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ِّي آنَْسُت نَاًرا َسآتِيُكْم مِنَْها بَِخبٍَر أَْو  إِْذ قَاَل مُوَسى ِلَْهلِِه إِن
ا َجاَءَها نُوِدَي آتِيُكْم بِِشَهاٍب قَبٍَس لََعلَُّكْم تَْصَطلُوَن  فَلَمَّ

َربِّ   ِ اللَّ َوُسبَْحاَن  َحْولََها  َوَمْن  النَّاِر  فِي  َمْن  بُوِرَك  أَْن 
الَْعالَِميَن

]يادكن[ هنگامى را كه موسى به خانواده ی خود گفت: 
من آتشى به نظرم رسيد، به زودی برای شما خبری از آن 
خواهم آورد يا شعله ی آتشى برای شما مى  آورم؛ باشد 
كه خود را گرم كنيد.)7( چون نزد آن آمد آوا رسيد 
كه: خجسته ]و مبارك گرديد[ آن كه در كنار اين آتش 
و آن كه پيرامون آن است و منزه است  خدا پروردگار 

جهانيان.)۸( )سوره ی مباركه ی نمل(
اينگونه بود كه حضرت موسى عليه السالم به امّيد هدايت 

نايل آمد.  به مالقات خداوند در كوه طور  و راهيابى، 
انسان به اميد زنده است و اگر روحيه ی اميدواری از او 
گرفته شود، ديگر زنده نيست؛ مرده ای است متحرك! 
به  را  خالى  دست های  كه  است  خدا  رحمت  به  اميد 
دعای  دردمندی  و  فقير  سينه ی  از  مى گشايد،  آسمان 
مستجابى بر مى آورد و بيماِر گرفتاری را شفا مى دهد. 
يک اصل در درمان بيماری ها مشاركِت بيمار در درمان 
خود است. حال فرض كنيد فردی كه اميدی به مداوای 
داروهايش  شود؟  درمان  مى تواند  چگونه  ندارد  خود 
را درست نمى خورد و اگر هم بخورد، دائم با خودش 

مى گويد اثر ندارد... 
به  و  برخيز  دنيا!  اين  رنج های  به  مبتال  انساِن  ای  پس 

تو  شنيدن صدای  منتظر  نگاهى كن؛ خداوند  آسمان 
است. هم اوست كه توانا بر خواسته های تو است و هر 
دعايى از تو را اجابتى به ندای اوست و چه زيباست اين 

دعاهای مستجاب!
خداوند؛  مالقات  از  است  منظری  سختى  و  ابتال  هر 
نه  است،  توانا  كه  خدايى  مالقات  نور.  از  پر  مالقاتى 
ناتوان و بخيل. خدايى كه مى بخشد، خدايى كه منتظر 

توبه ی توست. پس چه دوای شيرينى است اين رنج ها.

توصیه های عمومی
در اولین مراحل درگیری کرونا

زهرا بهرامی؛ دکتری عمومی داروسازی

اين روزها اسم كرونا را زياد مى شنويم. شايد شما 
هم با آن دست  و پنجه نرم كرده باشيد. در اين مقاله 
با  مقابله  آسان  و  راحت  راهكارهای  مى خواهيم 
كرونا را مرور كنيم. اولين نكته ای كه بايد درباره ی 
مراحِل  اولين  در  اگر  كه  است  اين  بدانيم  كرونا 
بگيريم،  را  ويروس  جلوی  بتوانيم  ويروس  ورود 
پيروز ميدان خواهيم بود. پس با احساس كمترين 
گلو،  خارش  سرفه،  مثل  سرماخوردگى  عالئم 
سوزش و درد گلو، سردرد و گوش درد و داشتن 
عالئم گوارشى مثل تهوع و دل درد، اقدامات زير 
را شروع كنيد. )ممكن است شما فقط دچار يک 
سرماخوردگى شده باشيد كه اين اقدامات مى تواند 

به سرماخوردگى هم كمک كند.(
1. غرغره و شستوشوی حلق و بینی با آب نمک؛ 
قاشق  يک  و  آب  ليوان  يک  با  2-3 بار  روزانه 
چای خوری نمک، آب نمک آماده كنيد و حلق 
و بينى خود را با آن شست وشو دهيد و سپس بينى 
خود را تخليه كنيد. اگر مبتال به فشار خون هستيد، 
از مقدار كم تری نمک استقاده كنيد زيرا نمک 

