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 درد دائمی اور غذائیت

 

 وجہ سیای ایک یہ اور [6] ہے جاتا بتایا استعمال کا اجزا غذائی ناقص وجہ بڑی سے سب کی اموات پر سطح عالمی

 دشدی موٹاپے، درد دائمی ہے۔ عنصر ترمیم قابل بڑا سے سب ہ ہے۔ سکتا جا کیا تبدیل سے آسانی کو جس ہے

 یتغذائ اور کےعالج درد دائمی میں 1تصویر ۔[5;2] ہے وابستہ ساتھ کے غذا معیاری غیر خطرے، کے بیماریوں

 ہے۔ ہوتی اثرانداز پر درد دائمی بہتری میں غذا ۔ ہے گیا کیا بیان خالصہ کا تعلق کے

 : [10 ;9 ;6]دائمی درد پر اثراتغذا کے متوازن 

 تجربات کے درد سے جس ہے، سکتی بڑھا کو کام کے نظام اینڈوکرائن اور مدافعتی اعصابی،ہمارے غذا (1
 ہے۔ پڑتا اثر براہراست پر

 ہے۔ کرتا کم بھی سوزش ہی ساتھ اور ہے کرتا مک بوجھ پر جوڑوں رکھنا، برقرار یا کرنا کم وزن (2

 
 کے مثال ہے، کرتی مرتب پراثرات شدت کی اس یا کےخطرے بیماریوں دائمی دیگر وزن اور غذائیت (3

 کہ جو ہے، شامل بھی افسردگی اور اضطراب میں جس صحت، دماغی ذیابیطس، بیماری، کی دل پر طور
 ۔ہیں ہوتے ظاہر ساتھ ساتھ کے درد دائمی اکثر

 
ریضوں مجس میں دائمی درد کے ساتھ بالغ کے بعد پیش کیا جا رہا ہےمطالعات کے منظم جائزے  73معلومات  یہ

 تجزیات د ۔ جب ان نتائج کو مزی[3]میں درد کی شدت کی رپورٹ پر متعدد غذائیت کے اثرات کی تحقیقات کی ہیں 

 ۔[3] سے درد میں کمی پر نمایاں اثر دیکھا گیا تبدیلیوںسے گزارا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ غذائی 

 درپیش آسکتے ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مسائلتیجے میں کئی ضرورت سےکم غذا لینے کے ن

 اور کھانے میں، کھانا پکانے میںخریداری کرنےکمزوری کم نقل وحرکت اور  درد کے مریضوں میں ●

 کی تیاری پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔

ساتھ  دماغی بیماریاں اورتنہائی کےاحساسات کے نتیجے میں لوگ غیر معیاری غذا کےاستعمال کےساتھ ●

 غذاؤں اوربے وقت کھانے کی عادتوں میں نظر آتے ہیں۔ پکی پکائی

 نیند کی کمی کھانے میں بےقاعدگی کا باعث بن سکتی ہے۔ ●
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 1تصویر نمبر 

 ۔نکاتکے لیئے عالجغذائیت اور درد کے

 املکےح سوزش اور آکسیڈنٹ اینٹی پولیپینول ہیں۔ مرکب والے جانے پائے میں سبزیوں اور پھل پولیپینول (1

 لوںپھ رنگین اور تازہ سے وجہ بڑھنےکی پر طور کےممکنہ ذریعےدرد کے پکانے کھانا اور تیاری ۔ [7]ہیں

 ہے۔ ہوسکتا مشکل کرنا شامل تعداد بڑی ایک کی سبزیوں اور

 استعمال کا جن کریں شاملکھانے کے قسموں مختلف میں کھانوں اپنے  :مشورے عملی لیئے کے مریضوں

 ہے۔ سکتا جا کیا ذخیرہ عرصےتک طویل کےلیئے کرنے کم کو ضرورت کی جانے پر دکانوں اور ہے آسان

 ہر ۔ہے رہتا برقرار معیار کا غذائیت میں اسکیونکہ ہیں، انتخاب مند صحت ایک بھی سبزیاں اور پھل منجمند

 پنیا کو آپ ، ہوں۔ شامل بیریز کےطور مثال پھل منجمند میں جناور آزمائیں کو پھلوں کے قسم مختلفہفتے

 شامل یںم ناشتے بھی کو سبزیوں اور دال ، ٹماٹر مثال چائیے کرنا شامل کو سبزیوں  والی نمک کم میں پلیٹ

