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 لنامه پیک سالمتدوفص
 

 مجتمع آموزشی فرهنگی پسرانه معلّمکارکنان ویژه 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 واحد پزشکی بهداشتی

 4931ستان زمو  پاییز -مششسال 

 41 شماره مسلسل:

 تصویری آموزش



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 که برای همکاری در برنامه های آموزشی اعالم آمادگی کرده اند: یاولیای* 

 رشته و تخصص نام ولی دانش آموز مقطع

 روانشناس بالینی خانم طیبه صفایی 1دبستان 

 پزشکی اجتماعی آقای دکتر فرهاد جعفری 2دبستان 

 مامایی خانم سعیده جمشیدی 2دبستان 

 دندانپزشکی خانم دکتر مریم حسنی 2دبستان 

 پزشک خانواده آقای دکتر مصطفی گل نوری 2دبستان 

 پرستاری اطفال افسانه خانباباخانی خانم 2دبستان 

 پزشک عمومی، طب سنتی خانم دکتر اکرم فالح 2دبستان 

 فیزیوتراپی آقای مهدی میرشاه ولد 2دبستان 

 پزشک عمومی آقای دکتر ایمان عموزاده 1متوسطه

1متوسطه  فلوشیپ بیهوشی قلب آقای دکتر محمدسعید غیاثی 

1متوسطه  داروسازی آقای دکتر جاللی فیروزکوهی 

1متوسطه  روانشناس کودکان خانم مهتاب ساسانیان 

1متوسطه  روانشناس بالینی خانم مهرانه قره گوزلو 

1متوسطه  داروسازی خانم دکتر مرضیه موسوی 

1متوسطه  فیزیولوژی انسانی آقای دکتر جواد میرنجفی زاده 

 جراحی پالستیک و سوختگی آقای دکتر خلیل رستمی 2متوسطه

2متوسطه  بهداشت خانواده و مدارس خانم بهرخ محمودزاده 

2متوسطه  تخصص زنان و زایمان خانم دکتر پریرخ رامزی 

2متوسطه  پرستاری خانم الهه صاحبی 

2متوسطه  داروسازی  آقای دکتر امیرمهدی طالب 

 به یدسترسهمچنین در موارد تعطیلی واحدپزشکی و یا هر دلیل دیگر که 

 گروه پزشکان آنکال کمیته پزشکیمی توانید با  نبود مقدور مجتمع پزشکان

اسامی اعضای این گروه در بورد اطالع رسانی واحدپزشکی نصب  .دیریبگ تماس

 شده است.

 

 

 

 معلم مجتمع در سالمت -بخش سوم

 

 بهداشتی -مفید پزشکی جهت ارسال اخبار و مقاالت شمااز 

 :یمهمکاری می نمای شرایط ذیل دعوت به با رعایت

 تخلیص مطالبیا پیک سالمت در رد، قبول، ویرایش و  -1

 آزاد است.

 ،"سالمت تازه های" ن یواعن مطالب بایـد در محدوده -2

 .باشند "نامه به سردبیر" یا  "باشیم سالمت"

 قبول است. قابل با ذکر منابعای ترجمه  یا یتألیف مقاله -3

 با توجه به محدودیت صفحات، لطفاً طبق جدول زیر رفتار نمایید. -4

 حداکثر تعداد کلمات عنوان مطلب

 نامه به سردبیر

 سالمت یها تازه

 مقاالت سالمت

333 

233 

403 

 از ارائه نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود دریغ نفرمایید. -0

 

 

 

 

 

 

 

 

دوفصلنامه پیک سالمت 

 ویژه کارکنان()
 سردبیر: دکتر سمیه امیری مقدم

 تکثیر: واحد انتشارات

 توزیع در مقاطع:
 (1خانم فاطمه عباسپور )دبستان

 (2دبستان) آقـای جواد مقـــدم

 (1متوسطه) جواد کاظمی آقـای

 (2متوسطه) یوسفـی آقـای علی

 ـاد(ـ)ستـــ حسین دوست آقای
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 منابع این شماره:

1. 8 Areas of Age-Related Change. NIH Medline Plus, 

Winter 2007; v2:n1:p10-13 

 سایت پزشکان بدون مرز.2

 سایت رنگی رنگی.3

 نشریه اخبار پزشکی، ویژه کنگره اورژانسها و بیماریهای شایع طب کودکان.4

   613نشریه نوین پزشکی، شماره .0

 611نشریه نوین پزشکی، شماره .6

 1389نامه تغذیه  ویژهنشریه نوین پزشکی، .7

 
  دوازدهصفحه      49 پاییز و زمستان -دوره ششم -کارکنانپیک سالمت 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 متخصصی که درمورد ویزیت با تخفیف همکاران اعالم آمادگی کرده اند:اولیای * 

 تخفیف نام پزشک تخصص
 %111 نیکویی نژادآقای دکتر حسن  آلرژی

 ارتوپد
 دکتر شیخ فتح اللهیآقای 
 دکتر خلیل واعظیآقای 

21% 
01% 

 %01 خانم فریبا سعادتی بینایی سنجی

 %01 نوری گل مصطفی دکترآقای  خانواده پزشک

 پوست
 خانم دکتر مژگان اسدی

 دکتر ابوالفضل خیراندیشآقای 
 خانم دکتر رقیه نائبی

21% 
01% 
01% 

 %01 جلیل برادران حکاک دکترآقای  جراح

 %21حداقل  دکتر علی اکبر عطاییآقای  جراح پالستیک

 %01 آقای دکتر داوود محمودی جراح مغز و اعصاب

 %01 خانم دکتر لیال کاظمی چشم پزشک

 %111 رستمی... ا نعمت آقای دکتر خون و سرطان اطفال

 %111 آقای دکتر غالمرضا توگه خون و سرطان بالغین

 دندانپزشک

 دکتر فرشید افتخاریآقای 
 دکتر مریم حسنیخانم 

 آقای دکتر منصور میرزایی

21% 
21% 
21% 

 %01 خانم کتایون طالشی روانشناس

 زنان و زایمان

 خانم دکتر حلمی
 رامزی پریرخ خانم دکتر

 خانم دکتر منصوره عالء الدینی

21% 
01% 
111% 

 %111 آقای مهدی میرشاه ولد فیزیوتراپی

 قلب و عروق
 دکتر محسن صادقی قهرودیآقای 
 کالهچی عبده علی دکترآقای 

111% 
01% 

 %01 طاهره سادات واقفی خانم دکتر گوش، حلق و بینی

 %111 اللهی عین بهزاد دکترآقای  نفرولوژی )داخلی کلیه(

 
 

 

 باسمه تعالی

 

 فهرست مطالب
 

 1صفحه       نامه به سردبیر

 یروان بهداشت    

 2-3صفحات     تازه های سالمت -بخش اول

 است یبررس دست در کشور به مرغان آبله واکسن ورود( 1

 یرفصلیغ یهایافسردگ یبرا یحت "نور" یدرمان اثر( 2

 کننده خنک کالهک با یدرمان یمیش یمو زشیر کاهش( 3

 تاثیر منفی اسباب بازی الکترونیکی بر رشد مهارتهای کالمی( 4

 4-8صفحات     سالمت باشیم -بخش دوم

 ...مدام کن یریپ فکر یجوان در (1

 هایماریب ینخورها بخور،( 2

 9-12صفحات    سالمت در مجتمع معلّم -بخش سوم

 د؟یهست موافق کارکنانسالمت  کیپ انتشار ادامه با ایآ( 1

 همکاران و مجتمع یبرا یپزشک تهیکم خدمات( 2

 

 معلم مجتمع در سالمت -بخش سوم

  یازدهصفحه       49 پاییز و زمستان -دوره ششم -کارکنانپیک سالمت 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
 بهداشت روانی

