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زندگی

 ۱۷درصد بیماران کرونایی پس از بهبودی هم حامل ویروس هستند

پژوهشگران ایتالیایی در بررسی جدیدی دریافتند که  ۱۷درصد بیماران مبتال به کووید،۱۹-
پس از بهبودی نیز میتوانند حامل کروناویروس باش�ند.به گزارش ایس�نا ،نتایج بررسی آنها
نش�ان داد آزمایش حدود  ۱۷درصد از بیماران تحت بررس�ی ک�ه گمان میرفت کامال بهبود
یافتهاند ،در بررسیهای بعدی مثبت بوده است .احتمال مثبت بودن نتیجه آزمایش بیمارانی که
نشانههای تنفسی آنها به خصوص گلو درد و التهاب مخاط بینی هنوز ادامه دارد ،بیشتر است.

یافته

مولکولهاییکهبارشدمغزی
نوزاداننارسدرارتباطند

نتایج بررس��یهای جدید نشان میدهد که
تغذیه با شیر مادر ممکن است به رشد مغزی
نوزادان کمک کند.به گزارش ایسنا ،تحقیقات
نشان داده است که ش��یردهی ،ممکن است
منجر به افزایش هوش کودکان شود .محققان
پروتئینهای مختلفی در ش��یر مادر کش��ف
کردند که باعث رش��د عصبی خواهد شد و از
این ایده حمایت میکند که شیردهی میتواند
به رشد مغز نوزادان کمک کند.بحث پیرامون
شیردهی ،موضوعی است که از گذشته تاکنون
در مورد آن بحث شده است و احتماال به این
زودیه��ا پایان نخواهد یافت .ش��واهد علمی
نشان داده است که شیر مادر میتواند از افراد
در برابر عفونتها محافظت کند و همچنین،
در کاهش خطر چاقی کودکان ،سرطان خون
و مشکالت قلبی و عروقی در بزرگسالی موثر
باش��د ،اما شناسایی اینکه ،چه عواملی بهطور
مس��تقیم در ش��یر مادر با این نتایج مرتبط
هستند ،مشکل اس��ت ،زیرا عوامل زیادی در
این موضوع نقش دارند.درباره نقش شیردهی
و ارتب��اط آن با افزایش هوش ،نتایج متنوع و
متناقضی وجود دارد .عوامل بسیاری است که
میتواند بر هوش تاثیر داش��ته باشد و ایجاد
ارتباط مش��خص علت و معلولی بسیار دشوار
خواه��د ب��ود ،بااینحال ،ای��ن مطالعه برخی
از ش��واهد قانعکننده را در خ��ود جای داده
است.تحقیقات گذش��ته ثابت کرده که رشد
مغزی و نتایج رش��د عصبی در نوزادان نارس
آس��یبپذیر که در اوایل زندگی با شیر مادر
تغذیه میش��وند ،بهبودیافته است ،اما اینکه
چه عاملی باعث ش��ده تا شیردهی برای مغز
در حال رش��د نوزادان موثر باشد ،مهم است.
لیمپروپولوس و همکارانش ،برای بررسی مغز
نوزادان و مقایسه بین نوزادانی که از شیر مادر
تغذیه میکنند با نوزادانی که با ش��یر خشک
تغذیه میشوند ،از شیوه تصویربرداری پیچیده
و غیرتهاجمی موسوم به "طیفسنجی تشدید
مغناطیسی پروتون" استفاده کردند.محققان
به دنبال مواد بیوش��یمیایی خ��اص در ماده
سفید پیشانی و مخچه (دو منطقه آسیبپذیر
در نوزادان نارس) بودند و این مطالعه بر روی
این موضوع تمرکز داشت .محققان دریافتند
ک��ه بهطور خاص ،مقدار اینوزیتول (مولکولی
ش��بیه به گلوکز) و کراتی��ن (مولکولی که به
بازیافت انرژی درون سلولها کمک میکند)
افزایشیافت��ه اس��ت.لیمپروپولوس گف��ت:
ی (بیوشیمیایی به
این ترکیبات بیوش��یمیای 
هر ترکیب ش��یمیایی که بخش��ی از ترکیب
سلولهای زنده باشد ،اطالق میشود) نشانگر
رشد مغز هس��تند .برای مثال ،سطوح باالتر
کولین در مغ��ز با بهبود حافظه و ش��ناخت
ارتباط دارد .با توجه به اینکه اطالعاتی درباره
حافظه و شناخت نوزادان نداریم ،نمیتوانیم
ارتباط مس��تقیم را در ای��ن مورد بیان کنیم،
ن نشانه اولیه برای بهبود
اما امید اس��ت که ای 
هوش باشد و نیاز به بررسیهای بیشتر در این
زمینه اس��ت .پروتئینها برای همه نوزادان و
بهویژه برای نوزادان در معرض خطر (نوزادان
نارس) بسیار مفید است.وی افزود :نتایج این
بررسی بسیار جالب است ،زیرا کمک میکند
تا عالوه ب��ر اینکه دریابیم که زایمان زودرس
میتوان��د اثرات مضری بر مغز در حال رش��د
داش��ته باش��د ،همچنین نح��وه مراقبت نیز
میتواند به محافظت از مغ��ز این نوزادان در
معرض خطر کمک کند.با اینحال ،باید توجه
داشته باشیم که اگر مادر به هر دلیلی نتواند
ش��یردهی داشته باش��د ،نباید احساس گناه
کند ،زی��را مادران بهاندازه کافی تحتفش��ار
هستند و افزودن فشار بیشتر درباره شیردهی
بر آنان تاثیر دارد.

