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در مصرف نمک
افراط نکنيد

با کمي دقت
مالنوم را کنترل کنيد

ترميم زخم پاي ديابتي با شوک برقي

متأسفانه ميزان مصرف نمک در جامعه
افزايش و ميزان مصرف پتاسيم کاهش
يافته اس��ت که اين مسأله بسيار نگران
کننده است.دکتر محمدرضا عباسي،
متخص��ص نفرولوژيس��ت در گفتوگو
با ايس��نا در زمينه عوارض جبران ناپذير مصرف زياد نمک ميگويد :بر اس��اس
مطالعات کاهش مصرف نمک و افزايش پتاسيم در بدن ميتواند منجر به کاهش
برخي از بيماريهاي قلبي ش��ود ،گفتني است در سسها و مواد افزودني مقدار
قابل توجهي نمک وجود دارد که اين مسأله بسيار نگران کننده است.به گفته او
بحث آگاهي و اطالعرساني در خصوص عوارض مصرف نمک در کشورهاي ديگر
مدت طوالني اس��ت که آغاز شده است و به همين علت ضرورت دارد که کشور
ما نيز در اين زمينه اطالع رسانيهاي خود را به صورت وسيع آغاز کند ،زندگي
مدرن و امروزي منجر به تغيير عادتهاي غذايي افراد شده است.

ســالمتو زیــبایی

پزش��کان انگليس��ي يک مرهم برقي ابداع کردهاند که با ارسال شوکهاي ضعيف باعث
تقويت جريان خون و ترميم سريعتر زخمهاي پاي ديابتي ميشود.
به گزارش ايرنا از پايگاه اينترنتي نيو ساينس ،اين مرهم برقي به باز شدن رگهاي گرفته
در پا کمک کرده و زخم هايي را که درمان آنها دشوار است بسرعت ترميم ميکند .اين
وس��يله با ارسال ش��وکهاي الکتريکي کوچک به پا موجب انقباض اندک پاها و کشش
خفيف در عضالت و در نهايت تقويت جريان خون خواهد شد.محققان کالج ايمپريال لندن هدف از ساخت اين وسيله را کمک به درمان
بيماري ش��ريان محيطي و ترميم درمان زخم پا اعالم کردند .در واقع بيماري ش��رياني محيطي ،وضعيتي است که با رسوب چربي در
شريان پا آغاز شده و به مرور باعث محدود شدن جريان خون ميشود ،به طوري که فرد مبتال دچار درد ساق پا و بيحسي ،و همچنين
ريزش مو در پاها ميشود .در موارد شديد فقدان جريان خون ميتواند باعث ايجاد زخم پا و در نهايت قطع عضو شود.درمان اين بيماري
با استفاده از دارو و در موارد شديد جراحي است.
با اين حال يکي از مؤثرترين روشهاي درماني اين بيماري ورزش است زيرا باعث افزايش جريان خون شده و سبب ميشود که ساير
رگهاي خوني کوچک در پا بزرگ ش��وند و به اين ترتيب گرفتگي را دور بزنند .اما بس��ياري از بيماران آنقدر درد دارند که نميتوانند
فعاليتي انجام دهند و اين مرهم برقي کمک ويژهاي به آنها ميکند.

به گ��زارش «اي��ران» ،عضو هيأت
مديره انجمن کلينيکال و آنکولوژي
ايران ،س��رطان مالن��وم را يکي از
سرطانهاي ش��ايع پوست دانسته
و ميگويد :س��رطان مالنوم ابتدا به
صورت خال پوستي در بدن فرد مشاهده ميشود که ميتواند به صورت
تومورهاي پوستي تغيير ماهيت دهد .دکتر حسين فودازي با اشاره به
اينک��ه اين بيماري در مراحل ابتدايي براحتي قابل درمان اس��ت ،توصيه
ميکند :بهتر است افراد تغييرات سطح پوست خود را به درستي بررسي
کنن��د و با مش��اهده هر نوع تغيير رن��گ يا خونريزي هم��راه با درد در
خالهاي پوس��تي خود به پزش��ک مراجعه کنند .همچنين توجه کردن
به خال پوستي که در يک سطح نامأنوس ايجاد شده يا اينکه بتازگي در
سطح پوست فرد نمايان شده ،اهميت ويژهاي دارد.

