ابتال به چاقي در کودکان را جدي بگيريد

الغری به چه قیمت؟

مفرط ،ضعف و ســرگيجه ،بيخوابي ،ريزش مو ،يبوســت و تورم دستها و
پاها نمايان شود.
وي درخاتمه تأکيد ميکند :اين بيماري هم مانند بسياري از بيماريهاي
ديگر قابل درمان اســت اما بــراي درمان آن نيازمند همــکاري گروهي از
پزشکان ،روانشناسان و متخصصان تغذيه است .اين گروه با انجام تستها و
آزمايشهاي تخصصي ميزان عوارض ناشي از اين اختالل را روي بدن بررسي
کرده و سعي ميکنند طرح درمان مناسب ارائه دهند.
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اين بازي سرگرمكننده تمريني است براي اينكه از
كودك خود بخواهيم تا نقطهها را به ترتيب شماره
يا حروف به يكديگر متصل كند و در نهايت شكل به
دست آمده را رنگ كند .اين بازي همچنين تمريني
است تا كودك هنگام بازي شمارش اعداد با حروف
را نيز ياد بگيرد.
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به افراد عادي
احساسات
منفي بيشتري
از جمله
افسردگي را
تجربه ميکنند
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پیشگیری

پرستورفيعي
اين روزها تب الغر شدن
و رسيدن به سايزي ايدهآل
در ميــان مــردم جوامع
مــهارت
مختلف چنان داغ شده که
سـالمت
برخي را دچــار رفتارهاي
بيمار گونه کرده است.
ديگر الغر شــدن براي
دستيابي به سالمتي هدف
اين گروه نيست و تنها الغر
شــدن براي دســتيابي به
زيبايي اســت که ارزشمند
محسوب ميشود .در واقع
حمیال بخشی
ترس از چاقي و از دســت
دادن زيبايــي چنــان در
وجود آنها ريشــه دوانده که نه تنها حاضر نيستند
براي رفع گرســنگي به مقدار کافي از مواد غذايي
اســتفاده کنند ،بلکه دچــار اختالالت عصبي هم
ميشوند.
توگو با
حميال بخشي ،روانشــناس در گف 
«ايــران» ميگويد :نتايج تحقيقات نشــان داده
بســياري از بيماريهاي کشنده عصر حاضر ناشي
از تغذيه نامناسب و افزايش وزن کنترل نشده است .از اين رو ميتوان گفت
کاهــش وزن و دســتيابي به وزني ايده آل کليد رهايي از ابتال به بســياري
از بيماري هاســت .اما گاهي مشاهده ميشود که افراد تحت تأثير سخنان
ديگران يا حتي فيلمها آنقدر در رعايت رژيمهاي ســخت کاهش وزن زياده
روي ميکنند که ناخود آگاه دچار وسواس فکري ميشوند.
بیاشــتهایی عصبی ،يک نوع وسواس فکري است که باعث ميشود فرد
سعي کند وزن خود را بسيار پايين تر از حد طبيعي نگه دارد و با تصور داشتن
اندامي چاق ،گرسنگي زيادي را تحمل کرده يا بيش از حد ورزش کند.
اين روانشناس با تأکيد بر اينکه بياشتهايي عصبي يا همان وسواس فکري
براي کاهش وزن بيشتر در زنان و نوجوانان ديده ميشود ،عنوان ميکند :در
جامعهاي که الغري يک امتياز محســوب ميشود ،گروهي از دختران جوان
ســعي ميکنند به هر قيمتي بهاندامي الغر دست يابند و البته از آنجايي که
انسان تنها موجود زندهاي است که ميتواند قوانين طبيعت و نيازهاي جسمي
خود را مطابق با خواسته هايش تغيير دهد ،هنگامي که دچار وسواس فکري
بيمارگونه شــود ،تحت هر شرايطي سعي ميکند با وجود گرسنگي از مواد
غذايي استفاده نکند.
حميال بخشي با اشاره به اختالل بی اشتهایی عصبی ،خاطر نشان ميکند:
مبتاليان به اين اختالل با وجود گرســنگي ،تمايلي به خوردن غذا ندارند و
حتي ديده شده برخي از اين بيماران پس از خوردن مقدار اندکي از غذا سعي
ميکنند استفراغ کنند تا همان مقدار ناچيز غذا را هم برگردانند يا از داروهاي
مسهل قوي استفاده ميکنند تا مانع جذب کالري غذاي مصرف شده شوند.
در حقيقت اين اختالل روانی باعث ميشود فرد بيتوجه به نيازهاي بدن براي
حفظ سالمتي و عملکرد صحيح ،از صرف غذا دوري کند.
وي در ادامه ميافزايد :ترس از چاقي به حدي در اين دســته از بيماران
زياد اســت که آنها با وجود داشتن وزن مناسب و اندامي الغر بازهم خود را
چاق تصور ميکنند و با اضطراب و استرس سعي ميکنند رژيم کاهش وزن
خود را ادامه دهند.
به گفته اين روانشناس ،مبتاليان به اختالل بياشتهايي عصبي با پيشرفت
اين بيماري اعتماد به نفس خود را از دســت ميدهند و بيشتر در انزوا فرو
ميروند .آنها کمتر طعم آرامش را خواهند چشيد و عالوه بر مشکالت رواني با
مشکالت جسمي متعددي مواجه ميشوند که از ميان اين مشکالت ميتوان
به سوء تغذيه ،ريزش مو ،پوکي استخوان ،کاهش ضربان قلب ،آريتمي قلبي،
کاهش فشار خون ،ابتال به سنگ کلي ه و حتي مرگ اشاره کرد.
حميال بخشي درباره عالئم ابتال به اين بيماري ميگويد :اين بيماري ممکن
اســت با نشــانه هايي مانند الغري و کاهش بيش از حد وزن ،خستگيهاي

