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زندگی

تاثیر نوعی روغن در کاهش کلسترول بد خون

نتایج یک آزمایش نشان داد افزودن روغن پنبه دانه به رژیم غذایی چرب به کاهش
سطح کلسترول بد خون کمک میکند.به گزارش ایسنا ،باال بودن سطح کلسترول خون
مضر است و خطر ابتال به مشکالت قلبی-عروقی از قبیل حمله قلبی و سکته مغزی
را افزایش میدهد .همچنین رژیم غذایی سرشار از چربی موجب افزایش سطح کلسترول
میشود.

گزارش

روغن کنجد در خدمت زیبایی

در حال حاضر که میزان آلودگی و دما افزایش
یافته اس��ت و سوراخ ش��دن الی ه ازون نیز هر
روز بیش��تر و بیشتر میش��ود؛ همه به دنبال
محصوالتی میگردند که از پوستشان در برابر
این آسیبها محافظت کند .یکی از محصوالتی
که ممکن اس��ت کمتر به آن فکر کرده باشید،
روغن کنجد اس��ت که اثرات شگفتانگیزی بر
پوست میگذارد و بینظیر مینماید.به گزارش
تبیان ،ده راه شگفتانگیز برای استفاده از روغن
کنجد با هدف داشتن پوستی سالم و شاداب:
روغن کنجد برای صورت

با توجه به خواص ضد باکتریایی و ویژگیهای
ضدالتهابی کنجد ،روغن کنجد را میتوان برای
خالص ش��دن از شر هر نوع عفونت باکتریایی
ی��ا التهابی مانند تیرگیها و لکههای پوس��تی
مصرف کرد .فقط کافی است پس از شستشوی
صورت ،روغن کنجد را دو بار در روز به پوست
بمالید و بدانید که استفاده از روغن کنجد یکی
از بهترین مواد برای حفظ س�لامتی پوس��ت
است.
nروغن کنجد برای ماساژ بدن

تازهها

تپش نامنظم قلب ریسک
سکته را افزایش می دهد

ب��ه گفت��ه محققان تپ��ش نامنظ��م قلب در
بیم��اران مبتال ب��ه فیبریالس��یون دهلیزی
م��ی تواند منج��ر به تجمع خون ش��ود که
ای��ن وضعیت عامل ب��روز لختگی خون بوده
و م��ی تواند منتهی به س��کته ش��ود.مطالعه
محققان نشان می دهد مردم درک نادرستی
از فیبریالس��یون دهلیزی دارند.تیم تحقیق
به سرپرس��تی «امیل��ی اُبری��ان» ،از ۱۰۰۰
فرد مبتال به بیماری فیبریالس��یون دهلیزی
نظرسنجی بعمل آوردند .میانگین سنی این
افراد  ۶۹س��ال بود .درحدود  ۶۳درصد قویاً
موافق بودند که س��کته فاکتور پرخطر اصلی
فیبریالس��یون دهلیزی است .با این حال در
حدود  ۳۲درصد معتق��د بودند اینکه حمله
قلب��ی فاکت��ور پرخط��ر اصلی ای��ن بیماری
اس��ت ،کامال اشتباه اس��ت.همچنین مطالعه
آش��کار س��اخت که تنها  ۱۳درصد بیماران،
منبع اصلی اطالعات ش��ان در مورد بیماری
فیبریالس��یون دهلیزی اینترنت بوده است،
درحالیک��ه در حدود  ۷۳درص��د در این باره
با پزشک خود مشورت می کردند.

همانطور که پیشتر بیان کردیم ،روغن کنجد
سرش��ار از انواع مواد طبیعی سمزداس��ت که
پوست را شاداب و سالمت و تمیز نگه میدارد.
طبیعت روغن کنجد این اطمینان را میبخشد
که قطعاً به پوست نفوذ کرده و روغن راه خود
را به بافتهای عمیقتر باز کرده و آنها را نیز
تر و تازه کند.
nروغن کنجد در خدمت پوستهای خشک

روغن کنج��د و طبیعت آن طوری اس��ت که
رطوبت پوست را به خوبی حفظ میکند .روغن
کنجد س��بب میشود پوست ش��ما سمزدایی
شده و نرم و مرطوب و شاداب باقی بماند.
nروغنکنجد،دشمنچینوچروکهایپوستی

