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زندگی

تجویز نیمی از آنتیبیوتیکها بدون تشخیص عفونت
نتایجمطالعاتاخیرمحققاننشانمیدهدکهمصرفنیمیازآنتیبیوتیکهایتجویزیبدونتشخیص
عفونت توصیه شد ه است .همچنین نزدیک به ۲۰درصد آن ها بدون معاینه حضوری تجویز شده و به
صورتمشاورهتلفنیبود هاست.محققانمعتقدندبرخیازپزشکانتجویزداروهایآنتیبیوتیکرا
آسانتر میدانند و این تصور را دارند که بیمار تمایل دارد این دارو را دریافت کند .این درحالیست که
کعاملشیوعگستردهعفونتهایمقاومبهداروست.
مصرفنامناسبازداروهایآنتیبیوتی 

گزارش

خون بندناف را
میتوان اهدا کرد؟
تاکن��ون  105هزار نمونه خون در
بانک خون بندن��اف رویان ذخیره
سازی ش��ده اس��ت که بیشترین
اس��تفاده آن در درم��ان س��رطان
خون اطفال بوده است
متخصص س��رطان خون با اعالم اینکه افراد
میتوانن��د خون بندناف خ��ود را اهدا کنند،
گف��ت :بانک خون ،خون بندن��اف نوازد را در
هنگام تولد ذخیره میکند تا در آینده جهت
درم��ان بیم��اری صعبالعالج ب��رای صاحب
نمونه و یا س��ایر بیماران اس��تفاده ش��ود.به
گزارش ایس��نا ،با وجود م��دت کوتاهی که از
آغ��از تحقیقات در مورد س��لولهای بنیادی
میگ��ذرد ،اما این عل��م ،مرزهای بس��یاری
را در ن��ور دیده و جهان زیس��ت شناس��ی و
پزشکی را دچار تحول کرده است ،سلولهای
بنیادی بندناف دارای پتانس��یل بسیار باالی
درمانی اس��ت که در اثر تکثیرهای پیدرپی
دچار پیری نش��ده و برای درمان و یا کاهش
شدت بیماریهای صعبالعالج به کار گرفته
میش��وند .بی��ش از  500بان��ک بندناف در
سراس��ر جهان وج��ود دارد و تاکنون بیش از
 35هزار پیوند خون بندناف در جهان صورت
گرفته و این در حالی اس��ت که ساالنه حدود
 3000پیوند جدید به این آمار اضافه میشود.
پس ازتولد نوزاد ،خون باقی مانده در بندناف
و جفت که غنی از س��لولهای بنیادی است،
میتوان��د در درمان بس��یاری از بیماریهای
صعبالعالج مورد اس��تفاده قرار گیرد .بایزید
قادری ،متخصص سرطان خون در بیمارستان
توحید س��نندج ،اظهار کرد :پیوند سلولهای
بنیادی به معنی گرفتن سلولهای بنیادی از
خ��ون محیطی بندناف یا از مغز اس��تخوان و
تجویز مجدد آن به فرد بیمار است .وی با بیان
اینکه بیماریهایی که منش��اء خونی دارند به
کمک سلولهای بنیادی قابل درمان هستند،
تصریح کرد :انواع س��رطان خون ،تاالس��می،
کمخون��ی مادرزادی و نقص سیس��تم ایمنی
با استفاده از سلولهای بنیادی خون بندناف
قابل درمان اس��ت ،همچنین این سلولها در
مراحل پس از شیمی درمانی در درمان انواع
سرطانها میتوانند مورد استفاده قرار گیرند.
متخصص س��رطان خون افزود :س��لولهای
بنی��ادی توانایی تبدیل به س��لولهای دیگر
را ه��م دارد و به دو طریق آل��وژن و اتولوگ
قابل پیوند هس��تند .قادری ،بیان کرد :پیوند
آل��وژن ،گرفتن س��لولهای بنی��ادی از فرد
دهن��ده و تجویز آن به فرد بیمار اس��ت ،اما
پیوند اتولوگ گرفتن سلولهای بنیادی بیمار
و تجویز آن به خود بیمار اس��ت .وی با اشاره
ب��ه اینکه افراد میتوانند خون بندناف را اهدا
کنند ،عنوان ک��رد :بانک خون ،خون بندناف
ن��وازد را در هن��گام تولد ذخی��ره میکند تا
در آینده جهت درم��ان بیماری صعبالعالج
برای صاحب نمونه و یا سایر بیماران استفاده
شود .متخصص سرطان خون ذکر کرد :خون
بندن��اف برای انواع بیماریهای کودکان قابل
درمان اس��ت ،اما تنها ایراد بندناف این است
که تعداد س��لولهای آن برای درمان بیماری
بزرگس��االن کاف��ی نیس��ت .ق��ادری گفت:
نگهداری خون بندناف بس��یار با ارزش است
و در آینده احتمال دارد پزش��کان بتوانند به
وس��یله خون بندناف بس��یاری از بیمارهای
کبد ،قلب و نارس��ایی قلبی را پیوند و درمان
کنن��د .وی با بی��ان اینکه خ��ون موجود در
بندن��اف نوازد که در هن��گام تولد دور ریخته
میشود ،سرش��ار از سلولهای بنیادی است،
اف��زود :ذخیره این خ��ون تنها یکبار برای هر
فرد در ط��ول دوران زندگی و در هنگام تولد
فرصت ذخیره سازی سلولهای بنیادی خون
بندناف وجود دارد .س��عید آبرون ،مدیر فنی
بان��ک خون بندن��اف رویان گف��ت :تاکنون
 105هزار نمونه خون در بانک خون بندناف رویان
ذخیره سازی شده است که بیشترین استفاده
آن در درمان سرطان خون اطفال بوده است.
س��عید آبرون اظهار کرد :بانک خون بندناف
رویان اولین بانک خون بندناف کش��ور است
که از س��ال  1384فعالیت خود را آغاز کرد.
وی اف��زود :در بان��ک خ��ون بندن��اف رویان
نمایندگی کردس��تان در سال  88آغاز به کار
کرده 900 ،نمونه خون ذخیره س��ازی شده
است و امیدواریم این میزان افزایش یابد تا به
درم��ان بیماریها به ویژه بیماریهای اطفال
کمک کن��د .مدیر فنی بانک خ��ون بندناف
روی��ان ،عنوان ک��رد :به خانواده ه��ا توصیه
میش��ود که اقدام به ذخیره س��ازی خون در
این بانک کنند و در تامین س�لامت فرزندان
و خان��واده خ��ود تاثی��ر گذار باش��ند .آبرون
خاطرنش��ان کرد :در حال حاضر بیش��ترین
اس��تفاده از بان��ک خون در درمان س��رطان
خ��ون اطفال بوده و نتیج��ه خوبی هم از آن
حاصل شده است .وی با اشاره به اینکه بانک
خون در سراسر کشور نمایندگی دارد ،اعالم
کرد :خانواده میتوانند از طریق اینترنت وارد
س��ایت شده و اطالعات الزم را کسب کنند و
یا مراجعه به دفتر نمایندگی استان ،سالمتی
را برای خانواده خود ذخیره کنند.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

