده شده
در سرخ کردن سیبزمینیها بهخصوص روغنهای
ترانس علّت بروز این مشکل است .روغنهای ترانس
میتواند میزان تولید کلسترول بد در خون را
افزایش دهد و از این طریق موجب بروز بیماریهای
قلبی شود .البته ممکن است میزان باالی نمک
تحرکی
در این فرآوردههای غذایی یا چاقی و کم ّ
استفادهکنندهگان از آنها علّت اصلی افزایش میزان
مرگ در این افراد باشد.
عدهای دیگر از پژوهشگران عقیده دارند علّت
ّ
عمدۀ مرگآور بودن سیبزمینی سرخشده وجود
ما ّدهای سرطانزا در آن به نام آکریالمید است .این
ما ّده در هنگامی که سیبزمینی در برابر حرارت
باال قرار میگیرد ،بهوجود میآید و با استفاده از
سیبزمینی آبپز یا بخارپز میتواند میزان ورود
آن به بدن را کاهش داد .نتایج این پژوهش در
مجلّۀ American Journal of Clinical
 Nutritionمنتشر شده است.
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آشنایی با پرتودرمانی
قسمت اول
پرتودرمانی (رادیوتراپی) از روشهای اصلی درمان بسیاری از سرطانها محسوب میشود و امروزه حتّی در
حساس به پرتودرمانی
جراحی شناخته شده است؛ بهویژه در تومورهایی که ّ
بسیاری موارد به عنوان جایگزین ّ
ّ
جراحی به دلیل مجاورت با اعضای حیاتی و احتمال آسیب
هستند و به علّت
محل قرارگیری تومور ،انجام عمل ّ
جراحی عوارض زیادی خواهد داشت (مانند تومورهای مغز).
بافت مجاور در اثر دستکاریهای ّ
دکتر فرزین دهسرا

در پرتودرمانی با استفاده از پرتوهای یونساز (یونیزان) مانند اشعۀ ایکس،
گاما ،الکترون ،پروتون ،نوترون و ...سلولهای سرطانی را از بین میبرند .از برخورد
این پرتوها با بافت بدن الکترونهای آزاد تولید میشود و این الکترونهای آزاد
که در طول مسیر پرتو در بدن مرتّب تولید میشود -به ما ّدۀ ژنتیکی سلولهایسرطانی یا همان  DNAآسیب میرساند و منجر به شکستن مولکول DNA
سلولهای سرطانی و درنتیجه مرگ این سلولها میشود .بدیهی است که در
این فرایند ممکن است به سلولهای طبیعی بدن نیز -که در مسیر اشعه قرار
میگیرند -آسیب وارد شود ،ا ّما خوشبختانه این آسیب به بافت طبیعی ،در
صورت درمان مناسب ،علمی و دقیق اغلب مو ّقت و برگشتپذیر است .سلولهای
سرطانی به علّت سرعت تقسیم سلولی باالتر ،همچنین خونرسانی بیشتر وقتی
در معرض شیمیدرمانی یا پرتودرمانی قرار میگیرند ،بیشتر و شدیدتر آسیب
می بینند و اساس مو ّفقیت و پشتوانۀ بزرگ شیمیدرمانی و پرتودرمانی استفاده
از همین اصل بسیار مهم است؛ در غیر این صورت حین درمان به جای کوچک
شدن بافت سرطانی یا مرگ سلولهای بدخیم باید شاهد آسیب به بافت طبیعی
بدن و درنتیجه عوارض شدید درمان باشیم.
فاصلۀ زمانی که بین دورههای شیمیدرمانی و پرتودرمانی درنظر گرفته میشود
نیز برای رعایت همین اصل است تا سلولهای طبیعی فرصت بازتوانی و خروج
از شرایط آسیب مو ّقت را پیدا کنند .این فاصلۀ زمانی استراحت برای پرتودرمانی
معموالً دو روز در هفته و برای شیمیدرمانی حدود یک تا سه هفته است.

پرتودرمانی چگونه کار میکند؟

مسیر غیرمستقیم

رادیکال آزاد

آب

پرتو درمانی

مکانیسم آسیب

مکانیسم آسیب
پرتو درمانی

مسیر مستقیم

تداخل اشعه  Xبا انرژی باال با مولکول DNA
آسیب مولکول  DNAبه روش مستقیم و غیرمستقیم -یونیزه شدن مولکولهای
آب منجر به آسیبهایی نظیر شکسته شدن زنجیر مولکول  DNAمیشود.

جراحی
جراحان از پرتودرمانی به عنوان برادر ّ
بسیاری از ّ
یاد میکنند .این دو روش درمانی از این نظر مشابهاند
ّ
محل خاصی از بدن یا درمان
که هر دو روش ،درمان
موضعی محسوب میشوند (برعکس شیمیدرمانی که
درمان فراگیر محسوب میشود) .عوارض درمان مربوط به
جراحی و پرتودرمانی نیز محدود به منطقۀ مورد درمان
ّ
است؛ به عنوان مثال اگر لگن مریضی تحت پرتودرمانی
قرار گرفت ،انتظار نداریم دچار عوارضی از قبیل ریزش
موی سر ،آب مروارید چشم ،زخم دهان یا دچار عوارض
قلبی به علّت عارضۀ پرتودرمانی شود .در صورت رخ دادن
این عوارض در بیمار تحت پرتودرمانی لگن یا بیماری که
قب ً
ال رادیوتراپی لگن دریافت کرده ،باید به دنبال علل دیگر
غیر از پرتودرمانی بود ،ا ّما این بیمار ممکن است حین
پرتودرمانی دچار اسهال شود ،زیرا در این حالت رودهها
اشعه میگیرند.
همانند شیمیدرمانی ،پرتودرمانی نیز یک کار تیمی
متخصص
است که در آن تحت مدیریت و نظارت پزشک
ّ
رادیوتراپی انکولوژی (رادیوانکولوژیست) ،کارشناسان و
متخصصان فیزیک پزشکی و کارشناسان پرتودرمانی
ّ
(پرتوکار ،تکنسین ،تکنولوژیست یا رادیوتراپیستها)
با همکاری نزدیک و یکدلی با یکدیگر به درمان مریض
میپردازند .دیدگاه منطقی و قابل قبولی است که بیمار و
خانواده و همراهان وی را نیز از اعضای تیم درمان بدانیم،
چراکه نمیتوان نقش بسیار مهم و حیاتی آنان را برای
مو ّفقیت در درمان نادیده انگاشت.
با این توصیف که ویزیت و معاینۀ بیماران و تصمیمگیری
برای نیاز داشتن به پرتودرمانی یا سایر اقدامات تشخیصی
و درمانی بیماران سرطانی مانند انجام شیمیدرمانی تنها،
طراحی
همچنین شیمیدرمانی همزمان با پرتودرمانیّ ،
پرتودرمانی ،تعیین تعداد جلسات پرتودرمانی و میزان
متخصص
اشعۀ مورد نیاز ،مشاوره خواستن با پزشکان
ّ
رشتههای دیگر مورد نیاز حین درمان بیماران سرطانی،
ارزیابی پاسخ به درمان ،پیگیری بیماران ،کنترل عوارض
درمان و نظارت بر مراحل انجام کارها بر عهدۀ پزشک
طراحی
ّ
متخصص رادیوتراپی انکولوژی است ،کمک به ّ
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درمان و کنترل کیفی دستگاههای رادیوتراپی و
هماهنگیهای الزم برای تعمیرات حین خرابی
متخصصان
دستگاه نیز برعهدۀ کارشناسان و
ّ
فیزیک پزشکی است .تنظیم نحوۀ قرارگیری بیمار
در زیر دستگاه و کار کردن با دستگاه جهت اشعه
دادن به مریض برعهدۀ تکنسینهای پرتوکار یا
متخصصان
رادیوتراپیستهاست .بدیهی است اگر
ّ
فیزیک پزشکی یا کارشناسان رادیوتراپیست حین
درمان بیماران به نکتۀ غیرمنتظرهای مرتبط با
بیماری و درمان وی پی ببرند ،باید به پزشکی که
درمان بیمار را برعهده داردّ ،
اطالع دهند.

پرتودرمانی در اغلب سرطانها و حتّی برخی از تومورهای
خوشخیم کاربرد دارد .پرتودرمانی میتواند بهتنهایی یا همراه با
سایر روشهای درمان سرطان (بسته به نوع و رفتار سرطان ،مرحلۀ
سرطان ،شرایط بیمار و تشخیص پزشک) برای کنترل و ریشهکنی
سرطان استفاده شود.
متخصص رادیوتراپی انکولوژی ،پرتودرمانی را به
معموالً پزشک
ّ
یکی از دالیل زیر برای بیمار خود تجویز میکند:
جراحی
 .1کوچک کردن اندازۀ ّ
غدۀ سرطانی برای تسهیل عمل ّ
یا شیمیدرمانی (درمان نئوادجوانت که قب ً
ال توضیح داده شد) مانند
نئوادجوانت کمورادیاسیون در سرطان رکتوم پیشرفتۀ موضعی .در
این موارد از شیمیدرمانی تزریقی یا خوراکی همزمان با پرتودرمانی
برای افزایش تأثیر پرتودرمانی استفاده میشود.
 .2حذف بقایای قابل اثبات یا غیرقابل اثبات احتمالی سرطان یا
جراحی یا شیمیدرمانی با هدف
سلولهای سرطانی بعد از عمل ّ
افزایش احتمال معالجۀ قطعی بیمار.
 .3تسکین عالئم و شکایتهای بیمار سرطانی و افزایش طول عمر و
کیفیت زندگی وی در مواردی که احتمال زیادی برای معالجۀ قطعی
بیمار وجود ندارد ،مانند متاستاز به استخوان ،مغز و. ...
 .4به عنوان جایگزین یک روش درمانی زمانی که بیمار تمایلی
تحمل آن روش را ندارد.
به انجام آن روش اصلی ندارد ،یا توان ّ
متخصص کلینیکال
پزشک
البته اگر روش جایگزین براساس تشخیص
ّ
توجه به نوع تومور و شرایط بیمار مفید باشد ،مانند
انکولوژی با ّ
جراحی در تومور مغزی که
عمل
جایگزین
عنوان
پرتودرمانی به
ّ
جراحی آن باالست.
عمل
عوارض
خطرات و
ّ
 .5برای درمان برخی از شرایط یا بیماریهای خوشخیم ،مانند
بیرونزدگی چشمها در اثر بیماری پرکاری تیروئید (گریوز) ،التهاب
غدۀ هیپوفیز
تاندونها ،آرتروز زانو ،بزرگ شدن خوشخیم (آدنوم) ّ
در مغز و. ...
ً
توجه داشت که معموال هر قسمت از بدن فقط یک بار میتواند
باید ّ
تحت پرتودرمانی کامل قرار بگیرد؛ اگر پزشک بخواهد همان منطقه
از بدن را -که قب ً
ال تحت اشعه قرار گرفته -بهناچار دوباره پرتودرمانی
کند ،ابتدا باید ّ
اطالعات کامل و دقیقی از زمان دریافت پرتودرمانی
ّ
محل دقیق پرتودرمانی کسب کند،
قبلی ،میزان اشعۀ دریافتی و
سپس تصمیم بگیرد .پزشک پرتودرمانی را بر حسب نیاز بیمار به دو

شکل برای آنان استفاده میکند:
• پرتودرمانی خارجی (اکسترنال)
• پرتودرمانی داخلی (براکی تراپی)
پرتودرمانی خارجی (اکسترنال رادیوتراپی)
در این روش با استفاده از دستگاههای مختلف اشعۀ ایکس ،گاما،
الکترون ،پروتون ،نوترون و ...تولید میشود و با استفاده از این پرتوها
سلولهای سرطانی را نابود میکنند.
به اشعۀ  Xو گاما ،فوتون میگویند .برعکس تص ّور عمومی تفاوت
اصلی این دو نوع پرتو مختلف در میزان انرژی آنها نیست ،بلکه در
منشأ تولید آنهاست که اشعۀ گاما به علّت واپاشی و واکنشهای
هستهای از هستۀ اتم تولید میشود ،درحالی که منشأ اشعۀ X
الیههای الکترونی اطراف هستۀ اتم است .واپاشی یک فرایند دائمی
است ،درحالی که بر تولید اشعۀ  Xکنترل بیشتری میتوان داشت.
برای فوتونتراپی (درمان با استفاده از فوتون) معروفترین
دستگاههای پرتودرمانی دستگاه کبالت 60و شتابدهندۀ ّ
خطی
(لینک  )Linac -هستند که البته در تمام جهان امروزه دستگاههای
شتابدهندۀ ّ
خطی کاربرد و عمومیت بیشتری دارند.
در پرتودرمانی هدف اصلی این است که بیشترین مقدار اشعه به
تومور و کمترین میزان اشعه به بافتهای سالم مجاور برسد و درنتیجه
درمان بهتر و عوارض کمتر حاصل شود .برای رسیدن به این هدف
بسیار مهم عالوه بر تکیه بر مهارت ،دانش و اخالق حرفهای پزشک
متخصص رادیوتراپی انکولوژی ،باید دستگاه رادیوتراپی و امکانات
ّ
مناسبی نیز انتخاب کرد.
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انکولوژی و گام بسیار بلندی برای درمان بیماران است .شکل باال
بیماری را نشان میدهد که برای درمان توموری در ناحیۀ فوقانی بدن
ّ
(محل پرتودرمانی اغلب باید لخت و بدون پوشش باشد) با دستگاه
ّ
شتابدهندۀ خطی درمان میشود.
در شمارۀ بعدی بیشتر در مورد دستگاه شتابدهندۀ ّ
خطی و
پرتودرمانی خارجی صحبت خواهد شد.

در پرتودرمانی هدف اصلی این است که
بیشترین مقدار اشعه به تومور و کمترین میزان
اشعه به بافتهای سالم مجاور برسد و درنتیجه
درمان بهتر و عوارض کمتر حاصل شود.
ش ّکی نیست که تولید دستگاههای شتابدهندۀ امروزی و امکان
طراحی درمان سهبعدی با کمک رایانه
استفاده از فیکساتورهاّ ،
و نرمافزارهای پیشرفته ،پیشرفت بسیار بزرگی در علم رادیوتراپی

چرا ساییدگی مفصلی
در زنان شایعتر
است؟
ایرانارتوپد :میدانیم که در سنین باال ساییدگی
مفصلی و آرتروز در بین زنان شایعتر از مردان است،
ا ّما علّت آن تاکنون بهدرستی شناختهشده نبود .اینک
پژوهشی جدید آن را به تفاوت در موا ّد درون مایع
مفصلی ارتباط داده است.
مایع سینوویال یا مایع مفصلی در اطراف سطوح
مفصلی قرار گرفته و کیسهای به نام کپسول مفصل
آن را در خود نگه میدارد .پژوهشگران در بررسی
خود تمرکز را روی اگزوزومها گذاشتند .اگزوزومها
کیسههای میکروسکوپی بسیار کوچکی هستند که در
مایع مفصلی شناورند و حاوی مولکولهای کوچکی به
نام میکرو آر آن ای  microRNAهستند.
پژوهش انجامشده تفاوت زیادی را در سطح ف ّعالیت
این میکرو آر ان ایها در مایع مفصلی زن و مرد نشان
داد .در همین حال مشخّ ص شد که کم شدن سطح
هورمون استروژن در دوران یائسگی زنان همزمان با
تولید بیشتر سلولهای خرابکنندۀ استخوان است.
پژوهشگران میگویند این کاهش سطح استروژن
میتواند میزان میکرو آر ان ای در اگزوزومها را نیز
تغییر دهد .هر یک از این میکروآرانایها -که -MiR
 - 3p-504نامیده میشود ،میتواند در روند تخریب
غضروف مفصلی -که از مهمترین علل شروع ساییدگی
مفصلی است -دخالت کند.
محقّقان میگویند این پژوهش نشان میدهد
که کاهش سطح استروژن در سنین بعد از یائسگی
در زنان با واسطۀ تغییر در میکروآرانایهای درون
اگزوزومهای مایع مفصلی میتواند باال بودن شیوع
آرتروز در آنان را توجیه کند .نتایج این پژوهش در
مجلّۀ  Scientific Reportsمنتشر شده است.

دکتر فرزین دهسرا
متخصص پرتودرمانی انکولوژی
ّ
نشانی :چهارراه گلسار ،کوچۀ عسگری ،ساختمان فاطیما ،طبقۀ دوم
تلفن33132788 :

آواز خواندن سبب تقویت عضالت بلع
مبتالیان به پارکینسون میشود!
ایرنا :پژوهش محقّقان دانشگاه آیووا در امریکا نشان میدهد که آواز خواندن
باعث تقویت عضالت کنترل بلع و عملکرد تن ّفس در افراد مبتال به پارکینسون
میشود.
به گزارش مدیکالساینس ،ضعف عضالت مربوط به بلع و عملکرد تن ّفس
یکی از مشکالت بیماران مبتال به پارکینسون است و نتایج یک پژوهش کوچک
نشان میدهد که آواز خواندن به تقویت این عضالت کمک میکند .پژوهشگران
در آزمایشی از گروهی از بیماران مبتال به پارکینسون خواستند یک سری
تمرینات آواز انجام دهند؛ پس از چند جلسه تغییرات مفیدی در عضالت بلع و
تن ّفس این افراد بهوجود آمد .در تمرینات آواز عضالت درگیر در تارهای صوتی
هماهنگی و عملکرد خوبی پیدا میکنند .از طرفی تمرینات آواز باعث کاهش
استرس و افسردگی و بهبود خلق و خوی بیماران میشود.
پارکینسون پس از آلزایمر شایعترین بیماری سیستم اعصاب است که بر اثر
کاهش دوپامین و اختالل جسم سیاه مغز ایجاد میشود .جسم سیاه پیامهای
عصبی را از طریق نخاع به عضالت مختلف ارسال میکند و این فرایند از طریق
ما ّدۀ شیمیایی دوپامین صورت میگیرد و باعث اختالل در تعادل و کنترل
عضالت میشود .روشهای رایج کنترل این بیماری دارویهایی هستند که با
تحریک مغز به ترشّ ح دوپامین کمک میکنند .این روشها بیماری را درمان
مختلف
نمیکند ،بلکه عالئم را کاهش میدهد و پاسخ آن روی افراد
متفاوت است.
بیماری پارکینسون معموالً با لرزش یک دست
آغاز میشود و بهتدریج اکثر اندام را درگیر
میکند .حدود ده میلیون نفر در سراسر جهان
به این اختالل مبتال هستند .به گزارش مرکز
پیشگری و کنترل بیماری امریکا ،در این
کشور از هر پانصد نفر یک نفر به این بیماری
مبتال است .احتمال ابتال به پارکینسون
در مردان  1.5برابر زنان است.
نتایج این پژوهش در نشریۀ
Complementary
Therapies
in
 Medicineمنتشر شده
است.
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آنژیوم گیالسی چیست؟
خالهای قرمز یا آنژیوم گیالسی (cherry
 )angiomaیکی از شکایتهای شایع
بیماران درمانگاه پوست است که بهویژه با
افزایش تعداد آنها در سنین باالتر منجر
به نگرانیهایی در افراد جامعه میشود .این
ضایعات شایعترین نوع ضایعات اکتسابی
عروقیاند که به صورت برجستگیهای
روشن چند
گنبدی یا پایهدار قرمز
ِ
طی دوران بزرگسالی بهویژه
دکتر رعنا رفیعی
میلیمتری در ّ
روی تنه ،باسن و اندامها ایجاد میشوند .شروع ضایعات معموالً
از دهۀ سوم عمر است ،سپس تعدادشان افزایش مییابد .بیش از
هفتاد درصد افراد باالی شصت سال یک یا تعداد بیشتری از این
نوع ضایعات را دارند ،ولی میزان شیوع دقیق آن مشخّ ص نیست و
در کودکان هم دیده میشود .این ضایعات در حقیقت مویرگهای
گشاد شده یا وریدهای کوچک متّسع در قسمت درم سطحیاند که
گاهی در اثر سایش یا لباس پوشیدن دچار التهاب میشوند .تشخیص
آنها کلینیکی است و گاهی در تشخیص افتراقی با سایر ضایعات
پوستی ازجمله گزش حشره ،سارکوم کاپوسی،گرانولوم پیوژنیک و
آنژیوکراتوم قرار میگیرند.
آنژیومهای گیالسی ضایعات کام ً
ال خوشخیمی هستند و تنها
زمانی که دچار عوارضی ازجمله التهاب ،خونریزی و ...میشوند ،برای
بیمار مشکلساز میشوند .همچنین تعدادی از بیماران به دالیل
زیبایی یا نگرانی در مورد بدخیمیهای زمینهای خواستار درمان این
نوع ضایعات هستند .آنژیومهای گیالسی خودبهخود بهبود نمييابند

و تعداد و سايز آنها با افزايش سن معموالً افزايش مييابد.
این ضایعات به دلیل اختالالتی در آنژیوژنز (رگسازی) ایجاد
میشوند .بعضي از موا ّد شیمیایی تولید شده در بدن عواملي نظير
ويروس هرپس تيپ  ،8تماس با گاز خردل در جانبازان شیمیایی،
سركوب ايمني در زمینۀ مصرف داروی سیکلوسپورین ،مواجهه با
محیطهایی با دمای باال ،بارداری ،افزایش سطح هورمون پروالکتین،
بدخیمیهای زمینهای و تماس با محلول -2بوتوکسی اتانول و برمید
مقصر شناخته
متعدد و ناگهانی آنژیوم گیالسی
در بروز اشكال
ّ
ّ
شدهاند .در بیماران دیابتی نیز تعداد و اندازۀ ضایعات افزایش مییابد
و در ضمن از نقش ژنتیک نیز در این خصوص نباید غافل شد .با
این حال علّت دقیق ایجاد آنها هنوز نامشخّ ص است و پژوهشهای
دقیقی در این زمینه صورت نگرفته است.
در صورت شناسایی بهتر علل ایجاد این نوع از ضایعات شايد بتوان
از افزايش تعداد آنها كه گاهي از نظر زيبايي براي بيماران مشكلو
نگرانكننده ميشود ،پيشگيري کرد .ازجمله روشهای درمانی برای
این ضایعات میتوان به تراش ضایعه ،کوتر ،لیزر عروقی  PDLو
اسکلروتراپی اشاره کرد ،ولی مهمترین موضوع اطمینانبخشی به
بیماران بهویژه در انواع تکامل تدریجی و محدود آنهاست.
دکتر رعنا رفیعی
متخصص پوست و مو ،فلوشیپ درماتوپاتولوژی
ّ
نشانی :خیابان سردار جنگل ،مرکز آموزشی -درمانی رازی
تلفن33541001-2 :
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مداخالت درمانی در

اوتیسـم

دکتر روشنک کدیور

با شیوع  64/1اوتیسم ،هرچه بیشتر در مورد آن بدانیم ،بیشتر میتوانیم به محیط اطراف خود و جامعهای که در آن
زندگی میکنیم کمک کنیم .در سه شمارۀ قبل خالصهای از عالئم و نشانههای اوتیسم دانستیم و اینکه با چه عالئمی
متخصص مربوط مراجعه کنیم .تاکنون درمانی قطعی برای اوتیسم نداشتهایم ،ا ّما امید آن است که
در کودکان باید به
ّ
با رفتار درمانی و تغییراتی که در محیط پیرامونشان پدید میآوریم ،بتوانیم محیط مناسبی برای رشد و بارور شدن این
اهمیت این است که تشخیص زودرس منجر به مداخلۀ درمانی زودتر ،همچنین نتیجه
جوانهها فراهم آوریم .نکتۀ حائز ّ
و پیشآگهی بهتر خواهد شد.
روشی که امروزه استفاده میشود Applied Behavioural Analysis or Behaviour Modification :نام
دارد .در فارسی میتوان از آن به تغییر اصالحی در رفتار یا آنالیز رفتاری کاربردی نام برد .ما به اختصار به آن ABA
میگوییم.

