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زندگی

مطمئنترین روش تشخیص کرونا چیست؟

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای نوپدید انس�تیتو پاستورگفت:از روزهای اولی که بیماری کرونا
معرفی ش�د ،آزمایش مولکولی مبتنی بر  PCRبه عنوان استاندارد طالیی تشخیص مطرح بوده
و هنوز هم آزمایش تشخیصی بهتر و مطمئنتری غیر از آن وجود ندارد .احسان مصطفوی افزود:
برای انجام آزمایش مولکولی ،نمونهگیری از بینی یا حلق فرد مشکوک به بیماری توسط سواپهای
مخصوص انجام میشود و اثر بقایای ژنتیکی ویروس مورد بررسی قرار میگیرد.

توصیه

فواید کیوی برای سالمتی

عالوه بر س��یب ،کیوی نیز از جمله میوههایی
اس��ت که مصرف مرتب آن میتواند فرد را از
مراجعه به پزشک بینیاز کند.به گزارش ایسنا،
ای��ن میوه با دارا بودن انبوهی از مواد مغذی با
فوائد بسیاری برای سالمتی همراه است .یک
ع��دد از این میوه ح��اوی  ۶۱کالری ۱۵ ،گرم
کربوهیدرات ،سه گرم فیبر و تنها  ۹گرم قند
طبیعی است .همچنین ویتامین  ،Cکلسیم،
آه��ن ،ویتامین  ،B۶منیزیم ،پتاس��یم از مواد
مغذی ضروری موجود در این میوه به حساب
میآید.به گفته متخصصین تغذیه ،ترکیبهای
مغذی موجود در این میوه درصورتیکه به طور
مرتب مصرف شود برای سالمت مفید هستند
و میتوانند هضم غذا را بهبود داده و س�لامت
سیس��تم ایمنی و متابولی��ک را تقویت کنند.
مصرف میوه کیوی یکی از آس��انترین روشها
برای تامین ویتامین  Cمورد نیاز بدن اس��ت.
ویتامین  Cیک اسید اسکوربیک است که بدن
برای تش��کیل ماهیچه ،کالژن و استخوانها
به آن نیاز دارد .نتایج برخی مطالعات نش��ان
میدهد که خوردن کیوی میتواند به مبتالیان
آس��م کمک کند و ممکن است باعث کاهش
خس خس در کودکان شود.همچنین ویتامین
 Cو آنت��ی اکس��یدانهای موج��ود در کیوی
میتوانند با س��فت شدن پوست هنگام مقابله
ب��ا التهاب به کاهش آکن��ه کمک کند .عالوه
بر این ،کیوی سرش��ار از پتاس��یم است که به
عملکرد کلیهها کمک کرده و مانع از تشکیل
سنگ در کلیهها میش��ود .وجود پتاسیم در
کیوی به کاهش فشارخون باال کمک میکند.
یکی دیگر از مزایای کیوی برای سالمتی دارا
بودن فیبر و آب است .فیبر به تجزیه غذا کمک
میکند و میزان باالی آب موجود در کیوی نیز
باعث میشود بدن آب کافی دریافت کند که
هر دوی این فاکتورها به فرآیند هضم سالم غذا
کمک میکنند.

تازهها

تاثیرکمترنشستنوپیادهروی
برکاهشخطربیماریقلبی

نتایج دو مطالعه نشان میدهد سبک زندگی
بیتحرک ریس��ک ابتال به نارس��ایی قلبی را
افزایش میدهد و پی��اده روی موجب کاهش
ریسک فشارخون باال میشود.به گزارش مهر،
نتایج مطالعه جدید نش��ان میدهد زنانی که
به خاطر پاندمی کووید  ۱۹مدت زمان زیادی
را در منزل س��پری میکنند الزم اس��ت برای
پی��اده روی بیرون بروند و مدت زمان کوتاهی
را جلو کامپیوتر یا تلویزیون بگذرانند.محققان
در دو مطالع��ه جدید خود دریافتند زنانی که
وارد دوره یائس��گی شده بودند و به پیاده روی
آهسته رفته و زمان کمتری مینشستند کمتر
با ریسک فشارخون باال و نارسایی قلبی روبرو
بودند.دکتر «جین واکتاوسکی وند» ،سرپرست
تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :پیاده روی
و تحرک داشتن فعالیتهای سادهای هستند
که میتوانند به راحت��ی در زندگی روزمره ما
گنجانده شوند».نتایج نشان میدهد که صرف
نظ��ر از میزان کلی فعالی��ت بدنی ،پیاده روی
بیش��تر و کم تحرک��ی کمت��ر میتواند برای
س�لامت قلب و ع��روق مفید باش��د.محققان
پی بردن��د بین پیاده روی و کاهش ریس��ک
فش��ارخون باال و همچنی��ن بین بیتحرکی و
افزایش ریس��ک نارس��ایی قلبی ارتباط وجود
دارد.

