
توسط پژوهشگران دانشگاهی تأکید شد

بامیه، درمانی مناسب برای عوارض دیابت

رایانه کوانتومی غیرممکن را ممکن می کند

چاقی و دیابت، از امراض مزمنی هستند که بشر امروز را به سختی گرفتار 
خود کرده و پزشکان را به جستجوی پیوسته برای یافتن درمان های مرتبط 
واداشته اند. پژوهشگران ایرانی در همین رابطه، استفاده از گیاه دارویی بامیه 

را برای کاهش عوارض دیابت، پیشنهاد داده اند.
به گزارش ایسنا، چاقی یک عملکرد غیرطبیعی از تجمع چربی در بافت های 
بدن است. یکی از عوامل اصلی محیطی ایجاد چاقی، تغذیه با چربی همراه با مواد 
کربوهیدراتی باال است. چاقی با بیماری های مختلفی مانند دیابت تیپ ۲ و بیماری های 
قلبی عروقی همراه است و از طرف دیگر اثر منفی نیز بر عملکرد جنسی دستگاه 
تناسلی جنس ماده داشته و به عنوان یکی از علل ناباروری نام برده می شود. این بیماری 
موجب اختالل در عملکرد تخمدان ازجمله تغییر در فعالیت دوره ای تخمدان، رشد 

فولیکولی، بلوغ اووسیت و کاهش یا عدم تخمک گذاری می شود.
به طور سنتی، آن گونه که متخصصان می گویند در طول تاریخ از گیاهان متفاوتی 
برای کاهش قند خون و بهبود اثرات دیابت، استفاده شده و در طب سنتی ایران و سایر 
کشورهای جهان، اطالعات کمابیش مفصلی در این رابطه وجود دارد. داروهای گیاهی 
به خاطر کم بودن اثرات جانبی، در دسترس بودن، هزینه نسبتاً کم و مؤثر بودن آن ها، 

به طور وسیع در سرتاسر جهان تجویزشده و می شوند.
بافت شناسی  تغییرات  بهبود  به منظور  در همین خصوص، محققین کشورمان 
تخمدان که به دنبال دیابت ایجاد می شود، به فکر استفاده از پودر گیاه بامیه افتاده و 

آن را روی جانوران مدل آزموده اند.

بامیه، یک گیاه دارویی است که به عنوان غذا نیز بسیار لذیذ بوده و برای سالمتی 
مفید است. این گیاه دارای میزان فیبر باال، ویتامین سی، فوالت )اسیدفولیک( و 
محتوای فنلی طبیعی در دانه خود است. آنتی اکسیدان های موجود در بامیه دارای 

اثرات درمانی علیه چربی و قند خون باال هستند.
در این مطالعه تجربی، محققین دانشگاه شهید چمران اهواز از ۲۵ سر موش 

صحرایی جنس ماده نژاد ویستار به عنوان جانوران مدل استفاده کرده اند.
نتایج بررسی ها نشان داد که میزان قند خون در موش های گروه دیابتی دریافت کننده 
پودر بامیه و همچنین گروه دیابتی دریافت کننده متفورمین در مقایسه با موش های 

گروه دیابتی که دارویی دریافت نمی کردند، کاهش پیدا کرد.
همچنین وزن بدن موش ها در طول دوره آزمایش هر هفته اندازه گیری شد. بر این 
اساس، درمان موش های دیابتی با پودر بامیه و همچنین با داروی متفورمین، باعث 
بهبود و افزایش قابل توجه وزن بدن آن ها شد و نکته جالب، آنجا بود که بهبود وزن، در 

گروه درمانی پودر بامیه مشابه با گروه درمانی متفورمین بود.
به گفته دکتر نعیم عرفانی مجد، محقق دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران 
اهواز و همکارانش در این تحقیق: »نتایج این مطالعه نشان داد که پودر بامیه با دارا 
بودن خواص آنتی اکسیدانی، دارای یک نقش مثبت و بالقوه در بهبود اختالالت 
متابولیک ازجمله چاقی و دیابت و عوارض نامطلوب ناشی از آن بر دستگاه تناسلی 
ماده به ویژه تخمدان است. طبق این نتایج، پودر بامیه می تواند تغییرات ساختاری بافت 

تخمدان را در موش دیابتی بهبود بخشد«.

