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رسول خدا (ص) فرمودند:

ع
م
رب تو باد علم ،چرا که علم دوست مؤمن است؛ ربدباری وزری او ،خرد راهنمای او ،ل
سررپست او ،مدا را کردن پدر او ،مالیمت ربارد او و صبر امیر سپاهیان اوست.
نهجالفصاحه
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فولیکولیت؛

عالئم ،علل ،تشخیص و درمان

پوست وظایف زیادی برعهده دارد ،ازجمله محافظت ،ترمیم خودبهخودی و رشد موها .اگر شما یک برآمدگی قرمز
دردناک -که شبیه آکنه است -روی قسمتهایی از پوست ،بهخصوص مناطقی از پوست -که با تیغ زدن تمیز میشود-
دارید ،فولیکولیت نامیده میشود که مشکل بسیار شایعی است .فولیکولهای مو در همة جاهای پوست بهجز مناطق
محدودی وجود دارند (لبها ،کف دست و پاها) .اگر منفذ فولیکولها با عواملی مسدود شود ،منجر به التهاب و قرمزی
میشود .فولیکولیت میتواند در تمام مناطقی که مو وجود دارد ،دیده شود ،ا ّما اغلب در گردن ،باسن ،رانها و زیر بغل
یافت میشود.
دکتر معصومه امامی سیگارودی

فولیکولیت چگونه ایجاد میشود؟
استاف نوعی باکتری است که اغلب اوقات بهصورت طبیعی روی
پوست وجود دارد و مشکلی ایجاد نمیکند ،ا ّما اگر به هر علّتی
(هرگونه زخم ،بریدگی و خراش) وارد پوست شود ،میتواند باعث
مشکل شود .سایر دالیل ایجاد فولیکولیت شامل بسته شدن منافذ
پوست به علّت استفاده از محصوالت پوستی ،قارچها ،روشهای
کندن مو مثل وکس و تیغ زدن ،موهای رشدکرده به سمت داخل و
مصرف استروئیدهاست.
عالئم فولیکولیت
پالکهای کوچک التهابی و آکنهفرم که بعضی سرسفید هستند،
تاولهای کوچک پوستی که سر باز میکنند و حاوی ترشّ حات
چرکیاند و منطقۀ بزرگی از پوست را درگیر میکند و قرمزی و
تورم نیز دیده میشود.
ّ
درمان فولیکولیت
موارد خفیف خودبهخود از بین میروند؛ برای تسریع در بهبودی
مناطق درگیر را دو بار در روز با آب ولرم و صابون آنتیباکتریال
بشویید.
• در موارد شدیدتر از کرمهای موضعی استروئیدی و آنتیبیوتیکی
استفاده میشود.
• از تیغ زدن و پوشیدن لباسهای غیرنخی و تنگ ،همچنین از
خارش و ایجاد خراشهای سطح پوستی پرهیز کنید.
• عواملی همچون استفاده از لباسهای نخی ،مرطوبکنندههای

پوستی ،همچنین لیزرهای رفع موی زائد کمککننده هستند.
• از آنجایی که فولیکولیت بیشتر در افراد چاق دیده میشود،
توصیه به کاهش وزن مفید است.
• رعایت بهداشت فردی شامل دوش گرفتن مرتّب ،شستوشوی
دستها و کوتاه و تمیز نگه داشتن ناخنها توصیه میشود .از تیغهای
قدیمیو چند بار مصرفشده پرهیز کنید.
• شیو در جهت رویش مو انجام شود ،سپس آن منطقه را با آب
ولرم بشویید و با یک مرطوبکنندۀ مناسب بپوشانید.
• از روغنهای پوستی و محصوالتی که منجر به چرب شدن
پوست میشود ،استفاده نکنید .حوله ،تیغ و وسایل شخصی در تماس
با پوست تمیز باشد و از وسایل اشتراکی با دیگران خودداری شود.
برای موارد تکرارشونده یا ضایعات عمیق درمان با آنتیبیوتیک
خوراکی -که پوشش مناسبی برای ارگانیسمهای گرم مثبت است-
در نظر گرفته میشود .برای بیمارانی که با درمانهای استاندارد
بهبود نمییابند ،سایر دالیل فولیکولیت باید در نظر گرفته شود .در
صورت تجویز آنتیبیوتیکهای سیستمیک پوشش استاف اورئوس
که شایعترین پاتوژن ممکن است -مهم استDicloxacillin .یا سفالوسپورین گزینۀ مناسبی است .در موارد ارگانیسمهای مقاوم
به متیسیلین کلیندامایسین ،تریمتوپریم ،سولفومتوکسازول و
مینوکسیلین گزینههای مناسبی محسوب میشوند.
دکتر معصومه امامیسیگارودی
پزشک عمومی
نشانی :رشت ،گلسار ،نبش خیابان  ،86برج کاوه ،بلوک  ،2طبقۀ 5
تلفن013-33111257 :
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چگونه میتوان از ابتال به بیماریهای ژنتیکی و ارثی جلوگیری کرد؟

دکتر زهرا نیکپوری

از بارداری ضروری است.

مشاورۀ ژنتیک یک خدمت پزشکی است
که دربارة میزان خطر ابتال به بیماریهای
ژنتیکی در خانواده (مثل عقبماندگی
ذهنی ،نابینایی ،ناشنوایی ،بیماریهای
ارثی کودکان و سرطانها) و نحوۀ به ارث
رسیدن آن ّ
اطالعات دقیقی به افراد میدهد.
هنوز علّت پنجاه درصد مرگومیر کودکان
و نوزادان به دلیل مشکالت ژنتیکی است و
مشاورۀ ژنتیک قبل از ازدواج فامیلی قبل

آیا شما به مشاورۀ ژنتیک نیاز دارید؟

همۀ مردم میتوانند از مشاورۀ ژنتیک سود ببرند ،ولی افرادی که
شرایط زیر را دارند ،حتماً باید به مرکز مشاورۀ ژنتیک مراجعه کنند:
• ازدواج فامیلی و خویشاوندی (زیرا درصد باالیی از فرزندان
حاصل از ازدواج فامیلی به بیماری ژنتیکی مبتال میشوند).
سن شما باالی  35سال است.
• مشاورۀ قبل از بارداری؛ اگر ّ
• مشاوره در صورت وجود ناهنجاری در افراد فامیل (معلولیتها،
ناشنوایی ،نابینایی و عقبماندگی ذهنی)
• مشاورۀ سرطان (اگر یک یا چند سرطان در افراد فامیل وجود
سن ابتال پایین باشد؛ بهویژه سرطانهای شایع
دارد ،بهخصوص اگر ّ
پستان ،معده ،روده و تخمدان)

• وجود نازایی و ناباروری
مکرر ،مردهزایی یا فوت نوزاد در بدو تولدّ
• سابقۀ سقط ّ
• سابقۀ نازایی در مردان فامیل و مردان عقیم در خانواده
• مشاورۀ ژنتیکی در کودکان با نقایص جسمی ،نقایص رشدی و
آزمایشهای غیرطبیعی نوزادی
• وجود ناهنجاری مادرزادی در والدین یا افراد دیگر خانواده
ازجمله برادر و خواهر ،همچنین ظاهر غیرطبیعی اندامها
مکرر بیماری فامیلی (دیابت ،آلزایمر،
• نگرانی از خطر بروز ّ
بیماری مادرزادی قلبی ،بیماری عصبی مزمن ،هموفیلی و)...
• اختالل در روند بلوغ و اختالل رشد
• اختالالت رفتاری در کودک (اوتیسم)
نحوۀ انتخاب یک مرکز ژنتیک برای مشاوره

توصیه میکنیم برای مشاورۀ ژنتیک به مراکزی که بهصورت
تخصصهای مختلف در آن همکاری
تیمیکار میکنند و پزشکان با ّ
مجربترین
همکاری
با
مهر
ژنتیک
دارند ،مراجعه کنید .مرکز مشاورۀ
ّ
تخصص آمادۀ انجام مشاورۀ ژنتیک و
متخصص و فوق
پزشکان
ّ
ّ
تشکیل کمیسیونهای پزشکی مربوط به آن و خدمترسانی به شما
هموطنان عزیز است.
مؤسسۀ ف ّناوریهای نوین پزشکی مهر
در
که
الزم به ذکر است
ّ
ّ
میتوان با روشهای پیشرفتۀ تشخیص قبل از تولد  PNDو
تشخیص قبل از النهگزینی ( )PGDاز تولّد نوزاد مبتال در خانوادة
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با سابقۀ بیماری یا سرطان مشخّ ص پیشگیری کرد.
در جلسۀ مشاورۀ ژنتیک چه اتّفاقی میافتد؟

متخصص ژنتیک برایتان توضیح داده میشود.
• علّت ارجاع شما به
ّ
• احتمال ابتالی شما و فرزندانتان یا افراد فامیل به بیماری ژنتیکی بررسی
میشود.
• سابقه و تاریخچۀ خانوادگی بیماریها در خانواده و فامیل از شما پرسیده
میشود.
شدت نقص ژنتیکی شما ارزیابی میشود و به شما خواهند گفت که دقیقاً
• ّ
چه مشکلی دارید و نام بیماری شما چیست.
• سپس با تفسیر نتایج مشخّ ص میشود که در آینده چه آزمایشها و
معایناتی باید انجام دهید و چگونه بیماری ژنتیکی خود را کنترل کنید.
• چه درمانهایی در آینده الزم است برای شما انجام شود.
• احتمال ابتالی دیگر اعضای خانواده به بیماری شما مشخّ ص میشود.
• اگر قرار است باردار شوید ،باید چه آزمایشهایی انجام دهید.
البته هر مشاورۀ ژنتیک دلیل بر انجام آزمایشهای ژنتیکی گرانقیمت
نیست ،بلکه فقط ده تا پانزده درصد مشاورهشوندهها نیاز به انجام آزمایشهای
ژنتیکی دارند ،ولی با کمک مشاورۀ ژنتیک و کسب ّ
اطالعات الزم میتوانید از
ابتالی کودکان و افراد دیگر فامیل خود از بیماریهای ژنتیک و سرطانهای
ارثی پیشگیری کنید.
مؤسسۀ مهر
برای اولین بار مشاورۀ ژنتیک سرطان در مرکز ژنتیک ّ
انجام میشود.
مشاورۀ ژنتیک سرطان یعنی چه؟

تاکنون ع ّلت دقیق ایجاد سرطان مشخّ ص نشده است .در سرطان پستان
که شایعترین سرطان در بین زنان است -عوامل محیطی و ژنتیکی مختلفیرا دخیل میدانند .بعضی از سرطانها بهخصوص سرطان پستان به دلیل
اشکال در ژنهایی ایجاد میشود که از پدر یا مادر به فرزندان منتقل میشوند.
در این حالت دیگر اعضای خانواده نیز ممکن است ژن معیوب را به ارث برده
باشند و در آینده دچار سرطان شوند.
در مواردی که چند نفر از اعضای خانواده سرطان پستان ،تخمدان ،روده،
سن کمتر
پروستات ،رحم و ...داشته باشند ،بهخصوص اگر این سرطانها در ّ
از چهل سال ایجاد شده باشد ،ممکن است این سرطان زمینۀ ارثی داشته
باشد .در این موارد حتماً باید مشاورۀ ژنتیک سرطان انجام شود تا خطر ابتالی
دیگر اعضای خانواده به سرطانها مشخّ ص شود .در صورت لزوم میتوان از
آزمایشهای ژنتیکی برای شناسایی ژنهای معیوب استفاده کرد تا با استفاده
جراحی پیشگیرانه خطر ابتال به
از روشهای پیشگیری ،ترکیبات دارویی و ّ
سرطان را در فردی که دارای ژن معیوب است ،به میزان زیادی کاهش داد.
از شما حمایت میکنیم!

مرکز مشاورۀ ژنتیک پزشکی مهر با امکانات پیشرفته به شما کمک میکند
تا از یک زندگی طبیعی و سالم مانند افراد عادی ّ
لذت ببرید و در صورت وجود
بیماریهای ژنتیکی شرایط را برای خودتان آسانتر کنید و بدون ترس و
مجرب ما از مشکالت گذر کنید.
اضطراب با حمایت مشاوران ّ
دکتر زهرا نیکپوری
مؤسسۀ مهر
ج ّراح و
متخصص زنان و زایمان ،مسئول مرکز مشاورۀ ژنتیک ّ
ّ
مؤسسۀ ناباروری مهر
نشانی :رشت ،بلوار شهيد انصاري ،خيابان ارشادّ ،
تلفن09116934058 013-33755353 :
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پیشبینی حملۀ قلبی
از کودکی!

ایرنا :به گزارش ساینسدیلی در حال حاضر
پژوهشگران با نظارت بر فشار خون ،میزان کلسترول،
استعمال دخانیات و سابقۀ خانوادگی احتمال بروز حملۀ
قلبی یا بیماریهای عروق کرونر را ارزیابی میکنند،
متأسفانه این نظارت زمانی آغاز میشود که فرد
ولی
ّ
در دهۀ چهارم و پنجم زندگی قرار دارد و پیشگیری
اثربخشی کمتری دارد.
یک گروه بینالمللی از محقّقان براساس عوامل
ژنتیکی آزمونی را ترتیب دادهاند که احتمال حملۀ
قلبی و بیماریهای عروقی را از دوران کودکی
پیشبینی میکند .این آزمون Genomic Risk
 Scoreیا به اختصار  GRSنام دارد.
در این آزمون ّ
اطالعات ژنتیکی نیم میلیون نفر و
حدود دو میلیون تن ّوع ژنتیکی مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفته است .درواقع این آزمون حلقۀ مفقود
تشخیص است و محقّقان با ترکیب آن با عوامل خطر
دیگر میتوانند افرا ِد در معرض ابتال را با د ّقت باالتری
شناسایی کنند.
این پژوهش نشان میدهد آزمایش  GRSدر
پیشبینی بروز بیماریهای قلبی از هر عامل خطر
دیگری ازجمله استعمال دخانیات ،فشار خون ،شاخص
تودۀ بدنی ،دیابت ،سابقۀ خانوادگی و کلسترول باال
مو ّفقتر و دقیقتر است .این آزمون بسیار ارزان است
و با استفاده از آن میتوان افراد در معرض خطر را از
دوران کودکی شناسایی کرد و با اقدامات پیشگیرانه
احتمال بروز بیماریهای قلبی را کاهش داد .نتایج این
پژوهش در نشریۀ Journal of the American
 College of Cardiologyمنتشر شده است.
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فوایـد زالـودرمـانی
در سی سال گذشته پژوهشهای
علمی فراوانی دربارة زالودرمانی
انجام شده است .زالوها در آب تازه
زندگی میکنند و جزو بندپایان
تکجنسی (هرموفرودیت) و
کرمهای  carnivorousمحسوب
میشوند.
مکمل
طب
از
بخشی
زالودرمانی
ّ
ّ
دکتر بهرام نادری نبی است که در بسیاری از بیماریها
بهعنوان درمان تکمیلی و در برخی دیگر بهعنوان درمان
طب س ّنتی در دستۀ اعمال یداوی
اصلی استفاده میشود .در ّ
و جزئی از درمان است که در کنار پرهیز و اصالح سبک
زندگی تأثیر مثبت فراوانی داشته است.
اطبا در ایران و یونان باستان از روش زالودرمانی استفاده
ّ
میکردند و در آثار بهجامانده از جالینوس و حکمای بنام
ایرانی همچون رازی ،بوعلیسینا و جرجانی نیز به این روش
اشاره شده است .ابن سینا در کتاب قانون به انواع زالوها و
سمیاشاره کرده است.
زالوهای ّ
زالودرمانی در مصر قدیم برای بیماریهای سیستم
اعصاب مرکزی ،مشکالت عضالنی ،بیماریهای پوستی
و عفونتها استفاده میشد .اولین گزارشهای زالودرمانی
در مصر قدیم ثبت شده ،ولی در کشورهایی ازقبیل چین،
ایران ،کشورهای عربی ،آنگلوساکسون و یونان نیز چنین
گزارشهایی ثبت شده است .در قرن هفده در اروپا استفادۀ
گستردهای از این روششده است.
زالوها به لرزش در آب ،لمس ،نور ،گرما ،صدا و موا ّد
حساساند .هر زالو شامل چندین سگمان است و
شیمیایی ّ
هر سگمان حاوی ارگانهای متفاوت ازقبیل کانگلیونهای
عصبی و بیضه است .دو بادکش یا مکنده برای چسبیدن و
جنبیدن بهکار میرود .قسمت قدامیشامل سه آرواره و در

هر آرواره ردیف دندانهاست .زالوها به قسمت گرم بدن میزبان میچسبند
و با حالت ریتمیک خون را میمکند .غالباً هر جلسۀ درمانی به زمانی بین
بیست تا چهل دقیقه نیازمند است که به ازای هر زالو ده تا پانزده سیسی
خون مکیده میشود.
بسیاری از پژوهشها ثابت کرد ه است که در بزاق زالو حدود صد نوع مواد
و مولکولهای بیواکتیو متفاوت وجود دارد که بیست ما ّدۀ شناختهشده با اثر
قوی تشخیص داده شده است .برخی از موا ّد بیواکتیو عبارتاند از:
anti stadin،saratin ،hirudin ، guamerin
eglins،comlementbdelins ، carboxypeptidaseinhibitor

ضد انعقادی قوی و شناختهشدهترین آنزیم
( Hirudinهیرودین) :ما ّدة ّ
موجود در بزاق زالوست.
تورم و پخش شدن در بافت است.
( Bdellinبدلین) :مهارکنندۀ فاکتورهای ّ
تجمع پالکتهاست.
( Apyraseآپیراز)ّ :
ضد ّ
تورم است.
( Eglinاگلین) :از آنزیمهای ّ
ضد ّ
ضد انعقاد و لخته شدن خون دارد.
( Destabilaseداستابیالز) :عملکرد ّ
( Hyaluronidaseهیالورونیداز) :مثل یک آنتیبیوتیک عمل میکند.
حسی است که باعث میشود
 :Anestheticagentما ّدهای قوی در بی ّ
میزبان نیش زالو را تقریباً حس نکند.
 :Vasodilatorدر گشادکنندگی عروق مؤثّر است.
همانطور که توضیح داده شد ،این مواد دارای خواص آنالژزی و بیدردی،
ّ
مخل پالکت ،تنظیمکنندۀ ف ّعالیتهای انعقاد
ضد انعقادی و
ضد التهاب و ّ
ّ
ضد
ضد تخریب مفصلی و آرتروز دژنراتیو است .خواص ّ
و ترمبین ،خواص ّ
میکروبی این روش نسبتاً ارزان و بسیار مؤثّر است و کاربردی آسان دارد
سمی و بهکارگیری افراد
و در عین حال در صورت عدم شناسایی زالوهای ّ
غیرمتخصص و فاقد آموزش دانشگاهی میتواند آسیبهای اساسی برجای
ّ
بگذارد .غالباً در بیماران با کمخونی و نقص انعقادی ،همچنین در زنان حامله
استفاده از زالو توصیه نمیشود .موا ّد منفک از بزاق زالو در ساخت داروهای
پُرفشاری خون و هایپرتانسیون و وریدهای واریسی ،هموروئید (بواسیر)،
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خطر شکستگی استخوان با
مصرف زیاد ویتامین آ

بیماریهای پوستی و آرتروئیدها کاربرد دارد.
طب سنتی و استفاده از داروهای گیاهی در
با ّ
توجه به رجوع بیشتر مردم به ّ
یک دهۀ اخیر با سیر جدیدی از بازگشت و رغبت مردم به شیوههای قدیمی
درمانی برای محفوظ ماندن از آسیبها و عوارض داروهای شیمیایی روبهرو
هستیم .زالودرمانی مورد تأیید سازمان غذا و داروی آمریکا  FDAاست و
طبی محسوب
کشورهای سوئد و بلغارستان از صادرکنندگان اصلی زالوهای ّ
میشوند .امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته زالودرمانی بهطور وسیعی بعد
جراحیهای پالستیک و زیبایی و ترمیمی میکروسرجری ،پیوند اعضا ،بیمارانی
از ّ
که در خطر احتمال قطع اندام و زخم دیابت هستند ،بیماران قلبی و عروقی و
تنگی عروق ،ترمبوز وریدی ،لختۀ خون وریدهای واریسی ،سندرم فلبیت ،وزوز
گوش تینیتوس ،بیماریهای التهابی و کاهش درد استوآرتریت بهکار میرود.
یکی از کاربردهای اعجابانگیز زالو خاصیت آن در کاهش درد و التهابهای
مفصلی و استخوانی است و همانطور که اشاره شد ،در بیماریهای آرتروز،
آرتریت ،اسپاسم و دردهای عضالنی کاربرد دارد و عالوه بر تسکین درد و
التهاب ،خستگی و کوفتگی عضالت نیز با زالودرمانی تسکین مییابد .در
بیماریهای دستگاه حرکتی ،رماتیسم مفصلی ،بیماریهای چشمی ،بهخصوص
تورم چشمها و بیماریهای اختالل گردش خون ،همچنین در ساعات اولیۀ
ّ
سکتۀ مغزی برای بازگشایی عروق بسیار مؤثّر است .در بیماریهای حرکتی
عصبی (صرع و گرفتگی عروق مغزی) بیماریهای التهابی (گاستریت حاد و
الرنژیت) و بیماریهایی چون نقرس ،سردردها ،درمان جوش صورت ،کبد
چرب و در درمان ناباروری و تودههای رحمی نیز بسیار کاربرد دارد.
زالو موجودی کرمیشکل است با بدن لزج و چسبنده که خونآشام نیز
هست؛ شاید به همین دالیل ظاهری است که در نگاه مردم بسیار چندشآور
است تا جایی که در ادبیات فارسی هم برای اشاره به فردی که از دیگران
بهرهکشی میکند ،از عبارت «زالوصفت» استفاده میکنند ،ا ّما قصد ما در این
مقاله این بود که شما را با آنچه از زاویۀ دید اکثر افراد پنهان مانده و با جنبۀ
درمانی این موجود بیشتر آشنا کنیم.
زالو از نرمتنان آبزی است که در مردابها و شالیزارها زندگی میکنند.
سمی و خطرناک و گروهی نیز مفید و با آثار درمانی
برخی از انواع زالوها ّ
ارزنده هستند .تاکنون بیش از ششصد نوع زالو شناخته شده که فقط پنجاه
نوع آن از خون پستانداران تغذیه میکنند و فقط پانزده نوع آن کاربرد پزشکی
متخصص
دارد .زالودرمانی با رعایت نکات بهداشتی و علمی تحت نظر پزشک
ّ
در بسیاری از کلینیکهای درمانی کشور ازجمله کلینیک درد گیالن انجام
میشود.

دکتر بهرام نادری نبی
فلوشیپ اینترونشنال درد
نشانی :رشت ،تقاطع بلوار شهید انصاری و گلباغ نماز ،جنب  MRIمارلیک،
ساختمان گیالن ،کلینیک درد گیالن
تلفن013-33734539-33731634 :

www.guilanpainclinic.com

ایسنا :براساس یک پژوهش منتشرشده در مجلّۀ
حد ویتامین
 ،Endocrinologyمصرف بیش از ّ
آ ممکن است سبب تضعیف استخوانها و درنهایت
شکستگی آنها شود.
به گزارش مدیکالاکسپرس ،این پژوهش -که روی
موشها انجام شده -نشان داد که مصرف مداوم ویتامین
حد توصیۀ پزشک سبب تضعیف استخوانها
آ و بیش از ّ
مکملهای
مصرف
به
نسبت
باید
افراد
بنابراین
میشود،
ّ
ویتامین آ در رژیم غذایی خود محتاط باشند.
ویتامین آ یک ویتامین ضروری است که برای
متعددی ازقبیل رشد ،بینایی،
فرایندهای بیولوژیکی
ّ
ایمنی و عملکرد ارگانهای بدن مهم و ضروری است.
بدن ما قادر به تولید ویتامین آ نیست ،ا ّما یک رژیم
غذایی سالم -که شامل گوشت ،لبنیات و سبزیجات
باشد -برای حفظ نیازهای تغذیهای بدن کافی است.
مکملهای
بعضی از شواهد نشان میدهد افرادی که ّ
ویتامین آ مصرف میکنند ،در معرض خطر ابتال به
شکستگی استخوان قرار دارند .پژوهشهای پیشین -
که روی موشها انجام شده بود -نشان داد که مصرف
حد ویتامین آ در یک دورۀ زمانی کوتاه منجر
بیش از ّ
به کاهش ضخامت استخوان و افزایش خطر شکستگی
استخوان میشود.
اکنون در این پژوهش محقّقان دانشگاه
یوتبری( )University of Gothenburgسوئد
مدت
برای نخستین بار به بررسی مصرف طوالنی ّ
دوزهای پایین ویتامین آ روی افراد پرداختهاند .در
این پژوهش دکتر اولف لرنر و همکارانش گزارش دادند
موشهایی که در طول دورۀ زمانی طوالنی دوزهای
پایین ویتامین آ دریافت کرده بودند ،پس از هشت روز
ضخامت استخوانهای آنها کاهش یافته بود .دکتر
حد ویتامین آ ممکن
اولف لرنر گفت :مصرف بیش از ّ
است خطر بروز اختالالت تضعیف استخوان را در انسان
افزایش دهد ،ا ّما باز هم پژوهشهای بیشتری الزم است.

