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تشكر نكردن ديگران از تو نبايد تو را هب خوبى كردن بىرغبت کند ،زريا ى كه از آن يكى ترين
بهرهاى نمىربد (يعنى خدا وند) از تو قدردانى مىكند و از سپاسگزارى اين سپاسگزار هب بيش از آن
چيزى مىرسى كه فرد انسپاس فرو گذا شته است و خدا وند نيكوكاران را دوست دارد.
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تو را سفارش مىكنم هب مدا راى با مردم و احترام هب علما و گذشت از لغزش رباردان (دينى)؛ چرا
كه سرور اولين و آخرين ،تو را چنين ادب آموخته و فرموده است« :گذشت كن از كسى كه هب
تو ظلم كرده ،رابطه ربقرار كن با كسى كه با تو قطع رابطه كرده و عطا كن هب كسى كه از تو رديغ کرده
است».
***
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ا ر ت و الى ا الح ردم ر رد ر د رى ،از ودت آغاز ن ،زريا رپد ن و هب ا الح
ديگران ،رد حالى كه خود افسد باشى ،زبرگرتين عيب است.

بيمارياهي فصلي

آنفلوانزا

دغدغة فصل سرما
تزریق واکسن آنفلوانزا هر ساله به افراد در معرض خطر توصیه میشود .اگر شما
در برابر آنفلوانزا واکسینه شوید ،احتمال ابتالی شما به آنفلوانزا در فصل سرد سال

بسیار کاهش پیدا خواهد کرد.
مترجم :دکتر بابک قلعهباغی

*

آنفلوانزا چیست؟
آنفلوانزا بیماریای است که در اثر ویروس آنفلوانزا ایجاد میشود.
گونههای مختلفی از این ویروس وجود دارند .سرایت آن از فردی به
فرد دیگر از طریق قطرات ریز تن ّفسی هنگام عطسه یا سرفه صورت
میگیرد .همچنین ممکن است سرایت آن از راه تماس با سطوحی
باشد که ویروس روی آن پخش شده است .انتشار ویروس از این راهها
بسیار سریع است.
عالئم آنفلوانزا عبارتاند از :تب ،درد عضالنی ،سرفه ،سردرد
و خستگی بیش از حد .این بیماری معموالً دو تا هفت روز طول
میکشد .بیشتر افراد بعد از بیماری بهطور کامل بهبود مییابند و
گاهی ممکن است بعد از بیماری عفونت ریوی یا ذاتالریه ایجاد شود.
احتمال ایجاد عوارض در کودکان ،افراد مسن ،بیماران قلبی و ریوی،
زنان حامله و افراد مبتال به نقص ایمنی بیشتر است .عوارض گاهی
بسیار وخیم بوده و ممکن است بهویژه در افراد مسن سبب مرگ شود.
سه نوع ویروس آنفلوانزای  A، Bو  Cوجود دارند .انواع  Aو
 Bسبب ایجاد بیشتر موارد میشوند .هر زمستان گونة متفاوتی از
ویروس آنفلوانزا سبب ابتالی بسیاری از افراد میشود که به این نوع،
آنفلوانزای فصلی گفته میشود .در زمان فصل شیوع آنفلوانزا اگر شما
عالئم شبه آنفلوانزا را تجربه کنید ،احتمال ابتال به این ویروس آنفلوانزا
بیشتر از انواع دیگر ویروسهاست .بیشترین موارد بیماری در طول
یک دورة شش تا هشت هفتهای در زمستان دیده میشوند.
خاصی از آنفلوانزای  Aایجاد
توسط گونة
ّ
آنفلوانزای پرندگان ّ
میشود که به آن ویروس H1N1گفته میشود .به نظر میرسد که
این ویروس کودکان و افراد بالغ جوان را بیش از افراد باالی شصت
سال درگیر میکند .در این نوع از بیماری عالئم شبه آنفلوانزا خفیف
هستند و احتمال وجود ضعف جسمانی و اسهال بیشتر است.
نکته :آنفلوانزای پرندگان متفاوت با آنفلوانزای معمولی و خیلی
شدیدتر از آن است.

ماهنامة پزشکی

ایمنسازی در برابر آنفلوانزای فصلی
واکسن آنفلوانزا سبب محافظت عالی در برابر آنفلوانزای فصلی
میشود و یک سال دوام دارد .اگر واکسن آنفلوانزا به ده نفر تزریق
شود ،سبب محافظت هفت تا هشت نفر آنها خواهد شد.
واکسیناسیون معموالً در مهر و آبان هر سال انجام میشود و از
گونهای از ویروس ساخته میشود که پیشبینی میشود در زمستان
سبب بروز بیماری خواهد شد .هر ساله این گونه ویروس متفاوت
خواهد بود؛ بنابراین الزم است که هر سال واکسن جدیدی ساخته
شود و برای مصونیت الزم است که شما هر سال واکسینه شوید.
واکسن آنفلوانزا نمیتواند از شما در برابر دیگر ویروسهایی که
سبب سرفه ،سرماخوردگی و عالئم شبه آنفلوانزا میشوند ،محافظت
کند .این واکسن فقط میتواند از بدن در برابر ویروس آنفلوانزای
مخصوصی محافظت کند که پیشبینی میشود در زمستان آینده
بیماریزا باشد.
واکسن آنفلوانزا حاوی هیچ گونه واکسن زندهای نیست ،بدین معنی
که زدن واکسن باعث آنفلوانزا یا هر بیماری دیگری نمیشود و اگر
شما بعد از زدن واکسن ،سرفه یا سرماخوردگی پیدا کنید ،موضوعی
اتّفاقی است و ارتباطی با واکسن ندارد.
چه کسانی باید در برابر ویروس آنفلوانزای فصلی
واکسینه شوند؟
آنفلوانزای فصلی نوع ویژهای از ویروس آنفلوانزاست که هر سال
پاییز به نیمکرة شمالی میرسد .نوع واقعی آن سال به سال متفاوت
است .واکسن جدید هر ساله برای محافظت از نوع پیشبینیشده
ساخته میشود .پس از تزریق واکسن چهارده روز طول میکشد تا
محافظت کامل ایجاد شود.
افراد نیازمند واکسن بر اساس دستورالعملهای وزارت بهداشت
مشخّ ص میشوند و هر ساله این لیست بازنگری میشود .هدف این
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دستورالعملها محافظت از افرادی است که بیشتر در معرض ابتال
به عوارض آنفلوانزا هستند .توصیة فعلی به تزریق در افراد زیر است:
• افراد باالی  65سال
• هرگونه بیماری ف ّعال ریوی از جمله برونشیت مزمن ،آمفیزم،
فیبروز کیستیک ،آسم شدید (که نیازمند مصرف مداوم اسپریهای
دهانی یا قرص باشد) .همچنین تزریق واکسن به هر کودکی با سابقة
بستری به علّت عفونت ریه توصیه میشود.
• بیماری مزمن قلبی از جمله آنژین صدری ،نارسایی قلبی یا
سابقة سکتة قلبی
• بیماری شدید کلیوی از جمله سندرم نفروتیک ،نارسایی کلیوی
یا پیوند کلیه
• بیماری شدید کبدی مثل سیروز
• دیابت
• کسانی که دچار سیستم ایمنی ضعیفشده هستند ،از جمله
بیماران شیمیدرمانی و بیمارانی که بیش از یک ماه کورتون دریافت
میکردهاند ،بیماران مبتال به ایدز و کسانی که طحال آنها برداشته
شده است.
• کسانی که بیماریهای شدید عصبی داشتهاند از جمله مولتیپل
اسکلروزیس یا کسانی که در گذشته سکتة مغزی داشتهاند.
• کسانی که در آسایشگاهها یا سایر مراکز نگهداری برای
مدت مراقبت میشوند.
طوالنی ّ
عالوه بر افراد در معرض خطر ،تزریق واکسن به
افراد زیر هم توصیه میشود:
• مراقبان افراد سالمند یا ناتوان که بیماری آنان میتواند به افراد
تحت مراقبت سرایت کند.
• کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی
• زنان حامله ،حتّی اگر هیچ گونه بیماری زمینهای نداشته باشند.
اگر شما فرد بالغ سالم زیر  65سال هستید و مشخّ صات فوق را
ندارید ،نیازی به واکسن آنفلوانزا ندارید ،زیرا احتمال ایجاد عوارض
آنفلوانزا در شما وجود ندارد.
در برنامة واکسیناسیون امسال کودکان دو ،سه و چهار ساله هم
جزء برنامة ایمنسازی هستند.

ولی اگر کودک سالم با کسی زندگی کند که سیستم ایمنی سالمی
نداشته باشد ،مثل بیماران ایدز یا پیوند مغز استخوان ،آن زمان
باید واکسن نوع غیرف ّعال تزریقی را دریافت کند .نوع واکسن زندة
ضعیفشده در کودکان در پیشگیری از آنفلوانزا مؤثّرتر است.
چه کسانی نباید واکسن آنفلوانزای فصلی تزریق
کنند؟
حساسیت شدید به تخم مرغ دارند .ولی این افراد
• افرادی که ّ
میتوانند واکسن محافظ در برابر آنفلوانزای پرندگان  H1N1را
دریافت کنند.
• کسانی که در گذشته نسبت به تزریق واکسن آنفلوانزا واکنش
آلرژیک داشتهاند.
• کودکانی که سیستم ایمنی کارآمدی ندارند ،مثل کودکان مبتال
به لوسمی یا ایدز و کودکانی که در تماس نزدیک با افراد با نقص
سیستم ایمنی زندگی میکنند .البته نوع ویروس زندة ضعیفشده
ممنوع است و از نوع تزریقی واکسن میتوانند استفاده کنند.
واکسن آنفلوانزا میتواند بهطور همزمان با سایر واکسنها تزریق
شود و در کشورهای توسعهیافته معموالً همزمان با واکسن پنوموکوک
تزریق میشود .همچنین تزریق آن در زنان باردار یا در زمان شیردهی
مجاز است.
منبع:

تخصص آسم و آلرژی
* فوق
ّ
نشانی :چهارراه گلسار ،پشت مخابرات ،خیابان ( 83هجدهمتری
بنتالهدی) ،ساختمان یاشار ،طبقة اول تلفن7234127 :

چرا زنان حامله نیازمند واکسیناسیون آنفلوانزا
هستند؟
زیرا زنان حامله در معرض ابتال به بیماری شدیدتری هستند و
بیش از زنان غیرحامله ممکن است نیازمند بستری باشند .هیچ گونه
مشکلی بابت توصیة واکسن به زنان حامله وجود ندارد.
آیا واکسن آنفلوانزای فصلی عوارض جانبی دارد؟
واکسیناسیون در برابر ویروس آنفلوانزای فصلی معموالً مشکلی
ّ
محل تزریق ایجاد شود.
ندارد .ممکن است درد خفیف و گذرایی در
گاهی اوقات سبب افزایش خفیف درجة حرارت و درد خفیف عضالنی
برای یک روز یا بیشتر میشود که بهزودی برطرف شده ،سبب آنفلوانزا
یا مشکالت دیگر نمیشود .واکنشهای شدید نیز گزارش شدهاند ،ولی
نادرند .بهطور مثال واکنش شدید آلرژیک ،التهاب عصبی یا التهاب
مغز (آنسفالیت) از واکنشهای بسیار نادر محسوب میشوند.
در کشورهای اروپایی نوع واکسن توصیهشده به کودکان با افراد
بزرگسال متفاوت و به شکل اسپری بینی است که حاوی ویروس زنده
ولی ضعیفشدة آنفلوانزاست؛ سبب بیماری در کودک سالم نمیشود،
ماهنامة پزشکی

http://www.patient.co.uk
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هفتم مهر مصادف با بيست و نهم سپتامبر؛ روز جهاني قلب

انتخابهایی آسان برای سالمتی قلب

دکتر حمیدرضا بنکدار

*

هر جایی که کار ،تفریح و ورزش میکنید،
به جنبش جهانی انتخابهای سالم برای
قلب بپیوندید .بنیاد جهانی قلب آخرین
یکشنبة سپتامبر هر سال را روز جهانی
قلب نامگذاری کرده است .هدف از
بزرگداشت این روزّ ،
اطالعرسانی در مورد
مهمترین علّت مرگومیر در دنیا ،یعنی
بیماریهای قلبی و عروقی و ترویج اقدامات
پیشگیریکننده در جهت کاهش خطر این

بیماریهاست.
اگر بدانیم که گاهی ابتال به نارسایی قلبی و در مواردی تنگیهای
شدید عروق کرونری میتواند میزان طول عمر فرد را حتّی بیشتر از
ابتال به سرطان کاهش دهد ،پیش از ابتال به به بیماری قلبی بیشتر
توجه کنیم.
تالش خواهیم کرد تا به توصیههای پیشگیریکننده ّ
امسال شعار اصلی روز جهانی قلب دربارة موضوع ایجاد محیط سالم
برای قلب است .آیا میدانید  %80مرگهای زودرس قلبی با اجتناب
تحرکی و
از چهار عامل خطر اصلی شامل سیگار ،غذای ناسالم ،بی ّ
استفادة مضر از الکل قابل کنترل است.
امسال روی این موضوع بحث شده است که محیطی که در آن
زندگی میکنیم ( ،)liveکار میکنیم ( )workو یا به تفریح و
ورزش میپردازیم ( ،)playنباید خطر بیماریهای قلبی را در ما
متأسفانه مردم اغلب نمیتوانند عوامل محیطی
افزایش دهد .ولی
ّ
نظیر دسترسی به غذای سالم یا فضای بدون دود سیگار را خودشان
انتخاب کنند .در واقع اغلب مردم به این دلیل سرزنش میشوند که
سیگار میکشند ،غذا و نوشیدنی ناسالم زیاد مصرف میکنند و ورزش
نمیکنند؛ در حالی که گاهی در جوامع امروزی محیط زندگی ،کار،
تفریح و یا ورزش ناسالم است و مردم قادر به انتخاب محیط بهتر یا
تغییر آن نیستند که این عوامل باعث به مخاطره افتادن سالمت قلب
و عروق میشود .نمونههایی از این موارد عبارتاند از:
 فقدان دسترسی به فضای سبز
 غذاهای نه چندان سالم در محیطهای کار و مدارس
 استفادة فراوان از غذاهای آماده (.)fast food
میتوان کمی اندیشید که خندیدن و شاد بودن سخت نیست؛

ماهنامة پزشکی

احساس سرزندگی و ورزش کردن آسان است و اینها کارهایی است
که هر فردی میتواند در هر محیطی انجام دهد .بنابراین اکنون که
نمیتوانیم انتخابهای سختی مانند تغییر محیط زندگی و کار را
انجام دهیم ،باید تالش کنیم که شاد باشیم ،با شادابی ورزش و تفریح
کنیم و محیط بدون استرسی را برای خود و اطرافیان فراهم کنیم و
این همان شعار اصلی امسال است که انتخابهای خوب برای قلب ما
انتخابهای سختی نیستند (.)heart choice not hard choice
در این راستا باید خانة ما ،جامعه و در مقیاس بزرگتر دولتها و
ملّتها برای قلب ما محیطی سالم فراهم آورند.

توجه به محیط خانه
ّ

 مصرف غذاهای آماده و کنسرو شده را کاهش دهید تا میزان
نمک ،قند و چربی کمتری به بدن برسد.
 میوهها و سبزیجات تازه فراوان مصرف کنید.
 سیگار را ترک کنید تا اطرافیان شما هم در معرض قرار نگیرند.
حد

پرتحرک باشید و تماشای تلویزیون را محدود کنید .در ّ
ّ
امکان به ف ّعالیتهای بیرون از منزل و ورزشهایی مثل راهپیمایی،
ّتپهنوردی و یا باغبانی بپردازید.
 با پزشکان در تماس باشید تا از وضعیت فشار خون ،سطح قند
و کلسترول و وزن خود آگاه شوید.
 زمانی که میزان خطر قلبی -عروقی بر اساس سن و عوامل فوق
و سابقة فامیلی مشخّ ص شد ،برنامة پیشگیری و درمان مناسب قابل
تعیین است.

نکات مربوط به اجتماع

 آموزش بهتر فیزیکی در مدارس و مراکز تربیت بدنی
 تسهیل و فراهمسازی بستر مناسب برای پیادهروی ،ورزش و
ف ّعالیتهای بدنی
 نظارت و فراهم شدن غذای مناسب ّ
مغذی ،سالم و ارزان در
مدارس ،محیطهای کاری و بیمارستانها
 قوانین منع سیگار در اماکن عمومی ،اعتراض در صورت مشاهدة
سیگار کشیدن افراد
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خاصیت زرشک در
بیماریهای قلبی  -عروقی

شعار روز جهانی قلب:

ایجاد محیط سالم برای قلب



در صورت امکان پیاده یا با دوچرخه به محیط کار یا مدرسه

بروید.
 در محیط کار در صورت عدم ابتال به بیماریهای آرتروز به جای
آسانسور از پلّهها استفاده کنید.

نکات مربوط به دولتها

 میتوانند روی نوع و محتوای آگهیهای تبلیغاتی در مورد
غذاهای آماده ( )fast foodنظارت دقیق و کامل داشته باشند.
حد امکان مالیات بیشتری روی غذاهای کمتر سالم (پرکالری،
 در ّ
سرشار از قند و چربی و یا نمک) اعمال شود و در عین حال میوهها و
سبزیجات مورد حمایت قرار گیرند.
 آگهیهای مربوط به دخانیات محدود باشد و قوانین نظارتی
شدید بر آن اعمال شود.
 برنامة بهداشت عمومی برای غربالگری افراد در معرض خطر و
برنامههای درمانی آنان به صورت رایگان در سطح وسیعی اجرا شود.
با پیوستن به این عزم جهانی و التزام به توصیههای عملی فوق
میتوان میزان مرگومیر قلبی  -عروقی را تا سال  2025میالدی تا
 %25کاهش داد.
به امید روزهای همیشه سبز زندگی زیبا ،آری زندگی زیباست.
تخصص الکتروفیزیولوژی
متخصص قلب و فوق
*
ّ
ّ
تخصصی
نشانی :رشت ،بلوار شهید بهشتی ،چهارراه دکتر حشمت ،کلینیک
ّ

قلب و عروق بیمارستان حشمت

ماهنامة پزشکی

متخصص قلب و عروق ،گفت :عصارة
طبنا :دکتر طوبی کاظمی،
ّ
میوة زرشک مقادیر زیادی ویتامین  Cدارد که موجب افزایش ف ّعالیت
سیستم ایمنی و جذب آهن میشود.
جدی در جوامع
بیماریهای قلبی  -عروقی امروزه به یک مشکل ّ
بشری تبدیل شده و داروهای زیادی نیز برای درمان این بیماریها
ساخته شده است ،ا ّما این داروها دارای عوارض جانبی زیادی است.
طب س ّنتی به کار
میوة زرشک طبیعتی سرد و خشک دارد و در ّ
میرود .زرشک با دارا بودن بربرین ( ،)berberinدارای آثار مفیدی
ضد پرفشاری خون دارد
ضد آریتمی و اثر ّ
برای قلب است و خاصیت ّ
و کاهشدهندة مقاومت عروقی است .میوة زرشک به دلیل داشتن
اسیدهای آلی مالیم بوده و برای درمان سنگ کلیه نیز مناسب است.
ضد عفونیکنندة
وی از
خواص میوة زرشک به اثر تصفیهکننده و ّ
ّ
تورم و فشار خون
خون ،منقبضکنندة عروق ،پایین آوردن تب ،کاهش ّ
و تنظیم ضربان قلب اشاره کرد .از برگ زرشک بهتنهایی یا به همراه
داروهای مناسب میتوان برای زخم روده و رفع اسهالهای مزمن
استفاده کرد .جویدن برگ زرشک باعث سفتی لثهها میشود .در موقع
آنژین و گلودرد نیز میتوان دمکردة برگ زرشک را غرغره کرد.
خواص پوست ریشة زرشک به
متخصص قلب و عروق از
این
ّ
ّ
برطرف کردن بیاشتهایی ،از بین بردن سوء هاضمه ،درمان زردی و
یرقان و تنظیم اعمال دستگاه گوارش اشاره کرد.

فراخوان سازمان بهداشت
جهانی برای کاهش مصرف نمک
سازمان بهداشت جهانی در آستانة روز جهانی قلب (هفتم مهر) از
تمام کشورهای جهان خواست که تا سال  ۲۰۲۵مصرف نمک را سی
درصد کاهش دهند.
براساس اعالم سازمان جهانی بهداشت ،در بسیاری از کشورهای
دنیا هشتاد درصد نمک مصرفی به علّت خوردن غذاهایی است که
از بیرون خریداری میشوند ،غذاهایی مثل نان ،پنیر ،انواع سس و
گوشتهای فرآوریشده همچون سوسیس و کالباس.
در بیانیة اخیر سازمان بهداشت جهانی آمده است :بیماریهای
غیرواگیر مثل بیماریهای قلبی و سکتة مغزی مهمترین علل
مرگهای زودرس در قرن بیستویکم هستند.
سازمان بهداشت جهانی در این بیانیه از دولتهای جهان خواسته
است که در راه اجرای این برنامه کوشش خود را به کار گیرند .همچنین
از صنایع غذایی نیز خواسته تا با همکاری با سازمان بهداشت جهانی و
دولتها مصرف نمک را در تولیدات خود کاهش دهند« .برنامة جهانی
 ۹هدف را تا سال
کاهش بیماریهای واگیر»
کرده که
 ۲۰۱۵تعیین
کا هش
یکی از آنها
مصرف سی
درصدی نمک
است.
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بازدید از بیمارستان بینالمللی قائم
در آستانة هفتة گردشگری

ناهید آهنگری

پنجم مهرماه ،روز جهانی جهانگردی و هفتة گردشگری بهانهای شد که
دو هیئت قطری و آذربایجانی وارد گیالن شوند و از بیمارستان قائم
(عج) بازدید کنند.
هیئت عالیرتبة اقتصادی ،فرهنگی و مدیریت شهری قطر در
مسافرت به استان گیالن ضمن بازدید از مکانهای گردشگری و میراث
فرهنگی استان ،از بیمارستان بینالمللی قائم (عج) رشت به عنوان قطب
گردشگری سالمت شمال کشور بازدید کردند .در جریان این بازدید،
نمایندة هیئت قطری از وجود چنین بیمارستانی در جمهوری
اسالمی ایران شگفتزده شد و گفت« :این بیمارستان همانند
هتلهای هفت ستاره است و من نظیر آن را نه تنها در قطر،
بلکه در کشورهای اروپایی نیز مشاهده نکردهام».
هیئت قطری به همراه مسئوالن استان از جمله آقای مهدوی ،فرماندار
ّ
مدیرکل سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
رشت؛ آقای مهندس علیزاده،
دستی و گردشگری گیالن؛ آقای جعفری ،نمایندة وزارت امور خارجه
در گیالن و مسئوالن استانداری از بخشهای مختلف بیمارستان نظیر
بخش( IPDبخش ویژة بیماران بینالملل) ،بخش اطفال و نوزادان،
بخشهای  CCUو ، NICUبخش تصویربرداری ،بخش آنژیوگرافی و
کلینیک آریتمی بازدید کردند.
نمایندة هیئت قطری از وجود چنین بیمارستانی در جمهوری
اسالمی ایران شگفتزده شد و گفت« :این بیمارستان همانند هتلهای
هفت ستاره است و من نظیر آن را نه تنها در قطر ،بلکه در کشورهای
اروپایی نیز مشاهده نکردهام» .ایشان ضمن دعوت از سرکار خانم دکتر
مهرافزا ،رئیس هیئت مدیره و جناب آقای دکتر کریمزادحق ،مدیر
عامل بیمارستان ،به دوحه از آنها درخواست کردند تا مسئولیت
تقبل کنند .همچنین
ساخت چنین بیمارستانی را در پایتخت قطر ّ
هدیة مخصوص امیر قطر را به پاس ّ
تشکر از راهاندازی این مجموعة
عظیم بهداشتی– درمانی به دکتر کریمزادحق تقدیم کردند.
گردشگری سالمت ،امروزه در اکثر کشورهای دنیا به عنوان
توجه به اینکه
صنعتی بسیار مهم شناخته شده است .با
ّ
گردشگری پس از صنایع نفت و خودروسازی به عنوان سومین
صنعت درآمدساز دنیا مع ّرفی شده ،ایران و خصوصاً گیالن
به علّت جاذبههای گردشگری و به عنوان یکی از قطبهای
پزشکی کشور ،میتواند به عنوان قطب گردشگری سالمت در
شمال کشور مع ّرفی شود.
دکتر کریمزاد حق نیز ضمن ابراز خشنودی از برقراری توافقنامة
تبادل بیمار بین کشور قطر و بیمارستان بینالمللی قائم (عج) رشت
گفتند :امید است که با برقراری ارتباط با کشورهای حاشیة دریای خزر،
همچنین کشورهای حاشیة خلیج همیشه فارس بتوانیم استان گیالن را
ماهنامة پزشکی
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به قطب گردشگری سالمت کشور تبدیل کنیم.
توجه به مرزهای مشترک آبی و خاکی با کشورهای
استان گیالن با ّ
حاشیة دریای خزر ،جاذبههای گردشگری و طبیعت زیبا دارای توانی
مجرب در
بالق ّوه برای حضور در عرصة گردشگری است .حضور پزشکان ّ
تخصصی ،استان
تخصصی و فوق
استان و بیمارستانهایی با امکانات
ّ
ّ
گیالن را به یکی از مستعدترین استانهای ایران در گردشگری سالمت
مؤسسان بیمارستان بینالمللی قائم
بدل خواهد کرد .از این رو بانیان و ّ
(عج) تالش کردهاند تا افق جدیدی در صنعت گردشگری سالمت استان
گشوده و گیالن را به عنوان قطب گردشگری سالمت داخلی و خارجی
متخصصان در
پروفسور سمیعی :وجود پزشکان و
ّ
بیمارستانهای گیالن و تالش برای ارتقای خدمات و حضور
بیماران خارجی در استان زمینة بسیار خوبی را برای توسعة
توریسم سالمت در شمال کشور فراهم میکند.
معرفی کنند.
در استان گیالن و ایران ّ
محمدعلی نجفی ،استاندار گیالن نیز در بازدید از بیمارستا 
ن
ّ
بینالمللی قائم (عج) با اشاره به اینکه این بیمارستان از بیمارستانهای
درجة یک تهران نیز مدرنتر و مج ّهزتر است ،با صدور دستوری با
افزایش ظرفیت این بیمارستان به دویست تخت خواب موافقت کرد.
وی همچنین به مدیران دستگاههای اجرایی همراه ،در زمینه توسعة
بهداشت و درمان و گردشگری سالمت استان توصیه کرد که برای
توجه به اینکه مدیران
ف ّعالکردن بخش گردشگری سالمت استان و با ّ
ّ
محل پروژه مج ّوزهای هتل پنج ستاره
این بیمارستان در مجاورت زمین
مهم جذب توریسم سالمت اخذ
و دهکدة سالمت را به عنوان دو پروژة ّ
کردهاند ،همکاری و همراهی الزم برای تسریع در عملیاتیکردن این
پروژهها صورت گیرد.
جراح مغز و اعصاب سرشناس
سمیعی،
پروفسور
در روزی دیگر نیز
ّ
جراحان اعصاب به همراه دکتر
ایرانی و رئیس فدراسیون جهانی انجمن ّ
انوش برزیگر ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن و استاد نمونة کشور از
بیمارستان بینالمللی قائم (عج) رشت بازدید کردند و با اشاره به ظرفیت
متخصصان در بیمارستانهای
پزشکی استان گفتند :وجود پزشکان و
ّ
گیالن و تالش برای ارتقای خدمات و حضور بیماران خارجی در استان
زمینة بسیار خوبی را برای توسعة توریسم سالمت در شمال کشور
فراهم میکند.
همچنین هیئت رسانهای کشور جمهوری آذربایجان به همراه
ّ
مدیرکل
مسئوالن مختلف استان از جمله جناب آقای مهندس علیزاده،
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری گیالن؛ جناب آقای
تیزهوش ،رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی گیالن و
جمعی از مسئوالن وزارت امور خارجه و امور اتباع خارجة استانداری
از این بیمارستان و کلینیک آریتمی آن بازدید کردند .کلینیک
آریتمی برای تشخیص و درمان زودرس آریتمیهای قلبی در بخش
الکتروفیزیولوژی بیمارستان بینالمللی قائم (عج) با حضور استادان فوق
تخصص الکتروفیزیولوژی ،جناب آقای دکتر جالل خیرخواه ،جناب
ّ
محمد اسدیانراد و جناب آقای دکتر حمیدرضا بنکدار با
آقای دکتر
ّ
مدرنترین و پیشرفتهترین تجهیزات راهاندازی شده است .این کلینیک
در شمال کشور و بخش خصوصی به خدمترسانی به شهروندان این
استان و استانهای همجوار مشغول است.
تمکین جعفراف ،روزنامهنگار خبرگزاری ترند آذربایجان هم در
ارزیابی خود از بخشهای بیمارستان قائم (عج) گفت :این بیمارستان
از لحاظ امکانات و تجهیزات پزشکی در سطح خیلی باالیی قرار دارد و
در حقیقت از نظر امکانات بستری و ساختمانی از یک هتل پنج ستاره
ماهنامة پزشکی

نیز زیباتر است .وی افزود :وجود این بیمارستان در نزدیکی
مرز آذربایجان بهیقین یک توفیق برای مردم آذربایجان است
تا بتوانند بهبودی و سالمت خود را در سفر به ایران در این
بیمارستان به دست آورند.
دکتر مرضیه مهرافزا ،رئیس هیئت مدیرة بیمارستان بینالمللی
مؤسسة ف ّناوریهای نوین پزشکی مهر نیز
قائم (عج) و مدیرعامل ّ
توسعة حوزة درمان کشور را یکی از اهداف این مجموعه دانست
و گفت :خوشبختانه هماکنون جمهوری اسالمی ایران به عنوان
یکی از کشورهای صاحب دانش بومی در جهان مطرح است و
در عرصة پزشکی نیز دارای جایگاهی ممتاز و برجسته است .وی
تأکید کرد :این بیمارستان در حالی ف ّعالیت خود را آغاز کرده
است که عالوه بر ارائة خدمات پزشکی و درمانی به هموطنان عزیز
در حوزة توریسم سالمت برای کشور نیز ارزآور است و موجب
ایجاد رونق اقتصادی و اشتغالزایی میشود .در این بیمارستان
برای نخستین بار در گیالن کلینیک سنکوپ ،کلینیک زایمان و
کلینیک پستان -که مج ّهز به دستگاههای ماموگرافی دیجیتال
و دستگاه استرئوتاکتیک است -راهاندازی شده است .وی ادامه
داد :هماکنون بخش شیمیدرمانی و کلینیک آریتمی -که فقط
در گیالن در یکی از بیمارستانهای دولتی استان مشغول ارائة
خدمات است -در این بیمارستان راهاندازی شده است.
گردشگری سالمت ،امروزه در اکثر کشورهای دنیا به عنوان
توجه به اینکه
صنعتی بسیار مهم شناخته شده است .با
ّ
گردشگری پس از صنایع نفت و خودروسازی به عنوان سومین
معرفی شده ،کشور جمهوری اسالمی ایران
صنعت درآمدساز دنیا ّ
و خصوصاً استان سرسبز گیالن به علّت جاذبههای گردشگری و
اکوتوریست و به عنوان یکی از قطبهای پزشکی کشور ،میتواند
معرفی شود.
به عنوان قطب گردشگری سالمت در شمال کشور ّ
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تخصص شبکیه
گفتوگو با دکتر مح ّمدسعید سعیدپور ،فوق
ّ

