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 ۱.۲میلیون بیمار نادر در ایران

پزشکی

احتمال ابتال به بیماریهای قلبی و ریوی
در نوزادان نارس

یک فوق تخصص
نوزادان گفت :احتمال
ابتال به بیماریهای
قلبی و ریوی در نوزادان
نارس باال است.رویا
چوپانی در گفتوگو
با ایسنا ،اظهار کرد :بارداری طبیعی ۲۸۰ ،روز به طول
میانجامد و ا گر تولد نوزاد قبل از  ۳۷هفته بارداری صورت
پذیرد ،نوزاد نارس خواهد شد.چوپانی احتمال ابتال به
بیماریهای قلبی و ریوی در نوزادان نارس را باال دانست
م وزن عالوه بر امکان ابتال به بیماری
و گفت :نوزاد نارس یا ک 
قلبی و ریوی ممکن است با مشکالتی همچون کمخونی
و عفونت و سندروم نیز مواجه شود.وی ،ناتوانی رحم در
نگهداشتن جنین ،پارگی زودرس کیسه آب ،جداشدگی
زودرس جفت ،عفونت ادراری مادر و اختالل عملکرد جفت
و عروق را از جمله عوامل ایجاد زایمان زودرس دانست
و گفت :حاملگی چند قلویی نیز احتمال زایمان زودرس
را افزایش میدهد .نامناسب بودن وضعیت اقتصادی و
اجتماعی ،کم خونی و سیگاری بودن مادر و تغذیه نادرست
او نیز از دیگر عواملی است که میتواند احتمال تولد نوزاد کم
وزن یا نارس را افزایش دهد.وی افزود :از آنجا که ریه این
نوزادان تکامل پیدا نکرده و تنفس خود به خودی آنها
کم است ،با مشکالت تنفسی روبهرو هستند و گاهی نیز
تزریق سورفکتانت و تهویه مکانیکی برای این کودکان الزم
است .یکی از مهمترین مسائل در رابطه با نوزادانی که با
وزن کم و نارس متولد میشوند ،تنظیم درجه حرارت بدن
است؛ چون این بچهها مستعد افت دمای بدن هستند و
به همین دلیل بالفاصله بعد از تولد باید این نوزادان را در
مکانی گرم نگ ه داشت.این فوق تخصص نوزادان افزود:
درجه حرارت زیربغل نوزاد نارس باید در محدوده  ۳۶.۵تا
 ۳۷درجه سانتیگراد قرار گیرد تا دمای بدن آن افت پیدا
نکند .رطوبت نسبی  ۴۰تا  ۶۰درصد به تثبیت درجه حرارت
بدن نوزاد نارس کمک شایانی میکند.چوپانی خاطرنشان
کرد :به منظور جلوگیری از زایمان زودرس و تولد نوزاد نارس،
الزم است مادران مراقبتهای دوران بارداری را از ابتدا و
حتی قبل از بارداری به دقت و به صورت کامل انجام دهند.
پزشکی

ارتباط مصرف داروهای سوزش معده
با آسیب کلیوی

متخصصان معتقدند
استفاده طوالنی مدت
از داروهای ضد سوزش
معده با افزایش خطر
آسیب دیدگی کلیوی
مرتبط است.به گزارش
ایسنا ،در این بررسی تاثیر مصرف داروهای مهارکننده
پروتون پمپ ( )PPIدر افراد بزرگسال مورد مطالعه قرار گرفت.
در مدت پنج سال مشخص شد  ۱۲۵هزار و  ۵۹۶مصرف
کننده  PPIبیشتر در معرض بیماری مزمن کلیوی هستند.
این یافتهها حا کی از آن است داروهای مهارکننده پروتون
پمپ که برای درمان ترش کردن معده و رفال کس اسید
تجویز میشود به سالمت کلیهها آسیب میزند .همچنین
کارشناسان نگران هستند بیماران مبتال به مشکالت کلیوی
متوجه عالئم هشدار دهنده نشوند.بیماری مزمن کلیوی تا
مراحل پیشرفته با عالئم و نشانهای همراه نیست و همین
موضوع نگران کننده است .همچنین در صورتیکه مصرف
این داروها بدون نسخه پزشک انجام شود خطر آسیب
دیدگی کلیوی را متوجه فرد میسازد چرا که بیمار به لحاظ
مشکالت کلیوی تحت کنترل قرار ندارد.به گزارش ساینس
دیلی ،امروزه میلیونها نفر برای درمان عالئم ترش کردن
و سوزش معده به مصرف مهارکنندههای پروتون پمپ
نیاز دارند اما در صورتیکه مصرف این داروها برای طوالنی
مدت و با دوز باال باشد میتواند به سالمت کلیهها آسیب
وارد کند.
طب

