
13طب ایرانی

بسیاری از بیماران سرماخورده گمان می کنند 
یا  ریه  در  غلیظ  و  ترشحات سبزرنگ  اگر 
آنتی بیوتیک  باید  باشند  داشته  حلق  پشت 
مصرف کنند. مصرف آنتی بیوتیک در بیشتر 
در  تنها  و  ندارد  هیچ ضرورتی  موارد  این 
صورتی که تب ناشی از عفونت میکروبی 
پزشک  تجویز  با  آن  مصرف  باشند،  داشته 

حاذق منطقی خواهد بود.
در  رایج  ویروسی  سرماخوردگی های  در 
روزهای سرد، حاالتی مانند گرفتگی بینی، 
بینی  سرفه خلط دار غلیظ، ترشحات غلیظ 
و پشت حلق، سنگینی سر در ناحیه پیشانی 
تب  با  همراه  چشم ها،  عمق  و  گونه ها  و 
خفیف، بی اشتهایی، بی حالی و درد عضالنی 

ایجاد می شو د.
در این شرایط باید به مواردی توجه کرد؛ 
حین  کم اشتهایی  ایرانی،  طب  برمبنای 
جهت  در  سودمند  فرایندی  سرماخوردگی 
پاک سازی دستگاه تنفس و بهبود زودتر است 
بنابراین اصرار به خوردن غذا )به ویژه غذاهای 
سنگین( به خصوص در مورد کودکان توصیه 
نمی شود. غذا در این شرایط باید سبک و 
خوشگوار باشد و عالوه بر ارزش تغذیه ای، 
بتواند عملکردهای دارویی نیز داشته باشد. 
سوپ رقیق کم گوشت با هویج و جعفری 
پودر  به عالوه  مرزه، شلغم و کمی سیر،  و 
آویشن  و دارچین نمونه خوبی از آن است.

غذاهای  نان،  خامه،  پنیر،  ماست،  مصرف 
خمیری مانند ماکارونی، سرخ کردنی ها و موز 
ترشحات سینوس و سینه را غلیظ تر می کند 
و طی دوره بیماری باید از آنها پرهیز کرد.

برای رقیق شدن و دفع ترشحات غلیظ پشت 
حلق یا ریه، مصرف برگ آویشن همراه با 
قدری پودر ریشه شیرین بیان سودمند است. 
این دو گیاه که طبیعت گرم و خشکی دارند 

در بازار گیاهان دارویی ایران به آسانی پیدا 
می شوند. زوفا هم برای این منظور گیاه خوبی 
است ولی در بازار عمومی گیاهان دارویی، 
زوفای اصلی وجود ندارد و به جای آن گیاه 

دیگری به فروش می رسد.
مرزنجوش هم برای کاهش ترشحات غلیظ 
دستگاه تنفس مفید است ولی شناسایی جنس 
مرغوب آن در بازار گیاهان دارویی نیاز به 

تجربه و مهارت دارد.
در  که  سرماخوردگی  آماده  بسته های 
شامل  عمدتا  می رسد  فروش  به  عطاری ها 
دانه های موسیالژی مثل به دانه و نیز عناب 
و  زکام  در  که  است  ناخنک  و  سپستان  و 

نزله سرد مفید نیست.
دیگر  موسیالژی  گیاهان  مصرف  همچنین 
دفع  و  کاهش  برای  بنفشه  و  ختمی  مانند 
بی فایده  ریه و سینوس ها،  غلیظ  ترشحات 

است. 
درخت  برگ  جوشانده  بخار  استنشاق 
و  آویشن  برگ  آن،  عصاره  یا  اکالیپتوس 
تنفسی  مجاری  شدن  باز  برای  بابونه  گل 
سینوس ها  غلیظ  ترشحات  شدن  رقیق  و 

مناسب است.
 همچنین چکاندن 2-1 قطره روغن سیاهدانه 
در بینی برای بازشدن مجاری سینوس ها و 
توصیه  شرایط  این  در  آنها  احتقان  کاهش 

می شود.

نکاتی درباره »سرماخوردگی« از منظر طب ایرانی

پیشگیری و درمان با طالیی ترین ترفندهای ایرانی

آش کدو حلوایی

آش کدو حلوایی غذای 
مناسب فصل پاییز است. 
این آش حبوبات زیادی 

ندارد و دارای مزاجی بسیار 
متعادل و مناسب این فصل است.

روش پخت 
1. جو پوست کنده، برنج و ماش را به مقدار مساوی همراه کمی پیاز داغ که در 

روغن زیتون آماده شده، طبخ کنید.

و هویج  آخر پخت گشنیز  در ساعت   .2
رنده شده را اضافه کرده و کدو حلوایی را در 
اندازه  مناسب قطعه قطعه کرده و اضافه کنید.
3. ده عدد آلو بخارای ملس و کمی نمک 
و زردچوبه اضافه کرده و صبر کنید تا آش 

جا بیفتد.
هنگام  هستند،  یبوست  دچار  که  کسانی 
زیتون  روغن  قاشق  یک  غذا  این  کردن  میل 
در ظرف غذای خود اضافه کنند. این آش برای درمان 
حساسیت، سرماخوردگی، ناراحتی های روانی ناشی از 
خشکی پاییز، گرفتگی های دردناک ساق پا، واریس، بواسیر، خشکی و تیرگی 

پوست، خواب های پریشان و بی خوابی مفید و موثر است.

