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اگر شـ ــما هم جزو افرادی
راهــکار
هسـ ــتید کـ ــه هنـ ــگام مطالعه
سـالمت
چش ـ ـمهایتان خسته میشود
خوب اسـ ــت بدانیـ ــد که مطالعه باعـ ــث ضعف و
خستگی چشمها نمیشود و این عوامل محیطی و
شرایط مطالعه است که به خستگی چشمهایتان
منجر میشود.
دکتـ ــر محمـ ــود جبارونـ ــد ،رئیـ ــس انجمـ ــن
چشم پزشکان ایران معتقد است نور محیط یکی
از مهمترین عوامل مؤثر بر خسـ ــتگی چش ـ ـمها و
حتی ضعیف شدن چشم است.
توگـ ــو بـ ــا «ایران»
ایـ ــن چشـ ــم پزشـ ــک در گف 
میگوید :اگر نور محیط مناسـ ــب نباشد و مستقیم

دبیر علمی یازدهمین کنگره ســـکته مغزی تأکید میکند :خوشبختانه برخالف
گذشـــته که برای ســـکته مغزی حاد هیچ درمانی وجود نداشـــت امروزه ســـکته
مغزی قابل درمان است به گونهای که میتوان با استفاده از روشهای دارویی و
روشهای آنژیو پالستی بیمار را نجات داد و به زندگی طبیعی بازگرداند.
این متخصص مغز و اعصاب تصریح میکند :اگر بیمار در 4ســـاعت و نیم اول
شـــروع عالئم به بیمارســـتان برســـد با اســـتفاده از تزریق دارویی به نام RTPA
میتوانیم لختهای که باعث سکته مغزی شده را از بین ببریم ،اما اگر به هر دلیلی
نتوانیم این دارو را به بیمار تزریق کنیم یا اینکه بیمار بعد از  4ســـاعت و نیم به
اورژانس برسد میتوان با استفاده از روشهای آنژیوپالستی به نام ترومبوکتومی
مکانیکال به صورت مکانیکال ،لخته خون مســـبب ســـکته مغزی را از رگهای
مغـــزی بیمار خارج کرد و یک بیمار را از ناتوانی مادام العمر و ســـربار شـــدن به
جامعه نجات دهیم.
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با سطح کتاب رعایت شود همچنین بعد از مدت
زمانی مشخص به چشمها استراحت دهید و بعد
دوبـ ــاره مطالعه را ادامه دهید نـ ــه تنها به ضعف
بینایی دچار نمیشوید بلکه خستگی چشم را هم
تجربه نخواهید کرد.
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پرستو رفیعی

خبرنگار

ســـیگار یکی از انواع دخانیات اســـت
کـــه توانســـته در میان افـــراد مختلف
جامعه طرفداران بسیاری برای خود
دســـت و پا کند تا جایی کـــه آمارها از
افزایش کارخانههای تولید ســـیگار در
کشور طی سال های اخیر خبر میدهد
و این به معنـــای افزایش تقاضا برای
استعمال سیگار اســـت .متخصصان
اما معتقدند افراد سیگاری به همراه
سیگارهایشـــان ســـامتی خود را دود
میکننـــد .چراکه ســـیگار عامـــل ابتال
بـــه بســـیاری از بیماریهای بدخیمی
همچون انواع ســـرطانها محســـوب
میشود .در میان بیماریهای مرتبط
با مصرف ســـیگار ،بیماری برونشیت
مزمـــن( )COPDبیـــش از ســـایر
بیماریها خودنمایی میکند .چرا که
علـــم ثابت کرده ســـیگار تا  95درصد
در بـــروز ایـــن بیمـــاری مؤثـــر اســـت.
برای آشنایی بیشـــتر با این بیماری با
دکتر ســـید علی جواد موســـوی ،فوق
تخصص ریه به گفتوگو نشســـتهایم
که در زیر میخوانید:
دکتـــر ســـید علـــی جـــواد موســـوی
میگوید :برونشیت مزمن ()COPD
به التهاب مزمن و تخریب لولههای
نایژهای ،گفته میشـــود .این بیماری
مزمـــن ریـــوی بـــا مصـــرف ســـیگار
ارتباطی تنگاتنـــگ دارد بهطوری که
آمارهـــا نشـــان میدهد ،اســـتعمال
دخانیـــات بخصـــوص ســـیگار تـــا
 95درصـــد در بـــروز ایـــن بیمـــاری
نقش دارند و عوامل خطر دیگر تنها
 5درصد در ابتال به برونشیت مزمن
مؤثر هستند.
این فـــوق تخصـــص ریـــه میافزاید:
برونشیت مزمن معموالً در دهههای
 4و  5زندگـــی بیمـــار ،بروز مـــی کند و
کیفیت زندگـــی وی را تحت تأثیر قرار
میدهد .متأسفانه شیوع این بیماری
در کشـــور زیاد اســـت بطوریکه حدود
 25تا  30درصد افـــراد جامعه به آن
مبتال هستند.