 ۔کریں

 اور خیاالت

 کا جذبات

 ہطریق غذائی

 اثر پر کار

 جسم و ذہن

 /خیاالت

 جذبات

 کا توانائی

 توازن

 اور درد

 میں بیماریوں

 کردار کا عالج

 طور سماجی
 کھانے پر

 سے پینے
 تھلک الگ

 ہونا

 سے لوگوں

 تنہائی /روابط

 ذہنی مرکزی

 حساسیت

 اچھی کو جسم

 اور غذا

 توانائی

 بخشیں

 طریقئہ زندگی
 اچھی کو جسم

 توانائی اور غذا
جسمانی 

 سرگرمی

 حیاتی نفسی سماجی

 کا انتظام کے درد

 نظر نقطئہ

 اور سرجری
 کا دواؤں

 استعمال
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 نظام مدافعتی کرنےاور کم کو سوزش تیل کا زیتون اور چربی 3 اومیگا: چکنائی کی معیار اچھے (2 

 [14] ہے۔ کرتا مدد کوبڑھانےمیں

 یل،ت نوالک سارڈینز، اور سالمن پر طور کے مثال مچھلیوں کی اقسام مختلف :مریضوں کے لیئے عملی مشورے

 میں فتےہ ۔ہے سکتا جا بڑھایا مقدارکو کی 3 اومیگا سے جس ہے جاتا پایا اومیگا میں اوراخروٹ بیج کے السی

 کیا لاستعما کےلیئےبھی تک لےکرپکانے تلنےسے تیل کا زیتون کریں۔ استعمال کا مچھلی دفعہ ایک کم از کم

 کم کا کےتیل سبزیوں جینیٹڈ ہائیڈرو اور شدہ تیار مکھن، جیسے ۔بھی لیئےکے بنانے ڈریسنگ ہےاور سکتا جا

 کریں۔ محدود کو چربی unsaturated پولی جیسے تیل کے زعفران اور مکھی سورج اور کریں استعمال

 آئل فش ہے۔ موجود رینج وسیع ایک کی مقدار اضافی کی تیل کے مچھلی :مچھلی کے تیل کے سپلیمنٹ

 ہے چلتا ہپت سے شواہد لیں۔ مشورہ سے ور پیشہ طبی یا ڈائیٹیشین کسی پہلے لینےسے مقدار زیادہ کی سپلیمنٹس

 پر طور خاص ہے، کرتا مدد میں کرنے کم درد استعمال کا 3 اومیگا گرام ملی 3000 دوران کے ماہ 3 کہ

 مقس دو اے ایچ ڈی اور اے پی ای میں مقدار اضافی میں تیل کے مچھلی .میں ریموٹائڈ بیماری کی وںڑجو

 مقصد اک اس تو لیتےہیں سپلیمنٹس آئل فش آپ اگر ہےکہ ضروری بتانا یہ ۔ہے جاتا پایا مرکب کا 3 کےاومیگا

 ہے۔ مقدارہوتی زیادہ کی 3 اومیگا میں ہےجس ہوتا کا کےبرانڈ معیار اچھے

 میں ہےاس ہوتا سے کمی کی معدنیات اور وٹامن درد جو میں لوگوں :وٹامن اور معدنیات کی کمی کو روکیں (3

 طور ادیبنی جو ڈی وٹامن ہیں۔ شامل میگنیشیم اور 12 بی وٹامن ڈی، وٹامن میں کمیوں کی نیوٹرینٹ مائیکرو

 وٹامن ۔[15]ہے وابستہ ےس تھکاوٹ کی پٹھوں ہےاور آکسیڈنٹ اینٹی ایک ہے، سےآتا روشنی کی سورج پر

 وزشس کھنچاؤ، کے پٹھوں میگنیشیم ۔[4]ہے کرتا کردارادا اہم ایک میں عمل اعصابی متعلق سے درد 1 2بی

 ۔ہے سکتا بڑھ درد سے کمیوں میں نیوٹرنٹ مائیکرو ۔[8] ہے وابستہ سے درد نیوروپیتھک اور

 پوری ضروریات کی اورمعدنیات وٹامن کی آپ کہ لیئے کے بنانے یقینییہ  :عملی مشورےمریضوں کے لیئے

 اور مچھلی گوشت، پر طور کے مثال کھائیں۔ بھرپورغذائیں سے اجزاء غذائی لیئےمتعددکے اس ہیں رہی وہ

 سے گرمائش کی سورج ڈی وٹامن ہے۔ مقدارذیادہ کی میگنیشیم میں سبزیوں والی سبزپتوں اور ڈی وٹامن ڈیری

-10  میں پیروں اور بازوؤں دن چار کم سے کم میں کےلیئےہفتے لوگوں تر ذیادہ ہے۔ سکتا جا کیا حاصل بھی

