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هر ماده غذایی که دهان را می سوزاند معمو ًالبا معده نیز سر ناسازگاری دارد .بنابراین نباید در مصرف فلفل زیاده روی کنید .در عوض می توانید از انواع
مختلف ادویه سرشار از آنتی اکسیدان ها و دارای خواص ضدالتهابی مانند زردچوبه استفاده کنید.به گزارش تبیان  ،مصرف روزانه بیش از دو واحد از
محصوالتلبنی وزیادهرویدر مصرفگلوتن(پروتئینموجوددرنانهایامروزه) باعث نفوذ اسید معدهشده ومشکل سازمیشود.بنابرایناگرمعده
حساسی دارید در مصرف لبنیات نیز زیاده روی نکنید.

 5نقطه فشاربرای کاهش حساسیتها

پرسش و پاسخ
محل:بین شستپاوانگشتبعدی قراردارد.
ماساژ:با استفاده از بر آمدگی استخوان های
انگشتاندرپشتدستروینقطهفشارواردکنید
وبچرخانید.انگارکهداریددستگیرهدررابهسمت
جلو و عقب می چرخانید.فشار بیش از حد وارد
کردن می تواند باعث کبودی شود و تاثیر منفی
روی جریان انرژی بگذارد.این حرکت را رویهر
دوپابهمدت 30-20ثانیهانجامدهید.
.5چشمها:بهمدت 60-30ثانیه
محل:درقسمتزیرینانگشت دوموسومپا.نقطه

.3بینی؛بهمدت 30ثانیهماساژدهید

مترجم :علیرضا – با از راه رسیدن فصل بهار حساسیت ها نیز عود می کند و درمان های طبیعی می تواند در کنترل حساسیت بسیار موثر واقع شود.
به نقل از سایت نیوزویک،درمان چینی در این زمینه بسیار موثر است .با فشار آوردن روی  5نقطه روی کف پا می توان حساسیت فصلی را کاهش
داد .طبق دیدگاه طب چینی ،حساسیت ها بر اثر ضعیف بودن جریان انرژی در بخشی از اندام های بدن به وجود می آید که در ادامه به آن می پردازیم:
الف .ضعیف شدن جریان انرژی در ریه :اولین
دفاع بدن در برابر عوامل بیرونی مانند گرده
و گرد و خاک در ریه انجام می شود.با ضعیف
شدن جریان انرژی در ریه ماده حساسیت زا
وارد بدن می شود.

▪ ▪ماساژکفپابرایکاهشعالیمحساسیت
درنقاطمختلف

.2سینوس ها؛ به مدت  60ثانیه ماساژ دهید

.1ریهها؛بهمدت 60ثانیهماساژدهید.

ب.ضعیف شدن جریان انرژی در طحال:
هنگامی که طحال ضعیف می شود،این عضو از
بدن نمی تواندعملکرد خود را انجام دهد.
ج.ضعیف شدن جریان انرژی در کلیه :با
مصرف طوالنی مدت دارو از جمله آنتی
هیستامینوآمپولهایکورتیزون،جریانانرژی
درکلیهازبینمیرود.

محل:در قسمت کف پا ،روی برآمدگی پا زیر سه
انگشتمیانی.
ماساژ :این قسمت ها را با انگشتان فشار دهید.
سپسفشاربیشتریواردکنیدوبهطورچرخشی
آن قسمت را به طور کامل و به مدت  60ثانیه
ماساژدهید.

محل :نقطه اصلی سینوس ها در نوک شست
پا قرار دارد.ماساژ دادن آن می تواند گرفتگی
بینی را بر طرف کند.
ماساژ:برای ماساژ دادن آن قسمت را با شست
ماساژ دهید.نکته :هر پا را به مدت  60ثانیه به
طور کامل ماساژ دهید.

