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 دکتر معصومه ابراهیمی توانی
دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت- عضو 
هیات علمی )استادیار( مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با نزدیک شدن به تعطیالت نوروزی و البته شروع مسافرت ها، دانستن 
این  و رعایت نکات سفرهای نوروزی بسیار ضرورت می یابد. در 
دوره از تعطیالت، بسیاری از خانواده ها، برنامه سفر می ریزند. حتی 
سفر  به  یکدیگر  با  فامیل،  و  خانواده  چند  عموما  ایرانیان  میان  در 
می روند. دوستان دور هم جمع شده و برای سفر به مناطق توریستی و 
گردشگری ایران و خارج از کشور برنامه ریزی می کنند. در این حین، 
باید که راجع به نکات سفرها و تورهای نوروزی بدانید تا سفرتان 
باشد که  برگزار شود و همه چیز همان گونه  نحو ممکن  بهترین  به 
شما می خواهید. اگر چه مجله الی گشت بارها نکات ایمنی سفر و 
راهنمایی های سفر متعددی را برای شما آماده کرده است اما این بار 
به طور اخص فقط به موضوع تعطیالت نوروز و نکات  آن می پردازیم.

بهداشتی  به چند دسته نکات سفر، نکات  نکات سفرهای نوروزی را 
و نکات ایمنی تقسیم می کنیم. هر یک از این بخش ها، به شما مطالب 
آموزنده ای را خواهیم گفت تا بتوانید سفری عالی به هر نقطه ای از جهان 
که می خواهید داشته باشید. همچنین زمان سفر خود را بسیار با دقت 
انتخاب کنید و سعی کنید که از شلوغی و ترافیک جاده ها دوری کنید.

نکات کلی سفرهای نوروزی
تمام  که  است  سال  تعطیالت  شلوغ ترین  از  یکی  نوروز،  تعطیالت 
خانواده های ایرانی را به سفر دعوت می کند. در نتیجه با جمعیت بی نهایتی 
از مسافران مواجه هستید که همگی می خواهند به مقصدهای مشترکی 
بروند. در این میان، وضعیت برای بیشتر مناطق و شهرهای توریستی 
ایران و جهان بسیار فرق می کند. اگر می خواهید به کالنشهرهای ایران 
مانند تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و … سفر کنید، باید حتما یک ماه 

قبل تا دو هفته قبل از سفر مقدمات خود را آماده کنید.
اگر هم می خواهید به کشورهای دیگر سفر کنید، باید حداقل از ۳ ماه 
اقدام  هتل  رزرو  و  هواپیما  بلیت  کشور،  آن  ویزای  گرفتن  برای  قبل 

کنید. هر یک از مقاصد دنیا هم جداگانه نکته سفر دارند.

وسایل ضروری سفر
به دلیل شلوغ بودن بیشتر مقصدهای سفر، به شما در نکات سفرهای 
بردارید.  خود  با  را  لوازم  از  برخی  حتما  که  می کنیم  توصیه  نوروزی 
امنیت شما هستند،  به خاطر  بیشتر  که  را  لوازم ضروری  این  فهرست 

پایین می بینید. در 
جعبه کمک های اولیه: جعبه کوچکی که در آن، بانداژ، چسب زخم، 

بتادین، گوش پاک کن، نوار چسب کاغذی، پنس و چراغ های نورافکن 
جعبه  این  درون  که  وسایلی  دیگر  دارد.  قرار  یا سوت  مصرف  یکبار 

می گذارید، می تواند متغیر باشد.
لباس های  و  راحتی  برای  کوچک  بالشی  پتو،  مانند  گرمایی  وسایل 
ضخیم )یادتان باشد که در آب و هوای عید، بسیار متغیر بوده و گاهی 

بسیار سرد می شود(.
به همراه داشتن وسایلی مانند چراغ قوه، نخ و سوزن، کبریت، طناب و...
نقشه مسیر راه و سفر )چه به صورت چاپ شده و چه روی گوشی(
 نقشه گردشگری جاذبه های شهری که می خواهید در آن گردش کنید.