ëëپسرم  7ســالش را پر کرده ولي هنوز
دندانهاي شيري او حتي لق هم نشدهاند.
ëëبا توجه به اينکه بيشــتر کودکان در ســن
 6ســالگي دندانهاي شــيري خود را از دست
ميدهنــد آيا الزم اســت خودمــان در منزل
دندانهاي فرزندم را بکشيم يا به دکتر مراجعه
کنيم؟ آيا امکان دارد تا چند ماه ديگر دندانها
لق شوند؟ متأســفانه يکي از دندانهاي دائمي
پســرم هم در بين دندانهاي شــيري در حال
بيرون آمدن است و اين قضيه مرا بيشتر نگران
کرده است.
روييدن دندان دائمي در بين دندانهاي شيري وقتي
هنوز دندانهاي شــيري در دهان محکم هستند ،امري
شايع است و اص ً
ال جاي هراس و نگراني وجود ندارد.
چاره کار شــما فقــط کمي صبر کردن اســت؛ به
مرور زمان دندانهاي شيري شروع به افتادن ميکنند
و با رشــد تدريجي ،عرضي فک وضعيت ســاختار فک
هم به تدريج رو به بهبود خواهد گذاشــت و در نهايت
دندانهاي دائمي در جاي درست قرار ميگيرند.
به هيچ عنــوان براي کشــيدن دندانها به کودک
خردســالتان فشــارعصبي وارد نکنيد و به زور دندان
شیری را نکشید.
چنانچه تا سن  8سالگي دندانهاي شيري همچنان
در دهان کودک ســفت و محکم باقي بمانند با مراجعه
به پزشک و تشخيص تأخير در تحليل ريشه دندان ها،
به دليل احتمال اصالح نشدن ساختار دندانها در فک،
خــارج کردن آنها را بايد مدنظر قــرار دهيد تا از ایجاد
مشــکالت دندانی فکی وی در بزرگســالی جلوگیری
کنید.
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مهسا قوي قلب

