بازیهایی که سبب ابتال به دیابت در کودکان میشود

متخصص بیماریهای غدد و داخلی با اشاره به بازیهایی که سبب ابتال
به دیابت در کودکان میشود ،گفت :دلیل افزایش شدید ابتال به دیابت،
شیوه زندگی ناسالم امروزی است.به گزارش فارس،مهران زما نزاده  ،در
ارتباط با دیابت در کودکان اظهارداش��ت :هر روز تعداد کودکان مبتال
به دیابت درحال افزایش اس��ت برخی از کودکان حتی قبل از تولد در
حالیکه در شکم مادرشان هستند به دیابت مبتال میشوند.وی با بیان
اینکه دلیل افزایش شدید ابتال به دیابت ،شیوه زندگی ناسالم امروزی
است ،گفت :کودکان شدیدا ً به فست فودها و نوشیدنیهایی که اشباع

از ش��کر و مواد افزودنی است اعتیاد یافتهاند ،همچنین
بازیهای رایانهای و اینترنتی س��بب افزایش بیتحرکی
شده است.این متخصص بیماریهای غدد و داخلی تاکید
کرد :باید به کودکانی که در سنین پایین به دیابت مبتال
میشوند نحوه تطابق با بیماریشان را آموزش داد تا مانع
از تشدید این بیماری در آنها شویم.زما نزاده در ادامه گفت :در بیماران
دیابتیبهخصوصدیابتنوع،2فشارخونباالبسیارشایعاستچنانکه
بیش از نیمی از بیماران دیابتی نوع 2به بیماری فشار خون باال نیز مبتال

زندگی
هستند.وی بیان داشت :در واقع ابتال به بیماری دیابت و
فشار خون باال بهطور هم زمان مشکالت بیمار را دوچندان
میکند .همچنین این بیماران به مراتب بیشتر از سایرین
در معرض ب��روز بیماریهای قلب و ع��روق ،اختالالت
کلیوی و سکتههای مغزی هستند وی خاطرنشان کرد:
حفظ فشار خون یک بیمار دیابتی در محدوده 80و 120میلیمتر جیوه
باعثمیشودخطربروزبیماریهاوحمالتقلبی 50درصدوخطربروز
صدمات کلیوی ،چشمی و عصبی 33درصد کاهش یابد.

ک را اندازه بگیریم؟
چطور درجه حرارت بدن کود 
دقیقترین روش اندازهگیری
درجه حرارت بدن در
کودکان بخصوص نوزادان
و شیرخواران به صورت
مقعدی (یا رکتال) است

اگر به دمای اندازه گیری
شده به شیوه زیربغلی ،نیم
درجه سانتی گراد اضافه
کنیم ،معادل درجه حرارت
زیرزبانی شده و اگر به
دمای اندازه گیری شده به
شیوه زیرزبانی ،نیم درجه
اضافه کنیم ،معادل درجه
حرارت مقعدی خواهد شد

درجه حرارت بدن در کودکان بخصوص نوزادان
و شیرخواران به صورت مقعدی (یا رکتال) است
ول��ی معم��وال از روش های دهانی ی��ا زیرزبانی
(ب��رای ک��ودکان بزرگت��ر) ،زیر بغل��ی یا گاهی
داخل گوشی یا پیشانی استفاده میشود (البته
دماسنج نواری پیش��انی خطای زیادی داشته و
توصیه نمیشود).
دکتر مسرورادامه داد  :باید توجه داشت که برای
اندازهگیری درجه حرارت زیربغلی یا آگزیالری
باید سه شرط را رعایت کرد:
 -1دمای محیطی معتدل (نه زیاد گرم و نه زیاد
سرد)
 -2عدم فعالیت یا بازی فعال کودک یا استحمام

طی نیم ساعت قبل
 -3لباس زیاد نپوشیده یا زیر پتو نباشد و حتما
ن��وک ترمومتر زیر بغل روی پوس��ت قرار گیرد
(ترجیحا لباس وی را در آورید).
این پزش��ک عمومی خاطرنش��ان کرد  :درروش
دهان��ی ب��رای اندازهگیری درجه ح��رارت بدن
ک��ودک  ،نباید طی  20ت��ا  30دقیقه قبل ،غذا
یا مایعات سرد یا گرم مصرف کرده باشد و نوک
ترمومتر باید زیر زبان کودک قرار گرفته ،دهان
کودک بسته بوده و حتما از راه بینی تنفس کند.
وی در پاس��خ به این سوال که حداقل و حدکثر
دم��ای بدنی کودک در طول روز باید چه میزان
بباشد بیان کرد  :حداکثر حرارت طبیعی دهانی

