رد پایاسترس
درچهره

پرسش و پاسخ

زندگیسالم
دوشنبه
    ۱۴مرداد     1398
شماره ۱۳۸۷

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

دکتر سید علیرضا میر اسماعیلی
متخصص پوست ومو

سالمت

آیا تتــوی ابرو را مــی توان با یک جلســه
محو کرد؟
خیر  ،تتو اگر عمقی و حرفه ای انجام شده باشد
لیزر اثر کمتــری دارد و نیــز انجام آن بــرای تتو
با رنــگ هــای قرمــز ،زرد و قهــوه ای نســبت به
رنگ های مشــکی و ســرمه ای کم اثرتر اســت و
نیاز به جلسه های درمانی بیشتری دارد .انجام
تتو روی تتــوی قبلی ،درمان با لیزر را دشــوارتر
می کند .معموال برای لیزر تتــوی ابرو ابتدا یک
جلسه تســت لیزر در بخش کوچکی از آن انجام
میشودوبراساسنتیجهلیزرانجامخواهدشد.

پزشکی
شیوا رضایی
روزنامه نگار

فواید تماسروزانه
بادوستانبرسالمت

استرس،واکنشطبیعی
بدنبهمحرکهاست
امااگرادامهداشتهباشد
باعثمشکالتمختلف
درعملکرددستگاههای
بدنمیشود

آیا لیزر برای خانم های باردار ضرر دارد؟
هنوزچیزیدراینبارهثابتنشدهاست اماانجام
لیزر به عنوان مثــال؛ لیزر مــوی زائــد در دوران
بارداری توصیه نمی شــود .نور لیــزر اثر مخربی
روی دســتگاه تولید مثل ندارد و سبب ناباروری
نمیشود.

بیشتربدانیم

یاسمین مشرف | مترجم

همهمادرطولزندگیکموبیشبااسترسدستوپنجهنرممیکنیم.ویژگیقابلتوجهاسترسایناست
کهخودشرادرراهرفتن،صحبتکردنوبدترازهمهدرچهرهمانشانمیدهد.درواقعاسترسبدترین
دشمنپوستوظاهرماستومیتواندعاملمشکالتپوستیبسیاریمثلبثوراتمزمنوتیرگیپوست
باشد.مواردزیرپنجموردازتاثیراتاسترسبرپوستاستکهمیتوانآنهاراازعالیماسترسهمدانست.

آیالیزربهکاهشوزنکمکمیکند؟
خیر  ،لیزر لیپولیز به هیچ وجه برای الغری و
کاهش وزن نیست بلکه روشی برای کاهش
ســایز اســت و بــرای چربــی هــای موضعی و
تجمع یافته در نواحی پهلو ،شــکم ،بغل ران،
پشت ،داخل ران و زانو به کار می رود.
می توانم از لیزر برای از بین بردن لکه های
صورتمکمکبگیرم؟
به طــور کلی لیــزر بــرای لکه های صــورت به
نام مالســما یا لکه حاملگی مناســب نیســت
و حتــی در مــواردی ســبب تیــره تر شــدن آن
می شود .تنها در افراد با پوست روشن و دارای
لکه های سطحی در جلســات متعدد در کنار
درمــان دارویــی می تــوان از لیــزر مخصوص
استفاده کرد .درباره لکه های نقطه ریز به نام
فرکل یا کک مک هم می توان بــا لیزر درمان
را انجام داد.

میدهــد .اســترس باعــث به هــم خوردن
تعادل نمــک در بــدن میشــود .درنتیجه
چشــم هــا ،آب را در خــود نگــه میدارند و
حالت پف کرده به خود میگیرند .استرس
همچنین باعث نشت خون از مویرگهای
ظریــف اطراف چشــم و انتشــار ایــن خون
در زیر چشم می شود .اکســیده شدن این
خــون ،آن را به رنگ ارغوانــی درمی آورد و
بیخوابی را در چهره شما نمایان میکند.

