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بوتاکس
سرطان های پوست
ژل طراوت دهنده پا
 5راه برای جلوگیری از واریس پا
علل ریزش ابرو
چگونه مژه هایی پر پشت داشته باشیم؟
حساسیت پوستی
نکاتی درباره شیو کردن
زایمان فیزیولوژیک
اختالالت پوستی حاملگی
برنامه غذایی برای دوران بارداری
ارتباط معنویت و سالمت روان
روز پزشک و داروساز
 10اپلیکیشن برتر پزشکی
تاثیر ورزش بر سالمت و قدرت ذهن
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چرا باید به تعطیالت خانوادگی برویم؟
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مسئولیت نوشته ها و مطالب برعهـده نویسندگـان آنهـا است .دیدگـاه
ً
نویسندگـان مطالب و مصاحبـه شوندگان ،لزوما با دیدگاه نشریه همسان
نیسـت.
نشریه در گزینش ،ویرایش ،حک و اصالح مطالب دریافتی مختار اسـت.

ژل های شستشوی صورت

 ویژه پوست های چرب مخصوص پوست های خشک و معمولی -مناسب برای پوست آ کنه ای

مدیر مسئول :سید مجتبـی طباطبائـی
مشاوره علمی :دکتـر شهـرام قربانـی
مشاوره فناوری اطالعات:
مهندس رضا محمـودزاده
ویراستار :انوشه افشاری
دبیر علمی :رعنـا معینـی
دبیر فرهنگی :مهدیه حیدری
همکاران این شماره :دکتر مهدی میرزائی پور
 ،دکتر سعید سعدلونیا ،دکتر گیتی فقیهی ،دکتر
شیزرپور،سرکار خانم سهیالچوبیان ،سرکار خانم
رقیه عزیززاده ،سرکار خانم صبورا ولی ،سرکار
خانم خدیجه خرم دوست
مدیر هنری و طراح لوگو :علیرضا وکیلی ورجوی
گرافیک و صفحه آرایی:
فائقـه خـدادادی آق قلعه
چاپ :کیانچـاپ
لیتوگرافی :فام گرافیک
با تشکر از :عبدالرضـا صــادق زاده ،ن ــدا مــریخی،
سیاوش اصغری ،کـیان سعدلونیا ،هاجر حسین
زاده ،امیر باالزاده ،فاطمه راهدار

نشانی :تهران ،خیابان سیدجمال الدین
اسدآبادی ،کوچه  ،55پالک10
تلفـن 0 2 1 8 8 0 5 5 1 5 5 :و
10( 0 2 1 8 8 6 7 9 9 3 0خـط)
سـایتw w w . s e r v i n a . i r :
info@servina.ir

ارتبـاط با مشـاور:

CRM@ s e rv i n a .i r
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دکتر مهدی میرزائی پور

متخصـص پوست ،مـو
دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران

آدرس مطب :زاهدان ،تقاطع خیابان مصطفی خمینی و امیرالمومنین ،پاساژ
اقبال -طبقه دوم تلفن05433215380 :

بوتاکس
این نکته که ستارگان هالیوودی هرگز از باال
رفتن سن و از دست دادن طراوت پوست خود
ترسی ندارند؛ سوال برانگیز است .بسیاری از
مردم خواهان دانستن راز پوست زیبای آنها
هستند .ما در اینجا پاسخ این سئوال را فراهم
کرده ایم و یکی ازاین رازها را با شما در میان
میگذاریم...
بوتاکس چیست؟

بوتاکس نام اختصاری سم بوتولینیوم است.
این سم قوی پروتئینی است که از یک نوع
باکتری با نام کلوستیریدیوم بوتولینیوم ترشح
میشود .بوتاکس پس از تزریق  ،جذب عضله
میشود و در انتهای اعصابی که فرمان انقباض
را به عضالت میرسانند مستقر میشود  .در
این محل بوتاکس از آزاد شدن یک واسطه
شیمیایی به نام استیل کولین  -که مسئول
انقباض عضالنی است -جلوگیری میکند،
در نتیجه دستور انقباض به عضله نمیرسد
و در حقیقت نوعی فلج عضالنی موقت ایجاد
میشود که  3تا  6ماه طول میکشد .عدم
انقباض عضالت زیر پوستی باعث محو شدن و
از بین رفتن چین و چروکهای پوست میشود.
درنتیجه صورت جوانتر ،صافتر و شادابتر به
نظر میرسد.
بوتاکس در سال  1895کشف شد و برای اولین
بار در سال  1980در علم پزشکی هنگام آزمایش
تاثیرات آن بر رفع گرفتگی عضالت گردن مورد
استفاده گرفت.در سال  2002سازمان غذا
و داروی آمریکا استفاده از بوتاکس را جهت
رفع چین و چروک صورت تائید کرد .در سال
2007در آمریکا تزریق بوتاکس رایج ترین شیوه
در اعمال زیبایی شناخته شد.
چه نوع چروکهایی توسط بوتاکس برطرف می
شود؟

چروک های صورت به دودسته تقسیم میشوند:
چروکهای ثابت :در حالت استراحت پوست،
بر روی آن مشاهده میشوند .این چروکها
ً
عمدتا معلول عوامل مضر و آسیبرسان خارجی
نظیر آفتاب هستند و در نتیجه تغییر بافت
اصلی پوست ایجاد میشوند .به همین دلیل
به درمان با ترکیبات اسیدهای میوه و ،AHA
روش الیهبرداری شیمیایی ،میکرودرم ابریژن

و لیزردرمانی برای نوسازی پوست به خوبی
پاسخ میدهند.
چروکهای پویا  :که در نتیجه فعالیت زیاد
عضالنی در ناحیه صورت پدیدار میشوند
ً
و عمدتا ناشی از عادتهای غلط و عوامل
آسیبرسان داخلی هستند .چروکهای
شعاعی اطراف چشمها موسوم به چروکهای
پنجهکالغی ،چروکهای افقی پیشانی و
چروکهای اخم از این نوع هستند .چروکهای
ً
پویا معموال از چروکهای ثابت عمیقترند و
بهخوبی به درمان با تزریق بوتاکس پاسخ
میدهند .استفاده از بوتاکس  ،روشی انتخابی
و مطمئن برای کاهش چروکهای پویای دور
چشم ،چروکهای افقی پیشانی و چروکهای
اخم است.
بوتاکس چگونه عمل میکند؟

وقتی فردی به دلیل ناراحت بودن از به وجود
آمدن چین و چروک و خطوط روی صورتش
به پزشک مراجعه میکند ،برحسب وضعیت
پوستش ،درمانهای متفاوتی از جمله بوتاکس
به او پیشنهاد میشود .این نوع درمان در
کلینیکها و مراکز پزشکی انجام میشود .مقدار
کمی از بوتاکس توسط سوزن ظریف به داخل
عضالت زیر چروک تزریق میشود ،این باعث
غیر فعال شدن عضله تولید کننده چین میشود
و درنتیجه چروک پویا محو میشود.
آیا تزریق بوتاکس درد دارد؟

با استفاده از بیحسی
موضعی یا کمپرس یخ
به مدت چند دقیقه
محـــل تــزریــــــق
ً
تقریبا بیحس
می شــــود
بنابراین
بیمار
موقع
تزریق
فقـــط
سوزش
مختصری
احـــــســـاس

می کند .بعد از تزریق هم با گذاشتن کمپرس
یخ درد بیمار کاهش میابد .همچنین برای اثر
بخشی بیشتر آن به بیمار توصیه می گردد تا با
عضالت صورت بازی کند (اخم کند و باز کند
ولی هرگزمحل را ماساژ ندهد)
آیا تزریق بوتاکس عوارض دارد؟

بوتاکس روشی کمعارضه است و عوارض
مطر حشده برای آن نادر ،جزئی و گذرا هستند.
از عارضههای بیاهمیت و گذرای بعد از تزریق
میتوان به قرمزی محل تزریق ،ورم موضع،
خون مردگی به خصوص در نواحی دور چشم،
درد محل تزریق ،سردردی که ممکن است تا
 3ساعت طول بکشد ،تهوع مختصر ،ضعف
عمومی و خارش اشاره کرد .بعضی عوارض
احتمالی دیررس که اهمیت بیشتری دارند نظیر
دوبینی ،افتادگی پلک و ابرو نیز مطرح هستند.
البته این احتمال وجود دارد که بوتاکس به
اشتباه به ماهیچههای کناری تزریق شود یا
حتی در اثر تزریق عمیق روی آنها تاثیر بگذارد.
تزریق بوتاکس به ماهیچه باال برنده پلک
موجب افتادگی کامل یا بخشی از پلک به مدت
شش تا هشت هفته میشود .از جمله تاثیرات
ثانویه تزریق بوتاکس میتوان به خشکی
موقتی چشم ،اشک ،تورم پلک ،خطای دید،
التهاب قرنیه ،هماتوم یا تراوش و تجمع
موضعی خـ ــون که به زودی منعقد میشود،
درده ـ ــای م ــوق ــتی
و س ـ ـ ــوزش

خفیف اشاره کرد.
توجه داشته باشید که در صورت بروز ورم شدید
در ناحیه تزریق ماده ،خونمردگی وسیع و نیز
مشاهده افتادگی در پلک و ابرو باید پزشک را
از آنها مطلع کرد.
هم ا کنون بوتاکس در آمریکا روشی است که
بیشترین استفاده از آن برای زیباسازی صورت
می شود .و هنرپیشه های هالیودی بیشترین
مصرف کنندگان این ماده میباشند.

از حاالت تولیدکننده چروک ،انجام میشود.
پس از چند نوبت تزریق به فرد آموزش داده
میشود تا در صورت مشاهده برگشت انقباضات
و چروکهای قبلی ،برای تزریق مجدد مراجعه
نماید.

چه کسی کاندید مناسب برای تزریق بوتاکس
است؟

هر کسی که خواهان این است که چهره
جوانتر و کم چروکتری داشته باشد کاندید
مناسبی برای تزریق است.

در چه کسانی نباید تزریق بوتاکس انجام شود؟

چند بار باید تزریق را تکرار کرد؟

تزریق بوتاکس روش سریع و موثر برای رفع
چروک است .مدت تزریق بوتاکس بین - 20
 10دقیقه است .شروع اثر بوتاکس بین 7ـ  4روز
است .مزیت دیگر این روش برگشت سریع به سر
کار است .اثرات تزریق بوتاکس بسته به تعداد
تزریق قبلی بین  4 - 6ماه طول میکشد.
ً
تزریق دوم معموال  3تا  4ماه بعد از نوبت اول
و تزریق سوم  12ماه بعد از اولین تزریق ،با
هدف دوام حالت فلجی عضالت صورت و
صاف ماندن پوست و ایجاد عادت اجتناب

زنان باردار ،زنان شیرده ،کودکان زیر دوازده
سال ،افرادی که از تزریق ماده انتظارات
غیرواقعی دارند ،بیمارانی که ثبات روانی ندارند،
افراد با سابقه حساسیت نسبت به هرکدام از
اجزای دارو ،افراد با سابقه بیماریهای عصبی
ـ عضالنی مانند میاستنیگراو و اماس ،کسانی
که تحت درمان با داروهای آنتیبیوتیکی نظیر
جنتامایسین قرار دارند و نیز مصرفکنندگان
گروهی از داروهای قلبی نمی توانند ازاین ماده
استفاده کنند.
دکــتر سعید سعدلونیا

متخصص پوست و مو از انگلستان
سرطان و جراحی پوست از استرالیا
دوره فلوشیپ پاتولوژی پوست از اتریش

سرطان های پوست
ُ
پوست نیز همچون سایر ارگان های بدن در
نتیجه تغییرات اساسی مخرب در ساختار
ژنتیکـی خـود دچار تغییـرات وخـیم و ســرطانی
می شود .سرطان پوست در برخی کشورها از
جمله استرالیا یکی از نقاط عطف پزشکی روزمره
در پیشگیری تشخیص و در نهایت مدیریت
درمانی می باشد به طوری که هـزینه چشمگیر
ولی الزمی در این خصــوص به منظور تامین
سالمـت عمومی به طور سـاالنـه در نظــر گرفته
می شود.
ً
سرطان های پوست عمومـا به چهـار گروه قسیم
می شوند:
 -1مالنوما و سرطان های سلول های رنگدانه ای
پوست (مالنونیت)
 -2کارسینومای سلول های شاخی
 -3کارسینومای سلول های بازال
 -4متاستازها یا سرطان های ثانویه پوست که در
نتیجه مهاجرت سلول های سرطانی ارگان های
داخلی بدن به پوست ایجاد می شوند.
غـــــیر از سـرطـــان هـــای ثــانــویه پـوسـت ،بـقـــیه
سرطان های پوست ارتباط مستقیمی با شدت

و زمان مدت تابش آفتاب به پوست بدن دارند.
بنابراین مصرف خردمندانه کرم های ضدآفتاب
بــــا شــــیوه اصــــولی و روزانـــــه در پـیــــشـــگیـ ــری
از سـرطــــان های پوســـت یــاد شـده نقش ثـابت
شده ای دارد.
یکی از باورهای قابل اصالحی که نیاز به بازسازی
دارد این است که نه تنها نور آفتاب بلکه نور المپ
نیز به مرور زمان باعث تغییرات در سلول های
پوست به ویژه رنگدانه های پوست می شود.
به همین دلیل استفاده از کرم های ضد آفتاب
در نور اتاق هم توصیه می شود .مطالب قابل
ذکر دیگر ،این است که اشعه آفتاب UVB
که باعث تغییرات عمده سرطانی می شود ،در
ساخت  VITDکه در سالمت استخوان نقش
غیرقابل انکاری دارد نیز نقش کلیدی دارد.
بنابراین انتخاب کرم یا محصول ضد آفتاب
بایستی متناسب با نوع پوست براساس درجه
بندی  Fitz Geraldباشد که نقش تعادل
در سالمت عمومی بدن فدای محافظت صرف
ً
پوست نشود و پوست طبیعتا محافظت الزم در
مقابل اشعه نور را داشته باشد.