درمان سينوزيت حاد
با طب سوزني

میتوانید جلوی بسیاری
از آسیبهای چشمی را بگیرید
مهری رسولیان

پیشگیری

كرمهاي پوستي
ضد اشعه فوق
بنفش به هيچ
عنوان نبايد حواشي
و اطراف چشم
مورد استفاده قرار
گيرند و بهتر است
براي اطمينان از
مواجهه غيرضروري
با نورخورشيد از
عينكهاي آفتابي
استفاده كرد

ام��روزه ط��ب پيش��گيري در مقاب��ل درم��ان بيماري و
تروماهاي مختلف اهميت بسياري يافته است .در حقيقت
پيش��گيري يك راه حل منطق��ي و مطمئن براي كاهش
صدمات جسمي و روحي است كه بسياري از صاحبنظران
و متخصص��ان در م��ورد آن س��خن گفتهاند .ام��ا نتايج
تحقيقات نشان داده صدمات غيرشغلي بخش عمدهاي از
صدمات و آسيبهاي جسمي را تشكيل ميدهند .يكي از
مهمترين آسيبهاي غير شغلي ،صدمات چشمي هستند
ك��ه با وج��ود خطرناك ب��ودن براحتي قابل پيش��گيري
خواهند بود.
دكتر هوش�نگ فقيهي جراح و متخصص بيماريهاي
چش��م در گفتوگو با «ايران» ميگويد :متأسفانه تعداد
زيادي از صدمات چشمي با سهلانگاري در خانه و جايي
كه قرار اس��ت محل آرامش و امنيت انس��ان باشد اتفاق
ميافتد .پرتاب وس��ايل به سمت چشم ميتواند صدمات
غي��ر نافذي ايج��اد كند كه معم��والً هم ج��دي گرفته
نميشوند .اين صدمات در مراحل ابتدايي به آساني قابل
درم��ان خواهند بود ام��ا در طوالني مدت عوارض جبران
ناپذي��ري خواهند داش��ت .در
مقابل بروز حوادثي مانند انفجار
بطريه��اي گاز دار ميتواند به
صدمات چش��مي نافذي منجر
شود كه به سادگي قابل درمان
نيستند.
اي��ن متخص��ص بيماريهاي
چشم تصريح ميکند :استفاده
طوالن��ی م��دت از وس��ايل
ارتباط جمعي مانند تبلتها و
تلفنهاي همراه که به امري عادي و س��رگرمي کودکان
در منزل تبديل شده است با افزايش فعاليتهاي چشم و
تحميل فشار مضاعف به چشمها به کاهش توان بينايي
و افزايش نزديک بيني منجر خواهد شد.
اين درحالي اس��ت که ب��ا رعايت اصول س��اده مراقبت
از چش��م مانند رعاي��ت قانون بيس��ت  -دو ميتوان اين
آس��يبها را کاهش داد .اين قانون به اين معنا اس��ت که
ب��ه ازاي هر بيس��ت دقيق��ه کار با تلفن هم��راه ،تبلت و
حت��ي مطالعه بايد  2دقيقه با نگاه کردن به فاصله دور به
چش��مها استراحت داد و به اين ترتيب از افزايش نزديک
بيني جلوگيري کرد.
دکت��ر فقيهي در ادامه با اش��اره به اينک��ه نميتوان عدد
خاصي را به عنوان معيار فاصله چش��م و کتاب يا مانيتور
گوشي همراه و تبلت عنوان کرد ،اظهار ميکند :به دليل
تفاوت در قد و فيزيک افراد ،فاصله اس��تاندارد چشمها با
مانيتور گوش��ي يا صفحات کتاب  40تا  70س��انتیمتر
اس��ت.وي با تأكيد بر دور كردن وسايل تيز و خطرآفرين
از دس��ترس ك��ودكان برای کاهش آس��یب های خانگی
ميافزايد :در بس��ياري از مواقع مشاهده شده كه كودك
در هن��گام بازي با مداد ،قيچي يا هنگام پرتاب وس��ايلي
مانند توپ دچار صدمات نافذ ش��ده است ،در حالي كه با
كمترين آم��وزش و دقت ميتوان از بروز چنين صدماتي
پيش��گيري كرد .اي��ن متخصص بيماريهاي چش��م در
ادامه تصريح ميكند :برخي فعاليتها مانند جوش��كاري
بدون اس��تفاده از فيلترهاي اش��عه ف��وق بنفش ميتواند
آس��يبهاي جدي به چشم واردكند .درحالي كه استفاده
از عينك ي��ا لنزهاي داراي فيلترهاي اش��عه فوق بنفش
ميتواند مانع آس��يب ديدگي قرنيه و ايجاد بيماريهايي
مانند ناخنك شود.
وي درخاتمه توصيه ميكند كرمهاي پوس��تي ضد اشعه
فوق بنفش به هيچ عنوان نبايد حواش��ي و اطراف چشم
مورد اس��تفاده قرار گيرند و بهتر اس��ت براي اطمينان از
مواجهه غيرضروري با نورخورش��يد از عينكهاي آفتابي
استفاده كرد.
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الــو دکتر

دکتر زهرا شاه حسيني

متخصص طب سوزني

ضــــربان

هديه گرفتن حتي يک شاخه گل حس خوب و دلچسبي به همه منتقل ميکند ،انرژي خاصي که در گلها و
گياهان وجود دارد سبب ايجاد حس لذت و طراوت در انسان ميشود .تحقيقات محققان ثابت کرده نگاه کردن
به گلها و يا نگهداري از آنها در آپارتمان تأثير فراواني در روحيه همه افراد خانه ميگذارد و در هر سني احساس
شادي و نشاط در اشخاص به وجود ميآورد .خوب است بدانيد که حالتهاي روحي ما با ديدن گلها تغيير کرده
و با هر بار نگاه کردن به آنها ،اتصال عصبي مثبتي در مغزمان ايجاد ميشود.

ارتباط افزايش سن و کاهش
ناباروري

توگو با «ايران» بررسی کرد:
يك متخصص كليه و مجاري ادراري در گف 

دانستنیهایی درباره سرطان مثانه
از روزي ك��ه پزش��ك احتم��ال ابت�لا به
پرستو رفيعي
سرطان را جدي عنوان كرد ،آب خوش از
گلويش پايين نرفته ،رنگ به چهره ندارد.
ه��ر درد يا ناراحتي كوچك��ي او را نگران
مــــهارت
ميكند .بيدليل اش��ك ميريزد و بر امور
ســـالمت
روزمره زندگي تمركز ندارد .آيا به پايان راه
رسيده است؟
دكتر حسين بيك محمدلو
حقيقت اين است كه ابتال به سرطان
جراح و متخصص كليه
ب��ه منزله پايان راه نيس��ت .بس��ياري از
بيم��اران مبتال به س��رطان بهبود مييابند يا س��الهاي طوالني بامهار
وكنترل بيماري زندگي طبيعي خواهند داشت .آنچه در مورد دستهاي
از سرطانها از جمله سرطان مثانه مهم است آگاهي بيمار و تشخيص
بموقع براي دستيابي به درماني مؤثر است.
توگو با «ايران» ميگويد :به
دكتر حسين بيك محمدلو در گف 
طور كلي سرطان به رشد بيرويه و غير قابل مهار سلولهاي بدن گفته
ميش��ود .س��رطان مثانه نيز از اين قاعده مستثني نيست و معموالً با
رشد سريع و غيرطبيعي سلولهاي جداره داخلي مثانه شروع ميشود.
ممكن اس��ت اين سلولها به ديواره عضالني مثانه نيز گسترش يافته،
عملكرد آن را با مشكل مواجه كند.
اين جراح و متخصص كليه ومجاري ادراري با اش��اره به نشانههاي
س��رطان مثانه ميافزايد :ادرار خوني شايعترين عالمت اين بيماري به
شمار ميرود كه معموالً بدون درد است .گاهي لختههاي خون در ادرار
كام ً
ال آشكار است اما در برخي ديگر از موارد ،ذرات خون تنها از طريق
انجام آزمايش ميكروسكوپي ادرار قابل تشخيص است.
در دس��تهاي ديگر از بيماران ،اين س��رطان با تكرر يا سوزش ادرار
نمايان ميش��ود .البته اين بدان معنا نيس��ت كه هر تكرر يا س��وزش
ادراري نشانه سرطان است .بنابراين تنها زماني كه بيمار به درمانهاي
معمول پاسخ ندهد پزش��ك بايد امكان ابتال به سرطان را هم بررسي
كند .از ميان نشانههاي اين بيماري ميتوان به درد در هنگام دفع ادرار،
تورم در پاها و كاهش وزن اشاره كرد.
به گفته اين اورولوژيست ،سرطان مثانه در مراحل ابتدايي هميشه
با عالمت همراه نيست و در بعضي موارد در مراحل درمان بيماريهاي
ديگر به صورت اتفاقي با انجام سونوگرافي تشخيص داده ميشود .وي
در ادامه ميگويد :اگر بيماري تا مراحل پيشرفته تشخيص داده نشود

ميتواند كليهها و س��اير ارگانهاي بدن را نيز درگير كرده و بيمار را با
مشكالتي از جمله مشكل در دفع ادرار مواجه كند ،كه البته اين اتفاق
بندرت پيش ميآيد.
دكتر بيك محمد لو با تأكيد بر نقش ژنتيك در ابتال به سرطان مثانه
تصريح ميكند :افرادي كه در ميان اقوام درجه يك خود سابقه ابتال به
اين بيماري را دارند حدود  2برابر بيشتر از سايرين در معرض ابتال به
س��رطان مثانه هستند .از ميان ديگر عوامل خطرزا در ابتال به سرطان
ميتوان به س��بك زندگي و تغذيه اشاره كرد .مصرف نكردن مايعات و
سبزيجات تازه به ميزان كافي و استعمال سيگار و مواد مخدر ،مصرف
برخي شيرينكنندههاي مصنوعي همه مواردي است كه در يك برنامه
نادرس��ت زندگي فرد را مس��تعد ابتال به سرطان خواهد كرد .از سوي
ديگر افرادي كه راديو تراپي لگن ،يا سابقه ابتالبه عفونتهاي مثانه يا
حتي س��نگ مثانه را تجربه كردهاند در معرض خطر اين بيماري قرار
دارند .برخي از ش��غلها نيز مانند جوشكاري ،رانندگي يا كاركردن در
صنايع شيميايي و چرمسازي ميتواند شرايط بروز بيماري را مهيا كند.
اين ارولوژيست و استاد دانشگاه با تأكيد براينكه تست سيستوسكوپي
و نمونهبرداري بهترين راه تشخيص سرطان مثانه است ميگويد :عالوه
بر تست سيستوسكوپي كه امكان مشاهده داخل مثانه و نمونهگيري را
فراهم ميكند ،بررسي ميكروسكوپي وجود سلولهاي بدخيم در ادرار
نيز ميتواند روش��ي مناس��ب به شمار آيد .دكتر بيك محمدلو معتقد
اس��ت ،امروزه باپيش��رفت روش��هاي درماني و افزايش آگاهي مردم از
عالئم بيماري ميزان درمان سرطان مثانه افزايش يافته است.
وي در تشريح روشهاي درماني مناسب اين بيماري ميگويد :درمان
و انتخاب روش درماني به ميزان پيش��رفت بيماري بستگي دارد .براي
مثال اگر تومور در مراحل اوليه باشد ميتوان آن را با روش الكتروكوتري
برداشت .در اين روش دستگاه ازطريق مجرا وارد مثانه شده وتومور خارج
ميشود .اين شيوه در بيمارستان وتحت بيهوشي عمومي يا بيحسي
نخاعي انجام ميشود .اما هنگامي كه سرطان پيشرفت كرده و مثانه را
كام ً
ال درگير كند ،پزش��ك مجبور به برداشتن مثانه و استفاده از مثانه
جايگزين خواهد بود كه اين جايگزين ممكن اس��ت از يكي از اعضاي
بدن ساخته شود يا از كيسههاي ادراري براي خروج ادرار از بدن بيمار
استفاده شود .اما به طور كلي انجام جراحي و برداشتن تومور ،شيمي
درماني و راديوتراپي از ديگر روشهاي درماني است كه توسط پزشك
متخصص تجويز ميشود.

