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کمپین خانم های بازیگر

یک چالش 
علیه آرایش

6 توصیه به والدین جوان
بهترین برخورد با
بچه های لوس

قابل توجه رانندگان

روان شناسی 
رانندگی

به تازگی کمپین جدیدی در حوزه زیبایی 
به وسیله یکی از بازیگران سینما و تلویزیون 
به راه افتاه است. لیال اوتادی که آغازگر این 

چالش بوده، سایر بازیگران را به انتشار تصاویر 
بدون آرایش خود در شبکه های مجازی دعوت 
کرده است. او چندی پیش به  عنوان آغازگر این 
چالش، عکس بدون آرایش خود را منتشر کرده 

و پس از او  و بنا به دعوت او... صفحه 31

گاهی در مورد مشکالت رفتاری کودکان 
واژه ها و اصطالحاتی وجود دارد که ممکن 

است تعریف آن از یک شخص به شخص دیگر 
متفاوت باشد. واژگانی  مانند لجبازی، لوس 
بودن، ننر بودن، کله شقی، زبل بودن، مغرور 

بودن، بی اعتنایی، بی ادبی و جذاب بودن از این 
جمله اند. گاهی کودکان رفتارهایی دارند که 
والدین از آن به عنوان لوس بازی یاد می کنند 
ولی هر پدر و مادری ممکن است... صفحه 14

در ایران ساالنه حدود 28 هزار نفر در تصادفات 
رانندگی جان خود را از دست می دهند؛ یعنی ۷۶ 

نفر در هر روز و 3 نفر در هر ساعت. این میزان 
نزدیک به ۶ برابر آلمان است. آلمان با ۶2 نفر 

کشته به ازای 1 میلیون جمعیت، در مقام 4 اروپا 
قرار دارد. بهترین کشورها، مالت )45 کشته به 

ازای 1 میلیون نفر جمعیت(... صفحه 20

www.sa lamat . i r

صفحه  28-29

صفحه 19

از منظر پزشکی قانونی

تفاوت قصور و تقصیر
پزشکی

فیلمی درباره 

چاقی
فیلمی درباره 

چاقی

»حریر«  در جشنواره فیلم 
سالمت اکران می شود

»حریر«  در جشنواره فیلم 
سالمت اکران می شود

فیلمی درباره 

چاقی
فیلمی درباره 

چاقی





 –

 –

 –
 –

New York Times

handirectmedicalxpress





HIV

C
HIV

HIV

HIV

HIV







SB
SB

CPR

AED
CPR

AED

CPR

email:weeklysalamat@gmail.com www.salamat.ir  @salamatweekly  @salamatweekly



يادداشت مهمان

گاهی در مورد مشکالت رفتاری کودکان واژه ها و اصطالحاتی وجود دارد 
که ممکن است تعریف آن از یک شخص به شخص دیگر متفاوت باشد. واژگانی  
مانند لجبازی، لوس بودن، ننر بودن، کله شقی، زبل بودن، مغرور بودن، 
بی اعتنایی، بی ادبی و جذاب بودن از این جمله اند... )صفحه 14(

6 توصیه کاربردی برای رفع مشکالت رفتاری کودکان 

بهترين برخورد با 
بچه های لوس

ازدواج دخترخاله و پسرخاله 
خطرناک ترين پیوند است

ازدواج فامیلی، نسبت به سایر ازدواج های معمول، 
خطر بیماری های مختلف را در جنین باال می برد. 
متابولیک و  ژنتیکی، کروموزومی،  بیماری های 
نقایص جنینی در ازدواج های فامیلی بیشتر از سایر 
ازدواج هاست و به  ویژه در ازدواج های فامیلی که 
سابقه برخی بیماری ها وجود دارد، این احتمال 
بیشتر است. حتی اگر سابقه بیماری  در خانواده ای 
وجود نداشته باشد و ازدواج فامیلی در این خانواده 
شکل بگیرد، باز هم خطر ابتال به بیماری های جنینی 
وجود دارد، بنابراین زن و مردی که قصد ازدواج 
فامیلی دارند، حتما باید قبل از ازدواج به مشاور 
ژنتیک مراجعه کنند و اگر قبل از ازدواج این کار 
را نکردند، حتما قبل از بارداری مشاوره ژنتیک 
انجام دهند. در واقع، زن و مرد باید در مورد سابقه 
بیماری های مختلف در خانواده با مشاور صحبت 
کنند و با غربالگری 3 ماهه اول و دوم و سونوگرافی 
دقیق در هفته 14-11 و هفته 22-18 مشکالت 
جنین و احیانا نقایص ژنتیکی مشخص می شود. 
این آزمایش ها در همه بارداری ها باید انجام شود. 
زن و شوهر باید به این نکته توجه داشته باشند که 
فقط سونوگرافی ها و غربالگری های طی بارداری 
در زمینه ازدواج های فامیلی کافی نیست و حتما 
باید یا قبل از ازدواج یا قبل از بارداری در زمینه 
وجود بیماری ها و مشکالت جنینی تحت مشاوره 
ژنتیک قرار گیرند. نکته مهم دیگر این است که 
ازدواج های  بین  پسرخاله  و  دخترخاله  ازدواج 
فامیلی، بیشترین امکان بروز مشکالت را برای 
جنین دارد، در حالی که در باور عامه مردم ازدواج 
دخترعمو و پسرعمو ممکن است بیشتر با مشکل 
مواجه شود. اخیرا در مقاالت علمی توصیه شده 
بی دلیل دچار سقط شد و جنین  اگر خانمی 
بدون علت فوت کرد یا نقص مادرزادی داشت 
حتما باید جنین و جفت بررسی ژنتیک شوند و 
این اقدام برای بارداری های بعدی و تشخیص 
مشکالت ژنتیکی که ممکن است جنین با آن 
مواجه باشد، بسیار کمک کننده خواهد بود. 

