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پيامك300099004806 :
 نجمه محمودآبادی
سالمت مردان موضوع مهمی است که
اکثرا خودشان از آن غافل هستند .مردان معموال
کمتر از زنان به سالمت خود اهمیت میدهند و
مراجعات پزشکی آنها برای غربالگری بیماریها
و چکاپ دورهای کمتر است .این هفته ،هفته
سالمت مردان نامگذاری شده است .دکتر امین
ایراننژادمتخصصداخلیبهمهمترینبیماریهای
شایع و شناختهشده مردان پرداخته ،علل و عوامل
به وجود آمدن این بیماریها را بررسی کرده و
راههای پیشگیری را بیان نموده است.
 دیابت
یکی ازمهمترین بیماریهای مردان که دکتر
ایراننژاد به آن اشاره میکند ،بیماری دیابت است.
او میگوید :بیماری دیابت یعنی افزایش قندخون
فرد .عالیمی که بیماربا آن مراجعه میکند ،عبارتند
از :افزایش دفعات ادرار کردن ،افزایش نوشیدن
آب و کاهش وزن .این سه عالیم شایع بیماری
دیابت است .بهترین کار و اولین قدم برای بیمار
این است که آزمایش قند از او گرفته شود .عالیم
دیگری که ممکن است بیمار با آنها مراجعه کند،
زخم پایی که دیر خوب میشود و عفونتهای
مکرر است که ما را به سمت تشخیص بیماری
دیابت سوق دهند .او درمورد راههای پیشگیری از
بیماری دیابت میگوید :دیابت دو نوع اصلی دارد.
دیابت نوع یک که بیشتر در سنین زیر  30سال
بروز می کند و در این افراد عامل اصلی بیماری،
ویروس است و علت اصلی آن شناخته شده
نیست .این افراد برای درمان نیاز به انسولین دارند
و معموال به قرص جواب نمیدهند .درحال حاضر
داروهای خیلی کمی برای درمان دیابت نوع یک به
شکل خوراکی وجود دارد .دیابت نوع دو معموال
در سنین باالی  30سال تشخیص داده میشود.
معموال افراد بیمار چاق هستند .سابقه ژنتیکی و
ارثی دیابت دارند و ممکن است با عالیم کاهش
وزن ،افزایش دفعات ادرار و پرنوشی آب مراجعه
کنند .دیابت نوع یک خیلی قابل پیشگیری نیست
چون عامل بهوجود آمدنش هنوزخیلی مشخص
شده نیست اما در نوع دو مهمترین راههای
پیشگیریاش؛ رعایت رژیم غذایی ،کاهش وزن،
پرهیز ازمصرف غذاهای با قند باال و ورزش است.
 فشارخون
فشارخون یکی دیگر ازبیماریهاییست که
سالمت مردان را به خطر میاندازد ،او میگوید:
بیماری فشارخون معموال عالمت خاصی ندارد.
شایعترین عالمت بیماری فشارخون بیعالمتی
است .یعنی بیمار هیچ عالمتی ندارد و به طور

گفتوگو با دکتر امین ایراننژاد به مناسبت هفته سالمت مردان

اتفاقی طی یک غربالگری که فشارخونش را
چک میکنند و متوجه افزایش فشارخونش
میشوند .عالیم دیگری که میتواند داشته
باشد سردرد است .سردردهای صبحگاهی
بیمار را از خواب بیدار میکند .تهوع و
استفراغ ،حالت گیجی و منگی سر .او
میگوید :مهمترین راههای پیشگیری از این
بیماری پرهیز از چاق شدن ،رژیم غذایی
مناسب ،مصرف کم نمک ،افزایش مصرف
میوه زیاد و سبزیجات و ورزش مداوم و
منظم است.
بیماریهایسیستم گوارشی
دکتر ایراننژاد از بیماریهای
سیستم گوارشی به عنوان یکی دیگر از
تهدیدکنندههای سالمتی مردان یاد میکند،
او میگوید :بیماریهای سیستم گوارشی
عالیم مختلفی چون نفخ ،سیری زودرس،
تغییرات اجابت مزاج ،یبوست و اسهال دارد
که هم میتواند سرنخ یک بیماری جدی
برای ما باشد و هم میتواند نشاندهنده
بیماری خاصی هم نباشد .در بیماریهای
گوارشی چیزی که باید دقت کنیم و عالیم
هشدار برای ما هستند ،بیماری است که با
کاهش وزن مراجعه میکند ،مدفوع قیری یا
سیاهرنگ دارد ،استفراغ خونی دارد یا سابقه
عکس:امین ارجمند | پاسارگاد
سرطان گوارشی در خانواده .اینها نکاتی
هستند که ما باید به آنها توجه داشته باشیم .معده باشند .در افراد باالی  40سال حتما باید
همه افراد باالی  50سال باید غربالگری سرطان و بررسی آندوسکوپی انجام شود .در افراد باالی 50
آندوسکوپی انجام دهند .این عالیم ممکن است سال همه کسانی که عالیم کاهش وزن دارند
نشاندهنده جدی بیماری سرطان روده بزرگ و و در بررسی آندوسکوپیشان چیز خاصی نشان

سیگارو موادمخدردشمنان سالمت مردان

نداده است ،باید ازنظرسیستم گوارشی تحتانی با
کولونوسکوپیبررسیشوند.
 بیماریهایسیستم ادراری-تناسلی
بیماریهای سیستم ادراری -تناسلی یکی از

مهمترین تهدیدکندههای سالمت آقایان است.
این را دکتر ایراننژاد میگوید؛ مثال بیماریهای
پروستات در آقایان بسیارشایع هستند .در آقایان
باالی  40سال که به شکل عفونت پروستات یا

پروستاتیک بروز پیدا میکنند یا بزرگی
پروستات یا هایپرپالزی خوشخیم
پروستات که به آن بیپیاچ گفته میشود.
او ادامه میدهد :عالیم اولیه پروستاتیک
یا التهاب پروستات سوزش ادرار ،تکرر
ادرار ،درد کمر ،درد لگن هستند .عالیم
بزرگی پروستات نیز شامل :سوزش ادراری
است وقتی بیمار دستشویی میرود بعد از
اجابت مزاج ،مجددا احساس دفع ادرار و
احساس تخلیه ناکامل دارد و همیشه بعد
از دستشویی مقداری ادرار در مثانهاش باقی
میماند یا وقتی دستشویی میرود باید
منتظربماند تا ادراربیاید و راحت ادرارتخلیه
نمیشود .عالیم سرطان پروستات است.
البته عالیمی مثل کمردرد ،استخواندرد،
از عالیم بیماری بزرگی پروستات است که
در آزمایشات تکمیلی باید بررسی شود.
او معتقد است تنها راه پیشگیری از این
بیماری خودداری از مصرف سیگار ،تریاک
و دخانیات است چون ریزفاکتور اصلی
سرطان مثانه و پروستات مخصوصا سرطان
مثانه سیگار است .عیب دیگر مصرف
دخانیات و موادمخدر این است که باعث
میشوند بیمار درد را دیر حس کند .چون
این مواد نقش مسکن را دارند ،بیمار خیلی
دیر مراجعه میکند و ممکن است وقتی
مراجعه میکند که بیماری خیلی پیشرفت کرده
باشد و نشود کارخاصی برای بیمار انجام داد.
بیماریهایسیستمتنفسی
بیماریهای سیستم تنفسی از دیگر مباحث

آغازسنجش سالمت پیش دبستانی ها از ۱۸تیر
 ایسنا
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی
کشور با اعالم اینکه امسال حداقل یک میلیون
نوآموزبه جمعیت تحت پوشش سنجش سالمت
افزوده میشوند ،از توسعه پوشش غربالگری پیش
دبستانیها خبر داد و گفت :از سال  ۹۶در پیش
دبستانیهمغربالگری انجاممیشود .امسالحداقل
 ۶۰۰هزار دانش آموز پیش دبستانی را از  ۱۸تیر
سنجش خواهیم کرد.
سیدجواد حسینی با بیان اینکه اولین گام
مداخله بهنگام برای امور آموزشی ،پرورشی و
توانبحشی در طرح سنجش انجام میشود گفت:
طرح سنجش سالمت نوآموزان بدو ورود به دبستان

مسیرتکاملی به لحاظ کمی و کیفی طی کرده است.
در سال  ۷۳حدود یک و نیم درصد تحت پوشش
طرح قرار گرفتهاند که سال  ۹۸به حدود ۹۷.۶
درصد رسیده است .در سال  ۹۹که با بحران کرونا
رو به رو بودیم  ۹۸.۸درصد دانش آموزان تحت
پوشش رفتند و امسال  ۹۹درصد تحت پوشش قرار
خواهندگرفت.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی ادامه
داد :برای پوشش آن یک درصد هم در هراستانی
حداقل یک پایگاه دائمی آکوستیک را راه اندازی و
فعال کردیم که هیچ کس از این برنامه دورنماند.
حسینیبا اشارهبه گسترش کیفیبرنامهسنجش
گفت:بهروزرسانی ابزارهایسنجش ازطریقتشکیل

شورای آزمون ها و راه اندازی پایگاه جامع آموزش
با  ۷۰آزمون استاندارد ازجمله فعالیت های انجام
شده برای کیفیت بخشی به برنامه سنجش است.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی ادامه
داد :درسال جدید چند اقدام اساسی صورت گرفته
است.نخست اینکهنشانگانمشکالتویژهیادگیری
را درپنج استان شناسایی خواهیم کرد و کارجدیدی
است که امسال آغاز میشود .سنجش حرکات
اصالحی نوآموزان بدو ورود به دبستان با همت
معاونت سالمت و تربیت بدنی ،سنجش پردازش
های شنیداری و غربالگری نارسایی خوانایی از دیگر
اقداماتنوآورانهدربرنامهسنجشسالمتجسمانی
و آمادگی تحصیلی سال جاری است.

حسینی اضافه کرد :شناسایی نوآموزان دارای
بیماریهای خاص نظیر دیابت ،هموفیلی ،صرع و
بیماری قلبی عروقی نیزدربرنامه سنجش سال جاری
انجام می شود .همچنین میزان کم شنوایی ازطیف
هنجارتا شدید انجام میشود .درحوزه بینایی چشم
را از نظر طبیعی بودن و غیرطبیعی بودن ،عیب
انکساری ،آب مروارید و غیره هم میسنجیم .فرایند
ارزیابی موجب میشود شناخت ما از بیماریها
بیشترشده و مداخالت گستردهترانجام شود.
وی با بیان اینکه در سال  ۹۹حتی یک مورد
گزارش ابتال به کرونا ازپایگاه های سنجش نداشتیم
گفت :امسال حداقل یک میلیون نوآموز به
جمعیت افزوده میشود ۴۰۰ .پایگاه افزوده شده

است و تعداد پایگاه های سنجش به  ۲۵۰۰پایگاه
رسیده است ۵۰۰ .پایگاه شیفت دوم داریم .زمان
سنجش را طوالنیتر کردهایم و طول زمان روزانه
سنجش را یک ساعت افزایش دادیم.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی
تاکید کرد که ضدعفونی تمام پایگاه ها انجام
میشود .درمرحله اول پنج میلیارد تومان برای این
امر تخصیص یافته است .اتاق انتظار برای والدین
هم درنظر گرفته شده است .تاکنون  ۷مرکز جامع
خدمات تشخیصی ،آموزشی و مشاوره ای درکشور
راه اندازی شده است و تا پایان سال در هر استان
یک مرکز راه اندازی میشود .یکی از کارهای این
مراکز ،سنجش سالمت است.

مورد تاکید این متخصص داخلی است .او میگوید:
بیماریهایی که به شکل عفونتهای مختلف
تنفسی یا بیماریهای انسدادی مزمن ریه بروز کنند
و ریزفاکتور اصلیشان مصرف سیگار و موادمخدر
است و به دو شکل اصلی آنفیزم و برونشیت مزمن
بروز میکنند و بیمار با تنگینفس ،سرفه و خلط
مزمن مراجعه میکند و مهمترین راه پیشگیری از
آنها ترک سیگارو موادمخدر است که هرچه زودتر
این اتفاق بیفتد ،تخریب ریوی و پیشرفت بیماری
کندترمیشود و احتمال اینکه بیماربتواند سالمت
اولیه خود پیدا کند ،وجود دارد.
 بیماریهای ناشی ازحوادث
دکترایراننژاد معتقد است بیماریهای ناشی
از حوادث ،جراحیها و تروما از تهدیدات سالمت
مردان است؛ « آقایان با توجه به اینکه در محیط
خارج ازخانه بیشتربه سرمیبرند ،احتمال صدمه
ناشی از حوادث و تصادفات نسبت به خانمها در
آنها بیشتر است .پس باید بیشتر مراقب خود
باشند و با رعایت قوانین و مقررات از بروز این
حوادثجلوگیری کنند».
 بیماریهای قلبیو عروقی
بیماریهای قلبی و عروقی یکی دیگر از
بیماریهایی است که مردان با آن مواجه میشوند:
«تنگی نفس به خصوص هنگام فعالیت ،سرفه،
درد قفسه سینه ،درد بین دو کتف و یک سری
ریزفاکتور وجود دارند .مثال افرادی که سن باال
دارند ،سابقه بیماریهای قلبی در خانواده دارند،
فشارخون ،چربی خون و دیابت دارند ،اینها
ریزفاکتور بیماریهای قلبی هستند ».وی افزود:
«راههای پیشگیری از بیماریهای قلبی ،باکنترل
این ریزفاکتورها میتواند کاهش پیدا کند .همهی
افرادی که هنگام ورزش یا فعالیتهای بدنی
دچار درد قفس هیسینه میشوند ممکن است
دچار بیماریهای قلبی و همچنین سکته قلبی
شوند پس باید به متخصص قلب و عروق برای
بررسیهایبیشترو گرفتننوارقلبمراجعه کنند».
 استرسعاملمشترکبیماریها
این متخصص داخلی تاکید میکند« :همهی
بیماریها یکسری اتیولوژی (سببشناسی)
مشترک مثل استرس دارند که کاهش و
کنترل آن در پیشگیری از بسیاری از بیماریها
بسیار موثر است ».او سپس میگوید« :پرهیز از
مصرف موادمخدر ،سیگارو الکل ،پرهیز ازچاقی،
داشتن رژیم غذایی مناسب ،مصرف سبزیجات و
میوهجات زیاد ،کاهش مصرف غذاهای فستفود
و نمک زیاد و البته ورزش کردن ازعواملی هستند
که دراکثربیماریها نقش پیشگیری دارند».

جناب آاقی محمدجواد زینلی

ریاست محترم اداره راه و شهرسازی شهرستان سیرجان

بــا نهایــت تاســف درگذشــت والــده گرامیتــان را حضــور شــما و
خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ،از درگاه ایــزد متعال
بــرای آن مرحومــه غفــران واســعهی الهــی و بــرای شــما و ســایر
بازمانــدگان صبــر و اجــر مســئلت مینمایــم.
عباس مطهرینژاد

مدیرعامل شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم معصومــه جعفــرزاده ورثــه خانــم طاهــره کاشــف
بیرجنــدی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد
رســمی شــماره  14ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند
مالکیــت نــه ســهم و ســه پنجــم ســهم مشــاع از ششــدانگ
پــاک  7622فرعــی از  2312اصلــی واقــع در بخــش 35
کرمــان بــه نــام خانــم طاهــره کاشــف بیرجنــدی ثبــت و ســند
مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت
جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک
اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت

اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام
معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد ،ظــرف
مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت
پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند
مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد1076 .
م.الــف
تاریخ انتشار1400/03/31 :
محمــد آرمانپــور -رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک
شهرســتان ســیرجان

آگهــی تغییــرات شــرکت عمرانــی آراد صنعــت پاکــرو
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  4458و
شناســه ملــی  14007699714بــه اســتناد صورتجلســه
هیئتمدیــره مــورخ  1397/12/01تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد1 :ـ آقــای مرتضــی اســامکیش بــه شــماره
ملــی  3060101851بــه عنــوان رئیــس هیئتمدیــره و
مدیرعامــل  -2خانــم ســمیه وحیــدیزاده بــه شــماره ملــی
 3071455275بــه عنــوان نایبرئیــس هیئتمدیــره 3ـ
آقــای مســعود زیدآبــادی بــه شــماره ملــی 3060272001

بــه عنــوان عضــو اصلــی هیئتمدیــره  -2کلیــه اســناد و
اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته،
بــروات ،قراردادهــا و عقوداســامی و نامههــای اداری و
اوراق عــادی بــا امضــای منفــردا آقــای مرتضــی اســامکیش
فرزنــد حســین بــه شــماره ملــی 3060101851
(مدیرعامــل) همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع
ثبــت شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان
( )1152086

