
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  

 .هميشه تابستان با همه زيبايي هايش مشكالتي را به دنبال مي آورد 

به دليل باال بودن دماي هوا بـروز مـي يابـد و پديـده هـايي مثـل گرمـازدگي كـه                       بيماري هاي شايع در اين فصل كه معموالَ       

حاال اگر  . از تبعات تابستان است       سرحد مرگ تهديد مي كند ،      ممكن است به نظر برخي ساده بيايد ولي زندگي انسان را تا           

تابستان در شرايطي به تقويم زندگي يمان پا بگذارد كه دماي هواي زمين به دليل تغييرات جوي هر سال باالتر از سـال قبـل         

  .رمايش ترسيد  هزار نفر را در قاره اروپا گنجانده باشد ، بايد بيشتر از ابهت گ209 در پرونده اش مرگ باشد و

  

  شايع ترين پديده اي كه در فصل نور و گرما
  سالمتي انسان ها را نشانه مي گيرد ،

  .بيماري گرمازدگي است 
  
  
  
  
  

 
چنانچه نفس آدم ها را بند مي آورد ،آنها را خسته و بي حوصله مي كند ، تنظيم نبض و تنفس را بهم مـي ريـزد و در يـك                       

مراكز تحقيقلتـي ضـريب ابـتالي       براساس امار اعالم شده از سوي       . مي گذارد خ سالمتي   كالم ، ناجوانمردانه چوب الي چر     

 سال كه به طـور متوسـط روزي هـشت سـاعت در خـارج از خانـه بـه كـار و         60 تا 25افراد در گروه سني فعال جامعه يعني  

 گرمازدگي چيـست ، چگونـه       با اين حساب الزم است كه بدانيم      . درصد اعالم شده است      80مشغول است ، بيش از      فعاليت  

  . و راه هاي درمان و پيشگيري از آن كدام است بروز مي يابد 



  

  
  ستمت كه در اين حالت سيـي اسـده زندگـموقعيتي حاد و تهديد كنن  گرمازدگي

  دت در هواي گرم يا ـرار گرفتن طوالني مـل قـده دماي بدن ، به دليــم كننـ تنظي

  . دـي افتـار مـت ، از كـود هر دو حالـدن و يا وجـرما در بـد گــش از حـد بيـتولي

  اي ـه دمــد، در نتيجـع كنـي خود را دفـدر اين حالت بدن نمي تواند گرماي اضاف

  .دام هاي اصلي را تخريب كندـد انـوانـي تـه مـد كـي يابـزايش مـي افـدن خيلـب

  ، بدن دچار خستگي و ) ك ـنم( و امالح  آب ع زيادـدر گرمازدگي به دليل دف 

  . مي شود  ضعف 

 .ي شكم همراه استـاس درد در دست ها، پاها و گاهـ الت نيز شود كه با احسـگي عضـعث گرفتد باـوانـي مي تـگرمازدگ

محققان مي گويند بيماريهاي مرتبط با افزايش دماي هوا ، زماني بروزمي كند كه بار اضافي بـر سيـستم كنتـرل دمـاي بـدن                          

ان به علت گرما مايعات و امـالح زيـاد از بـدن             براثرتعريق فراو . وارد مي شود و بدن ديگر قادر به خنك كردن خود نيست             

گاهي عضله هاي مختلف به خـصوص عـضله هـاي جـدار شـكم دچـار                 . خارج و شخص دچار اختالل مختصري مي شود         

  .  ناشي ازگرما مي گويند" كرامپ " انقباض و گرفتگي دردناك مي گردد كه اين را

در ايـن  . غ، خشك و برافروختـه بـودن پوسـت بـروز پيـدا مـي كنـد       مرحله پيشرفته تر بيماري نيز به صورت تشنگي زياد، دا   

در مراحل بعدي نيـز شـاهد گيجـي و در    . مرحله تعريق وجود ندارد اما درجه حرارت بدن باال و ضربان قلب بيمار تند است          

  ».نهايت از دست دادن هوشياري فرد گرمازده خواهيم بود

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  
  

   گرمازدگي ، جريان خون به سمت پوست افزايش براي كاهش دماي بدن در حالت

شـدت مـي    هـاي كـاهش دمـاي بـدن     گـاهي اوقـات مكانيـسم   .يافته و تعريق و تنفس براي دفع هواي گرم تسريع مي شـود           

