ورزﺷﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﭼﺸﻢ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
در ﻃﯽ  ۱۵ -۱۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻋﯿﻨﮑﯽ و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﻨﺰ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﻣﻨﺰل و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ و
اﻓﺰاﯾﺶ در دﯾﺪن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺳﻨﺞ ﻫﺎ در
دﻧﯿﺎ و ﺧﺒﺮ ﺑﺪی ﺑﺮای ﻣﺎﺳﺖ!! اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ اش ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎی ﺑﺪن ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ورزش دارد .ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﭼﺸﻤﻤﺎن ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ
ﻣﺤﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻨﺰ ﯾﺎ ﻋﯿﻨﮏ ﺷﻮﯾﻢ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ورزش
ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﮔﺮ ﻋﯿﻨﮏ زدن را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ دﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدی ﺑﺮود و ﺷﻤﺎ
ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر از ﻟﻨﺰﻫﺎی ﻗﻮی ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﻨﮑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﺪﺗﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ آﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن را زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارﻧﺪ؟
اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺳﻨﺞ ﻫﺎ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر را دارﻧﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش دﻫﻨﺪ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﺴﯽ
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ دارد ،آﻣﻮزش دﯾﺪه اﺳﺖ و دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ دارد ﮐﻪ ﭼﺸﻢ
ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ آن ﺗﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﺮﺧﯽ
از اﻧﻮاع ﺗﻤﺮﯾﻦ و ورزش ﭼﺸﻢ را ﻫﺮ روز اﻧﺠﺎم دﻫﺪ در  ۹۰درﺻﺪ ﻣﻮارد
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺳﻨﺞ ﻧﺪارد.

اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺮادی ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﺎدرزادی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﭼﺸﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ از ﻋﯿﻨﮏ ﯾﺎ ﻟﻨﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ
ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﯿﻨﮏ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آن
ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ اوﻟﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻦ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﻣﻨﺰل و ﻣﺤﻞ ﮐﺎرم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۹ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻋﯿﻨﮏ ﻧﺪارم .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺳﻨﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارم ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدم .ﺑﻪ

ﺟﺎی آن ﭼﺸﻤﻢ را ﺗﻤﺮﯾﻦ دادم و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﯾﺪ ﻧﺮﻣﺎل
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽ ﺷﻮم اﻣﺎ ﻣﻦ روی ﺣﺮﻓﻢ
اﺻﺮار دارم و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﯿﻨﮑﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﻟﻨﺰ ﻣﯽ
زﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ دﻫﯿﺪ
ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﺮده اﯾﺪ .ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ؟
ورزش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﺎﻣﻼ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻬﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺎرا ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر اﻣﯿﺪ
ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﮐﺎرا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر را ﺑﻪ
 Marc Grossmanﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪ اش را در ﻣﻮرد ورزش ﻫﺎی
ﭼﺸﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم.

ورزش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻗﻮی ﮐﺮدن ﻋﻀﻼت ﭼﺸﻢ و
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
۱٫ﭘﻠﮏ زدن
ﯾﮑﯽ از ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ راه ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺘﺎن را ﺗﺎزه ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪارد و
ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺘﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﺪ .اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﭼﺸﻢ
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه وﻗﺘﯽ روی ﭼﯿﺰی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ
اﻻن اﯾﻦ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ راه را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ .در ﻫﺮ  ۴-۳ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ
را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای دو دﻗﯿﻘﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از
اﻧﺠﺎم آن ،اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺸﻤﺘﺎن ﭼﻪ ﺣﺴﯽ دارد را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ آﯾﺎ اﺣﺴﺎس
ﺧﺴﺘﮕﯽ ،رﯾﻠﮑﺴﯽ ،ﻓﺸﺎر دارد؟ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای  ۳۰ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﻠﮏ ﻧﺰﻧﯿﺪ و دو
دﻗﯿﻘﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ .آﯾﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ زﻧﯿﺪ دوره ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﺸﻢ را ﺗﺎزه ﻧﮕﻪ
دارﯾﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﯽ را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺮده و آﻣﺎدﮔﯽ درﯾﺎﻓﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
اﺳﺘﺮس و ﻓﺸﺎر ﭼﺸﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ﭼﺸﻢ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار

ﮐﺮدﻧﺘﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻗﺼﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻃﺮز ﻧﮕﺎه او ﺷﻤﺎ را ﺗﺮﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ  .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر اﻓﺮاد ﭘﻠﮏ ﻧﻤﯽ زﻧﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﭘﻠﮏ زدن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ در
ﺣﺎل ﺣﺮف زدن ﺑﺎ او ﻫﺴﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ او را ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و او در ﻫﺮ ۴-۳
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﻠﮏ ﻣﯽ زﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از رﯾﻠﮑﺲ ﺑﻮدن و دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮدن
ﺷﻨﻮﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﭘﻠﮏ زدن اﻓﺮاد را دﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

۲٫ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ

اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و رﯾﻠﮑﺲ ﮐﺮدن ﭼﺸﻢ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ از ﮐﺎر ﮐﺮدن
ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه اﯾﺪ و ﯾﺎ در زﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮑﺸﯿﺪ.
راﺣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﯾﺎ آرﻧﺞ ﺗﺎن را روی زاﻧﻮ ﻗﺮار
دﻫﯿﺪ .ﭼﺸﻤﺘﺎن را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.
دﺳﺘﻬﺎﯾﺘﺎن را ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺘﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻒ دﺳﺖ روی ﭼﺸﻢ را
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﻧﮕﺸﺘﻬﺎﯾﺘﺎن روی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و اداﻣﻪ
دﺳﺘﻬﺎ روی ﭼﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﻮری ﮐﻒ دﺳﺖ را روی ﭼﺸﻢ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﭘﻠﮏ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻓﺸﺎر زﯾﺎد ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺘﺎن وارد ﻧﮑﻨﯿﺪ.
در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭼﺸﻢ و ذﻫﻨﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ورزش ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﺪ .اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﺰرﮔﯽ در ﮐﺎر

روزاﻧﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

۳٫ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺸﺖ )ﻋﺪد اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( ۸

اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﭼﺸﻢ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی آن .ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﯾﮏ ورزش ﺳﺎده اﺳﺖ اﻣﺎ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎﺳﺖ.
ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﺪد ﻫﺸﺖ ﺑﺰرگ را در ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﺎن ﻣﺠﺴﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۱۰ﻓﻮت
ﯾﺎ  ۳ﻣﺘﺮ ﻃﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﻪ آراﻣﯽ اﯾﻦ ﻋﺪد را از ﯾﮏ ﻃﺮف
آن ﺑﺎ ﭼﺸﻢ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای دﻗﺎﯾﻘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺟﻬﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﻧﺘﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و از ﮐﻨﺎره دﯾﮕﺮ آن را ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺘﺎن
دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ .در اﺑﺘﺪا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ ارزش اداﻣﻪ
دادن دارد.

۴٫ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪن ﺑﻪ دور و ﻧﺰدﯾﮏ

اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ورزش ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
در ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ راﺣﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ .اﯾﻦ ورزش ﻓﻘﻂ  ۲ﺗﺎ  ۳دﻗﯿﻘﻪ
زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد.
اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ را در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۲۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ
آن ﺧﯿﺮه ﺷﻮﯾﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۳ﺗﺎ  ۶ﻣﺘﺮی در روﺑﺮوﯾﺘﺎن ﻗﺮار

دارد ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎ ﺧﯿﺮه ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ،ﺗﻤﺮﮐﺰﺗﺎن را ﺑﯿﻦ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ و ﺷﯽء ﮐﻪ
در  ۳ﺗﺎ  ۶ﻣﺘﺮی روﺑﺮوﯾﺘﺎن ﻗﺮار دارد ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ورزش ﻗﺪرت ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎی ﭼﺸﻢ را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﯾﺪ ﮐﻠﯽ ﺷﻤﺎ را
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

۵٫زووم ﮐﺮدن

اﯾﻦ ورزش ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻼﻗﻪ ﻫﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادن آن ﺧﯿﻠﯽ
ﺳﺎده و ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ.
در وﺿﻌﯿﺖ راﺣﺘﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ.
دﺳﺘﻬﺎﯾﺘﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
اﺷﺎره دادن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎ و ﺑﺎزوﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﺧﯿﺮه
ﺷﻮﯾﺪ.
ﺣﺎﻻ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎورﯾﺪ )در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺑﻪ آن ﺧﯿﺮه
ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ( ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﺗﺎ ﺻﻮرﺗﺘﺎن ﺣﺪود  ۷٫۵ﺳﺎﻧﺘﯽ
ﺷﻮد.
ﺣﺎﻻ ﻣﺠﺪدا اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ را دور ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪه
اول ﺑﺮﮔﺮدد.
ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ورزش ﻣﻬﺎرت ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻗﺪرت
ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎی ﭼﺸﻢ را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

راﻫﻬﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن
ﻫﻤﻪ ﮐﺲ از ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺗﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ،ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺣﺎل
ﺧﻮب ،ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :درﺳﺖ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﻣﻘﺪار
زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ و ﻏﯿﺮه… اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺼﯿﺤﺖﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ زود ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا آن ﻧﮑﺎت درﺳﺖ
و اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎﻟﻤﺘﺮ ﺷﺪﻧﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯿﺸﻮد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﻧﻤﯽﺷﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ
ﺑﺪن اﺳﺖ .در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎره
اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺎ در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﮏ ﻣﺴﺘﺮ در
ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ از ۱۲ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ آﻟﻮده ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ۱ ،ﻧﻔﺮ ﻋﻼﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ را دارد و ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﯾﮏ
ﻟﺤﻈﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا را ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ،
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ،ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮدﻣﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ
ﺳﺮﻃﺎن .در زﯾﺮ ۱۵روش ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻤﺎ آوردهاﯾﻢ:

 .1ﻧﺦ دﻧﺪان ﺑﮑﺸﯿﺪ
دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺸﻞ روزﯾﻦ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب “ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﻦ واﻗﻌﯽ” ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎری ﻟﺜﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن اﻟﺘﻬﺎب اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﺒﺎر در روز ﻧﺦ دﻧﺪان ﺑﮑﺸﯿﺪ
ﺗﺎ از ﺧﻮدﺗﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ و ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺪود
۶ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺗﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻧﺦ ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻗﺪرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 .2از ﺳﻮزﻧﻬﺎ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ
ﻣﺎ درﺑﺎره ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ .اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﮐﺸﻨﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﯾﺮوﺳﻬﺎ و
دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺮﯾﺾ
ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ .دﮐﺘﺮ ﻣﺎرک اﺳﮑﻮﻻر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﭼﻬﺎرﺑﺎر در

ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺼﻞ ،از ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

 .3ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎر ،ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎ را
در  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﻮاب ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
آن ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﻤﺒﻮد ﺧﻮاب ﺟﺰﯾﯽ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺛﺮ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ در ﺑﺪن ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ ،آﺳﯿﺐ ﺑﺪی
ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ )ﮔﻮارﺷﯽ ،ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و ﻋﺼﺐ ﻣﺮﮐﺰی(
ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی
ﻗﻠﺒﯽ ،ورم ﻣﻔﺎﺻﻞ ،دﯾﺎﺑﺖ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .دﮐﺘﺮ ﻣﺎرک ﻟﯿﭙﻮﻧﯿﺲ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ،ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﯽ ۷ﺗﺎ ۹ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ.

 .4ورزش ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎی ﺑﺪﻧﺘﺎن از دوﯾﺪن آﻫﺴﺘﻪ در ﺻﺒﺢ
ﺑﺪﺷﺎن ﻣﯽآﯾﺪ اﻣﺎ سیستم ایمنی ﺷﻤﺎ ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ .ﻟﯿﭙﻮﻧﯿﺲ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ۳۰ﺗﺎ ۴۰دﻗﯿﻘﻪ ورزش ﻫﻮازی در روز ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻧﺎﺑﻮدی وﯾﺮوس ﺳﻠﻮل  ) Tﯾﮏ ﻧﻮع از ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮن ( و ﭘﺎﺳﺦ آﻧﺘﯽ
ﺑﺎدی ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ورزش ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪ داﺷﺘﻦ ﺳﻄﻮح
ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ واﮐﻨﺸﯽ  Cﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺒﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻟﺘﻬﺎب
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .و ﯾﮏ اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﮐﻢ ﮐﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ
ﺑﺪﻧﺘﺎن اﺳﺖ.

 .5ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺎژ درﻣﺎن ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺳﺎژ ﻣﻨﻈﻢ ،ﻣﺰاﯾﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
دارد.ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪ “ﻃﺐ ﻣﮑﻤﻞ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ”
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﺳﺎژ ۴۵دﻗﯿﻘﻪای ﺳﻮﺋﺪی ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ
آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ﻣﻬﻢ در زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯿﺸﻮد.ﺣﺎل ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻣﺸﺐ ﻣﺎﺳﺎژﺗﺎن دﻫﺪ.

 .6ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﺎد ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از راهﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ،ﮔﻮش دادن ﺑﻪ
ﺷﺎد ﺑﻪ ﻣﺪت ۴۵دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻮرا ﺳﻄﺢ آﻧﺘﯽ
ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ و
ﮐﻨﺪ.ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮس ﮐﻮرﺗﯿﺰول را ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد
را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

اﻫﻨﮓﻫﺎی رﻗﺺ
ﺑﺎدی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ
وﯾﺮوسﻫﺎ ﮐﻤﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ

 .7ﯾﻮﮔﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ
اﻧﺠﺎم ورزش ﯾﻮﮔﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ
ﺑﺪﻧﺘﺎن.ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت
ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن از ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ۸ﻫﻔﺘﻪ ،ﻫﻔﺘﻪای ۳ﺑﺎر ﯾﻮﮔﺎی
آﯾﻨﮕﺎر )ﯾﮏ ﺷﮑﻞ از ﯾﻮﮔﺎ ﮐﻪ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪن و راﺣﺘﯽ ذﻫﻦ
ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد( ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﺪﻧﺸﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
اﺳﺘﺮس ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﺪ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ.ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﻮﮔﺎی ﻫﺎﺗﺎ و ﺗﻨﻔﺲ رﯾﺘﻤﯿﮏ
را ﻫﻢ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.داﻧﺸﻤﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮕﺰای ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،ﺳﻄﺢ اﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

 .8ﺑــﺮای ﻣﻼﻗــﺎت
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ

ﺑــﺎ

دوﺳــﺘﺎﻧﺘﺎن

آﯾﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﮔﺮوﻫﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺎﻟﺒﺘﺎن
را ﺑﺎ اﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ؟ وﻗﺖ ان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن در
زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﻮی و ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮی دارﻧﺪ.ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎل اول ﭘﺰﺷﮑﯽ در داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ اوﻫﺎﯾﻮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
دﻟﯿﻠﺶ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ:ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آزﻣﻮن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ،
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺎﮐﺘﺮی و ﺳﻠﻮل ﻫﺎی  NKوﯾﺮوﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ.

