
 
 
 
 
 
 
 

ماند، بـراي ايجـاد انـرژي     داری وقتي بدن گرسنه مي در روزه
كنند و در نهايـت ايـن فرآينـد     ها شروع به سوختن مي چربي

 . شود منجر به كاهش وزن مي
 مصـرف دخانيـات يـا    از هسـتند  دار در ساعاتي كه روزهافراد 

لـذا   . پرهيـز مـی کننـد    ، دندار ساير موادي كه به آن اعتياد
هايي كه به اين عوامل و تعـداد مصـرف آنهـا مـرتبط      بيماري
 .  يابد كاهش مي است ،
 .  يابد داري سطح كلسترول خون كاهش مي با روزه

هـا   بيشتر سم.  شود زدايي شروع مي در روزه داري فرآيند سم
هـا   وند لذا با سـوختن چربـي  ش هاي بدن ذخيره مي در چربي
 .  روند ها از بين مي اين سم

كند تا با دعا و  رمضان شرايط روحي را طوری  فراهم مي
يابد و آرامش روحي  ها كاهش  ارتباط بيشتر با خدا، استرس

 . شود فراهم 
،  هستند پيش ديابت در افرادي كه پيش فشارخون باال يا

 .  شود ديابت كم مياحتمال ابتال به فشارخون باال و 
 
 
 
ها و  عکس. تونه راه بياد بيمار ما در منزله نمي! آقاي دکتر«

توانيم  همه مدارکش را آوردم شما ببينيد چه کاري مي
 ».بکنيم

بهش . پسرم مدرسه است و گلويش درد ميکنه ! خانم دکتر 
 چه دارويی بدم ؟  

از هنوز شروع نکرده که دوست بسيار عزيزي   کننده مراجعه
خواهد بداند يکي از بستگانش  آن سوي سيم با نگراني مي

که در شهري دور به دليل نوعي اختالل در راه رفتن در 
 دارد؟  مارستان بستري شده، چه بيماريبي

اين روزها مراجعات زيادي به پزشکان با اين مضامين و 
 شود که پزشک را در  بدون حضور خود بيمار انجام مي

 
 
 
 
 
 
 

هـا در   داري سـطح بـااليي از آنـدورفين    بعد از چنـد روز روزه 
ايـن مـواد موجـب نشـاط و هوشـياري      . شـود  خون توليد مي

 . شود بيشتر فرد و عملكرد بهتر مغز مي
ها  ،سلولكند داري استراحت مي در طول روزهسيستم گوارش 

كنـد و بـدين ترتيـب از جـذب      و مخاط خـود را تـرميم مـي   
انـد بـه داخـل     طـور كامـل هضـم نشـده    هايي كه به  پروتئين

كننـد و از ايـن طريـق مـانع از      جريان خون پيشـگيري مـي  
 .  شوند هاي اتوايميون مي بيماري

هـاي   هـا و لثـه   ، دنـدان  پوسـت  باعث مـی شـود   روزه داري 
  . ی داشته باشيم تر و خواب بهتر سالم
داري روي دپرسيون يا افسردگي اثر مثبـت دارد و آن را   روزه

 . دهد ميكاهش 
داليل  از يكيچون . يابد داري افزايش مي طول عمر باروزه

هاي مزمن مثل ديابت،  افزايش طول عمر كاهش بيماري
 . هاي قلبي و عروقي و آلزايمر است بيماري
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رجوع  اربابدهد که يک سوي آن دلگيري  اي قرارمي مخمصه
 نکرده گمان تفرعن است و سوي ديگر و دوستان و خداي

رساندن به بيماري که چون معاينه  احتمال خطا و آسيب
نشده، احتماالت تشخيصي زيادي دارد و يک اظهار نظر 

خطرهايي . تواند خطرهاي زيادي براي او بيافريند ناپخته مي
با  که کمترين آنها عبارت است از سست شدن ارتباط او

اش؛ يعني پزشکي که اورا ديده و معاينه  پزشک معالج قبلي
 . کرده است

بسياري از پزشکان بعد از بارها ديدن و معاينه بسياري از 
توانند بيماري آنها را تشخيص دهند  بيماران، باز هم نمي

 توانند  کنند طبيبان مي پس چگونه و چرا برخي تصور مي
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 را از راه دور تشخيص دهند و توصيه درماني کنند؟بيماري 
اگرچه بايد پذيرفت که دوران، دوران سرعت و ارتباط و 

