
خودمراقبتی در سفر
کم•خوابی،•طوالنی•بودن• سالمتی•از•جمله•مهمترین•مولفه•ها•در•لذت•بردن•از•سفر•است•و•خودمراقبتی•عامل•اصلی•در•حفظ•سالمت.•مواردی•همچون•
کاهش•مقاومت•بدن•و• کافی،•متفاوت•بودن•شرایط•آب•و•هوایی•مبدأ•و•مقصد•و•تهیه•مواد•غذایی•از•منابع•نامناسب•در•طول•سفر•باعث• راه،•استراحت•نا

کنارسایر•همسفران•را•تجربه•نمود. بروز•بیماری•می•گردد•لذا•با•خود•مراقبتی•و•رعایت•نکات•بهداشتی•می•توان•سفری•خاطره•انگیز•و•خوش•در•

خودمراقبتی با رعایت بهداشت فردی 
دست•ها•را•به•طور•مرتب•قبل•از•صرف•غذا•و•پس•از•استفاده•از•دستشویی•با•آب•و•صابون•مایع•بشویید.	•
کنید•)ژل•یا•محلول•ضدعفونی•را•می•توانید•از•داروخانه•ها•	• بهتر•است•ژل•یا•محلول•ضدعفونی•دست•همراه•داشته•باشید•تا•در•صورت•نبود•آب•استفاده•

تهیه•نمایید(.
ک،•شانه•و•سایر•لوازم•شخصی•خود•را•به•همراه•داشته•باشید.	• حوله،•مسوا
کنید•تا•از•بروز••خطرات•احتمالی•ناشی•از•خواب•	• چنانچه•با•خودروی•شخصی•عازم•سفر•می•شوید•حتما•در•طول•مسیر•چند•مرحله•توقف•و•استراحت•

آلودگی•پیشگیری•شود.
کردن•و•استفاده•از•نخ•دندان•را•فراموش•نکنید.	• ک• به•سالمت•دهان•و•دندان•خود•اهمیت•دهید•و•در•طول•سفر•مسوا
کمک•می•کند.	• کافی•ضمن•حفظ•نشاط•و•شادابی•به•تقویت•دستگاه•ایمنی•بدن•و•پیشگیری•از•بیماری• خواب•و•استراحت•
گوشی•همراه•و•مطالعه•زیاد•در•داخل•وسیله•نقلیه•در•حال•حرکت،•موجب•خستگی•چشم•و•وارد•شدن•آسیب•جدی•به•آن•می•شود.	• استفاده•از•

• جهت•پیشگیری•از•بیماری•های•پوستی،•هنگام•اقامت•در•هتل،•مسافرخانه•	
و•...•حتی•االمکان•از•ملحفه•و•وسایل•شخصی•استفاده•نمایید.

• ک���ن•عمومی•و•وس���ایل•نقلیه•همگانی•	 کز•زیارتی،•اما کش���یدن•در•مرا س���یگار•
باع���ث•ناراحت���ی•و•ب���ه•خطر•افت���ادن•س���المتی•دیگران•خواهد•ش���د،•لطفا•س���یگار•

نکشید.
• استحمام،•شستشوی•پاها،•جوراب•ها•و•تعویض•لباس•زیر•را•به•طور•مرتب•	

انجام•دهید.
• کنید.•	 همواره•از•سرویس•های•بهداشتی•مناسب•استفاده•
• کردن•در•آب•های•غیرمطمئن•خودداری•نمایید.•	 از•شنا•

که•قدرت•پرواز•نداشته•و•یا•از•بین•رفته•اند•جدًا•	• پرندگان•در•صورت•ابتالء•به•آنفلوانزا•می•توانند•ناقل•این•بیماری•باشند•از•تماس•غیرضروری•با•پرندگانی•
بپرهیزید.•

کفش،•لباس،•حوله•و•رختخواب•آنها•را•بدقت•بررسی•نمایید•و•	• گزنده•زیاد•است•قبل•از•استفاده•از• که•احتمال•وجود•حیوانات•و•حشرات• در•مناطقی•
گزش•حشرات•و•ابتال•به•بیماری•هایی•مانند•ماالریا•و•سالک•برای•خوابیدن•از•پشه•بند•استفاده•نمایید.• جهت•پیشگیری•از•