محل :نقطه اصلی آن در کنار ناخن شست قرار
دارد .شست پای چپ با پره بینی راست و شست
پایراستباپرهبینیچپهماهنگیدارد.
ماساژ:برای ماساژ دادن  ،با دست راست روی
شست چپ فشار وارد کنید و با دست چپ روی
شست راست فشار بیاورید.شست را با انگشت
نشانه نگه دارید و با شست هر دو طرف آن را
ماساژدهید.هرشسترابهمدت 30ثانیهماساژ
دهید.
.4گلو 30-20:ثانیهماساژدهید

با"قفسهداروها"درپایانسالچهکنیم؟
در پایان سال خانه تکانی دارویی را انجام دهید و داروهای
تاریخ مصرف گذشته را معدوم و داروهای بدون استفاده را
به مراکز منتخب هالل احمر اهدا کنید.
رحیمی رئیس اداره تحقیق ،توسعه و آموزش مردمی
معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در
گفت و گو با ایسنا  ،با تاکید بر لزوم خانه تکانی دارویی،
گفت :داروهای یک شخص برای شخص دیگر قابل استفاده

نیست و نمیتوان از آنها برای بیماری مشابه استفاده کرد.
وی با بیان این که الزم است در پایان هر سال خانه تکانی از
قفس ه داروهای موجود در منزل انجام شود ،اظهار کرد :در
مرحله نخست الزم است تا داروهایی را که تاریخ انقضای
آنها گذشته است ،از بسته بندی اصلی خارج کرد و داخل
کیسه زباله یا چاه فاضالب ریخت و معدوم کرد.
رحیمی افزود :تاریخ انقضای دارو به طور معمول به تاریخ

شمسی یا میالدی روی جعبه مقوایی داروها یا در انتهای
ورقههای آلومینیمی بسته بندی قرصها و کپسولها یا
روی شیشه آمپول و ویال های تزریقی نوشته شده و در
خصوص پمادها و کرمهای موضعی نیز این تاریخ در انتهای
تیوب پماد و کرم حک شده است.
قطر ههای چشمی هم که از باز شدن در آن ها یک ماه
گذشته است دیگر استریل نیست و باید دور ریخته شود.

چشم چپ در پای راست و نقطه چشم راست در
پایچپقراردارد.
ماساژ:بااستفاده از شست این قسمت در هر دو
پا را با حرکت باال و پایین به مدت  60-30ثانیه
ماساژدهید.

کا

فه سالمت

برای معدوم کردن شربتها باید آنها را در فاضالب خالی
کرد و شیشههای آن را دور ریخت .برای معدوم کردن
آمپولها و سرنگهای تاریخ مصرف گذشته نیز باید آنها را
در کیسه زباله ریخت و معدوم کرد.
افراد داروهایی را که تاریخ انقضای آنها نرسیده ،ولی از
آن استفاده ای نمی شود ،به مراکز منتخب جمعیت هالل
احمر اهدا کنند.

جدو

همهماعادتهاییداریمکهبهبدنآسیبمیرساندومعدهنیزازاینآسیبهادراماننیست.
اینعادتهاباعثافزایشاسیدمعده،دلدرد،زخممعده،سرطانو...میشود.ایندرحالیاست
که با تغییر عادت های بد می توان از بسیاری از این مشکالت در امان ماند .به گزارش تبیان ،پرهیز
اززیادهرویدرمصرفقهوهوشکالتسیاهوزیادهروینکردندرمصرفغذاهایتندوپرادویه،در
حفظسالمتمعدهموثراست.دراینمطلببه عادتهای معدهخرابکن اشارهمیکنیم.
▪ ▪نوشیدن زیاد و افراطی قهوه ؛ تحریک معده
کافئین موجود در قهوه باعث اسیدی شدن  PHخون می شود .عالوه بر این از آنجا که کافئین یک ماده
محرک است باعث افزایش استرس می شود و حتم ًا می دانید که استرس ،دشمن معده است.

▪ ▪زیاده روی در مصرف شکالت و گوشت های فرآوری شده ؛ التهاب معده
پروتئین های حیوانی حاوی امگا  6زیادی است .این اسیدهای چرب جزو عوامل التهاب زا در بدن به
ویژه در ناحیه معده و دستگاه گوارش محسوب می شود.

