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۱) اندازه گيرى قندخون ناشتا و 
:A1C هموگلوبين

زودتر  تشخيص  براى  آزمايش  اين 
مى رود.  به كار  ديابت  يا  قند  بيمارى 
به طور كلى آزمايش قندخون ناشتا در 
افراد باالى 40 سال توصيه مى شود. سن 
انجام آزمايش در افرادى كه عامل هاى 
خطر را دارند بايد زودتر از 40 سال 
يا با تناوب بيشتر در نظر گرفته شود. 
عوامل خطر براى بيمارى ديابت، داشتن 
سن  ديابت،  به  مبتال  يك  درجه  اقوام 
ديابت  سابقه  چاقى،  سال،   40 باالى 
باردارى، نشانگان تخمدان پلى كيستيك، 
سابقه اختالل قندخون ناشتا يا اختالل 
تحمل گلوكز، وجود عوارض ديابت، 
بعضى از بيمارى ها و استفاده از برخى 

از داروهاست.
تشخيص  براى  كه  ديگرى  آزمايش 
بسيار  ديابت  بيمارى  زودرس 
كمك كننده است، اندازه گيرى يك نوع 
 A1C هموگلوبين  نام  به  هموگلوبين 
است كه متوسطى از ميزان قندخون  طى 
2 تا 3 ماه اخير را نشان مى دهد. با افزايش 
قندخون، قند اضافى با هموگلوبين در 
است  اكسيژن  حمل  مسئول  كه  خون 
واكنش مى دهد و اين نوع هموگلوبين 
اندازه گيرى  قابل  كه  مى كند  توليد  را 
در خون است و به عنوان شاخصى از 
ميزان قندخون به كار مى رود. در افراد 
بيمارى  خطر  عامل  كه  عالمت  بدون 
قندخون را دارند، انجام اين آزمايش 

هر 1 تا 3 سال توصيه مى شود.

۲) اندازه گيرى چربى خون
براى  خون  چربى   انواع  اندازه گيرى 
تشخيص ميزان انواع كلسترول (خوب 
و بد) و ترى گليسريد است كه از عوامل 
بسيار مهم خطر براى بيمارى هاى قلبى 
است. اين آزمايش در خانم ها پس از 50 
سالگى يا پس از يائسگى و در صورت 
در  و  زودتر  حتى  خطر  عوامل  وجود 
آقايان بعد از 40 سالگى و گاهى زودتر، 
باز هم در صورت وجود عوامل خطر 
انجام مى شود. در مورد انجام دوره اى اين 
آزمايش، نظرهاى مختلفى وجود دارد اما 
حداقل هر 5 سال يكبار بايد انجام شود. 
سيگار كشيدن، سن، فشارخون باال، سابقه 
بيمارى هاى قلبى در فرد و خانواده و 
بيمارى قند جزو عوامل خطرى هستند 

كه حتما بايد مدنظر قرار گيرند.

۳) آزمايش غربالگرى وجود 
خون مخفى در مدفوع

زودرس  تشخيص  براى  آزمايش  اين 
با  و  دارد  كاربرد  روده اى  بيمارى هاى 
وجود ساده و كم هزينه بودن اطالعات 
مى گذارد.  پزشك  اختيار  در  مفيدى 
سن  افزايش  با  روده اى  بيمارى هاى 
اغلب  و  مى كنند  پيدا  بااليى  شيوع 
بيمارى  كه  مى شوند  عالمت دار  وقتى 
در مراحل پيشرفته قرار دارد، بنابراين 
تشخيص زودرس آنها اهميت دارد. در 
صورت وجود خون مخفى در مدفوع، به 
آزمايش هاى تكميلى براى بررسى علت 
نيازمنديم. از آنجا كه قدرت تشخيصى 

اين آزمايش محدود است، توصيه مى شود 
كنار آن، افراد باالى 50 سال هر 3 سال 
بررسى  يا  سيگموييدوسكوپى  يكبار، 
قسمت هاى انتهايى لوله گوارش را هم 

انجام دهند.

