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پوست دانه قهوه سرشار از آنتی اکسیدان و فیبر
است

مهر :یک مطالعه جدید نشان می دهد پوست دانه قهوه که معموال آن را دور می ریزند مملو
از آنتی اکســیدان و فیبر است .محققان دانشگاه گرانادا اسپانیا دریافتند که میزان آنتی اکسیدان
در پوست قهوهای و نقرهای دانه قهوه بسیار باالست.
پوست نقرهای قهوه یکی از الیههای محافظ دانه قهوه است که در هنگام بو دادن دانه قهوه
برداشته میشود و معمو ًال این بخش از دانه قهوه روانه زباله میشود .محققان در تحقیقات خود
متوجه شدند ،پوست نقرهای و قهوهای قهوه مملو از فیبر و فنول است که خواص آنتی اکسیدانی
و ضدمیکروبی آن  ۵۰۰برابر ویتامین  Cاست.
ایــن بخش از دانه قهوه همچنین حاوی میزان باالی مالنویدین اســت که در زمان بودادن
قهوه تولید شده و به قهوه رنگ قهوهای میدهد.
این در حالی اســت که خواص بیولوژیکی مالنویدین ها به دلیل طیف وسیعی از کاربردهای
عملی ،مانند جلوگیری از رشد پاتوژن های مضر در محصوالت غذایی ،مهار میشود.
محققان امیدوارند که یافتههای آنها به تولیدکنندگان مواد غذایی کمک کند تا روشــی برای
استفاده از محصوالت جانبی قهوه بیابند.

افزایش طول عمر با مصرف غذاهای پُرفیبر

مهر :تحقیقات نشان میدهد مصرف غذاهای غنی از فیبر ،یعنی مصرف بیش از  30گرم فیبر
در طول روز باعث میشــود تا خطر مرگ و بروز بیماریهای غیرقابلانتقال کاهش چشمگیری
پیدا کند.
پژوهشهای متخصصان نیوزلندی ثابت کرد که مصرف بیش از  ۳۰گرم فیبر در طول روز در
پیشگیری از ابتالء به بیماریهای غیرقابلانتقال و افزایش طول عمر مؤثر است .وجود فیبرهایی
چون غالت کامل ،حبوبات ،سبزیجات و میوهها در رژیم غذای طبیعی میتواند تأثیر بسیار خوبی
بر سالمت بدن داشته باشد.
همچنین نتایج این تحقیقات نشان میدهد مصرف غذاهای غنی از فیبر بین  ۱۵تا  ۳۰درصد
هر نوع مرگومیر و حتی مرگهای ناشی از بیماریهای قلبی-عروقی را کاهش میدهد .عالوه
بر این بروز بیماریهای قلبی-عروقی ،ســکته مغزی ،دیابت نوع  ۲و سرطان روده بزرگ را بین
 ۱۶تا  ۲۴درصد کاهش میدهد.
افزایش مصرف فیبر با کاهش وزن و کلسترول همراه بوده درحالیکه این اثر در مصرف کم
فیبر یا استفاده از فیبرهای مصنوعی یا عصارههای فیبری خیلی کمتر خواهد بود.
پروفســور «جیم مان» ،سرپرســت تیم تحقیق از دانشــگاه اوتاگو نیوزلند ،در رابطه با نتایج
این تحقیقات میگوید« :یافتههای ما شواهد متقاعدکنندهای برای دستورالعملهای تغذیهای و
تمرکز بر افزایش فیبر رژیمی و جایگزینی غالت کامل بهجای غالت تصفیهشده ارائه میدهند.
اینگونــه رژیمهای غذایی خطر مرگومیر و بروز طیف وســیعی از بیماریهای مهم را کاهش
میدهد».
او در ادامه افزود« :تمام مواد غذایی غنی از فیبر که نیاز به جویدن دارند و تأثیرات مثبتی بر
رودهها میگذارند ،باعث افزایش احســاس سیری و کنترل وزن شده و میتوانند بر میزان چربی
و قند بدن نیز تأثیرگذار باشــند .هضم و تجزیه فیبرها توســط باکتریهای روده بزرگ صورت
میگیرد که این عمل دارای اثرات مفیدی همچون محافظت از روده در مقابل ابتالء به سرطان
است».
مصرف روزانه بین  ۲۵تا  ۲۹گرم فیبر برای بدن مفید بوده و کفایت میکند اما دادهها نشان
میدهد مصرف بیشازحد فیبر در رژیم غذایی میتواند از بدن در برابر بیماریها بیشتر حفاظت
کند .محققان اعالم کردند که افزایش مصرف فیبر به حفاظت بدن در برابر سکته مغزی و ابتالء
به سرطان سینه نیز کمک به سزایی میکند.

