
 
 
 
 

                        
 
 

 و تغذيه و عضو هيئت علمی دانشگاهمتخصص رژيم درمانی 
ديابت نوعی اختالل است که  : گفت علوم پزشگی تهران 

پاسخ دهد  ی تواند به انسولين ساخته شدهطی آن بدن نم
 .را متابوليزه کند )قندها ( يا کربوهيدرات ها

متخصص رژيم  »حسين ايمانی«به گزارش وبدا ،دکتر 
درمانی و تغذيه شاغل در دانشگاه علوم پزشکی خراسان 

خستگی، بی حوصلگی، کاهش وزن بدن، : افزود  شمالی
 الغری، تاری ديد و تاخير در بهبود زخم ها از عاليم ديابت 

 
 
 

ي بيوتيكي در سازمان بهداشت جهاني در مورد مقاومت آنت
جهان براي چندمين بار هشدار داد و مصرف بي رويه آن را 

خود  ((يكي از مظاهر . تهديدي براي بشريت دانسته است 
ين استفاده نابجا از آنتي بيوتيك در پزشكي هم ))تجويزي 
در اخالق پزشكي درمان بيهوده چه به وسيله . هاست 

اندازه كه غير پزشك و چه به وسيله خود بيمار ، به همان 
آمار ها . علمي و منطقي است ، غير اخالقي شمرده مي شود 

نشان از جدي بودن بحران مصرف آنتي بيوتيك در ايران 
برآوردها نشان مي دهد مصرف آنتي بيوتيك در . دارند 

برابر ميانگين  ١٦ايران، به اندازه قاره اروپاست و ما ايراني ها 
به اين آمار بايد . م جهاني آنتي بيوتيك مصرف مي كني

استفاده نا بجا و به ظاهر پيشگيرانه آنتي بيوتيك ها را در 
. دامداري و پرورش مرغ و ماهي و نيز كشاورزي افزود 

عارضه مصرف بي رويه آنتي بيوتيك ، آن است كه هر چه 
قوي تري به مصاف بيماري هاي سالح  با مي گذرد بايد

قوي تر كردن سالح ، يعني به موازات . قبلي برويم  ساده
انگار دارو ، . بيماري را نيز مقاوم تر و سهمگين تر مي كنيم 

 خودش بيماري مي زايد تا جايي كه ديگر از عهده اش بر
 در كشور ما به نظر مي رسد فهم عمومي و. نمي آيد 

 
 
 
 
 
 
 

به شمار می رود اما به دليل افزايش تدريجی قند در  ٢نوع 
عاليم غير  بااين نوع به طور معمول عالمتی وجود ندارد و 

به طور معمول بيشتر  ٢ديابت نوع  . اختصاصی همراه است
 .در افراد چاق، دارای اضافه وزن و کم تحرک بروز می کند

سبزيجات رژيم غذايی مناسب و حاوی : وی اظهار داشت 
تازه، همراه با ورزش روزانه و کاهش وزن می تواند ديابت را 

 .تحت کنترل قرار دهد و وضعيت بيماران را بهبود بخشيد
 كارشناس پرستاري سارا شادمان: تهيه و تدوين                

 
 
 

ا محتاج بازنگري و اصالح تاريخي نسبت به آنتي بيوتيك ه
ر از زمان مواجهه با آنتي بيوتيك قي مردمان اين دياتل. است 

ها چنان بوده است كه گويي اين داروها ، بنيان هر چه 
و عين سالمت و آلودگي و چرك و ميكروب را مي خشكاند 

ه چرك خشك كن هم بيش از آنكه به حتي واژ. صواب اند 
عفونت مربوط باشد ، به سرماخوردگي و عوارض آن همچون 

ايين آمدن آستانه تحمل افراد در پ. آبريزش بيني اشاره دارد 
برابر عوارض بيماري هاي ساده اي همچون سرماخوردگي ، 

به بدن من (( خودتجويزي ، تلقي هاي اشتباهي همچون 
و چرخه معيوب توان افزايي )) فقط فالن آمپول مي سازد 

ميكروب ها ، از عواملي هستند كه بحران آنتي بيوتيكي را 
ن بحران نيازمند انقالبي دارويي پديد آورده اند و رفع اي

حواسمان باشد با مصرف بي رويه آنتي بيوتيك ها . است
فقط به خودمان آسيب نمي زنيم بلكه باعث جهش ژنتيكي 
همان ميكروب هايي مي شويم كه به مصافشان رفته ايم و 

 . در اين اتفاق سالمت همگان را به خطر مي اندازيم 
نتي بيوتيك نيازمند عزمي درنگ كنيم ؛ گذار  از بحران آ