دودکردن «عنبرنسارا» رفعکننده عفونت چشم،
دندان و سینوسها

یک متخصص طب سنتی گفت :دودکردن عنبر نسا یا عنبر
نسارا یکی از روشهای درمانی طب سنتی است که در
بیماریهای مختلف عفونی از جمله عفونت چشم ،دندان،
سینوس ،عفونتهای واژینال و یا حتی عفونتهای پوستی
مثل آبلهمرغان و ...استفاده میشود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛ غالمرضا کردافشاری درباره
دوددرمانی اظهار داشت :یکی از روشهای درمانی طب
سنتی استفاده از دوددرمانی است.
وی افزود :از زمانهای بسیار قدیم ،مردم از دود گیاهان
دارویی برای بهبود و رفع برخی اختالالت استفاده میکردند
و بهطور گسترده در بسیاری از فرهنگها استفاده میشد،
حکمای معروف طب سنتی نیز استفاده از دوددرمانی را
توصیه میکردند.
این متخصص طب سنتی تصریح کرد :تاریخ استفاده
از دوددرمانی بر اساس کتیبههای نوشته شده بهخط
میخی موجود در بینالنهرین به  2600سال قبل از میالد
مسیح برمیگردد و هنوز هم در درمان بیماریهایی مثل
سرفه ،سرماخوردگی ،آسم ،سینوزیت مزمن ،برونشیت،
پنومونی ،فارنژیت ،رینوره ،اتوره ،دیسمنوره ،قاعدگی
نامنظم ،عفونتهای ادراری تناسلی ،هموروئید ،بیماریهای
پوستی ،التهاب و عفونتهای انگلی و بیماریهای دندانی به
کار میرود.
کردافشاری متذکر شد :دود کردن عنبرنسا یا عنبر نسارا یکی
از روشهای درمانی طب سنتی است که در بیماریهای
مختلف عفونی از جمله عفونت چشم ،دندان ،سینوس،
عفونتهای واژینال یا حتی عفونتهای پوستی مثل آبله
مرغان و  ...استفاده میشود اما مسئله مهمی که باعث
میشود مردم از استفاده آن امتناع کنند ،بوی بد دود آن
است.
وی یادآور شد :لذا این مسئله باعث شد که «عود عنبرنسا»
تهیه شود که با میزان استاندارد و بهتدریج میسوزد و دود
موردنظر را تولید میکند و در عین حال بوی بد آن خیلی
شدید نبوده و قابل استفاده در منزل است.
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چگونه پزشک متخصص پوست و زیبایی را از سایر پزشکان تشخیص دهیم؟

حاشیـــه

مدیرعامل بنیاد بیماریهای نادر ایران از برگزاری هشتمین
همایش بینالمللی روز جهانی بیماریهای نادر خبر داد
و گفت :هما کنون برآورد میشود حدود  ۱.۲میلیون نفر در
ایران بیماری نادر دارند.به گزارش مهر ،علی داودیان در
نشست خبری هشتمین همایش بینالمللی روز جهانی
بیماریهای نادر ،افزود :بنیاد بیماریهای نادر ایران
حدود  ۱۰سال پیش تاسیس شد و از سال  ۱۳۸۸نیز فعالیت
خود را به صورت رسمی آغاز کرد.وی با اشاره به اینکه ۲۸
فوریه معادل  ۹اسفند ماه روز جهانی بیماریهای نادر
است ،ادامه داد ۹۴ :کشور در زمینه بیماریهای نادر فعال
هستند.داودیان با اشاره به تعداد مبتالیان به بیماریهای
نادر در ایران ،گفت :هما کنون برآورد میشود حدود ۱.۲
میلیون نفر در ایران بیماری نادر دارند که از این تعداد ۵۰
هزار نفر از امکانات بنیاد در حوزه تشخیص رایگان استفاده
میکنند.مدیرعامل بنیاد بیماریهای نادر با اشاره به اینکه
این بنیاد هیچ وابستگی به دولت ندارد و بودجهای هم از
دولت دریافت نمیکند ،ادامه داد :وظیفه ما فقط ارتباط
دادن مستقیم کمکدهندگان به بیماران نادر است .کمیته
امداد هم حدود  ۱۲سال پیش از این مدل بهره گرفت که
البته نتوانست ادامه دهد .تا کنون  ۱۸انجمن بیماری نادر
توسط بنیاد تاسیس شده که هر یک تعدادی عضو دارند.
وی با بیان اینکه در مجموع  ۵۰هزار بیمار ثبت شده
خدمات گیرنده در بنیاد داریم ،افزود :سال قبل حدود ۱۲
میلیارد تومان هزینه بیماران نادر کردیم .از طرفی تالش
داریم تستهای ژنتیک اجباری شده و تحت پوشش
بیمه دولت قرار بگیرد.داودیان به حضور بنیاد بیماریهای
نادر ایران در آسیا ،منطقه امرو و ا کو خبر داد و گفت :بنیاد
بیماریهای نادر ایران جزو  ١١کشور اصلی در هیئت رییسه
سازمان ملل در حوزه بیماریهای نادر قرار دارد.

