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ســـالک یـــک نـــوع بیمـــاری
راهــکار
انگلی و مشـــترک بین انسان
سـالمت
و حیـــوان اســـت کـــه بـــر اثر
گزش پشـــه خاکی ماده و انتقال انگل ســـالک بر
پوست انسان ایجاد میشـــود .این بیماری که در
بیشتر مواقع به شکل یک زخم باز و مزمن دیده
میشود این روزها در مناطق آسیب دیده از سیل
دیده شده است.
دکتر محسن ابراهیمزاده متخصص بیماریهای
عفونی در این باره به «ایران» میگوید :متأسفانه
بهدلیل شرایط حاکم در مناطق سیل زده امکان
گزیده شـــدن و ابتال به بیماری سالک ایجاد شده
است.

عفونـ ــی و پانسـ ــمان زخـ ــم و اسـ ــتفاده از داروهای
تجویز شـ ــده توسـ ــط پزشکان سـ ــهلانگاری نکنند
و توصیـ ــه متخصصان را بدرسـ ــتی رعایت کنند تا
دچار مشکالت ثانویه نشوند.

زردی پوست
و چشم
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پرستو رفیعی

خبرنگار

منبع :ایسنا

از همـــان روزهـــای اول کـــه فرزندمان
به دنیـــا میآیـــد برایـــش بهترینها را
میخواهیم و ســـعی میکنیم شرایط
رشد و پیشرفت وی را فراهم کنیم .قدم
که به دوران خردسالی میگذارد تالش
ما برای اینکه پلههای ترقی را دو تا یکی
طی کند بیشـــتر میشـــود تـــا جایی که
ناخودآگاه از او میخواهیم برای بدست
آوردن موقعیتهای برتر با همساالن
خود رقابت کند .هرچند تشـــویق برای
کســـب بهترینها میتوانـــد انگیزهای
باشـــد برای دســـتیابی بـــه موفقیتها
امـــا کوچکترین اشـــتباه در این زمینه
میتوانـــد آنهـــا را در میدان مبـــارزهای
همیشـــگی قرار دهد که نـــه تنها باعث
حس خوشـــایند از زندگـــی و موفقیت
نخواهد شـــد بلکه برتر بودن از دیگران
را به یک اصل و باید در زندگی کودکان
تبدیل میکند که این امر تأثیری مخرب
برافکار و رفتار کودکان میگذارد.
مرضیـــه آقاجانـــی کارشـــناس علـــوم
تربیتـــی نیز معتقـــد اســـت رقابت در
میان دانشآموزان دبســـتانی از جمله
مواردی اســـت که امروزه فراگیر شـــده
و آمـــوزش و پرورش کشـــور ما را تهدید
میکند.
توگـــو با «ایـــران» میگوید:
وی در گف 
رقابت نادرست باعث تضعیف عزت
نفس دانشآموز میشود .در حقیقت
وقتـــی دانشآمـــوزی احســـاس کند با
توجه به میزان تـــاش خود نمیتواند
انتظـــارات والدین خود را برآورده کند و
برنده شود احساس بیکفایتی میکند.
ایـــن حس کم کم عملکـــرد او را تحت
تأثیر گذاشـــته به تضعیف عزت نفس
دانشآموز منجر میشود .این در حالی
اســـت که هر دانشآموزی تواناییهای
منحصـــر بـــه فـــردی دارد بنابراین ما
نمیتوانیم دانشآموزان یک کالس را
با هم بسنجیم زیرا نه تنها حس رقابت
بیـــن آنها ایجاد نمیشـــود بلکه باعث
ایجاد حس حســـادت در همکالسیها
میشود.