مناسبتاهي تقویمي
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 HIVو بارداری ایمن
به مناسبت روز جهانی ایدز

خاصی در نظر گرفته میشود .هدف
اول دسامبر مصادف با  ۱۰آذر روز جهانی ایدز است .هر ساله برای این روز شعار ّ
توجه ویژه دارد.
از نامگذاری این روز یادآوری به عموم مردم است که ویروس HIVاز بین نرفته است و هنوز نیاز به ّ
 HIVویروسی است که سیستم ایمنی بدن را تضعیف و مقابله با عفونتها را مشکل میکند و میتواند زمینهساز
سرطان شود .افراد آلوده به  HIVمیتوانند بدون هیچ عالمتی باشند و از طریق تماس جنسی یا سوزنهای آلوده دیگران
را مبتال کنند؛ اگر این افراد درمان نشوند ،بسیار ضعیف میشوند و حتّی ممکن است این ویروس به مرگ آنان منجر
شود .مراحل پیشرفت عفونت  HIVسندرم نقص ایمنی اکتسابی ( )AIDSنامیده میشود .تقریباً همۀ موارد عفونت
 HIVاز طریق ارتباط جنسی و سوزنهای آلوده اتّفاق میافتد ،بنابراین با شناخت عوامل خطر عفونت  HIVمیتوان
تا حدود زیادی از آن پیشگیری کرد.

دکتر شیرین (معصومه) اصغرنیا

افراد پُرخطر شامل موارد زیر است:
• ابتال به بیماریهای منتقلشده از راه جنسی
• شریک جنسی مبتال به HIV
متعدد
• افراد با شرکای جنسی
ّ
• قربانیان تجاوز جنسی
• استفاده از سوزنهای آلوده بهطور مشترک
• آلودگی بهصورت تصادفی با سوزنهای مصرفی در مراکز
بیمارستانی
• مقاربت محافظتنشده بهخصوص از طریق مقعد در مردان
همجنسباز
چه کسانی باید آزمایش تشخیصی  HIVبدهند؟
همۀ افراد  13تا  64ساله حداقل یکبار در زندگی باید آزمایش
بدهند ،چون تشخیص و درمان بهموقع بسیار مؤثّر است و باعث طول
عمر نزدیک به طبیعی میشود .همچنین از انتقال آن به دیگران
پیشگیری میکند .انواع و اقسام آزمایشهای تشخیصی برایHIV

وجود دارد ،حتّی کیتهایی در داروخانهها در کشورهای پیشرفته
وجود دارد که نمونۀ خون یا مایعات بدن را خود فرد میتواند تست
و بررسی کند و با ارسال به آزمایشگاه در موارد مشکوک از نتایج آن
اطمینان حاصل کند.
بهتر است افراد پُرخطر هر شش تا دوازده ماه آزمایش تشخیصی
 HIVرا تکرار کنند .در مواردی که فرد فکر میکند با یک فرد
 HIVمثبت تماس داشته ،بهترین روش بررسی به شکل زیر است:
اگر آزمایش تشخیصی آنتیژن -آنتیبادی منفی باشد ،بهتر
مجددا ً آزمایش
است شش هفته و چهار ماه بعد از تماس مشکوک ّ
تکرار شود و حتّی گاهی آزمایش بررسی میزان ویروس درخواست
میشود ،ا ّما اگر آزمایش تشخیصی فقط آنتیبادی باشد و جواب آن
منفی گزارش شود ،بهتر است شش هفته ،سه ماه و شش ماه بعد
از برخورد با ویروس آزمایش تکرار شود .در افراد مشکوک باید از
جدا ً پرهیز شود.
استفادۀ مشترک سوزن ،سرنگ ،مسواک و تیغ ّ
طی  25سال گذشته
مدیریت صحیح زنان باردار با عفونت ّ HIV
بهطور چشمگیری باعث کاهش خطر انتقال بیماری به شیرخوار
شده است .اگرچه همۀ زنان از بیماری خود آگاه نیستند ،حتماً

پیشنهاد میشود که در اولین ویزیت از نظر  HIVآزمایش شوند ،چون خطر انتقال
مادر به فرزند با  HIV1از طریق رحم ،حین یا پس از زایمان و شیردهی بدون هیچ
طی
درمانی حدود  20تا  45درصد است ،ا ّما با مصرف داروهای ّ
ضد رتروویروسی ّ
بارداری ،حین و پس از زایمان به میزان چشمگیری این خطر انتقال کاهش مییابد و
اگر مادر و کودک هر دو از داروهای مذکور استفاده کنند ،خطر انتقال از طریق شیر
مادر نیز کاهش خواهد یافت.
طی دو هفتۀ اول زندگی شیرخوار نشانۀ انتقال ویروس
پیدا کردن ویروسّ HIV
طی دوران بارداری یا حین زایمان یا شیردهی است .اگر خانم باردار در خطر HIV
ّ
باشد ،باید آزمایش HIVدر سه ماهة سوم تکرار شود .اگر خانمیپس از باردار شدن
متوجه بیماری خود شود ،باید بالفاصله آزمایش ویروسی از نظر میزان ویروس و
ّ
ضد
شمارش سلول ( T)CD4مورد ارزیابی قرار گیرد و هرچه سریعتر داروهای ّ
رتروویروسی آغاز شود تا سطح ویروس در خون کاهش یابد ،هرچند بعضی از خانمها
به دلیل ته ّوع و استفراغ سه ماهۀ اول بارداری ترجیح میدهند پس از این دورۀ سه
ماهه درمان را شروع کنند ،ولی درمان باید در تمام طول بارداری و پس از زایمان
طی بارداری
ادامه یابد .البته ارزیابی سطح ویروس خون و میزان شمارش  CD4نیز ّ
ارزیابی میشود.
اگر قبل از بارداری خانمی تحت درمان  HIVبوده و بهطور ّ
منظم دارو مصرف
کرده و سطح ویروس خون کام ً
ال مهار شده است و در خون وی ویروس قابل تشخیص
نباشد ،احتمال انتقال ویروس به شیرخوار بسیار کم است .خود حاملگی عوارض یا
خطر مرگ ناشی از  HIVرا بیشتر نمیکند؛ البته مشخّ ص نیست که خود HIVیا
داروهای مصرفی برای مهار HIVکدامیک خطر زایمان زودرس ،وزن پایین زمان تولّد
طی
نوزاد و مردهزایی را افزایش میدهد ،ولی آنچه بسیار واضح است ،مصرف داروها ّ
بارداری احتمال انتقال ویروس به شیرخوار را بهطور واضحی کاهش میدهد.
عود عفونت بهتنهایی بارداری را عارضهدار نمیکند ،بلکه عوامل دارویی ،روانی و
اجتماعی هم بر سیر HIVتأثیر دارد .بهتر است خانم مبتال به HIVقبل از بارداری
تخصصی مورد ارزیابی قرار گیرد ،بهخصوص از نظر افسردگی قبل از
توسط یک تیم ّ
ّ
بارداری ،چهار تا شش هفته پس از بارداری ،همچنین سه تا چهار ماه پس از زایمان
متوجه ابتال به HIVشدهاند ،باید
باید مورد معاینه قرار گیرد؛ حتّی خانمهایی که تازه
ّ
از نظر دستگاه تناسلی معاینه شوند .آزمایشهای کامل HIVقبل از شروع درمان باید
انجام شود ،بهخصوص برای زنان باردار آزمایشهای کبدی هر دو تا چهار هفته پس از
ضد رتروویروسی برای پیشگیری از مسمومیت کبدی الزامیاست.
شروع درمان دارویی ّ
واکسن هپاتیت  Aپس از سه ماهۀ اول باید بهصورت صفر و شش (دو دوز) انجام
شود ،ولی اگر سطح  CD4کمتر از  cells/mm3 300باشد ،بهتر است سه دوز صفر،
شش و نه انجام گیرد .بهترین روش زایمان بهصورت طبیعی است ،به شرطی که
سطح پالسمایی ویروس زیر  50باشد .به همۀ نوزادان در عرض  24ساعت اول پس
طی بارداری سونوگرافی ارزیابی
از تولّد ایمونوگلوبولین هپاتیت  Bتوصیه میشود؛ ّ
سالمتی جنین الزامی است و آزمایشهای غربالگری توصیه میشود ،ا ّما اقدامات
جراحی تهاجمی تا زمانی که ویروس HIVکام ً
ال مهار نشده باشد و زیر  50نرسیده
ّ
باشد ،باید به تأخیر افتد .اگر سطح ویروس بین  30تا  399در هفتۀ  36باشد ،بهتر
است سزارین انجام شود و باالی  400حتماً سزارین توصیه میشود.
ً
انجام زایمان واژینال (طبیعی) پس از سزارین نیز سطح ویروس باید حتما زیر 50
باشد .بهترین زمان انجام سزارین هفتۀ  38تا  39بارداری است ،ا ّما زایمان طبیعی
واژینال از هفتۀ  36امکانپذیر است .اگر در هفتۀ  34تا  37کیسۀ آب پاره شود ،حتماً
پیشگیری از استرپتوکک گروه  Bالزامی است و پاره شدن کیسۀ آب زیر  34هفته نیز
تجویز استروئید برای بلوغ ریۀ جنین ضروری است.
دکتر شیرین (معصومه) اصغرنیا
متخصص زنان ،زایمان و نازایی و استادیار دانشگاه آزاد اسالمیواحد رشت
ج ّراح و
ّ
مؤسسۀ پزشکی مهر
عضو تیم درمانی -پژوهشی ّ
مؤسسۀ ناباروری مهر
نشانی :رشت ،بلوار شهيد انصاري ،خيابان ارشادّ ،
تلفن013-۹۱۰۰۱۲۶۰-2 :
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;

مدیریت صحیح زنان باردار
طی  25سال
با عفونت HIV
ّ
گذشته بهطور چشمگیری
باعث کاهش خطر انتقال
بیماری به شیرخوار شده
است .اگرچه همۀ زنان از
بیماری خود آگاه نیستند ،حتم ًا
پیشنهاد میشود که در اولین
ویزیت از نظر  HIVآزمایش
شوند ،چون خطر انتقال مادر
به فرزند با  HIV1از طریق
رحم ،حین یا پس از زایمان و
شیردهی بدون هیچ درمانی
حدود  20تا  45درصد است.

;
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بهترین رژیم غذایی
برای دیابت بارداری

بیماریهای مزمن بهعنوان مهمترین
مشکالت بهداشت عمومی جهان امروز
در نظر گرفته میشوند .دیابت یکی از
مهمترین اختالالت متابولیکی است که
در مراحل اولیه اغلب بدون عالمت است
و منجر به هیپرگلیسمی مزمن (افزایش
قند خون) و درنتیجه افزایش آسیب به
اندامهای بدن میشود .یکی از انواع اصلی
دکتر فاطمه صداقت
دیابت ،دیابت بارداری ( )GDMاست.
دیابت بارداری به شرایطی گفته میشود که افزایش قند خون
طی دوران بارداری دیده شود .این بیماری معموالً
برای اولین بار در ّ
ّ
بین هفتههای  ۲۴و  ۲۸بارداری ظاهر میشود .نوزادان متولدشده از
مادران مبتال به دیابت بارداری در معرض خطر ماکروزومی یا بزرگی
بیش از حد ،افت قند خون پس از تولّد ،زردی و افزایش خطر ابتال
به انواع اختالالت متابولیک و چاقی در بزرگسالی هستند .همچنین
زنان مبتال به دیابت بارداری در معرض خطر ابتال به دیابت نوع  2در
مراحل بعدی زندگی خود هستند.
چگونه سالم غذا خوردن به ما کمک خواهد کرد؟

اهمیت بسیار زیادی دارد،
رژیم غذایی صحیح در دوران بارداری ّ
چراکه رشد و سالمت نوزاد در گرو سالمت و تغذیۀ صحیح مادر
است .رژیم غذایی مناسب برای دیابت بارداری شامل مصرف طیف
متن ّوعی از غذاهای سالم است .این رژیم حاوی مقدار کافی از تمام
گروههای غذایی اعم از غلاّ ت ،سبزیجات ،میوهها ،لبنیات ،پروتئین
و چربیهای سالم است.

مادر باردار باید یک رژیم غذایی سالم را برای دستیابی به اهداف
زیر رعایت کند:
 تأمين تغذيۀ مناسب براي مادر و جنين در حال رشد
 کنترل ميزان قند خون با هدف دستيابي به سطح قند خون
در محدودۀ طبيعي
 دستيابي به تغييرات مناسب وزن در طول دوران بارداري
چه غذاهايي باید مصرف کنم؟
کربوهیدرات

غذاهای حاوي کربوهيدرات به گلوکز تبديل میشوند و براي
تأمين انرژي بسيار مفيدند .براي کمک به تنظيم ميزان قند خون
خود الزم است غذاهای حاوي کربوهيدرات را در سه وعدۀ غذايي
اصلي و دو تا سه ميانوعده در روز تقسيم کنيد ،همچنین اجتناب
از مصرف مقدار زیاد کربوهیدرات در یک وعده ،مصرف کربوهیدرات
پیچیده و غنی از فیبر ،ترکیب کربوهیدرات با پروتئین یا چربی
سالم ،مصرف صبحانۀ حاوی کربوهیدرات پیچیده و پروتئین (مثل
نان سنگک با پنیر) و اجتناب از حذف وعدهها و میانوعدهها همگی
به کنترل قند خون کمک میکنند.
غذاهای حاوی کربوهیدرات پیچیده -که باید در رژیم غذایی مادر
گنجانده شوند -شامل موارد زیر است:
تهیهشده از آرد گندم کامل مثل
 نان و غلاّ ت کامل و سبوسدار ّ
نان جو ،سنگک ،بربری ،ماکارونی و برنج قهوهای
 سبزیجات غیرنشاستهای مثل لوبیا سبز ،کاهو ،گوجه و اسفناج
 بعضی از سبزیجات نشاستهای مثل نخودفرنگی و هویج
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 بعضی میوهها مثل توتفرنگی ،تمشک ،آلبالو ،گریپفروت،
هلو ،خربزه ،طالبی ،گالبی ،آلو ،پرتقال ،کیوی ،سیب و هلو
 بعضی حبوبات مثل نخود ،لوبیا و عدس
چربي

همیشه سعي کنيد ميزان چربي مصرفي خود ،بهخصوص
چربيهاي اشباع را کاهش دهید .از چربيهاي سالم مانند روغن
کانوال ،زيتون و انواع روغنهای اشباعنشده ،مارگارين ،آواکادو و
تهيهشده از مغزهای خوراکي استفاده کنيد .برای محدود
روغن ّ
کردن ميزان مصرفي چربيهای اشباع در رژيم غذايي ،گوشت
مصرفي خود را از نوع کمچرب ،مرغ بدون پوست و لبنيات کمچرب
انتخاب کنید و از مصرف غذاهاي آماده و فستفود خودداري کنید.
مصرف چربي بيش از اندازه باعث اضافهوزن میشود ،درنتيجه
بهصورت غيرمستقيم باعث باالرفتن سطح قند خون خواهد شد.
چربیهای غیراشباع نیز بخشی از هر رژیم سالم هستند.
نمونههایی از چربیهای غیراشباع عبارتاند از :روغن زیتون،
آواکادو ،مغزها و دانهها ،ماهی روغنی مثل ماهی جنوب و ساردین.
پروتئين

خوردن پروتئین همراه با کربوهیدراتها یا انتخاب
کربوهیدراتهایی که حاوی پروتئین هستند ،مثل خوراک عدسی
یا لوبیا چیتی کمک میکند تا تعادل قند خون خود را حفظ کنید.
موا ّد غذايي حاوي پروتئين عبارتاند از :گوشت ،مرغ ،ماهي ،تخم
مرغ ،پنير کمچرب ،لوبیا و حبوبات .اين موا ّد غذايي بهطور مستقيم
باعث تغيير در ميزان قند خون شما نميشوند.
از چه غذاهایی باید اجتناب کنم؟

مصرف غذاهای شیرین ،بهخصوص غذاهای تصفیهشده و فرآوری
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شده موجب افزایش سطح قند خون میشود .زنان مبتال به دیابت
حد امکان از غذاهای شیرین اجتناب کنند .کیک،
حاملگی باید تا ّ
بیسکوییت ،شیرینی ،پودینگ ،عسل ،مربّا ،شکالت ،میوههای
خشک ،آبمیوه ،آبمیوة صنعتی ،میوههایی مثل موز ،انگور،
کشمش ،انجیر خشک ،نوشابه و سودا ،سیبزمینی ،نان سفید،
برنج سفید ،پاستای سفید ،سس ساالد و کچاپ ازجمله مواردی
هستند که بهتر است مصرف آنها در دورۀ بارداری محدود شود.
نکاتي براي مديريت برنامۀ غذايي در دوران ابتال به
ديابت بارداري

• ميانوعدهها ميتوانند در کاهش قند خون به شما کمک کنند.
اگر شما بين وعدههای اصلي غذايي خود از ميانوعدهها استفاده
نکنيد ،ممکن است به علّت پايين آمدن قند خون دچار ضعف و
سرگيجه شوید و درنتيجه براي از بين بردن اين حالت مجبور به
استفاده از موا ّد غذايي با حجم بيشتري شويد ،بنابراین داشتن سه
وعدۀ غذايي اصلي و سه ميانوعده به شما در کنترل صحيح قند
خون کمک خواهد کرد .وعدههای غذايي بيشتر با حجم کم بسيار
مناسب است .حتماً در میانوعده از انواع نانهای سبوسدار مثل
نان سنگک مصرف کنید.
• در برنامۀ غذايي خود ترکيبي از انواع گروهها را داشته باشيد،
به عنوان مثال کربوهيدرات نبايد تمام برنامۀ غذايي شما را پر
کند ،چراکه باعث باال رفتن سريع قند خون خواهد شد .خوردن
کربوهيدرات به همراه پروتئين ميتواند اين اثر را کاهش دهد.
• استرس ،اضطراب ،خستگی و دیگر مشکالت روحی ممکن
است بر انتخاب غذای زنان باردار تأثیر بگذارد .زنانی که بیشتر
احساس خستگی میکنند ،استرس بیشتری دارند و مضطربترند،
درنتیجه بیشتر غذا میخورند و کربوهیدرات بیشتری مصرف
میکنند .بنابراین باید از استرس در دوران بارداری خودداری شود.
دکتر فاطمه صداقت
تخصصي تغذيه و رژيم درماني
دكتراي
ّ
نشانی :رشت ،بلوار شهيد انصاري ،خيابان ارشاد،
مؤسسۀ ناباروری مهر
ّ
تلفن013-33755353 :
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از بدنهای کبود تا
روانهای رنجیده
به مناسبت  25نوامبر ،روز جهانی
مبارزه با خشونت علیه زنان

وقتی صحبت از خشونت میشود ،به یاد چه چیزی میافتیم؟
یک چشم کبود ،دهانی خونی و دست و پای شکسته و ،...ا ّما
برای زن خشونت فقط خشونت فیزیکی نیست ،زیرا دست
و پای شکسته بهبود مییابد ،دورۀ درمانی را سپری میکند
و شاید عالئمی هم از آن بر جای نماند ،ولی قلب شکسته
را چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ آیا طول درمان دارد؟ آثار
آسیب روانی آن تا چه زمان پایدار میماند؟
مراجعان زیادی داشتم که وقتی از بیتفاوتی همسرانشان
اکرم پژاوند
نسبت به خودشان صحبت میکردند ،دچار اضطراب زیادی
میشدند .از اینکه مبادا در چشم شوهرانشان خوب نباشند ،به دنبال زیباتر شدن،
توجه باشند؛ تا همسرانشان نسبت به آنان
الغرتر شدن و بهتر شدن هستند تا مورد ّ
بیتفاوت نباشند .دیده نشدن زنان را له میکند ،آنان را در خود فرومیبرد و افسرده
میکند .اگر زنی نتواند فرزندی برای همسرش بیاورد ،نگاههای تحقیرآمیز او را از بین
میبرد ،زیرا نتوانسته بارور شود .این گاهی دست خودش نیست؛ طبیعتش اینگونه
رقم خورده ،ولی او خود را سرزنش میکند که چرا نتوانسته همسرش را راضی کند؛
اگر نتواند همزمان به کار بیرون و خانهداری و همسرداری و تربیت فرزندان رسیدگی
کند ،از سوی همسرش تنبیه کالمیخواهد شد ،زیرا همۀ اینها را وظیفۀ او میدانند.
کتک زدن بدترین نوع خشونت علیه زنان نیست!
اگر شادابی و طراوت در طول ماهها از زن گرفته شود ،باور به خوب بودن را -که
همین که هستی عالی است -از او بگیرند و اعتماد به نفس او را له کنند ،چگونه
ترمیم خواهد شد؟
گاهی هم عامل خشونت خود ما زنان هستیم که با وارد شدن در حریم زندگی
دیگران شادی و امنیت را از زن و فرزندان خانوادهای میگیریم ،ا ّما به چه قیمتی؟
زن حرمت دارد ،حریم دارد ،ارزش دارد ،نباید اینگونه خدشهدار شود.

قطعاً ما زنان با دست در دست یکدیگر دادن به
بهتر شدن دنیایمان کمک میکنیم .مطمئن باشید
این خود ما هستیم که بیشترین کمک را میتوانیم
در حقّ خودمان انجام دهیم؛ با احترام گذاشتن
و ارزش قائل شدن و کمک کردن به همجنس
خودمان.
به امید روزی که زنان سرزمینمان همگی در
آرامش ،امنیت و شادی به سر برند.

اکرم پژاوند
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و کارشناس
ارشد روانشناسی عمومی
نشانی :رشت ،پل بوسار جنب مدرسۀ نصرتی راد،
کلینیک مشاورۀ طرحوارۀ نو
تلفن013-33131273 :
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مراقب کلیههایتان
باشید!
به مناسبت هفتۀ حمایت از
بیماران کلیوی

دکتر مروارید آصفی راد

 23تا ۳۰آبانماه هفتۀ حمایت از بیماران کلیوی نامگذاری شده است و هدف آن باال بردن آگاهی مردم دربارۀ بیماریهای
متأسفانه بسیاری از افراد مبتال به بیماریهای مزمن کلیه ّ
اطالعی از بیماری خود
کلیه ،راههای پیشگیری و درمان استّ .
توجه و پیگیری میتواند به کاهش پیشروندۀ
عدم
ندارد.
ای
ه
نشان
ابتدایی
مراحل
ندارند ،چون بیماری مزمن کلیه در
ّ
عملکرد کلیه و درنهایت به از دست رفتن کامل عملکرد آن منجرشود .با کاهش عملکرد کلیه محصوالت نهایی متابولیسم
تجمع مواد
تجمع و موجب اورمیمیشود .هرچه این ّ
پروتئین -که بهطور طبیعی از طریق ادرار دفع میشوند -در خون ّ
بیشتر باشد ،نشانهها بیشتر خواهد بود ،زیرا اورمیبر تمام سیستمهای بدن تأثیر میگذارد.
نشانههای زیر راهنمایی اولیه برای تشخیص نارسایی کلیه است و تشخیص نهایی نیاز به مراجعه به پزشک و انجام
آزمایشهای مربوط دارد:

عالئم کلیوی
 بیدار شدن از خواب برای ادرار
 ادرار کفآلود
 افزایش مقدار و دفعات ادرار و تیرگی
رنگ آن یا کمرنگ شدن
 وجود خون در ادرار
 احساس فشار هنگام ادرار کردن

نشانههای پوستی
 تغییر رنگ خاکستری برنزۀ پوست
 خشکی پوست
 خارش
 کبودی
 خشکی و شکنندگی ناخنها
 خشکی مو

عالئم عمومی
ّ
 خستگی به علت کمخونی ناشی از
کمکاری کلیه
 احساس سرما ناشی از کمخونی
 بهندرت درد پهلوها

عالئم قلبی -عروقی
 پُرفشاری خون
 نارسایی احتقانی قلب و ادم ریه
 التهاب پردۀ پریکارد

سیستم مغز و اعصاب
 سرگیجه به علّت کمخونی
 ناتوانی در تمرکز به علّت کمخونی
 تش ّنج
 بیقراری پاها
 سوزش کف پا
 تغییرات رفتاری
 اختالل جهتیابی
سمی
تورم با ّ
توجه به عدم دفع آب و موا ّد ّ
ّ 

عالئم تن ّفسی
 خلط زیاد و غلیظ
 تضعیف رفلکس سرفه
 کوتاهی و تندی تن ّفس
 ریۀ اورمیک
ّ
 بوی آمونیاک در تنفس
عالئم گوارشی
 ته ّوع و استفراغ
 مزۀ فلز و آمونیاک در دهان







کاهش اشتها
کاهش وزن
زخم و خونریزی دهان
یبوست و اسهال
خونریزی گوارشی

عالئم عضالنی و اسکلتی
 کرامپ عضالنی
 درد استخوانی
 شکستگی استخوان
عالئم دستگاه تناسلی
 قطع قاعدگی
 کوچک شدن بیضهها
 کاهش میل و توان جنسی
 ناباروری
دکتر مروارید آصفی راد
متخصص داخلی
ّ
نشانی :رشت ،خیابان ن ّواب ،باالی داروخانۀ
دکتر آریافر ،ساختمان شفا ،طبقۀ دوم
تلفن013-32113662 :
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جدی بگیرید!
بیماری دیابت را ّ
به مناسبت روز جهانی دیابت
توجه به رشد روزافزون دیابت در تمامی جوامع بشری ،فدراسیون بینالمللی دیابت و سازمان بهداشت جهانی
با ّ
در سال  ،1991روز  14نوامبر ( 23آبان) سالگرد تولّد فردریک بانتینگ ،کاشف انسولین را به نام روز جهانی دیابت
نامگذاری کردند .سازمان ملل متّحد در سال  2006این روز را به عنوان یک روز رسمی در تقویم جهان ثبت کرد.
توجه به معضل دیابت از سال  1392هر ساله یک هفته از آبان ماه به
در ایران نیز برای ارتقای آگاهی عمومی و ّ
نام هفتۀ م ّلی دیابت نامگذاری شده است.
دکتر مریم یاسری

نماد روز جهانی دیابت
در سال  2007پس از تأیید سازمان ملل متّحد حلقۀ آبی دیابت
به عنوان نماد رسمی روز جهانی دیابت انتخاب شد تا نشان واحدی
برای افزایش آگاهی دنیا در مورد اپیدمی دیابت باشد.
دیابت چیست؟
دیابت شیرین ( )DMشامل گروهی از اختالالت متابولیک شایع
است که وجه مشترک آنها در هایپر گلیسمی (قند خون باال)
توسط سلولها و
است .کاهش ترشّ ح انسولین ،کاهش مصرف گلوکز ّ
افزایش تولید گلوکز از عوامل دخیل در بروز افزایش قند خون است.
شیوع دیابت
هماکنون  425میلیون نفر در دنیا دیابت دارند و بر اساس
پیشبینی فدراسیون جهانی دیابت ،آمار مبتالیان تا سال 2045
به حدود  629میلیون نفر خواهد رسید .شیوع دیابت در ایران 9
تا  %12گزارش شده است که از این مقدار  %95به دیابت نوع دو
مبتالیند و ساالنه حدود  800نفر به دیابت نوع یک مبتال میشوند.
انواع دیابت
دیابت وابسته به انسولین یا نوع یک
دیابت وابسته به انسولین یا نوع یک در نتیجۀ تعامل میان عوامل

ژنتیکی ،محیطی و ایمونولوژیکی بهوجود میآید که درنهایت سبب
تخریب سلولهای بتای پانکراس و کمبود انسولین میشود .دیابت
نوع یک در هر س ّنی بروز میکند ،ا ّما بیشتر موارد آن پیش از بیست
سالگی رخ میدهد.
دیابت غیروابسته به انسولین یا نوع دو
مهمترین اختاللی که در بروز دیابت شیرین نوع دو نقش دارد،
مقاومت به انسولین و ترشّ ح غیرطبیعی انسولین است.

