مقـالههـای علمـی -تـرویجـی

دانــش آموزان در مدرســه
بــه چــه دالیلــی از دل درد

شــکایت میکننــد؟

ناهید تهمتن ،مراقبت سالمت ،دبستان پسرانه سما واحد کرج.
دکتر سید رضا حسینی ،عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد شهرکرد ،دکتری تخصصی انگل شناسی.
محبوبهسادات ابراهیمنژاد شیروانی سرپرست مرکز بهداشتی
درمانی شهید شاهآبادی تهران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران.

مقـدمـه
دلدرد یکــی از مهمتریــن شــکایات طبــی اســت کــه بیشــتر در کــودکان ســنین  15-5ســالگی بــا عوامــل مختلفــی بــروز پیــدا میکننــد و
میتواننــد نشــانه بیماریهــای مختلــف از جملــه مشــکالت جســمی و یــا در نتیجــه مســائل روانــی ماننــد اســترس و اضطــراب ایجــاد شــوند.

ل دردهـا
طبقـهبنـدی د 

دلدرد در کــودکان بــه دو نــوع حــاد و مزمــن طبقهبنــدی میشــود .در صورتیکــه در یــک دوره ســه ماهــه حداقــل ســه بــار دردهــا بــه صورتــی
بــروز پیــدا کنــد کــه مانــع از فعالیــت کــودک شــود و کــودک بــه واســطه آن ناتــوان از انجــام فعالیتهــای روزمــره نظیــر انجــام تکالیــف و رفتــن
ل دردهــای حــاد شــناخته میشــوند.
بــه مدرســه شــود در طبقهبنــدی دلدرد مزمــن قــرار گرفتــه و در غیــر اینصــورت جــزو د 

علـل بـه وجـود آورنـده دلدرد

علــل مختلفــی در یــک کــودک میتوانــد زمینهســاز بــروز دلدرد
باشــد کــه در زیــر بــه مهمتریــن آنهــا اشــاره میشــود:
عــدم تحمــل بــه الکتــوز :کــودکان دچــار ایــن اختــال پــس
از نوشــیدن شــیر دارای الکتــوز دچــار اتســاع شــکم ،نفــخ ،اســهال
میشــوند .خــوردن ســایر غذاهــای حــاوی الکتــوز نیــز میتوانــد
عالیــم مشــابهی را در فــرد ایجــاد کنــد.
بیماریهــای انگلــی رودهای :انگلهــای مختلفــی میتواننــد بــا
ل درد نشــان دهنــد.
ایجــاد عفونــت در دســتگاه گــوارش ،خــود را بــا د 
از جملــه مهمتریــن ایــن بیماریهــای انگلــی ژیاردیازیــس اســت.
البتــه کرمهــا ماننــد آســکاریس ،کــرم قالبــدار و  ...نیــز میتواننــد بــا
دلدرد تظاهــر کننــد.
بیمــاری ویروســی :بیماریهــای ویروســی سیســتمیک کــه عموماً
خــود را بــا درگیــری اندامهــا و اعضــای مختلــف نشــان میدهنــد نیــز
میتواننــد دلدرد ایجــاد کننــد .ســرما خوردگــی ،آنفوالنــزا و آبلــه

مرغــان و  ....از جملــه ایــن بیماریهــا هســتند .گاهــی بیماریهــای
ویروســی خــود را صرف ـاً بــه صــورت یــک دلدرد نشــان میدهنــد.
چنــد بیمــاری نــادر و کــم احتمــال :برخــی بیماریهــای دیگــر