استفاده از گیاهانی مانند آویشن، مرزنجوش و پونه 
برای اقسام نزله و زکام )سرماخوردگی( مفید است.
باید توجه داشت برای رقیق شدن و دفع ترشحات 
غلیظ پشت حلق یا ریه، در نزله سرد، مصرف آویشن، 
پونه و مرزنجوش با توجه به طبیعت گرم و خشکی که این گیاهان دارند کمک کننده است ولی 
مصرف زیاد این گیاهان در نزله گرم توصیه نمی شود.پزشک براساس تشخیص نوع نزله می تواند از 
این گیاهان برای درمان استفاده کند. دانه های موسیالژی  به دانه، اسفرزه و عناب نیز در زکام و نزله 
سرد مفید نیستند.همچنین مصرف گیاهان موسیالژ دیگر مانند ختمی، خبازی و بنفشه برای کاهش 

و دفع ترشحات غلیظ ریه و سینوس ها، در نزله ناشی از سردی مفید نخواهد بود.

خوراکیهادرمطبخایرانیالکغلطگیر

 دکتر محمدعسکر فراشاه
متخصص طب ایرانی

 دکتر محبوبه 
ابریشم کار

متخصص طب ایرانی

باورهای اشتباه را کنار بگذاریم!

 دکتر مجید انوشیروانی
متخصص طب سنتی  ایرانی و عضو 

هیات علمی دانشکده طب سنتی  و 
مکمل مشهد

»سرماخوردگی« در بارداری 
از  گروه  آن  جزو  شما  شاید 
خانم هایی هستید که تمایلی به 
مصرف دارو در زمان بارداری 
ندارید. واقعیت این است که برای 
بیماری ساده ای مثل سرماخوردگی ویروسی بهتر است دارویی مصرف 
نکنید چراکه داروها تنها شما را برای گذراندن راحت تر دوره بیماری 
ویروسی کمک می کنند، نه اینکه درمان قطعی باشند. پس ابتدا باید عالئم 
معمول سرماخوردگی ویروسی؛ یعنی آبریزش رقیق بینی، خارش، سوزش 

یا قرمزی چشم، گوش، بینی و حلق، تب، عطسه و سرفه را بشناسید.

عالئم خطر سرماخوردگی در بارداری
در صورت بروز این عالئم حتما به پزشک مراجعه کنید:

تب ۳۹ درجه و باالتر
بروز تب چند روز بعد از شروع سرماخوردگی

درد شدید گلو
بینی غلیظ  ترشحات 

شدید سرفه 
تنفسی مشکل 

 احساس فشار و درد در قفسه سینه
واژینال خونریزی 

گیجی
شدید استفراغ 

جنین حرکات  کاهش 

کاربردهای »عناب« در سرماخوردگی و سرفه بارداری
عناب یکی از تجویزهای مجاز در بارداری است. این میوه که اغلب 
به صورت خشک شده در دسترس است، موجب تقویت سیستم ایمنی 
می شود، پس هنگام سرماخوردگی یا در معرض فرد سرماخورده، 

آن را میل کنید. عناب در بسیاری از سرفه ها موثر واقع می شود.
خوردن جرم عناب برای معده ضعیف، سنگین است و بسیاری از 
خانم های باردار را دچار مشکل  می کند بنابراین بهتر است به صورت 

دمنوش یا شربت میل شود. 
استنشاق دود آن برای کاهش عالئم سرماخوردگی مثل گرفتگی یا 

احتقان بینی در خانم های باردار یا اطفال نیز مفید است.

 دکتر مینا محبی
متخصص طب سنتی 

ایرانی

درمان های خانگی و بسیار موثر »سرماخوردگی«

هنگام سرماخوردگی رعایت چند نکته به بهبود 
شما کمک می کند. مجموع این اقدامات بهترین 

و موثرترین درمان سرماخوردگی است.

دمنوش بابونه روزی 2 بار میل کنید.
بخور مرزنجوش، آویشن و بابونه استفاده کنید.

سوپ ساده از گشنیز و جعفری تازه، سینه مرغ، پیاز فراوان، هویج و جو پرک، رقیق تهیه کنید 
و هر ۳ساعت یک پیاله میل کنید.

مایعات و غذاهای سرد نخورید.
در معرض هوای سرد نباشید.

کنار تخت یک پیاز درشت قاچ شده بگذارید.
هر 4-۳ ساعت با آب نمک رقیق مجاری بینی و حلق را خوب شستشو دهید.

شربت ولرم حاوی کمی عسل و چند قطره لیموترش تازه بنوشید.
استراحت کنید.

کار فکری انجام ندهید.
وقتی فرصت انجام همه این کارها را ندارید، چند مورد را انتخاب کنید و انجام دهید تا از 

نتایج خوب آن بهره مند شوید.

