ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﮔﺮدن درد

اﯾﺠﺎد ﻟﺨﺘﻪ ﺧﻮن

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻣﺘﯿﺎز
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺘﻬﺎي ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ

ﺧﻄﺮات ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه :ﻣﻬﺪﯾﻪ ﯾﻮﺳﻒ زاده
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي
وﯾﮋه ﭘﺮﺳﻨﻞ

ﺳﺎﻋت ھﺎ ﺧﯾره ﺷدن ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن

ﻧﺷﺳﺗن طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن دﻻﯾل اﯾﺟﺎد ﻟﺧﺗﮫ ﺧون

دﻻﯾل ﮔردن درد ﻣزﻣن اﺳت؛ اﯾن ﻣوﺿوع زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎدﺗر ﻣﯽ

و ﺗروﻣﺑوز ورﯾدی اﺳت .اﯾن ﻟﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺳﻣت رﯾﮫ،

ﺷود ﮐﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺷم ﻗرار

ﻗﻠب و ﻣﻐز ﺳﻔر ﮐﻧد و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣرگ ﺷود .ﻧﺷﺳﺗن ﺑﯾش از

ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺧم ﮐردن ﮔردن ﺑﺎﺷﯾد .ﻧﮕﮫ داﺷﺗن

 ٩٠دﻗﯾﻘﮫ ﺳﺑب ﻣﯽ ﺷود ﺟرﯾﺎن ﺧون ﭘﺷت زاﻧو ھﺎ ﺑﮫ ﻣﯾزان

ﮔوﺷﯽ ﺗﻠﻔن ﺗوﺳط ﮔردن و ﺷﺎﻧﮫ ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از دﻻﯾل آﺳﯾب ﺑﮫ

 ۵٠درﺻد ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و اﯾن ﻋﺎﻣل ﺷﺎﻧس اﯾﺟﺎد ﻟﺧﺗﮫ را

ﮔردن و ﺳﺗون ﻓﻘرات اﺳت .ﺑرای ﺣل اﯾن ﻣﺷﮑل در اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد

اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھد .اﯾن ﺣﺎﻟت در ﭘروازھﺎی ھواﯾﯽ طوﻻﻧﯽ ﻣدت

ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺷﻣﺎن ﻗرار داد و ﭘس از

ھم وﺟود دارد .ﺗﻧﮭﺎ راه ﺣل اﯾن ﻣﺷﮑل ،اﯾﺳﺗﺎدن و راه رﻓﺗن

ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﻧﺷﺳﺗن ١٠ ،دﻗﯾﻘﮫ اﺳﺗراﺣت ﮐرد و ﮔردن را در

ﺑﮫ ﻣدت  ١٠دﻗﯾﻘﮫ ،ﭘس از ھر ﺳﺎﻋت ﻧﺷﺳﺗن اﺳت.

ﺣﺎﻟت آراﻣش ﻗرار داد .اﻧﺟﺎم ﻧرﻣش ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﮔردن و
ﺳﺗون ﻓﻘرات ﺿروری اﺳت.
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ﮐﻤﺮدرد
ﯾﮑﯽ از ﻣﮭمﺗرﯾن آﺳﯾبھﺎی ﭘﺷتﻣﯾزﻧﺷﯾﻧﯽ ﺿﻌفھﺎی
ﻋﺿﻼﻧﯽ ﻣﺎھﯾﭼﮫھﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن ﺑﮫ ﮐﻣردردھﺎی
دردﻧﺎک و ﻣزﻣن و درد ﮔردن و ﺷﺎﻧﮫھﺎ ﻣﻧﺟر ﻣﯽﺷود .ﺣﺗﯽ
ﻋﺎدت ﺑد ﻧﺷﺳﺗن ﭘﺷت ﻣﯾز ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود ﺗﺎ ﻣدام اﺣﺳﺎس
ﻗﻠﻧﺞ ﮐﻧﯾد و ﺷﮑﺳﺗن ﻗﻠﻧﺞ ﮐﻣر و ﮔردن ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت
آﺳﯾبھﺎی ﺷدﯾد اﺳﮑﻠﺗﯽ را در ﭘﯽ دارد.