نیازمندیها32245579 - 32248089 :

به گزارشباشگاهخبرنگارانجوان؛مقولهزیبایییکیاز دغدغههای
افراد به ویژه خانمها از زمانهای دور دست بوده و هست و برای
دستیابی به زیبایی بویژه درخصوص پوست و موی خود از هیچ
هزینهای دریغ نمیکنند .اما نکته مهم و قابل تامل این است که
زیبایی را به چه قیمت و توسط چه کسانی باید به دست آورد؟
زمانی که در خیابان راه میرویم به تابلوهای متعددی برمی خوریم
که شرحی چند کلمهای از فعالیتهای زیبایی آن مرکز یا پزشک مربوطه تحت عناوین
کلینیک زیبایی و پوست ،متخصص زیبایی یا پوست ،مو و زیبایی و لیزر به چشم
میخورد.با توجه به افزایش این نوع تابلوها و تبلیغاتی که در این زمینه در شبکههای
اجتماعیوترا کتهایتبلیغاتیمشاهدهمیشودچگونهمیتوانتشخیصداد که کدام
مرکز یا کدام پزشک به راستی متخصص پوست ،مو وزیبایی است تا برای انجام اقدامات
مورد نیاز بدون هیچ نگرانی و ترسی مراجعه کرد؟
همایون مژدهی آذر عضو انجمن متخصصین پوست ایران در این زمینه به باشگاه
خبرنگاران گفت :پزشکان متخصص پوست کسانی هستند که پس از اتمام دوره پزشکی
عمومی در امتحان پذیرش دستیار باالترین نمرهها را کسب کرده و در رشته تخصصی
پوست و مووزیبایی قبول میشوند.
وی با اشاره به اینکه رشته پوست جزء رشتههای لوکس تخصص پزشکی به حساب
میآید و برای قبولی در آن نمره باالیی نیاز است ،اظهار داشت :برخی از پزشکان که
هیچ دورهای در زمینه تخصصی پوست ندیده اند در تابلوهایشان عنوان پوست ،مو و
زیبایی را ذکرمیکنند که باعث گمراهی مردم میشود.عضو انجمن متخصصین پوست
ایران در پاسخ به این سوال که برای تشخیص متخصص پوست بودن به چه نکاتی باید
توجه کرد ،اظهار میکند :افراد هنگام مراجعه به یک متخصص پوست و مو برای دریافت
خدمات مورد نیازشان باید به موارد زیر توجه داشته باشند- ۱ :وجود کلمه متخصص

قبل از عنوان پوست ،مو و زیبایی - 2وجود عنوان «دارای بورد تخصصی» - ۳آرم
انجمن متخصصین پوست و شماره عضویت در سرنسخه و مهر پزشک - ۴ذکر عنوان»
دانشنامه تخصصی پوست» در پروانه مطب پزشک که باید در معرض دید بیماران نصب
شود - ۵ذکر کلمه متخصص و بورد تخصصی در سرنسخه و مهر پزشک
پزشک( مختص) یا( متخصص)
تبلیغات در حوزه پوست ،مو وزیبایی آن چنان گسترده شده که در اما کن عمومی و
حمل و نقل شهری نیز با تبلیغات بسیاری در این زمینه مواجه میشویم وآن چه باید
مورد توجه قرار گیرد صحت این تبلیغات و آ گاهی مردم در برخورد با آن است.
مژدهی آذر با بیان اینکه وجود عناوینی مانند پزشک مختص (نه متخصص) بیماریهای
پوست و زیبایی؛ «عضو انجمن لیزر آمریکا» یا «دارای مدرک زیبایی از فالن کشوراروپایی»
دلیل بر متخصص بودن پزشک نیست ادامه داد :عضویت در انجمنهای مختلف
پزشکی برای تمام پزشکان آزاد است و به صورت اینترنتی و با پرداخت هزینه سالیانه؛
هرپزشکی میتواند در تمام انجمنهای تخصصی و زیبایی عضو شود.این متخصص
پوست و مو با تا کید بر اینکه انجام این کار فقط نشانه عضویت است و هیچگونه آموزش
یا مدرکی در کار نیست ،بیان کرد :مدارک صادر شده توسط شرکتهای تجهیزات پزشکی
جنبه علمی وقانونی ندارد ،مثال ا گر پزشکی در تبلیغات خود عنوان کند که دارای مدرک
لیزر از فالن شرکت اروپایی ،است ،بدان معناست که آن شرکت دستگاهی را که به پزشک
فروخته و فقط نحوه کارش را توسط دفترچه راهنما توضیح داده است مانند خرید
ماشین و یخچال که دلیل بر اخذ مدرک تخصصی نیست.
آیا «متخصص زیبایی» وجود دارد؟
حجم زیادی از مشکالت و عوارض مرتبط با امور زیبایی ،مربوط به این مساله است که
گروهی افراد سودجو بوسیله عناوین جعلی و تبلیغات نادرست و اغراق آمیز مردم را دچار
خطای تشخیص و انتخاب میکنند.

