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نگاه متخصص پوست

نگاه روان شناس بالینی

آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی« درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تایید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد زیبایی« 
باشید. کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید.

دچار  پوست  که  هنگامی  دکتر!  آقای   :
سوختگی می شود، درجات مختلف سوختگی مطرح 

می شود. این درجه بندی بر چه اساسی است؟
زمانی که عامل ایجاد حرارت بیش از 42 درجه سانتی گراد 
باشد، پوست دچار سوختگی می شود. هرچه این دما 
باالتر و مدت تماس با پوست بیشتر باشد، قدرت نفوذ نیز 
بیشتر است. براساس شدت گرمایی که به پوست می رسد، 
سوختگی به درجات 1، 2، 3 و 4 تقسیم بندی می شود. 
در سوختگی درجه یک، فقط قسمت سطحی یا اپیدرم 
آسیب می بیند و معموال با قرمزی و سوزش همراه است 

که بدون هیچ عارضه ای بهبود پیدا می کند. 
در سوختگی درجه دو، میزان آسیب به عمق نفوذ به 
الیه های پوست بستگی دارد. این نوع سوختگی با بروز 
تاول همراه است. اگر سوختگی درجه دو سطحی باشد 
و تاول ها عفونت پیدا نکند، در اکثر موارد بهبودی با 
کمترین اسکار یا جوشگاه یا جای سوختگی همراه 

خواهد بود و مشکل خاصی برای فرد ایجاد نمی شود. 
اما اگر سوختگی به قسمت  های عمیق تر برسد و قسمت 
درم تحتانی و ضمایم پوست از بین برود، حتما در محل 

سوختگی جوشگاه به وجود می آید. 
: جوشگاه ناشی از سوختگی فقط جنبه زیبایی 

دارد یا بر سالمت پوست نیز تاثیر می گذارد؟
زمانی که جوشگاه به وجود می آید، پوست عملکرد طبیعی 
خود را از دست می دهد زیرا ضمائم پوستی نابود شده و 
پوست انعطاف و لطافت همیشگی را ندارد. به همین دلیل 
اگر سوختگی دور منافذ پوست مانند اطراف بینی، دهان، 
گوش و چشم یا روی مفاصل باشد و جوشگاه به وجود 
آید، محدودیت عملکرد این ناحیه مورد انتظار است. 

: آیا می توان از بروز جوشگاه پیشگیری کرد 
یا این ضایعات را بهبود بخشید؟

در درمان سوختگی، اصل اول جلوگیری از عفونت 
ثانویه است زیرا عفونت، عمق آسیب را بیشتر می کند 

و جوشگاه بیشتر خواهد بود. عالوه بر این، اقدامات 
درمانی برای کاهش ضخامت اسکار موردتوجه است.

روش های مختلف برای درمان جای سوختگی وجود 
دارد که با توجه به محل بروز و ضخامت آن همچنین 
محدودیت حرکت متفاوت است. گاهی جوشگاه، بافت 
را تحت فشار قرار می دهد و محدودیت حرکت به وجود 
می آید که در این موارد الزم است اسکار یا جوشگاه 
با روش های زیگزاگی ترمیم شود تا مفصل عملکرد 
خود را پیدا کند. در بعضی موارد نیز توصیه می شود به 
 کمک لیزر ضخامت جوشگاه کاهش یابد. تزریق های 
داخل ضایعه یا کرم های موضعی درد و سوزش ناشی 

از جوشگاه کاهش یابد. 
: اگر موها بسوزند، آیا می توان به رویش 

دوباره آنها امیدوار بود؟
اگر عمق سوختگی زیاد و در حد 4 تا 5 میلی متر باشد، 
معموال موهای این ناحیه نیز از بین می رود. گاهی سوختگی 

سطحی است و موها به طور موقتی می ریزند که معموال 
بین 4 تا 6 ماه موها دوباره رویش پیدا می کنند. اگر پس 
از این زمان، موها رویش پیدا نکند به معنای از بین رفتن 
فولیکول های مو است. امروزه خوشبختانه می توان به کمک 
تکنیک های با کاشت مو، به ترمیم موهای ابرو، مژه و 
ریش پرداخت. کاشت مو در قسمت های محدود سر 
که قسمتی از بافت مو وجود دارد می توان به ترمیم 

موها امیدوار بود. 
: سوختگی در چه سنینی بیشترین آسیب را 

به جا می گذارد؟
اگر در قسمتی از پوست که دچار سوختگی می شود، 
فولیکول های مو و غدد چربی وجود داشته  باشد قدرت 
ترمیم ناحیه باال می رود. بنابراین در سنین کمتر از بلوغ 
سوختگی ها شدت بیشتر و عوارض ماندگارتری دارند 

زیرا پوست قدرت ترمیم کمتری دارد.

