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خبر سالمتی

بهدردنهبگویید

دفعات دوشگرفتن

طب تسـکینی راهی برای کاهش درد در دوره سالمندی
اگــر فکر میکنید که هرچه تعداد دفعات
دو شگــرفــت ـن در روز بیشتر بــاشــد بــرای
سالمتیتان بهتر است ،سخت در اشتباهید.
متخصصان پوست و مو ،بههیچ وجه موافق
حتی دوبار دوش گرفتن در روز هم نیستند .بلکه
معتقدند که باید یکبار در روز ،آن هم با آب نسبتا
گرم دوش گرفت .چراکه آب داغ بهمرور زمان
باعث ازدیاد چین و چروک پوست و شلشدن
آن و همچنین ازبین رفتن چربیهای طبیعی
و مفید پوست میشود.

طب تسکینی

طب تسکینی سا لهاست که در دنیا برای کاهش
دردهای بیماران کاربرد دارد .طب تسکینی به معنی
پوشاندن و استتار کردن است که در بیشتر کشورهای
پیشرو در علم طب ،به عنوان یکی از ارکان اصلی ارائه
خدمات سالمت در جامعه شناخته شده است .این
رشته از سال  ۱۳۸۷وارد سیستم سالمت ایران شده
است و کلینیکهای بسیاری در این زمینه به بیماران
خدمات ارائه میدهند.

هشدار به +50
 50درصد افراد باالی  50سال ،کیست ساده
کلیه دارند .این هشداری است که دکتر حسن
ارگانی ،فو قتخصص کلیه در برنامه رادیویی
سالمت به این گروه سنی داد و گفت :این افراد
حتما باید سونوگرافی سالیانه را انجام دهند.
چون ممکن است کیستشان خونریزی کند
یا اتفاقات بدتری برایشان بیفتد .همچنین
این افراد باید آب زیادی مصرف کنند .درغیر
این صورت ،کیست بزرگ و برایشان دردسرساز
میشود.

تعریف ساده

سازمان بهداشت جهانی تعریفی از طب تسکینی
ارائه داده است« :طب تسکینی رویکردی است که
به واسطه شناسایی اولیه و ارزیابی کامل (بیعیب و
نقص) و درمان درد و سایر مشکالت فیزیکی ،روحی
و روانی ،کیفیت زندگی بیماران و خانواده آنها را در
مواجهه با مشکلی که به واسطه بیماری تهدیدکننده
زندگی بروز نموده ،از طریق مهار و تسکین آالم،
بهبود و ارتقا میبخشد.

نوشابه با پروتئین

میز مشاور
شیوه ارسال سؤاالت به صفحه خانه زندگی

پیامک 30007289 :

آمار شیوع درد سالمندان

درد یکی از مشکالت مهم و شایع در افراد سالمند
است و در بیش از 50درصد این افراد دیده میشود.
بر اساس تحقیقی که به تازگی از سوی موسسه ملی
سالمت آمریکا منتشر شده است ،بیش از نیمی از
سالمندان در ایاالت متحده آمریکا اعالم کردهاند
که در یک ماه حتما درد آزارندهای را تجربه کردهاند.
جالب است که 75درصــد این افراد درد را در بیش
از یک ناحیه تجربه کرده بودند .حدود 20درصد
سالمندانی که به بیمارستانها مراجعه نمودهاند،
از دردهای با شدت متوسط و گاهی شدید شکایت
داشتهاند.

طرح :علی معصوم بیگی/شهرآرا

مطالعات پژوهشگران نشان میدهد که مصرف
همزمان نوشابههای شیرین و وعدههای غذایی
سرشار از پروتئین ،یکی از عادتهای غذایی
رایــج در میان بسیاری از مــردم جهان است
که باعث میشود ذخیرهسازی چربیهای
استفادهنشده در بدن بهشدت افزایش یابد.
بهعبارتی ،بــدن افـــرادی که از ایــن ترکیب
غذایی استفاده میکنند ،حدود یکسوم از
کالریهای اضافی را نمیسوزاند .همچنین،
چربی دریافتشده از غذا نیز در بدن این افراد
کمتر سوزانده میشود و انرژی کمتری هم به
هضم غذا اختصاص مییابد.

