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زندگی

تاثیر پیاده روی تند بر بازسازی بافت قلب
به گفته محققان ،تنها  ۳۰دقیقه دویدن بر روی تردمیل می تواند بافت آسیب دیده قلب
را بازسازی کند.به گزارش مهر ،یافته ها نشان داد تنها یک جلسه ورزش استقامتی که
موجب افزایش سرعت نفس کشیدن و ضربان قلب شود نظیر پیاده روی ،پیاده روی
تند و شنا ،تجلی ژن های مورداستفاده در ترمیم  DNAآسیب دیده را افزایش داده و
به مدل سازی مجدد بافت قلب کمک می کند.

گزارش

هفت غذای گیاهی
برای تصفیه خون

خون ش��ما وظايفی از جمله حم��ل مواد زائد
حاصله از متابوليسم س��لولى به دستگاههاى
دفع ،انتقال ترکيبات و مواد مترش��حه از غدد
داخلى به بافتهاى مربوطه ،پخش حرارت به
تمام��ى نقاط بدن ،بهط��ورى که گرماى بدن
هميشه ثابت بماند و کمک به ايجاد ايمنى به
منظور دفاع در برابر بيمارى ها را به عهده دارد.
به گزارش سالمت نیوز  ،با این حال خون شما
ممکن است بنا به دالیلی مانند فعالیت فیزیکی
ناکافی ،رژیم غذایی سرشار از پروتئین حیوانی،
فقدان غذای س��الم ،و  ...دچار س��میت شده و
ش��ما را در معرض خطراتی چون حمله قلبی
و یا س��رطان قرار دهد.با این حال راهکارهای
موثری برای تمیز نگه داش��تن خون و تصفیه
آن وجود دارد از جمله مصرف  7غذای گیاهی:
nگشنیز

اگر در بدن شما جیوه
یا فلزات دیگری وجود
دارد ،حتما گش��نیز
مص��رف کنی��د .این
گیاه نه تنه��ا فلزات
را از ب��دن ش��ما دفع
ک سازی خون بسیار مفید
ی کند ،بلکه برای پا 
م
ی تواند مشکالت قلبی
است .همچنین گشنیز م 
و عروقی و اضطراب را از بین ببرد.
nگزنه

گزن��ه ح��اوی آهن
اس��ت و ک��م خونی
را کاه��ش می دهد.
گزن��ه ب��رای تصفیه
ن های آن فوق العاده
سریع خون و حذف توکسی 
است .این گیاه ادرارآور بوده و برای تمیزکردن
کلیه ها و کبد موثر عمل میکند.
nآلوئه ورا

آلــ��وورا بــــ��رای
درم��ان بس��یاری از
ناخوشی های روزمره
و همچنین پاکسازی
ن ها یا
بدن از توکسی 
همان سموم مفید است .آلوورا باعث پاکسازی
ی ش��ود .میتوانید چای آلوورا
کبد و کلیه ها م 
میل کنید .یک قاشق عصاره آلوورای خالص را
در یک فنجان آب جوش دم کنید و سپس آن را
صاف کرده و اجازه دهید به مدت  5دقیقه بماند.
بهتر است چند قطره لیموترش نیز به این چای
بچکانید تا طعم آن بهتر و خواصش بیشتر شود.
nسیر

مصرف منظم س��یر
به کاهش فشار خون،
بهبود گردش خون و
کاهش کلسترول بد
منجر می ش��ود .سیر
عالوه بر این باعث محافظت از شریان ها ،بخصوص
آئورت ،شریان های عروق کرونر و مغز می شود؛
آنهم با افزایش جریان خون به اندام های بدن .سیر
غنی از ترکیبات سولفوریک (آلیسین) است که
منجر به خالص شدن خون از سموم می شود و
همچنین ریزش مو را نیز متوقف می کند.
nقاصدک

