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نکته روز

ایمنی لنز تماسی

علل فرار همسران ازفرزندآوری چیست؟

اگــرچــه چشمپزشکان هــمــواره توصیه
میکنند از رو شهــای کمخطرتر استفاده
کنید ،اما به هرحال اگر استفاده از عینک
برایتان آزاردهنده باشد ،لنزهای تماسی
یکی از بهترین جایگزینها هستند .اما برای
پیشگیری از خطرات آن به شدت مراقب
باشید.
پــیــش از گــذاشــتــن لــنــز تــمــاســی،
دستهایتان را بهطور کامل بشویید و
خشک کنید.
بادقت و بهطور مرتب لنزهای تماسی را
مطابق با دستورات چشمپزشکتان تمیز
کنید .پیش از وارد کــردن لنز در محلول
نگهدارنده برای شب ،لنزها را با انگشتانتان
تمیز و آبکشی کنید.
لنزها را در یک محفظه نگهدارنده مناسب
قرار دهید و هر سه ماه یکبار آن را عوض
کنید .بعد از هربار استفاده ،محفظه را تمیز
کنید و در فاصله تمیز کرد نها ،آن را باز
بگذارید و خشک کنید.
فقط از فرآورد ههایی برای ضدعفونی
کـــردن لــنــزهــایــتــان اســتــفــاده کنید که
چشمپزشکتان توصیه کرد هاست .محلول
نمکی و قطرههای مرطو بکننده ،لنزها را
ضدعفونی نمیکنند.
از محلول تازه برای تمیزکردن و نگهداری
لنزها استفاده کنید .هیچوقت محلول
قدیمی را دوباره استفاده نکنید .محلول را
مطابق توصیههای تولیدکننده -حتی اگر از
آن بهطور روزانه استفاده نمیکنید -تعویض
کنید.
لــنــزهــا را نــمــیتــوان ســالــیــان ســال
نگهداشت ،پس درباره زمان جایگزینی از
چشمپزشک سوال کنید.
پزشکان توصیه میکنند افــرادی که به
طــور مــکــرر دچـــار عفونتهای چشمی
میشوند ،حساسیت یا آلرژی شدید دارند،
خشکی چشمشان به درمان مقاوم است،
محیط کا ر بسیار آلوده و غبارآلود دارند یا
ناتوان در گذاشتن و مراقبت از لنز هستند،
برای گذاشتن لنز افراد مناسبی نیستید.

سمیرا منشادی -دختران نسل گذشته به  30سال نرسیده ،چند بچه قد و نیم قد دنبالشان بود .آن دوران همسران تا به خودشان میآمدند،
پدر و مادرشده بودند .اما دختران و پسران امروزی که ازدواج میکنند ،با آنکه مرز 35سالگی را رد کردهاند ،هنوز خبر از بچهدار شدنشان نیست.
هنگامیکه با زو جهای جوان که هنوز صاحب فرزند نشدهاند ،صحبت میکنیم ،آنها جملههایی از قبیل« ،بچه میخوایم چه کار؟ ما خودمون
هنوز بچهایم« ،».بچه یعنی شببیداری و گذشتن از تفریح ،مگه از جونمون سیر شدیم که بچه بیاریم « ،».شرط کردیم که بچه نیاریم و با هم خوش
بگذرونیم« ،».هنوز دارم درس میخونم .هر زمان درسم تموم شد ،بعدش در اینباره فکر میکنیم ».را میگویند .در دهههای گذشته فرزندآوری
یکی از معیارها و کاکردهای اصلی خانواده بود .اما در دهههای  ۷۰و  ۸۰طوفانی به نام تکفرزندی و بیفرزندی از راه رسید و زندگیها را زیر و رو کرد.
زو جهای جوان با وجود اینکه سالها از عمر زندگی مشترکشان میگذرد و مشکلی هم برای بچهدارشدن ندارند ،اما به فرزندآوری تمایلی ندارند.
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اول از همه به خاطر داشته باشید که برای
یافتن علت رفتار بچهها باید همه شرایط را
درنظر بگیرید .من دراینجا به برخی از علل
اشاره میکنم که باید خودتان آن را در خانواده
پیدا کنید .اولین عامل میتواند دعواها یا
اختالفات شما و همسرتان یا دیدن فیلمهای
خشن باشد .این یعنی یادگیری مشاهدهای
که برای فرزندتان رخ دادهاست.
دومین نکته داشتن مــادر افــســرده است.
گــاهــی مـــادر افــســرده عصبی ،کـــودک را
پرخاشگر میکند .نکتهای کــه بــایــد در
اینجا یــادآور شوم ،این است که هرگز نباید
به فرزند خــود برچسب بیشفعالی بزنید.
بیشفعال بودن سه نشانه مهم دارد :فعالیت
بیش از حد و آرام و قرار نداشتن ،بیدقتی و
تکانشی بودن.
نشانه عامل اول ،فعالیت بیش از انــدازه و
خرابکاری اســت که با کنجکاوی کودکانه
فــرق دارد .دوم اینکه نمیتواند در کاری
تمرکز و دقت الزم را داشته باشد .در حالت
تکانشیبودن ،همین کتکزدن هم یک عامل
مهم است .پسربچهها در این شرایط مخربتر،
منفیگراتر و ناسازگارتر هستند.
گاهی هــم تضاد تربیتی والــدیــن ،کــودک
را ایـنگــونــه بـــارمـــیآورد .همچنین ابتال
بــه بیمار یهایی مانند کـمخــونــی ،انگل
و آلــرژ یهــا رفتارهای پرخاشگرانه ایجاد
میکند .اگر دلیل مشخص آن را پیدا نکردید
یــا متوجه دلیل شدید و را هحــل درمــان را
میخواهید ،الزم است به روانشناس کودک
مراجعه کنید.
دکتر حسین کدخدا
روانشناس کودک و نوجوان

