
 ونزوئال حریفی با رده 29 جهانی مقابل ایران

اسپیس ایکس توسعه فالکون 9 را متوقف کرد

با موافقت سازمان غذا و داروی آمریکا

گوشت مصنوعی به سبد غذایی مردم وارد می شود

تیم ملی فوتبال ایران در حالی قرار است در دیداری دوستانه برابر تیم ملی 
ونزوئال با رده بندی جهانی 29 قرار بگیرد که براساس آخرین رده بندی فیفا، 
شاگردان کارلوس کی روش یک پله پایین تر و در رده سی ام جهان قرار 

دارند.
به گزارش روز شنبه ایرنا، قرار است چهارمین بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران 
پس از جام جهانی 2018 روسیه مقابل تیم ونزوئال برگزار شود که در رده بندی 

فدارسیون جهانی فوتبال )فیفا(، یک پله باالتر از ایران قرار گرفته است.
شاگردان کی روش که 24 آبان ماه در مصاف با تیم ترینیداد و توباگو به میزبانی 
ورزشگاه آزادی با تک گل »کریم انصاری فرد« به برتری رسیدند، 29 آبان ماه از ساعت 
17 و 30 دقیقه به وقت ایران در ورزشگاه »حمد بن خلیفه« دوحه قطر مقابل ونزوئال 

به میدان خواهند رفت.
تیم ملی ایران که خود را برای جام ملت های آسیا 2019 امارات آماده می کند 
تاکنون و پس از جام جهانی روسیه، در دیدارهای تدارکاتی مقابل ازبکستان و بولیوی 

به میدان رفته و به برتری رسیده است.
در فهرست بازیکنانی که »رافائل دودامل« سرمربی تیم ونزوئال برای دیدار با ایران 
اعالم کرده، فقط 2 بازیکن از لیگ داخلی این کشوردیده می شوند و سایر بازیکنان 
در لیگ های کشورهای اروپایی و آمریکا حضور دارند تا او نشان دهد برای رسیدن به 

اهداف بین المللی خود حساب ویژه ای برای این دیدار باز کرده است.

فارینز  یوکر  نام های  با  بان  دروازه  ونزوئال 2  تیم  بازیکنان  اسامی  فهرست  در 
)میلوناریوس کلمبیا( و رافائل رامو )آپوئل قبرس( حضور دارند.

در اسامی مدافعان روبرتو روسالس )اسپانیول(، رونالد هرناندز )استابک نروژ(، جان 
چانکلور)آنژی روسیه(، ویکل آنگل )احمد گروژنی روسیه(، ناهوئل فراره سی )پراالدا 
اسپانیا(، یوردان اوسوریو )ویتوریا گیمارژ پرتغال(، لوئیز ماگو) کارابوبو ونزوئال( و برناردو 

آنور )کاراکاس ونزوئال( دیده می شوند.
یونایتد(،  سی  )دی  مورنو  جونیور  ایتالیا(،  )تورینو  رینکون  توماس  همچنین 
آریستوتلس رومرو )کروتون ایتالیا(، یانگل هره را )نیوجرسی سیتی آمریکا(، سرجیو 
کوردوا )آگسبورگ آلمان(، داروین ماچیز )اودینزه ایتالیا(، جان موریلو )توندال پرتغال(، 
و  کلمبیا(  تولیما  )دپورتیو  گونزالز  لوئیز  )یونیورسیداد شیلی(،  جفرسون سوتلدو 
جفرسون ساوارینو )رئال سالت الکه آمریکا( بازیکنان خط میانی این تیم را تشکیل 

می دهند.
ساالمون راندون )نیوکاسل انگلستان(، ژوزف مارتیز )آتالنتا یونایتد آمریکا( و آندرس 

پونسی )آنژی روسیه( نیز در خط حمله به میدان می روند.
تیم ملی فوتبال ایران نخستین بار در 10 اسفندماه 1380 به مصاف تیم ونزوئال 
رفت و با یک گل به پیروزی رسید. ملی پوشان ایران در دومین دیدارنیز 22 آبان ماه 
96 مقابل این تیم آمریکای التین صف آرایی کردند و با تک گل علیرضا جهانبخش 

به برتری رسیدند.

پیش از این قرار بود این دیدار در تهران برگزار شود که به دلیل تحریم های آمریکا، 
فدراسیون ونزوئال از فیفا درخواست کرد این دیدار دوستانه در یکی از کشورهای عربی 

برگزار شود که با موافقت فدراسیون جهانی فوتبال قرار گرفت.
قرار است بازیکنان و کادرفنی تیم ملی ایران فردا )یکشنبه( عازم دوحه شوند.

ملی پوشان ایران که خود را برای حضوری موفق در هفدهمین دوره جام ملت های 
آسیا 2019 آماده می کنند، در مرحله گروهی این رقابت ها با تیم های یمن، ویتنام 

و عراق هم گروه هستند.

کردن  مصرف  چندبار   )SpaceX(اسپیس ایکس فضایی  پروازهای  شرکت 
موشک فالکون 9 را به منظور توسعه یک موشک دیگر کنار گذاشته است.

به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت، مدت زمان طوالنی است که شرکت اسپیس ایکس 
رویای خود را برای استفاده مجدد هرچه بیشتر از موشک فالکون Falcon(9 9( و نه فقط 
برای مرحله اول موشک، دنبال می کرد. اما در حال حاضر گویا از این رویای خود دست 

کشیده است. الون ماسک مدیرعامل اسپیس ایکس گفت دلیل دست کشیدن از توسعه 
فالکون 9، تمرکز بر تسریع توسعه موشک BFR است. وی همچنین یک طرح قابل توجه 
طراحی را نشان داد و آن را نسبت به طرح قبلی، شگفت آور و یک تغییر بزرگ خواند. 
ماسک نگفت که انتظار دارد این موشک با وجود تغییر استراتژی شرکت، چه زمانی آماده 
شود. اما پیش از این در ماه مارس خبر از پرتاب های مداری این موشک در سال 2020 

داده بود. حال اینکه کنار گذاشتن توسعه فالکون 9 تا چه اندازه تکمیل موشک BFR را 
جلو می اندازد، مشخص نیست.

تغییر استراتژی اسپیس ایکس تعجب آور نیست، چرا که هدف نهایی این شرکت، 
بازنشستگی فالکون 9 طی چند سال پس از آماده سازی BFR است.  موشک BFR عمر 

مفید باالیی خواهد داشت و آینده اسپیس ایکس را تا مدت طوالنی تضمین خواهد کرد.

پس از اعالم موافقت سازمان غذا و داروی آمریکا با تولید 
این  دارند  قصد  کشور  این  مقامات  مصنوعی،  گوشت 

محصول را در سبد غذایی مردم جای دهند.
به گزارش ایسنا و به نقل از فیز، مقامات آمریکا با ورود گوشت 
آزمایشگاهی به غذای مردم این کشور موافقت کردند. این گوشت، 
از محصوالت غذایی است که با استفاده از سلول های حیوانی در 

آزمایشگاه تولید می شود.
سازمان غذا و داروی آمریکا)FDA( پس از نشستی که در ماه 
اکتبر برگزار شد، در بیانیه ای اعالم کرد که با استفاده از محصوالت 

غذایی کشت سلولی موافق است.
از آنجا که هنوز جزئیات فنی این برنامه تایید نشده، سازمان غذا و 
دارو بر جمع آوری و تمایز سلول ها و وزارت کشاورزی آمریکا، بر تولید 

و برچسب گذاری محصوالت نظارت خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است: این چارچوب قانونی طوری است که 
هم از تجربه سازمان غذا و دارو در تنظیم فناوری کشت سلولی و 
بیوسیستم های زنده استفاده می کند و هم تجربیات وزارت کشاورزی 

را در محصوالت دام و طیور برای مصرف انسانی به کار می برد.
پیش از این، موضوع استفاده یا عدم استفاده از محصوالت کشت 
سلولی در آمریکا مطرح نشده بود. در واقع، چندین استارتاپ برای 

تولید گوشت آزمایشگاهی اقدام کرده اند اما هزینه تولید به قدری 
باالست که هنوز هیچ محصولی برای فروش ارائه نشده است.

دارد،  قرار  کالیفرنیا  در  که   )Just(جاست غذایی  مواد  شرکت 
پیشتر اعالم کرده بود که در نظر دارد تا پایان سال جاری، گوشت 
آزمایشگاهی را به بازار عرضه کند و در جستجوی یافتن سازمان هایی 

برای همکاری است.
 )Memphis Meats(شرکت های دیگری مانند ممفیس میتز
کاهش  برای  پیشتر  نیز  هلند  در   )Mosa Meat(میت موسا  و 

هزینه های تولید این محصول تالش کردند.
هدف از تولید گوشت مصنوعی، توقف کشتار حیوانات و تولید 

گازهای گلخانه ای و در نهایت، تولید پروتئین کافی برای جمعیت در 
حال رشد جهان است.

جسیکا آرمی)Jessica Almy(، مدیر سیاست گذاری موسسه 
غذای خوب)GFI( در آمریکا گفت: مصرف کنندگان حق دارند که 

مجموعه ای از انتخاب های سالم و جایگزین در اختیار داشته باشند.
گفتنی است که سازمان های کشاورزی، مخالفت  خود را با این طرح 
ارائه داده اند و باور دارند نمی توان این محصول را در واقع، گوشت 

نامید.
ارائه  این موضوع  ای در مورد  بیانیه  آمریکا هنوز هیچ  مقامات 

نداده اند.
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 در گفت وگو با رضا عنایتی مطرح شد

دالیل ناکامی استقالل از منظر بهترین گلزن تاریخ لیگ برتر
 »رضا عنایتی« بهترین گلزن تاریخ مسابقات لیگ برتر، 
دالیل ناکامی استقالل را تغییرات مدیریتی باشگاه، کیفیت 
پایین بازیکنان خارجی جذب شده، تاخیر در آغاز تمرینات 
پیش فصل، لژیونر شدن بازیکنان اصلی، نبود مهاجم نوک 
و خالء دستیار حرفه ای برای سرمربی آبی پوشان دانست.
به گزارش ایرنا؛ رضا عنایتی در بین هواداران استقالل بازیکنی 
محبوب محسوب می شود، فوتبالیستی که در سال های نه چندان 

دور با گل هایش خاطرات خوشایندی را در اذهان آنها رقم زد.
عنایتی که سه دوره با پیراهن استقالل آقای گل مسابقات لیگ 
برتر شده است، امروز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا درباره استقالل و 

شرایط نه چندان خوب این روزهای این تیم سخن گفت.
او کیفیت بازیکنان خارجی جذب شده توسط باشگاه استقالل 
را پایین دانست و از شروع دیرهنگام تمرینات استقالل برای فصل 

جاری انتقاد کرد.
به گفته عنایتی، مشکل خط حمله استقالل این است که هیچ 
یک از بازیکنان، مهاجم نوک کالسیک نیستند بلکه مهاجم در 

سایه محسوب می شوند.
آنچه که در زیر می خوانید، متن کامل گفت وگوی ایرنا با 

مهاجم اسبق آبی پوشان پایتخت است.
ایرنا: استقالل روزهای بدی را پشت سر می گذارد. شما دلیل 

این وضعیت را چه می دانید؟
عنایتی: برای پاسخ به این پرسش باید به چند ماه پیش و به 
روزهایی که هنوز لیگ برتر شروع نشده بود، بازگردیم. استقالل 
در آن زمان با مشکالت عدیده ای روبرو شد، تغییراتی که در کادر 
مدیریت باشگاه استقالل به وجود آمد، بزرگ ترین ضربه را به این 
تیم زد. مردم باهوش هستند و به خوبی حقایق را می دانند پس 

الزم نیست تا من بگویم که مقصر این مسائل کیست.
ایرنا: جدایی بازیکنانی نظیر امید ابراهیمی، مامه تیام، 
امید نور افکن، سید مجید حسینی، سرور جپاروف در این 

ناکامی ها بی تاثیر نیست ؟
عنایتی: در هیچ کجای دنیا یک تیم تا این اندازه نسبت به 
فصل قبل تغییر نمی کند و این از خصوصیات فوتبال حرفه ای 
ایران است. با تمام انتقاداتی که به شفر وارد است، باید قبول کنیم 
استقالل در ابتدای فصل بازیکنان زیادی را از دست داد که اسم 
های کوچکی نبودند. رفتن امید ابراهیمی، سرور جپاروف، مامه 
تیام، امید نورافکن و سید مجید حسینی به استقالل ضربه زد اما ...

ایرنا: اما چی؟
عنایتی: »وینفرد شفر« سرمربی تیم برای بازسازی استقالل 
زمان کافی داشت، او می دانست بازیکنانی که از استقالل جدا 
شده اند، چه افرادی هستند و در چه پست های بازی می کنند. 
نفرات جدید نیز که به خدمت گرفته شدند با نظر مستقیم او به 
عضویت استقالل درآمدند. این مسائل در شرایطی اتفاق افتاد که 
سرمربی استقالل در روزهایی که باید تمرینات پیش از شروع 
فصل را استارت می زد، برای کارشناسی مسابقات جام جهانی 
روسیه با یکی از شبکه های تلویزیونی آلمان قرارداد بست و در 
ایران حضور نداشت. دیر شروع شدن تمرینات استقالل یکی دیگر 
از عوامل اصلی است که کادر فنی آبی پوشان از آن به عنوان عدم 

هماهنگی یاد می کنند.
ایرنا: بازیکنان خارجی استقالل با انتقادات زیادی روبرو 

هستند نظر شما درباره عملکرد آن ها چیست؟
عنایتی: کیفیت بازیکنان خارجی استقالل باال نیست و به جز 
طارق همام، سایر بازیکنان نشان داده اند در حد و اندازه تیم بزرگ 

استقالل نیستند.
ایرنا: الحاجی گرو بیشتر از همه در تیرس این انتقادات 
قرار گرفته است و همه بر این باورند باید هرچه زودتر از 

استقالل کنار گذاشته شود؟
عنایتی: نمی خواهم از شخص خاصی نام ببرم اما در نظر داشته 
باشید وقتی مهاجمی همچون مامه تیام که یک بازیکن گلزن و 
چارچوب شناس در خط حمله استقالل است، از تیم جدا می 
شود نباید بازیکنی دونده و فیزیکی را به جای وی جذب کنیم. ما 
باید اول جای خالی مهاجم گلزن خود را پُر کنیم و سپس به فکر 

امضای قرارداد با بازیکن دیگری باشیم.
ایرنا: شما چندین سال آقای گل لیگ شدید. مشکل خط 

حمله استقالل را در چه مسائلی می بینی؟
عنایتی: از چند هفته قبل گفته ام مشکل گلزنی استقالل به 
نداشتن یک مهاجم نوک کالسیک بر می گردد. استقالل مهاجمی 
می خواهد که حداقل از دو یا سه موقعیت، یکی را گل کند. نفراتی 

که در خط حمله این تیم بازی می کنند، مهاجم سایه هستند.
ایرناک: مرتضی تبریزی نیز نتوانست انتظارات را برآورده 

سازد. عملکرد او را چطور دیدی؟
عنایتی: من مرتضی تبریزی را از سال ها قبل می شناسم. مقابل 
او بازی کرده ام و بازی هایش را از نزدیک دیده ام. او در تیم امیر 
قلعه نویی در نقش بال چپ و راست بازی می کرد و به عنوان 
مهاجم نوک انتظارات از او زیاد است، او فشار فوق العاده ای بر 
دوش خود حس می کند. مهاجمان فعلی استقالل در اصطالح 
فوتبالی مهاجم سایه نامیده می شوند و هرچه سریعتر استقالل 

باید به فکر جذب مهاجم گلزن باشد.

می  نوک  مهاجم  فقط  استقالل  گویید  می  شما  ایرنا: 
خواهد اما در برخی پست های دیگر نیز این تیم کمبود 

بازیکن دارد.
عنایتی: حتما همین طور است اما به خدمت گیری یک مهاجم با 
خصوصیات مامه تیام از نان شب برای استقالل واجب تر است و شفر 
در اولین گام باید جذب فوروارد گلزن را در دستور کار قرار دهد. هر 
چند در برخی از پست های دیگر نظیر هافبک بازی ساز نیز کمبود 
بازیکن در استقالل احساس می شود. وقتی توپ های جلو گل نمی 

شود، فشار و استرس زیادی برای تمامی بازیکنان به وجود می آید.
ایرنا: نقش شفر در ناکامی های استقالل چقدر است ؟

عنایتی: وقتی برای یک کشتی مشکلی به وجود بیاید ناخدا 
مقصر است، اگر استقالل نتیجه نمی گیرد حتما او نقایصی داشته 
است. همان طور که سال گذشته نتایج خوب استقالل به پای شفر 
نوشته شد. به طور حتم 70 درصد ناکامی های استقالل مربوط 

به شفر است و او نقش عمده ای در این نتیجه نگرفتن ها دارد.
ایرنا: به این استقالل امیدی هست؟