 !مادر خواه عذر فیلط چه باشد      مادرِ گاه به گاه غضبِ از ل،ـطف

 مادر  پناه به هم ؟ کجا به یدان      زدیبگر زدشیخ قهر به چو مادر

 ناگفته. ستین جدا یجسم بهداشت از که یا مقوله  است، یروان بهداشت از سخن

 بهداشت اما و شماست و من سالمت از بال دو روان و جسم سالمتِ که داستیپ

 ست؟یچ یروان

 با ییارویرو و گرانید و خود یها دگاهید با یسازگار ییِتوانا: یروان بهداشت

 تیاهم میکن توجه فیتعر نیا ی کلمه کلمه به دقت با اگر. است یزندگ مشکالت

 آن به دوباره یتوجه و میابی یم در یشادکام و تیموفق ندیفرا در را یروان بهداشت

 .باشم یم مند بهره یروان بهداشت از اندازه چه تا من که کرد خواهد آشکار

 گنجند ینم مختصر نیا در که ارندیبس عوامل نیا: یروان بهداشت در موثر عوامل

 یا مجموعه به تعلقِ احساس»  وآن  میکن یم اشاره ها آن از یکی به قطف وما

 و«  مدرسه و است خانه آموز دانش یبرا که میکن یم یزندگ آن در که است

 که یتعلق احساس :است تیواقع نیا انگریب میآورد سخن مطلع در که را یشعر

 او یروان بهداشت (خانه به کودک تعلق احساس یکل طور به) دارد مادر به کودک

 .کند یم نیتام خانه در را

 در را تعلق احساس نیا میا شده موفق اندازه چه تا تو و من! زیعز همکار اما و

 جادیا  آنها یروان بهداشت نیتام تاینها و دومشان ی خانه به نسبت آموزانمان دانش

 .میشیندیب یکم م؟یکن

 محمدحسن صاحبدل
 ممجتمع آموزشی فرهنگی معلّمعاون آموزشی مقطع متوسطه یک 

 

 

 

 

 

 خدمات کمیته پزشکی برای مجتمع و همکاران -دوم

می گذرد و اغلب همکاران با خدمات کمیته پزشکی مجتمع شش سال از تشکیل 

در پیک آن آشنا هستند اما شاید برخی همکاران اطالع کافی نداشته باشند. قبالً 

(؛ 93سالمت بطور مختصر درمورد کمیته اطالع رسانی کرده ایم )پاییز و زمستان 

 اما اکنون برآنیم که خدمات کمیته را با جزئیات بیشتری شرح دهیم.

م است که در زمینه خدمات متشکل از اولیای دانش آموزان معلّ پزشکی کمیته 

سال تحصیلی برای این دسته از بهداشتی و درمانی فعالیت می کنند. در ابتدای هر 

در یک یا چند زمینه از موارد اولیاء فراخوانی ارسال می شود تا در صورت تمایل 

 زیر با واحد پزشکی همکاری نمایند:

 معاینات سالیانه دانش آموزان .1

 ویزیت دانش آموزان و کارکنان با تخفیف .2

 فعالیتهای آموزشی .3

 نسهامشاوره در موارد خاص و اورژا .4

 تامین تجهیزات پزشکی .0

نفر می رسد که  137در سال جاری تعداد اولیای مرتبط با بهداشت و درمان به 

  به عضویت کمیته درآمده اند.با پاسخ مثبت به فراخوان، نفر از ایشان  72تاکنون 

است، میزان همکاری  %70حدود  2و متوسطه 2میزان پاسخ مثبت اولیای دبستان

قرار دارد. اما از نظر  63-60هم در محدوده % 1و متوسطه 1در مقاطع دبستان

نفر بیشترین تعداد اعضای کمیته را  27با  1تعداد اعضا، اولیای مقطع متوسطه

زیت و سایر موارد صفحات تشکیل داده اند. برای اطالع از جزئیات تخفیف در وی

برای استفاده از تخفیف ها، نامه کتبی از واحدپزشکی را مطالعه نمایید.  12-11

 .ضروری است

 

 
 

