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

زندگی

پنجم مرگومیرهای جهانی
رژی م غذایی ناسالم عامل یک
ِ

م غذایی ناسالم از عوامل اصلی بیماری
نتایج یک تحقیق جدید نشان میدهد رژی 
در جهان به حساب میآید و یک پنجم از موارد مرگ و میرها از آن ناشی میشود.به
م غذایی یکی
گزارش ایسنا"،جسیکا فانزو" از نویسندگان ارشد این مطالعه گفت :رژی 
از فاکتورهای اصلی خطرزا در ابتال به بیماری و همچنین مرگ و میر مردم سراسر جهان
است که تاثیر آن از آلودگی هوا و استعمال دخانیات نیز بیشتر است.

افزایش بیش از حد تب را جدی بگیرید
یک متخصص داخلی گفت :ل��رز زمانی در بدن ایجاد
میشود که ترموستات بدن حسکند دما بیش از حد
پایی��ن آمده و باید افزایش پیدا کند؛ لرزش ماهیچهها
درج��ه حرارت بدن را افزایش م��ی دهد ،پس لرزیدن
بدن ش��ما در س��رما یک موضوع کامال طبیعی است؛
همچنین ممکن اس��ت این موضوع مقدمه تب هم باش��د .محمد
حس��ین فرقانی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران ادامه داد :لباس
اضافه پوش��یدن و قرارگیری در محیط های گرم برای افرادی که

دچار لرز ش��ده اند ،کاری بسیار غلط است چرا که
باعث باال رفتن کاذب تب می ش��ود؛ افزایش بیش
از ح��د ت��ب ممکن اس��ت در نهایت آس��یب های
جبران ناپذیری مثل تش��نج را در پی داشته باشد.
وی گفت :زمانی که درج��ه تب بیمارازحدی باالتر
برود ممکن اس��ت عارضه خطرناکی به نام تشنج به همراه داشته
باش��د؛ این عارضه خصوصاً در اطفال میتواند بس��یار مشکل ساز
ش��ود و حتی بیمارت��ا مدت ها مجبور به مصرف دارو باش��د ،در

غی��ر این صورت به ش��کل آس��یب هایی مزم��ن و دائمی همراه
ف��رد باقی میماند.وی اف��زود :معموال پزش��کان توصیه میکنند
درجه ت��ب بیمار نباید از  ۳۹درجه باالتر ب��رود؛ در صورت باالتر
رفت��ن باید ابتدا عل��ت بروز تب و لرز را برط��رف کنیم بعد از آن
با اس��تفاده از داروهای ضد تب و ب��ا تنظیم لباس و دمای اطراف
مقدار تب را پایین بیاوریم؛ گاهی س��رم اگر خیلی س��رد باشد یا
با ش��دت خروجی باال به بیمار وصل شود ممکن است باعث بروز
لرز شود.

