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Αντιμετωπίζετε σωστά το κρυολόγημά σαε; Λαμβάνετε tis κατάλληλες 
προφυλάξειε για να το αποφύγετε; Σε μια εποχή που, λόγω Covid, το παραμικρό 
μπούκωμα τηε μύτηε προκαλεί πανικό, as βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά.

Αν είστε
κατάλληλα ντυμένοι, δεν διατρέχετε κανέναν κίν
δυνο. Οι λοιμώξεις στο ανώτερο αναπνευστικό 
προκαλούνται συνήθως από ιούς που κυκλοφο
ρούν σε κλειστούε χώρους στους onoious συνω
στιζόμαστε όταν πέφτει π θερμοκρασία, ιδιαίτερα 
αν αυτοί οι χώροι δεν αερίζονται εηαρκώς. Επι
κίνδυνες είναι και οι απότομες εναλλαγές ζέστης 
κρύου: Η αλλαγή ms θερμοκρασίας προκαλεί 
αλλαγές στη δομή του λάρυγγα και ms τραχείας, 
διευκολύνοντα5 tous ιούς να εισβάλλουν. Αερί
ζετε καλά raus χώρους και κρατήστε αποστάσεις 
ασφαλεία5 από raus άλλους.

Είναι μεν πολύτιμη για τον οργανι
σμό, αν και δεν μπορεί από μόνη ms ν' αποτρέψει 
το κρυολόγημα, μπορεί ωστόσο να μειώσει τη 
διάρκειά του. Ναι σε εσπεριδοειδή αλλά και πιπε
ριές, μπρόκολο, σπανάκι και γλυκιά κολοκύθα.

υ κρυολογήματος. Ο 
οργανισμός που είναι πλήρης σε βιταμίνες, ιχνο
στοιχεία και άλλα πολύτιμα συστατικά, έχει ισχυρό 
ανοσοποιητικό. Αρα, π σωστή διατροφή μπορεί 
να μειώσει τη διάρκεια αλλά και την ένταση των 
συμπτωμάτων που συνοδεύουν το κρυολόγημα, 
ακόμα και να αποτρέψει τπν εμφάνισή raus.

Οντως, η κοτόσουπα ωφε
λεί γιατί ενυδατώνει τον οργανισμό και ανακου
φίζει τα ιγμόρεια, ενώ τα πολύτιμα συστατικά που 
περιέχει το μέλι συμβάλλουν στο να διαχειριστού
με καλύτερα τα συμπτώματα του κρυολογήματος. 
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν ν' απο
τρέψουν το κρυολόγημα.

Η βιταμίνη D, π βιταμίνη του ήλιου

όπως την αποκαλούμε, ενισχύει τα οστά και λει
τουργεί προστατευτικά από καρδιακές παθήσεις, 
διαβήτη αλλά και ιού5. Υποστηρίζει το ανοσοποι
ητικό και άρα θωρακίζει τον οργανισμό έναντι ιο- 
γενών λοιμώξεων.

Οι ειδικοί συστήνουν 
τη μέθοδο cos όπλο για την αντισηψία και την απο
μάκρυνση ιών και βακτηρίων από τον φάρυγγα 
καθώε και για την αποτροπή επιδείνωσης των 
συμπτωμάτων.

Τα χαρτομάντιλα ερεθί
ζουν το δέρμα ms μύτης. Η επάλειψη ms περιοχής 
με ενυδατική κρέμα ή βαζελίνη μπορεί να μειώσει 
την ξηρότητα και τον ερεθισμό στην περιοχή κα να 
προσφέρει μικρή ανακούφιση.

Ανακουφίζουν από την ενο
χλητική συμφόρηση ms μύτης και το «μπούκω
μα» στα ιγμόρεια, που προκαλεί η φλεγμονή. Ρι
νικό διάλυμα φυσιολογικού ορού με θαλασσινό 
αλάτι μπορεί να διευκολύνει την αναπνοή.

Η φυσική αποκατάσταση του οργα
νισμού με ύπνο και ανάπαυση είναι απαραίτητη. 
Οσο μικρότερη είναι η ηλικία, τόσο μεγαλύτερος 
είναι ο αναγκαίος χρόνος ύπνου.

Ο ενυδατωμένο5 οργανισμός αντε
πεξέρχεται ευκολότερα στο κρυολόγημα. Πίνετε 
λοιπόν υγρά αλλά και φρέσκους χυμούς, ιδιαί
τερα πορτοκάλι, για να εξασφαλίσετε επιπλέον 
βιταμίνη C.

Ζεστά ρούχα όταν βγαίνετε έξω 
και κουβέρτα μέσα στο σπίτι είναι επιλογές που 
λειτουργούν προστατευτικά και ανακουφιστικά.

Περιέχουν προβιοτικά που

Αντιμετωπίστε τα ήπια ■ 
συμπτώματα του εμβολίου

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά 
ιβουπροφαΐνη, ασπιρίνη και αντισταμινικά 
για την αντιμετώπιση των ήπιων ανεπιθύ
μητων ενεργειών του εμβολίου κατά της 
Covid-19.
Αν πάσχετε από πεπτικό έλκος ή χρόνια 
νεφρική νόσο, ίσως απαιτηθεί να λάβετε 
ορισμένες προφυλάξεις κατά τη λήψη τους, 
οπότε συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Και 
αν, ωστόσο, οι ανεπιθύμητες ενέργειες δεν 
εξασθενήσουν μετά μερικές ημέρες, πρέπει 
να επικοινωνήσετε με τον γιατρό ή το εμβο- 
λιαστικό κέντρο.

Επιπρόσθετα, για να ανακουφιστείτε: 
Παγοκύστη ή δροσερό υγρό πανί. Μειώνει 
την ερυθρότητα, τον πόνο ή/και το πρήξιμο 
στο σημείο της ένεσης.
Δροσερό μπάνιο. Λειτουργεί καταπραϋντικά. 
Αφθονα υγρά. Ιδιαίτερα για μία με δύο ημέ
ρες μετά το εμβόλιο.
Και βέβαια, δεν ξεχνάμε τα μέτρα προφύλα
ξης και τους κανόνες υγιεινής για να προστα
τευτούμε από την Covid-19, ακόμη και αν 
έχουμε εμβολιαστεί:
• Φοράμε μάσκα
• Πλένουμε τα χέρια μας
• Κρατάμε τις αποστάσεις
• Καλύπτουμε στόμα και μύτη όταν φταρνι
ζόμαστε
• Αερίζουμε επαρκώς τους χώρους

μειώνουν us λοιμώξεις του ανώτερου ανα
πνευστικού συστήματος.

Ψάρια και ωμοί ανάλατοι ξηροί 
καρποί συμβάλλουν στη σύνθεση ίων αμυντι
κών κυττάρων.

Μπανάνα, όσπρια και σιτηρά 
ολικής άλεσης είναι πηγές πολύτιμων συστα
τικών. Αντισταθείτε όμως στα γλυκά: Η πτώση 
των επιπέδων ms σεροτονίνης σε μέρες βρο
χερές και κρύες, αυξάνει την ανάγκη τους.

Χτίζουν την άμυνα του ανοσοποιη
τικού.

Φροντίστε να είναι επο
χής για να εκμεταλλευθείτε τα αντιοξειδωτικά 
τους που θωρακίζουν τον οργανισμό.
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