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مثل همیشه کارهایم را تمام کردم و پس از پایان ساعت 

از  یکی  پــدر  راه  بین  افــتــادم.  راه  منزل  به سمت  اداری 

کودکان )1.5 ساله( جمعیت تحت پوششم مرا صدا زد 

و بعد از سالم و احوالپرسی گفت: »همکاران شما وقتی 

بچه ام  که  گفتند  به همسرم  بــود  زیــر یک ســال  کودکم 

وزن گیری خوبی ندارد. در طول این چند ماه بچه را پیش 

چند متخصص کودک، قلب و داخلی برده و هزینه زیادی 

دکترها  نداشته.  مشکلی  هیچ  شکر  را  خدا  کــردم،  هم 

و  تقویتی  داروهـــای  اســت.  طبیعی  چیزش  همه  گفتند 

اینها  قیمت خارجی. همه  گران  و شربت  دادند  مکمل 

را به کودکم دادم ولی هیچ تأثیری نداشته... به نظر شما 

چکار کنم؟« 

مرکز  بــه  را  فــرزنــدش  فرصت  اولــیــن  در  خواستم  او  از 

بهداشت بیاورد. صبح روز بعد پدر و مادر، فرزندشان را 

به پایگاه سالمت آوردند. 

با معاینات قد، وزن و سابقه نمودار متوجه شدم که نظر 

همکاران من در مورد ارجاع کودک درست بوده چرا که 

گرفتن  به  کردم  نبود. شروع  طبیعی  رشد،  نمودار  روند 

از قسمت سر  بدنی  دقیق  معاینات  و  کامل  شرح حال 

تا پای کودک تا اینکه در قسمت عضله دلتوئید ناحیه 

دست چپ کودک محل تزریق واکسن )ب ث ژ(، دانه یا 

جوشی نظرم را جلب کرد! به عقیده من غیر طبیعی بود 

چرا که عوارض جانبی واکسن بایستی نهایتش بعد از 

شش ماه از بین می رفت و هیچ زخمی باقی نمی ماند، اما 

در مورد این کودک، محل تزریق واکسن هنوز به شکل 

مادر  بــود.  مشاهده  قابل  زخم سطحی  با  جوش سفت 

بــود...  همین جوری  زدیــم  واکسن  که  زمانی  »از  گفت: 

یک مدت خوب شد اما چند روز بعد دوباره مثل جوش 

چرکی ورم کرد. ما هم به  خاطر اینکه زودتر خوب شود 

از  بیاید... بعد  جوش را فشار می دادیم تا چرک بیرون 

مدتی خوب شد و دیگر اثری از آن نبود تا اینکه دوباره 

عود کرد.«

از  یکی  گفتم شاید  داشتم  که  قبلی  مطالعات  براساس 

البته  باشد.  آبسه  همین  کودک  این  رشد  توقف  دالیل 

توصیه  مــادرش  به  اطمینان  جهت  ولــی  نبودم  مطمئن 

کردم که کودک خود را در اسرع وقت پیش جراح عمومی 

ببرد شاید با داروی آنتی بیوتیک یا جراحی ساده بهبود 

نزد جراح عمومی  پیگیری، کودک  از  بعد  حاصل شود. 

ویزیت و درمان شد و با مراقبت کودک در خانه بهداشت 

متوجه نمودار صعودی وزن کودک شدم.

بعد از مدت ها که پدر کودک را دیدم او با تقدیر و تشکر 

کرد  اضافه  و  داد  خبر  کودکش  وزن  افزایش  از  فــراوان 

باید به شماها اعتماد کنیم. هرچند پزشک و متخصص 

پزشکی نیستید اما تجربه زیادی دارید. 

که  تجربه ای  و  آموختم  ماجرا  ایــن  در  که  مهمی  نکته 

کامل  معاینه  و  حــال  گرفتن شــرح  بــود:  ایــن  انــدوخــتــم 

بیماران و مراجعان، آشنایی خانواده با عالیم خطر، بیان 

عوارض واکسن ها و همچنین پیگیری موارد الزم بهترین 

معیارهای تشخیص بیماری هستند.
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