
يادداشت مهمان

خوردن جفت پس از زایمان امروزه در دنیای مادران مشهور جهان به خصوص ایاالت متحده و انگلستان بسیار رواج یافته است. مادران هالیوودی 
زیادی وجود دارند که حاضرند بر فواید این کار قسم بخورند! از مصرف به صورت پودر و کپسول گرفته تا خام و مخلوط شده با آب میوه؛ جفت خواری 

برای مادران معروف از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در ادامه به تجربه چند نفر از این مادران اشاره می شود... )صفحه 21(

بررسی رفتار عجیب زنان قبیله ای که این روزها میان  برخی مادران غربی رواج پیدا کرده است

جفت خواران!

سيگاري هاي دست سوم را 
دريابيم!

بسیاری از والدین سیگاری که با آنها در رابطه با 
مضرات سیگار و تاثیر آن بر فرزندانشان صحبت 
می کنیم به این موضوع دلخوش اند که ما در خانه 
یا کنار فرزندانمان سیگار نمي کشیم. غافل از این 
موضوع که ما نوعی دود دست سوم داریم. در 
واقع وقتی فردی سیگار می کشد، برخی سموم 
آن روی لباس و در دهان و نفسش باقی می ماند 
و والدینی که دور از فرزندانشان سیگار می کشند 
وقتی به خانه برمی گردند فرزندشان را به آغوش 
باعث  موضوع  این  که  می بوسند  و  می کشند 
می شود فرد مقابل در معرض تمام عوارضی قرار 
بگیرد که در دود سیگار ثانویه وجود دارد و روی 
بدن فرد نشسته، مگر اینكه به محض بازگشت و 
قبل از بوسیدن کودك، با آب و صابون دست و 
صورت خود را بشوید و لباسش را عوض کند. 
به عالوه دود سیگار روي مبل و همه وسایل 
اتاقي که سبگار مي کشید تا مدت ها مي ماند و 
آالینده هاي سمي به سیگاري هاي دست سوم 
اینها ترك  با  )اعضاي خانواده(صدمه مي زند. 
سیگار، اگر واقعا قصد آن را داشته باشید، دور 
از دسترس نیست و در واقع همان تصمیم است. 
بعد از اینكه فردی تصمیم گرفت، می تواند با 
را  الزم  راهنمایی های  متخصصان  به  مراجعه 
بگیرد. ترك سیگار مجموعه ای از درمان های 
دارویی و غیردارویي است که کمك مي کند 
و فرد به تنهایی توانایی ترك ندارد. باید هم 
وابستگی روانی و هم جسمی فرد را کم کرد 
تا بتواند این ماده اعتیادآور در دسترس را ترك 
کند. مراکزی وجود دارد که به طور رایگان در 

این زمینه خدمات ارائه می کنند.
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کلينيک    وخانواده

بيشتر بخوانيد

موضوع ویژه این هفته »سالمت« را در همین 
رابطه در صفحه 4 بخوانید.


