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نتایج یک بررسی جدید نشان  می دهد نشستن و تماشای تلویزیون به طور متناوب و بیش از 4 ساعت،  ریسک بروز مرگ زودرس را 
تا بیش از 50 درصد افزایش می دهد.

به گزارش فارس به نقل از دیلی میل، نتایج یک بررسی جدید نشان  می دهد تماشای تلویزیون که با نشستن متناوب چند ساعته  همراه می شود می تواند 
به دلیل عدم فعالیت بیش از حد برای سالمتی قلب انسان خطرناک باشد.  انجمن قلب آمریکا با تأیید یافته های جدید محققان گفته است: افرادی که 

بیش از چهار ساعت در روز تلویزیون تماشا می کنند، خطر ابتال به بیماری قلبی یا مرگ زودهنگام را تا 50 درصد در خود افزایش می دهند.
محققان می گویند: تماشای تلویزیون وقتی خطرناک تر می شود که همزمان با بی تحرکی چند ساعته مصرف خوراکی های چرب و تنقالت نیز افزایش یابد.
براساس آمارها  نسبت افرادی که از سال 1950 میالدی تاکنون  کارهای نشستنی و پشت میزی انجام می دهند بیش از 83 درصد افزایش یافته است. 
افزایش تعداد این دسته  از افراد، تماشای بی حد و حصر تلویزیون، چاقی، دیابت و فشارخون باال منجر به زیاد شدن عجیب آمار مربوط به  بیماری های قلبی 
و عروقی شده است. نتایج یک بررسی آماری نیز بیانگر آن است که بیش از 31 درصد آمریکایی ها فراتر از 4 ساعت در روز به تماشای تلویزیون می نشینند.

نتایج یک بررسی جدید نشــان می دهد مصرف آب گوجه فرنگی منجر به کاهش 
فشارخون باال و کلسترول می شود .

نتایج یک بررسی جدید  در دانشگاه توکیو نشان می دهد مصرف آب گوجه فرنگی که به راحتی 
همه جا در دســترس است، منجر به کاهش فشارخون باال و کلسترول در افرادی می شود که در 

معرض بیماری قلبی قرار دارند. 
به گزارش فارس به نقل از دیلی میل، پژوهشــگران در این بررســی 481 مرد و زن را مورد 
آزمایش قرار دادند؛ جنســیت، سن، وزن و وضعیت سالمتی آنها از جمله معیارهای مورد بررسی 

در این پژوهش بود.
دانشــمندان ژاپنی تأکید می کنند، مصرف 200 میلی لیتری آب گوجه فرنگی بدون نمک به 

میزان قابل توجهی منجر به کاهش فشارخون باال و سطح کلسترول می شود.
 سایر خواص درمانی گوجه فرنگی

متخصصــان همواره مصرف گوجــه فرنگی را به بیماران مبتال به دردهای مفاصل و همچنین 
رماتیسم و نقرس توصیه می کنند؛ عالوه براین گوجه فرنگی برای رفع مسمومیت های مزمن، باال 
بودن اوره و چربی خون، درمان یبوســت، دفع رسوبات ادراری و صفراوی نیز مفید شناخته شده 
است. با توجه به اینکه گوجه فرنگی حاوی ویتامین A است، خوردن آن در تقویت بینایی، سالمت 

پوست و مخاط ها بسیار مؤثر است.
الزم به ذکر است  اثرات مفید مصرف آب گوجه فرنگی در میان مردان، زنان و گروه های سنی 

مختلف مشابه بود.

مردم دنیا هر روز شــاهد پیشرفت های 
مختلف علمی در انواع و اقســام مختلف 
هســتند، به گونه ای که روزی نیست که از 
خواب بیدار شــوند و خبری جدید مربوط 
به تغییرات علمی و تکنولوژی به گوششان 

نرسد. 
در این میان اخبار مربوط به تکنولوژی هایی 
که جزئی از موارد ســرگرمی هر روزه مردم دنیا 
محسوب می شوند بیشتر مورد پسند مردم است.