خودمراقبتی با رعایت بهداشت آب و مواد غذایی در سفر  
همواره•از•آب•های•آش���امیدنی•متصل•به•ش���بکه•های•آبرس���انی•شهری•و•روس���تایی•و•یا•آب•های•بطری•شده•دارای•پروانه•س���اخت•استفاده•نمایید.•در•	•

صورت•عدم•اطمینان•به•س���المت•آب•آش���امیدنی•حتما•آن•را•به•مدت•5-1•دقیقه•در•حالت•جوش•نگه•داش���ته•و•س���پس•در•ظروف•من���اسب•درب•دار•و•
کنید. بهداشتی•نگهداری•

جهت•شستشو،•آماده•سازی•و•طبخ•مواد•غذایی•و•شستن•ظروف•از•آب•سالم•استفاده•نمایید.•	•
کامال•بهداشتی•استفاده•نموده•و•از•تماس•مستقیم•یخ•های•نامطمئن•با•آب•و•مواد•غذایی•جدا•خودداری•نمایید.•	• از•یخ•های•
م���واد•غذای���ی•مورد•نیاز•خود•را•بصورت•بس���ته•بندی•و•از•فروش���گاه•های•معتب���ر•تهیه•و•قبل•از•خرید،•از•درج•ش���ماره•پروانه•	•

کنید. ساخت•و•تاریخ•انقضای•مصرف•آن•اطمینان•حاصل•
گرد•جدا•بپرهیزید.	• از•خرید•مواد•غذایی•مخصوصا•ساندویچ،•بستنی،•فالوده•و•آبمیوه•از•فروشندگان•دوره•
کرده(،•زنگ•زده•یا•ضربه•خورده•و•پنیرهای•محلی•خودداری•نمایید.•	• کمپوت•متورم•)باد• کنسرو•و• از•خرید•

کنسرو•را•قبل•از•مصرف•به•مدت•20•دقیقه•در•آب•درحال•جوش•قرار•دهید.•توجه•داشته• ضروری•است•
که•هیچگونه•عالمتی•)مانند• کش���نده•و•مرگ•آور•بوتولیس���م• کنس���رو•به•س���م• باش���ید•درصورت•آلودگی•

بادکردگی•قوطی(•ندارد•را•فقط•با•حرارت•می•توان•خنثی•نمود.
از•خرید•شیر•و•فراورده•های•لبنی•فله•و•غیرپاستوریزه•جدا•خودداری•فرمایید.•	•
که•پس•از•باز•ش���دن•درب•ظرف،•در•خارج•از•یخچال•	• از•مصرف•باقیمانده•مواد•غذایی•پاس���توریزه•

کنید. نگهداری•شده•خودداری•
کرده•اید•استفاده•	• که•خودتان•تهیه• در•سفر•از•غذاهای•ساده•و•حتی•االمکان•مواد•غذایی•مطمئن•

نمایید.
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از•مصرف•غذا•در•رس���توران•ها•و•اغذیه•فروش���ی•هایی•که•نکات•بهداش���تی•را•رعایت•نمی•کنند•جدا•خودداری•نمایید.•	•
کنید.•	• از•مصرف•ساالدهای•بسته•بندی•وکیوم•نشده•در•رستوران•ها•و•اغذیه•فروشی•ها•جدا•خودداری•
که•دارای•قابلیت•فسادپذیری•باال•بوده•و•احتمال•آلودگی•های•اولیه•یا•آلودگی•های•	• غ،•مغز•یا•ساالد•الویه• از•مصرف•ساندویچ•هایی•مانند•دل،•جگر•مر

که•قبال•تهیه•شده•و•در•شرایط•معمولی•در•اغذیه•فروشی•ها• هنگام•تهیه•آنها•زیاد•است•و•همچنین•مواد•غذایی•
کنید. نگهداری•می•شوند•جدًا•خودداری•

گوش���ت•جدا•نگه•داری���د،•در•غیر•این•	• غ•و• همیش���ه•غذاه���ای•پخت���ه•را•از•مواد•غذای���ی•خام•مانند•مر
صورت•آلودگی•به•راحتی•از•این•غذاها•به•مواد•غذایی•پخته•شده•انتقال•می•یابد.

