عالیمهشداردهندهبرایمراجعهبهمتخصصاطفال

پرسش و پاسخ

زندگیسالم
چهارشنبه
    30مرداد     1398
شماره 1399

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

پزشکی

دکتر ابوالحسنی

مریم سادات کاظمی| مترجم

سالمت

دختــر  7ســاله ای دارم کــه از اول مهــر به
مدرســه می رود .می خواســتم بــرای رژیم
غذاییدانشآموزیراهنماییکنید؟
کودکانــی کــه در ســن مدرســه هســتند بــرای
داشتنیکرژیمغذاییخوبومتعادل،بهطیف
گســتردهای از مــواد غذایی نیــاز دارنــد .مقدار
فعالیتهای فیزیکی که دانشآمــوزان در طول
یکروزانجاممیدهند،عاملمهمیدرتشخیص
میزان مواد غذایی اســت کــه باید به بــدن آن ها
برسد.هنگامیکهکودکانشلوغوفعالهستند،
الزم است میان وعده بخورند تا سطح انرژی بدن
شان باال بماند .متخصص تغذیه با بررسیهایی
که انجــام میدهد بهتریــن رژیم مختــص فرزند
شماراارائهخواهددادتاافزونبرتأمیننیازهای
ل توجــه
تغذیــهای و رشــد مناســب ،بهبــود قابــ 
عملکرد درسی او نیز تضمین شود .غذای سالم
و فعالیت فیزیکی به رشــد کودکان و قوی شدن
استخوانها و عضالت آنها کمک و همچنین از
بروز بیماری ها از جمله دیابت نوع  2جلوگیری
میکند .رژیم غذایی با ســطح باالی چربیهای
اشباعشده،یادگیریوحافظهرامختلمیکند.
متاسفانه،موادغذاییباچربیهایاشبا عشدهدر
مدارسموجودوقابلتهیههستند.سیبزمینی
سرخشده،دسرهایشیرین،چیزبرگر،ناگتمرغ
و ...که در فروشــگاه مدارس وجود دارد و توسط
کودکان مصرف میشــود ،هوش و قدرت تمرکز
آنهاراکاهشمیدهد.

اســتفراغ طی  12ســاعت یا اســتفراغ با
عالیمیمانندتبوقرمزیپوست
گریــه های غیــر معمولی کــه بــا اقدامات
معمول والدین تســکین نیابد و بــه نظر آن ها
عجیبباشد.
استفراغیامدفوعهمراهباخون
سرفههایخشکومشکلدرتنفس
عالیمنشاندهندهکاهشآببدن
فرو رفتن مالج سر ،خشکی لب ها ،کمتر
از شش بار خیس شدن پوشــک یا ادرار تیره و
با بوی تند ،فرورفتگی چشــم ها ،خستگی و
کاهشقدرتعضالت
بروز عالیم التهاب پرده های مننژ مغز
یامننژیت
فرورفتگــی مــاج ســر ،احســاس خواب
آلودگــی غیر معمــول یــا نداشــتن واکنش،
کاهش قدرت عضالت ،لکــه های قرمز رنگ
مایلبهبنفشکهدرصورتفشاردادنازبین

نرود ،تحمل نکردن نورهای شدید ،خشکی
گردن
عالیمی که تــداوم آن ها تا  24ســاعت
نیازبهمشورتبامتخصصخواهدداشت
تحریک پذیری شــدید و بی سابقه کودک
همراهبابداخالقیوتغییراتخلقیبیدلیل
قرمز شــدن ،اشــک ریزش یا حالت چسبنده
بودنمخاطچشم.اینعالیممیتواندنشان
دهنده بیماری های عفونی چشم باشد .این
بیماری ها بسیار مسری است و نیاز به درمان
فوریخواهدداشت.
ترشحات غیر عادی از گوش ،چشم ،ناف
بیضههایاواژن
کاهشاشتها
چهزمانیتماسبااورژانسضرورتدارد؟
اگرکودکهوشیاریخودراازدستدهد
یاهیچقدرتیبرایتحرکنداشتهباشد.
کودک به سختی نفس بکشــد یا به شکل

زیبایی به قیمت نابودی محیطزیست!
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یاص
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۲

ابتدا روغن زیتون را درون تابه ای بریزید و حرارت گاز
راکمکنیدسپسادویههاشاملپودرپاپریکا،زیرهسبز،
فلفل چیلی ،گرام ماساال و ادویه کاری را اضافه کنید.
یکدقیقهصبرکنیدتاعطرادویهبلندشود.
پیازراداخلموادبریزیدوتفتدهیدتانرمشود.
ربگوجهفرنگیرابیفزایید وتفتدهید.

