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فصل تابستان فصلی است که در آن اکثر خانواده ها و افراد به 
تعطیالت می روند و وقت خود را در فضای باز می گذرانند. 
ازآنجایی که در این فصل دمای هوا بسیار باال است، اشعه های 
بیشتری جذب بدن می شود. افرادی که در فصل تابستان وقت 
خود را در فضای باز می گذرانند با یک چیز غیرقابل اجتناب 
مواجه می شوند و آن چیزی نیست، جز آفتاب سوختگی. 
خوشبختانه در محیط خانه همه ما چیزهایی وجود دارند 
که از طریق آنها می توانیم سوختگی، خارش و پوسته پوسته 
شدن پوست را تسکین دهیم که در اثر آسیب آفتاب به 
پوست به وجود آمده اند. با توجه به اینکه اکنون در فصل 
تابستان قرار داریم و امکان آفتاب سوختگی برای همه وجود 
دارد، در ادامه این مقاله به روش های خانگی برای درمان 

آفتاب سوختگی اشاره خواهیم کرد.

آب سرد: آفتاب سوختگی به معنای التهاب پوست است. یکی از 
ساده ترین راه ها برای درمان التهاب این است که ناحیه آسیب دیده 
را خنک نگه داریم. برای خنک نگه داشتن ناحیه آفتاب سوخته 
می توان از آب خنک استفاده کرد. فرورفتن و پریدن در آب 
یک شیوه موثر برای درمان سریع آفتاب سوختگی است. برای 
مثال، می توانید از آب اقیانوس، دریاچه یا رودخانه استفاده 
کنید. اگر در طول یک روز به طور مکرر درون آب فرو روید، 
آفتاب سوختگی شما ازآنچه است بدتر نمی شود. به عبارت دیگر، 
پریدن و فرورفتن مکرر در آب خنک مانع از وخیم تر شدن 
آفتاب سوختگی می شود. این نکته را باید گفت که برای خنک 
نگه داشتن پوست آسیب دیده از هر آبی نمی توان استفاده کرد. 
آب کلرزده استخرها باعث تحریک و سوزش بیشتر پوست 
می شود، درنتیجه برای درمان پوست آفتاب سوخته نباید از 
آب استخر استفاده کرد. زمانی که به آب اقیانوس، دریاچه یا 
رودخانه دسترسی ندارید، می توانید وان حمام خود را پر از 

آب خنک کنید و درون آن فرو روید.
جوش شیرین و بلغور جو دوسر: جوش شیرین و بلغور 
جو دوسر موادی هستند که در اکثر خانه ها موجود است. 
جوش شیرین و بلغور جو دو سر در تسکین سوزش و التهاب 
پوست آسیب دیده موثر هستند و مانع از آسیب های بیشتر به 
پوست می شوند. طریقه استفاده از جوش شیرین بدین گونه 
است که ابتدا باید وان حمام را پر از آب سرد کرد و سپس 
چند قاشق چای خوری از جوش شیرین را درون وان ریخت. 
وان حمام  درون  دقیقه  به مدت 1۰  کار  این  انجام  از  پس 
فرو روید تا آسیب حاصل از آفتاب را به حداقل برسانید. 
طریقه استفاده از بلغور جو دوسر نیز به مانند طریقه استفاده 

از جوش شیرین است. بلغور جو دوسر باعث تسکین التهاب 
می شود و به پوست در نگهداری رطوبت طبیعی اش کمک 
می کند. وقتی که در وان حمام هستید و حتی وقتی که از وان 
خارج شدید پوست خود را لیف یا کیسه نکشید. پس از خارج 
شدن از وان حمام تنها پوست خود را با یک حوله نرم به آرامی 

خشک کنید، به طوری که پوست شما ساییده نشود.
گیاه آلوئه ورا: اگر در خانه خود گیاه آلوئه ورا ندارید می توانید 
آن را خریداری کنید. برای قرن ها از ژل درون این گیاه گوشتی 
برای درمان بیماری های متنوعی، از ناراحتی معده گرفته تا 
عفونت های کلیه، استفاده شده است. عالوه بر این، مرسوم ترین 
دارویی که در داروخانه ها و مغازه ها برای تسکین آفتاب سوختگی 
وجود دارد همین ژل گیاه آلوئه ورا است. برای فراهم آوردن 
این ژل نیاز نیست که حتما آن را از داروخانه یا مغازه ها تهیه 
کنید. خودتان می توانید یک گیاه آلوئه ورا بخرید و سپس تکه 
بزرگی از آن را جدا کنید. این تکه بزرگ از گیاه آلوده ورا را 
بشکافید و ژل درون آن را به ناحیه آسیب دیده بمالید. با این 
کار می توانید باعث تسکین و فرونشاندن سوزش حاصل از 

آفتاب سوختگی های جزئی شوید.
چای بابونه: چای بابونه نه تنها ازنظر روحی باعث آرامش شما 
می شود، بلکه باعث تسکین پوست آفتاب سوخته نیز می شود. 
این چای را به مانند چای های دیگر دم کنید و اجازه دهید که 
پس از دم آمدن خنک شود. وقتی که چای بابونه آماده شد، 

یک لیف تمیز را درون آن فروبرید تا خیس شود. سپس این 
لیف خیس شده را روی ناحیه آسیب دیده بمالید. این عمل 
باعث تسکین سوزش و التهاب پوست آسیب دیده می شود. 
برای افرادی که به گرده حساسیت دارند، این نوع درمان توصیه 
نمی شود، چون با مالیدن چای بابونه به پوست امکان دارد که 

حساسیت آلرژیکی در پوست ایجاد شود.
سـرکـه: در مورد تاثیر سرکه روی تسکین آفتاب سوختگی 
نظرات ضدونقیضی وجود دارد. بعضی از افراد بر این اعتقاد 
هستند که سرکه باعث تسکین سوزش و التهاب حاصل از 
آفتاب سوختگی می شود. طریقه استفاده از سرکه بدین گونه 
است که ابتدا باید وان حمام را پر از آب خنک کرد و سپس 
نصف فنجان سرکه به آن اضافه کرد. به نظر این گروه اگر 
افراد آفتاب سوخته به مدت کوتاهی در این محلول آب و 
سرکه فروروند سوزش و التهاب پوست آنها کاهش می یابد؛ 
اما به نظر بعضی دیگر، خاصیت اسیدی زیاد سرکه باعث بدتر 
شدن پوست آفتاب سوخته می شود. با توجه به این نظرات 
متفاوت به طور قطعی نمی توان ادعا کرد که سرکه در بهبود 
و تسکین آفتاب سوختگی موثر است؛ بنابراین، اگر تاکنون از 
این نوع درمان برای آفتاب سوختگی های کوچک و خفیف 
استفاده نکرده اید، بهتر است برای آفتاب سوختگی های بزرگ تر 

و شدیدتر نیز استفاده نکنید.
پوشیدن لباس های گشاد: برای آنکه پوست آسیب دیده شما 

سریع تر و بهتر خود را ترمیم کند، بهتر است لباس های گشاد 
بپوشید تا لباس های شما به پوست نچسبد. پوست شما بزرگ ترین 
عضو بدن شماست، درنتیجه باید برای نفس کشیدن آن فضای 
کافی را فراهم آورید. وقتی که پوست دچار آفتاب سوختگی 
می شود به فضای بیشتری برای نفس کشیدن نیاز دارد که با 
پوشیدن لباس های گشاد می توان این فضا را فراهم آورد. ماده 
تشکیل دهنده لباس نیز در درمان آفتاب سوختگی موثر است. 
لباس هایی که از فیبرهای طبیعی، مانند پنبه و خیزران درست 
می شوند، بهترین نوع لباس برای پس از آفتاب سوختگی هستند.

آب فراوان بنوشید: ازآنجایی که پوست آفتاب سوخته در 
حال مبارزه با آسیب حاصله از اشعه خورشید است، درنتیجه 
به رطوبت بیشتری نیاز دارد. زمانی که پوست شما در معرض 
نور خورشید قرار می گیرد، رطوبت خود را از دست می دهد. 
آب  لیوان   ۸ باید  روز  یک  طول  در  انسان  هر  به طورکلی، 
بنوشد. متاسفانه بعضی از افراد آب کافی نمی نوشند و در فصل 
تابستان دچار مشکالتی همچون آفتاب سوختگی می شوند. این 
نوع از افرادی که دچار آفتاب سوختگی می شوند، می توانند با 
نوشیدن ۸ لیوان آب در روز باعث تسکین خارش و سوزش 

پوست خود شوند.
مرطوب کننده را فراموش نکنید: پس از انجام درمان های 
اولیه، پوست آفتاب سوخته شما هنوز به مراقبت نیاز دارد. 
اولیه  درمان های  از  پس  که  کارهایی  مهم ترین  از  یکی 
می توان انجام داده استفاده از مرطوب کننده است. مالیدن این 
باعث می شود که  ناحیه های آسیب دیده  به  مرطوب کننده ها 
پوست شما پوسته پوسته نشود یا پوسته پوسته شدن پوست 
به حداقل برسد. برای آنکه التهاب و سوزش پوست را به 
حداقل برسانید، از مرطوب کننده هایی استفاده کنید که فاقد 
رنگ و بو هستند. این نوع از مرطوب کننده ها برای پوست های 

حساس بکار می روند.
خودتان را در معرض نور خورشید قرار ندهید: افرادی 
که دچار آفتاب سوختگی شده اند، باید خودشان را در معرض 
آفتاب قرار ندهند، چون این افراد در مقایسه با افراد عادی بیشتر 
در معرض تاثیرهای مضر اشعه ماوراءبنفش هستند. به همین 
دلیل به این افراد توصیه می شود که از رفتن به بیرون خودداری 
کنند تا در معرض نور آفتاب قرار نگیرند. اگر برای انجام یک 
کار ضروری باید به بیرون از خانه بروند، توصیه می شود که 
از کرم ضد آفتاب استفاده کنند یا لباس های محافظت کننده 

در برابر آفتاب بپوشند. 
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با کوتاه تر شدن روزها در فصل پاییز افراد فرصت کمتری برای 
حضور در فضاهای باز و تامین ویتامین D مورد نیاز بدنشان دارند.

ویتامین D یک ویتامین محلول در چربی است که عمدتا از طریق 
تماس پوست با نور خورشید در بدن تولید می شود و برای جذب 
مواد معدنی ضروری از جمله کلسیم و فسفر مفید است اما تامین 
آن در فصل پاییز و زمستان که روزها کوتاه تر و تاریک تر می شوند 

اندکی مشکل ساز است.
منبع اصلی تامین ویتامین D مورد نیاز بدن نور خورشید است 
که در تماس پوست با آفتاب در بدن ساخته می شود. ویتامین D به 
جذب کلسیم و فسفر کمک می کند، موجب استحکام استخوان ها 
می شود، عملکرد مغز را تقویت می کند و میزان التهاب را کاهش 

می دهد.
عدم تامین ویتامین D مورد نیاز بدن به کمبودهایی از قبیل 
نرمی استخوان در کودکان و بزرگساالن منجر می شود. دیگر عالئم 
کمبود ویتامین D خود را به شکل مشکالت رایج جسمی از قبیل 
سرفه های مداوم، سرماخوردگی، خستگی، سستی استخوان هان و 

از بین رفتن سالمت دندان ها نشان می دهد.
به این ترتیب پزشکان به افراد توصیه می کنند در صورتی که در 
 D فصل های سرد و روزهای ابرِی سال نمی توانند میزان ویتامین
مورد نیاز بدن را از طریق نور خورشید تامین کنند، می توانند برای 
جبران آن از منابع اصلی خوراکی حاوی این ویتامین مصرف کنند 
که مهمترین آنها شامل ماهی، غالت کامل، آب پرتقال، گوشت 
قرمز، پنیر، زرده تخم مرغ و نیز غذاهای غنی شده با این ویتامین 

است.
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رژیم غذایی مردان قبل از تشکیل نطفه نوزاد نقش بسیار زیادی بر سالمت 
کودک دارد. محققان دانشگاه سینسیناتی اوهایو عنوان می کنند مردان باید 
قبل از بارداری همسرشان توجه زیادی به رژیم غذایی داشته باشند چراکه 

این مسئله می تواند بر سالمت نوزاد تاثیر گذارد.
محققان این مطالعه توصیه می کنند مردان باید ماهی، گوشت، میوه 
و سبزجات را در رژیم غذایی روزانه شان بگنجانند. محققان دریافته اند 
مصرف رژیم غذایی کم کربوهیدرات و حاوی پروتئین باال توسط پدر 
به سالمت کودک کمک زیادی می کند. در این مطالعه، پشه های میوه 
نر و تاثیر رژیم غذایی شان بر نوزادشان مورد بررسی قرار گرفت چراکه 
پشه های میوه در 6۰ درصد موارد دارای ژن های مشترک با انسان هستند. 
نتایج نشان داد پدرانی که رژیم غذایی نامناسب و حاوی کربوهیدرات زیاد 
و پروتئین کم مصرف کرده بودند، احتمال زنده ماندن نوزادشان کمتر بود. 
محققان دریافتند مردانی که قصد دارند پدر شوند باید رژیم غذایی شان 
حاوی ماهی، گوشت، میوه و سبزیجات باشد و در عین حال مصرف پاستا، 
برنج و نان سفید را کاهش دهند. همچنین باید از مصرف مواد خوراکی 

شیرین نظیر شیرینی جات، کیک و بیسکوییت هم پرهیز کنند.
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چگـونـه در پـاییـز و زمستـان 
دچـار کمبـود ویتامین D نشویم؟

تاثیـر رژیـم غـذایـی مـردان 
بـر سـالمـت نـوزاد

زردچوبه گیاهی دارویی است که از هزاران سال قبل در 
طب سنتی چین و هند کاربرد داشته و حاوی خواص 
بسیاری برای حفظ سالمت بدن است. موثرترین روش 
برای مصرف زردچوبه استفاده آن به شکل چای است و 
سایت »مدیکال نیوز تودی« در این مقاله به برخی از فوائد 
نوشیدن چای زردچوبه اشاره کرده که به شرح زیر است:
 کاهش عالئم آرتریت: کورکومین ترکیبی فعال و 
ضدالتهابی در ادویه زردچوبه است که خاصیت ضد التهابی 
دارد و می تواند بارزترین عالئم آرتریت را کاهش دهد.
 تقویت عملکرد ایمنی: کورکومین همچنین به دلیل 

خواص ضد التهابی، ضد ویروسی، آنتی باکتریال و آنتی 
اکسیدان می تواند عملکرد سیستم ایمنی را تقویت کند.

 کمک به کاهش بیماری های قلبی - عروقی: نتایج 
مطالعات متعدد حاکی از آن است که کورکومین به دلیل 
خاصیت آنتی اکسیدان و ضدالتهابی برای حفظ سالمت 

قلب مفید است.
 کمک به پیشگیری و درمان سرطان: کورکومین به 
دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی خطر آسیب 
دیدن سلول ها را کاهش داده و از خطر جهش های ژنِی 
سلولی و در نتیجه از سرطان جلوگیری می کند. همچنین 

نتایج چندین مطالعه نشان می دهد که کورکومین به دلیل 
خاصیت ضدتوموری که دارد رشد تومورها و گسترش 

سلول های سرطانی را محدود می سازد.
 کمک به کاهش سندرم روده تحریک پذیر: کورکومین 
در طب سنتی به عنوان درمانی برای بسیاری از مشکالت 
گوارشی کاربرد داشته است. نتایج مطالعات حاکی از آن 
است که کورکومین می تواند درد ناشی از سندرم روده 
تحریک پذیر را کاهش داده و کیفیت زندگی مبتالیان 

به این اختالل را بهبود بخشد.
 پیشگیری و درمان آلزایمر: در مطالعات آمده است 
کورکومین احتمال ابتال به چندین بیماری پیشرونده عصبی 
را کاهش می دهد. خاصیت ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی 
این ماده در کاهش آسیب سلولی، التهابی و تشکیل پالک 

در مغز نقش دارد.
حاکی  بررسی ها  نتایج  کبدی:  بیماری های  کنترل   
از آن است که کورکومین می تواند کبد را از آسیب های 

احتمالی حفظ کند.
 کمک به پیشگیری و کنترل دیابت: مطالعات متعدد 
روی نمونه های انسانی و حیوانی حاکی از خاصیت ضد 

دیابتی کورکومین است.
 کمک به درمان و کنترل بیماری های ریوی: محققان 
معتقدند خاصیت ضد التهابی و آنتی اکسیدانی کورکومین 
عالئم بیماری های مزمن و طوالنی مدت ریوی را نیز 

کاهش می دهد. 
 MNT

۹ خاصیـت چـای زردچـوبـه بـرای سـالمتـی

درمانهایخانگیبرایآفتابسوختگی

محققان توصیه می کنند اگر ورزش را 
در فعالیت های روزانه خود بگنجانید 

شاهد نتایج مثبت آن خواهید بود.
برای افزایش طول عمر، حفظ تناسب 
اندام اولین گام است. از اینرو باید به 
طرق زیر برخی فعالیت های بدنی را 

در زندگی مان بگنجانیم:
 استفاده از پله ها به جای اسانسور؛
به  یا دوست  نزد همکار  به   رفتن 

جای ارسال ایمیل؛
 پارک کردن اتومبیل در محلی دور 
تا  روی  پیاده  و  موردنظر  مقصد  از 

محل؛
 ملحق شدن به گروه های ورزشی 
معاشرت  با  ورزش  از  تلفیقی  که 

باشند؛ اجتماعی 
 گوش دادن به موسیقی یا تماشای 
روزمره  کارهای  هنگام  به  تلویزیون 
و  آمده  نظر  به  کننده  کمتر خسته  تا 

بیشتر سرگرم کننده باشند؛
می  حتی  که  های  فعالیت  یافتن   

توانید در هوای بد هم انجام دهید.
 HealthDay

ورزش را بـه عـادت 
زندگی خود تبدیل کنید

تـازه هـا

تــازه ها

تــازه ها

با روزنامه  سپیــــد  
در تلگــــرام  همراه شوید

 مشکالت  و سوژه هایتان را 
با ما درمیان بگذارید
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Email: info@sepidonline.ir

https://telegram.me/sepidonline

ساده ترین راهکارهای 
درمان سوختگی


