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تهديد کنندههاي سالمتي در نوروز

با وجود اجراي طرحهاي ويژه توس���ط وزارت بهداش���ت در ايام نوروز ،کارشناسان تاکيد
ميکنند ارتقاي دانش بهداشتي مردم مهمترين و اثربخشترين گام درخصوص جلوگيري
هايي براي پيشگيري از بيماريها
هاس���ت .در اين رابطه متخصصان توصيه
از ابتال به بيماري
در اين ايام دارند.
دکتر پرهي��زکار ،متخصص قلب و عروق در مورد وضع بيم���اران قلبي و عروقي در ايام
تعطيالت ميگويد :بيماران قلبي اگر در اين ايام قصد مسافرت دارند بايد حتما قبل از سفر با
پزشک معالج خود مشورت کنند و دستورات دارويي الزم را در طول سفر به کار ببرند.
افزاي���د :اين بيماران براي جلوگيري از ايجاد لخته خون در اندام تحتاني و پاها ،الزم
وي مي
کنند ،هر از چند گاهي
اي مانند قطار و اتومبيل سفر مي
است در صورتي که با وسايل نقليه
در راه���روي قطار حرکت کنند و يا با توقف خودرو به اس���تراحت بپردازند .در اتوبوس نيز
بيماران بايد دائماً پاهاي خود را تکان دهند.
وي همچنين با اشاره به اهميت رعايت رژيم غذايي سالم در بيماران قلبي تاکيد ميکند:
از خوردن غذاهاي چرب و سنگين بايد خودداري شود و رژيم غذايي بايد بيشتر شامل ميوه،
سبزيجات تازه ،ماهي ،روغن ماهي و روغن مايع باشد .به گفته دکتر پرهيزکار ،ايّام تعطيالت
نوروزي و مس���افرت بهترين زمان براي ترک دخانيات اس���ت و حضور در جمع خانواده و
گيري براي
استفاده از فضاهاي آزاد و سرس���بز ،شرايط استفاده از تفريحات سالم و تصميم
کند.
مهيا مي
ترک سيگار را ّ
وي همچنين همراه داش���تن داروهاي زيرزباني نيتروگليس���يرين و آسپيرين (تجويز شده
توسط پزشک متخصص) را براي بيماران قلبي الزم ميداند.
** بيماران ديابتي و کنترل م ّرتب قند خون
از آنجا که در اياّم تعطيالت و به ويژه در تعطيالت نوروزي ،تغذيه و فعاليتهاي جسمي افراد
تغيير ميکند ،آنهايي که مستعد ابتال به بعضي بيماريها هستند ،همانند افراد داراي چربي
شود.
باال ،فشار خون باال و ديابت ،مشکالتشان بيشتر مي
گويد :متاسفانه با
متخصص ديابت اطفال و رئيس انجمن ديابت کشور مي
دکتر اسداهلل رجب،
ّ
توجه به فرهنگي که ما داريم ،ايام تعطيالت همواره مساوي با پرخوري و استراحت بيش از حد
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شود.
است و همين مساله همواره منجر به بروز مشکالتي به ويژه در مورد بيماران ديابتي مي
ب���ه اعتقاد رئيس انجمن ديابت ،اگر فردي ميزان قن���د خونش در حد طبيعي و در کنترل
باشد و دانش الزم را در زمينه کنترل قند خون داشته باشد ،ميتواند از مواد غذايي معمولي
استفاده کند.
دکتر رجب همچنين در خصوص بيماران ديابتي که قصد سفر در ايام نوروز را دارند ،تاکيد
کند :همراه داش���تن وس���ايل مورد نياز براي بيماران ديابتي در سفر از جمله انسولين
مي
يا داروي مصرفي ،دس���تگاه قندخون همراه با باطري ،النس���ت نمونه گيري خون ،سرنگ،
نوارتس���ت قندخون و ادرار ،آمپول گلوکاگون ،موادقندي س���ريع الجذب و الکل پزشکي يا
پارچه نمدار الزامي است.

