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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

زندگی

آیا تماشای زیاد تلویزیون منجر به زوال عقل میشود؟

جامعه نورولوژی آلمان درباره رابطه تماشای تلویزیون و
بیماری دمانس (زوال عقل) تحقیق میکند .به گزارش
ایسنا،این مؤسسه تخصصی به این جمعبندی میرسد
که تحقیقات نش��ان میدهند که بیماری دمانسی که
بر اثر تماش��ای زیاد تلویزیون پدی��د میآید میتواند
نشانههای خاصی داشته باشد.گروهی از متخصصان برای چندین
س��ال رفتار هزاران نفر از افراد باالی  ۵۰س��ال را هنگام تماشای
تلویزی��ون زیر نظر گرفته و بررس��ی کردند.آنها ب��ه این نتیجه

چه کسانی باید با مشاوره پزشک «حجامت» کنند

متخصص طب سنتی با اشاره به ضرورت خارج کردن اخالط زائد از بدن ،گفت :افراد
دارای کمخونی ،کودکان و افراد دارای سن  ۶۰سال به باال بهتر است تحت نظر یک
متخصص طب سنتی حجامت کنند.نعمت اهلل مسعودی ،در گفتوگو با فارس ،اظهار
داشت :حجامت جزئی از کارکردهای بدن برای حفظ سالمت است که قدمای ما برای زمان
بهار در جهت سالم ماندن و پیشگیری از بیماریها توصیه کرده اند.

رس��یدند که افرادی که بیش از سه ساعت و نیم در
روز تلویزیون تماشا میکنند حافظه کالمی یا گفتاری
ضعیفتری نس��بت به دیگ��ران دارن��د .این حافظه
برای اطالعاتی اس��ت که با واژهها یا نقل قولها بیان
میشوند.به گفته متخصصان  ،ضعیفتر بودن حافظه
کالمی افراد یاد شده ربطی به کمبود حرکت یا دیگر خصوصیات
ندارد.مطالعات دیگر نیز نشان دادهاند که حتی استفاده از اینترنت
به اندازه تماشای تلویزیون تاثیر منفی بر حافظه نمیگذارد .احتماال

چون تماش��ا کردن تلویزیون نسبت به گشتن در اینترنت حالت
منفعلت��ری دارد .پژوهش متخصصان نش��ان داده که افراد بیکار
بیشتر تلویزیون تماشا میکنند .همچنین شمار زنان و نیز کسانی
که سطح تحصیالت پایینتری دارند یا به لحاظ اجتماعی در انزوا
هس��تند در میان کسانی که روزانه به مدت طوالنی تلویزیون نگاه
میکنند بیشتر اس��ت .از همین روست که توصیه میکند که به
خصوص افراد مسنتر برای آنکه به لحاظ روحی سالم بمانند باید
از تماشای طوالنیمدت تلویزیون خودداری کنند.

