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نیکوتین
موجب بروز مشکالت شنوایی در نوزادان می شود

مهر :طبق نتایج یک مطالعه ،ساقه
مغز شنیداری در کودکانی که مادرشان
در زمان بــارداری در معرض نیکوتین
بوده است ،ممکن است رشد غیرعادی
داشته باشد.
محققــان دانشــگاه فــری آلمان
دریافتند نوزادانی که قبل و بعد از تولد
در معــرض نیکوتین قــرار می گیرند
ممکن اســت در معرض ریسک باالی
ابتال به مشکالت شنوایی باشند چراکه
ساقه مغز شنیداری شان به شکل غیرعادی رشد کرده است .یافته ها نشان داد ساقه مغز شنیداری،
منطقه ای از مغز که نقش اصلی را در تحلیل الگوهای صوتی دارد ،ممکن اســت در کودکانی که
مادر باردارشــان قبل و بعد از زایمان در معرض نیکوتین بوده ،رشد غیرعادی داشته باشد .کودکان
مبتال به عملکرد معیوب ساقه مغز شــنیداری دارای مشکالت یادگیری و مشکالت زبانی خواهند
بود .اورسال کوچ ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره می گوید« :اگر مادران در طول بارداری سیگار
بکشند و کودک شان در مدرسه با مشکالت یادگیری روبرو باشد ،آنها باید از لحاظ معایب پردازش
شنیداری در معرض تست قرار گیرند».
در این مطالعه ،محققان نوزاد موش ها را قبل از تولد و از طریق شــیر مادر در معرض نیکوتین
قرار دادند تا به ســن ســه هفتگی رسیدند .این ســن در موش ها تقریبا معادل با سن یک کودک
ابتدایی است .محققان با تحلیل مغز نوزادان موش ها دریافتند نورون های دریافت کننده ورودی از
حلزون گوش ،در انتقال سیگنال ها به سایر نورون های ساقه مغز شنیداری در موش قرار گرفته در
معرض نیکوتین کارآمدی کمتری داشت .همچنین این سیگنال ها با دقت و و وضح کمتری انتقال
داده می شوند و همین امر موجب بد بودن کدگذاری الگوهای صوتی می شود .این وضعیت بخشی
از علل اصلی دشواری های پردازش شنیداری در کودکان مادران سیگاری است.
کوچ در ادامه می افزاید« :هنوز نمی دانیم چه تعداد از بخش های دیگر سیســتم شنوایی تحت
تاثیر قرارگیری در معرض نیکوتین خواهند بود و نیاز به تحقیقات بیشتری در این مورد است».

نقش پروتئین در اضافه وزن

مهر :طبق نتایج یک تحقیق جدید،
کمبود پروتئیــن در رژیم غذایی منجر
به مصرف کالری بیشــتر می شود .به
گفته محققان اگر نمی توانید وزن خود
را کم کنید ممکن است به دلیل کمبود
پروتئیــن در رژیم غذایی تان باشــد.
مطالعه جدید محققان دانشکده پزشکی
دانشگاه کلورادو نشــان می دهد بین
وزن ناســالم و کمبود پروتئین در رژیم
غذایــی افراد ارتباط وجود دارد .طبق یافته های این مطالعه ،دسترســی محدود به پروتئین رژیمی
موجب می شود زنان کالری بیشتری مصرف کرده و در نهایت چاق شوند.
یافته های این مطالعه براســاس فرضیه اهرم پروتئین است .طبق این فرضیه ،درصورتیکه فرد
میزان پروتئین کافی نیاز بدنش را مصرف نکند ،اشتهای درونی مصرف پروتئین موجب حفظ تمایل
فرد به خوردن می شــود .در این مطالعه ،تیم تحقیق وزن و رژیم غذایی  ۱۳۵زن را در ســه گروه
اجتماعی-اقتصادی بررســی کردند .نتایج نشــان داد نرخ چاقی در زنانی که نسبت پروتئین رژیم
غذایی شان کمتر بود ،باالتر بود.
طبق توصیه کارشناســان ،میانگین پروتئیــن موردنیاز هر فرد به ازای هــر  ۱گیلوگرم  ۰.۸تا
 ۱گرم است .گوشت آسان ترین منبع دریافت پروتئین در رژیم غذایی است ،گوشت مرغ و بوقلمون
منبع عالی پروتئین کم چرب هستند .از منابع گیاهی هم لوبیا و حبوبات سرشار از پروتئین هستند.

