مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر(عج)

زندگي ،وزن نگاهي است كه در خاطرهها مي
سالمتماندکارکنان
فصلنامه آموزشی ویژه
شايد اين حسرت بيهوده كه بر دل داري
شعلهي گرمي اميد تورا خواهد كشت
زندگي درك همين اكنون است
زندگي شوق رسيدن به همان
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واحد آموزش سالمت
تابستان 1396

زندگي ،وزن نگاهي است كه در خاطرهها ميماند
شايد اين حسرت بيهوده كه بر دل داري
شعلهي گرمي اميد تورا خواهد كشت
زندگي درك همين اكنون است
زندگي شوق رسيدن به همان
فردايي است ،كه نخواهد آمد
تو نه در ديروزي ،و نه در فردايي
ظرف امروز ،پر از بودن توست
شايد اين خنده كه امروز ،دريغش كردي
آخرين فرصت همراهي با ،اميد است
زندگي ياد غريبي است ،كه در سينهي خاك ،به جا ميماند
زندگي ،سبزترين آيه ،در انديشهي برگ
زندگي ،خاطر يك قطره ،در آرامش رود
زندگي ترجمهي روشن خاك است ،در آيينهي عشق
زندگي ،پنجرهاي باز به دنياي وجود
تا كه اين پنجره باز است ،جهاني با ماست
آسمان ،نور ،خدا ،عشق ،سعادت با ماست
فرصت بازي اين پنچره را دريابيم
در نبنديم به نور ،در نبنديم به آرامش پرمهر نسيم
روبه اين پنجره ،با شوق ،سالمي بكنيم
زندگي ،رسم پذيرايي از تقدير است
وزن خوشبختي من ،وزن رضايتمنديست
سهراب سپهري
2

فهرست
ريشه كني دردهاي عضالني و مفاصل با هيدروتراپي(ورزش در آب)4.........................................................................
چگونه از ابتال به آلزايمر پيشگيري كنيم 7...................................................... ............................................................
علل گرايش نوجوانان به استفاده از مواد اعتياد آور14..................................................................................................
بخش درخواستي همكاران11..........................................................................................................................................
از نقرس چه ميدانيد11....................................................................................................................................................
ميگرن و تغذيه02............................................................................................................................................................

3

 2مرداد روز ملی فیزیوتراپی گرامی باد
این باربه مناسبت روز ملی فیزیوتراپی بر آن شدیم تا ضمن تقدیر و تشکر از همکاران واحد فیزیوتراپی مرکز  ،شما را با یکی از اقدامات
درمانی این واحد آشنا نماییم :

هیدروتراپی (ورزش درآب):
هیدروتراپی اجرای حرکات و نرمشهای خاص در آب است که اساس آن سبک شدن بدن هنگام غوطه وری در آب می باشد به همین دلیل
است که شخص قادر خواهدبودبا صرف نیروی کمتر عضالت و اندامهای خود را به حرکت درآورد و همچنبن چون فشار بدن روی مفاصل
کاهش میابد در اجرای حرکات نیز درد کمتری احساس میشود.

گرم کردن ( قدم برداشتن به جلو و عقب):
به جلو  :عمود بایستید  .زانو و لگن یک طرف را خم کنید .ساق را صاف کنیدو مچ پا را به پشت خم کنیدو روی پاشنه پا فرود آیید .به
طرف جلو روی انگشتان پا بلند شوید .با پای دیگر این حرکت را تکرار کنید و به جلو گام بردارید.

به عقب  :عمود بایستید .زانو و لگن یک طرف را خم کنید .ساق را در پشت بدن قرار دهید .مچ پا را به جلو خم کرده و روی انگشتان
فرود آیید.و به آرامی به سمت پاشنه بچرخید.با پای دیگر تکرار کنید.
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قدم برداشتن به پهلو :
عمود بایستید .در حالیکه پاها صاف هستند.یک پا را دور کنید و سپس آن را روی کف استخر قرار دهید .پای مخالف را به سمت وسط
بیاورید تا دوباره در حالت ایستاده قرار گیرید.در جهت مخالف تکرار کنید.

کشش :
كشش عضالت پشت ران  :پاشنه پای مورد نظر را روی زمین قرار دهید .در حالیکه مچ پا به پشت خم شده است .از ناحیه لگن به طرف
جلو خم شوید .سر وتنه را به طرف جلو روی پاها نگه داریدوعضالت پشت پای مورد نظر را تحت کشش قرار دهید .نگه دارید و سپس شل
کنید.

كشش عضالت پشت ساق پا  :رو به دیوار استخر بایستید .در حالی که آرنج صاف و پاها کنار یکدیگر است .با پای دیگر یک قدم به جلو
بردارید .همزمان آرنج ها را خم وتنه را به ط رف جلو حرکت دهید .پاشنه پای عقب را روی زمین نگه دارید .مفاصل ران را به طرف جلو و
پاشنه عقب را به پایین فشار دهید.
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تقویت :
پا دوچرخه يك پايي  :دیوار استخر را نگه دارید و روی یک پا بایستید .پای مورد نظر را خم و صاف کنید .عمل دوچرخه زدن را انجام
دهید .جهت را برعکس کنید و تکرار کنید.

به عقب كشيدن عضالت پشت پا  :بایستید در حالیکه پشت به دیوار استخر هستید .دیوار استخر را نگه دارید و لگن پای مورد نظر را
تا  09درجه خم کنید .در حالیکه خم بودن لگن را حفظ میکنید ،زانو را صاف و خم کنید.

