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<گل مژه>
يا عفونت لبه پلك

نشانههاي شايع <مننژيت>
در كودكان

عالئم بيماري صرع را بشناسيم

غدد س��بابه كه در ريش��ه مژهها قرار
دارد با ترش��ح چربي ب��ه حركت پلك
و رطوبترساني مژهها كمك ميكند.
دكت�ر مجتب�ي امي�ري ،متخصص
پوس��ت و اس��تاديار دانش��گاه عل��وم
پزش��كي بقي��ئاهلل با بيان اين موض��وع ميگويد :وقتي ميكروب��ي به لبه پلك
ميرسد بسرعت وارد اين غده ميشود و ايجاد گل مژه ميكند .دكتر اميري با
بيان اينكه گل مژه جوش برجسته و قرمز رنگ و دردناكي است كه درلبه مژهها
ظاهر ميش��ود و به مرور زرد و چركي ميشود ،عنوان ميكند :عامل ميكروبي
گل مژه استافيلو كوك است كه مكان شايع وجود آن بيني است و كساني كه
زياد دس��ت به بيني و بعد به پلكهايش��ان ميزنند ،خيلي راحت ميكروب را
از دست آلوده به چشم منتقل ميكنند .گل مژه خطري براي بينايي ندارد اما
توشوي
به هرحال بايد عفونت را برطرف كرد ،استفاده از كمپرس گرم و شس 
مكرر با شامپو بچه به كاهش عالئم و بهبود سريعتر كمك ميكند.

ســالمتو زیــبایی

دکتر ش�کوفه عاليي ،متخصص مغز و اعصاب ،با اشاره به عالئم متفاوت حمالت بيماري
صرع به فارس ميگويد :دستهاي از حمالت صرع ،معموالً با حمله تشنجي ،اختالل هشياري،
فرياد ،توقف تنفس و باال رفتن سياهي چشم همراه است.
وي در ادامه ميافزايد :پس از اين مرحله اندامهاي س��فت ش��ده ،دچار لرزشهاي متناوب
ميشوند واز دهان بيمار کف خارج ميشود.
در پايان حمله ،بيمار وارد اغما ش��ده بيحرکت بر زمين ميافتد .اما هنگامي که بيدار ميش��ود ،کام ً
ال گيج و مبهوت اس��ت و با
محيط ارتباط برقرار نميکند.
وي با تأکيد بر فراموش��ي بيمار هنگام بيدار ش��دن تصريح ميکند :هنگامي که بيمار بيدار ميش��ود ،حمله را به ياد نميآورد و
معموالً از سردرد و بدندرد شکايت ميکند.
عضو کميته علمي انجمن  MSايران ميگويد :نوع ديگري از تشنج که در آن هشياري به طور نسبي وجود دارد به تشنجهاي
کانوني پيچيده معروف است .در اين نوع از حمالت صرع ،بيمار به صورت ناگهاني مرتکب رفتارهاي غيرعادي ميشود .براي مثال
ممکن است بدون هدف خاصي پنجره را باز و بسته کند.
وي درخاتمه ميگويد :در اين وضعيت اگر با بيمار صحبت کنيم ممکن است جوابهاي کوتاه و نامربوط دهد .اين حالت معموالً
پس از چند دقيقه خاتمه مييابد و خود بيمار هم چيزي به ياد نميآورد.

ت��ب باال ،س��ردرد و س��فتي گردن،
ش��ايعترين عالئ��م مننژي��ت در
س��نين ب��االي  2س��ال اس��ت.
دكتر افشين دلش�اد ،مدير گروه
مب��ارزه ب��ا بيماريه��اي معاون��ت
بهداشتي دانشگاه علوم پزش��كي خراسان شمالي با اعالم اين مطلب بيان
ميكند :تش��خيص سردرد و سفتي گردن در نوزادان و شيرخواران مشكل
است اما ميتوان با عالئمي نظير سستي ،بيحالي ،تحريك پذيري ،استفراغ
يا تغذيه ضعيف به وجود مننژيت پي برد .او ميگويد :تشخيص زود هنگام
و درمان مننژيت از اهميت ويژهاي برخوردار است و پس از بروز عالئم بايد
به پزش��ك مراجعه شود .تش��خيص مننژيت بر اساس بررسي مايع مغزي
نخاعي و وجود سلولهاي التهابي و بررسي آنتي ژن باكتريها و ويروسها
و كشت باكتريها در نمونه مايع مغزي نخاعي صورت ميگيرد.