گفتگو
آفتاب یزد در گفت و گو با مشاور روانشناس خانواده بررسی کرد

چگونه با کودک پرخاشگر برخورد کنیم؟

آفتاب یزد – محبوبه مظفری  :پرخاشگری در
کودکان یکی از مشکالتی است که اکثر خانواده ها
با آن دس��ت به گریبان هستند  ،مشکلی که اگر
در این دوران برطرف نش��ود  ،تاثیرات بسیاری در
زندگ��ی کودک و خانواده خواهد گذاش��ت  .برای
درم��ان پرخاش��گری در کودکان اولی��ن گام این
اس��ت که نوع پرخاش��گری و عل��ل ایجاد کننده
آن را شناس��ایی کنیم و پرخاشگری را به صورت
موردی بر ط��رف نماییم .آفتاب ی��زد با توجه به
اهمیت موضوع در این باره با خانم فاطمه نیکویی ،
مشاور روانشناس خانواده از مرکز مشاوره شریف
گفت و گو کرده است .
وی در ای��ن ب��اره می گوید  :عامل پرخاش��گری
اغلب ک��ودکان به الگوپذیری آنه��ا در این دوران
برمی گردد که بیشتر از پدر و مادر الگو می گیرند
بدین ص��ورت که وقتی ک��ودک در خانه  ،پدر و
مادری پرخاشگر را مشاهده می کند مسلما از آنها
الگو می گیرد .
>والدی��ن ب��رای اینک��ه بتوانن��د
بهتری��ن تاثی��ر را روی رفت��ار
فرزندش��ان بگذارن��د ابت��دا بای��د
آرام��ش را س��رلوحه زندگی خود
کنند بدین خاطر که آنها هر لحظه
ناظ��ر رفت��ار والدین خود هس��تند
و س��ریعا الگوب��رداری م��ی کنند
لذا ضروی اس��ت ک��ه ابتدا والدین
در رفتار های خود تغییراتی را ایجاد
کرده و گام هایی جهت رسیدن به
آرامش بردارند
>جه��ت جلوگی��ری از ایج��اد
پرخاش��گری در فرزندان در س��ن
بلوغ  ،والدین م��ی توانند اطالعات
خود را نسبت به دوستان فرزندشان،
فض��ای مجازی مورد اس��تفاده وی
و ...ب��اال ببرند ت��ا بتوانن��د بهترین
تاثی��ر را روی س�لامت ک��ودک
بگذارند
نیکویی ادامه داد  :الگو پذیری پرخاش��گری حتی
در برخی موارد ریشه در رفتار های مادر در دوران
ب��ارداری دارد بدین صورت که اگر مادر در دوران
حاملگ��ی دچار تنش ش��ود روی رفتار کودک اثر
می گذارد و در صورتی که از بچه خواس��ته هایی
مانند االن وقت خواب اس��ت و...را مطرح می کند
وی مخالفت کرده و پرخاشگری می نماید .
ای��ن مش��اور روانش��ناس خان��واده خاطرنش��ان
کرد  :خانواده در مقابل کودک باید بسیار مراقب
رفتار های خود باشند بدین خاطر رفتار های آنها قبل
از س��ن هفت س��الگی نقش می بندد و در آینده
وی تاثیرگذار است لذا پدر و مادر نباید به صورت
پرخاشگرانه خواسته های خود را با یکدیگر مطرح

کنن��د و در صورتی که کودک پرخاش��گری کرد
نباید برای رسیدن به اهدافش از آن به عنوان ابزار
استفاده نماید .
وی بیان کرد  :با رس��یدن به سن بلوغ  ،هورمون
های کودکان به ش��کل محدود تغییر می کند که
در صورتی که در محیطی نامناسب پرورش یابد
باعث یادگیری و ایجاد پرخاش��گری می شود به
طور مث��ال اگر کودک در محیط خارج از خانواده
با دوس��تان پرخاشگر معاشرت نماید و دیدارهای
بلندمدت داشته باشد روی رفتار وی به عنوان یکی
از عوامل می تواند تاثیر گذار باشد .
نیکویی عن��وان کرد  :جهت جلوگی��ری از ایجاد
پرخاش��گری در فرزندان در س��ن بل��وغ  ،والدین
می توانند اطالعات خود را نس��بت به دوس��تان
فرزندش��ان  ،فضای مجازی مورد استفاده وی و...
باال ببرند تا بتوانند بهترین تاثیر را روی س�لامت
کودک بگذارند .
این روانش��ناس اظه��ار کرد :والدین ب��رای اینکه
بتوانن��د بهترین تاثی��ر را روی رفتار فرزندش��ان
بگذارند ابتدا باید آرامش را س��رلوحه زندگی خود
کنن��د بدین خاطر که آنها ه��ر لحظه ناظر رفتار
والدین خود هستند و سریعا الگوبرداری می کنند
لذا ضروی است که ابتدا والدین در رفتار های خود
تغییراتی را ایجاد کرده و گام هایی جهت رسیدن
به آرامش بردارند .
وی در پاس��خ به این پرسش که آیا خوردن برخی
غذاها نیز بر ایجاد رفتارهای پرخاش��گرانه کودک
تاثیرگ��ذار می باش��ند " ،عنوان ک��رد :کودکانی
که زمین��ه رفتارهای پرخاش��گرانه در آنها وجود
دارد در ح��د امکان باید از خ��وردن غذاهای تند،
نوش��یدنیهای گازدار مثل نوش��ابه و فستفودها
( سوس��یس ،کالباس ) که میتوانند عصبانیت را
تش��دید کنند ،پرهیز کرده و در برنامه غذایی آنها
بیشتر مصرف مواد لبنی ،سبزیجات و میوه جات
گنجانده شود .
نیکوی��ی اضافه کرد :محیط خان��واده و پس از آن
محیط مدرسه در سالمت رفتار کودکان از اهمیت
ویژهای برخوردار است لذا وظیفه والدین این است
ک��ه در خانه محیطی همراه با آرامش و محبت را
به کودک هدیه دهند و انتخاب دوست مناسب در
محیط مدرسه و رفتار اولیاء مدرسه نیز بسیار در
رفتار کودک تاثیرگذار است .
این مش��اور روانش��ناس خانواده در پای��ان گفت :
رس��انهها در ش��کلگیری رفتاره��ای اجتماعی
ک��ودکان نقش زی��ادی دارند .بچهه��ا معموال از
مشاهداتشان تقلید میکنند لذا دیدن برنامه های
تلویزیونی که در آن با دیدن تصویر افرادی که به
یکدیگر مشت و لگد میزنند تمایل پیدا میکنند
ک��ه در زندگی واقعی این کارها را انجام بدهند در
نتیجه والدین باید دیدن برنامه های تلویزیون و...
را کنترل کنند و کودکان را از دیدن این گونه صحنه ها
با ترفندهای مختلف دور نگه دارند.

