
چگونه می توان از زخم بستر 
پیشگیری کرد؟

اضافه وزن ، شرایط این بیماران  
را دشوارتر می کند

بیماران دچار ضایعه نخاعی هم 
می توانند ورزش کنند

دکترسیدمهدیموسویزاده
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکترتیرنگنیستانی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکترمحبوبهساداتحسینی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...

نگاه فوق تخصص جراحی پالستیک

نگاه متخصص تغذیه و رژیم درمانی

نگاه فوق تخصص غدد و متابولیسم درونی

زخم بستر عارضه بیمارانی است که به مدت طوالنی در یک وضعیت 
ثابت قرار می گیرند. در این وضعیت فشار مداومی روی بخشی 
از بدن وارد و مانع  خونرسانی به بافت می شود. کاهش خونرسانی 
باعث تغییر رنگ، بی حسی و نهایتا مرگ بافت می شود که اگر اقدام 
سریعی برای آن انجام نگیرد بخشی از پوست از بین خواهد رفت. 
هر فشاری که بیش از 2 ساعت ادامه داشته باشد خطرناک است. 
 به چنین بیمارانی توصیه می شود هر 45 دقیقه و حداکثر هر 
1 ساعت و نیم یکبار وضعیت بدن را تغییر دهند. قسمت هایی 
از بدن که بیشتر با سطح تماس دارد، بهتر است مدام ماساژ 
داده شود. ماساژ باعث می شود جریان  خون بیشتری برقرار 
شود. خوشبختانه اندام فوقانی این بیمار مشکلی ندارد و می توانند 
کارهای شخصی خود و جابجایی های مختصر را انجام دهند. برای 
خواب هم باید از تشک های مواج استفاده کنند. این تشک ها 
برقرار  تشک  با  مماس  بدن  تمام سطح  در  را  متناسبی  فشار 
 می کند. ایشان به وزنشان اشاره کرده ولی درباره قدشان نگفته اند. 
به نظر می رسد وزن باالیی دارند که بهتر است با متخصص تغذیه 
در این باره صحبت کنند. قندخون حتما باید کنترل شود. زخم بستر 

در بیماران دیابتیک مشکل های جدی ایجاد می کند.

بیمار اظهار می کنند وزنشان به 90 کیلوگرم رسیده. البته نمی دانیم 
قد ایشان چقدر است. طبیعی است که بی تحرکی و مطابقت 
نداشتن کالری دریافتی با کالری مصرفی باعث افزایش وزن 
می شود. معموال در بعضی از بیماران دچار ضایعه نخاعی که روی 
ویلچر هستند افزایش وزن در باالتنه بیمار را مشاهده می کنیم 
که باعث سختی در عملکرد روزانه شان می شود. چنین بیمارانی 
برای حرکت دادن بدن نیاز زیادی به دست ها دارند و هر چه 
وزن بیشتر باشد نیروی بیشتری به دست وارد خواهد شد. از 
آنجا که به دیابت هم مبتال هستند، افزایش وزن می تواند یکی از 
عوامل غیرقابل کنترل شدن قندخون باشد. در واقع، هر چه وزن 
بیشتر باشد محدودیت حرکتی بیشتر و احتمال ابتال به زخم های 
فشاری هم بیشتر خواهد شد. آنچه برای این بیمار مهم است 
حفظ سالمت اوست، بنابراین تالش نمی کنیم تا وزن ایده آلی 
مطابق با استاندارد برایشان تنظیم کنیم. باید شرایط بیمار را در 
نظر گرفت و دید چقدر کاهش وزن به وی کمک می کند. برنامه 
غذایی ای که برای این بیمار تعیین می کنیم بیشتر برای رفع نیازهای 
بدن است و هدف اصلی کاهش وزن بیمار نیست بلکه بیشتر 
به سالمت جسم و روان دقت می کنیم. بیماران اینچنینی معموال 
همراه با دیابت بیماری های دیگر مانند افزایش چربی خون و... 

هم دارند که حتما باید آزمایشی به این دلیل درخواست شود.

