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یادداشت میهمان

طب سوزنی
روش مکمل بیماران قلبی

انواع بیماریهای قلبیعروقی

طرح :علی معصوم بیگی/شهرآرا

بیشتر مردم وقتی صحبت از بیماری قلبی میشود،
فقط به سکتههای قلبی فکر میکنند که با انقباض و
درد شدید در سینه شروع میشود و با توقف در عملکرد
قلب پایان مییابد ،درحالیکه بیمار یهای زیادی
هستند که سیستم قلبیعروقی را درگیر میکنند .این
کارشناس مسئول دراینباره هم به ما توضیح میدهد:
بیماریهای قلبی طیف گستردهای دارند اما در یک
طبقهبندی کلی میتوان آنها را به چند زیرمجموعه
مهم تقسیم کرد؛ مانند بیماریهای عروق کرونر قلب،
بیمار یهای عضله قلبی ،مشکل در تولید ضربان
و ریتم قلبی ،بیمار یهای دریچهای قلب ،بیماری
آندوکارد قلب ،بیماری پریکارد قلب ،بیماری عروق
بزرگ و اصلی قلب ،بیماریهای عروق محیطی قلب،
بیماریهای قلبی ثانویه با درگیری سایر ارگانهای
بدن ،بیماریهای مادرزادی قلب ،پرفشاری خون و

ایست ناگهانی قلب.

ل خطرساز این بیماری
عوام 

دکتر صادقی شایعترین بیماریهای قلبیعروقی را
بیماریهای عروقی کرونر قلب مانند حملههای قلبی
و بیمار یهای عروق مغزی مانند سکتههای مغزی
بیان میکند و میگوید :عوامل خطرساز این دسته از
بیماریها شامل رژیم غذایی نامناسب ،فعالیت بدنی
کم ،اضافهوزن ،مصرف دخانیات ،اختالل چربیهای
خــون ،دیابت و فشارخون باال میشود و الزم است
همه دربرابر کنترل و کاهش این عوامل خطرساز در
خودشان حساس باشند .بخشی از این موضوع به
خودآ گاهیهای فرد برمیگردد و بخش دیگر آن به
برنامههای غربالگری عمومی که چند وقتی است
درقالب خدمات نوین سالمت ،در مراکز و پایگاههای
خــدمــات جامع ســامــت ،تحت پوشش دانشگاه


نت

ر ا کوک
یتم ن

کاهش سن بیماریهای قلبی

وقتی موضوع را با دکتر محمدجعفر صادقی ،مدیر
پیشگیری و مبارزه با بیمار یهای معاونت بهداشت
دانشگاه علو مپزشکی مشهد ،درمیان میگذارم،
با نهایت تاثر حرفم را تایید میکند و میگوید:
بیمار یهای قلبیوعروقی را باید نخستین عامل
مرگومیر و ناتوانی در دنیا دانست که ساالنه سبب
مــرگ بیش از 17/5مــیــلــیــون نفر ،چیزی حــدود
۳۱/مرگومیرهای جهان میشود .در گذشتههای
نهچندان دور ما از واژه سکته قلبی و مغزی برای افراد
باالی 60سال استفاده میکردیم ولی حاال سن ابتال
به این بیماریها به زیر  40یعنی حدود 35سال رسیده
است؛ بهویژه در کشورهای درحال توسعهای مانند
ایران که اگر قرار باشد شرایط به همین منوال پیش برود،
این سن کمتر هم خواهد شد ،بنابراین ضروری است که
اطالعات بیشتری درباره این بیماری بهدست آوریم و
عوامل خطرساز آن را در خودمان شناسایی کنیم و برای
آن یک برنامه کنترلی و پیشگیرانه درنظر بگیریم.