درد و انواع آن

آنچه که سبب شده تا طب تسکینی یا همان طب
درد ،بیشتر در بین مردم شناخته شود ،این است
که با اداره کردن درد بیمار ،بسیاری از مشکالتش

تلگرام09154294580:

با کودک قاطعانه
رفتار کنید
شهروند-کارمندمودختریپنجساله
دارمکهمادربزرگشازاومراقبتمیکند.
بهخاطراینکههمهخواستههایشبرآورده
میشود«،نهشنیدن»رانمیتواندتحمل
کند.بااوچهرفتاریداشتهباشم؟

در حال حاضر بیشتر خانواد ههای تک
فرزندی با این مشکل روبهرو هستند .به طور
معمول والدین و اطرافیان ،آ نها را درکارها
آزاد میگذارند و این امر سبب میشود تا
آنها به اصطالح لوس شوند .به عبارتی سطح
توقع این کودکان باال مـیرود و شخصیتی
گــیــرنــده پــیــدا میکنند کــه هــر چــیــزی را
میخواهند .این کودکان هنگام بزرگسالی
در اجتماع ضربه میبینند .زیرا در جامعه هر
آنچه که میخواهند ،در اختیارشان قرار
نمیگیرد و «نه» میشنوند .در حال حاضر
شما به عنوان والدین ،همه نیازهای مالی او را
تأمین میکنید و دلیلتان هم این است که
فرزندتان چشم و دل سیر تربیت شود .اما
امکان دارد همسرش در آینده نتواند تمام
نیازهایش را بــرآورده کند و ایــن امــر سبب
میشود که در زندگی مشترکش هم دچار
مشکل شود .بهتر است برای اصالح رفتار
دخترتان ،با همسرتان تفاهم داشته باشید
که چه راه را انتخاب میکنید .در مرحله
بعدی از گریه و جیغ و داد فرزندتان نترسید و
به خاطر آبرویتان از موضعتان کوتاه نیایید.
کودکان بسیار باهوش هستند .دختر شما
متوجه میشود هنگامی که گریه میکند یا
جنجال و قشقرق بــه پــا میکند ،شما از
خواستهتان کوتاه میآیید .به همین خاطر به
شما توصیه میکنم در تصمیمتان جدی
باشید .اگر شما رفتارهای فرزندتان را کنترل
نکنید ،او شما را کنترل میکند .اگــر به
خیابان میروید ،با او اتمام حجت کنید که
فقط یک خوراکی برایت میخریم .بدانید که
اگر همه چیز در اختیار کودکتان باشد ،در
مقابل آنچه که دارد ،احساس مسئولیت
نمیکند و قدرش را نمیداند.
دکتر حسین کدخدا
روانپزشک

سمیرا منشادی -شکایات و اصطالحات متداولی
مانند «دسـتدرد امانم رو بریده ،دردم آنقدر زیاد
شده که حتی نمیتونم کیفم رو بردارم ،پاهام آنقدر
درد میکنه که نمیتونم کارهای روزمرهام رو انجام
بدم ،کمرم چند روزه که درد میکنه و نمیتونم از
تختخواب بلند شم و »...از جمله شکایتهای رایج در
بین سالمندان است .این در حالی است که واژه درد
را کمتر از جوانان میشنویم .سالمندان ویژگیهای
فیزیولوژیکی دارنــد که سبب میشود بیشتر از
درد پا ،تورم و حالتهای مختلف آن شکایت کنند.
بعضی از آنها هم میگویند که شدت این دردها در
شبها یا هنگام بیدار شدن از خواب ،زیاد است .این
وضعیتها سبب اختالل در خواب و فعالیتهای
روزمره میشود .امروزه وقتی سالمندان با چنین
شکایتهایی مراجعه میکنند ،پزشک برای کاهش
درد آنهــا به جز تجویز دارو ،از روشهــای جدید
دیگری مانند طب درد یا طب تسکینی و توانبخشی
برای کمتر کردن درد استفاده میکند.