این کارشناس علوم تربیتی میافزاید:
یکی از اهداف استفاده از شیوه توصیفی
در مقطع دبســـتان نیز همین موضوع
اســـت .در روش توصیفـــی ،عملکـــرد
دانشآمـــوز با اســـتعدادهای خودش
بررســـی میشـــود و مـــورد توجـــه قرار
میگیـــرد .چراکـــه ممکـــن اســـت یک
دانشآموز در درس ریاضی اســـتعداد
داشـــته باشـــد اما دانشآمـــوز دیگر در
فعالیتهایعملی،خالقیتییاکارهای
هنری سرآمد باشد .در چنین شرایطی
میبایســـت آموزگار استعدادیابی کند
و به دانشآموز در زمینه اســـتعدادش
بال و پر دهد .چنین رفتاری میتواند به
شکوفایی اســـتعدادهای دانشآموزان
و جهتدهـــی مثبت به آینـــده کودک
منجر شود.
وی با اشـــاره به اهمیت توجه به عالیق
یگوید:
شآموزان م 
و استعدا دهای دان 
همانطـــور کـــه جامعـــه بـــه دکتـــر و
مهندس نیـــاز دارد به مکانیک ،خیاط،
نجـــار و شـــغلهای دیگر نیـــز نیازمند
اســـت که بســـیاری از ایـــن مهارتها را
باید از همان دوران کودکی به فرزندان
خود آموزش دهیم و عالیقشان به این
مهارتهـــا را تقویت کنیم .البته بازهم
تأکید میکنم بســـته بـــه عالیق کودک
و نـــه عالیق پـــدر و مادر بایـــد آموزش
مناسب صورت بگیرد.
آقاجانی با تأکید بر اهمیت هماهنگی
خانواده با مدرسه اظهار میدارد :البته

فراهم کردن زمینه رشـــد و شـــکوفایی
اســـتعداد کودکان و کمک به پیشرفت
آنها تنها در مدرسه عملی نیست ،بلکه
در محیـــط خانواده هـــم باید این اصل
مهم مورد توجه قرار گیرد.
بـــه گفته این کارشـــناس علوم تربیتی،
بـــرای اینکـــه دانشآموزان براســـاس
قابلیتهای فردی خویش رشـــد کنند
و یادگیری در محیطی انســـانی صورت
گیرد بایـــد رقابـــت بیرونی بـــه رقابت
درونی تبدیل شود .در رقابت بیرونی هر
دانشآموزی ســـعی میکند از دیگری
پیشـــی بگیرد امـــا این ســـعی و تالش
بعد از مدتـــی به درجازدن عـــدهای از
دانشآموزان میانجامد زیرا عده بسیار
کمـــی در این مســـابقه به هـــدف مورد
نظر معلم دست مییابند .اکثریتی که
از این دور خارج شـــدهاند هیچ امیدی
برای رســـیدن بـــه خط پایـــان ندارند و
سرخورده میشـــوند .احساس حقارت
و ناتوانـــی در چنیـــن دانشآموزانـــی
افزایش مییابد و هرگونه تالشی برای
یادگیری را بیفایده میدانند .در سوی
دیگر اما افرادی که پیشـــرفت هایشان
نزدیک به هم است به طرز تأسفآوری
بـــا یکدیگر بـــه چالش میافتنـــد .آنها
از پسرفت یکدیگر خشـــنود میشوند.
ایجاد اضطـــراب و تشـــویش در چنین
کالسی طبیعی است.
وی در ادامه خاطرنشـــان میکند :برای
ایجـــاد انگیـــزه در دانشآمـــوزان باید
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تشویق دانشآموزان به صورت یکسان
و براساس قابلیتهای آنها ایجاد شود
و از تبعیـــض در کالس درس بشـــدت
پرهیـــز کرد .البته تشـــویق هـــم باید به
صورت درســـت صورت گیرد .تشویش
میتوانـــد مـــادی ،کالمـــی یـــا معنوی
باشـــد .اگر در قبال یادگیـــری فراگیران
بـــه آنها پاداش مـــادی دهیم یادگیری
ارزش واقعی خود را از دســـت میدهد
و عالقـــه دانشآمـــوزان بـــه یادگیـــری
کاهش مییابد و در مقابل نوعی حس
باجگیری در فرد تشـــویق شده ،تقویت
میشـــود .بنابرایـــن پـــاداش معنوی و
کالمی ماننـــد :صلوات برای ســـامتی
دانشآمـــوز کوشـــا و یـــا  5دقیـــق زنگ
تفریح ویژه و همچنین کف زدن بچهها
در کالس بـــرای دانشآمـــوز ســـاعی
میتواند به مراتب تأثیر گذارتر باشد.
آقاجانی در پایـــان میگوید :زمانیکه
جـــو رقابـــت و برنده شـــدن در کالس
حاکـــم میشـــود فرصتهـــای تفکـــر
دربـــاره مطالـــب درســـی از دســـت
میرود ،در چنین شرایطی از خالقیت
و ابتکار خبـــری نیســـت .پاداشهای
نامناسب دشمن اختراع و اکتشافات
هســـتند و زیانهـــای آشـــکار و پنهان
فراوانی دارند.
در حقیقت آنچه جامعـــه امروز به آن
نیـــاز دارد نه رقابت بلکـــه کار گروهی و
همکاری اســـت یعنی در صدد تبدیل
کردن رقابت به رفاقت باشیم.

