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ورزشـــکــار
3در ســــفـــر

بخش مهمی از زندگی هر ورزشــکار در ســفر سپری می شود. سفر داخلی 
یا خارجی برای ورزشــکار، مربی و همراهان نقطه عطفی در زندگی ورزشی 
محسوب می شود و سرنوشت یک عمر تالش را رقم می زند. به همین سبب، 
توجــه به تغییرات فیزیولوژیــک و نیازهای بدن و همچنیــن رعایت اصول 
بهداشــت و تغذیه در سفر،به  اندازه تمرینات و رســیدن به اوج آمادگی های 

جسمی، روانی و اجتماعی ورزشکار اهمیت دارد.

پرواززدگی¡)جت¡لَگJet¡Lag¡(¡و¡سفر¡¡
بدن ما به طور طبیعی به شکلی برنامه ریزی شده که تعدادی از فعالیت ها، مثل 
خوردن و خوابیدن را در طول دوره ای 24 ســاعته انجام دهد. این روال عادی 
درونی، تحت عنوان ریتم های شــبانه روزی ، هنگام پرواز با هواپیما که از چند 
منطقه زمانی به ســرعت عبور می کنیم، دچار بی نظمی می شود. از عوارض جت 
لگ می توان به برهم خوردن نظم بدن، بدخلقی، بی خوابی، خشــکی چشــم، 
سردرد، اختالل روده، بی قراری عمومی، خستگی مفرط همراه با سوءهاضمه، از 

دست دادن اشتها و حافظه و همچنین مشکالت تمرکزی اشاره کرد. 
جــت لگ نه تنها روی افراد مختلف به شــیوه های مختلف تأثیر می گذارد، 
بلکه اثرات آن نیز با توجه به سن، وضعیت سالمت و سطوح استرس متفاوت 
است. بدیهی است این تأثیر برای ورزشکار بسیار بیشتر از افراد عادی اهمیت 
دارد و می تواند در سرنوشــت یک عمر فعالیت ورزشــی و تمرینات سخت و 

فشرده ای که داشته، اثر نامطلوبی بگذارد.
مشکالتی مثل کم آبی بدن، غذاهای ناآشنا، صندلی های تنگ، کمبود خواب، 
لباس های ناراحت، صداهای اضافی مداوم و عوض کردن چند پرواز پشــت سر 
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هم، باعث به هم خوردن خواب می شوند و بر عوارض جت لگ اضافه می کنند.
 بروز جت لگ معمواًل با اختالف زمانی بیش از ســه ســاعت رخ می دهد و 
ســفر به غرب همیشه بهتر از سفر به شــرق تحمل می شود. زیرا هنگامی که 
به شــرق ســفر می کنیم، وقتی  بدن در حال بیدار شدن است، سعی می کنیم 
به خواب برویم و انگار که در میانه های شــب مجبور به بیدار شدن می شویم. 
به عبارت دیگر، بدن بهتر می تواند با روزی طوالنی تر نســبت به روزی کوتاه تر 
کنار بیاید. مطالعات نشــان داده یک روز کامل طول می کشــد تا بدن بتواند 
از هر منطقه زمانی که ســفر می کنیم، بازیابی پیدا کند. بهتر اســت برای هر 
ساعت تفاوت منطقه ای زمانی یک روز به بازیابی و استراحت اختصاص دهیم.

با نوشــیدن آب و نوشــیدنی های بدون کافئین، باید سطح مایعات بدن را 
حفظ کرد. 
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بــا برنامه  منظم، از صندلی خود بلند شــوید، کمی در راهروی هواپیما قدم  
بزنید و نرمش کنید. همچنین می توانید روی صندلی تمریناتی مثل کشــش 
انگشتان پا، تمرینات ایزومتریک، کشــش و تمرین شانه را انجام دهید. این 
کار باعــث گردش بهتر خون در بدن و جلوگیری از تجمع آن در نقاط خاص 

می شود؛ مشکلی که در هوای فشرده  هواپیما شایع است.
 به بهانه شستن صورت ومسواک زدن ،از جای خود برخیزید.

 لباس های گشاد و راحت بپوشید.
 با خود بالش گردنی، چشــم بند، گوش بند یا هدفون ببرید. این وسایل در 

طول پرواز های شبانه بسیار مفید و باارزشند.
 از پوشــیدن کفش چرمی رسمی خودداری کنید ،چراکه به احتمال زیاد در 
طول پرواز پاهایتان کمی ورم می کند و این موضوع باعث ایجاد مشــکل در 

پیاده روی پس از پرواز و تحویل گرفتن بار می شود.
 از نوشــیدنی های پر از کافئین مثل قهوه، کوال و نوشــیدنی های انرژی زا 
دوری کنیــد. این محرک های مصنوعی روی توانایی شــما در خوابیدن تأثیر 

می گذارند و زمان بهبودی از جت لگ را افزایش می دهند. 
وقتی ســوار هواپیما می شوید، ســاعت خود را با زمان مقصد تنظیم کنید تا 
ازنقطه نظر روان شناختی با آن سازگار شــوید. برنامه نامنظم برای صرف غذا و 
خواب ،باعث می شود سازگاری با منطقه زمانی جدید دشوارتر باشد. یک توصیه  
مؤثر این است که شروع به خوردن سه وعده غذایی روزانه مطابق با منطقه زمانی 
جدید کنید، البته اگر از آن دسته افرادی باشید که از خوردن میان وعده و تنقالت 

هنگام شب لذت می برید، شاید این موضوع مشکل بزرگی برایتان نباشد.
تا جایی که می توانید از روشنایی روز استفاده کنید. سعی کنید خواب کافی 
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داشــته باشــید. در صورت لزوم، هر کمبود خوابی را با چرتــی کوتاه در روز 
رســیدن به مقصد، جبران کنید. بهتر است وقتی شب به مقصد می رسید، در 
ابتدای ســفر بخوابید و وقتی صبح می رسید، در انتهای زمان سفر بخوابید تا 
هنگام رسیدن بتوانید با ســاعت مقصد خود را تنظیم کنید و همزمان با بقیه 
مردم ساکن در آنجا بخوابید و بیدار شوید. با اتخاذ این رویه می توانید در زمان 

کوتاه تری خود را با شرایط جدید منطبق کنید.

کم¡تحرکی-مشــکالت¡گردش¡خون¡و¡ترومبوز¡سیاهرگ¡های¡¡¡
)DV¡T(عمقی

شــاید در مورد ترومبوز ســیاهرگی عمقی )DVT( شنیده باشید که یکی از 
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اصلی ترین دالیل آن رکود جریان خون است.
کم تحرکی طوالنی)بیش از 4 ساعت( مخصوصا در حالت نشسته ، می تواند 
منجر به نرسیدن خون، ورم، خشکی، سفتی  و ناراحتی پاها شود. کم تحرکی 
یکی از عواملی است که منجر به گسترش لخته های خون در رگ های عمقی 

می شود.
 اگر می خواهید بدانید چگونه می توان از DVT جلوگیری کرد، بهتر اســت 
بدانید حفظ گردش خون مناسب رمز اصلی آن است. یک جفت جوراب سفری 
مخصــوص هواپیما تهیه کنید تا خطر DVT را به حداقل برســانید و گردش 

خون را بهبود دهید.
 در اغلــب موارد لخته ها کوچک بــوده و هیچ گونه عالمتی ندارند.  مرتب 
در هواپیما حرکت کنید و ورزش هایی انجام دهید تا جریان خون ادامه داشته 
باشــد. به منظور پرهیز از لخته شدن خون در پاها که در پروازهای طوالنی و 
بی حرکت ماندن اندام های تحتانی رخ می دهد و می تواند خطرناک و کشــنده 
باشــد، حرکت دادن متناوب پاها و ایســتادن و نشستن در پیشگیری از لخته 

شدن و حرکت لخته به سوی قلب، مغز یا ریه مؤثر است. 
 تمرین عضالت ســاق پا می تواند گردش خــون را تحریک کند و خطر 

گسترش کم تحرکی را کاهش دهد.
 در جلو پاها نباید چمدان و ساک دستی باشد.

 برخی داروها مثل قرص های پیشــگیری از بــارداری، احتمال بروز این 
بیماری را افزایش می دهند.
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سایر¡مالحظات¡¡
1-¡¡فشار¡هوای¡داخل¡هواپیما

فشــار هوای داخل هواپیما در ارتفاع پرواز کمتر از فشــار هوا در ســطح 
دریاســت. در نتیجه اکسیژن کمتری توسط خون گرفته می شود و گازهای 
داخل بدن منبسط و بیشتر می شود. افراد سالم معموال می توانند اثرات فشار 
هوای داخل هواپیما را به خوبی تحمل کنند ، اما برخی ممکن اســت نتوانند 
سطح کاهش یافته اکســیژن را به خوبی تحمل کنند که باید پیش از پرواز 
به عوامل پرواز اطالع دهند تا در حین پرواز اکســیژن مکمل برای آنها در 

نظر بگیرند.

2-¡انبساط¡گازها
انبساط گازها طی اوج گیری هواپیما موجب می شود تا هوا از گوش میانی و 
سینوس ها بازگردد و معموال مشکل ایجاد نمی ند. این جریان هوا گاهی اوقات 
به صورت صدای بامب در گوش ها احســاس می شــود. هنگام فرود هواپیما 
جریان هوا باید به گوش میانی و ســینوس ها بازگردد تا اختالف فشار متعادل 
شود ، اگر این امر اتفاق نیفتد احساس می کنید که گوش ها یا سینوس ها بسته 
شــده اند. در این حالت اگر فشار هوا آزاد نشود ، منجر به درد می شود. معموال 
قــورت دادن یا بلعدین، جویدن و خمیازه کشــیدن ناراحتی مذکور را برطرف 
می کند. اگر مشــکل ادامه داشت معموال یک بازدم قوی کوتاه با گرفتن بینی 

با دو انگشت و بستن دهان، مفید خواهد بود.
توجه: افراد مبتال به عفونت گوش، بینی و ســینوس ها باید از پرواز هوایی 
خودداری کنند. زیرا ناتوانی در متعادل ساختن اختالف فشار هوا ممکن است 
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موجب بروز درد و آســیب شود. اگر مســافرت اجتناب ناپذیر است استفاده از 
قطــره بینی دکونژســتانت کمی قبل از پرواز و مجددا قبــل از فرود هواپیما 

می تواند مفید واقع شود.

3-¡رطوبت¡داخل¡هواپیما¡و¡کاهش¡آب¡بدن¡
میزان رطوبت در داخل هواپیما پایین اســت و می تواند موجب بروز خشکی 
پوســت و ایجاد ناراحتی در چشــم و دهان و بینی و پوســت شود. استفاده 
از لوســیون مرطوب کننده پوست و اســپری های نمکی بینی برای مرطوب 
نگه داشــتن کانال های بینــی و عینک به جای  اســتفاده از لنز ، می تواند از 

ناراحتی بکاهد یا از آنها جلوگیری می کند.
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4-¡بیماری¡حرکت
افــرادی که از بیمــاری حرکت رنج می برند باید در بخــش میانی هواپیما 
صندلــی بگیرند تا حرکت را کمتــر درک کنند.همچنین درباره داروهایی که 
می توانند قبل از پرواز استفاده کنند تا از این مساله جلوگیری کند، با پزشک 

مشورت کنند.
 
بیماری¡های¡عفونی¡و¡سفر¡¡

بیماری های عفونی در ســفر، بر اساس راه انتقال عوامل بیماری زا ،به انواع 
زیر تقسیم  می شود:

الف-¡بیماری¡های¡قابل¡سرایت¡از¡راه¡دستگاه¡گوارش:
ایــن بیماری ها از طریق نوشــیدنی  و غذاهــای آلوده منتقل می شــوند. 