در این شماره میخواهیم دربارۀ رفتار بدانیم و اینکه تعریف علمی
رفتار چیست؟ تحت تأثیر چه عواملی است؟ و آنگاه خواهیم دانست
چگونه میتوان در آن تغییراتی ایجاد کرد.
رفتار انسان درواقع موضوع مورد هدف در آنالیز رفتاری کاربردی
است .خصوصیاتی که رفتار را تعریف میکنند شامل موارد زیر
است:
• رفتار یعنی آنچه مردم انجام میدهند و میگویند .رفتار با
برچسب متفاوت است .وقتی میگوییم سارا عصبانی است ،برچسب
است نه رفتار؛ ا ّما آنچه در عصبانیت دیده میشود ،رفتار است .به
عنوان مثال ،سارا بر سر مادرش فریاد کشید ،سارا شیشۀ پنجره را
شکست.
• رفتارها دارای چند بُعد قابل اندازهگیریاند .مث ً
ال تعداد دفعات
یا فرکونسی (دارا در طول کالس ریاضی ده بار ناخنش را جوید)،
شدت (مریم وزنۀ ده
مدت (کاوه یک ساعت تمام فریاد کشید)ّ ،
طول ّ
پوندی را بلند کرد) و نهفتگی یا تأخیر (وقتی مادر از شاهین خواست
جورابش را بپوشد ،ده دقیقه طول کشید تا شاهین شروع به پوشیدن
جورابش کند).
• رفتار میتواند مشاهده ،توصیف یا رکورد شود.

• رفتار میتواند محیط را تحت تأثیر محیط قرار دهد ،چون
رفتار عملی است که شامل حرکت در زمان و مکان باشد .وقتی
دانشآموز دستش را در کالس بلند میکند و معلم وی را صدا
میکند ،در واقع تأثیری است روی افراد اطرافمان .یا زمانی که
المپ را روشن میکنید و اتاق روشن میشود ،تأثیری است روی
محیط اطراف.
• رفتار قانونی است ،یعنی اینکه وقوع آن بهطور نظاممند از محیط
متأثّر میشود .به عبارت دیگر رفتار و محیط پیرامون یک ارتباط
عملی با یکدیگر دارند.
• رفتار میتواند واضح یا نهان باشد .رفتار واضح رفتاری است
که دیگران آن را میبینند یا میشنوند ،مثل دویدن و پریدن.
رفتار نهان رفتاری است که فقط خود ِفرد از آن آگاه است مثل
اندیشیدن.
حال که خصوصیات رفتار و تعریف صحیح آن را دانستیم ،باید
تعریف آنالیز رفتاری کاربردی درمانی را بهتر بدانیم.
 Behaviour Modification or ABAدرواقع زمینهای از
روانشناسی است که بر آنالیز و تجزیه ،همچنین تغییرات در رفتار
انسان متمرکز است .آنالیز یعنی تعیین ارتباط عملی بین محیط و یک
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رفتار مشخّ ص که دالیل رفتار را قابل توجیه میکند ،یا تعیین میکند
که چرا فرد اینگونه رفتار کرد.
تغییر یا اصالح یعنی نمو و پیادهسازی به نحوی که به افراد در
متخصص
ایجاد تغییر رفتاری کمک میکند .این روش را افراد
ّ
برای کمک به فرد بهکار میبرند ،به گونهای که تغییر از لحاظ
اهمیت باشد و هدف اصلی بهبودی در روند زندگی
اجتماعی با ّ
فرد باشد.
نکات زیر از خصوصیات این روش درمانیاند:
 oتمرکز روی یک رفتار هدف باشد.
 oبراساس اصول رفتاری باشد که از پژوهشهای تجربی و
آزمایشگاهی استخراج شده باشد.
 oتأکید و تمرکز روی محیط کنونی باشد ،چون متغیرهای
گوناگون محیطی میتوانند روی رفتار کنترل داشته باشند.
 oروش بهکار برده شده بهطور دقیق مشخّ ص شده باشد.
 oدرمان بهصورت روزانه با اطرافیان پیادهسازی شود .در این مورد
متخصص آموزش داده شوند.
باید اطرافیان فرد با درمانگر
ّ
 oمیزان تغییر و اصالح رفتار باید اندازهگیری شود( .به عنوان مثال
اگر تعداد دفعات مو کشیدن ده بار در طول روز باشد ،چه میزان تغییر
حاصل شده است).
 oتأکید کمتر بر تأثیر عوامل گذشته به عنوان علّت رفتار
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 oر ّد علل فرضی پیشزمینههای رفتار (اسکینر برخالف فروید
معتقد بود نمیتوان آنها را اثبات کرد ،بنابراین غیرعلمی هستند).
روش مداخلۀ درمانی تنها برای اوتیسم بهکار نمیرود و موارد
استفادۀ آن عبارتاند از:
ناتوانیهای نمو ،بیمارهای روحی ،سیستمهای آموزشی (روابط
آموزشی بین معلم و دانشآموز) ،بازتوانی (بعد از تصادفات ،ضربۀ
مغزی) ،روانشناسی جامعه (آموزش بازیافت ،جمعآوری زباله،
صرفهجویی در مصرف انرژی) ،روانشناسی بالینی (کمک به افراد با
مشکالت شخصی) ،روانشناسی ورزش (در طول تمرین و رقابتها)،
پیشگیری ،کنترل و مدیریت رفتار فردی ،مدیریت رفتار کودکان،
محیط کار وکمک به افراد سالمند و ساکنان مراکز نگهداری و خانۀ
سالمندان.
در کانادا و امریکای شمالی این مداخلۀ درمانی برای افراد مبتال
مدت دو
به اوتیسم بهصورت هفتهای بیست تا چهل ساعت و به ّ
تا سه سال ادامه دارد و به آن مداخلۀ شدید درمانی میگویند .در
شمارههای بعدی در مورد چگونگی مداخلۀ درمانی در اوتیسم بحث
خواهیم کرد.
دکتر روشنک کدیور
متخصص کودکان و نوزادان و دانشجوی رشتۀ اوتیسم و علوم رفتاری
ّ
کودکان کالج موهاک کانادا
نشانی :بلوار نماز ،کلینیک جرجانی ،طبقة دوم
تلفن33731306 :

بیایید به جای اینکه اوتیسم را تراژدی بدانیم ،ناآگاهی از آن را یک
تراژدی بزرگ بدانیم!
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کـولیـک
در نوزادان

دکتر حمیدرضا بادلی

کولیک (دل درد) شیرخوارگی زمانی رخ میدهد که یک نوزاد برای بیش از سه ساعت در روز بدون هیچ دلیل پزشکی
مدت
گریه میکند .طبق قانون  ،3معموالً کولیک شیرخوارگی از سه هفتگی شروع میشود و سه تا چهار بار در هفته به ّ
سه تا چهار ساعت طول میکشد و در سه تا چهار ماهگی بهبود مییابد .نوزادان مبتال معموالً بیش از سه روز در هفته
گریه میکنند .نوزاد ممکن است یک چهرۀ قرمز و مشت گرهکرده داشته باشد ،و پاها را در هم بپیچد .گریه معموالً در
هر زمان از روز ،اواخر بعدازظهر یا اول شب اتّفاق میافتد .گریه اغلب نازک و بلند است .کولیک شیرخوارگی برای پدر
و مادر ناراحتکننده است ،ولی هیچ مشکل پایداری ایجاد نمیکند و اغلب زمانی که کودک سه تا چهار ماهه است،
بهتر میشود.
ً
پزشکان دقیقا مطمئن نیستند چه چیزی باعث کولیک شیرخوارگی در نوزادان میشود .آنان فکر میکنند که ممکن
است با درد معده ،گاز ،آلرژیها یا فقط خلقوخوی کودک ایجاد شود.

عالئم کولیک شیرخوارگی

• درد یا ناراحتی
• گریۀ بیش از حد
• بیقراری در خواب
برخی پژوهشها نشان دادهاند که پروبیوتیکها میتوانند به
تسکین کولیک شیرخوارگی کمک کنند .دربارۀ این موضوع با
متخصص اطفال خود قبل از استفاده از آنها صحبت کنید.
پزشک
ّ
گاز غذاهایی مانند کلم بروکلی ،لوبیا و کلم در رژیم غذایی مادر
شیرده احتماالً کولیک شیرخوارگی ایجاد نمیکند.
خودمراقبتی در کولیک شیرخوارگی

نگه داشتن کودک برای چند ساعت در روز ،تکان دادن کودک
ی با گهواره ،گذاشتن کودک در حالت نشسته ،قرار دادن
بهآرام 
کودک در ماشین یا قدم زدن ،حمام گرم ،قنداق کردن کودک در
یک پتوی گرم ،پستانک دادن به کودک ،مالش معدۀ کودک ،آواز

خواندن برای کودک ،همچنین حذف غذاهای کافئیندار ،شکالت،
ادویهجات و محصوالت لبنی از رژیم غذایی مادر -که از طریق شیر
به نوزاد منتقل میشود -میتواند برای آرامش کودک مفید باشد.
پزشک چگونه کولیک شیرخوارگی را تشخیص میدهد؟

پزشک کودکتان را بررسی میکند و از شما میخواهد گریۀ
کودک خود را توصیف کنید و اینکه چگونه رخ میدهد.
عوامل خطر ابتال به کولیک شیرخوارگی

سیگار کشیدن قبل یا بعد از تولّد کودک خود از عوامل خطرساز
است.
درمان کولیک شیرخوارگی

هیج درمان واقعیای برای درمان کولیک شیرخوارگی وجود
ندارد ،جز تالش برای تسکین کودک که بهترین کاری است که
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میتوانید انجام دهید .در برخی موارد شدید دکتر شما ممکن است
یک دارو برای کولیک شیرخوارگی تجویز کند.
چه زمان باید به پزشک
مراجعه کنید؟

اگر گریۀ کودکتان موجب نگرانی
شما میشود ،به پزشک مراجعه کنید
یا با دکتر خود تماس بگیرید .اگر گریۀ
کودکتان تغییر کرد یا اگر کودک شما
تب ،استفراغ ،اسهال ،یا مدفوع خونی
داشت ،به اورژانس مراجعه کنید.
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عوامل تشدید کنندۀ کولیک شیرخوارگی

تغذیۀ بیش از حد ،آب یا سایر نوشیدنیهای شیرین ،اضطراب،
ترس یا هیجان در خانه ،تغذیۀ
بیش از حد سریع با شیشۀ شیر،
طبق قانون ،۳معموال ً کولیک شیرخوارگی از سه هفتگی
خاصی که مادر میخورد
غذاهای ّ
شروع میشود و سه تا چهار بار در هفته به م ّدت سه
و از طریق شیر به نوزاد منتقل
تا چهار ساعت طول میکشد و در سه تا چهار ماهگی
میشود ،مانند شکالت ،غذاهای
بهبود مییابد .نوزادان مبتال معموال ً بیش از سه روز
ادویهدار یا کافئین ،همچنین
در هفته گریه میکنند.
برخی از داروها وضعیت را وخیمتر
میکند.

میزان ابتال به کولیک شیرخوارگی

حدود بیست درصد از کودکان دچار کولیک شیرخوارگی میشوند.

دکتر حمیدرضا بادلی
تخصص کلیه و مجاری ادراری
فوق
و
نوزادان
متخصص کودکان و
ّ
ّ
کودکان و نوجوانان
نشانی :چهارراه گلسار ،ساختمان سهیل تلفن33110940 :

www.drhame.com

قند خون پایین
هنگام تولّد و آثار آن
بر مغز

پژوهشگران هشدار دادند
زنان باردار از بطری
پالستیکی آب ننوشند!

ایرنا :پژوهشهای جدید نشان میدهد نوزادانی که هنگام تولّد
یا نزدیک آن قند خون پایینی دارند ،در چهار تا پنج سالگی دو
تا سه برابر بیشتر در معرض مشکالت مربوط به تمرکز ،حافظه،
هماهنگی بصری -حرکتی ،برنامهریزی و ّ
حل مسئله قرار دارند.
به گزارش مدیکالساینس ،از هر شش نوزاد یک نفر قند خون
پایینی دارد .پژوهشهای محقّقان نیوزیلند در دانشگاه اوکلند
نشان میدهد که قند خون پایین نوزاد احتمال بروز مشکالتی
نظیر حافظه ،برنامهریزی ،تمرکز و ّ
حل مسئله را در سنین
حدود  4.5سالگی دو تا سه برابر افزایش میدهد.
این پژوهش نشان میدهد کاهش قند خون تأثیری بر عملکرد
عمومی تف ّکر و بهرۀ هوشی ندارد ،بلکه مهارتهایی از قبیل
عملکرد اجرایی و هماهنگی چشم و دست را تحت تأثیر قرار
میدهد .پژوهشگران احتمال میدهند کاهش این تواناییها
بر مو ّفقیتهای تحصیلی مؤثّر باشد ،ولی هنوز تأثیر دقیق
آن مشخّ ص نیست .قند خون پایین در نوزادان neonatal
 hypoglycemiaنام دارد و یکی از مهمترین عوامل قابل
پیشگیری آسیبرسان به مغز است .نوزادان زودرس و نوزادان
سن باال یا مبتال به دیابت بیشتر
متولّد شده از مادران کمسن یا ّ
در معرض این اختالل قرار دارند .نوزادانی که در معرض این
خطر قرار دارند باید با استفاده از پاشنۀ پا آزمایش گلوکز شوند
و در صورت پایین بودن قند خون درمان شوند تا مشکالت
احتمالی به حداقل کاهش یابد .نتایج این پژوهش در نشریۀ
 JAMA Pediatricsمنتشر شده است.

خبرگزاری مهر :پژوهشگران دریافتهاند زنان
بارداری که از بطریهای پالستیکی آب مینوشند ،در
معرض احتمال خطر باالی تولّد نوزاد چاق قرار دارند.
دانشمندان انجمن غدد واشنگتن دیسی
دریافتهاند ،ما ّدۀ شیمیایی بیسفنول A
( )BPAیک مختلکنندۀ هورمون است
که با افزایش احتمال خطر چاقی نوزاد
متولّدشده مرتبط است .زمانی که کودک
حساسیت
در معرض  BPAقرار میگیردّ ،
کمتری نسبت به هورمون مسئول کنترل
اشتها پیدا میکند.
ما ّدۀ شیمیایی  BPAیک ما ّدۀ شیمیایی
یافتشده در انواع ظروف موا ّد خوراکی،
ازجمله بطریهای آب پالستیکی و پوشش
درونی قوطیهاست .این ما ّدۀ شیمیایی
میتواند با غدد ترشّ حۀ درونریز از طریق
هورمون استروژن -که هورمون جنسی زنانه
است -تداخل یابد .پژوهشگران با آزمایش
روی موشها دریافتند ،نوزادان متولّدشده از
مادرانی که در معرض  BPAقرارگرفتهاند،
کمتر نسبت به هورمون لپتین -که به
هورمون سیری معروف است -واکنش نشان
میدهند.
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کودکان کار را دریابیم
به مناسبت روز جهانی کودک

دکتر مرسده رفیعی

کودکان مانند نهالهای کوچکی هستند که وادار کردن آنان به انجام کارهای بیش از توانشان ریشۀ کودکی را در آنان
میخشکاند و قامتشان را در بزرگسالی خم میکند.
وادار کردن کودکان به کاری فراتر از توانشان زمینهساز آسیبهای روانی بسیاری در بزرگسالی و آیندۀ کودک است که
در موارد حا ّد آن از مصداقهای کودکآزاری بهشمار میآید .کودک نیاز به پرورش مناسب و اصولی دارد ،چنانچه بیش
تحمل و توان به او وظایفی مح ّول کنیم ،احساس میکند تحت فشار قرار گرفته و زودتر در مسیر تبدیل شدن به
از ّ
حد ّ
افراد بزرگسال قرار میگیرد ،همچنین در بزرگسالی نیز شاهد تأثیرگذاری منفی این عمل در شخصیت وی خواهیم بود.
کار کودک در درجات مختلف در طول تاریخ وجود داشت ،ا ّما با آغاز سوادآموزی همگانی و تغییراتی که در شرایط
طی صنعتی شدن به وجود آمد و ظهور مفاهیم حقوق کارگر و حقوق کودکان مورد نقد و بحث عمومی قرار گرفت.
کار ّ

سن ترک مدرسه پایین است،
کار کودکان همچنان در جاهایی که ّ
شیوع دارد.
کار کودکان بسیار معمول است و میتواند شامل کار در کارخانه،
معدن ،روسپیگری ،کشاورزی ،کمک در کسب و کار والدین ،داشتن
کسب و کار شخصی (مانند فروش غذا) یا کارهای نامتعارف باشد.
ناپذیرفتنیترین شکلهای کار کودکان استفادۀ نظامی از کودکان و
تنفروشی کودکان است .موارد کمتر جنجالی و معموالً قانونی (با
بعضی محدودیتها) شامل کار کشاورزی در ایام تعطیلی مدرسه (کار
فصلی) ،کسب و کار خارج از ساعات مدرسه ،همچنین بازیگری یا
آوازخوانی کودکان است.

کار کودکان سبب افزایش سود و انباشت سرمایه برای کسانی
میشود که کودکان را مورد استثمار قرار میدهند و درنتیجه فاصلۀ
طبقاتی را در جامعه بیشتر میکند و فقر و تهیدستی را افزایش
میدهد .همچنین کودکان را از دستیابی به دانش و مهارت کافی
بازمیدارد و درنتیجه بهرهوری نیروی کار را در جامعه کاهش میدهد.
آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد ،بزهکاری ،استثمار ،تبعیض ،فقر و...
افزایش مییابد و درنتیجه سالمت اجتماعی را به خطر میاندازد و
مانع پیشرفت و توسعۀ جامعه میشود.
موضوع کودکان کار موضوع کمابیش پیچیدهای است و عوامل
گوناگونی در آن اثرگذارند ،ازجمله ساختار خانواده ،فقر ،تغییرات
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کودکان کار و خیابان واقعیتهای
متأسفانه با
جامعۀ ما هستند که
ّ
مشکالت زیادی ازجمله اعتیاد
روبهرو هستند .بسیاری از این
کودکان از مادران معتاد متولّد
میشوند که برای آرام کردنشان
مواد را به همراه آب یا شیر به
آنان میخورانند و این در حالی
است نوزادانی که از شیر مادران
معتاد تغذیه میکنند ،این مسئله
سبب اعتیادشان میشود و
حتّی بعضی از این کودکان بر اثر
سوءمصرف مواد جانشان را از
دست میدهند.