نکته

ترکیبات شویند ه و آرایشی ،عامل بلوغ زودرس در دختران

نتایج یک آزمایش نشان میدهد مواد
شیمیایی موجود در برخی محصوالت
همچ��ون ش��امپو ،عط��ر ،دئودرانت و
صابون موجب بلوغ زودرس در دختران
نوجوان میش��ود .به گزارش ایسنا ،در
این بررسی سطح مواد شیمیایی همچون فتاالت،
پارابن و فنول مورد ارزیابی قرار گرفت .برخی از
انواع فتاالته��ا در تعدادی از محصوالت عطری
از قبی��ل عطرها ،دئودرانتها ،صابونها ،ش��امپو
و م��واد آرایش��ی کاربرد دارن��د .همچنین پاربن
اغلب به عنوان ماده نگهدارنده در مواد آرایش��ی
و محص��والت مراقبت ش��خصی ب��ه کار گرفته

میش��ود و فنوله��ا در صاب��ون ،خمیر
دندان ،اس��پری مو ،ش��امپو و لوس��یون
پوس��ت کاربرد دارد .این تیم تحقیقاتی
سطح مواد ش��یمیایی در بدن مادران را
در دوران بارداری و نیز در کودکان آنان
در سن  ۹سالگی مورد ارزیابی قرار دادند .سپس
آنها زمان ش��روع بلوغ را در این کودکان بررسی
کردند و در نهایت مش��خص شد که قرار گرفتن
در معرض برخی از انواع مواد ش��یمیایی با بلوغ
زودرس در دخت��ران مرتبط اس��ت .با این حال
ش��واهدی مبنی بر وجود این ارتباط در پس��ران
مشاهده نشد.

هشدار

ارتباط کم کاری و پرکاری تیروئید با سرطان

رئیس پژوهشکده غدد درونریز دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه
اکثر گرهه��ا و س��رطانهای تیروئیدی
هم��راه با کم کاری و پ��رکاری تیروئید
نیستند ،گفت :در  90تا 95درصد افراد
که گره تیروئید دارند ،ضایعه خوش خیم اس��ت.
به گ��زارش فارس ،فری��دون عزی��زی در ارتباط
با احتمال ابتال به س��رطان تیروئی��د در بیماران
مبتال به کم کاری و پرکاری تیروئید اظهارداشت:
احتمال ابتال به سرطان در مبتالیان به کم کاری
تیرویید بس��یار کم اس��ت و در اکثر موارد بیشتر
از اف��راد معمولی نیس��ت.وی با بی��ان اینکه اکثر
گرهها و سرطانهای تیروئیدی همراه با کم کاری

و پرکاری تیرویید نیس��تند و در بیشتر
ای��ن بیماران کار تیروئی��د طبیعی بوده
و آزمایشهای هورمون��ی نیز در حدود
طبیعی است ،افزود :این مشکالت معموالً
با بزرگ شدن یک قسمت تیروئید به نام
گره تیروئید ش��روع میش��وند .تش��خیص اینکه
این گره خوش خیم یا س��رطانی اس��ت توس��ط
ف��وق تخصص غ��دد درون ری��ز و یا متخصصین
داخلی آموزش دیده انجام می شود.وی خاطرنشان
کرد:این افتراق بس��یار مهم اس��ت زیرا در  90تا
 95درصد اف��راد که گره تیرویی��د دارند ،ضایعه
خوش خیم اس��ت و فقط  5تا  10درصد ممکن
است گره سرطانی باشد.

