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زندگی

بازیابی بینایی قربانیان اسیدپاشی با آنزیم کالژناز

محققان از یک آنزیم نرمکننده بافت به نام کالژناز در درمان آسیبهای چشمی به بیماران
قربانی اسیدپاشی و سوانح صنعتی ،استفاده خواهد شد.به گزارش ایرنا ،محققان در
پژوهشهای پیشین  ،اثرات سوختگی شیمیایی را بازتولید و با استفاده از دوزهای کوچک و
محدود کالژناز ،نواحی زخمی و سفت شده قرنیه را درمان کردند .این آنزیم نواحی موردنظر
را بار دیگر نرم کرده و با پشتیبانی از سلولهای بنیادی شخص بیمار ،درمان را ممکن کرد.
یادداشت

پیام تندرستی طب سینایی

اینک بسیاری از پزشکان درباره بیماریهای برآمده
از سیل هش��دار میدهند .شکی نیست که سیل
زدگان در معرض آلودگ��ی و بیماری قرار دارند و
برای پیشگیری باید موارد بهداشت را رعایت کنند.
اینک که دارو کم اس��ت و دسترس��ی به پزشک
دش��وار ،یکی از بهترین کارها پیروی از دستورات
طب سنتی اس��ت و غذا داروهایی که در هر خانه
یافت میشود .کافیاست گوش فرا دهیم تا ندای
روح ابوعلی سینا را که از ژرفای تاریخ با ما سخن
میگوید ،بشنویم :سیلزدگان برای پیشگیری از
وبا آب را بجوش��انند  ،در کاسهای نمک و سرکه
بریزن��د و میوه و س��بزی را 15
دقیق��ه در آن ق��رار دهند ،باید
به بشقاب غذای خود سیر خام،
پیاز خام و سرکه انگور و زعفران
بیفزایند  ،در پخت و پز از روغن
گاو محلی استفاده کنند  ،در هر
وعده ،فقط اندکی غذا و آب میل
کنید تا رطوبت بدنشان کاهش
یابد ،در لیوان آب و چای خود کمی انگبین بریزند
و چند چکه لیموترش بچکانند
nو اما برای درمان بیماری وبا

برای بیمار شما ،بهترین غذا سرد و خشک مانند
آش ترشمزه اس��ت  ،به بیمار خود ،غذای خیلی
گرم ندهید  ،غذای آبدار ،چرب و شیرین برای بیمار

خوب نیست  ،در غذایش نمک اضافی(در شبانهروز
در کل تا  4قاشق چایخوری) بریزید( .البته نمک
دریا یا سنگنمک)  ،غذای بیمار باید ربانار ترش
داش��ته باشد  ،نارنج و دوغ ترش برای بیمار خوب
است ،بیمار در حالت درازکش ،با خم و راستکردن
دست و پای خود یک دقیقه ورزش کند .در طول
روز تا  7بار تکرار ش��ود ،روزی سه لیوان دمنوش
گیاه اسطخودوس به بیمار بدهید

n

و همچنین برای درمان شکمروی

یک قاش��ق مرباخ��وری اس��پند را در یک لیوان
آبج��وش بریزید و س��رش را
یک س��اعت بپوش��انید که دم
بکشد .س��پس به بیمار بدهید.
(صبح و شب ،هربار یک لیوان تا
یکهفته) ،کمی انگبین و یک
قاشقغذاخوریخاکشیرتفتیده
را در یک لیوان آبجوش بریزید
و کمک��م به بیم��ار بدهید(.هر
2ساعت یکبار) ،کمی زیره ،نعناع خشک و آویشن
را پودر کنید .یک قاشق مرباخوری از آن را در یک
استکان آب جوش بریزید و کمی انگبین بیفزایید
و بدهی��د بیمار میل کند(.هر  2س��اعت یک بار)،
هر دو ساعت ،به کمی ماست محلی ،کمی انگبین
بیفزایند و ب��ه بیمار بدهید میل کن��د .با آرزوی
تندرستی برای همه ایرانیان

