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گـــزارش
تفاوت عالئم کرونا و آنفلوانزا 

نشانههایآنفلوانزاپساز۷روزبهبودمییابد
دروغ دیگر معاندین لو رفت

خبرســازان معاند يکبار ديگر با تمســك به شيوه 
كشته ســازی اينبار از كشــته شــدن يك دختر 
16ساله در دهگالن استان كردستان خبر دادند در 

حالی كه اين فرد زنده است.
به گزارش مركز رسانه قوه قضائيه، خبرسازان معاند 
يکبار ديگر با تمســك به شيوه كشته سازی اينبار 
از كشته شــدن يك دختر 16 ســاله در دهگالن 
اســتان كردســتان خبر دادند. طی روزهای اخير 
بود كه برخی حســاب های كاربری فعال در زمينه 
كشته سازی در شــبکه های اجتماعی و همچنين 
رسانه های دروغ پراكن در همين زمينه خبری را با 
عنوان »به كما رفتن يك دختر 16 ساله دهگالنی 

با ضربات باتوم مأمورين« منتشر كردند.
رئيس كل  والمسلمين حســينی  حجت االســالم 
دادگستری استان كردستان در همين مورد گفت: 
رسانه های ضدانقالب با انتشار اخبار كذب و دروغ 
برای دعوت از مردم برای تجمع و اغتشاش، درصدد 
ايجــاد ناامنی در جامعه هســتند و در جديدترين 
مورد خبرسازی خود در اســتان كردستان مدعی 
شدند دختر دهگالنی توسط مأمورين مجروح شده 
و به كما رفته است. وی تصريح كرد: در پی انتشار 
اين ادعا در فضای مجازی موضوع در دســتور كار 
اولويت دار دادگستری اســتان قرار گرفت و طبق 
تحقيقات مشخص شد خانم هستی حسين پناهی 
16 ساله و اهل روستای قوری چيا از توابع دهگالن 

استان كردستان است.
رئيس كل دادگستری استان كردستان در تشريح 
اتفاق صورت گرفته برای هســتی حســين پناهی 
گفت: دانش آموز مورد اشاره روز چهارشنبه مورخ 
هجدهم آبان ماه از دبيرســتان محل تحصيل خود 
در دهگالن به قصد عزيمت به منزل در روســتای 
قوری چيا سوار مينی بوس سرويس مدرسه خاتم 
االنبيا دهگالن شده و در مسير برگشت به منزل، با 
وجود ممانعت همکالســی  ها، اين فرد خودش را از 

مينی بوس به پايين پرت می كند.
حسينی با اعالم اينکه هم اكنون حال عمومی اين 
دختر دهگالنی مســاعد گزارش شده است، افزود: 
در بيمارستان كوثر ســنندج اقدامات درمانی الزم 
روی خانم حســين پناهی انجام شــده است. وی 
افــزود: در همين مورد پرونده ای در دادگســتری 

استان كردستان تشکيل شده است. 
تصوير منتشــر شــده در خبر تصويری اســت كه 
در رســانه های معاند با عنوان هستی حسين پناه 
منتشــر شده اســت هرچند صحت و سقم تصوير 

مشخص نيست.

 آلودگی هوا تا اواخر بهمن
 ادامه خواهد داشت

رئيس گروه ســالمت هــوا و تغييــر اقليم وزارت 
بهداشت گفت: در سال 96 و زمانی كه قانون هوای 
پاك ابالغ شد غلظت ذرات معلق به طور ميانگين 
ســاالنه 30 ميکروگرم در متر مکعب و امروز اين 
عدد به 31 رسيده اســت، يعنی اينکه در اين بازه 
5 ســاله قانون هوای پاك هيــچ كمکی به كاهش 

غلظت ساالنه ذرات معلق نکرده است.
عباس شاهســونی رئيس گروه سالمت هوا و تغيير 
اقليــم وزارت بهداشــت، در گفت وگو بــا فارس با 
بيان اينکه شــاخص آلودگی هــوا امروز روی عدد 
112 قرار دارد اظهار داشــت: هــوای امروز تهران 
ناســالم برای گروه های حســاس است اما در چند 
ايســتگاه مانند ايســتگاه تربيت مدرس، ايستگاه 
پارك شــکوفه، دانشــگاه علم و صنعت و پيروزی 
 شــاخص باالتــر از 150 قراردارد و ناســالم برای 