نکته

از تاثیرات ویتامین  B1روی
عملکردمغزچهمیدانید؟

ویتامین B1یا تیامین ی��ک ویتامین از گروه
خانواده ویتامینهای ب اس��ت که توسط بدن
ذخیره و تولید نمیش��ود .به گزارش باش��گاه
خبرن��گاران ج��وان ،پس بای��د از طریق مواد
غذایی تامین ش��ود و میزان مصرف مورد نیاز
بدن روزانه در خانمها  ۱/۱میلی گرم و آقایان
 ۲/۱میلی گرم است.
>نشانههای کمبود ویتامین B1در بدن

عالئم وکمبود ویتامین  B1خود را با افسردگی،
ضعف بدن ،فراموش��ی ،سردرد و حالت تهوع،
بی اشتهایی ،پرخوری،کاهش وزن ،تپش قلب،
بیخوابی و کندی حافظه نشان میدهد.
>منابع غذایی که حاوی ویتامین B1

ویتامی��ن  B1در خوراکیهای از جمله لوبیا،
گوشت قرمز ،مرکبات ،جو ،مارجوبه ،لوبیا سبز،
تخمه آفتابگردان ،پس��ته ،گردو و بادام وجود
دارد.
>تاثیرات ویتامین  B1روی عملکرد مغز

تیامین دربدن باعث افزایش انرژی و سیستم
ایمنی بدن میش��ود و برای باال بردن توانایی
یادگیری بس��یار موثر اس��ت .همچنین مواد
ح��اوی ویتامین B1برای کس��انی که آلزایمر
دارند بس��یار توصیه میش��ود همچنین برای
افزای��ش نگرش مثبت و مقابله با اس��ترس و
کنترل خلق و خوی موثر است.

راهکار

بهترین راه برای
درمان شپش موی کودکان

ش��پش میتواند هنگام ب��ازی از طریق لمس
کردن از س��ر کودکی به کودک دیگر منتقل
شود .از آنجا که شپش مقداری بزاق در پوست
سر ترشح میکند ،باعث خارش شده و ممکن
است به تبع آن کودک پوست خود را بخراشد
و این موضوع گاهی منجر به زخمهای پوستی
کوچک میش��ود که میتواند آل��وده و باعث
عفون��ت باکتریایی ش��ود .به گزارش باش��گاه
خبرنگاران جوان ،دو ماده برای رهایی از ش��ر
ش��پش وجود دارد؛ ماده اول دس��تگاه عصبی
ش��پش را از کار میان��دازد و بر پایه یک گیاه
شیمیایی است و ماده دیگر سوراخهای تنفسی
آن را مس��دود ک��رده و مبتنی ب��ر پایه روغن
سیلیکون است.در اکثر موارد ،استفاده از روغن
س��یلیکون برای از بین بردن ش��پش توصیه
میشود؛ زیرا ش��پشها بر خالف آنکه مقابل
داروهایی که بر روی سیس��تم عصبی حشره
اثر میگذارن��د مقاومت نش��ان میدهند ،در
مقابل روغن سیلیکون توانایی مقاومت ندارند.
استفاده از داروهای خانگی مانند سرکه ،سس
مایونز و یا حتی استفاده از خشک کن برای از
بین بردن شپش توصیه نمیشود.
همچنی��ن ،باید مق��داری کاف��ی از این ماده
درمانکنن��ده به موها زده ش��ود و برای مدت
طوالن��ی باقی بماند ،تا تأثیر مطلوبی داش��ته
باش��د .این ماده نباید روی موی خیس مالیده
ش��ود؛ زیرا ممکن است اثربخش��ی درمان را
محدود کن��د .بنابرای��ن ،ای��ن روش درمانی
بای��د روی موهای خش��ک ،ب��دون پیچاندن
حوله بر روی س��ر کودک اعمال شود تا ماده
درمانکنن��ده ج��ذب حوله نش��ده و بر روند
درمان تاثی��ر منفی نگذارد .پس از اس��تفاده
از دارو ،با یک ش��انه مخص��وص هر چهار روز
یکب��ار به مدت دو هفته موها را ش��انه بزنید.
ض��رورت درم��ان دوم که اغلب  9ت��ا  10روز
پس از درمان اول باید انجام ش��ود نیز تأکید
میشود .در اولین معالجه ،فقط خود حشره از
بین میرود و تخمهایی که قب ً
ال گذاشته باقی
میمانند .الروها میتوانند تا روز هشتم از الک
خود خارج ش��ده و از روز یازدهم شپشهای
ماده دوباره تخمگذاری میکنند.از دست دادن
ب��ازه زمانی در روز نهم یا دهم ،خطر ش��روع
دوباره همه چیز از نو را تش��دید میکند .برای
ایمنی بیشتر ،برسها و عروسکهای پارچهای
را میتوان به مدت سه روز در یکی از کیسهها
نگهداری کرد؛ زیرا ش��پشها اگ��ر خون تازه
دریافت نکنند میمیرند.