آشنایی با برخی عالئم بیماری

رآ

در سراسر جهان ،بیمار یهای قلبی یکی
از عوامل اصلی مرگومیر هستند .وقتی
صحبت از درمان مکمل میشود ،طب سوزنی
بهعنوان یکی از روشهــای طبهای مکمل
به کمک افراد میآید .متخصصان این روش
قدیمیچینیمعتقدندکهطبسوزنی
درمانی
ِ
ِ
میتواندهمدر مشکالتابتداییقلبیوهمدر
بهبودعوارضپسازسکتههاموثرباشد.
تجربه بیستساله من از درمــان بیماران
مختلف نشان میدهد که روش طب سوزنی
برای درمان گرفتگی عروق کرونر و شریانها
بسیار موثر اســت .همچنین رو شهــای
مختلف طب سنتی مانند زالودرمانی برای
این بیماران بسیار مفید اســت .سه نوبت
زالودرمانی با فاصله 20روز برای این بیماران
توصیه میشود که از قسمت جلو(قدام) و
پشت(خلف) سینه انجام میشود.
اثــر شــگــفـتآور ایــن روشهـــای مکمل به
انـــدازهای است که درحا لحاضر پزشکان
متبحر شهرمان نیز همزمان با درمان دارویی
بیمار خود ،آنها را برای انجام این روشها به ما
ارجاع میدهند .عالئمی همچون تنگینفس
و درد قفسه سینه با این روشها بهبود پیدا
میکند ،حتی میتوان اثر آن را در اسکن یا
آنژیوگرافیهای بعدی مشاهده کرد.
دو نکته مهمی که در استفاده این روش یا
همه رو شهــای طب مکمل باید به بیمار
یـــادآوری کــرد ،ایــن اســت که ایــن روشهــا
دارویــی خودشان استفاده
درکنار درمــان
ِ
میشود و هرگز نباید داروها را بدون تشخیص
پزشک قطع کنند .نکته دیگر اینکه مصرف
هر دارویی را مثال در بیماران قلبی مصرف
آسپرین و وارفارین را باید به متخصص طب
سوزنی یا طب سنتی اطالع بدهید.
استفاده از این روشهــا سنوسال نــدارد و
همه گروهها میتوانند از آن استفاده کنند اما
مالحظاتی دارد که متخصص با رعایت آنها،
انجام روش را به شما توصیه میکند .به همه
بیماران قلبی توصیه میکنیم از طب مکمل
برای بهبود بیماری خود کمک بگیرند.
*متخصص طب سنتی و سوزنی
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۱۰درصد ،افراد با خطر۲۰-۳۰درصد و افراد با خطر
۳۰درصــد و بیشتر که اگر فردی در گروه با احتمال
خطر کمتر از ۱۰درصـــد روبـــهرو باشد ،به معنی
این است که در ۱۰ســال آینده کمتر از 10درصــد
احتمال دارد دچار سکته قلبی یا مغزی شود .افراد
با خطر ۲۰درصــد و بیشتر هم بــرای ارزیابیهای
تکمیلی و اقــدامــات درمانی به پزشک متخصص
ارجاع داده میشوند .با وجود این ،برای همه افراد
آموز شهای خودمراقبتی و سایر مشاورههای الزم
ارائه میشود.

مد

دکتر فرنوش بیدویی

معصومــه متیننــژاد -از هفتــه پیــش کــه خبــر ســکته قلبــی یکــی از همــکاران
قدیمــیام را شــنیدم ،بدجــوری بههــم ریختــم .هرچــه فکــر میکنــم ،نمیتوانــم
دلیلــی بــرای علــت بیمــاریاش پیــدا کنــم .او 38ســال دارد .خوشانــدام و متناســب
اســت .اهــل دودودم هــم نیســت .ظاهــر آرامــی دارد و بــه تغذیـهاش هــم تاجاییکــه مــن
میدانــم ،اهمیــت میدهــد؛ البتــه قبــول دارم کــه فشــارهای زندگــی و استرســی را
کــه ایــن روزهــا سراســر زندگــی مــا را فراگرفتــه اســت ،نبایــد نادیــده گرفــت ،بازهــم
ایــن دلیــل نمیشــود کــه قلــب یــک جــوان اینقــدر زود کــم بیــاورد و بــه شــماره
بیفتــد .قســمت تلــخ ماجــرا اینجاســت کــه او در ایــن مســیر تنهــا نیســت؛
همــه مــا کموبیــش خبرهایــی از ایــن دســت ،دربــاره آشــنایانمان
میشــنویم؛ آدمهایــی کــه متاســفانه همهشــان در شــاخصه جوانــی
باهــم مشــترکند.

علومپزشکی مشهد درحال اجراست و تاکنون هم برای
200هزار نفر پرونده سالمت الکترونیک تشکیل شده
است.

غربالگری و مراقبت مستمر

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیمار یهای معاونت
بهداشت دانشگاه علو مپزشکی مشهد با بیان اینکه
همه سرپرستهای خانوار یا همسرانشان میتوانند
با مراجعه به نزدیکترین پایگاه بهداشتیدرمانی
سالمت محل سکونتشان ،برای همه افراد
یا مرکز
ِ
خانواده که بیشتر از 30سال دارند ،پرونده سالمت
الکترونیک تشکیل دهند ،میافزاید :در این طرح
از شاخصهای مهم سالمتی که بهآسانی قابل
اندازهگیری هستند ،بــرای محاسبه میزان خطر
د هساله سکتههای قلبی و مغزی استفاده میشود.
این شاخصها شامل سن ،جنس ،میزان فشارخون

شماره 2447

سیستولیک ،وضعیت مصرف دخانیات ،مصرف
الکل ،وضعیت ابتال به بیماری دیابت نوع ۲و میزان
کلسترول تام خون میشود.