در صورت لزوم همراه داشتن مدارک شخصی مانند شناسنامه، کارت 
ملی و دفترچه های بیمه

نکات بهداشتی سفرهای نوروزی
به  نسبت  بهداشت محیطی در سفر: شما حتی در سفر هم  به  توجه 
محیطی که در آن قرار دارید،  مسوول  هستید. به هر کجا که سفر می کنید، 
از ریختن زباله در اطرافتان خودداری کنید. با خود، کیسه مخصوص 
زباله همراه داشته باشید. اگر به طبیعت سفر می کنید، زباله هایتان را با 
خود به شهر بازگردانده و درون سطح های زباله بریزید. به هیچ عنوان، 
کسی  واقعی  گرد  طبیعت  یک  نگذارید.  جا  طبیعت  درون  را  زباله ای 
است که هر آنچه با خود به طبیعت برده را، دوباره با خود بازگرداند.
توجه به سرویس های بهداشتی بین راهی: اگر درون ایران سفر می کنید، 
با یکی از معضالت نکات سفرهای نوروزی روبرو خواهید بود. پیدا 
با  بسیار مشکل است. حتما  راه  بین  تمیز در  بهداشتی  کردن سرویس 
خود صابون و دستمال کاغذی به همراه داشته باشید. خوشبختانه در 
مسیرهای پرتردد نوروزی مانند جاده تهران-مشهد، جاده تهران-اصفهان 
و جاده های غربی کشور، مجتمع های بین راهی بسیار خوبی ساخته شده 

است که امکانات مناسبی را در اختیار مسافران قرار می دهد.
هر جایی اتراق نکنید. اگر می خواهید در بین راه استراحت کنید، حتما 
در مکان هایی که دور از جاده و رفت و آمد ماشین هاست، بایستید. اگر 
به کشورهای خارجی سفر کرده اید، حتما در مکان های عمومی و شلوغ 
بنشینید و از مکان های خلوت و دور از نقاط توریستی خودداری کنید.

در  که  نمی خواهد  دلش  کس  هیچ  سفر:  در  غذاها  بهترین  خوردن 
ایجاد می شود. یکی  از غذا  بیماری هایی که  سفر مریض شود. آن هم 
که  است  آبی  و  غذا  به  توجه  نوروزی  سفرهای  نکات  مهم ترین  از 
می خورید. به سراغ هر رستوران بین راهی نروید. حتما رستوران هایی 
را انتخاب کنید که مشتری زیادی دارند. اگر خودتان غذای بین راهی 
برمی دارید، از ساندویچ هایی استفاده کنید که نیاز به گرم کردن نداشته 
باشند و به راحتی فاسد نشوند. از مصرف غذاهای گوشتی که در بیرون 
با  سبک  غذاهای  کنید.  خودداری  جدا  شده اند،  نگهداری  یخچال  از 
خود بردارید. حواستان به تنقالت بین راهی هم باشد. در جیب هایتان 

کمی آجیل عید بریزید.
نکته: هر چند این موضوع را همه می دانند ولی باز هم تاکید می کنیم که 
غذاهای کنسروی را جهت اطمینان از سالم بودن آنها، به مدت حداقل 

۲۰ دقیقه در آب جوش، بجوشانید.
جای  تا  یخ ها  از  می کنید،  سفر  شرقی  آسیای  کشورهای  به  اگر 
ممکن استفاده نکنید. بطری آب معدنی داشته باشید و غذاها را هم از 
رستوران های تمیز سفارش دهید. اگر به سراغ دستفروشان و غذاهای 
خیابانی می روید، ترجیحا به سراغ شلوغ ترین غرفه های غذا بروید. به 

تمیزی غرفه ها و غذاهای سرخ کردنی هم توجه کنید.
به هر کجای جهان که سفر می کنید، باید بسیار مراقب آب نوشیدنی 
از  اگر  باشد که  یادتان  از آب های معدنی بخورید.  باشید. حتما  خود 
بیماری هایی مانند حصبه، وبا،  آب های سالم نخورید، ممکن است به 

هپاتیت، اسهال و بیماری های انگلی دچار شوید.

نکات ایمنی سفرهای نوروزی
ایمنی خودرو: یکی از مهم ترین نکات سفرهای نوروزی می توان به ایمنی 
وسیله نقلیه و خودروی شما اشاره کرد. بنابراین اگر با ماشین سواری 
شخصی خود به سفر می روید، حتما نکات ایمنی زیر را رعایت کنید.
در ابتدا، یادتان باشد که از بستن کمربند ایمنی تمام سرنشینان در طول 