لی

شهروند :پسر  2و نیم سالهای دارم که
هنگام عصبانیت یا شوخی ،مدام
اطرافیان به خصوص من و همسرم را
کتک میزند .خودمان حدس میزنیم
بیشفعال هم باشد .آیا این رفتارها
بهبود پیدا میکند یا باید دنبال درمان
باشیم؟
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علل پرخاشگری کودک
در خانواده

نگاه شایع در بین همسران

رضا زیبایی ،خودخواهی را یکی دیگر از دالیل بیفرزندی
در میان همسران نسل جدید میداند و بیان میکند:
خودشیفتگی ،رفاه و لذت از جمله عواملی است که
همسران جوان برای نداشتن فرزند دارند .آنها تصور
میکنند که داشتن فرزند از رفاه و خوشگذرانی آنها
میکاهد و مانعی برایشان محسوب میشود.
وی جوانیکردن را یکی از دالیل نداشتن فرزند در بین
همسران میداند و توضیح میدهد :یک نگاه شایع در
بین همسران جوان این است که فرزند ،سبب درد و رنج
است .فرزندداشتن یعنی خستگی و کار زیاد و این با رفاه،
لذت و جوانیکردن که آ نها خواستارش هستند ،در

تغییر نگاه خانوادهها به فرزندآوری

در گذشته ،فرزندان به خصوص پسران ،نیروی کار
محسوب میشدند و کمی که از آب و گل در میآمدند،
کنار دست پدر کار میکردند .اما این دیدگاه در بین
همسران نسل جدید تغییر کرده است .این بخشی از
صحبتهای دکتر حسین امیری گنجهای جامعهشناس
و مدرس دانشگاه است .وی در ادامه میگوید :تغییر
ساختار خانواده و جامعه یکی از دالیــل عمده برای
نداشتن فرزند در بین همسران است.
این مدرس دانشگاه میافزاید :بخشی از نداشتن فرزند
در همسران جوان به ساختار خانواده ارتباط دارد .به این
معنا که در حال حاضر ،ساختار خانواده از گسترده به
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پیامک 30007289 :

خودشیفتگی همسران

این موضوع که چرا همسران جوان بدون اینکه مشکلی
برای فرزندآوری داشته باشند ،تمایلی به فرزند ندارند را
رضا زیبایی ،مشاور خانواده در ادامه برایمان توضیح داده
است.
زیبایی با اشــاره به اینکه دالیل مختلفی سبب شده تا
همسران تمایلی به فرزند نداشته باشند ،میگوید :در
گذشته فرزندآوری یکی از دالیل برای ادامه و بقای زندگی
همسران بود .به عبارتی فرزند یکی از راهکارها برای
پایندی و دوام زندگی محسوب میشد.
وی ادامــه میدهد :در حال حاضر همسران به خاطر
اینکه اطمینانی از بقای زندگیشان ندارند ،فرزندی به دنیا
نمیآورند .آنها میگویند که نمیدانیم زندگیمان دوام
دارد یا نه .چرا بخواهیم فرزندی بیاوریم که در صورت از