 .9واﻗﻌﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻨﺪﯾﺪ
ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻮﻣﺎ ﻟﯿﻨﺪا در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ،ﯾﮏ ﺧﻨﺪه ﺣﺴﺎﺑﯽ
ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﻨﺪه ﺑﻮدن ﻋﻼوه ﺑﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺗﻨﺶ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﻌﺪاد و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻠﻮل ﻫﺎی  ،NKﺳﻠﻮﻟﻬﺎی  Tو اﻧﺘﯽ ﺑﺎدی را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﺪ.

 .10ﺑﻪ ﭘﺸﺘﺘﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ
درﺳﺖ در ﭘﺸﺖ ﺳﯿﻨﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ،ﻏﺪه ﺗﯿﻤﻮس ﻗﺮار دارد.ﯾﮏ ﻏﺪه ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ
ﺳﻠﻮلﻫﺎی  Tﺷﻤﺎ در آﻧﺠﺎ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در واﻗﻊ ﺗﻤﺎم
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻤﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ،
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد دﭼﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ وﯾﺮوﺳﯽ،آﻟﺮژی و ﺧﺴﺘﮕﯽ
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﺟﯿﻤﺰ ﻓﻮرﻟﺌﻮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه “ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ و ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﭽﯿﺪه
اﺳﺖ” ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺻﻼح ﻓﻦ ﻣﺎﺳﺎژ و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

 .11ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮑﺸﯿﺪ
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﮐﺎر ﺳﺎدهای اﺳﺖ و ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ.اﻣﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه وﯾﺴﮑﺎﻧﺴﯿﻦ در ﻣﺪﯾﺴﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ـﺎن
ـﻪ ﭘﺎﯾـ
ـﺰی را ﺑـ
ـﺪﯾﺘﯿﺸﻦ ﺗﻤﺮﮐـ
ـﻪ دوره ۸ﻫﻔﺘﻪای ﻣـ
ـﺎﻟﻤﯽ ﮐـ
ـﺮاد ﺳـ
اﻓـ
رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ و ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺷﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.دوﺳﺖ دارﯾﺪ آﻧﺮا اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟ﻫﺮ
روز ﺣﺪاﻗﻞ ۲۰دﻗﯿﻘﻪ ،آرام ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و روی اﻫﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﺳﯿﮑﻞ دم و
ﺑﺎزدﻣﺘﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ.اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﯾﺎ
اﺳﺘﺮس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.

 .12ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﯿﻮهﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﺨﻮرﯾﺪ
اﺳﻤﺎرﺗﯿﺰﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭘﺮﺗﻘﺎل ،اﻧﻮاع
ﺗﻮتﻫﺎ و اﺳﻔﻨﺎج ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﻫﺮ رﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ
رادﯾﮑﺎلﻫﺎی آزاد ﺑﯿﻤﺎری زا را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد.ﻣﯿﺸﻞ ﺑﺎب ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﯾﻪ

در ﺳﯿﺎﺗﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۳ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ،روزاﻧﻪ ۶ﺗﺎ
۸وﻋﺪه از اﯾﻦ ﻣﻮاد ،ﺑﻌﻼوه ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺳﺒﺰ ﮐﻠﻤﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.

 .13ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ را ﮐﺎﻣﻼ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ.اﻣﺎ اﯾﺪه ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﺣﺎوی ﺷﮑﺮ ،آب ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﯾﺎ ﺳﺎﮐﺮوز را ﮐﺎﻫﺶ
دﻫﯿﺪ.ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﻣﻮاد ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮن ﺷﻤﺎ را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎریزا را ﺑﺮای ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ.ﺑﺠﺎی
آﻧﻬﺎ ،ﻣﻮادی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺪ آﮔﺎو ،آب ﻣﯿﻮه و
ﻋﺴﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 .14ﺳﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ
ﻟﯿـﺰا ،ﯾﮑـﯽ از اﻋﻀـﺎی ﻫﯿﺌـﺖ آﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽ درﻣـﺎن ﻃـﺒﯿﻌﯽ اﻧﮑﻮﻟـﻮژی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:ﺳﯿﺮ ﻓﻮاﯾﺪ زﯾﺎدی ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎ دارد.ﯾﮏ ﯾﺎ دو
ﺣﺒﻪ ﺳﯿﺮ در روز ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎی ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی آن،ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ.ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﮑﻤﻞ ﻋﺼﺎره ﺳﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی
آﻟﯿﺴﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻗﻮی اﺳﺖ و ﺑﻮ ﻫﻢ ﻧﺪارد.

 .15ﭼﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﻗﻬﻮه ﻫﺴﺘﯿﺪ ،روزی ۲ﺗﺎ ۴ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی ﺳﯿﺎه ،ﺳﺒﺰ،اوﻻﻧﮓ و
ﭼﺎی زرﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ “ال ﺗﯿﺎﻣﯿﻦ” ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ  ۴ﻧﻮع ﭼﺎی اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ از ﺳﻠﻮلﻫﺎی  Tدﻓﺎع ﮐﻨﺪ.ﺑﻌﻼوه ،ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺪار
زﯾﺎدی آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ ،آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان و ﻓﻨﻮلﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻣﻀﺮ در روده ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد.ﭼﺎی را ﺳﺎده )ﺑﺪون
ﺷﯿﺮ ﯾﺎ ﺷﮑﺮ(ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪه را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ.

ﺑﯿﻤـﺎران ﭼﮕـﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾـﺪ درﺑـﺎره
ﺟﺮاﺣـﯽ ﯾـﺎ درﻣـﺎن ﺳـﺮﻃﺎن ﺗﺼـﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟
در اﯾﺮان ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر ،ﻓﺮﻫﻨﮓ درﻣﺎن ،ﺗﻮﻗﻊ ﺑﯿﻤﺎر و
ﺧﻄﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در آن ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﺪه

و

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ

ﻫﺮ

روز

در

ﻧﻈﺎمﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﻤﺎر و ﭘﺰﺷﮏ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
دﻧﯿﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
آﮔﺎه ﮐﺮدن ﺑﯿﻤﺎر از ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری و ﺧﻄﺮات آن ،ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮدن ﺑﯿﻤﺎر از
درﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﻓﻮاﯾﺪ و ﻋﻮارض آن و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﻤﺎر در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﻣﺤﻮر روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از اﯾـﻦ رو اﺧﯿـﺮا ﺟﻨﺒﺸـﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺑـﺎ ﻧـﺎم “اﻧﺘﺨـﺎب ﻋـﺎﻗﻼﻧﻪ”
راهاﻧﺪازی ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎر و ﭘﺰﺷﮏ ﺗﺎ از ﺗﺠﻮﯾﺰ
ﺑﯽﻣـﻮرد دارو و اﻧﺠـﺎم آزﻣـﺎﯾﺶ و درﻣﺎنﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺿﺮورﺗـﯽ ﻧﺪارﻧـﺪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺣﺎل  ۴۵٠ﺗﻮﺻﯿﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ از درﻣﺎن ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﻌﯽ
ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻔﻊ آنﻫﺎ ﺑﻘﺪری ﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن
ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﺮد ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد.
اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺰده ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﺑﺮزﯾﻞ،
آﻟﻤﺎن ،ﻫﻠﻨﺪ ،ژاﭘﻦ ،ﺳﻮﯾﯿﺲ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ و
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ آﮐﺎدﻣﯽ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ )ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪه ۲۴
آﮐﺎدﻣﯽ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ( ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻨﺒﺶ “اﻧﺘﺨﺎب
ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ” را راه اﻧﺪازی ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺑﻬﺘﺮ و
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺳﺎزﻧﺪهﺗﺮ ﺑﯿﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی
زﯾﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻋﻼﻗﻼﻧﻪﺗﺮی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ:
ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻃﺒﯽ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ

از ﺗﮑﺮار آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد
ﺑﯽﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ
واﻗﻌﺎ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ارزشﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺤﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪای آﮔﺎهﮐﻨﻨﺪه و روﺷﻨﮕﺮ ﺑﯿﻦ ﭘﺰﺷﮏ
و ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎر از ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺧﻄﺮات درﻣﺎن و روشﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ
ﮐﺎﻣﻼ آﮔﺎه ﺷﻮد.
“ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه” آﮐﺎدﻣﯽ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ آن
اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک در ﺑﯿﻦ ﺗﺨﺼﺺﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺰﺷﮑﯽ و
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درﻣﺎنﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﺟﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ روﯾﻪﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮﺳﺪ.
اﯾﻦ آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ درﻣﺎﻧﯽ
ﭘﻨﺞ ﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ:
آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارم ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﺧﻄﺮات ﯾﺎ ﻣﻀﺮات آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
آﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﮐﻢﺧﻄﺮﺗﺮ و آﺳﺎنﺗﺮ وﺟﻮد دارد؟
اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﮑﻨﻢ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟
در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ٨٢درﺻﺪ ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ دارو ﯾﺎ درﻣﺎﻧﯽ را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻮدی
ﻧﺪارد ،اﻣﺎ “ﻓﺸﺎر” ﯾﺎ “ﺗﻮﻗﻊ” ﺑﯿﻤﺎر آﻧﻬﺎ را وادار ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ در واﻗﻊ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺸﮑﻞ
“ﺑﯿﺶدرﻣﺎﻧﯽ” اﺳﺖ.
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺳﻮ ﺑﯿﻠﯽ ،رﯾﯿﺲ آﮐﺎﻣﯽ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ“ :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻫﻢ ﺑﯿﻤﺎران اﯾﻦ
ﺳﻮال را ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ درﻣﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﺿﺮوری اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎ درﻣﺎن داروﯾﯽ ﯾﺎ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﺻﻼ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﻫﺴﺘﻨﺪ”.
در اوﻟﯿﻦ ﮔﺰارش اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﭼﻬﻞ درﻣﺎن ﯾﺎ روش
ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﻧﻔﻌﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻔﻊ آن ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ ذﮐﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن

ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﺳﺮﻃﺎن:
ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریای ﮐﻪ ﺟﺎن آدم را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮل ﺛﺎﺑﺘﯽ
ﻧﺪارد .ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﺑﺎره ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎر ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﺎورﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺮﻃﺎن

ﺑﺴﯿﺎر

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

)ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل(

اﻏﻠﺐ

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ

ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی

دﺷﻮاری

اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻃﺮف ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺎهﻫﺎی آﺧﺮ ﻋﻤﺮ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻃﺮف ﻃﻮل ﻋﻤﺮ.
ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درﻣﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺪام اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺑﺎ ﻋﺰﯾﺰاﻧﺘﺎن،
ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﮐﺎﻣﻼ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎریﺷﺎن درﻣﺎن ﻧﺪارد اﻏﻠﺐ ﺑﺎ
ﺷﯿﻤﯽدرﻣﺎﻧﯽ ﺗﺴﮑﯿﻨﯽ درﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ روش ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن
اﻧﺪازه ﺗﻮﻣﻮر ﯾﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻋﻼﺋﻢ آزاردﻫﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎﺛﯿﺮ
اﯾﻦ داروﻫﺎی ﻗﻮی ﺑﺮ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻮﻣﻮر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻨﻮع ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽدار
آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،اﮔﺮ ﯾﮏ روش ﺷﯿﻤﯽدرﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻮده ،ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ روﺷﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد.
ذات ﺷﯿﻤﯽدرﻣﺎﻧﯽ ﺳﻤﯽ اﺳﺖ )داروﻫﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺳﻤﯽ دارﻧﺪ( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺪم
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﯿﻤﯽدرﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺳﻤﯽ ﺑﻮدن آن ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از ﻧﻔﻊ،
ﺿﺮر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ آﺧﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺎﯾﺪه
ﻣﻌﻨﯽدار آن ﮐﻢ اﺳﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻣﯿﺪ ﮐﺎذب ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺳﺮﻃﺎن
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دارﯾﺪ و ﻓﺎﯾﺪه ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻢ و ﺿﺮر آن ﺑﺴﯿﺎر ،ﺑﺎ دﻗﺖ
زﯾﺎد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﮔﺮ ﺑﯽاﻧﺪازه ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪهاﯾﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل
از ﻋﻤﺮﺗﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻓﻘﻂ داروﻫﺎﯾﯽ را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﻋﻼﺋﻢ ﺷﻤﺎ را ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺟﺮاﺣﯽ
اﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ روی ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﺘﺎن

درﺑﺎره ﻣﻨﺎﻓﻊ و
ﺟﺮاﺣﯽ و اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ

ﻣﻀﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺟﺮاﺣﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻦ ،ﻧﻮع
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ
ﻋﻮارض ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ
ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﻮد.

اﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﺒﮏﺗﺮی ﮐﻨﯿﺪ ،ﺟﺮاﺣﯽ ﯾﮏروزه )ﻣﺜﻞ ﻻﭘﺎراﺳﮑﻮﭘﯽ( ﺑﺎﯾﺪ
اﻧﺘﺨﺎب اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺟﺮاﺣﯽ
ﯾﮏ روزه ﺳﺮﻋﺖ درﻣﺎن و ﺑﻬﺒﻮد را زﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه را ﮐﻤﺘﺮ
ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
درﻣﺎن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﻓﻘﻂ
وﻗﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺳﺎز دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ
)ﻣﺜﻼ دﯾﺎﺑﺖ( و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﯿﺶ از ) ۱۴۰-۱۵۹ﺑﯿﻦ ۱۴ﺗﺎ (١۶
روی ) ٩٠-٩٩ﺑﯿﻦ  ٩و  (١٠اﺳﺖ.

ﮐﻠﺴﺘﺮول
اﮔﺮ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻢ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﯾﺎ الدیال )ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ( ﺑﻪ ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺘﺎﺗﯿﻦ
ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ﺧﻮد را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﻋﺎرﺿﻪ دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺜﻼ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺐ ﯾﺎ ﻣﻐﺰی ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن ﺑﺎﻻ.

ﭘﺮوﺳﺘﺎت )آزﻣﺎﯾﺶ (PSA
ﺑﺠﺰ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﮋاد ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮی آﻧﺘﯽژن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﺎور ﻧﺎدرﺳﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی زودﻫﻨﮕﺎم  PSAدر ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ
ﻓﻮاﯾﺪ و ﻣﻀﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ زودﻫﻨﮕﺎم  PSAﯾﺎ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم
آن ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺮد .ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺎﻟﻘﻮه آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ  ،PSAﺗﺸﺨﯿﺺ
زودﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻀﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﺿﻄﺮاب و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری

اﺳﺖ )ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﯿﻤﺎر ﻋﻼﻣﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻪ درﻣﺎن ﻏﯿﺮﺿﺮوری و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ آن
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد(.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ درﺑﺎره ارزش
ﭼﻨﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺸﯽ داده ﺷﻮد ﺗﺎ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد.

