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پنجره

6 نکته درباره سرماخوردگی کوچولوها
توصیه به پدر و مادرها در این روزهای سرد

هرچند استفاده از داروهای بدون نسخه ســرماخوردگی کمک می کند تا کودک 
سرماخورده احساس بهتری داشته باشد اما به گفته محققان، این داروها می توانند 
خطرهای جدی برای شــیرخواران ایجــاد کنند و به همین دلیل مصرفشــان در 
شــیرخواران و کودکان زیر 2ســال توصیه نمی شود. حتی درباره اســتفاده از این 
داروها در کودکان باالی 2ســال هم اختالف نظر وجود دارد. پس چطور می توان 
سرماخوردگی کودک را درمان کرد؟ برای پی بردن به پاسخ این پرسش و آشنایی با 
درمان های جایگزین، با ما همراه شوید و توصیه های عملی متخصصان اطفال 

را در این باره بخوانید.

1- داروهای سرماخوردگی برای کودکان ضرر دارد؟
داروهای بدون نسخه سرماخوردگی درمان موثری برای سرماخوردگی نیستند، 
ســرماخوردگی را درمان نمی کنند و استفاده از آنها کمک نمی کند سرماخوردگی 
زودتر درمان شود. حتی ممکن اســت عوارض جانبی مانند افزایش ضربان قلب 
و تشــنج نیز در پی داشته باشند. متخصصان سازمان غذا و داروی آمریکا در حال 
مطالعه و بررسی ایمنی داروهای سرماخوردگی در کودکان باالی 2سال هستند. 
اگر می خواهید به کودک زیر 2 سال داروی سرماخوردگی بدهید، دستورالعمل دارو 
را به دقت مطالعه کنید. 2 دارو با مواد تشــکیل دهنده مشابه را همزمان به کودک 
ندهید. داروهای آنتی هیستامین، ضدالتهاب و مسکن ممکن است ترکیب های 

مشابه داشته باشند.

2- آنتی بیوتیک ها سرماخوردگی را درمان می کنند؟
آنتی بیوتیک ها بــرای مبارزه با عفونت های باکتریایی اســتفاده می شــوند اما بر 
ویروس هایی که باعث ابتال به سرماخوردگی می شوند، هیچ تاثیری ندارند، بنابراین 
اگر کودکتان سرماخورده اســت، مصرف آنتی بیوتیک هیچ کمکی به او نخواهد 
کرد فقط با اســتفاده از آنتی بیوتیک در دوران کودکی، احتمــال مقاومت در برابر 

آنتی بیوتیک ها در آینده بیشتر می شود.

3- چه داروهایی می توانند به درمان سرماخوردگی کمک کنند؟

داروهای مسکن مانند استامینوفن یا ایبوپروفن به کاهش تب و کمتر شدن شدت 
گلودرد یا سردرد کمک می کنند. اگر به کودک مسکن می دهید، به مقدار مصرف 
دارو به دقت توجه کنید. به کودکان کمتر از 6ماه، کودکانی که بدنشان دچار کم آبی 
شده است یا مدام استفراغ می کنند، ایبوپروفن ندهید. استفاده از آسپیرین نیز در 
افراد زیر 18 سال به دلیل ارتباط آن با بیماری نادر اما مهلک نشانگان ری، ممنوع 
است. اگر می خواهید برای درمان سرماخوردگی کودک از داروهای گیاهی استفاده 

کنید، ابتدا با پزشک کودک مشورت کنید.

4- چطور کمک کنیم تا حال کودک بهتر شود؟
برای سرماخوردگی، درمانی وجود ندارد اما انجام برخی کارها کمک می کند تا کودک 

احساس بهتری داشته باشد.
• به او مایعات بدهیــد. مایعاتی مانند آب، آبمیوه و ســوپ می توانند به نرم کردن 

خلط ها کمک کنند.
• کودك را تشویق کنید ســرفه کند. سرفه کردن به خارج شــدن خلط از راه های 
هوایی کمک می کند. اگر کودک برای ســرفه کردن به کمک نیاز دارد، او را روی 
پایتان بنشانید، بدنش را حدود 30 درجه به سمت جلو خم کنید و به آرامی به پشتش 

ضربه بزنید.
• برای کودکان کوچک تر، از فینگیر اســتفاده کنید. این وسیله خلط ها را از بینی 
بیرون می آورد. قسمت حباب را فشــار دهید، نوک وسیله را آهسته در یک سوراخ 

بینی قرار دهید و به آرامی حباب را رها کنید.
• راه های تنفســی را مرطوب نگه دارید. یک دستگاه بخور ســرد در اتاق کودک 
قرار دهید. برای پیشــگیری از رشد قارچ ها، آب دســتگاه را هر روز عوض و طبق 
دستورالعمل سازنده، دستگاه را تمیز کنید. بخار حمام گرم هم می تواند کمک کننده 
باشد. قطره بینی نیز به بیرون آمدن خلط ها و ترشحات بینی و تنفس بهتر کودک 

