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 آیـا مـی دانید سـبزه گنـدم چـه فوایدی بـرای سـالمتی بدن 
دارد؟ چگونـه میتـوان ایـن مـاده مغـذی را در برنامـه غذایـی 
خـود قـرار داد؟ احتمـاال در فروشـگاه هـای مـواد غذایـی یـا 
سـایت هـای سـالمتی، نـام سـبزه گنـدم را شـنیده ایـد. هنوز 
بیشـتر مـردم مزایا و روش اسـتفاده از آن را نمـی دانند. در این 

مقالـه بـه بررسـی فواید سـبزه گنـدم مـی پردازیم.
سـبزه گندم چیست و آیا فاقد گلوتن است؟

سـبزه گنـدم از بـرگ های تـازه جوانـه زده گنـدم معمولی به 
دسـت می آید. در فروشـگاه های مـواد غذایی اغلب به شـکل 
پـودر، مکمـل غذایـی، ترکیـب موجـود در آبمیوه ها یـا دیگر 
محصـوالت سـالمتی دیـده مـی شـود. اگرچه سـبزه گنـدم در 
واقـع یـک سـبزی نیسـت اما مـواد مغـذی زیـادی دارد که در 
سـبزیجات یافـت شـده انـد. CDC گـزارش می دهـد که ۲۷ 
درصـد از آمریکایـی هـا ادعا کـرده اند کـه روزانه سـه وعده 
یـا بیشـتر سـبزیجات مصـرف مـی کننـد، که ایـن میـزان برای 

دریافـت مـواد مغذی کافی نیسـت.
سـبزه گنـدم جایگزیـن سـبزی نمـی شـود امـا غنـی از آنتی 
اکسـیدان و ریـز مغذی اسـت و بـه جایگزین کـردن ریز مغذی 
هـای از دسـت رفتـه کمک مـی کند. سـبزه گندم فاقـد گلوتن 
اسـت و افـراد مبتـال بـه بیماری سـلیاک مـی توانند بـه راحتی 
آن را مصـرف کننـد. افـرادی کـه بـه گنـدم آلـرژی دارنـد یا 
کسـانی که بـه دیگر گیاهان حسـاس هسـتند، بایـد در خوردن 

سـبزه گندم احتیـاط کنند.
ادعا شـده اسـت که سـبزه گندم مزایای سـالمتی زیادی دارد، 
امـا در اینجـا ما آنهایی را برای شـما قـرار داده ایم که توسـط 
تحقیقـات اثبـات شـده انـد. راه هـای زیـادی وجـود دارد تـا 
بتوانیـد سـبزه گندم را بـه برنامـه روزانه خود اضافـه کنید ولی 

مـا بهتریـن راه هـا را به شـما معرفی مـی کنیم.
۱. غنی از آنتی اکسـیدان و مواد مغذی است

این سـبزه غنـی از مـواد معدنی، آنتـی اکسـیدان و ویتامین ها 
اسـت، به خصـوص ویتامین A، ویتامیـن C  و ویتامین E، همه 
آنهـا عملکردی ماننـد آنتی اکسـیدان در بدن دارنـد و رادیکال 
هـای آزاد را از بیـن می برنـد. همین طور غنـی از منیزیم، آهن 
و کلسـیم اسـت که مـواد معدنی ضـروری برای سـالمت خون 
و اسـتخوان هـا هسـتند. ایـن سـبزه چنـد آمینواسـید موردنیاز 

بـدن را تهیه مـی کند.
آمینواسـید هـا بـه دو گروه تقسـیم مـی شـوند:ضروری و غیر 
ضروری.ضـروری هـا آنهایی هسـتند کـه برای سـالمتی حیاتی 
هسـتند. ایـن سـبزه حـاوی 1۷ آمینواسـید مختلـف اسـت و 
هشـت تـا از آنهـا ضـروری در نظـر گرفتـه شـده انـد. سـبزه 
گنـدم همچنیـن غنـی از کلروفیـل اسـت. کلروفیل قسـمتی از 
گیاهـان اسـت کـه باعـث می شـود آنها سـبز بـه نظر برسـند.

