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آالچیق
نی نی کده
هووی کوچولو!
برخی بزرگ ترها فکر میکنند برای آمادهسازی فرزند
اول و پذیرش نــوزاد جدید بهتر است به او بگویند یک
خواهر یا برادر در راه است و مدام هم توصیه میکنند که
مواظب او باش ،با او دوست باش و ،...گاهی هم اسباب
بــازی میخرند و به اســم قــدم نورسیده به فرزندشان
میدهند در حالی که به گزارش «نی نی نما» این قبیل
رفتارها فقط بین نوزاد اول و جدید فاصله میاندازد.
توصیه میشود در این مــوارد والدین با لحنی ســاده به
فرزندشان بگویند خواهر یا بـــرادری در راه اســت که

 +بــاش

چشم انداز و تفکر مثبت نسبت به زندگی کمک میکند
نه تنها میزان استرس خود را کاهش و عزتنفس تان را
افزایش دهید بلکه سالمتی خود را هم بهبود ببخشید؛
از کاهش افسردگی و مقاومت در برابر برخی بیماریها
مانند سرماخوردگی معمولی گرفته تا کاهش خطر
بیمارهای قلبی ،این در حالی است که افکار منفی شما
را حتی از دیدن جنبههای مثبت زندگی باز میدارد.
پس بــرای این که از مزایای مثبت اندیشی برخوردار
شوید باید منفی نگری را بشناسید و دور بیندازید.
بــه گــزارش«بــیــتــوتــه»  4نــوع فکر منفی وج ــود دارد،
فــیــلــتــرکــردن یــا فــقــط تــوجــه بــه جــنــب ـههــای منفی،
شخصیسازی یا سرزنش کردن خودتان برای اتفاقات
بدی که رخ میدهد ،فاجعه سازی یا بدتر نشان دادن
شرایط از آن چه که هست و قطبی ســازی که در آن
رویدادها یا مثبت هستند یا منفی .پس از شناخت افکار
منفی میتوانید با این ترفندهای ساده چشم انداز خود
را نسبت به زندگی مثبت کنید.

روزتان را مثبت شروع کنید

ی باف به طور معمول روز خود را با فکر کردن به
افراد منف 
این که چه مشکلی در طول روز پیش خواهد آمد ،شروع

کنند .بهجای این طرز تفکر بر جنبههایی از روزتان که
میتواند خوب پیش بــرود ،تمرکز و روز خود را مثبت
شروع کنید.

سبک زندگی سالم

انتخاب یک سبک زندگی که بر غذا خــوردن سالم و
رهایی از استرس تمرکز دارد به شما کمک میکند تا
روحی ه خود را مثبت کنید.
فراموش نکنید سه بار ورزش کردن در هفته روحیه شما
را شاد و مثبت تر میکند.

یک اعتراف روزانه

اعترافات ،افکار مثبتی هستند که شما با صدای بلند
میگویید تا خودتان را تشویق و ترغیب کنید مثل گفتن
جمل ه «من یک روز خوب خواهم داشت».

خوش باشید

دیدن یک فیلم خندهدار ،خواندن یک کتاب لطیفه یا
دیدن یک استندآپ کمدی و خندیدن میتواند به شما
کمک کند تا حس مثبتتری داشته باشید و کمتر به
مسائل و مشکالت فکر کنید.

ترفند
از بوی بد سیر فرار نکنید
سیر یکی از مواد غذایی خوشمزه با خواص زیاد است که
بوی ناخوشایندش خیلیها را از آن فراری میدهد این
در حالی است که به گزارش «چطور» روشهای سادهای
برای خنثی کردن بوی بد سیر و خوشبو کردن دهان وجود
دارد .طوری که برای از بین بردن بوی بد دستها بعد از
پوست کردن سیر؛ مالیدن دستها به فلزات ،گذاشتن
خمیر دندان یا دهان شویه یا جوش شیرین روی آنها و

کارهای مورد عالقه

کارهای مــورد عالقه خود را انجام دهید چون وقتی
چیزی را پیدا میکنید که شما را خوشحال میکند و به
انجام آن چه که دوست دارید ادامه میدهید ،احساس
نشاط پیدا میکنید.