یافته
ارتباط مصرف فیبر در دوره بارداری و کاهش ابتالی نوزاد به آلرژی

محققان دریافتند مصرف رژیم غذایی پرفیبر در
طول بارداری به شکل قابل توجهی موجب کاهش
ریسک ابتال به پره اکالمپس��ی (فشارخون دوره
بارداری) می شود.به گزارش مهر ،مطالعات نشان
داده است پره اکالمپسی در دوره بارداری میتواند
منج��ر به بروز آل��رژی و بیماریهای خودایمنی
در نوزادان در س��نین باالتر ش��ود«.رالف نانان»،
سرپرس��ت تیم تحقیق  ،در این ب��اره میگوید:
«ارتباط بین رژیم غذایی و پره اکالمپسی ناشی
از وجود اس��تات اس��ت ،ترکیب تولیدش��ده در
باکتریه��ای روده مادر ک��ه در پی فرآوری فیبر
بوج��ود میآید».در حال حاضر پره اکالمپس��ی
در بال��غ از  ۱۰درص��د بارداریها روی میدهد و
عالئم آن شامل فش��ارخون باال ،وجود پروتئین
در ادرار مادر و ورم کردن ش��دید مادر اس��ت که
عمدتاً منجر به زایمان زودهنگام میشود.نانان در

ادامه میافزاید« :ما در بررسیهای خود دریافتیم
م��ادران مبت�لا به پره اکالمپس��ی در مقایس��ه
با مادران س��الم دارای میزان بس��یار کم استات
هس��تند».وی اذعان میکند« :نوزادان حاصل از
بارداریه��ای دچ��ار پره اکالمپس��ی دارای غده
تیموس کوچکتری هستند .این غده در قسمت
جل��و و باالی قلب ق��رار دارد که جزو دس��تگاه
ایمنی محسوب میش��ود .مهمترین فعالیت این
غده تولید لنفوس��یت تی اس��ت».به گفته نانان،
«غده تیموس یک عضو ایمنی بسیار حائز اهمیت
است چراکه سلولهای تولید میکند که از ابتالء
به آلرژیها و بیماریهای خودایمنی پیشگیری
مینماید».براساس این تحقیق ،محققان توصیه
میکنند زنان باردار رژیم غذایی مملو از غذاهای
گیاهی و فرآوری نش��ده داشته باشند که بسیار
برای سالمت شأن مفید است.

تازهها
سبک زندگی بر خطر ژنتیکی زوال عقل تاثیر دارد

نتای��ج یک بررس��ی نش��ان میدهد که س��بک
زندگی س��الم میتواند خطر ژنتیکی زوال عقل
را تعدی��ل کند.به گزارش ایس��نا ،متخصصان بر
اساس بررسیهای خود مشاهده کردند که رعایت
سبک زندگی س��الم میتواند به تعدیل ساختن
خط��ر ژنتیکی ابتال ب��ه زوال عقل کمک کند.در
این بررسی آمد ه است :احتمال ابتال به زوال عقل
در اف��رادی که به لحاظ ژنتیکی در گرو ه پرخطر
قرار دارند در صورت رعایت س��بک زندگی سالم
 ۳۲درصد کمتر از افرادی است که سبک زندگی
س��الم را رعایت نمیکنند.متخصصان مش��اهده
کردند افرادی که به لحاظ ژنتیکی مستعد ابتال به
زوال عقل هستند و سبک زندگی سالم را رعایت
نمیکنند تقریبا سه برابر بیشتر از افراد دیگر در
معرض ابتال به این اختالل هستند.یکی از محققان
ارشد این مطالعه گفت :این اولین مطالعهای است
که بررس��ی کرده با داش��تن سبک زندگی سالم
میتوان خطر ژنتیکی ابتال به زوال عقل را تحت

تاثیر ق��رار داده و آن را تعدیل ک��رد .یافتههای
بدست آمده حاکی از آن است که با رعایت نکاتی
میتوان خطر ژنتیکی ابتال به زوال عقل را تعدیل
ساخت .در حقیقت ،رعایت سبک زندگی سالم با
وجود ریسک ژنتیکی ،احتمال ابتال به زوال عقل
را کاهش میدهد.در این بررسی اطالعات مربوط
به  ۱۹۶هزار و  ۳۸۳بزرگس��ال  ۶۰سال و باالتر
در بانک اطالعات پزش��کی انگلیس مورد ارزیابی
قرار گرفت .محققان در مدت زمان هش��ت سال
 ۱۷۶۹مورد زوال عقل را شناسایی کردند و آنان
را به لحاظ تاثیر فاکتورهای ژنتیکی به سه دسته
تقسیم کردند .همچنین سبک زندگی این افراد با
در نظر گرفتن فاکتورهایی همچون خودداری از
استعمال سیگار ،انجام حرکات ورزشی و رعایت
رژیم غذایی س��الم مورد بررسی قرار گرفت.این
متخصصان مشاهده کردند داشتن سبک زندگی
س��الم حتی میتواند خطر ژنتیکی ابتال به زوال
عقل را کاهش دهد.

نوآوری
پماد گیاهی برای درمان سوختگی و تکثیر سلولی تولید شد

درم��ان عارضههای پوس��تی از جمله زخمها به
کمک فناوریهای پیشرفته گامهای روبهجلویی
را برداشته اس��ت و در همین راستا یک شرکت
دانشبنیان با استفاده از گیاه «برازمبل» محصولی
تولید کرده است که عالوه بر آثار درمانی و ترمیمی
زخم ،فرآیند تکثیر و رش��د س��لولی را س��رعت
میبخشد.غالمحس��ین محمدی ،مدیرعامل این
شرکت فناور با اش��اره به پژوهشهای موفق در
زمینه تولید محصولی با ویژگی ترمیم س��لولی
و درمان س��وختگی اظهار کرد :فعاالن فناور این
ش��رکت دانشبنیان با همکاری مرکز تحقیقات
سوختگی دانشگاه شیراز پمادی را تولید کردهاند
که ضمن درمان سوختگی به تکثیر سلولی کمک
میکند.وی با اش��اره به اینکه پایه این محصول
گیاهی اس��ت ،عنوان میکن��د :این درمان که بر
اس��اس خواص منحصر به فرد گی��اه «برازمبل»
تولید ش��ده است با همین عنوان تجاری به بازار
ارائه میش��ود ،این محصول که در ش��کل پماد
ارائه میش��ود ،توانسته اس��ت کارآمدی خود را
در درمان و ترمیم عارضههای پوس��تی همچون
س��وختگی به خوبی نشان دهد.محمدی با اشاره
ب��ه اینکه داروی تولیدش��ده،
عاری از عوارض س��می و مضر
است ،ادامه میدهد :در مراحل
گوناگ��ون آزمایشه��ای انجام
شده روی این دارو ،رشد سلولی
با سرعت بسیار باالتری صورت
گرفته است ،همچنین تاییدیه

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

مرکز مطالعات مقایس��های دانشگاه علومپزشکی
ش��یراز ،ضد باکتری عفونتی و س��می بودن این
فرآورده داروی��ی را تأیید میکند.مدیرعامل این
ش��رکت دانش بنیان ،از کاربردهای متنوع پماد
برازمبل میگوی��د و ادامه میدهد :این محصول
ع�لاوه بر زخمهای س��طحی میتواند در درمان
زخمهای پوس��تی و س��لولی ،زخمهای دیابتی
و زخم بس��تر به خوبی کارآمدی خود را نش��ان
دهد .وی این محصول تولیدش��ده را منحصر به
فرد و بدون نمونه مش��ابه خارجی عنوان میکند
و ادامه میدهد :این پماد با توجه به ویژگیهای
یادشده و برخورداری از خواص ویژه ،در نوع خود
مشابه دیگری ندارد .این فعال فناور ادامه داد :این
محصول همچنی��ن دارای ویژگی انعطاف دمایی
باالیی است و در دماهای مختلف قابل نگهداری
بوده و فاسد نمیشود ،ضمن اینکه فرآیند ترمیم
سلولی را به طور کامل محقق میکند .محمدی
با اشاره به کارآمدی پایه این محصول دانشبنیان
در دیگر حوزههای درمانی میگوید :این محصول
با مختصری تغیی��رات فرمولی کارآمدی خود را
در بهبود درمان بیماری س��الک نیز اثبات کرده
اس��ت و مقدمات و مکاتبات با
وزارت صحت افغانستان صورت
گرفته تا ای��ن محصول بتواند
در ص��ورت ورود به ب��ازار این
کش��ور ،ب��ه درم��ان بی��ش از
 ۷۰هزاربیمارمبتالبهاینعارضه
کمک کند.

دبی��ر علم��ی همای��ش روز جهانی هپاتی��ت گفت:
هپاتیت  Cدر صورتی که درمان نشود میتواند سبب
نارسایی کبد ،نیاز به پیوند کبد و یا مرگ فرد شود .دکتر
امیر انوش��یروانی ،فوق تخص��ص بیماریهای گوارش
و کبد اظهارداشت :س��ازمان جهانی بهداشت اهدافی
برای کش��ورها در نظر گرفته که بر اس��اس آن تا س��ال ۲۰۳۰
باید ریش��ه کنی هپاتی��ت  Cانجام گیرد و بر همین اس��اس از
س��ال  ۲۰۱۶دارویی برای درمان این بیماری در کش��ور ساخته

عوارض ابتال به کبد چرب

ش��ده و بیم��اران ب��ا مص��رف روزانه ی��ک قرص
می توانند طی ۳ماه ب��ه طور کامل از این بیماری
نج��ات یابند.وی اظهار داش��ت ۳۵ :ت��ا  ۴۰درصد
افراد باالی  ۴۰س��ال در کشور مبتال به کبد چرب
هستند که رژیم غذایی نامناسب همچون استفاده
از فس��ت فوده��ا ،زیاد غذا خ��وردن و در کن��ار آن عدم تحرک
میتوان��د س��بب بروز این بیماری ش��ود که بر اس��اس یافته ها
مش��خص ش��د ۵۰ ،درصد این بیماری با رژیم غذایی مناس��ب

و بهب��ود فعالیت بدنی قابل درمان اس��ت.وی خاطرنش��ان کرد:
کبد چرب به تنهایی ش��اید عوارض چندانی نداش��ته باشد ولی
 ۳۰س��ال پس از ابتال میتواند سبب نارسایی کبدی شود البته
س��کتههای قلبی و مغزی از عوارض زود هنگام آن نیز به شمار
میرود پس کبد چرب نوعی سندرم متابولیک محسوب میشود
ک��ه با بیماریهایی دیابت در ارتباط اس��ت و هم��ه این عوامل
با رژیم غذایی مناس��ب و س��بک زندگی درس��ت و تحرک قابل
پیشگیری است.

آفتاب یزد در گفت وگو با متخصصان جراحی پالستیک و زیبایی بررسی کرد

بهترین شیوه جراحی الغری چیست؟

آفت�اب ی�زد – نجم�ه حم�زه نی�ا  :چاقی
موضع��ی ،معضلی اس��ت که ام��روزه اکثر افراد
این روزها دچار آن هس��تند و عالقهمند به این
هس��تند که در مدت زم��ان کوتاهی بتوانند این
مش��کل را در بدن خود حل کنند  .بس��یاری از
افراد نی��ز عالقهای به گرفت��ن رژیمهای غذایی
س��خت و انج��ام ورزشه��ای طوالن��ی م��دت
ندارند و دوس��ت دارند هرچه س��ریعتر از ش��ر
چربیه��ای مازاد بر ش��کم خود رها ش��وند و یا
زندگی شغلی و گرفتاریهای روزمره وقت کافی
برای فعالیتهای مس��تمر ورزش��ی برای آنها
نمیگذارد .به همین عل��ت بهترین و موثرترین
راه برای اینگونه افراد استفاده از تکنولوژیهای
جدی��د و ب��ه روز وحتی اس��تفاده از روش های
مختلف جراحی پالس��تیک اس��ت .با توجه به
اهمی��ت موضوع آفت��اب یزد در
به منظور زیبایی انجام نمی شود
 nاف��راد جه��ت انج��ام
اینب��اره با دکتر حام��د باطنی،
کما اینکه عالوه بر کاهش چربی
اعم��ال جراحی پالس��تیک
نای��ب رئی��س انجم��ن جراحی
در نق��اط مطل��وب ب��دن مانند
می توانند به وب سایت های
پالس��تیک و زیبای��ی ای��ران و
شکم س��بب کاهش بافت چربی
معتبری مانند وب س��ایت
فوق تخصص جراحی پالستیک
در نق��اط نامطل��وب مانن��د نیز
س��ازمان جراحی پالستیک
و زیبایی و دکتر نجات حسینی ،
می گردند.
و زیبایی ایران  ،وب سایت
فوق تخصص جراحی پالستیک
دکتر باطنی اظهار کرد  :با توجه
وزارت بهداش��ت و درمان
و زیبایی ،اس��تاد دانشگاه گفت و گو
به نکات فوق ،مش��خص اس��ت
و آم��وزش پزش��کی  ،وب
ک��رده اس��ت .وی دراینب��اره
که مناس��ب ترین بیماران برای
سایت نظام پزشکی مراجعه
می گوی��د  :جراح��ی مربوط به
جراحی های پالستیک  ،افرادی
کرده تا اطالعات درست و
تغییر ش��رایط فیزیکی بدن جزو
هستند که دچار چاقی مرضی یا
علمی و ب��ه دور از تبلیغات
جراحی بس��یار پرطرفدار است و
افزایش غیر عادی وزن نباشند .
گمراه کننده در اختیارشان
ام��روزه نیز متقاضیان بس��یاری
ای��ن ف��وق تخص��ص جراح��ی
قرار گیرد
دارد ک��ه جهت انج��ام به مطب
پالستیک و زیبایی عنوان کرد  :در
 nبای��د ب��ه ای��ن نکت��ه
پزشکان مراجعه می کنند.
حقیقت جراحی های پالس��تیک
توجه ک��رد که انج��ام یک
دکتر باطنی اظهار کرد  :در مورد
ب��دن ب��رای بیماران��ی طراحی
جراحی زیبایی توس��ط افراد
جراحی مربوط به تغییر ش��رایط
شده اس��ت که فقط اضافه وزن
غیرحرفهایکه بعضا مهارت
فیزیکی ب��دن بای��د در ابتدا دو
دارند یا در محدوده وزن طبیعی
کافی ندارند و رشته پزشکی
موض��وع را بایکدیگر افتراق داده
هستند  ،افرادی که دچار بیماری
آنها غیر مرتبط با اینگونه
ش��ود و آن ای��ن اس��ت ک��ه
چاقی هستند نیز کاندید مناسبی
اعم��ال اس��ت و ی��ا انجام
روش های جراحی پالس��تیک و
ب��رای اینگونه اعم��ال نخواهند
جراحی خارج از اتاق عمل
روش ه��ای جراحی کاهش وزن
بود .
استاندارد که به طور مثال
به طور کلی عمل های متفاوتی
وی اب��راز داش��ت  :روش ه��ای
در برخی از مراکز زیبایی
هستند .این فوق تخصص جراحی
جراحی پالس��تیک برای کاهش
و آرایش��گاه ه��ا انج��ام
پالستیک و زیبایی عنوان کرد:
چرب��ی های بدن به طور کلی به
می ش��ود می تواند به طور
در جراحی پالس��تیک و زیبایی
دو دسته تقسیم بندی می شوند
بالقوه س��بب ایجاد آسیب
ه��دف ج��راح ب��ه ط��ور خاص
ک��ه عبارتن��د از روش های باز و
و مخاط��رات ج��دی برای
کاهش وزن بیمارنیس��ت اگرچه
روش های بسته .
بیماران گردد
در بس��یاری از اعم��ال جراحی
دکتر باطنی اضافه کرد  :روش های
پالس��تیک بر روی بدن ،به ویژه
ب��از جراح��ی پالس��تیک برای
در ناحی��ه ش��کم ،وزن افراد نیز
کاهش چربی های بدن از طریق
کاهش می یاب��د ولیکن این امر
ب��رش در برخی نواح��ی بدن به
هدف اصل��ی درمان محس��وب
طور مث��ال در قس��مت تحتانی
نمی شود.
بافت شکم انجام می شود  ،بافت
وی اضاف��ه ک��رد  :در برخ��ی از
چربی اضافی از بدن فرد مراجعه
بیم��اران پ��س از اینک��ه چربی
کنن��ده خ��ارج ش��ده و معموال
ناحیه ش��کم توس��ط پزش��ک متخصص تخلیه
پوست اضافی برداشته می شود .
ش��ود ،بعد از فرآوری و آماده سازی ،در صورت
نایب رئیس انجمن جراحی پالس��تیک و زیبایی
نی��از هم��ان چربی به س��ایر نقاط ب��دن تزریق
ای��ران اظه��ار ک��رد  :در روش ه��ای جراح��ی
خواهد شد بنابراین در اعمال جراحی پالستیک
پالستیک بس��ته برای کاهش چربی های بدن،
وزیبای��ی ه��دف اصلی تراش بدن و زیباس��ازی
نیاز ب��ه برش دادن نواحی بدن نمی باش��د و از
پیکر است .
طریق ایجاد سوراخ ریز دسترسی به بافت چربی
دکت��ر باطنی عن��وان کرد  :نقط��ه مقابل اعمال
حاصل خواهد شد و مقدار مناسب چربی از بدن
جراحی پالستیک وزیبایی ،جراحی کاهنده وزن
خارج می ش��ود ل��ذا در ای��ن روش تغییری در
است که در این نوع از اعمال جراحی قسمتی از
وضعیت پوست ایجاد نخواهد شد .
دس��تگاه گوارش تغییر شکل داده یا کوچک تر
وی اف��زود  :روش کالس��یک و قدیم��ی تخلیه
خواهند شد .
چربی به صورت بسته" لیپوساکشن" ،می باشد
نایب رئیس انجمن جراحی پالس��تیک و زیبایی
و اکث��ر روش های جدیدتر همگی مش��تقات یا
ای��ران ادامه داد :در جراحی ه��ای کاهنده وزن
تغییر ش��کل یافته ای ازروش لیپوساکشن اولیه
بیم��اران از طری��ق کاهش حجم کلی دس��تگاه
هستند .
گوارش و کم ک��ردن گنجایش آن و یا از طریق
دکتر باطنی عنوان کرد  :بعضا در فضای مجازی
ایجاد اختالل در سیس��تم جذب گوارش بدن ،
یا در ش��بکه های اجتماعی ادعاهای نادرس��تی
افراد با کاهش وزن روبرو می شوند .
در مورد توانایی روش های جراحی پالس��تیک
وی بی��ان کرد  :بدیهی اس��ت برخ�لاف اعمال
بسته برای شکل دادن به بدن با عناوین به طور
جراحی پالستیک و زیبایی  ،اعمال کاهنده وزن
تضمینی و بدون بازگش��ت دیده می ش��ود که

لزوممنعاستفادهاز
ی نوزادان
مواد قندی در غذا 

س��ازمان جهان��ی بهداش��ت ( )WHOب��ر
منع اس��تفاده از سطح باالیی از مواد قندی در
پورهها و غذاهای صنعتی نوزادان تاکید کرد.
به گزارش ایسنا ،به گفته کارشناسان سالمت
وجود سطح باالیی از قند ،تهدیدی برای اولین
دندانهای نوزاد به حساب میآید و بر تمایالت
غذایی آنان در بزرگس��الی اثر میگذارد.طبق
اعالم این س��ازمان غذاهای صنعتی کودکان
حت��ی در صورتی که در دس��ته خوراکیهای
شور و تند قرار گیرد حاوی میزان باالیی از مواد
قندی است و الزم است مواد قندی از غذاهای
ک��ودکان کمتر از  ۳۶ماه حذف ش��ود .دفتر
اروپایی س��ازمان جهانی بهداشت خواستار آن
شده تا سطح باالی مواد قندی در رژیم غذایی
نوزادانی که از خوراکیهای صنعتی در دسترس
تغذیه میش��وند حذف شود زیرا این نوع مواد
غذای��ی به اولی��ن دندانهای نوزادان آس��یب
میزند و موجب میشود سلیقه غذایی آنان به
گونهای شکل گیرد که در بزرگسالی به چاقی و
بیماریهای مرتبط با چاقی منجر شود.

انتظ��ار و مح��ل اج��رای عم��ل و توانای��ی فرد
عم��ل کنن��ده و س��ایر جنبه ها را در کس��ب
ک��رده و نظر داش��ته باش��ند و س��پس اقدام به
انجام اینگونه اعم��ال نمایند  .این فوق تخصص
جراح��ی پالس��تیک و زیبایی در پای��ان گفت :
انجمن جراحی پالستیک و زیبایی ایران همواره
آمادگی دارد ت��ا در صرت نیاز بیماران اطالعات
الزم را در اختیار اف��رادی که قصد انجام اعمال
جراحی پالستیک دارند  ،قرار دهند تا سالمتی
افراد توس��ط افراد غی��ر حرفه ای ب��ه مخاطره
نیفتد .
درادام��ه نیز دکتر نجات حس��ینی بی��ان کرد :
لیپوساکش��ن فرایندی اس��ت ک��ه در آن چربی
اضافی با کمک ساکش��ن یا مکش از بدن خارج
میشود.
ای��ن ف��وق تخص��ص جراح��ی
بای��د گفت این ادعا ها مقرون به
برخ��ی از افراد غیر حرفه
پالس��تیک و زیبایی اظهار کرد:
صحت نیستند .
ای که عمل لیپوساکش��ن
در س��الهای اخیر تکنیکهای
جراح��ی
تخص��ص
ای��ن ف��وق
را انج��ام م��ی دهن��د در
بهبود یافته باعث ش��ده اس��ت
پالس��تیک و زیبایی اظهار کرد  :صورت��ی ک��ه بیش��تر از 3
فرایند لیپوساکش��ن ام��ن تر و
الزم به ذکر اس��ت کلیه بیماران ال��ی  5لیتر چرب��ی از بدن
سادهتر باشد و بیمار درد کمتری
عزیز جهت کاهش وزن در درجه بیمار خارج کنند می تواند
حس نماید.
اول بای��د نحوه زندگ��ی خود را خطرات بس��یاری از جمله
وی عن��وان ک��رد  :اصل��ی ترین
اص�لاح نماین��د زی��را چنانچ��ه آمبول��ی چرب��ی  ،کمب��ود
دلی��ل لیپوساکش��ن ش��کل
بیماری زندگی س��المی نداشته مایع��ات  ،نارس��ایی کلیه ،
بخشیدن به اندامهای بدن است.
باش��د و پرهیز غذایی را رعایت افت فشارخون و خونریزی
در بیش��تر موارد ه��دف از انجام
نکند و از انجام تحرک و ورزش های زیر جلدی را به دلیل
ای��ن کار کاه��ش وزن نیس��ت.
خ��ودداری ک��رده و رفتاره��ای تخلیه زیاد چربی برای بیمار
لیپوساکشن معموالً برای نواحی
غی��ر بهداش��تی مانن��د مصرف به ارمغان بیاورد
مشکل سازی مورد استفاده قرار
دخانیات داش��ته باش��د مسلما
میگی��رد که به رژی��م غذایی و
هیچی��ک از اعم��ال جراح��ی
تمرینات ورزش��ی پاس��خ خوبی
پالس��تیک ب��دن ب��رای الغری
ندادهاند.
نمی تواند تضمین کننده زیبایی
دکت��ر حس��ینی بی��ان ک��رد :
اندام و تراش مناس��ب بدن وی
لیپوساکش��ن باید توسط پزشک
گردد .
متخصص انجام ش��ود تا از بروز
وی اضاف��ه ک��رد  :ب��ا توجه به
عوارض موجود جلوگیری گرددو
اینک��ه به دلیل کش��ش ب��ازار و
اگ��ر اف��راد قصد دارن��د که وزن
اس��تقبال عمومی از این اعمال و
کم کنند ،لیپوساکش��ن جایگزی��ن خوبی برای
گردش ه��ای مالی مترتب برای آنه��ا  ،فعالیت
تمرینات ورزشی یا رژیم غذایی متعادل نیست.
افراد غیر حرفه ای در این زمینه تش��دید یافته
ای��ن ف��وق تخص��ص جراح��ی پالس��تیک و
است لذا شایسته است که بیماران گرامی سطح
زیبایی بی��ان کرد  :عمل لیپوساکش��ن باید در
آگاه��ی خود را افزایش داده و به جای اعتماد به
کلینیک های جراحی و در اتاق عمل های مجهز
تبلیغات دروغین و نادرس��ت توس��ط افراد غیر
انجام شود .
حرفه ای در درجه اول به وب س��ایت های قابل
وی ابراز داشت  :در هر عمل جراحی لیپوساکشن
اعتماد و مجاز مراجعه کنند .
نباید بیشتر از سه لیتر الی  5لیتر چربی از بدن
دکت��ر باطن��ی توصیه کرد  :اف��راد جهت انجام
بیمار خارج شود زیرا خطرات بسیاری برای افراد
اعم��ال جراحی پالس��تیک می توانن��د به وب
دارد .
س��ایت های معتبری مانند وب س��ایت سازمان
دکتر حس��ینی عن��وان ک��رد  :برخ��ی از افراد
جراح��ی پالس��تیک و زیبای��ی ای��ران  ،وب
غیر حرف��ه ای که عمل لیپوساکش��ن را انجام
س��ایت وزارت بهداش��ت و درم��ان و آم��وزش
می دهند در صورتی که بیش��تر از  3الی  5لیتر
پزش��کی  ،وب س��ایت نظ��ام پزش��کی مراجعه
چربی از بدن بیمار خارج کنند می تواند خطرات
ک��رده تا اطالعات درس��ت و علم��ی و به دور از
بسیاری از جمله آمبولی چربی  ،کمبود مایعات ،
تبلیغ��ات گم��راه کنن��ده در اختیارش��ان قرار
نارس��ایی کلیه  ،افت فشارخون و خونریزی های
گیرد .
زی��ر جلدی را به دلی��ل تخلیه زیاد چربی برای
نایب رئیس انجمن جراحی پالس��تیک و زیبایی
بیمار به ارمغان بیاورد  .وی متذکر شد  :از سال
ای��ران بیان ک��رد  :باید به این نکت��ه توجه کرد
گذش��ته انجمن جراحان پالستیک ایران  ،انجام
ک��ه انجام یک جراحی زیبایی توس��ط افراد غیر
عمل لیپوساکش��ن را توسط افراد غیر متخصص
حرفه ای که بعضا مهارت کافی ندارند و رش��ته
ممنوع اعالم کرده است .
پزش��کی آنها غیر مرتبط با اینگونه اعمال است
ای��ن فوق تخصص جراحی پالس��تیک و زیبایی
و یا انجام جراحی خارج از اتاق عمل اس��تاندارد
اظهار کرد  :عمل جراحی به طور کلی کار تیمی
ک��ه به طور مث��ال در برخی از مراک��ز زیبایی و
اس��ت و باید هم��راه با متخصص بیهوش��ی و. ..
آرایش��گاه ها انجام می ش��ود م��ی تواند به طور
است بدین خاطرباید تمامی شرایط برای نجات
بالقوه سبب ایجاد آسیب و مخاطرات جدی برای
جان بیمار محیا باش��د لذا توصیه می ش��ود که
بیماران گردد  .وی ابراز داشت  :جبران عوارض
افراد با مراجعه به افراد غیر حرفه ای جان خودرا
انجام جراحی پالستیک توسط افراد غیر حرفه ای
به خطر نیدازند .
بس��یار مش��کل و زمان بر و پرخ��رج و حتی در
وی در پایان گفت  :قبل از اقدام به عمل جراحی
برخی مواقع متاسفانه غیر قابل جبران است .
لیپوساکش��ن باید وجود چند بیماری خاص در
دکتر باطنی توصیه ک��رد  :بیماران محترم قبل
ف��رد مورد نظ��ر مورد بررس��ی قرار گی��رد و یا
از اق��دام به انجام جراحی تخلی��ه چربی بدن یا
در صورتی ک��ه به این بیماری ها مبتال باش��د،
هر نوع جراحی پالستیک دیگردر ابتدا اطالعات
بیماری او تحت کنترل درآید.
اولیه و مناس��ب در مورد آن عمل و نتایج مورد