اقتصادی ناگهانی ،مهاجرت ،هزینۀ تحصیل ،نظام آموزشی
نادرست و. ...
کودکان کار کودکانی هستند که کار مانع تحصیل و روند
رشد طبیعیشان شود ،همچنین کار با بهرهکشی همراه باشد
و آسیبهای جسمی ،روحی ،اجتماعی و شخصیتی برای
سن
آنان ایجاد کند .براساس پیماننامۀ جهانی کودک ،پایان ّ
کودکی هجده سال است.
کودک کار به کودکان کارگری گفته میشود که بهصورت
مداوم و پایدار به خدمت گرفته میشوند که این مسئله آنان
را در بیشتر اوقات از رفتن به مدرسه و تجربۀ دوران کودکی
بیبهره میسازد و سالمت روحی و جسمی آنها را تهدید
میکند .کار کودک نزد بسیاری از کشورها و سازمانهای
بینالمللی ف ّعالیتی استثماری تلقّی میشود.
اغلب کودکان کار به دلیل ممنوع بودن کارشان ،در
کارگاههای مخفی و زیرزمینی با دستمزد بسیار ناچیز کار
میکنند که این مسئله باعث میشود همیشه متقاضی کار
کودک وجود داشته باشد.
دستمزد بسیار پایین ،مطالبه نکردن بیمه و بازنشستگی،
همچنین هزینههای بهداشتی و ّ
اطالع نداشتن کودکان از
سایر حقوق خود باعث سوءاستفاده از این کودکان میشود.
سن و سال و نوجوانانی که وضع معیشتی نامطلوبی
کودکان کم ّ
دارند و تحصیل نمیکنند ،شکارهای خوبی برای کارفرمایانی
هستند که در جستجوی نیروی کار ارزانقیمتاند.
کودکان کار در شرایط بسیار نامطلوب از نظر تغذیه،
بهداشت و انجام کارهای خطرناک و حاد بهسر میبرند .این
کودکان میتوانند بهراحتی بازیچۀ دست بزهکاران حرفهای
مخدر ،عوامل ایجاد
اعم از سارقان یا باندهای توزیع موا ّد
ّ
خانههای فساد و ...قرار گیرند .همچنین عدم بهرهگیری از
آموزش و تحصیل علم و فن ،قدرت رقابت با سایر کودکان
در ایجاد یک زندگی سالم را هرچه بیشتر از این کودکان
سلب میکند.
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تعداد کودکان کار نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده
و فقر اقتصادی مهمترین عامل این افزایش است .البته
فقر آموزشی ،فرهنگی و مهاجرتها هم در این مسئله
دخیلاند .فقر فرهنگی حاکم بر خانوادههای این کودکان
بسیار مهم است؛ این خانوادهها معتقدند تحصیل برای
کودکان مهم نیست و آنان باید کار کنند .از این رو به
متوسل میشوند و کودکان را از کالس درس
خشونت
ّ
بیرون میآورند و مشغول کار میکنند تا به امرار معاش
خانواده کمک کنند .در بعضی مواقع پدر اعتیاد دارد
و کودک را وادار میکند برای تأمین مخارج اعتیادش
کار کند و به مرور کودک را هم معتاد میکند تا برای
تأمین موا ّدش با مشکل روبهرو نشود .همچنین بسیار
دیده شده پدری که نمیتواند س ِر کار برود ،کودک را
وادار به کار کردن میکند تا هزینههای زندگی را تأمین
کند؛ یا تعداد افراد خانواده آنقدر زیاد است که یک نفر
نمیتواند از پس تمامی هزینهها بربیاید ،پس کودکان
هم باید کار کنند و همۀ اینها دالیل کار کردن کودکان
است.
کودکان کار و خیابان واقعیتهای جامعۀ ما هستند
متأسفانه با مشکالت زیادی ازجمله اعتیاد روبهرو
که
ّ
هستند .بسیاری از این کودکان از مادران معتاد متولّد
میشوند که برای آرام کردنشان مواد را به همراه آب یا
شیر به آنان میخورانند و این در حالی است نوزادانی که
از شیر مادران معتاد تغذیه میکنند ،این مسئله سبب
اعتیادشان میشود و حتّی بعضی از این کودکان بر اثر
سوءمصرف مواد جانشان را از دست میدهند.
متأسفانه این کودکان از سنین کودکی در معرض
ّ
انواع کودکآزاریهای جسمی و روانی قرار میگیرند
و قاچاقچیان برای جابهجا کردن مواد از این کودکان
سوءاستفاده میکنند و در نهایت خیلی زود معتاد
میشوند .همچنین این کودکان خیلی زود به بلوغ
اجتماعی میرسند و در جریان مسائلی قرار میگیرند
سن و سال بدانند و از این رو مشکالت
که نباید در آن ّ
روحی و روانی زیادی دارند .این کودکان شرایط بسیار
ِ
پشت سر میگذارند و تجربههای دردناکی از
بدی را
کوچه و خیابان دارند و چون از کودکی یاد میگیرند
تکدیگری کنند ،زمانی که بزرگ میشوند به انواع
ّ
خشونتهای اجتماعی روی میآورند تا زندگی کنند.
مقصر
بیگمان در مورد شرایط کودکان کار و خیابان ّ
پیدا کردن و گناه را به گردن این و آن انداختن کمکی
به این کودکان نمیکند ،بلکه باید نهاد جداگانهای
متولّی کمک به این کودکان شود ،چون این کودکان
تنها به خودشان صدمه نمیزنند ،بلکه به ّ
کل جامعه هم
صدمه میزنند و بار منفیای که مشکالت آنان بهوجود
بقیۀ کودکان هم سرایت میکند و در نهایت
میآورد ،به ّ
زندگیشان هم تباه میشود.
دکتر مرسده رفیعی
دکترای روانشناسی ،مد ّرس دانشگاه علمی -کاربردی
نشانی :خیابان پرستار ،ادارۀ ّ
کل بهزیستی گیالن ،دفتر
آموزش و پژوهش
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آموزش تابآوری به کودکان
واژۀ تابآوری از علم فيزيك گرفته شده و به معناي داشتن حالت ارتجاعي است .به بیان
دیگر تابآوری سازگاري مثبت و مو ّفقيتآميز با رويداد ناگوار است .تابآوری نهتنها حفظ
وضعيت تعادل پس از حادثهاي ناگوار است ،بلكه رفتن به سطحي باالتر از سطح قبلي است.
بنابراين تابآوری ويژگي مثبتي است كه سبب مو ّفقيت و رشد فرد ميشود
نیلوفر گلپور

.
تابآور كيست؟
فرد تابآور شخصي است كه از دل رويدادهاي ناگوار و ناخوشايند
نكات مثبت را استخراج میكند ،انعطافپذيري زیادی دارد و خود
را با شرايط سازگار میكند .فرد تابآور بهدرستي از فرصتها براي
برونرفت از مسئله و مشكل استفاده میکند و خود را به سطحي
باالتر از سطح قبل میرساند ،اميدوار و خوشبين عمل میكند و
دارای مهارتهاي كنترل هيجان است.
ضد گلوله!
تابآوری جليقۀ ّ
ضد گلوله میدانند كه به فرد كمك
برخي تابآوری را جليقۀ ّ
میكند در برابر رگبار مشكالت از خود محافظت كند .پژوهشگران
تابآوری را يكي از ويژگيهای بارز افراد مو ّفق میدانند .افراد تابآور
عالوه بر توانايي زنده ماندن ،توانايي مو ّفق شدن را نیز دارند .اين افراد
اغلب در شرايط فقر بيخانماني و اعتياد والدين يا بالهاي طبيعي
سيل و زلزله عالوه بر پايداري و انعطافپذيري ،رشد رواني عاطفي
بااليي از خود نشان دادهاند.
آيا تابآوری ويژگيای آموختني محسوب میشود؟
عدهاي از افراد بدون آموختن بهطور مستقيم اين
با وجود اینکه ّ
طي آموزشهايي
توان
می
احتي
ر
ه

ب
امروزه
ا
م
ا
هستند،
ويژگي را دارا
ّ
ّ
ايجاد كرد .كودكان
تابآوری را در افراد ،بهخصوص كودكان

ما در برخورد با ناماليمات زندگي نياز به جعبهابزاري كامل و كارآمد
دارند كه تابآوری يكي از مهمترين آنهاست .كودكانی كه دارای این
مهارتاند ،در برخورد با مشكالت آن را فرصت و چالشي براي رشد
میبينند ،انعطاف و سازگاري بيشتري در محيطهای اجتماعي از
خود نشان میدهند و مهارت ّ
حل مسئلۀ قويتري دارند .اين كودكان
مهارت دهگانۀ زندگي را بهخوبي فرا گرفتهاند و بر آن مسلّطاند.
خانواده و تابآوری
مهمی در تابآوری كودك ايفا میكند .والدين
خانواده نقش
ّ
تابآور معموالً فرزندان مو ّفقي تربيت میكنند و اين ويژگي بهصورت
الگو منتقل ميشود .خانوادههايي كه در آنها مهرباني و حمايت
عاشقانۀ بيچشمداشت و دلسوزي حكفرماست ،تابآوری زیادی
مشاهده میشود.
والدين مو ّفق
 والدین مو ّفق در عين حمايتگري فرزند را به چالش میكشند.
 با ارائۀ راهنمايي ساختار يافته و دادن آزادي ،فرصت خطرپذيري
به فرزند خود میدهند.
 بر توانايي فرزند تمركز میكنند.
قرباني را به تابآور تغيير
 با بازتعريف مشكل نقش
میدهند.
كودك را افزايش میدهند
 توان فراشناختي
قضاوتها).
(با كم كردن
 مسئوليتپذيري را در فرزندان
افزايش میدهند.
 فرزندان را در تدوين برنامههای خانواده
مشاركت میدهند.
 به فرزندان فرصت ابراز و بيان خلاّ قانه میدهند.
قصهخواني ،نقّاشي ،اجراي موسيقي و اجراي
 از طريق ّ
نمايشنامه توانایی فرزندان را افزايش میدهند.
 شرايطي براي ياري ساختن ديگران فراهم میكنند.
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نقش مهد كودك و مدرسه در تابآوری
 حمايت عاطفي
 كشف استعدادها و توانمندي كودكان و بارور كردن آنها
 افزايش خوشبيني
 برآورده كردن نيازهاي اساسي
 تقويت ارزشها و مهارتهای زندگي
 تو ّقع واقعگرايانه از كودك

تأثیر مخرّب کمبود
ویتامین  Dدر دوران
بارداری بر مهارتهای
حرکتی کودک
ایرنا :پژوهشهای جدید نشان میدهد کمبود ویتامین
 Dدر دوران بارداری بر مهارتهای حرکتی و توسعۀ
مخرب دارد.
رفتارهای اجتماعی کودک تأثیر ّ
به گزارش مدیکالساینس ،پژوهشهای مختلف
مضرات کمبود ویتامین  Dدر دوران بارداری را تأیید
ّ
کردهاند .پژوهشهای اخیر محقّقان دانشگاههای
 Surreyو بریستول با بررسی ّ
اطالعات بیش از هفت
هزار مادر و کودک نشان میدهد که کمبود ویتامین D
بر رشد اجتماعی و مهارتهای حرکتی کودک اثر سوء
دارد.
این پژوهش نشان میدهد کاهش تواناییهای
شناختی کودک ناشی از فقر ویتامین  Dمادر در دوران
بارداری ،زمانی که کودک سه سال و نیم دارد ،مشهود
است و هنوز این آثار در سنین بعدی زندگی دیده نشده.
ویتامین  Dبرای رشد سیستم عضالنی ضروری است ،از
طرفی واکنش بین ویتامین  Dو دوپامین در مغز جنین
نقش حیاتی برای رشد مغز و اعصاب مربوط به رشد و
توسعۀ اجتماعی دارد.
نور خورشید مهمترین منبع ویتامین  Dبهشمار
میآید .موا ّد غذایی مانند زردۀ تخم مرغ ،ماهی ،قارچ،
انواع پنیر ،شیر ،حبوبات ،روغن ماهی ،آب پرتقال و
خاویار حاوی مقدار زیادی ویتامین  Dهستند .عالوه
شدت
بر این ،پانزده دقیقه پیادهروی در بعدازظهر -که ّ
نور آفتاب کمتر است -برای تأمین ویتامین  Dبدن
توصیه شده است .نتایج این پژوهش در نشریۀ British
 Journal of Nutritionمنتشر شده است.

مجلة پزشکی

شهریور  -مهر 96

سالمت کودکان

با نزديك شدن به آغاز سال تحصيلي جديد و آماده كردن فرزندانمان
براي ورود به مهد كودك و مدرسه ،همچنین آموزش مهارتهايي
نظیر تابآوري به فرزندان ،توانمندي آنان را براي سازگاري با محيط
آموزشي ،بهويژه در زمانهای بحراني افزايش خواهیم داد.
نیلوفر گلپور
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و مشاوره در امور
كودك و والدين
نشانی :گلسار ،خيابان  ،٨٧ساختمان صابر ،طبقۀ اول ،مركز مشاورۀ
رها تلفن٣٣١٢٢٠٥٨ :

داشتن شغل بد از بیکاری
بدتر است!
سالمتنیوز :پژوهشی که محقّقان انگلیسی انجام دادند ،نشان میدهد که
کیفیت کار تأثیر مستقیمی بر سالمت دارد و افرادی که در مشاغل سطح
پایین (با کیفیت پایین) کار میکنند ،دارای سطوح پایینتر نشانگرهای
زیستی هستند.
افرادی که در مشاغل با دستمزد پایین یا با استرس باال ف ّعالیت میکنند،
بیش از افراد بیکار با مشکالت سالمتی مواجهاند .محقّقان دانشگاه منچستر
طی سالهای
در این پژوهش  1000شرکتکننده بین  35تا  75سال را -که ّ
 2009و  2010بیکار بودند -مورد بررسی قرار دادند .گزارش خود اظهاری
سالمت و سطوح استرس مزمن این افراد -که به وسیلۀ هورمونها و
طی
نشانگرهای زیستی ( )biomarkersمرتبط با استرس مشخّ ص میشدّ ،
چند سال بعد نیز مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج بهدست آمده حاکی از وجود
یک الگوی مشخّ ص از سطوح باالی استرس مزمن در افرادی بود که پس از
یک دورۀ بیکاری در مشاغل بیکیفیت و سطح پایین مشغول کار شده بودند،
در حالی که سطوح استرس در افرادی که همچنان بیکار مانده بودند ،کمتر
از این افراد شاغل بود.
به گفتۀ پژوهشگران کیفیت کار خوب با ارتقای نمرات سالمت روان افراد
شاغل در ارتباط است؛ با این حال تفاوت آشکاری بین نمرات سالمت روان
در افراد شاغل در کارهای با کیفیت پایین و افرادی که همچنان بیکار مانده
بودند ،مشاهده نشد .نتایج این پژوهش در مجلّۀ بینالمللیEpidemiology
منتشر شد.
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بچههای
با ّ
طالق
چگونه باید
برخورد
کرد؟

طالق و جدایی همسران از یکدیگر بیگمان بازتاب گستردهای را در میان اعضای خانوادۀ هر دو طرف به دنبال دارد
و واکنشهای گوناگونی از جانب اعضای خانواده و فامیل ابراز خواهد شد .هر کسی از زاویۀ دید خود میکوشد تا حق
را به یکی از طرفین دعوا بدهد؛ ا ّما نکتهای که غالباً در این میان نادیده انگاشته میشود ،عواقب ناخوشایندی است که
محبتهای خانوادگی و ناقص بودن
دامنگیر زندگی فرزندان زوجهای طالقگرفته میشود .فرزندانی که به دلیل فقدان ّ
بافت خانوادگیشان دچار آسیبهای روحی ـ روانی و اجتماعی گوناگونی خواهند شد که شاید تا پایان عمر بر نحوۀ
زندگی خصوصی و جمعی آنان نیز تأثیر بگذارد.
مهناز مرامی

بچهدار شدن
اگرچه با وجود اختالفات عمیق زناشویی اقدام به ّ
خطای بزرگی است ،این مسئله یکی از اشتباهات مرسوم در میان
خانوادههای ایرانی است که معموالً هم به توصیۀ بزرگترها برای
کاهش یا حذف درگیریهای زوجین انجام میپذیرد .روانشناسان
معتقدند طالق در خانوادههایی که فرزندی وجود ندارد ،کمعارضهتر
است .معموالً فرزندان طالق قربانی اختالفات والدینشان میشوند و
توجه
گاه حتّی به عنوان وسیلهای برای رسیدن به اهداف والدین مورد ّ
قرار میگیرند.
از سویی کودکان طالق پایگاه تربیتی خود را از دست میدهند و
گاه حتّی یکی از طرفینی که در تربیت او تأثیرگذار بوده ،کنار میرود.
اگرچه خیلی از مواقع نیز ممکن است پدر و مادرها از مسئولیت
فرزند سر باز زنند ،تمامیاین عوامل باعث میشود که کودک الگوی
رفتاری مناسبی نداشته باشد ،نسبت به خانواده احساس کینه کند ،در
مقایسۀ وضعیت خود با دیگران دچار عقدههای درونیشود یا همیشه
در این اندیشه باشد که فرد باارزش و الیقی برای زندگی نیست.

از سوی دیگر ،احساس شرم و خجالت از عنوان كردن طالق
حس دوستداشتنی نبودن در خانواده ،احساس حقارت،
والدین،
ّ
شكست ،سرخوردگی ،خود كوچكبینی و خودپنداره منفی ،ترس از
حس اعتماد و
آینده ،احساس گناه ،اعتماد به نفس پایین ،نداشتن ّ
امنیت ،احساس تنهایی ،مشكالت روحی -روانی و جسمانی ،دوگانگی،
مشكالت اقتصادی ،انزوای اجتماعی و اختالل در هویّت ،كاهش
رضایت از زندگی ،عدم سازگاری با همساالن عا ّدی ،کینهورزی نسبت
حس انتقامجویی از دیگر مشکالت کودکان
به خانوادههای پایدار و ّ
طالق است .روانشناسان معتقدند که همین احساسات و نگرشهای
منفی نسبت به خود اصلیترین دلیل روی آوردن کودکان طالق به
بزهکاری است.
واقعیت این است که کودکان ،زندگی در یک خانه به همراه پدر
و مادر را به عنوان یک اصل کام ً
ال طبیعی میشناسند و هرگونه
رخدادی که سبب آسیب رساندن به این باور آنان شود ـ بهویژه اتّفاق
ناگواری همچون طالق ـ سبب جوانه زدن و رشد نوعی محرومیت
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و کمبود در بافت شخصیتی آنان خواهد شد .کودکان مرگ یکی از
والدین را راحتتر میپذیرند و با آن کنار میآیند ،ا ّما جدایی آنان را
سر دوراهی قرار میدهد.
کودکان طالق چه با مادر زندگی کنند و چه با پدر همواره کمبود
ِ
دیگری را حس میکنند و در جمع همساالنشان از اینکه همیشه فقط
با یکی از والدینشان دیده شوند ،رنج میبرند .اگر فرزندی بعد از طالق
با پدرش زندگی کند ،تربیت متفاوتی خواهد داشت و ممکن است
محبت مادری محروم شود .اگر نگهداری فرزند به
برای همیشه از ّ
مادر سپرده شود ،باز هم آن فرزند با مشکالت زیادی روبهرو میشود،
بهویژه اینکه از نظر مالی تأمین نباشد.
آسيبهاي رواني کودکان طالق باعث ميشود برخي از همسران با
وجود مشکالت فراوان در زندگي مشترک ترجيح دهند طالق نگيرند،
چراکه در صورت جدايي آيندۀ تيرهاي در انتظار فرزندان آنان است .از
طرفي والديني که مجبور به طالق شدهاند ،هميشه در پس ذهن خود
نگراني و دغدغه دارند که آيندۀ فرزندشان چطور خواهد شد و آيا در
شرايطي که آنان طالق گرفتهاند و فرزندانشان برچسب کودکان طالق
دارند ،میتوان به آيندۀ آنان اميدي داشت؟
بیگمان کيفيت ارتباط کودکان با والدينشان مهمترين عاملي است
که میتواند ميزان عوارض طالق بر کودکان را تعيين کند و آيندۀ
کودکان را روشن يا تيره کند .ا ّما قدم اول براي داشتن ارتباطي
مناسب با کودکان بعد از طالق آگاهي داشتن از نيازهاي کودکان در
سنين مختلف و برنامهريزي بر مبناي نيازها و ويژگيهای آنان است.
در ادامه به نکاتي در این زمینه اشاره کردهایم:
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از بدو تولّد تا سه سالگي
 تا هجده ماهگي د ّقت شود برنامۀ مراقبتي کودک تغييري نکند و
فقط يک نفر از او مواظبت کند .ثبات مراقبت در اين سن براي ايجاد
اهميت بسياري دارد.
اعتماد در کودکان ّ
 زير يک سالگي؛ دیدار کودک با والد ديگري که پيش او زندگي
حد چند ساعت باشد و براي خواب دوباره نزد همان
نمیکند ،فقط در ّ
والد ثابت خود برگردد.
توجه به افزايش
با
سالگي
سه
تا
ماهگي
هجده
 در محدودۀ
ّ
توانايي شناختي کودک و حافظۀ او میتواند براي يک شب در هفته
نزد والد ديگر برود.
سه تا شش سالگی (سالهاي پيش از دبستان)
بچههاي باالتر از سه سال بهخوبي میتوانند شبي را نزد والد ديگر
ّ 
خود بگذرانند و به مشکلي برنخورند .البته اگر قرار باشد اين تغييرات با
فاصلههای کوتاه و پيدرپي روي دهد ،احتمال بروز مشکل وجود دارد.
 قوانين و نظم در خانۀ هر کدام از والدين بهتر است مشابه باشد؛
براي اين منظور الزم است حتماً در مورد برنامههاي تغذيه ،خواب،
وضعيت پزشکي ،دستشويي رفتن ،ارتباطات اجتماعي و عاطفي او،
همچنین ديگر مسائل با همسر سابق خود گفتوگو کنيد.
بچهها در اين دورۀ س ّني براي خود خواستههايي دارند و خودشان
ّ 
هم ممکن است اعمال نظر کنند ،نظر آنان را محترم بشماريد و سعي
کنيد آن را در برنامهريزي براي مالقات با والدين دخالت دهيد.

