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توصيه

آب شايد بهترين پادزهر باشد

*

بدون شك يكي از عوامل افزايش چاقي در كودكان
افزايش مصرف فستفودهاس��ت اگرچ��ه تنها علت آن
نيس��ت .افزايش ساعات تماش��اي تلويزيون و بازيهاي
كامپيوت��ري ،كاهش فعاليت بدني و انتخابهاي غذايي
نادرست و ...نيز در ايجاد اين مشكل نقش دارند .متاسفانه
بايد پذيرف��ت كه اكث��ر خانوادهها ،كودكان خ��ود را با
فستفود آشنا كردهاند و حذف كامل اين نوع موادغذايي
تقريبا ناممكن است.
حال به هر دليل فستفودها به نوعي در سبد غذايي
خيلي از خانوادهها ق��رار گرفته ولي يكي از نكات اصلي
در افزايش وزن كودكان انتخاب نوع ماده غذايي اس��ت.
كودكان چاق معموال پر كالريترين و پر چربترين غذاها
را انتخ��اب ميكنند .انتخاب نادرس��ت غذايي در مورد
فستفودها نيز صدق ميكند .در مورد تمام كودكان ،چه
آنه��ا كه چاقند و چه آنها كه الغرند ي��ا كودكان با وزن
طبيعي ،انتخاب درست غذاي فستفود بسيار مهم است.
نكته مهم ديگر تعداد دفعات مصرف فستفود است.
اگرچه مص��رف ماهي يكبار يك نوع غذاي فس��تفود
مشكلي را به همراه ندارد ولي متاسفانه خيلي از خانوادهها
اين نوع غذاها را در س��بد معمول غذايي هفته خود قرار
ميدهند .در م��ورد كودكان نوپا باي��د مصرف غذاهاي
فس��تفود بهطور جدي مح��دود ش��ود چراكه كودك
طعمهاي ش��ور ،ش��يرين و چرب را خيلي س��ريع ياد
ميگيرد و پيش��گيري از ايجاد عادات غذايي نادرست و
جلوگيري از عادت كردن به مصرف خوراكيهاي بيارزش
و ناسالم ،خيلي راحتتر از اين است كه وقتي عادات غلط
غذايي در كودكي شكل گرفت ،آن را يكباره اصالح كرد.
در كودكان بعد از سنين نوپايي كه ذايقه آنها شكل
گرفته است ،برگرهاي خانگي كمچرب كه گهگاه مصرف
ميش��وند به عنوان بخشي از يك رژيم غذايي متعادل و
مغذي باعث چاقي كودك شما نميشوند و شامل مقادير
خوبي از آهن ،ويتامين ب و پروتئين هستند .متاسفانه
بايد اذعان كرد :تعداد كمي از انتخابهاي معقول غذايي
در مورد غذاهاي فس��تفود وج��ود دارد كه اغلب همراه
با دريافت مقادير بااليي از كالري و چربي هستند .اغلب
اين غذاها كم ارزش بوده و سرش��ار از نمك هستند .در
ضمن در برخي از آنها از گوشت با كيفيت پايين استفاده
ميشود .براي مثال كودك هفت ساله شما نياز به حداكثر
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دارد و اگر شما در فهرست غذاهاي مورد عالقه كودكان
ببينيد؛ به طور ميانگين يك چيزبرگر كوچك به همراه
س��يبزميني س��رخكرده و يك نوشابه ،ش��امل 1150
كيلوكالري و  44گرم چربي اس��ت .بنابراين يك چنين
وعده غذايي بي��ش از 58درصد نيازهاي كالري روزانه و
58درصد مقدار مجاز چربي دريافتي روزانه كودكتان را
در بر ميگيرد .در اين صورت بقيه وعدههاي غذايي روزانه
بايد از لحاظ چربي و كالري كاهش يابند و بيشتر شامل
س��بزي و ميوه باش��د تا در نهايت يك رژيم متعادل كه
منجر به اضافه وزن نشود ،مهيا شود.
راهحل :متاس��فانه بايد پذيرفت كه ذائقه كودكان با
غذاهاي فستفود آشنا شده و حذف كامل اين نوع غذاها
از س��بد غذايي خانواده يك هدف تقريبا دست نيافتني
است .اما ميتوان در حين اينكه از طعم اين غذاها بيبهره
نبود از مصرف بيرويه و مشكالت استفاده بيش از حد اين
موادغذايي جلوگيري كرد:
 -1بهترين اقدام اين است كه براي كودكتان برگرها،
پيتزاها ،ساندويچها و سيبزميني سرخكرده و ...را در خانه
سرو كرده و س��ايز غذاها را كاهش دهيد و سبزيجات و
ساالد و ميوه را به همراه آنها ارايه كنيد.
 -2مصرف غذاهاي فستفود را به حداكثر يكي ،دو
بار در هفته محدود كنيد ،نكته مهم اين اس��ت كه شما
بايد بهتدري��ج مصرف اينگونه م��واد را در كودك خود
كاهش دهيد البته اين كار آساني نيست چراكه بسياري
از كودكان هيچ غذايي به غير از برگرها و س��يبزميني
سرخكرده و پيتزا را به عنوان وعدههاي غذايي اصليشان
نميخورند.
 -3كودكتان را به فعاليت بدني تشويق كنيد تا قبل
از اينكه كالريهاي اضافي تبديل به چربي شوند ،آنها را
بسوزاند.
در اينج��ا به طور خالصه و فقط براي آگاهي ش��ما
جدولي ارايه ميشود تا بتوانيد تخميني از ميزان چربي و
كالري موجود در فستفودهاي رايج مورد مصرف بسياري
از كودكان را داشته باشيد.
توصيههاي�ي براي كس�اني كه ب�ه غذاهاي
فستفود عادت كردهاند
* ب��ا كاهش دادن محت��واي كال��ري و چربي غذا،
غذاهاي فستفود خانگي را تهيه كنيد.
* ساندويچهاي برگر خانگي را با استفاده از تكههاي
گوش��ت كم چرب (گوش��ت لخم) و استيك ،چاشني،
تخممرغ ،سس كچاب و سس كمچرب و ...تهيه كنيد.
* با جداكردن قسمتهاي بدون پوست سينه مرغ،
ناگته��اي مرغ تهيه كني��د و آن را با پودر س��وخاري
بپوشانيد ،سپس آنها را روي حرارت كباب كنيد و هرچند
وقت يكبار بچرخانيد تا خوب مغز پخت شوند ،سپس با
سس گوجهفرنگي و حلقههاي بزرگ سيبزميني تنوري
پخته سرو كنيد.
* با برخي س��بزيجات دلخواه و قدري گوشت تازه و
پنير پيتزا و سس گوجهفرنگي ،پيتزا تهيه كنيد و تا وقتي
محتويات و خمير و پنيرها كامال بپزند ،آن را حرارت دهيد
و س��پس پيتزا را به تنهايي يا به همراه ساالد سرو كنيد.
موادي كه ميتوانيد در تهيه پيتزا استفاده كنيد شامل:
* حلقههاي باريك يا تكههاي كوچك از پياز ،فلفل،
كلم بروكلي ،گوجهفرنگ��ي ،قارچ ،لوبيا پخته ،برشهاي
نازك از گوش��ت قرمز كم چرب ي��ا عاري از چربي ،مرغ
پخته ،تنماهي ،كلم و اسفناج.
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تمام اقدامات اورژانس در برخورد با مسموميت
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شيوا بامداد