گفتگو
آفتاب یزد در گفت و گو با متخصص رادیولوژی بررسی کرد

آیا رادیولوژی برای کودکان ضرر دارد؟

آفت�اب یزد – نجم�ه حمزه نیا  :دربس��یاری
ازبیمارس��تان ه��ا و مراکزدرمان��ی دیده ش��ده
که با اس��تفاده ازدستگاه های س��ی تی اسکن،
اشعه ایکس و … از بدن کودکان تصویربرداری
می ش��ود .از آنجا که حساسیت در برابر اشعه و
امید به زندگی در کودکان بیش��تر از بزرگساالن
است ،موضوعی که ش��اید والدین را نگران کرده
باشد ،بحث ایمنی کودک و تندرستی او می باشد.
با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در این باره
با دکتر علی حکمت نی��ا  ،متخصص رادیولوژی
ودبیر علمی س��ی وپنجمین کنگ��ره رادیولوژی
ای��ران گف��ت وگوک��رده اس��ت  .وی دراینباره
می گوید :در تع��داد قابل توجهی از کودکان که
> در برخ��ی م��وارد جه��ت انج��ام
ام آرآی با ممنوعیت و محدودیت رو
به رو هستیم بدین صورت که اگر در
داخل بدن کودک جسم فلزی وجود
داش��ته باش��د مانند پالتین ،دریچه
فلزی قلب و...انجام ام آرآی برای وی
ممنوع است
> در صورت��ی که تص��ادف و تروما
برای کودک رخ دهد  ،پزش��ک بعد
از انجام معاینه برای کس��ب اطمینان
از س�لامت  ،انجام س��ی تی اس��کن
را توصی��ه می کند بدی��ن خاطر که
بای��د س��ریع تصمی��م الزم جه��ت
درم��ان گرفته ش��ودزیرا برای انجام
سی تی اسکن  2الی  3دقیقه زمان نیاز
اس��ت ولی ام آر آی زمان بر بوده در
برخی موارد کودک باید بیهوشی شود
به برخی از بیماری های ش��ایع مبتال هستند  ،با
توجه به این نکته که نوع تظاهرومقاومت بدن آنها
با بزرگساالن متفاوت است نیاز به بررسی دقیق
ضروری است .
دکترحکم��ت نی��ا ادام��ه داد :ازش��ایع تری��ن
بیماری ها که درکودکان مش��اهده و با توجه به
عوارض خطرناک و غی��ر قابل جبران آن نیاز به
انجام تصویر برداری است ،بیماری های راه تنفس
فوقانی و عفونت های ادرار می باشد .
این متخصص رادیولوژی اظهارکرد :ارکان اصلی
رادیولوژی بر اس��اس رش��د و تکامل  ،اس��تفاده
از اش��عه ایکس و یونیزان اس��ت ک��ه برای همه
انسان ها ضرردارد و باید با احتیاط استفاده شود
ولی در کودکان به دلیل اینکه بافت بدن وی در
حال رشد و نمو و تکامل است  ،بدن آنها حساس
واحتمال دارد انجام تصویر برداری عوارض جدی
و خطرناکی را برای آنها در پی داشته باشد .
وی بیان کرد:اس��تفاده ازاش��عه ایکس و یونیزان
که در تصویر برداری تش��خیصی مانند ام آرآی،
سی تی اسکن و س��ونوگرافی کاربرد دارد باید با
احتیاط و دقت انجام ش��ود و رادیولوژیس��ت ها
و متخصصان اطفال کم ض��رر ترین نوع را برای
تشخیص بیماری برای کودک توصیه می کنند .
دکترحکم��ت نیا عن��وان کرد  :برای تش��خیص
و انج��ام اقدامات درمانی کودکان  ،س��ونوگرافی
کم ضررترین و در دسترس ترین نوع تصویربرداری
است.دبیرعلمی سی و پنجمین کنگره رادیولوژی
ایران افزود  :س��ونوگرافی در م��وارد متعددی از
جمله بررس��ی مغز ن��وزاد با توجه ب��ه این نکته
ک��ه هنوز اس��تخوان های جمجمه ب��ه یکدیگر
نچس��بیده و غدد ناحیه گ��ردن مانند تیروئید ،
ارگان های ش��کم مانند کبد  ،کیسه صفرا ،کلیه
و ...همچنین در بررس��ی سالمت بافت نرم بدن
نوزاد مورد استفاده قرار می گیرد .وی عنوان کرد:

در تصویر برداری ام آرآی امواج رادار کاربرد دارد
وازاش��عه ایکس و یونیزان استفاده نمی شود لذا
برای تش��خیص دقی��ق بیماری ک��ودکان انجام
ام آرآی توس��ط پزش��ک متخص��ص توصی��ه
م��ی ش��ود  .دکترحکم��ت نیا اظهار ک��رد  :در
برخ��ی موارد جهت انجام ام آرآی با ممنوعیت و
محدودیت رو به رو هستیم بدین صورت که اگر
در داخل بدن کودک جس��م فلزی وجود داشته
باشد مانند پالتین ،دریچه فلزی قلب و...انجام ام
آرآی برای وی ممنوع است .
این متخصص رادیولوژی ادامه داد  :با توجه به این
نکته که برای انجام ام آر آی کودک باید به مدت
حداق��ل  20دقیقه بی حرکت باش��د واین برای
کودک سخت است ،در صورت نیاز باید کودک را
بیهوش کرد تا تصویربرداری انجام شود .
وی بی��ان ک��رد  :به دلیل اینک��ه تصویر برداری
ام آرآی از دق��ت باالی��ی برخوردار اس��ت جهت
تصویر برداری از اعصاب مرکزی ،کبد  ،کلیه ،طحال
و دیگر اندام ها برای کودک توصیه می شود .
دکترحکم��ت نیا اب��راز داش��ت  :در صورتی که
تص��ادف و تروما برای کودک رخ دهد  ،پزش��ک
بع��د از انجام معاین��ه برای کس��ب اطمینان از
سالمت  ،انجام سی تی اسکن را توصیه می کند
بدی��ن خاطر که باید س��ریع تصمیم الزم جهت
درمان گرفته شودزیرا برای انجام سی تی اسکن
 2الی  3دقیقه زمان نیاز است ولی ام آر آی زمان
بر بوده در برخی موارد کودک باید بیهوشی شود .
دبیرعلمی سی وپنجمین کنگره رادیولوژی ایران
اظهارک��رد :ب��ا توجه به نکته که انجام س��ی تی
اسکن درمواقعی که کودک دچارتصادف و تروما
است توسط پزشک توصیه می شود اکثرا برروی
اندام هایی مانند مغز ،طحال ،کبد وکلیه صورت
م��ی گیرد .وی تصریح ک��رد  :انجام رادیوگرافی
با توج��ه به این نکت��ه که بدن کودک نس��بت
اشعه ایکس و یونیزان حساس است باید با احتیاط
تجویز شود  ،پزشکان ترجیح می دهند در صورت
شکستگی اندام و ...که مشکل جدی است آن را
انجام دهند و به دلیل اینکه دیگر قس��مت های
بدن ازعوارض برخورد اش��عه ایکس و یونیزان در
امان باش��ند  ،فقط عضو آسیب دیده در معرض
آن ق��رار می گیرد  .دکترحکمت نیا عنوان کرد:
درعلم رادیولوژی با توجه به اینکه هرکدام ازروش
ه��ای تصویربردای (ام آرآی ،س��ی تی اس��کن
،رادیول��وژی و )...دارای مزای��ا ومحدودیت های
خاص خود هستند همیشه مبنا براین است روش
کم ضرر و دسترس را به بیمار توصیه کنند .
این متخصص رادیولوژی ابراز داش��ت  :انجام هر
یک از روش ه��ای تصویر برداری بع��د از انجام
معاینه بالینی به بیمار و بر اساس دو هدف توصیه
می شود که یکی برای اطمینان از تشخیصی که
داده ش��ده است تا تصمیم نهایی مناسب جهت
درمان بیمار اتخاد گردد و دیگر اینکه روند درمان
پیگیری شود به طور مثال اگر کودکی به عفونت
ادراری مبتال باشد  ،پزشک پس از اتمام دوره دارو
درمانی ،انجام س��ونوگرافی را برای پیگیری روند
درمان و اطمینان از بهبودی برای کودک توصیه
می کند .دکتر حکمت نیا بیان کرد  :والدین باید
در حفظ و نگه��داری تصاویر رادیولوژی کودک
خویش دقت الزم را داشته باشند بدین خاطر که
احتمال دارد در دفعات بعد مورد نیاز پزشک باشد
و ب��ا توجه به اینکه انجام مجدد آن برای کودک
مضر اس��ت  ،آن تصاویررا به پزش��ک متخصص
جه��ت تصمیم گیری بهتر ،ارائ��ه دهند .وی در
پای��ان توصیه کرد  :والدین جهت تصمیم گیری
انجام تصویر ب��رداری کودکان ب��ه منابع معتبر
دانشگاهی اعتماد کرده و از گوش دادن به شبکه های
اجتماعی و دوستان و ...خودداری نمایند .

نکته

مصرف کیوی جذب آهن در بدن را تقویت میکند

کیوی ب ه دلی��ل دارا بودن ویتامی��ن  Cمیوهای
مفید برای جذب آهن بدن است ،لذا متخصصان
طب سنتی برای افرادی که با کمبود آهن مواجه
هس��تند ،مصرف ای��ن میوه را بهش��دت توصیه
میکنند؛ همچنی��ن مصرف کیوی اس��ترس و
حالت عصبی را کاهش میدهد ،به همین دلیل
است که مصرف کیوی را قبل از امتحانات توصیه
میکنن��د .به گزارش آنا ،بر اس��اس این گزارش،
درمان یبوس��ت ،دفع آبهای زائد بدن ،کمک به
سیس��تم گوارش��ی بدن ،کمک به گردش بهتر
خون ،سالمت استخوانها ،تقویت سیستم ایمنی
ب��دن و درمان کمخون��ی از فواید مصرف کیوی
برای بدن انسان است.همچنین اکثر متخصصان
طب س��نتی مصرف این میوه را برای زنان باردار

توصی��ه میکنن��د ،چراکه هم سیس��تم ایمنی
بدن آنه��ا را تقویت میکند و هم موجب تقویت
س��لولهای بدن جنین میشود.اما نکتهای مهم
و اساس��ی در این مورد این است که افراد دارای
سنگ کلیه هرگز نباید کیوی مصرف کنند چراکه
مص��رف کیوی توس��ط این اف��راد مراحل دفع
سنگ کلیه را سخت میکند؛ از طرفی کودکان نیز
نباید در خوردن این میوه زیادهروی کنند چراکه
مصرف بیش از حد کی��وی ،منجر به بروز کهیر
ش��ده و حالت تهوع ایجاد خواهد کرد.بر همین
اس��اس ،متخصصان طب س��نتی مصرف کیوی
را بهویژه ب��رای س��الخوردگان توصیه میکنند
چراکه مص��رف آن موجب تقوی��ت ایمنی بدن
آنها خواهد شد.
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تقویت سالمت قلبی عروقی

زمانی که موضوع سالمت قلب مطرح می شود ،کوئرستین موجود در پیاز به حفظ فشار خون سالم
و انعطاف پذیری و نرمی سرخرگ ها کمک می کند .همچنین ،به نظر می رسد که کوئرستین به
کاهش سطوح کلسترول بد ( )LDLدر افرادی که با خطر اختالالت قلبی عروقی مواجه هستند،
کمک می کند .این فواید در کنار هم نقش چشمگیری در حفظ سالمت قلب ایفا می کنند.

کاهش خطر سرطان

7

مصرف منظم پیاز می تواند به نابودی مواد سرطانزایی که از رژیم غذایی خود دریافت می کنیم،
کمک کند .به طور خاص ،ترکیبات ارگانوس��ولفور از متابولیز ش��دن عوامل س��رطانزا به روشی
خطرناک پیشگیری می کنند .ترکیب پیاز با زردچوبه اثری هم نیروزا دارد که توانایی سرطان برای
بقا در روده را کاهش داده و به طور قابل توجهی خطر سرطان روده بزرگ را کاهش می دهد.

نتایج شگفت انگیز مصرف روزانه پیاز
3

8

کاهشخطرمسمومیتغذایی

پیاز برش خورده مس��تعد جذب و رش��د
باکتری اس��ت .اما باید توجه داشت که این
ماده غذایی ح��اوی ترکیبات ضد باکتری
اس��ت .آب��ی که هن��گام خرد ک��ردن پیاز
تولید می ش��ود می تواند ان��واع مختلفی
از میکروارگانی��زم ها که به عن��وان دلیل
مس��مومیت غذایی ش��ناخته می شوند را
نابود کرده یا رش��د آنها را بسیار کند سازد.
مص��رف پیاز به همراه وعده های غذایی به
معنای کاهش احتمال بیماری است.