متیننژاد -همه مــا دربـــاره مــضــرات خـــوردن قند و
شکر چیزهایی شنید هایم .خوراکی که گفته میشود
مصرفش از نمک و چربی هم برای سالمتی مضرتر است.
متخصصان تغذیه معتقدند که حذف شکر سفید از رژیم
غذایی باید از کمترخوردن مواد بیفایدهای مانند انواع
نوشابه و آبمیوههای صنعتی و شیرینیها شروع شود تا به
غذاهای اصلی برسد .برای خوردن چای هم که بیشترین
بخش مصرف قند و شکر ما را تشکیل میدهد ،بهتر
است از جایگزینهایی مانند کشمش و خرما استفاده
شود .برای درستکردن غذاها و شیرینیها هم که بخش
جداییناپذیر از سبد غذایی ما را تشکیل میدهند،
متخصصان طبسنتی مادهای سالم و مفید به اسم شکر
سرخ یا تبرزد را توصیه میکنند که در ادامه قصد داریم
دربارهآنکمیصحبتکنیم.
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بهبود خواهد یافت .قبل از این که در خصوص نحوه
درمان طب درد صحبت کنیم بهتر است درد و انواع
آن را بشناسیم .عبدا ...حسینلو کارشناس ارشد
فیزیولوژی در خصوص تعریف درد میگوید :پدیده
درد نتیجه تبادالت شیمیایی و تغییرات واکنش سه
بخش عمده در بدن شامل اعصاب محیطی ،نخاع و
مغز است که هر یک نقش عمدهای در بروز درد دارند.
وی ادامه میدهد :اگرچه درد در بیشتر موارد نشانه
بیماری است ،اما چنانچه ادامه داشته باشد ،تبدیل
به وضعیتی مزمن میگردد که در این حالت ،درد تنها
یک عالمت نیست ،بلکه خود یک بیماری محسوب
میشود که باید توجه ویژهای به آن داشت.
حسینلو در خصوص انواع درد میافزاید :درد حاد
به طور معمول با بیماری و زخم همراه است .درد
حاد میتواند یک لحظه باشد مثل نیش حشره و یا
هفتهها به طول بینجامد مثل سوختگی .هنگامی
که شخصی به درد حاد مبتال میشود ،به طور دقیق
میداند که چه محلی آسیب دیده است.وی با اشاره
به اینکه دردهای مزمن در سالمندان بیشتر از افراد
جوان است ،توضیح میدهد :درد مزمن ،به معنای
زمان است .چنانچه درد بیش از چند ماه ادامه داشته
باشد ،به عنوان درد مزمن شناخته میشود .درد
مزمن میتواند دائمی و یا متناوب باشد مثل دردهای
میگرنی.همچنین در حالت مزمن برخالف دردهای
حاد ،ممکن است علت درد نامعلوم باشد.

تحمل درد

درد در دوران سالمندی شیوع باالتری از سایر
دوران زندگی انسان دارد .بسیاری از سالمندان به
علت مشکالت شناختی و ارتباطی همراه مانند
آلزایمر ،قادر به بیان کردن میزان واقعی دردهای
خود نیستند .از طرف دیگر ،گروهی از سالمندان و
اطرافیان آنان درد را جزء جداییناپذیر از سالمندی
تصور میکنند که باید با این معضل به نحوی کنار
بیایند .مجموعه این عوامل باعث میشود که مسئله
درد در سالمندان ناشناخته بماند .حال آنکه درمان
کمعارضه و موثر درد در بسیاری از سالمندان عملی
است و میتوان برای کم کردن آن اقدام کرد .دکتر
امین اظهری متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در
ادامه برایمان بیشتر توضیح داده است.وی با اشاره
به اینکه درد در سالمندان میتواند هزینههای
سنگینی را به بیمار و اطرافیانش وارد کند و روی
کیفیت زندگی فرد تأثیر بگذارد ،میگوید :سالمندان
همواره از دردهای با شدت متوسط و گاهی شدید
شکایت دارنــد .دردهــا ،به خصوص دردهــای مزمن
میتواند سبب ایجاد اختالالت حرکتی ،کاهش
فعالیت فیزیکی و کاهش مشارکت سالمند در
فعالیت اجتماعی شوند.
دکتر اظهری با اشــاره به اینکه درد تأثیر منفی بر
کیفیت زندگی فرد سالمند دارد ،بیان میکند :درد بر
روی کیفیت زندگی اثر میگذارد و در نهایت میتواند
منجر به افسردگی ،اضطراب ،مشکالت خواب،
مشکالت اشتها ،کم شدن وزن ،اختالالت ادراکی و
محدود شدن عملکرد بیمار شود .این در حالی است
که با اداره کردن درد این بیماران ،بسیاری از این

