
وقتی جوان و سالم هستید، ممکن است به راحتی برخی عالئم بیماری 
را نادیده بگیرید. کارشناسان معتقد هستند، توجه به عالئم بیماری از 
سنین جوانی از اهمیت باالیی برخوردار است. نادیده گرفتن نکات به 
ظاهر ساده در زندگی می تواند زمینه ساز مشکالت مهم برای سالمت شما 
شود. ادامه دادن برخی عادت های روزمره هم موجب مشکالت مهم جسمانی می شود. 
هر حرکتی که می کنید و هر نفسی که می کشید، فرصتی برای زندگی سالم تر است. از 
اشتباهات کوچک دوری کنید زیرا برخی از آنها می توانند سال ها از زندگی شما بکاهند.

 ترجمه: 
آیدین 

پورخامنه

قلبینمیشوید اینفکرکهشمادچارحمله
مادربزرگ  یا  پدربزرگ  برای  افراد  بیشتر  که  است  اتفاقی  جدی،  قلبی  حمله 
وجود  هم  جوان تر  مردان  برای  اغلب  تهدید  این  اما  هستند  آن  نگران  خود 
دهه  اوایل  است  ممکن  دارد،  سابقه  شما  خانواده  در  قلبی  بیماری  اگر  دارد. 
به نظم  باشید، همواره  سوم زندگی دچار آن شوید. مهم نیست شما چندساله 

کنید. توجه  قلبتان  در ضربان 

زندگیبهتر شماره هفتصدوبیست ونه   بیست وپنج آبان نودوهشت12

حذفپزشکازبرنامهزندگی
برای نوشیدن ماءالشعیر و  نیاز دارید چند تومانی  از قبل می دانید که  شما 
خوردن سیب زمینی سرخ کرده دارید، با این وجود از خوردن آنها احساس 
خوبی دارید. آقایان هنگام پیدا کردن دالیلی برای مراجعه نکردن به پزشک 
نابغه هستند اما یکی از مهم ترین کارهایی که می توانید برای سالمتتان انجام 

است. منظم  مراجعه  برای  زمانی  برنامه  دهید 

ازکرمضدآفتاب استفاده نادیدهگرفتن
به ساحل می روید، صحبت  یا  بازی می کنید  فقط در مورد روزهایی که گلف 
خارج  خانه  از  که  بار  هر  باید  پوست  سرطان  از  جلوگیری  برای  نمی کنیم. 
افراد  بیشتر  کنید.  استفاده  باالتر  یا   30  SPF با  ضدآفتاب  کرم  از  می شوید، 
هرگز از کرم ضدآفتاب برای پوست صورت یا هر پوستی که در معرض اشعه 

کنید. محافظت  از خودتان  نمی کنند.  استفاده  است،  آفتاب 

گرفتنخروپف نادیده
آیا در طول شب صدای اره کردن چوب می شنوید؟ حدود نیمی از افرادی 
مشکل  دارند.  خواب«  انسدادی  »آپنه  نام  به  مشکلی  می کنند  خروپف  که 
تالش  شما  کنار  خوابیدن  برای  که  است  دیگری  فرد  آزار  از  مهم تر  شما، 
می کند. این اختالل می تواند باعث شود شما چند ثانیه از نفس نکشید. این 

است. مرتبط  قلبی و فشار خون  بیماری های  به  بیماری همچنین 

فرارازحلمشکالت
این  زیرا  است  مشکل  از  بخشی  این  می شوند.  افسرده  مردان  از  بیشتر  زنان 
ایده که افسردگی مساله ای زنانه است، بیش از 6 میلیون مرد را از درخواست 
نوشیدنی ها  و  قرص ها  از  افراد  از  بیشتری  تعداد  نتیجه،  در  بازمی دارد.  کمک 
را  افسردگی  درمان  فقط  کار  این  می گیرند.  کمک  بهتر،  احساس  داشتن  برای 

می کند. دشوار  بسیار 

ناتوانیجنسی خودداریازدریافتکمکبرای
شرمنده نشوید! مشکالت اتاق خواب هیچ ارتباطی با مردانگی شما ندارد. 
اصلی  علت  باشد.  شما  ذهن  از  ناشی  آنها  که  دارد  وجود  احتمال  این 
همچنین  است.  آلت  به  مناسب  خون  جریان  نبود  معموال  جنسی  ناتوانی 
با  بنابراین غرور خود را کنار بگذارید و  می تواند نشانه مشکل قلبی باشد 

کنید. مشورت  پزشکتان 

فراموشکردنسالمتدهانودندان
ایاالت متحده آمریکا، زنان احتماال بیش از مردان از معاینات منظم دندان  در 
مراجعه  دندان پزشک  به  مرتب  باید  افراد  همه  که  حالی  در  می کنند،  استفاده 
از  و  دهند  تشخیص  را  دهان  مشکالت  می توانند  اینکه  دلیل  به  نه تنها  کنند. 
»هه«  گفتن  و  دندان پزشکی  صندلی  روی  نشستن  بلکه  کنند،  جلوگیری  آن 
حتی  و  لوپوس  کرون،  بیماری  دیابت،  مانند  بیماری هایی  نشانه  می تواند  نیز 

سرطان خون را فاش کند.

زندگیدرلحظه
بعضی از افراد فقط دوست دارند بنوشند، با سرعت رانندگی کنند یا پرش از هواپیما 
را تجربه کنند. مطمئنا این کارها سرگرم کننده هستند اما همه آنها می توانند به سالمت 
آسیب بزنند. حقیقت این است که مردان نسبت به زنان برای انجام این کارها  تحمل 
بیشتری دارند. چرا؟ نوشیدن در برخی افراد موجب آشفتگی ذهنی می شود. بعضی 
افراد فقط زمان کمتری برای بررسی نتیجه اقداماتشان صرف می کنند، گاهی اوقات 

الزم است درباره یک مساله 2بار فکر کنیم.

ازدستدادننظمزندگی
پیگیری  را  آن  زمان  کسی  چه  واقعا،  رفته اید؟  دستشویی  بار  چند  امروز 
به دستشویی  2بار در شب  از  بیش  یا  در روز  بار   8 از  بیش  اگر  می کند؟ 
یا ممکن  باشد  آرامش  از سلب  می روید، می تواند عالمت مساله ای مهم تر 
مثانه  بزرگ شده،  پروستات  مانند  پزشکی  مشکل  یک  از  نشانه ای  است 
این  مورد  در  باشد.  سرطان  انواع  از  برخی  حتی  یا   )OAB( بیش فعال 

کنید. مشورت  پزشکتان  با  موضوع 

وسیبزمینی استیکگوشت مصرف
افراد کمی پیدا می شوند که در طول روز به مقدار کافی میوه و سبزیجات 
برای  را  سبزیجات  از  غذایی  وعده  4تا5  مصرف  پزشکان  دریافت  کنند. 
برای شما  مقدار  این  اگر  می کنند.  پیشنهاد  قلبی  نظر  از  سالم  غذایی  رژیم 
کافی نباشد، به اندازه نیاز بدنتان مصرف کنید. خوردن مواد سالم همچنین 
احتمال ابتال به سکته مغزی، سرطان یا مشکالت گوارشی را کاهش می دهد 

و قند خون را کنترل می کند.

این 10اشتباه را 
در  مورد سالمتتان 
انجام ندهید