مژدهی آذر با اشاره به اینکه تخصص مجزا و آ کادمیکی به نام زیبایی وجود ندارد ،تصریح
کرد :متاسفانه تبلیغات در حوزه پوست و مو و زیبایی بدون نظارت کافی در جریان است
و مردم نیز به دلیل عدم آشنایی ،به این تبلیغات کمک میکنندکه شاید بعضی از این
آ گهیها درست باشند ،اما باید بیشتر دقت و بررسی کرد.
وی با بیان اینکه عدهای از پزشکان ،بوسیله شرکتهای واردکننده تجهیزات و
محصوالت زیبایی ،تحت آموزشهای کوتاهمدت چندساعته قرار گرفته و گواهینامه
دریافت میکنند ،اذعان کرد :این گواهینامهها و مدارک به بیننده چنین القا میکن که
پزشک مذکور دوره تخصصی ویژهای را در دانشگاه معتبری گذرانده و مدرک خاصی
دریافت کرده است.عضو انجمن متخصصین پوست ایران تا کید کرد :متاسفانه در ا کثر
موارد چنین نبوده و مدارک مذکور مورد تایید هیچ مرجع رسمی و دانشگاهی معتبری
نیست.
برای دریافت خدمات پزشکی مرتبط با زیبایی به چه افرادی مراجعه کنیم؟
با توجه به این که واژه متخصص زیبایی نادرست است و تخصص مستقلی به نام
زیبایی وجود ندارد این سوال مطرح میشود که برای دریافت خدمات پزشکی مرتبط با
زیبایی باید به چه کسانی مراجعه کرد؟
عضو انجمن متخصصین پوست ایران با اشاره به این که در برخی تبلیغات ،گروهی از
پزشکاناز واژه«متخصصزیبایی»استفادهمیکنند؛میگوید:در حیطهپزشکیعملکرد
گروهی از متخصصان ،مرتبط با موضوع زیبایی است که این متخصصین عبارتند از:
 - ۱فوق تخصص جراحی ترمیمی (جراحان پالستیک)
- ۲متخصصین پوست ،مو و زیبایی  - ۳فوق تخصص جراحی ترمیمی پلک
- ۴متخصصین گوش،حلق و بینی و جراحان سر و گردن - ۵جراحان فک و صورت
بنابراین پزشکانی که در هر یک از این پنج رشته دارای مدرک (تخصص) باشند،
متخصص زیبایی در حیطه کاری خودشان محسوب میشوند.

شبکه اطالع رسانی هرمز

تالش
خستگی
ناپذیر
صیاد
قشمی
ابتالی بیش از  ۳۰۰میلیون نفر
در جهان به افسردگی

افسردگی اختالل روانی شایعی است و در سراسر جهان بیش از ۳۰۰
میلیون نفر در تمام سنین به آن مبتال هستند.به گزارش ایسنا،
افسردگی به شکلهای مختلف از نوسانات ُخلقی معمول گرفته تا
وا کنشهای احساسی کوتاه مدت و چالشهایی در زندگی روزمره
ظاهر میشود.اختالل افسردگی زمانی که برای طوالنی مدت و به
شکل متوسط یا شدید ادامه پیدا کند میتواند مشکالت جدی
برای سالمت به همراه داشته باشد.
همچنین این بیماری روی زندگی شخصی ،کار ،تحصیل و زندگی
خانوادگی فرد مبتال تاثیر میگذارد .در بدترین شرایط افسردگی به
خودکشی منجر میشود.
در سال نزدیک به  ۸۰۰هزار نفر به دلیل خودکشی جان خود را از
دست میدهند .همچنین خودکشی دومین عامل مرگ و میر در
میان افراد  ۱۵تا  ۲۹ساله است.ا گرچه درمانهای موثر و شناخته
شدهای برای این اختالل وجود دارد اما کمتر از نیمی از مبتالیان
به آن در جهان این درمانها را دریافت میکنند.فقدان منابع
کافی ،کمبود نیروهای متخصص و آماده نبودن فضای جامعه برای
برخورد مناسب با مبتالیان به افسردگی مانع از تشخیص و بهبود
مبتالیان به آن میشود.افسردگی از تداخل پیچیده فا کتورهای
اجتماعی ،روانشناختی و زیست شناختی ناشی میشود.
همچنین افرادی که در زندگیشان شرایط استرسزایی همچون
بیکاری را تجربه میکنند بیشتر احتمال دارد دچار این اختالل
شوند.به عالوه ارتباطی بین افسردگی و سالمت جسمی وجود دارد.
به طور مثال بیماری قلبی میتواند به افسردگی منجر شود و عکس
این وضعیت نیز ممکن است.
به گزارش سایت اطالع رسانی سازمان جهانی بهداشت ،به گفته
کارشناسان برنامههای پیشگیرانه در کاهش موارد ابتال به افسردگی
موثر است .رویکردهای موثر جامعه برای پیشگیری از افسردگی
شامل اجرای برنامههای آموزشی در مدارس برای بهبود الگوی تفکر
مثبت در کودکان و نوجوانان است.

مردی که بیشترین مدارک
دانشگاهی را دارد

مردی که با مدارک دانشگاهی خود رکورد گینس را شکسته است
بشناسید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،وقتی حرف از افراد باهوش
میزنیم ،لوسیانو بایتی  70ساله میتواند به عنوان اولین فرد باشد
که در دنیا میتوانیم از او صحبت کنیم چرا که این فرد در داشتن
مدارک دانشگاهی رکورددار گینس است.
این مرد ایتالیایی که در نزدیکی شهر رم ،پایتخت ایتالیا زندگی
میکند ،اولین رکورد گینس خود را در سال  2002تنها با داشتن 8
مدرک دانشگاهی ثبت کرد.
بایتی که در حال حاضر روی هم رفته  15لیسانس و فوق لیسانس
در رشتههای مختلف از جمله فلسفه ،حقوق ،جامعهشناسی و
ادبیات دارد؛ در تالش است تا بتواند شانزدهمین مدرک خود را در
رشته علوم تغذیه بگیرد.

