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خبر سالمتی

ُ
نه پرخوری و نه حذف

هیچ میدانستید که کنار گذاشتن شام به
انــدازه ُپرخوری در این وعده غذایی اشتباه
اســت؟ ایــن عمل باعث اختالل در خواب
میشود و درنهایت کاری میکند که شما در
روز بعد به ُپرخوری روی بیاورید و رفتار غذایی
کامال غلطی از خودتان نشان بدهید .کلید
اصلی برای خالص شدن از این مشکل ،این
است که تعادل غذایی درستی برای روز ایجاد
کنید تا شبها اسیر ُپرخوری نشوید .بنابراین
برای اینکه اشتهای صبح را بازگردانید ،حجم
غــذای شام را نصف کنید و بعد سعی کنید
که صبحانه کاملتری بخورید که حاوی
پروتئینها و چربیهای سالم باشد مانند
تخممرغ همراه با غالت سبوسدار ،میوهها و
مقداری لبنیات.

سونوگرافیهای بیجا

درست است که سونوگرافی در مادران باردار
برای تشخیص ناهنجاریهای جنینی بسیار
حائز اهمیت است و اساس سونوگرافی امواج
فراصوت است و برای مادر باردار و حتی سایر
چضرریندارد،ولینبایدمدامبهانجام
افرادهی 
آن اقــدام کــرد .حسین کرمپور ،نایبرئیس
انجمن رادیولوژی دراینباره هشدار میدهد:
در یک بــارداری ساده و کمخطر ،انجام سه تا
پنج نوبت سونوگرافی در دوران بارداری کفایت
میکند ،ولی متأسفانه ما در کشورمان شاهدیم
که متخصصان غیررادیولوژی ،سونوگرافی
را در هر نوبت ویزیت انجام میدهند و حتی
این میزان در طول بارداری به بیش از 15نوبت
میرسد و درصورتی که اینکار را افراد بدون
صالحیت علمی و تجربی انــجــام دهند،
میتواند به تشخیص غلط و درنتیجه سقط
جنینبینجامد.
درمانگاه
شیوه ارسال سؤاالت به صفحه خانه زندگی
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عسل دیابتی وجود ندارد
شهروند 60-سال دارم و به تازگی
متوجه شدم دیابت دارم .میخواستم
بدانم مصرف نبات و آبنبات برایم ضرر
دارد؟ آیا بعد از خوردن هر خوراکی باید
قرص متفورمین مصرف کنم؟

دکتر فرهاد رجبپور
مدیر آموزش و پژوهش بنیاد بینالمللی
کنترل دیابت ایرانیان

ویژگیهای مثبت فرهنگها را بگیریم

معموال ما ایرانیها با فرهنگهایی که بهلحاظ دینی
با آ نهــا احساس قرابت کمتری بکنیم ،بیشتر هم
دچــار چالش میشویم .شاید بــرای همین باشد که
خیلی از مناسبتهایی که در ایران باستان داشتهایم،
امــروز برایمان غریبه شــد هانــد .درحالیکه خیلی
راحت مرد ممان با مناسبت روزی مانند ولنتاین کنار
آمده و آن را پذیرفتهاند .این نکتهای است که یکی از
فعاالن فرهنگی شهرمان به آن اشاره دارد و میگوید:
مقا ممعظم رهبری هم بارها در فرمایشا تشان به
محسنات برخی از فرهنگهای غرب و شرق اشاره
داشتهاند .پس جبههگیری در مقابل هرچیزی فقط به
اسم بیگانهبودن ،عاقالنه نیست.
حجتاالسالم سیدمهدی روحبخش با اشاره به موضوع
تفاوت هــدیـهدادن در اســام و غرب به ما میگوید:
هدیهدادن به کسانی که دوستشان داریم ،نقطه قوت
روز ولنتاین است ،اما در غرب این هدیه بهلحاظ فرهنگ
مصرفگرایی که دارند ،در قالب یک کاال تعریف میشود
و این همان نقطه تمایزش با فرهنگ اسالمی است که
سعی دارد به هدیه ارزش معنوی ببخشد تا کارکردهایش
امیرمقدم -شــوره سر از آن دســت مشکالتی
است که اگرچه درد و سوزش و ناراحتی با خودش
بههمراه نمیآورد ،واقعا روی اعصاب است .بهویژه
وقتی که لباس یقهدار تیره هم به تن داشته باشید
و قصد رفتن به میهمانی هم کرده باشید .معموال
خالصشدن از شر این مشکل کار راحتی نیست.
دکتر فرزانه دلگشایی ،متخصص پوست و مو با
بیان اینکه شوره سر مشکل خیلی جدی نیست،
دراینباره به ما میگوید :سبوره یا همان شوره
سر با پوستهریزی پوست سر مشخص میشود که
همراه با خارش و گاهی اوقات همراه با قرمزی و
دلمه است.
وی ادامه میدهد :دو نوع شوره سر وجود دارد،
نــوع عــادی یا معمولی و نــوع دیگر که همراه با
بیماری صدف (پسوریازیس) است .در نوع عادی
این بیماری ،خیلی راحت میتوان از شر شوره
سر خالص شد ،ولی نوع دوم آن به درمان مقاوم
است و حتما باید به پزشک مراجعه کرد تا نوع و