آن ها بر اساس نتایج حاصله که در نشریه »ارمغان دانش« از انتشارات دانشگاه علوم 
پزشکی یاسوج منتشر شده، می گویند: »می توان پیشنهاد کرد با توجه به خواص 
آنتی اکسیدانی پودر بامیه که به ترکیب های فنلی و فالنوئیدی، خواص هیپوگلیسمی 
و ضد آپوپتوزی آن مربوط می شود، از آن به عنوان یک ترکیب کمک درمانی در بهبود 
هیپرگلیسمی و بهبود اختالالت تخمدانی و تولیدمثلی ناشی از دیابت استفاده کرد«.

این یافته ها بار دیگر بر اهمیت روی آوردن به درمان های طبیعی حاصل از گیاهان 
دارویی که کشور ما نیز از تنوع باالی آن ها سود می برد، اشاره دارند.

یک مطالعه جدید از دانشمندان علوم رایانه شرکت آی .
بی .ام در نهایت ثابت کرد که مزیت کوانتومی واقعی است و 
بینش های جدیدی را در مورد قدرت محاسبات کوانتومی 

ارائه داد.
به گزارش ایسنا و به نقل از آی بی ام، چندین سال است که تحقق 
محاسبات کوانتومی به آینده و دستیابی به فناوری های پیشرفته تر 
وعده داده می شود. در حال حاضر، محققان در نهایت دقیقا دریافته اند 

که چگونه این توانایی های کوانتوم را می توان گسترش داد.
تیم هایی از شرکت آی .بی .ام)IBM(، دانشگاه واترلو و دانشگاه فنی 
مونیخ)TUM( نتایج آزمایش یک محاسبات کوانتومی را منتشر 
کرده اند که ثابت می کند محاسبات کوانتومی واقعا مزیت کوانتومی 

دارد.
پتانسیل  واقع  در   )quantum advantage(کوانتومی مزیت 
که  است  مسائلی  در حل  دستگاه ها  کوانتومی  محاسبات  توانایی 

رایانه های کالسیک قادر به انجام آنها نیستند.

تحقیقات پیشین نشان داده است که الگوریتم هایی وجود دارد که 
از لحاظ نظری نمی تواند بر روی یک سیستم محاسباتی کالسیک کار 

کند. این نظریه ها تاکنون ثابت نشده بود.
رایانه های عادی مطابق با قوانین فیزیک کار می کنند. آنها از سیستم 
دودویی یا باینری)صفر و یک( برای کار استفاده می کنند. این اعداد 

ذخیره و برای محاسبات استفاده می شوند.
در واحدهای سنتی حافظه، بیت های کوچک با بارهایی معرفی 

می شوند که تعیین می کند صفر باشند یا یک.
با این حال، رایانه های کوانتومی انعطاف پذیری بیشتری دارند، چرا 

که آنها کامال از قوانین فیزیک استاندارد پیروی نمی کنند.
رایانه های کوانتومی به بیت ها اجازه می دهند به طور همزمان هم 
صفر باشند هم یک. فیزیک کوانتومی به الکترون ها اجازه می دهد تا 
در یک زمان چندین حالت داشته باشند و کیوبیت ها)واحد پایه ای 

پردازش کوانتومی( در حالت های همپوشان وجود دارند.
این ویژگی، چندحالتی)superpositioning( نامیده می شود و 

به رایانه های کوانتومی اجازه می دهد چندین عملیات را آزادانه بر روی 
مقادیر انجام دهند و با یک رایانه معمولی متفاوت است که باید این 

عملیات ها را به صورت متوالی و نوبتی پردازش کند.
در حالی که دانشمندان علوم رایانه یک درک کلی از این تفاوت ها 
سیستم های  چگونه  که  کرد  تایید  آی .بی .ام  مطالعات  داشتند، 

کوانتومی قدرتمند با رایانه های معمولی مقایسه می شوند.
محققان با استفاده از یک مدار کوانتومی که یک مسئله جبری 
خاص را حل می کرد، مزایای استفاده از محاسبات کوانتومی را نشان 
دادند. این مدار ساختاری نسبتا ساده دارد و بنابراین دارای عمق ثابتی 

بود.
محققان از این مسئله برای اثبات این قضیه استفاده کردند که 
مسئله جبری آنها از طریق محاسبات کوانتومی سریع تر و کارآمدتر 
از یک مدار کالسیک حل شد. این تیم متوجه شد که این بهره وری 
از الگوریتم کوانتومی می آید که از فیزیک کوانتومی استفاده می کند.