نکته

افزایش موارد مسمومیت
با مصرف استامینوفن

استامینوفن یکی از متداولترین مسکنهای
مصرفی در جهان اس��ت .این دارو در تسکین
دردهای خفیف و تب کاربرد گستردهای دارد.
بررس��یها نش��ان میدهد که طی چند دهه
گذشته در بسیاری از کشورها مصرف این دارو
بیش از حد افزایش یافته اس��ت که میتواند
به در دس��ترس بودن دوز موجود از این دارو
مرتبط باشد.
به گزارش ایس��نا ،بررس��ی انجام ش��ده در
سوئیس نش��ان میدهد که در صورت تجویز
داروی استامینوفن توسط پزشک باز مشاهده
میش��ود دوز باالتری از ای��ن دارو به راحتی
موجب مسمومیت در افراد میشود همچنین
مسمومیت ناش��ی از این دارو اغلب به مرگ
منجر نمیش��ود اما میتواند آسیب جدی به
کب��د وارد کند .به گفته محققان سوئیس��ی
یکی از مش��کالتی ک��ه در رابطه ب��ا داروی
اس��تامینوفن وجود دارد ،این اس��ت که اگر
مصرف این دارو به تسکین عالئم فرد کمکی
نکن��د ،بیمار بدون تجویز پزش��ک به مصرف
دوز باالتری از دارو اقدام میکند .این مشکل
بزرگی است.

توصیه

تغذیهروزهایکرونایی
چگونهبایدباشد؟

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
با عن��وان این مطلب که بح��ران کووید۱۹ -
وضعی��ت گرس��نگی را در جه��ان بدتر کرده
اس��ت ،گفت :خیلی از مردم جه��ان به دلیل
همهگیری ویروس کرونا ،امنیت غذایی ندارند.
عالوه بر این تغذیه سالم در پیشگیری ،درمان
و کنترل بیماریها خیلی اهمیت دارد ،عوارض
کووید ۱۹ -در افرادی که سوءتغذیه یا کمبود
تغذیه دارند ،شدیدتر اس��ت .به گزارش مهر،
شیما جزایری ،در پاسخ به این سوال که تغذیه
سالم چه ویژگیهای باید داشته باشد ،گفت:
اولین اصل در تغذیه سالم کفایت است ،یعنی
از هم��ه گروههای اصلی غذایی به اندازه کافی
باید استفاده شود.
گروهه��ای اصلی غذایی ش��امل نان و غالت،
میوهها و سبزیها ،شیر و لبنیات و همچنین
موادپروتئینی،حبوباتومغزهاهستند.جزایری
ادامه داد :اصل بعدی تعادل است ،مصرف قند
و ش��کر ،چربیهای مضر و نم��ک را باید کم
کنیم .تناس��ب در مصرف مواد غذایی و تنوع
از دیگر ویژگیهای رژیم غذایی سالم هستند.
همچنین توجه به انرژی دریافتی و کنترل وزن
و پیش��گیری و درمان چاقی نیز بس��یار مهم
است.وی ،در مورد مصرف مکملهای غذایی،
گفت :اگر غذای ما به اندازه کافی باشد ،معموالً
نیازی به مکملها نداریم ،به جز چند استثنا.
یکی از آنها ویتامین  Dاست زیرا اصوالً میزان
ویتامین  Dدر منابع غذایی کم است ،بنابراین
توصیه میکنیم که این مکمل را همه مصرف
کنند.

