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

گیاهان

سالمت

آیاتنگینفس،تپشقلبوسرگیجهبهبیماری
قلبی مربوط است؟مدتی دچار سنگینی در
قفسه سینه  ،تنگی نفس و تپش قلب هستم.
ســرگیجه ،تک ســرفه و گرگرفتگی صورت
هم دارم .چند روز پیش بــه علت تپش قلب و
تنگی نفس به پزشک مراجعه کردم .مشکل
سینوزیت مزمن و گرفتگی بینی و ترشحات
پشتحلقهمدارم.
با توجه به سینوزیت مزمن،گرفتگی بینی،تنگی
نفسوترشحاتپشتحلق،نیازبهبررسیازنظر
آلرژی داریــد.در کنار کنترل اضطراب ،بررســی
قلبینیزتوصیهمیشود.
سرفهوخلطتهحلقنشانهچیست؟بهدنبال
سرماخوردگیدچاراخالطتهحلقشدهامکه
موجب سرفه های مکرر و خارش گلو تا کنده
شدن اخالط می شود  .مصرف آنتی بیوتیک
ها بدنم را ضعیف کرده و بــه دنبال آن اخالط
و سرفه و همچنین صدایی که هنگام خمیازه
کشیدنایجادمیشود،آزارممیدهد.
باتوجهبهشدتسرفهها،بهتراستمعاینهودرمان
شــوید ،شــاید نیاز به انجام ســونوگرافی باشــد.
اگر سال های قبل سرفه های مشــابه داشته اید،
بررسیازنظرآلرژینیزالزماست.

 ۹شست وشو دهنده کلیه
آیامیدانستیدکلیههایشمامسئولحذفمواد
زایدازبدنشماهستند؟
اگرفشارخونباال،دیابتیاسختشدنسرخرگ
داشتهباشید،ممکناستبهبیماریکلیویمبتال
شــوید بنابراین باید کاری کنید که جلوی وقوع و
توسعهاینبیماریگرفتهشود.
بیماری کلیــه ،تهدیدکننده زندگی اســت و باید
کاریکردکهآنهاراپاکیزهکنیمالبتهقرارنیست
جاروبرداریموآنراتمیزکنیم؛بلکه۹پاککننده
وجوددارندکهمیتواننددرسالمنگهداشتنکلیه
بهماکمککنندکهدرزیرآنهارامرورمیکنیم.
خوردن برگ سبزی های حاوی ویتامین های
 C ، Kو فیبــر ضمــن این کــه فشــارخون را پایین
میآورد،قندخودرانیزمتعادلمیکند.برگترب
و ُخرفهنیزکارسازاستوکلیهراتصفیهمیکند.
آبزغالاختهمیتوانددوایطبیعیخوبیبرای
کلیهها باشــد .ضمن این که عفونت ادراری را در
بدنمیکشد ،سنگکلیهازنوعاگزاالتراازبین
میبردوالبتهبهتراستاینمیوهرابدونافزودنی
وبهصورتخالصمصرفکنید.
زردچوبهبهدلیلداشتنکورکومینضدالتهاب
وبرایکلیهونابودیسنگهایکلیهمفیداست.
آنرابهغذایروزانهخودبیفزایید.
ســیب پر از فیبر اســت و ســم را جذب میکند.
همچنین التهــاب را کم می کند و برای دســتگاه
گوارش مفید است .برخی مردم میگویند روزی
یکسیببخورودکترنرو!
ســیر را وارد رژیــم غذایی خود کنید تا ســموم و
التهابات را در بدن مدیریت کند.ســیر آلیسین و
خاصیتآنتیاکسیدانیقویدارد.
برگهای گل قاصدک حاوی فالونوئید اســت
و کلیهها را پاک میکنــد .آن را بهصورت دمنوش
بخوریدتافشارخونرانیزپایینبیاورد.
روغنزیتونمزایایزیادیداردامابرایکلیهها
نیز مفیــد تشــخیص دادهشــده و ضمــن کاهش
کلســترول ،درد ســنگ کلیــه را کــم مــی کنــد و
ضدالتهاباست.
آبلیمویطبیعینهتنهاکلیههاراتمیزمیکند
بلکهایجادسنگرانیزدرکلیهمتوقفمیکند.
زنجبیل را بهصــورت پودر یا ادویه بــه کار ببرید
چــون ضمن ایــن که ضــد تهوع اســت ،اشــتها را
افزایش مــی دهــد و بــه کاهــش التهــاب کمک
میکند.
خبرآنالین

مادران بعد از به دنیا آمدن نوزادشان دچار نگرانی و اضطراب می شوند

که مبادا نتوانند کودکشان را با شیر خود سیر کنند .گاهی اطرافیان هم با

دکتر یعقوب محبوبی اسکوئی
فوقتخصصآسم،آلرژیوبیماریهاینقصایمنی

بیشتر بدانیم
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گیاهانیکهباعثافزایششیرمادرمیشود
نسخههاییکهمیپیچند،مشکلپدرومادررابیشترمیکنند.چندروزاول

بعد از زایمان ،ممکن است شیر مادر کم باشد ولی به مرور با مکیدن شیر و همچنین تنظیم

هورمون های بدن ،شیر مادر به اندازه کافی ترشح می شود که بتواند کودک را کامال سیر
کند  .بعضی مواقع پزشک کودک ونوزاد ،مصرف بعضی گیاهان را توصیه می کند که باعث
افزایش شیر مادر می شود.

