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یادداشت میهمان
دکتر حسن هاشمیفر

*

غلبه سودا
و افزایش خشونت

* دکتری طب سنتی و مکمل

درست است که هیچ مقام رسمیای در کشور ،نتایج
اخیر موسسه تحقیقاتی گالوپ را مبنیبر اینکه ما
ایرانیها ،عصبانیترین مــردم دنیا هستیم ،تایید
نکرده اســت ولــی همه خــوب میدانیم که یکیدو
دههای میشود که ما ایرانیها بدجوری عصبانی و
خشن شدهایم ،تاآنجاکه همین چند وقت پیش هم،
وزیر بهداشت نزاع و درگیری را دومین عامل حوادث
اورژانسی در کشور اعالم کرد؛ مسئلهای که برای ما
ایرانیها با این همه ادعای داشتن تمدن و فرهنگ
واقعا نگرانکننده و تاملبرانگیز است و میتواند دالیل
زیادی داشته باشد.
افشین طباطبایی ،پژوهشگر مسائل اجتماعی ،معتقد
است :در وقوع قتلهای خانوادگی تنها یک عامل
تاثیرگذار نیست ،بلکه چندین عامل مانند اعتیاد،
طالق ،اختالل شخصیتی ،داشتن افکار خودکشی
یا دیگرکشی ،مشکالت مالی و اقتصادی ،عواملی
که ریشه در خشونت یا خیانت دارد ،وجود شخصیت
بدبینانه و شکاک و سقوط ارزشهای اخالقی ،نقش
دارد .گستردگی دنیای مجازی و تاثیر آن در بروز جرائم
را هم نباید نادیده گرفت؛ چراکه دنیای مجازی سبب
شده است روابط بین اعضای خانواده دچار اختالل
شود ،روابط فرازناشویی افزایش یابد و منجر به خیانت و
درنهایت قتل شود.

پس از روند قتلهای خانوادگی چه بر سر زندهها میآید؟

وقتی میخواهیم هم سنتی باشیم ،هم مدرن

وی با بیان اینکه شاید مهمترین عامل در این زمینه
را باید زندگی بین سنت و مدرنیته دانست ،اضافه
میکند :اگر نگاهی به اطراف خودتان بیندازید ،زن
و شوهرهایی را میبینید که میخواهند مانند پدر و
مادربزرگهای خود زندگی کنند و درعینحال مدرن
و امــروزی هم باشند؛ بههمین دلیل درگیر مسائل
ناموسی و اخالقی میشوند که متاسفانه راهی هم برای
مدیریت آن بلد نیستند؛ چراکه از کودکی نیاموختهاند
که برای خواستههای خود باید از سازوکارهای منطقی
مانند مذاکره یا قانون استفاده کنند ،پس طبیعی است
که درنهایت کارشان به خشونت یا قتل بینجامد.
ما چه بخواهیم و چه نخواهیم ،قتلهای خانوادگی
بخشی از واقعیت انکارناپذیر جامعه امروز است و پاک
کردن صورتمسئله هم دردی از دردهــای جامعه را
برطرف نمیکند ،بلکه باید برای کاهش و جلوگیری از
آن فکری کرد .بخشی از آن به سیاستهای خرد و کالن
کشور و مسئوالن امر برمیگردد که اینجا جای بحث
درباره آن نیست .بخش دیگر آن هم ،به فعالیتهای
آموزشی و پیشگیرانه خودمان برمیگردد که از بخش
اول مهمتر اســت؛ مانند اینکه مهار تهای کنترل
خشم را بیاموزیم یا اگر در برابر اینگونه خشونتها قرار

بازمانده

گرفتیم،
چـــهکـــار
بـــکـــنـــیـــم
تــــا خــشــونــت
بــهوجــودآمــده از
سطح نــزاع فراتر نرود
یــا چ ـه زمــانــی و چطور به
مشاور مراجعه کنیم و...؛ نکاتی
که زمینه فراگیری آن باید در مدرسه،
دانشگاه ،خانواده ،مسجد و ...برای فرد فراهم
شود.