چگونه كوله پشتي مناسبي براي
دانشآموزان انتخاب كنيد

ابزار
سالمت

اگر فرزند شما
مشكالت ارتوپدي
دارد ،براي حمل
و نقل بار سنگين
كوله پشتي چرخ دار
را انتخاب كنيد.
دسته تلسكوپي اين
نوع كوله پشتيها
اين امكان را
ميدهد براحتي آن
را حمل كنيد

بچهها معموالً در انتخاب كوله پشتي مدرسهشان تنها
به طرحها و شخصيتهاي روي كوله خود توجه ميكنند،
برچسبهايي مانند عروس��كهاي باربي يا مرد عنكبوتي
براي دخترها و پس��رهاي ابتدايي فريبنده هس��تند اما به
گفته متخصص��ان طب فيزيكي ،انتخاب كوله پش��تي بر
اين اس��اس به نوعي به هدر دادن پول به حساب ميآيد.
در اينجا نكاتي پيش��نهاد ميشود كه ش��ما را از خريد و
انتخابتان مطمئن ميكند.
به گ��زارش اي��ران و به نق��ل از پایگاه <پرنت��ز> فرقي
نميكند دانشآموز يا دانش��جو باشيد ،همه افراد با توجه
به نيازهايشان به كوله پش��تي نياز دارند .كوله پشتيها
عالوه بر اينكه براي اس��تفاده و حمل و نقل لوازم مدرسه
بهكار ميروند ،بسياري افراد از كوله پشتي به عنوان كيف
محل كار يا كيف مسافرت استفاده ميكنند .كارشناسان
ميگويند :طرفداران كوله پش��تيها باي��د در خريد كوله
پشتي به عوامل زير توجه كنيد:
قيمت هميشه بهترين شاخص كيفيت نيست .ظرفيت
و حج��م كوله پش��تي يك گزينه كلي��دي در انتخاب آن
است .هنگام انتخاب كوله براي بچهها توجه كنيد كولهاي
را انتخاب كنيد كه حجم كافي براي گذاشتن لوازم مورد
نياز او داشته باشد .کودک بايد بتواند براحتي آن را حمل
كند .وزن كوله نيز از مسائل مهم است .كارشناسان توصيه
ميكنند كودكان بيش از  10تا  20درصد از وزنش��ان را
كوله پشتي حمل نكنند.
اگ��ر فرزن��د ش��ما مش��كالت
ارتوپ��دي دارد ،ب��راي حمل و نقل
بار س��نگين كوله پش��تي چرخ دار
را انتخاب كنيد .دس��ته تلس��كوپي
اين نوع كوله پشتيها اين امكان را
ميده��د براحتي آن را حمل كنيد،
البته اندازه اغلب اين كوله پش��تي
مخص��وص بچهها اس��ت .دهها تن
از كارشناس��ان طب فيزيكي و كار،
ب��راي انتخ��اب كوله پش��تي از پيش دبس��تاني تا دوران
دانش��جويي ميگويند :انتخاب كوله پشتي بايد متناسب
براي هر مرحله از زندگي يا فعاليت باشد.
كوله پش��تي مخص��وص كودكان پيش دبس��تاني :در
اين س��ن و س��ال بچهها مقدار زيادي كتاب و پوش��ه را
با كوله پش��تي خود حمل نميكنند .يك كيف پارچهاي
كوچك را براي گذاش��تن ميوه يا يك ميان وعده س��بك
انتخاب كنيد .اندازه اين كوله پشتيها كام ً
ال مناسب براي
كودكان است تا هر چيزي را كه مورد نيازشان است مانند
يك ميان وعده كوچك ،لباس و فنجان آب را با آن حمل
كنند .اين كوله پشتيها از نايلون و برزنت ساخته شدهاند
و بسيار سبك هستند.
 ëكوله پشتيهاي چرخ دار
آيا كوله پش��تيتان خيلي سنگين است؟نگران نباشيد
ما به شما چرخهايي از جنس  PVCرا پيشنهاد ميكنيم،
هر دو دسته آن تاشو بوده و تسمه نايلوني دارد .اين كوله
براي استفاده در س��فر و مدرسه فوقالعاده هستند اندازه
اين كولهها  35×33سانتيمتر است.
كولههايي با دس��تههاي پارچ��هاي كوتاه :كولههايي با
دستههاي پارچهاي نرم براي دانشآموزاني مناسب است
كه با دستهاي كوچك خود آن را باز و بسته كنند ،ابعاد
اين كولهها نيز  34×12سانتيمتر پيشنهاد ميشود.
 ëكوله پشتيهاي كودكان و نوجوانان
نوجوانان در اين س��ن نياز به چيزي دارند كه به اندازه
كافي براي حمل و نقل تكاليف شب و كتابهاي درسي،
ب��زرگ باش��د .كيفهايي با ابع��اد  40×30س��انتيمتر با
جيبهاي بزرگ براي گذاشتن وسايل جانبي مانند قلم و
خودكار مناسب است.
ب��راي اين منظ��ور كولههايي با بنده��اي پهن بلند را
انتخ��اب كنيد ،اين تس��مهها ب��راي ش��انهها و بازوهاي
كوچك مناسب است.
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الــو دکتر