دیابت در دوران بارداری
طی حاملگی به عنوان دیابت شیرین
عدم
ّ
تحمل گلوکز در ّ
حاملگی طبقهبندی میشود .مقاومت انسولین -که به دلیل تغییرات
متابولیک اواخر حاملگی یعنی هفتههای  24و  28بارداری ظاهر
میشود -نیاز به انسولین را افزایش میدهد و میتواند به اختالل
تحمل گلوکز یا دیابت منجر شود.
ّ

مدیریت و درمان دیابت
اهداف درمان دیابت شیرین نوع یک و دو عبارتاند از:
 از بین بردن نشانههای مربوط به افزایش قند خون
درازمدت ﺗﺨﺮﯾﺐ رگﻫﺎي
 کم کردن یا از بین بردن عوارض
ّ
ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ و درشت در دیابت شیرین
 فراهم کردن امکان زندگی هرچه طبیعیتر برای بیمار.
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برای دستیابی به این اهداف همکاری
تخصصهای متفاوت و مشارکت
یک تیم با ّ
و اشتیاق بیمار برای کنترل مناسب دیابت
ضروری است .باید در نظر داشت که درمان
مطلوب دیابت چیزی فراتر از کنترل گلوکز
پالسما و مصرف داروست .البته کنترل گلوکز
خون نکتۀ اصلی در درمان مناسب دیابت
به شمار میرود ،ولی مراقبت جامع دیابت
نوع یک و دو باید شامل تشخیص و درمان
عوارض اختصاصی دیابت شیرین و تعدیل عوامل خطر بیماریهای
همراه با دیابت نیز باشد.

راهنمای مراقبت جامع دیابت برای بیماران دیابت نوع یک و دو
شامل موارد زیر است:

•
•
•
•
•

کنترل قند خون در سطح بهینۀ تعیینشده برای فرد
توسط خود بیمار
پایش قند خون ّ
آزمایش ( HbA1Cدو تا چهار بار در سال)
آموزش ساالنۀ بیمار در خصوص درمان دیابت
تغذیهدرمانی (ساالنه)
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• معاینۀ چشمپزشکی (یک یا دو بار در
سال)
توسط
• معاینۀ پاها (یک تا دو بار در سال ّ
توسط خود بیمار)
پزشک ،روزانه ّ
• غربالگری جهت نوروپاتی (آسیب
عصب -ساالنه)
• اندازهگیری فشار خون (هر سه ماه یک
بار)
• اندازهگیری کراتینین خون (ساالنه)
• ایمنسازی در مقابل آنفلوآنزا  ،پنوموکک ،هپاتیت B
ضد پالکتی.
• در نظر داشتن درمان ّ
به امید آنکه با افزایش سطح آگاهی جامعه بتوانیم به پیشگیری و
کنترل بهتر بیماری دیابت و تعدیل عوارض مربوط به آن بپردازیم.
دکتر مریم یاسری
متخصص بیماریهای داخلی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیالن
ّ
نشانی :رشت ،خیابان سردار جنگل ،مرکز آموزشی -درمانی رازی
تلفن013-33541001 :

عالئم دیابت بیست سال قبل از تشخیص شروع میشود!
ایرنا :پژوهشگران ژاپنی دریافتند که بیست سال قبل از تشخیص
ابتال به بیماری دیابت نوع دو میتوان عالئم آن را شناسایی کرد .به
گزارش پایگاه خبری ساینسدیلی ،محقّقان در این پژوهش  27هزار
داوطلب بالغ غیردیابتی با میانگین  49سال را بین سالهای 2005
تا  2016میالدی مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که افزایش
حساسیت به
قند ناشتا ،باالرفتن شاخص تودۀ بدن و اختالل در ّ
انسولین تا ده سال قبل از بروز بیماری دیابت یا پیشدیابت قابل
تشخیص است.
از آنجا که اغلب مبتالیان به دیابت نوع دو مرحلۀ پیشدیابت
را نیز پشت سر میگذارند ،باال رفتن نشانگرهای متابولیک مربوط
به دیابت ،پیش از بیست سال قبل از تشخیص این بیماری قابل
شناسایی است .در این پژوهش قند ناشتا ،شاخص تودۀ بدن
حساسیت به انسولین در افرادی که به پیشدیابت
و اختالل در ّ

یا دیابت مبتال شدند ،بهطور جداگانه اندازهگیری شد .در شروع
پژوهش قند ناشتا و میانگین قند خون داوطلبان اندازهگیری شد و
این اندازهگیری تا ابتالی آنان به دیابت ،پیشدیابت یا تا پایان سال
 2016میالدی تکرار شد.
از بین داوطلبان  15778نفر در اولین آزمایش دارای قند
خون طبیعی بودند که  4781نفر از آنان در دورۀ تحقیقات دچار
پیشدیابت شدند .براساس این پژوهش باالرفتن نشانگرهای
متابولیک تا ده سال قبل از ابتالی این افراد به پیشدیابت قابل
شناسایی بوده است.
اقدامات پیشگیرانه در افراد مبتال به پیشدیابت ،احتمال کنترل
و درمان این عارضه را بسیار افزایش میدهد .گزارش کامل این
پژوهش در اجالس ساالنۀ انجمن مطالعات دیابت اروپا در شهر برلین
آلمان ارائه شده است.

سالمت کودکان
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سرماخوردگی کودکان و باورهای غلط
داروهای مؤثّر در درمان سرماخوردگی
بهترین درمان در اکثر موارد سرماخوردگی عدم استفاده از
درمان دارویی است .درمان عالمتی است .آنتیبیوتیک نه برای
پیشگیری از عوارض میکروبی و نه در درمان سرماخوردگی
نباید استفاده شود .آنتیبیوتیک در سیر بیماری یا کاهش شیوع
عوارض میکروبی تأثیر ندارد .استراحت در بستر توصیه میشود،
ا ّما هیچگونه دلیلی مبنی بر کوتاه کردن سیر بیماری یا تأثیر بر
پیشآگهی ندارد .بسیاری از شیرخواران و اطفال به اندازهای که
دکتر اسماعیل نورصالحی والدین آنان ناراحت هستند ،از سرماخوردگی خود رنج نمیبرند.
چنانچه طفل زیاد بیمار بهنظر نمیرسد ،بهتر است از استفادۀ اکثر داروها خودداری شود.
این داروها معموالً مؤثّر نیستند و همۀ آنها توانایی بروز عوارض نامطلوبی را دارند که
بدتر از عالئم سرماخوردگی معمولی است.
در صورتی که اطفال مبتال به سرماخوردگی ناراحت هستند ،بیشترین عالئم آزاردهنده
شامل تب ،سستی ،بیحالی ،آبریزش یا گرفتگی بینی و سرفۀ مداوم است .هرگونه
خاصی باشد که موجب ناراحتی میشود .در بسیاری از
درمانی باید معطوف به عالئم ّ
پژوهشها مشخّ ص شده است که ویتامین  Cدر پیشگیری از بیماری مؤثّر نیست و با
دوزهای باال میتواند توکسیک باشد .استفاده از مقادیر زیاد ویتامین  Cبا عوارض نامطلوب
ازجمله تشکیل سنگ کلیه ،کاهش  pHادرار به میزان کافی موجب تشدید رسوب
سیستین و اگزاالت و تشکیل سنگ میشود .با استفاده از دوزهای باالی ویتامین  Cادرار
اسیدی میشود و دفع ادراری اسیداگزالیک  -که محصول متابولیکی اسید اسکوربیک
است -افزایش مییابد و این آثار ممکن است خطر سنگ دستگاه ادراری را در افراد
مستعد افزایش دهد .احتماالً مهمترین ضرر این است که این درمان ممکن است افراد را
به استفاده از دوزهای باالی سایر ویتامینهای غیرمحلول در آب تشویق کند که بعضی از
آنها فوقالعاده توکسیک هستند.

استامینوفن معموالً در کاهش بیقراری،
تحریکپذیری ،درد و ضعف و سستی در
یک تا دو روز اول مؤثّر است .پاسخ تب به
استامینوفن در تشخیص افتراقی ویروسی و
میکروبی کمککننده نیست .هیچگونه درمان
سمپتوماتیک) عالمتى( برای خشونت صدا
 که ناشی از التهاب و ادم طنابهای صوتیاست -وجود ندارد .در هر حال باید به بیمار
توصیه کرد که کمتر صحبت کند .ممکن است
مدت بهبود شود.
این اقدام موجب کاهش طول ّ
درجۀ حرارت ایدهآل اتاق 20درجه سانتیگراد
و رطوبت مناسب 40تا %60است .باید از سیگار
کشیدن در اتاق حتّی در منزل اجتناب شود .باال
بودن رطوبت محیط  -که با استفاده از دستگاه
مرطوبکننده حاصل میشود -از خشکی
ترشّ حات جلوگیری میکند و اغلب مفید است.
احتماالً به طفل کمک میکند که بهتر بخوابد و
موجب تسهیل ساکشن با پوآر میشود.
در شیرخواران استفاده از قطرۀ سالین بینی
میتواند موجب رقیق شدن ترشّ حات و بروز
عطسه شود .استفاده از پوآر متعاقب قطرۀ
سالین بینی بهطور مو ّقت موجب رفع انسداد
بینی میشود .ممکن است بهخصوص قبل از
تغذیه کمککننده باشد.
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باورهای غلط در مورد سرماخوردگی
با عرق کردن بیماری را از بدن بیرون میکنیم!
در سرماخوردگی خودمان را با چند پتو پوشاندهایم تا عرق کنیم .این
اقدام هیچ اثری در بیرون کردن بیماری از بدن ندارد و تنها مزیّت این کار
این است که چون احساس گرما میکنید ،باعث میشود احساس خوبی
داشته باشید.
خطر ابتال به آنفلوآنزا از طریق واکسن!
بعضیها فکر میکنند با تزریق واکسن آنفلوآنزا به این بیماری مبتال
میشوند و این فکر از آنجا نشأت میگیرد که بعضیها فکر میکنند واکسن
آنفلوآنزا حاوی ویروس ضعیفشده است که اص ً
ال حقیقت ندارد .واکسن
آنفلوآنزا درواقع حاوی اجزایی از ویروس این بیماری است و خاصیت
بیماریزایی ندارد ،بنابراین نمیتوانند باعث بیماری شود.
سرماخوردگی زمستانی!
بعضی افراد فکر میکنند سرماخوردگی بیشتر در فصل زمستان بروز
میکند ،در حالی که این اتّفاق بیشتر در فصلهای پاییز و بهار میافتد ،نه
در فصل زمستان .علّت این واقعیت این است که ویروس سرماخوردگی در
فصل بهار و پاییز ف ّعال میشود و در فصل زمستان غیرف ّعال.
در موقع سرماخوردگی نباید شیر نوشید!
بعضیها فکر میکنند نوشیدن شیر باعث تولید مایع مخاطی میشود،
در حالی که این تف ّکر غلط است و نوشیدن شیر باعث افزایش مایع مخاطی
نمیشود و هر قدر میتوانید شیر بنوشید.
سیستم دفاعی ضعیف!
بعضیها فکر میکنند که اگر سیستم دفاعی شما به دلیل سایر بیماریها
ضعیف شده باشد ،بیشتر در معرض ابتال به سرماخوردگی هستید.
پژوهشها نشان داده که افراد سالم و بیمار به یک اندازه در معرض ابتال به
سرماخوردگی هستند.
سرما باعث سرماخوردگی میشود!
ً
بعضیها فکر میکنند که اگر از منزل خارج شوند ،حتما سرما میخورند.
توجه داشت که بیماری سرماخوردگی وقتی بروز میکند که ویروس
باید ّ
سرماخوردگی وارد بدن بیمار شود و فرقی نمیکند که احساس سرما کنید
یا گرما؛ خشک باشید یا خیس.
در زمان تب نباید غذا خورد!
میگویند فردی که سرما خورده است ،در زمان تب نباید غذا بخورد .این
حرف کام ً
ال اشتباه است .چون خوردن غذا هیچ تأثیر منفیای روی بدن
ندارد ،بهخصوص زمانی که بیمار شود .درواقع عکس این قضیه صدق میکند؛
خوردن غذا باعث میشود بدن سوخت کافی برای مقابله با بیماری داشته
باشد ،بنابراین وقتی بیمار میشوید غذای سالم و به اندازۀ کافی بخورید.
آنتیبیوتیک سرماخوردگی را درمان میکند!
عادت نادرست و شایعی در میان مردم رایج است و آن مصرف خودسرانۀ
آنتیبیوتیک در هنگام سرماخوردگی است ،در حالی که پژوهشها نشان
داده که آنتیبیوتیک هیچ تأثیری در پیشگیری و بهبود سرماخوردگی
ندارد .مصرف بیمورد آنتیبیوتیک باعث مقاوم شدن بدن به آن میشود.
دکتر اسماعیل نورصالحی
متخصص بیماریهای کودکان و نوزادان
ّ
نشانی :رشت ،چهارراه میکائیل ،جنب ادارة برق ،ساختمان صدرا
تلفن013-33332191 :
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تقویم سالمت آبان و آذر 97
مناسبت

روز

ماه

روز جهانی فلج اطفال

2
( 24اکتبر )

آبان

روز جهانی کاردرمانی

5
( 27اکتبر )

“

1-7

“

7
( 29اکتبر)

“

روز بينالمللي پيشگيري از سوء
استفاده از محيط زيست در جنگ و
مناقشات مسلّحانه
روز بهداشتیار مدارس

15
( 6نوامبر)

“

روز جهانی پرتونگاری (رادیولوژی)

17
( 8نوامبر)

“

روز ملّی خانواده و تکریم بازنشستگان

20

“

روز جهانی پنومونی (عفونت ریه)

21
( 12نوامبر)

“

روز جهانی دیابت و روز جهانی
اتاق عمل

23
( 14نوامبر)

“

26
( ۱۷نوامبر)

“

21-27
( 12 - 18نوامبر)

“

23
( ۱4نوامبر)

“

روز کتاب و کتابخوانی

24

“

روز ازدواج و خانواده

28

“

23-30

“

یادوارۀ قربانیان حوادث ترافیکی

1

“

روز بينالمللي حذف خشونت عليه
زنان

4
( 25نوامبر)

“

4-10

“

10
( 1دسامبر)

“

10

“

12
( 3دسامبر)

“

10-16

“

روز جهانی معلوالن

12
( 3دسامبر)

“

روز جهانی داوطلبان سالمت

14
( 5دسامبر)

“

هفتۀ ملّی ّ
اطالعرسانی هپاتیت
هفتۀ پیشگیری از مسمومیت
روز جهاني پسوزياريس
روز جهانی سکتۀ مغزی

روز جهانی تولّدهای زودرس
هفتۀ آگاهی جهانی از آنتیبیوتیک
روز جهانی دیابت

هفتۀ حمایت از بیماران کلیوی

هفتۀ ّ
اطالعرسانی ایدز
روز جهانی مبارزه با ایدز
روز جامعۀ ایمن (سوانح و حوادث)
روز بینالمللی افراد ناتوان
هفتۀ ّ
اطالعرسانی تغذیۀ صحیح
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جراحی آماده کنیم؟
چگونه کودکان را برای بیهوشی و ّ
جراحی برای سنین مختلف بیماران انجام میشود و
هر روزه در سرتاسر جهان ،همچنین ایران تعداد زیادی عمل ّ
جراحی روی نوزادان ،شیرخواران و کودکان صورت میگیرد .همزمان با پیشرفت شیوهها و
تعداد زیادی از این اعمال ّ
جراحی و بیهوشی نیز روز بهروز پیشرفت بیشتری
اعمال
برای
کودکان
ویژه
ه
ب
بیماران
سازی
داروهای بیهوشی ،آماده
ّ
متخصص بیهوشی همکاری میکنند و
با
تر
ت
راح
باشد،
کمتر
بیهوشی
از
پیش
کودکان
استرس
پیدا کرده است .هرچه
ّ
ّ
اطالعات الزم از سالمت خود را در اختیار او میگذارند ،پزشک بیهوشی نیز با آگاهی بیشتر و آسودهتر مراحل درمانی
و بیهوشی مانند رگگیری و تزریقات را انجام میدهد.
دکتر کاوه ماهوتی زرعی

سن کودک و میزان هوشیاری او در چگونگی و اندازۀ ترس
درواقع ّ
جراحی مؤثّر است .در سنین پایینتر کودکان
دربارۀ بیهوشی و ّ
بیشتر ناراحتی جدا شدن از پدر و مادر را دارند که با اجازۀ ورود
جراحی و بیهوشی این ناراحتی بسیار کمتر
والدین به اتاق ،قبل از ّ
میشود .با افزایش سن ترسها پیچیدهتر میشوند ،مانند ترس از
جراحی ،ترس از درد ،ترس
برهنه شدن ،ترس از درد ناشی از برش ّ
از چگونگی بیدار شدن و در سنین باالتر ترس از مرگ.
یک واهمۀ همهگیر در بزرگسال و کودکان ترس از رگگیری و
حدی میتوان درد
سوزن است که با نوعی کرم بیحسکننده تا ّ
ناشی از آنژیوکت را کاهش داد .استفاده از داروی آرامبخش خوراکی
برای مواقعی که بیهوشی نیاز نیست ،کام ً
ال سودمند است و اضطراب
و درد را کاهش میدهد ،ولی در مواقعی که بیهوشی الزم است،
ممکن است با زمان ( NPOخودداری از خوردن موا ّد غذایی)

جراحی و بیهوشی بیمار
بیمار یا زمانی که الزم است پیش از ّ
چیزی نخورد ،تداخل پیدا کند و در این موارد گاهی از هوشبرهای
تبخیری برای کاهش اضطراب ناشی از رگگیری میتوان استفاده
کرد.
یک شیوه -که مورد قبول همه است -گفتوگوی پدر و مادر با
جراحی و مسائل مربوط به
کودک برای چگونگی روند بیهوشی و ّ
حواشی آن است که بهوضوح میزان استرس و اضطراب را کم میکند
که البته خود والدین هم با گفتوگو با پزشکان معالج از چگونگی و
جراحی آگاه میشوند.
روند بیهوشی و ّ
جراح با کودک باید با روی گشاده
و
بیهوشی
ص
متخص
گفتوگوی
ّ
ّ
و مهربان و البته محکم باشد که کودک هنگامیکه به اتاق عمل
میآید ،با چهرۀ آشنایی روبهرو شود و دیدن چهرۀ پزشک بیهوشی
برای او یادآوری خوبی داشته باشد.
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کودکان بسیار دوست دارند بدانند که پدر و
جراحی آنان کجا هستند و
مادر آنان هنگام ّ
اطمینان دادن از حضور آنان در اتاق انتظار
بسیار کمککننده است .اگر شرایط بیمارستان
و شرایط استریل اجازه دهد ،میتوان کاری کرد
که هنگام بیهوش شدن کودک والدین او کنار
فرزندشان باشند .البته این کار احتمال دخالت
بیمورد و غیرعلمی آنان را باال میبرد و از این
رو کمی مشکلساز خواهد شد.
جراحی سرپایی بالفاصله کودک به
در اعمال ّ
جراحی طوالنیتر
خانۀ خود میرود و در اعمال ّ
بیمارستانها شرایط پذیرایی از همراه را دارند.
سن بیمار و فرهنگ او و میزان هوشش در اندازۀ
ّ
آگاهیرسانی کودک تأثیر میگذارد.
جراحی و
به کودکان کوچکتر اگر از جزئیات ّ
بیهوشی بگوییم ،چون درنمییابند ،اضطرابشان
بیشتر میشود ،ا ّما میتوان به کودک گفت که
پزشک وارد و مهربان مقداری دارو به شما
میدهد و شما خواب راحت و بدون دردی
خواهید داشت و بهراحتی بیدار خواهید شد.
میتوان ماسک بیهوشی را به کودک نشان داد
و آن را به ماسک خلبانی تشبیه کرد و از او
خواست که به صورت خود بزند و با استنشاق
هوشبر تبخیری او را گیج کرد و رگگیری و
استفاده از داروی وریدی را شروع کرد.
در سنین باالتر و در نوجوانان باید به بیماران
جراحی بیدار نخواهند
اطمینان داد که حین ّ
تحمل خواهند
جراحی را بهخوبی ّ
شد و عمل ّ
کرد و بدون خطر بیدار خواهند شد.
سخنان اضطرابآور و ترسآور نباید به کودک
گفته شود ،مانند :به تو گاز میدهیم و میخوابانیم
که گاز برای کودک ،اجاق گاز و مسمومیت با
گاز را تداعی میکند و ترسش را بیشتر میکند،
یا با تح ّکم گفتن «برو بخواب روی تخت» که
او را به یاد حیوانات خانگی -که خودش با آنها
آنگونه سخن میگوید -میاندازد که اگر حرف
گوش نکند ،آمپول میخورد.
یک مسئلۀ مهم برای کودکان راستگویی
است .از فریب دادن و نیرنگ زدن به آنان باید
خودداری کرد و اگر پرستاری که از او پرسشی
میشود ،واقعاً پاسخ آن را نمیداند ،باید پاسخ
را به پزشک واگذار کند .چنانکه دیده میشود
بهصورت معمول با اشاره به چراغ سیالتیک
اتاق عمل گفته میشود که بخواب تا ازت
عکس بگیریم و فکر میکنیم که کودک فریب
میخورد ،ولی درواقع کودکان بسیار هوشیارتر
از آنچه میپنداریم ،هستند و فریب ما را
میفهمند ،سپس همۀ گفتار و رفتار پزشک و
پرستار را آمیخته به فریب میبینند و اطمینان
آنان از بین میرود.
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جراح با کودک باید با روی گشاده و
گفتوگوی
ّ
متخصص بیهوشی و ّ
مهربان و البته محکم باشد که کودک هنگامیکه به اتاق عمل میآید،
با چهرۀ آشنایی روبهرو شود و دیدن چهرۀ پزشک بیهوشی برای او
یادآوری خوبی داشته باشد.