 معلم مجتمع در سالمت -بخش سوم

  دهصفحه          49 پاییز و زمستان -دوره ششم -کارکنانپیک سالمت 

 

  یکصفحه         49 پاییز و زمستان -دوره ششم -کارکنانپیک سالمت 

 

 نامه به سردبیر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آیا با ادامه انتشار پیک سالمت کارکنان موافق هستید؟  -اول

کارکنان توسط  سال تحصیلی جاری، نقدی بر پیک اجراییدر اولین جلسه شورای 

همکاران در این مقطع یکی از همکاران متوسطه یک مطرح شد مبنی بر اینکه 

تمایلی به مطالعه پیک ندارند و انتشار آن اتالف سرمایه است. لذا بر آن شدیم که 

 .برای تصمیم گیری در این خصوص نظرسنجی انجام دهیم

لطفا برگه نظرسنجی ضمیمه پیک را با دقت و صداقت تکمیل و آن را به منشی 

 واحدپزشکی )خانم سالمت( تحویل دهید.

  

 

 

 

 ورود واکسن آبله مرغان به کشور در دست بررسی است-خبر یک

آبله مرغان یک بیماری ویروسی و بسیار مسری است. ابتال به آن در سنین پایین 

سالگی  13عوارض کمتر و بهبود سریعتری دارد اما حدود نیمی از کودکان تا سن 

با افزایش احتمال بروز عوارضی مثل  به آن دچار نمی شوند و ابتال بعد از این سن

سینه پهلو و التهاب مغزی )آنسفالیت( همراه است. همچنین ابتالی بانوان باردار 

 ماهه اول بارداری خطرناک است و عوارض سوء بر جنین دارد. 3بخصوص در 

واکسن ضد آبله مرغان واکسن نسبتاً جدیدی است که ورود آن به کشور و نیز 

نحوه واکسیناسیون آن تحت بررسی است. اما فعالً به صورت محدود در برخی 

مراکز وجود دارد. در حال حاضر که این واکسن در برنامه واکسیناسیون کشوری 

صیه شده یک سالگی و نیست اگر قصد تزریق آن را به فرزند خود دارید زمان تو

 است. MMRهمراه با واکسن 

کودکانی که آبله مرغان می گیرند در سنین باالتر بیماری  %10-23نکته: حدود 

 زونا را هم تجربه می کنند که ناشی از دوباره فعال شدن ویروس آبله مرغان است.

 حتی برای افسردگیهای غیرفصلی "نور"اثر درمانی  -خبر دو

ردگی فصلی شنیده باشید که برخی افراد در فصول سرد سال شاید درمورد افس

دچار تغییرات خُلقی میشوند که علت آن را به روزهای کوتاه و نور ناکافی مرتبط 

 می دانند و نوردرمانی هم یکی از راههای اصلی درمان است.

اما خبر جالب اینکه مطالعات نشان می دهد نوردرمانی می تواند در درمان 

 8افسردگی های غیرفصلی هم موثر باشد. در تحقیقی در کشور کانادا به مدت 

دقیقه در روز  33هفته از نوردرمانی صبحگاهی با منبع فلورسانس برای مدت 

 استفاده شد و بهبود معناداری به دست آمد. 

 

 

 

 تازه های سالمت -بخش اول

 دوصفحه          49 پاییز و زمستان -دوره ششم -کارکنانپیک سالمت 

 

 معلم مجتمع در سالمت -بخش سوم

  نهصفحه          49 پاییز و زمستان -دوره ششم -کارکنانپیک سالمت 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاهش ریزش موی شیمی درمانی با کالهک خنک کننده -خبر سه
قرار می گیرند و هوای این کالهک های سیلیکونی طی شیمی درمانی روی سر 

خنک را در تمام سر پخش می کنند؛ با کاهش دمای سر، رگهای خون منقبض 

 شده و داروی شیمی درمانی به رگهای آن ناحیه انتشار پیدا نمی کنند.