هفتـاد درصـد سـبزه گندم از کلروفیل تشـکیل شـده اسـت که 
یـک آنتـی اکسـیدان و خـون سـاز قـوی اسـت و بـه افزایش 
هموگلوبیـن )کـه باعـث حرکـت اکسـیژن در سراسـر بدن می 

شـود( کمـک مـی کند.
عـالوه بر ایـن، حاوی گلوتاتیون اسـت که یک آنتی اکسـیدان 
اصلـی اسـت و بـه عنوان مـادر همه آنتی اکسـیدان ها شـناخته 
مـی شـود و بـرای سـم زدایـی، ایمنـی و دیگـر فرآینـد هـای 
سـالمتی بـدن الزم اسـت. اگرچـه بـدن گلوتاتیون هـای مورد 
نیـاز خود را می سـازد اما سـبک زندگـی اسـترس زا، انتخاب 
رژیـم غذایـی ضعیـف و ورزش نکـردن، همه منجر بـه کاهش 
ذخایـر گلوتاتیـون بـدن می شـوند و توانایی بدن برای سـاختن 

آن را تحـت فشـار قرار مـی دهند.
 سـعی کنیـد گلوتاتیـون را وارد منابـع غذاییتـان کنیـد چـون 
آنتـی اکسـیدان ها بـرای پیشـگیری از شـرایطی ماننـد بیماری 
قلبـی، آرتـروز، اختـالالت عصبـی و حتـی سـرطان ضـروری 
هسـتند. ایـن سـبزه حتی ماننـد یک آنتی اکسـیدان قـوی عمل 
مـی کنـد که بـه افزایش بـاروری هـم در مردان و هـم در زنان 
و افزایـش تعـادل هورمـون هـای تولیـد مثلـی کمک مـی کند.

2. تعادل قند خون
زمانـی کـه قنـد خون بیـش از حـد باال اسـت، باعـث از کار 
افتادگـی آهسـته بسـیاری از فرآیندهـای فیزیکـی مـی شـود، 
ماننـد آسـیب عصبـی، مشـکالت پوسـتی، مشـکالت بینایـی، 
سـرکوب یـا افزایـش واکنـش ایمنـی و مـوارد دیگـر. برخـی 
تحقیقـات نشـان مـی دهنـد کـه سـبزه گندم بـا متعـادل کردن 
آنزیـم هایـی که گلوکـز موجود در خـون را کاهش مـی دهند، 

مـی توانـد بـه حفـظ قند خـون ثابـت کمـک کند.
۳. بـه کاهش طبیعی وزن کمک می کند

سـبزه گندم قسـمت مهمـی از برنامه های غذایی شـده اسـت، 
امـا آیـا می تواند بـه کاهش وزن کمک کند؟ این سـبزه شـامل 
ترکیباتـی بـه نـام تیالکوئیدها اسـت و توسـط تحقیقات نشـان 
داده شـده اسـت کـه احسـاس سـیری را افزایـش مـی دهند و 
هورمـون هایـی ترشـح می کننـد که اشـتها را به حالـت تعادل 
بـر مـی گرداننـد. همچنیـن به بهبـود عملکـرد گـوارش کمک 
مـی کنـد و بیماری های گوارشـی مانند سـوزش معـده یا درد 

شـکم را کاهش مـی دهد.
۴. کاهش التهاب

زمانـی کـه بـدن آسـیب مـی بینـد، التهـاب در برابـر آسـیب 
واکنـش نشـان مـی دهـد و باعـث درمـان مـی شـود. التهـاب 
مزمـن مـی توانـد باعـث ایجـاد مشـکالتی مانند بیمـاری خود 
ایمنـی، سـرطان، بیمـاری قلبـی و مشـکالت گوارشـی شـود. 
سـبزه گنـدم خـواص ضدالتهابـی دارد و تحقیقـات نشـان داده 
انـد کـه التهـاب را در داخـل بـدن بـه خصـوص روده بزرگ 

کاهـش مـی دهـد. مصـرف فقـط نصـف فنجـان و یـا کمتر از 
آب ایـن سـبزه به مـدت یک مـاه می توانـد تاثیر چشـم گیری 
روی سـطوح التهاب داشـته باشـد، مانند کاهش التهاب در رگ 
هـا، کـه مـی توانـد برای سیسـتم گـردش خون سـالم مشـکل 

کند. ایجـاد 
5. به از بین بردن سـلول های سرطانی کمک می کند

سـرطان یـک فرآینـد التهابـی در بدن اسـت کـه در این روش 
سـلول های آسـیب دیـده تکثیر مـی شـوند. آنتی اکسـیدان ها 
بـه از بیـن بـردن سـلول هـای سـرطانی و کاهش میـزان باالی 
التهـاب کمک مـی کنند. اکثر تحقیقات انجام شـده روی سـبزه 
گنـدم نشـان داده انـد کـه سـبزه گنـدم مـی تواند سـلول های 
سـرطانی دهـان را از بیـن ببـرد و تکثیـر آنهـا را تـا ۴1 درصد 

کاهـش دهد.
 در مطالعـه ای دیگـر، ایـن سـبزه فقـط در سـه روز توانسـت 
سـلول هـای سـرطانی خـون را از بیـن ببـرد و مقـدار آنهـا را 
تـا 6۵ درصـد کاهـش دهـد. تحقیـق دیگر نشـان مـی دهد که 
زمانـی که سـبزه گندم بـا درمان های سـنتی ترکیب می شـود، 
بـه جلوگیـری از تاثیـر منفـی داروهای سـرطان کمک مـی کند.

حرف آخر:
سـبزه گنـدم مزایـای سـالمتی بـی شـماری دارد و بیشـتر آنها 
بـه دلیـل وجود آنتـی اکسـیدان های قوی و سـطح بـاالی ریز 
مغـذی هـا اسـت. این سـبزه مـی تواند به شـکل آب، پـودر یا 
کپسـول باشـد امـا مطالعات نشـان مـی دهند که به شـکل آب 

بهتـر جذب می شـود.
همچنیـن سـبزه گنـدم باعث سـالمتی دنـدان ها می شـود، از 
کبـد و کلیـه هـا محافظـت مـی کند، سـم زدایـی طبیعـی بدن 
را افزایـش مـی دهد، فشـار خون سـالم را بـه همـراه دارد، به 
عنـوان یـک ضدعفونی کننـده طبیعی عمـل می کنـد، گلو درد 
را تسـکین مـی دهـد، پوسـت را تغذیه مـی کنـد و از اگزما و 
پسـوریازیس جلوگیـری مـی کنـد، و حتـی مـی تواند سـطوح 

تـری گلیسـیرید را کاهـش دهد.

پر کردن اتاق با گل و گیاه ممنوع!

بهترین زمان عمل جراحی چشم

سبزه گندم و فوایدی که باور نمی کنید!

گفـت:  بالینـی  روانشـناس  یـک 
شـخص مبتـال بـه اسـکیزوفرنی دچار 
اختالل شـخصیتی می شـود و احساس 
می کنـد که دیگـران از افـکار او آگاه 

. هستند
بـه گـزارش آفتـاب، اعظم عسـکری 
اختـالل  دربـاره  بالینـی   روانشـناس 
اسـکیزوفرنی اظهار کرد: اسـکیزوفرنی 
مجموعـه  بـه  روان گسـیختگی  یـا 
بـا  کـه  می شـود  اطـالق  اختالالتـی 
تفکـر،  ادراک،  گفتـار،  در  آشـفتگی 
اجتماعـی  فعالیـت  و  اراده  عاطفـه، 

همـراه اسـت.
خصوصیـات  بـا  ارتبـاط  در  وی 
کلـی ایـن اختـالل ادامه داد: شـخص 
مبتـال بـه اسـکیزوفرنی دچـار اختالل 
احسـاس  و  می شـود  شـخصیتی 
افـکار  از  دیگـر  افـراد  کـه  می کنـد 
اعمـال  و  احساسـات  و  خصوصـی 
توهـم  دوران  ایـن  در  آگاهنـد؛  او 
وقـوه  می آیـد  وجـود  بـه  شـنیداری 

می شـود. اشـکال  دچـار  درک 
اصلـی  و  کلـی  عالئـم  عسـکری 
اسـکیزوفرنی را بـه دو بخـش عمـده 
تقسـیم کـرد و گفـت: وقتـی فـرد از 
آنچـه مـردم لـذت می برنـد، خشـنود 
ایـن  ابتدایـی  عالئـم  بـه  نیسـت 
اختـالل دچـار شـده اسـت ) عواطف 
نامناسـب(، در ادامـه فرد قادر نیسـت 
بگـذارد  نمایـش  بـه  را  احساسـاتش 
نیسـت  پیش بینـی  قابـل  افـکارش  و 
)دوگانگی احسـاس( در عوامل ثانویه  
هذیـان  می شـود،  توهـم  دچـار  فـرد 
و  جسـم  در  اختالالتـی  و  می گویـد 

می دهـد. رخ  وی  حافظـه 
ایـن روانشـناس بالینی دربـاره عالئم 
فـرد  افـزود:  اختـالل  ایـن  بـه  ابتـال 
غیرقابـل  و  گفتـار  و  توهـم  دچـار 
فهـم می شـود، معمـوال فـرد زمینـه ای 
مبنـی بـر داشـتن ضعف در سـازش با 
مـردم و اجتمـاع دارد و در آن دسـته 
از افـرادی کـه شـخصیتی کنـاره گیر 
دارنـد )اسـکیزوئیدی( به صـورت از 
هـم پاشـیدن کامـل شـخصیت زمینـه 

ایـن اختـالل فراهـم می شـود.
زمـان حملـه  مـدت  داد:  ادامـه  وی 
اسـکیزوفرنی در بیـن افـراد مختلـف 
اسـت در برخـی افـراد چند سـاعت، 
چنـد روز، چنـد مـاه و یـا اینکـه بـه 
صـورت دائـم و مزمـن دیـده می شـود.

ایـن  مراحـل  تشـریح  در  عسـکری 
شـخص  ابتـدا  داد:  ادامـه  بیمـاری 
در  می کنـد،  قـراری  بـی  احسـاس 
مرحلـه بعـد دچـار توهـم و هذیـان 
گویی می شـود و  سـردرگم است و در 
آخـر بیمـار نشـانه های بیمـاری خـود 
را می پذیـرد و بـا آن هـا کنـار می آید، 
ولی خـود را بیمـار نمی دانـد؛ پس از 
ایـن مرحلـه می تـوان گفـت ایـن فرد 
مبتـال بـه اختـالل اسـکیزوفرنی شـده 

. ست ا
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن اختالل 
شـروع  زن هـا  از  زودتـر  مـردان  در 
شـروع  سـن  کـرد:  اظهـار  می شـود، 
ایـن اختـالل به طـور معمـول 1۵ الی 
3۵ سـالگی اسـت و قبل از 1۰ سالگی 
و بعـد از ۵۰ سـالگی به نـدرت یافت 

می شـود.