رابرت کونیگ از دانشگاه مونیخ گفت: نتایج ما نشان می دهد که 

پردازش اطالعات کوانتومی واقعا مزایای منحصر به فردی را به همراه 
دارد.

البته هنوز هیچ چیز قابل لمسی از این تحقیق جدید برنیامده 
است. با این حال، بدان معنی است که فیزیکدانان متوجه شده اند 
که محاسبات کوانتومی چگونه می توانند به حل برخی از پیچیده ترین 
مسائل ریاضی و فیزیک جهان کمک کنند و انقالبی در این زمینه 

ایجاد کنند.
اثبات مزیت کوانتومی می تواند به راه حل های محاسباتی کوانتومی 

کارآمد و ارزان منجر شود.
تیم تحقیقاتی آی .بی .ام توضیح داد: ریاضیات نهفته در محاسبات 
کوانتومی برای ساخت دستگاه های کوانتومی مهم است. تحقق ابزار 

کوانتومی نیازمند پیشرفت های علمی در همه سطوح است.
پژوهشگران می گویند در حالی که اثرات مزیت کوانتومی ممکن 
است هنوز احساس نشود، اما آنها قطعا به زودی به کار می آیند و 

کاربردهای بسیاری خواهند داشت.
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3 برنز و بدون فینالیست؛ این تیم طالیی نبود!
تیم ملی کشتی آزاد ایران یک روز مانده به پایان رقابت 
های قهرمانی جهان به کار خود با 3 مدال برنز و بدون 

فینالیست پایان داد.
به گزارش ورزش سه، ۲ روز نخست مسابقات جهانی کشتی 
برای ایران خیلی امیدوار کننده نبود؛ اگرچه نتایج بهتری از نظر 
تیمی نسبت به سال گذشته کسب شد. مهمترین نکته شکست 
۳ کشتی گیر ایرانی یعنی پرویز هادی، علیرضا کریمی و عزت 
اهلل اکبری در یک قدمی فینال است که آنها را به دیدار رده 

بندی فرستاد.
شب گذشته تکلیف ۴ وزن نخست به صورت کامل مشخص 
شد که حسن یزدانی و پرویز هادی در اوزان ۸6 و ۱۲۵ کیلوگرم 
به مدال برنز دست یافتند و باقر یخکشی هم با شکست در رده 
بندی وزن 6۱ کیلوگرم به مقام پنجم دست یافت. مصطفی 
حسین خانی نیز در وزن ۷۴ کیلوگرم قبل از این حذف شده بود.
در ۴ وزن دوم نیز رضا اطری و امیرحسین مقصودی در اوزان 
۵۷ و 6۵ کیلوگرم وداع زودهنگامی با مسابقات جهانی داشتند؛ 
اما عزت اهلل اکبری و علیرضا کریمی تا پای فینال خیلی خوب 
پیش رفتند. این ۲ کشتی گیر هم در اوزان ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم 
در نیمه نهایی شکست خوردند تا ایران در پایان روز دوم در 

حسرت فینال بماند.
امروز که روز سوم مسابقات جهانی کشتی آزاد به حساب می 
آمد، برای ایران فقط با یک مدال برنز همراه شد. عزت اهلل اکبری 
در دیدار رده بندی خیلی نزدیک و حسرت بار شکست خورد؛ 
اما علیرضا کریمی توانست با اقتدار کامل حریف گرجستانی را 
شکست دهد تا مثل پرویز هادی و حسن یزدانی به مدال برنز 

دست پیدا کند.
همچنین در ۲ وزن پایانی یونس امامی و مجتبی گلیج از ظهر 
امروز برابر حریفان خود قرار گرفتند که به شکلی ناباورانه هر ۲ 
نفر در همان دور نخست شکست خوردند و در ادامه هم با باخت 

حریفانشان خیلی زود از دور رقابت ها کنار رفتند.
و  فرداست  که  مسابقات  پایانی  روز  در  ایران  ترتیب  بدین 
مسابقات رده بندی و فینال ۲ وزن آخر برگزار می شود، نماینده 

ای ندارد و همین امشب به کار خود پایان داد.
شاگردان خادم در این دوره در حسرت فینال ماندند و فقط از 
میان ۱0 نفر ۳ کشتی گیر طالیی جاکارتا یعنی حسن یزدانی، 

