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به ويروسُکش مجهز شويد!

E

کودکی يعنی خوشحالی،
البته اگر ما بگذاريم!

با این راهها ویروس سرماخوردگی و آنفلوانزا را فراری دهید
هنوز ســرما نیامده ،پای ویروسها به خانهها باز شده .سرفههای پیدرپی ،عطسههای بلند و مایعی که از بینی سرازیر شده ،میگویند پاییز حتی اگر سرد هم نباشد سرماخوردگی و آنفلوانزا را با خود میآورد .اگر
نمیخواهید پاییز و زمستان امسال را مثل سالهای گذشته سخت بگذرانید ،این مطلب را بخوانید .شاید ما دارو و درمان خاصی را به شما توصیه نکنیم ،اما مطمئن باشید با پیشنهادهای ساده و عملیمان میتوانیم
احتمال خانهنشینشدنتان در این فصل را کمتر کنیم.

صبحانه ،ماست بخورید

اگر بــه اندازه کافــی به بدنتــان باکتری
پروبیوتیک برســانید ،مقاومت بدنتان در
برابربیماریهایپاییزهباالمیرود.محققان
میگویند ،کسانی که به اندازه کافی ماست
و محصــوالت کفیر را مصــرف میکنند،
۱۲درصد کمتــر از دیگران به عفونتهای
ویروسی دچار میشوند .نظرتان در مورد
یک کاسه ماست کمچرب با تکههای میوه
برایصبحانهچیست؟میتوانیدماستتانرا
با جو دوسر پرکشده یا شیره انگور هم غنی
و این صبحانه پُرخاصیت را هر روز با طعم و
بافتی متفاوت آماده کنید.

پنجرهها را باز کنید

برای اینکه کمتر به بیماریهای پاییزه دچار
شوید ،اجازه دهید ،هوای تازه در خانهتان
جریانپیداکند.بستهنگهداشتنهمیشگی
پنجرهها خطر ابتالی شما به سرماخوردگی
و آنفلوانــزا را بیشــتر میکنــد .محققان
میگویند ،حتی ورزشکــردن در هوای
آزاد در این فصل ،احتمال بیمارشدنتان را
پایین میآورد.

قارچ بخورید

محققانمیگوینداگرهرروزچندعددقارچ
بهغذایتاناضافهکنید،کمتربهبیماریهای
التهابی رایج در این فصل دچار میشوید.
البته قارچ ،تنها مادهغذایی نیست که باید به
سبد غذای پاییزی شما اضافه شود .مصرف
میوهها و سبزیجات قرمز و بنفش رنگی که
سرشار از آنتیاکسیدان هستند هم احتمال
بیمارشدنتان را پایین میآورد.

کنار سرماخوردهها نشینید

شایدبیادبانهبهنظربرسد،اماواقعابایدچند
روزی را از سرماخوردهها فاصله بگیرید ،از
آنها خودکار قرض نگیرید و از روی میزشان
خوراکی برندارید .با همکارهای بیمارتان
صادق باشید و بگویید که برای درگیر نشدن
با ویروسها این فاصله را حفظ میکنید.

لبهایتان را لمس نکنید

وقت کارکردن ،حســب عادت دســتتان
را به دهانتان نزدیک میکنید؟ شــاید به
همین دلیل است که زیاد سرما میخورید.
ویروسها تا روی دســتهایتان هستند،

کاری با بدن شما ندارند ،اما بهمحض اینکه
به دهانتان وارد شــدند ،رشــد و تکثیر را
شــروع میکنند .در این روزها باید بیشتر
از همیشه دستهایتان را بشویید ،صفحه
کلید رایانهتــان را ضدعفونی کنید و البته
لبها و صورتتان را هم کمتر لمس کنید.

به اندازه کافی بخوابید

خواب بهموقع و کافی در این فصل ،شما را
نجاتخواهدداد.محققانمیگویندکسانی
که کمتر از هفت ساعت در شب میخوابند،
سه برابر بیشتر از دیگران به سرماخوردگی
دچار میشوند .از نظر آنها هشت ساعت
خواب شبانه میتواند ناجی شما باشد ،اما
اگر وقت کافی ندارید ،الاقل هر شب هفت
ساعت بخوابید.

