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ضربالمثلهای جهان

تحصیل ریشه تلخی دارد
ولی میوهاش شیرین است

دانستنیهایی درباره بیماری تیروئید چشمی

اگر با عالئم و نشانههای شایع مانند چشم درد ،قرمزی ،تورم یا تغییر در
ظاهر چشم مواجه هستید ،مراجعه به چشم پزشک و انجام آزمایشهای
الزم برای بررسی احتمال بیماری تیروئید چشمی بهترین گزینه است.
به گزارش عصر ایران ،اگر اخیرا ً به بیماری گریوز مبتال شدهاید  -یک
بیماری خودایمنی که به پرکاری تیروئید منجر میشود  -ممکن است به
شرایطی به نام بیماری تیروئید چشمی نیز مبتال شوید.
به گزارش اوریدی هلث ،به گفته انجمن تیروئید آمریکا ،عالئم چشمی
به طور معمول طی شش ماه پس از ظهور بیماری گریوز آغاز میشوند.
این مشکالت میتوانند دیرتر نیز شکل بگیرند اما به ندرت چنین اتفاقی
رخ میدهد.
بیماری تیروئید چشمی چیست؟
بیماری تیروئید چشمی به واسطه التهاب در بافتهای اطراف چشم ،به
طور معمول در افراد مبتال به بیماری گریوز شکل میگیرد.
بیماری گریوز زمانی رخ میدهد که بدن حملهای علیه خود را آغاز
میکند .پادتنها به تیروئید  -غدهای پروانهای شکل که در گردن قرار
دارد  -و گاهی اوقات سلولهای پشت چشم حمله میکنند که میتواند
درنهایت به بیماری تیروئید چشمی منجر شود.
همانگونه که پادتنها به سلولهای چشم به نام فیبروبالست های اوربیتال
حمله میکنند ،آنها مواد التهابی به نام سیتوکین ها را ترشح میکنند .این
شرایط موجب درد ،تورم و قرمزی در چشمها میشود.
کارشناسان بر این باورند که فیبروبالست های اوربیتال اساس ًا به سلولهای
چربی یا عضالنی تبدیل شوند .درنتیجه ،بدن چربی اضافه پشت و اطراف
چشم تولید میکند که چشم را به سمت بیرون هل داده و موجب
بیرونزدگی چشم میشود .امکان بزرگ شدن عضالت کنترلکننده
حرکت چشم و بروز دوبینی نیز وجود دارد.
با پیشرفت بیماری تیروئید چشمی ،این روند میتواند درنهایت عصب
بینایی را فشرده کرده و بینایی فرد را در معرض خطر قرار بگیرد ،از این
رو ،تشخیص و درمان آن در کوتاهترین زمان ممکن اهمیت دارد.
تشخیص و کنترل بیماری تیروئید چشمی چگونه صورت میگیرد؟
بیماری تیروئید چشمی اغلب پس از ابتال به بیماری گریوز تشخیص داده
میشود.
اگر عالئم پرکاری تیروئید مانند عدم تحمل گرما ،مشکالت خواب،
ضربان قلب سریع ،اسهال ،کاهش وزن ناخواسته ،یا تحریکپذیری را
تجربه میکنید ،پزشک شما انجام آزمایش تیروئید را مدنظر قرار خواهد
داد.

به خاطر داشته باشید که بیماری گریوز تنها یکی از
دالیل پرکاری تیروئید است .در صورت تشخیص بیماری
گریوز ،معاینه چشم باید توسط یکچشم پزشک انجام
شود که میتواند هرگونه مشکل در حال رشد را بررسی
کند.
در موارد کمتر شایع ،افراد پیش از ابتال به ناهنجاریهای
تیروئید به مشکالت چشم مبتال میشوند .بیماری چشم
ممکن است حتی زمانی که تیروئید بیش از حد فعال
نیست نیز شکل بگیرد که شرایط را هرچه بیشتر پیچیده
میکند.
اگر با عالئم و نشانههای شایع مانند چشم درد ،قرمزی،
تورم یا تغییر در ظاهر چشم مواجه هستید ،مراجعه به چشم
پزشک و انجام آزمایشهای الزم برای بررسی احتمال
بیماری تیروئید چشمی بهترین گزینه است.
برای تشخیص بیماری ،چشم پزشک میتواند عالئم را
بررسی کرده و چشم را معاینه کند .همچنین ،برای بررسی
شرایط عصب بینایی ممکن است اسکن توموگرافی
کامپیوتری یا سیتی اسکن پیشنهاد شود.
