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ســالمتو زیــبایی

چاقي ،درمان سرطان پروستات را
کند می کند

درمان

پرتودرماني در مبتاليان به سرطان پروستات كه دچار چاقي يا
اضافه وزن هستند ،نسبت به مرداني با وزن معمولي تأثير كمتري
دارد .به گزارش ايسنا ،دكتر اريك هورويتز ،متخصص ارشد اين
مطالعه از مركز درمان سرطان در فيالدلفياي امريكا ميگويد« :آنگونه
كه از تحقيقات متوجه شديم ،بين افزايش وزن و كاهش تأثيرگذاري
پرتودرماني در مبتاليان به س��رطان پروستات رابطهاي وجود دارد،
به گونهاي كه اثر اين روش درماني به طور كامل از بين نميرود اما
كاركرد واقعي خود را نيز نخواهد داش��ت ،البته بيماران الغر بيشتر
روش عمل جراحي را انتخاب ميكنند
ولي بيماران مبتال به سرطان كه اضافه
وزن دارند ،گزين��هاي جز پرتودرماني
نخواهن��د داش��ت».به گفت��ه يكي از
كارشناس��ان اين مطالعه ،فرضيههاي
متعددي مطرح شد كه نتايج ضعيف
پرتودرماني در م��ردان چاق مبتال به
سرطان پروس��تات را نشان ميدهد،
همچنين سرعت پيشرفت تومورها و
متاستاز آنها سريعتر است.

استريل شكستگيها را جدي بگيريد

کلینیک

اگر براي فردي كه
دچارشكستگي
باز شده بسرعت از
پانسمان استريل و
اقدامهاي اوليه مناسب
استفاده شود شانس
مصدوم در نجات از
ابتال به عفونت يا قطع
عضو بيشتر خواهد بود

شكستگيهاي باز هميشه با عوارض جدي همراه هستند ،زيرا
ديرتر جوش ميخورند و احتمال عفوني شدن و قطع عضو در
آنها زياد است.
ب��ه گفته دكتر ذبيحاهلل حس�نزاده ،شكس��تگيهاي باز
به آن دس��ته از شكس��تگيها گفته ميش��ود كه با عوارضي
جدي مانند عفونت همراه هس��تند .در كش��ور ما بيشتر اين
شكستگيها ناشي از حوادث ترافيكي است كه در محيطهاي
آلوده مانن��د جادهها روي ميدهد يا حوادثي ك��ه در مزارع،
مح��ل كار ،كارخانهها و زمينهاي
ورزش��ي اتفاق ميافت��د ،بنابراين
استفاده س��ريع از آنتي بيوتيك و
پانس��مان استريل بس��يار اهميت
دارد .اين فوق تخصص ارتوپدي در
توگو ب��ا «ايران» ميگويد :اگر
گف 
براي فردي كه دچار شكستگي باز
شده بسرعت از پانسمان استريل و
اقدامهاي اوليه مناس��ب اس��تفاده
شود و او را در مدت زماني كمتر از
 3ساعت به مركز درماني برسانند،
شانس مصدوم در نجات از ابتال به عفونت يا قطع عضو بيشتر
خواهد بود .او ميگويد :اگر فردي دچار شكستگي باز شد و به
مراكز درماني دسترس��ي نداشت يا فاصله او تا مراكز درماني
دور بود به طوري كه بيش از  3ساعت تا مراكز درماني فاصله
باشد ،همراهان مصدوم بايد با گاز استريل مرطوب يا روسري
تميز محل شكستگي را ببندد و به هيچ وجه زخم را دستكاري
نكنند .در آن هنگام از محل شكستگي چندين عكس بيندازند
تا اگر نياز به معاينه توسط چند پزشك بود زخمهاي بيمار به
طور مكرر باز نشود.
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جرم گوش
ضامن سالمتي مخاط گوش

