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باکتری موسوم به سالمونال که یکی از عوامل اصلی مسمومیت غذایی است، اثرات بلندمدت و پایداری به همراه دارد و حتی موجب آسیب دائمی  ماده وراثتی دی ان ای می شود. به گزارش 
ایرنا، محققان با آزمایش تاثیر این سم روی سلول های کشت شده انسان در آزمایشگاه، آسیب های آشکار به دی ان ای را شناسایی کردند. با وجود این که آنان به درستی نمی دانند پیامدهای 

چنین آسیبی به دی ان ای در بدن انسان چیست، اطمینان دارند که حداقل تاثیر این آسیب ها طوالنی شدن دوره بهبود بیمار در مسمومیت های غذایی بعدی است.

سوختگی های ناشی از ترقه ومواد منفجره 
درچهارشنبه آخر سال معموال از نوع درجه 
سه است که به قطع دست یا انگشتان دست، 

اختالل در عملکرد اعضا و نابینایی منجرمی شود
.به گزارش ایرنا، دکترمصطفی َدهَمرده ای رئیس بیمارستان 
سوختگی مطهری با بیان این مطلب  ادامه داد: در بیشتر موارد 
کودکان بین 5 تا 15 سال و رهگذران آسیب می بینند، زیرا 
افرادی که مواد منفجره را در آتش پرتاب می کنند، خود را فورا 
در محل امنی پنهان می کنند و آسیب به افرادی وارد می شود 

که در حال گذر هستند.

احتمال زنده ماندن یک نفر از هر2 بیمار دچار سوختگی 65 درصد 
دهمرده ای اظهار کرد: در کشور ما از هر 2 بیمار دچار سوختگی 
65 درصد، یک نفر زنده می ماند؛ درحالی که در کشورهای 
پیشرفته این آمار قربانیان مربوط به سوختگی 90 درصد است. 
وی توضیح داد: برای اینکه بتوانیم آمار قربانیان را کاهش دهیم، 
باید در روند درمان از جایگزین های پوست استفاده کنیم که شامل 
برخی محصوالت است که از سلول های انسانی یا کالژن های 
گاوی ساخته می شود، ولی ما این فناوری را نداریم و اگر بخواهیم 
از محصوالت خارجی استفاده کنیم باید برای هر بیمار حدود یک 

میلیارد تومان هزینه کنیم.

نحوه مراقبت از بیماران دچار سوختگی
برای کمک به بیمارانی که دچار سوختگی می شوند، ابتدا باید 
آرامش خود را حفظ کرد و به بیمار نیز آرامش داد و در کوتاه ترین 
زمان ممکن او را به مرکز درمانی رساند. وی افزود: همچنین می 
توان در این فاصله محل سوختگی را با آب معمولی یا آب دارای 
دمای 10 درجه سانتی گراد شست و شو داد و اگر لباس به تن بیمار 
نچسبیده باشد، آن را از بدن او درآورد و پوشش دیگری را جایگزین 
کرد.دهمرده ای ادامه داد: همچنین باید بیمار را از محل خارج 

کرد زیرا ممکن است گرمای محیط باعث شدت جراحات او شود.

سوختگی هایی که به قطع عضو منجر می شود

گیاهان


