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که  هایی  تخصص  جمله  از  پوست،  تخصص 
که  سیرجان  مثل  شهری  در  کمبودش  شاید 
کم  بسیار  آید  می  چشم  به  زیاد  موقعیتش 
کشور  متخصصان  از  دیگر  یکی  اکنون  است،  
در این شهر اقدام به فعالیت نموده است. دکتر 
نگین یادگاری، دارای بورد تخصصی پوست، مو 
فعالیت  سیرجان  در  که  است  مدتی  زیبایی؛  و 
پوستی،  مشکالت  که  آنجا  از  دارد.  پزشکی 
به  مراجعه  و  است  گیر  همه  و  رایج  ای  مساله 
الزم  اقدامات  مهمترین  از  زمینه  این  متخصص 
جهت جلوگیری از این معضالت، مصاحبه ای با 

دکتر یادگاری داشتیم.
  تعریف شما از پوست چیست؟ 

انسان  بدن  در  مهم  ارگان های  از  یکی  پوست 
و  است  مربع  ۲متر  حدود  آن  مساحت  است. 

وزن  از  ۵کیلوگرم  و  خانم ها  وزن  از  ۳ کیلوگرم 
آقایان مربوط به پوست آنان است. عالوه بر هزاران 
فواید که پوست برای بدن ما دارد، قسمتی که در 
زیبایی  در  زیادی  اهمیت  می شود،  دیده  صورت 
دارد و خانم  ها و آقایان دوست دارند، پوستی صاف 

و صیقلی داشته باشند.
  رایج ترین معضلی که باعث مراجعه بیماران به 

مطب شما می شود چیست؟
آن  به  ما  کنندگان  مراجعه  که  عاملی  بیشترین 
است.  پوست  تیرگی  آیند،  می  معاینه  برای  دلیل 
اسکارهای  و  آکنه  بعضی خانمها  اصلی  اما مشکل 

پوستی است.
 درمان این موارد چطور است؟

درمان  با  پوستی  اسکار  و  آکنه  جای  و  ها  آکنه 
و  موضعی  های  درمان  جمله  از  مختلفی  های 
است.  درمان  قابل  دارویی  خوراکی  های  درمان 
 ۲۵ تا   ۱۵ از  معمول  طور  به  صورت  های  جوش 
این  اما  است  رایج  مردان  در  بیشتر  و  سالگی 
و  پیشگیری  قابل  و  ندارند  نگرانی  جای  مسائل 

درمان هستند. اگر جای جوش ها به صورت حفره 
باشند  پوست  بافت  از  بخشی  رفتن  بین  از  با  ای 
هم درمان های مختلف از جمله سابسیژن و لیزر 

دارند.
روی  هایی  حفره  ایجاد  باعث  که  پوستی  آسیب 
جوش  جای  عموما  و  شوند  می  پوست  سطح 
هستند در درمانی 6 ماهه با مراجعه ی هر ۲ ماه 

پوست  تیرگی  مورد  در  می شوند.   برطرف  یکبار 
ی  زمینه  جمله  از  متعدد  دالیل  گفت   باید  نیز 
ارثی، آب و هوا و شرایط بدن می تواند عامل ایجاد 
باشد منتها درمان این موارد حائز اهمیت است.در 
مواردی این تیرگی ها باید  حتما بررسی و درمان 
شد  مواجه  پوست  تیرگی  با  شخصی  اگر  و  شوند 
آن را سر سری نگیرد. نکته ی مهم اما این است 
که باید به پیشگیری اهمیت بیشتری بدهیم، در 

حقیقت پیشگیری بهتر از درمان است.
 کدام ضد آفتاب ها با پوست سازگارتر است؟ 
با  متناسب  رسان  آب  و  آفتاب  ضد  از  استفاده 
نوع پوست از جمله مهمترین راه های پیشگیری 
از آسیب های پوستی می باشند که باید به آن 
یک  داشتن  همچنین  شد؛  قایل  ویژه  اهمیت 
مهم  موارد  دیگر  از  پوست  نوع  مناسب  روتین 

حفظ سالمت پوست است.
این  که  بوتاکس  و  ژل  تزریق  خصوص  در   
نظر  و  پیشنهاد  است،  شده  مد  اصطالحا  روزها 

شما چیست؟
است  درمانی  مواردی  در  بوتاکس  و  ژل  تزریق 

و مناسب، اما اینها درمان های مناسب سن باالی 
سال   ۲۵ سن  زیر  اشخاص  برای  است.  سال   40
رشد  زیرا صورت  شود  انجام  نمیکنم  توصیه  اصال 
خود را تا آن سن تکمیل نکرده و بهتر است این 

موارد بعد از ۲۵ سالگی انجام شود.
که  است  معضالتی  جمله  از  چروک  و  چین   
اشخاص در سنین مختلف با ان مواجه هستند. راه 

پیشگیری و درمان آن چیست؟
را  آبرسان  و  ضدآفتاب  کرم  همان  از  استفاده 
کرم  دو  این  از  حتما  شویم.  یادآور  باید  دیگر  بار 
های  درمان  شود.  استفاده  پوست  نوع  با  مناسب 
باید  که  وجوددارد  چروک  و  چین  برای  مختلفی 

زیر نظر متخصص انجام شود.
خطر  در  بیشتر  پوست  ساعت هایی  چه  در   

است؟
به  آفتاب  6بعدازظهر  تا  چهار  بین  ساعت  در 
برای پوست مضر است،  و  بیشتری می تابد  میزان 
زمان ها  این  در  و  باشد  ساعت  به  حواس تان  باید 
استفاده  ضدآفتاب ها  از  بیشتری  دقت  با  حتما 
دیگر  ساعات  در  که  معنا  این  به  نه  البته  کنید 
برابر آفتاب محافظت  از پوست خود در  نباید  روز 
ساعات  این  در  ضدآفتاب  مصرف  فقط  کنید، 
در  باید  شما  وگرنه  است  دیگر  ساعات  از  مهم تر 
روی  آفتاب  برابر  در  محافظ  سپری  زمان ها  همه 

پوست خود داشته باشید
 نکته و سخن آخر شما با مخاطبین سخن تازه؟

لطفا برای درمان های پوستی حتما به متخصصین 
این رشته مراجعه کنید. برخی از پزشکان عمومی 
بر روی تابلوی مطب خود مینویسند دکتر پوست 
اما تخصصی در این زمینه ندارد و این نکته بسیار 
مهم است که به عنوان تخصص پزشک توجه شود.

سیرجان و درمانگاه هایش چندان امکانات کافی 
ندارند  را  پوست  درمانی  از خدمات  بسیاری  برای 
تزریق  ازجمله  پوستی  کارهای  خواهشمندم  و 
متخصص  پزشک  یک  نظارت  با  جز  را  درمان  و 
های  سالن  در  ها  پاکسازی  ندهند.  انجام  پوست 

زیبایی مانعی ندارند اما تزریق  مناسب نیستند.

     زهرا شهسواری

خبــر
 جریمۀ کرونایی کدام رانندگان در نوروز لغو می شود؟ 

وزیر بهداشت اعالم کرد: »طبق آخرین مصوبه ستاد ملی کرونا، رانندگانی که تنها دو نوبت واکسن تزریق کرده  اند و یا افرادی که 
یک نوبت تزریق کرده اند و هنوز نوبت دوم شان را تزریق نکرده اند، اگر جریمه شدند، با ارائه ی تست منفی PCR جریمه ی آن ها لغو 
خواهد شد«. دکتر بهرام عین اللهی توضیح داد: »قبال که وضعیت شهرها قرمز می شد، تمام خودروها در صورت تردد بین استانی جریمه 
می شدند، اما در حال حاضر، مصوبه ستاد کرونا به این سمت حرکت کرده که افرادی که واکسن تزریق کرده اند، جریمه نشوند. بنابراین 
در شرایط قرمز کرونا، دو راه داریم؛ یا باید بگوییم طبق مصوبه ی قبلی، همه ی خودروهایی که در شرایط قرمز، تردد و سفر می کنند، 

مشمول جریمه شوند یا اینکه برای افرادی که واکسن تزریق کرده اند، تسهیالت قائل شویم«.

زن کرمانی، روشنای زندگانی
زن کرمانی، روشنای زندگانی نوشته تاریخدان کرمانی، کتابی است که به معرفی 
زنان کرمانی می پردازد و نویسنده معتقد است اگر روشنایی در زندگی وجود داشته 
به دلیل وجود زن کرمانی بوده، به همین دلیل نام کتاب را این گونه انتخاب کرده 

است.
محمدعلی گالب زاده، نویسنده و مورخ کرمانی، درگفت وگو با ایسنا در رابطه با 
چرایی نوشتن کتاب زن کرمانی، روشنای زندگانی بیان کرد: یک روز مقاله ای در 
باب زنان کرمان می خواندم و دیدم در آن به بزرگی و بزرگواری های زن کرمانی 

اشاره شده و به صراحت آورده است »زن نخواهید اگر خواهید کرمانی باشد«.  
وی ادامه داد: این مسئله من را تجوید کرد ببینم چرا مجد خوفی این نکته را 
بیان کرده است و شخصیت های دیگری مانند شیخ محمود شبستری که زنی از 
بردسیری را گرفت همه در کرمان ازدواج کرده اند؛ حتی عده ای معتقدند آن اثر 
ارزشمند خودش را که در دامنه های سرسبز بردسیر و حجار نوشته و سروده در 

همین مورد است.
و  دادم  افزایش  را   مطالعاتم  خواندم  را  مطلب  این  وقتی  کرد:  اضافه  گالب زاده 
به این نتیجه رسیدم می شود کتابی در حدود صدصفحه برای زنان کرمانی تهیه 
کرد اما وقتی که وارد این مقوله شدم دیدم که بزرگی ها و ارزش های زنان کرمانی 

درحدی است که از صد صفحه و دویست صفحه بیرون است. 
وی افزود: من در سال 88 و 89 کار جمع آوری این مجموعه را شروع کردم و 
توانستم بیش از هزار صفحه مطلب از عظمت و بزرگی زنان کرمانی تهیه کنم و 
همین مسئله سبب شد تا این کتاب با اقتدار قابل توجهی روبه رو شود؛ بعد هم 
این کتاب به چاپ دوم رسید و امیدوارم چاپ سومش را با ویراستاری جدید در 

سال آینده داشته باشیم. 
وی اظهار کرد: در هر زمینه ای که شما فکر کنید زنان کرمانی بزرگی و بزرگواری 
هایی داشتند؛ شاید کسی نتواند باور کند این زنی که در رسای اهل بیت عصمت 
و طهارت و حماسه عاشورا شعر گفته یک بانوی کرمانی به نام  حسنه جهان خانم 
است.  گالب زاده توضیح داد: این زن سد نساء در نرماشیر را ساخته، شهر نساء را 
سامان داده و این عظمت را خلق کرده که ما امروز بعد از هزاروچند سال هنوز این 

سد را مورد استفاده قرار می دهیم.
گالب زاده افزود: خاتون دختر انوشیروان که در کرمان زندگی می کرده نیز از جمله 
زنانی است که حماسه آفریده اند؛ زن کیان نوری هم که مشکالت و دشواری های 

زیادی داشت ماجرایی را در مورد زنان کرمانی نقل می کند.
وی در ادامه به نقل از زن کیان نوری گفت: »در بحبوحه ای که حکومت دنبال 
بود  رسیده  جایی  به  کار  کند  اعدامم  سیاسی  مسائل  خاطر  به  تا  می گشت  من 
یک  کرمان  در  که  آمد  یادم  رابپذیرند؛  من  حاضرنبودند  هم  من  خویشان  که 
هم شاگردی داشتم با هم خیلی خوب بودیم، نامه ای برایش نوشتم که و گفتم اگر 
به کرمان بیایم حاضری مرا چند روزی اسکان دهی؟ این بانو گفت قدمت بر چشم 
و وقتی من به کرمان آمدم این بانوی کرمانی با مهربانی هرچه تمام تر به استقبال 

من آمد و پذیرای من شد«.
گالب زاده در پایان گفت: زنان کرمانی شعارشان این است که  زن کاری مرد کاری 
از نوشتن به زنان کرمانی که مظهر  تا بگردد روزگاری و بنده این کتاب را پس 

فداکاری و مهربانی هستند تقدیم کردم.

گفتگو سخن تازه با دکتر یادگاری؛ متخصص پوست و مو    یادداشت

مردم به متخصصین مراجعه کنند

عضو کمیته علمی کرونا با بیان این که طی روزهای آتی موارد ابتال به کرونا و مرگ ومیر کمتر هم 
خواهد شد، گفت: »تخت های بیمارستانی نیز در حال خالی شدن است«.دکتر  مردانی در عین حال 
با اشاره به در پیش بودن نوروز و تغییر رفتارهای اجتماعی، بیان کرد: »ممکن است شرایط پس از 
نوروز متفاوت شود اما توصیه ی اکید ما به مردم رعایت پروتکل های بهداشتی است. نمی توانیم بگوییم 
مردم به سفر نروند اما باید در این سفرها هم اولویت را موضوع سالمت خود قرار دهند«. وی  گفت: 

آمارها در زمینه ی مبتالیان اومیکرون شدیدا رو به افول است، این سویه در حال جمع شدن است.

تخت های 
بیمارستانی 

در حال خالی 
شدن است

   سید محسن فروزنده

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.
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ئی ا خد  0 9 1 9  2 3 0  5 0 3 6

بـرای  دارم   درخواسـت  همشـهریان  از   
درمـان هـای پوسـتی حتمـا بـه متخصصین 
این رشـته مراجعه کننـد. برخی از پزشـکان 
عمومـی بـر روی تابلـوی مطـب خـود مـی 
نویسـند دکتـر پوسـت، اما تخصصـی در این 
زمینـه نـدارد و ایـن نکته بسـیار مهم اسـت 
کـه قبـل از مراجعـه بـه عنـوان تخصص هر 

پزشـک  توجه شـود.