آنان  %34زن مبتال به سرطان پستان آزمایش شده و فقط  133این کالهک روی 

در زنان گروه شاهد )که کالهک شدند درحالیکه  %03دچار ریزش موی بیش از 

آنان اتفاق افتاده بود. هیچ عارضه جدی  %133نداشتند( این میزان ریزش مو در 

در میان بیماران آزمایش شده بوجود نیامده و فقط سه نفر بدلیل احساس سرمای 

 آزاردهنده آن را از روی سر خود برداشتند.

( اجازه فروش کالهک FDAریکا )بر اساس نتیجه این تحقیق، اداره دارو و غذای آم

 خنک کننده برای بیماران سرطانی را صادر کرد.

 تاثیر منفی اسباب بازی الکترونیکی بر رشد مهارتهای کالمی  -خبر چهار
ماه سه دسته اسباب بازی داده شد:  16تا  13رده سنی به شیرخواران  تحقیقیدر 

مزرعه سخنگو و موبایل  لپ تاپ های بچه گانه،) اسباب بازی های الکترونیکی

پازل چوبی، جورچین و بلوک های ) اسباب بازی های قدیمی؛ (گانه بچه

و  همراه با شکل ها و موضوعات جالب کتابو پنج  (پالستیکی همراه با تصویر

 رنگی.

کودکانی که بیشتر با اسباب بازی الکترونیکی بازی می کنند محققان دریافتند  

کودکان در حین بازی با اسباب بازی های  ؛می کنندکمتر از زبان خود استفاده 

الکترونیکی، کمتر از کلمات مخصوص بزرگساالن استفاده می کردند، کمتر با 

اطرافیان صحبت می کردند، کمتر به صحبت والدین شان واکنش نشان می دادند 

 «و کمتر کلمات جدید از خود تولید می نمودند.

ی الکترونیکی تاثیر منفی بر رشد به گفته این محقق، اسباب بازی ها

مهارت های کالمی کودک دارد و والدین باید در خرید اسباب بازی 

 

از خوردن حجم زیاد غذا در یک وعده  اگر ریفالکس دارید )ترش کردن(؛

بپرهیزید، وسط غذا مایعات ننوشید و بالفاصله بعداز غذا دراز نکشید. غذاهایی که 

مرکبات، غذاهای ادویه دار، معموالً این مشکل را تشدید می کنند عبارتند از: 

 .فرآورده های گوجه فرنگی، غذاهای پرچرب، شکالت، قهوه و نوشیدنی های گازدار

 
لی نیازی به محدودیت مصرف و آب کافی بنوشیدباید  اگر سنگ کلیه دارید؛

از جمله:  مصرف غذاهای حاوی اگزاالت را کاهش دهید غذاهای کلسیم دار نیست.

کلم پیچ. همچنین  و اسفناج، چغندر، ریواس، چای، ترکیبات حاوی کاکائو

 .اید کم کنیدمصرف نمک را هم بمکملهای ویتامین ث برای شما مضر هستند و 

. برخی غذاهای پورین دار را کم کنیدباید مصرف  اگر اسید اوریک باال دارید؛

مواد پروتئینی )نه همه آنها( و برخی سبزیجات جزو مواد پورین دار هستند شامل: 

. از گوشت قرمز، برخی ماهیها و تخم ماهی، جگر، قلوه، مغز و خوش گوشت

 غنی از پورین هستند.  مارچوبه گل کلم، قارچ، اسفناج وسبزیجات هم 

، از ممکن است برخی غذاها باعث بروز حمله میگرن شوند اگر میگرن دارید؛

 .(MSG) منوسدیم گلوتاماتو افزودنیهایی مثل  شکالت، مرکبات، کافئینجمله: 
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 بخور، نخورهای بیماریها -عنوان دوم

 ، میگرنکلیه یا کیسه صفراپرفشاری خون، ریفالکس، سنگ اسیداوریک باال، ، آسم

مشکالت و بیماریهای مزمن و متداول امروز ماست که اهمیت اصالح  ،و یبوست

 تغذیه در آنها کمتر از تجویز داروها نیست.  

