سالمت
پنجشنبه  23اسفند 1397

فواید مواد خوراکی حاوی پتاسیم بر سیستم عصبی
و قدرت عضالت

مهر :نتایج مطالعات مختلف نشــان می دهد پتاســیم به عنوان یکــی از هفت مواد معدنی
ضروری بدن انسان موجب کاهش ریسک مرگ و میر تا  ۲۰درصد می شود.
پتاســیم به عنوان سومین ماده معدنی اســت که به وفور در بدن یافت میشود و به تنظیم
مایعات بدن ،انقباض ماهیچهها ،و ارسال پیامهای عصبی کمک میکند.
همچنین این ماده معدنی به افزایش متابولیســم ،قدرت ماهیچهها ،تعادل آب ،عملکردهای
الکترولیتی ،و سیستم عصبی کمک میکند.
غذاهای فرآوری شــده دارای میزان پایین پتاســیم و میزان باالی سدیم هستند .اگر رژیم
غذایی فاقد پتاســیم کافی باشد ،فرد دچار مشکالتی نظیر خستگی ،فشارخون باال ،تورم غدد ،و
ضعف ماهیچهها میشود.
در ادامه به برخی خوراکیهای سرشار از پتاسیم اشاره میشود.
آووکادو :آووکادو سرشار از چربی بوده و منبع خوب پتاسیم و فوالت تلقی میشود .آووکادو
برای افراد مبتال به فشارخون باال بسیار مفید است.
سیب زمینی شیرین :عالوه بر آنکه منبع خوب پتاسیم است ،سرشار از کربوهیدراتهای
پیچیده و فیبر نیز است.
اســفناج :یکی از مغذیترین ســبزیجات بوده و اسفناج سرشــار از پتاسیم ،ویتامین  Aو
منیزیم است.
هندوانه :این میوه آبدار دارای میزان چربی و کالری کمی بوده و سرشــار از مواد معدنی و
ویتامینهایی نظیر پتاسیم است .هر  ۱۰۰گرم هندوانه حاوی  ۱۱۲میلیگرم پتاسیم است.

چگونه ورزش کنیم تا الغر شویم؟

ورزش و تمرین با شــدت باال میتواند کمکتان کند با تمرین کمتر و البته صرف وقت کمتر،
وزن بیشــتری کم کنید .ضمن ًا این شــیوهی تمرینی باعث میشود بافت عضالنی خود را حفظ
کرده و وزنی که از دست میدهید ،برنگردد.
سؤالی که مطرح می شود این است که آیا تمرینات تناوبی ُپرشدت برای کاهش وزن و چربی
سوزی بهتر اســت یا ورزشهایی با شدت متوسط و یکنواخت؟ تمرینات تناوبی با شدت باال از
جهت طول مدت کوتاهی که دارند ،یک امتیاز جلوترند .مطالعات نشــان میدهند شما میتوانید
حتی با جلســات ده دقیقهای تمرینات تناوبی با شدت باال ( )HIITبه سالمت قلب و عروقتان
کمک کنید.
رمز نتیجه گرفتن از تمرینات تناوبی ،شــدت آن اســت .شما نمیتوانید به مدت  10دقیقه با
سرعت و شدت کم ورزش کنید و انتظار داشته باشید چربی زیادی بسوزانید.
هرچند ده دقیقه تمرین متناوب با شــدت باال کافی اســت تا از فوایدش بهرهمند شوید؛ اما
بیشــتر افراد این تمرینات را به مدت  20دقیقه انجام میدهند .اگر جلســات تمرینی خود را به
بیش از  30دقیقه برســانید ،خســته میشــوید و احتما ًال نمیتوانید با همان شدتی که در ابتدا
تمرین میکردید ادامه بدهید .اما  20تا  30دقیقه تمرین ،در مقایسه با  40تا  60دقیقه تمرین و
ورزش با شــدت متوسط (مثل دوچرخهسواری و پیادهروی تند و یا دو) ،همچنان از جهت صرف
وقت ،خوب و قابل توجه اســت .اما اگر قصدتان کاهش وزن است ،کدام ُفرم از تمرین ،احتمال
موفقیتتان را باال میبرد؟
در مطالعهای که در یک نشریهی منتشر شد ،محققان به بررسی و مقایسهی تمرین با شدت
متوسط با تمرینات تناوبی ُپرشدت در زمینهی کاهش وزن پرداختند.