نقص شديد بينايي؛ تهديدي
جدي در آينده
ّ

بیش از  180میلیون نفر در دنیا از نقص شدید بینایی رنج میبرند که
این مشکل در اکثر مواقع قابل پیشگیری و درمان است .بنابراین داشتن
ّ
اطالعاتی دربارة نابینایی و کمبینایی برای جلوگیری از شیوع آن ضروری به
نظر میرسد .درصد کمی از افراد بهطور مادرزادی نابینا هستند که علّت آن هم
تقریباً ناشناخته باقی مانده است .به این دلیل برای آشنایی بیشتر با نابینایی
تخصص
و کمبینایی ،علل و عوامل آن و  ...با دکتر مح ّمدسعید سعیدپور ،فوق
ّ
شبکیه به گفتوگو نشستهایم که آن را از نظر میگذرانید.
گفتوگو :ناهید آهنگری

عكس :مهراب جوزي

حرکت و دیدن اطرافمان به ما کمک میکند.
ضمن تعریف مختصری از کمبینایی و نابینایی ،لطف ًا
در مورد علل کمبینایی و نابینایی هم باید بگویم که در جهان
از شایعترین علل ابتالی افراد به این بیماری بفرمایید.
پیشرفته حدود پنجاه درصد علل کمبینایی «استحالة ماکوالی وابسته
روزمرة خود را به
با یک دید کاربردی ،وقتی شخصی نتواند کارهای
ّ
به سن» است که به کهولت سن برمیگردد .این بیماری -که در افراد
دلیل دید کم انجام دهد ،به آن کمبینایی یا  low visionمیگویند
باالی پنجاه سال دیده میشود و با پیر شدن جوامع ،امروزه بسیار
که در افراد مختلف ممکن است میزانش فرق داشته باشد .یک فرد
شایع است -به دو دستة خشک و مرطوب تقسیم میشود .در نوع
برای انجام کارهای ظریف نسبت به یک فرد معمولی ممکن است
خشک مریض بهتدریج سلولهای بیناییاش را از دست میدهد و
به بینایی بیشتری احتیاج داشته باشد ،ولی در کل اگر دید فرد از
این اتّفاق فقط در دید مرکزیاش
بیست هفتادم کمتر باشد ،میگوییم
رخ میدهد و دید محیطی بیمار
به کمبینایی دچار شده است .طبق
دستهبندی بینالمللی اگر دید فرد در جهان پیشرفته حدود پنجاه درصد علل
دستنخورده باقی میماند .در نوع
مرطوب آن مریض به علّت ایجاد
بین ده دهم تا هشت دهم باشد ،کمبینایی «استحالة ماکوالی وابسته به سن»
عروق در ل ّکة زرد دید مرکزیاش را
میگوییم طبیعی ،اگر بین هفت دهم است که به کهولت سن بر میگردد .این
از دست میدهد .این نوع بیماری را
تا سه دهم باشد ،میگوییم نزدیک به بیماری که در افراد باالی پنجاه سال دیده
معموالً با تزریق دارو میتوان درمان
طبیعی ( ،)near normalاگر بین میشود ،با پیر شدن جوامع ،امروزه بسیار شایع
کرد یا از پیشرفتش جلوگیری کرد.
سه دهم تا یک دهم باشد ،میگوییم
کمبینایی میانه ( moderate lowاست.
ا ّما برای نوع خشک هیچ درمان
خاصی وجود ندارد.
ّ
 ،)visionبین یک دهم و پنج صدم
از علل دیگر کاهش دید آب مروارید است که در جوامع در حال
را هم کمبینایی شدید ( )severe low visionو بین دوصدم و
توسعه بسیار شایع است .بیماری گلوکوم از دیگر عوامل ایجاد
چهار صدم را کمبینایی عمیق ( )profound low visionتعریف
کمبینایی و نابینایی است که بیمار دید محیطیاش را ابتدا از دست
میکنند .اگر شخصی کمتر از دو صدم بینایی داشته باشد ،نزدیک به
میدهد و نهایتاً دید مرکزیاش را ،به همین دلیل بیماران اکثرا ً دیر
نابینایی و اگر مریضی نور را اص ً
ال احساس نکند ،به آن نابینایی کامل
متوجه این قضیه میشوند .یکی دیگر از علل آن بیماری دیابت است؛
ّ
میگویند.
توجه به اینکه بیماری دیابت روزبهروز شایعتر میشود ،این بیماری
با ّ
یک نوع تعریف دیگر هم در مورد کمبینایی و نابینایی وجود دارد
هم میتواند به دید مرکزی و هم به دید محیطی آسیب بزند .علل
که دربارة نابینایی حقوقی ( )legal blindnessاست .دولت امریکا
مادرزادی هم وجود دارد که کودکان را درگیر میکند .بیماریهایی
برای کمک به افرادی که کمبینایی و نابینایی دارند ،از نظر اینکه به
مثل اشتارگات ورتینیت پیگمنتوزا ،همچنین کمبینایی یا نابینایی
چه کمکهایی نیاز دارند ،در تحصیل و شغلشان در چه شرایطی
ناشی از تروماهای سر را نیز باید نام برد.
قرار میگیرند و  ،...تعریفی با عنوان نابینایی حقوقی دارد :اگر مریض
کمتر از یک دهم دید داشته باشد یا میدان بیناییاش کمتر از بیست
ارث و ژنتیک در نابینایی و کمبینایی افراد چقدر
درجه باشد ،او را در دستة نابینایی حقوقی قرار میدهند .اینجا الزم
میتوانند تأثیرگذار باشند؟
است من توضیحی دربارة دیدمان بدهم .ما یک دید مرکزی داریم که
درصد کمی از افراد نابینا و کمبینا مشکالت ژنتیکی دارند و بیشتر
مربوط به ل ّکة زرد ما در شبکیه است و این همان دیدی است که ما
همانطور که عرض کردم ،افرادی درگیر این بیماری میشوند که
به وسیلة آن خیلی دقیق میبینیم .یک دید محیطی هم داریم که
مشکالت اکتسابی دارند .ا ّما اگر از دید دیگری نگاه کنید ،خود بیماری
مربوط به بقیة قسمتهای شبکیه است .این دید محیطی در رانندگی،

ماهنامة پزشکی
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گلوکوم ،همچنین انحطاط ماکوالی وابسته به سن ممکن است مسائل
ژنتیکی هم در آنها دخیل باشد .یکسری افراد بهطور مادرزادی در
شبکیة خود دچار کاهش دید یا نابینایی کامل هستند که از کودکی
این مشکل را دارند ،ا ّما درصد کمی از افراد اینگونهاند.
اگر زن و شوهری هر دو نابینا باشند ،امکان انتقال
این نابینایی در فرزندشان در بدو تولّد وجود دارد؟
میتوان این موضوع را در دوران جنینی تشخیص داد
و درمان کرد؟
این موضوع برمیگردد به علّت نابینایی پدر و مادر؛ آیا زمینة ارثی
در آنها دخیل بوده یا خیر؟ مسلّماً اگر زمینة ارثی باشد ،باید نوع
ارث مشخّ ص شود؛ آیا این ارث وابسته به جنس است؟ آیا از نظر
اوتوزومی غالب است یا مغلوب؟ در پسر یا دختر چه تأثیری خواهد
گذاشت؟ اینها باید بررسی شوند تا بتوان در مورد انتقال نابینایی به
نوزاد قضاوت کرد .دربارة درمانش هم باید گفت که نیاز به ژندرمانی
است که در کلینیکها االن انجام نمیگیرد و فع ً
حد یک کار
ال در ّ
تحقیقاتی است.
کمبینایی و نابینایی چه عوارضی در زندگی افراد
ایجاد میکند؟
همانطور که گفتم ،مهمترین عارضة نابینایی برای افراد این
است که فرد قدرت انجام کارهایش را از دست میدهد؛ میتواند کار
شغلیاش باشد یا کارهای شخصی .بُعد روانی قضیه هم خیلی مهم
است؛ فرد نابینا در جامعه دچار معضالت فراوانی است ،در ارتباطش
با افراد دیگر و حتّی خانواده ممکن است دچار مشکل شود .درواقع
یک تیم نیاز است که فرد نابینا را حمایت کند تا بتواند به زندگی
حس
متعادلش ادامه دهد .از
ّ
حواس پنجگانة آدمی شاید مهمترینش ّ
حواس دیگرش برای ارتباط و انجام سایر
از
است
بینایی باشد ،مجبور
ّ
کارها استفاده کند .این حمایتها باید هم از طرف خانواده و هم از
سوی دولت انجام گیرد.
آیا کمبود یکسری ویتامینها در بدن فرد
میتواند باعث بروز کمبینایی یا نابینایی شود؟
از ویتامینها میتوان ویتامین  Aرا نام برد که کمبودش میتواند
باعث نابینایی شود که این بسیار نادر است .احتماالً این اتّفاق میتواند
در جوامع فقیر رخ دهد.

بهغیر از دیابتی که فرمودید ،چه بیماریهای
زمینهای دیگری میتواند باعث بروز نابینایی شود؟
فشار خون باال و بیماریهای رماتیسمی میتوانند باعث کمبینایی
و نابینایی شوند .یکسری داروها هم هستند مثل کلروکین که به
بینایی افراد آسیب میزنند .بعضی از بیماریهای ویروسی هم هستند
مثل ویروس هرپس و  HIVکه میتوانند به قرنیه و شبکیه آسیب
بزنند.
آیا امکان دارد نوزادی که دچار آب مروارید یا
آب سیاه میشود ،در سنین باالتر به نابینایی مبتال
شود؟
درواقع در بیماری آب مروارید و آب سیاه ،هم میتواند عوامل
محیطی دخیل باشد و هم عوامل مادرزادی؛ یا استفاده از برخی
داروها در زمان بارداری ،یا آلوده شدن مادر به برخی ویروسها مثل
سرخجه و  ...میتواند باعث این بیماریها شود .درمان یک نوزاد مبتال
به آب مروارید و آب سیاه بسیار کار مشکلی است .معموالً اینها
کاهش دید بسیار شدیدی دارند و نیاز به مراقبتهای ویژهای هم
دارند .همانطور که میدانید معاینة یک نوزاد بسیار کار سختی است
و درمان و مراقبت از این نوزادان نیاز به یک تیم خاص دارد.
چه مشکالت و بیماریهایی در مادر در دوران
بارداری باعث میشود که فرزندش دچار نابینایی و
کمبینایی در زمان تولّد شود؟
همانطور که خدمتتان عرض کردم ،یکی زمینة ارثی است.
استفاده از بعضی داروها در مادر ،همچنین برخی بیماریهای عفونی
مادر مخصوصاً در سه ماهة اول بارداری میتواند باعث کمبینایی و
نابینایی نوزادش شود.
برای پیشگیری از کمبینایی و نابینایی افراد چه
کارهایی باید انجام داد؟
طبیعتاً وقتی ما علل را بررسی کردیم ،باید ببینیم که هر کدام از
آن علل چه درمانی دارند .اگر بخواهم خیلی گذرا بگویم :فردی که
علّت کمبیناییاش دیابت ،فشار خون و یا مصرف برخی داروها بوده،
طبعاً کنترل این بیماریها میتواند برای جلوگیری از نابینایی مؤثّر
باشد .در مورد استحالة ماکوالی وابسته به سن ،درمان
خاصی وجود ندارد ،چون یک زمینة ژنی در آن
ّ

در بیماری آب مروارید و آب سیاه ،هم میتواند عوامل محیطی دخیل باشد و هم عوامل مادرزادی؛
یا استفاده از برخی داروها در زمان بارداری ،یا آلوده شدن مادر به برخی ویروسها مثل سرخجه و ...
میتواند باعث این بیماریها شود.
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در سال  1921م .عکاسی از شهر بریستول انگلستان ،به نام جیمز
بیگز -که در اثر سانحهای نابینا شد -برای در امان ماندن از گزند وسایل
ّ
محل زندگیاش ،ابتکار استفاده از عصای
نقلیه در خیابانهای اطراف
سفید را از آن خود کرد تا بهراحتی برای همگان قابل دید باشد .پس
از آن ،دو تن از برجستهترین محقّقان امریکایی به نام دکتر ناول پری
(ریاضیدان) و دکتر جاکوپس تن بروک (حقوقدان) توانستند قانونی در
پانزدهمین روز از ماه اکتبر ،به عنوان قانون عصای سفید به تصویب
برسانند و این روز را به عنوان روز جهانی نابینایان نامگذاری کنند .در
این قانون ،تمامی حقوق اجتماعی فرد نابینا به عنوان عضوی از جامعة
متمدن انعکاس یافته است .هر ساله دولتها ّ
موظفاند که این روز را
ّ
برای نابینایان به نحوی شایسته ارج نهند و از مردم بخواهند که رفتار
معقوالنهای با نابینایان داشته باشند و گامهای صمیمانه و مؤثّری برای
آنها بردارند.

دیابت ،فشار خون باال و بیماریهای
رماتیسمی هم میتوانند باعث
کمبینایی و نابینایی شوند .یکسری
داروها هم هستند مثل کلروکین که
به بینایی افراد آسیب میزنند .بعضی
یهای ویروسی هم هستند مثل
بیمار 
ویروس هرپس و  HIVکه میتوانند
به قرنیه و شبکیه آسیب بزنند.

نشانی :گلسار ،روبروي درمانگاه صابرين ،ساختمان جاويد
تلفن7234770 :

دخیل است ،طبعاً باید تحقیقات کمک کند که بتوانیم آن را
درمان کنیم .در مورد آب مروارید هم دولتها باید وارد عمل
جراحی آن را (چون درمان دیگری جز
شوند و زمینة الزم برای ّ
جراحی ندارد) فراهم کنند .در زمینههای ارثی هم مشاورههای
ّ
قبل از ازدواج یا انشاءاهلل در آینده ژندرمانی میتواند جلوی
نابینایی افراد را بگیرد .از طرف دیگر ،در مورد تروماهای سر -که
در اثر تصادفات ممکن است باعث نابینایی شوند -هم برمیگردد
به برنامهریزیهای دولت در مورد خودروها و جا ّدهها ،همچنین
فرهنگ جامعه و آموزش به مردم.
چه درمانهایی برای افراد کمبینا و نابینا وجود
دارد؟ همچنین برای چه نوع نابیناییای درمانی
وجود ندارد؟
برای فردی که دچار کمبینایی به دلیل عیب انكساری است،
ما معموالً عینک تجویز میکنیم .در یکسری بیماریها مثل آب
جراحی انجام میگیرد .در مورد گلوکوم هم درمانهای
مروارید ّ
جراحی وجود دارد .افرادی که دچار استحالة
دارویی و گاهی هم ّ
ماکوالی وابسته به سن میشوند ،اینها چون دید محیطی خود
را از دست نمیدهند ،هیچگاه کام ً
ال نابینا نمیشوند .برای این
افراد یکسری وسایل کمکی وجود دارد مثل انواع عینکها،
انواع مگنیفایرها ،تلویزیونهای مداربسته که نوشتهها را
برایشان بزرگتر نشان میدهد و رایانهها و تلفنهای همراهی
که میتوانند متون را بخوانند .همچنین آموزشهایی هست برای
این بیماران که آنها را به جامعه برمیگرداند که چطور بتوانند
راهشان را در خیابان پیدا کنند ،چطور از عصا استفاده کنند،
از حیوانات گاهی برای پیدا کردن مسیرها استفاده میکنند.
خاصی تربیت شوند و
برای کمک به افراد نابینا باید اشخاص ّ
تخصصی ببینند که بتوانند به این افراد کمک کنند.
آموزشهای ّ
به عنوان کالم آخر اگر صحبتی دارید،
بفرمایید.
میخواستم در مورد روز  23مهرماه برابر با  15اکتبر -که
روز جهانی بزرگداشت نابینایان و قانون عصای سفید است-
توضیحی بدهم .کاربرد عصا به عنوان وسیلهای کمکی در
رفتوآمد نابینایان از قرنها پیش متداول بوده ،ولی استفاده از
عصای سفید به شکل امروزی و به عنوان نمادی برای شناخت
نابینایان ،به بعد از جنگ جهانی اول برمیگردد.
ماهنامة پزشکی
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ارزیابی شنوایی در نوزادان
همانطور که میدانیم ،ارزیابی شنوایی
اهمیت زیادی برخوردار
در نوزادان از
ّ
است ،زیرا اگر کاهش شنوایی در نوزادان
در مراحل اولیه تشخیص داده نشود ،باعث
ایجاد اختالالت گفتاری ،زبانی ،شناختی و
اجتماعی در آیندة کودک خواهد شد .به
همین ترتیب تشخیص و درمان بهموقع
اختالالت شنوایی در نوزادان میتواند باعث
*
دكتر نگین نجمي
بهبود گفتار کودک در آینده شود.
بر اساس آمارهای جهانی منتشرشده ،میزان شیوع کاهش شنوایی
توجه به درجة کاهش شنوایی بین یک
مادرزادی در نوزادان ،بدون ّ
تا سه مورد از هر هزار تولّد نوزاد زنده است .همانطور که در ابتدای
بحث نیز ذکر شد ،تشخیص بهموقع اختالالت شنوایی و درمان آنها
میتواند از ایجاد اختالالت گفتاری ،زبانی و شناختی در آیندة نوزاد
اهمیت این موضوع ،مسئلهای که در حال
جلوگیری کند .با ّ
توجه به ّ
حاضر مورد بحث است ،زمان تشخیص کاهش شنوایی در نوزادان
است که بر اساس مطالعات انجامشده بهتر است این زمان در سه
ماهة اول تولّد باشد تا با مداخلة بهموقع بتوان از عواقب ناشنوایی و
کمشنوایی در آیندة کودک جلوگیری کرد.
برای ارزیابی اولیة کاهش شنوایی در نوزادان باید تستی مورد
استفاده قرار گیرد که ارزان ،در دسترس و بهراحتی در نوزاد قابل
انجام باشد .بهترین تستی که در این زمینه شناسایی شده ،تست
تحریک شنوایی یا همان  OAEاست که بر اساس پژوهشها بهتر
است در بدو تولّد در همة نوزادان انجام شود .نوزادانی که این تست
را با مو ّفقیت پشت سر میگذارند ،در آینده نیاز به ارزیابی بیشتر
از نظر شنوایی ندارند ،ولی در صورتی که این تست منفی باشد،
باید ارزیابیهای شنوایی بیشتری صورت گیرد .البته رد شدن در
تست اولیه به معنی کاهش شنوایی یا کری در نوزاد نیست .مسئوالن
بهداشتی و پزشکان در این زمینه باید به والدین نوزاد توضیحات الزم
ماهنامة پزشکی

را بدهند .نوزادانی که تست اولیه در آنها منفی بوده است ،احتمال
بیشتری از نظر بروز کاهش شنوایی در آینده دارند.
همانطور که گفتیم ،نوزادانی که تست اولیه یا  OAEدر آنها
منفی است ،نیاز به انجام تست کاملتری دارند که همان تست بررسی
ساقة مغز یا  ABRاست .نوزادانی که این تست را با مو ّفقیت پشت سر
میگذارند ،حتّی با وجود منفی بودن تست ارزیابی اولیه  ،OAEنیاز
به بررسی بیشتری ندارند و شنوایی در آنها طبیعی است.
بر این اساس میتوان دریافت تست - ABRکه به بررسی مسیر
شنوایی از ابتدا تا انتها در مغز میپردازد -تست دقیقتری در ارزیابی
شنوایی است.
نوزادانی که تست  ABRدر آنها منفی است ،در واقع دچار اختالل
در قسمتی از مسیر شنوایی از اللة گوش تا مغز هستند که نیاز به
بررسیهای بیشتری دارند که این بررسیها با گرفتن یک شرح حال
دقیق از خانواده ،پدر و مادر و سایر فرزندان خانواده شروع میشود.
سابقة عفونتهای حوالی زایمان در مادر ،دیابت حاملگی ،کمکاری
تیروئید و سابقة مصرف الکل ،سیگار و داروها باید در مادر بررسی
شود.
قدم بعدی معاینة کامل نوزاد است .باید تمام بدن نوزاد بهد ّقت
معاینه شود ،زیرا کاهش شنوایی میتواند جزء اختالالت سندرمی
باشد که با اختالل در سایر نقاط بدن نوزاد همراه است .در ارزیابی
نوزاد حتماً باید مجرای گوش و گوش میانی ارزیابی شود ،زیرا یکی
از شایعترین علل منفی شدن تستهای ارزیابی شنوایی در نوزادان
مشکالت گوش خارجی و گوش میانی است.
پس از گرفتن شرح حال دقیق و معاینة کامل ،نوبت انجام تستهای
تشخیصی دیگر شامل تستهای ژنتیکی ،خونی ،رادیوگرافیها ،بررسی
بیماریهای ایمنی ،اختالالت غدد درونریز و اختالالت متابولیک،
توجه
کلیوی ،قلبی و  ...است که طبق دستور پزشک
متخصص و با ّ
ّ
به نیاز انجام میشود.
متخصص گوش ،حلق و بینی
*
ّ
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کودک ناشنوای من

هشتم مهر هر سال برابر سيام سپتامبر «روز جهاني ناشنوايان» نامگذاري شده
است .هدف از اين نامگذاري ،ارتقاي فرهنگ ارتباط با ناشنوايان ،دانستههايي از زبان
اشاره و آگاهي سياستمداران ،همچنين عموم مردم از مشکالتي است که اين قشر با
آن روبهرو هستند.
عبدالسالم اردالن

*

نعمت شنوايي
حس شنوايي ،اين گفتة ِهل ِن ِکل ِر ،گوياتر از هر سخني
در ّ
اهميت ّ
ّ
است .او که با وجود نابينايي و ناشنوايي ،يکي از موفقترين افراد
استثنايي است ،ميگويد« :اگر اين فرصت به من داده ميشد که يکي
حس خود را بازيابم ،ترجيح ميدادم نابينا بمانم ،ولي بشنوم».
از دو ّ
اگر از نعمت شنوايي محروم باشيم ،هر چند آموختن براي ما ناممکن
توجه به اين نعمت بزرگ الهي
نميشود ،ولي بسيار دشوار است .پس ّ
مهم آموختن و فهميدن است -نوعی سپاس
که يکي از راههاي بسيار ّاست و تص ّور نبو ِد آن کافي است تا به ارزش آن پي ببريم .از اين رو،
خدا در قرآن ميفرمايد« :بگو :اگر خداوند شنوايي و ديدگان شما
را بگيرد و بر دلهايتان مهر بزند ،کدام معبود آن را به شما پس
ميدهد؟» شکرانة اين نعمت ،بهرهگيري خداپسندانه و مسئوالنه از
آن است ،چنانکه در يکي از دعاها ،خواستة بندگان از خداوند اين
است« :پروردگارا! ما را از گوشها ،چشمها و نيروهايمان بهرهمند
گردان».
جامعه ،خانواده و کودک ناشنوا
شيوة رفتار اعضاي خانواده و جامعه با کودک ناشنوا ،در رشد

ماهنامة پزشکی

عاطفي ،سازگاري اجتماعي ،آمادگي آموزش مهارتهاي زباني
و تحصيل او بسيار مهم و تعيينکننده است .خانواده و اجتماع با
پذيرش واقعبينانة مشکل فرد ناشنوا بايد در راه پرورش استعدادها و
تواناييهاي او يارياش دهند .وضعيت مطلوب براي ناشنوا ،استفاده
از موقعيتهاي در دسترس افراد عا ّدي است .وظيفة اصلي در تربيت
کودک ناشنوا و کمک به رشد او ،بر عهدة خانواده است .بايد وضع
واقعي کودک را پذيرفت و بهترين کار را براي کمک به وي انجام داد.
پذيرش فرد ناشنوا از طرف خانواده ،اجتماع و شناخت تفاوتهاي
او و کنار آمدن با آن ،نيازمند عشق ،عالقه ،صبر ،حوصله و برخورد
منطقي است.
موانع ارتباط اجتماعي ناشنوايان با جامعه
آيا تا کنون از خود پرسيدهايم که ارتباط موجود در جامعه ،چقدر
صحيح و منطقي است که به ارتباط آسانتر با ناشنوايان بينجامد؟ مگر
نه اينکه يکي از مهمترين اهداف آموزش ناشنوايان ،اجتماعيکردن
آنهاست؟ آيا به عنوان پدر و مادر ناشنوا ،معلّم ناشنوا ،دوست ناشنوا
يا عضوي از جامعه ،با خود انديشيدهايم که آيا ناشنوايان به اين هدف
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دست يافتهاند و اگر نه ،علّت چيست؟ به
يقين ،يکي از عوامل دست نيافتن مربّيان
ناشنوا و نيز خود ناشنوايان به اين هدف،
نقص ارتباطي موجود در رفتارهاست.
بنابراين ،نادرستي ارتباطها ،اجتماعيشدن
ناشنوايان و به تبع آن ،تعليم و تربيت آنان
را خدشهدار ساخته است.
ترحمآميز
رفتارهاي ّ
يکي از موانع برقراري ارتباط ناشنوايان با
ترحمآميز اطرافيان است.
جامعه ،رفتارهاي ّ
اگرچه در آموزههاي اخالقي و ديني ،دربارة
رعايت رحم و انصاف بسيار سفارش شده
توجه داشت که رعايت عدالت
است ،ولي بايد ّ
ترحمآميز ،بهجا
رفتارهاي
حکم ميکند که
ّ
ترحم
استفاده شوند .در بُعد آموزشي نيز ّ
بيمورد و بياندازه ،به مظلومنمايي و افت
تحصيلي ناشنوايان ميانجامد .اين رفتارها
موجب ميشود که فرد ناشنوا ،خود را
ترحم بداند .در نتيجه،
موجودي مستحقّ
ّ
نخستين مشکلي که ناشنوايان را تهديد
ميکند ،افسردگي و دوري کردن از جامعه
است و دور شدن ناشنوا از جامعه ،به فرايند
جدي وارد ميکند.
جامعهپذيري او آسيب ّ
زبان اشاره
سخن گفتن ،يکي از ويژگيهاي ممتاز
بشري است .انسان از راه سخن گفتن با ديگر
افراد جامعه رابطه برقرار ميکند ،ميفهمد
و ميفهماند .ناشنوايان نيز ميکوشند به
شيوهاي خاص با ديگران ارتباط برقرار
کنند .زبان اشاره ،زبان ارتباط ناشنوايان
است که سبب ميشود اين افراد با يکديگر
و ديگران ارتباط برقرار کنند .قانون مدني
کشور ايران ،در سال  1307اين زبان را
به عنوان وسيلهاي براي تفهيم و تفاهم به
رسميت شناخت .نخستين کسي که زبان
ّ
جبار
استاد
آورد،
وجود
به
ايران
در
را
اشاره
ّ
باغچهبان بود .گفته ميشود که زبان اشاره،
از زمان بقراط حکيم براي ناشنوايان مرسوم
بوده است.
دستهاي انسان
در باغچة زندگي نشسته بود و با دستان
کوچکش چيزي ميکاشت .نگاهش
حس اعتمادش با
کردم،
ّ
نگاهم برانگيخته شد و
با چشمان معصومانهاش
فهميد که چه ميپرسم.
گفت :ستاره ميکارم .دوباره
نگاهش کردم ،پاسخ داد:
ميوههاي ستارهام ،خورشيد

حس غريبي به من دست داد.
خواهد شدّ .
چرا خورشيد؟ لبخندي زد و باز با همان
نگاه پاسخ داد :تمام هستي با آب ،خاک و
خورشيد پيوندي زندگيبخش دارد .گلها
با خورشيد برميخيزند .پرسيدم :پرندگان؟
پاسخ داد :پرواز زيباست ،من آواز آنها را
حس ميکنم  . ...و انسان؟ به زمين نگاه
کرد و اين بار با انگشتان اشاره زبان گشود:
ما که ميخواستيم زمين را آمادة مهرباني
کنيم ،افسوس که خود نامهربان بوديم.
آري ،او ناشنوا بود و براي ايجاد رابطه ،از
دستهايش استفاده ميکرد .همان گونه که
تاريخ انسان انديشهورز ،رابطهاي ناگسستني
با دستهاي او دارد.
ورزش و ناشنوايان
ورزش ،عامل سالمت جسم و روح انسان
است .از اين رو ،تفاوتي ميان شنوايان و
ناشنوايان در حفظ نيروي نشاط و سالمت
نيست .بنابراين ،براي تقويت روحية
ناشنوايان و مشارکت بيشتر آنان در جامعه،
ورزش ناشنوايان در جهان پايهگذاري شد.
فدراسيون جهاني ناشنوايان ،در سال1924
تأسيس شد .در حال حاضر 84 ،کشور جهان
در اين فدراسيون عضو هستند .در ايران نيز
فدراسيون ورزش ناشنوايان ،از سال 1344
ف ّعاليت خود را آغاز کرد و در سال ،1957
به عضويت فدراسيون جهاني ناشنوايان
درآمد .ناشنوايان نيز همانند شنوايان ،در
بيشتر رشتههاي ورزشي شرکت میکنند و
به مو ّفقيتهاي فراواني هم رسيدهاند.
سازمان رفاه م ّلي ناشنوايان
سازمان رفاه ملّي ناشنوايان ايراني،
سازماني وابسته به وزارت کار و امور
اجتماعي است که در سال  1350تأسيس
شد .هدف از تشکيل اين سازمان ،ايجاد
مؤسسات دولتي ،غيردولتي
هماهنگي ميان ّ
است .برنامة
و خيريه
سازمان،
ا ين

پيشگيري ،درمان ،آموزش ،همچنين تأمين
اشتغال و رفاه گروه ناشنوايان ،نيمهشنوايان
و کساني است که مشکل گويايي دارند.
اين سازمان تالش ميکند که شخصيت
اين افراد را پرورش دهد ،آنان را با اجتماع
سازگار کند و با بهکار بردن روشهاي
جديد ،آنها را براي خدمات گوناگون آماده
سازد.
نخستين مع ّلم گلهاي خاموش
جبار باغچهبان (عسکرزاده) يکي از
استاد ّ
خادمان پرتالش فرهنگ ايران و به معناي
واقعي کلمه معلّم بود .زندهياد باغچهبان
در سال  1298آموزگاري را آغاز کرد .وي
مؤسس کودکستان ناشنوايان در
نخستين ّ
تبريز بود .باغچهبان ،اولين شخصي است
که در ايران ،آموزش شنيداري و ديداري
را به دستگاه آموزش کشور وارد کرد و
براي نخستين بار به فکر آموزش و تربيت
کودکان ناشنوا افتاد .او ابتدا با مخالفتهاي
شديد وزارت فرهنگ وقت روبهرو شد ،ولي
با تالش و پشتکار فراوان ،در يک سال مو ّفق
شد به سه کودک ناشنوا ،خواندن و نوشتن
بياموزد .استاد باغچهبان ،نخستين دبستان
ناشنوايان را در چهارراه حسنآباد تهران ،در
خانهاي محقّر تأسيس کرد.