 دکتر شیرین نیرومنش
متخصص زنان و زایمان 
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شماره پانصدوهشتادوپنج  شنبه سی مرداد نودوپنجاینصفحهبهتقاضایمخاطبانبزرگوارشباحروفدرشتترچاپمیشود سالمندان 10
شایع ترین انواع  بی اختیاری در دوران سالمندی

زنانسالمندبیشتردچاربیاختیاریادرارمیشوند

یکی از عواملی که باعث محدودیت سالمندان 
اغلب  است.  ادراری  بی اختیاری  می شود، 
سالمندانی که دچار این مشکل هستند و فکر 
می کنند بی اختیاری ادراری مشکلی وابسته 
به سن است و راه حلی ندارد، سعی می کنند 
از حضور در اماکن عمومی بپرهیزند. حتی 
گاهی به دلیل آلوده کردن مکان زندگی و 
لباس های خود با بی مهری و برخورد نامناسب 
از سوی خانواده و دیگران روبرو می شوند، 
در حالی که این مشکل راه حل دارد و کافی 
است سالمند را به اورولوژیست ارجاع دهید. 
بی اختیاری ادراری مشکلی است که در هر 
سنی ممکن است بروز کند ولی معموال در 
سنین باال و در سالمندان بیشتر دیده می شود 

و بیشتر مبتالیان را زنان تشکیل می دهند.

بی اختیاری  دچار  که  خانم هایی  شکایت 
ادراری هستند به این صورت است:

 وقتی می خندم یا سریع حرکت می کنم، چند 
قطره ادرار دفع می شود یا اصال نمی توانم ادرارم 
را نگه دارم. به محض اینکه احساس کردم 
ادرار دارم باید سریع خودم را به دستشویی 
برسانم. همیشه لباسم آلوده است و احساس 
بدی نسبت به این موضوع دارم. این 2 مشکل 
عمده ترین شکایت خانم هاست. البته بعضی از 
آنها هر 2مشکل را با هم دارند. اغلب خانم ها 
به علت این مشکل به تدریج دچار مشکالت 

روانی مثل اضطراب و استرس می شوند.
در این موارد باید این احتمال را داد که اختالل 
عصبی یا فیزیکی در بیمار وجود دارد و باید 
کامال معاینه شود تا معلوم شود دچار کدام 

اختالل است. 

بتواند در مثانه باقی  اینکه ادرار  برای 
بماند، 2 اسفنکتر باید با هم و دقیق 
عمل کنند. این 2 اسفنکتر داخلی و 
خارجی هستند. اسفنکتر داخلی در 
گردن مثانه قرار دارد و غیرارادی است. 
اسفنکتر خارجی دور مجرای ادرار قرار 

گرفته و کامال تحت کنترل فرد است؛ یعنی 
عضله خارجی در حالت طبیعی به طور ارادی 

باز و بسته می شود و فرد به این شکل می تواند 
خروج ادرار را کنترل کند. یکی از علل مهم 
بی اختیاری ادراری، مشکل در اسفنکتر خارجی 
است. زمانی که این عضله آسیب می بیند و 
فشار داخل مثانه نیز در اثر پر شدن از ادرار یا 

فشار ناشی از عضالت شکم باال می رود، 
فرد دیگر نمی تواند ادرار خود را نگه دارد 

و بی اختیار ادرار دفع می کند.

