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پوکی استخوان یک بیماری
زنگ
خاموش است که به کاهش
سـالمت
موادمعدنـــی اســـتخوانها
و افزایش خطر شکســـتگی اســـتخوانها منجر
میشود.
دکتـــر محســـن ســـروش روماتولوژیســـت در
گفتوگو بـــا «ایران»میگوید :پوکی اســـتخوان
یکـــی از بیماریهای شـــایع و البته ناتوان کننده
در دوران ســـالمندی به شـــمار میآید که زنان
را بیشـــتر تهدید میکند .افزایش سن ،نداشتن
تحـــرک و فعالیتهای فیزیکـــی ،تغذیه غلط،
یائســـگی در زنان و ابتال به برخـــی از بیماریها
نظیـــر پـــرکاری تیروئیـــد ،احتمال دچار شـــدن

خبرنگار

منبع :رفا آنالین

آلرژی به واکنش غیرطبیعی بدن انسان به مواد حساسیت زا گفته
میشود .در واقع هنگامی که مواد حساسیت زا که از آنها بهعنوان آلرژن
هم یاد میشود ،وارد بدن مبتالیان به آلرژی شوند سیستم ایمنی بدن
آنها واکنشهای شدیدتری نسبت به سیستم ایمنی بدن افراد عادی
نشان میدهد
مشکالت مبتال میشوند؟ این دسته
از افراد باید بدانند که همیشـــه ارث
عامل ابتال نیست و عوامل محیطی
نیز در بـــروز آلرژی نقـــش دارند .در
واقع قـــرار گرفتن در معرض عوامل
آلرژن موجود در محیط پیرامون نیز
در ابتال به آلرژی بسیار مؤثر است.
دکتـــر محلوجـــی در ادامـــه بـــه
پولنهـــا بهعنوان یکـــی از مهمترین
دالیـــل محیطی بروز آلـــرژی فصلی
اشـــاره میکنـــد و میگویـــد :پولنها
همـــان گردههـــای درختـــان بهاری،
چمنها و علفهای هرز هســـتند که
به همراه هوایی کـــه تنفس میکنید
وارد سیســـتم تنفســـی شـــده ،آن را
درگیر میکنند و به بروز نشـــانههایی
ماننـــد تنگـــی نفـــس و ســـرفه منجر
میشوند.
ایـــن متخصص آســـم ،آلـــرژی و
ایمونولوژی بالینـــی در ادامه عالئم
بیماریهای آلرژیـــک در فصل بهار

را چنیـــن توضیح میدهـــد :خارش
چشـــم ،ترشـــح غیرچرکـــی چشـــم،
اشـــکریزی از چشـــم ،عطســـه،
آب ریـــزش بینـــی ،خـــارش بینـــی و
گوش ،ســـوزش و خارش گلو ،سرفه
و تنگـــی نفس همگی از نشـــانههای
آلـــرژی در فصـــل بهـــار اســـت کـــه
متأســـفانه با قرار گرفتن در معرض
آلرژنهـــای بهاری شـــدت مییابند.
این افـــراد برای کاهش عالئم آلرژی
میتوانند ضمن دوری از مکانهایی
کـــه احتمال وجـــود آلرژنها بیشـــتر
اســـت از برخی آنتی هیستامینهای
غیر خواب آور استفاده کنند.
وی تأکیـــد میکنـــد :در روزهایـــی
که وزش باد شـــدید اســـت آلرژنها
به ســـادگی در هوا پخش میشوند از
اینرو بهتر اســـت مبتالیان به آلرژی
از حضور در طبیعـــت یا مکانهایی
کـــه غلظت آلرژن در آنها باال اســـت
ماننـــد فضاهـــای ســـبز و پارکهـــا
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خوردن نوبرانه های بهاری
قبل از ضدعفونی ممنوع