ﺳﻨﺪرم ﺗﻮﻧﻞ ﮐﺎرﭘﺎل
از طرﻓﯽ ﻧﺷﺳﺗن طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﺳﺑب ﺳﻔت ﺷدن و آﺳﯾب ﺑﮫ

ﺧﻼص ﺷد .ﺣﺗﯽ اﯾن ﭘﺷتﻣﯾزﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑرای ﺧﺎﻧمھﺎ ھم ﻋواﻗب

ﻣﮭره ھﺎی ﮐﻣر ﻣﯽ ﺷود .دﯾﺳﮏ ھﺎی ﺳﺧت ﻣوﺟود ﺑﯾن

ﺧوﺑﯽ ﻧدارد ،ﭼرا ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺑرﺧﯽ از ﭘژوھﺷﮕران ،ﺑﮫ ازای

ﻣﮭره ھﺎ ،ﺷﺑﯾﮫ اﺳﻔﻧﺞ ھﺳﺗﻧد و ﻣدام ﺟرﯾﺎن ﺧون ﺗﺎزه را

ھر ﺳﺎل ﭘﺷت ﻣﯾزﻧﺷﯾﻧﯽ و ﺑﯽﺗﺣرﮐﯽ ،ﯾﮏ درﺻد از ﺑﺎﻓت

ﺟذب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؛ وﻟﯽ دﯾﺳﮏ ھﺎ ﭘس از ﻧﺷﺳﺗن طوﻻﻧﯽ ﻣدت،

ﺗودهھﺎی اﺳﺗﺧواﻧﯽ از ﺑﯾن ﻣﯽرود و اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺷروع

اﯾن ﻋﻣﻠﮑرد را از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد و ﺳﺧت و آﺳﯾب ﭘذﯾر ﻣﯽ

ﺑﯾﻣﺎری ﭘوﮐﯽ اﺳﺗﺧوان اﺳت.

ﺳﻧدرم ﺗوﻧل ﮐﺎرﭘﺎل ) (CTSﯾﮏ اﺧﺗﻼل ﻣرﺑوط ﺑﮫ
اﻋﺻﺎب اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر در ﮐﺎرﻣﻧدان و اﻓرادی ﮐﮫ
ﺑرای ﺳﺎﻋت ھﺎی طوﻻﻧﯽ ﭘﺷت ﻣﯾز ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﻧد و ﺑﺎ
ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد دﯾده ﻣﯽ ﺷود) .ﺗوﺿﯾﺣﺎت
ﺑﯾﺷﺗر را در ﭘﻣﻔﻠت اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد(

ﺷوﻧد .آﺳﯾب ﺑﮫ ﺗﺎﻧدون ھﺎ از دﯾﮕر ﻋوارض ﻧﺷﺳﺗن طوﻻﻧﯽ
ﻣدت اﺳت.

ﭼﺎﻗﯽ

ﺳﻨﺪرم ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﯾﮏ ﻣﺷﮑل ﺷﺎﯾﻊ ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم روز را ﺻرف
ﮐﺎر ﺑر روی ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد) .ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺑﯾﺷﺗر را در
ﭘﻣﻔﻠت اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد(

اﻓزاﯾش ﻓﺷﺎرﺧون ،ﮐﻠﺳﺗرول ،ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻗﻠﺑﯽ و دﯾﺎﺑت ،از
ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋوارض ﭼﺎﻗﯽ و اﺿﺎﻓﮫ وزن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﺑﯽ ﺗﺣرﮐﯽ ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾﻧد.

از ھﻤﻮروﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان و
ﺳﺮطﺎن

در اﯾن ﻣﯾﺎن ﺛﺎﺑت ﺷده اﺳت ﺧﺎﻧمھﺎی ﭼﺎق ﭘﺷت ﻣﯾزﻧﺷﯾن
ﺑﯾش از اﻓرادی ﮐﮫ اﻧدام ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﯽ دارﻧد و ﭘرﺗﺣرک ھﺳﺗﻧد در
ﻣﻌرض ﺳرطﺎن ﭘﺳﺗﺎن ،رﺣم ،ﺗﺧﻣدان و ﮐﯾﺳﮫ ﺻﻔرا ﻗرار

ﮐم ﻧﯾﺳﺗﻧد اﻓراد ﭘﺷت ﻣﯾزﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐﮫ از ﺑﯾﻣﺎری ھﻣوروﺋﯾد

دارﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﺑﯽﺗﺣرﮐﯽ در آﻗﺎﯾﺎن ھم اﺑﺗﻼ ﺑﮫ

)ﺑواﺳﯾر( رﻧﺞ ﻣﯽﺑرﻧد و ﺑرای رﻓﻊ آن ﻣدام از ﭘﻣﺎدھﺎی

ﺳرطﺎنھﺎی ﮐوﻟون ،رﮐﺗوم و ﺣﺗﯽ ﺳرطﺎن ﭘروﺳﺗﺎت را

ﻣﺧﺻوص اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﮑل از ﺟﺎی

اﻓزاﯾش ﻣﯽدھد.

دﯾﮕری آب ﻣﯽﺧورد و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑدﻧﯽ ﻣﯽﺗوان
ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ از ﺷر ھﻣوروﺋﯾد و درد و ﺳوزش ﻧﺎﺷﯽ از آن
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