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

زندگی
دبیر اجرایی ســی و ششمین همایش ساالنه انجمن
روانپزشکان ایران در آســتانه برگزاری این همایش
گفت :این همایش در بیمارستان میالد از  ۲۳لغایت
 ۲۶مهــر  ۹۸برگزار میشــود ،افــزود :محور اصلی
همایش امسال«روانپزشکی در روزهای بیم و امید»
است که بر نگاه ویژه و تاکید روانپزشکی بر نقش عوامل اجتماعی
در ســامت روان جامعه داللت دارد.دکترغالمرضا حاجتی بیان
داشــت:هنوز هم بسیاری از اختالالت روانپزشکی به دلیل ترس

کمخونیدربارداریباعثایجادچهبیماریهاییدرکودکانمیشود؟
مطالعاتجدیدمحققانریشهبرخیازبیماریهادرکودکانراکمخونیمادراندردورانبارداری
تشخیصدادهشدهاست.بهگزارشتسنیم؛اگرمادرانباردارطیبارداریباکمخونیمواجهباشند
ممکناستکودکانشانبهبیماریهاییچوناوتیسمیابیشفعالیمبتالشوند.محققانبهایننتیجه
رسیدند که آهن خون قبل از 30هفته در رشد مغز جنین موثر است و مادرانی که طی 31هفته بارداری
باکمخونیمواجهنداحتمالمبتالشدنکودکانشانبهاوتیسمبیشتراست.

شایع ترین اختالالت روانپزشکی

از انگ بیماری ،شــرم بیمــار و گاهی هم به دلیل
تشــخیص نابجا و بعضی از دالیل دیگر در مســیر
درست درمان هدایت نمیشوند که این موضوع بار
زیادی را به بیمار ،خانواده و جامعه تحمیل میکند.
وی عنوان کرد :هنوز بیمارانی با اختالل افسردگی
داریم که ماهها و بلکه ســالها به سمت درمانهای روانپزشکی
هدایت نمیشــوند و هنوز در بعضــی از اختالالت اضطرابی که
شــایعترین اختالالت در جوامع و از جمله کشــور ما هســتند

شــاهدیم که بیمار به صورت متعدد به درمانگاهها و کلینیکها
مراجعه میکند و تستها و آزمایشهای تشخیصی زیادی را انجام
و ســردرگم است.وی گفت :در نهایت این افراد درمان نشده و از
سوی دیگر رنج بیماری را تحمل میکنند .این همایش از یکسو
فرصتی است برای روانپزشــکان که بتوانند به یافتههای جدید
علمیدر حوزه روانپزشکی دســت پیدا کنند همچنین از سوی
دیگر فرصتی اســت که بتوانند با چالشهای اجتماعی و عوامل
اجتماعی در حوزه سالمت روان آشنایی بیشتری پیدا کنند.
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آفتاب یزد در گفتگو با جراح و متخصص چشم بررسی کرد

شاالزیون چشم و راه درمان آن چیست ؟

آفتاب یزد – فائــزه مظفری  :همه ما به اظهار کرد :شــاالزیونهای خیلی کوچک نیاز
خوبی میدانیم که چشمها و پلکها حساس به درمــان ویژهای ندارند و معمــوالً به مرور
و آســیب پذیر هســتند .عفونتها و ســایر زمان خوب میشوند اما شاالزیونهای بزرگتر
عوامل محیطــی میتوانند باعث مشــکالت نیاز به درمان دارند.
متعدد چشــمیاز جمله شاالزیون شوند .واژه وی اضافه کرد  :افراد مبتال به شــاالزیونهای
شــاالزیون از کلمه یونانی گرفته شده است .بزرگ بــه دو دلیــل باید درمان شــوند که
شاید شما هم دیده باشید کسانی را که تودهای عبارتند از اینکه شــاالزیونهای بزرگ ظاهر
ناخوشــایندی دارند
کوچک یا بزرگ در
و از لحــاظ زیبایی
نواحی چشم آنها به
ظاهــری مشــکل
ویژه قســمت پلک
ســاز هستند ،ضمن
چشمشــان ظاهــر
آنکه بهبــود خودبه
شده باشــد و وقتی
خودی آنها ممکن
میپرســیده ایــن
اســت چندین ماه
چیســت ،میگویند
طول بکشــد و دیگر
گلمژه یــا بیماری،
اینکه شاالزیونهای
شــاالزیون است .با
بزرگ بــه خصوص
توجه بــه این نکته
در پلک باالیی روی
کــه چشــم یکی از
قرنیه فشار میآورند
قســمتهای مهــم
و بــا تغییر شــکل
است که سالمتی و
قرنیه باعــث ایجاد
اهمیت سالمتی آن
افراد مبتال به شــاالزیونهای
آستیگماتیســم و
حائز اهمیت اســت
تاری دید میشوند.
آفتاب یــزد درباره
بزرگ بــه دو دلیل باید درمان
ایــن جــراح و
بیماری شاالزیون با
شــوند که عبارتنــد از اینکه
متخصــص چشــم
دکتر بهــرام آزادی،
شــاالزیونهای بــزرگ ظاهر
اظهــار کــرد  :راه
جــراح و متخصص
اصلی درمان بیماری
ناخوشــایندی دارند و از لحاظ
چشــم گفــت وگو
شــاالزیون ،جراحی
کرده است.
زیبایی ظاهری مشــکل ساز
آن اســت کــه بــا
وی در ایــن بــاره
هســتند ،ضمن آنکــه بهبود
استفاده از بیحسی
میگویــد  :بیماری
خودبه خودی آنها ممکن است
موضعــی انجــام
شــاالزیون در اثــر
میگیــرد و روش
گرفتگــی غدههای
چندین ماه طول بکشد و دیگر
دیگــر نیــز تزریق
چربی لبه پلک است.
اینکه شــاالزیونهای بزرگ به
داروهای استروئیدی
غدههــای چربی که
خصوصدرپلکباالییرویقرنیه
در داخل ضایعه در
در زیر مژه و پلکها
لبه پلک اســت که
چــه در باال و چه در
فشار میآورند و با تغییر شکل
معموال در مواردی به
پایین قــرار دارد در
قرنیهباعثایجاد آستیگماتیسم
کار میرود که تعداد
اثر انــواع عفونتها
و تاری دید میشوند
زیــادی شــاالزیون
که به دالیل مختلف
کوچــک وجود دارد
مثل رفتــن آلودگی
و نمیتوان آنها را با
در چشم و دستزدن
به چشم ایجاد میشود که به صورت غدههای جراحی خارج کرد.
چربی ایجاد میشود و باعث ایجاد این بیماری دکتــر آزادی عنوان کــرد  :در برخی از افراد
میشــوند .دکتر آزادی عالئم و نشــانههای شاالزیون مکررا ً عود میکند که حتما توسط
بیماری شــاالزیون را اینگونه تشــریح کرد  :چشم پزشک باید ویزیت شود زیرا گاهی اوقات
در افراد مبتال به بیماری "شاالزیون" ممکن بیماریهــای جدی چشــمیمثل تومورهای
اســت در ابتدا پلکها ملتهب باشــد و باعث بدخیم پلک به صورت شــاالزیونهای مکرر
ایجاد درد و قرمزی شــود کــه در این حالت تظاهر میکنند که تشخیص آنها از شاالزیون
شــبیه گل مژهاســت .اما پس از مدتی درد معمولی فقط از عهده چشم پزشک برمیآید.
و قرمزی فروکــش میکند و توده متورمیدر وی در پایان گفت  :اگر مســتعد شــاالزیون
لبه پلک باقی میماند .اندازه این برجســتگی هستید ،تمیز نگه داشــتن لبه پلکها ممکن
ثابت نیســت و ممکن است به تدریج بزرگتر است از عود آن جلوگیری کند .میتوانید با آب
یا کوچکتر شود .این جراح و متخصص چشم گرم و شــامپو بچه رقیق شده لبه پلکهایتان
خاطرنشــان کرد  :اکثرا بیماری شاالزیون از را شستشــو دهید .لبه بیرونــی پلکهایتان را
ابتدا فقط به صورت یک توده برجســته ظاهر حداقل روزی یک بار ماساژ داده و تمیز کنید.
میشود و با درد و قرمزی همراه نیست .دکتر همچنین توصیه میشــود که دستهایتان را
آزادی در پاســخ به این پرســش که چگونه تمیز نگه دارید و از آرایش لبه پلکها خودداری
بیماری شــاالزیون را میتــوان درمان کرد  ،کنید.
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عملکرد یخ به این شکل است که محیطی نامناسب برای رشد ویروس تبخال ایجاد کرده و همچنین
دردهای ناشی از تبخال را به خوبی کاهش میدهد .بهتر است از کیسه یخ استفاده کنید تا اینکه خود
یخ را مستقیما به کار ببرید .درمان با یخ را روزی سه بار و به مدت  10تا  15دقیقه انجام دهید.

نمک دریایی

نمک دریایی خاصیت آنتی سپتیک و ضد ویروسی دارد و به درمان سریع عفونت لب منجر میشود .مصرف
نمک دریایی مانع گسترس ویروس تبخال میشود .کمیاز نمک دریایی را روی موضع تبخال قرار دهید.
یادتانباشدکهبلورهاینمکبایدرویتبخالبچسبند.نمکراپساز 10دقیقهبشویید.

چطورانتشارویروستبخالراکاهشدهیم؟

شیر سرد
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شــیر دارای ماده ای به نام لیزین است که
پس از جذب توسط پوست ،ویروس تبخال
را مهار میکند .از طرفی دمای سرد شیر نیز
دردهای تبخال را کم خواهد کرد .پنبه را در
شیر زده و کامال چندین بار در روز روی زخم
بزنیــد .میتوانید از همان لحظه که زخمها
تشکیل شده اند ،از این مرهم استفاده کنید.
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شیرین بیان

نشان داده شده که عناصر و ترکیبات موجود
درشیرین بیان زمان بهبودی تبخال را سرعت
میبخشد.بهطورمنظمشیرینبیانبخوریدویا
مکملهایشیرینبیانمصرفکنید.میتوانید
کمیازپودر مکمل شــیرین بیان را به صورت
خمیــردر آورده و چندین بــار در روز به طور
مستقیمرویمحلزخماستفادهکنید.
محققــان در مطالعــه جدیــد به ایــن موضوع
پرداختند که چه منابعی از فیبر خوراکی و کدام
مولکولهای موجود در آنها بیشــترین فایده را
برای میکروبهای روده دارند.به گزارش ایســنا ،
در این بررسی گروهی از محققان به این پرسش
پاسخ داده و اظهار داشــتند :فوائد فیبر خوراکی
برای بدن شناخته شده است .هرچند فیبر ترکیب

درمان سرطان مغز کودکان
با داروی لوسمی

مطالعات اخیر محققان نشان میدهد داروی
درمان نوعی لوسمیموثرتر از داروهای رایج
درمــان تومور مغزی در کودکان اســت.به
گزارش ایرنا ،بر اســاس این مطالعه داروی
"نیلوتینیب" که برای درمان لوسمیمزمن
میلوئیدی یــا به اختصــار  CMLتجویز
میشود ،در درمان ســرطان مغز کودکان
بســیار موثر است.لوسمیمزمن میلوئیدی
نوعی سرطان خون اســت که سلولهای
مغز استخوان یا میلوسیتها را تحت تاثیر
قرار میدهد .داروی نیلوتینیب سلولهای
ســرطانی مخصوصی را کــه فعالیت غیر
طبیعی دارند ،با دو مکانیسم مختلف مورد
هدف قرار میدهد.

 1دو نوع ویروس هرپس سیمپلکس ،شناخته شده است که نوع اول آن به نام""HSVمسئول
زخمهای ســرد و تبخالهای ناشی از سرماخوردگی است .این نوع تبخال در اطراف دهان
و یا روی صورت ایجاد میشود .این ویروس مسری است و از طریق تماس مستقیم دو فرد
با یکدیگر ،به راحتی منتقل میشــود .این ویروس معموال تا آخر عمر با فرد باقی میماند.
خوشبخانه تبخال یک عارضه جدی نیست و معموال بعد از چند روز از بین میرود .بهترین
کار این است که عالئم آن را در اسرع وقت درمان کنید چون خشک شدن ناحیه تاول زده،
خطر انتقال ویروس تبخال را به دیگران کاهش میدهد.

گوجه فرنگی

آنتی اکسیدانهای موجود در گوجه فرنگی
برای تحریک بازســازی سلولی در مناطقی
که تحت تاثیر زخم تبخال هستند ،ایدهآل
اســت .مصرف گوجه فرنگی ســرعت رشد
میکروارگانیسمها را کاهش میدهد .کمیاز
گوجه فرنگی رنده شده را برای  30دقیقه روی
تبخال قرار دهید
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عصاره دانه گریپ فروت

دانه گریپ فروت خواص ضد ویروسی دارد
و منجر به کاهــش فعالیت منفی ویروس
تبخال میشود .این عصاره دارای ویتامین
سی است که به تعمیر پوست آسیب دیده
کمکمیکندومانعایجادمیکروارگانیسمها
میشود .کافیست دوقطره از عصاره این دانه
را روی منطقه آسیب دیده قرار دهید.

بررسی تاثیر فیبرهای خوراکی مختلف بر باکتریهای روده

پیچیدهای از عناصر مختلف اســت .عالوه بر این،
فیبرهای موجــود در منابع گیاهــی مختلف به
شیوههای متفاوتی فرآوری شده و ساختار مختلفی
دارند .این درحالیست که اطالعات کافی در مورد
این تفاوتها و اهمیت زیستی آنها وجود ندارد.در

این بررسی محققان آزمایشاتی روی تعدادی موش
انجام دادند .این موشها در شرایط استریل پرورش
داده شده به این مفهوم که از میکروبیوم روده خود
برخوردار نبودند و  ۲۰گونه باکتری روده شایع را
دریافت کردند .همچنین برای مدت چهار هفته با

رژیم غذایی پای ه در کنار فیبر مازاد تغذیه شدند.
رژیم غذایی پایه حاوی میزان باالیی از چربیهای
اشبا ع و ســطح پایینی از میوه و سبزیجات بود.
محققان  ۳۴منبــع غذایی مختلف حاوی فیبر و
تاثیر آن روی باکتریوم روده را بررسی کردند.