مواد•غذایی•را•دور•از•دسترس•حشرات،•جوندگان•و•حیوانات•موذی•نگه•دارید.	•
که•خارج•از•یخچال•	• کنید•و•از•مصرف•غذاهای•مانده•بخصوص•غذاهایی• از•غذاهای•تازه•اس���تفاده•

نگهداری•شده•است•جدا•خودداری•نمایید.•
کیسه•های•نایلونی•بازیافتی•و•روزنامه•جدا•خودداری•نمایید.•	• از•قرار•دادن•مواد•غذایی•داخل•
گوشت•تازه،•حتما•آن•را•از•فروشگاه•های•معتبر•و•دارای•مهر•نظارت•دامپزشکی•تهیه•نمایید.	• در•صورت•نیاز•به•
توجه•داشته•باشید•گوشت•کبابی•یا•سرخ•شده•می•بایست•کامال•مغزپخت•شود•تا•خطر•بروز•مسمومیت•ها•	•

کنید.• کاهش•یابد،•پس•از•محل•های•مطمئن•خرید• به•حداقل•
به•منظور•پیشگیری•از•ابتال•به•بیماری•های•انگلی،•عفونی•و•روده•ای،•میوه•و•سبزیجات•را•قبل•	•

از•مصرف•به•روش•زیر•سالم•سازی•نمایید:•
کردن•و•شستشو•با•آب•سالم ک• 1.•پا

2.•انگل•زدایی:•5•لیتر•آب•+•3•تا•5••قطره•مایع•ظرفشویی•به•ازای•هر•لیتر•به•مدت•5•دقیقه•)هر•
4•لیوان•آب=•1•لیتر(

کلر•به•مدت•5•دقیقه گندزدایی:•5•لیتر•آب•+•نصف•قاشق•چای•خوری• •.3
4.•آبکشی•با•آب•سالم•

کلر•می•توان•از•محلول•سفیدکننده•خانگی•5%•به•میزان•دو•قاشق•مرباخوری•در•5•لیتر•آب• )در•صورت•عدم•دسترسی•به•پودر•
کرد.( و•یا•از•محلول•های•ضدعفونی•موجود•در•داروخانه•ها•براساس•دستورالعمل•روی•بسته•استفاده•

پیشگیری از بروز مشکالت عضالنی اسکلتی با خودمراقبتی
گردن،•زانو•و•سایر•اندام•ها•می•شود.•لذا•در•مسافرت•های•طوالنی•	• کمر،• کافی•و•نشستن•طوالنی•مدت•در•وسیله•نقلیه•باعث•بروز•درد•در•ناحیه• عدم•تحرک•

از•رانندگی•مداوم•)بیش•از•2ساعت(•بپرهیزید•و•در•فاصله•های•زمانی•مشخص•دقایقی•را•به•استراحت•بپردازید•)هر•1ساعت•15•دقیقه•استراحت(.
کنید.	• کفش•پاشنه•بلند•و•لباس•های•تنگ•اجتناب• کفش•و•لباس•همیشه•باید•راحت•و•مناسب•فصل•و•فعالیت•فرد•باشد،•از•پوشیدن•
کمردرد•نشوید.	• هنگام•حمل•وسایل•سفر،•اصول•صحیح•حمل•بار•را•رعایت•نمایید•تا•دچار•
کنید.	• که•دارای•دسته•مناسب•بوده•و•و•لبه•های•خشن•و•تیز•ندارند•حمل• کوچک• وسایل•سفر•را•در•چمدان•یا•بسته•های•
با•توجه•به•مدت•سفر•و•منطقه•مورد•نظر•وسایل•بردارید•تا•از•حمل•بارهای•اضافی•خودداری•شود.	•
کنید.	• گذاشتن•آنها•روی•باربند•باید•نیروی•بیشتری•صرف• کنید•و•آنها•را•لزوما•در•صندوق•خودرو•قرار•دهید•چون•برای• وسایل•سنگین•را•دو•نفری•حمل•
گیرد.	• گردن•در•وضعیت•مناسبی•قرار• کمر•و• کنید•تا•هم•دید•بهتری•داشته•باشید•و•هم• کفی•آن•را•با•توجه•به•قد•خود•تنظیم• آیینه•ها،•پشتی•صندلی•و•
کنید•تا•فشار•مضاعف•به•بدن•در•محیط•محدود•خودرو•وارد•نشود•.	• کفش•راحت•استفاده• در•هنگام•سفر•از•لباس•و•
کنید.	• کنید•و•در•صورت•نیاز•از•جوراب•واریس•در•طی•مسیر•استفاده• گر•مشکالت•عروق•پا•دارید•قبل•از•سفر•با•پزشک•مشورت• ا
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کن،•می••تواند•بر•	• میوه•ها•را•قبل•از•مصرف•با•آب•تمیز•و•بهداش���تی،•به•دقت•بش���ویید.•توجه•داش���ته•باش���ید•ریختن•میوه•ها•در•داخل•لگن•روش���ویی•اما
آلودگی•سطح•آن•بیافزاید.