طرح :علی معصوم بیگی/شهرآرا

اگر دوروبرتان پدربزرگ یا مادربزرگی داشته
باشید ،حتما دیدهاید وقتی کسی عصبانی
میشود و بهاصطالح جوش میآورد ،خیلی
زود یک لیوان گلگاوزبان دم میکنند تا
آرام شــود .ایــن رفتار بهدلیل آن اســت که
خــلـقوخــوی آدمــی رابــطــه مستقیمی با
خوردوخوراکش دارد ،پس اگر میخواهید
از میزان بروز عصبانیت و خشونتتان در این
فصل از سال کاسته شود و کمتر با دیگران
درگیری و نــزاع پیدا کنید ،مراقب فــوران
سودا در خونتان باشید؛ چراکه سودا بروز
عصبانیت و خشونت را تشدید میکند.
برای درمان سودا که مزاجی خشک و سرد
دارد ،امــا مصــادق(ع) میفرمایند« :ما
سردی را با گرمی و خشکی را با تری درمان
میکنیم ».بنابراین ،در این فصل از سال
توصیه ویــژه میکنیم که مصرف غذاها و
نوشیدنیهای ســرد و خشک را تا جایی
که میتوانید ،کاهش دهید .بهتر است
مصرف چای سیاه را که ســودازاســت ،کم
کرده و بهجای آن از انواع دمنوشهای گرم
مانند بهارنارنج ،گل محمدی ،دارچین،
اسطوخودوس ،مرزنجوش ،بابونه و بهلیمو
استفاده کنید .این گیاهان را میتوان به
میزان مساوی ،مخلوط و هرروز دم کرد.
مصرف این د منو شها بهشدت فشارهای
عصبی را کاهش میدهد ،مزاج را مالیم و
خلقوخو را آرام میکند ،گوارش را تسکین
میدهد و باعث میشود که فرد رفتار متعادل
و برخورد مناسبی با دیگران داشته باشد .از
مصرف غذاهای سرد هم بکاهید و درصورت
استفاده حتما آنها را همراه با مصلحشان
مصرف کنید؛ مانند شیر که باید با عسل و
شیره انگور استفاده شود .دوغ و ماست را
با نعناع و کاکوتی ،برنج را با زیره ،باقال را با
آویشن و گلپر ،ماهی را با دارچین و زنجبیل
و پنیر را با مغز گــردو و آویشن میل کنید.
درضمن ،برای کاهش عصبانیت و خشونت
در خودتان و داشتن رفتاری آرام ،از ذکر دعا
و توسل غافل نشوید که دوای هر درد روحی و
ناآرامی و استرسی است.

روانی بروز قتل و خشونت
مهمترین عوامل
ِ

معصومه متیننژاد -این روزها کمتر پیش میآید
که صفحه حوادث روزنامهها را ورق بزنید و خبری از
یک قتل نخوانید یا در گشتوگذارتان در خبرگزاریها
و کانا لهای تلگرامی و شبکههای اجتماعی،
چشمتان به خبر یک نــزاع خونین و قتل نخورد.
قسمت آزاردهندهتر ماجرا جایی است که پای روابط
خانوادگی و فامیلی بین قاتل و مقتول درمیان
باشد ،شرایط اسفباری که تصورش هم تا همین
دوسه دهه پیش در مخیله هیچکدام از ما
نمیگنجید.
بد نیست بدانید که براساس
آمارهای رسمی ،چیزی
بــیــش از یـکســوم
قــــتــــلهــــای
صور تگرفته

در سالهای اخیر ،خانوادگی بودهاند ،درحالیکه
همین آمار در سال 67رقمی کمتر از 8درصد را نشان
میدهد؛ مردانی که بهدلیل عصبانیت یا سوءظن،
همسرانشان را به قتل میرسانند ،زنانی که بهدلیل
خیانت شوهرانشان ،دستهایشان به خون آ نها
آلوده میشود و بچههایی که بهخاطر پول ،چشمشان

را برروی روابط والد و فرزندی میبندند و. ...
اگر پیگیر این خبرها باشید ،حتما متوجه شدهاید که
به هنگام بروز چنین حوادثی ،معموال به تنها چیزی
که پرداخته میشود ،علت بروز و چگونگی اتفاق است
که درنهایت هم مسئله با قصاص یا بخشش قاتل ختم
میشود .در این بین روابط و نسبتهایی وجود دارد
که کسی آ نها را نمیبیند ،درحالیکه بیشترین
آسیبها را هم از این اتفاق دیدهاند و خود ،حلقه
زنجیرهای میشوند برای حوادث تلخ بعدی
جامعه.
منظورم بازماندگان چنین
قتلهایی اســت؛ بهویژه
وقــتــی کـــه قــاتــل و
مــقــتــول ،زن و
شوهر باشند.

