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عوارض بیماری دیابت بالغ بر  300هزار سال عمر مفید ایرانیان را تهدید می کند .به گزارش خبرگزاری تسنیم ،محمدباقر الریجانی معاون وزیر بهداشت
گفت:هم اکنون وقتی آمارهای ابتال به بیماری دیابت در جهان را رصد می کنیم با آمار  400میلیونی این بیماران مواجه می شویم که نشان دهنده آن است
که رشد بیماری دیابت در دنیا نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است.

دانستنیهای
بـــدن

خواص گیاهان
خرمالو ،میوه درمانگر پاییزی

مترجم :علیرضا -آیا میدانید چرا گاهی در دست و پایمان احساس سوزن سوزن شدن میکنیم؟ برخالف تصور
عموم که علت آن را ،تحمل وزن اضافه روی قسمتی از بدن و قطع جریان گردش خون میدانند ،علت این امر
نشستن نادرست است که باعث درگیر شدن اعصاب میشود.از این قبیل دانستنی های جالب  ،موارد زیادی
وجود دارد که با هم مرور می کنیم
-گریهکردنپسازآسیبدیدن؛راهی برای رها شدن هورمونهای استرس است که
هنگام درد تجمع پیدا میکند .در این مطلب پاسخ برخی سوالهای مربوط به بدن را
به نقل از « »MSNآوردهایم.

چراهنگاماحساسدردگریهمیکنم؟گریه در واکنش به احساس منفی یا
درد
به
علت
ارتباط مجرای اشکآور و قسمتی
از مغز است که به عاطفه مربوط
است.
مغز،
جاری
شدن
اشک
را
راهی
برای
کاهش
هورمونهای استرس انتخاب میکند .اشک حاوی آندروفین (مسکن طبیعی) است.

چراقلبدرسمتچپقراردارد؟همانند بسیاری از اعضای بدن ،قلب در مرکز بدن قرار ندارد بلکه
کمی به سمت چپ سینه متمایل است .علت آن تقارن نداشتن
قلبدرمراحلرشدوتکاملاست.بهگفتهمتخصصانباپیچیدهتر
شدن سیستم گوارشی ،گردش خون و اعصاب ،بدن انسان راهی
برای گنجاندن همه اعضا در بدن پیدا میکند و قرار گرفتن تمام
اعضا در میانه بدن ،استفاده نادرست از فضاست که به علت قرینه
نبودن بعضی از اعضا عم ً
ال امکانپذیر نیست.

چراکوچککردنچشمباعثدیدبهتراشیامیشود؟کوچککردنچشممیزاننوریراکهواردچشممیشودکاهشمیدهدودرواقعنوری
کهواردچشممیشودنسبت ًا دریکمسیرقرارمیگیردوبهاشعهاجازهمیدهدتاازمحل
نزدیکتر به مرکز عدسی عبور کند.
چراهنگامواردکردنانگشتدرحلق،احساستهوعایجادمیشود؟زمان ورود یک شیء خارجی ،بدن برای دفع آن تالش میکند .اعصاب اطراف لوزهها و پشت زبان
بسیارحساساستودرواقعمانعازپایینرفتنشیء خارجیمیشود.هنگامیکهاعصابتشخیص
میدهد که شیء نامناسبی در انتهای حلق قرار گرفته ،فرد دچار حالت تهوع میشود.

چراموهایگیجگاهزودترسفیدمیشود؟هنگام شکلگیری و رشد جنین سلولها
رنگ
دانه
تولید
م
ی
کند
که در قسمتهای مختلف از بدن کاشته میشود .امکان دارد
که پیاز مو در برخی از قسمتها مانند گیجگاه رنگ دانه کمتری
دریافت کرده باشد .به همین دلیل این قسمت از مو سریعتر رنگ
خود را از دست میدهد.

