Info Mini Bulan
<Kesehatan>

- Kafunsho = Alergi Serbuk Bunga -

Di Jepang, sekarang ini Kafunsho atau alergi serbuk sari
dikatakan sebagai penyakit nasional.
Sekitar pertengahan
Februari, serbuk-serbuk sari pohon sugi mulai beterbangan.
Banyak orang yang menderita gejala-gejala gatal mata,
bersin-bersin, pilek, hidung tersumbat dan sebagainya.
Kafunsho, sekilas kelihatan seperti gejala masuk angin,
tetapi mempunyai gejala khas : tidak ada demam atau sakit
tenggorokan, melainkan bersin yang terus menerus. Kafunsho
merupakan salah satu jenis alergi, yang merupakan reaksi atas
zat atau serbuk asing yang masuk ke tubuh. Dengan demikian,
pada dasarnya yang penting adalah menghindari hubungan
langsung dengan serbuk sari.
Sebaiknya kita selalu memperhatikan agar ; jendela tidak
dibuka begitu saja, kasur dan cucian sebisa mungkin tidak
dijemur di luar. Ketika bepergian pakailah masker. Sebelum
masuk ke rumah, kibaskan dulu serbuk sari yang menempel di
tubuh.
Setelah kembali ke rumah, biasakan untuk selalu
mencuci tangan dan berkumur.
Begitu ada gejala mata gatal, batuk, pilek dan sebagainya,
segeralah memeriksakan kesehatan Anda ke dokter, karena ini
dapat menurunkan daya konsentrasi dalam pekerjaan dan
kehidupan sehari-hari.

<Istilah Jepang>

- Setsubun -

Tanggal 3 Februari adalah hari Setsubun (perayaan tibanya
musim semi).
Setsubun pada dasarnya mempunyai arti :
perubahan musim, yaitu sehari sebelum hari [Risshun = hari
pertama musim semi].
Untuk menjemput musim semi ini
dilakukan ruwatan untuk menghalau [Jyaki = hal buruk] dan
[Sainan
=
bencana],
serta
memohon
[Fukuzen
=
kebahagiaan/kebaikan] di tahun yang baru ini.
Pada hari Setsubun ini, kacang kedelai yang sudah
digongseng lalu dilempar disebarkan oleh [Toshi otoko = laki-laki
yang tahun itu adalah tahun binatang zodiaknya] atau oleh
kepala keluarga, sambil mengucapkan [Oni wa soto, fuku wa uchi
= setan/hal buruk ke luar, kebahagiaan ke dalam]. Lalu ada
kebiasaan di mana kacang yang sudah dilemparkan itu diambil
kembali dan dimakan sebanyak jumlah usia sendiri, atau ada
juga yang lebih banyak 1 buah daripada jumlah umur, untuk
memohon agar [Mubyousokusai = tanpa sakit tanpa bencana].
Selain itu, masih ada lagi kebiasaan [Iwashi no atama mo
shinjin = kepada kepala ikan sarden pun kita yakin], di mana
kepala ikan sarden dipanggang, lalu ditusuk dengan ranting
pohon hiiragi (pohon holly yang daunnya bergerigi dan sering
dijadikan hiasan Natal di Jepang), lalu diselipkan di pintu masuk
rumah.
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２月のミニ情報
＜健康＞

－花粉症－
日本において、いまや国民病ともいわれる花粉症。２月
の中旬ごろよりスギの花粉が飛び始め、目のかゆみ、くし
ゃみ、鼻水、鼻づまりなどの不快な症状に悩まされる人が
多くなります。
花粉症は、一見風邪の症状と似ていますが、発熱やのど
の痛みはなく、くしゃみが断続的に続くなどの特徴があり
ます。花粉症はアレルギー反応のひとつで、外界から身体
に侵入してくる異物に対する免疫反応なので、基本的には
花粉との接触を避けることが大切です。
窓を開けっ放しにしない、外に布団や洗濯物を極力干さ
ない、外出する際にはマスク等を着用する、家に入る前に
は花粉を払い落とす、帰宅後は手洗いやうがいを習慣にす
るなどを心掛けましょう。
目がかゆい、咳や鼻水が出る等の症状が出たら、作業や
日常生活の上での集中力の低下にもつながりますので、早
めに医療機関で受診しましょう。

＜日本のことば＞
－節分（せつぶん） －
２月３日は、節分の日です。節分は本来、季節が移り変
わる意味で、「立春（りっしゅん）」の前日を指します。
春を迎えるにあたって「邪気（じゃき）」や「災難（さい
なん）」を払い、新しい年の「福善（ふくぜん）」を願う
ものです。
節分の日には炒った豆を、「年男（としおとこ）」また
は、一家の主人が「鬼は外、福は内」と言いながらまきま
す。この時まかれた豆を自分の年の数だけ、あるいは、年
の数よりひとつ多く拾って食べ、一年の「無病息災（むび
ょうそくさい）」を願う風習があります。
そのほかにも、「鰯（いわし）の頭も信心」などといわ
れる鰯の頭を焼いて、ヒイラギの枝に刺し、家の入り口に
差す風習があります。これは鰯の頭の悪臭で、邪気が家に
入るのを防ぐという意味があります。
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