دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

یک متخصص گوش و حلق و بینی:

گوش هم سکته میکند!

یک متخصص گوش و حلق و بینی با بیان اینکه
از ه��ر  10هزار نفر یک نفر دچار س��کته گوش
میش��ود ،یاد آور ش��د :هر چند دالیل مختلفی
را ب��رای پیدای��ش س��کته گوش ذک��ر میکنند
ام��ا در اکثر م��وارد دلیل خاصی ب��رای آن پیدا
نمیش��ود .محس��ن نراقی درباره سکته گوش،
گفت :س��کته گوش یا ب��ه اصطالح علمی «کری
ناگهانی» حالتی است که در آن شخص در مدت
کوتاهی ش��نوایی خود را از دست میدهد و این از
دس��ت دادن شنوایی در اثر آسیب سیستم گوش
داخلی است .افت شنوایی  30دسیبل در بیش از
دو فرکان��س و در کمتر از س��ه روز در حالتی که
ی حسی-عصبی
ی کمش��نوای 
ی برا 
ل مشخص 
دلی 
ی پیدا نش��ود ،کری ناگهانی تلقی میشود.
ناگهان 
وی ب��ا بیان اینکه اکثر مبتالیان به کری ناگهانی
بعد از بلند ش��دن از خواب برای اولین بار متوجه
سنگینی گوش میش��وند ،افزود :گاهی نیز افراد
با قرار دادن گوش��ی تلف��ن یا هدفون روی گوش
خود ب��رای اولین بار متوجه افت ش��نوایی خود
میشوند .بعضی دیگر از ابتدا با احساس صداهای
بلند یا وزوز در گوش ش��روع ش��ده و بعد متوجه
ی میش��وند .رئیس انجمن تحقیقات
افت شنوای 
راینولوژی ایران با توجه به میزان ش��یوع س��کته
گوش در کشور ،بیان کرد :از هر  10هزار نفر یک
نفر دچار این مشکل میشود .نراقی درباره عوامل

ایجاد و ریس��ک فاکتورهای بروز س��کته گوش،
تصری��ح کرد :ه��ر چند دالیل مختلف��ی را برای
پیدایش ک��ری ناگهانی ذکر میکنند اما در اکثر
موارد دلیل خاصی برای آن پیدا نمیشود .عوامل
ی حلزونی
ی غشا 
ی یا پارگ 
ت عروق 
ویروسی ،ضایعا 
ک کمشنوایی
ل ایدیوپاتی 
ن دالی 
ن شایعتری 
ب ه عنوا 
ی شناخت ه ش��دهاند .محتملترین
ی ـ عصب 
حس�� 
ی یا اکسیژن رسانی
فرضیه ،کاهش یافتن خونرسان 
س گ��وش داخلی اس��ت.
به س��لولهای حس��ا 
اما فرضیههای متعدد دیگری مانند بیماریهای
سیس��تم ایمنی یا التهاب ناشی از ویروسها نیز

ویتامینی که کمبود آن را باید جدی گرفت

زهرا عبداللهی مدی��ر دفتر بهبود تغذیه جامعه
وزارت بهداش��ت در کارگاه آموزش��ی و همایش
یک روزه «بهبود تغذیه در جامعه نیروی انتظامی»
اظهار داش��ت :کمبود ویتامین  Dدر بروز آسم
و آل��رژی ،دیابت نوع دو ،ام اس و انواع س��رطان ها
موث��ر اس��ت .وی با اش��اره به اینک��ه در زمینه

ویتامین  ،Aروی و آهن نیز کمبودهایی در افراد
جامعه مشاهده می شود ،افزود :برای پیشگیری
و کنترل اش��کال مختلف سوء تغذیه ،سه راهکار

