بارداری خارج از رحم
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تجویز داروها،تنهابامعاینهبالینیوگرفتنشرححال امکان
پذیر است و اگر در پاسخ به سواالت مصرف دارویی توصیه
میشود ،پس از مشورت با متخصص مصرف شود.
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حاملگی خارج از رحم یکی از عوامل مهم در فوت مادران باردار طی 3ماه اول بارداری است

فوق تخصص پیوند کلیه

برای درمان بزرگی پروســتات پیشنهاد
اســتفاده از لیــزر را داده انــد .لطفــا درباره
مزایای این روش به من توضیح دهید.
امــروزه لیــزر جای خــود را بــه عنوان یــک روش
درمانــی در حــوزه درمان بیماریهــای مختلف
باز کرده اســت .لیــزر یک شــعاع تابش تــک نور
اســت که از مواد مختلــف با عملکردهــای نوین
علمی تهیه و در رشــته اورولوژی نیز برای درمان
بیماری هــای مختلفــی اســتفاده می شــود که
مزایا و معایبــی دارد.متخصصان بــا بهرهگیری
از جدیدتریــن روش روز دنیــا از لیــزر در درمــان
بیماریهایی چون بزرگی پروســتات ،ســرطان
پروستات،برداشتنپروستات،تخریبسنگها،
برطرف کردن تنگیهــا و ســوزاندن تومورهای
مثانه استفادهمیکنند.امروزهچندروشلیزری
برای درمان بزرگی غده پروســتات استفاده می
شــود .در لیزر درمانی از یــک پرتوی لیــزر برای
برداشتن بخشی از پروستات که موجب انسداد
مجــرای ادرار شــده اســت اســتفاده میشــود.
با ایــن که چندیــن روش لیــزری مورد اســتفاده
قرار میگیــرد ،اما بــه طور کلی همگــی موجب
خشــکاندن (تخریب لیــزری) یا تبخیــر (تبخیر
لیــزری) بافــت لیــزر میشــود.با بهبــود بافــت
خشــکیده ،این بافت منقبض و بخش مرده جدا
میشود و در نتیجه انسداد کاهش می یابد .این
فرایندممکناستچندروزبهطولبینجامد.
نکاتدیگریدربارهلیزردرمانی
برخی ممکن است لیزر درمانی را به دلیل نیاز به
ماندن کوتاهتر در بیمارســتان ،مدت زمان کمتر
استفاده از کاتتر یا سوند ادراری و عوارض جانبی
کمتر انتخاب کننــد .اما درد هنــگام ادرار پس از
جراحی با لیزر برای مدت بیشتری ماندگار است.
درمانهــای لیزری جدیدتــر از دیگــر روشهای
درمانی برای بزرگی خوشخیم پروستات است،
بنابراین شــواهد زیــادی از نتایــج طوالنیمدت
آن هــا در دســترس نیســت .مردانــی کــه لیــزر
درمانــی را بــرای درمــان بزرگی پروســتات خود
انجــام میدهنــد بــه احتمــال زیــاد نیاز بــه یک
درمان اضافه در مقایســه با افرادی که روشهای
درمانی قدیمیتری مانند تراشــیدن پروســتات
از راه مجــرای ادرار را انجــام دادهانــد ،خواهنــد
داشــت.امروزه در ســرطان پروســتات همچنان
کل پروســتات برداشــته میشــود یا تحت تابش
قــرار میگیــرد بنابرایــن موفقیــت ایــن درمــان
محافظتکننــده از بافــت در واقــع خبر خوشــی
است.هماکنونمردانمبتالبهسرطانپروستات
موضعــی کمخطــر تحــت مراقبــت فعــال قــرار
میگیرندکه به معنی نظارت بر بیماری اما انجام
نشدن درمان است مگر این که شدیدتر شود.

بیشتر بدانیم

بانوان

یکی از عوامل مرگ ومیر مادران در طــول بارداری حاملگی
خارج از رحم و در ســه ماه اول بارداری است .به طور معمول

   98درصد از حاملگیهای خارج از رحم درون لولههای رحم
اتفاق میافتد .جایگزینی ممکن است در نقاط دیگری مانند

تخمدان ،گردنه رحم و حفره شکمی نیز رخ دهد.

مهــم ترین علت مــرگ مادران خــون ریزی
به علت پارگی رحم اســت که خوشــبختانه
به کمتــر از پنج مــورد در هر ۱۰هــزار مورد
کاهش یافته است .امروزه با وجود افزایش
آمار حاملگیهــای خــارج از رحــم ،درصد
مرگ مادر رو به کاهش اســت و اصلیترین
دلیلدر موفقنبودن نجاتجانمادر،نبود
مراقبتهایپزشکیدرزمانمناسباست.
البته عواملــی مانند آندومتریــوز ،فیبروم
چسبندگیهای لگنی و اســتفاده از «آی
یــودی» نیــز در حاملگــی خــارج از رحــم

موثر است.
عوامل بروز حاملگی خارج از رحم
عوامل متعــددی وجود دارد کــه میتواند
خطر ابتــا بــه حاملگــی خــارج از رحم را
افزایش دهــد .گاهــی حاملگی خــارج از
رحــم در فردی کــه هیچیک از ایــن عالیم
را نــدارد نیز بروز مــی کنــد .بیماریهای
مربــوط بــه عفونتهــای لگنــی ،عفونــت
دســتگاه تناســلی زنان  ،عفونت لولههای
رحمی نیز عامل خطرآفرین دیگری است
که خطــر ابتال بــه ایــن عارضــه را افزایش

میدهد.به طــور معمول ،جــداره داخلی
لولههــای رحــم توســط برآمدگیهــای
مو مانندی به نام «ســیلیا» پوشــیده شــده
است .سیلیا به تخمکها کمک میکند که
به آرامی از تخمدان به سمت رحم حرکت
کند .اگــر ســیلیا به علــت عفونت آســیب
ببیند ،انتقــال تخمکها مختل میشــود
و تخــم لقاحیافته موفق نمیشــود به رحم
برســد و در نتیجه حاملگی خــارج از رحم
رخ میدهد.
عالیم حاملگی خارج از رحم
درد در ناحیه شکم ،قطع قاعدگی ،حالت
تهــوع و اســتفراغ ،دردهای تیــز در ناحیه
پایین شــکم ،فشــارخون پایین ،احساس
درد در یکــی ازدو طرف شــکم ،احســاس

درد در ناحیه شــانه ،گردن و مقعد ،ضعف
و سرگیجه و در صورت پاره شدن لولههای
رحمی خــون ریزی شــدید داخلــی که به
بیهوشــی منجرخواهد شــد از نشانههای
حاملگی خارج از رحم است.
درمان حاملگی خارج از رحم
درمــان حاملگــی خــارج از رحــم ،ختــم
بــارداری اســت .ختــم بــارداری توســط
داروهای خاص یا بــه روش جراحی انجام
مــی شــود .بهتریــن روش جراحــی برای
حاملگی خارج از رحم الپاراسکوپی است.
در این روش بــدون شــکاف دادن و تنها با
ایجاد ســوراخهایی در جــدار رحم ،محل
خون ریزی هموســتاز و خون داخل شکم
شست وشو دادهمیشود.

پزشکی

توجه به عالیم سکته مغزی ،راه نجات جان بیمار
هفدهم آبان ماه خبر سکته نماینده مجلس
آلمان روی خروجی سایت های خبری قرار
گرفت.تکلمنامفهومولرزشدستعالیمی
بودکهدیگرانرابهواکنشواداشت.عالیمی
کههنگامسکتهمغزیبهسراغهمهمیآید و
اگراطرافیانمتوجهآنشوندمیتوانندکمک
کنند  .این موضوع وقتی اهمیت بیشتری
می یابد که بدانیم سن سکته مغزی کاهش
یافته و ممکن است هنگامی که از عرض
خیابان عبور می کنیم جوانی در کنارمان به
زمین بیفتد و سکته کند .چنان چه مشاور
معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد؛

مهمترینچالشمادراینزمینهآگاهیمردم
ازعالیمسکتهمغزیومراجعهسریعآنهابه
مراکزدرمانیبهویژهازطریقاورژانساست.
ساالنه  ۱۰۰هزار مورد سکته مغزی اتفاق
می افتد .نکته مهم دیگر این است که سکته
مغزی همچنان به عنوان علت مهم و اصلی
ناتوانیهادرکشورشناختهمیشود.
کاهشسنسکتهمغزی
هم اکنون ســکتههای مغزی در ســنین ۴۰
ســال و در بعضی موارد زیر ۴۰سال هم دیده
شده است .البته این روندی است که در دنیا
اتفاق افتاده و سن سکته مغزی کاهش یافته

اســت ،اما در ایران به شــکل ملموسی پایین
آمدهاستکهدلیلآنهمسبکزندگیاعماز
تغذیهناسالم،مصرفچربیونمک،فستفود
وتحرکبدنیناکافیاست.
اصلیترین عالیم سکته مغزی
نامتقارن شدن صورت
ضعف یکطرفه در دست یا پا
اشکال در تکلم و ...
افراد با مشــاهده ایــن عالیم بایــد در کمتر
از چهــار ســاعت بیمــار را به مرکــز درمانی
برســانند .بهترین مسیر رســاندن بیمار به
بیمارستاننیزازطریقاورژانساست.

اگــر در کمتــر از چهــار ســاعت
بتوانیــم بیمار ســکته مغــزی از
نوع بدون خــون ریزیدهنده را
به بیمارســتان برســانیم ،حتما
میتوانیم اقدامات خیلی خوبی
برایش انجام دهیم .مردم زمانی
که عالیم سکته مغزی را دیدند،
فکر نکنند یک عارضه محدود
و زودگــذر اســت ،بلکــه باید به
ســرعت بــه اورژانــس مراجعــه
کنند تا در آن جا مطمئن شوند
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زایمان راحت با راهکارهای طب سنتی
ازنظرطبسنتی بهترینانتخاب،زایمانطبیعیمحسوبمیشود.زنانبارداردرصورتنداشتنبیماری
خطرناک می توانند از گیاهانی استفاده کنند که به کمک آن ها زایمان راحتی داشته باشند ،البته این نوع
گیاهانرابایددرهفتههایآخرباردارییاچندروزمانده بهوضعحملمصرفکنند.

ریحانپلوباکوفتهریزه
برنج  2 -پیمانه
گوشت چرخ شده  150 -گرم
ریحان درشت خرد شده – یک دوم پیمانه

۲

گوشــت چرخ شــده را با یک عــدد پیاز ،نمــک ،فلفل
زردچوبه و در صورت دلخواه ریحان ریز شــده یا خشک
مخلوط کنید و ورز دهیدو کوفته ریزه درست کنید.
یک پیاز متوســط را نگینی خرد کنید و در روغن تفت
دهید و کوفته ریزه ها را به آن اضافه و با شــعله متوســط
سرخ کنید.
یک تا دو حبه ســیر رنده شــده رابه همراه فلفل سیاه
و زردچوبه و ریحانی که درشــت خرد کــرده اید  ،به پیاز
داغ و کوفته ریزه ها اضافه کنیدو بعد برنج شسته شده
را بیفزایید.
آب و نمــک آن را اندازه کنیــدو بعد از کم شــدن آب،

سیر در صورت تمایل  2 -حبه
پیاز 2 -عدد
نمک ،فلفل سیاه و زردچوبه – به میزان الزم
دمکش را روی آن بگذارید.
می توا نید به جای کوفته ریزه از همان ابتدا گوشــت
چرخ شــده را با پیاز داغ و ســیر تفت دهیدو ریحان را به
آن اضافه کنید.
ایــن پلو را با گوشــت خورشــتی و مرغ هم مــی توانید
درست کنید.
خواص
ریحان فواید زیادی برای بــدن دارد  .طبیعت ریحان
کمی گرم و خشک است .ریحان غنی از آنتی اکسیدان،
ویتامین  ،A، K، Cتیامین ،نیاســین ،فــوالت ،منیزیم،
منگنز ،آهن ،فسفر ،پتاسیم و کلسیم است.

مصرف دمنوش هایی مانند رازیانه ،گل ختمی همراه با
گل گاو زبان و توت ،عسل ،خرما ،زرده تخم مرغ عسلی
روغن بادام شیرین همراه با عســل به صورت ناشتا در
هنگام صبح بسیار مفید است .زنان باردار هر روز حمام
کردن ،ورزش و نرمش مخصوص را فراموش نکنند.
در هفته آخر بارداری بهتر اســت از ســوپ ســبزیجات
اســتفاده شــود تا مادران باردار دچار یبوست نشوند.
با توجه به وضعیت گوارشی دو تا سه لیوان در روز شیر
گاو و مقدار خیلی کم زنجبیل میل همچنین از دمنوش
شنبلیله هنگام درد استفاده کنند.

مادر باردار می تواند عسل و ســیاهدانه نیمکوب شده
را با کره یا روغــن حیوانی مخلوط کند و بــه ناحیه زیر
شــکم ،کمر و اطــراف آن بمالــد تا وضع حمــل راحتی
داشته باشد و از نشستن روی مکان های خیلی گرم و
سرد پرهیز کند.
اگــر این شــرایط رعایــت نشــود حتما زایمان ســختی
خواهد داشــت .اگر درد زایمان از ســمت چپ باشــد
احتمال ســخت بودن زیاد خواهد بود ولی اگر درد در
سمت جلو و شکم احســاس شــود ،زایمان راحت تری
خواهد داشت .

