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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

زندگی

ارتباط رژیم غذایی با شنوایی در زنان
متخصصان در مطالعات پیشین به بررسی رابطه بین برخی مواد غذایی با قدرت شنوایی
پرداخت ه بودند اما اکنون گروهی از محققان به طور دقیقتر رابطه بین شنوایی و رژیم
غذایی را ارزیابی کردهاند .به گزارش ایسنا ،تحلیلهای آنان نشان داد زنانی که رژیم غذایی
سالمتری را دنبال کردهاند کمتر احتمال دارد در طول  ۲۲سال دچار مشکالت شنوایی شوند.
این متخصصان اظهار داشتند :رژیم غذایی سالم در وضعیت کلی سالمت نقش موثری دارد.

پژوه��ش جدی��دی نش��ان داده اف��رادی ک��ه
آنتیبیوتیکهای خوراک��ی خاصی مصرف میکنند،
بیش��تر در معرض خط��ر ابتال به س��نگ کلیه قرار
دارن��د .میزان این خط��ر در کودکان و بزرگس��االن
به ی��ک اندازه اس��ت.در ح��ال حاض��ر ،متخصصان
میدانند ک��ه آنتیبیوتیکها ب��ر میکروبیومها(س��کونتگاههای
میکروارگانیسمهایی که به صورت طبیعی در بدن وجود دارند)،
اثر میگذارند.این پژوهش جدید برای نخستین بار ،ارتباط میان

