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در رابطه با بیماری های گوش و حلق و بینی 
اطفال دامنه وسیعی وجود دارد اما شایع ترین 
بیماری   های دستگاه تنفسی فوقانی در سنین 
کودکی، بیماری های عفونی هستند. به تدریج 
که سن باالتر می رود، عفونت ها اهمیت کمتری 
پیدا می کنند. نکته دیگر در مورد بیماری های 
گوش و حلق و بینی اطفال مشکالت مادرزادی 
است زیرا در سنین بزرگسالی چنین مشکالتی 
تشخیص داده  شده است. ابتال به تومورهای سر 
و گردن نیز جزء بیماری های این حوزه است 
اما در مورد کودکان به ندرت دیده می شود اما 
بعضی از تومورهای خوش خیم مثل آنژیوفیبرما 
در این سنین امکان بروز دارد. خوشبختانه در 
حال حاضر با پیشرفت های پزشکی امکان درمان 
و  تومورها  مادرزادی،  ناهنجاری های  عمده 

عفونت ها وجود دارد. 

اختالالت شنوایی مهم ترین مشکل در 
زمینه بیماری های گوش است

مهم ترین مشکل در زمینه گوش اطفال، ناشنوایی 
یا کاهش شنوایی است. این مشکل به خصوص 
در فرزندان خانواده هایی که زمینه ژنتیکی دارند یا 
ازدواج فامیلی داشته اند، بیشتر اتفاق می افتد. انجام 
بررسی سطح شنوایی در بدو تولد بسیار اهمیت 
دارد زیرا اگر بازتوانی شنوایی در سنین پایین 
صورت گیرد امکان رشد طبیعی گوش کودک 
وجود دارد اما اگر به تاخیر بیفتد، این امکان 
وجود نخواهدداشت. گوش ها همچنین ممکن 
است دچار عفونت شوند که شایع ترین عفونت 
گوش به خصوص در سنین 2 تا 6 سالگی، عفونت 
گوش میانی است زیرا قسمت داحلی گوش و 
شیپور استاش تکامل پیدا نکرده است که با درد 
شدید نیز همراه خواهدبود. البته کودکانی که 

به طور مکرر شنا می کنند، مستعد عفونت گوش 
خارجی هستند که دردناک است. عفونت های 
مزمن می تواند زمینه ساز پارگی پرده گوش در 
اطفال شود که اگر به موقع تشخیص داده نشود 
پایدار شده  و درمان مناسب صورت نگیرد، 
این،  بر  به جراحی خواهدبود. عالوه  نیاز  و 
عفونت خطرناک گوش میانی به نام کلستاتوم 
نیز سالمت گوش کودک را تهدید می کند. این 
عفونت خورنده است و می تواند منجر به از 
بین رفتن عصب فاسیال )عصب صورت(، آبسه 
مغزی و آسیب های دیگر می شود که امکان دارد 
مادرزادی باشد. یکی دیگر از آسیب های شایع 
در مورد کودکان مربوط به زمانی است که پس 
از توانایی حرکتی و راه رفتن، اجسام مختلفی را 
درون گوش یا بینی فرو می برند و آسیب ناشی 

از جسم خارجی اتفاق می افتد. 
گوش  مورد  در  نیز  مادرزادی  بیماری های 
ایجاد  یا  اسکین تگ  دارد.  وجود  کودکان 
ضایعه جلوی گوش، فیستول پری اوریکوالر 
یا وجود سوراخ جلوی گوش و ناهنجاری های 
گوش مانند عدم تشکیل الله گوش، برجستگی 
مادرزادی  بیماری های  این  جمله  از  گوش 

محسوب می شود. 

انحراف بینی در بعضی موارد نیاز به 
جراحی در کودکی دارد

شایع ترین مشکل در مورد بینی، عدم امکان تنفس 
است که می تواند به علت وجود توده ها، پولیپ و... 
باشد. مسلما اگر پولیپ در بینی کودک تشخیص 
داده شود، توجه به بیماری های سیستمیک مانند 
آسم و فیبروز سیستیک اهمیت دارد. تشخیص و 
درمان توده ها باید جدی گرفته شوند زیرا ممکن 
است تومور باشند که خوشبختانه این موارد نادر 
هستند. خونریزی بینی یا اپیستاکسی یکی دیگر 
از مشکالت شایع در مورد کودکان است که در 
فصل سرما یا زمانی که هوا گرم و خشک می شود، 
اتفاق می افتد. خونریزی بینی درمان ساده ای دارد 
و با مرطوب نگه داشتن محیط و استفاده از پمادها 
و محلول های مخصوص بینی کودک بهبود می یابد 

و نگران کننده نیست. 