آنها پژوهشهای قبلی در این مورد را نیز بررســی کردند و بعد از تجزیه و تحلیل اطالعات
و یافتهها از بســیاری از مطالعات معلوم شد تمرینات تناوبی برای کاهش وزن مؤثرترند .در واقع
تمرینات تناوبی در مقایســه با تمرینات با شــدت متوســط به طور کلی منجر به افزایش 28.5
درصدی در کاهش وزن شده بودند.
دانشــمندان ،تفاوت قابل توجهی از جنبهی چربی ســوزی پیــدا نکردند .کاهش چربی بدن
بین دو گروه مشــابه بود .در میان انواع گوناگون تمرینات تناوبی با شــدت باال ،دورههای کوتاه
اسپرینت و به دنبال آن ریکاوری ،مؤثرترین شیوه برای کاهش وزن بوده است .چربیسوزی باز
بین دو گروه تفاوت چندانی نداشــت .با وجود اینکه میزان چربی سوزی مشابه بوده اما تمرینات
تناوبی ُپرشدت به این علت که طول مدت کوتاهی دارند برای بیشتر افراد مفیدتر و ممتازترند.
تمرینات تناوبی پُرشدت برای حفظ وزن ایده آل
تمرینــات تناوبی با شــدت بــاال از جهت دیگری نیز بــرای کنتــرل وزن مفیدند .یکی از
فرســوده کنندهترین جنبههای کاهش وزن ،برگشت وزن از دست رفته است! حدود  80درصد از
افرادی که ده درصد یا بیشــتر از وزن بدن خود کم میکنند ،بعد از مدتی همین اندازه یا بیشتر،
وزنشــان برمیگردد .این واقعیت بســیار تلخی در مورد کاهش وزن است .بدن شما با تغییرات
متابولیکی نسبت به کاهش وزن زیاد واکنش نشان میدهد و همین باعث میشود وزن از دست
رفته ،راحتتر برگردد .اما مطالعهای که توســط پژوهشــگران دانشگاه آالباما انجام شد دریافت
ترکیــب کردن یک رژیــم غذایی کم کالری با تمرینات تناوبی با شــدت باال ،در حفظ تودهی
عضالنی و کاهش برگشت وزن بعد از کاهش وزن ،مؤثرتر بوده است .یکی از دالیل اینکه بعد
از کاهش وزن ،افزایش وزن به راحتی صورت میگیرد این است که بافت عضالنی فعال کمتری
برای حفظ ســرعت سوخت و سازتان دارید .ضمن ًا بدن شما بدون اینکه متوجه شوید ،زیرکانه از
میزان فعالیت و تحرکتان کم میکند تا انرژیتان را حفظ کند.
بنابراین تمرینات تناوبی با شــدت باال در کنار یک رژیــم غذایی با کالری محدود ،به حفظ
عضــات کمک میکند و به گفتــهی دکتر  ،Eric Plaisanceسرپرســت این تحقیق،
تمرینات تناوبی ُپرشدت میتوانند در عرض  20دقیقه ،کاهش وزنی مشابه ورزشهایی با شدت
متوسط اما به مدت  60دقیقه ایجاد کنند .برای بیشتر ما که فرصت کم و مشغلههای زیاد داریم،
این تفــاوت در طول مدت ورزش ،اهمیت دارد ،ضمن اینکه بهتــر از هر روش دیگری جلوی
برگشت وزن از دست رفته را میگیرد.
