ماسک هایخانگیضدجوشصورت

پاسخ
پرسش و
سالمت
کافه

زندگیسالم
سه شنبه
 ۳۰بهمن     1397
شماره ۱۲۶۴

تجویز داروها،تنهابامعاینهبالینیوگرفتنشرححال امکان
پذیر است و اگر در پاسخ به سواالت مصرف دارویی توصیه
میشود ،پس از مشورت با متخصص مصرف شود.

دکترپیمان ادیبی

آکنه یا جوش صورت نوعی ضایعه پوســتی قرمز و ملتهب و یکی از شایع ترین بیماری های
بهداشت پوست
پوستی محســوب می شــود.برای رفع جوش ،ماســک های متنوعی وجود دارد اما پیش از
مصرف هرگونه ماسک روی صورت و نواحی حســاس بدن ،با مالیدن مقدار کمی از آن روی
پوست دست خود به مدت حداقل  20دقیقه ،از نداشتن حساســیت به آن اطمینان یابید.
در ادامه بعضی از این ماسک ها را معرفی می کنیم :

متخصصگوارش

سالمت

درد شــدید روده هنــگام اجابت مــزاج به چه
علتاست؟
درد نشــانهای از روده حســاس یا تحریک پذیر یا
 IBSاست که باید به دنبال درمان آن باشید.
درد معده پس از خوردن غذا آزارم می دهد.
دلیل آن چیست؟
درد قبل و بعد از خوردن غذا در معده ،احســاس
ســنگینی و پری  ،ناتوانی در خــوردن یک وعده
کامل غذا ،نشانهای از سوءهاضمه است.
بیشتر بدانیم

دالیل سردی پاها چیست؟
سردیپامعموالوضعیتطبیعیاستکهدرنتیجه
ســرمای هوا یــا به علــت اضطــراب و نگرانــی روی
میدهد .در سرما رگهای خونی پا یا قسمتهای
دیگربدنمثلبینیمنقبضمیشودوجریانخون
کاهش مییابد .این کاهش جریان خون ،منجر به
کاهشسطحاکسیژندرقسمتهایخارجیبدن
وکبودیرنگپوستمیشودکه«سیانوز »نامدارد.
گاهی ســرد شــدن پا به علت عوامــل دیگری نظیر
آسیبعصبی(نوروپاتیمحیطی)،دیابت(بیماری
مزمنیکهتواناییجذبقندرابهعنوانانرژیمختل
میکند)یاکمبودبعضیویتامینهایخاصاست.
همچنین ســردی پا میتوانــد نشــانهای از جریان
خون ضعیف در قســمتهای خارجی بدن باشــد.
بیماری ســرخرگ محیطی یا  PADبا نــام بیماری
عروق محیطی هم شناخته میشــود .این بیماری
سببباریکیامسدودشدنعروقودرنتیجهتجمع
چربیوکلسترولدردیوارهرگهامیشود.اگرشما
یافردیدرنزدیکیشمادچاردردسینهیااحساس
فشار در قفسه سینه ،کاهش بینایی ،فلج یا ناتوانی
درحرکتقسمتیازبدن،گیجی،نداشتننبضدر
پا و نفس نفس زدن هستید یا زخمها و کبودیهای
تهای
یشودودچارعفون 
پایشمابهکندیخوبم 
مداوم هستید یا به علت ضعیف بودن جریان خون
تحت درمان ســردی پا قرار دارید حتما به پزشــک
مراجعهکنید.

خمیــر دنــدان یکــی از
بهتریــن روش های خانگی
درمان سریع جوش صورت
طــی یــک روز محســوب
میشود.

خمیردندان
خمیــر دنــدان دارای خــواص ضــد
باکتریایی بوده که باعث از بین رفتن
باکتری های ایجاد کننده جوش می
شــود و به درمان جوش صورت ،بدن
و پاها و بازو ها کمــک می کند.خمیر
دنــدان یکــی از بهتریــن روش هــای
خانگی درمان ســریع جوش صورت
طییکروزمحسوبمیشود.
مقداری خمیر دندان سفید نه خمیر
دندانژلهایرابااستفادهازیکچوب
پنبه روی جــوش های صــورت و بدن
بمالیــد و بگذاریــد  20دقیقــه بماند
سپسباآبسردخوببشویید.
روغنبنفشه
روغــن بنفشــه دارای خــواص ضــد

التهابــی و ضــد باکتریایی اســت و به
درمانقرمزیجوشصورتوالتهاب
پوستکمکمیکند.
دو قطره روغن بنفشه را با استفاده از
یک چوب پنبه روی جوش ها بمالید،
بگذارید15تا20دقیقهبماندوسپس
با آب گــرم خــوب بشــویید.فراموش
نکنیــد اگر پوســت حساســی دارید،
این روغن را قبــل از این که اســتفاده
کنید روی بازو امتحان کنید که به آن
حساسیتنداشتهباشید.
روغنزیتون
روغن زیتــون التهاب جــوش صورت
را کاهش مــی دهد و با آب رســانی به
پوستصورتچربیپوسترامتعادل
وبهدرمانسریعجوشصورتکمک

سالمت
آشپزی

راگوی سبزیجات

غذا

یا

ص
لی

کره-یکقاشقغذاخوری
پیازحلقهای-یکعددکوچک
سیررندهشده-یکحبه
گوجهفرنگیوفلفلدلمهایکوچک ۳-عدد
بادمجانپوستکندهومکعبیخردشده -یکعددمتوسط
کدویبرشخورده -یکعددکوچک
ریحانخردشده  2-قاشقغذاخوری
جعفریخردشده ۲-قاشقغذاخوری
نمکوفلفل-بهاندازهکافی
لوبیاسفیدپختهشده-یکپیمانه
لوبیاقرمزپختهشده-یکپیمانه
پنیرپارمزان-بهمقدارالزم

کره را در ماهیتابه آب کنید ،پیاز ،فلفل دلمه ای و ســیر را تفت
دهیدتاپیازکمینرمشود .بقیهموادبهجزلوبیاوپنیررااضافه
کنید،روی آن را بپوشانید و هرازگاهی مواد را هم بزنید .پخت
راادامهدهیدتاموادنرمشود.لوبیاهارااضافهکنیدوپخترا ۲تا
۳دقیقهدیگرادامهدهید .راگو؛نوعیخوراکشبیهتاسکباب

است،آنرادرظرفیکنفرهسروکنیدورویآنپنیربپاشید.
خواصفلفلدلمهای
این گیاه حاوی ویتامین  B6اســت که برای ســامت سیستم
عصبی الزم اســت .عالوه بر آن به بازسازی ســلول ها نیز کمک
میکند.

سواد سالمت

پرخوریدیجیتالیممنوع!
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فضایمجازیومصرفمحصوالتدیجیتالی،انبوهدادههاواطالعات
رابهصورتخوراکدراختیارمغزقرارمیدهد؛کارشناسانبااستناد
به اهمیت توجه به حفظ سالمت روانی ،از ضرورت رعایت «رژیم تغذیه
ایدیجیتالی»وپرهیزازپرخوریغذایدیجیتالیسخنمیگویند.
مایکلفیلیپسموسکوویتز-یکیازمدیرانپیشینشرکت– Ebayبه
همراه«هانسرینگرتز»یکپزشکویکیازاعضایکمیتهجایزهنوبل
فیزیولوژی و پزشــکی ،چندی پیش با انتشــار مقاله ای در وب ســایت
«مدیوم» خواســتار توجه به مفهوم جدیدی تحت عنــوان «رژیم تغذیه
دیجیتالی»شدند.
به صورت کالسیک ســامتی بر پنج اصل استوار است :خواب کافی،
رژیمغذاییمناسب،کاریکهازآنرضایتداشتهباشید،روابطانسانی
مناسبوورزشکردن.بااینحالتعریفسالمتیاینروزهابهکلیدر
حالتغییراست.دنیایمجازیهرروزسهمبیشتریاززندگیمارابه
خود اختصاص می دهد .دنیایی که شکل روابط اجتماعی ما را عوض
کرده و هر روز و هر لحظه توجه و فکر ما را با انبوهی از اطالعات مفید یا
غیرمفیدبمبارانمیکند.مایکلفیلیپسدرمقالهخوداشارهمیکند

کهمردمهمینحاالهمباگرایشبیرویهبهتلویزیون،موسیقی،فیلم،
بازی های رایانه ای و دیگر سرگرمی های دیجیتالی سعی می کنند از
اتخاذ تصمیم ها یا احساسات ناخوشایند در زندگی خود دوری یا فرار
کنند.اینگرایشبیرویهمشخصادردرازمدتمیتواندتاثیراتمنفی
متعددی داشته باشد.بی تردید اغلب افراد یا به رژیم تغذیه دیجیتالی
خوداهمیتنمیدهند یادربارهآنبهاندازهکافیاطالعاتندارند.
برایناساس،فیلیپسپیشبینیکردکهاحتماالبهزودیشاهدظهور
جداولی مثل «جداول حقایق تغذیــه ای» خواهیم بود.جدول حقایق
تغذیهایبهمجموعهاطالعاتیاطالقمیشودکهاینروزهاتقریباروی
هرنوعبستهبندیغذاییصنعتیدیدهمیشود.
جدولی کــه در آن اطالعــات متنوعی مثل میــزان چربــی ،پروتئین،
کربوهیدراتوکالریمصرفیمادهخوراکیدرجشدهاستوعمالبه
مصرف کننده می گوید که این محصول چه تاثیــری روی رژیم غذایی
روزانهوبهتبعآن،سالمتیافرادخواهدداشت.
حال صحبت از جدولی است که همانند این جدول حقایق تغذیه ای،
تاثیر استفاده از محصوالت دیجیتالی مد نظر را به ما اطالع می دهد.
محصوالتی که تاثیر آن ها بر ســامتی افراد کمتر از تاثیر مواد غذایی
نیست.

میکند.
چندقطرهروغنزیتونراقبلازخواب
در حــرکات دایــره ای روی پوســت
صورتماساژدهیدوبگذاریدیکشب
بماندسپسروزبعدباآبگرمبشویید.
روغنکرچک
روغــن کرچــک دارای خــواص ضــد
باکتریایی اســت و عالوه بر آن ،باعث
پاک سازی پوســت صورت می شود و
به درمان ســریع جوش صورت کمک
میکند.
پوســت صورت را بشــویید و خشــک
کنید ،یــک یا دو قطــره از هر کــدام از
این روغن ها را روی پوست بمالید و3
دقیقهخوبماساژدهید،بگذاریدیک
ساعترویپوستبماندوسپسباآب

گرمخوببشویید.
روغننارگیل
روغن نارگیل به دلیــل مقادیر باالی
آنتیاکسیدانهاییکهداردبهدرمان
جوش صورت کمک می کند و باعث
بازسازیپوستصورتمیشود.
چنــد قطــره روغــن نارگیــل را کمی
گرم کنیــد و روی پوســت بــه صورت
دایره ای خوب ماساژ دهید و بگذارید
یک ســاعت بماند و ســپس با آب گرم
بشویید.
روغنجوجوبا
روغنجوجوبابهراحتیتوسطپوست
جذب می شــود ولی منافذ پوســت را
مسدود نمی کند و چون ضد باکتری
است به درمان ســریع جوش صورت
کمکمیکند.
سه قطره روغن جوجوبا را کف دست
بمالید تا کمی گرم شود ،سپس روی
جوش ها بمالید و خوب ماساژ دهید،
بگذارید یک شب روی پوست بماند و
روزبعدباآبگرمخوببشویید.
سرکهسیب
سرکهسیبحاویاسیدهایخفیفی
است که چربی پوســت را کاهش می
دهد و چون خــواص ضــد باکتریایی
دارد به درمان ســریع جــوش صورت
کمکمیکند.
آب و ســرکه ســیب را با نســبت های
مساویباهمترکیبکنیدوبااستفاده
ازپنبهرویجوشهایصورتبمالید
وبگذارید 7دقیقهبماندوسپسباآب
سردخوببشویید.
لیموترش
لیمو ترش به کاهش التهاب و قرمزی
جوش صورت کمــک می کند ،عالوه
بر این چون یک آنتی بیوتیک طبیعی
استباازبینبردنباکتریهایایجاد
کنندهجوش،دردرمانآنموثراست.
آب یک لیمــو ترش تازه را با اســتفاده

از پنبه روی جــوش صــورت بمالید و
بگذارید 20دقیقه بماند سپس با آب
سردبشویید.
زردچوبه
زردچوبه یک ضد عفونی کننده قوی
استکهاززمانهایقدیمبرایدرمان
انواعبیماریهایپوستیمانندجوش
صورتاستفادهمیشدهاست.
یکقاشقغذاخوریپودرزردچوبهرا
بامقداریآبترکیبکنیدتاخمیری
به دست آید ،این خمیر را روی جوش
ها بمالید و بگذارید  15دقیقه بماند
تا خشک شود سپس با آب سرد خوب
بشویید.
چایسبز
آنتی اکسیدان هایی که در چای سبز
وجــود دارد باعث پاک ســازی بدن و
پوست می شود ،همچنین چای سبز
باعــث تعــادل هورمونــی در بدن می
شودومیتواندبهدرمانآکنهوجوش
صورت کمــک کنــد .روزی دو تا ســه
لیوانچایسبزبنوشید.
 2قاشــق غــذا خــوری چای ســبز دم
کشــیده و سرد شــده را با اســتفاده از
پنبه روی جوش ها بمالیــد ،بگذارید
 30دقیقه بماند و ســپس با آب ســرد
خوببشویید.
آببرنج
آب برنج حــاوی مقادیر باالیی از آنتی
اکســیدان ها و مواد معدنی است که
باعثپاکسازیپوستازسلولهای
مردهمیشودوبهدرمانسریعجوش
صورتکمکمیکند.
نصف فنجان برنج خام را با  2فنجان
آبترکیبکنیدوبگذاریدکامالپخته
شود،آبراازدانههایبرنججداکنید
و وقتی ســرد شــد با اســتفاده از پنبه
روی جوش ها بمالید ،بگذارید  10تا
 15دقیقه بماند و ســپس با آب ســرد
بشویید.