ژل ضدچروک صورت
 مرطوب کننده و ضدچروک قوی از بین برنده ی خطوط سطحیو عمیق پوست
 دارای خاصیت بازسازی وجوان کنندگی پوست
 جهت پیشگیری از ایجاد چروک ضدرادیکال آزاد حاوی مواد فعال گیاهی تقویت کننده سد دفاعی پوستروش مصرف:
قبل از استفاده ناحیه مورد نظر را توسط ژل
شستشوی سروینا تمیز نموده و سپس ژل
ضدچروک صورت سروینا را بر روی موضع قرار
داده و با حرکت مالیم انگشتان ،آنرا ماساژ دهید.
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دکــتر شهرام قربانی

مدیر تحقیق و توسعه شرکت سروش طراوت طبیعت(سروینا)
r.d@servina.ir

Foot Refreshing Gel

ژل ط ــراوت دهـنده پـا
پــا ســاختار پیچیــده ای از  26اســتخوان و 33
مفصــل الیــه الیــه بــا یــک شــبکه در هــم پیچیــده
از 126عــدد عضلــه ،لیگامــان و اعصــاب اســت.
هــر فــرد بــه طــور متوســط روزی چهــار ســاعت
روی پــای خــود مــی ایســتد و در روز بیــن 8000
تــا 10.000قــدم برمــی دارد .پاهــا نســبت بــه بقیــه
بــدن بســیار کوچــک هســتند و در هــر مرحلــه
نیــــروی فــوق العـــــاده ای بــر روی آنهــــا وارد
مــی شــود کــه حــدود  50درصــد بیشــتر از وزن
بــدن شــخص اســت .در طــول یــک روز بــه طــور
متوســط نیــروی ترکیبــی معــادل چندیــن تــن بــر
پــا وارد مــی شــود .عــاوه بــر حمایــت از وزن ،پــا
بــه عنــوان یــک اهــرم بــرای حرکــت فــرد بــه جلــو
عمــل مــی کنــد و موجــب تعــادل و تنظیــم بــدن
در ســطوح ناهمــوار مــی گــردد .پــس ،تعجــب آور
نیســت کــه حــدود  %75از افــراد در طــول زندگــی
خــود درد پــا را تجربــه مــی کننــد .بــا توجــه بــه
مطالعــه اخیــر ،پــا درد مزمــن و شــدید بــرای یــک
نــــــفر از هفــــــت نفر از زناـــــن از کـــار افتاده تجــــربه
مــی شــود.
ایســتادن افــراد بــه مــدت طوالنــی و همچنیــن
ورزش ســنگین باعــث ایجــاد احســاس خســتگی
و درد در پاهــا مــی شــود.
 -1گیاه کوله خاس
Rascus aculeatus
مطالعــات آزمایشــگاهی نشــان داده اســت کــه
عصــاره ایــن گیــاه ســبب تحریــک گیرنــده هــای
آلفــا آدرنرژیــک در ماهیچــه هــای صــاف دیــواره
رگهــا مــی گــردد و موجــب تقویــت عــروق ســیاه
رگــی مــی شــود.

دو ترکیــب مهــم موجــود در ایــن گیــاه بــه نــام
راســکوژنین و نئوراســکوژنین باعــث بهبــود
جریــان خــون ســیاهرگی در پاهــا مــی شــود و
موجــب کاهــش تــورم و ایجــاد حــس ســبکی در
پاهــا مــی شــود
 -2گیاه قدح مریم
Asiatic centella
ایــن گیــاه موجــب تقویــت عــروق آســیب دیــده
از طریــق بازســازی بافــت هــم بنــد و کاهــش
شــکنندگی عــروق مــی شــود .ایــن گیــاه همچنیــن
ســلول ســازی در پوســت را افزایــش داده و
موجــب بهبــود جراحــت و التیــام مــی شــود.
همچنیــن ایــن گیــاه خــون رســانی محیطــی در
عــروق را افزایــش مــی دهــد و بــه بهبــود جریــان
خــون در پاهــا کمــک مــی کنــد.
 -3عصاره پوست لیمو
Citrus medica limonum
مهــم تریــن ترکیــب عصــاره پوســت لیمــو،
نارنژیــن و هســپریدین مــی باشــد .ایــن دو ترکیــب
از مهمتریــن و شــناخته شــده تریــن فالوونوئیدهــا
مــی باشــند.
فالوونوئیدهــا جزیــی از گــروه گســترده ترکیبــات
بیولوژیکــی مــی باشــند کــه مهــم تریــن خاصیــت
آنهــا قابلیــــــت آنتــی اکســــیـــــدانی مــی باشــد.
ســلول هــــــا و بافــت هــای بــدن بــه طــور مســتمر
در معــرض رادیکــــــال هــای آزاد قــرار دارن ـ ــد.
رادیــکال هــای آزاد مــی تواننــد عوامــل التهــاب
را جــذب کــرده و منجــر بــه التهــاب عمومــی و
نابــودی بافــت شــوند.
نارنژیــن و هســپریدین موجــود در عصــاره پوســت

لیمــو باعــث رفــع التهــاب و تــورم ایجــاد شــده در
پاهــا مــی شــوند و بــه آنهــا احســاس آرامــش و
طــراوت مــی دهنــد.
 -4گیاه علف طالیی
solidago virgaurea
از گذشــته دور از ایــن گیــاه بــرای درمــان زخــم
و جراحــت و همچنیــن بهبــود جریــان خ ـ ــون
در رگ هــا اســتفاده مــی شــده .ایــن گیــاه دارای
ترکیــب روتیــن مــی باشــد.
روتیــن یکــی از مهــم تریــن ترکیبــات گــروه
فالوونوئیدهــا مــی باشــد و باعــث جلوگیــری از
ل ــختـ ـ ـ ــه شــدن خـ ـ ــون در رگ هــا مــی شـ ـ ــود.
هــم چنیــن ایــن ترکیــب ضــد التهــاب و ضــد
آلــرژی بــوده و تــورم ناشــی از آســیب وارد شــده بــه
عــروق بــه خصــوص در بیمــاری واریس را بهب ـ ــود
مــی دهــد.
ژل طـ ـ ــراوت دهنـ ـ ــده پــا سـروینـــا ه ــم چنیــن
دارای گ ــلیسـ ـ ـ ــیرین نیــز مــی باش ـ ــد کــه ترک ـ ــیبی
مرطــوب کننــده و نــرم کننــده پوســت مــی باشــد.
ژل طراوت دهنده پا سروینا
ژل رفــع خســتگی پــا ســروینا بــه منظــور رفــع
خســتگی ،درد ،ورم و حالــت ســنگینی پــا بعــد از
ایســتادن هــای مکــرر و نشســتن هــای طوالنــی
ســاخته شــده اســت.
ایــن ژل بـ ـ ــافاصله پــس از است ـ ــفاده مــوج ـ ــب
از بیــن رفتــن احســاس خســتگی در پاهــا شــده و
احســاس درد ،خــارش ،ســنگینی ،تــورم و گرفتگی
ناشــی از نارســایی مزمــن شبـ ــکه ســیاه رگــی ماننــد
بیمــاری واریــس را از بیــن مــی بــرد.

 5راه جلوگیری از واریس پا
سیاه رگ ها یا وریدهای واریسی به رگ های خونی پیچ خورده و گشادی گفته می شود که بیشتر
در پاها دیده می شوند .فشار مداوم روی سیاه رگ ها باعث می شود دیواره رگ های خونی ضعیف
شود و رگ های واریسی ایجاد گردد.
در بیشتر افراد ،وریدهای واریسی ،بد شکل و عنکبوتی هستند و از این نظر آزاردهنده می باشند ،ولی
در برخی موارد نیز باعث ایجاد درد زیادی موقع راه رفتن و ایستادن می شوند و در موارد شدید باعث
بروز زخم های پوستی می گردند.
راهی برای جلوگیـــری از تشکیــــل سیاهرگ های واریســـــی وجود ندارد ،ولی با انـــجام برخی کارها
می توان احتمال ابتال به این مشکل را کاهش داد:
 -۱به طور منظم ورزش کنید
پیاده روی و آهسته دویدن ،جریان خون را در پاها بهبود می دهد و جریان خون مناسب ،از پیشرفت
و بدتر شدن سیاهرگ های واریـــسی جلوگیری می کند .همچنین ورزش ،فشار خون باال را کاهش
می دهد و سیستم گردش خون کل بدن را تقویت می کند.
 -۲از ایستادن طوالنی مدت خودداری کنید
ایستادن در یک جا برای مدت زمان طوالنی ،فشار وارده به سیاهرگ های پاها را افزایش می دهد.
این فشار وارده نیز دیواره رگ های خونی را ضعیف می کند.
البته برخی مشاغل طوری هستند که فرد مجبور است مدت طوالنی در یک جا سر پا بایستد .در این
گونه مواقع سعی کنید هر چند وقت یک بار وضعیت بدنی خود را تغییر دهید و حداقل هر نیم ساعت
یک بار کمی قدم بزنید تا خیلی یک جا نایستید.
اگر می توانید در حالت نشسته هم کار خودتان را انجام دهید ،سعی کنید مدتی هم بنشینید.
صندلی های بلندی وجود دارند که در برخی موارد می توانید به جای ایستاده کار کردن ،از آنها برای
انجام کار خود استفاده کنید.
 -۳به طور صحیح بنشینید
روی صندلی ،صاف و راست بنشینید و پاهایتان را روی هم نیندازید.
نشستن صحیح و مناسب ،گردش خون را در پاها بهبود می بخشد ،در حالی که انداختن پاها روی
هم ،جریان خون را در پاها مختل می کند.
 -۴وزن مناسب و سالم بدن را حفظ کنید
وزن اضافی بدن در افراد چاق ،فشار زیادی روی پاها و سیستم گردش خون بدن وارد می کند.
لذا کاهش وزن اضافی بدن ،خطر ابتال به سیاهرگ های واریسی را در خیلی موارد کم می کند.
یک برنامه غذایی سالم و مناسب داشته باشید و از مصرف غذاهای پر کالری و با ارزش غذایی کم
خودداری کنید .همچنین به طور منظم ورزش کنید.با داشتن یک برنامه غذایی سالم و فعالیت
بدنی منظم ،خطر ابتال به واریس پا هم کم می شود.
البته برخی افراد ،بدون در نظر گرفتن وزن آن ها ،بیشتر از بقیه مستعد ابتال به واریس پا هستند .در
این گونه موارد هم بایستی وزن مناسب بدن را حفظ کرد ،ولی بایستی با پزشک متخصص در مورد
سایر راه های کاهش خطر ابتال به واریس مشورت نمود.
 -۵سیگار نکشید
کشیدن سیگار خطرات زیادی برای سالمتی بدن دارد ،ولی به یاد داشته باشید که باال رفتن فشار
خون در اثر مصرف سیگار ،در ایجاد سیاهرگ های واریسی موثر است.
منبع :تبیان

ژل طراوت دهنده پا
 تسکین درد و التهاب و از بینبرنده خستگی
 ترمیم عروق آسیب دیده در اثر واریس کاهش تورم در پا خنک کننده و آرامش بخش طبیعی افزایش دهنده جریان خون در پاروش مصرف:
ژل را صبح و شب از کف پا تا زانو بمالید و با
حرکات گردشی ماساژ دهید تا به خوبی جذب
شود.
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دکــتر شهرام قربانی