تاخیر در بهبود زخمهای پوستی
اســترس بــا تضعیــف اپیــدرم بــر توانایــی
پوســت به عنوان یــک مانــع ،تاثیــر منفی
میگــذارد .ازدســت رفتن آب در پوســت
بدن که بر اثر این شــرایط ایجاد میشــود،
توانایی پوســت در التیام زخمها را کاهش

چین و چروک و خطوط ریز
اســترس مزمــن میتواند بــا افزایــش تولید
کورتیزول ،چین و چــروک و خطوط ظریفی

پوست نازکتر و حساستر
افزایش غیرطبیعــی کورتیزول یا هورمون
استرس،باعثنازکشدنپوستمیشود.
اینهورمون،پروتئینهایپوستیراتجزیه
میکند و باعث میشود پوست مانند کاغذ
نازک وبهراحتیکبودیاپارهشود.البتهاین
عالیمممکناستبهدالیلدیگریازجمله
سندروم کوشینگ نیز ایجاد شوند .در این
صورت حتما باید با پزشک مشورت کنید.

ورزش

بانوان

بهداشت در باشگاه ورزشی بانوان  
این روزها بیشــترخانم هــا به دلیــل امنیت،
آسایشورفاهبیشترازبینورزشهایموجود،
ورزشهای باشگاهی را انتخاب میکنند اما
باید توجه داشت که باشــگا ه ورزشی مثل هر
مکان عمومی دیگر به دلیل رفــت و آمد افراد
متفاوت ،میتواند محیطی برای انتقال انواع
بیماریهاباشد.
افزونبرایندرباشگاهورزشیبهدلیلتحرک
وتعریقزیاد ورزشکاران،فضایمناسبیبرای

کنی

شپز
سرآ
ک

ت

عده
انو
می

رشد انواع قارچهای پوستی به وجود می آید.
بنابراینرعایتاصولبهداشتیدراینمکان
هابسیارمهماست.
انتخابباشگاه
در اولین گام ،شــما باید باشــگاه مناســبی را
انتخــاب کنیــد .بــرای ورزش کــردن مکانی
مناســب اســت که تهویه خوبی داشته باشد و
همچنین مدیریت باشــگاه نســبت به تمیزی
محیــط و ابزارهــای مــورد اســتفاده از جمله

دمبلها،وزنهها،هالترهاودستگاههاحساس
باشد و همه وسایل و سرویسهای بهداشتی
هرروزضدعفونیوپاکیزهشوندودارایحمام
برای نظافــت افراد بعــد از تمرینات ورزشــی
باشد.
وسایلشخصی
مهمترین نکته اســتفاده از وســایل شخصی
شــامل دمپایی ،حولــه ،زیرانــداز ،بطری آب
مخصوصولباسهایورزشیاست.

افزون بر این اگر دارای موهای بلند هســتید
حتماموهایخودراباکشمخصوصخودتان
ببندیدتاازتعریقبیشازحدجلوگیریکنید.
بهداشتفردی
باتوجهبهگرمشدنهوا،قبلازرفتنبهباشگاه
حتمادوشبگیریدتادرکناریکدیگرازفضای
عمومیباشگاهلذتببرید.
به منظــور جلوگیری از بیماریهــای قارچی
رحم ،بعــد از اتمــام ورزش در صــورت خیس

آشپزی من

تناسب اندام

قیقاناق،خاگینهآذربایجانی

سید جواد غفوریان |سرآشپز بین المللی

شدن لباس زیر ،حتما
آن را تعویــض کنید و تــا حد امــکان در هنگام
ورزشازلباسزیرنخیاستفادهکنید.
لباسورزشی
از لباس ورزشــی آزاد و غیر چســبان استفاده
کنید،زیراپوشیدنلباسورزشیتنگهنگام
ورزش موجــب تعریــق مــی شــود و میتواند
سبب تســریع در به وجود آمدن بیماریهای
قارچیشود.

تقویت عضالت ذوزنقه ای
این حرکت ها برای تقویت عضالت ذوزنقه(عضله بین کتف و ستون مهره ها ) مفیداست.

حرکت از دست ها رو به زمین شروع می شود و زمانی که دست ها باال برده می شود حرکت

تمام می شود .