نحوه تأثیر سویا بر درمان سرطان سینه

مهر :ســویا منبــع پروتئین گیاهی
است که خوردن آن می تواند بر درمان
سرطان سینه تاثیر گذارد.
ســویا منبع غنــی پروتئین گیاهی
است ،اما بسیاری از افراد در مورد نحوه
تاثیر محصوالت سویا بر هورمون های
بدن از جمله اســتروژن یا نحوه تداخل
آن با ســایر مواد نظیــر داروها آگاهی
ندارند .در مطالعه جدید محققان مرکز
پزشکی دانشگاه جرج تاون به بررسی تاثیرات مثبت و منفی احتمالی مصرف سویا بر درمان متداول
سرطان سینه پرداختند .محققان در این تحقیق بر یک ماده سویا موسوم به «جنستئین» و تاثیر آن
بر سرطان سینه ،بخصوص در مورد افراد درمان شده با داروی تاموکسیفن پرداختند.
در این مطالعه تیم تحقیق به بررســی مدل های پیشــرفته سرطان سینه در موش ها پرداخت.
آنها دریافتند با مصرف ســویا تاثیر داروی تاموکســیفن بهبود یافت و احتمال عود مجدد سرطان
سینه کمتر بود .همچنین نتایج مطالعه نشان داد مصرف بلندمدت و مداوم جنستئین قبل از ابتال به
سرطان سینه موجب بهبود ایمنی کلی بدن در مقابل سرطان می شود.

اهمیت مصرف قطره آهن در کودکان

ایســنا :یک متخصص رادیولوژی فک و صورت گفت :سیاه شدن دندانها پس از مصرف قطره
آهن نباید مانع از مصرف آن در نوزادان و کودکان شــود ،چرا که آهن ماده معدنی حیاتی اســت و
تمام کودکان و نوزادان به آن نیاز دارند.
ابراهیم صادقی اظهار کرد :مصرف قطره آهن در نوزادان و کودکان امری ضروری اســت ،زیرا
آهن ماده معدنی حیاتی است و تمام کودکان و نوزادان به آن نیاز دارند .سیاه شدن دندانها پس از
مصرف قطره آهن نباید مانع از مصرف آن در نوزادان و کودکان شــود .صادقی با اشــاره به اینکه
برخی از افراد بر این باورند که ســیاه شــدن دندانها در کودکان ناشی از مصرف قطره آهن باعث
پوســیدگی دندانهایشان میشود ،افزود :در حال حاضر میان متخصصان در این خصوص اختالف
نظر اســت .وی اضافه کرد :برای جلوگیری از سیاه شــدن دندان کودکانی که قطره آهن مصرف
میکنند باید سعی شود قطره ته گلو کودک چکانده شود و بقایای آن از روی دندانها تمیز شود.
صادقی اظهار کرد :قطره آهن دارای ارزش فوقالعاده زیادی در رشد و تکامل کودک است.
این متخصص رادیولوژی فک و صورت با اشــاره به اینکه عفونت لثه در کودکان بســیار شایع
است ،گفت :این عفونت میتواند بر اثر پوسیدگی دندان ،وجود جرم و جسم آلوده ،سیستم ایمنی و
وارد کردن اشیاء کثیف در دهان و بخشی از یک بیماری یا سندروم ایجاد شود.
صادقی خاطرنشان کرد :والدین باید برای بررسی وضعیت سالمتدندان کودکان خود ،آنها را
برای معاینه نزد پزشک برند.

