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پسـتانک، مفید یا مضـر؟

عوارض دارویى

اختـالل خوردن چیـست؟

 از انـواع اختـالالت
حافظه چه مى دانیم؟







سویه جدید ویروس کرونا با نام "  اُمیکرون " مدتى است که شناسایى شده 
و به نگرانى مهم بهداشتى جهان تبدیل شده است. این سویه جدید اولین 
بار در آفریقاى جنوبى مشاهده شد؛ اما مشخص نیست آیا محل ایجادش 
است.  آمده  پدید  جهان  از  دیگرى  مکان  در  یا  بوده  منطقه  همان  در 
اُمیکرون حاصل جهش هاى زیاد در ساختار ویروس کروناست که ممکن 

است این جهش ها سبب خطرناك تر شدن این سویه شوند.

و  پذیرى  سرایت  میـزان  درباره  فـراوانى  هاى  نظریه  حاضر  حـال  در 
بیمارى زایى این سویه ارائه مى شود، اما سازمان بهداشت جهانى فعال نظر 
قطعى در این زمینه نداده است. مشاهده شده که در مناطقى که این سویه 
گسترش یافته، میزان افراد بیمار با آزمایش مثبت افزایش یافته است، اما 
هنوز معلوم نیست که این افزایش ناشى از سرایت پذیرى و بیمارى زایى 
بیشتر این سویه است یا دالیل دیگرى دارد (مثل عدم رعایت مناسب 

پروتکل هاى بهداشتى).

هم چنین میزان پیشرفت به سمت بیمارى شدید و مرگ و میر با این سویه 
هنوز مشخص نشده است و نمى دانیم نسبت به سویه هاى خطرناکى مثل 
دلتا، رفتار آرام تر و شدت بیمارى کمترى دارد یا برعکس خطرناك تر 

است.

نکته نامشخص دیگر میزان اثربخشى واکسن هاى موجود در مقابل ابتال به 
این سویه و هم چنین اثربخشى درمان هاى فعلى کووید در بیماران مبتال به 
اُمیکرون است. بررسى هاى گسترده اى در این زمینه در حال انجام است 
و جهان امیدوار است که این سویه در مقابل واکسن ها و داروها مقاومت 

زیادى نداشته باشد.

به هر روى، رفتار ما در مقابل اُمیکرون نباید تفاوتى با سایر سویه ها داشته 
باشد. البته رفتار درست مدنظر است! پس هم چنان باید به واکسیناسیون 
گسترده و رعایت دقیق پروتکل هاى بهداشتى ادامه دهیم و به صحبت هاى 

مختلف نگران کننده یا زیادى امیدبخش درباره این سویه توجه نکنیم.

چنانچه از طرفداران نشریه سالم سالمت هستید و تمایل به 
داشتن آرشیوى از کلیه مقاالت دارید و یا مى خواهید برنده 
مسابقه ماه قبل را بشناسید، کافیست به آدرس اینترنتى فوق 

مراجعه کنید.

یادداشت سردبیر
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مشکالت مربوط به کبد، کیسه صفرا 
الکل  مصرف  سوء  یا  و  لوزالمعده  یا 

باشد.

خال ها
هایى  برجستگى  یا  ها  لکه  ها،  خال 
هستند که اغلب تیره رنگ مى باشند. 

پوست و چشم هاى زرد رنگ
دلیل  به  ها  چشم  و  پوست  زردى 
بیمارى یرقان (زردى) است. زمانى که 
گلبول هاى قرمز در بدن در طى یک 
یک  شوند،  مى  تجزیه  طبیعى  روند 
محصول جانبى تولید مى کنند که مى تواند 
باعث زردى شود. این امر در نوزادانى 

از هفته 38 متولد مى شوند  قبل  که 
شایع و معموال بى ضرر است؛ زیرا کبد 
نـوزاد به انـدازه کافـى کامل نشده و 
کند.  کار  باید  که  طور  آن  تواند  نمى 
نشانه  تواند  مى  بزرگساالن  در  زردى 
بیمارى هاى جدى ترى، مانند عفونت هاى 
ویــروسى (هپـاتیـت، مـونونـوکـلئوز)، 

در بیشتر موارد خال ها نشانه بیمارى 
نیستند و جاى نگرانى وجود ندارد؛ اما 
تشخیص  به  تواند  مى  پوست  معاینه 
آن  پیشرفت  از  قبل  پوست  سرطان 
کمک کند. در مورد خال ها این موارد 

را به خاطر بسپارید:
• نامتقارن: آیا شکل آن متفاوت است؟

صورتتان درباره سالمتى شما چه مى گوید؟
"صورت آینه سالمتى شما است." این جمله مبتنى بر این ایده است که ظاهر ما از طریق پوست شفاف، موهاى براق و چشمان درخشان، 

سالمت درونى ما را نشان مى دهد.
وجود عالیمى در چهره ما مى تواند حاکى از این باشد که حال ما چندان خوب نیست. البته باید سایر عوامل را نیز بررسى کرد، اما در 

صورت نشانه هایى وجود دارد که نشان مى دهد احتماال همه چیز خوب نیست.
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خود را نشان مى دهد و معموال یک 
طرف صورت شما را ضعیف مى کند. 
هم چنین ممکن است در فک و پشت 
گوش احساس درد داشته باشید. این 
در  و  نیست  جدى  معموال  مشکل 

عرض 3 تا 6 ماه بهتر مى شود.

فلج صورت با عالیم دیگر
سکته مغزى زمانى اتفاق مى افتد که 
جریان خون به دلیل پارگى یا انسداد 
رگ در قسمتى از مغز قطع شود. در 
صورت مشاهده هر یک از این عالیم 

فورا به پزشک مراجعه کنید:
ناگهان  شما  صورت  پایینى  قسمت   •

فلج شده است؛
•  بى حسى یا ضعف در بازوها یا پاها؛

•  اختالل در گفتار؛
• دوبینى؛

• سرگیجه؛
• مشکل در بلع.

لکه هاى زرد روى پلک
به  برآمدگى هاى زرد رنگ برجسته 
در  یا  و  پایین  و  باال  هاى  پلک  روى 
اطراف آنها، زانتالسما گفته مى شود. 
ساخته  کلسترول  از  ها  برآمدگى  این 
شده اند. اگرچه ممکن است ظاهر آنها 
را دوست نداشته باشید، اما خطرناك 
یا دردناك نیستند و معموال مى توان 
توانند  مى  آنها  برد.  بین  از  را  آنها 
به  ابتال  احتمال  که  باشند  این  نشانه 
بیمارى قلبى یا ریسک حمله قلبى در 
است  بهتر  بنابراین  است؛  بیشتر  شما 

به پزشک مراجعه کنید.

چشمان پف کرده
فضاى زیر چشم هاى شما مى تواند پر از 
مایع شده و متورم یا پف کرده به نظر 
برسند. آب و هواى گرم و مرطوب سبب 

مى شود بدن آب بیشترى ذخیره کند. 
هم چنین کم خوابى، مصرف زیاد غذاى 
جمله  از  نیز  هورمونى  تغییرات  و  شور 
عواملى هستند که سبب حفظ بیشتر آب 
در بدن مى شوند. پف کردن چشم ها با 
افتد، زیرا  اتفاق مى  بیشتر  افزایش سن 

ماهیچه هایى که از پلک ها پشـتیبانى 

و  ناهموار  خال  هاى  لبه  آیا  مرز:   •
نامنظم است؟

• رنگ: آیا چند رنگ است؟
• قطر: آیا از یک نخود بزرگتر است؟

• تغییر خال: آیا در چند هفته گذشته 
تغییر کرده است؟

در صورت پاسخ مثبت به هر یک از 
با پزشک خود مشورت  این سواالت، 

کنید.

زخم ها
زخم هایى که در اطراف لب و دهان 
شما قرار دارند به احتمال زیاد تبخال 
هستند که توسط ویروس هرپس نوع 
ابتال،  صورت  در  شوند.  مى  ایجاد   1
شما  بدن  در  همیشه  تا  ویروس  این 
است  ممکن  تبخال  ماند.  مى  باقى 
اضطراب  هستید،  بیمار  که  زمانى 
یا  هستید،  از حد خسته  بیش  دارید، 
براى طوالنى مدت در معرض آفتاب 
قرار گرفته اید، ظاهر شود. این زخم ها 
معموال خود به خود برطرف مى شوند، اما 
در صورت بروز مکرر زخم یا زخم هاى 
بزرگ، پزشک ممکن است دارو تجویز 

کند.

ترك خوردن لب ها
همه افراد گاهى دچار خشکى یا ترك 
لب، به ویژه در زمستان، مى شوند. به 
کمک مرطوب کننده هاى مخصوص 
ها  لب  از  توان  مى  لب)  (بالم  لب 
محافظت کرد. اما گاهى اوقات خشکى 
لب ها نشانه یک مشکل در سالمتى 

است، مانند کم آب شدن بدن.
هم چنین خشکى لب ها مى تواند یک 
یک  به  واکنش  یا  آلرژیک  واکنش 

دارو، مانند استروئیدها باشد.

بثورات پروانه اى
بیشتر بثورات جدى نیستند و خود به 
خود بهتر مى شوند، اما بثورات پروانه اى 
غیر معمول هستند. این بثورات روى 
هر دو گونه به شکل پروانه ظاهر شده 
بیمارى  رایج  هاى  نشانه  از  یکى  و 

لوپوس هستند.
لوپوس بیمارى اى  است که باعث مى شود 
سیسـتم ایـمنى بـدن به بـافت ها و 

اندام هاى خود حمله کند. هم چنین 
سفتى  و  درد  تب،  دچار  است  ممکن 
سرما  در  انگشتانتان  و  شوید  مفاصل 
بثورات  بروز  صورت  در  شود.  کبود 
غیر قابل توضیح، به ویژه اگر همراه با 
عالیم دیگرى باشد، به پزشک مراجعه 

کنید.

رویش مو در جاى غیرمعمول
ممکن است فقط موى زائد باشد؛ همان 
موى زائدى که در آقایان با افزایش سن، 
در اطراف گوش و ابروها و در خانم ها 
در اطراف چانه رشد مى کند. موهاى 
صورت در خانم هاى جوان مى تواند 
کیستیک  پلى  تخمدان  سندرم  نشانه 
باشد، وضعیتى که مى تواند باردارى را 

سخت کند.

افتادگى پلک
پزشکان آن را پتوز یا بلفاروپتوز مى نامند. 
ممکن است یک یا هر دو پلک دچار 
افتادگى شود. افتادگى پلک در موارد 
شدید ممکن است دید شما را مسدود 
کند. ممکن است با آن متولد شوید یا 
در طول چند دهه به آن مبتال شوید. 
افتادگى پلک اغلب بى ضرر است، اما 
مغزى،  مشکالت  نشانه  تواند  مى 
این  اگر  باشد.  یا حفره چشم  اعصاب 
اتفاق در چند روز یا چند ساعت رخ 
ضعف  دوبینى،  دچار  اگر  یا  داد، 
یا مشکل در  عضالت، سردرد شدید 
کنید؛  مراجعه  پزشک  به  شدید،  بلع 
هاى  نشانه  از  تواند  مى  عالیم  این 

سکته مغزى باشد.

نمى توانید یک طرف صورت خود 
را حرکت دهید

اگر نمى توانید قسمتى از بدن خود را 
پزشک  به  بالفاصله  دهید،  حرکت 
دیگرى  عالیم  اگر  اما  کنید.  مراجعه 

ندارید، احتماال فلج بل است. 
فلج بل زمانى اتفاق مى افتد که چیزى، 
فشار  به عصبى  ویروس،  یک  احتماال 
مى آورد که ماهیچه هاى صورت را 
آن  تورم  باعث  یا  کند،  مى  کنترل 

عصب مى شود. 
فلج بل طى چند ساعت یا چند روز 

مى کننـد ضعیف مى شوند. اگر چشم 
هاى شما قرمز شده و خارش دارد، ممکن 
است ناشى از یک واکنش آلرژیک به غذا، 
گرده، مواد آرایشى، عطر، پاك کننده ها یا 

عفونت هایى مانند ورم ملتحمه باشد.

مالسما
مالسما یک بیمارى پوستى شایع است 
روى  تیره  لکه هاى  ایجاد  باعث  که 
علت  دقیقا  پزشکان  مى شود.  پوست 
آن را نمى دانند، اما مى تواند ناشى از 
مصرف  یا  باردارى  مانند  مواردى 
باردارى  ضد  هاى  قرص  از  برخى 
اغلب  مالسما  موارد،   این  در  باشد. 
مصرف  قطع  یا  نوزاد  تولد  از  پس 
قرص ها خود به خود از بین مى رود. 
ها  سال  است  ممکن  دیگر  موارد  در 
طول بکشد تا این لکه ها از بین برود. 
درمانى،  هاى  روش  سایر  و  داروها 
مانند الیه بردارى شیمیایى مى تواند 

موثر باشد.

ریزش مو
اگر همراه با ریزش سکه اى موها، مژه 
تواند  مى  ریزد،  مى  هم  ابروهایتان  یا 
آتا  آره  آلوپسى  بیمارى  از  اى  نشانه 
باشد. این بیمارى زمانى اتفاق مى افتد 
به  اشتباه  به  بدن  ایمنى  سیستم  که 
فولیکول هاى مو حمله مى کند. هیچ 
هاى  ریزش  از  جلوگیرى  براى  راهى 
داروهایى  اما  ندارد،  وجود  اى  سکه 
رشد  به  است  ممکن  که  درسترسند 
این  در  کند.  کمک  موها  مجدد 
خصوص با پزشک خود صحبت کنید.



بهترین زمان مصرف مکمل هاى رایج

یکى از مهم ترین نکات براى استفاده از 
مکمل هاى تغذیه اى، زمان مصرف آن ها 
است؛ زیرا در صورت استفاده در زمان 
اشتباه ممکن است عملکرد ویتامین یا ریز 

مغذى کاهش پیدا کند.
 