ب��ازرس انجمن علمی بهداش��ت و ایمنی م��واد غذایی
ای��ران ،با بیان اینکه ته دیگ س��یب زمینی در صورت
طبخ نامناسب میتواند سرطانزا باشد ،گفت :هنگامی
که اغذیه غن��ی از کربوهیدرات طی زم��ان مدیدی در
مع��رض دماهای باالی  120درجه س��انتی گ��راد قرار
میگیرند ،س��م س��رطانزای آکریالمید در آنها تولید میش��ود.
دکتر«بهادر حاجیمحمدی» در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه
سم آکریالمید یکی از عوامل ابتال به ناباروری و سرطان است ،افزود:

نکته

طب سوزنی
درمان نازایی نیست

یک پزشک طب سوزنی با اشاره به اینکه نازایی
به چندین علت مختلف ایجاد میش��ود ،گفت:
برای نمونه مش��کالت روحی و روانی ،مشکالت
رح��م ،تخم��دان و لولهه��ای فال��وپ در ایجاد
نازایی موثر اس��ت .مجید آویژگان در گفتوگو
با ایسنا ،افزود :طب سوزنی عمدتا بر روی اعمال
ارگانه��ای بدن تاثیر میگ��ذارد و برای نمونه
اگر خانمی رحم دو ش��اخ و ی��ا تخمدانهای از
کار افتاده به صورت زودرس داش��ته باشد ،طب
سوزنی در این زمینه نمیتواند تاثیرگذار باشد.
البته چینیها معتقدند که حتی با وجود این دو
عامل ،باروری امکان پذیر اس��ت ،اما از نظر علم
تقریبا غیرممکن است .وی تصریح کرد :فردی
که رحم دو شاخه و نازایی دارد ،با طب سوزنی
ب��اردار نمیش��ود؛ اما در م��واردی که عملکرد
دس��تگاه تناس��لی زنان ش��امل تخمدان ،رحم
و لولههای مربوطه اش��کال عملکردی نداش��ته
باشند ،طب سوزنی میتواند موثر باشد.آویژگان
با بیان اینکه متاسفانه عدهای ادعا میکنند که
میتوانند از این طری��ق نازایی را درمان کنند،
گفت :مردم فریب ای��ن وعدهها را نخورند ،زیرا
طب س��وزنی تنها بر عملکرد دس��تگاه تناسلی
زنان در صورتی که سالم باشد و نیاز به محرک
داشته باشد ،موثر است.