شه

شیوه ارسال سؤاالت به صفحه خانه زندگی

تلگرام09154294580:

خانواده ایرانی کوچک شده است

تا همین دهههای گذشته ،همانزمانی که من و شما در
مدرسه سه نفری روی یک نیمکت مینشستیم ،خبری از
کاهش نرخ رشد جمعیت نبود .اما یکباره داستان تغییر
کرد و بیشتر تبلیغها در خصوص «فرزند کمتر ،زندگی
بهتر» شد .در یک چشم به هم زدن ،همه چیز تغییر کرد
و آنقدر نرخ زاد و ولد کم شد که مسئوالن خبر از کوچک
شدن خانوارهای ایرانی دادند .چندی قبل در خبرها
آمدهبود که از لحاظ ُبعد خانوار به سمت کوچک شدن
میرویم و 14درصد زوجین تمایل به فرزندآوری ندارند و
19درصد تکفرزند هستند .به معنایی دیگر  33درصد از
زو جها یا بدون فرزند یا تکفرزند هستند.

همپاشیدن زندگی ،به او آسیب برسد؟
این مشاور با توضیح این مطلب که برخی از همسران،
عالقهای به همسرشان ندارند و این بیتمایلی را در
فرزندآوری نشان میدهند ،میافزاید :گروه دیگری از
همسران که تمایلی به فرزندآوری ندارند ،به این دلیل
است که از زندگی مشترک و شریک زندگیشان رضایت
ندارند .به عبارت دیگر ،همسرشان را دوست ندارند و
نمیخواهند از او فرزندی داشته باشند .از اینرو میل به
بچهدار شدن را از دست میدهند.
وی توضیح میدهد :اگر بیعالقگی به فرزند از سوی
مرد باشد ،میتوان او را به این امر تشویق کرد ،اما اگر این
بیعالقگی از سمت زن باشد ،به خاطر اینکه او باید  9ماه
بــارداری و سپس شیردهی را قبول کند ،سخت است.
به عبارتی اگر زن راضی به فرزندآوری نباشد ،سخت
میشود او را به این امر راضی کرد.

تضاد است.
این مشاور ادامه میدهد :یکی از جملههایی که از زبان
همسران جوان زیاد میشنویم ،این است که «ما هنوز
بچهایم ،بچه میخوایم چهکار؟» در ظاهر آ نها خود
را کودک میدانند ،حال آنکه معنای این جمله از نظر
روانشناختی یعنی برای داشتن فرزند باید مهارتهایی
را داشته باشیم که ما هنوز آ نها را کسب نکرد هایم و
بیمهارت هستیم.
زیبایی ،بیماریهای روحی و گاه جسمی را هم از دالیل
عدم فــرزنــدآوری میداند و توضیح میدهد :برخی
مشکالت و اختالالت روحی نیز میتواند میل به پدر و
مادر شدن را به شدت کم کند .به عنوان مثال ،بیماری
افسردگی ،اختالالت روحی و جسمی شدید و همچنین
خاطرات تلخ دوران کودکی نیز میتواند نتیجه این
بیعالقگی برای فرزندآوری باشد.

رآرا

میز مشاور

زندگیبدونفرزند

پای اقتصاد هم در میان است

هستهای تغییر پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه در گذشته ،کشورها به نیروی انسانی
خود برای چرخه تولید نیازمند بودند ،ادامه میدهد:
در ساختار جامعه هم تغییر از سنتی به مدرنیته را شاهد
بودیم .در گذشته نیروی انسانی ،سربازان تولید بودند .با
ورود تکنولوژی و جایگزینشدن آن ،دیگر زور بازو حرف
اول را برای تولید نمیزند.
این جامعهشناس توضیح میدهد :این در حالی است که
پنجره جمعیتی کشورمان منفی است و موتور توسعه هر
کشور به نیروی انسانی آن در حوزه کار وابسته است .با این
روندی که کشورمان در پیش گرفته ،در شش یا هفت سال
آینده باید نیروی کار را از خارج کشور وارد کنیم.
وی بیان میکند :سالمندی و رشد منفی جمعیت،
از جمله عواملی است که در آینده ما را به نیروی کار
خارجی وابسته میکند و این یعنی واپسگرایی در
مسیر توسعه.
این جامعهشناس توضیح میدهد :یکی دیگر از دالیل
جامعهشناختی این موضوع ،به دیدگاه نسل جدید
برمیگردد .به این معنا که آ نها فرهنگ و پرستیژ را
در نداشتن فرزند یا تکفرزندی میدانند .افــرادی
که دارای سه یا چهار فرزند هستند ،از دیدگاه آ نها
خانوادههای سطح پایین هستند.