  .كه اگر رفع نشود، منجر به بروز عوارض گرمازدگي در فرد خواهد شد يابند

پيام هايي را بـه دسـتگاه گـردش خـون     ) هيپوتاالموس (  در مغز    وقتي دماي خون بيشتر از حد طبيعي مي شود، مركز كنترل          

  وقتـي  . مي فرستد تا جريان خون را افزايش داده و رگ هاي خوني را ، بـه خـصوص در قـسمت پوسـت بـدن گـشاد كنـد                              

اگر . رگ ها گشاد شدند، جريان خون درون آنها افزايش يافته، در نتيجه گرماي اضافي از خون وارد هواي خنك مي شود                 

 شروع به ترشح عرق مي كنند و تبخير عرق از سطح پوست باعـث               غدد عرق  اين عمل براي خنك كردن بدن كافي نباشد،       

  . خنك شدن آن مي شود

همچنين اگر آب زيـادي از      . افزايش جريان خون تأثير زيادي در كاهش دماي بدن ندارد         اما اگر دماي هوا خيلي باال باشد،        

اگر مقدار توليد گرما در بـدن سـريع تـر و            . راه تعريق از دست بدهيد، حجم خونتان كاهش و دماي بدنتان افزايش مي يابد             

ب عمل بسياري از انـدام هـا مـي شـود كـه              بيشتر از مقدار دفع آن باشد، دماي مركزي بدن افزايش مي يابد و منجر به تخري               

  .ناشي از گرمازدگي است

معموالً بعد از اينكه براي مدت طوالني در معرض دماي باالي هوا قرار بگيريد، گرمازدگي رخ مي دهد ، مثل كـار كـردن                        

وقتي كـه در اثـر      در محيطي خيلي گرم، مخصوصاً اگر به گرما عادت نداشته باشيد يا ورزش شديد مخصوصاً در تابستان يا                   

  .يك بيماري ، تب بااليي داشته باشيد

  .آب وهواي مرطوب باعث مي شود، تعريق تأثير چنداني در خنك كردن بدن نداشته باشد ، زيرا عرق كمتر تبخير مي شود

در بـدن بيـشتر از كـاهش آب ، در       نمـك  كمبود. پوشيدن لباس زياد و پرخوري از عوامل افزايش دهنده دماي بدن هستند           

  . بروز عالئم گرمازدگي مؤثر است

  



  

  

  

  عرق ريزي شديد                      

  رنگ پريدگي                                  

  گرفتگي عضالت                                             

  خستگي يا ضعف                                                  

   تهوع يا استفراغ                                                              

  سردرد و سر گيجه                                                                        

                                               
  . ناشي از گرما زدگي مبتال مي شود  در صورت عدم درمان گرمازدگي فرد به عارضه مهلك بيهوشي  

  ر مردان و همچنين از دست دادنـرق كردن بيشتـع علت اين امر. ي هستندـزنان مستعد ابتالي به گرما زدگ ش ازـمردان بي

  . ر مقايسه با زنان است سريع تر آب بدن د

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  

خطري براي فرد ندارد و كشنده نيست، مگر اينكه در درمان آن كوتاهي و سهل انگاري شود و به طور كامـل و سـر موقـع                           

    اگر بطور ناگهاني مكانيسم خنك كننده بدن از كار بيفتد، دماي مركزي بـدن آنچنـان افـزايش مـي يابـد كـه                       . درمان نشود 

  . د در كمتر از نيم ساعت منجر به مرگ فرد شودمي توان

 درصد افـرادي    10بيش از   . است  قلب  يا  كليه  فوت مي كنند كه به دليل نارسايي        گرمازدگي بعضي افراد چند هفته بعد از     

      كبـد  مي بعـضي انـدام هـا مثـل        گرمازدگي باعث از كار افتادن و خرابي دائ       . كه دچار اين حالت مي شوند، فوت مي كنند        

  . مي شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  

   
١  
  

    گرمازدگي خفيف-1
   گرمازدگي متوسط-2 
   گرمازدگي شديد -3 

  
  

  

هـاي آن اغلـب بـه         نـشانه .  قـرار گيـرد    اين حالت وقتي پيش مي آيد كه فرد به مدت طوالني، در معرض حرارت نـسبتاً بـاال                 

  . بروز مي كنندغش  و سرگيجه مفرط و گاهي خستگي ها، گرفتگي ماهيچهصورت 

    

  

  . به جاي خنك منتقل سازيد مصدوم را - 1

 قاشق چاي خوري شكر 8يك قاشق چاي خوري نمك با ( يا محلول آب و نمك و شكر    ORS   به آسيب ديده محلول    -2

  . بدهيد) در يك ليتر آب

  .  ماهيچه هاي گرفته و گرمازده را ماساژ دهيد-3

   . حوله نم دار روي پيشاني و عضالت مصدوم قرار دهد-4

  . بهبود نيافت يا وخيم تر شد، بيمار را به مركز درماني منتقل كنيد اگر نشانه ها -5

  

  

  



  

  

دليل قرارگرفتن فرد در معرض گرماي زياد و انجام فعاليت بدني شديد در محيط ماننـد ملوانـان، كـشاورزان و                       اين حالت به  

       بـال آن، پوسـت رنـگ پريـده         دن  عالئم آن به صـورت سـرگيجه و عـدم هوشـياري اسـت و بـه                . آتش نشان ها پيش مي آيد     

  . ها به صورت تنفس سريع و سطحي، نبض ضعيف، ضعف و تعريق بدن است ديگر نشانه. مي شود

  

  

  .  نخست مصدوم را به محل خنك و سردي منتقل كنيد-1

  . ديده را وادار كنيد، دراز بكشد و پاهاي او را باال بياوريد  آسيب-2

  .دبزن و يا هر وسيله ديگري مصدوم را خنك كنيدوسيله پارچه نمدار و با  به-3

  ه ـبدهيد، مشروط به اينك)  محلول آب و نمك و شكر  (ORS به مصدوم -4

  . نكنداستفراغهوشيار بوده و 

  .  بدهيدتنفس مصنوعي  اگر الزم شد، به بيمار-5

  .  بهبود نيافتن، مصدوم را سريعاً به مركز درماني منتقل سازيد  در صورت-6

  

دار بـوده،    تـب    قيافـه بيمـار گرمـازده،     . و مرطوب اتفاق مـي افتـد      روزهاي گرم   اين حالت بسيار خطرناك است و بيشتر در         

عـدم هوشـياري و     . درجه دماي بدن مصدوم افزايش مي يابد      .  خشك، تنفس سطحي و نبض ضعيف مي شود        پوست گرم و  

  .هاست  نيز جزو ديگر نشانهتشنجاحتماالً اغما و 

  

  

  



  

  
  

ديـده را داخـل وان يـا          مي توان آسيب  . ا درآورده و او را در حوله يا پارچه مرطوب قرار دهيد            همه لباس هاي مصدوم ر     -1

همچنين مي توان از قرار دادن كيسه هاي يخ در كشاله ران، زيـر              . مواظب باشيد مصدوم غرق نشود    . لگن آب سرد قرار داد    

  . بغل، زانو، مچ دست و پا نيز استفاده كرد

  . ست، شوك را درمان كنيد اگر بيمار دچار شوك ا-2

  

  

 

 

 

  

در هنگام مسافرت به دليل آن كه افراد به مدت طوالني در معرض تابش نور خورشيد و هـواي گـرم قـرار دارنـد، بيـشتر از                            

در چنين شرايطي كودكان و سالمندان بيشتر از افراد جـوان و ميانـسال نيـاز بـه                  . ديگر مواقع دچار تعريق و تشنگي مي شوند       

بنابراين بهترين كار در هنگام مـسافرت ايـن اسـت كـه تـشنگي كودكـان و سـالمندان را از طريـق خـوراكي               . ارندمراقبت د 

  . جبران كنيم) نمكو شكر  و آبمحلول (

 و نمك در اختيار كودكان قرار دهـيم         خيار ، در هنگام سفر چند عدد        نوشيدن آب البته بهترين روش آن است كه عالوه بر         

اين اقدام باعث مي شود تا پايان سفر هيچ عارضه اي           . تا از طريق آن تشنگي و كمبود آب و نمك بدن خود را جبران كنند              

  . براي كودكان و سالمندان پيدا نشود

 هستند نيز به هنگام مسافرت يا قرار گرفتن در محيط هـاي             قلبي و   بيمارهاي عصبي  به يادآوري است كساني كه دچار         الزم

  . هاي باال بهره ببرند، چون اين افراد نيز مستعد بروز گرمازدگي هستند گرم، از روش

  
  



  
  
  
  

