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خطر گرایش به مصرف شاهدانه در نوجوانان مبتال به
افسردگی مزمن

ایســنا :کارشناســان آمریکایی هشدار
میدهنــد :نوجوانان مبتال به افســردگی
مزمن یا حاد بیشــتر با مشکل گرایش به
استعمال مخدر شاهدانه در سن  ۱۸سالگی
مواجه میشوند .آمار نشان میدهد که این
روزها مصرف شــاهدانه و الــکل در بین
نوجوانان آمریکایی بســیار معمول شده و
طی دهه گذشته آمار استعمال شاهدانه در
این گروه ســنی از اســتعمال تنباکو سبقت گرفته است .در این بررســی کارشناسان دانشگاه
علوم بهداشــتی واشــنگتن و دانشگاه پزشکی واشــنگتن با  ۵۲۱دانشآموز  ۱۲تا  ۱۵ساله از
چهار مدرســه دولتی در سیاتل درباره افسردگی و اســتعمال شاهدانه مصاحبه کرده و در سن
 ۱۸ســالگی نیز دوباره با همین دانشآموزان چندین مصاحبهها داشــتهاند .نتایج این بررسی
حکایت از افزایش اختالل گرایش به مصرف الکل و شاهدانه در نوجوانان این کشور دارد.
همچنین کارشناسان با توجه به نتایج مطالعات فوق پیشنهاد میکنند :اگر بتوانیم در سنین
پایینتر افســردگی مزمن را در نوجوانان کاهش دهیم ممکن اســت آمار مصرف این مواد در
حدود سن  ۱۸سالگی در آنها کمتر شود.

