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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 کنگره رینوپالستی گفت :جراحی بینی
یکی از شایع ترین جراحیهای زیبایی در ایران به شمار
میرود و برگــزاری این کنگره عالوه بر تبادل تجارب
و انتقال اطالعات میتواند درافزایش آگاهی پزشکان
بسیار موثر واقع شود .به گزارش ایسنا ،دکتر کوروش
قنبرزاده ادامه داد :هر چند آمار دقیق در مورد انجام جراحیهای
بینی در کشور وجود ندارد ولی شایع ترین عمل زیبایی در ایران
محسوب میشود در حالی که در کشورهای دیگر عملهای زیبایی

قرارگیری در معرض نور آبی موجب سرعت پیری میشود

مطالعات نشان میدهد امواج آبی تولیدشده از طریق دیودهای ساطع کننده نور توسط لپ تاپها
و تلفنهای هوشمند به سلولهای مغز و شبکیه چشم آسیب میرساند .به گزارش مهر ،به گفته
محققان قرارگیری طوالنی مدت و مداوم در برابر نور آبی ساطع شده از کامپیوتر ،تلفن هوشمند و
برخی لوازم خانگی بر تسریع روند پیری تاثیر میگذارد .در این مطالعه از مگس میوه که به خاطر
مکانیسم رشد و سلولی بسیار شبیه انسان است استفاده شد.

حداقل و حداکثر سن برای انجام جراحی بینی

همچون لیپوساکشن و پروتز سینه در صدر جراحی
زیبایی است.وی خاطرنشان کرد :هر عمل جراحی
میتواند با عوارض و خطراتی همراه باشد که در عمل
رینوپالســتی یا جراحی بینی ورم ،کبودی و اسکار
جای عمل میتواند از عوارض احتمالی باشــد و در
موارد کمتر خونریزی و مشکالت تنفسی نیز ممکن است بروز یابد
ولی به طور کلی شایع ترین عارضه جراحی بینی عدم رضایت بیمار
از نتیجه زیبایی است.وی گفت :در برخی مواقع صددرصد رضایت

حاصل نمیشود.دکتر قنبرزاده در مورد حداکثر و حداقل سن الزم
برای جراحی بینی خاطرنشان کرد :کمترین سن برای این جراحی
در زنان بیش از  ۱۶ســال و برای مردان بیش از  ۱۸ســال است.
حداکثر ســن نیز برای این عمل وجود ندارد و افراد ســالمند نیز
میتوانند به شرط اینکه بیهوشی عمومیبرای آنها خطری نداشته
باشــد میتوانند کاندیدای جراحی رینوپالســتی شوند.دهمين
كنگره جراحى زيبايى پيشــرفته بينى از  ۲۹مهرماه تا اول آبان
برگزار میشود.

