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چیدمان مناسب اتاق نوزاد
در خیلــی از کشــورها رنــگ مخصوص براي
نوزادان پســر و دختر تعيين شــده و مشخص
هستند ،به عنوان مثال رنگهاي آبي و طوسي
بــراي فرزندان پســر و صورتــي و بنفش براي
نوزادان دختر استفاده میشود و رنگهايي مانند
ســبز و ليمويي میتواند براي هر دو جنسيت
استفاده شود.
در اتــاق نوزاد بايد تا حــد ممكن از اجناس پر
الياف و آلــرژيزا خودداري كرد و اســتفاده از
خوشبوكننده ها و يا شــمعهاي اسانس دار و
عطر و اسپري جداً خودداري شود.
يك تخت كوچك مخصــوص و کام ً
ال محصور

يك كشــوي مناسب كه بتوان از سطح روي آن
براي تعويض پوشك و لباس نوزاد استفاده كرد
و نصب يك شلف بزرگ باالي آن ،براي چيدن
لوازم تعويض لباس نوزاد ،میتواند كمكي خوب
براي مادر باشد.
حتمــاً براي كف اتاق از فــرش يا موكت نرم به
طور كامل اســتفاده شود .از پردههاي ضخيم و
نازك در كنار هم روي پنجره اســتفاده كنيد تا
در زمانهاي مناســب بتوانيد نــور اتاق را براي
كودكتان تنظيم كنيد.
از اســباب بازيهايي كه نرم و دلنشين هستند
در اتاق كودكتان استفاده كنيد و از چيدن بيش
از حد لوازم و اسباببازيهاي متنوع و نامربوط،
خودداري كنيد.

بــا رختخوابي نرم و الياف طبيعي و پارچههاي
بدون چاپ و رنگهاي شیمیایی میتواند براي
كــودك از مهمترين لوازم اتاقش باشــد و يك
مبل نرم و راحت ترجيحاً متحرك بهحالت تاب،
بههمــراه يك زير پايي میتواند فضايي راحت و
آرام براي مادر و فرزند هنگام شير دادن و خلوت
با يكديگر باشد.

قفسهها و شلفهاي ديواري را هرگز در جايي كه
محل خوابيدن است نصب نكنيد و سعي كنيد
در طول شــب از نوري ماليم در اتاق اســتفاده
كنيد و همیشه بدانيم يك اتاق خواب براي همه
افراد میتواند بســيار مطلوب تر و دلنشينتر از
بقيه فضاهاي منزل باشــد پس بايد همیشه از
نظم و آرامش برخوردار باشد.
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زیـبـایـی

محصوالت آرایشی
خطرناک
اگر فکــر میکنید هر شــامپو ،ماده آرایشــی ،کــرم و محصوالت
بهداشــتیای که از داروخانه یا فروشگاههای معتبر میخرید مطمئن
و بیضرر اســت باید بگویم که سخت در اشــتباهید .حتی بهترین
داروخانههــا نیز فقط بهترین محصوالت را نمیفروشــند.طبق آنچه
ن بهداشت جهانی میگوید هر محصولی قبل از اینکه به دست
سازما 
مصرف کننده برســد باید از نظر سالمت بررسی شود و شرکتهای
تجاری در برابرآنچه در اختیار خریدار قرار میدهد مســئول هستند.
اما متأسفانه این اتفاق نمیافتد و خیلی از محصوالت تجاری با اینکه
برای رفاه و ســامت تولید و فراهم شدهاند اما در واقع برای سالمتی
خطرناک هســتند .ســازمانهای بهداشــتی در سراسر جهان سعی
میکنند محصــوالت نامعتبر را معرفــی و از رده تولید خارج کنند.
تاکنون پس از بررســی  ۶۰۰۰۰محصول بهداشتی بیش از  ۱۰هزار
مورد از رده خارج شدهاند .سازمان بهداشت امریکا اما به طور کلی ۱۱
محصول را از رده خارج کرده است .پوست به عنوان بزرگترین ارگان
بدن انسان حساس و در معرض خطر است .به همین دلیل بسیار مهم
است که بدانید چه چیزی را باید مصرف کنید و چه چیزی را نه.
به طور کلی هر محصولی که حاوی آفت کشها ،پارابنهای نگهدارنده
باشــند خطرناک است .همچنین خیلیها تصور میکنند محصوالتی
که برچسب ضد حساسیت یا طبیعی دارند سالم و بی خطر هستند.
امــا خیلی از ایــن محصوالت برچســبهای تأيیدیه ســازمانهای
بهداشــتی را ندارند .وقتی یک محصول آرایشی و بهداشتی میخرید
به این موارد توجه کنید:

آکسی بنزن
از محصولی که حاوی آکسی بنزن است پرهیز کنید .این ماده معموالً
در تهیه کرمهای ضد آفتاب ،نرم کننده و برق لبها استفاده میشود.
آکسی بنزن بالقوه یک هورمون است .در خرید هر کرم ضدآفتابی حتماً
به این نکته توجه کنید.
فتاالتها
شامپوها ،صابونها ،اسپریهای مو و الک ناخنهایی که حاوی فتاالت
هستند را استفاده نکنید .خیلی از مواد آرایشی با عطر و اسانسهای
تند حاوی این مواد هســتند .این مواد بویژه برای زنان باردار خطرناک
هستند و اگر ســامتی برایتان مهم است مصرف این مواد شیمیایی
را کنار بگذارید.
مشتقات نفت
خیلی از ریملها حاوی  Petroleum distillatesهستند .این مواد
سرطانزا و حاصل سوخت اولیه نفت هستند و حساسیتهای پوستی
و سرطان ایجاد میکنند.
فرمالدئید
الک ناخنها ،چســبها ناخن ،کراتینهای مــو حاوی فرمالدئیدها از
ســال  ۲۰۰۴به عنوان مواد سرطان زا شناخته شدهاند .فرمالدئید که
در بسیاری از محصوالت مراقبت شخصی استفاده می شود خطرناک و
عاملی برای سرطان است .خیلی از محصوالت مراقبتی مثل کراتینها
و کرمهای مو حاوی فرمالدئید هستند.
تولوئن
تولوئن در الک ناخن اســتفاده میشود و برای براق و نرم کردن الک
ناخن استفاده میشود اما این ماده باعث حساسیتهای پوستی ،سرفه،
مشکالت چشمی و سردرد میشود .این ماده برای زنان باردار خطرناک
اســت و استفاده ،استنشــاق و یا خوردن آن بر سیستم عصبی جنین
تأثیر میگذارد.
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اسانسها
همه محصوالت حاوی اسانس هشداردهنده هستند .معموالً اسانسها
هستند که حساسیت پوستی یا تنفسی ایجاد میکنند .هرچه محصولی
با کیفیتتر باشد حاوی اسانس کمتری است و بی بوتر است.
شاید بهخاطر سپردن اسامی این مواد شیمیایی در ابتدا برایتان سخت
باشــد .اما بدون شــک دفعه بعدی که بخواهید محصولی بهداشتی یا
آرایشی بخرید با دیدن نام این مواد زنگ خطر برایتان به صدا در میآید
و انتخابتان را تغییر خواهید داد .اگر شما یک محصول بهداشتی را برای
مراقبتهای شخصی میخرید بدون شک هدف شما سالمتی است پس
باید به این توجه کنید که آیا محصولی که انتخاب میکنید سالم است یا از
جهتهای دیگری سالمتتان را به خطر میاندازد.