افزایش ابتال به بیماری های قلبی با مصرف بیش از
حد فسفر

مهر :تحقیقات جدید نشان می دهد که مصرف بیش از حد فسفر ،خطر ابتال به بیماری های
قلبی را افزایش می دهد .فســفر یکی از مواد معدنی ضروری برای بدن محســوب شــده و در
سالمت انسان نقش مهمی ایفا میکند ،اما پژوهشگران بر مصرف زیاد آن تاکید ندارند.
فســفر در تمام سلولهای بدن و بیشتر در دندانها و استخوانها انباشته میشود .این مساله
نقش مهمی در سالمت بدن و یا فرسودگی بدن ایفا میکند.
به طور کلی توصیه رژیم غذایی حاوی فســفر به این گونه اســت :بزرگساالن روزانه نیازمند
 ۷۰۰میلی گرم فسفر هســتند در حالیکه کودکان به میزان بیشتری نسبت به آن نیاز دارند چرا
که اســتخوانها و دندانهایشان در حال رشد است به طوری که گروه سنی بین  ۹تا  ۱۸سال،
روزانه نیازمند  ۱۲۵۰میلی گرم فســفر هستند .نیاز کودکان زیر  ۹سال به فسفر معمو ًال کمتر از
این میزان خواهد بود.
مواد خوراکی غنی از فسفر عبارتند از گوشت ،تخم مرغ ،ماهی ،شیر ،مغزها و حبوبات.
الزم به ذکر است که هر مادهای که بدن به آن نیاز دارد ،در صورتی که بسیار زیاد و یا بسیار
کم مصرف شــود ،خطرناک و مضر است .فســفر از موادی است که مصرف روزانه آن به مقدار
محدود ضروری بوده و استفاده بیش از حد آن میتواند مضر باشد.
تحقیقات اخیر نشان میدهد که میزان باالی فسفر در بدن خطر ابتالء به بیماریهای قلبی
را افزایش میدهد .با توجه به این پژوهشها ،میزان باال فسفر باعث بروز یک سیگنال استرس
در سلول شده که منجر به آزاد شدن میکروذرات میشود و این عمل لخته شدن خون را در پی
داشته که در نهایت افزایش خطر ابتالء به بیماریهای قلبی را موجب میشود.

