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

زندگی

چرا بیماری غیرواگیر میگیریم؟

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،با اشاره به اینکه یکی از مهمترین عوامل
خطر بیماریهای غیرواگیر ،تغذیه نامناسب و مصرف زیاد قند ،نمک و چربی است ،گفت:
مطالعات نشان داده که با رعایت تغذیه مناسب تا  80درصد دیابت 50 ،درصد بیماریهای
قلبی -عروقی و  30تا  40درصد سرطانها قابل پیشگیری است.به گزارش ایسنا ،بیدارپور ،
افزود :مطالعات نشان داده که تغذیه مناسب تا  80درصددیابت قابل پیشگیری است .

یک مطالعه جدید نش��ان می دهد که خوردن گوشت
قرمز ،نان سفید و نوشیدنی های حاوی قند ممکن است
باعث افزایش خطر ابتال به س��رطان روده بزرگ شود.
به گزارش مهر ،بررس��ی داده های دو مطالعه نش��ان
می دهد این مواد خوراکی همگی موجب افزایش التهاب
در بدن ش��ده و التهاب نیز با احتمال باالتر ابتال به س��رطان روده
مرتبط اس��ت«.ادوارد جیووونوچی» ،سرپرست تیم تحقیق گفت:
التهاب ناش��ی از تغذیه حداقل یکی از علل تاثیر رژیم غذایی می

گوشتقرمزونانسفیدافزایشدهندهریسکابتالبهسرطانروده

تواند باشد .به همین منظور ،تیم تحقیق داده های
جمع آوری ش��ده از بی��ش از  ۱۲۱هزار فرد مربوط
ب��ه دو مطالعه را بررس��ی کردند .این اف��راد حدود
ی��ک ربع قرن از لحاظ تاثیر احتمالی رژیم غذایی بر
سالمتشانتحتنظربوذند.شرکتکنندگانهرچهار
سال یکبار پرسش��نامه ای در مورد تغذیه تکمیل کردند.در طول
مدت پیگیری ۲۶۹۹ ،مورد ابتال به سرطان کلورکتال (روده بزرگ)
گزارش ش��د .محققان با مقایس��ه رژیم غذایی این افراد دریافتند

آنهایی که بیشتر رژیم غذایی التهابی داشتند  ۳۷درصد بیشتر در
معرض ابتال به سرطان روده و  ۷۰درصد بیشتر در معرض سرطان
رکتوم (مقعد) قرار داش��تند.به گفته جیووونوچی ،سرپرست تیم
تحقیق گوش��ت فرآوری شده ،گوش��ت قرمز ،آرد تصفیه شده و
نوشیدنی های قندی از جمله مواد خوراکی مرتبط با التهاب ناشی
از س��رطان است.از سوی دیگر ،سبزیجات برگدار سبز ،سبزیجات
زرد تیره ،غالت کامل ،قهوه و آبمیوه طبیعی موجب کاهش التهاب
می شوند.