سوختگی عالوه بر درد و رنج جسمانی، معموال با احساس گناه و تقصیر 
در مورد بی احتیاطی، بی دقتی و... همراه است و کودک را آزار می دهد، حتی 
اگر این نکته توسط والدین مطرح نشود. از همین رو، اولین توصیه برای 
بهبود وضعیت کودکی که دچار چنین آسیبی شده ، اطمینان بخشی در مورد 
اینکه تقصیری در بروز این اتفاق نداشته، بسیار مهم است. در واقع کودک 
باید متوجه شود که این اتفاق خارج از کنترل او بوده و والدین به او اطمینان 

دهند که از این پس، بیشتر مراقب او خواهند بود.
 البته این احساس ممکن است والدین را نیز به شدت آزار دهد و مدام خود 
را سرزنش کنند که چرا نکات ایمنی و... را رعایت نکرده اند. حتی بعید 
نیست که پدر و مادر نیز رنجی به نسبت باالتر از فرزند خود را نیز تحمل 

کنند زیرا در جایگاه مسوولیت پذیری هستند. 

والدین بپذیرند که این اتفاق خارج از اراده و کنترل آنها 
بوده  است 

با بروز حوادثی مانند آتش سوزی والدین باید بدانند که حس بخشش نسبت 
به خود داشته  باشند. البته بخشش به  معنای بی اهمیتی ماجرا نیست، بلکه 
بپذیرند که این اتفاق خارج از اراده و کنترل آنها بوده و اگر حتی به  طور 
غیرمستقیم در بروز آن نقش داشته اند، به عنوان یک انسان خطا کرده  است. 
پذیرش اتفاق و بخشش خود در این زمینه بسیار مهم است زیرا اگر قرار 
باشد که پدر و مادر مدام احساس گناه داشته  باشند، سالمت روان آنها تاثیر 
منفی می بیند و نمی توانند نقش والدگری خود را به شکل مطلوب انجام 
دهند. الزم است تا والدین در این دوران به بهبود وضعیت روحی روانی 
خود نیز توجه داشته  باشند. گاهی ممکن است بعضی افراد بروز چنین 
اتفاقاتی را به لیاقت خود و حتی تنبیه از طرف پروردگار نسبت  دهند، در 
حالی که تمام اتفاقات زندگی چه خوب و چه بد همیشه به لیاقت انسان 
مربوط نمی شود. هر انسانی تحت تاثیر شرایط زندگی مادی است و وقوع 
آسیب هایی نظیر فقر، جنگ، سیل، آتش سوزی و... برای همه وجود دارد. 
تغییر نگرش در این زمینه حتما به پذیرش بهتر مشکالت نیز کمک می کند. 

والدین حتما با روان شناس مشورت کنند
بهتر است پیش از اینکه کودک مصدوم پیش روان شناس یا روانپزشک برده  
شود، والدین از این نوع خدمات بهره ببرند تا بتوانند با احساس گناه و سوگ 
کنار بیایند. والدین سعی کنند رابطه با یکدیگر را حفظ کنند و در جایگاه سالم 
والدگری قرار گیرند. در چنین شرایطی راهکارهای روان شناس یا روانپزشک 
برای کودک موثرتر خواهد بود زیرا اگر پدر و مادر از لحاظ روانی به وضعیت 
بهتری نرسیده باشند و همواره از خشم و احساس گناه رنج ببرند، نمی  توان 

چندان انتظاری از موفقیت جلسات مشاوره برای کودک داشت. 

