ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪه:ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ آﺳﻴﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ،ﻣﺸﺎور ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﻮاﺑﮕﺎه
ﻣﻘﺪﻣﻪ:ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻮان ﺑﻮدن ﻧﺴﻠﻲ ﻛﻪ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﻌﻀﺎ خوابگاه را برای اسکان خود انتخاب ميکنند شناسايی عوامل تھديد کننده
سالمت اين گروھھای سنی اھميت ويژه ای دارد.
اين عوامل شامل چند دسته ميباشد:
-١بيماريھای شايع دوران جوانی و نوجوانی
-٢بيماريھايی که به طور اتفاقی رخ می دھد و ربطی به سن خاصی ندارند.
-٣مشکالت شخصی و خانوادگی
-۴بيماری ھای ارثی و خانوادگی
-۵مشکالت و بيماريھايی که در اثر دوری از خانواده ايجاد يا تشديد شده است.
در واقع ھمه عوامل باال به گونه ای می توانند با زندگی در خوابگاه تشديد شوند.
ھدف از اين مطالعه بررسی علل شايع مراجعه دانشجويان دختر پزشک مشاور
خوابگاه و ارائه راھکارھايی جھت پيشگيری و يا درمان است.

آکنه چيست:
آکنه شايعترين بيماری پوستی دوران بلوغ و جوانی است اما در بعضی از افراد می
تواند در تمام دوران عمر بروز کند.آکنه در طيف وسيعی از موارد خفيف غير
التھابی )دانه ھای سر سياه و سفيد( تا موارد شديد التھابی و چرکی بروز می کند.
به طور طبيعی چربی ترشح شده از غده چربی کنار پياز مو ،از طريق کانال مو
خارج می شود.در دوران بلوغ تحت تاثير ھورمون ھا ،فعاليت غدد چربی باال می
رود ،در نتيجه چربی بيشتری ترشح می شود.گاھی افزايش ميزان چربی ،باعث
انسداد کانال می شود و زمينه را برای رشد ميکروبی که به طور طبيعی روی
پوست وجود دارد فراھم می کند و باعث ايجاد عفونت و التھاب شده که پديده حاصل
آکنه نام دارد.آکنه اغلب زمينه ارثی دارد اما موارد ديگری از جمله
:استرس،پوست چرب،اختالالت ھورمونی،داروھاو مواد آرايشی نيز در
ايجاد آن موثر می باشند.ھمچنين در بعضی از افراد مصرف غذاھا و تنقالت

چرب رابطه مستقيمی با ايجاد يا تشديد آکنه دارد.ھر چند آکنه يک بيماری کشنده
نيست،ولی به دليل اينکه بيمار از ظاھر خود تصور بدی دارد می تواند طيفی از
مشکالت به گونه ھای مختلف برای فرد ايجاد کند.با طوالنی شدن آکنه ،اعتماد به
نفس بيمار پايين می آيد .ھمچنين عوارض حاصل از آن می تواند مشکالت روحی و
روانی بزرگی را برای بيمار ايجاد کند.اگرچه اين بيماری پوستی در اکثر موارد
،در ابتدای سنين بزرگسالی به خودی خود بھبود می يابد و يا در موارد درمان شده
با قطع مصرف دارو ،امکان برگشت ضايعات وجود دارد ،ولی درمان می تواند
باعث کوتاه شدن دوره بيماری،کاھش شدت آن و عوارضی مثل به جای گذاشتن
اسکار )فرورفتگی دائمی روی پوست( شود.
گاھی در موارد خفيف تا متوسط می توان با راھکارھای غير دارويی از پيشرفت
آن جلوگيری کرد و يا حتی به بھبودی کامل دست يافت.
يکی ديگر از مسائل شايع در سنين جوانی ريزش مو است که برای آن علل متعددی
ذکر شده است که مھمترين آن عبارتند از:
-١ريزش مو آندروژنيک يا ريزش مو ژنتيک با علت ھورمونی
-٢کمبود آھن ،ويتامين ھا و امالح
-٣استرس،فشارھای روحی و افسردگی
-۴ريزش مو پس از زايمان
-۵اختالالت تيروئيدی،ديابت و...
-۶کچلی منطقه ای)که باز ھم استرس در ايجاد آن موثر است(
ريزش مو در دختران جوان تاثير سوئی بر روح و روان آنھا داشته و عدم درمان آن
می تواند باعث افسردگی ،پرخاشگری و يا اختالالت ديگرروحی روانی شود.اگرچه
در اولين قدم می بايست ھمه عواملی که ميتواند باعث ريزش مو شود را در نظر
داشت ،اما در بسياری از موارد ،بخصوص در اين گروه سنی علت ريزش مو
،بدرفتاريھايی است که با موھا می شود و در صورت اصالح رفتار ،حتی بدون
دارو ريزش موبھبود می يابد.
از بيماريھای شايع در زنان در سنين باروری،واژينيت کانديدايی)عفونت قارچی
واژن(می باشد که عالئم آن در افراد مختلف متفاوت است .اما بيشترين عالمتی که
ايجاد می کند سوزش و خارش در ناحيه واژن می باشد که بسيار آزار دھنده
است.عالمت ديگر آن ترشحات زياد واژن که بصورت پنيری شکل است.