گفتگو
آفتاب یزد در گفت و گو با کارشناسان بخش مراقبت های ویژه بررسی کرد

چرا بیمار در آی سی یو بستری می شود؟

آفت�اب ی�زد – نجم�ه حم�زه نی�ا :بخ��ش
مراقب��ت های ویژه یک��ی از بخش های حرفه ای
در بیمارس��تان ها می باش��د که افراد مشغول به
کار در ای��ن بخش نقش مهم��ی در مراقبت های
بحرانی دارند  .توس��عه بخ��ش های مراقبت های
وی��ژه ( )ICUدر س��ال های اخیر ب��ه اداره بهتر
بیماری ها ش��دید و پیچیده ،کمک شایانی کرده
است .ارزشیابی مراقبت های انجام شده در بخش
ه��ای  ICUو باال بردن کیفیت این مراقبت ها از
اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و میزان مرگ
و میر افراد را کاهش داده است  .با توجه به اهمیت
موضوع آفتاب یزد در این باره با دکتر بابک عمرانی
راد ،دکتر عطا محمودپور و دکتر س��عید عباسی
که همگی فوق تخصص بخش مراقبتهای ویژه
می باشند ،گفت و گو کرده است .
درابتدا دکترعمرانی دراین باره می گوید  :در بخش
مراقبتهای ویژه بیماران با طیفهای گوناگون و
مش��کالت مختل��ف از جمله بیماریه��ای قلبی-
عروقی ،بیماریهای مغ��ز و اعصاب ،بیماریهای
>در ای��ن بخ��ش دسترس��ی ب��ه
راهکار های کمک تنفسی و روشهای
نوی��ن تغذی��ه ،انج��ام مراقبتهای
پرس��تاری پیوس��ته و پایش لحظه
ب��ه لحظ��ه عالی��م حیات��ی و انجام
ویزیته��ای مک��رر ،ارزیابی قلبی،
عروقی ،کلیوی ،دیالیز ،تنظیم آب و
الکت��رود و تجویز داروهای مختلف
توسط پزشکان صورت میگیرد
>پیشگیری نیز شامل راهکارهایی
که عوارض ناشی از دیابت ،ابتال به
سرطان ها ،نیاز به عمل جراحیهای
سنگین ،حوادث ترافیکی را کاهش
داده  ،در ص��ورت ابت�لا به س��کته
مغزی یا قلبی با انجام اقدامات اولیه
الزم که طبق گفته پزش��کان سه تا
شش ساعت اول هنگام وقوع سکته
می باش��د از نی��از اف��راد در بخش
مراقبت های ویژه کاسته می شود

متابولیک ،کلیوی و ریوی بستری می شوند که به
هر دلیلی نیاز به مراقبتهای ویژه دارند .
وی ادام��ه داد :افراد در برخی مواقع بعد از انجام
اعمال جراحی سنگین نیاز به پایش عالیم حیاتی
و مراقبت به ص��ورت دائم دارند که باید لحظه به
لحظه کنترل شود.
این فوق تخص��ص بخش مراقبتهای ویژه اظهار
کرد  :پزش��کان در بخ��ش مراقبت های ویژه باید
در بخ��ش مانیتورین��گ به طور دائم ،به وس��یله
ابزارهایی از جمله دس��تگاههای تهویه مکانیکی
(ونتیالت��ور) برای کمک به تنف��س بیماران از راه
لوله داخل نای ،پایشگرهای فعالیت قلب از جمله
تجهیزات دورس��نجی (تلهمتری) ،ضربانس��ازها
(پیسمیکرها) ی خارجی ،تجهیزات دیالیز برای
مش��کالت کلیوی ،تجهیزات ب��رای پایش مداوم
کارکردهای بدن��ی ،ش��بکهای از لولههای داخل
وری��دی ،لولههای تغذیه ،لولهه��ای بینی -معده
(نازوگاس��تریک) ،پمپهای تخلیه یا ساکش��ن،
درنه��ا و کاتترها ،مجموعهای داروها برای درمان
عوارض اولیه ناشی از بستری شدن بهره ببرند.
وی افزود  :در این بخش دسترسی به راهکار های
کمک تنفس��ی و روشهای نوین تغذی��ه ،انجام
مراقبتهای پرس��تاری پیوسته و پایش لحظه به
لحظه عالی��م حیاتی و انج��ام ویزیتهای مکرر،
ارزیابی قلبی ،عروقی ،کلیوی ،دیالیز ،تنظیم آب و
الکترود و تجویز داروهای مختلف توسط پزشکان
صورت میگیرد.
دکتر عمرانی بیان کرد  :از نظر امکانات و تجهیزات
در بخ��ش مراقبت های ویژه قطعا به دلیل برخی
موارد در شرایط خوبی نیستیم اما این کاستیها
را با افزایش س��طح علمی و توانمندی پزشکان و
پرس��تاران جبران میکنیم .ما در حال حاضر در
کشور حدود هفت هزار تخت  ICUداریم و این
یعنی نیمی از نیاز واقعی کش��ور است تا به سطح
استاندارد برسیم.
دبی��ر اجرای��ی شش��مین کنگ��ره بی��ن المللی
مراقبتهای ویژه ایران توصیه کرد  :بدین خاطر
که افراد جهت دریافت خدمات مراقبتهای ویژه
درمانی مناسب دچار مشکل نشوند قطعا معاینات
دورهای و پایش مداوم س�لامتی ،اصالح س��بک
زندگی و داشتن تغذیه سالم میتواند به سالمتی
آنه��ا کمک ک��رده که در نهای��ت موجب کاهش
مراجعه به بخش مراقبتهای ویژه میشود.
وی اظه��ار کرد  :در صورتی که بیمار یا همراهان
وی تمای��ل ب��ه عدم بس��تری ش��دن در بخش
مراقبتهای ویژه و یا خواهان ترخیص زودتر وی
باش��ند و پزش��ک مربوطه بنا بر تشخیص با این
مس��ئله مخالفت کنند قطعا مشکالت عدیدهای