به طور مثــال اخبار مربوط به گوشــی های 
هوشمند که در دست بسیاری از مردم جهان وجود 
دارد و در اکثر کشورها بویژه کشور خودمان بیشتر 
اوقات زندگی افراد را به خود اختصاص داده است، 

در صدرعالقه مندی هاست.
بــه تازگی و با شــکل گرفتن نســل جدید 
اینترنت 5G و مورد اســتقبال واقع شدن آن به 
دلیل سرعت باالی انتقال اطالعات ، پرسش های 
فراوانی در اذهان مردم مبنی بر مزایا و معایب آن 

شکل گرفته است.
نسل پنجم اینترنت نیز مانند سایر تکنولوژ های 
بشــری در کنــار تمامــی مزایــا و فناوری های 
هوشــمندی که با خــود به همــراه دارد، دارای 
آسیب هایی برای ســالمت انسان ها نیز است که 

باید مورد توجه قرار گیرد.
 جنگ بین مزایا و معایب

 اینترنت نسل پنجم
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، جدیدترین 
نسل اینترنت همراه یا همان 5G در کنار سرعت و 
کیفیت بسیار باال در انتقال داده، به دلیل ارسال 
فرکانس های رادیویی بســیار قوی در فضا، امواج 
مضر منتشر شونده از تلفن همراه را تقویت کرده 
و  احتماال موجب آســیب های جدی به کاربران 

می شود. 
از طرفی شرکت های بزرگ ارتباطی در جهان،  
 5G با توجه به روند رو به رشــد فناوری اینترنت
به دنبال توسعه و هماهنگی امکانات خود با این 
نســل از اینترنت همراه هستند و مردم نیز که به 
عنوان کاربران این شرکت ها می باشند مجبور به 

دنباله روی از آن ها هستند.
 این تالش گسترده از سوی غول های فناوری 
در جهان در حالی ســرعت می گیرد که بسیاری 
از فعاالت محیط زیست و تعدادی از انجمن های 
پزشــکی در جهان با دیده تردید به این نسل از 
اینترنت می  نگرند و از عدم آسیب رســانی آن به 
انسان و سایر موجودات زنده اطمینان کامل ندارند!

 اینترنت 5G عامل کسب قدرت 
کشورها در آینده

قدرت و شاخصه های کیفی و توانایی هایی که 
5G می توانــد در زمینه های مختلف ارائه کند به 
حدی است که کشورهای تشنه قدرتی مانند ایاالت 
متحده آمریکا و چین با تالش شبانه روزی به دنبال 

دستیابی و کسب قدرت مطلق در آن هستند. 
تسلط بر اینترنت نسل پنجم تا حدی بر قدرت 
یک کشــور تاثیر دارد که کارشناســان فناوری 

نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد پسرانی که در معرض آلودگی هوا هستند نسبت 
به دختران ، حافظه ضعیف تری دارند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دیلی میل، نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد،نوزادان 
پسر قبل از به دنیا آمدن بیش از دختران تحت تأثیر آلودگی هوا هستند و قرارگیری مادر باردار در 

معرض آالینده ها تبعات منفی بیشتری روی جنین پسر باقی می گذارد. 
محققان دانشــگاه بارســلونا در بررسی های خود، نوزادان پسر را قبل از به دنیا آمدن تا پایان 7 

سالگی تحت بررسی قرار دادند و درنهایت دریافتند، آلودگی هوا بر توانایی های شناختی )حافظه، 
اســتدالل، محاسبه، قضاوت، حل مسئله، تصمیم گیری، مهارت های کالمی و کسب معلومات (آنها 

تأثیر منفی می گذارد.
پژوهشــگران با تأکید براینکه  پسرانی که در معرض سطوح باالتری از آالینده های مضر نظیر 
گازهای دیزلی قرار دارند، به مراتب بیش از دیگران آسیب می بینند،اعالم کردند: تأثیر پذیری بیشتر 

پسران در آالیندگی ها ممکن است به دلیل اختالف هورمون و ژنتیک باشد.