در زندگي صنعتي امروز خانوادهها از مواد شيميايي مختلف
در خانههايش��ان براي كاربردهاي گوناگون اس��تفاده ميكنند.
قرصهاي آرامبخش ،انواع مواد شوينده ،حشرهكشها و سموم
آفات گياهي همگي از جمله مواد شيميايي هستند كه معموال
در هر خانهاي پيدا ميشود .اما خوب است بدانيد مصرف بيش از
حد و نادرست چنين مواد شيميايي موجب ايجاد مسموميتهاي
دارويي و ش��يميايي در مي��ان اعضاي خانواده ميش��ود .نكته
مهمتر اين اس��ت كه در هنگام بروز چنين پيامدي چطور بايد
با بيمار خود رفتار كنيد؟ دكتر مصطفي ميراكبري ،متخصص
مسموميتهاي باليني به ما كمك ميكنند تا اطالعات بيشتري
راجع به اين موضوع داشته باشيم.
مسموميت به چه معناست؟
از ديدگاه علمي ،مسموميت به معني ورود يك ماده خارجي
به بدن اس��ت ،به طوري كه باعث بروز آس��يب جسمي و حتي
روحي فرد ميشود .ماده خارجي كه وارد بدن ميشود ،ميتواند
سمي يا غيرسمي باشد .اين به آن معناست كه تنها مواد سمي
نيستند كه موجب مسموميت در انسان ميشوند ،حتي اكسيژن
يا آب كه از عناصر حياتي براي زندگي انسان هستند اگر بيش
از حد مورد نياز وارد بدن شوند موجب صدمه و آسيب به انسان
ميشوند .بنابراين مساله اصلي در مورد مسموميتها ،حد مجاز
مصرف مواد اس��ت كه اف��راد بايد آن را رعاي��ت كنند تا دچار
مسموميت از گونههاي مختلف نشوند .استفاده غلط و بيش از
حد معمول از مواد ش��يميايي و دارو كه با آنها س��روكار داريم
آس��يب جدي را به سيس��تم دفاعي بدن وارد ميكند ،سالمت
انسان را به خطر مياندازد و در بعضي موارد حتي منجر به مرگ
افراد ميشود.
انواع مسموميتها
مسموميتها را بر چه اساسي دستهبندي ميكنيم؟

