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امروزه آنچه باید برای همه مورد 
توجه قرار بگیرد، سالمت مردان 
سالمند است. مردان سالمند به 
عنوان گروهی که امروز با گذران 
دوران جوانی که بسیاری از آنها مولد هم نبودند و به 
دلیل نبود زیرساخت های کار در کشور، خودشان را 
به نوعی سربار جامعه احساس می کردند اما امروزه 
همان آدم ها با همان حس به مرحله سالمندی پا 
می گذارند. یکی از معضالت آینده ما جمعیت 
مردان سالمندی است که عالوه بر آشفتگی روانی، 
مشکالت جسمی بسیاری هم خواهند داشت و 
نظام های حمایتی کشور مانند بیمه به ویژه بیمه  
تکمیلی، برای دوران سالمندی مردان کشور باید 
بیشتر مهیا باشند اما متاسفانه هیچ گونه آمادگی در 

نظام حمایتی کشور وجود ندارد.

روش های کاهش آسیب پذیری 
مردان در مقابل ویروس کرونا

 از آنجایی که در کشور ما مردان  بیش از زنان در 
تامین نیازهای اقتصادی خانواده مسوول هستند، 
ناچارند در طول روز، بیشتر خارج از منزل باشند 
درنتیجه احتمال ابتال به بیماری کرونا در مردان بیشتر 
از سایرین است. پژوهش ها نشان داده است که ۷۵ 
درصد مردان به استرس ناشی از ابتال به بیماری 
کرونا دچار هستند. آموزش مدیریت استرس ناشی 
از ابتال به کرونا و آموزش های بهداشتی پیشگیری از 
ابتال برای مردان بسیار مهم و تاثیر گذار خواهد بود.

امروز با توجه به شیوع کرونا، یکی از موارد 
مهمی که نباید در مردان مورد غفلت قرار گیرد، 
پرداختن به بهداشت روان و آسیب های روانی 
مردان است که در شرایط بسیار ناهموار کرونا 
به سختی این شرایط را تحمل می کنند. دوران 
کرونا بیشترین آسیب را به اقتصاد خانواده ها و 
اقشاری زد که از منابع دولتی استفاده نمی کردند. 
بیکاری مردان و کمبود درآمد آنها در شغل های 
آزاد موجب شد عالوه بر فشار اقتصادی، دچار 
فشار بسیار روانی نیز بشوند بنابراین پرداختن 
به مردان در دوران کرونا؛چه از نظر مشکالت 
سالمت روان و چه از نظر مشکالت معیشتی 
یکی از  اهدافی است که برعهده تمام کارگزاران 

نظام اسالمی ایران است.
 در تمام کشورها به خصوص کشورهای در حال 
توسعه و از همه بدتر کشورهای عقب مانده، مردان 
محور اصلی زحمات خانواده در تمام عرصه ها 
هستند. در بیشتر خانواده ها فعالیت های اصلی 
اداره می کنند و در  مردان  را  اقتصادی خانواده 
شرایطی که زنان در محرومیت و مظلومیت قرار 
می گیرند، آنها باید مدافع سرسخت و اصلی حقوق 
خانواده باشند و اگر نباشند، شیرازه خانواده و 

به خصوص فرزندان از هم پاشیده خواهد شد.

 در جامعه  ما که از نظر فرهنگی توجه به سالمت 
مردان عالوه بر بی توجهی سازمان های جهانی، به 
نوعی مورد غفلت واقع شده، یکی از مشکالت 
این است که مردها چندان به بررسی اپ و کنترل 
دوره ای سالمت شان اهمیت نمی دهند. معموال 
زمانی متوجه می شوند که دچار فشارخون هستند 
یا با نارسایی قلبی یا سکته قلبی و مغزی وارد 
در  متاسفانه  می شوند.  سی سی یو  و  آی سی یو 
فرهنگ ما اینگونه است که مردان بزرگ مانند 
درختان ستبر نمی میرند یا مرد باید در کشاکش 
دهر سنگ زیرین آسیاب باشند و متاسفانه از بچگی 
به ما می آموزند که مرد نباید گریه کند، مردها باید 
غمشان را بروز ندهند و بر این اساس در کشور 
ما، مسائل بهداشت روان مردان یکی از اصلی ترین 