اینترنت نسل پنجم
لذت بخش یا خطرناک

و تحلیل گران سیاســی به اتفاق معتقد هستند 
یکی از اصلی ترین دالیل تحریم شــرکت هوآوی 
از ســوی شرکا ء آمریکایی آن، پیشرفت های زیاد 
این شــرکت در زمینه نسل پنجم اینترنت همراه 
و بــه نوعی قدرت گرفتن چین در درون مرزهای 

آمریکا بوده است.
این مسئله به گونه ای مشهود است که در پی 
رفتارهای اخیر سیاست مداران آمریکا با شرکت 

هوآوی، رســانه های آمریکایی با هدف قرار دادن 
جنگ تجاری این کشــور با چیــن اعالم کردند: 
آمریــکا به جای حرکت به ســمت جلو و ارتقاء 
فناوری های ارتباطی خود به تخریب شرکت های 

پیشگام چینی روی آورده است.
 این همه سروصدا برای مخفی کردن 

مضرات نسل جدید اینترنت
 شــاید هیاهوی رسانه ای زیادی که در مورد 
5G باعث شده است، کاربران از توجه به خسارات 
احتمالی این تکنولوژی غافل شوند. بررسی های 
اخیر دانشــمندان نشــان داده است، آسیب های 
ناشــی از این نســل اینترنت در مواردی خاص 
می تواند صدمات جبران ناپذیری را به بدن انسان 
وارد کند. البته گفتنی است این نوع از نگرانی ها 
جدید نیست و تا پیش از عرضه نسل پنجم اینترنت 
همراه نیز برخی از نهادهای ارزیابی کننده، فناوری 
اینترنت 4G و حتی 3G را موجب بروز ســرطان 
مغز، کاهش باروری و سردردهای مزمن در کودکان 

می دانستند.
 آغاز فعالیت های جهانی
5G برای کاهش خطرات 

البته این عدم توجه به خسارات احتمالی این 
نسل از اینترنت در تمامی کشورهای جهان یکسان 
نیســت ،به عنوان مثال دولت بلژیک در ماه های 
اخیر آزمایشــات مربوط به اینترنت نسل پنجم 
در این کشــور را به دلیل نگرانی های موجود در 

مورد تابش های الکترونیکی متوقف کرد و هلند و 
ســوییس نیز اقداماتی مشابهی را در جهت انجام 

تحقیقات بیشتر در مورد 5G انجام دادند.
همچنین سازمان تنظیم مقررات آمریکا نیز 
به دنبال افزایش فشارهای مجامع سالمت عمومی 
بــا اختصاص بودجه ای کافی از احداث یک مرکز 
تحقیقاتی برای بررســی خطرات این اینترنت بر 
ســالمت کاربران و شهروندان در شهر میل ایالت 

کالیفرنیا خبر داد.
با اینکه هنوز هیچ منبع رســمی در جهان از 
آسیب های 5G به طور موثق صحبت نکرده است 
اما دولت مردان کشــورهایی که در حال فعالیت 
برای تقویت نســل های گذشــته اینترنت خود 
هستند، سعی کرده اند حداقل از احداث آنتن های 
گیرنده و ارســال کننده این نســل از اینترنت در 
نزدیکی مدارس و محل های پر ازدحام جلوگیری 

می کنند.
ســازمان غذا و دارو ایاالت متحده آمریکا نیز 
پس از سال ها سکوت نسبت به خطرات ناشی از 
نســل های مختلف اینترنت، حاال و پس از ظهور 
اینترنت نسل پنجم، با انتقاد از خطرات نسل جدید 

اینترنت در صدد بروزرسانی برخی از قوانین خود 
برآمده و به دنبال تعیین استاندارهایی جدید برای 
میزان آهنگ ثابت جذب)SAR( برای هر گوشــی 

هوشمند است. 
 SAR که یک اصطالح علمی اســت در واقع 
بیان کننده میزان انرژی الکترومغناطیسی جذب 
شــده توسط بدن انسان از تلفن های همراه است 

که واحد آن »وات بر کیلوگرم« است.