همه گروه ها است.
شاهســونی توصيه كرد: در اين شــرايط كودكان، 
زنان بــاردار، بيمــاران قلبی و عروقــی، بيماران 
تنفسی، سالمندان، مبتاليان به كرونا و آنفلوآنزا و 
افراد چــاق و مبتال به ديابت از تردد در هوای آزاد 
پرهيز كنند و در صورت حضور در هوای ازاد حتما 
از ماسك استفاده كنند. ساير افراد نيز تا حد ممکن 

از تردد در هوای آزاد پرهيز كنند.
رئيس گروه ســالمت هــوا و تغييــر اقليم وزارت 
بهداشــت با بيان اينکه ورزشــکاران نيز از ورزش 
كردن در هوای آزاد خودداری كنند اظهار داشــت: 

بهتر است ورزش در فضای بسته انجام شود.
وی با بيان اينکه با شروع فصل سرما بيش از پيش 
بــا آلودگی هوا مواجه خواهيم بود اظهار داشــت: 
اين مشــکل به صــورت متناوب تــا اواخر بهمن 
وجود خواهيم داشــت. قانون هــوای پاك وظايف 
دســتگاه ها را مشخص كرده است اما عمدتا اجرای 
 اين قانون ضعيف است و بيشتر مواد قانونی اجرايی 

نشده است.
شاهسونی  تصريح كرد: وقتی اقدامی انجام ندهيم 
غلظت ذرات معلق به طور ميانگين افزايش خواهد 
يافت، در ســال 96 و زمانی كــه قانون هوای پاك 
ابالغ شد غلظت ذرات معلق به طور ميانگين ساالنه 
30 ميکروگرم در متــر مکعب و امروز اين عدد به 
31 رسيده اســت، يعنی اينکه در اين بازه 5 ساله 
قانون هــوای پاك هيچ كمکی بــه كاهش غلظت 

ساالنه ذرات معلق نکرده است.
وی گفــت: وزارت صنعت، ســازمان اســتاندارد، 
وزارت نفــت، وزارت كشــور و شــهرداری ها كم 
كارترين دســتگاه ها در زمينه اجرای قانون هوای 
 پاك هســتند كــه به درســتی بــه وظايف خود 

عمل نکرده اند.

اخبـــــار

ــای  ــت بيماری ه ــز مديري ــت مرك ــس اداره مراقب رئي
ــم  ــاوت عالئ ــه تف ــا اشــاره ب ــر وزارت بهداشــت ب واگي
كرونــا و آنفلوانــزا گفــت:  نشــانه های بيمــاری آنفلوانــزا 

ــد. ــود می يابن ــت روز بهب ــد از هف ــوالً بع معم
ــزای انســانی،  ــا بيــان اينکــه آنفلوآن ابراهيــم قــادری ب
يــك بيمــاری واگيــر بــوده و معمــوال به وســيله 
ــرد  ــه ف ــرفه و عطس ــل از س ــی حاص ــرات تنفس قط
بيمــار منتشــر می شــود، دربــاره عالئــم ايــن بيمــاری 
اظهــار كــرد: تــب، گلــودرد، ســرفه و بــدن درد 
ــم كليــدی مطــرح هســتند كــه ســرفه  به عنــوان عالئ
ــا  ــه دارد، ام ــی ادام ــرای مدت ــوده و ب ــديد ب ــب ش اغل
ــد از  ــوالً بع ــزا معم ــاری آنفلوان ــر بيم ــانه های ديگ نش