مردي  33س�اله هس�تم که مدتي اس�ت به
سينوزيت حاد مبتال شده ام .به دليل مشکالت
گوارشي امکان استفاده مداوم از آنتي بيوتيکها را
ندارم .ميخواهم بدانم آيا طب سوزني ميتواند در
اين زمينه مرا کمک کند.
سينوزيت حاد به التهاب بيني و سينوسها گفته ميشود
که با عالئمي همچون انس��داد ،احتقان ،ترشح پشت حلق،
درد در نواح��ي مختلف ص��ورت و در برخي م��وارد تب و
بيحالي بروز ميکند.
س��ينوزيت حاد ميتواند ب��ه علت عفونتهاي ويروس��ي
ي��ا باکتريايي ايجاد ش��ود .از ميان عوامل مس��تعد کننده
س��ينوزيت ميتوان به عفونتهاي دستگاه فوقاني تنفسي،
رينيت آلرژيک ،ديابت ،اختالالت ساختماني بيني ،استعمال
دخانيات و عفونتهاي دندان اشاره کرد.
در درمان س��ينوزيت معموالً از داروهايي مثل استامينوفن
و بروفن براي تس��کين درد استفاده ميشود .البته بخور و
شستوشو با محلولهاي نمکي نيز ميتواند مفيد باشد .از
سوي ديگر بايد بدانيم که درمان ضد باکتريايي با استفاده
از آنتي بيوتيک ها فقط در بيماراني بايد انجام شود که حال
عمومي خوبي ندارند .طب س��وزني هم ميتواند از راههاي
مختلف به تسکين عالئم سينوزيت کمک کند .براي مثال
با افزايش گردش خون موضعي به کاهش التهاب و به دنبال
آن کاهش درد کمک ميکند .تحريک اعصاب موجود در
عضالت و ساير بافتها به منظور افزايش ترشح اندورفينها
و ساير فاکتورهاي عصبي ش��يميايي از ديگر مزاياي طب
سوزني است ،افزايش سطح اندورفينها و نوروپپتيد واي به
مبارزه با اثرات منفي سينوزيت کمک ميکند.
از س��وي ديگر طب س��وزني با تقويت ترشح فاکتورهاي
عروقي و تنظيم ايمني به کاهش التهاب کمک ميکند.

سالمت زنان

يک متخصص زنان و زايمان و فلوشيپ ناباروري ،سن را به
عنوان مهمترین فاکتور در بارداری عنوان ميکند و ميگويد:
درميان فاکتورهاي مؤثر در بارداري ،سن به عنوان یک فاکتور
مس��تقل دیده میش��ود ،زيرا با باال رفتن س��ن زنان ،ذخیره
تخمدان��ی و کیفی��ت تخمکها نیز در آنه��ا کاهش مییابد.
دکتر سارا مختار با بيان اينکه مشکالت هورمونی ،شایعترین
دلی��ل تخمکگ��ذاری نامتعادل
و اخت�لال در ب��ارداری اس��ت،
ميافزايد :رون��د تخمک گذاری
به تعادل پیچیدهای که باید میان
هورمونها و فعل و انفعاالت آنها
برقرار شود بستگی دارد و هرگونه
اخت�لال در این رون��د ،میتواند
مان��ع از تخمکگ��ذاری ش��ود.
عض��و تیم تخصصی مرکز درمان
ناباروری ابن س��ینا خاطر نشان
ميکند :شیوع ناباروری در کشور
ما در حدود  20درصد اعالم ش��ده ،که در مقایسه با آمار 12
تا  15درصدی س��ازمان بهداشت جهانی رقمي باال و نيازمند
توجه و در نظ��ر گرفتن تمهیدات ويژه اس��ت.وي در خاتمه
توصیه ميکند :زنانی که در سنین باالی  35سال تصمیم به
بارداری دارند اگر پس از  6ماه بارداری برایش��ان اتفاق نیفتد،
هر چه سریعتر برای تشخیص و درمان اقدام کنند.

نقطه و خط

قایمباشک

اين بازي سرگرمكننده تمريني است براي اينكه از كودك
خ��ود بخواهيم تا نقطهها را به ترتيب ش��ماره يا حروف به
يكديگر متصل كند و در نهايت شكل به دست آمده را رنگ
كند .اين بازي همچنين تمريني است تا كودك در هنگام
بازي شمارش اعداد با حروف را نيز ياد بگيرد.

