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توصیه هایی برای ورزش کودکان

تبیــان :احتمال آســیبدیدگی ورزشــی در
کودکان بیشــتر از بزرگساالن اســت .بنابراین
والدین باید مراقب باشــند که تمام نکات ایمنی
در ورزش کودکان رعایت شــود تا خطری آنها
را تهدید نکند.
چنــد نکته ای کــه باعث میشــود ورزش
کودکان کم خطر باشد عبارتند از:
 .1پوشیدن لباس مناسب:
اگر فرزند شــما در فضای باز ورزش میکند
باید به دمای هــوا در رطوبت هوا برای انتخاب
لباس توجه کنید .در ســرما باید لباس چند الیه داشته باشــد .اگر دمای هوا بیشتر شود می توانید
لباسهای رویی را در بیاورید .در هوای گرم لباس ســبک و روشن بپوشید .در هر نوع آب و هوایی
از کرم ضد آفتاب اســتفاده کنید .کفش و جوارب مناسب انتخاب کنید .جوراب باید طوری باشد که
رطوبت را جذب میکند .کفش نیز باید مناسب ورزش انتخاب شود.
 .2از وسایل محافظ استفاده کنید:
طبق گزارشها ساالنه سه میلیون کودک در آمریکا دچار آسیبدیدگی ورزشی میشوند .استفاده
از کالههای محافظ ،زانو بند ،عینک و دیگر محافظها برای کودکان الزم است.
 .3نوشیدن مایعات:
بهتر اســت کودکان پانزدهدقیقه قبل از شروع ورزش آب بنوشند .اگر آنها در هوای گرم ورزش
میکنند باید هر 20دقیقه آب بنوشــند .در صورتی که آب بدن کودکان کم شــود آنها دچار تهوع
میشوند.
 .4گرم کردن بدن:
گرم کردن بدن باعث میشــود که عضالت و تاندونها و رباطها هنگام ورزشــی آسیب نبینند.
بدن کودکان زودتر از بزرگســاالن گرم میشــود .کودکان میتوانند با در جا زدن به راحتی بدن را
گرم کنند.
 .5سرد کردن بدن:
ســرد کردن بدن به اندازه گرم کردن بدن مهم است .کودکان باید چنددقیقه به آرامی حرکت
کنند تا ضربان قلب آنها کاهش پیدا کند .مطمئن شوید که پوست آنها خشک و خنکشده است .به
آنها آب خنک بدهید و ضمنا بعد از ورزش آنها را به حمام ببرید.