روش های خانگی
برای وز نشدن موها

بانوان

موی وز ناشــی از مراقبت نامناسب است البته نه
به این معنا که با خریــد محصوالت گرانقیمت یا
مراجعه مکرر به ســالنهای زیبایی پــول زیادی
بپردازید.باچندتوصیهسادهوچندروشخانگی،
بهبهبودموهایوزوزیخوداقدامکنید.
چندنکتهبهمنظورپیشگیریازوزشدنموها
از آن جــا کــه دلیــل اصلی مــوی وز ،خشــکی
موهاســت ،آنها را در حالیکه خشــک هستند
برسیاشانهنکنیدچونباعثشکستگیوتشدید
وزیمومیشود.
توصیه میشود بعد از هر شست و شو ،رطوبت
موهاب هآرامیباحولهخشکگرفتهشودوباکمک
انگشتان مرطوب دست و کمی نرمکنند ه پس از
حمام ،موها را صاف کنید و اجازه دهید ب ه حالت
طبیعیخشکشود.
برس و شــانه با اندازه ای مناســب ،باکیفیت و
متناسب با حجم و جنس موهایتان برای صاف
کردناستفادهکنید.
اگر برای خشککردن موها ناچارید از سشوار
استفادهکنیدحتماازسریپخشکنندهحرارت
سشوار استفاده شــود تا از متمرکز شدن حرارت
روی یک نقطه از ســر پیشــگیری شــود .برای وز
نشدن موها ،فقط ریشه را با حرارت کنترلشده
سشــوار ،خشــک کنید .این کار باعث میشود تا
کموهاحفظشود.
رطوبتساقهونو 
در انتخــاب محصــوالت بهداشــتی و مراقبت
مو محتــاط باشــید .این که چــه نوع و چــه مقدار
لوسیون و نرمکننده استفاده شود به جنس موها
وحتیفصلهابستگیدارد.انتخابدرستاین
محصوالتبهتراستبانظرمتخصصپوستومو
انجامشود.
معرفی چند ماســک خانگــی و ســاده برای
بهبودموهایوزوخشک
آووکادو
این میوه سرشــار از مــواد مغذی طبیعی اســت و
روغنوپروتئینهایآن،آبرسانوتقویتکننده
مناسبیبرایموهایوزاست.نصفیکآووکادو
را رنده و با چنــد قطره روغن نعنــاع آن را مخلوط
کنید .موها را شامپو کنید ،بعد از رطوبتگیری،
ماســک را 15دقیقــه روی موهــا ماســاژ دهید و
سپسبشویید.
روغننارگیل
تاثیر معجزهآســای این روغن بر کســی پوشیده
نیست! این روغن بسیار سنگین و برای نفوذ به
اعماق مو بســیار مناسب اســت ،اما در استفاده
بیش از حــد آن کمی احتیــاط کنید بهخصوص
اگــر موهای نــازک و ســبکی دارید .یک قاشــق
غذاخــوری روغن نارگیــل را تا نزدیک به ریشــه
مــو ماســاژ دهیــد .در صورتــی که روغــن جامد
است ،قبل از اســتفاده ،آن را کمی در مایکروویو
گرم کنیــد .اگر موهایتــان خیلی خشــک و وز
است ،این ماســک را تا صبح روز بعد نگ ه دارید و
بعدموهایتان را شســت وشــو دهید .این درمان
شبانه به خشکی پوســت سر در زمســتان و رفع
شوره خفیف کمک میکند.
ترکیبموزوروغنزیتون
یک موز را با یک قاشــق غذاخــوری روغن زیتون
مخلوطوپورهکنید.سپس مووپوستسرراباآن
ماساژدهید .بعداز 30دقیقهمویسرتانراکامل
باشامپوبشویید.
ترکیبکدوتنبلوعسل
کدوتنبلسرشارازویتامینهای Aو، Cبتاکاروتن
پتاســیم و روی اســت .یک تا دو قاشق غذاخوری
عسل را به یک فنجان پوره کدوتنبل اضافه کنید
وموهایتانراباآنماساژدهیدوبرای 15دقیقه
زیرکالهدوشقراردهیدوبعدبشویید.
آبشکر
حدود یک قاشق چایخوری شکر در کف دست
بریزیدوبامقداریآبمخلوطکنیدورویموهای
وز و خشک خود بکشید .با این روش شما در واقع
یک اســپری موی خانگی درســت کردهاید که با
چندباراستفاده،تاثیرمثبتآنراخواهیددید.
سرکهسیب
شستوشویمویسرباسرکهسیبباعثصافی
و درخشــندگی موی شــما میشــود .یک قاشق
غذاخوری ســرکه را با یک دوم لیوان آب مخلوط
و روی موهای از قبل مرطوبشــده خود اسپری
کنید .اگر بوی سرکه آزاردهنده است میتوانید
چند قطره روغن معطر به آن بیفزایید .مو را شانه
کنیدواجازهدهید 5دقیقهرویسربماندوسپس
بشــویید .اسیدیته ســرکه ،کوتیکولهای سطح
خارجی مــو را رفع مــی کند و منجر بــه صافی مو
میشود.
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