یافته

درمان اختاللی شناختی
مرتبط با سن

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

محقق��ان داروی جدی��د را تولی��د کردند که
مص��رف چند واحد از آن به س��رعت موجب
بهب��ود اخت�لال ش��ناختی مرتبط با س��ن
میش��ود.به گزارش ایرنا ،در آزمایشات اولیه
محققان مشخص ش��د این داروی جدید که
" " ISRIBنام دارد ،قابلیت احیای تواناییهای
شناختی در موشهای سالمند و جوانسازی
سلولهای ایمنی مغز آنها را دارد و به همین
عل��ت موجب بهبود کارکرد مغز میش��ود.به
اعتقاد محققان ،اثرگذاری س��ریع این دارو در
احیای قابلیتهای شناختی که در اثر افزایش
س��ن از بین رفتهاند ،نش��ان میدهد که این
اخت�لاالت حاصل پدیدهه��ای فیزیولوژیکی
برگشتپذیر هس��تند.نتیجه این تحقیقات با
دیدگاه متداول تعارض دارد و نش��ان میدهد
بر خالف تص��ور موجود ،مغز افراد س��المند
تواناهاییهای ش��ناختی ضروری را از دست
نمیدهد ،بلکه این تواناییها همچنان وجود
دارند اما ب ه نوعی مس��دود شد ه و توسط یک
چرخه معیوب استرس سلولی به دام افتادهاند.
به گفته محقق��ان ،داروی"  "ISRIBتوانایی
شکس��تن این چرخه را دارد و به همین علت
به سرعت موجب احیای قابلیتهای شناختی
میش��ود.منظور از مش��کالت ش��ناختی یا
اختالل شناختی ،مشکالت مربوط به پردازش
اطالعات در مغز اس��ت که میتواند منجر به
کاهش تمرکز ،اختالل در حافظه کوتاه مدت
و تفکر ش��ود.آلزایمر یکی از مهمترین اشکال
اختالل شناختی است .افرادی که به اختالل
شناختی دچار هستند ،نمیتوانند امور روزمره
را به تنهایی انجام دهند.

نتایج یک مطالعه جدید نش��ان میدهد زنان در سن
ب��اروری که از داروه��ای ضدب��ارداری هورمونی نظیر
قرصه��ای ضدب��ارداری اس��تفاده میکنن��د کمتر با
ریس��ک نوع شدید مشکالت تنفس��ی مواجه هستند.
به گزارش مهر« ،برایت نوارو» ،سرپرس��ت تیم تحقیق در این باره
میگوید« :در حالیکه بیماری آس��م در دوره کودکی در پس��ران
بیش��تر از دختران اس��ت ،اما از زمان س��ن بلوغ این روند تغییر
کرده و ش��یوع آن در زنان بیش��تر از مردان است».وی میافزاید:

قرصهای ضدبارداری ریسک بیماری آسم را کاهش میدهند

«هورمونهای جنس��ی از زمان بل��وغ فعالیت خود
را افزایش میدهند ،درس��ت زمانی که خصوصیات
ریسک ابتال به بیماری آسم بین دو جنسیت تغییر
میکند».در این مطالعه نتایج نش��ان داد زنانی که
قرص ضدب��ارداری مصرف میکردند کمتر با احتمال ابتال به نوع
شدید بیماری آسم روبرو بودند.تیم تحقیق دریافت مدت زمانی که
یک زن از این قرصها استفاده کرده تأثیر مهمی در اثر محافظتی
آن دارد زیرا زنانی که بیش س��ه س��ال از این داروها مصرف کرده

بودند ،با خطر کمتری روبرو بودند.قرص ضدبارداری در جلوگیری
از بارداری بس��یار موفق عمل میکند .اما هورمونهای موجود در
این داروها فواید دیگری نیز برای سالمت دارند .این قرصها باعث
کاهش دردهای ش��کمی دوره قاعدگی ،سبک شدن دوره عادت
ماهیانه و کاهش خطر حاملگی خارج رحمی میشودو باعث بهبود
آکنه ،جلوگیری از نازک ش��دن استخوان ها ،کاهش کیستهای
س��ینه و تخمدان و کاهش خطر س��رطان آندومتر و تخمدان نیز
میشوند.

