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اشته یا تعبیه شود اط می شود و شامل انوا پ های استخوانی  پروتز در اصط پزشکی به هر وسیله ویا جسمی که به هر دلیلی در بدن کار 
ییرات بسیار زیادی  ند دهه اخیر ت ه های قلب و ر های مصنوعی و...می شود.یکی از انوا آن پروتز سینه  است که در طی  و ستون فقرات  دری
ل سرطان  پیدا کرده است . امروزه در جراحی های زیبایی سینه که شامل بزر کردن آن می باشد و ه در ترمی سینه  به واسطه بیماری هایی م
که الزاما بایستی سینه بیمار برداشته بشود ،استفاده  می شود . این پروتز در واق تشکیل شده از ماده ای به نام سیلیکون که از نظر قوام و حس لمس  
بسیار شبیه به نس پستان می باشد و پوسته ای که آن ه از جنس سیلیکون ولی مقاوم تر نسبت به سیلیکون داخل آن است که در واق از نظر 
ی تام به نو سیلیکون و  پوسته بیرونی آن دارد که آن ه در  پلیمری با ه تفاوت دارند . مسل است که کیفیت و طول عمر مفید پروتز سینه بست
و و معتبر باشند حدود ده سال است.در  سال های اخیر  واق انعکاسی از کشور سازنده آن است. فع عمر مفید پروتز های سینه که مر

 پروتز ها را طوری ساخته اند که حتی در صورت پاره شدن جدار  آن سیلیکون درون آن به بیرون نشت نمی کند . 
یت کننده ر از خصوصیات پروتز خو ک بودن عوار آن است و یکی از  عوار ا  یکی دی

ر می باشد. بدین معنی که اطراف پروتز که در  سوالر کنترک  پروتز های سینه ک
ر واکن بدن جداری بسیار سفت  و محک که  سینه تعبیه شده است در ا
ر به این  درد نا ه هست بوجود می آید که در آخر من
.  می شود  که باید پروتز را از سینه بیمار خار کنی

ی روت 

دکتر کامران دولتشاهی
متخصص جراحی عمومی
ا ی  ای   یماری  ا و  ر ی  ی جرا ل
ی ا ا  ری ی ا  ی  ا ا ی و  تر

ب اول ی   ما  ا ا   ا
www drdulatshahi breastdisease com

  



دکتر فرانک جاللیان

Dr.Faranak Jalalian

پذیرش : 
شنبه تا پنجشنبه صبح و عصر

م کیا  ا   ر  ا جی ج تا یا ر 
و  و                تل تما  ب 

رت  ا  و  ی  ی ت ی را
دارای بورد تخصصی
عضو انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران

مجهز به دستگاه های دیجیتال با کیفیت برتر و 
حداقل تابش اشعه ایکس



دکتر لیال قربانیان
DDs تنها جرا دندان پزشک 

دارا تخصص  دکترا مهندس بیومتریال 
PhD  اه صنعت از دانش

د     وا ی ا ما  ا ی ا ار  ا  یا ا  ا  ار ر 
  تل                                       

تلفیق تعهد به نتیجه درمان 
دانش روز 

کیفیت مواد مدرن 
پاسخگویي به نیاز بیمار و 
کنترل استریلیزاسیون  

منحصربه فرد

drghorbanianleila                                            dr   Leila   ghorbanian                                              



دکتر الهه امیری
جراح و متخصص زنان ، زایمان، نازایی و لیزر تخصصی زنان

د  ییرات  ت
ر  یی ا 

آدرس: اصفهان، خیابان آمادگاه، مجتمع پزشکی سپاهان، ساختمان شماره 2، واحد 15
تلفن:  32210708    ) سه خط(

ییرات  ان خبر از ت  بدن انس
ن  تقویمی ندارد و نه تنها س
ا و بیماری ها  بلکه هورمون ه
ی  ود نیز باع پیری و فرس
پوست و مخا می شوند. سن 
اه تناسلی به  ت ییرات دس ت
ی  ت نتیک و خانواده نیز بس
د از زایمان  نین بع دارد. هم
ی و  ر هورمون های حامل در ا

ی  ار عوار دد د  عوامل متع
ه توجه و  ود که نیاز ب می ش
ر  ازی دارد. ا ترمی و بازس
تید که  ما جزو زنانی هس ش
ان را وارسی  ما سر تا پایش  دا
می کنند متوجه می شوید که این 
ییرات آزار دهنده خواهند بود. ت

زر مخصو  ن لی جدیدتری
ن و اه نوی ت وان دس  بان

ت که جهت   پیشرفته ای اس
دد  ازی و ترمی م جوانس

اه تناسلی به کار می رود. دست
ه نیاز هر  ته ب این درمان بس
اهی  ییر است.  شخص قابل ت
زر مونالیزا، بصورت  فقط با لی
سرپایی و بدون درد ، بی حسی 
خونریزی و بدون تل شدن وقت 
اهی عوار  ام است و  قابل ان

به جا مانده باید کام برداشته 
ام شوند که  و ترمی اساسی ان
منو به بر جراحی با لیزر و 
ری تحت بی حسی  ور  سو
د. استفاده از  عی می باش مو
ا را به بانوان  لیزر، امید و نش
هدیه می دهد و باع باالبردن 
ت  اعتماد به نفس و بهبود مشک

مقاربتی می شود.

  www.drelaheamiri.ir
http://telegram.me/ drelaheamirii

Instagram/drelaheamiri
telegram









کلینیک کاشت مو و لیزر 

ی
با مدیریتبا مدیریت

دکتر محسن سلیمانی

ا گل ا  ISO  ا  ا ی ا ارای  ی  و  و  ی ت ی کلی او
      کاشت موی طبیعی به روش های مختلف )جراحی و بدون جراحی(

کاشت موی طبیعی با جدیدترین متدهای جراحی و بدون جراحی       
لیزر موهای زائد  - لیزر لیپولیز )الغری(   
   )FX( لیزر جوان سازی
تزریق ژل و بوتاکس   
جوان سازی لیفت صورت با دستگاه هایفو   

آدرس: اصفهان، خیابان شریعتی، بعد از اورژانس بیمارستان شریعتی، کوچه شماره 3، 
طبقه دوم، ساختمان بانک آینده                 تلفن: 3۶2۹0۶8۹ / 0۹3۹0۶05205

Behin

تلفن
آدر خیابان شریعتی، روبه روی بیمارستان شریعتی، ساختمان شریعتی، طبقه اول، واحد

جراح و متخصص گوش و
 حلق و بینی

عضو انجمن جراحان اروپا
پالستیک بینی و صورت

جراح سر و گردن
آندوسکوپی سینوس

درمان سینوزیت های مزمن
تزریق فیلر بوتاکس و ژل لب و صورت

دکتر مسعود کشاورز
Dr.Masoud
Keshavarz

Dr.masoudkeshavarz (insta).
dr-masoudkeshavarz(tel).



ا و روا  ا
کلینیک روان پزشکی دکتر میردامادی

تل تما 
ایی ب  و  ی  لدی ورو م  ا  ا ا  یا ا  ر  ا

www dr mirdamadi ir

@Neuroscince

ا و روا ا و روا ا  ا

دکتر مطهره میردامادی
روان پزشک و 

روان شناس روان پزشک
متخصص اعصا و روان 

روان شناس
، مشاوره  خانواده درمان

،  فرزندپرور و  ازدوا
سایر خدمات مشاوره ا

QEEG زی یا نقشه م
الت در  نشان دادن اخت

نقا سر

یرداروی درمان ها 
 نوروفیدبک، بیوفیدبک، 

tdcs،ces شامل
بهبود توجه و تمرکز، 

بهبود حافظه ، 
 ، طرا ،ا بی فعال

رن،  ، می افسرد
ل خوا  ، اخت و وزوز

و...

انوا تست ها 
روان شناس 

تست تمرکز و توجه، 
تست ها شخصیت ، 

تست هو و...
کاردرمان 

بهبود عملکرد در زمینه 
یر الت یاد اخت

  خواندن، نوشتن، 
،بازی درمانی و... ریا





صاحب امتیاز: 
دکتر رضا محزونیه

مدیر مسئول:
دکتر رضا محزونیه

سردبیر: 
مرضیه ربیعی

رئیس شورای سیاست گذاری: 
مهندس محمدحسین محزونیه

سرویس تحریریه :
دبیرتحریریه: الهام السادات شهیدان

گفت وگو  : پونه خامین
   ســامت و موفقیــت:   آوا منتظــر،  روژینــا خدارحمــی،

مرجان حسینی، شبنم اربابیان، دریا وفایی
جدول وسرگرمی: مسیب اقرلو

سرویس هنری:
طراح و صفحه آرا: بصیرت جعفری

عکاس: محمد شریف
ویراستار: مریم ریاحی

همکاران بخش پزشکی مجله: دکتر لیال قربانیان-متخصص 
دندان پزشکی، دکتر علیرضا اباذری- الغری به روش کرایولیپولیز، 
دکتر حسین ابدالی- متخصص جراحی پالستیک، زیبایی ،فک 
و صورت، دکتر کامران دولتشاهی- متخصص جراحی عمومی، 
دکتر مریم ریســمانکارزاده-عمومی، عضو انجمن لیزر ایران، 
دکتر الهه فردین پور- متخصص زنان، زایمــان و نازایی، دکتر 
مهدی علیزاده- متخصص دندان پزشــکی ترمیمی و زیبایی، 
دکتر رحمت اهلل رفیعی- متخصص گوارش و کبد، دکتر حمید 
قاسمی- عمومی، دکتر رامین قاسمی- فوق تخصص آلرژی و آسم، 
دکتر سید حنیف اخوت- متخصص جراحی گوش، حلق و بینی، 
جراحی زیبایی بینی و صورت، دکتر نسیم اثنا عشری-  متخصص 
ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت،  دکتر شبنم آذری- جراح 
و متخصص گوش، گلو و بینی، دکتر رامین مشرف- متخصص 
پروتزهای دندانی و ایمپلنت، دکتر محمد علیپور- فوق تخصص 
جراحی پالستیک و زیبایی بینی، سینه و شکم، دکتر علیرضا 
واعظ شوشــتری- جراح و متخصص پوست،مو و زیبایی، دکتر 
سیده سهیال منصوری- متخصص قلب و عروق، دکتر سید فرهاد 
رجالی- متخصص پیوند مو، دکتر الهه امیری- جراح و متخصص 
زنان، زایمان و نازایی، دکتر مریم ملکی- متخصص پوست،پیوند مو 

و زیبایی و لیزر، دکتر علوی راد- فوق تخصص جراحی پالستیک
بازرگانی:  

موسسه تبلیغاتی خورشید   32274516 - 031
021 - 88019129

گروه بازرگانی: محدثه آریافر،  مریم مقضی، شکوه دهقان پور، 
ابراهیم آذری

 دفتر: 
تهران ،  بزرگراه جالل آل احمد، بین خیابــان کارگر و اتوبان 

چمران ، کوی پروانه ، پالک 2 ،  واحد 1     
 تلفن: 88019129 - 021
فکس: 88353297- 021

دفتر اصفهان : 
میدان احمد آباد ، ابتدای خیابان مفتح، ساختمان امام رضا)ع(  

تلفن : 031-32274794-32274791
امور مشترکین :  32274508  -031
روابط عمومی :    32274759 -031

لیتوگرافی و چاپ :
 چاپ 110   تلفن :  34464569 -031

پزشکی، پیراپزشکی
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول
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ی ر  ر  ا  ار  ا

این روزها شاهدی که مخار خانوارها از درآمد آن ها بیشتر است و همین امر 
موجب کسری آن ها می شود. حال باید دید با توجه به سیاست های دولت کدام 
بخ از این کسری ها در نیمه دوم سال جاری شدیدتر و کدام بخ کمتر مورد 
مین بودجه دولت در این رابطه خیلی  یرد. قطعا نوسانات دالر و ت آسیب قرار می 
مو عملکرد دولت طی نیمه دوم امسال در بخ های  مه و اساسی است. درم
بودجه، تورم و نر ارز ازجمله فاکتورهای مهمی است که می تواند بر سفره خانوار 
وی دولت،  می سخن ارد. دراین باره باید اشاره کرد که طب برآورد اع یر ب ت
رانی هایی ه درباره نر تورم  ر ن دولت امسال کسری بودجه دارد، از سوی دی
ییراتی ر دهد که  وه بر این ها درباره نر ارز ه ممکن است ت وجود دارد و ع
ارند.  یر ب ونه می توانند بر سفره خانوار ت ییرات  آن وقت باید دید این ت
ر  ییرات از زوایای مختل می توانند بر سفره خانوار ا باید توجه کرد که این ت
ه بخشی در هزینه های خانوار بیشترین  ی دارد به این که  ارند و این بست ب
یه  اهمیت را دارد. در بخ هزینه های خانوار حدود  درصد آن مربو به ت
خانوار است که این هزینه بسیار مهمی در سبد مصرفی آن ها محسو می شود 
و کشور ما ه بسیاری از کاالهای ما وارداتی است و طبیعتا اتفاقات  ار و در 
من اینکه در نیمه دوم امسال  د.  ار باش یر ارزی می تواند بر این اقدام ت
ییر نر سوخت ه مطر باشد و با این تفسیر بر بسیاری  ممکن است بح ت
یر قابل پی بینی است. در خصو بهداشت نیز  ر ه این ت از بخ های دی
ا خوبی فع با شرایط موجود برای خانوارها فراه شده است ولی بدهی  او
ت، درمان و آموز پزشکی به بیمارستانها و مراکز  بسیار زیاد وزارت بهداش
ت احتمالی  رانی می باشد که امیدواری با تدابیر دولت مشک بهداشتی موجب ن

بوجود نیاید و آرام همواره در خانوارها حاک باشد.



ستیک،صورت و بینی  ،بینی و جراحی پ ،حل و ی  متخصص  ر دی  مد  ر  ک
ری متخصص پزشک عمومی  ا ا ا لیر ر  ک

زشک –  یا متخصص جرا دندان ا ر ی  ر  ک
ی متخصص جراحی عمومی  ا و را  ر کا ک

پزشک عمومی تی ا ید  ر  ک
و و حل و بینی  اور جرا و متخصص  ر  ک ک

جرا و متخصص زنان،زایمان،نازایی و لیزر تخصصی زنان  یری ر ا ا ک
زشکی ترمیمی و زیبایی ا متخصص دندان لی دی  ید  ر  ک

ی متخصص اعصا و روان ا ا یر ر  ر  ک
ستیک و زیبایی فک و صورت فو تخصص جراحی پ ی دا ی ا ر  ک

متخصص پوست و مو  ی در ی  ر را ک
ی متخصص پوست،پیوند مو و زیبایی و لیزر  ل ری  ر  ک

جرا و متخصص پوست،مو و زیبایی ری ا وا  لیر ر  ک
ی  ا ر لی  ر  ک

ی ا رجا ر ید  ر  ک
زشکی کودکان و نوجوانان  متخصص دندان ر ر  م ا  ا ر  ک

ی متخصص پوست،مو،زیبایی و لیزر ا یا  ید  ر  ک
ی متخصص زنان و زایمان و نازایی ا ا ا ر کی ک

لنت  متخصص پروتزهای دندانی و ایم ر ی  ر را ک
ی،آس و بیماریهای سیست ایمنی فو تخصص آلر می ا ی  ر را ک

ی متخصص یر ر ا  لیر ر  ک
متخصص جراحی دهان،فک ، صورت و زیبایی ی با  ر  ک

 پزشاکن همراه مجله 

Healthy Life
Magazine



ی  ی سال با ر زند
MIND ایی

بشقابی سال برای 
کودکان

عادت های خو ایرانی ها

تناسب 
فصل اول

Fitness



ون با افزای سن، کاه حافظه به یک بخ  ران باشید  ی متوجه شده اید که فراموشکار شده اید نباید ن یه تاز د،متخصص ت ین م ن
ال  ی فرد تبدیل می شود. فرامو کردن محل پار خودرو یا کلید منزل با افزای سن در بیشتر افراد عادی است اما س یر از زند جدایی ناپ
و مواجه نخواهند شد.  هنی برای همه افراد حتمی است  محققان بر این باورند که همه افراد با این مو است که آیا این نو کاه قدرت  این
هن را کندتر کند.دراین شماره می خواهی     ا خوردن ممکن است سرعت پیری  نین نشان می دهد که رو خا  ام شده هم مطالعات ان

هن بسیار مفید است. مت  ایی  MIND را به شما معرفی کنی که برای س ی  ر

ی مصرف  اهای کلیدی که باید در این ر
شود شامل موارد زیر است

سبزی هایی با برگ سبز. شش واحد در هفته
    سایر سبزی ها یک الی دو بار در هفته

    آجیل ها
    توت ها

    حبوبات
    غالت سبوس دار

    ماهی
    مرغ

    روغن زیتون
غذاهایی که باید از مصرف آن اجتناب شود عبارت است از:

    گوشت قرمز کمتر از ۴ وعده غذایی در هفته
    کره و مارگارین کمتر از یک قاشق غذاخوری در روز

    پنیر کمتر از یک واحد در هفته
    شیرینی و شکالت کمتر از ۵ واحد در هفته

    غذاهای سرخ شده

یه د،متخصص ت ین م ن
جدایی

هنی برای همه است که آیا این نو کاه قدرت  این
ام مطالعات ان

ایی   ی  ر

یه د،متخصص ت ین م ن
جدایی

هنی برای همه است که آیا این نو کاه قدرت  این
ام مطالعات ان

ایی   ی  ر

  زندگی سالم را با غذاهای سالم تجربه کنید

  MIND ذایی ی    ر

72N01
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یست  MIND ایی ی   ر

این نوع رژیم غذایی بــر روی ذهن و قدرت مغز تمرکز دارد و یک رژیم مدیترانه ای اســت. رژیم 
مدیترانه ای بر اساس غذاهای محلی و ناحیه ای است و بیشتر بر روی میوه ها، سبزی ها، حبوبات، 
عدس، غالت سبوس دار تمرکز دارد و مصرف گوشت قرمز، لبنیات، شیرینی ها و غذاهای حاوی 
چربی را محدود می سازد. ماهی دو الی ســه بار در هفته مصرف می شود و مرغ، آجیل ها، دانه ها 

به صورت متعادل مصرف خواهد شد.
 روغن زیتون حاوی اسیدهای چرب تک غیراشباعی است و می تواند مزایای خوبی برای سالمتی 
قلب به همراه داشته باشد. به همین خاطر این روغن جایگاه ویژه ای در رژیم غذایی MIND دارد. 
رژیم غذایی DASH یکی دیگر از رژیم های غذایی گیاهی است که خوردن شکر، اسیدهای چرب 
مضر و سدیم را محدود کرده و افراد را تشویق به مصرف غذاهای غنی از پروتئین، فیبر و اسیدهای 

چرب غیر اشباع می کند. 
هر دو رژیم غذایی می تواند خطر ابتال به بیماری های قلبی، فشارخون و سکته قلبی را کاهش دهد. 

علم نیز توانسته است مزایای این دو رژیم برای سالمتی را مشخص کند. 
تعداد اندکی از مطالعات باکیفیت اخیر نشان می دهد که اجزای کلیدی رژیم غذایی مدیترانه ای 
)خوردن سبزی ها، آجیل ها، میوه ها و غذاهای دریایی( خطر ابتال به اختالل شناختی، زوال عقل 

و بیماری آلزایمر در افراد بزرگسال را کاهش می دهد.
درنهایت برای پاســخ دادن به این ســؤال که رژیم MIND چیســت؟ می توانیم ترکیب رژیم 

مدیترانه ای و رژیم DASH را به عنوان پاسخ قبول کنیم.
برای ایجاد رژیم غذایی MIND، محققان در دانشــگاه Rush مقاالت موجود را موردبررسی 

قراردادند. 
آن ها عناصر موجود در رژیم غذایی را بررسی کردند و ســپس یک الگوی مصرف بر اساس مواد 
مغذی ضروری ایجاد نمودند. رژیم غذایی MIND مصرف ۹ نوع ماده غذایی را تشویق می کند و 

درعین حال مصرف ۵ گروه غذایی را محدود می سازد. 
همان طور که ذکر کردیم دنبــال کردن این رژیم غذایی می تواند خطر ابتــال به بیماری آلزایمر 
را تا ۵۳ درصد کاهش دهد افرادی که از رژیم غذایی MIND اســتفاده کرده بودند ۳۵ درصد 
شانس کمتری برای ابتال به بیماری آلزایمر را داشتند. در مقابل، پایبندی شدید به رژیم غذایی 
مدیترانه ای یا رژیم غذایی Dash می تواند اثرات مثبتی داشته باشد. دنبال کردن رژیم غذایی 
MIND آسان تر از سایر رژیم های غذایی است. ماهی موجود در این رژیم حاوی اسید چرب امگا 
۳ است که می تواند آسیب اکســیداتیو در مغز را کاهش دهد و از تشکیل پالک های بتا آمیلوئید 
 جلوگیری نماید. مصرف ماهی حتی یک بــار در هفته برای به دســت آوردن مزایای آن الزامی

 است.
 این دســتاوردها و نتایج بسیار قابل توجه اســت زیرا بیشــتر افراد ماهی را در رژیم غذایی خود 
نمی گنجانند. تنها دو واحد سبزی ها در روز و یک واحد از توت ها در هفته برای افرادی که از رژیم 
غذایی MIND استفاده می کنند کافی است. این رژیم غذایی مصرف زیاد لبنیات همچون پنیر و 

کره را محدود می کند زیرا حاوی اسیدهای چرب اشباع هستند. 
همچنین این رژیم به جای ممنوع کردن مصرف چربی، اجازه مصرف برخی از چربی های خاص را 
به شما می دهد. همین امر باعث می شود خطر ابتال به بیماری های قلبی،عروقی کاهش پیدا کند. 
روغن زیتون بکر و آجیل ها دارای اسیدهای چرب غیراشباعی هستند و مصرف آن ها می تواند با 
کاهش نشانه های التهابی در خون مرتبط باشد. ازآنجایی که التهاب در مغز می تواند منجر به ایجاد 
زوال عقل شود، محققان در مطالعات انجام شده دریافتند که خاصیت ضدالتهابی روغن زیتون فوق 

بکر و آجیل ها می تواند تأثیر مثبت بر روی مغز داشته باشد. 

 بااین که رژیم غذایی MIND مصرف غذاهای سرشار از اسیدهای چرب ترانس و اشباع شده را محدود می کند اما مصرف اسیدهای چرب غیر اشباع را محدود نمی کند. ارتباط رژیم غذایی 
سالم با حافظه قوی تر ثابت شده اســت اما برخی از افراد معتقدند نوع غذای مصرفی نمی تواند بر روی حافظه و قدرت ذهن انسان تأثیر داشته باشد؛ اما دانشمندان معتقدند برخی از مواد 

مغذی خاص می تواند از دست رفتن حافظه را کندتر کند. 
رژیم غذایی MIND نشان می دهد که الگوی خاص غذایی می تواند بر روی فعالیت ذهنی و هوشیاری آن تأثیر داشته باشد و از بروز زوال عقل و آلزایمر جلوگیری کند. اگر شما نیز برای 
مصرف یک رژیم غذایی سالم آماده هســتید ولی نمی خواهید تغییرات زیادی اعمال کنید، رژیم غذایی MIND انتخاب خوبی برای بهبود سالمتی شماست. مواد مغذی خاص همچون 

امگا ۳، ویتامین E، فوالد، کاروتنوئید و آنتی اکسیدان ها می تواند برای سالمت مغز مفید باشد.

رفتند. این مطالعه  در یک مطالعه،  فرد بزر سال به مدت نه سال موردبررسی قرار 
هنی باالتری  ایی MIND استفاده کرده اند توانایی  ی  نشان می دهد افرادی که از ر
ایی می تواند خطر  ی  نین دنبال کردن این نو ر نسبت به سایر افراد دارند. هم
ایی  ی  ابت به آلزایمر را به طور قابل توجهی کاه دهد. به طورکلی افرادی که از ر

MIND پیروی کرده بودند بهتر از سایر افراد رتبه بندی شدند.

درنهایت برای 
پاس دادن به این 

ی  ال که ر س
یست   MIND
می توانی ترکیب 
ی مدیترانه ای  ر
 DASH ی و ر
را به عنوان پاس 

. قبول کنی
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سب برای کود می تواند  ایی سال و دل اهای سال و خوشمزه برای رشد و نمو کودکان امری حیاتی است. درست کردن برنامه   پیدا کردن 
یه ای مشخصی هستند که باید برآورده  ر هستند. با این حال نیازهای ت ه می خورند حسا و انتخا  ون کودکان درباره آن بسیار دشوار باشد 

اها برای کودکان اهمیت باالیی دارد. شوند، بنابراین شناخت فواید بالقوه 

کا رای ک ا  ی  ا  

ونه می توانند برای کودکان مفید واق شوند اهای سال 
اگر برنامه ای سرشار از غذاهای سالم برای کودکان مهیا کنید می توانید با استفاده از آن عادات سالم غذایی را برای آنها پایه ریزی کنید، رشد صحیحش را تضمین نمایید، قدرت شناختی اش را باال 

ببرید، سالم نگهشان دارید و خطر ابتال به بیماری های مزمن را در آنها کاهش دهید.
ایی عادات سال 

بهترین قسمت غذای سالم دادن به کودک این است که استانداردی قوی برای سالمت تغذیه ای آینده اش ایجاد می کنید. وقتی کودکتان از همان ابتدا به تغذیه صحیح عادت داده شود در آینده 
که بزرگ و مستقل شد خود نیز می تواند انتخاب های صحیحی داشته باشد و در مقابل وسوسه غذاهای ناســالم مقاومت کند. متخصصان بر این باورند یکی از مشکالت بزرگساالنی که ناسالم غذا 

می خورند این است که هرگز در گذشته به آنها روش صحیح سالم غذا خوردن آموزش داده نشده است.

اهای سال و خوشمزه  پیدا کردن 
بسیار

اها شوند، بنابراین شناخت فواید بالقوه 

اهای سال و خوشمزه  پیدا کردن 

اها شوند، بنابراین شناخت فواید بالقوه  دکتر کرمانی
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بهبود رشد
دریافــت کافــی پروتئیــن، چربــی و 
کربوهیدرات ها برای ادامه رشــد ســالم 
بســیار اهمیــت دارد. اگــر می خواهید 
کودکتان رشــدی قوی داشته باشد، باید 
به او غذاهایی بدهید که از رشد عضالنی 
تا رشد استخوانی را مورد پوشش قرار 
دهد. سال های ابتدایی برای رشد 
بلند مدت، اندازه و ســالمت 
کودک بســیار ضروری 

است.

تخ مر
تخم مرغ، منبع بســیار خوبی از 
پروتئین و ویتامین های بسیار زیادی 
از جمله ویتامین A و D است، بنابراین 
یک غذای ســالم برای کودک به حساب 
می آید. با وجود این که بیش از حد تخم 
مرغ خوردن می توانــد باعث افزایش 
کلسترول شود، اســتفاده متعادل 
از آن بــه لطف آمینو اســیدهای 
ضروری می تواند به رشــد قوی 

کودک کمک کند.

توت ها
دادن توت هــای شــیرین 
و خوشــمزه بــه کــودک 

نمی تواند کار زیاد دشواری باشد. توت ها 
برای تقویت سیســتم ایمنی بدن کودک 
بسیار مفید هســتند و می توانند التهاب 
را در ســنین پایین کامــاًل از بین ببرند. 
طعم خوب این میوه باعث می شود کمتر 
کودکی به آن نه بگوید و شما نیز مطمئن 
خواهید شــد فرزندتان به صورت روزانه 
فیبر خوراکی و دیگر ویتامین ها را دریافت 
می کند. برای مثال می توانید توت ها را در 

ماست بریزید و به کودک بدهید.

آجیل ها
این هــا میان وعده هایی بســیار ســاده 
هستند که کودک با خوردنشان به خوبی 
سیر می شــود و به دنبال میان وعده های 
شیرین و ناسالم نمی رود. توصیه می شود 
آجیل های خام را بــه آجیل های بو داده 
شده و نمکی ترجیح دهید چون می توانند 
خواص بیشتری برای بدن داشته باشند. 
اگــر می خواهید عادت غذایــی مفید در 
کودکتان ایجاد کنید او را به خوردن روزانه 

آجیل ها عادت دهید.

ماست
این غذای سرشار از پروبیوتیک برای بهینه 
سازی گوارش بسیار عالی است و می تواند 
به متعادل ســازی محیط باکتریایی در 

معده کمک کند. ماست می تواند به التیام 
ناراحتی معــده در کودکانی که معده ای 
حساس دارند کمک کند و این اطمینان را 
حاصل کند که مواد غذایی دریافتی را به 

خوبی جذب می کنند.

پاستا سبو دار
پاستای معمولی مواد مغذی بسیار کمی را 
مهیا می کند اما شایع ترین پاستایی است 
که می توانید در فروشگاه ها پیدا کنید. نوع 
پاستای مورد استفاده خود را به پاستای 
سبوس دار و کامل تغییر دهید تا کودکتان 
بفهمد کربوهیدرات های سالم دیگری نیز 

وجود دارد.

پیتزاهای سال
کودکان عاشــق پیتزا هســتند و شــما 

می توانید با کمی تغییر در دســتور پخت 
از سبزی های تازه بیشــتر و گوشت های 
فرآوری شده کمتر استفاده کنید. نان پیتزا 
می تواند به خمیری سبوس دار تغییر کند. 
والدین باهوش می تواننــد غذاهای مورد 
عالقه کودک را به غذایی ســالم و مفید 

تغییر دهند.

اسموتی میوه
شــریک کردن کودک در آماده ســازی 
غذایی که می خورد نیز می تواند به والدین 
کمک کند. برای نمونه تهیه اسموتی میوه 
کاری ساده است و می توانید فرزندتان را 
در آن شــریک کنید. از او بخواهید خود 
میوه هایی که برای اســموتی اســتفاده 

می شود را انتخاب کند.

سالمون
ماهی دادن به کودکان همیشه کار آسانی 
نیســت، اما پروتئین و امگا ۳ باال موجود 
در ســالمون آن را تبدیل به غذایی بسیار 
مهم برای رشد کودک می کند. می توانید 
ســالمون را در قالب ســاالد و ساندویچ 
به کودکتــان بدهید چون ایــن روش از 
اینکه یک تکه ماهی را مستقیم جلوی او 

بگذارید بیشتر جواب می دهد.

نکاتی برای والدین
به عنوان پدر و مادر سعی کنید یک برنامه غذایی سالم را برای کودکتان طراحی کنید، می توانید 
انتخاب های وعده غذایی را محدود کنید، از خرید شــیرینی ها پرهیز کنید، زمان تماشــای 
تلویزیون را محدود کنید، خودتان الگوهای خوبی باشید، غذاهای مصرفی را کنترل کنید و در 

کل غذا خوردن را تبدیل به برنامه ای آموزشی کنید.

رشد قدرت شناختی
در سال های ابتدایی زندگی، رشد شناختی پیوســته اتفاق می افتد و می توانند با باال رفتن 
سن عملکردهای مغزی بسیاری را پایه ریزی کنند. عناصر مشخصی از برنامه غذایی ، مانند 
مواد معدنی و اسید چرب های کلیدی، می توانند رشد شــناختی را پیش ببرند و از خلل در 

مهارت های حرکتی و ناتوانی های یادگیری پیشگیری کنند.

تقویت سیست ایمنی
میوه ها و سبزی ها برای تقویت سیستم ایمنی بسیار مهم هستند، مخصوصاً زمانی که کودکان 
سن کمی دارند. با رشد سیستم ایمنی بدنشان و آشنایی با پاتوژن مای مختلف و مواد خارجی 

در بدن، یک برنامه سرشار از آنتی اکســیدان و ویتامین می تواند آنها را از عفونت ها در امان 
نگه دارد.

یری از بیماری های مزمن پیش
یک برنامه غذایی ســالم و متعادل برای کــودکان می تواند از قرار گرفتنشــان در معرض 
بیماری هایی مانند دیابت پیشگیری کند. دیابت بیشتر در افرادی دیده می شود که هرگز به 
عنوان کودک عادات غذایی سالم در آنها رشد نکرده است. غذاهای سرشار از قند و فرآوری 
شده می توانند خطر ابتال به بیماری های مزمن و عفونت ها را تا حدود زیادی افزایش دهند. 
این اتفاق حتی می تواند در همان سال های ابتدایی زندگی نیز رخ دهد بنابراین پایه گذاری 

استانداردهای تغذیه صحیح از همان ابتدا بسیار مهم است.

پیتزاهای سالپیتزاهای سال
کودکان عاشــق پیتزا هســتند و شــما 

بگذارید بیشتر جواب میدهد.
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اه  یه کشور و دانش ی درمانی، استاد انستیتو تحقیقات ت یه و ر ر، متخصص ت دکتر مسعود کیمیا
علوم پزشکی شهید بهشتی

 
ایی داشتی که به مرور بسیاری از آن ها را فرامو کرده ای  شته عادت های بسیار خو  ما ایرانی ها در

ایی تازه. البته برخی عادت های  وشت قرمز و خوردن مواد  ا خوردن، مصرف کمتر  ل دوره  عادت هایی م
ر و شور. اهای  قه شان به مصرف  ایی قدیمی ها ه ناسال بود م ع

ایی قدیمی ها و نقد و ارزیابی  اهی می اندازی به مه ترین عادت های  در این مطلب ن
مت. اه س هریک از این عادت ها از ن

زود شام خوردن 
یکی از عادت های خیلی خوب ما درگذشته، زود شام خوردن بود. مردم بعد از غروب آفتاب شام می خوردند و فاصله بین شام تا زمان خوابیدن زیاد بود. در این شرایط هضم غذا به خوبی 
انجام می شد و بیماری هایی مانند گاستریت و ورم کرده کمتر بود. متأسفانه این روزها دیگر فاصله دوساعته بین شام و خواب رعایت نمی شود و به همین دلیل بروز مشکل های گوارشی 

بیشتر شده است.
مصرف نوشیدنی های سنتی 

برخالف امروز، قدیمی ها نوشابه گاز دار نمی خوردند و بیشتر آب، دوغ و انواع شربت های ســنتی مصرف می شد. به عالوه شربت سکنجبین، سرکه شیره و سایر عرقیات جایگاه ویژه ای در 
برنامه غذایی روزانه مردم داشتند. درحالی که امروزه نوشابه های گازدار جزو جدایی ناپذیر سفره های ایرانی هستند و مشکل های بسیاری به وجود آورده اند.

