
شماره 978 روزانمه 1315 بهمن 1395

 ترجمه: مصطفی صداقت رستمی

سپید: اگر مبتال به سینوزیت هستید، برخی از کارها را باید 
انجام دهید و برخی از کارها را نباید انجام دهید. در زیر برخی 

از این باید و نبایدها را می آوریم:
 باید: به مدرسه و محل کار خود بروید: بعضی از 
افراد فکر می کنند که در صورت ابتال به سینوزیت نباید از 
محیط خانه خارج شوند، چون ممکن است این بیماری خود 
را به دیگران انتقال دهند. اما نباید نگران سرایت این بیماری 
خود به دیگران باشید، چون سینوزیت مسری نیست.. 
بنابراین، در صورت ابتال به سینوزیت اگر احساس ناخوشی 
فراوانی ندارید، می توانید به مدرسه یا محل کار خود بروید 

یا دیگر فعالیت های عادی روزانه خود را انجام دهید.
 نباید: اگر می توانید با هواپیما سفر نکنید: 
وقتی که مبتال به سینوزیت هستید، اگر با هواپیما سفر کنید 
احتمال ابتال به گوش درد و دیگر عوار ض بیشتر می شود. 
باوجوداین، اگر عدم استفاده از هواپیما برای شما مقدور 
نیست، پس از بلند شدن هواپیما )تا زمانی که هواپیما در 
حالت افقی در هوا قرار می گیرد( و پیش از فرود آمدن هواپیما 
)از زمانی که هواپیما شروع به فرود آمدن می کند( خمیازه 
بکشید و عمل بلع را انجام دهید. این کار به باز نگه داشتن 
مجاری ای کمک می کند که از گلو تا گوش های شما امتداد 
دارند. یک روش دیگر این است که پره های بینی تان را 
بگیرید و سوراخ های بینی تان را ببندید. بعد دهان خود را 

ببندید و به آرامی درون بینی بدمید.
 باید: داروهای بی نسخه را به دقت انتخاب 
کنید: آیا سر و صورت شما درد می گیرد؟ قرص هایی 
همچون استامینوفن یا ایبوپروفن می توانند باعث تسکین 
این درد شوند. اسپری های بینی ضد احتقان می توانند بینی 
این  از  اما توصیه می شود که  کنند،  باز  را  گرفته شما 
اسپری های بینی ضد احتقان برای بیش از چند روز استفاده 
از داروها و  از بعضی  برای مدت طوالنی  اگر  نکنید. 
اسپری های بینی ضد احتقان استفاده کنید، ممکن است 

عالئم سینوزیت شما بدتر شوند.
 باید: آب بدنتان را حفظ کنید: در مدتی که سینوزیت 
دارید، مایعات فراوانی بنوشید. نوشیدن مایعات گرمی 
همچون یک چای گیاهی می تواند به تسکین سینوزیت شما 
کمک می کند. بعضی از تحقیق ها نشان می دهند که بخار یک 
نوشیدنی بسیار گرم نه تنها از لحاظ روان شناختی باعث 
تسکین فرد می شود، بلکه از لحاظ جسمی نیز باعث تسکین 
عالئم او می شود. به طورکلی، نوشیدن نوشیدنی های گرم به 

باز کردن گرفتگی بینی شما کمک می کند.
 نباید: الکل ننوشید: نوشیدنی های الکلی نه تنها باعث 
تامین مایعات بدن شما نمی شوند، بلکه باعث کم آبی بدن 
شما هم می شوند. عالوه بر این، نوشیدن الکل باعث تورم 
سینوس ها و جداره بینی شما می شود که عالئم سینوزیت را 

بدتر می کند.
 باید: از کمپرس های گرم استفاده کنید: گرمای 

مرطوب می تواند فشار سینوس شما را کاهش دهد، مجاری 
بسته شده بینی شما را باز کند و درد شما را تسکین دهد. برای 
استفاده از گرمای مرطوب می توانید یک حوله مرطوب را 
روی صورت خود قرار دهید یا از طریق یک پارچه بخار را 
استنشاق کنید. دوش آب گرم نیز می تواند به شل شدن و 

خارج شدن مایع مخاط کمک کند.
 باید: از یک مرطوب کننده استفاده کنید: بخور سرد 
می تواند گرفتگی بینی شما را کمتر کند، اما سعی کنید که آب 
درون دستگاه مرطوب کننده را همواره تمیز نگه دارید. توصیه 
می شود که مخزن آب دستگاه مرطوب کننده را هرروز خالی 
کنید و پیش از پر کردن مجدد آن را به خوبی بشویید. عالوه بر 
این، هفته ای یک بار این دستگاه مرطوب کننده را با آب اکسیژنه 
رقیق شده یا سرکه تمیز کنید تا کپک و باکتری های درون مخزن 