دكتر هوشنگ فقيهي
جراح و متخصص
بیماری های چشم

ضــــربان

فلفل س��بز منبع غني آنتي اكس��يدان اس��ت و گنجاندن آن در وعدههاي غذايي اثرات مثبتي به همراه دارد.
آنتي اكسيدان موجود در آن خطر ابتال به بيماريهاي قلبي و سرطان را كاهش ميدهد .آنتي اكسيدانها داراي
اثر ضدپيري هستند و آسيب به سلولها و مولكول  DNAرا كاهش ميدهند .فلفل سبز داراي مقادير زيادي
فيبر ،پتاسيم و فالونوئيدهاي ارزشمندي مانند «كاپسايسين» است .فالنوئيدها به عنوان عوامل آنتي اكسيداني
در كاهش خطر ابتال به بيماريهاي قلبي و سرطان نقش دارند .با وجود خواص فلفل سبز ،مصرف آن به افراد
مبتال به بيماري آرتريت رماتوئيد (رماتيس��م) توصيه نميش��ود و اين افراد بهتر اس��ت مصرف انواع فلفلها را
محدود كنند .خاصيت ش��گفتآور ديگر فلفل ،توانايي كنترل درد در بدن است .در واقع فلفل ،گردش خون را
بهبود ميبخشد و مواد الزم براي بهبود را به هر نوع جراحت و زخم ميرساند.

جواني از ياد رفته

جواني ي��ك فرايند اجتماعي اس��ت
بيتا مهدوي
كه ب��ا وقايع هنجاري همچ��ون ازدواج،
فرزندآوري ،اش��تغال و ...تعريف ميشود.
مسائل ومشكالتي كه جوانان امروز با آنها
مواجهند بس��يار متنوع ومتعدد هستند؛
مــــهارت
ســـالمت
از اي��ن رو ه��ر گون��ه برخورد نادرس��ت
وعجوالنه ميتواند آثار ونتايج نا مطلوبي
در بر داش��ته ي��ا منجر به بروز مس��ائل
جديدي براي آنان شود.
انتش��ار كتاب «جواني» م��ا را بر آن
داش��ت تا با دكتر محمود ش�ارعپور،
جامعه ش��ناس و عض��و هي��أت علم��ي
توگو بپردازیم.
دانشگاه مازندران به گف 
 ëآق�اي دكت�ر! از ن�گاه محقق�ان،
جواني از چه سني شروع ميشود؟
جامع��ه شناس��ان در ح��وزه عل��وم
دكتر محمود شارعپور
اجتماع��ي در اغل��ب تحقيقات ش��ان از
جامعه شناس و عضو هيأت
مالك��ي به نام س��ن اس��تفاده ميكنند
علمي
كه معم��والً در تعيين گروههاي س��ني
جواني در بازه س��ني  15تا  29س��ال قرار ميگيرد ولي در مطالعات
اجتماعي در تعريف جوان بيشتر روي ازدواج و اشتغال تأكيد ميشود
و معتقدند ،با ازدواج و اش��تغال فرد از مرحله جواني عبور ميكند و
وارد مرحله بزرگسالي ميشود.
 ëفرهنگ جواني تحت تأثير چه عواملي اس�ت و مؤلفههاي
آن كدام ها هستند؟
بخش��ي از فرهنگ جواني تحت تأثير مؤلفههايي از فرهنگ ملي
و تحت تأثير روندهاي بينالمللي ش��كل ميگيرد يكي از بسترهاي
مهم در ش��كلگيري فرهنگ جواني در جامعه ايران خانواده و نظام
خانوادگ��ي اس��ت زيرا بخش مهم��ي از جامعهپذي��ري اوليه فرد در
داخ��ل خانواده اتفاق ميافتد و اين نظام ارزش��ي و هنجاري خانواده
در ش��كلگيري فرهنگ جوان نقش دارد مؤلفههاي فرهنگ جواني
تحت تأثير عوامل بيروني مانند نهادهاي آموزشي و فرهنگ مدرسه
قرار دارند عامل ديگر تأثيرگذار گروه همساالن است كه تأثير بسيار
زيادي روي فرهنگ جوانان باقي ميگ��ذارد گاهي اوقات آموزههاي
نظام خانوادگي و آموزش��ي را تكميل و زماني ه��م در تقابل با نهاد
خانواده و آموزش��ي است عالوه بر سه عنصر خانواده ،نهاد آموزشي و
دوستان ميتوان به تأثير رسانهها هم در دنياي امروز و عصر اطالعات
اشاره كرد.