نکته

روان سالم
به شرط سالمت جسم

احس��اس نش��اط و خوش��بختي در
ترجمه :شيرين کسرائي
منبع :مجله آلماني اشپيگل
افراد ،باعث ميشود که بيشتر از سالمت
جس��مي برخوردار باشند .اما بايد پرسيد
چ��را س�لامت روان��ي انس��ان را در برابر
مهارت
بيماري محافظت ميکند و باعث سالمت
سالمت
جسماني ميشود ؟ روانشناسان پاسخهاي
بس��ياري در جواب به اين س��ؤال دارند و
همچنين درباره اينکه ما چگونه ميتوانيم احس��اسمان را قويتر کنيم
و شادتر باش��يم توصيههاي زيادي ميکنند .بهطور مثال ممکن است
پس از ارائه درس در کالس ،حمله ميگرن به س��راغ فرد آمده يا پس
از جدايي از والدين خارش پوس��ت به س��راغ فردآيد .در واقع بدن ما
در مقابل احساس��ات منفي واکنش نشان ميدهد .همچنين هيجانات
مثبت ميتوانند واکنشهاي شيميايي در بدن را تحت تأثير خود قرار
دهند .بر اساس مطالعات انجام شده کساني که دائماً احساساتي مانند
شادي ،نشاط ،محبت و سالمتي را تجربه ميکنند ،ريتم قلبي بهتري را
نشان ميدهند و خطر سکته قلبي در آنها کاهش مييابد .عالوه بر اين،
احساسات مثبت سيستم ايمني بدن را تقويت ميکند.
تازه ترين يافتهها نش��ان ميدهد ،تغيير روحيه و تبديل احس��اس
منفي به احساس مثبت حتي موجب تغيير در سلولهاي بدن ميشود،
بنابراين احس��اس مثبت ميتواند موجب سالمتي فرد شود ،اما سؤال
اين اس��ت که ما براي داشتن احس��اس بهتر و سالمتي چه ميتوانيم
بکنيم« .رناته فرانک» روانش��ناس و نويس��نده ي��ک کتاب معروف در
زمينه روانشناسي ميگويد :مطمئناً اين امر ،يک راهکار شگفت انگيز
و عجيب ندارد .وي ميگويد :براي داش��تن س�لامت رواني بايد تالش

کرد و راهکارهايي آموخت .به نظر رناته فرانک ،خواستن خوشبختي و
احساس خوب ،از اعتماد به نفس سرچشمه ميگيرد.
کساني که دائماً احساس ضعف اعتماد به نفس ميکنند ،سالمتي
خود را به بازي ميگيرند .يکي از راههاي بهدست آوردن سالمت رواني و
احساس خوب اين است که افراد داراي هدف باشند و همچنين از خود
بپرسند که براي بهبود اوضاع جامعه چه ميتوانند بکنند.
اف��راد بايد در همين لحظه زندگي کنند و در زمان حال و براي هر
روز خود برنامه ريزي داشته باشند .اين باعث ميشود که ادراک مثبتي
داشته باشند و در هر لحظه احساس خوشبختي کنند.
کارول ريف ،روانش��ناس امريکايي که به عنوان يکي از پيشروان در
زمينه رضايت رواني به شمار ميآيد ،شش پايه سالمتي را به اين صورت
بيان ميکند :پذيرش خ��ود ،خودمختاري ،داش��تن روابط اجتماعي،
داش��تن هدف ،فعال بودن ،رشد ش��خصيت .ريف ديدگاه جالبي دارد
که ميگويد بهطور مثال کس��اني که فعال هستند يا به ديگران کمک
ميکنند ،بسيار بيشتر از کساني که به بهترين نقطه دنيا سفر ميکنند
احساس خوشبختي ميکنند .در تئوري جالب اين روانشناس امريکايي
آمده است که حتي در کساني که دچار هيجانات منفي هستند ويروس
سرماخوردگي بيشتر اثرگذار اس��ت.در واقع بايد گفت شادي و نشاط
آشکارا بدن را تحت تأثير قرار ميدهند .همچنين دانشمندان معتقدند
تغيير روحيه تأثير مستقيمي در تغيير جسم دارد ،مث ً
ال اين امر به اثبات
رسيد که مديريت استرس باعث بهبود بسياري از بيماريها شده است.
براي داشتن احساس خوب و مثبت توصيه ديگري نيز می شود :مردم
باي��د روي نقاط قوت خود تمرکز کنند؛ اين موضوع يک امر پايهاي و
اساسي در روانشناسي مثبت گرا است.