عوارض ناشى از مكیدن انگشت در کودکان

بیتوته :کــودک از  6ماهگی به بعد اســتقالل
داشــتن را احساس می کند و مکیدن انگشت باعث
می شــود که او احساس امنیت بیشــتری کند اگر
محبت ها و توجه الزم شما موجب شود که کودک
توجه به محیط اطراف خود داشته باشد و با امکانات
تازه ای که او را با دنیای جدید پیوند می دهد آشــنا
شود ،به تدریج کمتر به مکیدن شست روی می آورد
و کم کم آن را ترک می کند.
مکیدن انگشــت در چند ماهگی کودک کاری
بامزه به نظر می رســد .اما با گذشت زمان و بزرگتر
شــدن کودک ،این مسئله یک عادت بد به شــمار می آید و باید هرچه زودتر این عادت غلط را از
بین ببریم .یکی از مهم ترین عوارض مکیدن انگشت  ،تاثیر آن بر روی سالمت دندان هاست.
مکیدن شســت و مشابه آن نظیر مکیدن انگشتان پا در شــیر خواری رایج است .شروع عادت
مکیدن شست در کودکان از 3تا  4ماهگی است و بالفاصله پس از تولد چنین عادتی در وی شکل
نمی گیرد .کودک در سنین شیر خواری اغلب پس از غذا خوردن شست خود را مک می زند برخی
از کودکان به محض اینکه پســتانک یا ســینه مادر را از دهانش بیرون بیاورند به این کار مبادرت
می ورزند.
مکیدن شســت یکی از اعمال سازشــی اولیه است که کودک به وســیله آن خود را خوشحال
می کند ولی اگر بعد از دوره شــیرخواری و بخصوص در ســالهای قبل از مدرسه ادامه داشته باشد
نشانه اختالل در رفتار و بروز عادتی بد در کودک است.
عوامل به وجود آورنده یا تشدید کننده عادت مکیدن انگشت شست :
عوامل طبیعی
_ زیاد بودن فاصله زمانی میان دو وعده شیرخوردن نوزاد که سبب گرسنه ماندن او بشود
_ وقتی که نوزاد به ســرعت از پســتان ٬یا شیشه شــیر بخورد و یا مادر با بی حوصلگی مدت
شیرخوردن کودک را کوتاه کند ( .ارضاء نشدن غریزه مکیدن)
_تغییر بی موقع رژیم غذایی کودک که قاعدتآ با تغییر وســایل غذا خوردن او همراه است ،زیرا
در حالی که کودک هنوز آمادگی را برای ترک پستان یا پستانک به دست نیاورده ،شما او را از لذت
مکیدن محروم می کنید.
محرومیتهای عاطفی:
ـ زمانی که شــرایط جدید خانوادگی از میزان توجه مادر به کــودک می کاهد؛ مثآل تولد نوزاد
جدید ســبب می شــود که کودک برای جلب نظر اطرافیان ،بخصوص مادر چنین کند و این عمل
کم کم در او تبدیل به عادت شود.
ـ کشمکش میان والدین و کودک برای ترک این عادت سبب تشدید آن می شود.
ـ وقتــی کــه کودک خود را تنها و مطــرود حس می کند و مجبور اســت مدت زمان طوالنی
بی حرکت بنشیند ،چون وسیله بازی و سرگرمی ندارد ،انگشت خود را می مکد.
ـ حسادت باعث ایجاد یا تشدید این عادت می شود.
اثر عادت مکیدن شست در کودکان
عادت مکیدن شســت در کودکانی که با آنان طبیعی و عادی رفتار می شود و مشکل عاطفی و
فیزیکی ندارند خیلی زود برطرف می شــود .ولی در صورت برخورد نادرست با این عادت به تدریج
در کودک گســترش می یابد .و کودک دیگر به مکیدن شســت قناعت نکرده و بخصوص هنگام
خواب شــروع به مکیدن ملحفه یا وسایل دیگر می کند .و یا حتی ساعتها کودک به نقطه ای خیره
شده و این کار را ادامه می دهد.
عوارض ناشى از مكیدن انگشت در کودکان
مكیدن انگشــت بعد از  6ســالگى مى تواند مشــكالت جدى در زمینه دندان ها ،لثه و آرواره
به وجود آورد .مك زدن هاى با فشــار كودك به شســت یا انگشتش در طول روز و شب ،موجب
جلوآمدگى دندان ها و ناهنجارى هاى اســتخوان فك او مى شود .دندان هاى ردیف باال به سمت
بیرون كشیده مى شوند و دندان هاى ردیف پائین نیز به سمت داخل دهان كج مى شوند.
درمان مكیدن انگشت در کودکان
هیچ گاه سعى نكنید براى ترك عادت كودك بر او فشار آورید ،زیرا ممكن است موجب تقویت
و تشدید عادت در او شود.
 به كودك كمك كنید تا روش هاى مقابله با تنش ها و فشارهاى روانى را یاد بگیرد ،مث ًال با
شما صحبت كند ،به ورزش بپردازد ،با دوستش صحبت كند و...
اگر دوســتانش در مهد کودک یا مدرسه یک بار او را در این حالت ببینند و مورد تمسخر او راقرار دهند کودک نا خوداگاه نسبت به این عمل اکراه پيدا میکند.
 سعى كنید دست هاى كودك را به نوعى مشغول نگه دارید( .نقاشى بكشد ،كاردستى بسازد،مجسمه هاى سفالى درست كند و)....
 میتوانید با او وارد بازی شــوید .یک تقویم یک ماهه روی یخچال خود بگذارید و روزهاییکــه او را در حین این عمل ندیدهاید را عالمتگذاری کنید .در پایان ماه بهخاطر پیشــرفتش به او
جایزه دهید.
 شــنیدن داستانى شیرین ،ماجرایى افســانه اى و خاطره اى از دوران كودكى ،موجب تسلى وآرامش خاطر كودك هنگام خواب مى شود.
 اگر در انجام این کار از خودش پیشرفت کمی نشان داد ،او را سرزنش نکنید .احساس ناتوانیدر وی خود باعث ادامه دادن این کار می شود.
 تماس بدنى (مثل نوازش كردن) موجب آرامش ،امنیت و آســودگى كودك مى شــود و او رااز اضطراب و نگرانى رها مى ســازد .ســعى نكنید با مســخره كردن و شرمنده كردن كودك او را
مجبور به ترك عادت كنید ،زیرا این گونه رفتارها موجب خودكم بینى و احســاس بى ارزشــى در
كودك مى شود.
 سعى كنید عواملى را كه موجب آزار روحى كودك مى شود ،از بین ببرید. زمانى كه كودك انگشتش را مى مكد ،با او بازى نكنید ،او را بغل نگیرید و به او توجه نكنید.اما زمانى كه انگشتش را از دهانش درآورد ،به او توجه كنید و او را نوازش كنید.
هر چه سن بچهها باالتر میرود و در جمع دوستان خود قرار میگیرند ،از ترس مسخره شدنتوسط دوستانشان این کار را کمتر انجام میدهند تا کمکم از سر آنها میافتد.
 -زمانى كه كودك انگشتش را مى مكد ،او را جلوى آیینه ببرید.
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تبیان :نوروز در راه است .یک سال دیگر را نیز
پشت ســر گذاشتیم .خیلی ها آماده سفر هستند تا
سال جدید را با تجربه هایی جدید آغاز کنند .البته
هنوز هوا کمابیش سرد است و باید مراقب جوالن
باکتری ها باشید .عالوه بر این غذا خوردن در بین
راه و در مناطقی که شــناخت درستی از وضعیت
بهداشــتی آن ندارید میتواند شــما را به دردسر
بیندازد و سفرتان را خراب کند .اما با رعایت نکاتی
ســاده و عزیمت با آمادگی کامل می تواند سفری
به یادماندنی را برایتان به ارمغان بیاورد.
مراقبت را از قبل سفر شروع کنید
بروز مشکالت گوارشی از جمله مسائل رایج در
هر سفری اســت .بنابراین برای پیشگیری از این
دست مشکالت الزم است که چند روز و حتی چند
هفته قبل از شــروع سفر مراقبت بیشتر از دستگاه
ایمنی را شروع کنید.
بــرای این کار توصیه می شــود کــه روزانه
پروبیوتیــک میل کنید .ایــن باکتری های خوب
به حفظ ســامت فلــور روده کمک کــرده و از
بروز عفونت ها و مشــکالت گوارشی پیشگیری
می کننــد .تمــام محصوالت حــاوی پروبیوتیک
میلیاردها باکتری مفید دارند که ســامت دستگاه
گوارش را باال می برند .ماســت های پروبیوتیک
حدود  1میلیارد باکتری خوب دارد .یادتان باشد که
در طول ســفر نیز نباید از مصرف این محصوالت
غذایی غافل شوید .توصیه می شود به طور روزانه
به طور مثال از ماســت پروبیوتیک استفاده کنید.
اگر در هتل اقامت داشته باشید شاید کمی سخت
باشد که به این نوع ماست دسترسی داشته باشید.
می توانید مکمل خریداری کرده و با خود داشــته
باشید.

آب گاهی مایه حیات نیست
یکی از مســائلی که در هر ســفری باید به آن
دقت کنید مسئله آب است .چون همین آب که مایه
حیات است اولین عامل بیماری ها در سفر محسوب
می شــود .به طور دقیق تر  80درصد بیماری ها در
طول ســفر ناشــی از مصرف آب آلوده است .چون
باکتری ها همیشــه در آب های روان امکان تجمع
دارند بنابراین فقط آبی را مصرف کنید که جوشیده
شده باشــد یا اینکه از سالمت آن مطمئن هستید.
بهترین کار این است که از آب بطری استفاده کنید.
اگر در هتل یا رستوران سفارش آب می دهید توجه
داشته باشید که در بطری کام ً
ال پلمپ باشد .توصیه
می شود آب گازدار بنوشید .عالوه بر این حواستان
به یخ نیز باشــد .از خرید یخ از کنار جاده خودداری
کنید و نوشــیدنی های بدون یــخ میل کنید .چون
معلوم نیســت آبی که یخ بســته باشد آب سالمی
است یا خیر.
در انتخاب میوه ها ،سبزیجات ،گوشت
و ماهی دقت کنید
در طول سفر بخصوص اگر در هتل های معتبر
و خوب اقامت ندارید هیچ چیز را بدون جوشاندن،
پختن یا پوســت کندن استفاده کنید .فقط و فقط
غذاهایی که به خوبی پخته شــده و داغ اســت را
مصرف کنید .از مصرف مواد غذایی خام بخصوص
ساالد در رستوران های بین راه بپرهیزید .از میوه ها
و سبزیجات پخته شــده استفاده کنید .اگر با خود
میوه ای بــه همراه می برید یا در بین راه میوه ای
انتخــاب می کنید حتم ًا از میــوه هایی مانند موز،
آناناس یا انبه باشد که نیاز به پوست گرفتن دارند.
پوســت این قبیل میوه ها ماننــد حفاظی در برابر
باکتری ها اســت .در خصوص ســبزیجات سعی

کنید از مصرف سبزیجات خام دور باشید و از انواع
پخته شده اســتفاده کنید .از مصرف گوشت ،مرغ
یــا ماهی هایی که به خوبی پخته نشــده و خام یا
نیمه خام هســتند اجتناب کنید .شــاید طول سفر
و رســتوران های بین راهی زمان مناســبی برای
استیک خوری یا ماهی خوری نباشد .بهتر است به
رستوران های تمیز و مطمئن مراجعه کنید.
از مصــرف هر نــوع کباب یا غذای گوشــتی
که کوچکترین بوی نامطبوعــی دارد خودداری
کنید .اگر از کباب شــدن و پخت کامل گوشت ها
اطمینــان دارید میتوانید آن را مصرف کنید چون
پخته شــده کامل برای از بین رفتن باکتری های
بیماری زا کافی است.
حواستان به وزنتان نیز باشد
اگــر در هتل ها یا مکان هایی اقامت دارید که
معتبر هســتند و از قضا غذاهای خوبی نیز ســرو
می کنند حواســتان به خورد و خوراکتان باشــد.
چون ممکن اســت خیلی زود چاق شوید .البته در
حین سفر همیشــه می توانید بدون اینکه خود را
از خوردن و لذت بردن محروم کنید از ســفر لذت
ببرید .بنابراین بهتر اســت غذا را با مصرف سوپ
ســبزیجات شــروع کنید چون کم کالری است و
جلوی اشتهای زیاد را می گیرد .سوپ حاوی فیبر
زیادی است و سبزیجات آن سیرکننده هستند.
عالوه بر ایــن ویتامین و مواد معدنی خوبی به
بدنتان می رســاند .به جای دسرهای شیرین نیز
می توانید به سراغ میوه های تازه و حتی میوه های
محلی منطقــه ای که اقامت داریــد بروید .البته
همانطور که شد بهتر است از میوه هایی که قابل
پوست کندن هستند استفاده کنید.
چند توصیه کلی

* در رســتوران هــا از مصــرف غذاهــا و
خوراکی هایی که درپوشــی ندارند خودداری کنید
چون هر نوع مگس یا حشره ای روی آنها جوالن
می دهد همچنین حواستان باشد که غذای دوباره
گرم شده جلویتان نگذارند.
* از مصــرف محصوالت لبنی غیرپاســتوریزه
اکیداً خودداری کنید.
* از خرید مواد غذایی از کیوســک های کنار
جاده و همچنین دستفروشان اجتناب کنید.
* دســتهایتان را بــه طــور مرتب بــا آب و
صابون شستشــو دهید .بخصوص قبــل و بعد از
مصرف غذا ،بعد از دستشــویی و همچنین قبل از
دســتکاری کردن مواد غذایــی (اگر به پیک نیک
می روید یا در ســفر خودتان آشــپزی را به عهده
می گیرید) .اگر صابون ندارید از دســتمال مرطوب
و ضدعفونی کننده ها اســتفاده کنید .قبل از ســفر
مقداری از این دستمال ها و مواد ضدعفونی کننده
خریداری کرده و همیشه در کیف خود داشته باشید.
* از شنا کردن در آب های آلوده نیز بپرهیزید.
اگر به اســتخر ناشناسی نیز رفته باشد حواستان را
بیشتر جمع کنید .اگر آب رنگ تیره و کدری داشته
باشد به این معنی اســت که به میزان کافی تمیز
نبــوده و کلر ندارد .بنابراین تــن به همچنین آبی
نزنید .توصیه می شــود تا حد امکان از شنا کردن
در آب رودخانــه یا دریاچه هــا نیز خودداری کنید
بخصوص اگر به مناطقی رفته اید که در خصوص
شرایط آب آنجا آشنایی کامل ندارید.
اگر راهنمایی داشــته باشــید می تواند در این
خصوص کمک کند .می توانید از افراد محلی نیز
در خصوص سالمت آب سؤال کنید.
* دندانهایتان را با آب بطری مسواک بزنید.

تبیان :گاهی اوقات تســت کردن مواد آرایشی
موجود در مغازه ها و یا اســتفاده از لوازم آرایشــی
دیگران برایمان جالب است .اما دالیل زیادی وجود
دارد که نشــان می دهد این کار بسیار نادرست و
گاهی خطرناک اســت .در اینجا تعــدادی از این
دالیل را آورده ایم.
ممکن است به تبخال دچار شوید
ویــروس هرپس تبخــال می توانــد از طریق
ترشــحات دهانی باقیمانده روی رژ لب ،خط لب و
برق لب به دیگران منتقل شود .گاهی برخی افراد
به طور مســتقیم این محصوالت آرایشی را روی
لب هایشــان تســت می کنند که این کار خطرات
سالمتی زیادی را به دنبال خواهد داشت و بیماری
های مسری پوستی را به جان فرد می اندازد.
ممکن است دچار آنفلوآنزا شوید
استفاده مشــترک از مواد آرایشی لب می تواند
ســبب شــود که باکتری ها و ویروس ها از دهان
فرد بیمار به محصول آرایشی مورد استفاده منتقل
شــود .بنابراین افراد دیگری هم که از آن استفاده
می کننــد ،به بیمــاری هایی مثــل آنفلوآنزا و یا
سرماخوردگی مبتال می شوند.
برخــی افراد هم بــرای رعایت بهداشــت ،به
جای تماس مســتقیم لوازم آرایشــی با لب ها  ،از
انگشــت شــان برای این کار کمک می گیرند که
این کار نه تنها بهداشتی نیست ،بلکه موجب انتقال
آلودگی های دست (باکتری هایی مانند ای کالی
و استافیلوکوک) به آن ماده آرایشی و برعکس می
شود.
احتمال دارد به مشکل «چشم صورتی»
دچار شوید
ورم ملتحمه چشــم یکی از شایع ترین عفونت
هایی اســت که می تواند از طریق لوازم آرایشــی
چشم منتقل شود و به شدت مسری است و باعث
قرمزی چشم ها می شــود .برای جلوگیری از این
مشــکل بهتر اســت از لوازم یک بار مصرف برای

از لوازم آرایشی یکدیگر استفاده نکنید

تنها راه بهداشــتی استفاده از برس ها و قلم موها و
پدهای آرایشــی دیگران نیز شستشــوی آن ها به
همین طریق است.
سلول های مرده و چربی را با پوستتان
تماس می دهید
اســتفاده مشترک از دســتگاه های پاک سازی
گــران قیمت مانند کالریســونیک ،شــاید کمی
وسوســه انگیز باشــد ،اما این کار را انجام ندهید.
برس های پــاک کننده بــرای بــه دام انداختن
چربی هــا ،ســلول های مــرده و آلودگــی ها و
میکروب های پوســت فوق العاده هستند .اما نباید
آن ها را به اشتراک گذاشت .این کار دقیقا مانند آن
است که مسواک خود را به دیگران دهید.
خون و سایر مایعات بدن را به اشتراک
می گذارید
بهتر اســت تیغ اصالح خــود را در جایی دور از
دسترس دیگران قرار دهید و از تیغ اصالح دیگران
هم اســتفاده نکنید .تیغ می توانــد برش هایی بر
روی پوست ایجاد کرده و ویروس ها و عفونت های
باکتریایی پوست را به دیگران انتقال دهد .حتی اگر
شما آنها را زیر شیر آب بشویید ،مقدار کمی از خون
و مایعات بدن مــی توانند بر روی آنها باقی بمانند
که می تواند بیمــاری هایی مانند هپاتیت و ایدز را
انتقال دهد.
ممکن اســت دچار قارچ ناخن یا پای
ورزشکار شوید
هرگز از کســی ناخــن گیر نگیریــد ،زیرا این
کار موجــب انتقال آلودگی هــای قارچی پا (مانند
بیماری پای ورزشکار) و ناخن (قارچ ناخن) خواهد
شــد .همچنین ممکن است پوســت انگشت تان
را بــا ناخن گیر ببرید که این کار باعث می شــود
عفونت های ویروســی و باکتریایــی مثل هپاتیت
منتقل شــوند .اگر ناچارید از ناخــن گیر دیگران
اســتفاده کنید ،بهتر است ابتدا آن را با آب شسته و
سپس به وسیله ی الکل ضدعفونی کنید.