دالیل ابتال به یرقان

باشگاه خبرنگاران :اکرم پورشمس متخصص گوارش و کبد اظهار کرد :یرقان بیماری کبدی
است که ابتال به آن سبب زرد شدن رنگ پوست ،مخاط دهان و چشمها خواهد شد .معمو ًال در
اثر تجمع غلظت بیلی روبین که رنگ دانه صفراوی است به زیرپوست و مخاط ،رسوب کرده و
بیماری یرقان یا زردی ایجاد میشود.
وی درباره علل این نوع بیماری افزود :بیلی روبین از تخریب گلبولهای قرمز در بدن ایجاد
میشــود که در آب نامحلول است و به همین دلیل هنگام عبور به سوی کبد با آلبومین ترکیب
میشــود اما بعد از اینکه این ترکیب بیلی روبین – آلبومین به کبد میرسد ،از آلبومین جدا شده
و با ماده دیگری که از مشــتقات گلوکز است ترکیب خواهد شد .این مجموعه بهصورت رنگدانه
صفراوی در طول مجاری صفراوی همراه با صفرا حرکت کرده و به رودهها وارد میشــود تا از
راه مدفوع دفع شود.
پورشــمس در ادامه بیان کرد :علل تخریب بیش از حد گلبولهای قرمز بدن به طور طبیعی
زمانی اســت که بی دلیل مجرای صفراوی مسدود شود ،یا وقتی کبد تحت تأثیر یکی از عوامل
عفونتزا مثل میکروب یا ویروس قرار گرفته و نتواند نقش طبیعی خود را ایفا کند؛ در این بین،
بیلی روبین خون افزایش پیدا میکند و موجب ایجاد یرقان می شوند.
وی گفت :بیش از نیمی از نوزادان طبیعی و ســالم در چند روز اول زندگی در پوست صورت
خود ته رنگ زرد پیدا میکنند .اگر کودک شما چنین است ،احتما ًال چیز نگران کننده ای نیست
اما اگر شکم و یا پاهای کودک زرد به نظر می رسد ،باید آنرا به پزشک خود نشان دهید .زردی
در یک کودک ســالم ،زمانی اتفاق می افتد که سطح بیلی روبین در خون باال می رود و ممکن
است به سیستم عصبی هم آسیب برساند.
پورشمس تاکید کرد :بیلی روبین ماده شیمیایی است که در اثر تخریب طبیعی سلولهای قرمز
پیر تولید میشــود .نوزادان ،سطح بیلی روبین باالتری دارند چون تعداد گلبولهای قرمز حامل
اکســیژن در آنها زیادتر است و کبد جوان آنها نمی تواند بیلی روبین اضافی را متابولیزه کند .هر
چه ســطح بیلی روبین باالتر از نرمال رود ،زردی از ســر به پائین به ســمت گردن و سپس به
قفسه سینه پیش می رود تا اینکه در موارد شدید ،نهایت ًا به پنجه پا می رسد .این نوع زردی که
اصطالح ًا فیزیولوژیک نامیده می شود (برخالف انواع نادر و شدیدتری که بدلیل بیماری کبدی
یا ناســازگاری خونی با مادر ایجاد می شــود) معمو ًال خطری برای سالمت شیرخواران سالم و
رسیده (نه ماهه متولد شده) محسوب نمی شود.
ایــن متخصص گوارش درباره درمان یرقان بیان کرد :یرقان به خودی خود برای ســامت
بدن خطر محســوب نمیشود ،بلکه نشانگر بیماری خاص دیگری است که باید درمان شود .اگر
پزشــک ،تشخیص ملتهب شــدن کبد را بدهد ،فرد مبتال به یرقان باید در دوران بیماری ،رژیم
غذایی کمچربی و پرکربوهیدرات داشته باشــد .اگر عفونت دیده نشود ،آزمایشهایی برای پیدا
کردن علت قطع جریان طبیعی صفرا انجام میشــود و اگر سنگ یا توموری وجود داشته باشد،
عمل جراحی صورت میگیرد.
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تبیان :اگر از شســتن دستها در طول روز غافل
شــوید ،ممکن است مســبب بروز مشکالتی جدی
باشــید .در اینمطلب به اتفاقاتی که ممکن است در
پی نشســتن به موقع دســتهایتان رخ دهد ،اشاره
خواهیم کرد:
 .1ممکن است دچار یک بیماری تنفسی
جدی شوید
مادران همیشــه به درســتی این جمله را تکرار
میکنند :اگر دستهایتان را نشویید ،بیمار میشوید.
بله ،ممکن است دچار سرماخوردگی عادی شوید؛ اما
مشکل میتواند بسیار جدیتر از یک بیماری معمولی
و متــداول باشــد .آنفلوانزا ،ذاتالریــه ،آدنوویروس
و حتی بیماری دســت و پا و دهــان (نوعی بیماری
ویروسی) همگی مسائلی هســتند که در پی غفلت
از شستن دستها به ســراغتان خواهند آمد .شستن
صحیح دســتها میتواند احتمال ابتالی شــما به
ســرماخوردگی و بیماریهای تنفســی را  16تا 21
درصد کاهش دهد.
 .2شاید دچار اسهال شوید
بیماریهای مرتبط با اسهال ،به راحتی میتوانند
به افرادی که دستهایشــان را نمیشــویند ،ضربه
بزنند .شســتن دستها پس از اســتفاده از سرویس
بهداشتی ،عملی کلیدی برای حفظ بهداشت دستها
اســت .باکتریها و ویروسهــای موجود در مدفوع
میتوانند سبب بیماریهای مختلف مرتبط با اسهال،
شامل سالمونال ،نوروویروس و ای.کالی شوند.
 .3میتوانیــد دچار مســمومیت غذایی
شوید
دیگر چه زمانی شســتن دســتها نقش کلیدی
در جلوگیــری از بروز بیماری ایفا میکنند؟ زمانیکه
شــما آشپزی میکنید .شســتن مکرر دستها برای
پیشــگیری از آلودگی ضروری اســت .ممکن است
غذاهایی مانند گوشت خام ،سبزیهای شسته نشده
و تخممرغ ،پناهگاهی بالقوه باشند برای باکتریهایی
مضر ،که میتوانند شما را بیمار کنند.