4

تسکین آلرژی

کوئرس��تین ترکیبات آلرژیزا و التهابی را
مس��دود می کند ،این ماده می تواند برای
افرادی که از آلرژی های فصلی رنج می برند
نیز مفید باشد .به جای استفاده از داروهای
ضد حساس��یت ،مصرف پیاز را برای توقف
تولید و ترشح هیستامین ها امتحان کنید.
هیستامین دلیل خارش چشم ها ،احساس
خراشیدگی در گلو ،و آبریزش بینی مرتبط
با آلرژی های فصلی محسوب می شود.

رئیس اورژانس تهران گفت :عالئم گوارش��ی که تا
 ۶س��اعت پس از خوردن قارچ بروز میکند بسیار
توجه کنی��د ،زی��را خطرناکاند.رئی��س اورژانس
تهران در گفتگو با آنا گفت :با ش��روع فصل بهار و
بارندگیهایی که در چند وقت گذشته در سراسر
کش��ور داش��تیم به طور طبیعی قارچهای سمی
نیز رش��د زیادی خواهند داشت  .پیمان صابریان
در ادامه خاطرنش��ان کرد :توصیه میکنیم که از
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زمانی که موضوع عملکرد سیس��تم ایمنی
مطرح می شود ،کوئرستین موجود در پیاز
به واسطه محتوای سلنیم این ماده غذایی
قدرت بیشتری می یابد .سلنیم به کاهش
التهاب و تحریک عملکرد سیس��تم ایمنی
کمک کرده ،در ش��رایطی ک��ه از واکنش
ایمنی بیش از حد نیز پیشگیری می کند.
به نظر می رس��د که مصرف پیاز می تواند
به حف��ظ تعادل عملکرد سیس��تم ایمنی
کمک کند.
پیاز محصولی بسیار مغذی و حاوی ویتامین  ،Cفیبر ،اسید فولیک ،کلسیم و آهن است .اما آنچه پیاز
را خاص می سازد ،آنتی اکسیدانی به نام کوئرستین است که روند آسیب اکسیداتیو به سلول ها و بافت
های بدن را کند می سازد.به گزارش عصرایران ،هنگام خرد کردن پیاز خام اشک انسان بی اختیار جاری
می شود ،اما این ماده غذایی میزبان فواید سالمت جالب توجه ای است و مصرف روزانه پیاز می تواند فواید
سالمت شگفت انگیزی را نیز ارائه کند که در ادامه با برخی از آنها بیشتر آشنا می شویم.
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کاهش خطر دیابت

مصرف پیاز می تواند مقدار انسولین موجود
در بدن انس��ان پس از یک وع��ده غذایی را
افزایش دهد .انس��ولین برای پ��ردازش قند
موجود در غذا ضروری است و"آلیل پروپیل
دیسولفید" موجود در پیاز می تواند انسولین
آزاد بیش��تری را برای مدیریت سطوح قند
خ��ون باقی بگ��ذارد .با مص��رف منظم پیاز
می توان از در دس��ترس بودن انس��ولین به
میزان کافی اطمینان حاصل کرد.

اگردر فصل بهار دچار حساسیت و آلرژی میشوید
یکی از راههای درمان استفاده از ماءالشعیر طبی
است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،به گفته
لیال شیربیگی متخصص طب سنتی برخی افراد
در فصل بهار دچار آلرژی فصلی می ش��وند ،اگر
در فصل بهار دچار حساس��یت و آلرژی میشوید
یکی از راههای درمان استفاده از ماءالشعیر طبی
است ،ماءالشعیر طبی یکی از نوشیدنیهایی است
که در طب سنتی به عنوان دارو محسوب میشود
و از ایجاد عوارض حساس��یت و آلرژی جلوگیری
می کند.تهیه این نوشیدنی بسیار ساده بوده و فقط
باید جو را در آب بجوش��انیم و نسبت آب به جو
باید یک به چهارده باش��د یعنی یک لیوان جو و
 ۱۴لیوان آب ،که به مدت یک ساعت روی حرارت قرار
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کاهشخطرلخته های خون

زمانی که با ی��ک بریدگی یا زخم باز مواجه
هس��تیم ،به لخته ش��دن خون برای توقف
خونریزی نی��از داریم ،اما لخت��ه های خون
که در س��یاهرگ ها یا سرخرگ ها تشکیل
می شوند می توانند جریان خون را مسدود
کرده و مرگبار باشند .پیاز حاوی ترکیبی به
نام روتین اس��ت که در آزمایش هایی انجام
شده توانایی خود برای پیشگیری از تشکیل
لخته های خون را نشان داده است.

عالئم گوارشی پس از خوردن قارچ جدی گرفته شود
قارچهایی که در طبیعت رش��د کردهاند و در کنار
تن��ه درختان میرویند جدا ً خ��ودداری کنید.وی
تصریحک��رد :از مصرف قارچهای فل��های که افراد
ناشناس از مناطق کوهس��تانی چیده و آنها را در
ب��ازار عرضه میکنند نیز خودداری کنید و تنها از
قارچهایی استفاده کنید که در فروشگاههای مجاز و

تاثیر نوع زایمان بر سالمت تنفسی نوزاد

طبق نتایج مطالعات ،نوع زایمان
بر رش��د ترکیب میکروبی روده
(میکروبی��وم ه��ای روده) در
نوزادان ،ب��دون توجه به مصرف
آنتی بیوتیک توس��ط مادر ،تأثیر
دارد .همین مس��ئله میتواند بر
س�لامت تنفس��ی ن��وزاد هم در
طول اولین سال عمرش تأثیر گذارد .به گزارش
مه��ر،در این مطالعه که ش��امل  ۱۲۰نوزاد بود
مش��خص شد که در مقایسه با کودکان به دنیا
آمده به روش طبیعی ،کودکان متولدش��ده به
روش س��زارین در رش��د میکروبیوم های روده
ش��أن تأخیر وجود دارد و فراوانی باکتریهای
مضر در آنها به مراتب بیش��تر است ،که همین
مسئله میتواند علت افزایش ریسک عفونتهای
تنفسی در آنها باشد.بالغ بر  ۱۰۰۰نوع متفاوت
باکتری در روده زندگی میکند که عملکردهای
مختلفی در سالمت دارند نظیر کمک به هضم
غذا ،تحریک رشد سیس��تم ایمنی ،و حفاظت
از ب��دن در مقاب��ل عفونته��ا .بع��د از تول��د،
افزایش تنوع میکروبهای روده آغاز میش��ود
تا زمانیکه به وضعیت نس��بتاً ثابتی برس��د .به
نظر میرسد س��رعت و الگوی دستیابی نوزادان

تقویتعملکردسیستمایمنی

به میکروبیوم ه��ای روده ،تأثیر
قاب��ل توجهی بر س�لامت آنان
در س��نین باالت��ر دارد .اختالل
در رش��د نرمال میکروبیوم های
روده ب��ا برخ��ی بیماریها نظیر
بیماری روده تحریک پذیر ،آسم،
آلرژیها و سرطان مرتبط است.
محققان با بررس��ی  ۱۰بار مدفوع جمع آوری
ش��ده از نوزادان در طول سال اول زندگی شأن
دریافتن��د ترکیب میکروبیوم ه��ای روده بین
نوزادان متولدش��ده به روش سزارین و طبیعی
به ش��کل قابل توجهی فرق دارد.در مقایسه با
نوزادان متولدشده به روش طبیعی ،در نوزادان
متولدشده به روش س��زارین ،میکروبیوم های
روده ثبات کمتری داش��ته و رش��د گونههای
باکتریایی ترغیب کننده س�لامت موس��وم به
""Bifidobacterium sppب��ا تأخیر همراه
بود.همچنی��ن ن��وزادان متولدش��ده به روش
سزارین ،دارای میزان بسیار باالتر باکتریهای
بیم��اری زا روده بودند.ب��ه ع�لاوه محقق��ان
دریافتند میکروبیوم های روده در اوایل زندگی
با کل تعداد عفونتهای تنفس��ی در طول سال
اول زندگی مرتبط هستند.

