
يادداشت مهمان

دردهای شکمی یا به اصطالح دل درد در بچه ها به علل 
مختلفی بستگی دارد که گرچه شاید به ظاهر ساده به نظر بیایند، 

در واقع بسیار پیچیده و مهم هستند و هرگز نباید بی اهمیت تلقی 
شوند. گاهی اوقات بچه ها برای شانه خالی کردن از انجام کاری 

مانند رسیدگی به تکالیف مدرسه و... دل درد را بهانه می کنند تا مورد 
سرزنش بزرگ ترها قرار نگیرند. البته این مساله به این معنا نیست که همیشه 

ساده انگاری کرد و دل دردهای کودک را در موقعیت های مختلف تنها به 
حساب چنین رفتارهایی گذاشت. در چنین شرایطی الزم است حتما با پزشک 
مشورت شود تا علت واقعی یا غیرواقعی این شکایت ها مشخص شود... )صفحه 21(

دل درد بچه ها به روایت 
متخصصان اطفال

ما کودکان 
کدام 

 درد شکم 
را جدی 
بگیريم؟

اگر بارداريد
به پهلوی چپ بخوابید!

دوران بارداری یکی از سخت ترین دوره های 
زندگی هر خانمی است که با تغییرات هورمونی 
قابل توجهی شکل می گیرد. یکی از مشکالتی 
با  باردار  از خانم های  برخی  که ممکن است 
آن روبرو باشند، بی خوابی و کم خوابی در این 
دوران است و به  همین علت می توانم برای 
رفع این موضوع بگویم که بهتر است در وهله 
اول حالت خوابشان را تغییر دهند و بهتر است  
به پهلوی چپ بخوابند و حتما از قبل از خواب 
تمام فعالیت های اینترنتی را قطع و سعی کنند 
طی روز هم پیاده  روی داشته باشند و شب هم 
اگر توانستند مطالعه کنند. اگر در نهایت کامال 
بی خواب هستند حتما نزد روان پزشک بروند 

تا بتوانند از دارو استفاده کنند.
اما باید بدانید بی تحرکی می تواند خواب شما را 
به هم بریزد. داشتن فعالیت بدنی آرام در طول 
موجب خستگی  شنا،  یا  پیاده روی  مثل  روز، 
عضالت شما و در نتیجه خواب راحت ترتان 
می شود. با این حال قبل از خواب فعالیت بدنی 
سنگین نکنید و حتی کارهای خانه را برای فردا 
بگذارید و اجازه بدهید بدنتان کمی آرام شود.
اگر بدخواب شدید می توانید از کمی شیر گرم 

با عسل هم کمک بگیرید. 
دمکرده بابونه هم همین تاثیر را دارد. در ضمن 
سعی کنید چای، قهوه و نسکافه را هم از برنامه 
غذایی تان حذف کنید چون هم باعث پریشانی 
خوابتان می شوند و هم مانع جذب آهن می شوند 
و هم مدر )ادرارآور( هستند و مجبورتان می کنند 
در طول شب برای رفتن به دستشویی از خواب 

بیدار شوید.

 دکتر طاهره افتخار
متخصص زنان و زایمان 

عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران
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کلینیک    وخانواده

بیشتر بخوانید

»پله پله تا مالقات با نوزاد« را 
در صفحه 20 همين شماره بخوانيد.


