
 
 
 
 
 
 
 

به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشـت ،درمـان و آمـوزش    
فـر بـا اشـاره بـه ترفنـد صـنايع        پزشکی ،دکتر شهرام رفيعی

صـنايع  : دخانی برای جذب مخاطب و مشتری بيشـتر، گفـت  
انــد و مصــرف  دخــانی، نوجوانــان و جوانــان را هــدف گرفتــه

اين قشـر در دنيـا رو بـه افـزايش اسـت؛ بـه       دخانيات توسط 
ها اولين سيگار خود را در سـن   درصد سيگاری ٩٠طوری که 

 .سالگی تجربه کنند ١٨
وی ضمن تاکيد بر ممنوع بودن هـر نـوع تبليـغ مسـتقيم و     

هر چنـد آمـار دقيقـی از وضـعيت     : غيرمستقيم سيگار، افزود
ريم، امـا  استعمال دخانيات ميان نوجوانان و جوانان کشور ندا

برای شناخت تاثير تبليغات صنعت دخانيـات بـر ايـن نسـل     
توانيم به وضعيت نوجوانان و جوانان سـاير کشـورها نظـر     می

 .کنيم
آمـار نوجوانـان و جوانـان     ٢٠١٠در سال : فر ادامه داد رفيعی

ميليون نفر بود و بـه ازای هـر    ٣.٦سيگاری در آمريکا بالغ بر 
داد  ان خود را از دست مـی فردی که به علت مصرف سيگار ج

در نهايـت دو نوجـوان و جـوان    ) نفـر  ١٢٠٠روزانه بـيش از  (
 .شد های دائمی افزوده می آمريکايی به جمع سيگاری

اگر اين وضعيت در کشـور مـا نيـز صـادق باشـد،      : وی افزود
هزار مرگ سـاالنه بـر اثـر     ١١توان فرض کرد که به ازای  می

ان سـيگاری جديـد را   هزار نوجوان و جـو  ٢٢مصرف سيگار، 
 .شاهد باشيم

 
 
 

سوزش سر دل يکـی از شـايعترين علـل مراجعـه بيمـار بـه       
. که علت آن زيادی اسيد معده بوده اسـت  . پزشک می باشد 

اين اسيد اگر در معده ايجاد آسيب نمايد می تواند در نهايت 
اسـيد معـده در درجـه اول ايجـاد     . به زخم معده منجر شود 

 التهاب بر روی مخاط معده می کند که اين التهاب بصورت 

 
 
 
 
 
 
 

سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سـالمت وزارت بهداشـت بـا    
دو عامل تحريـک کننـده   » جذاب بودن«و » مد«بيان اينکه 

تبليغاتی جوانان و نوجوانان برای مصـرف سـيگار در آمريکـا    
فـرد زيـر    ٤٠٠٠بر اثر اين تبليغات روزانـه  : بوده است، گفت

های آمريکا افزوده شد کـه رقمـی    سال به جمع سيگاری ١٨
 .شود ميليون نفر در سال را شامل می ١.٥بالغ بر 

 ٢٥٠٠باز هم در آمريکا بـه طـور متوسـط روزانـه     : وی افزود
هـای   کشند به جمع سـيگاری  گاه سيگار می  سيگاری که گه

وند که حـداقل يـک سـوم آنهـا زودتـر از      ش دائمی افزوده می
 .شان جان خود را از دست خواهند داد ساير همساالن

نفـر   ١٠آمارها حاکی از آن اسـت کـه از هـر    : فر گفت رفيعی
 ٩٩سـال و   ١٨نفر کشيدن سيگار را در سن زيـر   ٩سيگاری 

 .کنند سالگی آغاز می ٢٦درصد تا سن 
در نوجوانـان و   متاسفانه الگوی مصرف سـيگار : وی ادامه داد

های اخير به سمت مصرف قليـان بـه    جوانان کشور طی سال
ای سـوق يافتـه کـه     هـای ميـوه   هـای بـا اسـانس    ويژه قليان