به کودکان باید بگوییم که پس از عمل شاید درد و ناراحتی داشته باشی ،ولی ما کمک
میکنیم تا درد کم شود .باید به کودک بگوییم الزم نیست خیلی شجاع و خوددار باشد
و با درد مبارزه کند و خود را شاد و بانشاط نشان دهد .باید درد و ناراحتی و میزان آن
را به پزشک بگوید تا درمان مناسب انجام شود.
جراحی و بیهوشی تا
در مورد ضعف و سستی نیز باید به کودک بگوییم که به دنبال ّ
اندازهای طبیعی است و به مرور بهتر میشود .به کودک اطمینان دهیم که کنارش
هستیم و برای برطرف کردن مشکالتش تالش میکنیم.
یک نکته این است که باید رویدادها را درست پیشبینی کنیم ،چون اگر نادرست بگوییم،
نخست اطمینان کودک را از دست میدهیم و دوم اینکه کودک رویدادهای غیرمنتظره
تحمل میکند .از آمنزی (اختالل یا از دست دادن حافظه) و فراموشی حین و پس
را بد ّ
از بیهوشی با کودک سخن بگوییم که با داروی ما ایجاد میشود و نگرانکننده نیست
زیرا برطرف میگردد.
هنگام گفتوگو با کودک باید متین ،آرام ،مو ّقر و مهمتر از همه راستگو باشیم .صدا،
حاالت چهره و قیافۀ ما باید پیامآور خوبی از دانش ،توانایی و آرامش ما باشد و قابل
اعتماد بودن ما را نشان دهد .پدر و مادر هنگام توضیح دادن نباید گریه و بیتابی کنند
که بسیار اثر بدی میگذارد و همۀ تدابیر ما را خراب میکند و اگر نمیتوانند خود را
کنترل کنند ،به بیرون راهنمایی شوند تا استراحت کنند یا قدم بزنند تا آرامش کودک
را از بین نبرند .رؤیت پزشک بیهوشی پس از عمل بسیار سودمند است .اگر پس از
بازگشت از بیهوشی ،پزشک مهربان و با نشاط با کودک گفتوگو کند ،بسیار یاریگر
خواهد بود.
متخصصان بیهوشی جوان و
تعداد
افزایش
و
بیهوشی
دانش
افزایش
با
خوشبختانه
ّ
بادانش در کنار پیشکسوتان این رشته ،سطح مهارت و دانش قابل قبولی برای بیهوشی
استان ما ،گیالن ،فراهم شده است.
دکتر کاوه ماهوتی زرعی
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه
ّ
نشانی :رشت ،بلوار شهید افتخاری ،بیمارستان بینالمللی قائم (عج)
تلفن013-33565011-19 :
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چه موقع لوزۀ کودک را عمل کنیم؟
لوزهها یکی از اولین سدهای دفاعی بدن در برابر موا ّد بیماریزای خارجی محسوب میشوند .بهطور طبیعی هر فرد سه
لوزۀ اصلی دارد :دو لوزۀ کامی (که در نگاه به حلق در دو طرف مشخّ ص است) و یک لوزۀ سوم (که پشت بینی است و در
حالت طبیعی دیده نمیشود مگر با آندوسکوپی بینی) .به اینها باید لوزههای زبانی و سیستم لنفاوی حلقی را نیز اضافه
سدی دفاعی به نام حلقۀ والدیر ایجاد میکنند.
کرد که همگی ّ
لوزهها بهطور طبیعی در بدو تولّد وجود دارند و حوالی پنج تا هفت سالگی به حداکثر رشد خود میرسند و پس از آن
جراحی ندارند ،مگر اینکه وجودشان باعث مشکالت
کمکم شروع به کوچک شدن میکنند .در حالت عادی لوزهها نیازی به ّ
ّ
برای بیمار شود .مشکالتی که لوزهها عموماً سبب آن میشوند ،به دو دستۀ کلی انسدادی و عفونی تقسیم میشوند.
دکتر سیّدحمیدرضا باقری

مکرر ،بوی بد
شایعترین مشکالت عفونی لوزهها شامل گلودردهای ّ
دهان ،عفونتهای گوش ،و شایعترین مشکالت انسدادی شامل
تن ّفس دهانی ،صحبت کردن تودماغی ،خرخر شبانه و وقفههای
تن ّفسی حین خواب ،همچنین دشواری در بلع غذا به دلیل بزرگی
لوزههاست.
جراحی لوزهها نکاتی وجود دارد که به ذکر آنها
مورد
در
ّ
میپردازیم:
جراحی لوزه ،شرح حال
برای
گیری
م
تصمی
در
مهم
بسیار
 نکتۀ
ّ
جراحی نیست.
کودک است .اندازۀ لوزهها بهخودیخود دلیلی برای ّ
کودکانی را میبینیم که لوزههای بسیار بزرگی دارند ،ولی در شرح
جراحی آنان یافت نمیشود و برعکس ممکن است
حال دلیلی برای ّ
جراحی شوند.
کودکان با لوزهای نهچندان بزرگ کاندید ّ
 در درصد نسبتاً کمیاز اطفال خرخر اصطالحاً «اولیه» است،

جراحی لوزه هم ممکن است خرخر باقی
بدین معنا که حتّی بعد از ّ
بماند .در این صورت ممکن است پزشک معالج برای بررسی علل
دیگر خرخر بررسیهای تشخیصی بیشتری انجام دهد.
 هر کودک ،بهخصوص کودکانی که در مهد کودک نگهداری
طی یک سال ممکن است بین شش تا هشت بار
میشوند ،در ّ
دچار سرماخوردگی شوند (با عالئم آبریزش ،عطسه ،سرفه و تب)؛
مکرر نشانهای برای
باید به یاد داشته باشیم که سرماخوردگیهای ّ
جراحی کرد؛ البته
جراح را مجبور به ّ
جراحی لوزهها نیست و نباید ّ
ّ
جراحی
در صورتی که سرماخوردگیها شدید باشند ،ممکن است ّ
شدت حمالت سرماخوردگی بکاهد
لوزهها بهخصوص لوزۀ سوم از ّ
جراحی با پزشک معالج است.
که البته تصمیم این ّ
مهمی ایجاد کردهاند،
 در کودکانی که لوزهها عالئم انسدادی ّ
مدت باعث
ی
طوالن
جراحی ممکن است تن ّفس دهانی
ّ
در صورت عدم ّ
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برهم خوردن فرم دندانها و تغییر محسوس فرم ّ
فک باال و پایین
جراحی به میزان زیادی جلوی پیشرفت
شود ،از این رو در این گروه ّ
این اختالالت را خواهد گرفت؛ گرچه تغییرات ایجادشده بعد از
جراحی بازنمیگردند.
ّ
 برخی کودکان -که در آنها لوزهها عالئم انسدادی ایجاد
جراحی در
کردهاند -دچار شبادراری و عدم رشد کافی هستندّ .
این کودکان میتواند باعث رفع شبادراری و افزایش وزن کودک
شود (نه همیشه) ،بنابراین باید وزن کودک کنترل شود.
مختص گروه اطفال نیست ،بزرگساالنی که
جراحی لوزهها
ّ
ّ 
گلودرد دائمی یا تکرارشونده دارند ،با تشخیص پزشک معالج ممکن
جراحی لوزهها شوند.
است کاندید ّ
 لوزهها در شرایط عادی تقریباً هماندازه هستند؛ اگر یکی از
لوزهها به میزان بیشتری بزرگتر از دیگری باشد ،بهتر است برای
ر ّد بدخیمیها لوزۀ بزرگتر برداشته شود.
خاصی ندارد و در هر س ّنی که
جراحی لوزۀ سوم معموالً ّ
سن ّ
ّ 

پژوهشگران به اثر
آنتیبیوتیک بر کاهش تأثیر
واکسن در نوزادان پی بردند!
ایرنا :پژوهشهای جدید محقّقان استرالیایی
نشان میدهد که استفاده از آنتیبیوتیک در
نوزادان اثربخشی چندین واکسن حیاتی را -که
در سالهای اولیۀ زندگی کودکان تجویز میشود-
کاهش میدهد.
محقّقان احتمال میدهند که آنتیبیوتیک
میکروبیوم رودۀ نوزاد را تغییر میدهد و همین
مسئله اثربخشی واکسن را کاهش میدهد.
همچنین این پژوهش -که محقّقان دانشگاه
فلیندرز استرالیا انجام دادهاند -نشان میدهد
که آنتیبیوتیک در سالهای اول تولّد ایمنی
بدن را تغییر میدهد و همین سبب میشود
واکنش سیستم ایمنی نسبت به واکسن تغییر
کند .واکسن مننژیت ،پنومونی ،سل و سیاهسرفه
مهمترین واکسنهایی هستند که به نوزاد تزریق
میشوند و مدلهای حیوانی ،کاهش اثربخشی
این واکسنها را در صورت استفاده از آنتیبیوتیک
تأیید کردهاند .پایگاه خبری مدیکالساینس
نوشت :این پژوهشها نشان میدهد که موشهای
بالغ این واکنش را نشان نمیدهند و آسیبهای
ناشی از آنتیبیوتیک در موش نوزاد بیشتر از
موشهای بالغ است.
این پژوهش نیازمند بررسی بیشتر است و
محقّقان احتمال میدهند که تغییر رژیم غذایی و
استفاده از باکتریهای پروبیوتیک شاید بتواند راه
ّ
حل این مشکل باشد .نتایج این پژوهش در نشریۀ
 Cell Host & Microbeمنتشر شده است.
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سالمت کودکان

وجود آن با رشد و تن ّفس کودک تداخل داشته باشد ،قابل انجام
است ،ولی در مورد لوزههای کامی به دلیل خطر خونریزی بعد از
جراحان پیشنهاد میکنند که حداقل سن سه سال و
عمل ،برخی ّ
حداقل وزن ده کیلوگرم باشد ،اگرچه قبل از این سن و وزن هم
جراحی قابل انجام است.
ّ
جراحی لوزه ،بهخصوص لوزههای کامی
 مهمترین عارضۀ ّ
جراحی تا حتّی
از
بعد
اول
روز
از
که
خونریزی بعد از عمل است
ّ
دو هفته پس از آن احتمال دارد ،گرچه شایعترین زمان خونریزی
جراحی است .لذا در طی این مدت
تأخیری روز پنج تا هفت بعد از ّ
باید بیشتر مراقب کودک خود باشیم.
دکتر سیّدحمیدرضا باقری
متخصص گوش و حلق و بینی ،ج ّراح سر و گردن ،فلوشیپ ج ّراحی
ّ
آندوسکوپیک سینوس و قاعدۀ جمجمه
نشانی :رشت ،گلسار ،خیابان  ،۸۹ساختمان آتیه
تلفن013-۳۳۱۱۷۲۳۴ :

خشونت در کودکان نوپا قابل شناسایی است!

سالمتنیوز :بررسیهای محقّقان دانشگاه آیوا نشان میدهد با بررسی نوعی موج
مغزی میتوان خشونت و پرخاشگری در کودکان نوپا را شناسایی و قبل از تثبیت درمان
محرک محیطی یا شخص مقابل واکنش
کرد .برخی از کودکان در مقابل کوچکترین ّ
خشن نشان میدهند و برخی دیگر بهراحتی چشمپوشی میکنند .تفاوت رفتاری کام ً
ال
متخصصان جای پرسش بوده است.
متضاد کودکان همیشه برای
ّ
به گزارش پایگاه خبری ساینسدیلی ،محقّقان برای دستیابی به پاسخ این پرسش،
کودکان را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند مغز کودکان دارای نشانگری است که با
میزان پرخاشگری آنان مرتبط است .این پژوهش با بررسی نوعی موج مغزی کودکان
دو و نیم تا س ه و نیم ساله نشان میدهد کودکان نوپایی که قلّههای نوکتیز موج مغزی
محرک ،خشونت بیشتری نشان
 P3در آنان کوچکتر است ،هنگام مواجهه با یک عامل ّ
میدهند؛ در مقابل کودکانی که قلّههای بزرگتری دارند ،آرام هستند .موج  P3بخشی
از امواج مغزی است که هنگام مواجه شدن با تغییرات محیطی تولید میشود.
این پژوهش نشان میدهد درمان الگوهای پرخاشگری و خشونت در کودکان نوپا
بسیار مؤثّرتر و سادهتر از زمانی است که این رفتار در شخصیت فرد تثبیت شود .نتایج
این پژوهش در نشریۀ Journal of Child Psychology and Psychiatry
منتشر شده است.
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ناروانی گفتار
در کودکان
قسمت سوم

توجه به
در دو قسمت قبل تعریف و نشانههای اختالل ناروانی بهصورت ک ّلی ذکر شد ،ا ّما دانستن عالئم دقیق و ّ
آنها باعث میشود با تشخیص زودهنگام مشکل و ارجاع و انجام مداخالت اولیه مشکل برطرف شود.
همانطور که گفتیم ،لکنت زبان چیزی بیش از قطع جریان روانی واژههاست که از آن بهعنوان ناروانی گفتار یاد
شد .لکنت اختاللی است در گفتار ناشی از واکنشهای عاطفی در مقابل تجربههای تلخ گفتاری .هنگام مشاهدۀ
این عالئم سعی کنید دربارۀ آنها زیاد کنجکاو نشوید .باید ّ
کل گفتار را در نظر بگیرید که احتماالً بیشتر مواقع
سلیس و بدون قطع است .همچنین به یاد داشته باشید که بسیاری از رفتارهای کودک گذرا و ناپایدار است .این
واکنشها گاهی از کودکانی سر میزند که هرگز به عنوان فرد دچار لکنت زبان شناخته نشدهاند.
زهرا خانزاده

تکرارهای پیدرپی

همۀ ما و بهویژه کودکانی که در حال فراگیری گفتار هستند،
واژهها و عبارتهایی را تکرار میکنیم .برای کودکان سه ساله
غیرعادی نیست که واژهای را چندین بار تکرار کنند« :اون ،اون،
اون را میخوام» .یک کودک غیرمبتال به لکنت واژه (ولی ،ولی ،ولی،
ولی) را آنقدر تکرار میکند که مطلب اصلی فراموش میشود .گاهی
ممکن است کودک واژهها یا آواهایی را بهعنوان شروعکنندۀ جمله
بهکار ببرد« :آم ،آم ،آم برم تو حیاط» .همچنین گاهی قسمتی از واژه
را تکرار میکند« :میتونم برم با بابا بازی کنم؟»
اگر فرزند شما بسیاری از واژهها را در موقعیتهای گوناگون تکرار
میکند ،ممکن است مشکلی بیش از یک ناروانی طبیعی گفتار
داشته باشد .تکرار هجاها ممکن است ناموزون و گذرا باشد ،ا ّما در
عین حال از اولین عالئمی است که به گفتاردرمانگر کمک میکند
تا تشخیص او درست باشد.
آواهای اضافی

منظور از واکۀ اضافی واکۀ «ه» است که در واژههای مختلف

شنیده میشود .کودکی که شروع به لکنت میکند ،قبل از گفتن
واژۀ مورد نظرش واکۀ اضافی بهکار میبرد که ناموزون است .اگر
بگوید« :بو بو بو بزغاله» نباید نگرانش شد ،ا ّما اگر بگوید« :اوه اوه
اوه اون ،خوه خوه خوه خوب» باید بدانیم واکۀ اضافی «ه» یکی از
عالئم اخطار است.
امتداد کشیدهگویی

گاهی بهجای تکرار ،کودک ممکن است آوا یا حرف اول واژهای را
بهصورت کشیده بیان کند ،مث ً
ال به جای مامان میگوید« :م م م م م
مامان»( .آوای م) با بسته بودن لبها و بدون قطع به شکل کشیده
بیان میشود .تکرار آواها ،استفاده از آوای اضافی و امتداد آواها ممکن
مکرر
است گاهی برای همۀ کودکان اتّفاق بیفتد؛ اگر این عالئم بهطور ّ
و در بسیاری از موقعیتهای گفتاری پیش آید و در توانایی ارتباط
جدی بگیرید.
کالمی کودک تأثیر بگذارد ،باید موضوع را ّ
لرزشها

گاهی ممکن است مشاهده کنید هنگامی که کودک در لکنت

23

آواهایی اشکال دارد ،عضالت فک ،اطراف فک و اطراف دهان به
لرزش در میآید .لرزش ممکن است خفیف یا شدید باشد .لرزش
زمانی بهوجود میآید که کودک دچار ناروانی میشود و دهانش
برای گفتن واژهای بیحرکت میماند .الزم است در مورد این
لرزشها د ّقت کنید ،زیرا آسیبشناس گفتار باید بداند این لرزشها
طی روزهای گذشته و
چندبار در روز پیش میآید و امتدادشان در ّ
حال چه تغییری کرده است.
افزایش طنین و بلندی صدا

همچنان که کودک سعی میکند واژهای را به شکل ممتد بگوید،
ممکن است طنین و بلندی آوایی که با امتداد میگوید ،قبل از اتمام
کلمه افزایش یابد .تن صدا امکان دارد به نرمی باال رود و ناگهان به
سطح زیرتری تغییر کند که در هر دو حالت سعی دارد قفل واژه را
توجه قرار داد و با مشاهدۀ
باز کند .اینها عالئمی است که باید مورد ّ
آن به کودک کمک کرد.
کشش و انقباض عضالت

شدت
معینی ممکن است به ّ
فرزند شما هنگام بیان واژههای ّ
بکوشد یا تا حدودی کشش و انقباضاتی در لبها ،زبان ،گردن یا
سینه داشته باشد .در مواقع دیگر مقدار کشش در بهکار بردن همان
متغیر است؛
واژهها ممکن است کمتر باشد .میزان ظهور کشش
ّ
گاهی آشکار است ،گاه در بهکار بردن همان واژهها ممکن است
کمتر باشد و گاه برای زمان طوالنی کام ً
ال ناپدید میشود .به هر
جدی را
صورت وجود کشش و انقباض احتمال رشد یک مشکل ّ
افزایش میدهد.
لحظۀ ترس

شما ممکن است آثار ترس را در چهرۀ کودک خود ،همچنان که
به گفتن واژهای نزدیک میشود ،ببینید .اگر چنین باشد ،احتماالً
کودک به اندازۀ کافی وقفههایی را در صحبت تجربه کرده که او را
به نشان دادن واکنشهای عاطفی مجبور کرده است .گاه ترس از
گفتن واژهای با لکنت ممکن است او را به گریه اندازد .اگر بتوانید
هنگامی که ترس بهعنوان یک تجربۀ گذرا در حال وقوع است به
کودک کمک کنید ،به احتمال زیاد میتوانید مانع گسترش ترس
در او شوید.
اجتناب

ادامۀ تقلاّ و ترس از صحبت کردن،
کودک را به اجتناب از صحبت
میکشاند .ممکن است از گفتن
واژهای آنقدر دوری کند تا مطمئن
شود که میتواند آن را سلیس بیان
کند .کودک ممکن است تأخیرهای
طبیعی را در گفتار همچنان که سعی
در یافتن واژهها دارد ،نشان بدهد،
ا ّما اگر تأخیرها طوالنی شود ،حتّی
هنگامی که کودک واژه را میداند ولی
از گفتن آن اجتناب میکند ،علّت آن
میتواند افزایش نگرانی از صحبت با
لکنت زبان باشد.

لکنت زبان چیزی
بیش از قطع جریان
روانی واژههاست
که از آن بهعنوان
ناروانی گفتار یاد
شد .لکنت اختاللی
است در گفتار
ناشی از واکنشهای
عاطفی در مقابل
تجربههای تلخ
گفتاری
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هرگز به کودک نگویید که چه کند تا دچار لکنت نشود!

توصیههایی از این قبیل جایز نیست :نفس عمیقی بکش یا قبل از
صحبت فکر کن چه میخواهی بگویی ،یا آرام و آهسته صحبت کن.
این توصیهها از سه طریق ممکن است مشکل کودک را افزایش دهد:

 این برداشت را در کودک ایجاد میکند که اگر چیزی را
درست انجام میداد ،با لکنت صحبت نمیکرد.
 احساس گناه در او ایجاد میشود ،زیرا نمیتواند توصیههای
شما را بهکار گیرد.
 اغلب عالئم ثانوی را به مشکل گفتاری کودک اضافه میکند
که موجب پریشانی خود کودک و شنونده میشود .همچنین جریان
گفتن را نیز برهم میزند.
ترس از صحبت و دلواپسی از حرف زدن را در او کاهش
دهید!

بهترین راه انجام این کار تشویق کودک به حرف زدن دربارۀ
ترسها ،هیجانها و ناکامیهای اوست؛ یعنی اینکه بدون انتقاد و
سرزنش پذیرای شنیدن آنچه که او احساس میکند (حتّی اگر به
نظر شما منطقی نیست) ،باشید .اینها عالمت ضعف و عدم کفایت
او نیست ،بلکه نشان میدهد که او مثل سایر افراد است.
والدین عزیز با دیدن و شروع هر کدام از این عالئم بهتر است
به نزدیکترین مرکز گفتاردرمانی مراجعه کنند و در مراحل اولیۀ
شدت مشکل افزایش نیابد .مراحل
شروع اختالل درمان آغاز شود تا ّ
توجه
با
مستقیم
برنامۀ
شروع
یا
درمان میتواند بهصورت مشاورهای
ّ
شدت و زمان ایجاد مشکل متفاوت باشد که با ارزیابیهای جامع
به ّ
متخصص گفتار و زبان مشکل رفع خواهد شد.
ّ
زهرا خانزاده
آسیبشناس گفتار و زبان و رئیس انجمن گفتاردرمانی گیالن
نشانی :رشت ،گلسار ،خیابان ،87ساختمان صابر ،طبقۀ  ،5واحد12
تلفن013-33133203 :

www.KhanzadehClinic.com
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بیماریهای اسهالی کودکان
اهمیت آن
اسهال و ّ

دفع آبکی بیش از سه بار در روز
اسهال نامیده میشود .البته در
شیرخواران -که ممکن است
چندین دفع شل در روز داشته
باشند -زمانی اسهال مطرح میشود
که مادر ذکر کند دفعات مدفوع
افزایش داشته ،یا قوام آن نسبت
دکتر هومان هاشمیان
به همیشه بهطور واضح شل شده
است .بیماریهای اسهالی در کودکان شایع است و خوشبختانه
معموالً بهصورت خفیف بروز میکند و بدون عارضه بهبود
مییابد ،ولی چون در کودکان بهخصوص در سنین کمتر از
پنج سال ،اسهال در کنار عفونتهای تنفسی شایعترین علت
ایجاد خطر محسوب میشود و بهعالوه ،سبب بروز عوارض
مهمی مثل کمآبی و سوء تغذیه خواهد شد ،از این رو آشنایی با
این بیماری و برخورد صحیح با آن برای والدین ضروری است.