دهنده عطرهای
زبالههای خطرناک
سازمان حفاظت
کشورهای مختلف
قرار دارند

از چراغ اتاق کودک ،بهموقع استفاده
کنید
به این وسیله نوزاد با روشنایی و تاریکی
آشنا می شود و مطابق با آن خوابش را تنظیم
میکند .در طول روز نوزادتان را در محیط
روشن قرار دهید و شبها محیط را تاریک
کنید تا او متوجه شود چه زمانی باید بخوابد.
برای چر تهای طول روز،او را در یک اتاق
روشن بخوابانید.
قبل از این که به خوابی عمیق فرو رود او
را در گهواره مخصوص اش قرار دهید
در ماههای اول کمی سخت است چون کودک
از شــیر مادر تغذیه میکند؛ بهتر است هنگام
شــیردهی تا قبــل از ایــن کــه در آغوشتان به
خوابی کامل فرو رود او را خیلی سریع در محل
خوابش بگذارید.
به محض شنیدن کوچک ترین صدا از
نوزاد به سمتش نروید
زیرا به او یــاد میدهید که دفعات بیشــتری از
خواب بیدار شود .چند دقیقه فرصت دهید تا
آرام شود و دوباره به خواب رود .اگر این اتفاق
نیفتــاد و احســاس کردیــد نوزادتــان درحال
بیدارشــدن اســت ،ســعی کنید قبل از آن که
کامال به گریه بیفتد او را آرام کنید.
صبور باشید

شیمیایی ،در فهرست

محیطزیست در

الگــوی خــواب نــوزاد تا شــشماهگــی ثابت
نمیشــود .نوزاد شــب و روز را از هم تشخیص
نمیدهد شاید به همین علت است که تا پیش
از شش ماهگی هر سه ســاعت از خواب بیدار
میشــود ،بیقــراری میکنــد و در اوج خواب
و اســتراحتتان شــما را از رختخــواب بیرون
میکشد .قطعا شما بهعنوان یک ماد ِر نگران،
دنبــال راهــکاری بــرای خــواب بهتــر کودک
دلبندتان هســتید .بــا این حال صبور باشــید
و اجازه ندهیــد این وضعیت موقتی احســاس
خوش مــادری را در شــما از بین ببــرد .بعد از
چند هفته از تولد نوزادتان بهراحتی میتوانید
الگوی خواب او را تنظیم کنید .در این مطلب
کوتاه بــاارائه چند راهــکار شــما را راهنمایی
خواهیم کــرد تا خوابــی راحت بــه کودکتان
هدیه کنید.

با همه این راهکارها حتی بعد از این که کودک
شــما عادت کرد تا خوب بخوابد ،ممکن است
از خواب بپرد یا شــروع به گریه کند .مضطرب
نشوید شــاید کودک در اثر بیماری ،گرسنگی
نامناســب بودن هوای اتاق یا تغییراتی جدی
در محیط خوابش ،بد خواب شده باشد.
منبعsteptohealth:

سالمت

ماسک نعناع را در منزل تهیه کنید
گیاه نعناع خــواص دارویی زیادی دارد و می تواند انواع مشــکالت پوســت را برطرف کند.
در انواع مرطوب کننده ها ،تمیز کننده ها ،نرم کننده ها ،مرهم ها و حتی شامپوها از نعناع

برنجقهوهای
باادویههندی
روغنزیتون-یکقاشقغذاخوری
فلفلپاپریکایدودی -یکقاشقچایخوری
زیرهسبز-یکقاشقچایخوری
فلفلچیلی-یکتا 2قاشقچایخوری
ادویهگرامماساال۱/۵-قاشقچایخوری
ادویهکاری ۱/۵ -قاشقچایخوری
پیازبزرگ -یکعدد
پودرسیر -یکقاشقچایخوری
برنجقهوهایپختهشده 2.5 -پیمانه
مخلوطسبزیجات 450 -گرم
نخودفرنگیپختهشده 2.5  -پیمانه
نمک -بهمیزانالزم
ربگوجهفرنگی 2 -قاشقغذاخوری
کرهبادامزمینی  -یکقاشقغذاخوری
آب  -بهمیزانالزم

بسیاری از مواد تشکیل

منبع   gogreen–digistyle:

تاکنــون فکــر کردهاید کــه این تمایــل ما به
زیباتر شدن و استفاده از محصوالت آرایشی
و بهداشتی شیمیایی ،چه میزان پالستیک
بــه زبالههــای محیــط اطرافمــان اضافــه
میکند؟ و تــا چه حــد برای محیطزیســت
خطرناک اســت؟ ریزدانههای پالســتیکی
موجود در این محصوالت مثل شویندههای
حمام ،کرمها ،لوسیونها و ...پس از شست
و شــو تجزیــه نمیشــوند و بــا فاضــاب بــه
رودها و دریاها وارد میشــوند .تصفی ه خانه

اســتفاده از لــوازم آرایشــی طبیعــی و
دوستدارطبیعت
مواد آرایشــی مســتقیما با پوســت در تماس
هســتند و میتواننــد بــهراحتی جــذب بدن
شوندبنابراینبهترینآنها،مواردیهستند
که پایه و ســاختاری طبیعی داشــته باشــند.
انواعلوازمآرایشیمتداولکهدرآنهاازمواد
شیمیاییباپایهنفتاستفادهمیشودمعموال
دارایترکیباتیشاملآلومینیوم،نفتیامواد
ســربدار هســتند .انتخاب یک دئودورانت

بــدون آلومینیــوم میتواند بهتریــن راه برای
جلوگیریازآسیببهمحیطزیستوالبتهابتال
بهبیماریهایخطرناکباشد.
چراعطرهابرایمحیطزیستمضراست؟
بخشزیادیازلوازمآرایشی،عطرواسپریها
هستند که معموال مصرفکننده از ترکیبات
آن بیخبر اســت ،چــون تولید کننــدگان به
دالیل تجاری و رقابتی ،ترکیبات آن را مخفی
نگه میدارند یــا در بهترین حالــت با نامهای
شیمیاییبسیارپیچیدهآنرامعرفیمیکنند.

بانوان

نگرانی همیشگی
مادران ،خواب راحت کودکان

غیر عادی تند تند تنفس کند به خصوص اگر
پوستصورتولبهاکبودشوند.
تشــنج برای نخســتین بار که بیش از یک
دقیقهطولبکشدوطیآنکودکهوشیاری
خودراازدستبدهد،حالتطبیعیچشمها
تغییرکندواندامهایبدنقفلشود.تشنجدر
بیشترمواردناشیازتبباالست.
بلعیــدن ترکیبات ســمی یــا مضــر مانند
شــوینده ها ،خوردن داروهای بزرگ ساالن
و...دراینشرایطبایدبستهمادهبلعیدهشده
رابهمراکزدرمانیبرد.
جراحــت و بریدگی یا خون ریزی شــدید،
عمیق یا نیاز به بخیه پزشــکی .در این حالت
باید روی جراحــت را با باند یــا پارچه تمیزی
بستوعضوراباالنگهداشتتاکودکبهمرکز
درمانیبرسد.
سقوطجدیوشکستگیاندام
ورمشدیدرویسر

بیشتر بدانیم

فاضالبها تنها بخش کوچکی از این ذرات
پالستیکی را تصفیه میکند و بقیه این مواد
بعد از ورود به دریا و طبیعــت ،غذای آبزیان
و در نهایت وارد چرخه غذایی ما میشوند.
سال هاست حساسیت درباره آلودگیهای
زیســت بومــی ناشــی از لــوزام آرایشــی و
بهداشتی و مزایای استفاده از لوازم طبیعی
باعث شده اســت،برخی مصرف کنندگان
از فراورده های طبیعی و ســازگار با محیط
زیست استفاده کنند .

مترجم

منبعwww.babycenter.fr:

اسهالبیشاز 12ساعت
واردشدنشیءداخلبینی،گوش،دهان
یادستگاهتناسلی.دراینشرایطنبایدسعی
کنید که خودتــان آن شــی ء را از بدن کودک
بیرونآورید.
سوختگی در سطحی بزرگ تر از انگشت
شســت ،به خصوص اگر با تاول همراه باشد.
این حالــت حتی ممکن اســت در پــی آفتاب
سوختگینیزایجادشود.
تب؛ همیشه در صورت افزایش دمای بدن
که بیــش از دو روز طول بکشــد بایــد حتما به
پزشکمراجعهکرد.درباره شیرخوارانکمتر
ازسهماهدمایبیشاز 38درجهسانتیگراد
وبیشترازآندمای 38.5درجهسانتیگراد.
بروزعالیمنگرانکنندهغیرمعمولی
گریه های مداوم و شــدید ،بــروز لکه های
قرمــز روی پوســت ،جوش هــای غیرمعمول
پوستیهمراهباتب

فاطمه قاسمی

تشخیص بیماری نوزاد برای
والدین دشوار است اما عالیمی
وجود دارد که کمک می کند تا هر
چه سریع تر او را نزد پزشک ببرید