تازهها

ارتباط آسم و آلرژی
غذایی کودک
باسندرومرودهتحریکپذیر

مطالعه روی کودکان و نوجوانان نشان میدهد
که ابتال به بیماری آس��م یا آلرژی غذایی در
 ۱۲س��الگی احتمال ابتال به س��ندروم روده
تحری��ک پذیر را افزای��ش میدهد.به گزارش
مهر ،ب��ه گفته محققان از ه��ر  ۱۰نفر بیش
از یک نف��ر مبتال به س��ندروم روده تحریک
پذیر میشود .نتایج یک مطالعه قدیمی نشان
میدهد که حدود  ۱۴درصد از نوجوانان این
اختالل را تجربه میکنند.نتایج تحقیق جدید
نشان میدهد سندروم روده تحریک پذیر در
افراد  ۱۶ساله بیانگر رابطه قوی بین بیماری
آسم و آلرژیهای غذایی است.نوجوانان مبتال
به سندروم روده تحریک پذیر در  ۱۶سالگی
تقریباً دو برابر در  ۱۲س��الگی به آسم مبتال
بوده و نزدیک به نیمی از آنها در آن سن دچار
حساسیت غذایی بودند.افراد مبتال به سندروم
روده تحریک پذیر ممکن اس��ت نفخ و تولید
گاز را داش��ته و حداق��ل دارای دو عالمت از
سه عالمت که شامل درد یا ناراحتی در زمان
حرکات روده ،تغیی��ر در برنامه حرکات روده
همراه با افزای��ش یا کاهش دفعات ،تغییر در
مدفوع به دلیل یبوس��ت در جایی که مدفوع
خیلی سخت میشود و به راحتی نمیتوان آن
را دفع کرد یا اس��هال که نتیجه عکس دارد،
باشند.س��ندروم روده تحری��ک پذیر بیماری
نیس��ت بلکه یک اختالل عملکردی است که
در آن روده به شکل عادی رفتار نمیکند.

هشدار

افزایش مرگ ناشی از
سکته مغزی در اثر کرونا

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

رئیس انجمن سکته مغزی گفت :سکته مغزی
میتواند هر ف��ردی را در هر زمان و هر مکانی
گرفتار کند ،متاس��فانه امروزه طب��ق آمار ارائه
ش��ده ،از هر چه��ار نفر یک نفر دچار س��کته
مغزی میش��ود .به گ��زارش فارس ،مس��عود
مهرپور اظهار داش��ت :باید به این نکته مهم و
حائز اهمیت توجه ش��ود ک��ه در صورت انجام
گرفتن مراقبته��ای الزم در افراد تقریبا تمام
س��کتههای مغزی قابل پیش��گیری و کنترل
است .مهرپور با اشاره به شیوع کرونا در جامعه،
گف��ت :این روزه��ا پاندمی کرونا ن��ه تنها پای
بر گلوی بشریت گذاش��ته و بیشمار در حال
قربانی گرفتن اس��ت ،باعث مختل ش��دن در
خدمترسانی به دیگر بیماران نیز گشته است.
وی افزود :در ش��رایط کرونا و اقبال کم بیماران
دیگر برای بستری شدن ،به خصوص بیماران با
درمان سکته مغزی و همچنین احساس ترس
از ابتال به کووید 19 -در بیماران باعث افزایش
مرگ و میر و عوارض س��کته مغزی در جامعه
ش��ده است.مهرپور ادامه داد :با این شرایط باید
صدای سکته مغزی در جامعه را بلندتر بشنویم و
با جدی گرفتن این موضوع در خدمترسانی به
بیماران سکته مغزی شرایط بهتری فراهم کنیم.

