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تاالسمی یکی از شایع ترین 
اختالالت خون شناسی مزمن 
جهان  سطح  در  ژنتیکی  و 
هزینه  دلیل  به  که  است 
در  مکرر  بستری  منظم،  تزریق  شامل  درمان 
بیمارستان و پیگیری پزشکی نه تنها برای بیماران 
و خانواده های آنها بلکه برای سیستم بهداشت 
عمومی هر کشور یک مشکل عمده بهداشتی 
به حساب می آید. برای متخصصان، تاالسمی 
به  نیاز  گروه  این  زیرا  است  مهم  مساله  یک 
و  دریافت خون  از جمله  مراقبت های جدی 
غربالگری و تزریق ماده شیمیایی کالته آهن 
افزایش  و  روان پزشکی  اختالالت  درمان  و 
سازگاری روانی اجتماعی با بیماری را دارند. 
تاالسمی  درمان  و  موثر  مدیریت  که  آنجا  از 
اختالالت  ارزیابی  است،  امکان پذیر 
روان پزشکی مانند افسردگی که مرتب با این 
افراد همراه است، باید مورد توجه قرار بگیرد. 
افسردگی یک بیماری مزمن است که نیاز به 
مشکالت  به  توجه  با  و  دارد  دارویی  درمان 
جسمی، محدودیت های زیادی را در زندگی 
بیماران ایجاد می کند و بر کیفیت زندگی آنها 

تاثیر منفی می گذارد. 
عوامل اصلی دخیل در بروز افسردگی عبارتند 
از: حوادث استرس زا )بیماری مزمن(، عوامل 
مرتبط با خانواده )مرگ در خانواده، طالق، آزار 
مشکالت  خانوادگی،  کشمکش های  جسمی، 
اقتصادی( یا عوامل اجتماعی )تجربه های کودک 
فشار  باعث  که  یا مدرسه  در گروه همساالن 
روانی در او می شود(. به نظر می رسد عوامل 
وراثتی عامل بروز افسردگی هستند مانند بیماری 
روانی در خانواده که خطر ابتال به افسردگی 
افزایش  توجهی  قابل  میزان  به  را  کودک  در 
می دهد اما مشخص نیست که آیا ارث مسوول 
این،  بر  عالوه  نه؟.  یا  است  افسردگی  ایجاد 
باعث  مانند بزرگساالن  افسردگی در کودکان 
ایجاد اختالالت در متابولیسم انتقال دهنده های 
عصبی و غدد درون ریز می شود. چنین به نظر 
می رسد که نحوه درک فرد از تجربه های منفی 

مسوول شروع افسردگی است. 
کودکان و نوجوانان مبتال به اختالل افسردگی 
اولیه بیش از دیگران در معرض افزایش خطر 
اثر  در  سوء خشونت  خودکشی،  رفتار  بروز 
گرفتن  قرار  جسمی،  بیماری  مواد،  مصرف 
عملکرد  و  زندگی  منفی  حوادث  معرض  در 
تحصیلی پایین قرار دارند. از آنجا که اختالالت 
خلقی کودکان و نوجوانان احتماال تا بزرگسالی 
ادامه دار خواهد بود برای کسب پیش آگاهی 
در بزرگسالی، شناسایی و ارزیابی و درمان در 

مراحل اولیه ضروری است. 

افسردگی و تاالسمی در کودکان
و  شادی  از  پر  کودکی  دوران  که  آنجایی  از 
امیدواری است، مفهوم افسردگی در این زمان 
بحث برانگیز است. این دیدگاه مشخص می کند 
به راحتی تشخیص  افسردگی در کودکان  که 
داده نشده و در نتیجه درمان نمی شود. عالوه 
بر این، به دلیل مراحل رشد و تفاوت بالینی 
این بیماری اغلب این سوال به وجود می آید که 
آیا اختالل افسردگی در دوران کودکی نسبت 
مساله  است؟  متفاوتی  بیماری  بزرگساالن  به 
مهم اینجا است که آیا اختالالت افسردگی در 
دوران کودکی باعث فزایش خطر تشخیص های 
روان پزشکی در بزرگسالی می شود؟ در 20 سال 
افسردگی  اختالالت  شباهت  بررسی  گذشته 
را  آهسته  روندی  بزرگساالن  با  کودکان  در 
انزوا  حالت  بیشتر  کودکان  است.  کرده  طی 
به خود می گیرند و از اجتماع دوری می کنند، 
از عالئم روان تنی مانند سردرد، درد شکم یا 
مدرسه،  در  ضعیف  عملکرد  تحریک پذیری، 
انزوای اجتماعی و ناتوانی در تحمل شکست 

و ناامیدی شکایت دارند. 
در طول سال های اول زندگی، کودکان بیماری 
تاالسمی را به خوبی نمی شناسند، با این حال، 
بیماری، آنها مشکالتی را در زندگی  ادامه  با 
احساس می کنند. با بالغ شدن، کودک از ماهیت 
تاالسمی آگاهی بیشتری پیدا می کند و در نتیجه 
انکار و پریشانی روانی سراغ او می آید. در دوران 
می خواهد  کودک  که  دبستان  و  پیش دبستانی 
مستقل شود تاثیر بیماری در بسیاری از ابعاد 
زندگی خود را نمایان می کند. مشکل دیگری 
با آن مواجه می شود،  این سن کودک  که در 
تفاوت او با گروه همساالن است. کودکان مبتال 
به تاالسمی تفاوت هایی را بین خود و دیگران 
پیدا می کنند که به بعد جسمی )ظاهر صورت، 
ناتوانی  یا  استخوان(  ناهنجاری  کوتاه،  رشد 
و  روزمره  کارهای  انجام  در  انرژی  کمبود  و 
آنها  دادن  انجام  از  قبال  که  بدنی  فعالیت های 

لذت می بردند، مربوط می شود. 

با توجه به غیر قابل پیش بینی بودن و نوسان 
بیمارستان  تاالسمی و بستری شدن مکرر در 
در  پایین  عملکرد  درس،  کالس  از  غیبت  و 
مدرسه دور از انتظار نیست. عوامل متعدد دیگر 
نیز در عملکرد پایین نقش دارند مانند اختالل 
در استدالل انتزاعی، نقص زبان، میزان توجه، 
عملکردهای  و  بینایی  مهارت های  یا  حافظه 
اجرایی بنابراین کودکان باید مورد ارزیابی قرار 
روانی  حمایت  و  ویژه  آموزش  از  تا  بگیرند 

برخوردار شوند. 
اجتماعی  زندگی  بر  بیماری  بودن  مزمن 
در  کودک  هر  می گذارد.  منفی  تاثیر  کودکان 
آن  به  پاسخ  و  استرس  با  شدن  روبرو  زمان 
این  می کند.  استفاده  مختلفی  روش های  از 
شخصی،  ویژگی های  به  مختلف  پاسخ های 
سن، مرحله رشد شناختی، سازگاری، تجارب 
قبلی از بیماری بستگی دارد. تمامی این موارد 
بر عزت نفس، رشد شخصیتی و سالمت عاطفی 
کودکان تاثیر منفی می گذارد. معموال کودکان در 
مورد زندگی خود دچار افکار منفی می شوند، 
احساس تنهایی و انزوا کرده و بیماری روانی 
را تجربه می کنند که حضور آنها را در محیط 

می کند.  اجتماعی سخت تر 
کودکان در سنین مدرسه و پیش دبستانی نیاز 
دارند که با کمک مربی و مراقبان، اعتماد به نفس 
که  هنگامی  حال،  این  با  ببرند.  باال  را  خود 
بدهند،  جلوه  اهمیت  کم  را  بیماری  مراقبان 
کودک احساس پریشانی روانی می کند. نقش 
رساندن  حداقل  به  در  مفیدی  تاثیر  معلمان 
معلم  زیرا  دارد  تاالسمی  بیماری  عاطفی  بار 
می تواند نگرش یا برداشت منفی همکالسی ها 
را کاهش بدهد بنابراین به حضور کودکان مبتال 
می کند.  شایانی  کمک  جامعه  در  تاالسمی  به 
افزایش آگاهی معلمان، تقویت همکاری آنها 
قوی  پیوند  ایجاد  و  بهداشت  متخصصان  با 
قابل  طور  به  کودکان  و  والدین  و  معلم  بین 
توجهی در درمان بیماری های مزمن، تاالسمی 
و افسردگی نقش دارد. عالوه بر این، مدارس 
به عنوان مناسب ترین محیط برای پیشگیری، 
تشخیص و درمان زودرس افسردگی در نظر 
گرفته می شود تا به کودکان کمک کند تا در 
بدون  و  مسوولیت پذیر  افرادی  به  بزرگسالی 

اختالالت روانی تبدیل شوند.

افسردگی و تاالسمی در کودکانی 
که بستری می شوند

تجربه بستری شدن در بیمارستان برای کودکان 
و خانواده آنها ضربه مهمی در زندگی به حساب 
به  قادر  بزرگساالن  برخالف  کودکان  می آید. 
درک لزوم درمان و بستری در بیمارستان نیستند. 
در این مدت عوامل متعددی ممکن است باعث 
اختالالت روان پزشکی شود. جدایی از والدین 
عامل اصلی استرس در نوزادان، کودکان در سنین 
پایین و پیش دبستانی است زیرا بیشتر به والدین 
خود وابسته هستند، نیازهای بیشتری دارند و 
با تزریق مکرر خون، کمبود فضای شخصی و 
عدم حضور دوستان و اضطراب روند درمانی، 
استرس بیشتری را تجربه می کنند. تجربه جدایی 

قبلی از والدین یا سایر تجربه های استرس زای 
ناشی از کمبود عاطفی نیز از عواملی هستند که 
باعث پریشانی روان شناختی در کودکان می شود.
ناراحتی روانی کودکان در بیمارستان اصوال به 
دلیل نا آشنایی آنها با محیط به وجود می آید. 
شرایط بستری شدن در بیمارستان، قوانین جدی 
محیط درمانی، ارتباط کودکان با سایر کودکان 
بستری و حتی صدا و بو عامل ایجاد برخی از 
ترس ها هستند. همچنین عوامل مرتبط با خود 
بیماری و روش درمانی  مانند شدت  بیماری 
نیز ممکن است ناراحتی روانی را ایجاد کنند.
بازگشت  و  بیمارستان  از  زودهنگام  ترخیص 
مدرسه،  در  مجدد  حضور  عادی،  زندگی  به 
نگرش والدین و معلمان، راهنمایی والدین در 
مورد دسترسی به خدمات بهداشتی و ارتباط 
موثر بین والدین و متخصصین سالمتی، تاثیر 
توجهی  قابل  میزان  به  را  شدن  بستری  منفی 
کاهش می دهند. با چنین عملکردهایی به ندرت 
پیش می آید که کودکان پس از ترخیص دچار 
اختالالت عاطفی یا رفتاری مانند انزوا، دلبستگی 
به والدین، اختالالت خواب یا تغذیه، مشکالت 
رفتاری در خانه یا مدرسه شوند. بنابراین، قبل 
از ترخیص، باید هم نیازهای بیمار و هم میزان 
اینکه هر  با توجه به  افسردگی ارزیابی شود. 
متفاوت،  شخصیت  تاالسمی  به  مبتال  کودک 
را  دفاعی خاص خود  مکانیسم های  و  نیازها 
دارد، تشخیص افسردگی نباید از درمان جدا 
باشد زیرا ممکن است کودکان مبتال به تاالسمی 
نیاز  مدت  طوالنی  روان شناختی  پشتیبانی  به 

باشند.  داشته 
بار عاطفی  با محیط و شرایط،  سازگار شدن 
بیماری را کاهش می دهد و کیفیت زندگی را 
بهبود می بخشد. اگر در طول درمان والدین در 
سازگاری  به  باشند،  داشته  بیمارستان حضور 
عاطفی  سالمت  حفظ  و  بالینی  تنظیمات  با 
بهداشت  متخصصان  می کند.  کمک  کودکان 
را  آنها  باشند و  آگاه  نیازهای والدین  از  باید 

به مشارکت در درمان تشویق کنند. 

افسردگی و تاالسمی در بزرگساالن
بهبود درمان تاالسمی از جمله انتقال خون و 
درمان با ماده شیمیایی کالته به طور قابل توجهی 
امید به زندگی بیماران را افزایش داده است. در 
گذشته این بیماری در بزرگساالن شیوع کمتری 
داشت و به عنوان یک بیماری در جوانان در نظر 
گرفته می شد. در حقیقت زمانی که نوجوانان 
به بزرگسالی می رسند تاالسمی به یک بیماری 
مزمن تبدیل شده است که نیازهای قابل توجهی 

را در مراقبت های بهداشتی می طلبد. 
به  کودکان  سنی  گروه  از  بیماران  که  زمانی 
بزرگسالی می رسند، نیازها و چالش های مختلفی 
مقدم  در خط  پریشانی  که  می کنند  تجربه  را 
قرار گرفته است. این نکته که علل اختالالت 
پریشانی در طول سال ها و همچنین بهبود و 
درمان متفاوت است نکته قابل توجهی است. در 
حال حاضر، اختالالت بهداشت روانی اجتماعی 
اقتصادی-اجتماعی ضعیف، عدم  به وضعیت 
یا نگرانی خانوادگی،  آینده  اطمینان در مورد 

عوارض طوالنی مدت بیماری، باروری، خانواده 
محدود و فرصت های آموزشی نسبت داد. 