توگو
گف 
آفتاب یزد در گفت و گو با فوق تخصص بیماریهای ریوی بررسی کرد

هر آنچه باید درباره سرماخوردگی فصلی بدانیم
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آفتاب یزد  -فاطمه مظفری  :فصل که تغییر تنفسی فوقانی وجود دارد به افراد توصیه میشود
میکند درگیر سرما خوردگی و آنفلوآنزا میشویم  .که افرادی که دچار حساســیت تنفسی از جمله
آسم و برونشیت و ...هستند
ســرماخوردگی در پاییز و
حتمــا در این فصــل از
زمستان یکی از شایعترین
واکسن آنفلوآنزا بهره ببرند .
دالیل مراجعه به پزشــک
دکتر ســهراب پورعنوان
اســت که بایــد حتما به
کــرد  :افرادی کــه جزو
طور کامل درمان شــود تا
گروه پرخطر هستند مانند
عواقبی برای اعضای بدن
افراد مبتال به بیماریهای
نداشته باشــد .حال برای
مزمن تنفسی ،سالمندان،
اینکه از شر این بیماریها
کــودکان ،افــراد مبتال به
در امان باشیم باید درست
بیماریهــای خــاص و
عمــل کنیم.بــا توجه به
بــه طور کلی افــرادی که
اهمیت موضوع آفتاب یزد
معرض بیمــاری به دلیل
در این بــاره با دکتر حمید
ناتوانی هستند حتما در اوایل
ســهراب پور ،فوق تخصص
افراد به وسیله شستن مرتب
فصل پاییز واکسن آنفلوآنزا را
بیماریهای ریوی گفت و گو
دستها ،استفاده از ماسک
تزریق نمایند .
کرده است .
در هنگام ســرماخوردگی ،
ایــن فــوق تـــــخصص
وی در این بــاره میگوید :
خودداری از روبوســی ،کنار
بیماریهــای ریــوی ابراز
بحث ویروسهــا در برخی
گذاشتن وســایل شخصی
داشت  :عالیم ابتال به بیماری
از فصول بــه خصوص بهار
مانند حوله و لیــوان و ...از
سرماخوردگیفصلیعبارتند
و پاییز را بایــد مدنظر قرار
انتشار ویروس سرماخوردگی
از تنگــی نفس  ،ســرفه ،
داد ،زیرا تغییرات دمای هوا
به دیگــران پیشــگیری
آبریــزش بینی  ،احســاس
در این دو فصل زیاد اســت
میکنند
خفگی و برخی موارد نیز تب
و در برخی ساعات روز ،هوا
مشاهده میشود .
به شــدت گرم و در برخی
ساعتهای دیگر ،هوا به شدت سرد میشود .این وی عنوان کرد  :با توجه به این نکته که پیشگیری
همیشه بهتر از درمان است  ،برای پیشگیری از ابتال
سردی و گرمیهوا خیلی سریع اتفاق میافتد.
دکتر ســهراب پور ادامه داد  :از این رو وقتی یک به سرماخوردگی فصلی  ،رعایت بهداشت فردی از
فرد در معرض هوای ســرد قرار میگیرد ،درجه اهمیت بسیاری برخوردار است .
حرارت بدن به طور ناگهانی تغییر میکند و چون دکتر ســهراب پــور خاطر نشــان کــرد  :افراد
این تغییرات درجه هوا طیف وسیعی دارد ،باعث به وسیله شستن مرتب دستها ،استفاده از ماسک
میشود بدن نیز واکنشهایی از خود نشان داده و در هنگام ســرماخوردگی  ،خودداری از روبوسی،
در مقابل این تغییرات ناگهانی ممکن است مقاومت کنار گذاشتن وسایل شخصی مانند حوله و لیوان
سیستم ایمنی بدن کاهش پیدا کند .بنابراین در و ...از انتشــار ویروس ســرماخوردگی به دیگران
چنین حالتی فرد مســتعد بیماریهای ویروسی پیشگیری میکنند .
این فوق تخصص بیماریهــای ریوی بیان کرد
مانند سرماخوردگی ،آنفلوآنزا و ...میشود.
این فوق تخصص بیماریهای ریوی عنوان کرد  : :افــراد مبتال به ســرماخوردگی فصلی نباید به
افرادی که به بیماریها و حساسیتهای تنفسی صورت خودسرانه آنتی بیوتیک مصرف کنند زیرا
مبتال هستند احتمال اینکه به بیماری سرماخورگی نه تنها برای بهبودی فرد تاثیر ندارد بلکه عوارض
دارد لذا توصیه میشود در صورت بروز تب 48 ،
فصلی مبتال شوند بسیار است .
وی عنــوان کرد  :با توجه به اینکه در صورت ابتال ساعت بعد به پزشــک مراجعه تا داروهای الزم
به سرماخوردگی احتمال بروز عفونت در راههای تجویز شود.
آگهی دعوت به مجمع عمومیعادی
به طور فوقالعاده (نوبت اول)

شرکت خدمات فنی فوالد یزد (تعاونی سهامیعام)

به شماره ثبت  136و شناسه ملی 10862053093

بدینوسیلهبهاطالعکلیهسهامدارانمحترمشرکتخدماتفنیفوالد
یزد(تعاونیسهامیعام)میرساندمجمععمومیعادیبهطورفوقالعاده
صاحبان سهام راس ســاعت  15روز یکشنبه مورخ  1398/08/12در
محل این شرکت واقع در یزد -بلوار شهید دهقان منشادی -کیلومتر
 24جاده فوالد آلیاژی  -جنب شــرکت فوالد آلیاژی ایران تشکیل
میگردد .لذا از سهامداران محترم و یا نمایندگان محترم قانونی ایشان
دعوت به عمل میآید در مجمع مذکور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 -1انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل هیئت مدیره.
تاریخ انتشار :سهشنبه 1398/07/30