خودداری کنند.
این فوق تخصص آســـم ،آلرژی
و ایمونولوژی بالینی معتقد اســـت،
اســـتفاده از داروهـــای قـــوی کنتـــرل
آلرژی تنها با نظر پزشک امکان پذیر
است و باید از مصرف خودسرانه آن
بشـــدت پرهیز کـــرد .از ایـــنرو اگر با
مصرف آنتی هیســـتامینهای ساده
مشـــکل شـــما حل نشـــد و عالئمی
نظیر التهاب گـــوش و گرفتگی بینی
و گوش شـــما بیـــش از  4هفته باقی
ماند حتماً به پزشـــک مراجعه کنید
تا بـــا درمان مناســـب بیماری شـــما
کنترل شود.
دکتر محلوجی در خاتمه توصیه
میکنـــد :مصـــرف منظـــم ،بموقع و
البته در اندازه درســـت تجویز شـــده
تنهـــا راهی اســـت کـــه مبتالیـــان به
آلرژی میتوانند به مدد آن ،لحظات
خوشی را در فصل بهار تجربه کنند و
از زیبایی طبیعت لذت ببرند.

عکس :تسنیم

پارکهـــا نه تنها ما را از تنشها
برای کاهش تنش و
دور میکنـــد بلکـــه آرامـــش و
طراوت روح و روان را برایمان
اضطرابهای ناشی
به همراه خواهد داشت.
از زندگی پرمشغله
ایـــن روانشـــناس بـــا اشـــاره به
شهری باید با طبیعت
نتایـــج یـــک پژوهـــش اظهـــار
آشتی کرد .کودکان نیز
میکنـــد :نتایـــج پژوهـــش
بهعنوان آیندهسازان و
انجـــام شـــده روی تعـــدادی
از داوطلبـــان کـــه ســـاعتها
کسانی که در آینده قرار
در طبیعـــت حضـــور داشـــتند
است مسئولیتهای
نشـــان میدهد که میزان تولید
بگیرند
ما را به عهده
هورمـــون کورتیزول و همچنین
هم باید به گونهای
ضربـــان قلـــب آنهـــا به شـــکل
مناســـبی کاهش یافته اســـت و
تربیت شوند که
این یعنـــی برداشـــتن یک گام
طبیعت را دوست
به سوی سالمتی .البته مزایای
بدارند و طبیعتگردی
طبیعتگـــردی بـــه همین جا
را فرصتی برای تخلیه
ختـــم نمیشـــود ،بلکـــه لذت
درست هیجانات و
بـــردن از طبیعـــت بـــه کاهش
و حتی رفع خســـتگی جســـمی
رسیدن به آرامش
و ذهنـــی نیز کمـــک میکند به
روحی و روانی بدانند
گونهای که فـــرد بتواند با انرژی
بیشـــتری فعالیتهای خود را
از ســـر بگیرد .افزایـــش قدرت
تمرکز نیز یکی دیگر از مزایای گشت وگذار در طبیعت است .بخشی تأکید
میکنـــد :کودکان نیز از این قاعده مســـتثنی نیســـتند .حضـــور در طبیعت
نـــه تنها به رشـــد روانی کودکان کمک میکند بلکه بســـیاری از مهارتهای
زندگی را در آنها تقویت میکند .در گذشـــته کودکان می توانستند در حیاط
خانه ،پارکها و کوچهها با همساالن خود بازی کنند و در کنار بازی و شادی
تجربیات بســـیاری بهدست آورند و شیوههای مختلف تعامالت اجتماعی
را بیاموزند ،اما شـــرایط فعلی زندگی باعث شده کودکان بیشتر وقت خود
را در آپارتمانهـــا بگذراننـــد ،از اینرو والدین باید بـــا برنامهریزی صحیح
فرزندانشـــان را به پارکها یا فضاهای ســـبز و حتی کـــوه ببرند تا از نزدیک
با طبیعت آشـــنا شـــوند و درحالی که از زیباییهای طبیعت لذت میبرند
اهمیـــت رســـیدگی بـــه طبیعـــت را دریابند و بـــا کمترین تنـــش تعامالت
اجتماعی را تمرین کنند.
او معتقد اســـت ،آشـــتی کودکان بـــا طبیعت میتوانـــد مهارتهایی نظیر
احساس مسئولیت و اعتماد به نفس را هم در آنها تقویت کند.
وی در ادامـــه بـــه راهکاری بـــرای عالقهمنـــدی کودکان به طبیعت اشـــاره
میکنـــد و میگویـــد :تهیه یک گلـــدان برای کودک و ســـپردن مســـئولیت
نگهـــداری از گیاه به او میتواند راهکاری مؤثر باشـــد .وقتی کودک مراقبت
از یک گیاه را برعهده میگیرد در حالی که صبر و پشـــتکار را تمرین میکند
شـــاهد رشـــد و جوانه زدن گیاهی خواهد بود که خود بـــرای نگهداری از آن
تـــاش کرده و این یعنی درک امید و دســـتیابی بـــه موفقیت یا حتی درک
بهتر معنای شکســـت برای مواجهه با مشکالتی که ممکن است در زندگی
آینده به وجود آید.
ک به او ،اعتماد به
این روانشـــناس درپایان میگوید :با تشویق کودک و کم 
نفس وی را تقویت کنید و عالقهمندیاش را به طبیعت افزایش دهید.