کلسیم

کمب��ود کلس��یم ب��ر وضعی��ت جس��می و روح��ی تاثی��ر میگ��ذارد ؛ از طرفی گی��اه ریواس
سرش��ار از کلس��یم اس��ت و میتوان��د در استخوانس��ازی و اس��تحکام ب��دن نق��ش داش��ته
باشد.

لوتئین

ریواس حاوی مادهای به نام «لوتئین» اس��ت که برای س�لامت چش��م و پوس��ت افراد ضروری
اس��ت؛ با توج��ه به اینکه اف��راد روزانه در مع��رض گرد و غبار ق��رار میگیرند ،مص��رف ریواس
باید در اولویت گیرد.

خاصیتهای باورنکردنی ریواس
کاهش وزن

ویتامین K

ری��واس در دس��ته س��بزیجات کمکالری
ق��رار دارد و مص��رف آن ب��رای اف��رادی
ک��ه قصد کاه��ش وزن دارن��د ،تاثیرگذار
اس��ت زیرا می تواند با باال بردن س��وخت
و س��از ب��دن ب��ه کاه��ش وزن کم��ک
میکند.

مص��رف ای��ن ویتامی��ن ب��رای س�لامت
کل��ی بدن حائ��ز اهمیت اس��ت به طوری
ک��ه کمبود ای��ن ویتامین در ب��دن باعث
میش��ود در ص��ورت ب��روز کوچکترین
بریدگ��ی ب��ا خونری��زی زی��ادی رو به رو
شوید.
ريواس گياه بومی آسياست و احتمال میرود اولين بار در سيبري يا هيماليا برداشت شده
باشد ،گفته میشود چينیها به عنوان دارو از ریواس استفاده میكردند.به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،ریواس یکی از گیاهان اصیل و با قدمت ایرانی به حس�اب میآید که ظاهر آن
ش�بیه به کرفس اما صورتی رنگ و طعم آن ترش و ش�یرین یا ملس اس�ت ،ریواس بطور
طبیعی در فصل بهار تا اوایل تابستان میروید؛ ساقه ریواس مصرف خوراکی دارد برخی از
خاصیت های مصرف ریواس عبارتند از :

تاثیر مصرف روغن زیتون در پیشگیری از ابتال به دیابت

دانش��مندان ترکیب��ی را در روغن
زیت��ون شناس��ایی ک��رده اند که
ممکن اس��ت با کمک به بدن برای
ترش��ح انس��ولین بیش��تر ،از ابتال
به دیابت پیشگیری کند و مسیری
در راستای ش��یوه های کم هزینه
مقابل��ه با این بیم��اری ایجاد کند.
به گ��زارش مهر ،محققان دریافته اند که ترکیب
"اولئوروپین" موجود در زیتون به ترشح انسولین
بیشتر کمک می کند؛ انسولین مولکول سیگنالده
مرک��زی بدن اس��ت ک��ه متابولیس��م را کنترل
می کند.ترکیب مش��ابه مولکول سیگنالده دیگر

دائ��م غش و ضع��ف میکنید؟ این وحش��تناک
اس��ت اما  90درصد افرادی ک��ه به طور ناگهانی
غش میکنن��د ،حالش��ان کامال خوب اس��ت و
مش��کل خاصی ندارند؛ البته در مورد  10درصد
باقیمانده ،اغلب یک بیماری بنیادی مقصر است.
به گزارش تبیان ،غش کردن ،به هر دلیلی ،نتیجه
یک دوره زمانی کوتاه کاهش خونرسانی به مغز
است .علت میتواند ریشه در بخشهای مختلفی
از بدن داشته باشد از جمله کاهش فشارخون فرد،
کاهش ضربان قلب و دالیل نورولوژیکی (عصبی)
مستقل از قلب .ما سعی میکنیم دریابیم که چرا
فشارخون یا ضربان قلب افت پیدا میکند .برخی
از این دالیل نگران کننده نیستند ،اما برخی دیگر
نی��از به ارزیابی بیش��تری دارند.حت��ی اگر دچار
بیهوشی و غش نمیشوید ،این کاهش فشارخون
یا ضربان قلب میتواند باعث ایجاد سرگیجه شود.
البته هنوز هم توصیف احساسی که فرد در هنگام
غش کردن دارد مشکل است ،نمیتوان دقیقاً آن
را س��رگیجه و یا از طرف دیگر احس��اس سبکی
س��ر نامید ،اما حالتی که در این ش��رایط معمول
اس��ت این است که فرد احس��اس میکند اتاقی
که در آن قرار گرفته ،دور س��رش میچرخد.این
دشوار است که تش��خیص دهیم چه زمانی باید
از س��رگیجه و یا سبکی س��ر نگران شویم ،حتی
گاهی پزش��کان نیز در این شرایط نمیدانند که
آیا باید نگران بود یا خیر؟در اینجا  9دلیل بالقوه
سرگیجه و علت رخ دادن آنها را بیان میکنیم.
مهم نیست علت اصلی چه خواهد بود و همیشه
بای��د به عالئم جدیدی که تجرب��ه میکنید و یا
عالئمی که خودش��ان از بین نمیرون��د ،از نظر
پزشکی توجه نمایید.
= کمآبی

