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زندگی

بیماری های قلبی و عروقی عامل  48درصدی مرگ در کشور است
معاون اجتماعی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،گفت :بیماری های قلبی و عروقی عامل
 48درصد از مرگ و میر مردم است و بیشترین سهم را در مرگ و میر ایرانیان دارد.به گزارش ایرنا ،
سید محمدهادی ایازی با بیان اینکه بیماری های غیرواگیر شامل بیماری های قلبی و عروقی،
سرطان ها و حوادث ترافیکی ،عامل اصلی مرگ و میر مردم کشور است بر ضرورت آگاهی رسانی به
مردم و استفاده از ظرفیت های نهادهای عمومی و دولتی جهت پیشگیری از این بیماری ها تاکید کرد.

گزارش

چه کسانی در معرض
تهدید«ایدز»هستند

ابتال به ویروس ایدز تا س��ال ها قبل بیش��تر از
طریق تزریق موادمخدر ش��ایع ب��ود ،اما امروز،
شرایط فرق کرده و افراد بیشتری در معرض ابتال
به این ویروس قرار دارند که می تواند س�لامت
جامعه را تهدید کند.به گزارش مهر ،بر اس��اس
آنچه که وزارت بهداشت تحت عنوان آمار رسمی
اعالم می کند ،بیش��ترین موارد ابتال به ویروس
اچ آی وی /ایدز ،از طریق تزریق و رفتارهای پرخطر
ی ماه ۹۶
جنس��ی اتفاق می افتد .تا ابت��دای د 
حدود  ۳۶هزار و  ۵۷۱مورد ابتال به ویروس ایدز
در کشور تشخیص داده شده که  ۵۰درصد آنان
در گروه سنی  ۲۱تا  ۳۵سال هستند.پروین افسر
کازرونی ،رئیس اداره پیش��گیری از ایدز وزارت
بهداش��ت ،با بیان اینکه بیشترین موارد ابتال به
اچ آی وی(ایدز) در س��نین کمتر از  ۱۵سال به
دلیل انتقال بیماری از مادر به کودک بوده است،
گفت :یکی از برنامههای وزارت بهداشت ،آموزش
به نوجوانان و جوانانی اس��ت که به دلیل زمینه
خانوادگی بیشتر در معرض ابتال به این بیماریها
ق��رار دارند یا ب��ه رفتار پرخطر گرای��ش دارند.
س��یده فاطمه ذوالقدر ،نایب رئیس فراکسیون
زن��ان مجلس ،با انتقاد از ب��ه کارگیری کودکان
در کارگاه های پس��ماند نس��بت به آزار و اذیت
جنس��ی کودکان و ابتالی آنان به بیماری های
ایدز و هپاتیت هش��دار داد و گفت :به کارگیری
کودکان و نوجوانان در مراکز پس��ماند باید جرم
انگاری ش��ده و ش��هرداری باید ب��ا ورود به این
موضوع پیمانکاران متخلف را شناسایی و آنها را
به دستگاه قضا معرفی کند تا مطابق قانون با آنها
برخورد شود.وی با انتقاد از اینکه وضعیت زندگی
کودکان در مراکز پس��ماند بسیار اسف بار است،
گفت :متاسفانه بیش از  ۵۷درصدکودکان زباله
گرد در مراکز بازیافت پسماند زندگی میکنند.
نایب رئیس فراکس��یون زنان مجلس با انتقاد از
اینک��ه برخی از کودکان زباله گرد  ۶تا  ۸س��اله
هستند،گفت:کودکانازدستکشاستفادهنمیکنند
و بیماری های عفونی آنها را تهدید و زمینه بروز
برخی بیماری ها در پایتخ��ت را افزایش می دهد.
س��یامک مره صدق عضو کمیس��یون بهداشت
و درمان مجلس ،در واکنش به برخی اخبار مبنی
بر ابتالی برخی پرس��تاران به ایدز و هپاتیت به
دلیل ارائه خدمات به این بیماران گفت :در ایران
بالغ بر  ۶سال است که پروتکل الزم برای مقابله
با بیماریهای عفونی در کادر پزشکی به صورت
اجباری و س��ازمان یافته وج��ود دارد و چنانچه
هر کدام از پرس��نل پزش��کی اع��م از نگهبانان
بیمارس��تانها تا پزشک فوق تخصص حین کار
با بیماران دچار حادثهای شوند که احتمال انتقال
بیماریهای عفونی در آن مطرح باشد با اجرای
این پروتکل علمی کامال منظم که تمام  ۲۴ساعت
شبانه روز هم فعال بوده و در هر شیفتی هم یک
نفر مسئول اجرای آن است پیشگیریهای الزم
به گونهای انجام میشود که شانس ابتالی فردی
ک��ه در معرض خطر قرار گرفته به صفر برس��د.
وی ادامه داد :هماکن��ون ما به دلیل اجرای این
پروتکل از نظر حفاظت پرسنل بخش پزشکی در
برابر بیماریهای عفونی که یکی از خطرات شغل
پزشکی و پیراپزشکی محسوب میشود با بهترین
اس��تانداردهای دنیا برابری میکنیم ،چرا که با
اجرای این پروتکل مدون که در باالترین سطح
دنیا در حوزه پیش��گیری قرار دارد و در صورت
نیاز تمام داروهای الزم برای پیشگیری در فرآیند
ایجاد شده را در اختیار افراد قرار میدهد احتمال
بروز این خطرات را به صفر میرساند مگر اینکه
خود فرد به پروتکل مراجعه نکند و در این شرایط
خطر برای وی جدی شود ،بنابراین نباید با انتشار
این قبیل اخبار وحشت را به خانواده افرادی که
در این حوزه فعالیت دارند منتقل کنیم.مره صدق
خاطرنشان کرد :اگر در سطح جهانی هم به این
موضوع نگاه کنیم میبینیم حتی در کشورهایی
که این پروتکل اس��تاندارد اجرا نمیشود شانس
ابتالی کارکنان بخش پزشکی و پیراپزشکی به
بیماریهایی همچون ای��دز و هپاتیت به دلیل
رعایت مس��ائل حرفهای با م��ردم عادی تفاوتی
ندارد.وی تصریح کرد :البت��ه این امر بعیدی به
نظر میرسد که در بیمارستانها توسط افرادی
که ای��ن پروتکل را رعایت نمیکنند مش��کلی
ایجاد ش��ود ،چرا که اگر وزارت بهداش��ت حتی
در فرآیند ارزش��یابی بیمارستانها متوجه شود
که بیمارس��تانی این پروتکل را رعایت نمیکند
قطعا به انحالل پروانه و تعطیلی آن مرکز منتهی
خواهد ش��د.وی تاکید کرد :آنچه مس��لم است
وزارت بهداش��ت به هیچ وجه با سالمت پرسنل
بیمارستانی شوخی ندارد و کامال سختگیرانه با
عدم اجرای این پروتکل در مراکز درمانی برخورد
میکن��د ،بنابراین اجرای ای��ن پروتکل در مورد
فرآیند نوک س��وزن تضمینی است برای اینکه
حفاظت نزدیک به صددرصد جهت پیشگیری از
ابتال به هپاتیت یا ایدز برای کادر بیمارس��تانها
ایجاد کند.