به طور طبيعی ،در حالت سالمت،تعدادی قارچ به نام کانديدا در واژن،مقعد و دھان
زندگی می کنند .در شرايطی مثل عدم تعادل ھورمونی و يا تغيير اسيديته واژن
،قارچ ھا تکثير پيداکرده و ايجاد بيماری می کند.قارچ ھا مايلند در محيطی گرم
،مرطوب،بدون ھوا و تاريک رشدکنند.
عواملی که می توانند شرايط را برای رشد قارچ ھا فراھم کنند عبارتند از:
-١بارداری
-٢ديابت
-٣درمان ھای طوالنی مدت آنتی بيوتيکی
-۴مصرف زيار شيرينی جات
-۵مصرف الکل
-۶پوشيدن لباسھای بدون تھويه
-٧به ھر دليلی که سطح ايمنی بدن پايين آيد شرايط برای رشد قارچ فراھم می
شود،از جمله کمبود ويتامين ھا ،آھن و...و يا مصرف بعضی از داروھای سرکوب
کننده ايمنی.
گاھی عالوه بر التھاب قارچی ،عفونت ھای ميکروبی ھم به آن اضافه می شود.
واژينيت کانديدايی از جمله بيماريھايی است که در بسياری از موارد قابل پيشگيری
است.
روش کار:آمار توصيفی از مراجعه کنندگان به پزشک مشاور خوابگاه مربوط به نيم
سال دوم تحصيلی ٩٠-٩١بوده که از طريق شرح حال دقيق و معاينه و ھمچنين
پيگيری بيماران انجام شده است.
نتايج:تعداد ١٨٧نفری که به پزشک مشاور خوابگاه در نيم سال دوم مراجعه
داشتند،دارای ميانگين سنی  ٢۶سال بوده اند.از اين تعداد  ٢٣/٠٣درصد با مشکل
آکنه )در مراحل مختلف(١١/٧٩درصد با بيماريھای سرماخوردگی و سينوزيت،
 ٨/۴٢درصد با عالئم واژينيت کانديدايی ۶/٧۴ ،درصد با ريزش مو ١١/٩٨،
درصد صرفا برای مشاوره در زمينه ھای مختلف پزشکی مراجعه داشتند.مابقی با
درصدھا پايينتری با داليل متعدد پزشکی بودند که تحت درمان قرار گرفتند.
نتيجه گيری:اگرچه آکنه در اين مقطع سنی شايع می باشد اما با توجه به اينکه
باالترين ميزان مراجعه را به خود اختصاص داده جای تامل دارد.

