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تنظیم ضربان قلب با مصرف زنجبیل

پیشگیری از
سنگهای صفراوی

تنظیمکننده
انعقاد خون
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نقطه پایانی بر ترس از دندانپزشکی

عکس :هلث نیوز

ارقام  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها
و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار ديده شود
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منبع :سایت استانداری گلستان
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بـــه کمتـــر از  30درصـــد نمیرســـد،
گفتنی اســـت در هوای عادی اکســـیژن
21درصد حجم میزان کل تنفس وارد
بدن میشـــود ،ممکن است این سؤال
بـــرای بیمار پیش بیایـــد که در صورت

1

قطـــع شـــدن اکســـیژن ممکن اســـت
خطـــری جانش را تهدیـــد کند؟ خوب
اســـت بدانید که چنانچه به هر دلیلی
اکســـیژن قطع شـــود کل سیستم قطع
خواهد شـــد پس جای هیچ نگرانی از
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در هفتههای اخیر شـــاهد وقوع زلزله در قســـمتهای مختلفی از کشـــور بودیم .یکی از مهمترین وظایفی که برعهده والدین و مدیران مدارس اســـت
لزوم آموزش رعایت نکات ایمنی صحیح به دانشآموزان است .در این خصوص به کودکان خود بیاموزید مکانهای امن را در مدرسه شناسایی کنند
و به خاطر بسپارند و این مکانها را هم به دوستان خود نشان دهند .بهتر است روشهای نجات و حتی احیا را به دانشآموزان بیاموزید .کودکان هم
باید روشهای پناه گرفتن ،کمکرسانی به حادثه دیدگان و تخلیه فضای آموزشی را یاد بگیرند و بدانند که حفظ آرامش زمان وقوع حوادث طبیعی
مانند زلزله شرط اصلی نجات است.

این بابت وجود نـــدارد .حتماً کنجکاو
هســـتید تـــا از هزینههـــای اســـتفاده از
این دستگاه در دندانپزشکیها مطلع
شوید.
بـــه گفته این جراح و دندانپزشـــک
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امـــروزه در هـــر شـــاخهای از علـــم
پزشـــکی روشهـــای جدیـــدی بـــرای
راحتتـــر شـــدن روند درمانهـــا برای
بیماران و پزشـــکان ابداع میشـــود که
بـــا بهرهمنـــدی از آنهـــا ســـیر درمان و
در نتیجـــه موفقیـــت در آن راحتتـــر
پیش مـــیرود یکی از این تکنیکهایی
که نســـبتاً جدیـــد نیســـت و بهصورت
روتیـــن در بیمارســـتانها اســـتفاده
میشـــده ولـــی اخیـــراً به کمـــک علم
دندانپزشـــکی آمده ،دستگاه نیتروس
اکسید ( )Nitrous oxideاست درباره
عملکرد و آســـانتر شـــدن روند کار با
اســـتفاده از این دســـتگاه که سیســـتم
آرامبخشـــی دارد بـــا دکترمحمـــد
یزدیزاده گفتوگویی داشـــتیم که در
ذیل میخوانید:
دکترمحمـــد یـــزدیزاده در ابتدا با
اشـــاره به اینکه این تکنیـــک بهعنوان
سیستم آرام بخشی مورد استفاده قرار
میگیرد ،میگوید :گاز نیتروس اکسید
حدود  200ســـال پیش شناخته شده و
به «گاز خنده» معروف است که عالوه
بـــر خاصیت آرام بخشـــی اثر ضد درد
هم دارد ،این گاز بیخطر اســـت البته
به شرطی که توســـط پزشک بیهوشی
انجام شود.
به گفته این دندانپزشک این روش
در کشورهای امریکا ،کانادا و کشورهای
اروپایی به طور معمول و بدون حضور
متخصص بیهوشـــی انجام میشـــود
امـــا در کشـــور ما ً
فعـــا باید بـــا حضور
متخصص بیهوشی انجام شود.
ëëدیگـــر کـــودکان از دندانپزشـــکی
نمیهراسند!
همیشـــه بـــردن کودکان در ســـنین
قبل از دبســـتان به دندانپزشکی برای
پدرهـــا و مادرهـــا پـــروژه عـــذابآوری
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مهسا قوی قلب