حاوی مقادیر زیادی
از آنتی اکسیدان ها و
مواد مغ��ذی ضروری
اس��ت که دس��تگاه
گوارش را از س��موم
پ��اک می کند و به درم��ان بیماری های کبد و
حذف س��موم خ��ون نی��ز کمک م��ی نماید.
ساده ترین راه برای مصرف این گیاهف در قالب
جوشاندن برگ آن و نوشیدن آن بصورت چای
است .شما همچنین می توانید چای قاصدک را
جایگزین قهوه کنید و روزی  3بار آن را بنوشید.
nزردچوبه

در حال��ی ک��ه برای
عط��ر و طع��م دادن
به مواد غذای��ی از آن
اس��تفاده می ش��ود،
دارای خواص شگفت انگیز دارویی نیز هست .یکی
از ویژگی های اصلی زردچوبه ،مبارزه با سرطان،
کمک به آسیب هایDNAو دفع التهاب مزمن
است .عالوه بر این ،زردچوبه از ابتال به بیماری های
قلبی و لخته های خون نیز جلوگیری می کند.
مصرف زردچوبه ،انباش��ت پالک در ش��ریان ها
را متوقف ک��رده و منجر به کاهش کلس��ترول
ال دی ال می شود.
nریحان

ب��ه کب��د و کلیه ها
کم��ک می کن��د تا
سموم س��اخته شده
را از بی��ن ببرن��د .در
واقع مصرف ریحان برطرف کننده مشکالت و
عفونت های گوارش��ی اس��ت .عالوه بر این ،به
عنوان یک دیورتیک برای از بین بردن هر گونه
سم مخفی از خون شناخته می شود.

تازهها

دارویی که از متاستاز سرطان
پستانپیشگیریمیکند

سلولهای بنیادی س��رطانی ( )CSCاز جمله
موضوعات پراهمیت در میان محققان است .به
گزارش ایس��نا ،این سلولها در برابر روشهای
درمان��ی موجود مقاوم هس��تند و نقش مهمی
در ع��ود کردن یا متاس��تاز س��رطان پس��تان
ب��ازی میکنند که دو چالش ب��زرگ در درمان
سرطان به حساب میآید .به همین دلیل یافتن
روشهای اثربخش در از بین بردن س��لولهای
بنیادی سرطانی مفید است.گروهی از محققان
انگلیسی به روش درمانی دست پیدا کردند که
میتوان��د در این زمینه نقش مهمی بازی کند.
این محققان به ارزیابی داروهایی پرداختند که
س��ازمان غ��ذا و دارو آنها را م��ورد تایید قرار
داد ه اس��ت .در این بررس��ی محققان دریافتند
آنتیبیوتی��ک داکس��ی س��ایکلین از قابلیت از
بین بردن سلولهای بنیادی سرطان برخوردار
است .به طور معمول ،پزشکان این آنتیبیوتیک
را در درم��ان بیماریهایی از قبی��ل ذاتالریه،
سینوزیت ،سیفلیس و وبا تجویز می کنند.این
نوع آنتیبیوتیک به این طریق عمل میکند که
مان��ع از ایجاد میتوکندری جدید میش��ود که
کانون تامین انرژی س��لول به حساب میآیند.
عالوه بر این ،این دارو با حداقل عوارض جانبی
همراه است.

نوآوری

تشخیص سرطان ریه در
مراحل اولیه امکان پذیر شد

محققان موفق به توس��عه روشی شده اند که
قادر به تشخیص سرطان ریه در مراحل اولیه
اس��ت.به گزارش ایرنا  ،س��رطان ریه سلول
غیر کوچک یا"  "NSCLCمرگبارترین نوع
سرطان ریه است؛ چراکه تا مراحل پیشرفته
تش��خیص داده نمی شود و امکان جراحی و
درم��ان را در اختیار پزش��ک قرار نمی دهد.
محققان برای حل این مشکل موفق به توسعه
یک آزمایش خون شده اند که بیماری را در
مراحل بسیار اولیه تشخیص می دهد .در این
روشکه" "EFIRMنامدارد،جهشهای پروتئین
گیرن��ده فاکتور رش��د اپیدرم��ی ()EGFR
با دقت و س��رعت باال قابل شناس��ایی است.
این جهش در بیماران مبتال به س��رطان ریه
سلول غیر کوچک بوجود می آید .این روش
بس��یار دقیق و ارزان قیمت است و می تواند
بیم��اری را در مراحل اولیه تش��خیص دهد.
در ص��ورت تش��خیص بیم��اری در مراح��ل
اولیه ،ام��کان جراحی و درم��ان وجود دارد.
ای��ن روش همچنین برای نظ��ارت بر درمان
و تش��خیص عود بیماری نیز قابل اس��تفاده
است.