پیچ خوردگی مچ پا و درمان آن

تبیان :پیچ خوردگی مچ پا شــایعترین
آســیب پا محســوب مــی شــود .این
آســیب دیدگــی زمانی رخ مــی دهد که
یک یا تعداد بیشــتری از ربــاط ها دچار
کشیدگی ،پیچ خوردگی یا پارگی شوند .در
پیچ خوردگی جزئی ،رباط کشیده می شود،
اما در موارد جدی رباط ممکن است دچار
پارگی شود.
آسیب دیدگی مچ پا سه درجه دارد:
درجه یک :کشــیدگی یا پارگی خفیف
ربــاط مچ پــا رخ می دهــد .در این نوع
آســیب دیدگی مفصل کار میکند و میتوان روی پای آســیب دیده ایستاد .درد کمی در این
ناحیه احساس می شود ،مچ کمی ورم میکند و مفصل کمی سفت میشود.
درجه دو :پارگی وخیمتر رباط مچ پا دیده می شود .مفصل نیز تا حدودی نامتعادل میشود.
درد متوســط تا شدیدی احساس میشود .ایستادن روی پای آسیب دیده بسیار دردناک است.
در این حالت ورم و سفتی در مفصل مچ پا ایجاد میشود.
ال پاره میشود و مفصل کام ً
درجه سه :در این مرحله رباط پا کام ً
ال تعادل و ثبات خود را از
دست میدهد .در آســیب دیدگی شدید مچ پا ،قادر به ایستادن روی پای آسیب دیده نیستید.
درد زیادی در مفصل مچ پا و اطراف آن احســاس می شــود .حتی ممکن است به واسطه درد
دچار غش و ضعف شوید .ورم زیاد و بعداً کبودی در اطراف مفصل دیده می شود.
درمان پیچ خوردگی مچ پا
بیشــتر پیچ خوردگی های جزئی مچ پا می توانند در خانه درمان شــوند ،اما موارد جدیتر
نیازمند مراقبت پزشــکی هستند و ممکن است به انجام عمل جراحی نیز نیاز باشد .اگر درباره
شــدت پیچ خوردگی دچار تردید هســتید ،باید برای انجام عکسبرداری از مچ پا به بیمارستان
مراجعه کنید.
به محض این که دچار پیچ خوردگی مچ پا شــدید ،باید از روش اســتراحت ،یخ گذاشتن،
ی جلوگیری
بستن محکم مچ پا و باال بردن پا استفاده کنید .این روش از پیشرفت آسیب دیدگ 
می کند.
به پا استراحت دهید
شما باید بالفاصله فعالیتی را که موجب آسیب دیدگی شده است متوقف کنید .بنشینید و به
مچ خود استراحت دهید .پا را باالتر از سطح بدن قرار دهید.
از کمپرس سرد استفاده کنید
مچ پای خود را با اســتفاده از کمپرس یخ خنک کنید تا درد و تورم کاهش یابد .یک کیسه
یــخ را در یــک پارچه یا حوله پیچیده و آن را روی مچ پای خــود قرار دهید .یخ را به صورت
مستقیم روی پوست قرار ندهید ،زیرا ممکن است موجب سوختگی پوست در اثر سرما شود.
مدت بیســت دقیقه بســتهی یخ را روی پا قرار دهید و این کار را سه تا پنج بار در سه روز
اول آسیب انجام دهید.
با باند کشی ببندید
در صورتی که کمپرس کوچک است اجازه دهید در همان مکان باقی بماند یا با استفاده از
یک پارچه نرم مچ پای خود را ببندید .با اســتفاده از یک باند کشــی مقداری فشار روی ناحیه
آسیب دیده اعمال کنید تا به محدود کردن تورم کمک کند .این کار باید از انگشتان پا تا باالی
مچ و نزدیک زانو انجام شود.
تا زمانی که ورم کمتر شــود ،باید باند پا را محکم ببندیم .اگر پا کبود و یا ســرد و بیحس
شد ،آن را شل کنید .مچ پا نباید زیاد سفت و یا زیاد شل بسته شود.
مچ پا را باال نگه دارید
قــرار دادن مچ پا در ســطحی باالتر از کفل به پیشــگیری از تــورم و حصول اطمینان از
استراحت پا کمک می کند .اگر آسیب دیدگی جدی به نظر می رسد به بیمارستان مراجعه کنید.
گردش خون را بررسی کنید
اطمینان حاصل کنید که بانداژ بیش از اندازه ســفت نباشد .ناخن یکی از انگشت های پا را
تا زمانی که ســفید شود ،فشار دهید ،سپس آن را رها کنید .رنگ ناخن باید بالفاصله به حالت
عادی بازگردد .اگر اینطور نشــد ،بانداژ بیش از اندازه ســفت بسته شده است .آن را باز کرده و
باندپیچی را دوباره انجام دهید .هر  10دقیقه یک بار شرایط را بررسی کنید.
هر دو تا سه ساعت یک بار از کمپرس سرد استفاده کنید
بانداژ را هنگام شــب باز کنید و زمانی که کمپرس یخ روی محل آســیب دیده قرار دارد
به خواب نروید.
تمرین و تقویت مچ پا
اگر احســاس کردید که میتوانید پا را حرکت دهید ،با مچ پا دایره بزنید یا حروف الفبا را با
انگشــتان پای خود بنویسید .بدین شکل توانایی حرکت را باال میبرید .این کار را میتوانید از
روز دوم شروع کنید.
معموال بعد از آســیب مچ پا  ،ماهیچههای ساق پا سفت میشــوند .باید این ماهیچهها را
بکشــید تا توانایی حرکت را بازیابید .اگر این کار را نکنید دوباره ممکن اســت آســیب ببیند.
مطمئن شوید برای انجام این حرکات کششی آمادگی دارید .سپس آن را انجام دهید.
پس از درمان ســعی کنید مچ پای خود را قــوی کنید تا دوباره دچار این نوع پیچ خوردگی
نشــوید .بر روی تعادل خود کار کنید .برای این کار میتوانید از تخته های تعادل نیز استفاده
کنیــد .پیچ خوردگی معمو ًال بر روی تعادل تأثیر میگذارد و اگر برای تقویت آن تالش نکنید،
دوباره پیچ خوردگی تکرار میشود.
توصیهها
 میتوانید از داروخانه کمپرس سرد تهیه کنید. برای نگهداری از مچ پا از آتل یا باند اســتفاده کنید و از هر گونه حرکتی که باعث دردمیشود خودداری کنید.
 برای راه رفتن از چوب زیر بغل استفاده کنید. میتوانید از مچ بند به جای باند کشی استفاده کنید .استفاده از مچ بند بسیار به شما کمکمیکند و احساس راحتی خواهید کرد ،اما این راحتی باعث نشود که دوباره فعالیت عادی خود
را از سر بگیرند .این مچ بندها قابل تنظیم هستند و میتوانند محکم و یا آزاد شوند.
هشدار
 قبل از تمرین دادن دوباره مچ پا ،ســعی کنید به پزشک مراجعه کنید  ،زیرا ممکن استنیاز به عمل وجود داشته باشد.
 اگر پیچ خوردگی مچ پا از نوع دو یا سه باشد ،سریع ًا به پزشک مراجعه کنید. با عکسبرداری از مچ پا میتوانید مطمئن شوید که شکستگی وجود نداشته باشد .معمو ًالهمراه پیچ خوردگی شکستگی نیز ایجاد میشود.
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تبیــان :ســبزیجات غیــر نشاســته ای یــا
کم کربوهیدرات حاوی ویتامین ها ،مواد معدنی و
فیبر و در عین حال کم کالری هستند .سبزی های
مفید به حال دیابتی های نوع دو از این قرارند:
اسفناج
اسفناج؛ این ســبزی کم کربوهیدرات انتخاب
عاقالنــه ای برای مبتالیان بــه دیابت نوع دو و
حــاوی فــوالت ،بتاکاروتن و ویتامین کا اســت.
محققان حتــی اعالم کرده اند کــه رژیم غذایی
سرشار از ســبزیجات برگ سبز تیره مانند اسفناج
خطر ابتال بــه دیابت را تا حــدود زیادی کاهش
می دهد.
گوجه فرنگی
گوجــه فرنگی حاوی ویتامیــن ث و یک منبع
عالی از ویتامین آ و پتاسیم محسوب می شود .هر
فنجان آب گوجه فرنگی تنها  ۳۲کیلوکالری دارد.
گوجه فرنگی حاوی لیکوپن و آنتی اکســیدان های
قوی اســت کــه در برابــر بیماری هــای قلبی،
ســرطان پروســتات و  ...محافظت ایجاد می کند
ضمن این کــه بــرای دیابتی ها یــک خوراکی
کم کربوهیدرات است.
کلم بروکلی
کلم بروکلــی عالوه بر این کــه کربوهیدرات
کمی دارد ،سرشــار از ویتامین هــای آ ،ث و کا،
فیبر و آهن است.
خیار
یــک فنجان خیــار خرد شــده تنهــا  ۵گرم
کربوهیدرات دارد و شــما در صورتی که مبتال به
دیابت باشــید ،بدون هیچ گونه نگرانی می توانید
مقادیر زیــادی از آن را مصــرف کنید .خیار یک
منبع عالی از ویتامین کا ،پتاسیم و ویتامین ث نیز
محسوب می شود.
کلم
خــوردن کلم یک راه ارزان بــرای اضافه کردن
ویتامین های کا و ث به رژیم غذایی است البته به عالوه
بیتوتــه :ســندرم روده تحریک پذیــر یکی از
شایعترین دالیل درد شکمی است .التهاب روده ها
موجب شکل گیری درد شکمی و ناراحتی می شود.
بیــدار شــدن از خواب بــا معــده درد موضوع
خوشایندی نیســت و موجب می شود تا روز بدی
را آغــاز کنید .معده درد ممکن اســت مانند نفخ یا
احســاس سوزش به نظر برســد و گاهی اوقات با
حالت تهوع همراه می شود.
دالیل بسیاری می توانند موجب معده درد شوند.
گاهی اوقات باید برای بررســی دقیق و شناسایی
عامل مشکل آفرین به پزشک مراجعه کنید.
 .1سندرم روده تحریک پذیر ()IBS
ســندرم روده تحریک پذیر یکی از شایعترین
دالیل درد شکمی اســت .التهاب روده ها موجب
شکل گیری درد شــکمی و ناراحتی می شود .این
سندرم می تواند به واسطه بیماری های زمینه ای
بســیاری تحریک شود .استرس یا کمبود خواب از
جمله محرک های شایع سندرم روده تحریک پذیر
هســتند .از عالئم شایع این شــرایط می توان به
موارد زیر اشاره کرد:
 گرفتگی شکمی گاز نفخ اسهال یا یبوست وجود مخاط در مدفوع .2گاز
وجود گاز می توانــد یکی از مقصران معده درد
باشــد .خوشــبختانه ،تجمع گاز پس از بیدار شدن
از خواب و آغــاز فعالیت های روزانه از بین خواهد
رفت .در حالت عادی ،هنگامی که انســان خواب
است ،دستگاه گوارش به فعالیت خود ادامه می دهد.
با ایــن وجود ،اگر مواد نامناســبی را در طول روز
مصرف کرده باشــید یا گــوارش به خوبی صورت
نگرفته باشــد ،تجمع گاز در طول شب امکان پذیر
اســت و به معده درد صبحگاهی منجر می شــود.
شام خود را چند ســاعت پیش از این که به خواب
برویــد ،میل کنید تا احتمال بروز چنین شــرایطی
کاهش یابد.
 .3مشکالت گوارشی بیشتر
مشــکالت گوارشــی می توانند دلیل معده درد
صبحگاهی باشند .بیماری سلیاک که افراد مبتال به
آن توانایی گوارش درست گلوتن را ندارند می تواند
در صورت وجود گلوتن در رژیم غذایی به معده درد
منجر شود .عدم تحمل الکتوز که شامل ناتوانی یا
دشــواری در گوارش محصوالت لبنی می شود نیز
می تواند عامل معده درد باشد.
 .4دالیل دیگر
از دیگر دالیل درد شکمی هنگام صبح می توان
به موارد زیر اشاره کرد:
گرفتگی های قاعدگی

باشــگاه خبرنگاران :عبدالجلیــل کالنترهرمزی،
عضو هیأت مدیره انجمن جراحان پالســتیک اظهار
کــرد :در تمام دنیا گرایش بــه زیبایی رو به افزایش
است و ایران هم مستثنی از این موضوع نیست.
وی ادامــه داد :در حــال حاضــر آمــار دقیقی از
جراحی های زیبایی نداریــم ،چون در این زمینه تنها
وزارت بهداشت میتواند آمار داشته باشد.
عضو هیأت مدیــره انجمن جراحان پالســتیک
افزود :هرچند بعضی عملهای جراحی ثبت نمیشود،
با این حال وزارت بهداشت برنامهای را دارد که تمام
اعمال جراحی کشــور که در بیمارســتانهای دولتی

Jul 22، 2017

سال بیست و دوم شماره 6114

سبزی های کم کربوهیدرات برای تعادل قند خون

آنتی اکسیدان ها ،فیبر ،منگنز و ویتامین ب .۶
کلم بروکسل
این نوع کلــم نیز سرشــار از ویتامین آ ،ث و
فوالت و فیبر اســت و محققان بر این باورند که
عالوه بر فوایدش برای دیابتی ها ،می تواند برخی
سرطان ها را دفع کند.

گل کلم
این نوع ســبزی سرشــار از ویتامین ث ،فیبر،
پتاسیم و فوالت اســت .به عالوه مصرف روزانه
 ۱۲۲گرم از این ســبزی در روز تا  ۱۴درصد خطر
ابتال به دیابت نوع دو را کاهش می دهد.
مارچوبه

درد صبحگاهی معده از چیست؟

آندومتریوز
بیماری التهابی لگن
یبوست
آلرژی های غذایی
مسمومیت غذایی
ویروس معده
اولسرها (زخم معده)
فتق
آپاندیسیت
بیماری بازگشت اسید معده به مری ()GERD
سنگ های کلیه
سنگ های کیسه صفرا
چــه زمانی معده درد بــه یک نگرانی
تبدیل می شود؟
اگر یک یــا چند مورد از عالئــم زیر را تجربه
می کنید نیازمند دریافت کمک پزشکی هستید.
حالت تهوع و استفراغ
درد شکمی که چند روز ادامه داشته است
تب همراه با درد شکمی
ناتوانی در انجام کار
تکرر ادرار
دفع ادرار دردناک
احساس درد در معده هنگام لمس آن
احساس آسیب های شکمی
چه زمانــی به دریافت کمک اضطراری
نیاز است؟
در صورت مواجهه با یکی از عالئم زیر بالفاصله
باید کمک پزشکی دریافت کنید:
مشاهده خون در استفراغ
مشکالت تنفسی
مشاهده خون در مدفوع

درد شکمی هنگام بارداری
چگونگی درمان معده درد صبحگاهی به
روش طبیعی
پس از یافتن پاســخ پرســش «چــرا معده من
هنگام صبح درد می کنــد؟» در ادامه چند درمان
مؤثر برای تسکین این شرایط ارائه شده اند:
 .1غذاها
برخی انواع مواد غذایی می توانند درد شــکمی
را تسکین دهند.
ماســت  -گوارش بد یکی از دالیل درد شکمی
اســت .ماســت می تواند به بهبود شرایط گوارش
کمک کند .ماست یونانی را با اندکی عسل ترکیب
کرده و مصــرف کنید .این ترکیب مــی تواند در
تسکین ســریع ناراحتی و درد شکمی صبحگاهی
مؤثر باشد .شما می توانید این ترکیب را هر روز در
صبحانه خود مصرف کنید.
مــوز  -یک ماده غذایی خوب برای کاهش درد
شکمی محسوب می شــود .موز سرشار از پتاسیم
است که به تسکین ناراحتی معده کمک می کند.
نان تســت شــیری  -این دو ماده زمانی که با
یکدیگــر ترکیب شــوند به کاهش معــده درد و
ناراحتی کمک می کنند .تهیه تســت های شیری
ساده اســت .یک فنجان شیر را گرم کنید و داخل
یک کاســه بریزید .نان را تست کنید و اندکی کره
بدون نمک روی آن بمالید .نان تست را خرد کرده
و در شیر بریزید.
ســس ســیب -یک ماده غذایی نشاسته ای با
اســیدیته کم است .سس ســیب یک ماده غذایی
خوب برای زمان هایی است که با معده درد مواجه
شده اید .این محصول از محتوای باالی فیبر سود
مــی برد و از این رو ،مصــرف منظم آن می تواند

سالمتی که زیر تیغ جراحان از بین میرود
انجام میشــود را به صورت الکترونیک ثبت میکند،
یعنی وزارت بهداشــت در هر لحظه میتواند این آمار
را داشته باشد که چه میزان عمل جراحی انجام شده
و بهتر است این آمار را اعالم کنند.
کالنتر هرمــزی بیان کرد:در ایــران در مجموع
 ۹۰درصد عملهای جراحی بینی مختص به خانمها
و  ۱۰درصد جراحی های زیبایی به آقایان اختصاص
دارد.

وی تصریــح کــرد :ایــران همچنان بیشــترین
عملهــای جراحی زیبایی را در دنیا دارد که شــامل
موارد مختلف اســت .در ایران ،جراحی بینی بیشترین
میزان عملهای زیبایی را دارد ،اما ممکن اســت در
کشورهای دیگر جراحیهای دیگر در صدر باشند.
عضو هیأت مدیره انجمن جراحان پالستیک اظهار
کرد :متاسفانه انجام این جراحیهای غیر ضرور عالوه بر
هدر رفتن ســرمایه ملی و بخش زیادی از نقدینگی
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ایــن گیاه نیز در هر فنجــان تنها  ۲۷کالری و
 ۵گرم کربوهیدرات دارد و سرشار از ویتامین های
آ و کا اســت .هنگام خریــد مارچوبه تالش کنید
ساقه های سبز روشن آن را انتخاب کنید .مصرف
منظم مارچوبه ســبب کنترل میــزان قند خون و
افزایش تولید انسولین در بدن می شود.
بــه حرکات خوب روده و دفــع مدفوع کمک کند.
در موارد اسهال ،سس سیب موجب کاهش عالئم
خواهد شد.
رژیم غذایــی  CRAP - CRAPمخففی
برای گیالس ( ،)Cherryکشمش (،)Raisin
زردآلو ( ،)Apricotو آلو ( )Pruneاســت .این
رژیم غذایی سرشــار از فیبر بوده و به تسکین درد
معده کمک می کند.
مواد غذایی نشاســته ای  -غذاهای نشاسته ای
مانند سیب زمینی ،برنج ،یا جو دوسر می توانند به
تسکین معده درد کمک کنند .این مواد غذایی برای
مدتی طوالنی در معده باقی نمی مانند و از این رو،
ریفالکس معده را تحریک نمی کنند.
 .2نوشیدنی ها
برخــی نوشــیدنی ها مــی توانند به تســکین
معده درد کمــک کنند که در ادامــه برخی از آنها
معرفی شده اند:
چای بابونه  -این چــای گزینه ای عالی برای
تسکین شــرایط معده است .چای بابونه به کاهش
التهاب کمک می کند و همچنین عضالت شکمی
را آرام می سازد ،و به تسکین درد کمک می کند.
چــای زنجبیل  -این چای نیز در آرام ســاختن
ناراحتــی معده مؤثر عمل مــی کند .چای زنجبیل
ترشح برخی آنزیم ها که به خنثی سازی اسید معده
کمک می کنند را افزایش می دهد .شما می توانید
به جای چای زنجبیل از خود زنجبیل نیز اســتفاده
کنید.
سرکه ســیب  -نوشیدن سرکه سیب به کاهش
گرفتگی های شکمی و سوء هاضمه کمک می کند.
آب  -اگر صبح با معده درد از خواب بیدار شدید،
تشــنگی می تواند یکی از دالیل آن باشد .تأمین
آب مورد نیاز بدن می تواند مشکل را برطرف کند.
 .3روش های دیگر
اســتفاده از گرما  -بطری های پر شــده از آب
گرم یــا کمپرس گرم می تواند به تســکین معده
درد کمک کنند .به پشــت دراز بکشید و بطری یا
کمپرس گرم را روی معده خــود قرار دهید .گرما
موجب افزایش گردش خون می شود و درد شکمی
را تسکین می دهد.
رهایــی از اضطــراب  -اســترس ،نگرانــی و
اضطــراب می تواننــد به معده درد منجر شــوند.
خواب خوب شبانه و پرهیز از استرس تا حد امکان
می تواند به بهبود شــرایط کمک کند .مدیتیشن و
حتی تمرینات تنفس عمیق روش های خوبی برای
رهایی از اضطراب و تنش هستند.
حرکات کششی پشــت و گردن  -شما ممکن
است به واســطه گرفتگی و ســفتی عضالنی در
سراسر بدن خود درد شکمی را تجربه کنید .انجام
حرکات کششی گردن و ورزش منظم می تواند به
بهبود شرایط کمک کند.
مردم ،گاهی عوارض و آسیبهای جدی را برای افراد
در بر دارد.
کالنتر هرمــزی گفت :افزایش تعداد جراحی های
زیبایی در مردان کشور شاخصی است که روز به روز در
حال افزایش است؛ به طوری که حدود  ۱۰تا  ۱۵سال
گذشــته تنها  ۵درصد از جراحیهــای زیبایی بینی
متوجــه مردان بود ،اما اکنون این شــاخص به  ۱۵تا
 ۲۰درصد رسیده است.
وی یادآورشــد :این موضوع به این علت اســت
که زیبایــی برای جوانان امــروزی از اهمیت زیادی
برخوردار است و به همان نسبت نیز شاخص جراحی
بینی در آنها افزایش یافته است.

