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کلینیک    وخانواده

 كتابخانه امام رضا)ع( شهرستان مهران- استان ایالم 

کتابخانه امام رضا)ع( در سال 1372  در فضایی به مســاحت 877 مترمربع در شهرستان مهران 
افتتاح گردید. این کتابخانه در سال 97 به عنوان کتابخانه برتر کشوری از سوی نهاد کتابخانه های 

عمومی برگزیده شد.
کتابخانه امــام رضا)ع(  دارای 22196 عنوان و28526 نســخه کتاب  بــوده و بخش های مرجع، 
نشریات ادواری، کافی نت، بخش مســتقل کودک و نوجوان و کتابخانه دیجیتال از جمله بخش ها 

و امکانات آن می باشد.
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چهارمين دوساالنه بين المللي كارتون كتاب

نام كتاب: .....................................................ماه هشتم
انتشارات: ................................................ دارالحدیث
پدیدآورنده: ....................................... مهدی غالمعلی 
......................................... 140 صفحه  تعداد صفحات:

نهمین جشنواره بین المللی کتابخوانی رضوی که با مشارکت 
یک میلیون و 36۴ هزار نفر در سراسر کشور برگزار گردید، با 
تقدیر از 10۴ برگزیده ملی و با پیامی از سوی دکتر سیدعباس 

صالحی به کار خود پایان داد.
در پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی آمده است: جشنواره های 
مروج کتابخوانی، فرصتی ارزشمند برای پیوند عموم مردم با 

»یار مهربان« اندیشه های بشری است و زمانی که با آموزه های 
اصیل مذهبی آمیخته شوند، شکوه صدچندان می یابند. نهمین 
جشنواره کتابخوانی رضوی، تجلی امید به آینده روشن و 

کتابخوان ایران بصیر و والیت مدار است.
همچنین علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد برگزاری این جشنواره 
را در راستای معرفت افزایی و رسیدن به حیات طیبه عنوان کرد.

نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی 
به ایستگاه پایانی رسید

خبرويژه

براي مشــاهده آخرین اخبار 
نهاد كتابخانه هــاي عمومي 
كشور مي توانيد توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزینه هاي 
روبــه رو اســکن بگيریــد
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»ماه هشتم« زندگینامة کوتاه و مستند امام رضا علیه السالم را 
به مخاطبان عالقه مند و دوستداران آن امام همام ارائه می دهد. 
نویسنده تالش دارد با در نظر داشتن لزوم »بهره گیری از منابع 
معتبر«، »گزیده گویی«، »بهره مندی از صنایع هنری«، »قابل 
استفاده بودن برای سلیقه های گوناگون«، اثری متفاوت و 

کاربردی را با موضوع زندگی ماه رئوف خراسان ارائه دهد.
انتخاب حکایات نقل شده در کتاب به گونه ای است که بتواند 
به مخاطب یک الگوی عملی و رفتاری ملموس از زندگی امام 

رضا علیه السالم معرفی نماید.
این کتاب 55 بخشی با وقایع زندگی امام علیه السالم از پیش 
از تولد و ورود مادرشان نجمه خاتون به مدینه آغاز می شود 

و در ادامه با روایت شیوای وقایعی از زندگی  ایشان در زمان 
حیات پدر بزرگوارشان )حضرت امام موسی کاظم علیه السالم( 
ادامه می یابد. شرح ماجرای ازدواج و فرزنددارشدن علی  
تفاقات در  بن  موسی الرضا علیه السالم، نقل جالب ترین ا
دوران والیت عهدی ایشان و توصیف چگونگی شهادت امام 

علیه السالم از دیگر موضوعاتی است که در کتاب آمده است.
بهره گیری هنرمندانة مؤلف از احادیث اخالقی و اعتقادی، 
ضمن بیان یک حکایت جالب توجه و جّذاب در بستر حکایت 
تاریخ ویژگی برجسته ای است که بر غنای محتوایی کتاب 
نسبت به اکثر کتاب های موجود با موضوع سیره و زندگی 

رضوی افزوده است.