ب���ه•جای•ظروف•یکبار•مصرف•پالس���تیکی•جهت•م���واد•غذایی•و•نوش���یدنی•های•داغ•از•ظروف•یکبار•	•
کنید.• گیاهی•استفاده• مصرف•سلولزی•و•

خودمراقبتی با تغذیه سالم و مصرف تنقالت 
که•خواب•آلودگی•را•زیاد•می•کنند•)مانند•ش���یر،•ماس���ت،•دوغ•و•...(•	• از•پرخوری•و•مصرف•مواد•غذایی•

حداقل•2ساعت•قبل•از•شروع•حرکت•و•در•هنگام•رانندگی•خودداری•نمایید.•
گروه•ه���ای•غذایی•	• در•ط���ول•س���فر•مانند•س���ایر•مواقع•به•طور•متناس���ب،•متع���ادل•و•متن���وع•از•تمام•

استفاده•نمایید.
توج���ه•داش���ته•باش���ید•انجام•فعالی���ت•روزانه•و•مص���رف•روزانه•6•ال���ی•8•لیوان•آب•ی���ا•مایعات•)جهت•	•

کشمش•استفاده•شود(. کمرنگ•و•همراه•خرما•یا• کم•آبی•و•یبوست(•در•حفظ•سالمتی•تاثیر•بسزایی•دارد•)بهتر•است•چای•به•صورت• پیشگیری•از•
که•حاوی•پروتئین،•ویتامین•	• کم•کالری• تا•حد•امکان•از•مصرف•آبمیوه•های•صنعتی•و•نوش���ابه•ها•پرهیز•نموده•و•از•آبمیوه•های•طبیعی•و•نوش���یدنی•های•

کنید. و•امالح•ضروری•بدن•است•استفاده•
کیم،•بس���تنی•و•...(•و•نمک•)هنگام•طبخ•و•یا•خوردن•غذا(•را•به•	• کلوچه،• کیک،• مصرف•روغن•)در•مواد•غذایی•چرب•و•س���رخ•ش���ده(،•ش���کر•)در•نوشابه،•

کاهش•دهید•زیرا•زمینه•اضافه•وزن،•چاقی،•دیابت،•فشارخون،•چربی•خون،•بیماری•های•قلبی•عروقی•و•سرطان•ها•را•فراهم•می•کنند.• شدت•
کرده•و•روزانه•متناسب•با•نیاز•بدنتان•حدود•2•تا•3•لیوان•شیر•یا•ماست•)استریلیزه(•استفاده•	• حتما•در•طول•سفر•به•مصرف•مقادیر•مناسب•لبنیات•دقت•

کنید•)با•توجه•به•بند•اول•و•موضوع•خواب•آلودگی(.
کامل•و•سبوس•دار•مانند••نان•سنگک،•آش•و•سوپ•	• مصرف•مواد•غذایی•حاوی•غالت•

توصیه•می•شود.
مص���رف•س���بزی،•س���االد،•حبوب���ات•و•میوه•جات•در•طول•س���فر•عالوه•ب���ر•تامین•	•

گوارشی•و•یبوست•پیشگیری• ویتامین•های•ضروری•بدن•از•بروز•مش���کالت•
می•نماید.

ب���ه•ج���ای•مص���رف•غذاه���ای•آم���اده•مث���ل•فس���ت•فودها،•پیت���زا،•	•
که• کالباس،•از•غذاهای•خانگی• س���اندویچ•و•به•ویژه•سوس���یس•و•

کنید.• دارای•ارزش•غذایی•بیشتر•می•باشد•استفاده•

کنید•از•می���ان•وعده•های•مق���وی•و•مغذی•مثل•می���وه،•آب•میوه•های•	• ب���ا•توج���ه•به•اهمیت•انتخاب•میان•وعده•در•س���فر•س���عی•
گردو،•پسته•و•...•(•استفاده•نمایید.•• کشمش•و•انواع•برگه•ها(•و•انواع•مغزها•)بادام،• طبیعی،•خشکبار•)انجیر،•توت•خشک،•خرما،•

