
  اھميت بيماريھای روماتيسمی
  

) پيشگيری ، درمان فعال و بازتوانی شامل (روماتولوژی رشته ای از پزشکی است که با درمان 

 اين رشته. رنج می برنداسکلتی  - کار دارد که از بيماريھای مفصلی و عض(نی و سر بيمارانی

  . دنمی شو ضربه از مشک(ت ناشیشامل ولی  ،را در بر گرفته بيماريھای منتشر نسج ھمبند

اين . مزمن درد، رنج و ناتوانی جسمی در انسان ھستندبيماريھای روماتيسمی شايعترين علت 

  . در تمام سنين ديده می شوند لیبا9 شايعتر بوده و بيماريھا در سنين

درصد مردم شکايات و نشانه ھای  ٣٠-۴٠مستقل نشان داده اند که در ھر برھه زمانی  پژوھش ھای

سال  ٧٠بيشتر افراد با9ی . را دارند) مثل درد، تورم و محدوديت حرکتی(بيماريھای روماتيسمی 

ديگر  در پرتغال و مطالعات انجام شده. اوب می باشنددارای شکايات روماتيسمی مزمن يا متن

 - ت عض(نیاشکاي ناشی ازدرصد تمام مراجعات به پزشکان عمومی  ٢۵کشورھا نشان داده اند که 

 به علتکسانی که به پزشک خانواده خود مراجعه می کنند از درصد  ۴٠اسکلتی است و حدود 

  . استاسکلتی  -نیمشک(ت عض(

يسمی علت اصلی از کارافتادگی و بازنشستگی پيش از موعد ھستند و اين مسئله بيماريھای رومات

دام دارای که ھر ک(اخت(ل  ١۵٠بيش از . اقتصادی اين بيماريھا را نشان می دھد - اھميت اجتماعی

به عنوان بيماريھای ) خود می باشندمخصوص به درمان و پيش آگھی پاتوژنز، چھره بالينی، 

9زم است که  ،بيماريھای روماتيسمی مان موفقيت آميزردبرای . دی می شوندمی طبقه بنروماتيس

  .مشخص گردد بيماری بطور دقيقاخت(ل و  نوع و زيرگروه ھر

در دسترس است که اگر با دقت به برای اين بيماريھا در حال حاضر، درمان ھای مختلف و متنوعی 

از نظر حفظ ساختمان  بلکهنظر کاھش درد و رنج  نه تنھا از(کار روند در اکثر بيماران نتايج مثبتی 

بيماريھای روماتيسمی بندرت دارای ع(ج اگر چه . داشتخواھند ) و عملکرد مفصل در دراز مدت

غير قابل ع(ج " در ضمن. ی برای تمام آنھا وجود داردموثرمفيد و قطعی ھستند ولی درمانھای 



 ه در تمام رشته ھای پزشکیکبل می کندصدق نبيماريھای روماتيسمی رد وفقط در م "بودن

ساده و در حين حال نسبتا بالينی  اط(عات پزشک با داشتن. بيماريھای غير قابل ع(جی وجود دارند

 همنجر ببطور مطمئن  و اقدامات ویشده  مواجهبيماريھای روماتيسمی  ابا بيماران مبت( ب، دقيق

و  نتايج درمان. می گردد) صلی درمان استکه ھدف ا( انآن و کيفيت زندگیعمر افزايش طول 

کسانی است که خودشان را برای عظيم  )علمی و معنوی( يک منبع بيماران از اقدامات طبیرضايت 

  .وقف اين نوع آسيب شناسی کرده اند

اعث چون نه تنھا ب است  ضروریروزمره محاوره پزشکی و  فرھنگ لغاتحذف کلمه روماتيسم از 

از  ذھنيتیبا  )روماتيسم(کلمه اين بلکه  ،دانش پزشکی ما می گرددحوزه ست در نادر ايجاد يک ايده

ھمراھی الزامی (ه ھمراه است در صورتی که اين مسئل) برای بيماران( و جبریدرد و رنج پيشرونده 

اخت(9ت مختلفی به بنابراين ما پيشنھاد می کنيم که . از واقعيت به دور است )با درد و رنج پيشرونده

اين . شودماتيسمی گفته بيماريھای رو اند داشته قرار  "روماتيسم"ه تا کنون زير چتر اصط(ح ک

  .مسروکار داري )نه يک بيماری واحد( با بيماريھای مختلفیکه می کند آوری يادبه ما  نامگذاری

از ابعاد خاصی است که دارای رضايت حرفه ای از مطالعه افراد مبت( به بيماريھای روماتيسمی 

. اساسا بالينی استدر بيماريھای روماتيسمی رويکرد تشخيصی . ماھيت اين اخت(9ت ناشی می شود

و دقت و تماميت او در معاينه بالينی قرار  صحيح روی توانايی تشخيصی پزشکاساس يک تشخيص 

ا باعث افزايش تسلط م بوده و پزشکان تست ھای آزمايشگاھی فقط مکمل دانش و مھارت ما و دارد

تمام اعضا  می توانندو بوده  عضویبيماريھای روماتيسمی اغلب چند . گردندفرايند پزشکی می  بر

صاحب فرصت ھای  دارندپزشکانی که به بيماريھای روماتيسمی توجه ويژه   .بدن را مبت( کنند

به  اين هرا تمرين کنند کبيماريھا  و پاتوفيزيولوژی منطقیبيشماری می شوند که می توانند استد9ل 

خود باعث ايجاد يکی از بزرگترين لذتھا برای کسانی می شود که واقعا به پزشکی عشق می نوبه 

فکر  نانآنسانند و نه تنھا بايد به بيماری نبايد، فراموش کنيم که بيماران ا ما نمی توانيم ، و. ورزند

  .نيز باشيم "ندگیاز ز آنان لذت بردن"تاثير اين بيماريھا روی فکر به بلکه بايد  کنيم،



با ، روماتيسمی بيماريھای علمیپيشرفت فوق العاده ای در درک ک(م آخر اينکه، در سالھای اخير و 

از تنظميات استخوان و سوخت و ساز  یو پژوھش میعلمختلف زمينه ھای شامل  که انشعاباتشتمام 

نائل شده  می شود، ولیرشته ھای پيشرفته تر ايمنی شناسی و زيست شناسی مولک گرفته تا انرژی

 پژوھشی يک فرصت استثنايی خواھند يافت تا کنجکاوی علمی و ذائقه پزشکاندر اين رشته . است

بدون اينکه ديدگاه خود را در باره بيماران واقعی  بيازمايند خود را برای فن آوری و تحقيق پيشرفته

        . از دست بدھند

 