ﺳﻘﻂ
اﮔﺮ ﺳﻘﻂ ﻣﮑﺮر ﯾﺎ ﺳﻘﻄﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﺘﺶ روﺷﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده،
ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻘﻂ ﺑﻌﺪی ﻧﺒﺎﯾﺪ داروﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ آﺳﭙﺮﯾﻦ ،ﻫﭙﺎرﯾﻦ ﯾﺎ
ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮد.

ﯾﺒﻮﺳﺖ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﻪ ﯾﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام در ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن
ﻋﻼﺋﻢ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻣﺰﻣﻦ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺒﻮد،
ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ ﮔﻼﯾﮑﻮل )ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﭘﯿﺪروﻻﮐﺲ ﯾﺎ ﻣﯿﺮاﻻﮐﺲ( ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﻮﯾﺰ
ﺷﻮد ﻧﻪ ﻻﮐﺘﻮﻟﻮز )ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی ﺗﺠﺎری رﮔﻮﻟﻮز ،ﻻﮐﺘﻮﮔﺎل(.

ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ و ﺧﺮاشﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ
ﺑﺮای ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ و ﺧﺮاشﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﺷﺴﺘﺸﻮی زﺧﻢ ﺑﺎ آب ﺷﯿﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ )ﺳﺮم ﺷﺴﺘﺸﻮ( ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

ﮐﻤﺮدرد
اﮔﺮ ﮐﻤﺮدرد دارﯾﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪهای ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد )ﻣﺜﻞ ﻓﺸﺎر
روی رﯾﺸﻪ اﻋﺼﺎب( ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻣﺜﻞ ﻋﮑﺲ رادﯾﻮﻟﻮژی
ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﻬﺶ ژن ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ
ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ‘ﻧﺪارد’
ﺟﻬﺶ ژﻧﺘﯿﮑﯽ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ زﻧﺎن ﺟﻮان ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن
ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺪارد.
ﺟﻬﺶ در دو ژن  BRCA۱و  BRCA۲اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن را ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﻫﺸﺖ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ روی  ۲۷۳۳زن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻫﺮ دو ﭘﺴﺘﺎن ﻃﻮل ﻋﻤﺮ زﻧﺎن را ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺳﺮﻃﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪاده ،از اﯾﻦ رو ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون
ﻋﺠﻠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺟﺮاﺣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ
ﻧﻪ.
ژن  BRCAﺑﻪ ژن آﻧﺠﻠﯿﻨﺎ ﺟﻮﻟﯽ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﺘﺎره
ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻫﺮ دو ﭘﺴﺘﺎﻧﺶ را ﺑﺎ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﭼﻮن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼی او ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن  ۸۷درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﺟﻬﺶ در اﯾﻦ ژﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ  DNAﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺻﻼح ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮﻃﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ژﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺟﺰ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺨﻤﺪان و ﭘﺮوﺳﺘﺎت را ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آﻧﺠﻠﯿﻨﺎ ﺟﻮﻟﯽ دو ﺗﺨﻤﺪان و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی رﺣﻢ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۰ﺗﺎ  ،۲۰۰۸از  ۲۷۳۳زن  ۱۸ﺗﺎ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ
ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن درﻣﺎن ﺷﺪﻧﺪ،
دوازده درﺻﺪ ژن ﺟﻬﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ  BRCAداﺷﺘﻨﺪ .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺠﺶ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻟﻨﺴﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،اﯾﻦ زﻧﺎن را ﮐﻪ ژن
ﺟﻬﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ده ﺳﺎل  ۶۵۱زن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن درﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ
ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ژن ﺟﻬﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﺎﻧﺲ زﻧﺪه
ﻣﺎﻧﺪﻧﺸﺎن در ﺳﺎل دوم ،ﭘﻨﺠﻢ و دﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ژن ﺟﻬﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ و ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﻃﻮل
ﻋﻤﺮ اﯾﻦ زﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﺮد.

ﯾﮏ ﺳﻮم زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ژن ﺟﻬﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻫﺮ دو ﭘﺴﺘﺎﻧﺸﺎن
ﺑﺎ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ده ﺳﺎل
ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﭘﺮوﻓﺴﻮر داﯾﺎﻧﺎ اﮐﻠﺲ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎوﺗﻤﭙﺘﻮن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ“ :ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎﻧﺸﺎن زود ﺗﺸﺨﯿﺺ داده
ﻣﯽﺷﻮد و ژن ﺟﻬﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ دارﻧﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از
ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ دو ﭘﺴﺘﺎن را ﺑﺎ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮدارﻧﺪ”.
“اﻣﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎ دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ در ﮐﻨﺎر درﻣﺎنﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ،ﺟﺮاﺣﯽ ﻫﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد”.
“اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺮاﺣﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎری در درازﻣﺪت ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ
دو ﺗﺎ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﺨﯿﺺ اوﻟﯿﻪ”.
ﻓﯿﻮﻧﺎ ﻣﮏ ﻧﯿﻞ ،ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﺴﺘﺎن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ“ :اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ زﻧﺎن ،ﺑﺨﺼﻮص آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻪ
ﮔﯿﺮﻧﺪه ) (triple negativeﯾﺎ ﺣﺎﻣﻞ ژن  BRCAﻫﺴﺘﻨﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺴﺘﺎنﻫﺎ و ﭘﺮﺗﻮدرﻣﺎﻧﯽ در ده ﺳﺎل اول ﺑﻌﺪ از
ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﯽﺧﻄﺮی اﺳﺖ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻫﺮ دو ﭘﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن
اوﻟﯿﻪ ﺿﺮوری ﯾﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ”.
“از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،زﻧﺎن ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻫﺮ دو ﭘﺴﺘﺎن -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ در درازﻣﺪت -ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ”.
ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺳﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ
ﻓﺎﻗﺪ ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺘﺮوژن ،ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  HER۲اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع
ﺳﺮﻃﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﯾﺮ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل و در ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ
از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺳﻪ ﻣﻨﻔﯽ دارﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ژن ﻣﻌﯿﻮب BRCA۱
ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭼﮕـﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤـﺎری آﺳـﻢ را درﻣـﺎن
ﮐﻨﯿﻢ؟
درﻣﺎن آﺳﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﻼش ﻫﺎی ﺷﻤﺎ و ﭘﺰﺷﮑﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﯾﺎری ﻣﯽ دﻫﺪ .درﻣﺎن آﺳﻢ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﮏ اﺗﻔﺎق
ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ آﺳﻢ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل آﺳﻢ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ
روزاﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎ را
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﺗﻨﺎﺳﺐ
درﻣﺎن آﺳﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺤﻮه ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺰاری درﻣﺎن آﺳﻢ
درﻣﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ آﺳﻢ :
اﻟﺘﻬﺎب و ﺗﻨﮕﯽ راه ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از
ﺑﺮوز ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪه و ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﺗﺴﮑﯿﻦ دﻫﺪ.
وﺧﺎﻣﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﻓﻮرا آﻧﻬﺎ را
ﻣﻮاﻗﻊ
درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻮد.
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ راه ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﺎن را ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از آﺳﻢ ﮐﻨﺘﺮل
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  ،ﮐﻨﺪﺗﺮ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻓﻌﺎل ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
درﻣﺎن آﺳﻢ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺴﺖ ﻫﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
درﻣﺎن آﺳﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ دارد
درﻣﺎن آﺳﻢ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺪاوم ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ و ﭘﺰﺷﮑﺘﺎن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮاﺳﺖ .ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺮﺳﯿﺪن ﺳﻮال  ،اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره ﺣﺎﻻت ﺧﻮد ﺑﺎ
ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ آﺳﻢ ﺧﻮد
ﭘﺰﺷﮑﺘﺎن اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻣﺎن ﺧﻮد را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﻧﻘﺶ ﻃﺮح درﻣﺎن آﺳﻢ ﺷﻤﺎ
ﺷﻤﺎ و ﭘﺰﺷﮑﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻃﺮح درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎن را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﯾﻦ
ﻃﺮح ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺤﻮه و زﻣﺎن ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ  ،ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻮاﻣﻞ راه اﻧﺪاز

ﺣﻤﻼت و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎی آﺳﻢ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ و ﭘﺰﺷﮑﺘﺎن ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح درﻣﺎن را ﺑﻪ روز
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ  .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻫﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ آن را ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ
در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ را
ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﮐﭙﯽ از آن را ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺘﺎن ﻣﻬﯿﺎ
ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮑﯽ را در ﺧﺎﻧﻪ و ﭼﻨﺪ ﮐﭙﯽ در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ  ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ و
در ﺟﯿﺐ ﯾﺎ ﮐﯿﻒ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﻫﺪاف درﻣﺎن آﺳﻢ
اﯾﻦ درﻣﺎن ﺳﻪ ﻫﺪف ﮐﻠﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
ﮐﺎﻫﺶ دﻓﻌﺎت ﯾﺎ ﺷﺪت ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎی آﺳﻢ
ﮐﻨﺘﺮل آﺳﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ درازﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ آﺳﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ رﯾﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن وارد ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ آﺳﻢ اﻫﺪاف ﯾﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺎﺻﯽ درﺑﺎره ﺣﺎﻻت و
اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺧﻮد دارﻧﺪ .ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﺎص ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﮐﺪام ﺑﺨﺶ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده
ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ اﻫﺪاف ﻣﻌﻤﻮل از اﻫﺪاف درﻣﺎن آﺳﻢ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز:
ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻤﮑﻦ رﯾﻪ
داﺷﺘﻦ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ راﺣﺖ و ﮐﺎﻣﻼ ﻓﻌﺎل
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ وﭘﯿﺶ روﻧﺪه ی ﺑﯿﻤﺎری
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﺳﻢ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
ﮐﺎﻫﺶ دﻓﻌﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اورژاﻧﺲ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻤﻼت آﺳﻢ
ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ داروﻫﺎ
ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری
ﺧﻮاب راﺣﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﺑﯿﺪار ﺷﺪن در اﺛﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﺳﻢ
رﺿﺎﯾﺖ از روش ﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ و درﻣﺎن آﺳﻢ
داروﻫﺎی آﺳﻢ
داروﻫﺎی آﺳﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎن ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
را ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺑﯿﻤﺎری زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .دوﻧﻮع ا

ﺻﻠﯽ از داروﻫﺎ در درﻣﺎن آﺳﻢ ﮐﺎرﺑﺮد دارد:
۱٫اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ و دﯾﮕﺮ داروﻫﺎی ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ
اﺳﺘﺮوﯾﯿﺪﻫﺎی اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ
داروﻫﺎی ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
درﻣﺎن ﺑﺮای اﻏﻠﺐ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ آﺳﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ داروﻫﺎی ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ﺑﺎ
ﮐﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬﺎب و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﮐﻮس در راه ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮوز ﺣﻤﻼت
آﺳﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ راه ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﻤﺘﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ راه اﻧﺪاز ﺣﻤﻼت واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮوﻧﮑﻮدﯾﻼﺗﻮرﻫﺎ ) ﮔﺸﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی راه ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ( ﺑﺎ ﺷﻞ ﮐﺮدن
ﻋﻀﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺮداﮔﺮد راه ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﺮ ﺷﺪن راه ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﻫﺎی آﺳﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﻨﺪ.
اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
داروﻫﺎی ﮔﺸﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮوﻧﺶ اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ ﮐﻮﺗﺎه اﺛﺮ
اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ ﻫﺎی ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻓﻪ
 ،ﻋﻄﺴﻪ و ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺳﯿﻨﻪ و ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﺷﯽ از آﺳﻢ را ﺗﺴﮑﯿﻦ دﻫﻨﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ داروﻫﺎ را در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺳﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ورزش دارﻧﺪ،
ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت ورزﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﯾﻦ داروﻫﺎ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت روزﻣﺮه در درﻣﺎن ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ آﺳﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
دو ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺸﺎدﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺑﺮوﻧﺶ اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ ﺳﺮﯾﻊ اﻻﺛﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
از ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ داروﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ی آﺳﻢ ﺗﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ
داده و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﮔﺸﺎدﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺑﺮوﻧﺶ ﻃﻮﯾﻞ اﻻﺛﺮ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎی اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ
و ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﺳﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ و ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺳﺘﻔﺎده از درﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎی اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ روزﻣﺮه ﻫﻤﭽﻨﺎن
داروﻫﺎی ﮔﺸﺎدﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮوﻧﺶ
دﭼﺎر ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه ی آﺳﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﻮﯾﻞ اﻻﺛﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن درازﻣﺪت ﺑﺮای آﺳﻢ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﺮده ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
۲٫اﺳﭙﺮی اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ آﺳﻢ
اﺳﭙﺮی ﻫﺎی اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ آﺳﻢ راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن
داروﻫﺎی آﺳﻢ ﺑﻪ رﯾﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﭙﺮی ﻫﺎ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ در

دﺳﺘﺮس ﺑﻮده و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ اﺳﭙﺮی ﻫﺎ ﯾﮏ داروی واﺣﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﺎوی دو ﻧﻮع داروی
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۳٫ﻣﻬﭙﺎش ﯾﺎ ﻧﺒﻮﻻﯾﺰر آﺳﻢ
اﮔﺮ در اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺮی ﻫﺎی اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ،
ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻬﭙﺎش ﯾﺎ ﻧﺒﻮﻻﯾﺰر ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .در ﻣﻬﭙﺎش از ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ دﻫﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻏﻠﺐ در ﻣﻮرد ﻧﻮزادان  ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل ،
ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن و ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺮی ﻫﺎی اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ ﻣﺸﮑﻞ
دارﻧﺪ  ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻬﭙﺎش داروﻫﺎی آﺳﻢ را از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﯾﻊ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ذرات رﯾﺰ ﻣﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﻪ
ﻫﺎ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﭙﺮی
ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎز دارد.
۴٫ﭘﺮدﻧﯿﺰون و ﺣﻤﻼت آﺳﻢ
اﮔﺮ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﺟﺪی و ﺷﺪﯾﺪ آﺳﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ  ،ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻤﺎ دوره ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
از ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮاﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﮔﺮ
ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮاﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ را ﺑﺮای ﮐﻤﺘﺮ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراﮐﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ آن ﻫﺎ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻋﻮارض ﺟﺪی و داﺋﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی وﺧﯿﻢ آﺳﻢ  ،ﭘﺰﺷﮏ
روی ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺮدﻧﯿﺰون در آﯾﻨﺪه ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد  .ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﺎر اﻏﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎده روزاﻧﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰﺗﺮﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

از

ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮاﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎی

اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ

۵٫ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ آﺳﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ
اﮔﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آﺳﻢ در ﺷﻤﺎ داده ﺷﺪه اﻣﺎ درﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻻزم
را ﻧﺪارد  ،زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری آﺳﻢ در ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه و
ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻫـﺎی ﺑﯿﻤـﺎری ﺷﻤـﺎ را وادار ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻣﮑـﺮرا از داروی
اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺸﺎوره ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ
ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ روش اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎی آﺳﻢ در ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﻮد ﺗﺎ
ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮی روی ﺑﯿﻤﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﻮﺟﻮد و راه ﺣﻞ آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻨﻔﺲ راﺣﺖ ﺗﺮ و ﺣﺎل
ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آﺳﻢ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ  ،ﻋﺎرﺿﻪ ای ﺟﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داروﯾﯽ ﺻﺤﯿﺢ و درﻣﺎن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
دارد .ﺑﺮای آﺳﻢ ﺑﺎﯾﺪ از اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺎ
ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد درﺑﺎره ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و داروﯾﯽ
را ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را روی ﺷﻤﺎ دارد  ،ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺨﻮاﺑﯽ را درﻣﺎن ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺪار ﺷﺪن اﺣﺴﺎس ﺳﺮﺣﺎﻟﯽ و ﺷﺎداﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭼﻮن اﻓﺮاد
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﻮاب ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ  ،ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺧﻮاب و ﺣﺲ ﻓﺮد ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاب ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در
ﺧﻮاب ﺑﻮده ﯾﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ وی .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺐ در
رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ در ﻃﻮل روز اﺣﺴﺎس ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ دارﯾﺪ
ﯾﻌﻨﯽ دﭼﺎر ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﺷﺪه اﯾﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺨﻮاﺑﯽ راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاب اﺳﺖ ﯾﮏ اﺧﺘﻼل واﺣﺪ ﺧﻮاب
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ از
ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ از ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻠﺖ آن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪن زﯾﺎد ﮐﺎﻓﯿﺌﻦ در ﻃﻮل روز ﺑﺎﺷﺪ و
ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه در ﺣﺪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری و ﯾﺎ ﺣﺲ ﮔﺮﻓﺘﺎری و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺶ
از اﻧﺪازه.
ﺧﺒﺮﺧﻮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺧﻮد ﺷﻤﺎ درﻣﺎن ﮐﺮد ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﻮاب ﯾﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ
ﻗﺮص ﻫﺎی ﺧﻮاب ﺗﺠﻮﯾﺰی ﯾﺎ ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺟﻮد در داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ.
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ
ﻣﺸﮑﻞ در ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺧﺴﺘﮕﯽ

ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﻫﺎی ﻣﮑﺮر در ﻃﻮل ﺷﺐ
ﻣﺸﮑﻞ در ﺑﺨﻮاب رﻓﺘﻦ ﭘﺲ از ﺑﯿﺪاری
ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاب
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﺮص ﻫﺎی ﺧﻮاب ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﯿﺪن
ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﺻﺒﺢ ﺧﯿﻠﯽ زود
ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ و ﮔﯿﺠﯽ در ﻃﻮل روز ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮی
ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻃﻮل روز
ﻋﻠﻞ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ  :ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻣﺎن و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ درﺳﺖ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﺷﻤﺎ  ،ﻻزم اﺳﺖ ﺧﻮاﺑﺘﺎن را
ﺑﻪ دﻗﺖ وارﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮس  ،اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ
ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﻮارد ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻋﺎدات روزاﻧﻪ ﺷﻤﺎ ،
روﺗﯿﻦ ﺧﻮاب و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻌﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ رﯾﺸﻪ
ای را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﻣﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
آﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﺳﺘﺮس زﯾﺎد ﻗﺮار دارﯾﺪ؟
اﺣﺴﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﯾﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﺎ ﺣﺲ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﯾﺎ اﺿﻄﺮاب ﻣﺰﻣﻦ درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
اﺧﯿﺮا ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺳﺨﺖ و ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ اﯾﺪ؟
داروﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ روی ﺧﻮاﺑﺘﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﯿﻤﺎری دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاب ﺷﻤﺎ ﺗﺪاﺧﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؟
آﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮاب ﺗﺎن آرام و راﺣﺖ اﺳﺖ؟
در ﻃﻮل روز زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ زﯾﺮ ﻧﻮرﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺷﺐ ﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﻫﺮ روز در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ رﺧﺘﺨﻮاب ﻣﯽ روﯾﺪ و ﺑﯿﺪار ﻣﯽ
ﺷﻮﯾﺪ؟
ﻋﻠﻞ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ راﯾﺞ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ روز اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد از
ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﻗﺖ آﺷﮑﺎر
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ  ،ﺟﺪاﯾﯽ دردﻧﺎک ﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﮑﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻮاﻗﻊ دﯾﮕﺮ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﺗﺪاوم
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﻠﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ روﺣﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارد.
ﻣﺸﮑﻼت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ :اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،
اﺿﻄﺮاب  ،اﺳﺘﺮس ﻣﺰﻣﻦ  ،اﺧﺘﻼل دو ﻗﻄﺒﯽ و اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از

ﺿﺮﺑﻪ
داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ :ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻫﺎ ،
داروﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ و آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻟﮑﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻣﺴﮑﻦ
ﻫــﺎی ﺣــﺎوی ﮐــﺎﻓﺌﯿﻦ ) ﻣﯿــﺪول  ،اﮐﺴــﺪرﯾﻦ (  ،ﻣــﺪرﻫﺎ ،
ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺳﺘﺮوﯾﯿﺪﻫﺎ  ،ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﯿﺮوﯾﯿﺪ ،و داروﻫﺎی ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ
ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد :آﺳﻢ  ،آﻟﺮژی ﻫﺎ ،
ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن  ،ﭘﺮﮐﺎری ﺗﯿﺮوﯾﯿﺪ  ،رﯾﻔﻼﮐﺲ ﻣﻌﺪه  ،ﺑﯿﻤﺎری
ﮐﻠﯿﻪ  ،ﺳﺮﻃﺎن و دردﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ
اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ :ﻗﻄﻊ ﺗﻨﻔﺲ در ﺧﻮاب
 ،ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮاب و ﺳﻨﺪرم ﭘﺎدرد
اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ  :دو ﻣﻮرد از راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﺰﻣﻦ
اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ دﭼﺎراﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﯾﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ
رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﮐﻤﺒﻮد ﺧﻮاب ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻋﻼﺋﻢ اﺿﻄﺮاب و
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .درﻣﺎن ﻋﻠﺖ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ راه ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯽ
ﺧﻮاﺑﯽ ﻓﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
آﯾﺎ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎز ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮﯾﺪ؟ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﺐ ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪه و
ﻣﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ راﯾﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺮژی
 ،روﺣﯿﻪ  ،ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر در ﻃﻮل روز را از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﯽ
ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺟﺪی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎده
در روش زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﺎدات روزاﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﺷﺐ ﻫﺎ را در ﺷﻤﺎ
درﻣﺎن ﮐﻨﺪ.

درﻣﺎن ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ
ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﺑﯿﺨﻮاﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ
در واﻗﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ از ﻗﺮص ﺧﻮاب
ﯾﺎ اﻟﮑﻞ ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﯿﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر در درازﻣﺪت ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاب
ﺷﻤﺎ را وﺧﯿﻢ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﯾﺎ اﮔﺮ در ﻃﻮل روز ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻗﻬﻮه
ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻏﻠﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻋﺎداﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ روز ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﺎدت ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ
وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺧﻮاب ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

ـﺮای
ـﻮاب ﺑـ
ـﺎدداﺷﺖ ﺧـ
ـﻪ ﯾـ
ـﺘﻔﺎده از دﻓﺘﺮﭼـ
اﺳـ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﺎدات ﺑﺮﻫﻢ زﻧﻨﺪه ی ﺧﻮاب
ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺎدات ﺑﻪ ﻗﺪری در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ
در ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﺗﺎن ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻗﻬﻮه
اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ﺑﯿﺶ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻓﮑﺮش را ﮐﻨﯿﺪ روی ﺧﻮاب ﺗﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺷﺐ ﯾﺎ ﮔﺮدش در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮﯾﺪ .ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاب راه ﻣﻮﺛﺮی در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺎدات و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﯽ
ﺧﻮاﺑﯽ ﺗﺎن اﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻋﺎدات روزﻣﺮه ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاب و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﺗﺎن را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری ﺗﺎن  ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽ
روﯾﺪ ،آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﺪ و ﻣﯽ آﺷﺎﻣﯿﺪ و روﯾﺪادﻫﺎی اﺿﻄﺮاب آوری را ﮐﻪ
در ﻃﻮل روز اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﻧﺪ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺗﺎق ﺧﻮاﺑﺘﺎن ﺳﺎﮐﺖ  ،ﺗﺎرﯾﮏ و
ﺧﻨﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮو ﺻﺪا  ،ﻧﻮر و ﮔﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮاب ﺷﻮد .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺻﺪاﻫﺎی ﺑﯿﺮون از ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺪا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،
ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﮔﺮﻣﺎ ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﺎز ﮐﺮده ﯾﺎ از ﻓﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
و ﭘﺮده ﻫﺎی ﺗﯿﺮه رﻧﮓ ﯾﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻮر ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮاب
ﺷﻤﺎ ﻧﺸﻮد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺧﻮاب ﻣﻨﻈﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ و ﺑﯿﺪار ﺷﺪن در ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺺ  ،ﺣﺘﯽ در ﺗﻌﻄﯿﻼت
آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺪن ﺧﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ  .اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺑﺮوﯾﺪ.

از ﭼﺮت ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه روزاﻧﻪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
ﭼﺮت ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه در ﻃﻮل روز ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﮑﻞ در ﺧﻮاب ﺷﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺣﺲ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ و ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ
ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ.

ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ رﺧﺘﺨﻮاب از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﺮک
و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی اﺿﻄﺮاب آور دوری ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ ورزش ﺷﺪﯾﺪ  ،ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل ﻫﺎی ﺟﺪی  ،ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
 ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺑﺎزﯾﻬﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻋﻮض روی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪن  ،ﺑﺎﻓﺘﻨﯽ ﯾﺎ ﮔﻮش ﮐﺮدن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
آرام ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻮر را ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
از روی اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮر زﻣﯿﻨﻪ ای دارﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاﻧﯿﺪ ) ﻣﺜﻞ آی
ﭘﺪ( .
اﮔﺮ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دارﯾﺪ  ،از ﻟﻮازﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻮر اﺿﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و داﺧﻞ آن ﭼﺮاغ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ  ،اﻟﮑﻞ و ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ  ۸ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب از ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ دار
ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﮑﻞ ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﯿﺪ  .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﺷﻤﺎ را
ﺧﻮاب آﻟﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ دارد .ﮐﺸﯿﺪن
ﺳﯿﮕﺎر را ﺗﺮک ﮐﺮده ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺐ ﻫﺎ آن را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ زﯾﺮا
ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺤﺮک ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﻐﺰ ﺧﻮد را آﻣﺎده ی ﺧﻮاب ﮐﻨﯿﺪ
ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭼﺮﺧﻪ ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن
ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺮارﮔﯿﺮی در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،اﮔﺮ در ﻃﻮل روز
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﻣﻐﺰ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻮاب
آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ زﯾﺎد در ﻃﻮل ﺷﺐ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺷﺪه و ﺧﻮاﺑﯿﺪن را ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﺮﺧﻪ ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری و آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻣﻐﺰ ﺑﺮای ﺧﻮاب اﻗﺪاﻣﺎت
زﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ:
ﻗﺮارﮔﯿﺮی در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر را در روز اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ :در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن آن ﺑﺎﺷﺪ ﻋﯿﻨﮏ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺗﺎن را ﺑﺮدارﯾﺪ
و ﮐﺮﮐﺮه ﻫﺎ و ﭘﺮده ﻫﺎ را در ﻃﻮل روز ﺑﺎز ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﺐ ﻫﺎ را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ :ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ از
ﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﮐﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده  ،ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ از
ﻧﻮرﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن  ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺻﻔﺤﻪ

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺗﺎق ﺧﻮاﺑﺘﺎن را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺎرﯾﮏ ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ از ﭼﺸﻢ
ﺑﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪن ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﺷﯿﻔﺘﯽ
ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﺷﺐ ﯾﺎ ﺷﯿﻔﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاب ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ
رﯾﺰد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻋﺎدات ﺧﻮاب ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ
ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .از اﯾﻦ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ:
ﭼﺮﺧﻪ ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری ﺗﺎن را ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮐﻨﯿﺪ .از ﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﭘﺮ ﻧﻮر ﯾﺎ ﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ در ﻣﺴﯿﺮ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﯿﻨﮏ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺷﺪه و ﺣﺲ ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ ﺗﺎن را از ﺑﯿﻦ
ﻧﺒﺮد.
ﺗﻌﺪاد ﺷﺐ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﯿﻔﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ
ﺗﺎن زﯾﺎد ﻧﺸﻮد.
ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از داﺷﺘﻦ ﺷﯿﻔﺖ ﻫﺎی ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺧﻮاب ﻣﺸﺨﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
از رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ  .ﻫﺮ ﻗﺪر زﻣﺎن
رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺪار ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ و
ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﻓﺖ.
در ﻃﻮل روز ﻣﺎﻧﻊ از ورود ﺳﺮ و ﺻﺪا ﯾﺎ ﻧﻮر ﺑﻪ اﺗﺎق ﺧﻮاﺑﺘﺎن ﺷﻮﯾﺪ.
از ﭘﺮده ﻫﺎی ﺿﺨﯿﻢ ﯾﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ  ،ﺗﻠﻔﻦ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ و
ﯾﺎ ﮔﻮﺷﯽ روی ﮔﻮش ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ
ﺑﯿﺮون ﯾﮏ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ آرام در اﺗﺎق ﭘﺨﺶ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن اﺿﻄﺮاب وﻗﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ
ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﻮاب ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ  ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﮑﺎر ﻣﺰاﺣﻢ
ﺳﺮاﻏﺘﺎن ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ از ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ وﺣﺸﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻮن ﻣﯽ
داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺪار ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﺮﺧﺶ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﻣﺎﻧﺪ  .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدا روز ﺳﺨﺘﯽ در ﭘﯿﺶ دارﯾﺪ ﯾﺎ
اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ  ۸ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎ اراﺋﻪ ﺗﺎن را ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺗﻘﻼ ﮐﺮدن و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب ﻗﻄﻌﺎ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ را ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﺮﯾﺎن آدرﻧﺎﻟﯿﻦ را در ﺑﺪن ﺑﻪ راه ﻣﯽ اﻧﺪازد و
ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺷﻮﯾﺪ  ،ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪه اﯾﺪ.

ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاب در رﺧﺘﺨﻮاﺑﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ
اﮔﺮ ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب در ﻃﻮل ﺷﺐ ﺷﻤﺎ را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ،
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از روش ﻫﺎی زﯾﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺗﺎن
آﻣﻮزش ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﯿﺪن و راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ رﺧﺘﺨﻮاب ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد و
ﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﻪ ﺑﺮای اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﯽ.
از رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﯿﺪن و راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ  .درون
رﺧﺘﺨﻮاب ﮐﺎر ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﯾﺎ از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاﻫﺘﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮاب و راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ در
رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر وﻗﺘﯽ ﺑﻪ رﺧﺘﺨﻮاب ﻣﯽ روﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻐﺰﺗﺎن و
ﺑﺪﻧﺘﺎن ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻗﻮی ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ از رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﻪ
ﺗﻘﻼ ﮐﺮدن و اﯾﻦ دﻧﺪه و آن دﻧﺪه ﺷﺪن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﮐﻨﺪ .ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ و ﮐﺎری آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
ﻧﻮﺷﯿﺪن ﯾﮏ ﭼﺎی ﺑﺪون ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﮔﺮم  ،دوش ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻼﯾﻢ .وﻗﺘﯽ دوﺑﺎره ﺧﻮاﺑﺘﺎن ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ

زور ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺑﺮوﯾﺪ.
اﺿﻄﺮاب ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪن ،
ﯾﺎ ﮔﻮش ﮐﺮدن ﺑﻪ ﯾﮏ
رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ اﺗﺎق ﺧﻮاب را از ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮔﺬر
دﻗﯿﻘﻪ ﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ ﺷﻤﺎ را آزار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺻﺪای زﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد ﺧﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از زﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در رﺧﺘﺨﻮاب ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﺗﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮد ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺧﻮاب ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ
ﻫﻤﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ  .ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﺷﺐ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ
ﺧﻮاﺑﻢ
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ اراﺋﻪ ام را ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻢ  .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻢ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻢ و آرام ﺑﺎﺷﻢ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻧﺮوم.
ﻧﻤﯽ داﻧﻢ اﻣﺸﺐ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .ﺷﺎﯾﺪ
راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻪ ام ﺑﺘﻮاﻧﻢ زود ﺑﺨﻮاﺑﻢ.

ﺑﺎ

اﺳﺘﻔﺎده

از

ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮ زﯾﺎد ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﻢ و روی راه ﺣﻞ ﻫﺎی
ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻢ ﺣﺘﻤﺎ آن را ﻣﻐﻠﻮب ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.

اﻓﮑﺎر ﺧﻮد ﻣﻐﻠﻮب ﮐﻨﻨﺪه
اﻧﺘﻈﺎرات ﻏﯿﺮواﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ  :ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻫﺮ ﺷﺐ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻓﺮد
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮب ﺑﺨﻮاﺑﻢ
اﻏﺮاق ﮐﺮدن :اﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺧﻮاب و ﻧﺎراﺣﺖ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺳﺎزی :اﮔﺮ ﮐﻤﯽ ﻧﺨﻮاﺑﻢ ﺣﺘﻤﺎ اراﺋﻪ ام را ﺧﺮاب ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﺷﻐﻠﻢ
ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد
ﻧﺎاﻣﯿﺪی  :ﻣﻦ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺧﻮب ﺑﺨﻮاﺑﻢ  .اﯾﻦ از ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻦ
ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻏﯿﺐ ﮔﻮﯾﯽ :اﻗﻼ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ اﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺑﺮوم .
اﯾﻦ را ﻣﯽ داﻧﻢ .
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن اﻓﮑﺎر ﺧﻮد ﻣﻐﻠﻮب ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ زﻣﺎن و ﺗﻤﺮﯾﻦ دارد .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از آﻧﻬﺎ و ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮدن
اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ وارد ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺤﻮه ی از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آﻧﻬﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﮐﻨﺘﺮل واﮐﻨﺶ ﻫﺎی آراﻣﺶ ﺑﺪن ﺗﺎن
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی آراﻣﺶ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ  ،ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ  ،ﯾﻮﮔﺎ و ﺗﺎی ﭼﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آرام ﮐﺮدن ذﻫﻦ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺗﻨﺶ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎ در
ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺪاری در ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎی
ﺷﺐ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ داروﻫﺎی ﺧﻮاب
آور را ﻧﯿﺰ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﮐﺴﺐ آراﻣﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﮐﺴﺐ آراﻣﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻨﻈﻢ دارد اﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ
آن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاب

آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و ﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﺐ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪﯾﺪ.
ﺗﻨﻔﺲ ﺷﮑﻤﯽ :ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ آن ﻗﺪر ﻋﻤﯿﻖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻔﺲ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﯿﻢ .وﻗﺘﯽ
ﻋﻤﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﯿﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ ،ﺷﮑﻢ  ،ﮐﻤﺮ و ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ
درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ آراﻣﺶ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺘﺎن را
ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﻧﻔﺲ ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮑﺸﯿﺪ  .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﻧﻔﺲ از ﻧﻔﺲ ﻗﺒﻠﯽ ﻋﻤﯿﻖ
ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .دم را از راه ﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺎزدم را از راه دﻫﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﮐﺴﺐ آراﻣﺶ ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه ﻋﻀﻼﻧﯽ  :دراز ﺑﮑﺸﯿﺪ ﯾﺎ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼ راﺣﺖ
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .از ﭘﺎﻫﺎﯾﺘﺎن ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻀﻼت
را ﺳﻔﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺎ ده ﺷﻤﺎره ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ و ﺑﻌﺪ رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻋﻀﻠﻪ در ﺑﺪن ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ از ﭘﺎ ﺑﻪ
ﻃﺮف ﺑﺎﻻی ﺳﺮ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در راﻫﻨﻤﺎی
ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﮐﻪ در ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎی ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﻤﺮﯾﻦ
آراﻣﺶ روزﻣﺮه
ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻨﻈﻢ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺪرت رﻫﺎﺳﺎزی
اﺳﺘﺮس دارد .آن را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد .ﺷﻤﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ
و وﻗﺘﯽ در رﺧﺘﺨﻮاب آﻣﺎده ﺧﻮاب ﺷﺪه اﯾﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ از ﺧﻮاب
ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﺨﻮاﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ از داروﻫﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ
وﻗﺘﯽ درﮔﯿﺮ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ و ﺗﻘﻼﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺮای ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ اﯾﻦ
وﺳﻮﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺘﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻫﺎ ﺷﺪن از اﯾﻦ وﺿﻊ از داروﻫﺎی
ﺧﻮاب آور ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﯿﭻ ﻗﺮص ﺧﻮاﺑﯽ ﻋﻠﺖ زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﯽ
ﺧﻮاﺑﯽ ﺷﻤﺎ را درﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺘﯽ در درازﻣﺪت ﻣﺸﮑﻞ را ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﻫﺮ دارو ﯾﺎ ﻣﮑﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاب ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ
داروﺳﺎز ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی رژﯾﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی رژﯾﻤﯽ ﯾﺎ داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ
آﻧﻬﺎ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ درﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﯿﻤﻮﻧﺎد
ﯾﺎ ﭼﺎی ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﯽ ﺿﺮر ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﻮارض

ﺟﺎﻧﺒﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ داروﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﺪاﺧﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ دو ﺗﺎ از اﯾﻦ
ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ  :ﯾﮏ ﻫﻮرﻣﻮن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺪن ﺗﺎن در ﻃﻮل ﺷﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت
ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻔﺮ ﻫﻮاﯾﯽ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﻫﺎی روز ﺑﻌﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ  :ﯾﮏ داروی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﺛﺮات آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ ﻣﻼﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﺳﻨﺒﻞ
اﻟﻄﯿﺐ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

داروﻫﺎی ﺧﻮاب ﻏﯿﺮﻧﺴﺨﻪ ای
ﻣﺤﺘﻮای اﺻﻠﯽ ﻗﺮص ﻫﺎی ﺧﻮاب آور ﻏﯿﺮ ﻧﺴﺨﻪ ای آﻧﺘﯽ ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای آﻟﺮژی  ،ﺗﺐ ﯾﻮﻧﺠﻪ و ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
ﻗﺮص ﻫﺎی ﺧﻮاب آور ﻏﯿﺮ ﻧﺴﺨﻪ ای ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت
ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﻮاب ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ داروﻫﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ زﯾﺮا ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ آﻧﻬﺎ را ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮده  ،ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ را
زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮده و ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره اﯾﻤﻨﯽ آﻧﻬﺎ در ﻣﺼﺮف
درازﻣﺪت را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

داروﻫﺎی ﺧﻮاب ﺗﺠﻮﯾﺰی
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺮص ﻫﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰی ﺧﻮاب آور ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ
از ﻣﺸﮑﻞ رﻫﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ داروﻫﺎ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ راه
ﺣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺤﺪود و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز .اوﻻ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﻋﺎدات ﺧﻮاب ﺧﻮد  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روﺗﯿﻦ روزﻣﺮه و وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد را در ﻫﻨﮕﺎم
ﺧﻮاب ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در روش زﻧﺪﮔﯽ و
رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺰرگ و ﭘﺎﯾﺪاری را در ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﺪ.

ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ
اﮔﺮ از درﻣﺎن ﻫﺎ و راه ﺣﻞ ﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﺪ و ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻮاب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺗﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ  ،ﭘﺰﺷﮏ
ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﻮارد زﯾﺮ را

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:
ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﺗﺎن ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻮد درﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﺗﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرﮔﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ای ﻣﺎﻧﻨﺪ درد ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ
را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ ﺷﺐ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و رو ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ
دارد.
ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ اﺧﺘﻼل ﺧﻮاﺑﯽ را ﮐﻪ در ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﺷﺪه
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ و ﯾﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﻮاب ﯾﺎ درﻣﺎﻧﮕﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

رﻓﺘﺎر درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎ  CBTﺑﺮای ﺑﯿﺨﻮاﺑﯽ
ﻫﺪف  CBTﺷﮑﺴﺘﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ اﺳﺖ .ﺧﻮاب ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﺮس و
اﻓﮑﺎر اﺿﻄﺮاب آور درﺑﺎره ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد
ﺑﻪ اﺳﺘﺮس و ﺗﻨﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺪ ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮص ﻫﺎی ﺧﻮاب آور ﯾﺎ اﻟﮑﻞ ﯾﺎ ﭼﺮت ﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺑﺮای
ﺟﺒﺮان ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ را وﺧﯿﻢ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.

ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺪﺧﯿﻢ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ

 CBTﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﺎدات ﺧﻮاب ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﺧﻮاب ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﺮس ﺷﺪه و در ﺑﯽ

ﺧﻮاﺑﯽ ﺗﺎن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  CBTروش درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮی از ﻗﺮص ﻫﺎی ﺧﻮاب اﺳﺖ
 ،درﻣﺎن ﻓﻮری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺘﻤﺮار و ﮔﺬﺷﺖ
زﻣﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮ درﻣﺎﻧﮕﺮ روش ﻫﺎی درﻣﺎن ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ی ﺧﻮاب را ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ در اﺑﺘﺪا ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
زﯾﺮا زﻣﺎن ﺧﻮاب ﺷﻤﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﺪه ی ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در رﺧﺘﺨﻮاب ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ در ﺧﻮاب ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻤﺘﺮی را ﺑﯿﺪار و ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺧﻮاب ﺑﺎﺷﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺧﻮاب ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ زودﺗﺮ ﺑﻪ رﺧﺘﺨﻮاب رﻓﺘﻪ و
زودﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ی ﺧﻮاب ﺧﻮد
دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

 ۶ﻋﺎدت ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ از وﻋﺪه ﻫﺎی
ﻏﺬاﯾﯽ اﺻﻠﯽ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﺎدت در آﻣﺪه اﻧﺪ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ ،ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ ،و ﺣﺘﯽ
ﻋﺪم ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آوای ﺳﻼﻣﺖ ازsteptohealthاﻏﻠﺐ
اﻓﺮاد ﭘﺲ از ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﭼﺎی ،ﭼﺮت ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ،ﻣﯿﻮه
ﺧﻮردن و… ﻋﺎدت دارﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻏﺬا ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.

در اﯾﻨﺠﺎ  ۷اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺑﺎﯾﺪ از
آﻧﻬﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﺧﻮاﺑﯿﺪن
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا ﺧﻮردن ،ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺧﻄﺮ اﺿﺎﻓﻪ وزن ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮزش ﺳﺮ دل و اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ
از ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻏﺬا ،ﺧﻮاﺑﯿﺪن

ﯾﺎ دراز ﮐﺸﯿﺪن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﻮﺷﯿﺪن ﭼﺎی
ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ از ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ ،ﻧﻮﺷﯿﺪن ﭼﺎی را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از
ﻏﺬا ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﻧﻮﺷﯿﺪن ﭼﺎی ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺬب آﻫﻦ ﻏﺬا ﻣﯽ وﺷﺪ .اﮔﺮ
ﮐﻤﺒﻮد آﻫﻦ دارﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺎردار ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف ﻏﺬا
ﭼﺎی ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.

ﻣﯿﻮه ﺧﻮردن
ﺧﻮردن ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﻣﯿﻮه ﭘﺲ از ﻏﺬا ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯿﻮه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻫﻀﻢ دارد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺼﺮف آن زﻣﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺪه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮردن ﻣﯿﻮه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻮا داﺧﻞ ﻣﻌﺪه ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﻧﻔﺦ ﺷﺪﯾﺪ
اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻏﺬا و دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از
ﻏﺬا ﻣﯿﻮه ﺑﺨﻮرﯾﺪ.

ورزش
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻏﺬا ورزش ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎﻋﺖ آن را ﺑﻪ
ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ .اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺪه ﭘﺮ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺳﮑﺴﮑﻪ و
ﺗﻬﻮع ،ﺻﺪﻣﺎت و ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻋﻀﻼت ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﺮک ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف
ﻏﺬا دارﯾﺪ ،ﭘﯿﺎده روی آرام ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻫﻀﻢ
ﻏﺬا ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن
وﺗﻮن و ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ﺑﻌﺪ از وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺬب وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻬﻢ را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﺪ.
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ث و دی و ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن
دﯾﮕﺮ ﺟﺬب ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺟﻮﯾﺪن آداﻣﺲ
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ آداﻣﺲ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن دﻧﺪان ﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﺧﻨﮑﯽ در دﻫﺎن ﭘﺲ
از ﺻﺮف ﻏﺬا در ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم راﯾﺞ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی ﻫﻮا
را وارد ﻣﻌﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻔﺦ و ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﻮد.

