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تجویز داروها،تنهابامعاینهبالینیوگرفتنشرححال امکان
پذیر است و اگر در پاسخ به سواالت مصرف دارویی توصیه
میشود ،پس از مشورت با متخصص مصرف شود.

دکتر محمد علی خدایی
فوق تخصص نوزادان

دخترم تــازه بــه دنیا آمده اســت .چشــم
چپش کمی قرمز اســت و ایــن موضوع من
وهمسرم را نگران کرده است.

بهداشت

سالمت

نوزاد بالفاصله بعد از تولد چشــم های خود را
باز می کنــد  .در بعضی نــوزادان ،به خصوص
در مــواردی که زایمان به ســختی انجام شــده
اســت ،خون ریزی هایی(در صلبیه) به صورت
لکه های قرمز رنگی در ســفیدی چشــم ظاهر
خواهد شــد  .این خــون ریزی هــا خودبه خود
جذب می شــود بــدون این که آثاری در چشــم
نوزاد باقی بگذارد.
همچنین همراه با یرقان فیزیولوژیک نوزادان،
سفیدی چشم بعضی نوزادان زرد خواهد شد
که این موضــوع جزئــی از زردی عمومی نوزاد
است.در برخی نوزادان به علت تنگی مجرای
اشــکی ،در روزهای اول بعد از تولد ترشــحات
چرکی همــراه بــا اشــک زیادتر ،از یک چشــم
خارج می شود ( مجرای اشکی به ندرت ممکن
است دوطرفه باشد که از هر دو چشم ترشحات
چرکی خارج می شــود ).ایــن ناراحتی ممکن
اســت هفته هــا و گاهــی ماه هــا ادامه داشــته
باشد و احتیاج به مراقبت و درمان های خاص
باشــد که توســط پزشــک معاینه کننــده نوزاد
بــه والدیــن داده خواهد شــد.اگر نوزاد شــما
حساسیت چشمی هم داشــته باشد ،پزشک
داروی ضدآلرژی به شکل قرص ،شربت یا قطره
چشمی تجویز می کند.
کمپرس سرد یا گرم و استامینوفن یا ایبوپروفن
به کــودک کمک می کند حس بهتری داشــته
باشد .می توانید چشــم عفونی را با دقت با آب
ولرم و گاز استریل یا پنبه تمیز کنید.

افرادی که پوست چربی
دارند ،بهتر است از مکمل
ویتامین  Bکمپلکس،
ویتامین  ،Aویتامین ،C
روی و ویتامین  Eاستفاده
کنند .همچنین این افراد
می توانند مولتی ویتامین
مصرف کنند.

پزشکی

دیابت است اما بی مزه !

ممکن اســت شــماگزینه هــای متعددی
را برای ضدآفتاب بررسی کنید اما خوب
است روی مواد داخل آشــپزخانه تان هم
کمی تمرکــز کنید.مطمئنــا غذاهایی که مــی خوریم می
تواند به ما برای محافظت از پوســت کمک کنــد .به گفته
یکی ازکارشناســان آکادمی پوســت آمریــکا  ،حفاظت از
نورخورشــید با کرم های ضد آفتاب  ،عینک و کاله مهم
اســت اما من مــواد غذایی را ترجیــح می دهــم .حتی در
زمانی که فکر می کنید درمعرض نورآفتاب قرار ندارید هم
ممکن است از آسیب آن درامان نباشید بنابراین باید مواد
مغذی بدن تان به اندازه کافی باشد تا دربرابرآسیب اشعه
خورشید درامان باشــید .غذا های مختلفی وجود دارند
که درمقابل چین و چروک پوســت مقاومــت می کنند اما
راه حل اصلی آن آنتی اکسیدان است.

ساز وکار ترکیبات ضد پیری
کاروتنوئیدهــا رنگدانــه میــوه هاســت ،ایــن
رنگدانــه هــا همــراه بــا  EGCGچــای ســبز
ورزوراترول انگــور قرمز واســید االزیک انواع
توت ،محافظ قوی دربرابر نورخورشید است.
ســاز و کار عمــل آن هــا طــوری اســت کــه
کاروتنوئیدهــا و پلــی فنــول هــا در پوســت
جمع می شــود و طیف نور خورشــید را جذب
می کند .
درســت به همین دلیل تنوع رنــگ را در میوه
های این فصل شاهد هستیم .
پوســت این میــوه ها بــه دلیل ترکیبــات آنتی
اکســیدانی  ،ویتامین  Cو Eاز آسیب رادیکال
های آزاد به ســلول هایی که درمعرض اشــعه
 UVقرار می گیرنــد ،محافظت مــی کند.در