بیتوتــه :دیدن ایــن که نوزاد تازه متولد شــده از
گرفتگي بیني رنج میکشــد ،دشــوار است ولی نه به
آن میزان که براي خود بچه آزاردهنده است .واقعیت
این اســت که نوزادان زود به زود دچار گرفتگي بیني
میشوند  .احتماال شما بخواهید بینی نوزادتان را تمیز
کنید ولی ندانید چــه طور باید این کار را انجام دهید
که در ادامه راهکارهای تمیز کردن بینی نوزاد را شرح
داده ایم.
تمیز کردن بینی نوزاد:
بینی بخاطــر عملکرد تهویه ماننــدش به منزله
مانعــی در برابر ورود عفونت ها به بدن اســت .بدین
ترتیب نخســتین عضوی است که در معرض عوامل
محرک و عفونــت زای خارجی قرار دارد .خوب تمیز
کردن بینی نوزاد مانع ابتال وی به بیماریهای عفونی
ميشــود  .بعالوه گرفتگي بیني نوزاد باعث ميشود که
نوزاد نتواند موقع مکيدن شــیر نفس بکشد به همین
علت شیشه شیر و یا سینه مادر را آزاد خواهد کرد.
زمان مطلوب براي پاک کردن بینی نوزاد:
بهترین زمان براي پاک کــردن بینی نوزاد موقع
حمام کردن و بعد از آن اســت .زمانیکه محیط حمام
گرم و پر از بخار باشــد ،ترشحات بینی نوزاد مرطوب
شــده و خود بخود یا به آسانی با چند عطسه نوزاد از
بینی وی بیرون میشــوند  .بعد از حمام میتوان باقی
مانده ترشحات بینی را به کمک دستمال نرم و تمیز،
و یــا پمپ مخصوصــی( پوآر) کــه از داروخانه تهیه
مــی کنید از بینی نوزاد بیــرون کنید .در صورتی که
ترشحات بینی نوزاد خشک باشد میتوانید از اسپری یا
قطره بینی که از داروخانه ها تهیه می کنید ترشحات
بینی را مرطوب کرده و آن را تمیز کنید.
انواع شیوه های پاک کردن بینی نوزاد:
استفاده از بخار آب
نفس کشــیدن در بخار آب یا حمام بخار یکی از
برتریــن راهها براي از بین بــردن گرفتگي بیني در
بچه ها است .تماس با بخار می تواند به قابل انعطاف
کردن مخــاط مســدودکنندۀ بینی و بیــرون امدن
بــه تدریج آن کمک کند .همچنين شــما میتوانید با