علیرضا کریمی و پرویز هادی توانستند به مدال برنز برسند.
این در حالی است که کشورهایی مثل بحرین و ژاپن هم در 
فینال نماینده داشتند و روسیه و آمریکا هم تعداد مدال های 

خود را هر لحظه افزایش می دادند.
در ادامه می توانید اتفاقات مهم روز پایانی مسابقات جهانی 

کشتی ۲0۱۸ را بخوانید
در وزن ۷0 کیلوگرم که ۲۸ کشتی گیر حضور دارند یونس 
امامی در دور نخست به مصاف »تیموراز سالکازانوف« از اسلواکی 
رفت. با اینکه به نظر می رسید این کشتی گیر جوان کار آسانی 
را پیش رو داشته باشد و ۷ بر ۴ هم از حریفش تا ثانیه های 
پایانی پیش بود، یک بار خاک شد و اختالف به یک امتیاز رسید. 
در ادامه هم با فشار کشتی گیر اسلواکی پای امامی از تشک 
بیرون رفت. البته داور در ابتدا امامی را برنده اعالم کرد؛ اما بعد 
از اعتراض مربی اسلواکی و بازبینی فیلم یک امتیاز به کشتی 
گیر اسلواکی تعلق بگیرد و یونس امامی ۷ بر ۷ و به شکلی 

ناباورانه بازنده شود.
* مجتبی گلیج نماینده وزن ۹۷ کیلوگرم ایران در اولین دیدار 
خود در رقابت های جهانی مجارستان با نتیجه ۱0 بر  صفر 
برابر اصالن بیک آلبروف از آذربایجان دارنده مدال برنز جهان 
مغلوب شد و باید منتظر حضور این کشتی گیر در دیدار فینال 

باشد تا شانس کسب مدال برنز را داشته باشد. این آزادکار ایرانی 
که سال گذشته در مسابقات امیدهای جهان به عنوان قهرمانی 
رسیده بود،  با اعتماد رسول خادم توانست مسافر بوداپست شود 
و با نمایشی ضعیف در همان گام نخست شکست خورد. این در 
حالی است که رضا یزدانی، کشتی گیر باتجربه در این وزن از 

سوی رسول خادم و شورای فنی به تیم ملی دعوت نشد.
وزن  اول  مدعی  و  آمریکا  کشتی  ستاره  اسنایدر،  کایل   *
۹۷ کیلوگرم جهان در دور نخست موفق شد ۸ بر ۳ حریف 

مغلوستانی خود را شکست دهد.
* با نتایج به دست آمده در روز پایانی ایران قطعا فینالیست 
نخواهد داشت و فقط باید برای افزایش تعداد مدال های برنز 

تالش کند.
*  عبدالرشید سعداله یف قهرمان جهان و المپیک از روسیه 
که دیگر مدعی وزن ۹۷ کیلوگرم محسوب می شود، در دور 

نخست حریفی از مقدونیه را ۱۱ بر صفر شکست داد.
* در وزن ۷0 کیلوگرم، که یونس امامی در دور اول با نتیجه 
۷ بر ۷ مقابل سالکازانوف از اسلواکی شکست  خورد؛ با توجه 
به شکست ۲ بر یک این کشتی گیر مقابل زورابی یاکوباشویلی 
دارنده مدال طالی جهان از گرجستان، امامی از دور مسابقات 

کنار رفت تا حذف زودهنگامی را تجربه کند.
* در وزن ۹۷ کیلوگرم اصالن بیک آلبروف از آذربایجان که 
مجتبی گلیج را شکست داده بود، در دور دوم هم کشتی گیر 
کره جنوبی را ۱۱ بر صفر برد تا فعال نماینده ایران در جدول 
بماند. کایل اسنایدر و سعیداله یف هم به جمع ۸ نفر برتر راه 
یافتند و این مدعیان تا مرحله نیمه نهایی با یکدیگر مبارزه 
نخواهند کرد. در این میان اسنایدر آمریکایی از قرعه راحت تری 

برخوردار است.
* در وزن ۹۷ کیلوگرم و در مرحله یک چهارم نهایی اصالن 

بیک آلبروف از آذربایجان برابر حریف گرجستانی خود ۴ بر ۳ 
شکست خورد. بدین ترتیب مجتبی گلیج که در دور اول مقابل 
این حریف آذربایجانی ۱0 بر صفر باخته بود، مثل یونس امامی 

حذف شد تا ۲ وزن آخر دست ایران کامال خالی بماند.
* کایل اسنایدر در نیمه نهایی وزن ۹۷ کیلوگرم باید به مصاف 
پاولو اولینیک از مجارستان برود و در طرف دیگر نیمه نهایی هم 
سعیداله یف از روسیه با اودیکادزه از گرجستان مبارزه می کند.