ایســنا :یک متخصص طب کار ضمن اشــاره
به وجــود نوعی اختالل خواب به نام خســتگی
پرواز ،تاکید کرد :این اختالل گذرا اســت و علت
آن ناهماهنگی بین ســاعت درونی بدن یا همان
چرخه خواب و بیداری فرد با زمان مقصد ســفر
است.
دکتــر آرزو نجفی در خصــوص این اختالل
توضیح داد و گفت :خســتگی پرواز نوعی اختالل
محسوب میشود که در آن افراد با مسافرتهای
هوایی که با ســرعت از چند منطقه زمانی عبور

آرایش چشــم ها کمک بگیریــد و یا بعد از هر بار
استفاده (چه استفاده ی مشترک و چه غیر مشترک)
ابزار را با الکل تمیز کنید.
ممکن است مخمر یا باکتری چشم را
به اشتراک بگذارید
به هیچ عنوان از وســایل آرایشی دیگران حتی
نزدیک ترین اطرافیانتان نیز اســتفاده نکنید .زمانی
که شــما از ریمل چشم استفاده می کنید ،به دلیل
آن که درب محفظــه ی ریمل برای چند ثانیه باز
می ماند ،می تواند بــه راحتی با میکروب ها آلوده
شود.
از طرفی اســتفاده مشــترک از این وسیله ی
آرایشــی موجب خواهد شــد که مخمر ،باکتری و
ویروس هــا (مانند بیماری های بلفاریت ،چشــم

صورتی ،آدنوویروس) که فرصت کافی برای رشــد
در قوطی ریمل را داشته اند ،به فرد دیگر نیز منتقل
شوند.
ممکن است پوست تان تاول یا جوش
بزند
لوازم آرایشــی مرطوب مانند پد اسفنجی بیوتی
بلندر محیط مناســبی برای رشد میکروب ها است.
بنابراین بهتر اســت هر کس پد مخصوص خودش
را داشته باشد و هر از چند گاهی آن را دور بیاندازد،
به خصوص اگر پوست تان مستعد جوش زدن است.
قلم موهای آرایشــی نیز باید هــر از چند گاهی
جایگزین شــوند ،اما می توانید به جای این کار ،به
طور منظم آن ها را با آب و مواد شــوینده بشویید و
بگذارید کامال خشک شوند و سپس استفاده کنید.

اختالل خوابی به نام «خستگی پرواز»
میکنند ،بروز میکند .اختالل ایجاد شــده گذرا
اســت و علت آن ناهماهنگی بین ساعت درونی
بــدن یا همان چرخه خواب و بیداری فرد با زمان
مقصد سفر است.
وی ادامه داد :شایعترین شکایتهای این افراد
بیخوابی در شــب ،خواب آلودگی زیاد در روز یا

نشــانههایی مانند اضطراب ،افســردگی ،گیجی،
مشکالت دستگاه گوارشی و قلبی -عروقی است.
بــه گفته این متخصص طب کار ،خســتگی
پرواز گذرا است و خودبخود بهبود پیدا میکند ،اما
در افرادی با مشاغل نیازمند به تصمیمگیریهای
مهم و حساس ممکن اســت به دلیل نشانههای

یاد شــده و همچنین اختــال در تمرکز ،باعث
مختل شدن در عملکرد آنها شود .این نشانهها در
افراد مسن ،کم تحرک و مسافرت به سمت شرق
بیشتر دیده میشود.
نجفی همچنین اضافه کرد :درمان خســتگی
پرواز شامل نور درمانی و تجویز داروهای مناسب
با زمان بندی صحیح تحت نظر پزشک است .به
این ترتیب چرخه خــواب و بیداری فرد با مقصد
سفر ،ســریعتر سازگار شــده و عالئم آن بهبود
پیدا میکند.

