
چند ماه است که کروناویروس 
مهمان ناخوانده زندگی بشر 
مهم ترین  به عنوان  و  شده 
چالش سالمت در دنیا مطرح 
است. قدرت سرایت باالی ویروس، درگیری 
اندام های مختلف، عدم درمان و واکسن قطعی 
باعث شد از زمان شیوع بیماری همواره توصیه 
به خودمراقبتی و رعایت اصول پیشگیرانه شود 
اما پیشگیری جز با پرهیز از تجمعات و رعایت 
مداوم اصول بهداشتی محقق نیست و از همین  
رو، مسووالن بهداشتی مردم را به قرنطینه خانگی 
تشویق می کنند، حال آنکه طوالنی و مهم تر 
از آن مبهم  بودن مدت قرنطینه سبب کسالت، 
بی حوصلگی، افسردگی و حتی خشم بسیاری 
از افراد شده  است. به  هر حال حفظ سالمت  
اولویت جدی زندگی است و به جای اینکه تسلیم 
این شرایط شویم، بهتر است اصول مراقبت از 
خود را بیش از پیش رعایت کنیم و عالئم 
هشدار در مورد تشدید بیماری های زمینه ای 

را جدی بگیریم.

اضافه وزن و چاقی
استرس و نگرانی تمایل به غذاخوردن را افزایش 
می دهد و به تدریج زمینه ساز اضافه وزن می شود که 
عامل جدی بروز بسیاری از بیماری ها مانند دیابت 
و ناراحتی های قلبی است. گرچه سطح فعالیت 
جسمی نسبت به قبل کمتر شده، ضروری است 
تغذیه متعادل و متنوع داشته  باشید و نظم غذایی 
را رعایت کنید. مصرف تنقالت چرب و شور 
را به حداقل برسانید و اگر تمایل به خوردن بین 
وعده  غذایی دارید، دمنوش های گیاهی، میوه ها 
و سبزیجات بهترین انتخاب هستند. همچنین 
حتما فعالیت ورزشی متناسب با وضعیت سالمت 
عمومی را حداقل 30 دقیقه در روز داشته باشید.

استرس و افسردگی
گرچه برای پیشگیری از بیماری کووید-19 الزم 
است در خانه بمانیم، این به معنای محروم شدن از 
نور خورشید و هوای آزاد نیست. در واقع، نور 
خورشید بهترین عامل برای مقابله با افسردگی  
فصلی است. ساعتی در روز را روی بالکن یا 
حیاط منزل قدم بزنید و با نوشیدن یک فنجان 
چای، روحیه تان را بهبود دهید. در صورتی که 
چنین امکانی ندارید، با رعایت اصول بهداشتی 
در ساعات  و  بروید  به خرید  پیاده  حداقل 
خلوت روز، پیاده روی کوتاهی اطراف منزل 

یا فضای سبز داشته باشید. 
توصیه دیگر برای دوری از حاالت افسردگی 
این است که اگر مشغول دورکاری هستید، 
حتما نظم در فعالیت های کاری و شخصی را 
رعایت کنید زیرا خیلی اوقات به هم  ریختگی 
و  آرامش  به هم خوردن  عامل  سردرگمی  و 
موجب  به تدریج  که  نگرانی هاست  تشدید 

بی حوصلگی و افت انگیزه می شود. 

فعالیت های موردعالقه مانند مطالعه، نقاشی، 
کارهای هنری و... را حتما در برنامه روزمره 

بگنجانید تا دچار یکنواختی نشوید. 
به طور مداوم اخبار رسانه ها و فضای مجازی را 
دنبال نکنید و فقط اطالعات دقیق از منابع معتبر 
را جدی بگیرید. اگر احساس می کنید به رغم 
رعایت اصول درست زندگی و بهداشت روان 
باز هم از عالئم افسردگی مانند ازدست دادن 
خوشایند  امور  به  نسبت  بی عالقگی  اشتها، 
زندگی، نگرانی و گریه مداوم رنج می برید، حتما 
با روان شناس و روان پزشک تماس بگیرید و 
از خدمات مشاوره آنالین آنها بهره مند شوید.

