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عوارض زایمان زودرس
برای مادر و کودک
زایمان زودرس می تواند عوارض مخربی برای مغز
وبدننوزادداشتهباشدوعالوهبرآن موجبعفونت
درنوزادشود.بااینکهامکاندسترسیبهاطالعات
درباره عــوارض زایمــان هــای زودرس وجــود دارد
و با توجه بــه شــرایط بیمــاری کرونا باز هم شــاهد
درخواستزیادخانوادههابهانجامزایمان در تاریخ
نهمآذرامسالیعنی99.9.9کهرندترینتاریخقرن
حاضرتلقیمیشود،هستیم.صرفنظرازوظیفهای
که پزشکان در دادن مشاوره درســت و تن ندادن به
خواستهغیرمنطقیخانوادههادارند،دراینمطلب
بهعوارضایننوعزایمانهاوخطراتیکهبراینوزاد
ایجادمیشود اشارهمیکنیم:
 -1بــه طــور کلی هــر چــه جنین بیشــتر در شــکم
بماند،بیشترسیستمهایبدنتوسعهمییابد.
 -2نوزادی که زود متولد می شــود کوچکتر است
و به سختی می تواند خود را گرم نگه دارد زیرا دچار
کمبودچربیطبیعیبدناست.
 -3به دلیل وجود ریه نابالغ ،بیشــتر نــوزادان دچار
نوعیمشکلتنفسیهستند.اغلبنوزادانیکهزود
بهدنیامیآیندحتیدرهفته سیوپنجم،مادهفعال
سطحی-مادهایدرششهاکهکیسههایتنفسی
کوچکرابازنگهمیدارد-ندارند.
 -۴خونریــزی مغزی بــه احتمــال زیاد در نــوزادان
نارس (که قبل از هفته بیست و هشــتم بهدنیا آمده
اند) بهوجود می آیــد و درجه متفاوتــی دارد.برخی
خونریزی ها خفیف هستند و خودشــان بهبود می
یابند و برخی دیگر می توانند منجر به آســیب جدی
بهمغزشوند.
 -۵تمام کودکانی کــه زودتر از هفته ســی ام بهدنیا
می آینــد برای شــرایطی به نــام رتینوپاتــی زودرس
()ROPغربالخواهندشد.رگهایخونیچشممی
تواندازشبکیهچشمجدا وباعثکوریشود.
 -۶وزن پاییــن در تولد ،تاخیر در رشــد یــا نیازهای
خاص از جمله مشکالتی است که برای نوزادی که
زودبهدنیاآمدهاستبهوجودمیآید.
 -۷در مادرانیکهعملسزارینانجاممیدهنداگر
فاصله دو بارداری آن ها کمتر از شــش ماه باشــد در
مقایسه با بیشتر از شــش ماه ،خطر پارگی رحم سه
برابراست.

تغذیه

راهکارهای کنترل
وسواس غذایی کودکان
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مریم سادات

تازه ها

از زمان شــیوع ویروس کرونــا ،پژوهشهای

مختلفی در خصوص عالیم و عوارض ابتال به

این ویروس مطرح شد .چندی پیش محققان انگلیسی اعالم

کردند که کووید 19میتواند باعث پیرشــدن مغز شــود اما
محققــان دانشــگاه ماساچوســت بــه تازگــی دریافتنــد کــه

تغییرات شناختی ناگهانی نیز میتواند عالمت هشدار ابتال
به این ویروس در افراد باالی  65سال باشد.سرفه خشک ،تب

و اختالالت تنفسی شناختهشده ترین عالیم ابتال به ویروس

کرونا ســت اما براســاس گزارش مرکــز کنترل پیشــگیری از

کووید ، 19این بیماری میتواند با عوارض نورولوژیک هم بروز

پیدا کند .ادامه مطلب را در این زمینه مطالعه کنید:

نتایج مطالعه جدیدی که در نشریه Jama Network
منتشر شــد ،بروز آســیبهای مغزی را تایید میکند.
محققــان دانشــگاه ماساچوســت با بررســی وضعیت
 817بیمار باالی  65سال مبتال به کووید 19دریافتند
که «روانآشــفتگی یا هذیان» میتواند یکــی از عالیم
زودهنگام ابتال به بیماری باشــد .بیــش از  28درصد
بیماران پیش از بروز ســرفه و مشــکالت تنفسی دچار
این وضعیت شدند.
هذیان ،کاهش هوشیاری ،حالت گیجی ،درک نکردن
موقعیــت زمانــی و مکانی و هر نــوع اختــال ناگهانی
شناختی ممکن است نشانهای از ابتال به ویروس کرونا
در سالمندان باشد چراکه سیستم ایمنی در این افراد
به گونه ای متفــاوت بــا ویروسها و باکتریهــا مقابله
یکند.
م 

