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سرطان پستان شایع ترین سرطان در میان زنان در جهان است. بیماری ای که سالیانه 
جان هزاران نفر را در جهان می گیرد. هرچند که این بیماری، بیماری شایعی است اما 
از جمله سرطان هایی است که در صورت تشخیص آن در مراحل زودهنگام به راحتی 
قابل درمان است. تشخیص به موقع سرطان پستان بیش از هر چیز نیازمند آگاهی 
عمومی درباره موضوع است. افزایش آگاهی زنان درباره این بیماری و انجام آزمایش های 
فردی و تخصصی به صورت دوره ای کمک می کند که این بیماری در مراحل زودهنگام 
تشخیص داده شده و درمان شود. به همین دلیل هم در تقویم جهانی، ماه اکتبر را 
ماه آگاهی از سرطان پستان نام گذاری کرده اند. افراد، نهادها و سازمان هایی در سراسر 
جهان که دغدغه سالمت زنان را دارند در این ماه می کوشند آگاهی عمومی درباره این 
بیماری را افزایش دهند. در ایران نیز گروه های مختلفی در ماه اکتبر و در تمام طول 

سال می کوشند آگاهی زنان ایرانی را نسبت به این بیماری افزایش دهند.
اما روز پنجشنبه 18مهرماه، یک اتفاق مهم و گسترده در این حوزه رخ داد. اتفاقی که 
تقارن آن با اولین حضور زنان ایرانی در استادیوم های فوتبال، آن را معنادارتر و مهم تر 
نیز کرد. در بازی ایران و کامبوج در ورزشگاه آزادی؛ در مسابقه ای که مهم ترین اتفاق آن 
جمعیت زنانی بود که بر سکوها نشسته بودند، دور تا دور زمین تابلوهایی دیده می شد 
که با تبلیغات معمول کنار زمین های فوتبال تفاوت داشت. این تبلیغات نه تبلیغ یک 

برند یا کاالی خاص که آگاهی بخشی درباره سالمت زنان بود. 
برند مای لیدی به عنوان یکی از برندهای شرکت زرین رویا، بانی این تبلیغات متفاوت 
در کنار زمین فوتبال در یکی از تاریخی ترین روزهای ورزشگاه آزادی بود. مای لیدی 

با همکاری موسسه خیریه بهنام دهش پور پویش مشترک »همه با هم به پیش برای 
پیشگیری از سرطان پستان« را با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره این بیماری در 
جامعه ایران راه اندازی کرده است. این کمپین بخشی از مجموعه فعالیت هایی است که این 
برند مطرح ایرانی در راستای هدف خود برای ارتقای سالمت زنان ایرانی انجام می دهد.

افزایش سالمت عمومی و به خصوص سالمت زنان از مسئولیت هایی است که هر کدام 
از ما در هر جایگاهی که هستیم باید به آن توجه کنیم. گروه ها و افراد مختلف در کنار 
سازمان های مسئول دولتی در سال های گذشته تالش هایی در این حوزه انجام داده اند. 
ورود برندها و شرکت ها به این حوزه نیز اتفاقی بسیار الزم و مهم است. اتفاقی که برند 
مای لیدی و شرکت زرین رویا در آن پیشگام شده اند. برندها در سال های گذشته در 
ایران فعالیت های متفاوتی را به عنوان مسئولیت اجتماعی خود انجام داده اند. اما این 
بار شاهدیم که یک کمپین مسئولیت اجتماعی را به مخاطبان درست و با هدفی مهم 
شکل داده است. هدفی که تاکنون برندها کمتر به آن توجه کرده اند. می توان امیدوار 
بود که این اقدام گامی باشد برای توجه بیشتر به سالمت زنان. باید خوش بین بود که 
حال که میلیون ها نفر به واسطه فعالیت مشترک مای لیدی و بهنام دهش پور، در یکی 
از مهم ترین روزهای تاریخ ورزش ایران پیام پیشگیری از سرطان پستان را شنیده اند، 

همه با هم برای پیشگیری از سرطان پستان به پیش برویم.

