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زندگی

هنگام ورزش ماسک نزنید

فعالیت ورزش�ی با توجه به همهگیری ویروس کرونا باید در فضای باز با فاصله فیزیکی
 ۲متر و بدون ماس�ک انجام شود .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ در هنگام ورزش
ماهیچهها اس�ید الکتیک تولید میکنند که این باعث احساس سوزش شده و سپس به
دی اکس�ید کربن تبدیل و بازدم میش�ود و از طریق ماس�ک تنفس دوباره ،دی اکسید
کربن وارد بدن میشود که این امر میتواند باعث کاهش عملکرد شناختی و تنفس شود.

هشدار

موذیترین سرطان در بدن
چیست و چه عالئمی دارد؟

سرطان کلیه یکی از موذیترین سرطانها در
بدن است که عالئم خاصی دارد.سرطان کلیه
یکی از  10سرطان شایع است و اغلب ،مردان
باالی  50سال را گرفتار خود میکند .در ادامه
به نش��انههای این بیماری و مواردی که باید
به آن دقت داشته باش��ید اشاره میکنیم.در
بسیاری از موارد ،افراد ممکن است عالیم اولیه
س��رطان کلیه را نداشته باشند اما با بزرگتر
شدن تومور ،ممکن اس��ت عالیم ظاهر شود
و یک ی��ا چند مورد از ای��ن عالیم بروز کند
که ش��امل وجود خ��ون در ادرار ،وجود توده
درسمت کلیهها یا شکم،از دست دادن اشتها،
دردی ک��ه از بین نمیرود ،کاهش وزن بدون
دلیل مشخص و تب که هفتهها ادامه دارد و بر
اثر سرماخوردگی یا عفونت دیگر ایجاد نشده
باشد ،خستگی شدید ،کم خونی ،تورم در پاها
و درد پایین کمرمی باشد.اغلب عالیم بالینی
س��رطان کلیه ،تا رسیدن به مراحل پیشرفته
خود را نش��ان نمیدهد .به همین دلیل مهم
است که در صورت مشاهده هر کدام از عالیم
ذکر شده ،به پزشک مراجعه کنید.اگر سابقه
خانوادگی ابتال به س��رطان را دارید ،مراجعه
س��ریع به پزش��ک اهمیت چند برابر دارد .به
یاد داشته باشید که بسیاری از عالیم سرطان
کلیه خوش خیم و قابل پیش��گیری است .از
جمله موارد پیشگیری از این سرطان میتوان
به ترک سیگار ،کنترل فشارخون ،کنترل وزن
و پیشگیری از چاقی اشاره کرد.

نکته

عوارض کمبود ویتامین D

ویتامی��ن  Dدر بس��یاری از عملکردهای بدن
نق��ش دارد و کمبود آن در بخشهای مختلف
میتواند عوارض جانبی در پی داش��ته باشد.به
گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،ویتامین D
زمانی در بدن س��اخته خواهد ش��د که فرد در
معرض نور آفتاب قرار گرفته باشد ،اما این امر در
بین ایرانیان چندان اتفاق نمیافتد و بیشتر افراد
کمبود این ویتامین را دارند.وجود میزان کافی از
این ویتامین در خون ،به دالیل متعددی اهمیت
دارد چراک��ه ای��ن ویتامین عالوه بر س�لامت
اس��تخوان و دندان میتواند بدن فرد را در برابر
س��رطان ،دیابت ن��وع ی��ک وام اس محافظت
کند.تعریق س��ر یکی از عالیم اولیه در کمبود
ویتامین  Dاس��ت و از عالئم دیگر آن میتوان
به زودبهزود مریض شدن ،احساس خستگی در
اکثر مواقع ،دردهای استخوانی و عضالنی ،خلق
افس��رده ،تاخیر بسته شدن زخمها و ریزش مو
اشاره کرد.درمان کمبود این ویتامین روشهای
مختلف��ی دارد؛ یک��ی از راهه��ای تامی��ن این
ویتامین  Dاز طریق تغذیه است .خوردن مواد
غذایی که از نظر منابع ویتامین  Dغنی هستند،
ی که به طور طبیعی دارای این
چه مواد غذاییا 
ویتامین هستند و چه ماد غذاییای غنی شده
با این ویتامین میتواند برای افراد مفید باش��د.
این مواد غذایی شامل زرده تخم مرغ ،ماهیهای
چرب مانند سالمون و تن ،جگر گوساله یا برخی
از انواع پنیر و همچنین لبنیات ،غالت ،آبمیوه
یا سایر نوشیدنیهای گیاهی غنی شده (مانند
ش��یر بادام) اس��ت.قرار گرفت��ن در معرض نور
خورش��ید نیز راه مناسب دیگری برای رساندن
ویتامین  Dبه بدن است.