و انجام حرکات ورزشی و فعالیتهای فیزیکی
مناسب ،پرهیز از اســـتعمال دخانیات و دوری
از مصرف الـــکل میتوان از ابتال به این بیماری
پیشگیری کرد.
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عطســـههای مکرر ،آبریـــزش بینی،
ســـوزش چشـــم ،اشـــکریزی از
چشـــم و تنگـــی نفـــس مشـــکالت
آزاردهندهای هســـتند که با رســـیدن
فصل بهار بســـیاری از افراد جامعه
را درگیـــر میکننـــد .انـــگار بهـــار کـــه
میشـــود مبتالیان به آلـــرژی نه تنها
لذتی از نو شـــدن ســـال و سرســـبزی
طبیعـــت نمیبرند بلکـــه زانوی غم
به بغل گرفتـــه به فکر کاهش عالئم
کالفهکننـــده آلـــرژی هســـتند .امـــا
چگونه میتـــوان عالئـــم آزاردهنده
آلرژیهـــای فصلی را کاهـــش داد؟
دکتر مریم محلوجی ،از متخصصان
آلرژی و ایمونولوژی در پاسخ به این
سؤال به «ایران» میگوید :آلرژی به
واکنـــش غیرطبیعی بدن انســـان به
مواد حساســـیت زا گفته میشود .در
واقع هنگامی که مواد حساســـیت زا
کـــه از آنهـــا بهعنوان آلـــرژن هم یاد
میشـــود ،وارد بـــدن مبتالیـــان بـــه
آلـــرژی شـــوند سیســـتم ایمنی بدن
آنها واکنشهای شـــدیدتری نسبت
به سیســـتم ایمنی بدن افراد عادی
نشـــان میدهـــد .ایـــن واکنشهـــا
براســـاس سیســـتمهای درگیر شده
بـــدن نشـــانههای متفاوتـــی دارد که
از میـــان آنهـــا میتـــوان بـــه رینیت
آلرژیـــک ،آســـم ،انـــواع آلرژیهای
گوارشـــی و همچنین انـــواع مختلف
آلرژیهای پوستی نظیر اگزما و کهیر
اشاره کرد.
این فوق تخصص آسم ،آلرژی و
ایمونولوژی بالینی میافزاید :آلرژی
بـــه دالیل مختلفی بروز میکند که از
میان آنها میتوان ژنتیک را نام برد.
به این معنا کـــه کودکانی که والدین
آنها همواره بـــا عالئم آلرژی مواجه
بودهاند بیش از ســـایرین در معرض
ابتال به آلرژی هستند .در این جا این
سؤال پیش میآید که چرا افرادی که
والدین آنها به آلرژی مبتال نیستند یا
در میان اعضای خانواده آنها فردی
مبتال بـــه آلرژی وجود نـــدارد به این
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یک متخصص آلرژی و ایمونولوژی در گفتوگو با «ایران»:

طبیعت گردی در بهار
راهی برای فرار از استرس
سالهاســـت کـــه اضطراب و اســـترس در میـــان عوامل
راهکار
بروز بیماریهـــای مختلف خودنمایـــی میکنند .فرقی
سالمت
نمیکند ســـرما خورده باشـــی یا به ســـرطان مبتال شده
باشـــی ،در هر صـــورت پزشـــک از مدیریت اســـترس میگویـــد و اینکه اگر
نتوانـــی از شـــر اضطرابهـــا و تنشهای زندگـــی خالص شـــوی بیماریت
وخیم ترخواهد شـــد .چراکه این اســـترس است که سیســـتم ایمنی بدن را
تضعیف میکند و شرایط را برای شدت یافتن بیماریها مهیا میکند.
در چنین وضعیتی که انگشـــت اتهام به ســـوی اســـترس ناشـــی از زندگی
ماشینی امروزی نشانه رفته ،روانشناســـان معتقدند که میتوان برای فرار
از اســـترس به طبیعت پناه برد و پس از تمدد اعصاب و استراحتی هرچند
کوتاه دوباره برای انجام فعالیتهای روزمره آماده شد.
حمیـــا بخشـــی روانشـــناس بالینی معتقد اســـت ،بـــرای کاهـــش تنش و
اضطرابهای ناشـــی از زندگی پرمشـــغله شـــهری باید با طبیعت آشـــتی
کـــرد .کـــودکان نیز بهعنوان آیندهســـازان و کســـانی که در آینده قرار اســـت
مســـئولیتهای ما را به عهده بگیرند هم باید به گونهای تربیت شـــوند که
طبیعت را دوســـت بدارند و طبیعتگردی را فرصتی برای تخلیه درســـت
هیجانات و رسیدن به آرامش روحی و روانی بدانند.
وی در گفتوگو با «ایران» میگوید :متأسفانه افراد جامعه امروزی بهدلیل
شـــرایط زندگی از طبیعت دورماندهاند .این درحالی اســـت که ثابت شده
حضـــور در طبیعت حتی بهصورت پیادهروی در مکانهای سرســـبز مانند

بـــه پوکـــی اســـتخوان را افزایـــش میدهنـــد.
ایـــن روماتولوژیســـت معتقـــد اســـت ،فقـــر
تغذیـــهای و کمبود کلســـیم و پروتئین در رژیم
غذایـــی ،اســـتعمال دخانیات ،مصـــرف الکل،
جراحیهای خـــارج کردن تخمدان و همچنین
اشـــعه درمانی برای درمان برخی از سرطانها
هم عواملی هســـتند که این بیماری را تشـــدید
میکنند.
وی بـــا تأکیـــد بر اینکـــه انجام حرکات ورزشـــی
ایزومتریـــک در افزایـــش تراکـــم اســـتخوان و
پیشـــگیری از پوکـــی اســـتخوان مؤثـــر اســـت،
میگویـــد :با قرار دادن غذاهای حاوی کلســـیم
بخصوص لبنیات در وعدههـــای غذایی روزانه

1

رفع
نفخ شکم

رایحه شـــگفت انگیز بهار نارنج یا همان شکوفههای ســـفید و زیبای درخت نارنج نه تنها توجه هر رهگذری را به خود جلب میکند بلکه
در صنعت ســـاخت اسانس و عطر نیز بســـیار مورد توجه قرار گرفته است .اما خواص این معجزه طبیعت تنها به بوی خوش آن محدود
ضـــربان
نمیشـــود .جوشـــانده بهار نارنج یا عرق آن در علم طب نیز جایگاه قابل توجهی دارد .تأثیر مثبت روی سیستم عصبی ،کنترل هیجانات
و دردهای میگرنی ،از بین بردن دردهای شـــکمی ،اسپاســـم و نفخ شـــکم همگی از خواص طبی بهار نارنج است .اما مبتالیان به فشار خون باال و زنان باردار باید
در مصرف بهار نارنج احتیاط کنند.