اجرای رایگان طرح غربالگری

دکتر صادقی با اشاره به اینکه شرکت در این طرح
برای مراجعهکنندگان هزینهای نخواهد داشت،
تاکید میکند :رویکرد کلی به این عوامل خطرساز،
کارکنان بهداشتی ما را قــادر میسازد افــرادی را
کــه بیشتر درمــعــرض خطر بــروز حمالت قلبی،
سکتههای مــغــزی ،قطع اعضا و نارسایی کلیه
هستند ،شناسایی کنند و مراقبتها و پیگیر یهای
الزم را حتی پس از ارجــاع این افــراد به متخصص
بهصورت مستمر انجام دهند .معموال ما افــراد را
در این ارزیابیها به چهار گروه تقسیم میکنیم:
افراد با خطر کمتر از ۱۰درصــد ،افراد با خطر -۲۰

یادتان باشد عالئم بیماریهای قلبی در بسیاری از
مواقع دیر ظاهر میشود و نداشتن عالمت ،دلیلی
بر سالمت قلب نیست ،با این وجود حواستان به این
عالئم و نشانهها باشد:
احساس درد در ناحیه قفسه سینه :یکی از عالئم
اولیه و شایع بیماری قلبی است؛ البته این درد ممکن
اســت دلیل غیرقلبی نیز داشــتــه بــاشــد .اگــر درد
قفسهسینه همراه با حالت تهوع ،استفراغ و تعریق سرد
باشد و بیشتر از نیم ساعت ادامه پیدا کند ،نشانه حمله
قلبی است که باید سریع فرد را به اورژانــس منتقل
کرد.
احساس خستگی زودرس :اگــر خستگی با
عالئمی دیگر مانند سرفه ،تعریق سرد ،تنگینفس،
کند شدن ضربان قلب و سرگیجه همراه باشد ،احتمال
بروز ناراحتی قلبی یا حمله قلبی بسیار زیاد است.
احساس سرگیجه :در بیشتر اوقات همراه با افت
فشارخون ،کم یا زیاد شدن ضربان قلب ،بیتعادلی،
دوبینی یا تاری دید و تعریق سرد است.
تپش قلب :افــرادی که مکرر و بهویژه در مواقع
اســتــراحــت ،دچــار تپش قلب مـیشــونــد ،باید به
متخصص مراجعه کنند تا تشخیص درستی درباره
آنها صورت بگیرد.
تنگی نفس :ممکن است از عالئم بیماری قلبی یا
ریوی باشد .اگر تنگینفس همراه با تورم دست و پا باشد
و حتی در هنگام خواب نیز بروز پیدا کند ،بهطوریکه
فرد از شدت آن از خواب بیدار شود یا با فعالیتهای
شدید افزایش پیدا کند ،از نشانههای بیماری قلبی
است.
تعریق سرد :معموال همراه با عالئمی که ذکر شد،
دیده میشود؛ بهخصوص در هنگام بروز تنگینفس و
تپش قلب ،شدت پیدا میکند.
تورم دست و پا :در افرادی که مبتال به بیماریهای
قلبی هستند ،ممکن است دست و پاها دچار تورم
شوند .ایــن تــورم ناشی از جمع شــدن آب در این
اندا مهاست .درصورتیکه این تورم در شکم و ریه
باشد ،ممکن اســت سالمت فــرد را بهطورجدی
تهدید کند.

کلینیک
شیوه ارسال سؤاالت به صفحه خانه زندگی

پیامک 30007289 :

۶۰درصد افراد باالی ۶۰سال در ایران فشارخون باال دارند که نیمی از آنها از بیماری خود بیخبرند
و این درحالی است که فشارخون باال مهمترین عامل بروز بیماریهای قلبی است

تلگرام09154294580:

کاهش وزن ،معیاری برای
بیماری نیست

 -0938...382برای تشخیص علت
کاهش وزن(هشت کیلو در چهار ماه)
چه آزمایشهایی باید انجام بدهم؟
کمخونی مینور دارم و آزمایشهای کبد
و تیروئیدم سالم بود.

کاهش وزن زمــانــی میتواند عالمت
بیماری باشد که در مدت شش ماه10 ،درصد
وزن بدن از دست برود .گاهی بیماران حدس
میزنند که وزنشان را از دست دادهاند .گاهی
هم ترازویی که خود را با آن وزن کرد هاند،
دقیق نبوده است؛ به همین خاطر نگران
میشوند و تصور میکنند به بیماری خاصی
مبتال شدهاند ،از اینرو باید معاینات و شرح
حال دقیقی از شما گرفته شود تا به تشخیص
دیابت
دقیقی برسیم .بیمار یهایی مانند
ِ
کنترلنشده و سرطانها میتوانند خود را در
افراد با عالمت کاهش وزن نشان دهند.

 :٠٩١۵...۵٠۴٩خانمی پنجاهساله و
مبتال به فشارخون هستم .چند سال
آتنولول مصرف میکردم و دو سالی هم
هست که لوزارتان ۵۰مصرف میکنم اما
تازگیها دیگر جواب نمیدهد و فشارم را
کاهش نمیهد .علت چیست؟

اینکه چرا فشارخون فرد با وجود مصرف
دارو کاهش نمییابد ،دو علت مختلف دارد؛
یکی اینکه ممکن است فرد دچار مشکل یا
بیماری دیگری شده باشد که چنین حالتی را
ایجاد میکند؛ مثال ابتال به مشکالت عروقی،
کلیوی و ...میتواند در میزان فشارخون
تاثیر بگذارد .همچنین ابتال به دیابت ،یک
بیماری موثر در کاهش یا افزایش فشارخون
است که تشخیص دقیق آن نیاز به بررسی
دیگر موثر در ثابت ماندن
پزشک دارد .عامل ِ
فشارخون با وجــود مصرف دارو ،مقاومت
دارویی است .دربرخی موارد ممکن است فرد
به اثــرات یک دارو عادت کرده و بدن ،آن را
بیاثر کرده باشد .در این صورت میتوان
داروی مناسب دیگری را زیرنظر متخصص
استفاده کرد و داروی کنونی را تغییر داد.
درهــرصــورت بهتر اســت بهدلیل عــوارض
فشارخون بــاال ،مشکل خود را پیگیر ی و
درمان را آغاز کنید.
دکتر جواد کرباسفروشان
متخصص داخلی و فوقتخصص غدد

بیــش از ۴۲درصد افــراد جامعه ایران از افزایش وزن و چاقی رنج میبرند.
چاقــــی و کمتحرکی به ترتیـــب ۲۱درصد و ۲۲درصد در بیمــــاریهای قلبـی نقــش دارد.

افـــراد سیــگاری  5برابر بیشتـر از دیـگران
به بیماریهای قلبی مبتال میشوند.
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×5

روزانه ۳۰۰نفر در کشور بر اثر سکته قلبی
جان خود را از دست میدهند.
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میلیون
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×3

ساالنه  ١٧٫١میلیون نفر در دنیا
بهدلیل عارضههای قلبی جان خود را از دست میدهند.

شیوع بیماریهای قلبی عروقی
حـــدود  25درصد افســردگی را به دنبــال دارد .

 30درصد از تمام مرگ و میرها براثر بیماریهای قلبیعروقی است
که بیش از  80درصد آنها در کشورهای با درآمد متوسط و پایین است.

ســوگــل مــوســوی -تنگ
ذرهبینسالمت
ماهیاش را مقابل صورتم
میگیرد و میگوید« :مامان! ماهیام دیگه حرکت
نمیکنه .نگاه کن .چرا؟ آخه من که دست تو آب تنگ
نکردم .حاال باید چهکار کنم تا ماهی دوبــاره شنا
کنه؟» اشکهایش را پاک میکنم .ماندهام چطور به
دختر پنجسالهام توضیح بدهم که حیوان خانگیاش
مــرده اســت و دیگر نمیتواند با او سرگرم باشد.
نگهداشتن حیوا نهای خانگی این روزها بیشتر از
گذشته دربین خانوادهها مرسوم شده است .کودکان
بیشتر از همه اعضای خــانــواده با حیوان ارتباط
عاطفی برقرار میکنند .برای حیوان خانگیشان اسم
میگذارند و بیشتر از سالمتی خودشان به سالمتی
حیوان اهمیت میدهند .به عقیده روا نشناسان
کودک ،داشتن حیوان خانگی برای کودکان بسیار
مفید است و بهطور غیرمستقیم به آنها آموزشهای
بسیاری میدهد .در ادامــه ،حسین جانعلیپور،
مشاور و کارشناس ارشــد روا نشــنــاســی کــودک و
نوجوان ،به این موضوع که چگونه با مرگ حیوان
خانگی کودکمان برخورد کنیم ،اشاره خواهد کرد.

300

مصرف روزانه ما مشهدیها
میانگین مصرف روزانه جهانی نمک 5گرم است ،اما
ِ
بین  ١٢تا ١5گرم یعنی چیزی حدود سه برابر است.

رفتاروسخنگفتنشماباکودکتانبایدصادقانهباشد

مرگ حیوان خانگی

را با گفتن عبار تهایی مانند «رفته ،برمیگرده»،
«خــوابــیــده»« ،رفــتــه پیش مامانش» و ...گیج و
سردرگم کنند .بهعبارتی گیج کردن و دروغ گفتن
به کودک به هیچ عنوان درست نیست .باالخره او
واقعیت را متوجه خواهد شد و درو غگــویــی سبب
مـیشــود تــا بــه والدینش اعتماد نکند و متوجه
درو غگویی خانوادهاش بشود.
در استفاده از کلمهها هم باید دقت شود ،زیرا هرکدام
میتواند تاثیر مستقیمی بر ذهن کودک بگذارد؛
بهعنوان مثال بیان واژ ههایی مانند «خوابیده»،
میتواند کودک را دچار پریشانی و اضطراب کند و
درمــورد خوابیدن دچار نگرانی شود یا بهکار بردن
عبارت «رفته ،برمیگرده» ،میتواند این تصور را در
ذهن او ایجاد کند که باید منتظر حیوانش باشد تا
برگردد .همچنین نباید بگویید چون حیوانت خوب
بوده ،خدا او را پیش خودش برده ،زیرا کودک از خدا
میرنجد و از اینکه خداوند بعد از این چه کسی را از او
خواهد گرفت ،میترسد .بنابراین صداقت و بیان نرم و
لطیف بسیار مهم است.

بهسرعت حیوان دیگری را جایگزین نکنید

واقعیت را بگویید

گفتن واقعیت که دیگر حیوان در کنار کودک نیست و
مرده است ،بهترین تصمیم است .باید درنظر داشت
که بهکار بردن لغــات مرده و مرگ و توضیح قطعیت
مرگ با مالیمت و نرمی تمام ولی بدون گیج کردن و
بهاشتباه انداختن کودک ،دربــاره معنی مرگ باید
اتفاق بیفتد .توانایی درک مــرگ ،بستگی به رشد
احساسی و دانش کودک دارد .بهطور معمول کودکان
تا دوسالگی مرگ حیوان و اندوهی را که در جو خانه
وجود دارد ،حس میکنند ولی دلیلش را نمیدانند
و برایشان مهم نیست .از دو تا پنجسالگی بچهها
بهخاطر نبودن همبا زیشان دلتنگ میشوند ولی
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نه لزوما بهخاطر نبودن حیوان دوستداشتنیشان؛
آنها مرگ را اتفاقی موقت میدانند.
کودک از پنجسالگی شروع به آگاهییافتن از ابدیت
مرگ میکند اما ممکن است این مرگ با فانتزیهای
ذهنش همراه باشد .بهعبارت دیگر بــاور دارد که
میتوان از مرگ سرپیچی کرد یا با آن وارد معامله شد.

از د هسالگی به بعد کودکان بهتدریج درک میکنند
کــه همه موجودات زنده باالخره خواهند مرد و مردن
به معنی پایان زندگی است .آنها هم احتماال دچار
احساسات طبیعیای که برای بزرگساالن نیز پیش
میآید ،میشوند؛ مانند انکار ،تقابل ،خشم ،در
خود فرو رفتن ،پذیرش و شاید هم به طرق دیگری

واکنش نشان دهند؛ مانند مکیدن انگشت ،قهر
و اوقا تتلخی ،درحالیکه قبال این کارها را انجام
نمیدادند.

عبارتها گیجکننده نباشد

اگر حیوان خانگی مرده است ،والدین نباید کودک

بعد از اینکه مرگ را با او در میان گذاشتید ،بگذارید
درمــورد احساساتش با شما صحبت کند یا نقاشی
بکشد .اجازه بدهید برای حیوانش مراسم بگیرد،
دفنش کند و حتی سنگ قبر برایش بگذارد .این
کارها فایده دیگری هم دارد و آن ،اینکه کودک
میتواند عالوه بر اینکه با واژه مرگ آشنا میشود،
با مراسم مذهبی در این زمینه نیز آشنا شود .یادتان
باشد بهسرعت حیوان خانگی دیگری را جایگزین
حیوان قبلی نکنید .اجــازه بدهید کودک احترام
به مــرده را درک کند و دریابد اگر یکی از اعضای
خانواده هم فوت کرد ،فرد دیگری نمیتواند بهزودی
جایگزینش شود.

