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زندگی

ارتباط قرارگیری در معرض آفت کش ها و بروز افسردگی

یافته های تحقیقاتی نشان می دهد نوجوانانی که در معرض میزان باال آفت کش ها قرار
دارند در معرض ریسک باالی ابتال به افسردگی هستند.به گزارش مهر ،نتایج این مطالعه،
این فرضیه را تایید کرد :نوجوانان دارای میزان فعالیت کمتر  AChEبه دلیل قرارگیری
در معرض مسدودکننده های کولینستراز ،دارای عالئم بیشتر افسردگی بودند .جالب
اینکه ،این ارتباط در دختران و نوجوانان کمتر از  ۱۴سال قوی تر بود.
گفتگو

آفتاب یزد در گفت و گو با فوق تخصص غدد ومتابولیسم کودکان بررسی کرد

اهمیت رشد مناسب کودک

آفت�اب ی�زد  :بیش��تر ن��وزادان وزن و ق��د و و همچنین پزش��کی س��ابقه خانوادگ��ی از نظر
اندازه دور سرش��ان ب�� ه طور پیوس��ته افزایش بیماریه��ا و همچنین نرخ رش��د و قد را جویا
مییابد و طی چند س��ال اول زندگی ب ه سرعت میشود.س��پس معاینه فیزیک��ی انجام و میزان
رش��د میکنند ام��ا در برخی م��وارد ،کودکان رش��د کودک ظرف ماههای متوالی اندازهگیری
اس��تانداردهای مورد انتظار رش��د را ندارند که میش��ود و در صورت لزوم برخ��ی انجام برخی
این اتفاق اختالل رش��د نامیده میش��ود .علل آزمایشها توصیه می شود .
بس��یاری میتوانند باعث اختالل رشد کودکان دکتر قاسمی ادامه داد  :در برخی از این کودکان
ش��وند .هنگامیکه پزشکان علت مشکل را پیدا مقصر اصلی عدم رشد  ،خود کودک نیست بلکه
کنن��د میتوانند با همکاری خانوادهها کودک را عدم تغذیه مناس��ب کودک به وجود می آ ید و
به یک الگوی رشد سالم بازگردانند اما در صورت علت اصلی بروز این مشکل معموالً به مشکالت
جس��می مانن��د گوارش��ی یا
مداخله دیرهن��گام برای درمان
مش��کل امکان اینک��ه کیفیت در برخ��ی از ای��ن کودکان ب��ه دس��تگاه عصب��ی مربوط
زندگ��ی ک��ودک ب��ه مخاطره مقص��ر اصلی عدم رش��د  ،میشود.
بیفتد  ،وج��ود دارد لذا با توجه خ��ود کودک نیس��ت بلکه ای��ن ف��وق تخص��ص غ��دد
به اهمیت موض��وع آفتاب یزد عدم تغذیه مناسب کودک ومتابولیس��م کودکان تصریح
در اینباره با دكترفریبا قاس��مي ب��ه وجود می آ ی��د و علت ک��رد  :ب��رای درم��ان کاهش
 ،فوق تخصص غدد ومتابولیسم اصل��ی ب��روز این مش��کل رش��د کودک ابتدا از اقدامات
کودکان گفت و گوکرده است  .معموالً به مشکالت جسمی تش��خیصی از جمل��ه ان��دازه
وی در اینب��اره م��ی گوی��د  :مانند گوارشی یا به دستگاه گیری مکرر قد وزن دورس��ر
کودکان زیر دو سال از لحاظ قد عصبی مربوط میشود
کودک آزمون های س��نجش
توانیه��ای ذهن��ی و روان��ی
و وزن و ان��دازه دور س��ر و بلوغ
باید حداقل هر ش��ش ماه یکبار توس��ط پزشک که معیاری ازرش��دونمو بچه به دس��ت میدهد
وآزمایش خون که مهمترین راه بررسی هورمونی
اطفال مورد بررسی قرار گیرند .
دکتر قاسمی خاطرنش��ان کرد  :در صورتی که است ،عکس برداری از مچ دست ها برای تعیین
منحنی رش��د کودک پس از مدت تعیین شده سن استخوانی کودک که معیار خوب ومناسبی
