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  از کجا می توانم وسائل کمکی را تهيه کنم؟
 

 در Listing of Community Servicesدر قسمت 
 نام   به دنبالoasis/ca.vch.www سايت

Red Cross Medical Equipment Loan Cupboard  
فروشگاه های لوازم پزشکی نزديک و يا يکی از 

  .منزل تان بگرديد

             Farsi (Persian)    عود کردن درد را چگونه کنترل کنم؟  
How Do I Manage a Flare-Up? 

 

  عود کردن درد چيست و عوارض آن کدامند؟
ممکن .  است بيش حد معمول دردناک و آزار دهنده شده(osteoarthritis)آرتروز  به حالتی می گويند که (flare-up)عود کردن 

کند و يا  است احساس کنيد مفصل تان درد ميهمچنين ممکن.  برای تان مشکل باشد آن ورم کرده و يا تکان دادناست مفصل تان
  .  افراط کرده باشيدده باشيد و يا در ورزش روزانهعود کردن وقتی پيش می آيد که فعاليت جديدی را شروع کر. داغ شده است

 

 نم؟چگونه از مفصل خود مراقبت کبه هنگام عود کردن 
       از يخ استفاده کنيد.1

  :برای يخ گذاشتن. گذاشتن يخ روی مفصل رشته های اعصاب درد را تسکين می دهد و ورم آنرا کم می کند  
 . حوله ای را دور مفصل خود بپيچيد 
 .  يا سبزيجات يخ زده يا يخ خورد شده را روی حوله بگذاريد(gel ice pack)يک بسته يخ ژالتينی  
 .يادی اذيت تان می کند يک حولۀ ديگر روی حولۀ قبلی بگذاريداگر سرمای ز 
 .سرخ شدن پوست بعد از برداشتن کيسۀ يخ طبيعی است.  دقيقه روی مفصل تان بگذاريد15يخ را به مدت  
  .  روی آن يخ بگذاريد دقيقه15اگر تورم مفصل تان زياد است، هر يک ساعت  

 
  دهيد     به مفصلی که درد می کند استراحت ب.2

و يا  با استفاده از عصای معمولی، زير بغل،. برای استراحت دادن به مفصل تان دراز بکشيد و پاهای تان را باال نگه داريد  
  .   استراحت بدهيد نيز می توانيد فعاليت عادی خودتان را داشته باشيد و به پاهای خود(walker)واکر 

  
صندلی، مبل، و کنار وقتی . فشار اضافی می آوردروی مفاصل تان   برکوتاهنشستن روی صندلی  روی صندلی بلند بنشينيد  .3

راه هائی که ميتوانيد ارتفاع  .سانتيمتر باالتر از کشکک زانوی تان باشد 5بايد می ايستيد، ارتفاع آنها يا کاسۀ توالت 
   :باال ببريد و ديگر وسائل منزل راصندلی 

روی صندلی محکم دسته دار بنشينيد تا . شرده پر شده است بنشينيدروی يک کوسن که با ابر ف: صندلی يا مبل 
 . بتوانيد به هنگام بلند شدن روی دسته های آن تکيه بدهيد

 . زير پايه های تختخواب تخته بگذاريد تا ارتفاع آنرا زياد کنيد: تختخواب 
 .   استفاده کنيد(raised toilet seat) از توالت بلند :توالت 

  
  را مناسب مفاصل تان درست کنيد خانه خود   .4

   :مناسب با نيازهای روزمرۀ خود تنظيم کنيدکمک می کنند تا محل زندگی تان را وسائل و راهنمائی های ذيل   
از دستگيره، صندلی زير دوش، : برای دوش و يا حمام 

زيرپائی که يکپارچه باشد، و سردوش که بتوانيد در 
  .دست بگيريد استفاده کنيد

وسائل کمکی از پاشنه کش بلند و : باس پوشيدنهنگام ل 
  . استفاده کنيدمخصوس برای پوشيدن حوراب

 برای از گيره های دسته بلند مخصوص: در آشپزخانه 
کاری کنيد تا وسائلی را که . برداشتن وسائل استفاده کنيد

بطور روزمره استفاده می کنيد به آسانی در دسترس تان 
وه ها را در قفسه های پائين مثال، ديگ و ماهی تا. باشند

  . نگذاريد
  .از ابزار دسته بلند استفاده کنيد و گلهای خود را در گلدانهای مرتفع بکاريد: در باغچه 
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      به خودتان زياد فشار نياوريد.5

 مانند چمباتمه يا زانو زدن. از فعاليت هائی که ممکن است به مفصل تان آسيب برسانند پرهيز کنيد 
اگر احتياج به استراحت داريد، . ميزان تحمل بدن تان را قبل از اينکه درد شروع بشود دريابيد. را بدانيدحد خودتان  

 .به خودتان فشار نياوريد. کمی استراحت کنيد
از يک صندلی و يا " آيا می توانم اين کار را نشسته انجام بدهم؟: "بپريسداز خودتان . فعاليت های تان را تعديل بدهيد 

 . روی مفصلی که درد می کند استفاده کنيدبر فشار کم کردنچارپايه برای تکيه دادن و 
کارهای مثل چمن زنی، شستن زمين، و از اين قبيل را .  را وقتی انجام بدهيد که حالتان بهتر استسنگين ترکارهای  

  .  از ديگران تقاضای کمک کنيد کهد مانع شونگذاريد غرورتان.  دوره عود بيماری تمام شد انجام بدهيدوقتی
 

  دارو می تواند کمک کند؟آيا 
کسانی که .  به کارهای روزمره تان برسيددرد تان را تسکين بدهد تاوقتی که ناراحتی تان عود می کند، دارو می تواند . بله

 داروهای ضد در مثل .و داروهای ضد التهاب و تورم تسکين می يابند (analgesics) استفاده از مسکن  دارند عموما باآرتروز
ضد التهاب مانند  يا (anti-inflammatory)داروهای . ی دارندعوارض جانبی کمتر می گويند (analgesics)که به آنها  تای لنول

کم می کنند و کمک می کنند مفاصل خود را حرکت داده و درد کمتری ، تورم را (celebrex)آسپرين، آی بيوپروفين، و سلبرکس 
     .با پزشک معالج خود حرف بزنيد تا بدانيد کدام دارو برای شما مناسب است. احساس کنيد

 

  ؟از سر گرفتن فعاليت روزمره ام چه اهميتی دارد
کارهای . ی، و استقامت خود را از دست بدهيداگر مفاصل خود را حرکت ندهيد، اين خطر وجود دارد که نيرو، انعطاف پذير

  .  استمعمولی خانه را انجام دادن راه خوبی برای حرکت دادن مفاصل و بازسازی نيروی از دست رفته 
 

   کمک می کند؟گونهگرم کردن چ
 تان ورم دارد، اگر مفصل. شوندگرفته اند نرم می شود ماهيچه هائی که گرما جريان خون به مفصل را تشديد می کند و باعث 

  :برای گرم کردن.  دارد، آنرا گرم نکنيدتپشگرم است، و يا 
 .روی مفصل تان را با حوله بپوشانيد و يا آنرا ببنديد 
اين بی خطر ترين راه گرم . که روی درجه کم گذاشته شده استفاده کنيد (heating pad) گرم کن الکتريکیاز  

 .   نخوابيدرم کن الکتريکیگ برای جلوگيری از سوختگی، با. کردن است
: مثال(را در ماکرويو گرم کرد ها که می شود آنو يا انواع ديگر هات پک مرطوب  (hot pack)هات پک از  

magic bag ( استفاده کردتواننيز می . 
  . دقيقه گرم نکنيد20تان را بيشتر از مفصل  

   
   کنم؟ه رویامکان دارد زياد

د فعاليتهای تان را از سر بگيريد و کارهای عقب ي، احساس می کنيد که می خواهوکش می کندوقتی که شدت التهاب تان فر. بله
بخودتان مرتب استراحت فعاليتهای ساده را ازسر بگيريد و . از کارهای کوچک شروع کنيد. مانده خانه را سرو سامان بدهيد

  :عالئم ذيل نشان می دهند که زياده روی کرده ايد. بدهيد
  شده استدردتان بدتر 
 مفصل تان شروع می کند به ورم کردن 
 . احساس درد می کنيد کردن هنوز همدو ساعت بعد از ورزش 

  
 استراحت کنيد، يا اينکه نوع فعاليت تان مابين آناگر فکر می کنيد کاری را زيادی انجام داده ايد، مدت انجام آنرا کوتاه تر کنيد، 

  .را تغيير بدهيد