یافته

تسریعترمیمعصب
با ایمپلنت جذب شدنی

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

محقق��ان یک ایمپلنت زیس��ت تخریب پذیر
ساختند که قادر است عصب های آسیب دیده
را به ص��ورت الکتریکی تحریک کند و موجب
تسریع فرآیند ترمیم آن ها شود.به گزارش ایرنا ،
اعصاب پیرامونی بدن پس از آسیب دیدن ،در
یک فرآیند بسیار کند و طوالنی ترمیم می شوند
و در این مدت ممکن اس��ت در دست ها ،پاها
یا بازوها بی حس ش��وند .البته تحریک عصبی
اعصاب می تواند موجب تس��ریع بهبود آن ها
شود؛ اما تا کنون برای تحریک مستمر اعصاب
آسیب دیده ،راهی غیر از جراحی وجود نداشته
است.ایمپلنت جدید به گونه ای طراحی شده
است که دور عصب آسیب دیده می پیچد و بر
اس��اس یک برنامه از پیش تعیین شده ،عصب
را به صورت الکتریکی تحریک می کند .نمونه
اولیه این ایمپلنت به اندازه یک س��که است و
پیش از جذب شدن در بدن به مدت دو ساعت
به صورت بی سیم کار می کند.در آزمایشاتی که
با استفاده از موش ها انجام گرفت ،مشخص شد
این ابزار واقعا موجب افزایش س��رعت سیگنال
دهی عصب و ترمیم حجم عضالنی شده و بدون
هرگونه عوارض جانبی در بدن جذب می شود.
به گفته محققان هنوز راه درازی تا اس��تفاده از
این ایمپلنت در بدن انس��ان باقی است .اما این
تحقیقات برای اولین بار تاثیر تحریک الکتریکی
اعصاب آسیب دیده را به صورت مستمر نشان
می دهد .قابلیت جذب شدن ایمپلنت در بدن
نیاز به جراحی ثانوی برای خارج کردن ایمپلنت
را که معموال با دش��واری ه��ای زیادی همراه
است ،از بین می برد.

نتایج مطالعات اخیرا در مورد استفاده از آسپرین نشان
می دهد ک��ه مصرف منظم ای��ن دارو موجب کاهش
ریسک ابتال به سرطان های کبد و تخمدان می شود.به
گزارش مهر ،در یکی از مطالعات مشخص شد مصرف
منظم آس��پرین یا مصرف دو وعده یا بیش��تر مصرف
اس��تاندارد  mg ۳۲۵قرص آس��پرین در هفته به مدت  ۵سال یا
بیشتر می تواند منجر به کاهش قابل توجه ریسک ابتال به سرطان
کبد ،دومین علت اصلی مرگ ناش��ی از س��رطان در جهان ،شود.

تاثیرمصرفآسپریندرکاهشریسکابتالبهسرطانهایتخمدانوکبد

طبق یافته های تیم تحقیق افرادی که در هفته دو
بار یا بیش��تر قرص آس��پرین می خوردند  ،ریسک
نس��بی ابتال به س��رطان کبد در آنها ت��ا  ۴۹درصد
کاهش یافته بود.در بین افرادی که  ۵سال یا بیشتر
آس��پرین مصرف کرده بودند ،ریس��ک نسبی تا ۵۹
درصد کاهش یافته بود.همانگونه که با افزایش طول مدت مصرف
آس��پرین ،ریس��ک کاهش بیماری افزایش می یابد ،قطع مصرف
آسپرین هم اثر معکوس دارد.در مطالعه ای دیگر توسط محققان