از جمله تنفسی ،قلبی ،الکترولیدی و حتی گاهی
اوقات اتفاقاتی برای فرد میافتد که جبران ناپذیر
بوده و میتواند موجب مرگ بیمار شود.
این متخصص در پایان گفت :اصالح سبک زندگی
ش��امل تغذی��ه و انجام ورزش مناس��ب ،دوری از
عوامل بیماری زا مانند سیگار کشیدن و ...میتواند
در حفظ سالمتی و دوری از بیماریها موثر باشد.
همچنین در ادامه دکتر محمودپور بیان کرد :علم
مراقبت ویژه ،علمی نوپا میباشد که هدف آن ارائه
خدمات با کیفیت باال در زمینه تشخیص و درمان
بیماران بد حال میباش��د .از س��ال  1383رشته
مراقبتهای ویژه در ایران پایه گذاری شده و از آن
زمان تاکنون در حال پیشرفت میباشد.
ای��ن فوق تخصص بخش مراقبتهای ویژه عنوان
ک��رد  :در عل��م مراقبتهای ویژه ،ه��دف بهبود
عملک��رد ارگان و جلوگیری از عوارض در بیماران
بد حال میباشد.ازمشکالت این رشته نیز می توان
ت مراقبت ویژه در
به عدم وج��ود تعداد کافی تخ 
بیمارس��تان درمانی اشاره کرد که باعث تاخیر در
انجام مراقبتهای الزم ،اقدامات درمانی و افزایش
عوارض و کاهش پیش آگهی بیماران میشود.
وی خاطرنشان کرد  :پزشکان بخش مراقبتهای
ویژه با در نظر گرفتن سالمتی مربوط به ارگانهای
مختلف بدن در داخل یک مجموعه ،توان مدیریت
بیماران بدحال در بخشه��ای مراقبت ویژه را به
صورت بهتر انجام میدهند که طبیعا باعث کاهش
هزینه و تسریع در روند درمان تخصصی بیماران
خواهد شد.
دکتر محمود پ��ور اضافه کرد  :با توجه به کمبود
ت مراقبتهای وی��ژه ،اولویت پذیرش
تعداد تخ�� 
بیماران بدحال در بخش  ICUبا توجه به س��ود
بردن بیش��تر بیماران از اقدام��ات درمانی خواهد
بود .بدین مفهوم که شدید بودن بیماری دلیل بر
اولویت پذیرش بیم��اران نبوده و اولویت بیمارانی
هس��تند که س��ود بیش��تری از اقدامات درمانی
 ICUخواهند برد و پزش��کان این بخش با انجام
روشهای تشخیص مانند اس��تفاده از گرافی ها،
آزمایشات پاراکلینیک ،تستهای میکروبیولوژی،
استفاده از روشهای سونوگرافی ،اکوکاردیوگرافی
و انج��ام مونیتور برون ده قلب��ی اقدامات درمانی
الزم را در زمان مناس��ب برای این بیماران انجام
میدهند.
وی اظه��ار کرد  :مه��م ترین اقدام��ات که برای
بیم��اران بس��تری در بخش مراقبت ه��ای ویژه