جاده و سفر غافل نشوید.
احیای  تا  بگیرید  را  خود  ماشین  فنی  معاینه  حتما  سفر،  از  قبل  ابتدا 
به  اگر  نشود.  فنی  نقص  دچار  شخصیتان  نقلیه  وسیله  سفر،  حین  در 
نمایندگی های مجاز بروید می توانید باد الستیک ها، روغن موتور، روغن 
ترمز، برف پاک کن ها، چراغ ها، میزان باتری خودرو و… را بررسی کنید.
درون صندوق عقب ماشین خود نیز، وسایل ایمنی و مورد نیاز ماشین 

را قرار دهید. این وسایل شامل چراغ قوه، مثلث خطر، الستیک زاپاس، 
آنچه که  ایمنی، زنجیر چرخ و هر  لوازم  اطفای حریق، جعبه  کپسول 

نیاز است، خواهد بود.
در  رانندگی  برای  زمان  بهترین  سفر:  از  قبل  خودرو  ایمنی  نکات 
تعطیالت نوروزی، روز است. بنابراین سعی کنید که تا جایی که می توانید 
نه تنها، قدرت تشخیص  رانندگی در روز،  نکنید.  رانندگی  تاریکی  در 
شما را باال می برد، بلکه می توانید از زیبایی های مسیر هم لذت ببرید.
همچنین در نوروز، نوسانات آب و هوا غیر قابل پیش بینی است. پس 
در نکات سفرهای نوروزی تاکید می کنیم که تا جایی که اجبار ندارید، 
در شب ها رانندگی نکنید. شب های عید، زمان استراحت، دورهم نشینی 

و تفریح است. پس آن را در جاده ها هدر ندهید.
نکته: اگر مجبور به رانندگی در شب هستید، از نور باال استفاده نکنید 

تا برای ماشینی که از روبرو می آید، مشکلی ایجاد نکنید.
اگر در جاده های کوهستانی رانندگی می کنید، حتما از قبل اخبار مربوط 
تابلوهای  و  رانندگی  عالئم  به  ویژه  توجه  و  کنید  دنبال  را  جاده  به 

باشید. هشداردهنده داشته 
 ایمنی منزل قبل از سفر: یکی از مهم ترین نکات سفرهای نوروزی که 
ایمنی محیط خانه شماست. جایی که آن  باید برای آن یادآور شویم، 
را برای چند روز ترک خواهید کرد. پس حتما تمام درها و پنجره ها 
خانه  چراغ های  و  آب  شیرهای  گاز،  شیرهای  کنید.  قفل  و  ببندید  را 
و  قیمتی  وسایل  اگر  باشند.  خاموش  و  بسته  همه  که  کنید  بررسی  را 
قابل  و  اعتماد  قابل  به شخص  را  آنها  دارید،  در خانه  باارزشی  بسیار 
اطمینانی بدهید تا آنها را برای شما نگه دارد. اگر گلدان در خانه دارید 
و می خواهید شخصی به آن ها آب دهد، ترجیحا به سراغ افراد ناآشنا و 

نامطمئن نروید. از دوستان قابل اعتماد خود کمک بخواهید.

نکات سفرهای نوروزینکات سفرهای نوروزی

خانم های بارداری که در ۳ ماهه اول و سوم بارداری 
هستند بهتر است سفر را از برنامه های نوروزی خود 
حذف کنند تا دسترسی راحت تری به متخصص زنان و 
پزشک خود در مواقع لزوم داشته باشند اما در صورتی 
که این گروه از زنان ناگزیر به سفر با اعضای خانواده 
هستند باید در شهری که قصد سفر به آنجا را دارند با 
یک مرکز پزشکی و یک متخصص زنان هماهنگی های 
الزم را انجام دهند تا در صورت نیاز در طول مسیر سفر 
یا در مدتی که در شهری دیگر اوقات شان را می گذرانند، 
بتوانند دسترسی راحتی به پزشک و متخصص زنان داشته 
باشند تا در شرایط بحرانی سالمت خود و جنین شان را 
به خطر نیاندازند اما در شرایطی که خانم های باردار در 
۳ ماهه دوم بارداری هستند با خیال آسوده تری می توانند 
سفر کنند و در صورتی که هماهنگی های الزم را با 
پزشک خود انجام دهند با آرامش و امنیت بیشتری ایام 

نوروز را در کنار خانواده سپری می کنند.
حذف وعده صبحانه در ایام نوروز یکی دیگر از مواردی 
است که اغلب خانواده ها در ایام تعطیالت و نوروز 
با آن روبرو هستند. مهمانی شبانه و شب نشینی های 
نوروزی مهم ترین عاملی است که موجب به هم خوردن 
ساعت خواب اعضای خانواده در ایام نوروز می شود.

