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نوزادان نارس ،مراقبت و درمان

تجویز داروها،تنهابامعاینهبالینیوگرفتنشرححال امکان
پذیر است و اگر در پاسخ به سواالت مصرف دارویی توصیه
میشود ،پس از مشورت با متخصص مصرف شود.

دکتر مهدی فهیمی
متخصص طب سنتی

سـالمـت

در فصول ســرد ســال بــا این که پوشــش من
مناسب است اما باز هم سرما می خورم  .لطفا
راهنمایی ام کنید؟
تدابیر الزم بعد از آمدن به منزل بــا توجه به هوای
سردبیرونوپوششزیادفردعبارتاستاز:دیردر
آوردنلباسازتنپسازمراجعهبهمنزل.پوشیدن
لباسبیشترازمقدارمعمولدرداخلخانه.مصرف
نوشــیدنی های گرم به خصوص نوشیدنی هایی
که همراه با دارچین  ،زنجبیل  ،هل یا گالب باشد
.پرهیز از استحمام با آب خیلی گرم بالفاصله بعد
از ورود به منزل مگر در سرمازدگی شدید اندام ها
.پوشاندننواحیسرشانه،گودیکمروبینکتف
هابایکجلیقه،بسیارکارسازاست.گذاشتنیک
کتری روی شــعله کم گاز.کم کردن بخاری های
گاز سوز.اســتفاده از بخور قبل از خواب.نوشیدن
دمنوش بابونه در صورت احســاس خشــکی گلو
ودهانوباالخرهمتعادلساختناختالفحرارتی
درون وبیرون منزل.هوای داخل منزل حدود۱۸
تا ۲۶درجه این روزها شــرایط خوبی را برای بدن
فراهم خواهد کرد .ســوپ حــاوی هویج ،کرفس
و قارچ به عــاوه روغن زیتون اگر بــا آب غوره یا آب
لیمو،ترششودایجادسالمتیراتسهیلمیکند.

عوامل احتمال زایمان زودرس

* تغذیــه نامناســب قبــل از آبســتنی و در طول
بارداری
* سیگار کشیدن ،مصرف مواد مخدر یا نوشیدن
الکل در دوران بارداری
* عفونتهای خاص مانند عفونتهای مجاری
ادراری و غشاء آمنیوتیک
* سابقه زایمان زودرس
* ناهنجاریهای رحم
* ضعیف بودن دهانه رحم و زود باز شدن آن
* همچنیــن احتمال زایمان زودرس در ســنین
کمتر از  ۱۷و باالتر از  ۳۵سال بیشتر است.

نوزادان نارس معمــو ًال زمانی از
بیمارستان مرخص میشوند که
بتوانندازشیشهیاسینهمادرشیر
بمکند،بدونکمکنفسبکشند
و وزن و دمــای بدنشــان به حد
مناسب برسد

عالیم

پزشکی

دکتر حمید شیخ االسالمی /فوق تخصص نوزادان

نوزادان نارس زودتراز نوزادان رسیده و کامل به دنیا میآیند .اگربارداری
کمتر از  ۳۷هفته طول بکشد ،نوزاد نارس خواهد بود اما نوزادان رسیده
 ۳۷تا  ۴۲هفته پس ازآخرین قاعدگی مادر متولد میشوند.این هفتههای نهایی دررحم مادر
برای باال رفتن وزن نوزاد و رشد کامل اندامهای حیاتی مختلف ازجمله مغز و ریه بسیارمهم
است .به همین دلیل است که نوزادان نارس مستعد ابتال به بیماریهای مختلفاند و باید
مدت بیشتری در بیمارستان بستری شوند .ممکن است نوزاد نارس به عارضههایی مانند
ناتوانیهای یادگیری یا جسمی نیز مبتالشود.در ادامه با عالیم ،بیماری ها و مراقبت های
ویژه این نوزادان هم آشنا می شویم .

