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Hãy gìn giӳ sӭc khӓe trong mùa hè

ஜᐽ▤ℂ 㨪ᄐࠍᔟㆡߦਸ਼ࠅಾࠆ㨪

Các bҥn tu nghiӋp sinh, thӵc tұp sinh thân mӃn, ÿӇ có thӇ
sӕng ÿѭӧc thoҧi mái tҥi mӝt ÿҩt nѭӟc có nhӳng phong tөc,
tұp quán cǊng nhѭ khí hұu khác vӟi nѭӟc mình, các bҥn có
nhӳng biӋn pháp nhѭ thӃ nào? Ĉһc ÿiӇm khí hұu cӫa Nhұt
Bҧn là có 4 mùa Xuân, Hҥ, Thu, Ĉông. Trong sӕ báo này,
chúng tôi gӱi tӟi các bҥn mӝt sӕ thông tin giúp cho các bҥn
có thӇ sӕng thoҧi mái trong mùa hè nóng bӭc này. Chúng tôi
mong các bҥn hãy lѭu ý gìn giӳ sӭc khoҿ cӫa mình.
Tҥi sao vào mùa hè ngѭӡi hay bӏ bҧi hoҧi.
Vào mùa hè, do quá nóng nӵc ta hay uӕng nhiӅu nѭӟc và
vì vұy chӭc năng cӫa dҥ dày hoҥt ÿӝng kém làm ta biӃng ăn,
tӯ ÿó cѫ thӇ thiӃu dinh dѭӥng, rӗi do thiӃu ngӫ mà cѫ thӇ bӏ
mӋt mӓi. Nhӳng yӃu tӕ này khiӃn ta hay cҧm thҩy ngѭӡi bҧi
hoҧi. Ngoài ra, do ngӗi trong phòng có máy lҥnh quá lâu, khi
ÿi ra ngoài, sӵ chênh lӋch nhiӋt ÿӝ trong phòng vӟi bên ngoài
quá lӟn khiӃn cho hӋ thҫn kinh tӵ chӫ bӏ rӕi loҥn cǊng khiӃn
ngѭӡi cҧm thҩy bҧi hoҧi. Khi ngѭӡi bӏ bҧi hoҧi thì chúng ta
không thӇ tұp trung vào viӋc tu nghiӋp và thӵc tұp ÿѭӧc, sӭc
lӵc và tinh thҫn cǊng bӏ giҧm sút. ĈӇ tránh tình trҥng này, các
bҥn hãy lѭu ý các ÿiӇm sau.
z Khi cѫ thӇ ra mӗ hôi hãy uӕng nѭӟc ÿҫy ÿӫ.
Khi cѫ thӇ ra mӗ hôi, hãy uӕng nѭӟc ÿӇ ӣ nhiӋt ÿӝ
thông thѭӡng, ÿӯng uӕng nѭӟc lҥnh quá sӁ khiӃn cho dҥ
dày bӏ yӃu ÿi. Các loҥi nѭӟc ngӑt, nѭӟc có ga lҥnh thì dӉ
uӕng, nhѭng nӃu uӕng nhiӅu sӁ khiӃn chӭc năng cӫa dҥ
dày bӏ yӃu ÿi.
z ĈӇ tránh mӋt mӓi do nҳng nóng và ÿӇ khôi phөc sӭc
khoҿ, hãy tҳm bӗn bҵng nѭӟc ҩm vӯa phҧi.
Mùa hè nóng nӵc nhiӅu bҥn thѭӡng chӍ tҳm vòi hoa
sen là xong. Nhѭng có ÿiӅu kiӋn, hãy ngâm mình trong
bӗn nѭӟc ҩm. Tҳm bӗn làm cho cѫ thӇ bӟt mӋt mӓi, bҧi
hoҧi. Sau mӝt thӡi gian dài ngӗi trong phòng có máy
lҥnh, cѫ thӇ dӉ bӏ lҥnh, vì vұy tҳm bӗn sӁ làm cho máu
lѭu thông nhanh khiӃn cho cѫ thӇ ҩm lên. Tҳm bӗm
khiӃn cho cѫ thӇ ÿѭӧc thѭ giãn, làm cho ta dӉ ngӫ, và
nhѭ vұy dӉ chӕng lҥi cái mӋt mӓi cӫa mùa hè.
z ĈӇ quҧn lý sӭc khoҿ vào mùa hè thì trѭӟc hӃt phҧi quҧn
lý nhiӋt ÿӝ cѫ thӇ.