علل باالبودن درصد آکنه:
-١دوری از خانواده باعث غم زدگی و افسردگی می شود و برای فرد فشارھای
روحی و استرس ايجاد می کند و اين مسئله منجر به تشديد آکنه ھای بيمار می شود.
-٢نبودن در کنار خانواده و عدم پوشش تغذيه ای مناسب ،اين گروه سنی را به سمت
مصرف فست فود و تنقالت چرب می برد که اين امر به مراتب سھم به سزايی در
ايجاد و تشديد آکنه دارد.
-٣استفاده از کرم ھای چرب اعم از مرطوب کننده ھا،ضدآفتابھا و يا کرم ھای
آرايشی اثز قطعی در بوجود آمدن و شدت يافتن آکنه دارد.
-۴افرادی که دارای پوست چرب ھستند،بسيار مستعد آکنه ميباشند که می بايست
آموزش ھايی جھت برخورد با اين نوع پوست برای جلوگيری از ايجاد آکنه داشته
باشند.توصيه می شود اين افراد پوست و موی خود را تميز نگه دارند تا چربی
اضافه روی پوستشان باقی نماند و از استعمال کرم ھا يا کرم پودرھای چرب
بپرھيزند.
بيمارانی که دچار آکنه شده اند،در درجه اول رعايت يک سری نکات بسيار
ضروری است.چون در بسياری از موارد ،رعايت اين نکات خود به بھبود آکنه
کمک زيادی می کند:
-١روزی دو بار پوست خود را با آب ولرم و صابون بدون عطر شستشو دھيد و
بھتر است کمی به آرامی ماساژ داده شود تا منافذ پوست تميز شده و سپس آبکشی
شود.
-٢استفاده از سبزيجات تازه در روند بھبود آکنه بسيار کمک کننده است.
-٣بيماران نبايد ضايعات آکنه ای خود را دستکاری کنند زيرا اين کار نه تنھا باعث
بھبود آکنه نمی شود بلکه منجر به ايجاد اسکار ميشود.
-۴در صورت استفاده از ھرگونه کرم،بايد کامال عاری از چربی و بر پايه آب
باشند.
-۵سعی کنند آرامش روحی خود را حفظ کنند و استراحت به اندازه کافی داشته
باشند.
-۶ازخوردن تنقالت چرب مثل چيبس،پفک و شکالتھا و ھمچنين غذاھای چرب و
فست فود بپرھيزيد.
-٧ورزش،بخصوص پياده روی به طور منظم مفيد است.

به ھر حال در موارد شديد ممکن است باز ھم آکنه ھا باقی بمانند که حتما نيازمند
مراجعه به پزشک ھستند .بيماران بايد بدانند که اکثر درمان ھا مداوم و دراز مدت
ھستند،و لذا آنچه اکثرا حاصل می شود،کنترل بيماری است نه عالج آن.اما اين
آگاھی ھم الزم است که درمان آکنه اگر به صورت مستمر و صحيح انجام شود،فوق
العاده است.
از ديگر علل شايع مراجعه به پزشک مشاور خوابگاه ترشحات واژينال به ھمراه
خارش بود که پس از يک دوره درمان ضدقارچی در اين بيماران ،تمام آنھا کامال
بھبود يافته اند.
از بين عواملی که برای اين بيماری ذکر شده ،پوشيدن لباسھای بدون تھويه و نداشتن
تغذيه مناسب )از طريق کاھش سطح ايمنی(مھمترين علل واژينيت در گروه مورد
مطالعه می باشند.در شرح حال گرفته شده از اين افراد ،تمام آنھا ساعتھای زيادی از
طول شبانه روز را با پوشيدن شلوارھای جين تنگ سپری می کردند که اين
موضوع ميتواند شرايط را برای رشد قارچ ھا فراھم کند و قطعا نداشتن تھويه
مناسب ،آن ھم برای ساعتھای طوالنی منجر به افزايش شيوع واژينيت قارچی
خواھد شد.ھمچنين به دليل زندگی در خوابگاه و متعاقبا عدم استفاده از سبزيجات و
ميوه به اندازه کافی دچار کمبود ويتامين شده که سطح ايمنی فرد کاھش يافته و
زمينه برای بيماری فراھم ميشود.
رعايت نکات زير در پيشگيزپری از اين بيماری تاثير اساسی دارد:
-١استفاده از لباسھای زير کتانی
-٢تعويض روزانه لباس زير و شستشو با آب و صابون و خشک کردن در آفتاب
-٣عدم استفاده از لباسھای زير تنگ و يا دارای بافت صناعی
-۴پرھيز از نشستن کف حمام يا داخل وان
-۵خشک نگه داشتن دھانه واژن با استفاده از دستمالھای بدون عطر و رنگ بعد از
دشستشويی
-۶حفظ آرامش روحی و پرھيز از استرسھا
-٧تغذيه مناسب
ريزش مو يکی از معضالتی است که شديدا ذھن يک دانشجوی جوان را به خود
مشغول می کند.با توجه به شرح حال و معاينه دقيق،بيشترين علت ريزش مو در اين

