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درمان های خانگی مسمومیت غذایی

از پونه کوهی تا عسل برای مسمومیت
یکی از دالیل عمده درد شکم و ناراحتی معده در 
انسان، مسمومیت با مواد غذایی است، بیماری ای که 
ناشی از خوردن مواد غذایی آلوده به مواد سمی یا 
باکتری هایی است که از روش های تهیه مواد غذایی 
غیربهداشتی حاصل می شود. هر ساله، تقریبا 48 میلیون نفر در ایاالت 
متحده از بیماری های ناشی از غذا رنج می برند که با انجام اقدامات 
بهداشتی مناسب در آشپزی و نگهداری مواد غذایی می توان از بروز 
آن جلوگیری کرد. برخی از موارد مسمومیت غذایی به اندازه ای 
شدید می شوند که درمان پزشکی را ضروری می کند. با این حال، 
بیشتر موارد طی چند روز می توان با داروهایی که به راحتی در خانه 
موجود است، آن را درمان کرد. استفاده از داروهای خانگی برای 
کاهش عالئم مسمومیت غذایی می تواند به کاهش ناراحتی ناشی 
از عفونت کمک کند. در ادامه فهرستی از داروهای خانگی که در 
معالجه مسمومیت غذایی استفاده می شود را به شما معرفی می کنیم.

روغن پونه کوهی
امروزه فواید این گیاه در معالجه بیماری های 

باستان  گیاه شناسان  توسط  مختلف 
شناخته شده و مورد مطالعه قرار گرفته 
است. پونه حاوی ترکیبات ضدمیکروبی 
کارواکرول و تیمول است که موجب 

دفع و از بین بردن باکتری های حاصل از 
مسمومیت غذایی می شود. عالوه بر این، به 

علت خواص آن در مبارزه با عوامل بیماری زایی 
به  پونه کوهی  از روغن  امروزه  می کنند  آلوده  را  مواد غذایی  که 
عنوان ماده نگهدارنده برای ماندگاری مواد غذایی استفاده می شود.

روغن پرتقال 
خالص  پرتقال صددرصد  روغن  قطره  یک 

و معدنی که در چند قطره روغن زیتون 
مخلوط شده، درمانی قدرتمند در برابر 
عفونت باکتریایی ناشی از مسمومیت 
غذایی است. مصرف این محلول 3 بار در 
روز عالئم مسمومیت را کاهش می دهد.

سرکه سفید
در مورد شگفتی های سرکه سیب و فواید آن 

برای سالمت دستگاه گوارش، مطالب زیادی نوشته شده است. از 
خواص سرکه سیب این است که عالوه بر آرام کردن روده های 

بیش فعال، برای مبارزه با باکتری ها و سموم 
کردن  رقیق  است.  مفید  هم  تولیدشده 
 1 در  غذاخوری سرکه سیب  2قاشق 
فوری  تسکین دهنده  گرم  آب  فنجان 
مسمومیت غذایی است. از طرف دیگر، 
نوشیدن 3-2 قاشق غذاخوری سرکه 

سیب خالص نیز به همین خوبی عمل 
می کند.

گیاه شنبلیله
دانه شنبلیله یکی از گیاهان دارویی است که در 

درمان گرفتگی شکم و سایر عالئم مرتبط 
با مسمومیت غذایی از جمله استفراغ و 

حالت تهوع استفاده می شود.
آثار آرامش بخش و تسکین دهنده دانه 
شنبلیله روی شکم و ترکیب آن با ماست 

موجب  و  دارد  ضدمیکروبی  خاصیت 
مقاومت بدن در پیشگیری از مسمومیت 

غذایی می شود.

آبلیمو
آبلیمو از بسیاری جهات باعث بهبود سالمت 

گوارش می شود زیرا خاصیت متابولیکی آن 
به کنترل اسیدیته و جذب معده کمک 
می کند. لیمو همچنین از بدن در برابر 
مسمومیت  مانند  بیماری زایی  عوامل 
خاصیت  و  می کند  محافظت  غذایی 

سم زدایی دارد و از ترشح سموم مضر 
جلوگیری  روده  به  جدی  آسیب  و  بدن 

می کند.
یک قاشق چای خوری آبلیموی مخلوط شده با کمی شکر یا عسل 
را 2 یا 3بار در روز میل کنید. همچنین می توانید آب یک لیمو را 
در یک فنجان آب گرم رقیق کنید تا به سم زدایی بدن کمک کند.