انواع بی اختیاری در سالمندان زن متنوع 
است که عمدتا عبارتند از:

1.استرسی
معرض  در  می شوند  یائسه  که  زنانی 
بی اختیاری استرسی ادراری قرار دارند. 
البته این وضعیت در خانم های باردار و 
تازه زایمان کرده نیز ممکن است دیده 
در  ادرار  استرسی  بی اختیاری  شود. 
زنان سالمند به دلیل یائسگی و قطع 
هورمون استروژن و زایمان های مکرر 
در دوران باروری است. استروژن 
عضالت  شدن  قدرتمند  باعث 
خروج  مانع  و  اسفنکتر  و  مثانه 
خودبه خودی ادرار از مثانه می شود 
و این اسفنکتر بعد از یائسگی 
به دلیل قطع هورمون استروژن 
عملکردی  اختالل  دچار 
می شود. زایمان های مکرر نیز 

باعث افتادگی مثانه و شل شدن مجرای ادراری 
خواهد شد.

2.فوریتی
نوع دیگر بی اختیاری ادراری از نوع فوریتی 
است؛ یعنی فرد ناگهان فکر می کند باید مثانه 
را خالی کند و اگر این کار به تعویق بیفتد، 
چند قطره ادرار را دفع می کند و لباس زیرش 
آلوده می شود. انقباض مثانه در این افراد بیش از 
حد است و اعصابی که مثانه را کنترل می کنند 
عملکرد غیرعادی دارند. این نوع بی اختیاری 
نیز در سالمندان به دلیل شرایط جسمانی شان 
ممکن است بیشتر دیده شود. اغلب سالمندان 
دیابت  مانند  زمینه ای  بیماری های  دچار 
کنترل نشده هستند که می تواند باعث تشدید 
بی اختیاری فوریتی شود. گروهی که به دلیل 
داشتن فشارخون باال مجبورند از داروهای 
ادرار آور استفاده کنند که این کار باعث تشدید 
بیماری آنها می شود. ابتال به بیماری هایی 
مانند آلزایمر، پارکینسون و سکته های مغزی 
نیز در سنین باال بیشتر دیده می شود که می تواند 
از علل مهم بی اختیاری فوریتی ادراری باشد.

3.مرکب
نوع دیگر بی اختیاری ادراری مرکب نام دارد. 
نوع   2 دچار  سالمند  اختالل،  نوع  این  در 
بی اختیاری ادراری استرسی و فوریتی است 
داده شود  باید هر 2 تشخیص  که حتما 
درمان  نتیجه  در  درست  تشخیص  و 

تاثیرگذار است.

4.جسمانی-حرکتی
نوع دیگر بی اختیاری ادراری 
به دلیل مشکل جسمانی- حرکتی 
به دلیل  بیمار  یعنی  است؛  سالمند 

کندی در حرکت به علت بروز سکته مغزی 
یا بیماری هایی مانند مشکل در مفاصل زانو و 
شکستگی لگن با تاخیر به دستشویی می رسد. 
البته بیمارانی که دچار اختالل حواس و کاهش 
سطح هوشیاری هستند نیز در این گروه جای 
می گیرند. این افراد معموال قبل از اینکه بتوانند 
خود را به دستشویی برسانند، لباس زیرشان 

را خیس می کنند. 

5.لبریزی
نوع دیگر بی اختیاری از نوع لبریزی است. در 
این وضعیت مثانه کامال پر می شود و بیمار 
به دلیل ضعف عضالنی مثانه متوجه پر شدن 
آن نیست. یکی از بیماری های مهمی  که روی 
اعصاب آن تاثیر می گذارد و به تدریج باعث 
ضعف عضالت آن می شود، دیابت است که 
نیز در سالمندان شیوع زیادی  بیماری  این 
دارد. البته لبریز شدن ادرار می تواند به علت 
مسدود شدن مجرا به دلیل وجود تومور یا 

سنگ کلیه هم باشد.

6.موقتی
بی اختیاری ادراری ممکن است موقتی باشد. 
سالمندانی  در  نیز  را  بی اختیاری  نوع  این 
می کنند،  مصرف  را  داروها  از  بعضی  که 
محدودیت حرکتی دارند، دچار عفونت های 
ادراری هستند یا مشکالت ذهنی دارند، بیشتر 
مشاهده می کنیم. یبوست نیز یکی از موارد 
مهمی است که باعث بی اختیاری موقتی ادرار 
در سالمندان می شود. همان طور که می دانیم 
سالمندان به دلیل کم تحرکی و نداشتن تغذیه 
خوب ممکن است بیشتر از سایر گروه های 
سنی دچار یبوست شوند. روده های سفت 
به مثانه فشار وارد می کنند و باعث می شوند 

فرد نتواند ادرار خود را نگه دارد.

