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زندگی
متخصصان علوم پزش��کی تص��ور میکنند که راهی
برای مقابله با س��رماخوردگی پیدا کردهاند.به گزارش
ایسنا ،این ش��یوه به جای حمله مستقیم به ویروس
سرماخوردگی که صدها نوع دارد بدن میزبان را برای
مقابله با آن آماده میکند.به این ترتیب که پروتئینی را
مسدود میکند که ویروس های سرماخوردگی برای تکثیر و انتشار
از آن اس��تفاده میکنند.مطالعات آزمایشگاهی نشان می دهد که
اگر دارویی با این اثرگذاری به موقع به بدن برسد میتواند ویروس

داروی پوکی استخوان برای سالمت قلب مفید است
محققان پی بردند داروی پوکی استخوان "آلندرونات" با کاهش ریسک مرگ ناشی از مشکالت
قلبی-عروقی ،حمله قلبی و سکته مرتبط است.به گزارش مهر ،محققان مشاهده کردند مصرف
دارو آلندرونات با کاهش  ۶۷درصدی ریسک مرگ ناشی از بیماری قلب و عروق و  ۴۵درصد
ریسک کمتر حمله قلبی در طول مدت یک سال بعد مرتبط بود .همچنین ریسک سکته در
مدت  ۵سال تا  ۱۸درصد و در مدت  ۱۰سال  ۱۷درصد کاهش یافت.

گزارش

هشدار

خون بدهید
کارت هدیه بگیرید!