توانایی های فردی نباید فدای سوختگی ظاهری شود
زیبایی جنبه ظاهری مهمی برای انسان است و طبیعتا سوختگی می تواند 

این وضعیت را کم وبیش تحت تاثیر قرار دهد. در شرایطی که کودک دچار 
سوختگی به  خصوص روی صورت و دست ها می شود، پس از اینکه روند 
درمان جسمی سوختگی تا حدی بهبود یافت و تقریبا به پذیرش اتفاق رسید، 
بهتر است خانواده بر تقویت دیگر قابلیت ها و توانایی های کودک متمرکز شوند. 
در واقع، زیبایی جنبه ای از خصوصیات فردی است که توسط دیگران 
مورد توجه قرار می گیرد اما نباید از دیگر قابلیت های انسان نظیر طرز فکر، 
توانایی ها، استعدادها و... غافل شد که گاهی حتی تاثیر بسیار جدی تری 

نسبت به زیبایی در پذیرش از طرف دیگران و موفقیت در زندگی دارد. 
بسیار مهم است که والدین بروز این اتفاق را پایان موفقیت زندگی فرزند 
ندانند و سعی کنند توانایی های هنری، ورزشی و علمی او را از طریق شرکت 

در کالس ها و آموزش های مختلف تقویت کنند. 

اطرافیان صرفا همراه خانواده آسیب دیده باشند
اولین واکنش هنگام بروز چنین اتفاقاتی، انکار است. طبیعی است که فرد 
یا والدین نمی توانند بپذیرند که در یک لحظه چنین اتفاق وحشتناکی افتاده 
 است. معموال حدود 3-2 هفته طول می کشد تا وضعیت را کامال باور 
کرده و در این فاصله گاهی ممکن است لحظه ای ماجرا را فراموش کنند. 
اما به  هر حال پس از مدتی باید این وضعیت را پذیرفت و در اینجاست که 
فرد آسیب دیده و نزدیکان به خصوص والدین وارد فاز خشم می شوند. در 
این مرحله والدین به شدت عصبانی هستند و حتی زمین و زمان را مقصر 
می دانند. حتی ممکن است فحاشی، آسیب به خود و رفتارهای خشونت آمیز 

نسبت به دیگران نیز دیده شود. 
مرحله سوم، چانه زنی است و فرد وارد فاز »اما و اگر« می شود. "اگر آن 
روز بیرون می رفتیم، اگر در اتاق دیگر کودک را خوابانده بودم، اگر همسایه 
فالن کار را می کرد و..." ذهن را درگیر می کند و گویا قصد دارد کل فلسفه 

زندگی را زیر سوال ببرد. متاسفانه این مرحله طوالنی و دردناک است.
پس از مرحله چانه زنی، افسردگی اتفاق می افتد. زمانی که فرد آسیب دیده 
و والدین از این اما و اگرها خسته می شوند و می پذیرند که این اتفاق 
این  به وجود آمده  است، امکان دارد دچار عالئم افسردگی شوند. در 
وضعیت حاالت خشم معموال دیده نمی شود اما گریه کردن، فرورفتن 
در خود، غمگینی، ناامیدی و ناراحتی شدید شکل می گیرد. این حاالت 
کامال طبیعی است و هرگز نباید از افراد آسیب دیده خواست که خیلی 
زود به وضعیت عادی برگردند. واکنش اطرافیان در این شرایط به شدت 
کمک کننده یا مخرب است. اطرافیان باید بدانند که فقط شنونده باشند و 
صرفا خاطرنشان کنند که نمی توانند چنین وضعیتی را درک کنند چون 
در جایگاه فرد آسیب دیده و والدین او نیستند، هر کمکی که او بخواهد را 
برایش انجام می دهند و می توانند دعا کنند تا با این وضعیت کنار بیاید و 
به  آرامش برسد. اطرافیان به هیچ وجه نباید خانواده را نصیحت یا سرزنش 
کنند و مراقب باشند به اصطالح کاسه داغ تر از آش نشوند. حضور در کنار 

خانواده و همدلی با آنها بهترین کمک در این شرایط است. 

بازگشت به منزل و مدرسه تاثیر جدی در بهبود شرایط 
روانی کودک دارد

بازگرداندن کودک به منزل خود در شرایط استاندارد، اولین اقدام درمان برای 
بهبود وضعیت روحی روانی است. والدین سعی کنند در کمترین زمان ممکن 
به شرایط زندگی خانوادگی خود بازگردند. زمانی که کودک دچار آسیب 
جدی در صورت شود، طبیعی است که از نگاه  کردن به آینه و سطوح مشابه 
امتناع کند. این وضعیت نگران کننده نیست و نباید او را مجبور کرد. در مورد 
حضور در مدرسه نیز اگر از نظر مراقبت های پزشکی ممنوعیتی وجود ندارد، 
حتما باید کودک را ترغیب به حضور در مدرسه کرد تا منزوی نشود. البته 
الزم است این مساله با مدیر و معلمان در میان  گذاشته  شود و همکالسی ها 
نیز توجیه شوند که با چهره جدیدی از دوست خود مواجه می شوند. ممکن 
است بعضی از بچه ها در مدرسه از کودک آسیب دیده بترسند اما دلیلی برای 
انزوای او نیست و او هم به عنوان عضوی از اجتماع، حق حضور در مدرسه، 
تحصیل و رشد اجتماعی را دارد. به هرحال کودک ممکن است با واکنش  های 
منفی مواجه شود و ناراحت شود اما درهر صورت انزوا و ماندن در منزل 

قطعا مضرات بیشتری خواهد داشت.

تربیت کودک نباید تحت تاثیر شرایط جدید قرار بگیرد
بسیار مهم است که والدین همچنان بر اهمیت تربیت صحیح تاکید داشته 
 باشند و در این زمینه از کتاب ها یا مشاوره های روان شناسی در مورد تربیت 
کودک کمک بگیرند تا کودک آسیب بیشتری نبیند. در واقع، عدم آگاهی 
والدین با سیستم تربیتی صحیح می تواند کودک را تا حد زیادی دچار 
مشکالت رفتاری و شخصیتی کند. حداقل پدر و مادر می توانند مطمئن 
باشند که آنچه از نظر تربیتی تحت کنترل آنها بوده را به بهترین نحو پیش 
ببرند. وابستگی عجیب کودک، هماهنگی والدین در روش های تربیتی، اقتدار 
منطقی والدین، همدلی و درک احساسات کودک و آموزش صحیح به جای 
نصیحت از جمله مسائلی است باید در تربیت کودک حتی در این شرایط 
مدنظر باشد که مشورت با متخصصان حوزه روان شناسی کودک کمک کننده 
است. البته توصیه می شود تا زمانی که والدین به این مهارت ها نرسیده اند، 
همان روش تربیتی قبل را داشته باشند تا کودک دچار تغییرات مداوم نشود. 
قانون های خانواده همچنان باید رعایت شود. از طرفی، چنین آسیبی نباید 
باعث شود که کودک تحت  ترحم اطرافیان باشد یا دیگران خدمات بیشتری 
به او ارائه دهند زیرا برخالف تصور باعث رشد مطلوب کودک نخواهد 
بود. گاهی بعضی از ضعف ها و آسیب های زندگی با توجه به هوش کودک 
و شرایط رشد مطلوب می تواند زمینه ساز کسب موفقیت های بیشتری شود. 
پس الزاما نمی توان گفت که همیشه ضعف، عامل بازدارنده است بلکه 
بسیاری از افراد موفق در جنبه های مختلف توانسته اند بر ضعف های خود 
غلبه کنند. اهمیت بیش از حد اطرافیان به ظاهر تاثیر خوبی در رشد او ندارد 
و کودک باید بیاموزد که برای رسیدن به خواسته ها و هدف ها همواره باید 

در زندگی تالش کند و هرگز نباید منتظر خدمات بیشتر از دیگران باشد.

میزگرد پوست شماره هشتصدوبیست ونه  دو بهمن هزار و چهارصد12

 دکتر کوروش جعفریان
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص تغذیه و رژیم درمانی

زمانی که سوختگی و جراحت ایجاد می شود، نیازهای غذایی 
بدن افزایش می یابد و گاهی الزم است فرد تا 50درصد مقدار 
انرژی روزانه بیشتری دریافت کند. متاسفانه گاهی در چنین 
شرایطی نه تنها نیاز اضافی برطرف نمی شود بلکه مقدار انرژی 
کمتری نسبت به روزهای معمول گذشته دریافت می شود که 
یکی از علل تاخیر یا عدم بهبود ضایعات است. در شرایط 
سوختگی به خصوص سوختگی های شدید باید کامال مراقب 

