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زندگی

تاثیر یک آبمیوه بر کنترل عالئم فشارخون
کارشناسان سالمت افزودن آب پرتقال به رژیم غذایی را توصیه میکنند.برخی مواد غذایی از
قبیل خوراکیهای سرشار از نمک تاثیر منفی بر فشار خون باال دارند اما خوراکی های حاوی
پتاسیم ،منیزیم و فیبر به کنترل فشار خون کمک میکند.پتاسیم ماده معدنی است که از طریق
متعادل کردن تاثیرات منفی که نمک بر بدن دارد به کاهش فشار خون کمک میکند .آب پرتقال
از جمله نوشیدنیهای حاوی پتاسیم است.

گزارش

زمان طالیی
برای حل اختالالت گفتاری

مع��اون تحقیقات وزیر بهداش��ت با اش��اره به اینکه
س��لولدرمانی ،افق روش��نی در درم��ان بیماریهای
صعبالعالج در کش��ور ایج��اد کرده اس��ت ،بر لزوم
حمایت خیری��ن برای ایجاد پیش��رفت در این حوزه
تاکید کرد.به گزارش ایسنا ،دکتر رضا ملکزاده اظهار
کرد :در حال حاضر شاهد تحول عظیم در علم پزشکی هستیم و
شاید هیچ وقت تاکنون تحولی که پیشبینی میشود تا  ۱۰سال
آینده در زمینه سلول درمانی و ژن درمانی اتفاق بیفتد ،مورد توجه

نکته

مصرف مواد مخدر تاثیری بر
کنترلقندخونندارد

عضو هیئت علمی دانش��گاه علوم پزشکی در
خصوص ارتباط مصرف مواد مخدر و تاثیر آن بر
بیماری دیابت توضیح داد :باید توجه داشت که
مصرف مواد مخدر هیچ تاثیری بر کنترل قند
خون افراد ندارد.به گزارش فارس،حسین ادیب
رئیس مرکز تحقیقات دیابت افزود :بدن انسان
به ط��ور طبیعی مخدرهایی به ن��ام اندورفین
ترش��ح میکنند که این هورمون از سیس��تم
اعصاب مرکزی بدن منتشر شده و برای کنترل
شرایط بدن در وضعیتهای حاد به کار میرود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
تصریح کرد :این هورمون منتشر شده میتواند
بر کاهش درد ش��دید بدن در مواقع اضطراری
اثر داشته باشد تا بدن را در حالت استقرار قرار
دهد.
وی ادام��ه داد :از آنجا که با مصرف مواد مخدر
فرد حالت آرامش موقت پیدا میکند برخی از
افراد تصور میکنند که مصرف این مواد میتواند
باعث کنترل قند خون و کاهش عوارض بیماری
دیابت شود که این موضوع صحیح نیست.ادیب
اف��زود :افراد پس از مصرف م��واد مخدر به آن
اعتی��اد پیدا میکنند و به مصرف آن وابس��ته
میشوند که عدم مصرف آن باعث میشود فرد
احساس خأل کند؛ نیاز افراد پس از اعتیاد به این
مواد روز به روز بیشتر میشود پس الزم است
که در خصوص این مس��ئله دقت بیشتری به
خرج داده شود.

