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همه چیز درباره تغذیه در سفرهای نوروزی
سالمت غذایی ،شاه کلید یک سفر خوب در تعطیالت است
پرستو رفیعی
خبرنگار

سفرهاینوروزیازجملهجذابترینبخشهایتعطیالتنوروزی
هستند .اغلب خانواده ها ســعی می کنند حتی برای چند روز هم که
شــده ساک ها را ببندند و راهی سفر شوند .برای داشتن خاطره ای به
یادماندنی از یک ســفر نوروزی ،کاهش فشــارهای روانی و جســمی و
کســب انرژی بــرای ادامه زندگی ،مکان و مســافتی کــه طی می کنید
مهمنیست،حتیمهمنیستکهباوسیلهنقلیهشخصیبهسفرمی
روید یا با یک وســیله نقلیه عمومی  .آنچه مــی تواند رهاورد خوبی از
یک سفر نوروزی برای تان به ارمغان بیاورد ،سالمت و آرامش روانی
شــما و همراهان تان اســت کــه جز بــا برنامه ریزی صحیــح ،رعایت
مــوارد بهداشــتی و نکات تغذیــه ای صحیح بــه دســت نمیآید .از

آنجا که رعایت بهداشــت و اصول تغذیه ســالم در هنگام ســفر یکی
از مهمتریــن مــواردی اســت کــه باید مــورد توجه قــرار گیــرد ،با یک
متخصص بهداشــت عمومــی در این باره به گفت و گو نشســتهایم.
دکترمحمدهاشــمی معتقد اســت نیاز بــدن به مواد غذایــی باید در
ســفر بدرستی تأمین شــود .از اینرو توجه به کیفیت و بهداشت مواد
خوراکی اهمیت زیادی دارد .وی در ادامه میافزاید :اگر عالقهمندید
طی ســفر مــواد خوراکــی را به صــورت خام همــراه خود ببریــد برای
پیشگیری از فساد ،آنها را در دمای مناسب نگهداری کنید .از کنار هم
قرار دادن مواد غذایی مختلف مانند گوشــت و سبزیجات خودداری
کنید چرا که براحتی شــرایط آلودگی آنها فراهم میشود .اما اگر شما
ازآندستهافرادیهستیدکهدوستداریدغذاهایطبخشدههمراه
داشتهباشیدبهتراستازغذاهایخشکمانندکوکووکتلتاستفاده
کنید .انواع خورشــتها و غذاهایی از این دســت گزینه مناسبی برای
شمامحسوبنمیشوند.اینمتخصصبهداشتعمومی،باتأکید

بر اهمیــت خرید مواد خوراکی از فروشــگاههای معتبر خاطرنشــان
میکند :اگرموادغذاییرا درسفرتهیهمیکنید،حتماًقبل از استفاده
آنهارابهخوبیشستهوتمیزکنید.اگرتصمیمداریدباتهیهغذاهایی
مانن د آش رشــته در بین راه لذت ســفر را دوچندان کنید ،ضدعفونی
کردن ســبزیجات را از یاد نبرید .تهیه کبــاب روی آتش هم یکی دیگر
از جذابیتهای ســفر است که طرفداران بسیاری دارد .اگر شما هم از
این دسته هســتید باید ضمن رعایت موارد ایمنی برای پیشگیری از
سرایتآتشبهطبیعت،گوشتسالمیراکهتهیهکردهایدبهخوبی
مغز پخت کنید .به گفته دکتر هاشــمی ،کبابهای آبدار که به خوبی
پخته نشــدهاند ،میتوانند منشــأ بســیاری از بیماریهای مســافرتی
باشد و شیرینی سفر را به کام شما یا همراهانتان تلخ کند.
اگرپختوپزنکنید؟
اماگروهیازمســافرانهمعالقهایندارندکه طیمســیرپختوپز
کنندیادوستندارندکهباخودغذایطبخشدهببرند؛رفتنبهرستوران
واستفادهازغذاهایرستورانبخشیازلذتسفرآنهامحسوبمیشود.
دکترهاشمیبهایندستهازمسافرانتوصیهمیکندازرعایتبهداشت
دررستورانیکهانتخابمیکنند،مطمئنشوند.ویتأکیدمیکند:توجه
کنیدکهســالنرستورانوآشــپزخانهآن وظروفسروغذاپاکیزهباشند.
همچنین کارت بهداشــت پرســنل رســتوران هم بایــد در معرض دید
قرارداشــتهباشد.عالوهبرمواردذکرشدهبهتراستغذاییکهسفارش
میدهیدبــهصورتکبابشــدهوکامالًمغزپختباشــد.بههیچوجه
ســاالدیاسبزیجاتخاماســتفادهنکنیدوبهجایآنماستپاستوریزه
مصــرفکنید.البتهبهیادداشــتهباشــیدکــهازمحصوالتلبنیوشــیر
غیرپاستوریزهیااصطالحاًمحلیاستفادهنکنید.مصرفآبلیموهم
بــرایحفظکیفیتوطعمغذاتوصیهمیشــود.ویادامهمیدهد:اگر
میخواهیدغذاهایکنسروشــدهاستفادهکنیدبهتر استبهیادداشته
باشیدکهدرتولیدایننوعازغذاهانمکزیادیاستفادهشودوبااحتیاط
مصرفشوندتامشکالتناشیازمصرفنمکزیادبهوجودنیاید.وی
درخاتمهمیگوید:افرادیکهبیماریخاصیماننددیابتدارندوبایداز
رژیمغذاییخاصیپیرویکنندبهیادداشتهباشندکهسفرمانعرعایت
رژیم آنها نیست و هرگونه سهلانگاری میتواند شرایط جسمی آنها را
تغییردهدوشیرینیسفررابهکامآنهاواطرافیانشانتلخکند.
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از همان لحظهای که ســال تحویل میشــود ،مأموریت سنگین دستگاه گوارش بســیاری از ما آغاز
میشــود گویی خــوردن و نوشــیدن وظیفهای اســت که بایــد تمام و کمــال تا آخرین لحظــات روز
ســیزدهم فروردین بدرســتی و بیوقفه انجام شود .اگر شــما هم جزو این گروه هستید باید بدانید
که سیســتم گوارش و البته دندانها بهعنوان جزئی از این سیســتم روزهای ســختی را میگذرانند
پــسبایــدبــهدادآنهابرســید.دکتراســفندیاراخواننیاکــی،دراینبــارهمیگویــد:همانطورکه
برای مســافرت در ایام تعطیــل مقدماتی را فراهم میکنید بهتر اســت قبل از شــروع تعطیالت،
دندانپزشــکســامتدندانهایتانرابررســیکندتادرایامعید،دندانهایپوسیدهوبهعصب
رســیده با دردهای ناگهانی شما را غافلگیر نکنند .این دندانپزشــک در ادامه خاطرنشان میکند:
رعایتبهداشتدهانودندانتعطیلینداردوهمیشهبایدجدی گرفتهشود.متأسفانهبسیاری
ازافراددرطولمســافرتهاینوروزیرعایتبهداشتدندانراجدینمیگیرند.استاددانشگاه
شهید بهشــتی میافزاید :شکالتهای چســبناک ،سوهان و شــیرینیها به دندانها میچسبند و
براحتیپاکنمیشوند.اینامرزمینهبروزپوسیدگیرافراهممیکند،توصیهاستفادهازمسواکو
نخدندان،آنقدربدیهیاستوآنقدرتکرارشدهکهمندیگربازگونمیکنمامادستکمتوصیه
میکنم،بعدازخوردناینخوراکیهاباجویدنبرخیمیوههایســفتمانندسیبیاسبزیجاتی
مثــل هویج دندانهــای خود را پــاک کنید .آجیل یکــی دیگر از تنقالتی اســت که این روزها بســیار
استفادهمیشودالبتهشکینیستکهمصرفآجیلوانواعمغزهافوایدفراوانیدارد،اماشکستن
فندق و پسته با دندان یا باقی ماندن بخشی از آنها در میان دندانها باعث بروز آسیبهای جدی
خواهدشــد.ویدرخاتمهتوصیهمیکند:بریدگیلثهوآســیبآنتوســطجسمتیزمانندپوست
تخمهامریشایعاستکهممکناستبرایهرکسیاتفاقبیفتد.درصورتبروزایناتفاقحتماً
توشویدهانضدعفونیکنیدتادچارآبسهدندانینشوید.
لثههایخودرابامحلولهایشس 