کودکان نیز ممکن است دچار عفونت سینوس ها 
شوند اما سینوزیت مزمن در کودکان با سینوزیت 
حاد کامال متفاوت است. جراحی به عنوان اقدام 
درمان فوری برای سینوزیت مزمن مطرح نیست. 
سینوزیت مزمن ممکن است با لوزه سوم ارتباط 
داشته باشد و در اغلب موارد پاسخ به درمان خوبی 
با مصرف داروها دارد. در صورتی که درمان دارویی 
مؤثر نباشد ممکن است جراحی الزم باشد. باید در 
نظر داشت که گسترش عفونت از سینوس ها به 
چشم ها یکی از مشکالت شایع در این سنین است. 
علت گرفتگی بینی کودکان ممکن است انحراف 
تیغه بینی باشد. عمل جراحی انحراف تیغه بینی 
معموال در سنین 16 سال به بعد توصیه می شود اما 
اگر انحراف بینی کودک به حدی باشد که اشکال 
در اکسیژن رسانی و عدم رشد صورت اتفاق بیفتد، 
عمل جراحی در سنین کودکی الزم خواهدبود. 

کودک ممکن است جسم خارجی را وارد بینی 
کند یا در اثر بازی و برخورد با اجسام سخت یا 
به زمین افتادن دچار شکستگی بینی شوند که در 
این موارد معاینه با متخصص گوش و حلق و 
بینی برای درمان به موقع و مناسب ضروری است. 
مشکالت مادرزادی در مورد بینی نیز مطرح است 
که یکی از مهم ترین آنها عدم تشکیل سوراخ خلفی 

بینی است. 
عفونت های ساده در سنین پایین خیلی آزاردهنده 
است. ترشحاتی که در بینی کودک باقی می ماند، 
آزاردهنده است و نیاز است درمان مناسب برای 

بهبود این مشکل صورت گیرد.

بزرگی لوزه  ها و شکاف کام و لب 
مشکالت شایع دهان و حلق است

مهم ترین مشکل مربوط به دهان، عفونت ها 

هستند. آنژین چرکی یا ویروسی می تواند منجر 
به گلودرد شود که فقط در موارد چرکی شدن نیاز 
به درمان دارویی دارد و بقیه موارد خودبخود 
بهبود می یابد. اگر کودک شب ها با دهان باز 
می خوابد، نمی تواند از دهان تنفس کند، ُخرُخر 
دارد یا لوزه  ها مشکل دارد،  حتما نیاز به درمان 
است. در مورد حلق باید اشاره کرد که بزرگی 
لوزه ها شایع ترین مشکل است که باعث اختالل 
تنفس، بازبودن دهان هنگام خواب و عفونت های 

مکرر گلو و مجاری تنفسی است. 
مشکالت مادرزادی در مورد دهان نیز مطرح است 
که شکاف کام و لب شایع ترین این مشکالت 
است. در موارد خفیف تر می تواند باعث اختالل 

تکلم یا عدم کفایت اسفنکتر کام می شود. 

توده های گردن در اطفال غالبا 
ناشی از عفونت است

نیز  گردن  و  سر  در  بیماری ها  بعضی  بروز 
مانند  مادرزادی  مشکالت  است.  قابل انتظار 
تومورهای ناشی از عدم تکامل جنینی مطرح 
می شود که شایع ترین آنها کیست های برونکیال 
یا کیست  های لنفاوی سیستیک است که برای 
درمان نیاز به جراحی خواهدبود. ممکن است 
عصب صورت به طور مادرزادی فلج باشد. اما 
شایع ترین توده های گردنی در اطفال به دلیل 
ممکن  مشکل  این  می افتد.  اتفاق  عفونت ها 
است پس از هر سرماخوردگی ایجاد می شود 
که نگران کننده نیست. اما اگر بروز این توده ها 
تکرارشونده، پیشرونده، بزرگتر و با افزایش 
ترشح همراه باشد، الزم است از نظر بدخیمی های 

جدی باید موردبررسی قرار گیرد. 
مربوط  اطفال  مختص  بیماری های  از  یکی 
بناگوش است که  ناحیه  پاروتید در  به غدد 
این  می افتد.  اتفاق  غده  این  بزرگی  به دلیل 
مشکل خودمحدودشونده است و امکان دارد 
هر چندوقت کودک پس از ابتال به سرماخوردگی 
مبتال می شود و سپس بهبود می یابد که نیاز به 

درمان خاصی ندارد.