مطالعه روی موشها نش��ان میدهد ک��ه افزایش دوز
ویتامین  Dبه بیش از  ۵برابر میزان مصرف توصیه شده
میتواند روند شکنندگی استخوانها را در افراد سالمند
ُکند نماید.به گزارش مهر ،به گفته پزشکان اگر افراد سه
مورد یا بیشتر از پنج خصیصه که عبارتند ازکاهش وزن غیرمنتظره،
نیروی بدنی کم ،احساس خستگی ،میزان پایین فعالیت فیزیکی
وس��رعت آهسته در راه رفتن را داشته باشند استخوانهایشان در
معرض شکنندگی قرار دارد.شکنندگی استخوانها با باالرفتن سن

تاثیر ویتامین Dدر کاهش شکنندگی استخوانهای سالمندان

افزایش مییابد و تقریباً نیمی از افراد باالی  ۸۵سال
را تحت تأثیر قرار میده��د .این وضعیت با ناتوانی،
از دس��ت دادن اس��تقالل و افزایش نرخ مرگ و میر
همراه است.تحقیقات نشان میدهد افرادی که میزان
ویتامین  Dخون شان کم است ،بیشتر دچار شکنندگی استخوانی
میش��وند .این مس��ئله نگرانکننده اس��ت زیرا ممکن اس��ت تا
یک میلیارد نفر در س��طح جه��ان دارای میزان کافی این ویتامین
نباش��ند .داشتن مقادیر کافی ویتامین  Dبا طیف وسیعی از فواید

سالمت ،از جمله استخوانها و دندانهای سالمتر و سیستم ایمنی
قویتر در برابر عفونتهای تنفس��ی مرتبط است.وقتی پوست در
معرض نور ماورا بنفش خورشید قرار گیرد بدن میتواند ویتامین
 Dخود را تولید کند .با این حال ،در فصل زمس��تان در عرضهای
جغرافیای��ی باالتر و برای افرادی که بیش��تر وقت خود را در خانه
میگذرانن��د ،منابع اصل��ی ویتامین  Dرژیم غذای��ی و مکملها
هس��تند.محققان در حال حاضر توصیه میکنند سالمندان روزانه
حداقل  ۲۰۰۰واحد ویتامین  Dمصرف نمایند.

آفتاب یزد در گفتگو با دکترای تخصصی سالمت باروری بررسی کرد

اهمیت حمایت از زنان هنگام مرگ جنین

آفتاب یزد -گروه زندگی :به طور طبیعی هر زوجی احساس پیوند
عاطفی عمیقی با فرزند متولد نش��ده خود دارد .در نتیجه بس��یاری
از زوجه��ا بعد از مرگ جنین به همان اندازهای اندوهگین میش��وند
ک��ه بعد از مرگ یک��ی از اعضای خانواده یا دوس��تی صمیمی متاثر
میشوند .مرگ یک جنین کم اهمیتتر از مرگ یک کودک نیست.
والدین��ی که به دلیل وجود یک ناهنجاری تصمیم به خاتمه بارداری
میگیرند نیز دچار چنین اندوه شدیدی میشوند.در برخی از زوجها
یک نفر سریعتر از دیگری از مرحله اندوه میگذرد که اغلب خانمها
هس��تند لذا با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینباره با دکتر
س��یده فاطمه واثق رحیم پرور ،دکترای تخصصی س�لامت باروری،
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،پژوهشگر در سالمت
باروری ،کارشناس سالمت باروری گفتگو کرده است.
وی در اینباره میگوید :بارداری در زندگی یک زن دورهای اس��ت که
عموما با شادی و لذت ناشی از به دنیا آوردن یک زندگی جدید همراه
اس��ت .اما برای بسیاری از زنان ،بارداری آن طورکه انتظار میرود به
تولد یک نوزاد سالم ختم نمیشود و در این میان مرگ جنین یا نوزاد
یکی از مشکالت مهم مربوط به این دوران به حساب میآید.
دکتر واثق رحیم پرور اظهار داشت :سالیانه حدود یک و نیم میلیون
م��رگ حول و حوش تولد در دنیا رخ میدهد که تقریباً همه آنها در
کش��ورهای در حال توسعه روی داده و حدود نیمی از آنها مربوط به
مرده زایی پس از هفته  20بارداری است.
این دکترای تخصصی سالمت باروری عنوان کرد :بر اساس آمارها در
ایران مرگ و میر جنینی -نوزادی حدود  25در  1000تولد زنده است
و مرگ نوزادی ده و ش��ش دهم درص��د بارداریها را درگیر میکند.
آمار مربوط به س��قط جنین در کشور نامشخص بوده ،بین  70/54تا
 116/9در هزار برآورد شده است.
وی بی��ان کرد :علی رغم بهب��ود درکیفیت مراقبته��ای مادران و
گس��ترش تس��هیالت در دنیا طی چندین دهه گذشته ،مرگ و میر
جنینی -نوزادی همچنان به طور ش��ایع رخ میدهد و هر س��ال بر
زندگی هزاران زوج تاثیر میگذارد.
دکت��ر واثق رحی��م پرور میگوید :از دس��ت دادن ی��ک کودک هم
غیر منتظره و هم مصیبت بار است و از بزرگترین فقدانها محسوب
میش��ود زیرا انس��انها با فرزندان خود ارتباطات عاطفی به ش��کل
دلبستگی ایجاد میکنند و از این طریق هویت والدی شکل گرفته و
تقویت میشود.
این عضو هیئت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی تهران اظهار داشت:
فقدان جنینی  -نوزادی ،در نتیجه همزمان ش��دن فقدان جسمانی
نوزاد و حضور روانی جنین یا نوزاد ،به عنوان فقدان مبهم ش��ناخته
ش��ده اس��ت .درحالی که والدین عمیقا در رابطه همزیستی با فرزند
درگیر شده اند ،در نتیجه فقدان مبهم ،هویت والدی به طور چشمگیر
تغیی��ر یافته و پدر و مادر برای کن��ار آمدن با این نقشهای جدید و
ناخوشایند به حال خود وانهاده میشوند.
وی ادامه داد :از دس��ت دادن بارداری یک فقدان منحصر بفرد است،
زیرا برخالف سایر اشکال مرگ ،حس همدردی و پشتیبانی دیگران
را برانگیخته نمیکند .این فقدان اغلب برای عموم مش��هود نیست و
همزمان جامعه نیز برای بحث پیرامون فقدان آمادگی ندارد .به طوری
که از منظر جامعه و حتی ش��اغلین بهداش��تی ،عموما تجربه فقدان
جنین��ی -نوزادی در قیاس با مرگ یک ک��ودک بزرگتر یا فرد بالغ،
کمتر دردناک میباشد.
دکتر واثق رحیم پرور تصریح کرد :نتایج یک تحقیق در زنان با تجربه
س��قط جنین نشان داد که همه مشارکتکنندگان درجاتی از سوگ
را گزارش نمودند و اش��اره کردند که پرسنل بهداشتی ،افراد خانواده
و دوس��تان از احس��اس یاس و ناامیدی آنها در مورد س��قط آگاهی