آ

شپزی من

برنج با فلفل
دلمه ای کبابی

▪ ▪مواد الزم:
.1روغن زیتون – یک قاشق غذا خوری
.2پیاز کوچک خرد شده – یک عدد
.3سیر رنده شده – دو حبه
.4فلفل دلمه ای کباب شده و خرد شده –  2عدد
.5نمک و فلفل – به اندازه کافی
.6برنج خیس شده – یک پیمانه
.7آب مرغ یا آب  2-و نیم پیمانه
.8پنیر فتای خرد شده – یک چهارم پیمانه( به صورت دلخواه)
.9پونه کوهی – یک قاشق مربا خوری
▪ ▪طرز تهیه:
.1روغن را در ماهیتابه داغ کنید .
.2پیاز را در آن تفت دهید تا نرم شود.
.3سیر را نیز اضافه کنید و تفت دهید.
.4فلفل دلمه ای کباب شده ،پونه کوهی ،نمک و فلفل را به آن اضافه کنید.
.5آب برنج خیس شده را خالی و به مواد اضافه کنید و سپس آب مرغ را اضافه کنید .
.6آب مرغ که شروع به جوشیدن کرد ،حرارت را کاهش دهید و بگذارید مواد آرام
بپزد.
.7زیر قابلمه برنج را خاموش و سپس پنیر فتا را به آن اضافه کنید.

س:اشتهای خود را از دست داده ام و پس از خوردن هر
غذایی،باالمیآورمآیامیتواندازعالیمسرطانمعدهباشد؟
ج:توصیه می کنم برای بررسی عالیم به پزشک مراجعه
کنید .از آن جا که توضیحات شما خیلی کوتاه است ،نمی
توان نظر خاصی داد .باید بدانید که سرطان در پایین
ترین قسمت فهرست احتماالت قرار می گیرد .برای
مثال ،ممکن است دچاریک عفونت دستگاه گوارشی به
علت یک ویروس شده باشید که باعث درد شکم ،تهوع
و استفراغ می شود .التهاب دیواره معده ممکن است
باعثبروزاینعوارضشود کهمیتواندناشیازاستعمال
دخانیات،الکل،دارویاعفونتباشد.اگرعوارضبرایمدت
طوالنی تداومیابدیااگردچارکاهشوزن،تبوعرقشبانه
شدید،احتمال سرطان بیشتر است  .اگر دچار درد یا تب
شدید شده اید و وضعیت شما روز به روز بدتر می شود ،اگر
در مدفوع یا استفراغ خون مشاهده کردید،اگر رنگ ادرار
تیره تر و رنگ مدفوع روشن تر شده ،یا در رنگ پوست یا
چشم تغییری ایجاد شد ،بهتر است هر چه زود تر به پزشک
مراجعهکنید.
س:دختری 10ساله دارم .ماهی یک یا دو بار تب می کند
کهباعثخستگیشدیدویمیشودبهطوریکهبرایرفع
خستگیبایدبخوابد.عالوهبرآن زیادسرفهمیکند.
ج:برای دانش آموزان فعال ،ابتال به تب مربوط به عفونت
هایسیستمتنفسیفوقانیمانندسرماخوردگیمعمولی
امری عادی است .اما چند مرتبه حمله تب طی ماه غیر
عادی است و جای نگرانی دارد.آیا پس از اندازه گرفتن و
باالبودندمایبدنشبهایننتیجهرسیدهایدکهتبداردیا
اینکهصورتاوقرمزاستوگرمبهنظرمیآید.آنچهمهم
است دانستن دمای بدن است .سرفه ممکن است به تب
ارتباطداشتهباشد.گاماولایناستکهمشخصکنید آیا
عالیم دیگرینیزوجوددارد.بهعنوانمثالآیاباسرفهخون
باالمیآورد؟آیابهطورغیرمنتظرهوزنکمکردهاست؟آیااز
تعریقشبانه گلهمیکند؟آیاغددمتورمدارد؟آیاازاستخوان
یا مفصل درد رنج می برد؟آیا جوش های قرمز پوستی
دارد؟آیا به تازگی مسافرت خارجی داشته است؟ عالوه بر
احتمال التهاب و عفونت ،احتمال نادر سرطان نیز وجود
دارد .ممکن است این مشکل دالیلی مانند گر گرفتگی و
آسم یاعلتخوشخیم دیگریداشتهباشد .برایبهدست
آوردنجوابدقیقبهتراستبهیکمتخصصمراجعهکنید.

تغذیه

ل سالمت

عادتهایی که معده را خراب میکند

موضوعسواالتدربارهمشکالتجسمیوپزشکیمبتال
به همه اف���راد در همه جاس���ت امروز
نمونه ای از پاسخ های دکتر «مارتین
اس���کر» یک���ی از پزش���کان مع���روف
انگلیس���ی را به س���واالت بیم���اران
آورده ایم.