واقع آسیب به پروتئین مانند کالژن و االستین
باعث چین وچروک  ،ازدســت رفتن خاصیت
کشسانی و بروز لکه های قهوه ای روی پوست
می شود.
مراقبت از پوست
تمهیــدات خاصی وجــود دارد کــه میتوان با
آگاهی از این روشها ،پوستی سالم داشت.
صورت را با آب بشویید .
این کار بهترین اقدامی است که برای مراقبت
از پوست می توان انجام داد.
اســتفاده از تونر بعد از شســتوشــو مناســب
اســت .بهتریــن هیدروســلها یــا تونــر برای
مراقبت از پوســت ،روغنهای استوقودوس و
رز اســت که پوســت را برای جذب محصوالت
پوستی آماده میکند.

ضد آفتاب را به استخر هم ببرید !
در اســتخرهای روبــاز هــم بهتر اســت از ضد
آفتاب استفاده کنید تا دچار سوختگی پوست
و قرمزی بعد از استخر نشوید.
برای پوشش موها حتما از کالهاستفاده کنید.
نوجوان ها و کرم ضد آفتاب
نوجــوان هایــی کــه جــوش و آکنــه مهمــان
ناخوانده صورت شان است ،بهتر است از کرم
هایی که درصد چربی کمتری دارد ،استفاده
کنند.
در ایــن روزها چون موها نیز خشــک اســت و
رطوبت کمی دارد ،بهتر است از لوازمی که مو
راخشکترمیکنداستفادهنکنیدماننداتوی
مو و سشوار  .از ماسک های آبرسان برای موها
استفاده کنید.

آشپزی من
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عوامل ناشناخته به سلولهای هیپوتاالموس
آسیب میزند و دیگر هورمون ضد ادراری تولید
نمیشود؛ به همین دلیل بعضی افراد از جمله
زنــان بــاردار در دوران حاملگــی دچاردیابت
بیمزه میشــوند؛ اما درصورتی که دیابت بی
مزه به علت آسیب به سرایجاد شده باشد ممکن
است پس از گذشت یک دوره کوتاه ،شرایط به
حالت عادی برگردد.دربیماری دیابت بیمزه
قند خــون باال نیســت و افــراد دچار پرنوشــی
مشــکوک به دیابت بی مزه هســتند که در آن
ها حتما باید میــزان ادرار اندازه گیری شــود.
سیستم انسولین افرادی که به این نوع دیابت
مبتال میشــوند ادرار زیادی تولید میکند اما
وزن مخصــوص ادرار کم اســت؛ در این مواقع
به بیمــار هشــدار میدهیم که دچارپرنوشــی
هســتید و بایــد حتما بــه متخصــص اورولوژی
مراجعه کنید.
درمان
درمان دیابت بیمزه خاص اســت وبستگی به
شرایط فرد دارد ،در قدم اول باید غده پانکراس
و میزان انســولین را بررســی کنیم .باید توجه
داشــت که دیابت شــیرین نیزمیتوانــد باعث
افزایش دفع ادرار و تشــنگی شــود امــا همان
طور که بیان شد این بیماری مستقل ازدیابت
بی مزه است.

مهین رمضانی | خربنگار

سالمت

تابستان بیشتر گالب مصرف کنید!

کیکروغنزیتون

روغنزیتون 350-میلیلیتر
شکر 300 -گرم
تخممرغبزرگ– 4عدد
نمکریز–بهمیزانالزم
(کمترزنصف قاشقچای
خوری)
عصارهوانیل -یک
قاشقچایخوری
شیر 250 -میلی
لیتر
آبلیمو–بهمیزان
الزم
بکینگپودر  2-قاشق
چایخوری
آرد  350-گرم

فرراروی 180درجهسانتیگرادتنظیمکنید .شکر،
تخم مرغ ،نمک و عصاره وانیلی را دریک کاســه مخلوط
کنیدوتازمانیکهکامالباهممخلوطشود،همبزنید.
با اســتفاده از یک قاشــق چوبی ،بــه آرامی شــیرو آب
پرتقــال را به روغن زیتــون اضافه کنید و هــم بزنید .در
یک کاســه جداگانه ،بکینگ پودر را با آرد مخلوط کنید و
هنگامی که مخلوط شد مخلوط روغن زیتون را همراه با
آبلیموبیفزایید .آنراحدود 45دقیقهدرفرقراردهید
تا کیک طالیی قهوه ای شــود ،بعد آن را روی یک قفســه
سیمیقراردهیدتا خنکشودوسپسبرشدهید.
نکته  :در روش های تهیه کیک از روغن یا کره استفاده
می شــود اما امروز برای تهیه ایــن کیــک از روغن زیتون

اگر زیاد فست فود می خورید!
اگر تغذیه مناســبی ندارید ،در هفتــه چند بار
فست فود میل می کنید و آب کافی هم مصرف
نمی کنید ،موهای شــما چه تقصیری دارد که
اینکمآبیراتحملکند؟همهمادوستداریم
درهرشرایطیموهایزیباوخوشرنگداشته
باشیم  .از ماسک تقویت مودر این فصل بیشتر
استفادهکنیدبهویژهاگرموهایتانفراستودر
هوایآلودههمزندگیمیکنید.
استفادهازدستکش
برای شســت و شو حتما از دســتکش استفاده
کنیدتادستدرتماسباشویندهخشکنشود.
اگر مجبور هســتید دســت هــا را ضــد عفونی
کنید ،به جای الکل ازژل های هیدرو الکلیک
استفادهکنید.

علمای طب ســنتی می گویند بوییدن گالب باعث
تقویت قلب می شــود و احســاس نشــاط را بیشــتر
می کند .این دســتورالعمل برای همه فصول سال
است.
امــا در تابســتان هم بــرای کســی که ســاعت های
طوالنی در آفتاب بوده و چشم
هایش سرخ شده ،بسیار مفید
است .همچنین برای کسانی
که تــب دارند و قرار اســت
پاشویه شان کنیم ،ریختن
کمــی گالب در آب توصیه
شده است .
به جای بســیاری
از پــاک کننده های
شــیمیایی پوســت

می توانید از گالب استفاده کنید.
ماساژ گالب روی پلک برای رفع خستگی چشم و
ترکیب گالب و جوش شیرین بر پوست برای از بین
بردن جوش موثر است.
بوییدن گالب سردردهای ناشی از آلودگی هوا و
سر و صدا را برطرف می کند.
استفاده از بخور گالب به درمان بیماری های
تنفسی کمک می کند.
اســتفاده از گالب اســتریل بــرای
شست وشوی چشم و آب رسانی
پیاز مو بســیار مفید است،
مــی توانیــد هنــگام
حمــام کــردن
کمــی گالب را روی
سر ماساژ دهید.

استفاده شــده اســت که هر چه مرغوب تر باشد ،کیفیت
کیکشمابهترمیشود.
خواصزیتون برایفصلتابستان
روغن زیتون ســنگ های صفراوی را دفع و یبوست های
مزمن را درمان میکند و معالج قولنجهای ناشــی از ورم
کلیه است .تسکین درد و سوزش ســوختگیها ،درمان
آفتاب زدگی و ســرمازدگی ،گزش حشرات ،مار و عقرب
است.
مزاجزیتون
زیتون رســیده از نظر طب قدیم ایران گرم و قابض ،میوه
نارس زیتون ســرد و خشــک ،روغن زیتون گرم و خشک
برگدرختزیتوننیزگرموخشکاست.

تغذیه

موادیکه نباید خام خورد
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تخم مرغ و گوشــت را نباید خام بخورید ،مواد غذایی زیاد دیگری هم
وجود دارند که قطعا باید پیش ازمصرف پخته شوند .از جمله:
هات داگ
هات داگ غذایی نیســت کــه مفید و مغذی باشــد و خــام خوردن آن
خطرناک اســت .این باور اشــتباه وجود دارد که چون هات داگ ،از
قبل پخته شده اســت ،میتوان آن را بعد از باز کردن بسته بندیاش
مصرف کرد .هات داگهای بســته بندی شــده میتوانــد به باکتری
لیستریا آلوده باشد.

بادام تلخ
بادامی که ما دوســت داریم و از خوردنش لذت میبریم ،بادام شیرین
نام دارد که برای ســامتی بســیار مفید اســت .اما بادام تلــخ با این که
از خانواده بادام شــیرین اســت ،حاوی هیدروســیانیک اســید اســت
که ترکیب خطرناکــی از هیدروژن ســیانید و آب اســت .تنها  ۷۰عدد
بادام تلخ خام کافی است تا یک فرد بزرگ سال ســالم را بکُشد اما اگر
بادامهای تلــخ را بپزید
خو ر د نشــا ن
مشــکلی
ندارد.

شیر
شیری که مستقیم از گاو گرفته میشود ،بدون این که پاستوریزه شود،
میتواند حاوی باکتریهای مضری به نامای کولی و سالمونال باشد.
شیر خام نسبت به هر محصول لبنی
دیگــری ۱۵۰ ،برابــر بیشــترممکن
اســت که منجر به مسمومیت غذایی
شود.

سیب زمینی
خوردن ســیب زمینی خام میتواند موجب نفخ شود زیرا سیب زمینی
حاوی نشاستههایی است که در برابر هضم مقاوم اند.