* در رقابت های شانس مجدد وزن ۷۹ کیلوگرم علی شعبانوف 
از بالروس توانست با شکست حریفان خود مجوز حضور در دیدار 
رده بندی را بگیرد و حریف عزت اهلل اکبری برای کسب مدال 

برنز در مسابقه امشب شود.  
امروز در مرحله شانس مجدد  * در وزن ۹۲ کیلوگرم که 
شکست  با  گرجستان  از  مارساگیشویلی  داتو  شد،  پیگیری 
حریفان خود به دیدار رده بندی رسید. این کشتی گیر حریف 

علیرضا کریمی برای کسب مدال برنز در مبارزه امشب شد.
باتیروف،  آدام  کیلوگرم  وزن ۷0  نهایی  نیمه  مرحله  در   *
کشتی گیر روسی االصل بحرین توانست حریف اوکراینی را ۱0 
بر صفر شکست دهد و فینالیست شود. این برای نخستین بار 
است که کشور بحرین در مسابقات جهانی کشتی فینالیست 
خواهد داشت؛ در شرایطی که ایران حتی یک فینالیست هم 
در ۱0 وزن نداشته است. جالب اینکه دیدار فینال این وزن بین 
کشتی گیر روسی االصل بحرین و حریف روسیه ای او برگزار 

خواهد شد.  
* این اتفاق برای اولین بار از سال ۲00۵ رخ می دهد که ایران 
در هیچ کدام از اوزان کشتی آزاد فینالیست ندارد و در واقع در 

۱۳ سال گذشته بی سابقه است!
کیلوگرم  وزن ۹۷  در  شد  می  بینی  پیش  که  همانطور   *
عبدالرشید سعداله یف از روسیه و کایل اسنایدر از آمریکا با 

شکست رقبای خود به فینال راه یافتند تا فرداشب یک جدال 
دیدنی را برای کسب مدال طال برگزار کنند.

* رقابت های رده بندی و فینال ۴ وزن دوم امشب برگزار می 
شود که در ابتدا نفرات برتر وزن ۵۷ کیلوگرم مشخص شدند. در 
فینال سبک وزن زاگور اوگوئف از روسیه توانست با غلبه ۵ بر ۴ 
بر حریف قزاقستانی خود به مدال طال دست پیدا کند. همچنین 
سلیمان آتلی از ترکیه و یوکی تاکاهاشی با برتری در دیدار رده 

بندی به مدال برنز دست پیدا کردند.
کشتی  یک  در  ژاپن  از  اوتوگورو  کیلوگرم   6۵ وزن  در   *
باجرانگ  یعنی  از سد حریف هندی خود  بر ۹  تماشایی ۱6 
گذشت و به مدال طال رسید. همچنین والدس از کوبا و واخائف 

از روسیه ۲ مدال برنز این وزن را برای خود کردند.
* عزت اهلل اکبری در دیدار رده بندی وزن ۷۹ کیلوگرم به 
مصاف شبانوف از بالروس رفت و در حالی که می توانست برنده 
باشد؛ با نتیجه ۸ بر ۸ باخت و دستش از مدال برنز کوتاه ماند. 
کشتی ابتدا از سوی داوران با نتیجه ۱0 بر ۸ به سود اکبری به 
پایان رسید؛ اما این بار هم بازبینی به ضرر ایران تمام شد و ۲ 

امتیاز از کشتی گیر ایرانی گرفته شد تا او بازنده اعالم شود.
* در فینال وزن ۷۹ کیلوگرم دوگالس از آمریکا مقابل حسن 
اف از آذربایجان با نتیجه ۲ بر صفر به برتری رسید و به مدال طال 
دست یافت. همچنین دیگر برنز این وزن به کشتی گیر روسی 
رسید که در دیدار رده بندی حریف گرجستانی را شکست داد.