آبنمک استنشاق کنید

استنشــاق آبنمک به ضدعفونیشــدن
مجرای بینی شما کمک میکند و احتمال
بیمارشدنتان را به شکل قابلتوجهی پایین
میآورد ،اما از آنجا که آبنمک خانگی در
صورتزیادمصرفشدنبهمخاطبینیشما
آسیب میزند ،بهتر است سراغ سرمهای
نمکی بروید .کمی سرم نمکی کف دستتان
بریزید و با یک دم عمیق ،آن را از راه بینی
باال کشیده و سپس از دهان بیرون بریزید.
شاید این کار در ابتدا برایتان سخت باشد ،اما
مطمئن باشید به تاثیرش میارزد.

زینکدرمانی کنید

شاید قرصهای زینک ،مانع سرماخوردگی
نشوند ،اما دوره ابتال به آن را کوتاه میکنند.
محققان میگویند ،اگر ۲۴ســاعت بعد از
شروع سرماخوردگی ،هر روز ۷۵میلیگرم
زینک دریافت کنید ،با ســرعت بیشتری
بهبــود پیــدا میکنید .در کنــار مصرف
ویتامین  Cکافی ،زینک موردنیازتان را هم
به بدن خود برسانید.

به اندازه کافی آب بنوشید

اگر به میزان موردنیاز بدنتان آب و غذاهای
مایع مصرف کنید ،ســرماخوردگی کمتر
در بدنتان جا خــوش میکند .با این روش
شــما ویروسهــا را از راه ادرار از بدنتان
بیرون میریزید و درواقع بدنتان را بهنوعی
پاکسازی میکنید .این روش ،بهویژه در

زمانی که به سرماخوردگی دچار شدهاید،
میتواند به بهبود حالتان کمک کند.

دستگاه بخور را روشن کنید

وقتی رطوبت کافی در فضای خانه شــما
جریان پیدا میکند ،تنفس برایتان آسانتر
میشــود و هوا را هم با کیفیــت باالتری
پاکسازی میکند .روشنگذاشتن دستگاه
بخور در این فصل ،نهتنها هــوای خانه را
تمیزتر میکند ،بلکه احتمال جانگرفتن
ویروسها را در بدن شما پایین میآورد.

سوپ تند بخورید

فلفل قرمز فــراوان چیزی اســت که در
این فصل به آن نیاز دارید .ســعی کنید تا
میتوانیداینچاشنیراباغذاهایتانترکیب
کنید .فلفل قرمز ،سیستم ایمنی بدنتان را
تقویت میکند و احتمال اینکه ویروسها
زندگی را در پاییز برایتان ســخت کنند را
کاهش میدهد.

رایحهدرمانی کنید

هر روز کمی روغن اُکالیپتــوس را در آب
جوش بریزید و اجــازه دهید که عطرش
فضــای خانه را پُــر کنــد .رایحهدرمانی
یکــی از روشهای اثباتشــده در بهبود
بیماریها و پیشگیری از ابتال به آنهاست
و محققان میگویند رایحــه اُکالیپتوس،
میتواند حالتان را حتی بعد از ابتال به یک
سرماخوردگی سخت ،بهتر کند.

تقویت بدن و گذشــتن زمان اســت .در
سرماخوردگیهای ویروسی ،معموال 5،4
روز بعد از شروع عالئم بیماری حالتان بهتر
میشــود و حتی در صورت ملتهبشدن
گلــو در دوره بیماری ،نیــازی به تزریق
آنتیبیوتیک وجود ندارد .بنابراین همیشه
قبل از تزریــق آنتیبیوتیــک یا مصرف
خوراکــی آن ،وضعیتتان را با کمک یک
متخصص بررسی کنید.

فعال رژیم نگیرید

کاهــش وزن را با کمکــردن موادغذایی
مصرفی،به فصل دیگری موکول
کنید و در این ماهها بدنتان
راتقویتکنید.سعیکنید
بــا موادغذایی کمحجم
و کمکالری ،امــا غنی و
مقوی ســختی این چند
ماه را پشتسر بگذارید.

دچارشدنتان به آنفلوانزا و سرماخوردگی
را پایین میآورد ،اما راه را برای درگیرشدن
با ویروسها و باکتریها نمیبندد .اگر هر
سالچندهفتهراباآنفلوانزادرگیرمیشوید،
بهتر است پاییز و زمستان امسال را با کمک
واکســن آنفلوانزا راحتتر طی کنید .باور
کنید باکتریهای ضعیفشــدهای که از
طریق واکسن به بدنتان وارد میشوند شما
را به دردســر نمیاندازند و اگر پزشکتان
شما را از این کار منع نکرده ،حتما در اولین
فرصت ،واکســن بزنید .یادتــان نرود که
واکسن آنفلوانزا برای مقاومکردن بدنتان
به چند هفته زمان نیاز دارد و اگر
زود نجنبید ،فرصت طالیی
ایمنشــدن در برابــر
بیماری را از دســت
میدهید.

