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فارس| برخی از بیماران مبتال به سرطان یا دارای کم خونی یا افرادی که داروهای ضد انعقاد خون مصرف می کنند، می توانند با مشاوره پزشک حجامت 
کنند. کودکان و افراد باالی 60 سال باید زیر نظر متخصص طب سنتی حجامت شوند. نعمت اهلل مسعودی، متخصص طب سنتی در توضیح بیشتر 
می گوید: »حجامت جزوی از کارکردهای بدن برای حفظ سالمت است که قدمای ما برای زمان بهار در جهت سالم ماندن و پیشگیری از بیماری ها توصیه 
کرده اند.« به گفته او، به دلیل اینکه اخالط موجود در بدن در فصل زمستان فشرده شده است، وقتی شرایط جوی به سمت گرم شدن می رود، این اخالط 
آرام آرام ذوب می شوند و باعث می شود بیماری ها تظاهر کنند؛ در نتیجه حکیم ها حجامت را توصیه می کردند. به گفته مسعودی فصل بهار بهترین زمان 
برای انجام حجامت است: »بهار طبیعی با بهار تقویمی متفاوت است. برای نمونه بهاری که در خوزستان اتفاق می افتاد از بهار آذربایجان زودتر به وقوع 

می پیوندد و حکمای طب سنتی که در هر منطقه ای هستند بهتر می توانند برای زمان انجام حجامت  به افراد کمک کنند.«

چه کسانی 
باید 
»حجامت« 
کنند؟ 

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در هر اتاقی ، محل های امن را 
مشخص کنید  ) مثالً زیر یک 

میز محکم یا کنار ستون ها یا 
دیوارهای مجاور آنها(. 

عقربگزیدگی
رنــگ بیشــتر عقرب هــا زرد متمایل به قهــوه ای، 
خاکستری، سیاه و قهوه ای اســت و اندازه کوچکی تا ۱۸ 
سانتیمتر دارند. بدن آنها که حالتی تخت دارد باعث شده 
تا بتوانند از شکاف های بسیار باریک عبور کنند. آنها برای 
شکار می توانند نیش خود را که در انتهای دم قرار گرفته به 
حیوان یا انسان تزریق کنند. یکی از عقرب های بومی ایران 
که در اســتان های فارس، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، 
لرستان و بلوچستان دیده می شود، به نام عقرب ایرانی یا 
غیر حفار ساچ شناخته می شــود و به اندازه ۱00 تا ۱30 
میلیمتر میان شکاف تخته سنگ ها زندگی می کند. این 
عقرب خطرناک است و در فصل سرد فعالیتی ندارد. هوا 
که گرم می شود، خودش را نشان می دهد و با گرمای هوا 
خطرناک تر هم می شود. عقرب اگر سمی باشد، زهرش 
منجر به از بین رفتن گلبول های قرمز خون می شود و در 
محل گزش هم تغییر رنگ موضعی و تورم دردناک ایجاد 

می کند. 
عالیم عقرب گزیدگی چیست؟

        خارش و قرمزی پوست
        تورم و خون مردگی
       تغییرات فشار خون

        نارسایی تنفسی و از کارافتادگی کلیه
در موقع عقرب زدگی چه باید کرد؟

        باید خونسردی را حفظ کرد.
       عضــو عقرب زده را ثابت و بی حرکت نگاه داشــته و 

پایین تر از سطح قلب قرار داد.
       دو تا سه سانتیمتر باالتر از محل عقرب زدگی را با یک 
طناب، پارچه و یا رگ بند که حداقل یک انگشت از زیر آن 

رد شود، بست.
       فرد مصــدوم را در کوتاه ترین زمان ممکن به مرکز 

درمانی رساند و برایش سرم ضدعقرب تزریق کرد.
       از داروهای محلی، داغ کردن، تیغ زدن و ســوزاندن 

محل نیش بشدت خودداری کرد.

مارگزیدگی
در ایران 40 گونه ســمی مار، هفت گونه نیمه سمی و 
۱3 گونه غیر ســمی وجود دارد. از میــان مارها، تعداد 
معدودی از آنها سمی و خطرناکند اما با این حال باید هر 
گونه مارگزیدگی را سمی تلقی و به سرعت برای درمان آن 
اقدام کرد. به طور کلی، دست یا پا بیشتر در معرض گزش 
مار قرار دارد. اگر سیاهرگ یا سرخرگ مورد حمله مار قرار 
گیرد و سم مستقیم وارد جریان خون شود، غالبا منجر به 
مرگ یا تشنج ســریع در فرد می شود. مسمومیت با زهر 
مار حالت اورژانس دارد و نیازمند مراقبت فوري و داشتن 

تجربه کافي در تشخیص و درمان است.

در موقع مارگزیدگی چه کنیم؟
       فرد مصدوم را به سرعت به بیمارستان منتقل کنید.

       فرد مصدوم باید بی حرکت بماند، اندام آسیب دیده 
پایین تر از سطح قلب قرار گیرد تا جریان سم آهسته شود.

       محل گزش را با آب و صابون شست وشو دهید.
       اگر مصدوم النگو یا انگشتر در دست دارد، حتما آن را 
خارج کنید؛ چرا که ممکن است قسمت های آسیب دیده 

ورم کند.
       اگر با گزش اندام ورم کرد و تغییر رنگ داد، به احتمال 

زیاد مار سمی بوده است.
این کارها را نکنید

       هرگز از کمپرس آب سرد و یخ بر روی اندام ورم کرده 
استفاده نکنید.

       سعی نکنید نیش مار را با دهان بمکید.
       از راه دهان هیچ ماده ای را به فرد آسیب دیده ندهید.

 عالیم مارگزیدگی را بشناسید
خونریزی در محل گزش/ تاری دید/ ســوزش پوست/ 
تشــنج/ اســهال/  ســرگیجه/ عرق کردن بیش از حد/ 
غش کــردن/ تب/ تشــنگی/ از دســت دادن هماهنگی 

عضالت/ تهوع و استفراغ/ بی حسی و سوزن سوزن شدن
درد شدید

گازگرفتگیسگهایولگرد
هاری شناخته شده ترین بیماری است که با گزش سگ 
ولگرد ممکن است، منتقل شود و در صورتی که به سرعت 
برای درمان اقدام نشود، منجر به مرگ مصدوم می شود. 
هاری یک بیماری ویروسی است که از بزاق حیوان هار و 
محل گازگرفتگی وارد بدن می شود و به سیستم عصبی 
مرکزی حمله می کند. موارد حیوان گزیدگی از ســگ و 
گرگ یا حشرات در تمام مناطق کشور اما بیشتر در مناطق 
روستایی و استان هایی مانند گلستان، اردبیل، آذربایجان 
غربی و چهارمحال وبختیاری اتفاق می افتد؛ مهمترین راه 
انتقال بیماری هاری از طریق گازگرفتگی و خراش توسط 

حیوانات است.
در صورت حیوان گزیدگی چه باید کرد؟

       محل زخــم را باید با آب و صابون به مدت ۱5 دقیقه 
شست وشــو داد؛ این اقدام تا 50درصــد از ابتال به هاری 

جلوگیری می کند.
       فرد به سرعت به مرکز درمانی منتقل شود، جراحت 

ناشی از گازگرفتگی حیوانات نباید بخیه شود.
        خونسردی  را باید حفظ کرد.

       محل جراحت را باید با الکل 40 تا 70 درجه یا بتادین 
یک درصد، شست و شو داد.

چه کنیم تا سگ به ما آسیب نزند؟
       هنگام حمله سگ فرار نکنید.

       اگر سگ در حال حمله به شما بود، خونسردی خود 
را حفظ کنیــد و بالفاصله مانند یک موجــود بی جان و 
بی حرکت به پهلو دراز بکشید، پاها را کنار بدن جمع کنید، 

دست ها را جلوی صورت بگیرید و از خود محافظت کنید.
       هیچ گاه نباید مقابل سگ دوید و جیغ کشید بلکه باید 

با تغییر مسیر تالش کرد که سر راه حیوان قرار نگرفت.
       نباید به چشمان سگ نگاه کرد یا به سگ بسته شده 
نزدیک شد یا به سمتش سنگ پرتاب کرد و حیوان ها را 

اذیت کرد.

شهروند|سیلدراستانهایسیلزدهدرحالفروکشکردناستوهمینموضوعحاالمسئوالنوزارتبهداشترانگرانکرده.بافروکشکردنسیل،درکناراحتمالشیوع
بیماریها،احتمالگزشمارگزیدگیوگازگرفتگیازسویسگهایولگردهمباالرفتهاست.هرچندکهبراساسگزارشوزارتبهداشت،مرگدراثراینگزشها،اعالم
نشدهبااینحالباتوجهبهشرایطزندگیسیلزدگان،پیشبینیگزارشمواردبیشتریازاینحوادثمیرود.علیرضارییسی،معاونوزیربهداشتچندروزپیشنسبتبهاین
موضوعهشدارداد.مشکلآلودگیهایناشیازسیلاست؛فاضالبهایطغیانکرده،زبالههایجمعشدهوشرایطمرطوبوآوارهایخیسورعایتنشدنبهداشتعمومی،
احتمالحملهعقربومارراباالبردهاست.سگهایولگردهممعضلدیگریاند،اینسگهابهدلیلجاریشدنسیلوکمبودغذا،رهاشدهاندودرمناطقسیلزدهحضور
دارند،بههمیندلیلافرادیکهدرخانههایشانبهسرنمیبرند،بیشتردرمعرضخطرگازگرفتگیسگهاقراردارند.بااینهمهوزارتبهداشتایناطمینانخاطررامیدهد

کهکمبودیدرارتباطباسرمهایضدعقرب،ماروهاریوجودندارد،واکسنآنهادردسترساستوبهمناطقسیلزدهفرستادهشدهاست.
درایرانآمارماروعقربگزیدگیباالســت.براساساعالمقبلیموسسهتحقیقاتواکسنوسرمسازیرازی،ایرانپسازمکزیک،رتبهدومبیشترینآمارماروعقرب
گزیدگیدنیاراداردوبیشترینآمارمارگزیدگیدراستانهایخراسانوسیستانوبلوچستانوبیشترینمیزانعقربگزیدگیدراستانخوزستاندیدهمیشود،یعنی

حدود70درصد.همهاینهادرشرایطیاستکهخوزستانیکیازکانونهایسیلاستوجمعیتقابلتوجهیازایناستان،درگیرسیلوآوارگیهایناشیازآنشدهاند.

نگاهی به آسیب هایی که سفیدکننده های شیمیایی و مصنوعی به دندان ها وارد می کنند

سفیدکننده های نابودگر
شهروند| دلتان دندان های سفید و مرواریدی شــکل می خواهد؟ عالقه ای هم به روش های 
پرهزینه مثل  کامپوزیت و لیمینت نداریــد؟ خب به ظاهر، تنها یک راه حــل برایتان می ماند؛ 
بلیچینگ. بلیچینگ روشی برای  سفید کردن دندان هاست که عمدتا به دو روش انجام می شود یا 
در مطب و با استفاده از لیزر یا در خانه و با  استفاده از سفید کننده با غلظت باال. این روش معموال برای 
برطرف کردن تیرگی  و رنگدانه هایی است که به  مرور زمان و بر اثر مصرف چای و قهوه، توت فرنگی و 
سیگار، ادویه، نوشابه های رنگی و .... ایجاد می شود. با  این که از این روش به عنوان کم خطرترین روش 
سفید کردن دندان یاد می شود، اما تحقیقات جدید نشان داده  که محصوالتی که حاوی هیدروژن 
پراکسید یا آب اکسیژنه اند، به بافت عاج دندان که زیرمبنای دندان قرار  دارد و پرویین دندان است، 
آســیب می زنند. موادی که در بلیچینگ دندان استفاده می شود ترکیبی از  هیدروژن پروکساید 
است، یعنی همان آب اکسیژنه و یک سری اکتیویتر ها )فعال کننده ها( در درصد های  متفاوت که 
در برند های مختلف به آن اضافه می شود . به گزارش ایسنا و به نقل از خبرگزاری  یونایتدپرس، دندان 
حاوی عاج، مینای دندان و بافتی است که ریشه را به لثه متصل می کند. درحالی که بیشتر  مطالعات 
روی سطح مینایی دندان تمرکز شده، این بررسی جدید به تأثیر ترکیب هیدروژن پراکسید روی 
 کالژن هایی پرداخته که بیشتر الیه بافت عاج را تشکیل می دهند .   محققان در بررسی های خود و با 
قرار دادن  هیدروژن پراکسید روی عاج مشاهده کردند که در حضور این ماده، پروتیین های موجود 

روی عاج دندان از بین  رفتند .
دندانپزشکان اما همواره در پاسخ به سوال متقاضیان سفید کردن دندان، تنها به این پاسخ بسنده 
می کنند  که با این روش، دندان ها دچار حساسیت موقتی می شوند، اما مضرات آن خیلی بیشتر از 
اظهارات دندانپزشکان  است و فرسودگی مینای دندان توسط مسواک، مهمترین عارضه ای است که 
پس از درخشان کردن دندان ها  ایجاد می شود. فرسایش دندان ها، تحلیل لثه، پوسیدگی و از دست 
دادن دندان ها در کنار حساسیت های شدید  دندانی از عوارض احتمالی بلیچینگ است و بهتر است 

تنها در شرایط ضروری استفاده شود .    

چند روش ساده برای سفید کردن دندان ها در خانه
در شرایطی که سفیدکننده های شیمیایی به شدت آسیب زا هســتند، می توان از چند روش 

خانگی برای سفید  کردن دندان ها استفاده کرد. 
     خمیر جوش شیرین و پراکسید هیدروژن

با مخلوط کردن یک قاشــق چای خوری جوش شیرین با پراکســید هیدروژن در یک ظرف 
کوچک، خمیر  نازکی درست و از مســواک نرم برای مالیدن خمیر روی دندان استفاده کنید و به 

آرامی به مدت 2 دقیقه  مسواک بزنید. سپس بشویید و با خمیر دندان به طور منظم مسواک بزنید . 
    قرقره کردن پراکسید هیدروژن  

با خمیر دندان معمولی مسواک بزنید. یک دوم فنجان آب را با دو قاشق غذاخوری از پراکسید 
هیدروژن  مخلوط کنید و در دهان خود برای یک دقیقه قرقره کنید. برای حذف پراکسید هیدروژن، 

مسواک بزنید و با  آب بشویید. هر روز این کار را تکرار کنید تا زمانی که دندان هایتان روشن شود . 
       استفاده از خمیر نمک دریا و جوش شیرین  

یک قاشق چای خوری جوش شیرین را با یک دوم قاشق چای خوری نمک دریا با یک کمی آب 
در یک ظرف  کوچک مخلوط کنید تا خمیری نازک ایجاد شود. از مسواک نرم برای مالیدن خمیر 
روی دندان استفاده  کنید و به آرامی به مدت 2دقیقه مسواک بزنید. سپس با آب بشویید و پس از آن 

با خمیر دندان به طور  منظم مسواک بزنید . 
       مسواک زدن با خمیر پودر زردچوبه  

یک قاشق چای خوری پودر زردچوبه ارگانیک و کمی آب را در یک ظرف کوچک مخلوط کنید تا 
یک خمیر  نازک ایجاد شود. از مسواک نرم برای مالیدن خمیر روی دندان استفاده کنید و به آرامی 
به مدت 2 دقیقه  مسواک بزنید. مراقب باشید که پاشیده نشود، زیرا می تواند همه جا رارنگی کند. 

سپس با آب بشویید و پس از آن با  خمیر دندان به طور منظم مسواک بزنید .  
    مسواک زدن با زغال سنگ فعال  

پودر زغال ســنگ با درجه فعال مواد غذایی را روی مسواک مرطوب بپاشید، سپس به مدت 2 
دقیقه مسواک  بزنید. مراقب باشیدکه پاشیده نشود، چون می تواند همه جا را لکه دار کند. پس از آن 

با آب بشویید و به طور  منظم مسواک بزنید . 
    مسواک زدن با خمیر آب لیمو و جوش شیرین

یک قاشق چای خوری آب لیمو را با جوش شیرین به مقدار الزم مخلوط کنید تا  خمیری نازک 
ایجاد شود. با مسواک نرم و به آرامی به مدت 2 دقیقه مسواک بزنید و با آب بشویید، سپس با خمیر 

دندان به طور  منظم مسواک بزنید تا آب لیمو از بین برود . 
  غرغره روغن نارگیل و مسواک زدن  

یک قاشــق غذاخوری از روغن نارگیل ارگانیــک را در دهان بریزید و غرغره کنیــد. آن را در 
اطراف دهان خود  برای 20-5دقیقه بچرخانید. )مانند وقتی که دهان شــویه استفاده می کنید( 

جوش شیرین را روی مسواک  مرطوب بپاشید و دندان های خود را مسواک بزنید و بشویید . 
       شست وشوی دندان با سرکه سیب  

یک قاشــق غذاخوری از سرکه سیب را مانند دهان شــویه در اطراف دهان خود برای 2 دقیقه 
شست وشو دهید،  پس از آن مسواک خود را در سرکه سیب فرو کرده و برای کمک به حذف لکه ها 
مسواک بزنید و بعد بشویید و  سپس دندان های خود را با جوش شیرین و خمیر دندان مسواک بزنید 

تا تمام سرکه سیب حذف شود. 
    ضدعفونی کردن دهان و دندان با جوش شیرین، خمیر دندان و هیدروژن پراکسید

 2 قاشــق چای خوری جوش شــیرین را با 2 قاشــق چای خوری از خمیر دندان و یک قاشق 
چای خوری از پراکسید  هیدروژن مخلوط کنید. مخلوط را روی دندان ها پخش کنید و ۱0-5 دقیقه 
آن را رها کنید. دندان ها را با  مخلوط مسواک کنید و سپس به طور کامل با آب بشویید. برای حذف 

تمام پراکسید هیدروژن با خمیر دندان  به طور منظم با جوش شیرین مسواک بزنید . 
    خمیردندان سفید کننده خانگی با اسانس های روغن

مقدار مساوی از روغن نارگیل ارگانیک و جوش شیرین را با چند قطره روغن نعناع، اسانس نعناع یا 
روغن  چوب دارچین مخلوط کنید، تا خمیر دندان ایجاد شود. دندان ها را روزی دوبار مسواک بزنید . 

با فروکش کردن سیل در مناطق سیل زده، وزارت بهداشت نگران  گزش مار، عقرب و سگ های ولگرد است
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