سکوت
از کجا آمدهاي؟
از ديار ساکن!
 ...و شما ميشنويد
هن هب مانند حضور
بلکه آن قلب شما با تمام احساس
نطق دل ميشنود با تمامي وجود
و شما ميدانيد
که ديار ساکن
اهلش از خورشيد است
که صدا ي رپ مرغابي را
با همان عطر حضور دل خود ميشنود.

* ادیولوژیست
نشانی :خیابان حاجیآباد،
باالی داروخانة مهر،
شنواییسنجی شفا
تلفن2243898 :
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گفتوگو با ف ّعاالن انجمن خدمات فرهنگی  -رفاهی نابینایان گیالن

با چشـم دل
فاطمه جوادیان

احمد ممتازی

زینب ثروتی

آنچه در عرصة زندگی انسان را به شکوفایی و مو ّفقیت
میرساند ،قدرت اراده و تالش اوست .محدودیتهای
ناشی از معلولیت فیزیکی نمیتواند زنجیرة ارادههای
پوالدین را پاره کند .هر ساله روز  23مهرماه را روز
جهانی نابینایان و قانون عصای سفید مینامند؛ روزی
که روشندالن جهان بیش از پیش استعدادها و آرزوهای
خود را باور میکنند و آن عصای سفید پرچمی میشود
در دستان آنها که استقالل و هویت خود را همچون
یک انسان در کنار هر انسان دیگر فریاد بزنند که اگرچه
چشمانشان بسته است ،ا ّما با نور چشم دلشان همچون هر
انسان دیگری میتوانند نشانههای خلقت و موهبتهای
الهی را در زندگی خود نظاره کنند .به مناسبت این روز
به سراغ سه تن از روشندالن گیالنی :آقای احمد ممتازی،
مدیرعامل انجمن خدمات فرهنگی -رفاهی معلولین
نابینا ،خانم فاطمه جوادیان و زینب ثروتی ،دو تن از
اعضای ف ّعال و مو ّفق این انجمن ،رفتیم و پای درد دلهای
صمیمانة آنها نشستیم.
گفتوگو :ناهید آهنگری

قانون عصای سفید به منظور حمایت از افراد دارای
معلولیت بینایی به تصویب رسیده تا از حقوق
اجتماعی خود همچون افراد عادّ ی بهرهمند شوند.
ماهنامة پزشکی

آقای ممتازی! در ابتدا شرح حالی از خودتان و شرحی از
ف ّعالیتهای انجمن خدمات فرهنگی  -رفاهی معلولین بینایی
گیالن بفرمایید.
بنده ،احمد ممتازی ،متولّد سال  ،47لیسانس ادبیات فارسی و
کارمند برق منطقهای گیالن هستم .در سال  63زمانی که سال سوم
دبیرستان بودم ،در اثر یک سانحه نابینا شدم .بانی این انجمن و تش ّکل
خیران عزیز گیالنی هستم .از سال
غیردولتی در کنار سایر دوستان و ّ
 74در ابتدا در قالب یک نمایندگی کار خود را شروع کردیم و در سال
 81اینجا را با عنوان انجمن خدمات فرهنگی  -رفاهی معلولین بینایی
استان گیالن ،با هدف خدمترسانی به افراد نابینا و کمبینا تأسیس
کردیم .سعی کردیم در حوزههای مشترک با تش ّکلهای دیگر مثل
ناشنوایان و سایر معلولین ،در قالب شورای هماهنگی معلولین استان
که خودمان از بانیان این تش ّکل بودیم -حضور داشته باشیم .درخانة تش ّکلها از بدو تأسیسش سعی کردیم نمایندهای داشته باشیم
و حضور ف ّعاالنهای داشته باشیم.
ّ
تهیة پیشنویس خانة
ی
ل
م
عرصة
در
مهم ما
یکی از ف ّعالیتهای ّ
ّ
حمایت از معلولین ایران و ارائة آن به انجمنها و تش ّکلهای دیگر
حساسکردن نمایندگان به قانون حمایت از معلولین -که در سال
بودّ .
 83به تصویب رسید -نیز یکی دیگر از برنامههای ما بود که میتوانم
بهجرأت بگویم که انجمن ما سهم خوبی را در این زمینه ایفا کرد .بعد
از آن هم شورای هماهنگی تش ّکلهای معلولین کشور ،به نام شبکة
مدتی تعلیق دوباره ف ّعالیتهای خود را از
معلولین (چاووش) بعد از ّ
سر گرفت که ما در دورههای مختلف از بدو تأسیس آن -که یکی
مؤسسان آن بودیم -تا مراحل مختلفی مثل هماهنگی تش ّکلها
از ّ
همکاری میکردیم .خودم دو سال دبیر شورای معلولین بودم.
مهم انجمن این است که بتواند به عنوان یک نمایندة حقوقی
هدف ّ
در فرهنگسازی به سازمانهای دیگر کمک کند .چون اگر ما بخواهیم
خدمتدهندة صرف باشیم ،مسلّماً در خیلی از مسائل میمانیم .ما به
دنبال ایفای نقش اصلی خود هستیم ،اگرچه گاهی تش ّکلهایی مثل
ما در کار خدمات هم وارد میشوند .ما از تمام سنین از کوچک و
بزرگ در این انجمن عضو داریم که هر کدام به نحوی از ما خدمات
میگیرند .با وجود برخی کمبودها و محدودیتها ،ما سعی میکنیم
معرفی حامیان و آنچه از عهدة ما برمیآید ،دریغ
در ّ
حد توان خود از ّ
نکنیم.
آماری از تعداد معلولین بینایی استان در دست دارید؟
در حال حاضر حدود سه هزار معلول بینایی در استان گیالن
شناسایی شدهاند که بعضیهایشان عضو انجمن ما هستند .به دلیل
یکسری مسائل فرهنگی امکان آمارگیری دقیق وجود ندارد ،مث ً
ال

16

مهر -آبان 93

بيمارياهي فصلي

ممکن است شما در بین اطرافیان خود کسی را بشناسید که عینک
تهاستکانی میزند ،ا ّما اگر به او نابینا یا کمبینا بگویید ،ناراحت میشود.
البته این را هم بگویم که شاید برخی افراد فکر کنند که به دلیل
افزایش سطح بهداشت در جهان احتماالً میزان نابینایی کاهش یافته
است ،در حالی که اینطور نیست و هر روز دارد به تعداد نابینایان در
جهان اضافه میشود.
همانطور که میدانید روز جهانی نابینایان با عنوان روز
قانون عصای سفید نیز نامگذاری شده است .دربارة علّت
نامگذاری قانون عصای سفید بفرمایید.
در حال حاضر معلولین هم از سوی دولتها و هم از سوی مردم،
توجه قرار نگرفتهاند .قانون عصای سفید به
آنطور که باید ،مورد ّ
منظور حمایت از افراد دارای معلولیت بینایی به تصویب رسیده تا از
حقوق اجتماعی خود همچون افراد عا ّدی بهرهمند شوند .اساساً این
اتّفاق به این علّت رخ داد که بتوانند در وضعیت اجتماعی نامساعد
نابینایان جهان تغییراتی ایجاد کنند.
خانم جوادیان! شما از خودتان ،ف ّعالیتهایتان در این انجمن
و مو ّفقیتهایتان بفرمایید.
من از ابتدا نابینا بودم .در تهران و در رشتة ارتباطات تحصیل کردم.
از سال  82تا  86با انجمن نابینایان بهصورت مستمر کار میکردم و
در قسمت آموزشی بودم .کار آموزش به گویندگان  -افراد بینایی که
داوطلب میشدند برای نابینایان کتابهایی را بخوانند و ضبط کنند-
را انجام میدادم و بعد به تکثیر این نوارهای درسی برای دانشآموزان
و دانشجویان نابینا -که متقاضی بودند -میپرداختیم .در تلویزیون و
رادیو در دو سال متوالی برنامههای مهارتهای ارتباطی با نابینایان را
اجرا میکردم که همة اینها زیر نظر انجمن و حمایت آقای ممتازی
انجام میشد .یک گاهنامة صوتی به نام اندیشة سبز برای کودکان
تهیه میکردیم .بعد از سال  86تا امروز نیز کارهای نرمافزاری و
ّ
سختافزاری اینجا را انجام میدهم .از سال  86به استخدام آموزش و
پرورش استثنایی درآمدم و در آنجا به عنوان معلّم مشغول به ف ّعالیت
هستم.
در حوزة شعر ،ورزش و موسیقی نیز کار کردهام و در این زمینهها
تجربههای مو ّفقی داشتهام .در حوزة تربیت کودکان نیز بسیار مطالعه
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کردهام .زیر نظر آقای ممتازی و سازمان بهزیستی دورة مربّیگری
بچههای نابینا
مهارتهای زندگی را گذراندهام و سعی کردم با اولیای ّ
رابطة خوبی برقرار کنم و یکسری مشاورهها به این افراد ،همچنین به
افراد نابینای بزرگسال -که بهتازگی نابینا شدهاند -میدهم که عموماً
هم مو ّفق بوده است .ماجرایی را من همین جا تعریف کنم :یک خانم و
آقایی که هر دو بهطور مادرزادی نابینا بودند ،برای داشتن فرزندی که
مؤسسة ناباروری مراجعه
این مشکل معلولیت را نداشته باشد ،به یک ّ
مؤسسه نپذیرفته بودند که به این زن
کرده بودند ،ولی
ّ
متصدیان آن ّ
و شوهر کمک کنند.
مهمی که برای مسائل نابینایان
ممتازی :خانم جوادیان در جلسات ّ
در تش ّکلها برگزار میشوند ،به عنوان نمایندة ما حضور دارند .در
آخرین جلسة شورای هماهنگی هم ما ایشان را فرستاده بودیم.
خانم ثروتی عزیز! شما هم از خودتان برای ما و خوانندگان
مجلّه بفرمایید.
من زینب ثروتی هستم و از همان اول نابینا بودم .از دوران راهنمایی
عضو انجمن بودم .از دوران دانشگاه در اینجا از گویندگان برای ضبط
کتابهای درسیمان استفاده میکردیم .من در انجمن در کالسهای
مهارتهای زندگی ،زبان انگلیسی ،رایانه ،تواشیح و حفظ قرآن شرکت
میکردم .دو بار مقام استانی را در ادارة اوقاف کسب کردم .در گروه
سرود هم ف ّعالیت داشتم .از سال  88در ادارة شورای ّ
حل اختالف
مشغول به کار شدم.
ممتازی :خدمت شما عرض کنم که همة افرادی که دارای معلولیت
بینایی و سایر معلولیتها هستند و در جامعة ایرانی مو ّفق شدهاند،
مدیون خانوادههایشان هستند ،چرا که جامعة ما برنامة درستی برای
افراد دارای معلولیت ندارد ،مث ً
ال بعد از فارغالتحصیلی نابینایان از
دانشگاه در کمال بیرحمیمیگویند که ما برای بهکار گماشتن افراد
سالم هنوز ماندهایم چه برسد به افراد دارای معلولیت! این درد دل نه
فقط افراد نابینا بلکه شکایت همة معلولین نسبت به رفتار غیرمنصفانة
مهمی چون اشتغال افراد معلول است .ما در
مسئوالن با مسئلة ّ
مهندسی راهسازیمان وقتی جا ّدهای را تعمیر یا بازسازی میکنیم،
وقتی به جایی میرسیم که نیاز به پل داریم ،حاضریم هزینههای
گزافی برای آن بپردازیم ،ا ّما در مهندسی اجتماعیمان وقتی به فرد
توجهی میگذریم و در جا ّدة
معلولی میرسیم ،از کنارشان با بی ّ
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اجتماعیمان حاضر نیستیم هزینهای بپردازیم.
میخواهم هر سة شما عزیزان روشندل
دربارة مشکالت شخصی ،روزم ّره ،اجتماعی و ...
نابینایان صحبت کنید.
ثروتی :من مشکالت اجتماعی زیادی را در زندگی
شاهد بودهام که به دلیل باورها و فرهنگ نادرست
مردم ایجاد شدهاند .بزرگترین مشکل نابینایان
جامعة ما مشکل اشتغال است .انتظار داریم مسئوالن
در این زمینه بین افراد بینا و نابینا تبعیض قائل
متأسفانه مهمترین دلیل رد کردن این افراد
نشوند.
ّ
بیشتر به دلیل معلولیت آنها بوده است .از طرف
دیگر بعضی برخوردهای مردم هم ما را اذیت میکند.
درست است که اول آدم باید خودش خودش را
باور داشته باشد ،ولی برخوردهای مردم هم خیلی
روی روحیات ما تأثیرگذار است .خیلی چیزها را
متوجه
ما میفهمیم ،ا ّما دیگران فکر میکنند ما
ّ
نشدهایم.
جوادیان :من فکر میکنم اگر قرار باشد کاری
برای افراد معلول انجام شود ،خارجکردن آنها از
آن انزوایی است که ناخواسته به دلیل شرایطی که
تحمل میکنند که این هم
برایشان به وجود آمدهّ ،
مستلزم هزینه است .بهطور کلّی زندگی یک فرد
معلول درگیر هزینههای سنگینی است.
ممتازی :مشکالت یک نابینا از زمانی که به دنیا
میآید یا از زمانی که نابینا میشود ،شروع میشود.
ّ
محل تحصیل و
در خانه و خانواده ،در محیط ،در
کار و  ...این مشکالت همراه فرد هستند .یک فرد
سالم از دیدن زیباییهای طبیعت ّ
لذت میبرد،
ا ّما فرد نابینا از دیدن زیباییها محروم است .این
توجهیهای مردم و
محرومیتها را در کنار بی ّ
مسئوالن و محدودیتهای اجتماعی هم قرار دهید.
همة اینها بر زندگی ،شخصیت ،کار و تحصیل فرد
تأثیر میگذارد و اینها همیشه همراه فرد است.
حرف برای گفتن در مورد مشکالت نابینایان زیاد
است ،ا ّما بگذارید من همة حرفها را با یک حرف
همت کنند ،حتّی اگر
تمام کنم :اگر خود نابینایان ّ
زمان به درازا بکشد ،مطمئ ّناً تا حدود خیلی زیادی
از مشکالتشان کاسته خواهد شد و خیلی راحتتر
میتوانند به آنچه میخواهند برسند؛ مشکل همیشه
فقط از جامعه نیست.
خانم جوادیان شما در اینجا به افرادی که تازه
نابینا شدهاند مشاوره میدادید .وقتی این افراد
برای مشاوره پیش شما میآمدند ،چه چیزهایی
را به آنها یاد میدادید یا چه حرفهایی
میزدید که بتوانند با مشکل نابیناییشان و
محدودیتهای آن کنار بیایند؟
بستگی به سن ،جنس و روحیات و میزان
تخریبشدگی روحیة آن افراد دارد .من فکر میکنم
همة ما چه افراد معلول و چه سالم ،نیاز به آموزش
داریم .گاهی اوقات اص ً
بچههای کوچک
ال اولیای ّ
هستند که نیاز به مشاوره و آموزش دارند که ما

بچهها استفاده کنند .این کودکان الزم
توصیه میکنیم از اسباببازیهای صدادار برای ّ
ً
است با همساالنشان ارتباط زیادی داشته باشند .در سنین کودکی و نوجوانی حتما یک
دوست همسن داشته باشند که از این دنیا جدا نشوند .با یکسری جوانان که به دلیل
نابینایی ترک تحصیل کرده بودند ،صحبت کردیم که دوباره به درس برگردند .به هر
حال هر کسی در یک راهی رفته و در آن ورطة هالکت نمانده است.
آقای ممتازی به عنوان کالم آخر انجمن چه انتظاری از مردم و مسئوالن
دارد؟
اجازه دهید من این سؤال را اینگونه طرح کنم که آیا جامعة ما برای یک فرد
دارای معلولیت بینایی -که استعدادهای دیگری دارد و در کار و زندگیاش مو ّفق
است -هزینهای کرده است تا این فرد رشد کند؟ تا چه حد از این افراد استفاده کرده؟
آیا در این زمینه منابع را هدر ندادهاند؟ چه کسی باید در قبال این همه محرومیتی
متحمل میشوند ،پاسخگو باشد؟ ما برای موضوعی
که افراد معلول در جامعه بهناحق
ّ
مثل فوتبال میلیاردها تومان هزینه میکنیم ،در حالی که این موضوع به دولت ارتباطی
ندارد و بخش خصوصی بهراحتی میتواند این کار را انجام دهد ،ولی برای اشتغال یک
فرد دارای معلولیت -که مث ً
ال دنبال وام اشتغال است -بهانهتراشی میکنیم .اگر هر کدام
از مسئوالن به خود این زحمت را بدهند که در مقابل این حرف یک پاسخ قانعکننده
داشته باشند ،من متش ّکر میشوم.

تقويم مناسبتهای سالمت مهر و آبان ماه
مناسبت

روز

ماه

روز جهاني هاري

6

مهر

روز جهاني قلب

7

‘‘

روز جهاني ناشنوايان

8

‘‘

روز جهانی سالمندان

9

‘‘

روز جهانی کودک

16

‘‘

روز جهانی بهداشت روان

17

‘‘

روز جهانی مبارزه با درد

19

‘‘

روز جهاني آرتروز و روز اسکان معلوالن و سالمندان

20

‘‘

روز ملّی مبارزه با سل و روز بزرگداشت نابينايان
و قانون عصاي سفيد

23

‘‘

روز جهانی غذا

24

‘‘

روز جهانی تروما و روز جهانی کمردرد

25

‘‘

آغاز هفتة صرع

27

‘‘

روز جهاني پوکی استخوان

28

‘‘

هفتة آخر
مهرماه

‘‘

هفتة ملّی سالمت بانوان
آغاز هفتة پيشگيري از مسموميتها و روز جهاني كاردرماني

1

آبان

روز جهانی سکتة مغزی

7

‘‘

روز راديولوژي و كشف اش ّعة X

17

‘‘

روز جهاني پنوموني عفونت ريه

21

‘‘

آغاز هفتة حمايت از بيماران كليوي

22

‘‘

ماهنامة پزشکی
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بيمارياهي فصلي
به مناسبت روز جهانی دیابت

زندگی با دیابت
این روزها کمتر کسی است که نام دیابت
را نشنیده باشد .حتّی کمتر کسی است که
بتواند ا ّدعا کند که یک بیمار دیابتی در
خانواده یا اطرافیان خود نمیشناسد .این
حقیقت تلخ جای بسی ناخوشنودیست ،ولی
از حقیقت گریزی نیست.
از هر ده نفر یک نفر مبتال به دیابت است
متأسفانه روند بروز آن از سال  1991تا
و
ّ
دکتر احیا زریدوست * کنون فزاینده بوده است .به گزارش سازمان
بهداشت جهانی  171میلیون نفر در دنیا با این بیماری مزمن دست
به گریباناند و انتظار میرود که این آمار تا سال  2030به 366
میلیون نفر برسد .بنابراین میتوان گفت که جمعیت دیابتیهای دنیا
پس از چین و هندوستان میتوانند بزرگترین کشور دنیا را تشکیل
دهند .خبر ناخوشایندتر اینکه حدود نیمی از مبتالیان تشخیص داده
نشدهاند.
شاید این پرسش ذهن شما را نیز درگیر کرده باشد که چرا
این همهگیری ویرانگر روبهرشد گذاشته است؟!
یک دلیل روشن آن افزایش بروز اضافهوزن و چاقی در سالهای
اخیر است .با پیشرفت تکنولوژی و ارتقای سطح زندگی یا به بیانی
ماشینیشدن زندگی بشر ،بسیاری از کارهایی که در گذشته با تکیه بر
توان بازوها و عضالت انسان انجام میشد ،اکنون بهسادگی با ابزارهای
مکانیکی قابل دستیابی است .این رویداد از یکسو فرخنده است و از
دیگر سو منجر به افزایش بروز اضافهوزن و چاقی در سراسر دنیا شده
است که در کنار سایر علل مولّد دیابت باعث سیر صعودی آن میشود.
دیابت یا مرض قند -که نام خود را از وجود قند در ادرار میگیرد-
انواع مختلفی دارد که شایعترین آن دیابت نوع دو است .این نوع
مختص بزرگساالن بوده ،ولی شوربختانه با فزونی گرفتن
در گذشته
ّ
چاقی ،امروزه در کودکان نیز دیده میشود .نسل ما باید این را
جدی به حساب آورد ،چرا که این بیماری مزمن عوارض
هشداری ّ
گسترده و شدیدی به همراه دارد .این پیامدها نه تنها گریبانگیر خود

بیمار و خانواده خواهد شد ،بلکه اجتماع را نیز وادار به پرداخت غرامت
درازمدت
خواهد کرد؛ عالوه بر اینکه هزینههای ناشی از این ناخوشی
ّ
توجه به
با
هم جنبة ما ّدی و هم جنبة معنوی دارد .به لحاظ ما ّدی
ّ
هزینههای درمان ،روزهای ترک کار و بستری ،چه در بیمارستان و
چه در منزل ،با افزایش بار مالی برای خانواده و متعاقباً اجتماع همراه
خواهد بود .به لحاظ معنوی نیز موجبات کاهش کیفیت و امید به
زندگی را فراهم میکند.
امروزه با افزایش بروز دیابت و احساس خطر آن در جوامع مختلف،
انجمنهای زیادی در سراسر دنیا با هدف ارتقای دانش و آگاهی
مردم و بیماران دیابتی دربارة این معضل بهداشتی فراگیر تشکیل
شدهاند .فدراسیون بینالمللی دیابت یکی از این نهادهاست که شامل
انجمنهای دیابت چند کشور دنیاست.
از سال  2007چهاردهم نوامبر ،همزمان با  23آبان ،سالروز تولّد
فردریک بنتینگ ،کاشف انسولین ،روز جهانی دیابت نامگذاری شد و
هر ساله در نقاط مختلف دنیا به این مناسبت مراسمی برگزار میشود.
شعار سال  2012این انجمن« :دیابت ،از آیندة خود حفاظت کنیم»
و تمرکز آنها روی حمایت از کودکان دیابتی نوع یک و پیشگیری از
بروز دیابت نوع دو در کودکان نسل حاضر بود.
این انجمن شعار امسال روز جهانی دیابت خود را برای سه سال
پیش رو ( 2014تا « )2016زندگی سالم و دیابت» گذاشته است.
با این هدف که با برگزیدن روش مناسبتر برای زندگی میتوان از
دیابت نوع دو پیشگیری کرد و با مدیریت درست و خردمندانه از
عوارض دیابت بپرهیزیم.
پیام کلیدی این انجمن افزایش آگاهی مردم است تا بدانند که
چگونه یک انتخاب ساده میتواند یک انتخاب سالم باشد و چگونه
میتوانند آگاهانه تصمیم بگیرند چه بخورند .تمرکز آنها روی آغاز
روز با یک صبحانة سالم است .فراموش نکنیم که فرهنگ تغذیه و
ذائقة افراد از خانواده نشئت میگیرد.
متخصص کودکان و نوزادان
تخصص غدد و متابولیسم،
* فوق
ّ
ّ
نشانی :گلسار ،خیابان  ،87ساختمان سینا
تلفن7241697-7241665 :

بيمارياهي فصلي

مراقبت پاها در بیماران دیابتی
متأسفانه اکثر این
دیابت یا بیماری قند خون بیماری شایعی در جامعة ماست و
ّ
بیماران دچار اختالل حس ،گزگز و مورمور شدن و نهایت ًا زخم در پاها میشوند.
زخم پاها در هشتاد درصد بیماران دیابتی ایجاد میشود که به پای دیابتی معروف
است .تا پایان عمر از هر دو نفر دیابتی حداقل یک نفر به دلیل زخم وسیع یا غیر
جراحی قطع انگشت یا پا قرار میگیرد.
قابل کنترل تحت عمل ّ
دکتر حسن راوری

*

توجه
مراقبت و پیشگیری از ایجاد زخم در پاها باید مورد ّ
تمامی افراد دیابتی باشد .مهمترین این اقدامات عبارتاند از:

 روزانه پاهای خود را از نظر وجود تاول ،بریدگی ،خراشیدگی یا
ضایعات بین انگشتان بررسی کنید.
 پاهای خود را هر روز بشویید و خصوصاً بین انگشتان را بهد ّقت
خشک کنید.
 قبل از شستشوی پاها درجة حرارت آب را با دست بررسی کنید.
 در صورت وجود اختالل دید ،یکی از اعضای خانواده یا یک
دوست روزانه پاهای شما را مشاهده کند.
 در صورت خشکی پوست پاها ،پس از شستشو و خشک کردن از
کرم یا روغن نرمکننده استفاده کنید.
 جورابهای مناسب کتانی یا نخی بپوشید و روزانه آنها را
تعویض کنید .از پوشیدن جورابهای رفو شده یا پاره خودداری کنید.
 هنگام خرید کفش د ّقت کنید که کام ً
ال اندازه باشد .خرید کفش
تنگ به امید اینکه بهتدریج جا باز کند ،اشتباه بزرگی است که منجر به
ایجاد زخم در پا میشود .جنس کفش باید چرمی باشد و خرید کفش
در اواخر روز (زمانیکه پاها بزرگترین اندازه را دارند) ،صورت گیرد.
کفشهای ویژة قدم زدن و دویدن را پس از مشورت با پزشک بپوشید.
 قبل از پوشیدن کفش ،داخل و کنارههای آن را از نظر وجود
مواردی چون جسم خارجی و سنگریزه بررسی کنید.
 هر دو ساعت کفشها را برای استراحت از پا درآورید.
 در فصل زمستان بیشتر احتیاط کنید و از جوراب پشمی استفاده
کنید .اطمینان داشته باشید که کفشها برای جورابهای ضخیم به
اندازة کافی جا داشته باشد.
 ناخنها را به صورت عرضی کوتاه کنید و هیچگاه آنها را از ته نگیرید.
تورم ،درد پا یا هر
 در صورت وجود یک ضایعة جدید ،قرمزیّ ،
گونه زخم یا تاول فورا ً پزشک خود را آگاه کنید و تا زمان معاینه پاها
را استراحت دهید.
 دیابت خود را بهخوبی کنترل کنید.
 در مورد دیابت و آثار آن بر پاها بیاموزید.

 oموا ّد شیمیایی را برای برطرف کردن میخچه و پینه به کار نبرید
ضد عفونی قوی استفاده نکنید.
و از محلولهای ّ
 oاز نوارهای چسبنده روی پا استفاده نکنید.
مدت طوالنی در آب قرار ندهید.
 oپاها را به ّ
 oاز کش یا بند جوراب استفاده نکنید.
 oبدون جوراب کفش نپوشید.
 oصندلهایی که بین انگشتان حلقه دارند ،نپوشید.
 oمیخچه و پینه را برش ندهید.
 oپاها را روی هم نیندازید.
 oدر زمستان بعد از رسیدن به منزل برای گرم شدن پاها را
نزدیک شومینه یا شوفاژ قرار ندهید.
 oبیش از نیم ساعت پیادهروی مداوم نداشته باشید.
 oدر منزل و حتّی روی فرش بدون کفش یا دمپایی نباشید.
 oناخنهای پاها را خودتان نگیرید.
تخصص ج ّراحی عروق
* فوق
ّ

www.Doctorravari.com

آنچه بیمار دیابتی نباید انجام دهد:

 oسیگار نکشید.
 oاز کیسة آب گرم برای گرم کردن پاها استفاده نکنید.
 oهیچوقت پابرهنه راه نروید .در صورت سردی پاها جوراب
بپوشید و آنها را در معرض حرارت مستقیم قرار ندهید.
 oروی سطوح داغ مانند شنهای ساحل یا سیمان کنار استخر
شنا راه نروید.
ماهنامة پزشکی
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بيمارياهي فصلي
گفتوگو با دکتر مهیار مشعوف ،ج ّراح مغز و اعصاب و ستون فقرات