دور و نزديك كردن پا  :با فاصله ای به اندازه طول اندام فوقانی کنار دیوار استخر ایستاده و لبه دیوار را بگیرید .به آرامی پای راست را
صاف و از کنار بدن باال بیاورید .به وضعیت اولیه خط وسط بدن بازگردید.
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خم كردن لگن  :در حالیکه پاها کنار یکدیگر است و یک پهلو به طر ف دیوار استخر قرار دارد ،به دست نزدیک به دیوار تکیه دهید .به
آرامی پای مخالف را صاف کرده و در جلوی بدن باال بیاورید .خم کردن فقط از ناحیه ران باشد .زانوی پای حمایت کننده باید خم باشد.

خم و باز كردن مقاومتي زانو  :روی مچ پای مورد نظر ،مقاومتی قرار دهید .بایستید در حالیکه زانوی مورد نظر روی پارالل است.
خودتان را روی بار عقبی نگه دارید.زانوی مورد نظر را خم و صاف کنید.

باز كردن مفصل لگن  :بایستید در حالیکه پاها کنار یکدیگر است و یک پهلو به طرف دیوار استخر قرار دارد .با دست نزدیک دیوار را
بگیرید .با سفت کردن باسن به آرامی پای مخالف را صاف و به طرف عقب فشار دهید .تنه را صاف نگه دارید و سر به طرف جلو باشد.
زانوی پای حمایت کننده باید کمی خم باشد .حال به وضعیت اولیه باز گردید.
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نتایج تحقیقات نشان میدهد ،آب وسیله ای بسیار موثر و قطعی در بهبود برخی بیماریها یا تخفیف و حتی ریشه کن کردن دردهای
عضالنی و مفاصل ،مداوای نارسائیهای جسمی ،سرعت بخش یدن به کاهش طول دوران نقاهت ناشی از صدمات استخوانی ،تقویت عضالت ،
به کا ر گیری عضالت غیرفعال ،تسریع گردش خون در عروق و حتی تسکین بیماران روحی و روانی و...میباشد.امیدواریم با انجام صحیح
این تمرینات سالمتی خود را باز یابید.

للللللللل
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 03شهریور روز جهانی آلزایمر

آلزایمرچیست ؟
عبارت است از یک بیماری مغزی که مشخصه آن رو به زوال گذاشتن تدریجی توانایی های ذهنی است  .نوع سریعاً پیش رونده آن در
سنین  63-54سالگی بروز پیدا می کند .نوع تدریجاً پیش رونده آن که در آن عالیم به کندی حدوداً در سنین  34-09سالگی شروع می
شود.

عاليم شايع :
مراحل اولیه :
فراموشی وقایع اخیراً اتفاق افتاده
دشواری فزاینده در انجام کارهای نیازمند قوه عقالنی مثل وظایف شغلی  ،رسیدگی به امور مالی  ،یا مدیریت خانه
تغییرات شخصیتی  ،از جمله ناتوانی در کنترل هیجانات و اختالل در قضاوت
مراحل بعدی :
مشکل در انجام کارهای ساده مثل انتخاب لباس  ،یا انجام محاسبات ساده ریاضی
ناتوانی در شناسایی افراد آشنا
بی عالقگی به بهداشت شخصی یا ظاهر فرد
مشکل در غذا خوردن
گرفتن حالت تهاجمی و انکار اینکه اصالً مشکل وجود ندارد.
از دست دادن خودداری جنسی
گم شدن در خیابان
اضطراب و بی خوابی
از دست دادن کامل حافظه  ،کالم  ،و عملکرد عضالنی (از جمله کنترل ادرار و مدفوع ) .در این حالت فرد نیاز به مراقبت و نظارت کامل
دارد.
حالت تهاجمی شدید

علل :
عوامل افزایش دهنده خطر  :سابقه خانوادگی بیمار آلزایمر  ،پیرشدن  ،اختالالت عروق مغزی(سکته مغزی)  ،سابقه ضربه مغزی ،
فشارخون باال ،کمبود فعالیتهای فکری و پایین بودن سطح سواد ،کمبود فعالیت بدنی  ،سابقه افسردگی ،استرسهای روانی اجتماعی نظیر:
از دست دادن همسر ،بازنشستگی ،مصرف دخانیات  ،سموم موجود در محیط زیست
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پيشگيري :
هیچ گونه روش خاصی برای پیشگیری وجود ندارد .ولی شرایطی چون تمرینات فکری مانند ( مطالعه زیاد،حل
کردن جدول و پازل ،بازی شطرنج )کنترل قند خون و فشارخون ،نکشیدن سیگار ،داشتن وزن مناسب ،انجام
ورزشهای جسمانی و ذهنی تغذیه سالم و استفاده از ویتامینهای گروه  D – C – Bمیتوانند ریسک ابتال به
آلزایمر کاهش دهند.

عواقب مورد انتظار :
این بیماری در حال حاضر غیرقابل درمان است و درمان فقط برای بهبود عالیم انجام می شود .تحقیقات وسیعی در زمینه علل و درمان
آن در حال انجام است  ،بنابراین امید به پیدا کردن درمان قطعی آن وجود دارد.

عوارض احتمالي :
کاهش مقاومت به عفونت ها ،به خصوص ذات الریه و مننژیت  ،حمالت صرعی و کما (نادر است ).