تأثیر سوء مصرف همزمان داروها ،بر سالمت مغز
سالمندان

ایســنا :محققان نســبت به مصرف همزمان چندین دارو و تاثیرات منفی آن بر ســامت مغز
سالمندان هشدار دادند .در این مطالعه محققان آمریکایی به بررسی مصرف مسکنهای اپیوئیدی،
ضدافسردگی ،داروهای آرامبخش و ضد روانپریشی پرداختند.
طبق بررســی مرکز کنترل و پیشــگیری از امراض آمریکا مصرف ایــن داروها در افراد باالی
 ۶۵سال در فاصله سالها  ۲۰۰۴تا  ۲۰۱۳دو برابر شده است.
محققان برآورد کردهاند تقریبا ســه میلیون و  ۷۰۰هزار مورد مراجعه به پزشک در سال از سوی
افراد مسنی صورت میگیرد که از سه یا چهار قلم از این داروها مصرف میکنند.
افزایش مصرف ترکیبی این داروها که بر سیســتم عصب مرکزی تاثیر میگذارند نگران کننده
است ،زیرا خطر افتادن و شکستگیهای استخوانی را به همراه دارد ،بر توانایی فرد در رانندگی تاثیر
گذاشته و موجب مشکالتی در حافظه و قدرت تفکر فرد میشود.
به عالوه مصرف مســکنهای اپیوئیدی در کنار داروهای تاثیرگــذار بر مغز از جمله آرامبخش
والیوم بسیار نگرانکننده است زیرا خطر مرگ را افزایش میدهد.
به گفته محققان افزایش مصرف این داروها نشــاندهنده تمایل افراد مسن به دریافت کمک و
مصرف داروهای رفع مشــکالت سالمت روان است اما همچنان موجب نگرانی است چراکه خطر
مصرف ترکیبی این داروها وجود دارد.

تبیــان :خانه تکانی یکی از ســنتهای زیبای ما
ایرانیان اســت که اگر با رعایت نکات ایمنی همراه
نباشد ،ممکن اســت به یک دردسر تمام عیار تبدیل
شــود؛ دردسری که ســامت تمام اعضای خانواده،
بویژه خانمهــای خانه را تهدید میکنــد .کمردرد،
گردن درد ،مسمومیت ،تنگی نفس ،حساسیت پوستی
و درد دست و پا از رایجترین عوارض خانهتکانیهای
نادرســت و غیرایمن اســت .عوارضی که با رعایت
برخی اصول ســاده ایمنی میتوان احتمال بروز آنها
را به حداقل رساند.
خانه تکانی و خطر کمردرد
دکتر شهرام رفیعیفر درباره بروز برخی کمردردها
پس از انجــام کارهای خانه می گویــد :عامل این
کمردرد معموال بلند کردن اســباب و اثاثیه سنگین
منزل ،حمل نادرست اجسام سنگین و حرکت ناگهانی
در ناحیه کمر است .گرفتگی یا اسپاسم عضالنی هم
از دیگر علل شایع کمردرد محسوب میشود.
در بیشتر موارد ،مجموعهای از فشارهای مختلف
در طــول زمــان بر روی کمر وارد می شــود که در
اثــر یک رویداد خاص مثل حرکت ناگهانی کمر و یا
بلند کردن یک جســم ســنگین در ایام خانه تکانی،
باعث شروع یا تشدید درد میشود.
خانه تکانی و خطر سقوط از ارتفاع
اســتفاده از وســایل غیرایمن برای دسترسی به
ارتفاع باال و اســتفاده از زیرپاییهایی مانند جعبه و
نردبانهای نامطمئن ،خطر سقوط از ارتفاع را در ایام
خانه تکانی افزایش میدهد که باعث ضربدیدگی و
شکستگی دست و پا میشود.
پیشگیری از سقوط
 اگر میخواهید از نردبان یا چهارپایه اســتفادهکنید ،ابتدا از سطح اتکای آن با زمین کامال مطمئن
شــوید و حتیالمقــدور از نردبانهــای دو طرفه و
استاندارد استفاده کنید.
 موقع پاک کردن شیشــهها و پنجرههای منزلباید خیلی مراقب باشــید و از رفتــن روی نردهها یا
قرنیزهای پنجره جدا خودداری کنید.
 هنگام تمیز کردن بخشهای باالیی در ،پنجرهو دیوار ،پــس از هر  2تا  3دقیقه کار ،مدت کوتاهی
سرتان را پایین بیندازید تا سر و گردن تان استراحت
کنند.
خانه تکانی و خطر اگزما
کارهایــی را کــه معموال یک خانــم خانهدار در
طی ایام خانه تکانــی انجام می دهد ،یک لحظه در
ذهن تان مجســم کنید که شــامل تمیز کردن در و
دیــوار و پنجره ،نظافت و گردگیری خانه ،اســتفاده
از انواع شــویندهها و آشپزی اســت .حاال همه این
کارهــا را بگذاریــد در کنار تعریق دســتها در زیر
تبیان :بی حسی بدن می تواند در اثر علل مختلفی
اتفاق بیفتد ،برای مثال نشستن طوالنی مدت در یک
وضعیت خاص .اما همیشــه دلیل آن این قدر پیش پا
افتاده نیســت .اگر سوزن سوزن شدن و بیحسی بدن
شما را اذیت می کند ،ممکن است یکی از شرایط زیر
مقصر آن باشند.
سیســتم ایمنی به اشــتباه به بدن تان
حمله کرده است
اولین عالئم سندرم گیلن باره اغلب ضعف و سوزن
ســوزن شدن اندام ها اســت .این احساس می تواند
به سرعت گســترش یافته و سرانجام بی حسی تمام
بدنتــان را در بر بگیرد .این ضعــف می تواند موجب
سختی راه رفتن ،دشــواری بلع مواد غذایی و کنترل
مثانه و یا روده شــود .این بیماری همچنین می تواند
باعث تسریع ضربان قلب ،تغییر فشار خون و اشکال
در تنفس گردد.
پزشکان دقیقا نمی دانند که چه چیزی سبب بروز
این بیماری می شــود که در آن سیستم ایمنی بدن،
اعصــاب را مورد حمله قرار می دهد .اما بســیاری از
افراد دچار عفونت تنفســی یا آنفلوآنــزای معده ( یا
التهــاب معده که به دالیل باکتریایی ،ویروســی و یا
مسمومیت ایجاد می شود) دچار آن می شوند.
به یک بیماری مخوف دچار هستید

