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زندگی کردن با درد به مانند سوار یک ترن هوایی بودن است، 
یعنی سپری کردن بعضی از روزها آسان تر است، درحالی که 
روزهای دیگر واقعا ناخوشایند هستند. اگرچه دارودرمانی 
یک گزینه برای تسکین درد مزمن است، اما راه های مدیرت 
درد دیگری نیز وجود دارند که می توان امتحان کرد. استفاده 
از این راه ها می تواند به تسکین روزهای پر از درد شما کمک 
کند. می توانید در آغاز یک یا دو راه یا همه آن ها را امتحان 
کنید. هر تصمیمی که می گیرید این را به یاد داشته باشید که 

با خودتان مهربان باشید.
1. تنفس کردن را فراموش نکنید. تکنیک های تنفس 
می توانند در تسکین درد، مخصوصا دردهای شدید و تیز 
مفید باشند. برای تسکین درد خود می توانید از تکنیک های 
تنفس برای زنان باردار استفاده کنید. دکتر تیموتی نس، 
متخصص مدیریت درد و استاد بیهوشی و سر در دانشگاه 
آالباما می گوید: »اگر بتوانید این نوع از تکنیک های تنفسی 
را یاد بگیرید، می توانید تکنیک های کنترل درد درونی را 
فعال سازید. بسیاری از مردم به شیوه نادرست، یعنی سریع و 
بریده بریده نفس می کشند که چنین شیوه نفس کشیدن تنها 
به استرس فرد می افزاید.« روش های تنفس درست را از یک 
معلم یوگا یاد بگیرید یا تکنیک های مدیتیشنی را بیاموزید که 

تمرکزشان روی تنفس است.
2. سطوح استرس خود را پایین بیاورید. استرس 
نه تنها تاثیر هیجانی دارد، بلکه می تواند ازنظر فیزیکی نیز 
روی فرد اثر بگذارد. دکتر نس می گوید: »ترس و اضطراب 
باعث بدتر شدن چیزها می شوند.« عالوه بر این، او می گوید: 
»اگر برای مدیرت درد خود، مخصوصا درد شدید اقداماتی 
مانع  پراسترس  که رویدادهای  دهید، درمی یابید  انجام 
مدیریت درد شما می شوند.« اگر سطح استرس شما باال 
باشد، سطح درد شما نیز باال خواهد بود. یک فرد نمی تواند 
خود را از شر تمام عوامل استرس زای زندگی خالص 
کند، اما می تواند با استفاده از تکنیک های آرام سازی سطح 

استرس خود را پایین آورد.
3. بیشتر استراحت کنید. بعضی از انواع دردها یک 
فرد را از پا می اندازند. اما خواب و درد یک رابطه عشق/تنفر 
دارند، یعنی وقتی که درد دارید خوابیدن سخت تر می شود و 
وقتی که خواب خوبی ندارید، داشتن احساس بهتر برایتان 
سخت تر می شود. بعضی از تحقیق ها درد، خواب ناچیز و 
خستگی را باهم مرتبط می دانند. دکتر نس می گوید: »اگر 
استراحت شما پراکنده باشد و بیش ازحد نباشد باعث 
تسکین درد شما می شود.« اما اگر استراحت شما بیش ازحد 

باشد، به طوری که مانع از انجام وظایف روزانه شما شود 
باید برای شروع یک روش مدیریت درد بهتر به پزشک 

خود مراجعه کنید.
4. فیزیوتراپی را امتحان کنید. بسیاری از افراد در 
طول فرایند مدیریت درد خود به یک فیزیوتراپ مراجعه 
کرده اند. اما اگر برای مدیریت درد خود به یک فیزیوتراپ 
مراجعه نکرده اید و تمرین های ارائه شده توسط او را به طور 
منظم انجام نداده اید، این را باید گفت که کار اشتباهی 
کرده اید، چون تمرین های ارائه شده توسط یک فیزیوتراپ 
می توانند عضله های کلیدی شما را تقویت کنند و به قدرت 
و تحمل شما بیفزایند. این را نیز باید گفت که یک فیزیوتراپ 
با توجه به اندامی که درد می کند تمرین هایی را برای شما 

تجویز می کند.
5. درد را با ماساژ تسکین دهید. ماساژ درمانی 
می تواند به تسکین درد مزمن کمک کند. ماساژ آرامش بخش 
و تسکین دهنده است و اگر یک فرد تنها و گوشه گیر باشید 
ماساژ درمانی این امکان را می دهد که با فرد ماساژور نیز 

