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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 سهیال خزاعی

فوقتخصصبیماریهایعفونیاطفال

سالمت

چند روز پیــش ،زنبور مــن را نیــش زد .هنوز
قسمت گزش دردناک اســت  .لطفا توضیح
دهیدچهکارکنمتادردکمترشود؟
درباره نیش زنبور عســل  ،برداشــتن سریع نیش
از روی زخم  ،برای جلوگیری از ورود بیشــتر ســم
به زخــم ضروری اســت .عالیــم زنبــور گزیدگی
معمــو ًال درعرض چند ســاعت ناپدید می شــود.
اگر فرد زنبورگزیده مشكل تنفسی داشت یا تورم
شــدید وســریع در محل گزش بروز كــرد  ،باید به
پزشكمراجعهکند.چنانچهگزشزنبوردرنقاط
مختلــف و آن هم در ناحیــه گردن و ســر بروز کند
جدی تر اســت و می تواند تهدید كننــده زندگی
باشــد.روی محل زنبورگزیدگی كمپرس سرد یا
كیسهمحتوییخقراردهیدوبهطورمتوالیهر15
دقیقه یك بار كیسه یخ را ازروی پوست بردارید .از
قراردادنمستقیمیخرویپوستاجتنابکنیدو
ازگرمكردنموضعبپرهیزید.
چندنكتهمراقبتی
برایپیشگیریازگزشحشرات،میتوانعالوه
بر نصب توری در پنجرهها  ،پوشــیدن لباسهای
محافظتكننده و آستین بلند در محیط های باز
غیر شهری  ،از پشه بند و مواد حشره کش در شب
اســتفاده کرد .نگهداری حیوانات خانگی باعث
تجمعبیشترحشراتمیشودبنابراینالزماست
نگهداری حیوانات اهلی توام با رعایت بهداشت
باشــد .اگر در محل زندگی تان درختــان زیادی
وجود دارد ،باید بــرای پنجرههای خانــه از توری
استفادهشودودرپاركهاازآویختنلباسهاروی
درختخودداریشود.

غده طحال ،عضوی از دستگاه لنفاوی محســوب می شود .بزرگ
پزشکی
شدن طحال مشکلی است که بسیاری ازما متوجه عالیم وعلل آن
نمی شــویم و زمانی که نیاز به جراحی و برداشــتن طحال پیدا می
کنیم ،نمی دانیم که باید مراقب چه چیزهایی باشیم و آیا می توان
بدونطحالزندگیکرد؟ادامهمطلبرابخوانید...

وقتی طحال بزرگ میشــود،
ســلولهای قرمز نرمال خون
را در کنار ســلولهای آسیب
دیده فیلتــر میکند کــه این
به کاهــش تعداد ســلولهای
سالمدرجریانخونمنجرمی
شــود .طحال بزرگ شــده در
عین حال باعث به دام افتادن
بیشازحدپالکتهامیشود.

چندوظیفه طحال
* سلولهای کهنه ،آسیب دیده و تخریب شده
رافیلتروازبدنخارجمیکند.
*باایجادسلولهایسفیدخون(لنفوسیتها)
و عمل به عنوان یک خط مقدم دفاعی در برابر
ریزذراتمسبببیماری(میکروارگانیسمها)،
ازعفونتهاپیشگیریمیکند.
*سلولهایقرمزخونوپالکتهاراکهبهلخته
شدنخونکمکمیکنند،ذخیرهمیکند.
اسپلنومگالی(بزرگ شدن طحال ) به تمامی
اینعملکردهایحیاتیآسیبمیزند.
عالیمبزرگشدنطحال
فردبهسرعتدچارخونریزیمیشود. درد در قسمت چپ شــکم که ممکن است تاقسمتشانههماحساسشود.
 احســاس ســیری بدون این که غــذا خوردهباشید .گاهی اوقات هم با خوردن اندک ماده
غذایی به فرد احساس سیری غیرعادی دست
میدهد.
کمخونیاحساسخستگی-عفونتهایمکرر

سکسکهبیاشتهاییتنگینفساحساسسردیوتعریقپوستعللبزرگشدنطحال
 عفونــت هــای ویروســی ماننــدمونونوکلئوز(انتقال از طریق رابطه جنسی
،تنفسوغذایآلوده)
 عفونت های باکتریایی مانند سیفلیس یاعفونتالیهداخلیقلب(اندوکاردیت)
عفونتهایانگلیمانندماالریاسیروزوسایربیماریهایکبدیکمخونیهمولیتیک(نوعیکمخونیاستکهطیآنگلبولهایقرمزخوندچارتخریب
زودرسمیشوند)
سرطانهایخونمانندلوسمیاختالالتمتابولیکیبزرگشدنطحالقابلپیشگیری
است؟
متاســفانه باید گفت که این بیماری به خودی
خود قابل پیشگیری نیســت زیرا بیماری های
زمینهایسبببروزآنمیشود.
راههایتشخیصطحالبزرگ