مى تواند باعث افزايش فشار خون شود. 
2. بخور آویشن و نمک، بابونه و سیاه دانه؛ 
نيم تا يک ليتر آب را در ظرف مناسبى به جوش 
يک  و  كرده  خاموش  را  حرارت  سپس  آوريد، 
قاشق غذاخوری آويشن و يک قاشق چای خوری 
كنيد  دقت  دهيد.  بخور  و  ريخته  آب  در  نمک 
30 سانتى متر  از  كمتر  آب  از  صورت  فاصله ی 
شما  صورت  آب  بخار  است  ممكن  زيرا  نباشد 
را بسوزاند. هم چنين الزم نيست از پتو، پارچه يا 
استنشاق  و  كنيد  استفاده  دادن  بخور  برای  حوله 
بخار آويشن كافى است. همين كار را 6 ساعت 
بعد با بابونه و ساعِت بعد با يک قاشق چای خوری 
سياه دانه يا چند قطره روغن سياه دانه انجام دهيد. 
ــه؛ ــن و بابون ــوش آویش ــیدن دمن 3. نوش

آويشن گياهى است پر خاصيت كه به خاطر وجود 
مواد فنولى، اثر آنتى اكسيدانى و ضدميكروبى قوی 
گزينه ی  تنفسى  بيماری های  درمان  برای  و  دارد 
خوبى است. بابونه نيز ضدالتهاب و ضددرد قوی 
ماده ای  به  را  بابونه  اثر ضدالتهابى  محققان  است. 
خوش  بوی  كه  مى دهند  نسبت  كامازولن  نام  به 
بابونه را ايجاد مى كند. مى توانيد روزانه 1تا 2 بار 
يک قاشق غذاخوری از بابونه و آويشن را به طور 
جداگانه يا باهم 5 تا 10 دقيقه دم كنيد و ميل نماييد. 
4. مصرف سیر و پیاز در وعده های غذایی؛ 
در خوردن سير زياده روی نكنيد. اگر از داروهای 
احتياط  با  را  سير  مى كنيد،  استفاده  انعقاد  ضد 
مصرف كرده و در صورتى كه فشار خون پايينى 

داريد از مصرف سير پرهيز كنيد.
5. روغن مالی کلیه ها با روغن زیتون و بستن 
کمر با شال؛ در طب سنتى، كليه ها مركز انرژی 
انرژی  اين  حفظ  برای  و  مى شوند  معرفى  بدن 
زير  و  بدن  )پشت  كليه ها  روی  مى شود  پيشنهاد 
دنده ها( روغن سياه دانه ماليده شود و با شالى بسته 

شود تا گرم بماند. 
و  تهوع  مثل  گوارشى  عالئم  كه  درصورتى   .6
غذاخوری  قاشق  يک  مى توانيد  داشتيد،  دل درد 
بارهنگ و 3 قاشق غذاخوری عرق نعنا روی كتری 
دم كرده و پس از 10 دقيقه مصرف كنيد. بارهنگ و 
عرق نعنا را قبل از غذا و با معده ی خالى ميل كنيد. 
قرص  از  روز  در  دوبار  روزانه  مى توانيد  هم چنين 
فاموتيدين نيم ساعت قبل از صبحانه و شام استفاده 
شامل  شما  گوارشى  عالئم  كه  درصورتى  كنيد. 
اسهال و استفراغ بود، حتماً به پزشک مراجعه كنيد.

سينه  قفسه ی  درد  و  نفس  تنگى  دچار  اگر   .7
بوديد، از روغن مالى جلو و پشت قفسه ی سينه با 

روغن بنفشه و سياه دانه استفاده كنيد.

با تمرینات تنفسی با کرونا مقابله کنید
يكى از مشكالت شايع در بيماری كووييد-1۹، درگيری ريوی است. 
تحقيقات نشان داده است كه انجام تمرينات تنفسى و تمرينات قفسه 
خون  اكسيژن  سطح  افزايش  و  بيماری  اين  در  ريه  عملكرد  به  سينه 

كمک شايانى مى كند.
اگر بتوانيم ريه هايمان را قوی تر كنيم، با تبادل اكسيژنى بيشتر در بدن، 
سيستم ايمنى نيز تقويت خواهد شد. همچنين انجام تمرينات تنفسى در 
بهبوديافتگان كرونا و افراد سالم به منظور تقويت سيستم ريوی، توصيه 

مى شود.
به اين نكته ی مهم توجه كنيد كه بیماران مبتال به کووید-19 که 
در فاز حاد هستند باید از ورزش های تنفسی تا زمان پایدار 
شدن وضعیت تنفس پرهیز کنند، چون سبب ورود ویروس به 

قسمت های عمیق تر ریه خواهد شد. 
•  اگر حين تمرينات احساس تنگى نفس زياد، تهوع، سرگيجه، سبكى 

سر يا تاری ديد و تپش قلب داشتيد، بايد تمرينات را قطع كنيد.
•  اين تمرينات را در سه الى چهار نوبت در روز انجام داده و هربار 

بين 5 تا 7 بار تكرار كنيد.
•  بين دفعات انجام تمرينات وقفه ای كوتاهداشته باشيد و تندتند و 

سريع دم و بازدم انجام ندهيد.
•  اين تمرينات بايد در حالت خوابيده يا نشسته انجام شوند و نبايد در 

حالت ايستاده يا راه رفتن انجام شوند.
1. تمرین تنفس لب غنچه ای

و طبيعى كردن سرعت  ريه  از  بهينه  استفاده ی  تمرين،  اين  از  هدف 
تنفس است.

•  در وضعيت راحتى بنشينيد؛

•  دهان را ببنديد و هوا را به صورت عميق و از راه بينى وارد بدن 
خود كنيد. طوری كه گويى مى خواهيد تمام هوای محيط را در بينى 

خود بكشيد.
•  كمى صبر كنيد. 

بيرون دهيد.  با شدت  را  را غنچه كنيد و هوا  •  حاال لب های خود 
)به حالت فوت كردن شمع( بازدم بايد طوالنى تر از دم باشد. گويى 

مى خواهيد تمام هوای ريه ی خود را خالى كنيد. 
3. تمرین تنفس دیافراگماتیک )شکمی(

ديافراگم، عضله ی اصلى تنفسى ماست )عضله ی تحتانى قفسه ی سينه( 
و در اين تمرين به خوبى تقويت مى شود.

•  در وضعيت راحتى بخوابيد. يک بالش زير سر و يک بالش زير 
زانوهای خود قرار دهيد.

•  يک دست خود را روی سينه و دست ديگر را روی شكم )زير 
جناغ( قرار دهيد.

•  عميقاً از بينى نفس بكشيد. طوری كه دستى كه زير جناغ قرار گرفته 
است را با ورود هوا به بدن، باال بياوريد.

•  سپس مانند تمرينى قبلى، هوا را از بينى بيرون دهيد و حين بازدم 
دستى كه زير جناغ قرار گرفته بود را روی بدن خود فشار دهيد. دستى 
كه روی سينه قرار گرفته است بايد ثابت بماند و حركتى در آن ديده 

نشود.  )ادامه دارد...(

توصیه های کرونایی به مادران 
شیرده

الهه هنرکار؛ دانشجوی دکتری تغذیه

همان طور كه مى دانيد شير مادر دارای فوايد بسيار 
برای  را  آلى  تغذيه ی ايده  مادر  است. شير  زيادی 
بروز  كاهش  سبب  مى آورد،  به ارمغان  فرزندتان 
برخى از بيماری ها در شيرخوار - ازجمله عفونت 
گوارشى،  عفونت  تنفسى،  عفونت  ميانى،  گوش 

سرماخوردگى، آلرژی، ديابت و... مى شود. 
هم چنين منابع معتبر بيان مى كنند كه نوزادانى كه 
از شير مادر تغذيه مى كنند نمره ی هوش باالتری 
مشكالت  دچار  كم تر  بزرگسالى  در  و  دارند 

رفتاری مى شوند. 
خوب است بدانيم كه ويروس در شير مادر حضور 
ندارد. همچنين در نوزادان، خطر متعاقب عفونت 
كوويد-1۹ كم است و در صورت ابتالی نوزاد، 
است،  عالمت  بدون  يا  خفيف  معموالً  عفونت 
مادر  و جدايى  شيردهى  عدم  عواقب  درحالى كه 
بنابراين  باشد.  توجه  قابل  مى تواند  كودك  و 
درصورت شيردهى و وجود عالئم كوويد-1۹ يا 
تأييد آن، شيردهى به كودك را قطع نكنيد و برای 
به كودك، 3  اقدام  انتشار ويروس  از  جلوگيری 

زير را انجام دهيد:
1. قبل از لمس كودك، دستان خود را با آب و 

صابون بشوييد.
از آن  هنگام شيردادن  فقط  تميز كه  2. روپوشى 
استفاده مى كنيد را روی لباس ها بپوشيد و بعد از 
بعدی  نوبت  تا  و  را دربياوريد  اتمام شيردهى آن 

شيردهى در مكانى تميز قرار دهيد.
3. هنگام تغذيه از سينه، از ماسكى كه بينى و دهان 

شما را كاماًل بپوشاند استفاده كنيد.
فرزندتان  به  با خيال راحت  اقدامات  اين  انجام  با 
محروم  خدادای  نعمت  اين  از  را  او  و  دهيد  شير 

ننماييد.

 پیشگفتـار

  یادداشتی از کارگروه تغذیه  یادداشتی از کارگروه فیزیوتراپی  یادداشتی از کارگروه داروسازی
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چگونه مزاج سرد دستگاه گوارش
را کنترل کنیم

سمانه نوروزی؛ دانشجوی دکتری تخصصی طب سنتی

از ديدگاه طب سنتى مصرف غذاهايى كه هضم سختى دارند، در 
كوتاه مدت ايجاد خون ناصالح و غير روان و در طوالنى مدت با 
سرد كردن گوارش و كبد، زمينه ی عوارض ناخوشايندی را برای 
فرد ايجاد مى كنند. هم چنين تجربه نشان داده است كه افرادی كه 
گوارش سردی دارند بيشتر در معرض درگيری شديد با كرونا 
و ديگر بيماری ها از قبيل چاقى، ديابت، كبد چرب، فشار خون 
زمينه  اين  بردن  بين  از  برای  فيبروم رحم هستند.  و  نازايى  باال، 
الزم است سبک تعذيه و الگوهای غلط سبک زندگى - مانند 
خواب در ساعات نامناسب از شبانه روز، داشتن استرس و نداشتن 

تحرك و ورزش در برنامه ی روزانه - را اصالح كنيم.
را  مشكل  اين  وجود  مى توانيم  سرد  گوارش  عالئم  دانستن  با 
با اصالح سبک تغذيه و زندگى، به سالمت  شناسايى كرده و 
به موارد زير  اين عالئم مى توان  خود كمک كنيم. از جمله ی 

اشاره كرد:
•  احساس سنگينى بعد از غذاخوردن در ناحيه ی معده

•  داشتن نفخ و يا آروغ زياد
•  ترش كردن و داشتن ريفالكس

•  اذيت شدن و عدم تحمل بعضى از غذاها، به ويژه غذاهای 
سرد يا با هضم سخت

•  يبوست )نداشتن دفع مدفوع روزانه و همين طور به شكل نرم( 
اما عادات غذايى نامناسب كه منجر به سردی گوارش مى شوند 

و بايد اصالح شوند شامل موارد زير هستند:
•  مصرف ماست در بيشتر وعده های غذايى. برای اصالح ماست 
يک وعده در طى هفته داخل ماست مويز و كشمش و نعناع 
يا پونه يا مربای زنجبيل استفاده شود )البته اگر مشكل گوارشى 
داريد، فعاًل مصرف ماست جزو پرهيزات شما قرار بگيرد و بعد 

از اصالح گوارش مى توانيد به اين شكل عمل كنيد(

با اجزای خيار و گوجه در بيشتر وعده های  •  مصرف ساالد 
غذايى. برای اصالح ساالد با اجزای كاهو، هويج، لبوی پخته 

شده و مويز در  وعده غذايى استفاده شود.
خيارشور  مدام  مصرف  شوريجات.  و  ترشيجات  مصرف    •
مضر است. به تعداد يک تا دو عدد كوچک، برای يک غذا 
در ماه در صورت فقدان مشكالت گوارشى و يا بيماری های 
اعصاب )مانند ام اس، سردرد و...( اشكالى ندارد و ترشى مفيد، 
سركه ی  با  كه  است  كبر  ترشى  و  هويج  ترشى  و  سير ترشى 
خانگى تهيه شدهاست. )در صورت وجود مشكالت معده مانند 

زخم و التهاب معده، تا بهبودی كامل اين مورد حذف شود(
•  مصرف دوغ، نوشابه و نوشيدنى صنعتى و آب در وسط طعام

•  مصرف ارده 
•  مصرف شير به صورت مدام و پى درپى. برای اصالح الزم 
بايد  نشود،  مصرف  شب ها  نباشد،  هر روز  شير  مصرف  است 
برابر هر يک ليوان، يک چهارم ليوان آب اضافه كرد و با آن 
روی حرارت گذاشت تا آب اضافه شده بجوشد و شير حفظ 
شود و موقع مصرف برای يک ليوان اندازه ی يک نخود زنجبيل 

يا دارچين و عسل يا شكر اضافه شود.
با  ليقوان  پنير  اصالح  برای  خامه ای.  و  پنير چرب  مصرف    •

گردو مصرف شود.
ماهى  دو  تمايل،  در صورت  اصالح  برای  بستنى.  مصرف    •

يک بار مصرف شود. مصرف بيشتر آن مضر است.
•  مصرف زياد ميوه جات خام و ترش.

•  غذاهای دير هضم و غليظ مكرر و به صورت پشت سر هم 
مانند:

- فست فود )پيتزا، سوسيس و كالباس(. اين موارد حذف 
شود. برای اصالح فالفل به شكل خانگى تهيه شود.

- استفاده از پنير پيتزا در غذا
- حليم، كله پاچه، آش رشته. برای اصالح مى توانيد حداكثر 
ماهى يا دوماهى يک بار از اين اغذيه استفاده كنيد و حتماً بعد 
از استفاده دم نوش آويشن يا چای دارچين و زنجبيل ميل شود.

برای  و  شود  معده  سردی  بروز  باعث  مى تواند  بادنجان   -
اصالح مى توانيد بادنجان را ماهى يک بار مصرف كنيد و بعد از 
پوست گرفتن و از وسط نصف كردن بر روی آن نمک بماليد، 
دو سه ساعت در آب سرد قرار داده و آب سياه را خارج كنيد، 
چند بار آب آن عوض شود تا ديگر آب سياه نشود و سپس با 

روغن حيوانى و با گوشت گوسفندی يا مرغ طبخ شود.
- استفاده از نان، كيک و كلوچه خميری

-گوشت گاو و گوساله. برای اصالح، گوشت بوقلمون را 
جايگزين كنيد.

- استفاده از غذاهای كنسروی 
- نحوه ی مصرف ماهى: حداكثر ماهى يا دوماهى يک بار 
باشد، ماهى جنوب تهيه و بعد از پاك كردن و قبل از طبخ در 
با شعله كم سرخ  سير و زنجبيل خوابانيده و در روغن زيتون 

شود.
ماهى يک بار مصرف  را  ماكارونى  ماكارونى.  مداوم  مصرف 
خانگى  سكنجبين  يا  و  آويشن  دم نوش  آن  از  بعد  و  كنيد، 

استفاده شود.
در ادامه به غذاهای مناسب برای عملكرد بهتر گوارش اشاره 

مى شود:
•  عسل، مربای بِه و مربای هويج برای صبحانه

•  مصرف زيتون با غذا
•  سكنجبين خانگى با سركه خانگى بيست دقيقه بعد از غذا

•  دم نوش به و دارچين يا چای و دارچين در طى روز 
سياه  فلفل  و  دارچين  ادويه ی  و  پياز   و  سير  از  استفاده    •

)زياده روی نشود( در غذاها
•  به اندازه يک نخود نمک طعام قبل از غذا )در افراد با فشار 

خون باال، اين مورد با احتياط انجام شود(

،  یادداشتی از کارگروه طب سنتی

،

ه ایمد داری، زیرا حرضت  �پ ه که ایمد نداری ایمدوارتر ابش ات به آ�ن �پ به آ�ن
او  اب   دخاوند  نکد،  هتیه  آتش  اخوناده اش  برای  رفت  مویس لعیه السالم 

سخن گفت.
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مهراه  را  خود  درخواست  دوار،  طببی  رشنیه  اب  مهاکری  به  متالی  وصرت  در 
ما  اب    09383410842 مشاره   به  امک  �ی �پ ارسال  طریق  از  اخونادگی  انم  و  انم  ذکر  اب 

دریمان بگذارید.
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