جدي
كمردرد را ّ
بگيريم
گفتوگو :ناهید آهنگری

عكس :مهراب جوزي

ی خود حداقل یکبار این
این روزها کمردرد دیگر جزئی از زندگی عادّی روزم ّرة ما شده است .تقریباً همة افراد در زندگ 
درد را تجربه کردهاند؛ خیلیها هم فکر میکنند که کمردرد یعنی بیماری دیسک کمر .دیسک کمر یکی از معروفترین
دردهای کمر شده ،در حالی که تنها یکی از انواع مختلف کمردردها مربوط به دیسک کمر است .امروزه با ماشینیشدن
ابزارهای مختلف کار و زندگی ،تح ّرک و ف ّعالیتهای فیزیکی افراد روزبهروز کمتر شده است و از طرف دیگر سبک زندگی
ناسالم در دنیای مدرن ،مخصوصاً مصرف دخانیات ،چاقی و رفتارهای پرخطر مثل نشستن و برخاستن نادرست ،استرس
و  ...همه و همه از مهمترین و شایعترین علّتهای ابتال به کمردرد هستند .روز  17اکتبر برابر با  25مهرماه را روز جهانی
کمردرد نامگذاری کردهاند؛ ما نیز به مناسبت این روز و برای آشنایی بیشتر و دقیقتر با این درد همهگیر مصاحبهای با
دکتر مهیار مشعوف ،ج ّراح مغز و اعصاب و ستون فقرات و عضو انجمن ج ّراحی مغز و اعصاب امریکا ترتیب دادهایم که
در ادامه میخوانید.
در ابتدا لطف ًا از شایعترین علل کمردرد و انواع آن
در افراد بفرمایید.
کمردرد بسیار شایع است .یکی از شایعترین عللی که افراد به دلیل
آن به پزشک مراجعه میکنند ،کمردرد است؛ به تمام پزشکان ،چرا
که عالمت بسیار شایعی است .همة افراد حداقل یکبار در زندگیشان
کمردرد را تجربه میکنند .کمردرد یک بیماری نیست ،بلکه عالمت
بیماریهای مختلف است .بیش از دویست تا سیصد نوع بیماری وجود
دارد که یکی از عالئمش میتواند کمردرد باشد .بنابراین میتوان
کمردرد را به انواع مختلفی تقسیم کرد.
کمردرد مکانیکی :کمردردی است که به حرکت مربوط میشود.
وقتی بیمار حرکت میکند ،درد کمرش تشدید میشود و با
استراحت بهتر میشود .سردستة این بیماریها دیسک کمر است.
از شایعترین علل کمردردهای مکانیکی «اسپوندیلولیزیس» و
«اسپوندیلولیستزیس» است .اسپوندیلولیزیس یعني لغزندگی روی
مهرههای کمر .مهرههای کمر روی هم سوار شدهاند که به وسیلة
این مهرهها میتوانیم بچرخیم یا خم و راست شویم ،در حالی که
این مهرهها در یک مفصل از هم پاشیده نمیشوند و این خود یکی
از شاهکارهای خلقت است .ولی اگر این مفصل لق بزند ،یکی از
علّتهای کمردرد مکانیکی است .حاال اگر این لغزندگی مهرهها خیلی
شدید باشد ،باعث جابهجا شدن مهره میشود ،به این جابهجایی
اسپوندیلولیستزیس میگویند .یکی از مهمترین و شایعترین علّتهای
کمردرد همین کمردردهای مکانیکی است.
ماهنامة پزشکی

کمردردهای التهابی یا غیرمکانیکی یا عفونی :این نوع کمردردها
به حرکت ارتباطی ندارند .به دو بخش بیماریهای رماتیسمی و
بیماریهای عفونی مثل تب مالت و سل تقسیم میشوند .یکی از
بیماریهای التهابی ولی غیرعفونی کمردرد -که خصوصاً بین مردان
جوان شایع است -بیماری آنکیلوزینگ اسپوندیالیتیس است .از
ویژگیهای این بیماری این است که فرد در  20تا  25سالگی وقتی
متوجه میشود که کمرش خشک
صبحها از خواب بیدار میشود،
ّ
است .همچنین این افراد نمیتوانند آنقدرها خم شوند که نوک
انگشتانشان به زمین برسد ،در حالی که عموماً اکثر آدمها میتوانند
این کار را انجام دهند.
ّ
کمردردهای راجعه یا انتشاری :کمردردهایی هستند که علتشان
در جای دیگر بدن است ،ولی دردش در کمر احساس میشود ،مثل
عفونت لگن یا عفونت رحم در خانمها ،یا تومورهایی که در سیستم
ادراری افراد یا در کلیة آنها وجود دارد ،میتوانند باعث کمردرد
شوند .بیماری دیگری از این قسم آنوریسم آئورت است .آئورت رگ
اصلی بدن ماست که گاهی ممکن است یک آنوریسم در آن ایجاد
شود و مثل بادکنک ورم کند یا حتّی بترکد و شخص را بکشد که
یکی از عالمتهای این بیماری میتواند کمردرد باشد .اینها انواع
اصلی کمردرد هستند.
بیش از  95درصد کمردردها مکانیکی ،کمتر از  5درصد کمردردها
هم التهابی و بقیه کمردردهای راجعه هستند که بسیار نادر است.
این سه گروه کمردردهایی هستند که علّت عضوی دارند؛ یعنی یک
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خوشبختانه قسمت زیادی از کمردردها به دلیل کشیدگی عضالنی است و خودبهخود خوب میشوند.
قسمت کمتری از آنها خودبهخود یا با استراحت خوب نمیشوند و نیاز به مراجعه به پزشک است که
جراحی نیاز دارند.
البته باز قسمت عمدة این افراد با دارو خوب میشوند و قسمت کمی از آنها به ّ

عضوی در بدن ما بیمار است ،ولی ما یک گروه کمردرد بسیار شایع
داریم به اسم کمردردهای غیرعضوی؛ یعنی هیچ عضوی از بدن بیمار
نیست بلکه منشأ کمردرد ،روحی و روانی است که به آن کمردرد
سایکوسوماتیک میگویند .قسمت بسیار زیاد کمردردها ،امروزه منشأ
روحی -روانی دارند.
مدت ادامه داشته باشد ،به دو گروه
چه
تا
که
نظر
کمردرد را از این
ّ
هم تقسیمبندی میکنند:
کمردرد حاد :که ظرف چند روز تا یک هفته خوب میشود.
کمردرد مزمن :بیش از چند هفته و چند ماه طول میکشد.
مس ّلماً کمردردی که حاد است و بعد از چند روز خوب میشود،
مهمینداشته ،ولی کمردردی که مزمن شده ،حتماً نیاز به
علّت خیلی ّ
پزشک دارد و نباید در این مورد خوددرمانی انجام گیرد؛ من بیماران
زیادی را دیدهام که برای دردشان زیاد مس ّکن مصرف کردهاند و دچار
مشکالتی در کلیهشان شدهاند.
فرمودید یکی از معروفترین ع ّلتهای کمردرد
دیسک کمر است .دیسک کمر چیست و چه موقع
میگوییم این درد کمر به دیسک کمر مربوط است؟
دیسک کمر معروفترین نوع کمردرد است ،ا ّما هر نوع کمردردی
مترادف با دیسک کمر نیست .یکی از علّتهای کمردرد میتواند دیسک
کمر باشد ،منتهی بین مردم اینطور جا افتاده که هر کس کمرش درد
جراحی کند ،در صورتی که
گرفت ،دیسک کمر دارد ،پس باید برود ّ
اص ً
ال چنین چیزی نیست .خوشبختانه قسمت زیادی از کمردردها
به دلیل کشیدگی عضالنی است و خودبهخود خوب میشود .قسمت
کمتری از آنها خودبهخود یا با استراحت خوب نمیشوند و نیاز به
مراجعه به پزشک است که البته باز قسمت عمدة این افراد با دارو
جراحی نیاز دارند.
خوب میشوند و قسمت کمی از آنها به ّ
از نظر آناتومی ،ما در کمرمان مهرههای کمر داریم که پنج مهره
روی هم قرار گرفتهاند .بین هر دوتا از این مهرهها یک بالشتک از
جنس غضروف قرار گرفته که به آن «دیسک» میگویند .این بالشتک
مثل کمکفنر ماشین عمل میکند و نمیگذارد دو مهرة باال و پایین
مستقیماً به هم اصابت کنند و بشکنند .همچنین وقتی ما یک جسم
سنگین را بلند میکنیم ،این بالشتکها نمیگذارند فشار بیش از
مهمی ایفا میکنند .به قسمت
ّ
حدی به مهرهها وارد شود .پس نقش ّ
خارجی دیسک «آنولوس فیبروزوس» و به قسمت داخلی آن -که مایع
و ژالتینی است« -نوکلئوس پولپوزوس» میگویند .همة سیستمهای
بدن نیاز به اکسیژن و غذا دارند ،بنابراین شریانی وارد تمام سیستمها
میشود که همان خون است و خون هم با خود غذا و اکسیژن میآورد
و بعد از طریق سیاهرگ ،موا ّد زائد از سیستمها خارج میشوند .دیسک
هم مثل تمام اعضای بدن این گونه است .از زمانی که ما به دنیا
میآییم تا حدود دوازده سالگی یک رگ خونی در دیسک وجود دارد،
ولی از دوازده سالگی به بعد این رگهای خونی در دیسک از بین
میرود و در نتیجه هیچ خونی به دیسک نمیرسد ،ا ّما اکسیژن و غذا
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نه از طریق خون بلکه از طریق انتشار وارد دیسک میشود؛ یعنی خون
میآید تا لبة دیسک و بعد این خون در داخل دیسک منتشر میشود
و موا ّد زائد در دیسک هم از طریق انتشار از آن خارج میشود .پس
بچه خیلی زودتر و راحتتر اکسیژن و غذا میگیرد تا
دیسک یک ّ
یک فرد باالی دوازده سال .به همین علّت از این سن به بعد دیسک
مستعد خراب شدن میشود ،به این میگویند تخریب دیسک .از
ما
ّ
ً
طرف دیگر ،اگر ما روش زندگیمان درست نباشد ،مثال همیشه اجسام
سنگین بلند کنیم ،دخانیات مصرف کنیم ،وزن باالیی داشته باشیم
و  ،...باعث میشود به دیسک یک فشار مضاعف وارد شود و زودتر
تخریب شود .به همین علّت است که بعضی افراد یک دفعه یک جسم
سنگین بلند میکنند که ممکن است دیسکشان پاره شود .این میشود
بیماری معروف دیسک کمر .همین جا این توصیه را به همه بکنم که
اکثر مردم فکر میکنند مهمترین چیزی که باعث بروز دیسک کمر
میشود ،بلند کردن اجسام سنگین است ،در صورتی که همانطور
که توضیح دادم دیسک کمر به علّت نرسیدن درست اکسیژن و غذا
ایجاد میشود و اگر ما اکسیژن کمتری نسبت به یک فرد طبیعی
در بدن داشته باشیم ،مثل افراد سیگاری که غلظت اکسیژن
در خونشان نسبت به افراد غیرسیگاری کمتر است ،دیسک
کمرمان زودتر خراب میشود.
مهمترین علّتی که باعث ایجاد بیماری دیسک کمر
میشود ،سیگار کشیدن و یا مصرف دخانیات است.
دومین علّت بلند کردن اجسام سنگین با روش
غیراصولی است .دیسک یا همان بالشتکی که مثال
زدم ،میتواند در اثر فشار مثل یک کیسة ماست
قلمبه شود یا در اثر فشار بیش از حد ک ً
ال پاره
شود و محتویاتش بیرون ریخته شود که این دو
با هم متفاوتاند .به دیسک پارهشده میگویند
«اکسترود» و به دیسک قلمبهشده میگویند
«پروترود» .اکثر دیسکهای پارهشده نیاز
جراحی دارند .دیسکهای قلمبهشده
به ّ
جراحی دارند و گاهی هم
گاهی نیاز به ّ
با دارو برطرف میشوند .دیسک وقتی
قلمبه میشود ،به اطراف خود فشار
وارد میکند .معروفترین چیزی که در
اطراف دیسک وجود دارد ،ریشههای
عصب است و باز هم معروفترین
ریشههای عصب ،ریشههای سیاتیک
است که مانند یک کابل از کمر به
پا و ناحیة تحتانی کشیده شدهاند.
بنابراین در اثر فشار دیسک
قلمبهشده به ریشههای سیاتیک
ممکن است درد کمر به پا و
ناحیة تحتانی بدن منتقل شود.
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جدیای داشته باشد .این خطر گذشته از
استراحتهای بیش از حد میتواند خطرات ّ
زخم بستر ،میتواند باعث ایجاد لختة خون در پاها و کنده شدن آن و باال رفتنش تا
ششها و بروز آمبولی ریه یا سکتة ریه شود که حتّی میتواند مرگبار باشد .این فقط برای
افراد مسن ا ّتفاق نمیافتد.
خیلی عجیب است که بعضی
بیمارانی که مراجعه میکنند
میگویند که پایشان درد میکند
نه کمرشان ،در حالی که مشکل
دیسک کمر دارند! به غیر از درد
حسی
در پا ممکن است حالت بی ّ
یا خوابرفتگی نیز ایجاد شود.
بهطور استاندارد ،دیسک کمر اول به
صورت یک کمردرد شدید بروز میکند،
بعد از چند روز درد کمر کمتر میشود و
میزند به پاها ،معموالً به یک پا و بعد از چند
هفته ممکن است درد کمر کام ً
ال برطرف شود ،ا ّما
چیزی که بیمار را اذیّت میکند درد پاهایش
است .البته دیسک کمر میتواند با عالئم خیلی
خطرناکتری هم بروز کند ،مث ً
ال مچ پای فرد
که میتواند باال و پایین شود ،یک دفعه
بیفتد پایین و نتواند باال رود یا تکان
بخورد؛ به زبان سادهتر مچ پا فلج شود
که به آن افتادگی مچ پا میگویند.
این یکی از عالئم اورژانسی
دیسک کمر است و اگر
شخصی این مشکل
برایش به وجود
آمد ،باید سریعاً
به

بیما ر ستا ن
تکلیفش مشخّ ص شود و اگر نیاز به
منتقل شده،
جراحی داشته باشد ،خیلی سریع این کار باید انجام گیرد ،چرا که
ّ
جراحی هم بهبود
اگر فلجی مچ پا زیاد بماند ،دیگر با بهترین ّ
نخواهد یافت .یکی دیگر از عالئم دیسک کمر -که خوشبختانه
خیلی هم نادر است -مشکل در دفع ادرار یا مدفوع است؛ فرد
نمیتواند بهراحتی دفع ادرار کند یا حتّی مشکل زناشویی
ایجاد میشود .اینها عالئمی هستند که خیلی اورژانسی

ماهنامة پزشکی

است و در صورت بروز این عالئم فرد باید خیلی سریع به پزشک
مراجعه کند ،چون اگر تعلّل کند ،احتمال دارد هیچگاه خوب نشود.
سن افراد چه ارتباطی
انواع کمردرد با جنس و
ّ
میتواند داشته باشد؟
در همة سنها و در هر دو جنس افراد کمردرد دیده میشود،
ولی هر کدامشان یک علّت خاص ممکن است داشته باشد .کمردرد
خاصی نیست ،ولی مث ً
ال وقتی یک مرد جوان
مختص جنس یا ّ
سن ّ
ّ
به علّت کمردردش به ما مراجعه میکند ،یک فکری میکنیم و
وقتی یک خانم مسن به ما مراجعه میکند ،یک فکر دیگر؛ علّتهای
کمردردشان متفاوت است .مث ً
ال وقتی افراد مسن با درد کمر مراجعه
ً
میکنند ،ما معموالً به این فکر میکنیم که احتماال دچار پوکی
استخوان بودهاند و استخوان کمرشان شکسته است .چون شکستگی
مهرة کمر در افراد مسن بسیار شایع است .یکی دیگر از علّتهایی
که ما در افراد مسن میبینیم ،بیماریهای سرطانی است ،بهخصوص
کسانی که در جای دیگری از بدنشان سرطان دارند ،مثل خانمی که
سرطان پستان دارد یا سابقة این بیماری را چند سال پیش داشته و
غدههای
بعد عمل شده ،یا آقایی که سرطان ریه دارد .در همة اینها ّ
سرطانی میتوانند پخش شوند و در جاهای مختلف بدن از جمله
کمر بنشینند .کمردرد در هر دو جنس بهطور مساوی دیده میشود،
ا ّما علّتش متفاوت است و همینطور در تمام سنین .البته تا 20و
 25سالگی کمردرد خیلی شایع نیست و وقتی کسی در این سنین
با کمردرد به ما مراجعه میکند ،باید دنبال علّتهای خیلی بدتر و
نادرتر بگردیم .مث ً
بچهای که کمردرد داشته باشد ،خیلی نادر است
ال ّ
و باید بررسیهای خیلی دقیق انجام گیرد که نکند تومور داشته باشد
یا عفونتی در کار باشد .در این موارد ما خیلی دنبال علّتهای معمول
کمردرد نیستیم.
به سبک زندگی افراد اشاره کردید .چه عوامل
خطرزا و رفتارهای ناسالمی در روش زندگی افراد
میتواند باعث بروز انواع کمردرد شود؟
سبک زندگی امروز خیلی با گذشته متفاوت است .قب ً
ال که اتومبیل
نبود یا خیلی کمتر بود ،ف ّعالیت فیزیکی مردم خیلی بیشتر بود .االن
بچهها از همان دوران کودکی شروع میکنند به بازیهای رایانهای
ّ
ً
تحرکی از همان
م
ک
و
چاقی
دلیل
همین
به
و
ندارند
ک
تحر
ال
اص
و
ّ
ّ
ّ
ً
روزمره خیلی
الیت
ع
ف
نوع
ا
م
ل
مس
است.
شده
شایع
کودکی
دوران
ّ
ّ
تحرک باید بیشتر باشد و بدن ورزیدهتر و قویتر شود
مهم است؛ ّ
تا ما کمتر کمردرد بگیریم .هرچه ف ّعالیت فیزیکی و ورزشی کمتری
داشته باشیم ،بیشتر در معرض کمردرد قرار میگیریم .در حال حاضر
مصرف دخانیات باعث میشود بیماری دیسک کمر شایعتر شود.
نوع نشستن ،برخاستن ،نوع توالت رفتن و  ...همه مؤثّر است .توالت
ایرانیای که ما استفاده میکنیم ،برای زانوها و کمر اص ً
ال مناسب
نیست .اکثر جوامع از توالت فرنگی استفاده میکنند که مناسبتر
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ورزشهای بیهوازی (قدرتی) مثل وزنهبرداری
و ورزشهای رزمی ،اگر درست انجام نشوند،
شدت به کمر آسیب میزنند .اگر کسی بیماری
به ّ
دیسک کمر داشته باشد ،نباید ورزشهایی که با باال
و پایین پریدن همراه است مثل والیبال ،بسکتبال و
ایروبیک را انجام دهد .ولی برعکس ،ورزشهای
هوازیای که روی کمر فشار زیادی نمیآورند،
برای کمر مفیدند مخصوص ًا شنا.

است .ما در ایران نسبت به سایر جوامع خیلی بیشتر دوست داریم که
روی زمین بنشینیم یا لم بدهیم تا روی مبل و صندلی که این برای
کمر خیلی خوب نیست .بهترین حالت نشستن روی صندلی این است
که ارتفاع و حالت صندلی برای آن شخص تنظیم شده باشد .بهطور
خالصه باید ساق پا نسبت به ران پا یک زاویة نود درجه داشته باشد
و ران پا نسبت به تنه یک زاویة نود درجه ایجاد کند .اگر صندلی ما
خیلی کوتاه باشد و پای ما جمع شود توی شکممان یا آنقدر بلند
توجه
باشد که پای ما از صندلی آویزان شود ،خیلی مناسب نیستّ .
داشته باشیم که روی صندلی باید با قوس طبیعی کمر بنشینیم؛ نه
آنقدر خم شویم یا لم دهیم و نه آنقدر کمر را عقب دهیم .تغذیه
نقش مستقیمی روی کمردرد ندارد ،ولی چاقی چرا .چاقی به هر علّتی
که ایجاد شود ،میتواند روی کمردرد مؤثّر باشد.
یکی از چیزهایی که میتواند باعث بهبود کمردرد
یا پیشگیری از آن و یا از طرف دیگر تشدید کمردرد
شود ،ورزش است .چه ورزشهایی میتواند برای
کمردرد مفید و چه ورزشهایی مضر باشد؟
ورزش مثل یک شمشیر دولبه است .همانطور که گفتید ،میتواند
تحرک باشد و
برای کمر هم خوب باشد و هم مضر .کسی که کم ّ
ورزش نکند ،کمرش زودتر آسیب میبیند؛ بنابراین ورزش تا یک
حد
حد معقول به همه توصیه میشود .ولی ورزش خیلی شدید ،در ّ
ّ
حدی به کمر وارد کند -برای فرد
ورزش قهرمانی -که فشار بیش از ّ
مضر است .من بیماران زیادی داشتهام که در تیمهای ملّی ورزش
میکردند ،مث ً
ال یک آقا پسر نوزده بیست ساله بود که قهرمان تیم
ملّی قایقرانی بود ولی با کمردرد به من مراجعه کرد .وقتی عکس و
 MRIگرفت ،اگر به من نمیگفت که این عکس مال من است ،من
فکر میکردم که این عکس مال یک فرد هفتاد ساله است .کمرش به
دلیل فشارهای زیاد آنقدر دچار تغییرات شدید آرتروز شده بود که
من باورم نمیشد .میدانید که قایقرانی ورزش بسیار سنگینی است.
در هر چیزی در زندگی بهتر است که افراط و تفریط نباشد.
اصوالً ورزشهای بیهوازی (قدرتی) مثل وزنهبرداری و بدنسازی
شدت به کمر آسیب میزنند .درست
و  ...اگر درست انجام نشوند ،به ّ
انجام دادن این ورزشها خیلی مهم و خیلی مشکل است .پس توصیة
ی یا انجام
ما این است که ورزشهای بیهوازی و ورزشهای رزم 
نگیرد یا اگر انجام میدهند ،بسیار دقیق و علمی و زیر نظر یک
مربّی کاربلد انجام شود .اگر کسی بیماری دیسک کمر داشته باشد
و دیسکش در رفته باشد ،نباید ورزشهایی که با باال و پایین پریدن
همراه است مثل والیبال ،بسکتبال و ایروبیک را انجام دهد .ولی
ماهنامة پزشکی

برعکس ،ورزشهای هوازیای که روی کمر فشار زیادی نمیآورند،
برای کمر مفیدند ،مخصوصاً ورزش شنا که برای کمر بسیار خوب
است .یک قانون کلّی این است که هر حرکتی ،چه در آب و چه
خارج از آب انجام بگیرد که به کمر فشار زیادی وارد کند ،برای
اشخاص مضر است .دوچرخهسواری اگر درست انجام گیرد ،برای کمر
خوب است .یکسری ورزشها هم هستند که برای کمر خیلی خوب
نیستند ،ا ّما مضر هم نیستند مثل فوتبال ،دو و . ...
برای کمردردهای عادّ ی که نیاز نیست فرد به
پزشک مراجعه کند ،چه درمانهای خانگیای را توصیه
میکنید؟
خیلی از کمردردها همانطور که گفتم ،کمردردهای مکانیکی
هستند که به دلیل کشیدگی عضالنی ایجاد میشوند .خیلی از این
کمردردها خودبهخود خوب میشوند .ولی قاعدتاً اگر کسی کمردرد
مهمی همراه کمردرد نباشد ،مثل بیاختیاری ادرار
گرفت و عالئم ّ
یا افتادگی مچ پا و یا دردی که از کمر به پا زده است و  ،...توصیه
میشود که از مس ّکنهای عا ّدی استفاده کند؛ تا دو سه روز ،استراحت
کند و یا آن ناحیهای را که درد میکند ،گرم نگه دارد .البته اینجا
شدت
چند نکته وجود دارد :اوالً استراحت بیش از حد برای کمر به ّ
مضر است؛ استراحت باید حداکثر تا چهار روز باشد و از این چهار
روز میشود دو روز استراحت مطلق داشت و دو روز استراحت نسبی.
متأسفانه باور غلطی بین مردم وجود
بیش از این میتواند مضر باشد.
ّ
دارد که اگر بعد از سه تا چهار روز کمردردشان خوب نشد ،تا یکی
دو هفته استراحت میکنند و اگر باز هم خوب نشد ،تا چند ماه این
استراحت را ادامه میدهند .در حالی که این استراحتهای بیش از
جدیای داشته باشد .این خطر گذشته از زخم
حد میتواند خطرات ّ
بستر ،میتواند باعث ایجاد لختة خون در پاها و کنده شدن آن و
باال رفتنش تا ششها و بروز آمبولی ریه یا سکتة ریه شود که حتّی
میتواند مرگبار باشد .این فقط برای افراد مسن اتّفاق نمیافتد .من
متأسفانه یک خانم جوان حدودا ً  25سالة بیماری را یادم میآید که
ّ
جراحی
باید
دیسکش
که
بود
شده
توصیه
او
به
داشت،
کمر
دیسک
ّ
جراحی کنند و بنا به توصیة
شود و ایشان به هر علّتی نخواستند ّ
اطرافیانشان سه تا چهار ماه استراحت کردند و دچار آمبولی ریه شدند
جراحی کنند و یک ت ّکه
و تا پای مرگ رفتند؛ مجبور شدند ریهشان را ّ
از ریه را بردارند و بعد از یکی دو سال تازه آمدند که دیسک کمرشان
را درمان کنند! پس یکی از مشکالت ما این استراحتهای بیمورد و
بیش از حد است که من تأکید میکنم که استراحت بیش از حد انجام
نشود .دوماً استفادة خودسرانه از داروها نیز میتواند خطرناک باشد.
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حدی خودشان میتوانند بدون تجویز پزشک از بعضی داروها
مردم تا ّ
ّ
مثل مس ّکنهای عا ّدی استفاده کنند ،ولی اگر با مصرف مسکنهای
معمولی و چند روز استراحت کمردردشان خوب نشد ،حتماً باید
متخصص مراجعه کنند و نگذارند مشکلشان مزمن شود.
به پزشک
ّ
داروهای دیگر استفاده نکنند؛ استفاده از کورتون و داروهای دیگری
خاصی از کمردرد هستند ،بدون تجویز پزشک
که مخصوص نوع
ّ
میتواند برای کمردرد مضر باشد؛ اجازه بدهیم این داروها با تشخیص
پزشک مصرف شوند .داروهای شلکنندة عضالنی خیلی از اوقات اثر
شناختهشدهای ندارند.
در موارد خیلی مزمن که نیاز به پزشک است ،چه
نوع درمانهای کلینیکیای وجود دارد؟
اگر کمردرد با استراحت و مس ّکن خوب نشد و همراه آن عالئم
دیگری که گفتم ایجاد شد ،باید پزشک معالج آن را بررسی کند که
ببیند علّت کمردرد چیست .چند روز پیش من با موردی مواجه شدم
متأسفانه در نهایت به فوت شخص انجامید .آقای جوانی بودند
که
ّ
که به دلیل کمردردشان به پزشکهای مختلفی مراجعه کرده بودند؛
عکس و  MRIگرفته شده بود ،ولی علّت کمردرد مشخّ ص نشده بود.
مدتی متوجه شده بود که یک تومور در لگنش دارد (کمردرد
بعد از ّ
از نوع راجعه) که با وجود عمل ،به علّت بدخیم بودن در نهایت فوت
کردند.
اول باید علّت کمردرد مشخّ ص شود .پزشک برای اینکه علّت آن
را مشخّ ص کند ،چند ابزار دارد که من میخواهم خواهش کنم از
متخصص نگیرند .اولین ابزار شرح
مردم که این ابزارها را از پزشک
ّ
حال بیمار است که بیمار میآید و با زبان خودش دردش را توضیح
میدهد .این خیلی مهم است که پزشک درد بیمار را از زبان خودش
بشنود ،چون از البهالی حرفهای بیمار ،پزشک یکسری ّ
اطالعات
میگیرد .دومین ابزار معاینة بیمار است که در تشخیص علّت درد
بسیار مهم است .سومین چیز پاراکلینیک است شامل آزمایش،
متأسفانه خیلی از همراهان بیمار آن دو ابزار اول
عکس MRI ،و . ...
ّ
را از ما میگیرند؛ عکسی از بیمار میآورند و میگویند مریض ما در
خانه است و کمردرد دارد ،این عکس را نگاه کنید و بگویید که عمل