دکتر امیری گنجهای یکی دیگر از عوامل
را مشکالت اقتصادی و بیکاری بیان میکند و
میگوید :یکی از دالیلی که سبب میشود تا مردان کمتر
تمایلی به فرزندآوری داشته باشند ،نداشتن شغل و
درآمد ثابت است.
وی تــرس از مشکالت مالی را از جمله مــوارد برای
عــدم فــرزنــدآوری مـیدانــد و مـیافــزایــد :در گذشته
ایــن مــثــال مــعــروف وجـــود داشـــت کــه :هــر آنکــس
کــه دنـــدان دهــد ،نــان دهــد .ایــن نشان مـیدهــد که
کــاری وجــود داشته اســت .در حــال حاضر و با توجه
بــه معضل بیکاری و نداشتن درآمـــد ثــابــت ،بیشتر
مــردان بــرای تأمین هزینهها دچــار مشکل هستند و
نمیخواهند با اضافه شدن نفر ســوم ،این مشکالت
بیشتر شود.
ایــن جامعهشناس بیان میکند :امـــروزه والدین
قبل از تولد فرزندانشان ،به فکر آینده آ نها هستند
و اینکه شغلشان یــا ازدواجــشــان چــه خــواهــد شد.
زوجین به خاطر این که در جامعهای زندگی میکنند
که بیکاری و سایر معضالت اجتماعی گریبا نگیر
جــوانــان اســـت ،تمایل چندانی بــهبــچ ـهدار شدن
ندارند.
وی با بیان این که بچهدار شدنهای امــروزه انتخابی
است نه اتفاقی ،تأکید میکند :از آنجا که امکانات
تشویقی با تولد هر فرزند وجــود نـــدارد ،والــدیــن از
خــود میپرسند چطور از پــس مــخــارج شیر خشک
و سایر هزینهها برآیند؟ بنابراین ترجیح میدهند
بچهدار نشوند.

فایده شیر سویا

شوینده کودکانه

بیماری مسری

اگر به عدم تحمل الکتوز مبتال هستید،
به شیر آلرژی دارید ،یا یک رژیم غذایی
فاقد لبنیات را دنبال میکنید ،احتماال
جایگزینهای مختلفی را بــرای شیر
امتحان کرد هاید .اما اگر برای تأمین
مــواد مغذی مانند کلسیم و پروتئین
به شیر وابسته هستید ،باید جایگزین
گیاهی آن را هوشمندانه انتخاب کنید.
پــژوهــشــگــران کــانــادایــی ،ساختار
تغذیهای شیرهای سویا ،بادام ،برنج و نارگیل را مورد مقایسه قرار دادند .در نهایت،
آ نها دریافتند که شیر سویا بیشترین شباهت تغذیهای را به شیر گاو دارد و از
نسبت ایدهآل پروتئینها ،چربیها و کربوهیدراتها برخوردار است .اما به این
معنا نیست که بهترین گزینه برای همه محسوب میشود .شیر سویا برای افرادی
که به پروتئین شیر یا سویا آلرژی دارند ،مناسب نیست .شیر سویا از محتوای
پروتئین بیشتری نسبت به دیگر جایگزینهای شیر برخوردار است ،اما همه
برندها با کلسیم غنی نمیشوند .از این رو پیش از خرید ،برچسب محصول را
مطالعه کنید.