 ëهر نس�لي لزوم ًا با نسل قبل از خود یا بعد از خود متفاوت
است؟
محققان در شكلگيري رفتارهاي دوران جواني طبقات اجتماعي
را بس��يار مهم ميدانن��د ديدگاه ديگر موقعيت س��ني را مالك قرار
ميدهد كه تعيينكننده تجربيات فرد اس��ت .درهرجامعه ما ش��اهد
پيدايش نس��لهاي مختلفي هستيم و مس��أله مهم نوع ارتباط بين
نس��لها است برخي از محققان اعتقاد دارند نوع رابطه نسلها از نوع
رابطه توافقي است يعني نسلها در استمرار هم هستند و بينشان در
زمينههاي مختلف توافق وجود دارد و به نوعي ادامه دهنده یکدیگرند
اما عدهاي ديگر معتقد هس��تند در جامعه ش��اهد يك نوع رابطه اي
تفاوتي هس��تيم نه توافقي به عبارت ديگر هر نس��لي بنا به ش��رايط
خاص خودش داراي يك نوع نظام ارزشي ،رفتاري خاص است كه با
هم متفاوت هس��تند و بعضي ديگر الگوي خاصي را مطرح ميكنند
و از آن به عنوان رابطهاي تضامني نام ميبرند كه نه تنها نس��لها با
هم متفاوت هس��تند بلكه در بس��ياري از موارد نسلها در مقابل هم
قرار ميگيرند و به تقابل با هم ميپردازند و اينجاست كه تضاد نسلي
شكل ميگيرد و ما نميتوانيم به حالت مطلق باشيم و در حوزههاي
مختلف و موقعيتهاي مختلف تفاوتي ،توافقي و تضامني امكان بروز
پيدا كنند.
 ëجوانان ایرانی در حال حاضر با چه مشكالتي روبهرو هستند؟
در حال حاضر در حوزه جوانان با مش��كل هويت و ش��كلگيري
روبهرو هس��تيم .بحران هويت در دنياي امروز مشكالت زيادي براي
جوانان به وجود آورده اس��ت يكي از س��ؤاالت مهمي كه فراروي هر
جوان است اين كه من كيستم و هويت من از چه مؤلفههاي تشكيل
ش��ده و كداميك از اين مؤلفهها نسبت به ديگري برتري نسبي دارد
اما جدا از اين مسأله كه بيشتر در درون فرد اتفاق ميافتد در دنياي
واقع��ي و زندگي روز مره عمده مش��كالتي كه جوانان ما دارند بحث
مربوط به اشتغال است ايفاي نقشهاي شغلي و دريافتن يك فرصت
ش��غلي است امروزه اغلب جوانان با چالشهاي جدي روبهرو هستند
باوجودي كه به تحصيالت بااليي دست پيدا كردهاند سرمايهگذاري
زي��ادي را در امر آموزش انجام دادهاند بتوانند فرصت ش��غلي خوبي
پيدا كنند يا بتوانند در شغلي كه پيدا كردهاند به ارتقاي شغلي دست
پيدا كنند دچار مشكل هستند و اين يك مشكل جهاني است و فقط
مختص ايران نيس��ت بلكه بيكاري جوانان از موضوعاتي است كه در
سطح جهاني مطرح است ولي شدت و نوع اين مشكل در كشورهاي
ديگر متفاوت است و بالطبع بهدنبال مشكالتي كه در عرضه اشتغال
بهوجود ميآيد ش��اهد اين هستيم كه جوانان در عرضه ازدواج هم با
مشكل مواجه هستند كه تجلي آن در باال رفتن سن ازدواج است.

