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بهانه ای برای مراقبت از »قلب«

بیماری های قلبی- عروقی شایع ترین علل فوت 
شیوه  که  آنجا  از  است.  مختلف  در جوامع 
ناسالم و بی تحرکی  تغذیه  از جمله  زندگی 
در بروز این بیماری ها تاثیر جدی دارند، طی 
بسیار  بیماری ها  این  به  ابتال  اخیر  سال های 

شایع شده است. 
قلب  حفظ سالمت  برای  روزی  اختصاص 
به  پیش  از  بیش   تا  باشد  بهانه  خوبی  شاید 
اهمیت این اندام حیاتی بدن توجه داشته باشیم.

شناخت قلب در يك نگاه كلی
قلب عضو حیاتی بدن است که از ماهیچه ها، 
تشکیل  رگ ها  و  هدایت  سیستم  دریچه ها، 
شده است که اشکال در هر یک از اجزای آن 

می تواند عامل بیماری های قلبی باشد. 
ماهیچه ها وظیفه پمپاژ را دارند و اگر به  هر 
تنگی نفس  دچار  فرد  باشند،  ضعیف  علتی 
کرده،  ورم  اندام ها  است  ممکن  و  می شود 
هنگام فعالیت جسمانی دچار تعریق شوند یا 
از خستگی مفرط رنج ببرند زیرا قلب خون 

کافی را پمپاژ نمی کند. 
معموال  قلب  دریچه های  در  مشکل  بروز 
البته  است.  تنگی نفس  عالمت  بارزترین 
خستگی مفرط نیز می تواند به عنوان هشدار 
در این قسمت ها تلقی شود. دریچه چه تنگ 
باشد، چه گشاد، خون نمی تواند به خوبی پمپاژ 
شود و به اندازه  کافی به اندام ها نمی رسد بنابراین 

فرد دچار ضعف یا تنگی نفس خواهدبود. 
در مورد سیستم هدایت قلب باید گفت که 
و  قلب  داخل  به  الکتریسیته  هدایت  وظیفه  
ضربان سازی را برعهده دارد. ایجاد اختالل 
در هر بخشی از این مسیر با بروز عالمت های 

مختلف همراه است. 
به عنوان مثال اگر ضربان سازی عملکرد درستی 
و  می کند  افت  ضربان  تعداد  نداشته باشد، 
عالئمی مانند سنکوب دارد یا با تپش قلب 

یا نامنظمی ضربان نیز ظاهر شود. 
مشکل در رگ های قلب با درد قلبی و تنگی نفس 
بروز می کند. تنگی و حتی گشادی رگ باعث 
می شود فرد هنگام فعالیت از درد قلب رنج 

ببرد و هنگام استراحت تسکین یابد. 
بنابراین زمانی که بیماری قلبی مطرح است، 
باید بررسی در مورد بروز مشکل در هر یک 

از اجزای قلب انجام گیرد. 

مراقب عوامل خطر قلب باشیم!
قابل  قلب  مادرزادی  بیماری های  گرچه 
پیشگیری نیستند، بعضی از بیماری های قلب 
اکتسابی تلقی می شوند که با رعایت برخی 
اصول و توصیه ها می توان تا حدی از بروز 

آنها جلوگیری کرد. 
کنترل  به  باید  قلب  سالمت  مورد  در 
ریزفاکتورهای عامل بیماری های قلبی توجه 
از  یکی  باال  فشارخون  مثال،  به عنوان  کرد. 
عوامل خطر است و اگر فشارخون از 12/8 
بیشتر است، حتما رژیم غذایی متعادل با کاهش 
مصرف نمک و گنجاندن ورزش در زندگی 

روزمره، فشارخون را کنترل کند. 
چربی خون حتما باید در حد طبیعی باشد 
با  ندارد،  خاصی  عالئم  فرد  اگر  حتی  و 
آزمایش های دوره ای سطح چربی اندازه گیری 
شود. قندخون عامل بسیار مهم دیگر است 
که قندخون کنترل نشده حتی در سنین پایین 

نیز می تواند منجر به گرفتگی عروق شود. 
دارد.  قلب  سالمت  بر  جدی  تاثیر  استرس 
استرس حاد ممکن است باعث ضعف ناگهانی 
قلب شده و استرس مزمن نیز به تدریج می تواند 
عامل بروز آسیب به دیواره عروق و گرفتگی 
عروق شود. افرادی که شخصیت پراسترس 
دارند و خیلی سعی دارند همیشه منظم باشند 
و در زندگی روزمره استرس زیادی به خود 
وارد می کنند، بیشتر از افراد آرام مستعد ابتال 

به بیماری های قلبی هستند. 
عوارض سیگار بر قلب کامال اثبات و شناخته  
1۰سیگار  با  سیگار  یک  کشیدن  شده است. 
تفاوتی ندارد زیرا هر مقداری از آن آسیب رسان 
است و حتی باید ترک شود؛ کم کردن تعداد 
سیگار الزاما به معنای حفظ سالمت نیست. 
اضافه وزن عامل خطر جدی برای قلب است 

زیرا عالوه بر افزایش خون، می  تواند باعث 
وقفه  تنفسی در خواب شود که تاثیر نامطلوبی 
بر قلب دارد و ممکن است باعث نامنظمی 
ضربان قلب شود و فرد را مستعد گرفتگی 

عروق کند.  