سـمـا
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ل درد را هــم بــه همــراه داشــته باشــند.
نیــز کــه دســتگاههای دیگــری غیــر از دســتگاه گــوارش را مبتــا میکننــد میتواننــد در عالیــم خــود د 
البتــه تشــخیص ایــن کــه ایــن قبیــل بیماریهــا منشــاء دلدرد میباشــند یــا نــه صرفـاً بــر عهــده پزشــک متخصــص اســت .بیماریهــای خونــی
مثــل کــم خونــی داســی شــکل و ....از ایــن دســتهاند.
مســائل روانــی :مشــکالت روانــی و رفتــاری در کــودکان میتوانــد عامــل بــروز دلدرد در کــودکان باشــد .بــه عنــوان مثــال بســیاری از
کــودکان مبتــا بــه دل دردهــای مزمــن دچــار افســردگی یــا اضطــراب میگردنــد و بالعکــس ،گاه نیــز کــودکان افســرده یــا مضطــرب دچــار دل درد
میگردنــد .لــذا در هنــگام برخــورد بــا کــودک مبتــا بــه دلدرد بایــد ایــن مــوارد را نیــز مدنظــر داشــت .همچنیــن در برخــی از مــوارد دلدرد ،پــس
از معاینــات کــودک هیچگونــه علــت جســمانی و طبــی خاصــی یافــت نمیشــود .در ایــن مــوارد درد ممکــن اســت مربــوط بــه اختــال در عملکــرد
و تحریــک رودههــا باشــد .کــه غالبـاً از اصطــاح ســندرم روده تحریــک پذیــر بــرای توصیــف آن اســتفاده میشــود .در ایــن شــکل دل درد میتوانــد
همــراه عالئمــی نظیــر تهــوع ،ســردرد ،اســتفراغ و  ...نیــز باشــد .بــا توجــه بــه همراهــی ســندرم روده تحریکپذیــر بــا مســائل روانــی ،اختالالتــی
چــون بــی اختیــاری ادراری شــبانه ،تــرس ،اضطــراب آزمــون و اختــاالت خــواب نیــز ممکــن اســت در برهههایــی در کــودک مشــاهده شــود.
در صورتیکــه علــت بــروز دل درد تشــخیص داده نشــد معاینــه مجــدد توســط همــان پزشــک ضــروری اســت .عــاوه بــر ایــن ممکــن اســت عکــس
بــر داری ،ســونوگرافی ،ســی تــی اســکن ،آزمایــش خــون ،مدفــوع و ادرار نیــز الزم باشــد.

عـالیم هشـدار در دلدرد کودکـان

در هنــگام برخــورد بــا کــودک مبتــا بــه درد خصوصـاً در یــک محیط
آموزشــگاهی الزم اســت عالیــم هشــدار در او بررســی و ارزیابــی شــود.
در صــورت وجــود ایــن عالیــم هشــدار ضــروری اســت تــا کــودک بــه
یــک مرکــز درمانــی مناســب ارجاع گــردد.
شــواهد ترومــا و آســیبدیدگی :اگــر بــر روی بــدن کــودک
شــواهدی از بــد رفتــاری بــا کــودک و آســیبهای بدنــی ماننــد
شــود.

کبــودی ،زخــم و  ...دیــده
وجــود تــب :وجــود تــب نشــانه عفونــت در یکــی از اعضــای
کــودک باشــد کــه نیازمنــد تجویــز آنتــی بیوتیــک اســت .لــذا در
دلدرد بــه همــراه تــب کــودک حتمـاً بایــد در مرکــز درمانــی مــورد
ارزیابــی قــرار گیــرد.
تمرکــز درد در ســمت چــپ یــا راســت شــکم :تمرکــز درد
در برخــی مناطــق شــکم میتوانــد نشــانه یــک اختــال جــدی در
کــودک باشــد کــه ارزیابــی بیشــتر او را ضــروری مینمایــد .بــه
عنــوان مثــال تمرکــز درد در ســمت چــپ و زیــر شــکم میتوانــد بــه
واســطه پیچــش بیضــه یــا تخمــدان ،یبوس ـتهای شــدید ،کرمهــای
انگلــی و  ...و یــا تمرکــز درد در ناحیــه راســت در اثــر آپاندیســیت،
پیچــش بیضــه یــا تخمــدان ،بــزرگ شــدن غــدد لنفــاوی شــکمی،
مشــکالت صفــراوی و  ...ایجــاد گــردد.
وجــود خــون در مدفــوع :اگــر بــه همــراه دلدرد در مدفــوع

