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

زندگی
دبیرعلمی دومین کنگره دندانپزشــکی نقش جهان
گفــت :یکی ازمحورهایــی که درایــن کنگره مورد
گفتوگو قرار میگیرد موضوع دندانپزشــکی
بحث و 
دیجیتــال خواهد بود .به گــزارش مهر ،جابر یقینی
افزود :دندانپزشــکی دیجیتال یکی از علوم نوین به
شمار میرود.در کشور ما نیز این تکنولوژی فرایندی نوپا به شمار
مــیرود البته تالش کردهایم در ایران گام به گام با کشــورهای
پیشرفته به جلو رویم و خوشبختانه دراین زمینه عقب نیستیم.

سندرمپایبیقرار احتمال خودکشیرا افزایشمیدهد

نتایجیکبررسینشانمیدهدمبتالیانبهسندرمپایبیقراربیشتردرمعرضخودکشیوخودزنی
هستند.بهگزارشایسنا،محققانبابیاناینکهمبتالیانبهسندرمپایبیقرارسهبرابربیشتراحتمال
دارد به خودکشی و خودزنی اقدام کنند تاکید کردند نباید فراموش کنیم که بین سالمت جسم و روان
ارتباطتنگاتنگیوجوددارد.علتبروزاینسندرممشخصنیستامامطالعاتیکهدرگذشتهانجام
گرفتهحاکیازارتباطبیناینبیماریوکمبودآهنهمچنینپایینبودنسطحدوپامیندرمغزاست.

گزارش

بزرگی لوزه سوم چیست؟

آفتــاب یزد – نجمه حمزه نیا :در پشــت گلو دکتــر عرفانیان عنــوان کــرد :از جمله عالیم
چهار عضو کوچک وجــود دارند که در مراحل وقفه تنفســی حین خواب در کودکان ،خرناس
اول نــوزادی در مقابل عفونت از انســان دفاع کشــیدن،ایجاد وقفه در حیــن تنفس،تنفس
میکننــد .این بافتها عبارتند از لوزههای چپ از طریــق دهــان او خم کردن گــردن حین
خواب میباشــد که
و راســت ،قاعده زبان
مهمتریــن عامــل
و لــوزه ســوم .لوزه
بروز این مشــکل در
ســوم بهطور معمول
کودکان ،بزرگی لوزه
اختاللی شایع در بین
سوم میباشد.
نوزادان است که پس
این دستیار فلوشیپ
از مدت زمانی از بین
اختــاالت خــواب
میرود؛ مشــکلی که
اظهار کــرد :درمان
با تشــخیص درست
بزرگی لوزه ســوم به
و زود هنــگام بهطور
طور معمــول از دو
قطعی درمان خواهد
شد و در صورت بیتوجهی ممکن است کودک راه صورت میگیرد که یکی از طریق اســتفاده
را با عوارض و خطرات جدی مواجه کند.با توجه از اســپری حاوی کورتن و دیگر انجام جراحی
گفتوگو با رضا میباشد.
به اهمیت موضوع آفتاب یزد در 
عرفانیان ،متخصص گوش،حلق و بینی و دستیار وی اظهار کرد :در صورتی برای درمان لوزه سوم
جراحی توصیه میشود که لوزههای کامی فرد
گفتوگو کرده است.
فلوشیپ اختالالت خواب 
وی در اینباره میگوید :لوزه سوم جزو بافتهای نیز بزرگ شده باشد که در این صورت پزشک از
لنفاوی ســرو گردن است که وظیفه مهمی در این طریق مشکل را بر طرف مینماید.
دکترعرفانیــان اضافه کرد :برای افراد مبتال به
قبال تکامل سیستم ایمنی افراد بر عهده دارد.
دکتر عرفانیان خاطرنشان کرد :لوزه سوم به علل بزرگی لوزه ســوم که دچار انسداد راه تنفسی
مختلف از جمله ابتال بــه آلرژی و عفونتهای هســتند ،استفاده از اســپری برای رفع مشکل
مکرر میتواند دچار بزرگی شــده و مشــکالت توصیه میشود.
این متخصص گوش،حلق و بینی بیان کرد :در
بسیاری را برای فرد ایجاد نماید.
این متخصص گوش،حلــق و بینی اظهار کرد :صورتی که لزومــی به انجام جراحی برای افراد
در صورت بزرگ شــدن لوزه سوم ،انسداد بینی مبتال به بزرگی لوزه ســوم نباشــد ،انجام آن
در فرد بهوجود میآید که بروز این مشــکل در میتواند باعث تضعیف سیســتم ایمنی بدن و
اطفال به دلیل اهمیــت تنفس از طریق بینی بروز آلرژی و آسم در سنین باال برای آنها شود.
وی در پایــان با بیان
درآنها ،این امر عوارض
این نکته که " از جمله
بیشتری دارد.
لوزه ســوم به علــل مختلف از
عوارض شایع جراحی
در
داشــت:
وی ابراز
جمله ابتال به آلرژی و عفونتهای
لــوزه ،خونریزی پس
شــدن
بزرگ
صورت
مکرر میتواند دچار بزرگی شــده
از عمــل و ایجــاد
لوزه سوم در کودکان
و مشکالت بســیاری را برای فرد
تنگی در حفره پشت
مشــکالتی از جمله
ایجاد نماید
بینی است" ،گفت :در
تغییر در رشد ساختار
صورتی که پزشک به
صورت،تنفس دهانی
و بروز اختالل تنفســی در حین خواب ،انسداد این نتیجه برســد که لوزه سوم به دلیل بزرگی
بینی در حین خواب که باعث بی قراری کودک باید جراحی شــود .در این صورت اگر در انجام
و کاهش تمرکز و اختالل در یادگیری ،اختالل جراحی تعلل شود ،تبعات آن در آینده با بیمار
در رشــد و بروز رفتارهای نادرســت در کودک خواهد ماند که معموال جبران ناپذیر اســت یا
راههای درمانی بسیار پرهزینهای دارند.
میشود.

متخصصــان به افــراد توصیه میکننــد درد و
گرفتگی عضــات پا را جــدی بگیرنــد ،زیرا
میتواند نشــانه بیماری کبدی باشد.به گزارش
ایسنا ،گروهی از محققان تحقیقاتی انجام داده و
دریافتند که گرفتگی عضالت نسبتا در مبتالیان
به بیماری مزمن کبدی به وفور مشاهده میشود.

طور کلی با استفاده از دندانپزشکی دیجیتال ،درد ،تورم ،ناراحتی
و استرس ناشــی از اقدامات دندانپزشکی در دهان بیمار به طور
چشــمگیری کاهش مییابد.وی خاطرنشــان کرد :با استفاده از
دندانپزشــکی دیجیتال این امکان وجود دارد که در برخی موارد
زمان انجام ایمپلنت که به طور متوسط  ۳تا  ۴ماه طول میکشد
میتواند تا رسیدن به نتیجه نهایی به یک روز کاهش یابد .البته
ایــن امکان برای همه افراد مقدور نیســت و به عوامل مختلفی
همچون کیفیت استخوان بیمار نیز بستگی دارد.

نوشیدنیهایقهوه
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حتماً برایتان پیش آمده وقتی که با لذت مشــغول خوردن پاپکورن بودید ،با یکی از آن دانههای
سفت ذرت غافلگیر شدید و شاید دندانتان شکسته باشد.در واقع همین دانههای باز نشده پاپکورن
عامل بسیاری از شکستگیهای دندانی هستند.عالوه بر این ،پوستههای ذرتها هم الی دندانها گیر
میکنند و موجب اذیت لثهها میشوند.

مصرف پیوســت ه شیر و قند در یک باز ه یک ساعته یا بیشتر ،کار بزاق دهان را برای مقابله با قند
و اســیدی که از باکتریهای درون دهان ما تولید میشود ،سخت میکند.بزاق دهان ،مهمترین
محافظ دندانها است ،اما قند زیادی که با هر جرعه از یک نوشیدنی شیرین وارد دهان میشود،
به مرور غدههای تولید کنند ه بزاق دهان را بی اثر میکند.

دشمنان ناشناخته دندان را بشناسید
تخمه
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تخم ه پای ثابت بسیاری از لحظات مفرح
ما مانند هنگام تماشــای فیلم مورد عالقه
و یا تماشــای فوتبــال هســتند ،اما اگر
دندانهایتان را دوست دارید خوردن تخمه
را کنار بگذارید.از آنجایی که برای خوردن
تخمه باید پوســت آنهــا را با دندانهای
جلویی خود بشــکنید ،همین خوردن آن
میتواند باعث شکسته شدن لب ه دندانهای
جلوییتان شود.
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پاستیل

پاســتیل شــاید یکــی از پرطرفدارترین
تنقــات دنیا باشــد ،اما بایــد از خوردن
پاســتیل و تمامی خوراکیهای شبیه به
آن پرهیز کنید ،چون باعث تخریب دندان
میشوند.پاســتیل به تمامی قسمتهای
دندان میچســبد و دندانهــا هر چه به
مدت طوالنیتری با مواد قندی در تماس
باشد ،اسید بیشتری از باکتریهای عامل
پوسیدگی تولید میشود.

گرفتگی عضالت پا نشانه بیماری کبدی
یافتهها حاکی از آن اســت که بیماران مبتال به
بیماری کبد چرب غیر الکلی نیز به دلیل کاهش
حجم عضالنی ،مســتعد گرفتگی در این ناحیه
هستند .همچنین گرفتگی عضالت پا میتواند بر
اثر بیماریها و شرایط دیگری از جمله بارداری،
ورزش ســنگین و مصرف برخی انــواع داروها

وی ادامه داد :با اســتفاده از دندانپزشکی دیجیتال
میتــوان روند درمان را برای بیمار و دندانپزشــک
تســهیل کرد و نتیجه درمان نیز به صورت نسبی
قابل پیش بینی خواهد بود.وی افزود :به طور مثال
در زمینه ایمپلنت میتوان با استفاده از دندانپزشکی
دیجیتال ،بدون دســتکاری زیاد لثه و استخوان و کنار زدن لثه
برآورد دقیقی از بافت نرم لثه و استخوان داشت و با اسکن بسیار
دقیق حداقل ناراحتی و درد و جراحی را برای بیمار ایجاد نمود .به

پاپکورن
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آفتاب یزد درگفت وگوبا متخصص گوش و حلق و بینی بررسی کرد

مزایایدندانپزشکیدیجیتال

همچون استاتینها باشــد ،اما بهترین راه برای
مشخص شــدن علت دقیق گرفتگی عضالت پا
مشورت با پزشک است .برخی از موارد گرفتگی
عضالت پا نگران کننده نیستند ،اما درصورتیکه
بر کیفیت زندگی اثر گذاشته و خواب را مختل
کند الزم است به پزشک مراجعه شود.
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 1بسیاری از مواد غذایی معمولی که جزئی از رژیم غذایی روزان ه ما هستند و عالقهی زیادی به
خوردن آنها داریم ،در حقیقت برای سالمت دندانهای ما بسیار مضر هستند.به گزارش زندگی
آنالین ،بســیاری از مواد غذایی معمولی که جزئی از رژیم غذایی روزان ه ما هستند و عالقهی
زیادی به خوردن آنها داریم ،در حقیقت برای سالمت دندانهای ما بسیار مضر هستند.در
ی میپردازیم که دندانپزشکان به خاطر ضرر زیادی که این مواد برای سالمت
ادامه به مواد غذای 
دهان و دندان دارند ،آنها را کمتر مصرف میکنند.
5

یخ

هیــچ چیزی همانند خوردن یک تکه یخ
تازه در روزهای گرم نمیتواند لذت بخش
باشد ،ولی بی ضرر هم نیست و باید این
عادت مخــرب را ترک کنیــد .یخ برای
دندانها بیش از حد ســفت است و باعث
شکستگیهای تنشی (شکستگی ناکامل
و ترکهای کوچک) در دندان میشــود.
حتی ممکن اســت تکــهای از دندان را
بشکند.
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کمپوتمیوه

کمپــوت میوه به دلیل اینکــه از تکههای
میوه تهیه میشــود ،میان وعده سالمی به
نظر میرسد.گرچه میوه ماد ه غذایی سالمی
است ،اما میو ه کنسرو شده در اغلب بسیار
ناســالم اســت.میوهای که با مقدار زیادی
شکر آماده شده و درون شربت قرار گرفته،
مضرات آن دســت کمی از آبنبات ندارد و
میتواند ســامت دندانها را به مخاطره
بیندازد.
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میوههایخشک

میوههای خشــک بســیار پرطرفــدار و
میانوعد ه ســالمی به نظر میرســند ،اما
حقیقت این اســت که این مــاد ه غذایی
برای دندانها مضر اســت و سالمت دهان
و دندان را به مخاطره میاندازد .میوههای
خشک عالوه بر قند زیادی که دارند ،بسیار
چسبنده هستند و در شیارهای دندانهای
آسیاب باقی میمانند و باعث پوسیده شدن
آنها میشوند.

آب گرم و لیموترش

خاصیت اسیدی لیموترش باعث فرسوده
شــدن مینای دندان و درنتیجه فرسایش
دندانهــا میشــود.قرارگیری مکرر و پی
درپی در معرض نوشیدنیها و مواد غذایی
اســیدی میتواند مینای دندان را از بین
ببرد.بعد از آن ،الیــه زیرین دندان بیرون
میآید که به آن عاج دندان گفته میشود
و زردتر از مینای دندان و بســیار حساس
است.