شنبهها

شناخت بیماری ها

آشنایی با  ۲بیماری عجیب

بیماریهایعجیبیباعالیممتفاوتوجوددارد
ازجمله:
سندرومسرانفجاری
ســندروم ســر انفجاری یک بیماری کامال جدی
استکههزاراننفرازمردمدنیارامبتالمیکند.
شــنیدنصدایانفجار،شلیکاســلحه،برخورد
سنج و اشــکال دیگری از نویز که به طور مشخص
فرددرزمانخوابیدناحســاسمــیکند،عالیم
اصلیاینبیماریاست.البتههیچگونهنشانهای
ازدرد،تورمیامشــکلفیزیکیدرمبتالیانبهاین
بیماریایجادنمیشودونکتهدیگراینکهبیشتر
افرادباالی 50سالبهاینبیماریمبتالمیشوند
هرچندکهمواردیازابتالیکودکان 10سالهبه
اینسندرومنیزگزارششدهاست.
فیالریازیسلنفاوی
اینبیماریکهتحتعنوانداءالفیلهمازآنیاد
میشــودبهدلیلنوعیکرمبهوجودمــیآیدودر
ابتداهیچگونهعالیمیدرفردبیماربروزنمیکند
اماطولینمیکشدکهبازوها،پاهاودیگراندامهای
شخصمبتالشروعبهمتورمشدنمیکندوپوست
اینبیمارانضخیمترمیشــودودرنهایتدردرا
احساسمیکنند.درپارهایموارد،میتواناین
بیماریرادرمانکردوپزشــکانبهعنوانمثالبا
تجویزآنتیبیوتیکسعیمیکنندعفونتراازبدن
بیمارحذفکنند.

شنبهها

نوزادان نــارس غالب ًا به مراقبت ویــژه نیاز دارند
و معمــو ًال در ابتــدا در بخش مراقبتهــای ویژه
نوزادان ( )NICUنگهداری میشوند .دربخش
مراقبتهای ویــژه ،محیطی فراهم میشــود تا
کمترین استرس ممکن به نوزاد وارد شود.

علل نارسی نوزاد

دیابت مادر
ناراحتیهای قلبی
بیماریهای کلیوی
فشارخون باال

زایمان زودرس به این معناســت که جنین زمان
کافی برای رشد در رحم و سازگار شدن با زندگی
خارج از رحم را نداشته است.
نشانههای نارس بودن نوزاد
* کوچک بودن نوزاد و سر بزرگی که با این جثه
کوچک تناسب ندارد.
* نوک تیز بودن اعضای بدن :اعضای بدن نوزاد
نــارس برخــاف نــوزادان دوره کامل بــه دلیل
فقدان ذخایر چربی حالت گرد ندارد.
* موهایی کرک مانند (النوگو) بخش اعظم بدن
نوزاد را میپوشاند.
* پایین بودن دمای بــدن به دلیل کمبود ذخایر
چربی در بدن
* تنفس دشوارنوزاد یا سندروم زجرتنفسی
*نداشتن واکنشهای الزم برای مکیدن و بلع
بعضی ازبیماریهای نوزادان نارس

اندامهــای داخلی نــوزادان نارس کامــ ً
ا برای
عملکــرد مســتقل آمــاده نیســت ،این نــوزادان
آشپزی من

آش اسفناج با گوشت قلقلی

ابتدا آب را همراه برنجی که شسته اید داخل یک قابلمه بزرگ بریزید
و صبر کنید تا برنج کامال پخته و تقریبا له شود و لعاب بیندازد.
وقتــی برنج نــرم شــد ،یــک تــا  ۲قاشــق غذاخــوری ســیر داغ به آن
اضافه کنید .یــک عدد پیــاز را رنــده کنیــد و آب آن را بگیرید .حاال
گوشــت چرخ کرده ،پیــاز ،نمــک و فلفــل را داخل یــک کاســه خوب با
هــم ورز دهید و گوشــت هــای قلقلــی کوچک درســت کنید .ســپس
گوشــت های قلقلــی را بــه قابلمــه اضافــه کنید و اجــازه دهیــد حدود
 ۱۵تا  ۲۰دقیقــه خودشــان را بگیرند .اســفناج ها را خــرد و به مواد