بی تحرکی عاملی برای افزایش قندخون است. پس یک عامل 
تشدیدکننده مهم در این بیمار وجود دارد. حتما باید آزمایش خون 
کامل شامل قندخون، چربی خون و... درخواست شود. فشارخون 
بیمار هم باید اندازه گرفته شود چون در بیماران دیابتیک صرفا 
دانستن مقدار قندخون کافی نیست و چربی خون و فشارخون 
باال می تواند حتی مضرتر از باال بودن قندخون باشد. بعد از 
انجام آزمایش باید دید قندخون بیمار کنترل شده است یا نه؟ 
دارو  نوع  یا  یابد  افزایش  داروها  مقدار  باید  نبود  کنترل  اگر 
تغییر کند. این بیمار باید رژیم غذایی مناسبی هم داشته باشند. 
مراجعه به یک متخصص طب ورزشی هم توصیه می شود. 
اندام فوقانی بیمار سالم است و می توانند ورزش های دست 
را انجام دهند که برای تنظیم قندخون مفید است. ایشان اشاره 
کرده اند که یک بار دچار زخم بستر مختصری شده اند. زخم 
بستر برای بیمار دیابیتک بسیار خطرناک است. تغییر وضعیت 
مداوم و استفاده از تشک مواج برای این بیمار ضروری است. 
بیمارانی که دیابت نوع 2 دارند هم می توانند دستگاه گلوکومتر 
تهیه کنند و گاهی قندخون را اندازه بگیرند ولی گلوکومتر بیشتر 

مخصوص بیمارانی دیابتی ای است که انسولین دریافت می کنند. 

»میزگرد سالمت« درباره ضایعه نخاعی با حضور دکتر هوشنگ صابری جراح مغز و اعصاب،
دکترسیدمهدی موسوی زاده فوق تخصص جراحی پالستیک،  دکتر محبوبه سادات حسینی فوق تخصص غدد و متابولیسم 

و دکتر تیرنگ نیستانی متخصص تغذیه و رژیم درمانی

زندگی پس از قطع نخاع

سوژه »میزگرد سالمت« این 
هفته، موتورسواری است 
که هنگام ورود به کوچه 
که  ماشین  یک  با  خلوت 
سرعت پایینی هم داشته برخورد کرده، دچار 
آسیب نخاعی ناقص در ناحیه کمر شده و 6 
ماه است که توان کار کردن ندارد. احمدرضا 
خانه  نان آور  و  فرزند   2 دارای  ساله،   47
است. تمام پس اندازش بابت یک اشتباه و 
بی احتیاطی هنگام موتورسواری که خودش 
او  بین رفته است.  از  اعتراف دارد  به آن 
روزهای پراضطرابی را سپری می کند و بسیار 
غمگین از اینکه پاهایش گرچه حس دارد 
ولی قدرت حرکت ندارد. احمدرضا در این 
6 ماه اضافه وزن هم داشته و به 90کیلوگرم 
رسیده است. او به دیابت هم مبتالست و 
زخم  دچار  یک بار  می کند.  مصرف  دارو 
بستر شده که خوشبختانه زود متوجه شدند 
و توانستند زخم را درمان کنند ولی از این 
دیگر دچار  بار  که  است  نگران  بابت هم 
می خواهد  او  همچنین  شود.  مشکل  این 
بداند آیا حرکت دادنش توسط رهگذران، 
بعد از سانحه باعث این اتفاق شده و آیا 
امکان ایستادن دوباره اش وجود دارد؟ گرچه 
شرح حال ارسالی در ایمیل احمدرضا کامل 
نیست اما نظر متخصصان »سالمت« درباره 
مهمان میزگرد این هفته حاوی توصیه ها و 

هشدراهای قابل تاملی است.

 پرنیان 
پناهی

: آیا حرکت دادن غیراصولی مصدومان باعث 
گستردگی صدمه های نخاعی بعد از تصادف  می شود؟
بسیاری از ضایعه های نخاعی در تصادف ها، نتیجه حمل 
و نقل اشتباه مصدوم است که باعث گسترش آسیب و 
برجای گذاشتن یک عمر درد و رنج برای بیمار می شود، 
بنابراین نکته بسیار مهم و کلیدی، آموزش به همه مردم 
است که وقتی با سانحه تصادف مواجه می شوند برای 
کمک به مصدوم، او را حرکت ندهند و حتما در صورت 
هوشیار بودن مصدوم از او بپرسند آیا در ناحیه ستون 
فقراتش درد حس می کند؟ بهترین راه، تماس با اورژانس 