میخواهد یا نه؟! این جور قضاوت کردن میتواند بسیار مضر باشد.
مهمترین چیزی که در قسمت پاراکلینیک میتواند کمککننده
باشد ،یک عکس سادة رادیولوژی است که یکسری ّ
اطالعات را به
ما میدهد ،مث ً
ال نشان میدهد که مهرة کمر شکسته یا نشکسته؟
ّ
ولی یک عکس نمیتواند تمام اطالعات الزم را به ما بدهد .اگر ما
مشکوک شویم که بیماری ممکن است از دیسک باشد یا به تومور
و عفونت شک کنیم ،یک عکس ساده نمیتواند آن را به ما نشان
دهد؛ در نتیجه باید از عکسهای باالتر مثل  MRIاستفاده کنیم
که در تشخیص دیسک کمر ،تومورها و  ...استاندارد طالیی ماست،
ولی  MRIدر مواردی چون لیزخوردگی مهرة کمر اص ً
ال به دردمان
نمیخورد ،یک عکس ساده بیشتر کمک میکند.
برای تشخیص کمردردهای التهابی ،عفونی و رماتیسمی نیز
آزمایش خون و ادرار خیلی میتواند کمککننده باشد .از ابزارهای
دیگر مثل نوار پا نیز میتوان استفاده کرد .ا ّما نوار پا ّ
اطالعات خیلی
دقیقی از وجود حتّی دیسک هم به ما نمیدهد .ما از نوار پا در
موارد خیلی خاص استفاده میکنیم ،مث ً
ال شخصی که دیابت دارد و
ریشههای عصبش مثل ریشههای سیاتیکش آسیب دیده باشد ،این را
فقط نوار پا میتواند نشان دهد.
به عنوان کالم آخر چه توصیهای برای مردم دارید؟
ما یکسری باورهای درست داریم در مورد برخی بیماریها و در
مورد برخی دیگر یکسری باورهای نادرست و عجیب و غریب داریم،
مث ً
ال اگر فردی امشب شکمش درد کند و فکر کند که آپاندیس
دارد ،فردا میرود دکتر و با یک خیال آسوده که بیماری و عمل
آپاندیس بسیار راحت است عملش را انجام میدهد و تمام .ا ّما اگر
امشب کمرش درد کند و فکر کند بیماری دیسک کمر دارد ،این
دیسک کمر برایش از سرطان هم سختتر میشود! در صورتی که
واقعاً اینطور نیست .برای بعضی از بیماریها خیلی راحت به پزشک
متخصص مراجعه میکنند ولی برای بعضی بیماریها مثل کمردرد
ّ
اص ً
متخصص مراجعه نمیکنند .مردمترجیح میدهند که
ال به پزشک
ّ
وقتی کمرشان درد گرفت ،برای گرفتن دارو از داروخانه پرسوجو
کنند یا از همسایه و دوستانشان -که کمردرد داشتند -بپرسند که
چه دارویی استفاده کردهاند که آنها هم همان را مصرف کنند و
متخصص بروند و دکتر بگوید شما دیسک دارید
میترسند نزد دکتر
ّ
و باید عمل شوید .در صورتی که من گفتم بیماری دیسک کمر
درصد کمی از کمردردها را تشکیل میدهد و کمردرد اص ً
ال مترادف با
دیسک کمر نیست .همچنین خوشبختانه درصد زیادی از کمردردها
اص ً
جراحی نیاز ندارد و با دارو خوب میشوند ،ولی وقتی که این
ال به ّ
درمان درست انجام نشود یا اینکه درمانهای عجیب و غریب دیگری
متخصص مراجعه نکند ،گاهی اوقات
انجام گیرد و بیمار به پزشک
ّ
منجر به اتّفاقهای خطرناکی میشود .اجازه بدهیم که بیماری زنان را
دکتر زنان تشخیص دهد و درمان کند ،بیماری پوست را دکتر پوست
جراح
و بیماری کمر را دکتر
ّ
جراح مغز و اعصاب یا ّ
متخصص آن؛ ّ
ستون فقرات .گاهی اوقات مردم به جای مراجعه به پزشک مربوط به
جاهایی مراجعه میکنند که منشأ خرافاتی عجیب و غریبی دارد ،مث ً
ال
فالن کس هست در فالن جنگل که کمر جا میاندازد و  ،...یا حتّی
متخصصان غیرمرتبط مراجعه میکنند ،مث ً
ال دوست دارند
گاهی به
ّ
که کمردردشان از طریق سوزن و لیزر و  ...درمان شود که در اکثر
مواقع اینها درمانهای بیموردی هستند که آسیبش را در نهایت
خود بیمار خواهد دید.
نشانی :گلسار ،انتهای بلوار نماز ،برج مارلیک ،طبقة دوم
تلفن7222726 - 7229989 :
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بیماری هاری
 28سپتامبر مصادف با ششم مهرماه روز
جهاني «هاري» است كه به پيشنهاد سازمان
جهاني بهداشت به ثبت رسيده است .هاری
یک بیماری ویروسی مشترک بین انسان
و پستانداران و قابل پیشگیری است و
اغلب از راه گازگرفتگی حیوان هار منتقل
میشود .ساالنه حدود شصت هزار نفر در
اثر این بیماری در سراسر جهان (اغلب در
دکتر لیدا محفوظی * کشورهای آسیایی و افریقایی و در مناطق
روستایی) میمیرند .این بیماری در همة کشورها و مناطق جغرافیایی
بهجز قطب جنوب وجود دارد .اغلب موارد هاری در کودکان زیر پانزده
سال اتّفاق میافتد و چهار مرگ از هر ده مرگ در اثر هاری در این
گروه س ّنی است .این بیماری صد درصد قابل پیشگیری است .ویروس
هاری سیستم عصبی مرکزی را درگیر میکند و موجب بیماری
عصبی و در نهایت مرگ حیوان یا انسان میشود.
ویروس هاری
ویروس هاری یک ویروس  RNAاز خانوادة رابدو ویروسها و از
نظر شکل ظاهری شبیه فشنگ است.
راههای انتقال
انسان اغلب از راه گازگرفتگی حیوانات هار (اغلب سگهای ولگرد)
مبتال به بیماری میشود .حیوانات دیگری که ممکن است آلوده
به ویروس باشند و بیماری را به انسان انتقال دهند ،عبارتاند از:
پستانداران گوشتخوار وحشی ،راسو و خ ّفاش .راههای دیگر ابتالی
انسان عبارتاند از ورود ترشّ حات آلودة حیوان بیمار مثل بزاق به
داخل مخاط مثل چشم و دهان و زخم و غیره.
آلودگی خراشها ،زخمها و بریدگیها با بافتها و ترشّ حات آلودة
حیوان هار مثل بافت مغز و بزاق نیز از راههای انتقال غیر گازگرفتگی
هستند .استنشاق ویروس بهصورت آئروسول نیز در کارکنان
آزمایشگاه از راههای دیگر انتقال است .نوازش کردن حیوان بیمار و
تماس با خون ،ادرار و مدفوع حیوان بیمار از راههای انتقال ویروس
نیست .انتقال انسان به انسان از راه پیوند قرنیه و اندامهای بدن
گزارش شده است .تماس اتّفاقی با فرد بیمار و یا تماس با خون و ادرار
فرد بیمار نیاز به پیشگیری بعد از تماس ندارد.
مسیر ویروس در بدن
ویروس پس از ورود به عضالت در
اثر گاز گرفتن حیوان هار ،از طریق اعصاب
به مغز وارد میشود .زمان بین ورود ویروس
به بدن تا بروز عالئم بالینی بیماری ،دورة
کمون نامیده میشود که ممکن است
هفتهها تا ماهها طول بکشد .اگر حیوانی
در دورة کمون هاری باشد و انسان را

را بهتر بشناسیم

گاز بگیرد ،انسان به بیماری مبتال نخواهد شد ،زیرا هنوز ویروس
در بزاق حیوان وارد نشده است .زمانی که ویروس وارد مغز شود و
تکثیر پیدا کند ،وارد غدد بزاقی میشود .در این زمان حیوان عالئم
بیماری را نشان میدهد و در عرض سه تا پنج روز آنقدر آسیب به
مغز حیوان وارد میشود که عالئم شاخص هاری در حیوان ظاهر
میشود و حیوان معموالً در عرض هفت روز پس از شروع عالئم هاری
میمیرد.
عالئم بیماری هاری
اولین نشانههای بیماری شبیه آنفلوانزا و شامل ضعف عمومی و
ّ
محل
کسالت ،تب و سردرد است که چند روز طول میکشد .در
گزیدگی ممکن است عالئم سوزش و گزگز بهوجود آید .در عرض
چند روز عالئم اختالل عصبی ،گیجی ،اضطراب و بیقراری بهوجود
میآید .با پیشرفت بیماری ،شخص دچار اختالالت رفتاری ،بیخوابی،
تو ّهم ،افزایش بزاق ،ترس از آب و فلج نسبی یا کامل میشود .مرحلة
حا ّد بیماری هفت تا ده روز طول میکشد و با بروز عالئم هاری مرگ
بیمار حتمیاست.
ضد هاری و چند
پیشگیری از بیماری با تجویز ایمونوگلوبولین ّ
نوبت واکسن است .در صورتی که فردی را حیوانات اهلی یا وحشی
ّ
محل آسیبدیده را با آب و صابون زیر شیر
گاز گرفته باشند ،باید
مدت پانزده دقیقه شستشو داد و محل را با الکل یا پوویدون
آب به ّ
ضد عفونی کرد .سپس بیمار باید به نزدیکترین مرکز
آیداین ّ
بهداشتی درمانی مراجعه کند تا اقدامات پیشگیری از هاری (تجویز
ایمونوگلوبولین و واکسن) برای وی انجام شود.
ّ
محل گازگرفتگی نباید بخیه شود .معموالً حجم زیادی از
ایمونوگلوبولین هاری در ّ
محل گزیدگی و باقیماندة آن در عضلة دلتوئید
بیمار تزریق میشود .همزمان واکسیناسیون بیمار شروع میشود که
در روزهای  14 ،7 ،3 ،0و  28در عضلة دلتوئید تزریق میشود .اگر
ّ
محل امن نگهداری شود.
حیوان مهاجم در دسترس بود ،باید در یک
در صورت ابتالی حیوان به هاری در عرض ده روز حیوان عالئم
هاری را بروز میدهد و یا خواهد مرد .در صورت
سالم ماندن حیوان پس از ده روز احتمال
هار بودن حیوان منتفی میشود و نیازی
به ادامة درمان پیشگیری
نیست.

بيمارياهي فصلي
نکات مهم در مورد هاری
از آنجا که اغلب مبتالیان را کودکان تشکیل میدهند ،باید مراقبت کافی
از کودکان در مقابل حیوانات اهلی یا وحشی انجام گیرد .هر نوع گازگرفتگی
حیوانات پستاندار و گوشتخوار اهلی و وحشی را صرف نظر از وجود یا نبود
عالئم بیماری در حیوان باید بالق ّوه آلوده به هاری محسوب کرد ،مگر آنکه
خالف آن ثابت شود و در اسرع وقت باید اقدامات پیشگیرانه شروع شود .شروع
درمان پیشگیرانه در هر زمان پس از مراجعة فرد تماس پیداکرده با ویروس،
حتّی اگر با تأخیر باشد ،ضروری است .در صورتی که عالئم بالینی هاری در
فرد ظاهر شود ،درمان مؤثّر نخواهد بود و مرگ بیمار حتمی است.
متخصص بیماریهای عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن
*
ّ
تخصصی بیمارستان رازی
نشانی :خیابان سردار جنگل ،کلینیک فوق
ّ
تلفن5541001-2 :

نوازش
کردن حیوان بیمار و
تماس
با خون ،ادرار و مدفوع
حیوان
بی
مار از راههای انتقال
ویروس نیست.
***
اغلب
مبتالیان به هاري را کودکان
تشکیل م 
یدهند ،باید مراقبت
کافی از
کودکان در مقابل حیوانات
وح
اهلی یا شی انجام گیرد.

اصالحیه

در شمارة قبل مجلّه مقالهای به مناسبت سالروز جهانی هپاتیت از دکتر علی طاهباز منتشر شد که اشتباهی در آن رخ داده بود .متن درست
آن از این قرار است:
هپاتیت Aهمانطور که گفته شد ،درمان اختصاصی ندارد و معموالً خودبهخود بهبود پیدا میکند و اگر بیمار بدحال شد ،در بیمارستان بستری
میشود و فقط تحت درمانهای نگهدارنده قرار میگیرد تا بهبودی حاصل شود .مرگومیر در اثر هپاتیت  Aبسیار نادر است ،ولی به دلیل شیوع
زیاد این بیماری در کشور ما ،درصد مرگومیر با این ویروس بیش از ویروسهای دیگر ثبت شده است.
با استفاده از قرص ترکیبی  Sofosbuvir-Ledipasvirدورة درمان هپاتیت  Cژنوتیپ یک را میتوان از  48هفته ،هشت تا دوازده هفته
کاهش داد .ضمن اینکه پاسخ درمانی از حدود  %60به  94تا  %97میرسد .این ترکیب در درمان سیروز هم مؤثّر بوده است .این دارو را شرکت
 Gileadساخته و قیمت هر قرص آن هزار دالر است که مصرف آن را در اکثر کشورها غیرممکن میسازد.

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

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

تلفن همراه:

مبلغ اشتراک را ( 300/000ریال برای

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

 12شماره) به شمارة حساب سپهر بانک

صادرات  0102498744007به نام

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

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

Website: www.mehrinstitute.org

Email: hediehmehr@yahoo.com

بيمارياهي فصلي

آیا میتوان با

لنــــز
خوابید؟

قرنیة انسان بافتی بدون رگ خونی است
که برای تن ّفس و دریافت اکسیژن به هوای
محیط اطرافش وابسته است .اگر عاملی
مانند لنز تماسی -که جلوی چشم گذاشته
میشود -مانع رسیدن اکسیژن کافی به
قرنیه شود ،شرایطی به نام هایپوکسی
یا همان خفگی قرنیه اتّفاق میافتد که
تورم (ادم) ،کدورت و آماده شدن
منجر به ّ
*
عليرضا رفعتي فرد
موقعیت برای ف ّعالیت عوامل عفونتزا مانند
باکتریها و قارچها و  ...میشود.
مدت زمان بیشتری در چشم باقی بماند ،مسئلة کمبود
هر چه لنز ّ
اکسیژن ناشی از وجود لنز در مقابل قرنیه ،باعث میشود که در
مدت ،رگهای جدید و غیرعا ّدی روی قرنیة چشم رشد کنند
طوالنی ّ
که این مسئله ممکن است باعث شود که فرد دیگر نتواند از لنز
تماسی در آینده استفاده کند.
ا ّما خوابیدن با لنز میتواند سبب بروز مهمترین عارضة استفاده
از لنزهای تماسی ،یعنی زخم و عفونتهای قرنیه شود که هر چند
احتمال شیوع آنها کم است ،ا ّما عوارض شدید ناشی از عفونت،
اهمیت این موضوع را صدچندان میکند .البته درمان مناسب ،عفونت
ّ
را برطرف میکند ،ا ّما کدورت ناشی از زخم قرنیه ،میتواند سبب
کاهش دید دائمیشود و در موارد عدم مراجعة بهموقع برای درمان،
خطر کدورت ،سوراخ شدن قرنیه و گسترس عفونت به بقیة بافتهای
چشم و در نهایت نابینایی کامل فرد وجود دارد.
مهمترین عوامل خطرزای عفونت قرنیه ناشی از لنز تماسی
عبارتاند از:
مدت از لنز و نیز استفاده از آن در حین خواب و
استفادة طوالنی ّ
عدم رعایت نکات بهداشتی ،همچنین استفاده از لنزها و محلولهای
ضدعفونیکنندة غیراستاندارد.
ّ
با وجود این آیا میتوان با لنز خوابید؟
جواب معموالً نه است ،مگر آنکه لنز مورد استفاده تأییدیة
برچشمگذاری در طول شب را داشته باشد ،همچنین مورد تأیید
تجویزکنندة لنزتان (چشمپزشک یا اپتومتریست) هم باشد .پس اگر
بعد از یک چرت کوتاه وسط روز اتّفاقی برای چشمتان نیفتاد ،دلیل
آن نیست که برچشمگذاری مرتّب لنز در خواب شبانه هم بیخطر
باشد.
ماهنامة پزشکی

محقّقان دریافتهاند که درصد بروز عفونتهای چشمی در افرادی
که از لنز در هنگام خواب استفاده میکنند ،بیشتر است و بنابراین
بسیاری از تجویزکنندگان لنز به استفادهکنندگان توصیه میکنند که
لنز خود را قبل از خواب بردارند ،حتّی اگر لنز دارای تأییدیة استفاده
در خواب شبانه باشد .پس حتّی اگر تجویزکنندة لنزتان به شما اجازة
استفادة شبانه از لنزتان را داد ،باز هم در فواصلی ّ
منظم با قطع مصرف
مدت یک روز کامل به چشمانتان استراحت دهید.
لنز به ّ

اگر با لنز خوابیدید و بعد از بیدار شدن
تورم ،قرمزی شدید،
عالئمی مانند چشمدردّ ،
ّ
ترشحات چرکی ،اشکریزش مفرط ،کاهش
حساسیت غیرعادّ ی نسبت به
پایدار دید و ّ
نور داشتید ،سریع ًا به تجویزکنندة لنز خود
یا نزدیکترین مرکز اورژانس چشم مراجعه
کنید.
بد نیست بدانید که در یکی از روشهای درمان عیوب انکساری
خاصي روي چشم گذاشته
طي خواب لنز ّ
به نام ارتوكراتولوژي در ّ
ميشود كه بهتدريج شكل قرنية چشم را تغيير میدهد و باعث
طي روز بدون داشتن لنز یا عینک بينایي ش ّفافي
ميشود كه فرد در ّ
داشته باشد ،ا ّما چون اثر آن مو ّقتي است و فقط حدود يك روز ادامه
دارد ،پس بايد هر شب استفاده شود.
بنابراین ،اگر با لنز خوابیدید و بعد از بیدار شدن عالئمی مانند
تورم ،قرمزی شدید ،ترشّ حات چرکی ،اشکریزش
چشمدرد،
ّ
حساسیت غیرعا ّدی نسبت به نور داشتید،
و
دید
پایدار
مفرط،کاهش
ّ
سریعاً به تجویزکنندة لنز خود یا نزدیکترین مرکز اورژانس چشم
مراجعه کنید.
* اپتومتريست
نشاني :رشت ،خيابان شهيد مطهري ،ساختمان پزشكان خيّام ،واحد ،5
عينك پيمان
تلفن۳۲۳۲۳۳۶ :

Email: monoptic@yahoo.com

28

مهر -آبان 93

رتبيت كودك

چطور کودکان را مسئولیتپذیر کنیم؟
کارهای منزل از نظر والدین کارهایی کوچک و تکراریاند که همیشه
در خانه انجام میشوند ،ا ّما در نظر بسیاری از کودکان بسیار مشکل و
ناخوشایندند و معموالً انجام آنها با بحث و جدلهای زیادی همراه است.
برای واگذاری کارهای منزل به کودکانتان نکات زیر را در نظر بگیرید:

هرگز کودکان را دست کم نگیرید :اغلب والدین کارهایی را که
حد واقعی در نظر
کودکان قادر به انجامشان هستند ،پایینتر از ّ
میگیرند .آنها حتّی ممکن است کارهایی را برای کودکانشان انجام
دهند که خود آنها بهخوبی قادر به انجامش هستند.
سن کودکان باشد :اگر وظیفهای
وظایفی را واگذار کنید که مناسب ّ
که به او میدهید برای س ّنش مشکل باشد ،ناامید و دلزده خواهد شد،
ا ّما اگر کارها طوری باشند که کودک از عهدة انجام آنها بهخوبی برآید،
به این ترتیب تشویق میشود و میخواهد کارهای بیشتری انجام دهد.
به خاطر داشته باشید که کلید کار «سادگی» است :کودکان خردسال
توجه کنند .بنابراین انجام کارهایی
عادت دارند که به محدودة کوچکی ّ
را به او بسپارید که در یک محدودة کوچک باشد تا او را خسته نکند.
ّ
مشخص کنید که انتظار دارید چه کاری انجام دهد :در واقع
دقیق ًا
به او نشان دهید چگونه این کار را انجام دهد.
تا جایی که ممکن است کارهای او را اصالح نکنید :تصحیح کردن،
ناخودآگاه این پیام را به کودک منتقل میکند که تالشش به اندازة
توجه به مقدار کاری که انجام
کافی خوب نبوده است .بنابراین به جای ّ
توجه کنید و از سرزنش کردن او نیز بپرهیزید.
داده است ،به تالشش ّ
سرزنش کردن سبب میشود که کودک تص ّور کند هرگز نمیتواند
شما را راضی نگه دارد ،بنابراین دست از تالش برمیدارد .به یاد داشته
باشید که با گذشت زمان ،کودک در کارهایش مهارت پیدا میکند ،بر
آنها مسلّط میشود و از عهدة انجام کارها بهتر برمیآید.
به جای جمالت منفی از جمالت مثبت استفاده کنید :مث ً
ال به جای
«اگر لباسهای مهمانی را در نیاوری  »...از این عبارت استفاده کنید:
«اگر میخواهی بازی کنی ،اول باید لباسهای مهمانی را در آوری».
بدین ترتیب اگر چند بار این جمالت را تکرار کنید ،انجام این کارها
برای کودک به شکل عادت در میآید و دیگر نیازی نیست که کارها

را مرتّب به او یادآوری کنید.

کاری کنید که کودک عواقب اشتباه یا سهلانگاری را بپذیرد:

کودک باید از انتخاب خود درس بگیرد .بنابراین کاری کنید که عواقب
سهلانگاری یا اشتباهش را بپذیرد .به عنوان مثال اگر کودک از جمع
کردن اسباببازیهایش در اتاق پذیرایی سر باز میزند ،اسباببازیها
مدت دو روز از دسترس او دور نگه داشته شوند .اگر لیوان شیر
به ّ
را میریزد ،به او دستمالی برای تمیز کردن داده شود یا اگر به دلیل
اتالف وقت ،سرویس را از دست میدهد ،با اتوبوس به مدرسه برود.
در هر شرایطی خونسردی خود را حفظ کنید :بروز خشم و
عصبانیت فقط کارها را دشوارتر میکند .اگر فرزندتان تمایل ندارد
که کاری را انجام دهد ،بهطور واضح و فقط یکبار دیگر کاری را که
قرار بوده انجام دهد ،به او یادآوری کنید .بهتر است این یادآوری نیز
همراه با شوخی باشد ،مث ً
ال بگویید« :لباسهای ریختهشدة کف اتاق
صدات میکنند .کی میخوای جوابشون رو بدی؟» .در مواقعی نیز که
فرزندتان کارها را با شلوغکاری انجام میدهد ،به جای بروز خشم،
برای او مشخّ ص کنید که این شلوغکاریها فقط برای یکبار قابل
تحملاند و برای بار دوم تنبیه در پی خواهند داشت.
ّ
تأکید کنید که در قبال انجام کارهایش پاداشی دریافت نمیکند:

کودک باید بداند که مانند دیگر اعضای خانواده وظایفی دارد که باید
انجام بدهد ،بدون اینکه انتظار پاداشی داشته باشد .البته تشویقهای
کالمی را فراموش نکنید و رفتارهای پسندیدة فرزندتان را جلوی
خودش به زبان بیاورید .این کار باعث میشود که با شور و شوق
بیشتری دوباره آن کار را تکرار کند و در خاطرش ماندگار شود.
با همسرتان هماهنگ باشید :اگر تصمیمی گرفتید و از فرزندتان
خواستید که کاری را انجام دهد ،قاطعیت به خرج دهید و دربارة قوانین
خانه و انتظارتان از کودک ،به صورت ش ّفاف و واضح با او صحبت کنید.
فراموش نکنید که خودتان الگوی خوبی برای آنها باشید :اگر از
فرزندتان میخواهید وسایلش را سر جایش بگذارد ،خودتان باید در
منزل این کار را انجام دهید و وسایلتان را دور و بر خانه پرت نکنید!
منبع :خراسان
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نقش مهم

خانواده

و
تأثیر آن در رفتار
و
شخصیت کودک

سرشت و ذات کودک ،محیط
خانواده و محیط اجتماع
پیرامون کودک ،سه عامل
بسیار مهم در شکلگیری
شخصیت کودک هستند .این
عوامل دست در دست هم
میدهند و باعث میشوند تا
کودک شما به سمت استقالل،
*
هویت و شکوفایی پیش رود یا
دکتر فريبا عربگل
به اضطراب ،افسردگی ،وسواس ،بدرفتاری ،اعتیاد و ...
کشیده شود.
چنانچه کودکی که از نظر سرشتی و ذاتی منزوی،
مضطرب ،کمحرف و خجالتی است ،در محیط
ّ
تحکم،
خانوادگیای قرار بگیرد که در آن سختگیری،
تنبیه ،سرزنش ،مقایسه و تحقیر وجود داشته باشد و
والدین بر تواناییهای این کودک چشم بپوشند و فقط
ضعفها و و نقایصش را ببینند و خود و او را سرزنش
کنند که چرا کودکی معاشرتی ،اجتماعی ،بیباک،
شجاع و منطبق بر ایدهآلهای خود ندارند و از بد حادثه
محیط مدرسة این کودک نیز پراسترس و غیرحمایتگر
مدتی بدیهی است که این کودک به
باشد ،پس از ّ
سمت اضطراب ،پرخاشگری ،افسردگی و وسواس پیش
رود .محیط خانواده جایی است که میتوان اندکی
صفات ذاتی نامناسب و آزاردهندة کودک را تعدیل
کرد؛ میتوان از فشارهایی که بر کودک در مدرسه و
جامعة پیرامونش وارد میآید ،کاست و تح ّمل کودک
را افزایش داد؛ میتوان تواناییهای کودک را کشف
و آنها را شکوفا کرد و به او در جهت رفع ،تعدیل و
پذیرش ناتواناییهایش کمک کرد.
در زیر به عواملی چند اشاره میشود که در محیط
خانواده میتواند بر شکلگیری و رشد شخصیت کودک
و چگونگی رفتار او تأثیرگذار باشد.

چگونگی ارتباط والدین با یکدیگر
کودکان معموالً به نوع ارتباط والدین نگاه میکنند .اگر آنها به یکدیگر
احترام بگذارند ،به سخنان طرف مقابل با د ّقت گوش دهند و بالفاصله قضاوت
نکنند ،کودکان نیز از رفتار آنها الگوبرداری میکنند .ا ّما اگر والدین اختالف
و نزاع داشته باشند ،مشاجره و درگیریهای لفظی و بدنی ،قهرهای طوالنی و
بیرحمی نسبت به طرف مقابل وجود داشته باشد ،کودکان دچار اضطراب،
افسردگی و پرخاشگری میشوند و بدرفتاری آنها افزایش مییابد و این موضوع
در صورتی آثار منفی بیشتری میگذارد که کودک از نظر سرشتی استعداد
بیشتری برای اختالالت رفتاری داشته باشد.
حالت هیجانی و احساسی والدین
آیا تا به حال فکر کردهاید که مادران افسرده چه تأثیر روانیای روی فرزندانشان
دارند؟ مادران مضطرب و وسواسی چگونه فرزند خود را تربیت میکنند و پدران
پرخاشگر و عصبانی با کودکان خود چه میکنند؟
افسردگی ،اضطراب و پرخاشگری باعث بههم خوردن ثبات در روشهای
تربیتی میشود و مدیریت مؤثّر ما را بر رفتار کودک کاهش میدهد .شکیبایی
والدین تحت تأثیر حالتهای هیجانی ناخوشایند کاهش مییابد و ممکن است
به کوچکترین رفتار کودک ،واکنشهای تنبیهی شدیدی نشان دهند .پس
از گذشت زمانی کوتاه ،از برخورد و عملکرد خود پشیمان میشوند و تصمیم
میگیرند که رفتار خود را جبران کنند؛ به کودک رشوه میدهند و از اشتباهات
او میگذرند .در نتیجه تنبیه و پاداش کودک بهطور متناسب و طبق شرایط
مشخّ ص و از پیش تعیینشده نیست ،بلکه بستگی به حاالت روحی والدین دارد
و این موضوع باعث ناپایداری و بیثباتی در روش تربیتی میشود؛ گاه خشونت،
تنبیه و گاه مسامحه و غفلت .پاداشها و تنبیهاتی که در این نوع فرزندپروری به
کودک داده میشود ،نامناسب و ناهماهنگ است.
تنش و فشار روانی در خانواده
بیایید دو خانواده را با هم مقایسه کنیم و بعد نتیجهگیری کنیم که در
کدام خانواده مشکالت رفتاری فرزندان کمتر است :خانوادهای که در آن
آرامش حکمفرماست ،روابط اعضای خانواده بر اساس مهربانی و منطق است،
توجه نشان میدهند،
احترام یکدیگر را حفظ میکنند ،به نیازهای طرف مقابل ّ
ماهنامة پزشکی
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رتبيت كودك
استرسهای مالی و شغلی در خانواده وجود ندارد ،تغییرات و تح ّوالت
باشد ،جامعه دچار هرجومرج خواهد شد .شهری را تص ّور کنید که در
ناگهانی در آن رخ نمیدهد و . ...
آن قوانین راهنمایی و رانندگی وجود ندارد ،کوچه و خیابانهای این
و خانوادهای که در آن ورشکستگی مالی ،بیماری ،مشکالت و
شهر چه وضعی خواهد داشت؟ همهجا بینظم و شلوغ است و شما
فشارهای کاری و شغلی وجود دارد ،روابط بههم ریخته است ،احترام
نمیتوانید تنبیهی برای رانندگان در نظر بگیرید ،چرا که تنبیه باید
توجه به نیازهای طرف مقابل فراموش شده
خاصی باشد.
گذاشتن به یکدیگر و ّ
به دنبال رعایت یا عدم رعایت قانون یا رفتار ّ
روزمره را بر هم زده است
است ،تغییرات غیرمنتظره ثبات زندگی
ادارهای را در نظر بگیرید که در مورد ساعت ورود و خروج کارکنان،
ّ
ّ
و . ...
محل کار و حوزة وظایف آنها قانونی ندارد.
زمان حضور آنها در
مطمئ ّناً بهراحتی میتوان فهمید که در کدام خانواده کودکان
میتوانید تص ّور کنید که چه آشفتهبازاری خواهد شد؟
آرامش بیشتری دارند و مشکالت رفتاری در آنها کمتر است.
مقررات مشخّ صی دارد.
منزل ما نیز همینگونه است؛ نیاز به ّ
مشاهدة والدین و الگوبرداری از اطرافیان
چنانچه این قوانین وجود نداشته باشد ،کودک نمیداند چه باید
وقتی اعضای خانواده با داد و فریاد
بکند و چه نباید بکند .در ضمن والدین
با یکدیگر صحبت میکنند ،وقتی دروغ
هم نمیتوانند کودک را تنبیه کنند یا به
اگر ما خود اهل مطالعه نباشیم ،نمیتوانیم
میگویند و وقتی خودشان بینظم
او پاداش دهند .میشود این موضوع را با
انتظار داشته باشیم که فرزندمان
هستند ،مسلّماً کودکان نیز از آنها
مثالی روشنتر کرد:
مقررات و نظم
کتابخوان باشد .وقتی ما
ّ
خواهند آموخت .ما چطور انتظار داریم
اگر برای کودک ساعت رفتن به
بچهها نیز همین
منزل را رعایت نمیکنیمّ ،
در حالی که در حضور کودک دروغ
رختخواب مشخّ ص نباشد ،پس والدین
را خواهند آموخت .فرزندان ما به ما نگاه
میگوییم ،او دروغگویی را زشت بشمارد
نمیتوانند به کودک خود بگویند چرا دیر
میکنند.
و خود همین عمل را انجام ندهد؟
میخوابی؟
وقتی کودکان میبینند که ما برای ّ
حل
اگر برای استفاده از رایانه و تلویزیون
متوسل به فریاد ،ناسزا و کتککاری میشویم ،آنها نیز
اختالفاتمان
قانونی نداشته باشید ،پس نمیتوان به کودک گفت که زیاد از رایانه
ّ
میآموزند که در ارتباط با همساالنشان به محض آنکه دچار اختالف
استفاده کرده است و به همین دلیل از آن محروم شده است.
نظر شدند ،یکدیگر را کتک بزنند و به هم ناسزا بگویند.
مفهوم دیر ،زیاد و نظایر آن زمانی معنی پیدا میکند که از قبل
اگر ما خود اهل مطالعه نباشیم ،نمیتوانیم انتظار داشته باشیم
آنها را مشخّ ص کرده باشیم .پس اگر در منزل ما قوانین مشخّ صی
مقررات و نظم منزل را رعایت
وجود ندارد ،باید انتظار بینظمی از کودک را داشته باشیم.
که فرزندمان کتابخوان باشد .وقتی ما ّ
بچهها نیز همین را خواهند آموخت .فرزندان ما به ما نگاه
نمیکنیمّ ،
میکنند .از همساالن ،معلّمان مدرسه ،اقوام ،چهرههای تلویزیونی
نحوة دستور دادن
چهرههای ورزشی و  ...مرتّب
و سینمایی،
نحوة دستو دادن ما بر پذیرش و حرفشنوی کودک تأثیر
این
و
کنند
ی
م
الگوبرداری
میگذارد .در صورتی که دستورات ما اشکاالت زیر را داشته باشد،
الگوها را درونی و نهادینه
احتمال نافرمانی کودک زیادتر میشود:
میکنند.
• زمانی که زیاد دستور میدهیم.
فراموش نکنیم که با هر دستور یک فرصت برای نافرمانی در
نحوة قانون
اختیار کودک قرار میدهیم .پس اگر کودک را با دستورات خود
گذاشتن
بمباران کنیم ،کودک به این نتیجه میرسد
به نظر میرسد
که اینطور راحتتر است که هیچکدام را
مقرراتی
که اگر ّ
انجام ندهد .به این دستور د ّقت کنید:
وجود نداشته
«بلند شو مشقهاتو بنویس .وسایلت

رتبيت كودك
را هم از روی میز پذیرایی جمع کن .اتاقت خیلی ریختوپاشه ،باید
حمام دوش بگیری ،زود باش بلند
مرتّبش کنی ،بعدش هم باید بری ّ
شو».
• وقتی دستورات کم است.