این روزهـــا بازار فـــروش نوبرانههای بهاری داغ اســـت؛
پیشگیری میوههای خوشمزه و وسوسه انگیزی که طرفداران بسیار
و سـالمت دارند .گوجه ســـبز ،چغاله بادام ،توت فرنگی و شـــاتوت
بهعنوان میوههای بهاری در حالی که سرشار از ویتامین ،فیبر و آنتی اکسیدان
هســـتند میتوانند درغیـــاب میوههایی مانند پرتقال ،لیموشـــیرین و نارنگی،
سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده با عوامل بیماری زا مبارزه کنند.
متخصصین تغذیه معتقدند گوجه سبز منبع خوبی از ویتامینهای  A، Cو K
و همچنین امالحی نظیر کلســـیم ،پتاسیم ،آهن ،مس ،فسفر ،منیزیم و روی
اســـت .هشت عدد توت فرنگی رسیده هم میتواند نیاز روزانه ما به ویتامین
 Cرا تأمین کند .از اینرو مصرف نوبرانههای خوشـــمزه بهاری بســـیار توصیه
میشـــود .اما باید به یاد داشـــته باشـــیم که هرچند این میوهها فواید بسیاری
دارند و در تأمین ویتامینهای بدن مؤثر هســـتند درصورت ســـهلانگاری در
شســـت و شـــوی صحیح و گندزدایی میتوانند به عامل ابتال به بیماریهای
گوارشی تبدیل شده و سالمتی را تهدید کنند.
توگو با «ایران» میگوید :چغاله
دکتر فریبا فشندکی متخصص اطفال در گف 
بادام ،گوجه ســـبز ،زرد آلو و توت فرنگی همگی میوههای مغذی هســـتند اما
پوست آنها به ســـموم کشـــاورزی و برخی میکروبها آلوده است .از آنجایی
که میوههای بهاری ،برخالف میوههای زمســـتانی ،معموالً با پوست مصرف
میشوند ،باید قبل از مصرف با محلول گندزدا بخوبی ضدعفونی شوند.
وی ادامـــه میدهـــد :متأســـفانه ایـــن روزهـــا میبینیم کـــه برخـــی از افراد و
بخصوص کـــودکان با دیدن چغاله بادام یا گوجه ســـبز روی چرخ دســـتی یا
وانـــت به تصـــور اینکه این میوها تمیز هســـتند آنها را خریـــده و همان موقع
پس از پاشـــیدن نمک مصرف میکنند .در حالی که معموالً فروشندهها این
خوراکیها را بدرستی نمیشویند و خیســـی این میوهها معموالً ناشی از آبی
است که فروشنده برای تازه ماندن میوه روی آنها میپاشد.
دکتر فشـــندکی خاطرنشـــان میکند :بیماریهای گوارشـــی مانند اســـتفراغ،
اســـهال و دل درد بهدنبال خـــوردن نوبرانههای آلوده ،فـــرد مصرفکننده را
گرفتـــار میکند .این بیماریها معموالً با عوارضی نظیر کاهش شـــدید آب و
امالح بدن ،بیمار را با خطرات جدی مواجه میکند .اما متأسفانه گاهی دیده
میشـــود برخی از مبتالیان مشـــکل خود را جدی نمیگیرند و سعی میکنند
با اســـتفاده از درمانهای خانگی مانند اســـتفاده از عرق نعنا بیماری خود را
درمان کنند.
این متخصص تأکید میکند :مبتالیان به اســـهال و اســـتفراغ باید به پزشک
مراجعه کنند تا با اســـتفاده از داروهای مناســـب میزان مایعی که از بدن آنها
دفع شـــده جایگزین شود .همچنین داروی مناســـب میتواند دفع میکروب
را تســـریع کرده بیمار را در شـــرایط بهتری قرار دهد .البتـــه رژیمهای غذایی
مناســـبی هم وجود دارد که بســـته به شـــدت بیماری به فرد مبتال پیشـــنهاد
میشود.

