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تجویز داروها،تنهابامعاینهبالینیوگرفتنشرححال امکان
پذیر است و اگر در پاسخ به سواالت مصرف دارویی توصیه
میشود ،پس از مشورت با متخصص مصرف شود.

دکتر حسین طباطبایی

متخصصپوست،مووزیبایی

سالمت

من از کودکی دچار اگزما بــودم .االن حدود
دو ،سه سال اســت به پزشک مراجعه نکردم
مــی خواســتم بدانــم روش درمانــی جدید و
تاثیر گذارتر یا داروهای جدیدی به بازار آمده
استیانه؟
اگزمای پوســتی نوعی آلرژی و جزو خصوصیات
انســان اســت و درمان اساســی ندارد و بر حسب
عالیم بالینــی (خفیف یا شــدید) درمان عالمتی
میکنیم  .می توان از مرطوب کننده ،ضد خارش
وضدالتهابهااستفادهکرد.
پوســت صورتم چنــد روز یــک بار شــروع به
پوســته ریزی میکنــد ،مخصوصــا وقتی که
غذاهایی مثل تخم مرغ ،لبنیات به ویژه پنیر
غذاهای داغ یا تند ،شــیرین و چرب مصرف
میکنم،بهنظرمدرماتیتسبورهباشد،چون
پوســت ســر و صورتم بســیار چرب است .به
دلیل چربی بیش از حد صورتم ،نمیتوانم از
داروهایموضعیمانندپماداستفادهکنم؟
این نوع بیماری ،یک درمان طبی دارد و میتوان
بــا دارو آن را کنترل کــرد و جلوی بازگشــت آن را
گرفت.

مصرفنمککمتر
مصرفنمکرابه تدریجبهحداقل
برسانید.نمکزیادبهغذااضافهنکنیدوبه
برچسبموادغذاییتوجهداشتهباشید.

تهیهنانمناسب
نانکمنمکمصرفکنید.نان تازهراباتوجهبهبرچسب
آنتهیهکنید.نانقهوهایگزینهسالمتریبرای
دریافتفیبربیشتراست.شمامیتوانیداز
نانواییمحلسکونت
تانبخواهید
نانکمنمک
برایشمابپزد یا
خودتاندرمنزلنانکم
نمکتهیهکنید.
کنترلمصرفقند
مادرطولروزازمنابعمختلفقندیاستفاده
می کنیمهمچونکیک،شیرینی،بستنی،انواع
تنقالتونوشیدنیها،درحالیکهبایدتنها5
درصدانرژیروزانهماازقندآزاد تامینشود.قند
اضافه،زمینهبروز بیماریدیابتومشکالتقلبی
وعروقیراافزایشمیدهد.

قبال دستم اگزما داشت ،االن خوب شده اما
پوستمنازکوخیلیحساسشدهاست؟
دستتاندچاراگزمایتماسیشدهاست.استفاده
ازپمادکورتوندارغلطاستزیرافوراظاهرعارضه
خوبمیشوداماپمادپوستشمارانازکمیکند
و دچار ترک وخارش خواهد شــد و میتوان گفت
این نــوع درمــان موقتی اســت و مصــرف دایم آن
پوســت را نازک میکند که بایــد از کرمهای ضد
التهابدیگراستفادهکرد،همچنینعواملیکهبا
دستتماسداردهمباید شناساییشود.

تحرککافی
 30دقیقه فعالیت به مــدت پنج بار درهفته مــی تواند به
سالمتقلبشماکمککند.اگرنمیتوانیداینمیزانفعالیترا
دربرنامهخودداشتهباشید،ازفعالیتهایکمشروعکنید.هرفعالیتی
که بتواند باعث احســاس گرمی و کمی نفس زدن
شمابشود،ایدهآلاست.

بهشاخصتودهبدنیخودتوجهداشتهباشید
کمتراز- 18.5شماکموزنهستید.
- 24.9-18.5شمادرمحدودهوزنسالمهستید.
- 29.9-25شمااضافهوزندارید،هدفشمابایدکاهشوزنبهمنظورکاهشفشارخونوکاهشخطرابتالبهبیماریباشد.
- 35-30شماچاقهستید.
بیشاز- 35شمابسیارچاقهستید.برایبررسیوضعیتپزشکیخود،اقدامکنید.اگراضافهوزندارید،ازدستدادنوزن
بایدبهکاهشفشارخونوکاهشخطرابتالبهدیگرمشکالتسالمتیماننددیابتکمککند.نگهداشتنوزنسالمراهبسیار
مهمیبرایحفظ سالمتقلبورگهایخونیشماست.

تغذیه

 3میوهآسیاییکهنمیشناسید
درکشورهایمختلفانواعواقساممیوههابهچشم
می خورد از جمله ســه میوه ای که در ادامه معرفی
میکنیم.
میوهستارهای
میوهستارهایازنظربافتشبیهبهکیویامابسیار
سبک تر و شیرین تر
است .سرشار از فیبر
وویتامینثاستاما
اگزاالت هم دارد که
برایبیمارانکلیوی
مناسبنیست.
کامکوات
کامکوات کوچــک ترین عضــو خانــواده مرکبات
و بومی جنوب شــرقی چین اســت ولی امــروزه در
سراســر آســیا یافت میشــود .کامکــوات خواص
ضد ویــروس و ضد ســرطان
همداردوبهمتابولیسم
پروتئیــن ،چربــی
و کربوهیــدرات
کمک و حتی سطح
انســولین و گلوکز را در
بدنمتعادلمیکند.
میوهنانیابردفروت
برد فروت از جنوب شرقی آسیا ریشه میگیرد ،اما
اکنون در سراســر جهان پرورش مییابــد .بافت و
طعمی شبیه نان دارد .این میوه را
میتوان پوره کرد ،تفت
داد ،در بــرگ مــوز
پختیابهادویهکاری
اضافهکرد.

شــیوه زندگــی
ناســالم ،فشــار خون شما
را به تدریج افزایش مــی دهد و این
افزایش فشــار ،زمینه بــروز بیماری های
قلبی و سکته را فراهم می کند .این افزایش
فشار را می توان با رعایت سبک زندگی سالم
دوباره به حالت عادی برگرداند.
پیشنهاد ما برای سبک
زندگی سالم به قرار
زیر است :

وزنمتناسب
هیچمیدانیدکهکاهشوزنبهکاهشفشارخون
شما منجر می شود؟ پس مصرف
کالــری و چربی خــود را کاهش و
ورزش و فعالیــت
بدنیراافزایش دهید.
هــر دوی ایــن کارها به
کاهشفشارخونشماکمکمیکند.
مصرفسبزیجاتبیشتر
خوردنمیوهوسبزیبهکاهشفشارخونشماکمک
می کند .بزرگ ســاالن مصرف پنج وعده میوه و سبزی های متنوع
را در طول روز فراموش نکنند .میوه خشــک شده ،منجمد ،کنجد و...
خوباستامابازهممراقبمیزان
مصــرف کالــری خــود
باشید.شما باید حدود
 80گــرم یا بــه اندازه
مشت خود در هر
وعــده ،میــوه و
ســبزی مصرف
کنید.
یککاسهساالدشامل
سهقاشقغذاخوریسبزیجات
سهقاشقغذاخوریحبوباتمانندعدس،ماش،لوبیا
یکمیوهمتوسطمانندسیب،گالبی،موز
دومیوهکوچکمانندآلو،زردآلو
یکتکهمیوهبزرگمانندخربزه،آناناس،انبه
دوتاسهقاشقانواعتوتوانگور
یکلیوانآبمیوهیاسبزی( 150میلیلیتر)
یکقاشقغذاخوریمیوهخشک
برایحفظویتامینسبزیهابافاصلهزمانیمناسبازمصرفآنها،آب
بنوشید.بهتراستبهمیوهوسبزیهانمک ،شکروسساضافهنکنید.
اگر تخم مرغ میل می کنید ،کمی گوجه فرنگی کبابی ،قارچ و اسفناج
کنارآنقراردهید.بهسسهایتانسبزیجاتومیوهاضافهکنید.

آشپزی من

تناسب اندام

ریواس،خورشترشبهاری

کاهش کمردرد با حرکت «پرنده تک پا»

ش

خور

حرکت قدرتی پرنده تک پا از حرکت دست و پا جمع شــروع و با حرکت دست و پا باز تمام می شود .این
حرکت برای تقویت فیله کمر و عضالت چهار سر ران مناسب است.ابتدا چهار دست و پا قرار بگیرید،
دستوپانسبتبهزمینوبدنزاویهقائمداشتهباشند.
ریواس  -یک کیلوگرم
گوشــت بدون اســتخوان  -نیم
کیلو گرم
پیاز  2 -عدد
شکر  2 -تا 3قاشق سوپ خوری
روغــن ،نمک و فلفــل  -به میزان
الزم
نعناع تازه  150-گرم
جعفری تازه  250 -گرم

پیازها را پوست کنده و بعد از شستن خرد کنید .سپس
در یک قابلمه مناســب مقداری روغن بریزید و روی شعله
اجاققراردهیدتاداغشود.پیازرااضافهکنیدوتفتدهید
تاطالییشود.
گوشــت را به صورت قیمه ای خرد و ســپس بــه پیاز داغ
اضافه کنید و همراه با آن تفت دهید تا رنگ گوشت تغییر
کند2 .تا3لیوانآبجوشبهمخلوطگوشتوپیازاضافه
کنید ،در ظــرف را بگذاریــد و تا پخت کامل گوشــت صبر
کنید .ریواسهاراپوستکندهوبعدازشستنبهقطعات
هم اندازه خرد کنید .از طرفی نعنــاع و جعفری تازه را نیز
پاکوبعدازشستن،خردکنید .دریکتابهمقداریروغن

دستوپاهارامطابقشکلرویزمین
قرار دهید و تــا حد ممکن پاها را به دســت
هانزدیککنید.اینحالترابرای  5ثانیهحفظکنید.

بریزید و روی حرارت قرار دهید تا داغ شود ،سپس نعناع و
جعفریخردشدهراداخلروغنتفتدهید.
بعد از پخت گوشــت  ،نعناع و جعفری و بعد از آن ریواس
را همراه شکر ،نمک و فلفل اضافه کنید و 10دقیقه دیگر
حرارتدهید.
نکته:مقدار نعناع نباید خیلی زیاد باشد زیرا باعث تلخ
شدنخورشمیشود.
خواص:افــرادی کــه کمبــود ویتامیــن Kدارنــد ،بــه
طوالنیشــدن زمــان انعقاد خــون مبتالمیشــوند .یک
فنجان ریــواس حــاوی حــدود  ۳۵.۷میکروگــرم از این
ویتامیناست.

دستو پاهارا تاحدیکهاحساسکمی
کشیدگیداشتهباشیدازهمجدا کنید.
طوری که پرنده بال خود را کشــش می
دهد ،یکپایخودرا اززمینجداکنیدو
بهسمتبیرونبکشیدو برای  5ثانیه اینحالت
را حفظ کنید  .به ترتیب این حرکات پا باز و پا جمع را به
تکرارانجامدهید.

این حرکات را برای 10بار تکرار کنید.می توانید روزانه بههر حرکت ،دو تکرار اضافه کنید .
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