جامعه

پنج شنبه 23دی  13 . 1395ربیع الثانی  . 1438شماره 747

4

گفته ها و شنیده ها درباره جگر مرغ
گ��روه جامعه -سنگدان و جگر مرغ به عنوان منابع
تامین کننده پروتئین و مصرف آن در رژیم غذایی می
تواند در روند خونسازی نقش مهمی ایفا کند .امروزه
مصرف جگر مرغ در بین مردم طرفداران خاص خود
را دارد و از آن به عنوان غذایی خوشمزه برای مصرف
در وعده شام یا ناهار استفاده می شود .حتی برخی،
جگر و سنگدان مرغ را برای چرخ کردن به منزل می
برند .اما در این میان حرف و حدیث هایی درب��اره
مضرات استفاده از این ماده غذایی شنیده می شود
که مصرف کنندگان را مردد می کند .یکی از آن ها
وجود سرب در تغذیه مرغ و آلوده شدن جگر است .از
طرفی باقی ماندن اثر واکسن های تزریق شده به مرغ
در جگر و تجمع سموم یکی دیگر از عواملی است که
موجب تردید در مصرف این ماده غذایی می شود.
یکی از فروشندگان م��واد پروتئینی در زاه��دان می
گوید :فروش جگر و سنگدان مرغ آن قدر زیاد است که
در همان ساعات ابتدایی روز تمام می شود و عصرها
یخچال ها خالی از این گونه احشاست .یکی از مصرف
کنندگان نیز به قیمت مناسب جگر مرغ اشاره می کند
و ادامه می دهد :هم غذای لذیذی است هم در بین
کودکان طرفدار زیادی دارد .به غیر از این به لحاظ
اقتصادی به صرفه است چرا که جگر و سنگدان مرغ
را با گوشت چرخ می کنیم .هم طعم لذیذی به غذا
می دهد و هم حجم مناسبی از مواد اولیه را برای تهیه
برخی غذاها فراهم می کند.
شرایطی که باید در مصرف جگر رعایت شود
کارشناس تغذیه درباره مزایا و معایب مصرف جگر می
گوید :خوب است که افراد سالم ،مصرف یک وعده
جگر سالم دام و طیور را در برنامه غذایی هفتگی خود
داشتهباشند«.مسعودفیروزکوهی»دربارهموادمغذی
در جگر می افزاید :جگر حاوی پروتئین ،آهن و روی،
مس ،منگنز ،سلنیوم و فسفر اس��ت .جگر همچنین
حاوی ویتامین  Aو ویتامین های گروه  Bاست و وجود
این ویتامین ها ،آن را برای برخی اعمال حیاتی بدن
مانند سالمت پوست ،بینایی و شنوایی ،باال رفتن
مقاومت بدن در برابر عفونت ،نگهداری و سالمت بافت
های عصبی مفید کرده است .اما برخی ترکیبات جگر
نیز مصرف آن را محدود می کند .به عنوان مثال به

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان:

 79زندانی جرایم غیرعمد امسال
آزاد شدند

گ��روه جامعه 79 -نفر از زندانیان جرایم غیرعمد
استان از ابتدای امسال آزاد شدند.مدیر نمایندگی
ستاد دیه استان به خبرنگار ما گفت :از میان این
تعداد زندانیان آزاد شده ،یک نفر زن و بقیه مرد

کدبانو

هم نشینی با گل های آپارتمانی

گروه جامعه-از آنجایی که گیاهان رنگ و حال و هوای
خاصی به خانه میدهند معموال اکثر خانم های خانه
دار تمایل به نگهداری از گیاهان در منزل دارند .اما
پژمرده شدن و خراب شدن گیاهان در خانه یکی از
مهم ترین دغدغه های آن هاست .با رعایت نکات
س��اده زیر به خوبی می ت��وان از گیاهان آپارتمانی
نگهداری کرد.مکان های مختلف را امتحان و در
انتخاب جای مناسب برای قرار دادن گلدان دقت