توان براي  تسهيل هرچه بيشتر خدمات است و اکنون مي
خريد آذوقه يا پرداخت قبوض يا هر کار ديگري از منزل 

کند تا ترافيک و  خارج نشد و جامعه اين را تشويق مي
داشته باشيم و اگرچه در حال حاضر آلودگي کمتري 

دهند و  السير موتوري هر خدمتي را انجام مي هاي سريع پيک
زنند، اما متاسفانه يا خوشبختانه کار  به هرجايي سر مي

تشخيص و مداوا هنوز محتاج ويزيت و معاينه است و اين 
خواهند حتما  موضوع به اين دليل نيست که طبيبان مي

از سوي ديگر، طبيبان . الجي بگيرندالع ويزيت کنند تا حق
حضور قابل  قشر مردم آزاري نيستند که کاري را که بي

 ! انجام است، راه نيندازند
ذهن هاي اخير پزشکي اين تصور را در  اما شايد پيشرفت

آي کليه جزييات مغز .آر.توان با ام پديد بياورد که وقتي مي
که طبيب با  يا بدن را به تصوير کشيد، ديگر چه نيازي است

 .  اي انجام دهد بيمار حرف بزند يا معاينه
هاي او است، مرض را تشخيص دهد،  تمام مغز جلوي چشم

متاسفانه اين برداشت يک ! درمانش را بنويسد و تمام
 . انگاري محض است ساده

ها کار پزشکي عمدتا يک کار  هنوز باوجود تمام اين پيشرفت
حال  اينه و گرفتن شرحانساني است که بخش اعظم آن را مع

ها هم اهميت و  دهد و اگر تصاوير و آزمايش تشکيل مي
اي است که  ارزشي داشته باشند، عمدتا در ارتباط با معاينه

 .  انجام گرفته
هاي  اي که تا حدود زيادي تشخيص حال و معاينه بدون شرح

افتراقي را محدود کرده و جهت خاصي براي روش تشخيص 
ها و  جستجوي تشخيص در عکس روشن کرده باشند،

برد و مثل جستجوي سوزن در  ها راه به جايي نمي آزمايش
 چرا؟ .  انبار کاه است

هاي تشخيصي فقط  واقعيت اين است که هريک از روش
 يکي از ابعاد مختلف پاتولوژي يا حتي فيزيولوژي را روشن 

 

 
 
 
 

 که طبيب در  کند و آن بعد فقط به تشخيص احتمالي مي
 . ذهن خود دارد، ارتباط دارد

تواند برخاسته از  درخواست ويزيت غيابي از يک سو مي
آميز به امکانات پزشکي باشد و درعين حال  نوعي نگاه اغراق

از سوي ديگر، اگر طب را با تمام ! نشانه تحقير کار پزشکي
هايش در نظر آوريم، اظهارنظر کردن درباره  ابعاد و پيچيدگي

. خواهد ندارد توانايي بسيار بااليي مي بيماري که حضور
عالوه بر اين، فقط در فني که داراي چند فرمول ساده و 

توان به راحتي به استناد يک کليشه در  ابتدايي است، مي
 .  مورد بيماري اظهارنظر کرد

که به آن   اما اظهارنظر درمورد بيمار غايب غير از نکات فني
، چرا که  نيز دارد اشاره کردم، مشکالت اخالقي خاصي

توان براي کسي جز خود  ها را نمي اساسا بسياري از تشخيص
تنها اين مشکل را  وابستگي خانوادگي هم نه. بيمار افشا کرد

کند بلکه در بسياري از موارد آن را بدتر خواهد  حل نمي
  !كرد

ها اهميت چنداني ندارد اما  ها براي غريبه برخي بيماري
نزديکان ممکن است باعث عواقب نامطلوبي افشاي آنها براي 
توان  در بسياري از موارد هم که مي. براي بيمار شود
توان به صحت  ، معلوم نيست چگونه مي تشخيص را گفت

تواند  پزشك نمي. شود اطمينان کرد انتقال آنچه گفته مي
شود و چه  گويد چگونه تعبير مي مطمئن باشد آنچه مي
. گذارد اش مي با پزشک معالج فعليتاثيري روي روابط بيمار 

تواند مطمئن باشد که تشخيص به چه نحوي به بيمار  نمي
خواهد اين کار را انجام  گفته خواهدشد و آيا کسي که مي

 .  دهد، در اين کار مهارت دارد يا نه
درخواست ويزيت غيابي به نوعي پايين آوردن کار پزشکي 