هفــت روز بهبــود می يابنــد.
وی شــروع ناگهانــی تــب بــاال، درد عضالنــی و ســردرد، 
خســتگی مفــرط، ناراحتــی گلــو و ســرفه خشــك را از 
جملــه عالئــم افتــراق آنفلوآنــزا بــا كوويــد 19 دانســت 
ــت  ــن اس ــف ممک ــراد مختل ــزا در اف ــزود: آنفلوان و اف
قابــل  تنفــس  ويروســی دســتگاه  بيماری هــای  از 
تشــخيص نباشــد و نشــانه هايی ماننــد ســرماخوردگی، 
ــای  ــر بيماری ه ــی و ديگ ــی ويروس ــيت، پنومون برونش
ــان  ــی را نش ــتگاه تنفس ــراق دس ــل افت ــر قاب ــاد غي ح
ــوع،  ــامل ته ــوارش ش ــتگاه گ ــالالت دس ــد و اخت ده
ــروز كنــد كــه در كــودكان،  اســتفراغ و اســهال نيــز ب
ــد. ــر باش ــت واضح ت ــن اس ــی ممک ــانه های گوارش نش

ــای  ــت بيماری ه ــز مديري ــت مرك ــس اداره مراقب رئي
ــه اينکــه ويــروس  ــا اشــاره ب واگيــر وزارت بهداشــت ب
آنفلوآنــزا 24 ســاعت پيــش از شــروع عالئــم بيمــاری 
در ترشــحات دســتگاه تنفســی فــرد آلــوده قابــل 
انتقــال  راه  مهم تريــن  گفــت:  اســت،  شناســايی 
ويــروس آنفلوآنــزا در محيط هــای بســته و پرجمعيــت 
ماننــد اتوبــوس يــا خوابگاه هــا، از طريــق قطــرات 
ــروس  ــن وي ــه اي ــوده و از آنجايی ك ــوا ب ــی و ه تنفس
بــا  ممکــن اســت ســاعت ها در شــرايط ســرد و 
ــال آن از  ــد، انتق ــده بمان ــط زن ــم در محي ــت ك رطوب
طريــق ســطوح آلــوده بــه ترشــحات فــرد بيمــار نيــز 

می توانــد صــورت گيــرد.
ــزا  وی افــزود: دوره كمــون )نهفتگــی( بيمــاری آنفلوان
كوتــاه و معمــوالً بيــن يــك تــا ســه روز اســت و رونــد 
ــا پنــج روز  ــغ بيــن ســه ت ــراد بال ــروس در اف ــع وي دف
ــی بيمــاری اســت و در  ــروز نشــانه های بالين ــد از ب بع
ــت  ــتر از هف ــی بيش ــوارد، حت ــی از م ــودكان و برخ ك
ــد. ــه ياب ــد ادام ــز می توان ــم ني ــروز عالئ ــس از ب روز پ

قــادری افــراد بــاالی 60 ســال، ســاكنان آسايشــگاه ها 
ــن  ــای مزم ــه بيماری ه ــان ب ــا، مبتالي ــان آنه و كاركن
ــی  ــوی و خون ــدی، كلي ــك، كب ــی، متابولي قلبی عروق
ــی را از  ــتم تنفس ــده سيس ــای مختل كنن و بيماری ه
ــزای  ــه آنفلوآن ــال ب ــراد در معــرض خطــر ابت ــه اف جمل
انســانی دانســت و ادامــه داد: خانم هــای بــارداری كــه 
ســه مــاه دوم و ســوم حاملگــی آنــان مقــارن بــا فصــل 
شــيوع آنفلوآنــزا اســت، كــودكان و نوجوانــان 6 ماهــه 
ــا  ــدت ب ــان طوالنی م ــه تحــت درم ــا 18 ســاله ای ك ت
آســپرين هســتند و كــودكان 6 مــاه تــا 5 ســال نيــز در 

معــرض خطــر ابتــال بــه ايــن بيمــاری هســتند.
مراكــز  كارمنــدان  شــد:  يــادآور  همچنيــن  وی 
ارائه كننــده خدمــات بهداشــتی و درمانــی و نيروهــای 
ــرض  ــراد در مع ــازل اف ــده در من ــی خدمت دهن درمان
ازجملــه  افــراد،  ايــن  خانــواده  اعضــای  و  خطــر 
ــر مشــاغل خــاص  ــا، دامپزشــکان و ديگ ــودكان آنه ك