آزادی شنیده شد از استادیوم  پیام سالمت زنان 

پرسش اول: سالمندان چند عدد تخم مرغ می توانند طی 
روز مصرف کنند؟ صناعی از دزفول

پرسش دوم: آیا پیروی از رژیم غذایی خام خواری برای 
بدن فایده ای هم دارد؟ 534****0910

پاسخ 

دکتر محمدرضا وفا
متخصص تغذیه و عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: شرایط سالمندان بسیار با هم متفاوت است و 
نمی توان در مورد همه یک نظر کلی داد. اگر سالمند، سالم 
باشد و به بیماری خاصی مبتال نباشد، هر روز می تواند 
تخم مرغ بخورد، به شرط آنکه کالری دریافتی اش را تنظیم 
کند. حتما همه شنیده اید که تخم مرغ منبع کلسترول است 
و نام کلسترول بین عامه مردم به بدی یاد می شود، در 
حالی که بدن همه افراد خیلی راحت می تواند از ریشه 
کالری ها، کلسترول بسازد و اتفاقا مقدار کلسترولی که بدن 
می سازد به صورت تصاعدی بیشتر از میزان کلسترولی 
است که در زرده تخم مرغ وجود دارد بنابراین اگر کالری 
دریافتی فردی بیشتر از نیازش باشد، حتی اگر تخم مرغ 
هم نخورد، کبد کالری اضافه را به کلسترول تبدیل کرده 
و فرد را دچار افزایش کلسترول در خون و عوارض ناشی 
از آن می کند. امروزه راهنماهای بالینی تغذیه ای می گویند 
در صورتی که سالمند سالم باشد و فعالیت بدنی مناسبی 
داشته باشد می تواند حتی روزی ۲عدد تخم مرغ بخورد، 
به شرط آنکه کالری دریافتی اش تنظیم، وزنش متعادل و 
فعالیت بدنی اش کافی و مناسب باشد. از همه مهم تر اینکه 
سالمندان باید کالری موردنظرشان را حداقل در ۳ وعده 
اصلی و ۳ میان وعده دریافت کنند؛ یعنی اگر نیاز فردی ۲ 
هزار کالری باشد باید این میزان را بین ۳ وعده اصلی و ۳ 
میان وعده تقسیم کند و از پرخوری در وعده ها بپرهیزد. 
یادتان باشد غذا خوردن فرایند بسیار پیچیده ای است اما 
بیشتر ما آن را خیلی ساده می پنداریم، در حالی که بسیاری 
از مسائل روانی، عاطفی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... 
با غذا خوردن ما گره خورده ولی متاسفانه اغلب ما فقط به 
عنوان رفع تکلیف غذا می خوریم و آن را جدی نمی گیریم.

پاسخ دوم: خام خواری بیشتر در مورد منابع خوراکی گیاهی 
مطرح است بنابراین اگر بتوان گروه سبزی ها، صیفی ها و میوه ها 
را به صورت تازه و خام مصرف کرد، مواد مغذی موجود در 
آنها بهتر در اختیار بدن قرار خواهد گرفت و بخش عمده ای 
از مواد مغذی موردنیاز روزانه ما به این ترتیب و با کیفیت 
عالی تامین خواهد شد، در حالی که انجام هرگونه فرایندی 
مانند حرارت، نور و اکسیداسیون در مورد این گروه غذایی 
مانند پختن، سرخ کردن، کباب کردن، مواجهه با نورزیاد 
و... به سرعت بخش قابل توجهی از ویتامین ها به خصوص 
ویتامینC آنها را از بین خواهد برد و مواد مغذی کمتری به 
بدن خواهد رسید.  امروزه توصیه سازمان جهانی بهداشت 
مصرف حداقل ۵ نوبت در روز و توصیه دانشگاه هاروارد 
مصرف حداقل ۹ نوبت در روز از گروه سبزی ها و صیفی ها و 
میوه هاست تا به این ترتیب بسیاری از مواد مغذی کلیدی مانند 
ویتامین های گروهB، ویتامینC و ترکیبات آنتی اکسیدانی که 
این روزها همه ما به دلیل شرایط و شیوه زندگی مان به آنها نیاز 
داریم، تامین شود.  این موضوع در مورد منابع حیوانی مانند 
انواع گوشت و تخم مرغ و... صدق نمی کند و خام خواری 
منابع حیوانی؛ چه از نظر بهداشت مواد غذایی و چه از نظر 
تغذیه ای توصیه نمی شود، در حالی که فرایندهای مالیم مانند 
بخارپز یا کباب کردن می توانند کمک کنند زیست دسترسی 
پروتئین موجود در گوشت بهتر شود و جذب مواد مغذی آن 
افزایش یابد. این نکته در مورد سبزی های حاوی بتاکاروتن 
که پیش ساز ویتامینA هستند مانند، هویج، کدو حلوایی، 
فلفل دلمه ای زرد و قرمز، گوجه فرنگی و... هم الزامی است 
زیرا کاروتنوئیدها هم جزو مواد غذایی معدودی هستند که 
زیست دسترسی آنها با کمی فرایند در دستگاه گوارش بهتر 
می شود. البته به شرط اینکه فرایندی که روی این گروه از 
سبزی ها انجام می شود مالیم باشد زیرا فرایند عمیق باعث 

تخریب کاروتنوئیدها خواهد شد.