آب و دیگر نقاط دستگاه مرطوب کننده را از بین ببرید.
 نباید: در استفاده از استخر عجله نکنید: نتایج 
تحقیقات انجام گرفته در مورد تاثیر استفاده از استخر روی 
بیماری سینوزیت یکسان نیست، اما به نظر می رسد که کلر 
موجود در آب استخرها می تواند باعث سوزش یا التهاب 
مجاری بینی شود. بنابراین، اگر حال شما خیلی بد نیست و 
خواهان شنا کردن هستید، توصیه می شود که بدون احتیاط و 
باعجله از استخر استفاده نکنید، بلکه پیش از آن  گیره بینی 

برای شنا تهیه کنید.
نمکی  محلول  با  را  خود  سینوس های  باید:   
استریل بشویید: می توانید برای تسکین سینوزیت 

مجاری بینی خود را با استفاده از یک محلول نمکی استریل 
بشویید. در بازار ظرف های به اسم قوری یا ظرف نتی وجود 
دارند که مخصوص شستشوی بینی هستند. برای تهیه 
محلول شستشوی نمکی از آب استریل یا مقطر یا آب 
جوشانده سرد شده به اضافه نمک )2/5 گرم یا نصف قاشق 

چای خوری برای هر یک چهارم لیتر( استفاده کنید.
 نباید: مواد التهاب آور را از طریق تنفس وارد 
بدن خود نکنید: هدف شما باید این باشد که سینوس های 
خود را تسکین دهید نه اینکه باعث التهاب بیشتر آن ها شوید. 
بنابراین، از توقف در مکان هایی که پر از دود سیگار هستند 
خودداری کنید و زمانی که میزان آلودگی هوا بسیار باال است 
در فضای درون خانه بمانید. اگر سیگاری هستید، توصیه 
می شود که هر چه زودتر این عادت ناسالم را ترک کنید، چون 

احتمال بروز سینوزیت های آتی را افزایش می دهد.
 باید: عاقالنه ورزش کنید: اگر در صورت ابتال به 
سینوزیت حال خوب و خوشی دارید ورزش کردن هیچ 
مشکلی ندارد، اما باید احتیاط های الزم را مدنظر داشته باشید. 
سینوزیت می تواند باعث گیجی و مشکالتی در هماهنگی 
بدن شما شود، درنتیجه تا زمانی که عالئم شما بهبود نیافته اند 
از بلند کردن وزنه خودداری کنید. اگر در حین ورزش در 
قفسه سینه خود احساس فشار کردید، برای مدتی بنشینید تا 
ناراحتی شما کاهش یابد. اشکال تنفس در چنین مواردی به 

قلب شما فشار می آورد.
WebMD :منبع

سپید: دراز کشیدن و تماشای تلویزیون، همیشه بهترین راه برای تمدد 
اعصاب نیست. داستان های پلیسی، اخبار و حتی برنامه های ورزشی 
می توانند استرس زا باشند. به عالوه، این یک فعالیت غیر فعال و تا حدی 
اعتیاد آور است و انتخاب های بهتری برای کسب آرامش وجود دارند، 
پنج روش برای استراحت در خانه که حقیقتا درمانی هستند عبارت اند از:
1. بیشتر گوش دهید تا صحبت کنید. هنگامی که واقعا با فردی دیگر 
ارتباط برقرار کنید، مواد شیمیایی مربوط به »احساس خوب« مانند 
دوپامین و اکسی توسین در مغز آزاد می شوند. دکتر جیمز لینچ، استاد 
بازنشسته روان پزشکی در دانشگاه مریلند می گوید، زمانی که به راستی 

گوش می دهید، فشار خون شما هم پایین می آید.
2. سه نفس عمیق بکشید. به گفته دکتر هربرت بنسون، استاد 
دانشکده پزشکی هاروارد، تنفس عمیق یک شیوه عالی برای غیر فعال 

کردن واکنش استرس است.
3. مراقبه کنید. تحقیقات جدید دانشگاه هاروارد نشان می دهد که 
تنها هشت هفته مراقبه )مدیتیشن( منظم، بخشی از مغز به نام آمیگدال را 
کوچک می کند که مسئول فعالیت پاسخ استرس است. هرچه آمیگدال 