اختالل تا پایان عمر همراه آنهاست

همانطور که پیش از این هم اشاره شد ،در قتلهای
خانوادگی که پای زن و شوهرها درمیان است ،یکی

فستفود خطرناک
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دانشگاه علومپزشکی مشهد ،در اینباره به ما توضیح
مـیدهــد :پیشگیری از بــروز چنین حــوادثــی یک
اولویت است ،اما وقتی چنین اتفاقی میافتد ،باید
توجه داشت که این حادثه تازه شروع یک ماجرای
دیگر اســت .پذیرش و تحلیل چنین اتفاقی برای
بچهها ،هرقدر هم که سنشان زیاد باشد ،سخت است
و آنها را از درون میپاشد .بهویژه وقتی که بچهها خود
شاهد حادثه باشند .شوک ،خشم ،عصبانیت ،ترس،
استرس ،سوگواری عمیق ،احساس گناه و اختالل
استرسی بعد ازحادثه ،میتواند تمام عمر همراه آنها
باشد و زندگیشان را متاثر کند.
آسیب جدی دیگری که در این حوادث سالمت روان
بچههاراتهدیدمیکند،بحثالگوپذیریاست.هرچند
این به معنای آن نیست که هر بچهای که والدینش
چنین مشکلی دارنــد ،حتما در آینده مشکلدار
خواهد شد ،ولی باید پذیرفت که بیتاثیر هم نیست؛
چراکه رفتار فرزندانمان در آینده بهویژه زمانی که پا به
میانسالی میگذارند ،انعکاسی از رفتارهای درست
و نادرست امروز ماست .مسئله بعدی که باید بهطور
جدی به آن بهعنوان یک آسیب در زندگی بچهها نگاه
کرد ،از دست دادن کانون خانواده است .بچهها بهطور
همزمان و به بدترین شکل ممکن هردو والدینشان را
از دست میدهند .واگذار شدن به پرورشگاه یا یکی از
اقوام ،فرار از خانه و آوارگی در کوچه و خیابان و پناه بردن
به دوستان ناباب و افراد فرصتطلب ،کمترین آسیبی
است که سالمت روان این بچهها را تهدید میکند .حتم
بدانید مهری که چنین حوادثی بر پیشانی این بچهها
خواهد زد ،امکان داشتن زندگی سالم در جامعه را در
آینده از آنها خواهد گرفت.

نگذارید مشکالت روی هم تلمبار شود

قــــاتــــل و
دیــــگــــری
هـــم مــقــتــول،
بچهها به یکباره
هر دو والدینشان را
از دست میدهند ،پس
طبیعی اســت که بیشترین
آسیب را هم از چنین حوادثی
متحمل شوند ،موضوعی که اگر ما والدین
در بحثهایمان به آن بیشتر توجه کنیم ،بهطور
حتم هیچگاه کار را به نزاع و مشاجره نخواهیم رساند.
بهویژه آنکه بیشتر ما والدین ایرانی بهاصطالح برای
بههم نخوردن کانون خانوادگی و آوارگی بچهها ،شهره
سوختن و ساختنیم.
دکتر سیدعلی ثاقبی ،روانپزشک و عضو هیئتعلمی

این رواندرمانگر با بیان اینکه هیچکس نباید خودش
را از چنین حوادثی دور ببیند ،میافزاید :سعی کنید
اگر مشکلی در زندگی دارید ،آن را حل کنید تا روی هم
انباشته نشود .نادیده گرفتن مشکالت و سکوت کردن
دربرابر آنها به نفع هیچکدام از طرفین نخواهد بود .اگر
نمیتوانید خودتان با گفتوگو مشکلتان را حل کنید،
حتما از یک مشاور ،روانشناس یا روانپزشک کمک
بگیرید .در مواقعی که طرف مقابلتان از کوره دررفته و
رفتارش به سرحد جنون رسیده است ،حتما مراتب را به
اورژانس اجتماعی اطالع دهید تا قبل از وقوع حادثه
دخالت کنند .خودداری از مصرف موادمخدر و الکل
را حتی اگر جنبه تفریحی داشته باشد ،جدی بگیرید؛
چراکه ردپای آنها را در بسیاری از قتلها میتوان دید.
از کنار بیماریها و اختالالت روانی بهراحتی نگذرید و
آنها را نادیده نگیرید .همچنین اگر همسرتان سابقه
خشونت و پرخاش دارد ،موضوع را با یک عذرخواهی
ساده حلوفصل نکنید.