دکترمحمدرضاصفرینژاد
اورولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه

17نکتهدربارهبیاختیاریادرار
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يادداشت شفاهی

تا زمانی که این یادداشت نوشته می شود، آخرین اخبار از پیگیری پرونده زنده  
یاد عباس کیارستمی حاکی از آن است که خانواده »کیارستمی« از بیمارستان 
جم و پزشک معالج کیارستمی شکایت کرده اند: »روند برررسی پرونده پزشکی 
باعث شده تا به رغم میل باطنی مان از بیمارستان جم و پزشک معالج عباس 
کیارستمی شکایت کنیم، زیرا تنها راه برای اطالع از محتویات این گزارش، 
طرح شکایت از بیمارستان و پزشک معالج است... )صفحه 19(

آنچه بیماران باید درباره خطاهای طبی بدانند

تفاوت قصور و 
تقصیر پزشکی

در طول اين 60 سال 
هرگز مطب خصوصی 

نداشته ام
کودکی  و نوجوانی من مقارن با جنگ جهانی 
ورطه  به  را  اروپا  نه تنها  که  جنگی  بود؛  دوم 
نیستی کشاند، بلکه جان بیش از ۷۰ میلیون نفر 
را گرفت. این کشتار بی سابقه، ساختار حکومت 
و اجتماعی اروپا و حتی ایران را به هم ریخت، اما 
در همان روزها و درحالی که هنوز اروپا به شدت 
متاثر از جنگ بود، با عزم جزم بار سفر بستم و 
تک وتنها راهی آلمان شدم تا پزشکی بخوانم. 
15سال زندگی در غربت را به جان خریدم و 
اولین زن ایرانی شدم که طب داخلی خواندم 
و تا امروز بیش از 65 سال است که به طب و 
تحقیقات وفادار مانده ام. آنقدر عاشق طب هستم 
که نه تنها 15 سال تنها زندگی کردم، که بعدها هم 
وقتی به ایران برگشتم، هیچ گاه به ازدواج فکر 
نکردم تا بتوانم با فراغ بال به تحقیقاتم برسم. 
در طول این 6۰ سال هیچ وقت مطب خصوصی 
نداشته ام و هیچ وقت در قیدوبند پول نبوده ام. 
خدا را شکر می کنم که هیچ وقت از کسی پولی 
نگرفتم و همیشه در بیمارستان امام خمینی)ره( 
یک محقق بودم و به همان حقوق دانشکده، 
قانع. االن هم خوشحالم که به هدفم رسیده ام، 

حتی به بهای تنهایی امروزم.
در حال حاضر 85 سال دارم. مختصری فراموشی 
را شکر  نیست و خدا  دارم ولی چندان حاد 
دچار  جوانی  از  نیز  جسمی  نظر  از  می کنم. 
نرمی استخوان شده ام و همین مساله موجب 
شده حدود 13 یا 14 بار دچار شکستگی شوم. 
در همین اواخر هم در حال پیاده روی، کنترل 
خودم را از دست دادم و آسیب دیدم. تا مرداد 
93 در هفته 3 روز به طور مرتب به کالس هایم 
می رفتم و خوشحال بودم که تعطیل شده ام و 
می توانم پیاده روی کنم که این مشکل برایم پیش 
آمد. هیچ گاه کالس هایم را تعطیل نمی کردم. 
دانشجویان را فوق العاده دوست دارم و 4۷ سال 

است که در ایران کارم همین است.
ادامه در صفحه 22

 دکتر شکوه اقدس محامدی
فوق تخصص بیماری های تنفسی 
استاد پیشکسوت دانشگاه علوم 

پزشکی تهران

تو خود حديث ُمفّصل 
بخوان از اين َمفَصل!
)23(

آنچه بايد درباره 
عفونت های 

بیمارستانی بدانید )18(

روان شناسی 
رانندگی در ايران
)20(

ايران غنی ترين کشور 
جهان از نظر گیاهان 

دارويی است )21( صفحات 17 تا 24

د ر مــا نــگــا ه

سـالمـت ر و ا ن

د ا ر و خــا نــه

شـــو کـــر ا ن

ـدگی ـک زـن سـب

خـو د مــا نــی
سال دوازدهم  شماره 585  شنبه 30 مرداد 1395

تا زمانی که این یادداشت نوشته می شود، آخرین اخبار از پیگیری پرونده زنده  
یاد عباس کیارستمی حاکی از آن است که خانواده »کیارستمی« از بیمارستان 
جم و پزشک معالج کیارستمی شکایت کرده اند: »روند برررسی پرونده پزشکی 
باعث شده تا به رغم میل باطنی مان از بیمارستان جم و پزشک معالج عباس 
کیارستمی شکایت کنیم، زیرا تنها راه برای اطالع از محتویات این گزارش، 
طرح شکایت از بیمارستان و پزشک معالج است... )صفحه 19(
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