۴) سنجش تراكم استخوان
سالمت  بررسى  براى  آزمايش  اين 
انجام  ميانسال  افراد  در  استخوان ها 
خطر  عوامل  كه  افرادى  مى شود. 
تيروييد  پركارى  نوع1،  ديابت  شامل 
كنترل نشده، يائسگى زودرس، سوءتغذيه 
يا سوءجذب، اختالالت غدد داخلى مانند 
پاراتيروييد يا فوق  كليه، مشكالت كبدى 
از قبل  بايد  دارند،  التهابى  يا  ريوى  يا 

65 سالگى يا خيلى زودتر تست سنجش 
تراكم استخوان انجام دهند.

۵) اندازه گيرى آنتى ژن 
اختصاصى پروستات (براى 

آقايان)
انجام اين آزمايش براى غربالگرى سرطان 
پروستات در مردان باالى 50 سال، هر 2 
تا 4 سال يكبار توصيه مى شود. سرطان 
پروستات نيز از بيمارى هايى است كه 
در صورت تشخيص زودرس قابل درمان 
است اما در مراحل پيشرفته خطر بسيار 
بيشترى براى فرد همراه خواهد داشت. 
كنار انجام آزمايش، معاينه مرتب توسط 
پزشك نيز از اهميت تشخيصى برخوردار 
است. مقدار اين آنتى ژن بر اساس سن 
و شرايط بيمار متفاوت است و تفسير 

آزمايش با توجه به شرايط بيمار توسط 
پزشك معالج انجام مى شود.

۶) پاپ اسمير (براى خانم ها)
بايد  كرده اند،  ازدواج  كه  زنانى  همه 
تست پاپ اسمير را انجام دهند. انجام 
پاپ اسمير هر 3سال يكبار، آن هم در 
صورتى كه جواب آزمايش طبيعى باشد، 
توصيه مى شود. در خانم هاى باالى70 
سال اگر موردى در آزمايش ديده نشود، 
بعد از 3 بار آزمايش طى 10 سال ديگر 
نيست.  آزمايش  انجام  ادامه  به  لزومى 
پاپ اسمير يكى از آزمايش هاى مهم در 
تشخيص سرطان هاى دهانه رحم است.

۷)  ماموگرافى (براى خانم ها)
تصوير بردارى  نوع  يك  آزمايش  اين 
است كه براى تشخيص زودرس سرطان 
پستان به كار مى رود. انجام ماموگرافى 
در خانم هاى 50 تا 75 سال هر 2 تا 3 
سال يكبار توصيه مى شود. بديهى است 
شواهد  بر اساس  ذكرشده  آزمايش هاى 
همه  و  است  همگانى  موجود  علمى 
سالمندان بايد اين آزمايش ها را انجام 
دهند. البته بر اساس شرايط خطر، عوامل 
نشانه هاى  و  عالئم  و  محيطى  و  ارثى 
آزمايش هاى  است،  ممكن  مختلف 
ديگرى نياز باشد كه پزشك معالج بيمار 
را در جريان آن قرار خواهد داد. سالمندان 
عزيز بايد همه توصيه ها و آزمايش هاى 
درخواستى را جدى بگيرند و حتما آنها 

را انجام دهند.
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پوكى استخوان بيمارى شايعى است كه 
بعد از سنين يائسگى در خانم ها ديده 
مى شود. البته پوكى استخوان در مردان 
نيز وجود دارد ولى بيشتر بيماران زن 

هستند.
شكستگى  باعث  پوكى استخوان 
استخوان و ناتوانى در فرد مى شود. اين 
وقتى  فقط  و  است  خاموش  بيمارى 
عالمت دار مى شود كه شكستگى ايجاد 
شده باشد، بنابراين مهم است قبل از 
ايجاد  شكستگى  و  پوكى شديد  اينكه 
تشخيص  پوكى استخوان  ميزان  شود، 
داده شده و درمان آغاز شود. يكى از 
تست هاى تشخيصى كه براى بيماران 
تراكم  سنجش  تست  مى شود،  انجام 
استخوان است. اين تست با عكسبردارى 