ویروس کرونا بر مغز ،نتایج تســتهای شناختی بیش
از  84هزار بیمار را بررســی کردند .این تستها برای
ارزیابی پیشرفت آلزایمر در این بیماران صورت گرفت.
براســاس تایید مدیر ایــن تیم تحقیقاتــی ،مبتالیان به
انواع وخیم بیماری کووید ،19در زمینههای مختلف
ارزیابــی شــناختی وضعیت نامســاعدتری نســبت به
سن خود داشتند .در واقع این کاهش عملکرد معادل
پیرشدن مغز بهاندازه  10سال بود.
پژوهش دیگری توسط محققان دانشگاه استراسبورگ
هم درباره  58بیمار مبتال به کووید 19نشــان داد که
 40نفر از آن ها به اضطراب و آشفتگی غیرعادی20 ،
نفر به هذیان و حدود یک ســوم هم بــهادراک نکردن
موقعیت زمانی یا مکانی ،از دستدادن توجه و تمرکز
یا رفتارهای غیرقابل کنترل دچار شدند.

از طرفــی محققــان انگلیســی بــرای تشــخیص تاثیر

پیــش از ایــن ،طــی دوران اپیدمــی ویــروس ســارس

پیرشدن زودهنگام مغز

ویروس کرونا به مغز آسیب می رساند؟

شــواهدی مبنی بر آســیب ویروس به مغز دیده شد اما
در جدیدترین پژوهش در دانشــگاه ییــل آمریکا ،ثابت
شــد که ویروس کرونــا میتواند در بعضی مــوارد حاد
بیماری یا در افــراد دارای زمین ه ژنتیک ابتال به تحلیل
شناختی سبب آســیب به ســلولهای مغزی شود .در
چنین شرایطی ،سلولها از اکسیژن محروم میمانند
و از بین میروند.
محققان بر ایــن باورند که در زمــان آلودگی به ویروس
کرونا ،واکنش دفاعی بســیار شــدیدی در بــدن اتفاق
میافتد که ممکن است به گرمای بیش از حد مغز منجر
شــود و عالیم نورولوژیک خاصی بروز پیدا کند .آن ها
آســیب ویروس بر مغز را به سه شــکل مطرح کردهاند:
حمله مســتقیم ویروس بــه مغــز ،تحریک مغز بــا عبور
ویروس از سد استخوانی بین حفره بینی و سر ،اختالل
در گردش خون عروق مغز.
منبعTop Santé.fr:
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کوکوی کدو و هویج ،مقوی و آسانپز
مواد الزم برای  3نفر
کدوی ســبز متوسط 2 -
عدد
هویج متوسط  2 -عدد
پیاز متوسط  -یک عدد
پنیرموزارال رنده شــده –
یک لیوان
تخم مرغ  2 -عدد
روغــن زیتــون یــا روغــن
مایع  4-قاشق سوپ خوری
آرد  5 -قاشــق ســوپ

خوری
بکینگ پودر  10 -گرم یا
 2.5قاشق چای خوری
شوید ریز خرد شده 15 -
ساقه
جعفری ریز خرد شده – به
مقدار الزم
نمــک  ،فلفــل ســیاه و
کنجد  -به دلخواه

ا
صل

ی

 -1تخم مرغ ها را در ظرفی بشــکنید و هم بزنید.
روغن زیتــون را به تخم مرغ های زده شــده اضافه
کنید.
 -2کــدو  ،هویج و پیــاز را رنده کنیــد و آب آن ها را
خوب بگیرید .ســپس به مخلوط تخم مرغ و روغن
اضافه کنید.
 -3جعفری و شــوید ریــز خرد شــده  ،پنیــر  ،آرد ،
بکینگ پودر  ،نمک و فلفل سیاه را به آن بیفزایید و
هم بزنید .مواد را داخل قالب چرب شده بریزید و
با لیسک صاف کنید.
-4درصورتتمایلرویموادکنجدبپاشید.قالب
را در فر با دمای  180درجه که از قبل گرم شــده
اســت قرار دهید و تا وقتی که سرخ شود بگذارید.
سپس آن را با دورچین دلخواه سرو کنید.