نوآوری

بررسی توانایی نانوذرات طال
در تشخیص و درمان سرطان

پژوهش��گران پژوهش��ی در م��ورد نانوذرات
مغناطیس��ی طال انجام دادهاند .شاید چنین
نانوذرات��ی در آین��ده بتوانند به تش��خیص و
درمان سرطان کمک کنند..به گزارش ایسنا،
"ماکسیم آباکوموف" ،سرپرست این پژوهش
گف��ت :تصویرب��رداری مغناطیس��ی ،یکی از
موثرترین روشها برای شناس��ایی س��رطان
در مراحل ابتدایی اس��ت .برای افزایش دقت
ای��ن روش میت��وان یک عام��ل به خصوص
با ویژگیهای مغناطیس��ی را ب��ه بدن بیمار
تزری��ق کرد که میتواند س��لولهای بدخیم
را مش��خص کند .مواد مغناطیس��ی عالوه بر
تشخیص سرطان میتوانند به درمان آن نیز
کمک کنند .هنگامی که نانوذرات مغناطیسی
در مع��رض دمای ب��اال ق��رار میگیرند ،گرم
میش��وند و میتوانن��د پوس��ته س��لولهای
س��رطانی را از بین ببرند.این گروه پژوهشی،
نوعی نانوذرات مغناطیس��ی ابداع کردهاند که
مبتنی بر اکسید آهن هستند و میتوان آنها
را هم برای تشخیص و هم برای درمان به کار
برد .پژوهش��گران در این پروژه ،شکلگیری
نان��وذرات هیبریدی مغناطیس -طال را مورد
بررس��ی قرار دادند .آنها قابلیت هس��تهزایی،
رش��د و چندوجهی بودن نانوذرات هیبریدی
مغناطیس -طال را ارزیابی کردند.این پژوهش،
جامعتری��ن بررس��ی را در م��ورد نان��وذرات
مغناطیس��ی ارائه میدهد .پژوهش��گران باور
دارند که دادههای این پ��روژه ،به آنها امکان
خواه��د داد ت��ا اندازه و ش��کل نان��وذرات را
کنترل کنن��د .این دادهها در آینده میتوانند
به گس��ترش تولید نانوذراتی کمک کنند که
قابلیت پیشگیری و درمان دارند.

توصیه

قدرتسرطانزاییتریاک
از سیگار هم بیشتر است

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

مع��اون تحقیقات و فناوری وزارت بهداش��ت،
درم��ان و آم��وزش پزش��کی گف��ت :تریاک
مادهای بسیار قویتر از سیگار است که قدرت
س��رطان زایی و م��رگ و میر ناش��ی از آن را
بیشتر میکند.دکتر رضا ملک زاده در گفتگو
با ایرنا اظهار داش��ت :مصرف تریاک میتواند
سرطانهایی مانند ریه ،مری ،لوزالمعده ،معده،
مثانه ،حنجره و حتی مغ��ز را ایجاد کند .این
موضوعی اس��ت که به زودی سازمان جهانی
بهداشت نیز آن را تایید و اعالم میکند.معاون
وزیر بهداش��ت ادامه داد :مواد مخدر از طریق
اختالل در عملکرد سیستم ایمنی و نیز نواحی
عروق��ی ،خطر بروز توموره��ا و زمینه ابتال به
س��رطان را افزایش میده��د و در ارگانهای
مختلف بدن تاثیرگذار اس��ت.وی گفت :افراد
دیابتی مصرفکننده تریاک ،بیش��تر از س��ایر
بیماران دیابتی دچار مرگ زودرس میش��وند
و در صورت��ی ک��ه دیابتیها تری��اک مصرف
کنند ،زودتر جان خود را از دس��ت میدهند.
مل��ک زاده ب��ه باوره��ای کام�لا غل��ط درباره
شفابخشی تریاک اشاره کرد و گفت :این موضوع
سبب شده که ساالنه ش��اهد مرگهای فراوان
ناش��ی از بیماریهای مرتبط با مصرف مستمر
این ماده مخدر باش��یم ،اما تحقیقات ما نشان
داد تمام باورها درباره شفابخشی تریاک نه تنها
باطل ،بلکه مصرف مستمر آن مرگبار است.