سایر امتیازات تمرینات تناوبی پُرشدت برای کنترل وزن
یکی از بزرگترین موانع افراد برای ورزش کردن ،کمبود وقت اســت .اما تمرینات تناوبی با
شــدت باال این مشکل را برطرف کرده اســت زیرا شما میتوانید طول مدت تمرین را به نصف
و یا حتی یکســوم برسانید و همان نتیجه را بگیرید .یک دلیل دیگر طفره رفتن افراد از ورزش
و تمرین این اســت که فشار وارد کردن به بدن تا جایی که به نفس نفس زدن بیفتید و عرق از
سر و رویتان بریزد کار سختی است .جالب اســت بدانید دانشمندان دریافتهاند افراد ،تمرینات
تناوبی با شدت باال ( )HIITرا به ورزشهایی با شدت متوسط ترجیح میدهند .تمرین و ورزش
با شــدت متوسط میتواند کسلکننده و یکنواخت باشــد .هرچند تمرینات تناوبی ،شدت زیادی
دارند اما شما میتوانید اینتروالهای ُپرشدت را با اینتروالهای ریکاوری ،تعدیل کنید و خستگی
و یکنواختی آن را بگیرید.
در مطالعهای محققان دریافتند بیشتر افراد ،تمرینات تناوبی ُپرشدت را راحتتر و لذتبخشتر
از ورزش با شدت متوســط میدانند .همچنین معلوم شــد افراد ،اینتروالهای کوتاه مدتتر را
کم شــدتتر از اینتروالهای بلندمدتتر میدانند .در این پژوهش ،میزان خستگی و ناتوانی در
اینتروالهای  30و  60و  120ثانیهای با استفاده از نسبت یک به یک مدت فعالیت و استراحت
ســنجش و اندازهگیری شــد .افراد مورد آزمایش ،اینتروالهای  30ثانیهای را قابل تحملترین
مدت ارزیابی کرده بودند ،حتی زمانی که شدت تمرینشان کنترل شده بود.
در مورد سالمت قلبی و عروقی چطور؟
یکی از علتهایی که افراد به ورزش با شــدت متوســط میپردازند این اســت که قلبشان
را ورزیدهتر کنند و ظرفیت هوازیشــان را باال ببرند .تحقیقات نشــان میدهد ورزش با شدت
متوســط و یکنواخت میتواند به مرور زمان( max VO2 ،بیشــترین مقدار اکسیژنی که بدن
میتواند حین ورزش مصرف کند) را افزایش بدهد .داشــتن توان هوازی بیشــتر ،اســتقامت و
توان ورزشــی را افزایش میدهد تا بتوانید ورزش را با شــدت ســاب ماکسیمال تاب بیاورید و
ادامه دهید .اما تحقیقات نشــان میدهد تمرینات تناوبی با شدت باال ،هم ظرفیت هوازی و هم
ظرفیت غیرهوازی را تقویت میکند و این شرایط میتواند در افزایش ظرفیت هوازی موفقتر از
ورزشهای هوازی با شدت یکنواخت ،مانند دوچرخه سواری و پیاده روی باشد .در یک پژوهش
مردانی که در هفته  150دقیقه با ســرعتی یکنواخت میدویدند ،نســبت به مردانی که فقط 40
دقیقه در هفته تمرینات تناوبی ُپرشــدت انجام میدادند ،افزایش کمتری در  max VO2خود
داشتند .ضمن ًا مطالعات حاکی از آن هستند که تمرینات تناوبی با شدت باال سریعتر از ورزش با
شدت متوسط میتوانند  max VO2را تقویت کنند.