ــری در  ــل قرارگي ــز به دلي ــه ني ــدی جامع ــراد كلي و اف
ــانی، در  ــزای انس ــروس آنفلوآن ــا وي ــاس ب ــرض تم مع

ــتند. ــال هس ــر ابت خط
ــای  ــت بيماری ه ــز مديري ــت مرك ــس اداره مراقب رئي
واگيــر وزارت بهداشــت در خصــوص اقدامــات احتياطی 
ــار  ــرد بيم ــا ف ــی ب ــك و خانگ ــای نزدي ــرای تماس ه ب
ــد  ــراد باي ــن اف ــت: اي ــزا گف ــه آنفلوآن ــکوك ب ــا مش ي
كامــل  شست وشــوی  ماســك،  از  اســتفاده  بــا 
ــس  ــه پ ــدت 30ثاني ــون به م ــا آب و صاب ــت ها ب دس
از هــر تمــاس يــا آلودگــی احتمالــی، تهويــه مناســب 
غذاخــوری  ظــروف  از  اســتفاده نکردن  اتاق هــا، 
ــود  ــره، از خ ــاس چهره به چه ــز از تم ــترك و پرهي مش

ــد. ــت كنن مراقب
وی تاكيــد كــرد: در مــوارد تمــاس بــا بيمــار يــا 
تمــاس در محيط هــای بســته، شــامل خانــه، خانــواده، 
بيمارســتان و ديگــر مراكــز نگهــداری يــا ســرويس های 

نظامــی، بايــد روزانــه درجــه حــرارت كنتــرل و 
عالئــم بيمــاری تــا هفــت روز پــس از آخريــن تمــاس 
پيگيــری شــده و در مــوارد تمــاس نزديــك و خانگــی، 
در صــورت مشــاهده تــب بــاالی 38 درجــه و ســرفه، 
تنگــی نفــس يــا ســاير عالئــم، بايــد بالفاصلــه بــا نظــر 
ــاز شــود. ــان آغ پزشــك تســت های تشــخيصی و درم

قــادری رعايــت آداب بهداشــت فــردی و اجتماعــی را 
از اصولی تريــن اقــدام پيشــگيرانه در بيماری هــای 
ــت:  ــت و گف ــزا دانس ــژه آنفلوآن ــی، به وي ــر تنفس واگي
بــا  از لمــس چشــم ها، بينــی و دهــان  اجتنــاب 
دســت های آلــوده، رعايــت حداقــل فاصلــه يــك متــر 
ــه  ــی و تغذي ــواب كاف ــه خ ــه ب ــار، توج ــراد بيم ــا اف ب
مناســب، نوشــيدن مايعــات كافــی و كاهــش اضطــراب، 
ــه  ــال ب ــگيری از ابت ــرای پيش ــی ب ــای عموم توصيه ه

ــتند. ــزا هس آنفلوآن
ــای  ــت بيماری ه ــز مديري ــت مرك ــس اداره مراقب رئي
ــت:  ــز گف ــن ني ــاره واكس ــت درب ــر وزارت بهداش واگي
ــرای گروه هــای در معــرض خطــر  ــزا ب واكســن آنفلوآن
ــب و  ــا عواق ــان ب ــاری در آن ــن بيم ــه اي ــال ب ــه ابت ك
عــوارض ســنگين تری همــراه اســت و نيــز گروه هايــی 
كــه به دليــل مشــاغل خــاص، بيشــتر در معــرض 
ــاری  ــه بيم ــال ب ــزا و ابت ــروس آنفلوآن ــا وي ــاس ب تم
ــه شــرايط  ــز می شــود ك ــه و تجوي ــد، توصي ــرار دارن ق
مناســب نگهــداری آن، در دمــای دو تــا هشــت درجــه 
ــوص  ــال مخص ــی يخچ ــه ميان ــانتی گراد و در طبق س

