توصيه ھای تغذﯾه ای درفصل گرما و شيوع وﯾروس کرونا )کوﯾد :(١٩

با گرم شدن ھوا در فصل تابستان و افزايش دماي محيط،دماي بدن نيز افزايش مي يابد .درحالت
عادی درجه حرارت بدن بين  ٣۶تا  ٣٨درجه است ولی به ھنگام گرما دستگاه ھـاي مختلـف بـدن
براي خنك کردن و حفظ دماي دروني بدن فعاليت ھاي مضاعفي را انجام مي دھندكه باعث عرق
کردن می شود .در اﯾن حالت عالوه بر آب مقدار زيادي امالح و ويتامين ھا از بدن دفـع و باعـث بـه
ھم خوردن تعادل الكتروليت ھاي بدن مي شود اگر بـه دالﯾـل محيطـی و ﯾـا اسـتعداد فـردی بـدن
نتواند از طرﯾق تعرﯾق دما را در حد متعادل حفظ کند و به  ۴٠درجه و ﯾـا بـاالتر برسـد شـخص دچـار
گرمازدگي مي شود.

عالئم گرمازدگي
ضعف  ،خستگي  ،قرمزي پوست  ،پوست گـرم و خشـك  ،نـبض تنـد ،تـنفﺲ سـريع ،سـردرد،
خشكي لبھا ،تھوع ،عدم ھوشياري که اگر اﯾن وضعيت ادامه ﯾابد فرد به كما رفته و احتمال مـرگ
وجود دارد.
آسيب پذيرترين افراد در برابر گرما كودكان و سالمندان ھستند چراکه حجم آب بدن كودكان تقريبـاً
 2برابر افراد بزرگسال است و به ھنگام گرما مقدار زيادي آب از دست مي دھند و دچار كـم آبـي
مي شوند .در شروع كم آبي فرد احسـاس تشـنگي مـي كنـد امـا اگـر كـم آبـي ادامـه يابـد بـي
اشتھايي ،ضعف  ،تھوع و ساير عالئم ظاھر مي شود.

روش ھای تغذﯾه ای برای پيشگيری و کنترل کم آبی و گرمازدگی:
براي مقابله با کم آبی عالوه براينکه توصيه می شود کمتر در معرض ھواي گرم و خصوصا ً تابش مستقيم نورآفتاب قرارگرفته
شود موارد زير تاکيد می گردد:

آب وماﯾعات بنوشيد

برای جلوگيری از گرمازدگی نوشيدن حداقل  ٨ليوان آب و مايعات در روز الزم است و در صـورت
طوالنی شدن گرما خوردن آب حاوی چند قطره آبليمو و مقدارکمی نمک است که می تواند جلوی
گرمازدگی را بگيرد .ھمچنين خوردن شربت به ليمـو و خاکشـير ،تخـم شـربتی)دانـه گيـاه رﯾحـان(
بھترﯾن نوشيدنی برای جلوگيری از گرمازدگی است .توصيه میشود مصرف آب جرعه جرعـه و نـه
به صورت ﯾکدفعه انجام شود چرا که ھنگام ورود ﯾک دفعه آب به بدن و عدم ورود امالح به بـدن،درد

در ناحيه شکم اﯾجاد میشود.ھمچنين استفاده از عرقياتی که طبـع خنـک دارنـد ماننـد بيدمشـک
،کاسنی و شاه تره نيزمی تواند بسيار مفيد باشد.
نوشيدنی ھايي مثل قھوه و نوشابه ھاي گازدار كه حاوي كافئين مي باشند راجايگزين آب ننماييد
زﯾرا اﯾن نوشيدنی ھا و چای ادرارآور ھستند و سبب از دست دادن آب بدن می شود لذا آن ھاﯾی
که عادت به خوردن چای دارند نھاﯾتا چـای کمرنـگ بنوشـند .نوشـيدنی ھـای گـازدار ترجيحـا نباﯾـد
استفاده شود چرا که دستگاه گوارش را نيز به ھم می رﯾزند.
مصرف شربت و نوشيدنی ھای شيرﯾن توصيه نمی شـودچون ھضـم قنـد نيـاز بـه دفـع اب دارد و
باعث کم آبی می شود .آب ميوه ھای صنعتی دارای قند افزوده نيز اﯾنچنين ھستند.

ميوجات و سبزﯾجات مصرف کنيد
استفاده مداوم ازميوه ھا و سبزي ھای آب دار مثل ھندوانه ،طالبي ،خيار ،گوجه فرنگـي ،کـاھو و
ميوجات رﯾز نظير توت ،آلبالو و گيالس به دليل دارا بودن آب فراوان و فيبـر نقـش بسـيار مھمـي در
پيشگيري ازكم آبي ،يبوست و جبران الكتروليت ھاي ازدست رفته حاصل از تعريق دارند .با افزودن
اﯾن مواد غذاﯾی و آب ميوه ھای صددرصد طبيعی به برنامه ی روزانه تان می توانيد بھتر و بيشتر با
گرمای ھوا مقابله کنيد .ھمچنين سوپ ھای ولرم ،انواع ساالدھای خنک ،پاستاھای سرد نيز جزو
خوردنی ھای مناسب تابستانی ھستند.
حواستان باشد اگر می خواھيد ساالد ميل کنيد مصرف سﺲ را تا می توانيد کاھش دھيد .از آب
ليموترش ﯾا سرکه به عنوان چاشنی استفاده کنيد .حتی می توانيد با اضافه کـردن آبميـوه ﯾـا آب
ليموترش ﯾا سرکه به روغن زﯾتون سﺲ خانگی درست کنيد .ماسـت ھـم گزﯾنـه ی خـوبی بـرای
سﺲ روی ساالد است .شستشو و ضـدعفونی نمـودن ميوجـات و سـبزﯾجات بـرای پيشـگيری از
بيماری ھای گوارشی نيز تاکيد می گردد.

غذا را در حجم کم و در چند وعده بخورﯾد
بھتر است که روزانه چندﯾن وعده غذا با حجم کم بخورﯾد تا اﯾنکـه ﯾـک بـاره ﯾـک غـذای سـنگين و
پرحجم ميل کنيد .بدن ما برای ھضم غذاھای سنگين نياز به انرژی بيشتری دارد و وقتی ھـم کـه
ميزان انرژی مصرفی باال می رود دمای درونی ھم افزاﯾش می ﯾابـد؛ ﯾعنـی اﯾنکـه بيشـتر گرمتـان

خواھد شد .استفاده از غذاھاي سنتي مانند مخلوط ماست و خيار ھمـراه بـا سـبزيجات ،گـردو و
كشمش مي تواند يك غذاي مناسب در فصل گرما باشد.خوردن روزانه ﯾک وعده غذای سـرد مثـل
نان و پنير کم نمک می تواند رطوبت بدن را حفظ کند.

مصرف برخی از مواد پروتئينی را محدود کنيد
برخی از پروتئين ھا مانند گوشت ھای قرمز باعث می شوند که بدن گرمای بيشتری توليـد کنـد .
توجه داشته باشيد که برای ھضم ﯾک وعده غذای تھيه شـده بـا مـرغ و ﯾـا حبوبـات ميـزان انـرژی
مصرفی بدن از ھضم کباب کمتر خواھد بود.

مصرف چربی ھا را کاھش دھيد
مصرف چربی ھا آن ھم به ميزان زﯾاد باعث کاھش سرعت گوارش و ھضم غذا می شود .در واقع
چربی ھا برای ھضم و تجزﯾه شدن در بدن تالش مضاعفی به بدن تحميل می کنند به ھمين دليل
ھم باعث می شوند دمای داخلی بدن باال برود لذا مصرف مواد چرب را محدود کنيد تا دمای بدنتان
بھتر کنترل شود.

نوشيد نی ھای خيلی سرد ننوشيد
صحرانشينان و بيابانگردان حرفه ای می دانند که برای مقابله با گرمای زﯾاد باﯾـد نوشـيدنی ھـای
ولرم نوشيد .برخالف تصور عموم که با گرم شدن ھوا به سمت نوشيدنی ھای سرد و ﯾخ زده می
روند باﯾد بدانيد که اﯾن قبيل نوشيدنی ھای خنک شوک به بدن وارد نموده و به ناگـاه دمـای آن را
پاﯾين می آورند .برای ھمين ھم بدن خيلی زود وارد عمل شده و تالش می کند دمای خـود را بـه
حد تعادل برساند در نتيجه ھم بيشتر گرمتان خواھد شد.
عالوه بر اﯾن تا می توانيد مدت زمان پخت و پز و در کنار اجاق گاز بودن را محدود کنيـد .خـود اجـاق
گاز منبع گرماست .غذاھای ساده و خنک تھيه و انرژی کمتری صرف کنيد.

شيوع وﯾروس کرونا )کوﯾد  (١٩و گرما :
بــا توجــه بــه لــزوم حفــظ ســالمت سيســتم اﯾمنــی بــدن بــا تغذﯾــه مناســب در شــراﯾط شــيوع
وﯾــروس کرونــا توصــيه مــی شــود بــه منظــور جبــران آب و امــالح و وﯾتــامين ھــای بــدن در روزھــای
گــرم ،روزانــه آب کــافی درﯾافــت شــود و مصــرف آب ميــوه طبيعی،ميــوه جــات تــازه فصــل )مثــل
ھندوانــــــه،طالبی،زردآلو،ھلو،گيالس و،(...ســــــبزﯾجات)مانند گوجــــــه،خيار،کاھو و (..شــــــير و
ماست کم چرب و سوپ در برنامه غذاﯾی مدنظر قرار گيرد.

تھيه وتنظيم  :گروه بھبودتغذﯾه معاونت بھداشتی دانشگاه علوم پزشکی گيالن