کلیدهای طالیی برای شکستن
قفل چاقی تا نوروز
ا گر شما هم از مشکل چاقی رنج می برید نگران
نباشید ،چون به کمک چند توصیه ساده طی چند
هفته پایانی سال می توانید چند کیلو وزن کم کنید.
کوروش صمد پور متخصص تغذیه و رژیم درمانی
در گفتوگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه
علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بیان کرد:
اضافه وزن و چاقی یکی از مشکالت شایع کشور
ایران محسوب میشود که بسیاری از افراد جامعه در
گروههای مختلف سنی به آن دچار هستند.
وی ادامه داد :برای سنجش چاقی از شاخصی به
( Bشاخص توده بدنی) استفاده میکنیم که
نام  MI
از تقسیم وزن بر حسب کیلوگرم بر مجذور قد به متر
به دست میآید که ا گر عدد حاصله بین  ۵ .۱۸تا ۲۵
باشد ،وزن شخص در محدوده طبیعی قرار دارد و در
صورتی که بین  ۲۵تا  ۳۰باشد فرد دچار اضافه وزن است و ا گر
بین  ۳۰تا  ۳۵باشد فرد به چاقی درجه یک مبتال است.
همچنین  BMIبین  ۳۵تا  ۴۰نشان دهنده چاقی درجه  ۲و
بین  ۴۰تا  ۴۵بیانگر چاقی مفرط است.این متخصص تغذیه
و رژیم درمانی با بیان اینکه اضافه وزن عالوه بر اینکه در ایجاد
بیماریهای بسیاری دخالت دارد ،عنوان کرد :ا کنون که در
روزهای پایانی سال و در آستانه عید نوروز قرار داریم ،بسیاری از
افراد به دنبال گرفتن رژیمهای الغری گونا گون هستند تا افزون
بر حفظ سالمتی از اندامی زیبا و متناسب نیز بهرهمند شوند.
صمدپور افزود :افراد باید در تمام طول سال رژیم غذایی سالم
و طبیعی داشته باشند بنابراین داشتن اندامی متناسب نباید
فقط مختص به زمان خاصی از سال مانند نوروز باشد.
همچنین افراد باید توجه داشته باشند که رژیمهای الغری
که منجر به کاهش وزن زیاد در مدت زمان کوتاه میشوند،
آسیبهای جدی را به سالمتی بدن وارد میکند.
وی تا کید کرد :به طور کلی بهترین شیوه کاهش وزن این است
که افراد هفتهای یک کیلوگرم (ماهی چهار کیلوگرم) وزنشان را

کاهش دهند.
توصیههای کلی برای داشتن اندامی متناسب
در نوروز ۹۶
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی با بیان اینکه افراد باید
از مصرف انواع تنقالت ،سس ،نوشابه ،فست فود ،شیرینی،
چیپس و پفکها خودداری کنند ،یادآور شد :اشخاص باید از
گرفتن رژیم الغری تک وعدهای یا تک نوعی پرهیز کنند ،زیرا
حذف برخی وعدههای غذایی از برنامه غذایی روزانه سبب
میشود که افراد نتوانند رژیم الغری پایدار داشته باشند بنابراین
اشخاص باید روزانه سه وعده غذایی اصلی (صبحانه ،نهار و
شام) را مصرف کنند.
صمدپور تصریح کرد :استفاده از یک ماده غذایی خاص به
تنهایی مانند مصرف فقط سوپ یا شیر موجب میشود بدن
دچار کمبود برخی از ریز مغذیها شود .بنابراین افراد باید از
تمام گروههای غذایی به مقدار مورد نیاز در طول روز استفاده
کنند.
وی توصیه کرد :اشخاص بهتر است از نانهای سبوس دار در

