زندگی

آنتی بیوتیک در درمان بیشترسرفهها تأثیر ندارد

عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ،سرفه را به سهدسته
حاد ،تحت حاد و مزمن تقس��یم کرد و گفت :آنتیبیوتیکها در
درمان بیشتر سرفهها جایگاهی ندارد.
به گزارش ایرنا ،س��رفهها به سه دسته ،حاد ،تحت حاد و مزمن
تقس��یم میشوند .معموال سرفهای که کمتر از چهار هفته طول
میکشد به س��رفه حاد مشهور است و سرفه تحت حاد بیش از
چهار هفته و کمتر از هش��ت هفته طول میکشد و سرفه مزمن
هم بیش از هشت هفته طول میکشد .سرفه هم عالمت بیماری

اس��ت و هم میتوان��د مکانیزم دفاعی بدن باش��د،
به این معنی که اگر سرفه نباشد ممکن است فرد دچار
برخی از بیماریهای جدی و خطرناک ریوی شود.
سیدعلی جواد موس��وی افزود :اکثر سرفههای حاد
جنبه ویروس��ی داش��ته که در این ص��ورت یا افراد
بهتدریج مداوا یا با ترکیبات آنتی هیس��تأمین خوب میشوند و
به همین دلیل به مصرف آنتی بیوتیکها نیاز ندارند.
وی اظه��ار کرد :مصرف برخی از آنتی بیوتیکها ممکن اس��ت

کاهو سکنجبین؛

خواب شیرین را به چشمانتان میآورد
مش��غله فکری بسیاری از افراد در دنیای امروزی باعث میشود
كه دچار بی خوابی و کم خوابی ش��وند ،اما در عوض استفاده از
مواد شیمیایی مضر میتوانید تنها با مصرف یک سبزی خوش
طعم و مغذی این مش��کل را برطرف کنید .به گزارش باش��گاه
خبرنگاران؛ کاهو یکی از مفیدترین س��بزیجات برای س�لامتی
بدن اس��ت و کارشناس��ان توصیه میکنند این م��اده مغذی را
افراد در رژیم غذایی روزانه خود قراردهند تا از مزایای سالمتی
آن بهرهمند ش��وند .گفتنی است ،از جمله مزایای کاهو میتوان
میزان پایین کالری و چربی صفر درصد آن را نام برد ،به همین
دلیل کاهو در بیش��تر رژیمهای الغری وجود دارد .ساالد کاهو
حاوی مقادیر باالیی از فیبر و سلولز است که عالوه بر احساس
س��یری در افراد باعث بهبود فرآیند هضم مواد غذایی و کمک
به دستگاه گوارش نیز میشود .براساس تحقیقات ،فیبر موجود
در کاه��و به حذف نمکهای صف��راوی از بدن کمک میکند و
به این ترتیب از باال رفتن کلسترول
خ��ون جلوگی��ری میکن��د .برای
داش��تن قلبی سالم حتماً در طول
هفته از کاهو استفاده کنید ،زیرا
در این س��بزی خ��وش طعم

ویتأمین  Cو بتاکاروتن وجود دارد که مانع از گرفتگی و تنگی
عروق خونی میشود .اگر از کم خوابی رنج میبرید میتوانید با
استفاده ازکاهو این مشکل را برطرف کنید ،در این سبزی ماده
سفید رنگی به نام  lactucariumوجود دارد که دارای خواص
آرامش بخشی و خواب آوری بدون هیچ عارضه جانبی است که
میتوانید شبها قبل از خواب مقداری برگ یا آب کاهو را برای
درمان کم خوابی مصرف کنید و به خوابی عمیق بروید .س��االد
جزو سبزیجات قلیایی است و مصرف آن میتواند باعث خنثی
ش��دن میزان باالی اسید موجود در بدن شود که به این ترتیب
 PHخون را تنظیم و متعادل میکند.
براساس پژوهشها بیشتر مواد غذایی مصرفی انسانها از جمله
گوشت و پروتئین حیوانی ،اسیدی است و ورود حجم باالی مواد