سالمت کودکان

مجلة پزشکی

شهریور  -مهر 96

شش تا دوازده سالگي (سالهاي دبستان)
بچهها در اين سن خودشان نظراتي خاص براي حضور در
ّ 
خانۀ هر کدام از والدين دارند .شايد آنان بخواهند بهصورت مساوي
در خانۀ هر کدام از والدين باشند ،ا ّما واقعيت اين است که حضور
توجه به
مساوي نه ممکن است و نه میتواند چندان مفيد باشد .با ّ
بچهها زياد است ،امکان جابهجايي به ميزان
اينکه وسايل مدرسۀ ّ
زياد وجود ندارد.
بچهها به عنوان پيامرسان يا جاسوس يکي ديگر از
 استفاده از ّ
بچهها
خطراتي است که ممکن است در اين دوره روي دهد .چراکه ّ
آنقدر بزرگ هستند که بتوانند پيغام ببرند يا گزارش دهند و البته
آنقدر کوچک هستند که نمیتوانند در مقابل پدر و مادر نه بگويند.
ا ّما يادتان باشد اين کار میتواند عوارض زيادي براي کودک داشته
باشد.
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هرگز با بیان جزئیات ماجرای زندگی مشترکتان یا ابراز خشم،
نفرت ،اضطراب نسبت به شریک زندگیتان جهان درونی پاک
کودک را آلودۀ جهان خودخواهانۀ بزرگساالن نکنید .این درست
است که شما به علّت وقوع طالق ،تنشها ،هجوم افکار و احساسات
منفی نیاز به همصحبت دارید و از طریق درد و دل کردن و بیان
سختیهایی که در حال لمس آن هستید ،احساس آرامش میکنید؛
ا ّما باید به یاد داشته باشید که کودکان گزینههای خوبی برای به
دوش کشیدن ناراحتیهای شما نیستند ،چه بسا درک درستی
بر این مسئله نداشته باشند و ممکن است دچار اغتشاش فکری
و عاطفی بسیار شوند .اگر این مرزها را رعایت نکنید ،بیشک در
آینده باید شاهد آسیبهای عمیقتری باشید.
کودکان نیاز به درک شدن دارند

شدت میگیرد؛
نیاز کودکان به درک شدن بعد از طالق والدین ّ
سیزده تا هفده سالگي (سالهاي نوجواني)
توجه
احساسات آنان باید از سوی والدین درک شود و مورد ّ
 نوجوانان به داليل گوناگون ممکن است بخواهند از هر دو
قرار گیرد .کودکان در این شرایط بحرانی نیازمند حضور کسی
سعي
والد دوري کنند ،در اين شرايط به جای فشار آوردن بيشتر
در کنارشان هستند که بدون انتقاد ،سرزنش یا نصیحت به
کنيد کمی آنان را درک کنيد يا از
حرفهایشان گوش دهند .درواقع
نزديکان معتمد يا مشاور بخواهيد به
شنیدن و همراهی با اندوه آنان
نیاز کودکان به درک شدن بعد از طالق والدین
فرزندتان کمک کند تا فاصله او با شما
بهترین راه حل برای درک کودک و
سوی
از
باید
آنان
احساسات
گیرد؛
ی
م
ت
شد
ّ
بيشتر از اين نشود.
بازگو کردن احساسات و هیجاناتشان
توجه قرار گیرد.
والدین درک شود و مورد
ّ
است .کودک با بیان بدون سانسور
 برنامهريزي براي حضور در خانۀ
کودکان در این شرایط بحرانی نیازمند حضور
میتواند مشکالت عاطفی خود را
هر کدام از والدين در اين سن بايد
کمتر یا حل کند.
کسی در کنارشان هستند که بدون انتقاد،
با مشورت نوجوانان باشد .برخي از
ارتباط با نزدیکان را قوی کنید.
بچهها ترجيح میدهند بيشتر در خانۀ
ّ
سرزنش یا نصیحت به حرفهایشان گوش
ارتباط و همصحبتی با آشنایان
يکي از والدين باشند تا از اين طريق
دهند.
میتواند بخشی از آالم و ناراحتیهای
راحتتر بتوانند با دوستان خود ارتباط
کودک را کاهش دهد .در این ارتباطات بهتر است کودک مورد
بچهها موضوع حضور
برقرار کنند .البته حواستان باشد برخي از ّ
سؤال و جواب قرار نگیرد ،زیرا پرسشهای نسنجیدۀ اطرافیان
در خانۀ هر کدام از والدين را تبديل به موضوعي براي تحت فشار
موجب افزایش اضطراب و تنش در کودک میشود .به جای سؤال
قرار دادن والد ديگر میکنند و از اين طريق به دنبال عملي کردن
و جواب در مورد کیفیت زندگی امروزش یا ریز شدن روی زندگی
خواستههاي خود هستند.
سابق ،دامنۀ سؤاالت را به خواستهها و عالقهمندیهای وی گسترش
 اگر بيش از يک فرزند در اين سن داشته باشيد ،ممکن است
دهید و عمومیتر با او به صحبت بپردازید.
براي برنامهريزيها دچار مشکل شويد؛ چراکه هر کدام از آنان
اصرار دارند مطابق نظرشان عمل شود .در اين شرايط با گفتوگو
مسئله را حل کنيد تا رابطۀ شما وارد لجبازي نشود.
به ایجاد رابطههای مثبت با فرزندان بیندیشید

چند توصیۀ مهم

سالمت عاطفی کودک را تضمین کنید

بسیاری از والدین پس از طالق سعی میکنند با یک تالش
حد و حصر ،نگاه و محبت فرزندشان را به خود جلب کنند؛
بیش از ّ
این تالش مستمر ن ه تنها کودک را مجبور به تجربۀ نوعی استرس
عاطفی نادرست و ناهمگون میکند ،بلکه فشار مضاعف بر روح و
روان او نیز وارد میکند .به جای ایجاد فشار عاطفی مستقیم بهتر
است به کودک فرصت دهید تا به ترمیم زخمهای عاطفیاش -که
حاصل فاصلۀ ایجاد شده از اختالفات قبلی و بحران طالق است-
بپردازد؛ چون با انسجام خود پراکندۀ خویش است که کودک توان
سازگاری مییابد و با شرایط جدید زندگی خود را انطباق میدهد.
درگیریها و اختالفات خود با همسرتان را به کودک

انتقال ندهید

والدین طالق به جای پرداختن به احساسات منفی و بروز خشم
باید به ایجاد رابطههای سازنده و مفید بپردازند .از فرزندان برای
وقوع این واقعه عذرخواهی کنید و اگر الزم است به انتقاد از خود
بپردازید و قصور و ناتوانیهایتان را اعتراف کنید .این شیوه عالمت
امنی به کودک تلقین میکند ،زیرا او مطمئن میشود که والدینش
متوجه اشتباهات گذشتۀ خود هستند و خشم و اضطرابی که
ّ
گرفتارش بودهاند ،هرگز دامنگیر آنان نخواهد شد .این برخورد،
کودک را از خشم ،نفرت ،کینه ،انتقام و ...در امان نگاه خواهد
داشت.

مهناز مرامی
تخصصی روانشناسی
دکترای
دانشجوی
ّ
نشانی :گلسار ،برج کاوه ،ورودی دوم ،طبقة سوم ،مرکز مشاوره و
خدمات روانشناختی پاسارگاد
تلفن33129076 :

@MahnazMarami
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دستان بینا
عصای سفید در
ِ
حسی
حساسترین عضو بدن است و اولین ّ
چشم عزیزترین و شاید ّ
حس بینایی و دیدن این جهان بیکران
شود،
که در بدو تولّد تجربه می
ّ
و پُررنگ و لعاب است 15 .اکتبر مصادف با  23مهر روز جهانی عصای
سفید ،روز روشندالنی است که از این نعمت الهی بیبهرهاند ،ا ّما قطع ًا
دنیای پُررنگ و بیکرانی را در درون خود ساختهاند .اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎی
ﺳﻔﯿﺪ به شکل اﻣﺮوزی و به عنوان ﻧﻤﺎدی ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﺖ
دوران ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ روز برای ا ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت آنان و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی
ﺑﻪ روﺷﻨﺪﻻن،
ّ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،
از ﺳﺎل - 1964ﮐﻪ اﯾﻦ روز ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ  -ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ شد .کمبینایی و نابینایی بیماری شایعی
حد همین میزان اندک نیز بسیاری از نابیناییها قابل
نیست و در ّ
متأسفانه به دلیل عدم آگاهی و عدم
پیشگیری و درمان هستند ،ولی
ّ
مراجعۀ بهموقع به پزشک معالج برای درمان الزم تبعات بدتری برای
فرد ،خانواده و جامعه دارد .در خصوص نابینایی و علل به وجود آمدن
آن ،همچنین راههای پیشگیری و درمان آن گفتوگویی با دکتر
محمدلی ترتیب دادهایم که در ادامه میخوانید.
گفتوگو :ناهید آهنگری

در ابتدا لطف ًا زندگینامهای از خود را بیان فرمایید؟

تخصص چشم از
محمد ساری محمدلی هستم .سال  86با ّ
من دکتر ّ
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فارغالتحصیل شدم؛ چهار سال در شهر
تخصص قرنیه را در دانشگاه
گنبد کار کردم؛ در سال  90دورۀ فوق ّ
شهید بهشتی و بیمارستان لبافینژاد تهران در گروه قرنیه ،تحت نظر
اساتيد بزرگوار قرنيه دانشگاه شهيد بهشتي شروع کردم .از سال 92
که فارغالتحصیل شدم -در شهر رشت مشغول به طبابت هستم.نابینایی چیست و مهمترین علل آن کداماند؟

حدی که در بهترین چشم
نابینایی قانونی یعنی کاهش بینایی به ّ
 0/1یا کمتر از آن باشد ،یا میدان دید  20درجه یا کمتر از آن
باشد .خیلی از نابیناییها قابل درمان یا پیشگیری است و بعضیها
درمانپذیر نیستند .در دنیا علل مختلفی برای نابینایی وجود دارد.
علل اصلي نابينايي عبارتاند از كاتاراكت ،گلوكوم ،دژنراسيون
ماكوالي وابسته به سن ،كدورتهاي قرنيه ،رتينوپاتي ديابتي ،تراخم
و مشكالت مربوط به چشم كودكان.
آیا در کشورهای مختلف علل این بیماری متفاوت است؟

بله در یک سری کشورهایی که از نظر توسعۀ بهداشتی ضعیفاند،
نابینایی بیشتر علل قابل پیشگیری دارد ،مثل بیماریهای عفونی
(تراخم) ،عیوب انکساری شدید و از همه مهمتر کاتاراکت .کاتاراکت
مهمترین علّت نابینایی قابل درمان در کشورهای توسعهنیافته
محسوب میشود .به علّت اقدامات بهداشتي در سراسر دنيا نابينايي
به علل عفوني و كاتاراكت در حال كاهش است و در كشورهاي

توسعهيافته و در حال توسعه ميزان ديابت و دژنراسيون ماكوال در
حال افزايش است و نابينايي ناشي از آنها هم بيشتر خواهد شد.
در مورد مسائل مختلفی که باعث ایجاد نابینایی
میشوند و انواع نابینایی لطف ًا بیشتر توضیح بفرمایید؟

اگر در مورد نحوۀ ایجاد نابینایی بخواهیم صحبت کنیم ،میتوانیم
به صورت آناتومیک بگوییم که هر قسمت از چشم میتواند عامل
نابینایی باشد .اگر بخواهیم ساده دستهبندی کنیم ،باید بگوییم
نابینایی میتواند در اثر بیماریهای سطح چشم اتّفاق بیفتد؛ در
اثر بیماریهایی که مربوط به اشک است ،خشکی چشم شدید
میتواند نابینایی ایجاد کند .بیماریهایی که خشکی شدید سطح
چشم ایجاد میکنند و ساختار سطح چشم را بر هم میریزند ،مثل
بیماری استیونس جانسون یا سوختگیهای شدید سطح چشم (مثل
سوختگیهای شدید شیمیایی ،حرارتی) و تبخال چشمی .در این
موارد چشم نمیتواند آن سطح مرطوب و تغذیهای را -که اشک فراهم
میکند -داشته باشد ،درنتیجه قرنیه نمیتواند شفاف باشد و نمیتواند
عملکرد طبیعی خودش را حفظ کند و سبب نابینایی میشوند .خود
قرنیه نیز میتواند سبب نابینایی شود.
یک سری بیماریهای قرنیه هستند که مادرزادیاند و یک سری
هم هستند که بعدا ً ایجاد میشوند .در مواردی که در آینده ایجاد
میشوند ،ممکن است عامل ژنتیکی دخیل باشد ،ا ّما تظاهرش در
سنین باالتر باشد .گاهی هم ممکن است اکتسابی باشد ،به علّت
مسائل عفونی و بیماریهای قرنیه ،که بیماریهای عفونی شامل
زخمهای قرنیه است .این زخمها هم زخمهای قارچی ،باکتریایی،
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ویروسی (مثل تبخال چشمی) است .بیماری دیگر بیماری قوز
قرنیه است -که بیماری شایعی است -در موارد شدید میتواند در
دستهبندی نابینایی قرار بگیرد .تعدادی از این بیماریها -که قرنیه را
درگیر میکنند -درمان پذیرند و میتوان با پیوند قرنیه آنها را درمان
کرد و یک سری هم قابل درمان نیستند ،بهخصوص مواردی که از
بدو تولّد وجود دارد که باعث تنبلی خیلی شدید چشم میشود .در
جراحی وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد،
سنین نوزادی امکان ّ
عوارض خیلی زیادی دارد و عمدتاً باعث کاهش شدید بینایی میشود.
بیماریهای عدسی و بیماریهای اتاق قدامیچشم ،شایعترین
بیماریهای عدسی کاتاراکت است و اگر درمان نشود میتواند سبب
نابینایی شود .در جاهایی که امکانات مناسب برای دسترسی به
چشمپزشکی وجود ندارد ،این اتّفاق میافتد .به عنوان مثال میتوان
به گلوکوم اشاره کرد ،گلوکوم عبارت است از صدمه به عصب بینایی
که عمدتاً با فشار باالی چشم همراه است و این صدمه به عصب اپتیک
بهآرامی میدان بینایی بیمار را محدود میکند و در نهایت دید مرکزی
را هم میگیرد .در مورد گلوکوم ذکر این نکته بسیار مهم است،
چون صدماتی که به عصب اپتیک وارد میشود ،معموالً برگشتپذیر
نیستند و در مراحلی که بیمار از کاهش دید ناشی از گلوکوم شکایت
توجهی به عصب بینایی
دارد و مراجعه میکند ،معموالً صدمات قابل ّ
وارد شده است ،بنابراین تشخیص زودهنگام و درمان آن در مراحل
اهمیت باالیی برخوردار است .در مرحلۀ بعدی
ابتدایی سیر بیماری از ّ
بیماریهای شبکیه است .شبکیه چون سلولهای عصبی هستند،
صدماتی که به آن وارد میشود عمدتاً اگر باعث مرگ سلولهای
شبکیه شوند ،برگشتپذیر نیستند .بیماریهای شبکیه که عموماً
برای نابینایی شناخته میشوند ،مربوط به بیماریهای مادرزادی و
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متعدد ازجمله رتینو پاتی دیابتی و کندگی شبکیه
علل اکتسابی
ّ
هستند .بیماریهای شبکیه که باعث نابینایی میشوند را میتوان در
چند دسته نامگذاری کرد :یک سری بیماریهای مادرزادی شبکیه
هستند ،مث ً
ال بیماری لبر(نابینایی مادرزادی لبر) ،بیماری اشتارگارت،
ب ِست و انواع رتینیت پیگمنتوزا ( .)RPاینها ممکن است باعث
نابینایی شوند .همچنین بیماریهای اکتسابی که بسیار مهمّاند،
بهخصوص در جوامع مدرن مثل رتینوپاتیهای ناشی از دیابت .دیابت
حجم باالیی از جامعه را گرفتار میکند و صدمات ناشی از دیابت روی
عروق شبکیه باعث میشود هر ساله تعداد زیادی از افراد نابینا شوند.
کنترل بهتر دیابت و درمان مناسب ضایعات رتینوپاتی دیابتی در زمان
مناسب میتواند از ایجاد نابینایی جلوگیری کند .همچنین دکولمان
مکررا ً ایجاد شود میتوانند
(پارگی شبکیه) اگر بهموقع درمان نشود ،یا ّ
سبب نابینایی شوند.
آیا نابینایی قابل پیشگیری است؟

سه چهارم تمام نابيناييها قابل پيشگيري يا درماناند .برآورد
ميشود  285ميليون نفر در سطح جهان هستند که دچار مشكل
شديد بينايياند كه از اين تعداد  ٣٩ميليون نفر نابينا هستند .حدود
 ٩٠درصد از نابينايي در سطح جهاني در مناطق ضعيف اقتصادي
ديده ميشوند.
در خصوص شیوع نابینایی در ایران و امکانات موجود
برای درمان آن نیز توضیح بفرمایید؟

در كشور ما نيز علل عفوني در ساليان گذشته بسیار كاهش داشته،
جراحي و وسايل
با ّ
توجه به پيشرفتهاي ايجاد شده در روشهاي ّ
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جراحي كاتاراكت و
جراحي ،همچنين ابداع روشهاي جديد در ّ
ّ
توجه به اين نكته كه هم
نوين
هاي
ش
رو
وسيع
آموزش
جراحي و ّ
ّ
اكنون در بیشتر مناطق كشور دسترسي آسان به چشمپزشک
جراحي وجود دارد ،ميزان نابينايي ناشي از كاتاراكت
و امكانات ّ
نسبت به دهههاي گذشته بسيار كاهش یافته است .از آنجا كه
توجهي از چشمپزشكان جوان
در ساليان گذشته تعداد قابل ّ
فارغالتحصيل شدهاند و تقريباً در اكثر نقاط كشور دسترسي
جراحي چشم
آسان به چشمپزشك و امكانات چشمپزشكي و ّ
وجود دارد ،پيشبيني ميشود كه درصد زيادي از موارد قابل
پيشگيري نابينايي كاسته شود .پيشرفت چشمپزشكي كشور و
توسط چشمپزشكان
استفاده از تكنيكهاي مدرن چشمپزشكي ّ
ايراني سبب شده كه چشمپزشكي ايران همچنان در جايگاه
برتر خود در منطقه بماند.
در مورد رتینوپاتی نوزادان نارس کاهش موارد زایمانهای
زودرس ،معاینههای مرتّب و تشخیص زودهنگام رتینوپاتی،
همچنین در صورت نیاز درمان آن میتواند میزان نابینایی ناشی
از آن را کاهش دهد .معاینههای ّ
منظم چشمپزشکی کودکان
و تشخیص زودهنگام بیماریهای چشمی ،عیوب انکساری و
استرابیسم و درمان آنها در سنینی که تنبلی چشم قابل درمان
است ،موارد كاهش بينايي شديد ناشي از آمبليوپي شديد را
كاهش مي دهد.
توجه به سالمت کلّی و درنتیجه
رژیم غذایی مناسب و ورزش و ّ
کاهش بیماریهای سیستمیک مثل فشار خون و دیابت میتواند
سبب کنترل بهتر و شیوع کمتر این بیماریها شود که درنتیجه
توجهی در موارد نابینایی
در کنار درمان مناسب کاهش قابل ّ
حاصل از این بیماریها خواهد داشت .همچنین کنترل بهتر
این بیماریها سبب کاهش موارد صدمات مغزی ناشی از این
بیماریها و درنتیجه نابیناییهای ناشی از آن خواهد شد.
کاهش تصادفات و تروما سبب کاهش موارد نوروپاتی اپتیک
تروماتیک خواهد شد که عمدتاً غیرقابل درمان است .درمان و
کنترل بیماری مالتیپل اسکلروز صدمات عصب اپتیک ناشی از
آن را کاهش میدهد .تشخیص زودهنگام کراتوکونوس (قوز
قرنیه) و درمان پیشگیرانه با کراسلینک قرنیه و جلوگیری از
پیشرفت آن در سنینی که اصوالً قوز قرنیه پیشرفت میکند،
مو ّفقیت چشمگیری در کاهش نابینایی و کمبینایی ناشی از آن
داشته است.
همچنین در سالیان اخیر پژوهشهای بسیار زیادی در
زمینۀ شبکیۀ مصنوعی انجام شده که نوید ایجاد حداقل بینایی
برای تعدادی از بیماریهای العالج شبکیه در سالیان آینده را
میدهد .مراقبت مناسب از کودکان برای کاهش موارد ترومای
چشمی ،همچنین آموزش به بیمارانی که دید یک چشمی دارند
توجه به نداشتن دید عمق و سه بعدی) ،برای کاهش سوانح
(با ّ
چشمی ضروری است.
دکتر مح ّمد ساری محمدلی
تخصص ج ّراحی قرنیه و سگمان
متخصص چشم ،فوق
ج ّراح و
ّ
ّ
قدامي
نشانی :پل بوسار ،ساختمان پزشکان دانا ،طبقۀ ،٦واحد ٦٦
تلفن33119024 :

@Drmohamadli
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علّت صدای زانو
مکرر زانو میتواند
ایرنا :پژوهشهای اخیر نشان میدهد صدا دادن ّ
از نشانههای ابتال به آرتریت باشد .به گزارش مدیکالاکسپرس،
خاص
صدای زانو بهویژه هنگام بلند شدن از زمین و انجام حرکات
ّ
ورزشی تا اندازهای طبیعی است ،ولی پژوهشهای محقّقان کالج
پزشکی بیلور هوستون امریکا نشان میدهد که کلیک و صدا
دادن مداوم زانو در افراد میانسال میتواند نشانۀ ابتال به آرتریت
در سالهای بعدی زندگی باشد.
آرتریت (التهاب مفاصل) به التهاب دردناک در ناحیۀ مفاصل
گفته میشود و یکی از بزرگترین معضالتی است که افراد به
مرور زمان و با گذشت سن با آن مواجه میشوند .شایعترین
دردهای ناشی از آرتروز در نواحی زانو ،لگن ،ستون فقرات و دست
دیده میشود .این پژوهش نشان میدهد احتمال مشاهدۀ عالئم
آرتریت در افرادی که مدام از صدای زانو شکایت میکنند ،حدود
یازده درصد است ،در حالی که این آمار در افرادی که زانوهایشان
صدا نمیدهد ،حدود  4.5درصد است.
پزشکان صدای اصطکاک مفاصل یا استخوانها را کریپتوس
مینامند .این صدا معموالً در ناحیۀ مفصل زانو ،مچ دست و پا
و شانه شنیده میشود .این پژوهش نشان میدهد کریپتوس
مکرر
نمیتواند بهطور قطع نشانۀ آرتریت باشد ،ولی کریپتوس ّ
جدی گرفته شود و بررسی شود .عکسبرداری اشعۀ ایکس
باید ّ
مکرر شکایت
برای تشخیص آرتریت در افرادی که از کریپتوس ّ
دارند ،ضروری است .استئوآرتریت (آرتروز) ،آرتریت روماتویید،
آرتریت عفونی ،ورم مفاصل پسوریاتیک و نقرس پنج گروه عمدۀ
آرتریت محسوب میشوند .آرتروز شایعترین نوع آرتریت است.
تورم و اختالل حرکت مفاصل میشود و
این التهاب دردناک سبب ّ
معموالً در ناحیۀ دست ،زانو ،لگن و ستون مهرهها بیشتر است .سه
عامل اضافهوزن ،سن و آسیبدیدگی مفاصل مهمترین دالیل بروز
آرتروز بهشمار میروند .نتایج این پژوهش در نشریۀ Arthritis
 Care & Researchمنتشر شده است.
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نکاتی مهم در مورد عینک آفتابی

دکتر رضا قنبرپور مقدّم

اش ّعۀ آفتاب دو نوع اش ّعۀ مضر دارد؛ یک نوع آن اش ّعۀ ماورای بنفش یا همان ( )UVاست -که آسیب بیشتر و سریعتری
مدت
جدی در چشم نیاز به تماس طوالنی ّ
در چشم ایجاد میکند -و نوع دوم اش ّعۀ مادون قرمز است که برای ایجاد آسیب ّ
با اش ّعۀ آفتاب دارد؛ این در حالی است که اش ّعۀ ماورای بنفش در زمان کوتاهی منجر به آسیب چشم میشود.
این آسیبها میتواند در الیههای مختلف چشم ایجاد شود ،مث ً
ال در قرنیه و ملتحمه باعث خشکی چشم و ناخنک
میشود ،در عدسی باعث آب مروارید و در شبکیه منجر به عارضه پیری چشم میشود که آن را دژنراسیون ،لکۀ زرد
شبکیه مینامند .بنابراین بدون در نظر گرفتن سن یا جنس یا محل سکونت و موقعیت جغرافیایی ،استفاده از عینک
مضرات اش ّعۀ
آفتابی توصیه میشود و تمام گروههای س ّنی مرد یا زن در هر کجای کرۀ خاکی باید برای در امان ماندن از ّ
خورشید از عینک آفتابی استفاده کنند.