هم مش��خص شد زنان با مصرف منظم دوز پایین آسپرین (۱۰۰
میلیگرم یا کمتر) با  ۲۳درصد کاهش ریس��ک ابتال به س��رطان
تخمدان مواجه هستند.آنها همچنین دریافتند مصرف بلندمدت
داروهای ضدالتهابی غیراس��تروئیدی غیر آس��پرین ممکن است
موجب افزایش ریس��ک س��رطان تخمدان شود.شواهد متعددی
نش��ان می دهد التهاب نقش مهمی در ابتال به س��رطان تخمدان
دارد .به گفته محققان ،آس��پرین با کاهش التهاب ریسک سرطان
تخمدان را کاهش می دهد.

در گفت و گوی آفتاب یزد با متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی دست مطرح شد

دردهای استخوانی را جدی بگیرید!

آفت�اب یزد – نجمه حمزهنیا  :اس��تخوان درد
طی سالیان گذش��ته از شیوع بیشتری برخوردار
ش��ده و می تواند در هر س��نی پدیدار شود .این
ش��رایط به طور معمول زنان را بیش��تر از مردان
تحت تاثیر قرار می دهد و با توجه به میزان شدت
می تواند انجام فعالیت های روزانه را دشوار سازد.
استخوان درد می تواند شدید یا مزمن باشد .توجه
به این شرایط برای تشخیص اینکه چه نوع دردی
داری��د اهمیت دارد.آفتاب یزد با توجه به اهمیت
موض��وع در این ب��اره با دکتر روش��نک مرادی ،
متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی دست
گفت و گو کرده است  .وی در این باره می گوید
 :احس��اس درد در ارتوپدی  ،مسئله بسیار مهمی
است .از لحاظ ارتوپدی به طور مثال درد پشت با
مصرف مس��کن و گرم کردن خوب می شود ولی
اگر این درد ادامه پیدا کرد یا ناگهانی ایجاد ش��د،
نیاز به بررسی های تخصصی است.
دکتر مرادی ادامه داد  :ارتوپدی  ،تخصص است و
از این جهت دردهای استخوانی باید جدی گرفته
شود و مورد بررسی های تخصصی قرار گیرد زیرا
مانند برخ��ی از بیماری ها که به وس��یله برخی
از داروهای گیاهی مانن��د گل گاوزبان و ...بهبود
می یابد  ،دردهای استخوانی بدین صورت درمان
نمی ش��ود  .این متخصص ارتوپدی عنوان کرد :
بیمارانی که مدت ها دردهای استخوانی را جدی
نمی گیرند و دچار محدودیت حرکتی هس��تند.
در صورت��ی ک��ه در مرحل��ه اولی��ه درد مراجعه
می کردند مراحل درمان راحت تر و کوتاه تر صورت
می گرفت اما با توجه به اینکه دیر مراجعه می کنند
و به عبارتی در مرحله سوم و حتی در برخی موارد
در مرحله آخر بیماری نزد پزش��ک می روند هم
رئیس ش��انزدهمین کنگره بین الملل��ی زنان و
مامای��ی ایران در مراس��م افتتاحی��ه این کنگره
گف��ت :این کنگ��ره از  ۱۷تا  ۲۰مهر  ۹۷به مدت
چهار روز برگزار می ش��ود.به گزارش مهر ،اشرف
آل یاسین تاکید کرد :مادران پرخطر اگر به موقع
مورد رسیدگی و درمان قرار نگیرند ،ممکن است
در اث��ر خونری��زی بعد از زایمان رحم ش��ان را از
دست دهند یا منجر به مرگ بیمار شود یا اینکه
با فش��ار خون حاملگی ،ممکن است دچار تشنج
شوند و این تشنج باعث خونریزی مغزی و ایجاد
کما در بیمار می ش��ود.آل یاس��ین ادامه داد :در

