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خبـر
به مناسبت روز جهانی موزه و هفته بزرگداشت میراث فرهنگی، نخستین تور موزه خوانی در استان فارس برگزار شد. به گزارش روزنامه طلوع به 
نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس، همت محمدی مسئول امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی 
فارس گفت: شرکت کنندگان در این تور، به صورت تخصصی از موزه حرم مطهر شاهچراغ )ع( و موزه پارس به عنوان نخستین موزه مراکز 
استان ها بازدید کردند. وی تصریح کرد: موزه گردی باید دربسته سفر گردشگران قرار گیرد و به محلی برای ماندگاری بیشتر گردشگران در 
مقصد سفر تبدیل شوند. محمدی ضمن تأکید بر ارتقا کیفیت خدمات آموزشی و رفاهی به گردشگران در موزه ها تصریح کرد: با توجه به اهمیت 
جایگاه موزه، سعی شده از راهنمایان تخصصی در این مکان ها استفاده شود و امید است با راه اندازی موزه منطقه ای تا دو سال آینده، یک پایگاه 
جامع موزه ای در شیراز افتتاح گردد. تور موزه خوانی درواقع روایت شکل گیری موزه ها از ابتدا تاکنون است و در این تور، بازدیدکنندگان عالوه 

بر آشنایی تخصصی با اقالم و اشیا موزه ای، از نحوه ساخت، ضرورت و ایجاد موزه نیز اطالعات کسب می کنند.

نخستین تور موزه خوانی در استان فارس برگزار شد

در  تخریبی  مسکونی  واحد  هزار  سه  اجرایی  عملیات 
شعیبیه  بخش  در  نمادین  به صورت  خوزستان  سیالب 
کشور،  مسکن  بنیاد  رئیس  حضور  با  شوشتر  شهرستان 
استاندار خوزستان، نمایندگان مردم در مجلس و مدیران 

کل بنیاد مسکن فارس و خوزستان آغاز شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی بنیاد 
آغاز  حاشیه  در  زمانی  عطااهلل  فارس،  استان  مسکن 
عملیات بازسازی مناطق آسیب دیده شهرستان شوشتر در 
استان  بنیاد  ارزیابان  و  کارشناسان  گفت:  شعیبیه  بخش 
فارس در شهرستان شوشتر به صورت خانه به خانه کار 
را  خوزستان  استان  سیل  از  آسیب دیده  مناطق  ارزیابی 
شوشتر  در  آسیب دیده  خانه   1600 بیش  و  دادند  انجام 

مورد ارزیابی قرار گرفت.
مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس بابیان اینکه ارزیابی ها 
خانه های  در  به  کارشناسان  مستقیم  مراجعه  با  و  دقیق 
شهرستان  در  افزود:  است،  شده  انجام  دیدگان  آسیب 
احداث  به  نیاز  واحد   300 حدود  تعداد  این  از  شوشتر 

مجدد دارد.
بنیاد  کارشناسان  اولیه  برآورد  اساس  بر  افزود:  زمانی 
بخش  در  روستا   ۱۳ حدود  مسکونی  واحدهای  مسکن 
شعیبیه خسارت جدی دیده اند و کارشناسان بنیاد مسکن 

استان فارس به عنوان استان معین در برآورد خسارت های 
اساس  بر  و  دقت  با  خوزستان  استان  در  همچنان  سیل 
انجام  را  بازسازی  سپس  و  ارزیابی  کار  بنیاد  معیارهای 
بیان  مراسم  این  در  بنیاد مسکن کشور  رئیس  می دهند. 
در  مسکونی  واحد  این  کلنگ زنی  با  همزمان  داشت: 
شوشتر، عملیات بازسازی حدود ۳ هزار واحد مسکونی 
در سراسر استان آغاز می شود، همچنین بخش دیگری از 
واحدهای مسکونی که در سیالب خوزستان آسیب دیده اند 
سیل،  فروکش کردن  از  و پس  دارند  قرار  زیرآب  در 

کار بازسازی در این مناطق نیز آغاز خواهد شد
شده  تخریب  واحدهای  است  قرار  داشت:  اظهار  تابش 

بخش شعیبیه تا پایان سال بازسازی شوند.

 500 )ع(  مجتبی  امام حسن  میالد  با جشن  همزمان 
بسته غذا بین روزه داران در محله دهپیاله توزیع شد.

عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
منطقه  شهردار  بهرامی نژاد  دو  منطقه  شهرداری 
اهل بیت،  کریم  میالد  با  همزمان  اقدام  این  گفت: 
و  محله محوری  راستای  در  )ع(  مجتبی  حسن  امام 
اقشار  و  برخوردار  کم  محالت  به  رسیدگی  باهدف 
آسیب پذیر جامعه و همچنین ایجاد روحیه مضاعف 

و شادی در بین ساکنین انجام شد.
شیراز  دو  منطقه  شهردار  مراسم،  این  پایان  در 

به صورت مستقیم با مردم دیدار کرد.

بابیان اینکه  رئیس مجتمع درمانی تخصصی و فوق تخصصی امام رضا )ع( و شهید مطهری 
نوبت های برخی از پزشکان در سال های گذشته و ماه های قبل در روز ششم خرداد به بیماران 
اعالم  شده است، گفت: تمامی کلینیک های دو درمانگاه امام رضا )ع( و شهید مطهری در این 

روز تعطیل است.
پزشک  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  خبرنگار  با  گفت وگو  در  جمالی  حسین  دکتر 
شهید  و  )ع(  رضا  امام  ویژه  کلینیک های  پرستاری  دفتر  اعالم  بنابر  کرد:  اظهار  شیراز 
شهادت  سالروز  با  مصادف  خرداد  ششم  دوشنبه  روز  در  رسمی  اعالم  طبق  مطهری 
امام  درمانگاه  کلینیک های  تمامی  )ع(،  ابی طالب  بن  علی  مولی الموحدین  حضرت 
اعالم  تعطیلی  از  بعد  به روزهای  بیماران  نوبت  و  است  تعطیل  مطهری  شهید  و  )ع(   رضا 

می شود.
نشانی  به  دارند  حضور  کلینیک  در  خردادماه  در  که  پزشکانی  اسامی  لیست  داد:  ادامه  او 
و  است  قابل مشاهده   motahari.sums.ac.ir و   emamreza.sums.ir سایت های 

بیماران می توانند با مراجعه به این سایت نوبت خود را رزرو کنند.
بابیان اینکه  رئیس مجتمع درمانی تخصصی و فوق تخصصی امام رضا )ع( و شهید مطهری 
خبر تعطیلی روز ششم خرداد به بیماران با ارسال پیامک اطالع رسانی شده است، تأکید کرد: 
بیمارانی که به هر دلیل از سوی این درمانگاه پیامک دریافت نکرده اند، می توانند برای کسب 
اطالعات بیشتر در روزهای قبل از این تاریخ به منشی پزشک خود مراجعه و نوبت پزشک 

را دریافت کنند.

ستونفقراتهمباافزایشسندچارکهولتمیشود
زیادی  عوامل  است.  شده  مردم  متداول  دردهای  از  یکی  درد  گردن 
باعث درد گردن می شوند ازجمله آنها باال رفتن سن که باعث فرسایش 

مهره های گردن می شود و منجر به آرتروز گردن می شود.
مهره های  و  استخوان  مفاصل،  آن  در  که  است  بیماری  گردن  آرتروز 
گردن درد می کنند. ازآنجاکه این بیماری یکی از نشانه های طبیعی پیری 
است، اغلب در افراد میانسال و سالمند دیده می شود. رشد غیرطبیعی یا 
اسپورهای ایجاد شده در اثر پوکی استخوان نیز می تواند در موجب آسیب 

غضروف و دیسک گردن و درنهایت گردن درد شود.
اتفاق  سال   40 زیر  به ندرت  است.  مفصلی  بیماری  شایع ترین  آرتروز 
رادیولوژی  ساده  عکس  در  سال   50 باالی  افراد  از   %80 ولی  می افتد 
با چند  پیچیده است که  بیماری  تغییرات آرتروز رادارند. آرتروز یک 
فاکتور خطر همراه است. این فاکتورهای خطر شامل عوامل مکانیکی مثل 
ضربه های مکرر و یا ضربه منفرد به مفصل، عوامل التهابی، وزن باال، سن 
باال، جنس مؤنث )زنان 2 تا 3 برابر شایع تر از مردان( و عوامل ژنتیک 
هستند. آرتروز  در بعضی فامیل ها شایع تر است و باالخره تمام موارد باال 

با تخریب غضروف مفصلی باعث ایجاد این بیماری می شود.
مهره های  و  استخوان  مفاصل،  آن  در  که  است  بیماری  گردن  آرتروز 

گردن درد می کنند.
دالیلبروزآرتروز

ستون فقرات هم با افزایش سن دچار کهولت می شود؛ اما برخی عوامل 
ناگهانی  تغییر وضعیت های  باال،  با شدت  و  نامناسب  مانند حرکت های 
سر به جلو عقب علی الخصوص در حوادث رانندگی، انجام دادن کارهای 
تولد ظهور می یابند  از هنگام  مادرزادی که  سخت و سنگین، اختالالت 

و... باعث به وجود آمدن زودهنگام و با شدت تر این تغییرات می شوند.
 

در بین کارمندان، محصلین و دانشجویان نیز که دائم یا با کامپیوتر کار 
می کنند و یا درس می خوانند، خم نگه داشتن سر و گردن طوالنی مدت در 
روز باعث ایجاد فشار بر روی مهره های گردن شده و این امر دیسک های 

بین آن ها را افزایش داده  و باعث بروز بیماری آرتروز گردن می شود.
عوامل ژنتیکی: درصورتی که اعضای خانواده سابقه انواع گردن درد داشته 

باشند.
استعمال دخانیات: با افزایش احتمال گردن درد مرتبط است.

شغل: مشاغلی که در آنها مجبور می شوید که گردن خود را زیاد حرکت 
آرتروز  به  ابتال  احتمال  افزایش  باعث  بگیرید  باال  را  سرخود  و  دهید 

گردن می شود.
مسائل ذهنی روانی: افسردگی/اضطراب

آسیب دیدگی/صدمه: آسیب دیدگی ناشی از شغل یا تصادف با خودرو
سوزن سوزن شدن بازو یا دست از دیگر عالئم آرتروز گردن است

عالئمآرتروزگردن
درد، سوزش و صدای مهره های گردن، در ابتدای بروز مشکل آرتروز 
گردن، دردهایی در این ناحیه احساس می شود. این درد زیاد نیست و با 
ماساژ پشت گردن از بین می رود. به خاطر اینکه عضالت این قسمت با 

ماساژ دادن گرم شده و درد تسکین پیدا می کند.
سردردهایی که اکثر اوقات در پشت سر بروز می یابند.

درد شانه و کتف که تا نواحی باالی کمر و پشت سر منتشر و باعث 
فشار روی ریشه های عصبی می شود و می تواند دردهای انتشاری در مسیر 

عصب تا نوک انگشتان را ایجاد کند. 
سفتی و گرفتگی گردن، به ویژه پس از خواب شبانه.

عصب های  تحریک  از  عالمت  این  دست،  یا  بازو  شدن  سوزن  سوزن 
از  و  ناشی می شود  )مهره ها(  استخوانی  ناحیه  از  نخاعی در محل خروج 

دیگر عالئم آرتروز گردن است. 
به صورت گشاد  بیمار  معمواًل  آرتروز گردن،  پیشرفته  نسبتًا  موارد  در   
و  دارد  مطالب مشکل  نوشتن  برای  راه می رود.  نامتعادل  و  گشاد 
کنترل کافی بر عضالت دستانش ندارد. به ویژه حرکات ظریف 
دارای اختالل هستند. در برخی از موارد بیمار اصاًل درد گردن 
ندارد. سرگیجه در حین حرکت های شدید، در حالت کلی 
عالئم  جزو  سرگیجه 
آرتروز  اصلی 
گردن محسوب 
این  نمی شود. 
مت  عال

بسیار نادر است، اما می تواند درنتیجه تشکیل اوستئوفیت یا همان خارهای 
استخوانی لبه مهره ها بروز کند.

ناحیه  در  فشار  باعث  زیرا  بپرهیزید  بلند  بالش های  روی  خوابیدن  از 
مهره های گردن می شود.
تشخیصآرتروزگردن

پزشک در ابتدا بیمار را کاماًل معاینه می کند و موارد را بررسی و ارزیابی 
می کند تا علت آرتروز گردن را دریابد:

 دامنه حرکتی گردن
واکنش ها و قدرت عضالت به منظور اطالع از تحت فشار بودن عصب های 

نخاعی یا نخاع
شیوه  بر  تأثیرگذار  نخاع  فشردگی  وجود  بررسی  بیمار جهت  رفتن  راه 

گام برداشتن
آزمایش های تصویربرداری: آزمایش های تصویربرداری اطالعات کامل 
و جامعی از آرتروز گردن را جهت کمک به تشخیص و درمان در اختیار 

پزشک می گذارد. پزشک معمواًل از این روش ها بهره می گیرد:
مانند  ناهنجاری هایی  تصویر  این  در  گردن:  ایکس(  )اشعه  پرتونگاری 
زائده های استخوانی نشان دهنده ابتال به اسپوندیلوز گردن مشخص می شود 
و از این روش تصویربرداری جهت تشخیص افتراقی و حذف احتمال ابتال 
به عارضه های جدی تری مانند تومور، عفونت یا شکستگی استفاده می شود 

که آنها نیز درد و گرفتگی گردن را به دنبال دارند.
قسمت های  از  به ویژه  بیشتری،  جزییات  سی تی اسکن  در  سی تی اسکن: 

استخوانی، دیده می شود.
عصب ها  گرفتن  قرار  تحت فشار  ناحیه های  تصاویر  این  در  ام.آر.آی.: 

مشخص می شود.
میلوگرافی: ماده حاجب درون مجرای نخاع تزریق می شود تا سی. تی یا 

اشعه ایکس با جزییات بیشتر به دست آید.
انتقال  به منظور تعیین شیوه  آزمایش های عملکرد عصب: پزشک گاهی 
صحیح پیام ها توسط عصب ها دستور انجام آزمایش هایی را می دهد که به 

آزمایش های عملکرد عصب موسوم اند.
نوع درمان آرتروز گردن با توجه به عوامل متعددی تعیین می شود.

راههایپیشگیریازبروزآرتروزگردن
نباید کیف یا بارهای سنگین را روی یک دوش بیندازید، چون این کار 
می کند.  ایجاد  برای گردن مشکل  و  بدن شده  تعادل  زدن  هم  به  باعث 
درواقع تحمل وزن زیاد باعث بروز درد، فشار عضالنی و تورتیکولیز یا 

همان کجی گردن می شود.
از خوابیدن روی بالش های بلند بپرهیزید. این مسئله باعث بروز فشار در 

ناحیه مهره های گردن می شود.
با  به خم کردن گردن هستید، حتمًا  اگر کارتان نشسته است و مجبور 
مهره های گردنی  بر روی  فشار آن  و  از وزن سرتان  دستانتان  از  یکی 

بکاهید تا کمتر دچار صدمات گردنی شوید.
بهتر است از میزهایی استفاده کنید که شبیه میزتحریر مدارس است و 
به این ترتیب  است.  عقبی  پایه های  از  بلندتر  کمی  آن،  جلویی  پایه های 

کمتر ناچار می شوید گردنتان را خم کنید.
اینکه  نه  نگهدارید.  باال  را  روزنامه  یا  کتاب  کنید  سعی  مطالعه  موقع 
گردنتان را خم کنید. مدت های طوالنی این گونه مطالعه کردن ممکن است 

به گردن شما آسیب بزند.
در موقع رانندگی تا آنجا که می توانید به فرمان نزدیک تر بنشینید تا مجبور 

به طور  چراکه  برسانید.  به فرمان  و  کنید  دراز  را  دست هایتان  نباشید 
مستقیم و غیرمستقیم ایجاد گردن درد می کند.

برای پیشگیری از آرتروز گردن، ورزش هایی مانند ایروبیک، ورزش های 
کششی و جلسات ریلکسیشن توصیه می شود.

درمانآرتروزگردن
نوع درمان آرتروز گردن با توجه به عوامل متعددی تعیین می شود. برای 
مثال، در مراحل اولیه و خفیف تر سعی می شود با کاهش فشارهای وارده 
مخصوص  بندهای  گردن  از  استفاده  با  مثاًل  فقرات،  ستون  و  گردن  بر 
از  استفاده  عدم  غیراصولی،  ورزش های  از  پرهیز  کوتاه،  مدت  برای 
بالش های بلند، نخوابیدن روی شکم، اصالح روش مطالعه و کار با رایانه، 
کاهش مدت رانندگی و... همچنین استفاده کوتاه مدت و کنترل شده از 
داروهای ضدالتهاب معمولی مانند Celebrex، ایندومتاسین، ایبوپروفن، 
متوکاربامول،  مثل  عضالنی  کننده  شل  داروهای  همچنین  و  استامینوفن 
از  درآورده،  کنترل  تحت  را  گردن  آرتروز  به  مبتال  بیمار  وضعیت 

پیشرفت آسیب جلوگیری کرد.
استفاده از کیسه های آب یخ یا گرم و ماساژ هم ازجمله دیگر درمان ها 

برای تسکین درد ناشی از آرتروز گردن است.
می گیرد  صورت  مختلفی  روش های  به  گردن  آرتروز  بیماری  درمان 
متخصص  پزشک  مراجعه کننده،  فرد  بیماری  شدت  و  نوع  به  بسته  که 
طب فیزیکی و توان بخشی درمان آرتروز گردن متناسب با نوع و درجه 

بیماری تجویز می نماید.
لیزر درمانی با لیزرهای پرتوان نسل جدید که انقالبی را در فرایند کنترل 
دوز  با  و  هدف  بافت  بر  تمرکز  با  لیزرها  این  است.  کرده  ایجاد  درد 
مناسب که توسط پزشک متخصص طب فیزیکی داده می شود می تواند به 
شیوه بسیار مؤثر و سریعی التهاب ناشی از آرتروز گردن را خوابانده و 

درد را کاهش دهد.
تزریق مواد ضدالتهابی که موجب کاهش درد، تورم و التهاب و سپس 
افزایش جریان خون می شوند. تغذیه بافت ها با استفاده از ویتامین و مواد 
معدنی و درنتیجه کمک به بازسازی بافت ها. پس از تزریق اوزون که 
یک اکسیژن غیرفعال است بافت، این عنصر به صورت فعال درآمده و 

باعث اکسیژن رسانی به ناحیه آسیب دیده می شود. 
شده  شروع  تزریق  انجام  از  پس  روز  سه  تا  یک  از  درمانی  ازن  تأثیر 
تکرار  عمل  این  هفته  دو  تا  یک  هر  بهبودی،  به  دستیابی  زمان  تا  و 
آسیب دیدگی  به شدت  بسته  بیماران  در  بهبودی  روند  می شود. 
نیاز  درمان  جلسه  پنج  تا  سه  به  بیماران  بیشتر  بااین حال  است.   متفاوت 

دارند. 
درصورتی که دردهای بیمار مبتال به آرتروز گردن شدید و ناتوان کننده 
بروز  در صورت  همچنین  ندهند،  مناسبی  پاسخ  طبی  درمان  به  و  باشند 
یک  در  عضالنی  قدرت  کاهش  حرکتی،  اختالالت  مثل  عصبی  عالئم 
باشد،  داشته  هم خوانی  و  مطابقت  گردن   MRI با  که  اندام  چند  یا 
اسفنکترهای  عملکرد  اختالالت  پیدایش  پیش رونده،  موارد  در  به ویژه 
مدفوعی  و  ادرار  احتباس  یا  بی اختیاری  به صورت  )شایع تر(  ادراری 
یافته های  وجود  یا  و  تعادل  عدم  و  رفتن  راه  در  اختالل  )کمتر(، 
یک  وجود  یا  و   MRI در  نخاع  نسج  تخریب  مشاهده  مثل  خاصی 
بین  سوراخ  یا  نخاعی  کانال  داخل  در  بزرگ  شده  پاره  دیسک  قطعه 
جراحی صورت  عمل  پیشنهاد  متخصص،  پزشک  با صالحدید   مهره ای، 

می گیرد.

با همکاری و هماهنگی ستاد معین بنیاد مسکن استان فارس صورت گرفت؛

کار بازسازی سه هزار واحد تخریبی در سیل خوزستان

توسط شهرداری منطقه دو شیراز صورت گرفت؛

 توزیع 500 بسته ی غذایی در جمع اهالی روزه دار محله دهپیاله

عالئم ،علل و درمان آرتروز گردن 

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل 
در  موسوی  کاظم  سید  حجت االسالم  فارس  استان  زندان 

شیراز  در  غیرعمد  جرائم  زندانیان  آزادی  گل ریزان  جشن 
گفت: با توجه به اینکه هم اکنون یک هزار و ۲۸۳ زندانی 
جرائم غیر عمد در زندان های فارس محبوس هستند و بدهی 
آنان ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ با تخفیف هایی که از شاکیان 
 ۱۰۰ مبلغ  جمع آوری  با  هستیم  تالش  در  گرفت  خواهیم 
زندان  از  را  غیرعمد  جرائم  زندانیان  تمامی  تومان  میلیارد 

آزاد کنیم.
رئیس کل دادگستری فارس افزود: شماری از خیران فارس 
در سال ۹۷ در آیین های گل ریزانی که برای انجام این کار 
خداپسندانه برگزار شد، با اعطای چک به مبلغ هشت میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون تومان متعهد به مشارکت در این عمل خیر 
ریال آن وصول  میلیارد   ۲۵ تاکنون  رقم  این  از  اما  شدند؛ 

شده است.
زندانیان  بحث  در  داد:  ادامه  فارس  دادگستری  رئیس کل 
اما  باشد؛  زندان  در  بی جهت  کسی  نمی دهیم  اجازه  مهریه 

خیرین و مردم نیز باید کمک کنند.
همیشگی  با حمایت های  داریم  تالش  شد:  یادآور  موسوی 
خیرین تمامی زندانیان زن جرائم غیرعمد را از زندان آزاد 

کنیم؛ زیرا تعداد آنان بسیار اندک است.
ماه  در  امسال  نیز گفت:  فارس  استان  دیه  ستاد  مدیرعامل 

زندانیان  آزادی  برای  مراسم گل ریزان  رمضان ۲۰  مبارک 
جرائم غیرعمد استان برگزار خواهد شد که تاکنون بیشترین 
شده  فراهم  زندانیان  از  دسته  این  رهایی  برای  که  مبلغی 
که  جهرم  و  داراب  شهرستان های  خیرین  به  است  مربوط 

آنها در این امر رکورددار هستند.
همزمان با این جشن گل ریزان، با کمک خیرین، ۱۱ زندانی 

همان شب از زندان آزاد شدند.
نبایداجازهدادمهریهبهابزارتجارتتبدیلشود

دبیر جامعه روحانیت شیراز گفت: از دستگاه قضا درخواست 
ابزار تجارت و سرکیسه کردن  به  دارم اجازه ندهد مهریه 
مردان تبدیل شود و باید با این پدیده برخورد جدی صورت 

گیرد.
گل ریزان  جشن  در  طاهری  محی الدین  سید  حجت االسالم 
شیراز  در  فارس  استان  غیرعمد  جرائم  زندانیان  آزادسازی 
افزود: دادگستری و قضات این نهاد باید افرادی که مهریه 
با  و  شناسایی  تبدیل کرده اند  تجارت  برای  وسیله ای  به  را 

آنها مقابله کنند.
وی ادامه داد: در استان فارس موردی مشاهده کردم که زنی 
هفت مرتبه ازدواج و هفت مرد را برای گرفتن مهریه به 

زندان انداخته است.

رئیس کل دادگستری استان فارس:
 بدهی زندانیان غیرعمد استان فارس ۲00 میلیارد تومان است

دبیر جامعه روحانیت شیراز: مهریه نباید به ابزار تجارت تبدیل شود
در فارس موردی داشتیم که زنی هفت مرتبه ازدواج و هفت مرد را برای گرفتن مهریه به زندان انداخته است

 درمانگاه امام رضا )ع( و شهید مطهری در روز ششم 
خرداد تعطیل است

سالمت