یافته

تشخیص سرطان کبد با
دی.ان.ای میسر شد
آزمایش
ِ

محقق��ان ش��یوه جدی��دی را برای تش��خیص
سرطان کبد با استفاده از نشانگرهای دی.ان.ا ِی به
نتیج��ه رس��اندند.به گ��زارش ایرن��ا ،محققان
مجموعه ای از نشانگرهای دی.ان.ا ِی را با یکی
از پروتئین های خون موس��وم به" فتوپروتئین
آلفا" مقایس��ه کردن��د .برای ای��ن منظور یک
آزمایش خون ساده برای تشخیص نشانگرهای
غیرطبیع��ی دی.ان.ا ِی که به ط��ور معمول در
بافت های س��رطانی وجود دارد ،ترتیب دادند.
در این آزمایش نشانگرهای دی.ان.ا ِی موردنظر،
در نمونه های خونی بس��یاری از افراد مبتال به
سرطان کبد شناسایی شد .همچنین مشخص
شد این نش��انگرها در نمونه خون افراد سالم و
افراد مبتال به س��یروز کب��د و فاقد تومور وجود
ندارد .س��رانجام محقق��ان توانس��تند بیش از
90درصدبیمارانمبتالبهتومورهایسرطانیقابل
درمان را شناس��ایی کنند .به گزارش موسس��ه
ملی سرطان آمریکا ،سرطان کبد (اچ.سی.سی)
سومین علت عمده مرگ و میر ناشی از سرطان
در جهان محسوب می شود .این بیماری بیشتر
در اف��راد باالی  50س��ال به وی��ژه مردان دیده
می ش��ود .سیروز یا زخم ش��دن کبد ،هپاتیت
بی و سی ،عفونت ویروسی ،التهاب مزمن کبد،
هموکروماتوز (تجم��ع آهن در بدن) ،مهمترین
دالیل ابتال به سرطان کبد است.