ارتباطآلودگی هوابا
فشارخونکودکان

دکتر سیدمرتضی طباطبایی مدیرکل انتقال
خون استان تهران ،به تشریح وضعیت اهدای
خون در استان تهران پرداخت و گفت :در سال
گذش��ته یکی از بزرگترین مراکز خون گیری
پایتخت در منطقه نارمک ،به دلیل مخالفت
شهرداری منطقه  ۸با شرایط ساختمانی این
مرکز ،تعطیل شد و باعث گردید میزان اهدای
خون روند نزولی داشته باشد .به گزارش مهر،
وی گفت :تالش میکنیم امسال با جایگزینی
مراکز دیگ��ر ،میزان اهدای خ��ون را جبران
کنیم ،به طوری که با آماده س��ازی دو مرکز
جامع اه��دای خون در منطق��ه  ۴و  ،۵روند
اهدای خون س��یر افزایش��ی خواهد داشت.
طباطبایی با اشاره به مرکز انتقال خون منطقه
 ۵در اتوبان ستاری ،افزود :بعد از گذشت یک
ماه از بهره برداری این مرکز ،شاهد هستیم که
روزانه  ۲۰۰نف��ر مراجعه کننده دارد که بین
 ۱۵۰تا  ۱۷۰واحد خون اهدا میشود.وی ابراز
امیدواری کرد با راه اندازی مراکز جامع انتقال
خون ،امس��ال شاهد چالشی در میزان تامین
خ��ون مورد نیاز مراکز درمانی اس��تان تهران
وجود نداش��ته باشد.وی بر ضرورت شناسایی
مراکز انتقال خون از طریق رس��انهها تاکید و
تصریح کرد :برای اینکه مردم با مراکز جدید
انتقال خون آشنا شوند ۶ ،ماه زمان میبرد ،در
حالی که اطالع رس��انی رسانهها نقش مهمی
در کوتاه شدن این زمان دارد .وی همچنین از
آماده شده مرکز جامع انتقال خون در منطقه
یک اتوبان صدر خبر داد و گفت :این مرکز بعد
از ماه مبارک رمضان وارد چرخه کار میشود.
مرکز دیگری هم در ش��هرری آماده است که
امیدواریم تا آغاز ماه مبارک رمضان فعال شود
تا ش��اهد حضور مردم ب��رای اهدای خون در
ماه رمضان باشیم.طباطبایی در ادامه با اشاره
به این مطلب که در س��ال گذشته  ۴۰۰هزار
نفر مراجعه کننده به مراکز انتقال خون استان
تهران داش��ته ایم ،تاکید ک��رد :از این تعداد،
 ۳۲۰هزار نفر موفق به اهدای خون شدند که
 ۵۰هزار آنان به عن��وان اهدای اولی مراجعه
کرده بودند.به گفته طباطبایی ،سهم خانمها
در اهدای خون  ۱۴هزار و  ۶۰۰نفر بوده است.
وی افزود ۴۰ :هزار نفر نیز با گروههای خونی
منفی داشته ایم که  ۱۰درصد اهداکنندگان
را شامل میشود و این آمار خوبی است .چون
نی��از به گروهه��ای خونی منف��ی ،از اهمیت
باالی��ی برخوردار اس��ت.طباطبایی ادامه داد:
همچنین توانس��ته ایم از بین اهدا کنندگان
مس��تمر خون ۵ ،هزار واحد پالکت آفرزیس
که همان پالکت فیلتر ش��ده اس��ت ،تامین
کنی��م .در حالی ک��ه این آمار در س��ال ،۹۵
 ۱۰۰۰واحد پالکت بود ،اما امیدواریم س��هم
پالک��ت آفرزیس به  ۴۰تا  ۵۰درصد برس��د.
مدیرکل انتقال خون استان تهران در ارتباط با
پالسمای مورد نیاز برای تهیه داروهای مشتق
از پالس��ما ،گفت :در سال  ۹۵توانسته بودیم
 ۶۳۶واحد پالسما از مراکز خون گیری استان
تهیه کنیم که این آمار در س��ال گذش��ته به
 ۵هزار واحد پالس��ما افزایش یافت که رشد
 ۷۶۴واحدی تهیه پالس��ما را نشان میدهد.
وی با اش��اره ب��ه اهمیت پالس��ما در تولید
داروهای بیماران خاص ،تاکید کرد،IVIG :
فاکتور  ۸و  ،۹آلبومین و ،...به عنوان داروهای
مشتق از پالسما برای بیماران هموفیلی و،...
از اهمیت ویژهای برخوردار اس��ت که بتوانیم
این داروها را با پالس��مای ایرانی تهیه کنیم.
طباطبایی با تاکید بر اینکه داروهای مشتق از
پالسما در بسیاری از بیماریهای خودایمنی
نق��ش حیاتی دارند ،افزود :مصرف  IVIGدر
جهان به شدت رو به افزایش است و این نیاز
در کشور ما هم احساس میشود.وی با اظهار
تاس��ف از اقدام مراکز خصوصی اخذ پالسما،
گفت :رد و بدل شدن پول و کارت هدیه برای
اینکه پالسمای بیش��تری تهیه کنند ،شیوه
توجیه کنندهای نیس��ت .هر چن��د ،از بابت
اینکه داروهای مش��تق از پالسما از پالسمای
ایرانی تهیه میش��ود .طباطبای��ی ادامه داد:
بعضا ش��نیده میش��ود این مراکز خصوصی
ت��ا  ۱۰۰ه��زار تومان برای هر نف��ر به عنوان
هزینه ایاب و ذهاب میدهند که خوش��ایند
نیس��ت .زیرا مالک ما اهدای داوطلبانه خون
و پالس��ما است.به گفته وی ،هر فرد میتواند
در هر هفته دو بار و در طول س��ال  ۲۴مرتبه
پالس��ما اهدا کند.طباطبایی افزود :تش��ویق
منع قانون��ی ندارد ،ولی نبای��د علت مراجعه
مردم به این مراکز شود.مدیرکل انتقال خون
استان تهران ،در ادامه به آمار اهدای خون در
اس��تان تهران اشاره کرد و گفت :حدود ۲۰۰
ه��زار واحد گلبول قرمز ب��ه همراه  ۱۱۵هزار
واحد گلبول قرمز فیلتر شده در سال گذشته
بین بیمارستانهای استان توزیع شد .ضمن
اینکه  ۱۰۰هزار واحد خون از استانهای دیگر
تامین گردید .وی افزود :تامین خون موردنیاز
استان تهران با توجه به حجم مراجعات مردم
از س��ایر استانها به بیمارس��تانهای استان
تهران ،براساس تفاهمنامهای با سایر استانها
انجام میش��ود و  ۵اس��تان مرکزی ،قزوین،
س��منان ،قم و البرز به عنوان معین در تامین
خون تهران تلقی میشوند.

