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دوربين سالمت

گزارش تصویری

■ پزشکی  دانشی  همیشه  در  تغییر  است. 
 در  ارایه  مطالب  »سالمت«  تالش  زیادی  
در  جهت  کامل  بودن  و  تطابق  آن  با 
 استانداردهای  روز  پزشکی  دنیا تا  زمان 
 انتشار  صورت  گرفته  است. اما  به  دلیل 
 اینکه  در  علوم  پزشکی  وجود  تغییرات 
 همواره  متصور  است ، »سالمت«  مطالب 
را   کامل  و عاری  از  خطا    ارایه  شده  
نمی داند. ارجح  آن است  که  کاربران،  این 
اطالعات  را  قبل  از  به  کارگیری  با  رجوع 

 به  پزشکان  نیز  تایید  نمایند. 
■ مسوولیت  محتوای  آگهی ها بر عهده 

شرکت های سفارش دهنده  است. 
■ کلیه حقوق محفوظ است.

■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
ناشر  از  کتبی  اجازه  به کسب  منوط 

است.
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مولر؛ سفیر اهدای عضو

توماس مولر، ملی پوش آلمان، 
با حضور در بنیاد اهدای عضو 
 )KIO( برای کودکان نیازمند
اعضای  همه  اهدای  ضمن 
بدنش و دریافت کارت اهدای 
عضو به عنوان سفیر جدید این 

بنیاد معرفی شد
باشگاه بایرن مونیخ نیز از سال 
2014 به عنوان حامی به این 

بنیاد کمک می کند.

پرفورمنس »کنارم بشین«
»کنارم بشین« نام پرفورمنس 
هرمزگانی،  هنرمند  جوان 
که  است  جوادی  بنیامین 
در  معلولین  جهانی  روز  در 
شد؛   اجرا  بندرعباس  ساحل 
اجرایی که در آن، این هنرمند 
جوان در حمایت از معلولین 
بر ویلچیر نشست و در کنار 
خود ویلچیری خالی قرار داد 
و عابران را به نشستن بر آن و 
بیان حس درونی شان دعوت 
کرد تا تلنگری برای جامعه و 
به  بیشتر  که  باشد  مسووالن 
و  دهند  اهمیت  عزیزان  این 
و  کنند  رعایت  را  حقوقشان 
حتی از نظر رفاهی و امکانات 
شهری نیز برای آنها برنامه ریزی 
کنند. دو ویلچیر خالی هم متعلق 
به دو عزیز بود که یکی هنرمند 
و دیگری معلول جنگ بود و 
شرکت  اجرا  در  خودجوش 
کردند و خود بر زمین نشستند 
تا مخاطب ساعاتی از حال درونی 
آنها را بر ویلچیرشان حس کنند.

مشاهیر و سالمت

هنر و سالمت

تنبلی چشم یک اختالل رایج است که ساالنه 
حدود 2 یا 3 درصد از کودکان به آن مبتال 
می شوند و در طوالنی مدت می تواند باعث 
از دست دادن بینایی شود.  2 روش درمان 
رایج این بیماری یکی استفاده از چشم بند و 
دیگری استفاده از قطره های چشمی است، اما 
هر دوی این روش ها به نظم و ترتیب خاصی 
نیاز دارند که به کارگیری آنها را دشوار می کند.
الکترونیکی ای  دوربین های  اکنون  محققان 

خودکار  طور  به  می تواند  که  ساخته اند 
را  مغز  بیشتر  تکیه  و  شود  برنامه ریزی 
روی استفاده از چشم ضعیف تر بگذارد و 
اولیه نشان دهنده آن است که  آزمایش های 
همانند روش های سنتی موثر هستند. تنبلی 
چشم زمانی اتفاق می افتد که مسیرهای عصبی 
بین مغز و چشم در دوران کودکی به خوبی 
رشد نمی کنند و درنتیجه یک چشم نسبت 
به چشم دیگر قدرت بیشتری پیدا می کند. در 

طول زمان یک چشم ضعیف تر می شود و مغز 
به تدریج سیگنال های ارسال شده از آن چشم را 

به طور کامل نادیده می گیرد. عینک الکترونیکی 
آمبلیز نیز مطابق روش مرسوم عمل می کند. 
این عینک که مجهز به لنزهای ال سی دی و یک 
باتری لیتیوم قابل شارژ است می تواند دید یکی 
از 2 چشم را برای مدتی مشخص و براساس 
نیازهایی که پزشک مشخص کرده، محدود کند. 
نتایج بررسی های استفاده از این ابزار در نشست 
ساالنه انجمن متخصصان چشم پزشکی آمریکا 

در الس وگاس ارائه شده است.