سن افتادن دندانهاي شيري

5

دوستان نامرئي
عضويت در شــبکههاي اجتماعي در بسياري موارد
زمينه آشــنايي افرادي را با هم فراهم ميکند که هيچ
شناختي پيش از آن از يکديگر نداشتهاند و در اين مدل
دوســتيها که بشدت در جامعه رواج پيدا کرده ،به طرز
وحشتناکي حضور شــخصيتهاي غيرواقعي خودنمايي
ميکنند.
شــخصيت هايي كه زائيده ذهن هايي اســت كه با
خودكم بيني و احساس حقارت و كمبود سعي در فريب
اطرافيان را دارند .حال بــا تغيير چهره از طريق فوت و
فن هاي فوتوشــاپي و نمايش عكس هاي غيرواقعي و يا
تغيير شــخصيت ،رفتار ،اخالق و يا شــغل خود با دروغ
هاي بزرگ و كوچك.
مصطفي آب روشن ،جامعهشناس در گفتوگو با
«ايران» در اين زمينه ميگويد :در دوستيهاي مجازي
فرد در بيشــتر مواقع خود را با ديگران مقايسه کرده و
ناخــودآگاه دچار حس خود کم بيني ميشــود و با هر
بار ديــدن عکسها و جمالت زيبا و دروغين دوســتان
مجازي اين احساسش هر روز بيشتر و بيشتر خواهد شد
و کــم کم خود نيز به ســمت دروغگويي و جعل هويت
خواهــد رفت و اين عوامل ســبب
شــده که آســيبهاي اجتماعي و
رواني فراواني در ارتباطهاي دنياي
مجازي به وجود آيد.
به گفته او ،هنگامي که فرد خود
را براي خواب شبانه آماده ميکند
و دائماً به خــود وعده ميدهد که
گوشي تلفن را کنار خواهد گذاشت
ولي اين قضيه چند ســاعت طول
بکشــد ،ميتوان گفت که معتاد به
اســتفاده از تلفن همراه شده ،چون با کنار گذاشتن اين
دستگاه آرامش خود را از دست ميدهد ،اين نوع اعتياد
جنون در
از عالقه و وابستگي فراتر ميرود و به نوعي به
ِ
دسترس بودن تبديل ميشود.
بــا دقــت در تعامــات اجتماعــي درمييابيم که
احوالپرسيها ،ابراز محبتها و مناسبتها با تلفن همراه
يا پيامک انجام ميشود و ضرورتي به ارتباطات واقعي و
گفتوگو احساس نميشود.
اين جامعه شناس با بيان اينکه رقابت جنونآميز در
ارســال عکس ،فيلم و کامنتهاي متعدد براي به دست
آوردن اليک و توجه بيشتر ميتواند آينده کاربران را به
مخاطره بکشاند ميافزايد :بيشتر معتادان به تلفن همراه
افرادي هستند که داراي اعتماد به نفس کمي بوده و در
برقراري روابط اجتماعي چهره به چهره با ديگران مشکل
دارند و به همين خاطر احساس ميکنند که همواره بايد
از اين طريق با ديگران در ارتباط و در تماس باشند.
بر اســاس تحقيقــات بهعمل آمده ،افــرادي که به
شــبکههاي اجتماعي وابستگي اعتياد گونه دارند نسبت
بــه افراد عــادي احساســات منفي بيشــتري از جمله
افسردگي را تجربه ميکنند.
آب روشــن در ادامه بيان ميکند :افــرادي که قب ً
ال
ســابقه ابتال به افســردگي داشــتهاند بيش از ديگران
در معرض خطر هســتند و ممکن اســت بــراي فرار از
افسردگي به استفاده از شبکههاي اجتماعي روي آورند
و با اين تصور که در اين شبکهها ميتوان روابطي بيشتر
و سريعتر ايجاد کرد خود را درگير اين دوستيها کنند،
غافل از اينکه احتمال شکست اين گونه ارتباطات بيشتر
از روابطي است که در دنياي واقعي داريم.
او خاطرنشان ميکند :بهتر است بدانيد که ارتباطات
مجازي ميتواند خسارتهاي غيرقابل جبراني به روابط
شما در دنياي واقعي بزند.
مطالعات نشان ميدهد زماني که در خانوادهها زن يا
مرد بيش از اندازه طبيعي وقت خود را در شــبکههاي
اجتماعــي بگذراند ،طرف مقابل دائماً ميخواهد رفتار او
را زير نظر گرفته و به نوعي او را کنترل کند و در نهايت
اين رفتارها ممکن اســت به مجادله و بحثهاي طوالني
ختم شده و رابطه را به بن بست بکشاند.