محققان هش��دار می دهن��د کودکانی که در
دوره جنین��ی در مع��رض آلودگی ه��وا قرار
می گیرند ریسک فشارخون باال آنها در دوره
کودک��ی افزایش می یابد.به گزارش مهر ،این
مطالعه یکی از اولین تحقیقات است که نشان
می دهد آلودگی هوا تاثیرات منفی بر سالمت
جنین در ط��ول ب��ارداری دارد .تیم تحقیق
دریافتند کودکانی که در اواخر دوره بارداری
در رحم در معرض میزان باال آلودگی هوا قرار
می گیرند  ۶۱درصد بیش��تر دچار فشارخون
باال می شوند.به گفته محققان ،فشارخون باال
در دوره کودکی می تواند منجر به فشارخون
باال در بزرگسالی شود .فشارخون باال نیز عامل
اصلی بیماری قبلی-عروقی است.

توصیه

توصیه برای کنترل قندخون
در مبتالیان به دیابت نوع ۱

اگرچه در حال حاضر درمان شناختهشدهای
برای دیابت نوع ی��ک وجود ندارد اما یافتهها
حاک��ی از آن اس��ت ک��ه رژی��م غذایی "کم
کربوهی��درات" میتوان��د روش موث��ری در
کنت��رل س��طح قند خ��ون در ای��ن بیماران
باشد .به گزارش ایسنا ،همچنین رژیم غذایی
ک��م کربوهیدرات ب��ا فواید متع��ددی برای
س�لامت همراه اس��ت که میتوان به کنترل
قند خون ،کاهش دریاف��ت کالری و افزایش
مصرف سبزیجات اش��اره کرد .همچنین این
رژیم غذایی احتمال فش��ار خون باال ،سندرم
متابولیک و بیماری قلبی – عروقی را کاهش
میدهد.

نکته

تشدید کننده های آسم

رئیس مرک��ز تحقیقات ایمنولوژی ،آس��م و
آلرژی دانش��گاه علوم پزش��کی تهران گفت:
نتای��ج تحقیق��ات نش��ان می دهد ک��ه دود
اسپند ،عود ،سیگار و قلیان ایجاد کننده آسم
نیس��تند اما تحریک کننده هستند و عالئم
این بیماری را تش��دید می کنند .آس��م یک
بیم��اری التهابی رایج مزم��ن مجاری هوایی
ی های آن شامل عالیم متغیر
است که ویژگ 
و عودکننده ،انسداد برگشت پذیر جریان هوا
و اسپاسم برونش اس��ت .نشان ه های رایج آن
عبارتند از خس خس ،س��رفه و تنگی نفس
که به س��هگانه آس��م معروف می باشد.دکتر
مصطف��ی معین در گفت و گو ب��ا ایرنا افزود:
هنوز شواهد علمی قوی وجود ندارد که نشان
دهد این دودها ایجاد آس��م می کند اما قطعا
عالیم آن را تش��دید می کنن��د و می توانند
سبب حمله شدید آسم شوند .به گفته دکتر
معین ،بوهای تند مانند عود یا عطر و ادکلن
و از همه بدتر شویندهای شیمیایی خطرناک
هس��تند و با ایجاد التهاب در راههای هوایی
سبب تخریب بافت ریه می شوند .رئیس مرکز
تحقیقات ایمنولوژی ،آس��م و آلرژی دانشگاه
علوم پزشکی تهران گفت :پژوهش های علمی
در دو تا س��ه دهه اخیر ،مش��خص کرده که
ترش��حات و مواد به جا مانده از سوسک ها و
مایت ها به شدت آلرژی زا هستند.