گرفتن همه ظرايف به يک کار صرفا تکنولوژيک و ناديده 
در بسياري از موارد، کار پزشکي . اي نيز است حرفه–اخالقي

چيزي جز در نظرآوردن اين مشکالت نيست وگرنه تشخيص 
                      !و درمان از همان اولين معاينه چون آفتاب روشن است

 دکتر مسعود قدوسی: تهيه و تدوين                              
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و افزايش شيوع ) تابستان ( با توجه به فصل شروع گرما 
بيماری های گوارشی بخصوص اسهال و افزايش احتمال 
خطر ابتال به بيماری های شديد گوارشی مانند وبا ، حصبه و 
اين که در تمام اين بيماری ها کم آبی برای بدن ايجاد شده 

در منزل آغاز شود لذا که الزم است درمان علمی آن حتی 
اطالعاتی مختصر در اين باره بخصوص در مورد مصرف 

ORS  ) به اطالع می رسد ) ُا آر اس. 
ORS به دو صورت در دسترس می باشد : 

نوع شايع آن همان پودر که در بسته هايی برای يک ليتر  -١
اصوًال بايد يک بسته را در چهار . ( آب در دسترس می باشد 

 ) ليوان آ ب جوشيده سرد شده معادل يک ليتر آب حل نمود
هم موجود است که بصورت قرص  ORSنوع ديگری از  -٢

 .جوشان بوده ولی در حال حاضر کمتر در دسترس می باشد
 زمانی می توان برای جايگزينی ORSاز پودر خوراکی 

 
 
 

اگر بموقع تشخيص و درمان نشود، " دررفتگي مادرزادي لگن
اي است که منجر به فرسايش و  کننده بيماري بسيار ناتوان

 . تر است شود و در دختران شايع آرتروز فرد مي
بيماري دررفتگي مادرزادي لگن اطفال، اگر در دوره نوزادي 

شيرخوارگي تشخيص و درمان بموقع نشود، مشکالت و 
کند که گاه عوارض آن تا  زيادي را براي اطفال ايجاد مي

 .يابد بزرگسالي و حتي سالمندي ادامه مي
تشخيص اين بيماري در اوايل شيرخوارگي : وي، تصريح کرد

ها بسيارساده و حتي بدون  کننده است و درمان بسيارکمک
 ها در سنين باال يرد اما درمانگ انجام جراحي صورت مي

 . شود تر مي تر و سخت پيچيده
براي تشخيص بموقع بيماري دررفتگي مادرزادي لگن در «

يافته، سونوگرافي هيپ براي تمام نوزادان  کشورهاي توسعه
 ، اين»شود وان غربالگري انجام ميمتولدشده به عن

 هاي تحميلي اين درحاليست که در کشور ما بدليل هزينه

 
 
 
 
 

مايعات از دست رفته بدن استفاده نمود که فرد هوشيار 
بنابراين در صورتی که فرد خواب آلود و در کما باشد . باشد

يا خوراکی ها  ORSبه هيچ وجه اقدام به خوراندن 
در موارد کم آبی خفيف تا . ونوشيدنی های ديگر نکنيد 

می تواند مشکل را حل کند اما در  ORSمتوسط درمان با 
کم آبی های شديد درمان با مايعات داخل وريدی الزامی 
است اما بهتر است قبل از رساندن بيمار به مرکز درمانی ، 

 . درمان خوراکی را شروع کرد 
سی (ميلی ليتر  ٥٠در کودکان بايد به ازای هر کيلو وزن 

ستفاده ساعت به صورت قاشق قاشق ا ٤را طی  ORS) سی
 . کرد 

را ده دقيقه بعد   ORSدرصورت تهوع و استفراغ می توان 
 .تکرار کرده و با حجم کمتر و مايع خنک تر به بيمار خوراند 
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طورکلي به  .روش تشخيصي، غربالگري در دستور کار نيست
برخي فاکتورهاي مستعدکننده همچون مصرف برخي داروها 

نداشتن   ها و بيماريدر دوران بارداري و ابتال مادر به برخي 
 عواملاز در خانواده  هاي ارثي ، داشتن زمينه تغذيه صحيح

هاي ارثي در  زمينه.در ايجاد بيماري مطرح است گيررد
بيش از ساير بيماري دررفتگي مادرزادي لگن و پاچنبري 

هاي مادرزادي است و به همين دليل ريسک ابتال به  بيماري
هايي که سابقه آن را دارند، بيشتر  اين دو بيماري در خانواده