براى رسیدن به باالترین میزان اثر گذارى 

در ادامه زمان و شیوه مصرف برخى از 
مکمل هاى رایج، ذکر شده است:

1- آهن: 
جالب است بدانید باالترین میزان جذب 
آهن با معده خالى است. اما به دلیل اینکه 
بسیارى از امالح آهن مى تواند باعث بروز 

سر  سوزش  جمله  از  گوارشى،  عوارض 
معده و یا یبوست شود، در صورت استفاده 
از آهن هاى غیر لیپوزومال، بهتر است 
همراه با ناهار و یا با شام( ترجیحا) مصرف 
است  ذکر  شایان  این  بر  عالوه  شود. 
مصرف مکمل آهن با لبنیات، چاى و قهوه 

تداخل دارد. 

هم چنین مصرف هم زمان آن با مکمل 
کلسیم و زینک توصیه نمى شود. در مقابل 
ویتامین سى جذب آهن را باال مى برد؛ 
بنابراین بهتر است هم زمان با آهن از 
نوشیدنى یا مواد غذایى حاوى ویتامین سى 

استفاده شود. 

2- منیزیم:
منیزیم به عنوان یک مکمل آرامش بخش 
در  مغذى  ریز  این  شود.  مى  شناخته 
کاهش اسپاسم عضالنى و کاهش استرس 
موثر است؛ بنابراین بهترین زمان مصرف 

آن شب نیم ساعت قبل از خواب است.
 

3- کلسیم:
بستگى  آن  دوز  به  مکمل  این  مصرف 
دارد. در صورت مصرف دوز باالى 800 
تا 1000 میلى گرم، براى جلوگیرى از 
رسوب در کلیه، بهتر است نصف دوز 
صبح و نصف آن شب مصرف شود. این 
ریز مغذى با آهن و نوشیدنى هایى نظیر 
چاى و قهوه تداخل دارد. مصرف هم زمان 
سى،  ویتامین  یا  د3  ویتامین  با  کلسیم 

جذب آن را افزایش مى دهد.

4- زینک:
با توجه به اثر زینک بر افزایش متابولیسم، 

بهترین زمان مصرف این ریز مغذى دو 
مصرف  است.  صبحانه  از  بعد  ساعت 
دارد؛  تداخل  آهن  و  کلسیم  با  زینک 

بنابراین رعایت فاصله زمانى الزامیست.
 

5- ویتامین سى:
این ویتامین از دسته ویتامین هاى محلول 
در آب است؛ بنابراین در دوز هاى باال هم  
ویتامین سى یک  است.  استفاده  قابل 
آنتى اکسیدان قوى با خاصیت افزایش 
سطح انرژى است. بهترین زمان مصرف 
آن صبح ها و یا در طول روز است. به 
علت خاصیت اسیدى ویتامین سى، در 
صورت مصرف با معده خالى مى تواند 
عوارض گوارشى، نظیر سوزش سر معده 
ایجاد کند؛ در نتیجه ترجیحا با معده پر 

مصرف شود. 

6- ویتامین هاى گروه ب: 
این ویتامین ها همانند ویتامین سى محلول 
سطح  توانند  مى  و  هستند  آب  در 
را  انرژى  و  برده  باال  را  بدن  متابولیسم 
افزایش دهند. بنابراین بهتر است در طول 
روز و یا قبل از فعالیت روزانه مصرف 
شوند. با توجه به عدم عوارض گوارشى، 
لزومى به استفاده همراه با غذا در مورد این 

دسته از ویتامین ها وجود ندارد. 

� و  ،� ،� 7- ویتامین هاى 
:�

این ویتامین ها از دسته ویتامین هاى 
بنابراین  هستند؛  چربى  در  محلول 
جذب آن ها با چربى باال مى رود. توصیه 
مى شود این ویتامین ها با چرب ترین 

وعده غذایى مصرف شوند.

8- امگا 3:
متابولیسـم  پایین  سرعت  به  توجه  با 
چربى ها در بدن، این مکمل مطلقا قبل از 
فعالیت هاى جسمانى و ورزش توصیه 
نمى شود؛ در حالى که جذب آن همراه با 
غذا  (چرب ترین وعده غـذایى) افزایش 

مى یابد. 

دربسیارى از موارد با داشتن رژیم غذایى سالم و کامل، مى توان ویتامین ها و ریزمغذى هاى مورد نیاز را تامین کرد. امروزه به علت 
سبک زندگى پر استرس و شرایط زندگى متفاوت، نمى توان این اقدام را به صورت کامل پیش برد؛  بنابراین استفاده از مکمل ها 

در کنار تغذیه مناسب مى تواند تغذیه فرد را به خصوص در دوران حساس و جمعیت خاص مثل باردارى و شیردهى  تکمیل کند. 

دکتر آیدا یاردوست (داروساز)

8
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موجود در داروخانه های سراسر کشور

مهم نیست بعدش چی میشه، نکستایل و تنوع زیاد ویتامین هایش 
همراه همیشگی زندگی شما است. چون شما آماده اید، نکستایل هم.

نکستایل همراه همیشگی ریتم زندگی شما 



عفونت کرمک چیست؟
اى  روده  بیمارى  عفونت کرمک یک 
بسیار  دبستانى  در کودکان  است که 
شایع است. کرمک کرم هاى کوچک، 
نازك و سوزنى شکلى هستند که گاهى 
در روده بزرگ و مقعد انسـان زندگى 
مى کنند و طول آنها حدود 6 تا 13 میلى متر 
است.  هنگام خواب کرم هاى ماده از 
روده خارج شده و به مقعد مى روند و 

در آن ناحیه تخم گذارى مى کنند.

عالیم

اکثر افراد مبتال عالیمى ندارند. اما در 
صورت عالمتدار بودن، عالیم مى تواند 

شامل موارد زیر باشد:

•  خارش مقعد، به ویژه در شب؛
•  خواب نا آرام؛

در صورت  واژن،  ناحیه  در  خارش    •
حرکت کرم هاى بالغ به سمت واژن؛

•  احساس تحریک پذیرى؛
•  درد شکمى گاه به گاه.

چه کسانى در معرض عفونت 
کرمک هستند؟

عفونت کرمک در سراسر جهان رخ مى دهد 
سطوح  و  سنى  رده  هر  در  را  افراد  و 
اجتماعى- اقتصادى تحت تأثیر قرار مى دهد؛ 
اما این عفونت بیشتر در بین این دسته از 

افراد بروز مى کند:

پیش  و  مدرسه  سنین  در  کودکان   •
دبستانى؛

•  افراد مقیم مراکز حمایتى و درمانى؛
•   مراقبان افراد مبتال به عفونت کرمک.

عفونت کرمک در محیط هاى خانگى و 
سازمانى اغلب در بیش از یک نفر بروز 

مى کند.

راه هاى انتقال

کرمـک  از راه مدفـوعى- دهـانى منـتقـل 
مى شود؛ یعنى تخم هاى کرمک از مقعد به 
دهان شخص، مستقیما از دست یا به طور 
غیر مستقیم و از طریق لباس، ملحفه، غذا 
یا سایر محصوالت آلوده منتقل مى شود.

تخم هاى کرمک ظرف چند ساعت پس 
از قرارگرفتن روى پوست اطراف مقعد 
بیمارى زا مى شوند و مى توانند به مدت 

2 تا 3 هفته روى لباس، ملحفه یا سایر اشیا 
زنده بمانند. 

افراد معموال ناخودآگاه با بلعیدن این تخم ها 
که روى انگشتان دست، زیر ناخن ها یا 
لباس و سایر اشیاء و سطوح آلوده هستند، 

آلوده مى شوند.

علت عفونت کرمک چیست؟

که  کرمک  هاى  تخم  بلعیدن  از  پس 
اثر  در  و  ناخودآگاه  صورت  به  معموال 
آلوده شدن دست ها به این تخم ها رخ 
مى دهد، حدود یک ماه بعد این تخم ها در 

روده بالغ شده و به کرم تبدیل مى شوند.

کرمک هاى ماده براى تخم گذارى به سمت 
ناحیه مقعد حرکت مى کنند و تخم گذارى 
آنها در این ناحـیه باعـث خارش مقعد 

مى شود.

خاراندن باعث مى شود که تخم ها به 
قرار  ها  ناخن  زیر  و  چسبیده  انگشتان 
گیرند. تماس دست هاى آلوده با سطوح 
باعث پخش این عفونت مى شود. این 

عفونت بسیار مسرى است.

عوارض

معموال  کرمک  معمولى  هاى  عفونت 
مشکالت جدى ایجاد نمى کنند؛ اما در 
شرایط نادر هجوم شدید کرمک مى تواند 

باعث عفونت دستگاه تناسلى زنان شود.

 این انگل مى تواند از ناحیه مقعد به واژن 
و رحم حرکت کرده و مشکالتى مانند 
التهاب واژن و التهاب پوشش داخلى رحم 

را ایجاد کند.

سایر عوارض نادر ممکن است شامل 
موارد زیر باشد:

•  عفونت هاى دستگاه ادرارى؛
•  کاهش وزن؛

•   عفونت حفره شکمى.

چگونه  کرمک  عفونت 
تشخیص داده مى شود؟

به احتمال زیاد خارش شبانه در ناحیه 
اطراف مقعد کودکان نشان دهنده عفونت 
با  عفونت  این  تشخیص  است.  کرمک 
دیدن کرم یا تخم هاى آن انجام مى شود. 

گاهى اوقات حدود 2 تا 3 ساعت پس از 
خواب مى توان کرم ها را روى پوست 
نزدیک مقعد، لباس زیر، لباس خواب یا 

ملحفه  مشاهده کرد.

درمان کرمک

کرمک را مى توان با داروهاى تجویزى یا 
بدون نسخه درمان کرد. قبل از درمان 
مورد مشکوك به عفونت کرمک باید با 

پزشک مشورت کنید.

درمان شامل دو دوز دارو است که دوز 
دوم 2 هفته پس از دوز اول تجویز مى شود. 
تمام افرادى که با فرد مبتال در تماس 
هستند باید همزمان تحت درمان قرار 

گیرند . 

عفونت مجدد مى تواند به راحتى بروز 
و  بهداشت  دقیق  رعایت  بنابراین  کند؛ 
شستن صحیح دست ها ضرورى است 
(براى مثال کوتاه کردن ناخن ها، اجتناب 
از جویدن ناخن ها و خاراندن ناحیه اطراف 

مقعد).

تعویض  و  روزانه  صبحگاهى  استحمام 
لباس زیر به حذف تخم ها کمک بسیارى 

مى کند. 

لباس خواب،  زیر،  لباس  تعویض مکرر 
کاهش  به  تواند  مى  ها  ملحفه  و  حوله 
و  مجدد  عفونت  از  جلوگیرى  عفونت، 
آلودگى محیطى با تخم هاى کرمک کمک 

کند.

لباس ها باید با آب داغ شسته شوند؛ به 

بیمارى هاى انـگلى روده اى: 

ویژه پس از هر نوبت درمان و بعد از هر 
بار استفاده، تا زمانى که عفونت برطرف 

شود.

پیشگیرى از کرمک

تخم هاى کرمک مى تواند 2 تا 3 هفته 
روى سطوح سخت، روى لباس و ملحفه ها 
زندگى کنند. عالوه بر نظافت منظم خانه، 
براى جلوگیرى از گسترش عفونت باید 

اقدامات زیر را انجام دهید:

•  کرمک ها شب ها تخم مى گذارند. 
صبح ناحیه مقعد خود را بشویید تا تعداد 
تخم ها در سطح بدنتان کاهش یابد. بهتر 
است در این مدت از دوش گرفتن به 
جاى وان استفاده کنید تا احتمال آلودگى 

محیط کاهش یابد.

•  در طول درمان و هم چنین تا 2 هفته 
پس از درمان نهایى، از حمام عمومى و از 

حوله مشترك استفاده نکنید.

•  لباس زیر و ملحفه هاى خود را هر روز 
عوض کنید. این کار به حذف تخم ها 

کمک مى کند.

•  ملحفه ها، لباس خواب، لباس زیر و 
حوله ها را با آب داغ بشویید تا تخم هاى 
کرمک از بین بروند. لباس و ملحفه ها را با 

حرارت زیاد خشک کنید.

•  از خاراندن ناحیه مقعدى خوددارى 
کنید. ناخن هاى کودك را کوتاه کنید تا 
فضاى کمترى براى جمع آورى تخم ها 

وجود داشته باشد.

•  از جویدن ناخن ها خوددارى کنید.

•  بعد از دستشویى، تعویض پوشک و 
قبل از صرف غذا، دستان خود را با آب و 
صابون بشویید. شستن صحیح دست ها را 

به فرزندانتان بیاموزید.
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کنترل دقیق و قدرتمند درد

َاکتوپین را مى توان به عنوان ُمسکن درد در موارد زیر مصرف کرد:
سر درد، دردهاى عضالنى، دردهاى مفاصل، کمر درد، دندان درد،

دردهاى قاعدگى و کنترل تب.

داراى پوشش محافظ جهت جلوگیرى از زخم معده
فرموالسیون پیشرفته

اثربخشى سریع

عفونت کرمک چیست؟
اى  روده  بیمارى  عفونت کرمک یک 
بسیار  دبستانى  در کودکان  است که 
شایع است. کرمک کرم هاى کوچک، 
نازك و سوزنى شکلى هستند که گاهى 
در روده بزرگ و مقعد انسـان زندگى 
مى کنند و طول آنها حدود 6 تا 13 میلى متر 
است.  هنگام خواب کرم هاى ماده از 
روده خارج شده و به مقعد مى روند و 

در آن ناحیه تخم گذارى مى کنند.