 ویژگی های امواج رادیویی خطرناک 
برای انسان

به طور کلی امواج رادیویی در اثر تابش انرژی 
از هر منبعی ایجاد می گردد، حتی انرژی منتشر 
شده از بدن انســان نیز در مواردی حاوی امواج 

رادیویی است.
 نکته حائز اهمیت در مورد امواج رادیویی مضر 
و آســیب زا بودن برخی از آنها است به طوری که 
تابش هایی با طول موجب بلندتر فرکانسی کوتاه تر 
داشته و به زبان ساده  آسیب کمتری به موجودات 
زنده می رســانند و تابش هایی با طول موج کمتر 
دقیقا بالعکس عمل کرده و آسیب زایی بیشتری 
دارنــد که دانشــمندان برای تفکیــک بهتر این 

تابش ها، آنها را به دو دســته یونیزه و غیر یونیزه 
تقسیم کردند.

در نســل ســوم و چهارم اینترنــت همراه از 
تابش های غیر یونیزه که توانایی آسیب به بدن و 
شکستن پیوندهای شیمیایی DNA ندارند، استفاده 
می شدو در ادامه نیز این تابش ها در اینترنت نسل 
پنجم نیز در دسته غیر یونیزه قرار گرفته و توانایی 

آسیب به سلول های بدن را ندارند.
 امواج رادیویی تلفن

 عامل تقویت کننده بروز برخی بیماری ها 
چکیده هــزاران مقاله تحقیقاتــی در زمینه 
آســیب های تلفن همراه در دو دهه اخیر نشــان 
داده اســت تابش های تلفن همراه می تواند علتی 
برای بروز ســرطان، بیمارهای دیابتی و التهابات 

مغزی باشد. 
جاناتان سامت پزشــک متخصص و مدرس 
علوم بهداشــت فناوری در دانشگاه کلورادو طی 
تحقیقی که در ســال 2011 میالدی انجام داده 
بود تابش های حاصل از گوشی های تلفن همراه را 

مضر و سرطان  زا بیان کرد. 
ســازمان ملی سم شناســی آمریکا نیز طی 
آزمایشــی روی موش های نر با قــرار دادن این 
 3G 2 وG حیوانات در معرض تابش های شــبکه
همراه نتایج جالبی را بدست آوردند. این تابش ها 
سبب رشد تومورهای سرطانی در بدن موش های 
نر حاضر در این آزمایش شــدند اما هنوز به طور 
کامل مشخص نیست تابش های نسل های مختلف 
اینترنت سبب آسیب به بدن انسان می شود یا خیر؟ 
 آیا باید به اینترنت نسل پنجم اعتماد کرد؟

تحقیقــات انجام شــده  در مــورد آخرین و 
پرسرعت ترین نسل اینترنت وجود هرگونه خطر 
و آســیب را با قطعیت ثابت نکرده است ولی اکثر 
نهادهای بهداشتی در جهان معتقدند باید تحقیقات 
با کیفیت تر و همچنین با صداقت تری در این حوزه 

انجام شود.
به هر صورت مانند تمامی حوزه های فناوری، 
نسل پنجم اینترنت همراه نیز با سرعت باورنکردنی 
در حال توسعه و پیشرفت است و شهرهای مختلف 
جهان یکی پس از دیگر به وسیله این عامل پرنفوذ 

احتماالً مخرب در حال فتح شدن هستند! 
این در حالیســت که مطئنــاً بی اعتنایی به 
آثار مخرب احتمالی این نسل از تکنولوژی برای 
بشر می تواند نتایج زیان باری را به جوامع انسانی 

تحمیل کند.