بعض��ی از مردم در هوای گ��رم و زمانی که دچار
تعریق شده و مایعات زیادی را از دست میدهند،
احس��اس س��رگیجه و یا حتی خفگی میکنند.
ای��ن حالت وقتی که ش��ما ب��رای مدتی در یک
فضای گرم در تابستان ،مانند یک مکان عمومی
میایستید شایع است .گرما باعث ایجاد یک مسیر
در سیستم عصبی میشود که فشارخون را کاهش
میدهد.هنگامی که ش��ما به عل��ت کمبود آب،
احساس سرگیجه میکنید که شامل نشانههایی
مانند خشکی دهان و پوس��ت ،ادرار تیره رنگ و
سردرد اس��ت ،دراز کشیدن میتواند قلب و مغز
را با خونرس��انی بهتر احیا کند و به شما کمک
میکند تا خیلی س��ریع احس��اس بهتری داشته
باشید.
بسیاری از مردم در فصل سرما لبو مصرف میکنند
و این میوه به دلیل انرژی باال و خونسازی طرفداران
زیادی بین مردم دارد و افرادی که فشار خون باالیی
دارن��د میتوانند با مصرف لبو فش��ار خون خود را
کنترل کنند لذا مصرف لبو به ویژه در فصل سرما
برای همه سنین توصیه میشود .به گزارش آنا ،بر

موس��وم ب��ه آمیلی��ن را ح��ذف
می کند؛ آمیلین مولکولی است
که در بیماری دیابت نوع ۲بیش از
اندازه تولید می شود و توده های
مضری را تشکیل می دهد .در این
دو ش��یوه متمایز ،اولئوروپین به
پیشگیری از شروع بیماری کمک
می کند".بن سو" ،عضو تیم تحقیق ،در این باره
می گوید« :این کشف می تواند به بهبود فهم ما
از مبنای علمی فواید سالمت محصوالت زیتون و
توسعه استراتژی های جدید و کم هزینه مقابله
با دیابت نوع ۲و چاقی مرتبط با آن کمک کند».

ی دندان ایرانی ها
علت افزایش پوسیدگ 

عضو هیئت علمی دانش��گاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ،نسبت به افزایش پوسیدگیهای دندانی
در ایران به دلیل سرانه باالی مصرف شکر ،هشدار
داد.محمدجواد اقبال ،در گفتگو با مهر ،با اشاره به
اینکه اندو ،درمان و معالجه ریش��ه دندان است،
گفت :وقتی که پوسیدگی درمان نشود آسیب به
ریشه رسیده و باید درمان اندو انجام گیرد که در
ارتباط با آمار آس��یب به ریش��ه دندان استنادات
دقیقی وجود ندارد اما تحقیقات نش��ان داده که
پوس��یدگی دندانی در کشور بس��یار زیاد است.
وی خاطرنش��ان کرد :پوسیدگی دندانی از جمله
بیماریهای عفونی بوده که بعد از سرماخوردگی
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= غافلگیر شدن

همین واکنش مش��ابه میتواند زمانی که شما به
ط��ور ناگهانی با صدای دوس��تتان از جا میپرید
و غافلگیر میش��وید ،در بدنتان رخ دهد .در این
حالت به یکباره سیستم عصبی بدن دچار حالتی
ش��بیه خس��تگی و فرسودگی ش��ده ،فشارخون
به طور ناگهانی اف��ت میکند و در نتیجه حالت
سبکی سر را تجربه میکنید .در این شرایط حتی
ممکن اس��ت بدنتان عالمتی از خود نشان دهد
که هشداردهنده آن است که شما به زودی غش
خواهید کرد .این عالئم شامل سبز شدن پوست و
احساس تهوع است.
= به سرعت از جا برخاستن