Vào mùa hè, mһc dù biӃt là dùng máy lҥnh lâu sӁ
không tӕt cho cѫ thӇ, xong vì nóng quá, nên có khi chúng
ta cӭ ÿӇ máy lҥnh cҧ ÿêm ÿӇ ngӫ. Nhѭ vұy ÿӃn sáng ra,
ngѭӡi mӓi mӋt, ÿau ÿҫu, chân tay bӏ lҥnh. Chҳc bҥn cǊng
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ÿã tӯng trҧi qua hiӋn tѭӧng này. NӃu ngày nào ta cǊng
sӱ dөng máy lҥnh nhѭ vұy thì sӁ ҧnh hѭӣng không tӕt
cho cѫ thӇ. HӋ thҫn kinh tӵ chӫ bӏ rӕi loҥn nên khi muӕn
nâng nhiӋt ÿӝ lên cǊng không thӇ thӵc hiӋn ÿѭӧc. Vì vұy,
ngoài nѫi làm viӋc ra, mӛi ngày ít nhҩt bҥn hãy tҳt máy
lҥnh trong vòng khoҧng 2 tiӃng, ÿӇ cѫ thӇ tӵ ra mӗ hôi
trong ÿiӅu kiӋn tӵ nhiên. Làm nhѭ vұy ít nhҩt trong 2
tuҫn, bҥn sӁ thҩy cѫ thӇ dӉ ra mӗ hôi và không cҫn phҧi
nhӡ ÿӃn máy lҥnh mà cѫ thӇ vүn có thӇ tӵ ÿiӅu chӍnh
thân nhiӋt ÿѭӧc.
Cҧm nҳng- mӝt triӋu chӭng nguy hiӇm nhѭng có thӇ
phòng chӕng ÿѭӧc.
Chúng ta hay cho rҵng cҧm nҳng chӍ xҧy ra khi chѫi
thӇ thao hoһc làm viӋc ӣ bên ngoài dѭӟi trӡi nҳng nóng.
Nhѭng cǊng có lúc nhiӋt ÿӝ không cao lҳm mà vүn bӏ
cҧm nҳng và dүn tӟi tӱ vong. NӃu hiӇu biӃt rõ vӅ hiӋn
tѭӧng cҧm nҳng thì chúng ta sӁ có thӇ phòng chӕng tӕt
hiӋn tѭӧng này. Vào ngày nҳng nóng, khi ÿi ra ngoài, bҥn
hãy lѭu ý mһc quҫn áo mӓng ÿӇ cѫ thӇ dӉ hҥ nhiӋt. NӃu
ÿѭӧc, cҫn ÿӝi mǊ. Khi cѫ thӇ không ÿѭӧc khoҿ, bӏ mҩt
ngӫ, hoһc sau khi bӏ say rѭӧu vào ngày nҳng nóng, nên
tránh ÿi ra ngoài hoһc vұn ÿӝng nhiӅu.
 ڎĈiӇm cѫ bҧn trong phòng chӕng cҧm nҳng là chӕng
hiӋn tѭӧng mҩt nѭӟc.
ĈiӇm cѫ bҧn ÿӇ chӕng cҧm nҳng là tích cӵc uӕng
nѭӟc ÿӇ bù lҥi lѭӧng nѭӟc mà cѫ thӇ bӏ mҩt qua viӋc ra
mӗ hôi. Thông thѭӡng, mӛi ngày cѫ thӇ chúng ta toát ra
350 ml mӗ hôi. Nhѭng vào mùa hè, trong nhiӋt ÿӝ 29 ÿӝ
C, chӍ ӣ trong phòng thôi thì mӛi giӡ cѫ thӇ cǊng toát ra
125ml mӗ hôi. Lúc ÿi ra ngoài, mӛi giӡ cѫ thӇ toát ra 500
ml mӗ hôi. Còn khi vұn ÿӝng dѭӟi trӡi nҳng nóng, mӛi
giӡ cѫ thӇ có thӇ toát ra tӟi 2 lít mӗ hôi. Khi cҧm thҩy
³NKiWQѭӟF´FyQJKƭa là cѫ thӇ ÿã bӏ mҩt nѭӟc nhҽ. Cҫn
uӕng nѭӟc trѭӟc khi cҧm thҩy khát.
 ڎĈӝ ҭm cǊng dүn tӟi trҥng thái mҩt nѭӟc
Ĉӝ ҭm trong không khí cǊng có thӇ dүn tӟi tình trҥng
mҩt nѭӟc cӫa cѫ thӇ. NӃu ÿӝ ҭm vѭӧt quá 75% mӗ hôi
sӁ không thӇ bӕc hѫi ÿѭӧc. Mӗ hôi thoát ra tӯ cѫ thӇ chӍ
ÿӑng lҥi thành nѭӟc trên mһt da và chҧy xuӕng chӭ
không bӕc hѫi ÿӇ làm nhiӋt ÿӝ cѫ thӇ giҧm ÿi. NhiӋt ÿӝ
cѫ thӇ không thӇ giҧm ÿӵѫc thì cѫ thӇ lҥi càng ra mӗ hôi
và cӭ nhѭ vұy sӁ dӉ dүn tӟi tình trҥng cѫ thӇ bӏ mҩt
nѭӟc.
Mùa hè ӣ Nhұt Bҧn có lúc ÿӝ ҭm lên tӟi trên 80 phҫn
trăm nên rҩt dӉ xҧy ra tình trҥng cѫ thӇ bӏ mҩt nѭӟc. ĈӇ
cho mӗ hôi dӉ bӕc hѫi ta nên dùng khăn lҥnh lau toàn bӝ
cѫ thӇ và thѭӡng xuyên thay ÿӗ lót.
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