استفاده از عینک آفتابی در چه مواردی الزامی است؟

توجه به اینکه
جراحی آب مروارید دارند .با ّ
 .1افرادی که سابقۀ ّ
عدسی طبیعی چشم بخش عمدهای از اش ّعۀ خورشید را جذب میکند
مضر آفتاب به شبکیه میشود ،در
و تا اندازهای مانع از رسیدن اش ّعۀ ّ
سد
جراحی آب مروارید قرار گرفتهاند ،این ّ
افرادی که تحت عمل ّ
محافظ طبیعی بدن حذف شده است و چشم آنان بهمراتب بیشتر
در معرض آسیب شبکیه قرار دارد .لنزهای داخل چشمی پیشرفته
مضر  UVرا جذب یا منعکس میکنند ،ا ّما
تا اندازۀ زیادی بخش
ّ
اثربخشی آن به اندازۀ عدسی طبیعی بدن نیست ،از این رو استفاده از
عینک آفتابی برای این افراد الزامی است.
 .2بیمارانی که دچار بیماریهای شبکیه بهخصوص دژنراسیون
ماکوال یا پیری چشم هستند .این افراد اگر در معرض اش ّعۀ مستقیم
آفتاب قرار بگیرند ،بیماری آنان رشد سریعتری خواهد داشت.
جراحی حذف عینک به روش پیآرکی ()PRK
 .3افرادی که سابقۀ ّ
جراحی ،قرنیه در معرض کدورت قرار میگیرد.
داشتهاند .بهدنبال این ّ
اگرچه امروزه به علّت استفاده از داروی میتومایسین احتمال این
عارضه کم شده ،ا ّما ثابت شده که اش ّعۀ خورشید میتواند بروز آن را
تحریک ،پیشرفت آن را تسریع و میزان آن را تشدید کند.
حساس
نور
 .4مصرف بعضی از داروها -که چشم را در برابر
ّ
میکنند -مانند کپسول تتراسیکلین یا داکسیسیکلین ،الوپورینول،

کلرپرومازین و. ...
 .5افرادی که به درجاتی از ناخنک مبتال هستند ،اگر در تماس
مستقیم آفتاب باشند ،ناخنک آنان با سرعت بیشتر و شدیدتر رشد
جراحی احتمال عود
میکند و حتّی این نوع ناخنک پس از عمل ّ
بیشتری دارد.
انواع اش ّعۀ  UVیا ماورای بنفش

سه نوع اش ّعۀ  UVوجود دارد UVA،UVB :و  .UVCدو نوع
توسط الیۀ ازون جذب میشود
آن برای چشم مضر استّ UVC .
و به چشم نمیرسد .اش ّعۀ  UVAو  UVBبه چشم میرسند و
مضرند .عینک آفتابی باید قدرت جذب  ۹۹تا  ۱۰۰درصد  UVAو
ّ
 UVBرا داشته باشند .عینکهای آفتابی معتبر روی شیشۀ عینک
یا قسمتی از دسته واژۀ ۴۰۰ UVیا  ۹۹درصد یا  ۱۰۰درصد UV
را درج میکنند.
استفاده از عینک آفتابی مخصوص هوای آفتابی و فصل
تابستان است یا خیر؟

استفاده از عینک آفتابی در تمام فصلهای سال توصیه میشود،
حتّی در هوای ابری نیاز به عینک آفتابی بیشتر است ،چون مردمک
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شدت روزهای
چشم در هوای ابری بازتر است ،در حالیکه UVAو  UVBبه همان ّ
آفتابی به چشم میرسد ،از این رو در هوای ابری چشم بیشتر در معرض آسیب است.
همچنین در زمستان انعکاس نور از برف میتواند برای چشم بسیار مضر باشد.
ّ
مشخصات عینک آفتابی استاندارد چیست؟ آیا مارکدار بودن یا
گرانقیمت بودن عینک میتواند نشانۀ کیفیت خوب آن باشد؟

پُر واضح است که عینکهای مارکدار و برندهای معروف ،گرانقیمت هستند و
توجه به اینکه تمام برندهای معروف در معرض
معموالً کیفیت خوبی دارند ،ا ّما با ّ
تقلید و تقلّب هستند ،بنابراین این موارد الزاماً دلیل بر کیفیت مناسب عینک نیست.
تهیه میشوند ،ولی
از سوی دیگر چه بسیار عینکهای ارزانقیمت که از دستفروشان ّ
توجه داشته باشید که الزاماً قیمت نشانۀ کیفیت
کیفیت مناسبی دارند؛ بنابراین باید ّ
نیست و یک عینک آفتابی مناسب باید مشخّ صات زیر را داشته باشد تا به عنوان
عینک استاندارد تلقّی شود.
میزان تیرگی عینک

تیرگی عینک باید به اندازهای باشد که اگر آن را روی چشمان خود قرار دهید و در
نور معمولی اتاق در جلوی آینه بایستید ،بهسختی چشمک زدن خود را بتوانید در آینه
تشخیص دهید .عینکهای آفتابی استاندارد حداکثر ده تا پانزده درصد از نور مرئی را
بقیۀ آن را جذب یا منعکس میکنند ،از این رو کوهنوردان و اسکیبازان
رد میکنند و ّ
و ماهیگیران باید از عینکهای تیرهتری نسبت به سایر افراد استفاده کنند.
اثر منشوری

عینک را با دو دست خود بر خطوط صاف عمودی و افقی تنظیم کنید و آن را در
جهت باال و پایین و چپ و راست حرکت دهید؛ اگر خطوط موجدار یا کج و معوج
شدند ،آن عینک اثر منشوری دارد و مناسب نیست.
جنس عدسی

از آنجا که شیشه خراش پیدا نمیکند و شکست نور در آن کم است ،برای عینک
آفتابی مناسبتر از پالستیک است ،ا ّما سنگینی و احتمال شکستن از مزایای آن کاسته
است ،از این رو در ف ّناوری جدید به جای شیشه یا پالستیک از جنس پلیکربنات
استفاده میکنند که نه آسیبپذیری و شکست نور پالستیک را دارد و نه سنگینی و
مضر آفتاب
احتمال شکستن شیشه را دارد .امروزه بهترین محافظ چشم در برابر اش ّعۀ ّ
عینکهای آفتابی پلیکربناتی است ،بهطوری که عینکهای ساختهشده از این جنس
حتّی اگر تیرگی کمتری هم داشته باشند ،قادر به جذب بیش از  99درصد از اش ّعۀ
ماورای بنفش هستند.
رنگ شیشه

بهترین رنگی که ما توصیه میکنیم ،رنگ خاکستری دودی است ،چون در دید
رنگی ما اختالل ایجاد نمیکند و همۀ اشیای اطراف خود را به رنگ واقعی خود نشان
میدهد .دومین رنگ پیشنهادی ما رنگ قهوهای است ،چون اندکی د ّقت دید ما را
افزایش میدهد ،هرچند که ممکن است در دید رنگ اندکی اختالل ایجاد کند و

{

حد ممکن باید بزرگ باشد و بهترین شکل
عینک آفتابی تا ّ
ً
عینک هم عینکهای منحنی یا پرانتزی یا اصطالحا بیسدار
است ،بهتر است شیشۀ عینک ،دو طرف را هم از بغل چشمها
پوشش دهد تا نور مزاحم از پهلو وارد چشم نشود .عدسیهای
عینک بهتر است یکرنگ باشند و رنگ تدریجی نداشته باشند
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بهترین رنگی که ما توصیه میکنیم،
رنگ خاکستری دودی است ،چون در
دید رنگی ما اختالل ایجاد نمیکند
و همۀ اشیای اطراف خود را به رنگ
واقعی خود نشان میدهد.

رنگ اشیایی که میبینیم ممکن است مختصری
فرق کند .رنگهای دیگر صرفاً برای موارد خاص
توصیه میشوند ،مث ً
ال رنگ زرد برای اسکیبازان،
تنیسبازان ،ماهیگیران ،همچنین در بعضی از
انواع آب مروارید توصیه میشود ،چون د ّقت بینایی
را افزایش میدهد .رنگ صورتی برای کار در برابر
رایانه و در محیطی که المپهای فلورسنت یا
مهتابی روشن است ،کارایی بهتری دارد.
نکته :رنگهای آبی و قرمز به دلیل عدم توانایی
در جذب اش ّعۀ ماورای بنفش و مادون قرمز برای
عینک آفتابی توصیه نمیشوند .میزان تیرگی و
رنگ دو عدسی عینک آفتابی باید کام ً
ال یکسان
باشد ،در غیر این صورت عبور نابرابر نور از دو
عدسی باعث واکنش ناهماهنگ بین دو مردمک
شده و منجر به احساس خستگی در چشم میشود.
اندازۀ عینک

حد ممکن باید بزرگ باشد
عینک آفتابی تا ّ
و بهترین شکل عینک هم عینکهای منحنی یا
پرانتزی یا اصطالحاً بیسدار است ،بهتر است شیشۀ
عینک ،دو طرف را هم از بغل چشمها پوشش دهد
تا نور مزاحم از پهلو وارد چشم نشود .عدسیهای
عینک بهتر است یکرنگ باشند و رنگ تدریجی
نداشته باشند ،زیرا در زمان قرار گرفتن چشم مقابل
قسمت تیره و روشن عدسیهای عینک ،اندازۀ
مردمکها بهطور متناوب تغییر میکند ،بنابراین
باعث احساس خستگی در چشم میشود.
عدسیهای پالریزان

به عدسیهایی گفته میشود که پرتوهای افقی
منعکسشده از سطوح صاف را جذب میکنند،
بنابراین ممکن است سطوح را مختصری تیره نشان
دهند ،ا ّما دید عمق را افزایش میدهند ،به عبارت
دیگر مث ً
ال نور خیرهکنندۀ سطح دریا و جا ّده را در
یک روز بسیار آفتابی جذب و متعادل میکنند،
بنابراین برای ماهیگیری ،رانندگی و قایقرانی
توجه داشته
میتوانند مفید باشند ،البته رانندهها باید ّ
باشند که عدسی پالریزان ممکن است مانیتورهای
ماشین را تاریک و نامفهوم نشان دهد و به همین
علّت استفاده از این نوع عینک آفتابی برای خلبانان
توصیه نمیشوند .راه ّ
حل ساده برای تشخیص پالریزه
بودن یا نبودن عینک آفتابی این است که اگر عدسی

مناسبتاهي تقویمي

مجلة پزشکی

شهریور  -مهر 96

28

عینک را روی صفحۀ موبایل نود درجه بچرخانیم و صفحۀ موبایل بهطور
متناوب تیره و روشن شود ،آن عدسی پالریزه است.
ویژگیهای عدسیهای فوتوکرومیک

عدسیهای فوتوکرومیک به عدسیهایی گفته میشود که با قرار
گرفتن در معرض آفتاب تغییر رنگ میدهند و به رنگ خاکستری
مالیم در میآیند و ورود اش ّعۀ ماورای بنفش و نور مرئی به چشم
را بهطور نسبی محدود میکنند؛ هرچند که کارایی آنها به اندازۀ
عینکهای آفتابی نیست .علّت تغییر رنگ آن بروز یکسری
واکنشهای شیمیایی است که در اثر برخورد اش ّعۀ ماورای بنفش
توجه داشته باشید از آنجا که شیشۀ بسیاری
اتّفاق میافتد ،بنابراین ّ
از اتومبیلهای امروزی فوتوکرومیک و جاذب اش ّعۀ ماورای بنفش
است ،از این رو عینک فوتوکرومیک راننده تغییر رنگ نمیدهد ،چون
به اندازۀ کافی اش ّعه به عینک نمیرسد.
نکاتی در مورد عینکهای فوتوکرومیک

طبی آنان فوتوکرومیک است،
 .1رانندههایی که شیشۀ عینک ّ
ضد آفتاب روی عینک
توصیه میشود در حین رانندگی از روکشهای ّ
خود استفاده کنند و به فوتوکرومیک بودن عینک خود اعتنا نکنند.

 .2عدسی فوتوکرومیک برای رسیدن به حداکثر کارایی باید حداقل
ده سیکل سایه و روشن را گذرانده باشد ،بنابراین در روزهای اول
تغییر رنگ کافی ندارد.
مدت سی ثانیه تیره میشود ،ا ّما پنج
 .3عدسی فوتوکرومیک در ّ
دقیقه زمان الزم است تا رنگ آن روشن شود .بنابراین افراد متناسب
با شغل خود باید نسبت به کاربرد آن تصمیم بگیرند.
 .4عدسی فوتوکرومیک در هوای سرد بهتر تیره میشود تا در هوای
گرم؛ از این رو در فصل زمستان کارایی بیشتری دارد ،ولی در فصل
ضد آفتاب روی
تابستان اثر محافظتی کافی ندارد و باید از روکش ّ
طبی استفاده شود.
عینک ّ
 .5میزان تغییر رنگ عدسیهای فوتوکرومیک در برندهای مختلف
متفاوت است و این تغییر رنگ یکسان و یک اندازه نخواهد بود.
بنابراین در موقع تعویض یک عدسی عینک باید هر دو عدسی بهطور
همزمان تعویض شود ،در غیر این صورت رنگهای متفاوتی خواهند
داشت.
مقدم
* دکتر رضا قنبرپور ّ
متخصص چشم و لیزر و عضو انجمن ج ّراحان چشم امریکا
ج ّراح و
ّ
نشانی :رشت ،خیابان سعدی ،مجتمع پزشکان فارابی
تلفن33125051 :

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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تاهي تقویمي
مناسب 

به مناسبت روز جهانی

پیشگیری از خودکشی
هر سال در تاريخ دهم سپتامبر به مناسبت
«روز جهاني پيشگيري از خودکشي» و
برای افزايش ّ
اطالعرساني در زمينۀ اقدامات
پيشگيرانۀ ضروري با هدف کاهش میزان
قربانيان خودکشي در سراسر جهان مراسم
ويژهاي برگزار ميشود .برگزاري مراسم روز
جهاني پيشگيري از خودکشي این فرصت
را به سازمانها ،آژانسهاي دولتي و افراد
سائره طاهرقاسمی ميدهد تا سطح آگاهيهاي خود را در مورد
خودکشي ،بيماريهاي ذهني مرتبط با خودکشي و پيشگيري از
خودکشي افزايش دهند.
مهم دنیای صنعتی عصر حاضر است و به
عوارض
پدیدۀ خودکشی از
ّ
عنوان یک معضل بزرگ بهداشت عمومی در تمام جوامع مطرح است
که بیشتر از تعامل عوامل مختلف زیستی ،روانی ،اجتماعی ،فرهنگی
و معنوی بهوقوع میپیوندد .ازجمله روشهای خودکشی حلقآویز
کردن ،غرق شدن ،خودسوزی ،مصرف سم و ...را میتوان نام برد که
متعددی نظیر دسترسی به
در افراد متفاوت است و بستگی به عوامل
ّ
ما ّدۀ مورد نظر دارد .این پدیده -که یک ناهنجاری اجتماعی بهشمار
میرود -در ایران نیز شیوع دارد و دارای علل خطرزای چندگانه و
پیوستهای است ،ا ّما طبق پژوهشهای صورتگرفته درصد بسیار
باالیی از ّ
کل قربانیان خودکشی بیمارانی بودهاند که اختالالت
روانپزشکی داشتهاند .همچنین مقایسۀ میزان س ّنی و جنسی حاکی
از این واقعیت است که در تمام گروههای س ّنی میزان خودکشی در
مردان باالتر از زنان است .بنابراین ضروری است با برنامهریزیهای
دقیق اقداماتی برای پیشگیری از این پدیده صورت گیرد.
ازجمله اقدامات پیشگیری از خودکشی میتوان به سطوح سهگانۀ
پیشگیری اشاره کرد که به شرح زیر است:
هر بیماری یا آسیبی ابتدا از مرحلۀ شکلگیری و برخورد فرد

با عوامل خطر شروع میشود .در خودکشی این مرحله میتواند به
تعامل فرد با عواملی نظیر ابتال به بیماریهای روانی ،اعتیاد به موا ّد
مخدر یا الکل باشد .بنابراین در این مرحله با استفاده از پیشگیری
ّ
سطح اول از تعامل فوق میتوان جلوگیری کرد .به عنوان مثال درمان
و کنترل بیماریهای روانی یا درمان و کنترل سوءاستفاده از موا ّد
مخدر یا الکل به قصد پیشگیری از سقوط فرد به آستانۀ خودکشی را
ّ
میتوان نمونههایی از پیشگیری این سطح به شمار آورد .ا ّما در صورت
عدم تشخیص مرحلۀ اول در ادامۀ تعامل فرد با عوامل خطر ممکن
است افکار خودکشی در او پدیدار شود که چنانچه در این مرحله
شناسایی شود ،میتوان پیشگیری سطح دوم را در مورد او بهکار برد
که هدف رفع مشکل فرد و جلوگیری از اقدام به خودکشی است.
درواقع تشخیص بهموقع فردی که افکار برنامهریزی برای خودکشی
متخصصان روانپزشکی
را در سر میپروراند ،همچنین ارجاع وی به
ّ
ازجمله اقدامات سطح دوم پیشگیری است .کارهایی ازجمله محدود
کردن دسترسی به وسایل مورد استفاده در خودکشی و غربالگری
افراد در معرض خطر نیز در این مرحله جای میگیرد.
حال ممکن است فرد مذکور مورد شناسایی قرار نگیرد و در نهایت
افکار بالق ّوه به فعل بینجامد و فرد اقدام به خودکشی کند که در این
صورت چنانچه خودکشی با مو ّفقیت صورت پذیرد ،دیگر پیشگیری سطح
سوم بیمعنا خواهد بود .ا ّما در همین مرحله و برای کسانی که اقدام به
خودکشی کردهاند و هدف آنان تنها اعالم خطر است نه انجام خودکشی
مو ّفق ،میتوان پیشگیری سطح سوم را اجرا کرد که هدف از آن کاهش
لطمات ناشی از صدمۀ آگاهانۀ وارد شده یا رفع مشکالت فرد برای کاهش
مجدد و اقدام به خودکشی وی است.
و جلوگیری از احتمال انجام ّ
سائره طاهرقاسمی
*کارشناس ارشد روانشناسی
نشانی :خیابان بیستون ،کوچۀ بقراطی  ،2معاونت اجتماعی نیروی
انتظامیگیالن ،مرکز مشاورۀ آرامش تلفن33233969 :
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مواردی که خانم ها
باید درباره ماموگرافی بدانند!
دکتر زهرا نیکپوری

یکی از مهمترین و مؤثّرترین راههای تشخیص سرطان سینه بهخصوص در مراحل اولیۀ بیماری،
انجام ماموگرافی سینه است .از مؤثّرترین راههای مبارزه با این بیماری تشخیص آن در مراحل
اولیۀ پیدایش است .پژوهشها نشان میدهند که انجام ماموگرافی بهصورت دورهای در زنان بدون
نشانه میزان ابتال به سرطان را به اندازۀ زیادی کاهش میدهد .بنابراین بهتر است خانمها به انجام
ماموگرافی اه ّمیت ویژهای بدهند.

مهمی که خانمها باید در مورد ماموگرافی سینه بدانند!
نکات ّ

آیا ماموگرافی سرطانزاست؟

اغلب بانوان همواره با کابوس ابتال به سرطان سینه دست و پنجه نرم میکنند؛ در حالی
که با بهرهگیری از روشهای کمک تشخیصی مانند ماموگرافی (البته به تجویز پزشک) تمام
این اضطرابها پایان مییابد .به دلیل شیوع روزافزون سرطان سینه در بین زنان دنیا ازجمله
ایران همواره ترس از ابتال به این سرطان در بین بانوان وجود دارد .ا ّما در مرحلۀ اول میتوان با
حدی تودههای غیرمتعارف را در بافت سینه تشخیص داد و غیر از این ،دو روش
خودآزمایی تا ّ
تشخیصی ماموگرافی و سونوگرافی بسیار کمککننده است.