گزارش

اخالقپزشکی
در جراحی کودکان
دکتر عبدالحمید حسین نیا*

اوتانازی ( )Euthanasiaبه معنای مرگ آسان و
راحت که پیش پای بیمار صعب العالج که تخت
بیمارس��تان را مدت ها طوالنی اشغال می دارد
و هزینه هنگفتی به خان��واده یا متولیان درمان
تحمی��ل می نماید یا آنکه در عذاب و ش��کنجه
اس��ت ،نه اختیاری بر دفع دارد نه از عهده تغذیه
بر می آید .اگر دستگاه او را خاموش کنند تنفس
او نیز قطع می ش��ود از س��وی پزشک گذشته
می شود .واژه «به مرگی» را در برابر اوتانازی انتخاب
کرده اند .اوتانازی در کودکان هم به گونه ای شاید
خاص قابل اجرا است .کودکان مانند بزرگساالن
ب��ه آن پایه از کیفیت و بالغت نرس��یده اند که
خود برای سرنوشت حیات خود تصمیم بگیرند و
وصیت اوتانازی را با دست خود از پیش رقم زنند.
بلکه این دیگران هستند اعم از خانواده یا متولیان
درم��ان که در مورد ک��ودکان زمینگیر با نقیصه
ذهن��ی یا فلج مغزی و ناهنجاری های گوناگون
دارند به صرف آنکه «قابل درمان نیستند» درمان
را قطع می کنند .معالجات را متوقف می سازند ،
دستگاه را خاموش می کنند  ،یک مثال قضیه را
روشن می کند .والدین کودک شیرخواری را به
بیمارستان  ...می آورند به حالت قطع هوشیاری ـ
تنگی نفس دمی که مجبور به لوله گذاری داخل
نای ش��دند و به دس��تگاه وصل کردند ـ شکاف
کام ه��م داردـ تنگی مادرزادی م��ری هم دارد.
چان��ه او کوچک اس��ت  ،ب��ا متخصص گوش و
حلق و بینی مشاوره می شود .او سندرم پیروین
( )Pirre Robinدارد و معضالت دیگر هم همراه
سندرمازجملهعقبماندگیذهنیـتراکئوستومی
به عنوان جایگزین لوله گذاری درازمدت پیشنهاد
می شود .والدین کودک را رها کرده اند و خبری
از او در بخش آی س��ی یو ک��ودکان ()PICU
نمی گیرند .کودک هزینه بسیار را معطوف به خود
کرده و انرژی پرسنل را هدر می دهد مسئوالن
بیمارستان معتقدند که تراکئوستومی جز آنکه
زمان اش��غال تخت کودک فل��ک زده را طوالنی
تر کند نتیجه ای به بار نیاورده اس��ت و زحمت
مراقب��ت درمانی و پرس��تاری کودک را مضاعف
می کند آنها معتقدند که تراکئوس��تومی نشود.
بگذار بمیرد .هم خودش خالص شود و هم همه
اطرافیانی که برای کمک به او بس��یج شده اند و
هم خانواده اش نفس راحتی خواهند کش��ید.اما
مح��روم کردن این کودک از اقدام حیات بخش با
همه گرفتاری هایش خالف موازین انسانی و خالف
شرع بوده و نوعی اوتانازی محسوب می شود.
منتها نه ب��ا تزریق زه��ر در رگ او بلکه محروم
ساختن وی از تمهیدات درمان که طوالنی شدن
عبث حیات بی ثمر او را س��بب خواهد ش��د به
عب��ارت دیگر اوتان��ازی غیرفعال اس��ت و البته
این با اخالق پزش��کی منافات دارد و یک جراح
کودکان ،کودکی را که دچار آترزی مری اس��ت
و عمل بس��یار سنگینی را هم باید متحمل شود
باید عمل کند و نباید کار به این داشته باشد که
ذهن او مختل است .تکامل او عقب افتاده است.
مفلوج است .در شرایط حضور همه مشکالت او
ب��ه این باید فکر کند که یک وظیفه جراحی در
قبال او دارد به همان س��ان که برای یک کودک
کام ً
ال طبیع��ی روا می دارد .اعم از اینکه عمل او
بی فایده و به مثابه آب در هاون کوبیده باش��د یا
فایده بخش .او موظف است راه غذایی بیمار را باز
کند تا شاید گامی جهت رشد طبیعی این کودک
بینوا بردارد.
رس��الت جراح آن نیس��ت که با محروم کردن
یک کودک از عمل جراحی به بهانه آنکه کودک
بالندگی و اس��تعداد رشد یک کودک طبیعی را
ندارد ،او را به سمت نیستی سوق دهد .به عبارت
دیگر کار پزش��ک کمک به بخش��یدن حیات و
تداوم حیات اس��ت و از حی��ات بی ثمر نه قطع
حیات و س��وق دادن به س��مت مرگ و از مرگ
پرثمر! حتی در شرایطی که خودداری از درمان،
برخالف وظیفه پزشک توجیه کننده کاهش گزند
به بیمار باشد ،نمی تواند نقش وظیفه پزشک را
در احترام به حیات توجیه نماید.
مث��ل دیگر جراحی ن��وزاد تولدیافته با ش��کاف
مهرهها()Spinabifidaاستکهیکاختاللتکامل
دوران جنینی در محصور شدن جدار استخوانی
طناب نخاعی اس��ت که یکی از معضالت اخالق
پزشکی در جراحی کودکان است .نظر جراحان
در مراکز مختلف جراحی کودکان متفاوت است.
ی��ک جراح کودک از ی��ک مرکز جراحی معتقد
اس��ت که باید بالفاصله آس��تین باال زد تا خطر
اس��تعداد عفونت افزایش پیدا نک��رده با ترمیم
جراحی شکاف را بس��ت.جراح کودکان دیگر در
مراکز معتقد اس��ت که راجع ب��ه احتمال بقای
حیات با والدین وارد مذاکره ش��ود .آیا باید نظر
والدین را در تصمیم گیری جراحی جلب کرد؟ یا
تمایل جامعه و امکانات مراکز توانبخشی کودکان
در پذیرش چنین کودک معلول یا آن را به اخالق
جراح ارجاع دهیم.کدام تصمیم در سرنوشت این
کودک بین��وا مهمترین نقش را ایفا خواهد کرد.
ب��ه نظر می آید کار جراح در این مورد رابطه ای
ب��ه این ندارد که کودک تا چقدر می تواند بماند
و توان خود را به دست آورد و مفید واقع شود.
ج��راح وظیف��ه ن��دارد ب��ه ای��ن فک��ر کند که
میل باطنی والدین چیس��ت و جامع��ه چه اندازه

مس��ئولیت پذیری در قبال بازپ��روری او خواهد
داش��ت .او پس از کسب رضایت از خانواده بیمار
آن کار را که صالح اس��ت ب��دون درنظر گرفتن
مولف��ه هایی که وجود دارد بای��د انجام دهد .در
این مورد حق با آن جراح کودکان است که کار را
مطابق آنچه که مصلحت طب و درمان است انجام
داده اس��ت .پیدا کردن راه حل معضالت دیگر از
جمله تأمین هزینه،امکانات توانبخشی ،حمایت
از معل��والن برعهده نهادها و س��ازمان ها و افراد
مسئول دیگری است .یکی دیگر از نکات اخالقی
در جراح��ی کودکان ،رعایت عواطف انس��انی از
سوی پزشکان ،پرس��تاران و کارکنان در فضای
اتاق عمل اس��ت .باید توجه داشت کودکی که از
بخش به اتاق عمل فرستاده می شود والدینی را
پشت در به انتظار می گذارد که نگران و مضطرب
و مشوش��ند آنها با رنگ و روی باخته سراسیمه
لحظ��ه ه��ا را با کندی توان فرس��ایی س��پری
می کنند و با صدای گریه و فریاد بی تابی کودک
ک��ه از درون اتاق عمل ش��نیده می ش��ود از جا
می جهند گویی کودک را با دست خود به مسخ
یا مذبح کش��انده اند .باید به والدین تفهیم کرد
که تدبیر درمانی بهتر و مصلحت آمیزتر از سلب
آن اس��ت .البته والدین با فرهن��گ معموالً این
حقیقت را می پذیرند  ،به عمل جراحی انتخابی
( )electiveجگرگوشگان خود گردن می نهند.
آرام کردن کودک و جراحی بی درد اولین گام در
جراحی کودکان در اتاق عمل اس��ت و این مهم
در وهله اول باید به متخصصان بیهوشی تفویض
ش��ود .اصلح آن اس��ت که کودک را با بیهوشی
عمومی عمل کرد نه با بیحسی موضعی و لوکال
در کودکان .فقط گفت وگو بر سر آن نیست که
جراحی در ش��رایط بی دردی انجام پذیرد بلکه
ش��رایط روانی و روحی مطلوبی باید فراهم کرد.
مث ً
ال منظره خونریزی در یک عمل لوزه برداری
که پیش از این به طور لوکال صورت می پذیرفت
منظره شنیع و تکان دهنده ای است که تا ابد در
مخیله کودک نقش خواهد بست.
امروز جراحی های کوچک و ساده را که به راحتی
برای بزرگساالن در مطب ها و درمانگاه ها به طور
سرپایی انجام می گیرد برای کودکان زیر بیهوشی
عمومی در اتاق عمل انجام می دهند .مانند خارج
کردن جسم خارجی از گوش یا بینی ،جا اندازی
شکستگی بینی ،ترمیم بریدگی ها ،برداشت توده
های کوچک خوش خیم مانند کیست یا پاپیلوما
و حتی ختنه یک مثال با تأکید عمل لوزه برداری
است .لوزه برداری با بی حسی موضعی حتی در
بیمارستان ها و مراکز مناطق دورافتاده و محروم
با کمترین امکانات  ،عمل منس��وخی است .من
خاط��ره های تلخ و چندش آوری از لوزه برداری
کودکان در شرایط بی حسی در دوران دوردست
تجربه کرده ام و یقین دارم خاطره های خونین
آن هرگ��ز از ی��اد و خاطره ک��ودکان دیروز که
بزرگساالن امروزند زدوده نشده است.
در ات��اق عم��ل کش��ورهای پیش��رفته ه��م
مش��اهده ش��ده ک��ه ات��اق عم��ل ه��ا را با
بادکن��ک و انواع و اقس��ام اس��باب بازی ها و
عروس��ک ها همچون یک مهدک��ودک مفرح و
پرنشاط تزئین کرده اند.
کودک در بغل مادر اس��ت ک��ه جامه اتاق عمل
را ب��ر تن نموده اس��ت .ک��ودک در آغوش مادر
بیهوش می ش��ود و با لبخند و شادابی در حالی
که بادکنک رنگین یا عروس��ک سخنگوی خود
را در دس��ت گرفته به خواب م��ی رود و جراح،
ل��وزه ب��رداری را برای او انجام م��ی دهد هنگام
بیدار شدن باز از والدین کمک می گیرند.
دلگرمی و امیدبخش��ی والدین پریشان حال در
پش��ت درهای بسته اتاق عمل موثرترین گام در
رعایت اصول اخالق پزشکی است.
ترس و نگرانی از جراحی در آحاد جامعه هرچند
بی پایه اس��ت ولی یک واکنش طبیعی و شایع
اس��ت .اینک مردم فکر می کنند که تحت عمل
جراحی قرار می گیرند و از بیهوش��ی در نیایند
هرچند توهم بی اس��اس اس��ت ولی متأس��فانه
واقعی��ت حاکم بر افکار عمومی اس��ت و این در
والدی��ن که جگرگوش��ه های خود را به دس��ت
جراح��ی می س��پارند ب��ه مراتب پر ق��وت تر و
ریشه دارتر است.
جراح ک��ودکان باید درکی منطق��ی از اینگونه
نگرانی ها و دغدغه ها داشته باشد و با فرهنگسازی
درصدد مرتفع س��اختن نگرانی های بی س��بب
برآید .در جوامع پیشرفته کتابچه های مصوری
که به زبان ساده وعامه پسند عمل جراحی مورد
نظر را به ترسیم می کشد پیش از عمل در اختیار
خان��واده ها م��ی گذارند تا با ارتق��ای اطالعات،
تش��ویش های بیه��وده را از دل بزدایند.اخالق
پزش��کی ایجاب می کند که نبای��د از نا آگاهی
پدران و مادران پیرامون بیماری ها جهت مقاصد
سوداگرانه و س��ودجویانه سوءاستفاده نمود و بر
این دل نگرانی ها دامن زد.از عمل های جراحی
غیرض��روری بای��د اجتناب ورزی��د و نباید برای
عمل های جراحی به س��هولت ان��گ ضرورت زد.
ل��وزه ب��رداری ه��ای بی روی��ه جراح��ی های
هیدروسول کوچک و بی عالمت از آن زمره اند.
ناهنجاریهایمادرزادیکودکان،عقبماندگیهای
ذهنی ،معلولیت ها و س��ندرم های گوناگون که
ب��ا درجات متغیر و متف��اوت از ناتوانی ها همراه
هستند سایه سنگین و مالل انگیز خود را به طور
عام بر تمام اعضای سالم خانواده و به طور اخص
بر والدین کودک می گستراند.