عکس :ابوالفضل نسائی /ایران

بـ ــا درد بیفزاید .عالوه بر این خواب کافی به تسـ ــریع ترمیم بافتهای آزرده نیز
کمک خواهد کرد و درد را خواهد کاسـ ــت .نکته مهم اما این اسـ ــت که درد خود
را به قدری کاهش دهید تا بتوانید خوب بخوابید؛ این مهم نیز ممکن اسـ ــت به
مدد دارو و قرار گرفتن در وضعیت مناسب برای خواب مهیا شود.
ëëفعالیت فیزیکی خود را به آهستگی افزایش دهید!
کاری که در حین انجام دادن آن احسـ ــاس خوشایندی دارید ،لزوماً با احساس
خوشـ ــایند در ساعتهای آتی همراه نیسـ ــت! زمانی که شما در مرحله نقاهت
از جراحی به سـ ــر میبرید ممکن اسـ ــت دعوت به بازگشـ ــت بـ ــه فعالیتهای
روزمره موجب احسـ ــاس بهتر بودن در شما شـ ــود و متعاقباً شما را به فعالیت
بیشتر تشویق کند؛ اما اگر این فعالیتها ،بطور نامتناسب بیشتر شود ،بر میزان
دردتان خواهد افزود و اجازه فعالیت بیشتر را از شما خواهد گرفت .از این روی
توصیـ ــه میشـ ــود ،افزایش فعالیت فیزیکـ ــی بتدریج و به آرامی انجام شـ ــود تا
شـ ــانس تداوم آن بیشتر باشد (آهستگی شرط پیوسـ ــتگی است ).به این منظور
برخی افزایش فعالیت فیزیکی به اندازه چند دقیقه بیشتر را در هر روز پیشنهاد
میکننـ ــد تا زمانـ ــی که دوره نقاهت بطور کامل طی شـ ــود و امکان بازگشـ ــت به
فعالیتهای معمول و روزمره فراهم شود.
ëëبرای مدتی طوالنی ننشینید!
نشستن یا دراز کشیدن در یک نقطه برای مدتی طوالنی میتواند درد را بیشتر
کند .برخاسـ ــتن و قدم زدن در هر ساعت یا هر دو ساعت یک بار طی روز کمک
میکند تا از وضعیتی که به چوب شـ ــدن تعبیر میشود ،در امان بمانید؛ عالوه
بر این کمک خواهد کرد تا خطر پیدایش لختههای خون نیز که در پی اقدامات
جراحی نامعمول نیسـ ــت ،کمتر شـ ــود .شـ ــاید تصور کنید که جابهجا شـ ــدن از
وضعیت نشسـ ــته به ایسـ ــتاده ،خود میتواند دردناک باشـ ــد .اگر این تصور در
عمل موجب اجتناب شـ ــما از راه رفتن میشـ ــود به آن معنی اسـ ــت که درد به
قدری شـ ــدید شده که قادر نیستید یک عملکرد ساده چون ایستادن یا راه رفتن
را انجام دهید و در چنین مواقعی الزم است که با پزشک درمانگر خود (جراح یا
متخصص بیهوشی فلوشیپ درد) مشورت کنید و از او راهنمایی بگیرید.
ëëبطور طبیعی چه کارهایی را باید انجام دهید؟
اینکه شـ ــما یک عمل جراحی را پشت سر گذاشـ ــته اید به این معنی نیست که
راههـ ــای معمول کنترل درد در شـ ــما کـ ــه پیشتر از آنها اسـ ــتفاده میکرده اید،
دیگر مؤثر نیستند .برای نمونه ،اگر متوجه شده اید که به هنگام دردهای عادی،
درد شـ ــما به ایبوپروفن بهتر از ناپروکسن پاسـ ــخ میدهد ،احتماالً درد جراحی
شما هم به آن پاسخ مشابهی خواهد داشت .این رویه در مورد سایر روشهای
کنترل درد چون اسـ ــتفاده از پدهای حرارتی و سایر روشهای بیدردی که شما
بطور معمول استفاده میکنید نیز صادق است.
ëëمحل جراحی خود را ببندید!
یکی از سادهترین اقداماتی که شما میتوانید انجام دهید تا مانع از درد جراحی
شـ ــوید ،بسـ ــتن محل برش جراحی اسـ ــت .بسـ ــتن به معنی نگه داشتن محل
برش یا جراحی در زمانی اسـ ــت که کاری را انجام میدهید که میتواند موجب
استرسـ ــی روی آن محل شـ ــود؛ این اسـ ــترس میتواند از بلند شدن و ایستادن،
عطسـ ــه یا سرفه کردن ناشی شود .کاستن استرس از روی برش جراحی ،دردی
را کـ ــه در آن محـ ــل احسـ ــاس میکنید خواهد کاسـ ــت و خطر رخـ ــداد عوارض
شدیدتری چون باز شدن زخم یا بیرون زدن احشا را کمتر خواهد کرد.