شیوع و علل اسهال

در کشورهای در حال توسعه مانند ایران هر کودک زیر پنج سال حدودا ً
سه تا چهار بار در سال دچار اسهال میشود .در بعضی مناطق حتّی
ممکن است که یک کودک بیش از ن ُه بار در سال دچار اسهال شود.
هشتاد درصد از مرگهای ناشی از اسهال در دو سال اول زندگی اتّفاق
سن ابتالی بیشتر به اسهال و
میافتد؛ بهخصوص شش تا دوازده ماهگی ّ
بروز عوارض آن است ،یعنی زمانی که غذای کمکی را برای کودک شروع
کردهایم ،با کاهش ایمنی دریافتشده از شیر مادر ،عدم کارایی کامل
ایمنی ف ّعال شیرخوار ،مصرف غذاهای متن ّوع و جدید ،همچنین تماس
بیشتر با دیگران همراه و همزمان میشود .مواردی که احتمال اسهال را
بیشتر میکند ،عبارتاند از:
 استفاده نکردن از شیر مادر در دو سال اول عمر یا دوری از تغذیۀ
انحصاری با شیر مادر در چهار تا شش ماه اول زندگی
 استفاده از بطری شیر
 عدم رعایت بهداشت (عدم شستوشوی دست بعد از اجابت مزاج یا
غذا دادن به کودک) یا مصرف آب آلوده (استفاده از آب آلوده به فاضالب)
و غذای نامطمئن (مثل غذای نگهداریشده در حرارت اتاق)
 عدم دفع بهداشتی مدفوع (شامل مدفوع و پوشک شیرخوار)
 سوء تغذیه
 سرخک و هرگونه بیماری نقص ایمنی بهصورت ارثی یا اکتسابی
 جمعیت باال و فقر
 تماس با حیوانات خانگی و ماکیان
اسهال معموالً بر اثر عفونتروده با ویروسها بهعنوان شایعترین عامل
اسهال (انتروویروس ،روتاویروس -شکل  ،1آدنوویروسها و  )...و با شیوع
کمتر باکتریها (اشرشیا کولی ،شیگال ،سالمونال ،کامپیلوباکتر ،وبا و )...یا
انگلها (ژیاردیا ،آمیب و )...در اثر انتقال از فرد مبتال یا وسایل آلودۀ وی
(شامل اسباببازی) یا مصرف آب و غذای آلوده (شامل غذاهای آماده و
تهیه یا کامل طبخ نشده باشند) ایجاد میشود.
فستفود که بهطور بهداشتی ّ
در شرایط آب و هوای معتدل مثل ایران در فصول گرم سال اسهالهای
باکتریایی و البته انتروویروسها و در فصول سرد سال اسهالهای ویروسی
بهخصوص روتاویروس بیشتر دیده میشود .البته اسهالهای غیرعفونی
ممکن است بر اثر داروها و مسمومیتها مثل مسهلها و فل ّزات سنگین،
حساسیت به پروتئین شیر گاو در شیرخواران ،سوء
آلرژی گوارشی مثل ّ
تحمل به قند شیر)
جذب مانند سوء جذب ناشی از کمبود الکتاز (عدم ّ
یا بیماری سلیاک ،کمبود یا مسمومیت ویتامینی و ...نیز رخ دهد .اسهال
التهاب معده و استفراغ همراه باشد که
ممکن است با
گاستروانتریت حاد میگویند.
آن
به

روتاویروس
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انواع اسهال

 oاسهال حا ّد آبکی :شروع ناگهانی دارد و
مدت عالئم کمتر از چهارده روز است .اغلب
ّ
بهصورت آبکی و گاهی همراه استفراغ و تب است.
علل شایع آن ویروسها ،برخی انواع اشرشیا
کولی ،کریپتوسپوریدیوم ،سالمونال و وباست.
 oاسهال خونی (دیسانتری) :تب و بیاشتهایی،
دلپیچه و خون آشکار در مدفوع از عالئم اصلی
آن است .علل شایع آن هم باکتریهای مهاجم به
رودۀ بزرگ است ،شامل :شیگال ،کامپیلوباکتر و
آمیب هیستولیتیکا که آمیب هیستولیتیکا عامل
جدی در افراد بالغ جوان است و
اسهال خونی ّ
بهندرت در کودکان کمسن رخ میدهد.
 oاسهال پایدار :شروع آن بهصورت حاد
بهشکل آبکی (گاهی حجیم) یا خونی است و
سیر طوالنی (حداقل چهارده روز تا حداکثر یک
مهم آن غیر از برخی عوامل
ماه) دارد .از علل ّ
عفونی مثل انواعی از اشرشیا کولی ،شیگال یا
کریپتوسپوریدیوم ،صدمۀ مخاط روده به دنبال
اسهال حا ّد آبکی ویروسی و درنتیجه کاهش
تحمل به قند شیر یا الکتوز
ثانویۀ الکتاز و عدم ّ
است که معموالً با رعایتهای مناسب بهبود
مییابد.
 oاسهال مزمن :با سیر عود کننده یا
مدت بیش از یک ماه مشخّ ص
طولکشیده و ّ
میشود و اغلب ناشی از علل غیرعفونی مثل
حساسیت به گلوتن (بیماری سلیاک) یا
ّ
بیماریهای مادرزادی متابولیک و ...است.
عالئم بیماری

بسیاری از بیماریهای اسهالی کودکان با تب
و استفراغ شروع میشوند (همان گاستروانتریت)
طی یک تا دو روز کنترل میشوند ،ولی
که ّ
اسهال بارزتر و بیشتر میشود و با دلپیچه،
دلدرد ،بیحالی ،بیاشتهایی و کاهش آب و وزن
مدت اسهال معموالً کمتر از
بدن همراه میشودّ .
یک هفته طول میکشد.
عالئم کمآبی در کودکان مهم است و شامل
موارد زیر میشود:
 خشک شدن دهان و کاهش اشک
 گود رفتن چشمها
 خشک شدن یا چروکیده شدن پوست
  عطش مداوم و بیقراری یا برعکس بیحالی
بارز
 کاهش ادرار (عدم دفع ادرار برای شش تا
هشت ساعت در شیرخواران و دوازده ساعت در
کودکان بزرگتر) یا پر رنگ شدن آن

چشمهای گودرفته در کودک مبتال به کمآبی

درمان

اسهال خفیف -که با عالئم کمآبی همراه نشده باشد و بیمار از مصرف مایعات و غذا
طی چند روز به بهبودی منجر میشود؛
خودداری نکند -جای نگرانی ندارد و اغلب ّ
البته چهار اصل مهم را باید رعایت کرد:
 .1نوشیدن مایعات مناسب ضروری است تا جبران دفع آب و امالح اضافی در اسهال
شده باشد .از مایعات مناسب میتوان به آب خوردن (بهتنهایی کافی و مناسب نخواهد
بود) ،سوپ ،دوغ ،ماست و ادامۀ شیر برای شیرخواران اشاره کرد .آبمیوۀ صنعتی ،کمپوت
و نوشابه ممنوع است و حتّی اسهال را تشدید میکند ،البته روزی دو بار آبمیوۀ طبیعی
مثل آب سیب یا آب هویج بدون اضافه کردن شکر در جبران پتاسیم کمککننده است .ا ُ
آر اس ( )ORSیا سرم خوراکی -که پزشک تجویز و مقدار آن را تعیین میکند -در جبران
آب و امالح بسیار مفید است و باید بهآرامی (جرعهجرعه) و سردشده مصرف شود .در
مجدد مصرف آن را با سرعت کمتر شروع کرد.
صورت استفراغ باید ده دقیقه صبر کرد و ّ
 .2ادامۀ تغذیه با غذاهای سهلالهضم و مق ّوی نیز مهم است .در شیرخوارانی که از
شیر مادر استفاده میکنند (یا شیر خشک برای شیرخشکخوار) ،ماست ،تخم مرغ،
غلاّ ت ،گوشت و مرغ ،سبزی و میوهها مانند موز همگی مهم هستند ،بنابراین کته و
ماست ،سوپ حاوی غلاّ ت و گوشت و روغن ،آب جوجه ،فرنی و موز همگی غذاهای
مناسب و پذیرفتهشده هستند .حتّی تا دو هفته پس از بهبودی اسهال مصرف یک وعده
غذای اضافی توصیه میشود .تغییر نوع شیر خشک (برای کودکان شیرخشکخوار)
به انواع فاقد قند الکتوز در اسهال حاد توصیه نمیشود ،ولی در اسهال پایدار یا
طولکشیده کمککننده است.
مکمل روی برای تمام کودکان مبتال به اسهال در کشورهای در حال
 .3امروزه ّ
توسعه شامل ایران توصیه میشود که مقدار آن را پزشک تعیین میکند.
مجدد به پزشک باید مورد نظر باشد .هر کودك مبتال به اسهال اگر
 .4موارد مراجعۀ ّ
عالئم زیر را داشته باشد ،باید فورا ً به پزشک مراجعه کند:
 دچار بیحالى ،خوابآلودگى ،بیقرارى یا تحریکپذیرى شود.
 اسهال کودك شدیدتر شود.
 قادر به نوشیدن مایعات یا خوردن غذا نباشد.
 تب کند.
 خون در مدفوع دیده شود.
 دلدرد وی تشدید شود.
مکرر داشته باشد.
 استفراغ ّ
 تشنگى زیاد و مداوم داشته باشد.
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در غیر این صورت در صورت ادامۀ اسهال آبکی
بعد از پنج روز و اسهال خونی بعد از دو روز ویزیت
مجدد ضرورت خواهد داشت.
ّ
در صورت وجود عالئم کمآبی باید جبران
آن در مرکز درمانی و زیر نظر پزشک انجام
شود ،همچنین در موارد اسهال خونی مراجعه
به پزشک و بررسی از نظر بیماریهای شکمی
حاد شامل تلسکوپی شدن روده (انواژیناسیون)
ضروری است .برای اسهال خونی حاد آنتیبیوتیک
تجویز خواهد شد ،ولی همیشه مهمترین اقدام
نجاتدهنده برای کودکان مبتال به هر نوع اسهال
جبران آب و امالح است که بهطور خالصه در باال
توضیح داده شد؛ از این رو باید از مصرف سرخود
ضد اسهال
ضد انگلها و داروهای ّ
آنتیبیوتیکهاّ ،
توجه داشت
در کودکان خودداری کرد .باید ّ
ضد اسهال (مثل دیفنوکسیالت،
که داروهای ّ
هیوسین ،لوپرامید یا بالدونا) سبب ماندن عوامل
عفونی در روده میشوند که عوارض خطرناکی در
کودکان به دنبال دارد و مصرف آنها در اسهال
کودکان به همین علّت ممنوع است.
پیشگیری

روشهای زیر در کاهش ابتال به بیماریهای
اسهالی کمککنندهاند:
 شستوشوی دست بیمار و خانواده (قبل از
غذا و پس از دستشویی یا تعویض پوشک)
 دفع بهداشتی پوشک در سطل زبالۀ دردار
 مصرف آب ،یخ و غذای بهداشتی
 خودداری از مصرف سبزی و ساالد در
رستورانها
 خودداری از خرید انواع مواد غذایی دستساز
(غیر پاستوریزه یا غیراسترلیزه) از دستفروشان
بهویژه بستنی ،آبمیوه و مانند آنها
ضد عفونی کامل میوه و سبزی
 شستوشو و ّ
 عدم تماس دست و غذای پخته یا آماده با
گوشت خام یا مرغ نپخته
 شستوشوی ظرف غذای حیوانات در سینک
جدا از سینک خانواده
 خودداری از شنا در رودخانهها و آبهای
راکد
 کنترل حشرات و جوندگان
 دفع مناسب فاضالب و زباله
دکتر هومان هاشمیان
تخصص بیماریهای عفونی کودکان و
فوق
ّ
نوجوانان و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیالن
نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،نرسیده به پل بوسار،
مجتمع پزشکان دانا ،طبقۀ هفتم ،واحد 71
تلفن 013-33123328-9
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ارتباط میان چپدست بودن و وزن کم
نوزادان هنگام تول ّد!
ایسنا :یک تیم متش ّکل از پژوهشگران کشورهای فنالند ،هلند و ژاپن معتقدند که
ارتباطی بین چپدست بودن و وزن کم نوزادان در هنگام تولّد وجود دارد .به گزارش
مدیکالاکسپرس ،پژوهشهای پیشین ارتباط احتمالی میان چپدست بودن و وزن
کم نوزادان هنگام تولّد را نشان میداد .پژوهشهای جدید گویای این است که چپ
یا راستدست بودن نوزاد پیش از تولّد مشخّ ص میشود .در هنگام سونوگرافی جنین
متوجه میشوند که جنین برای یکی از انگشتان شست خود
در ده هفتگی پزشکان
ّ
برتری بیشتری قائل است.
محقّقان در این پژوهش جدید به دنبال جمعآوری شواهد بیشتری دربارة وزن
هنگام تولّد جنین و ارتباط آن با راستدستی و چپدستی جنین بودند .برای این
منظور آنان مجموعۀ دادههایی از کشورهای هلند و ژاپن را جمعآوری کردند.
توجه به اینکه پژوهشهای پیشین نشان داده بود که چپدستی در دوقلوها و
با ّ
سهقلوها بیشتر رایج است ،محقّقان تصمیم گرفتند تا در این پژوهش بیشتر روی
سهقلوها تمرکز کنند .بعد از انتخاب سهقلوهایی که در هفتة سیوسوم حاملگی
متولّد شدهاند (در انسان دورۀ بارداری طبیعی حدود  ۳۸هفته از زمان بارور شدن
طول میکشد) ،پژوهشگران حدود  947سهقلو از هلند و  1305نوزاد سهقلو در ژاپن
را مورد بررسی قرار دادند .پژوهشگران دریافتند که میانگین وزن نوزادان چپدست
متوسط وزن نوزادان هلندی چپدست  1.79کیلوگرم
و راستدست متفاوت است.
ّ
و نوزادان هلندی راستدست  1.903کیلوگرم بود .این نتایج در نوزادان ژاپنی نیز
صدق میکرد .وزن نوزادان چپدست  1.599کیلوگرم و وزن نوزادان راستدست
سن مادر یا ترتیب تولّد نوزاد
 1.727کیلوگرم بود .محقّقان اظهار داشتند که ّ
متوجه شدند که نوزادان چپدست در
تأثیری بر نتایج پژوهش نداشت .محقّقان
ّ
شروع ف ّعالیتهای حرکتی خود مانند نشستن ،چهار دست و پا رفتن و ایستادن
آهستهتر عمل میکنند .به نظر این محقّقان چپدست بودن تنها عامل کموزنی
نوزادان هنگام تولّد نیست ،زیرا پژوهشهای پیشین نشان داده بود که وراثت نیز
مهمی در این زمینه ایفا میکند ،بهعنوان مثال افراد چپدست بیشتر احتمال
نقش ّ
دارد که فرزندان چپدست داشته باشند؛ البته همچنان ابهاماتی در این پژوهش
وجود دارد ،بهعنوان مثال دلیل اینکه چرا حدود ده درصد جامعه چپدست متولّد
میشوند ،هنوز مشخّ ص نشده است .نتایج این پژوهش در مجلّۀ Proceedings
 of the National Academy of Sciencesمنتشر شد.
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مشاورۀ قبل از بارداری
جدی بگیرید!
را ّ

دکتر مهری نصیری

در سال  2006مرکز پیشگیری و کنترل
بیماریها مراقبتهای قبل از بارداری
را به این صورت تعریف کرد :مجموعۀ
مداخالتی که با هدف شناسایی و تغییر
عوامل رفتاری ،اجتماعی و بیومدیکال
مربوط به سالمت زنان یا پیامدهای
بارداری از طریق پیشگیری و درمان
صورت میپذیرد.

سه هدف مشاورۀ قبل از بارداری عبارت است از:
 بهبود رفتار و دانش افراد قبل از بارداری
 اطمینان از شناسایی عوامل خطرساز و درمان آنها
 کاهش خطرات ناشی از عواقب بارداری.
یکی از اولین فواید مشاورۀ قبل از بارداری پیشگیری از عواقب
بارداری ناخواسته است .در صورت مشاورۀ درست معموالً  50تا 60
درصد از تعداد موارد بارداری ناخواسته جلوگیری میشود .از موارد
دیگر -که در مشاورۀ قبل از بارداری بسیار مفید است -زمانی است
که مادر مبتال به دیابت است .اگر لقاح در زمانی صورت گیرد که
کنترل قند خون مطلوب باشد ،از اغلب عوارض دیابت روی جنین
میتوان پیشگیری کرد .حتماً باید زنان مبتال به دیابت را به انجام
مشاورۀ قبل از بارداری تشویق کرد .بهترین کار برای بررسی میزان
کنترل مناسب قند خون ،اندازهگیری هموگلوبین  A1Cاست که
طی شش هفتۀ
اگر طبیعی باشد ،نشان میدهد که قند خون در ّ
قبل بهخوبی کنترل شده است .اگر هموگلوبین  A1Cمختل باشد،
احتمال ناهنجاری جنین چهار برابر افزایش مییابد.
بیماری صرع نیز از مواردی است که مشاورۀ پیش از بارداری در
آن بسیار مهم است .در زنان مبتال به صرع مصرف اسیدفولیک باعث
ضد تشنج
پیشگیری از ناهنجاری جنین میشود .اگر مادر داروی ّ
مصرف میکند ،بهتر است کمترین تعداد دارو و بهترین دارو از نظر
عدم ایجاد عوارض جنینی برای مادر انتخاب شود .در مواردی که

طی دو تا پنج سال اخیرا ً تش ّنج نکرده ،تش ّنج از نوع ساده
مادر در ّ
بوده و معاینۀ عصبی و هوش فرد سالم است و نوار مغزی طبیعی
است ،میتوان داروی تش ّنج را قطع کرد و بعد از یک دورۀ زمانی
نسبت به بارداری اقدام کرد.
در بیمار تاالسمی مشاورۀ قبل از بارداری بسیار مفید است و اگر
زوجهای در معرض خطر شناسایی شوند ،حتّی میتوان از تولّد نوزاد
مبتال پیشگیری کرد.
قبل از بارداری باید سابقۀ ایمنسازی علیه بیماریها بررسی شود
تا در صورت لزوم برنامهریزی دقیق و مناسب برای تجویز واکسنها
طی بارداری استفاده از
و ایمنسازی علیه بیماری صورت گیرد .در ّ
واکسنهایی که ویروس زنده ندارند ،مانند کزاز ،آنفلوآنزا و هپاتیت
اشکالی ندارد ،ولی از واکسن حاوی ویروس زندۀ ضعیفشده مثل
سرخجه نباید استفاده کرد .واکسن سرخجه حداقل باید یک ماه قبل
طی بارداری
از بارداری تجویز شود ،ولی اگر اتّفاقی و بدون آگاهی در ّ
استفاده شد ،توصیه به ختم بارداری نمیشود.
عالوه بر آزمایشهای معمول ،بهتر است قبل از بارداری وضع
ایمنی بدن نسبت به سرخجه ،واریسال و هپاتیت  Bتعیین شود که
اگر نیاز باشد قبل از بارداری واکسیناسیون صورت گیرد .در موارد
شک به تاالسمی الکتروفورز هموگلوبینهای سرم نیز انجام میشود.
اندازهگیری وزن از مواردی است که در مشاورۀ قبل از بارداری
بررسی میشود .وزن خیلی کم یا زیاد باید تعدیل شود .قبل از
بارداری باید وجود بیماریهای قلبی و عروقی ،فشار خون ،آسم،
بیماریهای کلیوی ،کبدی ،خونی و تیروئید بررسی شود .در
بیماریهای رماتیسمی با پیشرفت بارداری ممکن است بیماری
متخصص
شعلهور شود ،بنابراین فرد باید قبل از بارداری تحت نظر
ّ
بیماریهای رماتیسمی در وضعیت مطلوب برای بارداری قرار گیرد.
دکتر مهری نصیری
متخصص زنان و زایمان
ج ّراح و
ّ
نشانی :رشت ،پل بوسار ،مجتمع پزشکی دانا ،طبقۀ دوم ،واحد 6
تلفن 013-33123008 :
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جراحی ترمیمی پستان
شیردهی پس از ّ

امروزه بهخوبی مشخّ ص شده که
شیردهی هم برای مادر و هم برای نوزاد
فواید فراوانی دارد و توصیه میشود که
نوزادان حداقل تا شش ماهگی بهصورت
مداوم از شیر مادر تغذیه کنند ،سپس تا
مکمل مناسب دریافت
زمانی که غذاهای ّ
میکنند (تا دو سالگی) ،شیردهی تداوم
یابد .از طرف دیگر نشان داده شده که
دکتر سیّد ه ستاره رودباری
جراحیهای زیبایی پستان -که امروزه به
ّ
جراحی پالستیک مطرح است -با کاهش دردهای
عنوان هشتمین ّ
شانه ،پشت و گردن و کاهش سردرد باعث بهبود کیفیت زندگی
زنان و بهبود میزان اضطراب و افسردگی خانمها میشود.
جراحیهای
در حالی که مشخّ ص شده که هم شیردهی و هم ّ
پستان هر یک به نوبۀ خود مفیدند ،این موضوع هنوز مشخّ ص نشده
جراحیهای ترمیمی چه اثری بر میزان شیردهی زنان دارد و
که این ّ
جراحیهای پستان میتواند
مختلف
های
ک
تکنی
و
ها
ش
رو
اینکه آیا
ّ
بر میزان شیردهی خانمها اثرگذار باشد یا نه .پژوهشهای انجامشده
در این باره نشان میدهد که حفظ ّ
کل ستون بافتی زیر نوک پستان
جراحی پالستیک عمدهترین
و هالۀ اطراف آن با انواع تکنیکهای ّ
عامل در حفظ میزان شیردهی خانمهاست .در ادامه به سؤالهایی
جراحی مطرح میشود ،اشاره میکنیم:
که دربارۀ شیردهی پس از ّ

جراحی ترمیمی پستان انجام داده،
آیا خانمی که عمل ّ
میتواند به فرزند خود شیر دهد؟

جراحی ترمیمی پستان دارند ،از این
پاسخ :بله ،زنانی که سابقۀ ّ
توانایی برخوردار خواهند بود که به فرزندشان شیر دهند .البته
باید به این نکته تأکید داشت که میزان شیردهی در زنان مختلف
متفاوت است .بعضی از زنان بهطور کامل توانایی شیردهی را حفظ
میکنند و بعضی دیگر از میزان تواناییشان کاسته میشود .قبل از
تولّد نوزاد نمیتوان بهطور دقیق این توانایی را ارزیابی کرد .هرچه
جراحیهای ترمیمی پستان و تولّد نوزاد بیشتر باشد،
فاصلۀ بین ّ
احتمال حفظ توانایی شیردهی بیشتر خواهد بود.
جراحیهای ترمیمی پستان بر توانایی
کدام نوع از ّ
شیردهی اثرگذار است؟

جراحی مجاری شیردهی و اعصاب
جراح در زمان ّ
هر چقدر ّ
جراحی قرار دهد ،احتمال شیردهی
پستان را بیشتر تحت برش ّ
کاهش خواهد یافت .اگر نوک پستان و هالۀ قهوهای رنگ نوک سینه
به بافت سینه متّصل باشد ،احتمال این وجود دارد که شیردهی
مجددا ً بازسازی
ادامه پیدا کند ،ا ّما اگر نوک پستان برداشته شود،
ّ
شود ،آسیب وارد شده به عصبها و مجاری سینه جریان شیر را
حساسیت نوک سینه را کاهش میدهد .حفظ
بیشتر میکند و ّ
عصبها در شیردهی حیاتی است ،زیرا باعث آزاد شدن پروالکتین و
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اکسیتوسین میشود ،یعنی هورمونی که باعث تولید
جراحی
و خروج شیر میشود .شیردهی به شیوۀ ّ
بستگی دارد .شیوۀ ما بیشتر به گونهای است که
با شیردهی زنان سازگار باشد .برشهای ایجادشده
در قسمت زیر سینه مشکل ایجاد نخواهد کرد ،ا ّما
برشهای لبخند مانند در اطراف نوک سینه میتواند
احتمال شیردهی را کاهش دهد.
جراحیهایی که در آنها حجم پستان افزایش داده
ّ
میشود یا بافت پستان به باال کشیده میشود و یا
تحت اقدامات نمونهبرداری تشخیصی قرار میگیرد،
نیز ممکن است تا حدودی توانایی شیردهی را تحت
تأثیر قرار دهد .بهطور کلّی اگر نوک پستان و هالۀ
حد امکان حفظ شود ،باعث میشود
اطراف آن تا ّ
میزان شیردهی کمتر تحت تأثیر قرار گیرد.
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جراحی پستان قرار میگیرند ،چه اقداماتی باید
زنانی که تحت عمل ّ
انجام دهند تا توانایی شیردهی آنان افزایش یابد؟

حد امکان شیر تولیدی از پستان در
نکتۀ کلیدی در افزایش شیر ،خارج کردن تا ّ
طی دو هفتۀ اول پس از زایمان است .هرچه نوزاد شیر بیشتری را بمکد ،تولید شیر
ّ
طی هفتههای اول
در
مادر
دست
با
شیر
تخلیة
دیگر
طرف
از
شد.
خواهد
بیشتر
نیز
ّ
جراحی ترمیمی سینه فکر
به
اگر
آخر
در
شود.
ی
م
شیردهی
افزایش
باعث
زایمان
ّ
جراحی تا زمانی که نوزاد را از شیر میگیرید ،به تعویق
میکنید ،بهتر است این ّ
بیفتد ،زیرا سینهها در زمان بارداری و شیردهی تغییر میکند و این تغییر ممکن
است زیاد و غیرقابل برگشت باشد.
دکتر سیّده ستاره رودباری
متخصص ج ّراحی عمومی
ّ
نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،خیابان ن ّواب  ،85جنب آزمایشگاه دکتر حیدری
تلفن013-33131683 :

تأثیر ویتامینD
بر سرطان سینه

وزنت را کم کن تا کمتر سرطان
سینه بگیری!

سایت ایرانارتوپد :یک پژوهش جدید نشان داده که
میزان باالی ویتامین  Dدر بدن ممکن است میزان بروز
سرطان سینه در خانمها را کم کند .این پژوهش روی بیش
از پنج هزار زن باالی  55سال انجام شده است و نشان داده
در زنان با میزان ویتامین  Dباالی  60نانوگرم در میلیلیتر
احتمال بروز سرطان سینه  80درصد کمتر از زنانی است
که ویتامین  Dآنان کمتر از  20است .همچنین مشخّ ص
شد که در زنان با سطح ویتامین  Dبین  20و  60هرچه
میزان ویتامین باالتر باشد ،احتمال بروز سرطان کمتر است.
محقّقان میگویند میزان ویتامین  Dکه با کاهش احتمال
سرطان سینه مرتبط است ،باالتر از چیزی است که برای
سالمت استخوانها پیشنهاد میشود.
معموالً برای داشتن استخوانهای سالم داشتن ویتامین
 Dباالتر از  20کافی است ،ولی همانطور که گفته شد،
ارتباط ویتامین  Dو کاهش سرطان سینه در غلظتهای
باالتری از این ویتامین و در حدود  60نانوگرم در میلیلیتر
دیده شده است .نتایج این پژوهش در مجلّۀ PLoS One
منتشر شده است.

ایرانارتوپد :کم کردن وزن چیزی بیش از احساس سبک بودن به یک
خانم میدهد .یک پژوهش جدید نشان داده که هرچه وزن خانمها کمتر
باشد ،احتمال ابتالی آنان به سرطان سینه هم کمتر میشود.
این پژوهش روی بیش از  ۶۱هزار خانم در سنین یائسگی انجام شده
است .هیچکدام از این خانمها سابقۀ سرطان سینه نداشتهاند و ماموگرام
همۀ آنان نیز طبیعی بوده است .وزن همۀ آنان در ابتدای پژوهش و سه
مدت یازده سال پیگیری این افراد حدود
سال بعد از آن اندازهگیری شد؛ در ّ
سه هزار مورد سرطان سینه در این افراد بهوجود آمد.
مدت بررسی پنج درصد یا
این پژوهش نشان داد در خانمهایی که در ّ
بیشتر از وزنشان را کم کرده بودند ،احتمال سرطان سینه دوازده درصد
مدت وزنشان پنج درصد
کمتر شده بود .در همین حال در آنانی که در این ّ
افزایش پیدا کرده بود ،احتمال کلّی سرطان سینه اضافه نشده بود ،ولی
خاصی از آن به نام 54 triple negative breast cancer
احتمال نوع ّ
درصد افزایش یافته بود.
محقّقان میگویند گرچه این پژوهش از نوع مشاهدهای است ،ولی
جدیتری در قبل انجام شده و نشان داده که داشتن یک رژیم
تحقیقات ّ
غذایی کمچربی -که موجب کاهش وزن شود -میتواند احتمال زنده ماندن
بعد از ابتال به سرطان سینه را بهطور محسوسی کم کند .این تحقیقات
جدی بر کاهش ابتال و حتّی
نشان میدهد کنترل وزن میتواند تأثیری ّ
کنترل سرطان سینه داشته باشد .نتایج این پژوهش در شمارۀ اکتبر ۲۰۱۸
مجلّۀ  Cancerمنتشر شده است.