کمک می کند.
• گلودرد را تســکین دهید. در کودکان باالی 4ســال غرغره آب نمک یا مکیدن 
یک آبنبات ســفت یا آبنبات های سرماخوردگی گلودرد را تسکین می دهد. عسل 
هم خاصیت ضد ســرفه دارد. برای کودکان 2 تا 5 سال، نصف قاشق چا ی خوری 

)معادل 2/5 میلی لیتر(، برای کودکان 6 تا 11 سال، 1 قاشق چای خوری )معادل 
5 میلی لیتر( و برای کودکان باالی 12 ســال، از 2 قاشق چای خوری )معادل 10 
میلی لیتر( عسل استفاده کنید. با توجه به خطر مسمومیت غذایی نادر اما مهلک 

بوتولیسم در نوزادان، هرگز به کودکان زیر یک سال عسل ندهید.
• کودک را به اســتراحت تشویق کنید. اگر تب دارد یا به شدت سرفه  می کند، الزم 

است در خانه بماند و استراحت کند.

5- چه وقت با پزشک تماس بگیریم؟
بیشتر سرماخوردگی ها به درمان خاصی نیاز ندارند و باید دوره شان بگذرد اما الزم 
است به عالیم و نشانه های کودک توجه کنید. در شیرخواران زیر3 ماه، با مشاهده 
اولین عالیم بیماری با پزشک تماس بگیرید. در نوزادان سرماخوردگی می تواند به 

سرعت به کروپ، ذات الریه و بیماری های جدی منجر شود.

6- بهترین راه پیشگیری از ابتال به سرماخوردگی چیست؟
سرماخوردگی با ذرات تنفسی آلوده، سرفه یا عطسه، در هوا منتشر می شود. انجام 
اقدام های ساده می تواند برای پیشگیری از سرماخوردگی در والدین و بچه ها مفید 
باشد. برای پیشگیری از سرماخوردگی و ســالم ماندن کودک، این کارها را انجام 

دهید:
• کودك را تمیز نگه دارید. به او آموزش دهید همیشه دست هایش را بشوید. وقتی 
آب و صابون در دسترس نیست، از ضدعفونی کننده های حاوی الکل استفاده کنید. 

اسباب بازی ها و سطوح خانه را تمیز نگه دارید.
• به همه افراد خانه آموزش دهید که هنگام عطســه و سرفه، بینی و دهانشان را 
با دستمال کاغذی بپوشانند، سپس دســتمال را دور بیندازند و در صورت نبودن 

دستمال کاغذی، با دست جلوی دهانشان را بگیرند.
• از ظرف، لیوان، کیسه حمام، حوله و سایر وسایل فرد مبتال به سرماخوردگی که 
محل هایی مناسب برای رشد میکروب ها هستند، به طور مشترک استفاده نکنید.

• از افراد بیمار دوری کنید. در بیماری های ویروســی، در چنــد روز اول، احتمال 
سرایت بیماری بیشتر است.

قطره ای که دندان کودک را سیاه می کند
شــفا آنالین- دکتر رکنی دندانپزشــک گفت: کودکان برای رشــد از 4 تا 6 ماهگی به آهن نیاز 
دارند که این آهن در شــیر مادر یافت می شــود به طور دقیق تر می توان گفت از زمان 6 ماهگی 
بــه بعــد میزان مصرف آهن بدن کودک افزایش پیدا می کند، به همین دلیل باید در کنار شــیر 
مادر از غذاها یا مکمل ها، ابتدا با مشورت پزشک اطفال، که در آن ها این ماده معدنی موجود 
باشــد استفاده شــود. وی ادامه داد:از جمله مکمل هایی که کودکان با مشورت دندان پزشک 
اطفال خوب می توانند مصرف کنند، قطره یا شــربت آن اســت. البته مصرف این مواد می تواند 
مشکالتی مانند طعم نامناسب آن برای کودکان و همچنین تغییر رنگ دندان ها بر اثر آن را به 
وجود آورد.این قطره به خودی خود باعث پوسیدگی دندان کودکان نمی شود.والدین اگر قطره 
را در قســمت عقب دندان های کودکان بریزند یا این که بهتر است دندان های کودک را قبل و 

به خصوص بعد از مدت مصرف قطره تمیز کنند. 

