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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

سالمت نامه

سالمت

3

پیک سالمت

پاسخ به پرسش ها درباره شنوایی نوزادتان

نکات مهم درباره
غربالگری شنوایی کودکان

آیا درمان آبریزش بینی
به آنتی بیوتیک نیاز دارد؟
آیا برای درمان آبریزش بینی ،به آنتی بیوتیک نیاز است؟ مدیر داروی
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در این خصوص گفت :آنتی
بیوتیک ها روی ویــروس هایی که باعث سرماخوردگی یا آبریزش
بینی می شوند (حتی اگر ترشحات بینی غلیظ ،زرد یا سبز باشد)
اثر ندارند .دکتر «فالح» افزود :آبریزش بینی یک بخش طبیعی از
سرماخوردگی است و پزشک یا پرستار کــودک شما ممکن است
داروی دیگری را تجویز کند یا نکاتی را برای کمک به درمان عالیمی
مانند تب و سرفه به شما ارائه دهد .وی در پاسخ به پرسش دیگری
درباره این که چه چیزی در سرماخوردگی باعث آبریزش بینی می
شود؟ اظهارکرد :زمانی که ویروس سرماخوردگی ،بینی و سینوس
ها را آلوده می کند ،بینی مخاط شفافی را تولید و این عمل به شست
و شوی ویروس از بینی و سینوس ها کمک می کند .پس از  2یا 3
روز ،سیستم ایمنی بدن مبارزه می کند و رنگ مخاط را به سفید یا
زرد تغییر می دهد .وی تصریح کرد :در زمان بهبودی ،باکتری هایی
که به طور معمول در بینی زندگی می کنند ،دوباره رشد می کنند و
رنگ مخاط را به سبز تغییر می دهند که همه این ها طبیعی است و به
این معنا نیست که فرزند شما به آنتی بیوتیک نیاز دارد.
«فــاح» از والدین خواست بــرای مشاوره در مــورد درمــان مناسب
سرماخوردگی کودک خود با پزشک یا داروساز تماس بگیرند .وی
خطاب به والدین گفت :مطمئن شوید که فرزندتان استراحت می
کند و مایعات زیــادی می نوشد .وی اضافه کــرد :مصرف صحیح
آنتیبیوتیکها ،میتواند به مبارزه با مقاومت آنتیبیوتیکی کمک
کند و این اطمینان را بدهد که آنتی بیوتیک های حیاتی برای نسل
های آینده نیز در دسترس خواهند بود.

نشانه های حمله آسم
معاون فنی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی نشانه
های مهم حمله آسم را تشریح کــرد .دکتر «پورآدینه» گفت :آسم
بیماری است که بر اثر آن ،مجرای هوا که از طریق آن هوا به ریه ها
منتقل میشود باریک و متورم میشود و ممکن است مخاط اضافی
در آن تولید شود .وی با بیان این که تنفس مواد تحریک کننده مانند
گرده گل و گرد و غبار موجب میشود مجرای هوایی بیشتر متورم
شود و ماهیچه های اطراف آن سفت شوند ،اضافه کرد :این شرایط،
تنفس را دشوار می کند و منجر به حمله آسم می شود .وی با اشاره
به مهم ترین عالیم حمله های آسم بیان کــرد :تنگی نفس ،خس
خس سینه ،سرفه ،تنگی قفسه سینه و تنفس سریع از جمله عالیم
این بیماری هستند .وی افزود :تنگی نفس یکی از اولین عالیم آسم
است و این نشانه ،زمانی ظاهر میشود که راه های هوایی ملتهب و
باریک شوند و به همین دلیل ،مقدار مورد نیاز از اکسیژن به ریه ها
منتقل نمی شود و باعث میشود فرد احساس تنگی نفس کند .دکتر
«پورآدینه» با اشاره به این که محرک هایی مانند گرد و غبار ،دود و
گرده باعث حمله آسم می شوند ،ابراز کرد :هنگامی که این ریزذرات
وارد مجاری هوایی میشوند مجرای تنفسی ملتهب و موجب سرفه
می شــود.وی ادامــه داد :سرفه های مرتبط با آسم در افــرادی که
از بیماری حاد تنفسی رنج میبرند به راحتی متوقف نمیشود و
ک هایی باشد که باعث آسم میشوند .وی
می تواند به دلیل محر 
خاطرنشان کرد :عالمت سرفه در زمستان بدتر می شود و حمالت
آسم میتواند به دلیل وجود ویروس آنفلوانزا شروع شود.