موضوع ساخت خودروهای خودران مدت هاست که در بین شرکت های بزرگ ساخت خودرو در جهان در حال پیگیری 
است و هر کدام قصد دارند خودروهای خودران خود را هرچه سریع تر و با امکانات کامل تر و سطح باالتر به بازار عرضه کنند.
اخیرا دو شــرکت  بزرگ خودروســازی آلمانی قصد دارند تا باهمکاری یکدیگر تا سال 2024 شمار زیادی از خودروهای خودران از 

نوع سطح چهار را به تولید انبوه برسانند.
خودروهای خودران ســطح چهار به گونه ای از خودروهای خودران اتالق می شــود که در آن ها به هیچ راننده ای نیاز نیست و نکته 
جالب این است که برخالف خودروهای معمولی که در اطراف خود مشاهده می کنیم، فرمان و ترمز نیز نخواهند داشت و از دیگر نکات 

جذاب این خودروها می توان به پارک خودکار و سامانه بازدارنده سرعت یا سیستم کروز کنترل هوشمنداشاره کرد.
به گزارش ایسنا، افراد بسیاری مشتاقند تا محصول نهایی این همکاری را مشاهده کنند چرا که قطعاً خودروهایی بسیار پیشرفته 

خواهند بود.
شرکت های دایملر و ب.ام .و اعالم کرده اند طی این پروژه قرار است با سایر شرکت های سازنده خودرو خودران و شرکت های فناوری 

نیز همکاری کنند.
دایملر با همکاری شرکت بوش، در حال کار بر روی توسعه »برنامه پایلوت« خودروهای خودران در محیط شهری هستند و امیدوارند 

تا پیش از اتمام سال جاری عملیاتی شود.
 شــرکت ب.ام .و نیز عالوه بر تمرکز بر روی این پروژه در حال کار بر روی خودروهای مفهومی»آی نکســت«)iNext( خود است و 

بنابر برنامه ریزی ها این خودروهای مفهومی احتماالً در سال 2021 روانه بازار خواهند شد.

هروعده قلیان

 معادل 100 نخ سیگار !

اســتعمال دخانیات به طور کلــی نه تنها مضرات فراوانــی برای خود فرد 
مصرف کننده در پی دارد بلکه عوارض ناشی از آن در بیشتر مواقع اطرافیان فرد 

مبتال به مصرف را نیز آزار می دهد.
دخانیــات به طور کلی عامــل اصلی بروز 52 بیماری، 24 نوع ســرطان و 12 درصد 
بیماری های غیرواگیر است و دود تحمیلی آن به افراد غیر مصرف کننده می تواند منجر به 

آسم، عفونت گوش میانی و عفونت ریه شود.
به گزارش ایسنا، دود ناشی از استعمال محصوالت دخانی حاوی بیش از 7000 نوع ماده 

شیمیایی است که بیش از 70 ماده آن سمی و سرطان زا است .
 هروعده قلیان معادل 100 نخ سیگار !

بســیاری از مردم بر این باورند که استعمال قلیان خطر کمتری نسبت به سیگار دارد، 
در حالی که قلیان نه تنها به اندازه سیگار اعتیاد آور است، بلکه به دلیل شیوع آن در بین 

جوانان و شیوه استفاده از آن بسیار مضرتر از سیگار است. 
با کشیدن قلیان افراد در هر دم و بازدم دود زیادتری را با نفس های عمیق تر نسبت به 

سیگار فرو می دهند و این روند ممکن است تا یک ساعت به طول انجامد. 
همچنیــن اســتفاده مشــترک از لوله هــای قلیان و افــزودن اســانس های معطر و 
میوه ای،  بیماری های عفونی مانند تبخال، سل، هپاتیت، حساسیت و آلرژی را ایجاد می کند. 
اما آنچه که بیشــتر از ســایر موارد بحران زا بودن قلیان را به رخ می کشد این است که 
مصرف هر نخ ســیگار 360 میلی لیتــر دود وارد ریه می کند در صورتی که هر پک قلیان 
بــه تنهایی 400 میلی لیتر دود وارد ریه می کند بنابراین با در نظر گرفتن تعداد پک ها در 
هربار مصرف قلیان دودی برابر با مصرف 100 نخ سیگار وارد بدن مصرف کننده خواهد شد.