َ
َ
احساسلطیفالبهالیزرورقمادیات
از سطح یک ابزار محبت ساده فراتر برود .زدودن کینه و
عداوت ،ایجاد مهر و محبت و تحکیم پیوندها تنها بخشی
از کارکردهایی است که اسالم برای هدیه تعریف میکند
و برای همین است که فضیلت دادن هدیه به اطرافیان و
خویشان در اسالم از فضیلت دادن صدقه به نیازمندان
بهمراتب بیشتر است.

هدیه در اسالم هرچیزی میتواند باشد

این مــدرس سطوح عالیه حــوزه با اشــاره به اینکه در
کشوری مانند انگلستان با این همه قدمت و قدرت،
در قرن  21وزارتخانهای با نام تنهایی ایجاد شده است
و این یعنی خیلی از فرهنگها مانند همین ولنتاین،
کارکرد الزم را برای همگرایی بیشتر و رفع تنهایی در بین
مردم بهویژه همسران نداشته و ندارد ،میافزاید :در
اسالم هدیه هرچیزی میتواند باشد ،یک لبخند ،یک
شاخه گل ،یک جمله محبتآمیز ،یک عطر خوشبو و...
یعنی شما هرچیزی را که نشانی از محبتتان به دیگران
باشد ،میتوانید هدیه کنید ولی این «هرچیزی» باید با
شرایطی باشد .مانند اینکه به چهکسی میخواهم هدیه
بدهم ،برای چه منظور میخواهم هدیه بدهم و چطور
این هدیه را بدهم.

اسالم نه تنها برای هریک از این موارد نظریه جداگانهای
دارد ،بلکه ب ـهصــورت نمونه هــم در تعالیم عملی
ائمهاطهار(ع) برای ما مثالهای ملموسی زده است.
بهطورمثال اما مکاظم(ع) میفرمایند :هیچ چیز
را بیشتر از این خوش ندارم که وقتی بیرون میروم،
نوبرانهای برای دخترم بخرم ،یا رسول گرامی اسالم(ص)
ردکننده هدیه را به فــرد بیخرد تشبیه میکنند.
حجتاالسالم روحبخش با بیان این مطلب میگوید:
چقدر خوب است که دانشمان را در هرزمینهای ازجمله
همین هدیه دادن با مطالعه سیره ائمهاطهار(ع) افزایش
بدهیم تا بتوانیم ارتباط موثری با یکدیگر برقرار کنیم و
از وجود هم لذت ببریم .مگر نه اینکه پیامبر اکرم(ص)
فرمودند :من بهترین شمایم ،چــون بهترین برای
خانوادهام هستم.

هدیه را به عشقتان اضافه کنید

برای نشاندادن عشق و عالقه به کسانی که دوستشان
داریم بهویژه همسرمان ،راههای مخلتفی وجود دارد و
نباید حتما کار خارقالعادهای انجام بدهیم تا او متوجه
احساسمان شود ،ولی تداوم در آن حتما یک شرط است.
این بخشی از صحبتهای دکتر زهره معینی ،روانشناس

پوستههای دردسرساز

تقویت عضالت زانو
حرکت شماره 1
روی صندلی ،صاف بنشینید .کمر را به پشت صندلی ثابت
کنید و توپی را میان زانوها قرار دهید و با تمام توان به آن
فشار وارد کنید .توپ را به مدت 10ثانیه در این حالت نگه
دارید .این حرکت را دوبار در روز و هربار 10مرتبه میتوانید
انجام بدهید.