بیتوته :گاهــی اوقات اصرار بیــش از حد والدین
به کودکان برای تمام کردن غذایشــان به ســامتی
کودکان صدمه میزند .یکی از نکاتی که باید از همان
کودکی به بچهها یاد داد ،به اندازه غذا خوردن است.
همه مــا از زمانی كه كودك بودیــم ،همواره در
زندگی با قوانین و مقرراتی مواجه میشدیم كه گاهی
اوقات عمل كردن به آنها به نظرمان دشوار میرسید.
مثال بزرگترها ســر میــز غذا به مــا میگفتند تا
زمانیكه همه غذایت را نخورده باشــی و بشــقابت از
غذا تمیز نشــده باشد نمیتوانی میز غذا را ترك كنی
اغلب ما با همین قانون تمیز تحویل دادن بشقاب غذا
بزرگ شدهایم.
اما این قوانین گاهی اوقات بسیار بیمنطق و حتی
بیرحمانه هستند وقتی كه خودمان بزرگتر شدیم و با
تغذیه درست و مناسب آشنا شدیم ،دانستیم كه باید از
كودك خود بخواهیم سالم غذا بخورد ،نه زیاد.
این روزهــا غذا دادن به كــودكان دغدغه اصلی
والدین شده است.
پای صحبت هر یك از والدین كه مینشــینی از
كمخوری و حتی بیاشــتهایی كودكش شكایت دارد
هر بار كه همگی دور میز غذا جمع میشویم چیزهای
زیادی به فرزند خود یاد میدهیم اینك چقدر بخورد،
چگونه بخورد ،كجا غــذا بخورد و اصال چرا باید غذا
بخورد؟
دو لقمهای دیگر ،دو تا قاشق مونده ،یه گاز دیگه،
همین یه كم و...
این جمــات غذایی در اغلب خانوادهها شــنیده
میشوند .گاهی اوقات غافل از این حقیقت میشویم
كه بــا اصرار زیاد بــرای تمام كردن غــذا چقدر به
سالمت كودك خود آسیب میرسانیم.
ما باید به كــودكان خد بیاموزیم تا به صدای بدن
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جلوگیری
از
آسیب های
خانه تکانی
دســتکشهای الستیکی که بســیاری از خانمهای
خانهار ،دستهایشــان در آن پوســته پوسته و قرمز
میشود .نام مصطلح این بیماری« ،اگزمای خانمهای
خانهدار » است.
پیشگیری از اگزما
 اســتفاده از دستکش مناســب یکی از بهترینکارها برای پیشگیری از اگزماست .سعی کنید تا آنجا
که ممکن اســت ،از تماس مســتقیم دستهایتان با
انواع شویندهها و مواد شیمیایی پاک کننده خودداری
کنید.
 پوشــیدن یــک دســتکش نخــی در زیــردستکشهای الستیکی و یا استفاده از دستکشهای
دو الیهای که الیه زیرینشان نخی و الیه روییشان
الســتیکی اســت ،در پیشــگیری از این بیماری و
درمان آن ،موثر است .عدم رعایت همین نکته ساده
میتواند موجب بروز حساسیت های پوستی شود که
درمانش هم طوالنی اســت و هم هزینهبر .حتی اگر
دچار حساسیت نشــوید ،احتماال پوستتان خشک و
زبر خواهد شد.
 استفاده از کرمهای مرطوب کننده و نرم کنندهروی محل اگزما هم روند درمان را تســریع میکند.
برخی داروهای موضعی که ممکن اســت پزشــک
برایتــان تجویز کند نیــز میتوانــد در رفع خارش
موثر باشــد .در صورت بروز عفونت ثانویه ،استفاده
از آنتیبیوتیک مناســب برای پیشــگیری از تشدید
بیماری الزم اســت .اگر این نــوع اگزما خیلی طول
بکشــد و برای بیمار محدودیــت ایجاد کند ،ممکن
است نیاز به بستری شدن در بیمارستان پیدا کند.
خانه تکانی و خطر مسمومیت