تهوع و
استفراغ

توصیه های کارشــناس علوم تربیتی درباره نزدیک شدن به امتحانات پایان سال

چگونه با درد پس از عمل مقابله کنیم؟

مقابلـ ــه کـ ــردن با درد پـ ــس از جراحی صرفـ ــاً به معنی
زنگ مصرف مقـ ــدار بیشـ ــتری از داروهای ضددرد نیسـ ــت.
سالمت هرچنـ ــد داروهای ضددرد جایـ ــگاه خاصی در مدیریت
درد دارنـ ــد امـ ــا راهبردهـ ــای دیگری نیز وجـ ــود دارد که
میتواند به شما در جنگیدن با درد جراحی کمک کند.
استفاده از آمیزهای از این راهبردها به منظور کنترل درد
جراحی میتواند بسـ ــیار کمک کننده باشـ ــد و بیدردی
بهتـ ــری را در مقایسـ ــه با زمانی کـ ــه تنهـ ــا از ضددردها
دکتر رضا امین نژاد
استفاده میکنید ،برایتان به همراه آورد.
متخصص بیهوشی،
ëëیک گام از درد جلوتر باشید!
استادیار دانشگاه
وقتی توصیه میشود که از درد پیشی بگیرید به آن معنی
علوم پزشکی قم
است که منتظر نمانید تا درد شدید شود و آنگاه داروهای
ضددرد خود را مصرف کنید .اگر منتظر بمانید تا درد شـ ــما شدید یا فزاینده شود،
کنترل آن دشوارتر خواهد شد؛ بویژه آنکه همچنان باید زمان بیشتری را در انتظار
بمانید تا دارو توسط بدن جذب شود و اثرات بیدردی آن نمایان شود .در روزهای
آغازین پس از عمل جراحی ،توصیه میشـ ــود که داروهای ضددرد دقیقاً بر طبق
توصیه پزشـ ــک تجویزکننده (جراح یا متخصص بیهوشی فلوشیپ درد) مصرف
شـ ــود .با بهتر شدن درد ،شما خواهید توانسـ ــت زمان بین دوزهای دارو را افزایش
دهید تا به آنجا که از مصرف آنها بینیاز شوید.
ëëبه داروهای ضددرد غیرنسخهای هم بیندیشید!
شـ ــما مجبور نیسـ ــتید که صرفاً از داروهای نسـ ــخه شـ ــده ضددرد استفاده کنید.
استفاده از داروهای بیدرد غیرنسـ ــخهای ( ،)OTCبا هماهنگی و اجازه پزشک
درمانگر ،میتواند در اداره دردهایی که آنقدر شدید نبودهاند که نیاز به ضددرد
نسخه شده داشته باشند ،کمک کننده و مفید باشد.
ëëخواب کافی داشته باشید!
شاید یافتن ارتباط بین خواب کافی و مدیریت بهتر درد ،در ابتدا دشوار و دور از
ذهن باشـ ــد؛ اما حقیقتاً خواب یکی از مهمترین ابزارهایی است که میتواند به
شـ ــما در کنترل درد کمک کند .خواب کافی میتواند توانایی شـ ــما را در مقابله