سفیدبیخاصیت     یا  سرخ    پرخاصیت

دکتر حسن هاشمیفر ،متخصص طبسنتی و مکمل
دربــاره این نوع شکر که به آن شکر خام ایرانی هم گفته
میشود،بهمامیگوید:اینشکربرعکسساکاروزیاهمان
شکر سفید ،سدیم ،پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم و حتی آهن
دارد .همچنین هر  ١٠٠گرم آن  ٣٧٠کالری انرژی دارد
که  ٣٠گرم کمتر از کالری شکر سفید است .شکر سرخ را
میتوانازعطاریهایمعتبرتهیهکرد،ولیبایدحواستان
باشدکهگاهیبههمینشکرسفیدمقداریمالسمیزنند
تا رنگ آن سرخ یا قهوهای شود و آن را با نام شکر سرخ به
شمامیفروشندکهمضراست.
وی ادامــه میدهد :از آنجاییکه شکر سرخ یا تبرزد

برخالف شکر سفید ،سرشار از مواد مغذی مانند پتاسیم
و کلسیم است ،جنبه دارویی و مکمل برای بدن آدمی دارد
و افزون بر طعم شیرین ،مزه مطبوعی هم دارد که غذاها را

تمبر هندی میو های
با طبیعت سرد و خشک است
که برای رفع تشنگی بسیار مفید است.
خنک کننده و تببر است .همچنین این میوه
دارای منابع غنی ویتامین  Cاست و برای کسانی که
اختالالت کبدی دارند ،توصیه میشود .از دیگر خواص
این میوه اشتهاآور بودن آن است که برای بیشترشدن اشتها،
باید قبل از غذا کمی میل شود .تمبرهندی مقوی قلب ،مسهل،
تسکیندهنده آشفتگی و تهوع صفراوی ،تقویتکننده نیروی
جنسی است و میوه نارس و خام آن دیرهضم و نفاخ
است.

موسوی -تمبرهندی در دو نوع
ترش و شیرین در بازار دیده می شود .این میوه درخت
بلندیداردکهبسیارآهستهرشدمیکندوعمریطوالنی
دارد .این درخت از خانواد ه نخودها و شبیه باقال به شکل
غالف و نیام بوده و با کمی خمیدگی همراه است .این
غالفها 10سانتیمتر طول دارند و در هر یک از آنها
بین  3تا  10دانه قرار دارد که گوشت اطراف این دانهها
را مصرف میکنند .این درخت در ایران و در استانهای
هرمزگانوسیستانوبلوچستانپرورشمییابد.

خوشمزهتر میکند .در ادامه به برخی از خواص این نوع
شکر اشارهای داریم .باوجود این ،باز هم یادتان باشد که در
مصرف آن نباید زیادهرویی کنید .چراکه اعتدال همیشه
شرطصحتاست.
 -١شکر تبرزد ،ملین و روانکننده شکم و از بین برنده بلغم
است.
 -٢بــرای حلق و سینه و ریه خشک مفید اســت .چراکه
جالدهندهرطوبتآنهاست.
 -٣این شکر سریع به عمق بدن نفوذ میکند و برای تقویت
روح و روان و قوای جسمانی و نیز کبد بسیار مفید است.
 -٤تحلیلبرنده بادهای روده و تقویتکننده میل جنسی

استفاده از این خوراکی
خوشمزه بــرای همه مجاز و مفید
نیست و باید در مصرف آن احتیاط شود.
تمبرهندی بــرای ریه و طحال خوب نیست و در
اشخاصی که ریه و طحال ضعیف دارنــد ،ممکن است
تولید اشکال کند .همچنین بانوان بــاردار از مصرف این
خوراکی منع میشوند .مصرف ناشتای تمبرهندی برای بدن
ضرر دارد .از خوردن این خوراکی با معده خالی پرهیز کنید .مصرف
خام ،تازه و نورس تمبرهندی ،بسیار نفاخ و دیرهضم است .خوردن
زیــاد تمبر هندی هم باعث خــراش روده و ایجاد سرفه
میشود.

تمبرهندی
خوراکی پرخاصیت

شماره 2485

مشکالت بهبود خواهد یافت.
این مــدرس دانشگاه در خصوص دردهــای شایع
سالمندان توضیح میدهد :بیمار یهای مفصلی
مانند آرتروز و روماتیسم ،بیماریهای قلبی عروقی،
سرطان ،دیابت و بیمار یهای مغز و اعصاب از
جمله اصلیترین علل دردهای مزمن در سالمندان
محسوب میشوند.