واكســن اســت.
بــه  مبتاليــان  بــرای  را  توصيه هايــی  ســپس  وی 
بيماری هــای تنفســی واگيــر، ازجملــه آنفلوآنــزا مطــرح 
و عنــوان كــرد: پوشــاندن دهــان و بينــی ترجيحــاً بــا 
ماســك يکبــار مصــرف يــا دســتمال كاغــذی در هنگام 
عطســه و ســرفه، اســتفاده از ماســك مناســب و دفــع 
بهداشــتی آن، نوشــيدن آب و مايعــات كافــی، اقامــت 
ــت و  ــن پرجمعي ــن در اماك ــور نيافت ــزل و حض در من
ــع  ــا رف ــا ت ــل رســاندن تماس ه ــه حداق محــل كار و ب
عالئــم حــاد بيمــاری، پرهيــز از دســت دادن، روبوســی 
كــردن و در آغــوش گرفتــن ديگــران، اســتراحت 
كافــی و مراجعــه بــه پزشــك و پرهيــز از خوددرمانــی و 
مصــرف خودســرانه داروهــای آنتــی بيوتيــك كــه روی 
بيماری هــای ويروســی تاثيــری ندارنــد، مهم تريــن 
ــودی  ــرای بهب ــد ب ــاران باي ــه بيم ــت ك ــی اس اقدامات
ــه بيمــاری،  خــود و پيشــگيری از ابتــالی اطرافيــان ب

انجــام دهنــد.

مـدام چـرت می زنـد و احسـاس خسـتگی دارد! انـگار چنـد كيلـو بـار و بنديـل 
روی شـانه هايش گذاشـته اند و هميشـه كسـل و مانند افرادی اسـت كه ساعتها 
كار كـرده و حـاال رمـق هيچ حركتـی را ندارد.گاهی حركتی مـی كند و يکدفعه 

به چـرت می رود.
بـه گـزارش فارس، بله! احسـاس خسـتگی غير عـادی در طول روز يکـی از رايج 
تريـن مشـکالت افـراد مختلف است.خسـتگی غيـر عـادی می تواند نشـانه هايی 
از يـك بيمـاری باشـد و يا اينکه علت های سـاده ای داشـته باشـد كـه با برطرف 
كـردن ايـن علت هـا رفـع شـود. در ادامـه ايـن گـزارش برخـی از رايـج تريـن 

علت هايـی كـه سـبب خسـتگی در افـراد می شـود را بررسـی می كنيم.
۱.كربوهيدراتسادهزيادمصرفنکنيد

كربوهيـدرات يکـی از اصلـی تريـن منابـع انـرژی اسـت. زمانـی كـه غذاهـای 
كربوهيـدرات دار مصـرف می كنيـد بـدن شـما آن را بـه گلوكـز تبديـل كرده و 
بـرای مصـرف سـوخت بـدن مـورد اسـتفاده قـرار می دهد.بـا ايـن حـال مصرف 
زيـاد كربوهيدرات هـای سـاده می توانـد باعـث شـود كـه شـما در طـول روز 

احسـاس خسـتگی داشـته باشـيد. 
زمانـی كـه مقـدار زيـادی كربوهيـدرات سـاده مصـرف می كنيد سـبب افزايش 
ناگهانـی قنـد خون شـما شـده و بدن بـرای اينکه قنـد خون را در سـطح نرمال 

نگهـدارد مقـدار زيادی انسـولين ترشـح می كند.
ايـن افزايـش و كاهـش ناگهانـی قنـد سـبب می شـود شـما احسـاس خسـتگی 
داشـته باشـيد؛ بـه عـالوه اينکه مجدد احسـاس گرسـنگی كـرده و دوبـاره يك 
وعـده پـر كربوهيـدرات مصـرف می كنيد.نتيجـه ايـن چرخـه خسـتگی دائمـی 
شـما خواهـد بود.كاهـش مصـرف قنـد و شـکر و كربوهيدرات هـای سـاده باعث 

افزايـش سـطح انـرژی شـما خواهد شـد.
بـرای كاهـش خسـتگی ناشـی از مصـرف كربوهيدرات هـای سـاده، بهتـر اسـت 
تمركـز خـود را بـر روی مصـرف غـالت كامل گذاشـته و از نان های سـبوس دار 
و برنـج قهـوه ای اسـتفاده كنيـد و مصرف قند و شـکر را كاهش دهيـد؛ به عالوه 
اينکـه در وعده هـای غذايـی خـود از غذاهـای پروتئيـن هـم اسـتفاده كنيـد تـا 

