
يادداشت مهمان

روز بینایی نمادی برای مبارزه با نابینایی است. بزرگداشت 
این روز در واقع اقدام جهاني مشترکي از طرف آژانس 

بین المللي پیشگیري از نابینایي، سازمان بهداشت جهاني و 
بعضي سازمان هاي غیردولتي بین المللي است و هدف آن از 
بین بردن نابینایي قابل پیشگیري تا سال 2020 میالدی است. 

در هر دقیقه یک کودک نابینا می شود. نابینایی معلولیت 
محسوب می شود و بار زیاد روانی، اقتصادی، اجتماعی و... 

به خانواده و جامعه تحمیل می کند. چشم ها اهمیت زیادی 
برای انسان ها دارند و باید در حفظ سالمت آنها کوشا باشیم... 

)صفحه 18-19(

از بچه هایمان چشم برنداریم!

در هر دقیقه يک کودک نابینا می شود

رابطه روان و رفتار انسان 
با اسكلت و ستون فقرات!

يكي از نكات جالبي كه ارتباط روح و روان و 
رفتار انسان را با اسكلت و ستون فقراتش برقرار 
مي كند، قوز پشت است.  حتما ديده ايد كه افراد 
زيادي قوز مي كنند و هميشه بزرگ ترهايشان به آنها 
مي گويند: »بچه جان! قوز نكن!« عامل قوز ناحيه 
پشت )كايفوز توراسيك( در موارد شديد مي تواند 
بيماري هاي مادرزادي كه باعث ضعف عضالت 
پشت مي شوند و همچنين عفونت ها مثل سل و 
سرطان ها باشد كه البته در اين موارد بيمار عالئم 
شديد ديگري نيز همراه قوز پشت دارد كه مورد 
بحث ما نيست.  آنچه كه در جامعه به عنوان »قوز 
كردن« مي شناسيم و در اطرافيان خودمان مي بينيم، 
اغلب علت اصلي روان شناختي داشته اند كه در 

زنان هم شايع تر است. 
در سن بلوغ، زماني كه سينه دختران شروع به رشد 
مي كند، دختران بنا به هزاران دليل كه از جمله آنها 
مي تواند ريشه هاي اعتقادي فرد باشد يا خجالت 
كشيدن از اين تغيير شكل بدن در برابر افراد نزديك 
خانواده مثل پدر و برادر، براي خنثي كردن شكل 
سينه خود كه در سن بلوغ در حال تكامل است، 
به طور ناخودآگاه قوز مي كنند تا اين تغيير شكل 
بدني آنها كمتر به چشم بيايد. به تدريج كه اين مساله 
ادامه مي يابد، شكل استخوان هاي ستون فقرات پشتي 
تغيير مي كند و قدرت عضالت راست نگهدارنده 
ستون فقرات هم كم مي شود و فرد دچار قوز دائمي 
ستون فقرات مي شود. در پسران هم در موارد سينه 
بزرگ تر از معمول كه به آن بيماري ژينكوماستي)سينه 
زنانه( مي گويند، اين اتفاق مشابه مي تواند رخ دهد.  
براي هر دو جنس هم در مواردي كه رشد كودك 
در حوالي سن بلوغ بيشتر از همساالنش است و 
قد بچه از همساالن خود بلندتر مي شود، باز فرد 
براي اينكه نسبت به اين موضوع و يكرنگ نبودن با 
جماعت حس خوبي ندارد، قوز مي كند تا خود را 
كوتاه تر جلوه دهد.  بهترين درمان در اين موارد اول 
تقويت اعتماد به نفس و دوم ورزش هايي است كه 
قوي كننده عضالت راست كننده)اكستنسور(پشتي 

ستون فقرات با ورزش منظم و مداوم است. 

دامپزشكان؛ 
سربازان گمنام 

بهداشت و درمان )23(

وقتی ماالريا به 
درمان جواب 

نمی دهد... )20(

طب مدرن درباره 
آپانديسیت چه 
می گويد؟ )21(

دامپزشكی 
حیات وحش به توجه 

مسووالن نیاز دارد )22( صفحات 17 تا 24

درمانگاه کودکان

د ر ما نگا ه عفو نی

د ر ما نگا ه جراحی

ـقو یم ســال مت ـت

پـر و ند ه سال مت

پـو ستر سـال مت
سال سیزدهم  شماره 637  پنجشنبه 6 مهر 1396

کلینیک    وخانواده
 دکتر مهدی خواجوی

بورد تخصصی جراحی مغز و 
اعصاب، عضو جامعه جراحان اروپا
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