آفتاب یزد در گفتگو با اورولوژیست بررسی کرد

چه عواملی میتواند منجر به بروز شب ادراری در کودکان شود؟

آفتاب یزد -مریم مظفری :در دورهای از کودکی ،یکی از مس��ائلی
که باعث اذیت ش��دن والدین میشود .ش��ب ادراری فرزندشان است.
بسیاری از خانوادهها برای درمان این مسئله نزد پزشک میروند .شب
ادراری نه فق��ط برای خانواده بلکه برای خود ک��ودک نیز آزاردهنده
اس��ت .شب ادراری هم به تنهایی و هم در همراهی با دیگر اختالالت
کودکان و نوجوانان تظاهر مییابد .شب ادراری ممکن است علتهای
متعددی داشته باشد .در گذشته برای رهایی از این مشکل انتخابهای
متعددی پیش روی والدین و فرزندانشان قرار نداشت ،اما اخیرا برای از
بینرفتن این مسئله الزم به صبر نیست تا کودک بزرگ شود و مشکل
خودبهخود حل ش��ود .انواع ابزاره��ا ،درمانها و تکنیکها به کودکان
کمک میکنند تا در طول شب ،رختخوابی خشک و تمیز داشته باشند
ل��ذا با توجه ب��ه اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینب��اره با دکتر مهری
مهراد ،متخصص جراحی کلیه ،مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژیست)
گفتوگو کرده است .وی در اینباره میگوید :به طور کلی شبادراری
کودکان به حالتی گفته میش��ود که در س��نی که معموالً هم سن و
ساالن بیمار میتوانند خود را کنترل کنند ،شخص به طور غیرارادی در
هنگام خواب ادرار میکند.دکتر مهراد ادامه داد :شب ادراری کودکان
به دس��ته تقسیم میش��ود که عبارتند از شب ادراری اولیه که بیشتر
جنبه ارثی دارد و از ابتدا بوده و قطع نشده است و دیگری شب ادراری
ثانوی��ه که بعدها در اثر یک عامل به وجود میآید که در اینباره حتما
باید علت اصلی درمان شود.این متخصص جراحی کلیه ،مجاری ادراری
ب ادراری کودکان را اینگونه تشریح کرد :عالیم
و تناسلی ،عالیم ش�� 
شبادراری کودکان میتواند بهصورت خیس کردن محل خواب ب ه طور
متناوب یا منظم باشد که باید گفت در شبادراری بدون وجود بیماری
( اولیه ) ،اثری از سوزش ادرار وجود ندارد و ادرار کام ً
ال شفاف است.
وی مطرح کرد :از جمله عواملی که میتواند منجر به بروزشب ادراری
اولیه درکودکان شود ،ژنتیک است لذا اگر یکی از والدین بعد از پنج
سالگی مشکل شب ادراری را تجربه کرده باشد ،تا  40درصد احتمال
دارد که فرزندش هم به این مشکل دچار شود.
دکتر مهراد ادامه داد :احتمال ابتالی کودک به بروزشب ادراری زمانی
که هر دو والدین مش��کل شب ادراری را گذرانده باشند به  70درصد
میرسد.این اورولوژیست بیان کرد :بروز استرس نیز یکی از رایجترین
علتهای بروز شب ادراری ثانویه است .به کودک زمانی که به مدرسه
جدید و یا خانه جدید میرود ،یا یکی از والدین خود را به دلیل جدایی
و یا مرگ از دس��ت میدهد و یا با تولد فرزند دیگر مواجه میش��ود،
استرس زیادی وارد میشود که این حجم از استرس درکودکان منجر
به شب ادراری خواهد شد.
وی مطرح کرد :همانگونه که خواب عمیق یکی از نش��انههای رش��د
و تکامل صحیح اس��ت ،کم ش��دن کیفیت و مقدار خواب هم در این
دوره زمانی رخ میدهد .این موضوع در س��ن بلوغ و در طی سالهای