گالــگا کــه بــه عنــوان علف
شیرآورهمشناختهمیشود،
همخانواده شــنبلیله اســت
اما بهتر اســت در مصرف آن
دقتزیادیداشتهباشیدزیرا
میتواند تا حــدی قند خون
را نیز پایین بیاورد .در ضمن
مصرفگیاهتازهآنخطرناک
است.

دالیــل مختلفــی میتوانــد باعث کاهش شــیر
مادر شود یا مادر شیرده احساس کند که مقدار
شیرشکاهشیافتهاست.مثالزمانیکهسیکل
قاعدگی شــروع میشــود یا زمانی که شــروع به
مصرفداروهایضدبارداریهورمونیمیکنید
یا وقتی که اســترسهای روزانهتــان خیلی زیاد
استو....البتهدرهرکدامازاینموارد،استفاده
ازترکیباتگیاهیمیتواندبهشماکمککندتا
شیربیشتریبرایتغذیهکودکتانداشتهباشید
اماباتوجهبهاینکههرکدامازاینگیاهانعالوه
بر تاثیربر شــیردهی ،آثار مختلف دیگری هم بر
بدنشمامیگذارند،قبلازمصرفهرکدامشان
بایدباپزشکتانمشورتکنید.

ازداروهایگیاهیبهتریننتیجهرابگیریم
داروهایگیاهیودیگرترکیباتشیرافزامعموال
به خودی خود کار نمیکنند بنابراین شما برای
افزایششیرتانبایدهمزمانبامصرفداروهای
گیاهی،تولیدشیررانیزدرسینههایتانتحریک
کنید.برایانجاماینکارالزماستتعداددفعات
شــیر دادن را افزایش دهید ،زمان شــیر دادن را
طوالنیکنیدتانوزادبیشتربهسینههایتانمک
بزند یا بعد از هر بار شــیردهی ،ســینههایتان را
بدوشید.
شنبلیله
شــنبلیله یکی از مهمترین و رایجترین گیاهانی
است که مصرف آن به خانمهای شیرده توصیه و

البته ترکیبات آن در اغلب داروهای شیرافزا هم
یافتمیشود.شنبلیلهاگربهطورمتعادلمصرف
شود،هیچعارضهجانبیخاصیبرایشماندارد
اماممکناستکمیبویبدن،عرقیاادرارتانرا
عوضکندکهالبتهبدبونیست.
رازیانه
رازیانه یکی ازگیاهان دارویی پرطرفداردرحوزه
مدیترانه اســت که نه فقط بــه عنــوان دارو بلکه
به عنــوان طعم دهنــده در مــواد غذایی مختلف
اســتفاده میشــود .رازیانه در درمان مشکالت
گوارشــی و بهبود عالیــم قاعدگی موثر اســت و
میتواندتولیدشیررادربدنمادرافزایشدهد.
گزنه
گزنهیکگیاهبرگسبزتیرهاستکهآهنباالیی
دارد و سرشــار از انواع ویتامینها و مواد معدنی
اســت .در کنار افزایش شــیر ،گزنــه میتواند به
ی شــما در دوران شــیردهی که
کاهش خســتگ 
معموال به دلیل کمخوابی است و همچنین رفع
کمخونیکمککند.
زنجبیل
زنجبیــل معمــوال بــرای بهبــود حالــت تهــوع و
مشــکالت گوارشــی اســتفاده میشــود اما در
بعضیمناطقجهان،ازاینگیاهتندوتیزبهعنوان
مکملــی در رژیم غذایی مادر شــیرده اســتفاده
میکنند تا شــیرش بیشتر شــود و تا وقتی که در
حد تعادل استفاده شود هیچ ضرری برای مادر
یانوزادندارد.

سیر
شــاید بد بو باشــد اما از هــزار و یــک خاصیتش،
نمیتوان به همین ســادگی گذشــت .سیر هم
طعمدهندهغذاست،همیکمکملغذاییوهم
میتوانازآنبهعنواندارواستفادهکرد.مصرف
ســیر در برنامه غذایی مــادر شــیرده میتواند تا
حدودی تولید شــیر او را افزایش دهد ولی روی
طعم شــیر اثر میگذارد و البته نــوزادان هم این
طعم را دوســت ندارند بنابراین نباید در مصرف
آن در ایــن دوران زیــادهروی کرد(.همــه مواد با
مشورتپزشکمصرفشود).

آشپـــزی من

مرغ با سبزیجات
روغنزیتون– 2قاشقغذاخوری
پیازخردشده– 3عدد
کرفسکامالخردشده– 2ساقه
هویجبرشدادهشده– 2عدد
سیبزمینیبزرگ 2-عدد
قارچ– 250گرم

آرد– 3قاشقغذاخوری
آویشــن خشــک – نصف قاشق چای
خوری
سینهمرغپختهشده–2قطعه
لوبیایسبزتازه–یکفنجان
تخممرغبزرگ–یکعدد(بهدلخواه)

ابتداکمیروغنزیتوندرظرفیبزرگ بریزید
وپیازخردشدهرادرآنتفتدهیدتاکمیطالیی
شــود .حــرارت اجــاق را در حد متوســطقرار
دهید .سپس کرفس ،هویج و سیب زمینی را
اضافه کنید .بگذارید به مدت  ۵دقیقه ،با هم
بپزند .سپس قارچهارااضافهکنیدوبگذارید
بپزد .پس از آن  ،مخلوط آرد ،آویشــن  ،نمک و
ادویه رااضافهکنید .درظرفراببندیدوحدود

 ۱۰دقیقه اجازه دهید تا بپزد .ســپس ســینه
مرغپختهشدهراهمراهبالوبیاسبزبهمواداضافه
کنید .در ایــن مرحله ،می توانید تخــم مرغ را
اضافه و پس از ۵دقیقه ،شعله را خاموش کنید.
ظرف مواد را در فر بــا دمای  250درجــه  ،قرار
دهید .پساز ۲۵دقیقه،شاممرغوسبزیجات
شــما آماده اســت .مرغ و ســبزیجات یک شام
مناسببرایدیابتیهاست.

یک شنبه ها

سواد سالمت

هیستریچیست؟
هیستری  ،یک اختالل نسبتا شایع روانپزشکی و
بازتابیازتعارضاتناخودآگاهاستودرعینحالکه
وجود یک اختالل جسمی دیگر را به ذهن میآورد،
ناشــی از عوامــل روانشــناختی اســت.اختالالت
جســمی و به خصوص بیماریهای عصبی ،شیوع
قابلمالحظهای در میــان این مبتالیــان دارند و از
میاناختالالتروانپزشکی،افسردگیواختالالت
اضطرابی با اختــال تبدیلی(هیســتری) در زنان
ارتباطدارند.
اختالالت شــخصیتی نیز همراه با اختالل تبدیلی
مشاهده میشــوند ،به خصوص اختالل شخصیت
نمایشگردرزنانواختاللشخصیتضداجتماعی
در مــردان .اختــال تبدیلــی در اثــر واپــس زدن
تعارضاتناخودآگاهوتبدیلاضطراببهیکعالمت
جسمی ایجاد میشود.عالیم این اختالل ،بیمار را
قادرمیکندبهدیگرانچنینالقاکندکهوینیازبه
توجه ویژه و درمان به خصوص دارد و همچنین یک
ابزار غیرکالمی بــرای کنترل کردن یا بــازی دادن
دیگراناست.باتصویربرداریازمغز،مشخصشده
است که در این بیماران ،متابولیسم نیمکره غالب،
کاهــش و متابولیســم نیمکره غیــر غالــب افزایش
مییابد.این اختالل زمانی تشخیص داده میشود
که درمانگر ،ارتباطی ضروری و اساســی بین علت
عالیم عصبی و عوامل روانشناختی پیدا کند و این
نشــانهها نباید نتیجه تمارض یا اختالل ساختگی
(که در آن فرد عالیــم یک بیمــاری را آگاهانه تقلید
میکند)باشند.
در اختالل تبدیلی ،بیحســی هیســتری و مورمور
شــدن در اندامها ،کری ،کوری ،حــرف نزدن و فلج
عمومی بــدن دیــده میشــود.عالیم حرکتــی نیز
شــامل حرکات غیرطبیعی ،اختــال در راه رفتن،
ضعف عمومی ،فلج ،لرزش تیــک و حرکات پرتابی
است.تشنجهایکاذب،عالمتدیگریدراختالل
تبدیلی است که تفکیک آن ها از تشنجهای واقعی
گاهیسختاست.بیمارمبتالبهاختاللتبدیلیبا
کنارزدنتعارضهایدرونیوهمچنینجلبتوجه
دیگــران ،به منافع خود میرســد و همیــن موضوع
موجبتکراراینرفتارمیشود.