نتایج یک مطالعه جدید نش��ان میدهد که قرارگیری
بی��ش از حد در مقابل نور طیف آبی خطر احتمال ابتال
به سرطان روده بزرگ را افزایش میدهد.به گزارش مهر،
شهرهای امروزی جهان به س��وی افزایش بیش از حد
چراغهای خیابانی که نوری موس��وم به «نور آبی» ساطع میکنند،
روی آورده اند .این نور در تلفنهای هوش��مند ،لپتاپها و تبلتها
هم رایج است.مطالعه قبلی محققان نشان داده بود که نور آبی ساطع
شده از اکثر المپهای الایدی سفید (دیودهای ساطعکننده نور) و

تاثیر چراغ معابر و خیابانها بر خطر ابتال به سرطان روده بزرگ

بسیاری از تبلتها و تلفنها با امراضی نظیر اختالالت
خواب ،چاقی و افزایش ریسک ابتال به انواع سرطانها،
بخصوص در بین کارگران شیفت شب مرتبط است.
در مطالع��ه دیگری هم ارتباط بین نور آبی و افزایش
ریسک سرطانهای سینه و پروستات مشخص شد.در مطالعه جدید
موسسه سالمت عمومی بارسلونا اس��پانیا ،دادههای حدود ۲۰۰۰
نفر مورد بررس��ی قرار گرف��ت .از بین این تعداد ۶۶۰ ،نفر مبتال به
س��رطان روده بزرگ بودند درحالیکه بقی��ه به طورتصادفی از بین

جمعیت عمومی انتخاب ش��ده بودند.نتایج نشان داد افرادی که با
بیش��ترین میزان قرارگیری در معرض نور آبی مواجه بودند ریسک
ابتالی شان به سرطان روده بزرگ  ۶۰درصد بیشتر بود«.مانولیس
کوگویناز» ،سرپرس��ت تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :در این
باره میتواند دالیل فیزیولوژیکی مطرح باشد .قرارگیری در معرض
نور ،بخصوص نور طیف آبی ،در شب میتواند موجب کاهش تولید
و ترشح مالتونین شود».محققان بروز چنین شرایطی را در افزایش
خطر ابتال به سرطان روده بزرگ دخیل میدانند.

