
آنچه باید در مورد بیماری های فصول سرد سال بدانیم

سرما با سایه »کروناویروس«

عالئم مشکوک »کووید-19«
بارزترین عالئم ابتال به کروناویروس، تب همراه با سرفه های 

نسبتا خشک و تنگی نفس است. البته خستگی و کاهش 
اشتها نیز از عالئم شایع محسوب می شود. در شمار 

کمتری از بیماران، اسهال و حالت تهوع و استفراغ 
نیز ظاهر می شود و برخی دیگر با از دست دادن 

البته  مواجه می شوند.  بویایی  و  چشایی 
شایان ذکر است که بسیاری از مبتالیان 

با سطح بسیار خفیفی از این عالئم 
همراه هستند که حتی ممکن است 

متوجه بیماری خود نشوند. 
معموال عالئم ابتال به کروناویروس 

طی 5 روز ظاهر می شود اما ممکن است 
این دوره به 14 روز نیز برسد. 

یا  کووید-19  بروز عالئم مشکوک  در صورت 
تماس با فرد مبتال، در وهله اول الزم است با مراکز 

درمانی تماس گرفت و عالئم را تشریح کرد. کارشناسان 
این مراکز با بررسی عالئم حتما ضرورت مراجعه حضوری 

و انجام تست های تشخیصی را توصیه می کنند. در چنین مواردی 
فرد باید حداقل 14 روز و بهتر اینکه تا 20 روز در قرنطینه خانگی 

بماند، استراحت کافی داشته باشد، مایعات فراوان و غذاهای سالم اما مقوی مصرف کند 
و از تماس با افراد مستعد بیماری مانند سالمندان و مبتالیان به ناراحتی های زمینه ای 
بپرهیزد. البته نسبت به تغییر و تشدید عالئم باید کامال هوشیار بود و در چنین مواردی 

به پزشک مراجعه کرد.

عالئم مشکوک »آلرژی فصلی«
پاییز و بهار فصولی هستند که بسیاری از افراد دچار عالئم آلرژی یا حساسیت می شوند 
اما توجه به دو نکته در مورد عالئم حساسیت مهم است: معموال مبتالیان به حساسیت های 
فصلی در سال های قبل طی بهار و پاییز دچار عالئم بوده اند و از طرفی خارش چشم و 
بینی حالت بسیار شایع مرتبط با حساسیت است. در موارد کمتری می توان به گرفتگی و 
آبریزش بینی، عطسه، درد گلو یا سرفه به دلیل بازگشت ترشحات پشت حلق نیز اشاره کرد.
بهترین روش تشخیص آلرژی، مراجعه به متخصص آسم و آلرژی و انجام تست های 
تاثیر  از  قبل  دارای زمینه حساسیت حتما در سال های  افراد  تخصصی است. همچنین 
مطلوب داروهای ضدحساسیت خوراکی یا اسپری بهره  برده اند که اگر با مصرف تحت نظر 
پزشک در این روزها نیز عالئم بهبود یابد، می توان تشخیص آلرژی فصلی را داشت. 
نکته دیگر اینکه معموال عالئم آلرژی فصلی طوالنی است، محدود به چند روز نیست و 

هنگام حضور در محیط باز و طبیعت تشدید می شود. 

عالئم مشکوک »سرماخوردگی«
سرماخوردگی شایع ترین بیماری پاییز و زمستان است که عمدتا با گرفتگی و احتقان بینی 
همچنین گلودرد، سردرد و احساس کسالت عمومی بدن ظاهر می شود. سرفه خفیف 
به  دلیل ترشحات پشت حلق و عطسه نیز در بعضی افراد وجود دارد اما خارش معموال 
چندان موردانتظار نیست. عالئم شدید مانند تب و تنگی نفس نیز جزو نشانه های معمول 

سرماخوردگی نخواهدبود. 
داروهای بهبود سرماخوردگی که معموال بدون نسخه نیز به فروش می رسد برای تسکین عالئم 
کاربرد دارد. سرماخوردگی معموال طی حدود یک هفته پس از شروع عالئم بهبود می یابد. 

عالئم مشکوک »آنفلوانزا«
آنفلوانزا دیگر بیماری در فصول پاییز و زمستان است که بعضی از ویروس های عامل 
بیماری زمینه ساز عالئم شدید خواهندبود. آنفلوانزا با تب، لرز، دردهای عضالنی و احساس 
خستگی مفرط همراه است. عالئم برخالف سرماخوردگی، ناگهان ظاهر می شود و در حد 
خفیف مانند آبریزش بینی، سردرد و گلودرد ممکن است شبیه سرماخوردگی باشد. حالت 
تهوع و استفراغ در مبتالیان بزرگسال به ندرت دیده می شود اما در کودکان قابل انتظار است. 
برای تشخیص بیماری بهترین اقدام مراجعه به پزشک با شروع عالئم و مصرف داروهایی 
است که به کاهش شدت و مدت عالئم کمک کنند. تزریق واکسن آنفلوانزا نیز یکی از 
اقدامات مؤثر در زمینه  پیشگیری محسوب می شود. مدت عالئم آنفلوانزا حدود یک هفته 

است اما از روز پنجم به تدریج با بهبود همراه است.