ما ایرانی
هایی 

ما ایرانی
عادت

عادت های خوب ایرانی ها

رو  ای  ا ر  یرو ای  ر   
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ن های جامد و حیوانی  مصرف رو
مصرف روغن های حیوانی و جامد درگذشــته بیشــتر 
بود. روغن های جامد دوســتدار قلب نیستند اما چون 
مردم تحــرک بیشــتری داشــتند و غذاهــای چرب 
 به خوبی متابولیزه می شدند، کمتر شاهد عوارض آن ها

 بودیم.

ایی تازه استفاده از مواد 
 درگذشــته مردم ســعی می کردند ســبزی ها و انواع 

گوشــت را تازه اســتفاده کنند اما امروزه همه 
 نــوع مــواد غذایــی را فریز یا کنســرو 

می کنند. 
مسئله اینجاســت که عمر مواد 

مفید غذایی پخته در فریزکردن 
نصف می شــود بنابراین فریز 
کــردن بــرای اســتفاده 
درازمــدت، روش مناســبی 
نیســت.  زمان مناسب برای 
نگه داشتن ســبزی ها ۳ ماه 

است.

مصرف زیاد میوه به عنوان 
دسر 

ایرانی ها همیشه مردم میوه خوری بوده اند 
اما درگذشته میوه به عنوان دسر شناخته می شد و 

افراد در فواصل بین غذا، میوه می خوردند و انواع شیرینی  
و دسرهای مختلف کمتر مصرف می شد. متأسفانه امروز 
مصرف میوه کمتر و انواع کیک و شیرینی جایگزین آن 
شــده که همگی ما با عوارض این دســته از خوراکی ها 

آشنایی داریم.

مصرف زیاد نمک 
درگذشته شــیوه نگهداری برخی مواد غذایی مناسب 
نبود و از نمک زیاد استفاده می شــد. البته این موضوع 
بیشــتر محدود به قبایل بود و مردم شــهر کمتر مواد 
غذایی را بــا این روش نگهــداری می کردنــد. ارتباط 
 مصرف نمک بــا افزایــش فشــارخون نیز بــه اثبات 

رسیده است.

ا خوردن  در کنار ه 
در حال حاضر افراد خانواده کمتر دور یک میز می نشینند 
و با هم غذا می خورند و این موضــوع ازنظر روانی تأثیر 
خوبی ندارد. درگذشــته اعضای خانواده بیشتر وعده ها 
را در کنار هم می خوردند و لذت می بردند. ضرب المثلی 
هست که می گوید: »باکسی غذا بخورید که از مصاحبت 
با او لذت می برید.« تحقیقات نشان می دهد هنگامی که 
از غذا خوردن لذت می بریــم، هورمون هایی در بدنمان 
ترشح می شود که جذب غذا را افزایش می دهد و استرس 
را کم می کند. سفره غذا مقدس است. 
جایی اســت بــرای در کنار هم 
بودن و از مصاحبت با یکدیگر 
لذت بردن. در ضمن، غذا 
یک ابــزار قــوی برای 
برقراری دوســتی هم 
هســت. بزرگ ترین 
قراردادهای سیاسی 
و اقتصادی ســر میز 
غذا بســته می شــود 
چون افراد در شرایطی 
کــه غــذا می خورنــد، 
حال بهتــری دارند و بهتر 
می توانند با دیگــران ارتباط 

برقرار کنند.

ایی  سر کردن بی ازحد مواد 
قدیمی ها مواد غذایی را تا ســر حد ســیاه شدن سرخ 
می کردند اما امــروز بــا زیان های ســوزاندن روغن و 

سرطان زا شدن آن آشنا شده اند.

وشت قرمز  مصرف کمتر 
درگذشته مصرف گوشت قرمز کمتر بود و در وعده شام 
بیشتر غذاهای حاضری مصرف می شد. امروزه متأسفانه 
میزان مصرف گوشــت قرمز باالتر رفته اســت. مصرف 
گوشــت قرمز برای هیچ کس در شــرایط عادی ممنوع 
نیســت بلکه باید محدودیتی در مصرف آن اعمال شود. 
البته گوشت سفید به نوع قرمز آن ارجحیت دارد و باید 

حداقل به نسبت مساوی میل شود. 

مصرف بیشتر نان 
نان درگذشته قوت غالب بود و مردم بیشتر نان و سیب زمینی می خوردند تا برنج. نان مخصوصاً نان سبوس دار، حجم معده را بیشتر می گرفت و حس سیری بیشتری به فرد می داد. امروزه 

متأسفانه آردها سفید شده و فرایند تخمیر به خوبی روی نان انجام نمی شود بنابراین نان های مصرفی مانند گذشته نیستند.
آ پز کردن 

یکی از روش های پختی که در قدیم و در حال حاضر همچنان رواج دارد، آب پز کردن است. بیشــتر خورش های ما در آب پخته می شوند. جا افتادن خورش و حرارت باال و طوالنی به ماده 
غذایی دادن، عادت چندان خوبی نیست. البته حرارت طی پخت در آب به اندازه سرخ کرده آسیب نمی رساند ولی به هرحال وقتی بیش ازحد غذایی را بپزیم ویتامین C آن از بین می رود.

سبزی خوردن 
استفاده از سبزی خوردن، در بسیاری از مجالس باب بود و به تعداد افراد، بشقاب سبزی  خوردن وجود داشت. درحالی که 
امروز، این عادت تا حدی کمرنگ شده و ساالد جای آن را گرفته است. گرچه مصرف کاهو و گوجه فرنگی خوب است و 
هم می تواند معده را پر کند و هم به فعالیت دستگاه گوارش کمک می کند، اما بهتر است مصرف سبزی هایی که حاوی 
ویتامین های بسیاری هستند را هم فراموش نکنیم. امروزه سر برخی میزها یک سبد سبزی خوردن می بینیم اما چقدر 
خوب است همان طور که برای هرکسی یک ظرف ماســت اختصاص می دهیم، مثل گذشته یک بشقاب سبزی خوردن 
هم بگذاریم چون وقتی سبزی را در یک ظرف بزرگ وسط سفره قرار می دهیم دست خیلی از افراد به آن نمی رسد و از 

خیر خوردن آن می گذرند.

شته مردم   در
سعی می کردند 
سبزی ها و انوا 
وشت را تازه 

استفاده کنند اما 
امروزه همه نو 

ایی را فریز  مواد 
یا کنسرو می کنند.

عادت های خوب ایرانی ها

رو  ای  ا ر  یرو ای  ر   
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مان   با دیدن آس
شهر این سوال به 
 هن انسان خطور 
ه کسی  می کند که 
ی  بب این آلود مس
ار بیماری شدن  است  آیا د
یبی  یز ع در این هوا 
است  سه ما از پدیده 
ت  آیا راهکاری برای  یس ی  آلود
ر آن بر روی جس و رو ما  کاه ا

وجود دارد 
واالت ابتدایی این است  پاس س
ت  که همه ما در قبال این پدیده زش
. همه افرادی  ه داری و نامیمون س
ی را نادیده ل و نقل عموم  که حم
رادی که صنای  یرند، همه اف  می 
آالینده را در حاشیه شهر پدیدآورده 
ات، خودروهای  اند، همه کارخان
خصی، کامیون ها و اتوبو های  ش
اد این پدیده  فرسوده، همه و همه در ای
نق دارند. ولی متاسفانه سایه شوم 
ان  این پدیده فقط بر سر پدیدآورند
یر  ریبان آن پهن نخواهد بود، بلکه 
موعه شهری  همه افراد ساکن در م
ک را با ه خواهد  است و تر و خش

انی را  سوزاند، پس یک عزم و اراده هم
برای کاه و از بین بردن آن می طلبد 
و محدود به فرد یا افراد خا نیست. در 
ادامه سعی می شود آن دسته از مواد 
ی  ر آلود ایی را که برای کاه ا
هوا بر جس مفید است   معرفی نمایی 
مت افراد سهمی  تا بتوانی در ارتقا س

. داشته باشی
مت   ی هوا به س کان الود نو پی
ت. رطانی اس اری های س  بیم
کیل  ه با تش اری هایی ک  بیم
اری  ای آزاد در ریه و م رادیکال ه
رطان های  ی زمینه ساز س تنفس
ود. پس مصرف  بدخی خواهند ب
ن توصیه  یدان ها اولی آنتی اکس
ری از بوجود آمدن این ی  برای جلو
ایی آنتی  را که مواد   بیماری هاست 
سبیدن به رادیکال های  اکسیدان با 
ر آنها را قبل از این که وارد عمل  آزاد، ا

ی خواهد کرد. بشوند خن
حتما بسیار شنیده اید که بهتر است در 
هوا و یا محیط های آلوده شیر و لبنیات، 
میوه و سبزی زیادی مصرف شود. این 
ون دلیل  ت است  ایده بسیار درس
آن باال بودن میزان آنتی اکسیدان های 

موجود در میوه و سبزی و ترکیب های 
ر در لبنیات است. مفید دی

ات پهن  ویتامین C، مرکبات، سبزی
یر و لبنیات از  بر ، ویتامین E، ش
مهمترین خوراکی های آنتی اکسیدان 
د سرطانی هستند که مصرف آن به  و 
صورت روزانه توصیه می شود. مصرف 
ایی حاوی ویتامین C، به دلیل  مواد 
ی آنتی اکسیدانی که دارند، بدن  وی
ی هوا بیمه کرده و  را در مقابل آلود
یب  ت بدن در برابر آس باع حفا

رادیکال های آزاد می شود.
، در فصول  همانطور که شاهد هستی
ی هوا  ی، آلود سرما با پدیده وارون
در شهرهای پرجمعیت و صنعتی بسیار 
ف ک  ود. از طرفی برخ زیاد می ش
المانه  ان ها و حرکات  توجهی انس
ای که در ح خود می کنند، به لط 
رما با وجود  ار در فصول س پرورد
مرکبات و مصرف آن، سیست ایمنی 
دن با مصرف  ده و ب بدن تقویت ش
ی  مقاوم  ات در برابر آلود مرکب
خواهد شد. مرکبات تر  سرشار از 
آنتی اکسیدان و ویتامین C هستند. 
بز، کل  ات پهن بر و س بزی س

فنا و کاهو، کیوی نیز  بروکلی، اس
سرشار از ویتامین C بوده و ویتامین 
ن می کنند.  از بدن را تامی مورد نی
د آالینده  د سرطان و  ر  بمب دی
ن ترکیب  ویتامین E است که با اکسی
ای آزاد را از بین می برد.  و رادیکال ه
ر ترکیبات  ربی های اشبا نشده و دی
ن مانند ویتامین A را  حسا به اکسی
از واکن های اکسیدکننده محافظت 
ایی حاوی  رف مواد می کند. مص
وه بر مصون کردن بدن  ویتامین E ع
ی ها، مان از بین رفتن  در مقابل آلود
ویتامین A نیز می شود. ویتامین E در 
مت  ی هوا باع حف س زمان آلود
ن توسط  قلب شده و به دریافت اکسی
ه  ز کمک نموده و در نتی سلول های م
ز را به  زوال عقل و پیری سلول های م
نین مان آسیب  تاخیر می اندازد. هم
ی هوا  ن ها و DNA در زمان آلود به 
مت  ور ویتامین E به س می شود. ح
پوست، قرنیه و سیست ایمنی کمک 
ای دریایی، انوا  اه خواهد کرد. 
آجیل ها، سبزی های پهن بر با رن 
ردان از مناب  سبز تیره، تخمه آفتاب

نی این ویتامین هستند. 

ا ی  ا  ر ذی                                           ت

است  سه ما از پدیده 

مان   با دیدن آس
شهر این سوال به 
هن انسان خطور 
ه کسی  می کند که 
ی  بب این آلود مس
ار بیماری شدن  است  آیا د
یبی  یز ع در این هوا 
است  سه ما از پدیده 

مان   با دیدن آس
شهر این سوال به 
هن انسان خطور 
ه کسی  می کند که 
ی  بب این آلود مس
ار بیماری شدن  است  آیا د
یبی  یز ع در این هوا 
است  سه ما از پدیده 

ینا خدارحمی رو
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  زایمان طبیعی را آسان 
یرید ب

علت سقط جنین در 
مادران باردار

یرنده های هورمونی در 
سرطان سینه

Maternal
مادرانه

فصل دوم



ام  ری را رد می کنند. در حالی که ان ویند و یکی از این رو ها را تایید و دی ربیات خود می  ی و دوستانه از ت   خان ها معموال در جم های خانواد
رات هی کدام از این رو ها حک کلی صادر کرد.  ت نمی توان در مورد خو و بد بودن و مناف و م ر متفاوت اس عمل زایمان از فردی به فرد دی
، پیشنهاد  ر شرایط را کام عادی و طبیعی فر کنی یرد. ا یدن عوامل زیادی صورت می  انتخا هر کدام از این رو ها توسط پزشک، پس از سن

پزشک، زایمان طبیعی است. 

ی را  بی ایما         
گیرید  ا           

  خان
عمل زایمان از فردی به فرد 

انتخا هر کدام از این 
پزشک، زایمان طبیعی است. 

عمل زایمان از فردی به فرد 
انتخا هر کدام از این 

پزشک، زایمان طبیعی است. 
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لط است تصور شما 
لطی نسبت به زایمان طبیعی وجود دارد. در بسیاری از  اهی در سط جامعه، باور و تصور  ر و به دلیل نبود آ متاسفانه در حال حا
ه در  الب با آن عات بسیاری در مورد فواید زایمان طبیعی به خان ها داده می شود و تصور  کشورهای اروپایی،  در دوران بارداری اط
ام  زایمان بدون درد که در برخی از بیمارستان های ما ه ان جامعه ما روا دارد، متفاوت است. به خصو با روا رو هایی با نام 
می شود، در جریان زایمان طبیعی مادر درد کمتری ه می کشد. زایمان طبیعی درد بسیاری دارد و استفاده از رو های جدید می تواند کمک 

زیادی به تولد نوزادان به شکلی طبیعی کند.
م می کنند که قصد زایمان با رو سزارین را دارند و به هی وجه   به همین دلیل بسیاری از خان ها در   همان مراحل اول بارداری به پزشک شان اع
ند که بر اسا اصول علمی و حتی قانونی خواسته درستی نیست اما با توجه به اصرار  ر به زایمان طبیعی نیستند. این خواسته بیمار هر حا

ام می دهند. مادر معموال پزشکان همین کار را ان

تحر می تواند زایمان را آسان تر کند
اگر تصورات غلط در جامعه اصالح شود، هیچ مادری چنین درخواستی نمی کند. شاید کمتر خانمی 
به این نکته توجه کند که در سزارین، دوبرابر بیش از زایمان طبیعی از او خون دفع می شود. یکی از 
تصورات غلطی که در مورد زایمان طبیعی بیان می شود، آسیب رسیدن به دستگاه تناسلی خانم هاست. 
در حالی که اگر برشی که هنگام زایمان طبیعی ایجاد می شود، به موقع باشد و بعد از آن با دقت بخیه 
زده شود، مشکلی متوجه خانم ها نیست. طبیعی است که بعد از زایمان واژن خانم ها کمی باز تر شود 

اما در بیشتر موارد، پس از ۴-۵ ماه این مشکل تا حد زیادی برطرف می شود.

به هیچ وجه عنوان نمی توان منکر درد زیاد زایمان طبیعی و عوارض آن شد اما روش های ساده ای برای 
کاهش این عوامل وجود دارد. نمونه زایمان های طبیعی در میان زنان عشایر به دلیل تحرک و جنب و 

جوشی که دارند بسیار راحت و آسان است. 
در حالی که نمونه های چنین زایمان هایی در محیط های شهری کم است. کمبود تحرک در زنانی 
که در شهر زندگی می کنند، یکی از دالیلی است که زایمان آن ها را مشکل می کند. پیاده روی های 
مرتب نه تنها باعث طراوت مادر و سالمت او و جنین می شود،   بلکه روند زایمان را هم برای هر دو ی 

آن ها آسان تر می کند.

مت جنین ه در این  یر باشد. س ن مادر برای پزشک امکان پ ن مادر تناسب داشته باشد و پی بینی عبور او از ل  این طبیعی بودن فاکتورهای زیادی دارد  م سایز جنین با اندازه ل
رفتن جنین در  ل شکل قرار  لی م اه تا  ساعت طول می کشد و جنین ه باید توان همراهی این دوران را داشته باشد. مسا راکه زایمان طبیعی عملی زمان بر است ود  میان مه است 
ربان قلب او از عواملی است که شکل زایمان را تعیین می کند.اما در مواردی خا پزشکان از ابتدای بارداری، سزارین را به عنوان بهترین و ک خطر ترین راه برای مادر در نظر  شک مادر و 
ر در مادران نوجوان و بسیار جوان ه  ام زایمان طبیعی برای آن ها کاری دشوار است. از سوی دی یرند. مادرانی که بیماری دیابت دارند معموال فرزندان درشتی خواهند داشت و ان می 

ام عمل سزارین است.  توصیه به ان

برای دختر ۱۵ یا ۱۶ ســاله ای کــه باردار 
است، زایمان طبیعی کار ســاده ای نیست 
و خطراتی مادر و فرزنــد را تهدید می کند. 
به جز موارد خــاص، انتخاب و پیشــنهاد 
اول متخصصــان زنــان و زایمــان، طــی 
 مراحــل طبیعی بــرای تولد نوزاد اســت.

برای مادرانــی که دوقلو یا چنــد قلو باردار 
هستند هم  گاه توصیه به سزارین می شود. به 
خصوص در مورد چند قلو ها زایمان طبیعی 
می تواند حیات جنین هــای دیگر را تهدید 
کند چون ممکن است همه آن ها در موقعیت 

مناسبی قرار نگرفته باشند.
زایمان به روش طبیعــی در هر خانمی و در 
هر ســنی متفاوت اســت اما با انجام برخی 
توصیه ها می توان تا جایی که ممکن اســت 

زایمان را  کم دردتر و راحت تر کرد.
او اطمینان داشته باشید01   پزشکی انتخا کنید که به 
بااین که هیچ کس بهتر از خود شما بدنتان را 
نمی شناسد، حتی اگر خودتان پزشک زنان 
و زایمان باشید، باز هم به کمک یک ماما یا 
متخصص در طی زایمان واژینال یا طبیعی 
احتیاج دارید. به همین خاطر بهتر اســت 
پزشــکی را پیدا کنید که از کار او مطمئن 

هستید.
توانایی برقراری ارتباط مناسب، 02   با پزشک صری باشید

کلیدی ترین ویژگی یک ماما خوب اســت. 
مطمئن شــوید که ماما یا پزشکتان کسی 
باشد که به حرف ها و خواسته هایتان اهمیت 

بدهد. آیا می توانید به راحتی به او بگویید که 
دوســت دارید زایمان چطور پیش برود؟ آیا 
او به تمایل شما به زایمان در فضای خاصی 
اهمیت می دهد؟ اگر قرار باشد در برقراری 
ارتباط با پزشک مشکل داشــته باشید، در 
طول زایمان دچار اســترس می شوید و اگر 
استرس داشته باشید، در حین زایمان درد 

بیشتری نیز خواهید داشت.
گمان نکنید که بارداری، زمانی 03    به اندازه دونفر نخورید

برای خوردن است. قرار نیست شما به جای 
دونفر بخوریــد بلکه باید به جــای یک نفر 
بخورید. اضافه وزن باال در بارداری، عالوه بر 
این که می تواند خطر چاقی در کودکتان را 
باال ببرد، با پیچیدگی های بارداری مانند خطر 
سزارین در ارتباط است. هرچه اضافه وزن شما 
بیشتر باشد، وزن کودکتان هم باالتر می رود 
و ممکن است دیگر نتوانید به صورت طبیعی 

زایمان کنید.
پیــش از روز موعــود، انتخاب 04    همراهتان را انتخا کنید

کنید که دوســت دارید چه کسی در طول 
زایمان کنارتان باشــد. همسرتان، مادرتان، 
دوستتان یا هرکســی که به شما احساس 
آرامش می دهد. مطالعات نشــان می دهند 
که حضور افرادی که مادر دوستشان دارد در 
طی زایمان، خطر بروز پیچیدگی های زایمان 

را کمتر می کند.
اگر دوست دارید در طی زایمان 05   صحنه را آماده کنید

به موسیقی خاصی گوش دهید تا آرام شوید، 
از پزشکتان بخواهید شرایط را برایتان فراهم 
کند. چه در بیمارستان تخصصی باشید چه 
در بیمارســتان دولتی، مهم این است که از 
شرایط محل زایمان راضی باشید و در آنجا 

احساس آرامش کنید.
له نداشته باشید وقتــی زمان زایمان می رســد، 06    ع

هرچه بیشتر عجله کنید بهتر نیست و درد 
کمتری نخواهید داشــت. درواقع، زنانی که 
زایمان اولشان است و پزشک شان حدود سه 
ساعت در مرحله اول زایمان، یعنی از زمان 
آغاز انقباضات تا باز شدن کامل دهانه رحم، 
به آن ها فرصت می دهند، کمتر دچار سزارین 
ناخواسته می شوند. در زایمان واژینال، بسیار 
اهمیت دارد که صبر کنیم تا دهانه رحم کامال 
باز شود و مادر فشار بیاورد در این صورت مادر 

هم درد کمتری تحمل می کند.
تصور نکنید که دراز کشیدن، به 07  تحر داشته باشید

سقف خیره شدن و زور زدن، تنها کاری است 
که باید برای به دنیا آمدن کودک انجام دهید. 
چرت زدن، راه رفتن، نشستن بر روی صندلی 
و تکان خوردن و حتی رفتــن در داخل وان 
)بسته به جایی که زایمان انجام می دهید( 
هم گزینه هایی هســتند که می توانید برای 

کمتر شدن درد زایمان انجام دهید.
اگر در جایی زایمان می کنید که 08    از تو زایمان استفاده کنید
این امکان وجود دارد تا از توپ استفاده کنید، 

از پزشکتان درخواست کنید. مطالعات نشان 
می دهند که زنانی که از توپ بزرگ در طی 
زایمان اســتفاده می کنند )نشستن بر روی 
توپ و باز کردن پاها در دو طرف توپ(، زایمان 
کوتاه تری دارند و احتمال اجبار به سزارین در 
آن ها کمتر است. این کار به دهانه رحم در باز 

شدن کمک می کند.
اه باشید کالس هــای 09    از روند زایمان آ در  شــرکت 

زایمان و یاد گرفتــن تکنیک های مختلف 
زایمان، به شــما کمــک می کنــد از روند 
زایمــان و این که چــه چیــزی در انتظار 
شــما خواهد بود آگاه باشــید و کمتر دچار 
 اســترس شــوید. در ایــن کالس ها حتی
 می توانید پیش بینی کنید کــه انجام چه 

حرکتی در شما بهتر جواب می دهد.
به همان اندازه که آماده بودنتان 10   از کمک خواستن نترسید

مهم است، به همان اندازه هم انعطاف پذیر 
بودن شما در تصمیم تان اهمیت دارد. ممکن 
اســت با این که تصمیم گرفته اید به صورت 
واژینال زایمــان کنید اما در طــی زایمان 
احســاس کنید که دیگــر نمی توانید ادامه 
دهید، پس خودتان را ســرزنش کنید و از 
پزشک بخواهید که عمل سزارین انجام دهد 
زیرا در نهایت سالمت مادر و کودک از همه 
چیز مهم تر است. درست است که اولویت با 
زایمان واژینال است، اما طبیعت همیشه قابل 
پیش بینی نیســت. نکته مهم این است که 

همیشه ابتدا به صدای بدنتان گوش دهید.
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اکت  س راول  دکت  
ی را ا حامل س  است
 می بین و جنین ه داخل هست اما 
ار قلب خودم ه  د.ان قلب جنین نمی ت
ه حالی از  از کار می ایستد.نمی دان به 
روی تخت بلند می شوم و از اتا بیرون 
ه سونو را که پی دکتر  می روم.نتی
می برم، منشی که ناراحتی ام را می بیند 
شی برای دلداری دادن  بدون این که ت
اراز کارافتادن   ان وید به من بکند می 
ده است.از هر پن  قلب  جنین مد ش
مری دو مری جنین شان قلب ندارد. 
رو و ده روز  وید ب دکتر م.ل اما می 
ام بده.جوا  ینال ان ر سونوی وا دی
ینال ه همین است.سونو  سونوی وا
دکتر متخصص زنان در  را پی حدود 
اصفهان می برم.حرف همه دکترها یکی 
ل هزاران جنین  جنین من ه م است

ر  قلب از کار افتاده است. دی

 از زمانی که متوجه می شوید که باردار هستید، احتماالً یکی از رویدادهای مهمی که مشتاقانه منتظر آن هستید، شنیدن صدای قلب  فرزندتان 
است. صدای قلب جنین یکی از آرامش بخش ترین صداها است و هیچ احساسی وحشتناک تر از این نیست که یکی از حیاتی ترین اعضای 
بدن نوزادتان عملکرد درستی ندارد. دکتره. ر  یکی از معروف ترین متخصصان زنان اصفهان است.او این روزها بدون سونوی تشکیل قلب هیچ 
خانم بارداری را قبول نمی کند.دلیل مشخص است او هم مثل خیلی از متخصصان زنان نمی خواهد وقتش را صرف جنینی بکند که مشخص 

نیست پایش به این دنیا باز می شود یا نه. 

... سقط جنین یعن
ابتدا باید تعریفي از سقط و زایمان زودرس داشته باشیم چون این دو با هم متفاوتند. اگر جنین قبل از 20 هفته یا به عبارتي قبل از ۵ ماهگي 
یعني زماني که جنین امکان زنده ماندن در خارج از رحم مادر را ندارد از بین برود، به آن سقط جنین مي گوییم که البته تعداد زیادي از بارداري ها 

به سقط ختم مي شوند.

... زایمان زودر یعن
اگر جنین بعد از هفته 20 و قبل از ۳7 هفته بارداري )جنین کامل( به دنیا بیاید زایمان زودرس محسوب مي شود. اگر خیلي زود قبل از هفته 
27 یا 28 باشد نوزاد قابلیت زندگي ندارد و میزان مرگ و میر بسیار باالست. اگر هم بعد از 28 هفته باشد نیاز به مراقبت ویژه و کامل با مدتي 

طوالني دارد تا نوزاد زنده بماند.

ه ها تان باشید مراقب ل
  درصد کمي از خانم هاي باردار پس از ماه سوم دچار تومور بارداري لثه مي شوند. اگر این مشکالت بسیار دردناک باشند و مادر در ۳ماهه اول 
اقدام به درمان دندانپزشکي کند میزان خطر سقط جنین به علت دارو و تزریق و اضطراب تا حد زیادي باال مي رود پس حل چنین مشکالتي 

یا باید در ۳ماهه دوم بارداري انجام گیرد یا به بعد از بارداري موکول شود.

ید ا ا  رو را ک 

حالی وارد اتا الهام شهیدان و و خوش  با ش
رافی می شوم.منتظر شنیدن  سونو
  . صدای قلب جنین ش هفته ای ام هست
صدای قلب خودم را می شنوم که تند وتند 
دای قلب موجودی  می زند ومنتظر ص

 می شوم که سالهاست منتظر آمدن 
.روی تخت دراز می کش و منتظر  ت هس
ه صبرمی کن دکتر  صدای قلب هست اما هر
ه سعی می کن  راف ساکت است.هر سونو
.آقای دکتر صدای  آرامش را حف کن نمی توان

قلب رو شنیدید

علت سقط جنین درمادران باردار

72N02
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ار کشیدن ممنو سی
برخي رفتارهاي مادران ســبب بروز نقایص مادرزادي در سیســتم عصبي مرکزي 
و نخاع، قلب و کلیه جنین و درنتیجه ســقط آن مي شــود حتي اگر سن مادر پایین 
باشــد. به عنوان مثال سیگار کشیدن مادر یا استفاده از ســایر مواد مخدر همچنین 
مشروبات الکلي از مواردي اســت که احتمال سقط را در ســه ماهه اول بارداري در 
نتیجه مشــکالت و نقایص مادرزادي بیشــتر مي کند پس زنان باردار باید به شدت 
از چنین موادي پرهیز کنند. همچنین حداقل ۳ ماه قبل از بارداري از اســیدفولیک 
 یک میلي گرمي اســتفاده کنند تا میزان نقایص مادرزادي در قلــب و نخاع جنین

 کاهش یابد. 

خودسرانه دارو مصرف نکنید
برخي داروها نیز باعث نقص جنین و سقط مي شــوند، هرچند تعداد آنها کم است. 
مثال وارفارین که براي اختالالت انعقادي مورد اســتفاده قرار مي گیرد سبب نقایص 
جنیني و درنتیجه سقط مي شود. لیتیوم که براي بیماري هاي اعصاب به کار مي رود 
نیز خطرناک است. برخي داروهاي ضدتشنج، برخي داروهاي ضدسرطان همچنین 
ترکیبات مختلف ویتامین A هم ســبب ناهنجاري جنین و ســقط مي شوند. بانوان 
باید تا حد امکان از مصرف دارو بدون تجویز پزشــک خــودداري کنند و اگر هم نیاز 
مبرم به دارو دارند، حتما باید مشــاوره قبل از بارداري داشــته باشند. ممکن است 
 دارویي که مصرف مي کنند براي جنین خطرناک باشد و پزشک آن را به نوع بي خطر 

تغییر دهد.

سخن آخر 
امید است 
با پاکسازی 

محیط 
پیرامون خود 
ی  و ج انر
بت و دف  م
ی منفی،  انر
حال خوبی را 
ی مان  به زند
   . هدیه دهی

ه نشانه های دارد مر جنین 
 لکه بیني در ۳ ماهه اول بارداري تهدیدی برای سقط به حساب مي آید، 
اما هر گونه لکه بیني دلیل بر سقط نیست و باید به پزشک مراجعه کرد. ولي به طور 
کلي لکه بیني، خونریزي کم یا زیاد، دردهاي انقباضي رحم که از درد عادت ماهانه 
شدیدترند، آبریزش، دفع کامل جنین و جفت یا دفع مقداري بافت از نشانه هاي سقط 
جنین هستند. گاهی از وقوع مرگ جنین مدتي می گذرد و مادر متوجه آن نمی شود 
که در این حالت عالئم بارداری مانند تهوع، استفراغ و سفتي پستان از بین مي رود.

 
تهدیدها سه ماهه دوم باردار

در ســه ماهه دوم بارداري )بین ۱2 تا 20 هفتگي بارداري( نیز امکان سقط جنین 
وجود دارد که شایع ترین علل سقط هاي دیررس، شکل غیرطبیعي رحم، نارسایي 
دهانه رحم و شل بودن آن است چون دهانه رحم باید تا به دنیا آمدن نوزاد بسته بماند 
ولي در این افراد دهانه رحم دچار مشکل مي شود و بدون احساس درد، یک توده از 
بدن آنها خارج مي شود که این موضوع یعني پارگي کیسه آب و سقط جنین. مادر 
دچار دل دردي مي شود که مي گیرد و ول مي کند، دهانه رحم بازشده و خونریزي 
شدید و ســقط جنین اتفاق مي افتد. گاهي نیز در سقط هاي دیررس جفت توانایي 

فراهم کردن غذا و اکسیژن کافي براي جنین را ندارد و سبب مرگ او مي شود.

سیما ایران زاده کارشنا مامایی 
دراغلب موارد سقط به دلیل مسئله ژنتیک رخ می دهد. اما در درصد کمی می توان 
گفت آلودگی هوا یا امواج هم می تواند باعث به وجود آمدن این مشکل شده باشند. 

اما  درصد بیشتری به دلیل مسئله ژنتیک اتفاق می افتد. 

اد، متخصص زنان و زایمان عزیزه قاسمی ن  
به طور کلی در سقط سیســتم دفاعی بدن خانم ها طوری است که معموال جنین 
ناســالم را خود به خود دفع می کند. در کورتاژ فقط نمونه جفت بررسی می شود و 
از جهت نارسایی و اختالالت جفت بررســی صورت می گیرد. در بسیاری از موارد 
برای یک بار سقط جنین دلیلی معلوم نمی شــود.  به هر حال یک بار سقط مساله 
گران کننده نیســت و در هر بارداری ۳0% احتمال سقط وجود دارد، ولی این گونه 
 نیست که شما که یک سقط داشتید، لزوما تهدید به سقط دوباره باشید. سقط در
 بارداری های اول بسیار شایع است و معموال در صورت تکرار این امر نیاز به پیگیری 

دارد.

 دکتر مینو آیرملو، متخصص زنان و زایمان و نازایی
در اکثر موارد اختالالت سیستم ایمنی مادر به گونه ای عمل می کند که جنین را 
دفع می کند. اختالالت ژنتیک و ناهنجاری های کروموزومی در والدین و جنین، و 

مشکالت آناتومیک رحم از دیگر عوامل این عارضه است.
در برخی موار اصال ممکن اســت قبل از تشــکیل قلب ادامه بارداری متوقف شود. 
ازدواج های فامیلی معموال تاثیر مســتقیم در بروز این امر دارد. ســن باالی مادر، 
الکلی یا ســیگاری بودن ماد می تواند در این زمینه اثر داشته باشد. این جنین ها 
 معموال خود به خود سقط می شــوند و اگر نشــوند، دکتر مبادرت به سقط آن ها 
می کند. اما نمی توانیم به طور ۱00 درصد بگوییم که چه دلیلی باعث تشکیل نشدن 

قلب جنین می شود.  

را دوباره سقط م شود

ر حداقل سه بار پشت ه سقط اتفا بیفتد حتما باید بررس شود و پزشک دلیل آن را مشخص کند. این زنان  ا
 ، حتما باید مشاوره قبل از باردار داشته باشند تا آماده باردار شوند. البته بع ه بعد از دوبار سقط متوال
ال  این بررس را پیشنهاد م کنند. یک از دالیل سقط مکرر م تواند نقایص ساختمان رح باشد. به عنوان م
بب سقط مکرر شود که البته با جراح  توم دار باشد ممکن است س ، دوشا یا دیواره و س ر رح تک شا ا

درمان م شوند.
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دکتر کامران دولتشاهی
متخصص جراحی عمومی

فلوشی جراحی سرطان و بیماری های خو خی پستان
ستی لوپ ان ترمی و بازسازی سینه از آمریکا

رطان پستان در خان ها وجود  یکی از عوامل بسیار مه در بروز س
ی است. بدین معنی که دو هورمون اصلی که در بدن   هور مون های زنان
سترون هستند در بروز این  ن و پرو خان ها وجود دارد و شامل استرو
ن  کر است که هورمون استرو نو بیماری نق مهمی دارند و شایان 

سترون . رتر است تا پرو بسیار م
رفته می شود در مورد سن  به همین دلیل در شر حالی که از بیماران 
ی و مصرف انوا داروهایی که حاوی هورمون های  س ی،یا اولین قاعد
به  ر خانمی مبت ود. از طرفی ا ال می ش جنسی هستند از فرد س
یرنده های این دو هورمون بخصو  سرطان سینه شود حتما بایستی 
د آن را بیمار استفاده  بت باشد باید داروی  ه م نان را بررسی کرد و 

کند تا احتمال عود ویا پخ شدن سرطان کمتر شود.  

