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چه قرصهایی را نباید
نصف کرد؟

زينب خير خواه

ترشکردنمعدهوراهکارهایغلبهبرآن

دلیل ترش بودن
ترش کردن معده به خاطر رفالکس معده اس���ت که به
اس���ید معده ،انسان احساس مزۀ ترش در سر گلوی خود می کند .ترش
کردن در اصطالح به وارد ش���دن اسید معده به مری می گویند که باعث
سوزش سر دل می گردد .همراه باشید تا به بررسی راههای غلبه بر ترش
کردن بپردازیم.
ش���ایعترین عالمت ترش کردن ،احساس سوزش و بازگشت غذا از معده
های شور ،ترش و تلخ
به گلو و دهان و چش���یدن طعمی است که از مزه
ترکیب ش���ده است .گاهی هم فرد به علت انقباض عضالت حنجره و گلو
که ناشی از ترشی اسید معده است ،احساس میکند در مجرای گلویش
کردن ،مکرر
شود .اگر ترش
یک توده یا برجستگی ایجاد شده که رفع نمی
و به مدت طوالنی باش���د ،به علت التهاب تارهای صوتی سبب خشونت
صدا میشود.
پیشگیری از ترش کردن معده
های کوچک استفاده کنید و آنرا خوب بجوید .از
هنگام خوردن غذا از لقمه
پرخوری اجتناب کنید چون با افزایش فشار داخل معده ،احتمال بازشدن
ورودی مری به معده و راه یافتن اسید معده به مری وجود دارد.
تواند
بهتر است ،در هر وعده از حجم غذا بکاهید و بر تعداد وعدهها که می
تا شش وعده باش���د ،بیفزایید .یکی از آثار مفید مصرف نمک قبل و بعد
از خوردن غذا کمک به کاهش اثرات منفی اس���ید معده روی مری است.
کننده اسید معده است.
نمک بهترین خنثی
از نوشیدن مایعات ،نیم ساعت قبل و بعد از غذا بپرهیزید .از دو سه ساعت
قبل از رفتن به رختخواب چیزی نخورید.
بالفاصله پس از خوردن غذا دراز نکشید و به حالت طاق باز نخوابید .سعی
کنید همیش���ه بالش با
شیب مالیمی زیر سرتان
قرار گیرد.
غذاهای پرچرب و خیلی
شیرین ،ادویه جات تند،
ه���ای ترش و
خوراکی
های
اسیدی ،نوشیدني
گازدار ،قه���وه ،چای،
نسکافه غلیظ و سیگار از
عواملی هستند که باعث
تش���دید ترش کردن
ش���وند .از استرس
می
دوری کنید.
از انجام ورزش���هایی
چون دراز و نشس���ت و
فعالیتهایی که شکم را
برد،
زیاد باال و پایین می
اجتناب کنید.
اگر اقدامات گفته شده کارساز نیست و مدت مدیدی است ترش میکنید،
به متخصص مربوطه مراجعه کنید تا درمان دارویی ش���وید .باقی ماندن
طوالنیمدت زخم در دیواره مخاطی مری میتواند زمینه ساز بیماریهای
دردسرساز شود.
احساس گیر کردن لقمه در گلو چیست؟
های ترش
احساس وجود توده یا برجستگی در مجرای گلو یکی از نشانه
کردن اس���ت ،اما اگر با درمان این عارضه این حس آزاردهنده همچنان
وجود داش���ت ،این وضعیت ناشی از استرس اس���ت که به آن گلوبوس
هیس���تریکوس گفته میش���ود .گلوبوس در افرادی به وجود میآید که
تحت فش���ار روحی و استرس هس���تند و تا زمانی که از میزان اضطراب
فرد کاس���ته نشود و استرس بدرستی مدیریت نشود ،این مشکل که در
نتیجۀ حساسیت اعصاب گلو و گرفتگی عضالت دیوارۀ مری ایجاد شده،
رفع نمیشود.
گلوبوس درمان خاصی ندارد و رفع مش���کالت و تنشهای روحی به حل
کند .با تیمار روانی و دلداری بیمار که مشکل
مش���کل بیمار کمک می
کند ،به رفع سریعتر این عارضه کمک کنید.
خاصی او را تهدید نمی

پاکسازیبدنازتومورباورزش

تومور مغزی در هر س���نی ممکن است بروز کند .این تومورها در مواردی
خطرناک و مهلک هستند؛افرادی که روحیۀ خود را نمی بازند و به ورزش
کردن ادامه می دهند به مرور از ش���ر تومورهای مغزی در بدنشان خالص
می شوند.
ورزش می تواند اثرات تومورهای کوچک از شیمی درمانی را بهبود بخشد.
تحقیقات جدید در مجله آمریکایی فیزیولوژی منتشر شده است که نشان
می دهد ورزش ممکن اس���ت اثر تومور کوچک از شیمی درمانی را از بین
ببرد و مغز را از هرگونه ماده ای پاکسازی کند.
در یک مطالعه از موش مبتال به مالنوم ،دانش���مندان دانشگاه پنسیلوانیا
(پن) در فیالدلفیا ،نشان دادند که اگر شیمی درمانی با ورزش ترکیب شود،
روند بهبودی سریعتر می شود .ورزش می تواند بیماران مبتال به سرطان را
در برابر آسیبهای قلبی که می تواند از استفاده از دوکسوروبیسین داروی
ضد سرطان به وجود آید محافظت کند.
اگر چه این دارو در برابر انواع سرطانها مؤثر است اما یکی از عوارض جانبی
آن آس���یب بالقوه به سلولهای قلبی اس���ت که در دراز مدت میتواند به
نارسایی قلبی منجر شود.
تواند تومورهای مغزی را آب کند و
نتایج مطالعات نشان می دهند ورزش می
آنها را از بین ببرد و از قلب در برابر داروهای ضد سرطان محافظت کند.

