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سالمت

   روزنامهصبحایران

یکشنبه  22مرداد   20 .  1396ذی القعده   .  1438شماره ۱۹607

چرخش مالیم گردن و انجام ورزش و نرمش های ساده می تواند تا حد زیادی از بروز دردهای کتف ،گردن و کمر در افراد مختلف به ویژه خبرنگاران که در پی خم شدن هنگام نوشتن ،تایپ کردن
و حتی مکالمه تلفنی ،فشار شدیدی بر گردنشان وارد می شود ،پیشگیری کند .نشستن یا ایستادن طوالنی مدت در یک حالت هم می تواند آسیب های جدی و خستگی های مفرط جسمی ایجاد
کند .بنابراین باید هر خبرنگار به فاصله 20تا 30دقیقه به مدت سه تا پنج دقیقه عضالت گردن و ستون فقراتش را به حالت طبیعی برگرداند و استراحت کند.

درمان ریزش مو درطبسنتی
درمانهایی برای ریزش مو وافزایش رشد آن وجود دارد که اگرچه برخی از آن ها نتیجهبخش است ،اما در طوالنیمدت
ممکن است عوارضی برای فرد داشته باشد .در طب سنتی هم درمانهای مناسبی برای پیشگیری از ریزش مو و
همچنین افزایش روند رویش آن وجود دارد ،اگرچه این درمانها معموال طوالنی و زمان بر است.

تقسیم بندی درمان ها
در طب سنتی درمان های ریزش مو به دو گروه تقسیم
میشود؛ درمانهای موضعی و درمانهای خوراکی.
در واقع آن چه امروز بیشتر بهکار میرود ،درما نهای
موضعی است .ازنظر طب سنتی ،روند تولید مو به مسائل
زیادی بستگی دارد و برای اینکه فرد رویش موی خوبی
داشته باشد ،به مزاج معتدل و سالم نیاز دارد.
اگر فرد مزاج معتدل و خوبی داشته باشد ،باید تغذیه او را
هم بررسی کرد .فرد مبتال به ریزش مو باید موادی را که در
رشد و تقویت موها موثر است ،به اندازه کافی دریافت کند.
مصرف جوانه گندم ،سبوس برنج و نخودفرنگی نیز
درتقویت موموثراست  .گفته میشود یکی از علل ریزش
مو کمبود ویتامین  Bدربدن است که نقش مهمی در این
زمینه ایفا میکند.
عامل احتمالی دیگر کمبود گوگرد در بدن است ،این ماده
معدنی در پیازعنصل و همچنین در انواع سبزیها مثل
تره ،سیر و موسیر به وفور یافت میشود.

قانون کلی پیشگیری
تمام گیاهانی که جریان خون موضعی را تقویت میکنند،

نهتنها در پیشگیری از ریزش مو ،بلکه در رشد مجدد آن
نیز موثرند .برخی از ترکیبهای بابونه ،آویشن و رزماری
نیز مفید است و از فراوردههای آن ها برای بهبود اگزما
استفاده میشود .آویشن درعین حال که جریان خون
موضعی را تقویت میکند ،آثار ضدباکتری و ضدقارچ
دارد ومیتواند در پیشگیری ازریزش مو وهمچنین تقویت
رویش آن موثر باشد.

پرسش
و پاسخ
پزشکی

را بگیرد و در برخی موارد حتی موی سر دوباره میروید.

ترک عادت های نادرست
به گزارش سالمت نیوز ،گاهی اوقات عادتهای اشتباه ما
ممکن است باعث ضعیف شدن موها شود .در صورتی که
اصال خودمان اطالع نداریم که این کارها ممکن است یکی

یک شنبه ها

ازعلتهای ریزش موهایمان باشد.اگر از اشتباهات خود
بیخبر هستید بهتر است نگاهی به موارد زیر بیندازید:
* از بستن محکم موها با تل سر یا کش خودداری کنید.
* عادت کشیدن موهایتان را ترک کنید و آن را دور انگشت
خود نپیچید!
* از برنامه غذایی کامل که حاوی تمام مواد غذایی ،میوه
و سبزی است ،استفاده کنید.

