مشك ت 
گوار دانشآموزان )بخش اول(
اﮔﺮ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻫﻀﻢ ﻏﺬاﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﻀﻢ ﻗﺒﻞ از
اﯾﻨﮑﻪ ﻟﻘﻤﻪ ﻏﺬا را در دﻫﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮی ﻏﺬا را
اﺳﺘﺸامم ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻏﺬای ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻏﺬای ﺧﻮﺷﻤﺰه ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻮی ﺧﻮب آن را ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ ،ﺑﺬاق دﻫﺎن و اﺳﯿﺪ
ﻣﻌﺪه ﺷام ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﻮد و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش را ﺑﺮای ﻫﻀﻢ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﯾﮑﯽ از ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ آن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎ ،وﯾﺮوس
ﻫﺎ و اﻧﮕﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﺳﱰس ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻮارﺷﯽ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋﻩ در اﯾﺎم اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
درﮔﯿﺮی ﻓﮑﺮی دارﯾﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪه و اﻋﺼﺎب ﻣﻌﺪه را ﻧﯿﺰ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﯽدﻟﯿﻞ دﭼﺎر دل درد و دلﭘﯿﭽﻪ،
اﺳﻬﺎل ،ﺳﻮزش ﻣﻌﺪه و ...ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ ارادی و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﻮده و
ﻧﻮﻋﯽ واﮐﻨﺶ رواﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪارس اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺪودا  ۷ﺗﺎ  ۱۰درﺻﺪ از داﻧﺶآﻣﻮزان
دارای ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿامریﻫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ از ﻫﺮ ده داﻧﺶآﻣﻮز ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮارﺷﯽ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻋﺎدات ﻏﻠﻂ،
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﴫف ﻧﮑﺮدن ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﮐﻨﱰل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در
اداﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿامریﻫﺎی ﮔﻮارش اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
.۱رﯾﻔﻼﮐﺲ
ﺑﯿﻦ ﻣﺮی و ﻣﻌﺪه ﯾﮏ درﯾﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺪه ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎز
ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻗﻮرت دادن ﻏﺬا ،ﺑﺎز ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ورود ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﻌﺪه،
ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ درﯾﭽﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻏﺬا و اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه ﺑﻪ
ﻣﺮی اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻣﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﺷﺪه و ﻓﺮد دﭼﺎر ﺳﻮزش و زﺧﻢ و ﺣﺘﯽ ﴎﻃﺎن ﻣﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد
اﯾﻦ درﯾﭽﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر منﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻋﻼﺋﻢ آن ﺷﺎﻣﻞ:
اﺣﺴﺎس ﺳﻮزش در ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ و ﴎ دل ،ﺳﻮزش و ﺗﻠﺨﯽ ﺗﻪ ﮔﻠﻮ ،اﺣﺴﺎس ﺑﺮﮔﺸﺖ
اﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺪه ﻫﻨﮕﺎم دراز ﮐﺸﯿﺪن و اﺣﺴﺎس ﮔﯿﺮ ﮔﺮدن ﻏﺬا در ﮔﻠﻮ اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ رﯾﻔﻼﮐﺲ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﭼﺎﻗﯽ و اﺿﺎﻓﻪ وزن ،ﻧﻮﺷﯿﺪن آب و ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﮐﺒﺎت و ﺷﮑﻼت ،متﺎم ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﮔﺎزدار )دﻟﺴﱰ ،ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ،دوغ ﮔﺎزدار ،آب
ﮔﺎزدار ،ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎی اﻧﺮژیزا( ،ﻏﺬاﻫﺎی ﴎخ ﺷﺪه ،ﺳﯿﺮ و ﭘﯿﺎز ،ﻧﻌﻨﺎع ،ﻓﻠﻔﻞ و ادوﯾﻪ
ﻫﺎی ﺗﻨﺪ ،ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ و ﻓﺴﺖ ﻓﻮد.