  :الت به توصيه هاي زير عمل كنيد ين حبراي جلوگيري از بروز ا
  

  اب يا در يك محيطـوالني در معرض تابش آفتـوقتي كه براي مدت ط 

  .  دـوشيـادي بنـد و در طي ورزش، آب زيـل و بعـن قبـد و همچنيـرم هستيـ گ

  د تاـي منتظر نباشيـيعن( بنوشيد  آب قبل از اينكه كامالً احساس تشنگي كنيد،

   بيشتر از آن نوشيدن آب و هنگام)  احساس تشنگي كنيد و سپس آب بنوشيد

   بنوشيد، مخصوصاً مايعات  كه فكر مي كنيد نياز به آب داريد، آب و حدي

  .  وقتي كه خيلي عرق كرده ايد

  ) ظهرد از ـمثل سر ظهر و بع (موقعي از روز را كه هوا خيلي گرم است 

   . در منزل يا يك جاي خنك استراحت كنيد و بيرون نياييد

سيستم تنظيم دمـاي    . دـواي گرم تابستان عادت كني    ـرض آفتاب، سعي كنيد به ه     ـاد و ايستادن در مع    ـقبل از فعاليت زي   

  . بدن شما هنگامي كه به گرما عادت كرده باشد، بهتر عمل خود را انجام خواهد داد

 . اشي از گرما و عرق سوز شدن نشان مي دهند كه بدن شما تحت استرس ناشي از گرماستن) آماس ( ادم 

در حالت ادم ناشي از گرما ، رگ هاي خوني بدن گشاد شده و باعث مي شوند مايعات زير پوست بدن جمع شوند كـه در                          

يا كفش هـا متوجـه ايـن تـورم          ممكن است ابتدا با احساس تنگ شدن انگشتر         . اين صورت دست ها و پاها متورم مي شوند        

. در حالت عرق سوز، منافذ خروج عرق بسته مي شوند و شما احساس خارش مي كنيد كه معمـوالً زيـر لبـاس اسـت            . شويد

  . اگر لباس شما خيلي كلفت و گرم باشد ممكن است اين حالت رخ دهد

،  گرمـازدگي   پيشگيري از عوارض جدي ادم و عرق سوز شدن خطرناك و مضر نيستند ، ولي نشان مي دهند كه بايد براي                

  .دماي بدنتان را كاهش دهيد

  



  

 شما در شرايط آب و  مسابقات مي دانيد كه د و ـوار هستيـه سـ يا يك دوچرخ  يـده ي استقامتـدون اگر يك  

                    واي گرم، ـدر ه يعني( ط وفق دهيد ـود را با اين شرايـه، خـروع مسابقـز شل اـشد، بايستي قب دـزار خواهـي گرم برگـهواي

ات ـمواقع انجام تمرين به مقدار كافي آب و مايع. عادت كند ان به گرما ــود بدنتـل باعث مي شـاين عم) . د ـن كنيـتمري

  . دـت را انجام ندهيـسنگين و سخ  ، تمرينات خيلي ي جديد رفته ايدـاياولين بار است كه به شرايط آب و هو اگر. دـبنوشي

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  .كمتر جلوي نور خورشيد بايستيد

. وقتي جلوي آفتاب كار مي كنيد، روي سرتان كاله بگذاريد كه بهتر است لبه دار باشد تا روي صورتتان سايه ايجـاد كنـد          

 . ر شما نسبت به گرما حساس استس

لباس كتان از همه بهتر است ، زيرا باعث مي شود هوا            . در هواي گرم لباس هاي گشاد ، نازك و رنگ روشن بپوشيد           

  . به راحتي از آن عبور كند و عرق شما خشك شود

  . ستفاده كنيددر هواي گرم پنجره ها را باز كنيد يا از يك سيستم خنك كننده مثل پنكه، كولر و فن ا

  . سعي كنيد وعده هاي غذايي تان را سبك و به مقدار كم ميل كنيد 

   .در آب و هواي گرم يا مرطوب فعاليت شديدي انجام ندهيد به خصوص اگر به اين آب و هوا عادت نداريد
  



  

  :  هوا عادت كند اگر در هواي گرم ورزش مي كنيد، به ترتيب زير آن را انجام دهيد تا بدن شما به اين آب و

سعي كنيـد تمرينـات شـديد    . ابتدا تمرينات كوتاه مدتي انجام دهيد و به تدريج و در طي دو هفته مدت آن را افزايش دهيد                  

  . را صبح زود كه هوا خنك است يا هنگام عصر انجام دهيد

ي كرديد، سرعت ورزش خود      دقيقه در سايه استراحت كنيد و اگر احساس خستگ         10 تا   5هر نيم ساعت يك بار ، به مدت         