آیا مصرف مواد مخدر جویدنی با سرطان دهان ارتباط
دارد؟ پسرم از این ماده مخدر استفاده می کند؛
می خواستم بدانم عالیم سرطان دهان چیست ؟
این ماده تاثیر بسیار زیادی در ابتال به سرطان کف دهان دارد
که یکی از سرطان های پیشرفته و خطرناک است و درمان و
بازتوانی بیماران ،کاری بسیار مشکل برای پزشکان و جراحان
به شمار می آید .هرگونه لکه قرمزیا سفید رنگ یا زخم های
داخل دهان که با انجام روش های درمانی در بیش از سه
هفته برطرف نشود ،می تواند ازعالیم بروز سرطان کف دهان
باشد« .ناس» ماده مخدر جویدنی است که ذهنیت نادرستی
درباره آن وجود دارد و برخی افراد تصور می کنند که این ماده
بی ضرر است .اما به گفته متخصصان ،سبب ابتال به سرطان
بسیارخطرناک ،دردناک و صعب العالج کف دهان می شود
.ماده مخدرناس مخلوطی از برگ خشک شده تنباکو و آهک
است که بو و طعم بسیار تندی دارد.تنباکوی جویدنی که دربین
جوانان بیشتر با نام «پان» شناخته می شود ،نام های دیگری نیز
مانند راجا ،ویتامی ،ملوان زبل ،نیسوار ،پان اسفناج ،گوتکا،
تایتانیک و آدامسی دارد که به گفته دبیرکل جمعیت مبارزه
با استعمال دخانیات کشور ،شاید برای جذب بیشتر جوانان
بر آن نهاده شده است.این ماده مخدر در اشکال مختلف به
صورت پودر ،آدامس ،پاستیل ،قرصهای مکیدنی یا جویدنی،
با قیمت بسیار ارزان عرضه میشود و به همین دلیل شمار
زیادی از دانشجویان و حتی دانش آموزان به مصرف آن روی
آورده اند.آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد اما بروز بیشتر
بیماریسرطانکفدهاندرمناطقجنوبشرقیکشور،دلیل
محکمی در اثبات ارتباط بین مصرف مواد مخدر جویدنی و ابتال
به این سرطان است .سرطان کف دهان بافت زیر زبان را درگیر
میکند و  ۲۸تا  ۳۵درصد کل سرطا نهای دهان را شامل
میشود .این نوع سرطان اغلب از سلو لهای نازک و صاف
داخل دهان (سلولهای سنگفرشی یا فلسی) آغاز میشود و
تغییرات در حس و ظاهر بافت کف دهان – بهعنوان مثال توده
یا دردی که عالیم بهبودی از خود نشان نمیدهد  -از نخستین
نشانههای آن است.

استفاده از آب ماست
برای درمان ریزش مو باید کاری کرد تا جریان خون در
زیرپوست سر تحریک شود .همچنین میتوان عالوه بر
استفاده ازانواع پیاز خوراکی و سبزیها ،موها را با ماست
شست چون آب ماست از ریزش مو جلوگیری میکند.

ماساژپوست سربا سیر
برای به جریان انداختن خون در سر ،میتوان موها را
ماساژ داد؛ به شرطی که صابون و شامپو قلیایی نباشد.
مقدار کمی سیر را نیز میتوان رنده و به آن مقداری عسل
اضافه کرد و بر سر مالید.
استفاده از گیاه گزنه نیز میتواند جلوی ریزش موی سر

تصویربرداری با ماده حاجب با احتیاط انجام شود
پزشکی

مطالعات جدید نشان میدهد ،پزشکان زمانی بایداز ماده حاجب (عامل
کنتراست) در پرتونگاری استفاده کنند که فواید آن بیش از خطرات و
مضرات آن باشد .به گزارش ایرنا از مدیکال ساینس ،تحقیقات جدید
نشان میدهد پزشکان قبل از بهکارگیری ماده گادلینیم ،تحلیل
هزینه و فایده میکنند.گادلینیم یک ترکیب شیمیایی است که معموال
قبل ازتصویربرداری  MRIدر خون بیمار تزریق میشود.پیش از این
محققان دریافتند که احتمال تجمع گادلینیم در مغز وجود دارد و

در مواردی که بیمار بیش از حد این ماده را دریافت کند ،خطر آسیب
دیدگی کبد و پانکراس وی را تهدید میکند.آنان براساس نتایج این
تحقیقات ،مجموعهای از راهکارهای پیشگیرانه را درباره استفاده
از گادلینیم و دیگر فلزات سنگین که به عنوان عامل کنتراست در
تصویربرداریهای پزشکی از آن استفاده می شود ،ارائه کردهاند .بر این
اساس ،پزشکان تنها زمانی باید از این ترکیبات شیمیایی استفاده کنند
که فواید آن بیش از خطرات و مضرات این کار باشد.خطرات بهکارگیری

آشپزی من
یک شنبه ها :غذای کودک

مواد الزم

روش تهیه

عاملهای کنتراست مانند گادلینیم ،تنها یکی از مواردی است که
باید فعاالن حوزه سالمت به آن توجه کنند .صرفنظر از خطرات این
ماده شیمیایی ،درخصوص بسیاری از بیماران بهکارگیری گادلینیم
مناسبترین گزینه محسوب میشود .این ماده در شناسایی مجموعهای
از بیماریها از جمله سرطان و امراض قلبی تاثیر بسیار مهمی دارد.به
اعتقاد محققان برای شناسایی پیامدهای استفاده از گادلینیم و دیگر
ترکیباتمشابهبرسالمتبیماران،بهانجامتحقیقاتبیشترینیازاست.

حریره بادام مخصوص کودکان

مغز بادام شیرین و خام  
آب  
آرد برنج قهوه ای
عصاره کشمش

پنج عدد
دوسوم لیوان
یک قاشق غذاخوری
 2قاشق غذا خوری

* مغز بادام را با آب داغ خیس کنید ،پوست بکنید و همراه با آب در مخلوط کن
بریزید.
* سپس در ظرف بریزید و آرد را اضافه کنید.ظرف را روی اجاق با حرارت مالیم
قرار دهید و مرتب هم بزنید تا بجوشد .
* در این حال حریره را از روی اجاق بردارید و عصاره کشمش را به آن اضافه و
صبر کنید تا خنک شود .
روش عصاره گیری کشمش
* یک استکان کشمش سایه خشک یا آفتاب خشک را تمیز کنید و بشویید و با یک
لیوان آب جوشیده ولرم مخلوط کنید ودر مخلوط کن بریزید تا به صورت شیره
درآید .سپس آن را صاف کنید.

علت بیاشتهایی کودکان
سالمت

امروزه بی اشتهایی یکی از مشکالت شایع کودکان محسوب
میشود و چند علت مهم دارد که با شناخت آنها میتوان این
مشکل را برطرف کرد.
در دسترس بودن انواع خوراکیها و البته تولید انبوه تنقالت
متنوع ،در این زمینه موثر است .با مصرف این تنقالت،
اشتهای کودکان که حجم معده شان کم است ،به سرعت
کاهش می یابد و هنگامی که والدین مشاهده میکنند
فرزندانشان سر سفره از غذا خوردن امتناع می کنند ،نگران
می شوند و حیران میمانند که چگونه آن ها را به خوردن
تشویق کنند.گاه اصرار والدین و امتناع کودک ،کار را به جای

باریک میکشاند و بیاشتهایی به یک مسئله بغرنج در روابط
آنان تبدیل میشود؛ غافل از این که بیاشتهایی دلیلی دارد
که باید درصدد رفع آن بود.
احتمال بیاشتهایی بیشتر در تکفرزندان
تکفرزندان معمو ًال بیشتر دچار بیاشتهایی میشوند .به
طور کلی داشتن خواهر و برادر و مشاهده غذا خوردن آن ها
میتواند موجب تحریک اشتهای کودکان شود.
همچنین ممکن است بی عالقه بودن کودک به محیط مدرسه
و فشارهای روحی که از سوی معلم و همشاگردیها تحمل

میکند موجب بیاشتهایی او شود.
شایعترین علل بیاشتهایی در کودکان مسائل عصبی ،خلقی
و روحی است و کمتر علل جسمی دارد.
به گزارش سالمت نیوز ،بهتر است برای پیشگیری از
بیاشتهایی عصبی در کودکان با اجبار به آن ها غذا ندهیم،
غذاهای آن ها متنوع باشد و سر سفره و در جمع به آن ها غذا
بدهیم.
بهتر است مادران بر سر سفره از سوپ ،سبزی و ماست
استفاده کنند تا کودک امکان بیشتری برای انتخاب داشته
باشد.

دکتر زهرا رحمانی متخصص گوش ،حلق
و بینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی  -ایرنا

هفته سوم بارداری
در هفته سوم توده سلولی دررحم ثابت شده است و شما به طور
سریال بارداری
رسمی به عنوان یک بانوی باردار شناخته میشوید .البته طبیعی
(یک شنبه ها) است که نمیتوانید وجود او را دربدن خودتان تشخیص بدهید.
به هرحال او هنوز تودهای کوچک است که اندازه اش یک تا 3
میلیمتر است.
لکه بینی زمان النه گزینی
شاید اولین تغییراتی که مشاهده میکنید دیدن لکههایخونی
باشد که یک یا دو روز بیشتر طول نمیکشد و سبک تر از
دور ههای عادی ماهانه است .به این مرحله «لکهبینی
النه گزینی» گفته میشود.
در این هفته ،کیفیت مواد غذایی مصرفی شما بر جنین تاثیر
میگذارد.
این نکات را به خاطر بسپارید:
* کالری موجود در مواد غذایی به رشد جنین کمک میکند.
* آهن به ساخت خون بیشتری که بدن شما در طول بارداری به
آن نیاز دارد ،کمک میکند.
* در هشت هفته اول بارداری ،به اسیدفولیک برای رشد مغز و
سیستم عصبی مرکزی جنین نیاز است.
* پروتئین به تولید خون و ساخت بافتها و عضالت جنین کمک
میکند.
* کلسیم و ویتامین دی هر دو در ساخت استخوان و دندانهای
جنین موثراست.
چه نکاتی را باید در تغذیه خود رعایت کنید؟
* سیگار را ترک کنید.
* با پزشکتان درباره داروهایی که اخیرا مصرفکردهاید یا هم
اکنون مصرف میکنید ،مشورت کنید.
* از مصرف زیاد ویتامینها خودداری کنید.
* در روز پنج وعده میوه و سبزی مصرف کنید.
به نقل از نی نی بان ،اگر هنوز مصرف مولتی ویتامینها را آغاز
نکردهاید ،با مشورت پزشک از همین حاال مولتی ویتامینهای
بارداری را روزانه با  400میکروگرم فولیک اسید مصرف کنید.

مقابله با خستگی مفرط در مبتالیان به ام اس
سالمتعمومی
(یک شنبه ها)

تقریبا همه مبتالیان به ام اس ،از خستگی مفرط رنج می برند .در
واقع  ۸۰درصد افراد مبتال به این بیماری ،در مرحله ای از زندگی
دچار خستگی مفرط می شوند.
این خستگی ها ممکن است به طور ناگهانی ایجاد شود.
اغلب هر روز دچار خستگی می شوید.
اگرچه شب خواب کافی داشته اید اما باز هم در طول روز احساس
خستگی می کنید.
این حالت در طول روز بدتر می شود.
حرارت و رطوبت این ناراحتی را تشدید می کند.
این حالت از انواع دیگر خستگی ،شدیدتر است و در انجام دادن
کارهای روزمره اختالل ایجاد می کند.
راه حل ها:
ورزش مناسب ،صرف کمتر انرژی ،مصرف داروها  ،قرار گرفتن
در محیط خنک ،داشتن ساعت خواب منظم و استراحت کافی.
سالمت نیوز