چرازمانیکهمریضهستم،لرزممیگیرد؟به طور معمول ،لرز را با احساس سرما ارتباط میدهند اما علت دیگری نیز
وجود دارد که واکنش بدن در مقابله با عفونتها را نشان میدهد .دمای
طبیعی و ثابت بدن ۳۷درجه سانتیگراد است که از طریق هیپوتاالموس
تنظیم میشود .هنگام بیماری و واکنش سیستم ایمنی به میکروبها،
از طریق هیپوتاالموس ،دم��ای بدن باال م �یرود که ما آن را به عنوان تب
میشناسیم.نتایجتحقیقاتنشانمیدهددمایباالیبدنفضایمناسبو
مطلوبیبرایمیکروبهانیستبنابراینبدنبرایکندکردنرشدمیکروبها
از گرما استفاده میکند .تحلیل دیگر این است که سیستم ایمنی بدن در
دمایباالتربهترعملمیکند.دراینشرایطباپیامرسانیمغز،همهسلولها
سختتر کار میکنند تا حرارت تولید شود و سلولهای عضالنی سریعتر
منقبضشود،اینحرکتسریععضلهاستکهمابهعنوانلرزحسمیکنیم.
چرامیتوانتنهابایکچشمچشمکزد؟باکمیتمرینمیتوانیدهمزمانبادوچشمچشمکبزنید.گاهیافرادبهعلت
آسیبیابیماریدچارمشکلمیشوندوقادربهچشمکزدننیستند.عضلهای
که پلکهای چشم را میبندد به طور مستقل عمل میکند .اگر میتوانید هر
دو چشم را ببندید ،میتوانید چشمها را طوری تمرین دهید که با هر ۲چشم
چشمکبزنید.اماخیلیازافرادفقطمیتوانندبایکچشمچشمکبزنند.

ذیه

تغ

تعداد دیابتی ها تا سال  2040میالدی از مرز یک میلیارد عبور می کند

با نگاهی به نقشه جهانی شیوع دیابت ،پیش بینی می شود تا
سال  2040میالدی ،تعداد مبتالیان به این بیماری از مرز یک
میلیارد نفر عبور کند.به گزارش خبرنگار ایرنا« ،گوردون بارنیان»
نماینده فدراسیون جهانی دیابت گفت :اکنون تعداد مبتالیان
به دیابت رو به افزایش است و این بیماری به نوعی به یک مشکل
اقتصادی  -اجتماعی تبدیل شده است .نماینده فدراسیون

مت
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دو

ج

جهانی دیابت با تاکید بر اینکه دیابت در مقایسه با دیگر بیماری
ها نقش مخرب تری در کشورها داشته است ،ادامه داد :به هیچ
عنوان تالش های درمانی که دولت ها صرف جلوگیری از شیوع
اینبیماریمیکنند،هزینهنیستوبهنوعیسرمایهگذاریاست.
دیابتدرهر 6ثانیهجانیکنفررادرجهانمیگیرد
وی با ارائه آماری از مبتالیان به دیابت در جهان تصریح کرد :این

بیماری خاموش در هر شش ثانیه جان یک نفر را می گیرد و در
هر  20ثانیه هم یک فرد مبتال به دیابت ،عضوی از بدن خود را از
دست می دهد.
افراد محروم جوامع ،بیشترین آسیب اجتماعی و اقتصادی را از
ابتال به دیابت متحمل می شوند ،زیرا توان پرداخت هزینه های
درمان آن را ندارند.

اقداماتیکهپسازجراحی
لـثـه بــاید انـــجام دهــــید
درروزجراحیازغذاهایمایعوسرداستفادهکنید و از خوردن مایعات یا میوه های ترش مزه
بپرهیزیدزیراباعثتحریکلثهیادندانوایجاد
دردمی شود.
بعدازتمامشدنبی حسی،درصورتاحساسدرد می توانید استامینوفن مصرف کنید اما
مصرف داروه����ای مسکن ضدالتهابی و ضد
انعقادیتوصیهنمی شود.
تاچندروزازانجامفعالیت هایشدیدبدنیوحمامآبگرمخودداریکنید.

برایکاهشتورمکیسهآبیخ مفیداست،ازاینکیسهبرایبیروندهانوبهفاصلهدهدقیقهیک باراستفادهکنید.