معضالت اجتماعی و نظام سالمت است.
سند سالمت مردان با مشارکت ۲۸ دستگاه از 
دستگاه های دولتی و سازمان های مردم نهاد، تدوین 
شده و امید است در مرحله های باالتر به صورت 

سندی رسمی مورد توجه و اجرا قرار گیرد.
الزم است مردان را در همه عرصه ها به صورت 
به  توجه  با  سالمت،  بر  عالوه  و  ببینیم  ویژه 
مولفه های اجتماعی موثر ممکن است بیشترین 
آسیب را ببینند که آسیب دیدگی آنها می تواند روی 
دو گروه آسیب پذیر دیگر مانند زنان و کودکان 
تاثیر بسیار زیادی داشته باشد و توجه ویژه ای را 
می طلبد. امید است رسیدگی به سالمت مردان، 
فراتر از وزارت بهداشت در دستگاه های دیگری 

مورد ارزیابی و پیگیری قرار گیرد.
مردان به دالیل زیر آسیب پذیرتر از زنان در 

مقابل ویروس کرونا هستند:
 تفاوت ژنتیکی مردان در مقایسه با زنان، آنها 
را نسبت به این عفونت آسیب پذیرتر کرده است.
 شدت ارزیابی خطر در مردان کمتر از زنان 
رفتارهای غیر محطاطانه و خطرناک  است و 

بیشتری را انجام می دهند.
 شیوع مصرف زیادتر الکل و موادمخدر در 

مردان آنها را آسیب پذیرتر می کند.
 رفتارهای حفظ سالمت و مراجعه برای دریافت 

خدمات بهداشتی، درمانی در مردان کمتر است.
 حضور در اجتماع و عدم رعایت فاصله اجتماعی 

در مردان بیشتر از زنان است.

بهبود و حفظ سالمت روان مردان 
در دوران کرونا

سال هاست توجه به گروه های آسیب پذیر)کودکان 
و زنان( در سازمان جهانی بهداشت مورد تاکید 
قرار گرفته است و ادارات دولتی و سازمان های 
مردم نهاد مختلف برای رفع مشکالت اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و سیاسی گروه های مذکور تالش 
می کنند اما مردان در سال های اخیر مورد غفلت 

سیستم های مختلف اجتماعی و فرهنگی بوده اند. 
در فرهنگ آسیایی به خصوص در کشور ما، وظیفه 
کسب درآمد و تامین نیازهای اقتصادی خانواده 
برعهده مردان است. از سویی از لحاظ فرهنگی و 
اجتماعی مردان به عنوان مدیران خانواده مسوول 
پاسخگویی در بسیاری از زمینه ها هستند، همچنین 
امروزه اغلب مردان پاسخگوی والدین سالخورده 
خود هستند و با توجه به باالبودن تورم اقتصادی و 
کمبود درآمد در فضای موجود، مردان بسیار تحت 
فشار و استرس اند و طبیعتا این میزان فشار آنها را در 
زمینه روانی و جسمانی آسیب پذیر می کند. شیوع 
ویروس کرونا از حدود یک سال گذشته زندگی 
ما را در تمامی جنبه ها متحول کرده است و بسیاری 
از خانواده ها در روابط اجتماعی و اقتصادی خود با 
محدودیت و مشکالت عدیده ای مواجه هستند. در 
این میان مردان از لحاظ مسوولیت اقتصادی ذکر 
شده، اجبار در حضور خارج از خانه و حضور در 
اجتماع طی ساعات طوالنی از روز و آسیب پذیری 
بیشتر در مقابل این بیماری)۷0 درصد مرگ ومیر 
ناشی از کرونا مربوط به مردان است(نسبت به زنان، 