ورزش فراموش نشود!
اختصاص زمان برای ورزش و فعالیت جسمانی 
دارد.  اهمیت  سالم  زندگی  سبک  در  حتما 
حداقل یک روز در میان باید ورزش هوازی 
باشد.  زندگی  برنامه  در  دقیقه   3۰ مدت  به 
پیاده روی تند جزو فعالیت هایی است که بر 

سالمت قلب تاثیر دارد. 

كنترل سالمت قلب
آزمایش های دوره ای برای تشخیص سالمت 
قلب توصیه می شود. در صورتی که فرد با ورم 
اندام یا تنگی نفس مواجه است، باید جدی تلقی 
شود. کنترل ضربان قلب نیز عامل تشخیصی 
مهمی خواهدبود. ضربان قلب طبیعی بین 6۰ 
تا 1۰۰ در دقیقه است که اگر کمتر از 6۰ و 
وجود  اختالل  احتمال  باشد،   1۰۰ از  بیشتر 
دارد. ریتم نامنظم قلب نیز نشانه ناراحتی قلبی 
است. اگر با گذاشتن دست روی قلب، فرد 
متوجه شود که ضربان حالت کوبنده دارد و 
کامال احساس می شود، باید جدی تلقی شده 

و توسط متخصص قلب معاینه شود. 

توجه به توصیه های ذکرشده در 
تا حد  زندگی سالم  مورد شیوه 
زیادی در پیشگیری از بیماری های 
قلبی به خصوص گرفتگی عروق 
نقش دارند. مشکل شایع دیگر در 
کشور ما عفونت های درمان نشده 
گلو در دوران کودکی است که 
زمینه ساز  آینده  در  می تواند 
بیماری های قلبی شود. حتما در 
چنین مواردی مراجعه به پزشک 
را جدی بگیرید و در صورت 
را  آنتی بیوتیک  مصرف  نیاز 

کامل کنید.

استرس تاثیر جدی بر سالمت قلب 
دارد. استرس حاد ممکن است 
باعث ضعف ناگهانی قلب شده و 
استرس مزمن نیز به تدریج می تواند 
عامل بروز آسیب به دیواره عروق 
و گرفتگی عروق شود. افرادی که 
شخصیت پراسترس دارند و خیلی 
سعی دارند همیشه منظم باشند و 
در زندگی روزمره استرس زیادی به 
خود وارد می کنند، بیشتر از افراد 
آرام مستعد ابتال به بیماری های 
قلبی هستند

رژيم غذايی درست؛ الزمه حفظ 
سالمت قلب

برای حفظ سالمت عمومی از جمله قلب، توجه 

به رژیم غذایی متعادل و متنوع ضروری است. 

توصیه می شود برای عملکرد مطلوب قلب:

 غذاها با مقدار کمی نمک میل شود.

برنامه  در  ماهی  هفته  در  بار   2 حداقل   
غذایی باشد.

 مصرف فست فودها و چربی های اشباع تا 
حدامکان محدود شود

  میزان دریافت نشاسته کنترل شود تا فرد 
اضافه وزن پیدا نکند. 

 مقدار پروتئین ها در حد کافی متناسب با 
سن و نیاز بدن تامین شود.

11تندرستی شماره هفتصدوشصت وشش   پنج مهر نودونه

 دکتر آتوسا مصطفوی
فوق تخصص قلب و عروق 

و عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

با توجه به شیوع و گستردگی بیماری کووید19 و به دنبال آن 
از مواد ضدعفونی کننده دست،  استفاده  افزایش 

مهم  و  کاربردی  نکاتی  به  مطلب  این  در 
درباره ضدعفونی کننده های دست که 

الزم دانستیم مورد توجه قرار گیرد، 
اشاره می کنیم.

دست ها را به خوبی 
تمیز نمی  كند

ممکن  ضدعفونی کننده ها 
است میکروب ها را مهار کنند 
اما آلودگی را از دست ها پاک 

کار  دلیل  همین  به  نمی کنند، 
می شود،  سخت  ضدعفونی کننده 

سعی کنید بعد از انجام کارهایی مانند 
باغبانی، بازی در فضای باز، ماهیگیری 

یا اردو، بالفاصله آلودگی ها را از دست های 
خود پاک کنید.

 به جای صابون می توانید استفاده كنید 
نه تنها آب و صابون تمیز و ضدعفونی کننده است، بلکه در از 
بین بردن میکروب هایی مانند نورو ویروس، کریپتوسپوریدیوم 
همچنین  هستند.  موثر  نیز  دیفیسیل  کلستریدیوئیدس  و 
صابونی،  شوینده های  مانند  نمی تواند  دست  ضدعفونی کننده 

مواد شیمیایی یا فلزات سنگین را از دست پاک کند.

كیفیت ضدعفونی كننده های دست شبیه هم نیست
مواد  از  می کند  توصیه  بیماری  از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز 
ضدعفونی کننده با حداقل 6۰درصد الکل استفاده کنید. به این 

ترتیب، می توانید مطمئن باشید که بیشترین میکروب را در 
هر بار مصرف از بین می برید.

ممکن است خطرناک باشد 
ضدعفونی کننده ها،  بهترین 
الکلی  ضدعفونی کننده های 
قابلیت  همچنین  آنها  هستند. 
اشتعال دارند. حتما بطری های 
ضدعفونی کننده دست را در 
شعله  از  دور  و  امن  مکانی 
آتش یا گرمای زیاد نگه دارید.

ممکن است تركیبات آن 
سمی باشد 

سازمان غذا و دارو)FDA( دریافت 
که متانول در بیش از 1۰۰ نوع برند 

موجود  دست  ضدعفونی کننده 
است. این نوع الکل جذب پوست 

می شود و ممکن است باعث حالت تهوع، 
استفراغ، سردرد، تاری دید، کوری دائمی، 

تشنج، کما، آسیب دائمی به سیستم عصبی 
یا حتی مرگ شود. لیست مارک هایی را 
که نباید از آنها استفاده کنید را می توانید 
در وب سایت سازمان غذا و داروی 

آمریکا  پیدا کنید.

ويروس سرماخوردگی و 
آنفلوانزا را از بین نمی برد 

مطالعه ای نشان داد اگر مخاط بینی روی 

دست باشد، ضدعفونی کننده دست به خوبی 
روی آن اثر ندارد. متخصصان می گویند توده 

جمع  دست  روی  را  میکروب ها  مخاط 
می کند. بهترین کار، شستن دست ها بعد 

از هر بار عطسه است.

نبايد زياد استفاده كنید 
الکل موجود در ضدعفونی کننده دست، 
منجر به خشکی و ترک پوست می شود 
و راه را برای ورود میکروب ها باز می کند.

هر بار به اندازه کافی استفاده کنید تا این اتفاق 
نیفتد. می توانید بعد از خشک شدن دست ها، 

لوسیون بزنید تا هر گونه حساسیت را کم کنید.

ممکن است نحوه مصرف را ندانید
به  اینکه ضدعفونی کننده دست  برای 
باید  تأثیرش را بگذارد،  خوبی 
و  آلودگی  از  را  دست ها 
میکروب پاک کنید. در 
یک  استفاده  بار  هر 
بزنید.  پاف  دو  تا 
به  دست  تمام  به 
بین  خصوص 
صبر  و  انگشتان 
روی  تا  کنید 
خشک  دست ها 
آن  زمان  شود. 
ثانیه   2۰ حدود 

است.

می توانید در خانه 
درست كنید

مارک هایی که از فروشگاه 
می کنید،  خریداری 
اما  هستند  بهترین 
یک  نمی توانید  اگر 

ضدعفونی کننده 
دست  برای  خوب 
خودتان  کنید،  پیدا 
می توانید آن را بسازید. 
قبل از تهیه آن دست های 
تهیه  برای  بشویید.  را  خود 
ایزوپروپیل،  الکل  پیمانه   4 آن 
یک چهارم پیمانه پراکسید هیدروژن، 
4 قاشق چای خوری گلیسیرین، 1 پیمانه 
آب مقطر)یا آب جوشیده و خنک( را در یک ظرف پالستیکی 

یا شیشه ای تمیز مخلوط کنید.

خوردن آن خطرناک است 
فقط کمی از ضدعفونی کننده دست می تواند مسمومیت با الکل 
را ایجاد کند؛ حتی کمترین مقدار از آن برای کودکان کوچک 
خطرناک است. ضدعفونی کننده دست را از دسترس کودکان 

دور نگه دارید.

به نوعی دارو محسوب می شود
سازمان غذا و دارو)FDA( مواد ضدعفونی کننده دست را 
همیشه  می شناسد.   )OTC( نسخه  بدون  داروی  نوع  یک 
برچسب روی آن را بخوانید، زیرا نحوه درست مصرف را 

می دهد. نشان 
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نکاتی درباره ضدعفونی کننده های دست