خستگی
گوشی های هوشمند جذابیت زیادی دارند و 
خیلی از افراد حتی کودکان امروزه برای کارهای 
مختلف از این وسایل استفاده می کنند. از زمان 
شیوع کروناویروس نیز این مساله افزایش یافته 
که زمینه ساز خستگی مفرط، بیدارماندن  طوالنی 
در شب و خواب ناکافی می شود. استفاده از 
حد ضرورت یک توصیه سالمت جسمی و 
روانی به خصوص در این دوران است. بهتر 
است به جای بازی های رایانه ای، سرگرمی های 
خانوادگی را اجرا کنید و تمرینات کششی و 
جزو  را  قابل اجراست  منزل  در  که  ورزشی 
برنامه های خود بگذارید. البته برای مقابله با 
خستگی از مصرف خوراکی  های خیلی چرب و 
شیرین نیز به خصوص در شب پرهیز کنید زیرا 
فشار زیادی به سیستم گوارش وارد می شود و 

مانع خواب کافی و مطلوب خواهدشد. 

اختالالت خواب
این روزها خیلی از افراد شب ها تا دیروقت 
بیدار و مشغول تماشای فیلم هستند اما خواب 
منظم و کافی شبانه تاثیر جدی در حفظ سالمت 
دارد و در تقویت ایمنی بدن مؤثر است. البته 
خواب مطلوب زمانی اتفاق می افتد که حداقل 30 
دقیقه پیش از رفتن به رختخواب، گوشی همراه 
و تلویزیون خاموش شود. همچنین فعالیت های 
ذهنی به دلیل تحریک مغز نباید پیش از خواب 
انجام گیرد. غذاخوردن دیروقت نیز در روند 

خواب اختالل ایجاد می کند. اگر با رعایت نظم 
طبیعی بدن نمی توانید به راحتی بخوابید، نوشیدن 
یک لیوان دمنوش به لیمو یا بابونه مؤثر خواهدبود.

یبوست
تامین آب موردنیاز بدن برای عملکرد درست 
سیستم گوارشی ضروری است. برای این منظور 
نوشیدن حدود 1/5 لیتر آب در روز توصیه 
می شود که شامل انواع دمنوش های گیاهی، 
شیر و آبمیوه است. در مورد چای و قهوه نباید 
افراط کرد زیرا نوشیدنی های دیورتیک هستند و 
می توانند عامل دفع زیاد آب باشند. برای بهبود 
عملکرد گوارش همچنین الزم است فیبرهای 
غذایی به خصوصا سبزیجات بخارپز و میوه های 
تازه بخورید. آلو یکی از بهترین میوه هاست که 

به شکل تازه و خشک می توان مصرف کرد. 
فعالیت جسمانی در تحریک روده ها نقش دارد 
و در دوران قرنطینه نیز یک ساعت پیاده روی 
روزانه و تمرینات ورزشی روی عضالت شکم 

برای پیشگیری از یبوست توصیه می شود.

درد پشت 
برای جلوگیری از بروز درد پشت و کمر حتما 
باید به وضعیت نشستن به خصوص هنگام کار 
با رایانه توجه داشت. در این زمان باید طوری 
نشست که پاها کامال روی زمین قرار گیرد، پشت 
صاف باشد و مچ و ساعد دست ها روی میز 
تکیه کند. البته نباید در طول روز بی تحرک بود 
و تقریبا هر 2ساعت یکبار باید پیاده روی مختصر 

و حرکات کششی مالیم انجام داد. 
در صورتی که درد پشت همچنان ادامه یابد، بهتر 

است با متخصص ارتوپدی تماس گرفته شود. 
کمپرس گرم یا سرد گاهی به بهبود گرفتگی 
عضالنی و تسکین درد کمک می کند اما این 

کار باید با توصیه پزشک انجام گیرد.