بهدا شت باروري
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مواد غذایی ممنوعه
ّ

در بارداری

برای اغلب خانمهای باردار تغذیۀ مناسب
اهمیت است؛ یعنی
دوران بارداری دارای ّ
از چه موا ّد غذاییای باید اجتناب و آن را
از سبد روزانه حذف کنند .شاید خیلی از
نوشیدنیها سالم باشند ،ولی در بارداری
بیخطر نیستند ،بهطور مثال مصرف چای
سبز ،چای یخی و چای سرد به دلیل اینکه
کافئین زیادی دارد ،باعث خطر سقط و
دکتر بیتا محبوب روشنکار زایمان زودرس میشود .کافئین در چای،
قهوه ،نوشابه و شکالت وجود دارد و خطر سقط را در تمام دوران
بارداری افزایش میدهد .همچنین مصرف زیاد قهوه باعث تنگتر
شدن عروق و کاهش جریان خون مادر و افت جریان خون جنین
میشود و کاهش رشد جنین را به دنبال دارد .مصرف قهوه در دوران
بارداری باید به حداقل برسد ،چون وابسته به دوز عمل میکند.
در نوشابههای رژیمی از شیرینکنندههای غیرطبیعی مثل
ساکارین استفاده شده است که مقدار زیاد آن در دوران بارداری
توصیه نمیشود .همچنین این نوشابهها به دلیل کافئین باال خطر
زایمان زودرس را افزایش میدهند .از آبمیوههای غیرپاستوریزه به
دلیل اینکه ممکن است حاوی باکتریهای بیماریزا (سالمونال و
ایکوالی) باشند ،باید دوری کرد .خانم باردار فقط آبمیوۀ پاستوریزه
جدی در جنین
و طبیعی میل کند .الکل  -که باعث مشکالت ّ
مانند اختالل فکری ،مشکل تکلّم ،تمرکز و بیشف ّعالی میشود -به
هیچوجه نباید مصرف شود.
بعضی از عرقیات گیاهی باید با احتیاط مصرف شوند ،بهطور
مثال عرق شیرینبیان باعث افزایش فشار خون بارداری میشود و
عرق رازیانه به دلیل اختالالت هورمونی در جنین توصیه نمیشود.
مصرف پنیر و خامۀ محلّی در بارداری به دلیل آنکه ممکن است
حاوی لیستریا باشد ،خطر سقط و زایمان زودرس را افزایش میدهد.
موا ّد غذایی کنسروی و غذاهایی که تحت تأثیر امواج مایکروویو
هستند ،خطر سقط را افزایش میدهند .تخم مرغ نپخته ممکن است

حاوی سالمونال باشد و عفونتهای گوارشی به دنبال داشته باشد،
از این رو توصیه میشود که خانم باردار از تخم مرغ پخته استفاده
کند و ترجیحاً تخم مرغ را بهصورت عسلی و نیمرو نخورد .همچنین
خمیر پختهنشدۀ کیک و شیرینی را نچشد .مصرف شیرینی خامهای
و شکالت هم باید به حداقل برسد.
جگر حاوی مقدار زیاد ویتامین  Aاست که مصرف آن بهخصوص
در اوایل بارداری توصیه نمیشود .گوشت خام یا نپخته یا
مغزپختنشده ممکن است حاوی توکسوپالسما باشد و در بارداری
توصیه نمیشود .گوشتهای منجمدشده و فریزشده ممکن است که
با آلودگی لیستریا همراه باشد ،بنابراین باید کام ً
ال پخته شود .مصرف
ماهیهای اقیانوسی و آب شور به دلیل اینکه به جیوه آلودهاند،
توصیه نمیشود؛ ماهی بهتر است از رودخانه صید شده یا ماهی
پرورشی باشد .جیوه نوروتوکسین است و باعث اختالل در رشد مغز
جنین میشود .در کوسه ،شاهماهی و سوشی جیوۀ فراوان وجود دارد
و توصیه نمیشود.
استفادۀ زیاد از زعفران موجب سقط در سه ماهۀ اول میشود.
محرک است که استفاده از آن
آویشن و گلپر نیز جزو ادویههای
ّ
در دوران بارداری توصیه نمیشود .گلپر بیش از دو گرم باعث سقط
میشود .مصرف زیاد آناناس و شیرینبیان در چند ماه اول باعث
سقط میشود و توصیه نمیشود .مصرف شیرینبیان عالوه بر افزایش
فشار خون باعث تأثیر بر هوش جنین و بیشف ّعالی میشود.
مصرف زیاد دارچین باعث انقباضات رحمی و شروع دردهای
زایمانی میشود ،بنابراین در بارداری باید احتیاط بیشتری روی
مصرف ادویهجات ،نوشیدنیها و دمنوشها شود .همچنین در سه
ماهۀ اول عسل مصرف نشود ،زیرا سبب انقباض عروق میشود.
دکتر بیتا محبوب روشنکار
متخصص زنان و زایمان
ج ّراح و
ّ
نشانی :رشت ،خیابان حاجیآباد ،ساختمان گاندی
تلفن013-33226520 :
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سالمت کودکان

تضمین سالمت با مصرف محصوالت ارگانیک

دکتر فاطمه علیپور مبارکی

در کشاورزی س ّنتی و متعارف بیش از سیصد ترکیب شیمیایی خطرناک و مصنوعی نظیر آفتکشها ،علفکشها و
کودهای شیمیایی برای کنترل آفات و حشرات و حاصلخیزسازی خاک استفاده میشود که بقایای این مواد پس از ورود
به بدن میتواند موجب مشکالت زیادی شود ،ازجمله :بروز نقصهای مادرزادی ،تولّد نوزاد با وزن کم ،اختالل در عادت
ماهانۀ زنان ،سقط جنین ،بلوغ زودرس یا دیررس ،یائسگی پیشرس ،تغییر در رفتار جنسی ،کاهش تعداد اسپرم مردان،
کاهش باروری یا ناباروری ،تغییر در سرعت متابولیسم ،اختالل در سیستم غدد داخلی ،ضعف عضالنی ،کاهش حافظه،
آسیب به سیستم عصبی و مغز ،کاهش کارایی سیستم ایمنی بدن و سرطانزایی .یافتهها حاکی از آن است که شصت
درصد سموم دفع آفات ،نود درصد قارچکشها و سی درصد حشرهکشها سرطانزا هستند.

پرتودهی محصوالت نیز ازجمله کارهایی است که در چند سال
اخیر رواج پیدا کرده است .پرتودهی محصوالت یعنی آنکه محصوالت
را در معرض میزان کنترلشدۀ پرتوهای یونیزهکننده قرار میدهند تا
باکتریهایی نظیر  E.COLIو سالمونال نابود شوند ،درواقع محصوالت
ضد عفونی میکنند .کنترل حشرات و انگلها ،افزایش
را به این طریق ّ
ماندگاری و جلوگیری از جوانه زدن از دیگر علل پرتودهی محصوالت
غذایی است.
پرتودهی نتایج زیر را دربر دارد:

 .1موجب از دست رفتن میزان اندکی از موا ّد ّ
مغذی محصوالت
میشود.
 .2هنگامی که موا ّد غذایی پرتودهی میشوند ،موا ّد شیمیایی
سرطانزایی به نام  CYCLOBUTANONESتشکیل میشود.
در کنار موارد بیانشده دانستن مفهوم مهندسی ژنتیک خالی
از لطف نیست؛ مهندسی ژنتیک یا اصالح ژنتیک محصوالت به
جداسازی ،دستکاری و انتقال ژنها اطالق میشود .در این روش
ژنهای با خاصیت مطلوب از یک گونه جدا و به گونۀ هدف انتقال
داده میشود .بهبود کیفیت ،افزایش تولید ،ایجاد یک صفت مطلوب
و مقاوم کردن محصوالت در برابر آفتها و تنشهای محیطی از
کاربردهای مهندسی ژنتیک است.

مض ّرات احتمالی محصوالت اصالحشدۀ ژنتیکی عبارتاند از:

حساسیتزایی
بروز نقصهای مادرزادی ،کاهش طول عمر ،افزایش ّ
موا ّد غذایی (به علّت تغییر در زنجیرۀ پروتئینها) ،فقر موا ّد ّ
مغذی
و مقاومت آنتیبیوتیکی (احتمال دارد ژنهای مقاوم در برابر
آنتیبیوتیکها به باکتریهای بیماریزا در بدن منتقل شود و یک
بیماری جدید و مقاوم در برابر آنتیبیوتیکها ایجاد شود).
مخربترین موا ّد آلودهکنندۀ محیط
سموم کشاورزی ازجمله
ّ
زیستاند .دیازینون قادر به تولید رادیکالهای آزاد و اختالل در سیستم
آنتیاکسیدان بدن است .دیازینون یکی از مهمترین ارگانوفسفرههاست
که به عنوان حشرهکش در کشاورزی و صنعت و ازجمله مزارع برنج،
ذرت ،تنباکو ،سیبزمینی و باغهای میوه استفاده میشود .بر
نیشکرّ ،
مخرب استفادۀ این سم در تولید برنج مسئلهای
آثار
به
ه
توج
این اساس
ّ
ّ
سمی دیازینون از طریق مهار آنزیم استیل
آثار
است.
ضروری
بسیار
ّ
کولین استراز سیستم عصبی صورت میگیرد و باعث تخریب بافتهای
بدن میشود .پژوهشهای زیادی دربارۀ انواع سموم رایج اجرا شده
است .یکی از مهمترین و پرکاربردترین سموم مورد استفادة کشاورزان
دیازینون است .در یکی از پژوهشهای انجامشده روی اثر دیازینون
بر پهنای غضروف ،نتیجهگیری شد که کاهش پهنای غضروفی صفحۀ
رشد اپیفیزی در گروه دیازینون میتواند درنتیجۀ استرس اکسیداتیو

سبك زندگي سالم
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در بافت غضروفی باشد .ساير پژوهشها نيز نشان میدهد كه سموم
ارگانوفسفره معمول از منابع آلودهکنندة آبهاي آشاميدني بهويژه در
مناطق روستايي و شهرهاي نزديك به روستاها يا مزارع كشاورزي و
مضرات استفاده از سموم یا
باغهای مر ّكبات است .حال با دانستن
ّ
شیوههای دیگر برای افزایش میزان عملکرد محصول ،آگاهی از فواید
داشتن محصوالت سالم و ارگانیک -که تضمینی برای سالمت خود و
اعضای خانواده است -ضروری به نظر میرسد.
فواید زراعت ارگانیک
 در کشاورزی ارگانیک آب با موا ّد شیمیایی آالینده مانند کودهای
مصنوعی آلوده نمیشود.

 در کشاورزی ارگانیک تعادل اکوسیستم و حاصلخیزی خاک
حفظ میشود .فرسایش خاک نیز تا پنجاه درصد کاهش مییابد.

 تن ّوع زیستی در زمینهای زراعی ارگانیک  57درصد بیشتر است
(به علّت عدم استفاده از سموم آفتکش و علفکش).


کشاورزان در معرض سموم و آالیندههای کمتری قرار میگیرند.

فواید مصرف موادّ غذایی ارگانیک
 ارزش غذایی باالتری دارند .میزان ویتامین  ،Cکلسیم ،منیزیوم،
آهن و فسفر در موا ّد غذایی ارگانیک بیشتر است.
 موا ّد غذایی ارگانیک حاوی آنتیاکسیدان بیشتری هستند.
در موا ّد غذایی ارگانیک آنتیاکسیدان  PHENOLICبیشتر یافت
میشود (پنجاه درصد بیشتر از محصوالت غیرارگانیک) ،چراکه
آفتکشهای مصنوعی تولید این مواد را در گیاهان کاهش میدهند،
ا ّما کودهای حیوانی و آلی بهکار رفته در کشاورزی ارگانیک تولید
آنها را افزایش میدهد.
سمی هستند .محصوالت ارگانیک سالمترند و به بقایای
 کمتر ّ
آفتکشهای آلی کمتر آلودهاند ،همچنین این محصوالت فاقد
افزودنیهای غذاییاند ،بنابراین سالمترند.

 خوشمزه و خوشطعمترند .یکی از دالیل آن این است که
مدت زمان کمتری بهدست
محصول ارگانیک پس از برداشت در ّ
تهیهشده
مصرفکننده میرسد و تازهتر است .همچنین در محصوالت ّ
به روش س ّنتی ،با فرآوریها و دستکاریهایی که به روی آنها صورت
میگیرد ،تنها به ظاهر ،رنگ ،باال بردن ماندگاری ،افزایش تولید و
توجه
مقاوم کردن آنها در برابر صدمات ناشی از حمل و انبارداری ّ
میشود و نه به کیفیت و ارزش تغذیهای آن.
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 تولیدکنندگان محصوالت ارگانیک از استانداردها و دستورالعملهای
بسیار سختگیرانهای تبعیت میکنند و احتمال آلودهشدن اینگونه
سمی منتفی است.
محصوالت به هرگونه موا ّد شیمیایی و ّ
معایب محصوالت ارگانیک
 گرانقیمت هستند.

 تولید و عرضۀ آنها بسیار محدود است.
توجه به اینکه برنج یکی از وعدههای غذایی مردم گیالن و ایران
با ّ
توجه به ارزش غذایی فراوان این محصول و وجود آن در
است و با ّ
سبد غذایی روزانة مردم ،رعایت فاصلۀ مجاز از زمان سمپاشی -که در
صورت نیاز مبادرت به انجام آن میشود -یا عدم استفاده از سموم و
جایگزین کردن سم با روشهای دیگر مبارزه ازجمله اقداماتی است
که کشاورزان عزیز در حمایت از سالمت مصرفکنندگان میتوانند
انجام دهند.
راههای تشخیص محصوالت ارگانیک
یکی از راههای شناسایی محصوالت ارگانیک میتواند شکل و ظاهر
محصول باشد ،بهطوری که غالباً محصوالت فاقد سم و کود دارای
ّ
نامنظم ،کجومعوج ،سوراخ و کرمخوردگی یا بقایای حمله آفات
ظاهری
و بیماریهای مختلف هستند .همچنین در صورت استفاده از انواع
کودها غالباً محصول دارای وزن بیشتر و جثۀ بزرگتری است؛ البته
شکل ظاهری محصول بهتنهایی معیار دقیقی برای تشخیص نیست و
مطمئنترین راه خرید از افراد و فروشگاههای مورد تأیید و شناختهشده
و انجام آزمایش است .در مورد محصول برنج نیز در صورتی که زارع از
انواع کود و سم استفاده نکند (معموالً نه همیشه) ،عملکرد کمتری از
شلتوک خواهد داشت .معموالً در مزارع در صورت استفادۀ بیش از حد
از کود و سم مشکالت مختلفی بروز خواهد کرد ،ازجمله ورس محصول
که میتواند به علّت استفادۀ زیاد از انواع کود ازته باشد ،یا کوتولگی
گیاه و خوشههای کوتاه که میتواند به علّت مصرف زیاد کودهای
فسفره ،سموم مختلف و ...باشد .زیاد بودن هر یک از عناصر در گیاه
بهصورتهای مختلف میتواند آشکار شود و معموالً کشاورزان به دلیل
انجام ندادن آزمون خاک و آب از نیاز مزارع خود بی ّ
اطالع هستند و
برحسب عادت اقدام به کودپاشی یا سمپاشی میکنند تا محصول
بیشتری برداشت کنند؛ در صورتی که با انجام چند کار ساده و سالم
میتوانند خاک و گیاه را تقویت و محصول بیشتری برداشت کنند.
ازجمله این راههای ساده استفاده از بقایای محصول سال گذشته است
که با انجام شخم و به زیر خاک بردن پسماند محصول و تبدیل آن به
کود در زمین باعث تقویت خاک میشود و به حاصلخیزی خاک کمک
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میکند ،یا انجام مبارزة بیولوژیک علیه آفات یا مبارزۀ مکانیکی همراه
با مدیریت آب برای کنترل علف هرز و برخی بیماریها.
کشاورزانی که به تولید برنج ارگانیک اقدام میکنند ،باید برخی
توجه قرار دهند ،ازجمله رعایت حریم مجاز از مزارع
استانداردها را مورد ّ
اطراف -که محصول غیرارگانیک دارند -و ایجاد مرزهای چند متری
که از تأثیر حاشیة مرزها به داخل مرز آنان بکاهد .همچنین استفاده
از پوشش پالستیکی برای ممانعت از رشد علف هرز و ورود و خروج
بچهاردک برای کنترل علف هرز ،استفاده
زهآب مزارع اطراف ،استفاده از ّ
از کودهای دامی پوسیده و تجزیهشده برای تقویت خاک و استفادۀ
مستقیم از آب کانال و چاه و استخرهای ذخیرۀ آب برای آبیاری.
حد
ورود هر عنصر به گیاه  -که از خاک یا آب آبیاری و ...باشد  -اگر از ّ
مجاز گیاه بیشتر باشد ،سبب مسمومیت و بروز انواع بیماریها خواهد
شد .در صورت استفاده از سموم باید به نوع سم ،زمان مصرف ،دورة
متأسفانه گاهی مشاهده شده
ماندگاری تا زمان برداشت وّ ...
توجه کردّ .
است که همراه آب آبیاری مقداری آب فاضالبهای خانگی و صنعتی نیز
به مزارع وارد میشود که این آب میتواند حاوی برخی عناصر سنگین
ازجمله آرسنیک باشد و منجر به نگرانی مصرفکننده شود.
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خوشبختانه بر اساس آزمایشهای انجام شده ،محققان استان در
بخش برنج ،شاهد تجمع عناصر سمی در محصول نیستند و مقدار
اندکی از برخی عناصر که گاهی در گیاه دیده میشود با توجه به حد
استاندارد عناصر ،قابل صرفنظر کردن است و با توجه به خصوصیات
گیاه برنج که عمل پاالیش را به خوبی انجام میدهد ،تمامی نگرانیها
از بین خواهد رفت .برخی بر این اعتقادند که آبکش کردن برنج در
هنگام طبخ از غلظت احتمالی سموم ذخیرهشده در برنج میکاهد ،در
صورتی که آبکش کردن برنج به از بین رفتن مقدار زیادی از ارزش
توجه به سالمت محصول برنج استان
غذایی آن منجر خواهد شد و با ّ
گیالن نیازی به آبکش کردن آن نیست ،مگر در بیماران دیابتی و
خاص پزشکی را رعایت کنند.
بیمارانی که باید رژیمهای
ّ
دکتر فاطمه علیپور مبارکی
دکتری فیزیک خاک
مؤسسۀ تحقیقات برنج
نشانی :رشت ،کیلومتر  5جاده رشت به تهرانّ ،
کشور تلفن013 -33690052 :

Email: Apghazal@yahoo.com

راهکاری جدید برای کاهش استرس:

با خودتان حرف بزنید!

متوجه شوید که گاهی دوست
اگر شما
ّ
یا همکارتان با خودش حرف میزند ،چه
برداشتی از او پیدا میکنید؟ حتماً پیش
خودتان فکر میکنید که او یک اختالل
روانی دستِکم به صورت خفیف دارد؛
آدم سالم که با خودش حرف نمیزند! ا ّما
پژوهشهای جدید نشان دادهاند که حرف
زدن با خود «در شرایطی» میتواند برای
دکتر علیرضا مجیدی روان شما سودمند هم باشد.
در دو پژوهش جدا -که محقّقان میشیگان آمریکا آن را انجام
دادهاند و نتایج آن در نشریۀ
Scientific Reports
به چاپ رسیده است -
مشخّ ص شده که سخن
گفتن بلند با خود میتواند
احساسات شخص را مدیریت
کند؛ البته اص ً
ال اینگونه
نیست که هر نجوا و
سخن گفتن بلندی با
خود ،این سودمندی
را داشته باشد و
همانطور که گفتیم،
سودمند واقع شدن این
امر شرایطی دارد.
سخن گفتن با خود به
صورت سوم شخص باعث

میشود که ذهن به صورت مو ّقت با خودانگارهای که از خود به عنوان
اول شخص دارد ،فاصله بگیرد .در این حالت شخص بدون سوگیری و
بدبینی میتواند احساسات خود را تحلیل کند .خب ،شاید با برخی از
شیوههای آرامسازی آشنا باشید یا دست ِکم دیده باشید که دوستان
و آشنایان شما آنها را انجام میدهند ،ا ّما اینک مطابق این پژوهش
و تجربیاتی که ممکن است حتّی خودتان داشته باشید ،میتوانید
شخصاً و بدون هزینه یک شیوۀ ساده را امتحان کنید:
تکرار جملههای آرامبخش یکی از تکنیکهای شایع است ،منتها
در این شیوه معموالً خواسته میشود عبارتهایی مثل زیر را چند
بار تکرار کنید .صبح که از خواب
برمیخیزید ،میتوانید خودتان را به
صورت سوم شخص مورد خطاب قرار
دهید و برای مثال نجوا کنید:
«آرام باش؛ کارهایت زیاد است ،ا ّما
همه چیز تحت کنترل خود توست».
این یک ترفند کوچک است
برای دور کردن ذهنیات
بدبینانه از خودتان با یک
لحظه سوم شخص شدن
درونی.
دکتر علیرضا مجیدی
پزشک عمومی

www.1pezeshk.com

سبك زندگي سالم

مجلة پزشکی   

آبان  -آذر 97

34

روشهای کاهش

استرس تحصیلی
در کودکان

دکتر سیّدموسی کافی

برای بسیاری از کودکان ،بهویژه برای کودکان مو ّفق و اجتماعی مدرسه مکانی برای شادی ،تالش ،مو ّفقیت و در برخی
موارد مکانی برای جبران فشارهای روانی و ناراحتیهای خانواده و محیط زندگی است ،ا ّما برای تعدادی از کودکان
مدرسه عامل فشار روانی یا استرس است .در نظام آموزشی کشور ما در حال حاضر رقابت دانشآموزان با یکدیگر و
شدت تشویق میشود ،ولی کودکان بسیاری به این دلیل از سوی خانواده و احتماالً مدرسه تحت
گرفتن نمرۀ باال به ّ
ّ
فشار قرار دارند .این موضوع میتواند یکی از زمینههای دروغگویی و تقلب در کودکان باشد .اولیای مدارس و والدین
میتوانند به رقابت میان دانش آموزان کمتر تأکید کنند و در عوض آنان را به همکاری بیشتر میان یکدیگر و رقابت با
خودشان تشویق کنند.