موادالزمبرای ۴نفر:
ی
* روغن زیتون :یک قاشق غذاخور 
* سیر رنده شده ۲ :حب ه
* برنج :یک پیمان ه
* جعفری خرد شده :یک چهارم پیمان ه
ی
* نمک و فلفل :به اندازه کاف 
* پنیر فتای خرد شده :یک چهارم پیمانه

آشپزیمن

برنج با
اسفناج

بهداشت پوست و مو
مزایا و معایب تزریق ژل برای رفع چین
وچروک
تزریقاتی که برای پر کردن فرورفتگی ها و چین و چروک
پوست به کار م��ی رود ب��رای چند دسته از اف��راد مناسب
است،کسانیکهچروک هایکمعمقدارند،بیمارانیکه
جراحیبرایشانمجازنیست،افرادیکهزخم هایعمیق
وگوددارندو....
دکتر تقی پور متخصص جراحی پالستیک و ترمیمی در
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت :این تزریقات
یا چربی است که از بدن خود فرد گرفته می شود یا مواد
ساختنی چربی هاست که باید از نقاطی از بدن مثل شکم
یاپهلوگرفتهشودوپسازفرآوری هاییبهشکلمایعقابل
تزریق درآید آن گاه آن را به وسیله یک سرنگ و سر سوزن
ظریف در الیه های زیر پوست تزریق می کنند ،این چربی
چونازخودفرداست احتمالخطرحساسیتوپسزدنرا
نداردامابرداشتنآندربدنمشکالتخاصخودرادارد.
کمیدرد،تورموکبودیازپیامدهایمعمولاینتزریقات
استاماادامهیافتندردوتورمممکناستبهعلتعفونت
یاواکنشبهموادباشدکهاغلبآنهابهدرمانآنتیبیوتیک
پاسخمی دهد.
بایدتوجهشوداینتزریقاتبرایکسانیکهسابقهحساسیت
شدیددارندنبایدانجامشود؛همچنینافرادیکهداروهای
ضد انعقاد و آسپرین یا پروفن یا داروه��ای مشابه مصرف
می کنندبایدیکهفتهقبلآنراقطعکنند.

پرسش و پاسخ
درستونپرسشوپاسخبهسواالتخوانندگانازدیدگاه
طب اسالمی و سنتی پاسخ داده می شود .همان طور که
بارها ی���ادآوری کرده ایم ،تجویز دارو و حتی داروه��ای
گیاهی ،تنها با معاینه بالینی ،گرفتن شرح حال و تشخیص
م��زاج بیمار امکان پذیر است و اگر در پاسخ به سواالت
م��ص��رف داروی گیاهی ب��ه ف���رد س��وال
کننده ،توصیهمی شود،بهتراستپس
از مشورت با متخصص طب اسالمی و
سنتی مصرف شود.دکترسیدسعید
اسماعیلی،پزشکومحققطباسالمی،
ب��ه س����واالت ش��م��ا پ��اس��خ م��ی ده��د.

درروزاولاستفادهازمسواکیادهان شویهتوصیهنمی شوداما از روز بعد می توانید با استفاده از آب نمک رقیق ولرم
روزانهچندباردهانراشست وشودهید.
به نقل از خبرگزاری فارس ،در روز جراحی از غذاهای مایع وسرداستفادهکنیدوازروزدومموادغذایینرممصرفکنیدو
باطرفدیگرفککهپانسمانندارد،غذارابجوید.

میوه ن��ارس خرمالو ب��رای درم��ان بیماری های گوارشی
مفید است .میوه نارس خرمالو به دلیل خاصیت قابض و
جمع کننده ایکهداردبرایدرمانبیماری هایگوارشی،
اسهالخونیطوالنیومزمن،هضمغذا،سیستمتنفسی،
نرم کردن سینه و گلو ،برخی از انواع آسم ،سالمت دهان و
لثه هامفیداست.
سید مهدی غضنفری پزشک متخصص فیزیولوژی ،عضو
هیئت علمی و مدیریت طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی
ارتش افزود :میوه خرمالو در حالت نارس و رسیده برای
درمان بسیاری از بیماری ها مفید است .البته باید با نظر
متخصصان،بیماری هاوعارضه هایآندرمانشود.
میوه خرمالو برای درمان سکسکه مفیداست .میوه رسیده
آنخاصیتملیندارد.میوهرسیده ،شلوخرمالوییکهبه
صورت پخته شده درآمده باشد به عنوان مرهم و نرم کننده
دستگاهگوارشدررفعیبوستمفیداست.جوشاندهبرگ
خرمالوبرایدرمانتبوسرفهبسیارمفیداستومی توان
ازآنبهعنوانتب برطبیعیاستفادهکرد.گلمیوهخرمالو
به صورت دمنوش بهترین دارو برای درمان بیماری های
معده و عارضه تهوع و استفراغ است .پوست درخت و چوب
خرمالوکهجوشاندهوصافشود،بهعنوانمرهمیموضعی
برایدرمانزخم هامفیداست.خرمالوینارسبرایدرمان
عارضه هایلثهوالتهابوخونریزی هایلثهمفیداستزیرا
خرمالوقابضاستولثهراسفتومحکممی کند.