در اول صبح سی و هفت و دو دهم درجه سانتی
گراد و در سایر ساعات روز سی و هفت و هفدهم
درجه س��انتی گراد میباشد .حرارت طبیعی در
روش زیربغلی حداکثر س��ی و هفت و سه دهم
س��انتی گراد میباش��د ول��ی ب��رای راحتی کار
میت��وان درجه حرارت زیربغلی س��ی و هفت و
نیم درجه سانتیگراد یا بیشتر را تب تلقی کرد.
وی در پای��ان گفت  :برای مع��ادل کردن درجه
حرارت بدن کودک به ش��یوههای مختلف ،اگر
به دمای اندازه گیری ش��ده به ش��یوه زیربغلی،
نیم درجه سانتی گراد اضافه کنیم ،معادل درجه
حرارت زیرزبانی شده و اگر به دمای اندازه گیری
ش��ده به شیوه زیرزبانی ،نیم درجه اضافه کنیم،
مع��ادل درجه حرارت مقعدی خواهد ش��د مثال
درج��ه حرارت  37درجه زیر بغلی معادل درجه
حرارت س��ی و هف��ت و نیم زیرزبان��ی و تقریبا
معادل درجه حرارت  38مقعدی است.

نقش وراثت در ابتال به میگرن

رئیس پنجمین کنگره سردرد و اولین کنگره بین المللی سردرد و
درد با اشاره به اینکه 30تا ۸۰درصد افراد سردردهای تنشی را در
زندگی خود تجربه میکنند ،گفت :بدخوابی ،استرسهای محیطی،
خستگی و آلودگی هوا می توانند این نوع سردردها را تشدیدکنند.
به گزارش روابط عمومی انجمن س��ردرد ایران  ،دکتر منصوره تقا
در افتتاحی��ه پنجمین کنگره س��ردرد و اولین کنگره بین المللی
سردرد و درد اظهارداشت :این کنگره از  ۱۹تا  ۲۱مهرماه سالجاری
با موضوعات مختلف و مرتبط با س��ردرد با حضور صاحبنظران و
اس��اتید داخلی و خارجی این حوزه در حال برگزاری است.وی در
مورد سردردهای شایع گفت :س��ردردهای شایع ،دو نوع تنشی و
میگرنی است که در همه کشورها این شیوع مشابه بوده و به طور
کلی  30تا  ۸۰درصد افراد س��ردردهای تنش��ی را در زندگی خود
تجربه میکنند و این سردرد شدت آن معموال بسیار شدید نیست
ولی سردردهای میگرنی معموال شدید هستند و  ۱۱تا  ۱۴درصد
شیوع جهانی دارد.رئیس پنجمین کنگره سردرد در مورد میگرن
گفت :میگرن علت قطعی هنوز مش��خص نیست ولی فرضیهها در
مورد علت آن زیاد اس��ت و در جدیدترین مطالعات مشخص شده
در میگرن تغییرات میانجی های شیمیایی در مغز وجود دارد لذا
در درمانهای جدید به این مسئله توجه شده است.تقا تاکید کرد:
بیخوابی ،پرخوابی ،گرسنگی ،پرخوری ،هوای آلوده ،مواد افزودنی،

