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تجویز داروها،تنهابامعاینهبالینیوگرفتنشرححال امکان
پذیر است و اگر در پاسخ به سواالت مصرف دارویی توصیه
میشود ،پس از مشورت با متخصص مصرف شود.

عبدالصفا شرافتی
دندانپزشک

تغذیه

سالمت

کیست دندان نیاز به درمان دارد؟
کیســت هــای دندانــی به مــرور زمــان بــا جذب
مایعــات ،بزرگتر و باعث از بین رفتن اســتخوان
فک می شود .به همین علت ،باید برای جلوگیری
از تخریــب بیشــتر اســتخوان ،کیســت از طریــق
جراحی خارج شود.
درصورت جراحی نکردن کیست و درنیاوردن آن،
استخوان ضعیف و شکننده می شود و همچنین
لقی دندان ها و جا به جایی آن ها به وجود میآید.
بنابراین بــا جراحی و درمان کیســت دنــدان ،از
ایجاد عــوارض به وجــود آمده پیشــگیری کنید.
حتما برای درمــان به متخصص دنــدان مراجعه
کنید تا زودتر درمان شوید.

در دهان ممکن است ایجاد شود؟

اســتفاده از ســیمها و براکــت در دهــان در دوره
درمانیارتودنسی،دندانهارامستعدپوسیدگی
می کند .باید بــا دقت و حوصله خیلی بیشــتری
به تمیــز کردن دنــدان ها از طریق مســواک زدن
دقیق ،استفاده از لوازم کمک بهداشتی ،شست
و شــو با دهان شــویههای حاوی فلورایــد و دیگر
لوازم پرداخت.

عوارض یائسگی

گیاه پالم در مناطق مرطوب و گرم می روید .مالزی و اندونزی ازکشورهای اصلی تولید کننده و صادر کننده پالم
هستند .طی چهار دهه گذشته تولید جهانی روغن پالم به سرعت گسترش یافته و یکی از ترکیبات مهم صنایع
روغن و چربی شده است .این روغن بیشترین روغن مورد استفاده در جهان است و تقریبا یک سوم بازار جهانی
روغن را به خود اختصاص داده است.در ادامه ویژگی های خوب و بد این روغن را مطالعه کنید :

تاثیر دارد؟

آیا پوسیدگی در زیر براکت و لوازم ارتودنسی

راهکارهای خانگی رفع

دکتر راضیه نیازمند | متخصص علوم و صنایع غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

آیا دیابت یاسیگار کشیدن بر کاشت ایمپلنت

استعمال دخانیات و برخی از بیماریها همچون
دیابت و پوکی استخوان ،موفقیت انجام ایمپلنت
را کاهش می دهد ولی اگر این شــرایط نباشد یا
رفع شــود فرد تا ســالها میتواند ایمپلنت را در
دهان نگه دارد.

بانوان

روغن پالم بــرای مصارف
گوناگون در دنیا استفاده
می شــود .برای مثال این
روغــن در صنایــع پخــت
تولیــد مارگاریــن  ،روغن
هایسرخکردنی،صنایع
قنادی ،شکالت و بستنی
بهکارمیرود.

این روغن ،ظرفیت گسترده ای برای استفاده
در صنایع غذایی ،دامی ،دارویی ،شــیمیایی و
سوخت زیستی دارد .عالوه بر این ،روغن پالم
به لحاظ اقتصادی ،ســهولت اســتقرار ،هزینه
پایین کشــت و کار ،قدرت تحمل متوســط در
برابر تغییــرات آب و هوایــی و عملکــرد باال در
هکتار ،یکی از جذاب ترین محصوالت مناطق
گرمسیریمحسوبمیشود.
ترکیبفیزیکوشیمیاییروغنپالماثرمستقیم
برکیفیتمحصولنهاییدارد.
مدیریتخوب()GMSدرمراحلفرایندروغن
پالم از کاشت تا اســتخراج روغن خام و فرایند
تصفیه،حائزاهمیتاستتاروغنپالمباکیفیت
مناســب برای فراورده های غذایی ،دارویی یا