. مواد غذایی که به شما آب بنوشیدلیوان  6-8روزانه حداقل  اگر یبوست دارید؛

هلیم و توصیه می شود عبارت است از: غالت کامل، حبوبات، میوه ها و سبزیجات. 

 دو نمونه غذای مناسب برای مبتالیان به یبوست است. فرنی

است. توجه کنید  کاهش مصرف نمکبهترین توصیه  اگر فشارخون باال دارید؛

که غذاهای آماده و نیمه آماده جزو محصوالت پرنمک محسوب می شوند. پیشنهاد 

ما برای طعم دادن به غذا )به جای نمک( استفاده از سبزیجات معطر خشک شده و 

انواع ادویه هاست. برای تامین پتاسیم و کلسیم هم از این خوراکیها بیشتر استفاده 

 .پرتقال، گالبی، اسفناج، سیب زمینی، لبنیات کم چرب و کلم بروکلیکنید: 

کاهش و افزایش سریع وزن یکی از عوامل ایجاد  اگر سنگ کیسه صفرا دارید؛

. درعوض از غذاهای کنیداز غذاهای پرچرب پرهیز سنگ صفراوی است و باید 

 پرفیبر مثل سبوس، میوه ها و سبزیجات بیشتر استفاده کنید.

بهتر است غذاهای محرک آسم خودتان را بشناسید. غذاهایی که  اگر آسم دارید؛

معموالً متهم هستند عبارتند از: انواع لبنیات، تخم مرغ، محصوالت دریایی، 

افزودنیهای غذایی )تارترازین، حرکها مرکبات، سویا و گندم. ولی شاید مهمترین م

( باشند. پس الزم است قبل از MSG گوگرد، اسید بنزوئیک و منوسدیم گلوتامات

 خرید مواد غذایی برچسب محتویات را به دقت بخوانید.

 

 

 

 

 

 در جوانی فکر پیری کن مدام... -عنوان اول

پاسخ داد: به خاطر کهولت سن سالمندی به پزشک مراجعه و از تاری دید شکایت کرد. پزشک 
است، از ضعف شنوایی گله کرد و همین پاسخ را شنید... خالصه گفت و گو به همین منوال ادامه 

پزشک پاسخ داد:  !پیدا کرد تا خشمگین شد و فریاد زد: تو که علت همه چیز را از پیری میدانی
 !اتفاقاً همین زود از کوره دررفتن هم از پیری است!

 داد: نسبت سن افزایش به میتوان را حیطه 8 از مشکالتی بگذریم که حکایت این از

است که در شماره قبل پیک سالمت،  آلزایمرسرسلسله آنها بیماری / مغز -الف

مفصل درمورد آن صحبت کردیم. اما بجز آن، پیری می تواند باعث اختالالت 

 خفیف شناختی و تاخیر در به یادآوری محفوظات نیز شود.

)استئوپورز( و  پوکی استخوانشایعترین ها عبارتند از: / مفاصل و استخوانها -ب

 )استئوآرتریت(  آرتروز

اغلب ستون فقرات، لگن و مچ دست را درگیر میکند و بیشتر  پوکی استخوان

زنان دچار آن می شوند. تامین کلسیم و ویتامین د کافی به همراه ورزشهای 

در دوران جوانی نقش مهمی در پیشگیری از بیماری در دوران سالمندی قدرتی 

به دلیل خوردگی غضروف به وجود می آید و درد، ناشی از اصطکاک  آرتروزدارد. 

استخوانهایی است که پوشش غضروفی آنها تخریب شده است. برای پیشگیری از 

 گیری را دارند.آرتروز، ورزشهای انعطافی و حفظ وزن ایده آل بهترین اثر پیش

 (.یرچشمی)پ شود می ضعیف بینایی قدرت سالگی 43 حدود در /گوش و چشم -ج

 میشوند.  ظاهر بعد به سالگی63 حدود از هم مرواید آب و زرد لکه تحلیل بیماریهای

 وابسته به سن هستند. وزوزگوشو  پیرگوشیاز مشکالت مربوط به شنوایی، 
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 را میتوان در این مورد نام برد. زوناو  سرطان پوست، خشکی پوست/ پوست -ز

با افزایش سن، میزان چربی و تعریق پوست کم و پوست نازک و دچار خارش 

میشود اما تغییرات پوستی که ما ناشی از سن می دانیم در واقع اغلب بدلیل تماس 

طوالنی مدت با آفتاب یا استفاده نابجا از محصوالت بهداشتی و آرایشی و... بوجود 

دیر  خشکی و سرطان پوستهیچ وقت برای پیشگیری از دو مشکل می آیند. 

 نیست: با حفظ رطوبت پوست، محافظت از آفتاب و دوری از دخانیات.

همان فعالیت مجدد ویروس آبله مرغان بدلیل ضعف ایمنی است. یک پنجم  زونا

 .سال آن را تجربه می کنند 03کسانی که قبالً آبله مرغان گرفته اند در سن باالی 

 است. ازدست رفتن تعادل و زمین خوردن/ ملموس ترین آن، کارکرد بدن -ح

 دیگر است که در سطور باالتر به برخی از آنها علتهای معلول خوردن زمین درواقع

 اشاره شد مثل: تاری دید، مشکل شنوایی، ضعف ماهیچه ها و.... 

 کاهش دهد. %33بهسازی محل کار و زندگی می تواند خطر زمین خوردن را تا 

 توضیح این نکته ضروری است که دسته بنـدی

 این بیماریها در طبقه بیماریهای وابسته به سن

 امکان بروز به این معنا نیست که در افراد جوان

 ندارند یا تنها عامل ایجاد آنها افزایش سن است

 بلکه فقـط این نکته را نشان میدهد که با پیری

 انسان مرتبط هستند. 

 
  "ارزش عمر"مصرعی از شعر مقاله عنوان * 

 سروده آقای نصرت ا... جمالی است

 
 

 

 

 

 

با اختالل در دید نزدیک شروع می شود. چاره آن هم عینک مطالعه  پیرچشمی

سیر کندی دارد و در برخی افراد تا مدتهای زیاد بدون عالمت  آب مرواریداست. 

دید دقیق  تحلیل لکه زردمشخص است. این بیماری با جراحی درمان می شود. 

انسان را مختل می کند. اخیراً روشهای درمانی امیدبخشی )مثل تزریق داخل 

 چشم و...( برای این بیماری در دسترس قرار گرفته است.

سالگی یک سوم افراد دچار کاهش شنوایی  60سیر کندی دارد. بعداز  گوشیپیر

 وزوزگوشمی رسد.  %03سال تعداد مبتالیان به  80هستند و در افراد باالی 

نوعی از کاهش شنوایی است که افراد مبتال به طور مداوم صداهایی مثل زنگ، 

 غرش یا ... را در گوش خود می شنوند.

)ریفالکس( یک مشکل شایع وابسته به سن است که در  ترش کردن/ گوارش -د

سال وجود دارد. اصالح سبک زندگی )کاهش وزن، افزایش  43افراد باالی  43%

 فعالیت روزانه و...( در بهبود آن موثر است. 

دو مشکل  بزرگی خوش خیم پروستاتو  بی اختیاری ادرار/ تناسلی -ادراری -ه

 شایع این حیطه هستند. 

هستند و در زنان شایعتر است.  بی اختیاری ادرارسال دچار 60د باالی افرا 13%

در هر سنی ممکن است رخ دهد و در بسیاری موارد  ،علل مختلف دارد این مشکل

 33-43 در گاهی اگرچه است. شایع پروستات بزرگی خوش خیم .میشود درمان

 سالگی ایجاد می شود اما اغلب یک بیماری دوران پیری محسوب می شود. 

 از دست رفتن دندانهاو  بیماریهای لثه/ دهان و دندان -و

 پیداست که راه پیشگیری از هردوی آنها مراقبت و حفظ بهداشت است.ناگفته 
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