آیاخاللدندانبرایتمیزکردندندان
خوباست؟

وس���یلهای که اصطالحاً خالل دندان نامیده میشود و معموالً برای خارج
گیرد و سخت و
س���ازی غذای گیرکرده بین دندانی مورد استفاده قرار می
ها منجر شود و
چوبی است ،اغلب موارد بیش از آنکه به تمیز کردن دندان
جایگزین نخ دندان و مسواک باشد باعث آزار به لثه میشود.
یک دندانپزش���ک گفت :خالل دندان جایگزین مسواک ،نخ دندان و دیگر
ابزارهای مناسبی مثل نخ دندان نیست و استفاده نادرست از آن به آسیب
لثه منجر میشود.
دكتر مصطفی فاطمی اظهار داش���ت :مؤثرترین روش تمیز کردن دهان
و دندان فارغ از مس���واک و خمیردندان در واق���ع حرکت فیزیکی برای
هاست.
تمیزکردن سطوح دندان
این دندانپزش���ک گفت :در این مسیر اس���تفاده از مسواک و نخ دندان با
روش���های علمی مشخص شده مسئله خاصی نیست اما در برخی افراد که
وضعیت خاصی دارند استفاده از این ابزار به تنهایی کافی نیست.
عضو هیئت علمی جهاد دانش���گاهی تصریح کرد :افرادی که در دندانهای
خود بریج دارند؛ همچنین بیمارانی که به خاطر بیماری لثه و امثال آن در
بین دندانهایشان فضاهای وسیعی دارند ،نخ دندان نمیتواند به تنهایی در
تمیز کردن دندانها ي آنها نقش داشته باشد.
وی به سوپر فالس اشاره داشت و گفت :این وسیله ،قطعه نخ دندانی است
که دارای یک سر سفت (مثل سر بند کفش) است که میتواند به سادگی
از زیر بریج عبور کرده و ب���ا حرکت نخ در زیر دندان به تمیزی آن کمک
کند.
تر و قطورتر از نخ
ها اغلب حجیم
فاطمی تصریح کرد :این نوع از نخ دندان
دندان معمولی هستند و میتوانند فضاهای وسیعی را تمیز کنند.
عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی به مس���واک بیندندانی اشاره کرد و
گفت :این وسیله نیز ساختاری ش���بیه شیشهشوی دارد و در اندازههای
مختلف برای تمیز کردن س���طوح بین دندان���ی و حتی زیر بریج کاربرد
دارد .استفاده طوالنی مدت از خالل دندان موجب تحلیل لثه بین دندانی
میشود.

برخی افراد به ویژه س������المندان در
ها مشکل دارند و
قورت دادن دارو
برخی اوقات بدون مجوز از پزشک
کنند
ها می
اقدام به نصف کردن دارو
که این کار میتواند آنها را در معرض
آسیبهای شدید سالمتی قراردهد.
های بیماریهای روانی،
از جمله دارو
چون اخت���ل��ال دوقطبی و یا بیماری
نارس������ایی قلب و ریتم غیرعادی
ضربان قل������ب را حتما ً باید به طور
کامل و منظم مص������رف کرد ،زیرا
هرگونه تغیی������ر در اندازه و مصرف
تواند سبب بی تأثیرشدن
دارو می
آن ،بروز عوارض جانبی و مشکالت
معده شود .اگر در قورت دادن داروها
مشکل دارید و میخواهید قرص خود را
نصف کنید حتما ً با پزشک و متخصص
داروساز مشاوره انجام دهید.
درصورت مجاز بودن نصف کردن
قرص ،حتما ًٌ از دستگاه برش دهنده
ها وجود دارد
قرص ک������ه در داروخانه
استفاده کنید ،زیرا این دستگاه قرص
را بدون شکس������تن و خرد شدن،به
قطعات مورد نظر تقس������یم میکند و
مانع از هدر رفتن دارو میش������ود.
نصف کردن ی������ک قرص پیش از
مصرف آن باعث میش������ود ذرات
ریزی از دارو در هوا منتش������ر شود
که پس از تم������اس این ذرات با
قسمتهای حساس پوست همچون
صورت ،پل������ک و گردن ،التهاب و
حساسیت پوست را به همراه خواهد
داشت .برخی مردم نصف مسکن را
کنند اما متخصصان تأکید
مصرف می
میکنند قرصهایی را که وس������ط آن
خط ندارد نبای������د نصف کرد ،زیرا با
نصف کردن،دوز کامل دارو به بدن
نمیرسد و تأثیری نخواهد گذاشت.
برخی قرصهای ضداس������تروئیدی و
ضدالتهابی دارای الیه اس������ت که
از دیواره معده محافظت میکند ،با
شکس������تن آن قرص نه تنها خوردن
ش������ود بلکه به جای
آن سخت می
اینکه جذب روده کوچک ش������ود ،در
 به
شود .برخی قرصها
معده جذب می
ای طراحی ش������ده است که باید
گونه
آرام جذب شود و با شکستن آن ،این
شود.
روند طی نمی
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