خیلی مواقع اگر کودکان کاری را انجام نمیدهند یا صحیح انجام
نمیدهند ،به دلیل این است که دقیقاً نمیدانند چه باید بکنند .به
توجه کنید« :درست مسواک بزن» ،ولی آیا مادر درست
این پیام ّ
مسواک زدن را به کودک خود آموخته است؟
• وقتی دستورات مبهم است.
وقتی به فرزند خود میگوییم :دختر خوبی باش .مؤ ّدب باش .یک
کاری نکن آبروی من برود .پسر مامان کار بد نمیکنه .کارهای
بچه نشو .اذیّت نکن .داریم میریم مهمونی ،انتظار دارم
احمقانه نکنّ .
اونجا لج منو درنیاری .امسال کنکور داری؛ دلم میخواد آبروی منو
پیش همکارام نبری و منو توی فامیل سرافراز کنی و . ...
در تمام موارد فوق فقط خود ما میدانیم که منظورمان چیست.
کودک نمیداند منظور ما از خوبی ،اذیّت نکردن ،سرافراز کردن،
بچه نبودن و  ...چیست؟ آیا اگر فقط در امتحان کنکور
احمق نبودنّ ،
پذیرفته شود ،ما سرافراز خواهیم شد یا باید پزشکی دانشگاه تهران
قبول شود؟ آیا قبولی دانشگاه آزاد در یکی از شهرستانهای دور و
پرخطر رضایت ما را فراهم میکند؟
خیلی از والدین اینطور فکر میکنند که خودش منظورم را
میفهمد .کمهوش که نیست؛ وقتی میگویم اذیّت نکند ،میفهمد
یعنی چی.
ولی باید همیشه منظور خود را خیلی ساده و روشن بیان کنیم؛
حتّی به باهوشترین افراد و به کسانی که سالهاست با آنها زندگی
کردهایم و فکر میکنیم حتّی از نگاه یکدیگر منظور هم را میفهمیم.
باید در زمان دستور دادن دقیقاً به همان رفتاری که مورد نظر
ماست ،اشاره کنیم و از صفات مبهم استفاده نکنیم .به مثالهای زیر
د ّقت کنید:
«روی مبل باال و پایین نپر ،روی اون بشین» به جای« :لجبازی
نکن ،اینقدر حرص منو در نیار».
«لباسهایت را داخل کمد آویزان کن» به جای« :شلختهبازی
را بگذار کنار ،کمی هم انصاف داشته باش .من خسته
شدم».
• وقتی زمان دستور دادن نامناسب است.
وقتی کودک در حیاط منزل مشغول
توپبازی با یکی از دوستانش است و در اوج
ّ
لذت و شادیست ،مادر میگوید :بیا برو سراغ

درست .یا کودک چهارساله مشغول عروسکبازی با دخترخالة خود
است؛ آنها غرق در بازی هستند که ناگهان مادر میگوید :وقت خواب
بعد از ظهر است و باید به رختخواب بروی .یا میگویید وقت استحمام
است و باید دوش بگیری .مسلّم است که در چنین شرایطی کودک
پذیرای دستور والد نیست و احتمال نافرمانی او باالست.
• پیام متناقض و دوپهلو

گاهی اتّفاق میافتد که ما با کالم خود یک پیام و با حالتهای
غیرکالمی خود پیام دیگری را منتقل میکنیم .از آنجایی که تأثیر پیام
غیرکالمی از کالمی بیشتر است ،در نتیجه ما به هدف خود نمیرسیم.
از طرف دیگر کودک نیز گیج و پریشان میشود و نمیفهمد که
منظور ما چیست .یک مثال میتواند توضیح فوق را آسانتر کند.
کودک در حضور جمع حرف زشتی میزند و مادر میخواهد او را از
گفتن چنین حرفی منع کند ،در حالی که میخندد ،میگوید :خیلی
حرف زشتی زدی ،دیگه این حرف را نزنیها!
این پیام متناقض است؛ در حالی که با کالم خود به او گفته است
که حرف بدی است و نباید بزند ،ولی با حالت غیرکالمی خود (لبخند،
حالت چشمان و صورت) به او گفته است که حرفش چندان هم زشت
نبوده و مادر خوشش آمده است.
ما معموالً باید برای تأثیرگذاری بیشتر کالم خود ،از حالتهای
غیرکالمی استفاده کنیم .حالت چهره ،چشمان و لحن قاطع صدای ما
باید کالم ما را تقویت کند .ما نمیتوانیم بگوییم خوشحالیم ،در حالی
که چهرة ما داد میزند که ناراحت و گریان هستیم .پیامی که چهرة
ما منتقل میکند ،قویتر از پیامی است که کالم ما منتقل میکند.
سعی کنیم این دو پیام را با هم هماهنگ کنیم تا تأثیرگذاری باالتری
داشته باشد.
توجه نکردن به رفتارهای مثبت و مناسب کودک
ّ
در مواقع بسیاری کودک رفتاری مناسب و قابل قبول دارد ،ولی ما
مهمی نکرده است؛ باید اینگونه باشد ،اگر غیر
فکر میکنیم که کار ّ
از این بود ،مشکل بود و در زمانی که کودک رفتار مناسبی دارد ،به
توجهی نمیکنیم.
او ّ
توجه نکنیم و آن را مورد تشویق
کودکان
خوب
رفتارهای
به
اگر
ّ
مدتی آن رفتار مثبت رو به فراموشی میگذارد.
قرار ندهیم ،پس از ّ
تا زمانی که فرزندان ما مؤ ّدب هستند ،سالم میدهند ،خداحافظی
میکنند ،تش ّکر میکنند ،در امور منزل به ما کمک میکنند ،تکالیف
توجه مثبتی
مدرسة خود را انجام میدهند و  ،...ما به آنها هیچ ّ
نشان نمیدهیم ،ا ّما یکبار که سالم نمیدهند ،در مقابل گرفتن
هدیهای تش ّکر نمیکنند و  ،...بالفاصله واکنش نشان
میدهیم :چرا سرت را همینجوری انداختی پایین
اکثر ما فکر میکنیم که
مشکالت رفتاری کودکان را
باید با تنبیه درست کرد .فکر
میکنیم که در ابتدا و بدون
مقدمه باید سراغ تنبیه برویم تا
ّ
بدرفتاری کودک کاهش یابد .بهتر
است بدانیم که خیلی از کارهایی
که به عنوان تنبیه انجام میشود،
رفتار نامناسب کودک را کاهش
نمیدهد ،بلکه آن را افزایش
میدهد.
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و وارد میشوی و سالم نمیکنی .من همیشه باید از رفتارهای تو
شرمنده بشوم؟
تشویق نادرست
توجه و تشویق قرار گیرند؛
مهم است که رفتارهای مثبت ما مورد ّ
در غیر این صورت آن رفتارها رو به فراموشی میگذارند .برای از بین
بردن و کاهش هر رفتار منفیای ،باید در ابتدا کودک را برای انجام
ندادن آن رفتار تشویق کرد ،مث ً
ال اگر کودکی هنگام بازی با دوستش
او را کتک میزند و هل میدهد ،مادر در ابتدا باید سعی کند هر
زمان که کودک هنگام بازی با دوستش با او دوستانه بازی میکند و
کتکش نمیزند ،او را تشویق کند ،نه اینکه کودک را کتک بزند که
چرا دوستش را کتک زده است!
تنبیه نامناسب
اکثر ما فکر میکنیم که مشکالت رفتاری کودکان را باید با تنبیه
مقدمه باید سراغ تنبیه
درست کرد .فکر میکنیم که در ابتدا و بدون ّ
برویم تا بدرفتاری کودک کاهش یابد.
بهتر است بدانیم که خیلی از کارهایی که به عنوان تنبیه انجام
میشود ،رفتار نامناسب کودک را کاهش نمیدهد ،بلکه آن را افزایش
میدهد .مث ً
حمام یا دستشویی حبس
ال ممکن است کودک خود را در ّ
کنیم ،یا با او قهر کنیم و چندین روز با او صحبت نکنیم ،چرا که
دخترخالهاش را کتک زده است .فکر میکنید واقعاً این نوع تنبیهات
مؤثّر است؟ تنبیهی که از روی عصبانیت باشد ،منطقی نیست و
جدی به کودک خود برسانیم
خطر آن وجود دارد که ما صدمهای ّ
(چه آسیب جسمی و چه آسیب عاطفی و روانی) و از سویی دیگر
کودکان در بسیاری از زمینهها والدین را الگوی رفتاری خود قرار
میدهند .وقتی آنها را کتک میزنیم ،تحقیر میکنیم و به آنها
ناسزا میگوییم ،چرا فکر نمیکنیم که آنها ممکن است از همین
روش به عنوان راه حل در ارتباطات خود استفاده کنند؟ وقتی ما
در زمان عصبانیت ،کودک خود را تنبیه میکنیم ،از آنجا که در آن
مدت کوتاهی از رفتار خود
لحظات رفتاری منطقی نداریم ،پس از ّ
پشیمان میشویم و سعی در اصالح آن داریم .شروع به رشوه دادن به
فرزند خود میکنیم و میخواهیم رفتار گذشتة خود را جبران کنیم،
از خطاهای او چشمپوشی میکنیم و در تربیت او کوتاهی میکنیم.
میبینید که این روش تربیت چقدر معیوب و پراشکال است.
نوسانات و ناهماهنگیهایی که در روش فرزندپروری خود داریم ،در
نهایت منجر به افزایش مشکالت رفتاری کودک میشود.
به خاطر داشته باشید که به هنگام تنبیه کودک نباید حقوق اساسی
کودک را نادیده بگیرید؛ مواردی چون زندانی کردن در دستشویی و
حمام ،حبس کردن کودک در جای تاریک و ترسناک ،محروم کردن
ّ
او از غذا و پوشاک ،ترساندن او ،قرار دادن او در سرما و گرما و ...
کودک را از حقوق اساسی خود محروم میکند.
مجموعه عواملی که ذکر شد ،در شکلدهی رفتار و در نهایت
شخصیت کودک در محیط خانواده نقش دارد .بدیهی است اینکه
کودک شما در چه راهی قدم میگذارد و در آینده به چه سمتوسویی
میرود ،حاصل تعامل سه عامل سرشت و ذات کودک ،محیط خانواده
و محیط جامعه است ،ولی آنچه مسلّماً در دست شماست و میتوانید
در آن تغییراتی ایجاد کنید ،محیط خانوادة شماست .پس از همین
حاال شروع کنید و امیدوار باشید که بهتدریج میتوانید تغییرات خوبی
ایجاد کنید.
تخصص روانپزشكي كودك و نوجوان
* فوق
ّ
نشاني :تهران ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،بيمارستان امام
حسين (ع) ،بخش روانپزشكي اطفال تلفن88926341-77551023:

وقتی ما در زمان عصبانیت ،کودک خود را تنبیه میکنیم،
مدت کوتاهی از رفتار خود پشیمان میشویم و
پس از ّ
سعی در اصالح آن داریم .شروع به رشوه دادن به
فرزند خود میکنیم در تربیت او کوتاهی میکنیم.

بچّهها بوی ترس مادر را متوجّه
میشوند

متوجه شوند
بچهها میتوانند در همان چند روز اول عمرشان
سالمانهّ :
ّ
که باید از چه چیزهایی بترسند ،آن هم فقط با شنیدن بوی مادر مضطربشان.
متوجه شدند که اگر مادری حتّی قبل از بارداری از یک
محقّقان
ّ
چیز خاص ترسیده باشد ،نوزادش هم بهسرعت یاد میگیرد که از آن
چیز خاص بترسد .دانشمندان دانشکدة پزشکی دانشگاه میشیگان و
دانشگاه نیویورک در آمریکا ،در اولین تحقیق از این نوع انتقال ترس،
موشهای مادری را آزمایش کردند که یاد گرفته بودند که از بوی یک
متوجه شدند که موشهای مادر در همان
نوع نعناع بترسند .آنها
ّ
روزهای اول تولّد ،این ترس را به نوزادشان منتقل میکنند ،آن هم از
طریق بویی که موقع استرس از بدنشان منتشر میشود.
یاسک دبیک ،عصبشناسی که سرپرستی این پژوهش را برعهده
داشت ،گفت« :نوزاد موش در روزهای اول تولّدش ،چیزی دربارة
خطرهایی که اطرافش وجود دارد ،یاد نمیگیرد ،ا ّما اگر ّ
اطالعات دربارة
خطر از طریق مادر منتقل شود ،میتواند از او یاد بگیرد و این خاطره
مدت طوالنی در ذهنش میماند .آنها قبل از اینکه بتوانند خودشان
ّ
تجربه کنند ،تجربیات مادرشان را میگیرند .مهمتر اینکه این انتقال
مدت زیادی در خاطره میماند ،در حالی که دیگر چیزهایی که
مادرانهّ ،
نوزاد یاد میگیرد ،اگر تکرار نشود ،بهسرعت از یاد میرود» .نتیجة این
تحقیق در مجلّة Proceedings of the National Academy
 » »of Sciencesمنتشر شده است.
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دکتر مریم کوشا

*

پدر یا مادر بودن یکی از مهمترین و در عین حال دشوارترین وظایفی است که هر فرد
بالغ در طول دوران زندگیاش تجربه میکند.
هدف از طرح موضوع پدر یا مادر خوب بودن تربیت فرزندی سالم و رشدیافته
است ،بهطوریکه مهارتهای مورد نیاز در زندگی بزرگسالی را داشته باشد .اکثر افراد
تجربة پدر یا مادر بودن را بدون آمادگی در رویارویی با آنچه پیش روی دارند ،آغاز
میکنند و مهارتها را با آزمایش و خطا فرا میگیرند.برخی افراد نیز در مورد احساس
و نحوة انجام وظایف خود به عنوان والدین ،از خود انتظار بیش از حد دارند .این انتظار
غیرواقعبینانه اغلب منجر به ناامیدی و احساس عدم کفایت خواهد شد .مطالب زیر
پیشنهادهایی را به شما ارائه خواهد داد تا بتوانید از عهدة مقابله با چالشهایی برآیید
که الزمة انجام وظایف به عنوان پدر یا مادر است.

یاد بگیرید که پدر یا مادر باشید.
پدر یا مادر بودن یعنی مراقبت ،محافظت ،آموزش و راهنمایی
کودکان و نوجوانان .در عین حال پدر یا مادر خوب بودن بهطور اتّفاقی
پیش نمیآید .باید گفت باال بردن سطح دانش و مهارتهای مورد نیاز
در جهت رشد فیزیکی و تکامل عاطفی کودکان نیاز به زمان دارد.
دیدگاه هر پدر و مادری میتواند تحت تأثیر دیدگاه پدر و مادر
خود ،تجارب زندگی ،دیدگاههای اقوام و دوستان و مطالب دیدنی و
خواندنی در رسانههای جمعی باشد .در ضمن پدر یا مادر بودن شدیدا ً
تحت تأثیر باورها و انتظار والدین از خودشان و فرزندشان است.
اکثر والدین دغدغههای مشترکی دارند ،ا ّما هر خانواده مشکالت
خاص خود را دارد .راه ّ
حل واحدی برای مشکالت پدران و
و مسائل
ّ
مادران وجود ندارد و دیدگاههای متن ّوع و فراوانی در ارتباط با تربیت
کودکان مطرح شده است .بهترین کار یافتن شیوهای است که شما
نسبت به آن احساس خوبی داشته باشید و تص ّور کنید که برای
خانوادة شما مؤثّر خواهد بود.
نکات مهم در ارتباط با فرزند پروری
شکل و اندازة خانوادهها با هم تفاوت دارد .خانوادههای مختلف در
زمینة مسئلة والد بودن مشکالت مختلفی دارند .ادارة خانواده با یک

والد بهتنهایی و با حمایت محدود ،کار سادهای نیست .البته اینکه دو
والد از دو خانوادة متفاوت و با دو راهکار مختلف به یک روش ثابت و
مورد توافق طرفین برسند ،نیز ممکن است مشکالتی به همراه داشته
باشد .نکات ذیل میتواند ارتباط والد و فرزندی را تسهیل کند.
انتظارات واقع بینانه داشته باشید.
انتظار از خودتان واقعگرایانه باشد .تص ّور نکنید که چون پدر یا مادر
هستید ،باید تمام اصول و قواعد را تمام و کمال بدانید .همانطور که
میآموزید که چگونه یک والد خوب باشید و در ضمن با مشکالت
جدیدی روبهرو میشوید ،همواره به یاد داشته باشید که خطا و
یادگیری در طول زمان برای همة والدین طبیعی است .انتظارتان
از همسرتان نیز واقعبینانه باشد ،چون او هم مانند شماست .بکوشید
اشتباهات او را درک کنید و هیچگاه تقاضاهای غیرمنصفانه از او
نداشته باشید.
انتظارتان از فرزندتان نیز واقعبینانه باشد .مراقب باشید که
تقاضاهایتان از او (انجام وظایف و استانداردهای رفتاری) متناسب
با سن و تواناییهای او باشد .بد نیست بدانید که والدین دوستان
فرزند شما همگی این انتظارها را از فرزندشان دارند یا خیر .بهطور

به مناسبت روز جهانی کودک:

پدر یا مادر خوب بودن
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کلّی انتظار رفتارهای معقول را از فرزندتان داشته باشید نه انتظار
بهترین را . ...
از فرزندنتان لذت ببرید.
در بعضی از خانوادها ،دید و بازدید ،گرفتاریهای کاری،
مشکالت مالی ،مدرسه ،تکالیف منزل ،ف ّعالیتهای خارج از
مدرسه ،کارهای خانه و برنامههای تلویزیونی مورد عالقه ،همگی
باعث مشغلة افراد خانواده میشوند ،ا ّما بکوشید در هر روز زمانی
را هم برای ّ
لذت بردن از همراهی فرزندتان و داشتن اوقات فراغت
با او کنار بگذارید .از او بپرسید که در طول روز چه کارهایی کرده
و از کارهای خودتان هم برای او تعریف کنید .گذراندن زمان با
فرزندتان در روابط شما با او بسیار مؤثّر خواهد بود و به او نشان
اهمیت قائل هستید.
میدهد که برایش ّ
ازخودتان مراقبت کنید.
توجهی به
پدر یا مادر شدن شما بدان معنا نیست که دیگر ّ
نیازهای خودتان نداشته باشید .اگر به خواستههای خودتان
توجه کنید ،راحتتر میتوانید به نیازهای او هم پاسخ دهید
ّ
و از او مراقبت کنید .اگر برایتان سخت است که زمانی را به
خود اختصاص دهید ،با حداقل یک مورد در روز که از آن ّ
لذت
میبرید ،شروع کنید .نیم ساعت وقت در روز برای خودتان ،تغییر
چشمگیری در زندگی شما به وجود خواهد آورد .هر پدر و مادری
احتیاج دارد که زمانی را دور از فرزندش باشد .این کام ً
ال طبیعی
و دور از اشکال است .وقتی از فرزندتان خوب مراقبت میکنید،
بدانید که اگر مقداری از زمان را هم صرف خودتان کنید ،هیچگونه
خدش های به روابط شما وارد نخواهد آمد.
از در گیری در حضور فرزندتان بپرهیزید.
جدا ً بپرهیزید ،چرا که
از بحث و درگیری در حضور فرزندانتان ّ
شدت غمگین میشوند و در ضمن از رفتارهای شما الگوبرداری
به ّ
میکنند .کودکانی که ناظر جدالهای پدر و مادرند ،در مقابله
با مشکالت ،راههای نامناسبی را فراگرفته و بهکار میگیرند.
کودکانی که در خانوادههایشان درگیری و برخورد زیادی دیده
میشود ،مشکالت رفتاری زیادی دارند و در برخورد با دیگران به
دردسر میافتند .در اکثر آنها رفتارهای عصبی ،مداخلهجویانه،
سرخوردگی و اضطراب نیز دیده میشود.
کمک بگیرید.
هر فردی برای بزرگ کردن فرزند خود به حمایت و کمک
احتیاج دارد .خانواده ،دوستان و همسایگان میتوانند جزء این
مؤسساتی
افراد باشند .در دفتر تلفنها و یا روزنامهها هم میتوان ّ
را پیدا کرد که کارشان کمکرسانی ،پرستاری و مراقبت از
کودکان ،سالمندان و اینگونه موارد باشد .دیدار با والدینی که
شرایط شما را دارند ،تماسهای اجتماعیتان را افزایش میدهد
و موقعیتی را فراهم میآورد که شما در مورد تجارب و نظراتتان
با آنها تبادل نظر کنید .همچنین حفظ ارتباط با دوستان و
آشنایانی که موقعیتهای یکسانی دارید ،نقش حمایتی شما
را افزایش میدهد و همصحبتی و یاری گرفتن از آنان برایتان
خوشایند خواهد بود.
تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
* فوق
ّ
نشانی :چهارراه پورسینا ،نرسیده به سازمان آب و فاضالب ،مرکز
تخصصی کودکان و نوجوانان گیل تلفن3226267:
مشاورة
ّ

ماهنامة پزشکی

انتظارتان از فرزندتان
واقعبینانه باشد .مراقب
باشید که تقاضاهایتان
از او (انجام وظایف و
استانداردهای رفتاری)
متناسب با سن و
تواناییهای او باشد .بد
نیست بدانید که والدین
دوستان فرزند شما
همگی این انتظارها را
از فرزندشان دارند یا
خیر.
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ّ
سن
ط ّب تی

طب سنّتی
تدابیر تندرستی در فصل پاییز از نگاه ّ
دکتر ناصر رضاییپور

*

خاصی است و بر
طب ایرانی ،هر فصل سال دارای مزاج ّ
از دیدگاه ّ
خاصی را برای حفظ
همین اساس ،الزم است توصیهها و تدابیر
ّ
حداقل رساندن عوارض
تندرستی و پیشگیری از بروز بیماریها و یا به ّ
و پیامدهای آنها به کار بست.
بیشتر حکمای ایرانی ،طبیعت پاییز را سرد و خشک دانستهاند.
البته مزاج فصل پاییز بر اساس ارتفاع منطقه ،عرض جغرافیایی ،نوع
خاک ،میزان بارندگی و رطوبت ،فاصله تا دریا ،نوع بادها ،وجود یا
متغیر است و آنچه گفته شد ،مزاج معمول این فصل
نبو ِد کوهها و ...
ّ
ً
در منطقة معتدل و در قیاس با دیگر فصول است ،مثال در شهرهای
شمالی کشور ،پاییز خشک نیست و در مناطق کوهستانی ،خشکی
آن بیشتر است.
ناگفته پیداست که هر فصل سال ،برای کسانی که مزاج آنها با
آن فصل متناسب است ،بهتر است و برای مزاج غیرمتناسب ،ناسازگار
است .پاییز نیز با مزاج سرد و خشک خود ،برای افراد با مزاج گرم و
تر ،مناسبتر است و برای افراد با مزاج یا سوء مزاج سرد و خشک،
مناسب نیست و میتواند موجب تشدید عالئم و بروز برخی بیماریها
بهویژه بیماریهای سرد و خشک شود .پس میتوان نتیجه گرفت که
این فصل چندان مناسب حال سالمندان و افرادی که بیماریهایی با
طبیعت سرد و خشک دارند ،نیست.
متغیر
توان
ی
م
را
پاییز
فصل
در
علّت بروز و ظهور زیاد بیماریها
ّ
بودن هوا در طول روز ،وجود موا ّد زائد باقیمانده در بدن از فصل
تابستان به جهت خوردن میوههای زیاد ،ضعف ق ّوت ،کاهش تحلیل
و دفع موا ّد زاید به علّت سردی هوا و  ...دانست .برخی بیماریهای
شایع در فصل پاییز عبارتاند از :خارش پوست ،اگزما ،شورة سر ،ترک
پوست ،دردهای مفاصل ،برخی ورمها ،درد و بزرگی طحال ،برخی از
انواع تبها ،ادرار قطرهای ،سختادراری ،کمخونی ،جنون ،وسواس،
افسردگی ،ورم لوزهها ،دردهای سیاتیکی ،انسدادهای گوارشی ،سکته،

بیماریهای ریوی و . ...
توصیه شده است که برای حفظ تندرستی در فصل پاییز ،از برخی
کارها پرهیز شود که از آن جمله است :مواجهه با گرمای سر ظهر
و سرمای بامداد و شبانگاه ،خوابیدن در جای سرد ،استحمام با آب
سرد ،نوشیدن آب خیلی سرد ،نزدیکی جنسی زیاد ،خوابیدن با معدة
پر ،مصرف مسهلهای قوی ،فصد و حجامت و هر کاری که خون را
کم کند ،قی کردن ،زیاد خوابیدن و زیاد بیداری کشیدن ،حرکات
غصة زیاد ،کمخوری و پرهیز بیدلیل ،تعریق بسیار
بدنی زیاد ،غم و ّ
حد امکان از خواب میانة روز و مصرف زیاد
و  . ...همچنین باید تا ّ
موا ّد غذایی و نوشیدنیها خودداری کرد و برای پیشگیری از ابتال به
سرماخوردگی و زکام ،در طول شب سر را پوشاند.
خاص خود
همانطور که انسانها و فصلها دارای مزاجهای
ّ
هستند ،غذاها هم دارای مزاجاند .بر اساس آنچه گفته شد ،میتوان
فهمید که در هر فصل نیز الزم است از غذاهای مناسب آن فصل بهره
برد و غذاهای نامناسب را کنار گذاشت .غذاهایی مانند گوشت گاو
و گوساله ،کنسروها و کمپوتها ،سوسیس و کالباس و فستفودها،
ادویههای تند و تیز ،ترشیها ،سرخکردنیها ،بادمجان ،عدس ،قارچ،
پنیر شور ،ماست و دوغ ترش ،کشک ،کلم و گلکلمُ ،رب و سسها،
غذاهای مانده و گوشت نمکسود ،چای پررنگ ،یخ ،شوریها ،چیپس
و پفک و  ...از آنجا که به خشکی مزاج بدن دامن میزنند ،بهویژه برای
فصل پاییز نامناسباند.
از سوی دیگر در این فصل باید از زیادهروی در مصرف میوههای
سرد و تر تابستانی ،لبنیات ،قهوه ،نسکافه ،کاکائو ،سیر و پیاز و  ...نیز
متأسفانه امروزه ،در همة روزهای سرد سال
پرهیز کرد .در حالی که
ّ
هندوانه در میوهفروشیها و کنار خیابانها به فروش میرسد و مصرف
ذرهای کم نمیشود!
خوراکیهایی چون خیار و کاهو و مانند آنها نیز ّ
همچنین توصیه شده است که در این فصل ،خوردنیها و

برخی بیماریهای شایع در فصل پاییز
عبارتاند از :خارش پوست ،اگزما ،شورة سر،
ترک پوست ،دردهای مفاصل ،برخی ورمها،
درد و بزرگی طحال ،برخی از انواع تبها،
ادرار قطرهای ،سختادراری ،کمخونی ،جنون،
وسواس ،افسردگی ،ورم لوزهها ،دردهای
سیاتیکی ،انسدادهای گوارشی ،سکته،
بیماریهای ریوی و . ...
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ّ
ط ّب سنتی
هستة انگور را خوب بجوید

نوشیدنیهای مایل به گرمی و تری مانند گوشت گوسفند،
خربزة شیرین ،مویز ،هویج ،زیتون ،خرما ،عسل ،شیرینیهای
طبیعی ،حلوای طبیعی ،مربّاهای طبیعی از میوههای مناسب،
شربت گلشکر ،شربت عسل ،مغز خشکبار بهویژه بادام درختی،
آشهای ساده و  ...بیشتر مصرف شوند .بهترین میوههای فصل
پاییز نیز انار میخوش ،انگور ،انجیر ،سیب ،به و گالبی هستند.
تدابیر خوب این فصل -که موجب تندرستی بیشتر و پیشگیری
از بیماریها میشوند -عبارتاند از :استفاده از عطرهای معتدل،
حمام یک روز در میان با آب نیمگرم ،چرب کردن بدن با
ّ
روغنهای مناسب مانند بنفشه و بادام ،پوشش مناسب در طول
روز متناسب با ساعت روز ،پوشاندن سر بهویژه در هنگام خواب
و . ...
توجه داشت که در فصول سرد سال ،برخالف فصول گرم،
باید ّ
دستگاه گوارش انسان قویتر میشود و بهتر است از غذاهای
سنگینتر استفاده شود .مصرف س ّنتی حلیم ،آشها ،آبگوشتها،
کلّهپاچه و  ...در فصل پاییز و زمستان از همین آموزة پزشکی-
متأسفانه امروزه فراموش شده
بهداشتی ناشی میشود که باز هم ّ
توجه به شرایط فصل و اقلیم و سن و مزاج خود
و مردم ما بدون ّ
میخورند و میآشامند و در نتیجه میبینیم در فصل تابستان
برخی مر ّکبات در دسترساند و اتّفاقاً بهای باالتری هم دارند
یا مصرف حلیم گندم و کلّهپاچه و آبگوشت در ظهرهای گرم
تابستان شایع شده است و در مقابل در روزهای سرد سال ،مردم
ما از هندوانه و گوجه و خیار و لبنیات دست نمیکشند!
یکی از مشکالت شایع در این فصل ،ابتال به سرماخوردگی
است .در سرماخوردگیهای ساده یا اصطالحاً ویروسی -که عالئم
آن محدود به آبریزش بینی ،عطسه ،بیحالی و خستگی است و
عالئم عفونت باکتریال مانند گلودرد چرکی وجود ندارند -باید
از مصرف نابجای داروهایی چون آنتیبیوتیکها و کورتونها
پرهیز کرد و تا بهبود عالئم استراحت کرد و ضمن پرهیز از
خوردنیهایی که موجب افزایش سردی و تری بدن میشوند ،از
سوپها و آشهای ساده و گرم استفاده کرد ،زیرا سرماخوردگی
یا زکام ،در صورتی که طوالنی نباشد و منجر به عوارض نشود،
یکی از راههای دفع موا ّد ناسالم از بدن است و نباید جلوی آن
گرفته شود ،مگر آنکه عالئم بیش از چهار تا پنج روز به طول
بینجامند یا عالئمی از عفونتهای باکتریال وجود داشته باشد
متخصص و تشخیص
که در آن صورت باید با مراجعه به پزشک
ّ
دقیق بیماری ،داروهای مورد نیاز ،تجویز و مصرف شوند.
طب سنّتی ایران
* دستیار دکترای
ّ
تخصصی ّ
طب سنّتی ایران
منبع :سایت مرجع ّ
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پایگاه ّ
اطالعرسانی شبکة خبر :چند سالی است که استفاده
از روغن هستة انگور ،زیاد تبلیغ میشود ،در حالی که مصرف هستة
خواص بیشتری دارد.
انگور،
ّ
طب س ّنتی و اسالمی ،گفت:
ص
متخص
شهیدزندی،
علی
دکتر
ّ
ّ
هستة انگور حاوی دو اسید چرب ضروری برای بدن به نامهای اسید
لینولئیک و اسید لینولنیک است که بدن خود ،قادر به ساخت آنها
نیست .با جویدن هستة انگور ،بدن به این دو اسید چرب ضروری
و مفید ،دسترسی پیدا میکند .این دو اسید چرب ضروری ،دارای
ضد سرطانی هم هستند .ضمن اینکه هستة
خواص آنتیاکسیدان و ّ
ّ
انگور حاوی فیبر است که به حرکات رودة بزرگ نیز کمک زیادی
میکند .هستة انگور حاوی ویتامینهای محلول در چربی  Aو E
هم هست که به مقدار زیادی نیاز بدن را به این دو ویتامین میتواند
تأمین کند.