احساس س��بکی س��ر و حتی دیدن نقاط سیاه
همچنی��ن زمانی که به س��رعت از یک موقعیت
نشسته تغییر حالت داده و میایستید رخ میدهد.
این حالت هیپوتانسیون ارتواساتیک نام دارد که
نشان دهنده کاهش ناگهانی فشارخون در هنگام
ایستادن است .این حالت معموالً جدی نیست ،اما
اگر زیاد اتفاق بیفتد و یا بعد از گذشت چند دقیقه
به جای بهتر ش��دن ،بدتر شود ،بهتر است که با
پزشک خود مشورت کنید.

هشداردهنده قلبی اس��ت ،میتواند نگرانکننده
باشد .ممکن است شخصی درحالیکه با دیگری
در حال مکالمه است ناگهان غش کند و در حالی
بیدار شود که احساسی که در قبل داشته را به یاد
نیاورد .با این تجربه اغلب اولین چیزی که پزشک
را به خود مشکوک میکند ،آریتمی قلب است.
= مشکالت دریچه قلبی

قلب ،چهار دریچه دارد که خون را به طور مساوی
به سراسر بدن منتشر میکنند .با این حال برخی
افراد با یک مشکل دریچه قلبی متولد میشوند ،به
این معنی که قلبشان باید سختتر از دیگران کار
کند .این مشکل مادرزادی اغلب در دوران جوانی
خ��ود را نش��ان میدهد .درحالیکه اف��راد دارای
 60سال سن و بیشتر ،اغلب مشکل آریتمی دارند.
مشکل دریچه قلبی میتواند موجب محدود شدن
خونرسانی و در نتیجه تجربه حالت سبکی سر و
سرگیجه ،به خصوص در هنگام ورزش ،را به دنبال
داشته باشد.درحالیکه افراد دارای  60سال سن و
بیشتر ،اغلب مشکل آریتمی دارند .مشکل دریچه
قلبی میتواند موجب محدود شدن خونرسانی و
در نتیجه تجربه حالت سبکی سر و سرگیجه ،به
خصوص در هنگام ورزش را به دنبال داشته باشد.

= ریتم غیرطبیعی قلب

= عوارض جانبی دارو

در مقایس��ه با عالئم بیهوشی ناشی از غافلگیری،
عالئم بیهوش��ی ناشی از ضربان غیرطبیعی قلب،
سریعتر بروز پیدا میکنند ،بنابراین ممکن است
در این حالت فرد هیچ احس��اس سبکی سری را
تجربه نکند .ضربان قلب نامنظم ،که به آن آریتمی
گفته میشود ،به معنای ضربان کند و یا تندتر از
حالت معمول قلب اس��ت که میتواند بر جریان
خونی که به سمت مغز میرود اثرگذار باشد.این
نوع بیهوشی ناگهانی که اغلب بدون هیچ عالمت

بعض��ی داروها ،مانند داروه��ای ضد درد و برخی
داروهای ضد اضطراب ،میتوانند موجب سرگیجه
یا س��بکی سر ش��وند .این اتفاق به این دلیل رخ
میدهد که این داروها به طور مستقیم بر مغز شما
تأثیر میگذارند یا س��رعت ضربان قلب را کاهش
میدهند و یا فش��ارخون خود را پایین میآورند.
گاهی اوقات این عالئم ،جزئی از عوارض نهچندان
شایع داروهاست و ممکن است پزشک ابتدا دلیل
بروز آنها در بیمار را متوجه نشود .اگر با مصرف

وزن خود را چگونه کاهش دهیم

اساس این گزارش ،کنترل فشار خون ،پیشگیری
از ابت�لای افراد به س��رطان س��ینه و پروس��تات،
پاکس��ازی کبد به دلیل داش��تن آهن و کلسیم
باال ،باالبردن س��طح انرژی بدن ،بهبود س�لامت
مغز ،تنظیم قند خون ،کمک به دس��تگاه گوارش