بود تا موادمغذی به اندازه کافی تامین شود.
دریافت کافی پروتئین و کربوهیدرات ها در ترمیم ضایعات 
سوختگی ضروری است: نکته بسیار مهم دیگر دریافت کافی 
پروتئین است که معموال به درستی صورت نمی گیرد و در 
مورد کودکانی که دچار این آسیب شده اند، باالتر خواهد 
بود. به عنوان مثال توصیه می شود فردی که دچار جراحت 
یا سوختگی شدید می شود، به ازای هر کیلوگرم وزن 2 گرم 

پروتئین نیاز دارد که برای کودکان به 3 گرم می رسد. 
دریافت کربوهیدرات ها نیز در روند بهبود تاثیر دارد. مطالعات 
مختلف نشان می دهد عملکرد سیستم ایمنی کامال وابسته به 
تامین کربوهیدرات ها است. کمبود دریافت کربوهیدرات ها 
موجب ضعف سیستم ایمنی خواهد شد که در این شرایط 

احتمال بیماری های واگیر و عفونت تشدید می شود. 
کم آبی بدن روند بهبود را به تاخیر می اندازد: افرادی که دچار 
سوختگی شده اند به خصوص اگر دچار تب یا عفونت شوند، 
به شدت افزایش نیاز به مایعات پیدا می کنند. میزان دفع و رنگ 
ادرار شاخص خوبی برای تشخیص میزان آب بدن است. زمانی 
که فرد دچار کم آبی شود، ضایعات بسیار دیرتر بهبود می یابد.
تاثیر جدی ویتامین ها، امالح و اسیدهای آمینه را نباید نادیده 
گرفت: اسیدهای آمینه مانند ال آرژنین و گلوتامین از مهم ترین 
اسیدهای  آمینه است که در ترمیم زخم ها و سوختگی ها موثر 
است. پس می توان این ترکیبات را به عنوان مکمل وجود دارند 
در برنامه تغذیه بیمار گنجاند. البته ریزمغذی های دیگر مانند 
ویتامین ها به خصوص ویتامینA وDبسیار مهم است و حتی 
در سوختگی ها برخالف دیگر جراحات ممکن است ویتامین 
E نیز ضروری است. ویتامین های C ،B6 و اسیدفولیک نیز از 
دیگر ویتامین های مهم است که توصیه می شود در این موارد 
مولتی ویتامین تجویز شود. امالح به خصوص آهن و روی نیز 
در بهبود سوختگی تاثیر دارد و حتما دریافت منابع این امالح 
ضروری است. الگوی غذایی برای تامین تمام این ریزمغذی ها 
در صورتی محقق می شود که تنوع و تعادل غذایی در برنامه 
روزانه حتما رعایت شود و حتما منابع پروتئین ها، میوه ها، 

سبزیجات و لبنیات به اندازه کافی میل شود. 
روغن های مفید به تامین انرژی و بهبود التهاب کمک می کند: 
در مورد چربی ها نیز روغن های مفید مانند روغن کنجد، کانوال 
و زیتون توصیه می شود زیرا این روغن ها در تامین انرژی 
نقش دارند و از طرفی خاصیت ضدالتهاب نیز دارند. امگا3 
از طریق منابع غذایی مانند ماهی، گردو و تخم مرغ ضروری 
است و نسبت به مکمل های امگا3 ارجحیت دارد. دانه های چیا 
و خرفه نیز تاحدی در تامین این اسیدهای چرب موثر است. 
لوله گذاری اقدام ضروری در موارد سوختگی ناحیه دهان است: 
نباید فراموش کرد زمانی که صورت آسیب دیده و فرد قادر به 
غذاخوردن و جویدن، معموال توصیه می شود تا زمان بهبود و 
امکان جویدن و بلع دهانی از طریق لوله گذاری غذا دریافت 
شود. لوله گذاری می تواند از دو روش صورت گیرد: گاهی 
می توان از پودرهای آماده استفاده کرد و ویتامین ها، امالح 
و اسیدهای آمینه افزوده شود یا اینکه غذا را مخلوط کرد و 
وارد لوله شود. البته در این صورت باید به مقدار غذا، سطح 
تحمل فرد، برگشت غذا، یبوست، اسهال و... توجه کرد و 
به طور کلی با متخصص تغذیه مشورت شود تا دریافت غذا 
به درستی صورت گیرد. به عنوان مثال، اگر غذا از لوله برگشت 
پیدا کند، ممکن است وارد ریه شده و ایجاد عفونت کند. 
همچنین لوله گذاری نیز حتما پزشک متبحر باید صورت گیرد. 
نکته بسیار مهم دیگر اینکه اگر به نیازهای غذایی کودکی که 
دچار سوختگی است، توجه نشود نه تنها سوختگی ترمیم 
نمی شود و حتی جان را به خطر می اندازد، رشد نیز مختل شده 
و کمبود وزن و حتی کاهش قد نیز اتفاق می افتد. پس توصیه 
اکید می شود که حتما با متخصص تغذیه مشورت شود و 