هشدار

بیماری ششم در کمین
کودکان۶ماهه تا۳ساله

بیماری ویروس��ی ُمس��ری رو ِزئ ُال اینفانتوم یا
بیماری شش��م  Roseola Infantum/از
ن��وع تبدار اس��ت که ک��ودکان  6ماهه تا 3
س��اله را مبتال میکند.به گزارش خبرآنالین،
هرچند روزئال فصل ندارد اما در بهار شایعتر
اس��ت و در بین عوام ،اغلب با سرخک اشتباه
گرفته میش��ود که ویروس" herpesvirus
" 6-HHV/ 6عامل ایجاد آن در بدن اس��ت
که از طریق بزاقی (و بعضاً ترشحات تناسلی)
منتقل میش��ود.حتی اگر مادر ب��اردار روزئال
بگی��رد ،به جنین منتقل میش��ود .از طریق
آزمایش خون و کم ش��دن تعداد سلولهای
گلبول سفید تشخیص داده میشود اما هنگام
بروز ،کودک تب س��ه ت��ا  5روزهای میگیرد
که گاهی درجه آن به  40درجه س��انتیگراد
هم میرسد.این بیماری درمان خاصی ندارد
و والدی��ن باید تالش کنند ت��ا تب کودک را
کنت��رل کنن��د ت��ا پ��س از  3روز بهصورت
جوشهای ریز قرمزرنگ از بدن بیمار بیرون
بزند.نکته مهم اینکه ممکن اس��ت کودک تا
 3س��الگی دو بار به این ویروس مبتال ش��ود
(برخالف سرخک) و بدترین قسمت داستان
گریههای طوالنی و بدون وقفه کودک اس��ت
ک��ه حتی ب��ا در آغوش گرفتن ک��ودک نیز
رفع نمیشود.پزشکان میگویند هیچ دلیلی
برای دادن آنتیبیوتیک وج��ود ندارد و برای
رفع جوش بهتر اس��ت س��یتریزن داده شود.
به گفته کارشناس��ان والدین باید س��عهصدر
داشته و مایعات بیشتری به بیمار داده تا این
بیماری محو شود.گفتنی است کودکان باالی
 3سال ممکن است ناقل این بیماری بوده و به
کودکان زیر سه سال در محیط زندگی خود
منتقل کنند.

تازهها

میکروبیوم روده در کاهش
بیماری های قلبی نقش دارد

ب��ر اس��اس تحقیق��ات پیش��ین ،یک��ی از
روش ه��ای کاه��ش التهاب در ب��دن ،وجود
باکتری ه��ای مفید در روده اس��ت .در واقع
مش��خص ش��ده میزان میکروب های سالم
روده در ب��دن اف��راد مبتال ب��ه بیماری هایی
مانند آرتریت پس��وریاتیک ،دیابت و بیماری
التهابی روده که در اثر التهاب ایجاد می شوند،
کمتر از حد طبیعی اس��ت .به گزارش ایرنا ،
در تحقیقات اخیر مشخص شد در روده زنانی
که ش��دت سختی س��رخرگ ها در بدن آنها
بیش��تر اس��ت ،تنوع میکروبی کمتری وجود
دارد و زن��ان دارای رگ های س��الم تر ،تنوع
میکروبی بیش��تری دارند .همچنین بر اساس
این تحقیقات ،می��زان ترکیبات مفید تولید
شده توسط میکروب ها در جریان خون افراد
دارای رگ های س��الم تر ،بیش از س��ایرین
است.بر اساس این تحقیقات تقریبا  10درصد
از سختی رگ ها با میزان میکروب های روده
و ترکیبات تولید شده توسط آنها مرتبط است.
برخالف خطرات ژنتیکی که تقریبا نمی توان
اقدامی درباره آنها انجام داد ،می توان میکروب
های موجود در روده و مواد تولید شده توسط
آنه��ا را تغییر داد .یک راه ای��ن کار ،خوردن
باکتری های مفید است که از طریق خوردن
غذاه��ای پروبیوتی��ک ی��ا مکمل ه��ا انجام
می شود .راه دیگر این کار خوردن امگا  3و فیبر
اس��ت که در روغن و سبزیجات ،نان کامل،
انواع مغزها ،لوبیا و شکالت تلخ یافت می شود.

سلولدرمانی؛ افقی روشن در درمان بیماریهای صعبالعالج

قرار نگرفته اس��ت .معاون تحقیقات وزیر بهداش��ت
ب��ا بیان اینکه ط��ب رایج امروز تا  ۱۰س��ال آینده
به عنوان طب س��نتی ش��ناخته خواهد شد ،افزود:
تالش کردهایم مسئوالن کشور را درباره اهمیت این
موضوع توجیه کنیم و تا حدود کمی موفق بودهایم،
اما هنوز سرمایهگذاری در حوزه علم خیلی کم است؛ بنابراین ورود
خیرین در این حوزه بسیار مهم است.ملک زاده با اشاره به هوش
مصنوعی به عنوان یک انقالب عظیم در حوزه علم ،گفت :خیلی

از مفاهیم در حوزه طب امروز به خاطر اس��تفاده از این هوش در
حال بهروز ش��دن است .وی با اش��اره به اهمیت سلولدرمانی و
پیشرفت این علم گفت :در حال حاضر میتوانیم با سلول درمانی
بسیاری از بیماریها را درمان کنیم.ملک زاده با بیان اینکه بسیاری
از بیماریها از جمله تاالس��می ،هموفیلی ،نابینایی و ناشنوایی با
س��لول درمانی قابل درمان اس��ت ،تاکید کرد :سلول درمانی افق
روش��نی برای درمان بیماریهای صعبالعالج است که امیدواریم
بتوانیم به موقع به این افق روشن برسیم .

آفتاب یزد در گفت وگو با متخصص و جراح پوست ومو بررسی کرد

کاشت ابرو چیست و چگونه انجام میشود؟

آفتاب یزد – گروه زندگی  :معنی و مفهوم زیبایی
ظاهری در فرد به عوامل مختلفی بستگی دارد اگر
هر یک از بخش ها و قسمت های ظاهری یک فرد را
کنار هم بگذاریم آن وقت می توانیم بگوییم که ظاهر
فرد مورد نظر زیبا می باش��د یا خیر  !...از مهمترین
عناصر زیبایی در فرد می توان به صورت اشاره کرد و
همچنین یکی از مهمترین عناصر زیبایی در صورت
ابرو می باش��د معموال خانمها بیش از آقایان به ابرو
اهمیت می دهند و دوست دارند که همیشه ابروهای
کش��یده و پر پشتی داشته باشند .با توجه به اینکه
ریزش مو عالوه بر ناحیه های سر در نواحی مختلف
بدن هم ش��یوع پیدا کرده است بنابراین همه افراد
نمی توانند ابرو های کشیده و پر پشتی داشته باشند.
یکی از راه حل هایی که باعث می ش��ود ابروهایتان
همانند گذشته کشیده و پر پشت باشد کاشت ابرو
اس��ت .با توجه ب��ه اهمیت موضوع آفت��اب یزد در
اینباره با دکتر حمید وحیدی ،متخصص و جراح
پوست ومو گفت وگو کرده است.
وی در اینباره می گوید :روش کاشت ابرو یک روش
مطمئن برای بیمارانی اس��ت که ب��ه طور کامل یا
نسبی ابروهای خود را از دست داده اند  ،این تکنیک
می تواند ظاهری طبیع��ی برای متقاضی به وجود
آورد و بسیار موثر است.
دکتر وحیدی اظهار کرد  :کاشت ابرو عملی است که
برای بازسازی و ترمیم حالت اصلی و طبیعی صورت
یا باالبردن ابروها به کار می رود.همچنین کاشت ابرو
راهحلی دائمی برای بازگرداندن موهای از دست رفته
به پوست سر می باشد.
این متخصص و جراح پوس��ت ومو بیان کرد  :عمل
کاش��ت ابرو عملی است بس��یار ظریف و حساس
به صورت س��رپایی و با اس��تفاده از بی حسی های
موضعی و حتما باید زیر نظر پزشک متخصص انجام
شود.
دکتر وحی��دی خاطرنش��ان کرد :از دس��ت دادن
ابرو به علت گوناگونی ممکن اس��ت اتفاق بیفتد ،از
بیماری های مادرزادی که باعث عدم رشد و ایجاد
ابرو از بدو تولد می ش��ود تا س��وختگی و حوادث و
بیماری های ایمنی و غددی و داخلی و پوس��تی و
روانی و دست کاری برای تغییر فرم ابرو وغیره.
این متخصص خاطرنش��ان ک��رد  :در بیماری های
غددی و داخلی مثل کم کاری تیروئید کاشت ابرو
به شرطی که بیماری اولیه تحت کنترل باشد ،می
تواند موثر باشد.
وی افزود  :در بیماری هایی مثل طاس��ی سکه ای
ابرو و مژه ،لوپوس و لیکن پالن و بیماری های روانی
وسواس و اجبار و جنون کندن مو که بیمار میل به

این بیماری از آدمها
"مجسمه"میسازد!

دکتر آرش بس��تانی ،متخصص مغز و اعصاب
به مناسبت روز جهانی "پارکینسون" با بیان
اینکه بیماری پارکینس��ون نوع��ی اختالل و
کندی در انجام فعالیتهای ارادی بدن است،
گفت :در این بیماری به علت اختالل در ترشح
«دوپامین» حرکات ارادی بدن دچار مشکل
میشود.وی افزود« :دوپامین» هورمونی است
که موجب تسریع در انجام فعالیتهای ارادی
بدن��ی از جمله راه رفتن و غذا خوردن ش��ده
و ب��ا کاهش ترش��ح این هورم��ون به تدریج
فعالیتهای بدن ُکند میشود.بستانی تصریح
کرد :اختالل در ترشح این هورمون سبب بروز
بیماری پارکینسون میش��ود که در آن فرد
بیمار به مرور حرکات بدنیاش کند میشود
و ت��ا آنج��ا پیش میرود که عم�لا تبدیل به
مجسمه شده و حتی توانایی بلعیدن را هم از
دست میدهد.وی با بیان اینکه علت شناخته
ش��دهای برای بروز این بیم��اری وجود ندارد،
گفت :تنها یک یا دو درصد موارد بیماری ارثی
است و در مابقی موارد علت شناخته شدهای
برای آن وجود ندارد ،اما شواهد نشان میدهد
افرادی که ضربات بیش��تری به سر آنها وارد
شده بیشتر در معرض ابتال به این بیماری قرار
دارند.بستانی با بیان اینکه این بیماری از سن
 40س��الگی به بعد بروز پیدا میکند ،یادآور
ش��د :میزان ابتال به این بیم��اری در مردان و
زن��ان تفاوت چندانی ن��دارد.وی افزود :عالوه
ب��ر کندی حرکات بدن ،لرزش دس��ت و پا و
در مواردی لرزش صورت و چانه نیز از جمله
دیگ��ر عالئم این بیماری اس��ت.به گفته این
متخصص مغ��ز و اعصاب ،درمان قطعی برای
پارکینس��ون وجود ندارد و تنها داروهایی که
می��زان دوپامی��ن را افزای��ش ده��د تجویز
می شود تا کندی حرکات فرد به تاخیر بیفتد.
بستانی خاطرنشان کرد :در برخی افراد نیز با
عمل جراحی باطریهایی در مغز کار گذاشته
میشود که موجب تس��ریع در حرکات بدن
شده و میزان نیاز به دارو را کاهش میدهد.