دکتر الهام اختری،
متخصص طب سنتی  ایرانی 
و عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی ایران

پیشگیری از سرماخوردگی کودکان
کودکان به علت رطوبت باال 
و ضعف طبیعی مستعد ابتال 
هستند،  سرماخوردگی  به 
که  کودکانی  به خصوص 
به مهد می روند، کودکان با سابقه حساسیت، ضعف ایمنی، سابقه 
از ساده ترین و  سینوزیت و عفونت گوش و خروپف شبانه.یکی 
سر«  »پوشاندن  سرماخوردگی،  از  پیشگیری  روش های  مهم ترین 
به خصوص  ابتدای صبح و شب هنگام خروج از منزل یا محل کار، 
زمانی که با یک تغییر ناگهانی دما مواجه هستیم و زمان خروج از 
حمام و سحرگاهان است.پوشاندن سر و گوش بچه ها با روسری 
)دخترها(، کاله نخی )نوزادان(، کاله متصل به لباس یا جدا )پسرها( 

در طوالنی مدت می تواند از ضعف مغز جلوگیري کند.

 دکتر ارمغان سادات 
کیهانمهر

متخصص طب ایرانی

شماره هفتصدوبیست وهفت   چهار آبان نودوهشت

بسیاری از بیماران سرماخورده 
گمان می کنند اگر ترشحات سبزرنگ 

و غلیظ در ریه یا پشت حلق داشته 
باشند باید آنتی بیوتیک مصرف 

کنند. مصرف آنتی بیوتیک در بیشتر 
این موارد هیچ ضرورتی ندارد و 

تنها در صورتی که تب ناشی از 
عفونت میکروبی داشته باشند، 

مصرف آن با تجویز پزشک حاذق 
منطقی خواهد بود

بنابراین  است  و خشک  سرد  مزاج  دارای  پاییز 
برای افراد با مزاج گرم و تر، مناسب تر است و 
با مزاج یا سوءمزاج سرد و خشک،  افراد  برای 
مناسب نیست و می تواند موجب تشدید عالئم 
و بروز برخی بیماری ها به ویژه بیماری های سرد 
و خشک شود. فصل پاییز اغلب در افراد با مزاج 
سرد و خشک باعث تشدید خشکی پوست، اگزما، 
خشک شدن مخاط بینی یا دهان، خونریزی های 
عطسه،  جمله  از  تنفسی  حساسیت  های  و  بینی 

سرفه و مشکالت تنفسی می  شود.
در فصل پاییز باید مصرف غذاهایی با طبع سرد 
)با مزاج سرد(، گوشت گوساله،  مانند حبوبات 

و  کالباس  و  بادمجان، گوشت دودی، سوسیس 
غذاهای خشک مانند برنج و کباب بره کمتر و 
آش  و  سوپ  مثل  نیمه جامدی  غذاهای  بیشتر 

مصرف شود.
 افرادی که دچار اگزما و خارش پوست شده اند، از 
روغن کنجد برای نرم کردن پوست و روغن بادام 
برای چرب کردن بینی استفاده کنند. همچنین بهتر 
است افراد برای مرطوب کردن هوا و جلوگیری 
یا  از سرماخوردگی دستگاه بخور در محل کار 

منزل قرار دهند.
عطرهایی که دارای طبع گرم هستند، مانند عطر 
بر  خوبی  بسیار  تاثیر  بهارنارنج  و  محمدی  گل  
بهتر  می گذارد،  این فصل  در  فرد  روان  و  روح 
را جلوی  عطر  روز  از  ساعاتی  افراد طی  است 
بینی بگیرند و استشمام کنند یا مقداری از عطر 

را هنگام خواب به بالش خود بزنند.

 دکتر مامک  هاشمی حبیب آبادی
متخصص طب ایراني

آیا پاییز فصل افسردگی است؟

بیشتر  پاییز  در  پوستی  مشکالت 
این فصل سرد  مزاج  زیرا  می شود 
و خشک است و این خشکی فصل 
پوست  بیماری های  بروز  عامل 

بود. مانند خارش خواهد 
همراه  پوست  خشکی  که  افرادی 

بنفشه  روغن  از  دارند،  خارش  با 
استفاده کنند. روغن بنفشه ضدالتهاب 

موضعی با پایه گیاهی است، البته روغن بنفشه ای که 
در پایه بادام شیرین تهیه شده باشد. برای 
با  را  از حمام، بدن  بعد  رفع خارش 
روغن بنفشه روغن  مالی کنند، این 
کار موجب مرطوب شدن سطح 
خارش  از  و  می شود  پوست 

می کاهد.
بیشتر  تاثیر  برای  است  بهتر 
بدنشان  روز  در  2مرتبه  افراد 
را با روغن بنفشه در پایه بادام 
روغن مالی کنند تا آثار بهبود را 

ببینند. سریع تر 

دکتر لیال شیربیگی
متخصص طب سنتی ایرانی

خشکی مزاج پاییز عامل بروز بیماری های پوستی