 .                      ملي است
 دكتر مسعود قدوسي: تهيه و تدوين                              
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به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر حسين رستگار 

ی مرجع سازمان غذا و دارو در هامدير کل آزمايشگاه
غذای سالم و با کيفيت، غذايی است که غير : گفتگويی گفت

های بدنی دارای اثر سوء بر از ايجاد انرژی کافی برای فعاليت
 . اعضای بدن و سالمتی فرد نباشد

وی همچنين با بيان اينکه غذای ناسالم به علت وجود 
آلودگی ميکروبی آلودگی و آالينده های مضر مختلف مانند 

و آالينده های مختلف مانند ) باکتريايی، قارچی يا ويروسی(
فلزات سنگين، سموم، آنتی بيوتيک ها، هور مون ها اثر سوء 
به سالمتی داشته و ايجاد بيماری های مزمن بويژه در 

توليد، آزمايش، : مصرف طوالنی آن ها می نمايدتصريح نمود
ايی در شرايط تعريف شده نگهداری، توزيع و نظارت مواد غذ

بر اساس راهنماهای ملی و بين المللی می تواند نقش 
موثری در ارائه غذا با کيفيت و نقش مهمی در سالمت و 

ها به ويژه بيماری های پيشگيری از بسياری از بيمار ی
 .مزمن و صعب العالج داشته باشد

با مصرف منطقی غذا و : دکتر حسين رستگار همچنين افزود
کاهش مصرف غذاهای دارای اثر سوء بر سالمت که مواد 

 نام دارند همانند تنقالت " آسيب رسان به سالمت"غذايی 
 
 
 

قراري و  ها و عاليم رويش دندان، بي ترين عارضه يکي از اصلي
زش اشتهايي کودک و خارش لثه است که به دنبال لر بي

براي تسکين اين  .کند زدن دندان بروز مي ريشه براي بيرون
برند و فشار  خارش، کودکان همه چيز را به دهان مي

تر دندان  اين فشار آوردن خودش به رشد سريع .دهند مي
در صورتي که بيقراري کودک شديد باشد، . کند کمک مي

توان از قطره استامينوفن استفاده  براي تسکين عاليم مي
اش شديد نيست، اجازه بدهيد روند  د اما اگر بيقراريکر

 ريزش آب دهان. رويش دندان به صورت طبيعي طي شود

 
 
 
 
 

 مضر مورد مصرف در کودکان و نوجوانان يا غذاهای فست
فود که ارزش غذايی پايين تری نسبت به غذاهای اصلی 
داشته و همچنين با حضور مواد آسيب رسان باالتر در آن ها 
       سالمتی را به ويژه در طوالنی مدت به شدت تهديد 

های مرجع سازمان غذا و دارو مدير کل آزمايشگاه . می کنند
ماده  با اشاره به وجود ميزان نمک يا شکر باال در محتوی

غذايی، وجود اسيد چرب ترانس به عنوان عاملی مهم در 
بسته شدن عروق و وجود اسيدهای چرب اشباع باال در ماده 
غذايی که به علت فعاليت بدنی کم، هضم آن ها را مشکل 
نموده را از جمله مواد آسيب رسان معرفی کرد و عنوان 

ت مصرف غذاهای با کالری باال در صورت عدم فعالي: نمود
بدنی مناسب و سوخت و ساز کافی در بدن انباشته و منجر 

در پايان .به چاقی و بيماری های ناشی از آن ها خواهد شد
سخنانش آبگوشت سنتی را به عنوان شاهد مثالی از يک 

اين غذا در : غذای کامل و پرکالری خواند و اظهار داشت
صورت فعاليت بدنی و سوخت ساز مناسب ضمن ارائه انرژی 

افی به بدن می تواند يک غذای سالم و با کيفيت باشد اما ک
قلبی داراي بيماري مصرف آن بدون تحرک بدنی يا در افراد 

 .و عروقی در مصرف غير متعارف آن می تواند مضر باشد
 دكتر مژگان خراسانيان: تهيه و تدوين                           

 
 
 

نيز از عاليم دندان درآوردن است و برخالف عقايد رايج، 
. کند کودک آب دهان را قورت دهد يا بيرون بريزد فرقي نمي

شود و عامل اسهال  در هر صورت آب دهان باعث مشکل نمي
تب و اسهال نيز . يا زخم شدن دور دهان کودک نيست

گرچه خيلي مرتبط با رويش دندان نيست اما با آغاز روييدن 
همزماني اسهال . شود ها در برخي کودکان مشاهده مي دندان

دليل اصلي دارد؛ اوال حول و  ٢ها  و تب و رويش دندان
ها هم در حال رويش هستند،  ماهگي كه دندان ٤-٦حوش 

 شود  سيستم دفاعي بدن كودك به تدريج مستقل از مادر مي
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شود  دهد و باعث مي ميو اين مقاومت بدنش را كاهش 
ثانيا در اين زمان . كند عاليمي مانند تب و اسهال بروز 

 اي را  كودكان براي تسکين خارش لثه دست يا هر چيز آلوده
 
 
 

 مشکالت رفتاری دارند، والدين را برخورد با کودکانی که
علت آن نخست . دچار نوعی درماندگی و ناکامی می کند

گاهی و شناخت کافی از رفتار کودک و دوم نداشتن آ
آن چه . های کودک در مراحل مختلف می باشدويژگی

اهميت دارد، راه حل هايی است که برای جنبه های منفی 
 .رفتار اين کودکان وجود دارد

از آنجايی که والدين از خود انتظارات غير واقعی دارند و در 
مورد روش تربيت فرزندان خود اقتدار، اطمينان و اعتماد به 
. نفس کامل را ندارند، به تدريج دچار يأس و ترديد می شوند

کودکان اين عدم اطمينان والدين را احساس می کنند و 
 . عنان قدرت و اختيار را به دست می گيرند

والدين خود را برای هر مشکل کوچک فرزندشان، نظير 
تصور می کنند که ها آن. سرماخوردگی، سرزنش می کنند

و خود را . ه های فرزندشان را برآورده کنندبايد تمام خواست
با ساير والدين مقايسه می کنند و آنها را موفق تر و مسلط 

 .تر از خود می دانند
» نه«وقتی خواسته های بچه ها برآورده نمی شود و با  

تو «:والدين مواجه می شوند به والدين برچسب می زنند
چسب ها اين بر» .مامان بدی هستی، ديگه دوستت ندارم

موجب احساس گناه در والدين می شود و قاطعيت خود را 
 . در مقابل کودک از دست می دهند

کودک برای جلب توجه والدين و يا برای رسيدن به خواسته 
والدين در مقابل اين رفتار، . خود قشقرق راه می اندازد

والدين نسبت به فرزند . تسليم خواسته کودک می شوند
فرزندشان هميشه بايد . واقع بينانه دارندخود انتظارات غير 

 .حرف شنو، منظم و مؤدب باشد
 ودک به مرور زمان موجب تامين تمامی خواسته های ک

 
 
 
 

ها به بدن  برند و اين باعث ورود ميكروب به دهان مي
 .شود مي
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تا کودک برای چيزهايی که برايش فراهم شده مي شود 
ارزش و اهميت قائل نمی شود و تصور می کند که اين 
. وظيفه والدين است که تمام خواسته های او را برآورده کنند

او از اين تمايل والدين سوء استفاده می کند و برای انجام هر 
در نهايت کودک صبور . کار خوب، از والدين باج می خواهد

 . ن و مقابله با ناکامی را ياد نمی گيردبود
 خطاهای رايج 
تر های خود را مورد چون کودکان نبايد والدين يا بزرگ -١

 و چرا قرار داده و با آنها مخالفت کنند
البته بايد بدانيم که هميشه حق با والدين نيست و در 

به همين دليل ممکن .بسياری از موارد در اشتباه هستند
مخالفت های کودکان نيز صحيح و به جا است برخی از 

اما پدر يا مادری که بر موافقت کامل و مطلق فرزند . باشد
-خود پافشاری می کند،در واقع می خواهد که هرآنچه می

گويد يا باور دارد مورد قبول کودک واقع شود و هرگز مورد 
چون و چرا قرار نگيرد، چراکه او خود را فردی بالغ و 

 به عقيده ی اين دسته از بزرگساالن،.دبزرگسال می دان
کودک کمتر از بزرگساالن می فهمد و توانايی بررسی و 

 .تحليل باورها و تصورات ايشان را ندارد
اما اين تصور، سفسطه ای باطل است که افراد کمال گرا و 
. خودپسند بايد بدانند عمل به آن کاری خطا و اشتباه است

ش شک کند، شايد بی وقتی کودکی به باورهای والدين
احترامی و بی ادبی از خود نشان می دهد، اما واقعيت اين 
   است که او فقط با تفکرات و تصورات والدينش مخالفت 

افراد عاقل و بالغ و متکی به نفس، نقايص و عيوب . می کند
  خود را می پذيرند و هرگز از اين مساله دچار ترس و نگرانی

 . شوندنمی
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 کودکان را مجبور به سکوت نکنيم-٢

والدين بايد بدانند که سکوت فرزندشان نشانه رضايت او 
در چنين مواردی هيچ تغيير واقعی در فکر و ذهن . نيست

کودک به وجود نمی آيد و اختالف عقيده او با والدين 
و در پايان فقط ) احتماال بيش از قبل( همچنان باقی ميماند

کند که در اين مادر فرمان ميرانند و کودک اطاعت می پدر و
 .کندحالت کودک عقيده شخصی خود را حفظ می

 مان بياموزيمطريقه درست انديشيدن را به کودکان -٣
زيرا اگر . به کودک اجازه دهيم با اتکای به خود بيانديشد

دوره ای که ( بخواهيم او را برای ورود به دوره ی بزرگسالی
آماده ) شان را خودشان انتخاب کنندمسير درس زندگیبايد 

برای . بايست طريقه انديشيدن را به او بياموزيمسازيم، می
آموزش درست انديشيدن بايد به کودک اجازه دهيم آنچه را 

بدون توجه به اينکه با چه چيزی و چه کسی (خواهد که می
قايد زيرا فقط زمانی که باورها و ع. بيان کند) مخالف است

توانيم آن ها را بررسی و کودک در معرض ديد قرار گيرد می
مادامی که کودک تصورات و انديشه های خود . اصالح کنيم

 را مخفی کند، همه اين باورها با ثبات و خوب به نظر 
 
 
 

برابر حد  ٥٠براساس آمار و تحقيقات در تنباکوهای معطر تا 
رئيس مرکز سالمت محيط و کار .است مجاز سرب پيدا شده 

معاونت بهداشت در برنامه شبکه خبر با اشاره به ترکيبات 
: سرطانی موجود در قليان های معطر ميوه ای تاکيد کرد

کيفيت تنباکوهای قليان بسيار پايين است و آب موجود در 
قليان نمی تواند مواد مضر را در خود حل کند، زيرا ترکيبات 

ب نيست و عمال فضا را برای استنشاق اين مواد حالل در آ
» بنزن«دکتر صادق نيت از .بيشتر اين مواد آماده تر می کند

به عنوان خطرناك ترين حالل صنعتي در تنباكوهاي اسانس 
 بنزن، مهمترين عامل در بروز سرطان : دار نام برد و افزود

 
 منتظر پيشنهادات و انتقادات شما هستيم

 
 
 
 

 .ميرسد
والدين با منع .  تشويق به دروغ گويی نکنيم کودک را-٤

کنند کودک از اظهار مخالفت خود، در واقع او را ترغيب می
بنابراين وقتی والدين از فرزند خود موافقت . که دروغ بگويد

کامل و مطلق را طلب ميکنند، در واقع از او می خواهند که 
اينکه اعم از (يعنی علی رغم باور خود. به خودش دروغ بگويد

 .با پدر و مادر خود موافقت کند)واقعيت درست يا غلط باشد
در صورت مخالفت کودک با عقايد ما حس گناه را در -٥

  کودک تقويت نکنيد
نبايد به کودک تلقين کنيد که مخالفت او با والدين يا زير 

 .سوال بردن افکار و تصورات آنها يک گناه کبير است
فکر کودک او را تشويق کنيم بهتر است برای اصالح طرز  -٦

 .که از نيروی عقل و انديشه ی خود بهره گيرد
. باورها و عقايد ارزشمند خود را مورد چون و چرا قرار دهد 

با خود و والدينش بحث و گفتگو کند و هر موضوعی را مورد 
بررسی قرار دهد تا آن که بداند به چه علتی به اين باورها و 

  . تصورات معتقد شده است
 كارشناس پرستاري سارا شادمان: تهيه و تدوين                

 
 
 

طريق پوست نيز قابل جذب است، دود قليان از .خون است
 .لذا کودکان نبايد در معرض دود سفيد قليان قرار بگيرند

با انتقاد از اينكه مصرف قليان در كشور خانوادگي ايشان 
قليان برابر با دود مصرف يك وعده : شده است، ادامه داد

 .پاكت سيگار است ٥نخ سيگار و به عبارتي  ١٠٠كردن 
افزايش سرطان ريه در جامعه بدون : دکتر صادق نيت افزود

شک مربوط به مصرف سيگار و قليان است، و در کشورما 
هزار ميليارد تومان برای خريد مواد دخانی مانند  ١٠ساالنه 

ار ميليارد نيز ساالنه هز ٢٠سيگار و قليان خرج می کنند و 
 .صرف درمان اين افراد می شود

 بهداشت و درمان صنعت نفت بجنورد: آدرس 
Email :  comitehsalamat@yahoo . com 