 .بارتر از سيگار است ضررهای آن به مراتب زيان
سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سـالمت وزارت بهداشـت در   

بيشـتر   ها خواست از نوجوانان و جوانان خـود  پايان از خانواده
ــکان و      ــورت پزش ــه از مش ــن زمين ــرده و در اي ــت ک مراقب

 . روانشناسان بهره برند
 دکتر مژگان خراسانيان: تهيه و تدوين                           

 
 
 

ولی در صورت ادامة تماس اسيد . گاستريت تعريف می شود 
 .  با مخاط معده ايجاد زخم نموده و عوارض ايجاد می شود 

 : اين عوارض شامل 
در . مرگ بيماران می باشـد  خونريزی که شايعترين علت  -١

 صورت خونريزی بايد بيمار بسرعت بستری شده و در مرحلة 



 
 ٩٣سال سيزدهم ـ  خرداد 

 
 

ولی اگـر بـا   . اول با آندوسکپی اقدام به توقف خونريزی نمود 
اين روش خونريزی کنترل نشد الزم به انجام عمـل جراحـی   

 .است 
     دومـين عارضـه شـايع زخـم معـده      معـده  سوراخ شـدن   -٢

که در صـورت ايجـاد دل درد شـديد بايـد بـه آن      . می باشد 
درمان اصلی سوراخ شدن معده عمل جراحـی  . مشکوک شد 

 . است 
 در صورت تداوم التهاب و تماس با اسيد ، ورم : انسداد  -٣
 
 
 

دوران حاملگی به شايد شما هم جزو همين افراد باشيد و در 
خاطر دندانهايتان خيلی عذاب کشيده ايد و يا حتی مجبور 

به راستی چرا . به کشيدن يکی از دندانهايتان شده ايد 
راز ؟  اينگونه می شود ؟ همزمانی تولد ، با مرگ يک دندان

بسياری از افراد دانش . آن در آگاهی و باورهای ماست 
دندانهای خود  چندانی از ويژگی های بدن و به خصوص

ندارند و همه ی تصميم گيری های خود را براساس باورها و 
 . حرفهايی که از دوست و فاميل می شنوند انجام می دهند

با شروع حاملگی شرايط هورمونی بدن دچار تغييرات 
شرايط :  شديدی شده و همه چيز را دگرگون می کند

 .روحی، وضعيت بدنی و حتی کار و زندگی را
مهمترين تغييرات بدنی در حاملگی، دگرگونی در لثه يکی از 
در اين دوران لثه ها پرخون و ملتهب شده و اکثرًا . ها است

، گاهی اوقات اين تورم شديد است و  دچار تورم می گردند
در مناطقی از لثه برجستگی های واضحی ايجاد می کند که 

 .می گويند» تومورهای لثه يی حاملگی«به آنها 
ن التهاب و تورم ها بعد از زايمان از بين می روند امـا  البته اي

باعث می شوند بهداشت دهـان و دنـدانها بـه سـختی انجـام      
، تهوع های گاه و بيگـاه باعـث    همزمان با اين شرايط.  گيرد

می شوند شيره ی اسيدی معده به حفـره ی دهـان راه پيـدا    
نها ، اسيد هم که دشمن دندانهاست و همه کاری با دندا کند

 شرايط روحی خانمها در اين دوران هم اکثرًا .  می کند

 
 
 
 

    حاصل از التهاب اگر در ناحيـه دريچـة تحتـانی معـده باشـد     
 و ايجاد تهوع و استفراغ ی تواند اين دريچه را مسدود نمودهم

 .نمايد 
درمان اين حالت می تواند گشادکردن دريچة معده بـا بـالون   

با عمـل جراحـی ايـن انسـداد را درمـان       باشد و يا در نهايت 
بهترين راه برای درمان زخم معده درمان دارويی بوده . نمايد 

 . تا عوارض ايجاد نشود 
 دکتر امير رضا رضوی : تهيه و تدوين                             

 
 
 

طوری است که حوصله ی خودشان را هم ندارند چـه برسـد   
، پـس اکثـرًا بهداشـت     صـحيح به مسواک مرتب و نخ دندان 

مجموعـه  .  به خصوص در ماههای اول تعطيل اسـت  دهان ،
اين شرايط که بيشتر در سه ماهه ی اول رخ می دهد، باعـث  

شود ميزان ايجاد يا پيشرفت پوسيدگی هـای دنـدان در    می
 . خانم ها افزايش يابد

 در حاملگی پايت را در:  حال نوبت باورها می رسد
، اصًال  ار که بچه ناقص می شوددندانپزشکی نگذ

دندانپزشکان کاری برای حامله ها انجام نمی دهند جز 
خوب .  ، عکس هم نگير که از همه بدتر است کشيدن

خانم باردار در ماههای آخرحاملگی با يک دندان :نتيجه
بسيار پوسيده و دردهای غير قابل کنترل به مطب مراجعه 

ه يی جز خارج کردن می کند و اکثرًا در آن شرايط چار
، آنقدر  ، اگر دندان درست کردنی هم باشد دندان نمی ماند

 . به خاطر آن عذاب ديده که فقط به کشيدن راضی می شود
       اما راهکار چيست و باورهای علمی در اين موارد چه 

 می باشد؟
قبل از تصميم به بارداری حتمًا به دندانپزشکتان مراجعه 

هر کار .  ثه و دندانهايتان مطمئن شويدکنيد و از سالمت ل
 . دندانپزشکی که داريد انجام دهيد تا خيالتان راحت شود

. در حاملگی هر سه ماه يک بار با دندانپزشکتان مالقات کنيد
 نترسيد اين ويزيت ها هيچ ضرری برای شما و فرزندتان 



 
 ٩٣ خرداد ـ   سال سيزدهم

 
 

برای شما ضرر داشته باشد مطمئن باشيد اگر درمانی . ندارد
 .دندانپزشکتان انجام نخواهد داد

انجام .  در سه ماهه ی اول وضعيت لثه ها از همه بدتر است
جرمگيری در اين دوره ضروری است و هيچ ضرری هم 
ندارد، ولی تا حد امکان در سه ماهه ی اول راديوگرافی 

با اگر مجبور به گرفتن عکس از دندان شديد حتمًا .  نگيريد
همچنين می توانيد از وسايل  . پزشک زنان مشورت کنيد

      حفاظتی مثل پيش بند سربی استفاده کنيد که باعث
می شود مقدار اشعه ی دريافتی بدن به مقدار بسيار ناچيزی 

 . برسد
، دهانتان را با آب نمک شستشو  اگر توانستيد بعد ازتهوع

 . دهيد
حداقل روزی  . باشيدتا حد امکان مراقب بهداشت دهانتان 

 . ، مسواک و نخ بزنيد يک بار را
سه ماهه ی دوم بارداری زمانی است که شما اکثر کار 

اين دوران بی .  دندانپزشکی را می توانيد انجام دهيد
خطرترين زمان برای انجام راديوگرافی می باشد پس سعی 

 کنيد اگر دندانی درد دارد يا پوسيده است در اين سه ماه 
 
 
 

 :در دو فرم اصلى پديدار مى شود یگرمازدگ
از  یناش یها یکه در واقع کم طاقت :  خفيف یگرمازدگ -۱

 یگرمازدگ یشبيه به بيمار یه عالئمگرماست و با وجود آنک
، به سرعت ی ابتداي یپس از اقدامات درمان ی، ول شديد دارد

 .رود یاز بين م
سريع،  یکه در صورت عدم مداوا : گرما زدگی حاد-۲

کشنده را به همراه خواهد  یخطرناک و گاه یپيامدها
 .داشت

از  یناش یب است بدانيم مسائل و مشکالت جسمچه خو
 یحت.  بودن بدن فرد ندارد یبا ميزان قو یگرما هيچ ارتباط

ين خطر قرار گيرند، ورزشکاران نيز ممکن است در معرض ا
 است که یدر هر دو نوع خود حاصل تغييرات یزيرا گرمازدگ

 
 
 
 

 .درمان کنيد و به ماه های آخر واگذار نکنيد 
، کار دندانپزشکی زيادی نمی توانيد  در سه ماهه ی سوم

سنگينی وزن نوزاد باعث می شود نتوانيد به .  انجام دهيد
از طرفی راديوگرافی هم در .  راحتی روی يونيت بنشينيد

از کارهای فقط جرمگيری و بعضی .  اين سه ماه ممنوع است
 . اورژانس را می توانيد انجام دهيد

در حاملگی با اولين درد دندان به دندان پزشک مراجعه 
مطمئن . نگوئيد االن خطردارد باشد بعد از زايمان.  کنيد

باشيد بدون راديوگرافی هم می شود کاری کرد که دردتان 
 . تسکين يابد

طری ، در اغلب اوقات هيچ خ تزريق بی حسی برای دندان
  .خيالتان راحت.  برای حاملگی ندارد

هيچ مسکن و يا آنتی بيوتيکی را بدون مشورت با پزشک 
 .  زنان مصرف نکنيد

اگر خودتان در اين شرايط مبارک، نيستيد، اين نکات را به 
خانمهای حامله يا آنهايی که تصميم به بارداری دارند منتقل 

  .  خيلی ثواب دارد.  کنيد
 دکتر مسعود قدوسی: تهيه و تدوين                              

 
 
 

ين معنا که هرچه به ا. در اثر گرما در بدن ايجاد مى شود
ی مرفت کند،ميزان تعريق آن باالتدريا یبيشتر یبدن گرما

در .يابد یدر اين صورت آب بدن به همراه عرق کاهش م.رود
در  دبه کاهش نمک موجو یاز موارد، تعريق زياد حت یبرخ

 .شود یرا سبب م یحاد یبدن نيز منجر شده و گرمازدگ
 یتوان به تشنگ یدر هر دو نوع م یگاز جمله عالئم گرمازد

شبيه  یش اشتها ، سردرد، سرگيجه و حاالتمفرط، کاه
آنفلوآنزا به همراه تهوع و استفراغ اشاره کرد که البته در نوع 

تمرکز و ، افزايش ضربان قلب، عدم افت هوشياری حاد آن 
آنچه همواره  یبه موارد فوق اضافه مى شوند، ول شوک نيز

 . ت اس یشود پيشگير یيه متوص
 مدت در گرما بپرهيزيد، به خصوص  یاز حضور طوالن -



 
 ٩٣ خرداد ـ  سال سيزدهم 

 
 

نسبت به گرما برخوردار  یکه از آستانه تحمل کمتر یافراد
 .مبتال گشته اند یوده و يا پيش از اين، به گرمازدگب
هنگامی که مجبور هستيد ساعات طوالنی .  آب بنوشيد -

به همراه برده و مرتب آب  ی، شيشه آب بيرون از منزل باشيد
 .بنوشيد

ها  یاغلب ميوه ها و سبز. ی مصرف کنيدميوه و سبز -
از  یآب فراوان هستند که براى جلوگير نمک و یکم یحاو

البته قبل از مصرف، بايد آنها را به . مناسب است یگرمازدگ
 .خوبی با آب و مواد ضد عفونی کننده بشوييد

قهوه و نسکافه مصرف نکنيد زيرا کافئين موجود در اين  - 
بخشيده و ميزان  نوشيدنی ها، کاهش مايعات بدن را سرعت

 . برد یتعريق را باال م
ها شده و سيگار کشيدن سبب انقباض رگ . سيگار نکشيد -

که در آن  محيطی یسازش با گرما یبدن شما برا یانايبر تو
 .گذارد یم ی، تاثير منف قرار داريد

سر و گردن با آب خنک شستن . ازآب خنک استفاده کنيد -
البته الزم به ذکر است .  بدن کمک مى کند یبه کاهش دما

زير پوست  یخون یسرد سبب انقباض رگ ها یخيل که آب
تر بدن  یکه خون به سمت سطوح داخل یشده و در شرايط

لذا آب . برد یمنطقه را باال م یکند، همزمان دما یحرکت م
 .شود یسرد توصيه نم

باد زدن به وسيله .هميشه بادبزنی همراه خودداشته باشيد -
، سبب بخار شدن عرق ... تکه ای مقوا و  یبادبزن و يا حت

ه خنک شدن سطح آن شده و از پوست و در نتيج یرو
 .کند یم یبدن جلوگير یافزايش دما

هر چه از تماس مستقيم . ازکاله يا سايبان استفاده کنيد -
پوست با اشعه خورشيد کم کنيد، تاثير گرما کمتر خواهد 

در منطقه ی سر و  یخون یبا توجه به آنکه رگ ها. بود
گردن به سطح پوست بسيار نزديک هستند، دريافت و يا از 

  یانجام م یدست دادن گرما نيز در آنها با سرعت بيشتر
 مانند آن بر  یدر نتيجه کاله و يا هر پوشش ديگر. گيرد

 
 منتظر پيشنهادات و انتقادات شما هستيم

 
 
 
 

 در. براى دريافت سريع گرما باشد یسر مى تواند مانع یرو
 یبا آفتاب سوزان، استفاده از چتر برا یاز کشورها یبرخ

خورشيد بر بدن بسيار رايج است،  یاز تاثير گرما یجلوگير
 .آيد یعجيب به نظر م یولى در کشور ما متاسفانه کار

در انتخاب پارچه لباس های خود ازنظررنگ و جنس دقت  -
استر و کتان  یاز مواد پل یه ترکيبک یدر پارچه هاي.کنيد

درصد کتان  ۱۰۰هستند، تبادل هوا راحت تر از پارچه هاى 
.  ترند رد، در نتيجه براى تابستان مناسبصورت مى گي

 یروشن هم همواره برا یبا رنگ ها یانتخاب لباس هاي
 . شوند یانعکاس گرما توصيه م

ارائه  یدر انجام توصيه ها یحاال اگر با توجه به سهل انگار
 یبه وجود آمد، بايد دنبال به کارگير یشده، مشکل گرمازدگ

و يا کاهش عالئم  یجهت بهبود یاقدامات اوليه و راهکارهاي
از آنجا که عالئم هر دو نوع .تا مراجعه بيمار به پزشک باشيم

به هم شبيه است، تشخيص آنها از يکديگر نياز به  یگرمازدگ
 یناش یبه اين معنا که اگر پيامدها. زمان دارد یگذشت اندک
 یپس از خروج فرد از منطقه گرما و مراقبت ها یاز گرمازدگ

اوليه و گذشت نيم ساعت اثربخش نبود، فرد بايد به پزشک 
اختالل مانند ضعف و  یالبته در مورد عالئم. مراجعه کند

 یدقيقه است، زيرا گرمازدگ ٥تا  ٢اين مدت زمان ،هوشياری
در اين مدت  .حاد ممکن است سبب به کما رفتن بيمار شود

 :زير عمل کنيد یتوانيد به توصيه ها یزمان شما م
او آب  یبه جاى اينکه فرد را در آب سرد فرو بريد، بر رو - 

پوست  یبه اين ترتيب آب سريع تر از رو.  سرد بپاشيد
را  یشود، يا اينکه حوله ا یتبخير شده و فرد زودتر خنک م

 .بدن بيمار قرار دهيد یدر آب سرد فرو برده و بر رو
که در آنجا کولر و يا هر خنک کننده  یفرد را به مکان  -

 .وجود دارد، منتقل کنيد یديگر
برد، او را مجبور  یبه سر م یکه فرد در هوشيار یمادام  -

  . به خوردن آب کنيد
 کارشناس پرستاری سارا شادمان: تهيه و تدوين                

 بهداشت و درمان صنعت نفت بجنورد: آدرس 
Email: comitehsalamat@yahoo . com 