دلیل فراوانی میزان کلسترول جگر بهتر است بیماران
قلبی – عروقی و بیماران دارای چربی خون باال ،از
مصرف آن خودداری کنند .وی زیاده روی در مصرف
جگر را خطرناک و عامل مسمومیت می داند و تصریح
می کند :مصرف زیاد جگر در پاره ای افراد سبب بروز
مسمومیت ناشی از ویتامین  Aمی شود.وی با تاکید بر
حصول اطمینان از صحت و سالمت جگر می افزاید:
در جگرها امکان آلودگی های انگلی باالست هرچند
این انگل ها بیشتر مورد توجه جگر گاو و گوسفند است
اما بهتر است در هنگام طبخ از پخته شدن کامل جگر
اطمینان حاصل شود .این کارشناس تغذیه ،مصرف
جگر را در شب به دلیل دیر هضم بودن خطرناک می
داند و ادامه می دهد :توصیه می شود در صورتی که
آلوده نباشد ،برای افراد سالم ،هفته ای یک بار و برای
افراد بیمار با توجه به نوع بیماری مثل قلبی عروقی،
محدود و برای بیماران کم خونی که مشکل دیگری
نداشته باشند ،تا زمان بهبودی ،دو بار در هفته برای
وعده ظهر مصرف شود.وی با اشاره به شایعات وجود
سرب در تغذیه مرغ ها اظهار می کند :شایع شده که در
غذای مرغ سرب می ریزند تا سنگین تر شود اما این کار
برای مرغداری ها به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه
نیست ،ضمن این که سبب بیماری مرغ و افزایش
تلفات آن می شود و این به ضرر مرغداران است.وی
ادامه می دهد :می گویند جگر محل تجمع و تصفیه
سموم است ،اما بدن موجود زنده فعال بوده و مواد
مضر را دفع می کند و از این بابت هیچ گونه نگرانی در
مصرف جگر وجود ندارد.
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سنگ صبور
ناتوانی در برقراری ارتباط مؤثر
دختری  16ساله هستم که احساس می کنم بین جمع دوستانم محبوب نیستم و

گوشت آن ها نباید در دستور کار مرغداری ها قرار
داشته باشد«.روزبه شکوهی» با بیان این که نظارت
بر ذبح طیور و واکسینه شدن آن ها برعهده مسئوالن
دامپزشکی و مرغداری هاست ادام��ه می دهد :در
برخی از مرغداری ها ،این نظارت ها انجام نمی شود
و مرغدار هم تا روزها و ساعت های آخر به مرغ ها،
آنتی بیوتیک می دهد.وی با بیان این که گوشت مرغ
کمتر تحت تاثیر این آنتی بیوتیک ها قرار می گیرد،
تصریح می کند :بیشتر آنتی بیوتیک ها در جگر وکلیه
های مرغ تجمع پیدا می کند .وی درباره واکسن ها
و فرآورده های بیولوژیک بیان می کند :این واکسن
ها دارای کم ترین زم��ان پرهیز از مصرف گوشت
است و از طرفی ،آخرین زمان تجویز واکسن در طیور
گوشتی دست کم  10روز قبل از ارسال به کشتارگاه
است که در صورت رعایت قوانین با اطمینان می
توان گفت که در جگر و گوشت مرغ احتمال وجود
باقیمانده واکسن بسیار پایین است.وی با اشاره به
این که شرایط الزم برای اخذ مجوز کشتار واحدهای
مرغداری ،ارایه گواهی سالمت و رعایت دوره پرهیز
از مصرف توسط مسئول بهداشتی واحد است ،می
گوید :طیوری که زیر نظر دامپزشکی پرورش ،کشتار،
بستهبندی و عرضه میشود سالم تر است و می تواند
با خیال راحت به سبد غذایی خانوار اضافه شود.
وی بیان می کند :بیشتر بیماری ها در طیور از روی
عالیم کالبد گشایی مشخص می شود و کبد یا همان

