
بخوانيد و ببينيد
راديوشبكه قرآن

روابط عمومي: 22167780روابط عمومي: 4ـ22034043
05    /    7 وقت بيداري (زنده) 

در ايـن برنامه  كه هر روز غير از جمعه ها روي 
آنتـن مي رود، حجت االسـالم والمسـلمين 
نقويـان: آرامش در خانـواده، دكتر عيوضي: 
كنتـرل اسـترس، دكتـر فرشـچي: تغذيـه 
مناسـب و حجت االسالم والمسلمين غياث: 
رزق و روزي، سـردار طاليي: شهروند قرآني 
و قشقايي معاون وزير امور خارجه: سياست 

قرآني را مورد بحث قرار مي دهند. 
30     /     9 سخنراني

00         /         10 اخبار قرآني
15     /     10 گل هاي زندگي 

45     /     10 راه روشن 
10   /   12 سخنراني 

00     /     13 با شهدا در نهضت حسيني 
00     /     14 محفل 

مسجد حضرت موسي بن جعفر(ع) 
45     /      14 تفسير قرآن كريم / سوره اسرا

30      /      15 دوستانه 
00      /      16 بيان جاودان 

30   /     18 تالوت قرآن كريم / سوره نبا 
با صداي طاروطي 

00     /     19 ما نوجوانان 
30   /    19 باران 

45     /     20 مجموعه داستاني
يوسف پيامبر

30   /     21 دعاي كميل 
30   /     22 مستند 

راه جاودان 
15   /     23 تالوت مجلسي

مشهد مقدس
30   /    00 راه روشن 

00   /   3 تالوت قرآن كريم / سوره ضحي 
با صداي شعبان صياد 

30  /   5 لحظه هاي آسماني 

40 / 8 شبكه راديويي نداي اسالم 
انديشه ناب

00 / 9 شبكه راديويي تهران
امروز 5 شنبه

00 / 10 شبكه راديويي البرز
حرفـم و حرفـم : مسـابقه اي راديويي كه در 
هر برنامه درخصوص يك شـغل و مهارت ها 
و تخصص هاي آن از شركت كنندگان سوال 

مي شود. 
10 / 12 شبكه راديويي فرهنگ

شعر آييني
20 / 12 شبكه راديويي قرآن

نمايش(رنج جانكاه)
00 / 14 شبكه راديويي سالمت

پرنيان: عشق و محبت در زندگي مشترك 
05 / 16 شبكه راديويي اقتصاد

يك استكان چاي داغ
30 / 16 شبكه راديويي صداي آشنا

هيچ وقت دير نيست  
30 / 16 شبكه راديويي جوان

زير آسمان ايران 
00 / 18 شبكه راديويي گفت وگو

گفت وگـوي روز: بازخوانـي ابعـاد بصيـرت 
مـردم و ميثـاق مجـدد بـا واليت بـا حضور 
حجت السـالم والمسـلمين رسـايي و علي 

محمد ناييني رئيس كميته 9 دي 
30 / 18 شبكه راديويي ايرانصدا

يك مساله با موضوع حواشي بازار تهران
30 / 19 شبكه راديويي ورزش

پنجشنبه ها
30 / 21 شبكه راديويي نمايش

شاهنامه خواني
05 / 23 شبكه راديويي ايران

چراغستان
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شبكه آموزش

روابط عمومي: 88781737
15/ 8 ُجنگ صبحگاهي 

8/30 دانستني ها   
8/45 خانه باحال خان 

00 / 9 قاصدك 
15   /   9 صبحي ديگر (زنده) 

10/45 دوربين 7 
10/55 مجموعه نمايشي

 نيمكت
11/10 كيميا (زنده) 