(اشعه ايكس) از نواحى استخوانى مانند 
استخوان ناحيه لگن، ستون مهره ها و مچ 
دست انجام مى شود كه احتمال پوكى  آن 
بيشتر است. (ميزان اشعه اى كه به فرد 
وارد مى شود بسيار كم است و اصال جاى 
نگرانى ندارد.) در اين تصويربردارى 
ميزان تراكم استخوان سنجيده مى شود. 
تراكم استخوان بيمار ميانسال را با يك 
فرد حدودا 20 ساله همجنس مقايسه 

مى كنند. 
البته هر چه سن باالتر مى رود، تراكم 
يك  معيار  انحراف  و  مى آيد  پايين تر 
خانم ميانسال هميشه چند واحد كمتر 
از فرد طبيعى جوان است. اگر انحراف 
معيار 1- باشد، طبيعى محسوب مى شود. 
اگر بين 1- تا 2/5- باشد استخوان ها 
ضعيف هستند و در صورتى كه كمتر از 
2/5- باشد اصطالح پوكى استخوان براى 
آن به كار برده مى شود. البته معيار ديگرى 

هم براى سنجش تراكم استخوان وجود 
دارد. در اين معيار تراكم استخوان هر 
فرد را با افراد همجنس، همسن و هم نژاد 
خودش مقايسه مى كنند. اگر فرد نسبت 
به اين معيار متوسط 2 عدد پايين تر باشد، 
انجام گيرد.  بايد بررسى هاى بيشترى 
به طور كلى تست تراكم استخوان يكى 
از دقيق ترين تست هايى است كه براى 
تشخيص پوكى استخوان انجام مى شود. 
تست هاى ديگر هم سى تى اسكن است 
كه اشعه بيشترى نسبت به تست قبلى 
دارد. البته اين روش براى بيمارانى كه 
از ناحيه لگن تحت عمل جراحى قرار 
گرفته اند يا تغيير شكلى در استخوانشان 
ايجاد شده باشد، انجام مى شود. از اولترا 
سوند نيز مى توان براى سنجش تراكم 
استخوان استفاده كرد. البته اين دو تست 

آخر چندان رايج نيستند. 
خانم هاى يائسه كه مشكل خاصى ندارند 

بايد از حدود 55 تا 60 سالگى تست 
را انجام دهند. تكرار تست هر 2 سال 

يكبار است. 
پوكى استخوان در زنان سفيدپوست، بلند 
قد و الغر بيشتر ديده مى شود (قد بلندتر 
از 60  كمتر  وزن  و  سانتيمتر  از 170 
بيمارانى  همه  كلى  به طور  كيلوگرم) 
مردانى  مى شوند،  كورتون درمانى  كه 
كه بيمارى پروستات دارند و مجبورند 
كنند،  استفاده  ضدتستوسترون  داروى 
بيمارانى كه تشنج دارند و از داروهايى 
مانند فنوباربيتال استفاده مى كنند، افرادى 
كه پيوند اعضا انجام داده اند، بيماران 
مبتال به پركارى تيروييد، پاراتيروييد يا 
پركارى غده فوق  كليوى و همه افرادى 
كه ترشح هورمون جنسى  بدنشان پايين 
با  را  مشكالت  اين  بايد  حتما  است، 
پزشك خود مطرح كنند و بهتر است 

اين تست را انجام دهند.