اضافــه کنید .بهتر اســت اســفناج داخــل آش را درشــت خــرد کنید تا
ظاهر آش بهتر شود .ســپس بــه مقداری که دوســت دارید کشــک را
هم اضافــه و صبر کنیــد تا آش جــا بیفتد .وقتی ســبزی پخت ،رشــته
را هم اضافــه کنید و خــوب آش را هم بزنید تا رشــته ها به هم نچســبد.
صبر کنید تا رشــته ها خوب پخته و ضخیم شــوند .در نهایت به آش
نعناع داغ اضافه کنید .آش آماده است.
حال آن را در ظرف مناســب ســرو و با نعناع داغ ،پیاز داغ و کشــک و
سیر تزیین کنید.
آب  ۲-لیتر
کشک  -به مقدار الزم
پیاز داغ و سیرداغ  -به مقدار الزم
نمک و فلفل  -به مقدار الزم
نعناع -به مقدار الزم

گوشت چرخ کرده  ۲۰۰-گرم
پیاز -یک عدد
اسفناج  ۴۰۰-گرم
برنج خام  -نصف پیمانه
رشته  ۷۰-گرم

مستعدابتالبهمشکالتمتعددیهستندازجمله:
آپنه
آپنهیکیازعوارضشــایعدرمیاننوزاداننارس
اســت.درطــولحملــهآپنه،تنفــسنــوزادقطع
میشود،ضربانقلبشکاهشمییابدوپوستش
کبود،مایلبهبنفشیارنگپریدهمیشود.آپنهیا
وقفهتنفسیمعمو ًالپیآمدرشدناقصناحیههایی
ازمغزاستکهتنفسراتحتکنترلدارند.
کمخونی
در خون بســیاری از نوزادان نارس ،گلبولهای
قرمز کافی برای رساندن اکسیژن به تمام نقاط
بدن وجــود نــدارد .ایــن عارضه که بــا اصطالح
کمخونی یا آنمی از آن یاد میشــود ،به سادگی
با توجه به آزمایش خون تشخیص داده میشود.
شدت کمخونی و تعداد گلبولهای قرمز تولید
شده در آزمایش خون مشخص میشود.
فشار خون پایین
فشــارخون پایین عارضه نســبت ًا شــایعی اســت
که مــدت کوتاهی پــس از تولد بــروز مییابد .از
علل پایین بودن فشار خون میتوان به عفونت،
خونریزی،کاهشمایعاتبدنیاداروهاییاشاره
کرد که مادر قبل از زایمان مصرف کرده است.
سندروم زجر تنفسی
یکی از شایعترین مشــکالتی که بالفاصله پس
از تولــد در نــوزادان نارس مشــاهده میشــود،
مشکالت تنفســی است .مشــکالت تنفسی در
نوزادان نارس دالیل بسیاری دارد اما شایعترین
آنهاسندرومزجرتنفسی()RDSاستکهدراثر
ابتال به آن ،ریههای نوزادان نارس به اندازه کافی
ماده مهمی به نام ســورفکتانت تولید نمیکند.
سورفکتانت انبساط مناســب سطح داخلی ریه
را پس از خروج نوزاد از رحم و متولد شدن ممکن
میکند.
عفونت
عفونــت خطــر بزرگــی بــرای نــوزادان نــارس
اســت چرا که نوزادان نارس به خوبــی نوزادان
دوره کامــل نمیتواننــد با میکروبهــای عامل
بیماریهای جدی مقابله کنند.

کافه سالمت

توصیهبهمردمدربارهابتال
به آنفلوآنزا
عضو کمیته کشــوری آنفلوآنزا از بــروز موارد
تکگیــر آنفلوآنزا در کشــور خبــر داد و گفت:
خوشــبختانه از آن جا که هنوز سرما در کشور
اســتقرار کاملی پیدا نکرده ،موارد بیماری از
شدت باالیی برخوردار نیست.
دکتر مســعود مردانــی در گفتوگو با ایســنا،
دربــاره وضعیــت آنفلوآنــزا در ابتــدای پاییز،
گفت :بعد از بازگشــت زائران عزیز از کشــور
عراق در اربعین حســینی ،شــاهد بروز موارد
تکگیــر آنفلوآنــزا در شــهرهای مختلــف از
جمله شــهر تهران بودهایم اما مــوارد تکگیر
وجــود دارد و مــواردی از ابتال بــه آنفلوآنزای
 H۱N۱و  H۳N۲دیده میشود که عمدتا هم
با عارضه ســینهپهلو ،ســرفه ،درد بدن ،خلط
چرکــی و ...مراجعــه میکننــد و حتی گاهی
به بستری شــدن در بیمارســتان می انجامد.
در عین حال خوشــبختانه همهگیری و شدت
بیماری باال نیست.
مردانی بــا بیان ایــن که آغاز موجهــای اول و
دوم آنفلوآنزا ،بــه نوع ویــروس آنفلوآنزای در
گــردش ،تعداد افــرادی کــه ایمن شــدهاند،
اپیدمیهای ســالهای قبل ،دمــای هوا و...
بســتگی دارد ،در پاســخ بــه این که آیــا مردم
همچنان میتواننــد واکســن آنفلوآنزا تزریق
کنند؟ گفت :مردم را دو دسته میکنیم؛ یکی
مردم عادی و دیگری گروههای خطر.
همیشــه توصیه میکنیم گروههای پرخطردر
ابتدای فصل ســرد ســال ،یعنی مهــر و آبان،
واکســن آنفلوآنزا را تزریق کننــد .حال اگر از
این گروه هنــوز افرادی هســتند که واکســن
آنفلوآنزا را تزریق نکردهاند ،دراســرع وقت و
سریعتر این واکسن را تزریق کنند.
مردانــی تاکیــد کــرد :گرو ههایــی کــه بایــد
واکســن آنفلوآنزا را تزریق کنند شــامل زنان
بــاردار ،افــراد بــاالی  ۶۰ســال ،بیمــاران
قلبــی ،بیماران ریوی مزمــن،بیماران دارای
نارســاییهای مزمــن کلیــوی ،افــرادی کــه
همودیالیــز میشــوند ،مبتالیــان بــه HIV
مثبت،بیماران مبتال به ســرطان ،دیابتیها،
مبتالیــان بــه بیمار یهــای صعبالعــاج،
افــراد تحــت درمــان بــا کورتــون و داروهای
تضعیفکننده سیســتم ایمنــی بدن ،افرادی
که تحت عمل پیوند قرار گرفتند و ...هستند.
وی اظهــار کــرد :نکته بســیار مهم این اســت
که بر اســاس اولویتهای ســازمان بهداشت
جهانی ،این افــراد بایــد واکســن آنفلوآنزا را
تزریق کننــد .همچنیــن طبق دســتورالعمل
کشــوری آنفلوآنزا ،کودکان بین شــش ماه تا
شش سال و پزشکان ،پرستاران و افرادی که
در خط اول ارائه خدمت به مردم هســتند نیز
باید این واکسن را تزریق کنند.

عمارت مفخم معماری بی نظیرقاجار در خراسان شمالی
استان خراسان شمالی درشمال شرق کشور ،پانزدهمین استان ایران محسوب می شود .این استان ازشمال با کشورترکمنستان همسایه است .مرکز استان خراسان شمالی ،شهر بجنورد است که از
شهرهای مهم آن می توان شیروان ،اسفراین ،مانه ،سملقان ،جاجرم و فاروج را نام برد .از مکان های دیدنی خراسان شمالی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

عمارت مفخم

عمارت سردار مفخم در شمال شرق شهر بجنورد ،از
نمونههای بینظیر معماری دوره قاجار در خراســان
شمالی به شمار میآید.
معروف است نقشه ساختمانی عمارت به دست میرزا
مهدی خان شقاقی ،نخستین استاد معماران ایرانی

تعلیم یافته در فرنگ که معماری مدرســه سپهساالر
تهران از جمله کارهای اوست ،طراحی شده است.
عمارت مفخم در گذشــته در داخل بــاغ بزرگی قرار
داشــت و تا پیــش از وقــوع زلزله شــدید بجنــورد ،از
بخشهایمختلفیهمچونآینهخانه،دروازهورودی
حوضخانه ،باغ فواره و عمارت کاله فرنگی تشکیل

شــده بود که اکنون تنها آینهخانــه و عمارت مفخم به
جا مانده است.
سرتاســرنمای ضلــع جنوبــی ،از باالی ســتونهای
هشت ضلعی ایوان طبقه پایین تا زیر سقف طبقه دوم
و حتی ساقههای ســتونهای ایوان فوقانی با کاشی
کاریهــای معــرق و کاشــیهای هفت رنــگ تزیین
شده است.
آینه خانه مفخم

آینهخانه مفخــم یا دارالحکومــه ســردارمفخم نیز از
بناهــای دوره قاجار در شــمال شــهر بجنورد اســت.
این بنای معــروف با بناهای دیگــری ازجمله عمارت
کالهفرنگــی و حوضخانه ،در باغ بزرگی قرارداشــته
که آن ها مجموعه دارالحکومه مفخم را تشکیل داده
اند.اینبنادردهه۱۲۵۰خورشیدیهمزمانبادوره
حکومــت ناصرالدین شــاه به دســتور یارمحمدخان
شادلو معروف به سردار مفخم ساخته شده است.

کلنل ادوارد ییت انگلیســی که حدود یک قرن پیش در
اینبناباسردارمفخمدیدارداشتهاست،درتوصیفیکی
از اتاقهای آن مینویسد:
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دیوارها با تعدادی نقشه تزیین شده بود ،اتاق پذیرایی
با شمعدانها و آینههای زیبا پوشــیده شده و کف آن
نیز با قالیهای قالبدوزی شــده ابریشــمی رشــتی
فرش شده بود .در پشت این اتاق ،نارنجستانی بود که
سقف آن با ورق آهنی پوشیده شده بود و روی دیوارها
نیز پوست پلنگ ،ببر ،خرس و پوست دو گربه وحشی

وچندحیواندیگرکهدرجنگلهایشمالاینناحیه
یافت میشود ،آویزان کرده بودند.
غذاهای محلی استان

غذاهای محلی درخراسان شمالی با آداب و رسوم
خاص خود تهیه میشود و مردم این استان با توجه
به سبزیهای محلی که در هر فصل سال میروید،
غذاهای خــود را خوش طعــم میکننــد؛ بهطوری
که بوی غذاهــای آنان تا چند خانــه آن طرفتر می
پیچد.
آش و انــواع آن یکی از اصلیتریــن غذاهای محلی
خراسان شمالی به حساب میآید که بهخصوص در
فصل سرما طرفداران بسیاری دارد .مواد تشکیل
دهنده غذاهای سنتی آنان از مواد طبیعی است ،به
همین دلیل غذاهای آنان سرشار از انرژی و بسیار
مقوی است.
آش یارمه

آش یارمه نوعی آش محلی در بجنورد است که اغلب
با نوعی ســبزی کوهی به نام «چریــش» ()cherish
که در فصل بهــار در کوهها میروید ،تهیه میشــود.
این آش را میتوان با اسفناج هم درســت کرد و مواد
تشکیلدهندهآنبلغورگندم،نخود،دوغ،پیازونعناع
خشک است.
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