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گزارش «ایران» از تو صیه های بهداشتی در ایام نوروز

سفر به سالمت
پرستو رفیعی

خبرنگار

دیابتیها با خیال راحت سفر کنند
دیابــت یکــی دیگــر از
بیماریهایــی اســت کــه ایــن
راهکار
روزهــا شــیوع بســیاری یافتــه
سالمت
اســت .کنتــرل نکــردن ایــن
بیمــاری عوارضــی بســیار
خطرنــاک بــه همــراه دارد امــا
ایــن بــدان معنــا نیســت کــه
این گــروه از بیمــاران در انجام
دکتر علی اکبر
امــور روزمره خود یا حتی ســفر
رئوف صائب
دیابتولوژیست
محدودیت دارند .متخصصان
معتقدنــد مبتالیان بــه دیابت
هــم ماننــد ســایر بیمــاران بــا رعایــت برخــی نــکات
میتوانند سفر دلچسبی را تجربه کنند.
دکتــر علی اکبر رئــوف صائب ،دیابتولوژیســت نیز در
این باره بــه «ایران» میگوید :دارو بــرای مبتالیان به
دیابــت اهمیتــی حیاتــی دارد بنابراین اگــر به دیابت
مبتــا هســتید حتماً در ســفر به انــدازه کافــی و حتی
بیشــتر از اندازه مورد نیاز دارو به همراه داشته باشید.
اگر شما جزو بیمارانی هستید که برای کنترل بیماری
خــود از انســولین اســتفاده میکنیــد بــا خیــال راحت
مقدار مناســبی انسولین به همراه داشــته باشید و به
هیــچ وجه نگران فاســد شــدن دارو خــارج از یخچال
نباشــید .چرا که انســولین در دمای کمتر از  30درجه
ســانتیگراد تــا یک مــاه قابل نگهداری اســت و فاســد
نمیشــود .اگر دستگاه ســنجش قند خون دارید بهتر
است آن را به همراه داشته باشید تا بتوانید نوسانات

قند خون خود را به درستی کنترل کنید.
وی تأکیــد میکند :همان اندازه که مصرف دارو برای
شــما اهمیــت دارد اســتفاده بموقع و به انــدازه مواد
غذایــی نیــز برای شــما حیاتــی اســت .به یاد داشــته
باشــید که هر بیمار دیابتی باید هر دو تا ســه ســاعت
یــک بــار یــک میانوعــده مناســب بخــورد تــا دچــار
نوســانات قنــد خون یا افــت قند خون نشــود .پس به
هیچ وجه وعدههای غذایی یا میانوعدههای خود را
به تأخیر نیندازید.
دکتــر رئوف صائب ادامــه میدهد :تحرک و فعالیت
فیزیکــی هم بســیار مهم و ضروری اســت امــا به یاد

معدنی است که باید به آن دقت کنید.
ایــن متخصــص تغذیــه میافزایــد :بــه یاد
داشــته باشــید هرگز از یخهای آمــاده برای
خنــک کــردن آب آشــامیدنی اســتفاده
نکنیــد چراکه ســامت چنیــن یخهایی هم
مــورد تردید اســت.دکتر نیســتانی بــا تأکید
بــر اینکــه کــم آبی بــدن مشــکلی خطرناک
است ،خاطرنشــان میکند :هنگام سفر آب
و غــذا را به مقدار مناســب اســتفاده کنید تا
دچار مشــکالتی نظیر کم آبی بدن نشــوید.
کودکان بیش از سایرین در معرض کم آبی
بدن قــرار دارند.وی توصیــه میکند :هنگام
مسواک زدن هم از آب لوله کشی شهری که
به همراه دارید یا آب معدنی استفاده کنید.
ëëبا قلب بیمار هم میتوان سفر کرد
امــا همیشــه مســافرت رفتــن بــه ســادگی