درمان :
الف) اصول كلي :
اگر یکی از اعضای خانواده دچار این بیماری است  ،حالت خصومت آنها را به خود نگیرید .محیط خانه را طوری تغییر دهید که فرد بیمار
دچار آسیب بدنی نشود .اگر مراقبت از یکی از اعضای خانواده که دچار این بیماری است را به عهده دارید ،از دیگران درخواست کمک
کنید تا بتوانی د به خود استراحت دهید .از اینکه نیاز به استراحت و فراغت دارید احساس گناه نکنید حتی اگر بیمار از این مسأله احساس
رضایت نداشته باشد .اگر گروه حمایتی برای خانواده بیماران آلزایمر وجود دارد به آن بپیوندید و اگر وجود ندارد به ایجاد آن اهتمام ورزید.
افراد مراقبت کننده از بیمار می توانند برخی از مشکالت بیمار را با اجرای بعضی کارها کاهش دهند:
ـ تکرار :برای بیمارانی که مشکلی در حافظه دارند شاید یادآوری مکرر کمک کننده باشد.
ـ اطمینان دهی  :یک گفتگوی صمیمانه مختصر و در عین حال قوی می تواند بیمار مضطرب یا آشفته را آرام کند.
ـ منحرف کردن ذهن بیمار :ذهن بیمار آشفته و وامانده را منحرف کنید .قدم زدن با بیمار می تواند در این زمینه کمک کننده باشد.
ب) داروها :
خیلی از داروهایی که برای مشکالت دیگر مورد استفاده قرار می گیرند می توانند باعث گیجی یا خواب آلودگی شوند .این داروها را باید
حتی االمکان قطع کرد .هم اکنون داروهای زیاد دیگری تحت بررسی هستند .بعضی از آنها برای کنترل عالیم آشفتگی مفید هستند.
داروهای جدیدی که با نسخه پزشک تجویز می شوند ممکن است پیشرفت بیماری را در بعضی از بیماران به تأخیر اندازد.
ج) فعاليت :
تا حدی که ام کان دارد بیمار آلزایمری باید فعالیت خود را حفظ کند .با پیشرفت بیماری  ،نهایتاً تمامی فعالیت ها نیاز به نظارت خواهند
داشت .
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د) رژيم غذايي :
در طب سنتی یکی از علل فراموشی ،سردی مغز محسوب میشود که به همینخاطر توصیه طب سنتی عالوه بر
گرم نگه داشتن سر و استفاده از کالههای پشمی ،اجتناب و پرهیز از مصرف خوراكهایی با طبع سرد است.

مصرف ارده با شيره انگور و خرما به عنوان يك خوردني بسيار مقوي با طبع گرم در وعده صبحانه ازجمله توصيههاي طب
سنتي براي پيشگيري از آلزايمر است .توصیه میشود بهمدت  5تا  8ماه ،در هفته  4مرتبه از این مخلوط گرم و مقوی استفاده شود.
مصرف روزانه مغزهای خام گردو ،پسته و فندق و بادام درختی بهعنوان تنقالت روزانه عالوه بر جلوگیری از افزایش کلسترول در این زمینه
نیز توصیه شده است.

خوردن فسنجاني كه از تركيب مساوي بادام و گردو تهيه شود هفتهاي 3مرتبه و خوردن روزانه 42عدد مويز نيز از ديگر
پيشنهادهاي طب سنتي در مقابله با آلزايمر است .از دیگر توصیههای طب سنتی در این زمینه استشمام مداوم عطرهای گرم مانند
عطر یاس و نرگس و همینطور گالب اصل است .مصرف روزانه  2استکان شربت عسل نیز مؤثر تشخیص داده میشود.
نهايتاً بيمار براي غذا خوردن به كمك نياز خواهد داشت .
در اين شرايط به پزشك خود مراجعه نماييد :
اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان عالیم بیماری آلزایمر را دارید.
اگر عالیم عفونت ظاهر شده اند ،مثل تب  ،لرز ،درد عضالنی  ،یا سردرد.
اگر شما مراقبت از یک فرد آلزایمری را به عهده دارید ،و از این مسأله بیمناك هستید که به تدریج کنترل عاطفی خود را از دست خواهید
داد.
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حال با حل این جدول آلزایمر را از خود دور کنید
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افقي
1

نشانه ،هدف - .از شخصیتهای هزارویکشب که احتماال ریشه در شخصیت و خاطرات سلیمان تاجر ،دریانورد ایرانی قرن نهم
میالدی دارد.

0

خداوند - .خونریز - .تنها غزوهای بود که علی در آن شرکت نکرد.

3

کتاب مقدس هندوان - .ضمیر وزنی - .چوب پهن و مسطح - .حکومت باستانی عرب که بین قرون  0قم تا  3بعد میالد در یمن
فرمانروایی می کردند.

4

آسیب  ،آفت - .از دستگاه های موسیقی - .چاك پیراهن - .زمان اندك.

5

آواز بلند - .از شهرهای بخش مرکزی شهرستان فومن واقع در استان گیالن.

6

پس از نوروز بزرگترین جشن ایرانیان باستان بودهاست - .عکس تلخی و ترشی.

7

بخشش  ،عطا - .رفتار پسندیده - .بوی خوشی مرکب از مشک و عنبر و عود - .پرنده فریاد کش.

1

سنن و روش ها - .گم گشته - .ماه نو.
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9

حرف دهن کجی - .عضو گوشتالوی صورت - .سروری  ،فرماندهی - .عاشق رامین بود.

 12چوب بند ،چوب بست - .معادلی است برای وب سایت.
 11اصل این میوه از ایران است واز این کشور به آسیای صغیر و اروپا برده شده - .سالمت  ،تندرستی.
 10ویتامین انعقاد خون - .کاسه مسی ،بادیه - .نوعی رنگ قرمز - .پوشش بدن پرندگان.
 13عدد گنگ معروف - .کسی که از دنیا بریده و به خدا پیوسته و نیز از ازدواجخودداری کند - .حرف شک - .جدا از هم.
 14فیلمی به کارگردانی تهمینه میالنی ،با بازی نیکی کریمی و محمدرضا فروتن -.مرکز استان مرکزی - .ملیح  ،زیبا.
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پسر عموی خدیجه ،همسر محمد پیامبر اسالم بود که بر کتابهای مقدس تورات و انجیل احاطه داشت - .غذای معروف ژاپنی.

عمودي
1

بازمانده این کاخ ایرانی هنوز در کشور کنونی عراق بهجاست .ابوجعفر منصور خلیفهعباسی کوشید تا آن را ویران کند ولی در این

0

تعلیم او ظاهرا صورت اصالح شده تازه ای از دیانت مانی بوده و یا دست کم در اصولو مبانی از آن پیروی می کرده است- .
هدایت کننده - .سه تن از شاهان ساسانی این نام را داشتهاند.

3

به جا آوردن - .روز بعد از امروز - .درد ،رنج - .روزی.

4

منزل  ،مأوا - .مفهومی که نشان دهنده پایان حیات موجودات چند سلولی است اما برای موجودات تکسلولی صدق نمی کند- .
کم خردی - .حرف نفی.

5

هویدا ،آشکار - .انداختن.

6

کار ناکام ماند - .خانه زنبور عسل.

گیاهی که دانه ندارد و از طریق هاگ تولید مثل میکند - .باغمصفا.

7

گرداگرد دهان  -دوست داشتن - .بلندترین کوه کره زمین - .تخیلی نویس فرانسوی.

1

جایی که در آن کارهای اداری یا بازرگانی انجام گیرد - .داد خواهی - .آتش شعله دار.

9

موسیقیدان آلمانی - .طبق نوشتههای اوستا  ،خدایی است که نگهبان خانه است و انسان و چهارپایان را فزونی می بخشد - .
ریشه - .سطح داخلی دست.

 12انبار کردن و نگاهداشتن کاال به قصد گران فروختن - .بمب خانمان برانداز.
 11از شهرهای استان کرمانشاه که مردمش به زبان لکی سخن میگویند - .یکی از چهار شهر والیت باستانی توس.
 10معبود ،معشوق  -دو دندان نیش همیشه در حال رشد در آروارههای باال و پائین دارد - .فلز آشپزخانه - .فلز سرخ رنگ.
 13زندانی کردن - .قدم یک پا - .عشوه گر - .تختگاه.
 14حیوان معروف به مکر و حیله - .پنهان  ،مخفی - .حرکت و فعالیت پی گیر در جستجوی چیزی.
 15اولین طبقه اعداد - .او را آموزگار منطق و فلسفه انوشیروان و دارای رسالهای به زبان سریانی ،در فلسفه دانستهاند.
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اعتیاد نوجوانان و جوانان
از جمله اهداف عمده هر جامعه پرورش انسانهایی است که عالوه بر برخورداری از سالمت
جسمی ،از سالمت روحی و روانی نیز برخوردار باشد .عمده ترین مسائلی که از دیرباز مورد توجه
متخصصین امور نوجوانان و جوانان و خصوصا قشر دانشجو بوده است تحویل افرادی به جامعه
بوده است که از هر حیث و نظر پاك و آینده سازانی به دور از هرگونه آلودگی باشند .لکن خیلی از معضالت اجتماعی وجود دارد که
جوامع بشری را تهدید می کند از آنجا که بسیاری از افراد به علت وفور معضالت در جوامع مختلف از این موارد نمی توانند دور باشند آرام
آرام با مساعد شدن زمینه به سمت معضالت کشیده می شوند .یکی از این معضالت که عصر حاضر نیز به این نام شناخته شده است
پدیده مواد مخدر است مواد مخدر باعث استثمار افراد جوامع میباشد چرا که از مشخصات بارز فرد معتاد تسلیم پذیری ،ناتوانی ،سستی و
بی تفاوتی در مقابل مسائل اجتماعی و فردی و خانوادگی و اقدام به هر عمل ناپسند زشت)مثل :خودفروشی ،تقلب ،خیانت و  (...می باشد
و مواد مخدر در جامعه نیز زندگی میلیونها انسان بی گناه را ویران ساخته و سرمایه هنگفت جوامع را در مبارزه با قاچاق و مصرف و یا
درمان آن به هدر می دهد و قشر عظیمی از نیروی کار جوامع را به خود مشغول می دارد با این حال هیچکدام ازخسارات وارده به افراد و
جوامع با این سرمایه های هنگفت قابل جبران نیست