بنابر اعالم جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، باید بدانیم که دود تحمیلی مواد دخانی 
بر زنان باردار نیز اثرات سوء دارد که شامل زایمان زودرس و سقط جنین خواهد بود.

 همچنین این دود بر روی جنین نیز آثاری چون وزن کم نوزاد هنگام تولد، اختالل در 
رشــد ریه جنین، سندروم مرگ ناگهانی نوزاد، تشنج ناشی از تب،  کاهش ضریب هوشی 

کودک، اختالالت رفتاری و سایر حساسیت ها را به دنبال دارد.
آثار سیگار کشیدن والدین بر کودکان نیز می تواند به بیماری هایی چون آسم، عفونت گوش 
میانی، عفونت ریه، افزایش احتمال سیگاری شدن در سنین نوجوانی و جوانی و ... منجر شود.

الزم به یادآوری اســت که توجه به رعایت حقوق افراد غیرسیگاری خصوصاً کودکان، 
زنان و بیماران امری است که امروزه در دنیا بخشی از حقوق شهروندان محسوب می شود 
و بر همین اساس طبق ماده هفت آیین نامه قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 
به منظور حفظ ســالمت عموم به ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلی دود سیگار، 

استعمال مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع است.

آلودگی هوا در حافظه پسران بیشتر اثر می گذارد

هر سال با فرارسیدن فصل گرما تعداد 
زیادی از هموطنانمان در اقصی نقاط کشور 
با مشــکالتی از جمله باالرفتن دمای هوا و 
به دنبال آن بیماری ها مربوط به گرما که در 
راس آن ها گرما زدگی قرار دارد دست وپنجه 
نــرم می کنند در صورتی که این مشــکل 
نیز ماننــد بیماری های دیگر در صورتی که 
برخی شرایط و مالحظات رعایت شود قابل 

پیشگیری است.
عالئم هشدار دهنده گرمازدگی 

گرمازدگی زمانی اتفاق می افتد که مکانیسم 
بدن برای از دست دادن گرما از بین برود، در واقع 
زمانــی که دمای مرکزی بدن از 41 درجه باالتر 

عالئم گرمازدگی 
و راه های پیشگیری از آن

رود این عارضه رخ می دهد که در این دما سیستم 
تعریق از کار می افتد و بدن در آزاد ســازی گرما 

دچار مشکل می شود.
این وضعیت به قدری خطرناک است که اگر 
عملیات پزشــکی برای فرد گرمازده انجام نشود، 

احتمال مرگ وجود دارد.
 در گرمازدگی، دمای بدن از حد طبیعی باالتر 
می رود و عروق سطحی پوست منبسط می شود، 
تعرق افزایش می یابد و باعث اختالل در تنظیم و 

کنترل دمای بدن می شود.
به گزارش تسنیم، اگر آب و هوا گرم و مرطوب 
باشــد، تعرق کند می شود و بدن به آسانی خنک 
نمی شود، در این شرایط مقدار زیادی از آب و نمک 
بدن از دست می رود و غلظت خون افزایش می یابد 
و جریان خون کند می شود، در نتیجه در عملکرد 

ارگان های بدن اختالل ایجاد می شود.
بیماری های مربــوط به گرما هنگامی رخ 
می دهند که دمای بــدن فرد از حد طبیعی 
بیشتر شــود؛ بدن انسان به طور عمده عروق 
سطحی پوســت را منبسط می کند و تعریق 
دمــای افزایش یافته بدن را کاهش می دهد و 
سبب تنظیم و کنترل گرمای بدن می شود، اما 
در آب و هوای مرطوب عملکرد تعریق مختل 
و کنـــد می شــود و بدن دیگر قادر به خنک 

ساختن خود نیست.
دو عامل فعالیت بدنی شدید و طوالنی مدت 
و آب و هوای گــرم عامل بیماری های مربوط به 

گرما هستنـد.

