ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

تشخيص و مواجهه با بيماریهای خاص-قسمت اول

ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﻫﻤﻪ ﻣﺪارس داﻧﺶ اﻣﻮزاﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺑﯿامری ﻫﺎی ﺧﺎص
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻃﻼع ﯾﺎﻓنت از ﻧﻮع ﺑﯿامری ﺧﻮد و
ﺷﺪت آن ﻣﺪرﺳﻪ را در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪرﺳﻪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﻫﻢ ﮐﻼﺳﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮای اﯾﻤﻨﯽ ،درﻣﺎن و ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺑﯿامری ﺧﻮد ﺑﯽ ﺧﱪﻧﺪ و ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﺎﻓﯽ و دﻗﯿﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ داﻧﺸﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﯿامری ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺷﺎﯾﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در
ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻮارض آن در اﻓﺮاد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺧﻄﺎر ﻻزم را ﺑﺪﻫﯿﻢ .اﯾﻦ داﻧﺶ ﻫﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد و ﻧﺰدﯾﮑﺎمنﺎن آﮔﺎه ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺨﺘﴫی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﻨﺞ ﺑﯿامری ﺧﺎص ﺷﺎﯾﻊ در داﻧﺶ آﻣﻮزان داده
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی وﯾﮋﻩ ای ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﴍح داده
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﴍاﯾﻂ ﺧﺎص ﺧﻮد و ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻫﺎی وﯾﮋﻩ ای ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،ﮔﺎﻫﺎ ﻏﯿﺒﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ اﻃﻼع
ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﻬﺎ را ﻣﻮﺟﻪ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮی ﺧﺎﺻﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد.
ﺑﯿامری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻋﻮارض آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻮارﺿﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻌﻤﻮل،
ﺧﺴﺘﮕﯽ ،ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ،ﺗﯿﺮﮔﯽ ﻟﺐ ﻫﺎ و اﻧﮕﺸﺘﺎن و ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ .ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻠﺒﯽ
ﻋﺮوﻗﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿامری ﻫﺎ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻓﺮد ﻣﺸﻮرت ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻌﺎف ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿامرﯾﻬﺎی واﮔﯿﺮ ،در
روزﻫﺎی ﴎد زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ از ﺣﻀﻮر در ﮐﻼس ﻣﻌﺎف ﺷﻮﻧﺪ .در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮﺧﯽ
ﻋﻮارض ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﺷﺪﯾﺪ ،ﮐﺒﻮدی ﭼﻬﺮه و ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﯿﺎری در ﻓﺮد،
ﻻزم اﺳﺖ اﻓﺮاد ﺣﺎﴐ ﴎﯾﻌﺎ ﺑﺎ اورژاﻧﺲ متﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﯿامری ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻌﺪی ﺑﯿامری ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻄﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺑﯿامری راﯾﺞ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺪت ﺧﻮن رﯾﺰی در ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮن رﯾﺰی اﯾﻦ اﻓﺮاد دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺳﺎمل اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت در اﻧﻌﻘﺎد
ﺧﻮن و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
زﺧﻢ و ﺧﻮن رﯾﺰی در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺰرگ در ﻣﻮرد اﯾﻦ
ﺑﯿامری ﺧﻮن رﯾﺰی داﺧﻠﯽ و ﺧﻮن رﯾﺰی ﻣﻐﺰی اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﻪ ﴎ ﻓﺮد ﴐﺑﻪ ای
وارد ﺷﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ در اﴎع وﻗﺖ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .در ﻣﻮرد اﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﴎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﴎﯾﻌﺎ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ و اورژاﻧﺲ متﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد .ﺑﯿامران ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﺮﮐﺎت ورزﺷﯽ را منﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺘامل آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ دارد ،ﻣﻌﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ورزش ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد منﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻣﻔﺎﺻﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﮐﻼس ﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﻮد.
ﺑﯿامری دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ،ﺑﯿامری ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ اﺳﺖ .ﺗﻔﮑﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ
ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم درﺑﺎره اﯾﻦ ﺑﯿامری راﯾﺞ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿامری ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ
اﺳﺖ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿامری ،در ﺑﺪن ﻓﺮد
ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﻣﻌﯿﻮب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن را ﻧﺪارد.

از ﻣﺸﺨﺼﺎت داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿامری ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪﮔﯽ ،زردی
و ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺴﯽ رﻧﮓ اﺷﺎره ﮐﺮد .اﺧﺘﻼل در رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﮐﺒﺪ و
ﻃﺤﺎل و ﺿﻌﻒ در اﯾﻦ دو ارﮔﺎن از ﻋﻼﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﯿامری اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی
ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﻧﺎزﮐﯽ دارﻧﺪ .ﺑﯿامران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ دارای ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺮر ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره داروی ﻣﺨﺼﻮص
ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎم ورزش ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﴍاﯾﻂ وﯾﮋﻩ اﯾﻦ
اﻓﺮاد را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وﯾﮋﻩ از ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ
را دارد ﺑﭙﺮﻫﯿﺰد.
درﺑﺎره ﺑﯿامری ﻫﺎی ﴏع ،آﺳﻢ و دﯾﺎﺑﺖ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪی ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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