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ویروس برونشیت تا  6ساعت روی اشیا زنده میماند!

جامعــه /ترجمه ویــروس عامل
بیماری برونشیت کودکان بسیار مسری
و مقاوم است و عوارض آن حتی میتواند
به بستری شــدن در بیمارستان منجر
شــود .بهترین روش پیشگیری رعایت
نکات ساده بهداشتی است:
 والدین به هیچ وجه نباید هنگام ابتابه ســرماخوردگی و سرفه ،کودک را در

داروخانههای هالاحمر امتیاز خاصی ندارند فارس /رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به این پرسش که آیا داروخانههای هالاحمر از رانت ویژه بهره میبرند ،گفت :این داروخانهها
هیچ امتیاز خاصی ندارند و در تولید ،واردات ،توزیع و عرضه در حال رقابت با بخش خصوصی هستند .دیناروند افزود :زمانی این داروخانهها نیاز بخشی از مردم برای داروهای تخصصی را برطرف
میکردند اما پس از آن به تدریج نظام دارویی ما به یک نظام با حساب و کتاب تبدیل شد که واردات بدون مجوز در آن ممکن نیست.

یادداشت

در میزگرد «سرطان روده» در بیمارستان رضوی تأکید شد

annotation@pudsonline.ir
دکتر محسن دوستکام/
سکستراپیست

هزینهپیشگیری1میلیون،هزینهدرمان100میلیون!

نابسامانیجدی
در آموزشهای قبل از ازدواج

آموزشهای جنسی پیش از ازدواج اگرچه
امری ضروری و اجتناب ناپذیر است ،اما به
همان نســبت باید ضوابط علمی و اخاقی
خاصی را مد نظر قرار داد.
عواملی مانند محتوا ،سن و جنس مخاطب،
میــزان آموزش و مهــارت مربی و مجرد و
متأهل بــودن مخاطب ،همگــی از جمله
مسایلی است که باید در این چارچوب لحاظ
شود ،اما متأسفانه با ورود نرم افزارها و برخی
سایت ها که دغدغه اصلیشان مسایل مالی
و نه مشکات جوانان است ،این آموزش ها از
چارچوب اصلی خود خارج و به نوعی منبع
کنجکاوی و حساسیت نابجای مخاطب بدل
شده وابزاری برای نه افزایش فهم و اطاعات
آنها  .اما مســأله خطرناک تر آنکه ادعاها
و محتوای غیرعلمی این فضاهای اینترنتی،
نامتناسب با فرهنگ جامعه ماست ،جامعهای
که از آموزش این گونه محتواها غافل مانده
است.
چنانکه امروز شاهد آن هستیم که از ورود
هر نوجوان زیر  18ســال به قهوه خانههای
سنتی جلوگیری میشود و به آنان سیگار
فروخته نمی شــود و  ...که همگی کارهای
خوب و مناسبی است .پس چطور میتوان
اجازه داد که حتی یک کودک هفت ســاله
توانایی دانلود بســته آموزشی جنسی را در
عرض چند دقیقه از اینترنت منزل داشــته
باشد؟
مســلم اســت که نحوه ارایــه اطاعات و
آگاهیهای جنسی اکنون در ایران متناسب
نیســت و احتیاج به تشــکیل کارگروه و
تصویب ضوابط خاصی دارد .این مســایل
اخیرا ً حتــی در جوامع غربــی نیز رعایت
میشود و شــیوه اصولی این است که ارایه
این بستههای آموزشی برای هر مخاطبی و
در هر سایت تجاری میسر نباشد.
بنابراین در نظر داشــتن ســن و نیازهای
مخاطــب در ارایــه این خدمــات از همه
مهمتر اســت .چراکه به طــور معمول و از
نظر روانشناختی ،آموزشهای جنسی برای
سنین خاص طبقه بندی شده اند .به عنوان
نمونه آموزشهای جنســی برای کودکان
پیش دبســتانی نیز ضروری است و انجام
میپذیرد ،اما محتــوای آن تنها بر آموزش
مهارت نه گفتن به افراد غریبه ،آگاهی یافتن
از اینکه دیگران بــه غیر از پدر و مادر حق
دســت زدن به قسمتهای خصوصی بدن
وی را ندارند و  ...است.
چند سال بعد و در آســتانه بلوغ ،با توجه
به جنســیت مخاطب ،آموزشهای مرتبط
با شناخت کارکرد دستگاه تناسلی و ...و به
همین ترتیب این آموزشها ،ارتقا مییابد،
اما در نظر بگیرید وب ســایتی که در یک
بسته آموزشی همه این گونه موارد را یکجا
ارایه میکند و سن و جنس مخاطب را در
نظر ندارد ،چقدر ســریع و زودتر از موعد،
اطاعاتی را که فرد باید در فواصل چند ساله
فرا بگیرد ،به وی منتقل میکند که به نوبه
خود آسیبهای فراوانی به دنبال دارد.