سیگار عامل ابتال به بسیاری از
بیماریهای بدخیمی همچون انواع
سرطانها محسوب میشود .در میان
بیماریهای مرتبط با مصرف سیگار،
بیماری برونشیت مزمن( )COPDبیش
از سایر بیماریها خودنمایی میکند .چرا
که علم ثابت کرده سیگار تا  95درصد در
بروز این بیماری مؤثر است
وی با اشاره به نشانههای این بیماری
اظهار میکنـــد :اولین نشـــانه ابتال به
این بیماری ســـرفه است .سرفههایی
که در ابتدا خشـــک بوده و با پیشرفت
بیماری به ســـرفههای خلطی تبدیل
میشـــوند .متأســـفانه معمـــوالً ایـــن
ســـرفهها جـــدی گرفته نمیشـــوند و
بـــه بیماریهـــای دیگر نســـبت داده
میشوند.
بـــه گفته این متخصص ،با پیشـــرفت
بیمـــاری ،کـــم کم تنگی نفـــس نیز به
ســـراغ فرد مبتالخواهد آمد بهطوری
که تنفس عـــادی برای وی ســـخت و
دشوار خواهد بود.
وی بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه ،بیمـــاری
برونشـــیت مزمن یکـــی از مهمترین
دالیل اشغال تختهای بیمارستانی
اســـت ،تصریح میکنـــد :این بیماری

همچنیـــن بـــه فشـــار قلبـــی منجـــر
میشـــود .به دنبال ایجاد فشار قلبی،
نارســـایی بطن راســـت هم بـــه وجود
میآید و بیمار عالوه بر عالئم تنفسی
با مشـــکالت قلبی هم مواجه خواهد
شـــد .ورم اندامهای تحتانـــی یکی از
بارزترین نشـــانههای نارســـایی بطن
راســـت به حســـاب میآید .نارســـایی
کلیه نیز یکی دیگر از عوارض بیماری
برونشیت مزمن است که زندگی را بر
بیمار مشکل میکند.
معـــاون اجتماعـــی دانشـــگاه علـــوم
پزشـــکی ایران ادامـــه میدهد :هرچه
مصرف ســـیگار بیشـــتر شـــود ،آسیب
ناشی از پیشرفت بیماری نیز افزایش
مییابـــد تـــا جایـــی کـــه بیمـــار بدون
اســـتفاده از کپسولهای اکسیژن دچار
مشکالت تنفسی میشـــود .در چنین
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ایجاد رگهای
واریسی

اضافه وزن
و چاقی
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چرا چشمها قرمز میشود؟