داروخانه
منع مصرف سفازولین در بارداری
تجویز آمپول سفازولین برای سرماخوردگیهایی است
که علت باکتریایی دارد و منجر به عفونتهای ریوی
شــدیــد م ـیشــود ،همچنین ایــن دارو در عفونتهای
دستگاه ادراری ،پوست ،استخوان و مفاصل و .. .تجویز
میشود البته به گزارش «دروانا» سفازولین برای افرادی
که حساسیت شدید به هر یک از انواع پنی سیلینها یا
سفالوسپورینها دارند ،منع مصرف دارد.
همچنین باید توجه داشــت هر دارو به م ــوازات اثــرات

دوستان مثبت

ع کــردن اف ــراد مثبت در اط ــراف خــودتــان کمک
جم 
میکند حمایت و رغبتی را که برای یک زندگی مثبت
نیاز دارید ،به دست آورید.
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ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦﻫﺎراﺣﺮفﺑﻪﺣﺮفدرﺟﻬﺖﻓﻠﺶﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦ را از ﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﺶدار آﻏﺎز ﻨﻴﺪ( .در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﻮال
ﮔﻔﺘﻪﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

واژﮔﺎن ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در اــﻦ ﺟــﺪول،
ﻣــﺎــﻪاﻓــﺰاــﺶ
ﺑــﺎر آﻣﻮزﺷ آن
ﺷـــــﺪهاﺳــــﺖ.
ﺑﺮﺧ ﺳﻮالﻫﺎ،
ازﻣﻄﺎﻟﺐروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنروزﻫﺎ
ﻗــﺒــﻞﻃــﺮاﺣــ
ﺷﺪهاﺳﺖ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻓــﺮق اــﻦ ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﺎ دﮕﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫــﺎ® ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻦ
اﺳﺖ ﻪ در آن  ﺗﺼﻮﺮ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮا® ﺸ Øﺗﺼﻮﺮ» ،
ﺧــﻂ ﺷ¦ﺴﺘﻪ ﻣــﺎرﭘــﻴــﭻ«
ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ ﻪ از ورود® ﻣﺎرﭘﻴﭻ
وارد ﺷــﻮد و از ﺧﺮوﺟ
ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﻴﺮون ﺑﺮود.
اــــﻦ ﺧـــﻂ ﺑـــﺎـــﺪ ﺑـــﺪون
»ﺷ ــﺎﺧ ــﻪ« و »دوراﻫـــــ«
ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘ ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﻴﺪا
ﺷﺪ آن را ﭘﺮرﻧﮓ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ
ﺗﺼﻮﺮ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣــ ﺷـــﻮد در
ﻫﺮ دوراﻫ ــ ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ®
اﻧــﺤــﺮاﻓــ ﺑــﻦ ﺑﺴﺖ را ﺑﺎ
ﺧﻄﻮط ﻢ رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ
ﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر®
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎ®ﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗ¦ﺮار®ﻧﺒﺎﺷﺪ.

درمــانــی مـــورد نظر ممکن اســت سبب بـــروز عــوارض
ناخواستهای شود که در این زمینه سرگیجه ،ســردرد،
تشنج ،اسهال ،تهوع ،کرامپهای شکمی ،آنمی و افزایش
حساسیت شامل راش ،کهیر ،لرز ،تب ،ادم وآنافیالکسی
از جمله عوارض جانبی سفازولین است که در صورت بروز
حساسیت یا اسهال شدید مصرف دارو باید قطع شود.
عالوه بر این مصرف سفازولین در بارداری توصیه نمیشود
و در زمان شیردهی هم باید با احتیاط مصرف شود.

ﺟﺪول وﮋه

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ

دﻗﻴﻘﻪ

شستن دستها با کمی آب لیمو موثر است.
همچنین برای رفع بوی بد دهان به دلیل مصرف سیر
میتوانید عــاوه بر جویدن نعناع ،رازیــانــه ،دانــه قهوه،
میخک و جعفری و نوشیدن چــای سبز یا چــای نعناع
یک قاشق چایخوری خــردل را بهمدت یک دقیقه در
دهانتان بچرخانید و بیرون بریزید و سپس یکدوم قاشق
چایخوری از آن را در دهانتان بگذارید و ببلعید.

متفاوت ببینید

وقتی صحبت از تفکر مثبت میشود ،دیدگاه و نوع نگاه
به مسائل اهمیت دارد.
با ارزیابی یک وضعیت که آن را منفی میدانستید و فکر
کردن به این که چگونه میتوانید به شکل مثبتی به آن
برسید ،میتوانید یاد بگیرید که یک دیدگاه سالمتر به
زندگی انتخاب کنید.
همچنین توجه داشته باشید هرچه تفکر مثبت را در خود
بیشتر تقویت کنید ،احتمال این که این خط فکری را
دنبال کنید بیشتر است.

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ورزش ذﻫﻦ
٣۵

میخواهد با تو دوست و همبازی شود و تو را از تنهایی
دربیاورد تا در عین توجه ،مسئولیتی را متوجه فرزندشان
نکنند.
بازگو کردن اتفاقات شیرین با آمدن فرزند جدید و بیان
توقعات با لحن آرام و شنیدن احساس فرزند از این اتفاق
هم در این زمینه میتواند موثر باشد تا اگر مشکلی وجود
داشت از ابتدا حل شود.
کمک گرفتن از فرزند برای خرید لباس نوزاد و احترام به
انتخاب او هم کارگشاست.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

۴٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

٧)-١ﺣﺮﻓ( ﺳﺒ زﻧﺪﮔ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد
ﺑﻴﻤﺎراناماس ٥٠،درﺻﺪﻤﺘﺮدﭼﺎر.......ﺷﻮﻧﺪو
ﻣﻴﺰانﺧﺴﺘﮕودرددرآﻧﺎنﻤﺘﺮﺷﻮد.
٤)-٢ﺣﺮﻓ( ﭘﺰﺷ¦ﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﺗﺨﺎذ رژﻢ ﻏﺬا
ﺳﺎﻟﻢﻪﺣﺎو®ﻣﻴﻮه ......،وﻏﻼتﺎﻣﻞاﺳﺖ،ﻋﻼﻢ
ﺑﻴﻤﺎر®اماسرادرﻣﺒﺘﻼﺎنﺎﻫﺶﻣدﻫﺪ.
٥)-٣ﺣﺮﻓ(دزدﺳﺮﮔﺮدﻧﻪ
٥)-٤ﺣﺮﻓ(ﭘﻴﺎزﺳﺮﺷﺎرازاﻦﻋﻨﺼﺮاﺳﺖﻪﺑﺎﻋﺚ
ﺑﻮ®ﺗﻨﺪآنﻣﺷﻮد.
٣)-٥ﺣﺮﻓ(ﻗﻄﻌﻪزاﭘﺎس
٥)-٦ﺣﺮﻓ(اﮔﺮﺑﻪواﺳﻄﻪﻣﺸ¦ﻼتﺗﻨﻔﺴﻣﺸ¦ﻠ
درﺑﻪﺧﻮابرﻓﺘﻦدارﺪﺎﺧﻮاﺑﻴﺪنرو®......ﺑﺮا®
ﺷﻤﺎراﺣﺖﺗﺮاﺳﺖ،ﻣﺗﻮاﻧﺪﻧﺸﺎﻧﻪا®ازوﺟﻮدﻣﺸ¦ﻞ
دررﻪﻫﺎﺑﺎﺷﺪ.
٦)-٧ﺣﺮﻓ(ﻣﺎدررﺳﺘﻢ
٥)-٨ﺣﺮﻓ(ﻣﺤﻞﺳﻮارﺷﺪنﺑﻪﺸﺘ
٣)-٩ﺣﺮﻓ(ﻣﺎدرﺑﺸﺮ
٥)-١٠ﺣﺮﻓ( اﺣﺴﺎس  ......ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﺣﺘ
ﭘﺲازﺧﻮابﺎﻓازﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ®ﺑﺮوزﻣﺸ¦ﻞدرﺑﺪن
اﺳﺖ.
٣)-١١ﺣﺮﻓ( اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤ¦ﻦ اﺳﺖ ﻋﺠﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺑﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮرم ....... ،و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ در ﭘﺎﻫﺎ ﻣﺗﻮاﻧﺪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهوﺟﻮدﻣﺸ¦ﻞدررﻪﻫﺎﺑﺎﺷﺪ.
٣)-١٢ﺣﺮﻓ(ﺑﺮاﺳﺎسارزﺎﺑﻫﺎ®ﺳﺎزﻣﺎنﺟﻬﺎﻧ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ»«WHOآﻣﺎرﻣﺒﺘﻼﺎنﺑﻪﺑﻴﻤﺎر®ﻫﺎ®رﻮ®
ﺑﻪﺑﻴﺶاز ٦٤ﻣﻴﻠﻴﻮنﻧﻔﺮدرﺟﻬﺎنﻣرﺳﺪوﺗﺎﺳﺎل
٢٠٣٠ﺑﻴﻤﺎر®رﻮ®،ﻋﺎﻣﻞ......ﻣﺮگوﻣﻴﺮدرﺟﻬﺎن
ﻣﻌﺮﻓﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ!
٥)-١٣ﺣﺮﻓ(ﭘﻴﺎزدراﻓﺰاﺶ.......اﺳﺘﺨﻮانﻣﻮﺛﺮ
اﺳﺖ،ﺑﻪوﮋهدرزﻧﺎﻧﻪدرﺳﻨﻴﻦﺎﺋﺴﮕﻫﺴﺘﻨﺪ.
٣)-١٤ﺣﺮﻓ(ﺣﻴﻠﻪوﻧﻴﺮﻧﮓ
٥)-١٥ﺣﺮﻓ(ﺑﻴﻤﺎر®ﻫﺎ®رﻮ®¦ازﺷﺎﻊﺗﺮﻦ
ﺑﻴﻤﺎر®ﻫﺎدرﺟﻬﺎناﺳﺖﻪﻋﻮاﻣﻞزﺎد®ﻣﺎﻧﻨﺪﺳﻴﮕﺎر
ﺸﻴﺪن ،...... ،ژﻧﺘﻴ ،اﺳﺘﺮس وآﻟﻮدﮔ ﻫﻮا در
اﺑﺘﻼ®ﺑﻪآنﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
٤)-١٦ﺣﺮﻓ(زوروﻗﺪرت
٣)-١٧ﺣﺮﻓ(ﮔﺎزﮔﻨﺪزدا®آب
٥)-١٨ﺣﺮﻓ(ﺳﻘﺰﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
٣)-١٩ﺣﺮﻓ(ﺮاﻧﻪآﺳﻤﺎن
٤)-٢٠ﺣﺮﻓ(اﻦﻋﻤﻞﺑﻪﻣﺤﺎﻓﻈﺖازﻣﺴﻴﺮﻫﺎ®
ﻫﻮادرﺑﺮاﺑﺮﺗﺤﺮﻨﻨﺪهﻫﺎ®اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻤ
ﻣﻨﺪوﺧﻠﻂﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎ®ﺗﻨﻔﺴراﭘﺎËﻣﻨﺪ.
٤)-٢١ﺣﺮﻓ(ازرودﻫﺎ®ﻋﺮاق
٣)-٢٢ﺣﺮﻓ(آبوﺮاﻧﮕﺮ

