ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

ﴎﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿامریﻫﺎی وﯾﺮوﺳﯽ و ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﴍوع ﻓﺼﻞ ﴎﻣﺎ ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯿامری ﺳﺎده ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺷام را ﺑﻪ دردﴎ ﺑﯿﺎﻧﺪازد و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺑﺪﻧﯽ و
ﺿﻌﻒ ،ﮐﺎراﯾﯽﺗﺎن را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻣﴪی ﺑﻮدن ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻦ
ﺑﯿامری ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ اﺑﺘﻼی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﮐﻼس ،ﺑﻘﯿﻪ اﻓﺮاد
ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﺑﯿامریﻫﺎ ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن از آن
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ.
راهﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﴎﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ
 .۱اﮐرث ﻣﻮاﻗﻊ ﴎﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻣﺎی ﺑﺪن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .وﻗﺘﯽ
ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻫﻮای ﮔﺮم ﺧﺎﻧﻪ ،وارد ﻫﻮای ﴎد ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ اﯾﻤﻨﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و زودﺗﺮ ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ وﻗﺘﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن
زﯾﺎدی در ﻫﻮای ﴎد ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﺪ ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﯾﺎ وﻗﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
ﺣامم ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺧﺸﮏ منﯽﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ
ﻣﻮارد را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 .۲ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿامری ،ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰاق دﻫﺎن ،اﺷﮏ،
آب ﺑﯿﻨﯽ و ﻋﺮق اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷام ﺑﯿامر ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ راه
ورود ﻣﯿﮑﺮب ﺑﻪ ﺑﺪن را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .دﺳﺖ ﻧﺪادن و روﺑﻮﺳﯽ ﻧﮑﺮدن ﺑﺎ ﻓﺮد
ﺑﯿامر اوﻟﯿﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻓﺮد ﴎﻣﺎﺧﻮرده و
ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﯿامر اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﺐ دﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﯿامر ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﺮﺗﺐ اﻃﺮاف
ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ورود ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿامری را ﮐﻨﱰل ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ راه ﺣﻞ دﯾﮕﺮ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﴎﻣﺎﺧﻮرده ﴍوع ﺑﻪ ﻗﺮﻗﺮه آب
منﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
 .۳ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﴎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼه ،ﻫﺪ ﺑﻨﺪ ،ﮔﻮﺷﯽ )ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
ﻧﻔﻮذ ﴎﻣﺎ ﺑﻪ دﻫﺎن و ﺑﯿﻨﯽ و ﺳﯿﻨﻮسﻫﺎ( ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
 .۴ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﻓﺼﻮل ﴎد ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﻟﭗﺗﺎب،
ﻣﯿﻠﻪ اﺗﻮﺑﻮس و دﺳﺘﮕﯿﺮه درﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺑﯿﻨﯽ و دﻫﺎن و ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺧﻮد دﺳﺖ
ﻧﺰﻧﯿﺪ و در ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آنﻫﺎ را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿامریزا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .۵ﺧﻮاب ﻣﻨﻈﻢ ،ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﯾﮑﯽ ﻣﻮارد ﻣﻮﺛﺮ در اﺑﺘﻼ
ﺑﻪ ﺑﯿامریﻫﺎ ﺧﻮاب ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و ﺷﺐ ﺑﯿﺪاریﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت
اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و داﻧﺶآﻣﻮز را ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ

ﴎﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .۶اﺿﻄﺮاب ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻋﻠﺖ ﻣﯿﺰان ﴎﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻓﺼﻞ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻓﺰاﯾﺶدﻫﻨﺪهﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ
 .۱ﻣﻨﺎﺑﻊ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ .Cﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﯿﻮه
ﻫﺎ ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ Cﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی در
ﻣﻌﺮض ﴎﻣﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪﻧﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻮادی
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او را ﻣﻘﺎومﺗﺮ ﮐﻨﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ Cﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﮐﺒﺎت ،ﮐﯿﻮی،
ﺳﯿﺮ و ﭘﯿﺎز ﺧﺎم ،ﻓﻠﻔﻞ ﺗﺎزه و ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ ﺧﺎم اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر
ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺣﺮارت اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ در آﺧﺮ ﭘﺨﺖ ﯾﺎ در ﴎ
ﺳﻔﺮه ﺑﻪ ﻏﺬا اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺎده روزاﻧﻪ دو ﻋﺪد از اﯾﻦ ﻣﯿﻮهﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺳﻪ وﻋﺪه ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻧﯿﺎز ﺷام ﺑﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .۲ﻧﻮﺷﯿﺪن آب و ﻟﯿﻤﻮ و ﻋﺴﻞ .راه دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪن روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب
وﻟﺮم ،آبﻟﯿﻤﻮی ﺗﺎزه و ﻋﺴﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ.
 .۳اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺮ و دارﭼﯿﻦ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر  ۱ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎﺧﻮری دارﭼﯿﻦ را
ﺑﺎ  ۱ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﻋﺴﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آن ﺷﯿﺮ وﻟﺮم اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓنت ﺑﻮی ﺑﺪ ﺷﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و آن را ﺧﻮﺷﻤﺰهﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﻫﻢ ﻣﴫف روزاﻧﻪ آن ﺗﺎ ﺣﺪی از ﴎﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
درﻣﺎن ﴎﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ
ﺣﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﴎﻣﺎ ﺧﻮردﯾﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﺑﺴﯿﺎری
از ﴎﻣﺎﺧﻮردﮔﯽﻫﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و وﯾﺮوﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺎزی
ﺑﻪ ﻣﴫف آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺳﺎده ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را درﻣﺎن
ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﴎﻣﺎ ﺧﻮردن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﴫف داروﻫﺎی آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻣﯽروﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﺸﮑﻼت
ﻓﺮاواﻧﯽ را اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭼﻮن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﴫف آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﺪن ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﮐﱰی از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺎﮐﱰیﻫﺎ ﺑﻪ دارو ﻣﻘﺎوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ
ﻗﻮیﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ داروﯾﯽ منﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷام را
درﻣﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ در
ﻣﴫف دارو ﴏﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ روشﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﴎﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ را
درﻣﺎن ﮐﻨﯿﻢ:
 .۱ﺑﻮ ﮐﺮدن ﻣﻮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮد ،ﺳﯿﺎهداﻧﻪ و ﮐﻨﺪر
 .۲ﺷﺴنت ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل آب و منﮏ رﻗﯿﻖﺷﺪه

 .۳اﺳﱰاﺣﺖ در ﻣﻨﺰل) .اﮔﺮ اﻣﮑﺎن اﺳﱰاﺣﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر در ﮐﻼس ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺣﺘامً از ﻣﺎﺳﮏ ﺻﻮرت ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﯿﮑﺮوب ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ(.
 .۴اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﯾﻌﺎت زﯾﺎد و ﮔﺮم .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﺮوج ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿامری از ﺑﺪن
ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .۵ﺑﺨﻮر ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﻨﯿﺰ ،ﻣﺨﻠﻮط ﮔﯿﺎه آوﯾﺸﻦ ﺑﺎ ﮔﻞ ﺑﻨﻔﺸﻪ،
رﯾﺤﺎن ﺑﺎ ﭘﻮﻧﻪ ﺧﺸﮏ
 .۶ﺧﻮردن ﻣﻌﺠﻮن ﻋﺴﻞ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آﺑﺠﻮش
 .۷ﺧﻮردن ﺳﻮپ ﻣﺮغ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت
 .۸اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C
ﻧﮕﺎرش :ﻧﺪا ﮐﻠﮑﺘﻪﭼﯽ
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