خستگی عضالت ناشی از گرمازدگی 
چیست؟

یک متخصص پزشــکی در این رابطه  اظهار 
کرد: در هوای گرم به علت فعالیت شــدید مثل 
بیــل زدن، حمل بار و غیــره در اثر عرق کردن، 
مقدار زیادی نمک از بدن دفع می شــود که اگر 
جبران نشود، باعث درد و گرفتگی شدید عضالت 
ران، بازو ها و شکم می شــود و فرد قادر به ادامه 

کار نیست.
وی درباره خستگی ناشی از گرما، گفت: حمله 
گرمایــی هنگامی رخ می دهد که سیســتم های 
تنظیم کننده گرما در بدن مثل عرق کردن، نتوانند 
بدن را به حد کافــی خنک کنند، در این حالت 
دمای بدن باال می رود ولی تعریق صورت نمی گیرد، 
در نتیجه گرمای زیادی در بدن ذخیره می شــود 
که موجب آســیب به سلول های مغز می شود که 

سرانجام آن مرگ یا ناتوانی دائمی است.
این کارشناس افزود: خستگی گرمایی بسیار 

شایع  اســت و در فرد سالمی رخ می دهد که در 
محیطی بسیار گرم فعالیت بدنی زیادی دارد، به 
خصــوص اگر به آب و هوای گــرم عادت نکرده 
باشــد؛ در این حالت خون در عروق زیر پوســت 
جمع می شود و در نتیجه به دیگر قسمت های بدن 
به خصوص مغز، قلب و ریه خون کافی نمی رسد 
بنابراین فرد دچار عالئمی شبیه به شوک می شود.

وی با اشــاره به عالئم و نشانه های خستگی 
گرمایی، ادامه داد: ســردرد، ســرگیجه، تهوع و 
ضعف، غش کردن، عرق شدید، بی اشتهایی، کاهش 
هوشیاری، پایین افتادن درجه حرارت بدن، گشاد 
شــدن مردمک های چشــم، نبض تند و ضعیف، 

تنفس سریع و سطحی، رنگ پریدگی پوست، درد 
عضالنی و اشکال در راه رفتن از عالئم و نشانه های 

خستگی گرمایی به شمار می رود.
راه های درمان گرمازدگی

راه های درمــان گرمازدگی عبارتند از انتقال 
بیمار به یک مکان خنک و سایه، خوراندن مایعات 
به بیمار برای جبران کم آبی بدن از راه های درمانی 
گرمازدگی است، همچنین برای جبران نمک بدن 
نیز باید اندکی نمک )به نســبت یک قاشق چای 
خوری نمک در یک لیتر آب( به آب اضافه کرد و به 
بیمار بخورانید، لباس های فرد گرمازده را درآورید و 
یک ملحفه مرطوب دور بدن وی بپیچید یا توسط 

باد بزن مصدوم را باد بزنید.

در ادامه باید اشــاره کرد که گرمازدگی به طور کلی 
بسیار خطرناک است و می تواند خطر مرگ را در پی داشته 
باشــد؛ در این حالت حرارت مرکزی بدن از 40/5 درجه 
سلسیوس فراتر می رود که در این وضعیت اغلب ارگان های 

بدن در معرض آسیب بافتی قرار می گیرند.
 گرمازدگی شدید یک وضعیت اورژانسی است و 
دمای بدن فرد گرمازده باید سریعا کاهش یابد؛ عدم 
درمان گرمازدگی شدید به تشنج، کما و مرگ منجر 
خواهد شد، گرمازدگی شدید عالوه بر اثرات سوء آن 
بر روی سیستم عصبی همچنین کبد، کلیه ها، قلب و 