کودکان•و•مبتالیان•به•فش���ارخون•و•بیماری•های•قلبی•عروقی(•از•مصرف•بیش•از•حد•آجیل•و•تنقالت•)بخصوص•انواع• افراد•)بویژه•
شور،•بوداده•و•رنگی•آن(•پرهیز•نمایند.•

خودمراقبتی با رعایت نکات ایمنی 
که•به•راحتی•قابل•پیشگیری•می•باشد.•توجه•داشته•باشید•حادثه•همیشه•برای•دیگران•نیست.•	• بسیاری•از•ناتوانی•های•جسمی•ناشی•از•حوادثی•است•
گردید.•شب•قبل•از•	• کارکرد•درست•همه•قسمت•های•آن•مطمئن•شده•و•قبل•از•حرکت•از•وضعیت•جاده•ها•مطلع• پیش•از•س���فر•از•س���الم•بودن•خودرو•و•

کافی•استراحت•نمایید حرکت•به•اندازه•
•در•هنگام•رانندگی•با•راننده•صحبت•و•شوخی•نکنید.	•
مهمترین•علت•های•تصادفات•برون•ش���هری•عبارتند•از:•عدم•رعایت•حق•تقدم،•انحراف•به•چپ،•س���بقت•و•سرعت•غیرمجاز،•پس•ضمن•رعایت•قوانین•	•

رانندگی،•از•اینگونه•رفتارهای•مخاطره•آمیز•خودداری•نمایید.
کنید•)کلیه•سرنشینان•حتی•صندلی•عقب(.•آمار•نشان•می•دهد•63%•صدمات•ناشی•از•تصادفات•رانندگی•بر•اثر•ضربه•	• کمربند•ایمنی•استفاده• همواره•از•

کمربند•ایمنی•می•باشد.• گردن•به•علت•عدم•استفاده•از• به•سر•و•
که•مضطرب،•ناراحت•و•	• برای•پیشگیری•از•سوانح•و•حوادث،•در•زمانی•

خسته•اید•و•نیز•پس•از•مصرف•لبنیاتی•مثل•دوغ•و•ماست•و•داروهایی•
که•موجب•خواب•آلودگی••و•کاهش•هوشیاری•می•گردد•رانندگی•نکنید.•

ک���ردن•ب���ا•تلفن•هم���راه•و•خ���وردن•و•آش���امیدن•در•هنگام•	• از•صحب���ت•
رانندگی•خودداری•نمایید.•

در•هنگام•بروز•حادثه•آرامش•خود•را•حفظ•نموده•و•با•عجله•و•ش���تاب•	•
تصمیم•نگیرید.•

خودمراقبتی و افراد آسیب پذیر 
کودکان•در•طول•سفر•به•مراقبت•بیشتری•نیاز•دارند.•قبل•از•غذا•دادن•	•

به•آنها•حتما•دست•ها•را•به•خوبی•بشویید.•
ک���ودکان•زیر•12•س���ال•در•صندل���ی•جلو•خ���ودرو•جلوگیری•	• از•نشس���تن•

ک���ودک•در•صندلی•عقب• کودکان•زیر•2•س���ال•حتم���ا•از•صندلی•مخصوص• نم���وده•و•برای•
استفاده•شود.

• کودک•را•همراه•داشته•باشید.	 داروهای•خانگی•الزم،•پتو•یا•اسباب•بازی•مورد•عالقه•
• کودک•خود•در•همه•حال•مطلع•باش���ید،•ح���وادث•اغلب•وقتی•اتفاق•می•افتد•	 از•محل•

کودک•بدون•مراقب•و•به•تنهایی•بازی•می•کند.• که•والدین•س���رگرم•یا•خس���ته•هس���تند•و•یا•
کامل•و•شماره•تلفن•خود•را•در•جیب•آنان•قرار•دهید.• برگه•ای•شامل•نام•و•نشانی•

• گیرند.•مصرف•آب•و•مواد•	 الزم•اس���ت•س���المندان•نیز•در•سفر••مورد•توجه•بیش���تری•قرار•
گوارش���ی• غذای���ی•حاوی•فیبر•مانند•میوه•و•س���بزی•به•جلوگیری•از•یبوس���ت•و•مش���کالت•

کمک•می•کند.
• کافی•برای•جلوگیری•از•مشکالت•حرکتی•و•عضالنی•در•سالمندان•ضروری•است.•	 •تحرک•
• کوتاه•تری•نیاز•به•استراحت•در•حین•سفر•دارند.	 سالمندان•با•فواصل•

