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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  

 ۲۴/۰۵/۲۰۲۱   یشیبهار قر راضیهداکتر 

   در قاموس کبیر افغانستان «ی دسردرمعرفی »
 ..؟ .ستی چ  یسردرد

 
 

سیاسی و طبیعی، به مسائل صحی نیز توجه  اقتصادی،   قاموس کبیر افغانستان در کنار ارائهٔ بسی مطالب مهم اجتماعی،
سال اخیر بر اثر ادامۀ جنگ، بیماریهای مختلف در   40کرده، امراض و عالئم آنها را معرفی می نماید، مخصوصاً که طی 

افغانستان گسترش یافته و مردم را دچار مشکالت فراوان کرده. ازینرو کوشش به عمل می آید تا راههای پیشگیری و معالجۀ  
ن ناجوریها از طریق تداوی طب مکتبی و طب یونانی به دسترس هموطنان گذاشته شود. در این سلسله به معرفی بیماری  ای 

 .شودپراخته می  ی دسردر

 

 
  افت ی  یفرد  بایباشد و تقر  یدر طب م  اتیشکا  نیعتریاز شا  یک ی

سردردها    نیشود که آن را بارها تجربه نکرده باشد. غالب ا  ینم
جد عمدت  یمسئله  و  ندارند  بدنبال  ً را  و    ا استرس  بدنبال 
از غذاها،    یمصرف بعض  ایو    یگرسنگ   ،ی، خستگ اضطراب

 .ندگرد یم جادینامساعد ا طیقرار گرفتن در شرا ایو 
ً غالب  یاعتقاد دارند که سردرد  یاریبس  اگرچه خبر از وجود   ا

 نگونهیا  شتریاست که ب  نیا  تیدهد، اما واقع  یم  یکالت چشممش
  ی مدت چشم  یطوالن  یدارند و کارها  یگریسردردها منشاء د

م فقط  است  و    زانیمانند مطالعه ممکن  را    ایوقوع  آن  شدت 
 .کند شتریب
 Tension Headache انواع سردردها، نوع  نیعتریاز شا  یک ی
ً باشد که عمدت  یم  یعصب  یهمان سردرد  ای  ،یشانیپ  هیدر ناح  ا

  ی گردن حس م  هیناح  یها، اطراف و پشت چشم، و حت  قهیشق
قت در ؤنامناسب و م  راتییاز تغ  یناش  ینوع سردرد  نیشود. ا

رفت    ایپر استرس، کار کردن و    طیشراکار کردن در    ال عنوان مثه  گردد. ب  یروزانه انسان حادث م  یستیز  طیشرا
 طیرفت و آمد در مح  ایبا نور نامناسب، کار کردن و    طیهوا، کارکردن در مح  یباال  یبا آلودگ  یطهایو آمد در مح

و قهوه،    ی فرد به آن عادت دارد مثل چا  کهیاز مواد  یقت بعض ؤمصرف نکردن م  ،یگرسنگ   ،یصوت یبا آلودگ  یها
از حد   شیانقباض و فشار ب جادیو ا اضطرابپر سر و صدا،  یها ط ینامساعد مثال خواب در مح طیدر شرا دنیخواب
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ټینگه کړئله موږ سره اړیکه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ً باشد. طبع  ینوع سردرد  ن یا  لیتواند از دال  یم  یساجق به مدت طوالن  دنییجو  یدندانها، و حت  هیدر ناح   نگونه یدر ا  ا
ً نوع سردردها غالب ن یآن. ا  ادجیا  لتباشد، و نه ع یکننده سردرد  دیتواند از عوامل تشد ی م یکار چشم ط،یشرا گذرا   ا

نقش را در    نیمهمتر یستیز  طیبهبود شرا  ایدهند، اما حذف و    یپاسخ م  یمسکن معمول  یبه دواها  یهستند و به خوب
سردردها، خود فرد به مراتب بهتر از هر    نگونهیخواهد داشت. در ا  ی عصب  ی نوع سردردها  ن یکاهش دفعات بروز ا

قدم  نیصورت با اجتناب از آن، مهمتر  نیکند که در ا  دا یرا پ شیخو ی کننده سردرد جادیعلت ا بود داکتر قادر خواهد 
 .برداشته است یریشگ یرا در درمان و پ

 
 باشد  یم یاز سردرد  یگر ینوع د گرنیم
 یباشد و م  یم  انیاز آقا  عتری در خانمها شا  ینوع سردرد  نیشوند. ا  ینفر به آن گرفتار م  کیاز هر ده نفر    بایکه تقر 