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری مروست در نظر دارد به استناد مجوز شماره 98/1147
مورخ  1398/06/07شــورای اسالمیشهر مروست رفت و روب
و نظافت خیابانها و پارکهای سطح شهر و همچنین انجام امور
کشتارگاه دام مروست را از طریق آگهی مناقصه عمومیواگذار
نماید ،لذا متقاضیان میتوانند نسبت به دریافت اسناد شرکت در
مناقصه و ارسال قیمتهای پیشنهادی خود را از تاریخ 1398/8/1
الی  1398/08/10به دبیرخانه شهرداری مروست مراجعه نمایند.
م الف14 :

روابط عمومیشهرداری مروست

روغن زیتون

اولئوکانتال موجود در این روغن دقیقا میتواند مانند ایبوپروفن عمل کند .حدود سه چهارم قاشق
غذاخوری روغن زیتون برابر با  200میلی گرم ایبوپروفن اســت .پژوهشگران هنگامیمتوجه این
خاصیت روغن زیتون شدند که مشاهده کردند روغن زیتون فرآوری نشده مانند ایبوپروفن موجب
ناراحتی در قسمت عقب گلو میشود.

پوستبید
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پوست بید سفید به طور سنتی برای درمان استئوآرتریت ،کمردرد و سایر بیماریهای دردناک مانند
تاندونیت استفاده میشده است .همچنین برای امدادرسانی فوری به کسانی که سردرد دارند ،از آن
استفاده کنید .سالیسین ماده تشکیلدهنده فعال در این پوست درخت است که در معده به اسید
سالیسیک تبدیل و خاصیت ضد درد دارد.

جایگزینهای ایمن برای ایبوپروفن
کپسایسین
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یک ماده شیمیایی کپسایسین در فلفل ،
جایگزیــن خوبی برای ایبوپروفن اســت
بخصوص در افرادی که ازدردهای عضالنی،
ســردردهای مکــرر و درد مفاصــل رنج
میبرند .اگر از یــک بیماری دردناک رنج
میبرید فلفل چیلی را به رژیم غذایی خود
اضافه کنید .برای درمان دردهای حاد نیز
میتوانید از کرمهای حاوی کپسایســین
استفاده کنید.
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خواص ضدالتهابی این گیاه هندی(کندر )به اســیدهای بوســولیک مربوط میشود که بر اساس
تحقیقات انجام شده توسط محققان توانایی بهبود گردش خون ،از جمله خونرسانی به مفاصل و
پیشگیری از التهاب را با سد کردن راه گلبولهای سفید خون برای ورود به بافتهای آسیبدیده
دارد .این گیاه بهصورت پماد در داروخانهها موجود است.

معموال تزریقهای کورتیکواستروئیدی به منظور کاهش درد و التهاب
ناشی از آرتروز تجویز میشوند .به گزارش مهر ،اما محققان دریافته اند
تسریع روند بیماری آرتروز و تخریب مفاصل میتواند از نتایح ناخواسته
تزریقهای استروئیدی درون مفصلی باشد.
«علی گورمزی» ،سرپرســت تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :ما در
حال حاضر دریافتیم این نوع تزریقها میتواند مشــکالت جدی برای
مفاصل نظیر پوکی استخوان ،احتمال شکستگی و روند پیشروی سریع
آرتروز را به همراه داشــته باشــد ».دراین مطالعه ،محققان وضعیت
بیمارانی را که در طول سال  ۲۰۱۸تزریق در ناحیه لگن و زانو دریافت
کرده بودند را بررســی کردند.آنها دریافتند  ۸درصــد این بیماران با
عوارضــی روبرو بودند که  ۱۰درصــد مربوط به ناحیه لگن و  ۴درصد
مربوط به ناحیه زانو بود.
آگهی دعوت مجمع عمومیعادی بطور فوق العاده
شرکت وب پردازان نوین پارسی جو (سهامیخاص)

به شماره ثبت  13489و شناسه ملی 10840439786

بدین وسیله از کلیه ســهامداران شرکت دعوت میشود تا در
جلسه مجمع عمومیعادی بطور فوق العاده در ساعت  9صبح
مــورخ  98/08/11در آدرس یزد-چهارراه پژوهش دانشــگاه
یزد-خوابگاه هرندی ســاختمان نوآوری و فناوری یک ،تلفن
 38279845تشکیل میگردد حضور بهمراه رسانند.
دستور جلسه -1 :انتخاب بازرسین  -2تصویب صورتهای مالی
سالهای  95و  96و 97

هیات مدیره شرکت

مولکول فعال موجــود در زردچوبه و دارای
خواصضدالتهابیاست.کورکومینبامسدود
کردن پروتئینهایــی که به التهاب کمک
میکند و نیــز متوقف کردن انتقالدهنده
عصبی از فرســتادن ســیگنال درد به مغز
میتوانــد در تســکین درد موثر باشــد.
همچنین کاهش شانس ابتال به آلزایمر و نیز
برخی سرطانها از دیگر خواص این ترکیب
شیمیایی است .

عوارض جانبی انواع تســکین دهندههای التهاب و درد ،ممکن است تا سالها بعد خود را نشان
ندهند و سالمت اندامهای حیاتی شــما مانند کلیهها و کبد را نشانه گیری کنند.به گزارش آوای
ســامت ،بهترین گام برای مصون ماندن از این عوارض ،از بین بردن درد و کاهش طول دوره آن،
متوسل شدن به گزینههای طبیعی است که در هر آشپزخانه ای یافت میشود .خوشبختانه برخی از
مواد غذایی این قابلیت را دارند که بدون ایجاد عارضه جدی روی دستگاه گوارش کاهنده سردرد،
درد مفاصل و یا سایر دردهای آزاردهنده باشند.

کندر

مضراتتزریقهایاستروئیدیدرونمفصلی

کورکومین

رئیس انجمن جراحان عروق ایران گفت :بیماری
برگر یا ترومبوآنژئیت انســدادی ،نوعی اختالل
انســدادی غیرآترواسکلروتیک ســرخرگها و
سیاهرگهای کوچک تا متوســط در اندامهای
فوقانی و تحتانی است .به گزارش مهر ،محمدرضا
کالنتر معتمدی ،افزود :علت این انسداد التهاب
مکرر و پیش رونده و ایجاد لخته در دیواره رگها
اســت.کالنتر معتمدی ،به عالئم بیماری برگر
اشاره کرد و گفت :از عالئم این بیماری میتوان
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اسیدهای چرب امگا 3

امگا  3التهاب و درد گردن و کمر را کاهش میدهد .مطالعات نشــان داده اند کســانی که دچار
گردن دردهای غیر جراحی هستند ،با دریافت  1200میلی گرم امگا  3در روز 60 ،درصد کاهش
درد را گزارش کرده اند .عالوه بر این ،امگا  3خستگی ،درد عضالنی ،خشکی و خارش پوست ،سردرد،
بی خوابی ،شکنندگی مو و ناخنها و عدم تمرکز را کاهش میدهد .

افراد سیگاری مراقب بیماری «برگر» باشند

به درد متناوب انگشــتان و زخمهای دردناک بر
روی نوک انگشتان دســت و پا اشاره کرد.وی با
عنوان این مطلب که بیماری برگر درمان قطعی
ندارد و گاه منجر به قطع عضو میشود ،ادامه داد:
این بیماری شــیوع جهانی دارد ولی بیشتر در
خاورمیانه ،مدیترانه و خاور دور مشاهده میشود

و شــیوع آن با افزایش مصرف سیگار در جوامع
نسبت مستقیم دارد.وی گفت :با توجه به اینکه
ابتال به بیماری برگر معموالً با استفاده از مشتقات
تنباکو به خصوص ســیگار ارتباط دارد ،تنها راه
جلوگیری از پیشروی سریع بیماری در فرد ،ترک
کامل سیگار و فرآوردههای تنباکو است.