سنگینی پاها
سنگینی پاها یکی از مشکالت نسبتا رایج است 
که در شرایط کاهش فعالیت جسمانی اتفاق 
می افتد. برای اینکه جریان خون و مایعات لنفی 
در پاها به درستی اتفاق بیفتد، ماساژ پاها بسیار 
کمک کننده است. برای این منظور، دست ها را 
دو طرف قوزک پا بگذارید و انگشتان را با فشار 
مختصری به سمت ران ها حرکت دهید. این کار 
را چند بار در روز تکرار کنید. در صورت امکان 
از روغن های مخصوص ماساژ نیز می توانید 

استفاده کنید. البته نباید فراموش کرد فعالیت 
ورزشی روزانه، کافی و مناسب مانند پیاده روی 
برای پیشگیری از این مشکل توصیه می شود. 
همچنین نوشیدن کافی آب راهکار مناسبی در 

این زمینه خواهدبود.

سردرد
طوالنی  نگاه  کردن  که  نیست  تعجب  جای 
صفحات نمایشگر در طول روز یکی از عوامل 
جدی سردرد و حتی میگرن است. حتما باید از 
این کار اجتناب کرد و ساعاتی در روز تلویزیون 
و تلفن همراه خاموش باشد و به خصوص قبل 

از خواب حتما کنار گذاشته شود.
از آنجا که یکی از عوامل مهم سردرد، کاهش 
آب بدن است، نوشیدن آب کافی در طول روز 

را نباید فراموش کرد. بعضی افراد تصور می کنند 
چای و قهوه به تسکین سردرد کمک می کنند، در 
حالی  که افراط در این نوشیدنی ها به دلیل خواص 
دیورتیک موجب کاهش آب بدن و تشدید 
مشکل خواهدبود. برای تسکین سردرد همچنین 
می توان از استامینوفن استفاده کرد اما داروهای 
ضدالتهاب غیراستروئیدی مانند ایبوپروفن فقط 
باید تحت نظر پزشک مصرف شود. گاهی سردرد 
طی دوران عادت ماهانه رخ می دهد که معموال 
ناشی از کمبود آهن است. در چنین شرایطی 
مصرف مکمل های آهن کمک کننده است. بعضی 
خانم ها نیز به دلیل مصرف قرص های جلوگیری 
از بارداری دچار سردرد می شوند که در این 
صورت الزم است حتما با پزشک مشورت کنند. 

دردهای عادت ماهانه
عادت  دردهای  بهبود  برای  راهکار  بهترین 
ماهانه، استفاده از کیسه آب گرم است زیرا گرما 
گرفتگی های عضالنی و درد را برطرف می کند. 
مصرف استامینوفن، ماساژ شکم و تمرینات تنفس 
عمیق نیز در این شرایط کمک کننده است. البته در 
صورت درد بیش از حد تحمل و خونریزی های 
غیرعادی حتما نیاز به مشورت با متخصص زنان 
است. خانم هایی که به هر دلیل دارو مصرف 

می کنند نیز هرگز نباید دارو را قطع کنند. 

هموروئید
فیبرهای غذایی موجود در میوه ها، سبزیجات 
و غالت  سبوس دار به دلیل اینکه از یبوست 
و  هموروئید  بهبود  در  می کنند،  جلوگیری 
خونریزی ناشی از آن مؤثر هستند. نخودفرنگی، 
کلم، شلغم، هویج، سیب، چغندر، کشمش، خرما 
و برگه زردآلو بهترین خوراکی ها برای این منظور 
هستند. نوشیدن آب کافی نیز از این نظر اهمیت 
دارد. البته باید از نشستن طوالنی اجتناب کرد 
و حتما باید در شرایطی مانند کار با رایانه هر 
2ساعت یکبار چند قدم راه رفت و تمرینات 

آرام کششی انجام داد.