درﻣﺎن ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﺑﺎ روﺷﻬﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ
و ﺧﺎﻧﮕﯽ
در ﺑﯿﺎن ﺳﺎده ،ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﯽ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﮐﺒﺪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .وﺟﻮد ﭼﺮﺑﯽ در ﮐﺒﺪ اﻣﺮی ﻧﺮﻣﺎل و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺖ ،وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﭼﺮﺑﯽ ﺑﯿﺶ از  ۵ﺗﺎ  ۱۰درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ
ﭼﺮب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺮﺑﯽ در ﮐﺒﺪ ،اﯾﻦ اﻧﺪام را در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪﻣﺎت و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎﻋﺚ اﻟﺘﻬﺎب و آﺳﯿﺐ در اﯾﻦ اﻧﺪام ﮔﺮدد.
دو ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب وﺟﻮد دارد :ﮐﺒﺪ ﭼﺮب اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮑﻞ و
ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﻏﯿﺮ اﻟﮑﻠﯽ .دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز ﮐﺒﺪ ﭼﺮب اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮑﻞ
ﻣﺼﺮف زﯾﺎد ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯿﻬﺎی اﻟﮑﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﻏﯿﺮ اﻟﮑﻠﯽ ،ﭼﺮﺑﯽ
در ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻟﮑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻏﯿﺮ از ﻣﺼﺮف زﯾﺎد اﻟﮑﻞ ،رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ زا ﺑﺮای
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ،ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺎﻻی ﺧﻮن ،ﭼﺎﻗﯽ،
دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع  ،۲ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ وﯾﺮوﺳﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺳﺮﯾﻊ و ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﺮوع ﺑﯿﻤﺎری،
ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﺴﺎس
ﻧﺎراﺣﺘﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﮐﻮﻓﺘﮕﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ ،ﯾﮏ اﺣﺴﺎس
ﮐﻠﯽ ﺧﻮب ﻧﺒﻮدن و ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺪﺣﺎﻟﯽ ﻣﺒﻬﻢ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ درﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺖ و
ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،درﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎده ای در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ و
دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن درﻣﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را درﻣﺎن ﻧﻤﻮد.

در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑـﻪ  ۱۰ﻣـﻮرد از ﺑﻬﺘﺮﯾـﻦ درﻣﺎﻧﻬـﺎی
ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب اﺷﺎره
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:

۱٫ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ
ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎده
ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﭼﺮﺑﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ در داﺧﻞ و اﻃﺮاف ﮐﺒﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﮐﺒﺪ ﺷﺪه و
اﻟﺘﻬﺎب ﮐﺒﺪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
 ۱ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ ﺧﺎﻟﺺ و ﺻﺎف ﻧﺸﺪه را داﺧﻞ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب
ﮔﺮم ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺪاری ﻋﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
روزاﻧﻪ  ۲ﺑﺎر از اﯾﻦ ﺷﺮﺑﺖ ﻗﺒﻞ از وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎن ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ.
اﯾﻦ درﻣﺎن را ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.

۲٫ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش
ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮐﺒﺪ در ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن
ﺳﻤﻮم را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش ﺑﻪ ﮐﺒﺪ در اﻣﺮ ﺳﻤﯿﺖ
زداﯾﯽ ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪ
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژی ﭘﺰﺷﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۴اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺎرﯾﻨﺠﻨﯿﻦ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﻟﺘﻬﺎب ﮐﺒﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮ ﺧﻮاص
ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش
ﻧﺼﻒ ﯾﮏ ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش را ﺑﺮدارﯾﺪ و آن را داﺧﻞ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب ﺑﻔﺸﺎرﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل را  ۲ﺗﺎ  ۳ﺑﺎر در روز و ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻄﻮر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ۲ ،ﺗﺎ  ۳ﻋﺪد ﻟﯿﻤﻮی ﺳﺎﻃﻮری ﺷﺪه را داﺧﻞ ﯾﮏ
ﭘﺎرچ آب رﯾﺨﺘﻪ و اﯾﻦ آب را در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ.

۳٫ﮔﻞ ﻗﺎﺻﺪک
ﮔﯿﺎه ﻗﺎﺻﺪک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺒﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
رود ،از اﯾﻨﺮو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺳﻤﯿﺖ زداﯾﯽ ﮐﺒﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ
ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﭼﺮﺑﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﮐﺒﺪ ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺒﺪ را
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪ ﻏﺬا و ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۳اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ
ﻗﺎﺻﺪک ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﭼﺎﻗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﻏﯿﺮ
اﻟﮑﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 ۱ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری رﯾﺸﻪ ﻗﺎﺻﺪک ﺧﺸﮏ را داﺧﻞ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن آب داغ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
روی ﻓﻨﺠﺎن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺑﮕﺬارﯾﺪ  ۵ﺗﺎ  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ دم ﺑﮑﺸﺪ .ﺳﭙﺲ آن
را ﺻﺎف ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﻋﺴﻞ ﺑﺮای ﻃﻌﻢ دﻫﯽ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و
اﯾﻦ دﻣﮑﺮده را ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ .روزاﻧﻪ  ۳ﻓﻨﺠﺎن از اﯾﻦ دﻣﻨﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ را
ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﮔﻬﺎی ﺗﺮد و ﺗﺎزه ﻗﺎﺻﺪک را ﺑﻪ ﺳﺎﻻد ﺧﻮد
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﮔﻬﺎی ﭘﺨﺘﻪ آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻏﺬا ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ :اﮔﺮ ﺑﺎردار ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
وﺟﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه را ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﯿﺪ.

۴٫ﭼﺎی ﺳﺒﺰ
ﺑﺮ

ﻃﺒﻖ
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ﮐﻪ
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۲۰۱۳

در

ﻣﺠﻠﻪ

ﺑﯿﻦ

اﻟﻤﻠﻠﯽ

داروﻫﺎی

ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻی
ﮐﺘﮑﯿﻦ ﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺒﺪ و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭼﺮﺑﯽ در ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﻏﯿﺮ
اﻟﮑﻠﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن
ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﮐﺒﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺒﺪ را اﺻﻼح ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻈﻢ ﭼﺎی ﺳﺒﺰ وزن ﺑﺪن و درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن را
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .دﯾﮕﺮ ﺧﻮاص ﭼﺎی ﺳﺒﺰ
ﻫﺮ روز  ۳ﺗﺎ  ۴ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ از ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب رﻫﺎﯾﯽ
ﯾﺎﺑﯿﺪ و از ﮐﺒﺪ ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺼﺎره ﻣﺎﯾﻊ و ﮐﭙﺴﻮل ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺒﻞ
از ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.

۵٫زردﭼﻮﺑﻪ
اﯾﻦ ادوﯾﻪ ﻣﻌﺮوف ،ﺳﺮﺷﺎر از آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﻬﺎی ﺑﺎارزش ﺑﻮده و دﯾﮕﺮ
درﻣﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۸در ﻣﺠﻠﻪ ﭼﯿﻨﯽ داروﺳﺎزی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،زردﭼﻮﺑﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
ﻫﻨﻮز ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
زردﭼﻮﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن را ﺑﺮای ﻫﻀﻢ ﭼﺮﺑﯿﻬﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﭼﺮﺑﯿﻬﺎ در ﮐﺒﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﻤﯿﺖ
زداﯾﯽ ﮐﺒﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﭘﻮدر زردﭼﻮﺑﻪ را در ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب رﯾﺨﺘﻪ و
آن را ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل را دو ﺑﺎر در روز و ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﭘﻮدر زردﭼﻮﺑﻪ را در ﯾﮏ ﻟﯿﻮان
ﺷﯿﺮ ﮔﺮم رﯾﺨﺘﻪ و ﯾﮏ ﺑﺎر در روز ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ.
ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی زردﭼﻮﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﭙﺴﻮل و ﺗﻨﺘﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ
ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ دوز ﺻﺤﯿﺢ و
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻤﺎ را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﻨﺪ.

۶٫ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺪاوای ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺒﺪی ﻧﻈﯿﺮ
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﻏﯿﺮ اﻟﮑﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۲۰۱۲در ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﯿﺎه درﻣﺎﻧﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻋﺼﺎره
رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﯿﻨﺎز ﮐﺒﺪ
ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی آﻻﻧﯿﻦ آﻣﯿﻨﻮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ﯾﺎ  ALTو آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﯿﻨﻮ
ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ﯾﺎ  ASTدر ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﻏﯿﺮ اﻟﮑﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﮔﯿﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﺳﯿﺐ ﮐﺒﺪی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺳﻤﻮم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری رﯾﺸﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن آب داغ اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﻨﯿﺪ .درب ﻓﻨﺠﺎن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۵ﺗﺎ  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ
دم ﺑﮑﺸﺪ .ﺳﭙﺲ آن را ﺻﺎف ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﻋﺴﻞ ﺑﺪان اﻓﺰوده و اﯾﻦ
دﻣﻨﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ را  ۲ﺑﺎر در روز ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ.
ﺑﺼﻮرت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﭘﻮدر ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن را ﺑﺎ  ۲ﻗﺎﺷﻖ

ﭼﺎﯾﺨﻮری ﻋﺴﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﯾﮏ ﺑﺎر در روز از اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ و
ﻣﺼﺮف آن را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ
ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎی وﯾﮋه
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،دﯾﺎﺑﺖ و ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ ﺗﺪاﺧﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۷٫ﭘﺎﭘﺎﯾﺎ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻫﻨﺪی ﯾﺎ آﯾﻮرودا ،ﻣﯿﻮه و داﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﻮه ﭘﺎﭘﺎﯾﺎ
درﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه،
ﭘﺎﭘﺎﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن ﺳﺮﯾﻊ ﭼﺮﺑﯿﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 ۵ﺗﺎ  ۶ﻋﺪد از داﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﻣﯿﻮه ﭘﺎﭘﺎﯾﺎ را ﺳﺎﯾﯿﺪه و اﯾﻦ ﭘﻮدر را
ﺑﺎ  ۱ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری آب ﻟﯿﻤﻮی ﺗﺎزه ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط را  ۲ﺑﺎر
در روز و ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱ﻣﺎه ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺮ روز ﯾﮏ ﺗﮑﻪ از ﻣﯿﻮه رﺳﯿﺪه ﭘﺎﭘﺎﯾﺎ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺴﻞ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﻮپ ﭘﺎﭘﺎﯾﺎ و ﺳﺎﻻد اﯾﻦ ﻣﯿﻮه را در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﺪ.

۸٫اﻧﮕﻮر ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻫﻨﺪی
اﻧﮕﻮر ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻫﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم آﻣﻼ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ درﻣﺎن
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻی آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻋﻤﻠﮑﺮد درﺳﺖ ﮐﺒﺪ در ﺳﻄﺢ
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺮوج ﺳﻤﻮم ﻣﻀﺮ از ﮐﺒﺪ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،آﻣﻼ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ﺑﺎﻻ و
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﯾﺎ دﯾﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ روزاﻧﻪ  ۳ﺗﺎ  ۴ﻋﺪد از اﯾﻦ ﻣﯿﻮه را ﻣﯿﻞ ﮐﺮده و ﯾﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﻮه ای در ﻏﺬاﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﺪ.
ﺑﻄﻮر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ۱ ،ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری از ﭘﻮدر اﯾﻦ ﻣﯿﻮه را در ﯾﮏ ﻟﯿﻮان
آب ﮔﺮم ﺣﻞ ﮐﺮده و  ۲ﺑﺎر در روز ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.

۹٫ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ
ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺳﺎﻟﻢ را ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ،ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت،
ﻏﻼت ﺳﺒﻮس دار و ﭼﺮﺑﯿﻬﺎی ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺒﺪ و
درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
از ﻣﺼﺮف ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﺷﺮﺑﺖ ذرت ﺑﺎ ﻓﺮوﮐﺘﻮز ﺑﺎﻻ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺼﺮف آرد ﺳﻔﯿﺪ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎوی ﻏﻼت و آرد
ﺳﺒﻮس دار را در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﻨﯽ از اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب اﻣﮕﺎ  ۳ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﭼﺮب ،روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ،
ﺑﺬز ﮐﺘﺎن ،ﮔﺮدو و ﺗﻮﻓﻮ ﯾﺎ ﭘﻨﯿﺮ ﺳﻮﯾﺎ را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺒﺪ را ﺳﻤﯿﺖ زداﯾﯽ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮوﮐﻠﯽ،
ﮐﻠﻢ ﺳﺒﺰ ،ﮐﻠﻢ و ﮐﻠﻢ ﺑﺮوﮐﺴﻞ را زﯾﺎد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
در ﺣﯿﻦ ﭘﺨﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻄﻮر ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺨﺎرﭘﺰ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ.روﺷﻬﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﻃﺒﺦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﻏﻨﯽ از ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﺐ ،ﮔﻮاوا ،ﺑﻠﻮﺑﺮی و
دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه ﻫﺎ را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،در ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻮه ﻫﺎی
دارای ﻗﻨﺪ ﺑﺎﻻ زﯾﺎده روی ﻧﮑﻨﯿﺪ.
از ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺮخ ﺷﺪه و ﭘﺮ ادوﯾﻪ و ﮔﻮﺷﺘﻬﺎی ﭼﺮب ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻏﺬاﻫﺎی ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ را در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﺪ.

۱۰٫ﻫﺮ روز ورزش ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﮐﻤﮏ
داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزﺷﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ وزن ﺑﺪن در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده
ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه از ﭼﺎﻗﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن را اﻓﺰاﯾﺶ داده
ﺣﻔﻆ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺒﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮐﻨﺪ.
ﺛﺎﺑﺖ
ورزش
و ﺑﻪ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روزاﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ ورزش ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ورزش
ﮐﺮدن را آﻏﺎز ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزﺷﯽ ﻣﻼﯾﻢ و ﮐﻢ اﺛﺮ ﺷﺮوع
ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ وارد ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزﺷﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ و ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ورزش ﮐﺮدن را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ورزﺷﯽ آﻏﺎز
ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﯿﺎده روی ،دوﯾﺪن آرام و ورزﺷﻬﺎی ﻫﻮازی ﯾﺎ اﯾﺮوﺑﯿﮏ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای
ﮐﺒﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﻨﺎ ،دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری و دﯾﮕﺮ ورزﺷﻬﺎی
ﻣﻔﺮح و ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ۱۷ .ورزش ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ

وزن ﻣﻮﺛﺮ

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ:
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ وزن دارﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺿﺮوری ﺑﺮای
ﯾﮏ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﻣﻤﺘﺪ را ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺳﺮﯾﻊ
)ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻢ ﮐﺮدن  ۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ( ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺒﺪ آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻌﺎدل ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻢ ﭼﺮﺑﯿﻬﺎی اﺷﺒﺎع و
ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎد ﻓﯿﺒﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺮخ
ﮐﺮدﻧﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ.
ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯿﺰان ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺧﻮد را
در ﺣﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .درﻣﺎﻧﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮔﯿﺎﻫﯽ
دﯾﺎﺑﺖ
ﺗﻤﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺴﺘﺮول و ﺗﺮی
ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ ﺧﻮن در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺳﺎﻟﻢ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
روﺷﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن

ﻣﺎﺳـﺎژ و وﮐﯿـﻮم ﺳـﯿﻨﻪ :روﺷﻬـﺎﯾﯽ
ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ
ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮم ﺑﺪﺧﯿﻤﯽ در زﻧﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺎ آﻣﺎری در ﺣﺪود
 ۷۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ و ﺗﺸﺨﯿﺺ زود ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ،
روﺷﻬﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﺮدد.

