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

زندگی
استاد گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران،
گفت :اختالالت بیش فعالی و نقص توجه ،شایعترین
اختاللی است که در دوران کودکی حتی تا بزرگسالی
میتواند ادامه پیدا کند و شیوع آن بین  ۵تا  ۷درصد
گزارش شــده اســت ،یعنــی از هــر  ۱۰۰کودک
 ۷کودک به این اختالل مبتال هســتند .به گزارش مهر ،مهدی
تهرانی دوســت ادامه داد :این اختالل مربوط میشود به کارکرد
بد مغز و مهمترین کارکردی که در این افراد با آن مواجه هستیم

مصرفقهوهموجبکاهشریسکسنگکیسهصفرامیشود

محققان اعالم میکنند مصرف زیاد قهوه موجب محافظت در مقابل بیماری کیسه صفرا میشود.
به گزارش مهر ،محققان دریافتند افرادی که بیش از  ۶فنجان قهوه در روز مینوشیدند در
مقایسه با افرادی که قهوه نمینوشیدند ۲۳ ،درصد کمتر با احتمال ابتالء به سنگ صفرا روبرو
بودند.طبق نتایج این مطالعه ،نوشیدن یک فنجان قهوه اضافی در روز با  ۳درصد کمتر خطر
ابتالء به سنگ صفرا مرتبط است.

هفتصدمکودکانمبتالبهاختالالتبیشفعالیو نقص توجههستند

کارکرد کنترلی مغز است .در واقع مهمترین کارکرد
مغز که روی رفتارهای ما تأثیرگذار اســت ،کارکرد
کنترلی است که میتواند رفتارهای ما را کنترل کند
تا بتوانیم خودمان را متناسب با شرایطی که در آن
قرار گرفته ایم ،وفق دهیم.تهرانی دوست افزود :در
کودکان این کنترل ضعیف است و به همین دلیل رفتارهای آنها
بیش از حد معمول اســت و در کنار پرتحرکی ،رفتارهای بدون
فکر از آنها بیشتر دیده میشود و نمیتوانند برای انجام کارهای

خودشــان ،تحمل و فکر کنند و این ناتوانی در کنترل ،منجر به
ناتوانی آنها در تمرکز روی مسائلی مانند درس خواندن میشود.
وی اظهار داشت :خوشبختانه راه درمان برای این اختالل وجود
دارد که مهمترین آن درمان دارویی است که میتواند به تقویت
رفتارکنترلــی مغزکمک کند.همچنین عالوه بر دارو یکســری
آموزشهای رفتاری اســت که به خانواده کودک و کودک داده
میشود تا بتوانند کنترل بیشــتری روی رفتار و تمرکز و توجه
کودک داشته باشند.

گفتو گو

آفتاب یزد درگفت وگوبا مشاورروانشناس خانواده بررسی کرد
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هر آنچه باید درباره اضطراب بدانیم

آفتاب یزد  -محبوبه مظفــری  :به جرأت
میتــوان ادعا کرد کــه یکی از اساســیترین
انسان عصر حاضر گردیده
معضالتی که دامنگیر
ِ
اســت ،بیماری اضطراب وافســردگی است .در
اطرافیان خود انسانهایی
را حتمــا دیــده اید که
بی دلیل دائما نگران بوده
ودلشوره و اضطراب دارند.
شاید خود شــما نیز این
تجربه را داشــته باشید.
دلشوره و اضطراب شاید به
ظاهر ساده و بی ضرر باشد
اما پنهانــی تمامیاعضای
بدن شــما را تحت تاثیر
خــودش قــرار میدهد و
ممکن است در یک لحظه
شما را از پا در بیاورد .با توجه به اهمیت موضوع
آفتاب یزد در این باره با فاطمه نیکویی  ،مشاور
روانشناس خانواده گفت و گو کرده است .
وی در این باره میگوید  :به طور طبیعی اضطراب
گذراســت ،ولی هر گاه مدت زمان طوالنی ادامه
یابد یا در غیاب فشــار روانی یا تهدید روی دهد،
آنگاه باید بیماری تلقی شود و اقدامات الزم جهت
رفع آن صــورت گیرد .اضطــراب انواع مختلفی
دارد لذا میتواند خفیف یا چنان شــدید باشد که
کیفیت زندگی افراد را کاهش دهد  .دکتر نیکویی
خاطرنشان کرد  :ابتال به اضطراب از طرفی ریشه
در ژنتیک دارد اما از طرف دیگر اکتسابی است و
فرد به دلیــل رفتارهایی که از کودکی در خانواده
مشاهده کرده و در وی نهادینه شده دچار حالت
اضطراب میشود به طور مثال کودکی که از همان
ابتدا شاهد رفتارهای عجوالنه و مضطربانه والدین
خویش بوده به گونه ای که آنها همیشــه نگران
هستند و با دلشوره کارها را سریع انجام میدهند
مســلما این گونه رفتــار در فرزنــد آنها نهادینه
خواهد شد.این مشــاور روانشناس خانواده عنوان
کرد  :اضطراب برای افراد گوناگون به صورتهای
گوناگونی احساس میشــود و شدت آن میتواند
متفاوت باشد .اضطراب مالیم میتواند به صورت
نگرانی،بی قراری یا احساسی غیر واقعی جلوه کند.
اضطراب شدید در بدن میتواند بیشتر احساس