بهار ،فصلی مناسب برای حجامت

حجامت یک نوع خون گیری در طب ســـنتی اســـت که
نســخه
بهگواهی تاریخ سابقهای هفت هزار ساله دارد .این شیوه
سالمت
خونگیری که در ظاهر ســـاده بهنظر میرســـد گاهی در
پیشـــگیری از ابتال به بیماریها انجام میگیرد چرا که به اعتقاد متخصصان
طب ســـنتی ،حجامت درپیشگیری ،تقویت و تنظیم عملکرد سیستم ایمنی
بدن مؤثر اســـت .البته از حجامت برای درمان برخی از بیماری هم استفاده
میشـــود.اما با وجود رواج استفاده از این شـــیوه خونگیری برای پیشگیری و
کنترل بیماریها در جامعه ،گروهی هم با انجام حجامت مخالفند .منتقدان
حجامت ،این شـــیوه را راهی برای انتقـــال بیماریهایی مانند ایدز و هپاتیت
در جامعه میدانند.
دکتر نظام نهرینی متخصص طب ســـنتی با بیـــان اینکه حجامت یک روش
مؤثر خون گیری اســـت بـــه «ایران» میگوید :اگر براســـاس اصول علم مزاج
شناسی و توسط پزشـــک متبحر طب سنتی انجام شود در پیشگیری و کنترل
برخی بیماریها مؤثر است و هیچ عارضهای نخواهد داشت.
وی میافزاید :اگر حجامت توسط افرادی متبحر و با رعایت اصول بهداشتی
یعنی اســـتفاده از دســـتکش ،لیوان و تیـــغ یک بار مصرف انجام شـــود هرگز
باعث انتقال بیماری نخواهد شد.
این متخصص طب سنتی ادامه میدهد :حجامت محدودیت سنی ندارد و
طبق منابع معتبر طب سنتی از سن  2تا  60سالگی قابل اجرا است .البته باز
هم تأکید میکنم حجامت باید تحت نظر پزشک متبحر و حاذق انجام شود.
بهترین زمان برای حجامتهایی که به منظور پیشگیری از ابتال به بیماریها
انجام میشود فصول بهار و پاییز است .اما برای حجامت درمانی باید طبق
نظر پزشک و در زمانی که تشخیص میدهد حجامت را انجام داد.
دکتـــر نهرینی در مورد اقداماتی که باید قبـــل از حجامت انجام داد میگوید:
اگر بیماری خاصی دارید قبل از انجام حجامت ،پزشـــک را از بیماری خود و
داروهایی که مصرف میکنید مطلع کنید .بهتر است  24ساعت قبل از انجام
حجامت فعالیتهای فیزیکی سنگین انجام ندهید ،همچنین به یاد داشته
باشید  24ساعت قبل از حجامت از مصرف داروهای مسهل یا خواب آور نیز
پرهیز کنید .وی همچنین توصیه میکند :تا  24ساعت بعد از انجام حجامت
هـــم نباید فعالیتهای فیزیکی ســـنگین و ورزشهای ســـخت انجام دهید.
بهترین زمان برای اســـتحمام  24ســـاعت بعد از انجـــام این نوع خون گیری
اســـت .اما اگر بعد از خونگیری دچار عالئمی نظیر سردرد ،سرگیجه یا تپش
قلب شـــدید نگران نباشـــید این عالئـــم در برخی از افرادی که بـــرای بار اول
حجامت میکنند عادی است و اغلب بعد از  2تا  3روز از بین میرود.
این متخصص طب ســـنتی در خاتمه تأکید میکند :اگـــر تورم ،کبودی و درد
در محل حجامت شـــما را آزار میداد میتوانید از کمپرس یخ استفاده کنید.
به این گونه که یخ را داخل کیســـه قرار دهید و آن را به مدت یک دقیقه روی
محل خون گیری بگذارید و سپس بردارید .این عمل را میتوانید  5تا  6مرتبه
تکرار کنید.