در طراحی فرموالسیون شویند ههای
کودک حتما باید مالحظات خاصی را به
کار بست و از مواد اولیهای استفاده کرد که
برای این دوره از زندگی طراحی شدهاست.
هــر چند پوست نـــوزاد دارای ترکیبات
ساختمانی مشابه بزرگساالن است ،اما
تفاوتهای مهمی بین آنها وجود دارد.
عدم تکامل سد دفاعی پوست ،فعالیت
کمتر غدد عرقریز و باالتر بودن اسیدیته
پوست کودکان نسبت به بزرگساالن ،از جمله تفاوتهایی هستند که در صورت استفاده
از هرگونه شویندهای ،امکان آسیبرسانی به پوست را افزایش میدهند.همچنین
چشم کودک از ترکیب اشکی متفاوتتری برخوردار است و نسبت به بزرگساالن برای
سرخی و سوزش ،مستعدتر است .اگر شامپوی نامناسبی برای کودک استفاده شود،
مطمئنا میتواند موجب بروز مشکالتی شود.تولیدکنندگان شویند ههای کودکان
تالش میکنند فرمولهایی را طراحی کنند که موجب اشکریزی و سوزش چشم نشود.
شویندههای ویژه کودکان بسیار مالیم و سازگار با پوست و چشم اند و ضمن ایجاد نرمی و
لطافت روی پوست ،دارای قدرت پاککنندگی مناسبی نیز هستند.

ابتال به بیماری «هپاتیت سی» عواقب
بدی را به دنبال دارد و با توجه به درمان
مشکل و پرهزینه آن ،مهمترین راه مقابله
با این بیماری ،پیشگیری است .بر این
اســاس باید مراقبتهای الزم را جهت
پیشگیری از ابــتــای دیــگــران بــه این
بیماری انجام داد.
از جمله مراقبتهایی که افراد برای عدم
ابتال به این بیماری باید رعایت کنند،
شامل عدم استفاده از وســایلی نظیــر ناخــنگیــر ،ریــشتــراش و مســواک
به طــور مشــترک ،ضدعفونی کردن محلهای آلوده به خون به صورت کامل،
پوشاندن زخـمهـای پوسـتی بـا چسـب زخـم و استفاده از وسایل پیشگیری در
هنگام تماس جنسی است.
افـراد مبتال بـه هپاتیـت سـی زمانیکه بـه آرایشـگاه مراجعه میکنند ،بایـد از وسایل
شخصی خود استفاده کنند و تیـغ و دسـتگاه جداگانـه همـراه خـود داشـته باشـند.
البته آرایشــگاهها هم بایــد توجه کنند که هنــگام ارائــه خدمـات بـه مشـتریان
خـود بایـد عالوه بـر رعایـت مـوارد بهداشـتی ،تیــغهــا را تعویــض کنند.

حشمتی -شاید از هنگامی که خــانـهای در یک
ساختمان آسانسوردار گرفتهاید ،مد تهاست از
پلهها باال و پایین نرفتهباشید .اما بررسیها میگوید
سوزاندن کالری ،کاهش خطر سکته مغزی ،افزایش
سالمت قلب و عروق و تقویت ماهیچهها از جمله فواید
باالرفتن از پله است .ولی تمام این فواید در صورتی
میسر میشود که شما مشکلی در زانو و سایر مفاصل
خود نداشته باشید.
بیشتر از دویدن ،کالری میسوزاند :مطالعات
نشان داده که باال رفتن از پلهها ،کالری بیشتری نسبت
به دویدن میسوزاند .باال رفتن از پله ،هشت تا  ۹برابر
نشستن و هفت برابر استفاده از آسانسور ،انرژی
مصرف میکند.
خطر سکته مغزی را کاهش میدهد :باال رفتن از
پلهها میتواند خطر ابتال به سکته مغزی را کاهش
دهد .برای نمونه ،در مردانی که تقریبا سه تا پنج بار در
روز از پله بــاال میرفتند ،در بلندمدت کاهش ۲۹
درصدی خطر سکته مغزی مشاهده شد .این روش
چون نوعی ورزش شدید است ،به نفع وضعیت قلبی و
عروقی بوده و در بلندمدت سالمت قلبی و عروقی را
بهبود میبخشد .د هها سال پژوهش نشان داده که
ورزش منظم با کمک به حفظ سالمت قلب ،میتواند از
بیماریهای قلبی و عروقی پیشگیری کند.
ماهیچهها را قوی میکند :فکر میکنید برای باال
رفتن از پلهها به کدام اندامتان بیشتر نیاز دارید؟ تمام
عضالت پاهایتان به اضافه تحرکی که در ناحیه شکم
ایجاد میشود و همچنین تحرک بازوهایتان .در ضمن،
ماهیچههای کمر و پشتتان هم درگیر این فعالیت
میشوند .تمام اینها موجب تقویت و سالمت سیستم
استخوا نبندی میشوند .تحقیقات نشان داده که

باال و پایینرفتن از پله هم مفید است و هم مضر

سالمتیکنارپله

استفاده از عضله اسکلتی تأثیرات فوقالعادهای روی
بهبود قندخون دارد که در پیشگیری و کنترل دیابت
موثر است.