در حقيقت مسموميتها از جنبههاي مختلفي دستهبندي
ميشوند .بهطور كلي ميتوان مسموميتها را براساس اعضاي
بدن كه سم وارد آن شده است يا ماده مصرفي كه افراد را مسموم
ميكند ،به دو دسته تقسيم كرد .در مورد اول مسموميت با توجه
به اينكه در كدام ناحيه از بدن انسان موجب آسيب ميشود به دو
قسمت مسموميت خارجي و مسموميت داخلي تقسيم ميشود.
در مسموميت خارجي اثر سم روي پوست و مخاط ديده ميشود
و از نظر ظاهري آسيب جدي به آن وارد ميكند .مسموميتهاي
داخلي شامل س��مومي ميشوند كه از طريق مجراي گوارشي،
وارد بدن ميش��وند و از راه مري به نواحي ديگر بدن ميرسند،
حتي ممكن اس��ت وارد جريانخون انس��ان شوند و مشكالت
داخلي به وجود بياورند .در دسته دوم ،مسموميتها براساس نوع
ماده مصرفي متفاوت هستند .سم ميتواند از طريق مواد طبيعي
مثل گياهان دارويي ،سم مار و حشرات وارد بدن شود ،همچنين
مواد غيرطبيعي و در واقع شيميايي -مانند داروهاي شيميايي و
بس��ياري از مواد شيميايي ديگر كه به طور معمول در دسترس
انس��انها قرار دارند و در محيط زندگي آنها ديده ميشوند مثل
س��موم دفع آفات نباتي و انواع شويندهها كه در منزل استفاده
ميشوند باعث بروز مسموميت در افراد ميشوند.
نكته ديگر اين اس��ت كه براس��اس طبقهبن��دي مواد نوع
مسموميتها متفاوت هستند .در حقيقت سم ميتواند شيميايي،
دارويي يا غذايي باش��د و در اين صورت نوع آسيب ،عوارض بعد
از مسموميت و روشهاي درماني بسته به نوع سموم كمي با هم
فرق دارند و البته اين را هم نبايد فراموش كرد كه مسموميتها
ميتوانند به صورت عمدي يا غيرعمدي هم باش��ند كه در اين
مورد براساس انگيزه و موقعيت افراد دستهبندي صورت ميگيرد.
روشهاي درماني
آب چه تاثيري در رفع مسموميت دارد؟
به طور كلي ما با دو نوع درمان براي رفع مسموميتها مواجه
هستيم ،درمانهاي عمومي معموال براي تمام مسموميتها به
صورت مشترك است كه شامل درمانهايي ميشوند كه در ابتدا
هنگام بروز مسموميت در فردي به طور معمول انجام ميشود.
درمانهاي اختصاص��ي نيز جزو گ��روه دوم روشهاي درماني
مشخص شده است كه علت سكته قلبي ،آترو اسكلروزيس
(ش��كلگيري پالك در ديواره عروق خوني) است ،اين روندي
تدريجي اس��ت كه ش��كلگيري پالكهاي خطرن��اك آن از
دوران كودكي ش��روع ميش��ود ،اما برخي مسايل هستند كه
فرد را مستعد ابتال به حمالت قلبي ميكنند .محققان بلژيكي
در تحقيقاتي كه نتايج آن در نش��ريه پزشكي النست به چاپ
رسيده اس��ت ،معتقدند :برخي عوامل هستند كه افراد داراي
ك را در خطر بيشتر س��كته قلبي قرار ميدهند .در اين
ريس 
مطلب فهرست عوامل خطرناك و راههايي براي آنكه از خطر
آنها دور بمانيد ،مطرح شده است.
شلوغي مرگبار
 -1در معرض ترافيك بودن
براساس تحقيقات دو گروه مورد مطالعه در بلژيك و فرانسه
حدود هش��ت درصد موارد س��كته قلبي ناش��ي از در معرض
ترافيك بودن است .براساس اين تحقيق ،فرقي نميكند شما
راننده وسيله نقليه باشيد يا مسافر آن ،يا حتي دوچرخهسواري
كه در خيابان در البهالي اتومبيلها گير افتاده است .مطالعات
متعددي در اين زمينه انجام شده است تا مشخص شود آلودگي
هواي ناش��ي از ازدحام ماشينها ،استرس ماندن در ترافيك و
دير رسيدن به مقصد يا تركيبي از اين دو ،عامل اين حملههاي
قلبي اس��ت اما هنوز دقيقا اين مساله مشخص نشده است اما
آنچه مشخص شده و بسيار هم بر آن تاكيد شده اين است كه
اگر سابقه مشكالت قلبي يا ريسكهاي ابتال سكته قلبي داريد،
نبايد در س��اعات اوج ترافيك و ش��لوغي در ازدحام ماشينها
بمانيد .شما ميتوانيد بسياري از كارهاي خودتان را به واسطه
ن همراه و اينترنت
تكنولوژيهاي جديد به وس��يله تلفن ،تلف 
انجام دهيد و ساعت ورود و خروج خودتان به محل كار را هم به
گونهاي تنظيم كنيد كه با ترافيك ساعات اوج شلوغي برخورد
نكني��د .هر چقدر كمتر در معرض آلودگي هوا قرار بگيريد ،از
لحاظ جسماني سالمتر خواهيد بود.