عنایتی: کار بسیار سختی پیش روی استقالل است. این تیم از 
جام حذفی کنار رفت و در لیگ برتر امتیازات زیادی از دست داده 
است و هواداران انتظارات زیادی از آبی پوشان تهرانی دارند. اگر در 
نیم فصل دوم استقالل بتواند در چند پُست بازیکن خوب بگیرد و 
اشکاالت خود را برطرف سازد، امیدوار خواهیم بود که دست کم 
بتواند مجوز حضور در لیگ قهرمانان آسیا را کسب کند. در غیر از 

این صورت هیچ معجزه ای در استقالل رخ نمی دهد.
ایرنا: جذب بازیکن درجه اول در نیم فصل سخت است 

زیرا بازیکنان خوب بدون تیم نیستند؟

عنایتی: درست است. بازیکن تراز اول یا بدون تیم نیست یا 
اینکه باید هزینه سرسام آوری برای جذب او پرداخت شود. این 
یکی از مشکالت اساسی استقالل برای بازار نقل و انتقاالت نیم 
فصل محسوب می شود اما مدیریت استقالل برای تقویت تیم باید 

دست به کار شود.
ایرنا: چند بازیکن باید از استقالل کنار گذاشته شوند؟

عنایتی: در این باره من نباید حرف بزنم و این موضوع به نظر 
کادر فنی باشگاه استقالل بستگی دارد. شفر با آنالیز دقیق نفرات 
استقالل در نیم فصل اول می تواند از عملکرد بازیکنان به شناخت 
کامل رسیده و تصمیم نهایی را اتخاد کند. سرمربی درباره ورود و 

خروج بازیکنان تصمیم اول و آخر را می گیرد.
ایرنا: موضوعی که این روزها درباره اش بحث می شود، 
بحث حضور یک دستیار در جمع کادر فنی استقالل است. 

این موضوع را تایید می کنی؟
عنایتی: نمی دانم نظر شفر درباره اضافه شدن یک دستیار 
چیست ولی وقتی همه کارشناسان در این باره حرف می زنند، 
حتما باید یک دستیار به نیمکت استقالل اضافه شود. آشفتگی 
بر روی نیمکت استقالل زیاد است و ارتباط میان داخل زمین با 
کنار نیمکت ضعیف است. این موضوع یک معضل برای استقالل 

محسوب می شود.
تیم فوتبال استقالل تهران که قهرمانی جام حذفی در دوره قبل 
این رقابت ها و مقام سوم در هفدهمین دوره لیگ برتر را همراه 
با »وینفرد شفر« در کارنامه دارد، در دوره جدید این رقابت ها از 
گردونه رقابت های جام حذفی کنار رفت و در جدول رده بندی 

لیگ برتر نیز با 15 امتیاز در جایگاه هشتم قرار دارد.
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پند روز

سالمت روان دارید؟

یک روانشناس گفت: پایین بودن آستانه تحمل، اختالالت روانی و رفتاری 
نشانه نبود سالمت روانی است.

سمانه علی نژاد در گفت وگو با خبرنگار ایسنا افزود: درجامعه ما توجه کمتری 
به بهداشت وسالمت روانی می شود و بسیاری از مردم اطال ع کافی از بهداشت 
روانی ندارند. داشتن رفتار هماهنگ با جامعه و پذیرش واقعیت های اجتماعی نشانه 
سالمت روانی است. تامین سالمت روانی فردی و اجتماعی و پیشگیری از اختالالت 

روانی و درمان مناسب آن ها تعریفی مناسب از بهداشت روانی است.
این روانشناس با اشاره به اینکه سالمت روانی به نحوه تفکر، احساس و عمل فرد 
بستگی دارد، اظهار کرد: فردی که سالمت روانی دارد نسبت به زندگی نگرش مثبت 
دارد و آماده برخورد با مشکالت زندگی بوده و مسئولیت پذیر هستند. اعتماد به 
نفس کلید سالمت روانی است و اگر فرد اعتماد به نفس باالیی داشته باشد از زندگی 
رضایت داشته و برای حل مشکالت به خود متکی می شود، نامالیمات زندگی را 

پذیرفته و در آرامش آنها را حل می کند.
علی نژاد ادامه داد: باید همچنان که به سالمت جسمی توجه می کنیم به سالمت 
روانی نیز توجه کافی داشته و از بروز ناراحتی های روانی که بهداشت وسالمت روان 

را به خطر می اندازد جلوگیری کرد.
وی در خصوص عواملی که در سالمت روانی تاثیر گذارند افزود: خانواده، آموزش 
های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در بهداشت و سالمت روانی فرد تاثیر گذار بوده 

و باید آموزش ها در خصوص توجه به سالمت روانی در بین مردم افزایش یابد.
علی نژاد گفت: کیفیت زندگی، شاخص مهمی در سالمت روانی است و محیط 

زندگی آرام بسیار تاثیر گذار در سالمت و بهداشت روانی است.
وی، توجه به ارزش های دینی را در سالمت روانی تاثیرگذار دانست و گفت: آموزه 
های دینی، محیط های خانوادگی و سبک های روانی و تربیتی خانواده های ایرانی 
همه در سالمت روانی تاثیرگذار هستند ولی متاسفانه الگوگیری از سبک های زندگی 

غربی سالمت روانی خانواده های ما را تحت تاثیر قرار داده است.

چه افرادی نباید آنتی هیستامین مصرف کنند؟

آنتی هیستامین از جمله داروهایی است که اغلب مردم آن را می شناسند؛ 
استفاده  آن  از  بینی  آبریزش  کوچک ترین  با  آنها  از  برخی  طوریکه  به 
می کنند، این در حالیست که مصرف آنتی هیستامین بایدها و نبایدهایی 

دارد.
دکتر ابراهیم رزم پا  نایب رییس انجمن راینولوژی ایران در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکه داروهای آنتی هیستامین برای رفع عالئم آلرژی استفاده می شوند، 
گفت:  آنتی هیستامین ها در دو دسته تقسیم بندی می شوند؛ نسل اول کلرفنیرامین، 
دیمن هیدرینات، دیفن هیدرامین و دوکسیالمین و نسل دوم لوراتادین و سیتریزین 

که هر دو دسته در درمان عالئم آلرژی و گاهی سرماخوردگی استفاده می شوند.
به گفته وی، آنتی هیستامین های نسل اول اثرات خواب آوری دارند و به عنوان داروهای 
خواب آور نیز کاربرد دارند؛ همچنین این داروها اثرات ضد تهوع هم دارند و در تهوع 
مسافرتی نیز قابل استفاده هستند. این متخصص گوش و حلق و بینی با بیان اینکه هر 
دو دسته آنتی هیستامین ها با سایر داروها از جمله داروهای ضد درد و یا ضدگرفتگی 
مخلوط می شوند تا همزمان بتوانند چند مشکل را از بین ببرند، افزود: باید توجه داشت 
اگر فرد فقط دچار آبریزش بینی است، از مصرف فرآورده هایی که ترکیبی هستند، دوری 

کند؛ زیرا آن ها حاوی داروهای اضافه ای هستند که برای بدن او الزم نیستند.
نحوه عملکرد آنتی هیستامین ها

رزم پا درباره نحوه عملکرد آنتی هیستامین در بدن انسان گفت: بدن انسان در 
تماس با مواد آلرژی زا هیستامین تولید می کند. هیستامین به سلول ها متصل و 
سبب تورم و خروج مایعات می شود. این امر موجب خارش، عطسه، آبریزش بینی 
و اشک ریزی می شود. آنتی هستامین ها از اتصال هیستامین به سلول ها و بروز عالئم 

ذکر شده جلوگیری می کنند.
آنتی هیستامین ها را همزمان با این داروهامصرف نکنید

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه ممکن است 
مصرف آنتی هیستامین ها در کنار  برخی دیگر از داروها موجب  تداخل دارویی 
شود، گفت: داروهای آنتی هیستامین  با داروهایی مانند داروهای خواب آور، آرام بخش 
و شل کننده های عضالنی تداخل دارند. بنابراین قبل از مصرف همزمان آن ها باید با 
پزشک مشورت شود. در عین حال آنتی هیستامین های نسل دوم تداخل کمتری با 

سایر داروها دارند.
چه افرادی نباید آنتی هیستامین مصرف کنند؟

آنتی  افرادی نمی توانند  اینکه چه  بر  به سوالی مبنی  پاسخ  پایان در  وی در 
هیستامین مصرف کنند؟ گفت: افرادی که بیماری هایی از قبیل اختالل ادرار، آسم، 
آمفیزم یا برونشیت مزمن، بیماری های تیروئید، بیماری های قلبی، بیماری کلیوی 
یا کبدی و فشار خون باال دارند، برای مصرف آنتی هیستامین باید با پزشک مشورت 

کنند.
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