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 تغییر سبک زندگی در آرتریت روماتوئید

 شما( RA) روماتوئید آرتریت عالئم که باشد داشته وجود مواقعی است ممکن

 .کنید می خوبی احساس وقتی اوقات سایر و شود بدتر

 

 و دارو از استفاده با را خود عالئم تا کرد خواهد همکاری شما با شما پزشک

 .دهد کاهش درمانی های روش سایر

 

 RA مدیریت روز هر کنید کمک خودتان به که دارید را توانایی این شما اما

 کار این انجام نحوه درباره نکاتی آید می زیر در آنچه. کنید مدیریت را خود

 .است

 

 باش خودت مراقب

 ورزش و فعالیت شامل این. است RA درمان از بزرگی بخش خود از مراقبت

 .است استرس کاهش و وزن و رژیم مدیریت ،

. نکنید فراموش را دوز یک کنید سعی. کنید مصرف دستورالعمل طبق را دارو

 از داشتید سؤالی اگر و. بگویید خود پزشک به جانبی عوارض درمورد همیشه

 .کنید سؤال خود داروساز یا پزشک

 برای. هستند مهم آنها - باشید داشته یاد به را خود قرارهای تمام کنید سعی

 .کنید استفاده خود هوشمند تلفن یا روز ریز برنامه ، تقویم از یادآوری

 ورزش
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 نداشته ورزش به تمایل است ممکن ، دارید سفتی و مفاصل درد که هنگامی

 و شما عالئم کاهش به واقع در این. باشید فعال امکان حد تا اما. باشید

 .کند می کمک مدت طوالنی مشکالت از جلوگیری

 :است زیر موارد شامل معموالا  روماتوئید آرتریت تمرین

 

 .شوید خنک ، اتمام از قبل. کنید کشش به شروع شدن گرم هنگام. کشش

 ، کنند می قوی را شما قلب که هستند تمریناتی اینها. کم تأثیر با هوازی ورزش

 شنا و سواری دوچرخه ، روی پیاده. رسانند نمی آسیب شما مفاصل به اما

 یک شما است ممکن همچنین. است RA به مبتال افراد برای خوبی های گزینه

 .کنید امتحان را تردمیل یا ثابت دوچرخه مانند قلب دستگاه

 از است ممکن. کند می کمک شما عضالت تقویت به تمرینات این تقویت

 آرامی به که کنید استفاده مخصوصی مقاومت دارای( کشی نوار) باندهای

 استفاده سبک های وزنه از توانید می همچنین. کنند می تقویت را شما عضالت

 .کنید

 مجدد شروع از قبل. شوید متوقف باید ، دارید زیادی درد ، ورزش هنگام اگر

 .کنید صحبت خود درمانگر یا پزشک با

 

 چگونه که بیاموزند شما به توانند می (OT) کاردرمانی و( PT) فیزیوتراپی

 از. کند محافظت آن از و کرده کمک شما مفاصل به که باشید فعال ای گونه به

 سؤال دارد تخصص RA در که شخصی به مراجعه مورد در خود پزشک

 .کنید

  غذایی رژیم

 ، است شده انجام روماتوئید آرتریت و رژیم مورد در زیادی مطالعات اگرچه

 همیشه اما.ندارد وجود خاص غذایی رژیم به کمک بر مبنی قوی اثبات هیچ اما

 باید شما که معناست بدان این. است هوشمندانه ، متعادل و سالم غذایی رژیم
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 روغن مانند) سالم های روغن ، سبزیجات و میوه ، دار سبوس غالت بیشتر

 مصرف( ماهی شاه و مخالی خال ماهی ، سالمون ماهی مانند) ماهی و( زیتون

 در جامد) اشباع پربی و قند و کلسترول ، چربی باید شما غذایی رژیم و. کنید

 توصیه نیز را زیر موارد است ممکن شما پزشک. باشد داشته کمتر(اتاق هوای

 :کند

 

 به را استرس اضافی های کیلوگرم ، دارید وزن اضافه اگر. وزن کاهش

 .کنند می اضافه شما مفاصل

 داشته احتیاج اضافی مغذی مواد به است ممکن. معدنی مواد یا ها ویتامین

 .باشید

 مشکلی RA  داروهای از برخی در است ممکن الکل نوشیدن. الکل از پرهیز

 .کند ایجاد

 دچار کنید می مصرف که داروهایی برخی از یا RA از است ممکن همچنین

 خود پزشک به حتماا  ، اید داده دست از را خود وزن اگر. شوید وزن کاهش

 .بگویید

 کند توصیه است ممکن پزشک ، دارید کمک به نیاز خود غذایی رژیم اگردر

 . ببینید را تغذیه کارشناس یک یا تغذیه متخصص یک که

  استرسکم کردن 

 دارد وجود زیادی های روش اما ، باشد زا استرس تواند می RA با برخورد

 خود پرستار یا پزشک با:بیاورید پایین را خود استرس سطح توانید می که

 برای دیگری های ایده یا کنند پیشنهاد را مشاوره است ممکن آنها. کنید صحبت

 .باشند داشته شما استرس به کمک
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 از مهمی بخش استراحت و فعالیت کردن متعادل. کنید استراحت روز طول در

 عمیق تنفس. باشید داشته آرامش کنید سعی.است RA برای خود از مراقبت

 یوگا مانند خاص های تکنیک.باشید داشته بهتری احساس شود می باعث ساده

 .کنند کمک آرامش در شما به است ممکن آنها. بگیرید یاد را مراقبه و

 .كنید درخواست حمایت همكاران و خانواده ، دوستان از

  . بپیوندید پشتیبانی گروه یا کالس یک به

 با توانید می. باشد داشته وجود آرتریت برنامه شما منطقه در است ممکن

 .کنید برقرار ارتباط  اجتماعی های رسانه در یا آنالین دارند  RA که دیگران
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