با بستهبندیهای سازمان غذا و دارو عرضه میشوند.
صابریان عنوان کرد :این برخی از این قارچها هیچ
عالئم ظاهری برای شناس��ایی س��می ب��ودن یا
ب کردن ،
غیر سمی بودن آنها ندارند و حتی با کبا 
آبپزک ردن و سر خ کردن قارچ ها نمیتوان سم
موجود در این ماده غذایی را از بین برد.وی اضافه

مقدار بی��ش از ح��د "هموسیس��تئین،در
تولید هورمون های س��روتونین ،دوپامین ،و
نوراپینفری��ن اختالل ایجاد می کند که هر
سه در پایداری خلق و خو ،احساسات خوب،
خواب ،و اش��تها نقش دارند .پیاز سرش��ار از
فوالت است که از انباشت "هموسیستئین"
پیشگیری می کند.از این رو ،مصرف فوالت به
میزان کافی برای کاهش خطر ابتال و شدت
افسردگی کلیدی است.

کرد :در صورتی که عالئم و نشانههایی مانند تهوع
استفراغ و اسهال را با خوردن قارچ مشاهده کردید
س��ریع به مراکز درمانی و تخصصی سمشناس��ی
مراجعه کنید .عالئم گوارشی که  ۶ساعت پس از
مصرف قارچ بروز میکند بسیار خطرناک است .اما
به خاطر داشت ه باشید که تأخیر در رسیدن بیمار
به بیمارس��تان میتواند ش��انس زنده ماندن افراد
را کاهش دهد.

اولین واکسن زندگی را بشناسید

یک کارشناس مامایی در خراسان جنوبی گفت:
ش��یر مادر حاوی آنتی بادیهایی اس��ت که به
نوزاد کم��ک میکنند تا در براب��ر ویروسها و
باکتریها مقاوم باش��د و از طرفی احتمال ابتال
به آس��م یا آلرژی در نوزادانی که از ش��یر مادر
تغذیه میکنند ،کمتر است.فرش��ته درایتی در
گفتوگو با ایس��نا اظهار کرد :شیر مادر منبع
ای��دهآل از نظر تغذیه برای نوزاد اس��ت .وی با
بیان اینکه بیشترین مقدار از ویتامین ،پروتئین،
چربی و آنچه مورد نیاز نوزاد است در شیر مادر
وج��ود دارد ،افزود :از نظر ج��ذب نیز بهترین
تغذیه برای نوزاد اس��ت.این کارشناس مامایی
بیان کرد :ش��یر مادر حاوی آنت��ی بادیهایی
اس��ت که به نوزاد کمک میکنند ت��ا در برابر
ویروسها و باکتریها مقاوم باش��د و از طرفی
احتم��ال ابتالء به آس��م یا آل��رژی در نوزادانی
که از ش��یر مادر تغذیه میکنند کمتر اس��ت.
درایتی ادامه داد :در مطالعات مشخص شده که
تغذیه با شیر مادر دورانهای بعدی در زندگی
کودک میتواند با هوش باالتری همراه باش��د.
وی اف��زود :از طرفی تغذیه با ش��یر مادر امکان
ارتباط پوس��ت به پوست و تماس چشمی بین
مادر و نوزاد را برقرار میکند و معموالً نوزادانی