مکمل ی��اری ،غنی س��ازی و تغیی��رات غذایی
همزم��ان با هم در حال انجام اس��ت .عبداللهی
ادام��ه داد :م��ردم از مکمل ه��ای تولید داخل
استفاده کنند ،زیرا فرموالسیون تولید آنها تحت
نظر وزارت بهداش��ت اس��ت ،این در حالی است
که مکمل های خارجی فاقد این ویژگی هستند.
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت،
معض��ل چاق��ی و اضاف��ه وزن را یک��ی دیگر از
مش��کالت تغذی��ه ای جامعه برش��مرد و گفت:
در ح��ال حاض��ر  60درصد افراد زیر  18س��ال
کشور دچار این مشکل هستند ،در حالی که در
س��ال  1390این میزان  50درصد بود .عبداللهی
تصریح ک��رد 20 :درصد از ک��ودکان دچار چاقی
شکمیهستند،زیرامصرفروغن،نمک،قندوشکر
بیش از حد مجاز و مصرف میوه و سبزی و لبنیات
کمتر از میزان الزم اس��ت .به گزارش خبرآنالین،
وی ادام��ه داد :در زمینه کمبود ید و ش��یوع گواتر
هم ،با اقدامات انجام شده در کشور از  68درصد در
سال  1368به کمتر از  5.6درصد رسیده ایم .وی
افزود :اولین ریسک فاکتور بیماری های غیر واگیر،
الگوی غذایی و تغذیه نامناسب در کشور است.

مطرح است .این جراح و متخصص گوش و حلق
و بینی با بیان اینکه مبتالیان به کاهش شنوایی
بعد از تش��خیص باید بالفاصله و بهطور اورژانسی
تحت درمان قرار گیرند ،یادآور شد :برای برطرف
کردن این مش��کل درمان جراحی وجود ندارد اما
درمان دارویی ممکن اس��ت بسیار کمک کننده
باش��د .هر چه فرد مبتال به کاهش شنوایی زودتر
تحت درم��ان دارویی قرار گی��رد احتمال بهبود
ش��نوایی افزایش مییابد .وی افزود :استروئیدها
ی ناگهانی
ی در ک��ر 
ی کاربرد 
ن دارو 
مقبولتری�� 
ل اختصاص��ی کورتیکواس��تروئیدها
اس��ت .عم 

زندگی
گاه��ی افراد با قرار دادن گوش��ی
تلف��ن یا هدف��ون روی گ��وش خود
برای اولین بار متوجه افت ش��نوایی
خود میش��وند .بعضی دیگر از ابتدا
با احساس صداهای بلند یا وزوز در
گوش شروع شده و بعد متوجه افت
ی میشوند
شنوای 

۷
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مولتیویتامینهاتاثیری
بر سالمت قلب ندارند

ی ک ه دچار
ص نیس��ت ،اما در بهبود بیماران 
مشخ 
ی وابست ه ب ه سیستم
ب یا بیماریها 
عفونت ،التها 
ی ش��دهاند ،موثر اس��ت .گرچ�� ه روشهای
ایمن 
ت اس��ت ،از اس��تروئید ب��ا دوز باال
ی متفاو 
درمان 
ی مشهود بود ،درمان
استفاد ه میشود .اگر بهبود 
س از آن،
ت ت��ا مدتی ادام ه یاب��د و پ 
ن اس�� 
 ممک 
ت ک ه به
ت اس 
ع شود .بسیار حائز اهمی 
آرا م آرا م قط 
ت بیمار را
ض استروئید ،وضعی 
ل عوار 
خاطر احتما 
ت نظر داشت .این عضو هیئت علمی
ت تح 
ب ه دق 
دانش��گاه علوم پزش��کی تهران با توجه به درصد
بهبودی س��کته گوش پس از درمان ،خاطرنشان
کرد :ش��نوایی یک س��وم از بیماران به تدریج در
عرض چند روز کامال به حد طبیعی بر میگردد و
کاهش شنوایی حدود یک سوم دیگر از بیماران به
تدریج بهتر میشود اما به حد قبلی برنمیگردد و
یک سوم دیگر بیماران نیز بهبود نمییابند .نراقی
یادآور شد :اگر شروع کاهش شنوایی با سرگیجه
شدید همراه باشد و میزان افت شنوایی نیز خیلی
شدید باش��د احتمال بهبودی کمتر میشود .هر
چه زمان شروع عالئم تا شروع بهبودی طوالنیتر
باشد احتمال بهبودی کمتر میشود.