بیتوته :تاثیر هضم بر کاهش وزن بسیار مهم است.
همانطور که چندین بار گفته شد ،زمان هضم غذا به
چیزی که میخوریم بســتگی دارد .البته زمان دقیق
هضم غذا بســتگی به سالمت جسمی ،سوخت و ساز
بدن ،سن و حتی جنســیت فرد دارد .اگر اصطالح را
ســاده تر کنیم ،زمان هضم فرایندی است که غذای
شــما به ذرات کوچک تبدیل می شــود که از طریق
روده به جریان خون منتقل می شود .زمان هضم برای
کاهش وزن و یا حفظ وزن ایده آل مهم است.
غذای سریع هضم:
اگر غذا سریع هضم شود ممکن است متوجه شوید
که بیش از حد غذا مــی خورید ،زیرا خیلی زود پس
از خوردن آن دوباره احساس گرسنگی می کنید .این
نوع غذا باعث تقویت سریع انرژی می شود به عبارت
دیگر ،افزایش سطح گلوکز.
مهر :نتایج یک مطالعه نشــان می دهد داشــتن
ســبک زندگی سالم می تواند ریســک ابتال به زوال
عقل را حدود  60درصد کاهش دهد.
«ماریا کاریلو» ،از دانشــگاه راش شیکاگو ،در این
باره میگوید« :درحالیکه هنوز هیچ درمان قطعی برای
بیماری آلزایمــر وجود ندارد ،تعداد زیادی از مطالعات
قوی ًا نشــان میدهند که عادات سالم زندگی موجب
بهبود ســامت مغز شده و ریســک زوال شناختی را
کاهش میدهد».
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چه میشود اگر دستهایمان
شسته نشوند؟

 .4احتماالً دیگران را آلوده میکنید
به یاد داشته باشــید که دستهای شما در طول
روز تقریب ًا هــر آنچه در اطرافتان وجود دارد را لمس
میکند .این بدان معنا است که اگر شما پس از لمس
چشــمها ،دهان ،بینی و صورتتان ،دســتگیره در را
لمس کنید ،دیگــران را نیز در معرض میکروبهای
خودتان قرار خواهید داد و نیز زمانی که شما دستگیره
در را لمس میکنید در معرض میکروبهایی که فرد
قبلی بر روی آن به جای گذاشته قرار میگیرید.
 .5ممکن است افراد دچار سیستم ایمنی

ضعیف را در معرض خطر قرار دهید
خطر نشستن دســتهایتان این است که ممکن
است در معرض عفونتهای بالقوه مضر قرار بگیرید
و همچنیــن دیگران را به خصوص نــوزادان ،افراد
سالخورده و افرادی که دارای ضعف ایمنی و حساس
به عفونت هســتند آلوده کنید .به عبارت دیگر ،پس
از رفتن به ســرویس بهداشــتی و یا دست زدن به
غذاهای بالقوه آلوده ،شــما میتوانید عوارض زیادی
برای کســانی که در اطراف شــما هستند و سیستم
ایمنی ضعیفی دارند ،ایجاد کنید .با رعایت شســتن

انواع روش های تمیز کردن بینی
نوزاد

جوشــاندن آب در ظرف این بخار را ایجاد کنید و آن
را با احتیــاط نزديک بینی بچه خود ،در هر فاصله ای
که فکــر می کنید خطرناک نیســت نگه دارید .چند
مرتبه تنفس نوزاد ســبب نرم شــدن مخاط بینی و
خارج شــدن تدریجی آن خواهد شد .احتماال این کار
براي کودکانی که بزرگتر از یک نوزاد تازه متولدشده
هستند راحت تر باشد.
پاک کردن مخاط های بینی به وســیله
قطرات بینی سالین
نوزاد خود را به پشــت بخوابانید ،یک حوله یا یک
پتوی کوچک ،زیر شــانه هــای وی بگذارید و نوک
بینی را به آرامی فشــار دهید تــا قطره راحت تر وارد
بینی شــود 2 .یا  3قطره ســالین در هر سوراخ بینی