در معرض استرس بیشتری قرار دارند.
 برای مدیریت استرس ناشی از کرونا می توانید 

کارهای زیر را انجام دهید:
 از دوستان خود کمک بخواهید، مجبور نیستید 

به تنهایی در شرایط استرس زا باشید.
 از طریق تلفن یا شبکه های مجازی با دوستان، 
آشنایان مورد اعتماد ارتباط داشته باشید و در مورد 

احساسات و نگرانی هایتان با آنها صحبت کنید.
بسیار  خداوند  با  نیاز  و  راز  و  عبادت   

تسلی بخش است.
 نظم معمول را در زندگی خود حفظ کنید و 

امور روزانه را انجام دهید.
 خواب ناکافی و تغذیه نامناسب، میزان استرس 

را افزایش می دهد.
خواب  و  استراحت  به  را  کافی  زمان   

اختصاص دهید.
 تغذیه خوب و سالم داشته باشید.

 ورزش و فعالیت بدنی را فراموش نکنید. به طور 
مثال انجام فعالیت های ورزشی در منزل.

 زمانی را به انجام فعالیت های مورد عالقه یا 
لذت بخش اختصاص دهید.

 اجبار برای ماندن در خانه، فرصت خوبی 
می خواستید  که  است  کارهایی  انجام  برای 
برای  نیامد،  پیش  فرصتش  ولی  دهید  انجام 

برنامه ریزی کنید. انجام آن کارها 
 به هیچ وجه از سیگار و الکل و سایر مواد 
روانگردان برای کاهش استرس خود استفاده نکنید.

 افکار منفی مثال چرا برای من این اتفاق افتاده، 

چقدر بدشانس هستم، اگر بالیی سر مادر یا پدرم 
بیاید چه کار کنم و را از خود دور کنید.

 افکار منفی نه تنها کمکی به بهبود اوضاع 
نمی کند، بلکه سطح اضطراب ما را افزایش می دهد.

 می دانید این حادثه زودگذر است و اوضاع 
بهتر خواهد شد.

 می دانید که این وضعیت ناخوشایند است 
ولی وحشتناک نیست. 

 می دانید آدم ناتوان و درمانده ای نیستید.
تا  را  این وضعیت  بیندیشید که می توانید   

مدتی تحمل کنید.
 بدانید که قرار نیست این وضعیت تا ابد 

ادامه پیدا کند.
 از روش های آرام سازی استفاده کنید.

 مراقب سالمت روان فرزندان خود باشید.

مراجعه به پزشکان متخصص روان 
در صورت نیاز

 مشکالت موقعیتی مثل ورشکستگی  اقتصادی، 
فشار مالی، به هم  ریختن حساب مالی، بیکاری، 
می تواند  و...  اجتماعی  رفت وآمد  محدودیت 
سالمت روان افراد را با مشکل مواجه کرده و 
زمینه افسردگی و سایر اختالالت روان پزشکی 
ایجاد کند. اگر احساس می کنید که مانند گذشته 

خوش اخالق نیستید، غمگین، پرخاشگر یا عصبی 
شده اید، ویزیت روان پزشک بسیار مهم خواهد 
بود. داروهای روان پزشکی برخالف تصور عموم 
اعتیاد آور نیست و آثار مفید آن بسیار بیش از عوارض 
جانبی آن است و مصرف دارو تحت نظر پزشک 
بسیار موثر خواهد بود. از آنجایی که خانواده نقش 
اصلی در سالمت روان اعضای خود دارد، آموزش 
و مشاوره، درمان در خانواده با هدف هماهنگی با 
تغییرات، حل تضادها و تعارضات، همبستگی بین 
اعضا، وضع کردن و عمل به قوانین خانواده، تقسیم 
وظایف و همدلی از جمله عوامل موثر در تضمین 
سالمت روان همه اعضای خانواده و مردان است.

