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افراد  در  عفونت ها  از  بسیاری 
عادی که ممکن است به سادگی 
از کنارشان بگذریم، در خانم های 
باردار به تشخیص به موقع و درمان 
نیاز دارند چراکه انتقال آنها به جنین می تواند او را 
در معرض ابتال به انواع نارسایی ها و ناهنجاری ها یا 
حتی مرگ قرار دهد. نشانگان تورچ که این هفته با 
آن آشنا می شوید، معروف ترین و شناخته شده ترین 
برای مادر و جنین  نشانگانی است که می تواند 
دردسر ساز شود. تورچ یک بیماری نیست. درواقع 
 T، O، R، این کلمه از به هم چسباندن حروف
C، H ایجاد شده است. هر کدام از این حروف 
بارداری  دوران  در  خطرساز  بیماری  یک  نشانه 
هستند؛ T: توکسوپالسموز/ O : دیگر عفونت ها 
 :C /سرخجه :R /مثل بیماری های سفیلیس و ایدز
سایتومگالوویروس/ H: هرپس سیمپلکس. همه این 
عوامل می توانند باعث سقط خودبه خودی یا نقص در 
جنین شوند اما عالئمی که به طور مشابه در نوزادان 
ایجاد می کنند عبارتند از: تب، اشکال در غذا خوردن، 
نقاط خونریزی دهنده زیرپوستی، راش های پوستی 
قرمزرنگ، بزرگ شدن کبد و طحال، زردی پوست 
و زردی ملتحمه چشم، مشکالت شنوایی و چشمی، 
اما با توجه به اینکه نوع عفونت چه باشد و جنین 
را در چه مرحله ای از بارداری متاثر کرده باشد، هر 
کدام از این عفونت ها می توانند مشکالت دیگری نیز 
برای نوزاد ایجاد کنند. در ادامه شما را با تک تک 

اجزای این نشانگان آشنا می کنیم.

توکسوپالسموز
تک سلولی  عفونت   یک   گوندی  توکسوپالسما 
گونه های   از  بسیاری   و  انسان ها  در  که   است  
پستانداران  و پرندگان  ایجاد می شود و عامل بیماری 
توکسوپالسموز است و انواعی  دارد؛ توکسوپالسموز 
مادرزادی  )که از مادر دچار عفونت  به  فرزند  متولد 
نشده اش  منتقل  می شود(، توکسوپالسموز چشمی  
)که  باز هم معموال حاصل  توکسوپالسموز مادرزادی  
است  ولی  عالئم  آن ممکن  است  در 40-20 سالگی  
ایجاد شوند(، توکسوپالسموز حاد در فرد سالم  
و توکسوپالسموز حاد در فرد دچار نقص  ایمنی  
)که در افراد مبتال به  ایدز یا سرطان  یا افرادی  که  
داروهای  سرکوبگر سیستم ایمنی  مصرف  می کنند، 
بروز می کند.(این عفونت انگلی از 2 راه وارد بدن 
انسان می شود؛ خوردن گوشت خام و نیمه پخته که 
آلوده به انگل است و تماس با مدفوع آلوده گربه.
 اگر خانمی قبل از بارداری یک بار به این انگل مبتال شده 
باشد، در برابر آن ایمنی پیدا می کند. پس در صورتي 
که فاصله عفونت حاد تا شروع بارداری 9-6 ماه باشد، 
خطري براي جنین وجود ندارد یا در صورتي که در 
بارداری قبل دچار عفونت شده و احیانا جنین سقط 
شده، در بارداری بعدي خطري براي جنین وجود ندارد 

اما اگر مادری حین بارداری یا 6 ماه قبل از بارداری، 
مبتال شود، مشخصا بدنش ایمن نبوده و احتمال مبتال 
شدن جنین وجود خواهدداشت. البته ابتالی جنین، به 
سن بارداری مادر هم بستگی دارد. اگر سن جنین پایین  
باشد، شدت ابتال در جنین بیشتر است و عوارض آن 
شدید تر و بیشتر باعث سقط مي شود. در 3 ماه سوم، 
شدت بیماري در نوزاد کمتر یا دیررس است. در این 
صورت معموال نوزاد در زمان تولد بدون عالمت است 

و عالئم چشمي سال ها بعد ظاهر مي شود.
• تشخیص:  متاسفانه مادری که حین بارداری به ویروس 
مبتال می شود، معموال عالئم خاصی ندارد و فقط عالئم 
غیر اختصاصی مثل خستگی، درد عضالنی، احساس 
ضعف و... را تجربه می کند که در بارداری درحالت 
عادی هم دور از انتظار نیستند. به همین علت است 
که گاهی تشخیص با تاخیر انجام می گیرد و هنگام 
تشخیص ممکن است آثاری مثل عوارض چشمی یا 
جمع شدن آب در مغز و بزرگ شدن اندازه سر و 
عوارض عصبی جنین را متاثر کرده باشد. اولین آزمایش، 
بررسي آنتي بادي IgG ضدتوکسوپالسما در فرد است 
که اگر منفي باشد، بهتر است 3 هفته بعد یکبار دیگر 
تکرار شود و اگر باز هم منفي بود، فرد غیرمبتال تلقي 
 IgM اندازه گیري ،IgG مي شود. در صورت مثبت بودن
و با فاصله زماني 3 هفته توصیه مي شود. درصورتي 
که میزان IgM افزایش قابل توجهي نشان دهد، فرد 
دچار عفونت حاد است و باید اقدامات درمانی هرچه 

سریع تر انجام گیرد.

• پیشگیری:توصیه می شود از 6 ماه قبل از بارداری و 
حین بارداری، گوشت خام و نیمه پخته مصرف نکنید 

و گوشت با درجه حرارت معمولی پخته شود. میوه ها 
و سبزی ها را قبل از خوردن کامال بشویید. بهتر است 
پوست میوه را قبل از خوردن بگیرید. اگر گربه دارید 
از دستکش برای تمیز کردنش استفاده کنید و گوشت 
خام به حیوان ندهید.   در نهایت اگر گوشت خام را برای 
شستشو در ظرفی می گذارید، ظرف را بعدا خوب بشویید 
تا عامل عفونت در آن ماندگار نشود. توجه داشته باشید 
یخ زدن گوشت، انگل را از بین نمي برد. اگر باغباني 
می کنید، هنگام کار از دستکش استفاده کنید و بعد از 
آن شستشوي دست ها را فراموش نکنید. با گربه هایي 
که بیرون از منزل زندگي مي کنند، تماس نداشته باشید.

سیاتومگالوویروس
گروه  عضو  یک   ،)CMV( سایتومگالوویروس 
هرپس ویروس و شایع ترین علت عفونت ویروسی 
مادرزادی است و پس از عفونت اولیه برای تمام عمر 
در بدن میزبان باقی می ماند و ممکن است بارها باعث 
عفونت مجدد شود. عفونت مجدد ممکن است نشانگر 
فعالیت مجدد ویروس نهفته یا عفونت مجدد با یک نوع 
متفاوت باشد. عفونت CMV در یک فرد دارای سیستم 
ایمنی طبیعی بدون عالمت است و معموال مشکلی ایجاد 
نمی کند ولی عفونت مادر طی بارداری می تواند باعث 
عوارض جدی و دائمی و غیر قابل درمان در جنین شود. 
 ،CMV حتی در یک خانم باردار دارای آنتی بادی علیه
جنین از طریق عبور داخل رحمی در معرض ابتال به 
عفونت قرار دارد و حتی نوزاد در اثر CMV موجود 
در شیر مادر ممکن است به این عفونت مبتال شود. 
پس مساله بسیار مهم این است که وجود آنتی بادی دال 
بر وجود ایمنی نیست و این موضوع برای پزشک تنها 

به معنی عفونت قبلی مادر است.
• سرایت:  از جمله راه های انتقال سیتومگالوویروس 
تماس جنسی، شیردهی و تماس نزدیک بچه ها و 
بالغان در مهدکودک ها را می توان نام برد. اگر فرزند 
دیگرتان مهدکودکی است باید بیشتر مراقب خودتان 
باشید زیرا انتقال ویروس در مهدکودک ها بسیار شایع 
است. به همین علت مادرانی که فرزند مهدکودکی 
دارند یا کارمندان مبتالنشده مهدکودک، در صورت 
بارداری احتمال مثبت شدن تیتر آنتی بادی شان بیشتر 
است. ترشحات موجود در واژن طی زایمان نیز ممکن 
است. پس از زایمان نیز عفونت می تواند از طریق شیر 
مادر یا تماس مستقیم شخص به شخص ایجاد شود.
• عالیم:  بدترین زمان از نظر وقوع ناهنجاری های 
مادرزادی 3ماهه اول است. نوزادانی که اوایل بارداری 
بروز  را  عالئم  این  است  ممکن  می شوند،  مبتال 
دهند؛ میکروسفالی )کوچک شدن غیر طبیعی سر( و 
کلسیفیکاسیون های داخل جمجمه ای )رسوب کلسیم 
داخل جمجمه( ولی عالئم نوزادانی که دیرتر مبتال 
می شوند، متفاوت است که عبارتند از: هپاتیت، ذات الریه 

و کاهش پالکت های خون.
 CMV تشخیص:   بررسی روتین مادر برای عفونت •
توصیه نمی شود زیرا روش قابل اعتماد و آسان برای 
تشخیص عفونت جنین وجود ندارد اما در صورت شک 
به عفونت مادر، یا ابتالی نزدیکان خانم باردار، انجام 
تست  الزامی است تا بتوان میزان آسیب را پیش بینی کرد. 
بیش از 90 درصد نوزادان عالمت دار دچار آسیب های 
جدی مثل مرگ، عوارض چشمی خطرناک، کری 
حسی عصبی و عقب ماندگی ذهنی، مکیدن ضعیف 

و تشنج می شوند.

ویروسهرپسسیمپلکس
این ویروس 2 نوع دارد که به نوع1 یا هرپس دهانی و 
نوع2 یا هرپس تناسلی معروف هستند. همان طور که 
از نامشان پیداست، نوع اول در اطراف دهان و لب ها 
و نوع دوم در ناحیه تناسلی و مقعد زخم هایی با شکل 
خاص ایجاد می کنند. هر دوی اینها بسیار مسری هستند 
و اولی از طریق بوسیدن یا لمس ترشحات و مسواک و 
ظرف غذای مشترک و دومی از طریق روابط زناشویی 

منتقل می شوند. 
• سرایت:  نکته قابل توجه این است که سرایت این 
ویروس حتی قبل از اینکه بثورات پوستی نمایان شوند، 
امکان پذیر است. معموال پس از بروز عفونت اولیه، 
ویروس در بدن باقی می ماند و عفونت نهفته ایجاد 
می کند و این مساله می تواند تا زمان حیات میزبان ادامه 
 یابد و طی فعال شدن مجدد، عفونت ویروسی باعث 
ترشح عالمت دار یا بدون عالمت ویروس از پوست 
و مخاط می شود. عفونت مجاری تناسلی با ویروس 

هرپس سیمپلکس شایع ترین بیماری مقاربتی است. 
• عالیم:  متاسفانه بیشتر افرادی  که در بدنشان ویروس 
دارند، از این مساله بی خبرند و تنها 15-5 درصد آنها از 
وجود عفونت مطلع می شوند. همانند بیماران غیرباردار، 
بیشتر عفونت های جدید در خانم های باردار نیز بدون 
عالمت هستند. شیوع عفونت در 3 ماهه های مختلف 
بارداری یکسان است. نوزاد معموال حین زایمان طبیعی 
از طریق تماس با ویروس در مجاری تناسلی دچار 
عفونت می شود. هرپس نوزادی این عالئم را دارد؛ 
اختالالت سیستم عصبی مرکزی و مشکالت پوستی، 
چشمی یا دهانی و مرگ و میر نوزادی. عفونت اولیه 
در 3 ماهه اول بارداری نیز می تواند باعث عوارض 
جدی چشمی، میکروسفالـی و ضایعـات پوستی شود.
در موارد عفونت شدید تناسلی یا بیماری منتشر، 
باید آسیکلوویر وریدی برای خانم های باردار تجویز 
اولیه  انتقال حین زایمان در عفونت  شود. احتمال 
 بیشتر از عفونت مکرر است و خطر انتقال به جنین 

60-30 درصد گزارش شده است.
• درمان:  باید اوایل بارداری از تمام خانم ها راجع به 
عالئم هرپس ژنیتال پرسید و خانم های دارای چنین 
سابقه ای باید قبل از زایمان از نظر ضایعات خارجی 
هرپس ژنیتال معاینه شوند و در صورت وجود ضایعات 
انجام سزارین پیشنهاد می شود. البته انجام سزارین در 
زنان دارای سابقه عفونت HSV و بدون ضایعات 

فعال حین زایمان توصیه نمی شود.

سرخجه
تشخیص بیماری سرخجه از این نظر اهمیت دارد که 
اگر خانم بارداری قبال به سرخجه مبتال نشده باشد و در 
3ماه اول دوران بارداری به سرخجه مبتال شود، ویروس 
سرخجه روی جنین داخل رحم او اثر می کند و باعث 
بروز ناهنجاری هایی از قبیل عقب افتادگی ذهنی، کوری، 
کری، بیماری های قلبی، خونی و مغزی نوزاد می شود.

برای پیشگیری از این بیماری در بارداری خانم ها باید 
3 ماه قبل از بارداری، حتما واکسن سرخجه را بزنند. 
• سرایت:  اگر خانم بارداری که قبال به سرخجه مبتال 
نشده و واکسن هم نزده باشد، با فرد مبتال به سرخجه 
تماس پیدا کند، ویروس سرخجه از راه بینی و حلق او 
وارد بدنش می شود و در بدن او تکثیر می یابد. سپس 

ویروس از راه جفت به جنین می رسد. 
• عالیم:  سرخجه مادرزادی، یک عارضه خطرناک و 
 کشنده است. نوزادان مبتال به این بیماری تا مدت ها 
)6 تا 8 ماه( ویروس را در بدن خود پرورش و انتشار 
می دهند. کودک ابتدا کمی تب می کند و آبریزش 
دانه های  سپس  داشت.  خواهد  بینی  از  مختصری 
صورتی رنگی در بدن او ظاهر می شود. 24 ساعت 
قبل از پیدایش دانه های پوستی، غدد لنفاوی پشت 
گوش و گردن کودک، بزرگ و متورم می شوند. دانه های 
بیماری سرخجه معموال ریز، صورتی رنگ و کمی 
 برجسته اند و ابتدا از صورت شروع می شوند و طی 
24 ساعت به تمام بدن منتشر خواهندشد. بیماران مبتال 
به سرخجه برخالف سرخک سرفه نمی کنند، ولی ممکن 
است گلو، لوزه ها و مخاط دهان آنها کمی قرمز باشد. 
سن بارداری هنگام ابتال نیز مهم است. اگر مادر طی 
8 هفتگی دوران بارداری به سرخجه مبتال شده باشد، 
80-50 درصد امکان دارد، جنین او نیز مبتال شود و 
در 3 ماهه دوم دوران بارداری، 20-10 درصد، اما 
ابتال در 3 ماهه سوم دوران بارداری، کمتر است. این 
بیماری از یک هفته پیش از بروز راش های پوستی تا 
2-1 هفته بعد از ناپدید شدن آنها قابل سرایت است. 
اگر خانم بارداری در 3 ماهه اول دوران بارداری خود 
با بیمار مبتال به سرخجه تماس پیدا کند و از ابتالی 
خود به بیماری سرخجه در گذشته اطالعی نداشته 
باشد و واکسن سرخجه هم به او تزریق نشده باشد، 
باید بالفاصله و به صورت اورژانس، از او آزمایش 
خون از نظر پادتن سرخجه گرفت و عیار آن تعیین 
شود. اگر پادتن به حد کافی در خون او وجود دارد، 
جای نگرانی نیست، ولی اگر آثاری از پادتن نیست یا 
عیار آن کم است، امکان ابتالی به سرخجه در او وجود 
دارد. به چنین خانمی باید به مقدار کافی گاماگلوبولین در 
خالل 8-7 روز بعد از تماس تزریق شود. با این وجود 
امکان ابتالی جنین به سرخجه وجود خواهد داشت.
اگر در آزمایش خون مجددی که 6-4 هفته بعد از او 
انجام می شود، عیار پادتن سرخجه افزایش قابل توجهی 
پیدا کرد و امکان ناهنجاری در جنین او وجود داشت، 
در کشورهایی که قوانین اجازه می دهد، سقط جنین 

مانعی ندارد.
WEBMD:منبع
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هرپس سیمپلکس

80 درصد افراد معلول در جهان 
سوم زندگی می کنند و یک سوم 
این معلوالن نیز کودک هستند. 
همین آمار دوخطی و تاکید آن بر 
کشورهای در حال توسعه و کم درآمد، حاکی از آن 
است که معلولیت ارتباط نزدیکی با فقر اقتصادی 
دارد. در کشور ما نیز معلوالن ذهنی و جسمی 
عمدتا از خانواده های کم درآمد جامعه هستند. حال 
خودتان قضاوت کنید که خانواده کم درآمد با یک 
کودک معلول با هزینه های سرسام آور درمانی و 
باید بکند؟  ظاهرا راهی به جز  توانبخشی چه 
نادیده گرفتن بسیاری از خدمات کمکی به کودک 
البته از سر اجبار و درماندگی برای  معصوم و 
خانواده باقی نمی ماند. کودکی که اگر در کشوری 
برخوردار و پیشرفته با هر نوع معلولیتی متولد 
شده بود، الاقل سرنوشتی غیر از خانه نشینی پیدا 
می کرد. نازنین، کودک 6ساله ای که در »مادران و 
کودکان« این هفته و به بهانه روز جهانی معلوالن 
پای صحبت های مادرش نشسته ایم، با دو مشکل 
مادرزادی مننگوسل و هیدروسفالی در شهر مالرد 
متولد شده است. او تقریبا خانه نشین و دور از اجتماع، 
از حمایت های استاندارد مختص کودکان معلول، 
محروم شده است. مادر نازنین از شرایط دشوار 
خانواده و مشکالت نازنین می گوید؛ مشکالتی 
که قطعا مختص نازنین نیست و بسیاری دیگر از 
نازنین های این سرزمین نیز با آن دست به گریبان 

هستند. 

: شما چند فرزند دارید؟
من 3 فرزند دارم. پسر بزرگم سرباز است و یک 
دختر دبیرستانی دارم. نازنین فرزند سوم من است. 
وضعیت اقتصادی خوبی ندارم. 6 سال قبل باردار 
بودم و نمی توانستم به پزشک مراجعه کنم، حتی 
تغذیه خوبی هم نداشتم و داروی اسیدفولیک که 
پزشکان روی آن تاکید دارند، استفاده نکردم. متاسفانه 
نوزاد من با مشکل مننگوسل و هیدروسفالی متولد 
شد و 6 سال است که همه خانواده درگیر هستیم.

: مشکل اصلی شما چیست؟
مشکل اصلی مان طبیعتا مالی است. فکر می کنم تمام 
مالرد  در  و  دارند  معلول  فرزند  که  خانواده هایی 
زندگی می کنند، وضعیت مالی ضعیفی دارند. یک 
خانواده با وضعیت مالی ضعیف، غیرممکن است 
که بتواند همه خدمات توانبخشی را برای کودکش 
تامین کند. چنین کودکانی هزینه بسیار باالیی دارند. 
کاردرمانی، گفتاردرمانی و حتی هزینه پوشک نیز 
بسیار زیاد است و نمی توان از عهده آن برآمد. فرزند 

من هنوز باید پوشک شود.

: هزینه خدمات درمانی 1ماهه برای کودک 
شما چقدر است؟

2-1/5 میلیون تومان هزینه نازنین و بچه هایی مانند 
اوست. من و همسرم در ماه 1/800 میلیون هزار 
تومان درآمد داریم. خب، یک خانواده 5نفره هستیم و 
این درآمد طبیعتا برای خودمان هم کافی نیست، چه 
برسد به هزینه های توانبخشی و کاردرمانی. اگرچه در 
شهر مالرد هم کل خدمات کاردرمانی وجود ندارد 
و همه مادر و پدرهایی که فرزند معلول دارند با 

حداقل ها سعی می کنند به کودک شان کمک کنند.
: بهزیستی یا سایر نهادهای حمایتی به 

شما کمک نمی کند؟
نه، اصال. تا 2 سال پیش، حدود یک سوم هزینه ها 
اخیر  ولی طی 2 سال  می کرد،  تقبل  بهزیستی  را 
بهزیستی سرآسیاب مالرد کوچک ترین کمکی به 

ما نکرده است.
: نازنین 6 ساله است و باید در مقطع 
پیش دبستانی باشد. آیا موفق شدید او را در مدرسه 

ثبت نام کنید؟
پیش دبستانی  مدرسه  در  را  او  داشتم  قصد  من 
غیرانتفاعی ثبت نام کنم، ولی مسووالن مدرسه به دلیل 
اینکه فرزند من بی اختیاری ادراری دارد، باید پوشک 
شود و جابجا کردن او هم دشوار است، از ثبت نام 
او خودداری کردند. از طرفی، کالس آنها در طبقه 
دوم مدرسه است و نازنین روی ویلچر می نشیند. 
ساختمان مدرسه طوری ساخته شده که نمی توان 
ویلچر را به طبقه باال انتقال داد. بهزیستی برای این 
کودکان مکانی را اختصاص نداده تا بتوانند تحصیل 
کنند. نازنین روز به روز بزرگ تر می شود و نیاز به 
آموزش های بیشتری دارد و من و پدرش نمی دانیم 

واقعا چه باید بکنیم.
: نازنین نیاز به بستری شدن در بیمارستان 

هم دارد؟
بله، او هیدروسفال است و شنت مغزی دارد. در مواردی 
که فرزندم دچار سرماخوردگی شدید می شود، حتما 
نیاز است که در بیمارستان بستری شود. این حوادث 

باعث شده که جو خانواده ناآرام شود. دختر بزرگم 
دچار مشکالت روا ن شناختی شده و او را هم نزد 

روان پزشک می برم.
: با توضیحاتی که دادید، نازنین نسبت 
به همساالن خودش تاخیرهایی در رشد و نمو 

دارد. این طور نیست؟
بله، به علت مشکالت مادی، فرزند من فقط هفته ای 
یک بار در یک مرکز خصوصی کاردرمانی می شود و 
برای همان هم باید پول قابل توجهی بدهیم. هیچ  چیز 
در این شهر رایگان نیست. کودک 6ساله باید نقاشی 
کند، ولی نازنین اصال نمی تواند به خوبی مداد دستش 
بگیرد. دختر من از کمر به پایین فلج است، ولی 
دست های ضعیفی هم دارد. رشد جسمی خوبی 

هم ندارد.
: کودک شما همبازی دارد؟

نه، فرزند من زیاد عالقه ای ندارد با کودکان همسن 
خودش بازی کند. من متوجه شده ام که او حس 
می کند، متفاوت است و در جمع ناراحت می شود. او 

نمی تواند با همساالن خود ارتباط برقرار کند. کودکان 
می دوند و بازی می کنند و نازنین فقط باید به آنها 
نگاه کند. او همه چیز را متوجه می شود. حتی من و 
پدرش هم از این موضوع ناراحت هستیم. کودک 
من نمی تواند همه جا برود و حس کنجکاوی در او 
خاموش شده است. رابطه اجتماعی خوبی هم ندارد.

: حرف آخرتان چیست؟
کودکانی که با معلولیت متولد می شوند، به حمایت 
از سوی دولت نیاز دارند. آنها از تحصیل و آموزش 
بازمی مانند. از چنین خانواده هایی حمایت نمی شود. 
توانبخشی، داروها و این قبیل امکانات برای چنین 
خانواده هایی باید رایگان باشد. در کشورهای اروپایی 
چنین خانواده هایی مشکل زیادی ندارند، ولی در کشور 
ما حمایت بسیار ضعیف است. ما هنوز موفق نشده ایم 
توالت فرنگی برای کودکمان بگیریم و با مشکالت 
زیاد فقط توانستیم ویلچر تهیه کنیم. نازنین هوش 
و ذهن طبیعی دارد و اگر به موقع به داد او نرسند، از 

نظر آموزشی و شناختی دچار مشکل خواهد شد.