ﭘﺴﺘﺎن از ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﻧﻮاع ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺎﻓﺖ
ﭘﯿﻮﻧﺪی ،ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﯽ و ﺑﺎﻓﺖ ﻏﺪه ای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﻨﻪ ای ﯾﺎ
ﺻﺪری ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎﻓﺖ
ﭘﯿﻮﻧﺪی ﭼﺮﺑﯽ زﯾﺮ ﺟﻠﺪی و ﭼﺮﺑﯿﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎﯾﺰ و ﺷﮑﻞ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﺮه ﻫﺎی ﻟﻨﻔﺎوی و رﮔﻬﺎی ﻟﻨﻔﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻨﻔﺎوی ﺳﯿﻨﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
داده و از ﻃﺮﯾﻖ زﻧﺠﯿﺮی از ﮔﺮه ﻫﺎی ﻟﻨﻔﺎوی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺨﻮان
ﺳﯿﻨﻪ ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﭘﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد رﺳﯿﺪه و ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﮔﺮه ﻫﺎی
ﻟﻨﻔﺎوی در ﻧﺎﺣﯿﻪ زﯾﺮ ﺑﻐﻞ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻨﻔﺎوی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﻨﺪه زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮاد
زاﺋﺪ ﺑﺪن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺴﻮﯾﻪ و ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﺪن،
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ ،ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز و دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﻣﻮاد زاﺋﺪ
را اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻧﺪاﻣﻬﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ
آﺳﯿﺐ ﺑﺎﻓﺘﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد  ۵۰۰ﮔﺮه
ﻟﻨﻔﺎوی ﮐﻪ در ﮔﺮدن ،ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ،ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻧﺎﺣﯿﻪ زﯾﺮ ﺑﻐﻞ وﺟﻮد
دارﻧﺪ ،ﮔﻮاه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن آزاداﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻨﻔﺎوی ﺗﺎ ﭼﻪ
ﻣﯿﺰان در ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ در زﻧﺎن اﻫﻤﯿﺖ دارد.

آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﺳﯿﻨﻪ در زﻧﺎن
ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
آﮔﺎه ﺑﻮدن زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﺮس ،رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺿﻌﯿﻒ ،ﻃﺮز
اﯾﺴﺘﺎدن ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻧﺎدرﺳﺖ ،آﺳﯿﺐ ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻨﺰل ﮐﺮدن ﻣﻮاد
زاﺋﺪ اﺿﺎﻓﯽ ﺷﺸﻬﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﯽ ﭘﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻨﻮز ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،وﻟﯽ ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﯿﺸﻤﺎری وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﺸﺖ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮﺷﺒﻮ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺑﺪن)
ﮐﻪ ﺣﺎوی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ( و ﭘﺎراﺑﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
رﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺳﻮﺗﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﺮﻃﺎن
ﺳﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺳﻮﺗﯿﻦ ﻫﺎی ﻓﻨﺮی و ﺗﻨﮓ و ﺳﻔﺖ
ﺑﻄﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ای ﺟﺮﯾﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻟﻨﻒ را ﻣﺤﺪود و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺮوزه ،زﻧﺎن در ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺷﺪه
اﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻋﺎدات ورزﺷﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻃﻮری ﮐﻪ
ﻣﺎﺳﺎژ درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻬﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روﺗﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از

ﺳﯿﻨﻪ و ﺣﻔﻆ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه اﻧﺪ.

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺎﺳﺎژ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺴﺘﺎن ﻫﺎ
ﻣﺎﺳﺎژ ﺳﯿﻨﻪ ،ﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺎﺳﺎژور ﺣﺮﻓﻪ ای اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد
ﻓﺮد اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺴﺘﺎن
ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎی ﻣﺎﺳﺎژ ﮐﯿﻔﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ
دﺳﺘﯽ ﻟﻨﻒ ،ﻣﺎﺳﺎژ ﺳﻮﺋﺪی ﯾﺎ ﻣﺎﺳﺎژ ﻣﯿﻮﻓﺎﺳﯿﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮی
ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺎﺳﺎژ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻟﻨﻒ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن را
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪی را ﺑﮑﺸﺪ و آراﻣﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪن را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه را ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻃﺒﯿﻌﯽ اﮐﺴﯽ ﺗﻮﺳﯿﻦ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺰارﺷﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
اﮐﺴﯽ ﺗﻮﺳﯿﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری رﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ را
و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ ﺳﻠﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد
اﻧﺪازه ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف رادﯾﮑﺎل ﻫﺎی آزاد ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﯽ ﺷﻮد را
ﮐﻪ ﻫﻮرﻣﻮن
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده
و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎدﮐﺶ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﭘﺴﺘﺎن ﻫﺎ
ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎدﮐﺶ درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ وﮐﯿﻮم ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﭘﻤﭙﻬﺎی وﮐﯿﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﮑﻤﻠﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺮای ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎی
دﺳﺘﯽ ﻣﺎﺳﺎژ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎﯾﯽ ﻓﻮاﯾﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ درﻣﺎﻧﻬﺎ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎدﮐﺶ درﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺘﯽ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﺸﮑﻼت و
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﯿﺶ ﺣﺸﺮات ،ﻧﯿﺶ ﻣﺎر ،ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ و
ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وﮐﯿﻮم ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎﻧﯽ راﯾﺞ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺸﮑﻼت راﯾﺞ در دوران
ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺘﻮرم ﺷﺪن ﻧﻮک ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ در اواﯾﻞ دوران ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﯾﺎ
ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﺘﻬﺐ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺑﺪاع ﭘﻤﭗ ﻫﺎی
وﮐﯿﻮم ﺳﯿﻨﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
وﮐﯿﻮم درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﻤﭗ ﻫﺎی وﮐﯿﻮم ﺳﯿﻨﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎ

ﺣﺮﮐﺎت ﭘﻤﭙﯽ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﺮده و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻨﻔﺎوی را ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻟﻨﻒ ﻧﻈﯿﺮ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯿﻬﺎ ﯾﺎ زﺧﻤﻬﺎ
را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﭘﺎﮐﺴﺎزی و ﺑﺎز ﺷﺪن ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻟﻨﻒ از ﻃﺮﯾﻖ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت زاﺋﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺴﻮول اﻟﺘﻬﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد و
ﺟﻮاﻧﺴﺎزی دوﺑﺎره ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺴﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﺪن را
در ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﺧﻮش ﺧﯿﻢ و ﺑﯽ ﺧﻄﺮ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﯾﺎری ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﺪ .اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﮐﯿﻮم درﻣﺎﻧﯽ دارای ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻤﯿﺖ زداﯾﯽ
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﻈﯿﻢ  PHﺧﻮن و ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی اﻃﺮاف ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﭘﻤﭗ ﺑﺰرگ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﻨﻪ
روﺷﻬﺎی

ﻣﺮاﻗﺒﺖ

از

ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ

در

ﺧﺎﻧﻪ

ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﺪ

ﺑﻪ

آﺳﺎﻧﯽ

و

ﺑﺎ

اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه وﮐﯿﻮم ﺳﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﭘﻤﭗ ﺳﯿﻨﻪ دﺳﺘﯽ ﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﮔﺮدد .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ،ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ
را ﮐﻪ ﺳﻮﺗﯿﻦ ﻫﺎ و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺗﻨﮓ ،اﺳﺘﺮس ،ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ﺑﺮ روی
ﺳﻼﻣﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﻧﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ زﻧﺎن در ﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر وﮐﯿﻮم درﻣﺎﻧﯽ در
ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﭼﻪ اﯾﻦ درﻣﺎن
ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻓﺮد در ﻣﻨﺰل و
ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی وﮐﯿﻮم ﺳﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ،اﯾﻦ روش ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻂ ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﺎﻓﺖ ﺳﯿﻨﻪ ﺷﺪه و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻓﺎع درﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﮐﻪ ﭘﻤﭗ ﻫﺎی وﮐﯿﻮم ﺳﯿﻨﻪ در ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﯿﻨﻪ دارﻧﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ،ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ،ﺧﻮش ﻓﺮم
ﺷﺪن و ﺳﻔﺘﯽ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ در زﻧﺎن ﮔﺮدﻧﺪ.

ﻋﻮارض ورزش زﯾﺎد
ﻫﻤﻪی ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮب ،از ﺣﺮف زدن
ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،در ﻣﻮرد ورزش ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ.

اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﻧﮕﯿﺰهی اوﻟﯿﻪی ورزش ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﯾﮏ
ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ورزش ﻣﻌﺘﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ دل
ﮐﻨﺪن از ورزش ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺪن ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﺷﻮاریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای
اﻣﻮر روزﻣﺮه آﻣﺎده ﺷﻮد ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ دارد.

ﺑﯿﻦ ورزش ،و ورزش ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ،ﯾﮏ ﺧﻂ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎزک
ﻓﺮق اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﺮای
داﺷﺘﻦ آﯾﻨﺪهای ﺑﻬﺘﺮ و ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ ،ﮐﺪام ﺳﻤﺖ اﯾﻦ ﺧﻂ ﺑﺮای
ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﺣﺴﺎس ﺷﺎداﺑﯽ
ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﺮای ورزش ﮐﺮدن ،ﺟﺪای از ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام ،اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن ﭘﯿﭻ و ﺗﺎبﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽﺗﺎن ،ﭘﺮ اﻧﺮژی ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﺲ از ورزش ﺗﻤﺎم روز اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺷﻤﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ و دوﺑﺎره ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ
ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ورزش ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ،ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺧﻄﺎر داده و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ،اﻋﻼم ﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺧﻮاب ﮐﻢ ﯾﺎ در ﮐﻞ ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ
اﮔﺮ در ﮐﻞ روز ﺧﻮاﺑﺎﻟﻮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺳﺨﺖ و
ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﺑﺘﺎن ﻧﻤﯽﺑﺮد ،اﺣﺘﻤﺎﻟﺶ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ورزش ﺑﯿﺶ
از اﻧﺪازه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ
ﯾﮑﯽ از ﺟﺪیﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ورزش ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ،اﯾﺠﺎد ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺣﺎل ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ﯾﺎ
اﮔﺮ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪی ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﺮاد از روﺗﯿﻦ

ورزﺷﯽﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ورزش ﮐﺮدن ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻣﺘﻌﺎدل ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﻗﻮی ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ورزش ﺑﯿﺶ
از اﻧﺪازه آﻧﺮا ﺑﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺪ رﯾﺨﺖ ،و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎد و
ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﺣﺴﺎس ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ دارﯾﺪ
اﮔﺮﭼﻪ ورزش ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل روز ﺷﻤﺎ
را ﺷﺎداب و ﭘﺮ اﻧﺮژی ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ ،اﻣﺎ ورزش ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺷﻤﺎ را ﺧﺴﺘﻪ ،ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

رﯾﮑﺎوری آﻫﺴﺘﻪ
اﮔﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺘﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش را
ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﺷﺪﯾﺪ ورزش ﮐﻨﯿﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺘﺎن آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﯾﺎ
ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺸﻮﯾﺪ ،ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ دوﺑﺎره اﻧﺮژی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﭙﺲ اﮔﺮ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و رﯾﮑﺎور
ﺷﻮد ،ﺗﻼشﻫﺎﯾﺘﺎن ﻫﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ
ورزش ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﺧﻮش اﻧﺪام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﮔﺮﭼﻪ ورزش ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺑﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ اﻫﻤﯿﺖ دارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ،اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺑﺪن ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﺪﻧﺘﺎن ورزش ﮐﻨﯿﺪ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ  ،ارﺗﻘﺎ رﮐﻮرد و ﻋﻀﻠﻪ ﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺸﺎر آوردن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎ دارﯾﺪ اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮارد ﻓﻮق از آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺑﺪن
ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﻻﯾـﻞ ﻗـﺮص ﻫـﺎ را ﻧﺼـﻒ
ﻧﮑﻨﯿﺪ!
اﻧﺠﻤـﻦ اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮﺷﻨﺎﺳـﯽ و ﻃـﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨـﺪان
 Siggﻫﺸﺪار داد ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﮐﺮدن ﻗﺮص ﻫﺎ و ﮐﭙﺴﻮل
ﻫـﺎ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗـﺎﺛﯿﺮات ﺧﻄﺮﻧـﺎﮐﯽ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻗﺮص ﻫﺎ را ﻧﺼﻒ ﻧﮑﻨﯿﺪ!
ﻧﺼﻒ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺧﺮد ﮐﺮدن ﻗﺮص ﻫﺎ و ﻗﺎﻃﯽ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﻏﺬا ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻠﻌﯿﺪن راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﻮ ِﯾﮋه در
ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ ،ﯾﮏ ﻋﺎدت ﮔﺴﺘﺮده و ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻃﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان  ،Siggاﯾﻦ ﻋﺎدت
ﺑﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮک ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎر دارو ﻋﻮض ﺷﺪه و ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف آن ﺷﻮد.

ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﮐﺮدن ﻗﺮص ﻫﺎ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺮاﺑﺮ و دوز دﻗﯿﻖ
آن را ﺑﺪﺳﺖ آورد و اﻏﻠﺐ ﮐﻤﯽ از دارو ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﯽ
رود و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮ از اﻧﺪازه ای ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،دارو ﺟﺬب ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ دوز ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺨﺼﻮص
ﺑﺮای ﺑﺮﯾﺪن ﻗﺮص ﻫﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ۱۵درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ
در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داروی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات
ﺳﻤﯽ در ﺑﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎدت ﻧﺼﻒ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺧﺮد ﮐﺮدن ﻗﺮص ﻫﺎ و ﮐﭙﺴﻮل ﻫﺎ را
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮی اﯾﺠﺎد
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻏﻠﺐ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻗﺮص را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻋﺎدت وﺟﻮد دارد

ﮐﻪ داروﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﻠﻌﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺪاﺧﻞ اﺛﺮات
ﻣﺎده اﺻﻠﯽ داروﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﻮد.

اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮص
ﻫﺎ و ﮐﭙﺴﻮل ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه ﮐﻪ
دارﻧـﺪ ﻣﺼـﺮف ﺷﻮﻧـﺪ ﯾـﺎ از دوزﻫـﺎی ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺗـﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻞ در ﺑﻠﻌﯿﺪن
ﻗﺮص اﺳﺖ ،ﻗﻄﺮه ،ﺷﺮﺑﺖ ﯾﺎ ﭘﻮدر آن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮد.

ـﺘﺮوﺋﯿﺪ
ـﺎ از اﺳـ
ـﺘﻔﺎده ﻧﺎﺑﺠـ
اﺳـ
“ﺳﻼﻣـﺖ ﻫـﺰاران ﻧﻔـﺮ را در ﺧﻄـﺮ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ”
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺑﺠﺎ از اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎی آﻧﺎﺑﻮﻟﯿﮏ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ زودرس ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ از اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
اﻇﻬﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮده و ﻫﺸﺪار داده ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﻧﻮﺟﻮان و ﻣﺮدان در دﻫﻪ
ﺑﯿﺴﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﺼﺮف اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺑﺠﺎ از اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ را ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ و ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﯾﺪ و ﺳﺮﯾﻊ
ﺧﻠﻘﯽ ) (Mood Swingو ﻧﺎﺑﺎروری ﻣﯽداﻧﺪ.