بررس��ی انجام گرفته روی بیش از دو میلیون نفر
حاکی از آن است که مکملهای مولتی ویتامین
و م��واد معدنی در پیش��گیری از حمله قلبی،
س��کته مغزی یا بیماریهای قلب��ی – عروقی
تاثی��ر مثبت��ی ندارن��د .گروه��ی از محققان
آمریکایی با مطالعه روی بیش از دو میلیون نفر
هیچ دلیلی که نشان دهد مکملهای تغذیهای
ی قلبی را کاهش
مرگ و میر ناش��ی از بیمار 
میدهند ،وجود ندارد .همچنین افرادی که به
شدت به مصرف مکملها وابسته هستند کمتر
سبک زندگی سالم را دنبال میکنند .یکی از
محققان این مطالعه گفت :به سختی میتوان
افراد از جمله محققان علم تغذیه را متقاعد کرد
که در مورد بیتاثیر بودن مولتی ویتامینها و
مکملهای معدنی در پیشگیری از بیماریهای
قلبی – عروقی اطالعرسانی کنند .به گزارش
ایس��نا روزنام��ه ایندیپندن��ت ،کارشناس��ان
میگویند :ارزش صنعت مکملهای تغذیهای
تا س��ال  ۲۰۲۴میالدی در س��طح جهان به
بیش از  ۲۰۰میلیارد پوند خواهد رس��ید .در
حالیکه از تولید کنندگان درخواس��ت ش��ده
در مورد قابلیت محصولش��ان در پیشگیری یا
درمان بیماریها ادعایی مطرح نکنند اما این
ممنوعیت شامل بیش��تر ادعا درباره تاثیر این
ترکیبات روی سالمت عمومی نمیشود.

خطر ابتال به التهابات روده و معده در فصل تابستان

پی��ام فرحبخش عضو هیئت علمی مرکز قلب
تهران و دکترای تغذیه درباره اختالالت دستگاه
گ��وارش در فصل تابس��تان گف��ت :در فصل
تابستان به دلیل گرمای هوا و احتمال استفاده
از آبهای آلوده و تغذیه نامناس��ب ،دس��تگاه
گوارشی بدن دچار اختالل میشود .مراعات در

استفاده از مواد غذایی که التهاب روده و معده
را بیشتر میکند یکی از پیشگیریهایی است
ک��ه مردم در فصل تابس��تان باید انجام دهند.

وی اس��تفاده از غذاهای کمچرب و دارای قند
کم را گزینه مناس��ب اس��تفاده از مواد غذایی
دانس��ت و گف��ت :اس��تفاده از غذاهایی مانند
کته ماس��ت ،گوشت لخم ،س��ینه بوقلمون و
ماهیچه گزینه خوبی برای جلوگیری از اسهال
است .میوههایی مانند سیب و موز ،در کاهش
اسهال مناسب هستند؛ همچنین باید بیماران
میوههایی مانند انجیر ،کیوی و آلو را در زمان
ابتال ب��ه این بیماری مصرف نکنند .به گزارش
میزان ،این دکترای تغذیه در ادامه استفاده از
س��بزیجات خام و پخته را توصیه کرد و افزود:
فیبر س��بزیجات ب��رای کاهش الته��اب معده
و روده گزینه بس��یار مفیدی اس��ت .همچنین
اس��تفاده از برخی میکروبه��ای مفید که در
قال��ب دوغ ،بیس��کوییت و کیک وج��ود دارد
دس��تگاه گوارش را تنظیم و ب��ه حالت عادی
برمیگردان��د .به دلیل کم ش��دن آب بدن در
ای��ن دوره از بیم��اری ،اس��تفاده از مایعات به
شدت توصیه میش��ود و مایعاتی چون آب و
نوش��یدنیها به دفعات زیاد باید توس��ط بیمار
انجام شود.

توصیه

نکات بهداشتی که باید
در استخر رعایت شود

با شروع فصل گرما احتمال پخش بیماریها در
استخرها افزایش پیدا میکند .با شروع فصل
گرم��ا و افزایش میزان بازدیدها از اس��تخرها
احتمال ایجاد بیماریها در استخرها به شدت
افزایش پی��دا میکند و به همین دلیل نکات
بهداش��تی مختلفی باید در استخرها رعایت
ش��ود .به گزارش خبرآنالین به نقل از یو اس
هلف نیوز ؛ در اینجا برخی از نکات بهداشتی
که باید رعایت شوند را مطالعه میکنید:
 -۱قبل از استخر دوش بگیرید

نتایج مطالعاتی در آمریکا نش��ان میدهد که
بیش از ۴۰درصد افراد پیش از رفتن به استخر
دوش نمیگیرند .این در حالی اس��ت که هر
آلودگی که روی بدن شما باشد بعد از ورودتان
به اس��تخر وارد آب میشود و منجر به ایجاد
عفونت در شما و افراد دیگر میشود.
 -۲آب استخر را ننوشید

