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امروزه بسیاری از مردم دنیا از افسردگی رنج می برند و این مشکل می تواند ریشه در علل 
مختلفی داشته باشد؛ از مشکالت شخصی و شخصیتی در زندگی گرفته تا ارتباط های مختل و 

نامناسب زناشویی. اما یکی از همراهان همیشگی افسردگی، لذت نبردن از کار و فعالیت است و 
این عالمت به ویژه در آنهایی که شغل های سخت و طاقت فرسا دارند، بیشتر دیده می شود؛ مثال 

ملوان ها، مهمانداران، رانندگان کامیون و...  )صفحه 18(

توصیه ها و هشدارهای دکتر حامد محمدی کنگرانی 
به افرادی که دست و دلشان به کار نمی رود

فرسودگی شغلی 
در کمین شماست

ضرورت مصرف اسیدفولیک 
در دوران بارداری

در جنین انسان صفحه ای به نام صفحه عصبی 
وجود دارد. 2 طرف این صفحه به مرور به هم 
نزدیک می شود و به شکل لوله یا همان لوله 
عصبی درمی آید که قسمت باالی لوله به مغز 
خواهد  تبدیل  نخاع  به  لوله  پایین  قسمت  و 
شد. هرگاه نقصی در به هم چسبیدن 2 طرف 
صفحه ایجاد شود، لوله ناقص خواهد بود و 
این  می زند.  بیرون  حفره  از  نخاع  محتویات 
عارضه مننگوسل ) پرده نخاع بیرون می زند( 
یا مننگومیلوسل )عالوه بر پرده نخاعی، نخاع 
با  دارد. جنین هایی که  نام  بیرون می زند(  نیز 
چنین نقصی متولد می شوند روی ستون فقرات 
یا انتهای آن برجستگی به اندازه یک نخود تا 
پوست روی  است  ممکن  دارند.  پرتقال  یک 
برجستگی سالم یا دارای پرده نازکی باشد که 
ترشحات مایع مغزی-نخاعی از آن به بیرون 
نشت کند. برجستگی منظره ناهنجاری دارد و 
جراحان مغز و اعصاب می توانند با عمل جراحی 
نخاع را به محل خود برگردانند و شکاف را 
ببندند، ولی شدت عارضه به میزان آسیب بستگی 
دارد. بعضی از کودکان ممکن است نتوانند کنترل 
ادرار و مدفوع شان را به دست آورند، نتوانند راه 
بروند یا خیلی دیر و با کمک وسایل کمکی 
راه بروند. گاهی همراه با این عارضه، عارضه 
دیگری به نام هیدروسفالی هم دیده می شود. 
مغز  در  مغزی-نخاعی  مایع  هیدروسفالی  در 

تجمع پیدا می کند.
ژنتیکی  اختالل  بیماری،  این  اصلی  علت 
چندعاملی است. یعنی عالوه بر ژنتیک عوامل 
محیطی نیز در بروز آن موثرند. یکی از عوامل 
محیطی که ممکن است تاثیرگذار باشد، کمبود 
فوالت بدن مادر است. به همین دلیل پزشکان 
تاکید دارند که مادران حتما قبل از باردار شدن 
اسیدفولیک مصرف کنند. در بسیاری از کشورها 
اسیدفولیک به نان مصرفی روزانه مردم اضافه 
شده تا مادرها دچار کمبود اسیدفولیک نباشند.
پزشکان میزان یک میلی گرم اسیدفولیک را به 
همه خانم های باردار توصیه می کنند ولی در 
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ادامه در صفحه 20

 دکتر سوزان امیرساالری
فوق تخصص مغز و اعصاب 

اطفال، عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی بقیه ا...)عج(

10 سال ديرتر 
سکته کنید!
)10(

7 نکته،
7 پزشک
)24(

سرطان فردا
)22-23(

درباره ُجلبک
)21(

سال مــت ر و ا ن

د ر مـــا نـگـــا ه

فیــز یـو تــر ا پی

نــه و خــا  ر  ا  د 

ن طــــا  ســـر 

سالمـت گـزارش 
سال سیزدهم  شماره 600  شنبه 13 آذر 1395

صفحات 17 تا 24

کلینیک

امروزه بسیاری از مردم دنیا از افسردگی رنج می برند و این مشکل می تواند ریشه در علل 
مختلفی داشته باشد؛ از مشکالت شخصی و شخصیتی در زندگی گرفته تا ارتباط های مختل و 

نامناسب زناشویی. اما یکی از همراهان همیشگی افسردگی، لذت نبردن از کار و فعالیت است و 
این عالمت به ویژه در آنهایی که شغل های سخت و طاقت فرسا دارند، بیشتر دیده می شود؛ مثال 

ملوان ها، مهمانداران، رانندگان کامیون و...  )صفحه 18(

توصیه ها و هشدارهای دکتر حامد محمدی کنگرانی 
به افرادی که دست و دلشان به کار نمی رود

فرسودگی شغلی 
در کمین شماست

امروزه بسیاری از مردم دنیا از افسردگی رنج می برند و این مشکل می تواند ریشه در علل 
مختلفی داشته باشد؛ از مشکالت شخصی و شخصیتی در زندگی گرفته تا ارتباط های مختل و 

نامناسب زناشویی. اما یکی از همراهان همیشگی افسردگی، لذت نبردن از کار و فعالیت است و 
این عالمت به ویژه در آنهایی که شغل های سخت و طاقت فرسا دارند، بیشتر دیده می شود؛ مثال 

ملوان ها، مهمانداران، رانندگان کامیون و...  )صفحه 18(

توصیه ها و هشدارهای دکتر حامد محمدی کنگرانی 
به افرادی که دست و دلشان به کار نمی رود

فرسودگی شغلی 
در کمین شماست

بیشتر بخوانید

»حواسمان به نازنین ها نیست« و »تورچ، 
بارداری و زایمان« را در صفحه 14 بخوانید.