روغن کنجد سرش��ار از آنتیاکسیدانهاس��ت
که مانع پیر ش��دن سریع پوست شده و آن را
جوان و روش��ن نگه م��یدارد .به همین دلیل،
استفاده از روغن کنجد به صورت مرتب ،باعث
کاهش چین و چروک پوس��ت شده و از پیری
جلوگیری میکند .چه درمان فوقالعادهای!
nروغن کنجد برای التیام پوست

محتوای ویتامینهای روغن کنجد و ویژگیهای
ضد باکت��ری آن به ما اطمین��ان میدهد که
برشها و جراحتهای ریز و زخمهای کوچک
را سریع بهبود داده و از اثرات زخمهای بدشکل
جلوگیری کند.
nروغن کنجد برای زیبایی پوست

از روغن کنجد میتوان ب��ه عنوان ضد آفتاب
استفاده کرد ،زیرا مانع تیره شدن پوست در اثر
تابش اشعههای یو وی آفتاب میشود .با توجه
به ویژگیهای آنتیاکسیدانی روغن کنجد ،در
واق��ع الی ه نازکی از روغن ،روی پوس��ت ،مانع
رس��یدن ذرات ازون و اکس��یده کردن پوست
ش��ده ،پس مانع طبیعی در برابر اشع ه آفتاب
محسوب میشود.
nروغن کنجد برای پوستی نرم

روغ��ن کنج��د سرش��ار از اس��یدهای چرب،
ویتامینه��ا و م��واد مغذی اس��ت .همانگونه
ک��ه پیشتر بیان ش��د ،روغن کنج��د ،حاوی
آنتیاکس��یدانهای فراوان��ی اس��ت و الیهای
ضخیم و غنی بر روی پوس��ت ایجاد میکند.
هم��ه این ویژگیها به پوس��ت نفوذ و آن را به
خوبی تغذیه کرده و پوس��تی بینظیر را برای
شما فراهم میکند.
nروغن کنجد برای بهبود ترک پاشن ه پا

هم�� ه ویژگیهایی ک��ه تاکنون درب��اره روغن
کنج��د بیان ش��د ،نش��ان میدهد ک��ه از آن
برای بهبود پاش��نههای ترک خورده و خش��ک
میتوان اس��تفاده کرد .پاش��ن ه پا را س��نگ پا
بکش��ید و بش��ویید و پی��ش از خ��واب ،روغن
کنجد بمالید و بگذارید روغن در طول ش��ب بر
روی پوس��ت بماند .خواص بهبودبخشی روغن
کنجد ،خش��کی را س��ریعتر از آنچه فکر کنید
برطرف میکند.
nروغن کنجد برای آکنه

با توجه ب��ه آنکه آکنه نوعی عفونت باکتریایی
اس��ت ،میتوان از روغن کنج��د و ویژگیهای
آنتی باکتریاییاش برای درمان آکنه اس��تفاده
ک��رد .صورت را ب��ا آب گرم بش��ویید و روغن
کنجد بمالید.
nالیهبرداری با روغن کنجد

گاهی چیزهای��ی دربار ه روغ��ن کنجد وجود
دارد ک��ه باعث میش��ود برخی اف��راد ،آن را
نپس��ندند؛ مانن��د ب��وی آن .در چنین حالتی
پیش��نهاد میکنیم که از س��ایر مواد در کنار
روغن کنجد اس��تفاده کنید؛ مانند روغنهای
دیگ��ر و میوهه��ای غن��ی از ویتامین س��ی و
ب��ا آنه��ا نوعی الیهب��ردار بس��ازید .هم عطر
بهتری میگیرد و ه��م از خواص آن بهرهمند
میشوید.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