در بسیاری از موارد کودکانی که با مشکل خواندن و نوشتن روبهرو
هستند و غالباً کسی به مشکل آنان پی نبرده ،از سوی پدر و مادر
و آموزگار و حتّی خودشان به تنبلی متّهم میشوند .این کودکان
اغلب ناامید میشوند و انگیزۀ یادگیری در آنان کاهش مییابد .تنبل
خواندن این کودکان کام ً
ال اشتباه و همیشه مضر است و فشارهای
زیادی را به آنان تحمیل میکند .آنان به کمکهای ویژه و آموزش
جبرانی نیاز دارند که پدران و مادران میتوانند با هماهنگی مدرسه
یا مشاوران تحصیلی این آموزشها را برای کودکان خود فراهم کنند.
برای تعدادی از کودکان مدرسه محیطی آزاردهنده است .ترس
از شکست و ناکامی ،ترس از انتقاد و سرزنش ،احساس طرد شدن
از سوی دانشآموزان دیگر و مورد اذیت و آزار همکالسیها قرار
گرفتن میتواند سبب مدرسهگریزی یا فرار از مدرسه شود .در
این موارد والدین باید علّت مدرسهگریزی فرزندانشان را مشخّ ص
کنند و بفهمند که آیا فرزند آنان مشکل یادگیری دارد یا علّت
مدرسهگریزی او مشکالت خانوادگی یا برآورده نشدن نیازهای
توجه به علل و ریشههای مدرسهگریزی به ّ
حل
اوست؟ سپس با ّ
این مشکل اقدام کنند .بدین ترتیب گاهی الزم است فرزندان را

به ف ّعالیتهای جمعی در مدرسه تشویق کنند یا برای فرزندانشان
کالسهای جبرانی بگذارند یا مشکالت خانوادگی را حل کنند.
کودکانی که وسواسی یا به گفتۀ روانشناسان بیش از اندازه
کمالگرا هستند ،معموالً وظایف و تکلیف درسیشان را خوب انجام
میدهند و اغلب کودکانی بسیار مو ّفق هستند ،ا ّما همین رفتارهای
روزمره اختالل ایجاد
کمالگرایانه در مواردی در انجام کارهای
ّ
میکند ،مث ً
ال کودک برای انجام تکالیف درسی خود بیش از اندازه
وقت صرف میکند و فکر میکند هر کاری باید بدون عیب و نقص
باشد که این مسئله باعث میشود سایر کارهایش با تأخیر انجام شود.
رفتار کمالگرایانه اغلب استرس و اضطراب را به دنبال دارد .الزم
است والدین و معلّمان بدانند انتظاراتی که از کودک دارند ،بیش از
حد توان آنان نباشد .کودکان کمالگرا اغلب بزرگساالن کمالگرا را
ّ
الگو قرار میدهند .در این خصوص بهتر است به آنان گفته شود که
تواناییهای بزرگساالن متفاوت و در مواردی کمتر است .به والدین
نیز پیشنهاد میشود به جای واژۀ «باید» از واژۀ «بهتر است»،
استفاده کنند ،مث ً
ال بهجای گفتن «باید نمرههای درسیات بیست
باشد» ،بگویند« :بهتر است نمرههای درسیات بسیار عالی باشد».
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گروهی از کودکان هستند که از مدرسه رفتن دچار اضطراب میشوند؛ این کودکان
ممکن است درست قبل از رفتن به مدرسه احساس سردرد ،دلدرد ،ته ّوع و استفراغ
داشته باشند .ترس از جدا شدن از محیط امن خانه و والدین یا تجارب ناراحتکننده
یا آزاردهنده در مدرسه ممکن است سبب این نوع اضطراب باشد .روانشناسان به این
نوع اضطراب ،مدرسههراسی نام دادهاند .در این موارد بهتر است پدر و مادر با د ّقت به
متوجه شوند که علّت اصلی هراس کودک از مدرسه
حرفهای کودک گوش کنند تا
ّ
چیست؟ میتوان به کودکان گفت در مواقع اضطراب با اطرافیان خود صحبت کنند،
مطالبی را بنویسند ،ورزش یا بازی کنند و ذهن خودشان را به موقعیتهایی غیر از
موقعیت اضطرابی متمرکز کنند ،یعنی به موضوع دیگری فکر کنند .وقتی کودک
روشهای برخورد با موقعیتهای اضطرابی را یاد بگیرد ،احساس توانایی میکند و
کمتر دچار اضطراب میشود.

عالوه بر موارد مطرحشده ،در مورد انواع استرسهای تحصیلی فرزندانتان
میتوانید از روشهای زیر استفاده کنید:

 -1با کودکی که برای یادگیری مطالب درسی کمکاری میکند ،قرار بگذارید که
کارهای کوچکی مثل حل کردن چند تمرین ریاضی را هر روز انجام دهد .به او بگویید
در صورت پیشرفت پاداش دریافت خواهد کرد .حتّی ّ
حل دو سؤال بهتر از آن است که
کودک هیچ پیشرفتی نداشته باشد .بهتدریج میزان بیشتری کار از کودک بخواهید.
 -2پیشرفتهای کودکان کمکار را برجسته و تقویت کنید .خطاها و شکستهای
قبلی باید فراموش شود .بر جنبة مثبت کار تأکید کنید .برای مثال« :دیدم که بخشی
از تکالیف را انجام دادهای ،این چند مسئله را خوب حل کردهای ،نمیخواهی چند
مسئلۀ باقیمانده را حل کنی؟» بعضی کودکان کمکار برای تمام کردن تکالیفشان به
وقت بیشتری نیاز دارند.
 -3برای کودکان مدرسهگریز باید این امکان پیش بیاید که مدرسه برای آنان
ّ
توجه و عالقهای که معلّم،
جذاب یا به عبارتی تقویتکننده باشد .بسیاری از کودکان با ّ
سایر اولیای مدرسه یا دوستان همکالسی به او نشان میدهند ،به مدرسه عالقه پیدا
میکنند .این کار را میتوانید با هماهنگی مدرسه انجام دهید.
 -4سعی کنید با همکاری اولیای مدرسه کودک مدرسهگریز را در ف ّعالیتهایی
مشارکت دهید که انجام دادن آنها مستلزم حضور در مدرسه باشد ،مث ً
ال او را مسئول
امور ورزشی یا نمایندۀ کالس کنید یا او را در ف ّعالیتهای گروهی -که به آن عالقه
دارد -مشارکت دهید.
حد
 -5به کودکان کمالگرا بگویید که نمرههای درسی بسیاری از کودکان در ّ
متوسط یا پایین است یا اینکه بعضی افراد مو ّفق و خلاّ ق نمرههای درسی پایینی
ّ
داشتند .به این ترتیب میتوانید فشار ناشی از تالش برای اول شدن و کامل بودن را
از کودک دور کنید.

;;

;;

گروهی از کودکان هستند که از مدرسه رفتن دچار
اضطراب میشوند .ترس از جدا شدن از محیط امن خانه
و والدین یا تجارب ناراحتکننده یا آزاردهنده در مدرسه
ممکن است سبب این نوع اضطراب باشد.

متوجه شوند که کمالگرایی در بسیاری از ف ّعالیتها
 -6با کودکان صحبت کنید تا
ّ
ضروری نیست ،مث ً
ال انجام دادن یک کار حتّی اگر بیست درصد مو ّفقیتآمیز باشد،
بهتر از انجام ندادن آن است .لزومیندارد که در هر کاری صد درصد مو ّفق باشیم؛ با
این کار میتوانید کودکان را به ف ّعالیتهای که مستلزم عملکرد کمالگرایانه نیست،
تشویق کنید.
 -7هراس یا ترس شدید کودک نسبت به مدرسه را میتوان اینگونه از بین برد
مدت کوتاهی آنجا بمانند،
یا کاهش داد که او با پدر و مادرش به مدرسه برود و آنان ّ
مث ً
ال روز نخست پانزده دقیقه ،روز دوم بیست دقیقه و روز سوم بیستوپنج دقیقه.
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این روش را تا زمانی که کودک بتواند تمام روز را
در مدرسه بماند ،انجام دهید و برای این کار او را
تشویق کنید.
ّ
ِ
 -8از معلم خواهش کنید که کودک دچار
مدرسههراسی را در ف ّعالیت گروهی خوشایند و
دوستداشتنی شرکت دهد .هرچه کودکان در
مدرسه احساس نشاط و رضایت بیشتری کنند،
بیشتر دوست دارند در مدرسه حضور یابند.
 -9با هماهنگی مسئوالن مدرسه میتوان به
کودکی که مدرسههراسی دارد ،اجازه داد وقتی در
مدرسه است ،گاهی به منزل تلفن بزند تا بدین
ترتیب اضطرابش کاهش یابد.
 -10در مورد مدرسههراسی فرزندتان میتوانید
با یک روانشناس مشورت کنید .روانشناس با
آموزش تکنیکهایی چون تصویرسازی ذهنی،
حساسیتزدایی تدریجی یا آرامسازی به شما در
ّ
کاهش اضطراب فرزندتان کمک میکند.

دکتر سیّدموسی کافی
استاد روانشناسی دانشگاه گیالن
نشانی :رشت ،بلوار سمیه ،خیابان  ،142ساختمان
پزشکان اکباتان تلفن013-33124489 :

ط ّب سالمندا ن
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اضطراب مرگ در سالمندان و راههای مقابله با آن
مرگ واقعیتی اجتنابناپذیر است و هر شخصی ممکن است نسبت به آن برداشت و واکنش منحصر بهفردی داشته
باشد .برخی مرگ را مرحلهای از زندگی میدانند و برخی دیگر آن را پایان زندگی تص ّور میکنند .به نظر میرسد کسانی
که به دیدگاه اول معتقدند ،کمتر باید از این مسئله نگران باشند ،ا ّما واقعیت این است که عموماً پیروان هر دو دیدگاه
از فکر کردن به مرگ دچار اضطراب میشوند .مرگ به دلیل ماهیت پر از ابهام آن برای بسیاری از انسانها بهصورت
تهدیدآمیزی جلوه میکند که اضطراب ناشی از آن را اضطراب مرگ مینامند .این اضطراب -که انسانهای زنده آن را
تجربه میکنند -میتواند بر سالمتی آنان ،بهویژه بر کارکرد سالمت روانی افراد تأثیر بگذارد.
مهناز مرامی

اضطراب مرگ شامل افکار ،ترسها و هیجانهای مربوط به پایان
زندگی است؛ این نوع اضطراب مفهومیچندبُعدی دارد که هشت بُعد
را برای آن در نظر گرفتهاند:
 هراس از فرایند مردن
 هراس از مرگ زودهنگام
 هراس از مرگ افراد مورد عالقه
 هراس بیمارگونه از مرگ
 هراس از تباهی
 هراس از بدن پس از مرگ
 هراس از ناشناخته بودن مرگ
 هراس از مرده

پژوهشها نشان داده که اضطراب مرگ در دوران میانسالی،
بهویژه در دوران سالمندی بیشتر است .سالمندی فرایندی است
که با دگرگونیهای عمیق در سه بُعد فیزیولوژیک ،روانشناختی و
جامعهشناختی انسان همراه است .عالوه بر سیر نزولی فرایندهای
کمی و کیفی استرسهای دوران سالمندی،
زیستشناختی و افزایش ّ
مواجهه با مرگ اجتنابناپذیر است و اضطراب همراه با آن نیز در
مهمی دارد.
ایجاد اختالالت روانی این دوره نقش ّ
در اواخر بزرگسالی سالمندان به مرگ میاندیشند و دربارۀ آن
صحبت میکنند .آنان از تغییرات جسمانی ،میزان بیشتر بیماری،
معلولیت و از دست دادن خویشاوندان و دوستان شواهد بیشتری
توجه به این موضوع که ترس از مرگ
برای مرگ به دست میآورند .با ّ
یک ترس طبیعی است ،در حقیقت اگر کسی از مرگ نترسد ،شاید
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بیشتر غیرطبیعی جلوه کند ،بنابراین نمیتوانیم
بگوییم ترس از مرگ فقط در سالمندان بروز
میکند ،ا ّما با افزایش سن ممکن است این نوع
ترس افزایش پیدا کند و در دوران سالمندی و
حد ممکن برسد و حتّی
کهنسالی به بیشترین ّ
اضطراب ناشی از آن تا جایی پیش رود که
به یک اختالل روانی تبدیل شود .اضطراب و
هراس از مرگ در میان تمام فرهنگها متداول
است و گروهها و ادیان مختلف به روشهای
گوناگونی با آن برخورد میکنند.
فروید عقیده داشت که ما نمیتوانیم به
مرگ به عنوان یک حادثۀ واقعی ایمان داشته
باشیم ،بنابراین هرگونه ترس مربوط به مرگ
از آسیبهای ناخوشایند کودکی ما نشأت
گرفته است ،ا ّما بعدها یک انسانشناس به نام
ارنست بکر -که بیشترین آگاهی دربارة مرگ
و ترس از مرگ را به ّ
اطالع عموم رساند -این
نظریه را اینگونه ارائه کرد که :اضطراب مرگ
بهطور طبیعی در وجود تمام کسانی که فکر
مرگ و مردن را غیرقابل قبول میپندارند،
ظهور میکند .هرکاری که ما انجام میدهیم،
از تعیین هدف گرفته تا احساسات و عالیق ما و
ف ّعالیتهایی که در آن شرکت میکنیم ،اساساً
راهبرد مقابله است .اینها همه چیزهایی است
که ما برای فرار از فکر کردن به مرگ انجام
میدهیم .درواقع انسانها دائماً با یک درگیری
درونی مواجهاند و آن میل به زندگی در برابر
قطعیت مرگ است.
طبق نظریۀ بکر ،ع ّزت نفس کلیدی برای
میزان اضطراب مرگ است .افراد با ع ّزت
نفس باال در مدیریت ترس از مرگ بهتر عمل
میکنند ،در حالی که افراد با ع ّزت نفس پایین
بهراحتی در دامان اضطراب مرگ خواهند
بود .برخی رویکردهای جدید نیز به نظریهای
بینابین معتقدند که بیانگر این است که
آسیبهای دوران کودکی ما با آگاهی از مرگ
تقویت میشود.
یکی دیگر از رویکردهای اخیر دربارة
اضطراب مرگ نظریۀ «رشد پس از ضربه»
( )PTGاست .طبق این نظریه رفتن به مراسم
سوگواری یا دیدن مرگ یک آشنا میتواند تأثیر
مثبتی بر زندگی فرد بگذارد ،به این صورت که
او تکتک لحظههای زندگی خود را یک موهبت
میبیند و سعی میکند از آن استفاده کند و از
کوچکترین چیزهای زندگی خود ّ
لذت ببرد.
متخصصان بر این باورند که اضطراب
اغلب
ّ
مرگ بهتنهایی بهوجود نمیآید ،بلکه همراه
یا به جای دیگر اختالالت روانی همچون
افسردگی ،اختالل وسواس ،اختالل هراس و...
خود را نشان میدهد.
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اروین یالوم یکی از درمانگران مطرح معاصر است که دربارة مرگ و ترس از مرگ
توجه مراجعهکننده را به فانی بودن و تأثیرش
بسیار نوشته است .او وقتی میخواهد ّ
بر فرد جلب کند ،گاهی سؤالهای جالبی میپرسد .برای نمونه او اینگونه میپرسد:
«میخواهم یک سؤال ابلهانه ازت بپرسم .دقیقاً چه چیزی در مورد مرگ هست که تو را
میترساند؟» درواقع در دل ِاین سؤال یک فرض پنهانی نهفته است و آن هم برداشت ما
از مرگ است .برای نمونه او خودش به این سؤال اینگونه پاسخ میدهد:
«احساس از دست دادن همۀ چیزهایی که به من تعلّق دارند .تمام کلماتی که نوشتهام،
لحظههایی که آنها را زیستهام و پیش خودم نگه داشتهام ،تمام ت ّکهیادداشتهایی که
جمع کردهام تا در نوشتههایم از آنها استفاده کنم .در یک کالم احساس از دست
دادن همۀ متعلّقاتم» .جوابهای زیاد و متفاوتی به این سؤال داده میشود ،کافیست از
اطرافیان خودتان بپرسید تا ببینید .برای نمونه ترس از فراموش شدن ،ترس از دردناک
بودن مرگ ،ترس از قضاوت شدن ،ترس از نیست شدن ،ترس از فرورفتن در تاریکی،
دادن همه کس ،ترس از تنهایی و. ...
ترس ِاز دست
ِ
اتّفاق جالب در مورد نگاه به مرگ این است که شخصی مانند یالوم میگوید ،او
همچنان پس از بیش از نیم قرن تالش ِمتمرکز به عنوان یک درمانگر ،وقتی که به
مرگ فکر میکند ،دچار اضطراب میشود .درواقع از نظر او نگرش سالم به مرگ همین
احساس و تجربه کردن اضطراب است؛ چراکه ترس از مرگ در ما هیچوقت از بین
نمیرود ،بلکه صرفاً از حالت اضطراب هشیار به اضطراب ناهشیار مرگ تبدیل میشود.
همیشه با ماست؛ ما خودمان را به راههای مختلف در برابر آن بیحس نشان میدهیم.
درمان رفتاریشناختی برای ترس از مرگ

متخصصان ،درمان رفتاریشناختی را به افرادی که به ترس از مرگ
در حال حاضر
ّ
دچارند ،پیشنهاد میکنند .این درمان بر پایۀ بحث و ارائه است و اغلب برای درمان
افسردگی و انواع بسیاری از ترسها و اضطرابها استفاده میشود.
درمان رفتاریشناختی چندمرحلهای شامل موارد زیر است:

با ترس خود مواجه شوید!
اگر برای کاهش اضطراب مرگ تالش میکنید ،نهتنها باید آن را بهصورت ش ّفاف بیان
ن میشوند نیز بهخوبی شناسایی
کنید ،بلکه باید عواملی را که موجب ایجاد ترس از آ 
کنید و سعی کنید با ترس خود روبهرو شوید .برای مثال اگر از رفتن به مراسم تدفین
یا آرامگاه خودداری میکنید ،به آنجا بروید.
از رفتارهایی که در آنها به دنبال رسیدن به اطمینان هستید ،بپرهیزید!
این مرحله تمایل افراد به بررسی سالمتی بدن خود به شکل وسواسگونه را مورد
هدف قرار میدهد .افرادی که همواره در حال بررسی سالمت بدن خود و پرسش از
مشاوران و پزشکان برای رسیدن به اطمینان از سالمتی خود هستند ،برای رسیدن به
مکمل مختلف گرفته
سالمتی ایدهآل از هیچ کاری دریغ نمیکنند؛ از خوردن قرصهای ّ
تا اطمینان به برخی خرافهگریها .برای جلوگیری از این رفتارها سعی کنید اینگونه
کارها را به تعویق بیندازید و فاصلۀ زمانی انجام آنها را رفتهرفته طوالنیتر کنید تا
بتوانید کام ً
ال از آنها دست بکشید.
تجربیات شخصی خود را بررسی کنید!
مهمی در این ترسها دارد .برای مثال از دست دادن
تجربیات شخصی افراد نیز نقش ّ
شخصی که او را دوستداشتید یا اینکه دچار بیماری خطرناکی بودید یا نزدیکان شما با
بیماری سختی دست و پنجه نرم کردهاند؛ اگر از دیدگاه درستی به این اتّفاقات بنگرید،
به شما کمک زیادی در حفظ تعادل بین زندگی و مرگ خواهد کرد و ممکن است با
آرامش بیشتری با فکر به مرگ مواجه شوید.
تمرکزتان را روی ّ
لذت بردن از زندگی بگذارید!
بلندمدت خود را شناسایی کنید تا به آنچه از
و
ت
مد
ه
کوتا
اهداف
در این مرحله باید
ّ
ّ
زندگی میخواهید دست یابید و از تجربۀ این کارها ّ
لذت ببرید.
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در مورد ترس خود با افرادی که به
آنان اعتماد دارید ،گفتوگو کنید!
این موضوع ممکن است کام ً
ال ترس شما
را از بین نبرد ،ا ّما گفتوگو دربارۀ ناراحتیها
و ترسها میتواند نگرانی نزدیکان شما را
نسبت به تغییر رفتارهایتان کاهش دهد و
عالوهبر آن زندگی شما را باارزشتر میکند و
باعث میشود تا از برخی افکار ناراحتکننده
منحرف شوید.
مکتب حیاتبخش اسالم نیز با الهام از
سیرة پیشوایان معصوم (ع) و آموزههای
وحیانی برای کاهش این پدیده و تأمین
آرامش افراد راهبردهایی را ارائه کرده است:
• ایمان به خدا
در تعالیم حیاتبخش اسالم «ایمان به
خدا» اصلیترین عامل برای رسیدن به قلّة
آرامش و غلبه بر اضطراب محسوب میشود.
اندیشة مرگ و نیستی ،چشم بستن از هستی
و جدایی از کسانی که به آنان دلبستگی
داریم ،انسان را رنج میدهد و سبب اضطراب
میشود ،ا ّما ایمان به خدا و باور قلبی در
نهاد آدمی مقاومت ایجاد میکند و تلخیها
تحمل میکند .فرد باایمان میداند
را قابل ّ
معینی دارد
حساب
جهان
در
چیزی
که هر
ّ
و اگر واکنش در برابر سختیها و کمبودها
مطلوب باشد ،به نحو احسن از سوی
خداوند متعال جبران میشود.
انسان مؤمن در دوران کهولت
نگرانی و اضطراب خویش از
مرگ را با کوشش در کارهای
نیک -که در زبان دین «عمل
صالح» نامیده میشود -برطرف
میکند و از نزدیک شدن
مرگ دچار اضطراب نمیشود.
روانشناسان بزرگی چون «اریک
فروم»« ،ویلیام جیمز» و دیگران
هم به این حقیقت اشاره کردهاند
و ایمان به خدا را اساس آرامش و
سالمت روان دانستهاند.
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•  یاد خدا
قرآن کریم راه درمان تمام نگرانیها و اضطرابها را یاد خدا میداند .یاد خدا به
نهانخانة درون انسان نفوذ میکند ،مأنوستر از آغوش مادر برای کودک شیرخوار ،به
انسان آرامش و راحتی میبخشد و همچون چراغ فروزان از آغاز تا پایان عمر به آدمی
گرمی و نشاط میدهد .یکی از عوامل آرامش روان و سالمتی روح ،نماز و یاد خداست که
توجه و معنویت اقامه شود ،آثار و برکات ویژهای در زندگی فرد خواهد داشت و اگر
اگر با ّ
ارتباط با آن منبع عظمت و رحمت قطع شود ،نگرانی و دلواپسی و ابتال به بیماریهای
روانی اجتنابناپذیر است.
•  دعا
تقرب
وسیلة
و
قلبی
خواست
همان
یا
دعا
اسالم
تربیتی
های
ه
آموز
ترین
م
مه
از
یکی
ّ
ً
طی آن فرد مستقیما با خداوند ارتباط برقرار میکند .یکی از
عبد به معبود است که ّ
روانشناسان میگوید« :امروزه روانشناسی همان چیزهایی را تعلیم میدهد که پیامبران
تعلیم میدادند ،زیرا روانشناسان دریافتهاند که دعا نگرانی ،تشویش ،هیجان و ترسی را
که موجب ناراحتیهای ماست ،برطرف میکند».
•  انس با قرآن
در هر عصری قرآن کریم انسانهای وارستهای را تربیت کرده که از سالمت فکر و
اخالق متعالی برخوردار بودهاند ،زیرا در این کتاب عظیم نیروی معنوی مستحکمی وجود
دارد که در نفس انسان تأثیری شگرف برجای میگذارد .این نیرو باعث بیداری وجدان و
صیقل روح انسان میشود و به دور از اضطراب و نگرانی ،ادراک و تف ّکرش را بیدار میکند
و بصیرتش را جال میبخشد.
•  صبر
یکی از راهکارهای مقابله با اضطراب و
نگرانی ،بهرهمندی از روحیة صبر و بردباری
است .صبر انسان را نیرومند ،قابل
اعتماد و متّکی بر خویشتن میسازد.
مهمترین اثر صبر و بردباری تأمین
آرامش و سالمت جسم و روح است،
زیرا این نعمت انسان را از اقدام
عجوالنه و نامعقول بازمیدارد و او
را به تعقّل و تأ ّمل میکشاند و همین
سبب میشود تا از بسیاری اقدامات -که
ضررهای جسمی و روحی جبرانناپذیری
دارند -پیشگیری کند.
• تو ّکل
یکی از عوامل اضطراب و نگرانی انسان
انجام کارهای مهم و سرنوشتساز است که
تأثیر بسزایی بر سالمت روان انسان دارد .تو ّکل
به انسان جرأت اقدام به انجام کارها
را میدهد.
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• امیدواری
یکی از فرایندهای مهم و کارآمد در تعالی و بالندگی انسان،
مهمی برعهده
امیدواری است .امید در سالمت روان انسان نقش ّ
دارد و به زندگی معنا و مفهوم میبخشد .امیدواری هنگام هجوم
مشکالت ،نامالیمات و اندوهها از فروپاشی روانی انسان جلوگیری
میکند و مانع چیره شدن نگرانی و اضطراب بر انسان میشود.
انسان امیدوار هرگز خود را در بنبست نمییابد و همواره در عمق
تاریکیهای زندگی به سوی روشنایی حرکت میکند .هر کسی که
امید به بهبودی امور و اصالح کارها را از دست بدهد ،نسبت به
آینده و پایان کار دچار نگرانی و اضطراب میشود.
• توبه
احساس گناه یکی از عوامل اضطراب و افسردگی و مایة خستگی
روح انسان است و باعث سرخوردگی او در زندگی میشود .فردی
که برای خود آیندهای مبهم و تاریک را ترسیم کرده است و وضعیت
خود را نامشخّ ص میداند یا در انتظار عذاب الهی پس از مرگ
نشسته است ،خواهناخواه دچار فشارهای روانی و اضطراب میشود،
ا ّما اگر بداند که آمرزش الهی نصیب او خواهد شد ،عزم خود را
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جزم میکند تا مرتکب گناه نشود و در صورت غفلت اگر مرتکب
سرپیچی از فرمان الهی شود ،مأیوس نمیشود .توبه یکی از بهترین
راههای رهایی از کابوس درون و آزادی از چنگال احساس گناه
است ،زیرا سبب آمرزش گناهان و تقویت امید انسان به رضایت
الهی و بازگشت به سوی خداوند متعال است و به همین سبب
موجب کاهش اضطراب و نگرانی میشود.
توصیۀ آخر به سالمندان برای اینکه بتوانند با ترس خود کنار
بیایند:
شرکت در ف ّعالیتهای اجتماعی و خیریه باعث میشود فرد
سالمند با پدیدۀ مرگ راحتتر کنار بیاید و ترس از آن را تسکین
دهد و آن را به شکلی دربیاورد که بتواند بهراحتی زندگی کند ،نه
اینکه زندگیاش در سایۀ ترس از مرگ تلف شود و از بین برود.
مهناز مرام 
ی
تخصصی روانشناسی
دانشجوی دکترای
ّ
نشانی :رشت ،گلسار ،برج کاوه ،ورودی دوم ،طبقة سوم ،مرکز
مشاوره و خدمات روانشناختی پاسارگاد تلفن013- 33129076 :

Mahnazmarami.phdpsychologist

فرم اشتراک مجلة هدیة مهر
نام و نامخانوادگی:
تحصیالت:
نشانی پستی:
کد پستی:
ایمیل:
تلفن همراه:
تلفن ثابت:
شمارة فیش واریزی:
تاریخ فیش واریزی:
تاریخ شروع اشتراک:
مبلغ پرداخت شده:

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

مبلغ اشتراک ساالنه را ( 5.00/000ریال
برای  6شماره) به شمارة حساب سپهر

بانک صادرات  0102498744007به نام
«مؤسسۀ مهر» واریز و فیش بانکی را به
ّ
شمارة  013-33764257فکس کنند.