گفت وگو با خانواده در مورد مشکالت به 
خصوص مشکالت ناشی از ویروس کرونا

 در فرهنگ ایرانی مردان این گونه تربیت شده اند 
که گریه نکنند، در مورد مشکالت خود با دیگران 
حرف نزنند و به قول وزیر بهداشت »مردان بزرگ 
همچون درختان ستبر هیچ گاه نمی میرند«. به همین 
علت سعی کنید به صورت کلی با اعضای خانواده 
در مورد مشکالت، دل نگرانی و محدودیت شغلی 
که کرونا ایجاد کرده است، صحبت کنید. نظر آنها 
را در این مورد جویا شوید و از آنها بخواهید که 
این موقعیت را درک کنند و برای کنار آمدن با 

موقعیت نهایت سعی خود را انجام دهند.

به تعویق انداختن نیازهای خانواده 
در صورت امکان

در دوران کرونا بیشترین آسیب را بنگاه های اقتصادی 
و دستگاه هایی که از منابع دولتی استفاده نمی کنند 
متحمل شده اند. بیکاری مردان و کمبود درآمد آنها 
در شغل های آزاد موجب شده است که عالوه بر 
فشار اقتصادی، دچار فشار بسیار سنگین روانی هم 
بشوند. شما تنها مردی نیستید که با مشکل مذکور 
مواجه شده اید، مشکالت پیش رو را با خانواده 
خود مطرح کنید و از آنها بخواهید با به تعویق 

انداختن نیازهایشان به شما کمک کنند.

توجه به رفتارهای سالمت
 مردان به دالیل مختلف مثل کمبود وقت، تصور 
اشتباهی مبنی بر اینکه مردان قوی و پرزور هستند 
و بیماری نمی تواند آنها را از پا در آورد، فشار 
اقتصادی و هزینه های ناشی از مراقبت های پزشکی 
و آزمایشات، به اندازه کافی برای ویزیت پزشک 
و بررسی اپ مراجعه نمی کنند و معموال زمانی 
از بیماری خود مطلع می شوند که کنترل بیماری 
سخت شده باشد. سعی کنید برای مراجعه به پزشک 
و انجام آزمایش وقت بگیرید.می توانید از خدمات 
پزشکی موجود در مراکز خدمات نزدیک محل 

سکونت خود استفاده کنید.

 به بهانه24 تا 31 خرداد، که هفته جهانی »سالمت مردان« نامگذاری شده

 معضالت آینده ما جمعیت مردان سالمند

 مهتا 
زمانی نیک

بیماری های گوارشی بیماری های شایعی هستند که از جمله 
آنها می توان به کبد چرب، سندروم روده تحریک پذیر، 
ریفالکس و غیره اشاره کرد. این بیماری ها با اینکه شیوع 
باالیی دارند اما موجب بستری شدن بیماران نمی شوند. 
مشکلی که سبب بستری شدن بیمار در بیمارستان ها می شود، 
خونریزی های گوارشی است. شاید بتوان گفت شایع ترین 
بیماری گوارشی که باعث بستری و مرگ و میر بیماران 
می شود، خونریزی های گوارشی هستند. خونریزی های 
گوارشی به شکل های مختلف و با شدت خفیف تا شدید 

ظاهر می شوند. احتمال بروز این مشکل با باال رفتن سن افزایش می یابد. 
خونریزی های پیدا و پنهان دستگاه گوارش: خونریزی های گوارشی 
به دو دسته خونریزی های دستگاه گوارش فوقانی و خونریزی های دستگاه 
گوارش تحتانی تقسیم می شوند. خونریزی دستگاه گوارش فوقانی مربوط به 
مری، معده و ابتدای روده کوچک یا دوازده است. خونریزی دستگاه گوارش 
تحتانی هم به روده بزرگ و انتهای روده کوچک مربوط می شود. بنابراین ما 
دو راه برای خروج خون از دستگاه گوارش داریم که یکی از راه دهان و به 
صورت استفراغ خونی و دیگری از راه مقعد است. در این شرایط خون یا به 
رنگ قرمز روشن یا به رنگ قهوه ای است. گاهی خونریزی دستگاه گوارش 
فوقانی از طریق مدفوع خارج می شود؛ یعنی خونریزی از معده یا دوازدهه وارد 
دستگاه گوارش تحتانی شده و از طریق مقعد خارج می شود. در این شرایط 
بیمار شکایت می کند که دچار اسهال شده و رنگ مدفوعش سیاه است. به 
این حالت یا به وجود خون در مدفوع و دفع مدفوع قیری رنگ »ملنا« گفته 
می شود که دلیلی بر خونریزی در دستگاه گوارش فوقانی است. الزم به ذکر 
است که شکل خونریزی در مدفوع به شکل شل و اسهالی است و به شکل 
مدفوع سفت دیده نمی شود. بیشتر کسانی که مدفوع سفت تیره دارند احتماالً 
از داروهایی مانند قرص آهن یا بیسموت و غیره استفاده می کنند و این عالمت 