عضالت را نیز در معرض آسیب قرار می دهد.
پوست قرمز رنگ، داغ، رنگ پریده و خشک، 

در مقابل خروج عرق ایجاد می کند، بنابراین عرق 
در زیر پوســت به دام می افتد و تجمع می یابد در 
این حالت برآمدگی های ریزی روی پوست ایجاد 
می شود، هنگامی که این برآمدگی های جوش مانند 
ریز می ترکند محتویات عرق تخلیه می شود و فرد 

احساس سوزش می کند.
 جلوگیری از عرق سوز شدن

هیچ گاه از مواد کاهش دهنده تعریق و یا پودر 
بچه استفاده نکنید، این عمل فقط باعث تشدید 
وضعیت بد شــما می شودو ســعی کنید فقط از 
لوسیون کاالمین )CALAMIN( یا کرم هیدروکور
تیزون )HYDROCORTISON1( اساستفاده کنید.
جهت جلوگیری از عرق سوز شدن در تابستان و 
هوای گرم لباس های سبک، گشاد و با رنگ روشن 
بپوشــید؛ در طول روز آب کافی بنوشید، در حین 
هــر نوع فعالیت بدنــی در فواصل زمانی معین به 
استراحت بپردازید، خود را در برابر گرمای آفتاب 
با به سر گذاشتن کاله و یا استفاده از چتر محافظت 
کنید، فعالیت های شدید خارج از منزل را در ساعاتی 
که هوا خنک تر است یعنی پیش از 10 صبح و یا 

پس از6 بعد از ظهر برنامه ریزی کنید.
سید مهدی میر غضنفری عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشــکی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران درباره گرمازدگــی اظهار کرد: گرما زدگی 
علت های مختلفــی دارد که باید برای درمان آن 
در مرحله اول مزاج فرد را تشــخیص داد؛ افراد با 
مزاج گرم بیشتر در معرض گرمازدگی هستند و 

در فصل تابستان بیشتر باید مراقب خود باشند.
وی گفت: ســرگیجه، خشــکی چشم و پوست، 
ســردرد و حالت تهوع از مهم ترین نشــانه های بروز 
گرمازدگی اســت؛ بسیاری از افراد در مواجه شدن با 
گرمازدگی شربت خنک یا آب قند می خورند که کار 
اشتباهی است در این حالت نه تنها شرایط بدن فرد 
بهتر نمی شود بلکه این نوشیدنی های شیرین با افزایش 
قند و فشار خون عالئم گرمازدگی را تشدید می کنند.

ایــن متخصص و پژوهشــگر طب ســنتی 
گفت: نوشیدن شــربت رقیق شده و ملس مانند 
سکنجبین، آب انار، آب زرشک و مصرف میوه هایی 
که طبع ســرد دارند برای رفع گرمازدگی بسیار 

مناسب هستند.

ضربان تند و قوی، ســردرد ضربانی، پریشانی و 
ســرگیجه، تنفس کم عمق، مردمک متسع شده 
و عدم واکنش به نور از عالئم گرمازدگی هستند.

 عرق سوز شدن
در حالت عرق سوز شدن در واقع نواحی خاصی 
در بدن )معموال نواحی پوشیده شده توسط لباس( 
دچار خارش و سوزش شدید می شوند؛ این حالت 
بیشــتر در آب و هوای گرم و مرطوب و در افراد 
خردسال، دارای فعالیت شدید، بیماران بستری و 
تب دار مشاهده می شود، این عارضه معموال پس 

از چند روز بر طرف می شود.
هنگامی که تعریق بدن افزایش می یابد عرق 
به سلول های سطح پوست آسیب وارد و یک سد 

خواص اعجاب انگیز 

»آب گوجه فرنگی«

تماشای 
مداوم تلویزیون 

عامل افزایش 
بیماری های قلبی

ساخت خودروهای خودران سطح ۴ تا  سال ۲۰۲۴