علل ریزش ابرو
ابــرو یکــی از اجــزاء صــورت اســت کــه بــرای شــکل
دادن صــورت الزم و ضــروری اســت .مــو در اثــر
عوامــل متعــددی کــه بــر چرخــه رشــد آن اثــر مــی
گذارد،تاثیــر مــی پذیــرد .مصــرف داروهــا از جملــه
داروهــای شــیمی درمانــی و بیمــاری های پوســتی
کــه باعــث بــروز التهــاب شــدید در منطقــه دارای
مــو مــی گــردد ،ـباعــث ریــزش ابــرو مــی گــردد.
بیمــاری هــای هورمونــی نیــز مــی توانــد بــر
فولیکــول مــو تاثیــر بگــذارد .بیمــاری هــای
اتوایمیــون و بیمــاری هــای عفونــی نیــز بــر مــو
تاثیــر دارد.
علل ریزش ابرو عبارتند از :
 -1بیمــاری هــای غــدد درون ریــز یــا تغییــرات
هورمونــی:
عواملــی کــه بــر تعــادل هورمونــی فــرد اثــر
بگــذارد مــی توانــد باعــث ریــزش ابــرو شــود.این
تغییــرات هورمونــی شــامل حاملگــی ،بیماریهــای
تیروئیــدی ومصــرف قــرص هــای پیشــگیری از
بــارداری اســت کــه خوشــبختانه پــس از قطــع آن
رویــش مجــدد رخ خواهــد داد.
از داروهــای هورمونــی دیگــر دانــازول و
پروژســترون اســت.
 -2شیمی درمانی:
ً
اثر شــیمی درمانی کامال مشــخص نیســت .شیمی
درمانــی بــر فعالیــت بســیاری از ســلول هــا تاثیــر می
گــذارد و ایــن موجــب ریــزش موقــت مــو مــی شــود.
شــایع تریــن داروهــای شــیمی درمانــی کــه باعــث
ریــزش مــو مــی گردنــد عبارتنــد از :سکلوفســفاماید
،بلئومایسین،دونوربیسین،متوتروکســات،تام
وکســی فن،تاکسول،وینبالسیتن،کلشــی ســین
5،فلورویراســیل ،اینترفــرون آلفا،اینترلوکیــن.
 -3ســرطان هایــی کــه از محــل خــود انتشــار پیــدا
مــی کننــد و مــو را درگیــر مــی کنــد مثــل لنفــوم که با
درگیــری و ضخامــت تکه ای پوســت همراه اســت
و یــا لوســمی کــه بــه بافــت هــای عمقــی انتشــار
پیــدا مــی کنــد.
 لـــوســمی سرطانهای موضعی پوست مثل BCC،SCC سارکوم کاپوزی-4عفونت ها:
ً
عفونــت هایــی کــه مســتقیما بــر فولیکــول یا ســاقه
مــو اثــر مــی کنــد .ریــزش مــوی تکــه ای یکــی از
مشــکالتی اســت کــه در بیمــاری ســفلیس دیــده
مــی شــود .شــایع تریــن عفونــت هــای موثــر بــر مــو
عبارتنــد از:

موهای طبیعی

مدیر تحقیق و توسعه شرکت سروش طراوت طبیعت(سروینا)
r.d@servina.ir

 عفونــت هــای قارچــی :عفونــت هــای قارچــیکــه بیشــتر پوســت ســر را درگیــر مــی کنــد مــی توانــد
باعــث ریــزش مــو موقــت شــود.
 شــپش :خــارش وخراشــیدن ابــرو و مــژه باعــثکنــدن آن مــی شــود.
 بیمــاری هانســن :مــی توانــد باعــث نــازک شــدنمــوی ابــرو شــود.
 سفلـــــیس :باعــــــث ریــــــزش مــــوی "بید خـ ــورده"مــی شــود کــه بیشــتر در مراحــل پیشــرفته می شــود.
 -5بیمــاری هــای اتوایمیــون :از مهمتریــن آنهــا
مــی تــوان بــه لوپــوس اریتماتــو ،آلوپســی آره آتــا و
ویتلیگــو اشــاره کــرد.
 -6التهــاب ناشــی از بیمــاری هــای معمولــی
پوســتی از جملــه ســبوره ،پســوریازیس ،اگزمــا
و درماتیــت تماســی مــی توانــد در اثــر خــارش
وخراشــیدن منجــر بــه ریــزش مــوی ابــرو شــود.
-7تومورهــای پوســتی کــه بــه ســرعت روی
پوســت رشــد مــی کننــد بــه ایــن دلیــل کــه مــو
قــادر نیســت بــه درون ایــن الیــه ضخیــم نفــوذ
کنــد ،قابلیــت رشــد در ایــن تومورهــا را نــدارد
از جملــه ایــن ضایعــات پوســتی مــی تــوان بــه
ســبورئیک کراتوز،هیپرپــازی غدد سباســه ،زگیل
و همانژیــوم اشــاره کــرد.
 -8اختــاالت انفیلتراســیون از جملــه آلوپســی
موســینوس ،بیماریهــای اســکلروز و اســکار
ً
خصوصــا کلوئیدهــای بــزرگ
 -9داروها:مــوی ابــرو نیــز ماننــد ســایر موهــا تحت
تاثیــر بعضــی از داروهــا ریــزش پیــدا مــی کنــد از
جملــه آنهــا:
 داروهــای ضــد فشــار خــون مثــل پروپرانــول،آتنولول،کاپتوپریل،کلونیدیــن
 داروهــای روانپزشــکی مثــل :لیتیوم،هالــدول،آمــی تریپتلین،دوکپســین،ایمی پرامیــن و
فلو کســتین
 داروهــای تشــنج :فنــی توئیــن ،فنوباربیتــال واســید والپروئیــک
 -10فلــزات ســنگین و مــواد ســمی :از جملــه نقــره
،ارســنیک،تالییم ،یــد و طــا
 -11مصــرف بیــش از حــد ویتامیــن و مــواد معدنــی
:ازجملــه ویتامیــن  Bومشــتقات ویتامیــن  Aکــه از
جملــه عــوارض داروی اکوتــان
است.
-12عوامــل متفرقــه :از جملــه گازهــای هالوتــان
در بیهوشــی عمومــی ،هیپرتــری گلیســیریدمی یــا
افزایــش چربــی خــون ،مصــرف موضعــی

قطــره هــای بتــا بلوکــر چشــمی موجــب ریــزش ابــرو
و مــژه مــی گردد،کــه قابــل برگشــت اســت.
تریکوتیلوماتیــا کــه یــک عــادت رفتــاری اســت کــه
بــا کنــدن مــو همــراه اســت.انجام مکــرر آن باعــث
ریــزش دائمــی مــو مــی گــردد .و کندن بیــش از حد
مــو کــه مــی توانــد باعــث ریــزش دائمــی مــو شــود.
فولیکــول مــوی ابــرو بــه کنــدن حســاس اســت
و بنابرایــن بهتــر اســت کــه فــرم مــورد دلخــواه
ابــروی خــود را در نظــر بگیریــد و از تغییر مــداوم آن
جلوگیــری کنیــد.
آلوپســی آندروژیــک نیــز کــه فرمــی از طاســی اســت
مــی توانــد بــه مــرور زمــان برمــوی ابــرو اثــر گذاشــته
و آن را نــازک کنــد کــه ایــن مشــکل مــی توانــد
بدلیــل تغییــرات هورمونــی یــا تغییــرات مــوی ابــرو
بــه واســطه افزایــش ســن فــرد باشــد.
از جملــه علــل شــایع کــم شــدن مــوی ابــرو ضربــه
هــای فیزیکــی اســت .مثــل :تصادف ،ســوختگی،
حرارتــی ،شــیمیایی یــا الکتریکــی.
مزایای ژل تقویت کننده ابرو :
قطع ریزش و محرک رویش مجددافزایــش جریــان خــون و کمــک بــه تغذیــهفولیکــول هــا
تحریــک متابولیســم ســلولی در فولیکــول هــایابــرو
افزایــش ضخامــت موهــای ابــرو و پرپشــتنمــودن آن
قابل استفاده برای ابروهای رنگ و تاتوشدهقابل استفاده برای خانم ها و آقایانمــوارد منــع مصــرف :در دوران بــارداری با تجویزپزشــک اســتفاده گردد.
مکانیسم های عمل ژل تقویت کننده ابرو:
-1جلوگیــری از تبدیــل تستوســترون بــه فرم فعال
آن (.رازیانه)/آتتول
-2تغذیــه و تقویــت فولیکــول مــوی ابــرو بــا
ویتامیــن هــای  C، B، Kو ســیلیس آزاد(.گزنــه)
-3ضــد التهــاب ،ضــد خــارش و ضــد عفونــی
کننده(.آویشــن -دم اســب و بابونــه)
-4کنتــرل و مهــار چربــی و شــوره( .رزمــاری-
آویشــن)
-5تحریـ ــک جریــان خـ ــون موضعــی و در نتیجه
اکسـ ــیژن رســانی بهتــر و کم ــک بــه تغذیــه
فولیکــول هــا( .آویــش و رزمــاری)
-6آرامش دهنده پوست(.بابونه)
-7تحریــک متابولیســم ســلولی در فولیکــول هــای
ابــرو (بابونــه)

دکــتر گیتـا فقـیهی
متخصـص پوست ،مـو و زیبایی

آدرس مطب :اصفهان ،خیابان آمادگاه ،ساختمان اژند ،بلوک آ ،طبقه سوم ،کلینیک صدف
تلفن 0311-2214564 ،0311-2240828 ،0311-2240827 :

چگونه مژه هایی پرپشت
داشته باشیم
مــژه هــای پرپشــت و زیبــا یکــی از معیارهــای
زیبایــی محســوب مــی شــود .بــا افزایــش ســن
مــــژه هــا نـــــازک تــر ،کوتــاه تــر و کــم پشــــت تــر
مــی شــود امــا نازکــی و کــم پشــتی مــژه مــی توانــد
در ســنین جوانــی هــم اتفــاق بیافتــد و ایــن امــر
دالیــل متعــددی دارد.
برخی از علل کم پشتنی مژه ها عبارت اند از:
 -1ژنتیــــــک :برخــی از افــــــراد بـــــه طــــــور ارثـــــی
مــژه هــای کــم پشــت و نــازک دارنــد.
 -2بــــرخـــــــی بیمـــاری هــا ماننــد بــی مـــــویی
مــادر زادی یــا بــی مویــی همــراه برخــی اختــاالت
مــادرزادی چشــم
 -3عفونــت هــای مزمــن یــا حساســیت هــای
مــژه هــا ماننــد درماتیــت ســبورئیک ،روزاســه،
گل مــژه ،اگزمــای مزمــن کنــار چشــم و پلــک هــا و
خــارش و خارانــدن مــداوم مــژه هــا
 -4بـیمـــاری هــــایی ماننـــــد ایــــدز ،لـــــوپوس
اریتـــماتـــو ،اخـــتــــاالت
هـــــورمــــــونی
ماننــد:

اختــاالت تیروئید،دیابــت ،اختــال غــده آدرنــال
و هیپوفیــز
 -5کمبود آهن ،اسیدفولیک و ...
 -6بیماری های روده ای مانند سلیاک
 -7بیمــاری هــای عصبــی کــه فــرد در حالــت
اســترس بــا کنــدن مــوی مــژه آرامــش مــی گیــرد.
 -8و باالخــره یکــی از شــایع تریــن علــل ریــزش
مــژه هــا دســتکاری هــای آرایشــی اســت .ماننــد:
فــر زدن مکــرر مــژه هــا ،تاتــو خــط چشــم و
حساســیت بــه آن ،دســتکاری جهــت کاشــت
مــژه مصنوعــی و حساســیت بــه چســب مــژه،
اســتعمال مکــرر آرایــش هــای ســنگین اطــراف
چشــم و روی مــژه.
مــوارد آرایشــی فــوق بــا ایجــاد ضربــات مــداوم
ً
بــر بســتر مــژه هــا مثــا در فــر زدن هــای مکــرر یــا
حساســیت بــه ریمــل یــا خــط چشــم مــی توانــد
عامــل ریــزش مــژه باشــد .اســتفاده مکــرر از ریمــل
بــه علــت ســنگین شــدن مــژه هــا نیــز مــی توانــد
بــه مــژه آســیب برســاند .ایــن مــواد آرایشــی
بایــد شــبها از اطــراف چشــم پــاک
گردنــد کــه گاه بــه دلیــل
واترپــروف (ضــدآب)
بــودن ایــن مــواد نیــاز
بــه ضربــات مکــرر
بــر مــژه بــرای
تمیــز کــردن
ایــن آرایــش
خواهــد بــود
و ایــ ـ ــن
امـــــ ــر نی ــز
بــــــــاعـ ــث
آسـ ـیـ ـ ـ ــب
بیشــتر مژهها
مــی گــردد.

ژل تقویت کننده ابرو
 قطع سریع ریزش ابرو و رشد مجدد آن رویش مجدد ابروهای آسیب دیده محرک فولیکول ابرو افزایش جریان خون مویرگی قابل استفاده برای خانم ها و آقایانروش مصرف:
قبل از استفاده ناحیه مورد نظر را با ژل
شستشوی سروینا تمیز نموده و سپس مقدار
کمی از ژل تقویت کننده ابرو سروینا را بر روی
موضع قرار داده و با حرکت مالیم انگشتان آن را
ماساژ دهید.
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دکــتر شیزرپور
متخصـص پوست ،مـو و زیبایی

آدرس مطب :تهران ،بلوارمرزداران ،بین بزرگراه های یادگار و اشرفی اصفهانی ،ضلع جنوب بلوار،
جنب داروخانه دکترحتمی ،ساختمان ایمان ،طبقه سوم شرقی ،واحد  14تلفن44266077 :

خوش بو باشید
منشا بوی بد می تواند:
• بوی بد زیربغل
• بوی بد پاها
• بوی بد دهان
• نفس بد بو
• بوی بد کف سر
• بوی بد ناحیه تناسلی
درهمه موارد فوق منشاء بوی بد باکتری ها
ً
هستند.عموما باکتریها با تجزیه مواد پیرامون
خود به مواد آروماتیک و فرار و به ویژه ترکیبات
گوگردی منجر به بوی بد می شوند .گاهی فرد
ً
مبتال به بوی بد یک ناحیه مثال زیر بغل است.
اما گاهی فرد مبتال مشکل بوی بد از چند منشاء
مختلف همزمان دارد .احتماال یک زمینه
ژنتیک برای همزیستی برخی باکتری ها در
بدن انسان وجود دارد .به تجربه دیده ام زن و
شوهری که دختر عمو و پسرعمو بوده و از بوی
بد یکدیگر شکایت داشتند.
در کسی که زمینه ژنتیک برای ناقل باکتری
بودن را دارد عدم رعایت صحیح بهداشت
شخصی (مثال :عدم استفاده صحیح از نخ
دندان) منجر به ایجاد بوی بد می شود.
همچنین گاهی زمینه مشکالت طبی (آبسه
درمان نشده دندان یا دندان پوسیده) منجر به
بوی بد می شود.
در نوجوانان بدنبال تغییرات سن بلوغ افزایش
ترشح چربی کف سر خواهیم داشت .زمینه
برای رشد باکتری ها فراهم و بوی بد کف سر
ایجاد می شود .راه حل استحمام مکرر استفاده
از شــامپــــوهای مخــصوص موی چــــرب و یا
ضد شوره است .درصورت عدم پاسخ می توانید
به پزشک متخصص پوست مراجعه کنید.
ً
بوی بد بدن لزوما همیشه با افزایش تعریق
همراه نیست .چه بسا بیمارانی که مشکل
ً
افزایش شدید تعریق زیربغل دارند ولی اصال
مشکل بوی بد ندارند .اما گاهی چاقی و
افــــزایش تعـــریق به تــشدید بوی بد کـمـــک می

کنند .اولین قدم در درمان بوی بد بدن استفاده
از صابون های آنتی باکتریال و استحمام مکرر
است .درصورت حل نشدن مشکل تجویز
آنتی بیوتیک های موضعی یا خوراکی زیر نظر
متخصص پوست چاره ساز خواهد بود.
عامل بوی بد ناحیه تناسلی عفونت های
درمان نشده باکتریال است .در برخی موارد
مقاوم که به هیچ درمان آنتی بیوتیکی پاسخ
ایجاد نمی شود تزریق بوتاکــس یا لـیزر 1064
راه حل های بعدی هستند .برای بوی بد
کف پا راه حل آنتی بیوتیک های موضعی و یا
داروهای ضد تعریق می باشد.
نفــــس بـــدبو یکی از مشـــکالت شــایع و مهــم
می باشد .در هشتاد درصد موارد منشاء نفس
بدبو دهان است .توجه کنید خیلی خیلی بعید
است علت نفس بدبو معده باشد .سیستم
دستگاه گوارش به گونه ایی است که امکان
عبور مداوم گاز به سمت باال وجود ندارد.
درخیلی از مواقع باکتری ها مواد غذایی
پروتئینی مانده دربین دندان ها را تجزیه و
ایجاد بو می کنند .بنابراین استفاده صحیح
وکشیدن نخ دندان اولین قدم در مبارزه با بوی
بد دهان ونفس بدبوست .عامل دیگر ایجاد
نفس بدبو و بوی بد دهان تجمع باکتری های
در خلفی ترین نقطه زبان (نزدیک حلق) است.
هنگام مسواک زدن تمیز کردن این ناحیه از
زبان قدم دوم در مبارزه با بوی بد دهان و نفس
بد بو است.
هرچه دهان خشک تر باشد بوی بد بیشتری
ایجاد می شود .بنابراین راه بعدی جویدن
آدامس است .آدامس جویدن ترشح بزاق را
تحریک می کند .راه حل دیگر قرقره کردن
دهان شویه کلروهگزدین است .انجام این
کار بخصوص شب ها قبل از خواب مؤثر است.
علت دیگر نفس بدبو وبوی بد دهان مشکالت
دندان پزشکی درمان نشده است .دندان
پوسیده درمان نشده /دندان ایمپلنت که دچار

مشکل شده  /آبسه های نهفته بنابراین قدم
بعدی معاینه دندانپزشکی است.
بوی بد با منشاء بینی و سینوس ها :گفته شد
هشتاد درصد عامل نفس بدبو دهان است.
بینی و سینوس ها عامل هشت تا ده درصد
نفس بدبو هستند .بو از منشا بینی و سینوس
ها یک بوی خاص پنیری دارد .دربرخی موارد
عامل پولیپ بینی است .گاهی عامل بوی بد
سینوزیت است .بندرت اشکاالت مادرزادی
مثل کام شکــری عامل بوی بد است .گاهی
بدن ــبال عمــل زیـبایی بین ــی بوی بد ای ــجاد
می شود .همچنین گاهی اشیاء فلــزی و رینگ
ک ــه بـ ــین ــی را س ــوراخ می کـ ــنند و روی ب ــینی
می گذارند عامل بوی بد است .وقتی عامل
ً
بوی بد بینی باشد معموال می توان علت
مشخصی را پیدا کرد.
لوزه ها :در سه درصد موارد عامل نفس بدبو
لوزه ها هستند.
علل دیگر :گاهی بیماری های داخلی عامل
ً
نفس بدبو هستند .معموال در چنین مواردی
نشانه های بیماری داخلی بطور مشخص وجود
ً
دارند و بیمار معموال بستری در بیمارستان
است.خیلی بندرت یک سرطان مخفی دهان
یا حلق عامل ایجاد بوی بد است .گاهی هم
بیماری های ریوی عامل بوی بد هستند.
نکته بسیار مهم :برخی دچار توهم بوی
بد هستند .درحالیکه بطور واقعی بوی بد
نمی دهند .متاسفانه در حال حاضر تنها راه
تشخیص بوی بد ،بو کردن است.اول از
وجود بوی بد مطمئن شوید .برای اینکار از
یک دوست معتمد و یا یکی از اعضای خانواده
کمک بگیرید .این فرد همچنین می تواند به
ارزیابی نتیجه درمان کمک کند .و در پایان
به نظر شخصی من بدترین کار استفاده از عطر
وادکلن برای پوشاندن و ماسکه کردن بوی بد
است.

ژل بعد از اصالح بانوان

نکاتی در باره شیو کردن
عوارض شیو کردن

 -1خشکی پوست :با عمل شیو یک الیه از
چربی سطح پوست برداشته می شود .بعد
از عمل شیو از یک مرطوب کننده مناسب
استفاده کنید.
 -2جوش  :در برخی به دنبال شیو جوش ایجاد
می شود .برای کاهش جوش به دنبال شیو
توصیه های زیر را عمل کنید.
 در حمام اصالح کنید از تیغ تیز نو و مناسب استفاده کنیدهرگز جهت برعکس جهت رویش موها اصالحنکنید
 برای اصالح بهتر ،پوست خودرا نکشید. بعدازاصالح ازکمپرس سرد استفاده کنید ا گر با موارد باال خوب نشد جهت گرفتن داروبه پزشک مراجعه کنید
 -3گسترش و پخش عفونت های سطحی

پوست :ا گر ناحیه مورد شیو از قبل مبتال به
عفونت های سطحی پوست باشد ،با شیو
ً
کردن این عفونت ها گسترش می یابند .مثال
ا گر پوست مبتال به زگیل باشد با شیو گسترش
پیدا می کند.

باورهای غلط در مورد شیو کردن :

 -1شیو کردن موها را زیاد و ضخیم می کند:
شیو کردن هرگز باعث افزایش موها نمی شود.
قسمــت های تحــتانی موها از نوک موها
ضخیم تر است .هنگام شیو موها اوریب بریده
می شوند .به این دالیل هنگام رویش مجدد
موها ،با لمس ناحیه شیو شده احساس کاذب
افزایش مو دست می دهد.
 -2شیو کردن باعث افتادگی پوست می شود:
عمل شیو هرگز باعث افتادگی پوست صورت
نمی شود .در واقع گذشت سن منجر به افتادگی
پوست صورت می شود.

 صاف و شفاف کننده پوست مرطوب کننده پوست کاهش التهاب و تسکین دهندهپوست بعد از موزدایی
 جلوگیری از ایجاد عفونت مناسب برای انواع پوستروش مصرف:
بعد از موزدایی به صورت دورانی در محل
پخش نمایید و به آرامی ماساژ دهید تا به
خوبی جذب پوست شود.
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سهیال چوبیان

لیسانسیه عالی مامایی

آدرس مطب :رشت ،چهارراه گلسار ،خیابان نواب ،ساختمان فروردین ،طبقه  ،4واحد
 14تلفن013-33113631 :

زایمان فیزیولوژیک
زایمان پدیده ای طبیعی است و انسان همواره
با حاملگی و زایمان روبرو بوده است .پیشرفت
علم پزشکی در قرن بیستم ایمنی زایمان را
افزایش داده است ولی همزمان با آن دخالت
غیر ضروری پزشکی در ا کثر زایمان ها رواج
پیدا کرده است  .به طوری که مفهوم زایمان
به عنوان پدیده فیزیولوژی و روحی که در
بعضی موارد نیاز به مداخله پزشکی دارد از
بین رفته است و درجه ای از بالتکلیفی در آن
مستولی است .
هیچ فردی نمی تواند به یک زن باردار بطور
دقیق بگوید چه زمانی درد خودبخودی زایمان
چه اندازه طول
شروع شده و

می کشد یا بدرستی او چه چیزی را در طی این
مرحله تجربه خواهد نمود .
چیزی که زن باردار باید بداند این است که
زایمان پدیده ای طبیعی است که نتیجه واقعی
یک حاملگی می باشد و او باید این رویداد را با
دیدی مثبت تجربه کند .
طبی شدن زایمان اغلب بیان کننده این
پیام است که مدیریت طبی ارجح بر کارکرد
فیزیولوژیک بدن می باشد و انجام زایمان
بدون مداخله پزشکی پر خطر است .
زایمان فیزیولوژیک برابر است با پرهیز از هر
گونه دخالت غیر طبیعی در زایمان همچون
پاره کردن غیر ضروری کیسه آب ،بهبود
وضعیت مادران باردار در شرایط زایمان طبیعی
با ارائه روش هـــای غیر تهاجمی همانند
هیپــــنوز (تلقین انـــجام زایمـان به
عنــــوان مکـــانیزم طبیعی بدن
و جایگزینــی کلـ ــمه درد با
کلمات دیگر همانند
انقـباض) ،مـاسـاژ،
سرمـادرم ــانی،
گـرما درمانی،
طـ ـ ـ ـ ــب
فشــاری،
پخــش

موسیقی ،نور مناسب ،ریلکسیشن و تمرینات
تنفسی با شرایط ویژه برابر است که انجام این
تدابیر موجب ترشح اکسی توسین طبیعی بدن
شده و شرایط خوشایند تری را برای مدد جو
فراهم می آورد .
گاهی ممکن است درد در حد متعادل یا شدید
باشد اما اجازه نمی دهیم که فرد از درد  ،رنج
ببرد بلکه با یادآوری لحظه شیرین تولد ،شرایط
زایمان را برایش با انتظاری زیبا توام می کنیم.
در زایـ ــمان فی ــزیولوژیــک از ناشتا نگه داشتن
مددجـ ــو خودداری می شــود و اما م ـ ــددجو
می ت ــواند حرکت داشــته باشد و از توپ های
زایمانی استفاده کند و از تزریق سرم غیر ضروری
نیز پرهیز شود.
عامل زایمانی تحصیل کرده و تخصصی بایستی
با کنترل دقیق ،نیاز احتمالی مادر به مداخله های
تخصصی را لحظه که امکان رخ دادن آن وجود
دارد تشخیص داده و به گروه های تخصصی
ارجاع دهد ،هر چند که این ممکن است در
درصد کمی از زایمان ها رخ دهد.
 %85زایمان ها نیاز به مداخله پزشکی ندارند
و فقط با ارائه آموزش ،مراقبت و پا یش در امر
زایمان ،حمایت روحی و روانی از مادر و کاهش
ترس و اضـطراب ،با خاطره ای خوش سپـری
می شوند .اخالق و نحوه رفتار عامل زایمان
تاثیر بسزایی در زایمان فیزیولوژیک دارد.
شرکت در کالس های آمادگی برای زایمان با
افزایش آ گاهی مادر از طریق دادن اطالعات
ضروری و تلقین این باور که توانایی زایمان
طبیعی را دارد (هیپنوتیزم) باعث می شود که
تحمل نسبت به درد افزایش یافته و از بروز
عوارض ناشی از زایمان جلوگیری شود.