عروقــی مبتال هســتید قبــل از هر وســیلهای
داروهــای خــود را در ســاک ســفرتان قــرار
دهیــد .بهتــر اســت حتــی کمــی بیشــتر از
نیــاز ،دارو همراه داشــته باشــید تا اگر ســفر
طوالنیتــر شــد بــا مشــکل مواجــه نشــوید.
نکته مهم دیگر این اســت کــه به هیچ وجه
در مصــرف داروهــای خــود ســهل انــگاری
نکنید چــرا که این موضوع میتواند عواقب
خطرناکــی داشــته باشــد .همــراه داشــتن
مــدارک پزشــکی ماننــد نتیجــه آنژیوگرافی
نیز بســیار مهم اســت و هنگام بروز مشــکل
میتواند درمان را سرعت بخشد.
ایــن متخصــص قلــب و عــروق میافزایــد:
احتمال لخته شــدن خــون در اندام تحتانی
یکی از مشــکالتی اســت کــه بیمــاران قلبی
را تهدیــد میکند .نشســتن و آویــزان ماندن
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«بسیار سفر باید تا پخته شود خامی» عبارتی
است معروف که ریشه در فرهنگ ما ایرانیان
دارد .کمتــر کســی را میتوان یافــت که بگوید
کســب تجربــه یکــی از مزایــای ســفر کــردن
نیســت امــا حقیقــت این اســت که ســامتی
جســم و روح هم در ســایه ســفر کردن فراهم
میشــود .در شــرایطی که خستگیهای ناشی
از روزمرگــی و یکنواختــی زندگی از یک ســو و
اســترس و نگرانیهایی که به واســطه زندگی
شهرنشــینی بــه جــزء جدایــی ناپذیــر زندگی
هریــک از مــا تبدیــل شــده و از ســوی دیگــر،
ســامت انســانها را نشــانه رفتهانــد ،ســفر
هرچند کوتاه میتواند راهی باشــد برای عبور
از خســتگیها و فشــارهای روحــی و روانــی و
دســتیابی به سالمت جسمانی و البته تجدید
قوا برای شروعی دیگر.
در کشــور مــا تعطیــات عیــد نــوروز یکی از
بهتریــن فرصتهــا بــرای ســفر بــه شــمار
میآیــد ،بــه گونــهای کــه اغلــب خانوادهها
ســعی میکنند حتی برای چنــد روز به یکی
از شــهرهای نزدیــک ســفر کننــد ،امــا آنچه
میتوانــد خاطــرهای خوب و بــه یادماندنی
از یــک ســفر به ارمغــان بیاورد و ســامت و
آرامش روحی و روانی مســافران را تضمین
کنــد بــا برنامهریزی درســت ،رعایــت موارد
بهداشــتی و درمانــی و همچنیــن نــکات
تغذیهای صحیح بدست میآید.
در نخســتین گام خوب اســت بــه محتویات
ســاک ســفر توجه بیشــتری داشــته باشــیم.
دفترچههــای بیمــه را فرامــوش نکنید و اگر
قصــد ســفر بــا وســیله نقلیه شــخصی خود
داریــد از جعبــه کمکهــای اولیــه غافــل
نشوید.