ریحان
ریحان یکی از گیاهان بسیار متنوع است که به عنوان ماده معطر 
اثر  گیاه شگفت انگیز  این  می بخشد.  طعم  غذا  به  و  شده  شناخته 
تسکین دهنده درد شکمی هنگام مسمومیت غذایی دارد. همچنین با 
میکروارگانیسم های بیماری زا مبارزه می کند، به ویژه آنهایی که در 

مواد غذایی آلوده وجود دارد. با نوشیدن 
آب ریحان همراه عسل در طول روز 
با  برد.  بهره  آن  خواص  از  می توان 
ریحان  روغن  قطره  چند  افزودن 
به یک لیتر آب آشامیدنی در طول 
روز از شر باکتری های مزاحم نجات 

می یابید. ترکیبی از برگ ریحان، فلفل 
سیاه و نمک با 3قاشق غذاخوری ماست 

طبیعی نیز مفید است.

سیر
خاصیت ضدمیکروبی سیر در جهت 
مقابله با عفونت ناشی از مسمومیت 
همچنین  است.  عالی  بسیار  غذایی 
خواص ضدالتهابی دارد که به تسکین 
عالئم روده مانند اسهال و درد شکم 

کمک می کند، به ویژه اگر تازه مصرف شود.
یک حبه سیر له شده همراه آب یا یک قاشق 

چای خوری آب سیر می تواند به تسکین عالئم مرتبط با مسمومیت 
غذایی کمک کرده و با عفونت ناشی از آن مبارزه کند.

موز
ماده دارویی فوق العاده در برابر مسمومیت های 

غذایی و آثار آن است و انرژی و مواد 
معدنی الزم برای بهبود سریع را فراهم 
می کند. موز منبع غنی پتاسیم است 
و جبران کننده کمبود ویتامین در بدن، 
به ویژه پس از از بین رفتن الکترولیت ها 

بر اثر اسهال و استفراغ و مسمومیت 
غذایی. موز حاوی فیبر است و باکتری های 

مضر را از بدن دفع یا اثر آنها را محدود می کند 
و بهبود را تسریع خواهد کرد.

دانه زیره
ادویه ای خوش طعم که در دفع نفخ 
شکمی و دردهای ناشی از مسمومیت 
قاشق  یک  است.  مفید  غذایی 
فنجان  یک  در  را  زیره  چای خوری 

آب بجوشانید و یک قاشق چای خوری 

آب گشنیز تازه هم به آن اضافه کنید. این معجون را 2بار در روز 
بنوشید تا به کاهش ناراحتی ناشی از مسمومیت غذایی کمک کند.

دمنوش ها
چای های گیاهی نیز عالئم مسمومیت غذایی 

را تسکین می دهند و به بهبود عفونت 
دستگاه گوارش کمک می کنند. خاصیت 
تسکین دهنده انواع مختلف چای  مانند 
نعناع، گل گاوزبان و بابونه، عضالت 
شکمی را شل کرده و با باکتری ها مبارزه 

می کند و حالت تهوع را کاهش می دهد. 
به عالوه، مصرف چای، آب موردنیاز بدن را 

که به دلیل اسهال و استفراغ از بین رفته دوباره جبران می کند.

ماست
مواد غذایی پروبیوتیک یا غذاهایی که باعث 

داخل  مفید  باکتری های  رشد  تحریک 
تجزیه  به  کمک  با  می شوند،  روده 
مواد غذایی، عملکرد هضم و جذب 
روده را بهبود می بخشند. عالوه بر 
این، باکتری های مفیدی که درنتیجه 
مصرف پروبیوتیک ها رشد می کنند، 

با باکتری های عفونی که از غذای آلوده 
به وجود می آیند، مبارزه می کنند و از آثار 

مسمومیت غذایی می کاهند.
با افزودن مقدار کمی تخم شنبلیله یا دانه های گیاهی که اثر تسکین دهنده و 
آرامبخش بر شکم دارند به ماست، از درد شکم و استفراغ نیز رها می شوید.

عسل
محصوالت زنبور عسل مانند ژل رویال، موم 

و عسل خاصیت ضدالتهابی و ضدباکتریایی 
دارند و به مبارزه با بیماری کمک می کنند 
و  گوارشی  مشکالت  برابر  در  و 
مسمومیت با مواد غذایی کمک رسان 
هستند. مصرف یک قاشق چای خوری 

و  معده  درد  روزانه،  3بار  عسل، 
گرفتگی های ناشی از مسمومیت غذایی را 

کاهش می دهد.
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