مکث

افسردگی خودبه خود
خوبنمیشود

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

معاون دفتر سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد
وزارت بهداش��ت ب��ا بیان اینک��ه مراجعه به
پایگاههای سالمت و غربالگری ،نقش زیادی
در شناسایی زودهنگام اختالالت روانی دارد،
گفت :مردم نباید تصور کنند که با گذش��ت
زمان ،عالئم و نش��انههای اختالالت روانی ،به
خودی خود برطرف میشود.به گزارش ایسنا،
علی اس��دی با بیان اینک��ه در بین اختالالت
و بیماریهای روانپزشکی ،افسردگی بیشترین
ش��یوع را دارد ،گفت :چنانچه مردم عالیم و
نش��انههای افس��ردگی را در خود مش��اهده
میکنن��د ،باید به روانش��ناس مراجعه کنند.
اسدی ادامه داد :افسردگی عالیم و نشانههای
سادهای دارد که اضطراب و تشویش ،وسواس
فکری و رفتاری مثل شس��ت و شوی مداوم
دس��تها و وارسی کردن مکرر لوازم ،طوالنی
ش��دن مدت زمان حمام و توال��ت ،بیقراری،
نداش��تن ح��س ش��ادی و ل��ذت از زندگی،
غمگین ب��ودن ،تغیی��ر تدریجی رفت��ار فرد
نس��بت به ماهه��ای قبل ،نداش��تن رضایت
از زندگ��ی ،اخت�لال در خ��واب ،گریه کردن
بیدلیل ،بهانهگیری ،میل ب��ه تنهایی و فرار
از جم��ع ،فکر کردن به م��رگ ،کندی رفتار
و واکن��ش ب��ه موضوعات مختل��ف و کاهش
عملک��رد روزانه مواردی از این قبیل اس��ت.
معاون دفتر سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد
وزارت بهداش��ت اظهار داش��ت :م��ردم نباید
تصور کنند که با گذش��ت زمان ،این عالئم و
نشانهها ،به خودی خود برطرف میشوند ،بلکه
مداخله یک مش��اور ،روانشناس و روانپزشک
در رفع س��ریع بیم��اری فرد کم��ک زیادی
میکند.

امید به درمان سرماخوردگی به شیوه جدید

سرماخوردگی را نابود کند .آزمایش ها برای اطمینان
از ایمنی این ش��یوه ظرف دو س��ال ش��روع خواهد
شد.متخصصان در حال کار برای تولید یک نوع دارو
هستند که میتوان استنشاق کرد تا عوارض جانبی
آن محدود ش��ود.در مقالهای که سرپرستان مطالعه
منتش��ر کردهاند آمده است که این دارو در آزمایشگاه ظرف چند
دقیقه پس از رسیدن به سلول های ریه و هدف گرفتن پروتئین
"ان ام تی" موثر واقع شده است .همه انواع ویروس سرماخوردگی

برای تکثیر نیازمند این پروتئین هس��تند .پروفسور "اد تیت" در
این باره گفت :هدف این اس��ت که ای��ن دارو ابتدا پس از عفونت
به بیمار داده شود تا توانایی ویروس را برای تکثیر و انتشار سلب
کند .حتی اگر سرماخوردگی بدن را گرفته باشد ،ممکن است به
تخفیف عالئم آن کمک کند.او افزود :این می تواند برای افراد مبتال
به مش��کالتی مثل آسم که موقع سرماخوردگی به شدت مریض
می ش��وند خیلی مفید باشد .با این حال مطالعات بیشتری برای
اطمینان از سمی نبودن آن برای بدن الزم است.