بـوی بـد دهـان یکـی از مشـکالتی 
رمضـان  مبـارک  مـاه  در  کـه  اسـت 
می شـود  داران  روزه  گیـر  گربیـان 
در حالـی کـه بـا چنـد راهکار سـاده 

شـد. خـالص  آن  از  می تـوان 
حـوزه  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
پزشـکی  علمـی  گـروه  کلینیـک 
باشـگاه خبرنـگاران، در ایـن گزارش 
جدیدترین دانسـتنی های روز پزشـکی 
کـه هـر روز بـا آن سـر و کار دارید،  

می کنیـم. دنبـال  را 
تنظیم قند هنگام روزه داری

بـرای  می کننـد  توصیـه  متخصصـان 
در  خـون  قنـد  افـت  مشـکل  حـل 
هنـگام روزه داری از مصـرف غذاهـا 
سـاده  قنـد  حـاوی  نوشـیدنی های  و 
و شـیرینی ها در وعـده سـحر پرهیـز 
کنیـد، چـرا کـه مصـرف ایـن مـواد 
باعـث باال رفتـن ناگهانی قنـد موجود 
در بدن، افزایش ترشـح انسـولین و در 
نهایـت افـت قند خـون در طـول روز 
می شـود، همچنین کسـانی کـه عادت 
بـه مصـرف مـواد کافئیـن و نیکوتیـن 
دار دارنـد بایـد از یـک تـا دو هفتـه 

قبـل مصـرف آن هـا را محدود تـر کنند.
 بـا ایـن روش ها از بـوی بد دهان 

شوید خالص 
بـوی  ایجـاد  از  پیشـگیری  بـرای 
و  میوه هـا  از  اسـتفاده  دهـان،  بـد 
سـبزیجات دارای فیبر یکـی از بهترین 
خـوردن  مثـال  بـرای  راهکارهاسـت. 
یـک سـیب در فاصلـه افطار تا سـحر 
بـه مرطـوب مانـدن دهـان در طـول 
مـواد  مصـرف  می کنـد.  کمـک  روز 
غذایـی غنـی از ویتامیـن D مثل زرده 
تخم مـرغ، ماهـی، آب پرتقال، ماسـت 
و اسـتفاده از میخـک، رازیانـه و هـل 
دارنـد،  ضدمیکروبـی  خـواص  کـه 
بـرای حفظ بـوی خوش دهـان توصیه 

. می شـود
عـالوه بر ایـن جویـدن بـرگ نعناع، 
و  کرفـس  تـازه،  جعفـری  و  پونـه 
خـوردن انجیر به خوشـبو شـدن دهان 
کمـک زیـادی می کند؛ نوشـیدن چای 
و  دهانـی  باکتری هـای  سـبز  و  سـیاه 
کاهـش  را  سـولفوری  ترکیبـات 
نگـه  هیدراتـه  را  دهـان  و  می دهـد 

مـی دارد.

عالئم مهم ابتال به اسکیزوفرنی

راهکارهایی برای رفع بود بد دهان 
در ماه رمضان

 هرگز هنگام روزه داری این مواد را نخورید

کارشــناس بهداشــت دانشگاه علوم پزشــکی جهرم گفت: 
نگهداری طوالنــی تعداد زیادی گلدان طبیعی و درختچه های 
زینتی در محل بســته به دلیل ایجاد قــارچ و کپک، موجب 

می شود. آسم  ایجاد 
 دانیال فرهیخته افزود: رطوبت و گرما ســبب رشد قارچ  ها 
و کپک ها می شوند، کپک ها و قارچ  ها از عوامل آلرژی زا در 

می روند. شمار  به  بسته  فضاهای 

او بیان کرد: بنابر ایــن باید از منابع تکثیر قارچ مثل جاهای 
مرطــوب اجتناب شــود و نظافت مکــرر محل های مرطوب 
نظیر حمام و زیرزمین به منظور پیشــگیری از رشــد کپک ها 
و قارچ هــا و کاهش هر نوع آالینده در محیط های مســکونی 

ضرورت دارد.
فرهیخته گفت: آسم شایع  ترین بیماری مزمن دوران کودکی 
و شــایع ترین علت بســتری در بیمارســتان و علت غیبت 

طوالنی از مدرسه است.
او ابراز کرد: آسم یک بیماری مزمن است و تاکنون درمانی 
برای ریشــه کن کردن آن پیدا نشده اســت،  ولی این بیماری 
را می توان به شــکلی درمان وکنترل کــرد که از بروز عالئم 
و حمالت آن پیشــگیری شود. بنابراین هدف از درمان آسم، 
کنترل عالئم بیماری اســت و در صورت کنترل بیماری آسم 

بیماران می توانند از زندگی مطلوبی برخوردار شــوند.
این کارشناس بهداشت اضافه کرد: به منظور کنترل و درمان 
آســم الزم اســت از عوامل خطری که باعث بــروز یا بدتر 
شدن عالئم آســم می شوند پرهیز شــود و درمان دارویی با 
نظر پزشــک معالج انجام گیرد و از مصرف یا قطع خودسرانه  

اجتناب شود. داروها 

فرهیخته بیان کرد: از آنجا که چاقی و آســم با هم بســیار 
ارتبــاط دارند و چاقی باعث افزایش شــدت عالئم آســم، 
افزایش تعداد حمالت و کنترل نامناســب آسم می شود باید با 

تنظیم محتوای غذا و ورزش مانع از چاقی شد.
او درباره راه های پیشگیری از آسم گفت: به منظور پیشگیری 
از آســم الزم است تماس با مواد حساســیت زای استنشاقی 
نظیر هیره)مایت( موجود در گرد و خاک خانه ها، سوســک و 

داد. را کاهش  حیوانات خانگی 
به گفته فرهیخته، خــودداری از مصرف دخانیات و یا قرار 
گرفتن در معرض دود ســیگار ســایر افراد و پرهیز از قرار 
گرفتن در معــرض آلودگی هوا در فضاهای باز و بســته از 

به آسم است. ابتال  از  دیگر راه های جلوگیری 
او بیــان کرد: اجتنــاب از عوامل محــرک نظیر بوی رنگ، 
اســپری مو،  عطر و ادوکلن، ســفیدکننده ها،  جوهر نمک و... 
یکی از راه های مهم پیشــگیری از آسم است در میان کسانی 

نظافت سروکار دارند، است. با  که 
کارشناس بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی جهرم بیان کرد: 
در فصول گرده افشانی به منظور جلوگیری از نفوذ گرده ها به 

اتاق، بستن در و پنجره ها ضروری است

تخصـص  فـوق  و  چشـم  متخصـص  یـک 
جراحـی ترمیمـی چشـم )اکولوپالسـتی( بـا 
بـه  ابتـال  نکتـه کـه در صـورت  ایـن  بیـان 
عیـوب انکسـاری، در سـنین پاییـن شـماره 
چشـم در حـال تغییـر اسـت و ثبات نـدارد، 
گفـت: در مـواردی کـه شـماره چشـم ثبات 
پیـدا نکرده اسـت بایـد از عمل هـای اصالح 
شـود  جلوگیـری  چشـم  انکسـاری  عیـوب 
نـوع  ایـن  کـه  می شـود  توصیـه  معمـواًل  و 
عمل هـا بـاالی ۲1 تـا ۲3 سـال انجـام شـود.

بـه گزارش»جنـوب نیـوز«؛ دکتـر بابک باب 
بـا ایسـنا، گفـت: در  شـریف در گفت وگـو 
جراحـی چشـمی لیزیـک، الیـه ای از قرنیـه 
بـرش خـورده و برداشـته می شـود و پـس از 
آنکـه زیـر آن با لیزر تـراش داده شـده، الیه 
بـار دیگـر سـر جـای خـود قـرار می گیـرد، 
امـا در الزک و PRK، کـه در حـال حاضـر 
اسـت،  چشـم  اعمـال  پرکاربردتریـن  جـزو 
سـطحی ترین الیـه قرنیـه بـدون بـرش قرنیه، 

تـراش داده و درمـان می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه عمـل لیزیـک به شـکل 
حقیقـت  در  فمتولیزیـک،  نـام  بـه  دیگـری 
از  پیـاز  پوسـت  مثـل  کـه  اسـت  الیـه ای 
روی چشـم برداشـته می شـود، اظهـار کـرد: 
در گذشـته ایـن الیـه بـا دسـتگاهی بـه نـام 
میکروکراتوم برداشـته می شـد و مشـکالتی را 

در راسـتای اسـتحکام قرنیـه ایجـاد می کـرد، 
ولـی در حـال حاضـر این شـیوه بـرش قرنیه 
همچنـان  امـا  می گیـرد  صـورت  لیـزر  بـا 
مشـکالت گاهـی بعـد از لیزیـک وجـود دارد.

روش  خصـوص  در  همچنیـن  باب شـریف 
اصـالح عیـوب انکسـاری بـا لنـز گفـت: در 
چشـمی،  داخـل  لنزهـای  عمل هـای  شـیوه 
بـر روی عنبیـه یـا  لنزهـا در داخـل چشـم 
در  و  می شـود  گذاشـته  کار  عنبیـه  پشـت 
چشـم  در  عینـک  ضعـف  اصـالح  حقیقـت 

می پذیـرد. صـورت 
وی در پاسـخ بـه این سـوال که آیـا انتخاب 
نـوع عمـل بـه بیمـار بسـتگی دارد یـا خیر، 
اذعـان داشـت: در مجموع اطالعـات الزم و 
چهارچـوب عمل جراحـی در برخی موارد با 
نظـر بیمـار انجـام می شـود، امـا در بعضی از 
اعمـال جراحـی با توجـه بـه محدودیت های 
علمـی و معایناتـی کـه انجام می شـود، عمل 
جراحـی نهایتـًا با نظر پزشـک و تیـم درمانی 

صـورت خواهـد گرفت.
باب شـریف ابـراز داشـت: برگشـت ضعـف 
چشـم در بیشـتر مـوارد ارتباطـی بـا عمل ها 
نـدارد، بلکه بیشـتر به نوع چشـم بازمی گردد 
و اینکـه آیـا شـماره چشـم قبـل عمـل ثبات 

پیـدا کرده اسـت یـا خیر.
وی در مـورد لنزهـای بیـرون چشـمی نیـز 

گفـت: لنزهـای تماسـی چشـمی سال هاسـت 
کـه توسـط افـراد اسـتفاده می شـود و اگـر 
اصـول اولیـه نگهـداری و بهداشـت آنهـا به 
درسـتی انجـام شـود، باعـث آسـیب چشـم 

نخواهـد شـد.
وی در مـورد مراقبت هـای مهم بعـد از عمل 
جراحـی چشـم گفت: افـرد باید حـدود یک 
هفتـه از فعالیت هـای چشـمی ماننـد اسـتفاده 
از موبایـل، کامپیوتـر و مطالعـه تـا حد امکان 
خـودداری و اسـتفاده مـداوم از عینک هـای 
آفتابـی در هنـگام نـور آفتـاب و قطره هـای 
چشـمی طـی یـک الـی دومـاه را فرامـوش 

. نکنند
از  بعـد  اولیـه  مراقبت هـای  وی،  گفتـه  بـه 
و  اسـت  مؤثـر  بسـیار  نیـز  چشـم  جراحـی 
افـراد بایـد از اسـتحمام و شسـتن صورت تا 

پنـج روز خـودداری کننـد.
تخصـص  فـوق  و  چشـم  متخصـص  ایـن 
)اکولوپالسـتی(  چشـم  ترمیمـی  جراحـی 
قرنیـه  کـه  بیمارانـی  شـد:  یـادآور  پایـان 
از  قرنیه شـان  ضخامـت  یـا  و  نـازک  آنهـا 
حـد اسـتاندارد الزم کمتـر اسـت، همچنیـن 
افـرادی کـه مسـتعد قـوز قرنیـه هسـتند باید 
ایـن اعمـال جراحـی در آنهـا صـورت نگیـرد