رقیه عزیززاده

کارشناس مامایی

آدرس مطب :تهران ،نعمت آباد ،خیابان طالقانی ،خیابان کوه بریان،
ساختمان پزشکان موسوی تلفن021-55849580 :

اختالالت پوستی حاملگی
کهیر حاملگی یا :puppp
علت کهیر حاملگی یا (pruritic urticarial

)papules & plaque of pregnancy
نامعلوم است puppp .شایعترین بیماری

پوستی خارشدار حاملگی است .این ضایعه
ً
ً
معموال در اواخر حاملگی دیده شده (خصوصا در
اطراف ناف) و سپس پخش می شود .خارش
شدید شایع است .صورت بندرت درگیر می
شود کهیر حاملگی در نول پارما شایع تر است
و در حاملگی بعدی خیلی بندرت عود می کند.
وزیکول یا تاول وجود ندارد .هیچگونه رسوب
ایمونوگلوبولین ()Igm ،IgGو یا کمپلمان در
دوم دیده نمی شود .درمان آن شامل آنتی
هـــیســــتامین خوراکـــی و کــــورتون خـــــورا کی
می دهند .مورتالتید پری ناتال دیده نمی شود.
هرپس حاملگی ()Herpes Gestational

یا پمنیگوئید حاملگی:
این بیماری همانند پمنیگوئید بولوز بالغین
است .بیماری خطرناک والبته نادر است.
ً
معموال در صولتی پارما و اواخر حاملگی
روی می دهد .ممکن است همراه بابیماری
تروفوبالستیک حاملگی( )GTDدیده شود.
ً
پاپول هایی که نهایتا به وزیکول و تاول تبدیل
می شوند مشخصه این بیماری است .ضایعات
ً
شدیدا خارش دار بوده و به طور شایع در شکم

و انتها دیده می شود .ضایعات ممکن است
ً
بعداز زایمان و حتی در حاملگی بعدی مجددا
عود کنند.در روده این زنان تغییرات مشابه
بیماری سلیاک دیده می شود .همچنین رسوب
ایمونوگلوبولین( )IgGدر پوست یافت می شود.
هرپس حاملگی در زنان با  HLADRشایعتر
است .درمان ضایعه شامل استروئیدهای
موضعی ،آنتی هیستامین ها و حتی کورتون
خورا کی است .اثرات بیماری بر روی جنین
نامعلوم بوده ولی شاید شانس زایمان پره ترم
و  SGAرا افزایس دهد.
اسکلرودرمی و حاملگی:
اسکلرودرمی یک بیماری چند سیستمی بوده
که با فبروتیک شدن پوست و درگیری اعضا
مختلف بدن مشخص می شود.
تولید و افزایش بیش از حد کالژن عالمت
بیماری است .در  % 95بیماران سیانوتیک
شدن بندهای انتهایی انگشتان دست در اثر
تماس با سرما دیده می شود .در گیری به
صورت پنومونیت بینابین ،درگیری کلیه،
اختالالت حرکتی دستگاه گوارش به خصوص
مری مشاهده می شود .عالئم رفلکس
ازرفازیت و دیســــفازی در زنان حـــامله مبـتال به
اسکلرودمی تشدید می یابد .همچنین خطر پره
گالسپس در این زنان بیشتر از سایرین است.

ژل ضد ترک پوست بدن
 پیشگیری از ایجاد ترک پوست نواحی شکم،ران ها و باسن
 برطرف کننده قوی ترک های پوستی تازهایجاد شده
 از بین بردن چروک های شکم ناشی ازبارداری
 قابل استفاده در دوران بلوغ ،ورزشکاران وبارداری
 مرطوب کننده و سفت کننده پوستروش مصرف:
قبل از استفاده ناحیه مورد نظر را توسط ژل
شستشوی سروینا تمیز نموده و سپس ژل ضد
ترک پوست را بر روی موضع قرار داده و با
حرکت مالیم انگشتان ،آنرا ماساژ دهید.
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صـبورا ولی

کارشناس مامـایی

آدرس مطـب :مشگین شـهر ،خیابان امام ،طبقه فوقـانی ،سونوگرافی دکـتر محقق
تلـفن045-32540586 :

راهنمای برنامه غذایی در دوران بارداری
ـ

بــارداری وضعیتــی اســت بــرای رشــد و افزایــش
نیــاز مــواد مغــذی بــرای نیازهــای متابولیکــی
بــارداری و رشــد جنیــن ،انــرژی مــورد نیــاز یــک
خانــم بــاردار نســبت بــه زمــان غیــر بــارداری
افزایــش مــی یابــد .بــا رعایــت یــک برنامــه
غذایــی مناســب مــی توانیــد از افزایــش وزن
مطلــوب برخــودار باشــید .میــزان غــذای مصرفــی
شــما بایــد متعــادل و متنــوع باشــد و همــه
گروههــای غذایــی را در برداشــته باشــد.
گــروه هــای غذایــی کــه بایــد روزانــه بــه طــور
متنــوع اســتفاده شــود عبارتنــد از:
-1گروه غالت
-2گروه گوشت
 -3گروه شیر و لبنیات
 -4گروه میوه جات
 -5گروه سبزیجات
 -6گروه چربی ها
غــــــات مهمـــــترین منبــع قـــــندهای پیچـــیده
می باشــند کــه بیشــترین انــرژی مــورد نیــاز روزانــه
را فراهــم مــی کننــد .غــات شــامل دانــه هایــی
مثــل گنــدم ،جــو ،برنــج ،ذرت ،ماکارونــی و نــان
بــوده کــه دارای مقــدار زیــادی نشاســته و ویتامین
 Bو ویتامیــن  Aمــواد معدنــی و فیبرهســتند.

هــر واحــد غــات برابــر بــا  30گــرم نــان معــادل بــا
یــک چهــارم نــان لــواش مــی باشــد.
به جانشین های زیر توجه کنید:
 1/4نــان لــواش =  1/2لیــوان برنــج پختــه =
 1/2لیــوان ماکارونــی پختــه
 1/4نــان لــواش =  1/4لیــوان غــات خــام =
 1/2لیــوان غــات پختــه
گروه گوشت

گوشــت هــا حــاوی مقــدار زیــادی پروتئیــن،
کلســیم ،آهــن و ویتامیــن هــای  Bمــی باشــد.
در لیســت مــواد غذایــی گوشــت هــا بــر اســاس
میــزان چربــی بــه ســه گــروه چربــی بــاال ،متوســط
و کــم تقســیم مــی شــوند .هــر واحــد گوشــت
حــاوی  7گــرم پروتئیــن حیوانــی اســت و میــزان
انــرژی آنهـــــا بــه دلــــیل تفـــاوت در میــزان چربــی
گوشــت هــا متفــاوت اســت .هــر واحــد گوشــت
شــامل  30گــرم گوشــت پختــه یــا  30گــرم پنیــر
( بــه انــدازه یــک قوطــی کبریــت ) بــا یــک عــدد
تخــم مــر غ یــا  1/2لیــوان حبوبــات پختــه یــا
 45گــرم کشــک (  3قاشــق غذاخــوری ) مــی
باشــد .گوشــت هــای پرچــرب شــامل :گوشــت
گوســفند ( بیشــتر قســمت دنــده هــا ) سوســیس،
کالباس،پنیــر پرچــرب مثــل پنیــر پیتــزا.
گروه شیر و لبنیات

گــروه شــیر تشــکیل شــده اســت از شــیر ،ماســت،
دوغ ،پنیــر و بســتنی کــه هــر واحــد آن شــامل
یــک لیــوان شــیر یــا یــک لیــوان ماســت یــا دو
لیــوان دوغ یــا  1/5لیــوان بســتنی یــا  30گــرم
پنیــر مــی باشــد .شــیر و ماســت از مهمتریــن
مــــنابـــــع کلـــــسیم ،ویتامیــن  Bو پروتئـ ــین
مــی باشــد.

گروه میوه ها

میــوه هــا دارای ویتامیــن هــای مختلــف و فیبــر
مــی باشــند .هــر واحــد میــوه شــامل یــک عــدد
میــوه متوســط ماننــد :پرتقــال ،ســیب ،نارنگــی،
لیمــو شــیرین ،هلــو و مــوز مــی باشــد .هــر واحــد
میــوه شــامل1/2 :گریــپ فــروت یــا  3/4لیــوان
آب میــوه یــا  1/4لیــوان میــوه خشــک مــی باشــد
ســعی کنیــد میــوه هــا را بــه صــورت تــازه مصــرف
کنیــد.
گروه سبزی ها

ســبزی هــا حــاوی مقادیــر زیــادی ویتامیــن و
امــاح و فیبــر هســتند .در ضمــن انــرژی کمتــری
در بــدن تولیــد مــی کننــد .همچنیــن بــا پــر کــردن
معــده از پرخــوری مــی کاهنــد .هــر واحــد ســبزی
شــامل یــک لیــوان ســبزی خــام یــا  3/4لیــوان
ســبزی پختــه اســت .انــواع ســبزیجات شــامل:
هویــج ،اســفناج ،چغنــدر ،لوبیاســبز ،باقــا ســبز،
کرفــس ،فلفــل دلمــه ای ،گوجــه فرنگــی ،کلــم،
گل کلــم ،تربچــه ،کاهــو ،پیــاز ،خیــار ،بادمجان،
ریــواس و کــدو
گروه چربی ها

هــر واحــد چربــی معــادل اســت بــا یــک قاشــق
مربــا خــوری روغــن یــا  5گــرم روغــن
هــر واحــد چربــی =  5عــدد زیتــون یــا دو عــدد
گــردو و یــا  6عــدد بــادام و یــا فنــدق
هــر واحــد چربــی =  10عــدد بــادام زمینــی بــزرگ
یــا  20عــدد بــادام زمینــی کوچــک
هــر واحــد چربــی = یــک قاشــق غــذا خــوری ســس
مایونز
راهنمــای برنامــه غذایــی روزانــه زنــان بــاردار بــا
اســتفاده از گــروه هــای غذایــی:

گــروه شــیر و فــراورده هــای آن 4 :عــدد بــرای

ژل روشن کننده
پوست بدن
بزرگســاالن 5 ،تــا  6واحــد بــرای نوجوانــان
گــروه گوشــت 3 :واحــد بــرای بزرگســاالن3 ،
واحــد بــرای نوجوانــان
میــوه هــا :ضمــن اســتفاده از میــوه هــای متنــوع
ســعی کنیــد حداقــل یــک واحــد از میــوه هایــی
انتخــاب کنیــد کــه سرشــار از ویتامیــن  Cباشــد.
میوه هایی مثل پرتقال ،لیمو شیرین ،گریپ فروت
و تــوت فرنگــی سرشــار از ویتامیــن  Cمــی باشــد.
از انــواع مختلــف ســبزی هــا اســتفاده نماییــد
و ســعی کنیــد حداقــل یــک واحــد آن از منابــع
سرشــار ویتامیــن  Aباشــد( .ســبزی هایــی کــه
دارای بــرگ هــای ســبزه تیــره هســتند و ســبزی
هایــی کــه دارای رنــگ زرد و یــا نارنجــی تیــره
هســتند از ایــن دســته انــد)
ســبزیجاتی مثــل کاهــو ،جعفــری ،انــواع ســبزی
خــوردن و هویــج از مقــدار ویتامیــن  Aباالیــی
برخوردارنــد.
نــان و غــات 6 :واحــد بــرای بزرگســاالن و 6
واحــد بــرای نوجوانــان
مایعــات 6-8 :لیــوان بــرای بزرگســاالن و
نو جو ا نــا ن

برخورد تغذیه ای با مشکالت دوران بارداری

تهــوع صبحگاهــی :غــذا در وعــده هــای کوچــک
و متعــدد (هــر  2-3ســاعت) مصــرف شــود.
از گرســنگی اجتنــاب شــود مــواد غذایــی نشاســته
ای بیشــتر مصــرف شــود ماننــد نــان تســت ،نــان
ســوخاری ،نــان خشــک و بیســکوئیت شــور
آشــامیدنی در فواصــل وعــده هــای غذایــی
مصــرف شــود .از خــوردن غذاهــای ســرخ شــده
اجتنــاب شــود.
یبوســت :مصــرف مــوادی کــه فیبــر بیشــتری
دارنــد افزایــش یابــد .نــان ســبوس دار (ســنگک و
بربــری) و دانــه کامــل غــات و میــوه هــا و ســبزی
هــا دارای فیبــر بیشــتری هســتند .افزایــش
فعالیــت بدنــی بــا اجــازه پزشــک انجــام شــود
اســتراحت و خــواب کافــی توصیــه مــی شــود.
ترش کردن و سوزش معده:
غــذا در وعــده هــای کوچــک و متعــدد (هــر 2-3
ســاعت) مصــرف شــود .غــذا بــه آرامــی و در
محیطــی بــا آرامــش میــل شــود.
از خــوردن غذاهــای حجیــم قبــل از خــواب
اجتنــاب شــود .از خوابیــدن بــه پشــت بعــد از
خــوردن غــذا پرهیــز شــود.