اس��تفاده از پنیر چرب و کاکائو ،بوی غذای سرخ کرده ،عطر تند،
اس��ترس جزو عوامل محرک میگرن به ش��مار میروند.وی با بیان
اینکه وراثت در بروز میگرن می تواند نقش داش��ته باش��د ،گفت:
در ن��وع میگرن ش��ایع حتی تا  ۸۰درصد وراث��ت در بروز میگرن
نق��ش دارد ول��ی در افراد خانواده ممکن اس��ت در فردی میگرن
خفیف و در دیگری ش��دید باش��د.رئیس پنجمین کنگره سردرد
در اتباط با درمان س��ردرد گفت :میگرن به دو دس��ته کلی مزمن
و دورهای تقس��یم بندی میش��ود که در نوع دورهای افراد به طور
گاه به گاه س��ردرد دارند که از چند س��اعت تا  3روز ممکن است
طول بکش��د ولی در نوع مزمن فرد  ۱۵روز یا بیش��تر از روزهای
ماه درگیر س��ردرد است و بسیاری از این بیماران به دلیل طوالنی
بودن زمان سردرد اقدام به مصرف مسکن زیاد کرده و این موضوع
عوارض زیادی را برای آنان به همراه دارد و همچنین نوعی سردرد
وابس��ته به داروی مس��کن را نیز ایجاد می کند .س��ردرد میگرنی
مزم��ن کیفیت زندگی را کاهش می دهد.تق��ا عنوان کرد :درمان
میگرن به دو صورت درمان حمله سردرد و درمان پیشگیری است.
در درمان پیش��گیری فرد روزانه دارو مص��رف میکند که دفعات
و ش��دت س��ردردش کاهش یابد .همچنین باید توجه داش��ت که
درمان پیشگیری روزانه در سردردهای میگرنی که  ۸روز یا بیشتر
در ماه وجود دارند توصیه می ش��وند.وی خاطرنش��ان کرد :درمان

پیش��گیری انواع مختلف دارد و بر حسب شدت بیماری ،جنسیت
و سن ،چاقی ،الغری و ش��رایط روحی فرد توسط پزشک انتخاب
میش��ود .همچنین در درمان پیشگیری حداقل مصرف منظم به
مدت دو ماه نیاز است که متوجه شویم دارو موثر بوده است یا نه،
پس بیماران نباید انتظار درمان س��ریع داشته باشند.گفتنی است؛
پنجمین کنگره سردرد و اولین کنگره بین المللی سردرد و درد تا
 ۲۱مهرماه س��الجاری در هتل پارسیان استقالل سالن دریای نور
با حضور مهمانانی از کشورهای آمریکا ،آلمان  ،دانمارک ،سوئد در
حال برگزاری است.

زخ��م ه��ای س��رد ناش��ی از وی��روس هرپ��س
سیمپلکس بیش��تر به صورت تاول روی لب ها و
لبه ه��ای بیرونی دهان خود را نش��ان می دهند.
ب��ه گزارش س�لامت نیوز ،این زخم ه��ا که با نام
تبخال ش��ناخته می شوند ،با احس��اس سوزش
و خ��ارش در منطقه آس��یب دیده خود را نش��ان
می دهن��د .گاهی اوقات تب و آلرژی نیز به عالئم
افزوده می ش��ود .خوش��بخانه تبخال یک عارضه
جدی نیس��ت و معم��وال بعد از چن��د روز از بین
می رود .بهترین کار این اس��ت که عالئم آن را در
اسرع وقت درمان کنید چون خشک شدن ناحیه
تاول زده ،خطر انتقال ویروس تبخال را به دیگران
کاه��ش می دهد.ب��رای درمان س��ریع تبخال۷ ،
پیشنهاد ساده و سالم را امتحان کنید:
شیر سرد :شیر دارای ماده ای به نام لیزین است
که پس از جذب توسط پوست ،ویروسی که سبب

تبخال را کم کرده و سبب تضعیف عفونت ناشی از
آن می شود.
ش�یرین بیان :نش��ان داده ش��ده ک��ه عناصر و
ترکیبات موجود در ش��یرین بی��ان زمان بهبودی
تبخال را سرعت می بخشد .به طور منظم شیرین
بیان بخورید و یا مکمل های شیرین بیان مصرف
کنید .می توانید کمی از پودر مکمل شیرین بیان
را به صورت خمیر در آورده و چندین بار در روز به
طور مس��تقیم روی محل زخم ضربه ای استفاده
کنید.
عصاره دان�ه گریپ فروت :دان��ه گریپ فروت
خ��واص ضد ویروس��ی دارد و م��ی تواند منجر به
کاه��ش فعالیت منفی ویروس تبخال ش��ود .این
عصاره دارای ویتامین س��ی اس��ت ک��ه به تعمیر
پوست آس��یب دیده کمک می کند و مانع ایجاد
میکروارگانیس��م ها می شود .کافیست دوقطره از

عص��اره این دانه را روی منطقه آس��یب دیده قرار
دهید و این کار را دو بار در روز تکرار کنید.
یخ :عملکرد یخ به این ش��کل است که محیطی
نامناس��ب برای رش��د ویروس تبخال ایجاد کرده
و همچنین دردهای ناش��ی از تبخال را به خوبی
کاهش می دهد .بهتر اس��ت از کیسه یخ استفاده
کنید تا اینکه خود یخ را مس��تقیما به کار ببرید.
درمان با یخ را روزی س��ه بار و به مدت  ۱۰تا ۱۵
دقیقه انجام دهید.
نم�ک دریای�ی :خاصیت آنتی س��پتیک و ضد
ویروس��ی دارد و به درمان سریع عفونت لب منجر
می ش��ود .مص��رف نمک دریایی مانع گس��ترس
ویروس تبخال می ش��ود .کم��ی از نمک دریایی
را روی موضع تبخال قرار دهید .یادتان باش��د که
بلورهای نمک باید روی تبخال بچسبند .نمک را
پس از  ۱۰دقیقه بشویید.

کارش��ناس مس��ئول کودکان معاونت بهداشتی
ن شمالی گفت :سن
دانشگاه علوم پزشکی خراسا 
مناسب ش��روع مهد کودک بین دو تا سه سالگی
است.به گزارش ایسنا  ،مریم دادجو با اشاره به اینکه
تا پیش از دو س��الگی هیچ محبتی جای محبت
مادر را نمیگیرد ،اظهارکرد :رفتن کودکان بعد از
دو سالگی به مهد مشکالت کمتری برای کودکان
ایجاد میکند ،بخصوص کودک از س��ه سالگی به

خوابیدن  ،غذا خوردن را تا حدود سه سالگی کسب
کنند ،اجازه دهید کودک با همراهی شما با محیط
بی��رون اخت ش��ود.وی تاکید کرد :قب��ل از ورود
به مهد کودک باید کودکان را با محیط آن آش��نا
کنید و برایش توضیح دهید که در آنجا می تواند
بازی کند ،کارهای تازه یاد بگیرد و اطمینان دهید
که حتما بعد از یک س��اعت مشخص به دنبال او
خواهید آمد.به گفته وی هرگز برای بردن کودک

دفع سریع سنگ کلیه با یک سبزی پرخاصیت

جعفری به دلی��ل غنی بودن
از برخی ویتامی��ن در درمان
بس��یاری بیم��اری ه��ا موثر
اس��ت و فوایدزی��ادی ب��رای
س�لامتی دارد که مواردی از
آن در زیر ذکر ش��ده اس��ت.
جعفری خواص ضدس��رطانی
دارد و ح��اوی روغنهای فرار
منحصربهفردی مانند میریستیس��ین ،لیمونن،
اوژنول و آلفاتوژجن است که با تقویت دستگاه
ایمنی بدن به مبارزه با سرطانها ،تأخیر در رشد
تومورها ،خنثیکردن استرسهای اکسیداتیو و
مواد سرطانزا کمک میکند .به گزارش باشگاه
خبرن��گاران؛ براس��اس مطالعهای که در س��ال
 ۲۰۰۲دانش��گاه آمریکایی بی��روت انجام داد،
جعفری با خاصی��ت ادرارآوری طبیعی خود از
محبوس ش��دن آب و نف��خ جلوگیری میکند،
در این مطالعه به موشها عصارهی بذر جعفری
داده ش��د که در نتیجهی آن تا  ۲۴ساعت بعد
افزایش چش��مگیری در می��زان ادرار موشها
مشاهده شد .همچنین جعفری با تحریک کلیه
ب��ه تولی��د ادرار و خروج آب اضافی از ش��کم و
بهیود سالمت دس��تگاه گوارش کمک میکند
و احس��اس س��وءهاضمه و ناراحت��ی را کاهش
میدهد.جعفری برای درمان التهاب های کلیه
و دس��تگاه ادراری ،سنگ کلیه و احتباس ادرار
مفید است .ریشه و برگهای جعفری به کبد و
طحال در درمان بیماریهای دستگاه تولیدمثل
و یرق��ان کمک می کند و زمان��ی که راه های

معم��ول در درمان ادم یا خیز
ی تاثی��ر باش��ند ،جعفری
ب�� 
میتوان��د در درم��ان ای��ن
مش��کل موثر واقع شودافزون
بر این آب جعفری به آرامش
رگه��ا مخصوصا مویرگها و
س��رخرگها کمک میکند و
توانایی باالیی در دفع س��موم
آبکی ،مخاط اضافی ،کاهش ورم و رفع غدههای
مت��ورم دارد.چای جعفری در س��مزدایی بدن،
گ کلیه و مثانه و خیز بسیار مفید
مبارزه با سن 
است و برای بهرهمندی از این خاصیت جعفری
هرروز حدود یک لیتر چای جعفری تهی کنید
و می توانید این نوش��یدنی را به تدریج در طی
روز یا هر س��اعت نصف یا یک فنجان از آن را
ن ضروری جعفری برای
بنوشید.جعفری و روغ 
درمان اختالل ها و مشکالت گوارشی چون باد
معده ،یبوس��ت ،نفخ ،سوءهاضمه و حالت تهوع
مفید یوده و بر اساس آموزههای آیورودا (علمی
باس��تانی که در آن از گیاهان طبی ،ماس��اژ و
یوگا برای درمان بیماران اس��تفاده میش��ود)
جعفری در س�لامت دس��تگاه گوارش بس��یار
ن ضروری جعفری ،صفرا
موثر اس��ت ،زیرا روغ 
و ش��یرههای گوارشی موردنیاز را برای عملکرد
مناس��ب آنزیمها ایجاد میکند ،این آنزیمها به
ج��ذب مناس��ب مواد مغذی کم��ک میکنند
م��ی توانید روغن ضروری جعف��ری را در وان
حم��ام بریزید یا کم��ی از آن را روی معدهتان
بمالید تا دردهایتان تسکین پیدا کند.

یافته

پمپ انسولین جایگزین تزریق روزانه

محققان آلمانی بر این باورند
اس��تفاده از پمپ انس��ولین
جایگزی��ن مناس��بی ب��رای
تزری��ق روزانه انس��ولین در
بیماران مبتال به دیابت نوع 1
است.به گزارش ایرنا  ،بیماران
مبتال به دیابت نوع یک باید
روزانه یک یا دو بار انس��ولین
تزری��ق کنند .در مورد کودکان ،س��المندان یا
بیماران عادی ممکن اس��ت بر اثر مصرف دوز
اش��تباه دارو یا فراموشکردن تزریق انس��ولین
حالت ه��ای خطرناکی به نام هیپوگلیس��می
یا کتواس��یدوز دیابتی رخ دهد.هیپوگلیس��می
(کاهش قند خون) و کتواس��یدوز از مهمترین
عوارض جانبی انس��ولین هس��تند .کتواسیدوز
دیابتی یکی از عوارض حاد دیابت اس��ت و در
موقعیتهایی که میزان انسولین خون کمتر از
نیاز بدن اس��ت ایجاد میشود و در حالتهای
مانن��د فراموشکردن تزریق انس��ولین ،تزریق
دوز ناکافی و اس��ترس ،جراحی و بیماریهای
خ��اص دی��ده میش��ود .محققان اس��تفاده از
پمپ انس��ولین را گزینه مناسبی برای بیماران
میدانند .اس��تفاده از پمپ استرس کمتری به
بیم��ار وارد میکند و از طرف��ی بیمار را کامال
طبیع��ی جلو ه میده��د .البت��ه عملکرد پمپ

انس��ولین نی��ز باید ب��ه طور
دورهای توس��ط کارشناس��ان
بررس��ی ش��ود .یکی از دالیل
عدم تمایل بیمار به اس��تفاده
از پمپ انس��ولین ،هزینههای
آن است که امید است با تولید
انبوه این مش��کل حل ش��ود.
دیابت نوع  ،1یک اختالل خود
ایمنی است که تولید انسولین را در بدن متوقف
م��ی کن��د و در واق��ع در این بیم��اری مزمن،
سیس��تم ایمنی بدن به س��لول های بتا اجازه
تولیدانسولیننمیدهند.انسولینتوسطسلولهای
بت��ا در پانک��راس تولید می ش��ود و مهمترین
وظیفه آن تبدیل قند خوراکی به انرژی اس��ت.
در دیابت نوع  ،1س��لول های ایمنی با تخریب
س��لول های بتا ،تولید انس��ولین را متوقف می
کنند .در دیابت نوع  ،2انسولین تولید می شود
ولی مقدار آن کمتر از نیاز بدن اس��ت .در حال
حاض��ر هیچ درمان قطعی ب��رای درمان دیابت
ن��وع  1وجود ندارد و تنه��ا راه کنترل بیماری،
تزریق روزانه انسولین است .تنها پنج درصد از
افراد مبتال به دیابت ،به نوع یک دچار هس��تند
و نوع دو ش��ایع تر است .همین انجمن گزارش
می دهد که بیش از  1.25میلیون آمریکایی به
این اختالل مبتال هستند.

تازهها
نتایج ی��ک پژوه��ش جدید
نشان داده است تضعیف حس
بویای��ی از عالئ��م اولی ه خطر
ابتال به پارکینس��ون بهشمار
میرود و درصورت تشخیص
زودهنگام ،تأثیر بس��زایی در
جلوگیری از پیشرفت بیماری
خواه��د داش��ت.به گ��زارش
سالمت نیوز ،پژوهشگران ادعا میکنند با آزمایش
بویایی میتوان احتمال ابتال به پارکینس��ون را
10سالپیشازبروزعالئمیهمچونلرزش،سفتی
و خش��کی اندامها تش��خیص داد.در نتایج این
پژوهش مشاهده شده بین تضعیف حس بویایی
و پارکینس��ون در مردان ارتباط ق ویتری وجود
دارد ،اما علت این قضیه هنوز مشخص نیست.در
این پژوهش ،حدود  2500نفر با میانگین سنی
 75سال تحت آزمایش بویایی قرار گرفتند و از
آنها درمورد بوهای شناختهش��دهای مانند لیمو،
بنزین ،پیاز و دارچین سؤال شد.شرکتکنندگان
در این پژوهش پس از انجام این آزمایش بهمدت
 10س��ال زیرنظر قرار گرفتند .طی این سالها،
ابتال به پارکینس��ون بیشتر در کسانی مشاهده
ش��د که در آزمایش بویایی ضعیفتر از دیگران

عمل کرده بودند.پژوهش��گران
دریافتند این ارتباط در مردان
سفیدپوست نس��بت به مردان
سیاهپوس��ت قویتر است .در
این نتایج حت��ی پس از لحاظ
ک��ردن عوام��ل دیگ��ر فرآیند
خط��ر ابتال ب��ه پارکینس��ون
(مانند مصرف سیگار یا سابقه
جراح��ت جدی در ناحیه س��ر) تغییری حاصل
نشد.پارکینسون یک بیماری مغزی تحلیلبرنده
عصبی است که درمان قطعی ندارد .شایعترین
عالئم این بیماری عبارتند از :لرزش دس��توپا و
همچنین احساس لرزش در فک و صورت ،سفتی
عض�لات ،کن��دی حرکت و مش��کالت تعادلی.
هنوز هیچ آزمایش مش��خصی قادر به تشخیص
زودهنگام این بیماری نیست .پارکینسون معموال
زمانی تشخیص داده میشود که روند تحلیل از
س��الها قبل در فرد آغاز ش��ده و امکان بهبود
بمراتب دشوارتر شده است.ز اینرو ،پژوهشگران
ن
سعی دارند با انجام پژوهشهای تکمیلی پیرامو 
آزمایشه��ای بویایی و اس��تراتژیهای مش��ابه
بتوانند امکان تش��خیص زودهنگام این بیماری
را فراهم کنند.

نکته

استفاده منظم از "سونا" بیماریهای ریوی را کاهش میدهد

سنمناسببرایشروعمهدکودکچهسنیاست؟
بعد نیاز دارد که روند اس��تقالل و اجتماعی شدن
را آغ��از کند .وی عنوان ک��رد :مهد کودک مکان
مناس��بی برای طی این مرحله از مراحل رش��د و
اجتماعی شدن کودک است و برای اینکه کودک
آماده رفتن به مهد کودک باش��د نیاز است که از
قبل به او برای ش��کل گیری استقالل نسبی اش
کمک کرد.دادجو افزود :برای رفتن به مهد ،کودکان
باید مهارت های عملکرد مستقل از جمله تنهایی

محققان دریافته اند افزودن روغن به س�االد به جذب هفت نوع ریزمغذی های موجود در
س�بزیجات کمک می کند .به گزارش مهر،طبق نتایج این مطالعه ،چربی موجود در روغن
س�ویا موجب افزایش جذب ریزمغذی های سبزیجات ش�ده و فواید ساالد را افزایش می
دهد .سرپرس�ت تیم تحقیق ،در ای�ن باره می گوید« :نتایج تحقیقات ما نش�ان می دهد
افزودن روغن سالم به ساالد میزان جذب مواد مغذی را دو برابر می کند».