بیماری هایی مانند وبا، هپاتیت A، تب تیفوئید و انواعی بیماری های انگلی.
گاهی عامل ایجاد بیماری ، مواجهه در نوع باکتری هایی اســت که به طور طبیعی 
در جدار روده افراد زندگی می کنند؛ یعنی با تغییر محل زندگی و مســافرت به یک 
شــهر جدید، فرد با انواع جدیدی از باکتری ها روبه رو شده و این میکروارگانیسم ها 
موجب بروز بیماری در فرد می شود. با اتخاذ اصول بهداشتی در طبخ غذا و همچنین 

رعایت نکات بهداشتی زیر می توان از ابتال به این بیماری ها پیشگیری کرد:
 شســتن  و پوســت گرفتن میوه  یا صرف نظر کردن از خــوردن میوه  و 

سبزی های خام
 مصرف آب فقط از بطری های دربسته یا جوشاندن آب

  نخوردن غذاهای خام و نیم پز
  تهیه غذا از رستوران های مطمئن و نخریدن مواد غذایی از دستفروش ها
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ب-¡بیماری¡های¡قابل¡سرایت¡از¡راه¡خون:
برخی از این بیماری ها از طریق روابط جنســی، اســتفاده از سرنگ آلوده، 
مادر به جنین یا وسایل آلوده دندانپزشکی و ... منتقل می شوند. به عنوان مثال 
می توان از هپاتیت B، ایدز و هپاتیت C نام برد؛ که با دقت در دریافت خدمات 
پزشکی و دندانپزشکی و انجام واکسیناسیون می توان از سرایت آنها پیشگیری 
کرد. برخی بیماری های این گروه توسط نیش حشرات منتقل می شوند؛ مانند 
ماالریا، تب دانگی، زیکا و بیماری خواب، که پوشاندن بدن در نواحی گسترش  
و انجام واکسیناســیون یا پیشگیری دارویی در جلوگیری از بعضی موارد مؤثر 
است. برخی  فقط از راه تماس مستقیم جنسی سرایت می یابند مثل سوزاک، 
سفلیس، تریکومونازیس، شانکروئید، تبخال تناسلی و زگیل تناسلی که رعایت 
نکات اخالقی و بهداشــتی و پرهیز از رفتارهای جنسی خطرناک، استفاده از 
کاندوم و انجام آزمایش های تشــخیصی در پیشگیری از این بیماری ها مؤثر 

است.
ج-¡بیماری¡های¡قابل¡¡سرایت¡از¡راه¡هوا:

این بیماری ها مانند ســارس، انــواع آنفلوآنزای انســانی، خوکی و مرغی، 
ســرماخوردگی، سل و مننژیت ، از طریق دستگاه تنفسی و با استنشاق هوای 
آلوده منتقل می شــوند. عدم تجمع در مکان های بســته، پرهیز از سفرهای 
غیرضروری به مناطق آلوده، استفاده از ماسک های مخصوص و گرفتن جلوی 
دهان و بینی در زمان عطســه و سرفه ، در ممانعت از سرایت این بیماری ها 

تأثیر دارد.
د-¡بیماری¡های¡قابل¡سرایت¡از¡تماس¡مستقیم¡با¡پوست:

بیماری هایی از قبیل انواع عفونت های قارچی مثل قارچ سر )کچلی(، قارچ 
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تنه، قارچ الی انگشــتان پا و ...، ویروســی مانند تبخال و زگیل و باکتریایی 
مثل زرد زخم ، در این دســته قرار می گیرند. گاهی عامل ســرایت، تماس با 
انسان و گاهی تماس با یک حیوان است. گاهی نیز تماس پوست آسیب دیده 

با خاک آلوده ،عامل سرایت بیماری است مانند بیماری کزاز.
*¡مشاوره¡پزشکی¡قبل¡از¡سفر

هر ورزشکاری که بیماری مزمن دارد باید همه داروها و اقالم پزشکی الزم 
را برای تمام دوره سفر با تایید پزشک مربوطه همراه خود داشته باشد.

تغذیه¡در¡سفر¡¡
عالوه بر آنچه گفته شــد، توجه به برخی نــکات در خصوص تغذیه ، نقش 
مؤثری در سالمت ورزشــکار دارد. اعتماد و حرف شنوی از مربی باتجربه در 
اولویت اســت؛ زیرا مربی به میزان انرژی مورد نیاز و شــرایط تمرینی شــما 
آگاهی کامل دارد و بر این اساس در خصوص برنامه غذایی تصمیم می گیرد. 
اما به طورکلی باید توجه داشــت دقت کافی به برخی  نکات در سفر می تواند 

در کسب نتیجه بهتر به شما یاری برساند.
یکی از ایــن نکات پرهیز از خوردن غذاهای ناآشــنا، به خصوص پیش از 
مســابقه اســت. چه در سفرهای داخلی و چه در ســفرهای بین المللی، برای 
بعضی افراد، خوردن غذاهای بومی یکی از فعالیت های هیجان انگیز در طول 
مســافرت محسوب می شود. اما متأســفانه مواردی مثل ناآشنایی با ترکیبات 
اصلی غذای جدید یا نحوه پخت آن، می تواند تأثیر منفی در مســابقه داشــته 

باشد.
 همچنین در ارائه غذا به  صورت بوفه و سلف سرویس، میزان انرژی دریافتی 
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بایــد با توجه به زمان پیش از مســابقه که معمــواًل دوران کاهش تدریجی 
تمرینات )تیپر( اســت، تنظیم  شــود و از خوردن بیش ازحد پرهیز کرد. مربی، 
کارشناس تغذیه و پزشک تیم، در خصوص انواع غذاهای مورد نیاز بدنتان به 
شما مشاوره می دهند و خواهند گفت که برای قبل و بعد از مسابقه یا تمرینات 
نهایی، چه مواد غذایی را استفاده کنید تا سوخت رسانی به بدنتان درست انجام 

شود.
نوشــیدن آب به میزان کافی و پیشــگیری از کم آبی بدن نه تنها به بهبود 
عملکرد ورزشــی کمک خواهد کرد بلکه از بروز مشــکالت پزشکی مختلف 

گوارشی، کلیوی، پوستی، دندانی و ... پیشگیری می کند.
 تشــنگی معیار خوبی برای اطالع از کم آبی نیست و برای رساندن مایعات 
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کافی به بدن باید برنامه مشخص داشت. یکی از معیارهای نسبتًا قابل اعتماد، 
رنگ و حجم ادرار اســت تا بر اساس آن مطمئن شویم میزان آب یا مایعات 

دریافتی کافی بوده یا خیر.

سایر¡نکات¡مهم¡در¡سفر¡¡
برای سفر به مناطق گرمسیر و مرطوب نحوه لباس پوشیدن اهمیت زیادی 
دارد. پرهیز از آفتاب ســوختگی و اســتفاده از کرم های ضد آفتاب، پوشیدن 
لباس های زیر از جنس نخی و خشک نگهداشتن چین های بدن مثل گردن، 
زیربغل و کشــاله ران برای جلوگیری از عرق ســوز شــدن به حفظ سالمت 
پوســت کمک خواهند کرد. همچنین با توجه به بیماری های مشترک انسان 

و حیوان باید از تماس با حیوانات خودداری کرد.

¡¡)UV(اشعه¡فرا¡بنفش¡خورشید
این اشعه برای پوست و چشم انســان مضر است ؛ تاثیرات نامطلوب اشعه 

فرابنفش خورشید شامل موارد زیر است:
 موجب آفتاب سوختگی و آفتاب زدگی شدید می شود.

 ممکن اســت موجب التهاب حاد قرنیه چشم شده و آسیب های طوالنی 

مدت منجر به آب مروارید به دنبال داشته باشد.
 ممکن است منجر به خارش ، قرمزی و کهیر روی قسمت هایی از پوست 

در معرض خورشید شود.
 ممکن است باعث تاثیر دراز مدت مثل سرطان پوست و پیری زود هنگام 

پوست شود.
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اقدامات¡پیشگیرانه:¡¡
 خودداری از قرار گرفتن در معرض نور خورشید در میانه های روز

 استفاده از لباس های آستین بلند
 استفاده از عینک آفتابی و کاله آفتاب گیر لبه پهن

 استفاده از کرم های ضد آفتاب باSPF باال



تهیه¡شده¡در¡فدراسیون¡پزشکی¡ورزشی¡ایران