چای زعفران ،مناسب برای
افسردهها

باشگاه خبرنگاران :زعفران دارای موا ّد آنتی آلزایمر است و
به عنوان تقویتکنندة قوی حافظه شناخته شده است .استفاده از
زعفران بهخصوص در کسانی که سابقة خانوادگی ابتال به فراموشی و
آلزایمر دارند ،بسیار توصیه میشود .زعفران یک چاشنی بسیار مفید
و البته گرانقیمت است که در اکثر غذاهای ایرانی استفاده میشود.
چای زعفران یکی از فرآوردههای این گیاه است.
طب س ّنتی و گیاهان دارویی،
عباس حاجیآخوندی،
ّ
متخصص ّ
گفت :گیاه زعفران -که از دیرباز در ایران کشت میشده است و
استفادههای بسیاری در تغذیه و داروسازی دارد -گیاهی بسیار
فرحبخش و نیروبخش است .این گیاه به دلیل رنگدانههایی که دارد،
ضد سرطانی است .زعفران دارای موا ّد
دارای
خواص آنتیاکسیدان و ّ
ّ
آنتی آلزایمر است و به عنوان تقویتکنندة قوی حافظه شناخته شده
است و استفاده از آن بهخصوص در کسانی که سابقة خانوادگی ابتال
به فراموشی و آلزایمر دارند ،بسیار توصیه میشود.
شیوههای مصرف زعفران بسیار متفاوت است .یکی از روشهایی
که میتوان ما ّدة مؤثّر آن را استخراج کرد ،دمکردن زعفران
سائیدهنشده بهتنهایی یا همراه با گل زعفران است .چای زعفران به
عنوان یک دمنوش شادیآور ،میتواند جایگزین چای سیاه قرار گیرد.
نوشیدن این دمنوش در صبح بسیار مفید است .همچنین افرادی که
به افسردگی مبتال هستند ،میتوانند چند نوبت در روز از این نوع
چای استفاده کنند و از آثار شادیآور و فرحبخش آن برخوردار شوند.
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سبك زندگي سالم

وقتی غذاها با هم ناسازگار میشود ...
متخصصان و کارشناسان علوم غذایی
ازجمله پرسشهایی که افراد در قالب تداخالت غذا با غذا یا غذا با دارو از
ّ
میپرسند ،این است که چرا ماست را نباید با غذاهای گوشتی بخوریم؟ آیا خوردن خربزه با عسل باعث سنگشدن
این دو ما ّده در معده و بروز دلدرد شدید میشود؟
اگر ساالد حاوی آبلیمو ،آبغوره یا آب نارنج را همراه ماست بخوریم چه اتّفاقی میافتد؟ اگر داروهایی را که باید
با معدة خالی یا نیم ساعت بعد از غذا خورده شوند ،همراه غذا بخوریم یا دارو را با آبمیوه ،چای یا شیر بخوریم ،چه
اختالالتی رخ میدهد؟ اص ً
ال آیا تداخل موا ّد غذایی با یکدیگر یا با داروها از نظر علمی به اثبات رسیده است؟
طب مدرن تاکنون تحقیقات کامل و وسیعی روی تداخالت و ناسازگاری موا ّد غذایی با یکدیگر انجام نشده ،ا ّما
در ّ
برخی از پژوهشها نشان داده است که مصرف همزمان بعضی از موا ّد غذایی میتواند از قدرت جذب برخی از موا ّد
ّ
مغذی بکاهد و عوارضی ایجاد کند .البته ناگفته نماند برخی از تداخالت غذایی ـ دارویی به اثبات رسیده که در اینجا
به متداولترین آنها اشاره خواهیم کرد.

با گوشت ماست بخوریم یا نخوریم؟
مدتی پیش از فردی شنیدم که میگفت :چون در یکی از مقاالت
ّ
علمی خواندهام که فرآوردههای لبنی ،همچون ماست و دوغ از جذب
آهن موا ّد گوشتی همچون مرغ ،ماهی و بهخصوص گوشت قرمز
میکاهند ،به همین دلیل ماست را از برنامة غذاییام حذف و در عوض
روزی یک قرص کلسیم جایگزین آن کردهام .حاال او میخواست بداند
روزی یک قرص بهتر است یا دو قرص؟
متأسفانه تعداد زیادی از افراد با خواندن برخی مقاالت تصمیمات
ّ
عجیب و غریبی میگیرند و نسخههای مختلفی برای خود میپیچند.
در پاسخ باید گفت درست است که کلسیم ماست تا حدودی از جذب
آهن غذاهای گوشتی میکاهد ،ا ّما باید بدانید که ماست عالوه بر
ّ
ریزمغذیهای مفید و ضروری دیگری هم دارد که بدن به
کلسیم،
دریافت روزانة آن نیازمند است و قرص کلسیم نمیتواند آنها را
تأمین کند .از طرفی قرص کلسیم هیچگاه به اندازة کلسیم طبیعی

قابلیت جذب ندارد و اغلب ،مازاد آن از جذب موا ّد ّ
مغذی دیگر نیز
جلوگیری میکند و حتّی باعث ایجاد سنگ کلیه میشود؛ در نتیجه
متخصص باشد .افراد میتوانند
مکملها حتماً باید تحت نظر
ّ
مصرف ّ
برای نفع بیشتر از آهن موا ّد گوشتی ،آن را با آبلیمو یا آب نارنج میل
کنند و حدود یک ساعت بعد از صرف غذای گوشتی ماست بخورند،
ا ّما اگر نمیتوانید ماست ،دوغ یا کفیر را بهتنهایی یا با فاصله بخورید،
میتوانید این فرآوردههای لبنی را پس از اتمام غذا میل کنید.
خربزه با عسل؛ آری یا خیر؟
معلوم نیست چه کسی الزم دانسته که خربزة به آن شیرینی را
با عسل بخورد که بحث کشندهبودن آن به سایتهای اینترنتی هم
برسد .خوب است بدانید که اغلب تداخلهای غذایی تهدیدکنندة
سالمت مصرفکننده نیست .در عسل و خربزه ترکیباتی وجود دارد
که بر اثر تماس مقادیر زیاد ،با هم واکنش نشان میدهد و به ما ّدة
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سفت و سختی تبدیل میشود که هضم آن دشوار و در برخی افراد
میتواند باعث انقباضات قولنجی و دردهای شکم شود ،ا ّما این درد در
حدی نیست که بتواند به مرگ منجر شود .قدرت هضم ،نوع مزاج،
ّ
حساسیتهای غذایی از جمله مواردی
و
جنس
سن،
بدنی،
توانایی
ّ
است که میتواند در بروز این حالت -که در اصطالح به آن نابردباری
غذایی میگویند -دخیل باشد.
ساالد با چاشنی ماست و آبلیمو
با ماهی ترشی خوردم! حاال چه میشود؟ چاشنی ساالدم آبلیمو بود
و به اشتباه ماست هم خوردم! آیا پوستم لک میشود؟ اینها جمالتی
است که گاهی با اضطراب از زبان برخی افراد میشنویم .پرسش
اینجاست که آیا واقعاً این غذاها با هم نمیسازد؟
طب سنتی اگر چند ما ّدة غذایی با طبع سرد یا
به عقیدة حکمای ّ
گرم را همزمان مصرف کنیم ،باعث برهم خوردن تعادل مزاجی ما
میشود و دستگاه گوارش را دچار اختالل میکند .به همین دلیل
خوردن خوراکیهایی با طبع سرد همچون ماست و ماهی ،ماست
و ترشی یا مخلوط کردن ماست با انواع چاشنیهای ترش ساالد،
بهخصوص در سردمزاجان میتواند باعث ضعف عمومی بدن ،کندی
حرکت ،سنگینی پلکها ،خوابآلودگی ،جمع شدن آب در دهان،
ته ّوع ،سردرد ،سوزش و نفخ معده و دیرهضمی شود ،ا ّما بیان این
مسئله -که خوردن آنها با هم حتماً باعث بروز برص یا لکهای
طب مدرن رد شده است .این را هم بدانید که
پوستی میشود -از نظر ّ
خاصی ناسازگاری دارد،
اگر کسی بر اثر تجربه
ّ
متوجه شد که با غذای ّ
فقط باید از مصرف آن غذا خودداری کند.
وقتی غذا و دارو ،ساز مخالف میزنند ...
تحقیقات نشان داده است که مصرف تعدادی از داروها همراه انواعی
از میوهها و موا ّد غذایی میتواند باعث کاهش یا تشدید عوارض دارو
ّ
ریزمغذیهای ما ّدة غذایی شود.
یا سوء جذب
ضد افسردگی و برخی از انواع آنتیبیوتیکهایی که
 داروهای ّ
برای عفونتهای شدید ریوی و پوستی تجویز میشود ،با انواع پنیرها،
بهخصوص پنیر پیتزا و پنیرهای محلّی کهنه ،سس سویا و ماءالشعیر
سازگاری ندارد .این مواد حاوی ترکیبی به نام تیرامین است که همراه
این داروها میتواند باعث افزایش شدید فشار خون ،سردرد و سرگیجه
شود .البته بادمجان ،سیب زمینی ،سوسیس ،گوشتهای دودی،
اسفناج ،شکالت ،موز ،آلو ،گوجهفرنگی ،باقال و اشپل (تخم ماهی)
هم حاوی تیرامین است و میتواند به تشدید سردردهای میگرنی
منجر شود.

 انواع کلم بهخصوص بروکلی ،کاهو ،اسفناج ،آواکادو و شلغم
به دلیل دارا بودن ویتامین - Kکه منعقدکنندة خون است -برای
ضد انعقاد خون (رقیقکنندة خون)
افرادی که تحت درمان با داروهای ّ
هستند ،سازگاری ندارد و چون این سبزیها خون را غلیظ میکنند،
میتوانند موجب شکلگیری لختههای خون شوند .در ضمن این
سبزیها میزان تأثیر استامینوفن را -که برای تسکین درد و کاهش
تب تجویز میشود -پایین میآورند.
 چای ،قهوه و نوشابههای سیاه به دلیل دارا بودن کافئین،
ن سبب
میزان جذب استامینوفن را افزایش میدهند و مقادیر زیاد آ 
ضد آسم را همراه
آسیبهای کبدی میشود و هرگز نباید داروهای ّ
تهیه
زغال
با
این نوشیدنیها و بهخصوص غذاهایی که مستقیم
ّ
میشوند ،بهویژه گوشت قرمز کبابی استفاده کرد.

مکملهای
 دارو را همراه فرآوردههای لبنی ،بهویژه شیر و
ّ
کلسیم نخورید ،زیرا کلسیم شیر همراه با برخی داروها ،بهخصوص
ماهنامة پزشکی

طب مدرن تاکنون تحقیقات کامل و وسیعی
در
ّ
روی تداخالت و ناسازگاری موادّ غذایی با یکدیگر
انجام نشده ،ا ّما برخی از پژوهشها نشان داده است
که مصرف همزمان بعضی از موادّ غذایی میتواند از
ّ
مغذی بکاهد و عوارضی
قدرت جذب برخی از موادّ
ایجاد کند.
آنتیبیوتیکهایی که برای درمان عفونتهای پوستی و مجاری
ادرار تجویز میشوند ،سازگار نیست و حتّی میتواند سبب دفع
دارو و کاهش اثر آسپیرین شود .آسپیرین هم میتواند موجب دفع
ویتامین  Cو اسید فولیک شود و بر جذب کلسیم ،آهن و سدیم
تأثیر بگذارد.

 از مصرف آبمیوهها ،بهخصوص گریپفروت با بسیاری از داروها،
بهخصوص داروهای کاهندة فشار و کلسترول خون ،داروهای سوزش
ضد بارداری و برخی آنتیبیوتیکها
سر دل ،داروهای هورمونی و ّ
اجتناب کنید ،زیرا میتواند بر غلظت خون تأثیر بگذارد و گاهی تا دو
برابر ،آثار کاهنده یا تشدیدکننده داشته باشد و باعث افزایش ضربان
قلب شود .بد نیست بدانید که اثر گریپفروت گاهی تا  24ساعت در
بدن باقی میماند.
 جوشانده یا دمنوش شیرینبیان را هرگز با داروهای کاهندة
فشار خون ،داروهای مدر (ادرار آور) و آنهایی که حاوی کورتون
است ،میل نکنید ،زیرا با افزایش ادرار و دفع پتاسیم مشکالتی در
ریتم ضربان قلب ایجاد خواهد شد و به افزایش فشار خون منجر
میشود.

 غذاهای گوشتی را همزمان با آنتیبیوتیکها مصرف نکند ،زیرا
آهن گوشت باعث کاهش جذب آنتیبیوتیک و ایجاد غلظت خون
میشود.

توجه
 به داروهایی که گفته میشود با شکم خالی مصرف شودّ ،
مدت غذایی که با اسید معده ترکیب
کنید ،زیرا تماس طوالنی ّ
شده ،موجب تجزیة زودهنگام دارو یا بیاثر شدن آن میشود.
داروهایی را هم که گفته میشود همراه غذا بخورید ،به این دلیل
است که اگر با شکم خالی میل شوند ،به بافت معده و روده آسیب
میرسانند.
منبع :جام جم آنالین
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مقابله با پُـرخـوری عصبی
سمیرا پورمیرزایی

*

گرسنگی احساسی را بشناسیم.
خوردن احساسی و از روی هیجان یکی از دالیل اولیة چاقی در جهان
است .به جای اینکه به دنبال رژیمهای غذایی جدید بگردید و مرتّب
سؤال کنید« :باید چه چیزی بخورم؟» ،شما نیاز دارید به درون خود
رجوع کنید و از خود بپرسید« :چه چیزی من را میخورد؟».
از اشتباهات متداول افراد این است که گرسنگی فیزیکی را با
گرسنگی احساسی اشتباه میگیرند .به همین دلیل تا زمانی که با
بدن خود بیشتر هماهنگ نشدهاید ،این دو احساس تشابه کاملی
دارند .در اینجا به دو نکته اشاره میکنیم که به شما کمک میکند تا
تفاوت روشنی بین این دو گرسنگی قائل شوید:

ع ّلت گرسنگی احساسی
بدون در نظر گرفتن نشانههای بهخصوص ،احساساتی که علّت اصلی
گرسنگی هیجانی هستند ،در یک چیز خالصه میشوند؛ در واقع رازی
که اکثر افراد در تمام عمر با خود حمل میکنند :از خود بیزار بودن،
احساس ناامیدی داشتن ،بیارزش بودن و دوستداشتنی نبودن.
ذهن و بدن ما به همدیگر متّصل هستند .تحقیقات اخیر روانشناسی
نشان داده است که افکار ما بر سالمتی و داشتن احساس خوب تأثیر
فراوانی دارد .ما میتوانیم فرایند بیولوژی را در بدن با تص ّورات خود
عوض کنیم؛ مطمئناً احساسات و روحیة خود را هم میتوانیم عوض
کنیم.

 گرسنگی احساسی ،فوری و لحظهای است ،در حالی که
گرسنگی فیزیکی تدریجی و ماندگار است .آیا هیچ وقت لحظهای،
متوجه
هوس شدیدی برای غذایی داشتهاید؟ با رجوع به ذهن خود
ّ
میشوید قبل از اینکه «گرسنگی فرابرسد» ،در ذهن خود بگومگویی
با خود داشتهاید .به جای اینکه افراد یاد بگیرند که با هر احساسی
در بدن معاملهای انجام ندهند ،اکثرا ً برای از بین بردن آن احساسها
خود را در غذا غرق میکنند.

راههای غلبه بر گرسنگی احساسی
با خود همانطور رفتار کنید که دوست دارید دیگران با شما رفتار
کنند.
اگر همانند زمانی که ما به خود
با توهین میگوییم« :من شخص
بیاستفادهای هستم»« ،من موجود
بیارادهای هستم»« ،من توان
انجام هیچ کاری را ندارم»
و  ،...شخصی آشکارا به ما
توهین کند ،در این صورت ما
به خود حق میدهیم که با
شخص توهینکننده برخورد
کنیم .ا ّما وقتی ما با
خود به این شیوه
رفتار میکنیم ،به
این دلیل است
هیچکس
که
تاکنون به ما
نگفته است با
خود اینگونه
رفتار نکنیم.
این در حالی
است که این
نوع رفتار ما
با خود باعث
میشود که

 از سوی دیگر گرسنگی فیزیکی تدریجی است .ابتدا ممکن
است درد خفیفی در شکم خود احساس کنید .اگر گرسنگی خود را
نادیده بگیرید ،تجربة سردرد ،حالت غمگینی ،عصبانیت و خستگی
نیز امکان دارد .هرقدر زودتر به اشارههای بدن نیازمند سوخت خود
توجه کنید ،امکان جدا کردن عالئم گرسنگی احساسی و فیزیکی از
ّ
هم بهتر میشود.
 گرسنگی احساسی با خوردن غذا رفع نمیشود ،ولی گرسنگی
فیزیکی رفع میشود.

اگر شما همینطور میخورید و هیچگاه احساس رضایتمندی
نمیکنید ،به این دلیل است که به غذا نیاز نداشتهاید ،ولی شما
نیاز دارید احساس خود را تغییر دهید .زمانی که دچار گرسنگی
احساسی هستید ،برای داشتن احساس خوب (یا به عبارتی کشیدن
ماسک روی احساس بد خود) هیچ غذایی در سیر کردن شما نقش
ندارد .این راه دیگری است که بین گرسنگی احساسی و فیزیکی
تفاوت قائل شوید .در این مواقع درد گرسنگی را با رفتن به بیرون از
خانه ،پیادهروی ،صحبت کردن با یک دوست و  ...پاسخ دهید .این
کارها گرسنگی هیجانی شما را برطرف میکند و اجازه میدهد عالئم
احساسی فرستادهشده متو ّقف شود.

ماهنامة پزشکی
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انگیزة کافی برای هر ف ّعالیتی از جمله کاهش وزن را از خود بگیریم.
پس تا زمانی که خود را برای چاقی سرزنش میکنید ،رسیدن به
استانداردهای در نظر خود را ناممکن میسازید .خوشبختانه با درک
«خودبیزاری» میتوانید از اعمال قدرت آن کم کنید و راه مقابلة
صحیح با آن را به جای تالش برای نخوردن غذا پیدا کنید .زمانی
که شما شروع به دیدن خود به عنوان فردی توانمند ،دوستداشتنی
و با ارزش میکنید ،در این صورت درد ناشی از گرسنگی هیجانی و
احساسی بهتر درک میشود و به مرور زمان کمتر خواهد شد.
به منظور داشتن بدن مورد عالقة خود ،باید با بدن خود
دوستانه رفتار کنید.
کمتر از یک درصد زنان جهان از نظر ژنتیکی قابلیت دارند که به
چیزی به نام «شکل مدل» تبدیل شوند .افراد بسیاری بدن خود
را نمیپسندند؛ آنها فکر میکنند که اضافه وزن دارند و بیش از
اندازه وقت خود را صرف دیدن مجالت میکنند و خود را با تصاویر
افرادی مقایسه میکنند که میخندند و به بیماری آنورکسیا (الغری
بیمارگونه) دچارند؛ در واقع آنها بدن خود را نادیده میگیرند .اگر
شما بخواهید طرز نگاه خود را عوض کنید ،ابتدا باید با بدن طبیعی
خود آشتی کنید .در حقیقت هرقدر بیشتر یاد بگیرید بدن خود را
همانطور که هست قبول داشته باشید ،از اینکه بدون هیچ کوششی
متعجب خواهید شد.
عوض شده است ،بیشتر
ّ
برای بسیاری از افراد تغییر جهت دادن از «خودبیزاری» به حالت
طبیعی «پذیرش خود» ،همان تغییر در زندگی است .با این کار
مطمئناً تمام راههای عشق ورزیدن را پیدا خواهید کرد و سپس
تغییرات حیرتانگیزی در شما به وجود خواهد آمد.
متوجه
کردید،
درک
زمانی که نیازهای احساسی و هیجانی خود را
ّ
از بین رفتن گرسنگی احساسی خواهید شد .زمانی که این اتّفاق افتاد،
وقتی غذا خواهید خورد که واقعاً گرسنه باشید .شما اعتماد به نفس
زیادی خواهید داشت و شخصیت گیرایی پیدا خواهید کرد .هر روز
متوجه خواهید شد که بهصورت طبیعی
در مقایسه با روز قبل بیشتر
ّ
کارهایی را انجام میدهید که در رؤیاهای خود میدیدید.
* مشاور تغذیه و رژیمدرمانی

خوردن پس از ورزش؟
سیستم جذب موا ّد غذایی در بدن افراد ،وابسته به ف ّعالیت بدنی نیست .بهطور کلّی هر زمانی که یک ما ّدة غذایی وارد
مدت این فرایند بسته
بدن فرد میشود ،در صورتی که سیستم گوارشی او سالم باشد ،هضم و جذب انجام میگیرد که ّ
به نوع ما ّدة غذایی مصرفی بین سی دقیقه تا دو ساعت طول میکشد.
در هنگام ورزش کردن ،معموالً بدن با مصرف قند آزاد در خون ،با کاهش ذخیرة گلیکوژنی مواجه میشود و نیاز
به تأمین قند دارد که توصیه میشود بعد از ورزش از انواع میوه یا آب میوههای طبیعی استفاده شود .البته در هنگام
ورزشهای شدید قدرتی و سرعتی ،فرایند چربیسوزی در بدن افزایش پیدا میکند و کسانی که تمایل به کاهش وزن
دارند ،باید برای مصرف موا ّد غذایی مختلف این موضوع را در نظر بگیرند .بهطور کلّی وقتی دریافت انرژی در فردی بیشتر
از مصرف آن باشد ،دچار چاقی و یا اضافه وزن میشود و این مطلب ارتباط چندانی با
*
دکتر تیرنگ نیستانی
خاصی ندارد.
مصرف کردن یا عدم مصرف ما ّدة غذایی ّ
مدت ،وضعیت
طبق مطالعات صورتگرفته ،بعد از انجام ف ّعالیتهای شدید ورزشی ،برای کوتاه ّ
کنترل ایمنی بدن به علّت ترشّ ح برخی هورمونهای خاص هنگام ورزش ،تضعیف میشود و در این
شرایط احتمال ابتال به برخی بیماریهای عفونی  -تن ّفسی افزایش مییابد که در این هنگام تأمین
موا ّد حاوی آنتیاکسیدان برای بدن از طریق مصرف میوهها بسیار مفید و ضروری به نظر میرسد.
متخصص تغذیة بالینی و رژیمدرماني
*
ّ
منبع :باشگاه خبرنگاران
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سبك زندگي سالم

استفاده از این محصوالت به نفع ماست
محصوالت ارگانیک ،طبیعی و سالم
امروزه افزایش جمعیت و در نتیجه افزایش میزان تقاضا و محدود بودن عرضه (تولید) سبب
شده است که کشاورزان برای باال بردن مقدار محصول خود از شیوههای ناصحیح و ناسالم و
از انواع سموم ،حشرهکشها و کودهای شیمیایی استفاده کنند .با مراجعه به آما ِر شیوع انواع
بیماریهای خطرناک که به دلیل استفاده از محصول ناسالم و غیرارگانیک به دفعات زیاد
در طول زندگی است ،میتوانیم به اه ّمیت حیاتی استفاده از محصوالت سالم و ارگانیک پی
ببریم .در فروشگاههای موا ّد غذایی ،ما با چند نوع برچسب روی محصوالت مواجه میشویم
که الزم است با تفاوتشان آشنا شویم.

محصول ارگانیک
زراعی
نظام
یک
کشاورزی ارگانیک،
ِ
مبتنی بر مدیریت اکوسیستم متمرکز بر
حاصلخیزی خاک ،سالمت گیاه و عدم
مصرف موا ّد شیمیایی مصنوعی است كه
این نظام با شرایط اجتماعی ،اقتصادی،
منطقهای و محلّی سازگار است .در سطح
فراتر از كشاورزی ارگانیك ،کشاورزی
*
فاطمه علیپور مبارکی
بیودینامیک تعریف میشود كه شامل ابعاد
روحانی با ساختار ریتمهای کیهانی ،نیروی حیاتی ،کیفیت ،تدارکات
بیودینامیک و موجود زندة مزرعه میشود.
تمام فرایند تولید ،فرآوری ،بستهبندی ،نگهداری ،حملونقل،
شرایط کاری ،شرایط اجتماعی و عرضه و برچسبگذاری اين
محصوالت تحت كنترل و پايش یک نظام گواهی و استاندارد معتبر
ارگانيك است .این محصوالت دارای کیفیت ،طعم طبیعی ،خوب و
فاقد هر گونه موا ّد شیمیایی مصنوعی و عناصر ،فلزات و موا ّد مضر
هستند.
محصول سالم
محصول سالم ،تحت کنترل استانداردهای الزامی و اجباری
حد
کیفیت غذایی در کشاوری قرار دارد .اين محصوالت دارای ّ
مجاز باقیماندة آفتکش ،عناصر ،فلزات و سموم ماحصل اعمال
استانداردها و برنامههای مديريتي بر اساس معیارهای مشخّ صی
مانند کدکس MRL ،ADI،و  ...هستند.
محصول طبیعی
محصول طبیعی ،محصولی تحت پوشش نظام پایش
و گواهی با عنوان «موقعیت جغرافیایی» است .این
محصوالت عاری از بقایای موا ّد
شیمیایی مصنوعی و حاصل
تولید در مناطق وحشی،
طبیعی و دستنخورده (از
نظر ورود تکنولوژی بیرونی)
مانند مراتع ،جنگلها،
دیمزارها و یا مزارع مشخّ صی
خاص
هستند که به دلیل شرایط
ّ

اقلیم و اکولوژی منطقه در طول سالهای مدید و به صورت س ّنتی
در تولید آنها از هیچگونه نهادههای شیمیایی استفاده نشده است.
امروزه هموطنان عزیز بیشتر با واژة ارگانیک آشنا هستند و از این رو
توجه قرار میدهند.
محصوالت ارگانیک را بیشتر مورد ّ
غذای ارگانیک یا طبیعی ،به غذایی گفته میشود که بدون دخالت
یا بدون مصرف آفتکشها ،کودهای شیمیایی و ترکیبات اصالحشدة
ژنتیکی تولید شده باشد .در واقع کشاورزی ارگانیک ،شیوهای از
کشاورزی است که در تمامی مراحل کاشت تا برداشت ،جمعآوری و
بستهبندی محصوالت کشاورزی از کود شیمیایی استفاده نمیکند.
واژة ارگانیک مربوط به تفاوت روش کشاورزی است .در این روش
کشت از سموم شیمیایی و آفتکشها استفاده نمیشود و به جای
آن از محصوالتی که غیرشیمیایی هستند ،استفاده میشود و برای
باروری محصوالت ارگانیک از پودرهای حیوانی و طبیعی استفاه
میشود .میوهها ،سبزیها ،گوشت ،مرغ و غالت میتوانند از جمله
محصوالت ارگانیک باشند.
در محصوالت ارگانیک به جای آفتکشها از برخی موجودات
زنده و حشرات -که بر سالمت اثر بدی ندارند -برای باروری
تهیة لبنیات
محصوالت استفاده میشود .همچنین دامی که در ّ
ارگانیک از آن استفاده میشود ،باید در محیطی که از بهداشت
باالیی برخوردار است ،نگهداری شود و تا جایی که ممکن است
از تزریق آنتیبیوتیکها و هورمونهای رشد به آنها جلوگیری
شود .از نظر ارزش غذایی این محصوالت
تفاوتی با دیگر محصوالت ندارند و سالمتر
و ایمنتر هستند ،زیرا استفاده از سموم

سبك زندگي سالم
شیمیایی در محصوالت غیرارگانیک در
تجمع این سموم در
طوالنی ّ
مدت باعث ّ
بدن میشود؛ در نتیجه به بروز سرطان
و بیماریهای دیگر منجر میشود ،در
حالی که محصوالت ارگانیک این سموم
را ندارند.
در گیالن و در تولید محصوالت
کشاورزی از انواع سموم و کودهای
شیمیایی استفاده میشود که از آن
جمله میتوان به انواع محصوالت
کشت اول مانند برنج و انواع سبزی و
صیفیجات اشاره کرد ،مث ً
ال در تولید
برنج برای مبارزه با ساقهخوار برنج -که
متأسفانه در بهار و تابستان اوج حملة
ّ
آن است -از روش مبارزة بیولوژیکی
زنبور تریکوگراما و یا مبارزة شیمیایی
مانند سموم شیمیایی استفاده میشود.
ا ّما خوشبختانه با شروع زمان برداشت
برنج از شالیزارهای استان و کاهش منبع
غذایی برای این آفت ،در کشت دوم
در شالیزار -که میتواند پرورش راتون
باشد -و مصادف با پایان یافتن مرحلة
آخر خسارت ساقهخوار است ،بدون
سمیای میتوان
نیاز به هیچ نوع موا ّد ّ
محصول سالم برنج (راتون) را با کمترین
هزینه برداشت کرد (پس از برداشت
برنج اقدام به آبیاری مزارع میشود و با
استفاده از اندکی کود اوره برای تحریک و
تسریع رشد ساقههای برداشتشدة برنج،
ساقهها دوباره به خوشه میروند و پس
از رسیدن ،خوشهها برداشت میشود.
مجدد برنج در شالیزار راتون
به پرورش
ّ
گفته میشود).
سایر محصوالت پاییزه که در شالیزارها
و در باغها کشت میشوند ،مانند
سبزیجات برگی (انواع سبزیجات و برگ
غدهای (هویج ،ترب و
سیر) ،سبزیجات ّ
 )...و حبوبات مانند نخود و باقال سالمت
باالیی از نظر عدم استفاده از سموم دارند.
خوشبختانه امروزه با تالشهای زیاد
مسئوالن و ّ
اطالعرسانیهای رسانهای
مضرات استفاده از سموم و
مبنی بر
ّ
کودهای شیمیایی بر سالمت انسان و
حتّی خاک ،خوشبختانه مصرف این مواد
روزبهروز رو به کاهش است و با باالرفتن
آگاهی کشاورزان عزیز و زحمتکش
استان در مورد آثار جبرانناپذیر استفاده
از موا ّد شیمیایی ،در آیندهای نه چندان
دور شاهد افزایش محصوالت سالم و
ارگانیک خواهیم بود.
به امید آن روز ...

