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هشــدارهای یک متخصص درباره شایعترین بیماری گوارشی فصل گرما

بیماری مشترک کارمندان و
ورزشکاران!

خودمراقبتی گامی مهم در حفظ سالمت

نقش هر فرد در حفظ سالمت خود بسیار مهم است.
دکتر محمـــد مهـــدی گلمکانـــی در آســـتانه برگزاری
زنگ سالمت
ششـــمین ســـمپوزیوم خود مراقبتی و آموزش بیمار با
بیـــان این مطلب به «ایران» میگوید :خودمراقبتی عملی اکتســـابی اســـت
کـــه بهصورت آگاهانـــه و با هدف مراقبت از ســـامت خود انجام میشـــود.
سرپرســـت آمـــوزش و ارتقـــای ســـامت وزارت بهداشـــت ادامـــه میدهد
اولین نقش هر فرد در جامعه این اســـت که از خـــودش در مقابل تهدیدها
محافظت کرده و در جهت بهبود ســـامت خـــود گام بردارد که این موضوع
نیازمند کســـب مهارت اســـت .گلمکانی خاطرنشـــان میکند :مهارتهای
خودمراقبتی درانواع ســـامت جسمی ،سالمت اجتماعی ،سالمت روانی و
سالمت معنوی تعریف میشود .آموزش این مهارتها بسیار ضروری است
و افراد با یادگیری آنها میتوانند در شـــرایط و موقعیتهای مختلف فردی
اجتماعی و خانوادگی صحیحترین رفتار را از خود بروز دهد.

اسهال و استفراغ یک روزه خوب نمیشود

مــهارت
سـالمت

پرستو رفیعی

روزنامه نگار

اسهال و اســـتفراغ شـــایعترین بیماری
گوارشـــی فصـــل گرم ســـال محســـوب
میشود .این بیماری نه تنها آزاردهنده
و ناخوشایند است بلکه با ایجاد کم آبی
در بـــدن و بهدنبـــال آن برهـــم خوردن
تعـــادل آب و امالح بـــدن میتواند فرد
مبتال را در شـــرایط خطرناکی قرار دهد.
اسهال و استفراغ در میان همه گروههای
ســـنی دیده میشـــود اما شـــیرخواران،
کودکان ،سالمندان و افراد دارای ضعف
سیســـتم ایمنـــی بیـــش از ســـایرین در
معرض خطر ابتال بـــه این بیماری قرار
دارند .از سوی دیگر این بیماری مسری
اســـت و بســـرعت از فردی به فرد دیگر
منتقل میشود از اینرو آشنایی با دالیل
ایجاد و راههای پیشگیری از آن میتواند
بسیار مفید باشد.
دکتـــر فریبـــا فشـــندکی در توضیح
بیماری اســـهال و اســـتفراغ به «ایران»
میگویـــد :اســـهال وضعیتی اســـت که
در آن فـــرد بیـــش از حـــد طبیعی دفع
مدفـــوع روان دارد .عامـــل ایجـــاد این
بیمـــاری معموالً ویـــروس یـــا باکتری
اســـت و معموالً  5روز تا یک هفته فرد
را درگیـــر میکنـــد و پـــس از آن عالئم
بهبودی نمایان میشود.
ایـــن متخصـــص کـــودکان تأکیـــد
میکنـــد :این بیمـــاری معمـــوالً در اثر
رعایت نکردن بهداشـــت بروز میکند.
بهتر است بدانیم که رعایت بهداشت
همیشه تمیز شســـتن دستها نیست
بلکه ما باید بهداشـــت مـــواد غذایی را
نیـــز بخوبی رعایـــت کنیم .اســـتفاده از
آب و غذای آلوده و میوه و ســـبزیجاتی
که بدرســـتی شسته نشـــدهاند میتواند
مهمتریـــن عامـــل ایجاد ایـــن بیماری
باشـــد .وی در ادامـــه میافزاید :اغلب

میوههـــای فصـــل تابســـتان برخـــاف
میوههای زمســـتانی با پوست مصرف
میشوند از اینرو شستن و ضدعفونی
کردن این میوهها بســـیار مهم اســـت.
غذاهـــا هـــم حتمـــاً بایـــد در یخچـــال
نگهداری شـــوند و بیشتر از یک ساعت
بیرون از یخچال نمانند .دکتر فشندکی
اظهار میکند :فصل تابســـتان معموالً
فصل ســـفر و گـــردش اســـت .از اینرو
توصیه میکنم طی سفر از مواد غذایی
سالم و آب معدنی اســـتفاده کنید .در
انتخاب رســـتورانها نیز دقـــت کنید و
مطمئن شـــوید که نظافت و بهداشت
در آن رستوران رعایت میشود.
ایـــن متخصـــص کـــودکان تأکیـــد
میکنـــد :شـــایعترین دلیـــل ایجـــاد
عفونتهـــای گوارشـــی در فصـــل گرم
سال ،ویروس است از اینرو نباید برای
درمـــان از آنتی بیوتیک اســـتفاده کرد.
درحقیقت آنتـــی بیوتیک هیچ تأثیری
در درمـــان یـــا کاهـــش دوره اســـهال و
استفراغ ندارد و تنها بدن را ضعیفتر
میکند .اســـتفاده از آنتی بیوتیک تنها
در مـــوارد خاص مانند ابتال به اســـهال
خونی مجاز اســـت که البته باید تحت
نظر پزشـــک تهیه و اســـتفاده شود .وی
ادامه میدهد :متأســـفانه بســـیار دیده
شـــده اســـت که برخی برای فرزندشان
از داروهـــای ضـــد اســـهال اســـتفاده
میکنند .این گروه باید بدانند اســـتفاده
از داروهایـــی کـــه حـــرکات روده را کـــم
میکنـــد یا همان داروهای ضد اســـهال
بـــرای کودکان مجاز نیســـت چـــون این
داروهـــا نه تنها به درمان بیماری کمک
نمیکننـــد بلکه بـــا تنبل کـــردن روده و
کم کردن دفعات دفع باعث میشوند
میکروب در مدت زمانی طوالنیتر دفع
شـــود و بهبود بیمار به تأخیر بیفتد .به
گفته دکتر فشـــندکی ،شرایط استفاده از
داروهای ضداســـهال در بزرگساالن نیز
به همین گونه اســـت و اســـتفاده از این

داروها توصیه نمیشـــود اما بزرگساالن
بهدلیـــل مســـئولیتهای اجتماعـــی و
حضور در محل کار ممکن است ترجیح
دهند عوارض بیماری کاهش یابد حتی
به قیمت طوالنیتر شدن دوره درمان.
این متخصص خاطرنشـــان میکند :در
مورد اســـتفراغ هم همین طور اســـت و
بیماری با گذشـــت زمان بهبود مییابد
اما افرادی که استفراغهای مکرر دارند
بایـــد بـــا مراجعه به پزشـــک بســـته به
شـــرایط و شـــدت بیمـــاری از داروهای
خوراکی یا تزریقی استفاده کنند.
ëëآب از دســـت
رفتـــه را جبـــران
کنید
وی بـــا تأکید بر
اهمیت اســـتفاده
از آب و مایعـــات دکتر فریبا فشندکی
طی دوران بیماری
میگویـــد :باید مایعات از دســـت رفته
جبران شـــود .بهترین ماده برای جبران
کم آبی بدن که توســـط سازمان جهانی
بهداشـــت توصیه شـــده ORS ،اســـت.
والدین میتوانند یک بسته از پودر ORS
را در یک لیتر آب جوشـــیده ســـرد شده
حل کنند و به ازای هر نوبت اســـهال بنا
به وزن کودک بین  100تا  250ســـی سی
به او بنوشـــانند .در مورد بزرگساالن نیز
بهتر اســـت بعد از هر نوبت اسهال یک
لیوان  ORSاســـتفاده شـــود .امـــا گاهی
هـــم پیش میآید که تحمل  ORSبرای
بیمار امکان ندارد یا کودکان از نوشیدن
آن اجتناب میکنند در چنین شرایطی
بهترین درمـــان خانگی بـــرای آن دوغ
بدون گاز اســـت که نوع ترش و شیرین
آن هم خیلی تفاوتی ندارد.
ëëخـــوردن مـــواد خوراکـــی شـــیرین
ممنوع!
اســـهال و اســـتفراغ بیمـــاری
آزادهندهای اســـت که ناخودآگاه میل
و اشـــتیاق به خوردن غذا یا آشامیدن

عکس :هلث نیوز

ëëجوانی  34ساله هســـتم که مدتی است در قسمت
الـــو دکـــتر
بیرونـــی آرنجم درد شـــدیدی احســـاس میکنم این
88757758
درد گاهی تا وســـط بازوی دســـتم هم انتشار مییابد
بهطوری که تکان دادن دستم بسیار دردناک میشود.
تشـــخیص پزشـــک ابتال به بیماری آرنج تنیسبازان
بود .لطفاً مـــرا راهنمایی کنید که چـــرا به این بیماری
مبتال شدهام و راه درمان این بیماری چیست؟
دکترمرتضینخعیامرودی بیماری آرنج تنیسبازان بیشتر افراد جوانی را گرفتار
جراح شانه و آرنج و عضو میکند که با دست فعالیت زیادی انجام میدهند در
انجمنجراحانارتوپدیایران واقع حرکات مکرر مچ دســـت و انگشتان علت ایجاد
این بیماری محســـوب میشـــود بنابراین کارمندان ،منشـــیها ،تایپیستها یا
افرادی که مدت زمانی طوالنی ورزش میکنند در معرض ابتال به این مشـــکل
هستند .از میان نشانههای این بیماری میتوان به درد در قسمت بیرونی آرنج
که گاهی به ســـمت پایین تا وسط ســـاعد ،یا به سمت باال تا وســـط بازو انتشار
مییابد ،اشاره کرد .اغلب شدت درد کم است ولی گاهی آنقدر شدید میشود
کـــه بیمـــار در انجام کارهای روزانه خود دچار مشـــکل میشـــود .بـــرای درمان
این بیماری در گام نخســـت توصیه میشـــود فرد مبتال ،حرکات مکرر دســـت
خود را کاهش دهد ،مثالً کمتر بنویســـد یا کمتر تایپ کند .استفاده از آرنج بند
مخصوص نیز در کاهش درد مؤثر اســـت البته طرز بستن آرنج بند بسیار مهم
اســـت .آرنج بند نباید روی نقطه دردناک بسته شود ،بلکه بهتر است حدود 2
سانتیمتر پایینتر از محل درد بسته شود .شبها هم نیازی به بستن این وسیله
نیســـت .در گام بعدی با توجه به شـــدت بیماری فیزیوتراپی توصیه میشود.
فیزیوتراپـــی التهاب عضالت مبتـــا را برطرف میکند .اگـــر درد بیمار زیاد بود
میتواند با نظر پزشک از مسکنهای خوراکی یا موضعی استفاده کند .اگر هیچ
یک از این راهکارها در کاهش درد مؤثر نبود میتوان از تزریق موضعی کورتون
استفاده کرد که تا سه نوبت تزریق کورتون برای این بیماری جایز است .معموالً
بـــا این روشها  90درصد بیماران بهبـــود مییابند .در صورتی که پس از انجام
همه این مراحل بهبودی حاصل نشد ،درمان جراحی توصیه میشود.
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را از بیمـــار میگیرد ،اما از ســـوی دیگر
اطرافیـــان تـــاش میکنند بـــا تدارک
یـــک رژیم غذایـــی صحیـــح عوارض
بیماری را کاهش دهند .در این راستا با
دستورات و بایدها و نبایدهای بسیاری
مواجه میشـــویم .دکتر فشـــندکی در
این باره میگوید :در زمان بروز اسهال
رژیم غذایی خاصی توصیه نمیشود
اما توصیه اکید خوردن ماســـت و دوغ
بیشتر اســـت .در میان میوهها هم موز
پیشـــنهاد میشـــود .البته بهتر اســـت
بدانیـــد مواد غذایی شـــیرین مثل آب
میوههای صنعتی ،نوشـــابه و نبات به
علت داشـــتن قند باال باعث تشـــدید
اسهال میشود به همین جهت برای
کاهش عـــوارض این بیمـــاری توصیه
میشـــود طی مدت بیماری ،این مواد
خوراکی استفاده نشود.
ëëاین بیمـــاری در مدت زمان کمتر از 5
روزبهبودنمییابد
بســـیاری از مـــا گمـــان میکنیم با
اســـتفاده از دارو باید بســـرعت عالئم

آنتی بیوتیک هیچ تأثیری در درمان یا
کاهش دوره اسهال و استفراغ ندارد و
تنها بدن را ضعیفتر میکند .استفاده از
آنتیبیوتیک تنها در موارد خاص مانند
ابتال به اسهال خونی مجاز است که البته
باید تحت نظر پزشک تهیه و استفاده شود
بهبودی نمایان شود .به همین دلیل
اگـــر در مـــدت زمـــان کوتاهـــی بهبود
نیافتیـــم ســـعی میکنیم بـــا مصرف
داروی بیشتر مشکل خود را حل کنیم.
در حالـــی کـــه دکتر فشـــندکی معتقد
است ،این بیماری در مدت زمان کمتر
از  5روز بهبود نمییابد و نباید انتظار
داشـــته باشـــید که به محض استفاده
از دارو عـــوارض بیماری کاهش بیابد.
برای بهبودی کامـــل باید دوره درمان
کامل شـــود و طی این مـــدت هم باید
ضمن اســـتراحت بـــه انـــدازه کافی از

مایعات اســـتفاده کنید .از سوی دیگر
رعایت بهداشـــت و شســـت و شـــوی
درســـت دســـتها مانع انتقال بیماری
به دیگران خواهد شـــد .وی درخاتمه
تأکیـــد میکنـــد :هرچند ایـــن بیماری
معمـــوالً بـــا گذرانـــدن دوره بیمـــاری
بهبود مییابد اما با مشاهده تب باال،
اســـهال خونی ،بیحالی شدید ،عدم
تحمـــل خوراکیها و اســـتفراغ مکرر و
کاهش سطح هوشیاری در اسرع وقت
به پزشـــک مراجعـــه و از خود درمانی
پرهیز کنید.