در  تومورشناسی،  پژوهشگران  و  محققان 
شیوه  دریافتند  خود  تحقیقات  جدیدترین 
زندگی می تواند به انجام بررسی های سرطان 
و مطالعه های تومورشناسی کمک کند و در 
نهایت در انتخاب نوع درمان برای هر بیمار 
مفید واقع شود. با توجه به بررسی ها، پژوهش ها 
و نتایج حاصل از تحقیقاتی که به وسیله یکی 
از بنیادهای سرطان منتشر شده، اطالعات نوع 
کیفیت زندگی بیمار یک عامل هدایت کننده و 
کمک کننده در انجام مطالعه های تومورشناسی 

و انتخاب نوع درمان برای بیماران مبتال به 
سرطان محسوب می شود.

فرانچسکو کاگنیتی، مدیر بنیاد »همه با هم 
علیه سرطان« در شهر رم، در رابطه با نقش 
مهم شیوه زندگی در درمان سرطان می گوید: 
»کیفیت زندگی نقش مهمی در پیگیری و 
روند درمان دارد.« او در ادامه توضیحاتش 
اعالم کرد: »اغلب بیماران سرطانی به دلیل 
مشکالت و عوارض ناشی از استفاده داروها، 
روند درمان را قطع می کنند. بر پایه این دالیل 

اساسی، شناخت شیوه زندگی بیمار به شناسایی 
داروهایی که برای بیمار ایجاد مشکل می کنند، 
کمک می کند تا روند درمان خوب پیش برود 

و نتایج بهتری از آن گرفته شود.«
در این بررسی برجسته، با توجه به گزینه های 
درمانی، تفاوت قابل مالحظه ای بین دیدگاه 
پزشکان و بیماران سرطانی وجود دارد. حدود 
90 درصد از 533 پزشکی که در این بررسی ها 
شرکت کردند، معتقد بودند بیماران در انتخاب 
درمان خود نقش دارند، در حالی که تنها 46 
درصد از 354 بیمار شرکت کننده مبتال به سرطان 
احساس کردند واقعا در انتخاب روش درمانی 

خود درگیر بوده و نقش داشته اند.

شاید به نظر بسیاری از ما دیگر راهکارهای 
مبارزه با شپش لزوم چندانی نداشته باشد، 
اما هنوز هم والدینی هستند که با این مساله 
سروکار دارند و مجبورند به فکر راه حل هایی 
برای مبارزه با آن باشند. راه حل متداول برای از 
بین بردن این موجودات، استفاده از شامپوها 
یا لوسیون های مخصوص است  اما عیبی که 
که این نوع محلول ها و شامپوها نمی توانند در این روش درمانی وجود دارد، این است 

تخم این موجودات را از بین ببرند. به همین 
دلیل محققان در موسسه فرانهوفر آلمان دست 
به ساخت شانه ای زده اند که این موجودات 
ناخواسته را با استفاده از پالسمای سرد از بین 
می برد. این وسیله که در برخی از کلینیک های 
مربوط به کودکان در آلمان به کار گرفته شده، 
دندانه های رسانایی دارد که به عنوان الکترود 
عمل می کند. وقتی  که پالس های الکتریکی به 

دندانه های این شانه ارسال می شود، هوای بین 
دندانه ها یونیزه می  شود و  باعث  تولید پالسما 
خواهدشد. قرار گرفتن در جریان این پالسما 
باعث می شود هم شپش ها و هم تخم های آنها 
از بین بروند. از آنجایی که این پالس ها خیلی 
کوتاه هستند، دمای پالسما از دمای اتاق کمتر 
است بنابراین خطر سوختگی سطحی یا جدی 

برای بیمار وجود ندارد.

یونیسف به تازگی آمار و ارقامی را منتشر 
کرده که بر اساس آنها در طول 15 سال گذشته 
 شمار نوجوانانی که بر اثر ایدز می میرند، 
3 برابر شده و اغلب آنها در نوزادی به این 

بیماری مبتال شده اند.
آخرین  در  متحد  ملل  کودکان  سازمان 
که  است  کرده  اعالم  آمارش  روزآمدی 
میر  و  مرگ  اصلی  علت  اچ آی وی/ایدز 
نوجوانان 10 تا 19 سال در آفریقا و دومین 
علت اصلی مرگ و میر نوجوانان در سطح 

جهان است. 
این گزارش می گوید: »میان جمعیت های 
تنها  نوجوانان  اچ آی وی/ایدز،  به  مبتال 