گروه به ترتيب استرس و فشار روحی ،ريزش موی آندروژنيک )در اثر افزايش
ھورمونھای مردانه(و عدم دريافت سبزيجات و مواد مغذی الزم بوده است.
البته در مواردی ھم برخورد ناصحيح با موھا موجب ريزش مو شده است.
رعايت نکات زير در بسياری از موارد به درمان ريزش مو کمک کننده است:
-١در افرادی که دارای موی چرب ھستند ،توصيه می شود موھای خود را روزانه
با شامپوھای مخصوص موی چرب شستشو دھند.و افرادی که دارای موی خشک
ھستند بھتر است بيشتر از ھفته ای دوبار به موھای خود شامپو نزنند و حتما از
شامپوھای مخصوص موی خشک استفاده کنند.
-٢از دستکاری و تحت کشش قرار دادن موھا به شدت بپرھيزند.مانند بستن کشھای
محکم ويا شستشوی خشن
عدم استفاده از آب خيلی داغ در حمام-۴از استعمال نرم کننده ھا در حمام بپرھيزيد
-۵عدم استفاده از سشوار داغ ازنزديک موھا
-۶استفاده کافی از سبزيجات تازه و ميوه در ھر روز
-٧حفظ آرامش روحی و داشتن استراحت کافی
در صورتی که با اتخاذ راھکارھای صحيح ،باز ھم ريزش مو باقی ماند قطعا نياز
به مداخله پزشکی دارد.
گاھی نياز به آزمايشات متعدد برای رسيدن به تشخيص است.درمان ھای ريزش مو
نياز به صبر و حوصله دارد،زيرا برای رسيدن به نتيجه مطلوب نياز به گذشت
زمان است.اما به ھر حال ريزش مو در خانم ھا خيلی درمان پذير تر از آقايان است.

در بين علل شايع مراجعه به پزشک خوابگاه سرماخوردگی و
سينوزيت)عفونت سينوسھای صورت(بود .در يک بررسی که در محيط
خوابگاه انجام شد،پنجره قسمت حمام به طور ثابت باز بود که اين
موضوع به مراتب می تواند آمار سرماخوردگی را باال ببرد.

توصيه ھای الزم:
-١ايجاد محيطی دل انگيز برای سالئق مختلف جھت به حداقل رساندن آمار
افسردگی و بدخلقی ھا به عنوان مثال برگزاری شب شعر به صورت ھفتگی و يا
اردوھای يک يا دوروزه
-٢به جای ارائه تنقالت مضر در بوفه خوابگاه،ايجاد شرايطی برای استفاده ھرچه
بيشتر آنھا از سبزيجات تازه و ريز مغذی ھا
-٣اضافه کردن خدمه جھت نظافت و ضدعفونی کردن محيط خوابگاه بخصوص
حمام و دستشويی ھا با فاصله زمانی کوتاه
-۴فرھنگ سازی جھت رعايت ھر چه بيشتر بھداشت فردی
دکتر آسيه پزشکی