ورود روزانه یک تن جگر مرغ به زاهدان
رییس اتحادیه مرغداران زاه��دان به خبرنگار ما می
گوید:روزانهیکتا1/5تنجگرمرغازخراسانجنوبی
وارد زاهدان می شود که نشان دهنده مصرف باالی
این ماده غذایی است«.احمد نجفی» ادامه می دهد:
این جگرها در مراکز فروش مرغ کشتار روز توزیع می
شود و شهروندان برای اطمینان از تازه بودن آن بهتر
است روزانه به این مراکز مراجعه کنند .به گفته وی در
حال حاضر قیمت جگر و سنگدان مرغ به صورت بسته
بندی در زاهدان 4هزار و 400تومان است.

ب��ودن��د .ب��راس��اس ن��وع محکومیت نیز  27نفر از
مددجویان آزاد شده از محکومان پرداخت دیه16 ،
نفر از محکومان مالی و  36نفر از محکومان نفقه
و مهریه بودند«.رحمدل بامری» با اشاره به این که
مبلغ کل بدهی مددجویان آزاد شده  83میلیارد
ریال بوده است ،تصریح ک��رد 17:میلیارد ریال از
این بدهی با کمک های ستاد دیه استان و کشور و
یک میلیارد ریال آن نیز با آورده مددجویان تأمین و
 44میلیارد ریال دیگر از این بدهی توسط شاکیان
بخشیده شد .وی تصریح کرد :حدود  48مددجوی
زندانی نیازمند جرائم غیرعمد و غیربزهکار در
زندان های استان در حبس هستند که  13نفر در
چابهار 10 ،نفر در سراوان 9 ،نفر در زابل 7 ،نفر در
ایرانشهر 7 ،نفر در زاهدان و  2نفر در خاش در انتظار

آزادی به سر می برند.وی با اشاره به این که بیشترین
تعداد مددجویان جرایم غیرعمد استان ،محکومان
مالی هستند ،افزود :از مجموع مددجویان 20نفر
به دلیل محکومیت مالی غیرعمد 11 ،نفر به دلیل
ناتوانی در پرداخت مهریه 7،نفر به دلیل تصادف
منجر به فوت 5 ،نفر به دلیل تصادف منجر به جرح،
 3نفر به دلیل پرداخت نکردن نفقه ،یک نفر به
دلیل حوادث کارگاهی و یک نفر نیز به دلیل جرم
شبه عمد زندانی هستند .وی خاطر نشان کرد :در
سفر اخیری که به شهرستان های جنوب استان
به منظور بازدید از وضعیت زن��دان ها انجام شد،
در گفت و شنودی صمیمی با مددجویان جرائم
غیر عمد در زندان های ایرانشهر ،خاش ،سراوان
و چابهار در جریان مشکالت آن ها قرار گرفتیم و

همچنین روند رسیدگی به پرونده های آنان را مورد
بررسی قرار دادیم.بامری ادامه داد :این بازدیدها
و دیدار با مددجویان به صورت مستمر در مناسبت
های مختلف ادامه خواهد داشت چرا که مالقات
حضوری با مددجویان باعث می شود از نزدیک
به مشکالت مددجویان و خانواده آنان رسیدگی
شود و اقدامات الزم برای تسریع در روند پیگیری
پرونده هایشان صورت گیرد.وی عنوان کرد :واحد
مددکاری ستاد دیه با همکاری مددکاران زندان
ه��ای اس��ت��ان از ظرفیت خ��ود ب��رای کاهش آم��ار
مددجویان جرایم غیرعمد تالش می کند .همچنین
امید اس��ت بیش از پیش با کمک و ی��اری خیران
و نیکوکاران و م��ردم نوع دوس��ت استان شرایط و
زمینه ب��رای آزادی دیگر مددجویان تامین شود.