درابره مارسا ،بیماری شبیه کروان بیشرت بدانیم

مارسا،نوعیباکتریاستکهدربرابرآنتیبیوتیکهایمورداستفادهبرایدرمانعفونتها،مقاومتدارد
بیماری مارسا با حضور افراد در بیمارستانها یا دیگر مکانهای بهداشتی
مانند خانههای ســالمندان و مراکز دیالیز بروز میکند .این نوع باکتری
معمو ًال با دستگاههای پزشکی مانند جراحی ،لولههای وریدی ،مفاصل
مصنوعی و دیگر موارد مرتبط است.

عالیم بیماری مارسا

2

عالیم این بیماری ،ایجاد زخمهای قرمز شبیه گزش حشرات روی پوست
اســت که همراه با تورم و احساس درد شدید اســت و درجه حرارت ناحیه
آســیب دیده پوســت افزایش مییابد یا ممکن اســت بیمار تــب کند .این
زخمها میتواند به ســرعت به آبســههای عمیق و دردناکی تبدیل شــود.
همچنین ممکن اســت عوارضی مانند بروز مشــکالت در اســتخوانها،
مفاصل ،جریان خون ،دریچههای قلب و ریهها را به همراه داشــته باشد.
مارسا از طریق لمس ناحیه آسیب دیده و سپس لمس نواحی سالم در بدن
فرد مبتال منتشر میشــود؛ بنابراین پزشــکان توصیه میکنند مشکالت
پوستی ،تاول ،گزش حشــرات ،بریدگی و خراش به خصوص در کودکان
کنترل شــود و اگر زخمها آلوده یا همراه با تب به نظر میرســد ،با پزشک
مشورت شود.

آیا همه انواع این بیماری

این بیماری چگونه شبیه

بانوان

روشهای پیشگیری

خطرانک است؟

ویروس کروانست؟

از بیماری مارسا

انــواع مختلفــی از باکتر یهــای
استافیلوکوکوس اورئوس وجود دارد
کهبهباکتریهایاستافمعروفاست
و معمو ًال در پوســت یا بینی حدود یک
سومجمعیتجهانمشاهدهمیشودو
به طور کلی بی خطر است  ،مگر این که
از طریق زخم وارد بدن شود ،اما ممکن
است مشــکالت پوســتی ســاده برای
افراد ســالم ایجاد کند .طبق گزارش
مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریها،
حدود  ۲درصد از مردم یک نوع مزمن
از این نوع باکتریهای استاف دارند.

عفونــت مارســا از نظــر رو شهــای
پیشــگیری و مقابله با شــخصی کــه به آن
آلوده اســت شــباهت زیــادی بــه ویروس
کرونــا دارد ،زیــرا افــراد مبتال بــه عفونت
استافیلوکوکوس اورئوس اغلب به عنوان
اقدامی برای جلوگیری از شــیوع بیماری
در بیمارستانها جدا بســتری میشوند.
افرادی که با بیمار در تماس هستند ،مانند
پرســتاران یا اعضــای خانــواده او ،ممکن
اســت مجبور به پوشــیدن لباس محافظ و
رعایت روشهای دقیق بهداشــت دســت
باشند ،همچنین سطح آلوده و ابزار شست
وشو باید به درستی ضدعفونی شود.

برای پیشــگیری از این بیماری
بایــد از اســتفاده مشــترک از
وســایل شــخصی ماننــد حوله،
تیــغ و لبــاس خــودداری کــرد،
همچنیــن مراقبت از بهداشــت
شخصی ضروری است .اگر یکی
از اعضای خانواده زخم داشــته
باشد باید وســایل شخصی او در
باالترین دمــا در ماشــین لباس
شویی شســت و شــو و با خشک
کن گرم خشک شود.
منبع:باشگاهخبرنگارانجوان

اگر کــودک بــه وســواس غذایی مبتــا باشــد ،تمایل
زیادی به خوردن غذا نشــان میدهــد و همه دغدغه او
در بهدست آوردن و خوردن غذا خالصه میشود .شاید
در ظاهر میل به خوردن و اشتهای باال در کودک هر پدر
و مــادری را ذوق زده کند امــا در طوالنیمدت موجب
نگرانــی آنها خواهد شــد .بدون شــک پرخــوری این
کودکانمنجربهاضافهوزن،بیماریهایقلبی،دیابت،
فشارخون باال ،آسم ،آپنه یا وقفه تنفسی در خواب و...
خواهد شــد .در هر صورت برای رفع وســواس غذایی
در کودک ابتدا باید علتهای آن را شناسایی و سپس
برای رفع و کنترل این عادت اشتباه ،برنامهریزی کنید
و اقدامات مناسب را انجام دهید.
نشانههایوسواسغذاییکودک
توجــه و تمایل زیــاد کودک بــه غذا خــوردن ،او را
از دیگــر فعالیتهــای عــادیاش کــه پیــش از این از
انجامش لذت میبرده است دور میکند.
میــل ســیریناپذیر و اطمینــان نداشــتن از وجود
وعدههای غذایی بعدی روزانه این کودکان را مجبور
به انباشتن مخفیانه غذا و خوراکی میکند.
این کــودکان بــا پیگیری مــداوم و مکــرر زمــان و نوع
وعدههایغذاییبعدی،پدرومادرخودراکالفهمیکنند.
اینگونه کودکان معموال به دستور پخت غذاهای
مختلف ،کتابهای آشــپزی یا برنامههای تلویزیونی
آشپزی عالقه نشان میدهند.
در صــورت کمبــود و نبــود خوراکی و غــذای مورد
عالقه شــان در خانه اعتــراض میکننــد و عصبانی و
مضطرب میشوند.
کــودک مبتــا به وســواس غذایــی ممکن اســت با
خوردن بیش از حد غذا ،بیمار یا دچار حالت تهوع شود.
چه دالیلی به وســواس غذایــی در کودک منجر
میشود؟
نبودبرنامهزمانبندیوتنوعغذایی
وقتی کودک ندانــد دقیقا وعده غذایــی را چه زمانی
خواهد خــورد ،همچنیــن در خانوادههایــی که برای
وعدههای غذایــی اصلی زمــان مشــخصی ندارند یا
برای تنوع غذایی تالش نمیکننــد به این ترتیب این
موضوعات باعث هرجومرج فکــری و نگرانی کودک
برای خوردن غذا خواهد شد و بیدلیل ذهن او را در
طول روز درگیر خواهد کرد.
مکالماتغذایینامناسب
برای مثــال با گفتــن جمالتی همچــون «فقط همین
مقدار غذا برای خوردن داری» یا «نباید بیشتر از این
بخوری» و ...کــودک اینطور تصور میکنــد که غذا
کم یا محدود اســت .همین ترس از دست دادن غذا،
کــودک را مجبور به خــوردن غذا با ولع بیشــتر بدون
درنظر گرفتن احساس سیریاش میکند.
رژیم غذایی کودک
اعمال محدودیتها یا شیوههای مختلف رژیم غذایی
حتی با توصیه متخصص تغذیه کودک به دلیل اضافه
وزن یا بیماری خاص ،کودک را بــرای خوردن دقیقا
آنچه که نباید بخورد و پرهیز کند ،مشتاقتر میکند.
وقتیغذاباعثآرامشکودکباشد
غذا خوردن و هــرآن چه مرتبط به آن اســت در برخی
کودکان تبدیل به نوعی تسلیخاطر و احساس لذت
میشــود .این موضوع بهویــژه در کودکانی که تجربه
تغییــرات بزرگــی در زندگــی مثــل مهاجــرت ،تغییر
مدرسه ،طالق والدین و ...داشتهاند و نسبت به دیگر
کودکان از نظر روحی آســیب پذیرتر هستند ،بیشتر
صدق میکند.
ترسازگرسنهماندن
گاهی کودک به دالیل کمبود غذا یا آشــفتگی سبک
زندگــی و بینظمی در خانواده هنــگام غذا خوردن ،
دچار تــرس از گرســنه ماندن و بــرآورده نشــدن نیاز
اساســیاش بــه غــذا میشــود .ایــن نگرانــی منجــر
بــه دغدغــه همیشــگی او درباره غــذا و غــذا خوردن
میشود.
راهکارهایکنترلوسواسغذاییکودکان
برنامهریزی و داشــتن برنامه غذایی متنوع به ایجاد
حس امنیــت غذایی در کودک بســیار کمــک میکند
ضمن این که والدین پرمشغله را از سردرگمی در فراهم
کردنغذایمناسبدرزماندرستآننجاتمیدهد.
از واکنشهــای آنــی دربــاره خواســتههای وقتو
بیوقت غذایی کودک بپرهیزید .در این گونه مواقع
ممکن است ناخواسته با سرزنشهای نابجا و عجوالنه
باعــث احســاس خجالــت ،گناه یــا شــرمندگی در او
شــویم .صبوری کردن در فرایند درمان و کنترل این
وسواس ،برگ برنده شماست.
بچهها اغلب وقتی کاری بــرای انجام دادن ندارند
بهعنوان ســرگرمی ،غذا میخورند .در صورتی که با
درخواســت بیموقع او برای غذا مواجه شدید ،توجه
او را به کار دیگری جلب کنید .پیادهروی کنید ،کتاب
بخوانید و از او برای انجام کاری کمک بخواهید.
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