یافته

تاثیر یک گیاه دارویی
در خلق و خو

معم��وال قضاوته��ای اخالقی در انس��ان با
احساس خوبی همراه نمیشود .مثال هنگامی
که در مورد حشرات سخن میگوییم ذهن ما
به صورت ناخودآگاه با احساس انزجار مواجه
میش��ود .به گزارش ایس��نا ،محقق��ان برای
اولینباردرادامهمطالعاتپیرامونتاثیرموادغذایی
در قضاوتهای اخالقی به این نتیجه رسیدند
که مص��رف زنجبی��ل میتوان��د در کیفیت
شناخت انسان از رفتار دیگران تاثیرگذار باشد.
پروفسور تریس��ی و همکارانش متوجه شدند
که با مصرف زنجبی��ل ،واکنشهای اخالقی
افراد تغییر میکند.محققان برای اثبات تاثیر
زنجبیل در واکنشهای اخالق��ی از دو گروه
ص که یکی
داوطلبان خواس��تند که دو ق��ر 
حاوی ش��کر و دیگر زنجبیل ب��ود را مصرف
کنن��د.در این مطالعه هیچکدام از افراد تحت
نظر نمیدانستند قرصی که خوردهاند حاوی
شکر بوده یا زنجبیل ،بنابراین محققان ضمن
آگاهی ازوضعیت داوطلبان از آنها خواستند که
پس از گذشت  40دقیقه برای تاثیر زنجبیل،
به تصاویر نامطلوب نگاه کنند.پژوهشگران در
ادامه متوجه ش��دند واکن��ش داوطلبانی که
قرص حاوی زنجبیل را مص��رف کرده بودند
هنگام مشاهده تصاویر نامطلوب کنترل شده
بود.ام��ا واکنش افرادیکه ب��ه جای زنجبیل،
شکر مصرف کرده بودند به مراتب شدیدتر از
مصرف کنندگان زنجبیل بود.محققان در پایان
متوجه ش��دند که با مصرف زنجبیل احتمال
مخالفت با مس��ائل در تضاد با میل شخصی
کاهش مییابد.

نوآوری

شناسایی یک ساختار جدید
دی ان ای در سلول انسان

محققان یک س��اختار غیرمعم��ول دی ان ای
را شناس��ایی کردند که به شکل یک گره پیچ
خورده بوده و پیش از این هرگز در سلول های
زنده دیده نش��ده اس��ت.به گزارش ایرنا  ،این
ساختار جدید نوعی ساختار" " i-motifاست
که اولین بار دهه  1990میالدی کش��ف شد و
تاکنون تنها در محیط های کشت آزمایشگاهی
دیده شده اس��ت .اما اکنون مشخص شد این
ساختار درون سلول های زنده انسان نیز وجود
دارد و در بقای سلول ها موثر است.هنگامی که
از دی ان ای صحب��ت می ش��ود ،معموال یک
ساختار دورشته ای پیچ خورده در ذهن مجسم
می شود که متشکل از  4نوع نوکلئوتید است.
این نوکلئوتیدها شامل آدنین ( ،)Aگوانین (،)G
سیتوسین ( )Cو تیمین ( )Tهستند و فقط به
صورت جفت های ()A-T)، (T-A)، (C-G
و ( )G-Cبه هم متصل می شوند .اما ساختار
 i-motifیک گره ش��امل  4رشته دی ان ای
است .در این ساختار بر خالف ساختار دورشته
ای ،نوکلئوتیدهای  Cموجود در یک رشته به
یکدیگر متصل می ش��وند .محققان به منظور
شناسایی این ساختار ،بخشی از یک آنتی بادی
موس��وم به" " iMabرا توسعه دادند که قادر
اس��ت س��اختارهای"  "i-motifرا شناسایی
کرده و به آن ها بچسبد .این آنتی بادی توانست
موقعیت س��اختارهای موردنظر را در سلول ها
یافته و آن را با اس��تفاده از ایمونوفلوروس��نت
مشخص کنند.

دبیر انجمن جراحان پالس��تیک و زیبایی در آس��تانه
برگزاری دومی��ن کنگره بینالمللی ب��زرگان جراحی
پالس��تیک و زیبایی در رینوپالس��تی ،اظهار داش��ت:
ای��ن کنگره به زبان انگلیس��ی با محور رینوپالس��تی
(جراحی بینی)  22تا 23آبان ماه برگزار میشود و برای
فوق تخصص های جراح پالس��تیک و متخصصین گوش و حلق
و بین��ی دارای امتیاز بازاموزی می باش��د .باب��ک نیکومرام افزود:
متعاقب این کنگره نیز کنگره داخلی انجمن جراحان پالستیک و

هشدار در مورد تبلیغات اغواکننده جراحی زیبایی

زیبایی  ۲۴تا ۲۵آبان برگزار خواهد شد.وی با اشاره
به اینکه اگر جراح بینی حاذق نباش��د ممکن است
مشکالت مختلف تنفسی ،بدشکلی و بدفرمی بینی
پس از جراحی بروز کند ،گفت :مرگ و میر ناشی از
این جراحی بس��تگی به حوادث حین و بعد از عمل
و مش��کالت زمینه ای بیم��ار دارد .البته هر عمل جراحی ممکن
است عوارضیداشته باشد که قبل از عمل باید تمام مخاطرات آن
به بیمار اعالم ش��ود .نیکومرام گفت :مردم به تبلیغات اغواکننده