شود که در آن حالت میتواند به صورت دشواری
در تنفس ،فشــار به روی سینه و یا تپش قلب و
سرد شدن وعرق کردن دستها و پیشانی احساس
شــود.وی اظهار کرد  :اســاس مداوای اضطراب
بر این پایه است که نسبت
به داشــتن این اختالل ،
آگاهی الزم را داشته باشیم
و بتوانیم آن را مهار کنیم.
نیکویی با بیان این نکته که
"معموال اضطراب با ترس
همراه است"  ،عنوان کرد
 :فرد با داشتن این آگاهی
که در برخی شرایط امکان
ایجاد اضطراب وجود دارد
و چــه میزان طبیعی آن و
چه میزان غیر طبیعی است
میتواند جهت از بین بردن اضطراب غیر طبیعی
خویش اقدام نماید  .این مشاور روانشناس خانواده
ابراز داشــت  :در صورتی که فرد نسبت به داشتن
اختالل اضطراب خویش آگاهی داشته باشد درمان
آن راحت تر و نیازی به دارو درمانی نیست اما در
برخی اوقات افراد داشتن اضطراب غیر طبیعی در
خویش را انکار میکنند و زیر بار راههای کنترل و
پیشگیرینمیروندکهدراینصورتدرمانسختتر
و نیاز به دارو درمانی است  .وی خاطرنشان کرد :
به وسیله برخی راهکارها افراد میتوانند اضطراب
خود را کنترل نمایند که برخی از آنها شامل ورزش
کردن  ،پیاده روی  ،دوش آب ســرد گرفتن ،رفتن
پیش مشــاور خانواده و نوشــتن علتهای ایجاد
کنندههای اضطراب میباشد  ،اما شرط آن همانطور
که گفته شد داشتن آگاهی است.
نیکویی تصریح کرد  :داشتن رژیم غذایی سالم و
پرهیز از مصرف غذاهای تند  ،کافئین دار و چربی
زیاد میتواند در کنترل اضطراب افراد موثر باشد .
وی در پایــان توصیه کرد  :افراد باید نســبت به
رفتارها و واکنشها خویش آگاهی کافی را داشته
باشند زیرا با داشتن آگاهی میدانند که در کدام
مرحلــه از اختالالت رفتاری ماننــد اضطراب ،
ترس ،وســواس و ...هستند و بدین وسیله با ارائه
راه حلهای بســیار ســاده و بدون مصرف دارو
اختالالت رفتاری خویش را برطرف نمایند.

غالت پردازش شده

انتخاب غالت ســبوس دار بهتر از دانههای پردازش شــده است چون این دانهها اثر سوء بر قند
خون دارند و عملکرد سیستم ایمنی بدن را تضعیف میکنندو احتمال ابتال افراد را به بیماریهای
مختلف افزایش خواهد داد.

نوشابههایکافئیندار
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مصرف بیش از حد نوشابههای کافئین دار
به ویژه قهوه و نوشابههای گازدار درست اثر
برعکس برای سیســتم ایمنی بدن خواهد
داشت  .سطوح اســیدیته در قهوه ممکن
است منجر به افزایش التهاب در بدن افراد
شود.

سوپهای کنسرو

سوپ غذایی است که به راحتی میتواند
فیبــر و پروتئین مورد نیــاز بدن را فراهم
کند اما مصرف کنسرو شده بهترین گزینه
نیست .بسیاری از این سوپها حاوی مواد
تشــکیل دهنده مصنوعی و سطوح باالی
سدیم هستند.

 1سیســتم ایمنی از بدن در برابر مهاجمان خارجی مانند باکتریها و عفونتها محافظت
میکند .با این حال ،برخی از افراد سیســتم ایمنی ضعیفی دارند که ممکن است آنها را
مستعد عفونتهای مکرر کند.به گزارش آوای سالمت  ،کمبود برخی مواد غذایی بخصوص
ویتامین دی ،در معرض مواد شیمیایی مصنوعی قرار گرفتن ،عدم تعادل در باکتریهای
مفید روده و  ...عوامل خطر کلیدی برای تضعیف سیســتم ایمنی بدن است .با این حال
برخی عادات غذایی غلط نیز ممکن است سیستم ایمنی بدن را تضعیف کرده و فرد را در
معرض عفونتهای مکرر قرار دهد.
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غذاهای شور

در حالی که غذاهای شور مانند کلم ترش عطر و طعم زیاد و کالری کمیدارند ،اما سدیم باالی
موجود در آنها میتواند منجر به کم شــدن آب بدن و احتباس مایعات شــود .حتی در شرایطی
مصرف این غذاها اصال مناسب نیست.