عالیم

اکثر افراد مبتال عالیمى ندارند. اما در 
صورت عالمتدار بودن، عالیم مى تواند 

شامل موارد زیر باشد:

•  خارش مقعد، به ویژه در شب؛
•  خواب نا آرام؛

در صورت  واژن،  ناحیه  در  خارش    •
حرکت کرم هاى بالغ به سمت واژن؛

•  احساس تحریک پذیرى؛
•  درد شکمى گاه به گاه.

چه کسانى در معرض عفونت 
کرمک هستند؟

عفونت کرمک در سراسر جهان رخ مى دهد 
سطوح  و  سنى  رده  هر  در  را  افراد  و 
اجتماعى- اقتصادى تحت تأثیر قرار مى دهد؛ 
اما این عفونت بیشتر در بین این دسته از 

افراد بروز مى کند:

پیش  و  مدرسه  سنین  در  کودکان   •
دبستانى؛

•  افراد مقیم مراکز حمایتى و درمانى؛
•   مراقبان افراد مبتال به عفونت کرمک.

عفونت کرمک در محیط هاى خانگى و 
سازمانى اغلب در بیش از یک نفر بروز 

مى کند.

راه هاى انتقال

کرمـک  از راه مدفـوعى- دهـانى منـتقـل 
مى شود؛ یعنى تخم هاى کرمک از مقعد به 
دهان شخص، مستقیما از دست یا به طور 
غیر مستقیم و از طریق لباس، ملحفه، غذا 
یا سایر محصوالت آلوده منتقل مى شود.

تخم هاى کرمک ظرف چند ساعت پس 
از قرارگرفتن روى پوست اطراف مقعد 
بیمارى زا مى شوند و مى توانند به مدت 

2 تا 3 هفته روى لباس، ملحفه یا سایر اشیا 
زنده بمانند. 

افراد معموال ناخودآگاه با بلعیدن این تخم ها 
که روى انگشتان دست، زیر ناخن ها یا 
لباس و سایر اشیاء و سطوح آلوده هستند، 

آلوده مى شوند.

علت عفونت کرمک چیست؟

که  کرمک  هاى  تخم  بلعیدن  از  پس 
اثر  در  و  ناخودآگاه  صورت  به  معموال 
آلوده شدن دست ها به این تخم ها رخ 
مى دهد، حدود یک ماه بعد این تخم ها در 

روده بالغ شده و به کرم تبدیل مى شوند.

کرمک هاى ماده براى تخم گذارى به سمت 
ناحیه مقعد حرکت مى کنند و تخم گذارى 
آنها در این ناحـیه باعـث خارش مقعد 

مى شود.

خاراندن باعث مى شود که تخم ها به 
قرار  ها  ناخن  زیر  و  چسبیده  انگشتان 
گیرند. تماس دست هاى آلوده با سطوح 
باعث پخش این عفونت مى شود. این 

عفونت بسیار مسرى است.

عوارض

معموال  کرمک  معمولى  هاى  عفونت 
مشکالت جدى ایجاد نمى کنند؛ اما در 
شرایط نادر هجوم شدید کرمک مى تواند 

باعث عفونت دستگاه تناسلى زنان شود.

 این انگل مى تواند از ناحیه مقعد به واژن 
و رحم حرکت کرده و مشکالتى مانند 
التهاب واژن و التهاب پوشش داخلى رحم 

را ایجاد کند.

سایر عوارض نادر ممکن است شامل 
موارد زیر باشد:

•  عفونت هاى دستگاه ادرارى؛
•  کاهش وزن؛

•   عفونت حفره شکمى.

چگونه  کرمک  عفونت 
تشخیص داده مى شود؟

به احتمال زیاد خارش شبانه در ناحیه 
اطراف مقعد کودکان نشان دهنده عفونت 
با  عفونت  این  تشخیص  است.  کرمک 
دیدن کرم یا تخم هاى آن انجام مى شود. 

گاهى اوقات حدود 2 تا 3 ساعت پس از 
خواب مى توان کرم ها را روى پوست 
نزدیک مقعد، لباس زیر، لباس خواب یا 

ملحفه  مشاهده کرد.

درمان کرمک

کرمک را مى توان با داروهاى تجویزى یا 
بدون نسخه درمان کرد. قبل از درمان 
مورد مشکوك به عفونت کرمک باید با 

پزشک مشورت کنید.

درمان شامل دو دوز دارو است که دوز 
دوم 2 هفته پس از دوز اول تجویز مى شود. 
تمام افرادى که با فرد مبتال در تماس 
هستند باید همزمان تحت درمان قرار 

گیرند . 

عفونت مجدد مى تواند به راحتى بروز 
و  بهداشت  دقیق  رعایت  بنابراین  کند؛ 
شستن صحیح دست ها ضرورى است 
(براى مثال کوتاه کردن ناخن ها، اجتناب 
از جویدن ناخن ها و خاراندن ناحیه اطراف 

مقعد).

تعویض  و  روزانه  صبحگاهى  استحمام 
لباس زیر به حذف تخم ها کمک بسیارى 

مى کند. 

لباس خواب،  زیر،  لباس  تعویض مکرر 
کاهش  به  تواند  مى  ها  ملحفه  و  حوله 
و  مجدد  عفونت  از  جلوگیرى  عفونت، 
آلودگى محیطى با تخم هاى کرمک کمک 

کند.

لباس ها باید با آب داغ شسته شوند؛ به 

ویژه پس از هر نوبت درمان و بعد از هر 
بار استفاده، تا زمانى که عفونت برطرف 

شود.

پیشگیرى از کرمک

تخم هاى کرمک مى تواند 2 تا 3 هفته 
روى سطوح سخت، روى لباس و ملحفه ها 
زندگى کنند. عالوه بر نظافت منظم خانه، 
براى جلوگیرى از گسترش عفونت باید 

اقدامات زیر را انجام دهید:

•  کرمک ها شب ها تخم مى گذارند. 
صبح ناحیه مقعد خود را بشویید تا تعداد 
تخم ها در سطح بدنتان کاهش یابد. بهتر 
است در این مدت از دوش گرفتن به 
جاى وان استفاده کنید تا احتمال آلودگى 

محیط کاهش یابد.

•  در طول درمان و هم چنین تا 2 هفته 
پس از درمان نهایى، از حمام عمومى و از 

حوله مشترك استفاده نکنید.

•  لباس زیر و ملحفه هاى خود را هر روز 
عوض کنید. این کار به حذف تخم ها 

کمک مى کند.

•  ملحفه ها، لباس خواب، لباس زیر و 
حوله ها را با آب داغ بشویید تا تخم هاى 
کرمک از بین بروند. لباس و ملحفه ها را با 

حرارت زیاد خشک کنید.

•  از خاراندن ناحیه مقعدى خوددارى 
کنید. ناخن هاى کودك را کوتاه کنید تا 
فضاى کمترى براى جمع آورى تخم ها 

وجود داشته باشد.

•  از جویدن ناخن ها خوددارى کنید.

•  بعد از دستشویى، تعویض پوشک و 
قبل از صرف غذا، دستان خود را با آب و 
صابون بشویید. شستن صحیح دست ها را 

به فرزندانتان بیاموزید.

https://www.cdc.gov/parasites/pinworm/gen_info/faqs.html
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pinworm/symptoms-causes/syc-2037
6382
https://www.webmd.com/a-to-z-guides/pinworms-infection



آنچـه باید دربـاره میـلیا بـدانید
میلیا برجستگى هاى سفید روى صورت است. اطالعات چندانى در مورد این برجستگى هاى 
سفید کوچک در دست نیست، اما این برجستگى ها خطرناك نیستند و نیازى به درمان ندارند.

https://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/what-to-know-about-milia

میلیا  چیست؟
میلیا برجستگى هاى سفید رنگ کوچک 
(جوش یا کیست) روى پوست است. این 
برجستگى ها اغلب روى صورت نوزادان 
تواند روى  میلیا مى  اما  ظاهر مى شود. 
قسمت هاى مختلف بدن افراد نیز بروز 

کند.
ممکن است شنیده باشید که به میلیا 
لکه هاى شیر یا دانه هاى چربى نیز گفته 
مى شود. میلیا یک نقص رایج است که  در 

40 تا 50 درصد از نوزادان بروز  مى کند.

عالیم 
رنگ  سفید  هاى  برجستگى  به صورت 
کوچک روى گونه ها، چـانه یا بینـى بروز 
مى کند. میلیا هم چنین مى تواند روى بدن، 

به ویژه تنه و اندام ها نیز ظاهر شود.
میلیا مشکل خاصى ایجاد نمى کند و باعث 
خارش یا درد نمى شود. تشدید عالیم مانند 
التهاب، درد یا ترشح از آن ممکن است از 

عالیم آکنه باشد.

علل و عوامل خطر
بدن شما سلول هاى مرده پوست را دفع 

مى کند تا راه را براى سلول هاى جدید باز 
کند .

میلیا زمانى اتفاق مى افتد که سلول هاى 
مرده پوست از بین نمى روند. در عوض آنها 
قرار مى گیرند و  در زیر پوست جدید 
سپس سفت مى شوند و یک میلیوم را  

تشکیل مى دهند.
هم چنین میلیا مى تواند به دالیل زیر رخ 

دهد:
اثر جوش،  در  پوست  دیدگى  آسیب   •
نور  معرض  در  گرفتن  قرار  یا  جراحت 

خورشید ؛
داروهاى  از  مدت  طوالنى  استفاده   •

استروئیدى ؛
• ژنتیک ؛

• بیمارى هاى خودایمنى .
نوزادان به احتمال زیاد به میلیا مبتال   
مى شوند. زیرا پوست آنها هنوز در حال 
هاى  سلول  جایگزینى  نحوه  یادگیرى 
خود مى باشد؛ در نتیجه گاهى اوقات 

دچار آکنه نوزادى و میلیا مى شوند.
هم چنین شما در معرض 

بیشترى  خطر 
هستید  اگر:

• مراقبت هاى پوستى الزم را انجام ندهید؛
•  از لوازم آرایشى استفاده کنید که منافذ 

پوست شما را مسدود مى کند؛
•  خواب کافى نداشته باشید؛

•  مشکالت پوستى، مانند شوره سر، روزاسه 
یا اگزما داشته باشید.

روش هاى درمان
نیازى نیست به دنبال راه درمان باشید. میلیا 
پس از چند هفته یا چند ماه خود به خود از 

بین مى رود.
ممکن است وسوسه شوید که میلیا ها را 
این  ببرید.  بین  از  را  آنها  و  فشار دهید 
تحریک ممکن است فقط آن را تشدید 
کرده و عوارض ایجاد کند. این کار  مى تواند 

منجر به ایجاد زخم یا عفونت شود.

اگر نگران ظاهر میلیا هستید، مى توانید چند 
مرحله را براى کمک به روند درمان انجام 

دهید . 

اسید  حاوى  بردارهاى  الیه  از  استفاده 
سالیسیلیک،  آلفا هیدروکسى اسید 
یا رتینوئید مى تواند به حذف 
سلول هاى مرده پوست 

کمک کند.
پوست نوزاد براى استفاده 
از لوسیون، روغن یا سایر 
بسیار  آرایشى  لوازم 
است. صورت  حساس 
آب  با  روزانه  را  نوزاد 
بچه  صابون  و  گرم 

بشویید و سپس پوست را خشک کنید. 
صبـر کنید تا میلیا به مرور زمان برطرف 

شود. 
اگر میلیا به تنهایى و یا با استفاده از الیه 
بردار برطرف نشد، پزشک مى تواند براى 
کند.   مشخص  درمانى  برنامه  شما 
متخصص پوست مى تواند از طریق یک 

عمل جراحى ساده میلیا را بردارد.

پیشگیرى   از  میلیا
میلیا  بروز  از  توان  نمى  کامل  طور  به 
جلوگیرى کرد. مراقبت خوب از پوست در 
بزرگساالن مى تواند از بروز میلیا و سایر 

بیمارى ها جلوگیرى کند.

از ضد آفتاب و مرطوب کننده استفاده کنید. 
میلیا زمانى اتفاق مى افتد که شما بیش از 
حد در معرض نور خورشید قرار بگیرید. 
خشک شدن پوست ریزش سلول هاى 

مرده را دچار مشکل مى کند .

کرم ضد آفتاب و مرطوب کننده ، پوست 
شما را نرم و انعطاف پذیر نگه مى دارد تا 
سلول ها آن طور که باید جایگزین شوند. 
حتى در زمستان و زمانى که در منزل و 
نزدیک پنجره ها هستید، از کرم ضد آفتاب 

استفاده کنید.

از کرم یا پماد هاى غلیظ استفاده نکنید. آنها 
مى توانند پوست را تحریک کنند، منافذ 
پوست را مسدود و از الیه بردارى طبیعى 

پوست جلوگیرى کنند.
صورت خود را تمیز نگه دارید. گرد و خاك 
و عرق باعث مسدود شدن منافذ مى شود. 
و  آکنه  به  منجر  تواند  مى  امر  همین 

مشکالت پوستى شود.
 

براى مراقبت از پوست و جلوگیرى از بروز 
میلیا زود اقدام کنید. اگر کودکتان مستعد 
میلیا است،  اهمیت حفاظت از پوست را به 
او بیاموزید. با باال رفتن سن به او نشان دهید 
که چگونه از پوست خود در برابر اشعه هاى 
خورشید محافظت کرده  و از کرم هاى ضد 

آفتاب، کاله و ... استفاده کند.
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یا  و  پرستاران  به  که  سنسورهایى   .
مراقبین افرادى که فراموشى دارند هشدار 
مى دهند که مثال بیمار خانه را ترك کرده 

است؛
. تماشاى یک ویدیو که پزشکتان ارسال 
کرده است تا مثال نحوه کار با یک اسپرى 

تنفسى را ببینید؛ 
. دریافت یک پیام، تماس تلفنى و یا 
ایمیل که زمان غربالگرى سرطان را به 

شما یادآورى مى کند.
این نمونه ها، همه مثال هایى از پزشکى از 

راه دور هستند.