عوامل موثر در گرایش جوانان به سوء مصرف مواد اعتیادآور:
الف) عوامل اجتماعي:
 -1دردسترس بودن مواد که به استناد تحقیقات به عمل آمده توسط محققان درصد بسیار باالیی از گرایش جوانان به سوی
مواد مخدر را به خود اختصاص می دهد.
 -2معاشرت با دوستان و رفقای معتاد و منحرف و گروه همساالن در واقع میتوان به یقین پیش بینی کرد که در صورتیکه دوست فردی
نوجوان به ویژه نزدیک ترین دوست آن فرد اگر مواد مخدر مصرف کند خود آن فرد نیز به مصرف چنین موادی روی خواهد آورد.
 -6طرد شدن از طرف معلمان و دوستان و بستگان به خاطر تخلفات جزئی
 -5تقلید از افرادی که شرایط اجتماعی باالئی دارند از جمله :همساالن ،برادران بزرگتر ،والدین ،هنرپیشه فیلمها
 -4القائات کذب از طرف دوستان و اطرافیان نسبت به لذتهای زودگذر مصرف مواد مخدر
 -3ادراك غلط فرد از مصرف موادی نظیر سیگار یا الکل یا حشیش  . ...از جمله :بیان این که ( همه این کار را میکنند) و یا این که
(تریاك برای فشار خون مفید است)
 -0عدم وجود یا کمبود امکانات و تجهیزات کافی و مناسب برای گذراندن اوقات فراغت
 -8عدم آشنایی جوانان به مضرات سوء مصرف مواد مخدر که خود ناشی از عدم ارائه آموزشهای کافی از طرف آموزش و پرورش و سایر
نهادهای ذیربط میباشد.
 -0عدم امیدواری به آینده (از نظر تحصیلی و شغلی(.
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ب ) عوامل خانوادگي موثر در گرايش جوانان به سوي مواد :
 -1مصرف مواد توسط اعضاء خانواده
 -2رها کردن فرزندان به حال خود و عدم نظارت بر رشد و تکوین شخصیت فرزندان
 -6تشنج و درگیری در خانواده
 -5بی بند و باری اخالقی در خانواده
 -4تحقیر شخصیت فرزندان در خانواده
 -3عدم ارضاء عاطفی فرزندان در محیط خانواده
 -0عدم اجازه اظهارنظر و بیان آزاد به فرزندان در خانواده
 -8گریز از تنشها و فشارهای ناشی از محیط زندگی

عوامل فردي موثر در گرايش جوانان به مواداعتيادآور:
میتوان گفت با توجه به عوامل فردی ذکر شده در پایین که ناشی از عوامل درونی و رفتاری فرد است خطر تهدید از درون در صورت
مساعد بودن محیط همیشه در کمین خواهد بود .این عوامل عبارتنداز:
 -1پایین بودن اعتماد به نفس و نیاز به تأیید از طرف دیگران
 -2ناتوانی در ابراز وجود
 -6ناتوانی در پذیرش مسئولیتهای بزرگساالن و ناکامی در مبارزه با مشکالت
 -5پایین بودن رتبه در مدرسه
 -4طغیان علیه والدین و حالت سرکشی
 -3کمبود احساس رضایت شخصی
 -0عدم توانایی استقالل در تصمیم گیری
 -8مورد خشونت قرارگرفتن
 -0کنجکاوی در یک تحقیق مشخص شده است که باالی  39درصد جوانان به دلیل کنجکاوی و تفنن مصرف مواد مخدر را شروع کرده
اند و اغلب اذعان داشته اند که گامهای اولیه را با مصرف سیگار شروع کرده اند.
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مهم ترين نشانه ها و عالئم هشداردهنده شخص معتاد عبارتند از:
 -1تغییر ساعات خواب و بیداری  :بیخوابی ،خواب آلودگی ،خوابیدن در طول روز ،کابوس دیدن
 -2تمایل به گوشه گیری و بی تفاوتی نسبت به خانواده و ارزشهای حاکم بر آن
 -6همنشینی با افراد جدید و مشکوك
 -5تغییر ناگهانی در خلق و خوی به صورتی که از حالت افسردگی و عصبانیت ناگهانی به فردی شوخ و سرحال تبدیل میشود.
 - 4قفل کردنِ در اتاق در مواقعی که خانه نیست
 -3کاسته شدن از وزن و تغییر چهره
 -0بی اعتنایی به ظاهر و آراستگی و نظافت فردی
 -8فرار از کارهای بدنی و عدم تمایل به فعالیتهای جسمی و ورزشی
 -0کاهش اعتماد بنفس و خویشتن داری و ثبات درونی
 - 19خشونت ،پرخاشگری ،قانون شکنی و انجام رفتارهای غیرمسئوالنه )مثل :بزهکاری ،دزدی از منزل و...
 -11عدم تمایل به صحبت و مشورت با والدین و نزدیکان
 -12تغییرات شدید در عادات غذاخوردن  :بی اشتهایی ،کم خوراکی ،پرخوری
 -16عدم پذیرش مسئولیت و ضعف در تصمیم گیری
 -15عدم تمرکز بر مسائل و فراموشی و بی توجهی
 -14قرمزی چشمها و آبریزش بینی

عوارض و تأثيرات منفي اعتياد بر فرد و جامعه :
درجامعه ای که اعتیاد شیوع پیدا کند هزینه های کالنی صرف مبارزه با ورود و قاچاق و پخش مواد و درمان و بازپروری معتادان می شود.
در ضمن افراد معتاد بهره وری کاری خیلی پایینی خواهند داشت و سرمایه گذاری ها در جامعه کاهش خواهد یافت و در هر خانواده ای
که بیمار معتاد وجود دارد کل خانواده را بیمار و سرافکنده می کند .خالصه ای از عوارض و تأثیرات منفی سوءمصرف مواد بر اقتصاد،
اجتماع ،جسم فرد و خانواده او را با استفاده از منابع موجود میتوان به شرح زیر بیان کرد:
الف) عوارض اقتصادي
 -1خسارات ناشی از کاهش نیروی مولد و افزایش مصرف کننده جامعه
 -2هزینه های تحمیل شده بر نیروی انتظامی و جمع آوری امکانات الزم برای مبارزه با جرائم مستقیم و غیرمستقیم ناشی از مواد مخدر
 -6صرف وقت دادگاهها و نیروهای قضایی
 -5هزینه نگهداری مجرمین مواد مخدر و معتادان در زندانها
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 -4هزینه مراکز بازپروری و درمانگاههای ترك اعتیاد
ب( عوارض اجتماعي
 -1ضعف پایبندی به اصول اخالقی و مذهبی
 -2بی خانمانی و فقر
 -6شیوع انواع جرائم مثل سرقت ،فحشا ،خشونت ،تجاوز و قتل
 -5افزایش بیکاری و مشاغل کاذب
ج( عوارض جسمي
کاهش وزن  ،سوء تغذیه  ،اختالالت کبدی و کلیوی ،بیماریهای مزمن تنفسی  ،شیوع عفونتهای خطرناك مثل ایدز ،هپاتیت و ناتوانی
جنسی و عقیمی  ،آسیبهای عضالنی  ،اختالل خواب ،افسردگی
د( عوارض خانوادگي
خشونت در خانواده شامل کودك آزاری  ،مشکالت تحصیلی  ،محدودیت در روابط سالم خارج از خانواده  ،اختالالت روانی و خودکشی و به
هم خوردن آرامش خانواده و افزایش فشارهای روحی و روانی بر اعضاء خانواده
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نقرس چیست ؟
یکی از انواع بیماریهای ورم مفاصل می باشد که با درد همراه است .نقرس در
اثر افزایش اسید اوریک در خون به وجود می اید .اسید اوریک اضافی در خون
به شکل کریستالهایی در مفاصلی چون شست پا ،پاشنه پا ،قوزك پا  ،مفاصل
کوچک دستها ،مچ دستها و آرنج ها ته نشین شده و باعالئمی نظیر گرمی ،
درد مداوم و محدودیت حرکت مفصل ،درد شدید شبانه همراه است .در حدود  %04مردان و  %4از زنان دچار نقرس میشوند.
عواملي كه موجب افزايش اسيداوريك و ايجاد نقرس ميشوند :
افزایش تولید اسیداوریک به وسیله بدن
کاهش خروج اسیداوریک توسط کلیه ها
افزایش دریافت غذاهای پورین
بیماریهای حاد
ضربه روحی
جراحی
آيا شما در معرض خطر هستيد؟
بعضی مشکالت اختمال بروز نقرس را افزایش میدهند .این مشکالت و بیماریها شامل  :افزایش فشارخون ،دیابت نوع  1و ، 2کلسترول باال،
مشکالت گوارشی ،کاهش توده عضالنی  ،چاقی ،مصرف غذاهای پورین دار ،گرسنگی یا کم خواری ،بیماریهای کلیوی و لوسمی و
پسوریازیس و ناهنجاری در هموگلوبین
توصيه هاي مفيد در دردهاي نقرس :
 -1در مرحله حاد  :استراحت در بستر تا برطرف شدن التهاب و درد  ،دارو درمانی
 -2توصیه میشود که از دست زدن به مفصل گرفتار یا حرکت دادن اندام گرفتار تا زمان برطرف شدن درد اجتناب شود.
 -6از کمپرس سرد (کیف یخ) در مواقع بروز درد جهت تسکین درد استفاده شود و از بکار بردن گرما و گرم نمودن مفصل اجتناب
شود ( گرما موجب تشدید التهاب و درد میشود).
 -5ورزش کنید  :برای بیماران نقرسی ورزش مستمر و مالیم توصیه میشود 6 .بار در هفته به مدت نیم ساعت ورزش یا پیاده روی
بسیار مناسب است .ورزشهای سنگین و شدید میتواند باعث افزایش اسید اوریک شوند و به همین جهت توصیه نمیگردند .شنا
یکی از بهترین ورزش ها برای بیماران نقرسی است .به جز در مواقع درد و التهاب که باید از انجام حرکاتورزشی باید استراحت
کند.
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توصيه هاي مفيد تغذيه اي براي مبتاليان به نقرس :
 -1پرهیز از مصرف غذاهای سرشار از پورین  :این غذاها سبب تولید اسید
اوریک بسیار زیادی در بدن میشود .که سبب تشدید بیماری نقرس
میگردد .معموال غذاهایی که منابع خوب پروتئین هستند حاوی پورین
زیادی نیز هستند مانند  :گوشت قرمز  ،فرآوردههای گوشتی ،گوشت
قیمه شده ،سوپ گوشت ،آبگوشت غلیظ  ،مغز ،گوشت غاز و کبک،
ماهی کولی ،ماهی خال خالی ،ماهی ساردین  ،میگو .احشاء داخلی مانند کله پاچه ،مغز ،جگر
 -2محدود کردن مصرف غذاهایی که سطح متوسطی از پورین دارند از جمله  :مارچوبه ،گل کلم ،اسفناج ،ریواس ،لوبیاها ،قارچ و
عدس  ،ماکیان این غذاها بهتر است هفته ای  1بار مصرف شوند نه بیشتر ( این مواد در زمان حمالت نقرس باید کامال حذف
شود)
 -6خودداری از مصرف زیاد چربی ها( بیشتر از  %69انرژی روزانه از چربی ها نباشد ) زیرا چربی زیاد مانع دفع اسید اوریک میشود
و سبب افزایش حمالت و درد نقرس میگردد.
 -5غذاهایی که دارای مقدار کمی پورین هستند  :گیالس ،توت فرنگی ،آلبالوی تازه (به میزان  249گرم در روز مجاز شناخته شده
است) موز( 5-6عدد در روز) ،گوجه فرنگی ،کرفس ،بامیه ،کلم ،جعفری ،سبزیجات برگ سبز ،آناناس ،سیب ( بعد از هر وعده
غذا یک عدد سیب مصرف شود) غذاهای دارای ویتامین  Cمانند کلم قرمز ،فلفل قرمز ،نارنگی ،پرتقال  ،لیمو ترش( نصف
لیموترش را در یک لیوان آب بریزید و  6بار در هفته میل کنید) و دیگر مرکبات و سیب زمینی ،ماکارونی ،برنج ،نان سفید و
ترد ،کیک و شیرینیجات ،میوه ،زیتون ،کره یا مارگارین و روغنها ،دسرهای ژالتینی ،داروهای گیاهی ،نوشیدنیهای گازدار،
شیر ،پنیر ،بستنی ،فرنی ،غالت و محصوالت آن ،شکالت ،آجیلها ،قهوه ،چاشنی ها ،ترشیها ،کرم ،تخممرغ ،نمک ،چای ،شکر و
شیرینیجات ،سرکه و سس سفید است .
 -4روزانه مصرف حداقل  8لیوان آب بسیار مفید است.
 -3از الکل دوری کنید .الکل عالوه بر مضرات فراوان ،مانع دفع اسید اوریک از طریق کلیه ها میشود.
 -0محلول بسیار رقیق شده ی سرکه سیب (مقدار  2قاشق چایخوری سرکه سیب را به  549سی سی آب اضافه کرده و این محلول
را  6بار در روز همراه با غذامیل نمائید.
 -8اگر اضافه وزن دارید و یا چاق هستید .سعی کنید تحت نظر مت خصص تغذیه به آرامی وزن خود را کاهش دهید .زیرا رژیمهای
سخت و شدید و گرسنگی طوالنی مدت میتواند سبب افزایش اسید اوریک در خون شود.
 -0حمام نمک  :دو بار در روز پای خود را در آب و نمک بگذارید .برای این کار  249تا  499میلی گرم نمک را در آب داغ حل
کنید.
 -19از مصرف کردن مکمل های آهن جدا بپرهیزید .زیادی آهن در خون باعث ورود اسیداوریک در مفاصل می باشد.
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میگرن و تغذیه :
واژه میگرن از لفظ یونانی (Hemicrainبه معنی" نیمی از سر") گرفته شده است
که خود این کلمه ریشه در زبان مصری دارد .میگرن ،نوعی اختالل سردرد است که
با ترکیب متنوعی از تغییرات عصبی و گوارشی مشخص می شود .درد میگرن اغلب
اوقات به صورت درد ضربان دار یک طرفه است که ابتدا خفیف است و کم کم شدید
می شود .دردهای میگرنی در همه موارد با بی اشتهایی و تهوع و گاهی اوقات با
استفراغ همراه هستند .
درهنگام حمالت میگرنی ،بیماران به وضوح دچار تحمل نکردن نورهستند(
فوتوفوبی) و برای استراحت ،به محلی تاریک می روند .ممکن است تحمل نکردن صدا( فونوفوبی) و گاهی اوقات تحمل نکردن بوها
) (Osmophobiaنیز وجود داشته باشد .در کودکان ،میگرن اغلب با حمالت دردشکم ،بیماری حرکت )(Motion Sicknessو
اختالال ت خواب همراه است .شروع دیررس میگرن( در سنین باالی  49سال) نادر است؛ با وجود این ،عود میگرنی که بهبود یافته است،
غیرمعمول نیست .
تشخیص بیماری ،براساس خصوصیات سردرد و عالئم همراه صورت می گیرد .چرا که نتایج معاینه فیزیکی و مطالعات آزمایشگاهی به طور
معمول طبیعی است  .در مورد میگرن انواع متعددی از آن توصیف شده اند که شایع ترین آنها عبارت اند از :میگرن معمولی( میگرن بدون
وجود پیش درآمد) و میگرن کالسیک( میگرن همراه با مرحله پیش درآمد)