امداد و نجات

امدادرسانی به هموطنان
کواکزده در  1۷استان

جامعه /رئیس ســازمان امــداد و نجات
جمعیت هــال احمر ،از امدادرســانی به
 7۹00هموطن گرفتار در برف و کواک در
سطح کشور خبر داد.
دکتــر ناصر چرخســاز با اشــاره به اینکه
امدادگــران هــال احمــر در  51محور
مواصاتی در سراسر کشور در حال خدمات
رسانی به هموطنان هستند ،گفت :طی 48
ســاعت گذشــته به هفت هزار و  ۹00تن
از هموطنان امدادرســانی شــده و 1251
دستگاه خودروی گرفتار در برف و کواک
نیز رها سازی شده است.
وی با اشــاره بــه اینکه در  48ســاعت
گذشته  17استان در سراسر کشور متاثر
از بــرف و کواک بودهاند ،اظهارداشــت:
امدادگران در استان های آذربایجان غربی،
آذربایجان شــرقی ،اصفهان ،چهارمحال
و بختیاری ،خوزســتان ،زنجــان ،فارس،
قزوین ،کردستان ،کهکیلویه و بویر احمد،
گلستان ،لرستان ،مازندران ،ایام ،مرکزی
و همدان در حال امدادرسانی به هموطنان
هستند.
چرخساز با بیان اینکه برای امدادرسانی به
هموطنان گرفتار در برف و کواک در 17
استان 125 ،تیم عملیاتی متشکل از 474
امدادگر و نجاتگر در حال خدمات رســانی
به هموطنان هستند ،تصریح کرد :در 48
ساعت گذشته به بیش از هفت هزار و ۹00
تن از هموطنان امدادرسانی شده و  164نفر
نیز به صورت اضطراری اسکان داده شدهاند.
عاوه بر آن به هفت مصدوم امدادرســانی
شــد که از این هفت تن ،دو نفر به صورت
سرپایی مداوا و پنج نفر نیز به مراکز درمانی
منتقل شدند که یکی از آنها زن باردار بوده
است.
رئیس سازمان امدادو نجات جمعیت هال
احمــر با تاکید بــر اینکه امدادرســانی به
هموطنان در  51محور همچنان ادامه دارد،
گفت :در دو روز گذشــته امدادگران هال
احمر اقدام به رهاســازی یک هزار و 251
دســتگاه خودرو از برف کرده اند .به گفته
وی 240 ،تختــه پتو نیز در میان گرفتاران
در برف و کواک توزیع شد.

سرطان روده
یکی از سرطان
هایی است که
در مراحل اولیه
به راحتی درمان
می شود
عکس :سید حمید
هاشمی -قدس