هر روز
کمی روغن
اُکالیپتوس را
در آب جوش
بریزید و اجازه
دهید که
عطرش فضای
خانه را پُر کند.
رایحهدرمانی
یکی از
روشهای
اثباتشده در
بهبودبیماریها
وپیشگیری
از ابتال به
آنهاست

تا دیر نشده واکسن
بزنید

درســت اســت که راههای
گفتهشــده احتمال

یک قاشق پُر عسل بخورید

هر روز یک قاشق عسل طبیعی را با کمی
آب و آبلیموی تازه ترکیــب و میل کنید.
عســل یک ویروسکش طبیعی اســت و
مقاومت بدنتان در برابر بیماریهای شایع
در فصل پاییز را باال میبــرد ،البته یادتان
باشد که عســل مرغوب انتخاب کنید و از
کیفیــت محصولی که مصــرف میکنید
مطمئنباشید.

فورا آنتیبیوتیک نخورید

باور کنید برای آرامکردن همه عطسهها و
سرفهها به آنتیبیوتیک نیاز ندارید .اگر به
عفونت ویروسی دچار شده باشید ،مصرف
آنتیبیوتیک حالتــان را بهتر نمیکند و
تنها راه بــرای خالصشــدن از بیماری،

خواب به چشمتان نمیآيد؟ اين راهها را امتحان کنيد
بهبــود

خسته و بیرمق هستید ،اما چشمهایتان شبها روی هم نمیآیند؟ خوابآلود به تختتان میروید و فردای آن شب ،خستهتر از اتاق بیرون میآیید؟ بیخوابی تنها مشکل شما نیست .کیفیت زندگی
آدمهای زیادی بهخاطر اختالالت خواب ،پایین میآید و حتی بیخوابی و بدخوابی ،آنها را با مشــکالت جسمی و روانی متعددی هم درگیر میکند .اگر شما هم با این چالش شبانه دستوپنجه نرم
میکنید ،به این توصیهها عمل کنید .متخصصان خواب ،معتقدند این راهها بخشی از مشکل شما را حل میکند.

میکند که توان آمادهشدن برای خواب
آرام را از دست بدهد.

به آرامش فکر کنید

فکرهای آرامی که با چشــمهای بسته از
ذهن میگذرانید ،میتوانند شما را به داالن
خواب عمیق و آرام وارد کند .چشمهایتان
را ببندید و یک دشــت ســبز و بزرگ را
تصور کنید .روی چمنها دراز بکشــید و
چشمهایتان را ببندید .سعی کنید با صدای
وزیدن باد و پرندهها ،به خواب بروید.

درست نفس بکشید

خیلی سخت نگیرید

نگرانی در مورد به خواب نرفتن یا کابو 
س
دیدن ،مشکل شما را چندبرابر میکند.

استرس گذشــت زمان و رسیدن صبح،
شــما را بیخوابتر میکنــد و ترس از
آمدن کابوسها ذهنتان را آنقدر درگیر

اگر در طول روز تمرینهای تنفســی را
بهدرســتی انجام دهید ،بیخوابی کمتر
ســراغتان میآید .انجــام ورزشهای
کششی هوازی مثل یوگا به آرامش بدنتان
و تمرینهای تنفسی به تنظیمشدن ریتم
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فعالیت مغز و بدن شما کمک میکند.

شبها را در آرامش بگذرانید

وقتی تــا همین چنــد دقیقــه قبل از
آمدن به تختخواب مشــغول انجام یک
کار مهــم بودهاید و مغزتان را حســابی
درگیــر کرده بودید ،یا وقتی از باشــگاه
ورزشی برگشــتهاید و تازه از بدنتان کار
کشــیدهاید ،نمیتوانید انتظار به خواب
رفتن داشته باشــید .سعی کنید شبها
زود شــام بخورید ،حداقل از یک ساعت
قبل از خواب ،نور خانه را کم کنید ،صدای
تلویزیون را پاییــن بیاورید و در صورت
امــکان ،یک موســیقی آرامشبخش را
در فضای خانــه پخش کنید .چیدن این
مقدمات کوچک ،شما را برای خواب آرام
و عمیق آماده میکند.