چرا در هوای سرد، زودتر بیمار می شویم؟
برخالف تصور، پوشیدن دائم لباس های گرم یا دمای باالی منزل باعث محافظت از بیماری های 
فصل سرما نمی شود. در واقع، بروز چنین ناراحتی هایی ناشی از عملکرد ویروس هاست که 

تحت تاثیر وضعیت سالمت فردی با عالئم کم وبیش جدی همراه خواهدبود: 

ضعف سيستم ايمنی
زمانی که هوا سرد می شود، تمام ارگان های بدن هماهنگ می شوند تا دمای 
درونی الزم برای عملکرد مطلوب حفظ شود. در زمان این بسیج هماهنگی 
اندام ها، عروق خونی منقبض می شوند و فعالیت گلبول های سفید 
کاهش می یابد. کنار این شرایط، باید به کاهش دریافت نور خورشید 
و کمبود ویتامین D نیز اشاره کرد که به طور کلی زمینه ساز مقاومت 

کمتر قوای بدن در برابر ویروس ها خواهدبود.

ضعف سيستم تنفسی
مکانیسم مخاط های بینی طوری است که هنگام تنفس از طریق بینی، هوا گرم  می شود 
و سپس درون بدن می رود. این فرایند با تولید رطوبت همراه است و به  همین دلیل 
آبریزش بینی در هوای سرد اتفاق طبیعی است. حال آنکه، طی این فرایند به تدریج مخاط ها 
خشک می شوند و عملکرد محافظت آنها کاهش می یابد. درنتیجه، ویروس ها راحت تر 

می توانند درون بدن نفوذ کنند.
همچنین در فصول سرد، مجاری تنفسی تحت تاثیر قرار می گیرند. اولین علت این 

است که پنجره ها غالبا بسته هستند و ذرات گردوغبار و آلودگی ها وارد مجاری 
تنفسی می شوند. دومین علت این است که معموال هوای سرد، خشک 

است و می تواند موجب تحریک مجاری تنفسی شود که به این ترتیب، 
ویروس ها فرصت بهتری برای آلوده کردن سلول ها خواهندداشت. 

خورشيد ويروس ها را ضعيف می کند اما سرما، نه!
سرما به تنهایی هیچ تاثیری بر بدن ندارد، بلکه همراهی با انواع ویروس ها 

در این شرایط عامل بیماری است. در واقع، با کوتاه شدن روزها و کاهش 
نور خورشید، ویروس ها عملکرد بیشتری خواهند داشت زیرا پرتوهای فرابنفش 

برای نابودی ویروس ها کمتر می شود. همچنین به نظر می رسد که سرما غشای بعضی 
ویروس ها مانند ویروس سرماخوردگی و ویروس التهاب گوارش را مقاوم می کند. از طرفی، 

رطوبت ناکافی در محیط نیز باعث کاهش حجم میکروارگانیسم ها می شود و به خصوص 
ویروس های آنفلوانزا امکان ورود به بدن انسان را پیدا می کنند.

با ورزش از بیماری های فصل سرما در امان بمانید
همه ما بارها شنیده ایم که ورزش برای حفظ سالمت و پیشگیری از بیماری ها بسیار 
مفید است. این موضوع در مورد بیماری های فصل سرما نیز صادق است زیرا به طور 

کلی ورزش سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند. 
براساس نظر کارشناسان، 40 دقیقه پیاده روی سریع در روز با حد بیشتر  دریافت اکسیژن 
می تواند دوره های ابتال به سرماخوردگی و گلودرد را به نصف برساند. ورزش همچنین 

جریان خون را فعال می کند و منجر به تولید گرما در بدن می شود.
البته در زمان ورزش باید تعادل بین دریافت اکسیژن و توان بدنی برای ادامه تمرین 
وجود داشته باشد و نباید بدن بیش از حد خسته شود زیرا سیستم ایمنی بدن ضعیف 
می شود. در واقع، هنگام تمرینات شدید ورزشی، تنفس سلولی افزایش می یابد و بدن 
شدیدتر  عملکرد  به  نیاز  که  خواهدبود  مواجه  آزاد  رادیکال های  از  بیشتری  با حجم 

متابولیسم و قدرت آنتی اکسیدانی  دارد. 
حتما برای بهره مندی از تاثیرات ورزش باید به استراحت کافی و تغذیه درست برای 

تامین نیازهای بدن نیز توجه کرد. 

نوشيدن کافی آب هنگام ورزش
به دلیل  بدن  ورزش  زمان  در  اینکه  دیگر  مهم  نکته 
تعریق شروع به دفع مواد زائد و سمی می کند. از 
همین رو، باید به اندازه کافی طی انجام تمرین 

ورزشی آب نوشید. 
البته دمنوش های گیاهی مانند آویشن 
و مرزنگوش نیز مفید است و تاثیر 
خوبی در حفظ دمای بدن دا رد. 
با این حال نباید حین تمرین 
مقدار زیادی آب نوشید؛ 
مگر در موارد تعریق بسیار 
شدید یا ورزش در محیط خیلی 
گرم که معموال در روزهای سرد اتفاق 
نمی افتد. به طور کلی یک لیتر آب طی 

هر ساعت ورزش کافی است. 
نوشیدن مقدار زیاد آب یکباره موجب می شود 
تا بدن فرصت کافی برای هضم نداشته باشد و آب 
خیلی سریع بدون بهره مندی از خواص آن، دفع شود. 