تدابیر طب سنتی برای درمان آلرژی بهاره
میدهیم تا بجوشد و زمانی که دانههای جو شروع
به باز ش��دن کردند و رن��گ آب به رنگ صورتی
تبدیل ش��د ،در این مرحله شعله گاز را خاموش
میکنیم و به ماءالش��عیر اجازه میدهیم که سرد
شود و جوی پخته ش��ده را از آب جدا میکنیم،
می توان جوها را در پختن س��وپ استفاده کنیم
وآبی که جو در آن جوشیده شده است ماءالشعیر
اس��ت .این ماء الش��عیر طبی برای درمان خیلی
از بیماریه��ا از جمله آلرژی مورد اس��تفاده قرار
میگیرد و دستورالعمل استفاده ماءالشعیر طبی
برای پیشگیری و درمان آلرژی و حساسیتهای
فصلی بهگونهای اس��ت که افراد باید س��ه روز به
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بهبود خواب و خلق و خو

طور مداوم فقط از این نوشیدنی رقیق شده طبی
به همراه س��بزیجات پخته ش��ده و بدون ادویه و
کمحجماستفادهکنند.هدفازمصرفایننوشیدنی
و پرهیز غذایی ،تعدیل و درمان قلیان و التهابات
درونی بدن است و طب سنتی بر این اعتقاد است
که در فصل بهار به دلیل تعدیل شدن هوا ،موادی
که در بدن سکون پیدا کردهاند به قلیان در آمده
و باعث بروز آلرژیهای مختلف ،دملها ،التهابات
مفصلی ،اختالالت عصبی و غیره خواهند شد وبه
همین دلیل در فصل بهار باید بدن پاک س��ازی
انجام شود.افرادی که دچار خارش گلو و آبریزش
بینی ناش��ی از آلرژی هس��تند نی��ز میتوانند با

که با ش��یر مادر تغذیه میشوند ،رشد و نمو به
بهتری دارند.وی بیان کرد :مش��اهده شده که
احتم��ال ابتالء به دیابت چاقی و احتمال ابتالء
به سرطانها ممکن است در نوزادانی که با شیر
مادر تغذیه میشوند ،کمتر باشد اما این موارد
نیاز به بررسیها و مطالعات علمی بیشتر دارد.
درایتی با بیان اینکه تغذیه نوزاد با ش��یر مادر،
برای مادر نیز مفید است ،تصریح کرد :تغذیه با
ش��یر مادر میتواند سبب کاهش وزن سریعتر
به دنبال زایمان در مادران شود.وی اظهار کرد:
از س��ویی دیگر با آزاد ش��دن هورمون اکس��ی
توس��ین که به انقباضات رحم کمک میکند،
رحم با سرعت بیشتری به اندازه اولیه برخواهد
گش��ت و احتمال خونریزیهای بعد از زایمان
کمتر میشود.این کارشناس مامایی یادآور شد:
مادران��ی که نوزاد خود را از ش��یر خود تغذیه
میکنند ،با احتمال کمتری از سرطان تخمدان
مواجه هس��تند و ممکن اس��ت احتمال پوکی
اس��تخوان نیز کمتر باش��د که این م��وارد نیز
حتمی نیست و نیاز به بررسیهای بیشتر دارد.
درایتی خاطرنش��ان کرد :امید است با اهتمام
بیشتر مادران به تغذیه نوزاد خود با شیر مادر،
سالمتی مادر و کودک تضمین شود.

مصرف دمنوش بنفشه و شکرتیغال این عارضه را
درمان کنند ،بدین صورت که به اندازه یک قاشق
مرباخوری گلبنفش��ه و یک قاش��ق مرباخوری
ش��کرتیغال را در آب داغ درحال جوش بریزید و
به م��دت زمان  ۱۰دقیقه صبر کنی��د تا بر روی
شعله غیر مستقیم دم بکشد وآن را از روی حرارت
بردارید تا از جوش بیفتد ،سپس مقداری نبات به
دمنوش اضافه و پس از حل شدن نبات آن را میل
کنید.افراد میتوانند با چرب کردن حفره بینی با
روغن بنفشه از آبریزش و عطسههای آلرژیک در
امان بمانن��د ،البته افرادی که در فصل بهار دچار
عوارض آلرژیک میش��وند بای��د غذاهای چرب،
ادویهدار ،قهوه ،س��بزیجات تن��د را کمتر مصرف
کنند تا از تشدید عالئم بیماری جلوگیری کنند.