*متخصص و جراحی گوش ،گلو ،بینی

افزایش خطر ابتال به سنگ کلیه با مصرف آنتیبیوتیک

آنتیبیوتیکها و س��نگ کلیه را نشان داد" .میشل
دنبرگ"  ،از نویس��ندگان این پژوهش گفت :دالیل
ش��یوع سنگ کلیه نامشخص هستند اما یافتههای
ما نش��ان میدهند آنتیبیوتیکهای خوراکی نقش
مهم��ی در این موضوع دارند .تحلیل پژوهش��گران
نشان داد چندین نمونه از آنتیبیوتیکهای خوراکی – بهخصوص
س��ولفاداروها ،سفالوس��پورین ،نیتروفورانتوئین و پنیسیلینهای
گستردهاثر – با افزایش خطر ابتال به سنگ کلیه مرتبط هستند.در

این بررسی مشخص شد با اینکه خطر ابتال به سنگ کلیه حتی تا
چندین سال پس از مصرف آنتیبیوتیک در بدن افراد باقی ماند اما
به مرور زمان کاهش یافت.این پژوهش نشان داد که تا  30درصد
آنتی بیوتیکهای تجویز شده در بررسیهای پیشین غیرضروری
بوده است.به گزارش ایسنا ،پژوهشگران باور دارند که یافتههای
آنها باید توجه پزشکان را به این موضوع جلب کند که آیا تجویز
آنتیبیوتیک برای کودکان ضروری است یا نه زیرا کودکان بیشتر
دریافتکنندگان این دارو هستند.

آفتاب یزد در گفت و گو با فلوشیپ جراحی پالستیک صورت بررسی کرد

علت گرایش به جراحی های پالستیک بینی در ایرانچیست؟
آفتاب ی�زد -گروه زندگی :امروزه بس��یاری از
کارها در کش��ور مد شده که جراحی زیبایی یکی
از آنها اس��ت .این روزها آمار انجام جراحی زیبایی
با رش��د قابل توجهی مواجه ش��ده است ،خصوصا
در ایران که معموال این نوع عمل ها بیشترازغرب
انجام می ش��ود .اگرچه شاید نتوان به قطعیت در
این خصوص نظر داد ،اما با توجه به شواهد به نظر
می رسد که انجام عمل های زیبایی در کشورمان
آمار باالیی دارد.افراد زیادی که در زندگی روزمره
و در جاهایی مثل اتوبوس ،تاکس��ی ،کالس درس
و… می بینیم که نشانه های انجام عمل جراحی
زیبای��ی را با خ��ود دارند ،خود ش��اهدی بر این
مدعا هس��تند.به عنوان مثال جوان هایی که روی
بینیشانچسببعدازانجامعملجراحیزیباییبینی
دارند ،این روزها خیلی مش��اهده می شوند .نکته
جالب تر اینکه این داس��تان همچون گذش��ته ها
فقط مختص خانم ها نیست و انگار آقایان هم در
ایران به انجام جراحی زیبایی روی آوردهاند .آفتاب
یزد با توجه به اهمیت موضوع درباره دالیل گرایش
ایرانیان به جراحی پالس��تیک بینی با دکتر بابک
ساعدی ،استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران،
فلوش��یپ جراحی پالس��تیک ص��ورت گفتوگو
کرده است .
وی در اینب��اره می گوید  :گرای��ش به زیبایی از
امیال طبیعی بش��ر اس��ت و از دروان باستان این
گرایش وجود داشته است .در وابستگی به گرایش
زیبایی زمان ،مکان و فرهنگ مهم نیس��ت و فقط
نوع آن در جوامع مختلف ،متفاوت میباشد.
دکتر س��اعدی ادامه داد :در س��الهای گذش��ته
تمایل زیادی به زیبایی اندام از لحاظ وزن (چاقی
و الغری) وجود داش��ت که به نظر میرس��د علم
پزشکی با پیشرفتهایی که داشته این خاصه بشر
را برآورده کرده و حال گرایش به زیبایی بینی و...

متاس��فانه در جامعه ما ش��ایع شده و
به حالت یک نیاز القا ش��ده که فرد در
صورت داش��تن بینی ب��زرگ حتما باید
عمل جراحی پالس��تیک بین��ی را انجام
دهد در غیر این صورت کار اشتباهی را
انجام داده اس��ت .در خیلی مواقع افراد
به دلیل فشار اجتماع و دوستان و ...حتی
در صورت��ی ک��ه از وضع مالی مناس��بی
برخوردار نیس��تند ،اقدام ب��ه انجام این
عمل می کنند که باید گفت به گونهای
اسراف منابع است

بیشتر مشاهده می شود .
این اس��تاد تمام دانش��گاه علوم پزش��کی تهران
خاطرنش��ان کرد  :جراحی پالستیک به طور کلی
در دو حالت انجام میش��ود؛ یکی جهت بازسازی،
بازتوانی عملکرد درست بدن و دیگری اینکه فرد از
لحاظ زیبایی ظاهر خود را قبول ندارد و درخواست
زیباتر شدن دارد.
فلوش��یپ جراحی پالس��تیک صورت بیان کرد :
مراجع��ه به متخصص جراح پالس��تیک صورت از
لحاظ تمایل به زیباتر ش��دن در جامعه ما ش��یوع
فراوان��ی دارد.به دلیل اینک��ه در مطالعات صورت
گرفته مش��اهده ش��ده ایرانیها ک��ه از نژاد هند
و اروپای��ی و دارای صورته��ای ظریف��ی و بینی
بزرگی هس��تند  ،دیگر اینکه به خاطر تحت تاثیر
قرار گرفتن از مدلها از روی مجالت تمایل دارند
ش��بیه هنرپیشهها و مدلها ش��وند و نوع پوشش
نی��ز در ایج��اد ای��ن گرایش بی تاثیر نیس��ت که
ایرانیهابهوسیلهانجامجراحیپالستیکزیباییروی

بروز ساالنه  ۷هزار مورد جدید
سرطان روده بزرگ در کشور

مع��اون تحقیق��ات و فناوری وزارت بهداش��ت،
گفت :س��االنه  ۴هزار نفر در ایران جان خود را
بر اثر س��رطان روده بزرگ از دست می دهند و
 ۷هزار بیمار جدید به شمار مبتالیان در کشور
اضافه می شود.به گزارش مهر ،دکتر رضا ملک زاده
در همایش پیش��گیری از س��رطان روده بزرگ
که در تاالر ایوان شمس تهران برگزار شد،گفت:
س��رطان روده بزرگ ،سومین سرطان شایع در
جهان پس از س��رطان ریه و س��رطان پستان و
سومین سرطان ش��ایع در ایران پس از سرطان
پستان و معده است.وی تصریح کرد :ساالنه ۱.۵
میلیون بیمار جدید به تعداد مبتالیان سرطان
روده بزرگ در جهان اضافه می ش��ود و هر سال
 ۷۰۰هزار مبتال به این نوع س��رطان جان خود
را از دس��ت می دهند.به گفت��ه وی ،این تعداد
ابتال و مرگ و میر بر اثر سرطان روده بزرگ در
جهان و ایران در حالی است که این بیماری در
صورت تش��خیص در مراحل اولیه تا  ۹۰درصد
قابل معالجه اس��ت.ملک زاده ،با اشاره به اینکه
 ۹۰درص��د مبتالیان به س��رطان روده بزرگ را
افراد باالی  ۵۰س��ال تشکیل می دهند ،تغذیه
ناس��الم  ،کم تحرکی ،چاقی و اضافه وزن ،سن،
نژاد و قومیت ،س��ابقه فردی در داش��تن پولیپ
روده ،سابقه خانوادگی سرطان کولون یا پولیپ های
پیشرفته ،س��ابقه فردی سایر سرطانها ،سابقه
مواجهه ش��کم با تشعش��عات رادیویی ،س��ابقه
دریافت پیون��د اعضا ،ابتال ب��ه دیابت  ،مصرف
س��یگار  ،عدم رعایت بهداش��ت دهان و دندان
را از عوام��ل خطر ابتال به س��رطان روده بزرگ
برش��مرد و تاکید کرد :پرهی��ز از هر یک از این
عوامل خطر در پیشگیری از سرطان روده بزرگ

موثر اس��ت .وی مصرف روزانه یک عدد قرص
آس��پرین بر اس��اس ش��واهد قوی در مطالعات
انجام ش��ده و نیز غربالگ��ری دوره ای منظم را
از عوامل مهم پیشگیری از سرطان روده بزرگ
دانس��ت.ملک زاده یادآور شد :افراد دارای سابقه
خانوادگی  ۲تا  ۳برابر س��ایرین در معرض خطر
ابتال به س��رطان روده بزرگ هس��تند.این فوق
تخصص بیماری های گوارش و کبد ،خونریزی
مقعد ،تغیی��ر در عادات اجاب��ت مزاج ،کاهش
وزن به دلیل ناش��ناخته ،درد مس��تمر در شکم
و ناحی��ه لگن و کم خونی را از عالئم س��رطان
روده ب��زرگ برش��مرد و ب��ا اش��اره ب��ه اینکه
پولیپ های روده بزرگ (تکه های گوشتی برآمده
از پوشش داخلی روده بزرگ) که در سنین باالی
 ۵۰سال شایع ترند و در ابتدا ممکن است هیچ
ناراحتی ایجاد نکنن��د ،در صورت عدم درمان و
خروج پولی��پ ها ،می توانند به س��رطان روده
بزرگ تبدیل ش��وند و ه��ر چه اندازه پولیپ ها
بزرگتر و تعداد آنها بیشتر باشد ،میزان بدخیمی
آنها نیز ممکن است بیشتر شود.معاون تحقیقات
و فن��اوری وزارت بهداش��ت ،تمام اف��راد باالی
 ۵۰س��ال ،افراد باالی  ۴۰س��ال دارای س��ابقه
خانوادگی س��رطان روده بزرگ  ،اف��رای که در
خانواده آنها نش��انگان س��رطان کول��ون (روده
بزرگ) مطرح اس��ت را نیازمن��د غربالگری دوره
ای منظم ش��امل تست خون مخفی در مدفوع،
کولونوس��کوپی یا سیگموئیدس��کوپی ،سی تی
کولونوگرافی  ،باریم انما و  ...دانست و تاکید کرد:
غربالگری دوره ای منظم در پیشگیری از سرطان
روده بزرگ و تش��خیص زودهنگام آن در صورت
ابتالی فرد ،بسیار مهم و تاثیرگذار است.

صورت شان بخصوص قسمت بینی  ،دوست دارند
زیباتر شوند.
وی اف��زود  :در کش��ورما آمار تقاضا ب��رای انجام
جراح��ی پالس��تیک زیبایی بینی باال اس��ت ولی
در کش��ورهای اروپایی بیشتر تقاضای جوانسازی
پوست ،کوچک کردن شکم ،بیشترین سهم را در
انجام اعمال جراحی پالستیک به خود اختصاص
می دهند.
دکتر س��اعدی اظه��ار کرد :این نکت��ه را نیز باید
مدنظر داشته باش��یم که به غیر از اینکه جراحی
پالس��تیک در صورت به خص��وص بینی از لحاظ
فرهنگی و زیبایی و ...نس��بت به دیگر اجزای بدن
از اهمیت بیش��تری برخوردار است ولی در برخی
م��وارد این عمل جراحی به دلیل س�لامت فردی
توصیه میشود .
این متخصص در پاس��خ به این پرس��ش که "در
چه مواردی انجام عمل جراحی پالس��تیک بینی
برای سالمت فرد پیشنهاد می شود " ،عنوان کرد:

اهمیت به سالمت دهان را از سنین پایین
به فرزندانتان بیاموزید

که ما یک گام به س��مت جلو
دکتر نی��ره امینی دندانپزش��ک
رفت��ه ای��م و دن��دان ه��ای
و مدی��ر گ��روه س�لامت دهان و
پوسیده این افراد را شناسایی
عض��و کمیت��ه س�لامت انجمن
کرده ایم و تح��ت درمان قرار
دندانپزشکان عمومی ایران گفت:
گرفته اند .اما متاسفانه در گروه
اهمیت به س�لامت دهان باید از
12سالهها حدود  80درصد از
همان س��نین خردس��الی شروع
ش��اخص اندازهگیری شده را
شود تا مفاهیم و مبانی بهداشتی
دندان های پوس��یده تشکیل
در ذه��ن ک��ودک ماندگار ش��ده
می دهند که درمان نشده رها
و در دوران بزرگس��الی نی��ز ادامه
شده اند.همچنین تصریح کرد:
پیدا کند .ما باید این باور را میان
این مس��ئله می تواند به دلیل
مردم جامع��ه جا بیندازیم که هر
هزین��ه های دندانپزش��کی یا
فردی م��ی تواند تا آخ��ر عمر با
دن��دان ه��ای طبیع��ی خودش اگر بتوانیم اصول پیش��گیری نبود بیمه ها باش��د که منجر
زندگی کند .دندان ها در سالمت را در جامع��ه رواج دهی��م ب��ه مراجع��ه نک��ردن مردم
کلی بدن نقش بسیار مهمی را ایفا م��ی توانی��م از بس��یاری از ب��ه دندانپزش��ک می ش��وند
می کنند.این دندانپزش��ک اظهار هزین��ه ها جلوگی��ری کنیم و و متاس��فانه زمان��ی مراجعه
ک��رد :طبق آخرین آم��اری که از این میس��ر نمیش��ود مگر با م��ی کنند که پوس��یدگی ها
طریق پایش کش��وری از س��وی همکاری جمعی دانش��گاه ها ،پیش��رفت کرده یا دن��دان از
دفتر س�لامت وزارت بهداش��ت وزارت آم��وزش و پرورش و دست رفته است.امینی در آخر
در س��ال  95انجام ش��ده ،میزان وزارت بهداش��ت و درم��ان؛ یادآور ش��د :اگر بتوانیم اصول
شاخص سالمت دندان های گروه ت��ا بتوانی��م این اص��ول را در پیش��گیری را در جامعه رواج
کودکان  6س��اله 5/84 ،بوده که جامع��ه نهادینه کنی��م .اولین دهیم می توانیم از بسیاری از
متاس��فانه این شاخص به نسبت همایش سالمت دهان انجمن هزینه ها جلوگیری کنیم و این
پایشی که در سال  91انجام شده ،دندانپزش��کان عمومی ایران میسر نمیشود مگر با همکاری
افزایش داشته اس��ت .برای گروه  27تا  29تیر ماه سال جاری جمعی دانش��گاه ه��ا ،وزارت
افراد  12ساله؛ این شاخص نسبت در هتل المپیک تهران برگزار آم��وزش و پ��رورش و وزارت
به سال  91کاهش داشته است .این می شود
بهداش��ت و درمان؛ تا بتوانیم
این اصول را در جامعه نهادینه
شاخصمجموعدندانهایپوسیده،
کنی��م .اولین همایش س�لامت ده��ان انجمن
دندان های پر ش��ده و دندان های از دست رفته
دندانپزشکان عمومی ایران  27تا  29تیر ماه سال
اس��ت .اگر در این شاخص نس��بت دندان های
جاری در هتل المپیک تهران برگزار می شود.
ترمیم ش��ده بیشتر باش��د می توان امیدوار بود

هفت عالمت شگفت انگیز افت ناگهانی قند خون!

افت ناگهانی قن��د خون اغلب بیماران مبتال به
دیاب��ت را درگیر می کند و عمدت��ا زمانی رخ
م��ی دهد که فرد مبتال ب��ه دیابت بیش از حد
انس��ولین تزری��ق کند ،یک وع��ده غذایی را از
دست بدهد یا ورزش های خیلی سخت انجام
دهد.به گزارش س�لامت نی��وز  ،در موارد نادر
این امکان وجود دارد فردی که مبتال به دیابت
نیس��ت ،دچار افت ناگهانی قند خون ش��ود .با
این حال غیر منتظره ترین عالئم مرتبط با افت
ناگهانی قند خون از این قرارند:
عرق کردن :اگر ش��ما حت��ی در درجه حرارت
متوسط دچار تعریق می شوید ،این نشان دهنده
اف��ت قند خون اس��ت .تعریق دائم��ی یکی از
نش��انه های افت خون اس��ت یعن��ی قند خون
کمت��ر از  ۷۰میلی گرم در هر دس��ی لیتر .این
نوع تعریق که بیش��تر در پشت گردن و یا خط
مو اتفاق می افتد ،شب هنگام نیز رخ می دهد
که به آن هیپوگلیسمی شبانه می گویند.
حرک�ت و ل�رزش :ع��دم تعادل قن��د خون
می تواند سیس��تم عصبی مرکزی را نیز تحت
تاثیر قرار دهد .بدن شما سعی می کند هنگام

افت قن��د خون ،با آزاد ک��ردن کاتکول آمینها
(هورمون هایی مانند دوپامین و آدرنالین) ،این
وضعیت را که ب��ه معنای تحریک تولید گلوکز
است و می تواند به لرزش دست ها منجر شود.
ب��ه طور معمول ،دوپامین بیش��تر در بدن چیز
خوبی است زیرا به عنوان یک ارتقا دهنده خلق
و خو و مس��کن عمل می کن��د .اما اگر فعالیت
ورزش��ی یا تجربه ای لذت بخش مانند خوردن
شکالت نداشته اید باید مراقب این لرزش ها و
تکان ها باشید.
سرگیجه :س��رگیجه هنگام افت قند خون ،به
ویژه اگر مبتال به دیابت باش��ید ،عجیب نیست.
بیماران مبتال به دیابت ممکن اس��ت سرگیجه
ناگهان��ی را تجربه کنند که می تواند با افزایش
ناگهان��ی دمای ب��دن همراه باش��د و می تواند
ش��رایطی هشدار دهنده باش��د .در زمان وقوع
چنین حالتی ،ف��رد باید به دیگران اطالع دهد
ک��ه ب��ه بیماری دیاب��ت مبتال اس��ت تا کمک
دریاف��ت کرده و در بهترین حالت یک خوراکی
به شما داده شود تا سطوح گلوکز خون افزایش
یابد .در ش��رایطی که قند خون پایین می تواند

در مواردی مانند ضربه خوردن بینی  ،مش��کالت
تنفسی ،آسیبهای ناشی تنفس ،شکستگی بینی
کجی بینی ،مش��کالت م��ادرزادی مانند رش��د
غی��ر قرینه ص��ورت و ...جدا از م��واردی که برای
زیبایی بینی جراحی پالس��تیک انجام می شود،
در سالمت فرد نیز این عمل تاثیرگذار می باشد.
این اس��تاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران بیان
ک��رد :وقتی فردی به پزش��ک جراح پالس��تیک
مراجعه میکند پزش��ک نقش مش��اور را دارد که
نتیجه عم��ل را توضیح میدهد و عوارض عمل را
برای فرد ش��رح میده��د و در نتیجه فرد تصمیم
نهایی را برای انجام جراحی پالستیک میگیرد.
وی در پایان گفت  :متاس��فانه در جامعه ما شایع
ش��ده و به حالت یک نیاز القا ش��ده ک��ه فرد در
صورت داشتن بینی بزرگ حتما باید عمل جراحی
پالس��تیک بینی را انجام دهد در غیر این صورت
کار اش��تباهی را انجام داده است .در خیلی مواقع
افراد به دلیل فشار اجتماع و دوستان و ...حتی در
صورتی که از وضع مالی مناسبی برخوردار نیستند،
اقدام به انجام این عمل می کنند که باید گفت به
گونهای اسراف منابع است.

موجب احس��اس سرگیجه شود ،دالیل دیگری
نیز می توانن��د در این زمینه موثر باش��ند که
دمای بیش از اندازه باال ،کم آبی بدن یا واکنش
به دارو از آن جمله هستند.
از دست دادن تمرکز :مغز به طور ویژه نسبت
به افت س��طوح گلوکز حس��اس است و ممکن
اس��ت در این شرایط در حفظ تمرکز روی یک
موض��وع یا درک صحبت ه��ای فردی دیگر که
موضوعی را برای ش��ما توضیح می دهد ،دچار
مشکل شوید .این ناتوانی در تمرکز ممکن است
از خستگی بیش از اندازه ناشی شود ،اما بیشتر
مواقع می توان با دریافت قند آن را اصالح کرد.
مص��رف خوراکیهایی که از محت��وای متعادل
پروتئین ها و چربی ها س��ود می برند به جای
مصرف کلوچه یا شکالت توصیه می شود.
پرش ه�ای عضالنی :پرش عضالنی می تواند
یکی از نش��انه های افت قند خون خفیف باشد
 زمانی ش��کل می گیرد ک��ه قند خون به زیر ۴۰میلی گرم در هر دسی لیتر برسد .پرش های
عضالن��ی کامال غیر ارادی هس��تند و از این رو
ام��کان متوقف کردن آنها وج��ود ندارد .جدا از

قند خون پایین ،پرش های عضالنی میتوانند
نشانهای از مصرف بیش از اندازه کافئین باشند
و بر همین اساس شاید به کاهش مصرف قهوه
و تمرکز بر مص��رف کربوهیدراتهای پیچیده
نیاز باشد.
از دس�ت دادن هوش�یاری :اف��رادی ک��ه
هوش��یاری خود را از دس��ت می دهند ،متوجه
این نش��انه نمی ش��وند ،از این رو نش��انه های
هشدار دهنده دیگر به ویژه اگر به دیابت مبتال
هستید ،نباید نادیده گرفته شوند .هیپوگلیسمی
دیابتی می تواند به تش��نج نیز منجر شود که
ن��ه تنها برای خود بیمار بلک��ه برای کل افراد
درگی��ر می تواند وضعیتی وحش��تناک باش��د.
در موارد نادر ،هیپوگلیس��می دیابتی می تواند
مرگبار نیز باشد .مصرف قرص گلوکز به عنوان
یک راه حل کوتاه م��دت برای بیماران دیابتی
می تواند به تنظیم قند خون کمک کند.
تحریک پذیری :نوس��انات خلقی و همچنین
گریه های هیس��تریک یا خشم های غیر قابل
کنترل در برخی از افراد نش��انه افت قند خون
اس��ت .معموال این حاالت احساس��ی با مصرف
منابع س��الم غذای��ی مانند موز ی��ا دیگر منابع
سالم قند برطرف می شود.