این نکته واضحی است که احتماال همه از آن
خبر دارند؛ نوشیدن آب استخر میتواند منجر
به افزایش احتمال بیمار شدن بشود.
 -۳از گوشی استفاده کنید

گ��وش یکی از قس��متهای بدن اس��ت که
میتواند به راحتی پس از ورود شما به استخر
عفونت کند به همین دلیل حتما از گوش��ی
استفاده کنید.
 -۴با زخم به استخر نروید

رزماری؛ دشمن
ناراحتیهای گوارشی

ابراهیم ایراندوست ،متخصص طب ایرانی در
خصوص خواص رزماری اظهار داشت :رزماری
ب��ه عنوان ی��ک عامل ضد باکت��ری طبیعی،
برای خوش بو کردن دهان اس��تفاده میشود
همچنی��ن این گی��اه باعث بهبود س�لامت
دهان و دندان می ش��ود .به گ��زارش فارس،
ایراندوست افزود :مصرف این گیاه میتواند به
درمان ناراحتی معده ،یبوس��ت ،نفخ و اسهال
کمک کند؛ اضافه کردن این گیاه به وعدههای
غذایی باعث هضم بهتر غذا خواهد شد.

بسیاری بر این باورند که مواد شیمیایی موجود
در استخر میتواند زخمشان را ضدعفونی کند
اما درس��ت برعکس اگر روی بدن شما زخم
بزرگی باشد و به اس��تخر بروید امکان ایجاد
عفونت به شدت افزایش پیدا میکند.
 -۵آب استخر را آزمایش کنید

شاید فکر میکنید انجام این کار بسیار سخت
باش��د ،اما میتوانید به راحتی با داشتن یک
دستگاه اندازهگیری «پی اچ» این کار را انجام
دهید.

فراخوان مناقصه عمومی
همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) دو مرحله ای

آگهی مفقودی

برگ سبز خودرو وانت سایپا ،151مدل  95به رنگ سفید به شماره پالک  771 - 54ق  21و
به شماره موتور  5599505/M13و شماره شاسی  NAS451100G4915885متعلق
به خانم آرزو ناصر بافقی با کدملی  4420146826مفقود شده و فاقد اعتبار است.
آگهی مفقودی

س��ند خودرو جک سواری تیپ  J5HFC7150Bمدل 93به رنگ سفید روغنی ،به شماره
پالک  667 - 54د  78و ش��ماره موتور  HFC4GB23CE3427547و ش��ماره شاسی
 NAKNG7215EB107509متعل��ق ب��ه آقای حس��ین گل وردی ی��زدی با کدملی
 4431811885مفقود شده و فاقد اعتبار است.

نوبت دوم

آگهی مفقودی

برگ سبز خودرو پراید ،مدل 88به رنگ سفید روغنی به شماره پالک  545 - 65ص  51و
به شماره موتور  2925216و شماره شاسی s1442288206876متعلق به خانم اختر
بدوی دلفارد با کدملی  3031353307مفقود شده و فاقد اعتبار است.

سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان در نظر دارد مناقصه عمومیهمزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) کشت
و مراقبت از عرصههای منابع طبیعی در استان لرستان در سال  97را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار
کند .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
ارائه تصویر گواهی صالحیت معتبر شرکتهای کشاورزی و منابع طبیعی دارای گواهینامه صالحیت از سازمان مدیریت
و برنامهریزی (معتبر در س�امانه س�اجار) و خدماتی دارای گواهینامه صالحی�ت از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
ضروری است.
مبلغ برآورد اولیه 15/540/000/000 :ریال
مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار 777/000/000 :ریال
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز چهارشنبه مورخ  97/04/20میباشد.
مهلت زمانی دریاف اسناد مناقصه :ساعت  14:30روز دوشنبه مورخ 97/04/25
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد :ساعت  14:30روز پنج شنبه مورخ 97/05/04
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  10صبح روز شنبه مورخ 97/05/06
اطالعات تماس دس�تگاه جهت دریافت اطالعات بیشتر اس�ناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف :اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری اس�تان لرستان به نشانی :خرم آباد -خیابان ش�ریعتی -خیابان گرین -کدپستی  - 6818618976تلفن
تماس 33309965-33318022 :و  066-33303092میباشد.