**پيشگيري از مسموميّت در نوروز
مسموميتها در ايام نوروز ميگويد:
دکتر ش���يخ االسالم ،متخصص تغذيه در خصوص شيوع
ّ
مس���موميتهاي برخي از فرآوردهها مانند تخم مرغهاي آلوده و انواع سوسيس و کالباس بعد
از  12تا  24ساعت عالئم خود را نشان ميدهد که اين مسموميتّها عالوه بر عالئم گفته شده
با تب نيز همراه است.
وي با اشاره به اينکه مسموميتهاي غذايي در کودکان با خطر مرگ همراه است ،تأكيد کرد:
ويژه دوغ ،شيوه مناسبي براي حفظ
هاي س���الم بدون گاز به
مصرف آب س���الم و نوشيدني
سالمتي در نوروز است.
افزايد :هموطنان عزيز در ايام نوروز به خاطر داشته باشند ميوهها
دکتر ش��يخ االسالم مي
و سبزيهايي مانند هويج ،گوجه فرنگي و ساقه کرفس در طول مسافرت بهترين دوستان آنها
هستند ،زيرا حاوي آب ،امالح و ويتامينهاي مورد نياز بدن هستند؛ البته بايد قبل از سفر در
خانه آنها را خوب بشويند و در ظرفهاي مناسب دربسته با خود ببرند.
**خفگي در کودکان
دکتر حسين نيا ،متخصص و جراح گوش ،حلق و بيني و سر و گردن ميگويد :مصرف سبزي
شود که ممکن است نوروز را به کام
پلو با ماهي شب عيد گاهي با دردس���رهايي همراه مي
برخي افراد تلخ کند ،از جمله گير کردن تيغ ماهي در گلو.
به گفته او ،تيغ ماهي درياي جنوب با ماهي درياي ش���مال تفاوت دارد .ماهيهاي شمال به
ويژه ماهي س���فيد تيغهاي بسيار ريزي دارد که جدا کردن آن مستلزم صرف حوصله و دقت
توجهي ممکن است تيغ ماهي در گلو فرو برود و مشکالتي را براي
فراوان است و در صورت بي
فرد بهدنبال داشته باشد.ماهي جنوب هم فاقد استخوان بندي ظريف است که استخوانهاي
درشت آن ،گاهي مشکالت جدي تري در فرد ايجاد ميکند.
گويد :محل گير کردن استخوانهاي ظريف ماهي در لوزه يا چينهاي
دکتر حس���ين نيا مي
مخاطي اطراف آن ،قاعده زبان ،مخاط حلق يا اپي گلوت و س���ينوس پري فرم است و گاهي
رود که ممکن است سر آن معلوم نباشد که
تيغ ماهي در نسج چنان فرو مي
در چنين مواردي يافتن آن براي پزشک دشوار است و پرتونگاري نيز کمک
کند.
چنداني نمي
متخصص ،فرو رفتن اس���تخوانهاي ظريف و ريز تيغ ماهي
اين
گفته
البته به
ّ
در گلو با وجود آنکه دردناک است و براي فرد مشکالت و ناراحتيهايي ايجاد
ميکند ،اما خطر بالقوهاي ندارد و قابل جذب اس���ت.دکتر حسين نيا خوردن
آجيل و تنقالت را نيز براي کودکان خردس���ال و شيرخواران تهديدي جدي
در ايام نوروز ميداند.
کند :از آنجا که سيس���تم محافظت���ي حنجره در کودکان
وي تصري���ح مي
خردسال و شيرخواران هنوز کامل نشده است و شيرخواران فاقد دندان هستند،
خوردن آجيل و تنقّالتي مانند آب نبات و ...ممکن است به ريه (ناي و نايژه) آنان
دنبال داشته باشد.
نفوذ کند و خطرات جدي مانند خفگي و عفونتهاي ريوي را به