درﻣﺎن
در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد رﯾﻔﻼﮐﺲ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺜﻞ ﺣﺬف ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺤﺮک ،ﮐﺎﻫﺶ وزن ،ﻧﭙﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺗﻨﮓ ،ﺧﻮردن ﻟﻘﻤﻪﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ و زﯾﺎد ﺟﻮﯾﺪن ﻏﺬا ،اﯾﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ وﻋﺪهﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ و آب ،دراز ﮐﺸﯿﺪن ۳
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﴫف ﻏﺬا .ﻣﴫف ﻏﺬاﻫﺎی آﺑﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮپ و آش ،ﻋﺪﺳﯽ ،ﺧﻮراک
ﻟﻮﺑﯿﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻏﺬاﻫﺎی اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺠﻢ ﮐﻢ ﺧﻮرده ﺷﻮد ﯾﺎ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن
ﮐﻼ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ رﯾﻔﻼﮐﺲ ﺷﺪﯾﺪ و آزار دﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ از درﻣﺎن داروﯾﯽ و
داروﻫﺎی ﺿﺪ اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﭼﻪ ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﯾﻔﻼﮐﺲ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﺑﻬﱰﯾﻦ درﻣﺎن ﺑﺮای رﯾﻔﻼﮐﺲ ﻣﯿﻮه ﺑﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﻪ را ﺑﻪ ﺗﮑﻪﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮرد ﮐﻨﯿﺪ و آن را ﺧﺸﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﴫف ﻏﺬا ،ﯾﮏ ﺗﮑﻪ از آن را
در دﻫﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ و آن را ﻗﻮرت ﻧﺪﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﮐﻢﮐﻢ آب ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد
در آن ﺑﻪ رﯾﻔﻼﮐﺲ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ ﺑﯿامری ﻣﻮﺛﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎدام ﺧﺎم روزاﻧﻪ ده ﻋﺪد ،ﺳﯿﺐ و ﻣﻮز ،ﮔﯿﺎه ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ،زﻧﺠﺒﯿﻞ،
زﯾﺮه ،ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ و ﻣﺎﺳﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ .ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه زﯾﺎد اﺳﺖ
ﺟﻮﯾﺪن ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﻧﺎن ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .۲ﺳﻨﺪرم روده ﺗﺤﺮﯾﮏﭘﺬﯾﺮ
اﯾﻦ ﺑﯿامری ﯾﮏ اﺧﺘﻼل ﺷﺎﯾﻊ در روده ﺑﺰرگ اﺳﺖ .وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ روده ﺑﺰرگ ﺟﺬب
آب و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎی دﯾﻮاره روده اﺳﺖ .اﮔﺮ
اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﻊ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه و ﻓﺮد را آزار
ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ:
رﺷﺪ ،اﺳﱰسﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آزﻣﻮن و اﺳﱰسﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و روﺣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از دوران ﺑﻠﻮغ.
ﻋﻼﺋﻢ آن ﺷﺎﻣﻞ درد ﺷﮑﻢ ،اﺣﺴﺎس ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ در ﺷﮑﻢ ،ﻧﻔﺦ و وﺟﻮد ﴎ و ﺻﺪا ،اﺣﺴﺎس
ﻋﺪم دﻓﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺲ از اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج ،ﯾﺒﻮﺳﺖ و اﺳﻬﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﺎوب اﺳﺖ .ﺳﻨﺪرم
روده ﺗﺤﺮﯾﮏﭘﺬﯾﺮ در دﺧﱰان ﺑﯿﺸﱰ از ﭘﴪان دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .زﯾﺮا دﺧﱰﻫﺎ ﺣﺴﺎسﺗﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺸﱰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺑﯿامری ﮐﺎﻣﻼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﱰس اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺿﻄﺮاب ﺷﺪت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ،
ﻋﻼﺋﻢ آن ﻋﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻟﺬا ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﮐﻨﱰل آن ،ﮐﻨﱰل اﺳﱰس اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﱰس اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درسﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و زﻣﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺿﻄﺮاب را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ و در ﻣﻮاﻗﻊ ﻻزم آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.
ﭼﻪ ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﺳﻨﺪرم روده ﺗﺤﺮﯾﮏﭘﺬﯾﺮ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺑﺮﺧﯽ ﻏﺬاﻫﺎ روده را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ اﯾﻦ

ﻣﺸﮑﻞ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﺑﺮﺧﯽ ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﻣﺤﺮک ﺑﻪ ﺷامر ﻣﯽآﯾﺪ،
وﻟﯽ ﻫامن ﻏﺬا ﺑﺮای دﯾﮕﺮان آزار دﻫﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻏﺬاﻫﺎی ﭼﺮب و
ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﺷﮑﻼت ،ﻓﻠﻔﻞ ،ادوﯾﻪﻫﺎ و ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﯿﺮ ﴍاﯾﻂ را ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از
ﻃﺮﻓﯽ در ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﻧﻮﺷﯿﺪن آب و ﺧﻮردن ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿامری را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ
ﺑﺨﺸﺪ .در واﻗﻊ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ دﻓﱰﭼﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و متﺎم
ﻏﺬاﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه و آزار دﻫﻨﺪه را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﻟﮕﻮی ﻏﺬاﯾﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿامری
را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺎدات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﻢ در وﻋﺪهﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻧﺨﻮردن ﻏﺬا
در ﺣﺎل راه رﻓنت و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﴎﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .داﺷنت ﺧﻮاب ﮐﺎﻓﯽ و
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی آرامﺳﺎزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ،ﯾﻮﮔﺎ و رﯾﻠﮑﺴﯿﺸﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿامری ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
درﻣﺎن داروﯾﯽ
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺷﺪت ﺑﯿامری زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ
از داروﻫﺎی آرامﺑﺨﺶ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﭘﺰﺷﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .زﯾﺮا ﻣﻨﺸﺎ ﺑﯿامری ﻣﺸﮑﻼت
ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ و درﻣﺎن داروﯾﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺑﯿامری ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﮕﺎرش :ﻧﺪا ﮐﻠﮑﺘﻪﭼﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ

