FARSI

ﺣﻘﺎﯾق ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧﺣﻧﺎی ﺳﺗون

ﻓﻘرات )(SCOLIOSIS

 Scoliosisاﺳﮑوﻟﯾوز اﻧﺣﻧﺎی ﺳﺗون ﻓﻘرات اﺳت .اﯾن وﺿﻌﯾت در ﮐودﮐﺎن ﺳﺎﻟم اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد و اﮔر ﺷدﯾد ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﯾﮏ ﻣﺷﮑل ﺟدی ﺑرای ﺳﻼﻣت ﺑﺎﺷد ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ در ﺳﺎﻟﮭﺎی در ﺣﺎل رﺷد ،ﺑﮫ وﯾژه در طﯽ رﺷد ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ از
 10ﺗﺎ  17ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد .اﺳﮑوﻟﯾوز ﺑﯾﺷﺗر در زﻧﺎن دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺑﺧﺻوص وﻗﺗﯽ ﻋﺿو دﯾﮕری از ﺧﺎﻧواده
)ﻧﯾز( ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻣﺷﺧﺻﺎﺗﯽ وﺟود دارد .اﯾن ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺑب اﯾﻧﮑﮫ ﮐودک ﯾﺎ واﻟدﯾﻧش اﻧﺟﺎم داده ﯾﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد
اﻧﺟﺎم دھﻧد ﺑروز ﮐﻧد ،اﮔرﭼﮫ در ﺑﻌﺿﯽ از ﻣوارد ﺑﺎ دﯾﮕر ﺷراﯾط ﭘزﺷﮑﯽ ارﺗﺑﺎط دارد .ﺗﺷﺧﯾص زودھﻧﮕﺎم در
ﺟﻠوﮔﯾری از ﺷراﯾط دﺷوار ﻣﺎﻧﻧد ﮐﻣر درد ،اﺣﺳﺎس ﺧﺳﺗﮕﯽ ،ﮐﺎھش ﺗﺣﻣل ﺣرﮐﺎت ورزﺷﯽ ،ﻧﻘص و ﺑد ﻓرﻣﯽ اﻧدام،
و ﺣﺗﯽ در ﻣوارد ﺟدی ﺗر ،ﻣﺷﮑﻼت ﻗﻠب و رﯾوی ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد.
درﻣﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻘوﯾت و ﻗوت ﺑﺧﺷﯾدن را درﺑر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .درﻣواردی ﮐﮫ اﻧﺣﻧﺎی ﺑدن ﺷدت دارد ﺟراﺣﯽ ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺿرورت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺷراﯾط و ﺿرورﺗﮭﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﺣرﻓﮫ ای ﺗﺷﺧﯾص و
ﺗﻌﯾﯾن ﮔردد .اﮔر ﺷﻣﺎ ﻣظﻧون ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن دﭼﺎر ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ اﺳت ،ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﺧود ﯾﺎ ﭘرﺳﺗﺎر ﻣدرﺳﮫ ﺑرای
ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
روﺷﮭﺎی ﺗﺷﺧﯾص زودھﻧﮕﺎم اﺳﮑوﻟﯾوز ﻋﺑﺎرﻧﺗد از:
از ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﺧواھﯾد ﺑﺎ ﭘﺎی ﺑرھﻧﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺎف ﺑﺎﯾﺳﺗد و دﺳﺗﮭﺎﯾش را ﮐﺎﻣﻼ راﺣت از دو طرف ﺑدن آوﯾزان
ﻧﮕﮫ دارد .ﭘﺳرھﺎ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑﺎ ﺑدن ﺑرھﻧﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﻧد و دﺧﺗرھﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺎپ دوﺑﻧدی ﺑﺎﯾﺳﺗﻧد.
 .1آﯾﺎ ﺷﺎﻧﮫ ﯾﮏ طرف ﺑدن ﺑﺎﻻﺗر از طرف دﯾﮕر اﺳت؟
 .2آﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗر از دﯾﮕری اﺳت؟
 .3آﯾﺎ ﺑﻧظر ﻣﯾرﺳد ﺳﺗون ﻓﻘرات ﺑﮫ طرﻓﯾن اﻧﺣﻧﺎ دارد؟
 .4آﯾﺎ ﻟﮕن ﯾﮏ طرف ﺑدن ﺑﺎﻻﺗر از طرف دﯾﮕر اﺳت؟
از ﻓرزﻧﺗﺎن ﺑﺧواھﯾد از ﻗﺳﻣت ﮐﻣر ﺑﺳﻣت ﺟﻠو ﺧم ﺷود و دﺳﺗﮭﺎﯾش را ﺑطرف زﻣﯾن دراز ﮐﻧد.
 .5آﯾﺎ در ﻧواﺣﯽ ﻗﻔﺳﮫ ﺳﯾﻧﮫ ﺑرﺟﺳﺗﮕﯽ ﯾﺎ ﺧﻣﯾدﮔﯽ ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﮑﻧﯾد؟
اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ھر ﮐدام )ﯾﺎ ﯾﮑﯽ( از اﯾن ﺳواﻻت ﺑﻠﮫ اﺳت ،ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑﺎ ﯾﮏ دﮐﺗر ﺑرای ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﭘرﺳﺗﺎر
ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣدرﺳﮫ در ﺻورت درﺧواﺳت واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻓردی داﻧش آﻣوزان را اﻧﺟﺎم
دھد.
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