
دقت  کمی  با  اما  می رسد  نظر  به  پاکیزه  کامال  خانه  وقت ها  بعضی 
به آنها  می بینید برخی موارد در خانه وجود دارند که توجه نکردن 
با چند نکته مهم در  بیماری در شما شود.  ممکن است باعث بروز 

این زمینه آشنا شوید.

رنگ های حاوی سرب

اگر از ساخت خانه شما بیش از 40 سال می گذرد، به احتمال قوی 

در ساخت بیرون یا داخل آن رنگ هایی با ترکیبات سرب به کار رفته 

است. اگر این رنگ ها هنوز ظاهر خوب خود را حفظ کرده اند، مشکلی 

نیست اما وقتی شروع به پوسته کردن، ورآمدن، ترک خوردن یا ریختن 

می کنند، غباری تولید می کنند که در صورت جذب برای مغز و سایر 

اندام های شما خطرناک است. غبار حاوی سرب می تواند در بچه ها 

باعث مشکالت رفتاری و اختالل در یادگیری شود. برای جلوگیری 

از این مشکل بهتر است به فکر رنگ کردن خانه تان باشید.

 آیدین 
پورخامنه

دستگاه های گرم کننده و تهویه هوا
کار این دستگاه ها تغییر سطح رطوبت، غبار و میکروب ها 
در خانه است. مطمئن باشید که آنها درست انتخاب و 
می شود.  موقع عوض  به  فیلترهایشان  و  شده اند  نصب 
می توانید از فیلترهای خاصی استفاده کنید که قادر به از 
بین بردن ذرات ریز غبار خانه هستند. اگر می بینید در 
دستگاه تهویه منزلتان کپک ها رشد کرده اند  یا موش یا 
سایر جانوران موذی در آن النه دارند، از یک فرد خبره 

بخواهید دستگاه را برایتان تمیز کند.

گاز رادون
این گاز از صخره ها یا خاک منتشر می شود. همیشه کمی از 
این گاز در محیط زندگی ما وجود دارد که اشکالی ایجاد 
نمی کند اما اگر بیش از حد در خانه شما باشد، خطرناک 
می شود. رادون ذرات کوچک رادیواکتیو است که تنفس یا 
بلعیدن آنها می تواند خطرناک باشد. این گاز از راه ترک های 
کف یا دیوارها یا لوله کشی درون خانه نفوذ می کند. شما 
نمی توانید آن را ببینید یا بویش را حس کنید. تنها با آزمایشی 
ساده می توان به وجود رادون در خانه پی برد. اگر آزمایش 
نشان داد میزان رادون خانه بیش از حد مجاز است، به کمک 

کارشناس معتبر این موضوع را رفع کنید.

فرش
فرش محل جذب گردوخاک و انواع قارچ های ذره بینی، کثافت 
و موارد تحریک کننده است. وقتی روی فرش راه می روید یا 
تمیزش می کنید این ذرات به هوا می روند. مواد شیمیایی که 
در بافت فرش ها به کار می روند، ممکن است برای سالمت 
مضر باشند. می توانید به جای پهن کردن فرش زمین بدون 
فرش را برای خانه تان انتخاب کنید یا فرش هایی انتخاب 
کنید که بتوان آنها را خارج از خانه تمیز کرد. اگر حتما اصرار 
دارید فرش داشته باشید، هفته ای 3 بار با جاروبرقی دارای 
فیلتر هپا آن را بشویید و هر سال فرش تان را بخارشوی کنید.

وسایل گازسوز
برای چراغ های  انرژی  منبع  از خانه ها  بسیاری  در  گاز 
وسایل  این  آبگرمکن هاست.  و  بخاری ها  خوراک پزی، 
حین سوختن گاز دی اکسیدنیتروژن را در هوا آزاد می کنند. 
مقدار زیاد این گاز باعث التهاب در ریه، ایجاد صدای 
خس خس و آسم می شود. برای نصب و تعمیر وسایل 
گازسوزتان حتما از آدم های ماهر کمک بخواهید تا مطمئن 
شوید گاز حاصل از سوخت داخل خانه نمی ماند. چوب، 
روغن، زغال سنگ و نفت سفید هم باعث انتشار دی اکسید 
نیتروژن در هوا می شوند. پس مراقب مصرف این مواد در 

بخاری ها، اجاق ها و آبگرمکن ها هم باشید.

سوسک حمام
محتویات معده و اجزای بدن این جانور روی غبار کف، 
ملحفه و رختخواب و وسایل خانه می نشیند و وقتی آنها را 
تنفس می کنید، ممکن است حساسیت یا مشکالت تنفسی 
مانند آسم برایتان ایجاد شود. تا جایی که می توانید خانه، 
به خصوص پارچه ها و فرش را پاکیزه و خشک نگه دارید.

مونوکسیدکربن
شومینه، آبگرمکن، ماشین خشک کن و خودروها می توانند منشاء 
انتشار گاز مونوکسیدکربن باشند که نه بو دارد و نه می شود آن 
را دید. اگر این گاز بیرون نرود و در خانه انباشته شود، کشنده 
است. برای جلوگیری از این واقعه میزان مونوکسیدکربن درون 
خانه را آزمایش و از وسایل مناسب و استاندارد استفاده کنید. 
عالئم مسمومیت با این گاز شامل سردرد، نفس نفس زدن، 
تاری دید، احساس سستی، گیجی، ضعف و حالت تهوع را 
جدی بگیرید. اگر دچار این حاالت شدید، فوری از خانه 

بیرون بروید و نفس بکشید و اورژانس را خبر کنید.

مرطوب کننده ها
مرطوب کننده ها را برای مرطوب کردن هوای داخل خانه 
به کار می برند اما یادتان باشد استفاده از آنها حدی دارد. 
اگر رطوبت داخل خانه از 50درصد بیشتر شود، باکتری ها، 
قارچ ها و میکروب های دیگر امکان رشد پیدا می کنند. در 
رطوبت باالی 60درصد، می توانید قطرات آب را روی 
شیشه پنجره ها یا سطوح صاف خانه ببینید. هرقدر خانه را 
خشک و تمیز کنید، رطوبت اضافی باعث رشد باکتری ها 

و قارچ ها و ورود آنها به هوای تنفسی تان می شود.

پرده ها
پرده ها محل خوبی برای گردوغبار، کرم های ریز، شوره بدن 
حیوانات خانگی، قارچ ها یا حساسیت زاهای دیگر هستند و 
می توانند در پتوها، البسه، فرش ها، ملحفه ها و سایر اسباب 
پارچه ای خانه هم دیده شوند اما معموال تمیز کردن پرده ها 
سخت تر است. می توانید به جای پرده از شید استفاده کنید 
که راحت تر تمیز می شود و می توانید مرتب گردگیری  کنید یا 
پرده هایی انتخاب کنید که می شود آنها را در آب گرم شست 

تا میزان میکروب ها و گردوخاک در آنها به حداقل برسد.

محصوالت پاک کننده
موادی که برای ساختن این محصوالت به کار می رود، می تواند باعث تحریک 
گلو و چشم، ایجاد سردرد یا سایر بیماری ها شود. برخی از آنها حتی خطر ابتال 
به سرطان را باال می برند. بخارات محصوالت پاک کننده حاوی عناصر شیمیایی 
هستند که ممکن است مضر باشند و سفیدکننده ها اگر به شکلی مناسب استفاده 
نشوند، می توانند آسیب رسان شوند. سعی کنید از محصوالتی با میزان کمتر 
عناصر فرار، معطر یا قابل اشتعال استفاده کنید و هنگام استفاده از آنها درهای 

خانه را باز بگذارید.

کپک ها
هاگ  قارچ هایی که در بعضی نقاط خانه شما وجود دارند، می توانند مشکالتی برایتان 
ایجاد کنند، مثال بینی تان می گیرد، سرفه می کنید، گلویتان تحریک می شود و بدنتان 
به خارش می افتد. اگر به کپک حساسیت دارید، یا گرفتار مشکالت ریوی هستید، 
یا سیستم ایمنی تان ضعیف است، این کپک ها ممکن است باعث عفونت های جدی 
ریه در شما شوند. کپک ها در مناطق مرطوب زندگی می کنند، پس مراقب نشت آب 
در لوله کشی ها، دیوارها و سقف باشید. برای نگه داشتن میزان رطوبت زیر50درصد 
از دستگاه های تهویه هوا یا کاهنده طوبت استفاده کنید. کپک ها را با آب و صابون یا 

با استفاده از یک فنجان سفیدکننده در 2 لیتر آب پاک کنید.

گوشه و کنارهای خانه 
که بیمارتان می کند
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