پرسش: لطفا اطالعاتی درباره بلوغ دختران، نحوه رویارویی 
و برخورد با آن، نکات بهداشتی و چگونگی آموزش به 

دختران به والدین بدهید. 665****0917

پاسخ 

دکتر مریم کاشانیان
متخصص زنان و زایمان و 

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ: آموزش به دختران نوجوان درباره بلوغ و آماده کردن آنها 
برای رویارویی با تغییراتی که از نظر جسمی و روانی در بدنشان 
ایجاد می شود بسیار بااهمیت است. از این رو، بهتر است والدین و 
مربیان از ابتدا حتی در دوران دبستان آموزش های الزم را به دختران 
نوجوان در مورد مراحلی از رشد که در آینده پیش رو خواهند 
داشت، بدهند تا هنگام مواجهه با آن دچار استرس و اضطراب 
نشوند. وقتی بچه ها وارد سن بلوغ می شوند به تدریج برخی تغییرات 
جسمی در آنها آشکار می شود . به این صورت که پستان ها شروع 
به بزرگ شدن می کنند، قد یکباره بلند می شود، شکل و فرم بدن 
تغییر می کند و حالت زنانه به خود می گیرد، موهای ناحیه تناسلی 
و زیر بغل ها درمی آیند و در انتهای دوره بلوغ، عادت ماهانه اتفاق 

می افتد و خونریزی های ماهانه شروع می شود. 
اولین عادت ماهانه ها معموال بی نظم هستند زیرا سیستم عصبی 
مرکزی هنوز کامل نیست و بلوغش کامل نشده است بنابراین با 
اینکه تخمدان ها در حال فعال شدن هستند، ممکن است فعالیت 
منظم دوره ای و با تخمک گذاری منظم نداشته باشند. این موضوع 
به هیچ وجه نباید موجب نگرانی خانواده ها شود. این شرایط معموال 
تا ۳-۲ سال اول بعد از بلوغ ادامه دارد تا سیستم اعصاب مرکزی 
به تکامل برسد و فرد به معنای کامل بالغ شود. این الگو به اشکال 
مختلفی دیده می شود، مثال ممکن است دختر نوجوان یک ماه اصال 
عادت ماهانه نداشته باشد یا در ماه دیگر ۲ بار عادت ماهانه شود. 
ممکن است در یک چرخه خونریزی ۳ روز طول بکشد و در چرخه 
بعدی ۶ روز باشد و... هیچ کدام از این موارد جای نگرانی ندارد. 
تنها زمانی که خونریزی  خیلی طول می کشد و دوره عادت ماهانه 
طوالنی می شود یا حجم خونریزی خیلی زیاد است یا تعداد دفعات 
عادت ماهانه باالست، باید آن را جدی گرفت و کاری برای فرزند 
انجام داد. این موارد باعث دفع مقدار زیادی آهن از بدن می شود 
و دختر نوجوان را در معرض کم خونی فقرآهن و عواقب بعدی 
آن قرار می دهد که شامل خستگی، تغییرات روانی و افسردگی، 
تحریک پذیری، ضعف، اختالالت یادگیری و... است. در چنین 
شرایطی نوجوان باید به پزشک ارجاع داده شود و تحت درمان 
قرار بگیرد تا بتوان میزان خونریزی ها را محدود و با نظر پزشک 
مکمل آهن مصرف کرد زیرا به صورت عادی معموال در رژیم 
غذایی ما آهن به میزان کافی استفاده نمی شود. برای پیشگیری 
از فقرآهن هم غذاهای حاوی آهن مانند عدس، گوشت قرمز، 
جگر، زرده تخم مرغ و  ... باید زیاد مصرف شوند که این کار 
هم همیشه قابل انجام نیست، درنتیجه مصرف مکمل آهن با نظر 
پزشک الزامی خواهد شد. برخی بر این باورند مصرف مکمل 
آهن در زمان خونریزی ماهانه میزان خونریزی را افزایش می دهد. 
این باور کامال نادرست است و هیچ رابطه ای بین مصرف مکمل 
آهن و میزان خونریزی ماهانه وجود ندارد.یکی دیگر از سواالت 
شایعی که دختران نوجوان از ما می پرسند حمام کردن و شستشوی 
ناحیه تناسلی در زمان عادت ماهانه است. واقعیت این است که 
شستشو همیشه بهترین کار برای پاک کردن بدن از آلودگی هاست. 
در زمان عادت ماهانه هم خانم ها برای دوش گرفتن یا طهارت 
بعد از توالت مشکلی ندارند. استفاده از هیچ نوع شوینده  یا ماده 
ضدعفونی کننده ای برای شستشوی ناحیه تناسلی الزم نیست و 
شستن با آب به تنهایی کفایت می کند زیرا استفاده بی مورد از 
شوینده ها سبب می شود میکروب های مفید منطقه هم از بین 
بروند و محیط برای فعالیت میکروب های بیماری زا فراهم شود. 
ضمن اینکه بعد از شستشو باید ناحیه تناسلی را خیلی خوب 
خشک کرد و پدهای بهداشتی باید در فواصل مناسب عوض 