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت مطرح کرد

توصیههای طب ایرانی در ماه رمضان

مش��اور وزیر و مدیر کل دفت��ر طب ایرانی وزارت
بهداش��ت بر رعایت توصیههای طب ایرانی در ماه
مبارک رمضان برای ارتقای تندرستی تاکید کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ؛ محمود خدادوست
مش��اور وزیر و مدیر کل دفتر ط��ب ایرانی وزارت
بهداش��ت ،به حدیث پیامبر اک��رم(ص) که «روزه
بگیرید تا تندرست بمانید» ،ابعاد تندرستی در این
حدیث را فراتر از بعد جس��مانی و روانی دانست و
گفت :به قول حکیم پارس��ینویس ،سیداسماعیل
جرجانی ،هم نفس بر بدن اثر میگذارد و هم بدن
بر نفس ،ولی به دلیل تس��لط نفس بر بدن ،اثر آن
بیش��تر بوده و چه بسا که با روزه گرفتن بیشتر به
تندرستی روحانی رس��یده و به سالمت جسمانی
خود کمک کنی��م.وی با تاکید بر پیام اصلی طب
ایرانی و اس��اس آن که حفظ و ارتقای تندرس��تی
و اصالح س��بک زندگی اس��ت ،افزود :ب��ا رعایت
توصیههای ط��ب ایرانی در ارتب��اط با ماه مبارک
رمضان ،سختیهای ظاهری روزهداری کاهش یافته
و روزه به واقع ،س��بب ارتقای تندرستی میشود و
چه بس��ا در افرادی که پ��س از اصالح مزاج معده
روزه میگیرند ،برخی مشکالت گوارشی نیز بهبود
مییابد.مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت
با اش��اره به تقارن ماه مبارک رمضان در سالهای
اخیر با فصول گرم و روزهای طوالنی سال که بدن
مدت زمان زیادی گرس��نگی و تش��نگی را تحمل
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میکند ،تاکید کرد :یکی از توصیههای بسیار مهم
این است که روزهداران تحت هیچ شرایطی ،با آب
یخ و نوشیدنیهای سرد افطار نکرده و روزه خود را
باز نکنند ،چراکه ب��ه دلیل باالرفتن حرارت معده
در اثر گرس��نگی طوالنیمدت ،کارکرد معده برای
هضم غذا ،دچار اختالل میشود.خدادوست با بیان
اینکه در طب ایرانی و طبق آنچه قدیمیها همواره
سعی بر رعایت آن داشتهاند ،توصیه به مصرف یک

اس��تکان آب ولرم و خرما یا شیر گرم و خرما برای
باز کردن روزه ش��ده اس��ت ،گفت :نوشیدنی ولرم
باعث میشود حرارت باالی معده فروکش کرده و
مصرف خرما نیز به دلیل جذب س��ریع قند آن ،از
ایجاد اش��تهای کاذب که منجر به پرخوری و روی
همخوری در زمان افطار میشود ،جلوگیری کرده
و این امر به صحت دستگاه گوارش کمک میکند.
وی همچنین ،بازکردن روزه با س��کنجبین ولرم را

توصیههای تغذیهای برای ماه رمضان

حمید کالنتری ،دبیر علمی بیس�ت و نهمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در ارتباط با سرطانهای کولون گفت :این سرطان
امروزه بسیار شایع شده و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در مردان و سومین علت مرگ ناشی از این مسئله در میان زنان است .به گزارش
فارس،فوق تخصص گوارش افزود :این سرطان کامال قابل پیشگیری بوده چرا که منشأ آن تومورهای پولیپ بوده که قابل غربالگری است .وی
ادامه داد :با توجه به آغاز شدن فصل گرما ،عفونتهای دستگاه گوارش نیز شدت مییابد بنابراین مردم باید غذاهای خود را از فروشگاههای
معتبر و مطمئن تهیه کنند و حتما آن را در یخچال نگه دارند .کالنتری گفت :با توجه به نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان نیز ،روزهداران باید
در وعده س�حری ،میوه زیاد اس�تفاده کنند و هنگام افطار روزه خود را با رطب باز کنند ،چرا که جذب آن راحتتر بوده و مصرف آن توصیه
میشود .فوق تخصص گوارش خاطرنشان کرد :روزهداران باید از پرخوری و غذای چرب خودداری کنند و فاصله افطار و شام را حداقل دوساعت
قرار دهند.
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تاثیر روزه داری بر دستگاه گوارش

اسحاق حسینی ،فوق تخصص گوارش و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در رابطه با تاثیر روزه داری بر دستگاه گوارش بدن
گفت :وظیفه عمده گوارش تامین کالری و انرژی برای انسان است و دستگاه گوارش در شبانه روز کار می کند .به گزارش میزان ،وی با تاکید
بر لزوم استراحت اندام و جوارح دستگاه گوارش ،ادامه داد :الزم است اعضای مرتبط با دستگاه گوارش فرصتی برای استراحت داشته باشند و
این بهترین فرصت ماه مبارک رمضان است چرا که تعداد وعدههای غذایی تقلیل پیدا می کند و این دستگاه فرصتی برای کمتر شدن فعالیت
های خود می یابد .عضو دانشگاه علوم پزشکی تهران با توصیه به افراد در خصوص صرف سحری اذعان کرد :اشخاص حتما سحری بخورند و به
علت اینکه زمانی که افراد روزه دار هستند طوالنی است باید انرژی طول روز تامین شود سعی کنند مواد پرکالری در این وعده مصرف کنند .از
زمان وعده افطار تا سحر آب فراوان خورده سبزی و مواد فیبر دار نظیر میوه صرف کنند نباید یکدفعه و به سرعت در وعده افطار غذا بخورند
و میان وعده افطار و شام یک ساعت فاصله قرار دهند.حسینی همچنین توصیه کرد افراد بعد از سحری بالفاصله استراحت نکنند و زمانی را
بیدار باشند تا معده شان به علت حجم غذای وارده ترش نکند.وی در پایان درباره افرادی که به سندرم روده تحریک پذیر مبتال هستند ،گفت:
این افراد عموما از دردهای شکمی شکایت دارند از طبقه تحصیلکرده و دارای شغل و افراد حساس هستند که در اثر اضطراب های شغلی و
استرس کاری دچار این مسئله می شوند .گرچه مسائل ارثی در این زمینه بی تاثیر نیست اما نمی توان همه این مسئله را به زمینه ارثی نسبت
داد .همچنین این مسئله زمینه ساز بروز بیماری های دیگر نظیر سرطان نیست.

محقق��ان ب��ا تطبی��ق تکنیکهای تش��خیص
الگو که برای ارزیاب��ی تصاویر ماهوارهای مورد
اس��تفاده قرار میگیرند ،رویکرد جدیدی برای
طبقهبندی و تش��خیص بیماریهای چش��می
مانند دژنراس��یون ماکوال مرتبط با س��ن ایجاد
کردهاند .به گزارش ایس��نا  ،ای��ن ابزار ترکیبی
از نتای��ج چندی��ن تکنی��ک تصویرب��رداری
چش��م حاصل ش��ده و قابلیت شناسایی عالیم
دژنراس��یون ماک��وال را دارد.محقق این تحقیق
 Angelica Lyاظه��ار کرد :می��زان اطالعات
مربوط به تصویربرداری تش��خیصی که به طور
معمول در اختیار پزش��کان ق��رار میگیرد ،به
طور قابل مالحظهای در دهه گذش��ته افزایش
یافت��ه و در نتیجه اطالعات بیش��ماری ایجاد

روشی جدید برای تشخیص بیماریهای چشمی

کرده است .به همین دلیل برای از دست ندادن
اطالعات ما به یک روش سادهتر برای پردازش

تشخیص عفونت ماالریا با استفاده از بوی بدن

گروه��ی بی��ن الملل��ی از محققان ب��ا هدف
شناس��ایی نش��انه ه��ای زیس��تی در ب��دن
انسان های مبتال یا حامل ماالریا ،با نمونه گیری از
بی��ش از  400دان��ش آم��وز دوره ابتدای��ی
س��اکن مناطق در معرض انتشار این بیماری
در کنی��ای غرب��ی ،تحقیقات جدی��دی را به
انجام رس��اندند .به دلیل ع��دم دقت کافی در
بررسی های میکروسکوپی ،نتایج این تحقیقات با
استفاده از آزمایشات دی ان ای نیز مورد تایید
قرار گرف��ت .در این تحقیقات نمونه پوس��ت
دانش آموزان با اس��تفاده از شیوه ای موسوم

به کروماتوگرافی گازی -طیف سنجی جرمی،
مورد تجزی��ه و تحلیل قرار گرفت تا نمایه ای
از بوهای مربوط به پوس��ت هر دانش آموز به
دست آید .این شیوه امکان شناسایی ترکیبات
مختلف موجود در یک نمونه را در اختیار می
گذارد .در این بررس��ی ها مشخص شد نمایه
بوی افراد سالم با افراد مبتال به ماالریا و افراد
حامل این بیماری متفاوت اس��ت .سپس این
اطالعات با استفاده از فناوری آموزش ماشین
برای ساخت مدل هایی به منظور پیش بینی
احتم��ال ابتال ب��ه ماالریا مورد اس��تفاده قرار
گرفت .در آزمایش��ات اولیه مشخص شد این
ابزار قادر اس��ت حامل ه��ای بدون عالیم این
بیماری را با دقت  100درصد شناسایی کند.
این مدل ها توانس��تند س��طوحی از آلودگی
ب��ه ماالریا را تش��خیص دهند که با اس��تفاده
از آزمایش��ات میکروسکوپی ،تش��خیص آنها
امکان پذیر نیس��ت.اکنون محققان در تالشند
موثرترین و مطمئن ترین نشانگرهای زیستی
ماالریا را شناس��ایی کنند و سیس��تم خود را
ب��ه گونه ای بهبود بخش��ند که ام��کان تهیه
نمایه بوهای پوس��ت را با دق��ت باال و قیمت
پایین در شرایط میدانی فراهم کند.