بریزید و  30تا  60ثانیه صبر کنید.
نــوزاد را به روی شــکم بگذارید تــا تخلیه بینی
راحت تر انجام گیرد .با یک گوش پاک کن مخاط های
داخل بینی را بیرون کنید.
نوزاد شــما امکان دارد ،عطســه و یا سرفه کند و
قطره بینی و محتويات داخل بینی بیرون شود.
گوش پاک کن را در نزدیکی ســوراخ بینی نوزاد
چرخش دهید تا محتويات بینی به بیرون آورده شود.
مراقب باشــید پنبه گوش پاک کن را داخل بینی بچه
قرار ندهید.
تمیز کردن بینی نوزاد با اســتفاده از پوآر
یا ساکشن بینی:
اول فین گیر را فشاردهید تا هوای آن بیرون شود.

چقدر طول می کشد تا غذاهای مختلف
هضم شود
غذای دیر هضم:
غذای دیر هضم ســطح قند خون شــما را آهسته تر
می کند و باعث می شــود انــرژی پایــدار و متعادل تر
شود .اما اگر غذای بســیار دیر هضم را بخورید ،سیستم
گوارش شــما به حداکثر زمان می رسد و می تواند برای
بدن مشــکل ایجاد کند .متخصصان توصیه می کنند که
غذاهای سریع و دیر هضم را در یک وعده مخلوط نکنید.
 .1آب
فورا وارد روده می شود

 .2میوه یا سبزیجات آب
 20-15دقیقه
 .3سبزیجات خام
 40-30دقیقه
 .4سبزیجات
 40دقیقه
 .5ماهی
 60-45دقیقه
 .6ساالد با روغن

سبک زندگی سالم به کاهش ریسک
زوال عقل کمک می کند
در ایــن مطالعه ،محققان بــر  ۵فاکتور کم خطر
ســبک زندگی تمرکــز کردند :رژیم غذایی ســالم،
فعالیت فیزیکی متوســط تا شــدید حداقل به میزان

 ۱۵۰دقیقــه در هفته ،عدم اســتعمال دخانیات ،عدم
مصرف مشــروبات الکلی ،و شــرکت در فعالیتهای
محرک شناختی.

دستهای خود ،این خطر را کاهش دهید.
 .6میتوانیــد در ایجــاد مقاومــت به
آنتیبیوتیک دست داشته باشید
شســتن دســتها مهمتریــن گام در جلوگیری
از ابتــا به آلودگی و عفونت در مرحله اولیه اســت.
بنابراین شستن مکرر دستها میتواند تعداد دفعات
انتشــار عفونت را کاهش دهد ،عفونتی که اغلب با
آنتیبیوتیک درمان میشــود .با شســتن دســتها
میتوان جلوی یکســوم از بیماریهــای مرتبط با
اســهال و یکپنجم از بیماریهای تنفسی را گرفت.
این عمل همچنین میتواند باعث پیشگیری از انتشار
عفونتهای مرتبط با اســهال در افراد دارای سیستم
ایمنــی ضعیف تا میــزان  60درصد شــود .عفونت
کمتــر به معنای درمان کمتر با آنتیبیوتیک اســت؛
زیرا اســتفاده زیاد از آنتیبیوتیکها موجب مقاومت
به این دســته از داروها خواهد شد .شستن دستها
همچنین میتواند مانــع ابتال به بیماریهای مرتبط
با میکروبهای مقاوم شــده به آنتیبیوتیک ،که به
سختی درمان میشوند ،گردد.
 .7ممکن است بیش از حد از پاککنندهها
استفاده کنید
پاککنندههــای مایــع (بــدون نیاز بــه آب) و
دســتمالهای مرطوب قطع ًا در مواقع ضروری مفید
هستند؛ اما استفاده همیشگی از آنها درست نیست.
فقط صابونها نیســتند که عوامل بیماریزا را از بین
میبرند ،اقدامــات مکانیکی از صابون زدن تا مالش
و ســایش دســتها با هم و پاک کردن میکروبها
و جرمها ،چیزی اســت که شســتن دستها را مؤثر
میکند .شســتن دستها باید به طور کامل با میزان
کافی صابون و ساییدن دستها حداقل به مدت زمان
 20ثانیه انجام شود .عوامل بیماریزایی وجود دارند
که پاککنندهها نمیتوانند آنها را از بین ببرند ،مانند
باکتری کلســتریدیوم دیفیسیل که افرادی که برای
طوالنی مدت از آنتیبیوتیک استفاده کردهاند را تحت
تأثیر قرار میدهد.