باعـث كاهـش سـرعت افزايـش قند خون شـود.
۲.فعاليتبدنینداريد

نداشـتن فعاليـت بدنـی و فعـال نبـودن، ريشـه اصلـی خسـتگی در طـول روز 
اسـت. شـايد تصـور كنيـد به قـدری خسـته ايد كه تـوان فعاليـت بدنـی نداريد 
و نمی توانيـد ورزش كنيـد؛ امـا جالـب اسـت بدانيد كـه هميـن ورزش نکردن و 
نداشـتن فعاليـت بدنـی باعث اين خسـتگی شـده و داشـتن ورزش منظم باعث 

كاهش خسـتگی شـما خواهد شـد.
ورزش منظـم عـالوه بـر اينکه در افراد سـالم باعث افزايش انرژی بدن می شـود، 
در افـراد بيمـار هـم انـرژی در دسـترس بـدن را افزايـش داده و باعـث كاهـش 
خسـتگی می شـود. اگر توانايـی انجام ورزش منظـم نداريد، سـعی كنيد فعاليت 
روزانـه خـود را افزايـش دهيـد؛ بـه طـور مثال به جـای اسـتفاده از آسانسـور از 
پلـه اسـتفاده كنيـد، يـا بـه جـای اسـتفاده از اتومبيـل در مسـافت های كوتـاه 

پيـاده روی كنيد.
۳.خوابباكيفيتینداريد؛خوابيدنخودرااصالحكنيد

نداشـتن خـواب بـا كيفيـت يکـی ديگـر از داليـل رايـج خسـتگی در طـول روز 
اسـت. در زمـان خـواب، بدن فعاليت هـای زيادی انجـام می دهـد؛ از جمله ثبت 
خاطـرات روز، ترشـح هورمون هـای مختلـف، تنظيـم متابوليسـم و... بعد از يك 
خـواب مناسـب، در صبـح روز بعـد به طـور عادی بدن دارای سـطح انـرژی باال 

و آمـاده به كار اسـت.
بزرگسـاالن در طـول شـبانه روز بايـد حداقل 7 سـاعت خواب با كيفيت داشـته 

باشـند. كيفيـت خـواب بسـيار مهم اسـت و هرچه خـواب با كيفيت تر باشـد به 
مغـز اجازه بيشـتری برای اسـتراحت می دهد.

داشـتن نظـم در زمان خـواب بـه افزايش كيفيت خـواب كمك می كند.داشـتن 
فعاليـت بدنـی در طـول روز سـبب می شـود كـه شـب خـواب راحـت تـر و بـا 

كيفيـت تری داشـته باشـيد.
نمی توانيـد  و  اسـت  مشـکل  دچـار  شـما  شـبانه  می كنيـد خـواب  فکـر  اگـر 
شـبها بـه آسـانی بـه خـواب برويـد بهتر اسـت با پزشـك مشـورت كنيـد تا در 
صـورت نيـاز از داروی مناسـب برای شـما اسـتفاده كند.اگر خواب شـبانه كافی 
نداشـتيد، چـرت زدن كوتـاه در طـول روز هـم می تواند به افزايش سـطح انرژی 

بـدن شـما كمـك كند.
۴.حساسيتغذايیرارفعكنيد

مشـکالت  پوسـتی،  كهيـر  سـبب  معمـول  طـور  بـه  غذايـی  حساسـيت های 
گوارشـی، سـردرد يـا آبريـزش بينـی می شـوند.اما جالـب اسـت كـه بدانيـد 
حساسـيت غذايـی می توانـد منجـر بـه خسـتگی در افـراد هـم شـود. مصـرف 
غذاهايـی كـه بـه آن حساسـيت داريـد می توانـد باعـث كاهـش سـطح انـرژی 

شـود. بدن 
۵.بهاندازهكافیغذانمیخوريد

دريافـت بسـيار كم كالری سـبب می شـود كه شـما احسـاس خسـتگی داشـته 
باشـيد. در واقـع هـر غذايی كه شـما می خوريد مقـداری كالری دارد؛ بدن شـما 
از كالـری غذاهـای مختلـف بـرای انجام فعاليت هـای خود مانند نفس كشـيدن، 

ضربـان قلـب، تصفيه خـون و... اسـتفاده می كند.
زمانـی كـه كالـری كافـی دريافـت نکنيـد بـدن شـما متابوليسـم را كاهـش 
می دهـد تـا انـرژی بـرای انجـام فعاليت هـای حياتـی بدن وجود داشـته باشـد. 