تزیینی

گروه سالمت
غربالگری شنوایی نــوزادان بسیار مهم
اســت ،زیــرا طبق گفته پزشکان ،بیشتر
کودکان صداها را هنگام تولد و حتی قبل
از تولد میشنوند و گوش میدهند .آن ها
صحبت کردن را با تقلید از صداهایی که
در اطراف خود میشنوند و صدای والدین
و مراقبان شان یاد میگیرند ،اما این برای
همه کودکان درست نیست .در حقیقت،
بعضی ازکــودکــان با کاهش شنوایی در
یک یا هر دو گوش متولد میشوند .برخی
افراد در دوران کودکی شنوایی خود را از
دست میدهند .کودکانی که دچار کم
شنوایی هستند ممکن است گفتار و زبان
را یاد نگیرند ،به همین دلیل ،تشخیص
ناشنوایی یا کم شنوایی در اســرع وقت
مهم است .به دلیل نیاز به شناسایی سریع
و مداخله در کاهش شنوایی کودکان ،هم
اکنون برنامههای غربالگری شنوایی
نوزادان در بیشتر کشورها اجرا می شود؛
در ایــران نیز این غربالگری در بدو تولد
صــورت مــی گــیــرد .در همین خصوص،
«روح ا ...یزدانی» رئیس گــروه بیماری
هــای غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی
خراسان شمالی به پرسش های ما درباره
شنوایی کودکان و غربالگری پاسخ می
دهد و نکات مهمی را در این زمینه بیان
می کند.
  غربالگری شنوایی چیست و
چگونه انجام می شود؟
میتوان گفت غربالگری شنوایی نوزادان

بــرای تشخیص زودهنگام ناشنوایی یا
کم شنوایی نـــوزادان در سراسر جهان
انجام میشود .با غربالگری در صورت
وجــود مشکلی در شنوایی کــودک ،این
مشکل زودت ــر تشخیص داده و درمــان
میشود .بــرای غربالگری نــوزادان از 2
تست مختلف استفاده میشود و کودک
شما در هر  2آزمایش میتواند استراحت
کند یا بخوابد .انتشارهای اتاكوستیك
( )OAEآزمایش میكند كه آیا بعضی از
قسمتهای گوش به صدا پاسخ میدهند
یا خیر .طی این آزمایش ،یک گوشی نرم
به کانال گوش کودک شما وارد میشود.
این دستگاه صدا را پخش میکند و پاسخ
«اکو» را اندازه گیری میکند که در گوش
با شنوایی طبیعی ایجاد میشود .اگر اکو
وجود نداشته باشد ،ممکن است کودک
شما کم شنوایی داشته باشد .پاسخ ساقه
شنوایی مغز ( )ABRنحوه واکنش عصب
شنوایی و ساقه مغز (که صدا را از گوش به
مغز میرساند) به صدا را آزمایش میکند.
طی این آزمایش ،از هدفونهای کوچک
استفاده میشود و الکترودهایی را بدون
درد روی ســر کـــودک قـــرار میدهند.
الکترودها مانند برچسب میچسبند و
نباید باعث ناراحتی شوند .این آزمایشها
فقط چند دقیقه طــول مـیکــشــد .یک
گــوشــی کــوچــک بــا نــوک نــرم در گوش
کــودک شما قــرار میگیرد و صداهای
کلیک مــایــم پخش م ـیشــود .همیشه
نمیتوان از اولین آزمــایــش پاسخهای
واضحی دریافت کرد .این اتفاق در مورد

بسیاری از نوزادان رخ میدهد و همیشه
به این معنا نیست که کودک شما شنوایی
دائمی دارد.
ایــن موضوع میتواند به معنای مــوارد
مختلفی بــاشــد؛ از جمله ،کــودک شما
هنگام انجام آزمایش ناراحت بوده باشد؛
ســر و ص ــدای پــس زمینه وج ــود داشته
است و کودک شما در گوش خود مایعات
یــا انــســداد موقت دارد؛ در ایــن مــوارد،
آزمایش دوم به کودک شما پیشنهاد داده
و آزمایش  ABRانجام میشود.
  آیا تکرار غربالگری شنوایی
نوزادان الزامی است؟
درصورتی که در هرکدام از تست های
غربالگری شنوایی  OAEو  ABRپاسخ
مطلوبی حاصل نشود ،تکرار آن در سن
یک ماهگی الزم است و اگر باز هم پاسخ
مطلوبی کسب نشد در  3ماهگی الزامی
اســت .در غیر ایــن صــورت مــی تــوان به
چکاپ های شنوایی ساالنه بسنده کرد.
  غربالگری شنوایی نوزادان چه
اهمیتی دارد؟
مهم ترین زمــان کــودک بــرای یادگیری
زبان در  ۳سال اول زندگی است ،زمانی
کــه مغز در حــال رشــد و بلوغ اســت .در
حقیقت ،کودکان در  ۶ماه اول زندگی،
یادگیری گفتار و زبان را شروع میکنند،
بــه هــمــیــن دلــیــل غــربــالــگــری و شــروع
مداخالت برای کاهش شنوایی در اسرع
وقت بسیار مهم اســت .تحقیقات نشان
میدهد کودکانی که کم شنوایی دارند
باید زودتر از دیگران به آن ها کمک شود