نوآوری

درمان بیماری های خونی
بابافتمصنوعیمغزاستخوان

محقق��ان موفق ب��ه تولید ت��وده مصنوعی
مغز استخوان ش��دند که در درمان بسیاری
از بیماری های خونی کش��نده موثر اس��ت.
به گزارش ایرنا  ،مغز اس��تخوان بافت نرم و
پررگی اس��ت که روی داربستی به نام بافت
همبند و روی آن سلولهای گوناگون خونی،
خون س��از و چربی قرار دارد .در صورتی که
مغز استخوان به هر دلیل وظایف خود را به
درستی انجام ندهد ،بیماری های جدی بروز
می کند .خون س��ازی مهمترین وظیفه مغز
استخوان است.محققان برای حل مشکالت
مربوط به مغز استخوان ،موفق به تولید توده
مصنوعی مغز اس��تخوان ش��دند .این بافت
مصنوعی روی داربستی سه بعدی از جنس
سرامیک ساخته می شود .این داربست درون
یک راکتور زیس��تی با س��لول های بنیادی
مزانشیمی انسان ترکیب می شود .سلول های
بنیادی مزانش��یم در ترمیم باف��ت هایی با
منش��ا مزانشیمی مثل اس��تخوان ،غضروف،
ماهیچ��ه ،تاندون و چربی ش��رکت میکند.
ای��ن فرآیند باعث می ش��ود بافت مصنوعی
عملکردی مشابه بافت طبیعی داشته باشد.
آزمایش ها نش��ان داد این بافت مصنوعی با
ترکیب با س��لول های مزانشیمی ،حاوی دو
رکن مهم به نام نیایاخته یا سلول پروژنیتور
و سلولهای بنیادی خونساز است که دقیقا
عملکرد مغز استخوان طبیعی را شبیه سازی
می کند .این دستاورد در درمان بیماری های
خونی مانند لوس��می حائز اهمیت اس��ت و
نقش بس��زایی در غربالگری ان��واع داروهای
جدید دارد.

تازهها

 نابودی باکتری ها بدون
استفاده از آنتی بیوتیک

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

محقق��ان راه��کار جدی��دی را ب��رای نابود
کردن باکتری «کلس��تریدیوم دیفیس��یل»
پی��دا کردند ک��ه در آن به جای اس��تفاده
از آنت��ی بیوتیک ه��ای مت��داول ،ژن های
کلی��دی باکت��ری غیرفع��ال م��ی ش��ود.
به گزارش ایرنا  ،آنتی بیوتیک های متداول
موج��ب م��رگ باکت��ری های خ��وب و بد
موج��ود در روده ش��ده و می توان��د به بروز
انتروکولیت با غش��ای کاذب منجر شود که
یک عارضه ش��دید و نادر در روده محسوب
می ش��ود.اکنون محققان توانستند سه نوع
آنتی بیوتیک جدید را در آزمایش��گاه تولید
کنن��د که با جلوگی��ری از توصیف ژن های
حیاتی باکتری کلستریدیوم دیفیسیل فقط
ای��ن نوع باکتری را از بی��ن ببرد و برخالف
آنتی بیوتیک های مت��داول ،موجب مرگ
سایر باکتری ها نشود.این داروها دربرگیرنده
مواد ژنتیکی مشابه موادژنتیکی باکتری است و
به گونه ای طراحی شده که ژن های خاصی
از باکتری را هدف قرار دهند .زمانی که این
م��واد ژنتیکی با باکتری ادغام می ش��ود ،از
توصی��ف ژنتیکی باکت��ری جلوگیری کرده
و آن را می کش��د.در آزمایش ه��ای اولیه،
این داروها همه باکتری های کلس��تریدیوم
دیفیس��یل م��ورد آزمایش را ناب��ود کرد اما
س��ایر باکتری ه��ای موج��ود در محیط را
از بی��ن نبرد .اکنون محققان در تالش��ند با
آزمایش ه��ای بالینی ،کارآی��ی این داروها
را بهبود بخش��ند و امیدوارن��د در پایان کار
بتوانند دارویی بسازند که فقط باکتری هدف
را نابود کن��د و هیچ گونه تاثیری بر س��ایر
باکتری ها و سلول های بدن نداشته باشد.

تامین توان ایمپلنت های پزشکی با امواج رادیویی
محققان یک سیستم بی سیم جدید ساختند که امکان
تامین توان مورد نیاز ایمپلنت های پزشکی را با استفاده از
امواج بی سیم فراهم می کند.به گزارش ایرنا ،از چند سال
قبل مشخص شده است که امواج رادیویی قابلیت ایجاد
توان الکتریکی را در دستگاه های کوچک دارند .اما یکی
از چالش های اصلی استفاده از این ویژگی در ایمپلنت ها این است
که امواج رادیویی قادر نیس��تند به عمق بافت های بدن نفوذ کنند.
س��ال گذش��ته محققان راهکار جدیدی موس��وم به mid-field

 couplingابداعکردندکهامکانانتقالتوانالکتریکی
را با استفاده از چند آنتن به درون یک مدل جانوری و راه
اندازی چند ایمپلنت پزشکی را فراهم می کرد.محققان
با توسعه این فناوری توانستند توان مورد نیاز تجهیزاتی
را که در عمق  10سانتیمتری بافت های بدن قرار دارند
از فاصله یک متری به آنها برسانند.این سیستم جدید  IVNنام دارد
و از طریق انتشار چندین موج رادیویی با فرکانس های مختلف کار
می کند .شدت این امواج در نقطه ای از زمان به حداکثر میزان ممکن

می رس��د و زمانی که تمام آنها به طور همزمان به باالترین ش��دت
ممکن برسند ،توان آنها از آستانه مورد نیاز برای تامین توان ایمپلنت ها
تجاوز می کند.نمونه اولیه این سیستم که توسط این محققان ساخته
شده ،به اندازه یک دانه برنج است ،اما آنان معتقدند می توان ابعاد آن
را باز هم کاهش داد .به همین علت می توان این فناوری را عالوه بر
ایمپلنت های خوراکی ،داروها و تجهیزات نظارت بر عالیم حیاتی،
برای تامین توان ایمپلنت های بی سیم مغزی که به منظور تنظیم
فعالیت های نورون ها طراحی شدهاند نیز به کار گرفت.

آفتاب یزد در گفت وگو با نایب رئیس انجمن جراحان پالستیک ایران بررسی کرد

اثراتروانیجراحیزیباییپالستیکبرزندگیاجتماعی
آفت�اب ی�زد – گ�روه زندگی :انج��ام عمل
جراحی زیبایی گاهی اوقات ضروری اس��ت ،اما
این روزها افراد کمالگرا بیش��ترین متقاضیان
عمل جراحی به حساب میآیند و طی سالهای
اخیر جراحیهای زیبایی مورد عالقه بسیاری از
اف��راد قرار گرفته اس��ت .از عمل بینی گرفته تا
ترزیق بوتاکس ،پروتز و ،...مدها و س��لیقهها نیز
ناهنجار و به س��مت غربی شدن میروند .دیگر
کسی عمل زیباییاش را پنهان نمیکند .این در
حالی است که اخیرا برخی جوانان پولدار جامعه
به جراحیهای وحش��تناکی روی آوردهاند و از
گوش االغی به چشم گربهای رسیدهاند.با توجه
به اهمیت موضوع آفت��اب یزد در اینباره دکتر
حامد باطنی ،فوق تخصص جراحی پالس��تیک
و نایب رئیس انجمن جراحان پالس��تیک ایران
گفت وگو کرده است.
وی در اینب��اره میگوید :اعمال جراحی زیبایی
ج��زو کارهایی اس��ت ک��ه روی تصوی��ر فرد از
خودش و اس��تنباط فرد از شکل ظاهریاش اثر
میگذارد.
دکتر باطنی ادامه داد :اکثرا افرادی که به دنبال
اعمال جراحی زیبایی هستند دارای یک مشکل
خاص بدنی هس��تند که روی جنبههای روانی
وی مانن��د اعتماد ب��ه نفس و قض��اوت فرد از
خودش تاثیر میگذارد.
نایب رئی��س انجمن جراحان پالس��تیک ایران
اظه��ار کرد :برای انجام جراح��ی زیبایی همراه
ب��ودن دو علم جراحی زیبایی و روانشناس��ی با
یکدیگر الزم است.
این فوق تخصص جراحی پالستیک خاطرنشان
ک��رد :غالبا در مش��اورههای اولیه ب��رای انجام
جراح��ی پالس��تیک زیبایی،ف��رد از لح��اظ
جنبههای روانی و خواسته هایش مورد ارزیابی
ق��رار میگیرد به این دلیل ک��ه در صورتی که
استنباط شود که خواستههای فرد ،واقع گرایانه
یا رئالیس��ت نیست ممکن اس��ت انجام اعمال
جراح��ی زیبایی به بیمار کمک��ی نکند ولی در
صورتی که تصور فرد از انجام جراحی پالستیک
زیبای��ی واقع گرایانه بوده و پزش��ک متخصص
بتواند اطالع��ات صحیحی را به بیمار ارائه دهد
معموال منجر به ایجاد تاثیرات خوب و احساس
رضایت مندی روی فرد خواهد شد.
وی عنوان کرد :در می��ان مراجعه کنندگان به
جراحان پالس��تیک زیبایی مش��اهده میشود