میوه ها یی که نباید با هم خورده شود
▪ ▪مصرف زیاد غذاهای کبابی؛ احتمال سرطان
زمانی که مواد غذایی ،کباب یا دودی می شود یک واکنش گلیکاسیون پروتئین به نام واکنش
میالرد بروز می کند .این واکنش باعث بروز التهاب و استرس اکسیداتیو می شود و خطر ابتال
به سرطان را به همراه دارد.

▪ ▪هر آنچه دهان را می سوزاند معده را نیز آتش می زند
هر ماده غذایی که دهان را می سوزاند معمو ًال با معده نیز سر ناسازگاری دارد .بنابراین نباید در
مصرف فلفل زیاده روی کنید.

▪ ▪مصرف دخانیات ؛ افزایش خطر ابتال به سرطان معده
دخانیات عالوه بر تحمیل ترکیبات شیمیایی فراوان به بدن باعث از بین رفتن کارایی اسفنکتر
مری می شود که این مسئله نیز به افزایش اسید معده منجر می شود.

مصرف میوه تاثیر بسیار زیادی در روند هضم مواد غذایی و
سوختوسازآنهادربدندارد.
براساستحقیقاتیکهدانشمندانومحققاندراینزمینه
انجام دادند ،مصرف میوه روند سوخت و ساز قند ،چربی و
پروتئین را در بدن افزایش می دهد و تاثیر زیادی در حفظ
سالمتوتندرستیبدندارد.ازاینرومصرفروزانهآنهابه
همهافرادتوصیهمیشود.
محققان میوهها را به  ۴گروه میوههای شیرین ،میوههای
اسیدی ،میوههای غیراسیدی و میوههای خنثی
تقسیمبندی کردهاند و معتقدند هنگام مصرف میوهها یا
تهیه ساالدهای میوه باید دقت کرد تا از میوههای هم گروه
استفاده شود .بهعنوان مثال ،برای تهیه ساالد میوه تنها از
میوههایی استفاده شود که در گروه میوههای شیرین قرار
دارد زیرا استفاده از میوههای گروههای مختلف موجب
بروزواکنششیمیاییدربدنمیشودومشکالتیرابرای
مصرفکننده ایجاد میکند .نوشیدن مخلوط آب هویج و
پرتقالیکیازمضرترینترکیبهایغذاییاست.مخلوط
کردن این ۲میوه باهم و مصرف آن موجب باال رفتن میزان
اسیدخوندربدنمیشود.
عالوه بر این ،اختالل در عملکرد کبد و تحریک پذیری
طحالنیزازدیگرعوارضمصرفاین۲میوهباهماست.
مصرف ترکیب خربزه و لیمو نیز موجب اختالل در تولید
هموگلوبینخونمیشودوکمخونیرانیزباخودبههمراه
می آورد .از طرفی هرگز هندوانه را با میوه های دیگر میل
نکنیدزیراموجبنفخشکممیشود.

بیشتر بدانیم
چه کسانی خانه تکانی نکنند؟
درصورتی که سابقه کمر درد دارید و از زمان بهبودی تان
بیشازیکماهنگذشتهاست،برایپیشگیریازعودبیماری
بهتراستخانهتکانیرابهدیگرانبسپارید.
به گزارش فارس ،کامران آزما متخصص طب فیزیکی
و توانبخشی درباره خانه تکانی قبل از عید نوروز گفت:
متاسفانه بعضی از خانوادهها به طور یکجا شروع به خانه
تکانیمیکنندکهاینامرمیتواندبهخصوصبرایافرادی
کهسابقهکمردرددارندمشکلسازباشد.
توصیه کلی این است که خانه تکانی به طور آهسته و
برنامهریزیشدهوبارعایتیکسرینکاتواصولدرست
نحوه حمل و جابه جایی باشد .برای بیماران با سابقه کمر
درد کارهایی از جمله شست وشوی کفها و استفاده از
جارو برقی به این دلیل که برای انجام آن نیاز به قوزکردن
وخمشدنهمراهباحرکاتچرخشیوتکراریکمروجابه
جا کردن جارو برقی است ،میتواند یکی از کارهای آزار
دهندهباشد؛بنابراینتوصیهمیکنیمافرادیکهسابقهکمر
م بلند استفاده کنند تا
ی سبک با سی 
درد دارند از جارو برق 
کشیدنآنراحتباشدومجبوربهجابهجاییمکرردوشاخه
ازپریزنشوند،همچنیندرحینکارستونفقراترامستقیم
نگهدارندوعضالتشکمرامنقبضکنند.