چگونه از پوكى استخوان خود باخبر شويم؟
 دكتر على تركمان

فوق  تخصص زانو و عضو هيات علمى 
دانشگاه علوم پزشكى تهران
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عينك آفتابى يادتان نرود!
هستم.   1316 متولد  جوانپور  احمد  بنده 
هميشه از عينك آفتابى استفاده مى كنم و 
توصيه ام به همسن و ساالنم هم همين است 
چون متاسفانه با افزايش سن، ما سالمندان 
بيشتر در معرض بيمارى هاى چشمى مثل 
از  استفاده  و  مى گيريم  قرار  مرواريد  آب 
عينك آفتابى با محافظت از چشم مى تواند 

تا حد زيادى از آن پيشگيرى كند.

فضاى سبز يادتان نرود!
من محمد كاظم اسدى 79 ساله و بازنشسته 
هستم. در جوانى دركارگاه قلم زنى كار مى كردم.
هميشه سرم تو كار خودم بوده و هيچ آزارى به 
ديگران نمى رساندم. االن هم براى حفظ آرامش 
و نشاطم سعى مى كنم هر روز به فضاى سبز 
نزديك خانه ام بروم و از طبيعت استفاده كنم. 

اين كار را به شما هم پيشنهاد مى كنم.

هوشيارانه با كودكان صحبت كنيمهوشيارانه با كودكان صحبت كنيم
ادامه از صفحه 12

كودك هنوز تكليف رياضى اش را تمام نكرده به جاى گفتن 
هنوز 2 تا سوال مانده، بگوييد: «مى بينم كه بيشتر سوال ها را 
حل كردى.» كودك چيزى روى زمين ريخته، بدون هيچ هيجان 
منفى اى به دستمال روى ميز اشاره كنيد و بگوييد: «دستمال روى 
ميزه، عزيزم!» به بچه  اهانت نكنيد كه چرا دست وپا چلفتى هستى 
يا مثل بچه  خردسال رفتار مى كنى؟ همواره شرايطى را بسازيد 
كه كودك بتواند در خود تغييرى ايجاد كند و راه جبران را باز 
بداند. او بايد بفهمد عشق و عالقه تان پابرجاست اما اين رفتارش 
مورد قبول نيست. براى تمرين درست صحبت كردن كافى است 
محترمانه، كلمه هايى را به كار ببريد كه انگار داريد با دوستتان يا 
همسرتان صحبت مى كنيد. يادتان باشد نه تنها او از رفتار شما با 
همسرتان الگوبردارى مى كند بلكه شيوه صحبت كردن شما با 
كودكتان، دقيقا همان شيوه اى است كه او با فرزندانش در آينده 
صحبت خواهد كرد. با اجراى درست برنامه تشويق و تنبيه 
مزيت هاى آن را مى بينيد: 1) به مرور مسئوليت رفتار كودك 
برعهده خودش مى افتد، نه والدينش؛ 2) كودك مى تواند راه 
مناسب را خودش انتخاب كند؛ و 3) كودك مى تواند از پيامد 
اتفاق هاى معمول درس بگيرد، نه اينكه از روى اجبار و ترس 
خواسته افراد ديگر را بپذيرد؛ مثال كودكى كه غذا نمى خورد، 
گرسنه مى ماند و اگر دوست نداشته باشد دستكش بپوشد، طبعا 

دست هايش يخ مى زند.

با افزايش سن احتمال ابتال به بيمارى زياد مى شود 
و بهترين راه براى ارتقاى سالمت آنها و افزايش 
طول عمرشان اين است كه بيمارى هايشان در 
مراحل اوليه شناسايى و درمان شوند، بنابراين 
سالمندان به آزمايش هاى دوره اى نياز دارند كه 
بر اساس تشخيص پزشك بايد هر يك را به 
موقع انجام دهند. آزمايش هاى دوره اى در هر 
كشور با توجه به بار بيمارى ها و اولويت هاى 
آزمايش هاى  مى شود.  تعيين  بهداشتى  سيستم 
درخواستى در خانم ها و آقايان متفاوت است. 
آزمايش هايى كه در بيشتر كشورها مورد قبول 

و توافق جمعى هستند، از اين قرارند:


