بجوشان -بپز -پوست بكن

* ازمحصوﻻت لبني و شير غير پاستوريزه

يا اصﻼ فراموشش كن"

استفاده نكنيد.
* از آب آشاميدني سالم تصفيه شده

))شعار معروفي است براي پيشگيري از اسهال((

استفاده نماييد.

*از خوردن گوشت و غذاهاي دريايي خام

پيشگيري از اسهال
در مسافرت

يا نيم پز خودداري نماييد.

*از خريد غذا يا نوشيدني از دست
فروشان و ساير مكان هاي غير بهداشتي

خودداري نماييد.

*از خوردن ميوه هاي خام مثل:

) پرتقال  ،موز و........و سبزيجات( قبل از
شستن و پوست كندن آنها خودداري
نماييد.

*سبزيجات و كاهو و كلم را قبل از مصرف
بخوبي شسته و ضدعفوني نماييد.

*قبل از غذا خوردن ،بعداز اجابت مزاج
دست هاي خود را با آب و صابون بشوييد.

*به منظورپيشگيري از بيماري اسهال بهتر

است از دست زدن به دهان ،صورت و غشا
هاي مخاطي مانند چشم و بيني خودداري
نماييم..

به محض شروع اسهال ،مايعات بيشتري مصرف كنيد.
براي مثال از آب معدني ،آب جوشيده يا ضد عفوني
شده و يا چاي رقيق شده استفاده كنيد .مي توانيد از
آب ميوه رقيق شده و سوپ هم استفاده كنيد .اگر
اسهال بيش از يك روز ادامه يافت ،محلول
»او.آر.اس« را تهيه و مصرف كنيد و غذاي خود را به
طبيعي

طور

ادامه

دهيد).او.آر.اس(فراوردهاي

خوراكي است كه براي جبران آب و نمك هاي از
دست رفته بدن و پيشگيري از كم آبي بدن تجويز
ميشود) .او.آر.اس( بصورت پودر است آن را مي
توانيد از داروخانه ها تهيه نماييد.هر بسته از پودر) او
آر اس( را در چهار ليوان آب جوشيده سرد يا آب
سالم تصفيه شده خوب حل نموده سپس مصرف
نماييد.
*اگر اسهال شديد شد و يا بهبود پيدا نكرد حتما به
پزشك مراجعه نمائيد.

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گيﻼن

منبع www.cdc.gov :

اداره كل بهداشت و درمان دانشگاه تهران
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گروه پيشگيری و مبارزه با بيماريها

●چه عواملي سبب اسهال مسافرتي
يكي از شايعترين مشكﻼت بهداشتي فصل گرم

ميشود؟

سال به خصوص در زمان مسافرت ،اسهال است

اين مشكل ميتواند به علت تغيير در مواد

كه هر مسافري را تهديد مي كند و از آن به

غذايي و نوشيدنيهاي مصرفي يا بهعلت آلوده

ﻻ عﻼئم
اسهال مسافرتي ياد مي كنند .معمو ً
بيماري در هفته اول مسافرت بروز مينمايد اما
بهرحال در تمام مدت سفر حتي پس از بازگشت
به خانه امكان ابتﻼ وجود دارد.نوزادان،كودكان،
سالمندان ،خانم هاي باردار ،افراد با سيستم
ايمني ضعيف و بيماران مبتﻼ به ديابت يا
بيماريهاي التهابي روده درمعرض خطر بيشتري
هستند .استفاده از آب يا غذاي آلوده ،عامل

بودن خوراكيهاي مصرفي ايجاد شود.البته
مساله فقط به مواد غذايي و نوشيدنيهاي
محدود نميشود ،بلكه لمس كردن دهان يا

پيشگيري
زمانيكه

به

مناطقي مسافرت ميكنيد كه

احتمال آلودگي آب آشاميدني وجود دارد در طي

مسافرت خود به نكات ذيل توجه داشته باشيد:
* از آب لوله كشي غير مطمئن و غيرآشاميدني
جهت آشاميدن و يا مسواك زدن استفاده نكنيد.

بيني با دستهاي آلوده نيز ميتواند باعث ابتﻼ

*اگر در بطري آب آشاميدني روز هاي قبل باز

غذايي ،نقش مهمي در بهوجود آمدن اسهال

*از يخ استفاده نكنيد مگر آنكه مطمئن باشيد

به اسهال در سفر شود .ايجاد تغييرات در رژيم
در سفر دارد .اين مساله معموﻻ بهعلت مصرف

شده

است

از

استفاده

آن

نكنيد.

كه از آب تصفيه شده تهيه شده است.

مواد غذايي متفاوت ،خصوصا مواد غذايي تُند

اصلي عفونت ميباشد.

و پُر از ادويههاي تازه يا مواد غذايي حاوي
چربي زياد،يا مواد غذايي ملين مثل تنقﻼت
،لواشك و ....اتفاق ميافتد .ما معموﻻ در سفر
*عﻼئم شايع اسهال مسافرتي چيست؟
در اكثر موارد اسهال مسافرتي بطور ناگهاني شروع
ميشود .در طي بيماري ،دفعات ،حجم و وزن
مدفوع افزايش مييابد .تغيير قوام مدفوع نيز بسيار
شايع ميباشد .بطور معمول ،مسافر در طي روز،
حدود  ٤تا  ٥مرتبه ،مدفوع شل يا آبكي دفع مي
كند .ساير عﻼئم همراه و شايع عبارتند از تهوع،
استفراغ ،دل درد ،نفخ ،تب ،تكرر ادرار و ضعف.

به وجود ادويههاي تازه يا چربي زياد در غذاها
دقت نميكنيم ،اما واقعا بايد مراقب اين قبيل
مسائل نيزباشيم.

*جوشاندن آب باعث از بين رفتن عوامل
مسبب اسهال شده و ميتوانيد از آن
بياشاميد .آب را به مدت  ١دقيقه بهخوبي

اسهال مسافرتي در اكثر موارد خوش خيم
بوده و در طي  ١-٢روز بدون درمان بهبود
مييابد و بندرت مخاطره آميز است .در %٩٠
موارد طي يك هفته و در  %٩٨موارد در طي

جوشانده و پس از سرد شدن در دماي

معمولي اتاق)يخ اضافه نكنيد( استفاده نماييد.

اگر به ارتفاعات باﻻ مسافرت ميكنيد آب را

به

يكماه بهبودي كامل حاصل ميشود.
١

٢

مدت

٣

دقيقه
٣

بجوشانيد.