در مورد جراحیهای مختلف از جمله جراحی بینی توجه نکنند،
تعداد زیادی از تبلیغات فضای مجازی توسط تکنسین های اتاق
عمل و همچنین افراد غیر پزش��ک انجام میگیرد که الزم اس��ت
بیماران مش��خصات جراح مورد نظر را از طریق مراجعه به سایت
نظامپزشکی ،س��ایت انجمن جراحانپالستیک و سایت انجمن
جراحان گوش و حلق و بینی چک کنند و نکته دیگر این است که
همچنین مطمئن باشند عمل جراحی در کلینیک جراحی محدود
و بیمارستانهای معتبر انجام میگیرد.

آفتاب یزد در گفت و گو با عضو جامعه جراحان بین المللی کاشت مو بررسی کرد

چه افرادی نباید کاشت مو را انجام دهند

آفتاب یزد – گروه زندگی  :دردنیای امروزی و
با توجه به پیش��رفت تکنولوژی علم پزشکی تنها
یک راه ترمیم و درمان برای موهای دس��ت رفته
وجود دارد و آن هم کاش��ت مو اس��ت .افزایش
ری��زش مو و ش��مار اف��رادی ک��ه در مطب های
متخصصان پوس��ت و مو در جستجوی راه حلی
برای داشتن موهای پرپش��ت هستند این روزها
بازار کاش��ت موی طبیع��ی س��ر و ..را داغ کرده
است .این پیوند با کمک پیوند موی طبیعی و در
بخش های مختلفی همانند ابرو  ،سر ،ریش و حتی
س��بیل انجام می گیرد.هم چنین جالب است که
بدانید روش کاشت مو نخستین بار توسط یک
پزشک ژاپنی و در سال  1939مطرح و بعد ها در
 1959توسط یک پزشک آلمانی به مرحله اجرا
درآم��د .در ای��ن بی��ن آزمایش ه��ای مختلف و
روش های متعددی مورد ارزیابی قرار گرفته است
اما برای برخی از افراد این نکته سوال است که آیا
همه افراد می توانند کاندید کاش��ت مو شوند  .با
توج��ه به اهمیت موضوع آفتاب ی��زد در این باره
ب��ا دکتر فرح آل قیس  ،جراح کاش��ت مو و عضو
جامعه جراحان بین المللی کاشت مو گفت و گو
کرده است .
وی درای��ن باره می گوید :روش کاش��ت یا پیوند
مو تقریبا حدود  50س��ال است که دردنیا انجام
می ش��ود بدین ص��ورت که ازموهای س��ر خود
شخص برداشته ودرمکان هایی که طاسی ایجاد
ش��ده ،پیوند زده می ش��ود که امروزه به دوروش
جراحی وغیرجراحی این کار انجام می شود .
دکترآل قیس درپاسخ به این پرسش که " آیا همه
افراد می توانند ازروش کاشت مواستفاده کنند"،
خاطرنش��ان کرد  :خیر ،این روش برای برخی از
افراد مناسب نمی باشند لذا درصورت مراجعه آنها
کاندید مناسبی برای انجام پیوند مو نیستند .
این جراح کاش��ت مو ادام��ه داد  :درافراد معموال
هفت نوع طاسی مشاهده می شود که تا تیپ پنج
آن برای رفع طاس��ی می توان از روش پیوند مو
استفاده کرد ولی افراد مبتال به تیپ  6و  7طاسی
کاندید مناسبی جهت انجام پیوند مو نیستند.
وی عن��وان ک��رد  :دس��ته بن��دی انواع طاس��ی
بدین گونه است که طاسی سر از شقیقه ها تا ناحیه
پش��ت مالج یا زیر مالج است و پنج تیپ اول از
پیش��انی تا مالج اس��ت و در تیپ شش و هفت ،
استاد بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی
تهران گفت :انجام برنامه واکسیناسیون منسجم
بزرگساالن عالوه بر پیشگیری از وقوع بسیاری
از بیماریها س��بب کاهش هزینههای درمانی
میشود.دکترمینو محرز اظهار داشت :تا کنون
برای بزرگس��االن برنامه منظم و منسجمی در
ارتباط با واکسیناسیون نداشتهایم این در حالی
بوده که این مسئله روز به روز ضرورت بیشتری
داش��ته و از طرفی برخی از واکسنهایی که در
کودکی تزریق ش��ده مجددا ً ب��رای یادآوری در
بزرگسالی حتماً تزریق و تکرار شود.وی با اشاره
به اینکه علیرغم تالشهای انجام گرفته برنامه