تنگی نفس ،آلرژی و حمله آسم از جمله مواردی
اســت که در اورژانسهای این ایام ،بیشــتر از سایر
روزهای سال دیده میشود .بسیاری از زنان خانهدار
برای شستشوی سرویس بهداشتی از مواد شیمیایی
نظیر انواع سفیدکننده و جوهرنمک استفاده میکنند
و از آنجــا که ســرویسهای بهداشــتی معموال در
فضاهایی بســته و کوچک قرار دارند ،قرار گرفتن در
این فضاهای بسته برای مدتی طوالنی ممکن است
آسیب فراوانی به ریههای این افراد وارد کند.
استفاده از این شــویندهها همچنین باعث تشدید
بیماری در افراد مبتال به بیماریهای آســم و آلرژی
میشــود .ضمن اینکه بســیاری از مواد شوینده از
اسیدیته استاندارد و مناسبی برخوردار نیستند و ممکن
است سبب تحریک چشم ،پوست و ریهها شوند.
پیشگیری از مسمومیت
حتی المقدور از مصرف مواد شوینده در فضاهای
بســته خــودداری کنید .البتــه وجــود هواکش و
باز کردن در و پنجره نیز میتواند تا حد زیادی از بروز
خطرهــای احتمالی جلوگیری کند .توصیه میشــود
هنگام استفاده از شویندههای شیمیایی ،حتما ماسک
بزنید و یا دســتمالی ضخیم بر روی دهان و بینیتان
ببندید.
بخــار متصاعد شــده از مخلــوط جوهرنمک با
سفیدکننده بسیار خطرناک است ،به ویژه برای چشم،
پوســت و ریه .توصیه میشود از ترکیب این دو ماده
جدا خودداری کنید .بهترین اقدام در این گونه مواقع،
خارج کردن سریع فرد از محل سربسته و قرار دادن
در هــوای آزاد و تمــاس با اورژانس بــرای تجویز
اکسیژن و مصرف داروهای ضدالتهابی است.

علل بی حسی بدن

جذام یک بیماری مخوف در تمدن های باســتانی
بود و امــروزه هم آن را می بینیم .نشــانه های این
بیماری عالوه بر بی حسی بدن شامل :رشد پوست و
ضایعات ،گرانولومای دســتگاه عصبی و درد و ضعف
عضالنی است .اگر این عفونت باکتریایی بدون درمان
رها شود ،آسیب های دائمی را به دنبال دارد.

ویتامین ب  12کافی دریافت نمی کنید
کمبود ویتامین B12می تواند با بی حسی یا سوزن
ســوزن شدن دســت ها و پاها همراه شود .همچنین
می تواند با سختی تفکر ،از دست دادن حافظه ،ضعف
و خستگی ،کم خونی ،ورم زبان ،دشواری حفظ تعادل
و یا حتی توهم خود را نشان دهد.