سیگار جان  25درصد ایرانیان را تهدید می کند

مهارت
سالمت

 5بالیی
که نشستن
زیاد بر سر ما
می آورد

کاهش قدرت
و حجم عضالت

شـــرایطی اگـــر بیمـــار درمان خـــود را
جدی نگیرد و همچنان بر اســـتعمال
دخانیـــات و بخصوص ســـیگار اصرار
داشته باشد ممکن است ادامه حیات
او به پیوند ریه وابســـته شود و یا حتی
جان خود را از دست بدهد.
بـــه گفته دکتر جواد موســـوی ،اختالل
در ســـطح هوشـــیاری یکـــی دیگـــر از
عوارض این بیماری است که به دلیل
کاهش سطح اکسیژن خون و اختالل
در اکسیژنرســـانی بـــه مغـــز بیمـــار
نمایان میشود.
این متخصص ریه با تأکید بر اینکه
مهمترین راه برای پیشگیری از بروز
برونشـــیت مزمـــن ترک اســـتعمال
ســـیگار اســـت تصریـــح میکنـــد:
متأســـفانه برونشـــیت مزمن درمان
قطعـــی نـــدارد و پزشـــک تـــاش
میکند بـــا بهرهگیری از دارو درمانی
و تجویز داروهایی که بیشتر ترکیبات
استنشـــاقی اســـت عالئم بیماری را
کاهش دهـــد .از این رو تأکید همواره
بر پیشگیری از ابتال به بیماری است.
وی در خاتمه تأکیـــد میکند :افرادی
که خود سیگار نمیکشند اما در خانه
بـــه همراه یـــک فرد ســـیگاری زندگی
میکننـــد و در معرض دود ســـیگار او
قـــرار دارنـــد نیـــز در معـــرض ابتال به
عوارض خطرناک اســـتعمال ســـیگار
قرار دارند.

عکس :باشگاه خبرنگاران جوان

اگر شـــما هم درد گردن دارید بهتر است بدانید منشأ این
دردها همیشه خطرناک نیست .در حقیقت بیشتر گردن
زنگ سالمت دردها به دلیل بد نشســـتن یا موقعیت نامناســـب گردن
هنگام فعالیتهای روزمره بوجود میآیـــد .از این رو با رعایت نکاتی به ظاهر
پیش پا افتاده و ســـاده اما بســـیار مهم و همچنین با ایجاد تغییراتی ســـاده در
رفتارهای روزمره میتوانید برای همیشه از درد گردن خداحافظی کنید.
دکتر محمدعلی محسنی بندپی ،متخصص فیزیوتراپی در این باره به «ایران»
میگوید :درســـت نشســـتن در پیشـــگیری از دردهای گردن بســـیار مؤثر است.
هنگام کار با کامپیوتر بهتر است مانیتور را به گونهای تنظیم کنید که هم سطح
چشمهای شما قرار گیرد و به گونهای روی صندلی بنشینید که زانوهایتان کمی
باالتر از لگن و کف پاها روی زمین یا روی زیرپایی قرار گیرد .ساعد دست هایتان
هم بهتر است روی دسته صندلی باشد.رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران تأکید
میکنـــد :اگر برای مدت زمان طوالنی با رایانه کار میکنید بهتر اســـت در میان
کار چند دقیقهای به خود اســـتراحت دهید و کمی گردن خود را حرکت دهید.
شانهها را باال و پایین ببرید و سپس شانه هایتان را به طرف داخل بدن کشیده،
چند ثانیه نگه دارید و بعد رها کنید .در ادامه گردن خود را سمت شانه خم کرده
و با نزدیک کردن سر به شانه عضالت گردن را سفت کنید 5 .ثانیه در این حالت
بمانید و سپس گردن را به حالت طبیعی باز گردانید .بهتر است این حرکت را
 5یا  6مرتبه برای هر سمت انجام دهید.
به گفته دکتر محسنی بندپی انجام حرکات کششی مناسب و حرکت عضالت
سینه و اطراف بازو ،شرایط قرارگیری عضالت گردن در حالت طبیعی و مناسب
را فراهم میکند.وی در ادامه خاطرنشان میکند :هنگام نشستن سر باید باالی
ستون فقرات قرار گیرد بنابراین از خم نگه داشتن سر برای مدت زمان طوالنی
خودداری کنید .متأسفانه یکی از رفتارهای اشتباه که بسیار هم مشاهده میشود
قرار دادن گوشـــی تلفن بین شـــانه و گوش درحین مکالمه تلفنی اســـت .این
وضعیت عضالت گردن رادر موقعیت نامناسب قرار میدهد.
این متخصص فیزیوتراپی به اهمیت انحنای طبیعی گردن هنگام خواب اشاره
کرده ومیگوید :هنگام خواب از بالش مناسبی که انحنای طبیعی گردن شما را
حفظ میکند استفاده کنید و از خوابیدن روی شکم خودداری کنید چرا که این
حالت عالوه بر اینکه به ســـتون فقرات شما فشـــار زیادی وارد میکند به مرور
زمان به فشار گردنی و ایجاد دردهای این ناحیه منجر میشود.
وی در خاتمه اظهار میکند :گردن دردهای ناشـــی از بد نشستن یا بد خوابیدن
معموالً با انجام حرکات کششـــی مناسب بعد از چند روز یا چند هفته به مرور
بهبود مییابد اما اگر درد گردن شما بعد از مدتی بهبود نیافت باید به پزشک
مراجعه کنید .