عوارض کمبود
برخیویتامینهابرایبدن

پزش��کان آمریکایی تاکید دارن��د که با وجود
اهمیت مصرف ویتامینها و ریزمغذیها برای
حفظ س�لامت بدن ،آمارها نشان میدهد که
" ۹۴درصد" از افراد سالمند در این کشور دچار
کمبود ویتامین  Dهس��تند.به گزارش ایسنا،
آنها میگویند که همچنین در  ۸۹درصد از این
گروه سنی سطح ویتامین  Eاز استانداردهای
توصیه شده پایینتر است و  ۴۴درصد نیز دچار
کمبود ویتامین  Aهستند.براساس نتایج یک
مطالعه ،کمبود ویتامینها در بدن حتی با خطر
ابتال به بیماریهای تنفسی از جمله کووید۱۹-
ارتباط دارد.افزایش سطح ویتامینهای A، E
و  Dدر ب��دن از طری��ق مصرف مواد غذایی یا
مکملها ،خط��ر ابتالی فرد ب��ه بیماریهای
تنفسی و ریوی از جمله آنفلوآنزا و کووید ۱۹-را
کاهش میدهد.نتایج بررسیها همچنین نشان
میدهد افرادی که میزان توصیه ش��ده از این
س��ه ریزمغذی را دریافت کنند کمتر احتمال
دارد ب��ه آنفلوآن��زا ،س��رماخوردگی ،بیماری
مزمن انس��دادی ریه و حتی آسم دچار شوند.
همچنین نتایج تحقیقات حاکی از آن اس��ت
که مصرف ویتامین  Dبه طور خاص ،عملکرد
سیس��تم ایمنی را تقویت کرده و کمبود این
ریزمغذی میتواند عاملی در ابتالی فرد به نوع
ش��دید بیماری کووید ۱۹-باشد.ویتامینهای
 A، E، Dو  Cریزمغذی به حس��اب میآیند
به این مفهوم که برای ادامه حیات ،بدن به دوز
نس��بتا پایینی از آنها نیاز دارد" .سومانترا ری"
مدیر اجرایی مرکز جهانی تغذیه و سالمت در
انگلیس که به طور مس��تقیم در این تحقیق
مشارکت نداش��ت ،گفت :کمبود ریزمغذیها
اغل��ب به عن��وان یک عامل کلی��دی در بروز
س��وء تغذیه و بیماری نادیده گرفته میش��ود
و نش��اندهنده چالش��ی دیگر در همهگیری
بیم��اری کووید ۱۹-اس��ت.به گفته محققان،
تغذی��ه نقش مهمی در کاه��ش خطر ابتال به
چندین عفونت دارد اگرچه چگونگی تاثیر آنها
در تقویت ایمنی بدن همچنان پیچیده است و
کامال شناخته شده نیست.