این حرکت را مــی توان با دمبــل و هالتر
هم انجام داد .
پاها برابر عرض شانه باز ،زانوها مقداری
خم شود و پشت کامال صاف باشد.

آردسفید– 5قاشقغذاخوری
تخممرغ5-عدد
روغن100-گرم
ماست  5-قاشقغذاخوری
زعفراندمکرده -بهمقدارالزم
بیکینگپودر-نصفقاشق
چایخوری
موادالزم برای شیره
شکر -یک پیمانه
آب – یک ونیم پیمانه
زعفران  -به مقدارالزم

۲

ابتدا تخم مــرغ ها را بعد از شکســتن خــوب هم بزنید
ســپس آرد،بیکینگ پودر ،ماســت و زعفــران را به تخم
مرغ ها اضافه کنید و هــم زدن را ادامه دهیــد .در تابه
مقداریروغنبریزیدورویشعلهبگذاریدتاداغشود.
سپس مخلوط مواد را درون تابه بریزید ودرآن را بگذارید
و حرارت را مالیم کنیــد تاهردو طرف مــواد خوب پخته
شود .بعداز پخت خاگینه ،شــیره را روی مواد بریزید و

یک ربع روی حرارت مالیــم قرار دهید تا بــه خورد مواد
برود .زمان آماده سازی مواد اولیه آن حدود 15دقیقه
وزمانپختوانتظارآنحدود۱۰دقیقهاست .قیقاناق
را میتوان درماه رمضان یا به عنوان میان وعده استفاده
کــرد .روش تهیه شــیره :شــکرو آب رامخلــوط کنید .
نوهل
ازلحظهجوش ۴دقیقهزمانالزماستتا زعفرا 
رااضافهکنید.

این حرکت را در باشــگاه بدن سازی باید
روی میز شیبدار انجام دهید .
اگر میز شــیبدار نبود ،باســن خــود را به
دیوار بچسبانید تا تعادل تان حفظ شود.

منبعmotherearthliving.com :

آکنه و منافذ بسته
درگیــری ذهن و جســم همراه با اســترس
باعث واکنش شــیمیایی در بدن میشــود
که افزایش هورمون کورتیزول یا هورمون
استرسرابهدنبالدارد.اینشرایطموجب
افزایــش ترشــح چربــی ازغدد زیر پوســت
می شود و مشــکالتی مانند پوست چرب،
آکنه و منافذ بسته پوست را ایجاد میکند.
حلقههای سیاه زیرچشم
بیخوابــی یکــی از پیامدهــای معمــول
استرس اســت که خودش را در حلقه های
سیاه زیر چشم یا چشــمان پف کرده نشان

روی پوســت ایجاد کند .کورتیــزول ،کالژن
را تجزیه میکند و توانایی پوست را در تولید
طبیعیکالژنواالستیندربلندمدتکاهش
میدهد .چین و چروک ،نتیجه مســتقیم از
بین رفتن کالژن -کــه در جلوگیری از پیری
زودرسپوست نقشدارد-است.

میدهــد .تحقیقات نشــان داده اســت در
دورههای زمانی پر استرس ،حتی کوچک
ترین زخمها نیز در مدتزمان طوالنیتری
بهبــود مییابند .سیســتم ایمنــی ارتباط
مســتقیم با بهبود زخمها دارد و اســترس
مانععملکردطبیعیاینسیستممیشود.
کورتیزولبهاسترس،حساساست.سطح
باالتر این هورمــون در فعالیتهای بهبود
دهنده زخم ،اختالل ایجاد میکند.