محسوب ميش��ود و بسته به نوع مس��موميت اقدامات الزم و
تخصصي به وسيله همكاران پزشك صورت ميگيرد .حال اگر در
خانه خود با فردي روبهرو شديم كه دچار مسموميت شد ،چه كار
بايد بكنيم؟ اولين اقدام الزم براي اين فرد كه مورد مسموميت
قرار گرفته ،دور كردن وي از منش��أ و محل مس��موميت است،
مثال در مواردي اگر فرد دچار گازگرفتگي يا پاش��يدن اسيد يا
مسموميت از طريق تنفسي شد ،بهتر است در ابتدا او را فورا به
هواي آزاد برسانيم و از منطقهاي كه ماده سمي در آن وجود دارد،
دور كني��م .حفظ تعادل روح��ي و آرام كردن مريض از مواردي
هس��تند كه باعث عكسالعمل درست و به موقع شما ميشود.
مساله بعد سمزدايي است كه خود به چند دسته تقسيم ميشود.
اول ،س��مزدايي از منطقه عادي اس��ت .مثال در مواردي كه
س��م با بدن تماس پيدا ميكند و جزو مسموميتهاي خارجي
نيز محسوب ميشود ،بايد محل آس��يبديده را با آبو صابون
به خوبي شستوش��و داد .در صورتي كه س��م از طريق مجراي
گوارشي وارد بدن شود ،بايد توسط روشهاي پيشنهادي سموم
را از بدن خارج كرد.
دوم ،روشهاي دفع سموم؛ استفراغ كردن يا استفاده از مواد
جاذب (مث��ل پودر زغال فعال كه در آب ح��ل و براي بيماران
مسمومشده پيشنهاد ميشود تا حالت تهوع به آنها دست دهد)
است تا ماده سمي از طريق سيستم گوارشي از بدن خارج شود.
سوم ،شيوه سمزدايي از طريق خون است .در اين حالت سم
وارد سيستم گردش خون و بعد از گذشت كمي زمان به سرعت
در بدن پخش ميشود .بنابراين اقدامات الزم در جهت دفع سم
از بدن در اين حالت بايد طوري باشد كه سموم از جريان خون
و بافتهاي بدن خارج شود .براي انجام چنين كاري از روشهاي
دياليز يا اقدامات مشابه استفاده ميكنند.
چهارم ،روش درماني بهكارگيري پادزهرهاي مخصوص براي
سمزدايي از بدن است .چنين پادزهرهايي به صورت اختصاصي
براي هر سمي ساخته شده است و در واقع كار آن خنثي كردن
س��مومي است كه فرد را مسموم ميكند و عوارض ناشي از آن
را از بين ميبرد .استفاده از پادزهرهاي مخصوص اثرات سم وارد
شده به بدن را نابود ميكند.
مراقب قرصهاي آرامبخش باشيد
ش��ايعترين نوع مس��موميتهاي دارويي در ايران ش��امل