ر  ی  ر ای  د  یر
ی ا  ر

فلوشی جراحی سرطان و بیماری
ستی لوپ ان ترمی و بازسازی سینه از آمریکا

دکتر کامران دولتشاهی
متخصص جراحی عمومی

فلوشی جراحی سرطان و بیماری

دکتر کامران دولتشاهی
متخصص جراحی عمومی

فلوشی جراحی سرطان و بیماری
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ددرد عصاره های 

متی اخبارس

ی در  زمان بینایی سن
کودکان

کلینیک
فصل سوم

Clinic



ن ها و  شته های دور، پزشکان همواره به دنبال راه هایی برای بهبود درد بوده اند. در میان رو ها و مواد متنوعی که تا امروز برای این منظور پیشنهادشده، رو از 
لب می توانند علت به وجود آورنده درد  یرشان در تسکین درد، بلکه در این است که ا ی متمایزکننده آن ها، نه فقط ت ه ای دارند. وی اه وی یاهی جای اسانس های 
وه بر تسکین درد، جریان خون مو را نیز بهبود داده و از التها می کاهد.  ت استفاده شود، ع ر اسانس نعنا  فلفلی برای ع ال ا را نیز بهبود بخشند. به عنوان م

. ردازی یاهی که برای تسکین درد های مزمن به کار می روند و کاربرد آن ها ب در این نوشته قصد داری به برخی از مشهور  ترین اسانس های 

ر د  ای  ار 

اسانس اسطوخودو
اسطوخودوس با بوی مطلوب و مالیمش برای همه شناخته شده است. عصاره آن به خاطر اثرات آرام بخشی که دارد، می تواند درمانی مؤثر برای میگرن 
و سردردهای تنشی باشد. اسانس اسطوخودوس به واسطه آثار ضد التهاب و ضددرد خود می تواند دردهای عضالنی را بهبود بخشد. برای این منظور شما 
می توانید چند قطره از این اسانس را با یک قاشق غذاخوری روغن کرچک یا روغن نارگیل مخلوط نموده و در محل درد ماساژ دهید. هم چنین می توانید 
این مخلوط را به صورت بخور در اتاق خواب استفاده کنید یا آن را به آب وان اضافه کنید تا به این صورت درد شما بهبودیافته و خواب آسوده تری داشته 

باشید.

شته از 
اسانس

را نیز بهبود بخشند. به
در این نوشته قصد داری به برخی 

شته از 

را نیز بهبود بخشند. به
در این نوشته قصد داری به برخی 
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اسانس بابونه
اســانس های انواع مختلف بابونه همگی 
خواص ضددرد دارند و بنابراین می توانند 
برای سردرد و دردهای عضالنی و مفاصل 
استفاده شوند. به عالوه آثار ضد نفخ نیز از 
خود نشان می دهند. هرچند اسانس بابونه 
رومی )بابونه گاوی( خواص ضد نفخ بهتری 
دارد و برای کودکان مناســب تر اســت. 
اسانس بابونه آلمانی با رنگ آبی تیره خود 
حاوی یک ترکیب ضدالتهاب قوی است 
که می تواند برای کاهــش ناراحتی های 
روده و دردهای کمر و نشــیمن گاه مؤثر 

باشد.

اسانس نعنافلفلی
این اســانس از قدیمی ترین مواد گیاهی 

است که بشر از آن بهره های دارویی برده 
است. بخش عمده ای از اسانس نعنافلفلی 
تشکیل شــده از ماده ای بــه نام"منتول" 
است که مســئول خواص درمانی آن نیز 
هست. منتول ضداسپاسم است و بنابراین 
در تعدادی فرآورده های دارویی ضدتهوع 
و بهبوددهنده ســوءهاضمه وجود دارد. 
هم چنین منتول اگــر به صورت موضعی 
استفاده شــود در بهبود درد نشیمن گاه 
و سردردهای تنشی کارآمد است. منتول 
ضداحتقان نیز هســت، بنابراین می تواند 
به صورت بخور در بهبود سردردهای ناشی 

از عفونت های سینوسی مؤثر باشد.

تو اسانس اکالی
این اسانس یک ضداحتقان قوی با خواص 
ضدالتهابی است و بنابراین می تواند برای 
دردهای ناشــی از عفونت های سینوسی 
همین طور برای دردهای ناشی از آسیب 
عضالنی مفید باشد. البته ازآنجایی که این 
اسانس بسیار قدرتمند است، باید هنگام 
استفاده روی پوست با روغن نارگیل رقیق 
شود. البته اگر اسانس اکالیپتوس را برای 
تســکین جراحت ناشی از گزش حشرات 
استفاده می کنید، بهتر است آن را بدون 

رقیق کردن به کار ببرید.

اسانس رزماری
اســانس رزماری هرچند بیشتر به عنوان 
یک تقویت کننده حافظه و افزایش دهنده 
اشــتها شناخته شــده اســت، اما اثرات 
ضدالتهابی نیز دارد. شما می توانید بخور 
آن را برای کاهش سردرد استفاده کنید، 
یا اینکه این روغــن را به صورت موضعی 
برای دردهای عضالنی و مفصلی ماســاژ 
دهید. اســانس رزماری حتی می تواند تا 
حــدودی در بهبود روماتیســم هم مؤثر 
 باشد، هرچند نمی تواند جای درمان اصلی

 را بگیرد.

    اسانس فلفل قرمز
این اســانس تندوتیــز کــه از دانه های 

فلفل قرمز اســتخراج می شود، قادر است 
شــدیدترین ناراحتی هــای عضالنــی و 

مفصلی را تسکین دهد. 
باوجوداین، اســانس فلفل به علت قدرت 
بسیار باال و همین طور ویسکوزیته و سفتی 
زیادش، الزم است با یک حامل مثل روغن 

نارگیل رقیق شود. 
فرم رقیق شــده یک ترکیب بسیار مؤثر 
برای دردهــای آرتریت و روماتیســم و 
ناراحتی هــای مربوط به اعصاب حســی 

است.

بیل اسانس زن
چه زنجبیل تازه و چه عصاره آن به عنوان 
کمک کننــدگان هضــم شناخته شــده 
هستند، اما اسانس آن می تواند در تسکین 
درد تعــدادی از بیماری های خودایمنی 
مثــل لوپــوس، آرتریــت روماتوئیــد و 
ام اس مؤثــر باشــد. اســانس زنجبیــل 
می تواند خورده شــده، استنشــاق شود 
 یا به صــورت موضعی مــورد مصرف قرار 

گیرد. 
هم چنین، نســبت به ســایر اسانس های 
گیاهی، زنجبیل اثرات جانبی کمتری در 
درازمدت دارد. اما بازهم بهتر است مصرف 

طوالنی آن تحت نظر پزشک باشد.

ه نکاتی باید توجه کنی یاهی به  در مصرف اسانس های 
باید توجه داشت که روغن های گیاهی تنها حاوی یک ماده مؤثر نیســتند، بنابراین می توانند اثراتی جز آنچه از آن ها انتظار داریم نیز داشته 
باشند. هم چنین مصرف درازمدت و خودسرانه فرآورده های گیاهی اغلب قادر است عوارض شدیدی ایجاد کند. به همین دالیل بهتر است پیش 
از مصرف هر نوع فرآورده گیاهی با پزشک خود مشورت کنید. هم چنین ممکن است برخی ترکیبات گیاهی برای شما حساسیت زا باشند، پس 
حتماً پیش از آغاز مصرف، آن فرآورده را روی بخش کوچکی از پوست خود مالیده و در طول یک شبانه روز آن قسمت را ازنظر سوزش، التهاب 

و قرمزی موردبررسی قرار دهید.

اسانس میخک
اسانس میخک از غنچه های نارس گیاه استخراج می شود. اسانس رقیق نشده میخک بسیار تندوتیز است و در مواجهه باپوست احساس سوزشی ایجاد 
می کند که البته در ادامه تبدیل به بی حسی می شود. از همین ویژگی بی حس کنندگی میخک می توان برای تسکین درد دندان استفاده کرد. هم چنین، 
چند قطره از این اسانس اگر با آب گرم مخلوط شود می تواند محلول شستشوی مناسبی برای تسکین گلودرد ایجاد کند که خواص ضد میکروبی نیز 
دارد. برای رفع ناراحتی های عضالنی و مفصلی می توانید اسانس میخک را با روغن جوجوبا یا روغن زیتون رقیق نموده و در موضع ماساژ دهید. اگر از 
سردرد رنج می برید، کافی است چند قطره از اســانس میخک را با آب یا آب نمک رقیق کرده و آن را به پیشانی و گردن خود بمالید. به عالوه، تنها یک 

قطره از روغن میخک رقیق نشده می تواند سوزش و التهاب ناشی از نیش حشرات را برطرف کند.
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پروتئین ها از عناصر بســیار مهم برای ســالمتی 

محسوب می شوند. پروتئین انواع مختلف دارد که 

یکی از آن ها پروتئین های گیاهی می باشد. این نوع 

از پروتئین، خواص بیشــتری برای بدن دارند که از 

بهترین آن ها می توان به ســویا اشاره کرد. سویا از 

گیاهانی است که میزان بسیار زیادی پروتئین مفید 

برای بدن انســان دارد. مصرف دقیق و درست این 

پروتئین گیاهی برای ســالمتی بسیار مفید است. 

ســویا مواد مغذی مختلفی دارد کــه از جمله این 

مواد مغذی می توان به اســید های چرب امگا ۳ و 
همچنین فیبر اشاره کرد.

از مشتقات این پروتئین پرخاصیت می توان به توفو و همچنین تمپه اشاره 

کرد که از سویا و همچنین شیرسویا به دست می آیند. این مشتقات بهترین 

جایگزین پروتئین های حیوانی هســتند. منابع پروتئین های حیوانی  از 

چربی های اشباع شده بیشتری برخوردار می باشند و این عامل آسیب های 

جدی تر و بیشتری به قلب وارد می کند. مصرف این پروتئین به جای گوشت 

در رژیم غذایی مضرات کمتری برای بدن دارد.به کمک این پروتئین گیاهی 

خطر ابتال به بیماری های قلبی و گر گرفتگی های دوران یائسگی را می توان 

درمان کرد.این پروتئین پر خاصیت گزینه بسیار مناسبی جهت جایگزینی 

پروتئین های حیوانی است. به خصوص مصرف آن در خانم ها می تواند خطر 

ابتال به سرطان ســینه را تا حد باالیی کاهش دهد.مصرف مشتقات آن نیز 

خواصی نزدیک به خود سویا دارد. همچنین شیرسویا هم می تواند جایگزین 

مناسبی برای شیرهای پرچرب باشد.

ب ای  ی  د رک را 

ای سبز یکی از شناخته شده ترین 

رترین  ای است و یکی از مو انوا 

ای برای کاه وزن نیز  انوا 

واهد قابل  و می شود. ش محس

بز  ای س توجهی وجود دارند که 

ربی بدن پیوند   را با کاه وزن و 
ال  داده اند.طی یک مطالعه در س

روه تقسی  ا به دو  ،  فرد 

ایی استاندارد  ی  ده و یک ر ش

ده را برای  هفته دنبال کردند.  ش

روه  رایطی بود که یک  این در ش

ر دارونما دریافت  روه دی بز مصرف کرده و  ای س
می کردند.

بز  ای س ام مطالعه، افرادی که  طی مدت زمان ان

تر نسبت  رم وزن بیش مصرف کرده بودند  کیلو

ر نشان داد  روه دارونما ک کردند.مطالعه ای دی به 

ای سبز مصرف کرده  افرادی که برای  هفته عصاره 

ربی بدن و اندازه  بودند کاه قابل توجه وزن بدن، 

ربه کردند. روه کنترل ت دور کمر خود را در مقایسه با 

ای سبز از  این می تواند به دلیل این باشد که عصاره 

ین ها، آنتی اکسیدان هایی طبیعی  محتوای باالی کات

ربی سوزی را تقویت  که ممکن است سوخت و ساز و 
کنند، سود می برد.

مجاورت در مقابل نور خورشید به میزان زیاد می تواند سبب آفتاب سوختگی، پیری و ابتال به سرطان پوست شود به همین 

دلیل محافظت از بدن اهمیت فراوان دارد.برخالف تصور، نباید فقط در فصل های گرم ســال از پوست مراقبت کرد زیرا در 

پاییز و زمستان نیز پوست صورت در معرض آسیب ناشی از نور خورشید قراردارد. کارشناسان 

دانشــگاه هنریخ هین )Heinrich Heine( شــهر دوســلدورف 

کشــور آلمان با بررسی اثر مصرف نوشیدنی شــکالتی برروی 2۴ 

زن بزرگسال و تاباندن اشــعه کنترل شده نور 

خورشید به پوست آن ها دریافتند میزان 

آسیب دیدن و قرمزی پوست داوطلبان 

بســیار کمتر از حالت عادی شده است. 

براین اســاس کارشناسان به افراد 

توصیه می کنند هرروز درحدود ده 

گرم شکالت به ویژه شکالت تلخ 

در ساعت های مختلف روز مصرف 

کنند تا عالوه بر حفظ زیبایی و جوانی 

پوست و جلوگیری از ابتالبه بیماری ها، 

پوستشان در مقابل نور آفتاب محافظت 

بیشتری شود.البته کارشناسان استفاده 

از ضد آفتاب، عینک، کاله و لباس مناسب 

را اصلی ترین روش برای محافظت از پوست در مقابل نور خورشید 

و اشعه های مضر آن می دانند، اما خوردن برخی خوراکی ها مانند 

کلم بروکلی و شــکالت نیز می تواند سلول های پوست را در مقابل 
خطر های خورشید مقاوم کند.

پاییز و زمستان نیز پوست صورت در معرض آسیب ناشی از نور خورشید قراردارد. کارشناسان 

HeinrichHeine( دانشــگاه هنریخ هین

کشــور آلمان با بررسی اثر مصرف نوشیدنی شــکالتی برروی 

زن بزرگسال و تاباندن اشــعه کنترل شده نور 
خورشید به پوست آن

آسیب دیدن و قرمزی پوست داوطلبان 

بســیار کمتر از حالت عادی شده است. 

کنند تا عالوه بر حفظ زیبایی و جوانی 

پوست و جلوگیری از ابتالبه بیماری

پوستشان در مقابل نور آفتاب محافظت 

بیشتری شود.البته کارشناسان استفاده 

از ضد آفتاب، عینک، کاله و لباس مناسب 

را اصلیترین روش برای محافظت از پوست در مقابل نور خورشید 

و اشعههای مضر آن میدانند، اما خوردن برخی خوراکی
کلم بروکلی و شــکالت نیز می

خطرهای خورشید مقاوم کند.

شکالت، طبیعی ترین ضدآفتاِب پوست  

مصرف شکالت عالوه بر زیبایی و سالمت بدن از پوست نیز در مقابل اشعه های مضر نورخورشید محافظت می کند. شکالت که از دانه کاکائو به دست می آید برای سالمت بدن مفید 

است و به شکل های مختلف از جمله شکالت، کیک، پودر و نوشیدنی شکالتی مصرف می شود. درجدیدترین پژوهش ها دانشمندان دریافتند ازاین خوراکی مفید می توان برای 

محافظت درمقابل اشعه های مضرخورشیدی نیز استفاده کرد.شکالت حاوی میزان فراوانی از آنتی اکسیدان ها از جمله فالونول است که نقش موثری درسالمت روده ها، کاهش 

سطح کلسترول بد خون، جلوگیری از ابتال به بیماری های قلبی عروقی و افزایش سالمت سلول های مغزی دارد. اما بسیاری از خاصیت آنتی اکسیدان های موجود در کاکائوی خام 

در زمان فرآیند تبدیل به شکالت از بین می روند وبه همین دلیل کارشناسان در تالش هستند تا نسل جدیدی از شکالت ها را تهیه کنند که خاصیت درمانی بیشتری داشته باشد.
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ر ایرا ری  ا تری ت ر ا  ی  کا

دبیر دومین همایش و جشنواره غذادرمانی با اشــاره به جایگاه مهم غذادرمانی در طب ایرانیـ  اســالمی گفت: رفتن به کافی شاپ  و رستوران بیشترین و 

خطرناک ترین تفریح مردم ایران است.

 مهدیه حسینی، دبیر دومین همایش و جشنواره غذادرمانی و عضو انجمن ارگانیک ایران گفت: مردم ما تفریح خاصی ندارند و تفریح بیشتر مردم رفتن به 

رستوران و کافی شاپ ها شده است. وضعیت رستوران ها و فست فودها که تعداد آنها هم زیاد شده بسیار اسفناک است و خارجی هایی که از سایر کشورها به ایران 

می آیند عنوان می کنند که یک غذای سالم پیدا نمی کنند و غذای شما فوق العاده خطرناک است به همین دلیل از سوپرمارکت ها مواد خشک تهیه می کنیم و 

از آنها استفاده می کنیم. چون هم مواد غذایی و هم نحوه پخت غذاهای شما معایب بزرگی دارند.

حسینی با تأکید بر این که این رستوران ها بیشترین ضربه را به سالمت مردم می زنند، گفت: دغدغه بسیاری از مردم استفاده از مواد غذایی سالم است اما نمی دانند 

چگونه و از کجا می توانند این مواد سالم را تهیه کنند. مؤسساتی هم که مواد غذایی ارگانیک و سالم تهیه می کنند هم حمایت نمی شوند و تحت نظارت نهاد خاصی 

قرار ندارند تا سیستم آنها مکانیزه شده بر عملکرد آنها نظارت قوی صورت گیرد. ما باید در کشور یک نهاد خصوصی و یک تشکل برای نظارت بر تهیه مواد غذایی 

ارگانیک به عنوان مرجع مواد غذایی سالم داشته باشیم و کلیه تولید کنندگان مواد غذایی سالم و محصوالت سالمت محور را داخل سامانه جامع قرار داده و این 

سامانه را در اختیار همه قرار دهیم. باید همه کسانی که هم و غمشان سالمتی مردم است را دور هم جمع و تشکلی را راه بیندازیم که مرجع مواد غذایی سالم و 

تغذیه سالم باشد که البته نحوه پخت سالم و آموزش ایمنی غذا را نیز به مردم ارائه دهد.
 

مرکز کنترل بیماری ها در آمریکا از سال 20۱۴ اعالم کرده است همه افراد از شش 

ماه تا باالتر باید واکسن آنفلوآنزا بزنند. چراکه اگر زن باردار این واکسن را دریافت کند 

نیازی نیست فرزندش تا شش ماهگی واکســن بزند. البته باید توجه داشت واکسن 

آنفلوآنزا برای پیشگیری اختصاصی از بیماری آنفلوآنزاست و واکسن سرماخوردگی 

نیست . البته ابتال به سرماخوردگی، دو تا سه بار در سال اصال غیرطبیعی و خطرناک 

نیست؛ چرا که سرماخوردگی، یک بیماری بدون دردسر همراه با کمی تب و آبریزش 

است و با کمی استراحت و داروهای معمول سرماخوردگی بهبود می یابد. ولی تزریق 

واکسن آنفلوآنزا تا ۶0 درصد از بیماری ویروسی حادی پیشگیری می کند که می تواند 

در بیمارانی که نقص سیستم ایمنی )بیماران دیابتی، کلیوی، قلبی و سرطانی( دارند، 

تبدیل به سینه پهلو و با خطر مرگ همراه شود .

واکسن آنفلوآنزا صرفا علیه آنفلوآنزا واکسینه می کند و در دنیا واکسنی به نام واکسن 

سرماخوردگی وجود ندارد. واکسن آنفلوآنزا هر ساله براساس مطالعات سازمان جهانی 

بهداشت در تمام دنیا با توجه به گونه های در حال گردش تولید می شود.

این واکسن علیه چهار نوع ویروس ایجادکننده آنفلوآنزا که در تمامی کشورها شیوع 

دارد، مقاومت دارد و بدن را در جلوگیری از ابتال به آنفلوآنزا مقاوم می کند. البته تزریق 

واکسن تا ۶0 درصد از بروز بیماری آنفلوآنزا پیشگیری می کند. بنابراین رعایت نکات 

بهداشتی همچون دست ندادن با فرد مبتال، نبوسیدن و جدا کردن اتاق فرد مبتال از 

دیگر اعضای خانواده می تواند در پیشگیری از این بیماری مؤثر باشد.

براساس اولویت های سازمان جهانی بهداشت در سال 20۱7، اولویت تزریق 

واکسن آنفلوآنزا با خانم های باردار است و هرچه سریع تر )در هر ماه 

از بارداری( این افراد در مراکز بهداشتی و درمانی باید نسبت به 
تزریق واکسن اقدام کنند .

بچه ها از شش ماه تا شش سال باید ساالنه واکسن آنفلوآنزا 

بزنند. به ویژه تزریق آن برای دانش آموزانی که در سال 

چندبار عفونت تنفســی می گیرند، به شدت توصیه 

می شود . همچنین دیابتی ها ،افرادی که بیماری های 

مزمن ریــوی دارند، بیماران قلبــیـ  عروقی و نیز 

کسانی که بیماری های صعب العالج مثل سرطان 

دستگاه گوارش، پستان یا مشکالت غدد لنفاوی 

دارند حتما باید سالی یک بار نسبت به تزریق 
واکسن آنفلوآنزا اقدام کنند.

 اعالم کرده است همه افراد از شش 

ماه تا باالتر باید واکسن آنفلوآنزا بزنند. چراکه اگر زن باردار این واکسن را دریافت کند 

نیازی نیست فرزندش تا شش ماهگی واکســن بزند. البته باید توجه داشت واکسن 

آنفلوآنزا برای پیشگیری اختصاصی از بیماری آنفلوآنزاست و واکسن سرماخوردگی 

بار در سال اصال غیرطبیعی و خطرناک 

نیست؛ چرا که سرماخوردگی، یک بیماری بدون دردسر همراه با کمی تب و آبریزش 

یابد. ولی تزریق 
کند که میتواند 
در بیمارانی که نقص سیستم ایمنی )بیماران دیابتی، کلیوی، قلبی و سرطانی( دارند، 

کند و در دنیا واکسنی به نام واکسن 

سرماخوردگی وجود ندارد. واکسن آنفلوآنزا هر ساله براساس مطالعات سازمان جهانی 

های در حال گردش تولید میشود.

این واکسن علیه چهار نوع ویروس ایجادکننده آنفلوآنزا که در تمامی کشورها شیوع 

دارد، مقاومت دارد و بدن را در جلوگیری از ابتال به آنفلوآنزا مقاوم میکند. البته تزریق 

کند. بنابراین رعایت نکات 
بهداشتی همچون دست ندادن با فرد مبتال، نبوسیدن و جدا کردن اتاق فرد مبتال از 

تواند در پیشگیری از این بیماری مؤثر باشد.

20۱، اولویت تزریق 
تر )در هر ماه 

از بارداری( این افراد در مراکز بهداشتی و درمانی باید نسبت به 

ها از شش ماه تا شش سال باید ساالنه واکسن آنفلوآنزا 

آموزانی که در سال 
گیرند، به شدت توصیه 
ها ،افرادی که بیماریهای 
مزمن ریــوی دارند، بیماران قلبــیـ  عروقی و نیز 

العالج مثل سرطان 
دستگاه گوارش، پستان یا مشکالت غدد لنفاوی 

بار نسبت به تزریق 

افرادی که تحت درمان با کورتون هســتند، رادیوتراپی و 

شیمی درمانی می شوند یا افرادی که پیوند اعضا شده اند، 

نارسایی مزمن کلیه دارند و نیز کسانی که دیالیز شده اند نیز 

باید این واکسن را دریافت کنند . توجه داشته باشید تزریق 

واکسن آنفلوآنزا برای برخی افراد بسته به شرایط شغلی یا 

مسافرت ضروری اســت . از جمله پرسنل پزشکی شامل 

پزشک، پرستار و خدمه ای که در بیمارستان کار می کنند 

باید در اسرع وقت نسبت به تزریق واکسن آنفلوآنزا اقدام 

کنند. همچنین تمام افراد باالی ۵0 ســال باید واکسن 

آنفلوآنزا بزنند؛ چرا که ثابت شده تزریق این واکسن در 

این سنین، میزان سکته قلبی را کم می کند. بخصوص 

کسانی که به عتبات عالیات سفر می کنند حتما باید  

واکسن دریافت کنند. استفاده از واکسن آنفلوآنزا عارضه 

بخصوصی به همراه ندارد و بــروز عارضه بر اثر تزریق 

واکسن آنفلوآنزا نادر است، اما باید هنگام تزریق نکات 

بهداشتی رعایت شود . درد مختصر در ناحیه تزریق و 

گاهی تب از عوارض اولیه این واکسن بوده و در مواردی 

ممکن است عالئمی شبیه آنفلوآنزا در فرد 

ایجاد کند. این واکسن غیر فعال است. 

پس برای کسانی که نقص ایمنی دارند 

مشکل ایجاد نمی کند. حتی مطالعات 

جدید مشخص کرده کسانی که به تخم 

مرغ حساسیت دارند نیز می توانند واکسن 

بزنند.توجه داشته باشید ده روز طول می کشد 

تا واکسنی که می زنید، آنتی بادی ایجاد 

کند و بعد از دو ماه کارایی واکســن 

مشخص می شود .درکنار این تفاوت 

جدی میان واکســن های موجود در 

بازار دارویی ایران از حیث کارایی وجود 
ندارد .
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تزریق واکسن آنفلوآنزا از ۶ ماهگی تا سالخوردگی
۶تزریق واکسن آنفلوآنزا از ۶تزریق واکسن آنفلوآنزا از ۶ ماهگی تا سالخوردگی

vaccine



 

خوشبختانه امروز 
کمتر کسی است که 
د معاینات دوره ای  ندان
ه حد  ش پزشکی تا 
روری است و می تواند 
ت و  ه مشک از بروز 
یری کند. البته  ی پیش عوار
ه هنوز  تند ک افرادی ه هس
ه سنی باید  عی از این که از  اط
ند  این معاینات شرو شود و هر
ود، ندارند.  وقت یک بار تکرار ش
مت  ران س یاری از والدین ن بس
ش و بینایی فرزند خود می شوند 
و به طور مرتب به نشانه هایی فکر 
ه کمک آن می توان  می کنند که ب
شمی را در آن دوران  الت  اخت
ی ه تصور  تشخیص داد. البته بع
می کنند تا زمانی که فرزندانشان 
ول در  ه نروند و مش به مدرس
شمی  خواندن نشوند به معاینات 
ت. به منظور  از نخواهند داش نی
ش  مت  رورت س اهمیت و 
ان به موق و  ودکان و درم در ک
ت بینایی پای  ک ام مش زودهن
صبحت یک اپتومتریست نشستی 
روری و با اهمیت در این  االت  و س

. زمینه را از وی پرسیدی

محمد کیان، اپتومتریست، شناخت بیشتر والدین از نکات مه بینایی در فرزندانشان را سبب 
شمی از سنین  ت  فت بدون شک درمان به موق مشک ش کودکان دانست و  مت  حف س
ر به حف قدرت بینایی کودکان و کاه لطمات و آسیب ها دراین ارتبا می شود.    پایین تر من
ده  می مربو به دوران نوزادی انسان می شود که از تولد تا هی ش نخستین زمان معاینات 
ی  ی تا سه سال ده ماه ی را شامل می شود. دوران دوم معاینات و بررسی مربو به هی ماه
ی تا پن مرحله سنی بعدی که زمان پی دبستانی کود است  کود نو پا است. از سه سال
ز اهمیت است و جای بررسی دارد و درنهایت  ی کود بسیار حا س از پن تا سیزده سال و س
ی که مربو به دوران نوجوانی است باید به شکل مرتب  شمی از سیزده تا نوزده سال معاینات 
تین معاینه بینایی در زمان بدو تولد را شامل معاینه  ت نخس یرد. این اپتومتریس صورت پ
افه کرد  ی، زاللیه و زجاجیه دانست و ا ل قرینه، عدس ش م محیط های اپتیکی و شفاف 
، نور را  ش مت محیط اپتیکی و شفافیت آن اطمینان حاصل نشود و عدسی  درصورتی که از س
ش صورت  له باید سریعا جراحی  آ مروارید با تشخیص این مس به طور مادرزادی کدر بیند 
ت بینایی را برای نوزاد پدید  ک اد تنبلی شدید شده و مش رنه این مشکل سبب ای یرد و
یرد که  ش نوزاد باید سایز و شفافیت آن موردتوجه قرار  نین در خصو قرینه  آورد. هم
ش نوزادان و بزر بودن قرینه و کدورت را شامل می شود. در صورت بروز مشکل بیماری فار 

ش است.این بررسی باید  مت  ری درزمینهٔ س ز اهمیت دی  بررسی شبکیه، فاکتور حا
ROP در  ل شبکیه  راکه اخت یرد  بخصو در مورد کودکان نار  مورد توجه قرار می 
عیت و شکل مردمک و معاینه  کید بر این که بررسی و این نوزادان بسیار شای است. وی با ت
ام باز و بسته شدن توجه شود  ی پلک ها هن پلک ها نیز دارای اهمیت است افزود باید به هماهن
اد  ند و برای عبور نور از مردمک ای ر به صورت یک طرفه پلک ها بی ازحد افتاده باش م ا
اد  اد می شودکه  برای قسمتی از شبکیه ای ی پلک یا پتوزیس ای ل افتاد مزاحمت کنند ، اخت
تنبلی می کند. در صورت تشخیص، بیمار به همکاران جرا ارجا داده شده و اقدامات الزم را 
اری اشکی در نوزاد  ام خواهند داد.یکی از قسمت های که حتما باید بررسی شود م آن ها  ان
ر موارد سبب  اری اشکی در نوزادان شای است و   این امر در اک ی م رفت است به این دلیل که 
ش نوزاد شده و الزم است اقدامات الزم جهت کمک به درمان بیماری به  اد عفونت برای  ای
ی برطرف می شود اما  الت تا سن یک سال لب این اخت فته وی ا والدین آموز داده شود. به 

ی باید کود به همکاران جرا ارجا داده شود. در صورت عدم درمان بعد از یک سال

نخستین زمان 
شمی  معاینات 
مربو به دوران 
نوزادی انسان 

می شود که از تولد 
ی را  ده ماه تا هی

شامل می شود. 