بهدلیـــل الـــزام حضـــور متخصـــص
بیهوشـــی در محل ،هر ســـاعت حدود
 600تـــا  700هـــزار تومـــان هزینه دارد
کـــه از این میزان مبلغ  400هزار تومان
هزینه متخصص بیهوشـــی است البته
این قیمت برای ســـاعت اول اســـت و
در ســـاعتهای بعدی هزینهها هم به
نسبت کاهش پیدا میکند.
او در خاتمه با اشـــاره به سختی کار
جراحیهایـــی مانند ایمپلنت توضیح
میدهـــد :اســـتفاده از ایـــن تکنیک در
زمینه جراحیهای ســـنگین در سنین
بزرگســـالی هـــم مـــورد اســـتقبال قرار
میگیـــرد به این دلیل کـــه حالت آرام
بخشی و خلســـه میتواند در پیشروی
روند درمان بســـیار کمککننده باشـــد
زیرا اســـترس اثر ماده بیحســـی را کم
میکند پس هرچه هنـــگام انجام این
قبیل عملها اســـترس کمتر باشد اثر
داروی بیحســـی طوالنـــیتـــر خواهد
شـــد تا اندازهای که در بســـیاری موارد
دندانپزشـــک در صـــورت بهرهمندی
از دســـتگاه نیتـــروس اکســـید داروی
بیحسی کمتری استفاده میکند.
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مــهارت
سـالمت

اســـت که هم به دغدغه فکری بچهها
و هـــم والدین تبدیـــل میشـــود البته
پـــدر و مادری کـــه فرزند عقـــب مانده
ذهنی یا جســـمی دارنـــد و همین طور
خود کودک چندین برابر ســـایرین در
زمـــان حضور در دندانپزشـــکی عذاب
میکشند.
دکتـــر یـــزدیزاده بهرهمنـــدی از
تکنولـــوژی نیتروس اکســـید را بیشـــتر
برای کودکان  3تا  4ساله مفید میداند
زیـــرا بیقراریها و تـــکان خوردنهای
شـــدید زیر دســـت دندانپزشـــک را از
بیـــن میبـــرد ،با
وارد شدن این گاز
حالـــت خســـتگی
و آرام بخشـــی
یـــا حتـــی خـــواب
صـــورت میگیرد
تا جایـــی که حتی
در یک جلســـه تمـــام کارهـــای دندان
انجام میشود.
او در ادامه اضافـــه میکند :این گاز
از طریق بینی وارد میشـــود و بسرعت
خاصیت اثربخشی آن شروع میشود،
پس از اتمام کار در عرض 5دقیقه هم
وضعیت جســـمی بیمار به حالت اول
برگردانده میشـــود با این مشـــخصه
که به هیـــچ عنوان عوارض بیهوشـــی
مانند ســـردرد و تهوع نـــدارد ،تاکنون
جـــز در مواردی بســـیار نـــادر ،عوارض
خاصی دیده نشده و در صورت حضور
متخصص بیهوشـــی در اتاق پزشـــک
جـــای هیـــچ نگرانی برای بیمـــار باقی
نمیماند.
ëëکوتـــاه درباره عملکـــرد و هزینههای
دستگاه خنده آور
دکتـــر یـــزدیزاده دربـــاره عملکرد
دســـتگاه نیتـــروس اکســـید ایـــن گونه
توضیـــح میدهـــد :ایـــن دســـتگاه دو
کپســـول دارد که گازهـــای جداگانهای
دارنـــد؛ یکی نیتروس اکســـید یا همان
گاز خنـــده و دیگـــری اکســـیژن خالص
اســـت که با تناســـب از  10تا  70درصد
گاز نیتروس اکسید را با اکسیژن ترکیب
میکنـــد و در واقـــع میـــزان اکســـیژن

متوسط

ضربان

5

2

سرشار
از آنتی
اکسیدان

2

صرع یکی از قدیمیترین بیماریها در جهان اســـت؛
متأسفانه در گذشتههای نه چندان دور مبتالیان به این
بیماری ســـعی میکردند بـــرای ادامه زندگی بیماری
خود را مخفی کنند .انگهای ناشی از ناآگاهی ،بسیاری از بیماران مبتال به صرع
را از زندگـــی طبیعـــی در اجتماع محروم میکرد .اما پیشـــرفت دانش بشـــری و
تولید داروهای ضدصرع توانســـت انقالب بزرگی در کنترل و درمان این بیماری
توگو با «ایران» با تأکید بر اهمیت
به وجود آورد .دکتر محمود معتمدی در گف 
اســـتفاده از دارو در کنترل بیماری میگوید :حدود  50تا  60درصد بیماران مبتال
به صرع با مصرف درست و بموقع دارو زندگی طبیعی دارند .از اینرو مبتالیان
باید داروی خود را طبق دستور پزشک مصرف کنند و از عوامل محیطی مؤثر در
تشـــدید حمالت صرع مانند کم خوابی ،استرس ،ضربه به سر و مصرف برخی
داروهـــا پرهیز کنند .این متخصـــص مغز و اعصاب در ادامـــه میافزاید :عوامل
مختلفی باعث بروز این بیماری میشـــود ،اما تحقیقات نشـــان داده شایعترین
دلیل ابتال به این بیماری در ایران ژنتیک و برخی حوادث هنگام زایمان است که
به نرسیدن اکسیژن به مغز نوزاد منجر میشود .وی در خاتمه تأکید میکند :هر
تشنجی نشانه صرع نیست و گاهی برخی از بیماریها یا مصرف برخی از داروها
به حمالت تشنجی منجر میشود.

در شـــروع فعالیت ورزشـــی هم حداقل  5دقیقه را به گرم کردن بدن
اختصاص دهید.
انجـــام ورزشهای هوازی به طور منظم فوایـــد زیادی دارد؛ بهعنوان
مثال تودههای چربی در بدن کاهش پیدا میکند و میزان فشـــارخون
کم میشـــود .برای دور ماندن از انواع بیماریها الزم است ورزش به
طور منظم ،جزئی از برنامه روزانه شما شود.

حفظ سالمت
لثه و دندان

1

زنگ
سالمت

اهمیت مصرف صحیح دارو
در کنترل صرع

گردونه
سالمت

 5خاصیت
مفید
بادام هندی
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ëëزنی  27ساله هستم که ماه ششم بارداری را سپری
الو دکتر
میکنم .متأســـفانه اخیراً بیشتر بچههایی که به دنیا
میآینـــد دچار زردی میشـــوند .ایـــن موضوع مرا
بشدت نگران کرده اســـت .لطفاً مرا راهنمایی کنید
که چـــه باید بکنم تـــا فرزندم به این بیمـــاری مبتال
نشـــود؟ و آیا زردی نـــوزاد با تغذیه مـــادر در دوران
بارداری ارتباط دارد یا خیر؟
84711187
هموگلوبین خـــون نوزاد هنـــگام تولد بیـــن  20تا 21
دکتر محمد فرانوش
اســـت در حالی که بهطور طبیعی هموگلوبین خون
فوق تخصص خون
و سرطان کودکان
ما حدود  13تا  17اســـت .این تفاوت ب ه دلیل شرایط
متفاوتی اســـت که در داخل شکم برای جنین وجود
دارد .در واقع جنین داخل شـــکم مادر از اکسیژن  45درصد استفاده میکند از
این روی نیازمند تعداد هموگلوبین بیشتری اســـت ،اما ما از اکسیژن باالی 90
درصد استفاده میکنیم .پس از تولد و با نخستین تنفس نوزاد ،میزان اکسیژنی
که وارد بدنش میشـــود به یکباره از  45درصد به  90درصد میرسد پس دیگر
به تعـــداد زیادی هموگلوبین نیاز نیســـت و هموگلوبینهای اضافه شکســـته
میشوند .این شکسته شدن به آزاد شدن اجزاء آن از جمله بیلی روبین که عامل
بروز زردی نوزادان اســـت منجر میشود .به همین دلیل میتوان گفت به طور
طبیعی همه نوزادان زرد میشوند .اما گاهی هم زردی نوزاد ایمونولوژیک است
یعنی بر مبنای سیســـتم ایمنی بدن است که به دالیل مختلف اتفاق میافتد.
این نوع از زردی میتواند خطرناکتر از زردی فیزیولوژیک باشد و به اختالالت
مغزی ناپایدار و عقب ماندگیهای ذهنی ماندگار منجر شود .بنابراین توصیه
میکنم درمان زردی نوزاد را از هر نوع که باشـــد تحت نظر پزشک متخصص
جدی بگیرید .در مورد سؤال دوم شما هم باید بگویم که زردی به تغذیه مادر
در دوران بـــارداری ارتباطـــی ندارد اما در دوران نوزادی موادی که در شـــیر مادر
است میتواند در شدت زردی مؤثر باشد.

کمک به سالمت
استخوان ها

8 4 6 7 5

چه کنم نوزادم زردی نگیرد؟

پیشگیری
و سالمت

همیشـــه ورزش کردن برای به دست آوردن و حفظ تندرستی توصیه
میشود خیلی از ما هم در طول هفته ورزش میکنیم اما شاید دقیق
ندانیم که چه میزان ورزش کردن برای هر فرد مناسب است.
به گزارش فیت شـــیپ در نخســـتین قدم بهتر اســـت سبک زندگی را
تغییـــر دهیم؛ مثالً هنگام رفتن به مراکـــز خرید یا کار روزانه از خودرو
شـــخصی اســـتفاده نکنیم ،تحرک زیـــاد در طـــول روز میتواند نوعی
ورزش ســـبک محسوب شـــود ،حدود نیم ســـاعت انجام ورزشهای
هوازی در طول روز و حدود  3تا  5روز در هفته برای ســـامتی بســـیار
مفید اســـت .از جملـــه ورزشهای هـــوازی ایروبیک ،شـــنا ،دوچرخه
ســـواری و ورزشهـــای توپـــی مانند والیبـــال و بســـکتبال و امثال آنها
هســـتند .اگر قصـــد دارید بعـــد از یـــک دوره طوالنـــی ورزش نکردن
شـــروع به انجام ورزش کنید میتوانید با زمانهای کوتاه شروع کنید؛
در روزهـــای اول فقـــط ده تا  15دقیقه کار کنید و هـــر روز به این میزان
اضافه کنید تا کم کم بتوانید این زمان را به باالی نیم ساعت برسانید
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راهکار
سالمت

زنجبیـــل گیاهی سرشـــار از آنتی اکســـیدان اســـت کـــه نه تنها
متخصصـــان طـــب ســـنتی اســـتفاده آن را مفیـــد میداننـــد
متخصصـــان طب نویـــن نیز مصرف بـــه انـــدازه آن را توصیه
توگو بـــا «ایران»
میکننـــد .دکتر غالمرضا کردافشـــاری در گف 
میگوید :زنجبیل خواص بســـیار دارد کـــه از میان آنها میتوان
به تقویت حافظه ،بازکردن انسداد کبد و طحال ،تقویت قلب
و معده و همچنین تسکین درد کبد اشاره کرد .این متخصص
طب ســـنتی میافزایـــد :ضماد برگ یا ریشـــه زنجبیـــل برای
بیماریهای مفصلی و کاهش ورم مفاصل نیز مفید است ،اما
زیاده روی در مصرف این گیاه برای گرم مزاجان مضر اســـت.
وی در ادامه تأکید میکند :در مقاالت طب نوین نیز از زنجبیل
بهعنوان گیاهی آنتی اکسیدان و ضدالتهاب یاد میشود که مانع
تجمع پالکت ها در عروق قلبی میشود .همچنین مصرف این
گیاه برای کاهش حالت تهوع در زنان باردار نیز توصیه میشود.

در هفته باید چقدر ورزش کنیم؟
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