کوچک تر شود، افراد استرس کمتری را گزارش می کنند.
انجمن  گزارش  به  بگیرید.  تماس  قدیمی  دوست  یک  با   .4
روا نشناسی آمریکا، »حمایت عاطفی، عامل محافظ مهمی برای مقابله 
با مشکالت زندگی است.« عالوه بر این: »تنهایی با طیف گسترده ای 
از بیماری ها از جمله فشار خون باال، ایمنی ضعیف، بیماری های قلبی 
عروقی و زوال شناختی همراه است.« بنابراین تماس گرفتن با دوستتان 

نه تنها آرامش بخش است؛ بلکه برای سالمتی شما نیز مفید است.
5. یک چرت عصرگاهی بزنید. به گفته کلینیک مایو، یک چرت 
کوتاه در اواسط بعد از ظهر می تواند موجب ایجاد آسودگی، کاهش 

خستگی و افزایش هوشیاری شود.
HealthDay :منبع

سپید: بر اساس پژوهش های تازه، رژیم غذایی ضدالتهابی که مملو از 
سبزیجات، میوه، ماهی و غالت کامل سبوس دار است، می تواند سالمت 
استخوان ها را تقویت کرده و از شکستگی استخوان در برخی زنان 
پیشگیری کند. محققان داده های مربوط به »سالمت زنان« را به منظور 
مقایسه سطح عوامل التهابی در رژیم غذایی و تاثیر میزان عوامل التهاب زا را 
بر تراکم استخوان و شکستگی ها بررسی کردند و دریافتند ارتباط جدیدی 
بین غذا و سالمت استخوان ها وجود دارد. زنان دارای رژیم غذایی کم 
التهاب در طول یک دوره ۶ ساله پیگیری در مقایسه با هم سن و سال های 
خود با رژیم غذایی بیشترین التهاب، تراکم استخوانی کمتری را از دست 
دادند. همچنین یافته های محققان دانشگاه ایالتی اوهایو نشان می دهد 
رژیم غذایی با التهاب پایین با خطر کمتر شکستگی لگن در بین زیرگروه 
این مطالعه که زنان یائسه باالی ۶3 سال بود، همراه است. تونیا اورکارد، 
سرپرست گروه تحقیق، دراین باره می گوید: »یافته ها نشان می دهد زنان 
دارای رژیم غذایی سرشار از چربی های مفید، گیاهان و غالت کامل از 
سالمت باالی استخوانی برخوردار هستند. بنابراین در زنان با افزایش سن، 

رژیم غذایی سالم بر استخوان هایشان تاثیر می گذارد.«
WebMD :منبع

نکـاتی برای از بیـن بردن استـرس

تقـویـت سالمت استخـوان های 
زنـان بـا رژیـم غـذایـی

 ترجمه: زیبا مغربی

سخنرانی های  مجموعه  تماشای  حال  در  شما  سپید: 
انگیزشی آنتونی رابینز درباره نحوه تغییر دادن خودتان 
چشم اندازهایی  و  هدف ها  به  درنهایت  و  هستید 
هیجان انگیزی فکر می کنید که می توانید به آن ها دست 
یابید. به همین خاطر به اولین کتاب فروشی نزدیک خانه 
سر می زنید و چندین کتاب درباره تغییر زندگی در پنج 

قدم یا در سریع ترین زمان می خرید. 
همه چیز تا اینجا به نظر عالی می رسد؛ حتی 

ممکن است بعضی از کتاب ها را بخوانید و 
گام های الزم را انجام دهید اما به سرعتی 

که می خواهید به نتیجه دست پیدا 
نمی کنید. کم کم احساس ناامیدی 
می کنید و همین احساس موجب 
می شود که نتایج و پیشرفت هایی 
نادیده  داشته اید،  تابه حال  که  را 

بگیرید و شاید زمانی دوباره به آن 
بازگردید.

که  را  اهدافی  که  نیست  مهم 
برای خود انتخاب می کنید چقدر 
مسئله  هستند؛  زیبا  و  درخشان 
تغییرات شخصی،  که  است  این 
راه  هیچ  و  زمان برند  تغییراتی 
میان بری برای آن ها وجود ندارد. 

خیلی راحت تر است که اهداف فوق العاده و زیبایی که 
ما را به هیجان می آورد، برای خود تصور کنیم و خیلی 

خوش بینانه خود را نزدیک به آن ببینیم. 
زمانی که نوبت به هدف گذاری می رسد، ایده رسیدن 
به آرزوهای بزرگ می تواند انگیزه های درونی شما را طی 
زمان از بین ببرد. تغییرات سریع بدن و ذهن ما را در حالت 
مقاومت نگاه می دارد و ناخودآگاه سعی می کند ما را همچنان 
در منطقه حفاظت شده امن نگاه دارد اما ما ناخودآگاه خود را 
در چنین وضعیت هایی قرار می دهیم. ما هدف هایی را در 
زندگی دنبال می کنیم که به تغییرات بزرگی در زندگی ما 

نیاز دارد که به سادگی قابل دسترس نیستند.
رویکرد کایزن در مدیریت یکی از بهترین راهکارهایی 
زندگی  سبک  در  را  تغییرات  می تواند  که  است 
ما نیز تسهیل کند. این رویکرد با پشتوانه ای از 
فلسفه  ژاپنی، تغییرات بزرگ را در دل 
قرار  کوچک  پیشرفت های 
می دهد. کسب وکارهای زیاد و 
شرکت های بزرگی از 

این روش استفاده می کنند آن ها به دنبال بهبودی کارآیی و 
کیفیت از طریق به کارگیری تغییرات کوچک و روبه جلو 
هستند. با به کار گرفتن این تغییرات کوچک و روبه جلو، 
این کسب وکارها توانسته اند به رشد و موفقیت دست پیدا 
کنند. عادات خوب معموال با هدف گذاری های موثر در 

ارتباط اند.
رویکرد کایزن می تواند به ما در ساختن عادات خوب 
کمک کند، عاداتی که از طریق برداشتن گام های کوچک به 
دست می آیند و درنهایت این عادت های خوب جایگزین 
عادت های بد می شوند و ما را در رسیدن به هدف هایمان 

کمک می کنند.
اگر شما هرروز درصد کوچکی در جهت رشد قدم بردارید، 
این تغییرات ذره ذره روی هم قرار می گیرد و رشد چشم گیری 
را به وجود می آورد. یک برنامه و یک هدف گذاری سه ماهه 
برای خودتان تنظیم کنید. هرروز یک درصد برای رسیدن 
به آن برنامه ریزی کنید، گامی که از انجام و سهولت انجام 
آن مطمئن هستید.  به جای رسیدن به نتیجه روی عملکرد 
خود تمرکز کنید. هر درصد رشد کوچک بر روی رشد قبلی 
این شکل، رشد  به  سوار می شود و 
قابل توجهی به بار خواهد آورد به 
طوری که بعد از گذشت سه ماه 
به رشدی 1۰۰ درصدی خواهید 
رسید و باورش برای خودتان هم 

مشکل خواهد بود.
Lifehack :منبع

رسیـدن به آرزوهـای بـزرگ بـا قـدم های کـوچک

بخور خوب  است اما به شرطی  که...

سپید: همه ما باید نسبت به خرید محصوالت 
بهداشتی و آرایشی توجه کافی داشته باشیم 
اما والدین باید در زمینه انتخاب محصوالت 
شیمیایی شامل محصوالت مراقبتی کودکان 
همچون لوسیون ها و شوینده های بدن حساسیت 
بیشتری به خرج دهند. نکات زیر می تواند شما 

را در انتخاب محصوالت ایمن تر یاری کند:
  همواره برچسب محتویات یک محصول 

را به دقت بخوانید.
در  که  کنید  انتخاب  را  محصوالتی   
آن ها از مواد معطر استفاده نشده باشد. این 
ترکیبات مضر می توانند باعث سردرد، گیجی، 
اختالالت تنفسی، سرفه، تهوع، تحریک و 
تیرگی های پوستی، آلرژی، تحریک پذیری و 
بیش فعالی و حساسیت های شیمیایی شوند.

  از پودر بچه استفاده نکنید.
  از محصوالتی که شامل مواد شیمیایی 
زیر همچون فرمالدئید یا مواد نگهدارنده 
کنید.  پرهیز  هستند،  فرمالدئید  آزادکننده 
می توان  ترکیبات  این  مهم ترین  جمله  از 
-2-bromo-2 ،DMDM Hydantoin به 
diol 1/3-nitropropane، سدیم بورات، 

اکسی بنزون و تری کلوسان اشاره کرد.
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محصوالت بهداشتی را 
با دقت انتخاب کنید
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بایدها و 
نبایدهای 
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 مشکالت  و سوژه هایتان را 
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