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کارشناس اداره سالمت کودکان وزارت

سالمت

 -1در دوران شیوع کرونا با توجه به ارزش شیر مادر
از قطع بیمورد شیر مادر و تجویز شیر مصنوعی به
شدت پرهیز شود.
 -2اگــر وضعیت عمومی مادر با تشــخیص قطعی
خوب است شیردهی از ســینه باید با رعایت نکات
بهداشتی مطابق دستورالعمل ها انجام شود.
 -3برای جلوگیری از احتمال انتقال عفونت برای
دوشیدن شیر از دست یا شــیردوش های مناسب
شخصی استفاده شود.
 -4تغذیه نوزاد مادر مشکوک به ابتال به بیماری با
رعایت اصول بهداشتی از سینه مادر معنی ندارد و
واکسیناســیون نوزادانی که مادرانشان مبتال به
عفونت قطعی یا مشــکوک به کرونا هستند مانند
بقیه نوزادان خواهد بود.
 -5مالحظات مربوط به بانک شیر مادر تا به حال
شواهدی مبنی بر انتقال ویروس کرونا از شیر مادر
گزارش نکرده است و فرایند پاستوریزاسیون روی
شیر مادر را امن میکند.
 -6کارشناس بانک شیر بعد از رسیدن شیر ابتدا
دستهای خود را با آب و صابون با روش استاندارد
شست و شو دهد و شیر را تحویل بگیرد.
 -7از اســپری کردن مــواد ضد عفونــی کننده به
سطح خارجی ظرف شیر پرهیز شود ،چون ممکن
است مواد ضد عفونی کننده وارد شیر شود.
 -8کارشــناس بانک شــیر مادر بیمارســتان باید
از ســامتی اهداکنندگان حاضر در بیمارســتان
اطمینان حاصل کند.

آنتی کرونا

کشفمخزنویروسکرونادربدن
انسان
تاکنون تصور میشــد ویروس کرونا از غدد بزاقی
به عنــوان مخزن اســتفاده میکند امــا یافته های
جدید دانشــمندان این موضوع را زیر ســوال برده
اســت .به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان به
نقل از العالم ،گروهی از آســیب شناسان  ،دندان
پزشــکان و متخصصــان گــوش و حلــق و بینــی از
دانشکده پزشکی دانشگاه «سائو پائولو» در برزیل
دریافتنــد که ویروس کرونــا قادر به تولیــد مثل در
غدد بزاقی است .این تحقیق در مجله Journal of
 Pathologyمنتشر شده است.
«برونو فرنانــدز ماتــوک» یکی از نویســندگان این
مقاله گفت :تاکنــون تصور میشــد ویروسهایی
که باعث بیماریهای مشــترک میشــوند از غدد
بزاقی به عنوان مخزن استفاده میکنند ،بنابراین
یافته مــا میتواند به توضیح دلیل بســیار مســری
بودن ویروس کمک کند .دانشمندان نمونههایی
از سه نوع غده بزاقی (پاروتید ،زیر فکی و کوچک)
را از بیماران بزرگ ســالی که در اثر ابتال به کووید
 ۱۹فوت کردنــد ،آزمایــش کردنــد و دریافتند که
بافتهــای مســئول تولیــد و ترشــح بــزاق مخزن
ویروس هستند.

دانستنی ها

بــه طــور معمــول ،بــرای خالکوبــی از یک

سالمت

ماشــین دســتی اســتفاده مــی کننــد که

شبیه چرخ خیاطی عمل میکند ،با یک یا
چند سوزن به طور مکرر پوست را سوراخ

میکنندوباهرسوراخ،سوزنهاقطراتجوهرکوچکیرابهزیر

پوست وارد می کند .این فرایند بدون نیاز به بی هوشی انجام
می شــود .معموال افراد در ســنین جوانی بــه خالکوبی عالقه

دارند و بعضــا برای انجــام آن به مراکز غیر بهداشــتی مراجعه
میکنند .به همین دلیل امــروز و در این مطلــب به پیامدهای
خطرناک این شیوه اشاره میکنیم تا قبل از انجام آن کمی فکر

کنید و بعد تصمیم بگیرید.
پشیمانی بعد از خالکوبی

از آن جایــی کــه خالکوبی در کشــورمان به صــورت غیر
رســمی انجام می شــود آمار دقیقی از آن موجود نیست
اما در مجموع بخش زیادی از افراد بعد از خالکوبی حس
خوبی نســبت به طرحی که انتخاب کردند یــا اجرای آن
ندارند و ناچار می شوند با طرحی دیگر که معمو ًال بزرگ
تر است طرح قبلی را از بین ببرند که مشکل وپیامدها هم
بیشتر می شود.
حساسیت به جوهر