کنید .اگر محیط برای قرار دادن گیاهان تاریک به
نظر میرسد ،به نوع گیاه توجه کنید .خیلی از گیاهان
مخصوص نواحی گرمسیری و نیمهگرمسیری ،به
ویژه جنگلهای استوایی بوده ،در محیطهای کم
نور مقاوم و پایدارند .بهترین جا برای این گیاهان،
قرار دادن آنها کنار یک پنجره بزرگ شرقی یا غربی
است که هوا به خوبی جریان داشته باشد .گیاهان
آفتاب دوست را کنار پنجرههای شمالی یا شمال
شرقی خانه قرار دهید .مقدار رطوبت خاک را مرتب
چک و دقت کنید برگها در برابر نور نسوزند .به
محض دیدن کوچکترین عالمت پژمردگی آنها
را دورتر از پنجره قرار دهید .اگر حمام شما آنقدر
بزرگ و پرنور است ،بعضی از گلها مانند سرخس
که نیاز به رطوبت دارد را داخل آن قرار دهید .به
جای مستقیم آب دادن به گیاهان ،زیرگلدانی را
از آب پر کنید تا ریشه گیاه آب را کامال دریافت
کند .گلهای حساس معموال به این روش آبیاری
میشوند .فقط کافیاست ته گلدان حتما سوراخ

داشته باشد ،تا آب به راحتی جذب شود.حتما به
یاد داشته باشید گیاهان را در کنار وسایل سرمازا
یا گرمازا قرار ندهید .تنها زمانی که با دست زدن به
خاک احساس کنید خشک است ،گیاه را آب دهید.
آب زی��اد باعث از بین رفتن گلدانهای آپارتمانی
میشود .با انگشت خاک را چک کنید در صورتی که
خاک به دست شما نچسبد شروع به آب دادن کنید.
کودهای مایع سادهترین و سریعترین روش کوددهی
هستند .با توجه به دستورالعمل هر دو تا چهار هفته
از کود استفاده نمایید .یکی از روشهای مفید برای
مستقیم آب دادن به گیاه به صورت آرام ،استفاده از
تکههای یخ است .قدری یخ روی خاک بگذارید تا با
آب شدن کامال به ریشه گیاه برسد.تعویض هوای
درون اتاق با بازگذاشتن پنجرهها و ورود هوای تازه
ی شود که اکسیژن کافی و مورد نیاز به گیاه
سبب م 
ی تر شود و در مقابل بیماری
برسد ،ساقه گیاهان قو 
ها مقاومت بیشتری داشته باشد .به خاطر داشته
باشید باید گیاه را از وزش مستقیم باد که به سرعت

و مستقیم ًا به گیاه میوزد ،نظیر باد کولر حفظ کرد.
همچنین هنگامی که دمای بیرون اتاق از درون آن
کمتر است از باز کردن پنجره محل استقرار گیاهان
ب��رای ورود ه��وای ت��ازه خ���ودداری کنید زی��را برای
گیاهان زیانآور است .تغییر درجه حرارت ناگهانی
گ های تحتانی
محیط زیست گیاه ،سبب ریزش بر 
آن می شود .یکی دیگر از عواملی که در سالمتی و
طراوت گیاهان نقش عمد ه ای دارد میزان رطوبت و
حرارت موجود در اطراف آن هاست .کمبود رطوبت
محیط زیست گیاه ،آب ک��ل��ردار و کمبود پتاسیم
گ ها و ایجاد
موجب سوختگی ن��وک و حاشیه ب��ر 
ی
لک ه های قهوهای رنگ در نقاط مختلف برگها م 
شود .توجه داشته باشید اگر میخواهید گیاهانتان
از طراوت و شادابی خاصی برخوردار باشند ،درجه
حرارت محیط زیست آنان نباید از حدود  ۲۰تا ۲۲
درجه سانتیگراد کمتر باشد برخی از آنان تا -۱۰
 ۱۲درجه باالتر از صفر حتی کمتر از آن را تحمل
ی کنند اما به مرور زمان افسرده و کسل میشوند.
م 

تأثیر آنتی بیوتیک بر جگر مرغ
رئیس اداره بهداشت و مبارزه با بیماری های طیور
استان درباره تزریق آنتی بیوتیک به مرغ ها و تأثیر
آن بر جگر می گوید :معموال مقدار مشخصی آنتی
بیوتیک ب��رای پیشگیری از ابتال به بیماری در آب
مرغ های معمولی ،ریخته می شود .شرکت هایی
که این آنتی بیوتیک ها را تهیه می کنند ،روی بسته
بندی داروهای خود می نویسند که مدت زمان منع
مصرف گوشت مرغ بعد از مصرف آن آنتی بیوتیک
خاص ،چقدر است .معموال بین  ۵تا  ۱۴روز بعد از
مصرف آنتی بیوتیک ها ،عمل ذبح مرغ ها و مصرف
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جگر هم جزو بافت هایی است که عالیم برخی از این
بیماری ها از طریق معاینه آن و صرف ًا توسط دامپزشک
قابل تشخیص است .در کشتارگاه های طیور الشه ها
و آالیش خوراکی توسط دامپزشک مورد بازرسی قرار
می گیرد و در صورت نیاز آزمایشات الزم نیز انجام
می گیرد که اگر از نظر بهداشتی قابل مصرف نباشد
از چرخه تولید حذف میشود بنابراین در صورتی
که جگر و سنگدان زیر نظر دامپزشکی بسته بندی
شده باشد سالم و بهداشتی است.شکوهی ادامه می
دهد :به طور کلی در کنار ارزش غذایی که جگر دارد
با توجه به این که کبد یکی از محل های دفع سموم
از بدن است توصیه می شود تا جایی که ممکن است
مصرف این ف��رآورده به عنوان یک وع��ده غذایی به
حداقل ممکن کاهش یابد.

دیگران از من خوششان نمی آید .علت این احساس هم تفاوت رفتار دوستانم با من

و دیگر افراد در مدرسه است .از طرفی نمی توانم وقتی کسی مرا مسخره می کند
جوابش را بدهم و معموال با حرف نزدن و قهر کردن به این رفتارها پاسخ می دهم.

اما همین قهر کردن هم برای دوستانم مهم نیست .لطفا راهنمایی کنید چگونه
می توانم هم ارتباط دوستانه ای با آن ها برقرار کرده و در عین حال از حق خودم

دفاع کنم.

طاهره ابوالحسنی ،مشاور و روانشناس :درباره مشکلی که مطرح کردید به نسبت
افراد با تفاوت های شخصیتی ،راهکارهای متفاوتی هم وجود دارد و نمی توان
یک نسخه برای همه افراد ارائه داد .ولی در کل می توان گفت شما ابتدا در
ارتباطاتتان باید به دنبال پیدا کردن نقاط ضعف و رفتارهایی باشید که باعث
دفع افراد نسبت به شما می شود .بعد از این که این نقاط ضعف را پیدا کردید
باید برای رفع و جایگزین کردنشان با رفتارهای مثبت کار کنید .برای قدم
اول سعی کنید در ارتباطاتتان از این به بعد بیشتر به رفتارها و عملکردتان
درباره دیگران توجه کنید و عکس العمل و حاالت افراد را نسبت به رفتارتان
مورد توجه قرار دهید .اگر حالت های منفی گرفتند یا ابراز ناراحتی از رفتاری
کردند متوجه می شوید که این رفتار مطلوب آن ها نبوده است .البته نوعا باید
رفتارهایی را اصالح کرد که در مورد بیشتر افراد این نظرهای منفی وجود
داشته باشد چراکه به هرحال ممکن است همیشه افرادی باشند که نسبت به
ما و رفتارهایمان گرایش مثبتی نداشته باشند .بعد از این کار یا موازی با این
اقدام می توانید رابطه تان را با افرادی که می دانید بیشتر رفتارهایشان جذب
کننده است قوی کنید یا آن ها را زیر نظر داشته باشید که بتوانید روش هایی
را از آنان بیاموزید.

پزشک خانواده
درمان گل مژه
چشم دختر  7ساله ام چند روز است که دچار گل مژه شده و سابقه بروز آن را
نداشته است .با گذشت  3روز هنوز درد در ناحیه پلک احساس می شود و بهبود

نیافته است .لطفا راهنمایی کنید.

ملیحه رضایی -پزشک عمومی :گل مژه به طور كلی به یك آبسه كوچك با سر
زردرنگ گفته می شود كه بر اثر عفونت یا التهاب ریشه مژه ها یا غدد مترشحه
چربی پلك ایجاد می شود .گل مژه به دو نوع عفونی و غیرعفونی تقسیم می
شود .نوع غیرعفونی آن ،تنها توده چربی متورم و قرمز رنگی است كه بدون
ایجاد درد یا ناراحتی در ناحیه خارجی پوست ظاهر شده و پس از چند روز به
خودی خود درمان می شود ،اما در نوع عفونی پلك با ورم ،درد و قرمزی همراه
است .احساس سنگینی و درد ،سوزش ،خارش و خروج ترشحات چركی از
توده متورم ،از عالئم ابتال به این بیماری است .در مراحل پیشرفت بیماری،
ناراحتی و درد هنگام پلك زدن ،خارش شدید در ناحیه داخلی چشم ،حساس
شدن چشم به نور و پیدایش لكه های زرد رنگ هنگام دید ،ایجاد می شود.
به خاطر داشته باشید تاری دید از عوامل معمولی گل مژه نیست ،اما اگر گل
مژه نسبت ًا بزرگ باشد با فشار روی قرنیه ،می تواند باعث ایجاد تاری دید شود
بنابراین از کودک خود درباره تغییر در قدرت بینایی اش سوال بپرسید .تجمع
تعداد زیادی غده چربی كه موجب تولید اشك در چشم می شود ،علت اصلی
پیدایش گل مژه در پشت پلك است .نوجوانان در سن بلوغ و مستعد ابتالبه
شوره در ناحیه سر یا مژه یا ابرو ،بیشتر در معرض ابتالبه گل مژه قرار دارند.
اكثر گل مژه ها ظرف چند روز به تدریج بهبود پیدا می كند و حتی ممكن است
بدون درمان بهبود یابد .اما توصیه اكثر متخصصان چشم پزشك جدی گرفتن
بیماری و مراجعه سریع به پزشك متخصص است .استفاده از كمپرس گرم در
چند روز اول بیماری موجب تسكین درد می شود و بیماری با مراجعه به پزشك
و استفاده از آنتی بیوتیك های موضعی بهبود پیدا می كند .تجویز آنتی بیوتیك
های وریدی ،پمادهای موضعی و قطره های چشمی از روش های درمان كلی
و شایع اكثر گل مژه هاست .در اكثر موارد ،روش های یاد شده مؤثر است و
بیمار ظرف مدت دو تا سه ماه بهبود پیدا می كند .برای تسكین درد و كاهش
التهاب می توان از قرار دادن یك حوله تمیز و آب ولرم به مدت  ۱۰تا  ۱۵دقیقه،
چهار تا پنج بار در روز استفاده كرد .استفاده از قطره های آنتی بیوتیكی یا آنتی
بیوتیك های خوراكی در افراد بزرگسال بی تاثیر است ،اما در كودكان ،تجویز
آنتی بیوتیك های خوراكی در گل مژه های غیرعفونی برای پیشگیری از عفونی
شدن آن ،اهمیت دارد.
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