برنامه غذایی روزانه خود استفاده کنند و روزانه مصرف  ۲میان
وعده (ترجیحا میوه) غیر از سه وعده غذایی اصلی ضروری است.
همچنین میان غالت در وعده صبحانه باید متناسب با وزن،
سن و جنس فرد باشد.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی اظهار داشت :در وعده ناهار
نصف بشقاب باید شامل ساالد ۵ ،تا  ۶قاشق برنج ،مقداری
پروتئین و اندکی ماست باشد که این میزان برای فردی با اندام
متوسط در نظر گرفته شده است.
صمدپور عنوان کرد :افراد باید از مصرف غذاهای سرخ کردنی
تا حد امکان امتناع کنند و مواد غذایی بخارپز را جایگزین
غذاهای سرخ کردنی کنند.
وی افزود :افراد باید در وعده شام غذایی سبک میل کنند که
استفاده از حبوبات یا ساالد همراه با مقداری پروتئین در وعده
شام مناسب است.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی با بیان اینکه اشخاص
باید از مصرف روغن جامد خودداری کنند ،عنوان کرد :افراد
باید استفاده از روغن مایع را به حداقل برسانند و روغن هایی
مانند ،زیتون ،کنجد ،هسته انگور ،ذرت ،آفتابگردان و کانوال را
در رژیم غذایی روزانه شان بگنجانند.
همچنین برای سرخ کردن نیز از روغن مخصوص سرخ کردنی
استفاده کنند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی توصیه کرد :افراد برای
داشتن اندامی متناسب عالوه بر رعایت رژیم غذایی سالم
و طبیعی باید روزانه یک ساعت پیاده روی داشته باشند،
همچنین اشخاصی که فرصت رفتن به کالس ورزشی و باشگاه را
ندارند ،میتوانند در مسیر رفت و آمد روزانه شان به محل کار یا
دانشگاه مقداری از مسیر را پیاده رویی کنند.
این مواد غذایی را بخورید تا دیرتر دچار احساس گرسنگی شوید
صمد پور توصیه کرد :افراد برای اینکه دیرتر دچار احساس
گرسنگی شوند ،میتوانند در میان وعدهها چند عدد بادام
مصرف کنند ،همچنین استفاده از مواد پروئینی مانند یک عدد
تخم مر غ آب پز در وعده صبحانه یا در وعده شام ساالد همراه با
مقداری فیله مر غ یا حبوبات کمک میکند که احساس گرسنگی
کاهش پیدا کند با وجود اینکه این ترکیبات کالری باالیی ندارند،
ولی با مصرف کربوهیدرات ،نشاسته و قندهای ساده به دلیل
هضم سریع آنها شخص زودتر دچار احساس گرسنگی میشود.
وی یادآور شد :به طور کلی افراد باید از گرفتن رژیمهای الغری
غیر اصولی و خود سرانه جدا خودداری کنند ،زیرا این رژیمها
آسیبهای جدی را به بدن وارد میکند ،همچنین ممکن است
اشخاص مجددا دچار اضافه وزن و چاقی شوند.

به استقبال نوروز بروید

چگونه سبزه عید درست کنیم؟
طریقه سبز کردن سبزه به شکل های
جدید را به مرور برای شما شرح می دهیم
تا بتوانید امسال سبزه ای متفاوت داشته
باشید.
حیدر عظمایی محقق و پژوهشگر طب
سنتی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران؛ در
خصوص نحوه سبز کردن جوانه ها برای ایام
نوروز گفت :ما برای سبز کردن جوانه ها به
یک سینی بزرگ ،یک تیکه تنظیف یا پارچه
سفید و یک آبکش نیاز داریم.
وی اظهار داشت :مدت زمان خیس کردن
دانه ها با توجه به نوع آنها متفاوت است
ولی به طور کلی دانه ها را از صبح تا شب
خیس می کنیم و در جای نیمه گرم قرار می
دهیم ،سپس صبح آن ها را می شوییم و
آبکش می کنیم تا آب آنها خارج شود.
این محقق و پژوهشگر طب سنتی عنوان
کرد :دانه های آبکش شده را بر روی یک
سینی بزرگ پهن می کنیم و یک پارچه مرطوب روی آن می
کشیم ،سپس آن را در مکانی تاریک با دمای  22درجه سانتی
گراد قرار می دهیم.
وی با بیان اینکه آب زیاد سبب پوسیدگی دانه ها می شوند،

تصریح کرد :ا گر دانه ها دارای آب زیاد بودند برای جلوگیری از
پوسیدگی آن ها را دوباره آبکش می کنیم ولی باید توجه داشته
باشیم که کف سینی و پارچه روی آن باید همیشه مرطوب و
نمنا ک باشند.عظمایی تا کید کرد :پس از گذشت یک تا  2روز

سینی را پشت پنجره و در معرض آفتاب قرار
می دهیم زیرا نور خورشید منجر به رشد
بیشتر دانه ها می شود ،برخی از دانه ها
مانند نخود ،عدس و لوبیا زودتر جوانه می
زنند و گروهی دیگر به مدت زمان بیشتری
نیاز دارند.
وی تصریح کرد :در صورتی که جوانه ها یک
تا  2برابر خود دانه رشد کرده باشند ،می
توان آن ها را مصرف کرد.
این محقق و پژوهشگر طب سنتی توصیه
کرد :جوانه های یونجه ،شنبلیله ،تربچه
و کنجد باید به مدت  8ساعت خیسانده
شوند که یونجه پس از پنج تا شش روز،
شنبلیله بعد از سه تا چهار روز ،تربچه پس
از چهار تا پنج روز و کنجد بعد از یک تا  2روز
جوانه می زنند.
عظمایی یادآور شد :جوانه های نخود،
عدس ،ماش ،سویا ،آفتابگردان ،گندم و
ارزن باید به مدت  10تا هجده ساعت خیسانده شوند که نخود
پس از سه تا چهار روز ،عدس ،ماش و سویا پس از سه تا پنج
روز ،آفتابگردان بعد از یک تا  2روز ،گندم پس از  2تا سه روز و
ارزن بعد از سه تا چهار روز جوانه می زنند.