* علیرضا کریمی در دیدار رده بندی وزن ۹۲ کیلوگرم مقابل 
داتومار ساگاشویلی از گرجستان با طوفانی که در ۳ دقیقه دوم 

داشت، ۱۲ بر یک به برتری رسید و به مدال برنز دست یافت.
* در فینال وزن ۹۷ کیلوگرم دن کاکس همانطور که پیش 
بینی می شد حریف بالروسی خود را از پیش رو برداشت و یک 

طالی دیگر به کارنامه آمریکا اضافه کرد.
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پند روز

توصیه هایی برای جلوگیری از ابتالی دانش آموزان به 
»شپش سر«

مدیرکل دفتر سالمت و تندرستی وزارت آموزش وپرورش با اشاره به اهمیت 
به بهداشت فردی دانش آموزان اظهار کرد: خانواده ها  توجه خانواده ها 
جهت جلوگیری از آلودگی های انگلی در مدارس با کنترل بهداشت فردی 

کودکانشان با آموزش وپرورش همکاری کنند.
به گزارش ایسنا، حسن ضیاءالدینی با اشاره به آمار شیوع پدیکلوزیس )شپش( در 
کشورهای جهان، اظهار کرد: پدیکلوزیس شایع ترین آلودگی انگلی در سراسر دنیا 
است که افراد در محل های پرجمعیت به علت عدم توجه به بهداشت فردی و محیط 

به آن مبتال شوند و امکان ایجاد اپیدمی های بزرگ وجود دارد.
وی افزود: این آلودگی به دنبال تماس های نزدیک بین فردی یا هنگامی که افراد 
خانواده در فصل سرما برای تأمین گرما لباس زیاد می پوشند و به صورت دسته جمعی 
زندگی می کنند، به وجود می آید و این آلودگی از شخصی به شخص دیگر سرایت 

می کند.
مدیرکل دفتر سالمت و تندرستی بابیان اینکه پیشگیری از این آلودگی با ارتقای 
بهداشت فردی تمامی افراد جامعه صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: افزایش سطح 
آگاهی جامعه و رعایت اصول بهداشت فردی و محیطی توسط افراد و خانواده ها از 
مهم ترین راه های مقابله با این آلودگی است و استحمام سر و بدن و شست و شوی 

مناسب لباس ها و لوازم شخصی از بهترین راه های کنترل پدیکلوزیس است.
ضیاءالدینی تصریح کرد: وظیفه معاینه و بررسی دانش آموزان در خصوص آلودگی 
به پدیکلوزیس در مدارس بر عهده مربیان بهداشت و آموزگاران است و چون تمامی 
مدارس مربی بهداشت ندارند، معلمان با آموزش هایی که درباره بیماری های واگیردار 
و غیر واگیردار دیده اند؛ این اهتمام را در مدارس خواهند داشت و دانش آموزان مبتال 

را در صورت نیاز به بهورزان خانه بهداشت معرفی می کنند.
وی در ادامه گفت: بالفاصله بعد از مشاهده دانش آموز مبتالبه شپش سر، اقدامات 
مراقبتی ازجمله توصیه های الزم و آموزش های خاص به دانش آموز و خانواده وی 
ارائه شده و برای پیگیری اقدامات درمانی، به شبکه بهداشت منطقه مربوطه معرفی 
می شود که در این مراکز نیز داروهای درمانی و نوع خاصی از شوینده های سر در 

اختیار دانش آموز مبتال و خانواده وی قرار داده می شود.
ضیاءالدینی با اشاره به اینکه میزان شیوع در جهان در کودکان سنین ۴ تا ۱۲ 
سال است، اظهار کرد: میزان شیوع در کودکانی که در وضعیت اقتصادی و اجتماعی 
ضعیف تری قرار دارند، بیشتر است و مواردی همچون سطح پایین سواد والدین، موی 
بلند، عدم استفاده از متداول از شانه، فقدان حمام در منازل و دفعات کم استحمام 

می تواند از عوامل شیوع این آلودگی باشد.
مدیرکل دفتر سالمت و تندرستی گفت: در مدارس راهنمای آموزشی مراقبت از 
پدیکلوزیس وجود دارد و درمان صحیح افراد بر اساس راهنمای کشوری و بررسی 
اعضای خانواده و پیگیری در دو هفته بعد انجام می گیرد و توصیه می کنم که مربیان 
بهداشت و آموزگاران با توجه به فصل شیوع این آلودگی به طور منظم و هفتگی 