همراه با تهوع و   کطرفه،یضربان دار،    یها  یتوان از سردرد  یداشته باشد. از مشخصات آن م  زین  یتواند جنبه ارث
  گرن یه متوانند سبب شروع حمل  یاز عوامل م  یبو را نام برد. بعض  یبه نور و صدا و حت  تیاستفراغ، و داشتن حساس
دار مانند   تیتر ین  یغذاها  ا یکهنه    ریپن   ا یمثل مشروب   های از خوراک  یتوان از مصرف بعض  یگردند که از آن جمله م

 جاناتیو استرسها و ه  اضطراب  ،یباردار  ایماهانه خانمها و   کلی در س  یهورمون  راتییتغ   نینام برد. همچن  سیسوس
عوامل شروع   گریاز د  طیمح  یدما  رییتغ  ایو    وتریکامپ  توریصفحه مان  ایمانند نور فلورسنت    یطیمح  راتییتغ  ،یروح

با نظر داکتران متخصص مغز و اعصاب   دیبا یگرنیم یگردند. افراد با سردردها  یمحسوب م  گرنیکننده حمالت م 
 یاز وقوع سردرد  یری شگ یپ ایو    یکنترل سردرد  یاتحت درمانها الزم بر  گرن،ی و بر اساس شدت و تعداد حمالت م

 .رندیقرار بگ 
 جادیکه ا  یچشم  یهای مار یباشد. معموال ب   یعلت سردرد م  نیعتر یچشم ناشا   یهای ماریخالف تصور عموم، چشم و ب  بر

به    دیشد  تیهاله اطراف نورها، حساس  دنید  د،ید  یمانند تار  یگریغالبا پر سر و صدا و عالئم د  ند،ینما  یسردرد م
نشده در چشم    حیتصح  یانکسار  وبیکنند. وجود ع  یم   جاد یا  زیچشم را ن  هیو التهاب در ناح  ینور، و درد و قرمز

آست  ینی مانند دورب ا  گماتیو  افراد   ستند،ین  یسردرد   جادیمعموال علت    ا یو    یعصب  یسردردها  نهیکه زم  یاما در 
  ی اختالالت چشم  نگونهیدانست که ا  دیگردد. با  یحمالت سردرد  شیو افزا  دیتواند سبب تشد  یرا دارند، م  یگرنیم

ً و طبع ندینما یزودرس در چشم م یستگ خ جادیا اً عمدت  ..چشم کمک خواهد کرد ییکارآ شیآن به افزا حیتصح ا
 دایمغز. پ  یباال  ادی.فشار زو  ادی. استرس. فکردن زیگرخونی. جیو کم خون  یهانی تام یو  یها از کمبود  یسردرد

 . شودیم
  . ..ورزش . استیهانیتامی خوش بودن .شاد بودن پوره کردن و یاز را حل سردرد  یکی
 

  یخانگ درمان
 ی هر نوع سردرد نینعنا: تسک یاهیگ روغن

 د یتوان یم  یاز سردرد  یریشگ یپ  یروغن نعنا است. برا  یهر نوع سردرد  نیتسک   یمعروف برا  یهااز روغن   یک ی
 .دیاستفاده کن موترشیروغن نعنا را با روغن ل

اشاره شده )روغن نعنا، روغن    یهااز سردرد دو قطره از هر کدام از روغن   یریشگ یو پ  نیتسک   ی برااستفاده:    روش
 نی. سپس ادییفزایبه آن ب  زین  تونیروغن ز  ایروغن بادام    یقاشق غذاخور  کیو    دی( را با هم مخلوط کن موترشیل

 .دیو ماساژ ده دیو پشت گردنتان بمال هاقهیشق یروغن را رو
 . دیاستراحت کن یک یتار در
کمک    تواند یم  شنیلکسی. استراحت و رشودیم  دیتشد  ادیمعموالً با استرس، سر و صدا و نور ز  ی و سردرد  گرنیم

  دیها را خاموش کن. چراغدینیمکان آرام و راحت بنش  کیکار در    نیا  یباشد. برا  تانیسردردها  نیتسک   یبرا  یبزرگ
 تانی هاسرتان را با نفس  ینیسنگ  دیکن  یو سع  دیبکش  ق یعمنفس    یو به آرام  دیرا ببند  تانیها. چشمدیها را بکش و پرده

 .دیببر نیاز ب
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