آفتاب یزد در گفتگو با متخصص طب کار بررسی کرد

علتبیخوابیدرشبچیست؟

آفتاب یزد – گروه زندگی :اگر ش��ما هم به سختی میتوانید به
خواب بروید ،بیشت ِر شبها با بیخوابی دست و پنجه نرم میکنید
یا اگر مکررا بیدار شدن از خواب در شب را تجربه میکنید ،بدانید
که تنها نیس��تید و این مشکل بسیار ش��ایع است .بیخوابی اص ً
ال
خوب نیست .در حقیقت عوارض آن بسیار زیاد است .شاید برایتان
عجی��ب باش��د ،ول��ی بیخوابی به ه��ر دلیلی که باش��د ،به طرز
فوق العادهای به س�لامتی ،فعالیت ،ایمنی شما آسیب میرساند.
برای کم خوابی عوامل بس��یاری وجود دارد .لذا با توجه به اهمیت
موض��وع آفت��اب یزد در ای��ن باره ب��ا دکتر محمود ص��ادق نیت،
متخصص طب کار و فلوش��یپ پزشکی خواب ،استاد دانشگاه علوم
پزشکی تهران گفتگو کرده است.
وی در ای��ن ب��اره میگوید :یک��ی از ش��ایعترین اختالالت خواب
بیخوابی است و آنچه افراد مبتال به بیخوابی را دچار نگرانی و در
بس��یاری اوقات درماندگی میکند ،تداوم و مزمن شدن بیخوابی
است.
دکت��ر صادق نیت خاطرنش��ان کرد :اغلب وقت��ی درباره بیخوابی
صحبت میش��ود به یاد تاخیر در ش��روع خواب میافتیم و اینکه
وقت��ی به رختخ��واب میرویم ،هر چه س��عی میکنی��م خوابمان
نمیب��رد و افکار مختلف مانع خوابیدنمان میش��ود .اما بیخوابی
انواع دیگری هم دارد ،نوع دیگر بیخوابی ،اختالل در تداوم خواب
اس��ت ،در این نوع بیخوابی ،فرد مکررا ً از خواب بیدار میش��ود و
بس��یاری از افراد در ب��ه خواب رفتن مجدد هم با مش��کل مواجه
هستند.
این متخصص فلوشیپ پزش��کی خواب ادامه داد :زود بیدار شدن
از خواب نیز نوع دیگری از بیخوابی است .به طور مثال فردی که
به طور معمول س��اعت ش��ش صبح از خواب بیدار میشود ،مدتی
اس��ت که به جای ساعت شش ،س��اعت چهار صبح از خواب بیدار
میش��ود و این در حالی اس��ت که احس��اس میکند نیاز خوابش
تامین نشده و هرچه سعی میکند نمیتواند بیشتر بخوابد .در نوع
دیگر بیخوابی هم فرد به طور معمول هشت ساعت خواب خود را
دارد اما پس از بیدار شدن احساس شادابی ندارد.
وی ابراز کرد :بیخوابی موضوعی چند بعدی است و انواع مختلفی
دارد که افراد میتوانند به یکی از انواع آن مبتال شوند و یا در یک
زمان ،به چند نوع از انواع بیخوابی دچار شوند .مث ً
ال هم در شروع
خواب مشکل داشته باشند و هم مکررا ً از خواب بیدار شوند .مسلماً
درمان این بیماران مشکلتر خواهد بود.
دکتر صادق نیت مطرح کرد :خوردن قرصهای خواب آور ،درمان
بیخوابی ،نیس��ت .مصرف آنها مش��کل بیمار را حل نمیکند بلکه
درم��ان علت اصلی بیخواب��ی را نیز به تاخیر میاندازد .از آنجا که
بس��یاری از این داروهای خوابآور پ��س از مدتی اثر خوابآوری
ش��ان از بین م��یرود ،لذا این بیم��اران مجبور میش��وند داروی
بیش��تری مصرف کنند و از طرف دیگر چون علت اصلی بیخوابی
در بس��یاری از اوقات پیدا نمیشود ،لذا علت اصلی بدون درمان و
مشکل بیمار همچنان به قوت خود باقی میماند.
وی افزود :وابس��تگی به این داروهای خوابآور از یک طرف و عدم
درمان علت اصلی بیخوابی و مزمن ش��دن آن از طرف دیگر باعث
میش��ود تا درمان بیخوابی بسیار مشکلتر و پیچیدهتر از مراحل
اولیه بیماری شود.
ای��ن متخصص فلوش��یپ ط��ب خواب تاکی��د ک��رد :مبتالیان به
بیخوابی ،در مراحل اولیه برای درمان باید به پزشک مراجعه کنند

>ب��ی خواب��ی موضوعی چن��د بعدی اس��ت و انواع
مختلف��ی دارد که اف��راد میتوانند به یک��ی از انواع
آن مبت�لا ش��وند و ی��ا در یک زمان ،ب��ه چند نوع از
انواع بیخوابی دچار شوند .مث ً
ال هم در شروع خواب
مش��کل داش��ته باش��ند و هم مکررا ً از خواب بیدار
شوند .مسلم ًا درمان این بیماران مشکلتر خواهد بود
> استرسهای طی روز بخصوص استرسهای شغلی
میتواند باعث بیخوابی فرد شود لذا توصیه میشود
اف��راد به وی��ژه  2-3س��اعت قبل از خ��واب محیط
آرامیرا فراهم کنند و در صورتیکه احتمال میدهید
صحبت با کس��ی به بگ��و مگوهای اس��ترس زا ختم
میش��ود آن را به زمانی موکول کنید که با س��اعت
خواب شما فاصله داشته باشد
تا با سهولت بیشتر و سریعتر درمان شوند .مسلماً درمان بیخوابی
باید براس��اس علت آن انجام ش��ود .متاسفانه بس��یاری از بیماران
خودسرانه از داروهایی که معموالً عارضه آنها خواب آلودگی است،
اس��تفاده میکنند واین اقدام موجب میش��ود بیخوابی آنها برای
مدتها درمان اساسی نشود.
وی اظه��ار کرد :ب��رای درمان صحی��ح بیخوابی ابت��دا باید علت
بیخواب��ی را ش��ناخت و به درم��ان آن پرداخ��ت .مهمترین علل
بیخوابی عبارتند از عوامل محیطی مثل سر و صدا ،عوامل روحی
روانی ،استرس ،مشکالت جسمیو ابتال به بیماریها میباشد.
دکتر صادق نیت میگوید :سر و صدای زیاد در اتاق خواب یکی از
علل مهم بیخوابی و بخصوص بیدار شدنهای مکرر است .افرادی
که در آپارتمانهای پر ازدحام زندگی میکنند و دیوار و سقفهای
آپارتمانها خاصیت عایق بودن صدا را ندارند ،مش��کل سر و صدا
میتواند به تنهایی مانع خواب راحت افراد ش��ود؛ بخصوص افرادی
که خواب سبکتری دارند.
ای��ن متخص��ص ط��ب کار ادام��ه داد :از دیگ��ر عوام��ل محیطی
ایجادکننده بیخوابی میتوان گرما یا س��رمای زیاد را نام برد ،هر
ک��دام از اینها به تنهایی میتوانند مانع خواب فرد ش��ده و یا آنکه
فرد را از خواب بیدار کنند.
وی اظهار داشت :از دیگر عوامل مهم محیطی بیخوابی ،نور است.
ن��ور محیط میتواند مانع خواب فرد ش��ود .هر چه میزان نور اتاق
بیش��تر باش��د احتمال آنکه فرد خواب راحتی داش��ته باشد کمتر
میشود.
دکت��ر صادق نیت بیان کرد :عوامل روحی روانی بخصوص ابتال به