برخی انجام ماموگرافی را زمینهساز
سرطان میدانند ،ا ّما خطرات ناشی
از برخورد اشعۀ ایکس با سینه در
ماموگرافی آنقدر ناچیز است که
میتوان آن را نادیده گرفت ،حتّی اگر
یک خانم از چهل سالگی تا نود سالگی
هر سال ماموگرافی انجام دهد.

ماموگرافی یک عکس رادیوگرافی ساده از پستان و ابزاری برای کشف زودرس سرطانهای
غیرقابل لمس پستان است .ماموگرافی میتواند سرطان پستان را ده سال قبل از آنکه قابل لمس
شود ،شناسایی کند .همۀ زنان  40ساله و بیشتر باید هر یک یا دو سال برحسب نظر پزشک
ماموگرافی انجام دهند .زنانی که افراد درجۀ یک آنان (یعنی مادر یا خواهرشان) مبتال به سرطان
باشند ،باید از  35سالگی ماموگرافی ساالنه انجام دهند.

کدام زنان باید ماموگرافی
انجام دهند؟

ماموگرافی چیست؟

بهطور عمده انجام ماموگرافی در
دو گروه ،یکی بیمارانی که دارای
عالئم هر یک از بیماریهای سینه
مانند عفونت ،توده یا ...باشند و یکی
در زنان سالم باالی چهل سال ضروری
است .در بیماران عالمتدار -که توده
مشکوک به سرطان باشد یا با کیستها
و تودههای دیگر همراه باشد -پزشک
انجام ماموگرافی را ضروری میداند.
همچنین در افراد مبتال به سرطان
سینه برای پیگیری بیماری انجام
ماموگرافی ضروری است .در زنان
سالم ماموگرافی به عنوان یک روش
تشخیص زودرس استفاده میشود؛ به
این ترتیب که یک ماموگرافی پایه در
 35تا  39سالگی انجام میشود ،سپس
از پنجاه سالگی به بعد هر سال انجام
ماموگرافی ضروری است.
سونوگرافی جایگزین ماموگرافی
نیست!

در این روش از امواج صوتی برای
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ایجاد تصویر از نقاط مختلف بدن ازجمله سینه استفاده
میشود و اشعۀ ایکس هیچ نقشی ندارد .در مواردی که
سن بیمار کمتر از سی
بافت سینه بسیار متراکم باشد ،یا ّ
سال باشد ،پزشک سونوگرافی را تجویز میکند .نباید
فراموش کرد که سونوگرافی به هیچ عنوان جایگزین
ماموگرافی نیست ،بلکه به عنوان وسیلۀ کمکی از آن
استفاده میشود .در حال حاضر سونوگرافی بهترین روش
تشخیص کیستهای سینه است که در معاینههای شبیه
تودههای توپُر و سفت خود را نشان میدهد.
موارد استفاده از ماموگرافی

 برای بیماریابی زنان باالی چهل سال از نظر سرطان
پستان
 ارزیابی بیمارانی که تودۀ پستان مشکوک دارند.
 پیگیری سرطان پستان درمانشده با برداشتن
قسمتی از پستان و رادیوتراپی
 پیگیری پستان مقابل در بیماری که یک پستان او به
دلیل سرطان برداشته شده است.
هنگام گرفتن ماموگرافی این نکات را رعایت
کنید:

 هنگام انجام ماموگرافی از موارد خوشبوکننده ،پودر
یا کرم در زیر بغل استفاده نکنید ،چراکه ممکن است در
کیفیت تصویر تأثیر بگذارد.
 ماموگرافی را در هفتۀ پیش از پریود شدن انجام
متورم و دردناک است.
مدت سینهها
ندهید ،زیرا در این ّ
ّ
 اگر ایمپلنت سینه دارید ،به تکنسین قبل از انجام
ماموگرافی خبر دهید.
 پیراهنی بپوشید که بهراحتی بتوانید آن را از سر
درآورید؛ در آوردن لباس باالتنه کافی نیست.
 همیشه مکان و زمان ماموگرافیها و نمونهبرداریهای
احتمالی را یادداشت کنید.
 ماموگرافیهای قبلی را دور نیندازید ،حتّی اگر
طبیعی و بدون هیچ ضایعهای بوده باشد ،زیرا مقایسۀ آنها
با ماموگرافی آینده به تشخیص ضایعات کمک میکند.
 بهتر است ماموگرافی را در مرکزی انجام دهید که در
روز تعداد زیادی بیمار در آنجا ماموگرافی میشوند و تیم
کارکنان مهارت بیشتری دارند.
 ماموگرامیهای قبلی خود را به همراه ببرید.
دکتر زهرا نیکپوری
تخصصی
متخصص زنان و زایمان و مسئول کلینیک
ج ّراح و
ّ
ّ
تخصصی پستان بیمارستان بینالمللی قائم (عج)
و فوق
ّ
دارای گواهینامه از مرکز بینالمللی بیماریهای پستان
پاریس

@GuilanBreastClinic
www.breastclinic-gh.com
Email: breastclinic.gh@gmail.com

نشانی :بلوار شهید افتخاری ،بیمارستان بینالمللی قائم
تخصصی پستان تلفن 33564488 :
(عج) ،کلینیک
ّ
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تقویم سالمت شهریور و مهر 96
مناسبت

روز

ماه

روز پزشک

1

شهریور

روز داروساز

5

‘‘

12

‘‘

19
( 10سپتامبر)

‘‘

26

‘‘

روز جهانی آلزایمر

30
(  26سپتامبر)

‘‘

روز جهانی بهداشت محیط

4
( 21سپتامبر)

مهر

روز جهانی هاری

6
( 28سپتامبر)

‘‘

روز جهانی قلب

7
( 29سپتامبر)

‘‘

روز جهاني ناشنوايان

8
( 30سپتامبر)

‘‘

روز جهانی سالمندان

1
( 1اکتبر)

‘‘

هفته جهانی سالمندان

9-16

‘‘

14

‘‘

روز جهانی کودک

18
( 8اکتبر)

‘‘

هفته جهانی کودک

17-24
( 9-16اکتبر)

‘‘

روز جهانی تخم مرغ

17
( 9اکتبر)

‘‘

روز جهانی بهداشت روان

18
( 10اکتبر)

‘‘

روز جهاني مبارزه با درد

19
( 11اکتبر)

‘‘

20

‘‘

20
( 12اکتبر)

‘‘

21
( 13اکتبر)

‘‘

23
( 15اکتبر)

‘‘

23

‘‘

23-27

‘‘

روز جهانی غذا

24
( 16اکتبر)

‘‘

روز جهانی تروما و کمردرد

25
( 17اکتبر)

‘‘

روز ورزش و تربیت بدنی

26

‘‘

آغاز هفته صرع

27

‘‘

روز ملی سالمت زنان و روز جهانی
پوکی استخوان

28
( 20اکتبر)

‘‘

هفته ملی سالمت بانوان ایرانی (سبا)

هفته پایانی مهرماه

‘‘

روز بهورز
روز جهانی خودکشی
روز اورژانس و فوریت های پزشکی

روز دامپزشکی

روز ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی
روز جهاني آرتروز
روز جهانی ترومبوز
روز جهاني نابينايان (عصاي سفيد)
روز ملی مبارزه با سل
هفته ملی سالمت روان
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سرطان پستان و حاملگی

سالمت از مهمترین شاخصههای توسعۀ
پایدار است و دسترسی به خدمات پایۀ
سالمت از اصلیترین حقوق بشر است.
زنان به دلیل گذراندن دورههای خاص
بدنی ازجمله حاملگی ،زایمان ،شیردهی و
یائسگی ،یکی از آسیبپذیرترین گروههای
جامعه محسوب میشوند و نیازمند خدمات
ویژۀ پیشگیری ،سالمت و درماناند .در
توجه به نقش اصلی و محوری
دکتر سیّده ستاره رودباری مجموع با ّ
سالمت زنان در سالمت خانوادهها ،ایجاد آرامش روحی و روانی جامعه
ارتباط مستقیم با سالمت زنان آن جامعه دارد.
یکی از مهمترین و شایعترین بیماریهایی که سالمت زنان را
چه در شرایط غیرحاملگی و چه در شرایط حاملگی تحت تأثیر قرار
میدهد ،سرطان پستان است .درواقع سرطان پستان در حدود بیست
درصد سرطانهای پستان زنان زیر سی سال ،همراه با حاملگی و در
طی آن است.
ّ
سن زنان در تولدّ
شیوع سرطان پستان حین حاملگی با افزایش ّ
اولین فرزند بیشتر میشود .تأخیر در تشخیص ،اصلیترین مسئله در
زنانی است که دچار سرطان پستان حین حاملگی میشوند .وجود
توده یا سفتی پستان ممکن است اولین نشانۀ این بیماری در زنان
حامله باشد .در صورت وجود توده و سفتي در پستان ضروری است
که بیمار تحت معاینه و نمونهبرداری قرار گیرد .مهمترین روش برای
تشخیص تودههای پستانی زنان حامله انجام سونوگرافی پستان است،
توجه به خطرات اشعه
چراکه استفاده از ماموگرافی در زنان حامله با ّ
برای جنین ممنوع است.

سن حاملگی ،تمایل بیمار به
پس از تشخیص این بیماری براساس ّ
ادامه یا ختم حاملگی و تصمیمگیری تیم درمانی بیمار -که شامل
متخصص انکولوژی ،همچنین نوع درمان
جراح زنان،
ّ
جراح پستانّ ،
ّ
جراحی حفظ پستان،
یا
کامل
برداشت
صورت
ه
ب
احی
جر
ّ
بیمار شامل ّ
نوع ختم حاملگی ،اجرای شیمی درمانی و نوع داروها  -تعیین میشود.
رادیکال ماستکتومی تعدیلشده در سه ماهۀ اول و دوم قابل انجام
است .پرتو درمانی را به علّت اثر منفی روی جنین نمیتوان انجام داد
و در سراسر بارداری ممنوع است.
در سه ماهۀ دوم و سوم شیمیدرمانی اثر تراتوژن بر جنین ندارد و
میتوان از آن بهصورت نئوادجوانت در سه ماهۀ دوم و سوم استفاده
کرد ،ولی کموتراپی در سه ماهۀ اول ممنوع است .هر تودۀ پستانی که
بیش از چهار هفته در دوران بارداری پایدار بماند ،باید بررسی شود
و برای بررسی از سونوگرافی FNA ،و بیوپسی باز یا  Coreاستفاده
میشود.
متوجه میشوند و دیرتر
زنان باردار مبتال به سرطان پستان دیر
ّ
مراجعه میکنند ،ا ّما پیشآگهی تمام مرحلههای کانسر پستان در
زنان باردار در مقايسه با مرحلۀ مشابه غيرباردار يكسان است .اکثر
سرطانهای پستان در بارداری هورمون منفی هستند .وجود گیرندۀ
هورمونی ،گیرندۀ استروژنی یا پروژسترونی نشاندهندۀ سرطان
پستان است ،ولي قطعي نيست.

دکتر س ّیده ستاره رودباری
متخصص ج ّراحی عمومی
ّ
نشانی :چهارراه گلسار ،خیابان ن ّواب  ،85جنب آزمایشگاه دکتر
حیدری
تلفن33131683 :
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بهدا شت باروري

اهمیت سالمت روان
ّ
قبل و حین بارداری

توجه مادر و اطرافیان به سمت آزمایشها و سالمت فیزیولوژیکی شخص باردار
در دوران بارداری بیشتر ّ
معطوف است و توصیهها اغلب در جهت مصرف موا ّد غذایی خاص ،ویتامینها ،آهن و ...است .ا ّما همزمان با
این مراقبتها دوران بارداری نیازمند مراقبتهای درست در زمینۀ روحی و روانی است .در این دوران نقش
اطرافیان درجۀ یک بهخصوص همسر بسیار ارزشمند است.
شخص باردار تا آنجا که ممکن است باید از استرسها و فشار روانی دور باشد و فضایی آرام برای استراحت
حساستر و زود رنجتر میشوند و
و گذراندن دوران بارداری وی فراهم شود .خانمها معموالً در زمان حاملگی ّ
توجه بیشتری از سمت همسر خود دارند.
نیاز به ّ
نگین اسماعیلزاده

مهمی در حفظ سالمت روان و
همسران خانمهای باردار نقش ّ
آرامش خاطر آنان در دوران بارداری دارند و اگر این موارد رعایت
نشود ،آثار زیانباری در مادر و جنین خواهد داشت .کیفیت رابطۀ
طی این دوران از مشاجره
عاطفی در این دوران باید باال باشد و در ّ
پرهیز شود .در زمان حاملگی معموالً سطح اضطراب مادر باالتر از
حالت عا ّدی است و به دالیل مختلف نظیر نگرانی دربارۀ نحوۀ زایمان
و سالمت جنین و موارد این چنینی اگر کیفیت رابطه با همسر نیز در
این دوران مطلوب نباشد ،بر فشارهای روانی مادر افزوده خواهد شد.
حمایت عاطفی و همدلی همسر نقش چشمگیری در کاهش
اضطراب و فشارهای دوران بارداری دارد .آرامش مادر در جنین داخل
رحم نیز بیتأثیر نیست .از آنجا که شخصیت فرزندان ما نتیجۀ ژنتیک
و محیط است ،باید به این نکته (محیط فرزندمان) از دوران جنینی
اهمیت داده شود .اگر محیط در زمان بارداری نامساعد باشد ،احتمال
ّ
سقط جنین (در ماههای اول بارداری) و بهوجود آمدن مشکالت
فیزیولوژیکی بیشتر در مراحل شکلگیری جنین اتّفاق میافتد و در
بُعد روحی و روانی زمینهساز مشکالت روحی برای فرزندمان میشود،
بهخصوص اگر بعد از تولّد نیز مشکالت ادامه داشته باشد.

چه زمانی اقدام به باردار شدن کنیم؟
زمانی برای باردار شدن مناسب است که زن و شوهر احساس
خوشبختی کنند و هر دو نفر احساس رضایت از زندگی داشته باشند
و رابطۀ خوبی بین زوجین حکمفرما باشد .همچنین از نظر اقتصادی،
جسمانی و روانی-عاطفی توان پذیرش یک فرد جدید را به زندگی
داشته باشند ،در غیر این صورت با مشکالت زیادی مواجه خواهند
شد.
متخصصان صالح نیست از فرزندان برای محکم کردن رابطۀ
از نظر
ّ
حل مشکالت استفاده کنید؛ این کار کام ً
زناشویی و ّ
ال اشتباه است و
حتماً قبل از اقدام به بارداری ّ
اطالعات کافی در شیوههای فرزندپروری
و ارتباط صحیح با فرزند کسب کنید و با آگاهی اقدام کنید .امروزه با
پیشرفت علم و گسترش روانشناسی این امکان وجود دارد که افراد
در چنین مواردی با آگاهی بیشتر بهترین تصمیم را برای زندگیشان
انتخاب کنند.

چند توصیه به زوجین
• به زوجین توصیه میشود تا زمانی که مشکالت زناشوییشان را
بچهدار شدن نکنند.
حل نکردند ،اقدام به ّ
• بعضی از زوجها به اشتباه فکر میکنند با تولّد فرزندشان
مشکالت حل خواهد شد ،هرگز چنین نخواهد بود ،بلکه موردی جدید

نگین اسماعیلزاده
تخصصی روانشناسی و مدرس دانشگاه
دکتری
ّ
نشانی :بلوار شهید بهشتی ،فلکة گاز به سمت توشیبا ،جنب بانک
کشاورزی ،کوچة بهار ،روبهروی ساختمان بهار ،پالک  ،51مرکز مشاورة
بهار
تلفن33472090 :

به مشکالت شما اضافه میشود.
• فرزندان ما دارو و درمان رابطۀ نادرست ما با همسرمان نیستند.
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اتاق فکر کجاست؟
وقتی در حال پيادهروي از کنار يک پروژۀ ساختمانی
عبور میکنيد ،تابلوی زرد شناسنامۀ ساختمان را
ميبينيد؛ تابلويي که در آن عالوه بر نام پروژه و
کارفرما ،سه عنوان جداگانه ذکر شد ه است:
طراحي و محاسبه
ّ
اجرا
نظارت
دکتر مح ّمدرضا سرگلزایی

اغلب ،مسئوليت هر يک از اين امور را شرکت جداگانهای برعهده دارد .محدود
تمدن است .هنگامي که
کردن مسئوليتها و تقسيم وظايف يکی از ويژگيهاي ّ
غيرتخصصي و غيرمهارتي
«همهکس» مسئوليت «همهکار» را برعهده دارد ،کارها
ّ
انجام ميگيرند.
هنگامي که بهعنوان اعضاي يک سيستم اجرايي در حال انجام وظايفی هستیم
که به ما مح ّول شده ،چنان مشغول «چگونگي» انجام امور ميشويم که بهندرت
پيش ميآيد که «چرايي» انجام آن وظايف را به چالش بکشيم يا «جانشينهاي»
خلاّ قانهای را به جاي روشهاي فعلي کشف کنیم .در اين صورت بايد فرد يا
افرادي که مشغول انجام آن امور نيستند ،يا خو ِد ما در زماني که در حال انجام آن
کارها نيستيم ،از بيرون به آنچه انجام ميشود ،نگاه کنيم و بپرسيم:
 چه کاري انجام ميگيرد؟
 چه نتيجهای دارد؟
 چه هزينهای دارد؟
 تاريخچۀ آن چيست؟
طراحي شده،
 آيا شرايط امروز نسبت به شرايط زماني که اينکار به اين شکل ّ
تفاوتي نکرده است؟ چه تفاوت يا تفاوتهايي؟
 چه گزينههاي ديگري را ميتوان به جاي انجام اينکار در نظر گرفت؟
 آن گزينه يا گزينهها چه نتايج جديدي ايجاد ميکنند؟

 آن گزينه يا گزينهها هزينهها را افزايش ميدهند
يا کاهش؟
اتاق فکر چیست؟

اتاق فکر «فضا  -زماني» است که از «نقش اجرايي»
«طراحي و محاسبه» و
خارج ميشويم و در نقش
ّ
«نظارت» قرار ميگيريم تا خارج از اقتضاي «وظيفه»
و «عادت» ،به موقعيت نگاهي دوباره بيندازيم .بسياري
از سيستمهاي مو ّفق ناگهان با چالشهاي بزرگ مواجه
شدهاند و حتّي به بنبست و ورشکستگي رسيدهاند،
چراکه آنچنان غرق تکرار وظايف و عادات س ّنتي
متوجه تغييرات اندک و آرامي که در
خود بودهاند که
ّ
متوجه «تغيير»
محيط ايجاد شده ،نشدهاند و زماني
ّ
شدهاند که فرصتهاي زيادي را براي «همگامي» با
تغيير و بهرهبردن از آن از دست دادهاند و چارهاي جز
«واکنش» نشان دادن به تغيير نداشتهاند.
«همگامي» چه تفاوتي با «واکنش» دارد؟

با ذکر مثالي به اين سؤال پاسخ ميدهيم .تحقيقاتي
که در زمينۀ مسائل بهداشتي و پزشکي انجام ميشود،
نشان ميدهند که «میزان ابتال به ديابت» در حال
افزايش است .چه دليل اين مسئله افزايش ابتال به
ديابت بهدليل سبک زندگي شهرنشيني امروزي باشد
و چه افزايش تشخيص بيماري در اثر افزايش آگاهي
حساسيت جامعه نسبت به موضوع ،در نهايت مفهوم
و ّ
آن اين است که امروزه نسبت به ده سال قبل ،تعداد
افرادي که ميدانند دچار ديابتاند ،بيشتر است.
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بسياري از شرکتهاي توليد موا ّد غذايي نسبت به اين ماجرا
بيتفاوتاند .محصوالتشان به فروش ميرسد و آنها احساس نياز
نميکنند که راجع به آمارهاي پزشکي تأ ّمل کنند .ا ّما در اين
ميان شرکتهاي هوشياري وجود دارند که با پايش آمارها به اين
تهيه کنند .آنها این
نتيجه ميرسند که بايد محصوالت جديدي را ّ
«فرصت» را براي خود ايجاد ميکنند که در يک دورۀ مث ً
ال دهساله
طراحي و راهاندازي ّ
خط توليد محصوالت جديد
به تحقيقاتّ ،
معرفي کنند .باال رفتن
بپردازند و آرامآرام اين محصوالت را به بازار ّ
تقاضا براي محصوالت فاقد شکر براي اين شرکتها يک فرصت
است .آنها از«مزيّت رقابتي» داشتن محصوالت سالمتر برخوردار
ميشوند و مشتريان جديدي را به خود جذب ميکنند .این
شرکتها از شيوۀ بازاريابي «سهم بيشتر از بازار» به شيوۀ بازاريابي
«سهم بيشتر از هر مشتري» ميرسند .از آن سو ،شرکتهايي که
متوجه افت
توجهي ميکنند ،ده سال بعد ناگهان
ّ
به اين «تغيير» بي ّ
فروش خود ميشوند و مجبور به «واکنش» ميشوند .آنها مجبور
به انتخاب از بين گزينههاي محدودي ميشوند و فرصت «ايجاد
گزينه» را از دست ميدهند.
در اتاق فکر چه اتّفاقي ميافتد؟