ورزش و تمرین با شــدت باال میتواند کمکتان کند با تمرین کمتر و البته صرف وقت کمتر،
وزن بیشــتری کم کنید .ضمن ًا این شــیوهی تمرینی باعث میشود بافت عضالنی خود را حفظ
کرده و وزنی که از دست میدهید ،برنگردد .همچنین دست آوردهای قلبی و عروقیتان نیز هدر
نخواهند رفت .البته توجه داشته باشید که این نوع فعالیت بدنی برای بیماریهای قلبی و بیماران
خاص مناسب نیست و حتم ًا باید قبل از تمرینات با پزشک خود مشورت کنید.
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بیتوته :خشــکی چشــم زمانی رخ مــی دهد که
اشــک ها قادر به چرب نمودن چشمان نباشند .اشک
ممکن اســت به دالیل متفاوت ناکافی باشــد .برای
مثال ،خشــکی چشــم ها ممکن اســت در صورتی
رخ دهد که چشــم شما اشــک کافی تولید نکند یا
اشک هایی با کیفیت نامناسب تولید کند.
خشکی چشم حس ناخوشایندی به شما می دهد.
اگر خشکی چشــم داشته باشید ،چشمان تان ممکن
است سوزش یا خارش داشته باشند .شما ممکن است
خشکی چشــم را فقط در برخی مواقع تجربه کنید،
ماننــد حضور در هواپیما یا در یک اتاق که مجهز به
کولر است ،در هنگام دوچرخه سواری یا پس از اینکه
برای چندین ساعت به صفحه کامپیوتر نگاه کردید.
درمان هایی برای خشــکی چشم وجود دارد که
میتوانند شما را از این عذاب نجات دهند.
علل خشكي چشم
بــه طور كلی هر عاملی كــه باعث كاهش توليد
يا تغيير كيفيت اشك شــود مي تواند منجر به بروز
خشكی چشم شــود .مهمترين عوامل ايجاد خشكی
چشم عبارتند از:
باالرفتن ســن :با باال رفتن سن مقدار ترشح
اليه آبكي اشــك كم مي شــود .به عالوه همانطور
كه در افراد مســن چربي پوســت كمتر و پوســت
خشك مي شــود ،در چشــم نيز ميزان ترشح چربي
كمتر مي شــود و در نتيجه مقــدار تبخير اليه آبكي
زياد مي شــود .كاهش توليــد و افزايش تبخير اليه
آبكي اشــك باعث ايجاد خشكي چشم در اكثر افراد
مسن مي شود.
كار چشمي طوالني مدت :پلك زدن متناوب
براي پخش شدن اليه اشك بر روي چشم ضروري
اســت .در مواردي كه فرد براي مــدت طوالني به
چيزي خيره شــود و پلك نزند عالئم خشكي چشم
بدتر مي شود.
عوامل محيطي :در محيط هاي گرم و خشك
ميزان تبخير اليه آبكي اشك زياد مي شود .همچنين
قرار گرفتن در معرض باد شــديد و يا هواي ســرد و
خشــك ارتفاعات مي تواند باعث بدتر شدن خشكي
چشم شــود .استفاده از وسايل گرمازا (مثل بخاري و
شــومينه) و قرار گرفتن در معرض گرد و غبار و دود
(به خصوص دود ســيگار) از عواملي است كه باعث
تشديد خشكي چشم می شود.
داروها :بســياري از داروهای معمولي می توانند
باعث كم شدن ترشــح اشك و ايجاد خشكی چشم
شوند.
تغييــرات هورمونی :تغييــرات هورموني به
علت تغيير دو چربي اليه اشــكي مــي توانند باعث
خشكي چشم شوند .يائسگی ،بارداری و قرص های
جلوگيری از بــارداری به علت تغييــرات هورمونی
خشكی چشم را تشديد می كنند.
بيماری هــا :بيمــاري هــاي مختلــف مثل
بيماري هاي تيروئيد و برخي از بيماري هاي سيستم
ايمني (مثل شوگرن و لوپوس) مي تواند باعث ايجاد
خشكي چشم شود.
مشــكالت تغذيه ای :كمبــود ويتامين A
می تواند به موارد شــديد و خطرناك خشــكی چشم
منجر شود.