روری 

خوشبختانه امروز 
کمتر کسی است که 

د معاینات دوره ندان
ه حد  پزشکی تا 

روری 

خوشبختانه امروز 
کمتر کسی است که 

د معاینات دوره ندان
ه حد  پزشکی تا  ش

روری 

مرجان حسینی

نکات مهم در سالمت  چشم 

کا  ر ک ی  ایی  ی ا 

ش کودکان درمان تنبلی 
ش   ی، معاینات  در سن سه سال

ش  کودکان به خاطر بح تنبلی 
ه ای پیدا می کند.تنبلی  اهمیت وی
. به طور ی  ش یعنی افت دید یک طرفه یا دوطرفه 
ار تنبلی شده درواق ازنظر مسیر  شمی که د که 

نین مرکز پرداز تصویر بینایی  حسی عصبی و هم
ش  در لب پس سری تحلیل می رود. به صورتی که  
فقط عیو انکساری دارد و با زدن عینک رف تاری 

ع  ر  ش در ا ر همین  یرد ولی ا دید صورت می پ
ار تنبلی شود حتی زمانی که  ادشده د بینایی ای

برای اولین بار عینک می زند بازه دید کامل را پیدا 
نخواهد کرد و برای درمان نیاز به زمان دارد.
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،  شامل تنبلی  ش   تنبلی  
انیک و فانکشنال  ار
می شود که هرکدام از 
این دو انوا مختلفی 

انیک  دارد برای نمونه ،تنبلی  ار
یک هست  ل پاتولو اد اخت منشا ای
و در نو فانکشنال علت تنبلی عدم 
کارایی سلول های کورتکس بینایی و 
ش است،  ر عصب  ساختمان های دی
ف زیاد شماره عیو انکساری  ل اخت م
ش که شای ترین نو تنبلی  مابین دو 
اد آن  ش در کودکان است و عامل ای
ش یا دو  وجود انحراف آشکار در یک 
ش کود است. در مواردی مانند 
ون  ش توکسیک عواملی  تنبلی 
مسمومیت الکل، تنباکو و یا آمبوپی 
ایی که  هیستریک دخیل هستند. ازآن
ش وابسته به  درمان کامل تنبلی 
ام  ه سن کود در هن زمان است هر 
تشخیص کمتر باشد و درمان سری تر 
ه بهتری حاصل خواهد  از شود نتی آ
نین این درمان نیاز به همکاری  شد. هم
اپتومتریت  ر  نزدیک والدین و درمان
دارد که با توجه به تنو عوامل 
ش راه درمان نیز  ادکننده تنبلی  ای
ممکن است متفاوت باشد کیانی در پایان 
سخنان خود بزر ترین لط والدین 
ش و بینایی  مت  جهت بهبود و س
ش  فرزندان خود را معاینات دوره ای 
کودکان توسط اپتومتریست دانست و 
ایی که ما رسالتی جز  هار داشت ازآن ا
مت بینایی کلیه افراد جامعه  دفا از س
و به خصو کودکان نداری والدین نیز 
مت فرزند  ر به فکر پیشرفت و س ا
عیت  خود هستند به صورت دا  باید و
بینایی فرزند خود را توسط اپتومتریست 
مورد معاینه و بررسی قرار دهند.
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ش زینت  ر ما به زیتون بیشتر به  یه اک نا ت ایی،کارش نسترن ر
اه می کنی درحالی که زیتون باید جدی تر  فره ها در زمان مهمانی ن س
یری از پوکی استخوان،  رفته شود.زیتون، مزایای بسیاری مانند جلو
یری از سرطان های متعدد، کاه التها و ورم مفاصل، بهبود سیست  جلو
یک، بهبود جریان خون، محافظت در برابر  ، تسکین واکن های آلر وار
بیماری های قلبی، افزای عملکرد شناختی، مبارزه علیه عفونت ها و کاه 

فشارخون دارد.
ه    در سراسر  ر زیتون بیشتر در منطقه  مدیترانه شرقی شناخته شده است. ا
نین  جهان یافت می شود اما برای اولین بار از این ناحیه شهرت خود را پیدا کرد. هم
ی و خوشمزه در مناط شمالی ایران و عرا نیز یافت می شود. زیتون معموال  این میوه  ل
ه  زیتون  رفت. وا زی و مزایای پزشکی ا مورد استفاده قرار می  به خاطر ارز آش
اهر شده  راطوری مدیترانه ای ها  رفته شده و در ادبیات و تاری ام نیز از همان زبان 
ن زیتون نیز توانسته است توجه بیشتر افراد را به خود جلب کند زیرا برای  است. رو
ی بسیاری است اما اهمیت آن نباید باع  زی بسیار مفید است و دارای مواد م آش

. افل شوی شود که از مزایای  زیتون 

جهان یافت

یه  نا ت ایی،کارش نسترن ر
اه می کنی درحالی که زیتون باید جدی تر  فره ها در زمان مهمانی ن س

رفته شود.زیتون، 
یری از سرطان جلو

وار
بیماری

فشارخون دارد.
زیتون بیشتر در منطقه

یه  نا ت ایی،کارش نسترن ر
اه می کنی درحالی که زیتون باید جدی تر  فره ها در زمان مهمانی ن س

رفته شود.زیتون، 
یری از سرطان جلو

وار
بیماری

فشارخون دارد.
زیتون بیشتر در منطقه

ی وی  جا ی    
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مختلف از بروز ســرطان جلوگیری می کنــد. زیتون همچنین 
حاوی آنتوســیانین اســت که به عنوان یک مــاده  ضدالتهابی 
و آنتی اکســیدانی، می توانــد از بروز ســرطان جلوگیری کند. 
 آنتی اکســیدان ها می توانند در برابر رادیکال هــای آزاد مبارزه

 کنند. 
این رادیکال های آزاد ســلول های ســالم بدن را به سلول های 
سرطانی تبدیل می کنند. بنابراین اضافه کردن آنتی اکسیدان ها 

به رژیم غذایی می تواند بهترین انتخاب باشد.
دوما، زیتون حاوی اولئیک اســید اســت که از گیرنده فاکتور 
رشــد خاصی جلوگیری می کند. همین امر نیز موجب می شود 
 رشــد و توســعه  ســرطان ســینه کاهش پیدا کند. درنهایت 
هیدرو کســی تیروزول از جهش DNA و رشــد ســلول های 

غیرطبیعی جلوگیری می کند.
  کاه التها

ترکیبــات مختلــف در زیتــون نه تنهــا به عنــوان ترکیبات 
آنتی اکســیدانی عمل می کنند بلکه دارای خاصیت ضدالتهابی 
نیز هســتند. این عوامل باعث کاهش التهاب در بدن می شوند. 
مصــرف زیتــون باعــث کاهــش درد و التهــاب در مفاصل، 
ماهیچه ها، قســمت های آســیب دیده، تاندون هــا و اندام های 
مختلف بدن می شــود. به خصوص در شــرایط آرتریت، نقرس 
 و دیگر شــرایط روماتیســمی، زیتون می توانــد درد را کاهش

 دهد.
وار  بهبود عملکرد سیست 

زیتون، منبع سالمی از فیبر است و تقریباً ۱۳ درصد از نیازهای 
روزانه  یک فرد را به فیبر تأمین می کند. وجود فیبر باال باعث بهبود 

عملکرد سیستم گوارش می شود. 
همین امر موجب می شــود اجابــت مزاج نیز بهبــود یابد. فیبر 
همچنین بــه ایجاد حس ســیری در فرد کمــک می کند. فیبر 
نه تنها برای بهبود عملکرد سیســتم گوارشی و سالمت روده ها 
مفید اســت بلکه در کاهش وزن نیز می تواند مؤثر باشــد. فیبر 
 همچنین سالمت قلب را با کاهش کلســترول بد خون، افزایش

 می دهد.
یک کاه واکن های آلر

ازآنجایی که زیتون خاصیت ضدالتهاب دارد می تواند در کاهش 
واکنش های آلرژیک نیز مفید باشــد. ترکیبات خاصی در زیتون 
به عنوان یک آنتی هیستامین عمل کرده و می تواند واکنش های 
آلرژیک را کاهــش دهد. با اضافه کردن زیتــون به رژیم غذایی، 

می توانید از بروز آلرژی های مختلف جلوگیری کنید.
رد خون بهتر

زیتون منبعی غنی از آهن و مس بــوده و این دو ترکیب مهمی 
برای تشکیل گلبول های قرمز خون هستند. کم خونی نشانه های 
مختلفی همچون خستگی، درد شکم، سردردو کاهش سالمت 

عمومی دارد.

گونه های بسیار مختلفی از زیتون وجود 
دارد و برخی از آن ها ممکن است کم و 
بیش ترکیبات و اجزای مهم را به همراه 
داشته باشند؛ اما همه  این گونه ها دارای 
عناصر خاصی هستند که آن ها را برای 
سالمتی انســان مفید می سازد. شما 
می توانید زیتون را به ساالد، ساندویچ 
و یا غذاهای مصرفی خود اضافه کنید. 
روغن آن برای پخت غذاهای مختلف 

مورد استفاده قرار می گیرد.
مناف پزشکی  

منافع سالمتی و پزشکی زیتون عمدتاً 
بــه خاطر وجود مــواد مغــذی، مواد 
معدنــی، ویتامین هــا و ترکیبات آلی 
همچــون آهن، فیبر، مــس، ویتامین 
E، ترکیبــات فنولی، اولئیک اســید 
و آنتی اکســیدان های مختلف است. 
اجازه دهیــد نگاهی گذرا بــه مزایای 

زیتون بیندازیم. 

ویتامین های موجود در زیتون
 ویتامین ای ۱۹ درصد

 ویتامین آ 8 درصد
 ویتامین کا 2 درصد

 ویتامین بی ۶ 2 درصد
ارزش تغذیه ای زیتون:

 چربی 2۴ درصد
 فیبر ۱۳ درصد

 کالری ۱2۵
 پروتئین 2 درصد

مواد معدنی زیتون:
 سدیم ۶۵ درصد
 کلسیم ۵ درصد

 مس ۶ درصد
 آهن ۳ درصد

مت  زیتون سبز، تقویت کننده  س
قلب

بیماری هــای قلبی یکی از شــرایط 
مرگبار گسترده در سراسر جهان است؛ 
بنابراین افــراد به دنبــال روش هایی 
هســتند که بتوانند سالمت قلب خود 
را بهبــود ببخشــند و در برابر تمامی 
برگ خریدهایی که باعث ایجاد تصلب 
شرایین، حمله قلبی، بیماری های قلبی 

عروقی و سکته می شود، مبارزه نمایند. 
زیتون حــاوی اســیدهای چرب تک 
غیراشباعی است که اولئیک اسید نام 
دارد و می تواند از بروز بیماری های قلبی 
جلوگیری کند. روغن زیتون نیز دارای 
اولئیک اسید اســت و مسئول کاهش 
فشارخون است. کاهش فشارخونشان 
ابتال به بیماری های قلبــی را کاهش 

می دهد.
زیتون همچنین غنی از ترکیبات فنولی 
است که می تواند از بروز سرطان های 
مختلف جلوگیری کند. ترکیبات فنولی 
مانند هیدرو کســی تیروزول همانند 
یک ضد انعقاد عمل می کند که همین 
امر نیز شانس ایجاد لخته های خون را 
کاهش می دهد. گذشته از آن، ترکیبات 
فنولی یکسان می تواند تنش رگ های 
خونی را برطرف کند و عروقی خونی را 
متسع نماید. همین امر موجب می شود 
جریان خون در بدن به خوبی انجام شود 
و اکسیژن رسانی به سایر قسمت های 

بدن نیز آسان بشود.
  کاه پوکی استخوان

افرادی که از رژیم غذایی مدیترانه ای 
اســتفاده می کنند، کمتر بــه پوکی 
اســتخوان مبتال می شــوند. توضیح 
قطعی ایــن پدیده اخیراً کشف شــده 
اســت. در تحقیقات انجام شــده ثابت 
شد که ترکیب هیدرو کسی تیروزول 
و اولئوروپیــن باعث افزایش رســوب 
کلسیم و رشــد اســتخوان می شوند 
و همیــن امر از بروز پوکی اســتخوان 
جلوگیری می کند. اگر درخطر ابتال به 
پوکی استخوان هستید مقدار مناسبی 
از زیتون و یا روغن آن را به رژیم غذایی 

خود بیفزایید.
یری از سرطان جلو

رمز و راز درمان سرطان به یک مشکل 
عمده در جوامع امروزی تبدیل شــده 
است اما روش های جایگزین بسیاری 
برای درمان، کاهش پیشــرفت و حتی 
جلوگیــری از بــروز آن وجــود دارد. 
زیتون معموالً با استفاده از روش های 

 تا جایی که 
می توانید زیتون 
رد  بخورید تا 
جریان خونتان 
افزای پیدا کند.

ه می توانید زیتون   تا جایی ک
رد جریان  د تا  بخوری

خونتان افزای پیدا کند.

خاصیت آنتی باکتریایی
اولئوروپین یک ترکیب شــیمیایی ارزشمندی است 
که در زیتــون یافت می شــود و دارای خاصیت آنتی 
باکتریایی است. مصرف مقادیر فراوان از زیتون می تواند 
بدن شــمارا در برابر عفونت ها و باکتری های مختلف 

بیمه کند.
ه کسانی زیتون نخورند

زیتون به طورکلی برای سالمتی بدن بسیار مفید است 
بااین حال برخی از آلرژی هــای فصلی وجود دارد که 

می تواند با گرده  درخت زیتون مرتبط باشــد. همین 
امر موجب ایجــاد آلرژی در افراد مختلف می شــود. 
همچنین در زیتــون و روغن آن اســیدهای قوی و 
ترکیبات آلی موجود اســت که مصرف آن برای زنان 
باردار و شیرده توصیه نمی شــود. در صورت مصرف 
سعی کنید از زیاده روی و افراط خودداری کنید و قبل 
از مصرف حتماً با پزشک خود مشورت نمایید. درنهایت 

زیتون حاوی مقادیر زیادی از سدیم است که برای 
افرای که فشــارخون باال دارنــد و یا از 

وجود بیماری های قلبی عروقی رنج 
می برند ممکن اســت مضر باشد. 
به جز موارد گفته شده، زیتون برای 

سایر افراد بسیار مفید است.
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 ویزیت رایگان
ری  ی  ی ا ا  وی رو  ا  ر رای 

یه  ا با ت ی بخوری آیا واقع ه ویتامین رو ها  ان  زهره. م برای درم
یری است رو صورت قابل پیش ین و

فی اینکه توقع داشته باشیم حتی طی یک هفته با مصرف فالن ماده غذایی خطوط چروک بدن  دکتر علی ن
ازجمله صورت ازبین می رود، امری کاماًل محال است؛ اما یقیناً در طول زمان مثاًل یک ماهه می توان با اصالح تغذیه 

نتایج آن را بر پوست دید.
در این خصوص توصیه می شود ویتامین E مصرف شود. این ویتامین در تقویت الیه 

چربی پوست یعنی جایی که کالژن وجود دارد مؤثر است. کالژن از پوست در برابر 
آسیب های ناشی از آفتاب و دیگر آلودگی های محیطی محافظت می کند؛ درنتیجه پوست 

انعطاف و طراوت خود را دیرتر ازدست می دهد.
منابع حاوی ویتامین E کدامند؟

آووکادو از میوه هایی است که به عنوان یک منبع غنی ویتامین E شناخته می شود و می تواند 
به کمک پوست بیاید. از دیگر منابع ویتامین E می توان به روغن زیتون، انواع مغز، آجیل ها، تخمه 
آفتابگردان و انبه اشاره کرد. بدن برای ساختن پروتئین مهمی به نام کالژن به ویتامین C نیاز دارد و 

تولید کالژن مساوی است با پوست جوان؛ زیرا وقتی میزان کالژن پوست کم می شود پوست انعطاف خود را 
از دست می دهد و چروک ها روی آن ظاهر می شوند.

گیرید ل را جدی     

برنا. ن آیا سوز قلب خطرنا است

دکتر عبدا ایزدی، پزشک عمومی دردهای نارسایی 
عروقی قلبی به طورمعمول در پشت جناق منتشر وتا 

گردن، فک، بازو و شانه تیر می کشد؛ اما با فعالیت، تشدید 
و با استراحت بهتر می شوند. همراه تعریق سرد، تهوع یا 

استفراغ است و بیشتر از ده دقیقه طول می کشد. دردهایی 
که به شکل نقطه ای در سینه است و با فشار دست، حرکت 
یا سرفه و… ایجاد یا تشدید می شوند یا به شکل خنجری 

است و به صورت فرورفتن و بیرون آمدن ناگهانی سوزن 
در سینه توسط بیماران توصیف می شود به طورمعمول 

علل قلبی ندارند و خیلی نگران کننده نیستند. 
بیماران دیابتی یا مسن به خصوص اگر خانم باشند 
دردهایی با منشأ قلبی در آن ها به شکل غیرمعمول 

مثل درد سر دل و… تظاهر پیداکرده و حتی شدت 
دردی که دارند از شدت واقعی درد کمتر است و 
بایستی به محض درد مشکوک در قفسه صدری 

جهت اطمینان به پزشک مراجعه کنند.

72N03
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اری ار ورا  ر  ر   ر     

. شنیده ام ازنظر  خانم  ساله هست که به دلیل باردار قادر به استفاده از برخ مسکن ها شیمیای نیست
ی دهید. ت داشته باشد. لطفا در این زمینه تو ر در درمان برخ از مشک طب سنت ی م تواند نق مو

در طب سنتي براي هر ماده غذایي و غیر غذایي )مثل چوب، فلزات و…(  ا عباسیان، متخصص طب سنت دکتر علیر
یک مزاج یا طبیعي را در نظر گرفته اند. به عنوان مثال طبع برخي از مواد سرد و برخي دیگر گرم است. در مورد یخ باید گفت 

طبع این ماده سرد و خشک است، به همین دلیل در برخي از موارد مي تواند خـاصیت مخـدري و مسـکن داشته باشد. 
به عنوان مثال اگر بدنتان دچار خارش شد، مي توانید یخ را در پارچه اي قرار داده و روي پوست خود بکشید، این کار باعث 

مي شود تا خارش از بین برود.
اگر دندان درد داشته باشید، به خصوص افرادي مثل شما که باردار هستند، مي توانند یخ را روي دندانشان قرار دهند، با این 

روش درد دندان از بین مي رود. همچنین در بعضي مواقع براي جلوگیري از خونریزي هم مي توان از یخ استفاده  کرد.
اگر فردي دچار خون دماغ شود، با قرار دادن یخ روي پیشاني مي توان جلوي این خونریزي را گرفت؛ اما فراموش نکنید از قرار 
دادن مستقیم یخ روي نواحي مختلف بدن خودداري کنید. اگر مي خواهید یخ را روي پوست خود قرار دهید بهتر است آن را 

داخل پارچه یا کیسه بگذارید.

ا ا ار  ل  ا ای  دا  رای  دی  ر  یا رو    

دندان های از ه فاصله دارند.آیا رو طر بندی برا برطرف کردن مشکل من فایده دارد

اه علوم پزشک و متخصص  ل، دندان پزشک، دانشیار دانشکده دندان پزشک دانش دکتر اکبر فا
لنت وقتي لبخند مي زنید، لب ها با دندان ها رابطه دارند.  ، فلوشی فک، صورت و ایم پروتزها دندان

اگر دندان ها درست باشند، لبخند شما زیباتر جلوه مي کند. به این فرم خط لبخند مي گویند که در افراد 
مختلف متفاوت است.

براي طرح لبخند باید به معیارهاي متفاوتي توجه داشت که براي هر فرد این طراحي متفاوت است؛ اما 
زماني یک لبخند نیاز به طراحي دارد که دندان ها ازنظر شکل، موقعیت و… ایده آل نباشند. با خط 

لبخند، مجموعه اي از درمان هاي زیبایي براي بیمار انجام مي شود. ابتدا تغییراتي در دندان ها 
داده مي شود تا لثه ها و بافت هاي نگه دارنده دندان با لب ها و شکلشان هماهنگي پیدا کنند.

ر  ی  ید ر  و ا ی  د ا ورا  ر  ا  ی ت یا    
کر

ن مصرف کرد  ی قر آه وان در دوران قاعد هناز. آیا می ت ش
طور اسیدفولیک 

دکتر کتایون برجیس، متخصص زنان و زایمان بله. استفاده از قرص آهن یا 
اسیدفولیک در دوران عادت ماهیانه اشکالی ایجاد نمی کند و الزم نیست مصرف 
این دو دارو را اگرتوسط پزشک برایتان تجویزشده طی دوره ماهیانه قطع کنید. 
اسیدفولیک از ویتامین های گروه ب است که اگر در تمام دوران بارداری تا زمان 

یائسگی هم آن را به صورت منظم مصرف کنید مشکلی برایتان پیش نمی آید؛ اما 
درخصوص قرص آهن ابتدا باید با پزشک مشورت شود تا پس از آزمایش های الزم قرص 

آهن با دوز مناسب برایتان تجویز شود.
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لبخند بزنید
خندیدن و لبخند زدن، ویترین شــادی و 01

خوشحالی است. برای آنکه لبخند بزنید الزم نیست 
حتماً یک فیلم کمدی ببینید و یا یک جوک دســت اول 
بشــنوید، بی دلیل و بدون علت بخندیــد. تکرار مداوم 

خندیدن باعث می شود که ناخودآگاه خوشحال باشید.

فکر کنید وبیشتر بخوابید
شــاید به نظرتان بی ربط بیاید، اما فکر کردن 02

و اندیشیدن، باعث شاد شدن می شــود. مهم نیست به 
چه چیزی فکر می کنید، اما اندیشــیدن باعث می شود 
تا فکر و ذهن خــود را به ویرایش و دســته بندی کردن 
داده ها عــادت دهید و این هم باعث شــادمانی شــما 
خواهد شد.همچنین تابه حال دقت کرده اید وقتی کمتر 
خوابیده اید، اخم هایتان در هم اســت؟ بیشتر بخوابید، 
کم خوابی باعث می شود تا شادی و خوشحالی از شما دور 
شود و استرس به جانتان بیفتد؛ اما اگر در طول شبانه روز، 

خوابتان به اندازه باشد، در طول روز، شادتر خواهید بود.

قدردانی کنید
نسبت به آنچه دیگران برایتان انجام می دهند 03

بی تفاوت نباشید. قدردان و ســپاس گزار باشید، تمرین 
قدردانی کردن به شما کمک خواهد کرد تا آدم شادتری 

در زندگی باشید.

ای آزاد بروید به ف
خودتان را در فضای بسته و چاردیواری خانه 04

زندانی نکنید. فضای آزاد به شما کمک می کند تا حالتان 
بهتر باشد، شادباشید و لبخند بزنید. ماندن در خانه باعث 
هجوم افکار آزاردهنده به ذهنتان می شــود و شــمارا از 

خوشحالی دور می کند.

ورز کنید
ورزش کردن دوای بسیاری از دردهاست. الزم 05

نیست حتماً به باشــگاه بروید و یا یک ورزشکار حرفه ای 
باشید، تنها 7 دقیقه نرمش سبک و یا پیاده روی در طول 

روزبه شاد بودن شما کمک می کند.

رانید با دوستان و خانواده، وقت ب
06

تنها نمانید، تنها ماندن سبب می شود مثل خوره به جان 
خود بیفتید و اســترس و اضطراب و افکار ناجور، شادی 
را از شــما بگیرد. زمانی از روز را با خانواده و دوستانتان 
بگذرانید، باهم حــرف بزنیــد، درد و دل کنید، خاطره 
بگویید و چای بنوشید. همین کارهای کوچک، شادی و 

خوشحالی را برایتان به ارمغان می آورد.

برای مسافرت برنامه ریزی کنید 07
بنشینید و برای یک ســفر برنامه ریزی کنید، اینکه کجا 
و چه وقت بروید؟ با چه کسانی هم سفر باشید؟ از کجاها 

دیدن کنید؟ چه چیزهایی بخرید؟ چه چیزهایی ببرید؟ 
با قطار بروید یا هواپیما؟ همه این ها باعث می شــود در 
ناخودآگاهتان خوشحال باشید. الزم است بدانید مجبور 
نیستید حتماً به این مسافرت بروید. فکر کردن درباره آن 

و برنامه ریزی برایش کافی است.

ران کمک کنید به دی
شاید خودتان متوجه نباشید، اما کمک کردن 08

به دیگران باعث می شود شادتر شــوید. منظور از کمک 
کردن، کمک های بزرگی مثل مثاًل اهدای کلیه یا خرید 
جهیزیه نیست! همفکری کردن با یک دوست، کمک به او 
در انتخاب رنگ پرده، باز کردن در تاکسی برای یک پیرزن 
و... همه و همه باعث می شود تا در درون خویش احساس 
شــادی و خوشــحالی کنید. اگر باور ندارید، می توانید 

امتحان کنید.

کتا بخوانید
مطالعه، فقط باعث باال رفتن اطالعات و سواد 09

شما نخواهد شد، بلکه به آرامش درونی و خوشحالی شما 
نیز کمک خواهد کرد. مطالعه کردن سبب می شود برای 
مدتی از دنیای روزمرگی هایتان جدا شــوید و به دنیایی 
که کتاب برایتان ترسیم می کند، پرتاب شوید. همین امر 
باعث خوشحالی درونی شما خواهد شد. پس حداقل یک 
ســاعت در روز را به مطالعه اختصاص دهید و نتیجه اش 

را مشاهده کنید.

راه هایی برای آنکه خوشحال باشید

خوشحالی است. برای آنکه لبخند بزنید الزم نیست خوشحالی است. برای آنکه لبخند بزنید الزم نیست 
01

خوشحالی است. برای آنکه لبخند بزنید الزم نیست 

رها مانا
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دکتر رامین قاسمی
اد آس  اد اتوپی و با وسعت کمتر از ای شواهد متعدد نشان می دهند که شیرخوارانی که در محیط های کشاورزی و مزار به سر می برند، به طور نسبی از ای

ر محافظتی، همراه است. ی با این ا رم منفی است، در اوایل زند ی از باکتری های  محافظت می شوند. مواجهه با آندوتوکسین که جز

یه بهداشت را حمایت کرده است اما اینکه آندوتوکسین خود  مطالعات متعددی این فر
ری،  ر محافظتی را اعطا می کند یا به عنوان یک مارکر برای مواجهه محیطی دی این ا
یه بهداشت،  عمل می کند هنوز نامشخص است. قوی ترین مباح در طرفداری از فر
ه داری  مطلعات متعدد در رابطه با افرادی است که از سنین بسیار پایین در مراکز ن
نین  حی در اتوپی و آس در آنان مشاهده می شود هم کودکان به سر می برند و کاه وا
وه بر این،  همراهی قوی بین تعداد خواهر و برادرها و وقو اتوپی نشان داده شده است ع
سموز،  اتیت A و توکسوپ ل ه یک ایمنی به عفونت های مشخصی م پاس های سرولو
فتی است که  نق  یک است. باع ش اد پاس های ایمنی آلر مطر کننده محافظت از ای
ر، پایین بودن سط بهداشت، در  یافته های موجود درباره  این عفونت ها یا به عبارت دی
فته شد،  یه بهداشت نیست. همان طور که  یک در مهاجران منطب بر فر ل های آلر اخت
ورهای فقیر و توسعه نیافته، در مقابل اتوپی  مهاجران از کشورهای درحال توسعه یا کش
ی ها  اد آلر محافظت شده نیستند درواق آنان نسبت به جمعیت ساکن، تمایل بیشتری به ای
اد، یک رویکرد به  ی این یافته های مت و اخت ل های اتوپیک دارند. در کوش جهت تو

و پیشنهاد شده است این مو
تایی سبب محافظت از  ورهای کمتر توسعه یافته یا در یک محیط روس ی در کش زند
یه بهداشت مطر شده است، اما مهاجرت  نان که در فر یک می شود. هم ل های آلر اخت
ه  به مراکز صنعتی در کشورهای توسعه یافته یک محیط جدید و به طورکامل متفاوت را عر
می کند که به نظر می رسد مهاجران در مواجهه با این محیط، محافظت شده نیستند. مواجهه 
ر به بروز  کونت، من عیت س یه و و ییر در ت ن  های جدید، آالینده ها، ت مداوم با آلر
ادشده توسط محیط روستایی قبلی،  ی اختاالل های اتوپیک می شود. محافظت ای تدری
الت اتوپیک مستعدتر می کند. برای محیط جدید کارامد نیست و مهاجران را نسبت به اخت

عمل می

دکتر رامین قاسمی
شواهد متعدد نشان می

محافظت می

یه بهداشت را حمایت کرده است اما اینکه آندوتوکسین خود  مطالعات متعددی این فر
ر محافظتی را اعطا می این ا

عمل می

دکتر رامین قاسمی
شواهد متعدد نشان می

محافظت می

یه بهداشت را حمایت کرده است اما اینکه آندوتوکسین خود  مطالعات متعددی این فر
ر محافظتی را اعطا می این ا

عمل می

ا دا ج دا  ا ی  ر ی و  ات
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  دکتر مطهره میردامادی، متخصص اعصا و روان
یکی  ی برای آن تعری شده است. به نظر می رسد عوامل محیطی و فیزیولو علل واقعی و اصلی  بیماری دوقطبی هنوز به طور کامل مشخص نشده است، اما ریشه های خانواد
ی را  رفته می شوند. این شرو کننده ها می توانند ع اولیه  مانیا و افسرد ل نق داشته باشند. عوامل محیطی به عنوان شرو کننده در نظر  ستر این اخت نیز در 

از می شوند. ل دوقطبی بدون وجود شرو کننده، آ از کنند و یا ع موجود را بدتر کنند. بااین حال خیلی از موارد اخت آ
این شرو کننده ها از قرار زیر هستند

  دکتر مطهره میردامادی، متخصص اعصا و روان  دکتر مطهره میردامادی، متخصص اعصا و روان
علل واقعی و اصلی  بیماری دوقطبی هنوز به

ل نق داشته باشند. عوامل محیطی به ستر این اخت نیز در 
از کنند و یا ع موجود را بدتر کنند. بااین آ

این شرو

  دکتر مطهره میردامادی، متخصص اعصا و روان
علل واقعی و اصلی  بیماری دوقطبی هنوز به

ل نق داشته باشند. عوامل محیطی به ستر این اخت نیز در 
از کنند و یا ع موجود را بدتر کنند. بااین آ

این شرو

بی   و یماری  ا  ر

  استرس:
 زندگی پر اســترس می تواند شــروع کننده 
اختالل دوقطبی در افرادی باشد که قابلیت 
ژنتیکی آن رادارند. این رویدادهای استرس زا 
می تواند تغییرات ناگهانی خــوب و یا بد در 
زندگی باشــند، مثل ازدواج کردن، رفتن به 
دانشگاه، از دست دادن یکی از نزدیکان، اخراج 
شدن از محل کار، تصادف و یا هر واقعه دیگری.

  اعتیاد: 
اگرچــه اعتیــاد به مــواد مخــدر به عنوان 
شــروع کننده اصلی اختالل دوقطبی در نظر 
گرفته نمی شــود، ولی این وضعیت می تواند 
باعث شــروع حمالت شــیدایی  گردد و یا 
تشــدیدکننده عالئم اولیه اختالل دوقطبی 
باشد. مخدرهایی نظیر کوکائین، قرص اکس 
و داروهای آمفتامین می توانند شروع کننده 
شیدایی باشــند. درحالی که مصرف الکل و 
بعضی داروها می تواند از عوامل بسیار مهم در 

شروع افسردگی باشد.
 داروها: 

برخی درمان های خــاص مخصوصاً مصرف 
داروهای ضدافسردگی، می تواند شروع کننده 
شیدایی باشد. از ســایر داروهایی که چنین 
تأثیری رادارند داروهای بدون نسخه، داروهای 
کاهش دهنده اشتها، کافئین، کورتون داروهای 

درمان کننده بیماری های غده تیروئیدهستند.
  فصل ها: تغییرات خلق وخو در اختالل 

دوقطبی و نیز افسردگی، از تغییرات فصل ها 
تأثیر می پذیرند، مثالً حمالت شیدایی در 

طول فصل تابستان شایع تر است و حمالت 
افسردگی در طول فصول پاییز، زمستان.

 از بیماری دوقطبی نترسیم 
شاید نخستین واکنش بیمار و نیز وابستگان 
نزدیک بیمار در مواجهه با این بیماری ترس، 
نگرانی و وحشت از داشتن چنین بیماری در 
خود و یا دریکی از عزیزان نزدیک وی باشــد. 
در اکثر موارد این ترس و نگرانی منجر به انکار 
بیماری به خصوص پس از بهبودی و سپری 
شــدن حالت حاد بیماری می گــردد و انکار 

بیماری مانع از کنترل صحیح آن خواهد شد
توصیه متخصصین آن اســت که تا جایی که 
ممکن است در مورد بیماری دوقطبی مطالعه 

کنیم و با این بیماری آشنا شویم
از روبرو شدن با واقعیت وجود بیماری دوقطبی، 
هراس نداشته باشیم روش های درمان و کنترل 
بیماری را از متخصص فرابگیریم. ارتباط خود را 
با کارشناسان بهداشت روان مانند روان پزشک، 

روانشناس، مددکار اجتماعی حفظ کنیم.
خود را برای یک مقابله تقریبــاً درازمدت با 
بیماری آماده کنیم. به خود مارک و انگ بیمار 

روانی نزنیم
 درمان دارویی

بیمــاری اختــالل دوقطبی نیاز بــه درمان 
طوالنی مدت دارد، حتــی در طول دوره های 
زمانی که فرداحساس بهتری دارد. درمان این 
بیماری معموالً توسط یک روان پزشک ماهر 
هدایت می شود. داروهای بسیاری برای درمان 
اختالل دوقطبی استفاده می شود. پزشک شما 
ممکن است برای حداکثر اثر داروها ترکیب 
داروهــای مختلف را تجویز کنــد. داروهایی 
که برای اختالل دوقطبی استفاده می شوند 
عبارتند از داروهایی که از شدت گرفتن بیماری 
جلوگیری می کند و داروهایی که در مقابله با 

افسردگی یا اضطراب کمک می کند.
بستری شدن در بیمارستان: چنانچه در 
طول دوره درمانی رفتار خطرناکی از بیمار 
سر بزند، پزشک ممکن است بستری شدن 

در بیمارستان را توصیه کند؛ زیرا ممکن است 
احساس خودکشی به فرد دست دهد و یا 

پرخاشگری های شدید داشته باشد.
ته ثابت نگه داشتن درمان  درمان پیوس
این بیماری همــواره جهت مدیریت اختالل 
دوقطبــی در درازمدت مورداســتفاده قرار 
می گیــرد. افرادی کــه این مرحلــه را طی 
نمی کنند در معرض خطر باالیی از عود عالئم 

و نشانه های بیماری هســتند و ممکن است 
تغییرات اندکی در خلق وخوی این افراد صورت 
گیرد و آن ها را مجدد به سمت دوران افسردگی 

و مانیا سوق دهد.
تفاده از مواد مخدر  درمان و تر اس
چنانچه دچار سوءمصرف مواد مخدر و الکل 
هستید می بایست هر چه سریع تر تحت درمان 
قرار بگیرید زیرا مدیریــت و درمان بیماری 
اختالل دوقطبی را به شــدت دچار اختالل 

می کند.
ی بســته به عالئم  دافسرد داروهای 
شما، پزشــک می تواند داروی ضدافسردگی 
برای شما تجویز کند. در برخی از افراد مبتالبه 
اختــالل دوقطبی، داروهای ضدافســردگی 
می تواند منجر به حمالت مانیا شــود، اما در 
صورت استفاده طوالنی مدت و منظم می تواند 
با تثبیت خلق وخوی و نوسانات رفتاری فرد 

همراه باشد. 
درنهایت آنچه باید بدانیم این است که اختالل 
دوقطبی هم مانند سایر بیماری ها مثل فشار 
خون یا دیابت و.... نیاز به درمان دارد و باید زیر 
نظر پزشک باشد و اگر درست و به موقع درمان 
شــود فرد به زندگی عادی خود برمی گردد 
.پس به جای ترســیدن از آن باید به موقع به 

متخصص مراجعه کنیم.
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ترفندهای  زیبایی صورت

عطرهایی برای  پاییز

یب برای  راه های ع
سفیدکردن دندان ها

استایل
فصل چهارم

Style



طور از لوازم آرایشی  ویند  ی برمی خورید که به زنان می  وم و رای له های زیبایی را جست وجو کنید، به نکات آرایشی مرس ر سایت ها و م ا
هره زنان وجود دارند که شاید  ری برای افزای زیبایی  ، ترفندهای دی ه نوعی از محصوالت نروند. در کنار این نکات مه استفاده کنند و سرا 
ند مورد از همین ترفندها آشنا  ر می شوند. در ادامه، با  یری من شم بت و  ریب به نظر برسند، اما واقعا به نتای م یب و  در برخورد اول خیلی ع

ه داده اند. می شوی که قب امتحان شده اند و واقعا نتی

ر سایت ا
ه  استفاده کنند و سرا 

ریب به نظر برسند،  یب و  در برخورد اول خیلی ع
شوی که قب امتحان شده

ر سایت ا
ه  استفاده کنند و سرا 

ریب به نظر برسند،  یب و  در برخورد اول خیلی ع
میشوی که قب امتحان شده

ای   د تر
رت یبایی   

بدون آرای بخوابید
وقتی خسته و خواب آلود از مهمانی به خانه می آیید، فقط به تختخواب فکر می کنید اما قبل از آن یک اولویت ضروری تر برای شما وجود دارد؛ باید تنبلی و خستگی را کنار 
بگذارید و آرایش صورت تان را با حوصله و کامال پاک کنید. رفتن به تختخواب با آرایش منافذ پوست را بیش از حد پر می کند، درنتیجه جوش های قرمز و متورم به صورت هجوم 
می آورند و به پوست آسیب می رسانند. مهم نیست که چقدر خسته هستید، به هر حال باید به پوست تان اجازه بدهید که نفس بکشد. یادتان باشد که با عجله و بی حوصلگی صورت تان را 

تمیز نکنید چون ممکن است با سابیدن عجوالنه به پوست تان آسیب بزنید. 
یک تکه پنبه کوچک بردارید و مقدار کمی از محلول پاک کننده را به آن آغشته کنید. می توانید از روغن نارگیل یا روغن زیتون هم استفاده کنید. به آرامی صورت تان را با آن پاک کنید و 

برای لب ها پنبه جداگانه ای به کار ببرید. برای تمیز کردن چشم ها هم از محلول ویژه این کار استفاده کرده و به آهستگی چشم های تان را تمیز کنید.
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الشعیر تقویت مو با ما
وقتی درباره ترفندهای زیبایــی برای زنان صحبت می کنیم، 
کمتر کســی می تواند اســتفاده از چیزی مانند ماءالشــعیر 
کالســیک را در این زمینه حدس بزند. بــا این حال، چه باور 
کنید و چه نه ماءالشــعیر کالسیک می تواند به سالمتی موها 
کمک کند، چون تارهای موی ضیعف را دوباره احیا می کند. 
همان طور که شــاید بدانید همزمان با افزایش ســن، موها 
نیز نازک تر می شــوند و همین اتفاق می تواند حجم طبیعی 
موها را از بین ببرد. با این حال، ماءالشعیر کالسیک می تواند 
تارهای مو را ضخیم تر و پُرتر کند و حجم موها را به وضعیت 
طبیعی خودشــان بازگرداند. رازک و جــوی طبیعی که در 
تهیه ماءالشعیر کالســیک به کار می روند، حامل مواد مغذی 

ارزشمندی برای موها هستند.
برای انجام دادن این ترفند، باید یک بطری اسپری را بردارید و 
۳ تا ۴ قاشق غذاخوری از ماءالشعیر کالسیک را با نصف فنجان 
آب در آن مخلوط کنید. بعد، وقتی که موها را در حمام با شامپو 
تمیز کردید، مقداری از این ترکیب را روی موهای تان بریزید. 
در ادامه، آن را به خوبی ماساژ بدهید تا کمی به ریشه موها راه 
پیدا کند. بعد بگذارید این ترکیب قبل از آب کشی، بین 2 تا ۳ 
دقیقه روی موها باقی بماند. درنهایت آن را آب کشی کنید تا 

از روی موها پاک شود.

جوانی پوست با کمک سرکه سیب
همه ما می دانیم که اضافه کردن سرکه سیب به رژیم غذایی 
واقعا برای سالمتی مفید اســت، اما کمتر کسی می داند که 
می توان از این سرکه خوراکی در ترفندهای زیبایی برای زنان 
اســتفاده کرد. یکی از ویژگی های سرکه سیب، این است که 
به عنوان نوعی به عنوان تونر یا شــاداب کننده طبیعی پوست 

عمل می کند.
امروزه بســیاری از متخصصان، استفاده از ســرکه سیب را 
به عنوان بخشی از رژیم های ضدپیری پوست توصیه می کنند. 
با این حال، شاید بپرسید که چرا از تونرهای بسته بندی شده 
 و موجود در بازار اســتفاده نکنیم و ســراغ ســرکه ســیب 

برویم؟
 تونرها به طور کلی کمک می کنند تا ســطح pH پوست به 
وضعیت متعادل و طبیعی بازگردد، اما بســیاری از تونرهای 
موجود در بازار حاوی الکل هســتند که متاســفانه پوست را 
بیش از حد خشک می کنند. خوش بختانه، سرکه سیب کامال 
طبیعی است و این خصلت منفی را ندارد. البته قبل از این که 
سرکه سیب را به عنوان تونر پوست استفاده کنید، باید آن را با 
آب رقیق کنید. فراموش نکنید که نسبت آب به سرکه در این 

کار، همیشه باید سه به یک باشد.

ین و  یری از  پیش
تو  رو صورت با کمک پ

بسیمول

یکــی از عجیب تریــن ترفندهای 
زیبایی برای زنان که شاید به ذهن 
هیچ فردی خطور نکند، اســتفاده 
از پپتو بســیمول به عنوان ماسک 

ضدپیری پوست است. 
شاید بعضی از افراد، از پپتو بسیمول 
برای تسکین ناراحتی معده استفاده 
کرده باشــند،  اما مــا می خواهیم 
اســتفاده از آن را به عنــوان نوعی 
ماســک صورت توصیه کنیم که در 
افزایش جلوه ظاهــری چهره تاثیر 

می گذارد.
ایــن ترکیب ضداســیدی معروف 
حاوی عنصر ضدباکتریایی خاصی 
به نام بیســموت ساب سالیسیالت 
اســت که بــا عنصــر ضدآکنه ای 
 به نام اسید سالیســیلیک شباهت

 دارد.
تحقیقات نشان داده اند که بیسموت 
ساب سالیســیالت بــه کاهــش 
التهاب پوســت و باز کــردن منافذ 
مسدودشده پوست کمک می کند 
و روند تشکیل ســلول های جدید 

پوستی را تسریع می سازد.
این مســاله واقعیــت دارد که همه 
ترفندهای زیبایــی در عمل نتیجه 
نمی دهنــد، اما افراد زیــادی واقعا 
از ایــن ترفند اســتفاده کرده اند و 
نتایج مثبتــی گرفته اند. آنان بعد از 
استفاده از ماســک پپتو بسیمول، 
متوجــه بهبــودی در قرمــزی 
 پوســت و آکنه هــای بزرگســالی

 شده اند.
 توصیه ما این است که به جای کمک 
گرفتن از انگشت های دست، از برس 
زیرســاز کامال تمیز برای استفاده 
از ماسک پپتو بســیمول استفاده 
کنید. برای ایــن کار، باید یک الیه 
نازک و ســبک از پپتو بسیمول را 
به طور مســاوی روی تمام صورت 
پخش کنیــد، به طــوری که هیچ 
 نقطه خالی و ناهماهنگی در آن باقی 

نماند.
بعد بگذارید تا این ماســک حدودا 
۱0 دقیقــه روی پوســت صورت 
باقی بماند و درنهایــت آن را با آب 
ولرم بشــویید. دقت کنید که برای 
شستن ماســک، نباید از آب داغ یا 
سرد استفاده کنید. در ادامه پوست 
صورت را با حوله خشک کنید و بعد 
هم حتما به آن کرم مرطوب کننده 

بزنید.

ش با  ی زیر  رف تیر
لب قرمز کمک ر

زنان به دالیل مختلفی، نکات آرایشی 
و ترفندهای زیبایی را دنبال می کنند. 
یکی از مهم ترین خواسته های آنان، این 
است که چطور تیرگی های زیر چشم 
را با استفاده از همین ترفندها کاهش 
بدهند، چون تیرگی های زیر چشم باعث 
می شوند که چهره آنان خسته ، بی روح و 
پیرتر از حالت عادی به نظر برسد. بدیهی 
است قطعا هیچ زنی نمی خواهد چنین 
وضعیتی را تجربه کند. کارشناسان این 
حوزه معتقدند که بهترین راه حل برای 
پیشگیری از بروز این مشکل، استفاده 

روزانه و منظم از کرم دور چشم است.
با این حال، اگر به هر دلیلی می خواهید 
این مشکل را ســریعا برطرف کنید، 
می توانید از ترفند خاصی کمک بگیرید: 
پنهان کردن تیرگی های زیر چشم با 
استفاده از رژلب. شاید عجیب به نظر 

برسد، اما ابزاری که در این موقعیت به 
شما کمک می کند، واقعا همان رژلب 
قرمز است. رژلب قرمز می تواند به عنوان 
نوعی اصالح کننده رنگ پوست عمل 
کند و حتی تاثیری تا دو برابر بیشتر از 
خود آن محصوالت داشته باشد. سایه ای 
که با رژلب ساخته اید، رنگ  تیره مایل 
به بنفــش تیرگی های زیر چشــم را 
خنثی می کند و از این طریق به عنوان 
نوعی اصالح کننده رنگ مضاعف عمل 

می کند.
برای انجام دادن این ترفند، ابتدا باید 
رژلب قرمز را خیلی آرام به دور چشم 
بزنید و بعد از برس ســایه چشم برای 
پخش کردن کامل آن استفاده کنید. 
در این حالت،  هنــوز رگه های قرمز به 
چشم می آیند، اما اصال نگران نشوید. 
اسفنج آرایش را بردارید، یک الیه سبک 
از کانسیلر را روی آن بزنید و رگه های 

قرمز را بپوشانید.
اگر پوست شــما خیلی روشن است، 

رژلب هلویی برای شما خیلی بهتر است. 
افرادی که پوست تیره تری دارند هم 
بهتر است از رژلب قرمز با ته رنگ نارنجی 

استفاده کنند. به یاد داشته باشید که 
قبل از اجرای نهایی این ترفند، ابتدا 
باید آن را مانند همه ترفندهای 

دیگر امتحان کنید 
تا روش انجام دادن 
آن را کامــال یاد 
بگیرید؛ بنابراین، 
کنیــد  ســعی 
کــه ســایه های 
بــا  مختلفــی 
از  اســتفاده 
بســازید  رژلب 
تــا درنهایت به 
ترکیب  بهترین 
متناسب با پوست 
خودتان دســت 

پیدا کنید.

استفاده کنند. به یاد داشته باشید که 
قبل از اجرای نهایی این ترفند، ابتدا 
باید آن را مانند همه ترفندهای 

دیگر امتحان کنید 
تا روش انجام دادن 
 یاد 
بگیرید؛ بنابراین، 
کنیــد  ســعی 
های 
بــا  مختلفــی 
از  اســتفاده 
بســازید  رژلب 
تــا درنهایت به 
ترکیب  بهترین 
متناسب با پوست 
خودتان دســت 
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یکی از بهتریــن گزینه ها 
برای هدیه دادن، عطر جورجیو 
آرمانی است که رایحه ای دلنواز دارد. 
از آنجا که این عطر دارای اسانسی شیرین 
و درعین حال تلخ است، رایحه ای متفاوت 
از آنچه همیشــه در بوتیک ها به مشــام تان 
خورده است، دارد. این عطر از زمان تولید خود، 
همچنان فروش فوق العاده ای داشته است. از 
ترکیبات آن می توان به اســانس هایی چون 
نارنگی، گل آفتابیان و چوب سدار اشاره کرد. 
این عطر نه تنها برای استفاده در روز، بلکه 

برای شب هم مفید باشد.

در ســال 
 Eau Sauvage ،۱۹۶۶

داســتان موفقیت خود را نوشت. با 
وجود اسانس های خنک و شادابی چون 

مرکبات و اســانس های گرمی چون چوب، 
این عطر خوش بو برای تمام روزهای ســال 

مناسب است.

برنــد ورســاچه، همیشــه در 
صنعت مد و فشــن موفق بوده است. رایحه 

مدیترانــه ای، اســانس غالــب این عطر اســت که 
اعتماد به  نفس را به شما هدیه خواهد داد، عطری سنگین و 

مناسب در مجلس شب یا تأثیرگذار در طی روز. این عطر با رایحه 
منحصربه فرد خود بی شک از بهترین های سال است.

Marc Jacobs  Daisy مار جاکوبز دیزی 
اگر می خواهید در پاییز دررایحه های میوه، گل و شیرینی غرق شــوید، این عطر مناسب شماست. رایحه اصلی آن گریپ فروت، 

است.توت فرنگی، برگ بنفشه، گل یاس، یاسمن، مشک، سدر و وانیل 

Eau Sauvage 
By Christian 

Dior

Versace 
Pour 

Homme

ها 

است.فرنگی، برگ بنفشه، گل یاس، یاسمن، مشک، سدر و وانیل 

عطرهایی برای پاییز

Giorgio 
Armani Acqua 

di Gio
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Derek Lam در الم 
یکی از بهترین و قدیمی ترین عطرهایی است 

که تابه حال تولید شده است. عطر گل و رایحه 
خوش مشک خالص، حس خوبی به فرد و 

اطرافیان او می دهد؛ البته نوع مردانه 
این عطر هم وجــود دارد که تند، 

چوبی و کمی تلخ است.

Liz Earle لیز ارل 
این عطر،ترکیبی از رایحه هــای فلفل صورتی، ترنج، 
دارچین، گل محمدی و چوب صندل است که حس 
خوب و دلپذیری به فرد و اطرافیان او می دهد. اگر شما 
از بوی تند فلفل لذت می برید، این عطر مناســب تان 

است.

از  یکی 
موفق ترین خانه های 

مد، به خصوص در عرصه 
عطــر، دولچــه گاباناســت. 

ماندارین سیسیلی، گریپ فروت 
یخ زده، ترنج و صنوبر از اسانس های 

موجود در این عطر هستند که حس 
شــنا در دریای مدیترانه را برای شما 

تداعی می کنند.

این عطر جنســیت ندارد؛ 
بنابرایــن نه تنهــا آقایــان، بلکه 
خانم ها نیز می توانند از آن اســتفاده 
کنند؛ بنابراین اگر به دنبال عطری هستید 
که به طور مشترک با شریک زندگی تان آن را 
استفاده کنید، این عطر گزینه مناسبی برایتان 
خواهد بود. از ترکیبــات آن می توان به مرکبات، 

گل، لوتوس آبی و زعفران اشاره کرد.

اگر به اســانس مرکبــات عالقــه ای ندارید، عطر 
دیویدف کول واتر، موردپسندتان قرار خواهد گرفت. با 

ترکیب اسانس هایی چون لیمو، نعناع و اسطوخودوس 
عطری الکچری به دست آمده که شــاداب، مردانه و 

تأثیرگذار است.
Issey Mi-

yake L’Eau 
d’Issey Pour 

Homme

Davidoff 
Cool 

Water

Dolce & Gab-
bana Light 
Blue Pour 
Homme

4۹

DerekLam
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این عطر جنســیت ندارد؛ 
تنهــا آقایــان، بلکه 
توانند از آن اســتفاده 
دنبال عطری هستید 
را 
استفاده کنید، این عطر گزینه مناسبی برایتان 
توان به مرکبات، 
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   موز
  شما می توانید از قسمت داخلی پوست موز که 
سرشار از پتاسیم، منیزیم، منگنز و دیگر مواد 
معدنی است، برای ســفید کردن دندان هایتان 
استفاده کنید. این مواد معدنی با ارزش در موز، 
جذب مینای دندان های شــما می شوند و اثر 
سفید کنندگی دارند. بعد از مسواک زدن و نخ 
دندان کشیدن، یک موز رسیده را پوست بکنید 
و قسمت داخل پوست را به مدت دو دقیقه روی 
دندان هایتان بمالید. سپس دهان را بشویید و 

قبل از خواب نیز این کار را تکرار کنید.

و ال    خمیر ز
جوزف بنکر، یک دندان پزشک در نیوجرسی 
می گوید: زغال چوب فعال یکی از جدیدترین 
اصطالحات پر سروصدای امروزی است زیرا 
فواید سم زدایی دارد. معلوم شده که این ماده، 
یک راه حل خانگی عالی برای ســفید کردن 
دندان ها نیز هست. او توضیح می دهد که این 
دانه ها، بسیار متخلخل هستند و قبل از این 
که باکتری، دندان ها را لکــه کند به باکتری 

می چسبند.
زغال چوب را با مقدار کمی آب مخلوط کنید 
و به آرامی به تمام ســطوح دندان ها بمالید. 
بگذارید ایــن زغال چوب فعــال به مدت 2 
دقیقه روی دندان هایتان بماند و ســپس تا 
زمانی که تمام زغال چــوب از دندان ها پاک 

شود، دهان را با آب بشویید.

ی  خمیر توت فرن
 توت فرنگی حاوی اســید مالیک اســت که 
برای پاک کردن لکه های قهوه  و چای از روی 

دندان ها، فوق العاده است.
یک یا دو عد توت فرنگی را له کنید و حدود 
یک قاشق چایخوری جوش شــیرین به آن 
اضافه کنید. با اســتفاده از مسواک کودکان 
)که باعث می شود دسترسی بهتری به فواصل 
بین دندان ها داشته باشید( این مخلوط را به 
مدت ۵ تا 7 دقیقه روی دندان هایتان بمالید 
)پس از شستشو( با استفاده از نخ دندان، تمام 
دانه های توت فرنگی موجود در فواصل بین 
دندان ها را خارج کنیــد.در این مورد هم اگر 
بیش از حد از این خمیر استفاده کنید، اسید 
موجود در خمیر می تواند باعث ساییده شدن 
دندان ها شود و در نهایت آنها را بیشتر مستعد 
لکه شدن کند؛ بنابراین از این درمان، هر روز 

استفاده نکنید.

ی رای  ای     را 
ا دا  ید کر 

ن تر کردن دندان هایتان، مقدار  اهی اوقات شما نمی خواهید که برای کمی روش ت و  همیشه ممکن نیس
ام دهید. فقط کافی است این  بور نیستید این کار راان زیادی مواد شیمیایی روی آنها بمالید. خوشبختانه، م

ی ساده را امتحان کنید. زین های خان جای

03 02 01

همیشه ممکن
زیادی مواد شیمیایی روی

زین جای

همیشه ممکن
زیادی مواد شیمیایی روی

زین جای

 شستشو با سرکه سیب

 سرکه ســیب رقیق کمک می کند تا قدرت لکه بری هر خمیر دندانی بیشتر شود. او 
توصیه می کند که سرکه ســیب را رقیق کنید یعنی سه قسمت آب را به یک قسمت 
سرکه سیب اضافه کنید و سپس آن را با یک خمیر دندان کامال طبیعی، مخلوط کنید 

و طبق معمول مسواک بزنید.

و به آرامی به تمام ســطوح دندان
بگذارید ایــن زغال چوب فعــال به مدت 

دقیقه روی دندان
زمانی که تمام زغال چــوب از دندان

شود، دهان را با آب بشویید.

و طبق معمول مسواک بزنید.

04
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ن و جو شیرین خمیر پراکسید هیدرو

کیــت آربیتمن، یــک دندان پزشــک در نیویــورک می گویــد: جوش 
شــیرین و پراکســید هیــدروژن، جــزو قدیمی تریــن راه حل هــای 
خانگی ســفید کردن دندان ها هســتند. مــردم از شستشــوی دندان ها 
 بــا پراکســید هیــدروژن رقیق بــه مدت چنــد ثانیــه، نتایــج خوبی 

گرفته اند.
او همچنین توصیه می کند که جوش شــیرین و پراکســید هیدروژن را با 
هم مخلوط کنید تا به شــکل خمیر درآید و به جای خمیر دندان معمولی، 
از آن اســتفاده کنید. چند قطره از پر اکســید هیــدروژن ۳ درصد را به 
جوش شــیرین ســاده اضافه کنید و آن را مخلوط کنید تا به شکل خمیر 
 درآید. ســپس روی مســواکتان بمالید و با آن، دندان هایتان را مسواک 

کنید.
جری کوراتوال که یک دندان پزشک جوان سازی دندان در نیویورک است 
می گوید: نباید از این خمیر، هر روز و بطور مداوم استفاده کنید زیرا هر دو 
ماده این خمیر، خاصیت سایندگی دارند. او توصیه می کند که از این درمان 
خانگی برای ۳ تا ۵ روز اســتفاده کنید و سپس قبل از استفاده مجدد، ۳ تا 

۶ ماه صبر کنید.

یل ن نار خمیر رو

شستشــوی دهان با روغن، به لطف افراد مشــهوری مانند گوئینت پالترو و شایلن وودلی که این 
کار را انجام می دهند، بســیار متداول شده اســت. وین پری، مدیر عامل و رئیس توسعه محصول 
Greensations )برندی که فقط محصوالت کامال طبیعی می فروشد( می گوید: روغن نارگیل 
حاوی اسیدهای چربی است که وقتی با بزاق انسان تماس پیدا می کنند، به آنزیم های سفید کننده 
دندان تجزیه می شوند. ترکیب بزاق شما و این اسیدهای چرب، یک مولکول اکسیژن تولید می کند 
که لکه روی دندان را برطرف می کند. این رادیکال آزاد که اکسید شده، یک واکنش شیمیایی ایجاد 

می کند که لکه ها را با مسواک زدن و شستشو از بین می برد.
اما چرخاندن روغن در دهان به مدت 20 دقیقه، برای همه خوشایند نیست. پری به جای آن یک 

پیشنهاد می کند: اول، یک فنجان روغن دستور خمیر روغن نارگیل را که بسیار هم ساده است 
نارگیل را گرم کنید تا مایع شود سپس دو 

قاشق چایخوری جوش شیرین 
و ۵ تا ۱0 قطره اسانس طبیعی 

نعناع به این مایع اضافه کنید 
و مخلوط کنید. این نعناع، 
خاصیت خوشبو کنندگی 

و ضــد میکروبــی دارد و 
لثه های شما را سالم 

نگه می دارد.

05
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پیشنهاد میکند: اول، یک فنجان روغن دستور خمیر روغن نارگیل را که بسیار هم ساده است 
نارگیل را گرم کنید تا مایع شود سپس دو 

قاشق چایخوری جوش شیرین 
 قطره اسانس طبیعی 

نعناع به این مایع اضافه کنید 
کنید. این نعناع، 
خاصیت خوشبو کنندگی 

و ضــد میکروبــی دارد و 
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له ای شکل قرار دارد. این  خی که درونشان ماده ای  یاهی است با بر های  ه ورا  آلو
یاه را می توان در سراسر دنیا پیدا کرد و حتی برخی خودشان در خانه آن را پرور می 

ه ورا وقتی روی پوست مالیده می شود خاصیت خنک کننده و التیام  ل آلو دهند. 
ه ورا سرشار از ویتامین های مختل است  و حتی آرای صورت  بخ دارد.آلو

ه ورا و خوا آن اشاره  ل آلو شما را پا  می کند. در این مقاله به کارایی های 
، خواندن این مطلب را از دست ندهید. می کنی

ی رای ا  ی  جایگ  ورا 
یاهی ه ورا  آلو

یاه را می توان در
ه ورا وقتی روی ل آلو دهند. 

بخ
شما را پا  می کند

، خواندن این مطلب را از می کنی

یاهی ه ورا  آلو
یاه را می توان در

ه ورا وقتی روی ل آلو دهند. 
بخ

شما را پا  می کند
، خواندن این مطلب را از می کنی

هلیا خرم
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A l o e V e r a
ی پشه را درمان می کند زید

ل    برای تسکین خار و درد ناشی از پشه سرا 
ه ورا التها و تورم را ک و  ل آلو ه ورا بروید.  آلو

میزان خار را کمتر می کند یا از بین می برد.

آرای را پا می کند
ر پوست حساسی دارید و نمی خواهید پول زیادی  ا
ن های خارجی کنید،  صرف خرید آرای پا ک
 می توانید از یک آرای پا کن طبیعی و ارزان 
قیمت استفاده کنید که مان از تحریک یا حسا 
ن  شدن پوست تان می شود. کافی است کلی رو
ه ورا را با ه مخلو کنید و با  زیتون و آ آلو
استفاده از یک تکه پنبه یا پد آرایشی، آرای را از 
روی صورت تان پا کنید. این مخلو آبرسان بوده 

و باع جوان سازی پوست تان می شود.

تاول را درمان می کند
ه ورا را روی تاول خود بزنید. این  ل آلو مقداری 
ا کام از بین  زی و التها تاول را ک ی  ل قرم
ه ورا  می برد. وقتی تاول از بین رفت به درمان با آلو
ت مرطو شود و دوره درمان  ادامه دهید تا پوس

پرسرعت شود.

ی را تسکین می دهد آفتا سوخت
یکی از بهترین درمان های پوست آفتا سوخته، 
ی  ه ورا خاصیت خنک کنند ه ورا است. آلو ل آلو
ه  ی می شود. آلو دارد و باع تسکین درد سوخت
ی مان از پوسته ریزی  ورا با خاصیت مرطو کنند

پوست شده و پروسه درمان را سرعت می بخشد. 
ی شدید، مقداری  ار آفتا سوخت پس وقتی د

ه ورا روی مناط آسیب دیده بزنید. ل آلو

پوست را مرطو می کند
ه ورا بهترین مرطو کننده برای کل بدن است.  آلو
زینه مناسبی است و بدون  اما برای صورت بسیار 
ربی کند، صورت شما را  این که پوست احسا 
دالتهابی  وه بر این خاصیت  مرطو می کند. ع
دن اسکار نیز  دارد و به درمان آکنه و برطرف ش

کمک می کند.

یک نرم کننده طبیعی است
به جای این که همیشه از نرم کننده های شیمیایی 
ه ورا را امتحای کنید.  ل آلو استفاده کنید، یک بار 
ه ورا را ک دست خود بریزید و با آن  ل آلو مقداری 
موها را ماسا دهید. بعد از  دقیقه موها را آبکشی 
قدر نرم و لطی  کنید. خواهید دید که موهای تان 

می شود.

برای اص بسیار مناسب است
ت و بهترین  ان قوی اس ه ورا یک آ رس آلو
ت که در  حی اس ل های اص رای  زین ب جای
ت.  وپرمارکت ها موجود اس داروخانه ها و س
ی توانید صورت  بنابراین قبل از اص کردن م
س اص  ته کنید و س ش ه ورا آ ل آلو را با 
ل مان از خشک شدن پوست صورت  کنید. این 

 می شود.

ه ورا برای موها فواید آلو
ی که دارد، ل خاصیت درمان ه ورا به دلی  آلو

یرد. اما در   قرن ها است که مورد استفاده قرار می 
ری نیز دارد   کنار مزیت برای پوست کاربرد دی
ه  می تواند موها را قوی و پوست ک سر را سال ن
ه ورایی که می توانید برای موها  دارد.بهترین آلو
ت که مستقی از  ل خام آن اس استفاده کنید، 
ل را می توانید از  رفته شده است. این  یاه  خود 
یاه را دارید  ر   بیشتر داروخانه ها تهیه کنید و ا
ر های خار  ل را از ب د خودتان  می توانی
ی ه آبکی فافی دارد و کم ل رن ش  کنید. 

 است.
ه ورا را به موها و پوست ک سر خود بمالید  ل آلو
و اجازه دهید به فولیکول ها نفو کند. بعد از این که 
اشتید یک ساعت روی سرتان بماند موها را با 

و بشویید. کمی شام

ر تمیز کردن موهای 
ی فولیکول های مو را  ه ورا می تواند به خوب آلو
ر  ی و باقی مانده دی اف ن های ا تمیز کند، رو
ه ورا به خوبی  محصوالت مو را از بین ببرد. آلو
ر را تمیز می کند بدون این که به  موها و ک س
ف مواد شیمیایی  تارهای آن آسیب وارد کند. بر خ
ه ورا و، آلو والت مربو به م  موجود در محص

ی موها کمک  ار ت و به حف یک رر اس   بی 
می کند.

ه ورا راهی عالی برای داشتن موهایی  استفاده از آلو
سال تر، درخشان تر و نرم تر است.

التیام بخشیدن به خار پوست ک سر
. ع  یک عبارت پزشکی است که ما برای شوره به کار می بری درماتیت سیبری
ه ورا درمان  خار پوست ک سر و پوسته پوسته شدن آن زیر موها را می توان با آلو

کرد.
ه ورا می تواند به برطرف کردن التها ک سر که شوره باع می شود کمک  آلو

د التهابی دارند. ه ورا خوا  یاه آلو ر های موجود در  کند. اسید 

تقویت و ترمی تارهای مو
رد خون  ه ورا حاوی ویتامین های A، C و E است. هر سه این ویتامین ها با  آلو
ال و موهای برا در ارتبا هستند. ویتامین B و  سلولی، رشد سلول های س
ه ورا وجود دارند. هر دوی اینها می توانند از ریز موها  ل آلو اسید فولیک نیز در 

یری کنند. پیش
رفتن در معر خورشید  ه ورا یک محصول محبو است که افراد بعد از قرار  آلو
یاه  ی این  ن باال و خاصیت خنک کنند آن را روی پوست خود می مالند. دلیل ک
ه ورا نشان داده اند می توانند از موها نیز در برابر  است. ویتامین های موجود در آلو

آفتا محافظت کنند.

بهبود رشد مو
ه ورا می تواند به خوبی جریان خون در یک منطقه را افزای دهد. این تنها بخشی  آلو
ه ورا را روی مو و پوست  ه ورا است. وقتی آلو از دالیل خا بودن التیام بخشی آلو
ک سر استفاده می کنید، جریان خون به پوست ک سر افزای پیدا می کند. وقتی 
ی موها  ه ورا نرم شد خواهید دید که شکست پوست سرتان تمیز و موی سرتان با آلو
ه ورا حتی می تواند  و ریز آنها رو به کاه می رود.برخی افراد ادعا می کنند که آلو
بات این  به رشد سریعتر موها کمک کند. اما هنوز شواهد پزشکی قابل قبولی برای ا

ادعا وجود ندارد.

ه ورا خطرات و هشدارهای آلو
رانی نیست که برایتان خطری داشته  ه ورا استفاده می کنید زیاد جای ن ل آلو وقتی از 
عی  ه ورا را به صورت مو باشد اما برخی افراد به آن حساسیت دارند. قبل از اینکه آلو
ک از پوستتان آزمایش کنید. کافیست مقداری  استفاده کنید، ابتدا روی یک قسمت کو
ن شوید بدن  س دو ساعت منتظر بمانید تا مطم از آن را روی داخل م دست بمالید و س
ر کرم هیدروکورتیزون روی پوست خود  نین ا ان نمی دهد.هم یک نش واکن آلر
ه ورا باشید. وقتی این دو را با ه استفاده  عی آلو ب مصرف مو استفاده می کنید باید موا

ه ورا باع می شود مقدار ج کورتیزون توسط پوست افزای پیدا کند. می کنید آلو
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دکتر محمدرفی منزلت
وی مردانه شناخته می شود. هورمون  طاسی ال ی است که با عنوان  نتیک ار دلیل طاسی بیشتر مردان مبت به ریز مو، آندرو

روری است. نتیکی مستعد هستند برای بروز طاسی  دی هیدروتستوسترون، در مردانی که از نظر 
ایی شدید، زایمان و برخی داروها، علل ک تر شای  ی های  ید، کمبود آهن، تب باال، جراحی با بیهوشی عمومی، ر بیماری تیرو

یرند. شت پ اه با درمان اختصاصی، بر ریز مو هستند که 

برخی ازبیماری های پوست سر، 
ازجملــه لوپوس، لیکــن پالن و 
طاسی منطقه  »آلوپسی آره آتا« 
می توانند منجر به ریزش مو به طور 

موقت یا دائم شوند.
به نظر می رســد اســترس یکی 
دیگــر از عوامل موثــر ریزش مو 
است که می تواند موجب تسریع 
ســیر ریزش موی ژنتیکی شود؛ 
ولی بااین حال بــدون وجود ژن و 
هورمون های دخیل، استرس به 
 تنهایی نمی تواند موجب ریزش مو

 شود.

درمان های جراحی
رفت  ه رو  د مو ب پیون
فولیکوالر و مولتی فولیکوالر 
دراین روش، پوست مودار از محل 
دهنده در ناحیه پشت یا طرفین 
پوست برداشــته می شود؛ سپس 
با اســتفاده از میکروســکوپ به 
گرفت های حــاوی ۱ تــا ۴مو یا 
گرفت های مولتــی فولیکوالر ۳ 
تا۶ تایی تقسیم می شود؛ سپس 
این گرفت ها به نواحی بدون مو یا 
نواحی نازک پیوند زده می شــود؛ 
به گونه ای که به فولیکول هایی که 

در آن ناحیه وجود دارند، آســیب 
زده نشود. با استفاده از گرفت های 
فولیکوالر کوچک، این امکان برقرار 
می شود تا ظاهری طبیعی ایجاد 

شود.
امروزه جراحی پیونــد مو به این 
روش، به خوبی تحمل می شــود. 
طی 2۴ ســاعت، پوسته هایی در 
سطح هر گرفت ایجاد می شود که 
طی ۴تا ۱۴ روز می ریزند. موهای 
کاشته شــده طی ۱0 تا ۱۶ هفته 
شروع به رشد می کنند که بیشتر 
آن ها در طول زندگی فرد به رشد 

خود ادامه می دهند.
ه اتفاقی  ت مو  بعد از کاش

می افتد
استفاده از اسپری آب و خوابیدن 
در حالت نیمه نشسته تا دو یا سه 
روز بعد از کاشــت مو، به بیماران 

توصیه می شود.
دلمه های کوچکی ممکن اســت 
دور هر گرافت تشــکیل شــود. 
این دلمه ها، طــی پنج تا چهارده 
روز بعــد از جراحــی می ریزند؛ 
دلمه های موهای کوچک تر زودتر 
)چهار تا پنــج روزه( و دلمه های 
موهای بزرگ تــر، در مدت زمان 
طوالنی تری جدا می شوند. ممکن 

است اوایل، موهای کاشته شده که 
از سطح پوست سر بیرون آمده اند 
ریزش پیدا کننــد؛ در صورتی که 
ریشــه مو باقی مانده و برای ده تا 
چهارده هفته، به حالت خفته باقی 
می ماند و سپس موها دوباره شروع 
به رشد می کنند. احساس کرخی 
که ممکن است در ناحیه دهنده و 
گیرنده کاشت مو ایجاد شود، طی 
دو تا هشــت ماه بعد از جراحی از 

بین می رود.
د درمان را  ه زمانی بای از 

شرو کرد
درمان های دارویی می تواند باعث 
کندی روند ریزش مو در آینده یا 

جلوگیری از ریزش مو شود.
بیمارانــی کــه بــرای اولین بار 
تحت جراحی کاشــت مــو قرار 
می گیرنــد، به طورکامــل طاس 
نیســتند؛ به طوری که می توانند 
از موهای موجــود برای کمک به 
استتار نواحی کم مو کمک کنند؛ 
بااین حال، به دلیــل اینکه ریزش 
مو روندی تدریجی و پیش رونده 
است، شروع درمان جراحی در یک 
بیمار بسیار جوان اغلب غیرعاقالنه 

به نظر می رسد.
درمان هــای پزشــکی از قبیل 

فیناستراید و مینوکسیدیل، برای 
مردان مبتال به ریزش مو توصیه 
می شــود. این درمان ها می تواند 
برای حفظ موها کمک کننده باشد 
یا تا حدودی روند نازک شدن مو در 
ناحیه مرکزی و باالی سر را کندتر 
کند؛ همچنین درمان های دارویی 
را می تــوان برای حفــظ موهای 
کاشته شده به دنبال پیوند و جهت 
افزایش نتایج طوالنی مدت کاشت 

مو، مورد استفاده قرار داد.
ونه یک جرا ترمی موی 

واجدشرایط را پیداکن
انجمن بین المللی جراحی پیوند مو 
یا »ISHRS« بزرگ ترین جامعه 
در نوع خود است که فعالیتش را 
به پیشرفت دانش و تکنیک های 
مربوط به عمل جراحی ترمیم مو 

اختصاص داده است.
این انجمن می تواند شــما را با نام 
و آدرس یک جــراح  ترمیم مو در 

نزدیکی تان آشناکند.

من  ان می  و سایت رس
بین المللی جراحی ترمی مو

WWW.ISHRS.org 
پست الکترونیکی:

info@ishrs.org

ی بی ی  کا 
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این جمله ها را به کودکان 
ویید ن

ه را ببو قوربا

عادت های جالب 
ی خانواد

زندگی، زندگی
فصل پنجم
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ریه ات را تمام کن همین حاال 
شما باید به کودکتان گریه کردن یا ابراز احساسات را یاد دهید. اگر 
او اکنون ناراحتی یا عصبانیت خود را پنهان کند، در آینده نیز فردی 
درونگرا و گوشه گیر خواهد شد. کودکان باید یاد بگیرند که نشان 
دادن شادی، غم، عصبانیت... اشــتباه نیست. همانطور که شما به 
بزرگ تر ها نمی گویید: »گریه نکن« برای کودکتان نیز نباید این 

جمله را بیان کنید.
من برای تو همه کار کرده ام

هنگامی که با فرزندتان بحث می کنید، از گفتن این جمله که شما هر 
کاری برای او کرده اید، به شدت بپرهیزید. فرزند شما با شنیدن این 
جمله پیش خودش فکر می کند که اگر پدر و مادرم برای من همه کار 
کرده اند، پس من چرا باید از دست آنها عصبانی باشم؟ حتما مشکل از 

من است. در این شرایط او دیگر ناراحتی، عصبانیت، دردودل هایش و 
حتی اشتباهاتش را نیز برای شما بازگو نمی کند.

آرام با
خب اگر کودکتان روش آرام کردن خودش را بلد بود که حتما این 
کا راانجام می داد. پس به جای این که این جمله را هر دفعه با صدای 

بلندتر تکرار کنید، به فکر راهی برای آرام کردن او باشید.

  رفتارهای غلط با کودکان؛

 
یید کا  گ ا را  ک ای جمل 

ر صاحب  ا
فرزندی هستید، 

ام صحبت با او  هن
تی که در ادامه  جم

مطلب برایتان آورده ای را 
ف کنید.  ات خود ح از دایره ل

ت نه تنها رفتار اشتباه  این جم
ییر نخواهند داد بلکه  کودکتان را ت
ارد هن او می  یری منفی بر  تا

مطلب برایتان آورده ای را 

ر صاحب  ا
فرزندی هستید، 

 با او 
تی که در ادامه  جم
مطلب برایتان آورده ای

ر صاحب  ا
فرزندی هستید، 

 با او 
تی که در ادامه  جم

مطلب برایتان آورده ای را 
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ا می شوی نخور، 
زمانی که می خواهید به کودکتان یــاد دهید که غذاهای 
سالم مصرف کند، بهتر است که به جای چاق شدن، به دلیل 
دیگری برای منع او از غذا اشاره کنید. به عنوان مثال از فواید 
و طعم خوب غذاهای سالم صحبت کنید. تمرکز روی وزن 
کودک تنها نگرانی او را بیشتر می کند و موجب عدم اعتماد 

به نفسش می شود.
این مشکل آنقدرها که تو فکر می کنی، بزر نیست

شاید مشکل فرزندتان برای شما کوچک و بی اهمیت باشد 
اما دلیلی ندارد که برای کودکتان هم بی ارزش باشد. بنابراین 
شما نباید او را به خاطر ناراحتی هایش سرزنش کنید. این راه 
هیچ کمکی به او نمی کند. پس بهتر است که به جای به زیر 
سوال بردن مشکل اش، به دنبال راهی برای کم کردن دل 

نگرانی های او باشید.
خیلی تنبلی

کودکان به هیچ وجه تنبل نیستند بلکه آنها چگونگی انجام 
آنچه از آنها می خواهید را به درستی نمی دانند. اگر شما به 
فرزندتان بگویید که تو تنبلی، در واقع اعتماد به نفس اش را از 
او گرفته اید. آیا خود شما هم اگر انگیزه ای برای کاری نداشته 

باشید، قدمی بر می دارید؟
ند بار باید تکرار کن یز را  یک 

اگر به این مرحله رســیده اید که باید یک حرف را ۱00 بار 
 برای فرزندتان تکــرار کنید، آخرش هــم هیچ نتیجه ای
 نگرفته اید، بهتر است که در مورد شیوه رفتار با فرزندتان 
تجدید نظر کنید. غر زدن هیچ جــواب مثبتی نمی دهد. 
بنابراین به جای تکرار یک جمله، سعی کنید با سواالت دیگر 

ریشه حرف گوش نکردن کودکتان را بیابید.
ه ها رفتار نکن ل ب م

 شــما نباید از فرزندتان انتظار داشــته باشــید که مانند
 بزرگ ترها رفتار کند، در غیر این صورت که نام کودک را بر او 
نمی گذاشتند. اگر کودکتان رفتاری بچه گانه و دور از انتظار از 
خود نشان داد، به شرایط اطراف او نگاه کنید و علت را دریابید. 

به جای سرزنش کردن او، به احساسات اش گوش دهید.
مرا ناامید کردی

 این جملــه را معموال والدیــن هنگام ناراحتــی کودکان 
می زنند که نه تنها فایده ای ندارد بلکه درد و ناراحتی کودک 
را نیز بیشتر می کند. او به این دلیل که شما را نیز از خودش 
ناامید کرده، غصه بیشتری می خورد، بنابراین بدون توجه به 

خودتان، بهتر است که به فکر علت و برطرف کردن ناراحتی 
او باشید.

این کار را نکن
متاســفانه این جمله ای اســت که به تکرار از زبان والدین 
شنیده می شود که هیچ تاثیر مثبتی نیز ندارد. به جای بیان 
این جمله، بهتر است که راه درست را نشان فرزندتان دهید. 
به عنوان مثال اگر که او خواهر کوچک ترش را زد، دست او 
را بگیرید و بر سر خواهرش بکشید و به او بگویید که با دست 

کارهای قشنگ تری هم می تواند انجام داد.
من از این رفتارت متنفرم

با گفتن این جمله، آنچه کودک شــما می شــنوند، کلمه 
»متنفرم« است. در واقع زمانی که این کلمه از دهان شما به 
گوشش می رسد، او تمام کلمات قبل او را نشنیده می گیرد و 
تنها به حس تنفری که شما نسبت به او دارید می اندیشد که 
تاثیر بدی بر روحیه اش خواهد گذاشت. بنابراین هنگام حرف 

زدن، مراقب کلماتی که به زبان می آورید باشید.
یری های بی موردی که دست و پای کود  سخت 

را می بندد
بچه ها نیاز به مراقبت و راهنمایی والدینشان دارند ولی گاهی 
این توجهات و راهنمایی ها آن قدر زیاد می شوند که دست 
و پای آن هــا را برای تجربه کردن و لذت بــردن از کودکی 
می بندند.چند مورد از این توجهات افراطی شــامل موارد 

زیر هستند:
نکن می کنید بکن مدام دارید 

گاهی بچه ها طــوری رفتار می کنند که هــر پدر و مادری 
ممکن است به آن ها تذکر بدهد. اگر گه گاه این اتفاق بیافتد 
اشکالی ندارد ولی اگر تذکر دادن به شکل غالب رابطه شما و 
کودکتان تبدیل شده باشد، می تواند نشانه آن باشد که شما 
دارید زیاده از حد به او سخت می گیرید. این در حالی است که 
شما می توانید به جای سختگیری و تذکر مداوم، با ایجاد یک 
انضباط مناسب و مشخص کردن حد و حدود برای کودک، 

یک رابطه آرام و مثبت را تجربه کنید.
مدام دارید از او انتقاد می کنید

احتماال گه گاه پیش آمده که شما هم مثل اغلب پدر و مادرها 
با جمالتی مانند »چرا این کار رو کردی؟«، »دیگه لباس تمیز 
نداری«، »چند بار باید بهت بگم؟« و... با کودکتان صحبت 
کنید، اما آیا می دانید که اگر تعداد دفعات این انتقادها زیاد 

باشد، عالمت سختگیری زیاده از حد خود شما است؟ 

بت زیادی به او نمی زنید حرف های م
بچه ها تفاوت بین کلماتی که بار مثبت و کلماتی که بار منفی دارند 
را می فهمند، هرچند که ممکن است توضیح دادن این فهم برایشان 
سخت باشد. اگر شما جزو  والدینی هستید که مدام با کلماتی که 
بار منفی دارند با او صحبت می کنید، احتماال فراموش کرده اید که 
کودکتان فقط یک بچه چهار-پنج ساله  است نه یک آدم شصت ساله  

دنیادیده! و این یعنی شما دارید زیادی به او سخت می گیرید.
به ندرت به رفتارهای خو او توجه نشان می دهید

بهتر است به جای این رفتار که نشان دهنده سختگیری بیش ازحد 
شما است، به رفتارهای خوب هرچند کوچک او توجه نشان بدهید.

به او جایزه نمی دهید
همه بچه ها نیاز دارند که گاهی تشویق بشوند. اگر شما جزء والدینی 
هستید که به ندرت کودکشان را تشویق می کنند، ممکن است جزء 

سختگیرها باشید.
ندان به روی نمی آورید موفقیت های او را 

بچه ها دوست دارند بشنوند که والدینشان درباره موفقیت های آن ها 

با دیگران صحبت می کنند. اگر شما کمتر از این کارها می کنید، 
احتمال دارد که جزء سختگیرها باشید.

یرید و نمی  او را زیاد در آ
تماس های جسمانی نقش زیادی در کاهش خلقیات منفی بچه ها 
دارد. به عالوه همه کودکان نیاز به آغوش گرم پــدر و مادر دارند. 
اگر دست کم یک بار در روز کودکتان را بغل نمی کنید، به احتمال 

سختگیر بودن خودتان فکر کنید.

را همیشه نمی توانی تو این بار موف شدی، اما 
اما استفاده  یز است اما همین که بعد از آن از کلمه  بت و تحسین بران جمله اول شما، جمله ای م
له و شکایت خود را  ی کرده اید. در واق شما در جمله دوم  بت آن را خن یر م می کنید، تمام تا
ارد و باع کاه  یر منفی خود را بر کودکان تان می  بروز می دهید و همین جمله است که تا

اعتماد به نفس او می شود.
تو مرا عصبانی می کنی
ای والدین صبوری است. کودکان ممکن است کارهای زیادی بکنند که موجب ناراحتی شما  یکی از مهمترین و
ر او شما را  وی کودکان تان هستید، یا به بیان دی شوند اما این شمایید که باید آرام تان را حف کنید. شما ال
مبنایی برای رفتارهای آینده ا قرار می دهد، بنابراین خونسردی خود را حف کنید تا بعدها که کمی آرام تر 
شدید، از رفتاری که با فرزندتان کرده اید، پشیمانی به سرا تان نیاید.
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هنی همانند  تناسب 
ب اندام است. با  تناس

وز و تمرین می توانید  آم
بت  هنی م ر  خودباوری و ن

بسیار باالیی را در خود پرور 
خص کام  دهید.برای این که ش

بت اندیشی شوید هفت کلید وجود دارد. م
ه را ببو  قوربا الی ای به نام  برایان تریسی ،کتا جن

دارد. این کتا سال  توسط برایان و دختر کریستینا 
اشتن احساسات  نوشته شده ودر آن درباره رو های کنار 

یزه صحبت می کند. منفی و داشتن شخصیتی شاد و با ان
رای تبدیل  ار العاده ب درو خ ن ن کتا به  در ای
د صحبت  بت و مفی رایط م ایند به ش رایط ناخوش ش
ی خوانید.  ی از آن را در ادامه م ه بخش ت ک ده اس  ش

رژیم جسمانی، نقش باالیی در میزان سالمت و 
انرژی شما دارد. با خوردن خوراکی های متنوع 
تازه، سالم و با کیفیت و اجتناب از خوراکی های 
مضر، انرژی بیشتری خواهید داشت، مقاومت 
 عمومی بدنتان در برابر بیمــاری ها افزایش 
می یابد، بهتر می خوابید و احساس سالمتی و 

شادمانی بیشتر می کنید.
همیــن طــور رژیــم ذهنــی، تعییــن 

کننــده شــخصیت، منــش و تقریبــا 
تمــام اتفاقــات زندگیتــان اســت. اگــر 
 ذهــن را بــا دیــدگاه هــا، اطالعــات، 
کتاب ها، گفت و گوها، برنامه های شنیداری 
و اندیشه های مثبت تغذیه کنید، شخصیت 
مثبت تر و موثرتری را پــرورش خواهید داد. 
تاثیرگذاری و اســتدالل شما بهبود می یابد و 
اعتماد به نفس و خودباوری باالتری خواهید 

داشــت.افرادی که با کامپیوتر سروکار دارند، 
اصطالح »ورودی بی ارزش، خروجی بی ارزش 
تولید می کند« را استفاده می کنند. عکس این 
موضوع نیز صدق می کنــد، »ورودی خوب، 

خروجی خوب ایجاد می کند«.
وقتی صریح و شفاف تصمیم می گیرید که بر 
ذهن کامال مسلط شوید، تفکرات و احساسات 
منفی و محدودکننده را دور بریزید و شخصی 

 کامال مثبت اندیش شــوید، اینجاســت که 
می توانید شخصیت خود را متحول کنید.

بهترین فرد ممکن باشید
تناسب ذهنی همانند تناســب اندام است. با 
آموزش و تمرین می توانید خودباوری و نگرش 
ذهنی مثبت بســیار باالیی را در خود پرورش 
دهید.برای این که شخص کامال مثبت اندیشی 

شوید هفت کلید وجود دارد:

خص کام  دهید.برای این که ش

تناسب 
ب اندام است. با  تناس

وز و تمرین می  آم
بت  هنی م ر  خودباوری و ن

بسیار باالیی را در 

تناسب 
ب اندام است. با  تناس

وز و تمرین می  آم
بت  هنی م ر  خودباوری و ن

بسیار باالیی را در 

هفت کلید دکتر برایان تریسی برای مثبت بودن

ا را  ر
ب

58

زندگی، زندگی

* آبان 1396/ دوره جدید/ شماره هفتاد و دوم *



به اندازه کافی، اســتراحت کنید. الزم است به طور منظم و 
 به ویژه در زمان هایی که زیر فشــار روانی و سختی هستید،

  باتری های انرژی خود را شــارژ کنید. وینــس لومباردی 
می گوید: »خستگی، همه ما را ترسو می کند.«

یکی از عوامل زمینه ساز احساسات منفی، عادت های مضر 
سالمتی؛ خستگی، نرمش نکردن و کار و تالش بی رویه است. 

در زندگی به دنبال تعادل باشید.

بت داشــتن انتظارات مثبت یکــی از تکنیک های 07 انتظارات م
بسیار قوی اســت که با به کارگیری آن می توانید شخصی 
مثبت اندیش شــوید و زندگی مثبت تر و بهتری را تضمین 
 کنید.انتظارات شما، پیشــگویی های شما از آینده خودتان

 است. 
یعنی آنچه شــما با اطمینان منتظرش هستید، به احتمال 

زیاد به دســت خواهد آمد.از آنجا که خودتــان انتظارات را 
انتخاب می کنید، همیشــه بهترین ها را بخواهید و انتظار 
موفقیت داشته باشید. هنگام مالقات با افراد جدید، انتظار 
محبوبیت داشــته باشید. انتظار دســتیابی به اهداف عالی 
و خلق زندگی شــگفت انگیز برای خودتان داشــته باشید. 
 وقتی پیوسته در انتظار اتفاقات خوب باشید، به ندرت ناامید

 می شوید.

بت وی درونی م فت و  با خودتان مثبت صحبت کنید و گفت و گوهای درونی خود را کنترل کنید. از عبارات تاکیدی مثبت، اول شــخص و در زمان حال مانند »من خودم را 01 
دوست دارم«، »من می توانم!«، »من احساس فوق العاده خوبی دارم!« و »من مسوول هستم!« استفاده کنید. ما معتقدیم که ۹۵ درصد احساسات شما با گفت و 
گوهای درونی خودتان، در طول روز شکل می گیرد. واقعیت تلخ این است که اگر عمدا و آگاهانه با خودتان، مثبت و سازنده صحبت نکنید، ناخودآگاه به چیزهای 
ناراحت کننده که باعث نگرانی و عصبانیت می شود، فکر می کنید. همانطور که قبال گفته شد، ذهن شما مثل یک باغچه است، اگر در آن گل نکارید و از آن مراقبت 

نکنید، علف های هرز بدون هیچ تالشی رشد می کنند.

بت هنی م سالمتی شما دقیقا به همان مقداری است که مواد غذایی سالم بخورید و 04 خورا 
به خودتان برسید. همین طور سالمت ذهنی و روانی شما به همان اندازه ای است که 

ذهن خود را به جای »شیرینی های ذهنی« با »پروتئین های ذهنی« تغذیه کنید.
کتاب ها، مجالت و مقاالت آموزنده، الهام بخش و انگیــزه دهنده بخوانید. ذهن را با 
اطالعات و ایده هایی که موجب تعالی و شادمانی می شوند و شما را نسبت به خود و 

آرزوهایتان مطمئن می سازند، تغذیه کنید.
 هنگام رانندگی به مطالب شنیداری ســازنده و مثبت گوش دهید. پیوسته به ذهن
 پیام های مثبت وارد کنید که باعث می شوند بهتر بیندیشید و بهتر عمل کنید و در 
رشته کاری خود تواناتر و کارآمدتر باشید.فیلم ها و برنامه های تلویزیونی آموزشی و 
مثبت تماشا کنید ودر دوره های آنالین شرکت کنید و مطالبی بخوانید که به دانشتان 

بیفزاید و به شما حس بهتری نسبت به خود و زندگی بدهد.

تقریبا در جامعه ما همه با منابع محدودو گاهی هم بدون سرمایه، دست به 05 آموز و پیشرفت درست
کار می شوند. تقریبا تمام درآمد افراد، ابتدا با فروش خدمات شخصی حاصل می شود. 
تمام افرادی که امروزه در اوج هستند، زمانی در پایین ترین جایگاه بوده اند و بارها و 

بارها شکست خورده اند و به جایگاه های پایین تر نزول کرده اند.
معجزه آموزش و پیشرفت شخصی درازمدت این اســت که شما را از فرش به عرش، 
از فقر به ثروت و ا زشکســت به موفقیت و استقالل مالی می رساند. همانطورکه جیم 
ران می گوید: »تحصیالت رسمی کمک می کند امرار معاش کنید، ولی آموزش های 

شخصی شما را ثروتمند می کند.«
وقتی خود را به یادگیری، رشد، بهتر شدن در افکار و فعالیت ها متعهد می کنید، کامال 
بر زندگی خود مسلط می شوید و سرعت رســیدن به اوج را به طور قابل مالحظه ای 

افزایش می دهید.

متی مفید از سالمت جســمانی خود حداکثر مراقبت را بکنید. همین امروز تصمیم 06 عادت های س
بگیرید که تا سن 80، ۹0 یا حتی ۱00 سالگی زندگی کنید و حتی در آن سن هم شاد 
و پرتحرک باشید.غذاهای خوب، ســالم و مغذی بخورید. کم و متعادل بخورید. یک 

رژیم غذایی عالی، تاثیری مثبت و فوری بر احساسات و تفکرات شما خواهد داشت.
تصمیم بگیرید به طور منظم ورزش کنید. حداقل 200 دقیقه در هفته را به پیاده روی، 
دو، شنا، دوچرخه سواری یا کار با دستگاه های ورزشی بپردازید. وقتی با برنامه و منظم 
ورزش می کنید، احساس شادمانی و سالمتی بیشتری دارید و نسبت به فردی که تمام 
بعدازظهر را روی کاناپه می نشیند و تلویزیون تماشا می کند، خستگی و فشار روانی 

کمتری خواهید داشت.

بت س م س 02 ت ت شاید قدرتمندترین توانایی شما، توانایی 
ار همین االن به تحق  و دیدن اهدافتان است، به طوری که ان
ی  یز و وا از اهداف و زند ان ان رسیده اند. تصویری هی
هن مرور کنید. تمام  ایده آل تان بسازید و بارها و بارها آن را در 
ی، با بهبود بخشیدن به تصویرهای  پیشرفت های شما در زند
ه خود را در درونتان ببینید، در دنیای  هنی شرو می شوند.هر 
خار همان خواهید بود.

بت اندی ی می کنید، کار 03 افراد م انتخا درست کسانی که با آنها زند
ری بر احساسات  می کنید و تعامل دارید، بیشتر از هر عامل دی
یرید که با  ارد. همین امروز تصمی ب یر می  و موفقیت شما تا
ی اهداف  بت، شاد، خو بین و کسانی که در زند افراد برنده، م
ی دارند معاشرت کنید. بزر
شمه اصلی  به هر قیمتی از افراد منفی دوری کنید. این افراد، سر
ی هستند. مصم شوید که از ه اکنون،  بیشتر ناراحتی های زند
ی تان راه ندهید. طرا آور را به زند ر افراد منفی و ا دی
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ت داری یک  همه ما دوس
. بخت باشی خانواده خوش
ا بر تعریفی  هر خانواده ای بن
ای آن دارند شکل و شمایل  که اع
ی ها به دلیل  ی دارد. بع متفاوت
اعات زیادی از  لشان س نو ش
روز نمی توانند در کنار ه باشند 
بنابراین شب ها برای این خانواده حک بخ 
ر صب  ی دی ی را دارد. بع اصلی ارتباط
ری می کنند. شما  هر را در کنار ه س یا 
ام برخی عادت ها  استحکام  می توانید با ان
ت  ی خود را باال ببرید. جالب اس خانواد
ی سال  ی خانواد بدانید که داشتن یک زند
می تواند خطر ابت به حمله قلبی را کاه و 

شانس زنده ماندن شما را افزای دهد.

ای جا  ت  ا  
ی ا ا

اعات زیادی از  لشان س نو ش

ت داری یک همه ما دوس
. بخت باشی خانواده خوش

هر خانواده
ای که اع

ی ی دارد. بع متفاوت
اعات زیادی از  لشان س نو ش

ت داری یک همه ما دوس
. بخت باشی خانواده خوش

هر خانواده
ای که اع

ی ی دارد. بع متفاوت
اعات زیادی از  لشان س نو ش
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م ا ای  د  ا   ر ای
ی  ا ا ای   ت  ا

ی ی ک ار  ا
ترها ور بزر زه ح مع

مراقبت از یکی از عزیزان سالخورده 
راهی شگفت انگیز برای نشان دادن 
محبت اســت و این به معنی این 
نیست که شــما باید همه چیز را 
قربانی کنید. خانواده های ســالم 
در کنار پدر و مــادر، پدربزرگ و 
مادربزرگ را هم دارند، تأثیر حضور 
والد پیــر در خانه و گاهی مراقبت 
کردن از آنها در کل خانواده دیده 
می شود. درست است که این  کار 
عواقب مثبت و منفی را با هم دارد 
و گاهی ممکن است برای خانواده 
ایجاد گرفتــاری و حتی درگیری 
بکند اما حضور یک بزرگ تر و گاهی 
همراهی آنها در جمع خانوادگی 
بــرای گــردش و پیــاده روی به 
خصوص برای بچه های کوچک، 

بسیار مفید و جذاب است.
ای سال بخورید

والدین می توانند تنظیمات غذایی 
فرزندان خود را تحت تأثیر قرار داده 
و مغز آنها را با انتخاب غذاهای سالم 
پرورش دهند. در تحقیقات ثابت 
شده که بچه ها از طریق والدین خود 
با غذاهای فرآوری شده که عامل 
سرطان هســتند، آشنا می شوند. 
مادران و پدران می توانند به جای 
این غذاهای ناســالم مثل کوکی، 
کراکر یا ســوداها میان وعده های 
غذایی سالم در اختیار بچه ها قرار 
دهند مثل میوه و سبزی های تازه. 
ســیب، کره، کرفس، انگور، موز، 
اســفناج، آووکادو و خوراکی های 
سالمی مثل اینها می توانند جزو 

انتخاب والدین برای بچه ها باشند.
خانواده های سالم همراه با فشار و 
اســترس و عجله غذا نمی خورند. 
آنها ســعی می کنند از صداهای 
آرام و موزیــک مالیم زمان صرف 
غذا در کنار خانواده استفاده کنند. 
در زمان غذا خــوردن فقط روی 
این کار تمرکز می کنند. این زمان 
خوبی است که شما بتوانید در کنار 
خانواده از طعــم و رنگ و بوی غذا 
لذت ببرید. سعی کنید این کار را 
یکی از عادت های خانوادگی خود 
کنید و از بــودن در کنار خانواده و 
خوردن غذا به  خوبی استفاده کنید.
به خودتان اهمیت دهید

همیشه سعی کنید با وجود همه 
کارها و گرفتاری ها و داشتن فرزند، 
زندگی زناشویی و روابط خود را با 
همســرتان در اولویت قرار دهید. 
در کنار همه دغدغه هــا زمانی را 
برای بودن با همسرتان بگذارید، 
بچه ها را به کسی ســپرده و با هم 

ور یک   ح
اهی  بزر تر و 

همراهی او در 
ی  جم خانواد

رد و  برای 
پیاده روی به 

خصو برای 
ک،  ه های کو ب

بسیار مفید و 
ا است. ج

ک ترین فرد، خیلی  ای خانواده حتی کو  اهمیت دادن به اتفاقات و شادی های اع
یر دارد اد صمیمیت ت در استحکام روابط و ای

به تفریحات دو نفره بروید. گاهی بعد از خوابیدن بچه ها با 
هم فیلم ببینید و وقت خود را بیشتر از هر کس با همسرتان 
سپری کنید. بعد از چند وقت تأثیر آن را در شاد و سرزنده 

شدن کل خانواده می بینید.
سبد موبایل ها

غیر از این که خیره شدن زیاد به موبایل و لپ تاپ به بینایی 
شــما لطمه می زند، می تواند به روابط خانوادگی شما هم 
ضربه وارد کند. سعی کنید وقتی کنار خانواده هستید همه 
وسایل الکترونیکی را خاموش کنید. مثالً تماشای تلویزیون 
در کنار خانواده نه تنها باعث ارتباط و هم کالمی بیشتر اعضای 
خانواده می شود بلکه در آینده فرزندان خاطرات شیرینی از 
با هم بودن تان بر جای می گذارد. برای این کار می توانید یک 
سبد ابزار داشته باشید. در کنار در ورودی یا هر جایی دور از 
دسترس یک سبد بگذارید و به همه یاد بدهید قبل از ورود 
به خانه وسایل الکترونیکی خود را آنجا بگذارند. بودن موبایل 
در اتاق خواب یکی از 2۱ نشــانه وابستگی شدید به دنیای 
الکترونیک است. به بچه ها یاد بدهید صبح ها به جای زنگ 
موبایل با یک ساعت زنگ دار بیدار شوند و هر بهانه ای برای 

بودن موبایل در اتاق خواب را از آنها بگیرید.
ک شادی های کو

اهمیت دادن به اتفاقات و شادی های اعضای خانواده حتی 
کوچک ترین فرد، خیلی در استحکام روابط و ایجاد صمیمیت 
تأثیر دارد. همیشه اســتعدادهای خود و اعضای خانواده را 
شناسایی کنید، برای هر موفقیت هرچند کوچک یک جشن 
ساده در کنار هم برگزار کنید. این شادی های کوچک در کنار 

خانواده از بهترین خاطرات سال های آینده می شود.
زید ا ب باه 

غذا خوردن با خانواده فقط به بخش پختن و خوردن ختم 

نمی شود. تهیه غذا فرآیندی اســت که می تواند همه افراد 
خانواده را درگیر کند. از خرید کردن تا انتخاب غذا و بعد تهیه 
کردن آن می تواند یک برنامه همگانی در خانواده باشد. با این 
کار هم شما حس مشارکت در خانواده را تقویت کرده اید و 
هم از خوردن غذایی که با کمک هم درســت کردید لذت 
بیشتری می برید. زمان صرف شام موقعیت خوبی است تا 
با اعضای خانواده خود گفت وگو کنید. انتخاب موضوعاتی 
که برای همه جالب باشد گزینه خوبی است. در زمان صرف 
شام وقت خوبی دارید که در کنار خانواده تان باشید و راجع به 
اتفاقات روزانه و عالیق و برنامه های فردا حرف بزنید. پس این 

موقعیت خوب را از دست ندهید.
پیاده روی کنید

یکی از سبک ترین و راحت ترین ورزش هایی که می توانید 
با خانواده انجام دهید، رفتن به پیاده روی اســت. این کار را 
شاید نتوانید هر روز صبح با توجه به مشغله زیاد اجرا کنید 
ولی سعی کنید برنامه روزهای تعطیل را جوری هماهنگ 
کنید که چند ساعتی در کنار هم راه بروید و با هم از هوای 
صبحگاهی برای یک هفته آینده انــرژی بگیرید. چند بار 
در هفته می توانید بعد از شــام به پیاده روی بروید و ادامه 
صحبت های میز شام را داشته باشــید. این کار به سالمت 

جسمی و روحی شما هم کمک می کند.
ازه تشکر کنید

یکی از عادت های خوب یک خانواده سالم تشکر و قدرانی 
از همدیگر است. اگر والدین برای کارهای خوب از همدیگر 
تشکر و قدردانی کنند، خود به خود فرزندان این کار را یاد 
می گیرند. تالش کنید این کار را در خانواده جا بیندازید تا 
همیشه یادتان باشد برای هر کار خوب اعضای خانواده از آنها 

قدردانی کنید.

ی داشته  ه خانواد با
باشید

برای فرار از دنیای دیجیتال و حبس 
شدن در خانه یک راه ساده وجود دارد، 
ایجاد یک باغچه کوچک خانوادگی و 
پرورش گل و گیاه به همراه هم. اگر این 
کار برای شما در فضای زندگی شهری 
مقدور نیست با کاشت گل و پرورش 
گلدان های خانگی زمانی را در کنار هم 
صرف کنید و به بچه ها دوست شدن با 

گیاهان را آموزش دهید.
محیط خانه را ایمن کنید

اگر فرزند خردسال دارید برای این که 
خیال خودتان راحت شــود و مجبور 
نباشید مدام دنبال فرزندتان با دلهره 
حرکــت کنید، یک محیط ســالم و 
امن ایجاد کنید. ایــن ایجاد ایمنی 
کردن از خردسالی با دور نگه  داشتن 
وسایل خطرناک شــروع می شود و 
در بزرگســالی به دور کردن بچه ها از 
مواد مخــدر و فعالیت های خطرناک 
می رسد. اگر محیط روانی خانه سالم 
باشد فرزندان در امنیت و سالمت رشد 

می کنند.
با ه بازی کنید

بازی کردن فقط برای بچه ها نیست. 
والدین هم می توانند با شــرکت در 
بازی های گروهــی خانوادگی فضای 
شادی در خانه ایجاد و با این کار حس 
همدلی و همراهی را به فرزندان منتقل 

کنند.
ی داشته  سنت های خانواد

باشید
یکی از جالب ترین فعالیت های خانواده 
داشتن ســنت های مخصوص است. 
جدا از ســنت های ملی و مذهبی هر 
کشوری می توانید یکی سری سنت 
برای خانواده خود بگذارید، آن را روی 
یک تخته مخصوص جلوی دید همه 
بنویسید و سر موقع این سنت ها را اجرا 
کنید. مثالً یک شام مخصوص در یک 
شب خاص، یک تفریح ویژه و کارهایی 

مثل این.
استر ها را با ه حل کنید
مشکالت و نگرانی ها خود را با خانواده 
در میان بگذارید و با انجام فعالیت هایی 

مثل پیاده روی و یــوگا و ورزش های 
ذهنی دیگر با هم بر مشــکالت غلبه 
کنید. حل کردن فشــار و استرس به 

کمک خانواده خیلی مفیدتر است.
روزهای تعطیل تفری کنید
 عالوه بر استراحت کردن در روزهای 
تعطیل، سعی کنید برنامه های ویژه ای 
برای تعطیالت داشته باشید. این تنها 
روز بی دغدغه کاری در هفته اســت 
پس قدر آن را بدانید و با هم تفریحات 
 جالــب و ســرگرم کننده داشــته

 باشید.
درباره پول صاد باشید

پول مثل یک خط راه آهن در وســط 
خانواده ها حضور دارد و این  طور به نظر 
می رسد که همه مشکالت با آن حل 
می شود اما نباید اجازه دهید این باور 
در بچه ها شکل بگیرد که بدون پول 
زندگی شادی نخواهند داشت. شاید 
کمی سخت باشــد اما بودن در کنار 
خانواده و ســالمتی و شادی و تفریح 
با آنها می تواند خیلی از پول و ثروت 

باارزش تر باشد.

نکته 2

نکته 1
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زار کنید جلسات مالی بر
یکی از کارهایی که خانواده ها می توانند برای مسائل مالی انجام دهند، گذاشتن 
جلسات مالی است. با هم در پایان هر ماه جمع شوید و حساب و کتاب مالی 

را بررسی کنید.
ربه های جدید داشته باشید ت

برای بیشتر با هم بودن یک راه، پیدا کردن تجربه های جدید است. مثاًل یک 
غذای خاص و جدید در یک رستوران تازه را امتحان کنید. با هم به تفریحات 
جدید بروید، سفرهای تازه را برنامه ریزی کنید و از کشف جدیدترین ها باهم 

لذت ببرید.
آرزوهای بزر داشته باشید

یک دفتر خانوادگی بردارید و در آن آرزوهای خانواده را بنویسید. مثاًل تصور 
کنید ۱00 میلیون پول دارید و می خواهید با خانواده آن را خرج کنید. در این 
کار از بچه های باالی سه سال خود کمک بگیرید آنها آرزوهای قشنگی دارند.

ال کنید از ه س
در یک خانواده سالم هیچ وقت حرف یا سؤالی نگفته نمی ماند. از هم درباره 
اتفاقات روزمره و شرایط کاری و برنامه ها سؤال کنید اما هرگز در یک خانواده 

سؤاالت با چرا شروع نمی شود. با این روش همدیگر را مواخذه نکنید.
عادالنه دعوا کنید

به هر حال در هر خانواده ای بحث و جدل پیش می آید مخصوصاً اگر بچه های 
کوچک در خانه باشند. هنگامی که درگیری ناگزیر به وجود می آید، نباید با 
یکدیگر همدست شوید، باید احساســات یکدیگر را تشخیص دهید. وقتی 
درگیری ایجاد می شود افراد خانواده باید بدانند که نظرشان ارزش دارد. بعد 
تالش کنید ابزارهایی را برای حل منازعات پیدا کنید. هیچ کس نباید از محیط 

دور شود یا برخورد خشنی بکند زمانی که اختالف نظر وجود دارد.

ر نباشید  کنترل 
در یک خانواده سالم والدین مأمور کنترل جزییات زندگی بچه ها نیستند. آنها 
به جای کنترل کردن فرزندان راه های نه گفتن به خطرات را به آنها آموزش 
می دهند. مثاًل فرزندان باید آموزش ببینند که برای ســالمتی خودشان به 
مخدر نه بگویند، نه از ترس والدین. پس یاد بگیرید پدر و مادر کنترل گری 

نباشید.
ه ها حرف بزنید با ب

هیچ وقت فکر نکنید بچه ها نباید در مسائل خانواده شرکت کنند. بلکه آنها 
یکی از مهم ترین اعضای خانواده هستند، نظرات آنها را در مورد مسائل خانه 
بپرسید و اجازه دهید با شما در تقسیم افکار شریک شوند. با این کار فرزندان 

سالم و متکی به نفسی تربیت می کنید
متی خانواده اهمیت دهید به س

باید همه افراد خانواده از مسائل پزشکی هم باخبر باشند. اگر فرصت ندارید با 
هم به دکتر بروید حتماً از پرونده پزشکی همسرتان مطلع شوید. در صورت 
نیاز خوردن داروها را به هم یادآوری کنید و زمان ویزیت سالیانه را از یاد نبرید.

ارید قرار شام با فرزندان ب
فارغ از زمانی که همه خانواده دور هم جمع می شوید برای صرف غذا، بعضی 
وقت ها با فرزند خود به تنهایی برای شام وقت بگذارید. او را به رستوران ببرید 
و یک برنامه خصوصی با پسر یا دخترتان داشته باشید. می بینید که این کار 
چقدر در تحکیم روابط والدین با فرزند به خصوص فرزند هم جنس تأثیر دارد.

رخواهی کنید ع
ما به بچه ها یاد می دهیم که در صورت انجام کار غلط عذرخواهی کنند اما این 
کار یک اجبار و تنبیه حساب می شود. به  جای این رفتار بهتر است خودتان در 
صورت بروز هر کار اشتباهی سریع از خانواده و فرزندانتان عذرخواهی کنید. 

به مرور این رفتار در فرزندتان نهادینه می شود و نیازی به  زور نیست.«

نکته 3

ل  ه ها نباید در مسا هی وقت فکر نکنید ب
خانواده شرکت کنند. بلکه آنها یکی از مه ترین 
ای خانواده هستند، نظرات آنها را در مورد  اع

رسید. ل خانه ب مسا
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کوکی میوه ای

ماهی کبابی

مر رست شده  با سس انار

آشپزی سالم
فصل ششم

 
  

 Healthy
Cooking



مواد الزم
آرد نول: ۱2۵ گرم
پودر قند: 7۵ گرم

کره: ۹0 گرم
شیر: ۱ قاشق سوپخوری

رنده پوست پرتقال: ۱ قاشق سوپخوری
میوه های شکری:یک سوم پیمانه

طرز تهیه
آماده سازی:

   کره را در دمای محیــط قرار دهید تا 
نرم شود؛

    آرد نول و پودر قنــد را در ظرف های 
جداگانه الک کنید؛

    کِف ســینی فــر را با کاغــذ روغنی 
بپوشانید.

رو تهیه
۱. در ظرفی، کره و پودر قند را با همزن 
برقی هم بزنید تا کرم رنگ شود. نیمی از 
آرد را به همراه شیر و رنده پوست پرتقال 
به مخلوط شکر اضافه کنید و مجدداً با 

همزن برقی هم بزنید؛
2. بقیه آرد را به همراه میوه های شکری 
به مخلوط باال اضافه کنید و با دست ورز 
دهید تا خمیر نرم و یکدستی حاصل 

شود؛
۳. خمیر را به شکل استوانه فرم دهید 
و دوِر آن را با کاغذ روغنی یا ســلفون 
بپوشانید ســپس خمیر را به مدت 2 

ساعت در یخچال استراحت دهید؛
۴. پس از این مــدت، فر را از ۱۵ دقیقه 
قبل، روی حرارت ۱۵0 درجه سانتیگراد 
تنظیم و گرم کنید. خمیر را از یخچال 
بیرون آورید و به شــکل دایره هایی با 

عرض نیم سانتیمتر برش دهید.
مراحل پایانی

خمیرها را در ســینی فر بچینید و به 
مدت ۱0 تا ۱2 دقیقه یــا تا زمانی که 
لبه های آنها کمی طالیی رنگ شــود، 
 در طبقه وســط فری کــه از قبل گرم 
کرده اید، قرار دهید تــا بپزند. پس از 
پخت، کوکی ها را از فــر خارج کرده و 
روی توری سیمی قرار دهید تا خنک 

شوند سپس سرو کنید.
نکته

 بــرای تهیه میــوه های شــکری، به 
سوپرمارکت های معتبر مراجعه کنید

در مرحله 2، خمیــر را بیش از حد ورز 
ندهید. در صورت خشک بودِن خمیر، 
می توانید یک قاشق سوپخوری شیر به 

خمیر بیافزایید

کوکی میوه ای
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ماهی  رادی کبا  اف برای 
که مبت به فشار خون و عوار 
قلبی هستند، بسیار مفید است. 
وشت  جالب است بدانید خوردن 
ده ماهی در مقایسه  کبا ش
ده آن خوا  ر ش با نو س
رتری دارد. تر و م درمانی بیش

مواد الزم
ماهی شیر )خرد شده(: ۵00 گرم

سیر )رنده شده(: 2 حبه
فلفل دلمه ای )خرد شده(: ۱ عدد
فیله مرغ )خرد شده( :۱۵0 گرم
پیاز متوسط )رنده شده(: ۱ عدد

نمک: ۱ قاشق چای خوری
سماق: ۱ قاشق چای خوری

زعفران: )ســاییده و حل شده در آب 
جوش( ۱ قاشق سوپ خوری

لیموترش کوچک: )باپوست و چهار قاچ 
شده( ۱ عدد

آب لیموتــرش یا آب نارنج: ۱ قاشــق 
سوپ خوری
طرز تهیه

۱.ماهی، سیر، فلفل دلمه ای، فیله مرغ، 
پیاز، نمک، سماق، زعفران و لیموترش 
را در غذاساز یا مخلوط  کن بریزید و کاماًل 
با یکدیگر مخلوط کنید تا خمیر نرم و 

یکدستی به دست آید؛
 2.خمیر را به اندازه های برابر به ســیخ 
بکشید، سپس آن ها را روی کباب پز یا 
باربیکیو کباب کنید. پس از پخت، در 

ظرف مورد نظر قرار دهید و سرو کنید.
نکته

به دلیل اینکه، کباب انسجام بیشتری 
بگیرد، حتماً از سینه مرغ استفاده کنید.

ماهی کبابی 

۶5
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مواد الزم
روغن زیتون: ۳ قاشق سوپخوری

دانه کنجد سفید :۱ قاشق سوپ خوری
پودر سماق: 2 قاشق سوپ خوری

سیر )کوبیده شده(: 2 حبه
رب گوجه فرنگی: ۱ قاشق سوپ خوری

رب انار: ۱ قاشق سوپ خوری
دانه انار :2 پیمانه

نمک و فلفل سیاه به مقدار الزم
مرغ )8 تکه خردشده(: ۱ عدد
جعفری )پاک شده( :200 گرم

کلم بروکلی: ۴0 گرم
گوجه فرنگی مینیاتوری: ۱۵ تا 20 عدد

قارچ :200 گرم
روغن مایع )مخصوص سرخ کردن( :به 

مقدار الزم
طرز تهیه

۱. روغن زیتون، دانه کنجد، ســماق، 
سیر، رب گوجه فرنگی، رب انار، نیمی 
از دانه های انــار، مقداری نمک و فلفل 
ســیاه را در ظرفی ریخته و با یکدیگر 

مخلوط کنید.
2. تکه های مرغ را در مخلوط باال قرار 
دهید، روی ظرف را با سلفون بپوشانید و 
یک ساعت در یخچال قرار دهید تا کاماًل 

مزه دار شوند.
۳. فر را از ۱۵ دقیقه قبل، روی حرارت 
200 درجه سانتی گراد تنظیم و گرم 

کنید.
۴. تکه های مرغ را از مواد مرینیت خارج 
کرده و روی ســینی فر بچینید و ۳0 
دقیقه در طبقه وسط فر گرم شده، قرار 

دهید تا بپزند.
۵. جعفری را کف ظرف سرو بچینید. 
کلم بروکلی، گوجه فرنگی مینیاتوری و 
قارچ را در تابه ای حاوی کمی روغن داغ، 

۴ دقیقه تفت دهید.
۶. تکه های مرغ را از فــر خارج کرده و 
روی جعفری قرار دهید، سپس مخلوط 
قارچ و بقیــه دانه های انــار را روی آن 

بریزید و سرو کنید.

مرغ رست شده
 با سس انار

۶۶
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یاهی پاستا  رستوران 
ارمیز

 پرونده ای برای فیل
ملی و راه های نرفته ا

معرفی  اپلیکیشن 
متی س

تعطیالت
فصل هفتم

 Holidays



یادداشتی درباره فیلم تازه رامبدجوان

ال  ر گار     ای 

عکس  کورو جوان  
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برای روایت قصه اش در نظر گرفتــه، حفره های کوچک و 
بزرگ فراوانی دارد که اجازه لذت بردن از اثر را به تماشاگر 
نمی دهد. درواقع فیلم به راحتی مرز میان خیال و واقعیت را 
درهم می شکند تا به فضای فانتزی دست یابد که در آن هر 
اتفاقی ممکن به نظر می رسد. اغلب فیلم سازان مطرح برای 

ساخت چنین آثاری، سرنخ های گاهی مبهم و پیچیده ای از 
ویژگی های عجیبی که در روایت قصه اثرشان از آن استفاده 
کرده اند را بر جای می گذارند تا بحث های داغی را در روزهای 
پس از تماشای فیلم میان عالقه مندان به سینما سبب شود، 
یعنی کاری که لینچ در تمام طول دوران فیلم ســازی اش 
انجام داده اســت! اما در »نگار« هیچ ایده و سرنخی وجود 
ندارد و به نظر می رســد که فیلم ساز بیش از اینکه به درک 
درستی از فضای سورئال در سینما رســیده باشد، درگیر 
ظاهر و جذابیت های بصری آن شده باشد و قواعد بی هویت 
که برای شــخص او جذاب بوده را به داستان اضافه کرده تا 

احتماالً شاید خوشایند مخاطبین دیگری هم باشد!

درباره 
ار ن

کارگردان: رامبد جوان
فیلمنامه: احسان گودرزی
تهیه کننده: رامبد جوان

مدیر فیلمبرداری: بهرام 
بدخشانی
بازیگران:

نگار جواهریان
محمدرضا فروتن

آتیال پسانی
مانی حقیقی

صه داستان  خ
پدر نگار پــس از این که 
 در یک معامله شکســت 
می خورد به علت فشــارهای زیاد از 
دنیا می رود؛ اما نــگار مرگ او را باور 
ندارد و تصمیم مــی گیرد تا روزهای 

آخر زندگی او را مرور کند و...

ن ن تا پ پ
فیلــم، با بازســازی یک 
صحنــه جنایــی آغــاز 
می شــود. صحنه قتل آقــای ولیان 
که در ســاعت ۱0 شــب در یکی از 
روزهای آذر کشته شد. )تاکیدی که 
روی این ســاعت و روز قتل می شود 
ناخودآگاه تماشــاگر هوشمند را یاد 
آغاز کتاب ملکــوت بهرام صادقی که 
این روزها دستمایه فیلم های خوبی 
در سینمای ایران شــده می اندازد(. 
فیلم توضیح می دهد که تا چند وقت 
پیش، همــه فکر می کردنــد ولیان 
خودکشــی کرده و به تازگی بعد از 
گذشت نزدیک به ۴0 روز، راز جنایت 
قتل او کشف شده اســت. نگار دختر 
او )با نقش آفرینی نــگار جواهریان( 
که رابطه بســیار خوبی نیز با پدرش 
داشــته، برخالف مادر افســرده اش 
)با بازی افســانه بایگان(، باور ندارد 
که او خود کشــی کــرده و به دنبال 
چرایی این مســاله است. در این گیر 
و دار، خانــه آن ها کــه در معامله اي 
قبل مرگ پدر به گرو گذاشته بود از 
آن ها گرفته می شــود و مادر و دختر 
به اصرار شــوهر خاله نــگار )با بازی 
آتیال پســیانی(، مجبور به نقل مکان 
به خانه خالــه نگار می شــوند. نگار 
خواستگاری به اســم پیمان )با بازی 
محمدرضا فروتــن( دارد که همکار 
پدرش نیز هســت. ولیان در جوانی 
سوارکار بوده و بعدها وارد بازار خریدو 
فروش اسب شده و آن گونه که به نظر 
می رسد در اواخر عمر خود با عده اي 
خالفکار همکاری کرده تا چند اسب 
ترکمن را به کشــورهای دیگر صادر 
کنند. آن طور که پیمــان می گوید، 

این همکاری به اشتباه صورت گرفته 
ولی در هر صورت ولیان را وارد بازی 
خطرناکی کــرده و طرف حســاب 
آن ها کله گنده ای به اسم بهتاش )با 
بازی مانی حقیقی( است که نزدیک 
به هشــت میلیارد تومان بــه ولیان 
بدهکار است. نگار رویاها و خیال های 
عجیبی در ذهنــش می بیند و بعد از 
مرگ پدرش دچار توهماتی شده که 
خودش معنی دقیق آن ها را نمی داند. 
غافل از اینکه این توهم ها داســتان 

مرگ پدرش را روشن می کنند.

ای فانتزی محبو  ف
رامبد

فیلم جدیــد رامبد جوان 
برخالف آثــار کمــدی قبلی اش که 
در بین آن هــا »ورود آقایان ممنوع« 
موفق ترین کار محســوب می شود، 
فضایــی معماگونه و ســورئال دارد 
به طوری که می بایست انتظار هر اتفاق 
عجیبی را قصه داشــت. عنوان فیلم، 
نام قهرمان فیلم اســت و او آرام  آرام 
در مسیر داســتان معرفی می شود و 
درنهایت هم با گرفتن انتقام پدرش 
به قهرمان تبدیل می شــود.»نگار« 
برای ســاختاری که در نظر گرفته به 
آثار مشهوری مثل »بزرگراه گمشده« 
دیوید لینچ نیز گریــزی می زند تا با 
الگوبرداری از آثار موفق و مشهور این 
سبک، بتواند جای پای خود را در این 
سینما مستحکم ســازد؛ اما مشکل 
اینجاســت که فرمی که رامبد جوان 

فیل جدید رامبد 
ار  ف آ جوان برخ
کمدی قبلی ا که 
ورود  در بین آن ها 

آقایان ممنو 
موف ترین کار 

محسو می شود، 
ونه و  ایی معما ف

ال دارد سور

رها  بازی
ا بخشی، در نق  ا بخشی به نظر خو انتخا شده اند. علیر ا فروتن و علیر ران فیل به جز محمدر بازی
ان  یار مصنوعی و کلیشه ای اما افسانه بای وز و حامی دختر را بازی می کند اما بس ولیان نق پدر دلس
ر نشان  ت داده را به تماشا وق را ازدس  در نق کوتاهی که دارد می تواند به خوب یک مادر روان پری که معش
ا  اد جالبی را ساخته که به م ه در نق زن بزن بهادر، ت ار جواهریان، جوا داده و جواهریان ریز ج دهد.انتخا ن

ی شاید خو  نیاید. بع
ده را در این  تر ایرانی ش س ن خا پولدار و منفی را بازی می کند، نق یک  مانی حقیقی که این اواخر تی اش
رای ادای دیالو های  ه آرام و تن صدایی که دارد، ب ا فروتن اما با قیاف ت. محمدر فیل به خوبی بازی کرده اس
ایت بخ  ه ر سفانه نتی ده تا نق یک عاش روان پری را بازی کند که مت یده انتخا ش اهر پی  قلمبه و به 
ار  ود و بسیار ه طوالنی است، یکی از بدترین سکانس های ن ، توسط او ادا می ش ی که در انتهای فیل نیست. مونولو
یری که در فیل دارد، نتوانسته کار را به خوبی پی  محسو می شود. پسیانی نیز به سبب نق تک بعدی و بدون تا

ر. ببرد که در این مورد، مقصر بیشتر فیلمنامه شلخته است تا خود بازی

ار عوامل خو ن
اند. موسیقی متن بی نظیر آن به طور کامل روی  ر می رس ان و تعلی را به تماشا ، حس هی فیل بردای فیل
ار را  سکانس ها و لحظات فیل نشسته و از همه مه تر، تدوین فیل به خوبی مرز بین دنیای خیالی و واقعی ن
ر بوده و از آن سربلند بیرون آمده است. در کنار  ر ا تفکیک کرده و باید اعتراف کرد که کار بسیار سختی برعهده تدوین
سفانه از این نظر خالی و پو است،  ینمای ایران که مت ه و صحنه های اکشن فیل در دنیای س این موارد، جلوه های وی

نیمت محسو می شود به خصو وقتی که می بینی خوشبختانه تصنعی ساخته نشده و خو پرداخته شده اند.

مدیر فیلمبرداری: بهرام 

کارگردان: رامبد جوان
فیلمنامه: احسان گودرزی
تهیه کننده: رامبد جوان

کارگردان: رامبد جوان
فیلمنامه: احسان گودرزی
تهیه کننده: رامبد جوان
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نی با نام ملی و   تازه ترین ساخته تهمینه می
راه های نرفته ا این روزها روی پرده سینماها 
ر، برای  است. فیلمی که در آخرین جشنواره فیل ف
یرفته  ور در بخ مسابقه سینمای ایران، پ ح
ن است هیات  نی ادعا کرد که مطم د و می نش

شت نزدیک انتخا اص  فیل او را ندیده اند. حاال و بعد از 
ردان در سینماهای کشور  به  ماه از زمان جشنواره، فیل این کار
یشه  ، نمی تواند در  ت، اما با توجه به آمار فرو اکران شده اس
ت آورد و به فرو  ردان را به دس ار قبلی این کار موفقیت آ
ه در ادامه می آید پرونده ای است برای ملی  خوبی دست یابد. آن

. و راه های نرفته ا

پرونده ای برای فیلم ملی و راه های نرفته اش

ر ک ر

ن است هیات  نی ادعا کرد که مطم د و می نش

 تازه
های نرفته

است. فیلمی که در آخرین جشنواره 
یرفته  ور در بخ مسابقه سینمای ایران، پ ح
ن است هیات  نی ادعا کرد که مطم د و می نش

 تازه
راههای نرفته

است. فیلمی که در آخرین جشنواره 
یرفته  ور در بخ مسابقه سینمای ایران، پ ح
ن است هیات  نی ادعا کرد که مطم د و می نش

پونه خامین
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سرگذشت کارگردان

درباره فیلم

تهمینه میالنی، متولد ۱۵ شهریور سال ۱۳2۹ در روستای میالن شهر تبریز است. او در دوران تحصیالت متوسطه اش به 
تهران آمد و پس از اخذ مدرک دیپلم، در رشته معماری مشغول به تحصیل شــد. اولین فعالیت میالنی در سینما، حضور 
به عنوان منشی صحنه در فیلم سینمایی خط قرمز به کارگردانی مسعود کیمیایی بود. اولین ساخته او به عنوان کارگردان در 
سینما، بچه های طالق نام داشت که جایزه بهترین فیلم اول را از جشنواره فیلم فجر برایش به ارمغان آورد. بعدازآن افسانه 
آه را ساخت که با شکست تجاری در گیشه مواجه شد. شاید به همین دلیل بود که بالفاصله فیلم کمدی دیِگه چه خبر؟ را 
جلوی دوربین برد و توانست گیشه را به تسخیر خود درآورد. دیگر آثار سینمایی میالنی عبارت اند از: کاکادو، دو زن، نیمه 
پنهان، واکنش پنجم، زن زیادی، آتش بس، تسویه حساب، سوپراســتار و آتش بس 2. این کارگردان فیلم دو زن را در سال 
7۶ و با توجه به فضای باز سیاسی آن دوران ساخت و توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلم نامه را از جشنواره فیلم فجر از آن 
خود کند و نامزد دریافت جایزه بهترین کارگردانی شود. میالنی در سال 7۹ و پس از اکران فیلم نیمه پنهان دستگیر شد 
و چند روزی را روانه زندان شد. در زندان با دخترانی آشنا شد که در تسویه حساب زندگی آن ها را به تصویر کشید. عده ای 
این کارگردان را به دلیل دفاع از حقوق زنان در آثارش، فمینیست می خوانند اما خودش اعتقاد دارد که فقط مدافع حقوق 
زنان است. این کارگردان تاکنون موفق به دریافت جوایز متعددی شده است که می توان به جایزه بهترین فیلم از جشنواره 
فیلم فجر برای بچه های طالق، جایزه بهترین فیلم نامه از جشنواره فیلم فجر برای دو زن، جایزه بهترین فیلم نامه از جشنواره 
بین المللی فیلم قاهره برای واکنش پنجم، جایزه بزرگ جشنواره بین المللی فیلم ژنو برای واکنش پنجم، جایزه بهترین فیلم 
جشنواره لس آنجلس برای زن زیادی، جایزه بهترین کارگردانی، بهترین فیلم و بهترین فیلم نامه از جشنواره آسیا پاسیفیک 
برای زن زیادی و جایزه فیلم منتخب تماشاگران جشنواره بین المللی فیلم داکا برای سوپراستار، اشاره کرد. میالنی قصد 

دارد به عنوان تازه ترین اثر خود، فیلمی در ژانر کودک و نوجوان بسازد.

میالنی بعد از ســاخت سوپراســتار و آتش بس که به 
ریشه های روان شــناختی توجه داشــتند و از فضای 
زنانه آثار پیشین این فیلم ساز دور شده بودند، بار دیگر 
با ملی و راه هــای نرفته اش، به فضــای موردعالقه اش 
بازگشته است. فیلم با یک فلش فوروارد آغاز می شود. 
دختــر جوانــی در صندوق عقب یک ماشــین گرفتار 
است و با تلفن همراهش به شــخصی خبر می دهد که 
او )ســیامک( می خواهد او را بکشــد. این سبک را در 
فیلم های هالیوودی زیاد دیده ایم؛ اما با همین سکانس 
و در چند دقیقه ابتدایی فیلم، مخاطب در جریان کامل 
فضا قرار می گیرد و متوجه می شود که با چه نوع فیلمی 
طرف است. ۱0 دقیقه اول فیلم، مخاطب را به یاد فیلم 
دو زن، ســاخته همین کارگردان می انــدازد و با توجه 
به ســکانس فلش فوروارد ابتدایی، منتظر اتفاقی برای 
شخصیت اصلی فیلم یعنی ملیحه است. از سوی دیگر، 
ملی و راه هــای نرفته اش، کپی ضعیفــی از فیلم قرمز، 
ساخته فریدون جیرانی اســت و قرار است دنباله رو آن 
فیلم باشد. مردی که عشق سرسام آورش به همسرش او 
را به سرحد جنون کشانده و زنش را اسیر و تبدیل به یک 
برده ساخته است؛ اما میالنی توجه نکرده که معضالت 
خانواده های امروز با دهه هفتاد از زمین تا آسمان فرق 

کرده است.
فرشــته در فیلم دو زن، دختری شهرستانی است که 
توانایی و اراده رویارویی با مشکالت را ندارد؛ اما ملی چرا 
انقدر ساده و احمق است؟ او به اینترنت دسترسی دارد و 
به قول خودش طرفدار پر و پاقرص سریال ترکی است. 
چنین دختری نمی تواند انقدر ساده و خوش خیال باشد 

و به راحتی فریب مردی را بخورد که از جنس او نیست.
دوم آن که فیلم میالنی، فیلمی به شدت جانبدارانه است، 
او به عمد یا ناخواسته، کفه ترازو را به سمت ملی سنگین 
کرده اســت، دختری که به امید آزادی بیشتر و فرار از 
خانواده ای متعصب، تن به ازدواج با پسری می دهد که 
شناخت درستی از او ندارد؛ اما حتی شخصیت پردازی 

این کاراکتر اصلی فیلم هم کامل نیست. 

خانواده سیامک ه خانواده ای 
یب و منفور شده هستند  ع
که دلیل اصلی رفتار سیامک 

معرفی می شوند.
د از این خانواده،   قاعدتا بای
حقای بیشتری برم می شد 
ناخت مخاطب از آن ها  اما ش
وعاتی  تنها از طری تکرار مو
ره خورده  است که به دیالو 

است.
 ، ای نرفته ا در ملی و راه ه
همه مردها یا متعصب و بیمارند 
و یا فاقد هویت انسانی، به جز 
اور که تنها به شنیدن  مش
صدای از پشت تلفن بسنده 
ک تر ملی  می شود و برادر کو
ندانی ندارد و تنها  که نق 
ور دارد  به عنوان کاتالیزور ح
نین  اما آیا درواق ه در 
ی می کنی  جامعه ای زند
جامعه ای که در آن همه مردان 

بیمار و متعصب هستند
همه افراد خانواده ملی نیز در 
حد یک تی باقی مانده اند و 
خصیت پردازی  هی کدام ش
دری که  تی ندارند. پ درس
ندان اراده ای در مقابل پسر 
رادری که  بزر ندارد، ب
به شدت و بی سبب، متعصب 
ت و مادری که به شکلی  اس
را آمیز و نمایشی، فقط و  ا
فقط سریال های ترکی را دنبال 
ییر و  می کند. برای همین ه ت
متحول شدن یک باره برادر در 
یر  سکانس پایانی فیل باورپ

نیست.
د دیالو  ن ت با  قرار اس
متوجه شوی که قصه در طول 
ند سال روایت می شود، اما 
ییر نمی کند،  یز ت را هی 
ران و  وی بازی حتی مدل م
لبا های آن ها ه همان است 
که در ابتدای فیل است، شاید 
ییر رن موی کاراکترهای  ت
زن و یا مدل موی مردان قصه 
ان  ا حتی پیرتر شدنش و ی
شت زمان و  می توانست این 
ند  روایت داستان را در طول 

یر کند. سال، باورپ
ای نرفته ا در  ملی و راه ه
نی نه تنها قدمی  کارنامه می
رو به جلو نیست که شاید یک 
رد اساسی تلقی شود.  عقب 
ه ازنظر فیل نامه و از منظر 
فت ملی و  ی. باید  ردان کار
نان در  ، هم راه های نرفته ا
یرکرده و دست وپا  دهه هفتاد 
می زند و این برای مخاطبی که 
ی می کند،  ود زند در دهه ن

ندان خوشایند نیست.

ملی بارها در طول فیل از آرزو های برای یک 
ز  یا  هر ی مشتر حرف می زند، اما این ر زند
در طول فیل تشری و یا بسط داده نمی شوند. 
ی مشتر ملی و سیامک، پر  سرتاسر زند
ر می شود یک زو در  از خشونت است اما م
ی مشتر خود، حتی  ند سال زند طول 
برای یک بار ه که شده لحظات شیرینی را در 
ربه نکنند سیامک بدون هی  ر ت کنار یکدی
پی زمینه ای از شب اول ازدوا به یک باره 
را درست است که سیامک  ییر می کند، اما  ت
ی شکست خورده  خود یک قربانی از زند
والدین است، اما باید رفتارهایی پی 
از ازدوا نیز از او سر می زد تا شخصیت 
ی رفتار  ان به درستی معرفی شود. ملی از دو
ی  ان اه این دو همسر رن می برد، اما هی 
به شکل علنی دیده نمی شود و همین عدم 
نمای باع مبه ماندن کاراکتر سیامک در 
طول فیل می شود. ما در سرتاسر فیل فقط با 
یک بعد از شخصیت سیامک مواجه هستی و 
یر نیست.  ی رفتار برایمان باورپ ان دو
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اپلیکیشن
App

ایی وجود دارد اما اپلیکیشنی که این شماره می خواهی معرفی کنی MyFitnessPal است  ی های  ر صدها اپلیکیشن در رابطه با ر  در حال حا
که مراحل شمار کالری را به آسان ترین شکل ممکن مهیا کرده است. این اپلیکیشن برای iOS اندروید و حتی ویندوز فون موجود است.

س برنامه مقدار کالری که در طول  از خواهید کرد. س برنامه را با وارد کردن وزن فعلی، وزن دلخواه، جنسیت، قد، تاری تولد و سط فعالیت های روزانه آ
ا به دست بیاورید را برایتان محاسبه می کند. روز بایستی از طری 

ایی انتخا شده توسط خود کاربران وارد کنید و یا  اها را می توان به صورت دستی و از میان  میلیون آیت  اهایتان است.  حال زمان وارد کردن نام 
ایی  بت وعده های  اها نیز استفاده کنید. با استفاده از هشدارهای برنامه نیز می توانید از فراموشی در  وشیتان برای اسکن و آپلود تصاویر  از دوربین 

Fitbit و ... را دارد.  Garmin متی مانند یری کنید. این اپلیکیشن قابلیت اتصال به دستبندهای س جلو

 MyFitnessPal

متی مانند  یری کنید. این اپلیکیشن قابلیت اتصال به دستبندهای س جلو

ی ر صدها اپلیکیشن در رابطه با ر یدر حال حا ر صدها اپلیکیشن در رابطه با ر در حال حا
که مراحل شمار کالری را به آسان

برنامه را با وارد کردن وزن فعلی، وزن دلخواه، جنسیت، قد، تاری تولد و سط فعالیت
ا به دست بیاورید را برایتان محاسبه می روز بایستی از طری 

اها را می اهایتان است.  حال زمان وارد کردن نام 
اها نیز استفاده کنید. با استفاده از هشدارهای برنامه نیز می وشیتان برای اسکن و آپلود تصاویر  از دوربین 

متی مانند  یری کنید. این اپلیکیشن قابلیت اتصال به دستبندهای س جلو

که مراحل شمار کالری را به آسان
برنامه را با وارد کردن وزن فعلی، وزن دلخواه، جنسیت، قد، تاری تولد و سط فعالیت

ا به دست بیاورید را برایتان محاسبه می روز بایستی از طری 
اها را می اهایتان است.  حال زمان وارد کردن نام 

اها نیز استفاده کنید. با استفاده از هشدارهای برنامه نیز می وشیتان برای اسکن و آپلود تصاویر  از دوربین 
متی مانند  یری کنید. این اپلیکیشن قابلیت اتصال به دستبندهای س جلو

نازنین صادقی
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رستوران
Restaurant

ارمیز در حوالی پل کال مشخص است، فقط  .همانطور که از اس   رستوران پاستا یاهی سال را به شما معرفی کنی در این شماره بازه می خواهی یک رستوران 
Charmy عاری از تخ  s ارمیز  ور حتی یک درصد مواد جانوری حتی سس های پاستا  یاهی و بدون ح پاستا و ماکارونی سرو می کند، آن ه صد در صد 

یاهخوار دارید، می توانید بی هی تردیدی این رستوران را به او معرفی کنید. ر در میان دوستان یک دوست  مر است، این یعنی ا
زینه   ای این رستوران خیلی نقلی و دوست داشتنی است و  یزی کمتر از پاستا و نودل های ندارد و مشتری های زیادی دارد. ف ساالد های خوشمزه این رستوران 
ارمیز یک مکان منحصر  ، از  فتی ی هایی که  خوبی برای یک ناهار دو نفره سال پس از قدم زدن در خیابان انق است. قیمت های مناسب این رستوران در کنار تمام وی

به فرد ساخته است.

ارمیز در حوالی پل کال مشخص است، فقط  .همانطور که از اس   رستوران پاستا یاهی سال را به شما معرفی کنی ارمیز در حوالی پل کال مشخص است، فقط در این شماره بازه می خواهی یک رستوران  .همانطور که از اس   رستوران پاستا یاهی سال را به شما معرفی کنی در این شماره بازه می خواهی یک رستوران 
ارمیز  ور حتی یک درصد مواد جانوری حتی سس های پاستا  یاهی و بدون ح پاستا و ماکارونی سرو می کند، آن ه صد در صد 

یاهخوار دارید، می توانید بی هی تردیدی این رستوران را به او معرفی کنید. ر در میان دوستان یک دوست  مر است، این یعنی ا
زینه   ای این رستوران خیلی نقلی و دوست داشتنی است و  یزی کمتر از پاستا و نودل های ندارد و مشتری های زیادی دارد. ف ساالد های خوشمزه این رستوران 
ارمیز یک مکان منحصر  ، از  فتی ی هایی که  خوبی برای یک ناهار دو نفره سال پس از قدم زدن در خیابان انق است. قیمت های مناسب این رستوران در کنار تمام وی

به فرد ساخته است.

ارمیز در حوالی پل کال مشخص است، فقط  .همانطور که از اس   رستوران پاستا یاهی سال را به شما معرفی کنی ارمیز در حوالی پل کال مشخص است، فقط در این شماره بازه می خواهی یک رستوران  .همانطور که از اس   رستوران پاستا یاهی سال را به شما معرفی کنی در این شماره بازه می خواهی یک رستوران 
ارمیز  ور حتی یک درصد مواد جانوری حتی سس های پاستا  یاهی و بدون ح پاستا و ماکارونی سرو می کند، آن ه صد در صد 

یاهخوار دارید، می توانید بی هی تردیدی این رستوران را به او معرفی کنید. ر در میان دوستان یک دوست  مر است، این یعنی ا
زینه   ای این رستوران خیلی نقلی و دوست داشتنی است و  یزی کمتر از پاستا و نودل های ندارد و مشتری های زیادی دارد. ف ساالد های خوشمزه این رستوران 
ارمیز یک مکان منحصر  ، از  فتی ی هایی که  خوبی برای یک ناهار دو نفره سال پس از قدم زدن در خیابان انق است. قیمت های مناسب این رستوران در کنار تمام وی

به فرد ساخته است.