بیماریهای خلقی از جمله افس��ردگی میتوان��د خواب فرد را به
ش��دت مختل کند .درمان بیخوابی این افراد در صورتی اساس��ی
خواهد بود که در ابتدا افسردگی آنها درمان شود.
این متخصص فلوش��یپ طب خواب عنوان کرد :استرسهای طی
روز بخصوص استرسهای شغلی میتواند باعث بیخوابی فرد شود
لذا توصیه میش��ود افراد به ویژه  2-3ساعت قبل از خواب محیط
آرام��یرا فراهم کنند و در صورتیکه احتم��ال میدهید صحبت با
کس��ی به بگو مگوهای اس��ترس زا ختم میش��ود آن را به زمانی
موکول کنید که با ساعت خواب شما فاصله داشته باشد.
وی ادامه داد :ابتال به بیماری بخصوص بیماریهای عفونی معموال
نیاز به خواب ما را افزایش میدهند ولی ابتال به برخی از بیماریها
نیز میتواند خواب ما را مختل س��ازد .ابتال به بیماریهای اسکلتی
ـ عضالن��ی که معموالً با درد همراه اس��ت ،میتواند مانع خواب ما
شود .کمردرد ،درد در زانو و درد اندام فوقانی بخصوص شانه و مچ
دس��ت از جمله این موارد میباشند .سردرد به علتهای مختلف،
ناراحتیه��ای گوارش��ی و درد معده ،ابتال ب��ه بیماریهای قلبی و
عروقی و درد در قفس��ه س��ینه ،بیماریهای ریوی به ویژه ابتال به
بیماریهایی مثل آس��م که همراه با سرفههای مکرر هستند ،ابتال
به دیابت و یا بزرگی پروس��تات که افراد مبتال ،به علت دفع ادرار
مجبورند بارها از خواب بیدار ش��وند ،همگی از عللی هس��تند که
میتوانند خواب افراد را مختل کنند.
دکتر صادق نیت افزود :مصرف بسیاری از داروها نیز خود میتواند
مان��ع خواب افراد ش��وند ،مانند داروهای ضد فش��ار خون ،برخی
داروهای اعص��اب و روان و برخی داروهای قلب و عروق بخصوص
اگر این داروها شب هنگام و قبل از خواب مصرف شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که" چه عواملی سیکل خواب و بیداری
طبیعی بدن را بر هم میزنند" ،ابراز کرد :ش��ایعترین و مهمترین
عامل در این گروه ،شب کاری است .یکی از مهمترین و شایعترین
شکایات شب کاران بیخوابی است .بسیاری از شب کاران به علت
مشکالت ناشی از شب کاری بخصوص به علت بیخوابی شبهای
بعد از شیفت کاریشان ،مجبور به ترک کار خود میشوند زیرا بدن
آنها نمیتواند تغییر ساعت خواب را تحمل کند.
دکتر صادق نیت ابراز داش��ت :مطالعات محققان نشان داده است
که بیش از  20در صد شاغلین مجبور به نوبت کاری و شب کاری
هس��تند و بیش از 60درصد آنها دچار مش��کالت خواب بخصوص
بیخوابی میش��وند که در صورت عدم پیشگیری و یا درمان ،هم
سالمتش��ان به مخاطره میافتد و هم در فعالیتها و وظایف شغلی
ش��ان دچار خطا و حوادث بیشتری میشوند .این افراد میبایست
در اولی��ن فرصت به متخصصین طب کار جهت تنظیم برنامههای
کاری خود مراجعه کنند.
ای��ن متخصص در پایان گفت :کس��انی که به غرب یا ش��رق دنیا
مس��افرت میکنند نیز موقع خواب و بیداری خود ،دچار مش��کل
میش��وند .علت آن اس��ت که س��اعت داخلی بدن آنها طبق روال
قبلی خواب آلوده میش��ود و یا از خواب بیدار میش��ود در حالی
که مکان جدید ،س��اعت خواب و بیداری دیگری را طلب میکند.
هرچه مسافت طی شده بیشتر باشد ،مشکل این افراد نیز شدیدتر
خواه��د بود .این افراد اگر برای مش��کل خود فکری نکنند ،ممکن
اس��ت تا چند هفته ،در خواب و بیداری خود مش��کل پیدا کنند.
مصرف مالتونین طبق دس��تور پزش��ک یکی از درمانهای خوب
برای رفع مشکل بیخوابی این افراد خواهد بود.