مراقبت از سالمت در روزهای قرنطینه  

از ترس »واگیردار« گرفتار » غیرواگیر« نشویم 

موضوع روز شماره هفتصدوهفتادوچهار  یک آذر نودونه6

استرس و نگرانی تمایل به 
غذاخوردن را افزایش می دهد 
و به تدریج زمینه ساز اضافه 
وزن می شود که عامل جدی بروز 
بسیاری از بیماری ها مانند دیابت و 
ناراحتی های قلبی است. گرچه سطح 
فعالیت جسمی نسبت به قبل کمتر 
شده، ضروری است تغذیه متعادل و 
متنوع داشته  باشید و نظم غذایی را 
رعایت کنید

در دوران استرس شدید، حتما فعال باشید. پیاده روی 
در فضای سبز یکی از بهترین راهکارهاست که 

در دوران شیوع کرونا باید با رعایت کامل 
محیط  در  و  بهداشتی  شیوه نامه های 

خلوت حتی حیاط منزل انجام داد. 
بهبود روحیه  باعث  هوای آزاد 

و  نگرانی  حالت  کاهش  و 
ترشح  زیرا  می شود  تنش 

آندروفین ها-مسکن های 
طبیعی در بدن- افزایش می یابد.

یوگای انگشتان
این تمرین در حدود 15 تا 20 دقیقه در هر 

شرایط به رهایی از استرس و اضطراب کمک می کند. 
مکانی آرام و بدون نور زیاد را انتخاب کنید. چشم ها 

را ببندید و فاصله میان انگشت میانی و اشاره را فشار دهید. 
در این قسمت عصبی نزدیک به قلب قرار دارد که می تواند 
به احساس آرامش در شرایط تنش زا کمک کند. فشار مالیم 
به این قسمت باعث آرامش سریع می شود. همچنین می توان 
از دیگر تکنیک های ماساژ دست ها و انگشتان برای رهایی از 

اضطراب کمک گرفت.

انتخاب خوراکی های ضداسترس
تغذیه درست باعث تقویت قوای بدن می شود و به طور کلی 
ریزمغذی های ضروری برای عملکرد مطلوب بدن را تامین 

می کند. استرس نیاز بدن به منابع امگا3، منیزیم، آهن، 
ویتامین هاي B وC را افزایش مي دهد. ماهی سالمون، 
تخم مرغ، لبنیات، غالت سبوس دار، آووکادو، 
شکالت تلخ  و روغن های گیاهی منابع 

تامین کننده این نیاز بدن هستند.

10 دقیقه مدیتیشن با 
موسیقی آرام بخش

شنیدن  به  روز  در  دقیقه   10
موسیقی موردعالقه خود اختصاص 
را  ساکتی  محیط  زمان  این  در  دهید. 
دغدغه های  و  افکار  تمام  و  کنید  انتخاب 
ذهنی را کنار بگذارید. براساس پژوهشی که در 
دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا انجام گرفت، این کار 

در کاهش افسردگی و اضطراب مؤثر است.

اولویت بندی امور زندگی
حضور مداوم در منزل گاهی می تواند زمینه ساز آشفتگی در 
کارها شود زیرا تصور برای وقت طوالنی وجود دارد. همین 
مساله به تدریج استرس های مداومی ایجاد می کند. حتما از 
همین امروز فهرستی از کارهای روزانه و هفتگی براساس 
اولویت تهیه کنید. بهتر است زمان مشخصی را برای هر کدام 
در نظر بگیرید. در صورت نیاز به کمک اعضای خانواده حتما 

این موضوع را از آنها درخواست کنید.
Top Santé.fr :منبع

ترفندهای رهایی از استرس روزهای کرونایی

30 دقیقه پیاده روی روزانه

 ترجمه:  
مریم سادات 

کاظمی

انا هلل و انا الیه راجعون

همکار گرامی
 سرکار خانم سپیده کاظمی 
درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما 
و خانواده گرامیتان تسلیت می گوییم 
و برای آن عزیز ازدست رفته رحمت و 
مغفرت و برای بازماندگانشان صبر و 

اجر از درگاه الهی مسئلت داریم.

هفته نامه سالمت