تمام اطالعات و اطمینان از نش��انههای کلیدی
نی��از داریم.وی گف��ت :روش ما ب��ا  ۹۱درصد

برای افرادی که هنگام افطار بسیار تشنه هستند،
توصیه کرد و با اش��اره به فاصل��ه کوتاه بین افطار
تا س��حر و تاکید بر توجه ب��ه توصیه کلی در نظر
گرفتن حداقل دو ساعت فاصله زمانی میان زمان
مصرف غذا تا هن��گام خواب ،افزود :باید از مصرف
چن��د نوع غذا با هم در وعده افط��ار پرهیز کرد و
در فاصل��ه بعد از افطار تا هنگام خواب که حداکثر
یک تا دو س��اعت اس��ت ،مصرف نوش��یدنیهای
خنک مانند یک لیوان از مخلوط عرق کاس��نی و
شاهتره ،به میزان مساوی از هر کدام ،برای کاهش
تش��نگیهای طول روز توصیه میشود .مدیر کل
دفتر طب ایرانی وزارت بهداش��ت همچنین یادآور
شد :در طب ایرانی برای رفع تشنگی زیاد و پرهیز
از پرخ��وری در ماه مبارک رمض��ان ،مصرف یک
لی��وان فالوده خیار با س��کنجبین که از خیار رنده
ش��ده و حل شده در س��کنجبین به دست میآید
یا هندوانه با سکنجبین توصیه شده که به اصالح
کب��د نیز کمک میکند.وی با توصیه به اس��تفاده
از س��بزی خوردن در وعده افطار برای جلوگیری
از بروز یبوس��ت و پرهیز از مصرف برخی غذاهای
سنگین مرسوم در این وعده ،تاکید کرد :در فصول
گرم س��ال ،هضم معده و عملکرد دستگاه گوارش
ضعیف است و س��نت مصرف حلیم ،آش رشته و
ش��لهزرد در وعده افطار ،مربوط به زمان تقارن ماه
مبارک رمضان با فصول سرد سال است که دستگاه
گوارش عملکرد بهتری داش��ته و هضم در معده با
قدرت بیشتری انجام میشود.مشاور وزیر بهداشت
با اش��اره به اهمیت خواب شبانه در ماه رمضان که
هضم وعده افطار را آسان کرده و به باز شدن اشتها
برای خوردن سحری کمک میکند ،گفت :سحری
باید کامل میل شود تا بدن بتواند  ۱۵تا  ۱۶ساعت
گرسنگی در طول روز را تحمل کرده و قوای کافی
نیز داش��ته باشد.وی علت بیاش��تهایی افراد برای
خوردن سحری را پرخوری و روی همخوری شبانه
یا نخوابیدن در شب دانست و افزود :توصیه میشود
افطاری ،سبک و در حد مصرف نان و پنیر و سبزی
یا گردو یا غذاهای سبک باشد تا اشتهای فرد برای
خوردن س��حری در اثر پرخوری و روی همخوری
در وعده افطار از بین نرود.خدادوس��ت با توصیه به
زودتر بیدار شدن برای خوردن سحری در کسانی
که اشتهای کافی برای این وعده ندارند ،تاکید کرد:
توصیه میشود روزهداران ،بالفاصله بعد از خوردن
س��حری و تا حدود دو ساعت بعد از آن که غذا از
معده عبور می کند ،نخوابیده و از این فرصت برای
انجام فعالیتهای عبادی و دانشی خود بهره ببرند.
وی در خصوص خواب روز در ماه رمضان نیز گفت:
از آنجایی که روز طوالنی است و در طول آن روزه
هستیم ،خواب در طول روز ،به شرط آنکه نزدیک
غروب آفتاب نباش��د ،برای تجدید ق��وا و کاهش
تش��نگی و خش��کی بدن با بازگردان��دن مقداری
رطوبت به آن توصیه میشود.