 از بین برنده لک های پوست بدن روشن کننده پوست از بین برنده لک های باقیمانده ناشی ازآ کنه ،زخم و جراحت
 فاقد هیدروکینون فاقد کوژیک اسید حاوی عصاره های گیاهی شیرین بیان،بندواش آفریقایی و صمغ درخت تارا
روش مصرف:
قبل از مصرف ،موضع مورد نظر را با ژل
شستشوی سروینا تمیز نموده ،سپس ژل روشن
کننده سروینا را به صورت حرکات دورانی بر
روی موضع بمالید.
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خدیجه خرم دوست
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

آدرس مطـب :اردبیل ،خیابان حافظ 16 ،متری امید ،پالک ،50
تلـفن045-33713415 :

ارتباط معنویت با سالمت روان بیماران سرطانی
ســرطان ،بیمــاری اســت کــه بیــش از 200نــوع از
امــراض نئوپالســتیک را در برمــی گیــرد ،قدمتــی
دیرینــه دارد؛ وجــود ســرطان و درمــان هایــی
نظیــر شــیمی درمانــی و رادیوتراپــی ،منجــر بــه
آشــفتگی هیجانــی و فشــار روانــی و رفتــاری در
بیمــاران مبتــا بــه ســرطان مــی شــود .لــذا بــه
نظــر مــی رســد کــه بیمــاران مبتــا بــه ســرطان
در معــرض فشــارهای روانــی ناشــی از بیمــاری
و عــوارض درمــانـــی آن قـــرار دارنــــــــد کــه ایــــــن
مــی توانــد آشــفتگی هــای روانــی و اجتماعــی را
در آنــان ایجــاد کنــد مطالعــات در زمینــه ســرطان
بــه ویــژه در زمینــه ســبب شناســی ایــن بیمــاری
طیــف گســترده ای دارد.
در ایــن مطالعــات عوامــل گوناگــون زیســتی،
محیطــی و روانــی مــورد بـــررسی قــرار گرفتــه انــد.
امــروزه اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه هــر ســه عامــل
در تعامــل بــا یکدیگــر در بــروز ایــن بیمــاری نقــش
دارنــد و تقریبــا بــرای  5درصــد از ســرطان هــا
عوامــل محیطــی دخالــت دارنــد .امــروزه ســرطان
یکــی از مهــم تریــن مشــکالت بهداشــتی در
سراســر جهــان محســوب مــی شــود و اگرشــیوع
آن بــه همیــن نحــو افزایــش یابــد ،بنــا بــه
ً
تخمیــن ســازمان ملــل از هــر  5نفــر 1نفرحتمــا بــه
یکــی از اشــکال ســرطان مبتــا مــی گــردد .آمــار
مبتالیــان بــه ســرطان در ایــران نیــز از همیــن
قاعــده پیــروی مــی کنــد.
بیمــاری ســرطان ،شــاید بــه ســبب میــزان زیــاد
مــرگ ومیــر ناشــی از آن بــا درجــه باالیــی از فشــار
روانــی همــراه بــوده اســت .در واقــع مــردم عــادی
هیــچ نــوع بیمــاری حــاد یــا مزمنــی را بــه انــدازه
ســرطان وحشــتناک و پرخطــر نمــی داننــد.
گذشــته از اثــر وخیــم ایــن بیمــاری برســامتی
جسمــــانی بیمــاران ،مســائل روانــی عدیــده ای
نیــز در پــی دارد  ،بطــوری کــه ســرطان یکــی از
مهــم تریــن عواملــی اســت کــه ســامت روانــی
انســان را بــه مخاطــره انداختــه اســت .رفتارهــای
مذهبــی ارزش مثبتــی در پرداختــن بــه نــکات
معنــی دار زندگــی دارنــد ،رفتارهایــی از قبیــل:
تــوکل بــه خداونــد ،زیــارت ،روزه گرفتــن و...مــی

توانــد بــا ایجــاد امیــد و تشــویق افــراد بــه نگــرش
مثبــت بــه موقعیــت هــای فشــارزای روانــی
باعــث آرامــش درونــی افــراد شــوند .یکــی دیگــر از
موضوعــات بســیار مهمــی کــه در ســال هــای اخیر
در مــورد بیمــاران دچــار ســرطان در کنــار میــزان
بقــا وطــول عمــر ایــن بیمــاران مطــرح شــده،
بحــث ســامت روان بیمــاران دچــار ســرطان
اســت.
بــه طــور ســنتی و معمــول ،در درمــان بیمــاران
دچــار ســرطان ،برآینــد درمــان بــا معیارهــا و
شــاخص هایــی از قبیــل کوچکتــر شــدن انــدازه
تومــور و یــا دیگــر شــاخص هــای پزشــکی و گاهــی
بــا میــزان درصــد پاســخ بیمــاران بــه درمــان
ً
ســنجیده مــی شــود .تقریبــا بیــش از دو دهــه
اســت کــه در کنــار ایــن معیارهــا و شــاخص هــا،
شــاخص دیگــری مطــرح شــده اســت کــه از آن
بــه عنــوان "ســامت روانــی" یــاد مــی کننــد .در
چنــد دهــه اخیــر پیشــرفت هــای شــایان توجهــی
در گســترش مداخــات روانی-اجتماعــی بــرای
بیمــاران دچــار ســرطان صــورت گرفتــه اســت،
امــروزه نیــز تاثیــر مثبــت مداخــات روان شــناختی
در رونــد بهبــود بیمــاری هــای مزمــن جســمی
مثــل ســرطان مــورد تاییــد قــرار گرفتــه اســت .و بــا
گســترش روز افزون رشــته روان شناســی ســامت،
روان شناســان نقــش فعــال تــری را در فراینــد
درمــان ایــن بیمــاری هــا بــه عهــده گرفتــه انــد.
ایــن تحقیــق آثــار و نتایــج مذهــب و معنویــت را
در زندگــی روحــی روانــی و اجتماعــی افــراد مــورد
بررســی قــرار داده ،بــا روشــن شــدن نقــش دیــن و
مذهــب در تمامــی ابعــاد زندگــی ،آن را جایگزینــی
بــرای درمــان دارویــی مشــکالت روحــی و روانــی
بیمــاران ســرطانی قــرار مــی دهــد.
آیــا بیــن معنویــت بــا ســامت روان بیمــاران
ســرطانی ارتبــاط وجــود دارد؟
بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش از بیــن مراجعــه
کننــدگان بــه بیمارســتان  110بیمــار ســرطانی بــه
روش نمونــه گیــری در دســترس انتخــاب شــدند
و پرسشــنامه ســنجش معنویــت هــال و ادواردز

و پرسشــنامه ســامت عمومــی گلــد بــرک بــرای
همــه ایــن بیمــاران اجــرا شــد.
نتایــج ایــن بررســی هــا تجزیــه و تحلیــل شــد و بــا
اســتناد بــه نتایــج پژوهــش حاضــر مــی تــوان بــا
اطمینــان  99در صــد گفــت کــه بیــن معنویــت
بــا ســامت روان بیمــاران ســرطانی ارتبــاط
معنــادار وجــود دارد .بنابرایــن معنویــت بــا
تغییــر در نگــرش و ســبک زندگــی منجــر بــه یــک
سلســله عواطــف واحساســات مثبــت مــی گــردد
کــه از طریــق سیســتم ایمنــی بــرای ســامتی
مفیــد هســتند .از جملــه ی ایــن عواطــف مــی
تــوان بــه صبــر ،تــوکل ،رحمــت ،اطمینــان،
خشــوع ،تســلیم ،رضــا و....اشــاره نمــود کــه
اســام بــه خوبــی از عهــده ی تبییــن آن هــا بــر
آمــده اســت .در نتیجــه مــی تــوان پیــش بینــی
کــرد ،معنویــت بــاال موجــب بــاال رفتــن ســامت
روان در بیمــاران ســرطانی شــود .از ایــن رو مــی
تــوان گفــت افــراد مذهبــی در موقعیــت هــای
مختلــف ســازش بهتــری از خــود نشــان مــی
دهنــد .در واقـ ـ ــع ،مذهبــــی بــودن مــی ت ــوان ـ ـ ـــد
آث ـ ـــار بحــران هــای شــدید زندگــی را تعدیــل کنــد.
مذهــب تأثیــر مثبــت بــر ســامت روان ،بــه ویــژه
ســامت روان افــراد دارای جهــت گیــری مذهبــی
درونــی دارد .در حالــی کــه ،افــراد دارای جهــت
گیــری بیرونــی ،نــه تنهــا ســودی نمــی برنــد،
بلکــه بــه دلیــل باورهــای ناپایــدار و نــگاه ابــزاری
و ســودمندانه بــه دیــن ،نتایــج منفــی دامــن گیــر
آنهــا خواهــد شــد .بــا توجــه بــه ایــن کارکردهــا
بــه نظــر مــی رســد ،از آنجایــی کــه افــراد دارای
مذهــب درونــی ،کســانی هســتند کــه اعتقــادات
و نگــرش هــای مذهبــی قویتــری داشــته و بــه
خــدا و نیــروی ایمــان خــود اعتمــاد واقعــی دارنــد
و دارای باورهــای مذهبــی و عمیــق تــر و درونــی
تــر شــده ای هســتند.
مذهــب بــرای ایشــان بــه هنــگام مواجهــه بــا
رویدادهــای اســترس زای زندگــی (در ایــن پژوهــش
بیمــاری ســرطان در نظــر گرفتــه مــی شــود) ،دارای
کارکــرد شــناختی و ارزشــی مــی باشــد.

*

هر کس نفسی را زنده کند
گویی همه انسان ها را زنده کرده است
ابوعلــی حســین بــن عبــداهلل بــن ســینا ،مشــهور
بــه ابوعلــی ســینا و ابــن ســینا و پور ســینا ،پزشــک
و شــاعر ایرانــی و از مشــهورترین و تاثیرگذارتریـ ِـن
فیلســوفان و دانشــمندان ایرانزمیــن اســت
کــه بــه ویــژه بــه دلیــل آثــارش در زمینــه فلســفه
ارســطویی و پزشــکی اهمیــت دارد .وی
نویســنده کتــاب شــفا یــک دانشــنامه علمــی و
فلســفی جامــع اســت و القانــون فــی الطــب یکــی
از معروفتریــن آثــار تاریــخ پزشــکی اســت
وی  ۴۵۰کتــاب در زمینههــای گوناگــون
نوشتهاســت کــه شــمار زیــادی از آنهــا در مــورد
پزشــکی و فلســفه اســت .جــرج ســارتن در کتــاب
تاریــخ علــم وی را یکــی از بزرگترین اندیشــمندان
و دانشــمندان پزشــکی میدانــد همچنیــن وی
او را مشــهورترین دانشــمند دیــار ایــران میدانــد
کــه یکــی از معروفترینهــا در همــه زمانهــا و
مکانهــا و نژادهــا اســت.
پورســینا در روســتای افشــانه نزدیــک بخــارا(در
ازبـــــکســــتان کــــنونی) متـــــولد شـــــد .زبـــــان
مــادری اش فارســی بــود .پــدرش از صاحــب
منصبــان در حکومــت ســامانی بــود و وی را بــه
مدرســه بخــارا فرســتاد تــا در آنجــا بــه خوبــی
تحصیــل کنــد .پــدر و بــرادر پورســینا مجــذوب
تبلیغــات اســماعیلیه شــده بودنــد ،امــا پورســینا
از آن دو تبعیــت نکــرد .وی حافظــه و هوشــی
خــارق العــاده داشــت .بــه طــوری کــه در ۱۴
ســالگی از معلمــان خــود پیشــی گرفــت.
او علــم منطــق را از اســتادش ناتیلــی آموخــت.
* مائده 32 /

او کســی را نداشــت کــه از وی علــوم طبیعــی یــا
داروســازی را فــرا بگیــرد و پزشــکان مشــهور از
دســتورالعملهای او تبعیــت میکردنــد .البتــه وی
در فراگیــری علــم ماوراءالطبیعــه ارســطو دچــار
مشــکل شــد کــه تنهــا بــه کمــک تفســیر فارابــی
توانســت آن را بفهمــد .او امیــر خراســان را از یــک
بیمــاری ســخت نجــات داد .امیــر خراســان در
ازای ایــن کار اجــازه داد کــه پورســینا از کتابخانــه
باشــکوه مخصــوص شــاهزادگان ســامانی
اســتفاده کنــد .در ســن  ۱۸ســالگی ،پورســینا
بــر تمــام علومــی کــه بعدهــا شــناخته شــدند،
تســلط یافــت .پیشــرفتهای بعــدی وی ،مرهــون
اســتدالل هــای شــخصی وی بــود.
اول شــهریور زادروز پزشــک ،دانشــمند و
فیلســوف بــزرگ مشــرق زمیــن و جهــان اســام،
شــیخالرئیس ابوعلــی ســینا فرصتــی مناســب
بــرای یــادآوری و درک اهمیــت و جایــگاه جامعــه
پرتــاش و توانمنــد پزشــکان کشــور اســت تــا
تالشهــای ارزنــده آنهــا کــه بــه واســطه مهــارت،
دانــش ،ایثــار و اخــاص همــواره نویدبخــش
حیــات و ســامت بــرای خانوادههــای عزیــز
ایرانــی اســت مــورد تقدیــر و تکریــم قــرار گیــرد
زکریــای رازی فیلســوف و دانشــمند بــزرگ
مســلمان و ایرانــی بــا آثــار ارجمنــدی همچــون
الحــاوی ،طــب منصــوری ،اال کســیر و التدبیــر
نقــش مؤثــر و کمنظیــری در شــکوفایی علــم و
پژوهــش داشــته اســت .جایــگاه داروســازان را در
عرصــه پژوهــش کشــورمان گرامــی میداریــم.