و درخواست کمک از نیرو های حرفه ای است. 
: ظاهرا این بیمار دچار آسیب نخاعی ناقص 
است. چه کاری می توان برای چنین بیمارانی انجام داد؟
وقتی با فرد دچار ضایعه نخاعی چه قطع نخاع کامل چه 
آسیب نخاعی ناقص مواجه می شویم تفاوتی بین آنها 
قائل نمی شویم و همه بیماران مراقبت های الزم را به 
یک نسبت دریافت می کنند. تقریبا نیمی از بیماران قطع 
نخاع کامل دارند و نمی توانیم از آنها چشمپوشی کنیم 
چون این افراد اگر به حال خود رها شوند مشکل های 
عدیده ای پیدا و بار مالی و اجتماعی زیادی را به جامعه 
تحمیل می کنند. ارائه خدمات درست و حرفه ای باید از 
همان روزهای اول حادثه شروع شود. همه افراد دچار 
آسیب های نخاعی باید خدمات سطح 1 را دریافت کنند. 
خدمات سطح 1، احیای قلبی- ریوی، تنظیم فشارخون 
و نقل و انتقال درست به اولین مرکز تخصصی درمانی 
است. بیماران )آسیب نخاعی کامل یا ناکامل( را  جراحان 
ستون فقرات باید معاینه کنند و در صورت لزوم اقدام های 
ثابت سازی و رفع فشار از نخاع برای آنها انجام گیرد. 

خدمات توانبخشی باید خیلی زود آغاز شود. این اقدام ها 
صرف نظر از نوع آسیب، کلیه اقدام ها و آموزش هایی است 

که برای ارتقای سالمت بیمار ارائه می شود.
: چطور متوجه می شوید آسیب نخاعی ناقص 

است و احتمال بازگشت بیمار وجود دارد؟
برای پیگیری بیماران 2 نوع ارزیابی انجام می گیرد؛ ارزیابی 
نورولوژیک و ارزیابی استقالل عملکردی. در این ارزیابی 
به 2 نکته پی می بریم. آیا آسیب نخاعی کامل است یا 
نسبی؟ و میزان استقالل فرد با میزان استقالل مورد انتظار 

مطابقت دارد یا خیر.
: منظورتان از میزان استقالل چیست؟

برای درک بهتر چند مثال می زنم. از بیماری که دستش 
سالم است، توقع داریم بتواند غذا را با دست خودش 

بخورد. در بیمارانی که آسیب نخاعی در قفسه سینه دارند 
انتظار داریم طهارت داشته باشند. یعنی تخلیه ادرار و 
مدفوع را به نحو پاکیزه انجام دهند و تعداد دفعاتی که 
لباس کثیف می شود کمتر از 2 بار در ماه باشد ولی وقتی 
فرد دچار ضایعه نخاعی، از سوند استفاده می کند، بوی 
ادرار می دهد یا از پوشک استفاده می کند پس استقالل 
ندارد و وابسته به دیگران است. به عبارتی، باید گفت 
در فرآیند آموزش او ایرادی وجود دارد. یک بیمار دچار 
ضایعه نخاعی کمری را باید بتوانیم حداکثر در طول 3 
ماه به اجتماع برگردانیم. این خدمات بسیار ساده هستند 

و بیماران به راحتی می توانند آنها را فراگیرند. 
: آیا از همان مراحل ابتدایی آسیب، با معاینه 
می توان پیامد صدمه های واردشده را تا انتها مشخص 

کرد؟
همین طور است. برای اینکه مشخص شود آسیب ناقص 
است یا نه، باید حداقل 2 جراح مغز و اعصاب بیمار را با 
دقت معاینه کنند تا متوجه شوند زیر سطح ضایعه عملکرد 
نورولوژیک وجود دارد یا نه. )حس، حرکت و عملکرد 
اسفنکتری( اگر هر 2 جراح بگویند هیچ عملکردی وجود 
ندارد، احتمال بازگشت بیمار به وضعیت طبیعی بسیارکم 
است. )حول و حوش 3 دهم درصد( اگر هم عملکرد 
وجود داشته باشد باز هم باید به شدت ضایعه توجه 
 )A،B،C،D،E( کرد چون برای این افراد نیز درجه بندی
وجود دارد. هر چه شرایط بهتر باشد پیامدهای نهایی هم 
بهتر خواهد بود. A قطع کامل نخاع است و هر چه به 

سمت  E می رویم، شرایط بیمار بهتر است.
: آیا حرکت در پاها یک پیامد مثبت برای 

بیمار دچار ضایعه نخاعی محسوب می شود؟
آنچه مهم است استقالل فرد است چون اجتماع به استقالل 
بیماران نگاه می کند. در اجتماع مهم است که بیمار بتواند 
پاکی و طهارت خود را حفظ کند یا بتواند با اتومبیل و 
ویلچر سرکار برود و برگردد، ولی از نظر علم پزشکی 
حرکت جدید در پاها به ما این پیام را می دهد که روی 
بیمار بیشتر کار کنیم و او را سریع تر به اجتماع برگردانیم. 
البته تغییرهای حرکتی هم درجه بندی می شوند و حرکت 
باید به اندازه کافی باشد. در واقع، 50 درصد عضالت 
زیر سطح ضایعه باید قدرتی بیشتر از سه پنجم داشته 

باشند تا در زندگی بیمار تغییر ایجاد کنند. 
انجام  بیماران  برای  توانبخشی چه کاری   :

می دهد؟
بیماران حین توانبخشی مرتبا از نظر استقالل شخصی 

سنجیده  نخاعی  آسیب  عوارض  آن  کنار  و  پاهایشان 
می شوند. عوارض بسیار مهم و ویرانگرند. زخم بستر، 
عضالنی،  انقباض های  درد،  نابجا،  استخوان سازی 
افسردگی بیمار، احتمال از هم پاشیدگی زندگی زناشویی، 
کاهش درآمد به علت از دست دادن کار و از دست دادن 
پس انداز به دلیل هزینه های زیاد بیماری، روی آوردن به 
اعتیاد و... از مشکل های عمده بیماران است که باید با 
دقت بررسی شوند. هر چقدر مراحل توانبخشی سریع تر 

طی شوند نتیجه بهتر خواهد شد.
: چطور می توان کمک کرد با این همه فشار 

روانی کنار بیاید؟
نکته مهم این است که بیمار واقعیت موضوع را بپذیرد. 
بسیاری از بیماران خودشان گوشه گیری و انزوا را قبول 
می کنند و ترجیح می دهند روی تخت بمانند تا روی ویلچر. 
ویلچرنشینی هم نوعی زندگی است. همه کسانی که دچار 
ضایعه نخاعی هستند باید تفکری مانند جانبازان داشته 
باشند. البته این افتخار کسب نمی شود مگر اینکه برای 
معلوالن امتیاز اجتماعی قائل شویم و شرایط زندگی را 
برای آنها راحت کنیم. نکته مهمی که بیمار این هفته هم 
به آن اشاره کردند وضعیت بد اقتصادی است که تقریبا 
همه بیماران بعد از حادثه پیدا می کنند. متاسفانه پرداخت 
دیه فرآیند بسیار زمان بری است. بیماران از همان ابتدا به 
پول نیاز دارند و روزهای اول بعد از مصدومیت روزهای 

طالیی برای برگرداندن آنها به اجتماع است.
: توصیه شما به این بیمار چیست؟

به نظر  نگفتند.  استقاللشان چیزی  بیمار درباره سطح 
می رسد مشکلی در دفع ادرار و مدفوع ندارند که حسن 
بزرگی است، اما باید می گفتند آیا تمام مراحلی که ذکر 
شد مانند توانبخشی و... را طی کرده اند؟ معلوم نیست 
اصال از نظر روانی به مرحله پذیرش رسیده اند یا نه؟ 
گاهی بیماران انتظار بیشتری از خود دارند. این گروه از 
افراد می توانند برای کارهای تحقیقاتی داوطلب شوند. 
در آسیب های ناقص نخاعی روشی به نام استفاده از 
سلول های بنیادی هم وجود دارد که هنوز در مرحله 
تحقیقاتی است. البته این روش باید در همان روزهای 
اول استفاده شود. نباید به چنین بیمارانی قول بیش از 
حد داد که کامال بهبود خواهند یافت چون ممکن است 
تغییرهای جزئی در وضعیتشان ایجاد شود. بیماران هرگز 
نباید در منزل رها شوند. همه بیماران تقریبا هر 3 ماه 
یکبار به  پیگیری نیاز دارند. هدف از پیگیری، جلوگیری 

از عوارض احتمالی است.

توصیه ها و هشدارهای دکتر هوشنگ صابری به سوژه »میزگرد سالمت«

سازگاری با ویلچرنشینی

نکته مهم 
این است که 
بیمار واقعیت 
موضوع را 
بپذیرد. بسیاری 
از بیماران 
خودشان 
گوشه گیری 
و انزوا را 
قبول می کنند 
و ترجیح 
می دهند روی 
تخت بمانند 
تا روی ویلچر. 
ویلچرنشینی 
هم نوعی 
زندگی است. 
همه کسانی که 
دچار ضایعه 
نخاعی هستند 
باید تفکری 
مانند جانبازان 
عزیز داشته 
باشند. البته 
این افتخار 
کسب نمی شود 
مگر اینکه برای 
معلوالن امتیاز 
اجتماعی قائل 
شویم و شرایط 
زندگی را برای 
آنها راحت کنیم

نگاه جراح مغز و اعصاب

آنچه سوژه هاي »ميزگرد سالمت« درباره بيماري و درمان مي گويند، لزوما مورد تأييد »سالمت« نيست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي اظهارات آنها در همين صفحه بخوانيد.شما هم 
می توانيد سوژه »ميزگرد زيبايی« باشيد. کافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگيريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در ميان بگذاريد.
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