مراحل میگرن :
حمله های سردرد میگرن به طور معمول صبح ها و اغلب آخرهفته شروع می شود .هر حمله از چند ساعت تا چند روز به طول می انجامد،
و تعداد حمله ها درهرماه بین یک تا سه بار تکرار می شود .یک سردرد میگرنی به طور معمول دارای دومرحله است :
الف) مرحله پیش درآمد  : (Aura).در این مرحله مجراهای خونی مغز منقبض می شوند و عالئم این مرحله عبارت اند از :اختالل در
گفتار ،مشکالت بینایی ،بی حسی ،سوزش خفیف ،کم سو شدن چشم ،وجود صدا در گوش ،ضعف و کرختی در اندام .بیشتر اوقات دیده
شده است که به علت سردرد میگرن ،آشفتگی هایی در سیستم گردش خون و عروق به وجود می آید .دست و پا( به ویژه انگشتان) در
حین حمله های درد ،سرد و پیشانی خیلی گرم می شود  .این مرحله و عالئم آن کمتر از یک ساعت طول می کشد .افراد تا پایان این
مرحله کمی باید صبر کنند .
ب) مرحله مغزی یا سفالیک  : (Cephalic).در این مرحله مجراهای خونی مغز ،منبسط می شوند و عالئم این مرحله عبارت اند از:
دردهای ضربا ن دار در کنار سر ،تهوع و حال به هم خوردگی ،حساسیت زیاد به صدا و نور ،کاهش اشتهاء و احتقان در بینی  .مرحله
سفالیک حدود  2ساعت تا حداکثر  6روز طول می کشد .بنابراین بهتر است تا قبل از شروع میگرن از داروهای خود استفاده کنید و با
پرهیزهای الزم ،شدت آن را کاهش دهید .

شیوع میگرن :
براساس متون روانشناسی بیماری ها ،حدود  19درصد کل جمعیت جهان به سردرد میگرن مبتال هستند و همه انواع میگرن ،در هر سنی،
از اوایل کودکی تا بعد از آن می تواند شروع شود .با این وجود حمله های میگرن کمتر قبل از  4سالگی رخ می دهد و بیشترین سن شیوع
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بیماری در دوران ب لوغ و اوایل بزرگسالی است .با افزایش سن ،زنان بیش از مردان از سردردهای میگرنی رنج می برند ،زیرا شیوع میگرن
در زنان حدود  14درصد و در مردان  0درصد گزارش شده است .هم چنین شیوع میگرن در میان شهرنشینان بیشتر از روستاییان است .
عوامل غذایی تشدید کننده میگرن :
 -1گلوتامات :نمک یا اسیدآمینه ای که در بافت های عصبی موجود است .این ماده در محصوالت آماده شده به میزان زیادی
وجود دارد .به این منظور باید برچسب روی محصوالت را به دقت مطالعه کرد .این ماده در انواع کنسرو و غذاهای یخی وجود
دارد .
 -2آمين ها  :بعضی غذاهای حاوی آمین ها ،فعال کننده رگ ها هستند و به نظر می رسد آغازگر انقباض رگ های خونی در مغز
می باشند .تیرآمین و فنیل اتیل آمین دو ماده اصلی مسبب این مشکل هستند .اگرچه سایر آمین ها نیز ممکن است اثرات
مشابهی داشته باشند .در ذیل به بررسی منابع برخی آمین ها می پردازیم .تیرآمین )(Tyramineدر الکل ،برخی پنیرها به
خصوص پنیرهای مانده ،میوه ها و سبزی های کال و فاسد ،خوراك کلم ،مخمرها ،انواع آجیل ،ماهی شور ،کنسرو شاه ماهی،
خامه ترش ،آواکادو ،سوسیس های تخمیری و گوشت های مانده یا چرب وجود دارد  .فنیل اتیل آمین در کاکائو ،شکالت ،پنیر
و موادغذایی ای که دارای این سه ماده غذایی هستند ،یافت می شود  .اکتوپامین )(Octopamineدر مرکباتی مثل لیمو،
پرتقال ،گریپ فروت و ...یافت می شود  .موادغذایی نام برده از گروه آمین ها ،باعث افزایش آزادشدن سروتونین در مغز و تحریک
اعصاب مغز می شوند .همچنین ایجاد سردرد می کنند .
 -6مس  :گمان می رود که مس در متابولیسم آمین های فعال کننده رگ ها )(Vasoactiveنقش داشته باشد و احتمال بروز
حمله میگرن را افزایش دهد  .آجیل ها ،شکالت ،جوانه گندم و صدف خوراکی از منابع غذایی حاوی مس به شمار می روند.
پرتقال و گریپ فروت و نارنگی باید از رژیم غذایی حذف شوند .زیرا مرکبات جذب روده ای مس را افزایش می دهند و ممکن
است در فرآیند آغاز حمله های میگرن نقش داشته باشند .
 -5كافئين  :زیاد مصرف کردن و یا کاهش کافئین در بدن نیز در تشدید میگرن مؤثر است .هم چنین ترك ناگهانی مصرف چای و
قهوه ،که هر دو کافئین دارند ،ممکن است در برخی اشخاص مستعد ،زمینه ساز بروز میگرن باشد .
 -4موادغذايي چرب و سرخ شده  :مواد چرب و مواد غذایی ای که با روغن زیاد سرخ می شوند عامل تشدید میگرن هستند .
 -3نيتريت  :سوسیس و گوشت نمک سود که به آنها ماده نگه دارنده نیتریت افزوده شده  ،نباید مصرف شود ،چون می توانند
عامل بروز میگرن در افراد مستعد باشند .
غذاهاي مفید :
مرغ ،خروس و بوقلمون از دسته غذاهای کم چرب و غنی از پروتئین هستند .مصرف غذاهای پروتئینی منجر به نوسان میزان قند خون
نمی شود .گمان می رود که کمبود میزان قندخون از جمله عوامل میگرن است .غذاهای پروتئین دار نظیر تخم مرغ ،گوشت گاو و حبوبات
باید در هر وعده غذایی گنجانده شوند .مصرف میان وعده های حاوی پروتئین فراوان نیز مفید است .
سیب ،گالبی ،گیالس ،زردآلو و انگور میوه هایی هستند که مصرف آن ها موجب افزایش منظم قند خون می شود .این میوه ها میان وعده
های غذایی بسیار خوبی برای حفظ و کنترل قند خون هستند .
حلیم جو ،نان چاودار و حبوباتی نظیر لوبیا قرمز،عدس سبز و قرمز ،نخود و لوبیا همگی دارای فیبرهای محلول بوده و به تثبیت قند خون
کمک می کنند .این غذاها منابع خوب کربوهیدرات بوده و حبوبات نیز منابع خوب پروتئین هستند .
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منابع:

 -1پایگاه اطالع رسانی تغذیه و سالمت ( وزارت بهداشت )
www.consultcenter.sbmu.ac.i -2

www.hidoctor.ir -6
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