نشانه وجود خون در مدفوع نیست.
 حالت سوم خونریزی که بیمار آن را می بیند و مراجعه می کند، »رکتوراژی یا 
هماتوشزی« نام دارد. یعنی خون روشن از راه دستگاه گوارش تحتانی و مقعد 
خارج می شود. اما همیشه هم این طور نیست که هر فردی خونریزی داشته 
باشد خودش متوجه آن بشود، زیرا خونریزی های گوارشی دو شکل آشکار 
و مخفی دارند. یعنی در برخی شرایط بیمار متوجه وجود خون در مدفوع 
نمی شود و به دالیل دیگری مانند تپش قلب، سرگیجه، حالت های سنکوب 

و غیره به پزشک مراجعه می کند و در بررسی ها مشخص می شود که دچار 
کم خونی است و علت این کم خونی، خونریزی دستگاه گوارش است. این 
مسئله از طریق انجام آزمایش مدفوع و بررسی وجود خون در مدفوع قابل 
تشخیص خواهد بود. به این حالت »خونریزی مخفی« گفته می شود. گاهی هم 
ممکن است فرد با وجود خونریزی مخفی عالئم کم خونی را نشان ندهد و در 
چکاپ هایی که انجام می دهد متوجه کم خونی اش بشود. این حالت به خصوص 
در افراد سالمند بسیار مهم و خطرناک است از این رو انجام چکاپ های دوره ای 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خوشبختانه وزارت بهداشت در مورد همه 
افراد باالی ۵0 سال تست خون مخفی در مدفوع را انجام می دهد که این کار 

در غربالگری بیماری های گوارشی بسیار کمک کننده است.
بیماری های زمینه ای و سن، 2 عامل تاثیرگذار در خونریزی های گوارشی:  
بد نیست بدانید آمار خونریزی های دستگاه گوارش فوقانی معموالً بیشتر از 
خونریزی دستگاه گوارش تحتانی است و بیماری های زمینه ای مانند بیماری های 
قلبی و کلیوی در ایجاد آن دخالت دارند اما خوشبختانه امروزه به دو دلیل، 
آمار خونریزی های دستگاه گوارش فوقانی در حال کاهش است. یکی به دلیل 
شناسایی میکروب هلیکوباکتر پیلوری و درمان آن و دیگری وجود داروهای 
ضداسید که جلوی زخم شدن و خونریزی های گوارشی را می گیرند. نکته 
دیگر اینکه در بحث خونریزی ها ۲ عامل سن بیمار و بیماری های زمینه ای او 
برای ما بسیار مهم هستند. یعنی اگر فردی عالوه بر خونریزی های گوارشی به 
بیماری های زمینه ای مثل بیماری قلبی، کلیوی و غیره مبتال باشد احتمال اینکه 
وضعیتش ناپایدار شود و به سمت بدخیمی و حتی مرگ پیش برود بیشتر است.
علل خونریزی های گوارشی: دسته اول عللی که موجب خونریزی دستگاه 
گوارشی فوقانی می شوند زخم ها هستند. زخم ها می توانند زخم معده یا زخم 
دوازدهه باشند؛ هر دوی این زخم ها می توانند خونریزی بدهند. یکی از عوامل 
موثر در ایجاد زخم معده و دوازده وجود میکروب هلیکوباکتر پیلوری است 
بنابراین برای درمان زخم و پیشگیری از خونریزی باید میکروب معده را از 
بین برد، در غیر این صورت حتی اگر خونریزی کنترل شود مشکل دوباره عود 
خواهد کرد. یکی از محل های خونریزی دستگاه گوارش فوقانی، مری است 
که معموالً به دلیل برگشت اسید از معده به مری دچار التهاب و زخم می شود 
و خونریزی می کند. یک دسته از خونریزی های گوارشی هم در محل اتصال 
مری به معده اتفاق می افتد که با عق زدن، سرفه کردن و حالت باال آوردن، این 
محل دچار پارگی و در نتیجه خونریزی می شود و فرد ممکن است خون باال 
بیاورد. این مسئله معموالً جای نگرانی ندارد و با درمان دارویی بهبود می یابد.