عوارض بس��یار خطرناکی برای افراد مبتال به سرفه
داشته باش��د که به عنوان نمونه میتوان به فیبروز
ریه اش��اره کرد .جوادموس��وی به مص��رف بیرویه
آنتیبیوتیکها در کشور اش��اره کرد و گفت :مردم
نباید بیرویه از این داروها اس��تفاده کنند و مصرف
آنه��ا باید با تجویز پزش��کان انجام گیرد چ��را كه مصرف برخی
از آنتی بیوتیکها میتواند آلرژیهای ش��دید و حساسیتهایی
ایجاد کند.
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ُ
ارتباط گر گرفتگی با خطر ابتال به بیماری قلبی
متخصصانمعتقدند ُگرگرفتگیکهاکثرزناندردورانیائسگیآنراتجربهمیکنندمیتواند
نشاندهندهخطرابتالبهبیماریقلبیباشد.بهگزارشایسنا،دراینبررسیمتخصصاندریافتند
بین ُگرگرفتگیهای شایع زنان در دوران یائسگی و سالمت عروقی ارتباط وجود دارد .در واقع
ُگرگرفتگیممکناستنشانهایدرموردخطربیشترابتالبهبیماریقلبیباشد.اینمطالعهنشان
میدهدزنانجوانترکهدچار ُگرگرفتگیهستندعملکردعروقیضعیفتریدارند.

یافته

اس��یدی به بدن عالوه بر آسیب دندانها باعث ابتالی افراد به
انواع بیماریها از جمله س��رطان میشود .کارشناسان توصیه
میکنند برای جلوگیری از ابتال به بیماریهای خطرناک ،افراد
از مواد غذایی قلیایی از جمله انواع میوه و سبزیجات ،حبوبات و
دانههای آجیل استفاده کنند .مصرف غذاهای قلیایی همچنین
میتواند باعث افزایش انرژی بدن ،مثبت اندیشی ،خواب عمیق،
پوست جوان و سالم و بهبود عملکرد دستگاه گوارش شود .کاهو
جزو خوراکیهایی است که میتوانید به صورت خام آن را مصرف
کنید و به این ترتیب مقدار مواد مغذی ،انواع ویتأمین و مواد معدنی
دریافتی از آن را افزایش دهید .کارشناسان با وجود تمام مزایای
کاهو توصیه میکنند افراد قبل از مصرف حتماً آن را به طور کامل
شس��ته و ضدعفونی کنند ،همچنین کاهو را باید به صورت تازه
مصرف کرد و هرچه کاهو کهنهتر شود از خواص مفید آن کاسته
میشود .کاهو انواع مختلف دارد و در اکثر کشورهای دنیا به اشکال
و رنگهای مختلف یافت میش��ود که کارشناسان به افراد توصیه
میکنند برای دریافت ویتأمینهای بیش��تر از کاهو ،از برگهای
تیرهتر و تلختر کاهو استفاده کنند که بیشتر در معرض نور آفتاب
قرارگرفته است .کاهو را میتوانید در ساالد به همراه گوجه فرنگی،
خیار ،پیاز ،روغن زیتون ،جوانه گندم ،قطعات پنیر و س��ینه مرغ
خرد شده مصرف کنید یا از آن در کنار انواع ساندویچهای خانگی
به عنوان یک ماده مغذی اس��تفاده کنید .در فصول
گرم س��ال ،افراد از کاهو به همراه سکنجبین
ب��رای رفع عط��ش و به عن��وان یک میان
وعده خوشمزه با خواص
درمانی استفاده
میکنند.

ویتامین  Bمحافظ قلب
در برابر مضرات آلودگی هوا

طب��ق یافتهه��ای جدید محقق��ان ،مصرف
روزانه مکملهای ویتأمین  Bبا تأثیرات مضر
آلودگی هوا بر قلب مقابله میکند .به گزارش
مه��ر ،ب��ه گفته محقق��ان دانش��گاه کلمبیا
نیویورک ،درحالیکه دو ساعت قرارگیری در
معرض آلودگی هوای غلی��ظ تأثیری منفی
بر ضرب��ان قلب و میزان گلبولهای س��فید
مقابله کننده با بیماری دارد ،اما این تأثیرات
تا ح��دودی با مص��رف چهارهفتهای مکمل
ویتأمی��ن  Bاز بین میرون��د .تحقیق جدید
بر روی  ۱۰فرد س��الم غیرس��یگاری در رده
س��نی  ۱۸تا  ۶۰سال بود که به مدت چهار
هفت��ه قب��ل از قرارگیری در مع��رض ذرات
ری��ز آلودگی ه��وا ،دارونما مص��رف کردند.
به گفته محققان ،قرارگیری در معرض ذرات
ری��ز آالیندهه��ا با افزایش ریس��ک حمالت
قلبی ،سرطان ریه ،جهش  DNAو زایمان
و مرگ زودهنگام مرتبط اس��ت .در مجموع،
آلودگ��ی هوا در م��رگ زودهن��گام بیش از
 ۷ .۳میلیون نفر در سال نقش دارد و عمدتاً
به سیس��تم قلبی-عروقی آسیب میرساند.
ب��ار دیگر محقق��ان به  ۱۰ش��رکت کننده
به مدت چهار هفته قبل از قرارگیری مجدد
در براب��ر آلودگ��ی ه��وا ویتأمی��ن  Bدادند.
به گفته محققان ،این بار ویتأمین  Bموجب
بازگشت تأثیرات منفی ناشی از آلودگی هوا
در این جمعیت شده بود.

دانستنیها

شایع ترین علت جراحیهای
ستونفقرات

هنگامی که احس��اس خش��کی در بدن ش��کل
میگیرد ،به طور معمول دلیل آن روش��ن است:
مصرف آب کافی نیست ،میزان نمک بیش از اندازه
اس��ت ،یا فوق العاده س��خت ورزش کرده اید .اما
خشک شدن دهان ممکن است نشانهای از اشاره
بدن به یک بیماری نیز باشد.به گزارش عصر ایران
به نقل از "رودال ارگانیک الیف" ،هر وضعیتی که
تع��ادل آب یا نمک را در بدن انس��ان بر هم بزند
میتواند محرک تشنگی باشد .اگر به میزان کافی
آب مینوش��ید (یکی از نش��انههای آن رنگ زرد
روشن تا شفاف ادرار است) ،اما همچنان احساس
کم آبی میکنید ،بهتر اس��ت به پزشک مراجعه
کنید تا دلیل دقیق این شرایط مشخص شود.
دیابت

بیم��اری دیاب��ت میتوان��د خطر ک��م آبی بدن
را افزای��ش دهد ،به ویژه اگ��ر از ابتال به بیماری
آگاه نباشید .هنگامی که سطوح قند خون بیش
از ان��دازه افزایش مییابد ،بدن به منظور افزایش
تولید ادرار و خالص ش��دن از شر گلوکز اضافی،
فشار بیشتری بر کلیهها وارد میکند .تکرر ادرار،
یکی از نشانههای ش��ایع ابتال به دیابت ،موجب
احس��اس تش��نگی افزایش یافته میش��ود .این
شرایط به افزایش نوشیدن مایعات منجر میشود
که مش��کل را پیچیدهتر میکند .اگر با احساس
تشنگی بیش از اندازه و تکرر ادرار مواجه هستید
و نش��انههای دیگری مانند کاه��ش وزن بدون
دلیل ،خس��تگی یا تحریک پذیری را نیز تجربه
میکنی��د با مراجعه به پزش��ک و انجام آزمایش
خون میتوانید از ابتال به دیابت مطلع شوید.
دیابت بی مزه

اگرچ��ه دیابت بی م��زه ارتباطی ب��ا دیابتی که
میشناس��یم و از آن متنفریم ن��دارد ،اما دارای
برخی نش��انهها و عالئم مش��ترک هستند که از
آن جمل��ه میت��وان به کم آبی ب��دن و پرکاری
مثانه اش��اره کرد .دیابت بی مزه به واس��طه یک
ع��دم تعادل هورمونی در ب��دن که بر جذب آب
تاثیرگ��ذار اس��ت ،ش��کل میگی��رد .از آنجایی

علتتشنگیدائمیچیست؟

ک��ه آب زیادی به واس��طه افزایش دف��ع ادرار از
دست میرود ،احس��اس تشنگی در فرد افزایش
مییاب��د زیرا بدن تالش میکند مایع از دس��ت
رفت��ه را جایگزی��ن کن��د .از آنجایی ک��ه انواع
مختلف��ی از دیابت بی مزه وجود دارد و میتواند
به واسطه بیماریهای دیگر شکل بگیرد ،پزشک
آزمایشهای مختلفی را برای تشخیص بهترین
گزینه درمانی انجام خواهد داد.
دوره قاعدگی

در دوره قاعدگی ممکن اس��ت نی��از به افزایش
مصرف آب را احساس کنید .این شرایط طبیعی
است و جای نگرانی وجود ندارد .سطوح استروژن
و پروژس��ترون میتوانن��د هر دو ب��ر حجم مایع
تاثیرگذار باشند .افزون بر این ،باید از دست دادن
خون را نیز مدنظر قرار داد ،به ویژه اگر دورههای
قاعدگی سنگین را تجربه میکنید ،که از عوارض
جانبی این شرایط ،افزایش تشنگی است.
خشکی دهان

خش��کی ده��ان ک��ه ب��ه ن��ام زیروس��تومیا

( )Xerostomiaش��ناخته میش��ود ،اغل��ب
به اش��تباه با تش��نگی بیش از حد اشتباه گرفته
میش��ود .این وضعیت ،یک خشکی غیر طبیعی
غش��اهای مخاطی در دهان به واس��طه کاهش
جریان یا تغییر در ترکیب بزاق اس��ت .اگر غدد
بزاق��ی به اندازه کاف��ی بزاق تولی��د نکنند ،این
شرایط میتواند به عالئم آزار دهنده دیگر مانند
بوی بد دهان ،دشواری در جویدن و بزاق غلیظ و
چسبناک منجر شود .خشکی دهان میتواند یک
عارضه جانبی داروهای تجویزی ،داروهای آلرژی
و داروه��ای س��رگیجه و بیماری حرکت باش��د.
همچنین ،چندین بیماری میتوانند به خشکی
دهان منجر شوند و از این رو ،مراجعه به پزشک
همواره انتخابی منطقی محسوب میشود.
کم خونی

از دس��ت دادن خون مداوم یا ناگهانی  -به لطف
مس��ائلی مانند قاعدگیهای سنگین و خونریزی
زخمه��ای داخل��ی  -دلیل ش��ایع ک��م خونی
محسوب میشود .در این شرایط ،بدن گلبولهای
قرمز را سریعتر از توانایی خود در جایگزینی آنها

از دس��ت میدهد و تالش میکند از دست دادن
مایع را با تحریک تش��نگی جبران کند .یکی از
دالیل معمول قاعدگیهای س��نگین ،ترشح کم
تیروئید اس��ت .بخش قابل توجهی از افرادی که
درجات��ی از کمبود تیروئی��د را تجربه میکنند،
بانوانی با احساس تشنگی بسیار هستند .معاینه
جس��مانی و انجام آزمایش خون به تش��خیص
ابت�لا به کم خونی کمک خواه��د کرد و درمانی
که ارائه میشود به نوع تشخیص پزشک بستگی
خواهد داشت.
فشار خون پایین

اس��ترس مزمن موجب میشود غدد آدرنال بدن
انسان عملکرد درستی نداشته باشند که ممکن
است به فشار خون پایین در زمان استرس شدید
منجر شود .این شرایط میتواند موجب سرگیجه،
افسردگی ،اضطراب و همچنین تشنگی بیش از
اندازه ش��ود .تشنگی روش��ی است که بدن برای
افزودن آب بیشتر به خون در تالش برای افزایش
فش��ار خون اس��تفاده میکند .تنها راه حل بلند
مدت برای این ش��رایط ،کاهش و مدیریت بهتر
استرس است.
رژیم غذایی شما

موادغذایی که ادرارآور هستند (به عنوان مثال،
کرفس ،مارچوبه ،چغندر ،لیمو ،خربزه ،زنجبیل
و جعفری) میتوانند احس��اس تش��نگی را در
انس��ان ایج��اد کنند زیرا موج��ب افزایش دفع
ادرار میش��وند .اگرچه این قبی��ل مواد غذایی
از فواید س�لامت بسیاری سود میبرند ،این اثر
را دلیل دیگری برای افزودن طیف گستردهای
از میوهها و س��بزیجات به رژیم غذایی خود در
نظر بگیرید .بر همین اساس ،نیازهای تغذیهای
خود را پوش��ش میدهید و احس��اس تشنگی
را کنت��رل میکنید .همچنی��ن ،با مصرف مواد
غذایی سرش��ار از مایع مانند جو دوسر و برنج
قهوهای که در زمان پخت ،آب بیش��تری جذب
میکنند میتوانید ب��ه ایجاد تعادل در مقیاس
کمک کنید.

دبیر علمی س��ومین کنگره منطقهای میان
دورهای انجم��ن ارتوپدی ایران با اش��اره به
اینکه کمردرد یکی از شایعترین بیماریها در
حوزه ارتوپدی است ،گفت :کمتر از ۱۰درصد
کمردرده��ا ب��ا جراح��ی درمان میش��ود.
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان؛ علی
اندلیب دبیر علمی سومین کنگره منطقهای
میان دورهای انجمن ارتوپ��دی ایران درباره
ای��ن کنگ��ره اظهارداش��ت :این کنگ��ره از
 ۶تا  ۸اردیبهش��ت ماه س��ال جاری در تاالر
زیتون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار
میش��ود.وی با بیان اینک��ه احتماال بیش از
 ۲۰۰نف��ر برای ش��رکت در این کنگره ثبت
ن��ام میکنند ،اف��زود :موضوعات��ی همچون
جراح��ی ارتوپ��دی اطفال ،جراحی س��تون
فق��رات ،تعوی��ض مفاص��ل تروم��ای اندام
فوقانی و تحتانی از مباحثی هس��تند که در
این کنگ��ره مطرح میش��ود.این متخصص
ارتوپدی ادامه داد :ارتقا بخش��یدن به دانش
همکاران ارتوپدی و انتقال و ارائه جدیدترین
دس��تاوردهای ح��وزه ارتوپ��دی از دیگ��ر
اهداف برگزاری س��ومین کنگ��ره منطقهای
می��ان دورهای انجمن ارتوپدی ایران اس��ت.
اندلی��ب گف��ت :گروه ه��دف ای��ن کنگره،
جامعه ارتوپدی بوده و شرکت در کنگره نیز
 13.5امتیاز بازآموزی دارد ،همچنین اساتید
و سخنرانانی از استانهای تهران ،شیراز ،یزد،
اهواز ،کرمان و اصفهان در این کنگره شرکت
میکنند.دبیر علمی سومین کنگره منطقهای
می��ان دورهای انجمن ارتوپدی ایران تصریح
ک��رد :چندین پن��ل و کارگاه آموزش��ی در
س��ومین کنگره منطق��های می��ان دورهای
انجمن ارتوپدی ایران برای شرکت کنندگان
برگزار میشود .وی با اشاره به بیشترین علت
جراحیهای س��تون فقرات بیان کرد :تنگی
کانال نخاعی ،فتق ،دیس��ک کمر و انحرافات
ستون فقرات بیشترین علل جراحیهای ستون
فقرات است.این متخصص ارتوپدی به موضوع
کمردرد اش��اره کرد و گف��ت :کمردرد یکی از
بیماریهای شایعی بوده که بسیاری از افراد آن
را در زندگ��ی تجربه میکنند .البته باید توجه
داش��ت که تنها کمتر از ۱۰درصد کمردردها
منجر به جراحی میشوند و به عبارتی نیاز به
درمان به روش جراحی دارند.

نگاه

آنچه زبان
درباره سالمت شما میگوید!

بدون تردید ،دندانهای سفید و منظم عنصری
کلیدی در شکل گیری لبخندی زیبا هستند و
بر همین اساس ،بس��یاری از ما توجه ویژهای به
بهداشت و سالمت دندانهای خود داریم .اما عضو
مهم دیگری در دهان ما قرار دارد که به ندرت مورد
توجه قرار میگی��رد؛ زبان .به گزارش عصر ایران
به نقل از "هلث اورنج" ،زبان میتواند نشانگر خوبی
برای س�لامت کلی بدن انسان باشد و همچنین
دلیل بسیاری از مشکالت بهداشت دهان و دندان
مانند بوی بد دهان محسوب شود ،زیرا میتواند
به عنوان پناهگاه��ی برای باکتریها عمل کند.
درحقیقت،تمیزنگهداشتنزبانمیتواندازاهمیت
بیشتری برای بهداشت دهان و دندان در مقایسه با
مسواک زدن و استفاده از نخ دندان برخوردار باشد.
برخی مشکالت مرتبط با زبان میتوانند نشانهای
از مشکالت س�لامت جدیتر باشند .در ادامه با
برخی از آنها بیشتر آشنا میشویم.
ترکهای روی بخش مرکزی زبان

ترکها یا خطوطی که در میانه زبان یا به سمت
مرک��ز زبان پدیدار میش��وند ،اما به نوک زبان
نمیرسند ممکن است نشان دهنده مشکالتی
در زمینه گوارش باش��ند .این نش��انه میتواند
بهمعنای شرایط ضعیف معده یا رودهها و قرار
داش��تن در معرض خطر برخ��ی کمبودهای
تغذیهای باش��د .ب��رای مقابله با این ش��رایط
میتوانید از آنزیمهای گوارشی بی نیاز از نسخه
پزش��ک برای بهبود ش��رایط گوارش استفاده
کنید ،در شرایطی که مواد غذایی دیگری مانند
سیب زمینی شیرین ،یام ،نعناع بیابانی و جوانه
ارزن نیز میتوانند به شما کمک کنند.
نشانهایدندانی

وجود جای دن��دان در کنارههای زبان ممکن
اس��ت نش��ان دهنده ضعف طحال باش��د که
میتواند به ش��کلگیری نف��خ و گاز نیز منجر
ش��ود .این شرایط با افزایش مصرف سبزیجات
برگدار مانند اسفناج ،کاهو و بروکلی و همچنین
گیاهان دارویی مانند سیر ،زنجبیل و دارچین
قابل درمان است.
زخم شدن زبان

این نشانه زبانی به طور معمول به معنای کمبود
ویتأمین  B6یا نیاس��ین اس��ت و یا به کم خونی
یا کمبود آهن اش��اره دارد .برای رسیدگی به این
مش��کل میتوان مصرف مکمل ب-کمپلکس یا
افزای��ش دریافت این مواد مغذی از رژیم غذایی با
مصرف اسفناج ،ماست و میوههای تازه را مد نظر
قرار داد.

سوزش زبان

احس��اس س��وزش در زبان یکی از نشانههای
بارز اختالل در گوارش اس��ت چ��را که تولید
ش��یرههای گوارش��ی معده نامتعادل اس��ت.
با پرهی��ز از مص��رف گروه��ای غذایی خاص
میتوانید به این مس��ئله پی ببرید که آیا مواد
غذایی عامل مش��کل هس��تند یا خیر ،اما در
بیش��تر موارد جویدن زنجبیل میتواند به رفع
مشکل کمک کند.
تورم یا سفید شدن زبان

پدیدار شدن پوش��ش ضخیم و سفید رنگ یا
تورم زبان میتواند به معنای وجود عدم تعادل
در جمعیت باکتریایی روده باشد که به تجمع
مخمر منجر میش��ود .این شرایط بهراحتی و
با محدود کردن مصرف م��واد غذایی فرآوری
ش��ده سرش��ار از قن��د برطرف میش��ود زیرا
آنها عفونتهای مخم��ری را ترویج میدهند.
در مقابل ،مصرف پروبیوتیکها و استفاده از پودر
یا کپسولهای اسیدوفیلوس باید افزایش یابد.
پوشش زرد رنگ روی زبان

گرمای بی��ش از اندازه در دس��تگاه گوارش و
اجابت مزاج سخت به شکل گیری پوشش زرد
رنگ روی زبان منجر میش��ود که نشانهای از
نیاز به س��م زدایی بدن است .دنبال کردن یک
رژیم غذایی س��الم و مصرف مواد غذایی مانند
س��یر ،زنجبیل ،خیار و تربچه میتواند به روند
سم زدایی بدن کمک کند .نوشیدن چای بابونه
و آب آلوئه ورا نیز میتواند در این زمینه نقش
داشته باشد.

ترک در زبان

ترک در زبان نشانهای هش��دار دهنده از عدم
دریاف��ت کافی ویتأمینهای  Bبه دلیل س��وء
جذب اس��ت ک��ه میتواند تجربه نش��انههای
همزمان مانند خس��تگی و انرژی پایین را نیز
توضیح دهد .مصرف مکملهای ب-کمپکلس
ب��ه همراه آب آلوئ��ه ورا ،چای نعن��اع و دیگر
چایه��ای گیاهی میتواند ب��ه برطرف کردن
مشکل کمک کند .تجزیه و تحلیل شرایط زبان
در ترکیب با دیگر نش��انههای صورت و ناخن
میتواند به عنوان ابزار تشخیصی نسبتا خوبی
به کار گرفته شود .این کار میتواند به تشخیص
نش��انههای هش��داردهنده درباره مش��کالت
س�لامت بالقوه که تاکنون پدیدار نش��ده اند،
کمک کند .به خاطر داش��ته باش��ید پیش از
انجام هر کاری ابتدا به پزشک مراجعه کنید و
مشورتهای الزم را از وی دریافت کنید.