گفتگو کنید و از تنهایی درآیید. به طورکلی، ماساژ می تواند 
به طور مستقیم روی عضله های دردناک شما اثر بگذارد و 

باعث تسکین درد آن ها شود.
6. از درمان های موضعی استفاده کنید. دکترنس 
می گوید: »درمان های موضعی یکی دیگر از روش هایی 
هستید که می توانند باعث تسکین درد شوند.« یکی از 
روش های موضعی خانگی برای تسکین درد این است که 
پوره خردل خردشده را روی پارچه تمیزی قرار دهید و 
سپس این پارچه را روی ناحیه ای از بدن که درد می کند 
قرار دهید تا درد آن ناحیه از بدن تسکین یابد. پمادهای 
گرم یا خنک کننده همچون بنگای )Bengay(، کرم های 
کپسایسین و دیگر درمان های گرم و سرد می توانند حسی 
را روی پوست ایجاد کنند که باعث تسکین درد عمیق 
می شوند. دکتر نس می گوید که استفاده از گرما در ناحیه 
دردناک بدن می تواند جریان خون آن ناحیه را افزایش دهد 

و به همین دلیل است که گرما در تسکین درد مزیت دارد.
7. درخواست کمک کنید. توصیه می شود که در مواقع 

ضروری همچون مدیریت استرس و کاهش درد غرور را 
کنار بگذارید و از دیگران درخواست کمک کنید. برای مثال، 
اگر انجام بعضی از وظایف خانه همچون بیرون بردن آشغال 
باعث بدتر شدن احساس درد شما می شوند از یکی دیگر 
از اعضای خانواده خود بخواهید تا آشغال را بیرون ببرد. 
عالوه بر این، درخواست کمک از دیگران این مزیت را نیز 
دارد که دیگران خواهند فهمید که چگونه می توانند به شما 

کمک کنند.
8. آهنگی را بخوانید. شرکت در فرایند ساخت یک 
آهنگ تاثیر خوبی در تسکین درد دارد. اگر یک آهنگ ساز 
نیستید، صرفا با خواندن یک آهنگ یا گوش دادن به آهنگ 
موردعالقه آرامش بخش می توانید باعث تسکین درد خود 
شوید. اگر احساس کردید که موسیقی در تسکین درد شما 
موثر است، می توانید یک درمان گر موسیقی استخدام کنید 
تا به نحو موثرتر و بهتری از طریق موسیقی باعث تسکین 

درد شما شود.
9. درمان های جایگزین را امتحان کنید. اگر تعداد 
روزهای بد شما بیشتر از تعداد روزهای خوب شما شد باید 
در تکنیک های مدیریت درد خود تغییراتی به وجود آورید. 
از میان روش های درمانی مکمل و جایگزین برای تسکین 
درد می توان به طب سوزنی اشاره کرد. دکتر نس می گوید: 
»دقیقا نمی دانیم که طب سوزنی چگونه باعث تسکین درد 
می شود، اما ازنظر تجربی تحقیقات نشان می دهند که طب 
سوزنی باعث تسکین درد می شود.« عالوه بر این، مراجعه 
به درمانگر رفتارشناختی نیز می تواند در تسکین درد مفید 
باشد، چون او به شما کمک می کند که نحوه تفکر و واکنش 
خود به درد را تغیر دهید و شما را برای مقابله با روزهای 

دردناک مجهزتر می سازد.
10. داروهای خود را بررسی کنید. آیا داروهای درد 
شما کارایی الزم را دارند؟ آیا قرص های زیادی می خورید 
و این قرص ها دیگر قادر به تسکین درد شما نیستند؟ توصیه 
می شود که در یکی از روزهای دردناک خود به پزشک خود 
مراجعه کنید و پاسخ این سوال ها را بگیرید. مرکز کنترل و 
پیشگیری از بیماری آمریکا می گوید که داروهای قانونی و 
تجویزی نیز می توانند خطرناک باشند و در سال های اخیر 
مصرف بیش ازحد این داروها افزایش یافته است. توصیه 
می شود که از پزشک خود بخواهید تا روش های غیر دارویی 

تسکین درد را به شما بیان دارد.
   مصطفی صداقت رستمی 
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آیا ازدواج شاد، کلیدی برای سالمتی است؟ به گفته محققان دانشگاه 
میسوری آمریکا، بله. 