جامعه /محبوبه علیپور سالهاست
که سرطان معده و مری شایعترین سرطان
دستگاه گوارش در کشور ما بوده و هست،
امــا امروزه ســرطان روده نیز بــا فزونی
چشــمگیر درجامعه در کنار این امراض
خودنمایی کرده و به طور فزاینده قربانی
می گیرد.
به همین دلیــل در مرکز «مهر رضوی»،
وابسته به بیمارستان فوق تخصصی رضوی
مشــهد ،میزگردی با حضور دکتر حمید
اسدزاده عقدایی ،فوق تخصص گوارش و
کبد ،دکتر مجید غیور مبرهن ،متخصص
تغذیه ،دکتر حسین رحیمی ،فوق تخصص
خون و ســرطان ،دکتر رضا روشن روان،
فلوشیب جراحی کولورکتال و دکتر کامران
غفارزادگان ،متخصص پاتولوژی برگزار شد
تا زوایای پیدا و پنهان این بیماری به طور
مبسوط بررسی شود.
بررســیگروههای
بــــــــرش
پرخطر
از آنجا که در ابتــا به ســرطانی همانند
کشورما غربالگری سرطان روده بزرگ با روندی
مشــخص طی میشود که
سرطان رایگان
امــروزه درکشــورما قابل
نبوده و حتی پیشگیری است.
بیمهها آن را دکتر حمید اسدزاده عقدایی
پوشش نمیدهند در این باره میگوید :سرطان
بیشتر ،بیماران در روده بزرگ از مواردی است
که به سهولت روند بیماری
مراحل پیشرفته
قابل ارزیابی اســت .چنانکه
مراجعه میکنند که طــی این مراحــل از ایجاد
بازهم به جراحی پولیپ تا سرطان یک تا پنج
نیاز دارند سال درافراد مختلف متفاوت
است که این دوره طایی ما
به شــمار میآید و از وقتی
پولیپ ایجاد میشود ،میتوان به تشخیص
وجراحی آن پرداخت وپیگیریهای منظم
را انجــام داد .البته افرادی که بیشــتر در
معرض خطر ابتا هســتند ،همانند افراد
باای  50ســال باید با مراجعه به پزشک
وضعیت خود را بررسی کنند.
دکتر اسدزاده در پاسخ به اینکه چه کسانی
نیازمند غربالگری ســرطان روده هستند،
پاسخ میدهد :افرادی که بیماری خاصی
در این زمینه ندارنــد ،اما یک مورد ابتا
به ســرطان روده بــزرگ در خانواده خود
دارند که سن ابتای بیمار زیر  50سالگی
بوده باید دیگر خویشــاوندان از زیر سن
 50سالگی برای تشخیص مراجعه کنند.
خانوادههایی که دو فرد و یا بیشــتر مبتا

به این بیماری ویا سرطانهای وابستهای
همانند سرطان رحم وتخمدان دارند؛ برای
بررسیهای پیشگیرانه باید از زیر سن 20
ســالگی مراجعه کنند .غربالگری دراین
عارضه اهمیت بسیاری دارد ،چرا که برای
درمان سرطان در هر فرد به طور میانگین
 100میلیون تومان هزینــه به خانواده و
جامعه تحمیل میشــود که با غربالگری
میتوان این هزینه را به یک میلیون تومان
رساند.
ضعفدرفرهنگتغذیه
بررسیها حکایت از نقش تغذیه در ابتا به
سرطان روده بزرگ دارد.
دکتر مجید غیور مبرهن در این باره اظهار
میکند :از عوامل مؤثر در ســامت بدن
تغذیه مناسب ،وزن متعادل و تحرک کافی
است ،از این رو بررسیها نشان داده هرقدر
توده چربی سفید در بدن افزایش یابد وفرد
دچار اضافه وزن باشــد ،بیشتر به سرطان
مبتا میشود .بنابراین توده بدنی باید بین
18تا 25باشد که در برخی کشورها تأکید
میشود این میزان 18تا 23باشد .بنابراین
برای تناسب وزن توصیه میشود افراد پنج
نوبت در هفته به مدت  20دقیقه فعالیت
بدنی داشته باشند.
دکتر غیور مبرهن ادامه میدهد :با تغییر
الگوی تغذیه از سنتی به صنعتی در جوامع
غربی شاهد رشد امراض دستگاه گوارش
همانند سرطان روده بودیم که این مسأله
طی سالهای اخیر در کشور ما نیز مشاهده
شده است ،چراکه بیتوجهی به تغذیه سالم
به صورتهای مختلف میتواند زمینه ساز
این گونه بیماریها باشد .چنانکه غذاهای
صنعتی به دلیل چربی باا موجب افزایش
چاقی افراد میشــود .همچنین به دلیل
نحوه پخت این مواد غذایی که اغلب سرخ
کردنی است ،بســتر را برای بروز بیماری
سرطان فراهم میکند .نکته دیگر مصرف
اندک ســبزیها و میوههاســت ،چنانکه
استان خراســان رضوی در زمینه میزان
مصــرف این مــواد در زمــره پایینترین
ردههای کشــور قــراردارد ،در حالی که
این مــواد در صورت ارگانیک و تازه بودن
میتواند به دلیل وجود آنتی اکسیدانها در
مهار سرطان مؤثر باشد .البته این سالها
شــاهد اقبال مردم بــه میوههای پر رنگ
و لعاب وارداتی هســتیم؛ درحالی که در
جوامع پیشرفته به دلیل ضعف در کیفیت
غذایی ،چندان توجهی به آنها نمیشود.
همچنین گوشــت قرمــز درزمینه بروز

