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سالمت

تمامیسالبهخصوصدرسرمافردرادرگیر میکندوعوارض

ناشیازآنتاثیرسوییدرزندگیفردمیگذارد

پزشکی

نجات شکوندی| مترجم

منبعhealthline.com :

سردردهایطاقتفرساوگرفتگیبینیوسرفهتنهاگوشهایازمشکالتاینبیماریاست.منشأ
این بیماری حفرههای هوایی کوچکی هستند که در پشت پیشانی ،بینی ،استخوانگونه و بین

چشمهاقراردارند.اینحفرههاکهسینویسنامیدهمیشوند،وظیفهشانتولیدمخاطیرقیقو

روانبرایمبارزهباباکتریهاوویروسهاستاماگاهیاوقات،باکتریهایاآلرژنهامیتوانندباعثایجادمخاطبیش

ازحدشوندکهدرنتیجهآن،دهانهسینوسهامسدودمیشود.ادامهمطلبرادراینزمینهمطالعهکنید:
چهکسانیدرمعرضخطرعفونتسینوسیهستند؟
نکتهایناستکههرکسیممکناستدچارعفونتسینوسی
شود.بااینحال،برخیدیگرازشرایطمیتواندشانسابتالبه
عفونتسینوسیراافزایشدهد،عواملیمانند:
انحرافبینی
رشداستخواندربینی
پولیپبینی
سابقهآلرژی
سیستمایمنیضعیف
سیگارکشیدن
عفونتدردستگاهتنفسیفوقانی
عفونتدندان
سفر با هواپیما که می تواند شــما را در معرض غلظت باالیی از
میکروبهاقراردهد.
عالیمعفونتسینوسی
عالیمسینوزیتشبیهعالیمسرماخوردگیاست.
کاهشحسبویایی
تب
گرفتگییاآبریزشبینی
سردردناشیازفشارسینوسی
خستگی

ند

ترف

روش اول | خشک کردن در فر
حلقههای خرمالو را روی ورقههای پخت مخصوص فر بچینید
و آن را به مدت یک ســاعت در فر قرار دهید .بعد از یک ساعت،
خرمالوهارادرسینیفرتکاندهیدومجددآنهارابهمدتیک
ســاعت دیگر در فر قرار دهید تا در نهایت به یک حالت طالیی
قهوهایوتردبرسند.
روش دوم | شوفاژ یا بخاری
روی شــوفاژ یا بخاری یک ورقه فویل بیندازیــد و خرمالوهای
حلقهای شده را روی آن بچینید تا با حرارت رادیاتور به آرامی
خشکشوند.همچنینمیتوانیدحلقههایخرمالورادریک
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سرفه
عالیمعفونت
عالیم ســرماخوردگی یا آلرژی که در عــرض  14روز بهبود
نمییابند
تبباال( 39درجهبهباال)
خروجمخاطغلیظوتیرهازبینی
سرفهایکهبیشاز 10روزطولبکشد
عفونتسینوسیچگونهتشخیصدادهمیشود؟
برای تشخیص دقیق عفونت سینوســی ،نیاز به معاینه توسط
پزشک است .در این معاینه پزشک با فشار دادن انگشت روی
سروگونههافشاروحساسیتسینوسهارابررسیمیکند.
راههای درمان
گرفتگی بینی یکی از شــایعترین عالیم عفونت سینوســی
اســت .بــرای کمک بــه کاهش احســاس درد ناشــی از فشــار
سینوسی،چندباردرروزیکپارچهگرمومرطوبرارویصورت
وپیشانیخودبمالید.
شست وشــوی بینی با آب نمک ممکن اســت به پاک کردن
مخاطچسبناکوغلیظازبینیشماکمککند.
آبوآبمیوهبنوشید.
بخودراافزایشدهید.
رطوبتفضاواتاقخوا 
داروهایضددرد

عفونتسینوسیمیتواندباعثسردردسینوسییافشاردر
پیشانیوگونههایشماشود.اگردرددارید،مصرفداروهایی
مانند استامینوفن و ایبوپروفن با نظر پزشــک ،میتواند مفید
باشد.
آنتیبیوتیکها
اگرعالیمیازجملهآبریزشبینی،گرفتگیبینی،سرفه،ادامه
درد صورت یا سردرد ،تورم چشم یا تب دارید و ظرف چند هفته
بهبود پیدا نکردید  ،احتمال عفونت باکتریایی اســت و باید به
پزشکمراجعهودرمانآنتیبیوتیکراشروعکنید.
اگر آنتی بیوتیک دریافت میکنید ،آن را طبق دســتور پزشک
مصرفکنیدوبههیچعنوانمصرفدارورازودتراززمانتجویز
قطعنکنید.
عملجراحی
اگر سینوزیت مزمن شــما با گذشــت زمان و دارو بهبود نیابد،
جراحیبرایپاکسازیسینوسها،ترمیمانحراف یابرداشتن
پولیپیکراهدیگردرمانیاست.
چگونهمیتوانمازعفونتسینوسیجلوگیریکنم؟
ازآنجاییکهعفونتسینوسیمیتواندپسازسرماخوردگی،
آنفلوآنزایاواکنشآلرژیکایجادشود،یکسبکزندگیسالمو
کاهشقرارگرفتندرمعرضمیکروبهاوآلرژنهامیتواندبه
جلوگیریازعفونتکمککند.برایکاهشخطر،میتوانید:
هرسالواکسنآنفلوآنزابزنید.
ازغذاهایسالممانندمیوههاوسبزیجاتاستفادهکنید.
دستهایخودرامرتببشویید.
قرار گرفتن در معرض دود ،مواد شیمیایی ،گرده گل و دیگر
موادحساسیتزایامحرکرامحدودکنید.
بــرای درمــان آلــرژی و ســرماخوردگی از داروهــای آنتــی
هیستامیناستفادهکنید.
از قرار گرفتن در معرض افراد مبتال به عفونت تنفسی فعال
مانندسرماخوردگییاآنفلوآنزاخودداریکنید.

آشپزی من

 4روش خشککردن خرمالو

سینیبچینیدورویبخاریقراردهید.
روش سوم | خشککن
ازدستگاههایمخصوصخشککردنمیوهاستفادهکنید.با
این دستگاههای برقی ،میتوان حجم بسیار باالیی خرمالو را
درروزخشککرد.
روش چهارم | نور خورشید
ابتداییترین روش خشــک کردن خرمالو ،اســتفاده از آفتاب
است.اگردریکمنطقهآفتابخیززندگیمیکنید،بهراحتی
میتوانیدباچیدنحلقههایخرمالودریکسینیوقراردادن
آندرزیرنورآفتاب،آنهاراخشککنید.

 ۵عاملقاعدگیدردناکتر
زینب السادات کسنوی | روزنامه نگار

بانوان

منبعmomjunction.com :

به ندرت اتفاق می افتد که دوره های قاعدگی برای شما بدون درد سپری شود.معموال در این دوران
شما درد را تجربه میکنید اما بعضی روزها چیزی فراتر از درد است و میزان درد از تحمل شما خارج
میشــود.در ادامه به بررســی مواردی که باعث دردناکتر شــدن دوران قاعدگی شــما میشود
خواهیم پرداخت.
کافئین
وقتی در این دوره هستید  ،نوشیدن قهوه کمکی به کاهش درد شما نمیکند .اگر بخواهم صادق
باشم باید بگویم درد شــما را بدتر هم خواهد کرد .قهوه و همچنین دیگر نوشیدنیهای با محتوای
کافئین باال ،احتمال ابتال به درد و ناراحتی را از حد معمول افزایش میدهد.
دلیل این افزایش درد ،کم آبی و انقباض عروق در رحم است که همگی باعث افزایش درد می شود .
سیگارکشیدن
بر اساس یک تحقیق استرالیایی ،زنانی که روزی یک بار سیگار مصرف میکنند ،در مقایسه با غیر
سیگاریها بیشتر از درد قاعدگی رنج میبرند .در این مطالعه اشاره شده است که ارتباط بین سیگار
کشیدن و تشدید گرفتگی عضالت هنوز مشخص نیست ،اگرچه محققان معتقدند که این افزایش
درد  ،ممکن است به دلیل انقباض عروق خونی رحم باشد که توسط نیکوتین ایجاد می شود.
شکر
اگر شــما هم هوس خوردن یک تکه شــکالت بزرگ در این دوره را میکنید عذاب وجدان نداشته
باشید  .هوس خوردن شکر در دوران قاعدگی بسیار رایج است اما باید سعی کنید از تسلیم شدن به
چنین هوسهایی و زیادهروی در خوردن شیرینیجات در دور ه قاعدگی جلوگیری کنید.خوردن
شیرینی و شــکر عالیم  PMSاز جمله گرفتگی عضالت را تشدید میکند زیرا سطح انسولین را در
خون شما افزایش می دهد و تعادل استروژن ،تستوســترون و پروژسترون را بر هم می زند و باعث
میشود شما درد بیشتری را تحمل کنید.
نمک
همانطور که مصرف قندهای فراوری شــده در دوره قاعدگی برای شــما مضر است  ،غذاهایی با
محتوای نمک باال هم ممکن اســت قاعدگی شــما را دردناک کنــد .نفخ و پف کردگــی در دوران
قاعدگی شایع اســت و مصرف بیش از حد نمک فقط این عالیم را بدتر میکند.حاال میفهمید که
چرا پس از مصرف یک بسته چیپس نمکی در این دوران احساس خوبی ندارید.
بیخوابی
خوابیدن به ترشح هورمونی به نام سروتونین کمک میکند  .این هورمون چندین عملکرد بدن از
جمله حساسیت به درد را تنظیم میکند .وقتی کمتر میخوابید ،بدن شما سطوح پایینتری از این
هورمون را تولید می کند و در نتیجه حساسیت شما به درد افزایش می یابد.
داده تصویری

