
 پیشگیری از گرمازدگی توصیه ھای تغذیه ای برای مقابله با گرما و
         

 يابـد مـي افـزايش نیـز بـدن محیط،دمـاي دمـاي افـزايش و تابسـتان فصل در ھوا شدن گرم با      

 ھـايه دسـتگا گرمـا ھنگـام بـه ولـی اسـت درجـه ٣٨ تـا ٣۶ بین بدن حرارت درجه عادی درحالت.

 دھندكه مي انجام را مضاعفي ھاي فعالیت بدن دروني دماي حفظ و کردن خنك براي بدن مختلف

 و دفع بدن از ھا ويتامین و امالح زيادي مقدار آب بر عالوه حالت این در .شود می کردن عرق باعث

 فردی استعداد یا و محیطی دالیل به اگر شود مي بدن ھاي الكترولیت تعادل خوردن ھم به باعث

 شـخص برسـد بـاالتر یـا و درجـه ۴٠ بـه و کند حفظ متعادل حد در را دما تعریق طریق از نتواند بدن

  .شود مي گرمازدگي دچار

  گرمازدگي عالئم
  

 سـردرد، سـريع، تـنفس تنـد، نـبض ، خشـك و گـرم پوسـت ، پوست قرمزي ، خستگي ، ضعف   

 مـرگ احتمال و رفته كما به فرد یابد ادامه وضعیت این اگر که ھوشیاري عدم تھوع، لبھا، خشكي

  .دارد وجود

 تقريبـاً  كودكان بدن آب حجم چراکه ھستند سالمندان و كودكان گرما برابر در افراد پذيرترين آسیب

 آبـي كـم دچار و دھند مي دست از آب زيادي مقدار گرما ھنگام به و است بزرگسال افراد برابر  2

 بـي يابـد دامـها آبـي كـم اگـر امـا كنـد مـي تشـنگي احسـاس فـرد آبي كم شروع در .شوند مي

  .شود مي ظاھر عالئم ساير و تھوع ، ضعف اشتھايي،

  
  : گرمازدگی و آبی کم کنترل و پیشگیری برای ای تغذیه ھای روش

  
 خصوصـاً  و گـرم ھـواي معـرض در کمتـر شـود مـی توصـیه براینکه عالوه آبی کم با مقابله براي    

  :گردد می تاکید زیر موارد شود قرارگرفته نورآفتاب مستقیم تابش

  بنوشید ومایعات آب
  

  
  

 صـورت در و است الزم روز در مايعات و آب لیوان ٨ حداقل نوشیدن گرمازدگی از جلوگیری برای    

 جلوی تواند می که است نمک مقدارکمی و آبلیمو قطره چند حاوی آب خوردن گرما شدن طوالنی



) ریحـان گیـاه دانـه(بتیشـر ،تخـم خاکشـیر و لیمـو بـه شربت خوردن ھمچنین .بگیرد را گرمازدگی

ود مصرف آب جرعه جرعـه و نـه ش توصیه می .است گرمازدگی از جلوگیری برای نوشیدنی بھترین

درد  ھنگام ورود یک دفعه آب به بدن و عدم ورود امالح به بـدن، به صورت یکدفعه انجام شود چرا که

استفاده از عرقیاتی که طبـع خنـک دارنـد ماننـد بیدمشـک  ھمچنین.شود ایجاد می در ناحیه شکم

 .تواند بسیار مفید باشد و شاه تره نیزمی ،کاسنی

 دننمايی آب راجايگزين باشند مي كافئین حاوي كه گازدار ھاي نوشابه و قھوه مثل ھايي نوشیدنی

ھـایی  شود لذا آن چای ادرارآور ھستند و سبب از دست دادن آب بدن می زیرا این نوشیدنی ھا و

نبایـد  ھـای گـازدار ترجیحـا نوشـیدنی. چـای کمرنـگ بنوشـند خوردن چای دارند نھایتـاکه عادت به 

   .ریزند به ھم می نیز استفاده شود چرا که دستگاه گوارش را

  
  کنید مصرف سبزیجات و میوجات

  
 و ،کـاھو فرنگـي ،گوجـه خیار طالبي، ھندوانه، مثل دار آب ھای سبزي و ھا ازمیوه مداوم استفاده

 در مھمـي بسـیار نقـش فیبـر و فـراوان آب بودن دارا دلیل به گیالس و آلبالو توت، نظیر ریز میوجات

 افزودن با .دارند تعريق از حاصل رفته ازدست ھاي الكترولیت جبران و يبوست آبي، ازكم پیشگیري

 با بیشتر و بھتر توانید می تان روزانه ی برنامه به طبیعی صددرصد ھای میوه آب و غذایی مواد این

 جزو نیز سرد پاستاھای خنک، ساالدھای انواع ولرم، ھای سوپ ھمچنین .کنید مقابله ھوا گرمای

  .ھستند تابستانی مناسب ھای خوردنی

 آب از .دھید کاھش توانید می تا را سس مصرف یدکن میل ساالد خواھید می اگر باشد حواستان

 آب یـا آبمیـوه زیتـون روغن به توانید می حتی .کنید استفاده چاشنی عنوان به سرکه یا لیموترش

. اسـت سـاالد روی سـس بـرای خـوبی ی گزینـه ھـم ماسـت .کنیـد اضـافه سـرکه یـا لیمـوترش

 نیـز گوارشـی یھـا بیمـاری از پیشگیری برای سبزیجات و میوجات نمودن ضدعفونی و شستشو

  .گردد می تاکید

  

  



  بخورید وعده چند در و کم حجم در را غذا
  

 و سـنگین غـذای یـک بـاره یـک اینکـه تـا بخورید کم حجم با غذا وعده چندین روزانه که است بھتر

 کـه ھـم وقتی و دارد بیشتری انرژی به نیاز سنگین غذاھای ھضم برای ما بدن .کنید میل پرحجم

 گرمتـان بیشـتر اینکـه یعنـی یابـد؛ می افزایش ھم درونی دمای رود می باال مصرفی یانرژ میزان

 و گـردو سـبزيجات، بـا ھمـراه خیار و ماست مخلوط مانند سنتي غذاھاي از استفاده .شد خواھد

  .باشد گرما فصل در مناسب غذاي يك تواند مي كشمش

  
  کنید محدود را پروتئینی مواد از برخی مصرف

  
 .کنـد تولیـد بیشـتری گرمای بدن که شوند می باعث قرمز ھای گوشت مانند ھا تئینپرو از برخی

 انـرژی میـزان حبوبـات یـا و مـرغ بـا شـده تھیـه غذای وعده یک ھضم برای که باشید داشته توجه

  .بود خواھد کمتر کباب ھضم از بدن مصرفی

  
  دھید کاھش را ھا چربی مصرف

  
 واقع در .شود می غذا ھضم و گوارش سرعت کاھش ثباع زیاد میزان به ھم آن ھا چربی مصرف

 دلیل ھمین به کنند می تحمیل بدن به مضاعفی تالش بدن در شدن تجزیه و ھضم برای ھا چربی

 بدنتان دمای تا کنید محدود را چرب مواد مصرف لذا برود باال بدن داخلی دمای شوند می باعث ھم

  .شود کنترل بھتر

  
  شیدننو سرد خیلی ھای نی نوشید

  
 ھـای نوشـیدنی بایـد زیـاد گرمای با مقابله برای که دانند می ای حرفه بیابانگردان و صحرانشینان

 می زده یخ و سرد ھای نوشیدنی سمت به ھوا شدن گرم با که عموم تصور برخالف .نوشید ولرم

 را آن یدمـا ناگـاه به و نموده وارد بدن به شوک خنک ھای نوشیدنی قبیل این که بدانید باید روند

 بـه را خـود دمای کند می تالش و شده عمل وارد زود خیلی بدن ھم ھمین برای .آورند می پایین

   .شد خواھد گرمتان بیشتر ھم نتیجه در برساند تعادل حد

 اجـاق خـود .کنیـد محدود را بودن گاز اجاق کنار در و پز و پخت زمان مدت توانید می تا این بر عالوه

  .کنید صرف کمتری انرژی و تھیه خنک و ساده ھایغذا .گرماست منبع گاز
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