برخی از بیماری های التهابی در بدن
باعث ریزش مو افراد می شود مانند
بیم��اری های لوپ��وس و لیکن پالن
که توصیه می ش��ود ت��ا بهبود کامل
بیماری های التهاب��ی  ،افراد به هیچ
عنوان عمل کاشت را انجام ندهند
بیم��اری های عفونی و داش��تن تب
ش��دید نیز م��ی توانند ب��ه صورت
مقطع��ی باعث ایجاد ری��زش مو در
افراد ش��ود ک��ه قاعدتا ب��ا درمان آنها
مش��کل ریزش م��و نی��ز در آنها بر
طرف خواهد شد

طاس��ی پش��ت مالج را نیز درگیر کرده است لذا
بدین خاطرکه سطح طاسی این تیپ ها ( 6و )7
زیاد است  ،کاندید مناسبی برای انجام کاشت مو
نیستند.
دکترآل قیس بیان کرد :برخی از بیماری ها باعث
ایجاد ریزش مومی شوند که باید قبل از هر کاری
جه��ت درمان آن ها اقدام کرد  .به طور مثال اگر
شخصی دچار بیماری کم کاری تیروئید ازلحاظ
ژنتیکی دارای زمینه طاسی است و دچار ریزش و
طاس��ی شده حتما باید قبل از کاشت مو اقدام به
درمان بیماری کم کاری تیروئید نماید .
این عضو جامعه جراحان بین المللی کاش��ت مو
بیان ک��رد  :کمبود آهن و برخ��ی از ویتامین ها
از جمل��ه ویتامین های گ��روه  Bکه در برخی از
افراد زمینه ژنتیکی طاس��ی داشته باشد عاملی
برای ایجاد ریزش مو هستند که باید ابتدا اقدامات
درمانی الزم انجام و سپس در صورت نیاز کاشت
مو صورت گیرد .
وی اظهارکرد :بیماری های عفونی و داش��تن تب
شدید نیز می توانند به صورت مقطعی باعث ایجاد
ریزش مو در افراد ش��ود که قاعدتا با درمان آنها ،
مشکل ریزش مو نیز در آنها بر طرف خواهد شد .
دکت��رآل قیس با بی��ان این نکته ک��ه " به افراد
مبتال به ریزش مو س��که ای یا آلوپس��ی توصیه
می شود که عمل کاشت مو را انجام ندهند و علت

واکسنهای ضروری برای بزرگساالن
منسجمی برای واکسیناس��یون بزرگساالن در
كش��ور وجود نداشته اس��ت گفت:بیمارانی که
دچار ضعف سیس��تم ایمنی هس��تند همچون
بیماران مبتال به س��رطان و یا افرادی که پیوند
عضو ش��دهاند همچنین افراد باالی  65سال و
بیماران گرفتار مشکالت مزمن همچون دیابت
الزم اس��ت که و اکس��نهای مختلفي همچون
واکس��ن آنفلوآنزا را به صورت س��الیانه تزریق
کنند.محرز گفت :واکس��ن پنوموک��وک تکرار
واکس��ن کزاز ،دیفتری و سیاهس��رفه ،واکس��ن