التهاب لبه پلك ها (بلفاريت) :اين بيماری با
تغيير در چربي اليه اشــكي باعث بدتر شدن خشكي
چشم می شود.
بسته نشدن پلك ها :در صورتي كه به علت
مشكالت ساختاری پلك ها درست بسته نشود مقدار
تبخير اشــك زياد مي شود و خشــكي چشم ايجاد
مي شــود .به عالوه در مواردي كه به علت مشكالت
عصبي (مث ً
ال پاركينســون) فرد كمتر در حالت عادي
پلك بزند خشكي چشم ايجاد مي شود.
اســتفاده از لنزهای تماسی :استفاده از لنز
تماســی (كنتاكت لنز) يكی از علل شــايع خشكی
چشــم است .لنزهای تماســی مثل يك اسفنج اليه
آبكی اشك را جذب مي كنند و باعث خشكي چشم
مي شــوند .به عالوه استفاده از لنز تماسي باعث كم
شــدن حس قرنيه و كاهش پلك زدن می شود و در
نتيجه توليد و پخش شــدن اشك را با مشكل مواجه
مي كند.
راه های پیشگیری از خشکی چشم:
اگر خشکی چشم را تجربه کردید ،به شرایطی که
احتما ًال باعث ایجاد این نشــانه ها در شما می شوند،
توجه کنید .ســپس راه هایی برای جلوگیری از این
شــرایط را برای جلوگیری از عالئم خشــکی چشم

ایســنا :رئیس انجمن حمایت از بیماران سوخته
با بیان این که متأســفانه فرهنگسازیهای صورت
گرفته هنوز نتوانســته از حوادث چهارشنبه آخر سال
جلوگیری کند ،در آستانه فرا رسیدن چهارشنبهسوری
توصیههایی را مطرح کرد.
دکتر محمدجواد فاطمی در آســتانه فرا رســیدن
چهارشنبه آخر ســال ،گفت :متأسفانه فرهنگسازی
در زمینــ ه پیشــگیری از حوادثی نظیر ســوختگی،
قطع عضو ،اخالل در بینایــی و حتی مرگ افراد به
سبب استفاده از مواد محترقه دستساز و غیراصولی
نتوانســته به میــزان الزم ،موثر عمــل کند و آمار
مصدومین در چندسال اخیر روند رو به رشدی داشته
است.
وی افــزود :به نظر من و صاحب نظران در زمینه
سوختگی ،برای فرهنگســازی مؤثر ابتدا باید سنت
چهارشــنبه ســوری که یک جشن باســتانی است
را باارزش دانســت و از اقدامات ســلبی که موجب
میشــود افراد مخفیانه اقدام به ساخت و استفاده از
وســایل محترقه غیرمجاز و ناایمن کنند ،جلوگیری
شود .امروزه دیگر تنها برخورد قهری با افراد متخلف
جوابگو نیست.
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پیــدا کنید .برای مثال :از مجــاورت و ورود باد و یا
دمیدن مستقیم و یا غیر مســتقیم هوای بسیار گرم
و خشــک کننده در چشم خود اجتناب کنید .سشوار،
بخاری ماشین ،داکت اسپیلت یا هر جریان هوایی را
به سمت چشمان خود هدایت نکنید.
رطوبت به هوا اضافه کنید
در زمســتان ،یک دســتگاه بخور می تواند برای
تامین و حفظ رطوبت هوای داخل منزل شــما مؤثر
باشد.
عینک آفتابی و دیگــر عینک های محافظ را در
نظر بگیرید.
در طول کارهای طوالنی به چشم خود استراحت
دهید.
صفحه کامپیوتر خود را پایین تر از ســطح چشم
قرار دهید.
از سیگار کشیدن و از دود اجتناب کنید.
اشک مصنوعی را به طور مرتب استفاده کنید.
خشکی چشم و عالئم همراه با آن
خشکی چشم این عالئم را با خود به همراه دارد:
احساس سوزش ،خارش و ناراحتی.
قرمزی چشم.
احساس وجود شن در چشم.
حساسیت نسبت به نور شدید.
احساس خستگی.
احساس ناراحتی در چشم.
ناراحتی و مشکل برای قرار دادن لنز.
درمان خشکی چشم :
باید توجه داشــت که مشکالت ناشی از خشکی
چشــم ممکن است بســیار خفیف و یا بسیار شدید
باشــد .در موارد خیلی خفیف با قطره های اشــکی
معمولی و در موارد شــدید با قطره های اشکی بدون
ماده نگهدارنده درمان انجام می شــود .گاهی نیاز به
اســتفاده از پماد و ژل های چشمی در هنگام خواب
اســت .درمان جراحی بســتن مجرای خروج اشک
در موارد شــدید که به دارو جــواب نمی دهد ،انجام
می شود.
درمان های جراحی خشکی چشم:
در موارد نســبت ًا شديد خشكی چشم ممكن است
با اقدامات فوق بهبود كافی ايجاد نشود در اين موارد
اســتفاده از روش های جراحی برای بهبود خشكی
چشم ضروري است.
بستن ســوراخ های خروج اشك :در اين
روش ســوراخ های خارج كننده اشــك از چشم به
صورت موقت يا دائمی بسته می شوند.
بســتن پلك ها :در مواردی كه فلج پلك ها يا
اشكاالت ساختمانی پلك ها باعث باز ماندن چشم و
تبخير اشك شــود با بستن موقتی بخشی از پلك ها
مي توان سطح تبخير اشك را كمتر كرد و به درمان
خشكی چشم كمك كرد.

پيوند قرنيه :در مواردی كه خشكی چشم شديد
باعث ايجاد كدورت يا زخم قرنيه شــده باشد ممكن
اســت برای كمك به بهبود ديد نياز به جراحی پيوند
قرنيه باشــد .البته نتيجه پيوند قرنيــه در اين موارد
معمو ًال چندان خوب نيست.
چند درمان خانگی خشکی چشم:
اسیدهای چرب امگا :۳
در مورد فواید اســیدهای چرب امگا  ۳مطالعات
فراوانی به عمل آمده اســت .اســیدهای چرب امگا
 ۳در کاهش افســردگی ،تسکین روماتیسم مفصلی،
کاهش فشار خون ،بهبود ســامت قلبی و عروقی،
پیشگیری از زایمان زودرس ،و کاهش خطر ابتال به
تباهی لکهی زرد مفید اســت .اسیدهای چرب امگا۳
دارای این قابلیت هســتند که ناراحتیهای ناشی از
خشکی چشم را تسکین دهند.
به عــاوه ،خواص ضد التهابی اســیدهای چرب
امگا  ۳میتوانند به تحریک تولید اشــک با کیفیتتر
کمک کنند .برای محافظت از چشــمهایتان و بهبود
سالمت آنها میتوانید از مکملهای اسیدهای چرب
امگا  ۳استفاده کنید یا غذاهایی را مصرف نمایید که
سرشار از این مواد مغذی هستند .برخی منابع غنی از
اســیدهای چرب امگا  ۳عبارت هستند از روغن تخم
کتان ،دانهی چیا ،روغــن نخل ،گردو ،روغن دانهی
ســویا ،تخممــرغ ،و ماهیهای چــرب نظیر ماهی
خال خالی ،ساردین ،سالمون و تن.
شستشوی مکرر پلک:
افراد مبتال به چشــمان خشــک تمایل دارند که
دائم ًا چشمهای خود را ببندند که از التهاب جلوگیری
شــود ،برای درمان خشکی چشــم و حفظ سالمتی
چشــم الزم اســت چند بار در روز پلکهای خود را
بشویید.
چند قطره شامپو بچه روی انگشتان خود بریزید
چشــمان خود را ببندید ،با آرامی با انگشتان خود
پلکهای خود را ماساژ دهید
ســپس پلکهای بســته خود را صابون بزنید و
سپس با آب گرم بشویید
این روش را یک یا دو بار در روز انجام دهید
روغن کرچک:
روغن کرچک یک روش درمان گیاهی خشــکی
چشم است زیرا دارای اسید ریکینولیک است که یک
ماده ضد التهابی اســت و به خارش ،ســوزش و درد
ناشی از خشکی چشم کمک میکند.
همچنین روغن کرچک باعث کاهش تبخیر اشک
بدن شما میشود.
مقداری روغــن کرچک بدون هگزا را درون یک
قطره چکان قرار داده سپس یک قطره از آن را درون
هر چشم بریزید این کارا را  2بار در روز برای درمان
قرمزی چشم و خشکی آن انجام دهید
ویتامینها:

عواقب سوختگیهای چهارشنبهسوری
و چند هشدار
فاطمی همچنین یکی از راههای پیشــگیری از
حوادث را اینگونه تشریح کرد :بهتر است این مراسم
در فضای عمومی با حضور آتشنشانها و اورژانس
انجام شــود تا عالوه بر برپایی این ســنت دیرینه،
از بروز و تشــدید حوادث جلوگیری شود .همچنین
شــرکتهایی وجود دارند که اقدام به تولید وسایل
آتش بازی کم خطــر و اصولی میکنند که میتوان
به جای خرید از دســت فروشــان ،به این شرکتها
مراجعه کرد.
رئیــس انجمــن حمایــت از بیماران ســوخته،
آسیبهای ناشی مواد محترقه در چهارشنبهسوری را
در سه بخش سوختگی ،آسیبهای چشمی و آسیب
دســتها و اندام فوقانی برشــمرد و گفت :به دلیل
استفاده از مواد محترقه ،شایعترین آسیب ،سوختگی
اســت .همچنین پــس از انفجار آســیب زیادی به

چشمها و دستها وارد میشود.
وی در پاســخ به ســؤالی دربــاره اقدامات الزم
هنــگام بروز حوادث ســوختگی و قبــل از مراجعه
به مراکز پزشــکی گفت :پس از ســوختگی بهترین
کار این اســت که قسمت آســیب دیده به مدت ۲۰
دقیقه زیر آب ســرد قرار گیرد و سپس از پمادهای
سوختگی استفاده شود .به هیچ عنوان درمان خانگی
و اســتفاده از خمیر دندان ،ســیبزمینی ،ماست و...
توصیه نمیشــود؛ زیرا میتواند سبب عوارض بیشتر
شود .اما در سوختگیهای عمیقتر قرار دادن محل
سوختگی زیر آب ســرد توصیه نمیشود ،زیرا باعث
کاهش دمای بدن فرد میشــود .بنابراین باید سریع ًا
به مرکز درمانی مراجعه شود.
فاطمی درباره آســیب دســتها و اندام فوقانی
افــزود :در اندامهایــی که دچار خونریزی شــدید
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مصرف ویتامینها برای داشتن یک رژیم غذایی
ســالم بســیار حائز اهمیت اســت .ویتامینها برای
پوست ،سالمت عمومی و حتی سالمت چشمهایتان
مفید هســتند .میتوانیــد از مکملهــای ویتامینی
ی بهداشتی
اســتفاده کنید که در همهی فروشگاهها 
و مواد خوراکی ســالم و با قیمت ارزان در دســترس
هســتند .با وجــود این ،همچنان بهتر اســت میزان
ویتامین مصرفیتــان را از طریق خوراکیها افزایش
دهید .چشمهای خشک نیازمند مصرف ویتامین ،A
ویتامین  ،Cویتامین  Eهســتند .ایــن ویتامینها
حاوی خواص آنتیاکسیدانی هستند.