کمر دردهای
مزمن

منبع :هلث نیوز

هـــر پنج دقیقه یـــک نفر در کشـــور دچار ســـکته مغزی
پیشگیری میشود و هر سال  ۱۰۰هزار مورد جدید سکته مغزی در
و سالمت کشور داریم ،دبیر علمی یازدهمین کنگره سکته مغزی با
بیان این خبر به «ایران» میگوید :آمار شیوع و بروز سکته مغزی در میان جوانان،
به دلیل تغذیه نامناســـب و کم تحرکی ناشـــی از زندگی شهری در حال افزایش
است.
دکتـــر ســـید حســـین آقـــا میـــری متخصـــص مغـــز
و اعصاب با تأکید بر اینکه پیشـــگیری از بروز ســـکته مغزی
بســـیار ارزانتر از درمان است ،میافزاید :پیشگیری از سکته
مغزی به رعایت ســـبک زندگی ســـالم و صحیـــح محدود
میشود .به این معنا که هر فردی میتواند با محدود کردن
میزان کالری دریافتی ،استفاده بیشتر از سبزیجات ،پرهیز از مصرف دخانیات و
الکل در کنار تحرک و ورزش ،خود را درمقابل سکته مغزی بیمه کند.
این متخصص مغز و اعصاب تأکید میکند :اگر ســـکته مغزی بموقع تشخیص
داده شود قابل درمان است از این رو باید با عالئم بروز آن آشنا شویم .این عالئم
بسیار ســـاده اســـت که از میان مهمترین آنها میتوان به انحراف صورت ،عدم
قرینگی یا فلج یک طرفه دست و همچنین اختالل در تکلم اشاره کرد.
وی ادامه میدهد :اگر در میان اطرافیانمان متوجه یکی از این سه عالمت شدیم
باید شک کنیم که او دچار سکته مغزی شده است .در این شرایط باید بالفاصله
بیمار را با اورژانس به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل کنیم.

روی کاغـ ــذ بتابـ ــد ،انعـ ــکاس آن روی کاغذ باعث
خیرگی چشـ ــم و مشکالت ناشی از آن خواهد شد.
از سوی دیگر اگر نور محیط کم باشد چشم تالش
میکنـ ــد با ایجاد تطابق بیشـ ــتر تصاویـ ــر را واضح
ببیند که این حالت نیز باعث ایجاد فشار مضاعف
بر چشمها خواهد شد.
این چشـ ــم پزشـ ــک میافزایـ ــد :البتـ ــه رعایت
فاصله مناسـ ــب چشـ ــم با سـ ــطح کتـ ــاب نیز یکی
دیگر از عوامل مؤثر بر خسـ ــتگی چشـ ــم به شـ ــمار
میآید .در حالی که بیشـ ــتر مـ ــردم گمان میکنند
مدت زمـ ــان مطالعه ارتباطی تنگاتنگ با ضعیف
شدن چشم دارد باید بگویم که اگر هنگام مطالعه
عالوه بر تنظیم نور محیط و فاصله مناسب چشم
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آهـــن و پروتئیـــن فـــراوان موجود در عدس ،توانســـته آن را به غذایـــی مفید برای تقویت سیســـتم ایمنی و پیشـــگیری از ابتال به
بیماریهـــای عفونی تبدیل کند.کارشناســـان تغذیه معتقدند گنجاندن عـــدس در رژیم غذایی روزانه ،یکـــی از بهترین راههای
ضـــربان
تأمین پروتئین کم چربی بدن است .این دانههای ریز قهوهای رنگ سرشار از مواد معدنی ،ویتامینهای گروه  ،Bآنتیاکسیدان و
فیبر هســـتند از اینرو در کاهش کلسترول خون ،تنظیم قند خون و پیشگیری از ابتال به بیماریهای گوارشی مانند سندرم رودهای تحریکپذیر و التهاب
رودهای تأثیری چشمگیر دارند .خوب است بدانید که این دانههای ریز با تقویت عضله قلب در سالمت آن مؤثرند.