تاریخچه پزشکى از راه دور به چه 
زمانى بر مى گردد؟

به  منوط  پزشکى  اعمال  انجام  ابتدا  در 
حضور بیمار و پزشک در یک مکان و 
زمان خاص بود، ولى با اختراع دستگاه 
سال 1451  در  گوتنبرگ  توسط  چاپ 
میالدى، اولین انقالب در گسترش علم 
ایجاد شد و امکان انتشار اطالعات پزشکى 

را در مقیاس وسیع فراهم کرد. 

با این حال هنوز هم بیمارستان هاى بزرگ 
در مناطق پرتراکم شهرى قرار دارند. این 
وضعیت در دسترسى مردم به مراقبت هاى 

پزشکى، تفاوت هایى  ایجاد مى کند. 

با وقوع تحوالت بزرگ در فناورى، این 
تفاوت ها کم رنگ شد؛ چرا که اختراعات 
جدید بشر با غلبه بر موانع و مرزهاى 
تر  نزدیک  ارتباط  موجب  جغرافیایى 

پزشکان و بیماران گردید. 

هم چنین بهبود سامانه هاى ارتباطى، مثل 
تلگراف که در سال 1844 میالدى و تلفن 
که در سال 1876میالدى اختراع شدند، 
به طور قابل مالحظه اى باعث افزایش 
دسترسى و بهبود ارتباط بین پزشکان و 
بیماران و هم چنین ارتباط با سایر پزشکان 

گردید.

در واقع مى توان گفت پیشینه استفاده از 

براى روشن شدن این  مطلب، به 
مثال هاى زیر توجه کنید:

.  یک ویزیت مجازى بین پزشک و بیمار 
از طریق تماس تلفنى یا تصویرى؛

. نظارت بر بیماران از راه دور، مانند 
استفاده از تجهیزاتى که به نوعى به بیمار 
وصل مى شوند و فشارخون و ضربان قلب 
براى  و  کنند  مى  گیرى  اندازه  را  بیمار 

پزشک ارسال مى کنند؛
روباتیک  تکنولوژى  از  که  جراحى   .
استفاده مى کند تا بتواند بیمار را از راه دور 

و تحت کنترل جراحى کند؛

به  درمان،  فرایند  در  ارتباطات  فناورى 
اواسط قرن 18 بازمى گردد. 

واژه پزشکى از راه دور نخستین بار در سال
که  هرچند  شد،  گرفته  کار  به   1920
کاربرد آن از سال ها پیش آغاز شده بود. 

تصاویر  بار  اولین  براى  سال 1948  در 
رادیولوژى بین دو بیمارستان فیالدلفیا و 
پنسیلوانیا در آمریکا و از طریق خطوط 

تلفن انتقال داده شد. 

با پیشرفت و گسترش فناورى، پزشکى از 
راه دور نیز به دنبال آن پیشرفت کرد. در 
و  تلویزیون  ظهور  با  دهه 1950  اواخر 
پیشرفت هاى به دست آمده در زمینه 
تلویزیون هاى مداربسته و ارتباطات از راه 
دور، متخصصین پزشکى استفاده از این 
فناورى ها را در موقعیت ها و محیط هاى 

بالینى متفاوت آغاز کردند. 

نمونه هاى موفق پزشکى از راه دور در 
سراسر جهان قابل مشاهده اند و استفاده از 
براى  کمکى  حل  راه  تکنولوژى،  این 
سالمت  و  درمـانى  خدمات  فرآینـد 

محسوب مى شود.

ورود تکنولوژى در ادوار گذشته نیز باعث 
تحول ارتباط میان پزشک و بیمار شده بود، 
اما با افزایش سریع حجم اطالعات در 
اینترنت، ارتباط پزشـک و بیمـار شکل 

تازه اى به خود گرفت. 

با پیشرفت و توسعه  فناورى امروز بیش 
از40 درصد از جست و جو هاى اینترنتى 
حوزه  با  مرتبط  اطالعات،  دنیاى  در 
سالمت هستند و بیش از 60 میلیون بیمار 
در طول روز از طریق جست و جوهاى 
اینترنتى و پزشکى از راه دور با پزشکان 

خود ارتباط برقرار مى کنند.

رو  به  رو  بیمارانى  با  پزشکان   امروزه 
هستند که به دنیایى از اطالعات دسترسى 
چالش  به  مسأله  این  که  این  با  دارند. 

بزرگى براى پزشکان تبدیل شده،  پزشکان 
متعددى پزشکى از راه دور  و استفاده از 
ابزار الکترونیک را مناسب مى دانند و وب 
سایت، ایمیل و راه هاى ارتباطى گوناگونى 
را از طریق اینترنت براى بیمارانشان فراهم 

کرده اند. 

حتى بعضى از پزشکان ترجیح مى دهند 
پیگیرى مراجعانشان را ازطریق  صفحه 
الکترونیکى کامپیوتر  و در دنیاى اطالعات 
انجـام دهند و به بیـماران نیـز توصـیه 
مى کنند که اطالعات الزم را از طریق 

وبسایت هایشان کسب کنند.

دور  راه  از  پزشکى  مزایاى  
چیست؟

. در دسترس بودن درمان براى  بیمارانى 
که  به هر دلیلى نمى توانند از منزل خارج 

شوند؛
. بهبود مراقبت از بیمار؛

. در دسترس بودن درمان براى افراد 
ساکن در مناطق محروم و یا صعب العبور؛

. دریافت مشاوره پزشکى از کادر درمانى 
که  از لحاظ جغرافیایى در نزدیکى بیماران 

حضور ندارند؛
. در دسترس بودن درمان پس از اتمام 

ساعات کارى کادر درمان؛
. کاهش نقل و انتقال بیماران به مراکز 

درمانى؛
جهت  پزشکان  به  بهتر  دسترسى   .

مشاوره؛
به  مبتال  بیماران  از  بیشتر  حمایت   .
دیابت،  مانند  مزمن،  هاى  بیمارى 

فشارخون و...؛
. کاهش هزینه هاى مراقبت پزشکى.

دور  راه  از  پزشکى  مشکالت 
چیست؟

از هر ویزیت مجازى، چنانچه  . پس 
پزشک تغییر پیدا کند،  ممکن است به 
نداشته  بیمار دسترسى  اطالعات کامل 

باشد.

. در مورد برخى از بیمارى ها، ممکن 
است پزشک نتواند از راه دور به درستى یا 
به طور کامل بیمارى را تشخیص دهد  و 
نیاز به مراجعه حضورى در مرحله بعدى 

ضرورى باشد.
. برخى از شرکت هاى بیمه، در زمینه 
پزشکى از راه دور خدماتى ارائه نداده و 
هزینـه هاى مربـوط به آن را پوشـش 

نمى دهند.
. ممکن است در ارتباط بین پزشک و 

بیمار جدایى ایجاد شود.
. مسائل قانونى هم مى تواند پیش آمده 
و مشکالتى را براى هر دو طرف ایجاد 

کند .

کاربرد پزشکى از راه دور در چه 
زمینه هایى است؟

پزشکى از راه دور داراى کاربردهاى متنوع 
منظور  به  که  است  وسیعى  فناورى  و 
افزایش تندرستى افراد در جامعه صورت 

گرفته  است.

این پدیده مى تواند با نوع اطالعات ارسال 
شده (مانند آزمایش هاى کلینیکى و رادیو 
ها  داده  این  ارسال  نحوه  گرافى ها)و 
مشخص شود. از این پدیده در موارد زیر 

مى توان استفاده عملى نمود:
.  بالیاى طبیعى و جنگ ها؛

نقاط صعب  در  بهداشت  گسترش   .
العبور؛

.  کنترل بیمارى هاى مزمن؛
.  پروازهاى هوایى؛

.  مسافرت هاى دریایى در جنگ ها؛
.  تشخیص، درمان، کنترل، پیگیرى و 

مشاوره؛
. آموزش ارائه کنندگان خدمت و مردم؛
. دستیابى به منابع اطالعات پزشکى 
و  اطـالعاتى  هاى  بانک  انـواع  شـامل 

پایگاه هاى داده هاى پزشکى.

انواع پزشکى از راه دور 

. مشاوره  پزشکى از راه دور؛

. نظارت و پایش بیماران از راه دور؛
. تشخیص از راه دور؛
. پیشگیرى از راه دور؛

. توان بخشى از راه دور؛
. جراحى از راه دور؛

. درمان امراض پوستى از راه دور؛
. آسیب شناسى از راه دور؛
. تصویربردارى از راه دور؛

. درمان اختالالت شناختى از راه دور؛
. مراقبت هاى خانگى از راه دور؛

. آموزش از راه دور.
با استفاده از ابزار هاى پزشکى از راه دور،  
و  افتاده  دور  مناطق  به  رسانى  خدمت 

محروم ممکن خواهد شد. 

ویدئو  ابزارهاى  از  استفاده  چنین  هم 
کنفرانس و وب کنفرانس جهت ارتباط 
باعث صرفه  تواند  مى  بیمار  و  پزشک 
جویى در زمان و هزینه براى پزشک و 
بیمار شوند. با این حال از این ابزارهاى 
ارتباط الکترونیک تنها مى توان به عنوان 
یک کمک کننده یا تسهیل کننده یاد کرد. 

اقدام اولیه مجهز کردن روستاها و مناطق 
محروم به اینترنت پرسرعت مى باشد. 
یا  درمانى  مراکز  و  پزشکى  هاى  تیم 
دانشگاهى باید در این زمینه اعالم آمادگى 
کنند تا در جهت هماهنگى و ارائه هدفمند 

خدمات الکترونیک حرکت کنند.

پزشکى از راه دور به کاربرد فناورى اطالعات و ارتباطات براى 
فراهم کردن سالمت، خدمات و حمایت از بیمار یا امداد شونده، 
در زمانى که فاصله جغرافیایى بین دو گروه فراهم کننده و 
گیرنده خدمات پزشکى وجود داشته باشد، گفته مى شود. اگرچه 
یک تعریف جامع براى این واژه وجود ندارد،  ولى بیشتر صاحب 
نظران آن را زیر مجموعه اى از سیستم سالمت الکترونیک مى دانند. 
از جمله تکنولوژى هایى که مى توانند در این زمینه مورد استفاده 
قرار گیرند، مى توان به کامپیوتر، ویدئو کنفرانس، اینترنت و 

استفاده از فناورى هاى وایرلس (بى سیم) اشاره کرد.

https://medlineplus.gov/telehealth.html
https://catalyst.nejm.org/doi/full/10.1056/CAT.18.0268
https://telehealth.hhs.gov/patients/understanding-telehealth/
https://www.who.int/goe/publications/goe_telemedicine_2010.pdf



یا  و  پرستاران  به  که  سنسورهایى   .
مراقبین افرادى که فراموشى دارند هشدار 
مى دهند که مثال بیمار خانه را ترك کرده 

است؛
. تماشاى یک ویدیو که پزشکتان ارسال 
کرده است تا مثال نحوه کار با یک اسپرى 

تنفسى را ببینید؛ 
. دریافت یک پیام، تماس تلفنى و یا 
ایمیل که زمان غربالگرى سرطان را به 

شما یادآورى مى کند.
این نمونه ها، همه مثال هایى از پزشکى از 

راه دور هستند.

تاریخچه پزشکى از راه دور به چه 
زمانى بر مى گردد؟

به  منوط  پزشکى  اعمال  انجام  ابتدا  در 
حضور بیمار و پزشک در یک مکان و 
زمان خاص بود، ولى با اختراع دستگاه 
سال 1451  در  گوتنبرگ  توسط  چاپ 
میالدى، اولین انقالب در گسترش علم 
ایجاد شد و امکان انتشار اطالعات پزشکى 

را در مقیاس وسیع فراهم کرد. 

با این حال هنوز هم بیمارستان هاى بزرگ 
در مناطق پرتراکم شهرى قرار دارند. این 
وضعیت در دسترسى مردم به مراقبت هاى 

پزشکى، تفاوت هایى  ایجاد مى کند. 

با وقوع تحوالت بزرگ در فناورى، این 
تفاوت ها کم رنگ شد؛ چرا که اختراعات 
جدید بشر با غلبه بر موانع و مرزهاى 
تر  نزدیک  ارتباط  موجب  جغرافیایى 

پزشکان و بیماران گردید. 

هم چنین بهبود سامانه هاى ارتباطى، مثل 
تلگراف که در سال 1844 میالدى و تلفن 
که در سال 1876میالدى اختراع شدند، 
به طور قابل مالحظه اى باعث افزایش 
دسترسى و بهبود ارتباط بین پزشکان و 
بیماران و هم چنین ارتباط با سایر پزشکان 

گردید.

در واقع مى توان گفت پیشینه استفاده از 

براى روشن شدن این  مطلب، به 
مثال هاى زیر توجه کنید:

.  یک ویزیت مجازى بین پزشک و بیمار 
از طریق تماس تلفنى یا تصویرى؛

. نظارت بر بیماران از راه دور، مانند 
استفاده از تجهیزاتى که به نوعى به بیمار 
وصل مى شوند و فشارخون و ضربان قلب 
براى  و  کنند  مى  گیرى  اندازه  را  بیمار 

پزشک ارسال مى کنند؛
روباتیک  تکنولوژى  از  که  جراحى   .
استفاده مى کند تا بتواند بیمار را از راه دور 

و تحت کنترل جراحى کند؛

به  درمان،  فرایند  در  ارتباطات  فناورى 
اواسط قرن 18 بازمى گردد. 