روشهای درمان بیماری تیروئید چشمی چه هستند؟
گزینههای درمان مختلفی برای بیماری تیروئید چشمی
وجود دارند .در صورت ابتال به این بیماری ،مراجعه به یک متخصص
غدد برای کنترل شرایط غده تیروئید فوقالعاده مهم است .این نخستین
گام مهم است.
روشهای درمانی برای رسیدگی به عالئم مرتبط با چشم به مرحلهای که
بیماری تیروئید چشمی در آن قرار دارد ،بستگی خواهد داشت.
 سلنیوم نقش مهمی در عملکرد تیروئید ایفا میکند .پژوهشی که در سال 2014در نشریه  Clinical Endocrinologyمنتشر شد ،نشان داد افراد مبتال
به بیماری تیروئید چشمی در مقایسه با آنهایی که تنها به بیماری گریوز
بدون مشکالت چشم مبتال بودند از سطوح کمتر سلنیوم در بدن خود
برخوردار بودند .مصرف این مکمل آنتیاکسیدانی ممکن است پیشرفت
بیماری تیروئید چشمی در افراد مبتال به اشکال خفیف تا متوسط این
بیماری را کاهش دهد .پزشک ممکن است مصرف مواد غذایی سرشار از
سلنیوم مانند آجیل برزیلی را نیز توصیه کند.
 اشکهای مصنوعی میتوانند به تسکین قرمزی و خشکی چشم کمککنند.
 عینکهای آفتابی با عدسی تیره میتوانند آثار حساسیت به نور راکاهش دهند.
 منشورها میتوانند به رفع دوبینی کمک میکنند. استروئیدها میتوانند التهاب ،تورم و پف را کاهش دهند. پرتودرمانی میتواند بافت موجود در حفره چشم را تخریب کرده اماابهاماتی درباره اثربخشی آن برای بیماری تیروئید چشمی وجود دارند.
 عمل جراحی میتواند موقعیت چشم و پلک را اصالح کند. تزریق چشمی میتواند به پیشگیری از التهاب و کاهش پروپتوز(بیرونزدگی چشم) کمک کند.
روش درمان مناسب برای شما به شدت بیماری بستگی خواهد داشت و
پزشک سابقه پزشکی شما را نیز مدنظر قرار خواهد داد.
گاهی اوقات ،بیماری تیروئید چشمی خودبهخود و بدون درمانی خاص
فروکش میکند ،از این رو ،پزشک برای برخی افراد رویکرد نظارت و
انتظار را در پیش خواهد گرفت؛ اما اگر عالئم بیماری تیروئید چشمی
در کیفیت زندگی فرد اختالل ایجاد کنند ،پزشک ممکن است استفاده از
اشکهای مصنوعی را پیشنهاد دهد.
در مواردی که فرد بیرونزدگی چشم یا تغییرات در بینایی را تجربه
میکند ،از ویژگیهای مرحله پیشرفتهتر بیماری هستند ،ممکن است عمل
جراحی یا تزریق در چشم مدنظر قرار بگیرد.

غذاهای ناسالم اثرگذاری تغذیه سالم را کاهش میدهد
محققان دریافتند مصرف غذاهای ناسالم در کنار یک رژیم غذایی سالم
مانند رژیم مدیترانهای موجب کاهش اثرگذاری آن میشود.
به گزارش ایرنا ،در تحقیقات دانشگاه راش واقع در آمریکا که با کمک
پنج هزار داوطلب سالمند ساکن در شیکاگو انجام شد ،وضعیت سالمت
شناختی داوطلبان باالی  ۶۵سال بین سالهای  ۱۹۹۳تا  ۲۰۱۳میالدی
مورد ارزیابی قرار گرفت .داوطلبان هر سه سال یک بار پرسشنامهای را
تکمیل کردند که امکان ارزیابی مهارتهای پردازشی و حافظه آنها را
فراهم میکرد .آنها همچنین پرسشنامهای را درمورد میزان مصرف ۱۴۴
ماده خوراکی تکمیل کردند.
به گزارش پایگاه خبری مدیکال نیوز ،محققان هریک از داوطلبان را
که رژیم غذایی مدیترانهای داشتند ،به دقت تجزیه و تحلیل کردند و
برای مصرف هریک از اقالم این رژیم شامل میوه ،سبزیجات ،حبوبات،
روغنزیتون ،ماهی ،سیبزمینی و غالت تصفیه نشده ۵ ،امتیاز و درمجموع
 ۵۵امتیاز درنظر گرفتند .آنها همچنین میزان مصرف رژیم غربی شامل
سیبزمینی سرخ شده ،غالت تصفیه شده ،شیرینیها و گوشت قرمز
فرآوری شده ،محصوالت لبنی پرچرب و پیتزا را در بین داوطلبان
اندازهگیری کردند.
در این تحقیق نمره حاصل از میزان مصرف رژیم مدیترانهای با افت
وضعیت سالمت شناختی هر داوطلب در طول سالهای تحقیق ،مقایسه
شد .درنتیجه این بررسیها مشخص شد مصرف رژیم غذایی غربی میتواند
تأثیر مخربی بر وضعیت سالمت شناختی برجای بگذارد .تواناییهای
شناختی افرادی که امتیاز رژیم مدیترانهای باال داشتند در مقایسه با افرادی
که تمایل بیشتری به رژیم غربی داشتند و امتیاز پایینی را در این رژیم
کسب کردند ،به طور متوسط  ۵.۸سال جوانتر بود.
به گفته محققان مصرف رژیم غذایی غربی با افت تواناییهای شناختی در
دوران پیری ارتباط مستقیم دارد و برای بهرهمندی از مزایای رژیم غذایی
مدیترانهای باید مصرف غذاهای فرآوری شده و سایر مواد غذایی ناسالم
کنار گذاشته شود.
رژیم مدیترانهای به طور معمول شامل چربیهای اشباع نشده مانند
روغنزیتون ،آجیل و آووکادو ،همراه با سبزیجاتی مانند کرفس ،اسفناج
و هویج است .این سبزیجات غنی از نیتریت و نیترات هستند و ترکیب
این دو گروه غذایی باعث تشکیل اسیدهای چرب نیترو میشود .در

صفحه

رژیم غذایی مدیترانهای جایی برای گوشت قرمز ،غذاهای فرآوری شده
و قندهای مصنوعی وجود ندارد .استفاده از مقادیر زیاد میوه ،سبزیجات،
روغنزیتون ،لوبیا و غالت و محصوالت لبنی کم چرب در این رژیم
غذایی توصیه شده است.
بر اساس فهرست  U.S. News & World Reportدر سال  ۲۰۲۱میالدی،
رژیم غذایی مدیترانهای برای چهارمین سال متوالی به عنوان بهترین رژیم
غذایی در بین تمام رژیمهای موجود معرفی شده است .ساکنان کشورهای
حاشیه دریای مدیترانه به طور کلی طول عمر بیشتری دارند و نسبت به
ساکنان نقاط دیگر زمین از سطح سالمتی باالتری برخوردارند .میزان
دیابت ،بیماریهای قلبی و سرطان در این افراد کمتر است .راز این
سالمتی و طول عمر در رژیم غذایی مدیترانهای است.
برخی از مزیتهای دیگر استفاده از رژیم مدیترانهای عبارتند از:
 رژیم غذایی مدیترانهای از بروز بیماری مزمن کلیه جلوگیری میکند. رژیم غذایی مدیترانهای با وجود روغنزیتون ،باعث کاهش وزنمیشود و از بروز دیابت جلوگیری میکند.
 رژیم غذایی مدیترانهای سبب کاهش فشارخون میشود. رژیم غذایی مدیترانهای سلولهای سرطانی را از بین میبرد. رژیم غذایی مدیترانهای از بروز استرس و افسردگی جلوگیری میکند. -رژیم غذایی مدیترانهای مانع از ابتال به پارکینسون و آلزایمر میشود.
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افرادی که توهم کرونا دارند به روانپزشک مراجعه کنند
برخی افراد ممکن است دچار عالئم خفیف کرونا شده باشند
اما به دلیل ترس و استرس ناشی از ابتال به کرونا به پزشک
و مراکز درمانی مراجعه نمیکنند .به راستی تکلیف این افراد
چیست؟ آیا این افراد باید به حال خود رها شوند؟
به گزارش سالمت نیوز ،شاید شما یا اطرافیانتان در دوران
کرونایی احساس کرده باشید که به دلیل حضور در یک
مکان پرازدحام همچون مترو یا اتوبوس یا برخورد با یک
فرد کرونایی ،مبتال به بیماری کرونا شدهاید اما برای دادن
تست کرونا یا مراجعه به پزشک و بیمارستان ترس و دلهره
داشته باشید .این احساس هنگامی نگرانکنندهتر میشود که
همراه با عالئمی همچون آب ریزش بینی ،سرفه و تب و لرز
و بدن درد همراه باشد.
عالئمی که اگر زمستان سال گذشته همین موقع با آن
مواجه شده بودید ،شما بدون هیچگونه ترس و دلهرهای به
پزشک مراجعه میکردید و در ادامه به شما گفته میشد این
فقط یک سرماخوردگی ساده است و با مصرف چند قرص
سرماخوردگی یا آمپول زدن بهبود مییابد .امسال نیز کسانی
که ممکن است دچار چنین عالئمی شده باشند و شاید هم
عالئم آنها نشان از یک سرماخوردگی ساده داشته باشد اما
به دلیل ترس و استرس ناشی از ابتال به کرونا به پزشک و بیمارستان
مراجعه نمیکنند.
عدم مراجعه به مراکز درمانی
شاید هم به توصیه دستاندرکاران حوزه سالمت کشور مبنی برعدم
مراجعه به مراکز درمانی و بیمارستانی توجه میکنند؛ چرا که طبق
گزارشها حدود  60درصد کادر درمانی کشور در همین محیطهای
سربسته درمانی به کرونا مبتال شدهاند .حال در بین این افراد به طور
حتم هستند کسانی که به دلیل عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی و
البته نزدن ماسک و حضور در مراکز پرازدحام احساس میکنند که به
بیماری کرونای خفیف مبتال شدهاند.
این دسته از افراد به طور حتم به عنوان یک ناقل ویروس خطرناک
محسوب میشوند که در مراحل ابتدایی ابتال به کرونا قرار دارند و عدم
مراجعه این افراد به مراکز درمانی میتواند برای خود و اطرافیانشان
بهخصوص افراد سالخورده دردسرساز باشد .به طور حتم تا رسیدن به
مرحلهای از توانمندی نهادهای دستاندرکار از جمله وزارت بهداشت
و سازمانهای تابعه برای شناسایی بهینه افراد کرونایی در جامعه و
جلوگیری از شیوع گستردهتر ویروس نیازمند توجه به برخی مسائل
موجود هستیم از جمله ترس و واهمه برخی افراد که به کرونای خفیف
دچار شدهاند و از مراجعه به مراکز درمانی ترس دارند .شهروندانی که
به طور حتم تعدادشان کم نیست و چهبسا اگر فقط چند نفر نیز در
جامعه باشند ،به دلیل ماهیت واگیردار بودن ویروس کرونا نیازمند
توجه ویژه است.
توهم ابتال به کرونا
ابتدا با دکتر مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا و
پزشک متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری هم صحبت شدیم و
از او در خصوص تکلیف افرادی که احساس میکنند به کرونا مبتال
شدهاند اما از مراجعه به مراکز درمانی هراس دارند ،پرسیدیم .دکتر
مردانی میگوید :افرادی که چنین احساسی میکنند شاید دچار وسواس
فکری شدهاند و حتم ًا باید به روانپزشک مراجعه کند.
وی با بیان اینکه ،روزانه حداقل  200بیمار کرونایی را ویزیت میکند،
گفت :اگر فقط کسی دچار بیماری کرونا شده باشد و شاهد عالئمی
همچون تنگی نفس یا تب و لرز شدید باشد ،باید به مراکز درمانی
مراجعه کند و در بیمارستان برای آنها برخی داروها از جمله فاویپیراویر
و رمدسیویر تجویز میشود .مردانی در ادامه به برخی افراد در جامعه که
دچار عالئمی شبیه سرماخوردگی شدهاند و توهم ابتال به کرونا دارند،
بدون نام بردن از دارویی توصیه کرد که عالوه بر قرنطینه کردن خود
از همان داروهای معمول بیماری سرماخوردگی استفاده کنند.
معضل بیماریهای واگیردار
در ادامه و برای پیگیری بهتر مسئله کسانی که دچار توهم کرونا یا
شاید ابتال به کرونای خفیف شدهاند و از مراجعه به مراکز درمانی دلهره
دارند با دکتر حمیدرضا جبار دارجانی فوقتخصص ریه همصحبت
شدیم .این استاد سابق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه،
معضل بیماریهای واگیردار به طور معمول در جامعه رعب ،وحشت و
استرس ایجاد میکند ،افزود :به طور حتم این مسئله بسیار مهمی است
و از استرس به عنوان اماالمراض یاد میشود خواهناخواه برخی مسائل و
مشکالت را برای افراد به دنبال خواهد داشت.