شوند تا آلودگی مدت زیادی در محل باقی نماند. 
یادتان باشد رطوبت و خیس بودن بدن و ناحیه تناسلی شرایط 
را برای رشد قارچ ها فراهم می کند. استفاده از لباس های زیر 
نخی و گشاد برای پیشگیری از ایجاد رطوبت و تعریق توصیه 
می شود زیرا عرق نیز محیط را مرطوب می کند و زمینه ساز 

بروز برخی مشکالت است.

پرسش اول: خانمی 30 ساله هستم و تنبلی 
تخمدان دارم. حدود یک سال است اقدام 
به بارداری کرده اما هنوز باردار نشده ام. 
آیا بین گیاهان دارویی، دارویی وجود دارد 
که بتواند مشکلم را حل کند تا مجبور به 
مصرف داروهای شیمیایی نباشم؟ از عوارض 
بر  آینده  بدن و در  بر  داروهای شیمیایی 

جنینم می ترسم. 600****0910

پرسش دوم: خانمی 33 ساله هستم. حدود 
6 ماه است از قرص های اعصاب استفاده 
می کنم. در حال حاضر قصد بارداری دارم 
اما متخصص زنانم گفته تا زمانی که این 
از  باردار شوم.  نباید  داروها را می خورم 
طرفی، واقعا الزم دارم داروهای اعصاب 
را مصرف کنم زیرا شب ها نمی توانم بخوابم 
و خیلی اذیت می شوم. آیا می توانم برای 
این منظوراز داروهای گیاهی استفاده کنم 
باشد؟  نداشته  بارداری ام  با  تداخلی  که 

0913****618

بابونه  دمنوش  مصرف  آیا  سوم:  پرسش 
است؟  موثر  فصلی  حساسیت  رفع  برای 

0919****725

پاسخ

دکتر محمدحسین 
صالحی سورمقی

متخصص  داروساز، 
پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد  و  دارویی  گیاهان 

تهران

پاسخ اول: تنها داروی گیاهی علمی و مطرح  شده 
در دنیا که می تواند به برطرف شدن تنبلی تخمدان 
کمک کند، قطره ای به نام »ویتاگنوس« است که 
از عصاره گیاه »پنج انگشت« به دست می آید. این 

دارو برای اختالالت هورمونی خانم ها در زمان 
باروری، پیش یائسگی، یائسگی و بعد از آن و 
به طورکلی برای مشکالتی از جمله اختالالت 
عادت ماهانه، عادت ماهانه های دردناک، تنبلی 
تخمدان، مشکالت یائسگی، یائسگی زودرس 
و...موثر است. خوشبختانه امروزه کارخانه های 
داروسازی زیادی در سراسر دنیا این داروی 
صددرصد گیاهی را تولید می کنند.  مصرف 
جانبی  عارضه  هیچ  دارو  این  طوالنی مدت 
برخی  در  ارائه شده  آمارهای  ندارد.  خاصی 
می دهد  نشان  دارو  این  به  مربوط  مقاالت 
حدود ۳۶ درصد خانم های نابارور مبتال به 
تنبلی تخمدان که از داروی »ویتاگنوس« استفاده 
کرده اند پس از مصرف طوالنی مدت این دارو 
)حدود 7 تا 18ماه( و با رفع تنبلی تخمدان 