احیا پایه و پیش��رفت آن با اس��تفاده از روشهای
نوی��ن مایع درمان��ی و مونتیرینگ پاس��خ دهی
بیماران میباش��د که سبب می ش��ود تا بیماران
در حال شوک نسبت به روشهای درمانی قلبی،
پیش آگهی مناسب تری داشته باشد.
دبیرعلمی ششمین کنگره بین المللی مراقبتهای
وی��ژه ایران در پایان گف��ت  :از بحثهای مهم در
بخش مراقبت های ویژه ،حضور همراهان بیماران
و نح��وه ارتباط با همراهان در تصمیم گیریهای
پزشکی میباشد .درمان آنها نیز در مرحله انتهایی،
تصمیم گی��ری در مورد بهب��ود کیفیت زندگی،
کاه��ش درد ،اجتن��اب از روشه��ای مداخلهای
که تاثیری در پیش آگهی بیم��اران ندارد امروزه
جزو اولویتهای درمانی پزشکان میباشد و اداره
بیم��اران بدحال نیازمند همکاری بین رش��تهای
میباشد که همزمان امکان اداره ارگانهای مختلف
را فراهم ساخته و با مدیریت پزشکان مراقبتهای
ویژه ،بهبودی و درمان بیماران تسریع مییابد.
در آخ��ر نیز دکتر عباس��ی با بی��ان این نکته که
قسمتی از طب وهمچنین مهمترین اصل در بخش
مراقبتهای ویژه ،پیش��گیری اس��ت عنوان کرد :
پیشگیری نیز شامل راهکارهایی که عوارض ناشی از
دیابت ،ابتال به سرطان ها ،نیاز به عمل جراحیهای
سنگین ،حوادث ترافیکی را کاهش داده  ،در صورت
ابتال به سکته مغزی یا قلبی با انجام اقدامات اولیه
الزم که طبق گفته پزشکان سه تا شش ساعت اول
هنگام وقوع سکته می باشد از نیاز افراد در بخش
مراقبت های ویژه کاسته می شود .
عضو هیئتمدیره انجمن مراقبتهای ویژه ایران
خاطرنش��ان کرد  :ش��ایع تری��ن راهکارهایی که
میتوان از نیاز افراد به بس��تری ش��دن در بخش
 ICUکاست ،اصالح سبک زندگی ،داشتن تغذیه
سالم ،مراقبت از ابتال بیماریهای مزمن تنفسی،
قلبی ،دیابت ،کلیوی ،فشار خون میباشد که اگر
پیگیری شود از نیاز به بستری شدن در این بخش
خواهد کاست.
وی در پایان نیز گفت :یکی از مس��ائل اساس��ی
پزش��کان این اس��ت که بیان یک سابقه پزشکی
کام��ل از بیماری های قبل��ی و داروهایی که فرد
مصرف می کند توس��ط همراهان میتواند بسیار
به پزش��ک کمک کند ت��ا بهترین تصمیم جهت
رساندن وضعیت بیمار به حالت عادی را بگیرد که
باید همراهان بیمار در این باره با پزشک همکاری
الزم را داشته باشند.