دکتــر حجــت درخشــان فــر ،متخصــص
طــب اورژانــس بــا تأکید بــر اهمیــت جعبه
کمکهــای اولیــه هنــگام ســفر بــه «ایران»
میگویــد :گاهــی ممکــن اســت محتویــات
مناســب جعبــه کمکهای اولیه جان شــما
را نجــات دهــد .از این رو بهتر اســت هنگام
بسته بندی این جعبه دقت کنید.
ایــن متخصــص طــب اورژانــس میافزاید:
پمادهــای آنتــی بیوتیــک بــرای جلوگیــری
از عفونــی شــدن بریدگیهــا و زخمهــا،
پمــاد گزیدگی بــرای کاهش عــوارض نیش
حشرات ،پمادهای مسکن برای کاهش درد
ناشــی از گرفتگــی عضــات ،پنس مناســب
بــرای خــارج کــردن جســم خارجــی ماننــد
تکههای چــوب از زخم ،گاز اســتریل و باند،
چســب زخم ،دســتکش برای اینکــه هنگام
تمیــز کــردن یــا پانســمان زخــم با خــون یا
زخم بیمار تماس نداشــته باشــید ،بتادین،
ســرم شستوشــو و محلولهــا یــا ژلهــای
ضدعفونی کننده دست نمونهای از وسایلی
اســت کــه بایــد حتمــاً در جعبــه کمکهای
اولیه شما باشند.
وی خاطرنشــان میکند :قرصهای مسکن
مانند استامینوفن و ایبوبروفن و قرصهای
ضداسهال ،آنتی هیستامین ،سرماخوردگی
و حتی قرصهای الکترولیتی برای مواقعی
کــه بــدن آب زیــادی از دســت میدهــد
نمونههایــی از داروهایی اســت کــه با فرض
ســالم بودن شــما باید در جعبه قــرار گیرد.
این بدان معنا اســت کــه مبتالیان به برخی
بیماریهــا ماننــد دیابت یــا بیمــاران قلبی
باید داروهایــی را که روزانه مصرف میکنند
همراه داشــته باشــند و حتی کمی بیشــتر از
این داروها را با خود ببرند تا اگر به هر دلیلی
سفر طوالنیتر شد دچار مشکل نشوند.
دکتر درخشــان فر تأکید میکند :نکته مهمی

کــه باید به یاد داشــته باشــید دقت بــه تاریخ
مصرف داروها و وســایلی اســت که در جعبه
کمکهای اولیه قرار میدهید .به یاد داشــته
باشید که حتی گاز استریل هم تاریخ مصرف
دارد پــس حتماً قبل از ســفر بــه این موضوع
دقت کنید تا هنگام نیاز دچار مشکل نشوید.
ëëتغذیه در سفر
دکتــر گالله اصغــری ،دکتــرای تغذیه براین
بــاور اســت که بــا توجه بــه فرهنگ و ســنت
ایرانــی تغییــر در تغذیــه در ایام عیــد نوروز
امــری اجتنــاب ناپذیــر اســت ،ســفرهای
نــوروزی هم از این قاعده مســتثنی نیســتند
امــا میتوان بــا رعایت برخی نــکات از بروز
مشکالت و ایجاد تلخیها پیشگیری کرد.
دکتــر اصغــری در گفتوگــو بــا «ایــران»
میگویــد :علــم تغذیــه تأکید میکنــد برای
داشــتن بدنی ســالم باید مواد غذایی مورد
نیاز بدن به درســتی تأمین شــود ،این اصل
بایــد در ســفر نیــز رعایت شــود و مســافران
بــرای تجربــه لحظــات لذتبخــش و بــه
یاد ماندنــی ناگزیرند به بهداشــت و کیفیت
مواد غذایی توجه کنند.
وی تأکیــد میکنــد :اگــر تمایــل داریــد مواد
خوراکــی مــورد اســتفاده در حین ســفر را به
همــراه ببریــد توجــه کنیــد عــاوه بــر اینکه
میوه ها و ســبزیجات را به خوبی میشــویید
و ضدعفونــی میکنیــد به هیچ وجــه آنها را
در کنار گوشــتهای خام قرار ندهید چرا که
به ســادگی آلوده میشــوند .توجــه به دمای
نگهداری مــواد غذایی هــم موضوع مهمی
اســت که باید رعایت شود .اگر اهل استفاده
از غذاهای کنســرو شده هستید به یاد داشته
باشــید کــه غذاهــای کنســرو شــده حــاوی
نمــک زیــادی هســتند و مصــرف بیرویــه
آنها میتواند شــما را به مشــکالت ناشــی از
مصرف نمک زیاد دچار کنند.