مردي  61ساله هس�تم .حدود  10سال است
كه به ديابت مبتال هستم .چند هفتهاي است
كه دچار تاري ديد ش�دهام .اي�ن حالت حدود نيم
ساعت طول ميكشد و پس از آن كيفيت ديدم به
حالت اوليه باز ميگردد .به چش�م پزشك مراجعه
ك�ردم ،اما پس از معاينه سلامت چش�م هايم را
تأييد كرد .نتايج س�ي تي اسكن هم سالمت مغزم
را نشان ميدهد .علت اين تاري ديد چشمانم چه
ميتواند باشد؟
در بس��ياري از بيماران��ي ك��ه از تاري ديد ش��كايت
ميكنند ،پس از معاينه مش��اهده ميشود كه چشم آنها
در س�لامت اس��ت .در چنين مواقعي تاري ديد وكاهش
كيفيت بينايي ،به چش��م بيمار ارتباط ندارد .در حقيقت
دليل نزديك بيني يا تاربيني در اين دسته از بيماران باال
رفتن مقطعي قند خون است.
هنگام��ي كه بيم��ار دارو مص��رف ميكند ي��ا به هر
دليلي قند خ��ون وي به حالت عادي باز ميگردد عيوب
انكساري ،نزديك بيني و تار بيني وي از بين ميرود .اين
عارضه بيماري نيست ،بلكه زنگ خطر افزايش قند خون
است .بنابراين بيماري كه سالمت چشم و ساير اندامهاي
عصبي وي تأييد ش��ده بايد به پزشك غدد مراجعه كند
و با انجام آزمايشهاي مربوط��ه تحت درمان قرار گيرد.
ه��ر گونه كوتاهي در زمينه كنترل ديابت ميتواند به كم
بينايي ،آسيب شبكيه چشم و حتي نابينايي بينجامد.

نقاشي كودكان از حاالت دروني آنها
خبر ميدهد

کودک و
سالمت

به گفت��ه يك روانش��ناس ،نقاش��ي ك��ودكان ميتواند
نش��اندهنده حاالت خلقي آنها باش��د و كش��يدن خانه با
دودكش ،پرده ،پنجره ،در و آنتن نشاندهنده سالمت روان
در كودك است.
توگو با فارس ميگويد :خطوط
حكيمه آقاي�ي در گف 
نازك و هماهنگ در نقاش��ي كودك نشان دهنده سازگاري
كودك است و كودكاني كه نسبت به محيط سازگارترند در
نقاشي خود از خطوط هماهنگتري استفاده ميكنند.
اما كودكاني كه در نقاشي خود از خطوط مارپيچ استفاده
ميكنند پرخاشگري بيشتري نسبت
به ساير كودكان نشان ميدهند .اين
متخصص حوزه بهداشت روان تصريح
ميكن��د :برخ��ي ك��ودكان خجالتي
هس��تند و جوش و خ��روش كمتري
دارن��د ،اي��ن ويژگيه��ا با كش��يدن
خطوط كوتاه و كمرنگ خود را نشان
ميدهند.
همچني��ن اگر در صفحه نقاش��ي
فضاهاي خالي بيشتري وجود داشته و نقاشي كودك كوچك
باشد ميتوان به اعتمادبهنفس پايين كودك پي برد .آقايي
گفت :برخي كودكان مدام نقاش��ي خود را پاك ميكنند و
خطوط جديدي را ترسيم ميكنند ،اين رفتار ميتواند نشانه
ترس و اضطراب دروني كودك باشد همچنين كودكاني كه
نقاش��ي خانه آنها بدون در و پنجره اس��ت يعني وابستگي
شديدي به مادر خود دارند.

بازي مسيريابي

قایم باشک

بازي ماز يا مسيريابي از بازيهاي قديمي كودكانه است كه
جزو دسته بازيهاي فكري كودكان طبقهبندي ميشود كه
ضم��ن افزايش دقت و تمركز كودكان ،به پرورش فكر آنان
كمك ميكند .بيشتر والدين اين روزها ،از استفاده بيش از
حد بچهها از بازيهاي رايانهاي و تلويزيون نگران هستند،
ولي راهي براي سرگرمي بچهها پيدا نميكنند .استفاده از
اين نوع سرگرمي و بازي فكري براي كودكان ،به جدا كردن
آنان از س��رگرميهاي رايانهاي و محدود كردن تماش��اي
تلويزيون كمك زيادي ميكند و جزو سرگرميهاي مفيد
براي كودكان محسوب ميشود.

