عکس :ایران

سفرتان را دلچسب  و به یادماندنی کنید؛ حتی اگر بیمارید!

متخصصانازبایدهاونبایدهایسفرهاینوروزیمیگویند
پرستو رفیعی
روزنامهنگار

تاچشمبههمبزنیم،تعطیالتنوروزیسال ۹۷هماز
راهخواهدرسید.تعطیالتنسبتاًطوالنیکهمیتواند
فرصت مناسبی باشد برای کاهش فشارهای روحی و
خستگیهایجسمی .ســفرهاییکهکولهبارتجربهما
راسنگینترمیکنندباوجودکوتاهیبازهممهمترین
و لذت بخشترین بخش تعطیالت نوروزی را تشکیل
میدهند.مهمنیستبهکجابرویمیاچندروزدرآنجا
اقامتداشــتهباشــیمبلکهمهمایناســتکهبایک
برنامهریزیصحیحورعایتنکاتبهداشتیبتوانیم
لحظات شاد و توأم با آرامش را در کنار خانواده تجربه
کنیــم.ازایــنرودانســتنبرخــینــکاتبهداشــتیو
درمانیضروریب هنظرمیرسد.
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سفریخوشباقلبیناخوش!
ممکن اســت هریــک از ما در
میان اعضــای خانواده خود یک
بیمار قلبی داشــته باشــیم .دکتر
بابــک شــریف کاشــانی معتقــد
اســت در ســفرهای نــوروزی
بیمــاران قلبــی بیــش از ســایر
گروهها در معرض خطر هستند
امــا آنها هــم میتوانند بــا رعایــت برخی نــکات کلیدی
همانند ســایر اعضای خانواده به ســفر برونــد و لحظات
خوشایندی را تجربه کنند.
ایــن متخصص قلب و عروق تأکید میکند :اســتفاده
درســت و بموقع دارو برای بیماران مبتال به بیماریهای
قلبــی و عروقــی بســیار حیاتــی اســت .چــرا کــه تأخیــر و
ســهلانگاری در مصــرف دارو میتوانــد عوارض بســیار
خطرناکی به همراه داشته باشد.
وی تأکید میکند :عالوه بر مصرف دارو ،رژیم غذایی
در طی سفر نیز بسیار اهمیت دارد .غذاهای شور و چرب
با افزایش فشــار خون ،بیمار را در شــرایط خطرناکی قرار
میدهد .از اینرو باید در انتخاب غذا بسیار توجه شود.
دکتر شریف کاشــانی با اشــاره به احتمال لخته شدن
خــون در انــدام تحتانــی و آمبولــی ریــه توصیــه میکند:
در طــی ســفر بعد از هر ســه تا چهار ســاعت بــه مدت 10
تــا  15دقیقه قــدم بزنید تــا احتمال لخته شــدن خون در
اندامهای تحتانی و آمبولی ریه کاهش یابد.
نکتــه مهم دیگر این اســت که این افــراد باید مدارک
پزشــکی مانند نتیجه آنژیوگرافی خود را به همراه داشته
باشــند و توجــه کننــد منطقــهای که بــرای ســفر انتخاب

کردهانــد نزدیــک بــه یک مرکــز درمانــی مجهز باشــد تا
درصــورت بــروز مشــکل امــکان انتقال ســریع بــه مرکز
درمانی وجود داشته باشد.
یک سفر بیدردسر برای دیابتیها
دیابــت یکــی دیگــر از بیماریهایــی اســت کــه ابعاد
مختلــف زندگــی مبتالیان را تحــت تأثیر قــرار میدهد.
مبتالیان به دیابت نیز مانند ســایر گروههای در معرض
خطر بهتر اســت همه بایدها و نبایدهای بیماری خود را
بدانند تا کمتر در معرض آسیب قرار گیرند.
دکتــر علی اکبــر رئــوف صائب بــا تأکیــد بــر اهمیت

رئوف صائب :مبتالیان به دیابت هم مانند
سایر اقشار جامعه میتوانند سفر بروند ،اما
شرط الزم برای سفر این دسته از بیماران
کنترل بیماری و رفع نوسان قند خون قبل
از سفر است ،فراموش نکنید حتماً به
اندازه کافی و حتی کمی هم بیش از حد
نیاز ،دارو به همراه داشته باشید
بررســی دورهای نوســان قنــد خــون میگویــد :مبتالیان
به دیابت هم مانند ســایر اقشــار جامعه میتوانند ســفر
برونــد ،اما شــرط الزم برای ســفر ایــن دســته از بیماران
کنترل بیماری و رفع نوسان قند خون قبل از سفر است.
این دیابتولوژیست با اشــاره به برخی نکات که باید در
هنگام ســفر رعایت شــود میافزاید :حتماًبه اندازه کافی
و حتــی کمی هم بیــش از حد نیــاز ،دارو به همراه داشــته
باشیدونکاتمربوطبهحملونقلدارورابخوبیرعایت
کنید .برخالف تصور عموم ،انسولین از هر نوعی که باشد
در فضــای خارج از یخچال یا ظرف یخ فاســد نمیشــود و
تــا یک مــاه در دمــای کمتــر از 30درجه ســانتیگراد قابل
نگهداری اســت از اینرو میتوانید با خیــال راحت مقدار
مناسبی از دارو را به همراه داشته باشید.
بــه گفتــه دکتــر رئــوف صائــب ،رعایــت زمانبنــدی
صحیح صرف وعدههای غذایی در هنگام سفر نیز نکته
مهم دیگری اســت که باید جدی گرفته شــود .دیابتیها
هر دو تا ســه ساعت یکبار باید میان وعده بخورند چرا که
تأخیر در اســتفاده از مواد غذایی و گرســنگی میتواند به
افت قند خون یا نوسان قند خون منجر شود.

وی اضافه میکند :ورزش ،فعالیت فیزیکی و تحرک
را فراموش نکنید ،اما از پیاده رویهای طوالنی و ســخت
پرهیز کنید .اگر در طی ســفر قصد پیــاده روی دارید بهتر
است پیاده روی شما طوالنی نباشد و از سوی دیگر کفش
مناســب و ترجیحاً ورزشــی و بــا کیفیت اســتفاده کنید تا
احتمــال ایجاد زخم در پاهای شــما کاهــش یابد .پس از
پیاده روی هم بهتر اســت پاهایتان را با آب گرم بشویید و
ماســاژ دهید .این دیابتولوژیست توصیه میکند :از مواد
غذایی ســالم اســتفاده کنید و اگر واکســن آنفلوانزا نزده
اید مراقب باشید دچار سرماخوردگی نشوید.
با دست و پای شکسته چگونه سفر کنیم؟
هنگامی کــه به ســفر میرویــم باید منتظــر بهترینها
باشــیم اما گاهی هم حوادثی ناخواســته اتفاق میافتد که
بــرای مواجهه و ارائــه عکسالعمل مناســب در برابر آنها
نیــاز به آمــوزش و آگاهــی داریم.
آمــوزشکمکهــایاولیهکمک
میکندتاپسازاتفاقاتناگهانی
نظیــر شکســتگی اســتخوان از
بــروز عــوارض جبرانناپذیــر
آنهــا جلوگیــری کنیــم .دکتــر
محمــدرازیدراینبــارهتوضیح
میدهــد :نخســتین و مهمترین
نکته در شکســتگی استخوان این
اســتکــهقســمتآســیبدیده
در شــرایط مناســب و بیحرکت
قرارگیرد.بیحرکتنگهداشــتنعضوآسیبدیدهنهتنها
مانعآســیبهایبیشترمیشــودبلکهدردمصدومراهم
کاهش میدهــد .از اینرو حتی اگر از شکســته شــدن اندام
موردنظراطمیناننداریدبازهمتارســیدناورژانسباآن
مانندیکاندامشکستهرفتارکنید .اینجراحارتوپداضافه
میکند :برای بیحرکت نگه داشــتن عضو شکسته شده یا
مشکوک به شکســتگی میتوانید با اســتفاده از تکه چوبی
مناســبآتلگیــریراانجامدهید.امااگروســیلهمناســب
وجود نداشــت و شکســتگی در اندام فوقانی اتفــاق افتاده
بــودآنرابدونحرکــتزیادبهتنهببندیدواگرشکســتگی
در اندام تحتانی بود میتوانید آن را به اندام مقابل ببندید
وبیحرکــتکنید .بهگفتــهدکتررازی،تغییرشــکلوتورم
اندام،دردشــدید،بیرونزدگیاســتخوانشکســتهشدهاز
پوست ،حرکت غیر طبیعی عضو آســیب دیده ،یا ناتوانی
مصــدوم در حرکت دادن اندام آســیب دیده نشــانههایی
اســتکهبامشــاهدهآنهابایدبهشکستگیانداممشکوک
شــد .وی در خاتمه تأکید میکنــد :پس از اقدامــات اولیه از
حرکت دادن ناگهانــی و اضافه مصدوم خــودداری کنید و
منتظررسیدناورژانسبمانید.