ی��ک متخصص تغذیه ،در خصوص عوامل موثر در باال رفتن میزان
چربی خون گفت :چربی خون و دریافت آن یک س��طح خاص دارد
ب��رای مثال بخش��ی از میزان چربی خون از مناب��ع غذایی دریافت
میشود که برای متابولیسم ،سوخت و ساز و عملیاتهای سیستم
عصبی بدن مورد نیاز اس��ت.حمید حاجی فرجی در گفتگو با مهر،
با اش��اره ب��ه اینکه  ۲۰تا  ۳۰درصد کالری ب��دن از چربیها تامین
میشود ،اظهار کرد :بخشی از کالری مورد نیاز بدن توسط چربیها
تامین میشود که  ۱۰۰درصد آن از منابع اسیدهای چرب غیر اشباع
که در مغز دانهها و دانههای روغنی یافت میش��ود ،است همچنین
ام��گا ۳و  ۶نیز در ماهیها و منابع دریای��ی از جمله منابع دریافت
اس��یدهای غیر اشباع هس��تند و هرکدام به خودی خود میتوانند
در تقویت سیس��تم امینی بدن و جلوگیری از بروز مشکالت قلبی-
عروقی ،اختالل س��لولهای عصبی و مشکالت چشم تاثیر فراوانی
داشته باشند همچنین به میزان زیادی التهابات را کاهش میدهند.
وی افزود :مش��کلی که ما در بروز چربی خون با آن مواجه هستیم

=از جمل��ه عواملی ک��ه میتواند منجر به بروز ش��ب
ادراری اولیه درکودکان ش��ود ،ژنتیک است لذا اگر یکی
از والدین بعد از پنج سالگی مشکل شب ادراری را تجربه
کرده باشد ،تا  40درصد احتمال دارد که فرزندش هم به
این مشکل دچار شود
=بروز اس��ترس نیز یک��ی از رایجترین علتهای بروز
شب ادراری ثانویه است .به کودک زمانی که به مدرسه
جدید و یا خانه جدی��د میرود ،یا یکی از والدین خود را
ب��ه دلیل جدایی و یا مرگ از دس��ت میدهد و یا با تولد
فرزند دیگر مواجه میش��ود ،استرس زیادی وارد میشود
که این حجم از استرس درکودکان منجر به شب ادراری
خواهد شد
=طبق تحقیقات انجام ش��ده توسط محققان در موارد
نادر اگر کودک به وقفه خواب تنفسی و یا خر و پف مبتال
باشد ،شب ادراری را هم تجربه خواهد کرد .در کودکانی
که این مش��کل را دارند ،راه تنفسی مسدود شده و نفس
کشیدن در هنگام خواب متوقف خواهد شد .این موضوع
تعادل شیمیایی درمغز را هم تغییر داده وبروز شب ادراری
را تحریک میکند
دبیرستان میان نوجوانان بسیار شایع است و باعث بروز شب ادراری در
آنها خواهد ش��د.این متخصص بیان کرد :طبق تحقیقات انجام شده
توس��ط محققان در موارد نادر اگر کودک به وقفه خواب تنفس��ی و یا
خر و پف مبتال باشد ،شب ادراری را هم تجربه خواهد کرد .در کودکانی

چربی خون را چگونه کنترل کنیم؟
مش��کلی که ما در بروز چربی خون با آن مواجه هس��تیم
ژنتی��ک ،کم کاری تیروئید یا اختالالتی مانند دیابت کنترل
نش��ده و همچنین الگوی ناصحیح مصرف مواد غذایی است
که منجر به باال رفتن چربی خون میشوند
ژنتیک ،کم کاری تیروئید یا اختالالتی مانند دیابت کنترل نشده و
همچنین الگوی ناصحیح مصرف مواد غذایی است که منجر به باال
رفتن چربی خون میشوند .برای مثال در بیماران دیابتی یا افرادی
که از کم کاری تیروئید رنج میبرند میزانتری گلیس��یرید از ۱۵۰
تا  ۲۰۰باالتر رفته و بیمار باید تحت درمانهای پزشکی قرار گیرد
بدیهی است زمانی که میزان  HDLکاهش پیدا میکند فرد مبتال
به چاقی و فش��ار خون میشود که در چنین زمانی فرد به سندروم
متابولیک مبتال خواهد شد که ریسک بیماریهای قلبی وعروقی را
ب��اال میبرد.فرجی ادامه داد :درص��د چربی دریافتی در بدن باید به