اتاق فکر سفينهاي است که شما را به آينده ميبرد .در اتاق فکر
به جاي شيوۀ رايج يادگيري -که منوط به آگاهي از تجارب گذشته
است -شيوۀ جديدي از يادگيري تجربه ميشود؛ يادگيري از آينده.
معناي «يادگيري از آينده» اين است که با «رصد کردن» تغييرات
شروع به فرضيهسازي ميکنيم که آيند ه چه چيزهايي را در زندگي
ما تغيير خواهد داد:
 oدر آينده چه نهادهايي از زندگي ما حذف خواهند شد؟
 oدر آينده چه نهادهاي جديدي وارد زندگي ما خواهند شد؟
 oدر آينده چه عاداتي از زندگي ما حذف خواهند شد؟
 oپيشرفت دانش و فن چه بيماريهايي را از ميان خواهد برد؟
 oپيشرفت دانش و فن چه بيماريهایی را ايجاد خواهد کرد؟
 oاولويتهاي «انسان آينده» چه تفاوتهايي با اولويتهاي«انسان
امروز» خواهد داشت؟
سؤاالتي از اين دست باعث ميشوند ما با آينده «مالقات کنيم» و
براساس احتماالتي که آينده آبستن آنهاست ،فرصتها و تهديدها
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را درنظر بگيريم و خود را براي آنها آماده کنيم.
ورود به اتاق فکر براي کساني مجاز است که ويژگيهاي
زير را داشته باشند:

ذهن باز ()Open Mind
تخيل» تعريف فشردۀ اين ويژگي است .اعضاي اتاق فکر
«مهارت ّ
بايد بتوانند ذهن خود را براي پرواز آزاد بگذارند و دنيايي را که
هنوز «فرا نرسيده است» ،مشاهده کنند .البته براي هدايت خيال
دسترسي به ّ
اطالعات و آمار و پايش روند تغييرات ضروري است،
ا ّما اعضاي اتاق فکر نبايد از اينکه به شرايط نامحتمل و ناممکن
بينديشند ،احتراز کنند.
قلب گشوده ()Open Heart
تعصبي که به باورهاي موجود دارند و
گروهي از مردم به دليل ّ
منافعي که از وضع موجود ميبرند ،يا بهدليل ترس از تغيير ،نسبت
به تغيير و حرکت احساس بدي دارند .اين افراد -که همواره به ياد
دنياي طاليي گذشته آه ميکشند و معتقدند «دنيا بد شده است»
و روز به روز هم بدتر ميشود -نميتوانند به هدايت سفينه کمکي
کنند.
ارادۀ آزاد ()Open Will
ارادۀ آزاد ارادهاي است که تابع شرايط نباشد .ارادۀ آزاد به معناي
تع ّهد به خسته نشدن و ادامه دادن است .در اتاق فکر ،ما بارها تص ّور
ميکنيم که به بنبست رسيدهايم و گزينۀ ديگري غير از گزينههاي
موجود وجود ندارد.
بارها با اين فکر مواجه ميشويم که «کار ديگری نميشود کرد»
يا «راه ديگري وجود ندارد» .ارادۀ آزاد متع ّهد بودن به اين است که
هرگز تسليم نشويم و کنترل را به قضا و قدر و سرنوشت نسپاريم و
خود را همواره مسئول مديريت زندگي بدانيم.
دکتر مح ّمدرضا سرگلزایی
روانپزشک

www.drsargolzaei.com
@drsargolzaei

چربی شکمی برای خانمهای مسن خطرناک است!
سالمتنیوز :پژوهشگران دانشگاه آریزونا دریافتند که در بین زنان  ۷۰تا  ۷۹ساله اضافهوزن یا چاقی موجب کاهش عمر نمیشود ،مگر آنکه چاقی
در اطراف کمر و شکم متمرکز شده باشد.
ژائو چن ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :چربی شکمی بهمراتب مرگبارتر از وزن اضافی است» .پژوهشها نشان میدهد افزایش
توجه داشته باشند.
دور کمر عامل مضر و خطرناکی است .محقّقان تأکید میکنند که زنان مسن باید به این مسئله ّ
محقّقان دریافتند با افزایش اندازۀ دورکمر به بیش از  ۸۰سانتیمتر این احتمال خطر افزایش مییابد و با افزایش به  ۸۸سانتیمتر این خطر
مدت یازده سال
بینهایت زیاد میشود .در این پژوهش ،تیم تحقیق دادههای مربوط به حدود  ۱۶۲هزار زن  ۵۰تا  ۷۹ساله را بررسی کردند .در ّ
پیگیری وضعیت این زنان ،بیش از  ۱۸هزار نفر فوت کردند .محقّقان دریافتند که اضافهوزن یا کمی چاقی تأثیری بر طول عمر نداشت ،بلکه چاقی
دور شکمی احتمال مرگ زودهنگام را تا ده درصد افزایش میداد.
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بیا حرف بزنیم!
قسمت سوم

دکتر نسیم نکویی

در مباحث قبل تا آنجا رسیدیم که درمان دارویی برای افسردگی در چه مواردی کاربرد دارد و راجع به آن صحبت شد،
ا ّما درمان دارویی تنها درمان بیماری افسردگی نیست؛ گاهی در موارد شدی ِد بیماری وقتی فرد قصد صدمه به خود یا
حدی است
دیگران را دارد یا حمایت خانوادگی مناسبی ندارد ،یا نمیتواند در منزل دارو بخورد یا اختالل عملکرد در ّ
که ممکن است به جسم او آسیبی برسد ،بستری کردن بیمار الزم است.
بیماران افسرده گاهی به دلیل کندی تف ّکر دیدگاه منفی به خود و جهان دارند و به دلیل ناامیدی شدید قادر به
تصمیمگیری مناسب برای بستری یا درمان نیستند .در این موارد الزم است برخالف میل خودشان بستری صورت
گیرد و گاهی در موارد عدم پاسخ به دارو و عالئم بسیار شدید ممکن است درمان الکتروشوک در بیمارستان ضرورت
پیدا کند.

درمانهای روانی -اجتماعی

بیشتر پژوهشها حاکی از تأثیر زیاد
ترکیب دارو درمانی و رواندرمانی برای
اختالل افسردگی اساسی است ،ا ّما
در برخی موارد و الاقل در گروهی از
بیماران  -که افسردگی اساسی خفیف یا
متوسط دارند -ممکن است دارو درمانی
ّ
یا رواندرمانی هر کدام به تنهایی مؤثّر
باشند و در این موارد بررسی منفعت
م است.
بیمار نسبت به هزینۀ درمان مه 
اثربخشی سه نوع رواندرمانی
مدت  -1شناختدرمانی -2
کوتاه ّ
درمان بین فردی  -3رفتار درمانی
را در درمان اختالل افسردگی مفید
دانستهاند .درمانهای مبتنی بر روانکاوی
و رواندرمانی روانپویشی هم با آنکه

زیاد مورد تحقیق قرار نگرفتهاند ،ولی
مدتهاست که بهکار میرود و حتّی
ّ
برای بسیاری از بالینگران بهصورت روش
اصلی درآمده است.
شناختدرمانی

ابتکار آرونبک است و بر خطاهای
شناختی تأکید میکند .وی معتقد است
توجه انتخابی به جنبههای منفی
افسردگی ّ
وقایع و نتیجهگیریهای غیرواقعبینانه بد
و وخیم دانستن اوضاع بهطور غیرواقعی
است .در این درمان بهطور مثال
بیاحساسی و کمبود انرژی ناشی از حس
شکستی است که بیمار در همۀ زمینهها
دارد .هدف درمانشناختی کمک به بیمار
در شناسایی و آزمون شناختهای منفی

و تخفیف و تسکین دورههای افسردگی
است .پیدا کردن راههای جایگزین
اندیشیدن و انعطافپذیری سرانجام منجر
به درمان میشود.
درمان بینفردی

مبدع این روش جرالد کلرمن بود .در
این روش بر یکی دو مشکل بین فردی
فعلی بیمار تأکید میشود .در برخی
پژوهشها گفته شده اگر رواندرمانی
بهتنهایی روش انتخابی برای درمان
باشد ،درمان بین فردی مؤثّرترین
اسلوب رواندرمانی برای دورههای شدید
افسردگی اساسی است.این درمان معموالً
از دوازده تا شانزده جلسه بهصورت
هفتگی است .در این رویکرد درمانگر
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ف ّعال است و به رفتارهای مشخّ ص مانند فقدان
جرأتمندی ،مختل بودن مهارتهای اجتماعی و
تف ّکر تحریفشده میپردازد.

احتمال بیماری اماس را با شیر
دادن کم کنید!

در این روش پرداختن به رفتارهای غیرانطباقی
بیمار باعث میشود که او یاد بگیرد در جهان به
گونهای رفتار کند که از تقویت مثبت برخوردار
شود .رفتار درمانی اسلوب مؤثّری در درمان
اختالل افسردگی اساسی است .در رفتار درمانی
سعی میشود از ف ّعالسازی رفتاری استفاده شود.

مدت حداقل
ایرانارتوپد :یک پژوهش جدید نشان داده که شیر دادن مادران به ّ
پانزده ماه میتواند احتمال ابتالی آنان به بیماری اماس در سالهای بعد را کم کند.
احتمال کلی زنان برای مبتال شدن به اماس دو برابر مردان است و پژوهشهای قبلی
نشان داده که در سه ماهۀ دوم و سوم بارداری احتمال حملۀ اماس کم میشود و
مجددا ً افزایش پیدا میکند.
بعد از گذشت سه تا شش ماه از زایمان این احتمال ّ
این پژوهش روی  397زن مبتال به بیماری اماس انجام شد و مقایسۀ آنان با
مدت
 433زن غیر مبتال انجام شد و نشان داد در زنانی که بعد از زایمان حداقل به ّ
پانزده ماه به فرزند خود شیر دادهاند ،احتمال بروز اماس  53درصد کمتر از زنانی
است که اص ً
ال فرزند خود را شیر نداده یا کمتر از چهار ماه شیر دادهاند.
پژوهشگران علّت این ارتباط را نمیدانند ،ولی حدس میزنند که شیردادن به
مدت طوالنی میتواند با تغییر در هورمونهای جنسی زنانه روی روند بیماری
ّ
اماس تأثیر بگذارد .نتایج این پژوهش در مجلّۀ  Neurologyمنتشر شده است.

رفتار درمانی

درمان مبتنی بر روانکاوی و رواندرمانی
تحلیلی

این رویکرد هدفش تنها تخفیف و تسکین
عالئم نیست ،بلکه هدف آن تغییر منش یا ساختار
شخصیت بیمار است .برخی دیگر از اهداف این
درمان شامل افزایش اعتماد بیمار در روابط بین
فردی ،احساس صمیمیت ،سازوکارهای مدارا،
قابلیت در سوگ نشستن و قدرت برخوردار شدن
از طیف وسیعی از حمالت روحی و هیجانی
خودش است .این درمان مستلزم آن است که
بیمار چندین سالی در سیر درمان قرار گیرد و در
مراحلی رنج و اضطرابش بیشتر شود.
خانوادهدرمانی

بهترین لبنیات برای
سالمندان کدام است؟

خانوادهدرمانی برای این اختالل درمانی اصلی
نیست ،ا ّما میتوان از این طریق کمک کرد که
استرسهای بیمار کم شود و یا زمانی که بیماری
روابط بیمار با همسرش یا کارکرد خانوادۀ بیمار
را به خطر انداخته و یا موقعیت خانوادگی به
گونهای است که به ایجاد این اختالل یا به ادامۀ
آن بینجامد ،میتوان از این روش کمک گرفت.
روشهای دیگر

در بعضی پژوهشها تحریک عصب واگ با
سازوکار آزادسازی نوروپتیدها ،روش محرومیت از
خواب و نور درمانی بهخصوص در مورد افسردگی
فصلی نیز روشهای دیگر در درمان افسردگی
هستند .در نور درمانی بیمار در معرض نور
درخشان قرار میگیرد 75 .درصد بیماران دچار
سن بروز
افسردگی فصلی زنان هستند و میانگین ّ
آن چهل سالگی است ،فرد با کاهش طول روز در
پاییز و زمستان دچار افسردگی میشود.
دکتر نسیم نکویی
متخصص اعصاب و روان
ّ
نشانی :پل بوسار ،ساختمان پزشکان دانا ،طبقۀ
نهم ،واحد 94
تلفن 33131357 :

ایسنا :افراد مسن باید مصرف ماست را افزایش دهند ،زیرا ماست با افزایش
استحکام استخوان لگن در ارتباط است و خطر ابتال به پوکی استخوان در مردان
و زنان مسن را کاهش میدهد .پوکی استخوان بیماری مزمنی است که با کاهش
استحکام استخوان و افزایش خطر شکستگی استخوان همراه است.
این یافتهها نشان میدهد ،افزایش هر واحد ماست در زنان با کاهش 31
درصدی خطر ابتال به استئوپروز (پوکی استخوان) همراه است .مصرف ماست در
مردان نیز خطر ابتال به پوکی استخوان را  52درصد کاهش میدهد.
ّ
پژوهشگران ایرلندی اظهار کردند :ماست منبعی غنی از موا ّد مغذی مختلف
برای ارتقای استخوان است .نتایج بررسیهای انجامشده نشان داده ارتباط قابل
توجهی بین سالمت استخوان و مصرف یک محصول ساده و ارزان مانند ماست
ّ
وجود دارد .در این پژوهش  1057زن و  763مرد مورد آزمایش قرار گرفتند.
یافتههای این بررسی در مجلّۀ  Osteoporosisمنتشر شده است.
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شـادکامی

دکتر موسی کافی

شادکامی مفهومی است
که امروزه در روانشناسی
بهویژه در درمان مبتنی بر
بهبود کیفیت زندگی بسیار
از آن استفاده میشود.
روانشناسان صاحبنظر
برای افزایش شادکامی،
تقویت جنبههای مثبت
انسان و کیفیت بهتر زندگی

روشهایی را مطرح میکنند .این روشها هم با هدف
پیشگیری برای افراد سالم و هم با هدف درمان برای
انواع بیماران روانی و بعضی بیماران جسمی بهکار
گرفته میشود.
شاید بتوان گفت قبل از روانشناسان ،فالسفه
دربارۀ شادکامی بحث کردهاند .دیدگاه فالسفۀ یونان
عدهای معتقد
باستان دربارۀ شادکامی متفاوت بودّ .
بودند که شادکامی در اثر سرکوب کردن خواستهها
عدهای دیگر تح ّقق ف ّعاالنۀ
و امیال حاصل میشود و ّ
امیال را عامل شادکامی میدانستند .به نظر اپیکتتوس
شادکامی عبارت است از تمایل برای انجام وظیفه و
تح ّقق بخشیدن به مسئولیتهای اساسی زندگی.
اپیکور -که طرفدار اصل ّ
لذت بود -ارضای تمایالت و
نه سرکوب آن را اساس شادکامی تل ّقی میکرد .البته
در این دیدگاه ّ
لذتجویی افسارگسیخته پیشنهاد
نمیشد .ژانژاک روسو نیز معتقد بود که شادکامی
از حساب بانکی خوب ،غذای خوب ،گوارش و هاضمۀ
خوب تشکیل شده است.
ویلیام جیمز از روانشناسان امریکایی مانند

بسیاری از فالسفه معتقد بود که شادکامی انگیزۀ پنهان بیشتر انسانها در
همۀ دورهها و برای انجام تمام اموری بوده که مشتاقانه آن را تح ّمل کردهاند.
زیگموند فروید نیز معتقد بود شادکامی انگیزۀ نهایی انسان است و هدف
لذت است ،بهطوری که افراد درصددند تا ّ
زندگی پیروی از اصل ّ
لذت را به
حداکثر برسانند و درد را کاهش دهند .اریک فروم نوفرویدگرایی است
که از این حقیقت رنج میبرد که شادکامی برای بیشتر افراد با جستجوی
مصرفگرایی نابخردانه حاصل میشود و افراد برای کسب شادی مانند کودکان
مر ّفه و بینیاز به دنبال کاالهای جدید هستند ،به جای اینکه شادکامی را با
توجه کردن به بیرون یعنی با دوست داشتن دیگران بهدست آورند.
هنر ّ
به باور روانشناسان انسانگرا مردم زمانی شادند که بین شیوۀ زندگی
کنونیشان و سبک زندگی مورد انتظارشان شباهت مثبتی پیدا کنند .نظریۀ
آبراهام مازلو نیز بازتاب همین دیدگاه رایج است که وقتی نیازها یا اهدافمان
برآورده میشود ،احساس شادی میکنیم .پژوهشهای روانشناسی نشان
داده که افراد شاد نسبت به گروه همساالن خود -که کمتر شاد هستند-
ازدواجهای پایدارتر و مو ّفقتر ،دوستان بیشتر ،درآمد باالتر ،مو ّفقیت شغلی
بهتر ،ف ّعالیت اجتماعی بیشتر ،سالمت روانی و جسمانی بهتر و حتّی طول
عمر بیشتری دارند.
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اصول شادکامی

• اصل پذیرش و احترام گذاشتن به خویشتن
یعنی دوست داشتن خود با وجود ضعفها و قدرتها،
همچنین مو ّفقیتها و شکستها .افراد به منظور شادکامی باید
خود را اساساً ارزشمند و دوستداشتنی بدانند .دنبال کردن
این اصل به لحاظ عملی به این معنی است که افراد خود
را صرف نظر از چگونگی رفتارشان محترم و خوب ارزیابی
کنند .پذیرش خویشتن به معنی عالقه به خود نیز است .افراد
ّ
بقیۀ افراد نیستند ،بلکه خوشحال
جذاب درواقع خوشحالتر از ّ
کسی است که از جسم خویش نیز خرسند و راضی باشد.
البته پذیرش خویشتن به معنی بیخیالی ،خودشیفتگی یا
خودخواهی نیست ،بلکه نوعی احساس مسئولیت در فرد است
که در عین حال رفتار خود را میپذیرد و درصدد تغییر آن
نیز برمیآید.

مجلة پزشکی

شهریور  -مهر 96

سبك زندگي سالم

• اصل پذیرش آنچه غیرقابل تغییر است
یعنی موقعیتها و مشکالت را میتوان تغییر داد و حل کرد ،ا ّما باید
پذیرفت که بعضی مشکالت مانند پیری و مرگ را نمیتوان تغییر داد.
پذیرش موقعیتها و روابط غیرقابل تغییر مفید و نجاتبخش است و
احساس ناکامی را کاهش میدهد.
• اصل مردمآمیزی یا غرق شدن در رابطه
مدت زمان زیادی را با دیگران میگذرانند .تنهایی
افراد بسیار شاد ّ
ازجمله عالئم اساسی افراد افسرده است .شادکامی بیش از هر چیز
دیگری حاصل با دیگران بهسر بردن و داشتن دوستانی است که فرد
اهمیت قائلاند .عشق پُرشور و حرارت ممکن
را میشناسند و برای او ّ
است ناپایدار و بیثبات باشد ،ا ّما دوستی با یک فرد متع ّهد پایدارتر
است و همۀ افراد برای سازگاری با زندگی و فراز و فروزهای آن باید
دوستانی داشته باشند.

• اصل «فردا در مورد این موضوع فکر میکنم»
گاهی میتوانیم با مشغول کردن خود به ف ّعالیتی جالب نگرانیها را به تعویق بیندازیم و از آثار نامطلوب و پرداختن به افکار ناراحتکننده اجتناب
کنیم .براساس این اصل نگرانیها همیشه به تعویق میافتد تا این موضوع مشخّ ص شود که آیا نگرانی الزم است یا خیر و اگر ضروری است باید
وقتی افراد در آرامش هستند ،آنها را حل کنند.

• اصل مراقبت از جسم خویشتن
یکی از مهمترین عواملی که به بهبود کیفیت زندگی کمک
میکند ،مراقبت از جسم خود است .افراد به اهداف یا امیال خود
کام ً
ال دست نمییابند ،مگر اینکه نیازهای جسمانی خود را با
تغذیۀ مناسب ،استراحت و ورزش مناسب ارضا کنند.

• اصل دوست دانا
دوستان دانا افرادی نمونه و الگو هستند که در مواجهه با چالشها و
موقعیتهای دشوار زندگی بهخوبی عمل میکنند .دوستانی را انتخاب کنید
که الگوی شما باشند و با فشارها و مشکالت زندگی بهخوبی سازگار شوند .اگر
با خردمندان دوستی کنید ،خردمند میشوید .بگویید دوست شما کیست تا
بگویم که شما کیستید و چه خواهید شد.
• اصل شوخطبعی
پرورش شوخطبعی و تأکید بر جنبههای خندهدار امور باعث افزایش
شادکامی میشود .بهتر است افراد ف ّعالیتهایی را دنبال کنند که آنان را به
خنده بیندازد .گاه خنده و شوخی میتواند در تسلّط بر مشکالت و چالش با
آنها مؤثّر باشد و انگیزه ،قدرت و نیرویی ایجاد میکند که منجر به ف ّعالیت و
پویایی فرد میشود.

• اصل بخشش ،نادیده گرفتن ،کنار گزاردن
بخشش بهویژه در موارد سوء رفتار شدید ،همیشه امکانپذیر
نیست ،ا ّما میتوان از اصل نادیده گرفتن و کنار گزاردن استفاده
کرد .هر کسی نیاز دارد که خود و دیگری را همواره مورد بخشش
قرار دهد تا بتواند با دیگران به زندگی ادامه دهد.

