
 :مقابله با سردرد در دوران کرونا

 است:   ر یموارد ز م،یمواجه هست ی کنون ط یکه با آن در شرا  ی عوامل نیعتریدر ارتباط با بروز سردرد شا

  لیوسا ریهمراه و سا یاز گوش  اد یسر و گردن در استفاده ز ت یوضع ل یاسپاسم عضالت گردن و شانه بدل - ۱

 ی کیالکترون

  ل یبدل  کیو مداوم از چشم در نگاه نزد   اد یاستفاده ز  لیبه دل   یشانیعضالت پ  یعضالت چشم و گرفتگ   یخستگ  -۲

 یکیاستفاده از صفحات الکترون 

از    ییقسمتها  یبر رو   لد یش   ا ی  نک یمانند ماسک و بند آن، ع  ی محافظت شخص  لیفشار حاصل از استفاده از وسا -۳

 سر

بدون   یاز ماسکها بخصوص ماسکها ی تنفس در استفاده طوالن  یهوا در  ک یگاز کربن  ش یو افزا ژن یکاهش اکس -۴

 نفوذ 

   متساعد از آنها ی و بو ندهیاز مواد شو ادیاستفاده ز -۵

 

 :کنترل عوامل ذکر شده یراهها

 .سر و گردن که قبال آموزش داده شده است ینرمش مکرر و حرکات کشش -۱

سپس باز کرده    د یببند   یچشمها را به مدت کوتاه  ک،یاستفاده از چشم در نگاه نزد  قهی دق  ۴۰تا    ۳۰پس از هر   -۲

 .د ینقطه ممکن نگاه کن نیو به دورتر

وارد نشود و در   یادیکه به سر و گوش شما فشار ز د یماسک مناسب با اندازه صورت و سر خود را انتخاب کن  -۳

  ی و سع  د یبردار  یمدت  یماسک را برا  د یدور شو  یاحتمال  مواجهه  ط یاز مح  د یو بتوان  د ی اجازه ده  ط یکه شرا  یصورت

 .د یبه شل کردن عضالت خود کن 

  ده، یدستها را از دو طرف کامال کش  زیتم  ی آزاد و هوا  یدر فضا  د یخطر که ماسک ندار  یمناسب و ب   یدر زمانها -۴

 .د یبکش قیعم ی و نفس ها  د یاز بدن دور کن

 .دستها با آب و صابون است  حیراه شستن صح نی. بهترد یکننده افراط نکن  یدر مصرف مواد ضدعفون  -۵