به طورکلی، افراد متاهل در مقایسه با افراد بیوه یا طالق گرفته، 
دارای سالمت روانی و جسمانی بیشتری هستند.

به دنبال مطالعه انجام شده بر روی 700 زوج در طول مدت بیش 
از 20 سال مشخص شد، سالمت هر یک از طرفین می تواند تحت 
تاثیر هر دو تعامل های مثبت و منفی در تمام مراحل ازدواج باشد. 
محققان گزارش دادند افرادی که ازدواج های شاد دارند، در سنین باالتر 
به احتمال زیاد از سالمتی بیشتری برخوردار هستند. مزایای بهداشتی 
در رابطه با ازدواج نقش مهمی دارد و می تواند سالمت شمارا در طول 
سال ها به عنوان یک زوج بهبود بخشد. مشارکت همسرتان می تواند 
رفاه و سالمت شمارا افزایش دهد و میزان استرس شمارا کاهش دهد.
سالمت  که  سالخورده  بزرگ ساالن  در  داشتند  اظهار  محققان 
جسمشان در معرض کاهش است، می توانند از بهبود زناشویی خود 
بهره مند شوند. اگر یک بیماری مزمن دارید، رابطه زناشویی شما 
می تواند بخش مهمی از برنامه درمانتام باشد. درک مسائل بهداشتی 
شریک و نحوه مدیریت آن ها در خانه می تواند سالمت هر دو طرف 
را بهبود بخشد. این موضوع بخصوص هنگامی  که شما باهم پیر می 

شوید، بسیار مهم است.
هر دو طرف می تواند با توجه به یکدیگر بیشتر مراقب سالمت 
خود باشد. توجه بیشتری به همسر خود داشته باشید و ازدواج خود 
را تقویت کنید تا او را خوشحال کنید. وضعیت ازدواج شما همراه 
با رژیم غذایی، ورزش و دیگر عادات مربوط به سبک زندگی، نقش 

کلیدی در سالمتتان دارد.
   آزاده اسدی 
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ازدواج شـاد باعث سالم ترماندن 
همسـران می شـود

10 راه برای مقابله با روزهای دردناک

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که زردچوبه، انگور 
قرمز و سیب حاوی ترکیباتی هستند که به پیشگیری از 

ابتال به سرطان پروستات و یا درمان آن کمک می کنند.
محققان دانشگاه تگزاس در اوستین امریکا مجموعه ای 
از ترکیبات طبیعی را شناسایی کرده اند که قادر هستند 
با 'گرسنگی دادن' به تومورهای سرطان پروستات، این 

تومورها را کوچک کنند.
بر اساس این گزارش، ترکیبات موجود در زردچوبه، 
انگور قرمز و پوست سیب به ویژه به صورت ترکیبی، 

ظاهرا قویترین تاثیر را در این زمینه دارند.
مطالعات قبلی ترکیباتی را شناسایی کرده اند که به ویژه 
در خوراکی های پایه گیاهی یافت می شوند. این ترکیبات 
پتانسیل کاهش خطر ابتال به سرطان پروستات را دارند.

در این مطالعه جدید، از یک روش غربالگری جدید برای 
آزمایش 142 ترکیب طبیعی استفاده شد تا موثرترین ترکیبات 
در توقف رشد سلول های سرطان پروستات شناسایی شوند. 
محققان این ترکیبات را به صورت جداگانه و به صورت 

ترکیبی، روی سلول های سرطانی گرفته شده از موش و 
انسان آزمایش کردند و موفق شدند سه ترکیب را شناسایی 
کنند که بیشترین تاثیر را در توقف رشد سلول های سرطان 

پروستات داشتند. این ترکیبات عبارتند از:
 کورکومین، یک ماده زرد روشن در زردچوبه.

 اسید اورسولیک که در پوست سیب یافت می شود
 رسوراترول، موجود در انگور قرمز و انواع توت ها

الگوهای سرطان  محققان سپس این سه ماده را در 
پروستات در موش ها آزمایش کردند.

