
 
 
 
 
 
 
 

 حسادت به فرزند تازه وارد 
او که تا آن زمان مورد توجه والدين بوده است با آمدن 

بيند و احساس  نوزادی ديگر موقعيتش را در خطر می
از يک طرف دوست دارد به او . کند ناخوشايندی پيدا می

خود را از دست کند جايگاه  بپيوندد و از طرفی احساس می
حاال برادر يا خواهر جديد، مرکز توجه والدين . داده است
خوابد، اصرار دارد شيشه  پس روی تخت او می. شده است

شير را او در دهانش بگذارد، نوزاد را در بغل گرفته، محکم 
 ...فشارد و می

. ماهگی کامًال ديده شده است ١٥، ١٤هيجان حسادت در 
ماهه، نوزاد ديگری را در آغوش  ١٤ يعنی اگر مادر يک نوزاد

 .دهد بگيرد، فرزند خودش واکنش نشان می
گاهی اوقات حسادت خود را به صورت تغيير رفتار خود  

کند يا به مکيدن  مثًال رختخواب خود را تر می. دهد نشان می
ورزد و گاهی اوقات از خوردن غذا  شست خود مبادرت می

. دهد شياء ترس نشان میکند يا از برخورد با ا خودداری می
کند، با رقيب  اعتنايی می گيری و تظاهر به بی از جمع، گوشه

کند و از شخص مورد عالقه  خود دشمنی و بدرفتاری می
 .کند دوری می
ها از اجرای اين گونه اعمال، جلب توجه مادر و  هدف بچه

در . منحصر نمودن عالقه و محبت او به خويشتن است
وسيله دفاعی برای برخورد با موقعيت ها از اين  حقيقت آن

 .کنند نامطلوب استفاده می
های سوم و چهارم زندگی  ها در سال حسادت در ميان بچه

 .بيش از ساير اوقات است
چند توصيه برای رفتار با فرزندی که به نوزاد جديد حسادت 

 : کند می
ساله به نوزاد حسادت کند امری  ٥اين که کودک  -١

. او مجبور است شرايط جديدی را تحمل کند. طبيعی است
 از اين پس در هر آنچه داشته، بايد با ديگری شريک شود؛ 

 
 
 
 
 
 
 

به هيچ وجه نبايد با رفتارمان . پس احساس او را درک کنيد
 .آن حس حسادت را تقويت کنيم

های مربوط به شيرخوار شرکت دهيد تا  او را در فعاليت -٢ 
مثًال او را با مسئوليت نگهداری . احساس طرد شدن نکند

نوزاد درگير کنيد، از او بخواهيد پوشک نوزاد را برايتان 
هنگامی . وقتی شما در اتاق نيستيد او را سرگرم کند. بياورد

و او را ساکت کند آرام به پشت نوزاد بزند  که نوزاد گريه می
 .کند

اگر اصرار دارد نوزاد را در آغوش بگيرد با رعايت نکات  -٣ 
به او ياد بدهيد چگونه نوزاد . ايمنی اين اجازه را به او بدهيد

 .را بغل کند و در طول روز بگذاريد نوزاد را در آغوش بگيرد
رفتارهای مناسب کودک را تشويق کنيد؛ مثًال بگوييد از  -٤ 

وض کردن لباس کوچولو به من کمک کردی اين که در ع
 .کنی متشکرم، تو خيلی خوب به من کمک می

زمانی را در طول روز به فرزند اول اختصاص دهيد و  -٥ 
احساس خود را . حتی سعی کنيد چند دقيقه با او تنها باشيد

به او نشان دهيد و بگوييد که دوستش داريد تا او نيز 
حتی زمانی خيلی . کند احساسات خود را برای شما بيان

اگر عادت داشته روی زانوی . کوتاه او را در آغوش بگيريد
 .شما بنشيند باز هم اين امکان را در اختيارش قرار دهيد

او : های نوزاد را برايش توصيف کنيد، مثًال بگوييد واکنش -٦ 
اين توضيحات . آرامی با او رفتار کنی دوست دارد تو به

بين آنان و لذت بردن از وجود موجب بهتر شدن روابط 
 .يکديگر خواهد شد

شود، اين است که قبل از  ای که به والدين می توصيه -٧ 
تولد فرزند دوم تمام مسائل را برای بچه اول توضيح دهند و 
اثرات مثبت برادر و خواهر داشتن و اثرات منفی تنهايی را 

 .برايش بيان کنند
بعد از تولد فرزند دوم اين مسئله را رعايت کنند که  -٨ 

 ها عطف به بچه دوم نشود و در تمام  ها و ذهن تمام حواس
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کارها از بچه اول کمک گرفته و او را در بزرگ کردن بچه 
از طرف ديگر زمانی که خانواده و بستگان شما . دخيل کنند