واژه پزشکى از راه دور نخستین بار در سال
که  هرچند  شد،  گرفته  کار  به   1920
کاربرد آن از سال ها پیش آغاز شده بود. 

تصاویر  بار  اولین  براى  سال 1948  در 
رادیولوژى بین دو بیمارستان فیالدلفیا و 
پنسیلوانیا در آمریکا و از طریق خطوط 

تلفن انتقال داده شد. 

با پیشرفت و گسترش فناورى، پزشکى از 
راه دور نیز به دنبال آن پیشرفت کرد. در 
و  تلویزیون  ظهور  با  دهه 1950  اواخر 
پیشرفت هاى به دست آمده در زمینه 
تلویزیون هاى مداربسته و ارتباطات از راه 
دور، متخصصین پزشکى استفاده از این 
فناورى ها را در موقعیت ها و محیط هاى 

بالینى متفاوت آغاز کردند. 

نمونه هاى موفق پزشکى از راه دور در 
سراسر جهان قابل مشاهده اند و استفاده از 
براى  کمکى  حل  راه  تکنولوژى،  این 
سالمت  و  درمـانى  خدمات  فرآینـد 

محسوب مى شود.

ورود تکنولوژى در ادوار گذشته نیز باعث 
تحول ارتباط میان پزشک و بیمار شده بود، 
اما با افزایش سریع حجم اطالعات در 
اینترنت، ارتباط پزشـک و بیمـار شکل 

تازه اى به خود گرفت. 

با پیشرفت و توسعه  فناورى امروز بیش 
از40 درصد از جست و جو هاى اینترنتى 
حوزه  با  مرتبط  اطالعات،  دنیاى  در 
سالمت هستند و بیش از 60 میلیون بیمار 
در طول روز از طریق جست و جوهاى 
اینترنتى و پزشکى از راه دور با پزشکان 

خود ارتباط برقرار مى کنند.

رو  به  رو  بیمارانى  با  پزشکان   امروزه 
هستند که به دنیایى از اطالعات دسترسى 
چالش  به  مسأله  این  که  این  با  دارند. 

بزرگى براى پزشکان تبدیل شده،  پزشکان 
متعددى پزشکى از راه دور  و استفاده از 
ابزار الکترونیک را مناسب مى دانند و وب 
سایت، ایمیل و راه هاى ارتباطى گوناگونى 
را از طریق اینترنت براى بیمارانشان فراهم 

کرده اند. 

حتى بعضى از پزشکان ترجیح مى دهند 
پیگیرى مراجعانشان را ازطریق  صفحه 
الکترونیکى کامپیوتر  و در دنیاى اطالعات 
انجـام دهند و به بیـماران نیـز توصـیه 
مى کنند که اطالعات الزم را از طریق 

وبسایت هایشان کسب کنند.

دور  راه  از  پزشکى  مزایاى  
چیست؟

. در دسترس بودن درمان براى  بیمارانى 
که  به هر دلیلى نمى توانند از منزل خارج 

شوند؛
. بهبود مراقبت از بیمار؛

. در دسترس بودن درمان براى افراد 
ساکن در مناطق محروم و یا صعب العبور؛

. دریافت مشاوره پزشکى از کادر درمانى 
که  از لحاظ جغرافیایى در نزدیکى بیماران 

حضور ندارند؛
. در دسترس بودن درمان پس از اتمام 

ساعات کارى کادر درمان؛
. کاهش نقل و انتقال بیماران به مراکز 

درمانى؛
جهت  پزشکان  به  بهتر  دسترسى   .

مشاوره؛
به  مبتال  بیماران  از  بیشتر  حمایت   .
دیابت،  مانند  مزمن،  هاى  بیمارى 

فشارخون و...؛
. کاهش هزینه هاى مراقبت پزشکى.

دور  راه  از  پزشکى  مشکالت 
چیست؟

از هر ویزیت مجازى، چنانچه  . پس 
پزشک تغییر پیدا کند،  ممکن است به 
نداشته  بیمار دسترسى  اطالعات کامل 

باشد.

. در مورد برخى از بیمارى ها، ممکن 
است پزشک نتواند از راه دور به درستى یا 
به طور کامل بیمارى را تشخیص دهد  و 
نیاز به مراجعه حضورى در مرحله بعدى 

ضرورى باشد.
. برخى از شرکت هاى بیمه، در زمینه 
پزشکى از راه دور خدماتى ارائه نداده و 
هزینـه هاى مربـوط به آن را پوشـش 

نمى دهند.
. ممکن است در ارتباط بین پزشک و 

بیمار جدایى ایجاد شود.
. مسائل قانونى هم مى تواند پیش آمده 
و مشکالتى را براى هر دو طرف ایجاد 

کند .

کاربرد پزشکى از راه دور در چه 
زمینه هایى است؟

پزشکى از راه دور داراى کاربردهاى متنوع 
منظور  به  که  است  وسیعى  فناورى  و 
افزایش تندرستى افراد در جامعه صورت 

گرفته  است.

این پدیده مى تواند با نوع اطالعات ارسال 
شده (مانند آزمایش هاى کلینیکى و رادیو 
ها  داده  این  ارسال  نحوه  گرافى ها)و 
مشخص شود. از این پدیده در موارد زیر 

مى توان استفاده عملى نمود:
.  بالیاى طبیعى و جنگ ها؛

نقاط صعب  در  بهداشت  گسترش   .
العبور؛

.  کنترل بیمارى هاى مزمن؛
.  پروازهاى هوایى؛

.  مسافرت هاى دریایى در جنگ ها؛
.  تشخیص، درمان، کنترل، پیگیرى و 

مشاوره؛
. آموزش ارائه کنندگان خدمت و مردم؛
. دستیابى به منابع اطالعات پزشکى 
و  اطـالعاتى  هاى  بانک  انـواع  شـامل 

پایگاه هاى داده هاى پزشکى.

انواع پزشکى از راه دور 

. مشاوره  پزشکى از راه دور؛

. نظارت و پایش بیماران از راه دور؛
. تشخیص از راه دور؛
. پیشگیرى از راه دور؛

. توان بخشى از راه دور؛
. جراحى از راه دور؛

. درمان امراض پوستى از راه دور؛
. آسیب شناسى از راه دور؛
. تصویربردارى از راه دور؛

. درمان اختالالت شناختى از راه دور؛
. مراقبت هاى خانگى از راه دور؛

. آموزش از راه دور.
با استفاده از ابزار هاى پزشکى از راه دور،  
و  افتاده  دور  مناطق  به  رسانى  خدمت 

محروم ممکن خواهد شد. 

ویدئو  ابزارهاى  از  استفاده  چنین  هم 
کنفرانس و وب کنفرانس جهت ارتباط 
باعث صرفه  تواند  مى  بیمار  و  پزشک 
جویى در زمان و هزینه براى پزشک و 
بیمار شوند. با این حال از این ابزارهاى 
ارتباط الکترونیک تنها مى توان به عنوان 
یک کمک کننده یا تسهیل کننده یاد کرد. 

اقدام اولیه مجهز کردن روستاها و مناطق 
محروم به اینترنت پرسرعت مى باشد. 
یا  درمانى  مراکز  و  پزشکى  هاى  تیم 
دانشگاهى باید در این زمینه اعالم آمادگى 
کنند تا در جهت هماهنگى و ارائه هدفمند 

خدمات الکترونیک حرکت کنند.
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زمانى که نوزاد گریه مى کند والدین براى آرام کردنش از پستانک 
استفاده مى کنند؛   اما آیا واقعا پستانک براى کودك شما مناسب است؟ 
در این مقاله به برخى نظرات موافق و مخالف  استفاده از پستانک در 

نوزادان مى پردازیم.

برخى از مزایایى که پستانک مى تواند براى شما و نوزادتان 
داشته باشد عبارتند  از:

•  کاهش خطر سندرم مرگ ناگهانى نوزاد:  استفاده از پستانک 
در هنگام چرت زدن یا خواب شب مى تواند از سندرم مرگ 
ناگهانى نوزاد جلوگیرى کند. پزشکان از نحوه عملکرد آن مطمئن 
نیستند؛   اما اگر به نوزاد خود در هنگام خوابیدن پستانک  دهید، 
ممکن است خطر بروز این سندرم را بیش از پنجاه درصد 

کاهش  دهید.

•  نیاز به مکیدن  را بر طرف مى کند: نوزادان نیاز طبیعى به 
مکیدن دارند. معموال این نیاز را  از طریق سینه مادر یا شیشه 
شیر برآورده مى کنند؛  اما این میل مى تواند حتى پس از پر 
شدن شکم نیز باقى بماند. پستانک مى تواند این نیاز را برطرف 

کند . 

•  باعث آرامش کودك مى شود: پستانک مى تواند به نوزادان 
کمک کند تا احساسات خود را کنترل کنند، آنها را آرام کرده و 
احساس امنیت کنند. این امر مى تواند یک برد دو طرفه باشد: 

نوزاد آرام تر مى تواند به معناى والدین آرام تر باشد.

نظرات موافق

نظرات مخالف

نکاتى در خصوص 
استفاده از پستانک

پـستـانک، مفیـد یا مـضر؟

در خصوص استفاده از پستانک نظرات مخالفى نیز وجود 
دارد،  از جمله:

•   مشکالت شیردهى: تغذیه با شیر مادر یک فرآیند طبیعى 
است؛ اما ممکن است مدتى طول بکشد تا شما یا نوزادتان یاد 
بگیرید چطور به درستى این کار را انجام دهید. اگر نوزادتان از 
شیر مادر تغذیه مى کند،   استفاده از پستانک را در طى چند هفته 
اول کنار بگذارید تا شیر تولید شود و بتوانید شیردهى را انجام 
دهید.  به این ترتیب نوزاد پسـتانک را بر نوك پستان ترجیح 
نمى دهد. پس از این دوره، مطالعات هیچ ارتباطى بین استفاده از 

پستانک و مشکالت شیردهى نشان نمى دهند. 

• مشکالت گوش: بر اساس یک مطالعه، کودکانى که از پستانک 
استفاده مى کنند تقریبا دو برابر بیشتر از کودکانى که از پستانک 

استفاده   نمى کنند به عفونت گوش مبتال مى شوند.

•   مشکالت دندان: برخى از والدین مى پرسند آیا پستانک روى 
دندان کودك تأثیر مى گذارد؟ 

نظر متخصصان این است که از پستانک در دراز مدت استفاده 
نکنید و معمـوال تا قبـل از 2 سالگى هر گونه مشـکل در رشد 
دندان ها ظرف 6 ماه پس از قطع استفاده از پستانک خود به خود 
اصالح مى شود؛ اما اگر استفاده از پستانک بعد از دو سالگى هم 
ادامه پیدا کند، ممکن است دندان هاى جلویى باال یا پایین کج شوند 
و با گذشت زمان و ادامه استفاده از پستانک این مشکل بدتر شود. 
هم چنین استفاده از پسـتانک بعد از 4 سالگى، یعنى زمـانى که 
دندان هاى دائمى شروع به رویش مى کنند، مى تواند تأثیرات 

طوالنى مدت بر روى دندان هاى بزرگسالى داشته باشد.

اگر قصد دارید از پستانک استفاده کنید، براى حفظ امنیت 
نوزاد خود  به موارد زیر توجه کنید:

•   از مارکى استفاده کنید که فـاقد بیس فنول- آ (���) باشد. 
نگرانى هایى در خصوص اثرات آن بر نوزادان وجود دارد.

•  پستانک را با بند، دور گردن نوزاد نیندازید؛ زیرا احتمال خفگى 
وجود دارد.

• پستانک با اندازه مناسب را تهیه کنید. آن را با سن کودك خود 
مطابقت دهید تا مطمئن شوید که مناسب  دهان  اوست.

• اجازه ندهید بچه ها پستانک خود را به یکدیگر دهند؛  شما که نمى 
خواهید آنها میکروب ها را با هم به اشتراك بگذارند؟ 

هم چنین پستانک را با  صابون و آب گرم بشویید تا براى هر بار 
استفاده  تمیز باشد.

• پستانکى بخرید که سوراخ هاى تهویه هوا بر روى بدنه آن تعبیه 
شده  باشد. 
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مانند تمام چیز هاى دیگر، کودك باید روزى استفاده از پستانک 
را قطع کند. چند پیشنهاد براى قطع استفاده از پستانک: 

•   به نقش پستانک احترام بگذارید. ممکن است کوچک باشد،  اما نقش 
مهمى در زندگى فرزند شما ایفا کرده است. مى توانید از فرزند خود 
بخواهید به یکباره  پستانک را کنار بگذارد؛   اما الزم نیست این کار را 

بى رحمانه انجام دهید. کم کم از او بخواهید تا پستانک را کنار بگذارد.
   ترك کردن پستانک را به جنگ قدرت تبدیل نکنید. از روش هاى 
کمکى مثبت استفاده کنید. مى توانید از ایده هاى خالقانه نیز کمک 
بگیرید، براى مثال به او بگویید فرشته پستانک ها آمده و پستانکش را  

با خود برده است. 

 • زمان مناسب را انتخاب کنید. بهترین زمان براى گرفتن پستانک از 
کودك در 6 ماهگى است؛ زمانى که احتمال بروز سندرم مرگ ناگهانى 
نوزاد کمتر شده  و ریسک ابتال به  عفونت هاى گوشى بیشتر شده 
است. اگر مى خواهید به آرامى از این مرحله عبور کنید، استفاده از 
پستانک را براى زمان هاى مشخص، براى مثال تنها در موقع خواب، 
محدود کنید. اگر تغییرات دیگرى در زندگى کودك رخ داده است، 

فعال پستانک را از او نگیرید. 
استفاده از پستانک در زمانى که تغییرات بزرگى در خانه یا محل 
مراقبت از کودك رخ داده است، براى مثال به دنیا آمدن خواهر یا 
برادر جدید ، تغییر فردى که از کودك مراقبت مى کند، استرس در 
محیط خانه و ... مى تواند براى کودك آرامش بخش باشد؛  پس بهتر 

است در این شرایط پستانک را از نوزاد نگیرید و کمى صبر کنید.