بروز آسیب ها کاهش یابد. 

نیازهای غذایی کودک در شرایط 
سوختگی الزمه پیشگیری از اختالل 
رشد است

 دکتر احمد جعفری/ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص دندان پزشکی کودکان

احتمال اینکه هنگام بروز آتش سوزی دندان لق شود، بسیار 
بعید است. معموال زمانی که پس از رساندن مصدوم به 
بیمارستان، لق شدن یا شکستگی دندان مشاهده  شود، ناشی 
از ضربه است. اگر دندان لق شده  است، می توان با معاینه 
متوجه شد که شکستگی تاج اتفاق افتاده یا اینکه دندان 

کامال لق شده و شکستگی وجود ندارد.
روند درمان لق شدن دندان بدون شکستگی نسبتا راحت تر 
از مواد  استفاده  با سیم کشی دندان و  است و می توان 
بهبود  کامپوزیت که شبیه چسب عمل می کند، شانس 
را افزایش داد. اما زمانی که شکستگی نیز اتفاق بیفتد، 
در  دارد.  بستگی  آسیب دیده  قسمت  به  بهبود  شانس 
چنین شرایطی اگر امکان عکسبرداری از دندان و فک 
مشورت  کودکان  دندان پزشک  با  می توان  باشد،  میسر 
کرد و در غیر این صورت بهتر است تا زمان بهبود آسیب 
فشار  از  دقیق،  درمان  و  عکسبرداری  امکان  و  دهان 

 آوردن به دندان پرهیز شود.

آسیب دندانی در مصدومان 
سوختگی غالبا ناشی از ضربه است

میزگرد »سالمت« درباره عوارض ناشی از سوختگی با حضور دکترمجتبی امیری 
متخصص پوست و دکترکوروش جعفریان متخصص تغذیه و دکتر احمد جعفری 

متخصص دندان پزشکی کودکان و عاطفه کیانی نژاد روان شناس بالینی 

رنج سوختگی؛ از آسیب 
پوستی تا ضربه روحی

سوختگی یکی از دردآورترین  آسیب هایی است که تاثیر جدی بر ظاهر فرد دارد و متاسفانه گاه با عوارض 
ماندگار همراه می شود. البته عالوه بر آسیب ظاهری، فرد متحمل رنج شدید روانی نیز خواهد بود و کیفیت 
زندگی تحت تاثیر این شرایط قرار خواهد گرفت. با توجه به اهمیت موضوع به پرسش یکی از خوانندگان 
»سالمت« پرداخته ایم: »برادرزاده 7 ساله ام به دلیل نشت گاز و آتش سوزی ناشی از آن دچار سوختگی در 
ناحیه صورت و دست ها شده  است. پزشکان تشخیص سوختگی درجه دو داده اند. متاسفانه لب هایش متورم شده و قادر 
به غذاخوردن نیست و دو دندان او نیز لق شده  است. وضعیت روحی خوبی ندارد و از رفتن به مدرسه و حضور در جمع 
نیز امتناع می  کند. لطفا راهنمایی کنید که آیا ضایعات پوستی ممکن است بدون ایجاد جای سوختگی بهبود بیابد؟ از نظر 

شرایط روحی چطور می توانیم به او و والدینش در برابر این اتفاق کمک کنیم؟«

 مریم سادات 
کاظمی