نکات مهم بهداشتی ،ویژه کنکوریها در شرایط کرونایی

هر سال کنکور سراسری طبق زمانهای مقرر برگزار میشود تا دانشجویان
بتوانند با ش��رکت در آن و بعد از نمره قبولی در دانش��گاه مربوطه ثبت نام
کنند .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،اما امسال شرایط کمی متفاوتتر
شده است و بروز ناگهانی ویروس کرونا با اما و اگرهای زیادی برای برگزاری
کنکور سراسری همراه شده است ،به گونهای که داوطلبان چندین بار شاهد
تعوی��ق آن و برگزاری مجدد کنکور در روزهای مس��اعدتر بودند.اما تعویق
مجدد آن کار را برای داوطلبان س��ختتر میکرد؛ چرا که با نزدیک شدن
به فصل پاییز ،ش��یوع ویروس آنفلوآنزا هم گریبانگیر افراد میشود و بعد از
کنکور سراس��ری باید شاهد دو برابر ش��دن تعداد بیماران باشیم.به همین
منظور وزارت بهداشت ،وزارت علوم و سازمان سنجش تصمیم به برگزاری
کنک��ور در ش��رایط فعلی گرفتند و زمانهای آین��ده را برای انجام این کار
نامساعد دانستند .براین اساس رعایت برخی از نکات برای مقابله با ویروس
کرونا در زمان برگزاری آزمون از اهمیت ویژهای برخوردار اس��ت که باعث
تضمین سالمت جسمانی شما میش��ود.اگر کنکوری هستید این نکات را
رعایت کنید.
 هنگام ورود به سالن فاصله اجتماعی را رعایت کنید. اشیاء و س��طوحی مانند صندلی ها ،دستگیره درها و شیرآالت سرویسبهداشتی را قبل از لمس کردن ضدعفونی کنید.
 تلف��ن همراه خ��ود را در خانه بگذارید تا در محل آزمون ناچار به تحویلآن نباشید.
 قبل از شروع آزمون از حضور در تجمعات خودداری کنید. -بعد از اخذ اثر انگشت از شما ،حتما دستانتان را با پد الکلی تمیز کنید.

 حتما همراه خود خوراکی داشته باشید و از مصرف خوراکیهای پذیراییشده ،پرهیز کنید.
 حتما از تهویه محل آزمون اطمینان حاصل کنید و در صورت مناس��بنبودن آن حتما گزارش دهید.
 -بعد از اتمام آزمون هرچه سریعتر به ترک محل مورد نظر اقدام کنید.