تخم مرغ

هردوع��دد تخ��م مرغ تنها ب��ا  140کالری  14 ،گرم پروتئین به بدن ش��ما می رس��اند .چربی
موج��ود در زرده تخ��م م��رغ قند خون را کنت��رل و باعث کاه��ش میل به پرخوری می ش��ود
و مص��رف تخ��م م��رغ در وع��ده صبحانه هورم��ون گرلین ک��ه مرتبط با گرس��نگی اس��ت را
کاهش می دهد.

بوقلمون

ه��ر  100گ��رم از گوش��ت بوقلم��ون ح��اوی  25گ��رم پروتئین و تنه��ا  140کال��ری انرژی
اس��ت .توجه داش��ته باشید که مقدار س��دیم موجود در این گوشت باالس��ت .بهتر است گوشت
ت��ازه بوقلم��ون را تهی��ه ک��رده و آن را کباب کنی��د تا از مصرف مق��دار اضافه نمک و س��دیم
جلوگیری شود.

بهترین منابع پروتئین برای کاهش وزن موثر
کره دانه های چرب

تخم کدو

روغ��ن ب��ادام زمین��ی ،ب��ادام ،گ��ردو و
دیگ��ر دانه های مش��ابه ،منابع��ی غنی از
پروتئین هس��تند .تقریبا هر دو قاش��ق از
این روغ��ن دارای  7گرم پروتئین اس��ت.
مص��رف روزانه ان��واع مختل��ف این روغن
در مقادی��ر کم ،یک رژیم غذایی مناس��ب
و پروتئی��ن م��ورد نیاز ب��دن را نیز تامین
می نماید.

ک��دو سرش��ار از فیب��ر ،م��واد معدنی و
ویتامی��ن ه��ا اس��ت 28 .گرم تخ��م کدو
ح��اوی هش��ت گ��رم پروتئی��ن و مقادیر
زیادی مواد معدنی ش��امل پتاسیم ،منگنز
و آهن اس��ت .به دلیل داش��تن چربی باال
نیز باید در میزان مص��رف آن دقت کردتا
ف��رد بتواند از فواید این م��اده غذایی بهره
ببرد.
اگر در حال تالش برای کاهش وزن هستید ،احتماال نیازی به یادآوری این نکته نیست که نیاز
به مقادیر زیاد پروتئین خواهید داشت .پروتئین حتی از بسیاری از منابع گیاهی ،شما را سریع تر
به اهداف کاهش وزن تان می رساند.به گزارش آوای سالمت ،بهترین گزینه های غذایی سرشار
از این ماده مغذی که حاوی کمترین میزان کالری هم هستند ،از این قرارند:

ماهیسالمون

در می��ان ماهیه��ای مختل��ف ،ماه��ی
س��المون یک��ی از مغذیتری��ن غذاه��ا
اس��ت. .هر  3اونس از ای��ن ماهی  22گرم
پروتئی��ن ب��ه بدن می رس��اند .ای��ن نوع
ماهی سرش��ار از اس��یدهای چرب امگا 3
اس��ت که باعث افزایش س��وزاندن چربی
بدن می ش��ود و به حفظ اشتها نیز کمک
می کند.

عدس

ع��دس یک��ی از حبوب��ات اس��ت ک��ه از
قدی��م االیام کش��ت م��ی ش��ده و منبع
غنی از پروتئین ،فیبر و مواد معدنی اس��ت
و همچنی��ن دارای کال��ری ک��م و تقریبا
ب��دون چربی اس��ت .یک فنج��ان عدس
پخت��ه ش��ده ح��اوی  22گ��رم پروتئین،
 300کال��ری و کمت��ر از ی��ک گرم چربی
است.

سینه مرغ بدون پوست

نمیت��وان گفت یک قس��مت از گوش��ت
م��رغ ،بهتر اس��ت ام��ا از نظ��ر تغذیهای،
گوش��ت س��ینهمرغ نی��ز دارای  26گرم
پروتئی��ن و تنه��ا  128کال��ری اس��ت.
بنابرای��ن مص��رف آن ب��رای اف��رادی که
میخواهن��د کالری کمتری دریافت کنند،
کس��انی ک��ه چربی خ��ون باالی��ی دارند
مناسبتر است.

پنیر کم چرب

پنیره��ا ان��واع مختلف��ی دارن��د و از نظر
می��زان کلس��یم ،پروتئین و چرب��ی نیز با
هم متفاوت هس��تند و پنیره��ای موجود
در ب��ازار س��ه ن��وع باف��ت نرم ،متوس��ط
و س��فت هس��تند  .ی��ک فنج��ان از پنیر
ک��م چرب  28گرم پروتئین دارد و مصرف
آن ب��ه زن��ان دارای اضاف��ه وزن توصی��ه
می شود.

پنجراهکارسالمبرایغیرفعالکردنژنهایمرتبطباچاقی
نتایج تحقیقات نشان داده که دنبال کردن برخی
عادات غذایی و ایجاد تغییراتی در ش��یوه زندگی،
می تواند ژن هایی را که سبب ذخیره چربی در بدن
ما می شود ،غیر فعال کند.به گزارش آوای سالمت
،در اینجا  ۵گام کلی��دی برای خاموش کردن ژن
هایی که به افزایش وزن کمک می کنند ،معرفی
شده است:
>پیاده روی کنید

پی��اده روی در صب��ح و در زمانی که در معرض
نور مستقیم خورش��ید هستید ،منجر به کاهش
وزن می شود آن هم بدون در نظر گرفتن این که
ش��ما چقدر فعالیت بدنی دارید یا چه میزان غذا
می خورید .نور صبحگاهی خورش��ید اثر ژن های
چاقی را بسیار کاهش می دهد و منجر به افزایش
متابولیسم می شود.

>آنتی بیوتیک را تا جایی که ممکن است نخورید

باکتری های مفید روده عالوه بر تقویت سیستم
ایمنی بدن و بهبود وضعیت گوارش ،سالمت مغز و
حفظ سالمت کلی بدن ،یک فایده دیگر هم دارند
و آن کنترل ژن های چاقی است .این باکتری ها
با کمک فیبر موجود در غذاها و تشکیل اسیدهای
چ��رب با زنجیره کوتاه این کار را انجام می دهند.
زمانی که از آنتی بیوتیک ها اس��تفاده می کنیم،
باکتری های مفید روده از بین می روند و یا توانایی
آنها برای ساختن اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه
کاهش می یابد .پ��س دیگر نمی توانند ژن های
چاقی را تحت کنترل خود داشته باشند.
>چربی های اشباع و قند را کنار بگذارید

جالب اس��ت ک��ه بدانید تحقیق��ات جدید ثابت
ک��رده اند که پیوند عمیقی بی��ن مصرف قند و

تاثیر نور خورشید بر سالمت روان

متخصص��ان در پاس��خ به این
پرس��ش که "آیا ن��ور طبیعی
بر س�لامت روان تاثیر دارد؟"
متذک��ر ش��دهاند ک��ه میزان
مش��خصی از ن��ور خورش��ید
میتوان��د ای��ن اثربخش��ی را
داشته باش��د.به گزارش ایسنا،
متخصص��ان ابت��دا از محیطه��ای کار ش��روع
کردهاند چرا که افراد بیش��تر زم��ان خود را در
ای��ن مکانهای بس��ته و سرپوش��یده س��پری
میکنن��د .در مطالعهای که س��ال  ۲۰۱۴انجام
شد وضعیت سالمت دو گروه از کارمندان مورد
بررسی قرار گرفت .گروهی که در دفتر کارشان
پنجره وجود داشت و گروهی که در محیطهای
بدون پنجره فعالیت داشتند.آنها مشاهده کردند
گروه نخست در مقایسه با افرادی که در محیط
کارشان پنجره وجود ندارد الگوی خواب بهتر و
آرامش بیش��تری دارند .ق��رار گرفتن در معرض
نور خورشید در طول روز و نور کمتر در شب به
تنظیم ساعت زیستی کمک میکند.متخصصان

