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پوستر

دريازدگي در نتيجه عدم تطابق سلولهاي حسي مغز انسان که

از قرصهاي ضد دريازدگي ميشوند .گاهي اطباء استفاده از چسب

وضعيت تعادلي فرد را کنترل ميکنند ،به وجود ميآيد .درون

 Transderm - Scopرا که بايد  ۳ساعت قبل از حرکت به پشت گوش

کشتي ،يا قايق در حال تالطم ،در چشمان افراد هيچ حرکتي مشاهده

چسبانده شود و اثر آن تا سه روز باقي ميماند ،توصيه ميکنند .اين

نميشود اما مايع داخل گوش مياني ،به خاطر حرکتهاي کشتي

چسب باعث ميشود تا ميزان ترشح  Scopolamineدريانورد پائين

درون گوش جابه جا ميشود .با جابه جائي مايع در گوش مياني،

آمده و اثرات دريازدگي را کم کند .درمانهاي جايگزين نيز که

پيامهاي مختلفي از وضعيت تعادل شخص به مغز ارسال ميشود.

ممکن است سودمندتر هم باشد ،وجود دارد که از جمله ميتوان

سلولهاي حس گر داخل گردن ،عضالت و مفاصل ،تغييرات

به استفاده از کپسول زنجبيل حدود يک گرم هر  ۶تا  ۸ساعت و

تعادلي و اطالعات اضافه ديگري را هم به مغز ارسال ميکنند که

استفاده از غذاها و شکالتهاي حاوي زنجبيل اشاره داشت .يک

بستگي به حرکت شخص و نگه داري تعادلش در کشتي دارد .به

مچ بند به نام  Reliefbandنيز در بازار موجود است که يک جريان

هم خوردگي در ارسال پيامهاي متعدد و هم چنين تداخل حس

ضعيف الکتريکي به عصبهاي منطقه تحت پوشش ،موقع بستن

گرهاي مختلف ،موجب ميشود که حس گرهاي ديگر بدن که

وارد ميکند و باعث کاهش عالئم دريازدگي ميشود .پس از بستن

حالت تهوع و استفراغ در انسان به وجود ميآورند نيز به کار بيفتد.

صحيح دست بند ،استفاده کننده يک احساس ضرباني ضعيف در

در صورت عدم درمان دريازدگي ،اين بيماري باعث ناراحتيهاي

دو انگشتي مياني و کف دست پيدا ميکند .البته با يک باند کشي

بسيار بدني و افت شديد روحي شخص ميشود .سالمتي جسمي

و يک تکه پالستيکي که فشار کمي را به همان ناحيه مچ وارد کند

و روحي او را نيز در معرض خطرات زيادي قرار ميدهد .براي

بدون جريان الکتريکي نيز ميتوان همين احساس ضرباني را در

عادت کردن شخص مريض به وضعيت جديد در کشتي ،بيش از

دست به وجود آورد .داروها ،وسائل ،روشها و گياهان داروئي

 ۳روز وقت الزم است تا به اصطالح ”پايش در آب محکم شود“.

متنوع بسيار ديگري نيز که معموالً تأثيرات آنها ممکن است در

روشهاي مختلف و داروهاي خاصي براي مقابله با اين ناراحتي

گروه خاصي از افراد نتيجه دهد و نه در همه افراد ،در بازار يافت

در دست است که بيشتر از تحمل خود بيماري و گذراندن طول

ميشود .اگر شما يک روش خاص را براي خود يافتيد در استفاده

بيماري براي عادت کردن به آن ،نتيجه بخش است.

از آن مقيّد باشيد چراکه بايد بدانيد بهترين روش براي عالج شما

پيشگيري :پيشگيري را ميتوان با خوردن مايعات کافي قبل از آغاز

همان درمان است.

سفر و دوري از مصرف الکل آغاز کرد .شب قبل از حرکت استفاده از

بعد از حرکت کشتي ،زمان کمتري را داخل ساختمان و يا پائين تر از

قرصهاي دريازدگي مثل  Bonine, Dramamineو  Phenerganتوصيه

عرشه بگذرانيد .سعي کنيد هرچه بيشتر در عرشه اصلي باشيد و کمتر

ميشود .بعد از حرکت نيز استفاده از اين قرصها در زما نهاي

به کارهائي از قبيل خواندن و يا تمرکز در امور دريانوردي بپردازيد.

توصيه شده ،بايد ادامه يابد .شب قبل از حرکت بايد غذائي سبک

هر چه بيشتر در هواي آزاد باشيد .در مرکز کشتي حرکتهاي

ephedrine

کمتري احساس ميشود .سعي کنيد مصرف بيسکويت و آب ميوه

باعث کم شدن مشکالتي از قبيل بي حالي و خواب آلودگي ناشي

را از ياد نبريد و به افق خيره شويد تا احساس حالت تعادلي شما

و کم چرب خورد .داروهائي مثل  Sudafed, Nodozو
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