حدود  ۴۰درصد بیماریهای ژنتیکی
در کشور ما توارثی است ،اصوال انتقال
ای��ن بیماریها از پ��در و مادر صورت
میگیرد که میتوان با افزایش آگاهی
و همچنین مشاوره ژنتیک حداقل ۵۰
درصد بیماریهای ژنتیک را مدیریت
ک��رد ت��ا از تولد ن��وزادان دچار نقص
عضو جلوگیری شود
کندن موهای ابرو و مژه را دارد تا زمانی که بیماری
زمینه ای کنترل نشده باشد انجام کاشت ابرو درست
نیست.
دکت��ر وحیدی ب��ا بیان این نکته که "کاش��ت ابرو
همانند کاشت مو می باشد و با استفاده از دو روش
 FITو  FUTانجام می شود" ،عنوان کرد  :نکتهای
که در کاشت ابرو از اهمیت ویژه ای برخورداراست،
مکان های اهدا کننده برای کاش��ت ابرو می باشد.
برای نقاط مورد نظر کاش��ت ابرو معموال محل اهدا
کننده از نواحی پش��ت س��ر می باشد به این دلیل
که موهای پشت سر ظریف تر و مشابه موهای ابرو
نیز می باش��ند  ،در اغلب موارد موهای اهداکننده
برای کاشت ابرو نیز می تواند نواحی زیر بغل و قفسه
سینه نیز باشد.
این متخصص و جراح پوس��ت ومو بیان کرد  :برای
انجام کاش��ت موی ابرو از هر دو روش کاشت FIT
و کاشت  FUTیعنی روش های برداشت واحدهای
فولیکولی مو ب��ه صورت دانه دانه یا برداش��ت نوار
از پشت س��ر به صورت جراحی ،اس��تخراج پیاز و
فولیکول مو از آن می توان بهره برد.
ویافزود:وقتیمنطقهکاشتموآمادهشد،شکافهای
بسیار ظریف و متراکمی برای جای دادن گرافت های
تک موی ظریف که قبال از پش��ت س��ر تهیه شده
ایجاد می شود که برای بهترین نتیجه رعایت جهت
و توزیع مناسب گرافت های کاشته شده فوق العاده
مهم است.دکتر وحیدی روش  FITدر کاشت ابرو
را اینگونه تشریح کرد  :در روش  FITکاشت ابرو به
ج��ای ایجاد برش در پش��ت س��ر ،موها به صورت
تک تک و با اس��تفاده از دستگاهی ظریف برداشته
می ش��ود و در محل مورد نظر ابروها نیز کاش��ت
می شود .دکتر وحیدی با بیان این نکته که " روش
 FITشامل چند مرحله می باش��د " ،افزود  :روش
 FITش��امل چند مرحله از جمله برداش��ت مو از
منطقه اهدا کننده ،آماده سازی گرافت ،ایجاد ناحیه

دریافت کننده ،قرار دادن گرافت می باشد .
ای��ن متخص��ص و جراح پوس��ت ومو بی��ان کرد :
در روش  FUTکاش��ت ابرو با استفاده از بی حسی
موضعی و بدون احس��اس درد یک نوار از بانک مو
برداشته میشود و به طور کلی در محل برداشت از
بانک مو دقت بسیار مهم است.
وی در پاسخ به این پرسش که " تفاوت روش FIT
و  FUTدر کاشت مو و ابرو در چیست " ،اظهار کرد:
در روش  FITپیازهای مو به صورت واحدهای تکی
از درون پوست سر خارج می گردد.در صورتی که در
روش  FUTواحده��ای فولیکولی را به صورت یک
نوارباریکوبلندجداکردهوبهکمکمیکروسکوپهای
دو چش��می نوار را به قطعه ه��ای کوچکی برش
می دهند .در ش��کل و شمایل نواحی برداشت مو
پس از انجام عمل نیز تفاوت وجود دارد و همچنین
کیفیت و کمیت پیازهای برداشت شده در هر روش
متفاوت است.
دکتر وحیدی خاطرنش��ان کرد  :ب��رای انجام دادن
عمل کاش��ت ابرو به روش  ، FITابتدا باید ابروها
را به س��ه قسمت تقس��یم کرد که این سه قسمت
شامل:تاج ابرو ،بدنه ابرو و دم ابرو می باشد.بدینگونه
که در تاج ابرو باید موها با زاویه های مناسب و رو به
باال خوابانده ش��ود این امر سبب می شود تا موهای
ابرو حالتی عمودی پیدا نکنند.در کاش��ت بدنه ابرو
از سمت تاج ابرو به س��مت دم ابرو باید زاویه های
خواباندن موها به ندرت کم شود در حدی که موهای
ابرو با زاویه صفر درجه به صورت مماس در پوست
کاشته شوند.شایان ذکر است توجه داشته باشید که
برای انجام دادن کاشت ابرو نباید از موهای ضخیم
استفاده کرد به این علت که موها باید طوری باشد
که قطری مناسب با موهای ابرو داشته باشد.
این متخص��ص و جراح پوس��ت وم��و اضافه کرد:
در کاش��ت ابرو ب��ه روش  ، FUTدر دم ابرو محل
قرار دادن موهایی که کاش��ته می شود بهتر است

امید به درمان تصلب شرائین
فقط با یک تزریق

درمانهای موج��ود برای
تصل��ب ش��رائین ش��امل
استفاده از استاتینهاست
ک��ه ب��ه تنظی��م س��طح
کلسترول و حفظ وضعیت
پایدار آن کمک میکند اما
نمیتواند به طور کامل این
بیماری را درم��ان کند .از
این رو آزمایشهای جدید
نش��ان داده که تزریق نانوفیبرهای مصنوعی با طراحی و ویژگی خاص به
موشها باعث شکس��تن و تجزیه پالکهای ایجاد ش��ده در شریانها و در
نتیجه درمان تصلب شرایین میشود.متخصصان با هدف دستیابی به نوعی
شیوه درمان غیر تهاجمی و بدون نیاز به جراحی ،رشتههای کوچک حاوی
توالی نوعی "آمینو اسید" کلیدی را طراحی کردهاند که کلسترول را تجزیه
میکند و باعث کاهش پالکهای شریانها تا  ۱۱درصد میشود و مستقیما
دی��وار ه رگها را هدف قرار میدهن��د .با وجود این نتای��ج امیدوارکننده
متخصصان متذکر شدهاند که این یافتهها مقدماتی بوده و قبل از استفاده
از آن ،انجام آزمایشهای بیشتر روی نمونههای انسانی مورد نیاز است.

آگهیبرگزاریمناقصهعمومی
(یک مرحله ای)

نوبت اول

دبیر اجرایی شانزدهمین کنگره گفتار درمانی
ایران زمان و س��نین پایینتر را عامل مهمی
برای رفع مش��کالت گفتاری دانس��ت.دکتر
امیر آرامی دبیر اجرایی ش��انزدهمین کنگره
گفتار درمانی ایران بیان کرد :گفتار درمانی
علم بررس��ی بیماری یا اختالالتی است که
روی گفتار فرد تاثیر میگذرد و اگر اختاللی
روی گفتار باش��د توسط گفتار درمانگران بر
طرف خواهد ش��د اما بعضی مواقع ش��نیده
یَش��ود در جاهایی که مسئوالن کشور در
م
مواردی حرف��ی میزنند که عمل نمیکنند
اصالح گفتار درمانی آورده میش��ود که این
اصطالح اش��تباهی است و به تازگی مرسوم
ش��ده و بین مسئوالن ش��نیده می شود که
ای��ن موضوع ربط��ی به علم گفت��ار درمانی
ن��دارد و نبای��د بگذاریم این غلط مش��هود
در جامع��ه رواج پی��دا کن��د؛ جامعه علمی
خواس��تار تصحیح این اصطالح نادرس��ت از
س��وی رسانههاس��ت.وی اظه��ار کرد:گفتار
درمانی علمی اس��ت که به بررس��ی و نحوه
درمان اختالالت سیس��تم گفتار و تکلم فرد
با روشهای علمی می پردازد؛ گفتار درمانی
درمان ک��ردن با گفتار نیس��ت بلکه درمان
اختالالت گفتار و زبان اس��ت و دیده ش��ده
ک��ه برخی افراد گفتار درمانی را با مش��اوره
اشتباه میگیرند اما باید بدانیم گفتار درمانی
با ح��رف زدن مردم را خوب کردن نیس��ت
بلکه حرف زدن مردم را خوب کردن اس��ت.
آرامی بیان ک��رد :بیماریهای گفتار و زبان
ک��ه از مهمترین آنها میتوان ب��ه تاخیر در
رشد و گفتار زبان ،اختالالت تلفظی و لکنت
اش��اره کرد از موضوعاتی است که افراد باید
در مواجهه با آنها به گفتار درمانگران مراجعه
کنند.دبیر اجرایی شانزدهمین کنگره گفتار
درمانی ایران گف��ت :اختالالتی که روی تن
ص��دا و حنجره تاثی��ر میگذارد به وس��یله
گفت��ار درمان��ی بهبود پیدا میکن��د و انواع
زگیل ،پولیپ و درگیری تارهای عصبی بعد
از جراح��ی با روشهای گفت��ار درمانی بهتر
خواهند شد و در صورتی که برخی اختالالت
نیاز به عمل نداشته باشند ،میتوانیم با گفتار
درمان��ی و بدون اعمال جراحی به درمان آن
اقدام کنیم.وی گفت :س��ن گفتار درمانی از
 2سالگی تا  90سالگی است و هر اختاللی که
روی گفت��ار و زبان تاثیر بگذارد با تمهیدات
گفت��ار درمان��ی قابل ارزیابی  ،تش��خیص و
درمان اس��ت و در سنین باال هم عمدهترین
مراجع��ان کلینیکه��ای گفت��ار درمان��ی
مبتالیان سکت ه مغزی هستند که تکلم خود
را از دست دادهاند.آرامی تشریح کرد :ارجاع
به موقع در س��نین پایین یکی از مهمترین
م��وارد در بهبود اخت�لاالت گفت��ار و زبان
اس��ت که بین گفتار درمانگران و پزش��کان
متخص��ص تواف��ق نظ��ری در ای��ن عرصه
ایجاد نش��ده اس��ت که با نشستهای علمی
مشترک پزشکی و توانبخشی امیدواریم که
این آگاهی ها بیش��تر شود و جامعه پزشکی
نسبت به اختالالت گفتار و زبان و همچنین
سن ارجاع مالحظات خاصی را داشته باشند
زیرا مداخله زودهنگام جلو برخی اختالالت
آین��دهای که هزینه بیش��تری ب��رای نظام
س�لامت خواهد داش��ت را گرفته و به فرد
و جامعه کمک بیش��تری خواه��د کرد.دبیر
اجرایی ش��انزدهمین کنگ��ره گفتار درمانی
ایران گفت :در تش��خیص علت آس��یبهای
یَشود که برخی
گفتار و زبان کودکان دیده م 
میگویند صبر کنیم تا بچه به حرف بیفتد و
جامعه باید بداند اینکه بخواهیم صبر کنیم یا
مداخله کنیم تشخیص گفتار درمانگر است
و همانگونه که با مراجعه به پزش��ک ش��اهد
تسریع درمان س��رماخوردگی یا آنفلوآنزا و
غیره هس��تیم  ،افراد هم بای��د در گا م اول،