مسموميت با داروهاي سيستم اعصاب مركزي است .اين داروها
معموال به راحتي در دسترس مردم قرار دارند ،ولي بايد به مقدار
مصرف چنين داروهايي توجه كنيد ،چراكه استفاده بيش از حد
مجاز آنها موجب مسموميت دارويي و آسيب به بدن ميشود .در
ميان داروهاي اعصاب ،داروهاي آرامبخش يكي از شايعترين علل
مسموميت دارويي است .در مورد مسموميتهاي شيميايي نيز
يكي از اصليترين داليل در ايران مسموميت با مواد كشاورزي
مثل سموم دفع آفاتنباني يا علفكشها يا آفتكشها هستند.
اگر مجبور ش��ديد از چنين سمومي استفاده كنيد ،سعي كنيد
نكات بهداشتي و ايمني را رعايت كنيد.
چند نكته براي اينكه شما از مسموميتهاي خانگي
مصون بمانيد
يكي از مشكالتي كه سموم در داخل منازل ايجاد ميكنند
و اصوال مسموميتهاي خانگي ناميده ميشوند ،مسموميتهايي
هستند كه به صورت ناخواسته ايجاد ميگردند و در اكثر موارد
چنين مس��موميتهايي بهوسيله موادش��وينده يا سمومي كه
معموال در خانه براي كش��تن حشرات و حشرهكشها استفاده
ميشوند باعث ايجاد مسموميت در بدن افراد ميشوند .در چنين
مواردي پيش��نهاد ميكنيم پنجرههاي خان��ه را باز كنيد و فرد
مسموم را به هواي آزاد و تازه برسانيد و از او بخواهيد نفسهاي
عميق بكشد و اگر دچار حالت تهوع شد يك يا دو ليوان شير يا
آب فراوان به او بدهيد .همچنين اگر در مواردي شاهد اين بوديد
كه اثرات سمي زياد است سريعا به مراكز درماني مراجعه كنيد.
براي پيشگيري از مسموميتهاي خانگي نبايد مواد سمي را
در كابينتهاي آشپزخانه نگهداري كنيد.
س��عي كنيد س��موم را در جاهاي��ي مثل طبق��ه پايين و
زيري��ن كمد يا كابينت كه بهراحتي در دس��ترس كودكان قرار
ميگيرد ،نگذاريد .يادتان باش��د كه چنين موادي را حتما دور
از چشم كودكان و در جاهاي به دور از دسترس آنها قرار دهيد.
از نگهداري مواد س��مي و ش��يميايي در ظروفي كه موادغذايي
در آن ميگذاريد ،بپرهيزيد چون ممكن اس��ت با مواد خوراكي
اشتباه گرفته و موجب بروز مسموميت شديد در افراد شود.حتما
مواد شيميايي و سمي را در ظرفهايي كه در آنها محكم باشد و
كودكان قادر به باز كردن آنها نباشند ،نگهداري كنيد.
حواستان باش��د ظروف حاوي مواد س��مي سوراخ و نشتي

 5علت عجيب سكتههاي قلبي

چرا قهوه ،ترافيك و غم ترسناك هستند
ترجمه :دكتر اميرصدري
اول صبح ورزش سنگين نكنيد
 -2فعاليت جسماني و انجام ورزش
دومين عامل موجود در فهرس��ت عوامل خطرزاي سكته
قلبي ،فعاليت جس��ماني و ورزش كردن اس��ت كه باعث بروز
شش درصد اين سكتهها و حمالت قلبي در جامعه مورد مطالعه
بوده است .براساس مطالعات اين گروه از پزشكان ،اكثريت افراد
ميانس��ال زندگي كم تحرك و به اصطالح پشتميزي دارند و
انجام فعاليتهاي فيزيكي و ورزشهاي شديد ناگهاني ميتواند
آنها را دچار مش��كل كند .در واقع چنين حالتي ،ناگهان فشار
زيادي به قلب وارد ميكند و فرد مستعد در آستانه حمله قلبي
قرار ميگيرد .بهترين راه براي محافظت از اين عامل خطرناك،
انجام هفتهاي  150دقيقه ورزش منظم و هدفمند است .اما اگر
در برنامه روزمرهتان ورزش جايي ندارد و الزم است شما ناگهان
يك حركت و يك فعاليت سنگين انجام دهيد ،بهترين كار اين
اس��ت كه ابتدا بدنتان را كامال گرم كنيد .در ضمن هيچوقت
بالفاصله بعد از بيدار شدن از خواب ،ورزش يا فعاليت سنگين
انجام ندهيد و اين كارها را به مدتي بعد موكول كنيد.
يا چند فنجان يا هيچي
 -3كافئين و الكل
نوش��يدنيهاي نامناس��ب در گروهي كه در بلژيك مورد
مطالعه قرار گرفته بودند ،علت پنج درصد از بروز س��كتههاي
قلبي بودند .برخالف تصورات (غربيها) مطالعات نش��ان داده
الكل باعث افزايش ميزان التهاب در بافتهاي بدن ميشود و
قابلي��ت بدن در كنترل و حل كردن لختههاي خوني را بلوك