آن ها متوجه شدند زمانی که اسید اورسولیک با کورکومین 
یا رسوراترول ترکیب شدند، این ترکیبات طبیعی از جذب 
گلوتامین توسط سلول های سرطانی پروستات پیشگیری 
کردند که منجر به پیشگیری از رشد تومور در موش ها شد.
گلوتامین یک اسید آمینه مورد نیاز سلول های سرطانی 
پروستات برای رشد است، بنابراین پیشگیری از جذب آن 
سلول های سرطانی را به طور موثری گرسنه نگاه داشته و 

باعث مرگ آن ها می شود.

عالوه بر این، از آنجا که اسید اورسولیک، کورکومین 
و رسوراترول ترکیبات طبیعی هستند، هیچ تاثیر سمی بر 
موش ها نداشتند. با این وجود، محققان متذکر می شوند 
که غلظت موثر هر یک از این سه ترکیب، باالتر از میزانی 
بود که معموال از طریق رژیم غذایی مصرف می شود، اما 
یافته های این مطالعه نویدبخش اتخاذ یک راهکار طبیعی 

برای پیشگیری و درمان سرطان پروستات است.
به گفته محققان، این مواد مغذی خصیصه های بالقوه 
ضد سرطانی دارند و به آسانی در دسترس هستند، اما 
پروستات،  سرطانی  سلول های  بر  گذاری  تاثیر  برای 
الزم است که غلظت آنها فراتر از غلظتی باشد که در 
یک رژیم غذایی سالم وجود دارد. کارشناسان عوامل 
در  سرطانزا  مواد  وجود  و  نادرست  تغذیه  ژنتیکی، 
سرطان  به  ابتال  در  مهمی  عامل  را  صنعتی  شهرهای 

پروستات می دانند. 
 MNT

با زردچوبه، انگور قرمز و سیب به جنگ سرطان پروستات بروید
کـاهـش افسردگی 

پس از زایمان بـا ورزش

خبــر

که ورزش  معتقدند  کارشناسان سالمت 
کردن می تواند خطر افسردگی پس از زایمان 
را در مادران کاهش دهد. به فعالیت های 
جسمی در مدت بارداری و پس از آن، 
وضعیت روان شناختی مادران را بهبود داده 
و می تواند از آنان در برابر افسردگی پس از 
زایمان حفاظت کند. متخصصان اسپانیایی 
در این مطالعه همچنین اظهار داشتند: حتی 
ورزش های سبک با کاهش احتمال عالئم 
افسردگی در مادرانی که به تازگی وضع 
حمل کرده اند مرتبط است. پیامدهای منفی 
افسردگی پس از زایمان نه تنها بر سالمت 
مادر تاثیر می گذارد؛ بلکه اثرات منفی بر 
نوزاد دارد و او را در معرض عدم رشد 
شناختی و احساسی مطلوب قرار می دهد. 
طبق اعالم مرکز کنترل و پیشگیری از امراض 
آمریکا، افسردگی پس از زایمان شایع ترین 
مشکل فرزندآوری است به طوری که از هر 
9 زن یک نفر به آن دچار می شود. عالئم 
آن می تواند شامل حمله استرسی، احساس 
ناامنی، حساس شدن، خستگی و ترس از 

آسیب دیدن نوزاد شود.
 healthday
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مرگ ومیر قابل پیشگیری در طول تابستان در آمریکا افزایش می یابد؛ اما 
برخی اقدامات ایمنی ساده، می تواند حوادث را کاهش دهد. در سال 2015، 
بیش از 146500 نفر در ایاالت متحده به علل مختلف مانند غرق شدن، 
مسمومیت، تصادفات، خفگی و آتش سوزی جانشان را از دست دادند 
که نسبت به 2014، 7 درصد افزایش  یافته است. تابستان  زمان بیشترین 
خطرات است. تعدادی از راه های حفاظت از خود و دیگران عبارت اند از:

 از پزشک خود درباره جایگزین ها برای مسکن های شبه افیونی 
بپرسید. این داروها را از دسترس کودکان حفظ کنید.

 هرگز هنگام رانندگی از تلفن همراه استفاده نکرده و الکل و مواد مخدر 
مصرف نکنید.

 قبل از رفتن به استخر یا ساحل، مطمئن شوید که افراد شنا کردن بلد 
بوده و یک نفر در هر گروه، کمک های اولیه و CPR را آموزش دیده باشد.
 در صورت آتش سوزی خانه، یک طرح فرار مناسب در نظر داشته باشد.

 خطر ابتال به خفگی در کودکان را با برش غذایشان به قطعات کوچک تر 
و عدم استفاده از آبنبات سفت، کاهش دهید. 
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