
داروها و درمان های خانگی را می توان برای بهبود کیفیت زندگی به کار گرفت اما باید بدانیم 
گیاهی بودن یک ماده به معنای بی ضرر بودن آن نیست و هر درمان خانگی باید با نظر پزشک باشد.

مهم نیست چه چیزی شنیده اید یا چقدر دنبال بهبود هستید، قبل از امتحان کردن هرگونه درمان 
خانگی با پزشک یا داروساز مشورت کنید. اگر از داروهای بدون نسخه استفاده کنید نیز اهمیت 
دارد زیرا برخی داروها روی نحوه عملکرد داروهای دیگر تاثیرگذارند و به خاطر داشته باشید بسیاری از داروها 

بر تاثیر بهتر داروهای دیگر اثری ندارند.

داروهای خانگی؛ 
چه دارویی مفید است؟

 ترجمه: 
مهتا زمانی 

نیک

عسل
این شیرین کننده طبیعی می تواند برای درمان سرفه به عنوان داروی بدون نسخه مفید باشد و به ویژه برای 
کودکان هم مانند افراد بزرگسال موثر است اما نباید آن را به کودک زیر یک سال داد چون نوعی مسمومیت 
غذایی نادر اما جدی ایجاد می کند که می تواند خطرناک باشد، گرچه شنیده اید عسل محلی نیز می تواند به 

درمان آلرژی)حساسیت( کمک کند.

چای سبز
این نوشیدنی آرامش بخش شما را بیدار و هوشیار نگه می دارد. منبع عالی آنتی اکسیدان های مفید است 
که می تواند سلول های بدن را از آسیب محافظت کند و به شما در مبارزه با بیماری کمک می کند. حتی 
احتمال ابتال به بیماری های قلبی و انواع خاصی از سرطان ها مانند سرطان پوست، پستان، ریه و روده 

بزرگ را کاهش می دهد.

دارچین
شاید شنیده باشید دارچین می تواند به کنترل قندخون برای افرادی که به دیابت مبتال هستند یا قندخون 
باالیی دارند، کمک کند اما هیچ مدرکی مبنی بر بهبود بیماری های دیگر نداریم. اگر می خواهید آن را 

امتحان کنید، مراقب باشید؛ عصاره دارچین در دوزهای باال هم  می تواند برای کبد مضر باشد.

ژل پترولیوم
 از این ژل در چند مورد استفاده می شود؛ می تواند به مرطوب شدن پوست شما کمک کند تا رطوبت خود را حفظ کرده 
و از حساسیت پوستی جلوگیری کند، به خصوص استعمال آن در قسمت داخلی ران ها هنگام رانندگی. همچنین از پوست 

کودک شما در موارد حساسیت به پوشک محافظت می کند.

زنجبیل
هزاران سال است از زنجبیل در داروهای آسیایی برای درمان معده درد، اسهال و حالت تهوع  استفاده می شود 
و مطالعات نشان می دهد برای تهوع و استفراغ بسیار موثر است. شواهدی هم وجود دارد که نشان می دهد 
این گیاه به رفع دردهای عادت ماهانه نیز کمک می کند اما الزاما برای همه افراد خوب نیست. بعضي افراد با 
مصرف زنجبیل دچار مشكالت شكمی، سوزش قلب، سوزش معده و نفخ شكم می شوند و ممكن است روی 
عملكرد بهتر داروهای دیگر نیز تاثیر بگذارد بنابراین با پزشكتان صحبت کرده و با احتیاط از آن استفاده کنید.

سوپ مرغ
سوپ مرغ می تواند برای درمان سرماخوردگی مفید باشد. مطالعات نشان می دهد این غذای آسان خانگی 
همچنین می تواند عالئم سرماخوردگی را کاهش دهد و به شما کمک می کند تا زودتر از شر سرماخوردگی 

نجات بیابید. مصرف این سوپ تورم را مهار و آبریزش بینی را برطرف می کند.

کمپرس سرد
در 48 ساعت اول پس از آسیب دیدگی، یک کیسه یخ یا حوله مرطوب شده با یخ استفاده کنید تا به کاهش 
درد و تورم آن کمک شود. همچنین می توانید از آن در آسیب هایی که بارها باعث درد و تورم شده، استفاده 
کنید؛ فقط بعد از فعالیت بدنی از کمپرس سرد استفاده کنید، نه قبل از آن. هرگز بیش از 20 دقیقه از کمپرس 

یخ استفاده نكنید و در صورت قرمز شدن پوست آن را بردارید.

نعناع
صدها سال است که از گیاه نعناع به عنوان داروی درمانی استفاده می شود. روغن نعناع می تواند به نشانگان روده 
تحریک پذیر و همچنین بیماری های مزمن که باعث گرفتگی، نفخ، گاز، اسهال و یبوست می شوند، کمک کند. 
برای درمان سردرد نیز مفید است. مطالعات بیشتری الزم است تا متوجه شوید نعناع چگونه و تا چه اندازه به 
درمان سردرد کمک می کند. مردم از برگ نعناع برای موارد دیگر هم استفاده می کنند اما شواهد بسیار کمی وجود 

دارد که نشان بدهد به اندازه روغن نعناع در درمان مفید باشد.

زردچوبه
این ادویه به دلیل داشتن خواص زیاد می تواند به درمان آرتروز و  کبد چرب، کمک  کند و شواهد و 
مدارکی برای تضمین آن وجود دارد. برای درمان زخم ها و رفع لک های پوستی ناشی از تابش اشعه نیز 
مفید است. آیا تابه حال آن را امتحان کرده اید؟ از مصرف آن غافل نشوید اما دوز زیاد آن هم می تواند 

باعث مشكالت گوارشی شود.

سیر
برخی مطالعات نشان می دهد افرادی که سیر بیشتری مصرف می کنند احتمال ابتال به سرطان ها در آنها 
وجود ندارد. )به نظر نمی رسد مكمل های سیر همین تاثیر را داشته باشند(. همچنین سیر ممكن است 

تاحدی کلسترول خون و فشارخون را پایین بیاورد.

رابطه زناشویی
 به نظر می رسد رابطه زناشویی در بهبود و کاهش سردرد خصوصا میگرن می تواند موثر باشد. همچنین به 

بهبود سالمت قلب، کاهش استرس و تقویت هوشیاری روانی کمک می کند.

محلول آب و نمک
مخلوطی از نمک و آب گرم را در ظرفی مثل قوری بریزید سپس آن را از یک سوراخ بینی بریزید و 
بگذارید از سوراخ دیگر بینی تخلیه شود. شما باید کمی تمرین کنید اما به محض قطع شدن آبریزش، 
حساسیت یا عالئم سرماخوردگی کاهش می یابد و حتی به بهبود سریع سرماخوردگی کمک می کند. فقط 

حتما از آب جوشیده یا آب مقطر سرد استفاده کنید و ظرف محلول را تمیز نگه دارید.

حمام گرم 
 دوش گرم در مواردی برای ماهیچه ها، استخوان ها و تاندون ها )بافت هایی که عضالت را به استخوان ها 
متصل می کند( مانند آرتروز، کمردرد و درد مفاصل مفید است و آب گرم می تواند به جریان خون 
کمک کند  بنابراین به آرامی به عضو دردناک خود کشش بدهید و تكرار کنید، در حالی که داخل وان 

گرم هستید اما آب را خیلی داغ نكنید، به خصوص اگر حساسیت پوستی دارید. 
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