12/00 همراز 
12/15 دوربين 7 

12/20 مستند 7 (تكرار)  
گاناكا

.20   /   13 چكامه (تكرار) 
20/   14 آموزش حروف انگليسي 

14/30 گل آموز (زنده) 
30/   15 لذت آموختن 

16/00 مستند 
آتش نشان ها 

16/30 دوربين 7 
16/50 مسير برتر 

17/20 فرصت برابر
18/20 مكث هفت 

18/30 صفرويك (زنده) 
با موضوع رايانه 

 19/40 حوالي هفت (زنده) 
20/40 دوربين7 

20/50 مكث هفت 
00 / 21 مستند 

كاوشگران گنج هاي باستان 
21/45 هنر از آغاز 

00 / 22 چكامه 
00 / 23 راديو 

24/00 دوربين7 
00/10 مستند 7

ك
 و ي

صفر

شبكه تهران

ـ 22139070 روابط عمومي:71ـ 
45    /    6 سالم تهران 

8/45 قصه هاي كهن 
40    /    9 ورزش شهروندي 

15    /    10 آشپزي به خانه برمي گرديم 
10/45 تا نيايش 

20  /  12مجموعه داستاني 
پاي پياده 

20/    13 تماشاخانه 
رستم و اسفنديار

50/    14 ورزش از نگاه 5 
اين برنامه سـعي دارد تا با پوشش تصويري 
و نيـز تحليلي  رويدادهاي ورزشـي شـهر و 
استان تهران در سـال گذشته، نگاهي گذرا 
به عملكرد هيات هاي ورزشـي شهر و استان 

تهران داشته باشد. 
15/15 دانستني هاي ايراني 

45/    15 مسابقه سرزمين دانايي  
20/    16 مستند 5 
دنياي پنگوئن ها 

30/ 17 به خانه برمي گرديم (زنده)
30    /    18 اخبار تهران 

00    /    19 مجموعه داستاني 
هشدار براي كبري 11

00    /    20 سيب 
برنامـه اي  سـالمت محوراسـت كـه بـه 
تشـريح بيماري ها نمي پردازد، بلكه راه هاي 
پيشـگيري از بيماري هـا، روش هاي صحيح 
زندگـي، تغذيه سـالم، چگونگي به دسـت 
آوردن و حفظ امنيت رواني و... را به بينندگان 

آموزش مي دهد. 
50    /    20 بچه هاي ديروز 

00  /  22 با ما اينجا 
40  /    22 مهارت 

10    /    23 مجموعه داستاني 
پنجره 

جره
پن

شبكه چهار

روابط عمومي: 26215600
20    /    6 منتخب اردي بهشت 

45    /    6 پنگان (تكرار) 
00    /    7 طلوع 

00/    9 دلنوازان 
40   /   9 مستند خارجي 

35 / 10 منشور
45    /      10 يابندگان حلقه هاي گمشده 

20   /      11 سپهر معرفت 
15   /   12 اردي بهشت (زنده)

20 / 13 كارگاه هنر 
14/20 منشور 

30 /    14 جشنواره جام جم 
30 /    15 سيماي پارسيان 

00   /   16 سينما چهار 
00      /      18 اخبار علميـ  فرهنگي

20   /   18 سپهر سياست 
رخدادهاي سياسي هفته را مورد بررسي قرار 

مي دهد. 
00 /   19 آسمان شب (تكرار) 

19/50 بورس 
00   /   20 اخبار 

40    /    20 راز موفقيت 
در اين برنامه ديدگاه هاي مختلف درخصوص 
مفهوم موفقيت، تغيير مفهوم آن در كشور ما 
و برخي كشـورهاي خارجـي، نقش خانواده 
و آمـوزش و پرورش در موفقيت و شكسـت 
و شـيوه هاي دسـتيابي به موفقيت بررسـي 

مي شود.
10   /    21 مجموعه داستاني «دوران كهن»

00   /   22 مسابقه سينمايي 
00     /     23 اخبار انگليسي

23/15 منشور 
20/     23 كارگاه هنر 

15   /  00 آراء 
00/45 نجواي شبانه

ست
سيا

هر 
سپ

شبكه سه

روابط عمومي: 22168395
15  /  7 كوچه باغ 

55/  8 برنامه ورزشي 
50/  9 سينما گلخانه 

20/  10 فيلم سينمايي نشان فرودگاه 
  در يـك روز برفـي بـا بارش زياد بـرف، باند 
فرودگاه بسـته مي شـود و كاركنان فرودگاه 
مشغول پاكسـازي باند هستند. هنگام فرود 
يـك هواپيما در ميـان برف  گير كـرده و باند 
مسـدود مي شـود، تمام نيروها بسـيج شده 
تـا باند باز شـود. رئيـس فـرودگاه از طرف 
خواهر خود كه خلبان اسـت ، در يك جلسـه 
او را به بي كفايتي محكوم مي كند. مسافران 
از معطلي ناراحت هستند در اين ميان مردي 
كه ورشكسـته و بيكار شده و قصد خودكشي 

دارد  و...
10 /  12 اردوهاي جهادي 

30  /  12 ورزش شروعي دوباره 
15  /  13 گلبرگ 

15  /  14 مجموعه داستاني(تكرار) 
شيدايي

15  /  15 بهونه
30 /  15 بازرس مورس 

25/ 17 شروع خوب 
ايـن برنامـه عـالوه بـر معضـالت و عواقب 
وحشـتناك  اعتياد، پيام هاي هشداردهنده و 

اميددهنده را نيز اعالم مي كند.
15 / 18 نشان سفيد 

15  /  19 فيلم تلويزيوني اين يك تصادف نيست 
اين فيلم داستان زندگي جواني است كه تمام 
افتخارش تصـادف نكردن در حين رانندگي 
اسـت، اما اين افتخار در شب عروسي جاي 

خود را به بهت و تعجب مي دهد.
45  /  20 مجموعه داستاني

كليد اسرار
15/  22 ديروز،  امروز،  فردا 
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روابط عمومي: 88771101
00  /  7 روز از نو 

00  /  9 خردسال و كودك 
30  /  10 خانه ما 
30  /  12 نو در بوم
00  /  13 مستند 

بچه ها و مشكل رياضي 
45  /  13 مسابقه دوراهي 

15  /  14 صفحه دو 
14/30 سينما آفتاب «زنده ياد ميهن»

ايـن فيلـم بـه كارگردانـي و تهيـه كنندگي 
محمدعلـي اسـحاقي بـا بـازي جهانگيـر 
الماسـي، بهزاد خداويسي، اعظم سليماني، 
رحيـم آشـوري و عباس كمـال الديني روي 
آنتن مي رود. داسـتان اين فيلم درباره فردي 
است كه در زمان زلزله بم دارويي را به همراه 
نامـه اي براي كمك به آسـيب ديدگان زلزله 
بم مي فرسـتد، سال ها از اين ماجرا مي گذرد 
و يـك روز بر اثـر اتفاقي، بچه هاي مدرسـه 
تصميـم مي گيرند جواب نامه آن شـخص را 

بدهند و او را به بم دعوت كنند تا اين كه...
 00  /  16 اخبار جوانه ها 

10  /  16 كودك و نوجوان
30 /  17 روضه رضوان 

05/  18 سي يا سي 
30  /  18 شيب تند 

00  /  19 بازهم زندگي 
30  /  19 دانستني ها 

45  /  19 پلي به گذشته 
00  /  20 پنجره  

25  /  20 آب و آئينه 
30  /  20 اخبار 

00 /  21 مجموعه داستاني
55 درجه شمالي

45/ 21  سرآشپز بزرگ 
30 /  22 اخبار سراسري

رگ
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روابط عمومي: 2ـ  22013901
00     /     7 خبر

10     /     7 صبح بخير ايران
00     /     9 خبر

15  /      9 هفته به هفته 
ايـن برنامه با هدف و رويكـرد   فراهم كردن 
فضـاي شـاد و لحظاتـي خـوش همـراه با 
سـرگرمي و نشـاط بـراي مخاطبـان  هـر   

پنجشنبه   روي آنتن مي رود. 
50  /   11 آفتاب شرقي

ايـن برنامه  مجموعه اي اسـت اذانگاهي كه 
همـه روزه در لحظـات معنـوي اذان ظهر از 
سيماي خانواده  پخش مي شود. بخش هايي 
همچون ترجمه و تالوت يك صفحه از قرآن، 
احكام، حكايت ها،  اوقات شـرعي استان ها، 
اذان، نمـاز جماعـت، اذكار روزهـاي هفتـه، 
 دلنوشـت ها، پالتوهاي مجريان، تواشـيح، 
وله هـاي كوتاه و... ندا ملكـي، علي جباري و 
مهيار مهر آذر اجـراي اين برنامه را به عهده 

دارند.
50  /   12 سخنراني 
20  /   13 خانه ملت 

00      /      14 اخبار نيمروزي
40   /   14 ميزگرد جشنواره جام جم 

20  /   15 مجموعه داستاني «تا ثريا» (تكرار)
20   /   16 مجموعه داستاني «كالنتر»

30/  17 زيارت وارث 
40/ 17 تكريم هاي جاودان 

15/ 18 ويژه انتخابات 
00      /      19 اخبار

35  /   19 درس هايي از قرآن كريم 
10  /  20 شريان زمين 

50/   20 دو كوهه 
00  /  22 فيلم سينمايي 

پنگوئن ها پرواز مي كنند 

قي
 شر
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 تاثير آلودگي هوا 
بر گوش، حلق و بيني

ــينوزيت اصطالحا به عفونت فضاي سينوس ها كه در  س
اطراف بيني قرار گرفته اند، اطالق مي شود.

ــينوس از مخاط تنفسي است  وبه طور  ــش داخل س پوش
ــركات مژك ها به  ــينوس ها با ح ــحات داخل س مرتب ترش
ــداد در  ــود، بنابراين هر گونه انس ــمت بيني هدايت مي ش س
ــع آن و در نهايت باعث  ــحات باعث تجم ــير تخليه ترش مس

عفونت مي شود.
ــينوس ها در اثر هر عاملي  ــراي تخليه اي س ــداد مج انس
ــينوس ها  نظير تورم مخاطي در اثر عفونت يا آلرژي داخل س
مي تواند صورت گيرد. وقتي انسداد در مسير مجراي تخليه اي 
سينوس ها اتفاق افتد عالوه بر تجمع ترشحات، تهويه داخل 
ــده و اين خود  ــكل و مژك ها فلج ش ــينوس نيز دچار مش س
ــيكل معيوب شده و عفونت و هيپوكسي سينوس را  باعث س
 بدتر مي كند. بنابراين استعمال دخانيات براي يك بار حداقل

 به مدت 72 ساعت باعث فلج حركات مژكي مي شود.
ــه  آلودگي هوا و محيط و ذرات ريز معلق نيز در اين پروس
ــديد التهاب مخاط بيني و سينوس ها نقش دارند و باعث  تش

مزمن شدن عفونت سينوس ها و بيني مي شوند.
ــينوس ها در فيزيولوژي بيني  ــاب مخاطي بيني و س الته
اختالل ايجاد كرده و از گرم كردن هوا، رطوبت دهي مناسب 
ــي  ــاختن هواي تنفس هوا، گرفتن ذرات خارجي و مطبوع س
ــا ايجاد اختالل  ــي تحتاني يعني ريه ه ــتم تنفس براي سيس

مي كند.
ــايع در رشته  ــينوزيت و اوتيت يكي از بيماري هاي ش س
گوش و حلق و بيني است كه سينوزيت مزمن 7 الي 14 درصد 
كل جمعيت را درگير مي كند. سينوزيت ترمن علل گوناگون 
ــت و  ــايع ترين آن حالت آلرژيك و باكتري هاس ــه ش دارد ك
ــت كه گاه يك طرفه  ــينوزيت مزمن دوطرفه اس معموال س

ايجاد مي شود.

ــت (عفونت  ــينوزيت هاي اوتي ــروز عفونت هاي س  در ب
ــروز عفونت  ــبب ب ــوش مياني) آلودگي هوا به تنهايي س گ
ــديد احتمال بروز آن توام با ساير عوامل  ــود، اما در تش نمي ش

تحريك كننده نقش دارد.
گزارش هايي مبني بر اين كه در شرايط آلودگي هوا بويژه 
كودكان و خردساالني كه در مناطق شهري زندگي مي كنند، 
بيشتر در معرض ابتال به عفونت ها هستند، وجود دارد و نشان 
مي دهد كودكاني كه هواي سالم و تميزتر استنشاق مي كنند، 

كمتر در خطر ابتال به اين عفونت ها هستند.
ــا  ــودكان و خصوص ــي در ك ــوش ميان ــاي گ  عفونت ه
ــال شايع است و اغلب علل ويروسي و باكتريايي  در زير 2 س
دارد و معموال به دنبال سرماخوردگي ايجاد مي شود و آلودگي 
ــيگار  ــديد آن نقش دارد. همچنين تماس با دود س هوا در تش
ــديد عفونت  در محيط زندگي يكي از فاكتور هاي موثر در تش

گوش مياني در كودكان است.

پنجشنبه  8 دي 1390 health@jamejamonline.ir16سالمت 

آسيب هاي وارده به شكم 

ــف،  ــا، درد، ضع ــكم و پهلوه ــه ش ــات وارده ب در ضرب
ــكم، احتباس  ــار خون، كبودي ش رنگ پريدگي، كاهش فش
ــياري  ــطح هوش ادرار، تغيير رنگ ادرار و در نهايت كاهش س
ــانه هاي خطرناكي هستند كه نياز به فوريت هاي  از جمله نش
ــكي دارند. معموال در آسيب هاي شكمي، ضرب ديدگي  پزش
ــد، ولي عوارض زيادي  ــديدي ندارن كليه ها، عالئم خيلي ش
ــت و پارگي  ــيار پرعارضه اس ــد. پارگي مجراي ادرار بس دارن
ــت كه ــوه اي اس ــرات بالق ــكم از خط ــي ش ــاي توخال  احش

ــريع تر تحت اعمال  ــورت بروز، مصدوم بايد هرچه س  در ص
جراحي قرار گيرد.
چه بايد كرد؟

ــت بخوابانيد و قسمت هاي مختلف  1ـ  مصدوم را به پش
شكم او را به آرامي با نوك انگشتان فشار دهيد. به دنبال درد، 
ــفتي عضالني در شكم او  ــيت به لمس، سختي يا س حساس

باشيد. شكم طبيعي نرم و حساس به فشار و لمس نيست.
ــاهده كرديد منتظر  ــم فوق را مش ــي از عالئ ــر يك 2ـ  اگ
ــيد. او را به پهلو بخوابانيد تا مواد خارج  ــتفراغ مصدوم باش اس

شده از معده موجب انسداد مجاري تنفسي نشود.
ــدوم دچار  ــذا ندهيد. اگر مص ــا غ ــدوم آب ي ــه مص 3ـ  ب
ــد به دليل خون از دست رفته،  ــكمي باش خونريزي داخل ش
ــود  ــود. در صورتي كه به او آب داده ش ــنه مي ش بزودي تش
جريان خون به سمت دستگاه گوارش منحرف شده و عالوه 
ــكمي افزوده مي شود،  ــدت خونريزي داخل ش بر آن كه بر ش
ــز، قلب و كليه ها براي تامين خون  ــم خون موجود در مغ حج
سراسر بدن به حداقل رسيده و فرد دچار نارسايي در عملكرد 
ــنگي  ــود. بنابراين بهترين كار براي رفع تش اين اعضا مي ش
ــت.  ــرر دهان و لب هاي اوس ــوب كردن مك ــدوم، مرط مص
بگذاريد مصدوم پارچه تميزي كه در آب خيس شده را بمكد 

تا عطش او به حداقل برسد.
ــه، هرگز آن را  ــيئي فرو رفت ــكم مصدوم ش 4ـ  اگر در ش
درنياوريد. با يك پانسمان حجيم يا پارچه اي تميز در اطراف 

شيء آن را در محل خود ثابت كنيد.
5ـ  معموال در برخي تصادفات رانندگي احتمال پاره شدن 
شكم و بيرون زدن روده ها وجود دارد. ديدن اين صحنه گرچه 
ــيار ناراحت كننده است، ولي بايد بدانيد  براي ناظر حادثه بس
كه اين جراحت، خطر چنداني براي مصدوم ندارد. مهم ترين 
ــر و  ــت كه مصدوم را طوري قرار دهيد كه س ــدام، اين اس اق
ــانه هايش كمي باالتر از بدن قرار گيرد. هرگز سعي نكنيد  ش
كه روده ها را داخل شكم برگردانيد، چراكه با اين كار عفونت 
يا آسيب بيشتري به روده ها وارد مي شود. فقط روي جراحت 
ــار  ــانيد و از اعمال فش ــمان يا پارچه تميز بپوش را با يك پانس

خودداري كنيد. 

ــكوپي شنيده ايد، اما  ــما هم مطالبي درباره الپاراس حتما ش
ــكوپي چيست، چه مزايايي دارد  ــايد بدرستي ندانيد الپاراس ش
ــت براي فرد ايجاد كند.  ــكالت و عوارضي ممكن اس و چه مش
ــراي درمان و  ــيوه ب ــت امروزه افراد مختلف از اين ش در حقيق
ــتفاده مي كنند و در حال  ــخيص بيماري هاي مختلف اس تش
ــياري از بيماري ها و مشكالت زنان را نيز مي توان به  حاضر بس

كمك روش الپاراسكوپي تشخيص داده و درمان كرد. 
ــادات حقگو، جراح و متخصص زنان، زايمان  دكتر آمنه س
ــي در گفت وگو با «جام جم» در اين باره توضيح مي دهد:  و نازاي
الپاراسكوپي نوعي روش جراحي نوين است كه به طور تقريبي 
از حدود 100 سال پيش  رايج شده و مورد استفاده قرار مي گيرد. 
ــت كه طي آن، بدون  اين نوع جراحي، يك روش درون بين اس
باز كردن شكم، حفره داخل شكم و لگن كامال روشن و نمايان 
مي شود. به گفته وي، در اين روش به كمك تلسكوپي كه همه 
ــت و از  چيز را بزرگنمايي مي كند، جراح ديد بهتري خواهد داش
ــخيص داد و  ــن طريق مي توان بيماري هاي مختلفي را تش اي

آنها را درمان كرد.
 مزايا و عوارض الپاراسكوپي  

ــراي بيماران مطرح  ــوالي كه در اين زمينه ب ــن س مهم تري
ــتفاده از اين روش است. البته نبايد  ــود، مزايا و معايب اس مي ش
ــكوپي بدون عارضه باشد و هيچ  ــته باشيم الپاراس انتظار داش
مشكلي براي فرد ايجاد نكند، ولي در مقايسه با اعمال جراحي 

باز عوارض بسيار كمتري ايجاد خواهد كرد. 
ــچ عملي بدون عارضه  ــاره به اين كه هي ــر حقگو با اش دكت
ــت، در اين باره توضيح مي دهد: الپاراسكوپي هم عوارض  نيس
مربوط به خودش را دارد، اما اين موارد نسبت به مشكالت عمل 
جراحي باز بسيار كمتر است و اين مورد يكي از مزاياي اين روش 
به حساب مي آيد. به عنوان مثال چسبندگي يكي از مشكالتي 
ــت كه پس از عمل جراحي باز ممكن است براي فرد ايجاد  اس
شود، اما در اين روش چون شكم باز نمي شود، در معرض هواي 
ــا لوازمي كه هنگام عمل  ــط قرار نمي گيرد و بافت بدن ب محي
ــتفاده مي شود تماس ندارد، چسبندگي خيلي كمتري ايجاد  اس
ــك متخصص  در عين حال توضيح مي دهد:  مي كند. اين پزش
ــكوپي انجام  ــه در روش الپاراس ــكم ك ــدن گاز داخل ش دمي
مي شود، براي برخي افراد خطرناك است؛ بنابراين افرادي كه 
ــد، نبايد از اين روش  ــي دارن ــه بيماري هاي قلبي يا تنفس زمين

استفاده كنند.
ــكوپي كوچك بودن  ــي از فوايد الپاراس ــه گفته وي، يك ب
اسكار عمل (جاي زخم) است. به عنوان مثال اگر عمل جراحي 
ــود، بايد  ــتن لوله هاي رحمي به روش جراحي باز انجام ش بس

ــود،  ــانتي متر ايجاد ش ــرش جراحي حداقل به اندازه 7 تا 8 س ب
ــانتي متري تا حداكثر يك  ــوراخ نيم س اما در اين روش با دو س
ــانتي مي توان عمل را انجام داد.  با توجه به اين كه در روش  س
الپاراسكوپي اسكار عمل كوچك تر از جراحي باز است، انتظار 

مي رود عوارض و مشكالت پس از عمل نيز كمتر باشد. 
ــاله هم از نظر زيبايي به نفع  دكتر حقگو مي افزايد: اين مس
بيمار است و هم به او كمك مي كند پس از جراحي خيلي سريع تر 
به زندگي روزمره برگردد و كارهاي عادي را از سر بگيرد. به گفته 
ــان، احتمال عفونت  ــن متخصص بيماري هاي زنان و زايم اي
ــيار كمتر است. همچنين در روش جراحي  نيز در اين روش بس
ــكم بخوبي روش الپاراسكوپي روشن نمي شود و  باز، داخل ش
چون اعضاي بدن روي هم قرار گرفته اند، ممكن است خيلي از 
ــود، اما اين مشكالت در الپاراسكوپي  بافت ها بخوبي ديده نش

وجود ندارد. 
 الپاراسكوپي كي به كار مي آيد؟

ــايد  ــكوپي، ش ــتفاده از روش الپاراس با توجه به مزاياي اس
ــدام يك از اعمال جراحي  ــوال برايتان پيش بيايد كه ك اين س

را مي توان به اين روش انجام داد.
ــاره به اين كه امروزه حيطه اعمال جراحي  دكتر حقگو با اش

ــت، مي گويد: امروزه از روش   ــترش يافته اس در اين زمينه گس
ــكم استفاده  ــكوپي هم در حوزه لگن و هم در حوزه ش الپاراس
مي شود. درآوردن فيبروم هاي رحمي، كيست هاي تخمدان و 
بستن لوله هاي رحمي ازجمله مشكالتي است كه مي توان در 

مورد آنها از روش الپاراسكوپي استفاده كرد.
اين متخصص زنان و زايمان مي افزايد: يكي از موارد مهم 
ــخيص علل نازايي است؛  ــتفاده از روش الپاراسكوپي، تش اس
ــت خاصي براي  ــورد نازايي هايي كه عل ــه همين دليل در م ب
ــت و معاينات و آزمايشات بيمار مشكلي را  ــده اس آنها پيدا نش
ــتفاده كنيم، چون  ــان نمي دهد، مي توانيم از اين روش اس نش
ــكالتي كه در آزمايش ها و سونوگرافي ها مشخص  برخي مش

نمي شود، با اين روش قابل تشخيص است. 
ــكوپي،  ــتفاده از الپاراس ــي از موارد اس ــه گفته وي، يك ب
تشخيص و درمان آندومتريوز است. در واقع آندومتريوز نوعي 
بيماري است كه تنها روش تشخيص قطعي آن، الپاراسكوپي 

است. 
دكتر حقگو تاكيد مي كند: آندومتريوز را نمي توان به كمك 
ــونوگرافي يا معاينه به طور قطعي تشخيص  آزمايش خون، س
داد و تنها روش تشخيص بيماري مشاهده ضايعات آندومتريوز 

با ديد مستقيم توسط الپاراسكوپ است.
 الپاراسكوپي  براي برخي ممنوع!

ــت براي برخي افراد  با توجه به اين كه اين روش ممكن اس
و بخصوص مبتاليان به بيماري هاي خاص، دردسرساز شود، 

بايد نسبت به اين مورد نيز دقت داشته باشيد.
ــتفاده  ــاره افرادي كه نبايد از اين روش اس ــر حقگو درب دكت
كنند، مي گويد: افرادي كه به بيماري هاي قلبي يا بيماري هاي 
ــتند، نبايد از اين روش استفاده كنند.  ــدادي ريه مبتال هس انس
ــكوپي براي افرادي كه مشكل خاصي ندارند،  بنابراين الپاراس
ــتند، هيچ گونه مشكلي ايجاد  ــنين مناسب هس ــالم و در س س
نمي كند. به گفته وي، انجام عمل جراحي به روش الپاراسكوپي 
ــب نيست. البته افرادي  ــنين باالي 60 سال چندان مناس در س
ــتفاده كنند، بايد به پزشك  كه تصميم مي گيرند از اين روش اس

متخصصي مراجعه كنند كه در اين زمينه تبحر دارد.
ــكوپي را  ــكي كه عمل الپاراس دكتر حقگو مي گويد: پزش
ــام مي دهد، حتما بايد دوره هاي خاصي را گذرانده و در اين  انج
زمينه مهارت كافي داشته باشد،  چون اين عمل برخالف اين كه 
ــبت  ــت، براي جراح كاري به نس براي بيمار راحت و به نفع اوس

دشوار است.

الپاراسكوپي يا جراحي باز، كدام يك؟ 
افرادي كه به بيماري هاي قلبي يا بيماري هاي انسدادي ريه مبتال هستند، نبايد از اين روش براي درمان  استفاده كنند 

ــا بيان  ــدي ايران ب ــان ارتوپ ــن جراح ــس انجم رئي
ــران ــيوع عارضه پاي پرانتزي در پس ــن مطلب كه ش  اي
2 تا 3 برابر دختران است،  گفت: عدم درمان پاي پرانتزي، 

موجب تخريب مفاصل و آرتروز مي شود.
ــه در گفت وگو با ايسنا  افزود : اما  دكتر غالمعلي عكاش
ــراد نياز به عمل جراحي  ــاله كه چند درصد اين اف اين مس
ــاري پيش رونده  ــه آيا بيم ــه عواملي نظير اين ك ــد ب دارن
ــتگي ــت، بس ــه اوليه آن چقدر اس ــر و زاوي ــت يا خي  اس

 پيدا مي كند.
وي  خاطر نشان كرد: البته اگر اين انحراف 5 تا 7 درجه 

ــت. اما اگر پاي فرد  ــد، احتياجي به عمل جراحي نيس باش
ــده باشد، بايد حتما  بيش از 10 درجه به طرف داخل خم ش
ــوارض بعدي براي  ــي قرار بگيرد تا ع ــت عمل جراح تح

بيمار پيش نيايد. 
ــود،  ــتي درمان نش به گفته او، اگر پاي پرانتزي به درس
ــود، زيرا كج تر شدن پا به مرور  منجر به بروز آرتروز مي ش

موجب تخريب مفاصل مي شود.
ــه تصريح كرد: اين ايراد بايد اصالح و در   دكتر عكاش
ــتخوان هاي طبيعي قرار گيرد كه آسيب كمتري  رديف اس

به آن وارد شود.

ــاره به مضرات  ــكي ايران با اش ــس انجمن چشم پزش رئي
خوابيدن فرد با لنز داخل چشم هشدار داد: اصوال وقتي لنز روي 
ــيژن از طريق اشك تامين مي شود،  ــم قرار مي گيرد اكس چش
وقتي فرد مي خوابد چون پلك بسته است تبادل اكسيژن اشك 
با محيط كم مي شود و در نتيجه اكسيژني وجود نخواهد داشت 

كه از لنز عبور كند و به قرنيه برسد.
دكتر هرمز شمس در گفت وگو با ايسنا افزود: ريسك عفونت 
نيز با استفاده طوالني  مدت از لنز باال مي رود. در واقع اين  گونه 
نيست كه خوابيدن با لنز حتما مشكل ايجاد  كند؛ ممكن است 
فردي چند شب هم با لنز بخوابد و اتفاقي نيفتد، ولي ناگهان دچار 

ــود. وي افزود: عينك و چشم، انحنا و شرايط سطح  مشكل ش
قرنيه نيز بايد در انتخاب نوع لنز يا انحناي لنز در نظر گرفته شوند 
تا ميزان ايجاد عوارض به حداقل برسد به همين دليل حتما بايد 

تجويز لنز توسط يك چشم پزشك صورت بگيرد. 
رئيس انجمن چشم پزشكي با بيان اين كه اگر فردي دچار 
قرمزي، تاري ديد و درد شديد يا احساس وجود جسم خارجي 
ــك مراجعه كند، تاكيد كرد:  ــد بايد سريع به پزش ــم ش در چش
ــتراحت كنيد  ــاعتي اس بايد بالفاصله لنز را درآورده و چند س
ــتفاده  ــك مصنوعي اس و از قطره هاي مرطوب كننده مثل اش

شود تا بهبود يابد.

خوابيدن با لنز باعث آسيب قرنيه مي شودشيوع پاي پرانتزي در پسران 2 تا 3 برابر دختران است
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ــود  ــنبه مطرح مي ش ــنبه تا چهارش ــف 102)  از ش اف ام،  ردي
ــتون  اعالم  ــن س ــنبه در همي ــدگان هرپنجش ــامي برن  و اس
ــماره سوال و گزينه  ــركت در مسابقه، ش ــد. براي ش  خواهد ش
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