توحهي آنها  ها و بي بدليل همکاري نکردن خانواده.است
هاي بعدي پزشکي براي بررسي وضعيت  نسبت به فراخوان

ت اما آمارهاي سالمت طفلشان، آمار دقيقي در دست نيس
هاي مادرزادي،  جهاني حاکي از اين است که ريسک بيماري

 . هزار تولد است١٠يک در هر 
خانواده ها بايد مواردي که پزشک معالج براي مراجعات 

 بگيرند و از زيرنظر   کند، را جدي بعدي کودک توصيه مي
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واهمه نداشته قراردادن کودک مبتال به بيماري مادرزادي 
باشند و بدانند که پزشک پيگير سالمت فرزندشان است و 

 .تر است کاري اضافي براي اطفال به مراتب خطرناک دست
 سالگي فرصت داريم نسبت به تشخيص و ٥/١بطورمعمول تا  
 
 
 

محدود کردن مصرف نمک، بهترين راه مقابله با تشنگی در 
، مسئول بهبود  به گزارش وب دا . ايام روزه داری است

تغذيه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان 
دريافت اضافی نمک، : شمالی ضمن بيان اين مطلب گفت 

بدن را به واکنش هايی مجبور می کند و برای دفع اين 
مقدار مازاد، مقادير زيادی آب از بدن دفع می شود که زمينه 

: تاکيد کرد  »نسرين عليزاده«.تشنگی فرد را فراهم می آورد
       به جز مقدار نمک اندکی که برای طبخ به غذا اضافه 

 
 
 

درصد زنان از لحاظ فيزيولوژی قادر به شيردهی ٩٨بيش از 
اما امروزه بسياری از زنان پس از . فرزندان خود می باشند

زايمان از شيردهی اجتناب می کنند که از عمده ترين دليل 
مادر و گرايش مادر به استفاده حساس ناکافی بودن شير اآن 

 . از تغذيه مصنوعی می باشد
ايده آل برای کودک و سرشار از آنتی  غذایشير مادر يک 

، تاثير اعجاب انگيز تغذيه با  بادی و پروتئين و ويتامين است
، پيشگيری از ابتال به  شيرمادر در رشد و تکامل کودک

ارضاء  ، ن، کاهش مرگ و مير شيرخوارا بيماری های مختلف
نيازهای عاطفی مادر و کودک و ارتقاء سطح سالمت کودکان 

 . به خوبی شناخته شده است
 متاسفانه در جامعه امروزی ترويج جانشين شونده های

 
 

 منتظر پيشنهادات و انتقادات شما هستيم

 
 
 
 

هاي مادرزادي وارد عمل  درمان کودکان مبتال به بيماري
زماني، بيشترين ميزان بهبودي پس شويم و در اين بازه 

 .    دهد ازدرمان رخ مي
 دکتر مژگان خراسانيان: تهيه و تدوين                           

 
 
 

نمک اضافه نکنيد و از آوردن می شود، ديگر سر سفره به غذا
مصرف سبزی و ميوه : وی افزود .نمکدان خودداری کنيد

بروز تشنگی زودرس کافی نيز می تواند در طول روز از 
 .جلوگيری کند

مصرف مواد غذايی پر پروتئين در وعده : وی تصريح کرد 
سحری نظير کباب ها سبب تحريک تشنگی در ساعات 

 . و فرد از تشنگی زياد رنج می بردنخست روز می شود 
 اری نازلی ضرابیستکارشناس پر: تهيه و تدوين                

 
 
 

ناشی از مصرف آن نگران کننده و پيامدهای  شيرمادر
است،لذا غلبه بر مشکالت و موانع احتمالی ترويج تغذيه با 
شير مادر از اجزای کليدی مراقبتهای بهداشتی اوليه 

 . محسوب ميشود
هزار کودک در  ٨٠٠با ترويج تغذيه با شير مادر از مرگ 

 .  جامعه جلوگيری خواهد شد
در مادرانی که به  از دست دادن اضافه وزن دوران بارداری

همچنين .  ، سريعتر است فرزندان خود شير می دهند
کودکانی که از شير مادر تغذيه می کنند دارای عملکرد 
ذهنی بهتر و هوش بيشتری نسبت به کودکانی که از شير 

 . مصنوعی استفاده می کنند خواهند بود
 کارشناس مامايی مرضيه شريعتی: تهيه و تدوين               
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