به اندازه به کودکانمان غذا بدهیم
خود برای غــذا خوردن توجه كننــد :تقریبا اغلب ما
عادت داریــم به جای غذا خوردن طبق نیاز بدنمان،
غذا خوردن از طریق چشمهایمان را تجربه كنیم.
ما چیزهایی را كه دوســت داریم میبینیم و میل
زیاد به خوردنشــان پیدا میكنیم ،اما بهتر است كه از
همین حاال شــروع كنیم هم خودمان به این موضوع
توجه كنیم و هم به كودكانمان یاد بدهیم كه بر طبق
نیاز بدنشان غذا بخورند یعنی زمانی كه هنوز كامال
گرســنه نشدهاند ،نیازی به خوردن نیست .اگر بتوانیم
این نكته مهم را به آنها یاد بدهیم.
در آینده مشــكل چاقی و اضافــی وزن نخواهند
داشت .كودكان خردسال خیلی سریع این مسئله را یاد
میگیرند كه باید زمانی كه بدنشــان احتیاج دارد غذا
بخورند نه اینكه از تــرس اینكه مبادا به اندازه كافی
نخوردهانــد و یا اینكه اگر همه غذایشــان را نخورند،
مریض میشوند غذا بخورند.
فشــارهای والدین برای خوردن غذا به
صورت اجباری ،بسیار كم شود
بدون شــك غذا خوردن كودكان همیشــه یك
روال و روند را ندارد و معموال دچار نوســان میشود
یعنی چند روز با اشــتها غذا میخورند و چند روز دچار
كاهش اشــتها میشــوند والدین باید به خاطر داشته
باشــند كه در زمان كاهش اشــتها ،كودك چه مواد
ضروری و اصلی را از دست میدهد و سعی كنند آنها
را در زمانهــای دیگر جایگزین كنند و به جای دادن
غذاهایــی كه ارزش غذایی خاصی ندارند ،از غذاهای
مفیدتر و سالمتر به آنها بدهند.

از وعدههای غذایی بیشتر با حجم كمتر
استفاده شود
شــما میتوانید حجم غــذای كودكتان را كاهش
بدهیــد و به او یاد بدهید كه در اندازه كمتر ولی تعداد
دفعات بیشتر غذا بخورد .وعده غذایی بعدی را زمانی
به او بدهید كه احساس گرسنگی كند و به شما بگوید
كه گرسنه است.
برای دادن اسنك و غذاهای میان وعده
برنامهریزی داشته باشید
غذاهای میان وعده كودك نباید بیشــتر از  100تا
 200كالری داشته باشند و از همه مهمتر باید با مواد
ســالم و مغذی تهیه شوند مثل سیب ،پنیر ،گردو و...
بنابراین چیپس ،پفك ،انواع شیرینیها ،آبمیوهها و...
را از برنامه غذایی میان وعدهایاش حذف نمایید.
اجازه دهید كه كودكتان نیز در آشپزخانه
كنار شما حضور داشته باشد
كودك خود را در تهیه و پخت غذایی كه میخواهید
میل كنید ،شریك كنید .به این ترتیب محیط و فضای
دلچســبی را برای خوردن فراهم میكنید .او در این
فضا با مواد غذایی ،خواص آنها ،نگهداری درستشان،
طعم و مزه آنها و نحوه مصرفشــان آشنا میشود و
بسیاری از آموزشهایی كه میخواهید به او بدهید را
بهتر و سریعتر یاد میگیرد.
والدین بیشــتر تأثیر را روی كــودكان خود دارند.
هر آنچه كه ما امروز به عنوان عادات غذا از خود بروز
میدهیم ،حتی میزان فعالیتهای فیزیكی روزمره ما