سم استامینوفن

سرطانزایی ظروف

کلینیک
پیامک ارسال سؤاالت به روزنامه شهرآرا 30007289

تنگی نخاع
عاملـی برای گزگز پا

 -0915 ...181مردی چهلساله
هستم و مدتی است که ران پای سمت
چپم خواب میرود .علت آن چیست؟
عالئمی که برای این بیماری بیان کردید،
میتواند طیف وسیعی از بیماریها را دربر
بگیرد که هر کــدام میتواند علت خاصی
بــرای ابتال داشته باشد امــا دیسک کمر،
تنگی نخاع ،راه رفتن طوالنی یا دویدن زیاد و
همچنین ابتال به دیابت هم میتواند عالئمی
مانند آنچه بیان کرد هاید ،ایجاد کند؛ به
همین خاطر باید شرح حال دقیقتری از
بیماری داشته باشیم.

 -0901 ...880بانویی 31ساله
هستم .مدتی است دستهایم خواب
میرود و بیحس میشود .نمیتوانم
کار کنم یا وسایل را جابهجا کنم و اگر
آنها را بردارم ،از دستم میافتد .به چه
متخصصی باید مراجعه کنم؟
برای تشخیص بیمار یتان باید ابتدا نوار
عصب گرفته شود تا منشأ اصلی بیماری
مشخص گــــردد .یــکــی از دالیـــل ابــتــا،
چسبندگی کــانــال عصبی در مــچ دست
است که این مشکل درمانپذیر است .گاه
این عالئم ،منشأ گردنی دارد که علت ایجاد
آن ،کار و فعالیت زیاد است .سومین منشأ
این بیماری میتواند فشارهای عصبی و
روحی باشد که این مشکل هم با پیگیری،
درمانشدنی است.

شهرو ند  -بانویی سیوپنج ساله
هستم .پارسال تصادف کردم و دچار
شکستگی ترقوه شدم .حاال احساس
میکنم شانه سمت راستم که آسیب دیده
است ،کوتاهتر از شانه سمت چپم است.

برای بررسی دقیقتر باید معاینه فیزیکی
انجام شود و با این توضیحات ،نمیتوان
تشخیص درستی داد .گاهی این امر تنها
جنبه روحــی و روانــی دارد و یک نگرانی
بیجاست.

*دکتر محمد خیاطزاده
متخصص ارتوپد

کارشناسان در جدیدترین پژوهشهای
خــود دریافتند کــه مصرف ساندویچ
سوسیس برای سالمت انسان خطرناکتر
از سایر فستفودهاست .میزان نمک
باالیموجوددرسوسیسحتیازچیزبرگر
و چیپس سیبزمینی هم بیشتر است و میتواند سبب ابتالی افراد به بیماریهای
مختلفازجملهباالرفتنفشارخون،نارساییکلیه،سکتهمغزیوحملهقلبی،چاقیو
حبس آب در بدن شود .محققان هشدار میدهند یکی از بیماریهایی که این روزها در
دنیابسیارشایعشدهاست،فشارخونباالستکهمسبباصلیآنمصرفبیشازحد
نمکبههمراهخوراکیهاونوشیدنیهاست.
برخیشرکتهایسازندهخوراکهایپروتئینیآمادهدرانگلستاندرنظردارندمیزان
نمک موجود در محصوالت خود را کاهش دهند .پیش از این ،آنها استفاده از مواد
نگهدارندهچوننیتراتونیتریت(دومادهشیمیاییخطرناککهسببابتالبهسرطان
میشود)رادرتولیدهایخودمتوقفکردهبودند.
کارشناسانبهافرادتوصیهمیکنندازانتخابساندویچسوسیسدرزمانیکهتمایلبه
مصرف فستفود دارند ،خودداری کنند و بهجای آن همبرگر یا سایر خوراکیها بهویژه
خوراکیهای دریایی را انتخاب کنند که خطر کمتری برای سالمتی دارد .کارشناسان
پیشنهادمیکنندافرادبرایحفظسالمتخودازخوراکهایخانگیاستفادهکنند.
سمیرا منشادی -طعم
ذرهبینسالمت
دلچــــســــب شــیــریــنــی
خامهای ،مزه ترش لواشک و آلو یا حس دلپذیر یک
نوشیدنی بهارنارنج ســرد در گــرمــای تابستان.
بهطورحتم شما هم با ما همعقیدهاید که داشتن حس
چشایی یک نعمت است و شاید بتوان گفت یکی از
لذتهای بزرگ زندگی برای ما ،چشیدن طعم غذاهای
مختلف است ،درحالیکه ما نهتنها شکر این نعمت
بزرگ را بهجا نمیآوریم ،بلکه اصوال فراموش میکنیم
کــه وجـــود ایــن حــس چــقــدر در زنــدگــی مــا مفید
و موثر است.
گروهی نیز هستند که مرتب به فکر این حسشان
هستند؛ چــون نمیتوانند بهخوبی ،مزه غذاها را
احساس کنند .اگــر شما هم در حس کــردن طعم
خوراکیها دچــار اشکال شد هاید ،بدانید که تنها
نیستید؛ چــون ســاالنــه حـــدود 2 00هــــزار نفر به
پزشک مراجعه و از اختالل در حس چشاییشان
شکایت میکنند .دکتر جالل خــادم ،جراح گوش،
حلق و بینی و فلوشیپ تخصصی بینی و سینوس ،در
ادامه توضیح داده است که حس چشایی میتواند
بهدالیل مختلفی دچار مشکل شود و فرد را به دردسر
بیندازد.

2حس نزدیک بههم

زبان یکی از بخشهای اصلی درزمینه حس چشایی
است .با گذاشتن غذا به داخل دهان ،پرزهای چشایی
تحریک شده و تحریک گیرند هها ،آغاز این فرایند
است .گیرندههای حس چشایی در تمام زبان پخش
شده است و در برخی نواحی این گیرند هها تجمع
بیشتری دارند که بر همین اساس ،تقسیمبندی مزهها

کبد بهعنوان فیلتر و یک صافی بسیار موثر
بدن برای جذب مواد مضر غذایی و تبدیل
آنهــا به مــواد هضمشدنی و مفید عمل
میکندونقشبسزاییدرسیستمگوارشی
دارد .کاهش مصرف گوشت ،چربی و مواد
قندی ،جایگزینی گوشت با سویا ،جایگزینی شام با ساالدهایی شامل هویج ،کلم،
کاهو،ترب،تربچه،سرکهوسیب،پرهیزازآبخوردنبینغذاواستفادهبیشترازسیرو
پیازوسبزیجاتتازهبرایحفظسالمتکبدالزماست.
استفاده از لیموترش و سیب در رژیم غذایی روزانه ،کاهش تدریجی وزن و ورزش روزانه
در مقابله با بیماری کبد بسیار مفید است و توصیه میشود همه افراد این اصول را در
برنامهزندگیخودرعایتکنند.
ازآنجاییکه تفلونها جزو گروه پالستیک بهشمار میآیند که بهصورت سطحی ،بر
روی ظروف فلزی کشیده میشود ،با حرارت دیدن از ظرف جدا شده و بهمرور زمان،
ازطریقغذاواردبدنمیشوندودردرازمدتزمینهایبرایبروزسرطانهستند.ظروف
روحی و آلومینیومی بر ظروف تفلون ،برتری دارد .این نوع فلزات سبک هستند و با آب
نیزدفعمیشوند.همچنینظروفیازجنساستیل،شیشهیاچینیمعموالکمخطرتر
از سایر ظروف ،شناخته شدهاند .بهگفته متخصصان آنکولوژی ،ظروف مسی بهدلیل
اکسیدشدنموادتشکیلدهندهشانحینپختغذا،سمیهستند.
ِ

یکی از داروهــای متداولی که مسمومیت
با آن رخ مـیدهــد ،استامینوفن است،
بهطوریکه هر بیماری که با نارسایی حاد
کبدی مراجعه کند ،باید سمی بودن کبدی
ناشی از اووردوز استامینوفن را برایش درنظر
گرفت ،این درحالی است که ما این دارو را کامال بیضرر میدانیم .درصورتیکه پزشک
برای شما یا فرزندتان استامینوفن تجویز کرده است ،دارو را براساس دوز دقیق درمانی
آن و نه بیشتر مصرف کنید و از مصرف مقادیر بیش از حد درمانی یا قرار دادن دارو در
دسترس کودک ،خودداری کنید تا از بروز مسمومیت با آن جلوگیری شود.
عالئم اولیه مسمومیت با استامینوفن که نیم تا 24ساعت بعد از بلع ممکن است
بروز کند ،اغلب به شکل تهوع ،استفراغ و بیاشتهایی است .ممکن است عالئمی
مانند خستگی ،ضعف عضالنی ،تعریق و ...هم رخ بدهد ،درحالیکه ظاهر بیمار
ممکن است عادی باشد .عالئم ثانویه بیمار مسموم 24 ،تا 72ساعت بعد از مصرف ،به
شکل درد در یکچهارم باالیی سمت راست شکم ،افزایش سطح بیلیروبین و ...بروز
پیدا میکند.
بسیاری از اقداماتی که برای بیماران انجام میشود ،در ساعات اولیه بروز مسمومیت
اثربخشی بهتر دارد ،لذا درصورت مسمومیت با استامینوفن ،اهمیت دارد که هرچه
زودتر به اورژانس مسمومان مراجعه شود.
تشخیص شود .بخش دوم که میتواند آسیب ببیند،
مسیر عصبی است که این امر میتواند بهدلیل کمآبی
و خشک بودن حفره دهان ،مصرف برخی داروهــا و
فشارخون رخ دهد .بخش سوم مشکل به ساقه مغز
برمیگردد که ازجمله عوامل تاثیرگذار میتوان به
جراحی و آسیب دیدن مسیر عصب و بیمار یهای
داخلی اعصاب مانند اماس اشاره کرد .گاه فرد بهدنبال
سکته مغزی ،افزایش سن و آلزایمر در تشخیص مزهها و
طعمها دچار مشکل میشود.
اگر این اختالل در مسیر بویایی هم بهوجود بیاید ،فرد
در تشخیص مزهها دچار مشکل میشود؛ به همین
خاطر است که افرادی که پولیپ بینی ،انحراف بینی،
آلرژی ،انسداد در مسیر بویایی و تومورهای مخاطی
دارند ،هم در تشخیص دچار مشکل هستند و با برطرف
کردن مشکل بویاییشان ،حس چشاییشان دوباره
فعال میشود.

اختالل در حس بویایی
حس چشایی را هم
تحتتاثیر قرار میدهد

چشاییدرخطر

مراقبت از این 2حس

روی زبان انجام شده است که عبارتند از شوری ،ترشی،
شیرینی و تلخی .در مرحله بعدی گیرند هها آنچه
دریافت کردهاند ،به ساقه و سپس به قشر مغز منتقل
میکنند .هما نطور که گفته شد ،زبان اصلیترین
نقش را در حس چشایی دارد ،اما این حس ارتباط
بسیار نزدیکی با حس بویایی دارد که آسیب به هر
کدام از این دو بخش میتواند دیگری را تحتتاثیر
قرار دهد.

حس چشایی چگونه به خطر میافتد؟

حس چشایی بهدالیل مختلفی میتواند دچار اختالل
شود.این اختالل میتواند از پرزهای روی زبان،
گیرندههای عصبی ،ساقه و قشر مغز باشد .مشکل و
اختالل در میسر گیرندههای عصب ،ساقه و قشر مغز
در قسمت بویایی هم میتواند عملکرد چشایی فرد را
تحت تاثیر قرار بدهد.

اختالل در کدام بخش است؟

اختالل در حس چشایی میتواند از زبان تا مغز گسترده
باشد .اولین بخشی که میتواند دچار اختالل شود،
زبان است .پرزها و گیرندههای دهان میتواند بهدلیل
مصرف زیاد سیگار ،مواد مخدر ،کمبود ویتامینهای
گــروه ب و فولیکاسید ،عفونتهای قارچی روی
زبان و حفره دهان ،افزایش سن و ...دچار اختالل در

حال که به اهمیت این دو حس و نقش مکملشان پی
بردیم ،بهتر است بیشتر مراقب آنها باشیم؛ البته باید
درنظر داشت که افزایش سن ،بیمار یها و مصرف
دارو ازجمله عوامل تاثیرگذار اما کنترلناپذیر هستند
ولی میتوان با رعایت بهداشت دهان و دندان و پرهیز
از خــوردن خوراکیها و نوشیدنیهای داغ از حس
چشایی مراقبت کرد.
برای تشخیص مشکل میتوان از متخصص گوش و
حلق کمک گرفت .هنگامی که علت زمینهای بیماری
مشخص شود ،راه درمان هم متناسب با آن انتخاب
میشود و بعد از آن میتوان شاهد برگشت حس
چشایی به حالت عادی بود.

