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Tin vắn tháng ２ 

<Sức khỏe>  - Dị ứng phấn hoa – 

Ở Nhật Bản, dị ứng phấn hoa được xếp vào loại bệnh phổ
biến trong toàn dân. Vào giữa tháng 2, phấn hoa tuyết tùng 
theo gió bay đi khắp nơi, gây ra những triệu chứng khó chịu 
cho nhiều người như ngứa mắt, hắt hơi, chảy nước mũi, ngạt 
mũi, vân vân. 
  Dị ứng phấn hoa thoạt nhìn có vẻ giống bệnh cảm, nhưng 
có đặc điểm là không gây sốt, không đau cổ họng nhưng hắt 
hơi liên tục. Bệnh này gây ra do phản ứng miễn dịch của cơ
thể đối với những chất lạ xâm nhập vào cơ thể, vì thế để chữa 
bệnh này quan trọng nhất là nên tránh tiếp xúc với phấn hoa. 
  Ngoài việc không mở cửa suốt ngày, không phơi chăn nệm, 
quần áo ngoài trời, mang khẩu trang mỗi khi đi ra ngoài, các 
bạn còn nên tập thói quen trước khi vào nhà phủi hết phấn hoa
bám trên người, rửa tay và khò cổ họng sau khi vào nhà. 
  

<Tiếng Nhật>  - Setsubun – 
  Ngày 3 tháng 2 là ngày Setsubun. Setsubun vốn có nghĩa là 
tiết trời thay đổi, chỉ ngày trước ngày “lập xuân”. Vào ngày 
này để mừng mùa xuân đến, người Nhật có tục lệ đuổi ám khí 
và tai ương để đón phước lành trong năm mới. 
  Vào ngày setsubun, thanh niên vào năm tuổi (toshi-otoko) 
hoặc người bố trong gia đình vừa nói câu “ma quỷ bước ra, 
phước ta rước vào”, vừa rải đậu rang. Người trong nhà nhặt 
những hạt đậu rang này bằng đúng với số tuổi của mình và ăn 
để mong được tiêu trừ bệnh tật và tai ương trong năm. 
  Ngòai ra, người Nhật còn có tập quán nướng đầu cá mòi, 
ghim vào cành cây nhựa ruồi và cắm nơi cửa ra vào để đuổi tà 
ma ám khí. Người ta dùng đầu cá mòi với ý nghĩa mùi hôi của 
đầu cá sẽ ngăn không cho ám khí vào nhà.  

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。