کودک خود را به گفتار درمانی ارجاع دهند
تا بسیاری از اختالالت گفتار و زبان بر طرف
ش��ود.وی تصری��ح کرد  :اگ��ر ارجاع کودک
ب��ه گفتار درمانی به موقع نباش��د کودک به
سن دبس��تان میرسد که این موضوع سبب
اخت�لاالت یادگیری ،اخت�لاالت تلفظی با
هزینهه��ای باالت��ر و درگی��ری آم��وزش و
یَش��ود بنابراین اگر
پرورش و بهزیس��تی م 
بتوانی��م ارج��اع به موق��ع را انج��ام دهیم،
میتوانیم از ع��وارض متعددی نظیر کاهش
اعتم��اد به نف��س ،پرخاش��گری  ،اختالالت
یادگیری ،مشکالت در مهارت های ارتباطی
و غیره فرد در سالهای آینده بکاهیم.آرامی
اظهار ک��رد :وضع اس��تاندارد جامعه ایرانی
نشان میدهد که بچه باید  18تا  24ماهگی
 50کلمه بلد باش��د که اگ��ر اینگونه نبود
نیازمند بررس��ی است و ش��روع گفتار نهایتا
تا  2.5س��الگی اس��ت و نبای��د بگذاریم تا
 5-4سالگی شروع گفتار به تعویق بیفتد.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.
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خیلی نزدیک به هم و دارای تراکم زیاد باشد به این
علت که پوست زیر موهای ابرو نیز دیده نشود.
وی عنوان کرد :کاش��ت ابروی طبیعی برای افرادی
مناسب اس��ت که به دلیل عوامل ما درزادی  ،انواع
بیماری ه��ای عفونتی  ،بیم��اری تریکوتیلومانیا ،
برداشتن بیش از حد ابروها  ،ژنتیک و عوامل دیگر
ابروهای خود را از دست داده اند،توصیه می شود.
دکتر وحیدی اقدامات قبل از کاشت ابرو را اینگونه
تشریح کرد  :قبل از عمل کاشت ابروی طبیعی بهتر
اس��ت از مصرف انواع داروهای ش��یمیایی استفاده
از دخانی��ات پرهیز کنید.همچنین یک هفته قبل
از کاش��ت بهتر اس��ت از مصرف گوش��ت قرمز نیز
خودداری ش��ود.وی اقدامات پس از کاش��ت ابرو را
اینگونه بیان کرد  :پس از پیوند کاشت ابروی طبیعی
بهتر است نقاطی که در آن پیوند انجام شده است به
آرامی شسته شود و در روزهای اول این کار در طول
روز تکرار شود وبا پماد آنتی بیوتیک محل ضدعفونی
گردد  ،بدون آنکه آس��یبی به فولیکول های جوان
وارد ش��ود.این متخصص افزود  :پس از انجام عمل
کاشت موی طبیعی به مدت زمان  ۴۸ساعت پس
از عمل نواحی مورد نظر دچار تورم  ،کبودی و زخم
می شوند که هیچ گونه جای نگرانی نخواهد بود .به
مرور زمان تکه پوست های برآمده و خشک به آرامی
دچار ریزش می ش��ود بنابراین بهتر اس��ت از جدا
کردن زخم ها و پوس��ت های بر آمده از محل مورد
نظر به شدت خودداری کنید و از داروها و پمادهای
تجویز شده به دستور پزشک متخصص خود استفاده
کنید تا سبب تسریع روند بهبودی پوست شود.
وی در پای��ان گف��ت :معم��وال مو در س��ه مرحله
شروع به رش��د می کند  ،بنابراین اگر بعد از انجام
کاشت ابروی طبیعی ش��اهد ریزش ابروهای خود
بودید ،جای هیچ گونه نگرانی نیست این امر کامال
طبیعی اس��ت و رش��د مو و تداوم موها در هر فرد
متفاوت اس��ت بنابراین این مس��ئله برای بیماران
مشکل ساز نخواهد بود.

استفاده از لیزر اشعه X
برای مطالعه پروتئین های عامل آلزایمر

محقق��ان ب��ا اس��تفاده از لیزر اش��عه  Xتوانس��تند س��اختار نمونه های
مختلف��ی از رش��ته ه��ای پروتئین��ی موس��وم ب��ه آمیلویید را ب��ا دقت
بی سابقه ای بررسی کنند .به گزارش ایرنا  ،در این بررسی ها مشخص شد
مولکول های رشته ای این نوع پروتئین ها عامل اصلی بروز بیماری هایی
مانند آلزایمر و پارکینسون هستند.به گفته محققان این شیوه امکان مشاهده
فیبریل های مس��تقل تش��کیل دهنده رش��ته های آمیلویید را در اختیار
می گذارد.