ميكند .قهوه و س��اير نوشيدنيهاي كافئيندار هم همين اثر
ناگوار را دارند اما به شكل عجيب ،در واقع چند مطالعه مختلف
در چند كش��ور جهان نش��ان داده ميزان بروز حمله قلبي در
كس��اني كه روزي يك فنجان قهوه مينوشند و قهوه خوردن
براي آنها تفريح محس��وب ميشود ،بيشتر از كساني است كه
در روز چند فنجان قهوه مينوش��ند يا اصال قهوه نميخورند!
اين نتيجه ،كمي عجيب به نظر ميرسد اما به هر حال توصيه
پزش��كان براي افرادي كه به طور تفنني قهوه مينوشند ،اين
است كه به جاي اين فنجانهاي تفنني قهوه ،چاي بنوشند.
از ذرات معلق و گردوغبار بترسيد
 -4آلودگي هوا
در مبحث ترافيك و ازدحام اتومبيلها اش��اره كرديم كه
آلودگ��ي هوا ميتواند جرقه حمله قلبي را بزند ،اما فكر نكنيد
كه آلودگي فقط آلودگي ناش��ي از اگزوز اتومبيلهاست ،دود
كارخانهه��ا ،گردوغبار معلق در هوا ،ذرات ش��ن و حتي ذرات
معلق ناشي از آتش و هيزم ،ميتوانند قلب را با مشكل روبهرو
كنند .در مطالعه گروه بلژيكي در  4/7درصد موارد حمله قلبي
ناش��ي از شرايط بد هواي استنشاقي و آلودگي هوا بوده است.
پزشكان به خصوص در اين مورد هشدار ميدهند ،چراكه اين
حالت با بقيه حالتهاي ذكرشده فرق دارد و آن هم اين است
كه اين حالت ميتواند كل مردم يك ناحيه يا حتي يك شهر
را در خطر قرار دهد و البته دور ماندن از آن هم سخت است.
اما دكتر ماتيلدابي ،از گروه تحقيق «تاثيرات محيطي روي
بيماريهاي قلبي» دانشگاه اتاوا ميگويد :يك انسان شايد نتواند

نداشته باش��د چون ممكن است سموم در هوا پراكنده شوند و
مورد استشمام اعضاي خانواده قرار گيرد و آنها را مسموم كند؛
بنابراين از س��الم بودن ظروف مطمئن شويد .اگر متوجه شديد
ظروف حاوي مواد سمي نشتي دارد حتما ظرف را عوض كنيد و
در هنگام انجام چنين كاري رعايت نكات ايمني و انجام اينكار
در هواي آزاد را از ياد نبريد.
از آنجايي كه كودكان سيس��تم دفاعي ضعيفتري دارند در
صورت بروز مسموميت سريعا آنها را به هواي آزاد منتقل كنيد يا
موضع خارجي را كه با سم برخورد كرده با آب به خوبي بشوييد
و سپس كودك را به درمانگاه يا بيمارستان نزديك محل زندگي
خود برسانيد تا به خوبي تحت معاينه پزشك قرار گيرد و خطر
سم از بدن او رفع شود.
آبليمو يا شير؟

آهن ب��ه بس��ياري از فرآيندهاي مهم ب��دن ياري
ميرساند .به عنوان مثال ،بخش اصلي هموگلوبين ،ماده
قرمز رنگ داخل خون كه نقش رس��اندن اكس��يژن به
قسمتهاي مختلف بدن را ايفا ميكند ،از آهن تشكيل
شده است .چنانچه سطح آهن خون پايين باشد ،ميزان
هموگلوبين در س��لولهاي خوني قرمز بدن هم ،مانند
مقدار س��لولهاي خوني قرمز ،كاه��ش مييابد كه در
اصطالح آن را كمخون��ي مينامند .عاليم اين بيماري
خستگي ،احساس سنگيني ،دشواري در تمركز كردن
و كم توجهي اس��ت .عملكرد صحيح تم��ام بافتها و
سلولهاي بدن به اكسيژن بستگي دارد .هرچه اكسيژن
كمتري دريافت ش��ود ،بافتها و س��لولهاي بدن هم
ضعيفتر عمل خواهند كرد .به طور متوسط ،مردان بالغ،
روزانه به  8/7ميليگرم آهن نياز دارند .براي خانمها اين
مقدار به  14/8ميليگرم در روز ميرسد.
غذاهاي حاوي آهن
گوشت قرمز غنيترين منبع آهن است .آهن موجود
در منابع حيواني به راحتي توسط بدن جذب ميشود.
دانههاي خوراكي گياهي (مثل عدس و لوبيا) ،ميوههاي
خشكش��ده ،س��بزيجات برگدار ،جوزها و بذرها و در
غالت غنيشده مخصوص صبحانه مقادير زيادي آهن
يافت ميشود .بدن انسان آهن موجود در اين غذاها را به
سختي جذب ميكند.
غذاها(به ترتیب)
-1دو تکه ضخیم کباب کمچرب گوشت گاو
-2سه قاشق غذاخوری لوبیا پخته
-3تخممرغ آبپز
-4نان گندم (یک تکه متوسط)
-5ماهی ساردین کنسروی در روغن (یک ساندویچ
متوسط پر)
-6یک کاسه متوسط غالت غنی شده صبحانه
-7کباب بوقلمون تیره (یک وعده)
-8یک قاشق غذاخوری کنجد