هرنیمساعتدرسفرجادهایاستراحتکنید

اســتفاده از خودرو شخصی هنگام مسافرتهای نوروزی بهدلیل مقرون به صرفه بودن بیشتر
مورد اســتقبال مســافران قرار میگیــرد .اما گاهــی ابتال به یک بیمــاری میتوانــد مانعی برای
رانندگیهــای طوالنــی مدت شــود .آرتروز و ســاییدگی مفاصل یکــی از این بیماری هاســت که
بیتوجهی به آن و رانندگی طوالنی مدت میتواند به مشکالت جدی منجر شود.
توگو با «ایــران» میگوید :آرتروز و ســاییدگی مفاصل بســته به عضو
دکتــرکامرانآزمــا در گف 
درگیر ،میتواند رانندگی را تحت تأثیر قرار دهد و از نظر فیزیکی ،ذهنی و روحی چالش زا باشد.
ایــن متخصــص طب فیزیکی و توانبخشــی میافزاید :خشــکی و درد مفاصل دســت ناشــی از
التهــاب و آرتروز میتواند فــرد مبتال را در انجام ســادهترین کارها مانند روشــن کردن اتومبیل،
بستنکمربندایمنیوحتیگرفتنفرمانبامشکالتیروبهروکند.
اما ماجرا از جایی خطرناک میشــود که این بیماری ناحیه گــردن ،زانو و مچ پا را درگیرمی کند.
دکتر آزما معتقد اســت آرتروز گردن با ایجاد محدودیت حرکت گردن ،کنترل مســیر از کنارهها
یا نگاه کردن به پشــت را برای راننده ســخت میکند که این امر با ایجاد مشــکل برای رانندگان،
ریســک حوادث جادهای را افزایش میدهد .از ســوی دیگر آرتــروز در ناحیه زانو و مفصل مچ پا
بــا ایجاد درد و کاهش قدرت عضالنی و خســتگی در این نواحــی ،زمان واکنش به تغییرات آنی
و گرفتــن کالچ و ترمــز را افزایــش میدهــد و این طوالنی شــدن زمــان واکنش میتوانــد به بروز
حادثهایغیرقابلجبرانمنجرشود.
ایــن اســتاد دانشــگاه در خاتمــه توصیــه میکنــد :البتــه موارد ذکر شــده بــه معنای منــع کامل
رانندگــی در این افراد نیســت .چنین بیمارانــی میتوانند با توقف متناوب و اســتراحت در طی
مســیر -هر نیم ساعت – شرایط جسمی خود را بهبود ببخشــند .گاهی هم میتوان با تعدیل و
تجویز بعضی از وسایل کمکی امنیت رانندگی آنها را افزایش داد.
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بهداشت دهان تعطیل بردار نیست

دهان از پرکارترین اعضای بدن در تعطیالت عید است

مبتالیان به آرتروز قبل از سفر بخوانند
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