ســرطان روده مؤثر اســت ،در حالی که
بررسیها نشان میدهد ،در استان خراسان
رضوی مردم دچار کمبود پروتئین نبوده
وحتی  40-50درصد بیش ا ز نیاز تغذیهای
پروتئین مصرف میکنند .این در شرایطی
است که افرا دبرای تأمین دو واحد پروتئین
مورد نیاز خــود در غذای روزانه میتوانند
از یک تخم مرغ ویک پیمانه حبوبات هم
استفاده کنند.
ضرورتاصاحعاداتغذایی
به اعتقاد دکتر غیور مبرهن ،از عوامل مؤثر
در پیشگیری از سرطانها ازجمله سرطان
روده فرهنگسازی در حوزه تغذیه است.
چنانکه امروزه مــا جزو مصرف کنندگان
عمده نوشابههای گازدار هستیم ،درحالی
که در آمریکا آمار مصرف این نوشــابهها
کمتر از کشور ماســت ،زیرا آنها اصولی
را برای مصرف خود قایل هستند ،چنانکه
نوشیدن این مواد در سنین کودکی مرسوم
نیست .همچنین مصرف ماهی در کاهش
ابتا به ســرطان مؤثر اســت ،اما به دلیل
ناآشنایی با شیوههای طبخ ،سرانه مصرف
ماهی دراستان ما یک شــانزدهم برخی
کشورهاســت ،در حالی که در فهرســت
تغذیهای میتوان  150تا 160نمونه طبخ
ماهی را یافت که بسیار لذیذ و سالم است.
به هرروی درحالی که ما در کشــورمان با
کاهش مصرف مواد مغذی مواجه هستیم،
اما در زمینه مــواد غذایی زیانبار همانند
شیرینی و نمک و روغن جزو پر مصرفها
محسوب میشویم.
ریشهیابیژنتیکی
به وضــوح میتــوان رشــد فناوریهای
تشخیصی را در جامعه دریافت.
دکتــر غفــارزادگان با تأکیــد بر همین
مسأله می گوید :آزمایشهای تشخیصی
بــه دو صورت انجام میشــود ،نخســت
آزمایشهای تشــخیص طبــی همانند
آزمایــش بررســی خــون در مدفــوع و
تشخیص بافتی که با وجود پیشرفتهای
متعدد هنوز هم در زمینه تشخیص طبی
نیازمند توانمندیهای بیشــتری در دنیا
برای تشخیص سرطان هستیم ،البته این
به معنای ضعف در عملکرد تشــخیصی
نیست ،زیرا نســبت به سالهای گذشته
رشد چشمگیری داشتهایم .چنانکه چند
سال پیش انجام آزمایشهای تشخیصی
وابسته به رژیم بیمار بود و فرد ناگزیر بود
برای انجام یک آزمایش حتی چند روزی

از خوردن غذا خــودداری کند ،اما امروزه
با سادهترین شــیوه این آزمایشها انجام
میشود و پاســخهای دقیقی نیز حاصل
میشــود .همچنین ازموارد تشــخیصی
میتوان به خون مخفی درمدفوع اشــاره
کرد که توســط آزمایشگاه قابل مشاهده
است نه خون شفاف ،چرا که خون شفاف
میتواند نشــانه ضایعات موضعی در روده
و مقعد باشــد ،اما همین نشانهها نیز باید
جدی گرفته شود.
این پاتولوژیست میافزاید :در نمونه برداری
از بافتها نیز درگذشته باید برای تعیین
تشــخیص خوش خیمی ویــا بدخیمی
چندین روز بیمار منتظرنتیجه بود که حال
همان جا قابل تشخیص است .همچنین
بــا فناوریهای نوین میتوان با بررســی
پولیپها که اولیــن مرحله ابتا میتواند
محسوب شوند ،وضعیت اینها را تشخیص
داده و بررســیهای ثانویه را مشــخص
میکنند .دربررســیهای ایــن پولیپها
یافتههای دیگری همانند اثرگذاری عوامل
ارثی مشــهود اســت .با بروز تومور نیز به
زمینههای ارثی توجه میشود ،چنانکه با
آزمایشهایی همانند ایمنوهیستوشیمی
و ملکولی ،بیمــار وخانوادهاش بررســی
میشــوند .مسیر ژنتیکی ســرطان روده
شناخته شده میتوان جهشهای ژنتیکی
این عارضه را شناســایی کــرد ،زیرا گاه
مبتایان به دلیل مســایل ارثی به برخی
داروهــای خود جواب نمیدهند .به دنبال
این بررســیها ،درمانهای نوینی به نام
«درمانهــای انفرادی» شــکل گرفته ،از
این رو بزودی شــیوههای درمان سرطان
براساس ترسیم نقشه ژنتیکی افراد انجام
میشود .همچنین با بهره گیری از روش
توالی یابی میتوان به ترسیم نقشه ژنتیکی
افراد پرداختــه و ژنهای مؤثــر در بروز
سرطان در خانوادهها را مشخص کرد.

کمخونیراجدیبگیرید
دکتر حســین رحیمی بــا تأکید بر قابل
درمان بودن سرطان روده بزرگ میگوید:
این عارضه از معدود سرطانهایی است که
حتی در مرحله انتشار به عضوهایی همانند
کبد قابل درمان اســت .البته نکته مهمتر
اینکه گاه با یک آزمایش ساده میتوان آن
را تشخیص داده و درمان کرد .درحالی که
بیشتر افراد جامعه کم خونی ناشی ازفقر
آهــن را جدی نمیگیرنــد .چنانکه زنان
معتقدند ،به دلیل ســیکل ماهانه و فرزند
آوری دچار این عارضه هستند و مردان نیز
بیتوجهاند .به این ترتیب توصیه میشود
با بروز نشــانههایی درایــن زمینه ،از نظر
ســامت دستگاه گوارش بررسی شوند .از
این رو نقش ماماها ،پزشــکان عمومی و
فعاان در خانههای بهداشت در تشخیص
به موقع اهمیت دارد.
ضرورتانجامغربالگریسرطان
امــروزه هنوز هم جراحــی نقش مؤثری
دردرمان سرطانهای دستگاه گوارش دارد.
دکتر رضا روشن روان در این باره میگوید:
جراحی از همان ابتدای تشخیص پولیپها
به کار میرود ،چنانکه اگر پولیپی کوچک
نباشــد که با کولونوســکوپی بردارند یا
در محلــی خاص قرار گرفتــه از جراحی
استفاده میشود ،اما از آنجا که در کشورما
غربالگری ســرطان رایگان نبوده و حتی
بیمهها آن را پوشــش نمیدهند ،بیشتر،
بیمــاران در مراحــل پیشــرفته مراجعه
میکنند که بازهــم به جراحی نیاز دارند.
همچنین با شــیوههایی نویــن جراحی
اپاراســکوبی کیفیت عمل بهبود یافته و
بیمار صدمــات کمتری را تجربه میکند.
به اعتقاد من ،اگر غربالگری در جامعه ما
رایج شود ،جراحیهای دستگاه گوارش نیز
نتیجه بخشتر خواهد بود.

آغوش بگیرند.
 شستوشوی مرتب دستها با آب و صابون حداقل  30ثانیه بخصوص پیش ازرسیدگی به کودک ،روش دیگری برای پیشگیری از انتقال بیماری است.
 هنگام سرفه و عطسه باید دستمال کاغذی یا آرنج را جلو صورت گرفت. استفاده از ماسک نیز میتواند مانع از انتقال ویروس به کودک شود. همچنیــن از بردن کودکان بخصوص تا قبل از  6ماهگی به اماکن شــلوغ کهاحتمال حضور افراد بیمار زیاد است ،باید خودداری کرد.
افزون بر رعایت نکات پیشگیرانه باید در موارد ابتا به پزشک مراجعه کرد.
منبعwww.Top Sante.fr:

امگا3؛ اکسیر کاهش آرتریت رماتوئید

جامعه /ترجمه با توجه به تحقیقات،
افرادی کــه در تغذیه خود مقدار کافی
امگا  3دریافت میکنند کمتر در معرض
پیشرفت آرتریت رماتوئید هستند .این
بیماری التهابی مفاصل به علت اختال
سیستم ایمنی اســت و بدن نسبت به
سلولهای خود واکنش نشان میدهد.
این نتیجه با بررسی وضعیت افرادی که
آنتی کور آرتریت داشــتند و امگا  3نیز مصرف کردند ،به دســت آمد .در واقع،
امگا  3در متوقف کردن آنتی کورها پیش از بروز نشــانههای بیماری تأثیر دارد.
آزمایش خون نیز نشان داد ،بیماران حامل آنتی کور از لحاظ علمی مقدار امگا 3
کمتری نسبت به دیگران دریافت کرده اند .این نخستین بار است که تأثیر امگا
 3بر کنترل آرتریت بررسی شد و پزشکان امیدوارند ،با بررسی تغذیه غنی از این
اسیدهای چرب در طوانی مدت به پیشرفتهای بهتری برسند.
منبعwww.Top Sante.fr:

سرما آیا میکروبها را نابود میکند؟

جامعــه /ترجمه همه ما تا به حال
مطمئن بودیم که سرمای شدید میتواند
همه میکروبهای محیط را نابود کند،
اما متأسفانه این تصور درست نیست .هر
سال در فصل زمستان شیوع بیماریهای
گوارشی و سرماخوردگی بیشتر میشود؛
زیرا باکتریها و ویروسها بسیار مقاوم
هستند و سرما تأثیری در نابودی آنها
ندارد .البته سرما میتواند بعضی از ویروسها را از فعالیت بازدارد.
میکروارگانیسمها در بازه دمایی  +10تا  +50درجه سانتیگراد رشد میکنند .در
شرایط دمایی  -18تا  3درجه به خواب زمستانی میروند که مزیت این شرایط،
کاهش روند تکثیر است .اما بعضی باکتریها حتی میتوانند سالها در دمای 70
درجه زیر صفر نیز زنده بمانند .میکروبها به محض اینکه شرایط مهیا شوند،
وارد بدن میشوند که این مأمن جدید دمای  37درجه دارد .در آنجا رشد و تکثیر
مییابند و در نتیجه بیماریها ایجاد میشود .تنها دمایی که میتواند میکروبها
را بکشد ،گرمای شدید باای  50درجه است.
منبعwww.Top Sante.fr:

بهترین برنامه غذایی برای کاهش ابتا به اسکیزوفرنی

جامعه /ترجمــه تغذیه در تغییر
عملکردهای مغز تأثیر دارد و از همین رو
محققان استرالیایی کشف کردند ،برنامه
غذایی با مصرف کم نشاســته و چربی
زیاد برای افراد در معرض خطر بیماری
اسکیزوفرنی مفید است .از آنجا که در
این برنامه غذایی نشاسته چندانی وجود
ندارد ،تقریباً بیشتر انرژی مورد نیاز مغز
از طریق جذب اسیدهای چرب تأمین میشود .مزیت دیگر این نوع تغذیه مقابله
با افزایش وزن ،ناراحتیهای قلبی عروقی و دیابت نوع  2است که معمواً پس از
درمانهای بهبود اسکیزوفرنی دیده میشود.
نتایج جدید نشــان میدهد ،تغذیه سرشــار از امگا  3تا حــد زیادی احتمال
پیشرفت اسکیزوفرنی در جوانان در معرض خطر را تا حد چشمگیری کاهش
میدهد .اسکیزوفرنی اختال ذهنی حاد است که عموما در نوجوانان و جوانان
بــروز میکند و با کاهش ارتباط با واقعیت ،توهمها ،انزوا و اختالهای رفتاری
همراه است.
منبعwww.Top Sante.fr:

داروهای کدئین دار را به کودکان زیر  12سال ندهید!

جامعه /ترجمه آژانس ملی امنیت
دارویــی فرانســه (  )ANSMبتازگی
بیانیه ای به پزشــکان اباغ کرده که بر
مبنای آن داروهــای کدئین دار درمان
سرفه برای کودکان زیر  12سال ممنوع
است؛ زیرا خطر اختالهای تنفسی را
در آنان تشــدید میکند .البته مصرف
داروهای کدئین دار درمان ســرفه برای
نوجوانان  12تا  18سال که سابقه ناراحتیهای تنفسی دارند نیز توصیه نمیشود.
در مورد خانمهای باردار و شیرده و بیماران مبتا به اختالهای متابولیکی نیز
منع مصرف وجود دارد .در این افراد تغییر شکل کدئین به مرفین در کبد سریعتر
از حد طبیعی اتفاق میافتد که میتواند عوارض جدی در پی داشته باشد.
منبعwww.Top Sante.fr:

 5نشانه جدی بیماریها را نادیده نگیرید!

جامعه /ترجمه زمانی که وضعیت
ســامتی در معرض خطر باشــد ،بدن
هشــدارهایی میدهد که ممکن است
نشانه بیماری جدی و خطرناکی باشد که
نباید بی اهمیت تلقی شوند:

این بیماری می تواند شما را درگیر نکند اگر ...

« »H1N1را بهتر بشناسید
دکتر فهیمه ثمره محمدیان /متخصص
بیماریهای داخلی آنفلوانزا یک بیماری
حاد تنفســی اســت که در نتیجه عفونت با
ویروسهــای آنفلوانــزا ایجاد میشــود .این
بیماری ،دستگاه تنفس فوقانی و یا تحتانی را
درگیر میکند و اغلب با نشانههایی مانند تب،
سردرد ،درد عضانی و ضعف همراه است.
همهگیریهایــی از این بیماری با وســعت و
شدتهای متفاوت تقریباً در بیشتر زمستانها
رخ می دهد ،چنین همهگیریهایی ســبب
بیماریزایی قابل توجهی در جامعه و نیز افزایش
میزان مرگ و میر در بیماران پرخطر بخصوص
در نتیجه عوارض تنفسی میشود.
در میان دهها نوع ویــروس آنفلوانزا ،برخی از
آنها در بعضی از دورههای زمانی همهگیرتر
می شــوند ،مانند آنفلوانزا نــوع  Aیا همان
 H1N1کــه خیلیها در کشــور مــا با نام
آنفلوانزای خوکی از آن یاد میکنند و تاکنون
جان دهها تن از هموطنــان ما را هم گرفته
است.
 بایدها و نبایدهای بهداشتی برای
کنترلوپیشگیریازآنفلوانزا
 از آنجا که امکان آلوده شــدن دســتها باویروس آنفلوانزا بیشتر از سایر نقاط بدن است،
از تماس دستهای آلوده با مخاط چشم ،دهان

و بینی خــودداری کنید .مخاط بدن میتواند
بسرعت سبب انتقال ویروس شود.
 از دست دادن ،روبوسی و در آغوش کشیدنیکدیگر خــودداری کنید بخصوص اگر طرف
مقابل نشانهای از ســرماخوردگی یا آنفلوانزا
مانند تب ،آبریزی بینی ،بدن درد ،ضعف ،تهوع
یا استفراغ دارد.
 در صورت ابتا بــه بیماری ،تا بهبود کاملاز حضور در مکانهای عمومی مانند مدرسه،
محل کار ،دانشــگاه ،مراکز خرید ،ســینما و
رستورانها خودداری کنید.
 در صــورت ابتا به بیماری یا مواجهه با فردبیمــار حداقل فاصله یک متری را بین خود و
طرف مقابلتان رعایت کنید و از نزدیک شدن
به یکدیگر اجتناب نمایید.
 هنگام عطســه و سرفه جلوی دهان و بینیخود را با دستمال یکبار مصرف بپوشانید که
ذرات ریز ناشــی از ترشح بزاق دهان یا بینی،
منتشرنشوند.
 حتماً دســتمال یکبار مصرف خود را پساز عطسه داخل سطل زباله بیندازید و از قرار
دادن آن روی میزکار یا جیب خود خودداری
کنید.
 حداقــل روزی  5تا  7مرتبه دســتهایتانرا با آب و صابون بشــویید .بعد از برگشتن به
خانه یا به محض رســیدن به محل کار حتماً

آسیبدیدگیدندانها

اگر به رغم مراقبــت از دندانها و عدم
افراط در مصرف شــیرینیها ،مینای دندانها آســیب دیده است ،حتماً باید به
متخصص داخلی مراجعه کرد؛ زیرا ممکن اســت شــیره گوارشی عامل چنین
فرسایشی شود .معمواً التهاب گلو و احساس طعم بد در دهان نیز در این حالت
بروز میکند.
دســتهایتان را با آب و صابون بشویید؛ زیرا
امکان تماس دســتها با مکانهای آلوده به
ویروس موجود در وسایل حمل و نقل عمومی
وجود دارد .یادتان باشد شستن دستها ،ای
انگشــتان و زیر ناخنها باید حداقل  20ثانیه
طول بکشد.
 در صــورت وجــود فرد بیمــار در خانه یامحل کار حتمــاً روزی چند بار مکانهایی را
که اســتفاده مشــترک با بیمار دارید ،با مواد
ضدعفونیکننده پاک کنید.
 در هنگام بروز آنفلوانزا بدن شــما به کالریبیشتری نیاز دارد؛ چون هر چه درجه حرارت
بدن بااتر می رود ،ســوخت و ســاز بدن نیز
افزایش مییابد.
 داشتن برنامه غذایی نامناسب ،طول دوره اینبیماری و ابتا به آن را تشدید میکند بهترین
راه برای جلوگیری از این روند ترکیب تب رژیم
غذایی مناسب و رعایت بهداشت فردی است.

بایدهاونبایدهایتغذیهای
دربیماریآنفلوانزا
 سوپ و مایعات گرم به مرطوب نگه داشتنمجاری تنفسی و جلوگیری از کم آبی بدن و
التهاب گلو کمک میکند.
 چای داغ نیز درد گلو را تسکین میدهد و ازگرفتگی بینی جلوگیری میکند.
 مرکبــات موجب کوتاه شــدن طول دورهبیماری و تقویت کننده سیستم ایمنی هستند.
 موز سرشار از پتاسیم است و از تعریق ،تهوع،استفراغ و اسهال جلوگیری میکند.
 زنجبیل ســبب دفع نشــانههای گوارشیبیماری آنفلوانزا میشود.
 شــیرینیها و کربوهیدراتهای تصفیه شــده وآبمیوههای صنعتی سبب التهاب و ضعیف شدن
سیستم ایمنی در مبارزه با ویروس آنفلوانزا میشوند.
 غذاهای چرب و ســرخ کردنیها ،ســببتشدید التهاب در مجاری تنفسی میشوند.

هموروئید

اگر پس از تشخیص و درمان مناسب ،هموروئید بهبود نیابد ،ممکن است ناراحتی
جدی تری در کمین باشد .این غدههای خوش خیم میتواند عامتی از بیماری
«کرون» باشند که بیماری خود ایمنی التهابی دستگاه گوارش است.
جوشوخارشهایپوستی

بروز این واکنشهای پوســتی روی آرنجها ،زانوها ،ســر و پشــت ،نشانه ای از
اگزماست .البته عدم تحمل گلوتن گندم نیز با چنین نشانههایی همراه خواهد بود.
تغییردرنوشتن

یکی از نخستین نشانههای بیماری پارکینسون تغییر در نوشتن است .در این باره
از گروهی بیمار خواســته شد تا یک جمله را  10بار بنویسند .در هر بار نوشتن
کلمات ریزتر و فشرده تر میشد .این حالت به خاطر کمبود دوپامین مغز است که
سبب بی حسی انگشتان میگردد.
ضعفحافظه

گرچه فراموشــی گاه نگرانکننده نیست ،اما اگر مسایل ســاده روزمره مرتب
فراموش شــود ،ازم است به پزشک مراجعه شود .اختالهای حافظه نخستین
نشانههای آلزایمر است.
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