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چگونه می توان مغز را 
سالم و جوان نگه داشت؟

هر چه مسن تر می شویم، بدن و اعضای بدنمان 
هم شروع به پیری و کند شدن می کنند. مهم نیست 
تا چه اندازه سالم هستیم، بلکه این بخش طبیعی 
از زندگی است و مغز ما نیز از این قاعده مستثنا 
نیست. مغز به طور مداوم همراه بدن رشد می کند 
و از بدو تولد تا بزرگسالی و جوانی، وزن آن 
افزایش می یابد و به محض رسیدن به حداکثر 
وزن، پس از آنکه مسن تر می شویم به مرور وزن 
کم می کند و بر عملکردهای آن تاثیر می گذارد. 
خوشبختانه روش های ساده ای وجود دارد که 
می توانید برای حفظ سالمت مغزتان انجام دهید: 
1. تغذیه خود را سالم تر کنید: آیا ما در این 
باره سهل انگاری می کنیم؟ بدیهی است بهبود 
رژیم غذایی برای اطمینان از سالم ماندن مغز 
ضروری است. برای سالمت مغز تا حدامکان 

از سبزیجات و میوه ها استفاده کنید.
ترجیح  ما  مغز  کنید:  استفاده  غالت  از   .2
می دهد از مولکول گلوکز برای انرژی استفاده 
کند. خوشبختانه به راحتی می توانید با خوردن 
غالت کامل آن را به مغز بدهید بنابراین از غالت 
استفاده کنید و اجازه ندهید مغزتان گرسنه بماند.
3. چرخه خواب و بیداری را تنظیم کنید: از 
آنجا که مغز ارگان شبانه روزی است و به طور 
منظم رشد می کند،  به کمک چرخه خواب و 
بیداری، به اندازه کافی از آن کار بکشید و در 

حد مناسب  به آن استراحت بدهید.
4. استرس خود را مدیریت کنید: کنترل نکردن 
استرس منجر به التهابات عصبی در مغز می شود 
بنابراین می توانید از طریق فعالیت های تفریحی 

یا مراقبه ساده این کار را انجام دهید.
5. تعرق داشته باشید: حتما تا به حال تعریق را 
تجربه کرده اید. عالوه بر خوردن غذای سالم و 
ورزش کردن، تحرک و تعریق صرفا برای بدن 

نیست، بلکه برای مغز نیز مفید است.
نکنید:  فراموش  را  آموزش  و  یادگیری   .6
این کار بسیار آسان است زیرا به عملکرد مغز 
کمک می کند. همچنین موجب سرگرمی شده 

و پرفایده است.
Medical Daily :منبع

واقعیت هایی درباره »پنومونی« 

اين عفونت را 
دست کم نگیريد!

آگاهی رسانی در مورد بیماری »پنومونی« به عنوان یک مشکل واقعی سالمت 
عمومی بسیار ضروری است. درواقع، پنومونی هنوز هم عامل فوت میلیون ها 

کودک در سال است که در صورت تشخیص به موقع و درمان درست 
اجتناب پذیر خواهد بود. متاسفانه آمارها نشان می دهد ساالنه 1/8 میلیون 

کودک در کشورهای فقیر و در حال توسعه بر اثر پنومونی جان خود را از دست 
می دهند؛ به عبارتی هر 20 ثانیه یک کودک!»پنومونی« که به »ذات الریه« و 

»سینه پهلو« نیز شناخته می شود، بیماری عفونت بافت ریه است... صفحه21
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