گروهی هستند که ارقام مرگ ومیر میانشان 
در حال کاهش نیست. اغلب نوجوانانی که 
به علت بیماری های مربوط ایدز می میرند، 
حدود  نوزادی،  دوران  در  را   ویروس 
10 تا 15 سال پیش، هنگامی که شمار کمتری 
اچ آی وی/ دچار  مادران  و  باردار  زنان  از 
ایدز داروهای ضدایدز را مصرف می کردند، 

دریافت کرده بودند.«
بسیاری از این نوزادها تا سال های نوجوانی 
بدانند وضعیت  اینکه  بدون  ماندند،  زنده 
بیماری شان چیست.  اما میان نوجوانانی که 
 در سنین 15 تا 19 هستند، در هر ساعت
 26 عفونت جدید ایجاد می شود و حدود 

نیمی از 2 میلیون نفری که در این گروه سنی 
با اچ آی وی/ایدز زندگی می کنند، فقط ساکن 
6 کشور هستند؛ آفریقای جنوبی، نیجریه، 

کنیا، هند، موزامبیک و تانزانیا. 
در این بیانیه آمده است: »در منطقه آفریقای 

دختران  ایدز،  شیوع  باالترین  با  زیرصحرا 
و  می شوند  مبتال  بیشتر  عمده ای  به طور 
سنی  گروه  در  جدید  عفونت   10 هر   از 
15 تا 19 سال، 7 مورد در بدن آنها ایجاد می شود.«

کریگ مک کلور، رئیس برنامه های جهانی 
اچ آی وی/ایدز در یونیسف، در کنفرانسی 
آن  در  گزارش  این  که  ژوهانسبورگ  در 
منتشر شد، گفت: »حیاتی است نوجوانانی 
که اچ آی وی مثبت هستند به درمان، مراقبت 

و حمایت دسترسی داشته باشند.«
زیر  کودک  2/6میلیون  از  یک سوم  فقط 
15سال که با اچ آی وی/ایدز زندگی می کنند، 

تحت درمان هستند.

پژوهشگران می گویند افرادی که در محل 
معرض  در  مداوم  طور  به  زندگی شان 
دارند،  قرار  جاده ای  ترافیک  سروصدای 
ممکن است بیشتر در معرض دچار شدن 
به افسردگی باشند. پژوهشگران آلمانی که 
این مطالعه را انجام داده اند، دریافتند خطر 
افسردگی برای افرادی که در مناطق با ترافیک 
شدید زندگی می کنند، در مقایسه با افرادی 
که در مناطق بدون سروصدای جاده زندگی 
می کنند، 25 درصد بیشتر است. البته به گفته 
این پژوهشگران، این خطر عمدتا محدود به 
افرادی بود که فقیر، بیکار، دارای تحصیالت 

محدود، سیگاری یا دچار بی خوابی بودند.
استر اوربان از مرکز همه گیرشناسی شهری 
در بیمارستان دانشگاهی اسن و سرپرست 
نمی توانیم  ما  »گرچه  گفت:  پژوهش  این 

دراین باره مطمئن باشیم، اما تصور بر این 
آزار  و  استرس  باعث  سروصدا  که  است 
برای  سروصدا  »اگر  گفت:  او  می شود.« 
بلند  و  ثابت  و  یابد  ادامه  طوالنی  مدتی 
باشد،  ممکن است در ایجاد افسردگی دخیل 
باشد.« البته اوربان هشدار داد این یافته ها 
فقط نشان دهنده همراهی میان سروصدای 
جاده ای و افسردگی هستند و ثابت نمی کنند 
او  است.  افسردگی  بروز  علت  سروصدا 
توضیح داد: »به نظر می رسد، سروصدای 
جاده ای نقشی در این مورد داشته باشد، اما 
منظور من رابطه سببی میان این 2 نیست.« 

طور  به  بررسی  این  در  شرکت کنندگان 
میانگین برای 5 سال پیگیری شدند.

آموزش  بخش  رئیس  رگو،   سیمون 
روان شناسی در مرکز پزشکی مونته فیوره/
»یافته های  گفت:  اینشتین  پزشکی  کالج 
دراین باره  موجود  شواهد  به  بررسی  این 
که سروصدای ترافیک با افزایش خطر عالئم 
افسردگی همراه است، افزوده می شود.« او 
اجتماعی-  رده  در  که  »افرادی  داد:  ادامه 
اقتصادی پایینی قرار دارند و دچار اختالل 
خواب هستند،  به خصوص ممکن است به 

آثار ناشی از سروصدا حساس باشند.« 

افراد  به  بار سنگینی است که  درد مزمن، 
دردمند تحمیل می شود اما امروزه بسیاری 
کمک  هوشمند  تلفن های  برنامه های  از 
می کنند زندگی برای مبتالیان کمی ساده تر 
سپری شود. برنامه هایی که درد را ردیابی 
می کنند، به کاربران اجازه می دهند روزانه 
ثبت  را  خود  درد  عالئم  ساعتی،  حتی  و 
کنند. ردیابی این عالمت ها به بعضی افراد 
احتمالی  کمک می کند برخی محرک های 
ببینند درمان ها چقدر  بیابند و  دردشان را 
جواب می دهند. بسیاری از این برنامه ها حتی 
آب و هوا را هم ردیابی می کنند، بنابراین 
کاربران می توانند تاثیر عوامل اتمسفری را 
هم که ممکن است بر شعله ور شدن درد 

آنها تاثیرگذار باشد، بسنجند.

در حال حاضر، بازاریابی عظیمی برای این 
برنامه ها وجود دارد. فقط حدود 100 میلیون 
بزرگسال آمریکایی به درد مزمن مبتال هستند 
و بار هزینه ای آن رقمی حدود 635 میلیارد 
دالر در سال برآورد می شود. محققان، بسیاری 
از برترین برنامه های ردیابی درد را آزمایش 
بیماران کمک  از  این گروه  به  تا  کرده اند 

کنند یکی از آنها را که با شرایطشان بیشتر 
تناسب دارد، انتخاب کنند. نکته مهم اینکه، 
افرادی  به وسیله  برنامه ها  این  از  بسیاری 
ابداع شده و ارتقا یافته اند که تخصصی در 
علوم پزشکی ندارند. در مطالعه ای در سال 
2012 مشخص شد، 220 برنامه درد در بازار 
وجود داشته و حداقل 65 درصد آنها بدون 
دخالت یک متخصص مراقبت های سالمت 
ابداع شده اند، بنابراین، مهم است که ابتدا با 
یک متخصص در این زمینه مشورت کنید که 
کدام یک از آنها برای شخص شما مناسب 
است و کدام خصوصیت آن برای وضعیت 

شما اهمیت دارد.
 My Pain Diary: Chronic Pain برنامه 
برای  که  مزمن(  درد  من:  درد  )دفترچه 

معادل  هزینه ای  اندروید،  و   آیفون 
و  ردیابی  برنامه  بهترین  دارد،  دالر   4/99
مدیریت درد میان همه برنامه ها تلقی می شود 
که مانند یک تقویم طراحی شده و کاربران 
می توانند با جزئیات کامل در آن توضیح دهند 
 که شدت دردشان به چه میزان بوده و از 
1 تا 10 به آن نمره دهند یا از صورتک های 
کارتونی استفاده و محل درد را مشخص کنند. 
آنها همچنین می توانند نوع درد، محرک ها، 
تسکین دهنده ها و یادداشت های اضافی برای 
درد را مشخص کنند. این برنامه برای سردرد 
از یک گرافیک جمجمه استفاده کرده تا کاربر 
بتواند محل درد را مشخص کند و به این 
ترتیب، بین دردهای مختلف مانند سردرد 

کالستر یا سردرد سینوسی افتراق بگذارد.

درمان تنبلی چشم کودکان با عینک های الکترونیک

بیماران باید در انتخاب درمان خود نقش داشته باشند

این شانه های آلمانی شپش را از بین می برند

تازه ترین آمار و ارقام ایدز به روایت یونیسف

سروصدای ترافیک و افسردگی رابطه دارند

برنامه نویسی مدرن برای کنترل درد مزمن

بارش سنگین باران و سیالب در بخش های وسیعی از شمال غرب انگلیس، 
اسکاتلند و ایرلند، باعث شد سازمان هواشناسی انگلستان طی 24 ساعت 
کشور  این  غرب  شمال  مناطق  برای  و  صادر  سیل  هشدار   20 از  بیش 
وضعیت قرمز اعالم کند. اعالم وضعیت قرمز در انگلستان به معنای خطر 
بروز آشفتگی و اختالالت جدی در خدمات شهری و رفت وآمد است 
و در پیش گرفتن اقدامات احتیاطی از سوی مردم و ماندن آنها در خانه 
را توصیه می کند. به گزارش منابع خبری، توفان شدید تاکنون ضمن 
ایجاد رانش زمین، آب گرفتگی گسترده و بسته شدن برخی از جاده ها، 
باعث قطع برق شمار زیادی از خانه ها در جمهوری ایرلند، شمال انگلیس 

و اسکاتلند شده است.