و مشاور خانواده است .وی معتقد است همسران در
آغاز زندگی مشترک به هر دلیلی برای یکدیگر هدیه
میگیرند ،اما بعد از مدتی این کار را فراموش میکنند و
این امر میتواند سرآغازی برای دورشدن آنان از یکدیگر
به لحاظ بعد عاطفی باشد.
دکتر معینی میگوید :ابراز عالقه کردن و وقت گذاشتن
بــرای یکدیگر موضوعی نیست که آن را به فراموشی
و روزمرگی نسبت بدهیم .هرچه همسران نسبت به
یکدیگر کمتر ابــراز عالقه کنند ،سبب دور شــدن و
دلخوری بیشتر از یکدیگر و ایجاد فاصله بین خودشان
میشوند .هدیه دادن چه با مناسبت باشد که بهطرف
میفهماند به فکرت بودهام و چه بدون مناسبت باشد که
میگوید همیشه و درهمه حال به فکرت هستم ،میتواند
تأثیر شگفتانگیزی روی روحیه فرد داشته باشد.
این مشاور با بیان اینکه برخی افراد معتقدند ما وقتی
کسی را دوست داریم ،دیگر نیازی به بیان احساساتمان
در قالب کادو نیست ،میافزاید :نکته مهمی که بیشتر
زو جها فراموش میکنند این است که در رابطه زناشویی
افراد نیاز دارند که از احساسات طرف مقابلشان باخبر
باشند .گذشته از این ،زو جها برای داشتن رابطهای بهتر
باید بتوانند احساسات درونیشان را بیان کنند .برای
نحوه درمان مناسب را برای هر فرد انتخاب کند.
چراکه درمان این مشکل مانند همه بیماریهای
پوستی ،طوالنی است و باید با صبر و حوصله و دقت
دستورات دارویی را دنبال کرد .درضمن ،شرایط
جسمانی همه یکسان نیست که بشود برای همه
نسخه یکسان پیچید.
دکتر دلگشایی نداشتن تغذیه سالم ،مانند کمبود
دریافت ویتامینها را عامل موثر در بــروز شوره
سر میداند و میافزاید :خستگیهای بیش از
حد روزانــه ،کمبود خواب ،استرسهای روحی و
اختالالت عاطفی ،اختالالت هورمونی ،گرمای
بیش از انــدازه ،پوست چرب و تعریق زیاد را هم
باید در بروز شوره سر موثر دانست .گاهی با حذف
هرکدام از ایــن عاملها میتوان خیلی راحت
مشکل را برطرف کرد.
وی با اشــاره به اینکه شــوره سر بیماری مهمی
لحاظ نمیشود و واگــیــردار هم نیست و جای
هیچگونه نگرانی بــرای اعضای خانواده وجود

ابراز احساسات هم میتوانند از هر شیوهای مانند روش
کالمی و با گفتن یک جمله «دوستت دارم» استفاده
کنند .اگر این کار زیاد برایشان راحت نیست ،همانطور
که گفته شد از روش غیرکالمی یعنی « هدیه دادن»
استفاده کنند.

هدیه دادن عرصه رقابت محبت نیست

دکتر معینی با اشاره به اینکه نباید در خریدن هدیه
ُبعد مــادی را مدنظر قــرار داد ،میافزاید :برخی از
همسران تصور میکنند ارزش مادی هدیه باید زیاد
باشد تا عالقهشان را نشان بدهد .گــروه دیگری هم
به اطرافیانشان و خریدهای آ نهــا نگاه میکنند تا
در رقابت کم نیاورند ،اما فراموش میکنند منظور از
خرید هدیه نشان دادن عشق و عالقه به طرف مقابل و
از بین بردن کینهها و ناراحتیهاست ،نه به ُر خ کشیدن
توانمندیهای مالی .بد نیست بدانید این موضوع تاثیر
مستقیمی بر تربیت فرزندانتان دارد .تحقیقات نشان
داده است کودکانی که در خانواده شاهد عشق ورزیدن
والدینشان به یکدیگر و هدیهدادنشان به هم بودهاند،
در بزرگسالی و در زندگی مشترکشان کمتر دچار مشکل
میشوند.
نــدارد ،بیان میکند :شــوره سر به حدى شایع
است که برخى متخصصان آن را امرى طبیعى
مىدانند.
شــوره سر در اثر جداشدن سلو لهاى خارجى
پوست سر بهوجود مىآید و فقط باید نسبت به رفع
این عارضه اقدام کرد .برای رفع شوره اندک در سر
هم که معموال مشکل بیشتر افراد است ،میتوان
از شامپوها ی طبی ضدشوره که در داروخانهها
موجود است ،استفادهکرد .شامپوهای ضدشوره
سر درصورتیکه استاندارد باشند و تأییدیه وزارت
بهداشت را هم دارا باشند ،برای درمان این بیماری
واقعا موثرند.
یک توصیه مراقبتی :استفاده از روغنهای
طبیعی مــانــنــد روغــــن درخــــت چـــای بــرای
ماساژ پوست سر و گرفتن حمام آفتاب روزانــه
بــه مـــدت  30دقــیــقــه م ـیتــوانــد یــک راهــکــار
دائــمــی بـــرای خــاص شــدن از شــر شـــوره سر
و تقویت موها باشد.

تمرینهایی که برای این هفته در نظر گرفته شده ،به منظور تقویت عضالت اطراف زانوست.
حرکتدرمانی
درصورتیکه مبتال به ناهنجاریهای زانو هستید ،نباید این تمرینها را انجام بدهید .این حرکا 
ت
مناسب افرادیاست که مشکلی در زانوی خود ندارند و دردی هم در این ناحیه احساس نمیکنند.