آبريزش بينی، تب، سرفه و... عالئمی هستند که همه ما بارها در طول زندگی خود تجربه کرده ايم اما هيچ وقت به اندازه اين روزها که ويروس کرونا جوالن 
می دهد، نگران نبوديم. کروناويروس واقعا شوخی بردار نيست و از همين رو، متخصصان همواره به رعايت اصول بهداشتی و توصيه های پيشگيرانه تاکيد دارند. 
 از طرفی بايد دانست حساسيت های فصلی، سرماخوردگی و آنفلوانزا نيز در پاييز و زمستان شايع می شوند. همچنين استرس و اضطراب بيش از حد به طور 
جدی بر عملکرد ايمنی بدن تاثير می گذارد که چه بسا زمينه  وخامت و حتی بستری ناشی از بيماری را نيز در پی داشته باشد پس بهتر است اين روزها بيشتر 

از هميشه عالئم بيماری های شايع در فصول سرد را بشناسيم و با رعايت توصيه های الزم بهداشتی، اين دوران را به سالمت طی کنيم:

بهترین راهکارها برای تقویت ایمنی بدن و دوری از بیماری ها
Cدريافت کافی ويتامين

مصرف منظم ویتامینC تاثیر عالی در مقابله با خستگی دارد و درنتیجه می تواند از افت 
انرژی در روزهای سرد و همچنین ابتال به بیماری های شایع این فصل پیشگیری کند. 
نیاز روزانه بدن به ویتامین C حدود 100 میلی گرم است اما سالمندان، افراد سیگاری، 
خانم های باردار و همچنین افرادی که استرس شدیدی تحمل می کنند به  مقدار بیشتری 
از این ویتامین نیاز دارند. این ویتامین اساسا در میوه ها و سبزیجات به خصوص مرکبات، 
کیوی، انواع فلفل، گوجه فرنگی و جعفری وجود دارد. البته بهتر است این خوراکی ها 
به شکل خام یا بخارپز میل شود تا حد بیشتر  مقدار ویتامین حفظ شود. مصرف مکمل های 
ویتامینC نیز در این زمینه مؤثر است اما از افراط باید خودداری کرد زیرا عوارضی مانند 

حالت تهوع، استفراغ و اسهال درپی دارد.

شستشوی مکرر دست ها
سطح بسیاری از وسایل که روزانه با  آنها سروکار داریم، مانند تلفن، میز کار، صفحه کلید 
رایانه و دستگیره های در، مملو از مقدار زیادی از انواع باکتری هاست. گرچه از زمان 
همه گیری کروناویروس، توصیه جدی به شستشوی مکرر دست ها یکی از مهم ترین و 
مؤثرترین توصیه های پیشگیری از ابتال به بیماری مطرح است، این نکته در مورد دیگر 
ویروس ها مانند سرماخوردگی و آنفلوانزا نیز وجود دارد. حتما دست ها باید پس از ورود 

به منزل، پیش از صرف غذا و پس از استفاده سرویس بهداشتی با آب و صابون به مدت 
20 ثانیه کامال شسته و سپس با دستمال تمیز خشک شود. استفاده از ژل و محلول های 
حاوی الکل که این روزها بسیار کاربرد دارد نیز فقط در موارد  دسترسی نداشتن به آب 

و صابون توصیه می شود و هرگز تاثیر شستشو را نخواهدداشت.

پرهيز از بسته ماندن مداوم پنجره ها
بیشتر  افراد در روزهای سرد معموال دمای منزل را بیشتر می کنند اما این کار می تواند زمینه 
رشد و تکثیر میکروارگانیسم ها را تشدید کند، در حالی که تهویه مناسب محیط منزل 
بسیار مهم است زیرا آلودگی درون منزل نیز به اندازه بیرون آسیب زا خواهدبود. توصیه 

می شود هر روز دو بار پنجره ها به مدت حداقل 15 دقیقه باز باشد. 

مقابله با استرس و کسب آرامش
استرس تاثیر منفی روی سالمت روان و همچنین سالمت جسمی دارد، به طوری که 
یکی از پیامدهای آن، تضعیف سیستم ایمنی بدن است. این روزها کروناویروس منشاء 
استرس های شدید است اما نباید پیامدهای آن را فراموش کرد. کنار رعایت اصول 
بهداشتی و توصیه های مراقبت از سالمت، الزم است در مدت قرنطینه خانگی، حتما با 
انجام اقداماتی مانند مطالعه، تماشای فیلم های موردعالقه، گوش دادن به موسیقی، انجام 

کارهای هنری و... به تقویت روحیه و کسب آرامش پرداخت.
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