  . را كاهش دهيد

ما ـاي بـدن شـ  ـم دمـ ـا ايـن دارو بـا تنظيـ   ـوال كنيـد كـه آيـ   ـك خود سئ ـرف مي كنيد، از پزش    ـدر صورتيكه دارو مص   

اليت بـدني تـان را در     ـي شما در تنظيم دماي بدنتان مداخله مي كـرد، بايـد فعـ             ـ؟ اگر داروي مصرف    رـل مي كند يا خي    ـتداخ

  . ات بنوشيدـ كاهش دهيد و به مقدار كافي آب و مايعواي گرمـه

  

  

  

  

  

  

  
  

بـه خـاطر داشـته      . روز اين عالئم ، اقدامات الزم را انجام دهيد        ـگام ب ـد تا هن  ـبايد از عالئم خطر گرمازدگي آگاه باشي      

  .ليت شديد بروز كنندباشيد كه اين عالئم مي توانند به تدريج و در طي چند روز يا اينكه بطور ناگهاني بعد از يك فعا

  



  

 
نوشيدن آب به مقدار كافي يكـي از مـؤثرترين عوامـل    . توجه بيشتري به رژيم غذايي خود داشته باشند   افراد در تابستان بايد   

افراد بايد آگاه باشند كه ميزان مصرف نمك در رژيم غذايي شان نيز به اندازه نوشيدن                . براي پيشگيري از گرمازدگي است    

به اين ترتيب بدن مـي توانـد بـه    . چرا كه خوردن نمك به مقدار كافي، باعث توليد عرق در بدن مي شود            . ردآب اهميت دا  

  ».خنك تر بشود كمك عرق كردن و بخار شدن عرق خود به خود

نوشيدن شربت هاي سنتي نظير خاكشير، آب ليمو و شكر از گذشته هاي دور هنگام بروز گرمازدگي يا به منظور پيشگيري                     

  .شده استتوصيه اين بيماري از 

ايـن داروي گيـاهي كـه مـورد تأييـد         . خاكشير داراي ماده اي ضدميكروبي است كه در هواي سرد، پايدار و فعال مي شـود               

  ».پزشكاني از سراسر دنيا است، براي جلوگيري از اسهال و بروز تأثير خنك كنندگي سيستم بدن مفيد است

وي تازه همراه با شربت خاكشير را به دليل وجود ويتامين سي فراوان در آن توصـيه                  مصرف آبليمو يا ليم      تغذيه ينمتخصص

كـه در فـصل تابـستان       كنند  ويتامين سي ليمو داراي خاصيت ضدعفوني كننده است و توصيه مي             «:معتقدند كه   د و   نمي كن 

رند از جمله كودكان و سالمندان حتماً در رژيم غذايي افراد به خصوص گروه هايي كه بيشتر در معرض گرمازدگي قرار دا           

   .قرار بگيرد

 ايـن طـور بيـان       د و نمصرف شربت خاكشير و آب ليمو به صورت يخ زده يا همراه با يخ را مفيدتر توصيف مي كن                  همچنين  

ماده ضدميكروب موجود در خاكشير در دماي زيرصفر فعال مي شود و به همين دليل بايد شربت خاكشير را با  مي كنند كه    

در غير اين صورت خاكشير ملين و اسـهال آور خواهـد بـود كـه تـأثير آن بـر درمـان گرمـازدگي                         . راوان مصرف كرد  يخ ف 

  .كاهش مي يابد

  

  

  

  

  

  

  
  



  

 
 

ولي افرادي كـه در پـايين       . هر فردي كه در معرض هواي گرم و دماي زياد قرار بگيرد، ممكن است دچار گرمازدگي شود                

بنابراين بيشتر بايد احتياط كنند و در مكان هاي گرم و بدون تهويـه              .  اين وضعيت مي شوند    ذكر شده بيشتر از ديگران دچار     

  .قرار نگيرند و در هواي گرم، از منزل بيرون نروند

  :ل ـروه ها شامـن گـاي
   كودكان-1

    افراد مسن -2

  . افرادي كه به فعاليت بدني زياد عادت ندارند-3

  . افرادي كه براي مدت طوالني در معرض تابش آفتاب هستند، مثل توريست هايي كه به مناطق آفريقايي مي روند-4

  .  هاديابتي  ونارسايي احتقاني قلبي تصلب شرايين ،:  افرادي كه دچار بيماري هاي مزمن خاص هستند، مثل-5

   افراد معتاد به الكل-6

رشد غيرطبيعي پوسـت، فقـدان مـادرزادي    : عضي ناراحتي هاي پوستي نيز از دفع گرماي بدن جلوگيري مي كنند، مثل      ب -7