= اطالع��ات راجع ب��ه عواقب اجتماعی فقدان نش��ان
میدهد ک��ه والدین س��وگوار ب��ه دنبال روی��داد فقدان
جنین��ی -ن��وزادی ناچارن��د که ب��ا طیف گس��تردهای از
اث��رات منفی اجتماعی مانند انزواجویی از دوس��تان ،افراد
خانواده ،بس��تگان نزدیک و س��ایر افراد دخیل در شبکه
اجتماعی ش��ان روبرو ش��وند که به لحاظ عاطفی آنان را
بیش از پیش آسیب پذیر میسازد
= اگ��ر زنان دچ��ار فق��دان جنینی  -نوزادی توس��ط
مراقبین بهداش��تی ،خانواده یا اجتماع پیرامونش��ان مورد
حمای��ت قرار نگیرند ،احتمال دارد در مواجهه با حاملگی
بعدی مشکالت روانشناختی آنها به مشکالت روانی مانند
افس��ردگی و اضط��راب تبدیل ش��ود .ت��داوم این عارضه
نه تنها مادر ،بلکه روابط خانوادگی وی و سایر فرزندان را
نیز تحت تأثیر قرار میدهد
نداشته و آن را درک نمیکنند .همچنین در برخی جوامع سوگ برای
تولدهای مرده را غیرقابل پذیرش میدانند که بالقوه س��وگ را تداوم
میبخشد .در چنین شرایطی 20 ،سال پس از این رویداد زنانی یافت
شدهاند که دچار سوگ به تاخیرافتاده ،بوده اند.
این دکترای تخصصی س�لامت باروری ابراز کرد :عدم شناخت عموم
مردم و برگزار نکردن تش��ریفات مرسوم و داغ اجتماعی که والدین را
احاط��ه نموده ،میتواند آنه��ا را در انزوا و بدون حمایت مورد نیاز ،در
س��وگ رها کند .مرگ و میر حول و حوش تولد با توجه به ش��وک،
غ��م و اندوه عمیقی که والدین تجربه میکنند ،یکی از دش��وارترین
فقدانها تلقی میشود و تأثیر طوالنی مدت این فقدان بر زندگی افراد
شناسایی شده است.
وی متذکر ش��د :س��وگ یک واکنش طبیعی ،همگانی و عادتی به از
دست دادن فردی مهم است .این واکنش اغلب شامل اختالل موقت
درعملکرد روزانه ،دوری جستن از فعالیتهای اجتماعی ،افکار مزاحم
و اشتیاق شدید و بیحس��ی است که میتواند برای دورههای زمانی
متفاوتی ادامه یابد.
دکتر واثق رحیم پرور اظهار داش��ت :وقتی ش��خص فرآیند س��وگ
افراط��ی ،دائمی ،زج��رآور و ناتوانکننده را بروز دهد ،دچار س��وگ
پیچیده شده است و بیانگر یک مشکل جدی سالمت عمومی بوده و
مشکل بر فرد ،خانواده و جامعه اثر میگذارد.
این متخصص عنوان کرد که مطالعات نش��ان داده است که به دنبال
از دس��ت رفتن حاملگی عالئم افسردگی ،احساس گناه و شکست ،از
دس��ت رفتن اعتماد به نفس ،شرم و حسرت ،سرزنش کردن خود و
سندرم استرس پس از سانحه در فرد ایجاد میشود و میزانهای مرگ
مادران ،ناشی از علل طبیعی افزایش مییابد.
وی اف��زود :از دیگ��ر ع��وارض گ��زارش ش��ده میت��وان به س��وگ
طوالنی مدت و احس��اس عدم کنترل در والدین نام برد .ش��واهدی

وجود دارد که برخی مادران داغدیده از دیسترسهای طوالنی پس از
فقدان رنج میبرند .برای مثال تعدادی از مطالعات اثبات کردهاند که
مادران س��وگوار با عواقب دراز مدت شامل افسردگی در بارداریهای
بعدی ،واکنشهای سوگ طوالنی مدت و عدم هماهنگی زناشویی که
منجر به جدایی و طالق میشود ،مواجه میشوند .همچنین عالوه بر
واکنشهای ش��دید و سوگ طوالنی مدت ،زنان دچار از دست دادن
ب��ارداری ،در معرض اختالالت روانی متعدد هس��تند .به طوری که
سطوح باالی اضطراب در میان زنان با تجربه سقط جنین و تولد نوزاد
مرده گزارش شده است.
دکتر واثق رحیم پرور توضیح داد :برخی متغیرها واکنشهای سوگ
پیچیده پس از فقدان جنینی -نوزادی را پیشبینی میکنند؛ از جمله
مذهب ،مشکالت ارتباطی از قبل موجود ،نداشتن فرزند زنده ،داشتن
نگرشهای متضاد به بارداری و فقدان حمایت اجتماعی .مطالعات به
طورگستردهای مشخص کردهاند که حمایت اجتماعی نقش مهمی در
تطابق پس از داغدیدگی ایفا میکند.
این دکترای تخصصی س�لامت باروری بیان کرد :حمایت اجتماعی
یک اثر واس��طهای ایفا میکند و حمای��ت اجتماعی ضعیف از طرف
خانواده و دوس��تان با سوگ عارضه دار همراه است.حمایت اجتماعی
به عنوان احساس ذهنی در مورد تعلق ،پذیرش ،مورد عالقه بودن و
دریافت کمک در شرایط مورد نیاز مطرح شده است .تمام روابطی که
فرد با دیگران دارد ،حمایت اجتماعی محس��وب نمیشود .به عبارت
دیگر روابط اجتماعی منبع حمایت اجتماعی نیست مگر آنکه فرد آن
را به عنوان منبعی در دس��ترس یا مناسب برای رفع نیاز خود ادراک
کند .بنابراین نه خود حمایت بلکه ادراک فرد از حمایت اهمیت دارد.
وی بیان کرد :بر اس��اس مطالعات محققان در ش��رایط اس��ترس زا،
زمانی که شخص کیفیت حمایت را نامناسب تلقی نماید ،عدم تطابق
روانی رخ میدهد .پس از فقدان جنینی– نوزادی ،انتظارات والدین از
دریافت حمایت بر اساس ارزشی که آنها به سوگ میدهند ،در تقابل
با حمایتی اس��ت که درعمل از افراد نزدیک خانواده و فامیل ،جامعه
پزشکی و افراد حرفهای دریافت میکنند.
دکت��ر واثق رحیم پرور خاطرنش��ان کرد :اطالع��ات راجع به عواقب
اجتماعی فقدان نش��ان میدهد که والدین س��وگوار به دنبال رویداد
فقدان جنینی -نوزادی ناچارند که با طیف گستردهای از اثرات منفی
اجتماعی مانند انزواجویی از دوستان ،افراد خانواده ،بستگان نزدیک
و سایر افراد دخیل در شبکه اجتماعی شان روبرو شوند که به لحاظ
عاطفی آنان را بیش از پیش آسیب پذیر میسازد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ابراز داشت :مادران
دچار فقدان ،در معرض خطر باالی س��وگ پرعارضه هستند و شمار
زیادی از آنان اضطراب ،افس��ردگی ،اختالل استرس پس از سانحه را
تجربه میکنند اما به رغم غمگینی ذاتی وضعیت فقدان ،وقتی مادران
در یک محیط مراقبتی ،حمایت معنی داری دریافت کنند ،عده زیادی
از آنان خاطرات مثبتی از زایمان و اقامت در بیمارستان ذکر میکنند.
وی بیان کرد :اگر زنان دچار فقدان جنینی  -نوزادی توسط مراقبین
بهداش��تی ،خانواده یا اجتماع پیرامونشان مورد حمایت قرار نگیرند،
احتمال دارد در مواجهه با حاملگی بعدی مشکالت روانشناختی آنها
به مشکالت روانی مانند افسردگی و اضطراب تبدیل شود .تداوم این
عارضه نه تنها مادر ،بلکه روابط خانوادگی وی و س��ایر فرزندان را نیز
تحت تأثیر قرار میدهد.
دکتر واثق رحیم پرور در پایان گفت :در مجموع از دست دادن جنین
یا نوزاد ،اثرات روانی مهمی بر مادر دارد که میتواند با تجارب حمایتی
نامناسب تشدید شود .بنابراین به پرسنل بهداشتی درمانی ،خانواده و
دوستان زنانی که مرگ جنین یا نوزاد خود را تجربه میکنند ،توصیه
میشود که حمایت از این مادران را جدی بگیرند.

