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 صفحه یک

 ) روز جهانی سرطان(خرچنگ 
سرطان که واژه اصیل ایرانی آن چنگار است، گروهی از بیمامار    

ها  پیش رونده را در بر میگیرد این نام در زبان یونانی کارسینوما 

گذاشته شد که یک دانشنامه نویس رومی آن را زبان به التمیمن بمه      

ترجاه کرد که به معنی خرچنگ نیز هست. این نام برگفته از ظاهمر سم م         (cancer)کانسر 

برش از یک تومور بدخیم توپر با رگ ها  منشعب شده به اطراف است که ظماهمر  ممانمنمد        

 خرچنگ و پاها  آن داشته است.

بقراط انواع متعدد  از سرطان ها را شرح داد. از آنجا که باز کردن بدن در تقابمل بما سمنمت          

یونانی بود، بقراط تنها به توصیف و ترسیم تومورهایی بسنده کرد که به ظاهر بر رو  پوسمت  

 درمان بر اساس مایعات )اخالط( چهارگمانمه بمدن        و بینی و سینه مشاهده می شد. تا آن زمان،  

یعنی خون، بلغم، صفرا و سودا صورت می پذیرفت و نیز با توجه به طبع بیاار به صورت رژیم 

 غذایی یا حجامت یا استفاده از مسهل انجام می شد.

  

 

 

 الهام ارشدی   * سردبیر این شماره:
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 : ش خی با مطلب پیکپشت جلد  -5: نقاشی سه بعدی سرگرمی

 : سایت ویکی پدیا، سایت آرگامناب  *** 



 صفحه دو

 

قدیمی ترین شرح درمان جراحی سرطان، در مصر کشف شده است که قدمت آن به حدددد  

 سال قبل از میالد مسیح می رسد.  0011

مدیدالدی در      0101یکی دیگر از درمان های جراحی ادلیه برای سرطان را ابن سینا در دهه 

کتاب قانون در طب شرح داده است. اد اظهار می دارد که برداشتن عضو باید رادیکال باشد  

د همه بافت بیمار باید خارج شود که شامل قطع کردن عضو د برداشتن عردق تغذیه کنندده  

تومور است. دی همچنین توصیه می کند که در صورت لزدم از ردش سوزاندن برای منطقه 

 تحت درمان استفاده شود .

تا قرن نوزدهم استفاده از عمل جراحی برای درمان سرطان، به دلیل مشکالت بهداشتی نتاید   

با استفاده از تکنیک های ضد عفوندی، بدهدداشدت عدمدل            ضعیفی به همراه داشت. تا اینکه  

جراحی بهبود یافت د به دنبال آن بازماندگان از عمل جراحی سرطان ندیدز افدزایدد  دیددا           

 کردند د برداشتن تومور به عنوان درمان ادلیه سرطان قرار گرفت.

زمانی که در اداخر قرن نوزدهم، ماری کوری اشعه را کشف کرد، به طور اتفداقدی ادلدیدن       

درمان موثر غیرجراحی سرطان کشف شد. به دنبال این نکته، ادلین نشانه از ردیدکدردهدای       

چند منظوره برای درمان به دجود آمد. دیگر جراح به تنهایی درمانگر بیمار نبود، بلدکده بدا       

 کمک رادیولوژیست به مدادای بیماران می  رداخت. 

اینردزها تغییر سبک زندگی، استرس د عدم تحرک کافی رشد این بیماری را در جدوامدع       

 زیاد کرده است.



 صفحه سه

 بارش فراوان برف در منطقه مو!

دلمیممل     تممریمن سمم م  خمود بمه             انسممان در خمارجممی      پموسمت  

. این بازساز   مدام در حال بازساز  سلولی است کراتین داشتن

دلیلی این روند مرگ سلمولمی    که در اسکالپ سر به در تاام س   بدن وجود دارد ولی هنگامی

 آید.  پدید می شوره سر افزایش پیدا کند به شکل ذرات قابل دیدن یا به اص الح

 شوره خشک

باشند. سفید، مس  ، و بمه    هایی از پوست سر می ها قابل دیدن و به شکل الیه این دست از شوره

خشمکمی    مموهما    شونمد  آسانی جدا شونده هستند. بیشتر کسانی که به این نوع شوره دچار می 

شوند و خاراندن آن، رونمد افمزایمش و         ا  می دارند. در بیشتر موارد سبب خارش آزار دهنده 

پوست سر و تالش بیمشمتمر     ملتهب شدن ها سبب کند. هاچنین خارش آن  تکثیرشان را تندتر می

 شود. پوست برا  نوساز  و در نتیجه افزایش شوره می

 شوره چرب

ذرات کوچکتر، گرد تر و کای زرد رنگ هستند. به صورت ذرات چربمی بمه پموسمت سمر             

شود. سبب احساس خمارش زیماد          شدن می تر و باعث زخم ها سخت چسبیده و جدا کردن آن

باشند و با توجه به این نکته از خارش سمر در شموره          می ریزش مو شوند و اغلب نشانی از می

چرب باید اکیدًا پرهیز شود. در کل این ذرات زردرنگ و چرب هستند و بمه پموسمتمه سمر               

 چسبیده اند و در بسیار  موارد از زیر پوست سر ایجاد می شوند و چاره اش استفاده از  



 صفحه چهار

 پااد ها  دارویی است تا خشک شده و جدا گردد.

توانند دخالت کنند ولی نوع خشک یا چرب آن بستگی  در ایجاد شوره سر علتها  مختلفی می

 تواند:  ها  اصلی ایجاد شوره می به نوع پوست بیاار دارد. از دلیل

 اختالل در سیستم هورمونی 

 تغذیه نامناسب و ناهااهنگ 

 ها  مداوم و شدید ویژه در دوره به استرس 

 ماندن مواد شوینده رو  پوست سر کامل نبودن شستشو  سر و باقی 

حلها  دارویی و استفاده از شامپوها  ویژه ضد شوره  در درمان شوره سر عالوه بر راه

 توان از روشها  مراقبت پوست نیز استفاده ناود. می

 پرهیز از خارش پوست سر

 ماساژ پوست سر و استفاده از فشار پخش شده دوش آب در هنگام شستشو

 خشک کردن مو  سر بدون استفاده از خشک کن و در صورت استفاده با دما  پائین

 بهداشت سر و عوض کردن دائم روکش بالش خواب

 استفاده از شامپو  مالیم و مناسب با توجه به پوست سر )از نظر خشکی یا چرب بودن(

 امسال در معاینات دانش آموزان این موضوع بسیار زیاد و رایج بود که باید دقت شود!



 صفحه پنج

 نتیجه معاینات رشد در مقطع دبیرستان دوره اول

با وارد کردن نتیجه قد و وزن دانش آموزان در سامانه واحد پزشکی و انجام محاسمبمات رشمد      

باتوجه به سرعت تغییرات رشد در   

سنین بلوغ، مشخص گمردیمد کمه        

تغییر سبک زندگی و کم تحمرکمی   

در ایام تحصیالت آنالین و قرن ینه 

ها  بهداشتی، اثر محسوسمی  بمر       

افزایش وزن دانش آموزان داشمتمه   

است که الزم است ممورد تموجمه        

 ویژه قرار بگیرد.

 درصد افزایش داشته است. 7تا  4به نسبت سالها  قبل روند افزایش وزن در هر سه پایه 

افزایش وزن آن هم در دوران نوجوانی می تواند اثرات  زیانبار  بر سالمتی شاا در سمالمهما     

پیش رو داشته باشد . ابتال به پرفشار  خون و انواع بیاار  ها  اسکلتی کاترین و شایع تریمن   

 این آسیب هاست.

 بزرگترین اشکال در اینست که سرعت افزایش وزن بسیار بیشتر از کاستن آن است!

ورزشها  ساده و کوتاه که نیاز  به انواع وسایل پیچیده و گران قیات ورزشی ندارند، بسمیمار   

 کارآمد خواهد بود.

از هاین امروز با یک جستجو  ساده این ورزش ها را، شروع کنید زیرا افزایش وزن درسمت    

 به منزله ورود به من قه خ ر سالمتی است آن هم زمانی که در ابتدا  مسیر زندگی هستید.
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 صفحه شش

 نقاشی سه بعدی

اولین اقدام برا  کشیدن نقاشی سه بعد ، انتخاب طرح مورد نظر و کشیدن آن بر رو  کماغمذ     

سفید است. نوشته ها  انگلیسی یا فارسی می توانند بهترین طرح برا  یادگیر  نقاشی سه بعد   

 . ابتدا طرح مورد نظر را رو  کاغذ سفید بیندازید و آن را رنگ آمیز  کنید. باشند

 

     

 

 

این سبک نقاشی دقت باالتر  دارد و به خوبی می توان سایه روشن ها را در آن نشان داد. تاام  

 قسات ها  نقاشی را هاانند تصاویر زیر رنگ آمیز  ناایید. 

بعد از کامل شدن رنگها و سایه روشمن    

با استفاده از قیچی تیمز،   ها  دقیق آن، 

لبه ها  طرح را بمرش بمزنمیمد و بمه              

اص الح دوربر  کنید. در این مرحله و قبل از اقدام به برش خ وط را مجسم نااییمد و سمعمی         

 کنید آنها را از مکان مشخص شده برش بزنید.

حال نقش خود را بمر رو  کماغمذ           

سفید قرار داده و از آن عکس بگیرید. 

شاهد نقاشی سه بعد  زیبا و جمالمبمی        

 خواهید بود.

 فکر می کنید بتوانید طرح زیر را 

 خودتان طراحی کنید؟



 
 شوخی با نتایج معاینات رشد