بارداری در سفر
بهترین•زمان•برای•مس���افرت•در•زمان•بارداری•)بخصوص•مس���افرت•های•طوالنی(•بین•هفته•های•20•تا•27•بارداری•اس���ت.•از•مس���افرت•در•هفته•36 	•

گروه•پزشکی•تحت•نظر•معاینه•شود.•مهمترین•آسیب،•دور•شدن•از•امکانات•پزشکی•در• کیدا•خودداری•ش���ود.•قبل•از•س���فر•مادر•باردار•توس���ط• به•بعد•ا
مسیر•می•باشد.

کمی•راه•برود(.•اس���تفاده•از•لباس•و•	• جای•مادر•باردار•در•خودرو•باید•راحت•بوده•و•از•نشس���تن•طوالنی•در•طول•س���فر•خوداری•نماید•)هر2س���اعت•یکبار•
کفش•راحت•و•عدم•حمل•بارهای•سنگین•ضروری•است.

کمربند•روی•پاها•را•زیر•شکم•	• کمربند•ایمنی•بدین•صورت•است:• کمربند•یک•ضرورت•است،•بهترین•راه•بستن• در•صورت•مسافرت•با•ماشین•استفاده•از•
گیرد. و•روی•ران•ها•قرار•داده•و•بند•شانه•ای•بین•سینه•ها•و•روی•شانه•قرار•

کاهش•رطوبت•	• آش���امیدن•آب•در•طول•مس���افرت•بس���یار•مهم•است•)بویژه•در•س���فر•با•هواپیما•نوشیدن•حداقل•2لیوان•آب•در•س���اعت•ضروری•است(.•
می•تواند•باعث•افزایش•خطر•زایمان•زودرس•شود.•

گرما زدگی   .2
گرما•زدگی• گرمازده•می•شود.•از•مهمترین•عالئم• کافی•نباشد•درجه•حرارت•بدن•افزایش•یافته•و•فرد• کردن•بدن• که•تعریق•برای•خنک• گرم•هنگامی• در•هوای•
کوتاه•و•س���ریع،•نبض•سریع•و•ضعیف•و•در•موارد• می•توان•به•تعریق•ش���دید،•رنگ•پریدگی،•تهوع•و•اس���تفراغ،•س���ردرد•و•سرگیجه،•ضعف•در•عضالت،•تنفس•

شدید•به•هذیان•و•توهم•اشاره•نمود.•

گرم•و•خشک•به•نکات•زیر•توجه•نمایید:• هنگام•سفر•به•نقاط•
گرم•محدود•نمایید.•	• فعالیت•در•زیر•نور•آفتاب•و•زمان•حضور•خود•را•در•ساعات•
کنید.•	• کاله•یا•چتر•و•عینک•آفتابی•استفاده• حتما•از•
کنید.•	• در•طول•روز•از•آب•و••مایعات•به•میزان•الزم•استفاده•

3. سرماخوردگی
گاهی•اسهال،•استفراغ•و•...• •با•بی•حالی،•تب•خفیف•تا•متوسط،•آب•ریزش•از•بینی،•دل•درد،• سرماخوردگی•یک•بیماری•ویروسی•و•تنفسی•است؛•معموال
که•در•صورت•سیر• که•در•بسیاری•مواقع•به•علت•عدم•رعایت•دمای•مناسب•)دمای•محیط•و•لباس•نامناسب(•و•مجاورت•با•بیمار،•خود•را•نشان•می•دهد؛•

معمول•پس•از•اتمام•دوره•بیماری،•فرد•بهبود•می•یابد.
4. آنفلوانزا

آنفلوانزا، دارای دو نوع آنفلوانزای انس���انی و آنفلوانزای پرندگان در انس���ان می باش���د؛ عالئم در هر دو مشابه است و معموال با تب باالی 38/5 درجه، به همراه 
گلودرد، س���ردرد، درد عضالنی، اس���هال، اس���تفراغ و ... شروع می ش���ود؛ آنفلوانزای انسانی از انسان به انس���ان و آنفلوانزای پرندگان در اثر تماس با  یکی از عالئم 

کردن، خوردن پرنده بیمار به ظاهر سالم و ...( از پرنده به انسان و سپس از انسان به انسان منتقل می شود.  پرنده بیمار )نزدیک شدن، لمس 
پیشگیری از آنفلوانزای پرندگان:  