معاینهپزشکیآزمایشخوندرمانبزرگشدنطحال
اگر بزرگ شــدن طحال تشــخیص داده شود،
ممکــن اســت پزشــک روش جراحــی را برای
درمان آن پیشــنهاد کند .افرادی که مجبور به
برداشتن طحال شده اند بیشتر از افراد عادی
درمعرض ابتال به انواع عفونت هــا قرار دارند و
بایدتمامنکاتیراکهپزشکبهآنهاتوصیهمی
کند،رعایتکنندتامشکلخاصیپسازعمل
نداشتهباشند.
درنبودطحال
بدون طحال هم مــی توان بــه زندگی ادامه
داد اما باید نکاتی را رعایت کــرد از جمله:با

مشورت پزشک یک سری واکسن ها را قبل و
بعد از عمل جراحی برداشــتن طحال تزریق
کنید.بعــد از برداشــتن طحال به تشــخیص
پزشــک متخصص ،باید آمپول پنی ســیلین
تزریق شود.
از مســافرت بــه مناطقی کــه بیمــاری در آن
جا زیاد اســت ،خودداری کنید مثل مناطق
ماالریا خیز.بهداشــت فردی خود را حفظ و
تا حد امکان سعی کنید از افراد بیمار دوری
کنید تا دچار بیماری نشوید .
نکات مراقبتی
افرادی که دچار بزرگ شدن طحال شده
اند ،باید از ورزش کردن (به طور حرفه ای و
شدید) اجتناب کنند .

بانوان

ترفندها

ترفندهایتهیهخوراکیهای
تابستانیبرایبچهها
تعطیالت طوالنی بچه ها شروع شده است و شما
در تدارک تنقالت سالم و انواع و اقسام نوشیدنی
ها ،کیک ها و ...هســتید تا بتوانید دورهمی بعد
از ظهرهای طوالنــی را با خوراکی های مناســب
پر کنید.در ادامه به نکاتی بــرای تهیه ژله و کیک
اشاره می کنیم تا بتوانید به بهترین نحو از بچهها
پذیراییکنید.

ارتباط بین خوابیدن جلوی تلویزیون روشن و اضافه وزن در زنان
شیوا رضایی| مترجم

پیــش از ایــن ،ارتبــاط بیــن کمخوابی و
اضافــه وزن در مطالعات متعــددی تایید
شــده بــود امــا در مطالعــهای جدیــد،
محققان از تایید ارتباط بین خوابیدن در
اتاقی با چراغ یا تلویزیون روشن و اضافه
وزن در زنان میگویند.
در مطالعــهای کــه نتایــج آن بــه تازگــی
منتشر شده است ،محققان متوجه شدند

خوابیدن در اتاقــی با چراغ یــا تلویزیون
روشــن ،بــا افزایــش وزن بــه میــزان 5
کیلوگرم در طول پنج سال ارتباط دارد.
در این پژوهش بیش از  43هزار زن بین
 35تا  74سال شرکت داشــتند و سبک
زندگی آنها در پنج سال بررسی شد.
در این مطالعه اطالعات مربوط به عادات
خوابیــدن ایــن زنــان ،از نظر میــزان نور

اتاق خواب در کنــار تغییرات وزنی آنها
در این چند ســال ،بعد از کنتــرل کردن
متغیرهای موثر دیگر بر وزن مانند سبک
تغذیه و میزان فعالیت بدنی ارزیابی شد.
نتایج مشــخص کــرد زنانی کــه عادت به
خوابیدن در اتــاق تاریک یــا خوابیدن با
چشمبند دارند ،کمترین میزان افزایش
وزن در این مدت را داشتهاند.
متخصصان این حــوزه معتقدند هر چند

آشپزی من

شید

نی

نو

ژلهبستنی
یک بســته ژله را با یک پیمانه آب جــوش مخلوط
کنید و خوب هم بزنید تا ذرات ژله حل شــود .بعد
بگذاریدژلهخنکشود.یکپیمانهبستنیراکهبه
دمایمحیطرسیدهبهژلهسرداضافهکنید.ظرف
ژله را قبل از این که بستنی را اضافه کنید ،داخل
یخچال بگذارید .اگر ژله گرم باشد باعث می شود
ژله بســتنی تان دورنگ شــود .هیچ گاه از آناناس
تازه برای تهیه ژله اســتفاده نکنید.آناناس شامل
آنزیمیاستکهمانعازبستهشدنژلهخواهدشد.
تهچینمناسب
اگر ته چین شــما شل می شــود حتما نسبت مواد
اصلی که برنج و مرغ و ماست است ،بیشتراز تخم
مرغ شماست یا این که زمان پخت کم است ومواد
خودشرانگرفتهاست.
همزدنتخممرغ
اگر ســفیده تخم مرغ را به محض بیــرون آوردن از
یخچالبزنید ،سفیدهتخممرغبهاندازهکافیکف
نمی کند.بنابراین ابتدا آن را در دمای محیط قرار
دهیدسپسهمزدنراشروعکنید.
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طالبیرادریخچالبگذاریدتاخنکشود .سپسآنرابرش
بزنیدوگوشتآنراازپوستجداکنیدودرونمخلوطکنبریزید.
عسل و آب لیمو را اضافه و حدود 5دقیقه مخلوط کن را روشن
کنیدونوشیدنیآمادهرا داخل لیوانهایمناسببریزیدوزمان
پذیرایی درون ســینی یا کاسه مناســب البه الی تکه ای یخ قرار
دهیدوچنددقیقهبعدمیلکنید.چندتکهیخکوچکهم داخل
نوشیدنیبیندازید.

خوابیــدن در اتاقــی
بــا چــراغ یــا تلویزیــون
روشــن ،با افزایش وزن
به میــزان  5کیلوگرم در
طــول پنج ســال ارتباط
دارد.

سالمت

آبطالبیوقهوهسرد،نوشیدنیروزهایگرم

آبلیمو-یکقاشقغذاخوری
عسل–یکقاشقغذاخوری
ظرف محتــوی تکــه های
خردشدهیخ

ایــن پژوهــش بــا محدودیتهایــی روبه
روســت اما نتایــج آن بــا ســایر مطالعات
همخوانــی دارد و تاکیــدی دوبــاره بــر
اهمیــت داشــتن خــواب باکیفیــت و بــه
اندازه برای داشتن بدنی سالم است چرا
که نداشــتن خواب به اندازه و باکیفیت،
میتواند به تغییرات در میزان ســوخت و
ساز بدن منجر شود.
منبعCNN :

قهوه آماده – یک ونیم فنجان
شیر سرد -نصف فنجان
پودر دارچین -
نصــف قاشــق
چای خوری

قهــوه آمــاده را درظــرف مناســب داخــل فریــزر قراردهیــد .
بعد از بیرون آوردن ،دارچین و شیر را اضافه کنید .
فنجان های قهوه را درون ســینی یا ظرف حاوی تکه های یخ
قراردهید .چند تکه یخ کوچک داخل فنجان بیندازید.

شادابی با گل های خانگی
نگه داشــتن گل و گیاه اگرچه کمی زحمت دارد اما باعث می شود احساس شادی
و سرزندگی بیشتری داشــته باشــید  .به همین دلیل ،نگهداری بهتر گلدان ها در
خانه به دوام شادمانی ما کمک می کند .در ادامه مطلب به مواردی برای نگهداری
گل ها در منزل اشاره می کنیم .
برای آب دادن به گلهای بهاری از آب ولرم
استفاده کنید .آب سرد برای ریشه این
گیاهان مضر است.
یک تکه زغال در گلدان بیندازید تا از
بو گرفتن آب گل جلوگیری کنید.
استفاده از کمی سرکه طبیعی در آب به
طوالنیتر شدن عمر گلها کمک موثری
میکند.
اگر دستهای گل بهاری خریده اید و میخواهید
در خانه در گلدان نگهداری کنید ،به آن اسپری
مو بزنید تا شکل و رنگاش به مدت طوالنیتری
حفظ شود.
برای تازه ماندن گلهای چیده شده ،ساقه آن را در روزنامه خیس بپیچید و در فضای خنکی
مثل یخچال نگه دارید.
انداختن یک قرص آسپرین یا سکه مسی ،باعث طوالنیتر شدن عمر گلهای چیده شده
در گلدان میشود.
اگر محیط نگهداری گلهایتان رو به آفتاب مستقیم و گرم اســت ،هرصبح مقداری یخ در
گلدان بگذارید ،در این صورت گلهایی شاداب خواهید داشت.
گلهای بهاری مقاومتهای گوناگونی به کم آبی دارند .میزان آب الزم هر کدام از گلهای
بهاریتان را بدانید و با آب دادن بیش از حد باعث پوسیدگی ریشهشان نشوید.
نباید گلها را در کنار میوهها قرار داد ،چون میوه گاز اتیلن متصاعد میکند و این گاز باعث
تکامل سریع گلها و زودتر پژمرده شدن آن ها میشود.
گلهای پژمرده نیز چنین گازی تولید میکنند پس آن ها را نیز از بقیه گلها جدا کنید.
کودهای طبیعی را که برای گلهایتان اســتفاده میکنید ،حتما بــا قارچکش ضدعفونی
کنید.
هفتهای یک بار گلدان را بچرخانید تا گیاه تان صاف قد بکشد و بد فرم نشود.
برای تنفس بهتر گل و گیاهانتان هفتهای یک بار با دستمال تمیز روی برگهای آن را پاک
کنیــد			      .