بیماری های عفونی شایع ترین مشکالت گوش و حلق و بینی کودکان است

مشکالت گوش کودکانمشکالت گوش کودکان
مهم ترین مشکل در زمینه گوش 
اطفال، ناشنوایی یا کاهش شنوایی 
است. این مشکل به خصوص در 
فرزندان خانواده هایی که زمینه 
ژنتیکی دارند یا ازدواج فامیلی 
داشته اند، بیشتر اتفاق می افتد. انجام 
بررسی سطح شنوایی در بدو تولد 
بسیار اهمیت دارد زیرا اگر بازتوانی 
شنوایی در سنین پایین صورت گیرد 
امکان رشد طبیعی گوش کودک وجود 
دارد اما اگر به تاخیر بیفتد، این امکان 
وجود نخواهدداشت

در تعریف سوءاستفاده هیجانی باید گفت که 
»هرگونه نگرش و یا رفتار فیزیکی و یا غیرفیزیکی 
با هدف تحقیرکردن، تنببه، منزوی کردن و مطیع 
ساختن طرف مقابل برای کنترل وی و کنترل 
رابطه سوءاستفاده هیجانی محسوب می شود.« 
سوءاستفاده هیجانی الگوهای خاصی دارند که سلطه را می توان 
مهم ترین مدل آن دانست. سلطه به معنای تالش برای کنترل 
شخص مقابل و اعمال اوست. شخصی که در رابطه  شیفته تسلط 
داشتن است نیاز دارد تمام اعمال مطابق هدف و خواسته او باشد 
و در نهایت برای رسیدن این منظور، به رفتارهای خاصی مانند 
محدودکردن، احساس مالکیت بیش از حد، تهدید به صدمه زدن، 

امر و نهی کردن، بدرفتاری و پرخاشگری دست می زند.
سرزنش ها و انتقادهای مداوم را می توان دومین مدل سوءاستفاده 
هیجانی دانست. وقتی یکی از طرفین رابطه با هر بهانه ای مدام 
است،  دیگری  کردن طرف  سرزنش  یا  و  انتقادکردن  درحال 
رد پای سوءاستفاده هیجانی به وضوح در رابطه پیداست. این 
مدل از سوءاستفاده هیجانی باعث تخریب احساس ارزشمندی، 
اعتماد به نفس و عزت نفس فرد مقابل شده و در نهایت به 
ناخوشایندی درباره خود  او احساس  باعث می شود  تدریج 

و اعمالش پیدا کند.
توقعات غیر منطقی و بی پایان را می توان سومین مدل سوءاستفاده 
هیجانی در رابطه نام برد  . طبق این مدل، توقعات طرف سوءاستفاده 
گر هرگز پایانی ندارد و او از شریک عاطفی خود بیش از توانش 
را که می خواهد حق  آنچه  که  کند  اذعان می  و  داشته  توقع 
نیز می تواند  ناگهانی  العمل های خلقی  مسلم اوست. عکس 

یکی دیگر از مدل های سوءاستفاده هیجانی در رابطه باشند . این 
مدل با نشانه هایی چون رفتارهای متناقض، مانند ابراز محبت 
در یک روز و احساس تنفر و عصبانیت در روزی دیگر، خود 
را نشان دهد. در این مدل، یکی از طرفین رابطه ثبات رفتاری 
استرس  و  العاده سخت  فوق  فردی  با چنین  رابطه  که  ندارد، 
زاست. در این شرایط طرف مقابل همیشه در ترس، پریشانی 
و اضطراب ببه سر می برد و نمی تواند هیچکدام از رفتارهای 
شریک عاطفی خود را قطعی بداند. چنین رفتارهایی بیشتر در 
به  معتادان  مانند  ندارند،  بر هشیاری خود  تسلطی  که  افرادی 
الکل و مواد مخدر بیشتر دیده می شود.  داروهای روانگردان، 
طیف وسیع تر بی ثباتی در افرادی با اختالالت شخصیتی، مانند 

شخصیت های مرزی و دوقطبی دیده می شود. 
تمام مدل های اشاره شده زمانی به شدت آسیب زا خواهند بود 

که ویژگی های زیر را داشته باشند: 
1. استمرار یک یا چندالگوی سوءاستفاده هیجانی 

2. نبود نگرش سازنده در این رفتارها
۳.  بروز این الگوها با هدف تحقیر و تخریب شخصیت شریک 

عاطفی در موقعیت های مختلف
۴. نشان دادن این الگوهای رفتاری به منظور مسلط شدن بر رابطه 

و شریک عاطفی و کنترل او 
با بررسی این موارد در رفتار خود و شریک عاطفی تان می توانید 
برآورد کنید که آیا در رابطه عاطفی خود مرتکب سوءاستفاده هیجانی 
می شوید و یا مورد سوءاستفاده قرار می گیرید. با این حال، توجه 
داشته باشید که تشخیص دقیق این رفتارها و راهکارهای مقابله با 
آنها برعهده یک مشاور یا درمانگر با تجربه در این حوزه است. 

الگوهای سوءاستفاده هیجانی در رابطه عاطفی

 مژگان پوردل
دانشجوی دکتری 

مشاوره دانشگاه 
شهید چمران اهواز 

 دکتر بابک ساعدی
متخصص گوش و حلق و بینی 

فلوشیپ جراحی پالستیک صورت 
و استاد تمام دانشگاه تهران