آوا منتظر

رستوران گیاهی پاستا چارمیز
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کتاب
Book

تنها یک  با  ترجمه  مری تقدیسی است. ناشر درباره  کتا آورده است  وین دایر ر  ونی ا ر د ، کتا   کتابی که می خواه این شماره معرفی کن
ی ول معناست. دکتر  ی بی معنایی بر او تحمیل شود. بزر ترین ول زند ی انسان می شود، و آن این که زند یز هست که عمیقا و اساسا باع آزرد
ونی" نکاتی را روشن کند  ر ی مان هدف و معنا داشته باشد. به همین خاطر او سعی کرده در کتا "د وین دایر معتقد است که هم ما می خواهی زند
ی همه  ونی که در زند ر روری است. اولین د ی هدفمند و معنادار الزم و  اد یک زند رانه و به دنبال آن ای اه و روشن که برای رسیدن به حالتی خودآ
ما ر می دهد حرکت از عدم به سمت وجود است. از رو به جس از دنیای نادیدنی به سوی دنیای مادی اشیا، حد و مرزها و اجسام. این کتا نشان می دهد 
ی را روشن می کند  زا بودن را از میان برمی دارد، راه اتصال معنوی زند ونی ای احسا م ر نین د  . ی از جاه طلبی به سمت معنا حرکت کنی ونه در زند
اه آن که عمدتا هدفمند است. دکتر وین دایر این بار با زبانی شیوا و روان تر در صفحات این کتا بیان  ی به سوی عصر اه زند و مستلزم حرکتی است از صبح

ققنو منتشر کرده است. . این کتا را انتشارات  یمان را از جاه طلبی به سمت معنا متحول کنی کرده که ه ما این اختیار را داری که زند
اه آن که عمدتا هدفمند است. دکتر وین دایر این بار با زبانی شیوا و روان ی به سوی عصر اه زند و مستلزم حرکتی است از صبح

با  ترجمه وین دایر ر  ونی ا ر د ، کتا  با  ترجمهکتابی که می خواه این شماره معرفی کن وین دایر ر  ونی ا ر د ، کتا  کتابی که می خواه این شماره معرفی کن
ی انسان می یز هست که عمیقا و اساسا باع آزرد

وین دایر معتقد است که هم ما می
ی همه  ونی که در زند ر روری است. اولین د ی هدفمند و معنادار الزم و  اد یک زند رانه و به دنبال آن ای اه و روشن که برای رسیدن به حالتی خودآ

ما ر می
ی از جاه ونه در زند

اه آن که عمدتا هدفمند است. دکتر وین دایر این بار با زبانی شیوا و روان ی به سوی عصر اه زند و مستلزم حرکتی است از صبح

ی انسان می یز هست که عمیقا و اساسا باع آزرد
وین دایر معتقد است که هم ما می

ی همه  ونی که در زند ر روری است. اولین د ی هدفمند و معنادار الزم و  اد یک زند رانه و به دنبال آن ای اه و روشن که برای رسیدن به حالتی خودآ
ما ر می

ی از جاه ونه در زند
اه آن که عمدتا هدفمند است. دکتر وین دایر این بار با زبانی شیوا و روان ی به سوی عصر اه زند و مستلزم حرکتی است از صبح

ل بهاری  سو

کتاب
Book

  کتاب دگرگونی،  دکتروین دایر
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سفر
Trip

آوا منتظر

رستوران های گیاهی پاستا چارمیز

75

Trip Holidays

* آبان 1396/ دوره جدید/ شماره هفتاد و دوم *

جدول ترکیبی کلمات و جایگذاری

 این جدول جدید در دو مرحله طراحی شده است که شما باید
 ابتدا جدول باالیی را حل کنید . اسامی تعدادی از شهرهای
آنها های  فرآورده  یا  محصول  ترین  معروف  با  همراه   ایران 
اسامی و محصوالت تمام  یافتن  از  . پس  باال آمده است   در 
 در جدول و خط کشیدن روی آنها ، سه حرف باقی می ماند
 که رمز اول ما می باشد . این حروف را به سطر روبرو انتقال
 دهید . هر یک از حروف رمز ما مرتبط با یکی از حروف الفبا
 هستند . حال نوبت حل جدول پایینی است . شما باید با قرار
باقی و   دادن هر حرف در خانه مربوطه جدول را حل کنید 
 خانه ها را که اعداد  تا  هستند تشخیص دهید . پس از
 حل جدول پایینی با قرار دادن حروف مورد نظر در سطر زیر

آن رمز اصلی ما به دست می آید .

7363165

124598

274689

348583

14595142335

2547447478686

454894892634

5917251416415

8496594651836

مسیب اقرلو
طراح



ی دهان، فک  لیان، متخصص رادیولو دکتر فرانک ج
ی  من رادیولو و ان و صورت  ، ،دارای بورد تخصصی، ع

دهان، فک و صورت ایران
ی دهان، فک و صورت کیست متخصص رادیولو

با پیشرفت فناوری و افزای دان بشری، شاخه های 
مختل پزشکی و دندان پزشکی به زیرشاخه های 

تخصصی تقسی شده اند که در جهت تشخیص مناسب تر و طر 
درمان دقی تر بسیار کمک کننده است.

در رشته دندانپزشکی نیز جهت ارائه خدمات بهینه شاخه های 
تخصصی چون ترمیمی، عصب کشی، جراحی و رادیولوژی وجود 

دارد. متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت، ابتدا به مدت شــش 
سال دوره عمومی دندان پزشکی را ســپری کرده و به عنوان دندان پزشک 

عمومی فارغ التحصیل می شود. ســپس با شرکت در آزمون تخصصی، در صورت 
پذیرش در تخصص رادیولوژی، به مدت سه سال دوره تخصصی ناحیه سر و گردن 

را با آشنایی کامل بااســتخوان ها، انواع بیماری ها و عالئم آن ها و نحوه تهیه رادیوگرافی 
در بیماران مختلف به پایان می رســاند. با توجه به این که متخصــص رادیولوژی دندانی ابتدا دوره 

دندانپزشکی عمومی را گذرانده است، بنابراین آشنایی اش با فضای دهان و بیماری های مختلف دندانی 
در تهیه رادیوگرافی بهتر و کاربردی تر کمک کننده است. از طرفی همکاری دوطرفه دندان پزشک با متخصص 

رادیولوژی دندانی در به دست آوردن بهترین تفسیر و ارائه طرح درمان کارآمدتر، بسیار حائز اهمیت است.
ازآنجاکه تعداد قابل توجهی از بیماری ها، کیست ها، تومورهای خوش خیم و بدخیم ممکن است اولین عالئم خود را در استخوان 
فکین نشان دهند، بنابراین بررســی حرفه ای و موشکافانه تصاویر دندانی و فکی توســط متخصص رادیولوژی که با عالئم و 

تظاهرات و نمای آن آشنا هست، می تواند در پیشگیری و ارجاع به موقع بیماران بسیار کمک کننده باشد. این مهم به ویژه 
در بیماران اطفال که تظاهرات بدخیمی های خونی خیلی سریع پیشرفت می کند، بسیار سرنوشت ساز است.

خوشبختانه در استان اصفهان تعداد متخصصین رادیولوژی دهان، فک و صورت و توزیع مناسب آن ها 
در سطح استان امکان بهره مندی بیماران عزیز از خدمات تخصصی  را فراهم کرده است.

درمان دقی

را با آشنایی کامل بااســتخوان

در رشته دندانپزشکی نیز جهت ارائه خدمات بهینه شاخه
تخصصی چون ترمیمی، عصب کشی، جراحی و رادیولوژی وجود 

دارد. متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت، ابتدا به مدت شــش 
سال دوره عمومی دندان پزشکی را ســپری کرده و به

عمومی فارغ
پذیرش در تخصص رادیولوژی، به مدت سه سال دوره تخصصی ناحیه سر و گردن 
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دارد. متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت، ابتدا به مدت شــش 
سال دوره عمومی دندان پزشکی را ســپری کرده و به

عمومی فارغ
پذیرش در تخصص رادیولوژی، به مدت سه سال دوره تخصصی ناحیه سر و گردن 

را با آشنایی کامل بااســتخوان

ا ی  ی  را
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ربه و  ستیک بات ستیک و زیبایی است که باید توسط جرا پ قسمت دوم عمل لیفت صورت یکی از حسا ترین و دقی ترین اعمال جراحی پ

ه را به دست آورد. نین بایددر انتخا بیمار دقت شود تا بتوان بهترین نتی یرد هم تبحر کافی صورت 

عمل  لیفت صورت، در بیمارستان یا کلینیک مجهز و تحت بی هوشی عمومی صورت می گیرد    
که با ایجاد برش های جراحی در اطراف گوش و در موهای ناحیه پایه و پیشانی پوست و الیه های 

نگه دارنده پوست آزادشده و قسمت های افتاده آن ها برداشته می شود.درواقع پوست و الیه های 
نگه دارنده به طرف باال و عقب کشیده شده و به وسیله بخیه های زیرپوستی و پوست در 

محل های جدید فیکس می شوند. بعد از این عمل ورم و کبودی زیرپوستی و اطراف 
چشم وجود دارد که حدود ده تا چهارده روز ادامه می یابد و به تدریج با کاهش ورم ها 

حالت طبیعی صورت بعد از حدود سه تا شش ماه ظاهر می شود. هم زمان با این 
عمل جراحی می توان لیفت گردن را نیز انجام داد که با همان برش ها و وسعت 

بیشــتر همراه با برش جراحی زیر گردن صورت می گیرد و می تواند باعث 
بهبودی افتادگی گردن و خط های عمودی و افقی غیرطبیعی گردن شود. 
این عمل جراحی در کلینیک یا بیمارستان مجهز با بیهوشی عمومی 
صورت می گیرد. به طور متوسط 2۴ ساعت بستری کافی است و بقیه 
مراقبت ها در منزل انجام می شود. استفاده از کمپرس سرد به مدت 
۴8 ساعت، سپس کمپرس گرم به مدت دو هفته توصیه می شود. بعد 
از عمل جلوگیری ازقرارگیری دربرابر نور خورشید و تغذیه مناسب 
و مصرف میوه و سبزی ها تازه کمک کننده است. این عمل جراحی 
مانند سایر اعمال جراحی می تواند عوارضی داشته باشد که اگر بیمار 
خوب انتخاب و عمل توسط جراح پالستیک مجرب و باتجربه و در 
محل مناسبی انجام شده باشد این عوارض بسیار نادر خواهد بود. به 
علت وجود اعصاب حرکتی مهم در صورت، رعایت اصول جراحی در 
نگه داری و حفظ این اعصاب مهم است؛ همچنین با رعایت اصول 
درمانی بروز عوارضی مانند عفونت پوستی و ازبین رفتن پوست در 

لبه های زخم به ندرت دیده می شوند. بهترین سن برای انجام این 
عمل ۶۵-۴۵ سالگی است و در سنین باالتر به علت افتادگی 

شدیدتر پوســت و ازبین رفتن قوام استخوانی ممکن 
است نتیجه مطلوب کمتر باشد. به طور متوسط این 

عمل باعث ایجاد ظاهر حدود ده تا پانزده ســال 
جوان تر در فرد شده و میزان باقی ماندن 

اثرات آن حدود پنج تا 
ده سال است. این عمل 
بیشتر در خانم ها انجام 
قابل می شود؛ ولی در آقایان  نیــز 

انجام اســت. نکته مهم، قطع مصرف 
دخانیات و داروهایی است که بر انعقاد 
اثر می گذارند؛ مانند آسپرین، مسکن ها 
و بعضی از ویتامین ها بایستی حدود سه 
تا چهار هفته قبل از عمل و عدم مصرف 
آن ها تا شــش هفته بعد از عمل توصیه 
می شود. در بیمارانی که فشارخون دارند 
کنترل فشارخون قبل از عمل می تواند 
باعث کاهش عوارض این عمل جراحی 
شــود. خط برش عمل جراحی در کنار 
گــوش و در محل رویــش موها داده 

می شــود که جلب توجه نکند؛ ولی 
بقایای آن باقی می ماند.

عمل  لیفت صورت، در بیمارستان یا کلینیک مجهز و تحت بی
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ی،آس و بیماری های سیست ایمنی  فو تخصص آلر

دارای بورد فو تخصصی

ی ایران من آس و آلر و ان ع

ی اروپا من آس و آلر و ان ع

دکتر رامین اقسمی 

د  و وا ب   A ل د  ما  ا ا  ا ر 
ا   ا  ب  ا  ج  ر ذیر 

تل



مرکز شنوایی و سمعک ماهان
بزر ترین مرکز فرو سمعک در استان اصفهان

یتال، هوشمند و فراهوشمند ه سمعک های دی ارا
ی سمعک زیمنس آلمان در استان اصفهان  نمایند
و برترین برندهای جهانی
ی با  وشی نامر ساخت سمعک های داخل 
ارانتی و خدمات پس از  دو تا پن سال 

فرو
تعوی سمعک های قدیمی با 
سمعک های به روز با شرایط 
پرداخت عالی
تعمیر انوا سمعک
ان و  یک ماه استفاده رای
ویزیت در منزل برای افراد 
ک توان جسمی

، واحد  ربی، روبه روی بانک مهر ایران، ساختمان فد آدر خیابان هشت بهشت 
تلفن مشاوره و نوبت دهی 

تلفن همراه 
www.mahansamak.com ین در سایت نوبت دهی آن





متخصص پروتزهاي دنداني و ایمپلنت 

دکتر رامین مشرف

هارراه مهرداد آدر خیابان توحید میانی، 
نی  ه مشک کو ه داروخانه دی  کو

تم زیتون، طبقه اول، واحد م
تلفن

ر  ا  دا  را  ی  را ی  می ا روک یا 
ی جل

رب ساخت روک برا دندان خود را داشته باشید،  ر ت ا
ه مراجعه به  ندین جلس ه این کار نیازمند  م دانید ک

امد.  ند هفته به طول بین دندان پزشک است و ممکن است 
نین  یرد هم این امر ممکن است وقت و زمان زیاد از شما ب

یر  ته بیماران باشید که قالب  ممکن است شما از آن دس
یر باشد. ط سالیان اخیر، فناور ها متعدد  برایتان تحمل ناپ

ون  ک آمده اند تا درمان بیماران به  به کمک عل دندان پزش
ام شود. یک از این فناور ها، کاربرد رو  آسان تر و سری تر ان

CAD در ساخت انوا پروتزها دندان است. اصل ترین  CAM
ت. در این رو بدون  مزیت این فناوری صرفه جوی در زمان اس

یر از دهان و در یک جلسه یک تا دوساعت م توان روک  قالب 
اه  زیبای برا بیمار ساخت. برا این کار، دندان پزشک ابتدا با دست

 Scan ، از دندان ترا خورده عکس بردار  ون دوربین عکاس هم
عات حاصل در رایانه بازساز و به کمک نرم افزارها  س اط م کند س

اه تراشکار  ه، یک پروتز دقی طراح م شود. طر حاصل به یک دست وی
در همان مطب ارسال م شود تا روک مدنظر از مکعب از جنس سرامیک ها 

ده، آماد آزمای و  یار محک و زیبا تراشیده شود. روک تراشیده ش بس
سباندن در دهان است.

، کیفیت عال ماده ترمیم استفاده شده ه از دسته  وه بر سری بودن این رو ع
کدک  است. مزایا 

، هزینه باالتر آن است که البته در مقایسه با روک ها معمول و  اشکال اصل این رو
نین باتوجه به زیبای و استحکام  رفتن مدت زمان که از بیمار تل م شود، هم بادرنظر

یر است. باال آن به طورکامل توجیه پ
بیشتر بررس ها بالین رو این مواد و ترمی ها، نتای عال داشته اند و شکستن پروتز یا 

حساسیت بیمار به این پروتزها، در کمترین میزان بوده است.





فوق تخصص جراحی پالستیک و زیباییدکتر علی علوی راد 
جراحی بینی و صورت 
جراحی پلک ،سینه ،شک 

ولیزر وماتیک ،لی سیک ،لی ک وساکشن  انوا لی
ل ،بوتاکس،لیزر

Dr.Ali
Alavi raad
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یکی از پرس های رای بیمارانی که بانک 
عیفی دارند و کاندید کاشت موی  موی 
طبیعی نیستند، این است آیا در آینده ای 
ی برای  نزدیک، درمان قطعی رف طاس
عی وجود دارد یا  افرادی با بانک موی 

خیر
جهت پاس به این سوال، نخست الزم است  
ه کلونین و رو های آن به صورت  با وا

مختصر آشنا شوید.

کلونینگ چیست؟
ان ها یا  ، روند تولید سلول ها، ار کلونین
انیس کامل فقط از یک والد است. بر  ار
ل جنینی که شامل ترکیب  ف تولید م خ
ر  DNA از هر دو والد است، کلونین من
ی  ود که یک ک به تولید موجودی می ش

دقی DNA از والد اصلی دارد.
انواع کلونینگ  به اختصار چیست؟
:Dolly 1. روش کلونینگ گوسفند

وسفند  DNA از یک سلول تخ 
س توسط DNA که  یربارور شده و س

زین و  رفته شده بود، جای  Dolly از والد
سلول تخ اولیه به یک جنین و درنهایت 

وسفند تبدیل شد. به یک 
2.روش کلونینگ با شیوه جداکردن:

جراحان، مشاهده کرده اند که وقتی یک 
فولیکول مو به  دو نیمه تقسی می شود، 
ر دو قطعه از فولیکول  اه ه یک قطعه و 
مو ادامه حیات داده، موی جدیدی تولید 
می کند. وقتی فولیکول، دوباره به منطقه 
ردد، هر قطعه فولیکول یک  کاشت برمی 
کلون DNA دقی از نسخه اصلی است 
ر فولیکول ها مقاوم به هورمون مردانه  ا ا ل
ر  ند، کلون ها نیز مقاوم  هستند. ا باش
فولیکولی به دو قسمت فوقانی و تحتانی 
اه ادامه حیات  بریده شود، نیمه تحتانی 
ازد و این  می دهد و منطقه بالب را می س
 قسمت، در نهایت یک موی جدید تولید 

می کند.
3.کلونینگ سلول های تمایز یافته

، برای  ت که کلونین ندین سال اس
سلول های بنیادی جهت مقاصد تحقیقاتی 
اری  ام شده است و این اواخر، جنبه ت ان
دادن به کلونین سلول های رسیده پوست 

ن سال و ت. در بیست  ام شده اس ان
ی Apligraft را  انزای  م،FDA ار
 ،Apligraft .بت رسانید به طور رسمی به 
قطعه پوستی است که شامل سلول های 
پوستی انسان می شود. برای ساختن قطعه 
Apligraft، سلول های پوستی که از حشفه 
ت، در یک محیط  رفته شده اس نوزاد 
ت و اجازه داده می شود به  مناسب کش
لول هایی که پوست  تعدادی از انوا س
انسان بال را تشکیل می دهد، تمایز پیدا 

کند.
آیا تکثیر فولیکول های مو در آینده قابل 

انجام است؟
جوا منفی است زیرا موان بسیاری وجود 
دارد، قبل از آنکه کلونیک فولیکول های 
ود. رو  مو تبدیل به یک واقعیت ش
درمال  کلونیزه کردن سلول های زایای مو 
پاپی از بالب مو و تزری دوباره آن ها به 
ت منطقه دهنده هنوز کامل نشده  پوس

است.
یکل  ی س ون تر راج به  ر بیش ا
، ممکن است بتوانی  د موها بدانی رش
لول های کلونیزه شده  نتای تزری س
ازند،  ای مو را می س ه فولیکول ه  ک

. بهبود دهی
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دکتر سید فراهد رجالی
مدیریت کلینیک تخصصی 

پوست و موی آفتاب

د  ی ی  ر  ی  ر رجا ک ا ی  ی  ا ری ا 
دکتر سید فرهاد رجالی متولد ۱۳۵2 در شهر اصفهان است. وی پس از اتمام تحصیالت متوسطه در 
دبیرستان ادب وارد دانشکده پزشکی شد و در سال ۱۳7۵ دکترای پزشکی را با رتبه عالی به اتمام 

رساند.
با ورود تکنیک های پیوند مو به کشور جزو  اولین پزشکانی بود که از سال ۱۳8۳ پیوند مو را با گذراندن 

دوره های متعدد در آمریکا و اروپا و آسیا آغاز کرد.
در سال 20۱0 میالدی موفق به اخذ بورد  بین المللی پیوند موی طبیعی از آمریکا که معتبرترین مدرک 

در سطح جهان جهت کاشت مو است، شد. وی عضو فعال انجمن جراحان پیوند موی آمریکاست.

ی  ا ا ا  ر د  ی ی  کل ی  ل یر  یا ت

ات ا ر ا با  ار و ل کا  اورک  ل  ای  یرو ر  ی ا او رک  ا
ی  لبا روا ک  با  ر  لی ر ک  یر ا ک  رج  ر  ار  ا  ر ا

یر  ی و لبا ی   تری   ی کا ی  ا ری  ی اکی  ی  ا ای  واتی  ر  ی ار تی  ری  ی یر و  ا  ا
 ، ه تاشو ،عصای کوهنوردی ،قطب نما ،جورا ، دستک ی وزوم دار ، قمقمه ، بیل را قوه شار مرکز پخ انوا لوازم کوهنوردی شامل  کیسه خوا ،کوله پشتی ،
مردانه ، زنانه ،  رم ، برزنت  رم ،طر  ینی ، کره ای ، آمریکایی  ایرانی ، ر،تیمبرلند،هنسی ، اسکای ،پاراشوت ،دلتا فر ،ویبرام  ه وبوت های  کاترپی شال ، ک

انه  در رن ها ومدل های مختل . ه  ب
را  وشی ،کف های ایمنی ،  ه  ، ماسک،  رم ،برزنت ،ک اهی ،مهندسی ،بیلرسوت ،روپو ،دستک  تهیه وتوزی انوا ملزومات ایمنی شامل کاپشن شلوار کار 

یره ...  ی ،مان های مخروطی ، کمر بند ایمنی و یردار، جلیقه  شبرن ردان  آ
لدوزی ، تیکه دوزی ، ان ها در ابعاد مختل به صورت  تشریفاتی جهت  شرکت ها وار رومیزی ا ودوخت انوا پر  لدوزی  انوا آرم وسر دوشی و  ا و

ه شیری – خورشیدی  رومیزی –پن پر کلیه کشور های جهان موجود است  .انوا پایه پر  ملیله دوزی  ولیزری  در ابعاد مختل 
یرفته  می شود.  ب ومدال آویز پلی استر شده  پ انوا نشان فلزی 

اهی  ودوخت انوا لبا  باکیفیت  عالی  ومدل های  مختل  با رن وطر  ومدل  لوار  کا ر  تولید انوا  پیراهن  وشلوار  فصل نظامی وانتظامات، جلیقه، کاپشن وش
مانت  حداقل  ش ماهه  دلخواه شما  به صورت سفارشی  دوخت  یا سری دوزی  با 

انوا ماکت  های هلیکوپتر  وهواپیمای شکاری  ومسافربری  در ابعاد مختل 
یره  ری ، حمایل و  تولیدودوخت  انوا جلد اسلحه شکاری ، کمری ، بی سی ، دستبند ، باتوم ، اس

 انوا فانسقه ، کمربند ، واکسیل و شمشیر  تشریفات  موجود است .
انه  ولبا های پلیس محله  موجود است . ه   انوا لبا همیار  پلیس  ب
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ی ا ار         ی  ا یدی     گا وت رو
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انه  در رن ها ومدل های مختل . ه  ب
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شمان هر فرد از مهمترین عناصر زیبایی 
ر ا می آیند. از طرف دی  او به حس
ش ها نق اساس در روابط اجتماع 
ما باز م کنند. معموال در روابط انسان 
ر است.  اه کردن به یکدی نخستین قدم ن
یر  شمان فرد ت اهر  به همین دلیل 
ران نسبت  اوت اولیه دی زیاد در ق
نین اعتماد به نفس خود او  به فرد و هم
ییراتی که  دارد. با افزای سن، به دلیل ت
رو ها  در ساختار پلک ها ر می دهد 
ش ها  و خطو عمی پوستی دور 
ر  اهر می شود.از طرف دی
ن  ر افزای س  در ا
های  ت  باف

ش ها شل  همبندی و پوست اطراف 
ربی های  وند و به همین دلیل  می ش
ردند و مناط  ش برجسته می  دور 
اد می کنند. ش را ای پ آلود دور 

ری که با افزای سن ر کل دی  مش
 می دهد کاه االستیسیته پوست است 
ی  ه آن پلک های باال ، افتاد که در نتی
ی پلک ها نمایی  ی کنند.افتاد پیدا م

هره فرد می دهد. ین به  م
ا نام  ک که ب ی زیبایی پل جراح
  Blepharoplasty ستی  بلفاروپ
رداندن  ود برای بر ه شناخته می ش
ش صورت  ری ناحیه دور  ار پی  آ
ی  یرد.طی این عمل جراحی افتاد می 
رو های دور  ی و  پلک ها، پ آلود
ود به این صورت  ش برطرف می ش
افی دور  ربی ا که پوست و 
برداشته  ش 

ش ها نمای  ه  ود و در نتی  می ش
ادا تری پیدا می کنند.  جوان تر و ش
اه  نتای مفید این جراح تا سال ها و 

تا آخرعمر برا فرد باق م ماند.
ا  را  ک ل  یبای  جرا 

ا ا 
بهترین افراد برا جراح زیبای پلک 
تند که حداقل  سال  کسان هس
سن داشته باشند و افتاد پلک باع 
هره آنها شده  ییرات ناخوشایند در  ت
ام جراح الزم است که  باشد. برا ان
فرد انتظارات واق بینانه و معقول از عمل 
ته باشد. برا  جراح و نتای آن داش
، دیدن  اه صحی یدن به یک دید رس
تصاویر قبل و بعد از عمل جراح در افراد 
ر بسیار کمک کننده است. نکته مه  دی
یر بر  ی پلک تا اینکه جراح زیبای
رو ها اطراف پلک، بین ابروها و رو 
رو ها  پیشان ندارد.برا درمان این 
منا  تزری بوتاکس رو مناسب است. 
ش و  ستی بر کبودی های دور  بلفاروپ

ر است. ی ابرو بی ا افتاد
ات  دا ی  ا ارو ل ا  ب ا ا

 ا 
ستی ، یک معاینه  ام بلفاروپ قبل از ان
ش و پلک های بیمار  عیت  دقی از و
رور است. آزمایشات الزم برای بیمار 
شامل تست خون و بررسی های انعقادی 
ام شود.بیمار باید دو هفته قبل  باید ان
یرین و مسکن ها  از عمل از مصرف آس
مانند بروفن،ناپروکسن،ایندومتاسین 
ن E خودداری کند. نین ویتامی و هم
مصرف استامینوفن و استامینوفن کدیین 

از است. م
ا  گ ا ی  ارو ل  م 

ی  
ستی  عمل بلفاروپ

ام  عی ان لب در مطب و با بی حسی مو ا
ود.بیمار در تمامی مراحل عمل،  می ش
کام هشیار است ولی به دلیل بی حسی 
عی،درد و ناراحتی احسا نمی کند.  مو
با شرو عمل، پزشک بر های الزم را بر 
اد می کند،  روی خطو طبیعی پلک ای
افه برداشته  ربی ا ت و  س پوس س
می شود و محل بر با بخیه های بسیار 
ری دوخته می شود.بخیه ها بعد از    
ام  تا روز قابل برداشتن هستند. زمان ان
ییر است ولی به طور متوسط  جراح مت

ساعت طول می کشد. بین  تا 
م  ایی  ا  ب  را  

ی  ا  ارو ل
در پایان جراح محل بر و بخیه ها به 
شته م شود و در  پماد آنتی بیوتیکی آ
طی هفته بعد این کار توسط خود بیمار 
ر  یرد.پس از عمل از کم صورت می 
سرد برای کاه تورم استفاده می شود 
اعت پس از عمل  که این کار طی  س
ند روز بعد  نیز مرتبا ادامه می یابد.تا 
ام  عمل بهتر است بیمار از دو بال هن
استراحت استفاده کند.تورم و کبودی 
احتمالی بعد از عمل طی  روز از بین 
می رود.در صورت وجود درد و ناراحتی 
استامینوفن یا استامینوفن کدیین برای 
از بین بردن درد بیمار کافی است. بیمار 
می تواند فعالیت معمول خود را از   تا 
روز بعد شرو کند ولی تا یک هفته باید 
از فعالیت فیزیکی شدید پرهیز کند.دید 
فاصله بعد از عمل نیز طبیعی  ش ها ب
روز  است ولی بهتر است که بیمار   تا
بعد از عمل به مدت طوالنی به تلویزیون 
هفته پس  خیره نشود. معموال طی  تا
ام جراح نم توان از لنز تماس  از ان
استفاده کرد و فرد باید از عینک مناسب 

استفاده کند.  
اصفهان، خیابان توحید میانی، قبل از چهارراه پلیس، 
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ی  ل ری  ر  ک
زر  لی و  ی  زیبای و  و  م ت،پیوند  پوس ص  متخص
دارای رتبه سوم کشوری در بورد تخصصی پوست، مو و زیبایی
رافت در پیوند مو ن عمر  اه س بت اخترا دست دارای 

ار م  ا ج  ا  ار ا  ا ی  ا
ا   ی  ا ب 
مرا                           

یا و تلگرا ری  تما ا 

www.doctormaleki.com

hoorLaser_center@drmalekiclinic

ما ج یا  ر   ل
ی ی دو جرا

ی پلک  ار افتاد افرادی که د
افه پشت پلک  ت ا یا پوس
خسته  هره  هستند و به آنها 
ن می دهد.  ولی از بی  مس یا 
حسی تزریقی و جراحی پلک یا 
ستی هرا دارند. برای  بلفاروپ
ستی بدون  این افراد بلفاروپ
ما جت یا لیفت  س جراحی  پ
توصیه می شود.  بدون جراحی
این عمل، تکنیک کام جدید 
و به روز اروپا است که در آن از 
تی یا لیزر برای بر استفاده 
ود در واق برشی داده  نمی ش
سما برای  ود بلکه از پ نمی ش
ام این کار استفاده می شود  ان
ی  نین نیازی به بیهوش و هم
تزریقی  عی ا مو عمومی ی
ت بلکه از کرم بی حسی  نیس
برای این رو استفاده می شود.
حال به پرس و پاس در مورد 

این رو نوین می پردازی 
یست سما در پلکسر   پ

هارم  اده آن فرم  تعری س
از  ت جامد، مای و  ماده اس
ما در واق از  س . پ سما و پ
از بوجود  حرارت دادن شدید 
وری که الکترون  می آید به ط
 ها آزاد می شوند و یون ها باقی 

سما خوا زیادی  می مانند. پ
ت.  از اس دارد که متفاوت با 
از رسانای  ف  ما برخ س پ
سما بسیار  خوبی است. دمای پ
باالست ولی همزمان فشار بسیار 
ی دارد بنابراین باتما  پایین
رعت سرد  ر به س  با ماده دی
رارت زیادی  ود و ح می ش
د. از همه این  منتقل نمی کن
ام این عمل  سما در ان رات پ ا

استفاده می شود.
ونه  ام پلکسر   مکانیس ان

است 
د در این  کر ش همانطور که 
تفاده  عمل از تی و بر اس
ود و در واق پوست یا   نمی ش
ربی پلک برداشته نمی شود 
سما الیه  تفاده از پ بلکه با اس
مستقیما  سطحی پوست تصعید
از تبدیل می شود  از جامد به 
می شود و این مساله باع جم 
دن الیه های زیرین پوست  ش

می شود.
قدر   هرجلسه درمانی پلکسر 

طول می کشد
بیمار باید حدود  دقیقه 
ی روی پلک ها  کرم بی حس
داشته باشد.هر جلسه درمانی  

پلکسر به طور متوسط بین 
 دقیقه طول می کشد و بیمار 

فاصله  ه کار را ب می تواند نتی
ببیند.

ند جلسه  ر   معموال با پلکس
درمانی الزم است

ات پلکسرکام  تعداد جلس
ی و  ی به میزان افتاد ت بس
نو پوست دارد. معموال بین  

جلسه درمانی الزم است.  تا
ر از نظر  ام پلکس د از ان بع
بنابراین  ونه هستی اهری 
ت  ج ما  س پ از  د   بع
ر روی پلک  ای ریز ب دلمه ه
تا روز  ه طی  وجود دارند ک
 ریخته و پلک به حالت طبیعی بر

ر این که طی  ردد.مهمت می 
ما جت  خونریزی   س ام پ ان
د و پلک از  ی افت اتفا نم
د از عمل کام  نظرعملکرد بع

طبیعی عمل می کند.

ه کسانی مفید  ر برای  پلکس
افرادی که از جراحی یا از  است
بیهوشی و بی حسی هرا دارند

ی کمی دارند   افرادی که افتاد
و قصد دارند آن را ترمی کنند 
ی یک طرفه  افرادی که افتاد
دارند و ممکن است جراحی باع 
ود افرادی که  عدم تقارن ش
بیماری خونریزی دهنده دارند 
ل وارفارین مصرف  یا دارویی م

له  افرادی که مش  می کنند
ورم و بخیه  ادی دارند و ت زی
ته  جراحی را نمی توانند داش
شمان  ند افرادی که  باش
شرقی دارند و قصد دارند نمای 
ربی تری به آن بدهند افرادی 
که قب جراحی پلک کرده اند 
ولی متقارن نیست و می خواهند 
ش متقارن شود پلکسر  هر دو 

توصیه می شود.
رزرو نوبت از طریق سایت

 اطالعات و عکس های قبل و بعد را در سایت و اینستاگرام دنبال کنید

ایی  ار  ج

 لیزر  موی زاید کل بدن با 

اه الکس کوترا فقط   دست

یک میلیون تومان
 برای هر جلسه