آيا خوردن ترشيجات باعث رفع مسموميت ميشود؟

يكي از تصورات نادرستي كه در عامه مردم وجود دارد ،اين
است كه اگر فردي مسموم شد فورا به او ترشي يا آبليمو ميدهند
اما بايد بدانيد دادن هرگونه ماده اسيدي يا قليايي به فرد مسموم
مجاز نيست .مثال موادي چون جوششيرين ،ترشيجات و مواد
اس��يدي مانند آبليمو ش��يوه درمان مناسبي براي مسموميت
نيست .اگر هدف ما تنها رقيق كردن سم باشد ،ميتوانيم از آب
خالص يا حداكثر شير به عنوان رقيقكننده سم استفاده كنيم.
به عالوه توصيه نميكنيم كه فرد مسموم را وادار به استفراغ
كنيد ،چون در برخي افراد ممكن است ،كاهش تحت الشعاعي
وجود داش��ته باشد و اس��تفراغ باعث ورود موادغذايي به داخل
سيس��تم ريوي شود .بنابراين حالت تهوع و استفراغ عمدي راه
مناس��بي براي دفع سم نيست .البته در صورتي كه بيمار خود
احساس تهوع كرد ،مساله فرق ميكند .در اين صورت فرد بايد
با تغيير جهت اس��تفراغ كند ،يعني اگر فرد به صورت خوابيده
حالت تهوع داش��ت ،بايد به پهلو خوابانده ش��ود تا از ورود مواد
به داخل ريه خودداري شود .شير و آب گزينههاي بهتري براي
مسموميتهاي غذايي هس��تند ،البته به طور كلي در استفاده
از ش��ير تاكيد كمتري ميش��ود و آب تاثير بيش��تري بر دفع
مس��موميت ميگذارد .اين نكت��ه را هم اضافه ميكنم به دليل
اينكه شير خاصيت اسيدي يا قليايي ندارد و مثل آب خاصيت
خنثي دارد ،براي رفع سم پيشنهاد ميشود.
آلودگي هواي محل زندگياش را برطرف كند ولي ميتواند با
رعايت اصول الزم براي داشتن قلبي سالم از خطر حمله قلبي
دور بماند .او ميگويد« :تا ميتوانيد سطح اضطراب خودتان را
كاهش دهيد».
شاد باشيد اما غمگين نه
 -5احساس شادي يا غم زياد
هر استرس و اضطراب شديد ممكن است باعث بروز حمله
قلبي شود ،جالب است كه حتي احساس خوشي و شادماني
شديد هم ميتواند اين حالت را ايجاد كند .اما خشم ،عصبانيت
و اضطراب شما را بيشتر در خطر قرار ميدهند (براساس آمار
گروه بلژيكي هفت درصد از موارد بروز حمله قلبي در افرادي
بود كه دچار احساس اضطراب ،خشم و عصبانيت شديد شده
بودند و س��ه درصد از حمالت قلبي هم متعاقب مواردي بود
كه اشخاص احساس شادي و سرخوشي زيادي را تجربه كرده
بودند) .دكتر جفري راسموسن ،مدير مركز اليف منيجمنت
در لنوكس ماساچوست ميگويد« :هر حالت روحي شديدي
ميتواند باعث جرقه خوردن حالت اس��ترس در بدن و ايجاد
تغييراتي ش��ود كه احتمال دارد شرايط را براي حمله قلبي
فراهم كند ».در اين تئوري هر احساس شديدي باعث افزايش
ترشح آدرنالين شده كه سبب افزايش برونده قلبي ميشود
ودر عين حال عروق هم منقبض خواهد شد و همه اينها در
كنار هم ممكن است باعث افزايش احتمال ابتال به حمله قلبي
شود؛ البته فكر نكنيد خوشحالي كشنده است ،برعكس بهرغم
باال رفتن احتمال س��كته قلبي با شاديهاي ناگهاني ،بهتر
است هميشه شاد باشيد .دكتر راسموسن ميگويد« :حالت
خوشحالي و سرزندگي ضربان قلب را تنظيم ميكند ،در واقع
در كل ميتوان گفت؛ شاد بودن درصد زيادي حمله قلبي را
ب��ه تعويق مياندازد و درصد كمي باعث جرقه زدن پروس��ه
حمله قلبي ميشود».
منبع :هلث اند بادي
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مقدار آهن موجود