وزﺮﺳﻔﻴﺪﺑﻪ a٣ﻣرود.ﺳﻴﺎهدرﺣﺮﺖﺑﻌﺪ®ﻣﺎتاﺳﺖ:اﮔﺮﻓﻴﻞ
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ
ﺳﻴﺎه ﺣﺮﺘ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ a٨ﻣ رود.اﮔﺮ ﺳﺮﺑﺎز ﺳﻴﺎه
رد bØﺣﺮﺘاﻧﺠﺎمدﻫﺪ،اﺳﺐﺳﻔﻴﺪﺑﻪ c٣ﻣرود.اﮔﺮﺷﺎهﺳﻴﺎه
ﺑﻪاﺳﺐﺣﻤﻠﻪﻨﺪ،ﻓﻴﻞﺳﻔﻴﺪﺑﻪ g٢ﻣرود.اﮔﺮاﺳﺐﺳﻴﺎهﺣﺮﺘاﻧﺠﺎمدﻫﺪاﺳﺐﺳﻔﻴﺪ

ﺑﻪ f٦ﻣرود.اﮔﺮﺳﺮﺑﺎزﺳﻔﻴﺪرد fØﺑﻪاﺳﺐﺣﻤﻠﻪﻨﺪ،وزﺮﺳﻔﻴﺪﺑﻪ b٣ﻣرود.