عواملمستعدکنندهسرطانسینهکدامند؟

س��رطان سینه به عنوان یکی از بیماریهایی که در
زنان ش��یوع بیش��تری دارد ،عالوه بر عوامل وراثتی
تحت تاثیر محیط و سبک زندگی میتواند در افراد در
سنین مختلف بروز یابد.مسئول فنی شیمی درمانی
پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی در گفتگو با ایرنا،
در خصوص عوامل موثر در بروز سرطان سینه توضیح
داد :عوامل وراثتی تنها عامل ابتال به س��رطان سینه
نیست و عوامل محیطی مانند تغذیه نامناسب ،چاقی،
کم تحرکی ،اس��تفاده از داروهای هورمونی ،مصرف
سیگار ،نداشتن دوره شیردهی ،حاملگی اول بعد از
 ۳۵س��الگی ،قاعدگی زودهنگام و دیر یائسه شدن
هم نقش بس��یار زیادی در بروز این س��رطان دارند.
الهام مهرآوران اس��ترس را یکی از مهمترین عوامل
ایجاد س��رطان اعالم کرد و افزود :غذاهایی که دارای
مواد نگهدارنده هستند ،از جمله عوامل بروز سرطان
هستند و به همین دلیل به زنان توصیه میشود تا حد
امکان از این غذاها مصرف نکنند.وی افزود :سرطان
سینه از جمله سرطانهایی است که عوامل وراثتی
یا ژنتیکی در آن نقش دارد .در واقع وراثت عامل بروز
حدود  ۱۰درصد از موارد ابتال به س��رطان سینه در

غذاهای��ی م��واد نگهدارن��ده دارن��د،
از جمل��ه عوام��ل بروز س��رطان هس��تند
و ب��ه همی��ن دلی��ل ب��ه زن��ان توصی��ه
می شود تا حد امکان از این غذاها مصرف
نکنند

زنان به شمار میرود.مهرآوران اظهار داشت :اگر دو
نفر یا بیش��تر از فامیل درجه یک فرد دچار سرطان
س��ینه یا سرطان تخمدان در سن کمتر از  ۵۰سال
شده باش��ند ،این فرد نیاز به خودمراقبتی بیشتری
دارد و در برخ��ی موارد هم توصیه به انجام تس��ت
ژنتیک میشود.وی به زنان توصیه کرد که با عالئم

این بیماری آشناتر ش��وند و افزود :عالئم خطر این
بیماریمیتواندتغییراترنگپوستسینه،ترشحات
از نوک آن یا تورفتگی نوک سینه و همچنین ایجاد
توده در این عضو باشد که حتما این عالئم باید مورد
بررسی قرار گیرند زیرا برخی از آنها ممکن است عالئم
سرطان باشد.وی ادامه داد :زنان بعد از  ۴۰سالگی باید
ماموگرافی انجام دهندو مورد معاینه قرار گیرند و در
صورت نرمال بودن وضعیت ،بر حس��ب نظر پزشک
هر س��ال یا هر دو سال یک بار ماموگرافی یا معاینه
خود را تکرار کنند.مهرآوران همچنین به زنان توصیه
کرد که در فواصل مراجعه ،باید ماهانه خودشان نیز
معاینه عضو را انجام دهند و در صورت پیدا کردن هر
عالمتی زودتر به پزشک مراجعه کنند تا تحت بررسی
تخصصی ق��رار گیرند.وی اظهار امیدواری کرد که با
این مراقبتها سرطان در مراحل اولیه تشخیص داده
شود ،چون در درمان بیماری و هم در افزایش طول
عمر ،خیلی موثر اس��ت.مهرآوران ادامه داد :امیدوارم
زنان ایرانی با مراقبت کامل از خودشان و مراجعه به
موقع به پزشک ،در همان مراحل اولیه ،سرطان سینه
را شناسایی و درمان قطعی و مناسب را دریافت کنند.

