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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. 
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