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پنجره

نکات کلیدی برای سریعترین خانه تکانی
مبادا دو روزه خانه تکانی کنید!

از همین حاال شروع کنید
خانه تکانی شب عید، از کارهایی اســت که برخالف اسمش نباید »شب عید« 
انجام شــود، بلکه باید مدت ها قبل از رســیدن لحظات سال تحویل انجامش 
دهید. در حقیقت، داشتن خانه یی تمیز در طی تعطیالت، بخصوص اگر از روش 

صحیحی استفاده کنید، ساده تر از چیزی است که تصور می شود.

خوش بگذرانید
نظافت لزومًا معادل با کار ســخت نیســت، یک موســیقی خوب یا یک برنامه 
رادیویی مفید می تواند شــما را با اشتیاق بیشــتری به تحرک وا دارد. برای خود 
انگیزه هایی پیدا کنید و به خود قول دهید که اگر کارهای روزانه را مطابق برنامه 
انجام دادید، به خود جایزه یی خواهید داد. این جایزه می تواند چیزی ساده، اما 
دلپذیر مانند یک حمام طوالنی، صرف چای و شیرینی با خانواده یا تماشای یک 

برنامه خوب تلویزیونی باشد.

سازماندهی وسایل نظافت
در هنگام خانه تکانی گشــتن بــه دنبال وســایل نظافت واقعًا خســته کننده و 
گیج کننده است.پس بهتر است همه وسایل مورد نیاز را در یک سطل یا یک سبد 

نزدیک خود قرار دهید تا همیشه به آن دسترسی داشته باشید.

همه کارها را به تنهایی انجام ندهید
این عید، تنها عید شما نیست و تنها دوستان و خانواده ی شما به منزل تان نمی آیند، 
پس نباید تمام نظافت آن را به تنهایی بر عهده بگیرید! کارها را با فرزندان و همسر 
خود تقسیم کنید. از بچه ها بخواهید تخت های خود را مرتب کرده، اسباب بازی ها 
و لوازم دیگر خود را جمع کنند و پس از گردگیری قفسه ها را سر جای خود بگذارند.

اتاق نشیمن
برای تمیز کردن اتاق نشیمن یا هر اتاقی، از سطوح باالتر شروع کرده و به پایین 
بیایید. بهترین وســیله گردگیری یک پارچه مایکروفایبر قابل شستشو است که 

با کمی آب مرطوب شده باشد.

مرتب کردن
روش خانه تکانی شما هرچه که باشد، قدم اول مرتب کردن خانه و درآوردن آن 
از درهم و برهمی اســت. چند دقیقه برای جمع کردن و مرتب کردن لباس ها، 
کتاب ها، اسباب بازی ها و ... وقت بگذارید، ســپس می توانید به سراغ وسایل 

نظافت رفته، بدون سردرگمی به خانه تکانی ادامه دهید.

اتاق خواب ها
با گردگیری یا جاروکشــی لوسترها و لبه پنجره ها شروع کنید وسپس لوازم اتاق 
را گردگیری کنید. مالفه ها را دست کم هفته ای یکبار عوض کنید. روتختی ها 

و پتوها نیز باید ماهانه شسته شوند .

آشپزخانه
ابتدا از پیشــخوان شــروع کنید. همه وســایل را به یک طرف بــرده و بعد از 
تمیز کردن با یک شوینده دست ســاز یا سازگار با محیط زیست دوباره به سر 
جایشان برگردانید. ســطح بیرونی همه وسایل آشپزخانه از یخچال و فریزر 

گرفته تا اجــاق گاز و مایکرویو و هود همه را تمیز کنید.

کف
کف را برای آخر کار نگهدارید. بعد از اینکه مطمئن شدید همه جا به طور کامل 
تمیز شده، شروع به تمیز کردن کف کنید. بسته به نوع پوشش کف)سرامیک، 

پارکت، فرش و ...( روش تمیز کردن نیز فرق می کند.

جاهای دیگر
فیلتر جاروبرقی، تارهــای عنکبوت، جرم های اطراف درهــا و پنجره ها و کف 
اتاق هــا را تمیز کنید. آثار انگشــت روی درها، دســتگیره ها و کلیدهای برق را 

پاک کنید.

سیلیاک چیست؟
ایسنا- ایرج ملکی رئیس مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: 
سیلیاک یک بیماری گوارشی است که به علت اختالل در سیستم ایمنی دستگاه گوارش ایجاد 
می شــود و بیماران به آرد گندم و جو دارند. این حساســیت سبب اختالل در جذب مواد غذایی 
می شــود و به دنبال مشــکالت گوارشــی عوارضی از قبیل بیماری های پوستی و روماتسیمی 
اتفاق می افتد. راه تشخیص این بیماری از طریق انجام آزمایش سرولوژی و انجام آندوسکوپی 
و بیوپسی از روده باریک است. وی افزود: پایه درمانی این بیماران اجتناب از مواد غذایی حاوی 
گلوتن )آرد گندم و جو( است و بیماران باید رژیم غذایی سختی را در تمام طول عمر خود رعایت 
کنند؛ از این رو شناخت این بیماری و روش های تشخیص و درمان آن حائز اهمیت فراوان است. 
انجمن های گوارش در سطح کشور در دانشگاه های علوم پزشکی آماده اقدامات تشخیصی، 

درمانی و حمایتی برای این بیماران هستند.

دو عامل موثر در تشدید میگرن چیست؟
شــفا آنالین- غزاله صفاریان متخصص مغز و اعصاب در مورد عوامل موثر در تشــدید میگرن 
گاهی از دالیل بروز بیماری و پیشگیری از عود میگرن برای همه مبتالیان به این  اظهار کرد: آ
بیماری ضروری به نظر می رســد. بی خوابی و تغذیه نامناســب دو عامل موثر در تشدید میگرن 
است. وی افزود: عواملی نظیر گرسنگی، بی خوابی، استرس، فعالیت فیزیکی، مصرف غذاهای 
مانده، کنسروها، سوسیس و کالباس، غذاهای آماده، شکالت، پنیر و بادام زمینی جزو عوامل 

تشدید کننده و تحریک کننده میگرن به شمار می رود.
 صفاریان عنوان کرد: دوری از استرس، تغذیه مناسب و رعایت اصول و موارد پیشگیری کننده 
در کنترل و عود آن بسیار موثر است. برخی از افراد نسبت به بوهای خاص نظیر عطر یا ادویه 
خاص حســاس هســتند و ممکن است با استشمام این بوها به حمالت میگرن دچار شوند. بر 

همین اساس دوری از این عوامل می تواند در پیشگیری از حمالت میگرنی موثر باشد.

تنها روش درمان ترک خوردگی پاشنه پا
ســالمت نیــوز- دکتر کمالــی متخصص پوســت و مو گفت: تــرک خوردگی پاشــنه پا زمینه 
نفــوذ میکروب هــا و عفونت هــا را در الیه هــای زیرین پوســت افزایش می دهد بــرای بهبود 
ترک خوردگی های پاشــنه پا به افراد توصیه می شــود روزانه ســه مرتبه پاهای خود را با آب ولرم 
و صابون شست شــو دهند و بالفاصله با کرم های مرطوب کننده محل ترک خوردگی را چرب 

نگه دارند و سپس برای محافظت بیشتر از پوست از جوراب نخی و یا دمپایی  استفاده کنند.
در این میان به افراد هشدار داده می شود به هیچ عنوان از سنگ پا برای برطرف سازی ترک ها 
استفاده نکنند زیرا این مساله عالوه براینکه هیچ تاثیر مثبتی ندارد زمینه تشدید ترک خوردگی ها 
را نیز افزایش می دهد. اســتفاده جوراب نخی بعد از چرب کردن پاها الزامی اســت بنابراین به 
افرادی که نمی توانند از جوراب اســتفاده کنند توصیه می شود از جوراب های مخصوص ترک 

پاشنه پا استفاده کنند. در هنگام افزایش ترک خوردگی به پزشک مراجعه کنید.

راه  های رفع ویار و دیابت بارداری
تسنیم- آیت الله سید حسن ضیایی 
محقق طب اســالمی گفــت: زنان 
باردار یــا افــرادی دیگر کــه قبل از 
غذا خوردن یا به محــض دیدن غذا 
استفراغ می کنند، آبغورۀ طبیعی قبل 
از غذا مصرف کنند. میوۀ انار به علت 
داشتن ویتامین B6 ضد تهوع بوده و 

درمان ویار زنان باردار است و همچنین در درمان لک های 
قهوه ای و سیاه پوست مفید است و خوردن انار میخوش 
)انار ملس( برای رفع ویار بسیار مفید است. برای رفع ویار 
زنان حامله و تهوع و استفراغ بعد از غذا راه برود و سپس 

یک استکان آب سیب رسیدۀ شیرین 
بخورند، سپس راه برود. برای درمان 
اســتفراغ خونی می تــوان مخلوط 
آب تازه ســبزی َتره + آبغورۀ طبیعی 
بخورند همچنین بــرای درمان ویار 
شــدید بارداری می توان قبــل از غذا 
آبغوره طبیعی، بعد از غذا انار شیرین 
با پرده نــازک روی دانه ها بخورد. مصرف مخلوط آب انار 
شیرین طبیعی و آب انار ترش طبیعی برای رفع ویار زنان 
باردار بسیار نافع است. برای درمان دیابت حاملگی باید از 

نوشابه، قندهای شیمیائی، میوۀ موز پرهیز شود.

آشنایی با خواص فوق العاده سنجد
شفا آنالین- آیت الله تبریزیان محقق 
طب اسالمی گفت: سنجد خواص 
بسیار زیادی در درمان بیماری ها دارد 
و سنجد از پوست، گوشت و هسته اش 
پــر از خاصیت اســت.اماق صاقق)ع( 
می فرمایند: سنجد، گوشتش گوشت 
مى ققياند، هسته اش استخواق قا قشد 

مى قهد ق پوستش پوست قا می رویانــد. عــالوه بر اين، 
ســنجد، کلیه ها قا گرق میكند، معده قا پاق مى ساقق، مايه 
ايمنى اق بواسقر ق پروســتات است، ساق پا قا قوق مــیكند. 
کسی که پوستش آسیب می بیند مثاًل پوستش می سوزد، 

پوست سنجد بهترین چیز برای ترمیم 
پوســت بدنش است. ســنجد برای 
رفع تب ها بسیار مفید است. گوشت 
ســنجد برای افرادی که تمایل دارند 
چاق شوند, مفید است. هسته سنجد 
هــم برای افــرادی که شکســتگی 
استخوان یا پوکی اســتخوان دارند، 
خیلی مفید است، به این صورت که هسته سنجد را پودر 
کنند و بخورند. خوراک فرنی سنجد روزانه مصرف شود 
به این ترتیب که 3 قاشق غذاخوری پودر سنجد را داخل 

یک لیوان شیر بریزند و عسل اضافه کرده و میل کنند.
 با افکار مثبت 

به جنگ افسردگی برویم
دکترمن- ابتال به افســردگی در اغلب کشــور های 
جهان بسیار شایع است اما برخی از کشور ها به علت 
شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتر از نقاط 
دیگر دچار این عارضه می شوند. در زمان های گذشته 
گاهی های الزم را در مــورد چگونگی  اغلب افــراد آ
برخورد با این بیماری نداشتند بنابراین افراد زمانی که 
به افسردگی مبتال می شــدند آن را انکار می کردند یا 
به پزشک مراجعه نمی کردند. افراد کمی هم که نزد 
پزشک می رفتند با واکنش خانواده و اطرافیان خود 
مواجه می شدند. هم اکنون فرهنگ سازی های الزم 
در خصوص این بیماری انجام شده است و مردم نیز از 
گاه هستند بنابراین توصیه می کنیم اگر  آن بخوبی آ
شما نیز مشکوک به ابتال به افسردگی هستید به یک 

روانپزشک یا روانشناس مراجعه کنید.
دکتر لیال معینی روانشناس با اشاره به اینکه افسردگی 
یکی از شــایع ترین بیماری های روانپزشکی است، 
می گوید: افســردگی ماننــد ســرماخوردگی نوعی 
بیماری است بنابراین همه افراد ممکن است در طول 

زندگی خود یک بار به آن مبتال شوند.
ذهن افراد مبتال به این بیماری اغلب به افکار منفی 
می پردازد و ممکن است حتی به سمت نگرانی های 
کاذب مانند ترس از آینده حرکت کند. این مسأله بسیار 
نگران کننده است اما با مراجعه به پزشک متخصص 

و درمان می توان باعث کاهش افکارمنفی شد.
وی بــا تأکید بــر اینکه افســردگی پــس از زایمان، 
دو قطبــی، فصلــی، افســردگی پــس از قاعدگی یا 
افســردگی های ناشــی از مرگ عزیزان از انواع این 
بیماری هســتند، تصریح می کند: دور کردن افکار 
منفی از ذهن مانند من بدشــانس هســتم یا من در 
زندگــی فــرد موفقی نیســتم، می توانــد در درمان و 
جلوگیری از افسردگی بسیار مؤثر باشد. خستگی های 
زودرس، گوشــه گیری، کاهش انرژی، بی اشتهایی 
یــا افزایش اشــتها، احســاس نــا امیدی و گنــاه از 
عالئم شــایع این بیماری است. معینی در خصوص 
راهکارهایی کــه می تواند باعث کاهش افســردگی 
شــود، اظهار می کند: تغذیه مناسب، افکار مثبت، 
ورزش، گــوش دادن بــه موســیقی های آرامــش 
بخش، شرکت در کالس های مهارت زندگی یا دید و 
بازدیدهای خانوادگی می تواند باعث کاهش شانس 
ابتال به این بیماری شــود. افرادی که مشــکوک به 
افسردگی هستند باید به پزشک متخصص مراجعه 
کنند تــا از عوارض این بیماری جلوگیری شــود. این 
دکترای روانشناسی در خاتمه با تأکید بر اینکه شیوع 
افسردگی در ایران به صورت حاد نیست، خاطرنشان 
می کند: ویژگی های افراد، اهداف و نگرش های آنها 
در درمان این بیماری بســیار مؤثر اســت که پزشک 
متخصص در زمان درمان بــه آنها توجه خواهد کرد 
بنابراین بــا تهیه یک نســخه نمی توان بــرای همه 
افرادی که مبتال به افسردگی هستند داروتجویز کرد.
برخی از سایت ها و رسانه های خبری از ایران به عنوان 
دومین کشور افسرده جهان نام می برند که این مسأله 
صحت ندارد. هم اکنون شــاهد شــور و نشاط مردم 
شهرســتان ها در کشور و مشــارکت جمعی مردم در 
مراسم های مختلف هســتیم که این مسأله فرضیه 

افزایش و شیوع این بیماری در کشور را رد می کند.

سالمت

ایرانیان طبق رســم کهن »خانه تکانــی« با خانه ای پاکیــزه و خالی از دور 
ریختنی های انباشته شده و کثیفی به استقبال نوروز می روند، با توجه به کار 
فشــرده ای که در طول خانه تکانی صورت می گیرد به سراغ یکی از اعضای 
هیات مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران رفتیم تا با او درباره شــرایط یک خانه 
تکانی ســالم و ایمن برای افراد مختلف گفتگو کنیم چرا که افرادی هستند 
که به دلیل روش های غلط برای خانه تکانی ایام عید را مجبورند به جای دید 

و بازدید و گشت و گذار در بستر بیماری بگذرانند.
 دکتر محمد اکبری در این باره می گوید: »افرادی که سابقه فتق دیسک کمر 
دارند باید از بلند کردن و جابه جایی اجســامی کــه وزن آن خارج از حد توان 
آنها است خودداری کنند و همچنین از نظر مدت زمان فعالیت جسمی باید 

توجه کنند که در حیطه توانشان فعالیت داشته باشند.«
این فیزیوتراپیســت ادامه می دهد: »نکاتی که این افراد بایستی به آن توجه 
داشته باشند این است که سنگینی اجسامی که بلند می کنند در تشدید عالئم 
آنها موثر است و گاهی تکرار دفعات جا به جایی اجسام در تشدید عالئم ناشی 
از دیسک فتق شده موثر است. در مورد افرادی که عارضه ای ندارند باید گفت 
که این افراد باید با توجه به توانایی جسمی خود عمل کنند و جا به جایی بیش 

از حد توان آنها می تواند آسیب رسان باشد.«
این دانشیار علوم پزشــکی تهران تاکید می کند: »افراد سعی کنند اشیایی 
را کــه می خواهند جا به جا کنند به جای یکدفعه بلند کردن، بکشــند چرا که 
میزان فشار غیرطبیعی ناشی از کشیدن اجسام سنگین کمتر از بلند کردن 

آن اســت و همچنین افراد باید این جابجایی ها را با کمک و همکاری افراد 
دیگری انجام دهند تا میزان آسیب رسانی ناشی از جا به جایی وسایل سنگین 

در فرد کمتر شود.«
دکتر اکبری درباره نحوه جابجایی وسایل ســنگین اظهار داشت:»افراد تا 
حد امکان راســتای بدن خــود را در حالت معمولی و عادی نگه داشــته و تا 
حد امکان از قرار گرفتن در حالت های نامتعادل و بیش از حد خم شــدن و 
کــج کردن کمر خود اجتناب ورزند و به جای اینکه کارهای خود را برای یک 
تا دو روز نگه دارند مناســب اســت که برنامه ریزی کرده و ســعی کنند خانه 
 تکانــی را در بیش از یک هفته انجام دهند تا فشــار بیــش از حد به کمر آنها 

وارد نشود.«