کیان )مرغ و خروس و ...( به ویژه پرندگان بیمار	  نزدیک نشدن به پرندگان و ما
کامال مغزپخت شده 	  گوشت مرغ و پرنده و تخم مرغ  مصرف 

راه های پیش���گیری از س���رماخوردگی و آنفلوانزای انسانی تقریبا مشابه است: متعادل نگه داشتن دمای بدن )پوشش مناسب با توجه به دمای محیط(، 
پوشاندن دهان و بینی هنگام عطسه و سرفه، دفع دستمال های استفاده شده در سطل های دربدار، شستشوی بهداشتی و مرتب دست، رعایت 

فاصله 1/5-1 متر از بیماران می باشد.
5. هاری 

کنید•یا•به•آن•ها•ضربه•بزنید.•از•تماس•با•خفاش،•شغال،•روباه•و•همه•حیوانات• گربه•ها•را•لمس• که•سگ•ها•و• در•سفر•هرگز•سعی•نکنید•

کنید.•بعضی•از•حیوانات•وحشی••آرام•به•نظر•می•رسند،•ولی•ممکن•است•علیرغم•ظاهر•سالم،•ناقل•بیماری• وحشی•دیگر•خودداری•
بوده•و•در•دوره•نهفته•بیماری•به•س���ر•می•برند.•حتی•در•صورت•ضرورت،•س���عی•نکنید•به•تنهایی•این•حیوانات•را•نجات•بدهید•بلکه•

به•آتش•نشانی•خبر•دهید.
گوس���فند،•االغ•و•...(•می•تواند•در•صورت•ابتالء•حیوان•به• گربه،• گازگرفتگی•یا•چنگ•زدگی•حیوانات•)س���گ،• یک•زخم•یا•خراش•ناش���ی•از•

گزیدگی•در•سفر،•اقدامات•زیر•سریعا•انجام•شوند: هاری•باعث•مرگ•فرد•شود•پس•در•صورت•وقوع•حیوان•
• کوچک(•را•با•آب•و•صابون•و•سپس•آب•خالی•به•مدت•15•دقیقه•بشویید.	 محل•زخم•یا•خراش•)هر•چند•

کنید.	• کننده•به•نام•بتادین•یا•...•ضدعفونی• محل•جراحت•را•با•محلول•ضدعفونی•
کز•بهداشت•استان•یا•	• کسن•ضدهاری•بالفاصله•و•فورا•و•در•هر•ساعتی•از•شبانه•روز•حتی•در•روزهای•تعطیل•به•مرکز•هاری•مستقر••در•مرا جهت•تزریق•وا

کنید•)چنانچه•نشانی•مرکز•هاری•را•ندارید•از•118•یا•بیمارستان•بپرسید( شهرستان•مراجعه•
کوچه•6•-•مرکز•بهداشت•شهرستان	  مرکز درمان پیشگیری هاری استان قم: خیابان•امام•-•20•متری•شهید•بهشتی-•روبروی•

6. بیماری حرکت )تهوع و استفراغ ناشی از سفر(
گر•به•حرکت• کودکان•شایع•تر•است•موجب•تهوع،•استفراغ•و•سردرد•می•شود.•ا که•در• برخی•افراد•در•طول•سفر،•دچار•بیماری•حرکت•می••شوند.•این•بیماری•

حس���اس•هس���تید•و•به•این•بیماری•دچار•می•ش���وید،•به•نکات•ذیل•توجه•کنید:•
کام���ال•ب���ه•صندل���ی•خ���ودرو•تکی���ه•داده•و•در•ص���ورت•ام���کان•صندلی•را•ب���ه•حالت•	• در•ط���ول•مس���یر•

نیمه•خوابیده•قرار•دهید.•
کمترین•تکان•را•دارد.	• که• بهتر•است•در•قسمتی•از•وسیله•نقلیه•قرار•بگیرید•
کنید.•	• کمتر•به•اطراف•نگاه• کنید•از•درون•خودرو• سعی•
کنید.	• کننده•مانند•عطر،•ادکلن•یا•دود•سیگار•دوری• از•استشمام•مواد•تحریک•
کمتری•بخورید•و•در•طول•راه•نیز•معده•خود•را•نسبتا•خالی•	• شب•قبل•از•مسافرت،•غذا•و•نوشیدنی•

نگه•دارید.
که•س���ایر•توصیه•ها•موثر•واقع•نشده•باشد•)این•داروها•را•فقط•با•	• کنید• فقط•زمانی•از•دارو•اس���تفاده•

کنید(. تجویز•پزشک•مصرف•

سالمت روان با خودمراقبتی
نام•و•یاد•خدا•و•توکل•در•شروع•حرکت•در•ادامه•مسیر•مایه•آرامش•جسم•و•روان•خواهد•بود.•هیچگاه•از•خدا•غافل•نشوید.•	•

نظرات،•دیدگاه•ها•و•عقاید•افراد•با•هم•متفاوت•است،••پس•با•توجه•به•این•موضوع•مراقب•اظهار•نظرهایمان•باشیم.•هیچگاه•لبخند،•همدلی•و•تعامل،•	•
مهربانی•و•عطوفت•را•در•طول•سفر•فراموش•نکنیم.•

کنید.	• کنید•و•خطاهای•دیگران•را•چون•خطاهای•خود•تحمل• هنگام•رانندگی•آرامش•خود•را•حفظ•
کوچکی•	• گردد،•این•عامل•می•تواند•بحث• کاهش•س���طح•هوش���یاری•و•تمرکز•راننده•شود•ممکن•است•موجب•بروز•تصادف•جاده•ای• که•باعث• هر•عاملی•

کردن•با•تلفن•همراه•و•یا•حتی•استفاده•از•مواد•روان•گردان•و•دارو•باشد. در•داخل•خودرو،•صبحت•
گرسنگی،•تشنگی،•خواب•و•استراحت•توجه•داشته•باشید.	• نیازها•،•تنش•زا•می•باشند•پس•به•ارضای•معقول•احتیاجاتی•مانند•
که•برای•همه•اعضای•خانواده•	• کنید• گردد،•پس•مکان•هایی•را••برای•سفر•انتخاب• مشارکت•و•تصمیم•گیری•جمعی•موجب•دلپذیرتر•شدن•مسافرت•می•

جذابیت•داشته•باشد.
برنامه•ریزی•و•زمان•بندی•مناس���ب•در•طول•س���فر•داشته•باشید.•عجله•و•ش���تابزدگی•باعث•افزایش•اضطراب•و•از•بین•رفتن•آرامش•و•آسودگی•است•پس•	•

هیچگاه•عجله•نکنید.
مراقب•دخل•و•خرج•در•سفر•باشید،•با•عدم•مدیریت•دخل•و•خرج•و•بروز•مشکل•مالی•در•طول•سفر•ممکن•است•دچار•استرس•و•افسردگی•شوید.	•

حفظ محیط زیست در سفر
کن•و•معابر•عمومی•جدا•خودداری•نمایید.•زباله•های•	• از•ریختن•زباله•در•اما

کیس���ه•های•نایلون•نگه���داری•و•در• خ���ود•را•در•طول•س���فر،•در•
اولین•سطل•زباله•شهری•بریزید.

گازسوز•مانند•	• در•استفاده•و•حمل•وسایل•آتش•زا•و•
گاز•پیک••نیک•و•روش���ن•نمودن•آتش•در•طبیعت•

دقت•نمایید.
کن•	• از•تعویض•روغن•در•حاشیه•جاده•ها•و•سایر•اما

کنید. جدا•خودداری•

هنگام•حمل•وسایل•سنگین•حتی•االمکان•از•پله•استفاده•نکنید.	•

پیشگیری از بیماری های شایع در سفر با خودمراقبتی
1. اسهال مسافرتی

که•اغلب،•مس���افرین•با•خوردن•آب•یا•غذای•آلوده•به•آن•دچار•می•شوند،• مش���کلی•
کودکان••و•سالمندان•بروز•می•کند. که•بیشتر•در• ابتال•به•اسهال•مسافرتی•است،•

استفاده•از•آب•و•غذای•سالم•و•مطمئن،•شستن•دست•ها•با•آب•و•صابون•مایع،•	•
قب���ل•از•تهی���ه•و•مصرف•غذا•و•بع���د•از•اجابت•م���زاج،•س���اده•ترین•و•مهمترین•راه•

پیشگیری•از•این•بیماری•است.••••
گونه•بیماری•اس���هالی•به•نزدیکترین•مرکز•بهداش���تی•درمانی•	• در•ص���ورت•بروز•هر•

مراجعه•نمایید.•