ها يادآوری کنيد که به  کنند به آن فرزند جديد را مالقات می
 .تر نيز توجه کنند کودک بزرگ

اهميت دادن به کودک و نظرخواهی از او اين احساس را  -٩
اش عزيز و  آورد که هنوز برای خانواده در کودک به وجود می

 .کند محترم است و احساس بزرگی می
تر اشتباه جزئی کرد چشمپوشی کنيد  اگر کودک بزرگ -١٠

عمدًا يا غير عمد به نوزاد ضرر زد، مناسب و معقوالنه  و اگر
رفتار کنيد و به خاطر داشته باشيد که دعوا کردن او فقط 

ساله  ٤فرض کنيد کودک . شود باعث ازدياد حسادتش می
شما به طور عمد دستش به چشم نوزاد خورده و او گريه 

 ٤توانيد در حال بغل کردن نوزاد به کودک  شما می. کند می
حتمًا حواست پرت شده بود که مواظبش : ساله خود بگوييد

نبودی، درسته؟ حاال بيا کمک کن ببينم به چشم او آسيبی 
وقتی کودک ببيند که شما او را از خود . خورده يا نه

فهمد که  کنيد، می رانيد و با منطق با او صحبت می نمی
 .دليلی برای حسادت وجود ندارد

مثًال والدينی که برای سهولت . يداو را از خود دور نکن -١١
ترشان را برای مدت طوالنی پيش  کار خود، فرزند بزرگ

فرستند  پدربزرگ و مادربزرگ يا پيش هر آشنای ديگری می
 البته خيلی . گذارند تأثير مخربی روی رفتار خود بر جای می

 
 
 

ميليارد مورد   ٤/٦بيماري اسهالي حاد با ميزان بروز حدود 
جهان دومين عامل شايع عفوني مرگ ومير در هر سال در 
) عفونتهاي تحتاني دستگاه تنفس است  از پس(كل جهان 

طيف گسترده تظاهرات باليني با تنوع گسترده عوامل عفوني 
 .ر آن مطابقت دارد د دخيل

 : اسهال ها به طور كلي به سه علت مهم ايجاد مي شوند 
 .اسهال مسافران كه علل ميكروبي دارد  -١
 اسهال غذايي باكتريايي كه ميكروب ها عامل آن  -٢

    
 
 
 

خوب است که والدين از کمک نزديکان هم بهره بگيرند اما 
تمام کودکان حق دارند نزد والدين خود زندگی کنند و نبايد 

 .ها را از حقشان دور کنيد آن
شود، بالفاصله  پدر خانواده هنگامی که وارد خانه می -١٢

تر رفته، پس  سراغ نوزاد نرود بلکه ابتدا به سوی فرزند بزرگ
از کمی بازی و صحبت با او نزد نوزاد برود و در بدو ورود 

 نکنيد حال نوزاد چطور است؟ سوالهرگز از فرزند اول 
ناز و نوازش در حضور فرزند اول نبايد فرزند دوم را زياد  -١٣
تر  بايد مراقب باشيد که هنگام صحبت با فرزند بزرگ. کرد

تر هستی، تو بايد  تو بزرگ«زياد او را نصيحت نکنيد که 
چرا که اين » ...رعايت کنی، تو بايد هميشه گذشت کنی و

 .ها ممکن است فرزندان اول را کمی آزرده کند صحبت
ر کودکان های اضطراب را د مواظب باشيد تا نشانه -١٤ 

هايی مثل ناخن جويدن،  نشانه. بموقع تشخيص دهيد
ادراری، لکنت زبان، بيقراری و  مکيدن انگشت، شب

اگر در او ديده شوند بايد ديد ... پرخاشگری، ترس، کابوس و
در بيشتر موارد، .  از چه موقع و به چه مدت به وجود آمده

اين . اند ها با ورود نوزاد شروع شده يا شدت يافته اين نشانه
اند کودک خود را با ورود نوزاد  دهد والدين نتوانسته نشان می

سازگار کنند و بايد رفتار خود را تعديل کنند يا حتی در 
 .صورت لزوم با يک مشاور صحبت کنند
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 .  دنباشمي 
عامل اسهال وبا بوده  خطرناكترينباتوجه به اين كه : وبا  -٣

 . در اين مقاله توضيحاتي در اين باره داده مي شود 
وبا توسط باكتري به نام ويبريو كلره ايجاد مي شود كه 
ميكروبهاي خميده شكل و با تحرك باالمي باشد و بصورت 

لي و رودهاي شور طبيعي اين ميكروب در آبهاي شور ساح
 . سم ، بيماري ايجاد مي كنندزندگي مي كنند و با ايجاد 

 موارد وبا از % ٩٠درحال حاضر بيش از : همگيري شناسي 
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 ولي در ايران نيز بخصوص در شرق كشور آفريقا گزارش شده
 ٠٠٠/٠٠٠/٣متعددی داشته ايم هر ساله بيش از گزارشات 

مرگ در سال ٠٠٠/١٠٠مورد بيماری وجود دارد که باعث 
برای مبتال شدن به عفونت نياز به بلع مقادير . می شود 

ساعت اسهال  ٤٨-٢٤عرض در . زيادی باکتری می باشد 
آبکی بدون درد و استفراغ شروع شده که به سرعت ظرف 

 . چند ساعت به مرگ منجر می شود 
ميزان از دست دادن حجم در روز نخست می تواند بيش از 

مدفوع ظاهر . ازای هر کيلوگرم وزن باشد ميلی ليتر به  ٢٥٠
شاخص به صورت آب برنج دارد که يک مايع خاکستری 
رنگ همراه باذرات مخاط است ، فاقد خون است و بوی 

 . شبيه بوی ماهی دارد که زننده نيست 
 
 
 

٪ همه شيرخواران دچار کوليک  ٢٠تقريبا :  تعريف کوليک
برای گريه های کوليک يک اصطالح کلی است . می شوند

. غير قابل کنترل در کودکی که از ساير جهات سالم است
شيرخوار دچار کوليک بيش از سه ساعت در روز و برای 

معموال سن . بيش از سه روز در هفته گريه يا نق نق می کند
شروع کوليک در شيرخواران حدود دو تا چهار هفته است و 

شانس تر تا پايان آن حدود سه ماهگی يا در کودکان کم 
 .شش يا نه ماهگی می باشد

برای کسانی که نوزاد کوچک دارند و يا به تازگی صاحب 
فرزند شده اند، بارها اتفاق افتاده است که نوزادشان بيقراری 

اگر نوزادتان دائما در حال گريه است و شما هيچ علتی . کند
را برای آن پيدا نمی کنيد، به احتمال زياد نوزادتان به 

اگر نوزادتان  .يا قولنج مبتال شده است (colic) کوليک
 کامال سير است و پوشک او را تازه عوض کرده ايد، ولی باز

هم بی قراری می کند، کوليک اولين گزينه ای است که بايد 
درصد شيرخواران دچار کوليک  ٢٠تقريبا .  به ذهنتان برسد

                 . شوند می
  :علل کوليک در نوزادان

 
 
 
 

استفاده . جايگزين کردن سريع مايعات امری مهم است : وبا 
در  ORSدر صورتی که . پيشنهاد می شود  ORSاز محلول 

دسترس نيست می توان جايگزين آن را طبق دستور ذيل 
نصف قاشق چای خوری از نمک خوراکی          : تهيه کرد 

 )٥/٣ g  قاشق چای خوری از شکر خوراکی       ٤و ) نمک
 .را به يک ليتر آب سالم اضافه کنيم ) گرم گلوکز  ٤٠( 

بيمار را که به شدت دچار کم آبی شده اند بايد در آغاز 
تحت مايع درمانی وريدی قرار گيرند به طوری که ظرف    

 . ساعت اول کل کمبود مايع آنها جايگزين شود  ٦-٣
يک دز منفرد آنتی بيوتيک کارآمد ، طول مدت و  استفاده از

 . حجم مدفوع را کاهش می دهد 
 امير رضا رضویدکتر: تهيه و تدوين                              
 
 
 

 علت قطعی و دقيق کوليک در نوزادان ناشناخته است، ولی
 :علل احتمالی آن عبارتند از

سيستم  عدم تکامل ، عدم تحمل الکتوز شير ، يآلرژ
روش  ، تفاوت های فردی نوزادان،رماد اضطراب ، گوارشی

استعمال دخانيات توسط مادر ،  های شير دادن مادر به نوزاد
، يک عامل خطرزای مهم در ابتالی نوزاد  در دوران بارداری

عده ای هم رژيم غذايی مادر و جنسيت را .به کوليک است
ه هنوز ثابت در ابتالی نوزاد به کوليک موثر می دانند ک

 .است نشده
 کوليک در نوزادان عاليم

نوزادی که  : گريه های قابل پيش بينی و دنباله دار نوزاد 
، در اغلب موارد موقع خاصی  مبتال به کوليک يا قولنج است

از روز شروع به گريه و بی تابی می کند که معموال در اواخر 
  مبتال بهطول مدت گريه نوزاد .  بعدازظهر و يا شب است

شروع  . کوليک از چند دقيقه تا تا چند ساعت می باشد
گريه نوزاد، معموال ناگهانی و بدون هيچ گونه دليل است و 
معموال گريه نوزاد با خارج شدن گاز روده و يا اجابت مزاج 

 .پايان پيدا می کند
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به کوليک، گريه نوزاد مبتال  : گريه شديد و تسلی ناپذير
 بسيار شديد و بی وقفه می باشد و آرام کردن او به سختی

 .امکان پذير است
  پاهای نوزاد مبتال به کوليک : بروز تغييراتی در ظاهر نوزاد

 
 
 

يکی از معيارهای زيبايی چهره افراد، داشتن لبخندی زيبا با 
به جز رعايت بهداشت، از آنجا که . دندان های سفيد است

معموال امالح زيادی دارد، می تواند تحت شرايطی در بزاق 
مناطقی که با غذا و مسواک کمتر در تماس است ايجاد 
رسوب کند و اين رسوب بستر مناسبی می شود برای 
جايگزينی ميکروب هايی که به طور طبيعی در دهان وجود 

ی شود، بنابراين به جرمگيری دارد و به مرور جرم تشکيل م
شود مي می که کم کم در دهان قابل مشاهدهجر ....نيازداريم

ولی بيشتر آن زير لثه جايگزين شده و از ديد مستقيم ما 
اين جرم های تشکيل شده، پر از ميکروب . پنهان می ماند

های مختلف هستند و با مسواک زدن هم تميز نمی شوند و 
ها از جرم تشکيل شده را همين ميکروبدرصد قابل توجهی 

حاال آيا خميردندان های ضدجرم برای از . تشکيل می دهد
بين بردن اين مشکل موثرند؟ نه، خميردندان هايی که به 
عنوان ضدجرم معرفی شده اند، مقادير زيادی مواد ساينده 
دارند و فقط رنگ و لکه های رسوب کرده بر دندان را که 

Stain  نام دارد، تميز می کنند و مصرف هميشگی آنها
اين خميردندان ها، به علت داشتن مواد .توصيه نمی شود

ساينده زياد، خراش های بسيار ظريف بر سطح دندان ها 
ايجاد و زمينه را برای تجمع و چسبندگی بيشتر پالک 

بار  ۲سالی  مي توانيد تاميکروبی فراهم می کنند بنابراين 
جرمگيری انجام دهيد و از اين عمل هيچ ترسی نداشته 

اين جرم بافت چسبنده لثه را که محکم به دندان  .باشيد
 می کند و بافت نگه دارنده حياتی  چسبيده، کم کم خراب

 
 منتظر پيشنهادات و انتقادات شما هستيم

 
 
 
 

در هنگام شروع درد، به سمت شکم خم می شوند، دست 
هايش را مشت می کند و عضالت ناحيه شکم در او سفت 

 .ناراحتی او می باشدمی شود که نشان دهنده 
 دکتر مژگان خراسانيان: تهيه و تدوين                           

 
 
 

     می برد و باعث ناپايداری بستر دندان ها لثه را از بين 
می شود ولی چون اين عمل با سرعت کم انجام می شود، 

اين . بيمار متوجه آن نمی شود و اهميتی به آن نمی دهد
با توجه به اين . شود دندان ها لق شوندامر باعث می 

 .توضيحات، اهميت جرمگيری بر همگان روشن می شود
چون جرم دور  اما چرا مردم از جرمگيری وحشت دارند؟

      دندان ها با جرمگيری از بين می رود و دندان ها لق 
می شوند و بيمار فکر می کند جرمگيری باعث اين مشکل 

است که وقتی جرم به ضخامت مساله بعد اين . شده است
کافی روی دندان می نشيند، مانع رسيدن سرما و گرما به 
دندانی که در اثر تحليل لثه، ريشه اش نمايان شده، می شود 
و هنگامی که با جرم گيری اين جرم ها را پاک می کنيم، 
ناگهان ريشه دندان در معرض سرما و گرما قرار می گيرد و 

پندارد با جرمگيری اين اتفاق  تير می کشد و بيمار می
   مجموع اين افکار او را به اين نتيجه  . برايش افتاده است

در حالی  .رساند که جرمگيری، دندان را خراب می کند  می
که درواقع جرم دندان باعث بروز اين مشکالت شده بوده 

جرمگيری يا با قلم های دستی .  داردنجرمگيری درد . است
نوک قلم دستگاه جرمگيری . انجام می شوديا با دستگاه 

لرزش و نوساناتی دارد که با زدن ضربه های بسيار کوتاه بر 
جرم، آن را پاک می کند و دندان را نمی تراشد بنابراين 

در موارد نادر با بی حسی . عاملی برای ايجاد درد وجود ندارد
 . موضعی، می توان کامال جرمگيری را بدون درد انجام داد
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