تا مهارتهای زبانی را بهتر یاد بگیرند.
  ضرورت انجام غربالگری
نوزادان در چیست؟
تــوصــیــه م ـیشــود غــربــالــگــری شنوایی
نــوزادان را انجام دهید ،اما شما مجبور
نیستید آن را بپذیرید .اگر تصمیم دارید
تست غربالگری را انجام ندهید ،به شما
فهرستی داده م ـیشــود تــا بــه شما در
کنترل شنوایی کودک با بزرگ تر شدن
وی کمک کــنــد .اگــر در بــرخــی مــوارد
نگرانیهایی داریــد ،میتوانید با پزشک
عمومی خود صحبت کنید.
گــاهــی اوقــــات ممکن اس ــت در نتیجه
غربالگری شنوایی نــوزادان اشتباهاتی
رخ دهد ،به همین دلیل وجود مشکلی
در شنوایی کودک بر اساس آزمایش به
معنای درســت بــودن آن نیست .دالیل
متعددی وجود دارد که در نتیجه اشتباه
آزمایش تاثیر دارد ،از جمله وجود مایع یا
انسداد در گوش ،حرکت مــداوم کودک
طی آزمایش و گریه نوزاد.
  چه توصیه ای به والدین دارید؟
در صــورتــی کــه میخواهید بــه موقع،
ناشنوایی یا کم شنوایی فرزند خــود را
تشخیص دهید توصیه میشود آزمایش
غربالگری شنوایی نــــوزادان را انجام
دهید .این آزمایش به راحتی و بدون هیچ
دردی قابل انجام است و نیاز نیست که
نگران باشید.
در استان خراسان شمالی دانشگاه علوم
پزشکی و سازمان بهزیستی ،غربالگری
شنوایی را در بدو تولد انجام می دهند.

آغاز تزریق دز سوم واکسن کرونا
برای افراد باالی  40سال در استان
تزریق دز سوم (دز بوستر) واکسن کرونا برای گروه های سنی باالی
 40سال در خراسان شمالی آغاز شد .رئیس گروه بیماری های
واگیر دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان این مطلب
اظهارکرد :افراد باالی  40سال که  2نوبت واکسیناسیون اولیه از
واکسنهای غیرفعال شده (سینوفارم ،بهارات و برکت) را انجام داده
اند ،باید نوبت سوم واکسن را ترجیح ًا مشابه نوبت اول (غیرفعال
شده) به فاصله  3ماه از نوبت دوم دریافت کنند« .فیض ا ...برزگر»
گفت :دز یادآور برای افردی که واکسن  2نوبت واکسیناسیون اولیه
آن ها اسپوتنیک و آسترازنکا بوده ،متفاوت است و این دز  6ماه پس
از تزریق دز دوم تزریق می شود.
وی تصریح کرد :برای تزریق این دز نیازی به ثبت نام نیست و افراد
با مراجعه به مراکز واکسیناسیون می توانند این دز را دریافت کنند.
«برزگر» یــادآور شد :خوشبختانه با افزایش پوشش واکسیناسیون
کرونا ،ایمنی پایه حاصل شده است اما هنوز تا ایمنی کامل فاصله
داریم بنابراین از افراد واکسینه نشده می خواهیم سریع تر به مراکز
واکسیناسیون مراجعه کنند تا رنگ بندی شهرها قرمز نشود .وی
تاکید کــرد :رعایت شیوه نامههای بهداشتی در موفقیت یا عدم
موفقیت وضع موجود بسیار تأثیرگذار است.

با اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی شده صورت گرفت؛

حیات دوباره  5بیمار

اهــدای اعضای بانوی  50ساله مرگ مغزی شده ساکن اسفراین
به  5بیمار نیازمند عضو ،حیاتی دوبــاره بخشید .مسئول واحد
فراهم آوری اعضای پیوندی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی
خراسانشمالی با بیان این مطلب افــزود« :مریم رضایی قاسمی»
بانوی مرگ مغزی شده که از بیمارستان اسفراین به بیمارستان امام
علی(ع) بجنورد و بعد به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مشهد
معرفی شده بود پس از انجام مراحل تایید مرگ مغزی و رضایت
خــانــوادهاش 11 ،آذر در بیمارستان منتصریه مشهد تحت عمل
جراحی اهدای عضو قرار گرفت« .مهری فرشاد» گفت :کلی ه های این
بانوی مرگ مغزی شده به  ۲مرد  37و  38ساله ساکن شهر مشهد که
سال ها از نارسایی کلیه رنج میبردند و با دیالیز تحت درمان بودند،
اهدا و پیوند زده شد .وی اضافه کرد :کبد زنده یاد «رضایی قاسمی»
هم در بیمارستان مشهد به مردی  51ساله ساکن تربت جام پیوند
زده شد .وی ادامه داد :قرنیه های این بیمار مرگ مغزی شده هم
برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از
پوست وی به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) ارسال شد.

 3فوتی کرونایی در  24ساعت
با اعالم نتایج قطعی آزمایش های انجام شده ،در  24ساعت منتهی به ظهر
چهاردهم آذر ،متاسفانه  3نفر دیگر از بیماران مبتال به کرونا در استان فوت
شدند .سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان این مطلب
اظهارکرد :با بستری  40بیمار جدید در مدت یاد شده  134بیمار دارای عالیم
بیماری کووید  ۱۹در بیمارستانهای استان بستری بودند.دکتر «سیدجواد
پورنقی» یادآور شد :اکنون حدود  90درصد جمعیت باالی  12سال در استان
واکسینه شده اند.
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