آنچه در مورد هوش هیجانی کودکتان باید بدانید
دکترای روانشناسی کودک و نوجوان در ارتباط
با ه��وش هیجانی گفت :این مس��ئله می تواند
مهمترین رمز موفقیت هر فرد باشد که البته این
هوش اکتس��ابی اس��ت و افراد با هوش هیجانی
باال درک میکنند دیگران چه احساس��ی دارند.
به گزارش فارس ،محمد زارع نیس��تانک یادآور
شد :این آگاهیها باعث میشود که افراد دارای
هوش هیجان��ی ،کمتر ناراحت ش��وند و رابطه
مناس��ب تر با دیگران داش��ته باشند همچنین
این افراد احساس��ات خود را مدیریت میکنند
و هنگام عصبانی ش��دن واکنش ش��دید نشان
نمی دهند.وی با بی��ان اینکه افراد دارای هوش
هیجان��ی رضایت بیش��تری از زندگ��ی دارند،
گف��ت :اولی��ن گام در تقویت ه��وش هیجانی
کودکان تأیید احساس��اتی آنهاست لذا والدین
باید به فرزندانش��ان اجازه دهند تا احساس��ات
منفی را بیان کنند تا آرام ش��ود.زارع نیستانک
یادآور شد:والدین برای فرزندشان تعیین نکنند
چه احساس��اتی باید داشته باشد.غمگین بودن،
مدیرگروه ارتوپدی دانش��گاه علوم پزشکی شهید
بهش��تی در ارتباط با شکس��تگیهای استخوانی
گفت :شکس��تگیها ب��ه طور کلی به دو دس��ته
شکستگی با انرژی باال و انرژی تروما با انرژی پایین
تقسیم میش��ود که نوع اول در حوادث سنگین
همچون تصادف��ات ،س��وانح کار،بالیای طبیعی
مانند زلزله به وقوع میپیوندد و نوع دوم در افراد
سالمند با زمینه پوکی استخوان و افزایش سن بروز
مییابد .ع��ادل ابراهیمپور ،متخصص ارتوپدی در
گفتوگو با فارس ،افزود :شکستگیها از هر نوعی
که باشد بار مالی ،اقتصادی و اجتماعی سنگینی بر
عهده دولتها و خانوادهها ،همچنین سازمانهای
بیمهگر وارد میکند بنابر این با پیشگیری از آنها
میتواند اقدامات مؤثری در این راس��تا انجام داد.
وی در ادامه به عالئم خطر در شکس��تگی اش��اره

را بررس��ی کرده و اقدام��ات درمانی الزم را انجام
دهند " ،یاد آور شد  :برخی از بیماری های التهابی
در ب��دن  ،باعث ریزش مو افراد می ش��ود مانند
بیماری ه��ای لوپوس و لیکن پ�لان که توصیه
می شود تا بهبود کامل بیماری های التهابی  ،افراد
به هیچ عنوان عمل کاشت را انجام ندهند .
این جراح کاشت مو بیان کرد  :برخی از افراد نیز
از بانک مو مناس��بی برخوردار نیستند و و بانک
م��و آنها از تراکم کمی برخوردار اس��ت لذا بدین
خاطر که عمل کاش��ت مو در آنها ظاهر مناسبی
را ایج��اد نخواهد کرد  ،آنها نیز گزینه مناس��بی
نخواهند بود .
ایش��ان ابراز ک��رد  :اغلب خانم ها بع��د از دوران
یائس��گی و کاهش هورمون استروژن  ،مقداری از
میزان تراکم مو ها یشان کاسته خواهد شد لذا به
آنها توصیه می شود قبل از انجام عمل کاشت مو
بهتر است به وسیله دارو درمانی و را ه های دیگر
اقدام به تقویت موهای خود کنند تا موهایش��ان
تقویت شده و از مشکل ریزش مو نجات یابند .
دکترآل قیس عنوان کرد  :افراد زیر  25سال نیز
کاندید مناس��بی برای انجام کاش��ت مو نیستند
زیرا هنوز مرز طاسی آنها مشخص نشده و میزان
گسترش و پیشرفت آن مشخص نیست تا تصمیم
مناسب در این زمینه گرفته شود .
این عضو جامعه جراحان بین المللی کاش��ت مو

عصبانی��ت و خش��م و احس��اس کالفگی حق
ه��ر کودک و نوجوان اس��ت .ب��ا نادیده گرفتن
احساسات منفی فرزندان ،والدین باعث می شوند
که او گیج شود و مدیریت احساسات را نیاموزد.
وی گفت :والدین هنگام ناراحتی فرزندشان به او
بگویند «میدونم ناراحتی به نظرت چطورمشکل
را حل کنیم؟» بگذارند فرزند مش��کالتی را که
توانایی��ش را دارد ،ح��ل کند و م��دام نصیحت
نکنند.دکترای روانشناس��ی ک��ودک و نوجوان
گفت :هنگامی که فرزندتان از دوس��تانش گله
م��ی کند ،نه طرف دوس��تان را بگیری��د ،نه به
فرزندتان احس��اس ضعیف بودن بدهی��د .از او
س��وال کنید چه احساس��ی دارد.زارع نیستانک
به والدین تاکید کرد:مهمترین هنر ش��ما گوش
دادن به حرفهای فرزندتان اس��ت ،بدون آنکه
قضاوت کنید ،نصیحت کنید ،مدام راه حل نشان
دهید ،دخالت کنید یا به هم بریزید ،با پرسیدن
سوال های درست او را تشویق کنید که خود را
بشناسد و تصمیم درست بگیرد.