از رعایت این نکات بهداشتی در جلسه کنکور غافل نشوید

 بعد از اتمام آزمون حتما تمام وسایل تان را با الکل ضدعفونی کنید و بههیچ عنوان وس��ایل غیر ضروری مانند دستبند یا انگشتر با خود به همراه
نداش��ته باشید و در صورت امکان از بردن ساعت مچی هم به محل آزمون
خودداری کنید.
 در صورت نبود س��اعت دیواری از مراقبان درخواس��ت کنید تا ساعتی رابرای مدیریت دقیقتر زمان در اختیارتان قرار دهند.
 در زمان برگزاری آزمون حتما از ماس��ک و دس��تکش استفاده کنید و بههیچ عنوان آن را در نیاورید؛ چرا که ممکن است ذرات تنفسی در هوا باقی
مانده باشند و با درآوردن آن یا خودتان مبتال شوید یا در صورت ناقل بودن
آن را به دیگران سرایت دهید.
ممک��ن اس��ت برخی از داوطلبان کنکور به علت ش��یوع وی��روس کرونا از
رفت��ن به محل برگزاری آزمون و ش��رکت در کنکور خودداری کنند ،اما با
رعایت تمامی توصیههای بهداش��تی از قبیل استفاده از ماسک ،دستکش،
شستشوی مداوم دستها با آب و صابون یا مایع و در صورت نبود با استفاده
از الکل میتوانند تا حدود بسیار زیادی با ویروس کرونا مقابله کنند.

ارتباط کم آبی بدن با خوراکیهای مخفی کار

همه ما می دانیم که هندوانه میوه ای است که می تواند به
تامین آب مورد نیاز بدن کمک کند ،اما برخی خوراکی ها
نیز وجود دارند که به طور مخفیانه می توانند در کم آبی
بدن افراد نقش داشته باشند .به گزارش عصر ایران ،تامین
آب م��ورد نیاز بدن در ماه های گرم تابس��تان از اهمیت
ویژه ای برخوردار می شود .نوشیدن آب کافی باید برای
حفظ عملکرد درس��ت بخش های مختلف بدن مد نظر
قرار بگیرد ،اما ش��اید به این مسئله توجه نداشته باشید
که برخی خوراکی ها می توانند علیه ش��ما وارد عمل ش��ده و موجب کم آبی
بدن شوند.آبرسانی مناسب به بدن برای گوارش ،جذب مواد مغذی ،انتقال مواد
مغ��ذی به بخش های مختلف بدن ،نرمی حرکت مفاصل ،تنظیم دمای بدن و
عملکرد درست اندام های مختلف اهمیت دارد .همچنین ،تامین آب مورد نیاز
بدن برای س�لامت روانی انسان نیز مهم است .عدم دریافت آب به میزان کافی
می تواند بر خلق و خو و تمرکز ش��ما اثر منفی بگذارد .از جمله خوراکی هایی
که می توانند به کم آبی بدن منجر ش��وند می توان به نمک اشاره کرد .آب به
دنبال نمک می رود ،به این معنی که وقتی س��دیم از دس��تگاه گوارش جذب
جریان خون می شود ،آب را نیز همراه خود می برد .برای حفظ هیدراتاسیون

مناس��ب و حفظ تعادل دستگاه های بدن در هوموستاز،
باید از خوراکی های سرشار از نمک و شکر پرهیز کنید.
نمک و شکر آب را هرچه بیشتر جذب می کنند و از این
رو ممکن است آب کافی برای استفاده در دسترس بدن
قرار نگیرد.محصوالت گوشتی مانند سوسیس و کالباس،
غذاهای شور مانند چیپس سیب زمینی و غذاهای سرخ
شده نیز همگی از جمله خوراکی هایی هستند که موجب
کم آبی بدن می ش��وند .احتماال احساس تشنگی پس از
مصرف این خوراکی ها را تجربه کرده اید.برخی نوشیدنی ها نیز می توانند موجب
کم آبی بدن شوند .نوشیدنی های شیرین مانند نوشابه های گازدار می توانند
موجب افزایش سطوح سدیم در بدن شوند زیرا قند اضافه در خون آب بیشتری
را از بافت ها به سمت خود جذب می کند که موجب تکرر ادرار و دفع مایع از
بدن می شود .قهوه و الکل نیز از جمله نوشیدنی های حاوی ترکیبات ادرارآور
هستند و می توانند موجب کم آبی بدن شوند.مصرف بیش از حد پروتئین نیز
می تواند موجب کم آبی بدن شود .پروتئین یک ماده مغذی کلیدی برای تقویت
و حفظ سالمت بدن انسان محسوب می شود اما مصرف بیش از حد آن ممکن
است موجب اختالل در عمکلرد کلیه ها در فرآیند پردازش آب شود.