• اصل ف ّعالیت پویا
گاه وقتی غرق در ف ّعالیتی هستیم ،هیچ چیز
اهمیتی ندارد و گذر زمان را
دیگری برای ما ّ
احساس نمیکنیم .بسیاری از ف ّعالیتهای مورد
عالقۀ ما مثل گفتوگو با دیگران ،بازی ،ورزش،
مطالعه ،هنر و گوش دادن به موسیقی اینگونهاند.
این ف ّعالیتها تقویتکنندهاند و فرد پس از انجام آن
احساس رضایتمندی و شادکامی میکند و ممکن
است این احساس تداوم یابد .ف ّعالیت پویا ف ّعالیتی
طی آن
است که مستلزم ّ
توجه کامل است و در ّ
فرد دچار حواسپرتی نمیشود .این ف ّعالیتها در
زمانی که افراد احساس کسالت ،خستگی ،غمگینی
و افسردگی میکنند ،بسیار به آنان کمک میکند.
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• اصل دوست داشتن بسیاری از امور
برخورداری از دامنۀ وسیع عالیق ،بهویژه عالقهمندیهایی بهجز حیطههای شغلی ،فرد را خوشحال و کارآزموده میکند .برخی از عالقهمندیها
و سرگرمیها برای انرژی بیشتر و حفظ شوق و اشتیاق به افراد کمک میکند .برتراند راسل ،فیلسوف مشهور انگلیسی اظهار داشته که افراد شاد
در مقایسه با کسانی که فقط پول دارند ،از هیجانات بیشتری برخوردارند .آنان به بسیاری از امور عالقهمندند و هنگامی که وقت آزاد پیدا میکنند،
سؤالشان این نیست که چه کار میتوانم انجام دهم؟ بلکه این پرسش برایشان مطرح است که کدام یک از این سرگرمیها و عالیق را میتوانم
دنبال کنم؟

• اصل انجام یک کار در هر زمان
سعی کنید در هر زمان تنها یک کار را با تمرکز زیاد انجام دهید تا
تأسف نسبت به گذشته نداشته باشید .هر کار
نگرانی دربارۀ آینده و ّ
مهمی مثل نوشتن یک کتاب یا انجام یک برنامۀ ورزشی متش ّکل از اجزای
ّ
توجه کرد.
زیادی است که باید در هر زمان به یکی از اجزای آن ّ

• اصل اختصاص دادن محدودههای زمانی کوتاه برای آرامش
افراد نباید منتظر تعطیالت باشند .باید لحظات کوتاه زمانی را مغتنم
بشمارند و از این لحظات ّ
لذت ببرند؛ حتّی پنج تا سی دقیقه قدم بزنند،
کتاب بخوانند یا صرفاً برای احوالپرسی به دوستی تلفن بزنند .دورههای
اهمیت دارد.
تفریح و آرامش کوتاه ّ
مدت برای کسب شادکامی ّ

• اصل خدمت به دیگران
براساس درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی ،خدمت به دیگران یا
کمکرسانی به دیگران راهگشای اساسی شادکامی برای فرد کمککننده
است .روانشناسان مثبتنگر خدمتگزاری را بیشتر از خوردن غذای
ی مؤثّر میدانند .کمک ،یاری و خدمترسانی به طول
خوب بر شادکام 
عمر میافزاید.
بدیهی است مفهوم شادکامی در فرهنگهای متفاوت و براساس دیدگاه
افراد میتواند معانی متفاوتی داشته باشد .اصول یاد شده تنها تعدادی از
اصول شادکامی هستند .در مجموع نتیجهگیری میشود که شادکامی در
اثر پنج شیوه یا روش اساسی حاصل میشود که شامل موارد زیر است:
 oکارآمدی یا قابلیت در زمینۀ مهارتهای اصلی زندگی
 oخالقیت که در آن افراد به گونهای خلاّ ق نسبت به تجربۀ زندگی،
آزاد و انعطافپذیرند.
 oهماهنگی درونی که شامل شناخت و پذیرش خویشتن است.
 oپیوند داشتن با دیگران؛ یعنی برخوردار بودن از همدلی ،هم نسبت
به افرادی که در زندگی نگران آنانیم و هم نسبت به بشریت.
 oتعالی که در آن خود مج ّزا از طبیعت و عالم در نظر گرفته نمیشود
و مفهوم عرفانی از وحدت را با ّ
کل بزرگتری که میتوان آن را خدا،
طبیعت و زیبایی نهایی یا عشق نامید ،تجربه کرد.

• اصل بازی کردن و تفریح کردن همچون یک

کودک
گاهی شادکامی وقتی حاصل میشود که مانند یک
کودک عمل کنیم؛ یعنی مثل کودکی باشیم که پر
از شادی است و در جریان ف ّعالیتهای سرگرمکننده
از اینکه چگونه مورد قضاوت قرار گیرد ،کام ً
ال غافل
است .کودکان به ما میآموزند هنگام بازی به گونهای
ناخودآگاه و توأم با بیخیالی عمل کنیم .آیا میتوانید
بدون دخالت و صرفاً برای سرگرمی مثل یک کودک
نقاشی کنید ،یا با صدای بلند آواز بخوانید یا خود را
درگیر ف ّعالیتهایی کنید که رضایتبخشاند؟ سعی
کنید ف ّعالیتهای سرگرمکننده و سطحی را در
مدت زمانی را صرف این
زندگی خود جستجو کنید و ّ
ف ّعالیتهای ساده کنید.

دکتر موسی کافی
* دکتری روانشناسی و عضو هیئت علمیدانشگاه گیالن
نشانی :بلوار سم ّیه ،بعد از بیمارستان گلسار ،خیابان ،142
مجتمع پزشکان اکباتان تلفن33124489 :
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سبك زندگي سالم

نان و پنیر؛ غذای سالم؛ سالمندان!
سن و سال ما قد نمیدهد ،ا ّما شنیدهام
به ّ
ایّامی بود که سالمندان در خانۀ فررندانشان
سالم بودند .سفرۀ عروسها و دختران بدون
اجازۀ آنان بر زمین پهن نمیشد و ارج آنان
فقط در قلب و ذهن نبود ،بلکه به جان
حس میشد.
امروز به لطف زندگی صنعتی و
پُرمشغله ،اندکی احساساتمان رقیق شده
امیرحسین خلخالیراد و انتظار داریم پدر و مادرهای دیروز -که
امروز آقاجون و مامانجون خوانده میشوند -از لباس تنهایی که بر
تن دلهایشان کردهایمّ ،
لذت ببرند.
س ِر در ِد دل کوتاه کنیم و به اصل مطلب بپردازیم که ربط لباس
تنهایی سالمندان و نان و پنیر بر چشم و ذهن شما جانان ملموس شود.
تنهایی بزرگترها معموالً با بیحوصلگی آنان در طبخ غذا همراه
است .معموالً زمانی تنور مطبخ به صدا در میآید که نوهها و فرزندان
مهمانشان باشند و این به معنی آن است که برای رفع حاجت
گرسنگی از غذاهای دم دستی و بهظاهر سالمی مثل نان و پنیر
روش پاسخگویی به گرسنگی شایستۀ
استفاده میکنند .اینکه این
ِ
ایام سالمندی هست یا نه ،مستلزم اندکی درنگ است.
نمک و جان نمکی
مقدار سدیم موجود در نانها به لطف نمک و جوش شیرین
اضافهشده به آن ،دو تا سه برابر مقدار جهانی آن است و بد داستان
آنجاست که جمعیت افراد مبتال به پُرفشاری خون با سرانۀ مصرف
بقیۀ
فاجعهبار نان در کشور ما -که سه تا چهار برابر مقدار آن در ّ
شدت نگرانکننده خواهد کرد.
کشورهاست  -اوضاع را به ّ
تهیۀ غذای کمنمک ،گاهی نان و
در
حوصلگی
سالمندان به علّت بی
ّ
پنیر -که جانمایۀ نمک سفرههاست -را سالم انگاشته و با اینکه واقعاً

خاصی نمیخورند ،اوضاع پُرفشاری خون را بدتر میکنند.
چیز ّ
البته جوش شیرین در بسیاری از بیسکویتهای بهظاهر سالم و
رژیمی بهمراتب بیشتر از نانهاست ،پس ب ه قول یکی از استادان
جوش جوش شیرین نان را نزنید.
پیشکسوت بنده ،آنچنان
ِ
دمدستیهای دیابتی
توجه به رژیم
یت
اهم
سالمندان،
در
دیابت
توجه به شیوع باالی
ّ
با ّ
ّ
غذایی آنان بیشتر است .نان محبوب ایام سالمندی دو و نیم برابر بیشتر
از برنج منفور (البته در وزن مشابه) حاوی کربوهیدرات است و جالب
است بدانید که هر سهم میوه معادل پنج قاشق برنج پخته کربوهیدرات
دارد .حتّی داستان جالبتر این است که هر صد گرم از اغلب بیسکویتها
(حتّی رژیمی) دست کم سه برابر برنج منفور انرژی دارد.
خالصۀ داستان اینکه نان و پنیر به عنوان غذاهای اصلی ،میوۀ
فراوان و بیسکویتهای خوش آب و رنگ به اصطالح رژیمی خشک و
بیمزه به عنوان میانوعده برای دیابتیها بهخصوص سالمندان دیابتی
اص ً
ال مناسب نیستند .در نهایت ،نان و پنیر سفرهها همان پلوکباب
است ،ا ّما لباس فقرا به تن کرده تا شما را بفریبد.
ضمن گرامیداشت مقام سالمندی و جایگاه ارزشمند سالمندان در
گنجینۀ تجربۀ جامعه ،سر تعظیم در مقابل پای مادران و پدرانی
که حضور گرمشان لمس میشود فرود میآوریم و آرزوی مغفرت
خرم است.
و آمرزش برای عزیزانی که یادشان در قلبمان سبز و ّ
توجه به تغذیه و رژیم درمانی در سالمندی بسیار
اهمیت ّ
جای خالی ّ
احساس میشود .امید که تدابیری اندیشیده شود تا این گنجینهها به
حقوق مسلّم شهروندی خود دست یابند.
امیرحسین خلخالیراد
کارشناس تغذیه و رژیمدرمانی
نشانی :خیابان ن ّواب ،برج ن ّواب ،طبقة هفتم ،واحد 13
تلفن33132645 :
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بهداشت دهان و دندان در بزرگساالن
مهم بدن است که شامل دندانها ،لثه و استخوان نگهدارندۀ اطراف دندانها (پریودونشیوم)،
سیستم جونده یکی از اعضای ّ
ّ
فکها ّ
ّ
(فک باال به نام ماگزیال و فک پایین به نام مندیبل) ،زبان ،مفاصل گیجگاهی -فکی راست و چپ ( ،)TMJعضالت
جوندۀ فکها و صورت و اعصاب و عروق مربوط است.
سیستم جونده عالوه بر جویدن غذا ،در تکلّم ،نگهداری فرم و حالت صورت نیز نقش دارد .دندانها و لثه رکن اصلی
سیستم جونده را دارند؛ نگهداری و مراقبت از آنها روزانه نیاز به زمان کمی دارد (حدود پنج دقیقه) ،ا ّما از عواقب بعدی
آن ،شامل هزینه ،صرف وقت برای درمان دندانپزشکی و از درد و ناراحتی دنداندرد جلوگیری میکند.
دکتر سیّدمصطفی سیّدجوادین

حداقل مراقبتهای بهداشت
دهان و دندان شامل موارد زیر است:
 سه بار مسواک زدن در شبانه
روز (صبح بعد از صبحانه ،بعد از
ناهار و قبل از خواب)
 استفاده از نخ دندان بعد از
مسواک زدن قبل از خواب (حداقل
یکبار)
 استفاده از دهانشویۀ فلورایددار
بعد از مسواک زدن قبل از خواب
مسواک زدن باید از کودکی و
از زمان رویش اولین دندان شروع
شود .بیگمان ابتدا والدین این کار
را برای کودکشان انجام میدهند.
حفظ و نگهداری دندانهای شیری
اهمیت
به اندازۀ دندانهای دائمی ّ
دارد.

نکات و موارد زیر را به ذهن بسپارید:
 حتّی اگر غذایی مصرف نشود (مث ً
ال در افراد روزهدار) ،باز نیاز به مسواک زدن برای رفع و از
بین بردن میکروبهای دهان وجود دارد ،حتّی نیاز به انجام آن بیشتر میشود.
 از موا ّد قندی کمتر استفاده کنید .لبنیات ،سبزیجات و میوهجات را در رژیم غذایی خود
بگنجانید.
 ساالنه یکبار برای معاینههای دندانپزشکی به دندانپزشک مراجعه کنید.
حد امکان از مصرف موا ّد سفید کنندۀ تجاری نامشخّ ص بدون مشورت با دندانپزشک خود
 تا ّ
بپرهیزید ،چون ممکن است باعث آسیب غیرقابل برگشت مینای دندان شود.
 استفاده از خمیردندان فقط حدود پنج درصد در افزایش کارایی بهداشت دهان مؤثّر است.
خود عمل مسواک زدن (نحوۀ صحیح انجام حرکات و صرف زمان کافی) نقش اصلی در برطرف
کردن میکروبهای دهان دارد.
مکررا ً نوع خمیردندان خود را عوض کنید تا میکروبهای دهان به یک نوع خمیردندان عادت
ّ 
نکنند و مقاوم نشوند.
ً
متوسط انتخاب کنید و عمل مسواک
 مسواک با اندازۀ مناسب سر و موهای ترجیحا با سفتی
ّ
زدن به صورت آرام از سمت لثه به سمت تاج دندانها انجام گیرد .از مسواک زدن افقی و با فشار
بپرهیزید ،چون باعث تحلیل لثه و سایش مینای دندانها میشود .هر سه ماه یکبار مسواک خود
را عوض کنید تا کارایی بیشتری داشته باشد.
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 هر چند وقت یکبار سطح خارج زبان خود را مسواک بزنید.
پژوهشها نشان دادهاند اکثر میکروبهای دهان روی سطح خارجی
تجمع میکنند؛ به همین دلیل روی سطح پشتی
و بین پرزهای زبان ّ
سر بعضی مسواکها حالت دندانهدار و کرکرهای وجود دارد تا بتوانید
از آن برای مسواک زدن سطح زبان استفاده کنید.
توجه ویژه داشته باشند:
افراد بزرگسال و مسن به موارد زیر ّ
 با افزایش سن خطر بیماری لثه (پیوره) افزایش مییابد.
 عالئم بیماری لثه شامل التهاب ،خونریزی ،طعم و بوی نامطبوع
دهان و در مرحلۀ پیشرفته لقی دندان و خروج چرک از شیار
لثههاست .بیماری لثه معموالً درد ندارد و تدریجی پیشرفت میکند.
تورم
 بیماری لثه میتواند منجر به آبسۀ چرکی لثه و متعاقب آن ّ
صورت و درد شود.
 بیماری لثه معموالً منجر به لقی تعداد زیادی از دندانها و از

بیماری لثه بارداری
را به تأخیر میاندازد!
ایرنا :نتیجۀ پژوهش محقّقان فنالندی نشان میدهد
که یک پاتوژن رایج در اطراف دندانها بارداری زنان
جوان را به تأخیرمیاندازد.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس ،محقّقان دانشگاه
هلسینکی در فنالند در این پژوهش  256زن سالم 19
تا  42ساله را -که باردار نبودند -در جنوب فنالند مورد
بررسی قرار دادند .تمامی این زنها قصد باردار شدن
داشتند .محقّقان تمامی این افراد را تحت معاینههای
دندانپزشکی و زنان قرار دادند و بزاق آنان را نیز برای
تشخیص پاتوژنهای اصلی لثه آزمایش کردند .آنان
این افراد را برای یک دورۀ دوازده ماهه مورد پیگیری
مدت
قرار دادند تا مشاهده کنند که آیا در طول این ّ
باردارمیشوند یا خیر.
پژوهشگران در بزاق زنانی که در طول این پژوهش
باردار نشدند ،در قیاس با زنانی که باردار شدند ،سطوح
زیادتری از پورفیروموناس ژنژیوالیس ()P. gingivalis
 ،یک باکتری مرتبط با بیماریهای لثه کشف کردند.
این پژوهش نشان داد مشکل باردار شدن در زنانی که
در بزاق خود  P. gingivalisداشتند ،سه برابر بیشتر
از زنانی بود که این باکتری در بزاق آنان مشاهده نشد.
متخصص لثه در بیمارستان هلسینکی
سوزان پاجو،
ّ
در یک بیانیۀ خبری گفت :نتایج پژوهش ما زنان جوانی
سن بارداری قرار دارند ،تشویق میکند که
را که در ّ
اهمیت دهند و مرتّب
به بهداشت دهان و دندان خود ّ
سالمت لثههای خود را ارزیابی کنند .نتایج این پژوهش
در مجلّۀ  Oral Microbiologyمنتشر شده است.
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دست رفتن آنها میشود.
 معموالً جرم دندان عامل اصلی بیماری لثه است .بنابراین افراد
بزرگسال و مسن الزم است ساالنه حداقل یکبار جرمگیری کنند.
 الزم است ترمیمها و روکشهای قدیمی ،حجیم و نامناسب
خارج شود و با ترمیمها و روکشهای استاندارد و مناسب جایگزین
شود .همچنین دندانهای از دست رفته با پروتز یا ایمپلنت (کاشت
دندان) جایگزین شود تا فشار ناشی از جویدن غذا بر سطوح تمامی
دندانها توزیع شود.
 از مراجعه به مراکز درمانی غیربهداشتی و دندانسازی تجربی و
متخصص
تخصصی به
ّ
غیرعلمی بپرهیزید و برای اعمال دندانپزشکی ّ
مربوط مراجعه کنید.
دکتر س ّیدمصطفی س ّیدجوادین
تخصصی ارتودانتیکس
بورد
ّ
نشانی :گلسار ،نبش کوچة  ،84برج کاوه تلفن33114371 :

روز زشک
و داروساز بر

تمامی پزشکان و
داروسازان مبارک
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شنیدههای شما در مورد درد و ناراحتی در
ارتودنسی چقدر به واقعیت نزدیک است؟

یکی از اولین نکاتی که ذهن بسیاری از ما
را پیش از آغاز یک درمان دندانپزشکی
به خود مشغول میکند ،میزان ناراحتی
و دردی است که ممکن است آن درمان
به ما تحمیل کند .ارتودنسی نیز از این
قاعده مستثنی نیست و بسیاری از افراد
در مورد میزان درد و جراحتی که شامل
حال آنان خواهد شد ،نگراناند .ا ّما نکته
دکتر صابر سیّد گوگانی اینجاست که در درمانهای ارتودنسی درد
و ناراحتی بسیار کمتر از آن است که فکر میکنید یا میشنوید؛
هرچند باید تغییری در روند زندگیتان انتظار داشته باشید و بپذیرید
که ارتودنسی برای خود مشکالتی و ناراحتیهایی خواهد داشت که
تحملشان میارزند.
اگر نتایج ارتودنسی برای شما ارزشمند است ،به ّ
در زیر به نکاتی در این باره اشاره میکنیم:
• اولین ناراحتیای که در ارتودنسی یا هر درمانی در دهان ممکن
حس است که جسم خارجی وارد دهان
است احساس کنید ،این ّ
شما میشود و دستکاری در آن انجام میشود .این تجربه در همۀ
حیطههای داندانپزشکی تقریباً مشترک است و البته در ارتودنسی
کمتر است ،زیرا بهندرت از سوزن یا متۀ دندانپزشکی استفاده میشود.
• ناراحتی احتمالی بعدی دستکاریهای حین گذاشتن سیمها یا
طی جلسات معاینه ممکن است احساس
عوض کردن آنهاست که در ّ
بدی به شما منتقل کند.
ً
• ناراحتی دندانها بین جلسات درمان که معموال تا دو سه روز
بعد از هر جلسه ممکن است ،تجربه کنید .شیوع درد واقعی دندان در
ارتودنسی بسیار کم و میزان آن محدود است و بهراحتی با استامینوفن
که نیاز به نسخه ندارد -کنترل میشود ،مگر آنکه علّت درد متفاوتباشد ،یا فرد مشکل زمینهای داشته باشد یا دندان مشکل پوسیدگی
شدید و مشکل عصب داشته باشد (موارد اخیر عم ً
ال ربطی به فرایند
ارتودنسی ندارند).
• درد و ناراحتی در سطح داخلی لب  -گونه به دلیل نوک سیم

اصلی یا فرعی یا قالبها روی اتّصاالت که بلند میشود و ممکن است
بقیۀ زخمها  -که در
باعث آزار شود .اگر زخمی ایجاد شود ،مانند ّ
محیط دهان شایع هستند -باید دورۀ بهبود را طی کنند .مومهای
ارتودنسی در جلوگیری از این زخمها مؤثّرند و اگر هم زخمی ایجاد
شد ،برخی داروها به بهبودشان کمک میکنند.
• ناراحتیهای مربوط به تعییر شرایط زندگی و غذا خوردن؛ در
طی ارتودنسی برخی غذاها را نباید بخورید ،چون ممکن است باعث
ّ
کنده شدن اتّصاالت و افزایش هزینه و طول درمان شود ،بنابراین باید
عادتهای تغذیۀ خود را عوض کنید .مث ً
طی
ال بعضیها از اینکه در ّ
ارتودنسی با خیال راحت نمیتوانند گوج ه سبز یا تهدیگ سفت و
ضخیم بخورند ،ناراحت خواهند بود.
حسی
گذارم-
ی
م
شیرین
ناراحتی
• ناراحتی آخر -که نام آن را
ّ
است که در زمان کندن اتّصاالت ارتودنسی تجربه میکنید .دکتر
ارتودنتیست شما اگر تکنیک درستی داشته باشد ،باعث میشود
نیروی کمی در زمان کندن اتّصاالت احساس کنید و دردی احساس
حساس شده باشد .به هر حال کندن هر
نکنید ،مگر آنکه دندانی ّ
براکت در کسری از ثانیه انجام میشود و هر ناراحتیای هم کمتر از
دو دقیقه طول میکشد.
نکتۀ مهم
بسیاری از این ناراحتیها در سیستمهای جدید ارتودنسی (مانند
سيستم ديمون) یا به حداقل رسیده یا دیگر وجود ندارد ،ولی درد و
حساسیت دندان چون به خود فرد هم بستگی دارد ،ممکن است از کنترل
ّ
ارتودنتیست خارج باشد و حتّی با مدرنترین تکنیکها هم کمی ناراحتی
برای بیمار وجود داشته باشد .اگر واقعاً نیاز به ارتودنسی حس میکنید،
باید بدانید که ارتودنسی یکی از کم عارضهترین و کم دردسرترین خدمات
درمانی است و اغلب مشکالتش حتّی در بدترین حالت بسیار نادر و کمتر
از آن است که کسی را از انجامش منصرف کنند.
دکتر صابر س ّید گوگانی
متخصص ارتودنسی
ّ
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