نخستین عالمت ابتال به سرطان پروستات چیست؟

سرطان پروس��تات از رایجترین س��رطانها در
میان آقایان است .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،س��رطان پروستات تا زمانی که به مرحله
پیش��رفته خود نرس��یده اس��ت ،هیچ عالئمی
ندارد.سرطان پروس��تات زمانی رخ میدهد که
سلولهای س��رطانی این بخش اقدام به تکثیر
بیهدف میکنند .این امر میتواند برای سالها
بدون عالمت باش��د .تا زمانی که پروس��تات به
اندازه کافی بزرگ نشده و مجاری ادرار را مسدود
نکرده است ،فرد هیچ عالمتی را در خود مشاهده
نمیکند .زمانی که این اتفاق بیفتد فرد ش��اهد
عالئمی همچون تک��رر ادرار ،زور زدن در زمان
ادرار ک��ردن و احس��اس آنکه مثانه همچنان پر
بوده و به طور کامل تخلیه نش��ده است ،خواهد
بود.تحقیقات نشان داده است سرطان پروستات
میتواند به اس��تخوانهای اط��راف لگن و حتی
دندهها س��رایت کند .همین ام��ر منجر به درد

اس��تخوان در فرد میشود .این درد به مرور طی
چند هفته تشدید میشود .این درد در نهایت به
صورت مستمر فرد را درگیر میکند و در نتیجه
فرد از خوابیدن در طول ش��ب ناتوان میش��ود.
محققان میگویند دیگر دردهای ناشی از سرطان
پروس��تات میتواند متفاوتتر باشد .برای مثال،
درد مفاصل ممکن اس��ت در اول صبح تشدید
شود ،اما به طور دائمی رخ ندهد .توصیه میشود
در صورت مش��اهده نخستین عالمت مرتبط با
س��رطان پروستات به پزش��ک عمومی مراجعه
کنید.هنوز دلیل اصلی ابتال به سرطان پروستات
کشف نشده است ،اما برخی عوامل میتواند خطر
ابتال به آن را در مردان افزایش دهد .س��ن ،نژاد
و سبک زندگی در این موضوع بسیار تاثیرگذار
است .براس��اس اعالم مرکز س��رطان انگلیس،
سرطان پروستات در مردان  ۷۵تا  ۷۹ساله بسیار
رایج است.

که این مش��کل را دارند ،راه تنفسی مسدود شده و نفس کشیدن در
هنگام خواب متوقف خواهد شد .این موضوع تعادل شیمیایی درمغز را
هم تغییر داده و شب ادراری را تحریک میکند.
 دکتر مهراد عنوان کرد :یکی دیگر از علل ثانویه بروز شب ادراری در
کودکان ،داش��تن یبوست است .مثانه و روده در فاصله نزدیکی از هم
قرار دارند .اگر فرد به یبوست مبتال باشد ،محتویات شکم به مثانه فشار
وارد کرده و باعث میشود که کودک کنترلی روی مثان ه خود نداشته
باش��د .دراین موارد درمان یبوست اولین قدم برای درمان شب ادراری
کودکان است.
این متخص��ص جراحی کلیه ،مجاری ادراری و تناس��لی توضیح داد:
بیماری مثانه و یا بیماری کلیوی نیز میتواند موجب بروز شب ادراری
در کودکان شود زیرا اگر کودک در شب و روز کنترلی روی مثان ه خود
نداش��ته باش��د و یا در هنگام دفع ادرار احساس سوزش داشته باشد،
عالیم وجود بیماریهای کلیوی و مثانه را نش��ان میدهد و باید آنها
را درمان کرد.وی اظهار کرد :اگر کودک عالیمی همچون بیحس��ی،
مور مور ش��دن پاها و دیگر مشکالت نخاعی را داشته باشد ،باید مهم
در نظر گرفته شود زیرا همه این موارد میتواند باعث بروز شب ادراری
شود .دکتر مهراد بیان کرد :برخی دیگر از بیماریها نیز
در کودکان می 
در موارد نادر میتواند موجب بروز شب ادراری در کودکان شود مانند
اینکه برخی از پژوهشها نش��ان میدهد که کودکان مبتال به اختالل
کمتوجهی  -بیشفعالی به دلیل وجود تفاوتهایی در مواد شیمیایی
مغز احتمال زیادی وجود دارد که شب ادراری را تجربه کنند.
این متخصص جراحی کلیه ،مجاری ادراری و تناس��لی ابراز داش��ت:
ب ادراری کودکان میتواند به دو ش��کل عوارض زودرس
عوارض ش�� 
و دیررس مشاهده ش��ود .در مورد عوارض زودرس ،مسائل به صورت
روانی تظاهر مییابند ،نه عضوی و بیش��تر در س��نین ورود به مدرسه
تشدید میش��ود.وی اضافه کرد :عوارض دیررس شب ادراری کودکان
گاها اتفاق میافتد و معموالً در سنین باالتر دیده میشود .مث ً
ال فرد بالغ
تحت فش��ارهای روانی ،دچار تکرر ادرار شبانه میشود ،بدون آنکه در
روز مشکلی داشته باشد .این متخصص جراحی کلیه ،مجاری ادراری
و تناسلی در پایان گفت :کودکان اغلب با بزرگتر شدنشان مشکل شب
ادراری ش��ان حل میش��ود ،اما تاثیر منفی بر عزت نفس آنها دارد.
کودکتان ممکن اس��ت احس��اس ناراحتی و خجالت کند و از برخی
فعالیته��ای اجتماعی مانند مهمانی رفتن و غیره دوری کند اما این
مس��ئولیت والدین است تا به کودک خود اطمینان دهند که این یک
بخش طبیعی از رشد آنها است که در نهایت خواهد گذشت.خیلی مهم
است که والدین خونسردی خود را حفظ کنند ،مهم نیست که ممکن
است در مورد شست و شوی اضافی چه احساسی داشته باشند .والدین
میتوانند به کودکش��ان در متوقف کردن خیس کردنهای تختش با
برخی توصیههای ساده کمک کنند.