تنبلی، قلب را مریض می کند
سالمت نیوز- محمدرضا اشعربین متخصص قلب و عروق گفت: کم تحرکی، مصرف غذاهای 
پر کالری، سابقه دیابت، فشار خون، مصرف سیگار و سابقه چربی باال می تواند افراد را به سمت 
بیماری های قلبی و عروقی ســوق دهد.با ورزش مناســب و جایگزینی غذاهای ســالم شامل 
فیبرهای فراوان در سبزیجات و میوه جات به جای غذاهای پر کالری می توان از بیماری های 
قلبی و عروقی پیشگیری کرد. وی عنوان کرد: مصرف سیگار و دخانیات نیز یکی از عوامل مهم 
بیماری های قلبی است. به همین دلیل باید در جهت حفظ سالمت دخانیات را کنار گذاشت؛ 
چرا که احتمال بیماری های قلبی و عروقی در افراد ســیگاری 3 برابر دیگر افراد جامعه اســت.
قلب مهم ترین قسمت از بدن است که وظیفه خون رسانی را به تمام شریان های بدن بر عهده 
دارد؛ از ایــن رو ایــن عضو به توجه خاصی نیاز دارد. از آن جایی که بیماری های قلبی و عروقی 

قابل کنترل  هستند، الزم است به پیشگیری از این بیماری توجه شود.

ارتباط استرس و بروز آلزایمر در سالمندان
مهر- دانشمندان دریافته اند که شرکت کنندگان مبتال به استرس شدید دو برابر بیشتر از شرکت 
کنندگان فاقد اســترس، مبتال به اختالالت روانی می شــوند.از آنجائیکه استرس قابل درمان 
است، نتایج بیانگر این مطلب است که تشخیص و درمان آن در افراد مسن ممکن است به روند 
به تعویق انداختن یا حتی پیشــگیری از شروع آلزایمر کمک کند. این مطالعه به بررسی ارتباط 
بین استرس حاد و اختالل شناختی خفیف که ویژگی بارز آن از دست دادن حافظه است، می 
پردازد. ریچارد لیپیتون، سرپرست تیم تحقیق از دانشکده پزشکی آلبرت انیشتن در نیویورک، 
در این باره می گوید: »مطالعه ما شــواهد محکمی ارائه می کند که اســترس موجب افزایش 
احتمال بروز اختالل شــناختی خفیف در افراد مســن می شود.«بسیاری از بیماران آلزایمری 
ابتدا اختالل شناختی خفیف را تجربه می کنند، که یک پیش دمانسی است که به شکل قابل 

توجهی موجب افزایش بروز آلزایمر در ماه ها و سال های بعد می شود.

آیا خواص ماءالجبن را می دانید؟
علــوی  جــواد  ســید  تســنیم- 
کارشــناس طــب ســنتی گفت: 
ماءالجبن بــرای پاکســازی بدن 
بسیار مفید است چرا که ماءالجبن 
بســیار لطیف و زود هضم اســت و 
در عمــق بدن نفــوذ می کند. پودر 
آماده ماء الجبن را ســه بار در روز با 

فاصله نیم ســاعت مصف شود و بعد از هر بار مصرف 
فرد فعالیت بدنی مختصری داشته باشد تا بدن عرق 
کند و پس از مصرف سه لیوان از ماءالجبن حداقل تا 

2 ساعت چیزی نخورند.
وی افزود:ماءالجبن بســیار خاصیت داشته و مقوی 

بدن اســت همچنین این نوشیدنی 
برای افزایــش قوا در ورزشــکاران 
بســیار مفید اســت چرا که غلظت 
خون را از بین می برد و خون را رقیق 
می کند و بســیاری از مشــکالت و 
بیماری ها را برطرف می کند. چرا که 
بیشــتر بیماری ها از غلظت باالی 
خون و وجود مــواد زائد در بدن ایجاد می شــود.افراد 
برای پاکسازی بهتر پوست و کبد می توانند ماءالجبن 
را با شــربت ســکنجبین مخلوط کنند بــرای تنظیم 
هورمون های زنانه نیر بهتر است که ماءالجبن با عرق 

رازیانه و بومادران مخلوط شود.

دالیل مهم برای خوردن کیوی
شــفا آنالیــن- کیــوی سرشــار از 
ویتامین هایCوEاســت. میزان 
ویتامیــن ث موجــود در دو عــدد 
کیوی متوسط دو برابر پرتقال است. 
مطالعات نشان می دهد که کیوی 
سیســتم ایمنی بــدن را تقویت می 
کند و با اســترس و پیری مقابله می 

نماید. کیوی برای بهبود زخم و جذب آهن، ســالمت 
اســتخوان ها، رگ های خونی و دندان ها بسیار مفید 
Eاســت. عالوه بر ویتامین ث، کیوی حاوی ویتامین
است که به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی به کاهش 
کلســترول و تقویت سیستم ایمنی کمک می کند. هر 

دو ویتامیــن بدن را در برابر آســیب 
های سلولی ســرطان زا محافظت 

می کنند.
کیوی بدون چربی اســت. دو عدد 
کیوی به تنهایی حاوی فیبر بســیار 
باال است و گزینه خوبی است برای 
کســانی که مدیریت قند خون باید 
داشته باشــند. کیوی میوه خوبی برای سالمت قلب، 
تنظیم هضم غذا و مدیریت کلسترول است.همچنین 
کیوی در افزایش سروتونین، منبع بسیار خوب منیزیم 
و پتاسیم، تنفس آسان تر، کاهش خطر ابتال به نابینایی 

مرتبط با سنبسیار موثر است.

