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ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺮان ﭘﻮر ﮔﻔﺖ :اﻓﺮاد ﺳﯿﺎری ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺮار ﻣ دﻫﻨﺪ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻮارض
ﺳﯿﺎر دﭼﺎر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺮان ﭘﻮر ،رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﺐ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮان در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ آرﯾﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ دود ﺳﯿﺎر در ﻣﺸﻼت ﻗﻠﺒ ﮐﻮدﮐﺎن
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ30 :درﺻﺪ از دود ﺳﯿﺎری ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺳﯿﺎری ﻣﺼﺮف ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾ ﮐﻪ
ﺳﯿﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﯿﺎر ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻮارض ﻣﺼﺮف ﺳﯿﺎر ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣ ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﻼت ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ،رﯾﻮی و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮش ،ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻼﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﺎر دﭼﺎر آن ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﻼﻣﺘ ﺧﻮد ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣ اﻧﺪازﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﺐ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺎدران ﺑﺎرداری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺸﺎن ﺳﯿﺎر ﻣﺼﺮف ﻣ ﺷﻮد و ﯾﺎ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﯿﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری در ﺟﻨﯿﻦ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺟﻨﯿﻦ دﭼﺎر ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در رﺷﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﻣ ﮔﺬارد.
وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﻼت ﻗﻠﺒ ﮐﻮدﮐﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺳﻮراخ ﺑﯿﻦ دو ﺑﻄﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻼﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ
آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در دوران ﺟﻨﯿﻨ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣ ﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻣﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺎدرزادی
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺎدرزاﯾ ﺑﯿﺸﺘﺮدر ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ;ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻫﺰار ﺗﻮﻟﺪ  8ﮐﻮدک ﺑﻪ
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﻣﺎدرزادی ﻗﻠﺒ ﻣﺒﺘﻼ اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد  :از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﮐﻮدک در  3ﻣﺎﻫﻪ اول ﺑﺎرداری ﺗﺸﯿﻞ ﻣ ﺷﻮد ﮔﺎﻫ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﻞ ﺳﻮراخ ﺑﯿﻦ دو
ﺑﻄﻦ و ﺗﻨ ﺷﺮﯾﺎن رﯾﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ در ﻧﻮزادان اﺳﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺗﺼﻮر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮع زاﯾﻤﺎن دﭼﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﻞ ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻄ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺮان ﭘﻮر ﮔﻔﺖ :از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﺷﻞ ﻣ ﮔﯿﺮد ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﮐﻮﭼﺘﺮﯾﻦ ﻋﻼﺋﻤ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺒﻮدی ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ وﻟ ﮔﺎﻫ ﺑﺮﺧ از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮراخ ﺑﯿﻦ
دو دﻫﻠﯿـﺰ در دوران ﺟـﻮاﻧ و ﻣﯿﺎﻧﺴـﺎﻟ ﺗﺸﺨﯿـﺺ داده ﻣـ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺗﺸﺨﯿـﺺ دادن زود ﻫﻨـﺎم آن ﺑﺴـﺎر ﺳـﺨﺖ اﺳـﺖ و ﮔـﺎﻫ
ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﻤ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪان واﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﺎری در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻗﻔﺲ ﺳﯿﻨﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﮐﻮدﮐﺎن واﻟﺪﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻮد ﮐﺮدن ﺧﺲ ﺧﺲ ﺳﯿﻨﻪ را ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻋﻮد ﮐﺮدن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﮔﻮش ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮک و ﻣﺎﯾﻌﺎت در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﮔﻮش ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎرﺳﺎﯾ
ﻫﺎی ﺷﻨﻮاﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﯾﺎدﮔﯿﺮی در دوران ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻮد.
دود ﺳﯿﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﯾﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎری آﺳﻢ ﺗﻨ ﻧﻔﺲ ،ﻣ ﺷﻮد .در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﺳﻢ ﻫﻨﺎﻣ
ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض دود ﺳﯿﺎر ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺮرا اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ.
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ دود ﺳﯿﺎر ﺑﺮ ﻣﺠﺮای ﺗﻨﻔﺴ ،دود ﺳﯿﺎراز ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻋﻔﻮﻧ دﯾﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﻨﮋﯾﺖ ﻣﻨﻨﻮﮐﻮﮐ و
ﻧﺎراﺣﺘ ﻣﻌﺪه و روده ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی اﺳﻬﺎﻟ ،ﻣ ﺷﻮد.
اﺛﺮ دراز ﻣﺪت دود ﺳﯿﺎر در ﮐﻮدﮐ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺪاوم در ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی رﯾﻮی ﻣﺜﻞ آﺳﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺧﻄﺮ اﺳﺘﻔﺎده و اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ
ﺳﯿﺎر را در دوران ﺟﻮاﻧ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ دﻫﺪ.
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