مننژی��ت ،واکس��ن زون��ا ،هپاتی��ت  Bو برخی
از واکس��نهای جهت پیش��گیری از اس��هال از
جمله سایر واکس��نهایی است که برای بالغین
توصیه میش��وند که متأس��فانه برنامه خاص و
منس��جمی در این زمینه نبوده است.این استاد
بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران
خاطرنشان کرد :به همت گروه عفونی دانشگاه
علوم پزش��کی تهران و هم��کاران گروه داخلی
همين دانشگاه که ارتباط زیادی با این بیماران
دارند براي اولين بار کتاب اصول دس��تورالعمل

خاطرنش��ان ک��رد  :افرادی که به دلیل داش��تن
بیماری روان��ی تریکوتیلومانیا (کندن مو)  ،دچار
طاسی شده اند نیز به طور مطلق کاندید مناسبی
برای انجام کاش��ت مو نیستند این افراد که دلیل
داش��تن اضطراب موها یشان را می کنند باید به
روان پزش��ک مراجعه کرده تا بهبود یابند که در
صورت بهبودی مشکل طاسی و ریزش مو نیزدر
آنها برطرف خواهد شد .
ویدرپایانگفت:افرادمراجعهکنندهبهکلینیکهای
کاش��ت مو نباید در صورت داشتن بیماری های
ژنتیکی و زمینه ای پافشاری به آنجام کاشت مو
بکنند زیرا در آین��ده به دلیل اینکه نتیجه عمل
درآنها مناس��ب نخواه��د بود  ،دچ��ار نارضایتی
می شوند به طور مثال در صورتی که افراد مبتال
به بیماری روانی تریکوتیلومانیا قبل از درمان اقدام
به عمل کاشت مو کند  ،مجددا شروع به کندن مو
خواهد کرد و دوباره طاس��ی در فرد ایجاد خواهد
ش��د که باعث نارضایتی فرد خواهد شد لذا بدین
خاطر که هم فرد بانک موی خود را از دست ندهد
و هم هزینه اضافه ای را متقبل نشده باشد توصیه
می شود ابتدا بیماری را درمان کنند .
واکسیناس��یون بالغین تألی��ف و امروز  10آبان
ماه رونمایی شد تا عالوه بر اینکه راهنمای کار
آنها باش��د آگاهی پزشکان را نسبت به ضرورت
تزریق این واکس��نها ارتق��اء دهد.عضو انجمن
بیماریه��ای عفونی و گرمس��یری ایران گفت:
واکس��نهای مورد نیاز برای بالغین در کش��ور
موجود است و از طرفی باید توجه انجام برنامه
واکسیناسیون منس��جم در این زمینه عالوه بر
پیشگیری از وقوع بس��یاری از بیماریها سبب
کاه��ش هزینهه��ای درمانی و کاه��ش آماری
بس��تری در بیمارس��تانها و در نهایت مرگ و
میر در این گروه سنی میشود.

شناسایی سه نوع جدید افسردگی
متخصصان در مطالعات اخیر س��ه زیرمجموعه
جدید از اختالل افسردگی را شناسایی کردهاند
و معتقدند که ای��ن یافتهها میتواند به توضیح
ای��ن که چرا برخی از انواع افس��ردگی به خوبی
به "دارو درمانی" پاس��خ نمیدهند ،کمک کند.
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،بازدارنده ه��ای بازجذب
س��روتونین ( )SSRIsاز رای��ج تری��ن داروهای
تجویز شده برای افسردگی هستند و با افزایش
س��طح هورمون شادی یا سروتونین در مغز کار
م��ی کنن��د .یک تی��م تخصصی اکنون س��ه
زی��ر مجموع��ه جدید از افس��ردگی را کش��ف
کرده اس��ت.تیم کارشناس��ی در ای��ن مطالعه
روش آماری جدیدی ابداع کرد که به محققان
اج��ازه داد ت��ا بی��ش از  ۳۰۰۰ویژگ��ی قاب��ل
اندازه گیری ش��امل بروز آس��یب های روحی
دوران کودکی و شدت اولیه حادثه افسرده کننده
را به پنج دس��ته تقسیم کنند.از میان این پنج
گروه داده ،س��ه مورد با انواع مختلف افسردگی
ارتباط داش��تند .تصویربرداری مغزی نشان داد

عواملی که سبب آمبولی میشود
کرد و بیان داشت:خونریزی ،ضربه به قفسه سینه و
مغز همچنین شکم از عالئم خطر در شکستگیها
اس��ت که در این م��وارد اکث��ر حادثهدیدگان در
س��اعات اولی��ه دچار م��رگ میش��وند و عارضه
ناشی از لختهپراکنی یا آمبولی چربی نیز از دیگر
خطرات شکس��تگی به شمار میرود که البته این
موضوع بخش��ی از آن به مقاومت داخلی و ایمنی
بیمار نیز بستگی دارد.ابراهیمپور گفت :همه افراد
مستعد آمبولی نیستند و عواملی همچون ژنتیک،
استعمال سیگار ،فش��ار و قندخون باال ،مشکالت
کلیوی و غددی میتواند فرد را مس��تعد عوارض
زودرس شکستگی همچون آمبولی کند.وی گفت:
امروزه داروهای زیادی وجود دارد که درصد باالیی

برخی از افراد نیز از بانک مو مناسبی
برخوردار نیستند و و بانک مو آنها از
تراکم کمی برخوردار است لذا بدین
خاطر که عمل کاش��ت م��و در آنها
ظاهر مناس��بی را ایجاد نخواهد کرد
آنها نیز گزینه مناسبی نخواهند بود

از ش��یوع آمبولی را بکاهد ولی ممکن است برای
برخی از افراد بر اس��اس ژنتی��ک آنها عمل نکند
بنابراین اگ��ر حادثهای برای بیمار رخ داد و منجر
به آمبولی شد همیشه نوک پیکان اتهام به سمت
پزش��ک نیست و استفاده از داروها تضمینکننده
پیش��گیری 100درصدی به ش��مار نمیرود.وی
گفت :در افراد مس��ن شکستگیها از چند منظر
قابل بررس��ی است که یکی کل خانواده را گرفتار
کرده و دیگری از دست دادن استقالل فرد سالمند
است همچنین عوارض لختهپراکنی در سالمندان
بس��یار زیاد ب��وده بنابر این بای��د محیط زندگی
سالمندان را به صورتی در نظر گرفت که در جهت
پیشگیری از وقوع شکستگیها برای آنها اقدام کرد.

ک��ه اتصال عملکردی مناط��ق مختلف مغز که
به "زاویه چین سینوس��ی مغ��ز" متصل بودند،
تعیین میکند ک��ه داروهای بازدارنده بازجذب
س��روتونین به ط��ور موثر افس��ردگی را درمان
میکنند یا خیر.چین سینوس��ی مغزی ،زاویه
یک منطقه مغزی اس��ت که در پردازش زبان،
اعداد ،ش��ناخت فضایی و توجه فرد نقش دارد.
این مطالعه نشان داد یکی از زیرمجموعه های
افسردگی شناخته شده که به داروهای بازدارنده
بازجذب س��روتونین واکنش نشان نمیدهد با
ارتباط��ات عملکردی و همچنین آس��یب های
روحی دوران کودکی ارتباط دارد.از سوی دیگر
دو نوع افسردگی دیگری که به خوبی به داروها
پاس��خ میدهند با اتصال پایین مغزی و فقدان
آس��یب های روح��ی دوران کودک��ی توصیف
میشوند .یافته های این مطالعه کمک میکند
تا چگونگی درمان افسردگی را مبنی بر قابلیت
اتصال عملکردی مغز و وقوع آسیبهای روحی
دوران کودکی پیش بینی کنند.
به طور مثال چیدمان خانه و مسیر زندگی شرایط
زمین خوردن آنها را فراهم نکند.ابراهیمپور گفت:
کودکان بیش��تر در بازی و حرکات ورزشی دچار
شکستگیها میشوند که درمان آنها اغلب موفق
اس��ت ولی به دلیل اینکه در زمان رش��د آنها این
حوادث رخ میدهد ممکن است با عوارضی همراه
باش��د که آسیب صفحه رشد و انحرافات محوری
پس از درمان میتواند از جمله این مشکالت باشد.
وی گفت :تروما و حادثه به طور کلی اطراف آرنج و
زانو اهمیت خاصی دارد و وقوع آنها عوارض باالیی
را میتواند به همراه داشته باشد بنابر این خانوادهها
باید آگاهی داشته باشند که هرگاه این ناحیه دچار
ضربه ش��د و با تورم و بدشکلی همراه بود سریعاً
به پزشک مراجعه کرده و از درمانهای خانگی به
شدت پرهیز کنند.