جوهری که به داخل پوســت تزریق میشــود مــی تواند
حساســیت زیادی به همراه داشــته باشــد .این عوارض
می توانــد از ابتدا یا طــی هفته ها و ماهها بعــد خودش را
نشان دهد .عوارضی مانند قرمزی ،خارش ،تورم  ،تاول،
کهیر ،لکه های پوستی و حتی مشکالت تنفسی و قلبی.
سابقه پسوریازیس

افــرادی که در خانــواده ســابقه پســوریازیس دارند باید
خیلی مراقب باشند و از انجام خالکوبی صرفنظر کنند.
چه بسا ممکن اســت ژنهای خاموش این بیماری فعال
شود و بیماری خودش را نشان دهد.
عفونت های پوستی

عالیم عفونت مانند قرمزی ،ورم ،درد و ترشح چرک پس
از خالکوبــی مــی تواند رخ دهــد .تجهیــزات خالکوبی و
سوزنهایاستریلیزهنشدهمیتواندبیماریهایعفونی
مانند هپاتیت Bو هپاتیت cرا انتقال دهد.به همین دلیل
استکهانجمنآمریکاییگفتهاستانتقالخونبایدیک

سال پس از انجام خالکوبی صورت گیرد.
بیماریهای جدی

خالکوبی همچنین میتواند باعث بیماریهای عفونی،
ایدز ،سرطان و هپاتیت شود.
جدا از اینکه این عمل می تواند عوارض جسمی جبران
ناپذیری را برای افراد به همراه داشته باشد ،می تواند از
نظر روانی افراد را تحت الشعاع قرار دهد.
مخفی کردن سرطان پوست

خطــر دیگــر خالکوبی ایــن اســت که مــی توانــد عالیم
احتمالی سرطان پوست یا بیماری های پوستی دیگر را
مخفیکند.
عوارض برای انجام صحیح روشMRI  

خالکوبی ممکن اســت باعث تورم یا ســوزش در مناطق
آســیب دیــده در هنــگام تصویــر بــرداری بــا رزونانــس
مغناطیسی ( )MRIشــود .در بعضی موارد رنگدانههای
تاتو می تواند در کیفیت تصویر اختالل ایجاد کند.
خالکوبی روی چشم

خالکوبــی روی زبان یا چشــم هــم رونق زیــادی دارد اما
خالکوبی روی چشــم به مراتب ســخت تر و دردناک تر از
خالکوبی روی زبان است و هر نوع خالکوبی به خصوص
خالکوبی روی این نقاط حســاس بدن با خونریزیهایی
هم همراه خواهد بود.
قســمتهایی کــه از نظــر حیاتــی مهــم هســتند ،مثــل
دور چشــم ،بینی ،گــوش ،دهان یــا به طور کلــی اطراف
سوراخهای طبیعی بدن مشکلترین قسمتها برای تتو

و پاک کردن آن است و اگر عارضهای در این نواحی ایجاد
شــود ،بســیار خطرناک خواهد بود؛ مثال اگــر تتوی این
نواحیباعثعفونتشود،میتواندبافتآنراتخریبکند
وباعثکجشدندهان،بینیوچشمهاشودورویبینایی
و عالیم حیاتی فرد اثر بگذارد زیرا این قســمتها دارای
بافتهای حساســی هســتند و اگر دچار عارضــه ثانویه
شوند ،گرفتاریهای زیادی برای فرد ایجاد میکنند که
عمدتابرگشتناپذیرهستند.
خالکوبی و ممنوعیت بر صدور گواهینامه رانندگی

عالوه بــر این مــوارد وجــود خالکوبــی و تتــ و و زخمهای
مشــکوک روی بدن بــرای برخــی افراد کــه میخواهند
برای نخســتین بار گواهینامه رانندگــی دریافت کنند یا
کسانی که متقاضی تمدید گواهینامه رانندگی هستند،
مشکل ساز شــده اســت .خالکوبیهای نامتعارف مانع
از صــدور گواهینامه برای فــرد متقاضی میشــود .تتو و
خالکوبیهابیشتردربینپسراندیدهمیشودامابعضی
ی دارند برای گرفتن گواهینامه
از دختران هم که خالکوب 
با مشکل روبهرو شدهاند و به آن ها اعالم میشود که باید
به کمیســیون پزشــکی مراجعه کنند تا رفتارهای آن ها
و شــرایط روحی و روانیشان سنجیده شــود .خالکوبی
ی شــود امــا وجود
به خودی خــود بیماری محســوب نم 
آن به همــراه رفتارهــای پر خطــر در رانندگی بــه عنوان
یکی از شــاخصهای ابتال بــه برخی اختــاالت روانی و
شخصیتی ،نیازمند بررسی و ارزیابی های روانشناختی
در کمیسیونهای اعصاب و روان است.
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علت اسپاسم صورت (همی فاسیال)

اسپاســم صورت نوعی اختالل حرکتی اســت که در اثر فشرده شدن یا

همه انقباضها اسپاسم نیست

انقباض موقت ماهیچههای صورت به عنوان اسپاســم صورت شناخته
ک و جمع شدن صورت و اسپاسم دور چشم
نمیشود .به عنوان مثال تی 
(بلفارواسپاسم) ،شرایط متفاوتی هستند .در این شرایط ،معمو ًال هر دو

طرف صورت درگیر میشــود در صورتی که در اسپاســم صورت ،اغلب
انقباض در یک طرف صورت اتفاق میافتد.
درمان اسپاسم

هرچند هم اکنون هیچ درمان تضمین شدهای وجود ندارد اما روشهای
درمانی مختلفی برای رفع اسپاسم نیمه صورت وجود دارد:
دارو درمانی اسپاسم صورت
تزریق بوتاکس به صورت
عوارض موقت تزریق بوتاکس

خبرنگار

امروزه ناباروری مشــکل شــایعی اســت کــه یکی از
عوامل موثــر در آن نــوع تغذیه و کمبود مــواد مغذی
اســت البتــه بیماریهــای زنــان و نداشــتن تعادل
هورمونی هم در این زمینه دخیل هستند.
در ادامه به چند ماده غذایی میپردازیم که عالوه بر
کاهش احتمال ناباروری ،دیگر مشکالت هورمونی
را هم در خانمها رفع میکند.
موادمغذی
زمانی که میخواهیــد برای بارداری اقــدام کنید
بدن شما نیاز شــدیدی به مواد مغذی پیدا میکند
و در صــورت نرســیدن این مــواد دچار ســوء تغذیه
خواهید شــد به همیــن دلیــل باید از مــواد غذایی
حــاوی فیبــر ،پروتئیــن ،ویتامیــن و مــواد معدنــی
اســتفاده کنید تا نیاز بدن بــرای آمادگی بارداری
تامین شود.
کربوهیدراتهایسالم
کربوهیدرا تهــا همیشــه مضــر نیســتند و نــوع
خوب آنها در ســیب زمینی ،ســیب ،نخــود ،موز،
انبــه ،میوههــا و حبوبات وجــود دارد و بــه عملکرد
طبیعی بدن کمک میکند که بهتر است از مصرف
کربوهیدراتهایی که دارای شکر و مواد مصنوعی
هستند ،پرهیز کنید.
چربیهایسالم
بدن زنان بــاردار به چربیهای ســالم نیــاز دارد که
میتوان آن ها را در چربیهای اشباع شده پیدا کرد
این چربیهــا به کاهش بیماریهــای قلبی و بهبود
سیســتم ایمنی بدن کمک میکند و جریان خون را
در رحم افزایش میدهد کــه از جمله آنها میتوان
به روغــن نارگیل ،روغــن زیتون ،کــره و روغن انواع
دانههای روغنی اشاره کرد.
سبزیجات
زمانــی کــه میخواهیــد باردارشــوید مصــرف
سبزیجات بسیار مهم اســت برای مثال سبزیجات
برگ تیــره رنــگ مثــل اســفناج و کلــم بروکلی به
دلیل آن که سرشار از اسید فولیک است به بهبود
تخمک گــذاری کمــک میکنــد همچنین ســیب
زمینی شــیرین هم ترکیباتی دارد که باعث بهبود
باروری میشود.

لی

 -1کدو ،بادمجــان ،هویج و ســیب زمینی را پوســت کنید و به صــورت مکعبی
شکل کوچک خرد و ســپس تمام سبزیجات را در روغن سرخ کنید.
 -2پیاز رنده شده را در کمی روغن ســرخ کنید تا طالیی رنگ شود سپس مرغ
پخته شده را خالل و به پیاز اضافه کنید.
 -3به مواد کمی ادویه اضافه کنید و بگذارید قطعات مرغ کمی سرخ و طالیی
رنگ شود.
 -4بادمجان ،هویج و سیب زمینی سرخ شــده را با هم مخلوط کنید و در ظرف
پیرکسی بریزید به طوری که سطح ظرف را به صورت یکنواخت پر کند ،سپس
مرغ را روی سطح سبزیجات به صورت یکنواخت بریزید.
 -5روی ســطح مرغ نخود پخته شــده بریزید( .مــی توانید از کنســرو نخود هم
استفاده کنید)
 -6تمام مواد الزم برای ســس را با هم مخلوط کنید و روی ســطح مواد بریزید
سپس روی آ نها جعفری خرد شده بپاشید.
 -7روی ســطح مواد ،نان را که به صــورت مکعبی خرد و در کمی روغن ســرخ
کرده اید ،بریزید.

برریس علل پزشیک فلج شدن صورت سحر جعفری جوزاین
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اســت هنگام حرف زدن فک خود را بگیرد .آن طور که از کلیپی که او در
فضای مجازی منتشر کرده بر می آید ،دندانهای عقل وی نهفته است به
همیندلیلبهدندانپزشکمراجعهمیکندواوتشخیصاسپاسمشدید
را میدهد که هیچ ارتباطی بــه دندان عقل نــدارد و بایدفوری بوتاکس
داخل فک را انجام دهد .پزشک به داخل فک و دندانهای جلویی و فک
پایینهمبوتاکستزریقمیکندوبااینادلهکه گردنویهممدتیدیگر
درد خواهد کرد ،به دنبال تزریق به گردن وی اســت ،امــا خانم جوزانی
اجازه این کار را نمی دهد ولی دو روز پس از تزریق ،صورتش کج می شود
و حالت افتادگی پیدا میکند به طوری که وقتی دست خود را از زیر فک
برمی دارد ،فک می افتد .با تماس و پیگیری از پزشک به او پیشنهاد می
شود که سمت دیگر فک هم باید تزریق صورت بگیرد! و متاسفانه مشکل
او هنوز پابرجاست .برای اطالع بیشتر شما خوانندگان با تزریق بوتاکس
برای کاهش اسپاسم ادامه مطلب را در این زمینه مطالعه کنید:

مارال مرادی

ی
اص

فته ،غذای لبنانی خوشمزه

تحریک اعصاب صــورت رخ میدهد .این اختالل با انقباضات ســریع و
غیرعادی در یک طرف صورت همراه است .ماهیچههای صورت توسط
اعصاب صورت کنترل میشــود .در هر طرف صــورت یک عصب وجود
دارد .این عصب از عمق مغز شروع میشود و پس از گذر از ساختار بسیار
پیچیده مغز به صورت شــما میرسد .اعصاب صورت ســیگنالهایی را
از مغز حمل میکند که باعث منقبض شــدن یا استراحت ماهیچههای
صورت میشــود.برای مثال با کمــک این اعصاب ،میتوانید چشــمک
بزنید ،بینی خود را منقبض یا لبهای خود را جمع کنید.
اگرچیزیدرهنگامفعالیتایناعصابرویآنهافشاروارد کند،انتقال
سیگنالها به صورت شــما تحت تأثیر قرار می گیرد .این تأثیر میتواند
به صورت انقباض و گرفتگی غیر ارادی ماهیچهها و در نتیجه اسپاســم
صورت بروز یابد.

مواد غذایی که به افزایش
احتمال بارداری کمک میکند بانوان

غذا

آشپزی من

سینه مرغ آب پز شده  -یک عدد
کدو ،بادمجان ،سیب زمینی و هویج  -از هر کدام  ۲عدد
نخود پخته شده – یک لیوان
جعفری ریز شده  -نصف لیوان
پیاز رنده شده  -یک عدد
نمک و فلفل و زردچوبه  -کمی
نان خرد شده و سرخ شده  -یک و نیم لیوان
مواد الزم برای سس
ماست  ۲ -لیوان
سیر رنده شده نرم  ۲ -حبه
ارده  -یک قاشق غذاخوری
سس مایونز -یک قاشق غذاخوری
آبلیمو -یک قاشق غذاخوری
نمک و فلفل  -به مقدار الزم

پزشکی

سم بوتولینوم توسط یک باکتری به نام باکتریوم کلستریدیوم بوتولینوم
ساخته میشود .این ماده با سموم غذایی که بوتولیسم نام دارد ،مرتبط
است.هرچند،هنگامیکهاینسمدردوزکنترلشدهمصرفشود،برای
آرام کردن ماهیچهها مؤثر است و ضرری ندارد .این سم به ماهیچههای
صورت تزریق میشود و سیگنالهای عصبی را مسدود میکند.عوارض
تزریق بوتاکس صورت عموم ًا موقت اســت .افتادگی پلــک بعد از تزریق
بوتاکس و دو بینی از جمله عوارض آن اســت .این عوارض معمو ًال بعد از
یک تا دو هفته از بین میرود.