ممکن اس��ت بیمار در روز جراحی با ضعف،تب و لرز خفیف روبه رو شود یا خروج مقداری
خونابه در  ۴-۵ساعت اولیه را مشاهده کند
که همه این ها طبیعی است و جای هیچ گونه
نگرانیندارد.

* پیاز خرد شده -یک عدد کوچک
* اسفناج خرد شده :یک کیلوگرم
* آب مرغ یا آب :دو و نیم پیمانه
* شوید خرد شده :یک چهارم پیمانه
* لیمو :یک عدد

طرزتهیه:
* روغن را در ماهیتابه داغ کنید.
* پیاز و سیر را در آن تفت دهید تا طالیی رنگ شود .اسفناج را اضافه کنید تا پخته
شود.
* در این مرحله ،آب مرغ ،برنج از قبل خیس شده ،جعفری ،شوید ،نمک و فلفل را
اضافه کنید تا به جوش بیاید.
* سپس حرارت را کم کنید و بگذارید آرام بپزد تا جا بیفتد و دم بکشد.
*قبل از سرو به دلخواه کمی آب و پوست لیمو و پنیر فتا به آن اضافه کنید.

-درصورتادامهپیداکردنتورمیاایجادعفونتآنراجدیبگیرید.

س:مصرف روزانه  4تا  5بار انفیه چه ضرری دارد؟
ج:باید مشخص شود که شما از چه انفیه ای وبرای چه
مشکلی استفاده می کنید .به عنوان مثال اگر مشکل
گرفتگی بینی یا سینوزیت دارید می توانید از انفیه با
طبیعت گرم استفاده کنید .بنا به شدت بیماری می توان
دفعات مصرف را بیشتر یا کمتر کرد.
س:کودکی یک ساله دارم که بدنش پر از لکه های
سفید شده است.
ج:اگ��ر این لکه های سفید همان است که ما به عنوان
ویتیلیگو ،بهق یا ب��رص می شناسیم ،باید به یکی از
همکاران آشنا به طب سنتی مراجعه کنید .اصول درمان
این است که ابتدا شیر مادر اصالح شود .قاعدت ًا مادر
بلغمی مزاج است و شیر وی باعث افزایش مشکل کودک
می شود .باید از مصرف سردی پرهیز شود .در مرحله
بعد برای نوزاد از داروهای مناسب با طبیعت گرم هم به
صورت خوراکی وهم موضعی استفاده می شود.
س :دختری  29ساله ام که به علت ترشح هورمون
های مردانه موهایم چرب شده است و در قسمت
جلوی سر دچار ریزش مو شده ام .در ضمن افزایش
وزن هم دارم که به دکتر مراجعه کرده ام اما فایده
ای نداشته است.
ج :شما روزان��ه مخلوطی از یک لیوان ع��رق رازی��ان��ه و
ب��وم��ادران میل کنید .ب��رای شست وش��وی سر از سدر
استفاده کنید .انجام حجامت از سر نیز مفید است.
س:مردی  40ساله ام که سفیدی چشم هایم زرد
شده است .در کودکی یرقان گرفته ام.
ج:شما باید از مصرف گرمی ها مانند ادوی��ه  ،فلفل و
زنجبیل و غذاهای خیلی شیرین و غذای چرب پرهیز
کنید .مصرف تنقالت مانند گردو و همچنین سیر و پیاز
ب��رای شما مناسب نیست .مصرف شربت سکنجبین
همراه ع��رق کاسنی و شاهتره صبح به ص��ورت ناشتا
مناسب است .مصرف انار هم برای شما مفید است.

