 در هحیط ّبی خٌک ثِ ٍرسش ثپزداسیذ اس
گزم ضذى سیبد ثذًتبى خلَگیزی کٌیذ.
 اس هصزف هَاد آرایطی ٍ کزم ّبی تحزیک
کٌٌذُ پَست ثپزّیشیذ .اسپزی ّبی هَ را ثز رٍی
پَست ًپبضیذ.
ّ ز ٍقت دچبر ثزافزٍختگی چْزُ ضذیذ ،هَرد
را در دفتزچِ ای یبدداضت کٌیذ .در ّز هَرد ػلل
ثزاًگیشاًذُ اس قجیل غذاّب ،هَاد هختلف ،حبالت
رٍحی ،دارٍّب ٍ ....را ًیش ثجت کٌیذ.
 تَخِ داضتِ ثبضیذ کِ دارٍّب ثیوبری را کٌتزل

ٍقتی اس خبًِ خبرج هی ضَیذ ،ثخصَظ در رٍسّبی
گزم ٍ آفتبثی ،هصزف ضذ آفتبة ضزٍری است.
قزهشی پبیذار پَست پس اس درهبى رٍساسِ را هی
تَاى ثب لیشر درهبى کزد .هصزف ثدبی فزاٍردُ ّبی
آرایطی هٌبست ّن هی تَاًذ هفیذ ثبضذ .کزم
پَدرّبیی ثب پس سهیٌِ هبت هی تَاًذ قزهشی چْزُ
را هخفی کٌٌذ .اختٌبة اس ػَاهلی کِ ثبػث تحزیک
پَست هی ضًَذ ،ضزٍری است.

هی کٌٌذ اهب ریطِ کي ًوی ًوبیٌذ ،لذا احتوبل
ػَد ثیوبری پس اس قطغ درهبى ٍخَد دارد.
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ثٌبثزایي پس اس کٌتزل ثیوبری درهبى ثبیذ تب هذت
طَالًی اداهِ یبثذ.
 هحصَالت آرایطی ،اس قجیل صبثَى ،کزم ّبی
هزطَة کٌٌذُ ٍ ضذ آفتبة ّب ثبیذ اس ػبری اس
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الکل یب سبیز هَاد تحزیک کٌٌذُ ثبضٌذ .اگز اس
هزطَة کٌٌذُ ّب ّوشهبى ثب یک فزآٍردُ دارٍیی
استفبدُ هی کٌیذ ،ثبیذ آًْب را خیلی ثب هالیوت
پس اس خطک ضذى دارٍی اصلی ،ثز رٍی پَست
ثکبر ثجزیذ.

زری نظر خانم دکتر الیق

روزاهس

رٍساسِ ثیوبری ضبیغ پَستی است کِ سجت

قزهشی ٍ تَرم صَرت هی ضَد .ایي ثیوبری کِ
اغلت اس آى ثب ًبم (آکٌِ ثشرگسبالى) ًیش یبد هی
ضَد ،هوکي است در اثتذا تٌْب ثِ ضکل قزهشی ٍ
ثزافزٍختگی چْزُ در هَاقغ هختلف خَد را ًطبى
دّذ ٍ حبلتی گذرا داضتِ ثبضذ .ثتذریح ایي

ثیوبری ثِ سوت قزهشی پبیذار در هیبًِ چْزُ
پیطزفت هی کٌذ ٍ هوکي است رفتِ رفتِ گًَِ
ّب ،پیطبًی ،چبًِ ٍ ثیٌی را ّن هجتال کٌذ .رٍساسِ
حتی هوکي است گَش ّب ،قفسِ سیٌِ ٍ پطت را
ّن درگیز ًوبیذ .ثب پیطزفت ثیوبری ،ثتذریح ػزٍق

خًَی کَچک ٍ خَش ّبی ظزیفی در رٍی
هٌطقِ قزهش رًگ پَست ایدبد هی ضَ ًذ ٍلی
ثزخالف آکٌِ ،در ایي ثیوبری خَش ّبی سزسیبُ
ٍخَد ًذارًذ.

تشخیص
خَش ّبی رٍساسِ ثِ صَرت ثزخستگی ّبی کَچک
ٍ قزهش در چْزُ پذیذ هی آیٌذ کِ ثؼضی اس آًْب
هوکي است هحتَی چزک ثبضٌذّ .وزاُ ثب ایي
خَش ّب تؼذاد سیبدی ػزٍق خًَی ًبسک ّن هوکي
است ثز رٍی سطح پَست ًوبیبى ضًَذ ٍ قزهشی
چْزُ حبلت پبیذاری ثِ خَد ثگیزد.
چه کسانی در معرض ابتال هستنذ؟
ثشرگسبالًی کِ پَست رٍضي دارًذ ،ثخصَظ خبًن
ّبی ثیي سٌیي  30تب  50سبل خیلی ثیص اس
سبیزیي هستؼذ اثتال ثِ رٍساسِ ّستٌذ .اهب ایي
ثیوبری هی تَاًذ هزداى ٍ سًبى را در توبم سٌیي
حتی کَدکبى را ًیش هجتال ًوبیذ .ثذلیل ًبضٌبختِ،
سًبى اغلت ثیص اس هزداى ثِ رٍساسِ هجتال هی ضًَذ
ٍ در ثؼضی هَارد ایي ثیوبری ّوزاُ ثب ضزٍع یبئسگی
ثَدُ است .سیز ثیوبری تذریدی است ٍ هذت ّب ثِ
طَل هی اًدبهذ .اٍایل هوکي است ثیوبری فقط ثِ
صَرت گلگَى ضذى چْزُ ٍ ثزافزٍختگی گذرا ٍ یب
حسبسیت ضذیذ ثِ هَاد آرایطی خَد را ًطبى دّذ.
گزفتبری ،درگیزی ٍ یب فطبر ضذیذ رٍحی ّن هی
تَاًذ سجت ضزٍع ثزافزٍختگی ضًَذ.

بایذها و نبایذ ها
 اس ًَضیذًی ّبی داؽ (هثل چبی) ،غذاّبی
تٌذًَ ،ضیذًی ّبی کبفئیي دار ٍ الکلی ثپزّیشیذ.
 اس خَدتبى در ثزاثز ًَرخَرضیذ ثخَثی
هحبفظت کٌیذ.ایي هحبفظت ضبهل هَارد سیز
است :هحذٍد کزدى سهبى توبس ثب ًَر خَرضیذ-
استفبدُ اس کالُ ٍ ثکبر ثزدى ضذ آفتبة ّبی
هٌبست -دٍری اس هحیط ّبی خیلی داؽ یب خیلی
سزد کِ هی تَاًذ سجت تطذیذ ػالئن رٍساسِ ضَد.
 اس خبراًذى ،هبلص دادى ٍ هبسبص دادى پَست
صَرت ثپزّیشیذ .هبلص پَست سجت ثذتز ضذى
قزهشی ٍ ثزافزٍختگی چْزُ هی ضَد.