خانه تکانی و خطر برق گرفتگی
شستشــو و نظافت اجزای خانه ،مولفه اصلی خانه
تکانی اســت ،امــا وقتی پای این نظافــت به لوازم
برقــی مانند لوســتر ،چراغ ،روشــنایی ،کلید و پریز
می رســد ،خانه تکانی خطر دیگری نیز خواهد شد؛
خطر برق گرفتگی .یکی از علل شــایع برق گرفتگی
در روزهای پایانی ســال ،عدم رعایت اصول ایمنی
هنگام نظافت لوازم برقی است.
پیشگیری از برق گرفتگی
اگر در روزهای خانه تکانی تصمیم به تمیز کردن
یک وســیله برقی گرفتید ،یادتان باشــد که پیش از
شــروع به نظافت ،ابتدا برق آن وسیله برقی را قطع
کنید .حواستان به این نکته باشد که لوازم برقی به
هیچ وجه نباید با آب تماس داشــته باشند .از ریختن
آب بر روی کلید ،پریز و ســیم بــرق جدا خودداری
کنید.
مراقب کودکان باشید
خطر مواجهــه کودکان به ویژه کــودکان نوپا با
انواع مواد شــوینده و شــیمیایی در ایام خانه تکانی
افزایش مییابد .کودکان به شــدت در برابر این مواد
آســیبپذیر هســتند .عالوه بر این ،والدین به علت
گرفتاری ،کمتر مراقب فرزندانشــان هستند و این
امر عالوه بر افزایش مســمویت با انواع شــویندهها
و ســفیدکنندهها ،موجــب افزایــش احتمالی انواع
آسیبهای جسمی برای کودکان میشود.
خطر انواع بریدگی ،ســوختگیها و حتی ســقوط
یا بلع جســم خارجی ،کودکان را در این ایام تهدید
میکند .پس بیشتر از گذشــته مراقب کودکان خود
باشید.
بدن ما برای ســاخت گلبول هــای قرمز به این
ویتامین نیاز دارد .گیاهخواران در معرض خطر کمبود
 B12هســتند .اگر آنها حتما بایــد از مکمل ویتامین
 B12استفاده کنند.
شما جهش ژنی دارید
بیماری شــارکوت ماری توث یــک بیماری ارثی
است و باعث آســیب های عصبی و همچنین ضعف
عضالت می شــود .عالئم بیمــاری در ابتدا معموال
خود را در پاها نشــان می دهند ،اما در نهایت ممکن
اســت دســت و بازوها را نیز تحت تاثیر قرار دهند.
ناهنجاری های پا مانند انگشــت چکشی پا و قوس
باال نیز رایج اســت .افرادی که این بیماری را به ارث
مــی برند ،جهش های ژنتیکی دارنــد که به اعصاب
انتهایی و یا الیه های محافظ اطراف عصب ها آسیب
می رساند .این شرایط ارتباط مغز با سایر بخش های
بدن را دچار مشکل می کند.
این بدان معناســت کــه ممکن اســت برخی از
عضالت پا ،پیام مغز جهت انقباض را دریافت نکنند.
بنابرایــن احتمال افتادن و زمین خوردن باال می رود.
همچنین ممکن اســت مغز پیام هــای درد را از پاها
دریافت نکند ،بنابراین به عنوان مثال اگر شــما یک
تاول در پا داشته باشــید ،ممکن است بدون این که
متوجه آن شوید ،چرک کند.

اینك چقدر از وقت خود را صرف تماشــای تلویزیون
میكنیم ،اینك چقدر به خوردن غذاهای سالم اهمیت
میدهیــم،اینك چقدر جنب و جوش و فعالیت داریم
و اینك چقدر به روشهای درســت و سالم تغذیه بها
میدهیم ،برای كودكانمان الگو تلقی میشــود حتی
نوزادان نیز با تماشــا كردن یاد میگیرند .والدینی كه
مراقب ســامت خود هســتند ،این را نیز به فرزندان
خود از همان نخستین روزهای زندگی یاد میدهند.
پــس برخی از رفتارها و عملكردهای خود را تغییر
میدهیم تا بتوانیم الگوی مناسبی برای آنها باشیم.
مثال
 هرگز از غذا و خوراكیهای به عنوان تشویق وتنبیه استفاده نمیكنیم.
 قرار نیســت كه كودك ما هر شب دسر بخورد.دسر خوردن را محدود به زمانهای خاص میكنیم.
 با درســت كردن برخی سسهای سالم و مفید،خوردن برخی سبزیجات و میوهها را برای فرزندانمان
راحتتر میكنیم مثال بروكلی ،هویج و كاهو با سس
خوشمزهتر میشوند.
 اجازه نمیدهیم كودكمــان فقط از یك یا چندنوع غذای خاص استفاده كند .او را با طعمها،بافتها
و شكلهای مختلف غذاها آشنا میكنیم.
 هرگــز آنها را مجبــور به خــوردن نمیكنیم،«خواهــش میكنم ،فقط یك لقمــه دیگر» از گفتن
چنین جملههایی اكیداً خودداری میكنیم اجازه دهید
آنهــا این مهارت را كســب كنند تا بــه صدار بدن و
شــكم خود گــوش بدهند و به هنگام نیــاز بخورند،
به ایــن ترتیب از پرخوری پرهیــز میكنند به خاطر
داشته باشــید كه بدن ما ترجیح میدهد ،غذاها را با
حجم كمتر ولی تعداد دفعات بیشــتر دریافت كند نه
وعدههای غذایی سنگین.