علت مهم دیگر ایجاد زخم و خونریزی های گوارشی مصرف داروهای مختلف 
به خصوص در سنین باالست. مصرف داروهایی مانند آسپرین، بروفن، دیکلوفناک 

و... می توانند از جمله  این داروها باشند.
یکی دیگر از علل مهم خونریزی، واریس است. بسیاری اوقات بیماری های 
کبدی به فیبروز کبد منجر می شوند و پیشرفت فیبروز به سمت سیروز  کبدی 
پیش می رود و در نهایت سیروز موجب افزایش ورید پورت و واریس شده 
و بیمار با خونریزی مراجعه می کند. در حالی که در تمام این مدت خبر نداشته 
است که بیماری کبدی دارد. در این مرحله بیمار باید پیوند کبد انجام دهد 
زیرا بسیار دیر مراجعه کرده است. از این رو همه افراد باید انجام آزمایش های 

کبدی را جدی بگیرند و در چکاپ های دوره ای آن را مد نظر داشته باشد.
اقدامات پزشکی در برخورد با خونریزی های گوارشی: بعد از اینکه پزشک 
متوجه خونریزی گوارشی و کم خونی بیمار شد باید برخی ارزیابی ها را انجام 
دهد. مثال اینکه کم خونی به قلب فشار نیاورده باشد و منجر به سکته قلبی 
نشود بنابراین بیمار باید از نظر ضربان قلب، فشارخون، میزان اکسیژن خون 
و غیره مورد بررسی قرار بگیرد. گاهی الزم است بیمار سریع بستری شود و 
حتی خون دریافت کند تا هموگلوبینش باال بیاید. وقتی شرایط بیمار پایدار شد 
پزشک سراغ سایر ارزیابی ها می رود. اگر سن بیمار پایین باشد احتمال زخم 
در دستگاه گوارش بیشتر است و اگر سن بیمار باال باشد احتمال وجود تومور 
بیشتر خواهد بود. اگر بیمار سابقه جراحی داشته باشد ممکن است خونریزی، 
از زخم محل جراحی باشد. اگر بیمار سابقه بیماری گوارشی و کبدی داشته 
باشد احتمال وجود واریس وجود دارد. اگر بیمار از درد شکمی هم رنج ببرد، 
داروهای مصرفی او بررسی خواهد شد تا ببینیم دارویی منجر به زخم معده 
شده است یا نه. اگر همراه با خونریزی، اجابت مزاج بیمار هم تغییر کرده باشد 

یا دچار کاهش وزن شده باشد باز هم احتمال تومور وجود خواهد داشت.
معاینه: قدم بعدی پس از شرح حال گرفتن از بیمار معاینه اوست. گاهی ممکن 
است عروق بدنی با عروق گوارشی رابطه داشته و باعث ایجاد خونریزی 
شوند یا ممکن است پزشک در معاینه متوجه طحال بزرگ بیمار بشود که در 
این صورت احتمال وجود سیروز و واریس مطرح خواهد بود یا ممکن است 

پزشک با معاینه متوجه توده، غده، بدخیمی و غیره شود.
بررسی های آزمایشگاهی: در بررسی های آزمایشگاهی پزشک میزان پتاسیم، 
سدیم، کراتینین و... بیمار را ارزیابی می کند. از آنجا که این گروه از بیماران 
به صورت حاد خون از دست می دهند، کاهش برخی از فاکتورهای خونی به 
مرور زمان خود را نشان می دهند و پزشک باید به این مسئله دقت داشته باشد. 