 پرنیان 
پناهی

»سالمت« در آستانه روز جهانی معلوالن، پای حرف های مادری نشسته  است که دختری معلول دارد

حواسمان به نازنین ها نیست
من قصد داشتم 

دخترم را در 
پیش دبستانی 
ثبت نام کنم، 

ولی متاسفانه 
مسووالن 

مدرسه به دلیل 
اینکه فرزندم 

بی اختیاری ادراری 
دارد و باید پوشک 

شود و جابجا 
کردنش هم برای 
آنها آسان نیست، 

از ثبت نامش 
خودداری کردند. 

از طرفی، کالس 
درس آنها هم در 

طبقه دوم مدرسه 
بود ولی دخترم 

ویلچرنشین است. 
ساختمان مدرسه 

طوری ساخته شده 
که اصال نمی توان 
ویلچر را به طبقه 

باال انتقال داد

زندگی با معلولیت

ادامه از صفحه 9
گاهی خانواده هایی که صاحب فرزندی با 
نیازهای ویژه هستند، کارهای دستی خود را 
در بازارچه های خیریه به نفع این کودکان به 

فروش می رسانند.
به  هم  والدین  خانواده،  فرزندان  بر  عالوه 
کمک های عاطفی نیاز دارند. معموال والدین 
کودکانی که مشکل جدی دارند و مدرسه نیز 
آنها را قبول نمی کند باید به طور شبانه روزی 
از فرزند خود مراقبت کنند. تداوم پرستاری 
و مراقبت از کودک، باعث می شود والدین 
به طور کامل خود را فراموش کنند و در دریای 
مشکالت غرق شوند و انرژی شان را به طور 
کامل از دست بدهند. والدین باید کاری کنند که 
زمانی را به طور انفرادی به خودشان اختصاص 
دهند. در بیشتر کشورهای اروپایی، مراکزی 
وجود دارد که این امکان را به والدین می دهد تا 
چند ساعتی کودک دارای مشکالت جسمی را 
با خیال راحت به آنجا بسپارند و در عین حال، 
اوقاتی را بدون حضور آن کودک سپری کنند. 
این کار باعث می شود والدین از فرسودگی 
درآیند، انرژی به دست آورند و خدمات بهتری 
به کودک ارائه دهند. در همه خانواده هایی که 
یک کودک با مشکل جسمانی یا ذهنی وجود 
دارد، بعد از مدتی فرسودگی بین اعضا ایجاد 
می شود. اگر شرایط مالی خانواده مناسب باشد، 
بهتر است پرستار مراقبی چند ساعت مراقبت 
از کودک را برعهده بگیرد و خانواده امکان 
لذت بردن را که حق همه انساهاست پیدا کنند.
درس های پیش دبستانی دشوار نیستند و پدر 
و مادر می توانند در حد توانشان به کودک 
آموزش دهند. البته در تهران مدارسی وجود 
دارد که با استفاده از نرم افزارهای رایانه ای، 
کودک می تواند کلماتی را پیدا کند و الاقل 
کلمه خوانی را یاد بگیرد. هفته ای یک جلسه 
آموزش دیدن برای این کودک اصال کافی 
نیست و اگر با کودک کار کنند حتما می تواند 

مداد دستش بگیرد و نقاشی بکشد.
طبیعی است که حضور چنین کودکی در پارک 
یا بین کودکان همسال لذت بخش نخواهد بود. 
خانه های بازی متعلق به شهرداری وجود دارد 
که کودکان می توانند خاله بازی یا بازی های 
نشسته انجام دهند و تعامل بین آنها شکل 
گیرد، ولی با درگیری شغلی والدین و دوری 
آنها از شهرهای بزرگی مانند تهران این راهکار 
هم نمی تواند مفید باشد. بهتر است کودک در 
جمع حضور یابد تا ارتباط اجتماعی در ذهن 
او شکل گیرد. این کودک حس های منفی 
زیادی را تجربه می کند و تاکید روی عملکرد 
بهزیستی است. اگر روی این کودک کار شود 
شاید بتواند در آینده بخشی از ناتوانی هایش 

را جبران کند.

بیشتر بخوانید

»سونوگرافی، بارداری و زایمان« را در صفحه 
11 همین شماره بخوانید.