از تخت بیرون بروید و
نیمساعت بعد برگردید

اگر حسابی بیخواب هستید ،بدنتان را
مجبور به خاموشی نکنید .شاید بهتر باشد
از اتاق خواب بیرون بروید ،نیمســاعتی
کتاب بخوانید و بعد از گذشت این دقایق
دوباره برای خوابِ آرام تالش کنید.

مالتونیندرمانی کنید

مصــرف موادغذایی حــاوی مالتونین،
به تنظیم ریتم خــواب و بیداری بدنتان
کمک کــرده و از بیخوابــی نجاتتان
میدهد.
مصرف آناناس ،موز ،جو دوسر ،پیاز ،ذرت،
گوجهفرنگی ،سیبزمینی ،برنج ،انگور و
گیالس به افزایــش مالتونین در بدنتان
کمک میکند.

فکرهای
آرامی که با
چشمهای
بسته از ذهن
میگذرانید،
میتوانندشما
را به داالن
خواب عمیق و
آرام وارد کند.
چشمهایتان
را ببندید و
یک دشت
سبز و بزرگ را
تصورکنید

«مینا.ح»؛ مادر خانهدار
پایم را بــه ســاختمان کوچکی با
دیوارهــای رنگشــده میگذارم.
این هفتمین مدرســهای است که
بــرای دخترک انتخــاب کردهام و
آخرســر هم ســردرگم از درست
انتخابکــردن ،نزدیکــی خانه و
رایگانبودنش را بهانه پذیرفتن این
گزینه کردهام.
کتابهایش را در کیفش میگذارم
و او را راهــی ســاختمانی میکنم
که هنوز نمیدانم قرار است جایی
برای خوشحالتر قدم برداشتنش
باشد یا فضایی برای از دسترفتن
شادیهای کوچکش.
از مدارســی که میگفتند در قبال
گرفتن نیمی از حقوق ماهیانهام در
تمام ســال به دخترم شادی هدیه
میدهند بیــرون آمدهام و با هراس
از گمشدن خوشحالی دخترک در
محاسبات دخلوخرجم ،او را راهی
مدرسه کردهام.
حاال ســه هفتــه از روزی که برای
اولین بار دستهایش را تکان داد،
به من پشــت کرد و راهی مدرسه
شد ،گذشــته ،حاال سه هفته است
که ظهرهــا لبخند به لــب مقابلم
مینشــیند و از کاردستی و ورزش
و خوراکیهــای زنگ تفریح حرف
میزند.
۳۰سال از روزی که برای اولین بار
دســتهایم را تکان دادم ،به مادرم
پشــت کردم و راهی مدرسه شدم،
گذشــته .حاال که از دو دو تا چهار
تا کردن شــهریههای سرســامآور
خالص شــدهام ،صدای خندههای
۳۰سال قبلم در گوشم میپیچد.
خوشــحالی زنگهــای تفریــح و
نشستن در کالسی که هر کداممان
از دنیایــی متفاوت آمــده بودیم و
روی نیمکتهایش نشسته بودیم
در خاطرم زنده میشود؛ حاال یادم
میآید که خوشحالی ،چیزی نبود
که کسی برایمان خریده و در جعبه
هدیه گذاشته باشد.
انگار خوشحالی ،سفرهای است که
الاقل برای لحظاتی از روز در مقابل
همه بچهها پهن میشود.
از بچههــای آفتابســوختهای
کــه پشــت چراغقرمز با اســپری
شیشهشــوری که در دستشــان
گرفتهانــد بهدنبال هــم میدوند
گرفته تــا بچههایی که با کولههای
گرانقیمتشــان روی نیمکــت
مدرسهها مینشینند.
انــگار با وجــود همه ســختیها،
ترسها ،غمها یا حتی خستگیها،
بچههــا خوشــحالی را بهشــکلی
متفاوت تجربه میکنند.
انگار وقتی این احســاس رنگارنگ
سراغشان میرود ،دیگر جایی برای
فکر و خیالهای بزرگساالنه و تکرار
همان ترسها ،غمها و دردها باقی
نمیماند.
انگار قرار نیست خوشــحالی را از
ناکجاآبــاد پیدا کنیــم ،در زرورق
بپیچیــم و به بچههایمــان تقدیم
کنیم ،فقــط کافی اســت آن را از
لحظههایشان ندزدیم .همین کافی
است.