یافت��ه تحقیق��ات گروه��ی از محققان نش��ان
میده��د اف��رادی که در درازم��دت به بیماری
دیابت نوع یک مبتال هستند ،با کاهش خفیف
توانایی های ش��ناختی به ویژه حافظه رو به رو
می ش��وند.به گزارش ایرن��ا  ،محققان بیماران
مبتال به دیابت نوع یک این مرکز را که دس��ت کم
 50س��ال ب��ه این بیم��اری مبتال ب��وده اند با
دیگر بیماران همس��ال مبتال ب��ه دیابت نوع 2
یا افراد س��الم مقایس��ه کردند و به این نتیجه
دس��ت یافته اند.به گفته جیل موسن  ،پزشک
و یکی از محققان بخش تحقیقات دیابت مرکز
جاس��لین این تحقیق اولین مطالعه منس��جم
در مورد این اس��ت که آی��ا دامنه فعالیت های
شناختی در گروهی از بیماران سالمند مبتال به
دیابت نوع یک به مدت  50سال و بیشتر تحت
تاثیر قرار گرفته اس��ت یا خیر .موس��ن تاکید

=در صورت داش��تن معیاره��ای علمی و
فرهنگی برای انجام اعمال زیبایی پالستیک
به دنبال رس��یدن به الگوهای غیرمتعارف
و غی��ر واقعی نب��وده و از طرف دیگر حتما
پزشک معالج خود را از میان افراد حرفهای
و خب��ره که آم��وزش و مهارتهای الزم را
دیدهاند انتخاب نمایید
=در دورهه��ای آموزش��ی جراحی زیبایی
به جراحان فوق تخصص پالس��تیک نحوه
برخ��ورد و ایجاد تعامل ب��ا بیمارانی دچار
برخ��ی از اختالالت رفت��اری مانند اختالل
روان��ی بدریخ��ت ان��گاری بدن هس��تند،
آموزش داده میشود
ک��ه برخی از بیم��اران مبتال ب��ه اختالل روانی
بدریخت انگاری بدن هس��تند که اینگونه افراد
غالب��ا اعمال جراحی زیبای��ی متعدد و متمرکز
روی یک نقطه از ص��ورت و بدن یا پراکنده در
نق��اط مختلف بدن انجام داده که غالبا هیچیک
از این اعمال منجر به رضایت بیمار نشده و وی
همچنان به دنبال اعمال جراحی بعدی اس��ت
و در ای��ن حالت معموال در عض��و مورد نظر در
ص��ورت یا بدن فرد اساس��ا هیچگونه مش��کلی
وجود ندارد یا مشکل کوچکی دیده میشود.
دکت��ر باطنی بیان کرد :در دورههای آموزش��ی
جراح��ی زیبای��ی ب��ه جراحان ف��وق تخصص
پالس��تیک نح��وه برخ��ورد و ایج��اد تعامل با
بیمارانی دچار برخی از اختالالت رفتاری مانند
اخت�لال روانی بدریخت انگاری بدن هس��تند،
آموزش داده میشود.
وی افزود:با کمال تاسف مشاهده میشود برخی
از بیم��اران مبتال ب��ه اختالل روان��ی بدریخت
انگاری بدن توس��ط افراد غیر حرفهای و کسانی
که متخصص جراح پالستیک نیستند ولی اقدام
ب��ه انجام جراحی زیبای��ی میکنند ،مورد عمل
ق��رار میگیرند که طبیعتا از نتیجه عمل راضی
نیستند و حتی در مواردی اقدامات پرخاشگرانه
مانند آسیب زدن به خود یا پزشک معالج از آنها
مشاهده میشود.
نایب رئی��س انجمن جراحان پالس��تیک ایران
خاطر نش��ان کرد :در کن��ار افرادی که مبتال به
اختالالت روانی هس��تند الزم است به بیمارانی