راهکار

راهکارهاییبرایپیشگیری
و درمان سرماخوردگی

یک پژوهش��گر ط��ب س��نتی در ارتب��اط با
راهکارهای پیشگیری و درمان سرماخوردگی
گف��ت :در فص��ل پاییز به دلیل خنک ش��دن
هوا ،سرماخوردگی و آلرژی بیشتر شیوع پیدا
میکند بنابراین الزم اس��ت تدابی��ری در این
زمینه به ویژه توس��ط والدی��ن در نظر گرفته
ش��ود .مه��دی میرغضنف��ری در گفتوگو با
ف��ارس ،افزود :به دلی��ل خنک بودن هوا بهتر
است باد مستقیم به سر نخورد و هنگام خواب
از س��ربند استفاده شود .همچنین صبح زود و
غروب حتما از پوشش مناسب جهت محافظت
بدن در مقابل باد اس��تفاده شود.این پژوهشگر
طب سنتی ادامه داد :گیاهانی همچون بابونه،
مرزنج��وش و آویش��ن ش��یرازی در صورت��ی
که یک قاش��ق غذاخ��وری آن در داخل ظرف
فلزی ریخته ش��ود و دو لیوان آب به آن اضافه
کنیم در صورت آرام جوش��یدن آن میتوان از
فضای ایجاد شده جهت کنترل سرماخوردگی
و یا پیشگیری از آن استفاده کرد.میرغضنفری
گفت:همچنی��ن پس از  10دقیقه جوش��اندن
این گیاه میتوان آن را خاموش و سپس بخور
دهی��م و زمانی که خنک ش��د آن را صاف و با
کمی عس��ل میل کرد.البته این محلول بیش
از دو تا س��ه روز نباید اس��تفاده ش��ود چرا که
زی��ادهروی میتواند عوارضی به همراه داش��ته
باش��د.این متخصص فیزیولوژی خاطرنش��ان
کرد :همچنین آب انار برای رفع تب مفید است
چ��را که طبع خنکی دارد و عالوه بر توصیه به
خ��وردن ،میت��وان آن را داخل آب��ی که برای
پاش��ویه استفاده میشود نیز اضافه کرد تا فرد
سریعتر بهبود یابد.

هشدار

رعایت رژیم غذایی شرط
کنترل و درمان دیابت بارداری

یک متخص��ص زنان و زایمان ب��ا بیان اینکه
رعایت رژیم غذایی نخستین شرط برای کنترل
و درم��ان دیابت بارداری اس��ت ،گفت :دیابت
بارداری ش��ایعترین اختالل متابولیک دوران
ب��ارداری اس��ت«.مریم کوه��ی» در گفتوگو
با ایس��نا ،اف��زود :دیابت بارداری ش��ایعترین
اخت�لال متابولی��ک دوران بارداری اس��ت که
بهعل��ت درج��ات مختلف اخت�لال در تحقق
گلوکز ایجاد میش��ود.وی با اش��اره به اینکه
دیابت بارداری پ��س از دوران بارداری از میان
میرود ،اما باید جدی گرفته شود ،تصریح کرد:
دیابت به ط��رق مختلف برای بارداری زیانآور
اس��ت و مادر و جنین را مس��تعد بروز عوارض
جدی کرده و میتواند به زایمان زودرس منجر
ش��ود.این متخصص زنان و زایمان با اشاره به
اینک��ه با تحت نظر بودن میت��وان از عوارض
دیابت بارداری برای مادر و جنین پیش��گیری
کرد ،در ادامه خاطرنش��ان کرد :درمان دیابت
بارداری ش��امل رژیم غذای��ی ،ورزش ،کنترل
وزن و دارو ب��وده و زن��ان باردار باید تحت نظر
پزشک متخصص باشند.کوهی گفت :تشنگی
غیرعادی ،خس��تگی ،حالت تهوع ،تاری دید و
عفونت در پوست از عالئم دیابت بارداری است.
وی ادامه داد :مصرف قند به تنهایی نمیتواند
علت دیابت بارداری باش��د ،ام��ا مصرف انواع
ش��یرینیجات و نوش��ابهها در دوران بارداری
نوعی س��م برای زنان اس��ت.کوهی با تأکید بر
اینکه در زمان بارداری مصرف کربوهیدراتها
از وع��ده صبحانه باید حذف یا محدود ش��ود،
یادآور شد :مصرف  3گروه غذایی با سدیم زیاد
نظیر سوس��یس ،کالباس ،هر نوع ماده غذایی
کنسرو ش��ده و مواد غذایی چرب با کلسترول
زیاد و انواع شیرینیجات و نوشابهها در دوران
بارداری مجاز نیست.