دلیل  به  بیمارستان  در  بیماران  شدن  بستری 
مشکالت روانی و روانی عاملی است که باعث 
می شود کارفرمایان و همکاران از وجود بیماری 
آگاه شوند بنابراین بیماران با تعصب و تبعیض 
متعدد  عوامل  از  پس  می شوند.  روبرو  بالقوه 

اجتماعی - فرهنگی -مذهبی، افزایش آگاهی 
باور غلط  بین بردن هرگونه  از  برای  عمومی 
شدن  انگشت نما  از  جلوگیری  و  جامعه  در 

بسیار مهم است
اجتماعی   - روانی  جنبه های  ارزیابی  برای 
عوامل  عنوان  به  بیمار  جنسیت  نوع  بیماری، 
مهم تاثیرگذار بر کیفیت زندگی در نظر گرفته 

می شود. احتماال دلیل این موضوع این است 
مقابل  در  دارند،  بیشتری  عمر  زنان طول  که 
درمان شیمیایی مقاومت می کنند و مشکالت 
قلبی-عروقی کمتری دارند. در کشورهای در 
حال توسعه به دلیل عدم آگاهی عمومی یا هزینه 
بزرگساالن  دشوار،  دسترسی  یا  درمان  گران 
مبتال به تاالسمی احساس درماندگی می کنند 
و ممکن است مشکالت عاطفی شدیدی مانند 
ناامیدی، غم، خصومت، افسردگی، اضطراب، 
و  انزوا  به نفس،  اعتماد  عدم  مرگ،  از  ترس 

خشم را تجربه کنند. 

نتیجه گیری
از  پیشگیری  برای  تاالسمی  به  مبتال  بیماران 
مسائل بهداشت روان نیاز دارند تا به صورت 
بگیرند.  مادام العمر مورد حمایت روانی قرار 
روان شناختی  برنامه های  اجرای  نهایی  هدف 
برای بیماران مبتال به تاالسمی، تقویت مسائل 
اجتماعی، کاهش کمبود دانش و آگاهی و کمک 
آموزشی  اهداف  به  برنامه ریزی و رسیدن  به 
شخصی و شغلی است تا این افراد بتوانند با 

افسردگی مبارزه کنند.
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 تاالسمی یکی از شایع ترین اختالالت خون شناسی مزمن و ژنتیکی در سطح جهان

عالئم افسردگی و اضطراب در بیماران مبتال به تاالسمی
 ترجمه: 

هدا صادقیان 
حقیقی

متخصصان، تاالسمی یک مساله مهم است زیرا 
این گروه نیاز به مراقبت های جدی از جمله 

دریافت خون و غربالگری و تزریق ماده شیمیایی 
کالته آهن و درمان اختالالت روان پزشکی و 
افزایش سازگاری روانی اجتماعی با بیماری 
را دارند. از آنجا که مدیریت موثر و درمان 

تاالسمی امکان پذیر است، ارزیابی اختالالت 
روان پزشکی مانند افسردگی که مرتب با این 

افراد همراه است، باید مورد توجه قرار بگیرد. 
افسردگی یک بیماری مزمن است که نیاز به 

درمان دارویی دارد و با توجه به مشکالت 
جسمی، محدودیت های زیادی را در زندگی 

بیماران ایجاد می کند و بر کیفیت زندگی آنها 
تاثیر منفی می گذارد

برای تهیه کتاب راهنمای 
ملی سالمت خانواده مبلغ 
یکصدو بیست هزارتومان 

)قیمت کتاب ۱۵۰ هزارتومان 
است که پس از کسر ۲۰٪ تخفیف 

۱۲۰هزارتومان می شود( 
به شماره کارت 

 ۶۲۷۴۱۲۱۱۴۰۰۷۵۷۱۴
در وجه موسسه فرهنگی 

ابن سینای بزرگ واریز نموده 
و تصویر آن را به همراه 

۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳ واتساپ کنید

۳۴۵ جلد تاکنون منتشر شده است بیش از ۰۰۰

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ پزشکی ایران

20درصد 

ف تا پایان 
تخفی

خرداد 1400