لزومي ب��راي پاك كردن جر م گوش وج��ود ندارد ،زيرا
س�لامت مخاط گوش تا حد زيادي به وج��ود اين جرمها
بس��تگي دارد« .دكتر خس�رو ايرانفر» ب��ه هيچ عنوان
استفاده از گوش پاككن را توصيه نكرده و ميگويد :گوش
پاككن ميتواند جرمهاي ابتداي كانال گوش را تميز كند و
چنانچه آن را بيشتر در گوش فرو ببريم فقط باعث ميشويم
كه جرم گوش به قسمتهاي داخليتر كانال گوش كشيده
شود ،گفتني است جرمهاي داخل گوش ميكروبها را دفع
ك��رده و مخاط گ��وش را چرب و
مرطوب ميكنند ،اين جرمها هر
روز در گ��وش توليد ميش��وند و
با حركت به س��مت ابتداي كانال
گ��وش در نهايت از آن نقطه دفع
ميشوند .به گفته اين متخصص
گوش و حلق و بيني ،ممكن است
به دالي��ل مختلف اين جرمها در
حالت عادي از گوش خارج نشوند
و چند ماه بعد از بروز اين عارضه
گوشها كيپشوند ،در اين حالت
بايد گوشها شست وشو داده شوند.

مهار گرمازدگي با نوشيدن آب
88761720

الو دکتر

دکترمحمد رضا وفا
متخصص تغذيه و رژيم درماني
و استاديار دانشگاه علوم پزشكي

ب�ا توجه به ش�روع فص�ل گرم�ا و افزايش
احتم�ال گرما زدگي ب�راي جلوگي�ري از اين
اتفاق چه م�واد غذايي بايد مصرف كنيم و چه ميزان
نوشيدني و مايعات را در رژيم غذايي روزانه خود قرار
دهيم؟
ب��راي جلوگي��ري از گرمازدگ��ي در نخس��تين گام افراد
آس��يب پذير بايد از قرارگرفتن در معرض نور شديد خورشيد
و گرما خودداري كنند .زنان باردار ،كهنساالن وكودكان افراد
آسيبپذيري هستند كه در روزهاي گرم كمتر و تنها در مواقع
ضروري بايد از خانه خارج شوند.
در گام بع��دي افراد بايد در اي��ن روزها از مصرف غذاهاي
پرادويه ،تند ،شور و همچنين لبنيات پرچرب خودداري كنند
و انواع س��بزي و صيفي را در وعدههاي اصلي غذاي خود قرار
دهن��د .در روزهاي گرم هر فردي هن��گام خروج از خانه بايد
همراه خود مقداري آب داشته باشد و با كوچكترين خشكي
مخاط دهان حتي با نوش��يدن چند جرعه آب ،كم آبي بدن
خ��ود را جبران كند .آب بهتري��ن مايع براي رفع نياز بدن به
مايعات و كنترل سطح مايعات بدن است.
كس��اني كه دچار گرمازدگي و از دس��ت دادن شديد آب
بدن ميش��وند ،ب��ا كمبود مق��دار زي��ادي الكتروليت مانند
س��ديم ،پتاس��يم و امالح ديگر مواجه خواهند شد به همين
دليل بهترين توصيه به آنان اين اس��ت كه در چنين مواقعي
ميزان قابل توجهي آب و همچنين او آر اس ،اس��تفاده كنند.
نوش��يدنيهاي ديگر مانند چاي ،قهوه و ش��ربت بيشتر مضر
هستند و در مراحل ابتدايي بروز گرمازدگي توصيه نميشوند.
بهتر اس��ت فرد ابتدا از او آر اس و آب اس��تفاده كند و با بروز
عالئم بهبود ،چاي كم رنگ يا شربت رقيق مصرف كند.