توصیههای بهداشتی برای تهیه و توزیع نذری در ایام محرم

با توجه به فرارسیدن ایام محرم و صفر ،عدم رعایت
موازین بهداشتی در توزیع نذورات میتواند احتمال
بروز بیماریهای مرتبط با آب و غذا را افزایش دهد،
این درحالیســت که با رعایت نکاتی ســاده ،اما پر
اهمیت میتوان ضمن افزایش امنیت مواد غذایی از
بروز مسمومیتهای غذایی احتمالی جلوگیری کرد.
رئیس گروه سالمت محیط معاونت امور بهداشتی
دانشــگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی با تاکید بر
ضرورت رعایت بهداشــت در تهیه نــذورات ،اظهار
کرد :هرگونه پخت و پز باید در مکانهایی با شرایط
بهداشــتی انجام شود و تمامیافراد درگیر در توزیع
آب ،چای و غذا باید دارای کارت بهداشــت معتبر
بوده و رعایت بهداشت فردی در هنگام ارائه خدمت
ضروری است.به گزارش ایسنا ،مجید تاجیک یادآور
شد :توصیه میشود از مواد غذایی بستهبندی شدهای
که مورد تایید وزارت بهداشت است ،استفاده شود.

ماســتهای حاوی شکر اضافه و غیر پروبیوتیک منجر به ایجاد مشکالت گوارشی میشوند .قند
موجود در این ماســتها مهار عملکرد سیســتم ایمنی را به همراه دارد و مواد تشــکیل دهنده
مصنوعی آنها خالی از ریزمغذیها است.

خوراکیهایی برای تضعیف سیستم ایمنی بدن

توصیه
وی ادامه داد :ضروری است احشام مورد استفاده برای
ذبح و قربانی از مراکز مجاز مورد تایید دامپزشــکی
تهیه شوند.تاجیک درباره نمک و روغن مورد استفاده
در نــذورات گفت :برای تهیه و پخــت غذا ،برنج و
همچنین مصرف روی ســفرهها باید از نمکهای
بستهبندی یددار تصفیه شده دارای مجوز ساخت از
سازمان غذا ودارو و از روغنهای دارای مجوز ساخت
از ســازمان غذا و دارو با ترانس پایین استفاده شود.
وی درباره ظروف مورد استفاده در نذریها ،توضیح
داد :در طبخ غذاها باید از ظروف مناسب در آشپزی
استفاده شــود و پس از هر بار طبخ مواد غذایی به
نحو مطلوب ظروف و تجهیزات شســت و شو شود.
تاجیک درباره نحــوه نگهداری غذاهای نذری بیان
کرد :افراد باید از نگهداری مواد غذایی پخته شــده
در دمای محیط به مدت طوالنی یعنی حداکثر دو
ساعت ،خودداری کنند و در صورت الزام به نگهداری
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ماستهای طعم دار

بیشتر از دو ســاعت ،باید مواد غذایی پخته در زیر
چهار درجه سانتی گراد یا باالی ۶۳درجه سانتی گراد
و روی شمعک گاز نگهداری شوند تا درجه حرارت
ماده غذایی به زیر  ۶۳درجه نرســد.وی با تاکید بر
خودداری از نگهداری مواد غذایی خام و پخته شده در
مجاورت هم در داخل یخچال و یا سردخانه ،افزود :در
صورت توزیع سبزی و ساالد ،رعایت مراحل چهارگانه
سالم سازی الزامیاست و توصیه میشود از ساالد و
سبزی بسته بندی شــده با پروانه ساخت از وزارت
بهداشت استفاده شــود.وی توضیح داد :در صورت
اســتفاده از ظروف یکبار مصرف برای توزیع چای و
مواد غذایی گرم ،بهتر اســت از ظروف یکبارمصرف
بر پایه گیاهی ،سلولزی و آلومینیومیاستفاده شود.
استفاده از ظروف یکبار مصرف پلی استایرینی برای
موادغذایی و نوشــیدنی گرم وداغ (باالی۶۵درجه
سانتی گراد) مناسب نیست.
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میوههایخشک

اگرچه میوهها یک میان وعده بســیار ضروری هستند اما نوع خشک شده آنها و حتی میوههای
کنسرو شده حاوی قند اضافی هستند که سالم بودن آنها را زیر سوال میبرد زیرا باعث تضعیف
سیستم ایمنی بدن در افراد میشود .