از ســوی دیگــر آنها باید
شــرایطی را فراهــم کنند تا
فرزندشان بتواند ساعاتی را از
گوشی و تبلت دور شده و به
جنــب و جوش های کودکانه
بپردازد.
دکترمرادي با تأکيد بر اينکه نداشــتن امنيــت غذايي مهم ترين
عارضه چاقي است ،خاطرنشان ميکند :ابتال به چاقي در کودکي زيان
آور تر از دوران ميانسالي است.
دچار شدن به اين بيماري در زمان کودکي افراد را مستعد ابتال به
ديابت ،افسردگي ،نداشتن اعتماد به نفس کافي ،ناکارآمدي در سطح
اجتماع و بيماريهاي قلبي و عروقي در بزرگســالي ميکند .والدين
بايد چاقي کودکان خود را جدي بگيرند و براي درمان آن به پزشــک
متخصص مراجعه کنند.
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براي همه ما پيش آمده که درد کمي
را در يکي از نقاط بدن حس کردهايم،
اما به علت مشــغله زياد ،آن را به حال
خود رها کردهايم تا خودش خوب شود.
بهگزارش ايرنا از پايگاه خبري امريکايي
ام.اس.ان ،اين دردها ميتوانند هشدارهايي باشند که بدنمان قبل از شدت
يافتن بيماري اعــام ميکند .هيچ کس دلش نميخواهد دل و روده اش
مرتب بهم بخورد .اگر ميبينيد بدون هيچ دليل خاصي بهطور مرتب دچار
تهوع يا اســهال ميشويد ،حتماً بايد به پزشــک مراجعه کنيد .تغيير در
اشتها و همينطور جذب نشدن درست غذا ميتواند از عالئم بيماريهاي
جدي مثل ســرطان روده يا شکم باشــد.درد لگن هم ميتواند نشانه يک
بيماري باشــد .اگر بدون اينکه آسيبي به ستون فقراتتان وارد آمده باشد،
درد مختصري در ناحيه لگن خود احســاس ميکنيــد ،بايد آن را جدي
بگيريد .گاهي اوقات درد لگن به خاطر وجود تودههاي سرطاني است.

امروزه بسياري از افراد از چاقي رنج ميبرند اما ايجاد اين عارضه
در کودکان بسيار نگران کننده است .چاقي ميتواند سالمتي کودکان
را تهديد کند و موجــب افزايش احتمال ابتال به بيماريهاي مختلف
شود.
دکتر مهدي مرادي متخصص کودکان در گفتوگو با «ايران»،
با اشــاره به اينکه مصرف فســت فود توســط والدين کودکان را به
سمت مصرف اين مواد غذايي و دچار شدن به چاقي هدايت ميکند،
ميگويــد :خانوادهها بايد از مصرف بيش از حد فســت فود بپرهيزند
چراکه اين مسأله باعث تغيير الگوي غذايي کودکان آنها خواهد شد.
اين فوق تخصص نوزادان ،با اشــاره به اينکه کودکان تک فرزند و
ســاکن آپارتمان بيشتر از ديگران در معرض ابتال به اين بيماري قرار
دارنــد ،تصريح ميکند :والدين بايد کودکان را به انجام يک رشــته
ورزشي عالقهمند کنند تا فرد به انجام فعاليتهاي ورزشي عادت کند
و دچار چاقي نشود.

به گفته پزشــکان ،چندين مطالعه
نشان داده است سيگار کشيدن موجب
افزايش ريسک بیماری تباهي لکه زرد
مرتبط با ســن ،آب مرواريد ،آب سياه،
اختالل شبکيه چشم ناشي از ديابت و
سندروم چشم خشک ميشود.به گزارش مهر ،به گفته متخصصان چشم،
سيگار کشيدن يکي از داليل اصلي از بين رفتن بينايي در بين بيماران است.
به گفته پزشکان ،افراد سيگاري سه تا چهار برابر بيش از افراد غيرسيگاري
در معرض ابتال به  AMDقرار دارند .بيماري تباهي لکه زرد موجب نابودي
مرکز ميدان بينايي ميشود .در تباهي لکه زرد خشک ،مرکز شبکيه خراب
ميشــود؛ در حالت تباهي لکه زرد خيس ،عــروق خوني نامتراکم در زير
شبکيه رشد ميکنند.تحقيقات مشروح پزشکان نشان ميدهد با آغاز بروز
 ،AMDخواندن و ديدن جزئيات ريز براي فرد دشوار ميشود که به مرور
زمان ،از بين رفتن بينايي به شکل قابل توجهي افزايش مييابد.

9

دردهاي کوچک اما مهم

کاهش قدرت بينايي
با مصرف سيگار
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