توانسته اند بارور شوند.
پاسخ دوم: مهم ترین توصیه به شما این است 
که ابتدا زیر نظر روان پزشک مشکل اصلی تان 
را که می تواند استرس و اضطراب باشد، حل 
بارداری  به  کنید و در حال حاضر تصمیم 
نداشته باشید زیرا فرزندآوری و تربیت آن 
با استرس های فراوانی همراه است و به صبر 
و حوصله زیاد والدین نیاز دارد. پس از حل 
نظر  با  آرامش  به  رسیدن  و  مشکل  رفع  و 

روان پزشکتان باردار شوید. 
به طور کلی توصیه بر این است که در زمان 
فرقی  نشود.  مصرف  دارویی  هیچ  بارداری 
هم نمی کند که دارو گیاهی باشد یا شیمیایی، 

خوردنی باشد یا موضعی و تزریقی. 
دلیل اصلی این توصیه هم آن است که هم 
مشکلی برای جنین ایجاد نشود و هم اگر 
جنین دچار مشکل یا نقصی شد که هیچ ربطی 
به دارو نداشت، مادر آن مشکل را به دارو 
نسبت ندهد و تا آخر عمر احساس ندامت 
کاش  که  باشد  نداشته  بی مورد  پشیمانی  و 
آن دارو را مصرف نکرده بودم. البته تعداد 

داروهایی که در دوران بارداری روی جنین 
تاثیر سوء می گذارند و باعث ایجاد نقص های 
مادرزادی می شوند کم است و گروه محدودی 
را شامل می شود که پزشکان نسبت به آنها 
آگاهی کامل دارند. از این رو، به همه خانم های 
باردار توصیه می شود به هیچ وجه هیچ دارویی 
حتی اگر گیاهی باشد را خودسرانه مصرف 
نکنند، مگر آنکه پزشکشان صالح بداند و 

دارویی را برایشان تجویز کند.
 بین داروهای گیاهی، دارویی به نام »قطره 
هایپیران« تولید شده که از عصاره »گیاه علف 
چای« یا »گل راعی« تهیه می شود. این دارو 
داروی  پرمصرف ترین  اخیر  سال های  در 
و  بوده  جهان  سراسر  در  گیاهی  آرامبخش 
برای مواردی مانند ترس، دلهره و تشویش، 
بی حوصلگی و انزواطلبی، رخوت و سستی، 
افسردگی سنین کهولت، سردردهای عصبی 
بیهوده  افکار  و  تمرکز  نداشتن  میگرنی،  و 
بی خوابی،  و  بدخوابی  ناراحت کننده،  و 
تغییرات خلق وخو قبل  سردردها، دردها و 
زنان  در  یائسگی  و  ماهانه  عادت  هنگام  و 
تجویز می شود. هرچند مصرف به اندازه و 
توصیه شده این دارو توسط پزشک در دوران 
بارداری عارضه جانبی ندارد، بهتر است تا 
وقتی مجبور نیستید و تا زمانی که پزشکتان 

دستور نداده، آن را مصرف نکنید.

پاسخ سوم: دمنوش بابونه برای رفع حساسیت 
فصلی خیلی قوی نیست اما برخی گیاهان 
مانند کاسنی، اسفرزه، انگور، زردچوبه، دارچین 
و... می توانند حساسیت را کاهش دهند. البته 
همین گیاهان گاهی خودشان در درصد کمی 
از افراد حساسیت زا می شوند و باید از مصرف 
آنها خودداری کرد. بابونه بیشتر برای کاهش 
و رفع مشکالت گوارشی از جمله نفخ، درد 
و گرفتگی معده و روده  استفاده می  شود. 

پرسش اول: آیا قرمز شدن صورت هنگام 
خجالت کشیدن، عصبانی شدن، استرس و 

اضطراب طبیعی است؟ 339****0902

پرسش دوم: چرا بسیاری از مردم از مصرف 
داروهای روان پزشکی یا مراجعه به روان پزشک 
می کنند؟  مقاومت  آن  مقابل  و  می هراسند 