ریزه خواری کودکان؛ ممنوع: از آنجا که در عید نوروز 
فامیل در حال دید و بازدید هستند بسیاری از کودکان 
فرصت زیادی برای خوردن تنقالت، میوه، شیرینی 
و آجیل پیدا می کنند و با ریزه خواری های مکرر در 
طول روز دچار سیری کاذب می شوند. در این شرایط 
آنها تمایل کمتری به خوردن وعده های غذای اصلی 
دارند و به این ترتیب از میزان موادغذایی مفیدی که 
باید در طول روز دریافت کنند، کاسته می شود بنابراین 
متخصصان کودک توصیه می کنند والدین در ایام نوروز 
توجه ویژه ای به کودکان شان داشته باشند و میزان مصرف 
تنقالت، شیرینی و آجیل آنها را در طول روز کنترل 
کنند تا بچه ها بتوانند در وعده های غذایی با اشتهای 
کامل غذای اصلی خود را بخورند و به اندازه کافی 
و مناسب از پروتئین، ویتامین ها و موادمغذی موجود 

در غذا ها بهره ببرند.
ضربه هایی که باید نگرانتان کند: شلوغی های روز های 
نوروز و رفت و آمدهای آن گاهی موجب می شود تا ما 
از بچه ها حتی کودک مان که تازه راه رفتن را آموخته و 
برای حفظ تعادلش نیاز به گرفتن میز و صندلی دارد، 
غفلت کنیم. در این ایام بچه ها ممکن است با دیدن 

همسن و ساالن خود هیجان و نشاط بیشتری از خود 
نشان دهند و شیطنت های شان نیز بیشتر شود و متعاقب 
آن آسیب های احتمالی که آنها را تهدید می کند نیز 
افزایش یابد. یکی از مهم ترین این آسیب ها ضربه هایی 
است که به سر کودکان وارد می شود. ضربه هایی که 
بعضی از آنها ممکن است ضربه های خطرناک و با 
آسیب های شدید جمجمه همراه باشد. توجه داشته 
باشید که هر ضربه کوچکی نمی تواند سالمت کودک 
را با بحران روبرو کند اما اگر پس از ضربه ای احساس 
کردید که کودک دچار خواب آلودگی شده یا میزان 
هوشیاری اش دستخوش تغییر قرار گرفته باید فورا 
او را به پزشک برسانید و سالمت او را بررسی کنید. 
دقت کنید این بی حالی و خواب آلودگی می تواند از 
چند دقیقه تا یک ساعت طول بکشد و شما در هر 
حالت باید کودک تان را به پزشک برسانید و برای 
بررسی بیشتر اقدام کنید بنابراین ضربه هایی که شدت 
آنها بسیار زیاد است یا سقوط از ارتفاع بیشتر از ۲ متر 
یا بروز هر نشانه شکستگی در سر کودک باید شما را 

نسبت به مراجعه پزشک حساس کند.
این هشدار را جدی بگیرید: هیجان و شیطنت بچه ها به 
ویژه در روزهایی که خانواده میزبان گروهی از اعضای 

فامیل است در وعده های غذایی دردسرهایی را برای 
والدین ایجاد می کند. در این شرایط رعایت 

تمامی نکاتی که بتواند مانع از پریدن 
غذا و موادخوراکی به حلق کودک و 

بروز حالت خفگی شود در مقایسه 
با شیوه های درمانی آن ارجحیت 
از  غذاخوردن  وقت  به  دارد. 
کودک تان بخواهید آرام بنشیند 
و به طور کامل حواسش را به 
غذاخوردن و بلعیدن غذا بدهد. 
هرگز در شرایطی که کودک تان 

آرام و قرار ندارد و تصمیم دارد بعد از 
هر لقمه مرحله جوییدن و قورت دادن 

آن را حین بازی و دویدن انجام دهد، غذا 
ندهید. در ماشینی که در حال حرکت است 

هرگز به کودک تان در هر سن و سالی غذا ندهید. 
شاید تکان شدید یا ترمزی ناگهانی موجب پریدن غذا 
به حلق او شود. غذا ها و خوراکی های نرمی که ممکن 
است به گلوی کودک بچسبد را به قطعات کوچک 

تبدیل کنید تا مانع خفگی کودک شود.