بدن ،کاهش کلس��ترول بدن ،درم��ان کمخونی،
سالمت جنس��ی بدن ،پیش��گیری از آب مروارید
چشم ،تقویت استخوانها و دندان ،شادابی پوست
و جلوگیری از چین و چروک صورت ،پیش��گیری
از پوکی اس��تخوان ،جلوگیری از رشد سلولهای

دومین بیماری ش��ایع به ویژه در کش��ورهای در
حال توس��عه به ش��مار میرود.وی گفت :سرانه
مصرف شکر در ایران باالست و این مسئله ریسک
پوسیدگیهای دندانی را افزایش میدهد بنابراین
پیش��گیری از ای��ن موضوع بس��یار حائز اهمیت
است.وی در مورد موضوع جراحی دندانی گفت:
درقدیم زمانی که ایمپلنت وجود نداش��ت همه
تالش دندانپزشکان حفظ دندان بود ولی امروزه
خیال مردم و دندانپزشکان راحتتر شده چرا که
ایمپلنت جایگزین دندان اصلی میشود ولی باید
توجه داشت هیچ چیز همچون عضو طبیعی بدن
نیست و باید همچنان سعی در حفظ دندان شود.

این نوع داروها دچار س��رگیجه و س��بکی س��ر
میشوید بهتر است به پزشک اجازه دهید نگاهی
دوباره به داروهای مصرفیتان بیندازد.گاهی اوقات
یک حساس��یت دارویی مانند واکنش آلرژیک به
ماده مخدر موجود در دارو میتواند دلیل سرگیجه
و یا بیهوشی ناگهانی باشد .این واکنش آلرژیک از
س��وی سیستم ایمنی بدن موجب انبساط عروق
و در نتیجه کاهش فش��ارخون میشود .هرچند
این تغییر فش��ارخون است که موجب سرگیجه
میشود ،اما درواقع این حالت ناشی از یک واکنش
ایمنی است.
= قند خون پایین

اگ��راز ی��ک وعده غذای��ی اصلی بگذری��د حتماً
گرس��نگی زیاد و جدی را تجربه میکنید .به این
خاط��ر که عدم مصرف غ��ذای کافی قندخون را
کاهش میدهد و اگر سطح خون بیشازحد افت
پیدا کند مغز سوخت کافی که همان گلوکز است
را دریافت نکرده و انرژی الزم را به دست نمیآورد
و در نهایت دچار گیجی خواهید شد.اغلب اوقات
مصرف کمی خوراکی میتواند عالئم را رفع کند.
اما اگر دچار دیابت هس��تید و داروی کاهش قند
خ��ون مصرف مینمایید ،ابتال به س��رگیجه باید
جدی گرفته ش��ود ،زیرا ممکن است نشانه افت
بیش از حد قندخون باش��د که میتواند منجر به
تشنج و بیهوشی شود.
= آنفلوآنزا

آنفلوآنزا ،عفونت تنفسی ناشی از ویروس ،میتواند
عالئم آزاردهندهای مانند تب ،دردهای عضالنی،
لرز ،گلودرد ،س��ردرد و گرفتگی بینی ایجاد کند؛
اما اگر احساس س��رگیجه میکنید چه؟ در این
حالت افت قندخون و کمآبی بدن مقصر مس��ئله
است .شاید در این شرایط میل زیادی به خوردن
و نوشیدن نداشته باش��ید اما باید بدانید که این
دو میتوانند احتمال س��رگیجه و عالئم آنفلوآنزا
را کاهش دهند.
= سکته مغزی

اگر احساس س��رگیجه همراه با ضعف عضالنی،
مشکل تکلم ،بیحسی یا کرختی را تجربه کردید،
ممکن اس��ت پشت همه این عالئم سکته مغزی
باش��د و ش��ما باید بالفاصله خود را ب��ه اورژانس
برسانید.کاهش جریان خون که منجر به احساس
سرگیجه میش��ود ،میتواند به دلیل لخته شدن
خ��ون در مغز اتف��اق بیفتد ک��ه میتواند منجر
به سکته مغزی ایسکمیک شود.
تومور ،برطرف کردن مشکالت تنفسی بدن ،برطرف
کردن س��ردرد ،کاهش استرس و سم زدایی از کل
بدن از فواید مصرف لبو است .بر همین اساس ،اکثر
متخصصان طب سنتی مصرف لبو را برای افرادی
ک��ه قصد کاهش وزن دارند توصیه میکنند و این
میوه مادهای مفید برای رژیم غذایی است.