چند پیشنهاد برای کاهش درد

پرسش بسیاری از سالمندان و اطرافیان آنها این
است که چطور میتوانیم این درد را کم کنیم یا به
فرد سالمندمان کمک کنیم تا زندگیاش با کیفیت
باشد .این متخصص طب فیزیکی و توانبخشی،
به سالمندانی که مبتال به دردهای مزمن هستند،
پیشنهادهایی دارد.
دکتر اظهری میگوید :ورزش ،به خصوص در دوران
سالمندی به عنوان یک ضد درد بینقص تلقی
میشود .به طــوری که هیچ برنامه تسکین درد و
توانبخشی بدون در نظر گرفتن ورزش کامل نیست.
ورزشهای هوازی عالوه بر بهبودی وضعیت قلبی
عروقی میتواند به نگهداری وزن در محدوده طبیعی
کمک کند .چرا که افزایش وزن از عوامل تشدید
درهــای مزمن و به خصوص آرتــروز در سالمندان
است .وی ادامه میدهد :این ورزشها میتواند به
افزایش تراکم استخوان در بیماران مبتال به پوکی
استخوان کمک شایانی کند .ورزشهــای تقویتی
عضالت نیز با هدف اصالح ناهنجاریها و افزایش
ثبات مفاصل انجام میشود و به کاهش درد بیماران
کمک چشمگیری میکند .ضمن آنکه ایجاد نشاط و
اصالح افسردگی از دیگر پیامدهایی است که ورزش
به واسطه آن میتواند منجر به کاهش درد شود.
دکتر اظهری بیان میکند :فشارهای عصبی
میتواند تحمل فرد در مقابل عامل دردآور را کاهش
دهــد و مدیریت درد را مختل کند .بــرای کنترل
فشارهای عصبی توصیه مـیشــود بــه مــشــاور یا
روانپزشک مراجعه کنید.
این مدرس دانشگاه علوم پزشکی ،داشتن تغذیه
و خواب را مهم ارزیابی میکند و میگوید :تغذیه
مناسب برای بسیاری از سالمندان ضروری است.
برای کنترل بیماری زمینهای یا تنظیم وزن ،رژیم
غذایی سالمند باید متعادل باشد و هشت ساعت
خواب کافی داشته باشد.
دکتر اظهری توضیح میدهد :باید برخی از نکات
ارگونومی را که شامل طریقه صحیح حمل بار،
خوابیدن ،انجام امــور روزمــره زندگی ،رانندگی و
داشتن کیف و کفش مناسب است ،در نظر داشت و
آنها را رعایت کرد.
ایــن متخصص طــب فیزیکی و توانبخشی به
سالمندان توصیه میکند :ماهیت درد و نحوه بروز آن
یکی از مواردی است که پزشکان برای کمتر کردنش
تالش میکنند و هر روزه با شناخت هر چه بیشتر این
فرآیند ،درمانهای موثرتری برای دردهای مختلف
ارائه میشود .آنچه باید بر آن تأکید داشت ،این گفته
محققان است که توجه بیش از حد به درد ،شدت آن
را افزایش میدهد و آن را غیرقابل تحمل خواهد کرد.
پس در مواجهه با درد صبور باشید.

است.
 -٥مــولــد خــون صــالــح و بــاعــث استحکام اعــصــاب و
استخوانهاست.
ّ -٦
مسمن یا چاقکننده است و از پیری زودرس پیشگیری
میکند.
 -٧بــرخــاف شکر سفید کــه مولد خلط ســوداســت،
برطرفکننده خلط سوداوی و امراض آن است .یعنی مانع
نمیشود.
بروزافسردگیوسرطا 
 -٨این شکر برای سردمزاجها و کسانی که در بدنشان
اخالطغلیظهوجوددارد،بسیارمفیداست.
 -٩مخلوط شکر سرخ با آب گرم و روغن بادام برای رفع
گرفتگی صدا توصیه میشود .در طب سنتی برای درمان
قولنج  ،کولیت  ،ورم و باد روده نیز این شکر را با روغن گاو
مخلوطواستفادهمیکردند.
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تمبرهندی را م ـیتــوان بــه طور
مستقیم و غیرمستقیم مصرف کرد .برخی از افراد که
خوراکیهای ترش را بیشتر میپسندند ،آن را به طور
مستقیم مصرف میکنند ،اما میتوان از آن در بسیاری
از غذاها به عنوان طعمدهنده و ترشکننده استفاده
کرد .به این منظور باید تمبرهندی را در آب خیسانده و
سپس آن را صاف کرد و پس از جدا کردن هسته ،از آن
استفاده کرد .از آنجا که این میوه خود یک ضد میکروب
است،احتمالآلودگیدرآنبسیارپاییناست.
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