حاال که به عید نزدیک می شویم و نقشه قرمز ایران 
شاهد اوج گرفتن سویه اُمیکرون کروناست، بسیاری 
نگران تعطیالت عید هستند و سوالشان این است 
که آیا در عید محدودیت کرونایی وجود دارد یا نه؟ 
طی دو سال پیش مردم با نگرانی و اضطراب نوروز 
امسال چه خواهد شد و وضعیت  اما  را گذراندند 

محدودیت ها به چه صورت است؟
افرادی که واکسن کرونا تزریق کرده اند به راحتی می توانند 
در تعطیالت عید رفت و آمد کنند و با ماشین شخصی 
یا وسایل حمل و نقل عمومی سفر کنند. به نظر می رسد 
اگر محدودیتی وجود داشته باشد، برای افرادی است که 
هنوز واکسن کرونا تزریق نکرده اند. البته هنوز تصمیم 
مشخصی به تصویب نرسیده و تا از راه رسیدن نوروز 
ممکن است تغییراتی ایجاد شود. به هر رو با توجه به 
دوسال همه گیری کرونا و محدودیت سفر نوروز 14۰1 
با شلوغی جاده های بین شهری روبرو باشیم. تا امروز 
هشتم اسفندماه 14۰۰ هنوز وزارت بهداشت و درمان 
شیوه نامه و توصیه هایی برای سفرهای نوروزی اعالم 
نکرده است. به روش سال های قبل بیماری های شایع 
این ایام و روش های پیشگیری از آن ها را مرور می کنیم.

هموطنانی که در ایام نوروز به مسافرت می روند برای 
جلوگیری از کم آبی بدن مقادیر مناسبی آب بهداشتی 
همراه داشته باشند و همه همراهان را هم 
به نوشیدن آن توصیه کنند. احتماال 
با وجود اجرای طرح های ویژه 
توسط وزارت بهداشت در 
ایام نوروز، کارشناسان 
تاکید می کنند ارتقای 
بهداشتی  دانش 
مهم ترین  مردم 
اثربخش ترین  و 
درخصوص  گام 
ابتال  از  جلوگیری 
در  بیماری هاست.  به 
متخصصان  رابطه  این 
توصیه هایی برای پیشگیری 

از بیماری ها در این ایام دارند.

وضع بیماران قلبی-عروقی در تعطیالت 
بیماران قلبی اگر در این ایام قصد مسافرت دارند باید 
حتما قبل از سفر با پزشک معالج خود مشورت کنند و 
دستورات دارویی الزم را در طول سفر به کار ببرند. این 

بیماران برای جلوگیری از ایجاد لخته در اندام تحتانی 
و پاها الزم است درصورتی که با وسایل نقلیه ای چون 
قطار و اتومبیل سفر می کنند، هراز چند گاهی باید در 
راهرو قطار حرکت کنند یا با توقف خودرو به استراحت 
بپردازند. در اتوبوس نیز بیماران باید دائم پاهای خود را 
تکان دهند. اهمیت رعایت رژیم غذایی سالم در بیماران 
قلبی تعطیلی بردار نیست بنابراین افراد با بیماری قلبی، 
از خوردن غذاهای چرب و سنگین باید خودداری کنند 
و رژیم غذایی باید بیشتر شامل میوه، سبزیجات تازه، 
گوشت ماهی، روغن ماهی و روغن مایع باشد. ایام 
تعطیالت نوروزی و مسافرت بهترین زمان برای ترک 
دخانیات است و حضور در جمع خانواده و استفاده از 
فضاهای آزاد و سرسبز، شرایط استفاده از تفریحات سالم 
و تصمیم گیری برای ترک سیگار را فراهم می کند. وی 
همچنین همراه داشتن داروهای زیرزبانی نیتروگلیسیرین 

و آسپیرین بچه را برای بیماران قلبی الزم است.