هشدار جدی به عالقمندان تهدیگ سیب زمینی

به طور کلی خطر سرطانزایی در اثر حرارت بیش از
حد همه انواع ته دیگها وجود دارد.وی دلیل بیشتر
بودن احتمال خطر س��رطال و ناب��اروری در تهدیگ
سیبزمینی را ترکیبات موجود در آن دانست و بیان
ک��رد :مقدار قندهای پیش س��از س��م آکریالمید در
سیب زمینی بسیار بیشتر از برنج یا گندم است.حاجی محمدی تصریح
ک��رد :خطر س��رطانزایی و ناباروری در اثر طبخ نامناس��ب تهدیگ
سیب زمینی ،بیشتر از تهدیگ نان یا تهدیگ برنج است.وی در ادامه با

بیان اینکه هدف از اعالم این خبر منع مصرف سیب زمینی نیست،
گفت :استفاده از حرارت مالیم در حین طبخ یکی از ضرورت های
اجرایی در پخت و پز است و تهدیگی مناسب است که قهوهای رنگ
باش��د.بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران ،در
پایان با اشاره به اینکه برشته شدن بیش از حد تهدیگ مهمترین
عامل خطر اس��ت ،خاطرنشان کرد :اگر رنگ تهدیگ سیب زمینی
طالیی روش��ن باش��د ،خطری وجود ندارد ،اما هر چه رنگ تهدیگ
سیب زمینی تیرهتر باشد احتمال وجود سم آکریالمید بیشتر است.

آفتاب یزد در گفت و گو با یک روانپزشک بررسی کرد

اهمیت و تاثیر خواب کافی بررفتار کودکان

آفتاب یزد – گروه زندگی  :همیش��ه شنیده اید
خ��واب و خ��وراک .ای��ن بدین مفهوم اس��ت که
ه��ر اندازه خوراک اهمی��ت دارد خواب هم مفید
است یعنی اگر ش��ما تک بعدی باشید و تنها به
خوراک خود و کیفیت آن اهمیت دهید و میزان
خواب خود را رها کنید و هر چقدر تغذیه س��الم
داش��ته باشید بی فایده است و نمی تواند تاثیری
بر سالمت و روند رشد کودکان شما داشته باشد.
معموال والدین جوان اهمیت حیاتی این موضوع را
درهفته ها و ماه های اول تولد فرزندش��ان کشف
م��ی کنن��د .کیفی��ت و کمیت خ��واب کودک
بر روی شادی و رضایت تمامی اعضاء خانواده اثر
می گذارد  .با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد
در ای��ن باره با دکتر غالمرض��ا ترابی  ،متخصص
اعص��اب وروان ،روانپزش��ک و روان درمانگ��ر
گفت و گو کرده است .
وی در این باره می گوید  :س��اختار مغز همچنان
پس از تولد در حال رش��د و نمو است .سالهای
ابتدایی زندگی ما جزو مهمترین مراحل رش��دی
ما هستند .عدم رعایت بهداشت مناسب جسمی
و روانی و بروز استرسها و آسیبهای جسمی و
روان��ی در ای��ن دوران تاثیرات مخرب��ی بر روی
س�لامت جس��می و روانی ما خواهد گذاش��ت.
توانای��ی ترمی��م و اصالح ب��ا افزایش س��ن کم
می ش��ود .بنابراین باید سالهای اولیه زندگی را
جدی گرفت .بهداش��ت خواب ،استراحت ،تغذیه
مناسب و فعالیت متناس��ب بدنی به رشد بهینه
سلولهای مغزی کمک میکند.
دکت��ر ترابی بیان ک��رد  :کودکاني ک��ه کمتر از
دو س��اعت در روز به تفریحاتی مانند تماش��ای
تلويزي��ون ،ب��ازی با تلف��ن هم��راه و بازیهای
رایانهای میپردازند ،نس��بت به کودکاني که وقت
بيشتري را صرف این تفریحات ميکنند ،وضعیت
ش��ناختی بهتری دارند .استفاده تفریحی افراطی