دیابت نوع یک با کاهش توانایی شناختی مرتبط است

می کند :کاهش خفیف توانایی های شناختی
در بررسی های بالینی نوبه ای این نوع بیماران
محس��وس نیس��ت؛ این افراد معموال در طیف
حد وس��ط توانایی شناختی نسبت به سن خود
می مانند .هیالری کانن ،پزش��ک و یکی دیگر
از محقق��ان این طرح می گوی��د :ما همچنین
این موضوع را بررسی کردیم که چطور ارزیابی های
مختل��ف بهداش��ت و س�لامت ش��ناختی این
بیم��اران ب��ا تبع��ات بیماری دیاب��ت نوع یک
مرتبط اس��ت .بر پای��ه این گ��زارش محققان
س��طح توانایی های  82بیم��ار مبتال به دیابت
نوع یک را با  31بیمار همسال دیابت نوع دو و
 30فرد سالم مقایسه کردند .ارزیابی های آنها شامل
آزمایشهایاستانداردحافظه،سرعتروانجنبشی
و توانایی اجرای��ی از جمله تصمیم گیری بود.
موس��ن نتیج��ه آزمایش ه��ا را خالصه کرده و

چگونه در برابر ابتال به "هپاتیت سی" ایمن شویم؟

رئی��س ش��بکه هپاتیت کش��ور ،درب��اره نحوه
پیش��گیری از ابتال به بیم��اری هپاتیت ،گفت:
ابتال به بیم��اری هپاتیت «س��ی» عواقب بدی
را ب��ه دنبال دارد و با توجه به درمان مش��کل و
پر هزینه آن ،مهمترین راه مقابله با این بیماری،
پیشگیری است .به گزارش ایسنا ،بر این اساس
بای��د مراقبتهای الزامی جهت پیش��گیری از
ابتالی دیگ��ران به این بیماری را انجام داد .باید
توجه ک��رد که از جمله مراقبتهای��ی که افراد
برای عدم ابتال به هپاتیت سی باید انجام دهند،
عدم اس��تفاده از وس��ــایل افزاد مبتال نظیــر
ناخــنگیــر ،ریــشتــراش و مسـواک به طـور
مشـترک ،ضدعفونی محلهای آلوده به خون به
صورت کامل ،پوش��اندن زخـمهـای پوس��ـتی
در افـراد مبتـال بـا چس��ـب زخم واس��تفاده از
وسایل پیش��گیری هنگام تماس جنسی است.
دکترسیدموید علویان افزود :همچنین اگر بــه
دندانپزشک مراجعه مـیکنیـد ،به دلیل تماس
بــا ترشحات دهان و خـون شـما امکان ابتـالی
پزش��ک و دیگـران به این بیم��اری در صـورت
عـدم رعایـت بهداشت وجود دارد .بنابراین افراد
مبتال به هپاتیت بایــد بیماری خود را به پزشک
اطالع دهن��د و امیدواریم برخی همکاران با این
بیماران برخـورد بدی نداشته باشند .زیرا برخورد
بد با آنها راهی جز دروغ گفتن بـرای بیمار بــه
جای نمیگذارد و البته ما چنین چیزی را توصیه
نمیکنیم.وی با بیان اینکه مبتالیان به هپاتیـت
سی جهـت پیشگیری از ابتـال بــه هپاتیـت بی،
بایـد واکسـن ضد هپاتیـت بی را دریافـت کنند،

اشاره کرد که غالبا در رده سنی نوجوان و جوان
هس��تند و تحت تاثیر اطالعات نمایش��گرانه در
فضای مجازی تصورات نامتناسب و نامتعارفی از
اعمال جراحی زیبایی در ذهن دارند که اینگونه
بیماران در ص��ورت مراجعه به مطب متخصص
جراح پالس��تیک و زیبایی مورد مش��اوره قرار
میگیرند.
این فوق تخصص جراحی پالس��تیک ادامه داد:
در ص��ورت مراجع��ه افراد ب��ه مطب متخصص
جراح پالس��تیک و زیبایی به آنها توضیح داده
میش��ود که عمل جراحی درخواس��تی آنها با
معیاره��ای علم��ی و ضوابط عرف��ی و فرهنگی
جامع��ه مطابق��ت دارد ی��ا خی��رو در ص��ورت
ع��دم هماهنگ��ی اکثر اف��راد بعد از ش��نیدن
توضیحات مناسب توسط متخصص متوجه عدم
تناسب خواسته خود میشوند.
وی افزود :با کمال تاسف برخی از افراد که عمل
جراحی درخواس��تی آنها ب��ا معیارهای علمی و
ضوابط عرف��ی و فرهنگی جامعه مطابقت ندارد
توس��ط جراح��ان غیر حرف��های ،ب��دون دادن
مش��اوره تحت عمل جراحی قرار میگیرند که
این دس��ته از افراد از نتایج عمل ناراضی بوده و
شکل ظاهری صورت وبدن آنها از لحاظ زیبایی
دچار مش��کل بیش��تر ش��ده که نیازمند اعمال
جراحی ترمیمی و گاه پیچیده زیبایی میشوند
و در برخی مواقع مشکالت عدیده برای سالمتی
فرد به وجود میآید که قابل جبران نیست.
دکت��ر باطنی تصریح کرد :جراحان پالس��تیک