بیماران دیابتی و کنترل مرتب قندخون
از آنجا که در ایام تعطیالت و به ویژه در تعطیالت 
تغییر  افراد  فعالیت های جسمی  و  تغذیه  نوروزی، 
می کند، آنهایی که مستعد ابتال به بعضی بیماری ها 
هستند همانند افراد دارای چربی باال، فشارخون باال 
و دیابت، مشکالتشان بیشتر می شود. متاسفانه با توجه 
به فرهنگی که ما داریم، ایام تعطیالت همواره مساوی 
با تغذیه زیاد و استراحت بیش از حد معمول است و 
همین مساله همواره منجر به بروز مسائل و مشکالتی 
به ویژه در مورد بیماران دیابتی می شود. اگر فردی 
میزان قندخونش در حد طبیعی و در کنترل باشد و 
دانش الزم را در زمینه کنترل قندخون داشته باشد، 

می تواند از مواد غذایی معمولی استفاده کند.
بیماران دیابتی که قصد سفر در ایام نوروز را دارند، همراه 
داشتن وسایل مورد نیاز بیماران دیابتی در سفر از جمله 
انسولین یا داروی مصرفی، دستگاه قندخون همراه باتری، 
النست نمونه  گیری خون، سرنگ، نوارتست قندخون 
و ادرار، آمپول گلوکاگون، موادقندی سریع الجذب و 

الکل پزشکی یا پارچه نمدار الزامی است.

پیشگیری از مسمومیت در نوروز
مسمومیت های برخی از فراورده ها مانند تخم مرغ های 
آلوده و انواع سوسیس و کالباس بعد از 1۲ تا ۲4 ساعت 
عالئم خود را نشان می دهد که این مسمومیت ها عالوه 
بر عالئم گفته شده با تب نیز همراه است. مسمومیت های 

غذایی در کودکان با خطر مرگ همراه است، مصرف 
آب سالم و نوشیدنی های سالم بدون گاز به ویژه دوغ 
شیوه مناسبی برای حفظ سالمت در نوروز است. اگر 
هموطنان عزیز در ایام نوروز به مسافرت می روند برای 
جلوگیری از کم آبی و یبوست مقادیر مناسبی آب )بطری( 
همراه داشته باشند و همه همراهان را هم به نوشیدن آن 
توصیه کنند، ضمن اینکه به خاطر داشته باشند میوه ها و 
سبزی هایی مانند هویج، گوجه فرنگی و ساقه کرفس در 
طول مسافرت بهترین دوستان آنها هستند، زیرا حاوی 
آب، امالح و ویتامین های مورد نیاز بدن هستند؛البته 
اگر قبل از سفر در خانه آنها را خوب بشویند و در 

ظرف های مناسب دربسته با خود ببرند.

خفگی در کودکان
مصرف سبزی پلو ماهی شب عید گاهی با دردسرهایی 
همراه می شود که ممکن است نوروز را به کام برخی 

افراد تلخ کند، ازجمله گیر کردن تیغ ماهی در گلو.
تیغ ماهی دریای جنوب با ماهی دریای شمال تفاوت دارد. 
ماهی های شمال به ویژه ماهی سفید تیغ های بسیار ریزی 
دارد که جدا کردن آن مستلزم صرف حوصله و دقت 
فراوان است و درصورت بی توجهی ممکن است تیغ 
ماهی در گلو فرو برود و مشکالتی را برای فرد به دنبال 
داشته باشد. ماهی جنوب فاقد استخوان بندی ظریف 
است استخوان های درشت آن، گاهی مشکالت جدی 
تری در فرد ایجاد می کند. محل گیر کردن استخوان های 
ظریف ماهی در لوزه یا چین های مخاطی اطراف آن، 
قاعده زبان، مخاط حلق یا اپی گلوت و سینوس پری 
فرم است و گاهی تیغ ماهی در نسج چنان فرو می رود 
که ممکن است سر آن پیدا نباشد که در چنین مواردی 
یافتن آن برای پزشک دشوار است و پرتونگاری نیز 
کمک چندانی نمی کند. فرو رفتن استخوان های ظریف 
و ریز تیغ ماهی در گلو با وجود آنکه دردناک است 
و برای فرد مشکالت و ناراحتی هایی ایجاد می کند اما 

خطر بالقوه ای ندارد و قابل جذب است. 
خوردن آجیل و تنقالت را نیز برای کودکان خردسال 
و شیرخواران تهدیدی جدی در ایام نوروز است. از 
آنجا که سیستم محافظتی حنجره در کودکان خردسال 
و شیرخواران هنوز کامل نشده است و شیرخواران فاقد 
دندان هستند، خوردن آجیل و تنقالتی مانند آب نبات 
و... ممکن است به ریه )نای و نایژه( آنان نفوذ کند و 
خطرات جدی مانند خفگی و عفونت های ریوی را 

به دنبال داشته باشد.

باید و نبایدهای نوروزی
چه کسانی نباید در نوروز سفر کنند؟

آشنایی با بیماری های شایع نوروزی