روغن نارگیل:
روغــن نارگیــل میتوانــد بــه عنــوان عامل
بازســازی کننده برای چشم شــما عمل کند و نقش
کلیدی در کاهش خشکی چشم شما داشته باشد.
همچنین روغن نارگیل به کاهش تبخیر اشــک
کمک میکند و نیز دارای خواص ضد التهابی اســت
که برای کاهش ناراحتیهای خشــکی چشم بسیار
مفید اســت .مقداری پنبه را به روغن نارگیل آغشته
کنیــد و به مدت  15دقیقه بر روی پلکهای بســته
خــود قرار دهید ،ایــن روش را روزانه یک بار انجام
دهید .همچنین میتوانید صبح با معده خالی مقداری
روغــن نارگیل مصــرف کنید که عــاوه بر درمان
خشــکی چشم به حذف سموم از بدن شما نیز کمک
میکند
کمپرس گرم:
اشــک حاوی آب و ترشــحات روغنی است که
از غدههای اشــکی ترشح میشــوند .کمپرس گرم
میتواند با افزایش ســطح گــردش خون در اطراف
چشمها باعث تحریک تولید اشک با کیفیتتر شود.
این کار به باز شــدن انسداد مجرای غدد میبومین و
نرم شــدن چربی شفاف چشم (میبوم) کمک میکند
که در اثر خشکی سخت شده است؛ و به این ترتیب،
باعث تسکین خشکی چشم میشود.
تنها کاری که الزم است انجام دهید این است که
چشــمهایتان را ببندید و کمپرس گرم را روی آنها
قرار دهید .برای انجام این کار الزم اســت کمپرس
گرمتان حرارت مناسبی داشــته باشد .عدم پیگیری
مرتب یا اســتفادهی کوتاه مــدت از کمپرس گرم با
دماهای مختلف ممکن است به نتایج مطلوبی منجر
نشود .طبق توصیهی پژوهشــگران ،حرارت ایدهال
کمپرس گرم باید حدود  ۴۲درجهی سانتیگراد باشد.
ابتدا پارچه یا حوله را در آب گرم خیس کنید
سپس آن را بچالنید تا آب اضافه از آن خارج شود
حوله یــا پارچــهی مرطــوب را روی پلکهای
بستهتان قرار دهید
مدت  ۱۰دقیقه به همین شکل بمانید
تا دستیابی به نتیجهی مطلوب ،این کار را روزی
دو مرتبه تکرار کنید.

میشــوند ،بهتریــن کار قبل از مراجعه به پزشــک
اســتفاده از پانسمان فشاری و باال نگه داشتن عضو
تا کم شــدن خونریزی است .اگر فردی دچار قطع
عضو شــده باشد ،باید عضو قطع شــده را در پارچه
تمیز پیچیده و ســپس آن را درون کیسه پالستیکی
بگذارنــد و عضــو را در آب و یخ قــرار دهند و به
بیمارســتان مراجعه کنند .باید دقت شود عضو قطع
شده در تماس مستقیم با یخ نباشد ،زیرا باعث آسیب
دیدن بافتها میشود.
وی در پایان گفت :ســال گذشــته  ۲۱۴نفر به
بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری مراجعه
کردند که از ایــن تعداد  ۲۰۲نفر درمان ســرپایی،
۱۱نفر بســتری و یــک نفر هم فوت کرده اســت.
شــایعترین علت صدمه نیز با  ۱۶۴مورد استفاده از
مواد محترقه بوده اســت و  ۱۳۴مــورد نیز به دلیل
پریدن از روی آتش دچار حادثه شدهاند .همچنین ۶۳
مورد برای درمان ترومای اندام فوقانی به بیمارستان
حضرت فاطمه (س) مراجعه کردهاند که از این تعداد
 ۵۷نفر بســتری و عمل شــدند .در سال گذشته نیز
اســتان اردبیل رتبه اول حوادث چهارشنبه سوری را
به خود اختصاص داده بود.