در برخـورد با دلدرد چه کار انجـام دهیـم؟

در صورتــی کــه کــودک مبتــا بــه دلدرد هیچیــک از عالیــم هشــدار
اشــاره شــده را نداشــته باشــد ،میتــوان بــا توصیههــای مختلفــی بــه
او و والدیــن درد را تــا حــد امــکان در او تســکین داد.
تشــویق کــودک بــه انجــام فعالیتهــای عــادی در صــورت امــکان ،و
افزایــش آســتانه تحمــل درد در کــودک میتوانــد در کاهــش دل درد
مؤثــر باشــد .تغییــر رژیــم غذائــی ماننــد حــذف الکتــوز در کــودکان
مبتــا بــه کمبــود الکتــاز ،اســتفاده از خوارکیهــای پــر فیبــر
بخصــوص در کــودکان مبتــا بــه یبوســت و  ...میتوانــد بــه بهبــود
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کــودک خــون دیــده شــود حتمـاً ارزیابــی او در یــک مرکــز درمانــی
الزم اســت .چــرا کــه ایــن عالمــت میتوانــد نشــانه یــک اختــال
زمینهســاز جــدی در کــودک باشــد .بیمــاری التهابــی روده،
عفونتهــای گوارشــی ،پولیپهــای موجــود در روده و  ...از جملــه
ایــن اختــاالت هســتند.
وجــود خــون در ادرار :همچنیــن اگــر همراه بــا اظهــار دلدرد در
ادرار کــودک خــون دیــده شــود بررســی بیشــتر بســیار ضــروری اســت.
ســنگ کلیــه ،آســیب بــه کلیــه و عفونــت مجــاری ادراری از علــل بــروز
دلدرد هســتند کــه میتواننــد باعــث خــون در ادرار نیــز بشــوند.

درد کمــک نمایــد .الزم بــه ذکــر اســت میــزان اســتفاده از فیبــر در
کــودکان معــادل ســن کــودک بــه اضافــه  ۵و در بزرکســاالن بیــن ۲۰
تــا  ۳۵گــرم در روز میباشــد.
همچنیــن در برخــی از کــودکان حــذف پــارهای از خوراکیهــا
ل درد موفقیــت آمیــز باشــد؛ ماننــد
نیــز میتوانــد در کنتــرل د 
خوراکیهــای چــرب و نوشــیدنیهای گازدار ،محــدود کــردن
اســتفاده از خواراکیهــای نفــخ آور ماننــد پیــاز ،لوبیــا ،هویــج ،انگــور،
مــوز ،گالبــی ،کلــم و . ...

 تـرویجـی-مقـالههـای علمـی
فـوریتهـای دلدرد

 ایــن.در برخــی مواقــع الزم اســت تــا والدیــن نســبت بــه ارجــاع فــوری کــودک مبتــا بــه دلدرد بــه یــک مرکــز درمانــی اقــدام جــدی نماینــد
 اســتفراغ زرد، اســتفراغ مکــرر، اســهال شــدید،مواقــع هنگامــی اســت کــه کــودک عــاوه بــر دلدرد عالیمــی ماننــد مشــاهده خــون در مدفــوع
، عــدم نوشــیدن طویــل المــدت، عــدم تحمــل غــذا، ســاعت۲۴  دل درد متنــاوب درطــول، دلدرد شــدید و بیــش از یــک ســاعت،ســبز و یــا خونــی
. احســاس درد در هنــگام ادرار و یــا تکــرر آن، بــه مــدت ســه روز۳۸/۴  درجــه یــا تــب بیــش از۳۹ تــب بیــش از
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