 • ثبات قدم داشته باشید. به خاطر داشته باشید شما تنها کسى نیستید 
که مى خواهد پستانک را از کودکش بگیرد. اطمینان حاصل کنید که 
تمام افرادى که با کودك در ارتباط هستند، مانند پرستار کودك، پدر 
بزرگ و مادربزرگ و ... باید به برنامه پایبند باشند تا هیچ کس گمراه 

نشود .



برخى از مزایایى که پستانک مى تواند براى شما و نوزادتان 
داشته باشد عبارتند  از:

•  کاهش خطر سندرم مرگ ناگهانى نوزاد:  استفاده از پستانک 
در هنگام چرت زدن یا خواب شب مى تواند از سندرم مرگ 
ناگهانى نوزاد جلوگیرى کند. پزشکان از نحوه عملکرد آن مطمئن 
نیستند؛   اما اگر به نوزاد خود در هنگام خوابیدن پستانک  دهید، 
ممکن است خطر بروز این سندرم را بیش از پنجاه درصد 

کاهش  دهید.

•  نیاز به مکیدن  را بر طرف مى کند: نوزادان نیاز طبیعى به 
مکیدن دارند. معموال این نیاز را  از طریق سینه مادر یا شیشه 
شیر برآورده مى کنند؛  اما این میل مى تواند حتى پس از پر 
شدن شکم نیز باقى بماند. پستانک مى تواند این نیاز را برطرف 

کند . 

•  باعث آرامش کودك مى شود: پستانک مى تواند به نوزادان 
کمک کند تا احساسات خود را کنترل کنند، آنها را آرام کرده و 
احساس امنیت کنند. این امر مى تواند یک برد دو طرفه باشد: 

نوزاد آرام تر مى تواند به معناى والدین آرام تر باشد.

در خصوص استفاده از پستانک نظرات مخالفى نیز وجود 
دارد،  از جمله:

•   مشکالت شیردهى: تغذیه با شیر مادر یک فرآیند طبیعى 
است؛ اما ممکن است مدتى طول بکشد تا شما یا نوزادتان یاد 
بگیرید چطور به درستى این کار را انجام دهید. اگر نوزادتان از 
شیر مادر تغذیه مى کند،   استفاده از پستانک را در طى چند هفته 
اول کنار بگذارید تا شیر تولید شود و بتوانید شیردهى را انجام 
دهید.  به این ترتیب نوزاد پسـتانک را بر نوك پستان ترجیح 
نمى دهد. پس از این دوره، مطالعات هیچ ارتباطى بین استفاده از 

پستانک و مشکالت شیردهى نشان نمى دهند. 

• مشکالت گوش: بر اساس یک مطالعه، کودکانى که از پستانک 
استفاده مى کنند تقریبا دو برابر بیشتر از کودکانى که از پستانک 

استفاده   نمى کنند به عفونت گوش مبتال مى شوند.

•   مشکالت دندان: برخى از والدین مى پرسند آیا پستانک روى 
دندان کودك تأثیر مى گذارد؟ 

نظر متخصصان این است که از پستانک در دراز مدت استفاده 
نکنید و معمـوال تا قبـل از 2 سالگى هر گونه مشـکل در رشد 
دندان ها ظرف 6 ماه پس از قطع استفاده از پستانک خود به خود 
اصالح مى شود؛ اما اگر استفاده از پستانک بعد از دو سالگى هم 
ادامه پیدا کند، ممکن است دندان هاى جلویى باال یا پایین کج شوند 
و با گذشت زمان و ادامه استفاده از پستانک این مشکل بدتر شود. 
هم چنین استفاده از پسـتانک بعد از 4 سالگى، یعنى زمـانى که 
دندان هاى دائمى شروع به رویش مى کنند، مى تواند تأثیرات 

طوالنى مدت بر روى دندان هاى بزرگسالى داشته باشد.

اگر قصد دارید از پستانک استفاده کنید، براى حفظ امنیت 
نوزاد خود  به موارد زیر توجه کنید:

•   از مارکى استفاده کنید که فـاقد بیس فنول- آ (���) باشد. 
نگرانى هایى در خصوص اثرات آن بر نوزادان وجود دارد.

•  پستانک را با بند، دور گردن نوزاد نیندازید؛ زیرا احتمال خفگى 
وجود دارد.

• پستانک با اندازه مناسب را تهیه کنید. آن را با سن کودك خود 
مطابقت دهید تا مطمئن شوید که مناسب  دهان  اوست.

• اجازه ندهید بچه ها پستانک خود را به یکدیگر دهند؛  شما که نمى 
خواهید آنها میکروب ها را با هم به اشتراك بگذارند؟ 

هم چنین پستانک را با  صابون و آب گرم بشویید تا براى هر بار 
استفاده  تمیز باشد.

• پستانکى بخرید که سوراخ هاى تهویه هوا بر روى بدنه آن تعبیه 
شده  باشد. 
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• پستانک را همان طور که هست به کودك بدهید.  اگر آن را 
شیرین کنید مى تواند به دندان هاى کودك آسیب برساند.

مانند تمام چیز هاى دیگر، کودك باید روزى استفاده از پستانک 
را قطع کند. چند پیشنهاد براى قطع استفاده از پستانک: 

•   به نقش پستانک احترام بگذارید. ممکن است کوچک باشد،  اما نقش 
مهمى در زندگى فرزند شما ایفا کرده است. مى توانید از فرزند خود 
بخواهید به یکباره  پستانک را کنار بگذارد؛   اما الزم نیست این کار را 

بى رحمانه انجام دهید. کم کم از او بخواهید تا پستانک را کنار بگذارد.
   ترك کردن پستانک را به جنگ قدرت تبدیل نکنید. از روش هاى 
کمکى مثبت استفاده کنید. مى توانید از ایده هاى خالقانه نیز کمک 
بگیرید، براى مثال به او بگویید فرشته پستانک ها آمده و پستانکش را  

با خود برده است. 

 • زمان مناسب را انتخاب کنید. بهترین زمان براى گرفتن پستانک از 
کودك در 6 ماهگى است؛ زمانى که احتمال بروز سندرم مرگ ناگهانى 
نوزاد کمتر شده  و ریسک ابتال به  عفونت هاى گوشى بیشتر شده 
است. اگر مى خواهید به آرامى از این مرحله عبور کنید، استفاده از 
پستانک را براى زمان هاى مشخص، براى مثال تنها در موقع خواب، 
محدود کنید. اگر تغییرات دیگرى در زندگى کودك رخ داده است، 

فعال پستانک را از او نگیرید. 
استفاده از پستانک در زمانى که تغییرات بزرگى در خانه یا محل 
مراقبت از کودك رخ داده است، براى مثال به دنیا آمدن خواهر یا 
برادر جدید ، تغییر فردى که از کودك مراقبت مى کند، استرس در 
محیط خانه و ... مى تواند براى کودك آرامش بخش باشد؛  پس بهتر 

است در این شرایط پستانک را از نوزاد نگیرید و کمى صبر کنید.

 • ثبات قدم داشته باشید. به خاطر داشته باشید شما تنها کسى نیستید 
که مى خواهد پستانک را از کودکش بگیرد. اطمینان حاصل کنید که 
تمام افرادى که با کودك در ارتباط هستند، مانند پرستار کودك، پدر 
بزرگ و مادربزرگ و ... باید به برنامه پایبند باشند تا هیچ کس گمراه 

نشود .

چه زمانى باید استفاده 
از پستانک را قطع کرد؟
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از دست دادن شنوایى الف

ج

ب

د تشنج

از دست دادن بینایى

مشکل قلبى

در صورتى که زردى در نوزاد شدید باشد و درمان صورت نگیرد 
ممکن است همه عوارض زیر براى نوزاد اتفاق بیفتد، به جز... .

دى

جایزه 500 هزار تومانى
هر لحظه میتونه خوشحالت کنه ...



واحــد فارمـــاکوویژیالنس شـرکت 
و  با هدف شناسایی مشکالت  اکتوِور 
شـرکت،  ایــن  محصوالت  عـوارض 
ارزیابی آن و در نهایت پیشگیري از 
تکرار وقوع این مشکالت تشکیل شده 

است.

بیماران،  جمله  از  جامعه  افراد  تمام 
همراهان آنها و کلیه شاغلین حرفه هاى 
پزشکی (پزشکان، پرستاران، داروسازان، 
...) در بخش دولتی و  و  دندانپزشکان 
غیردولتی مى توانند عوارض و خطاهاى 
دارویى مشاهده شده و شکایات خود را 
اکتوِورکو  فارماکوویژیالنس  واحد  به 

گزارش دهند.

کلیه گزارش هاي ارسال شده به مرکز 
فارمـاکوویژیــالنس از نــظر هویت 
عارضه  به  مبتال  بیمار  و  گزارشگر 

دارویی، محرمانه تلقى مى شود.

چـه مــواردي را بایـد گـزارش 
کنید؟

از  نارضایتى  یا  شکایت  گونه  هر 
هرگونه  یا  اکتوِور  محصوالت شرکت 
مصرف  دنبال  به  که  نامطلوبى  اتفاق 
محصوالت شرکت اکتوور رخ بدهد را 
احتمال  گرفتن  نظر  در  بدون  باید 
واحد  به  دارو،  با  آن  ارتباط 
فارماکوویژیالنس این شرکت اطالع دهید. 

را  دارویى  عوارض  باید  چگونه 
گزارش کرد؟

دست اندرکاران و بیماران در صورت 
نیاز مى توانند از طریق یکى از روش هاى 

زیر با ما در ارتباط باشند:

شماره تماس: 021-41637100

(داخلى   021-41637000 فکس: 
(1299

الکــتـرونــیــک:  پــست  آدرس 
pvs@actoverco.com

فارماکـوویـژیـالنـس چـیست؟
هدف از تجویز دارو، پیشگیرى، 
کنترل یا درمان بیمارى است؛ 
اما عوارض دارویى، گاهى مانع 
از رسیدن پزشک به این هدف 

مى شود.
فارماکوویژیالنس دانشى اسـت 
آورى،  جمع  بررسى،  به  کـه 
بروز  از  جلوگیرى  و  ارزیابى 
عوارض سوء داروها مى پردازد. 
واژه فارماکوویژیالنس از ریشه 
و  دارو  معناى  به  فارماکو 
و  هوشیارى  معناى  به  ویژیالر 
شده  گرفته  داشتن  نگاه  دور 

است.

دکتر بهارك مهدى پور
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نمى کنند. از دست دادن حافظه ناشى 
از افزایش سن مانعى براى داشتن یک 

زندگى کامل و پربار نیست.

زوال  و  حافظه  دادن  دست  از 
عقل

کلمه "زوال عقل" یک اصطالح فراگیر 
است که براى توصیف مجموعه اى از 

عالیم، از جمله اختالل در حافظه، 

جلوگیرى کنیم.
برخى از انواع از دست دادن حافظه که 
به معرفى آن مى پردازیم عبارت اند از:

با  حافظــه  دادن  دســت  از 
افزایش سن

عالوه  به  حافظه،  مشکالت  از  برخى 
به  مربوط  هاى  مهارت  برخى  افت 

تفکر، بخشى از فرایند پیرى است.
در  عادى  تغییرات  بین  حال  این  با 
حافظه و از دست دادن حافظه همراه 

براى شما چقدر پیش آمده که به یاد 
نیاورید کلید ماشین را کجا گذاشته اید؟ 
او  با  تازگى  به  که  را  شخصى  نام  یا 

مالقات کرده اید فراموش کنید؟
براى همه ما گاهى فراموشى هایى از 
این دست، شدیدتر یا خفیف تر، پیش 
مى آید؛ پس بهتر است برخى از انواع 
اختالالت حافظه و علل احتمالى ایجاد 
آن هـا را بـشـناسـیم تـا در صـورت 
بروز هرگونه عالیم، با تماس با پزشک 
و پیگیـرى به موقـع از پیشـرفت آن 

با بیمارى آلزایمر و اختالالت مربوط 
به آن تفاوت وجود دارد. در این نوع 
نام  است  ممکن  حافظه،  اختالل 
فراموش  لحظاتى  براى  را  شخصى 
کنید، اما بعدا آن را به خاطر آورید. 
خاطر  به  براى  باشد  الزم  حتى  شاید 
سپردن قرارها و وظایفتان، فهرستى از 
آن ها تهیه کنید؛ اما این تغییرات در 
حافظه به طور کلى قابل کنترل هستند 
و توانایى شما را در کار، زندگى مستقل 

یا حفظ یک زندگى اجتماعى مختل 

از انـــواع اخـــتـــلـالـات
حافظه چه مى دانیم؟

استدالل، قدرت قضاوت، زبان و سایر 
شود.  مى  استفاده  تفکر  هاى  مهارت 
شروع  تدریج  به  معموال  عقل  زوال 
شده، با گذشت زمان پیشرفت مى کند 
و توانایى هاى فرد را در کار، تعامالت 

اجتماعى و روابط  مختل مى کند.
اغلب از دست دادن حافظه، به طورى 
که زندگى فرد را مختل کند، یکى از 
زوال  هاى  نشانه  ترین  بارز  و  اولین 

عقل است. 
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پزشک  به  باید  زمانى  چه 
مراجعه کرد؟

اگر نگران عملکرد حافظه خود هستید، 
مى توانید براى انجام چکاپ به پزشک 
خود مراجعه کنید تا با آزمایش هایى 
که براى تعیین میزان اختالل حافظه و 
دارد،  وجود  آن  علت  تشخیص 