مجدد برنج در شالیزار
به پرورش
ّ
راتون گفته میشود .در این زمان -که
مصادف با پایان یافتن مرحلة آخر
خسارت ساقهخوار است -بدون نیاز به
سمیای میتوان محصول
هیچ نوع موادّ ّ
سالم برنج (راتون) را با کمترین هزینه
برداشت کرد .سایر محصوالت
پاییزه که در شالیزارها و باغها کشت
میشوند ،مانند سبزیجات برگی (انواع
سبزیجات و برگ سیر) ،سبزیجات
غدهای (هویج ،ترب و  )...و حبوبات
ّ
مانند نخود و باقال سالمت باالیی از نظر
عدم استفاده از سموم دارند.

* دانشجوی دکترای فیزیک و حفاظت خاک

Email: apghazal@yahoo.com
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طب سالمندا ن

نهم مهرماه ،مصادف با اول اکتبر ،روز جهانی سالمند
سالمندی فرصت است نه چالش!

خواب کوتاه ،مغز سالمندان
را پیرتر میکند

مصرف ماهیهای چرب برای
پیشگیری از کاهش شنوایی در پیری
ایرنا :محقّقان میگویند که مصرف دو وعده ماهی چرب در هفته خطر
کاهش شنوایی در سالخوردگی را تا یک پنجم کاهش میدهد .به گزارش
هلث ،یک پژوهش -که بهتازگی انجام شده است -نشان میدهد که ماهی
چرب مانند ساردین و سالمون غنی از اسیدهای چرب امگا  3است که از
ابتال به بیماری قلبی ،زوال عقل ،سرطان ،افسردگی و آرتریت پیشگیری
میکند.
این پژوهش -که روی زنان انجام شده -نشان داده است که مصرف
ماهی چرب میتواند خطر ابتال به ناشنوایی را کاهش دهد .در این بررسی
محقّقان آمریکایی  65هزار و  215پرستار را در فاصلة زمانی میان
سالهای  1991و  2009مورد پیگیری قرار دادند .در این فاصلة زمانی
متوجه شدند  11هزار و  606نفر به کاهش شنوایی مبتال شدهاند.
محقّقان
ّ
در مقایسه با زنانی که بهندرت ماهی مصرف میکردند ،آنهایی که
دست کم دو بار در هفته ماهی مصرف میکردند ،بیست درصد کمتر
احتمال داشت که به ناشنوایی مبتال شوند .نتایج این پژوهش در مجلّة
آمریکایی  Clinical Nutritionمنتشر شد.
دکتر «شارون کورهان» از بیمارستان زنان بریگهام در بوستون گفت:
کاهش شنوایی اغلب یک وضعیت مزمن ناتوانکنندة بهداشتی است.
پزشکان میگویند :مصرف ماهیهایی که مملو از ویتامینها و موا ّد معدنی
است ،در یک برنامة ّ
منظم میتواند به پیشگیری از یکسری بیماریهای
جدی و محافظت از سالمتی در سالهای بعدی زندگی کمک کند.
ّ
پیش از این نیز پژوهشی در سال  2008نشان داد که مصرف ماهی
چرب دو یا دفعات بیشتری در هفته میتواند خطر کاهش شنوایی مرتبط
با سن را -که یک عامل عمدة نابینایی در افراد مسن است -کاهش دهد.

ایسنا :محقّقان مرکز پزشکی دانشگاه دوک در
سنگاپور به شواهدی دست یافتهاند که حاکی از آن
است که هرچه میزان خواب سالمندان کوتاهتر باشد،
مغز آنها زودتر روند پیری را طی میکند .افزایش
وسعت «بطن مغزی» نشاندهندة ابتال به زوال
شناختی و به دنبال آن بیماریهایی نظیر آلزایمر
محسوب میشود ،ا ّما پیش از این تحقیق ،پژوهشی بر
نقش کمخوابی بر این شاخص مورد بررسی قرار نگرفته بود.
طی این پژوهش ابتدا حجم مغز  66سالمند چینی تحت
ّ
اسکنهای  MRIاندازهگیری شد .سپس هر دو سال،
تستهای ارزیابی عصبی و عملکرد شناختی انجام
مدت میزان خواب این سالمندان
طی این ّ
شدّ .
نیز ثبت میشد؛ نتایج نشان داد افرادی که
ساعات کمی را به خواب اختصاص داده بودند،
افزایش وسعت «بطن مغزی» بیشتر و نهایتاً
ضعف عملکرد شناختی بیشتری را از خود
نشان دادند .بطن مغزی مجموعهای از چهار
ساختار به هم مرتبط در مغز است که از
مایع مغزی نخاعی پر شده است و تا مجرای
مرکزی طناب نخاعی ادامه مییابد .نتایج
این پژوهش در مجلّة « »Sleepمنتشر
شده است.

درمان زوال عقل با زردچوبه!
خبرگزاری فارس :سلولهای بنیادی عصبی در سراسر مغز واقع شدهاند و منبعی کلیدی برای درمان مغز
انسان به شمار میآیند .تحقیقات جدید نشان داده است که زردچوبه اثر مفیدی بر کاهش و درمان زوال عقل
دارد .پژوهش جدیدی -که در آلمان انجام شد -نشان داد که یک ما ّدة اصلی در ادویة زردچوبه میتواند به
بازسازی سلولهای عصبی مغز کمک کند.
ّ
دکتر ماریا آدل روگر گفت :این جالب است که امکان افزایش کارایی سلولهای بنیادی با زردچوبة معطر وجود
داشته باشد .زوال عقل ،در پزشکی و روانپزشکی ،اختالل مزمن و گاهی حا ّد فرایندهای روانی به علّت بیماری عضوی
مغز است که با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناس و اختالل در حافظه همراه است .شایعترین نوع دمانس (زوال
عقل) ،زوال عقل سالخوردگی یا آلزایمر است.
هنگامیکه محقّقان ،سلولهای بنیادی عصبی را در ظروف کوچک مخصوص کشت میکروب در یک ما ّدة
شیمیایی از عصارة زردچوبه پوشاندند ،بیشتر سلولهای عصبی -که از دستخوردگی با ما ّدة خارجی کنترل
شده بودند -رشد کردند و زمانی که به مغز موش زنده تزریق شدند ،اثر مشابه داشتند.
پیش از این نیز پژوهشها نشان داده بود که سلولهای بنیادی عصبی بعد از ضربه و جراحت بازتکثیر و تولید
میشوند .نتایج این پژوهش در مجلّة «سلولهای بنیادی؛ تحقیق و درمان» منتشر شده است.
ماهنامة پزشکی
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خوردنیهایی که به جنگ پیری
میروند!
باشگاه خبرنگاران :جوانی را باید دورة طالیی زندگی نامید ،زیرا نه
تنها در این دوران افراد با تمام انرژی به ف ّعالیت میپردازند ،بلکه زیبا
و شاداب هستند .ا ّما با فاصله گرفتن از دوران جوانی و نزدیک شدن
به میانسالی و سالمندی ،ر ّد پای زمان در چهره و جسم آنها برجا
متخصصان تغذیه پس از پژوهشهای گسترده
میماند .با این حال
ّ
موا ّد غذاییای را شناسایی کردهاند که موجب پیری زودرس میشود.
افزایش مصرف قند و شیرینی خود را با افزایش قند خون یا ابتال
متخصصان و محقّقان معتقدند بیمارانی که
به دیابت نشان میدهد.
ّ
به بیماریهایی مانند دیابت یا قند خون مبتال هستند ،به نسبت سایر
اشخاص سالم زودتر پیر میشوند .از سوی دیگر شیرینی به کالژن
پوست هم آسیب میرساند.
حد گوشت پیوند بین سلولهای چربی را شکسته
پختن بیش از ّ
و باعث تشکیل هیدروکربنها میشود که نه تنها پیری بلکه بروز
سرطان را نیز به دنبال دارد .بسیاری از افراد هنگام طبخ غذا
از میزان کمتر نمک استفاده میکنند ،ا ّما
به مصرف خوراکیهای شور عالقه
نشان میدهند .سدیم موجود
در خوراکیهای شور
باعث حبس آب در
سلولها ،پف
صورت و

همینطور پیری زودرس
میشود.
نوشیدنیهای انرژیزا ،نوشابهها
و  ...نه تنها موجب افزایش انرژی
نمیشود ،بلکه فشار خون ،تپش
قلب ،اضطراب ،سردرد ،سکتة
مغزی و بیخوابی را به دنبال
دارد .سوسیس و کالباس به دلیل
نگهدارندهها باعث التهاب پوست
یا تشدید روند پیری میشوند.
خوراکیهای تند با واکنش
در رگهای خونی مواجه
میشوند و از طراوت و تازگی
پوست کم میکنند و از سوی
دیگر مصرف دائم غذاهای
تند عالئم دورة یائسگی
را تشدید
میکند.
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سالمندان صبحها هوشیارترند
سینا پرس :دانشمندان کانادایی به این نتیجه رسیدهاند که سالمندان
در انجام ف ّعالیتهای مرتبط با تواناییهای شناختی ،عملکرد بهتری
طی
در صبح دارند .افزون بر این ،تصویربرداری از مغز این افراد در ّ
توجهی به
صبح نشان میدهد که بخشهای مرتبط با تمرکز و بی ّ
عوامل منحرفکنندة حواس در این زمان ف ّعالتر است.
این تحقیق -که در ژورنال «روانشناسی و پیری» منتشر شده -یکی
از بهترین شواهدی است که تاکنون در مورد تفاوت عملکرد مغز در
بخشهای مختلف شبانهروز ارائه شده است .جان اندرسون -که این
پژوهش را به انجام رسانده -دانشجوی دکترا در رشتة روانشناسی
در دانشگاه تورنتو است .وی میگوید« :اینکه در چه وقتی از روز به
اهمیت زیادی دارد .افراد در این گروه
بررسی سالمندان بپردازیمّ ،
س ّنی در هنگام صبح بهتر از عصر میتوانند تمرکز کنند و به عوامل
توجه بمانند .این افزایش عملکرد شناختی در
منحرفکنندة حواس بی ّ
توجه مغز ،یعنی «قشر
هنگام صبح با ف ّعالیت بیشتر بخشهای کنترل ّ
خاکستری پیشآمدگی پیش پیشانی» (rostral prefrontal
 )cortexو «قشر خاکستری منطقة فوقانی پیشانی» (superior
 )parietal cortexارتباط مستقیم دارد .ف ّعالیت ذهنی سالمندان
در هنگام صبح شباهت بسیار زیادی به ف ّعالیت مغزی جوانان دارد».
دکتر اندرسون به افراد سالمند پیشنهاد میکند که ف ّعالیتهای
ح مؤکول کنند ،ف ّعالیتهایی نظیر
ذهنی دشوار را به هنگام صب 
امتحاندادن (برای نمونه به منظور تمدید گواهینامة رانندگی) ،رفتن
نزد پزشک و یا پختن غذایی جدید و ناآشنا از جمله مواردی هستند
که به صورت معمول از چالشهای ذهنی محسوب میشوند.
در این پژوهش ،شانزده نوجوان و جوان (نوزده تا سی ساله) و شانزده
فرد سالمند (شصت تا  82ساله) در یکسری آزمونهای هوش شرکت
کردند .این آزمونها در ساعات یک تا پنج عصر انجام شد .در این آزمونها
از شرکتکنندگان خواسته میشد تا یکسری از تصاویر و واژگانی را که
چند لحظه در برابر آنها روی نمایشگر پدیدار میشد ،به خاطر آورند .در
این میان برخی کلمات نامرتبط با تصاویر و یا تصاویر نامرتبط با کلمات
حواس شرکتکنندگان ظاهر میشد.
نیز برای پرتکردن
ّ
طی این آزمون ،مغز این افراد از طریق  fMRIمورد اسکن قرار
در ّ
طی
در
که
مغز
از
هایی
ش
بخ
دقیق
بررسی
امکان
ترتیب
بدین
گرفت.
ّ
این آزمونها ف ّعال میشدند ،حاصل شد .در این آزمون ،سالمندان ده
توجه قرار
درصد بیشتر از جوانها تحت تأثیر عوامل منحرفکنندة ّ
میگرفتند .دادههای بهدستآمده از اسکن مغزی هم نشان داد که
بخشهای مرتبط با تمرکز در مغز سالمندان ،ف ّعالیتی کمتر از همان
بخشها در مغز جوانان داشت.
طی صبح (8/30
در این میان ،وقتی هجده نفر سالمند دیگر در ّ
تا  )10/30در این آزمون شرکت کردند ،عملکرد بهمراتب بهتری
داشتند .در واقع این افراد کمتر از کسانی که در بعد از ظهر در آزمون
توجه میکردند و
شرکت کرده بودند ،به عوامل منحرفکنندة تمرکز ّ
نتایج آنها تفاوت چندانی با نتایج جوانان نداشت .جالب اینجا بود که
توجه را
بخشهای ف ّعال در مغز سالمندان -که عوامل مختلکنندة ّ
سرکوب میکرد -درست همان مناطقی بود که در مغز جوانان ف ّعال
بود و موجب مو ّفقیت آنها در آزمون میشد.
دکتر لین هشر یکی از پژوهشگرانی است که در انجام این تحقیق
مشارکت داشته است .وی میگوید« :پژوهش ما همراستا با مطالعات
پیشینی است که بر تأثیر ریتم شبانهروزی بدن بر توانایی بیشتر سالمندان
توجهی به عوامل مزاحم تأکید داشتند .سالمندان معموالً افرادی
در بی ّ
سحرخیز هستند .در نتیجه نمیتوان در بررسی توانمندیهای ذهنی
توجهی کرد».
آنها ،به زمان انجام آن ف ّعالیت ذهنی بی ّ
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دنداندرد میتواند نشانة سکتة قلبی باشد!
دکتر منوچهر قارونی

*

برخی دردهای مربوط به عوارض قلبی برخالف تص ّور در نزدیکی قلب و
قفسة سینه حس نمیشود که به آن دردهای مهاجر گفته میشود ،برای
مثال کسی ممکن است هنگام عصبانیت ،ناراحتی ،از پلّه باال رفتن ،برف
پارو کردن یا تعویض چرخ ماشین ،دچار درد وحشتناک فشارندهای در
دست چپ یا راست شود؛ به گونهای که بیمار اظهار میکند گویا یک
خودروی سنگین از روی دستم عبور کرده است.
در برخی موارد بیمار احساس میکند که معدهاش
درد میکند که این مورد نه فقط بیمار ،که
متأسفانه
میتواند پزشک را نیز فریب دهد و
ّ
در این حالت بیمار دوست دارد باد گلو کند
تا سبک شود و در بعضی موارد باد گلو از
فشار و درد میکاهد؛ در نتیجه پزشک نیز
در برخی موارد اشتباه میکند و به این
فکر نمیافتد که شاید مشکل از قلب باشد،
چراکه دردهای قلبی خود را به شکل درد
معده هم نشان میدهند.
بهطور معمول درد قلبی دردی است که
موقع عصبانیت و ناراحتی احساس فشار روی
قفسة سینه ایجاد میکند ،یا دست چپ یا راست درد
میگیرد ،احساس بغض در گلو دارد و گاهی دندانهای ّ
فک
تحتانی درد میگیرد.
هنگام تدریس در دانشگاه علوم پزشکی تهران به دانشجویان تذ ّکر
میدهم که هر دردی از ناف به باال و از ّ
فک تحتانی به پایین ،چه در
جلو و چه در پشت ،در مرد باالی  ۳۵سال هنگام دویدن ،باال رفتن
از پلّه ،غذای سنگین خوردن و عصبانیت ایجاد شود ،باید به بیماری
قلبی شک کرد.
متنوع در هنگام بروز درد در قلب
ع ّلت بروز نشانههای ّ
دلیل بروز این نشانهها و عالئم گستردة بیماریهای قلبی در تمام
اندامهای فرد این است که در دوران جنینی ،یک سلول تقسیم میشود

همیشه نباید دندان لق کودک
را کشید
دکتر سهیال احترامی

*

و به معدهّ ،
فک تحتانی ،صورت و دست رگ و عصب میدهد؛ بنابراین
هنگامی که سلول قلبی درد میگیرد ،اعصاب مناطق مذکور نیز تحریک
میشود و درد میگیرد که به اینها دردهای مهاجر گفته میشود.
در افراد مختلف دردها فرق میکند و درد قلب در همه به یک
شکل خود را نشان نمیدهد .یکی فقط با درد دندان ّ
فک تحتانی
و بغض به دندانپزشک مراجعه میکند و از قضا دندانش در
آن بخش نیز پوسیدگی دارد ،چون کسی نیست که
در دهانش دندان پوسیده نداشته باشد؛ حال آنکه
مشکل اصلی قلب است.
در مواردی دیگر فردی از درد دست
شکایت میکند و عکس گرفتهشده از گردن
وی نشان میدهد که در گردن تنگی کانال
متخصص آرتروز گردن
نخاعی دارد و پزشک
ّ
را تشخیص میدهد؛ در صورتی که مشکل
اصلی در تمام این موارد چیزی نیست جز
مشکالت قلبی که خود را به صورت دردهای
مهاجر نشان داده است که باید بهموقع تشخیص
داده شود و اقدامات پیشگیری انجام شود.
نحوة تشخیص عالئم بیماریهای قلبی از
بیماریهای دیگر
هیچکدام از دردهای دندان ،معده و آرتروز پس از عصبانیت،
ناراحتی ،برف پارو کردن یا تعویض چرخ ماشین روی نمیدهد .پس
اگر این مشکالت بعد از ف ّعالیت خود را نشان دهد ،مشکل قلبی است
و باید به دنبال درمان آن رفت.
در برخی موارد دردهای ناشی از قلب -که خود را به صورت درد
معده نشان میدهد -با درمانهای مربوط به معده آرام میشود که
این خود عاملی برای افزایش احتمال اشتباه در تشخیص است.
*متخصص قلب و عروق
ّ
منبع :خبرگزاری فارس

به دنبال وارد شدن هر نوع ضربه که به لقی دندان کودک منجر شود،
باید بالفاصله به دندانپزشک مراجعه کرد تا وی با بررسی وضع ریشة
دندان ،برای حفظ کردن یا کشیدن آن تصمیم بگیرد.
البته تصمیمگیری برای انجام هر نوع اقدام درمانی روی دندان
لقشدة کودک به این بستگی دارد که دندان ،شیری یا دائمی باشد؛
خاصی روی دندان شیری
چرا که معموالً هیچ نوع اقدام درمانی
ّ
صورت نمیگیرد .فقط از کودک میخواهیم که با دندان لق غذا نخورد
و هنگام مسواک زدن روی این دندان را بهآهستگی مسواک بکشد تا
زمانی که دندان خودبهخود بیفتد .ا ّما در مورد دندانهای دائم ابتدا
باید وضع ریشة دندان از طریق عکسبرداری مشخّ ص شود ،زیرا اگر
ریشة دندان سالم باشد ،میتوان با نوعی آتلبندی مخصوص ،دندان را
طی دو تا سه هفته دوباره محکم شود.
سر جای خودش حفظ کرد تا ّ
جدی شده باشد ،دندانپزشک تصمیم
اگر ریشة دندان دچار آسیب ّ
میگیرد که آن را بکشد ،ا ّما مهمترین نکته برای کمک به حفظ
دندانی که دچار ضربه شده ،مراجعة سریع به دندانپزشک است.
*متخصص دندانپزشکی اطفال
ّ
منبع :جام جم سرا
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کمبود آهن در دوران بارداری ،احتمال ابتالی کودک به
اوتیسم را باال میبرد
ایرنا :بر اساس نتایج یک پژوهش ،مادران کودکان مبتال به اوتیسم نسبت به مادرانی که کودکان سالم دارند ،قبل و در دوران بارداری قرص آهن
کمتری مصرف کردهاند.
مؤسسة پزشکی بررسیهای
وابستة
ّق
ق
مح
و
عمومی
بهداشت
علوم
بخش
استادیار
اشمیت،
ربکا
تودی،
نیوز
مدیکال
از
نقل
به گزارش ایرنا به
ّ
اختالالت تکاملی عصبی  MINDآمریکا میگوید :کمبود آهن و در نتیجة آن کمخونی در دوران بارداری شایع است و چهل تا پنجاه درصد زنان
و کودکان آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی و همکارانش در سال  2011ارتباط مصرف اسید فولیک را با خطر ابتال به اوتیسم بررسی کردند .آهن برای تکامل اولیة مغز حیاتی است.
متوجه شدند که مصرف کم آهن در قبل و دوران بارداری ،در صورتیکه مادر بیشتر از  35سال سن داشته باشد و یا به فشار خون یا
محقّقان
ّ
دیابت مبتال باشد ،خطر ابتالی کودک به اوتیسم را پنج برابر افزایش میدهد .همچنین محقّقان دریافتند که این ارتباط میان مصرف کم آهن در
دوران بارداری و افزایش خطر ابتال به اوتیسم در دوران شیردهی بیشتر میشود.
سن باال داشته باشد و یا
عالوه بر این ،خطر مرتبط با مصرف کم آهن مادر در دوران بارداری با ابتالی کودک به اوتیسم در زمانی که مادر ّ
در دوران بارداری به بیماریهای سوختوسازی مبتال باشد ،بیشتر نیز میشود .درخودماندگی ( )Autismusنوعی اختالل رشدی از نوع روابط
اجتماعی است که با رفتارهای ارتباطی و کالمی غیرطبیعی مشخّ ص میشود .عالئم این اختالل تا پیش از سه سالگی بروز میکند و علّت اصلی آن
ناشناخته است .این اختالل در پسران شایعتر از دختران است .نتایج این پژوهش در مجلّة  Epidemiologyمنتشر شده است.

بچههای چاقتری دارند
والدین مضطرب ّ
بچههایشان در ده سالگی
مج ّلة خانوادة ممتاز :استرس والدین با چاقی ّ
ارتباط دارد .نتایج پژوهشی که در  Pediatric Obesityبه چاپ رسیده
بچههایی که والدینشان استرس
است ،نشان میدهد که شاخص تودة بدن ّ
بسیاری دارند ،بیشتر است.
بچهها چاقتر
حتماً شما هم در این ده سال اخیر
متوجه شدهاید که ّ
ّ
تحرکی را از عوامل چاقی
از قبل شدهاند .معموالً هم تغذیة نامناسب و بی ّ
بچهها میدانند ،ا ّما محقّقان معتقدند که رفتار والدین و عادتهای غذایی
ّ
مهمی دارد.
خانواده نیز در چاقی ّ
بچهها نقش ّ
مدت چهار سال تأثیر استرس والدین
محقّقان کانادایی و آمریکایی به ّ
بچهها مورد بررسی قرار دادند .در این پژوهش
را روی شاخص تودة بدنی ّ
 ۴۰۷۸کودک بین پنج تا ده سال شرکت داشتند .هر سال شاخص تودة
بچهها اندازهگیری شد ،همچنین والدین این کودکان به سؤاالتی
بدنی ّ
دربارة میزان استرس و نحوة زندگی خود جواب دادند .بعد از بررسیها
بچهها در
مشخّ ص شد که استرس والدین سبب افزایش شاخص تودة بدنی ّ
ده سالگی میشود.
محقّقان مالحظه کردند که در طول این پژوهش دو درصد به شاخص
بچههایی که والدینشان استرس داشتهاند ،اضافه شده است.
تودة بدن ّ
درواقع هر چه میزان استرس والدین بیشتر باشد ،این عدد بیشتر میشود تا
جایی که حتّی به هفت درصد هم میرسد .در واقع کودکانی که والدینشان
استرس بیشتری دارند ،بیشتر چاق میشوند.
بچهها
محقّقان معتقدند که استرس والدین سبب ایجاد استرس در ّ
بچههای مضطرب نیز به تغذیة نامناسب روی میآورند
میشود .برای همین ّ
تحرکتر میشوند .با وجود اینکه این درصد چندان بسیار به نظر
و کم ّ
توجه داشته باشید که کودکان در حال رشد هستند و اگر این
نمیرسد ،ا ّما ّ
جدیتری روبهرو میشوند.
روند ادامه داشته باشد ،در بزرگسالی با مشکالت ّ
محقّقان پیشنهاد میکنند که برای داشتن یک خانواد ة سالم از
روزمره بکاهید .عادتهای غذایی خوبی در خانواده داشته
استرسهای
ّ
بچههایتان
باشید .ورزش را به خانواده بیاورید و از همان کودکی مراقب وزن ّ
باشید.
ماهنامة پزشکی
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زپشكي و سالمت
ارمغان جدید بیمارستان بینالمللی قائم

(عج)

در زمینة تشخیص زودرس

سرطان پستان

دكتر زهرا نيكپوري

*

همانطور که در شمارههای قبلی مجلّة مهر خدمتتان گفتیم ،کلینیک بیماریهای پستان بیمارستان
بینالمللی قائم (عج) با امکاناتی مدرن و مج ّهز و با کادری مج ّرب و دورهدیده در خدمت شما
عزیزان است .امروز مفتخریم که این مژده را به شما بانوان عزیز بدهیم که این مرکز عالوه بر
داشتن جدیدترین دستگاه ماموگرافی دیجیتال با پدهای ض ّد درد (ماموگرافی آسان و بدون درد)،
به جدیدترین دستگاه ماموگرافی دیجیتال دنیا با تخت نمونهبرداری با عنوان استریوتاکسی
مج ّهز شده است که د ّقت بسیار باالیی در تشخیص ضایعات خوشخیم و بدخیم بیماریهای
پستان دارد .ضمن مژده به بانوان عزیز و عرض خسته نباشید به مسئوالن مربوط ،مطلب زیر در
مورد اه ّمیت این روش جدید و بیهمتا در استان گیالن و مناطق همجوار ارائه میشود.

نمونهبرداری استریوتاکسی در تشخیص ضایعات
پستان چیست؟
توجه به اینکه سرطان پستان شایعترین سرطان در بین زنان
با ّ
ایران و جهان است و تشخیص زودرس این بیماری تنها راه درمان
قطعی و مطمئن آن است ،امروزه در دنیا از روشهای جدیدی در
تشخیص هرچه زودتر این سرطان استفاده میشود.
یکی از دقیقترین و سریعترین راههای تشخیصی ،مخصوصاً
در ضایعات غیر قابل لمس و بسیار کوچک و رسوب کلسیم
( )calcificationپستان روش نمونهبرداری (بیوپسی) تحت گاید
ماموگرافی یا استریوتاکسی ( )Stereotactic Biopsyاست.
بیوپسی یا نمونهبرداری یعنی برداشتن نمونة کوچکی از بافت محلّ
ضایعه که قبل از خرید این دستگاه ،نمونهبرداری در اتاق عمل و
زیر بیهوشی در بیمارانی که نیاز به بررسیهای بیشتری برای درمان
داشتند ،انجام میشد؛ که با راهاندازی این دستگاه ،نمونهبرداری
بدون بیهوشی ،بدون استفاده از اتاق عمل و بهصورت سرپایی زیر
مجرب و با استانداردهای جهانی انجام میشود که
نظر پزشکان
ّ
سبب کاهش استرسهای مربوط به بیهوشی و راحتی بیشتر بیمار
و تشخیص بیماری در مراحل اولیه خواهد بود .عالوه بر اینکه د ّقت
تشخیصی را بسیار باال میبرد.

بیوپسی (نمونهبرداری) ضایعات پستان با روش
استریوتاکسی چگونه انجام میشود؟
در این روش ،بیمار به روی شکم ،روی یک تخت راحت میخوابد،
به نحوی که پستان مزبور از میان یک سوراخ به پایین آویخته میشود
و از پستان عکس گرفته میشود و تصویر آن روی صفحة رایانه نقش
می بندد .رایانه ّ
اطالعات بهدست آمده را تحلیل و ّ
محل دقیق تغییرات
مشکوک را مشخّ
حسی موضعی و با یک
ی
ب
تحت
سپس
کند.
ی
م
ص
ّ
ّ
مجدد ،دقت
سوزن ظریف ،نمونه از پستان گرفته میشود و با عکس ّ
کار و اینکه آیا نمونههای برداشتهشده کافی است یا نه مشخّ ص
میشود .این روش بهخصوص در مواقعی که ضایعات پستان بسیار
کوچکاند و قابل لمس نیستند و فقط در ماموگرافی قابل رؤیتاند و
یا بهصورت نقاط کالسیفیه (رسوبات کلسیم در نسج) دیده میشوند،
بسیار باارزش است و تشخیص زودرس و نتیجة درمان را مو ّفقیتآمیز
میکند.
آگاهی خود را در زمینة بیماریهای پستان افزایش دهید ،چون
هیچکس از ابتال به سرطان پستان در امان نیست.
نشانی :رشت ،ميدان يخسازي ،بلوار شهید افتخاری ،بیمارستان بینالمللی
تخصصی بیماریهای پستان ،طرف
تخصصی و فوق
قائم (عج) ،کلینیک
ّ
ّ
قرارداد با بیمهها تلفن 013-33564488 :و 013-33565011- 19

Email: Breastclinic.GH@gmail.com

بدینوسیله به تمامی دختران و بانوان
باالی بیست سال توصیه میشود که از
امکانات مدرن تشخیصی و درمانی کلینیک
پستان بیمارستان بینالمللی قائم (عج)
استفاده کنند.