موفقیت برای شناس��ایی مش��کالت چشمی از
جمله دژنراس��یون ماکوال مربوط به س��ن ارائه
ش��ده است.در بیماریهای چش��می شناسایی
اولی��ه و دقی��ق ب��رای جلوگی��ری از نابینایی
ضروری اس��ت .با این حال شناسایی بسیاری
از نشانههای اولیه دژنراسیون ماکوال مربوط به
س��ن دشوار است و ممکن اس��ت عالیم حدود
 ۲۵درص��د بیماران مبتال ب��ه بیماری زودرس
یا متوس��ط تشخیص داده نش��ود .روش جدید
ارائه ش��ده برای مراکز تصویربرداری چش��م یا
نرمافزارها ،برنامههای کاربردی زیادی به همراه
خواهد داش��ت .در نتیجه عملکرد بهتری برای
شناس��ایی بیماری در مراحل اولیه ارائه خواهد
کرد.

ویژگی های «کرم ضد آفتاب استاندارد» چیست؟

ض��د آفتاب ماده ای ضروری برای قرار گرفتن
در مع��رض تابش نور خورش��ید ب��ه ویژه در
فصلهای گرم سال است و پزشکان استفاده از
آن را به تمام گروههای سنی توصیه میکنند؛
حتی ض��د آفتابهای��ی مخص��وص کودکان
وجود دارد که در زمان مس��افرت به س��واحل
دریا الزم اس��ت والدین برای پوست کودک از
آن استفاده کنند.
در بیش��تر کرمهای ض��د آفت��اب از دو ماده
"دی اکس��ید تیتانیوم" و" دی اکس��ید روی"
اس��تفاده میش��ود ک��ه الیهای س��فید رنگ
روی پوس��ت ایج��اد میکنن��د و ای��ن م��واد
محافظ در برابر نور خورش��ید به شکل موقت
هستند.
میزان کم  SPFدر برخی محصوالت مش��هور
میتوان��د خطری جدی ب��رای برخی بیماران
مبتال به بیماری هایی چون س��رطان پوست،
مالنوما ،افراد مبتال به آلرژی به نور خورشید،
مبتالیان به پس��ویازیس و بیماریهایی از این
دست باش��د.افراد معموالً به میزان کم از این
محصول استفاده میکنند ،درصورتی که باید
حدود یک ربع قبل از خروج از منزل پوس��ت
ب��دن و ص��ورت خود را به کرم آغش��ته کنند

تا اثرگذاری آن انجام ش��ود و س��پس ازخانه
خارج و در معرض تماس با نور خورش��ید قرار
بگیرند.کرم ضد آفتاب اس��تاندارد باید دارای
قدرت محافظت در برابر هر دو اش��عه UVA
و  UVBخورش��ید را داشته باش��د؛ با وجود
اینکه بیش��تر نشانهای تجاری استانداردهای
خود را از سازمان  FDAدریافت میکنند ،اما
مجبور به ارائه محصوالت خود به این سازمان
نیس��تند ،همچنین حت��ی برترین محصوالت
از نش��انهای تج��اری مش��هور در دنی��ا تنها
دو س��اعت قابلی��ت محافظ��ت در براب��ر نور
خورش��ید دارن��د و افراد برای حفظ س�لامت
پوس��ت خود باید به ش��کل منظم استفاده از
ای��ن محصول را تجدید کنند.اکتفا کردن تنها
به کرم ضد آفتاب کافی نیس��ت و کارشناسان
توصیه میکنند افراد از کاله ،لباس مناسب و
عینک آفتابی استفاده کنند.
معاین��ه دقیق و روزانه پوس��ت بدن همچنین
استفاده از آینه برای بررسی جوش یا تودههای
موجود در پش��ت ش��انه یا زانوها هم میتواند
س��بب کاهش شناس��ایی دیرهنگام بیماری و
افزایش امید به زندگی در افراد شود.