ایـــن زخمها که بیشـــتر در نواحی باز بـــدن که با
لباس پوشـــیده نمیشـــود مانند صورت ،گردن،
دســـتها و پاها دیده میشـــود معمـــوالً مزمن
هستند و با درمانهای معمول بهبود نمییابند.
وی توصیـــه میکنـــد :هنـــگام مواجهه بـــا چنین
زخمهایی از دســـتکاری زخم خـــودداری کرده و
در اولین فرصت به مراکز درمانی مراجعه کنید.
دکتر ابراهی ـ ـمزاده درخصوص درمان این بیماری
اظهـ ــار میکنـ ــد :تزریـ ــق آمپـ ــول گلوکانتیـ ــم یکی
از اصلیتریـ ــن درمانهـ ــای ایـ ــن بیماری اسـ ــت.
البته برای پیشـ ــگیری از بـ ــروز عفونتهای ثانویه،
پمادهای موضعـ ــی نیز تجویز میشـ ــود .از اینرو
توصیه اکیـ ــد من این اسـ ــت که مبتالیـ ــان در ضد
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خشکی شدید
و سوزش پوست

در میان عکسها و فیلمهایی که از ســـیلهای اخیر منتشـــر شـــده تصاویـــری دلخراش و ناراحت کننده وجود داردکـــه دل هر بینندهای را
به درد میآورد اما در کنار تلخیهایی که در این عکسها موج میزند میتوان امید به زندگی را هم مشاهده کرد .امیدی که در برق نگاه
ضـــربان
زنان و مردانی که برای زندگی و زنده ماندن خود و اطرافیانشان میجنگند خود نمایی میکند .در این میان و در شرایطی که بزرگساالن
در حال رســـیدگی و رفع مشـــکالت پیش آمده از حوادثی همچون ســـیل و زلزله هستند و برای بازســـازی زندگی و امکانات از دست رفته تالش میکنند ناخواسته
کـــودکان و وضعیـــت روحـــی آنها مورد غفلت قرار میگیرد.از این رو حضور گروهی در مناطق آســـیب دیده برای مراقبت از کودکان و شـــادکردن آنها با محبت و
بازیهای کودکانه البته به دور از احساس ترحم و دلسوزی میتواند آنها را از ابتال به مشکالت روحی و روانی پس از بحران نجات دهد.

ëëدختری  7ســـاله دارم که مدتی است دچار تکرر ادرار
الـــو دکـــتر شـــده اســـت به گونهای که شـــبها حدود  4تـــا  5بار از
 8 8 7 5 7 7 5 8خواب بیدار میشود .ابتدا فکر میکردم که این موضوع
به میزان آب و مایعاتی که مینوشـــد مربوط میشود اما
محدود کردن میزان مایعاتی که شب هنگام مینوشید
هم مشـــکل او را رفع نکـــرد .متأســـفانه در روزهای اخیر
مدت زمان تخلیه مثانه او نیز طوالنیتر شـــده ،لطفاً مرا
راهنمایی کنید که این مشـــکل واقعـــاً بیماری تکرر ادرار
دکترمهریمهراد
رئیس انجمن است یا مشکل دیگری است که باید درمان شود؟
نورویورولوژی تکـــرر ادرار موضوع مهمی اســـت که بســـیاری از اقشـــار
جامعه در ســـنین مختلف با آن مواجه هستند اما متأسفانه تا زمانی که فرد
مبتال را با مشکالت جدی مواجه نکند مورد توجه قرار نمیگیرد .البته بسیاری
از افراد جامعه تکرر ادرار را به درستی نمیشناسند .تکرر ادرار به حالتی گفته
میشود که فرد در طی روز بیش از  7بار و در طول شب بیش از  2تا  3بار نیاز
به تخلیه مثانه و دفع ادرار داشته باشد .این مشکل معموالً به دالیل مختلفی
نظیر ابتال به مثانه نوروژنیک یا مثانه عصبی و همچنین مشـــکل در گردن یا
عضالت مثانه باشد.
زمـــان طوالنی تخلیـــه ادرار یا تأخیر در شـــروع یا دفع ادرار نیـــز یکی دیگر از
نشانههای مشکالت جدی مثانه است .متأسفانه حدود سه درصد کودکان به
این مشکل مبتال هستند و والدین نیز این مشکل را جدی نمیگیرند و آن را به
نوشیدنیهای طی روز مربوط میدانند .البته درست است که میزان استفاده
از نوشیدنیها در طی روز مهم است یا گاهی افراد هیجانی و استرسی بیش از
سایرین نیازمند تخلیه مثانه میشوند اما باید بدانیم که بیدار شدن از خواب
بیش از  3بار در شب آن هم در روزهای متوالی نشانه مشکلی جدی در ناحیه
مثانه اســـت که اگر بموقع درمان نشود میتواند به کلیهها آسیبهای جدی
وارد کند.

