دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻧﻮروزي و دﮐﺘﺮ رزا زاوﺷﯽ
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ و رژﯾﻢ درﻣﺎﻧﯽ از داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﮔﻼﺳﮕﻮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
داﻧﺸﯿﺎران ﺗﻐﺬﯾﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ و اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﯾﺮان

در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺳﺎل ﻧﻮ ﺑﺴﯿﺎري از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺮاي ﮔﺮدش و ﺗﻔﺮﯾﺢ در داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﯽ-
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮاي روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺣﯿﺎء ﺧﻮد و

رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،ﺧﻮد را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮا ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ارﮐﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻘﯿﻨﺎً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و اﺣﯿﺎﻧﺎً ﺗﺪارك ﻏﺬا در ﺑﯿﻦ راه و در ﻣﻘﺼﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده

ﺿﺮوري اﺳﺖ.
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در اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز در واﻗﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪاي ﺑﺪن ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ و ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز
ﻧﺪارد ،ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﻣﺎه ﺗﻌﻄﯿﻼت و ﻣﺴﺎﻓﺮت روشﻫﺎ و ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﺎص اﯾﻦ

ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﺧﺎص اﯾﻦ
دوره ﻧﯿﻢ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروزي دور ﺑﻮدن ﺧﺎﻧﻮاده از وﺿﻊ ﻋﺎدي ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬا در ﻣﻨﺰل اﺳﺖ .ﻏﺬاﻫﺎي آﻣﺎده،
ﺻﺮف ﻏﺬا در رﺳﺘﻮرانﻫﺎي داﺧﻞ و ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ،ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ و اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ و ﯾﺎ در ﻣﻨﺰل اﻗﻮام و ﺧﻮﯾﺸﺎن

دور و ﻧﺰدﯾﮏ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺴﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ در اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز ،ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ

از ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﺪار و ﻋﺎدي ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﮏ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و اﻓﺮاد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﻪ
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪن در اﯾﻦ اﯾﺎم ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ

ﺗﻌﻄﯿﻼت ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺿﺎﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﻫﻢ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎي
ﮐﻠﯽ در ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد:

 -1در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن دﭼﺎر ﺑﯿﺤﺎﻟﯽ ،ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ ،ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و

ﺧﺴﺘﮕﯽ زودرس ﺑﻮﯾﺰه در ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﺸﻮﯾﺪ.

 -2از ﻣﻮاد ﺷﺎداب ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻔﺮ ﻣﯽﺗﻮان از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ث ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﮐﺒﺎت  ،ﮐﯿﻮي و ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ

ﻓﺮاوان اﺳﺖ.

 -3اﻧﺘﺨﺎب رﺳﺘﻮران ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﮐﺎر ﺳﺎدهاي ﻧﯿﺴﺖ .در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻫﺮ

رﺳﺘﻮران ﯾﺎ ﻏﺬاﺧﻮري از ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬاي آن رﺳﺘﻮران اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

 -4ﻧﻮع ﻏﺬاي ﺳﻔﺎرش داده ﺷﺪه ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﻣﺴﺎﻓﺮت از ﺳﻔﺎرش ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ ،ﺳﺎﻻد اﻟﻮﯾﻪ ،ﻣﻐﺰ

ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﯽ آن ﺑﺎﻻﺳﺖ ،ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﻮ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت از
ﺳﻔﺎرش آنﻫﺎ در ﻏﺬاﺧﻮريﻫﺎ و رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ از آنﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ در آن
از ﮔﺬراﻧﺪن ﮐﺎﻫﻮ و ﺳﺒﺰي ﺧﻮدداري ﮐﻨﻨﺪ.

 -5اﮔﺮ در ﻫﺘﻞ اﻗﺎﻣﺖ دارﯾﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً رﺳﺘﻮران آنﻫﺎ ﺳﻌﯽ در اراﺋﻪ ﻏﺬاي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮاي ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮد دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ

وﺟﻮد در آﻧﺠﺎ ﻫﻢ از ﺳﻔﺎرش ﺳﺎﻻد ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ.
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 -6از ﻣﺼﺮف ﭘﯿﺎز ﺧﺎم آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺰيﻫﺎي ﺧﺮد ﺷﺪه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺧﺎم ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﻏﺬا در ﮐﻨﺎر آن
ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﺳﺒﺰي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم در رﻧﮓﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﻨﺎر ﻏﺬاﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮدداري

ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

 -7ﭼﻮن ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻫﻮ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت در اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ،ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آن ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد .ﮐﻪ

ﺷﺎﻣﻞ  5دﻗﯿﻘﻪ ﻓﺮو ﺑﺮدن آن در ﺳﻄﻞ آب ﺣﺎوي ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ﻣﺎﯾﻊ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﮕﻞ زداﯾﯽ ،ﺳﭙﺲ آﺑﮑﺸﯽ

و ﺑﻌﺪ ﻓﺮو ﺑﺮدن در داﺧﻞ ﺳﻄﻞ ﭘﺮﮐﻠﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت  10دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﯿﮑﺮوب زداﯾﯽ و ﺳﭙﺲ آﺑﮑﺸﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن آنﻫﺎ در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،از ﻣﺼﺮف آنﻫﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

 -8آبﻫﺎي آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ در ﺑﯿﻦ راهﻫﺎ ،ﭘﺎركﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﮐﻠﺮ ﻧﺰده

ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ در ﻇﺮوف ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ )آب ﻣﻌﺪﻧﯽ( از ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ.

 -9ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ)دل ﭘﯿﭽﻪ ،ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ ،اﺳﻬﺎل از ﻋﻮارض آﻧﺴﺖ( ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺘﻘﺎل دو

ﻣﯿﮑﺮوب اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻮﻟﯽ و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك اﺳﺖ ﮐﻪ از دﺳﺖ آﻟﻮده ﺑﻪ آب و ﻏﺬا ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮﻫﯿﺰ از

ﺑﯿﻤﺎري ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺒﻞ از ﺻﺮف ﻏﺬا در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ و ﯾﺎ ﭘﺲ از دﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮع 2 ،ﺑﺎر و ﻫﺮ ﺑﺎر

ﺣﺪود  15ﺛﺎﻧﯿﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺻﺎﺑﻮن ﻣﺎﯾﻊ و ﯾﺎ ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺻﺎﺑﻮن در ﻫﻤﻪ اﻣﺎﮐﻦ و

ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﯿﻦ راه ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد از ﺻﺎﺑﻮنﻫﺎي ﻣﺎﯾﻊ ﺗﯿﻮﺑﯽ ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 -10از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺴﺮوﻫﺎي ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮرده ،زﻧﮓ زده و ﺳﻮراخ ﺷﺪه در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ ﺧﻮدداري و ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﺴﺮو آن را ﺑﻪ ﻣﺪت  20دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.

 -11در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ از ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻣﻪ ،ﺷﯿﺮ ،ﭘﻨﯿﺮ ،ﺳﺮﺷﯿﺮ و ﻣﺎﺳﺖ و ﮐﺸﮏ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎي آنﻫﺎ

از ﻧﻮع ﺣﺮارت دﯾﺪه و ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه و در ﻣﻮرد ﺷﯿﺮ ﺣﺘﻤﺎً از ﻧﻮع اﺳﺘﺮﯾﻞ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن ،ﮐﺸﮏ را

ﺑﻪ ﻣﺪت  20دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺣﺮارت دﻫﯿﺪ .ﻣﺼﺮف ﻣﺎﺳﺖ و دوغ ﮐﻢ ﻧﻤﮏ و ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه در ﻫﻀﻢ و ﺧﻨﺜﯽ

ﻧﻤﻮدن آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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 -12اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺒﻞ از ﺻﺮف وﻋﺪه اﺻﻠﯽ ﻏﺬا ،از اﻓﺮاط در ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻫﺎ ،ﺷﮑﻼت و ﮔﺰ ،ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎ،

ﭘﻔﮏ وﭼﯿﺒﺲ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻨﻘﻼت ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮاي ﺷﺎد ﮐﺮدن ﺳﻔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﻢ

زﯾﺮا ﺑﺪﺧﻮري و ﭘﺮﺧﻮري ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻧﻔﺦ ،ﺗﺮش ﮐﺮدن ،اﺳﻬﺎل ،اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮارﺷﯽ از ﯾﮏ ﻃﺮف
و اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺮي ﮐﺎذب در ﮐﻮدﮐﺎن و ﭼﺎﻗﯽ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮏ ﻣﺸﺖ آﺟﯿﻞ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ

ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ  ،ﺣﺪود  700ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي ﭼﺎق ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ دارد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻢ ﮐﺮدن وزن
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ از اﻓﺰاﯾﺶ آﻧﺴﺖ.

 -13در ﻃﻮل ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﺎدران ﺷﯿﺮده ﺳﻌﯽ در ﮐﺎﻫﺶ رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﻏﺬاي ﺣﯿﺎﺗﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﺧﻮد
ﻧﮑﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻧﺪارد.

 -14اﮔﺮ در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ در ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺷﻤﺎ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎر وﺟﻮددارد .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي رﮋﯾﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﻨﺪ.

 -15ﮐﺎﻫﺶ وزن ﮐﺎر راﺣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .درﺳﻔﺮ ﻣﺮاﻗﺐ وزن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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