ëëمدتی اســـت که چشـــمهای مـــادرم بیدلیـــل قرمز
الـــو دکـــتر میشـــود به گونـــهای که بـــا دیـــدن او گمـــان میکنید
 8 8 7 5 7 7 5 8ســـاعتها گریه کرده اســـت .از آنجایی که این قرمزی
بعد از مدتی رفع میشـــود و بینایی او نیـــز تغییر نکرده
است از مراجعه به چشمپزشـــک امتناع میکند .لطفاً
مرا راهنمایی کنید که قرمز شدن چشم مادرم خطرناک
است یا خیر؟
قرمزی چشـــم یکی از مشکالت شـــایعی است که به
دکتر علی صادقی طاری
چشم پزشک دالیل مختلف بروز میکند از این رو بدون معاینه دقیق
نمیتوان گفت که دلیل قرمز شدن چشمهای مادر شما
چیســـت .اما بهطور کلی میتوان گفت گشـــاد شـــدن رگهای چشـــم یکی از
دالیل قرمز شدن چشمها است .معموالً قرمزی ناشی از گشاد شدن رگهای
چشـــم به صورت رگه رگه نمایان میشـــود ،اما گاهی نیز خونریزی ،به تغییر
رنگ چشـــم منجر میشود .در این نوع تغییر رنگ بیمار با قرمزی یکنواخت
یا یک لکه قرمز پر رنگ در چشم یا چشمانش مواجه میشود.
از میان مهمترین علل بروز گشاد شدن رگهای چشم میتوان به خشکی
چشم ،اســـتفاده از برخی داروها ،آلرژی ،کم خوابی ،اســـتفاده بیش از حد از
قطرههای چشمی و عفونتهای چشمی اشاره کرد.
اگر قرمزی چشـــم به دلیل خشـــکی چشـــم اتفاق بیفتد فرد همراه تغییر
رنگ ،التهاب ،ســـوزش و احساس جســـم خارجی در چشم مانند وجود شن
را تجربه میکند .معموالً برای درمان این عارضه استفاده از اشک مصنوعی
تجویز میشود .اشک مصنوعی با مرطوب نگه داشتن چشم میتواند التهاب
و قرمزی آن را کاهش دهد.
اســـتفاده از برخی داروهای ضداضطراب و حتی داروهای مســـکنی مانند
ایبوپروفن میتواند به خشـــکی و قرمزی چشم منجر شود .از این رو اگر دچار
عوارض این داروها شدید باید پزشک خود را در جریان قرار دهید تا طبق نظر
وی دوز دارو تنظیم شود یا دارویی دیگر جایگزین داروی فعلی شما شود.
آلرژیهـــای فصلی عامل دیگری اســـت که در قرمزی چشـــم نقش دارد.
آلرژی معموالً باعث خارش و آب ریزش چشم نیز میشود .معموالً با توجه
بهشـــدت آلرژی از انواع آنتیهیســـتامینها استفاده میشـــود اما باید به یاد
داشته باشید که اســـتفاده از دارو بدون تجویز پزشک میتواند عوارض بسیار
داشته باشد.کم خوابی دلیل دیگری است که مانع بازسازی الیههای اشک در
چشم و به دنبال آن قرمزی چشم میشود.
عفونتهای ویروســـی یا باکتریایی در چشـــمها نیز به التهـــاب ،قرمزی و
تورم چشم منجر میشود .متأسفانه این بیماری مسری است و به راحتی به
دیگران منتقل میشود .خارش ،سوزش ،ترشح اشک و همچنین حساسیت
به نور از دیگر نشانههای همراه قرمزی چشم در هنگام بروز عفونتها است.
درمان قرمزی چشم ناشی از عفونت معموالً دوهفته زمان نیاز دارد.
قرمـــزی ناشـــی از خونریزی چشـــم هـــم معموالً در ســـنین بـــاال به دلیل
شـــکنندگی رگهای ســـطحی چشـــم اتفاق میافتد و در ســـنین پایینتر به
دلیل ضربه شـــدید به چشم نمایان میشود .فشار خون باال ،چربی خون باال
و همچنین دیابت از عوامل شـــکننده شـــدن رگهای چشمی است .اختالل
انعقادی یا اســـتفاده از برخی داروهای رقیق کننده خون مانند آسپیرین هم
میتوانند احتمال بروز خونریزی چشم را افزایش دهند.