وی افزود :ما در یک لبه باریک حرکت میکنیم ،به طوری که اگر
زیادی وسواس به خرج دهیم و بهداشت را رعایت کنیم ،به دلیل
استفاده بیش از حد از الکل ،انواع اسپریهای ضدعفونی کننده و
وسایل محافظتی دچار مشکل میشویم و از طرفی اگر پروتکلها و
مراقبتهای اولیه را نیز رعایت نکنیم ،به راحتی دچار بیماری کرونا
میشویم ،پس باید هوشمندانه حد اعتدال را در مراقبت از خودمان
رعایت کنیم تا دچار عارضهای نشویم.
از این فوق تخصص ریه پرسیدیم اگر کسانی احساس کنند که دچار
مشکالت و عالئمی از جمله از دست دادن احساس بویایی و چشایی،
بدن درد ناگهانی ،تب و لرز و خستگی مفرط یا سرفههای مکرر به
صورت خشک شدند و از مراجعه به مراکز درمانی هراس دارند ،چه
باید بکنند؟ دکتر دارجانی با تأکید بر اینکه ،مردم نباید خیلی از عالئم
اولیه کرونا ترس و استرس به خود راه دهند ،تصریح کرد :طبق آمار
از هر  100نفر که دچار کووید  19میشوند 70 ،نفر بدون مشکل از
این بیماری عبور میکنند و از هر  30نفر باقیمانده نیز حدود  15نفر
با مراجعه به پزشک به صورت سرپایی و با استراحت و مراقبت در
منزل مداوا میشوند .این استاد سابق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
افزود :از تعداد  15نفر باقیمانده کرونایی نیز که مجبور به بستری در
بیمارستان میشوند ،تنها حدود پنج تا  6نفر دچار عوارض وخیم این
بیماری میشوند که برای مراقبتهای بیشتر و تزریق داروهای مؤثر به
بخش آیسییو منتقل میشوند.
افراد مشکوک به کرونا
این فوق تخصص ریه در پاسخ به اینکه ،افراد مشکوک به کرونا در
ابتدا چه کاری باید انجام دهند ،میگوید :توصیه میکنم هنگامی که
فردی احساس کرد دچار بیماری کرونا شده و دارای عالئم اولیه این

بیماری است ،بهتر است برای انجام آزمایش به یکی از مراکز درمانی
مراجعه کند .دارجانی اظهار داشت :اگر هم کسانی هستند که از حضور
در مراکز درمانی و دادن تست کرونا ترس دارند ،باید بدانند که برخی
مراکز آزمایشگاهی در حال حاضر آزمایشات مختلف مربوط به کرونا
را در منزل انجام میدهند و این بسیار میتواند کمک کند که فرد دیگر
به بیمارستان مراجعه نکند.
اعتبار تستهای کرونا
این فوقتخصص ریه در مورد اعتبار تستهای کرونا نیز گفت :تجربه
نشان داده که انجام تست پی سی آر که همان ترشحات پشت حلق و
گلو است ،یک تست غیرقابل اعتماد است .دارجانی افزود :البته مثبت
شدن تست با درصد باالیی صحیح است اما منفی شدن آزمایش رافع
بیماری کرونا نیست و بسیار گولزننده است.
این پزشک متخصص با توضیح بیشتری ادامه داد :ممکن تست پی
سی آر فردی منفی باشد اما آن فرد بیمار باشد و انجام تست به این
روش باعث میشود که فرد ناقل و بیمار از درمان خود غافل شود
و پیگیری نکند اما مثبت شدن تست به طور حتم مبتال شدن فرد به
بیماری کرونا محسوب میشود .این فوقتخصص ریه در مورد برخی
افراد که احتما ًال به کرونای خفیف مبتال شدهاند اما از حضور در مراکز
درمانی ترس دارند نیز گفت :این افراد میتوانند برای اطمینان و بهبود
کرونای خفیف احتمالی از داروهایی که هم برای پیشگیری مناسب
است ،استفاده کنند.
این داروها دارای مواد آنتیاکسیدان است و اگر افراد بیمار هم نباشند،
استفاده از آنها مشکلی برای آنها ایجاد نمیکند .وی با تأکید بر اینکه،
برای افراد مشکوک به کرونا موضوع قرنطینه بسیار مهم است ،گفت:
فردی که احساس میکند به کرونا مبتال شده است ،در درجه اول باید
خود را قرنطینه کرده و از افراد خانواده بهخصوص سالمندان دوری
کند ،سپس از داروهایی پیشگیریکننده استفاده کند.
توصیه برای بیماران مبتال به کرونای خفیف
وی تصریح کرد :کسانی که احساس میکنند به کرونای خفیف دچار
شدهاند برای پیشگیری میتوانند از داروهایی همچون ویتامینها مثل
ویتامین  Cدوز  500میلیگرم صبح و شب یک عدد ،ویتامین  Dدوز
یک تا  2هزار میلیگرم به صورت روزانه و  50هزار میلیگرم هر دو
هفته یک عدد ،ویتامین  Eدوز  400میلیگرم به صورت روزانه ،قرص
زینک و روی ( )Zincروزانه یک عدد استفاده کند .دارجانی ادامه داد:
بیماران باید بدانند هر چقدر یک بیمار کرونایی دیرتر به مراکز درمانی
مراجعه کند ،احتمال انتقال به آیسییو یا بخش مراقبتهای ویژه برای
این فرد بیشتر است.
خطر باالی ابتال در فضاهای سربسته
این فوق تخصص ریه همچنین اظهار داشت :مهمترین نکته این است
که مردم باید بدانند احتمال انتقال ویروس در فضاهای سربسته و آلوده
بسیار بیشتر از فضاهای باز است .دارجانی ادامه داد :به همین دلیل بیش
از  60تا  70درصد همکاران بیمارستانی کشورمان مبتال به کرونا شدهاند
و این اجتنابناپذیر است .وی همچنین تأکید کرد :افراد نباید بدون
دلیل به بیمارستانها مراجعه کنند و تنها اگر فردی دچار عالئم شدید
شد ،باید به بیمارستان منتقل شود .به گفته دارجانی ،در حال حاضر
برخی مراکز آزمایشات مختلف مربوط به کرونا را در منزل انجام
میدهند و این بسیار میتواند کمک کند که فرد دیگر به بیمارستان
مراجعه نکند.
اسکن ریه خطرناک است
این فوق تخصص بیماریهای ریه معتقد است که هرچند سیتی اسکن
ریه حساسیت بیشتری نسبت به تست  PCRبرای شناسایی کرونا دارد
اما به علت خطر اشعه فقط باید برای بیماران با شرایط حاد یا کسانی که
بیماری زمینهای دارند ،استفاده شود .دارجانی میگوید :موضوعی که
امروزه خیلی رایج شده ،آن است که از هر  30بیماری که به مطبها
مراجعه میکنند حداقل  25نفر سیتی اسکن گرفتهاند .وی ادامه داد:
البته اسکن ریه یکی از اقدامات خوب تشخیصی مربوط به ریه است اما
مردم باید بدانند که منفی بودن این آزمایش رد کننده بیماری نیست
اما مثبت بودن آن بسته به این دارد که فرد چه زمانی این اسکن را
گرفته است .این پزشک ادامه داد :ممکن است یک نفر کرونا داشته
باشد و سیتی ریه را هنگامی گرفته که هنوز ویروس به قسمت ریه
نرسیده و ممکن است پس از سه روز از گرفتن سیتی ،ریه او دچار
مشکالت ریوی شود .استاد سابق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
گفت :بسیاری از بیماران بارها سیتیاسکن ریه انجام میدهند و توجهی
به خطر اشعه آن نمیکنند .حتی این کار میتواند در خانمهای جوان
باعث افزایش خطر سرطان سینه میشود.
مؤثرترین راهکار حفظ سالمتی ریه
این فوقتخصص ریه گفت :نکته مهم دیگر بخور آب گرم است بدون
هیچ ماده افزودنی به طوری که فرد روزی چهار بار یک ظرف آب
جوش جلوی خود میگذارد و یک پارچه روی سر و  10دقیقه از راه
دهان نفس میکشد و از راه بینی خارج میکند .دارجانی تصریح کرد:
این بخور ساده در پیشگیری بیماری و جلوگیری از رسیدن ویروس
کرونا به ریه بسیار مؤثر است.