مطالعه جدیدی که هفته گذشته نتایج آن منتشر
شــد نشــان میدهد؛ تماس روزانه با دوستان در
 60سالگی تا  12درصد از آلزایمر در سنین باالتر
پیشگیری میکند.
آلزایمــر و فراموشــی از جملــه بیمار یهایــی
اســت کــه طــی ســا لهای اخیــر افزایــش
نگرا نکننــد های داشــته اســت .پیشبینــی
میشــود در ایــران بیــش از  700هــزار نفــر
مبتال بــه آلزایمــر وجــود داشــته باشــند .یکی از
حوز ههــای مطالعاتــی در زمینــه آلزایمــر
یافتــن راههایی بــرای پیشــگیری از ابتــا به این
بیماری است.
هفته گذشــته نتایج مطالعهای در نشــریه PLOS
 Medicineمنتشــر شــد کــه تاکیدی دوبــاره بر
اهمیت داشــتن روابط اجتماعی در پیشگیری از
آلزایمر را نشان می داد.
در این مطالعه که توسط دانشگاه  UCLانگلستان
انجام شــده اســت ،وضعیت بیش از  10هزار نفر
طی سالهای  1985تا  2013بررسی شد و در
این بازه زمانی افزون بر سنجش وضعیت شناختی
افراد ،درباره ویژگیهای فردی مانند تحصیالت
اشــتغال و روابــط اجتماعی آن ها نیــز اطالعاتی
کسب شد.
محققان در این مطالعه ابتــدا تاثیر عواملی چون
تحصیــات ،اشــتغال ،وضعیــت تاهــل و پایــگاه
اجتماعی را تعدیل و ســپس موضــوع تاثیر روابط
اجتماعــی در پیشــگیری از آلزایمــر را بررســی
کردند.
نتایج این مطالعه نشــان میدهد؛ داشتن روابط
اجتماعی مستمر با اقوام و دوستان در دهه  50و
 60زندگی ،میتواند تاثیر مثبتی بر کاهش ابتال
به آلزایمر داشته باشد.
بــه عنوان مثــال افــرادی کــه در  60ســالگی ،به
صورت روزانه با دوســتان خــود در ارتباط بودند،
در ماههای بعــد از آن 12 ،درصد کمتر از افرادی
که هرازگاهی با دوســتان خود در ارتباط بودند،
مبتال به آلزایمر شدند.
بــا توجه بــه نتایج به دســت آمــده در ایــن مطالعه
متخصصــان بــر ایــن باورنــد کــه نبایــد اهمیــت
روابط اجتماعــی در ســنین میان ســالی و اوایل
ســالمندی دســت کم گرفته شــود ،به ویژه که به
دلیل بازنشستگی و ازدواج فرزندان ،بسیاری از
افراد در این ســن ،ممکن است نسبت به گذشته،
روابط اجتماعی محدودتری داشته باشند.
اگــر شــما نیــز در ســنین میان ســالی هســتید،
پیشنهاد میکنیم به فهرست زیر نگاهی بیندازید،
شــاید بتوانیــد بــه کمــک برخــی از آنهــا میزان
تعامالت اجتماعی خود را افزایش دهید.
دور بودن از فرزندان یکی از معضالت زندگی
ایــن روزهاســت .اگر امــکان دیــدار حضــوری با
فرزنــدان یا اقوام دیگــر خود را ندارید ،از وســایل
ارتباطی چون تلفن یا تماسهــای اینترنتی بهره
ببرید و سعی کنید این ارتباطات را به بخش ثابتی
از زندگی روزمره خود تبدیل کنید.
حضــور در پــارک محــل یکــی از گزینههــای
بسیاری از افراد بازنشسته اســت .اگر شما نیز به
این گزینه دسترســی داریــد ،قــدر آن را بدانید و
ســعی کنید به صورت منظم با افراد همسن خود
در محیط پارک در ارتباط باشید.
اگــر در زمان حضــور در پــارک ،فعالیتهایی
چون بازی شــطرنج و ...داشته باشید برای حفظ
تواناییهای شناختی شما موثر خواهد بود.
اگر دسترســی به برنامه ها و جلســات مذهبی
داریــد ،فراموش نکنیــد که جــدای از بعد معنوی
حضور در این مراســم ،در ارتباط بودن با دیگران
برای سالمت روانی و جسمی شما مفید است.
ســعی کنید روابط خود را با افراد همسالی که
در نزدیکی شما زندگی میکنند ،افزایش دهید.
این همســال بودن به شــما این امکان را میدهد
که بتوانید برنامههای مشــترک بیشــتری داشته
باشید.
از همســایهها ،هممســجدیها یا همکاران قدیم
یکی  ،دو نفری را پیدا کنید و روابط خود را با آنها
گسترش دهید.