ب��ر اس��اس راهنمای می��زان تحرک
 24ساعته کودکان و نوجوانان ،روزانه
 60دقیق��ه فعالیت هوازی متوس��ط تا
ش��دید ،چندین س��اعت فعالیت بدنی
س��بک 9 ،تا  11ساعت خواب مستمر
برای  5تا  13سالهها و  8تا  10ساعت
خواب مستمر برای  14تا  17سالهها با
س��اعات خوابیدن و بیدار شدن منظم،
برای حفظ سالمتی و رشد مناسب این
گروه س��نی مورد نیاز است .بر اساس
اینراهنمامیزانفعالیتتفریحیوابسته
به صفحه نمایش (تلفن همراه ،تلویزیون
و  )...نباید بیش از دو ساعت باشد

از این وس��ایل با تاثیراتی که بر روی روند رش��د
مدارهای ش��ناختی مغز میگذارند میتواند مانع
رشد مناس��ب عملکردهای مغزی شود .عالوه بر
این صرف زمان زیاد برای این تفریحات منجر به
محروم ماندن کودک از سایر فعالیتهای مفید و
مؤثر در رشد مغزی خواهد شد.
وی وضعیت ش��ناختی در ک��ودکان را این گونه
تش��ریح کرد :وضعیت ش��ناختی عبارت است از
توج��ه ،تمرکز ،حافظه ،یادگیری ،حل مس��ئله و
 ...ب��دان معنی که تواناییهایی مانند نشس��تن و
مطالعه کردن ،دقت کردن به صحبتهای معلم،
استمرار در مطالعه ،برنامهریزی ،انعطافپذیری در
مواجهه با مسائل مطرح شده ،حفظ نمودن اشعار
و یادآوری س��ریع و دقیق مطالب حفظ ش��ده و
نظارت بر رفتارها از یک عملکرد شناختی مناسب

منش��اء میگیرن��د .خانوادهها دائما به وس��ایل،
روشها و داروهای گران جهت تقویت ش��ناخت
کودکان خود متوس��ل میش��وند .اما از این نکته
غافلند که س��ه دستورالعمل آس��ان و ارزان برای
ارتقاء وضعیت شناختی کودکان وجود دارد.
ای��ن روانپزش��ک در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد :
همچنین خواب کافي و فعاليت بيش��تر فيزيکي
نیز با وضعیت مناس��ب ش��ناختی مرتبط است.
محققان با بررس��ی دادههای مرب��وط به مطالعه
  10س��الهای روی بی��ش از  4500ک��ودک  8تا
 11س��اله در کانادا متوجه شدند که پیروی از سه
توصیه افزایش فعالیت بدنی ،زمان کمتر اس��تفاده
تفریحی از وسایل مذکور و تنظیم مدت زمان خواب،
منجر به وضعیت شناختی بهتری خواهد شد.
وی اظهار کرد  :ساعات خواب مورد نیاز هر کودک

چگونه از ایجاد چین و چروک پوست پیشگیری کنیم؟

یک پژوهشگر طب سنتی در ارتباط با راهکارهایی
برای زندگی بهتر س��المندان ،اظهار داشت :مزاج
انس��ان با افزایش سن به سمت سردی و خشکی
پیش میرود ،البته هر فردی مزاج ش��خصی خود
را دارد ک��ه تا پایان عمر ب��ا او باقی میماند ولی
به طور کلی مزاج گرم و تر مقداری از آن کاسته
و به مزاج س��رد و خشک افزوده میشود.مهدی
میرغضنفری در گفتوگو با ف��ارس ،افزود :افراد
باالی  60س��ال به همین دلیل به سرما حساس
نشده و این افراد باید مراقب بادهای پاییزی باشند
همچنین از نش��انههای کاهش رطوبت و تری در
بدن ایجاد چین و چروک و الغری اس��ت و افراد
داری مزاج س��رد و خش��ک در سنین پایینتری
به عنوان مثال زیر  60س��ال س��رد بدون بیشتر
مزاج را تجربه میکنند.این متخصص فیزیولوژی
ب��ا بیان اینکه گاهی در افراد مس��ن رطوبت زائد
ایجاد میش��ود و س��بب پف صورت خواهد شد،