ایمپلنت به کمک سالمندان آمده است
نسخه
سالمت

امروزه به مدد پیشرفتهای صورت گرفته در حوزه بهداشت و درمان ،امید
به زندگی به ســـن  68تا  72سال رسیده است .این درحالی است که کاهش
تواناییهای جســـمی با افزایش ســـن یکـــی از موضوعات مهـــم و غیرقابل
انکار در ســـنین سالمندی اســـت که نیازمند توجه و تمهیدات ویژهای است
تـــا کیفیت زندگی در دوران ســـالمندی بـــه مخاطره نیفتد .از دســـت دادن
دندانها یکی از همین تغییرات است که میتواند سالمند را با چالشهای
متعددی نظیر محدودیت در استفاده از مواد غذایی و همچنین مشکل در
تکلم مواجه کند.
دکتـــر علیرضـــا پرهیز در این بـــاره به «ایـــران» میگوید :بیدندانـــی یکی از
چالشهـــای مهـــم دوران ســـالمندی اســـت کـــه ســـالمندان را در معرض
مشـــکالت بســـیار قرار میدهد .از آنجایی که بســـیاری از این افراد به دنبال
کاهش یـــا افزایش وزن و همچنیـــن تحلیل فک در اســـتفاده از دندانهای
مصنوعی دچار مشکل میشوند بهتر است از درمانی مناسبتر بهره ببرند.
ایمپلنت به عنوان درمانی مناســـب و بیدردسر برای بسیاری از سالمندان
تجویز میشود.
دبیـــر نهمین همایـــش بینالمللی ایمپلنت خاطر نشـــان میکند :ایمپلنت
یک درمان فانتزی نیســـت و در حال حاضر یک درمان ضروری برای ارتقای
کیفیـــت زندگی اقشـــار مختلف جامعه و به خصوص ســـالمندان به شـــمار
میرود .اما بســـیاری از ســـالمندان به دلیل اینکه به برخی بیماریها مانند
دیابت مبتال هستند شانس استفاده از این درمان را از دست میدهند.
وی در ادامـــه میافزایـــد :البتـــه این دســـته از ســـالمندان در صـــورت کنترل
بیماری هایشـــان میتواننـــد از این درمان بهره ببرنـــد ،در غیر این صورت نه
تنها گزینه مناســـبی برای استفاده از درمان ایمپلنت نیستند ،بلکه کاندیدای
هیچ درمانی هم نخواهند بود.
دکتر پرهیـــز در خاتمه تأکید میکند :آن دســـته از ســـالمندان هم که دچار
تحلیل اســـتخوان فک شدهاند هم نباید نگران باشـــند .خوشبختانه امروزه
با اســـتفاده از تکنیک بازســـازی فکی میتوان برای آن دســـته از افرادی که
در اســـتفاده از ایمپلنت دچار محدودیت هستند اقدامات مناسب درمانی
انجام داد.