عالمت اولی ه ابتال به پارکینسون

هفت روش برای درمان طبیعی تبخال!

ایجاد تبخال می ش��ود را مهار می کند .از طرفی
دمای س��رد شیر نیز دردهای تبخال را کم خواهد
ک��رد .پنبه را در ش��یر زده و کامال چندین بار در
روز روی زخم بزنید .می توانید از همان لحظه که
احس��اس کردید زخم ها تشکیل شده اند ،از این
مرهم استفاده کنید.
گوجه فرنگی :آنتی اکس��یدان ه��ای موجود در
گوجه فرنگی برای تحریک بازس��ازی س��لولی در
مناطق��ی که تح��ت تاثیر زخم تبخال هس��تند،
ایده آل اس��ت .مصرف گوجه فرنگی سرعت رشد
میکروارگانیسم ها را کاهش می دهد .کمی از رنده
ش��ده گوجه فرنگی را برای  ۳۰دقیقه روی تبخال
قرار دهید و این کار را روزی دو بار تکرار کنید.
ماست طبیعی :اس��ید الکتیک ماست طبیعی
ماده ای است که مانع رشد زخم های سرد می شود.
همچنین عالئمی نظیر خارش و سوزش ناشی از

افزایش مواد مغذی ساالد با افزودن روغن

توصیه

آفتاب یزد در گفتگو با پزشک عمومی بررسی کرد؛

آفتاب یزد – نجمه حمزه نیا  :احتماالً برایتان
پیش آمده و که وقتی نیمههای ش��ب برای سر
زدن پی��ش فرزندتان میروید ،ببینید که بدنش
داغ شده و عرق کرده است .پیشانی فرزندتان داغ
اس��ت و بالفاصله حدس میزنید که تب داشته
باش��د اما نمیدانید ک��ه در چنین موقعیتی چه
باید بکنید .آیا باید درجه حرارت بدنش را اندازه
بگیرید یا به دکتر زنگ بزنید؟ باید گفت که تب
را در کودکان کم سن و سال ،نباید ناچیز شمرد.
زمانى که کودک شما احساس گرما مىکند و یا
به نظر مىرس��د دماى بدنش پائین آمده است،
باید دماى بدن وى را ان��دازه بگیرید.گرچه این
کار ،ساده است اما اگر براى اولین بار آن را انجام
مىدهید ،ممکن اس��ت با س��واالتى ذهنتان را
مشغول کند :از چه نوع دماسنجى باید استفاده
کنیم؟ آی��ا باید دماى بدن ی��ک کودک زیر دو
س��ال را با همان روش��ى اندازه گرفت که دماى
بدن کودک پنج س��اله را ان��دازه مى گیریم؟ با
توج��ه به اهمیت موضوع آفت��اب یزد در اینباره
با دکتر محمد رضا مس��رور ،پزشک عمومی به
گفتگو نشسته که در ادامه می خوانید .
وی در ابتدا گفت  :دقیقترین روش اندازهگیری
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از مهد به خانه دیر نکنید تا کودک احس��اس عدم
اطمین��ان و ناامنی نکند و حتما خودتان دنبال او
بروید.

تحقیق��ات جدید نش��ان
میده��د که ع��رق کردن
به واسطه اس��تفاده دو بار
در هفته از س��ونا میتواند
خط��رات بالق��وه مرگب��ار
همچون«پنومونی»(عفونت
ری��ه) را کاه��ش ده��د.
افرادی که ب��ه طور منظم
در جلسات هفتهگی سونا ش��رکت کرده بودند،
تقریبا  30درصد کمتر از دیگران به بیماریهای

تهدیدکننده زندگی مبتال
ش��دند.طبق این گزارش،
تجربه اس��تفاده چهار بار
در هفته یا بیشتر از سونا
این خطر را تا  40درصد یا
بیشتر هم کاهش میدهد.
به گزارش تس��نیم ،سونا
همچنین شانس ابتال به
آسم و سایر بیماریهای مربوط به قفسه سینه را
کاهش میدهد.