0939****529

پاسخ
دکتر میترا حکیم شوشتری

فوق تخصص روان پزشکی کودک و 
نوجوان و عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: اگر سرخ شدن صورت با حس های 
ناراحت کننده همراه باشد و دیگران متوجه شوند  
حال فرد خوب نیست و خودش احساس کند 
او دارند و دچار  به  اطرافیان نگاه های بدی 
دستپاچگی شود؛ یعنی استرسش باالست. این 
حالت ها معموال در موقعیت های اجتماعی بروز  
می کند. رفتاردرمانی و دارودرمانی می تواند 
اضطراب اجتماعی را کاهش بدهد. یکی از 
اقداماتی که به درمان کمک می کند این است 
که فرد در تخیالتش خود را در معرض مواجهه 
با افراد زیادی که مثال قرار است در جلسه 
کنفرانس حضور داشته باشند، قرار بدهد و 
را  اضطراب آور  و  استرس زا  حس های  بعد 
تجربه کند، سپس مدیریت اضطراب را در 
خانه تمرین کند تا بتواند این شرایط را به 

موقعیت های مختلف تعمیم بدهد. البته برای 
کودکان خردسال که مهارت های کمی در کنترل 
استرس دارند کمک گرفتن از درمانگر می تواند 

موجب موفقیت درمان شود.

پاسخ دوم: متاسفانه این باور نادرست بین بسیاری 
از افراد جامعه وجود دارد که فقط افراد با شرایط 
روانی خیلی بد به روان پزشک مراجعه می کنند یا 
مصرف داروهای روان پزشکی ما را دچار کسلی، 
پرخوابی، بی رمقی، گنگی، گیجی و... می کند، در 
حالی که بسیاری از داروهای روان پزشکی راه 
را برای رفتاردرمانی و تصحیح رفتار نادرست 
باز می کنند، به خصوص اگر فردی که تحت 
درمان قرار می گیرد خردسال باشد زیرا به طور 
مثال کودکان خردسال نمی توانند در معرض 
عوامل محرک اضطراب زا بدون کنترل دارویی 
قرار بگیرند چون تحمل اضطراب را ندارند 
و این مساله سبب می شود کودک از لحاظ 
ذهنی خودش را در موقعیت اضطراب قرار 
ندهد و رفتاردرمانگر موفق به کاهش اضطراب 
نشود. خوشبختانه امروزه داروهای جدید بسیار 
زیادی وجود دارد که هم خیلی ایمن هستند، هم 
عوارض کمی دارند و هم احساسات و افکار 
و رفتارها را خوب کنترل می کنند. عوارضی 
مانند خواب آلودگی، گیجی، منگی و... مربوط 
به داروهای حدود ۲ دهه پیش است که داروها 
هم خواب آور بودند و هم مشکالت دیگری 
ایجاد می کردند. نکته مهمی که بیماران باید 
بدانند این است که با دارو خوردن چه منافعی 

برایشان حاصل می شود و با دارو نخوردن چه 
منافعی از دست می دهند. اگر فردی مضطرب 
باشد و دارو مصرف نکند نمی تواند لذت رابطه 
خوب را تجربه کند. کودک مضطرب نمی تواند 
به سایر افراد یا همسن هایش نزدیک شود، در 
موقعیت های اجتماعی همیشه هراس دارد و در 
نوجوانی مستعد آن است که هر خواسته  ای را 
بپذیرد و َچشم بگوید زیرا از »نه« گفتن می هراسد. 
این شرایط سبب می شود نوجوان مضطربی که 
تحت درمان قرار نمی گیرد خطرات مختلفی را 
تجربه کند و در بزرگسالی هم فردی می شود 
که حس خوبی به خودش ندارد، از برقراری 
رابطه ناتوان است و دائم آرزو می کند کاش 
می توانستم مانند افرادی باشم که به راحتی 
حقشان را می گیرند. درواقع، والدین با محروم 
کردن فرزندانشان از درمان های روان پزشکی 
و ندادن داروهای تجویزشده به آنها با این 
بهانه که داروها عارضه دارند، به نوعی در حق 
فرزندشان کوتاهی می کنند و در آینده مشکالت 
بسیار بیشتری برای آنها رقم می خورد. نگرانی 
طوالنی مدت  مصرف  به  نیاز  والدین  دیگر 
از  استفاده  مثال  والدین  برای  ما  داروست. 
عینک را می زنیم که ممکن است تا زمانی 
الزم باشد و به فرد کمک کند استفاده از آن را 
بپذیرد. بیماری های روان پزشکی هم مثل سایر 
بیماری ها غالبا مزمن هستند و نیاز به درمان و 
مراقبت طوالنی مدت دارند. کودکان در مسیر 
رشد هستند و توجه نکردن به آنها می تواند 

به رشد روانی نامناسب آنها منجر شود.