جراحی برداشتن تمام یا بخشی از غده تیروئید
میتواند با عوارض جانبی همراه باش��د تا جایی
که حتی بیمار را روانه بیمارستان کند.به گزارش
ایس��نا ،این عوارض جانبی ش��امل گزگز کردن
انگشتهاست که میتواند به لرزش و گرفتگی در
تمامی عضالت بدن از جمله قلب و ماهیچههای
اطراف ریه منجر شود.به گفته پزشکان اطالعات
به دست آمده از عوارض جانبی جراحی تیروئید
مستقیما به خدمات مراقبتی مربوط است و الزم

اظهار داشتند :شواهد متعددی
در مورد فوائد ق��رار گرفتن در
مع��رض نور خورش��ید به ویژه
در ط��ول روز و بهب��ود خلق و
خو ،افزایش سطح هوشیاری و
متابولیسم وجود دارد.کارمندان
از جمله گروههایی هس��تند که
بیش��تر در معرض خطر ق��رار دارند زیرا معموال
مدت زمان بیش��تری را در فضای بسته و بدون
دسترس��ی به نور طبیعی یا حتی نور مصنوعی
میگذرانن��د .نتایج ای��ن مطالعه حاک��ی از آن
اس��ت که قرار گرفتن در معرض ن��ور در طول
روز تاثیر بیش��تری بر س�لامتی دارد.همچنین
نور طبیعی در مقایس��ه با ن��ور مصنوعی فوائد
بیش��تری به همراه دارد که یکی از معمولترین
آنه��ا تامین ویتامی��ن  Dاز طریق قرار گرفتن
در معرض آفتاب است .عالوه بر این ،بسیاری از
افراد احساس میکنند ساعاتی را که در فضاهای
ب��از میگذرانند آرامش بیش��تر و خلق و خوی
بهتری دارند.

چربی و فعال ش��دن ژن ه��ای چاقی وجود دارد.
مواد غذای��ی حاوی چربی های مض��ر حتی اگر
کمترین میزان کالری را هم دریافت کنید ،منجر
به افزایش وزن می شوند .غذاهای چرب و قندها
ژن های ذخیره س��ازی چربی را در بدن ما روشن
می کنند.
>ویتامین ها را بیش از حد مصرف نکنید

بنا به تحقیقات ،سطح باالی ویتامین های گروه
به با افزایش چاقی و دیابت همراه است .محققان
ثابت کرده اند که شیرخش��ک های غنی ش��ده با
ویتامینهامیتواندژنهایچربیرافعالکند.مصرف
مولتی ویتامین به طور روزانه خوب است اما افراط
در مصرف آنها بدون آسیب نمی تواند باشد .بهتر
است رژیم غذایی تان تمام نیازهای تغذیه شما را
پوش��ش دهد و متعادل باشد تا نیازی به متوسل

شدن به قرص های ویتامین نداشته باشید.
>غذاهای کنسرو شده را فراموش کنید

تمام غذاهای کنسروی ترکیبی به نام بیسفنولA
دارند که این ماده برای تهیه پالستیک نرم ،ظروف
پالس��تیکی و الیه داخلی قوطی کنسرو استفاده
می شود .این ترکیب بر روی ژن های چاقی تاثیر
م��ی گذارد و آنه��م از طریق راهی ک��ه به داخل
غذاهای اسیدی چرب مانند کنسرو گوجه فرنگی،
کنسرو تن و  ...پیدا می کند .غذاهای کنسروی را
کنار بگذارید و یا حداقل آنهایی را انتخاب کنید که
بدون عبارت BPAهستند.