ترشحات پستان  
چه زمانی خطرناک 
است؟ )18(

تاثیر آالینده ها 
بـر مــا 

)24(

اوتیسم و نقش 
معلم همراه در بهبود 
کیفیت زندگی )23(

قوز نکن،  
صاف بنشین 

)20(

چطور وریدهای واریسی را 
درمان کنیم؟

وریدها در هر بخشی از بدن ما وجود دارند 
اما بسیاری از ما متوجه وجودشان نمی شویم 
تا هنگامی که آنها را روی پاهایمان به شکل 

شبکه ای از خطوط آبی می بینیم.
وریدهای گشادشده و آزاردهنده ای که روی 
واریسی«  »وریدهای  را  می بینید  پاهایتان 
عارضه  گشادشده   وریدهای  می نامند. 
رایجی است که حدود یک سوم  پزشکی 

جمعیت را گرفتار می کند.
چرا وریدهای واریسی ایجاد می شوند؟ تا 
مربوط  وریدها  کار  به شیوه  حدی علت 
می شود که مانند نردبان عمل می کنند. وریدها 
دریچه هایی دارند که به بازگشت تدریجی 
خون به سمت قلب بدون نشت خون کمک 
می کنند. هنگامی که این دریچه ها ضعیف 
می شوند یا افتادگی پیدا می کنند، خون و 
مایعات در بخش های پایینی پا جمع می شوند 
و با فشار آوردن روی دیواره وریدها باعث 
ایجاد وریدهای واریسی بزرگ تر و ضخیم تر 
می شوند. این فرایند با افزایش سن، فشار وزن 
ناشی از ایستادن یا بی حرکتی طوالنی،  عوامل 
ژنتیکی، بیماری های رگ های خونی، تجمع 

مایعات در بدن و بارداری بدتر می شود.
گاهی این اختالل کار وریدها به ورم کردن 
پاها، احساس درد، خستگی عضالنی، تغییر 
پوستی  زخم های  حتی  یا  پوست  رنگ 

می انجامد.
اگر متوجه برجستگی آزاردهنده وریدهای 
پایتان شدید، بهتر است با پزشکی عمومی، 
متخصص پوست یا جراح عروق مشاوره 
لخته  است  ممکن  وضعیت  این  کنید.در 
خونی در وریدهای عمقی پا ایجاد شود و 
 )DVT(»عارضه »ترمبوز وریدهای عمقی
به وجود بیاید که می تواند خطرناک و حتی 
مرگبار باشد.ترمبوز وریدهای عمقی ممکن 
است به صورت رنگ پریدگی، تورم یا درد 
در بخش پایینی پا بروز کند و رشته یا توده 
سفتی در پشت ساق حس شود. این عارضه 
بیش از همه در افراد دچار اختالل انعقاد 
خون، خانم های باردار یا زنانی که برخی از 
قرص های پیشگیری از بارداری را مصرف 
می کنند، افرادی که مسافرت های طوالنی 
می کنند و برای مدت های طوالنی بی حرکت 
هستند و باالخره افرادی که به تازگی جراحی 
ارتوپدی مانند تعویض مفصل ران انجام 
داده اند، رخ می دهد. سونوگرافی می تواند 
به تشخیص سریع لخته در وریدهای عمقی 

پا کمک کند.
به افرادی که وریدهای واریسی دارند و دچار 
عارضه جدی نیستند، می توان با اقدامات 
ساده ای کمک کرد، ازجمله ورزش مرتب، 
محدود کردن مصرف نمک، باال بردن پا 
به طور منظم و پوشیدن جوراب های واریسی 
که بخش پایینی پا را به شیوه ای تدریجی 
می فشارند و به بازگشت خون به باال به 

سمت قلب کمک می کنند.
جوراب های واریسی هنگامی بسیار موثر 
هستند که روی برچسبشان »میزان فشاری« 
در حد ۲۰ تا ۳۰ میلی متر جیوه درج شده باشد.
البته برخی افراد مبتال به بعضی بیماری ها 
و عوارض عروقی نباید این جوراب ها را 
بپوشند بنابراین باید قبل از استفاده از آنها 
با پزشک مشورت کنند.درمان های جراحی 
بهبود  برای  است  ممکن  طبی  یا  زیبایی 
به  پاهای دارای وریدهای واریسی  ظاهر 
از  است  ممکن  عروق  جراح  بروند.  کار 
یا  )فلبکتومی(  وریدها«  »بریدن  جراحی 
»ابلیشن درون وریدی« با استفاده از لیزر یا 
امواج رادیویی برای کاهش اندازه وریدهای 

واریسی استفاده کند.
وریدهای کوچک تر عنکبوتی یا شبکه ای 
)تالنژکتازی( را اغلب می توان با روش های 
یا   IPL لیزر  یا   PDL لیزر  مانند  زیبایی 
تزریق مستقیم دارو داخل وریدهای کوچک 

)اسکلروتراپی( برطرف کرد.
»کمترین  با  به اصطالح  درمان های  این 
متخصص  پزشک  به وسیله  اگر  تهاجم« 
تعلیم دیده انجام شوند ممکن است  ابتدا 
تغییر  یا  کبودی  قرمزی،  گذرا  به طور 
رنگ پوست ایجاد کنند اما به طورمعمول 
باعث گسیختگی سطح پوست نمی شوند، 
جای زخم نمی گذارند و مشکل گردش 
را  درمان ها  این  نمی کنند.  ایجاد  خونی 
نباید برای خانم های باردار و شیرده یا 
خونی  لخته های  سابقه  دارای  افراد  در 
یا بیماری عروقی انجام داد.اگر وریدهای 
و  نیست  آزاردهنده  برایتان  واریسی تان 
بیماری خاصی ندارید، بهتر است اصال 
از  هیچ کدام  چراکه  ندهید  انجام  کاری 
کامال  زییایی  و  جراحی  درمان های 

نیستند. بی خطر 
WebMD :منبع

هزینه اشتراک هفته نامه »سالمت« )48   
شماره در سال( 288,000 تومان است. 

برای دریافت هفتگی »سالمت« )بعد از کسر   
10 درصد تخفیف(، مبلغ 260 هزار 

تومان در وجه نشریه »سالمت« به شماره 
کارت 6274-1211-4007-5714 

بانک اقتصاد نوین واریز نمایید.

شماره فیش بانکی یا کد پیگیري آن را به   
همراه نام و نشانی و کدپستی ده رقمی به 
تلفن 09125725749 اعالم نمایید. 
اصل فیش بانکی یا کد پیگیري را تا پایان 

دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.

اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا   
اسفند  98 است.

اشتراک شما ظرف مدت سه هفته و با پست   
مطبوعات برقرار مي شود.

تلفن سفارش: 09125725749
345 جلد تاکنون منتشر شده است بیش از 000

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی در طول تاریخ طب در ایران

محسن کیایی، بازیگر طنز 

در گفت وگو با »سالمت« مطرح کرد

طنز را  انتخاب كردم چون 

مردم را مي خنداند  
صفحه11

سال پانزدهم  شماره 736  شنبه  14 دی 1398  16 صفحه  6000 تومان
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کندوکاو هفته نامه »سالمت« 

درباره مسائل کودک همسری

 حجله عروسی 
یا  دروازه جهنم؟

بازی با  اسالیم برای 
كودكان مضراست
طی دهه های گذشته، انواع اسباب بازی ها از جمله 

خمیرهای بازی با هدف پرورش  توانمندی های 

کودکان روانه بازار شد. در این میان خمیر اسالیم، 

خیلی زود بین کودکان مقبولیت پیدا کرد... صفحه13

تاکید دکتر زهرا عبداللهی 

مدیر دفتر بهبود تغذیه 

جامعه وزارت بهداشت 

جایگزین های 
سالم و كم هزینه را 

انتخاب كنید

گفت وگو با لیال رجبي 

عروس بالروس ایران 

روي ویلچر مشكل 
افراد كم توان را 

فهمیدم

چند سالی است موضوع »کودک همسری« به 

خبر داغ رسانه ها و شبکه های اجتماعی تبدیل 

شده و هرچندوقت یکبار خبرهایی از ازدواج 

دختران خردسال به گوش می رسد... صفحه2

تغذیه نامناسب یکی از عوامل خطری است که ما را 

به بیماری های غیرواگیری مثل دیابت، فشارخون 

باال و انواع سرطان ها نزدیک تر می کند... صفحه7

»تاتسیانا ایلیوشچانکا« در یکی از اردوهای تیم ملی 

با پیمان رجبی، دونده سرعتي و قهرمان پرش طول 

ایران آشنا شد و ازدواج کرد... صفحه10

پای صحبت های والدین، مسووالن مهدکودک ها 

و اعضای کمیته اضطرار درباره:

  معضل آلودگی هوا 

و تعطیلی مدارس

آلودگی هوا هرساله باعث بیماری و مرگ

  میلیون ها نفر در جهان می شود

  چطوراز خودمان 

در برابرآلودگی هوا 

محافظت كنیم؟

    الپاروسکوپی که به آن     الپاروسکوپی تشخیصی نیز گفته می  شود، 
یک روش تشخیصی جراحی است که برای معاینه اندام های 
داخلی و درمان مشکالت زنان کاربرد دارد. با دکتر شیرین 
نیرومنش، متخصص زنان و زایمان، فوق تخصص پریناتولوژی 
)طب مادر و جنین( و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران درمورد 
جزییات این روش جراحی گفت وگو کرده ایم...صفحه 22

    الپاروسکوپی چیست؟

شیوه ای غیرتهاجمی 
برای تشخیص  و 
درمان بیماری ها
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درمان بیماری ها

    الپاروسکوپی که به آن     الپاروسکوپی تشخیصی نیز گفته می  شود، 
یک روش تشخیصی جراحی است که برای معاینه اندام های 
داخلی و درمان مشکالت زنان کاربرد دارد. با دکتر شیرین 
نیرومنش، متخصص زنان و زایمان، فوق تخصص پریناتولوژی 
)طب مادر و جنین( و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران درمورد 
جزییات این روش جراحی گفت وگو کرده ایم...صفحه 22

    الپاروسکوپی که به آن     الپاروسکوپی تشخیصی نیز گفته می  شود، 
یک روش تشخیصی جراحی است که برای معاینه اندام های 
داخلی و درمان مشکالت زنان کاربرد دارد. با دکتر شیرین 
نیرومنش، متخصص زنان و زایمان، فوق تخصص پریناتولوژی 
)طب مادر و جنین( و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران درمورد 
جزییات این روش جراحی گفت وگو کرده ایم...صفحه 22

    الپاروسکوپی که به آن     الپاروسکوپی تشخیصی نیز گفته می  شود، 
یک روش تشخیصی جراحی است که برای معاینه اندام های 
داخلی و درمان مشکالت زنان کاربرد دارد. با دکتر شیرین 
نیرومنش، متخصص زنان و زایمان، فوق تخصص پریناتولوژی 
)طب مادر و جنین( و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران درمورد 
جزییات این روش جراحی گفت وگو کرده ایم...صفحه 22

    الپاروسکوپی که به آن     الپاروسکوپی تشخیصی نیز گفته می  شود، 
یک روش تشخیصی جراحی است که برای معاینه اندام های 
داخلی و درمان مشکالت زنان کاربرد دارد. با دکتر شیرین 
نیرومنش، متخصص زنان و زایمان، فوق تخصص پریناتولوژی 
)طب مادر و جنین( و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران درمورد 
جزییات این روش جراحی گفت وگو کرده ایم...صفحه 22