 کمبود پتاسیم 
را جدی بگیرید

ایسنا- این ماده معدنی مهم نقش اساسی در بسیاری 
از ضروری تریــن عملکردهای بــدن از جمله تنظیم 
مایعــات و کارکرد صحیح ماهیچه ها بــازی می کند. 
همچنین بررسی ها حاکی از آن است که دریافت این 
ماده معدنی ممکن است فرد را از ابتال به بیماری های 

قلبی و کلیوی حفظ کند.
با وجود نیاز بــدن به ماده معدنی پتاســیم افراد کمی 
نسبت به تامین آن توجه دارند. پزشکان توصیه می کنند 
افراد بزرگســال حداقل در روز بایــد 4700 میلی گرم 
پتاســیم دریافت کنند اما بیشتر انسان ها نیمی از این 

میزان پتاسیم را مصرف می کنند.
پزشکان همچنین در پاسخ به این پرسش که چگونه 
می توان کمبود این ماده مغذی را در بدن تشــخیص 
داد، معتقدند، به طور دقیق نمی توان دراین باره صحبت 
کرد. تســت های متداول و معمول، کمبود پتاسیم را 
نشــان نمی دهند. همچنین فرد هیچ نشانه جسمی 
مبنی بر کمبود آن مشاهده نمی کند. هرچند می توان 
با توجه به برخی عالئم از فقدان میزان کافی پتاســیم 
در بدن اطالع پیدا کرد که پنج نمونه مهم از این عالئم 

عبارتند از:
1- عدم تنــوع در رژیم غذایی: میوه ها و ســبزیجات 
غنی ترین منبع پتاسیم به حساب می آیند بنابراین وجود 
انــواع مختلف این مواد خوراکی بــا رنگ های متنوع 
در وعده ها و میان وعده های غذایی ضروری اســت. 
در صورتــی که رژیم غذایی تنها در بردارنده گوشــت، 
غذاهای نشاســته ای فرآوری شــده و خوراکی های 
کنســروی باشــد بدن میزان کافی از پتاسیم دریافت 

نمی کند.
2- احساس ضعف و خســتگی: در صورتی که حس 
می کنید بدنتان از میزان انرژی کافی برخوردار نیست 
و احساس ضعف و خستگی دارید ضرورت دارد در نوع 
رژیم غذایی خود دقت بیشتری داشته باشید چون علت 
این خســتگی می تواند کمبود پتاســیم باشد. مصرف 
میوه ها و سبزیجات غنی از ماده معدنی پتاسیم فرد را 

سرزنده و شاداب می کند.
3- فشــارخون باال: فاکتورهای بســیاری همچون 
ســابقه خانوادگی، داشــتن اضافه وزن و مصرف زیاد 
نمک موجب می شود فشارخون افزایش یابد، اما نتایج 
یک مطالعه آزمایشگاهی روی موش ها نشان می دهد 
موش هایی که در رژیم غذایی شان میزان کافی پتاسیم 
وجود ندارد به فشارخون باال مبتال شده اند. بسیاری از 
افراد عادت به خوردن غذاهای پر نمک دارند و در کنار 
آن میوه و ســبزیجات کافی مصرف نمی کنند که این 
وضعیت باعث می شود تعادل بین سدیم و پتاسیم از بین 

برود و به بروز فشارخون باال کمک می کند.
4- گرفتگــی عضالت و ماهیچه هــا: در صورتی که 
در قســمت پاها دچار گرفتگی ماهیچــه همراه با درد 

می شوید کمبود پتاسیم می تواند عامل بروز آن باشد.
5- باال بودن ضربان قلب: زمانی که ســطح پتاسیم 
به شدت پایین باشد باید آن را جدی گرفت. در صورتی 
که احساس می کنید تپش قلب شدید دارید و ضربان 
آن نامرتب است باید موضوع را با پزشک مطرح کنید.

برای آنکه نیاز بدن به پتاســیم برطرف شود باید انواع 
مختلفی از میوه ها و ســبزیجات در طول روز مصرف 

شود.

سالمت