وضعیت شما بررسى شود.
به احتمال زیاد پزشک از شما سواالتى 
هم مى پرسد؛ خوب است که یکى از 
تا  باشد  همراهتان  خانواده  اعضاى 
از  برخى  به  مشاهداتش  براساس 

سواالت پاسخ دهد.
 سواالت ممکن است شامل موارد زیر 

باشد:
زمانى  از چه  حافظه شما  • مشکالت 

شروع شد؟
• چه داروهایى (داروهاى تجویزى، داروهاى 
بدون نسخه و مکمل هاى غذایى) و در چه 

دوزهایى مصرف مى کنید؟
• آیا اخیرا مصرف داروى جدیدى را 

شروع کرده اید؟
دشوار  برایتان  کارهایى  چه  انجام   •

است؟
• براى کنار آمدن با مشکالت حافظه 

چه کرده اید؟
• به چه میزان از نوشیدنى هاى الکلى 

استفاده مى کنید؟
اید، سرتان  • آیا اخیرا تصادف کرده 

ضربه خورده یا زخمى شده اید؟
• آیا اخیرا مریض شده اید؟

یا  افسردگى  ناراحتى،  احساس  آیا   •
اضطراب مى کنید؟

• آیا اخیرا در زندگى یک فقدان یا تغییر 
بزرگ و یا رویداد استرس زا داشته اید؟

احتماال  عمومى،  معاینه  بر  عالوه 
سایر  و  حافظه  سنجش  براى  پزشک 
و  پرسش  تست  تفکر،  هاى  مهارت 
پاسخ انجام مى دهد. هم چنین ممکن 

ممکن  عقل  زوال  اولیه  عالیم  سایر 
است شامل موارد زیر باشد:

• پرسیدن مکرر سواالت مشابه؛
رایج هنگام  فراموش کردن کلمات   •

صحبت کردن؛
• استفاده نابه جا از کلمات، براى مثال 

گفتن "تخت" به جاى "میز"؛
انجام  براى  بیشتر  زمان  صرف   •
امورى که براى فرد آشنا است و قبال 

هم انجام داده است؛
نامناسب،  جاى  در  وسایل  گذاشتن   •
مانند قرار دادن کیف پول در کشوى 

آشپزخانه؛
• گم شدن هنگام راه رفتن یا رانندگى 
در منطقه اى که براى فرد آشنا است؛

• تغییر در خلق و خو یا رفتار، بدون 
دلیل مشخص؛

آسیب  باعث  که  هایى  بیمارى 
پیشرونده به مغز و در نتیجه منجر به 

زوال عقل مى شوند، عبارتند از:
• بیمارى آلزایمر، که شایع ترین علت 

زوال عقل است؛
• زوال عقل عروقى؛

• فراموشى پیشانى گیجگاهى؛
• زوال عقل اجسام لویى (یکى از انواع 

زوال عقل).
روند بیمارى (آسیب شناسى) هر یک از 
است.  متفاوت  حدودى  تا  موارد  این 
عالمت  اولین  همیشه  حافظه  اختالل 
نیست و نوع مشکالت حافظه متفاوت 

است. 
هم چنین ممکن است بیش از یک نوع 
داشته  وجود  فرد  یک  در  عقل  زوال 
باشد  که به عنوان زوال عقل مختلط 

شناخته مى شود.

اختالل شناختى خفیف
توجه  قابل  کاهش  شامل  اختالل  این 
در حداقل یک زمینه از مهارت هاى 

تفکر، مانند حافظه است.
شدت  با  خفیف  شناختى  اختالل 
حافظه  تغییرات  به   نسبت  بیشترى 
ناشى از افزایش سن، اما خفیف تر از 

زوال عقل بروز پیدا مى کند.
انجام  از  مانع  عموما  بیمارى  این 

کارهاى روزمره و مشارکت هاى 

اجتماعى نمى شود، اما ممکن است در 
زوال  به  نهایت  در  افراد  از  بسیارى 

عقل تبدیل شود.

دست  از  پذیر  برگشت  علل 
دادن حافظه

بسیارى از مشکالت پزشکى مى توانند 
سایر  یا  حافظه  دادن  از دست  باعث 
عالیم شبیه به زوال عقل شوند. اکثر 
هستند.  درمان  قابل  ها  بیمارى  این 
پزشک مى تواند شرایطى که باعث به 
وجود آمدن این شرایط شده است را 

بررسى کند.

دالیل احتمالى از دست دادن حافظه 
برگشت پذیر عبارتند از:

• داروها. برخى از داروها یا ترکیبى از 
یا  فراموشى  باعث  توانند  مى  داروها 

گیجى شوند.
سر.  به  جزئى  جراحت  یا  ضربه   •
آسیب به سر در اثر زمین خوردن یا 
مشکالت  باعث  تواند  مى  تصادف 
حافظه شود؛ حتى اگر هوشیارى خود 

را از دست ندهید. 
• اختالالت عاطفى. استرس، اضطراب 
یا افسردگى مى تواند باعث فراموشى، 
و  شود  تمرکز  در  مشکل  و  گیجى 

فعالیت هاى روزانه را مختل کند.
• اعتیاد به الکل. اعتیاد مزمن به الکل 
هاى  توانایى  جدى  طور  به  تواند  مى 

ذهنى را مختل کند.
داروها  با  تواند  مى  الکل  چنین  هم 
دادن  از دست  باعث  و  کرده  تداخل 

حافظه شود.
 B12 ویتامین .B12 کمبود ویتامین •
به حفظ سالمت سلول هاى عصبى و 
گلبول هاى قرمز خون کمک مى کند. 
افراد  در  که   ،B12 ویتامین  کمبود 
باعث  تواند  مى  است،  شایع  مسن 

مشکالت حافظه شود.
غده  کارى  کم  تیروئید.  کارى  کم   •
تیروئید مى تواند منجر به فراموشى و 

سایر مشکالت تفکر شود.
• بیمارى هاى مغزى. تومور یا عفونت 
مشکالت  باعث  تواند  مى  مغز  در 
زوال  به  شبیه  عالیم  سایر  یا  حافظه 

عقل شود.

هاى  آزمایش  و  آزمایش خون  است 
تصویربردارى از مغز را تجویز کند که 
برگشت  علل  شناسایى  به  تواند  مى 
شبه  عالیم  و  حافظه  مشکالت  پذیر 

زوال عقل کمک کند.
پزشک  به  تا  باشد  نیاز  است  ممکن 
متخصص، براى مثال متخصص مغز و 
یا  روانشناس  روانپزشک،  اعصاب، 
سالمندان  هاى  بیمارى  متخصص 

مراجعه کنید.

اهمیت تشخیص
بیمارى و پذیرفتن  این  با  کنار آمدن 
شروع احتمالى آن ممکن است دشوار 
باشد. برخى افراد سعى مى کنند این 

مشکل را پنهان کنند. 
گاهى حتى برخى از اعضاى خانواده یا 
از  پوشى  در چشم  سعى  هم  دوستان 

این مشکل مى کنند.
اما مهم است بدانید که تشخیص فورى 
اختالالت مرتبط با حافظه بسیار حائز 
اهمیت است و به شما کمک مى کند تا 

درمان مناسب را دریافت کنید.
اختالل  زودهنگام  تشخیص  چنین  هم 
شناختى خفیف، بیمارى آلزایمر یا اختالل 

مربوط به آن، به شما کمک مى کند:
• درمان را براى مدیریت عالیم آغاز 

کنید؛
• آگاهى خود و عزیزانتان را در مورد 

این بیمارى افزایش دهید؛
•  در مورد نحوه مراقبت از خود براى 

آینده تصمیمات الزم را بگیرید؛
هاى  گزینه  یا  مراقبتى  امکانات   •

مراقبت در خانه را مشخص کنید؛
را  حقوقى  یا  مالى  مسائل  وضعیت   •

مشخص کنید
در  منابع  تواند  مى  پزشک  عالوه،  به 
به  را  آلزایمر،  انجمن  مانند  دسترس، 
تا  کند  کمک  و  کرده  معرفى  شما 
بتوانید بهتر با این بیمارى مقابله کنید.
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کمک  به  حتى  وزن،  سریع  کاهش   •
داروهاى مدر یا ملین دیده مى شود.                                                                                     
و  دقیق  محاسبه  و  غذایى  وسواس   •
وسواس گونه کالرى غذاها در افراد مبتال 

دیده مى شود. 
• افراد مبتال ترس غیر منطقى از افزایش 

وزن دارند.                          
• تصور بدنى اشتباه: فرد على رغم وزن 

نرمال همواره خود را چاق مى پندارد.
•  سایرمشکالت جسمى، مانند شکنندگى 
مو و نا خن، حساسیت به سرما، کم خونى، 
یا  افکار خودکشى، اضطراب  افسردگى، 

سوء مصرف مواد و نارسایى قلبى.

  Bulimia nervosa بولیمیا یا
فرد مبتال به بولیمیا مقدار زیادى غذا را 
خیلى سریع مى خورد و سپس با مصرف 
قرص براى دفع مدفوع (ملین ها)، ورزش 
سنگین و یا استفراغ چند بار در هفته یا 

حتى چند بار در روز سعى در جبران و 

 Bingeing اختالل پرخورى یا
بسیارى از ما گاهى پرخورى مى کنیم،  اما 
بیمارى پرخورى متفاوت است. در هنگام 
پرخورى غذا خوردن سریع و خارج از 
کنترل است. ممکن است فرد تا  زمان 
وقتى  یا  بخورد  غذا  دردناك  سیرى 
گرسنه نیست پرخورى کند. بسیارى از 
افراد مبتال به اختالل پرخورى مى گویند 
استرس، اضطراب، افسردگى یا کسالت 

مى تواند باعث آغاز پرخورى شود. 
اختالل پرخورى:

• بیمارى بسیار شایعى  است.                                        
شدید  پرخورى  هاى  دوره  داراى   •
بدون  حتى  معمول،  حد  از  تر  (سریع 

اشتها، حتى تا زمان سیرى دردناك) است.

• هم درخانم ها و هم درآقایان دیده مى شود.
• همراه با احساس گناه در فرد است.

• درسنین میانسالى بیشتر شایع  است.                                       
براى  ناموفق  و  متناوب  هاى  تالش   •
کاهش وزن در این افراد دیده مى شود. 

خطر  اختالل،  این  به  مبتال  افراد  در 
ابتال به دیابت نوع 2، فشار خون باال و 

بیمارى هاى قلبى زیاد است.
 استرس، اضطراب، افسردگى یا کسالت 
و بى حوصلگى از عوامل تشدید کننده  
اختالل پرخورى هستند.                                                                                                                                                         

یا  عصبـــى  اشتهایـــى  بى 
Anorexia nervosa

افراد مبتال به بى اشتهایى عصبى دچار 
ترس غیرمنطقى از افزایش وزن مى شوند 
که مى تواند باعث کاهش شدید کالرى 
حتى  و  شدید  وزن  کاهش  دریافتى، 
خطرناك درآنها شود. این اختالل معموال 
زندگى،  در  تغییر  یک  ایجاد  از  پس 
رویدادى آسیب زا یا تمایل به برترى در 
دو  یا  ژیمناستیک  مانند  هایى،  ورزش 

شروع مى شود. 
این اختالل در زنان و دختران جوان   •
شایع تر است.                                                     

حذف کالرى مازاد مى کند.
• 85 تا 90 درصد در زنان و در سنین 

نوجوانى و جوانى دیده مى شود.
زا،  استرس  رویدادهاى  دنبال  به   •
مشکالت فرهنگى و فشارهاى اجتماعى 

براى الغر شدن آغاز مى گردد.
• معموال افراد مبتال به پرخورى عصبى با 
افسردگى، اضطراب یا سوء مصرف مواد 
دست و پنجه نرم مى کنند. براى این 
با  مبارزه  براى  راهى  پرخورى  افراد 

احساسات منفى است.
• فرد مبتال به بولیمیا ممکن است بدخلق 

یا تحریک پذیر باشد.
این  از  ناشى  جسمى  مشکالت  سایر 

بیمارى عبارت است از:
• فرسودگى میناى دندان در اثر تماس 

مداوم با مواد استفراغى؛
• تورم غدد بزاقى در گونه ها؛ 

• سوزش سردل؛
• یبوست و سایر مشکالت گوارشى؛

• کم آبى بدن؛
• در زنان پریودهاى نامنظم دیده مى شود؛

و  معدنى  مواد  شدن  متعادل  نا   •
الکترولیت هاى خون؛  

• عدم تعادل الکترولیت ها مى تواند منجر 
به مشکالت قلبى شود.             

                                                                   
درمان 

اگر فکر مى کنید که یکى از عزیزان  شما 
با اختالل خــــوردن دست و پنجه نرم

 مى کند، در مورد آن بحث نکنید.
نگرانى هاى خود را با احترام بیان کنید. 
هرگز او را سرزنش نکنید. بر رفتارهاى 
خاصى که شما را نگران مى کند تمرکز 
کمک  دریافت  به  را  شخص  و  کنید 

تشویق کنید. 
اگرچه نمى توانید فردى را مجبور به تغییر 
کنید، اما مى توانید از او پشتیبانى کرده و 

در روند درمان یارى اش کنید.
هاى  روش  از  ترکیبى  موفق  درمان 
مختلف است و باید مناسب با شرایط هر 
و  روانپزشکى  مشاوره  تعیین شود.  فرد 
در  افسردگى  ضد  داروهاى  با  درمان 
صورت نیاز، مشاوره تغذیه و ایجاد عادات 
غذایى سالم در درمان اختالالت خوردن 

موثر است.