بیماریهای پس از سیل قابل
کنترل است
پیشگیری
و سالمت

ســـیل یکی از پرعارضهترین بالیای طبیعی اســـت کـــه هزینههای مادی و
معنوی بســـیاری به همراه دارد ،دکتر مســـعود مردانی با بیان این موضوع
به «ایران» میگوید :هزینهها و مشـــکالت ناشی از سیل در مقایسه با سایر
حوادث طبیعی تا  40درصد بیشـــتر اســـت .اپیدمی برخـــی از بیماریها و
تحمیل هزینههای بســـیار به خانوادهها و نظام سالمت نمونه معمولی از
این مشکالت است.
ایـــن متخصص بیماریهای عفونـــی ادامه میدهـــد :عفونتهای روده و
دســـتگاه گوارش ،وبا ،حصبه ،هپاتیت  ،Aبیماریهای انگلی و حتی گزیده
شدن توسط مار و عقرب و برخی حشـــرات ،بیماریها و مشکالتی هستند
کـــه معمـــوالً پـــس از
وقوع ســـیل در سراســـر
برای پیشگیری از
جهـــان بـــروز میکننـــد
بروز بیماریهایی از
و در صـــورت کوتاهـــی
در درمـــان بـــه صـــورت
این دست عالوه بر
فزاینـــدهای گســـترش
اقداماتی که مسئوالن
ییابد .رئیـــــــــــس
مـــــــ 
بهداشتیاینمناطق
انجمـــن متخصصیـــن
انجاممیدهند،
میکروبیولـــوژی بالینی
حاضران و ساکنان در
و بیماریهـــای عفونـــی
ایـــران تأکیـــد میکنـــد:
مناطق آسیب دیده از
ها
عمـــده ایـــن بیماری
ً
سیلهای اخیر حتما از
به علت اســـتفاده از آب
آب آشامیدنی و غذای
و غـــذای آلوده و رعایت
سالم استفاده کنند و
نکردن بهداشت فردی
اتفـــاق میافتـــد؛ از این
به توصیه مسئوالن در
رو توصیـــه میکنـــم
خصوصبهداشت
بـــرای پیشـــگیری از
مواد غذایی و همچنین
بـــروز بیماریهایـــی از
رعایت بهداشت فردی
ایـــن دســـت عـــاوه بر
اقداماتی که مســـئوالن
توجه داشته باشند
بهداشـــتی ایـــن مناطق
انجــــــام مــــــــیدهند،
حاضران و ســـاکنان در مناطق آسیب دیده از ســـیلهای اخیر حتماً از آب
آشامیدنی و غذای سالم اســـتفاده کنند و به توصیه مسئوالن در خصوص
بهداشـــت مواد غذایی و همچنین رعایت بهداشـــت فردی توجه داشـــته
باشند.
وی با اشـــاره به شـــیوع مار گزیدگی و عقرب گزیدگی در مناطق ســـیل زده
میگوید :احتمال گزیده شـــدن توســـط حیوانات و حشـــرات موذی در این
مناطـــق زیاد اســـت به همین دلیل بهتر اســـت در صـــورت مواجهه با این
مشـــکل ضمن حفظ آرامش خود ،از مکیدن محل گزش خودداری کنید.
بهترین راهکار بســـتن چند ســـانتی متر باالتر از محل گزش اســـت .سپس
محل آســـیب دیده را با آب و صابون بشویید و در اولین فرصت به پزشک
مراجعه کنید تا برایتان سرم ضد سم تزریق شود.