90گرم

 2/3میلیگرم
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90گرم

 1/3میلیگرم

-9سبزی خوردن پختهشده
جگ��ر هم يك��ي از منابع غني آه��ن و همينطور
ويتامي��ن  Aاس��ت .پ��س اگر ه��ر هفته جگ��ر يا از
فرآوردههاي آن مثل پاته در برنامه غذايي خود داش��ته
باشيد ،ديگر نيازي به مصرف بيشتر آن نخواهيد داشت
و بايد از خوردن مكملهاي حاوي ويتامين  Aيا روغن
جگر ماه��ي (كه مقادي��ر فراواني ويتامي��ن  Aدارند)
خ��ودداري كنيد .اف��رادي كه در خط��ر ابتال به پوكي
استخوان قرار دارند ،مثل خانمهاي يائسه يا پيرمردها نيز
بايد از مصرف بيش از اندازه ويتامين  Aخودداري كنند.
اگر باردار هستيد ،يا به باردار شدن فكر ميكنيد بايد از
خوردن جگر و فرآوردهه��اي آن به علت وجود مقادير
ويتامين  Aخودداري كنيد.
جذب آهن
چاي و قهوه داراي تركيباتي به نام پليفنول هستند
كه ميتواند با آهن تركيب شود و جذب آن را براي بدن
سختتر سازد .پس كاهش مصرف چاي و قهوه ميتواند
به باال بردن س��طح آهن خ��ون در بدن كمك كند .اين
مساله براي خانمهاي جوان يا باردار كه بيشتر در معرض
ابتال به كم خوني قرار دارند ،حايز اهميت است .بهخصوص
خانمهاي جواني كه شروع دوره قاعدگي شان را پشت سر
ميگذراند ويتامي��ن  Cبه جذب آهن كمك ميكند .با
مصرف يك ليوان آب پرتقال همراه غذا در روز يا خوردن
سبزيجاتي مثل كلم بروكلي ،كلم بروكسل ،فلفلسبز يا
گوجهفرنگ��ي (تمام منابع ويتامين  )Cبايد بتوانيم آهن
مورد نياز بدن را از طريق مواد غذايي تامين كنيم.
غذاها
پيشنهادات غذايي و ميان وعدهاي زير كمك ميكند
تا شما آهن بيشتري دريافت كنيد .اين غذاها سرشار از
آهن هس��تند و ميتوانند براي جذب بهتر آن به بدن
كمك كنند.
صبحانه:

غالت غنيش��ده صبحانه مثل بيسكويت گندم با
ش��ير رقيق ش��ده،تخممرغ آبپز ،نخودفرنگي پخته،
گوجهفرنگي گريل شده ،دو عدد سوسيس كمچرب ،نان
تست گندمي،يك ليوان آب پرتقال يا آب گريپفروت
به همراه صبحانه.
نهار:

ساالد مرغ (شاهي ،جوجه بدون چربي گريل شده و
بدون پوست ،گوجهفرنگي ،هويج رنده شده خام) ،ماهي
ساردين روي نان تست گندم،ساالد لوبيا (نخود فرنگي،
لوبيا چيتي ،لوبيا چشمبلبلي ،پياز ،روغن زيتون ،سير،
آبليمو ترش ،خيار ،گوجهفرنگي) ،نان لواش همراه با
حمص (غذاي عرب��ي) ،فلفل قرمز و كرفس،يك ليوان
آبميوه يا اسموتي همراه با نهار.
شام:

بيفاس��تروگانف بدون خامه يا بيف سبزيجات،
بيفبرگر گريل شده كمچرب همراه با نان همبرگري
و چيپس،اسپاگتي با گوشت بره چرخ كرده ،لوبيا و
لوبيا چيتي (براي مصرف گياهخواران از سويا و عدس
چرخ كرده استفاده شود) ،يك ليوان آبميوه همراه
با ش��ام يا مقداري ميوه (تازه ،يخزده ،كنس��روي يا
خشكشده) .