اختالل خوردن چیست؟
اختالل خوردن نوعى بیمارى است که افراد را به پرخورى، گرسنگى کشیدن یا انجام رفتارهاى ناسالم 
دیگر در مورد غذا و کنترل وزن سوق مى دهد. این بیمارى در زندگى روزمره اختالل ایجاد کرده و بدون 

درمان مناسب مى تواند مشکالت جدى براى سالمت فرد ایجاد کند.
این اختالالت شامل پرخورى، بى اشتهایى عصبى (انورکسیا) و پرخورى عصبى ( بولیمیا) است.          





ناخواسته و زیان آور به مصرف دارو، 
براى  معمول  دوزهاى  در  که 
پیشگیرى، تشخیص یا درمان بیمارى 
بدن  فیزیولوژیکى  عملکرد  تغییر  یا  و 

مورد استفاده قرار مى گیرد.
عوارض دارویى مى توانند به دنبال 

تعریـــف عوارض ناخواستــه 
دارویى

جهانى  سازمان  تعریف  اساس  بر 
دارویى  ناخواسته  عارضه  بهداشت، 
(ADR) عبارت است از هرگونه پاسخ 

طوالنى  تجویز  یا  دوز  یک  مصرف 
مدت یک دارو و یا در نتیجه مصرف 

همزمان دو یا چند دارو رخ دهد. 
است موضعى  دارویى ممکن  عوارض 
خاص  مکان  به  محدود  (یعنى  باشد 
مصرف دارو) و یا به طور سیستمیک 

اتفاق بیفتد (عوارض سیستمیک در هر 
بخشى از بدن، صرف نظر از  طریقه 
مصرف دارو، ممکن است اتفاق افتاده 
و بر اثر گسترش دارو در بدن توسط 

جریان خون ایجاد مى شود). 
به عنوان مثال برخى از قطره هاى 

آنچـه لـازم است
راجـــع بــه

عوارض دارویى
بـدانــیــــم

داروها تحول عظیمى در ارتقاى سالمت عمومى جامعه ایجاد کرده اند. داروها مى توانند با درمان و کنترل عالیم بسیارى از 
بیمارى ها، کیفیت زندگى بیماران را به طور قابل توجهى افزایش دهند. با این حال ممکن است منجر به بروز عوارض 
ناخواسته دارویى شوند و مشکالت مختلفى را براى بیماران مصرف کننده ایجاد کنند. تشخیص زود هنگام عوارض ناخواسته 
دارویى به خصوص در بیمارستان ها اهمیت ویژه اى دارد و مى تواند سبب نجات جان انسان ها و صرفه جویى در هزینه ها 

گردد.
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دکتر رامونا اجتماعى (داروساز)



مصرف  دوباره  شروع  صورت  در   -
دارو، عالیم مجددا ظاهر شوند.

در صورت بروز هر عالمت و عارضه 
یا  پزشک  با  دارو  مصرف  دنبال  به 

داروساز خود مشورت کنید.
بعضى از عوارض مثل حساسیت هاى 
دارویى ممکن است ناشى از واکنش به 
محصول  جانبى  ترکیبات  از  یکى 
و  دارو  برند  تغییر  با  و  باشد  دارویى 
فرمول  که  اى  فراورده  از  استفاده 
متفاوتى داشته و فاقد آن ماده جانبى 

خاص باشد، تکرار نشود. 

با راهکارهاى ساده اى هم چون تغییر 
ساعت مصرف دارو یا مصرف آن بعد 
غذا  با  دارو  که  صورتى  (در  غذا  از 
چنین  هم  و  باشد)  نداشته  تداخل 
یا  و  داروهاى ضد حساسیت  مصرف 
نظر  مورد  داروى  کنار  در  تهوع  ضد 
مى توان بسیارى از عوارض شایع در 
کرد.  کنترل  را  دارو  مصرف  شروع 
پزشک یا داروساز مى توانند شما را در 

این زمینه راهنمایى کنند.
ممکن  عالیم  از  بعضى  حال  عین  در 
خطرناك  عوارض  به  مربوط  است 
بروز الزم  باشند که در صورت  دارو 
با  یا  شده  قطع  دارو  بالفاصله  است 
یا  و  شود  جایگزین  دیگرى  داروى 
صورت  اى  ویژه  درمانى  اقدامات 

گیرد.
بنابراین در صورت مواجهه با هرگونه 

عارضه و عالمت به دنبال مصرف 

اثرات  ایجاد  باعث  توانند  چشمى مى 
معناست  بدان  این  شوند.  سیستمیک 
مخاط  طریق  از  دارو  از  قسمتى  که 
سیستم  وارد  و  شده  جذب  چشم 
گردش خون مى شود و از طریق خون 
در قسمت هاى دیگرى از بدن براى 

بیمار عارضه ایجاد مى کند.
دارویى  عوارض  از  بعضى  چنین  هم 
شروع  در  بیشتر  و  هستند  گذرا 
با  و  شوند  مى  تجربه  دارو  مصرف 
آن  با  بدن  دارو،  مصرف  ادامه 
سازگارى پیدا کرده و عارضه کمتر یا 

برطرف مى شود.
عوارض  از  بعضى  دیگر  سوى  از 
دارویى خطرناك هستند و الزم است 
به محض مشاهده عالیم هشدار، دارو 
اقدامات درمانى الزم صورت  و  قطع 
گیرد. در ادامه راجع به عوارض جانبى 

داروها بیشتر صحبت مى کنیم.

در  موجود  دارویى  عوارض 
بروشور داروها 

در بروشور دارویى که در بسته بندى 
از  لیستى  معموال  دارد،  قرار  داروها 

عوارض جانبى ذکر شده است. 
باید در نظر داشت همه عوارض ذکر 
افراد  همه  در  دارو  بروشور  در  شده 
اتفاق نمى افتند و معموال تعداد کمى از 
به  بسته  دارو،  کننده  مصرف  افراد 
یا  یک  حداکثر  عارضه،  شیوع  میزان 
چند عارضه دارویى را تجربه مى کنند. 
به  بهتر است فرد نسبت  این حال  با 
عالیم هشدار دهنده آگاه باشد تا در 
اسرع  در  یک  هر  مشاهده  صورت 

وقت اقدامات الزم صورت بگیرد.

عوارض دارویى در چه افرادى 
بیشتر مشاهده مى شود؟

 خطر بروز عوارض ناخواسته دارویى 
بیشتر است.  در کودکان و سالمندان 
هم چنین افرادى که هم زمان چندین 
آلرژي  سابقه  کنند،  مى  مصرف  دارو 
دارند و افرادى که بیماري هاي زمینه اى، 
مثل مشکالت کبدي یا کلیوي دارند 
بیشتر در معرض بروز عوارض جانبى 

هستند. 

وقوع  از  جلوگیـــرى  براى 
عوارض دارویى چه کنیم؟

در صورتى که پزشک داروى جدیدى 
یا  پزشک  از  کند،  تجویز  شما  براى 
داروسازتان راجع به عوارض دارویى و 
بخواهید.  راهنمایى  هشدار  عالیم 
بعضى از عوارض ناخواسته در شروع 
مصرف دارو شیوع بیشترى دارند و با 
شوند.  مى  کمتر  دارو  مصرف  ادامه 
عـوارض  این  به  نسبت  آگاهـى شما 
آمدهاى  پیش  وقوع  میزان  تواند  مى 
این  دنبال  به  تواند  مى  که  را،  ناگوار 

عوارض پیش بیاید، کاهش  دهد. 
مثال هایى از این عوارض عبارتند از 
با  گیجى  احساس  یا  آلودگى  خواب 
داروهاى ضد حساسیت که مى بایست 
قرار  نظر  مورد  مصرف  شروع  در 
گیرند تا جلوى حوادثى مثل تصادف یا 
هر حادثه مرتبط با کاهش هوشیارى 

گرفته شود.
عوارض  و  فشار  افت  چنین  هم 
از  بعضى  مصرف  شروع  در  گوارشى 
دارو ها بیشتر رخ مى دهند. بعضى از 
عوارض جدى عالیم هشدار دهنده اى 
توان  مى  آنها  از  آگاهى  با  که  دارند 
مشکالت  ایجاد  و  پیشرفت  جلوى 

جدى را گرفت.
خود  مصرفى  داروهاى  لیست  همواره 
را به همراه داشته باشید تا در صورت 
نیاز به تجویز داروى جدید، تداخالت 

با داروهاى قبلیتان بررسى شود.

در صورت بروز عارضه یا شک 
به بروز عارضه چه کنیم؟

بعضى نشانه ها احتمال ارتباط عالیم 
مشاهده شده با مصرف دارو و وقوع 
عارضه دارویى را پررنگ تر مى کنند. 

این موارد عبارتند از:
- عالمت جدیدى را با شروع مصرف 

دارو تجربه مى کنید.
- با افزایش دوز دارو عالمت جدیدى 
را تجربه مى کنید یا شدت آن عالمت 

افزایش مى یابد.
- با کاهش دوز یا قطع مصرف دارو، 
عالمت کم تر شده و یا کامال برطرف 

مى شود.

داروساز  یا  پزشک  با  حتما  دارو 
مشورت کنید.

گزارش
به  جانبى  عوارض  دهى  گزارش 
زیادى  اهمیت  نظارتى  هاى  سازمان 
دریافت  با  ها  سازمان  این  دارد. 
و  خطرات  آنها  ارزیابى  و  ها  گزارش 
بررسى  را  داروها  ناشناخته  عوارض 
براى  مناسب  راهکارهاى  و  کرده 
پیشگیرى از این عوارض را شناسایى 

مى کنند.
در صورتى که هر یک از داروهاى گروه 
و  کنید  مى  مصرف  را  اکتوور  دارویى 
هرگونه  یا  دارویى  عارضه  دچار 
عالمت غیرطبیعى همزمان با مصرف 
آن ها شدید، لطفا موارد را از یکى از 
روش هاى زیر با ما در میان بگذارید 

تا پیگیرى هاى الزم  صورت گیرد.
1- تماس با شماره تلفن

021-4163100  
آدرس  به  ایمیل  ارسال   -2

PVS@actoverco.com
3- فکس: 41637000-021  داخلى 

1299
هم چنین در حال حاضر ارسال گزارش 
اشتباهات  و  دارویى  ناخواسته  عوارض 
مرتبط با مصرف فراورده هاى سالمت 
محور به سازمان غذا و دارو از طریق 

زیر امکان پذیر است:
عوارض  دهى  گزارش  برخط  سامانه 
هاى  فراورده  و  داروها  ناخواسته 
سالمت از طریق صفحه اصلى سایت 

سازمان غذا و دارو 

تــوان  مى  را  مـــواردى  چه 
گزارش نمود؟

یا  شکایت  گونه  هر  توانید  مى  شما 
نارضایتى از محصوالت شرکت اکتوور 
به  که  را  نامطلوبى  اتفاق  هرگونه  یا 
گروه  این  محصوالت  مصرف  دنبال 
دارویى اکتوور رخ دهد، بدون در نظر 
به  دارو،  با  آن  ارتباط  احتمال  گرفتن 
شرکت  این  فارماکوویژیالنس  واحد 

اطالع دهید.
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1- سرد کردن بدن با دویدن آهسته یا راه رفتن

این روش ساده ترین راه براى سرد کردن بدن مى باشد(5 تا 10 دقیقه). 

و  قلب  ضربان  آوردن  پایین  براى 
باید سرد  حتما  ورزش،  از  بعد  بدن  دماى 

کردن  سرد  تمرینات  دهیم.  انجام  را  کردن 
حالت  به  را  فشار خون  و  بدن  دماى  قلب،  ضربان 

عادى برمى گرداند. 

به عالوه سرد شدن بدن بعد از ورزش باعث کاهش فشار 
وارده به قلب و عضالت مى شود و احتمال آسیب رسیدن به 

عضالت را بسیار کم مى کند.
به خاطر داشته باشید که باید 5 تا10 دقیقه از زمان 

ورزش را به سرد کردن بدنتان اختصاص دهید.

2- سرد کردن بدن با حرکات کششى
• کف دست ها را به هم بچسبانید. انگشتان خود را درون هم قفل کنید و دست ها را به 
سمت باالى سر کشیده، سپس دستان در هم قفل شده را به سمت جلو بکشید و پس از آن 

کف دست ها را به هم بچسبانید و به عقب بکشید (هر حرکت 10 تا 15 ثانیه).

• به پشت خوابیده و پاى چپ خود را کشیده، سپس زانوى راست خود را به سمت سینه خم 
کنید. انگشتان دست خود را روى ساق  پاى راست قفل نمایید. این حرکت را با پاى دیگر 

نیز انجام دهید (30 ثانیه براى هر پا).

پوریا پرتاجلى (کارشناس تربیت بدنى)



با ِزنوِور
آسان الغر شوید

30 % از چربى غذاى خود را دفع کنید
اگر مى خواهید وزن کم کنید و به دنبال تناسب اندام هستید، کپسول هاى 
الغرى زنوور از بهترین گزینه هاست، زیرا تا 30 % چربى غذایى که در هر 
وعده مى خورید را دفع مى کند. بدین ترتیب تمرین هاى ورزشى شما 

موثرتر خواهد بود و  زودتر به نتیجه خواهید رسید. 

با هر وعده غذایى یک کپسول کافى است و اگر وعده ى غذایى شما فاقد 
چربى باشد، نیازى به مصرف آن نیست. 

منتظر چه هستید؟؟ اثرات فوق العاده زنوور را تجربه کنید 

  www.myxenover.com براى اطالعات بیشتر به سایت مراجعه کنید    

www.actoverco.com



www.actoverco.com

Acetaminophen 500/ Ca�eine 65

درمان دردهاى مختلف از جمله: میگرن، دندان درد، دردهاى قاعدگى،
دردهاى مفاصل و دردهاى عصبى

استامینوفن: کنترل تب، تسکین درد 
کافئین: افزایش سطح هوشیارى و کاهش خستگى 

َاکتوفن ِاکسترا دارویى که باید در منزل و حتى در سفر همراه خود داشته باشید. 