ﮔﺮت  ۲۹ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺎردﯾﻒ ﮐﻪ از اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ“ :ﻫﺮ ﮐﺎری در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ و ﺳﺮﻃﺎن
و اﻣﺜﺎل آن را دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آن

را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮم”.
ﮔﺮت ﻧﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽﮐﺸﺪ ﻧﻪ ﻣﺸﺮوب ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ ﺑﺮای او اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد:
“اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻨﻮز از ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺎر اﺣﻤﻘﺎﻧﻪای ﻣﯽﮐﻨﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ روﺷﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ام”.
ﮔﺮت ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺠﺎم و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد
آﯾﺎ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺶ زده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ.

آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﻮاره ﻗﻠﺐ او ﺿﺨﯿﻢ ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﻣﺮز ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮت وﻗﺘﯽ اﯾﻦ را
ﺷﻨﯿﺪ ﻧﮕﺮان ﺷﺪ:
“ﻣﻦ ﺧﻮدم را ﻓﺮد ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﻣﯽداﻧﻢ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺎر را ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ راه ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ”.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ او ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد ﻓﻮرا اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه آن را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد.
اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎی آﻧﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﺗﻌﺎدل ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺑﺪن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻠﺐ آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻓﺮوش آن ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ  ۱۴ﺳﺎل زﻧﺪان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﺑﺎ
ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺧﺮﯾﺪاران ﻃﯿﻒ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

“آﻧﻬﺎ ﻣﺮدان  ۱۹ ،۱۸و  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ورزش
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ
دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻋﻀﻼﺗﺸﺎن را ﺑﺰرگ ﮐﻨﻨﺪ”.

ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺮدان ﺟﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ
او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺒﻮد و ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮای
ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮑﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ:

“اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ”.

ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف از ﭼﺸﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻫﻢ دور ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺟﯿﻢ ﻣﮏ وی ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ” :ﻣﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻏﺎﻟﺐ
آﻧﻬﺎ ﻣﺮدان ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ
اﻧﺪام اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ”.
او ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽداﻧﺪ:
“ﻫﺮ وﻗﺖ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺮدی را ﺑﺪون ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﻀﻼﺗﯽ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ دارد”.
“اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ
اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺎزه ای اﺳﺖ”.

آﻧﮋﯾﻮ ﮔﺮاﻓﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺧﻄﺮاﺗﯽ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد
آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﯾﮏ آزﻣﻮن ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ رﮔﻬﺎی ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺖ  .ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق
ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺎده رﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺮﯾﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻠﻮروﺳﮑﻮﭘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ .آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺮای
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﺮوق ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺑﯿﻤﺎری ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ ،ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ورﯾﺪی  ،و
ﻋﻤﻖ ﺗﺮوﻣﺒﻮز ورﯾﺪی اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺷﺎﻣﻞ
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﯾﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ و واﮐﻨﺶ ﺑﻪ رﻧﮓ اﺳﺖ.
در روش آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺑﺘﺪا ﻣﺎده ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ درون ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری از آﻧﺮا دارﯾﻢ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﺒﻮر
اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ ﺷﺪه و در واﻗﻊ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﺧﻮن ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺒﻮر اﺷﻌﻪ ﺷﺪه و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﺷﺮﯾﺎن ﺣﺎوی ﺧﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺮ روی ﻓﯿﻠﻢ دﯾﺪه
ﺷﻮد.

آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری رﻧﮕﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﻌﺪاد ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه ،ﻣﺤﻞ اﻧﺴﺪاد و
ﻣﯿﺰان آن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﺗﺮﯾﻦ راه ﮐﺸﻒ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺮﯾﺎنﻫﺎی ﮐﺮوﻧﺮی
ﻗﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﯾﮏ ﻣﺎده رﻧﮕﯽ
ﺣﺎﺟﺐ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻠﻨﺪ ،ﻧﺎزک و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﻨﺎم ﮐﺎﺗﺘﺮ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺎﺗﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد ﻣﻘﺪاری
دﭼﺎر ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﺷﻮد ـ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ـ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ
ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻓﺮد ﭼﯿﺰی اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ روش ﭘﺲ از اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺎﺗﺘﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﯾﺎن ﯾﺎ ورﯾﺪی ﮐﻪ در
ﮐﺸﺎﻟﻪ ران وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻠﺐ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه و در ﻗﻠﺐ ﯾﺎ ﻣﺪﺧﻞ
ﻋﺮوق ﺗﻐﺬﯾﻪﮐﻨﻨﺪه آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺎده ﺣﺎﺟﺐ ـ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺷﻌﻪ
اﯾﮑﺲ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﺳﺖ ـ ﺗﺰرﯾﻖ و از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻠﺐ ﻋﮑﺴﺒﺮداری
ﻣﯽﺷﻮد.

ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت از ﺷﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﭻ دﺳﺖ ﯾﺎ آرﻧﺞ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﺎرﺑﺮد
ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻌﻤﻮل آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ )ﺗﻨﮕﯽ ﻋﺮوق
ﮐﺮوﻧﺮ( ،ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﻣﺎدرزادی ﻗﻠﺐ )ﺳﻮراخﻫﺎی داﺧﻞ ﻗﻠﺐ ﯾﺎ
ﺗﻨﮕﯽ درﯾﭽﻪﻫﺎ( و… اﺳﺖ .در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﻮاﻫﺪی دال ﺑﺮ ﺗﻨﮕﯽ رگﻫﺎ ﯾﺎ
ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻗﻠﺐ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﻠﺐ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ را ﺑﻪ
ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ روی
رگﻫﺎی ﮐﺮوﻧﺮی ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎدرزادی ،اﺑﺘﺪا
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد.
در آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ اﻣﮑﺎن اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﺸﺎرﻫﺎی داﺧﻞ ﻗﻠﺐ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ ،ﺣﻔﺮهﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوق ﺑﺰرگ و… ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ
آﻧﻬﺎ آﻧﮋﯾﻮﭘﻼﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺗﺮﻣﯿﻢ رگ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ روش رگ ﻣﺴﺪود ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎدﮐﻨﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎﻟﻮن ،ﻣﺘﺴﻊ و ﭼﻨﺪ
ﺛﺎﻧﯿﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ رگ ﺑﺎز ﺷﻮد؛ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺴﺪاد ﻣﺠﺪد وﺳﯿﻠﻪ ﻓﻨﺮﻣﺎﻧﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﺘﻨﺖ داﺧﻞ رگ

ﻣﺴﺪود ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد.

ﻋﻮارض
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺪون درد و ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در
ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺎده ﺣﺎﺟﺐ اﺣﺴﺎس ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ،
ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﮕﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ ﮔﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮﻃﺮف
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﻮقﺗﺨﺼﺺ ﻗﻠﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ
ﺑﯽﺧﻄﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻮارد ﻧﺎدر اﮔﺮ در ﺣﯿﻦ ﻋﺒﻮر ﮐﺎﺗﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎر دﭼﺎر
ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮد ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ داروﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ
داﺧﻞ ﻗﻠﺐ ﺗﺰرﯾﻖ و ﻣﺸﮑﻞ را رﻓﻊ ﮐﺮد.

ﻣﺰاﯾﺎ
آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺮوق ﻗﻠﺐ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داده و
ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻮع درﻣﺎن را ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهای داﺷﺘﻪ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺘﻌﺪد از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن دوره ﺑﺴﺘﺮی ،ﮐﺎﻫﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی
اﻣﺮوزه آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺮوق ﮐﻠﯿﻪ ،ﻣﻐﺰ ،ﻗﻠﺐ ،رﯾﻪ و دﺳﺘﮕﺎه
ﮔﻮارش ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.

ﻧﺘـﺎﯾﺞ ‘ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿـﺰ’ ﯾـﮏ آزﻣـﺎﯾﺶ
ﺑﺮای درﻣﺎن ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ
ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪن ﺷﺎن ﻗﺎدر
ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﻘﻌﺎد ﺧﻮن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻻزم دارﻧﺪ.
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ آ
)ﻧـﻮﻋﯽ اﺧﺘﻼل ﺧـﻮﻧﯽ( در ﺑﯿﻤـﺎران ،ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺠﯽ “ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿـﺰ” دﺳـﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﻟﻨﺪن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژندرﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
اﯾﻦ اﺧﺘﻼل را ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﻧﻌﻘﺎد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺨﺘﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد،
درﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ،ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ
وﯾﺮوسﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ژﻧﯿﺘﮑﯽ دﺳﺘﮑﺎریﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ وﯾﺮوسﻫﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی از دﺳﺖرﻓﺘﻪ ژﻧﺘﯿﮑﯽ را ﺑﻪ ﺑﺪن ﺑﯿﻤﺎران
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ درﻣﺎن ،ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﻧﻌﻘﺎدی در ﺑﺪن
ﯾﺎزده ﻧﻔﺮ از ﺳﯿﺰده ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
وﺿﻊ ﻋﺎدی ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪﻧﺸﺎن ﻗﺎدر
ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﻘﻌﺎد ﺧﻮن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻻزم دارﻧﺪ.
ﺟﯿﮏ اوﻣﺮ ۲۹ ،ﺳﺎﻟﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﻠﺮﯾﮑﺎی در ﺷﺮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﺎﻻ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن ﺟﺪﯾﺪی دارد.
ﺑﺮای او ﺣﺘﯽ ﯾﮏ آﺳﯿﺐ ﺟﺰﺋﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ دو دﻧﺪاﻧﺶ را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد ،ﺑﺮای روزﻫﺎ ﭘﺲ
از آن ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی داﺷﺖ.
ﺣﺘﯽ ﻗﺪم زدن زﯾﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در ﻣﻔﺎﺻﻞ او و اﯾﺠﺎد ورم ﻣﻔﺎﺻﻞ در
وی ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﯿﮏ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ آﻣﭙﻮل ﻓﺎﮐﺘﻮر ۸داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ .اﻣﺎ در ﻓﻮرﯾﻪ  ۲۰۱۶ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﺗﺰرﯾﻖ
ژندرﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪ.
او ﺑﻪ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﮔﻔﺖ“ :اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻓﺮد ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪهام .ﻣﺜﻞ رﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﭘﺮ از ﺷﺎرژ ﺑﺎﺷﺪ .اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ”.
وﯾﺮوس در درﻣﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﭘﺴﺘﭽﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ “دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی
ژﻧﺘﯿﮑﯽ” را ﺑﻪ ﮐﺒﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮر۸
ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﻧﻌﻘﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

در آزﻣﺎﯾﺶﻫـﺎی اوﻟﯿـﻪ دوز )ﻣﯿـﺰان( ﮐﻤﺘـﺮ ژندرﻣـﺎﻧﯽ
ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺖ؛ اﻣﺎ در آزﻣﺎﯾﺸﯽ دﯾﮕﺮ دوز ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎران داده ﺷﺪ .ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از آن ﺑﺪن ﯾﺎزده ﻧﻔﺮ
از ﺳﯿﺰده ﻧﻔﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ دوز ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﯿﺰان
ﻋﺎدی ﻓﺎﮐﺘﻮر ۸ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺟﺎن ﭘﺎﺳﯽ ،ﮐﻪ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ را در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺎرﺗﺲ و
ﮐﻮﯾﻦ ﻣﺎری ﻟﻨﺪن رﻫﺒﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ“ :اﯾﻦ ﯾﮏ دﺳﺖآورد ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻋﺎدیﺳﺎزی ﻣﯿﺰانﻫﺎ در ﺑﯿﻤﺎران ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ
اﺳﺖ”.
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺒﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ دﯾﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ
واﻗﻌﺎ اﯾﻦ درﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ژندرﻣﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ
ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ژندرﻣﺎﻧﯽ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮان ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ۸ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮﺗﺐ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ  ۱۳۵ﻫﺰار دﻻر در ﺳﺎل
ﻣﯽرﺳﺪ.

آﯾـﺎ ﻣﯽﺗـﻮان در زﻣـﺎن ﺑـﺎرداری
دوﺑﺎره ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ؟
ﯾﮏ زن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ دو ﻗﻠﻮ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮد در
ﺣﯿﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ دوﺑﺎره ﺑﺎردار ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻪ

ﻗﻠﻮ زاﯾﯿﺪ.
آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟
ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ آن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ
) (superfoetationﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﻧﺴﺎن
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر اﺳﺖ .در ﻃﻮل ﺻﺪ ﺳﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺶ ﺑﺎر
ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دوره ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ رخ دﻫﺪ؟
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ،ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ دوﺑﺎره را
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ ،دو ﺗﺎ ﭼﻬﺎر
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح اول ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺳﺎﯾﻤﻮن ﻓﯿﺸﻞ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎروری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ“ :ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ
ﺑﯿﻔﺘﺪ اﻣﺎ ﻣﯽاﻓﺘﺪ… اوﻟﯿﻦ ﻣﻮرد در  ۱۸۶۵ﮔﺰارش ﺷﺪ و در دﻫﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪ
ﻫﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﺒﺮی ﻋﺠﯿﺐ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ”.
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻓﯿﺸﻞ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ) (IVFرا در  ۱۹۷۸ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ آورد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽ زﻧﯽ ﺑﺎردار ﻣﯽﺷﻮد دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎردار ﺷﻮد:
“ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه – ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای زﻧﺎن -ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺨﻤﮏ
آزاد ﮐﻨﻨﺪ”.
“ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﻢ آزاد ﮐﻨﺪ ،ﺗﺨﻤﮏ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎرور ﺷﻮد ﭼﻮن اﺳﭙﺮم ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﻢ اﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﺗﺨﻤﮏ ﺑﺮﺳﺪ ﭘﻮﺷﺶ
داﺧﻠﯽ رﺣﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮی را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﭼﻮن در ﻟﻘﺎح ﻗﺒﻠﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در آن رخ داده اﺳﺖ”.

ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪارد .ﻣﻮاردی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺟﻨﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ دوم در
رﺣﻢ ﻣﺮده ﭼﺮا ﮐﻪ رﺷﺪش ﺑﺎﻻﺟﺒﺎر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ زودﺗﺮ ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻓﯿﺸﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ“ :ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻔﺖ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ و رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﻨﯿﻦ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ”.

ﺟﻔﺖ

“اﮔﺮ ﺟﻔﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدی رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺟﻔﺖ دو ﺑﺎرداری ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪﺳﺎز ﻣﯽﺷﻮد”.
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ در ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻧﺴﺎن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﻣﺜﻞ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ،ﺧﺮﮔﻮش ،اﺳﺐ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ در اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ اﻣﺎ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ ﻫﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ﭘﺮوﻓﺸﻮر ﻓﯿﺸﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ“ :ﯾﮏ ﻣﻮرد از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در
رم ﮔﺰارش ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﻮد”.

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ

