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زيبايی       وتغذيه

آیا شما هم جزو افرادی هستید که با تغییر فصل دچار خشکی یا 
خارش پوست می شوید؟ آیا قرمزی ها و لک های پوستی باعث 
آزارتان می شود؟ آیا فکر می کنید با وجود استفاده از انواع کرم ها، 
پمادها و داروها این اختالل هنوز در شما وجود دارد و برطرف 
نمی شود؟ اگر چنین است گفت وگوی ما را با دکتر مجتبی امیری، 
متخصص پوست و عضو هیات علمی دانشگاه بخوانید...  صفحه)29(

 دکتر ایرج خسرونیا
رئیس انجمن متخصصان 

داخلی ایران

روزه و فشارخون
 یکی از پرسش هایی که در ماه  رمضان 
برای بیماران مبتال به فشارخون مطرح 
می شود، این است که آیا می توانند روزه 
نه؟  یا  بگیرند  بدون مشکل  را  خود 
پاسخ به این پرسش، به شرایط بیمار و 
خفیف یا شدید بودن فشارخون باالی 

او بستگی دارد.
 به طور کلی، زمانی که بدن برای مدت 
طوالنی گرسنگی می کشد، با افزایش 
ترشح آدرنالین، کاهش قند و باال رفتن 
فشارخون مواجه می شود.  از این رو، 
ممکن است  روزه داری برای افرادی 
که فشارخون باالی کنترل نشده یا شدید 
دارند، باعث ایجاد مشکالتی شود. به 
باال  به فشارخون  مبتال  بیماران  تمام 
توصیه  دارند،  روزه داری  قصد  که 
می شود حتما در این مورد با پزشک 
معالج شان مشورت کنند تا او بتواند 
برحسب شرایط فردی بیمار نظر خود 
را در مورد توانایی روزه داری یا عدم 

آن بیان کند. 
 مبتالیان به فشارخون باال که مجاز به 
روزه داری هستند، می توانند داروهای 
خود را در وعده افطار و سحر مصرف 
نباید  به هیچ عنوان  بیماران  این  کنند. 
وعده سحری را حذف کنند تا دوره 
گرسنگی شان طوالنی تر نشود. مصرف 
سبزی ها و صیفی های فراوان همراه 
افزایش  به  سحر  و  افطار  وعده  با 
کنترل فشارخون در  فیبر دریافتی و 
بیماران کمک می کند. عالوه بر  این 
باال  فشارخون  به  مبتال  افراد  اینها، 
در  باید  بگیرند  که می خواهند روزه 
وعده سحر و افطار به شدت از مصرف 
غذاهای چرب، شور، کنسروی و آماده 
پرهیز کنند تا بتوانند کنترل بهتری بر 

فشارخونشان داشته باشند. 
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چرا پوست برخی افراد دچار اگزما و 
عالئم آلرژیک می شود؟

شوينده ها؛ 
مهم ترين عامل 
حساسیت های  
پوستی
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