ژل روشن کننده
پوست صورت
 ازبین برنده لک های پوست صورت روشن کننده پوست صورت از بین برنده لک های باقیمانده ناشی ازآ کنه ،زخم و جراحت
 فاقد هیدروکینون فاقدکوژیک اسید حاوی عصاره های گیاهی شیرین بیان،بندواش آفریقایی و صمغ درخت تارا
روش مصرف:
قبل از مصرف ،موضع مورد نظر را با ژل شستشوی
سروینا تمیز نموده ،سپس ژل روشن کننده سروینا
را به صورت حرکات دورانی بر روی موضع بمالید.

| 18

|

1394
 | 24بهار
1394
تابستان
| شماره 25

 10اپلیکیشن برتر پزشکی در جیب شما
در چند سال گذشته و با رشد تولید
اپلیکیشنهای مختلف گوشیهای هوشمند
به دستیارهای همهکارهای تبدیل شدهاند که
در کمترین زمان و با کمترین هزینه ،کارهای
گوناگونی از یادآوری کارهای روزانه تا مدیریت
امور مالی و ...ـرا برای شما انجام میدهند.
یکی از حوزههایی که به کمک اپلیکیشنهای
موبایلی با رشد قابلتوجهی روبهرو شده
است اپلیکیشنهای حوزه پزشکی است .ا گر
نگاهی به فروشگاه آنالین اپلیکیشن گوگل یا
اپل بیندازید ،شاهد حضور هزاران اپلیکیشن

موهای طبیعی

خدمات پزشکی برای گروه کودکان و
بزرگساالن باشد .گزارشها نشان میدهد که
اپلیکیشنهای پزشکی طی یکسال اخیر با
پیشرفتهای قابلتوجهی از نظر کیفیت همراه
بودهاند .در گزارش زیر بهترین اپلیکیشنهای
پزشکی را که میتواند برای هر گروهی از
کاربران مبتدی تا تخصصی حوزه پزشکی مفید
باشد معرفی خواهیم کرد.
Home Remedies
این اپلیکیشن یکی از اپهای رایگان گوگل پلی
است که برای درمانهای خانگی مفید است.
این اپ در دو نسخه  Liteو  Plusطراحی شده
است که نسخه  Liteاین اپلیکیشن به حافظه
کمتری در گوشی نیاز دارد و طبیعتا امکانات
کمتری نیز در اختیار کاربرانش میگذارد،
اما نسخه  Plusآن دارای ویژگیهای
کاربردی بیشتر است و باید برای
دریافت آن پول پرداخت کنید .شما
به کمک این اپ به راهنمایی کامل
خانگی برای درمانهای طبیعی
و ساختهشده از گیاهان دارویی،
ادویهجات ،میوهها و سبزیجات
دسترسی خواهید داشت .این اپ
پزشکی نیز از طریق سایت کافه بازار
قابل دریافت است.
Drug

خواهید بود که در دسته اپهای پزشکی
ی گرفتهاند .اپهای مفیدی که هر کدام
جا 
برای گرو ه خاصی از دانشآموزان ابتدایی تا
دانشجویان حرفهای پزشکی ،کاربرد خواهد
داشت و اطالعات ارزشمند پزشکی را در
اختیارشان میگذارند .در واقع ،بعضی از این
اپلیکیشنها تنها با هدف آموزش پزشکی
طراحی و تولید شدهاند که با در اختیار داشتن
عکس و فیلمهای آموزشی ،میتوانند بهترین
را ه یادگیری برای گروه دانشجویان باشند.گروه
دیگری از این اپهای پزشکی مانند آموزش
خدمات کمکهای اولیه میتوانند بهترین
مرجع رایگان برای یادگیری ابتداییترین

GoodRx

Prices and
Coupons
شاید استفاده از امکانات این اپ برای کاربران
ایرانی چندان کاربردی نباشد ،اما GoodRx
به شما این امکان را میدهد تا مناسبترین
قیمت برای داروی خود را پیدا کنید .این
اپلیکیشن برای مکانیابی داروخانههای
فروشنده داروی مورد نظر شما ،از نقشه گوگل
کمک میگیرد  GoogeRxبه شما اجازه
مقایسه قیمتها را بین بیش از  6000دارو نیز
میدهد تا از این طریق بین  20الی  80درصد
از هزینههای دارویی خود را ذخیره کنید .این
اپلیکیشن رایگان است و هیچگونه محدودیت
و هزینه اضافی برای کاربران به دنبال ندارد.
برای دریافت این اپ عالوهبر گوگلپلی
میتوانید به سایت  www.goodrx.comنیز
سر بزنید.

Drugs.com
این اپلیکیشن با نام کامل Drugs.com
 Medication Guideبه آسانی این امکان

را به شما میدهد که بتوانید اطالعات داروها و
قرصهای مختلف را مشاهده کنید ،به بررسی
تداخالت دارویی بپردازید یا لیستی از داروهای
مصرفی خودتان را در این اپ درست کنید .این
اپلیکیشن لیستی به نام «لیست داروی من»
دارد که شما از طریق آن میتوانید به اطالعات
پزشکی خود به راحتی دسترسی داشته باشید.
این اپ شامل یک شناسه قرص ،جستوجوگر
تداخالت و قسمتهای مفید بسیار دیگری
است Drugs.com .یک راهنمای کامل در
زمینه اطالعات دارویی است که ماهانه بیش
از  9میلیون بازدید کننده دارد .این اپلیکیشن
عالوهبر اندروید برای کاربران  iosنیز قابل
دریافت است.
برای دریافت این اپلیکیشن رایگان میتوانید
به سایت  www.drugs.com/appsمراجعه
کنید.

Visual Anatomy Free
اگر به آشنایی با آناتومی بدن انسان عالقه
دارید و اگر به عنوان یک دانشجو پزشکی به
بخش آشنایی با آناتومی بدن انسان رسیدهاید،
میتوانید از این اپلیکیشن کاربردی و جذاب
استفاده کنید Visual Anatomy Free .یک
ابزار آموزشی و منبعی تعاملی است که نسخه
جدید آن قابلیت نمایش سهبعدی ارگانهای
بدن را دارد .این اپلیکیشن دارای  58عکس
با کیفیت باال با بیش از  300ویژگی مهم است
که تعداد عکسها در نسخه کامل آن به 1247
عدد میرسد .این اپلیکیشن به عنوان یک ابزار
آموزشی کاربردی مورد استفاده قرار میگیرد.
شاید به همین دلیل هم هست که پزشکان
از این اپ برای نشان دادن آناتومی بدن به
بیماران و دانشآموزان خود استفاده میکنند.
شما میتوانید با کلیک و زوم کردن روی هر
عکسی آن را بزرگتر کنید تا جزئیات بیشتری
را مشاهده کنید ،یا از مسیریاب اپ برای رفتن
به ارگانهای مختلف بدن استفاده کنید .این
اپ همچنین این امکان را برای شما فراهم
میکند که از خود یک امتحان نیز بگیرید.
این اپلیکیشن در دو نسخه رایگان و پولی در

اختیار کاربران اندروید قرار گرفته و از طریق
سایت کافه بازار نیز قابل دریافت است ،کاربران
سیستم عامل  iosبـــاید برای دریـــافـت این اپ
 2دالر  99سنت پرداخت کنند.
Doctor on Demand
با کمک این اپلیکیشن شما فرصت مکالمه با
یک دکتر واقعی را خواهید داشت .همچنین
میتوانید با انجام یک ویدئو چت ،در
مورد مشکالت خود با دکتر صحبت کنید و
مشاورههای الزم را بگیرید .در واقع از مهمترین
ویژگیهای این اپلیکیشن این است که دیگر
نیاز نیست ،برای یک چکاپ معمولی به دکتر
مراجعه و هزینه ویزیت باالیی را پرداخت کنید
و عالوهبر آن هم در ترافیک یا اتاق انتظار
زمان زیادی را سپری کنید .این اپلیکیشن
برای مشکالت شایعی همچون سرماخوردگی،
آنفلوآنزا ،سرفه ،تب ،آلرژیها ،عفونتهای
ادراری ،تعویض نسخه و ...طراحی شده
است .این اپلیکیشن رایگان برای کاربران ios
و اندروید قابل استفاده است.
عالوهبر کافه بازار و اپل استور از طریق سایت
نیز
www.doctorondemand.com
میتوانید به این اپ دسترسی داشته باشید.
WebMD
این اپلیکیشن که امکان نصب آن برای کاربران
 iosو اندروید وجود دارد میتواند  24ساعته و
 7روز هفته اطالعات مفیدی در مورد سالمت در
اختیار شما قرار دهد .حتی اگر شما به اینترنت
نیز دسترسی نداشته باشید ،میتوانید به راحتی
اطالعاتی همچون کمکهای اولیه را در اختیار
داشته و به راحتی از آن استفاده کنید .این اپ
به شما تمامی ابزارهای الزم برای تصمیمگیری
در مواقع اضطرار و البته قابلیتهای ویژهای
برای تشخیص عالئم بیماریها و جراحات،
داروها و شیوههای درمان ،اطالعات کمکهای
اولیه ،لیستهای سالمتی ،مشخصات قرصها
و ...را میدهد .برای دریافت این اپ رایگان
عالوهبر فروشگاههای آنالین اپل و گوگل
میتوانید به سایت
 www.webmd.com/mobileنیز سر بزنید.
CPR•Choking
ا گر کسب اطالعات در بخش کمکهای اولیه
برایتان جالب است این اپ را حتما روی
گوشی خود نصب کنیدCPR.Choking .
اپلیکیشنی است که ویدئوهایی را برای آموزش
نحوه انجام  CPRیا چگونگی کمک کردن به
کسی که دچار خفگی شده ،ارائه میدهد .این
اپلیکیشن توسط استادان واقعی و دکترهای

مجرب و براساس آخرین توصیهها ،توسعه
یافته است .تغییرات به وجود آمده در سال
 2010مربوط به پشتیبانی شرایط ابتدایی
زیستن ،از  A-B-Cکه مخفف راه هوا ،تنفس
کردن و ماساژ قفسه سینه به  C-A-Bکه به
ترتیب بیانگر ماساژ قفسه سینه ،راههوا و در
آخر تنفس (برای بزرگساالن و کودکان) است،
در این اپ نیز اعمال شده است .هرچند
کارشناسان ،ماساژ قفسه سینه را در اولویت
قرار دادهاند ،اما انجام این تغییرات مستلزم
آموزش مجدد افرادی است که دوره  CPRرا
گذراندهاند .این اپلیکیشن به صورت رایگان در
اختیار کاربران  iosو اندروید قرار گرفته است.
Baby and Child First Aid
این اپلیکیشن یک صلیب سرخ رسمی برای
کودکان و نوزادان است .در این اپ شما به
ویدئوهای مفید که شامل توصیههای آسان
و کاربردی برای کمک به کودکان در هنگام
صدمه یا به خطر افتادن است دسترسی
خواهید داشت .حتی با کمک این اپ شما
میتوانید از خود نیز آزمون بگیرید .به عنوان
یک پدر یا مادر ،شما نیازمند آموزش مهارتها
و یادگیری اطالعاتی برای شرایط اضطراری
هستید تا خودتان را برای آن لحظات حساس
و مهم آماده کنید و دانش خود را بسنجید .پس
ا گر شما دارای فرزندی هستید یا کودکی با شما
زندگی میکند دانستن این اطالعات پزشکی
برای شما ضروری است .کاربران سیستم عامل
اندروید و  iosمیتوانند از طریق فروشگاههای
آنالین خود به این اپ دسترسی داشته باشند.
First Aid – American Red Cross
 Red Crossاپلیکیشنی است که در کمکهای
اولیه و موارد مربوط به حوزه پزشکی مورد
استفاده قرار میگیرد .این اپلیکیشن یکی از
اپهای برتر پزشکی است که نزدیک به  3هزار
و  900نفر در دنیا آن را دریافت کردهاند .شما
هیچ وقت نمیدانید که چه حادثهای در انتظار
شماست ،پس به همراه داشتن اپلیکیشنی
همچون  Red crossمیتواند در هنگام حادثه
خسارتهای جانی را کاهش دهد .در این
اپ نیز شما به فیلمهای آموزشی ،آزمونهای
تعاملی مفید دسترسی دارید .این اپلیکیشن
روی گوشیهایی با سیستمعامل اندروید و ios
قابل نصب است.
برای دریافت این اپ میتوانید به
www.redcross.org/mobile-apps/
 first-aid-appمراجعه کنید.
منبعwww.donya-e-eqtesad.com :

ژل شستشوی صورت
مخصوص پوست خشک و معمولی
 مناسب برای پوست های خشک و معمولی پاک کننده موثر آلودگی هوا و سلول هایمرده از سطح پوست
 تامین کننده رطوبت مورد نیاز پوست حاوی مواد پاک کننده ،غیرصابونی و مالیمبا قابلیت شستشوی آسان
 دارای  PHسازگار با پوست حساس صورت،بدون ایجاد حساسیت
 حاوی مواد مرطوب کننده ،ضد التهاب ،آنتیباکتریال و نرم کننده موثر
 حاوی عصاره ی  salvia sclareaهمراهبا گلیسرین
روش مصرف:
ابتدا پوست صورت را کمی مرطوب کرده سپس
به مقدار كافی از ژل شستشوی صورت سروینا
مناسب برای پوست های خشک و معمولی را
به كمك دست ها بر روی پوست صورت ماليده
و به آرامی ماساژ دهيد سپس با آب ولرم به طور
كامل شستشو نماييد.
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 ۱۲تأثیر ورزش بر سالمت و قدرت ذهن
همهی ما در طول دوران مدرسه از تأثیر ورزش
بر سالمت قلب ،افزایش طول عمر استخوانها،
بهبود عملکرد دستگاه گوارش و مانند اینها
زیاد شنیدهایم .اما چه فکر میکنید ا گر بدانید
که ورزش به اندازهی سالمت جسمی بر سالمت
ذهنی نیز تأثیرگذار است؟
دانشمندان نشان میدهد که صرف
مطالعات
ـ
نظر از سن و یا سطح تناسب اندام ،که از افراد
عادی تا دوندگان ماراتن متفاوت است ،ورزش
به طور قطعی بر فعالیتهای مغز و میانگین
عملکرد آن تأثیر میگذارد.
در این مقاله ما نکاتی را برایتان فهرست
کردهایم تا بهتر بدانید که چطور ورزش برای
شما ،سالمت ذهنی ،بهبود رابطهها و یک
زندگی شادتر و سالمتر را به ارمغان میرود.
روز شلوغ و خستهکنندهای در دفتر داشتید؟
کمی راه بروید و سری به باشگاهتان بزنید تا از
یکی از مهمترین مزایای ورزش یعنی رهایی از
استرس ،بهره ببرید .تمرین کردن به ویژه وقتی
که باعث عرق کردن شما میشود ،میتواند
استرسهای ذهنی و جسمی شما را کاهش
دهد .ورزش در اصل غلظت نوراپینفرین را
در بدن باال میبرد ،هورمونی که از غدد فوق
کلیوی ترشح میشود و میتواند پاسخهای مغز
به استرس را متعادل کند.
ً
این دقیقا یک بازی برد -برد است؛ از یک
سو ،استرس را کاهش میدهد و از سوی دیگر
توانایی بدن را برای مقابله با تنش روانی باال
میبرد.