مؤسسۀ فنّاوریهای نوین پزشکی ،تحقیقات ناباروری و ج ّراحی محدود مهر
نشانی :رشت ،بلوار شهید انصاری ،خیابان ارشادّ ،
كد پستی 4178613111 :تلفن013-33755353 :

Website: www.mehrinstitute.org
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نگاهی به دورۀ میانسالی و پیری

اهمیت دورۀ پیری و در نظر گرفتن ویژگیهای این سن و ارزشی که در کلّیۀ جوامع بشری برای این گروه
با ّ
توجه به ّ
متخصصان
س ّنی قائل هستند ،اول اکتبر مصادف با  9مهر ماه را به عنوان روز جهانی سالمند در نظر گرفتهاند .امروزه
ّ
در رشتههای مختلف ،پژوهشهایی در زمینههای میانسالی و سالمندی انجام دادهاند تا بدین وسیله بتوانند کمک
مؤثّری در بهتر شدن شرایط انسانها در این دوران داشته باشند و بتوانند در جهت بهداشت روانی و جسمانی
اهمیت این دوران و اینکه آیا راهکارهایی هست که بتوان سازگاری افراد را
سالمندان مؤثّر باشند .با در نظر گرفتن ّ
توجه به ردهبندی سن ارائه میدهیم.
هنگام ورود به میانسالی و سالمندی بیشتر کرد ،توضیحاتی با ّ
دکتر نگین اسماعیلزاده

از  45تا  65سالگی افراد در مرحلۀ میانسالی قرار میگیرند و
از  65سالگی به بعد ورود به مرحلۀ پیری محسوب میشود .این
دوره کمی متفاوتتر با دورههای قبلی زندگی انسان است .افراد
سن جوانی -که در آن انرژی و شور و
پس از پشت سر گذاشتن ّ
شعف جوانی وجود دارد -وارد مرحلۀ میانسالی خواهند شد .هر
چقدر آدمی در دورۀ جوانی مو ّفقتر باشد و دستاوردهای بیشتری
داشته باشد ،راحتتر وارد مرحلۀ میانسالی میشود و با بحران
میانسالی زودتر سازگار خواهد شد .زمانی که فرد در این مرحله
نگاهی به گذشتۀ خود میاندازد و از عملکرد خویش رضایت دارد،
همچنین در زمینۀ کاری و خانوادگی مو ّفق است ،این مرحله را
خاص خود را
به عنوان یک دورۀ جدید از زندگی -که زیباییهای
ّ
دارد  -میپذیرد ،مثل ازدواج فرزندان ،مو ّفقیت تحصیلی فرزندان،
بازنشستگی برای افرادی که شاغل بودهاند و کار و ف ّعالیت کمتر،
همچنین تفریح ،آزادی و راحتی بیشتر .در عوض هرچه فرد در این

زمینههای شغلی ،خانوادگی و فردی ضعیفتر عمل کرده باشد ،دچار
اضطراب ،افسردگی و بحران بیشتری خواهد شد.
راهکارهایی برای سازگاری با دورۀ میانسالی و پیری
 در این دوره به دلیل بزرگ شدن فرزندان (ازدواج و دانشگاه
فرزندان) زن و شوهر معموالً اوقات بیشتری را با یکدیگر سپری
میکنند و میتوانند به برنامهریزی در زمینۀ ورزشی ،رفتوآمد با
سنوساالن (کسانی که شرایطی شبیه شرایط خودشان دارند) و
هم ّ
حتّی ف ّعالیتهایی که تاکنون به دلیل مسائل کاری و فرزندان قادر
به انجام آن نبودهاند ،بپردازند.
 ورزش در روانشناسی و روانپزشکی جزء درمانهای غیردارویی
اضطراب و افسردگی است .معموالً افراد در دورۀ میانسالی حداقل با
یک دورۀ کوتاه اضطراب (فکر و خیال در مورد باال رفتن سن ،چین
و چروکهای ظاهری ،دوری فرزندان و )...مواجه میشوند ،بنابراین

41

متخصصان توصیه میکنند برنامههای ورزشی حداقل هفتهای دو
ّ
بار در نظر گرفته شود.
 پذیرش دورۀ میانسالی و اینکه فرزندان مسئول آنها نیستند.
در برخی خانوادهها بهخصوص خانوادههایی که زن و شوهر
ارتباط خوبی با یکدیگر ندارند ،مشاهده میشود که استقالل را از
فرزندانشان میگیرند و فکر میکنند فرزندان باید برای آنان وقت
بگذارند و با رفتار و گفتارشان به نوعی احساس گناه در فرزندان به
وجود میآورند .چنین کاری اشتباه است ،زیرا فرزندان ما باید به
سن خود بپردازند و استقالل پیدا کنند و به
ف ّعالیتهای مربوط به ّ
دنبال هدفها و برنامههای آیندۀ خودشان باشند ،بنابراین لزومی
ندارد که برای جبران خألهای این دوره چنین رفتار کنیم و جلوی
هویتیابی ،پیشرفت و آزادی فرزندانمان را بگیریم.
 در این دوره انرژی تا حدودی کمتر از دورۀ جوانی است و
کام ً
ال طبیعی است که زودتر خسته شویم و محدودتر عمل کنیم
که البته این افت عملکرد ناگهانی نخواهد بود ،یعنی از  45تا 65
سالگی بهتدریج از توان ما کاسته خواهد شد و این یکی دیگر از
مسائلی است که ما به عنوان یک واقعیت زندگی باید بپذیریم و با
آن سازگار شویم.
توجه به اینکه
با
سن؛
این
در
مناسب
غذایی
 برنامههای
ّ
سوختوساز بدن با افزایش سن کاهش مییابد و سیستم ایمنی به
مرور ،هرچه به دورۀ پیری نزدیکتر شویم ،ضعیفتر عمل میکند،
توصیه میشود که بیشتر از قبل مراقب برنامههای غذایی خود در
این سنین باشید.
توجه داشت که معموالً یک عامل باعث ایجاد ناراحتی،
 باید ّ
اضطراب و ...در سنین میانسالی و پیری نخواهد بود ،بنابراین اگر
فرد تا زمانی که به این مرحله نرسیده ،نمیتواند برنامۀ درستی
برای زندگی خود داشته باشد و حداقل از صد درصد برنامهریزیها
و هدفها به پنجاه تا شصت درصد آنها رسیده است ،کمتر دچار
بحران میانسالی خواهد شد؛ اگر چنین نباشد ،نارضایتی بیشتری
خواهد داشت که البته به این معنی نیست که نتواند در دورۀ
میانسالی و پیری زندگی آرامی داشته باشد .در این دوره پیشنهاد
متخصصان روانشناسی و روانپزشکی
میکنیم حتماً از وجود
ّ
بهرهمند شوند.
نکتۀ مهم
گاهی درد و رنجی که انسانها میکشند،
ناشی از باورهای غلط و فیلتر ذهنی منفی آنان
است ،همچنین به دلیل نداشتن خودآگاهی
نسبت به خود و انتظاراتی است که از خود یا
دیگران دارند .بحث روح و روان بسیار پیچیده است و
توصیه میشود در هر س ّنی (نه فقط میانسالی یا پیری)
اگر فرد احساس رنج و ناراحتی روحی دارد ،حتماً برای
درمان اقدام کند و از خوددرمانی خودداری شود.
سطح انتظارات انسان از خود و محیطش با احساس رضایت
از زندگی او رابطۀ مستقیمی دارد .برای آرامش بیشتر اول باید
خودمان را بشناسیم .قلب من و شما مسلّماً در سینۀ ما ف ّعالیت
دارد ،ولی اغلب هیچ ّ
اطالعی از نحوۀ کارکرد آن نداریم و در هنگام
بروز مشکل قلبی مطمئناً خوددرمانی نخواهیم کرد .به همین
ترتیب امکان دارد خودآگاهی ضعیفی نسبت به جنبۀ روانی خود
داشته باشیم و مشکالتی در این زمینه وجود داشته باشد که حتّی
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در شرایط نسبتاً خوب با احساس نارضایتی همراه ما باشد .در
چنین شرایطی اولین قدم بررسی وضعیت روانی خودمان است .الزم
است یادآوری شود که ریشۀ بسیاری از ناراحتیها و بیماریهای
جسمانی (روحی و روانی) ،بدبینی است مثل اضطراب ،افسردگی،
تفسیر منفی (فیلتر ذهنی منفی) ،تعارضات حلنشده و. ...
همانطور که انسان به جسم و ظاهر خود رسیدگی میکند ،روح
و روان نیز نیاز به رسیدگی دارد و باید در زندگی تعادل در جنبههای
مختلف رعایت شود .بین جسم و روان ارتباط مستقیمی وجود دارد.
هر زمان بین جسم و روان تعادل باشد ،انسان احساس رضایت و
خوشبختی خواهد کرد ،در غیر این صورت دچار نارضایتی ،ناکامی
و ...خواهد شد ،بنابراین با در نظر گرفتن موارد فوق و رسیدگی
بهموقع میتوانید با رضایتمندی بیشتری زندگی کنید و آرامش
بیشتری را تجربه کنید.
با آرزوی زندگی آرام و شاد برای شما عزیزان
زندگی را زندگی کن
دکتر نگین اسماعیلزاده
تخصصی روانشناسی و مدرس دانشگاه
دکتری
ّ
نشانی :رشت ،بلوار شهید بهشتی ،فلکة گاز به سمت توشیبا ،کوچة
بهار ،پالک  ،51مرکز مشاورة بهار تلفن013-33472090 :

بهداشت داهن و دندا ن
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اهمیت حفظ دندانهای شیری
ّ
برای اینجانب و همکارانم بارها پیش
آمده که با بیمارانی مواجه میشویم که
با مشکالت پیشرفتۀ دندانی به ما مراجعه
میکنند؛ مشکالتی که اغلب آنها قابل
پیشگیریاند .پیشرفت این مشکالت
دندانی در کودکان اغلب ریشه در باورهای
نادرست والدین آنان دارد .یکی از تص ّورات
اشتباه والدین این است که میپندارند
دکتر آتوسا جانشین طول عمر دندانهای شیری کوتاه است
و نیازی به نگهداری و درمان این دندانها نیست؛ از این رو بسیاری
از کودکان با پوسیدگیهای شدید دندانی با شکایت از درد شدید
و آبسۀ دندانی به ما مراجعه میکنند .وقتی از والدین آنان سؤال
میشود که چرا زودتر و قبل از اینکه مشکل به این حد از وخامت
برسد ،مراجعه نکردهاید و آیا اص ً
ال دندانهای کودک خود را مسواک
میزنید ،پاسخ میدهند که تا به حال برای کودک خود مسواک
نزدهاند و گمان میکردند که نیازی به ترمیم این دندانها نیست،
چون تص ّور میکردند که این دندانها شیری و مو ّقتی هستند.
اهمیت پنداشتن دندانهای
ّ
متأسفانه گاهی این باور نادرست بی ّ
ارزشمند شیری حتّی در قشر تحصیلکرده هم دیده میشود.
اهمیت دندانهای شیری و
هنگامیکه برای والدین کودکان در مورد ّ
مهمی که در بدن برعهده دارند توضیح میدهیم ،اغلب آنان
وظایف ّ
ّ
اظهار میکنند که آگاهی و اطالعاتی در زمینۀ این مسائل نداشتند.

یکی از مشکالت دیگر قابل پیشگیری ،بههمریختگیهای دندانی
است که ناشی از کشیدن زودهنگام دندانهای شیری است ،برای
مثال بیماری دوازده ساله با شکایت از رویش نابجا و نامرتّب
دندانهای دائمی به من مراجعه کرده بود ،با گرفتن تاریخچه از
متوجه شدم که دندانهای شیری پوسیدۀ کودک خود
والدین وی
ّ
سن پایین کشیده بودند؛ وقتی برایشان توضیح دادم که این
را در ّ
مشکل با گذاشتن فضانگهدارهای دندانی قابل پیشگیری بود و اگر
فضانگهدار در زمان مناسب قرار داده میشد ،شاید امروز کودک شما
با مشکل داشتن دندانهای نامرتّب و بههمریخته -که برای اصالح
آن نیاز به صرف هزینههای سنگین درمانهای ارتودنسی داشته
باشد -مواجه نبود ،اظهار میکردند که آگاهی در مورد فضانگهدارها
به آنان داده نشده بود.
توجه به مواردی که ذکر شد ،لزوم نوشتن این مقاله را برای
با ّ
افزایش آگاهی و بهبود سالمت دهان و دندان کودکان به عنوان
متخصص دندانپزشکی کودکان بر خود واجب دانستم ،باشد
یک
ّ
که با اصالح این دیدگاه اشتباه گامی مهم در جهت ارتقای سالمت
کودکان برداشته شود.
حفظ سالمت دندانهای شیری در زمانی که در دهان کودک
اهمیت یک عضو مشخّ ص
اهمیت بسیاری دارد .برای اینکه ّ
هستندّ ،
شود ،باید نگاه ویژهای به وظایف آن عضو در بدن داشته باشیم.
از وظایف مهم و ارزشمند دندان شیری میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
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جویدن مؤثّر غذا

سن پایین دندانهای شیری بهخصوص دندانهای آسیای
کودکانی که در ّ
شیری خود را از دست میدهند ،کیفیت جویدن و هضم غذا در آنان به خطر
میافتد که به تبع تأثیر منفی روی وضعیت تغذیه ،رشد و تکامل کودک در
سن پایین که رشد و
حساس زمانی خواهد داشت .نقش تغذیه در ّ
آن برهۀ ّ
شدت حیاتی است .کودکان با
تکامل کودک با سرعت باالیی اتّفاق میافتد ،به ّ
دندانهای شیری پوسیده و دردناک تمایل کمتری به غذا خوردن نسبت به
کودکان با دندانهای سالم نشان میدهند .درد و ناراحتی از وجود دندانهای
پوسیده در دهان عالوه بر اثر منفیای که بر وضعیت تغذیۀ کودک دارد ،کیفیت
زندگی وی را تحت تأثیر قرار میدهد .بهطور کلّی کیفیت زندگی و احساس
توجهی باالتر است.
رضایت در کودکان با دندانهای شیری سالم بهطور قابل ّ
حفظ فضا و ایجاد مسیر رویشی صحیح برای دندانهای دائمی
زیرین

مهم دندان شیری این است که مسیر رویشی صحیحی
یکی از وظایف ّ
برای رویش دندان دائمی زیرین خود ایجاد کند .زود از دست رفتن دندان
شیری به علّت پوسیدگی یا ضربات میتواند باعث از دست رفتن فضای این
مقرر طبیعی خود
دندانها شود و چون رویش دندانهای دائمی در زمان ّ
صورت میگیرد ،در این فاصله دندانهای اطراف به سمت این فضای بیدندانی
حرکت میکند و فضای مورد نیاز برای رویش دندان دائمی زیرین را میبندد،
بنابراین دندانهای شیری پوسیده باید هر چه سریعتر ترمیم شوند ،ولی در
صورتی که این دندانها قابل ترمیم و نگهداری نباشند و ما مجبور به کشیدن
آنها شویم ،فضای این دندانها باید با وسایلی به نام فضانگهدار تا زمان رویش
دندانهای دائمی حفظ شود؛ در غیر این صورت احتمال اینکه دندان دائمی از
مسیر اصلی رویش خود منحرف شود و کودک را نیازمند درمانهای ارتودنسی
در آینده کند ،وجود دارد ،یا حتّی در برخی موارد دندان دائمی به علّت از دست
دادن فضا برای رویش ،نهفته در فک باقی میماند و قادر به رویش نیست.
تکامل طبیعی گویش و تل ّفظ صداها

از دست دادن دندانهای پیشین شیری در اثر پوسیدگی در کودکان
متأسفانه
مکرر شبانه و تمیز نکردن این دندانها ّ
خردسال به علّت شیر خوردن ّ
سن پایین
در
را
خود
(پیشین)
قدامی
های
ن
بسیار شایع است .اگر کودک دندا
ّ
ّ
که زمان شروع تکامل صحبت کردن است -از دست بدهد ،در تلفظ برخیصداها دچار مشکل خواهد شد ،زیرا بسیاری از صداها در اثر تماس زبان با
دندانهای پیشین باال ایجاد میشود.
زیبایی و اعتماد به نفس

مهمی بر روحیه و اعتماد به نفس
لبخند با دندانهای سالم و زیبا تأثیر ّ
کودک دارد .در صورتی که کودک دندانهای خراب و پوسیدهای بهخصوص
توجهی به ترمیم و بازسازی این دندانها نشود،
در ناحیۀ قدامی داشته باشد و ّ
تأثیر منفی در اعتماد به نفس کودک خواهد داشت.
توجه به وظایفی که برای دندان شیری برشمردیم ،میتوان نتیجه گرفت
با ّ
اهمیت دندانهای شیری را هرگز نباید نادیده انگاشت ،بنابراین بهراحتی
که ّ
آنها را نکشیم ،ناخواسته اعتماد به نفس کودکمان را کاهش ندهیم و در آینده
هزینه و مشکالت درمانهای ارتودنسی را به خود و کودک خود تحمیل نکنیم،
چراکه هر دندانی در زمان حضورش در دهان ارزشمند است و باید وظایفش را
بهخوبی انجام دهد .درصد بسیار باالیی از بههمریختگیها و نامرتّبی دندانهای
دائمی به علّت کشیدن زودهنگام دندانهای شیری است ،بنابراین میتوان
گفت سالمت دندانهای دائمی در گرو حفظ و نگهداری دندانهای شیری
است.
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در ادامه به پاسخ چند سؤال رایج -که برگرفته از
تص ّورات اشتباه والدین در مورد دندان شیری است-
میپردازیم:

• آیا دندانهای شیری بیش از شش تا هفت
سالگی دوام ندارند؟
دندانهای پیشین شیری اولین دندان شیری است که
در حدود هفت سالگی میافتد و پس از آن به ترتیب
ریزش دندانهای شیری به مرور صورت میگیرد،
بهطوری که دندانهای آسیای شیری کودک تا یازده
دوازده سالگی در جای خود باقی میمانند و به وظایف
مهم خود عمل میکنند ،بنابراین تنها دندانهای پیشین
ّ
شیری عمر شش تا هفت ساله دارند و دندانهای آسیای
شیری طول عمر بیشتری دارند و تا حدود دوازده سالگی
در دهان باقی میمانند.
• آیا دندان شیری ریشه دارد؟
برخالف تص ّور بسیاری از والدین تمامی دندانهای
شیری ریشههای بلند و کاملی دارند .در زمانی که
دندانهای دائمی رویش خود را آغاز میکنند تا جاشین
دندان شیری روی خود بشوند ،ریشۀ دندانهای شیری
شروع به تحلیل رفتن میکند تا جایی که ّ
کل ریشۀ دندان
شیری تحلیل میرود و در این زمان این دندانها میافتند
و دندان دائمی زیرین در دهان پدیدار میشوند؛ در نتیجه
والدین در زمان افتادن دندان شیری آنها را بدون ریشه
میبینند.
• آیا دندن شیری هم عصبکشی میشود؟
برخالف تف ّکری عامیانه -که والدین تص ّور میکنند
دندان شیری عصب ندارد -این دندانها نیز مانند دندان
دائمی دارای عروق و اعصاب فراوان هستند و اگر دندان
متخصص دندانپزشکی
توسط
ّ
شیری پوسیدهای بهموقع ّ
کودکان درمان نشود ،این پوسیدگی پیشرفت میکند
و اعصاب دندان شیری را درگیر میکند که این حالت
میتواند باعث درد شدید ،آبسه یا در مواردی منجر به
سلولیتهای خطرناک فضاهای صورت شوند که گاهی
حتّی در موارد پیشرفته تهدیدکنندۀ حیات کودک
میشوند.
در نتیجه ضروری است که والدین با آگاه شدن از
نقش مهم و اساسی دندانهای شیری ،انجام مراقبتهای
بهداشتی الزم و مراجعۀ ّ
متخصص دندانپزشکی
منظم به
ّ
متخصص دندانپزشکی
جدی بگیرند تا با معاینۀ
کودکان را ّ
ّ
پوسیدگیها و مشکالت دندانی بهموقع پیشگیری و در
صورت ایجاد کشف و درمان شوند.
دکتر آتوسا جانشین
متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان و ارتودنسی
ّ
پیشگیری ،استادیار دانشکدۀ دندانپزشکی گیالن
نشانی :رشت ،چهارراه گلسار ،کوچۀ عسگری ،کوچۀ بنفشه،
ساختمان حکیم تلفن013-32125934 :
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بیدندانی در سالمندان و پیامدهای آن
سالمندی فرایندی است که با تغییرات
زیستی مهم اعم از بیولوژیک و فیزیولوژیک
در ارگانها و اندامهای مختلف بدن بروز
میکند .یکی از این تغییرات ،تغییر در
وضعیت سالمت دهان و دندان است.
مهمی
سالمت دهان و دندان نقش بسیار ّ
در تعیین الگوهای غذایی ،نحوۀ برآورده
شدن نیازهای تغذیهای و درنتیجه
دکتر امیرحسین صمدنیا سالمت سالمندان و کیفیت زندگی آنان
ایفا میکند .تغییر در شرایط اجتماعی و اقتصادی ،همراه شدن
بیماریهای سیستمیک ،ناتوانیهای جسمی و روحی ،ضعف سیستم
متعدد
ایمنی ،بیماریهای مزمن و افزایش نیاز به استفاده از داروهای
ّ
میتوانند باعث ایجاد تغییرات در وضعیت دهان و دندان شوند.
مشکالتی نظیر پوسیدگی ،بیماریهای پریودنشیوم یا به عبارت
دیگر بافتهای نگهدارندۀ دندان در حفرۀ دهان ،عفونت ،لقی دندان،
ضایعات خوشخیم و بدخیم ،تحلیل فیزیولوژیک و تغییرات نسوج
نگهدارندۀ دندانها -که با افزایش سن ایجاد میشود -خشکی و
کمیت و کیفیت بزاق دهان ،کاهش
نازک شدن مخاط دهان ،کاهش ّ
حس چشایی ،کاهش سوختوساز و قدرت ترمیم بافتهای دهان
ّ
و کاهش توانایی در انجام مراقبتهای بهداشتی مربوط به دهان و
دندان از دیگر مواردی هستند که در سالمندان مشاهده میشود.
مشکالت دهانی میتوانند تأثیرات بسزایی بر سالمت عمومی و به
دنبال آن ،بر کیفیت زندگی افراد داشته باشند ،بهطوری که افراد
سالمند هرچه دندانهای بیشتری از دست داده باشند ،نارضایتی

بیشتری از حیطههای عملکردی بهخصوص فیزیکی از خود نشان
میدهند که منجر به محدود شدن رژیم غذایی آنان میشود .افرادی
که دندانهای زیادی را از دست دادهاند ،محدودیت در جویدن
خاصی دارند و معموالً گوشت ،میوههای
بهخصوص جویدن غذاهای ّ
تازه و سبزیجات بهناچار از سبد غذاییشان حذف میشود که این
امر سبب کاهش جذب ویتامینها ،پروتئینها ،فیبرها و سوق پیدا
کردن این افراد به سمت رژیمهای غذایی دارای کربوهیدرات
میشود .درنتیجه چاقی ،دیابت ،بیماریهای قلبی عروقی و ...از
نتایج این تغییر رژیم است.
امروزه با برنامههای پیشگیری و آموزش بهداشت دهان و دندان
حد امکان دورۀ بیدندانی را به
و درنهایت درمان مناسب میتوان تا ّ
اواخر عمر افراد سوق داد .وجود باورها و فرهنگهای غلط اجتماعی
باعث شده است که به نظر بسیاری از افراد از دست دادن دندانهای
اهمیت نداشته باشد و بر این باور باشند که با داشتن
طبیعی چندان ّ
یک دست دندان مصنوعی این نقص عضو را جبران خواهند کرد.
حد کمال و مطلوب ممکن نبوده
جبران نقص عضو بشر تاکنون در ّ
و در مورد دندان مصنوعی نیز باید اعتراف کرد که با تمام کوششها
و تالشها هنوز جایگزینی به وسیلۀ دندانهای مصنوعی -که بتواند
بهطور کامل وظیفۀ دندانهای طبیعی را انجام دهد -نتوانسته است
صورت گیرد ،پس این افراد باید از این باور ناآگاهانۀ خود ّ
مطلع
شوند و نسبت به حفظ دندانهای طبیعی خود بیتفاوت نباشند و
خود را به دورۀ بیدندانی زودتر از موعد دچار نکنند.
دکتر امیرحسین صمدنیا
ج ّراح ،دندانپزشک