هميـن مسـئله سـبب ايجـاد خسـتگی در شـما خواهـد شـد.
ميـزان كالـری دريافتـی شـما بـه عوامـل مختلفـی از جملـه سـن، جنـس، قد، 
وزن، بيماری هـای خـاص و... بسـتگی دارد كـه بـرای هـر فـرد متفـاوت اسـت.

توجـه داشـته باشـيد كـه انـرژی دريافتی آقايـان نبايـد كمتـر از 1400 و خانم 
هـا كمتـر از 1200 كالـری در روز باشـد؛ مگـر در بيماری هـا و شـرايط خـاص.

اگـر احسـاس خسـتگی غيـر عـادی در طـول روز داريـد بايـد حداكثـر كالـری 
مجـاز روزانـه خـود را دريافـت كنيـد تا هم از خسـتگی شـما جلوگيـری كند و 

هـم باعـث افزايش وزن در شـما نشـود.
از طرفـی ديگـر زمانـی كـه كالـری دريافتـی شـما كـم باشـد بـه انـدازه كافـی 
ويتامين هـا و امـالح مختلـف را دريافـت نخواهيـد كـرد و كمبـود ويتامين هايی 
مثـل ويتاميـن د، ويتامين هـای ب، آهـن و سـاير ريـز مغذی ها باعث خسـتگی 
شـما خواهـد شـد.حتی اگـر هـدف شـما كاهـش وزن اسـت هـم نبايـد رژيـم 

غذايـی شـما بسـيار محدود باشـد. 
۶.درساعتاشتباهینخوابيد

عـالوه بـر اسـتراحت و خـواب ناكافی، خوابيدن در سـاعت اشـتباه هـم می تواند 
باعـث شـود شـما در طول روز احسـاس خسـتگی كـرده و انرژی كافی نداشـته 
باشـيد. خوابيـدن در طـول روز بـه جـای شـب می تواند سـيکل بدن شـما را به 
هـم بريـزد؛ ايـن سـيکل كه شـامل هورمون هـا و پيام هـای عصبی اسـت. به هم 
خـوردن چرخه 24 سـاعته بدن سـبب خسـتگی مزمـن و به مرور زمان تشـديد 

اين خسـتگی می شـود.
در واقـع زمانـی كـه شـب ها بيـدار ميمانيد، مهم نيسـت كه در طـول روز چقدر 

بخوابيد، در هر حال احسـاس خسـتگی در شـما وجود خواهد داشـت.
۷.بهاندازهكافیپروتئينبخوريد

عـدم دريافـت پروتئيـن كافـی بـا خسـتگی مزمـن در ارتبـاط اسـت.دريافت 
پروتئيـن نسـبت بـه چربی هـا و كربوهيدرات هـا متابوليسـم شـما را بـه مقـدار 
بيشـتری افزايـش می دهد.مصـرف پروتئيـن كافـی عـالوه بـر كمك بـه كاهش 
وزن، بـه كاهـش خسـتگی شـما هـم كمـك می كنـد. بنابـر ايـن بـرای حفـظ 
سـطح متابوليسـم و پيشـگيری از خسـتگی از يـك رژيـم غذايـی پـر پروتئيـن 

كنيد. اسـتفاده 
۸.مايعاتكافیبنوشيد

دريافـت كافـی مايعـات بـرای انجـام صحيـح عملکردهـای بـدن و هميـن طور 
حفـظ سـطح انـرژی بـدن ضـروری اسـت. در همـه  واكنش هـا در بـدن آب به 
عنـوان يـك فاكتـور اصلـی عمل كـرده و مصرف می شـود كه نيازمنـد جايگزين 