  .غدد عرق، سخت شدن پوست

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



داروهـاي گوارشـي   : بعضي از ايـن داروهـا مثـل    .  مصرف بعضي داروها نيز با مكانيسم تنظيم دماي بدن مداخله مي كند         -8

ــرو  ــه داراي آت ــال  ك ــل دونات ــستند مث ــورازين   )DONNATAL(پين ه ــل ت ــاني مث ــسردگي و روان درم ــاي ضداف ؛ داروه

)THORAZINE( ــدول ــروزاك ) HALDOL(، هالــ ــستامين )PROZAC(و پــ ــي هيــ ــل   ؛ آنتــ ــل بنادريــ ــا مثــ هــ

)BENADRYL(         ؛ بعضي داروهاي قلبي شامل بتابلوكرها مثل بلوكادرن)BLOCADREN (     و ديورتيك ها مثل ديوريل

)DIURIL (و داروهاي مصرفي در بيماري پاركينسون.  

  .يا دوچرخه سواران) مسافت طوالني(دوندگان استقامتي  افرادي كه فعاليت هاي ورزش خاصي دارند مثل-9

  . زياد حساس هستند و به آن عادت ندارند افرادي كه نسبت به گرماي-10

  

 
 

اگر شما يا هر فرد ديگري عالئم زير را كه مرتبط بـا گرمـاي               .  يك فوريت پزشكي است     گرمازدگي بروز

  : دهد، فوراً بايد به پزشك مراجعه كندهواست، از خود نشان 

  

   احساس سرگيجه -

- خستگي بيش از حد   

   آشفتگي -

   درد شديد عضالت -

   تب يا تهوع -

   تشنج يا بيهوش شدن-

  

  

  



  

بدن انسان براي عرق كردن در هواي گرم بايد مقداري مايعات به صورت ذخيره در بدن داشته باشـد، چـرا                     

 . مترين عوامل تنظيم دستگاه حرارتي انسان به شمار مي رودكه عرق كردن يكي از مه

پس توصيه مي شود كه از مايعات در هواي گرم تابستان ، همچنين آب ميوه زياد استفاده كنيد و از مصرف                     

  . قهوه، چاي و انواع كوالها خودداري كنيد، زيرا آنها باعث از بين رفتن بيشتر آب بدن مي شود

  

  

  

  

  

در هنگام روز و هواي گرم ورزش مي تواند به سـالمت انـسان              .  در صبح يا عصرانجام دهيد     ورزش را صرفاً  

  .  و مشكالتي در گردش خون ايجاد كند صدمه بزند

پزشكان رعايت چند نكته را براي مقابله با عوارض ناشي ازهواي گـرم و مرطـوب بـه ويـژه بـراي كودكـان               

  . وسالمندان ضروري مي دانند

تان تا حدامكان از منزل خارج نشويد ، لباسهاي آزاد و گشاد با رنگ روشن بپوشيد، زيـرا                  درهواي گرم تابس  

  . در تاباندن گرما و حفظ دماي طبيعي بدن بسيار مؤثر است

بدن انسان در حالت عادي روزانه حداقل دو ليتر مايعات مختلـف احتيـاج              . از كالههاي لبه دار استفاده كنيد     

 سوخت و ساز بدن بدون مشكل صورت پذيرد، اين نياز در تابـستان بـه چهـار ليتـر                    دارد تا عمل متابوليسم و    

  . مي رسد

  

  

  



  

پزشكان استفاده از سبزيجات و ميوه ها را درتابستان به جاي غذاهاي پرچرب و ديرهضم يـا داراي پـروتئين                    

  . باال بسيار ضروري مي دانند

  

  

  

  

  

  

  

كند ، زيرا هر اندازه درجه حرارت هوا زياد باشد به همـان             انسان در هواي گرم ديرتر احساس گرسنگي مي         

چربي وغذاهاي ديرهضم كه بـيش از سـايرموادغذايي         . در داخل معده انسان باقي مي ماند       اندازه غذا بيشتر    

درمعده باقي مي مانند ، براي هضم شدن احتياج بيشتري به خون پيدا مي كنند كه اين امـر باعـث اخـالل در             

        ون مي شود و به همـين خـاطر پزشـكان در تابـستان بـه جـاي غـذاهاي ديـر هـضم توصـيه                         جريان گردش خ  

  .مي كنند كه از انواع سبزيجات و ميوه جات استفاده شود

 
 
 
 
 
  

  

  