برای چه افرادی مضر است؟

دکتر خسرو شایان ،متخصص ارتوپد اظهار میکند:
پایین آمدن از پله برای افرادی که دچار آرتروز زانو ،آرتروز
مفاصل لگن ،فتق دیسک کمر یا پوکی شدید استخوان
هستند ،میتواند تهدید محسوب شود .این افراد برای

باال رفتن از پله مشکل خاصی ندارند ،اما باید احتیاط
کنند و با گرفتن نردههای کنار پله به آرامی حرکت کنند
تا مفاصل تحریک نشوند.
وی ادامه میدهد :بیشترین آسیب زمانی است که این
افراد بخواهند با سرعت به سمت پایین حرکت کنند.
چرا که تردد به این صورت میتواند ضربات سنگینی
به مفاصل مچ پا ،زانوها ،لگن و دیسکهای کمری وارد
سازد .به افرادی که دچار این مشکالت هستند ،توصیه
میکنیم هنگام پایین آمدن از پله ،به آرامی و به صورت

یک پله یک پله حرکت کنند.این متخصص با اشاره به
اینکهاستفادهازنردهبرایپایینآمدنازپلهمفیداست،
میافزاید :با گرفتن نرده ،بخشی از وزن بدن به نردهها
منتقل میشود و فشار وزن روی مفاصل کمتر میشود.
افرادی که دچار پوکی استخوان هستند ،هنگام پایین
رفتن از پلهها باید احتیاط بیشتری داشته باشند و
ً
حتما از نردهها کمک بگیرند تا دچار عدم تعادل نشوند
و زمین نخورند .زمینخوردن در این افراد ،احتمال
شکستگی استخوان را افزایش میدهد.

آنچه باید رعایت کنید:

دکتر علیرضا مقتدری ،متخصص طب فیزیکی هم
میگوید :باال رفتن از پلهها یک فعالیت بدنی سخت
محسوب میشود و اگر به اصــول آن بهخصوص در
بیماران قلبی توجه نشود ،ممکن است آثار زیانباری
همراه داشته باشد .لذا افراد هنگام استفاده از پله،
باید نکاتی را مورد نظر قرار دهند تا سالمتی آنها تأمین
شده و دچار آسیب نشوند.
اگر ارتفاع پلهها از حالت استاندارد بیشتر باشد،
ضرر بیشتری در هنگام باال و پایین رفتن ،خصوصا
موقع پایین آمدن از پلهها وارد میشود.
حتی اگر پلهها استاندارد باشند ،توصیه میشود
افراد پلهها را یکییکی باال بروند .به این شکل که ابتدا
پای راست روی پله دوم و سپس پای چپ روی پله دوم و به
همین ترتیب پلهها را باال بروید .تا طبقه بعدی که هنوز
خستگی عضالنی بــه شما فشار نــیــاورده اســت،
میتوانید به همین روال پلهها را باال بروید.
اگر شما تندتند پلهها را باال بروید ،باعث سایش زانو
در سطح مفصلی زیرین آن خواهید شد و سطح مفصلی
را تخریب میکنید .بــرای همین باید در پاگردها
استراحت کنید و دوباره پلهها را یکییکی باال بروید.
اگر شما به مشکل قلبی دچار هستید ،بهتر است در
هر پاگرد ،یعنی بعد از باال رفتن از هفت تا هشت پله،
استراحت کوتاهی داشته باشید .اگر هم به مشکالت و
دردهــای کمری و زانـــودرد مبتال هستید و در نبود
آسانسور مجبورید از پلهها استفاده کنید ،بهتر است
پلهها را از پهلو باال بروید .یعنی به دیوار تکیه داده و به
همین شیوه یکییکی پلهها را باال بروید .این حالت باید
خصوصا در موقع پایین آمدن از پلهها رعایت شود.