افزود :این واکسن در سه نوبـت بـه فواصـل یک
مـاه و ش��ـش مـاه بعد از تلقیـح اولیـن نوبـت
واکسـن ،انجام میشود .البته باید توجه کرد که
واکس��ـن هپاتیـت بـی تنهـا افـراد را در برابـر
هپاتیـت بـی ایمـن میکنـد و در پیش��ـگیری
از سـایر ویـروسهـای هپاتیـت تاثیـری نـدارد.
علویان در ادامه درباره نحوه از بین بردن ویروس
از لباسها یا لوازم آلوده به خون ،گفت :سادهترین
روش ب��رای از بی��ن ب��ردن آلودگی از ل��وازم و
لباسهای آلوده ب��ه خون فرد مبتال به هپاتیت
س��ی ،جوش��اندن لباس ولـوازم آلـوده پـس از
پاک کردن خون از آنهاس��ت .البتـه درصـورتی
که ام��کان این کار وجود نداش��ت ،میتوانید از
محلولهـای سـفید کننده  ۰.۵درصد اسـتفاده
کنید .بر این اساس ابتدا ایـن وسائل را بـه مدت
نیـم ساعت در ایـن محلول قـرار داده و سـپس
بـا آب ساده و روش معمولی بشویید .همچنین
لباسهای رنگی را بهتراست در الکل  ۷۰درصد
قرار داده و به روش معمولی بش��ویید .البته این
اقدام��ات تنها در صورت آل��وده بودن لباسها و
لوازم به خون باید انجام ش��ود.وی با بیان اینکه
توصیه میش��ود افـراد مبتال بـه هپاتیت س��ی
زمانی که بـه آرایش��ـگاه مراجع��ه میکنند ،از
وس��ایل شخصی خود اس��تفاده کنند ،گفت :به
عن��وان مثال تیـ��غ و دس��تگاه آن را جداگانـه
همـراه خـود داشـته باشـند .البته آرایشگاهها
ه��م بایـد توجه کنند که هنگام ارائـه خدمـات
بـه مشـتریان خود باید عالوه بر رعایـت مـوارد
بهداشتی ،تیغها را تعویض کنند.

می گوی��د :در مجموع همه بیم��اران مبتال به
دیابت نوع یک برای مدت طوالنی نباید نگران
باش��ند ،بعضی از این بیماران زندگی س��المی
دارند و نشانه های کاهش توانایی های شناختی
در آنها ناچیز ،اما در بعضی دیگر کاهش سطح
ای��ن توانایی ه��ا ب��ا رفتاره��ای خودمراقبتی
اجتناب پذیر است و می تواند پیامدهای ناگوار
دیابت را به حداقل برساند.بر پایه این گزارش،
تحقیق��ات پیش��ین نش��ان داده تمری��ن های
بدن��ی متوس��ط و خفی��ف در کاه��ش ابتال به
بیماری های قلبی و عروقی در بیماران مبتال به
دیابت نوع یک موثر است .اما یافته های تحقیقات
جدی��د انگیزه جدیدی برای تمرین های بدنی
متوس��ط و خفیف در این نوع بیماران عالوه بر
دستورالعمل های کلی در زمینه مدیریت دیابت
و بهداشت و درمان است .جرج کینگ ،پزشک

زیبایی با روانشناسان و روانپزشکان برای انجام
عمل ارتباط نزدیکی برقرار میکنند به صورتی
که غالبا در تیم درمانی آنها همکاران روانپزشک
حضور دارند و اقدامات آنها اعم از دارو درمانی،
روانکاوی ،مش��اورههای ش��ناختی س��بب ارائه
خدمات بهینه و ایجاد شادی و رضایت بیماران
بعد از انجام عمل برای افراد خواهد شد.
این فوق تخصص جراحی پالستیک توصیه کرد:
در صورت داش��تن معیارهای علمی و فرهنگی
ب��رای انجام اعمال زیبایی پالس��تیک به دنبال
رس��یدن به الگوهای غیرمتع��ارف و غیر واقعی
نبوده و از طرف دیگر حتما پزش��ک معالج خود
را از میان افراد حرف��های و خبره که آموزش و
مهارتهای الزم را دیدهاند انتخاب نمایید.
نایب رئی��س انجمن جراحان پالس��تیک ایران
اف��زود :اطالع��ات مرب��وط به انتخاب پزش��ک
متخصص جراحی پالس��تیک زیبایی از طریق
مبادی قانونی مانند وب سایت انجمن جراحان
پالستیک و زیبایی ایران ،سازمان نظام پزشکی
در اختیار عموم ق��رار میگیرد و میتوان برای
انج��ام عم��ل جراحی با رضایت بیش��تر به آنها
مراجعه کرد.
وی در پایان گفت :اعمال جراحی زیبایی توسط
متخصصان حرفهای برحس��ب م��ورد و به دقت
انتخاب میشود و با استفاده از روشهای درست
علمی و انجام تکنیکهای مناسب سبب رضایت
و تحول در وضعیت روحی و گاه منجر به تغییر
چهره زندگ��ی و باال رفتن اعتم��اد به نفس در
افراد خواهد شد.

و رئیس بخش تحقیقات در مرکز جاسلین نیز
می گوید :در حالی ک��ه میزان ابتال به بیماری
دیابت نوع یک در حال افزایش است ،ما در این
مرکز به بررس��ی عواقب درازمدت ابتال به این
بیماری در سطوح مختلف به ویژه توانایی های
ش��ناختی ادامه می دهیم«.این تحقیقات روی
جمعی��ت فعلی انجام خواهد ش��د تا ضمن پی
بردن به روند تاثی��ر پیامدهای بیماری بتوانیم
راهکارهای��ی برای کاه��ش و جبران عواقب آن
بیابیم .از آنجایی که هم بیماری های چشمی و
قلبی هر دو در این بیماران قابل درمان اس��ت،
امیدواری��م ک��ه کاهش س��طح توانمندی های
دیابت نوع یک نی��ز قابل درمان و جبران پذیر
باش��د» .در دیابت نوع یک ترش��ح انسولین در
بدن انجام نمی ش��ود و فرد برای انتقال قند به
بافت های بدن باید انسولین تزریق کند.

نکات اساسی که باید در مورد «دیسک کمر» بدانید

ج��راح و متخصص مغز و اعصاب درباره بیماری
دیس��ک کمر گف��ت :اف��راد زیادی ب��ا گزارش
رادیولوژیس��ت از «امآرآی» خود اعالم میکنند
که برجستگی دیسک در کمر آنها گزارش شده
لذا این افراد الزم اس��ت نکاتی را در این زمینه
بدانند .مهدی خواجوی در گفتوگو با فارس ،با
بیان اینکه کمردرد بهعنوان دومین درد شایع در
انس��ان بعد از سردرد علل بسیار متنوعی دارد و
هر برجستگی دیسکی عامل اصلی کمردرد نبوده
توضیح داد :در  35درصد افراد  ٢٠تا  4٠س��ال
اگر امآرآی انجام دهند درجاتی از برجس��تگی
دیس��ک دیده میش��ود که الزاما علت کمردرد
آنها نیس��ت.این ج��راح مغزو اعص��اب تصریح
ک��رد :اگر تمام افراد باالی  6٠س��ال «امآرآی»
انجام دهند تعدادی از دیس��کها بیرونزدگی
دارند که در یکس��وم این
افراد بیرونزدگی دیس��ک
شدید میتواند کامال بدون
عالمت باش��د این موضوع
ممک��ن اس��ت فق��ط در
امآرآیهایی که به صورت
بیهوده انجام میشود دیده
شود و منجر به درمانهای
اضاف��ی و غیرض��روری و
صرف وقت و هزینه ش��ود.
وی افزود :تش��خیص علت
اصل��ی کم��ردرد فق��ط با
معاین��ه یک ج��راح مغز و
اعصاب امکانپذیر اس��ت

ن��ه متخصص��ان رش��تههای دیگر ک��ه بهعلت
پولساز بودن این حوزه در آن ورود کردهاند و انواع
درمانهای غیرضروری را انجام میدهند .توصیه
این اس��ت که حتما در مواردی مثل کمردرد با
متخصصی که به وی کامال اعتماد دارید مشورت
کنی��د و هرگز گزارش امآرآی یا س��ایر اقدامات
رادیولوژیک که انجام دادهاید را خودتان تفسیر
نکنید یا به تفس��یر اف��راد غیرمتخصص اعتماد
نکنید.وی در پایان توصیه کرد :درمان جراحی
باز دیس��ک کمر ی��ا درمان با لیزر ی��ا تزریقات
درون کمر هر کدام اندیکاسیونهای خاص خود
را دارن��د و نمیتوان ی��ک روش درمانی را برای
تمام افراد توصیه ک��رد .هر بیمار نیاز به درمان
مخصوص خودش دارد که توسط پزشک ماهر و
مورد اعتمادش تعیین میشود.