گف��ت :این رطوبت ناش��ی از ضعف عملکرد بدن
اس��ت بنابر این در س��ن باال رعایت برخی نکات
امری ضروری به شمار میرود.میرغضنفری بیان
داشت:افراد سالمند باید از مصرف غذاهای ترش،
سرکه ،بادمجان ،گوشتهای مانده و کنسروشده
به دلی��ل اینکه در ب��دن ایجاد س��ودا میکنند،
بپرهیزند.همچنین غذاهای آنها بهتر است حالت
گرم و تر داش��ته باشد که شیربرنجی که با عسل
یا مربای خانگی مصرف ش��ود غذای مناس��ب در
ای��ن زمینه محس��وب میش��ود.وی اضافه کرد:

آشنایی با آسیبهای روانی کودکان

یک روانشناس گفت :اختالالت خواب میتواند
نش��انهای از آس��یب روانی کودکان باشد .علی
حنیفهلو در گفتوگو با ایس��نا،اظهار کرد :اگر
کودک ضربه روحی را تجربه کرده باشد ،ممکن
است با احساس اضطراب ،خاطرات ترس آور یا
حس خطر دایمی دس��ت و پنجه نرم کند و یا
ممکن است احساس کرختی ،تنهایی و ناتوانی
ب��رای اعتماد ب��ه دیگران را تجرب��ه کند.وقتی
رویداد های بد رخ می دهد ،زمان میبرد تا درد
برطرف ش��ود و یک ب��ار دیگر حس اطمینان و
ایمن��ی در کودک ش��کل بگیرد .ام��ا اطرافیان
میتوانند با راهبرد های صحیح به کودک کمک
کنند.این روانش��ناس ادامه داد :ضربه عاطفی و
روان��ی میتوان��د ناش��ی از ح��وادث پردغدغه
غیر عادی باشد که حس امنیت کودک را دستخوش
طوف��ان میکند و در دنیای خطرناک به کودک
ح��س درماندگی و بیچارگی میدهد .این نکته
حائ��ز اهمیت اس��ت که اطرافی��ان باید پس از
آس��یب روانی ،با کودک به ص��ورت باز ارتباط
داش��ته باش��ند تا کودک بتواند درک کند که
احس��اس ترس یا اضطراب عادی اس��ت.وی با
تاکید بر اینکه کودک باید ببیند که اطرافیانش
به صورت مثبت با آسیب روبرو میشوند ،تصریح
ک��رد :بعد از وقوع آس��یبهای روحی ،کودکان
کم سنتر ممکن است جای خودشان را خیس
کنند یا شیش��ه بخواهند .ک��ودکان بزرگتر نیز
ممکن است از تنهایی واهمه داشته باشند .از این
رو اگر کودک با این روش واکنش نشان میدهد،

یک فلوش��یپ جراحی پوست و لیزر با بیان اینکه
عرق کف دست علتهای مختلفی از جمله وراثت،
اس��ترس و علته��ای متابولی��ک دارد ،گفت :در
صورتی که علت بروز عرق دست را تشخیص دهیم،
درم��ان آن راحتتر اس��ت.دکتر علی اصیلیان در
گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به اینکه در برخی موارد
نمیتوان علت بروز تعریق را تشخیص داد و عرق
بدون علت در بیمار ایجاد میشود ،افزود :البته این

این موضوع مهم اس��ت تا فهمیده ،صبور و آرام
باشیم.حنیفهلو خاطرنش��ان کرد :باید در مورد
حادثهای که کودکان رقم میزنند ،بیش��تر فکر
کنیم .کودکان با سن کمتر از هشت سال تمایل
دارند تا این گونه فکر کنند که اگر چیز اشتباهی
رخ میدهد ،آن حادثه حتما اش��تباه آنها است.
باید ب��ه فرزندم��ان اطمینان دهی��م که عامل
حادثه نبوده اس��ت .همچنی��ن بعضی کودکان
آس��یب دیده در خوابیدن مشکل دارند ،بعضی
دیگر نیز به کرات از خواب بیدار میشوند یا دارای
خواب های آشفته هس��تند .در چنین شرایطی
میتوان با یک حی��وان پارچهای ،روکش نرم یا
چراغ قوه او را س��رگرم کرد تا به خواب رود.این
روانش��ناس یادآور شد :باید تالش کنیم تا وقت
اضافه را با فرزندانمان بگذرانیم و فعالیتهای آرام
یا کتاب خواندن را سر لوحه امور قرار دهیم؛ در
واقع باید صبور باشیم تا کودکمان دوباره روزهای
آرام را تجربه کند.

یبوس��ت یکی از مشکالت دوران سالمندی است
که توصیه میشود این افراد ملینهای کمعارضه
همچنی��ن مخلوط انجیر خیس ش��ده در گالب،
روغ��ن بادام یا زیتون اس��تفاده کرده و همچنین
روغنمالی به پوست این افراد جهت کمتر چروک
شدن محافظت میکند.میرغضنفری بیان داشت:
محل خواب سالمندان نباید نمناک و سرد باشد و
حتماً نورگیر داشته باشد که سالمندان بتوانند از
این وضعیت بهرهمند شوند همچنین ورزشهای
مالی��م و مف��رح همچون پی��ادهروی صبحگاهی
تپهنوردی به دلیل اینکه حرارت درونی بدن ایجاد
میکند توصیه میشود .این پژوهشگر طب سنتی
خاطرنش��ان کرد :از آنجایی که س��المندی مغز
رو به خش��کی پیش میرود این افراد نس��بت به
استرس حساستر بوده و باید به این قشر از جامعه
بیشتر توجه کنیم تا کمتر آزرده شوند همچنین
کمخوابی و بیخوابی میتوانند ناش��ی از خشکی

افراد سالمند باید از مصرف غذاهای
ترش ،س��رکه ،بادمجان ،گوشتهای
مانده و کنسروشده به دلیل اینکه در
بدن ایجاد سودا میکنند ،بپرهیزند
محل خواب سالمندان نباید نمناک و
سرد باشد و حتم ًا نورگیر داشته باشد
که س��المندان بتوانند از این وضعیت
بهرهمند ش��وند همچنین ورزشهای
مالی��م و مف��رح همچون پی��ادهروی
صبحگاهی تپهن��وردی به دلیل اینکه
ح��رارت درونی بدن ایج��اد میکند
توصیه میشود
مغز باشد که باید از هر دو این مسئله پیشگیری
کرد.میرغضنفری گفت :چکان��دن روغن بادام در
بینی و استفاده از دمکرده سنبلهطیب برای خواب
و اعصاب سالمندان توصیه میشود.

"پیرگوشی" در مردان بیشتر از زنان

"پیر گوشی" یکی از بیماریهای مزمن سالمندی
است که موجب کاهش شنوایی آنها میشود.
این کاهش شنوایی بر کیفیت زندگی سالمندان
تاثیر گذاشته و از تواناییهای آنها میکاهد.به
گزارش ایسنا ،دکتر ابراهیم رزمپا  -نایب رییس
انجم��ن راینولوژی ایران  ،ب��ا بیان اینکه مردان
بیشتر از زنان دچار "پیرگوشی" میشوند ،گفت:
"پیرگوش��ی" یک افت ش��نوایی تدریجی است
که با افزایش س��ن اتفاق میافتد و در واقع یک
نوع معمول از کم شنوایی حسی عصبی (نوعی
اختالل شنوایی که به دنبال اختالل در حلزون
یا عصب ش��نوایی رخ میده��د) بوده که منجر
به اختالل ش��نوایی دائم میشود و اغلب مردم
به وجود آن آگاه نیس��تند .افت شنوایی معموال
دوطرفه اس��ت و ممکن است با وز وز در یک یا
دو گوش همراه باشد.وی درباره عوامل خطرساز
ابتال به "پیرگوشی" گفت :قرار گرفتن در معرض
س��ر و صدا (صدای ناخواس��ته مثل صدای بوق
خودروه��ا) یکی از دالیل "پیرگوش��ی" اس��ت.
افرادی که س��الها در معرض س��ر و صدا قرار
میگیرند معموال دچار"پیرگوش��ی" میشوند.
افزایش سن ،باال رفتن فشار خون ،استرس زیاد،
مصرف برخی داروها و حتی عوامل ارثی از دیگر
عوامل ابتال به "پیرگوشی" هستند.این متخصص
گوش ،حلق و بینی با بیان اینکه "پیرگوش��ی"
نش��انههایی دارد ،گف��ت :یکی از این نش��انهها
دشواری در تش��خیص اصوات است .همچنین
در افراد پیرگوش فهم مکالمات مش��کل است،

کف دست
علت تعریق ِ

بیماری درمانهای مختلفی دارد و گاهی ممکن
است بروز این بیماری به علت افزایش فعالیت غدد
عرقی باشد که اعصاب این غدد سمپاتیک است.
اصیلیان با بیان اینکه یک��ی از روشهای درمانی
عرق ،اس��تفاده از فلزات سنگین مانند آلومینیوم
کلروهیدرات اس��ت ،ادامه داد :بیمار این فلزات را

با هم متفاوت است اما به هر حال هرچقدر الگوی
خواب ک��ودکان با هم متفاوت باش��د باز هم هر
کودک به حداقل  8تا  10ساعت خواب طی روز
احتیاج دارد .خواب کافی با ایجاد تعادل شیمیایی
در مغز ،منجر به بهبود عملکرد آن میشود .برخی
از فاکتورهای رشد مغزی به دنبال خواب مناسب
افزایش مییابند .استرسهای اکسیداتیو با خواب
مناسب کم میشوند.
ای��ن روان درمانگ��ر در پای��ان گفت  :بر اس��اس
راهنمای می��زان تحرک  24س��اعته کودکان و
نوجوانان ،روزانه  60دقیقه فعالیت هوازی متوسط
تا شدید ،چندین ساعت فعالیت بدنی سبک 9 ،تا
 11ساعت خواب مس��تمر برای  5تا  13سالهها
و  8تا  10س��اعت خواب مستمر برای  14تا 17
سالهها با س��اعات خوابیدن و بیدار شدن منظم،
برای حفظ سالمتی و رشد مناسب این گروه سنی
مورد نیاز است .بر اساس این راهنما میزان فعالیت
تفریحی وابس��ته به صفحه نمایش (تلفن همراه،
تلویزیون و  )...نباید بیش از دو ساعت باشد.

در کف دست مالش میدهد ،در نتیجه این فلزات
رس��وب میکند و مقابل مجاری عرق را میگیرد.
یکی دیگر از راههای درمانی استفاده از قرصهای
خوراکی اس��ت که منجر به کاهش عرق میشود.
همچنین امروزه از روشهای جدیدی مانند از بین
بردن غدد سمپاتیک با آندوسکوپی و جراحی نیز

به خصوص زمانی که س��رو صدای زمینهای نیز
وج��ود دارد .یکی دیگر از این نش��انهها ممکن
است سرگیجه باشد .افراد مبتال به "پیرگوشی"
معموال عنوان میکنند که گفتار را میش��نوند،
اما در فهمیدن آن مش��کل دارند .این نش��انهها
میتوانن��د تواناییهای ف��رد را کاهش دهند و
روی کیفیت زندگی وی تاثیر بگذارند .همچنین
اف��راد پیرگوش ص��دای مردها را بهت��ر از زنان
میش��نوند.وی در ادامه گف��ت :تحقیقات اخیر
در ایران نش��ان میدهد که "پیرگوشی" نسبت
به گذشته با سرعت بیشتر و در سنین کمتری
اتفاق میافتد و این در حالی است که میلیونها
نفر از مردم به افت شنوایشان اهمیت نمیدهند.
چه بسا دلیل افسردگی ،انزوا ،ترس ،اضطراب و
عصبانیت آنها برخاس��ته از همین مشکل باشد.
بنابراین اگر احساس کم شنوایی میکنید بهتر
است برای ارزیابی میزان افت شنواییتان به یک
اودیولوژیست مراجعه کنید.رزمپا در پایان درباره
راههای درمان "پیر گوش��ی" گفت :مفیدترین
کاری ک��ه ی��ک شنواییش��ناس میتواند برای
افراد با مشکل "پیرگوش��ی" انجام دهد ،تجویز
سمعکها و برنامههای توانبخشی است .از جمله
برنامههای توانبخش��ی برای این افراد مشاوره،
تجویز س��معک ،تجویز وسایل کمک شنیداری
و مهارتهای افزایش ارتباط اس��ت .برنامههای
توانبخش��ی س��بب برقراری ارتب��اط بهتر و در
نهایت باالبردن کیفیت زندگی برای افراد مبتال
به "پیرگوشی" میشود .

استفاده میشود .وی تصریح کرد :عیب این روش
این اس��ت که زمانی اعصاب سمپاتیک را تحریک
میکنی��م ،ع��رق در جایی دیگر از ب��دن افزایش
مییابد .همچنین یکی دیگر از روشهای درمانی
تعریق بیش از حد ،اس��تفاده از بوتاکس است که
مان��ع ایجاد ع��رق از طریق غدد میش��ود ،اما به
صورت کل��ی از بروز ع��رق جلوگیری نمیکند و
عرق متوقف نمیشود.