 میں اوقات مختلف کے اورسال مقام یہ تاہم، ہے کرتا پوری ضروریات کی ڈی وٹامن سے سورج تک منٹ 15

  ہوگا۔ مختلف

 گیباقاعد کا غذا کی افرادلےکرنےوا سامنا کا درد کو ماہرین غذائی :معالجوں کے لیئے عملی مشورے

 تحاال خاص کچھ جاسکے۔ کی نشاندہی کی کمیوں ذریعے کے تبدیلی جلد میں غذا چاہیئےتاکہ لینا سےجائزہ

 لیں۔ صالح سے ور پیشہ طبی یا کےماہر غذا ہے۔ دیاجاسکتا سپلیمینٹ غذائی میں،ایک

 اثرات کے اس پر صحت ہے۔ کرسکتی اضافہ میں حساسیت کی درد کمی کی پانی میں جسم: پانی کی مقدار (4

 اجزاء غذائی ۔ [13] وغیرہ اورقبض شفایابی کی زخموں میں افراد کے عمر بڑی کر خاص ہیں، ہوسکتے مرتب

اوراگرلوگ  کرسکتےہیں کومتاثر شفایابی ہی دونوں سے ہےجس ضروری پانی کےخاتمےکےلیئے فضلہ اور
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 سکتی جا کی کمی میں استعمال کے کھانے سے اس کہ گا جائے ہو اندازہ انھیں تو پئیں پانی میں مقدار صحیح

    ہے۔

 

 3-2 میں بھر دن کرکے شامل کو مشروبات میں اشیاء کی کھانے اور کھانے ،مریضوں کے لیئےعملی مشورے

 بھریں بوتل بڑی ایک کی پانی ہردن دہی۔ والی چربی کم اور پھل ، سوپ جیسے۔ رکھیں۔ استعمال کا پانی لیٹر

 گے۔ کرسکیں پورا ہدف کا پانی ذریعے کے اس اور

 

 

 اورہاضمہ عالج کےمناسب بحالی کی وزن اور مائکروبیم مند صحت اضافہ میں فائبر :اضافہفائبر میں  (5

 ضرور ھیب کوبڑھانا مقدار کی پانی ساتھ کےساتھ تواس ہے ہوتا اضافہ مقدارمیں کی فائبر جب ہے۔ کےلیئےاہم

 ۔ [11] ہیں کرتے کام کر مل دینےمیں فروغ کو صحت کی آنتوں پانی اور فائبر ہے۔ ی

 30روز ہر روزانہ کو مردوں بالغ اور گرام 25 روزانہ کو خواتین بالغ :عملی مشورے لیئےمریضوں کے 

 10=  کپ 1)پاستا ،(گرام 6= سالئسس 2)روٹی گرین ہول اشیاء بنی سے َگنُدم چاہئے۔ کرنا استعمال فائبر گرام

 کر جال مال ،(گرام 2=  چمچ 1)،چوکر(گرام 2=  چمچ 1)سائیلیم ،(گرام 4.5=  کپ 3/4) سیریل ناشتہ ،(گرام

( گرام 6=  کپ 1/2) سیم 4اور(گرام 2=  سیب 1) جلد کی پھلوں ،(گرام 4=  کپ 1/2) سبزیاں کریں استعمال

 ہے۔ جاسکتا کیا بھی استعمال کا فائبرسپلیمنٹس اور کر مال

 وباتمشرکے پینے کھانے ان :اور چینی کی مقدار کو کم کریں اور محدود کریںکھانے بازار کے تیار شدہ  (6

 سے نوںکھا ان ۔[12] ہے موجود اجزاء غذائی مند فائدہ( نہیں یا) کم اوربہت توانائی میں مقدار زیادہ میں

 کو روباتمش اور کھانوں ان ہے۔ کرسکتی خرابکو تجربات کے درد جو ہے۔ سکتی بڑھ آکسیڈیشن اور سوزش

 ہوتا ذیادہ خطرہ کا ذیابیطس اور قلب امراض جیسے بیماریوں ئمیدا اور صحت خرابلینےسے میں مقدار ذیادہ

  .[16;12]ہے

 

 پکانے کھانا میں گھر کےبجائے النے سے باہر کو اشیاء کی پینے کھانے :مریضوں کے لیئے عملی مشورے           

 ریزگ سے منگوانے اشیاء کی پینے کھانے سے باہر  ہے۔ سکتا ہو اورجلدی آسان انتہائی یہ کریں۔ کوشش کی

 کریں۔ انتخاب کا دہی والی چکنائی کم اور سبزیوں پھل، پھلکے ہلکے لیئے اوراپنے کریں
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