ارتوپ��دی  ،تخص��ص اس��ت و از این
جهت دردهای اس��تخوانی باید جدی
گرفت��ه ش��ود و م��ورد بررس��ی های
تخصصی قرار گیرد زیرا مانند برخی
از بیم��اری ها که به وس��یله برخی از
داروه��ای گیاهی مانن��د گل گاوزبان
و ...بهبود می یابد  ،دردهای استخوانی
بدین صورت درمان نمی شود
کودکانی که متولد می شوند در بدو
تولد از آنه��ا معاینه ارتوپ��دی انجام
می ش��ود چراکه تشخیص بسیاری از
بیماری های مادرزادی میتواند منجر
به درمان زود رس و کامل آنها شود

دوره درم��ان را طوالنی تر کرده و روند درمان نیز
سخت میش��ود .به طور مثال وقتی فردی دچار
درد زانو است و احتمال بیماری آرتروز وجود دارد
بدی��ن خاطر که بیماری را ج��دی نگرفته و دیر
مراجعه کرده باعث ایجاد انحراف اندام ش��ده که
روند درمان آن طوالنی تر و سخت تر می باشد .
وی خاطرنشان کرد :مانند مسائل اساسی ،مسائل
ارتوپدی را نیز باید جدی گرفت و در مراحل اولیه
به دنبال درمان بود زیرا که ممکن اس��ت شروع
یک بیماری  ،شروع یک حادثه باشد .
دکتر مرادی بیان کرد  :در صورتی که مش��کالت
ارتوپدی بسیار کم عالمت و دردهای ناشی از آن

قابل تحمل باش��د ولی عدم درمان آن می تواند
به عارضه ای دائمی و جبران ناپذیر منجر شود .
این فوق تخصص جراحی دس��ت عن��وان کرد :
کودکانی که متولد می ش��وند در بدو تولد از آنها
معاینه ارتوپدی انجام می ش��ود چراکه تشخیص
بسیاری از بیماری های مادرزادی میتواند منجر
به درمان زود رس و کامل آنها شود .
ایشان یادآور شد  :در مورد ورزشکاران نیز بسیار
این اتفاق می افتد که به علت داشتن شور جوانی
از درمان کامل ضایعات ارتوپدی ش��ان خودداری
می کنند که در نهایت منج��ر به ایجاد دردهای
مزم��ن در آنها می ش��ود که درمان آنها بس��یار

در مورد ورزش��کاران نیز بس��یار این
اتف��اق می افت��د که به علت داش��تن
ش��ور جوانی از درمان کامل ضایعات
ارتوپدی شان خودداری می کنند که
در نهای��ت منجر به ایج��اد دردهای
مزم��ن در آنها می ش��ود ک��ه درمان
آنها بسیار مشکل تر بیماری های حاد
است
مشکل تر بیماری های حاد است.
دکت��ر م��رادی در پای��ان گف��ت  :توصی��ه
می شود برای افرادی با دردهای استخوانی که به
درمان های رایج (فیزیوتراپی و دارودرمانی) پاسخ
نم��ی دهند ،پیگی��ری مکرر توس��ط متخصص
ارتوپدی انجام شود.

عوارض زایمان مادران پرخطر

این کنگره آموزش ه��ای الزم برای متخصصین
زن��ان در نظر گرفته تا با باالبردن س��طح آگاهی
بتوانند این مادران را به ش��کل درس��ت درمان و
بعد از ایجاد یک شرایط نرمال برای بیماران ،آنها
را به بیمارستانی ارجاع دهند که مجهز به ICU
و امکانات بخش خون باش��د.وی مادران پرخطر
را مادرانی تعریف کرد که دارای فش��ارخون باال،
بیماری های زمینه ای مثل لوپوس ،بیماری قلبی
و مستعد به خونریری بعد از زایمان عنوان کرد و

هشداردرباره انجام
عمل زیبایی در آرایشگاهها

فوقتخصص جراحی پالس��تیک در آس��تانه برگ��زاری دومین کنگره
بینالمللی بزرگان جراحی پالس��تیک گفت" :بادی کانتورینگ"
ب��ه مفه��وم ت��راش ب��دن از طری��ق انج��ام اقداماتی ب��ر روی
باف��ت چرب��ی اس��ت و این موض��وع یک��ی از محوره��ای این
کنگره به ش��مار م��یرود .دکترحامد باطنی اف��زود :امروزه این
عم��ل جراحی در تمام دنیا مورد اس��تقبال قرار گرفته و بس��ته
به ش��رایط فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف با
گس��ترش همراه بوده که کم خطر ش��دن اعمال جراحی نسبت
به گذش��ته یکی از عل��ل افزایش این تقاضا اس��ت .نایب رئیس
انجم��ن جراحان پالس��تیک و زیبایی ایران افزود :در گذش��ته
عملهای جراحی یک ریسک بالقوه داشت ولی اکنون سهلتر و
آسانتر شده و گاهی به صورت سرپایی صورت میگیرد و بیمار
درگی��ری کمتری دارد .البته گاهی این اعمال به غلط س��هل و
ساده انگاشته میشود و در صورتی که توسط افراد غیرحرفهای،
نادرس��ت انجام گیرد عوارض��ی را به همراه خواهد داش��ت که
اصالح آن بس��یار مش��کل بوده و یا غیرقابل برگشتپذیر است.
وی گف��ت :در ح��ال حاضر  300جراح فوقتخصص پالس��تیک
و زیبای��ی در ای��ران داری��م ول��ی ب��ر اس��اس برخ��ی از منابع
 3600نفر در شهر تهران و  8هزار نفر در کل ایران مشغول جراحی
پالستیک هستند که اکثرا آموزش الزم را ندیده و حتی پزشک
هم نیس��تند.وی بیان داش��ت :اکثر عوارض ایجاد ش��ده از این
جراحیها به دست افراد غیرحرفهای است .وی از انجام جراحی
زیبای��ی در محلهایی همچون آرایش��گاهها و مطبها خبر داد
و گفت :این مس��ئله س��بب ب��روز عوارض زی��اد و حتی مرگ و
میر میش��ود چرا که جراحی باید در اتاق عمل استاندارد باشد.
بنابرای��ن تأکید داریم که بیماران س��طح آگاهی خود را قبل از
عم��ل افزایش دهند و پزش��ک را با دقت انتخ��اب کنند.باطنی
گفت :وبسایت سازمان نظام پزشکی ،وزارت بهداشت و انجمن
جراحان پالستیک از مراجع قانونی است که افراد میتوانند برای
انتخاب جراحی پالس��تیک به آن تکیه کنن��د و به هیچ عنوان
فریب تبلیغات ایجاد ش��ده در فض��ای مجازی را نخورند.دومین
کنگره بینالمللی بزرگان جراحی پالس��تیک  22تا 23آبان ماه
برگزار میشود.

گفت :در این کنگره به متخصصین زنان و مامایی
آموزش می دهیم مادران را به موقع نجات دهند
و از مرگ آنها جلوگیری کنند.آل یاسین ،شایع ترین
م��ادران پرخطر ،م��ادران فش��ارخونی و مادرانی
که مس��تعد خونریزی بعد از زایمان و عفونت ها
هستند برشمرد و توصیه کرد :این گروه از مادران
حتما با شروع حاملگی به متخصص زنان مراجعه
کنند و تحت نظر باشند تا اگر بیماری زمینه ای
دارند از همان اول تحت معاینه قرار گیرد.

آلودگی هوا و غذا
باالترین علت ابتال به سرطان
آمار ابتال به سرطان در کشور ما کمتر از میانگین
جهان��ی اس��ت ولی س��رعت رش��د س��رطان در
کشورهای جهان سوم از جمله ایران بیشتر است
در آستانه برگزاری دبیر اجرایی کنگره ساالنه کلینیکال انکولوژی
و س��ومین کنگ��ره بینالمللی کلینی��کال انکولوژی در آس��تانه
برگ��زاری این کنگره گفت:این کنگره که در آذر ماه س��الجاری
برگزار میشود همه موضوعات مرتبط با سرطانهای توپر به غیر
ث و گفتوگو
از س��رطانهای مرتبط با خون مط��رح و موردبح 
قرار میگیرد .عضو انجمن رادیوتراپی انکولوژی با اشاره به اینکه
سرطانهای غیرخونی شامل انواع سرطانهای پروستات ،پستان،
مری ،معده و  ...اس��ت گفت :جدیدترین دستاوردهای علمی در
حوزه درمان س��رطان دراین کنگره توسط اساتید و صاحبنظران
برجسته ارائه میشود .دکتر پدرام فدوی ،با اشاره به اینکه ساالنه
حدود  90تا  100هزار مورد جدید ابتال به س��رطان در کش��ور
داری��م ،عنوان کرد :آمار ابتال به س��رطان در کش��ور ما کمتر از
میانگین جهانی اس��ت ولی سرعت رش��د سرطان در کشورهای
جهان سوم از جمله ایران بیشتر است .وی ،آلودگی محیطی که
در صدر آن آلودگی هوا و غذا اس��ت و همچنین آلودگی ناش��ی
ازکودهای ش��یمیایی از عوامل خطر اصلی در بروز سرطان است
که البته تغذیه نامناس��ب و کیفیت ب��د زندگی نیز در ایجاد این
بیماری اثرگذار است .وی با اشاره به اینکه درصدی از دالیل ابتال
به سرطان قابل پیشگیری است گفت :چاقی یکی از فاکتورهای
خطر ابتال به بسیاری از سرطانها است همچنین با مصرف رژیم
غذایی مناسب همچون مصرف میوه و سبزیجات فراوان و کنترل
اس��تفاده از روغنهای نامناسب در پیشگیری از سرطان میتوان
اق��دام کرد.وی با بیان اینکه ژنتیک در  90درصد از س��رطانها
تاثیری ندارد ،گفت :البته عمده س��رطانها در اثر تغییر ژنتیکی
ایجاد میش��وند ولی س��رطان چندان ارثی نیست و تنها بخش
کمی از س��رطانها ممکن اس��ت از طریق وراثت منتقل شوند.
سومین کنگره بینالمللی و سیزدهمین همایش ساالنه کلینیکال
آنکولوژی ایران  28لغایت  30آذر برگزار می شود.

آموزش رفتارهای صحیح اجتماعی
از طریق اسباب بازی

دبیر ش��ورای نظارت بر اسباب بازی در آس��تانه برگزاری اولین
نمایش��گاه اسباببازی و سرگرمی گفت :کیفیت تولید در بعضی
بخش های تولید اس��باب به مرز قابل قبول رسیده است و امروز
بعضی محصوالت مان حتی در س��طح استانداردهای جهانی در
حال تولید و توزیع است.
ب��ه گزارش س��تاد برگزاری نمایش��گاه ،محس��ن حموله ادامه
داد :در ح��ال حاضر برخی تولید کننده ها با توجه به ش��ناخت
بازاره��ای جهانی توانس��ته اند ،تولیدات خوب��ی را عرضه کنند
ط��وری ک��ه به ص��ادرات اس��باببازی ه��م منجر ش��ود .وی
در م��ورد اینک��ه خانوادهه��ا چ��ه ویژگیهایی را ب��رای خرید
اس��باب بازی ک��ودکان بای��د مورد توج��ه قرار دهن��د؟ عنوان
ک��رد :ویژگ��ی های کودکان کام�لا با یکدیگر متفاوت اس��ت و
والدی��ن معموال ب��ا مراجعه ب��ه متخصصان و مربی��ان مربوطه
م��ی توانند ویژگی های فرزندان خود را یافته و با دقت و تمرکز
بیش��تر ب��ر توانایی ها و ضعف های آنه��ا ،محصوالتی را انتخاب
کنند که مناس��ب فرزندشان باش��د .وی گفت :اسباب بازی ،در
گروه آموزش های غیر مس��تقیم ،بیش��ترین س��هم را در انتقال
مفاهیم آموزشی به کودکان دارد .سطحی از یادگیری در بازی با
اسباب بازی طراحی شده توسط متخصصین به کودکان منتقل
می ش��ود که کامال اثرگذاراس��ت و از این نظر اس��باب بازی در
هم��ه گ��روه ه��ای آن رقیب��ی ندارد.حموله گف��ت :گروهی از
اسباب بازی ها به منظور آموزش رفتارهای اجتماعی مانند سبک
زندگی ،آپارتمان نش��ینی ،فرهنگ ترافیک و  ...طراحی شده اند
و خوش��بختانه در کشور ما و مجموعه تولید ملی هم مثال های
زیادی از آنان داریم.وی تصریح کرد:استفاده به هنگام و مناسب
این گروه محصوالت قطعا مفید و موثر خواهد بود .عالوه بر رشد
روانی کودک و رش��د شخصیت.بازی س��بب کسب مهارت های
اجتماعی می ش��ود.ازآنجا که بازی راه را برای دوس��تی و تعامل
میان کودکان همس��ال می گش��اید و کودک خود را عضوی از
یک جمع می داند،احساس می کند به ارزیابی منصفانه رفتار و
کردار خویش و همبازی هایش می پردازد .گفتنی اس��ت ،اولین
نمایشگاه اسباببازی و س��رگرمی  ۲۳تا  ۲۷مهرماه سالجاری
برگزار خواهد شد.

زمان طالیی برای درمان سکته قلبی یک ساعت نخست است

مدیر گروه بیماری های غیر واگیر مرکز بهداشت
خوزس��تان گف��ت :زم��ان طالیی ب��رای درمان
بیماران دچار س��کته قلبی ،یک س��اعت نخست
پس از ش��روع سکته قلبی اس��ت.دکتر کوروش
نعمانی در گفت و گو با ایرنا بیان کرد:احس��اس
فشار آزاردهنده  ،سنگینی یا درد در وسط قفسه
سینه که معموال به طور ناگهانی شروع می شود
و بیش از چند دقیقه ادامه یابد مهمترین عالمت
بالینی در س��کته قلبی اس��ت.وی افزود :س��ایر
نشانه هایی که ممکن است همراه درد قفسه سینه
باشند احساس سبکی سر ،سرگیجه بدون دلیل،

سنکوپ ،تنگی نفس ،عرق کردن و نارحتی معده
است که همراه با درد قفسه سینه یا تنگی نفس
ممکن است حالت تهوع نیز رخ دهد.نعمانی ادامه
داد :همیشه در س��کته قلبی همه این عالیم رخ
نمی دهد و افراد ممکن است نشانه های مختلف
را تجرب��ه کنند.مدیرگروه بیماری های غیرواگیر
مرکز بهداشت خوزستان گفت :در زمان بروز درد
قلبی حفظ آرامش ،فعالیت نکردن و تماس فوری
ب��ا اورژان��س  ،115اس��تفاده از داروی ب��ا تاثیر
س��ریع نیترو گلیس��یرن (قرص های زیرزبانی به
شکل دانه های تسبیح) مهم است.وی در خصوص

روش های کاهش خطر بروز س��کته های قلبی و
مغزی به طور کلی بیان کرد :کنترل منظم فشار
خون ،مصرف نکردن دخانیات ،حفظ کلسترول و
قند خون در حد مطلوب ،کم کردن وزن ،فعالیت
بدنی یا ورزش منظم ،معاینات پزش��کی منظم و
تغذیه سالم از جمله راهکارها است.نعمانی اضافه
کرد :با رعایت نکاتی خطر بیماری های قلبی را از
خود دور کنیم از جمله اینکه اس��ترس را کاهش
دهیم ،حداقل  30دقیقه در روز پیاده روی کنیم ،
فشار خون ،چربی ،قند خون و وزن خود را کنترل
کنیم ،سیگار نکشیم و تغذیه سالم داشته باشیم.

وی ادام��ه داد :با کاهش هر یک درصد از س��طح
کلسترول خون 2 ،درصد از میزان بروز بیماری های
قلبی ،عروقی کم می شود.