توصیه مهم به مردم به دلیل آغاز موج اول آنفلوآنزا

عضو کمیته کش��وری آنفلوآنزا از آغاز موج اول
آنفلوآنزا در کش��ور خبر داد و گفت :مردم حتما
ب��ه توصیههای بهداش��تی مانند شستوش��وی
مکرر دستها توجه کنند.به گزارش ایسنا،دکتر
مس��عود مردانی گفت :بر همین اس��اس موارد
متع��ددی از بیماری آنفلوآن��زا را در اقصینقاط
کشور از جمله ش��هر تهران داریم .همچنین در
م��واردی فرم ش��دید آنفلوآنزا در بی��ن افراد در
معرض خطر مانند بیم��اران قلبی ،ریوی،افراد
باالی  ۶۰س��ال ،بیمارانی که نقص ایمنی دارند
و ...دیده ش��ده اس��ت و حت��ی در برخی موارد
در بخشهای آیس��ییو تحت مراقبت هستند.
وی اف��زود :عدهای از مردم واکس��ن آنفلوآنزا را
خریداری کرده ،اما آن را تزریق نکردهاند و هنوز
هم ب��رای تزریق آن مردد هس��تند ،اما توصیه
میکنیم که حتما به ویژه افراد در معرض خطر
که تاکنون واکس��ن را دریافت نکردهاند،واکسن
آنفلوآن��زا را تزریق کنند.مردانی ب��ا بیان اینکه
مردم حتما به توصیههای بهداشتی توجه داشته
باشند،ادامه داد :باید توجه کرد که شستوشوی

مک��رر دس��تها باع��ث قط��ع زنجی��ره انتقال
عفونتهای ویروس��ی دستگاه تنفسی فوقانی از
جمله آنفلوآنزا و سرماخوردگی میشود .بنابراین
دستهایش��ان را به طور مکرر بشویند.در عین
حال اگر خودشان یا یکی از اعضای خانوادهشان
مبتال به آنفلوآنزا ش��دند ،به محل کار یا مدرسه
نروند و در بس��تر اس��تراحت کنن��د .همچنین
خوردن مایعات فراوان ،مرکبات ،لیمو ش��یرین،
پرتقال و ...توصیه میش��ود.وی تاکید کرد :افراد
مبتال ب��ه آنفلوآنزا ب��ا دیگران دس��ت ندهند و
روبوس��ی نکنند .همچنین ترشحات بینی را به
صورت بهداش��تی تمیز کرده و دستمال کاغذی
را در س��طل زباله درببس��ته بیندازند و بعد از
آن هم دستهایش��ان را بشویند.مردانی با بیان
اینکه ایج��اد موجهای دوم و س��وم آنفلوآنزا به
وضعیت برودت ه��وا و خصوصیت ویروسهای
در گردش بستگی دارد ،گفت :ویروسهای موج
اول آنفلوآنزای امسال با الگوی سال قبل تفاوت
چندانی نکرده و همان س��ه ی��روس در گردش
 "B،"H1N1و ویروس""H3N2هستند.

عوارض جراحی تیروئید

است بیمارانی که با میزان ریسک باال و مشکالت
ناش��ی از جراحی روبرو هس��تند بیش��تر تحت
درمان و مراقبت باشند.جراحی برداشتن تیروئید
معموال عملی بیخطر محسوب میشود .هرچند،
برخی از عوارض جانبی آن به حدی شدید است
که به بس��تری کردن بیمار منجر میش��ود.در
این مطالعه اطالعات مرب��وط به  ۲۳هزار بیمار

که جراحی تیروئید داش��تهاند مورد بررسی قرار
گرفت .این جراحیها به منظور درمان سرطان،
گواتر یا کنترل تیروئید پرکار انجام گرفته است.
در مجموع چهار درصد از این بیماران در ظرف
 ۳۰روز دوباره در بیمارس��تان بس��تری شدند و
بیش��تر این بیماران در ظ��رف یک هفته پس از
جراحی دوباره در بیمارس��تان پذیرش ش��دند.

پایین بودن س��طح کلسیم ش��ایعترین عارضه
جانبی این جراحی است.