سالمت و تغذیــــه

بیماریهای ریوی در کمین افراد چاق

یک متخصص تغذیه گفت :افزایش چربی در شکم باعث
انسداد راه تنفسی و در نتیجه تشدید بیماری هیا ریوی
می شود.ا کبر سر خنژاد متخصص تغذیه و رژیم درمانی در
گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه چاقی
یکی از عوامل خطرنا ک در انسداد ریه است ،اظهار داشت:
ریه یکی از مهمترین اعضای بدن است که گازهای تولید
شده همچون دی ا کسید کربن را از بدن خارج و ا کسیژن
را جایگزین آن میکند.وی با اشاره به اینکه چربی شکم
و عدم تحرک با بیماری ریه ارتباط مستقیم دارد ،گفت:
عواملی همچون آلودگی هوا و محیط ،مصرف سیگار ،گرد
و غبار و طوفان بیماری ریه را تشدید میکند .سر خنژاد با
بیان اینکه مصرف میوههایی همچون هویج ،خیار و سیب
بیماری ریه را بهبود میبخشد ،افزود :افزایش چربی و
کلسترول در بدن باعث افزایش برخی از التهابات و در نتیجه
تشدید بیماریهای تنفسی و ریوی در افراد میشود .این
متخصص تغذیه و رژیم درمانی تصریح کرد :ابتالی آسم در
کودکانی که والدینشان به این عارضه مبتال هستند بیش
از سایر افراد است ،بروز عفونت شدید ریه در دوران کودکی
ابتال به بیماریهای ریوی مانند آسم ،سینوزیت و  ...در
سنین بزرگسالی را افزایش میدهد .وی با اشاره به اینکه
مبتالیان به بیماریهای ریوی عمر کوتاهی دارند ،عنوان
کرد :افزایش وزن باعث تنگی نفس در افراد چاق میشود
و همین عامل بروز بیماریهایی همچون ریوی ،قلبی و
عروقی ،دیابت و مفاصل را در پی خواهد داشت .سر خنژاد
با بیان اینکه مبتالیان به عارضه ریوی باید از مصرف
غذاهای پر چرب خودداری کنند ،تا کید کرد :استفاده از
روغن گیاهی در مواد غذایی باعث کاهش اسید چرب در
بدن میشود.این متخصص تغذیه و رژیم درمانی با اشاره
به اینکه مصرف لیمو همراه با غذا باعث بهبود عفونت ریه
میشود ،عنوان کرد :استفاده از ادویهجات در زمان پخت
غذا و مصرف آن باعث کاهش چربی و کالری موجود در
بدن میشود .سر خنژاد یاد آور شد :استفاده از تنقالت
مصنوعی شور و پر کالری مانند چیپس ،پفک ،بیسکویت و
شکالت برای مبتالیان به عارضه ریه مضر است.
پوست و مو

با این جوانه ها تا نوروز صورتتان را زیبا و
بدنتان را سالم کنید

یک محقق و پژوهشگر طب سنتی گفت :جوان ه غالت و
حبوبات تاثیر چشمگیری بر روی سالمتی کل بدن ،زیبایی و
حفظ شادابی و جوانی پوست دارند.با مصرف این جوانهها
در نوروز  96پوستی همچون قرص ماه داشته باشیدحیدر
عظمایی محقق و پژوهشگر طب سنتی در گفت و گو با
باشگاه خبرنگاران؛ در رابطه با خواص انواع جوانهها اظهار
داشت :جوانههای غالت و حبوبات دارای مواد مغذی
و ضروری بدن ،امالح و ویتامینها هستند که بر روی
سالمتی کل بدن و به خصوص دستگاه گوارش ،زیبایی
پوست و در پیشگیری از پیری و چین و چروک پوست
نقش موثری دارند .همچنین مانع از رشد سلولهای
سرطانی و افزایش فعالیت غدد جنسی میشوند.وی
افزود :جوانسازی پوست نیاز به ویتامینهای ،.B، A، C، E
کالژن ،االستین و امالح معدنی دارد که جوانهها منبع غنی
از این ترکیبات محسوب میشوند.
 جوانه گندماین محقق و پژوهشگر طب سنتی عنوان کرد :جوانه گندم
سرشار از انواع ویتامینهای گروه ،E ،)b۱۲ ،b۶ ،A، B. (b۱
اسید فولیک ،کلسیم ،منیزیم ،فسفر ،روی ،ید و سلنیوم
است که تاثیر بسزایی بر سالمت جسم و زیبایی پوست
دارد.
طریقه مصرف
عظمایی افزود :افراد میتوانند صبح ناشتا یک قاشق
غذاخوری از آن را خوب بجوند یا اینکه آن را به همراه
ساالد ،مقداری روغن زیتون و لیمو ترش تازه مصرف کنند.
همچنین استفاده از جوانه گندم به صورت خشک و پودر
شده بر روی شیرینی نیز مناسب است.
جوانسازی پوست
وی تا کید کرد :افراد باید به منظور جوانسازی پوست
حدود یک قاشق مربا خوری تا غذا خوری از جوانه گندم
خشک شده را با نصف استکان شیر کم چرب مخلوط کنند
و خمیر به دست آمده را به مدت  ۱۰دقیقه بر روی پوست
ماسک کنند سپس صورت را با آب ولرم بشویند .همچنین
اشخاص میتوانند پوست صورتشان را با این خمیر و کمی
عسل ماساژ دهند.در روشی دیگر برای تهیه ماسک جوانه
گندم برای لطافت و نرمی پوست افراد باید یک قاشق
غذا خوری از جوانه گندم آسیاب شده را با یک عدد زرده
تخم مر غ خوب مخلوط کنند و به مدت  ۳۰دقیقه آن را بر
روی صورت قرار دهند سپس پوست صورت را با آب ولرم
بشویند.
چاقی صورت
این محقق و پژوهشگر طب سنتی با اشاره به تاثیر جوانه
گندم در چاقی صورت تصریح کرد :افراد باید به منظور
چاقی صورت حدود یک قاشق غذاخوری از جوانه گندم
و جو را به همراه یک لیوان شیر و مقداری عسل میل کنند.
همچنین از دیگر روشهای موثر برای چاقی صورت ماساژ
موضعی آن با روغن خراطین یا رازیانه ،دارچین و کنجد
است.
چاقی و الغری بدن
عظمایی یادآور شد :افراد باید برای الغری پودر جوانه گندم
را به همراه ماست یا ساالد کاهو  ۱۰دقیقه قبل از غذا و به
منظور چاقی ترکیب ذکر شده را پس از غذا میل کنند.
 جوانه سویاوی اظهار داشت :جوانه سویا از نظر ارزش غذایی با گوشت
برابری میکند و ویتامین  Cباالیی دارد .مصرف این جوانه
سبب افزایش اسید اوریک خون نمیشود و مصرف آن به
خصوص برای افراد گیاهخوار مفید است.
 جوانه ماشاین محقق و پژوهشگر طب سنتی افزود :یکی از مهمترین
پروتئینهای گیاهی جوانه ماش محسوب میشود.
مصرف این جوانه برای مبتالیان به اختالالت قلبی و عروقی
مفید است و به دلیل داشتن پتاسیم فراوان بنابراین
استفاده از آن برای افرادی که دچار فشار خون باالیی
هستند ،ضروری است .جوانه ماش حاوی اسید فولیک،
آنتی ا کسیدان ،منگنز ،سلنیوم و ویتامین  Cباالیی است.
عظمایی توصیه کرد :مبتالیان به کم خونی و دیابت حتما
در برنامه غذایی روزانه خود از جوانه ماش استفاده کنند.
این جوانه سرشار از انواع مواد مغذی و پر انرژی است.
همچنین مصرف آن سبب کاهش چربی مضر خون ()LDL
میشود.
 زیبایی پوستوی یادآور شد :جوانه ماش حاوی فیتواستروژن است که بر
روی گیرندههای استروژنی پوست عمل میکند .در نتیجه
اسید هیالورونیک ،کالژن و االستین موجود در ساختار
پوست را افزایش میدهد و مانع از خشکی و پیری پوست
میشود.
کودک

نوزادان از خطرنا کترین قربانیان
بیماری سل هستند

رئیس جمعیت آفریقایی و آسیایی مایکوبا کتریولوژی گفت:
کودکان زیر یک سال یکی از مهمترین و خطرنا کترین
قربانیان بیماری سل هستند.به گزارش فارس ،علیا کبر
والیتی اظهار کرد :ساالنه به جمعیت مبتالیان به سل
اضافه میشود و سازمان بهداشت جهانی در صدد مبارزه
با این بیماری است.وی افزود :در جمهوری اسالمی ایران
مبارزه با بیماری سل به خوبی پیش میرود اما بر اساس
گزارش سازمان بهداشت جهانی در ایران ساالنه از هر 100
هزار نفر 13 ،نفر و در کل جهان از هر  100هزار نفر  140نفر به
بیماری سل مبتال میشوند.
رئیس جمعیت آفریقایی و آسیایی مایکوبا کتریولوژی با
بیان اینکه سل بیماری بدون مرز است ،گفت :این بیماری
مرز نمیشناسد و ممکن است در سفر مردم از ملیتهای
مختلف به دیگر کشورهای جهان سرایت کند.
وی تصریح کرد :برخالف بسیاری از بیماریهای عفونی،
یک عدد میکروب سل میتواند بیماری سل را در یک فرد
ایجاد کند.والیتی عنوان داشت :بیشترین آمار افراد مبتال
به بیماری سل متعلق به آسیا و آفریقاست و باید در این
دو قاره در رابطه با بیماری سل اقدامات ضروری جهت
جلوگیری و درمان صورت گیرد.رئیس جمعیت آفریقایی
و آسیایی مایکوبا کتریولوژی با بیان اینکه جمهوری
اسالمی ایران تجربیات بسیار خوبی در رابطه با مبارزه با
بیماری سل دارد ،متذکر شد :مرکز مسیح دانشوری در
تهران در حوزههای میکروبیولوژی ،تشخیص ،پیشگیری
و درمان موارد مقاوم نقشی اساسی داشته و یکی از مرا کز
ارجاعی و مورد قبول سازمان بهداشت جهانی است.این
مسؤول اضافه کرد :سیستم دفاعی بدن افرادی که دچار
ایدز میشوند ،دچار مشکل خواهد شد بنابراین ظهور
و پیداش سل شیوع بیشتری پیدا کرده و باید در صدد
کنترل بیماری سل باشیم.والیتی با بیان اینکه تشخیص
بیماری سل بسیار مشکل است ،یادآور شد :ممکن است
فردی سالها به سل مبتال باشد اما هیچ نشانهای از او بروز
داده نشود مگر آنکه به طور اتفاقی از سینه او عکسبرداری
شود و متوجه این بیماری شوند.