بعد از بررسی های آزمایشگاهی باید محل خونریزی گوارشی را مشخص و 
سپس درمان را شروع کرد.

درمان: اصول مربوط به درمان خونریزی های گوارشی از ۱00 سال قبل تاکنون 
ثابت مانده است و ما در درجه اول باید محل آن را پیدا و خونریزی را متوقف 
کنیم و جلوی عود مجدد خونریزی را بگیریم؛ فقط راه ها و تکنیک های انجام این 
اصول تغییر کرده است. زخم هایی که باعث خونریزی می شوند انواع مختلفی 
دارند. برخی از زخم ها خونریزی ساده ای دارند و به اصطالح تمیز هستند. 
درمان این نوع زخم ها دارویی است. از برخی زخم ها خون به شکل فواره خارج 

می شود. درمان این نوع زخم ها هم تزریق ماده منقبضکننده داخل آن است.
 گروه دیگر زخم ها قهوه ای رنگ هستند یا لخته خون به آنها چسبیده است. 

درمان این گروه زخم ها، هم تزریق و هم تجویز دارو است. 
یکی از راه های کنترل و درمان خونریزی های گوارشی استفاده از کلیپس است. 
در گذشته های دور بیمار با خونریزی های شدید گوارشی به اتاق عمل فرستاده 
می شد اما خوشبختانه امروزه خونریزی های گوارشی با وسایل آندوسکوپی کنترل 
و مهار می شوند و بیمار دیگر به اتاق عمل نخواهد رفت. در واقع مهم ترین، 
دقیق ترین و طالیی ترین راه تشخیص خونریزی های گوارشی، بررسی های 

آندوسکوپیک است. در این بررسی ها درمان دارویی مشخص می شود. 
یکی دیگر از راه های کنترل و درمان خونریزی های گوارشی، درمان حرارتی 
است. یعنی با پروپ های حرارتی روی زخم می رویم و عروق اطراف زخم 

را می سوزانیم تا خونریزی متوقف شود.
البته بعضی از بیماران به درمان های آندوسکوپیک پاسخ نمی دهند. در این 
صورت می توان با راه های آنژیوگرافیک و وارد شدن از راه عروق و تزریق 
ماده ای، خونریزی را کنترل کرد. اگر با همه این روش ها باز هم خونریزی 
کنترل نشود، در آن صورت درمان آخر جراحی خواهد بود اما در اکثریت مواقع 
با درمان های آندوسکوپیک مشکل بیمار رفع خواهد شد و جمعیت بیمارانی 

که کارشان به اتاق عمل می کشد کمتر از ۵ درصد است.
پیشگیری از عود مجدد خونریزی: همانطور که با اقدامات درمانی جلوی 
خونریزی را می گیریم باید جلوی عود مجدد خونریزی را هم بگیریم یعنی 
باید بررسی کنیم که چه عاملی باعث زخم در دستگاه گوارش شده است. 
اگر عامل زخم میکروب هلیکوباکتر پیلوری باشد باید میکروب را درمان کرد. 
در صورتی که عامل عود مجدد خونریزی از بین نرود به احتمال یک سوم 
تا یک چهارم خونریزی دوباره عود خواهد کرد. گاهی اما عامل ایجاد زخم 
و خونریزی هلیکوباکتر پیلوری نیست و فرد به دلیل مصرف داروهایی مثل 
آسپرین، بروفن، دیکلوفناک و غیره دچار زخم و خونریزی دستگاه گوارش 
شده است. در این صورت چون اغلب بیماران نمی توانند داروهایشان را قطع 

کنند، مجبورند تا پایان عمرشان دارو های ضداسید مصرف کنند.

 خونریزی های گوارشی شایع ترین علت بستری بیماران گوارشی  

 دکتر مهران 
بابایی

فوق تخصص 
بیماری های 

گوارش و کبد

 7
واقعیتی

 که 
مردان 
باید 

بدانند