ســامت نــوزاد از نخســتین
ساعاتتولد،دغدغههمیشگی
والدیــن اســت و مراجعــه بــه
متخصصاطفالمیتواندموجباطمینانوالدین
ازوضعیتسالمتاوباشد.معموالمعاینهماهانه
توسطمتخصصاطفالتاسنششماهگیتوصیه
میشود.پسازآنتایکسالگینیزهردوماهیک
بار الزم خواهد بود .اما گاهی والدین با تغییراتی
در وضعیــت عمومی کــودک روبه رو می شــوند
که می تواند نگران کننده باشد.سیستم ایمنی
بدن شیرخوار هنوز کامل نشده و نه تنها نسبت
به بزرگ ساالن بلکه در مقایسه با کودکان بزرگ
ترنیزضعیفتراست.ازهمینرودربرابربیماری
های معمولی مانند سرماخوردگی ،برونشیت و
ناراحتیهایگوارشیآسیبپذیرترخواهدبودو
نیازفوریبهمعاینهتوسطمتخصصدارد.عالیمی
که باید کودک هرچه ســریع تر توسط متخصص
معاینهشود:

متخصص تغذیه

پزشکی

استفاده می شــود.این محصوالت "اثرات خنک کنندگی" روی پوست دارد .نعناع یک منبع

بسیار عالی از منتول و دارای خواص آنتی باکتریایی قوی برای پوست است  .از جمله :

روشن کردن پوست
نعناع اثر بسیار خوب و آرام بخشی روی پوست شما داردو باعث می شود پوست با
طراوت تر به نظر برسد.
درمان آکنه
نعناع خاصیت ضد باکتری قوی دارد و دارای اسید سالیسیلیک است که هر دو به
طور موثر از آکنه جلوگیری می کند .حاوی ویتامین  Aاست که ترشح چربی را در
افرادی که دارای پوست چرب و جوش دار هستند کنترل می کند.

کره بادام زمینی را اضافه کنید .اگر مواد خشــک بود
کمی آب اضافه کنید و بقیه مواد را درون ظرف بریزید و
مخلوطکنید.
درظرفرابگذاریدحرارتراکمکنیدتاآباضافهغذا
بخاروبرنجآمادهشود.
میتوانیدازهویج،ذرت،کلمبروکلی،گلکلم،کدوو
قارچیاهرسبزیدلخواهدراینغذااستفادهکنید.
درصورتیکهازسبزیجاتتازهاستفادهمیکنیدقبل
ازترکیببامواددیگرآن هارابپزید.
میتوانیدبرنج خودراباگشنیزوپیازچهتزیینکنید.

آب رسانی پوست
نعنــاع زمانــی کــه بــا مــواد اولیه
مناسبی اســتفاده شــود ،می تواند با
سفت کردن منافذ پوست ،رطوبت را به پوست برساند .همچنین پوست خشک را
نرم و خارش پوست را رفع می کند.
کاهش جوش های سر سیاه
نعناع باعث تمیز کردن منافذ پوست شما می شود و آن ها را محکم تر می کند.

چگونه می توانید از نعناع برای پوست خود استفاده کنید
عسل،گالبونعناعبرایپوستهایمعمولی
مواد الزم
یک قاشق غذاخوری گالب
نصف قاشق غذاخوری عسل
 10 – 12عدد برگ نعناع
روش تهیه
مواد اولیه رابا هم مخلوط کنید.
این مخلوط را روی صورت خود بمالید.
بگذارید حدود  ۲۰دقیقه بماند.
صورت خود را با آب سرد بشویید.

موز و نعناع برای داشتن پوستی درخشان
مواد الزم
 2قاشق غذاخوری موز له شده
 ۱۰ – ۱۲عدد برگ نعناع
روش تهیه
موز را با برگ های نعناع له کنیــد تا مخلوطی صاف
تهیه شود.
این مخلوط را روی صورت خود بمالید.
بگذارید  ۱۵تا  ۳۰دقیقه بماند.
یک تا دو بار در هفته از این ماسک استفاده کنید.

لیمو و نعناع برای آکنه
مواد الزم
 10 – 12عدد برگ نعناع
یک قاشق غذاخوری آب لیمو
روش تهیه
برگ های نعناع را با هاون بکوبید و عصاره لیمو
را به آن اضافه کنید.
ایــن مخلــوط را روی آکنــه ،زخم آکنــه و مناطق
مستعد جوش بمالید و بگذارید ۱۵دقیقه بماند.
سپس با آب سرد بشویید.