حرکت شماره 2
برای انجام این حرکت نیاز است که از کش استفاده کنید .به
این صورت که مچ پاها در کنار هم قرار دهید و کش را به دور
زانوها بیندازید و زانوها را از هم دور کنید .این حرکت را به
مدت سه ثانیه و در پنج ست انجام دهید.
امینعصمتپناه
کارشناسارشدتربیتبدنی

عکس  :جواد کرمانی /شهرآرا

یکی از مواردی که باید به شما توصیه کنم این
اســت که سبک زندگیتان را تغییر دهید.
تحقیقات نشان داده است اصالح شیوه زندگی،
تغذیه و تحرک بدنی میتواند در کنترل میزان
دیابت موثر باشد .مصرف قند ،شکر ،نبات و
آبنبات را به طور کلی برای همه افــراد ،حتی
کسانی هم که دیابت ندارند ،توصیه نمیکنیم.
مصرف این موارد در افرادی که مانند شما دیابت
دارنــد ،بستگی به ای وان سی(میانگین قند
خون سه ماه گذشته فــرد) دارد .اگر درحد
طبیعی باشد ،یعنی ای وان سیتان بین هفت
تــا هفتونیم اســت ،میتوانید بــه صــورت
کنترلشده از این خوراکیها استفاده کنید.
البته این به معنای آن نیست که شما چند قند یا
آبنبات استفاده کنید.
توصیه میکنم خرما ،توت خشک و کشمش
را جایگزین قندهای مصنوعی کنید .البته
در مصرف این خوراکیها هم نباید زیادهروی
کنید .گاهی خوراکیهایی که برای دیابتیها
در فروشگا هها به فــروش میرسد ،تجاری
و تبلیغی اســت .مانند عسلهای رژیمی و
دیابتی که از نظر علمی پایه و اساسی ندارند.
بهطورکلی این محصو لها را باید با احتیاط
مصرف کنید .در خصوص مصرف متفورمین
هم باید طبق نظر پزشکتان عمل کنید .در نظر
داشته باشید با خوردن هر خوراکی الزم نیست
قرص مصرف کنید ،زیرا داروها را باید مرتب و
منظم و طبق نظر پزشک ،بعد از هر وعده غذایی
مانند صبحانه ،ناهار یا شام مصرف کرد و نیازی
نیست که برای خوردن میانوعدهها هم قرص
مصرف کنید .مصرف زیاد و نامرتب دارو ،تنها
سبب میشود تا نوسان دیابتتان بیشتر شود.

گروه خانهزندگی -حتی اگر اهل ورقزدن تقویم
هم نباشید و به مناسبتهای یکی پس از دیگری
اهمیت ندهید ،برخی از روزشمارها ،خودشان را
خیلی نرم و بیصدا به ُرختان میکشند .نمونهاش
همین روز عشق و دوستداشتن که همه ما با اسم
«ولنتاین» میشناسیمش .شوخیشوخی آمد و
جد یجدی بخشی از فرهنگ شفاهیمان شد.
چیزیکهدرگذشتههایدورودرایرانباستانبهنام
روز «سپندار مذگان» میشناختیم و حاال به دست
فراموشی سپرده شده است .قصد نداریم ،بگوییم:
«این مال ما بوده و اونطرفآبیها دزدیدهاند و از
این حرفها» .سنت و فرهنگ خوب ،خوب است.
حاال مربوط به هر قوم و فرهنگ و نژاد و مذهبی که
میخواهد باشد.
اگــر یکی دو روز پیش ســری به فروشگا ههای
کادویی زد ه باشید ،حتما سیل جمعیتی را که
برای خرید هدیه به این مراکز مراجعه میکردند،
دیدهاید .نکته جالب توجه هم اینجا بود که هدیهها
بیشتر از آنکه ارزش مادی داشته باشند ،از ارزش
معنوی برخوردار بودند .منظورم در مقایسه با
مناسبتهایی مانند روز مرد ،زن یا تولد است.
همه سعی داشتند فقط هدیهای را به نشانه «بهیاد
بودن» تهیه کنند .همان چیزی که در دین مبین
اســام هم به آن توجه خاصی شده اســت .اصال
فلسفه هدیه دادن در دینمان چیزی غیر از این
نیست و ما متأسفانه آن را مانند خیلی داشتههای
معنوی دیگر در البــهالی َز َرو رق مادیات به فنا
دادهایم .این موضوعی است که امروز میخواهیم
کمی درباره آن با شما بهویژه زو جهای عزیز صحبت
کنیم .برای اینکه در روزهای پیش رویمان تعدادی
از این مناسبتهای هدیهبده و هدیهبگیر را داریم.

