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سـالمــت روان
درمانگاه اعصاب

دکتر سعید حسینی
متخصص تغذیه و استاد دانشگاه
علوم پزشکی تهران

تقویـم سالمـت
پرونـده سالمـت
پوسـتـر سالمـت

چگونه علم را از
شبهعلم تشخیص
دهیم؟ ()18

از گوارش
تا پوست
()18

اماس را بیشتر
بشناسیم
()21

 60درصد افراد
در بیخبری
()22

پرسشی از دکتر خسرو جامهبزرگی متخصص
مغز و اعصاب درباره مربی نامدار فوتبال

خونریزی مغزی
چه بر سر
فرگوسن آورد؟

اسطورهباشگاهمنچسریونایتدبهتازگیبامشکلخونریزیداخلجمجمهروبرو
شد و جمعی از طرفدارانش را نگران کرد .سکته مغزی از مشکالت جدیای است
که ممکن است برای هر فردی اتفاق بیفتد ،هر زمان که رگهای خونرسان به مغز
پاره یا بسته شوند ،اکسیژن و غذا به بافتهای مغزی نمیرسند و سلولهای مغز از
بینمیروند.سکتهمغزیانواعمختلفیداردکهسرالکسفرگوسنگرفتارنوع
تحت عنکبوتیه آن شدهبود .اینبیماری خطرناک است وبا خطر مرگومیر حتی
تا  2هفته بعد از خونریزی وجود دارد( ...صفحه)19

تغذیه و پرکاری تیروئید
زمانی که شما مبتال به پرکاری تیروئید
باشید ،هورمون تیروئید بیش از اندازه
در بدنتان ترشح میشود و احتماال با
عالئمی مانند عصبی بودن ،تپش قلب،
کاهش وز ن چشمگیر و اختالالت خلقی
مواجه میشوید .از اینرو ،بهتر است
کنار مصرف دارو ،برنامه غذایی منظمی
هم داشته باشید تا هم بیماریتان کنترل
شود و هم عالئم ناشی از بیماری در
شما کاهش یابد.
برنامه غذایی مناسب برای مبتالیان به
پرکاری تیروئید باید حاوی انواع میوهها
وسبزیها،غالتسبوسدار،پروتئینهای
حیوانی و چربیهای سالم باشد .توتها،
گیالس ،کیوی ،مرکبات ،گوجهفرنگی،
اسفناج ،کلم ،فلفل دلمهای و کدو،
گزینههای غذایی خوبی میان سبزیها
و میوهها برای این بیماران هستند .ماهی
سالمون ،بذر کتان و گردو هم میتوانند
به کاهش التهاب در بدن این افراد و
بهبود عملکرد سیستم ایمنیشان کمک
کنند .غذاهای سرشار از پروتئین مانند
ماهی ،مرغ و گوشتهای قرمز کمچرب
نیز گزینه خوبی برای مبتالیان به پرکاری
تیروئید هستند .ما میان روغنها ،مصرف
روغن زیتون و روغن کانوال را به این
افراد توصیه میکنیم .مغزها و دانههای
خام نیز میتوانند در میانوعده این افراد
گنجانده شوند.
بهتر است مبتالیان به پرکاری تیروئید
از غالت آرد سفید ،گوشتهای بسیار
پرچرب ،سوسیس و کالباس ،شیر
پرچرب ،زرده تخممرغ ،کره و غذاهای
سرخکردنی تا حد امکان استفاده نکنند.
مصرف روغنهای هیدورژنه ،شکر و
محصوالت حاوی شکر فراوان هم به
این افراد توصیه نمیشود.