معاینه دانش آموزان را داشته باشند.
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، وی افزود: 
معلمان و مربیان بهداشت مدارس بررسی های الزم را جهت پیشگیری و یا درمان 
دانش آموزان انجام و آموزش های الزم را به خانواده ها ارائه می دهند اما نباید مسائلی 
مانند بهداشت فردی را فقط بر عهده مدارس گذاشت چراکه دانش آموزان خصوصاً 
در مقطع ابتدایی بخش زیادی از ساعت های خود را در منازل سپری می کنند و الزم 
است تا خانواده ها در توجه به رعایت بهداشت فردی کودکان و آموزش های آنان 
جدی باشند و اجازه ندهند تا فرزندان آن ها با ابتال به این انگل ها و حضور در مدرسه 

و کالس درس و تماس با سایر دانش آموزان کودکان دیگر را مبتال کنند.

کوله پشتی دانش آموزان را از این خوراکی ها پر کنید
یک متخصص تغذیه بهترین میان وعده برای دانش آموزان را میوه و لقمه 

های غذای خانگی دانست.
دکتر مهنوش صمدی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به تاثیر نوع تغذیه بر 
سالمت دانش آموزان، گفت: دانش آموزان در سنین رشد هستند و نوع مواد غذایی 

مصرفی تاثیر زیادی بر سالمت آنها دارد.
صمدی با اشاره به مصرف بسیار تنقالتی مانند چیپس و پفک توسط دانش آموزان 
اظهار کرد: مصرف میان وعده های نامناسب زمینه ساز بیماریهایی از جمله کبد 

چرب، فشار خون باال، دیابت و بیماریهای قلب و عروق است.
وی افزود: مواد غذایی که حاوی قندهای ساده و چربی باال هستند، مانند انواع 
شیرینی، کیک، بسکویت، چیپس و پفک عالوه بر اینکه ارزش غذایی پایینی دارند، 
میزان زیادی انرژی به بدن می دهند. باال بودن انرژی دریافتی از این مواد و وجود 
قند و چربی باال در آنها موجب انباشت توده چربی در بدن شده و سالمت انسان را 

به خطر می اندازد.
این متخصص تغذیه افزود: در همین راستا توصیه می شود تغذیه مدارس کودکان 

با وسواس بیشتر تهیه شده و مواد سالم جایگزین تنقالت ناسالم شود.
وی تصریح کرد: مصرف مواد غذایی مانند انواع مغزها، سبزیجات، میوه ها، لبنیات 
و غالت به خاطر ارزش غذایی باال جایگزین خوبی برای مواد با ارزش غذایی پایین 
هستند. این مواد به خاطر ارزش غذایی باالیی که دارند نیازهای بدن را تامین کرده 
و از ابتال به بیماریهایی که در اثر مصرف زیاد چربی و قند ایجاد می شود، جلوگیری 

می کنند.
به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بهترین میان وعده 
برای دانش آموزان در مدارس یک واحد میوه و یا لقمه های نان و پنیر و گردو یا 

نان و کره و عسل است.
این متخصص تغذیه در ادامه با اشاره به اهمیت صرف وعده صبحانه برای دانش 
آموزان، صبحانه نخوردن را عاملی برای مصرف بیشتر مواد قندی دانست و افزود: 
صبحانه نخوردن عالوه بر اینکه باعث بی حوصلگی و پایین آمدن دقت و یادگیری 
می شود، سبب می شود دانش آموزان به علت پایین آمدن سطح قند خون تمایل 

بیشتری به مصرف شیرینی جات پیدا کنند.
صمدی با اشاره به اینکه برخی از دانش آموزان زمان وعده نهار در مدرسه هستند، 
خاطر نشان کرد: زمان دریافت غذا تاثیر زیادی بر متابولیسم بدن دارد و اگر زمان 
بندی صحیح غذا خوردن رعایت نشود می تواند بر سالمت افراد تاثیر منفی داشته 

باشد.
وی مناسبترین ساعت مصرف ناهار را ساعت ۱۲ تا ۱۳و۳0 اعالم کرد و افزود: 
توصیه می شود اگر دانش آموزان تا بعد از ساعت ۱۴ در مدرسه هستند حتما نهار 

خود را همراه داشته و در مدرسه صرف کنند.