شـدن اسـت و بايـد شـما ايـن آب را از طريـق مصـرف مايعات تاميـن كنيد. 
 از دسـت دادن آب بـدن زمانـی رخ می دهـد كـه شـما آبـی كه از طريـق ادرار، 
مدفـوع و تنفـس از دسـت داده ايـد را جبـران نکنيـد؛در نتيجه بدن بـرای انجام 
واكنش هـای شـيميايی بـا مشـکل مواجـه خواهـد شـد.از دسـت دادن آب بدن 
می توانـد سـبب بـروز خسـتگی و بـی حالـی در شـما شـود. از جملـه شـايع 
تريـن عالئـم از دسـت دادن آب بـدن )دهيـدره شـدن( را می تـوان به تشـنگی، 

خسـتگی، سـردرد و سـرگيجه اشـاره كرد.
۹.بـهمقـدارزيـادازنوشـيدنیهایانـرژیزااسـتفادهمیكنيد؛آن

راكاهـشدهيد
نوشـيدنی های انـرژی زای رايـج كـه افـراد بـرای افزايـش انـرژی بدن اسـتفاده 
زيـادی  مقـدار  هـا،  اسـيد  آمينـو  برخـی  قنـد،  كافئيـن،  حـاوی  می كننـد 

هسـتند. گياهـی  تركيبـات  برخـی  و  گـروه ب  ويتامين هـای 
ايـن نوشـيدنی هـا در كوتـاه مـدت انـرژی زيـادی را بخاطـر داشـتن كافئيـن 
و شـکر بـرای شـما فراهـم ميکننـد و ممکـن اسـت تاثيـر كمـی هـم در بهبود 
عملکـرد شـما داشـته باشـند، امـا بعد از پايـان يافتن اثـر كافئين و قنـد مجددا 

خسـتگی بـه دنبـال شـما خواهـد آمد.
ايـن نوشـيدنی های انـرژی زا بـه مـدت چنـد سـاعت می تواننـد هوشـياری را 
در شـما افزايـش دهنـد، امـا نکتـه ای كـه وجـود دارد ايـن اسـت كـه مصـرف 
نوشـيدن های انـرژی زا در انتهـای روز می توانـد سـبب بـه هـم خـوردن خواب 

شـما شـده و در روز بعـد باعـث شـود شـما احسـاس خسـتگی كنيـد.
توجـه داشـته باشـيد كه بـرای جلوگيری از به هـم خوردن چرخه خـواب، قهوه 
خـود را در سـاعات ابتدايـی روز اسـتفاده كنيـد و در سـاعت های انتهايی روز از 

مصـرف قهوه خـودداری كنيد.
۱۰.استرسخودراكاهشدهيد

اسـترس مزمـن می توانـد بـر جنبه هـای مختلـف زندگی شـما اثـر گذار باشـد.
گرچـه اسـترس يـك واكنـش دفاعی بـدن اسـت و در برخـی اوقات بـرای بدن 
مفيـد اسـت و مقـدار كـم اسـترس طبيعی اسـت، اما اسـترس مزمـن و طوالنی 
مـدت می توانـد سيسـتم های مختلف بدن شـما را دچـار اختالل كرده و سـبب 

خسـتگی شـما شود.
شـدت پاسـخ بدن شـما به اسـترس در مقدار خسـتگی ناشـی از اسـترس نقش 
دارد و هرچـه شـدت و زمـان بيشـتری بـه اسـترس پاسـخ داده شـود ميـزان 
خسـتگی نيـز بيشـتر خواهـد بـود. سـعی كنيـد تـا حـد امـکان از موقعيت های 
اسـترس زا و تنـش زا خـودداری كنيـد و روش هـای مختلـف  را بـرای كاهـش 
اسـترس امتحان كنيد.اگر اسـترس شـما بسـيار شـديد و از كنترل شـما خارج 

اسـت بهتـر اسـت از يك روانشـناس يـا روانپزشـك كمـك بگيريد.

چرا همیشه احساس خستگی می کنیم؟


