ﻣﺤﻘﻘﺎن از راﻫﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای درﻣﺎن اﺧﺘﻼل
ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ در اﺛﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮای درﻣﺎن اﺧﺘﻼل ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-از اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﻨﯿﻦ روشﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان از »آﻣﻮزش ﺑﻮﺑﺎﯾﯽ« ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﺧﺘﻼل
ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ.
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺎ ﻣﺎهﻫﺎ از اﺧﺘﻼل ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
اﺳﺘﺸﻤﺎم ﺑﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

روﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ در ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

آﻣﻮزش ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ راﻫﮑﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺳﺎده و ارزان ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف درﻣﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪی،
ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮهای ﻧﯿﺰ ﻧﺪارد .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼل ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر راﯾﺤﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ را در روز ﺑﻮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ درﻣﺎن اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪی ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد.

در ﺳﺎل  ۲۰۲۰درﻣﺎن اﺧﺘﻼل ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ﺑﻌﺪ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .در ﺑﯿﻦ روشﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ درﻣﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ ،درﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ ،داروﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ
ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪی ،ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ و آﻣﻮزش ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ،روش آﻣﻮزش ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﯾﺶ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ در ﺣﺪود  ۶۰درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ اﺧﺘﻼل ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺣﺪود  ۱۰درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ و ﻣﺎهﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﺑﻬﺒﻮدی ﻫﻤﭽﻨﺎن از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ رﻧﺞ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای را روی  ۱۳۶۳ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ آﻏﺎز
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ روزاﻧﻪ دو ﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزش ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ در ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮاﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ دارو ﺑﯽﺿﺮر ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی داروﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آﻣﻮزش ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ
ﺟﺪیﺗﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