بعد بــه آرامی آن را داخل یک ســوراخ بینی نمایید.
به آرامی از حالت فشــرده بیرون کنید تا ترشحات را
بکشــد .بعد فین گیر را بیــرون نمایید و آن را مجددا
فشاردهید و داخل یک دستمال کاغذی بریزید.
آن را با دســتمال تمیز نمایید و براي طرف مقابل
اســتفاده نمایید .درصورتی که هنوز بعداز  10دقیقه
راه بینــی اش گرفته ،دوباره مرحله های یاد شــده را
تکرار کنید.
از این شــیوه بیش از  3تا  4یار اســتفاده نکنید.
اســتفاده بی انــدازه ســالین در طوالنيمدت باعث
خشکی مخاط بینی می گردد.
بخاطرداشــته باشــید که بآرامی از شیوه یاد شده
استفاده نمایید زیرا استفاده با اجبار و فشار زیاد سبب
ایجاد خون ريزي مي شــود که این امر سبب بسته تر
شدن مسیر تنفسی مي شود.
بلندتر کردن تشک رختخواب نوزاد:
هنگامــی که بینــی مان می گیرد بــراي تمامی
ما آســان تر است که ســرمان را روی بالشت بلندتر
بگذاریم .ولی شما نمی توانید بالشت زیر سر نوزاد تان
بگذارید زیرا خطر ســندرم مرگ غیرمنتظره نوزاد را
افزایش مي دهد.
بدین ترتیب یک حوله زیر سرش بگذارید تا باعث
شود ســرش اندکی باال باشد .این کار سبب مي شود
نوزاد در زمــان چرت زدن و خوابیــدن اندکی حس
آسایش کند .این حرکت ســبب مي شود بدون پاک
کردن بینی نوزاد ،از ناراحتی وی بکاهید.
نکته مهم در خصــوص تمیز کردن بینی
نوزاد:
ما بزرگســاالن زمانی که نتوانیم از راه بینی نفس
بکشــیم ،با دهان خود تنفس می کنیم .ولی نوزادان
زیر یک سال هنوز با این رفلکس طبيعي اشنا نیستند
و نمی توانند زمانیکه راه بینی شــان مسدود است از
طريق دهان تنفس کنند .ســعی کنید در حین بسته
یا به اصطــاح کیپ بودن بینی نــوزاد با دقت و به
آرامی عامل انسداد را برطرف کنید تا نوزادتان بتواند
به آسانی تنفس کند.

 1ساعت
 .7سبزیجات نشاسته ای
 2-1.5ساعت
 .8دانه (برنج ،گندم سیاه ،قینو)
 2ساعت
 .9لبنیات
 2ساعت
 .10آجیل
 3ساعت
 .11مرغ
 2-1.5ساعت
 .12گوشت گاو
 3ساعت
 .13بره
 4ساعت
محققان بعد از بررسی حدود  ۲۳۰۰شرکت کننده
در دو مطالعــه دریافتند افرادی که دارای چهار یا پنج
فاکتور کم ریسک ســبک زندگی بودند در مقایسه با
افــراد فاقد هر یک از فاکتورهــای کم خطر یا دارای
تنها یکی از این فاکتورهــا ،حدود  ۶۰درصد کمتر با
ابتالء به آلزایمر روبرو بودند.
محققــان همچنین دریافتند افــرادی که بیش از
 ۱۰ســال روزانه یک بسته سیگار می کشند عملکرد
شناختی ضعیفی دارند.