شیمیایی به دســت آید .روغن پالم خام و تازه،
قرمزرنگودارایعطروطعمشیرینوخوشایند
و کارامل مانند اســت که در اثر تصفیه رنگ آن
کاهش مییابد.نگهداریطوالنیمدتروغن
ویژگی های حسی آن را به عطر و طعم میوه ای
تغییرمیدهدوازکیفیتآنمیکاهد.
درسالهایاخیربهدنبالتالشبرایکاهش
مقداراسیدهایچربترانسدرروغنها،تولید
و مصرف این روغن افزایش یافته است .روغن
پالم به علت ترکیب اســیدهای چــرب و وجود
آنتی اکســیدان ها در برابر اکسایش مقاومت
باالیــی دارد .همچنین این روغــن منبع غنی
کاروتن اســت که پیش ســاز ویتامین  Aبوده و
برای سالمت چشم مورد نیاز است .روغن پالم

حاوی مقادیر تقریبا مســاوی اسیدهای چرب
اشباع و غیراشباع است که یکی از وجوه تمایز
آن نســبت به روغن هــای گیاهی دیگــر مانند
روغنسویا،ذرت،آفتابگردان،زیتون،کنجدو
غیرهمحسوبمیشودچراکهمیزاناسیدهای
چرب اشــباع روغن های مذکور بســیار ناچیز
است .این موضوع به پایداری روغن پالم کمک
می کند .اســیدهای چرب اشــباع نقطه ذوب
باالتری نسبت به اســیدهای چرب غیراشباع
دارند و در دمای محیط یــا دماهای پایین تر به
صورت جامد هستند .بنابراین اختالط روغن
پالم با روغن های گیاهی مایع و ســرخ کردنی
با هدف افزایش پایداری آن ها انجام می شود.
درروغنهایمخلوطشدهباروغنپالمبهویژه
در دماهای پاییــن تر از دمــای محیط ،معموال
حالت دو فاز دیده می شــود به ایــن صورت که
روغنپالمبهشکلجامددرمیآیدودرکفقرار
می گیرد.با توجه به مطالب یادشــده ،ذهنیت
شکلگرفتهدرکشورمادرخصوصروغنپالم
صحیح نیست و ناشی از ناآگاهی در خصوص
این محصول است .شــایان ذکر است باوجود
اینکهترکیباسیدهایچرباشباعدرروغن
پالــم منجر بــه کاربــرد گســترده آن در صنایع
مختلف شده است اما از دیدگاه سالمت افراد،
ایناسیدهایچربمیتواندخطربروزبیماری
هایقلبیوعروقیراافزایشدهد.

کافه سالمت

ریشــه جنســینگ را میتوانیــد به عنــوان چای
بنوشید یا کپسول آن را از داروخانهها خریداری
و مصرف کنید .جنسینگ قرنهاست به عنوان
گیاه دارویی مسکن و مفید در کشورهای آسیایی
استفاده می شود؛ همچنین آثار تسکین دهنده
جنسینگ به خواب خوب و رفع احساس خواب
آلودگی کمک میکند.
سویا؛ خوراکی مفید برای دوران یائسگی

مصــرف بیشــتر ســویا و محصــوالت تهیه شــده
بــا آن ،عالیــم یائســگی را کاهش میدهــد زیرا
ســویا حاوی اســتروژن گیاهی اســت کــه به نام
ایزوفالونها شناخته میشود .بنابراین میتواند
بــه تولیــد اســتروژن در بدن شــما کمــک کند و
گرگرفتگی ،تعریق شــبانه و حتی خشکی رحم
را بهبود بخشد.
نکنید

ضرورت آمادگی برای مقابله با آنفلوآنزای خوکی
وزارت بهداشت ،ادعای یکی ازاعضای
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبنی بر
مشاهدهمواردیازابتالبهآنفلوآنزایخوکیدر
کشورراتکذیبکرد.
بهگزارشمهروبهنقلازهمایونهاشمیعضو
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ،روی
خروجیسایتخانهملتخبری آمدهبودمبنی
بر این که مواردی از ابتال به آنفلوآنزای خوکی
در کشور مشاهده شده است ،اما یک روز پس
از انتشار آن ،خبری روی خروجی سایت وزارت
بهداشت(وبدا) قرار گرفت که این نقل قول را

گیاهی طبیعی برای درمان عالیم یائسگی

این ویتامین را در دوران یائسگی فراموش

در پی خبر رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس درباره ورود آنفلوآنزای خوکی
تکذیبمیکرد.محمدمهدیگویارئیسمرکز
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت
گفت :تمامی تمهیدات الزم برای مواجهه
با همه گیری آنفلوآنزا از ابتدای فصل سرما
تاکنون به کار گرفته شده است.وی با بیان این
مطلبکههماکنونآنفلوآنزاییبهنامآنفلوآنزای
خوکی در ایران نداریم ،افزود :ویروس های
آنفلوآنزای فصلی که همه ساله در جهان در
فصل سرما شایع می شوند ،شامل سه نوع
آنفلوآنزای (H۱N۱در گذشته اصطالحا به
این نوع ،آنفلوآنزای خوکی گفته می شد)،

خانمها پس از  ۵۰سالگی گرفتار عالیم یائسگی
میشوند زیرابا نزدیک شدن به دوران یائسگی،
بدن شــما بــه تدریــج اســتروژن کمتــری تولید
میکند.
با کاهش ترشــح هورمــون اســتروژن ،قاعدگی
نامنظم میشــود تــا در نهایــت عــادت ماهانه به
طور کامل متوقف شود.هنگامی که خانمی یک
ســال کامل عادت ماهانه نداشــته باشد ،در این
صورت به دوران یائسگی رسیده و عالیم مربوط
به یائسگی ممکن اســت چند ماه تا چند سال در
خانمها بــروز کند.این عالیم میتواند خشــکی
رحــم ،گرگرفتگــی و خــواب آلودگــی ،کاهش
میل جنســی و کندی متابولیســم بدن باشد که
برای کاهش این عالیم ،پزشــکان هورمونهای
جایگزین تجویزمی کنند اما ما به شما چند ماده
طبیعــی برای تنظیــم هورمونهــای زنانه و رفع
عالیم یائسگی معرفی میکنیم.

آنفلوآنزای  H۳N۲و آنفلوآنزای نوع  Bاست
که هر سه نوع این ویروس ها می تواند منجر به
ایجادهمهگیریهایآنفلوآنزایفصلیدرفصل
سرمادرهمهجایدنیاشود.ایندرحالیاست
کههمایونهاشمیعضوکمیسیونبهداشتو
درمانمجلسگفتهاستبهتازگیگزارشهایی
رسیده که نشان میدهد تعدادی از افراد در
ایران به این بیماری مبتال شدهاند ،بنابراین در
این شرایط ،رعایت بهداشت عمومی باید مورد
توجهقرارگیردوآموزشهایالزمارائهشود.در
همینحال،عضوکمیسیونبهداشتودرمان،

خواستار ورود وزارت بهداشت به این موضوع
شده و درخواست کرده است ،موارد مشکوک
را شناسایی کند تا اقدامات درمانی به سرعت
برای افراد مبتال به این بیماری انجام شود.
هاشمی بر ضرورت نظارت بر اماکن عمومی
همچونمهدهایکودک،مدارسودانشگاهها،
تاکید کرد و گفت :آنفلوآنزای خوکی از نوع
 H۱N۱یک بیماری ویروسی بوده که در چند
دهه گذشته همچون آنفلوآنزای پرندگان به
طوراختصاصیازحیوانناقلاینویروس قابل
انتقالاست.

این بیماری از انسانی به انسان
دیگر هــم قابل ســرایت اســت
کــه اغلــب از راه تنفس بــزاق و
ســرفه صــورت میگیــرد و
بــا نشــانههایی همچــون تب،
گلودرد ،ســرگیجه ،خســتگی
درد در ناحیه مفاصل و عضالت
ظاهر می شود و در موارد جدید
تهــوع و اســهال هم مشــاهده
شده است.

هنگامی که تخمدانها تولید استروژن را متوقف
میکنند ،خانمها در معرض خطر ابتال به پوکی
اســتخوان قــرار میگیرند؛ در ایــن زمان ممکن
اســت مصرف مکملهای ویتامین  Dدر درمان
گرگرفتگی و خشکی رحم موثر نباشد اما باعث
تقویــت اســتخوانها میشــود ،افــزون بــر این
ویتامیــن  Dدر بهبود خلق و خــوی خانمها موثر
است.
ورزشی برای کاهش عالیم یائسگی

بــرای زنانــی کــه در دوران یائســگی گرفتــار
بیخوابــی ،تغییــرات خلــق و خــو و گرگرفتگی
شــدهاند ،ورزش و تمرینــات یوگا بســیار کمک
کننده است.

آشپزی

سالمت

کیک قاشقی

راه های کاهش ابتال به سرطان
برای پیشگیری از سرطان راه های متعددی پیشنهاد می شود .
به تازگی کارشناسان ساده ترین راه ها را ارائه داده اند که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم :

از دخانیات استفاده نکنید .

غــذای ســالم بخوریــدو برای
معاینه ساالنه به پزشک مراجعه
کنید.

برای مــدت طوالنی زیر آفتاب
قرار نگیرید و از کــرم ضد آفتاب
استفاده کنید.

واکســن های ضــروری مانند
هپاتیــت و اچ پــی وی بــرای
کودکان را فراموش نکنید .

تا می توانید از گوشــی همراه
کمتر استفاده کنید .

فرزندانتــان را بــا شــیر مــادر
بزرگ کنید .

آلودگی داخل و خارج منزل را
کاهش دهید .

فعالیــت بدنــی تــان را ادامه
دهید و بیشتر کنید .

شکر-یکلیوان
آرد ۲-لیوان
شیر-یکلیوان
بکینگ پــودر -یک قاشــق غذا
خوری
ل-یک قاشقچایخوری
وانی 
تخممرغ ۲-عدد
روغن -بهمقدارالزم

ابتدا مواد خشک را باهم ترکیب کنید .تخم مرغ،شیر و شکر
را با چنگال هم بزنید .ســپس موادخشــک را به تدریــج به آن
اضافه و مخلوط کنید.

با قاشــق از مواد بردارید ودر روغن داغ باحرارت مالیم ســرخ
کنید .شــما می توانید درصورت تمایل به مــواد کیک ،گردو،
کشمش یا هر خشکبار دیگری را اضافه کنید.

کودک
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نحوه تشخیص نفخ نوزاد
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دردنوزاددراثرگازرودههامعموالیکمشکلسالمتیمحسوبنمیشودوجاینگرانیندارد،درواقعبارشدنوزاد،کنارآمدننوزادباآنراحتترمیشود.
راه حل ها

کودکخودرادریکموقعیتدیگرقراردهید.تغییرموقعیتکودکممکناست،بهخارجشدناینگازازشکمکودک،کمککند.برایمثال:کودکخود
رابنشانیدیاکمیحرکتشدهیدتابهخارجکردنگازمعدهکودککمککنید .اوراماساژدهید .شمامیتوانیدکودکخودرابخوابانیدوپاهایاورابهجلو
وعقبماننددوچرخهسواریتکاندهید.اینکارکمکمیکندگازبهآرامیازشکمکودکشماخارجشود .موقعیتخودراهنگامشیردادنبررسیکنید.
سرکودکتانبایدکمیباالترازشکمشباشدوآنراپایینترازبدنخودقراردهید .آروغکودکرابعدازشیردادنبگیرید.پسازتغذیهنوزاد،آروغزدنبهاو
کمکمیکندتاگازراخارجکند .اگرکودکشماواقعانفخداشتهباشد،میتوانیدتغذیهوشیردادنرامتوقفکنیدوآروغکودکرابگیرید.