همان میزان  ۳۰درصد باشد برای این منظور اصالح سبک و شیوه
غذایی ،عدم مصرف غذاهایی با پخت ناسالم و یا فست فودها که با
روغنهای اکسیدشده تهیه میشوند و رژیم غذایی مناسب حتی در
افرادی که مشکالت ژنتیکی دارند نیز میتواند به میزان بسیار قابل
توجهی در باال رفتن چربی خون نقش داشته باشند.وی گفت :وزن
متعادل در افراد و کاهش وزن با استفاده از شیوههای اصولی میتواند
از ب��روز چربی خون جلوگیری کند ،در غیر این صورت کاهش وزن
غیر اصولی خود به عنوان عامل افزایش چربی خون به شمار میرود.
وی افزود :کاهش مصرف قند و شکر و افزایش مصرف فیبر به میزان
قابل توجهی برای جلوگیری از بروز چربی خون باال موثر خواهد بود.
مصرف روزانه  ۵تا  ۷واحد از سبزیجات خام و پخته ،انجام فعالیت
مناس��ب ورزش��ی به ش��کلی که ضربان قلب باال رود ،عدم مصرف
چربیهای ترانس که در ش��یرینی و شکالت وجود دارند ،همچنین
مصرف غذاهای غیر س��رخ ش��ده میتوانند از بروز چربی خون باال
جلوگیری کنند.

چگونهگوشیهمراهخودرادرایامکروناییضدعفونیکنیم؟

با توجه به ماندگاری باالی ویروس کرونا بر روی
اجس��ام ،ضدعفونی کردن گوش��ی همراه مورد
بسیار مهمی است که باید با شیوه صحیحی انجام
شود.به گزارش آنا ،نحوه ضد عفونی کردن گوشی
همراه ،همواره یکی از دغدغههای افرادی است که
میخواهند گوشی همراه خود را پس از رسیدن
به منزل و در زمان استراحت از ویروس کرونا پاک
کنند.بنابراین چند نکته را در هنگام ضدعفونی
گوش��ی تلفن همراه بای��د مدنظر ق��رار داد که
عبارتند از اینکه باید توجه کرد که اسپری کردن
مستقیم مواد ضدعفونیکننده الکلی بر روی تلفن
همراه منجر به ورود محلول به درون گوشی شده
و به علت حرارت درون گوش��ی تبدیل به بخار و
در نهایت میتواند به آتش سوزی یا انفجار منجر
شود ،قبل از شروع ضدعفونی تلفن همراه ،حتما
آن را خاموش کنید ،گوش��ی را از ش��ارژ خارج
کنید ،حتی بهتر است که هندزفری به دستگاه

کووید ۱۹-افسردگی بارداری و بعد زایمان را افزایش میدهد

پژوهشگران در پروژه جدیدی ،به بررسی زنان باردار و زنانی پرداختند
که ب��ه تازگی زایمان ک��رده بودند .آنها میزان افس��ردگی ،اضطراب
عمومی و نشانههای استرس پس از سانحه را که با نگرانیهای ناشی
از کووید ۱۹-تش��دید میشوند ،مورد بررس��ی قرار دادند .به گزارش
ایسنا" ،سیندی لیو"از پژوهشگران این پروژه گفت :میدانیم که دوره
زایمان ،زمانی است که زنان نسبت به نگرانیهای مربوط به بهداشت
روان آس��یبپذیر میش��وند .هدف ما در درجه نخس��ت ،این بود که
ببینیم کدام یک از عوامل مرتبط با همهگیری میتوانند با نشانههای
سالمت روان در ارتباط باشند.پژوهشگران ،بررسی جدیدی را موسوم
به "پژوهش تجربیات بارداری و اث��رات کووید )PEACE("۱۹-آغاز
کردند تا بتوانند س�لامت روان را طی دوره بارداری و پس از زایمان،
هنگام همهگیری کووید ۱۹-بهتر درک کنند .پژوهشگران دریافتند که
از میان هزار و  ۱۲۳زنی که بین  ۲۱مه تا  ۱۷اوت  ۲۰۲۰مورد بررسی
قرار گرفتند ،بیش از یک نفر از هر س��ه نفر ،به س��طح قابل توجهی

از افس��ردگی مبتال شده است که معادل  ۴/۳۶درصد میشود .میزان
افسردگی بارداری پیش از همهگیری ،بین  ۱۵تا  ۲۰درصد بود .از هر
پنج نفر ،یک نفر به سطح قابل توجهی از اضطراب عمومی مبتال بود
و از هر  ۱۰نفر ،در یک نفر ،نش��انههای اختالل آسیب پس از سانحه
دیده شد .پژوهشگران دریافتند که تقریباً  ۹درصد از شرکتکنندگان،
احس��اس غم و اندوه ،از دس��ت دادن یا ناامیدی ش��دید را در نتیجه
همهگیری بیماری گزارش دادهاند .این گروه تقریباً پنج برابر بیش��تر
در معرض ابتال به نش��انههای بیماری روحی ق��رار میگیرند .حدود
 ۱۸درص��د از ش��رکتکنندگان گزارش دادند ک��ه در مورد خطرات
سالمتی ناشی از کووید ،۱۹-بسیار نگران و یا به شدت نگران هستند.
این گروه ،تا چهار برابر بیش از دیگران در معرض تجربه کردن نشانههای
روانی قابل توجه قرار دارند.لیو گفت :افرادی که در خانه کار میکنند،
دارای مرخصی زایمان هستند و یا زمان خود را به سادگی برای انجام
دادن این نظرسنجی س��پری میکنند ،به صورت نامتناسبی سفید

متصل نباشد ،مواد ضدعفونیکننده حاوی الکل
را مستقیم روی تلفن همراه اسپری نکنید ،مواد
ضدعفونیکننده را روی یک دستمال اسپری و
س��پس به وس��یله آن تلفن همراه را ضدعفونی
کنید ،از حجم زی��ادی از مواد ضدعفونیکننده
حاوی الکل اس��تفاده نکنید،هرگ��ز ضدعفونی
تلف��ن هم��راه را در گرمای زی��اد و در مجاورت
سیگار روشن یا ش��عله گاز انجام ندهید،هنگام
ضدعفونی ،ظرف حاوی ضدعفونیکننده الکلی را
در دست خود نگه نداش��ته و آن را در مجاورت
تلفن همراه قرار ندهید ،بالفاصله بعد از ضدعفونی
تلفن همراه ،گوش��ی را به شارژ نزنید .زیرا حتی
یک تماس کوتاه هم ممکن اس��ت باعث حادثه
شود،بالفاصله بعد از ضدعفونی تلفن همراه ،آن
را روش��ن نکنید وبعد از گذش��ت پنج دقیقه از
ضدعفونی ،تلفن همراه را روشن و از آن استفاده
کنید.

پوس��ت هستند و درآمد خوبی دارند .ما میتوانیم با یک نظرسنجی،
به س��رعت اطالعات را به دست بیاوریم اما چشماندازهای بخشهای
گوناگ��ون جمعی��ت را از دس��ت میدهیم.پژوهش��گران از اقدامات
استانداردی برای ارزیابی مشکالت سالمتی ناشی از کووید ۱۹-و تجربه
مربوط به غم و اندوه استفاده کردند" .کارمینا اردی"از پژوهشگران این
پروژه گفت :ما در جستجوی نهادهایی بودیم که به واسطه آنها بدانیم
که به عنوان حامیان بالین��ی میتوانیم چه کاری برای حمایت بهتر
از خانوادهها طی این دوره انجام دهیم .پاس��خهای این نظرس��نجی،
دیدگاههای ارزش��مندی را در ای��ن مورد ارائه میدهند و به ما کمک
میکنند تا به عنوان افراد حرفهای حوزه مراقبت از سالمت ،آنچه بهتر
است را انجام دهیم.پژوهشگران دریافتند که تشخیصهای پیشین در
مورد س�لامت روان میتواند بر آمار نظرسنجی موثر باشد .دادههای
این بررسی ،بینشهای گستردهای را ارائه میدهند اما یافتههای این
پژوهش هنوز به صورت سیستماتیک تجزیه و تحلیل نشدهاند.