ایــن متخصص تغذیه میافزاید :اگر تمایل
داریــد غذاهــای طبــخ شــده همراه داشــته
باشــید بهتــر اســت از غذاهــای کــم ســرخ،
خشــک ،زود هضــم ،ســبک و کــم کالــری
مانند تخــم مرغ آب پز ،مرغ و جوجه کباب
اســتفاده کنیــد .چــرا کــه غذاهای خشــک و
کــم ســرختر نســبت بــه ســایر مــواد غذایی
فســاد پذیری کمتری دارند .غذاهای حاوی
ســس مایونز ،انــواع خورشــتها و غذاهای
آبدار فســاد پذیری بیشتری دارند به همین
دلیل گزینه مناسبی به شمار نمیآیند.
دکتــر اصغــری اظهار میکنــد :امــا اگر جزو
گروهــی هســتید کــه تمایــل داریــد از غذای
رستورانهای بین راهی استفاده کنید به یاد
داشــته باشــید که هر چند رفتن به رستوران
بخشــی از لذت ســفر به حســاب میآید اما
اســتفاده از مواد غذایی بیکیفیت میتواند
شیرینی ســفر را به کام شما تلخ کند ،از این
رو بهتــر اســت قبــل از اســتفاده از غذاهــای
رستورانهای بین راهی ،از سالمت و کیفیت
غذاهــای رســتوران مــورد نظــر اطمینــان
حاصل کنید .همچنین توجه کنید که عالوه
بــر پاکیزگــی رســتوران و ســالن غذا خــوری،
کارت بهداشــت پرســنل رســتوران هــم در
معرض دید مشتریان قرار داشته باشد.
وی تأکیــد میکند :هنــگام انتخاب غذا بهتر
اســت از انتخــاب غــذای آبــدار و غذاهایــی
کــه محتــوای آنهــا مشــخص نیســت مانند
خورشــتها یا کبابهایی که با گوشــتهای
چرخ کرده تهیه شــده و محتــوای آنها قابل
رؤیت نیست صرفنظر کنید .در مقابل مرغ
و گوشــت کباب شــده و بهطورکلــی غذاهای
کــم ســرخ و کــم کالــری ،گزینــه مناســبی به
نظر میرســند البته به شرط آنکه کامالً مغز
پخت شده باشند.
البتــه ســاالد یا ســبزیجات خام یــا دوغهای

محلــی و غیرپاســتوریزه هــم مــوارد دیگری
اســت که منع مصــرف دارد .امــا در مقابل،
مصرف آبلیمو برای طعم بخشیدن به غذا
توصیــه میشــود .میتوانید حتی بــا اضافه
کــردن چند قطره آبلیمو به آب آشــامیدنی
به سالمت بیشتر خود کمک کنید.
دکتــر اصغــری در ادامه میگویــد :عالوه بر
توجــه به کیفیت مواد غذایی بهتر اســت به
حجــم آنها هم توجــه کنید .معمــوالً پرس
غذاهایی که در رســتورانها ســرو میشود از
ســهم غذایی که در خانه اســتفاده میشــود
بســیار بیشــتر اســت امــا بســیاری از افــراد
بیتوجــه بــه ســهم غذایــی مناســب در هر
وعــده و بــرای صرفه جویــی ،خــود را ملزم
میکننــد که همه پرس غذایی خریده شــده
را مصــرف کننــد و این بــه معنــای افزایش
کالــری دریافتــی و اضافــه وزن بعــد از
تعطیالت است.
وی همچنین به میان وعدههای حین ســفر
اشــاره کــرده و خاطــر نشــان میکنــد :میوه،
آجیــل کــم نمک یــا پــاپ کــورن بینمک و
بیروغن میان وعده خوبی به شمار میآید.
اما با توجه به همه این مســائل گاهی پیش
میآیــد کــه در حیــن ســفر دچــار پرخــوری
میشــویم ،در چنین مواقعی بــه جای رنج
بــردن از عــذاب وجــدان و ســرزنش کــردن
خودتــان بهتــر اســت بــا افزایــش فعالیــت
بدنی ،کالری دریافتی اضافه را جبران کنید.
خوشبختانه در تعطیالت و حین سفر زمان
فراغت بیشــتری داریــد بنابراین اگــر روزانه
 15دقیقــه پیــاده روی میکردید در این ایام
پیــاده روی خــود را بــه نیــم ســاعت یــا یک
ســاعت برســانید تا بعــد از تعطیالت دچار
اضافه وزن نشوید.

اگر تمایل دارید مواد خوراکی مورد استفاده در
حین سفر را به همراه ببرید توجه کنید عالوه بر
اینکه میوه ها و سبزیجات را به خوبی میشویید
و ضدعفونی میکنید به هیچ وجه آنها را در کنار
گوشتهای خام قرار ندهید چرا که به سادگی آلوده
میشوند .توجه به دمای نگهداری مواد غذایی هم
موضوع مهمی است که باید رعایت شود .اگر اهل
استفاده از غذاهای کنسرو شده هستید به یاد داشته
باشید که غذاهای کنسرو شده حاوی نمک زیادی
هستند و مصرف بیرویه آنها میتواند شما را به
مشکالت ناشی از مصرف نمک زیاد دچار کنند

ëëمراقب آب آشامیدنی آلوده باشید!
اســهال و اســتفراغ یکــی از بیماریهــای
شــایع ســفر اســت کــه میتواند از یک ســفر
عالــی ،معضلی دردســاز و البتــه خطرناک
بسازد .این بیماری معموالً به دلیل رعایت
نکردن بهداشــت و همچنین استفاده از آب
آلوده ایجاد میشــود ،از این رو متخصصان
توصیه میکنند شست و شوی دستها قبل
از اســتفاده از مواد غذایــی را هرگز فراموش
نکنید .رعایت بهداشت آب آشامیدنی هم
از ضروریات است.
دکتر تیرنگ نیســتانی ،متخصص تغذیه در
ایــن باره به «ایران» میگوید :اســتفاده از آب
معدنــی میتوانــد گزینه مناســبی باشــد اما
به شــرط آنکه بســته بندی آن ســالم باشد و
درمقابل نور آفتاب و گرما قرار نگرفته باشــد.
نکتــه مهــم دیگــر تاریــخ مصــرف آبهــای

بســتن ســاک و رعایــت نــکات تغذیــهای
نیســت .بســیاری از مــا در میــان اعضــای
خانــواده خــود یــک یــا چنــد بیمــار داریم
کــه عالقهمندیم هنــگام ســفر همراهمان
باشــند .در چنیــن مواقعــی رعایــت برخی
نــکات کلیدی بســیار ضروری اســت .برای
مثــال اگــر بیمار قلبــی و عروقی بــه همراه
داریــد در نخســتین گام منطقــهای را برای
ســفر انتخاب کنید که عــاوه بر آب و هوای
مناســب به یک مرکز درمانی مجهز باشــد
تــا درصــورت نیاز شــرایط انتقال ســریع به
مرکز درمانی برایتان فراهم باشــد ،در گام
بعــدی بایــد توصیههــای متخصصــان را
جدی بگیرید.
دکتــر مســعود قاســمی ،متخصــص قلب و
عــروق در گفتوگــو بــا «ایــران» در این باره
توصیــه میکند :اگر بــه بیماریهای قلبی و

پاهــا برای مــدت زمان طوالنــی میتواند به
بروز این مشــکل منجر شــود ،بنابراین برای
پیشــگیری میتوانید در حین سفر هر سه تا
چهار ســاعت یک بار از جای خود بلند شده
و به مدت  15دقیقه قدم بزنید.
وی خاطــر نشــان میکنــد :هنگام ســفر هم
ماننــد ســایر اوقات بایــد به رژیــم تغذیهای
خــود توجــه کنیــد .اســتفاده از فســتفودها
یــا غذاهــای چــرب و شــور میتوانــد باعــث
افزایــش فشــار خــون شــما شــود ،پــس از
خــوردن چنیــن غذاهایــی خــودداری کنید.
در نهایــت توصیــه میکنــم در صــورت بروز
نشــانههای غیرطبیعــی در اولیــن فرصــت
بــه مراکــز درمانی مراجعــه کنید تا مشــکل
ایجاد شده کنترل شــود .به یاد داشته باشید
سهل انگاری در مراجعه به پزشک میتواند
شما را با مشکالت جدی مواجه کند.

اگر دست و پایمان شکست چه کنیم؟

داشــته باشــید کــه نبایــد بــا پیــاده رویهــای طوالنی
خود را خســته کنید .اگر قصد پیــاده روی و گردش در
طبیعت دارید حتماً از کفش مناســب اســتفاده کنید
تا پاهایتان در معرض آســیب قرار نگیرد .کفشهای
شــما نبایــد پاشــنهبلند و پنجــه تیــز داشــته باشــد.
مناســبترین کفش برای شما کفشــی است که پنجه
گرد ،پاشنه کوتاه و امکان تهویه مناسب داشته باشد.
ایــن دیابتولوژیســت توصیــه میکنــد :بــه یاد داشــته
باشید که از مواد غذایی سالم استفاده کنید و خوردن
خوراکیهای مضر مانند نوشــابه ،شــیرینی ،شــکالت
و ...طی سفر هم ممنوع است.

حادثــه خبــر نمیکند! همیشــه همه
چیــز آن طــور کــه میخواهیــم پیش
نسخه
نمــیرود .متأســفانه گاهــی حوادثی
سالمت
اتفاق میافتد که به هیچ وجه منتظر
آن نیستیم .شکستگی دست یا پا هم
نمونهای از همین اتفاقات غیرمترقبه
اســت که در حین ســفر ممکن است
اتفاق بیفتــد .بنابراین خالی از لطف
دکتر مرتضی
نیســت که بدانیم هنــگام مواجهه با
جانثاری
متخصص ارتوپدی
فردی که دچار شکســتگی شده است
چه باید کرد؟
توگو
دکتــر مرتضــی جانثــاری متخصــص ارتوپــدی در گف 
بــا «ایــران» میگویــد :اگــر بــه هــر دلیلــی یکــی از اعضــای
خانواده شــما دچار شکســتگی دســت یا پا شــد نخســتین و
مهمتریــن نکتــه این اســت کــه ســعی کنید عضو شکســته
شــده را بیحرکت نگــه دارید .بیحرکت نگه داشــتن عضو
آسیب دیده درد مصدوم را کاهش میدهد.
این جراح ارتوپد میافزاید :آتلگیری حتی با یک تکه چوب
بهترین راه برای بیحرکت نگه داشــتن عضو شکسته شده
یا حتی عضوی که مشــکوک به شکســتگی اســت به شــمار
میآید .اما اگر وســیله مناســبی برای آتلگیری در دسترس
نبود میتوانید دســت شکســته شده را به تنه بیمار ببندید و
اگــر شکســتگی در پای بیمار اتفاق افتــاده بود بدون حرکت
زیاد پای آسیب دیده را به پای مقابل ببندید.
وی ادامــه میدهــد :موضــوع مهــم دیگــری که بایــد به آن
توجه کنید وجود زخم باز در محل شکستگی است .زخم باز

میتوانــد به ایجاد عفونت و اختالل و تأخیر در روند درمان
منجر شــود ،از این رو توصیه میکنم که تا رســیدن اورژانس
توشــو تمیــز کنیــد .اگر ســرم
محــل زخــم را بــا ســرم شس 
توشو در دسترس شما نبود به هیچ وجه زخم بیمار را
شس 
دستکاری نکنید و تا رسیدن اورژانس صبر کنید.
دکتــر جانثــاری تأکیــد میکنــد :هرگونــه حرکــت ناگهانی و
اضافــه میتوانــد عواقــب جبــران ناپذیــری بــرای مصدوم
داشــته باشــد ،پــس تــا رســیدن اورژانــس از حرکــت دادن
فــرد صدمه دیــده خــودداری کنیــد و درنهایــت در صورت
تشــخیص قطعی شکســتگی ســعی کنید بیمــار را به مرکز
درمانی مجهز برسانید تا اقدامات درمانی به درستی انجام
شــود و از دوبــارهکاری بــه دنبــال انجام درمانهــای ناقص
پیشگیری کنید.