 ،افت کرده و یا حتی رش��دی در آن مش��اهده برای تعیین رشد کودک بهشمار می آید.
نش��ود باید بررسی های تکمیلی و دقیق توسط وی خاطرنش��ان کرد  :اگ��ر متوجه کاهش وزن
پزش��ک اطفال یا پزشک غدد ومتابولیسم انجام کودک ش��دهاید به پزش��ک خود مراجعه کرده
گیرد تا در صورت بروز هرگونه مشکل در تکامل و همچنین در ص��ورت هرگونه تغییر عمده در
رش��د  ،اقدام��ات درمان��ی الزم در مراحل اولیه الگوهای غذا خوردن فرزند با پزش��ک مشورت
کنید .ک��ودک نوپا و بچهه��ای بزرگتر ممکن
انجام شود .
وی عن��وان ک��رد  :در صورتی که به افت س��یر اس��ت روزها و گاهی اوقات هفتهها عالقه کمی
تکامل��ی غدد در ک��ودکان توجه الزم نش��ود  ،به خوردن غذا داشته باشند اما در نوزادان نباید
س�لامت جس��م و ذهن و به ط��ور کلی تکامل چنین اتفاقی بیفتد.
کودک دچار عقب افتادگی خواهد شد و کیفیت وی در پای��ان گفت  :هنگامی که میخواهید به
کودکتان برای شاد و سالم زندگی کردن کمک
زندگی کودک را به مخاطره خواهد انداخت .
دکتر قاس��می ابراز داش��ت  :در ص��ورت اینکه کنید ،چکاپ رش��د بس��یار مهم و حیاتی است.
ک��ودک رش��د الزم را نداش��ته باش��د بای��د از آوردن فرزندت��ان ب��رای تس��تهای منظم نزد
برخ��ی جه��ات مانند ک��م خونی ،مش��کالت پزش��ک کمک میکند که پزشک متوجه شود
گوارش��ی،عفونت ادرای  ،اختالالت تیروئیدی  ،چه چیزی برای کودک طبیعی اس��ت بنابراین
مشکالت کلیوی و همچنین تست سلیاک مورد بیماریها به راحتی تش��خیص داده میشوند و
بررسی قرار گیرد تا علت مشخص شود.
درمان آنها نیز آسان تر خواهد بود .
این فوق تخصص غدد ومتابولیسم کودکان بیان
ک��رد  :اخت�لاالت هورمونی میتوانند به رش��د
کودک تأثیر بگذارد .هورمون تیروئید برای رشد
طبیعی اس��تخوانها حیاتی است .غده هیپوفیز
در قاعده مغز ،چندین هورمون از جمله هورمون
رش��د ترش��ح میکن��د .کمبود هورمون رش��د
میتواند به آس��یبهای مغ��زی یا غده هیپوفیز
مرتبط باشد.
وی ابراز داش��ت  :تش��خیص اختالل رشد باید
توسط متخصص صورت بگیرد .برای این منظور
عالئم و س��ابقه پزشکی کودک دریافت میشود

نکته

این سوپرفودهای تابستانی را به رژیم تان اضافه کنید!

اصطالح س��وپرفود روی برخی بسته بندی های
غذای��ی درج ش��ده و ما با دیدن نام آن بیش��تر
تمای��ل داریم ک��ه این محص��والت را خریداری
کنیم ضمن این که با مصرفش��ان نیز احس��اس
بهتری داریم.به گزارش آوای سالمت ،سوپرفودها
غذاهای��ی هس��تند ک��ه ب��ه ب��دن ش��ما تمام
ویتامین ها و مواد معدنی ضروری را می رسانند،
به جلوگیری از ابتال به بیماری های مزمن کمک
م��ی کنند ،خاصیت ضد پی��ری دارند و در کنار
یک رژیم غذایی مناس��ب ،س�لامت کلی شما را
تحت تاثیر قرار می دهند.این مواد مغذی س��الم
یک خاصیت مهم دیگر هم دارند و آن ،هیدراته
نگه داشتن شما در فصل تابستان است .لیستی
از سوپرفودهای تابستانی را می توانید با خواندن
این مقاله شناس��ایی کنید .این را بدانید که اکثر
سوپرفودها پایه گیاهی دارند:
nآناناس

آناناس یک میوه گرمس��یر اس��ت که در سراسر
جهان موجود است .کریستف کلمب پس از سفر
به آمریکای جنوبی ،آنان��اس را به اروپا آورد .این
میوه حاوی مقادیر زیادی ویتامین س��ی ،فیبر و
منگنز است .آنزیم بروملین موجود در آن بسیاری
از مزایای سالمتی از جمله پیشگیری از سرطان،
حمایت از ایمنی بدن ،کاهش التهاب و س��رطان
روده را دارد .ازای��ن می��وه به ص��ورت کمپوت و
آب آناناس استفاده می شود.
nآووکادو

آووکادو ی��ک س��وپرفود سرش��ار از چربی های
غیر اش��باع ،فوالت ،پتاس��یم ،ویتامین س��ی و
ویتامین کا است .شما می توانید آووکادو را همراه
با نان تست ،ساالد ،مصرف کنید .مصرف آووکادو
به بازس��ازی خ��ون و بافت ها کم��ک می کند،
منجر به تثبیت قند خون می ش��ود و برای رفع
اختالالت قلبی یک سوپرفود عالی است .آووکادو
همچنین منبع خوبی از لوتئین و آنتی اکسیدان
برای حفظ سالمت چشم و پوست است.
nبلوبری

بلوبری سرشار ازآنتی اکسیدان ها ،مواد شیمیایی

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

گیاهی ،ویتامین سی ،ویتامین کا و منگنز است.
محققان میگويند كه آنتی اكسيدان موجود در
بلوب��ری روش ذخيره بدن و پ��ردازش گلوكزو يا
قند را تغييرمی دهد .بنابراين خطرابتال به ديابت
و بيماري قلبی را كاهش می دهد.آنتی اكسيدان های
موجود دراين ميوه باعث نرمی پوس��ت می شود.
تركيب آن با آب ليمو وشكرمنجر به روشن تر شدن
درافراد می شود.
nگیالس

گیالس یک میوه خوش��مزه ،زیبا و خوش طعم
است .زمانی که گیالس میخورید به غیر از طعم
آن میتوانی��د از مزایایی که ب��رای بدن دارد نیز
استفاده کنید .این میوه سرشار از فالونوئیدهایی
به نام "آنتوسیانین" است که عملکردهای ایمنی
بدن را تنظیم می کند و به عنوان یک ضد التهاب
برای کاهش درد مفاصل عمل می کند .گیالس
در تابستان یک میان وعده بسیار سالم و از فواید
بسیاری برخوردار است.
nسیب

س��یب یکی از محبوبترین میوهها است و این
اتفاق خوبی است .این میوه سرشار از "کورستین"
است؛ یک آنتی اکسیدان قدرتمند برای کاهش
خطر ابتال به س��رطان ها و بیم��اری های قلبی.
مصرف سیب با پوس��ت خواص آن را چند برابر
خواهد کرد .تحقیقات نش��ان می دهد که سیب
با پوست  ،پنج برابر بیشتر از سیب پوست کنده
شده دارای "پلی فنول"است .سیب منبع غنی از
فیبر نیز محسوب می شود.
nقارچ

خوراکی خوش��مزهای اس��ت ک��ه انواع
ق��ارچ،
ِ
مختل��ف و متنوعی دارد ،این گیاه اغلب در گروه
س��بزیجات طبقهبندی میش��ود .برای قرن ها
از آن در طب س��نتی اس��تفاده می ش��ده است.
قارچ ها باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می شوند و
به جلوگیری و درمان سرطان ،بیماری های ویروسی،
کلس��ترول و فش��ار خون باال کم��ک می کنند.
مص��رف منظم قارچ اثرات منف��ی پرتو درمانی و
شیمی درمانی را نیز کاهش می دهد.

نایب رئیس انجمن فیزیوتراپی اس��تان تهران ،نسبت
به آسیب س��تون فقرات در اثر کم تحرکی و استفاده
روز افزون از وس��ایل دیجیتالی ،هشدار داد.به گزارش
مهر ،همایون آبائی گفت :با توجه به ش��عار س��ازمان
بهداش��ت جهانی مبنی بر کمترین تهاجم بر بدن ،لذا
در بیماری های اسکلتی عضالنی ،فیزیوتراپی می تواند نقش اول
درمان را ایفا نماید.وی با عنوان این مطلب که نقش فیزیوتراپی
ب��ه عنوان خط اول درمان با ش��عار س��ازمان بهداش��ت جهانی

آسیب ستون مهره ها در اثر استفاده زیاد از موبایل و رایانه

هم خوانی دارد ،اظهار داشت :به دلیل زندگی های
ماشینی بیماری های ناشی از مشکالت عضالنی و
اسکلتی بیش از پیش جامعه را درگیر کرده است.
ل��ذا اهمیت درم��ان هایی که کمتری��ن عارضه را
برای بیم��اران به همراه دارد ،بیش از پیش نمایان
می گردد.این فیزیوتراپیست ادامه داد :با توجه به استفاده روز افزون
از وسایل ارتباط جمعی از جمله تلفن همراه و رایانه ،مشکالت
ناش��ی از اس��تفاده مکرر از این وس��ایل باع��ث ضعف عضالت،

انحراف س��تون مهره ه��ا و همچنین کم تحرکی ناش��ی از آنها
باعث اضافه وزن ش��ده و این اضافه وزن تبعات زیادی به دنبال
دارد و هم��ه اینها در صورت ع��دم توجه به موقع باعث صدمات
و بیماری های بس��یار ناتوان کننده می ش��ود.وی افزود :توصیه
می ش��ود ضمن رعایت اصول بهینه استفاده از وسایل دیجیتالی
و الکترونیکی ،در صورت بروز مش��کل جهت مش��اوره و درمان
ب��ه متخصصی��ن فیزیوتراپیس��ت مراجعه و راهکاره��ای الزم را
دنبال کنند.

آفتاب یزد در گفت و گو با فوق تخصص مغزو واعصاب کودکان بررسی کرد

عالئمودرمانمیگرندرکودکان

آفتاب ی�زد – نجمه حمزه نیا  :بس��یاری فکر
میکنند س��ردرد و حمالت میگرنی تنها مختص
به بزرگس��االن است ،اما س��ردرد در کودکان هم
جزو موارد نسبتا شایع در مراجعه به مراکز درمانی
است .یکی از ش��ایعترین دالیل این سردردها نیز
میگرن اس��ت .در اغلب مواق��ع و نه در همه موارد
میگرن ،س��ردرد ناتوانکننده تلقی میش��ود .این
عارضه یک بیماری پیچیده و زیس��ت شناختی با
مولفههای ژنتیکی قوی است .آیا تاکنون کودکتان
از س��ردرد ش��کایت کرده و یا ب ه دلیل س��ردرد از
خواب بیدار ش��ده است؟ بزرگترها معموال سردرد
بچ��ه ها را یا ندیده می گیرن��د و یا به تومورهای
مغزی و علل خطرناک دیگر نسبت می دهند .اما
با سردرد بچه ها واقعا چطور باید برخورد کرد؟ با
توج��ه به اهمیت موضوع آفت��اب یزد در اینباره با
محمور رضا اش��رفی  ،فوق تخصص مغزو واعصاب
کودکان و اس��تاد دانش��گاه علوم پزش��کی تهران
گفت وگوکرده است .
وی دراینب��اره می گوید :س��ردرد در حال حاضر
یکی از مشکالت دردناک انسان است وقدمت آن
درانسان به تاریخ تولد بشربرمی گردد .
دکتراش��رفی خاطرنشان کرد  :سردرد در کودکان
و نوجوانان ش��ایع ترین علت درد اس��ت که برای
درمان به متخصص کودکان مراجعه می کنند .
این فوق تخصص مغ��زو واعصاب کودکان با بیان
این نکته که "س��ردرد س��ومین علت ارجاع یک
ک��ودک به اورژانس کودکان اس��ت " ،اظهار کرد:
مهمترین علل س��ردرد در کودکان  ،سردرد های
اولیه می باش��د که ش��ایع ترین نوع سردرد اولیه
در ک��ودکان  ،س��ردرد میگرن��ی می باش��د  .وی
بیان کرد  :س��ردرد های عصبی پس از س��ردرد های
میگرن��ی ش��ایع ترین ن��وع س��ردرد در کودکان
میباشدکهبایدتوسطپزشکمتخصصدرمانشود.
دکتر اشرفی خاطرنشان کرد  :سردرد های ثانویه
که نوع دیگر س��ردرد در کودکان اس��ت اکثرا به
دلیل تومورهای مغزی،بیماری فشارخون  ،عفونت
بیماری هیدروسفالی مغزی و یا هر عارضه ای که
در داخل مغز باشد ،می تواند در آنها بروز نماید .
این اس��تاد دانش��گاه علوم پزش��کی ته��ران ابراز
داشت :سردرد های ثانویه در رده دوم علل سردرد
در ک��ودکان ق��رار دارند و خوش��بختانه بر خالف
سردردهای میگرنی  ،شایع نیستند .
وی عنوان کرد  :س��ردرد میگرنی از ش��ایع ترین
س��ردرد نوع اولیه در کودکان اس��ت که ش��یوع
آن در س��نین مختلف متفاوت است .به طور مثال
شیوع بیماری س��ردرد میگرنی درکودکان سه تا
هفت ساله  ،یک الی سه درصد  ،در کودکان هفت تا
یازده س��اله نیز میزان درصد شیوع این بیماری

اسکنبیل
درمان گیاهی اندومتریوز

نتای��ج پژوهش محقق��ان ایرانی نش��ان داد،
عصاره گیاه اس��کنبیل فرایندهای اساسی و
متفاوتی ک��ه در ایجاد اندومتریوز نقش دارند
را ه��دف ق��رار میدهد و میتوان��د بهعنوان
داروی گیاه��ی مفید در درم��ان این بیماری
استفاده ش��ود.به گزارش ایرنا ،گیاه اسکنبیل
مختص مناطق بیابانی اس��ت و توسط مردم
محلی برای درمان خونریزی قاعدگی طوالنی
و نیز دردهای زمان قاعدگی استفاده میشود
و برای درمان ناباروری هم توصیه شده است.
ترکیبات زیس��تی فعال موجود در این گیاه،
فراینده��ای گوناگونی نظیر رگزایی ،التهاب
و رش��د تهاجمی بافت را مه��ار میکند.برای
بررس��ی اثر این گیاه در درم��ان اندومتریوز،
کیاندخ��ت کیان��ی ،دکت��ر مل��ک افضل��ی
اردکانی ،دکت��ر موحدین ،دکتر افالطونیان و
همکارانشان در دانشگاه علوم پزشکی تهران،
دانشگاه تربیت مدرس ،مؤسسه طب تجربی
و بالینی دانش��گاه زارلند آلمان و پژوهش��گاه
رویان ،پژوهشی را طراحی کردند که طی آن،
ضایعات اندومتریوزی با روشهای جراحی در
حیوان مدل آزمایش��گاهی ایجاد شد.سپس
عصارهکاملگیاهاسکنبیلباغلظت ۵۰میلیگرم
در ازای هر کیلوگرم وزن ،به مدت چهار هفته
برای آنان تجویز ش��د .رش��د ضایعه ،تشکیل
کیس��ت ،اندازه ضایعه ،میزان تشکیل عروق
خونی و مقدار سلولهای ایمنی با روشهای
آزمایش��گاهی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
این پژوهش نش��ان داد ،عص��اره کامل گیاه
اسکنبیل به میزان قابل توجهی رشد ضایعه،
تشکیل کیست ،میزان عروق ،تکثیر سلولها
و میزان تجمع سلولهای ایمنی در ضایعات
اندومتری��وزی م��وش را کاه��ش داده ،مهار
میکند.

چه��ار ال��ی ده درصد و در
ابت��دای صب��ح مش��اهده
نوجوانان پانزده س��اله هم nس��ردرد ه��ای ثانوی��ه که ن��وع دیگر نم��ی ش��ود و در ط��ول
هش��ت تا بیش از بیس��ت سردرد در کودکان است اکثرا به دلیل روز ب��ه م��رور ب��ر ش��دت
درص��د ش��یوع ای��ن نوع توموره��ای مغزی،بیماری فش��ارخون  ،ای��ن بیم��اری اف��زوده
س��ردرد مش��اهده ش��ده عفون��ت ،بیماری هیدروس��فالی مغزی و خواهد ش��د .حداقل مدت
است .
یا هر عارضه ای که در داخل مغز باشد ،می��زان ش��دت در این نوع
دکتر اشرفی تصریح کرد  :می تواند در آنها بروز نماید
سردرد ها  ،یک ساعت است
از نظر جنس��یت در دوران
و ممکن اس��ت حتی تا سه
قب��ل از بل��وغ  ،بیم��اری nبیماری س��ردرد میگرن��ی در کودکان روز متوالی ادامه داشته باشد .
س��ردرد میگرنی در پسرها در برخ��ی اوق��ات خ��ود را ب��ه صورت دکتر اش��رفی ابراز داشت :
شایع تراست و پس از بلوغ استفراغ های دوره ای  ،کج کردن گردن س��ردرد ه��ای میگرنی در
در دختره��ا ای��ن بیماری (تورتیکولی ) به ص��ورت دوره ای  ،درد کودکان با سنین پایین تر
بیشتر مشاهده می شود .
ش��کم دوره ای و حمالت سرگیجه بروز به طور مثال در شیرخواران
این ف��وق تخص��ص مغزو می نماید
با عالیمی مانند ب��ی قراری ،
واعصاب کودکان ادامه داد
کن��دن موهای س��ر،تکان
 :زمینه خانوادگ��ی بیماری میگرن در کودکان به
دادن س��ر به این طرف و آن طرف  ،کوبیدن س��ر
میزان هفتاد تا نود درصد تاثیر دارد،بخصوص اگر
به بالش به همراه گاه استفراغ  ،اختالل در خواب و
این بیماری درمادر وجود داش��ته باش��د احتمال
تغییرات رفتاری مشاهده می شود.
ابتالی کودک به این بیماری افزایش می یابد.
وی بی��ان کرد  :کودکان مبتال ب��ه میگرن  ،اکثرا
وی تصریح کرد  :مهم ترین عالمت بیماری میگرن،
کودکانی دقیق ،باهوش و اهل رقابت با همکالسی ها
سردرد اس��ت که معموال با ش��دت های مختلف
هستند که داشتن این نوع شخصیت در آنها باعث
(کم  ،متوسط وشدید ) در افراد مشاهده می شود
ایجاد تشدید حمالت سردرد های میگرنی در آنها
و در ک��ودکان منجر به از کار افتادگی و عدم بازی
می شود .
در کودکان می شود .
این اس��تاد دانش��گاه علوم پزش��کی تهران اظهار
دکتر اش��رفی بیان کرد  :سردرد های میگرنی در
داش��ت  :بیم��اری س��ردرد میگرن��ی در کودکان
کودکان معموال دوطرفه است و این بیماری با قرار
در برخ��ی اوقات خود را به صورت اس��تفراغ های
گرفتن در معرض نور ،صدا  ،بو تشدید می شود .
دوره ای  ،کج کردن گردن (تورتیکولی ) به صورت
وی اظه��ار کرد  :س��ردرد های از ن��وع میگرن در
دوره ای  ،درد ش��کم دوره ای و حمالت سرگیجه
کودکان می تواند با حالت تهوع و اس��تفراغ همراه
بروز می نماید.
باش��د و با خوابیدن کودک این نوع از س��ردرد ها
دکتر اش��رفی عنوان کرد  :راه تش��خیص سردرد
بهبود می یابد .
میگرنی در کودکان بدین صورت است که گرفتن
ای��ن ف��وق تخص��ص مغ��زو واعصاب ک��ودکان
ش��رح حال خصوصا داش��تن س��ابقه ابتال به این
عن��وان کرد :س��ردرد ه��ای میگرن��ی معموال در
بیم��اری در خانواده از اهمیت وی��ژه ای برخوردار

ارتباطکمبودویتامینDبافشارخونکودکان
مطالعات نشان می دهد افراد دچار
کمب��ود ویتامین  Dاز بدو تولد تا
اوای��ل دوره کودک��ی در معرض
خط��ر باال ابتال به فش��ارخون باال
قرار دارند.به گزارش مهر ،محققان
عن��وان می کنن��د آن دس��ته از
کودکانی که از ب��دو تولد تا اوایل
کودکی دچار کمبود ویتامین D
هستند  ۶۰درصد بیشتر با ریسک
افزایش فش��ارخون سیستولیک
بین س��نین  ۶تا  ۱۸سال مواجه
هستند.فش��ارخون سیستولیک
به عدد ب��اال موق��ع خواندن رقم
فشارخون اش��اره دارد .فشارخون
ب��اال سیس��تولیک ب��ا افزای��ش
ریس��ک بیم��اری قلبی-عروقی
همراه اس��ت حتی اگر فشارخون
دیالوس��تیک ،دومی��ن ع��دد در
زمان خواندن فش��ارخون ،تحت

کنترل باش��د«.گیویینگ وانگ»،
سرپرست تیم تحقیق ،در این باره
می گوید« :یافته های ما نش��ان
می دهد غربالگری و درمان کمبود
ویتامین  Dب��ا مصرف مکمل ها
در ط��ول ب��ارداری و اوای��ل دوره
کودکی ممکن است شیوه موثری
در کاهش فشارخون باال در سنین
باالت��ر باش��د».در ای��ن مطالعه،
محققان  ۷۷۵ک��ودک را از زمان
تولد تا سن  ۱۸سال مورد بررسی
ق��رار دادند .میزان ک��م ویتامین
 Dدر قال��ب می��زان کمت��ر از
"
 ng/ml 11در خ��ون بندناف در
زمان تولد و کمتر از  ng/ml 25در
خون کودک در اوایل دوره کودکی
تعیین شد.ویتامین  Dبرای جذب
کلس��یم برای استخوان های قوی
برای بدن موردنیاز است.

اس��ت  .وی اضافه کرد  :پس از گرفتن شرح حال
از بیم��ار  ،انجام معاینات پزش��کی از جمله اندازه
گیری فش��ارخون  ،مشاهده انتهای چشم کودک
ض��رورت دارد  ،دربرخی موارد نیز ممکن اس��ت
پزشک س��ی تی اس��کن  ،انجام ام آرآی مغزی و
یا نوار مغز را برای درمان بیماری س��ردرد میگرنی
کودک  ،توصیه نماید .
این فوق تخصص مغ��زو واعصاب کودکان تصریح
کرد  :برای درمان س��ردردهای میگرنی اس��تفاده
از داروی مس��کن در موقع س��ردرد و گاه استفاده
از داروهای اس��تفراغ ضروری است  ،تزریق هرچه
س��ریع تر داروی مسکن در شروع سردرد میگرنی
می تواند از شدت حمالت میگرنی بکاهد .
دکتر اشرفی تاکید کرد  :حمالت سردرد میگرنی
در حالت��ی که زیاد و ش��دت و مدت آن طوالنی
باش��د به گون��ه ای که منجر به غیب��ت کودک از
مدرسه یا فعالیت در اوقات فراغت شود بایستی از
داروهای پیشگیری کننده استفاده کرد و داروهای
پیشگیری کننده از بروز سردرد های میگرنی نیز
بای��د به صورت منظم و حتی در صورت عدم بروز
سردرد استفاده شود تا بتوان جلوی بروز حمالت
میگرنی را در کودکان گرفت .
وی عنوان کرد  :داروهایی مانند آنتی هیستامین
س��یناریزین ،امی تریپتیلین ،پروپرانولول و برخی
داروهای ضد تش��نج از جمله مهم ترین داروهای
پیش��گیری کننده س��ردرد میگرن��ی در کودکان
و بزرگساالن هس��تند که بنا بر تشخیص پزشک
توصیه می شود .
ای��ن فوق تخصص مغ��زو واعصاب ک��ودکان ابراز
داش��ت  :برای کاهش نیاز کودک به مصرف دارو،
آگاهی ازعوامل تاثیرگذار در شروع حمله میگرنی
اهمیت دارد.عوامل شروع کننده میتواند هر چیزی
باشد که موجب میشود حمله میگرنی آغاز شود.
رعایت بهداش��ت خواب و پرهیز از مصرف برخی
مواد غذایی مانند پنیر  ،کاکائو  ،شکالت ،سوسیس
و کالب��اس نیز جهت درمان و پیش��گیری از بروز
حمالت میگرنی در کودکان توصیه می شود .
دکتر اش��رفی در پایان گف��ت  :از آنجا که بیماری
میگ��رن در ک��ودکان به آس��انی تش��خیص داده
نمیشود ضروری است که والدین در مورد نشانهها
و عالئم آن آگاهی داش��ته باشند و درصورتی که
والدی��ن احتمال میدهند فرزندش��ان به بیماری
میگرن مبتال هس��تند الزم اس��ت در اسرع وقت
به پزش��ک مراجعه کنند زیرا میگرن هم به لحاظ
جس��می و هم به لح��اظ روانی ک��ودک را ناتوان
میسازد و به همین دلیل دریافت خدمات درمانی
مناس��ب برای آن که کودک بتواند با این بیماری
مقابله کند ،ضروری است.

توصیههای غذایی و بهداشتی به زائران حج
رئیس س��تاد مرکز پزش��کی حج
و زی��ارت هالل احم��ر در مدینه
گف��ت :رعای��ت نکات بهداش��تی
ب��رای س�لامت زائرین اس��ت تا
بتوانند در س��ایه سالمت جسم و
روان ضمن انجام صحیح مناسک
حج ،با س�لامت کامل به کش��ور
بازگردند.به گزارش ایس��نا ،دکتر
حجتال��ه روس��تا اظهارداش��ت:
زائرین برای جلوگیری از بیماری
و انتش��ار آن باید نکات بهداشتی
و دس��تورالعملهای تاکید ش��ده
توسط پزش��کان را رعایت کنند.
وی گفت :زائرین باید به این نکته
تو
توجه داش��ته باشند که شس 
شوی مکرر دستها در پیشگیری
از بیماریهای تنفسی ،گوارشی و
بیماریهای دیگر ضروری اس��ت.
روس��تا اظهار کرد :رعایت نکاتی

مثل کوتاه نگهداش��تن ناخنها،
نظاف��ت و شستوش��وی پاه��ا،
اس��تحمام روزان��ه ،نظافت لباس
برای حفظ تندرس��تی زائرین در
زمان حج بس��یار الزام��ی بوده و
رعایت این اصول به س�لامت این
افراد در زمان حج کمک میکند.
وی تاکید ک��رد :زائرین در هنگام
استحمام باید مراقب لیز خوردن
خود باشند ،زیرا ممکن است باعث
صدمات قابل توجهیشوند.وی با
بیان اینکه یکی از موضوعات مهم
تغییر عادات غذایی در زمان حج
است ،گفت :زائرینی که تحت رژیم
غذایی خاص هستند نباید برنامه
غذای��ی را تغییر دهند ،همچنین
از تهیه غ��ذا از بیرون از کاروان یا
نگهداش��تن آن در اتاق خودداری
کنند.