موهای طبیعی

بر شادی شما میافزاید
شاید تقال کردن برای دویدن بر روی تردمیل
و یا انجام آساناهای یوگا بسیار سخت باشد
اما ارزشش را دارد؛ این کار اندورفین بدن
شما را به شدت افزایش میدهد ،هورمون
شادی بدن شما .طبق مطالعات ورزش حتی
میتواند نشانههای افسردگی بالینی را کاهش
ً
دهد .به همین دلیل معموال پزشکان به افراد
مبتال به افسردگی و یا اضطراب و یا افرادی که
ً
صرفا احساس غم میکنند ،توصیه میکنند
که زمان زیادی را در باشگاه بگذرانند .گزافه
نیست اگر بگوییم که ورزش تأثیر قرصهای
ضد افسردگی را به مراتب بیشتر میکند و یا
عملکردی مانند آنها دارد.
اعتماد به نفستان را باال میبرد

دویدن بر روی تردمیل برای شما میلیونها
ً
تومان میارزد چون دقیقا کاری را میکند که
شما دوست دارید برای افزایش اعتماد به نفس
خود و بهبود شرایط ذهنیتان انجام دهید.
جدا از وزن ،سایز ،جنسیت و سن و سال،
تمرین کردن میتواند به سرعت درک افراد را از
جذابیت خودشان افزایش دهد .در واقع کمک
میکند که نسبت به خود بیشتر احساس عشق
کنند.
زوال عقل را عقب میاندازد

این واقعیت تلخ است اما حقیقت دارد که پیری
میتواند به مغز ما آسیب برساند .بیماریهایی
مانند آلزایمر میتواند در این سن به سلولهای
مغز ما صدمه بزنند ،آنها را از بین ببرند و یا
کاری کنند که دیگر کارکردهای قبلی را نداشته
باشند.
قرار نیست تمرین و رژیم غذایی سالم ،آلزایمر
را درمان کند ،اما میتواند زوال عقل را که
از سن  ۴۵سال به بعد اتفاق میافتد به
تعویق بیندازد .بهویژه بین سالهای
 ۲۵تا  ۴۵سالگی افزایش برخی از
مواد شیمیایی در مغز بر اثر ورزش،
از انحطاط هیپوکامپ که بخش
مهمی از مغز برای حافظه و
یادگیری است ،جلوگیری میکند.
اضطراب شما را کاهش میدهد
فکر میکنید در کاهش اضطراب کدام

یک مؤثرتر است؛  ۲۰دقیقه طناب زدن و یا
ً
یک حمام آب گرم؟ احتماال همهی ما پیش
از این برای کاهش اضطراب به حمام پناه
میبردیم اما واقعیت این است که موادی که
بعد از تمرین در بدن آزاد میشوند میتوانند تا
اندازه زیادی اضطراب را کاهش داده و آرامش
ً
را بازگردانند .احتماالهمهی ما پیش از این
فکر میکردیم که دویدن بر روی تردمیل تنها
میتواند مقدار زیادی کالری بسوزاند.
ذهن شما را قدرتمند میکند
می دانید گاهی اوقات ذهن موشهای
آزمایشگاهی به دلیل دویدن در آن چرخ ثابت
همیشگی بهتر از ما کار میکند؟ کاری که
ممکن است خندهدار به نظر برسد .مطالعات
مختلف نشان داده است که ورزش مستمر
منجر به ایجاد سلولهای مغزی جدید موسوم
به نوروژنرز میشود؛ سلولهایی که عملکرد
مغز را بهبود میبخشند .همچنین ورزشهای
سخت سطح پروتئین مشتق از مغز()BDNF
را در بدن باال میبرند که میتواند قدرت
تصمیمگیری ،تفکر و یادگیری را افزایش دهد.
شما را باهوشتر میکند
فعالیت بدنی و تعریق بر اثر آن عملکرد
هیپوکامپ را افزایش میدهد که در واقع
مسئول حافظه و یادگیری در مغز است .برخی
محققان دریافتهاند که رشد مغزی در کودکان
با سطح آمادگی جسمانی آنها و یا تنفر و یا
عشقشان به بازی در زنگ تفریح مرتبط است.
اما قدرت ورزش در تأثیر بر مغز فقط برای
کودکان نیست ،مطالعات همچنین نشان داده
است که سرعت یادآوری واژگان در بزرگساالن
بعد از ورزش به مراتب بیشتر است.
اعتیادها را کنترل میکند
مغز در پاسخ به هر لذتی مانند ورزش ،غذا،
سیگار و یا حتی الکل دوپامین آزاد میکند .در
واقع میتوان گفت که اعتیاد افراد به دلیل
عادت کردن به همین دوپامین است .ورزش
حداقل در کوتاهمدت میتواند با تحریک
مغز برای آزاد کردن دوپامین ،ذهن را از
مواد اعتیادآور منحرف کند .به عالوه اینکه
انواع اعتیاد مانند اعتیاد به سیگار میتواند

ساعت بدن شما را به هم بریزد ،اما ورزش به
هماهنگی دوباره و بازگشت آن به حالت عادی
کمک میکند.
خواب شما را تنظیم میکند
برای برخی یک ورزش سبک و مناسب میتواند
به اندازهی یک قرص خواب تأثیرگذار باشد.
حدود پنج تا شش ساعت قبل از خواب ورزش
دمای بدن شما را به شدت افزایش میدهد و
پس از آنکه دما به حالت عادی باز میگردد
سیگنالهای بدن به مغز این خواهد بود که
وقت خواب است!
کار بیشتری انجام خواهید داد
افرادی که ورزش میکنند به طور متوسط
توانایی انجام کار بیشتری دارند ،به همین
دلیل کمتر از کارهای حرفه ای خود عقب
میمانند .ا گر برای مدتی سرتان شلوغ است،
برنامه باشگاه را از تقویم روزانهتان حذف
نکنید ،چون نتیجهی عکس خواهید گرفت.
خالقیت شما را افزایش میدهد
بیشتر مردم فکر میکنند که برای افزایش
خالقیت باید تعدادی کارت ،ماژیک و یا مکعب
در اختیار کودکان خود بگذارند تا او را وادار به
فکر کردن و خلق یک سوژهی جدید کنند ،اما

تحقیقات نشان میدهد که سطح خالقیت
افراد تا دو ساعت بعد از ورزش به شکل عجیبی
افزایش پیدا میکند .به ویژه تمرین در هوای
آزاد و ارتباط با طبیعت میتواند در این زمینه
تأثیرگذار باشد .ا گر پروژه ای در دست دارید،
نیاز به یک طرح خالقانه دارید و یا کارهایی
از این نوع روی دستتان مانده است ،برای
به روز کردن بدن و مغز به صورت همزمان،
پیادهروی کنید.
به خود و دیگران کمک خواهید کرد
مطالعاتی که بر روی ورزشهای هوازی انجام
شده نشان داده است که عملکرد افراد در این
ورزشها ،وقتی که با فرد دیگری همراه هستند،
بیشتر است .شاید دلیل اصلی این باشد که
هیچ کس نمیخواهد در یک فعالیت بدنی از
کسی عقب باشد اما تفاوتی ندارد که علت اصلی
چیست مهم این است که بودن در یک تیم برای
ورزش آنقدر تأثیرگذار است که میتواند توان
شما را برای تحمل درد نیز باالتر ببرد! این نه
تنها در ورزشهای قهرمانی بلکه در تمرینهای
ابتدایی نیز صادق است؛ درست زمانی که بودن
کنار یک همتیمی یا همراه ،توانتان برای یک
تمرین سخت را باالتر میبرد!
منبعwww.blog.bamilo.com:

ژل بهداشتی بانوان
 پیشگیری از عفونت موضعی دستگاه تناسلی موثر در حفظ باکتری های مفید تنظیم کننده  pHناحیه خارجی دستگاهتناسلی
 برطرف کننده ی خارش و سوزش مرطوب کننده حاوی عصاره های گیاهی آویشن و بید سفیدروش مصرف:
قبل از استفاده دست های خود را خوب بشویید،
ناحیه خارجی دستگاه تناسلی را با آب مرطوب
ً
کرده و مقداری از ژل را با دست یا ترجیحا
دستمال تمیز بر روی موضع بمالید .پس از یک
دقیقه موضع را با آب خوب بشویید و خوب
خشک نمایید.
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چرا باید به تعطیالت
خانوادگی برویم؟
در روزگار کنونی که سر همه شلوغ است و خیلیها باید هر  روز هفته را
بدوند تا بتوانند سر و ته زندگی را به هم برسانند و برای بیشتر افراد ،هنوز
شنبه نشده ،پنجشنبه از راه میرسد ،واژه تعطیالت خیلی معنا و مفهوم
ندارد و بسیاری از ما ترجیح میدهیم ،مسافرت کوتاه و خوش گذراندن
در تعطیالت را به اولویت آخرمان تبدیل کنیم.
هزینههای سنگین سفر ،رسیدن به کارهای عقب مانده و نبود امکانات،
از دالیلی است که بیشتر مطرح میکنیم تا به خود و اطرافیانمان بفهمانیم
رفتن به تعطیالت جایی در زندگی ما ندارد .درحالی که این دالیل چندان
ً
هم موجه نیستند .مسافرت الزاما به معنای رفتن به فالن هتل گرانقیمت
نیست .شما میتوانید حتی یک روز را از صبح تا شب همراه با خانواده
به نزدیکترین منطقه طبیعی شهرتان بروید ،در آنجا از دیدن درختان و
گلها لذت ببرید ،بچهها شیطنت کنند ،شما در دل طبیعت غذا و چای
بخورید ،ساعاتی را گل بگویید و گل بشنوید و با اعصابی آرام نزدیک
غروب برگردید .مسافرت و گذراندن تعطیالت به نحو احسن به روحیه
خانوادگی شما کمک میکند و مقدار انرژی وجودتان را شارژ خواهدکرد .در
این جا دالیلی برای شما ذکر میکنیم که شما را ترغیب به گذراندن یک
تعطیالت خوب میکند:
مسافرت کمک میکند خودتان و دیگران را بهتر بشناسید .شاید فکرکنید
که از اخالق و روحیه اعضای خانوادهتان بخوبی آ گاهید؛ اما قرارگرفتن
در محیطی جدید ،فارغ از شرایط روزمره موجب میشود برخی درونیات
انسان شکوفا شود.
گذراندن چند روز در محیطی دور از زندگی ماشینی شهری ،به آرامش
پیداکردن ذهن و روح یاری میرساند.
ا گر افراد موفقی در میان اقوام دارید ،گذراندن چندروزه تعطیالت با آنها بر

کامیابی و
هدفمندی
شما بشدت
تاثیر خواهد
گذاشت.
چند روز یا چند
ساعت همصحبتی
با یـــک فــرد موفــق و
اســـتفــــاده از تـجـربی ــات
وی ،از شما ف ــردی ج ــدید
میسازد ،بــه نحوی که خودتان
حـــس میکـــنید اه ــداف واالیی در
ذهنتان نقش بسته ک ــه قصددارید برای رسیدن
به آن ثابتقدم بمانید و تالش کنید.
مسافرت خانوادگی موجب بهبود روابط میشود .بسیاری از مشکالتی
که ما داریم ،به دلیل تنهایی و ناتوانی مان است که بتوانیم تکنفره
آنها را حل کنیم .همواره به خاطر داشته باشید بودن در کنار خانواده و
شاید چند خانواده دیگر و صحبت با آنها ،راهحلهایی بر سر راهمان قرار
می دهد که شاید بسیار عملی باشند اما هرگز به ذهن ما خطور نمیکرده
است.
ً
و نکته مهمتر این که معموال خانوادههایی که اهل مسافرتند ،شادتر
و کامیابترند .قدر تعطیالتی را که برایتان پیش میآیند ،بدانید و به
بهترین نحو ممکن از آن استفاده کنید.

همکاران عزیز ،تولدتان مبارک
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