
Fibromyalji veya Asrın hastalığı 
Ve kişisel barışma 

İşbu hastalık WHO (Uluslar arası Sağlık) kurumu tarafından tanınmış bir hastalıktır.  
Sınıfı: IICD-10 
Uluslar arası Sağlık Kurumu özel kodu: 79,9 Fibromyalji 
 
İşbu tebligatın hazırlama amacı:  

- Hastalara yardım etme ve aileleri bilgilendirme 
- Toplumsal bilgilendirme, o cümleden Doktorlara ve genel bilgilendirme 
- Araştırıcıları bilgilendirme 
- Çeşitli Müesseseler ve Kuruluşlarla işbirliği yapma 
- İşbu Hastalığa yakalanan hastalara yardımcı olma 

 
Fibromyalji ne demektir: 
Fibromyalji, adalelerin ve sinirlerin ağrısı demektir. İşbu hastalığın işaretleri adaleler ve 
mafsalların ağrısı gibi işaretlerdir.  
Özellikle aşağıdaki işaretler görünür:  

- Uykusuzluk / Mide ve bağırsak ağrısı / hafıza sorunları 
- Hafıza zayıflaması / Temerküz bozukluluğu / Stres ve Baş dönmesi gibi 

sorunlar.  
İşbu hastalık son asırlarda genç ve yaşlı şahıslarda görünmüştür. Sadece 10-25% 
kişilerde ve 75-90% kadınlarda görünmüştür. Danimarka gibi küçük bir ülkede 50000 
kişi bu hastalığa yakalanmış ve yüzde 75-i kadın olmuştur, Amerika’da 8 milyon kişi 
(toplumun yüzde 2,5-3) bu hastalığa yakalanmıştır.  

 
Hastalığın teşhisi 
Uzman doktor, 18 noktaya 4 kilogramlık basınçla hastalığı tespit edebilir.  
11 noktada ağırı his olunursa, hastalık tespit edilir. 
Ağrılar en azı 3 ay davam etmeli ve başka noktalara sirayet etmelidir. 
 
Hastalığın nedeni 
Hastalığın nedeni henüz belirlenmemiştir. Lakin bazı ruh problemleri işbu hastalığa 
neden ola bilir. Araştırmalar böyle söylüyor ki zor durumlarda çalışan şahıslar daha çok 
hastalığa yakalanıyorlar.  
 
Hastalarda neler görünmüştür. 
Fibromyalji hastalığı çeşitli ve özel faktörlere sahip olmuş ve çeşitli türlerde 
görünmektedir. Araştırmalara göre, işbu hastalık sınırlar, hormonlar ve beden savunma 
sistemlerine zarar yetirmektedir.  
 
Hastalara yardımcı olma için tavsiyede bulunma 
İşbu hastalıkla ilgili klinik bulma. 
İşbu kliniğin uzmanları: Psikolog, Fizyoterapi uzman ve Orgoterapi uzmanı. 
İşbu klinik hastanın özel doktoru ile birlikte çalışmalıdırlar. Fibromyalji hastalarında 
Ruhsal problemler olursa onların hastalıkları daha yükselecektir. Ruhsal ve Cisimsel 
hastalıkları tedavi edilirse Fibromyalji hastalığına yüksek derecede tesir edecektir. 
Sigara içmek işbu hastalığın şiddetine neden ola bilir ve tedavide problem yaratacaktır. 
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Hasta ne yapmalıdır. 
1. Adalelerin ferahlanması ve gelişleşmesi 
2. Beden eğitimi ve spor 
3. Psikologdan yararlanma 
4. Dermanla tedavide bulunma 
5. Uyku ve Dinleme 
6. Hastalık konusunda bilgi toplama 
 
1 ve 2. Adalelerin Gelişleşmesi ve Beden eğitimi 
Hastanın adaleleri devamlı inkıbazda olduğuna göre kendi için uygun spor seçmeli ve 
adalelerin gelişmesini sağlamalıdır. Spor gündelik iki kere ve 15 dakika süresinde 
yapılmalıdır. Sporlar:  
Yuga ve Meditation 
Yaya gezme 
Üzme ve Suna  
Bisiklet 
Jokeylik 
Jimnastik  
 
En iyi Çalışmalar 
İnsan bir Toplumsal yaratık olduğundan hiçbir zaman köşe bucağında oturup inziva 
edemez. Bu nedenle hasta kendini aktif olarak korumalı ve sevinçli ve neşeli işler 
yapmalıdır. İnsan kendi için uygun grup seçmeli ve kendi neşesi için eğlenmelidir.  
 
3. Psikologdan yararlanma 
Hastalığın ağırlı ve kronikli olduğuna göre, psikologa ihtiyaç duyulmaktadır.  
 
4. Tedavi ve Derman  
İşbu hastalığın tedavisinde yalnız derman yararlı olmayacaktır, derman ile birlikte spor 
yapılmalıdır.  
Antidepres dermanlarından yararlanma ağrını yeterince azaltmaya neden olabilir, yalnız 
başka problemler yaradır o cümleden kilo alma, ağzının kuruluğu, temerküzün 
bozulması vs. 
Hastalığın gelişleşmesi ve hastaların özellikleri farklı olduğundan uzman doktorla 
konuşmağınızı tavsiye ederiz.  
 
5. Uyku ve Dinlenme 
Hasta iyi ve yeterince uyumalı ve dinlenmelidir. 
Sağlam çevre ve uykudan önce sağlam ve rahat durumda olma, ve normal sıcaklık ve 
ışıkta dinlenme hastalığın iyileşmesine neden olabilir. 
 
6. Hastalık konusunda bilgi toplama 
Fibromyalji hastalığı konusunda daha yüksek bilgi toplama herhalde hasta için daha iyi 
durum yaratabilecektir. 
Hastanın arkadaşları ve akrabaları ona yardımcı olmalıdırlar. 
 
Yalnız hatırlamalıyız: Fibromyalji hastalığı kronikli ve müzmin hastalıktır. Görünmez 
olduğuna göre, görünmeyen hakikattir. 
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Hastalığın Genetiksel ve İrsi amilleri:  
Aile arasında birisi hastalığa yakalanması zor bir şeydir, maalesef hastalığın 
engellemesi için hiçbir yol bulunmamıştır ve yalnız cesaretle hastalık kabul edilmelidir. 
 
Aşağıdaki koşullar tedavi için tavsiye edilir 

• Hastalık konusunda uzum danışığa gerek yoktur, lakin konusunda araştırma 
yapılmalı ve bilgi toplanmalıdır. 

• Akrabalar ve Arkadaşlar tarafından hastaya yardım edilmeli ve iyi düşünce 
yaratılmalıdır.  

• Hasta, arkadaş ve akrabaları ile birlikte olmalı ve grup çalışmalarına 
katılmalıdır, zira hasta olduğundan kendini tek his etmemelidir. 

• Gereksiz ve yavaşça konuşmalar iyi değildir, ailede olan çocuklara hastalık 
konusunda bilgi verilmeniz ve durumu idare etmeniz gerekiyor. 

• Hasta ile emektaşlık edip ve ona yardımcı olmak en önemli işlemlerden 
sayılmaktadır, hasta keyifsiz olduğu takdirde onu rahatsız etmeyin.  

• İşbu hastalar önceki adamlar deyiler, galiba erken yorulup ve sterse düşüyorlar.  
• Akrabaların sabırlı, barış ve huzurda olmaları önemlidir. 
• Fibromyalji hastanın eşi (veya kocası) cinsel konularda onunla açıkça 

konuşmalıdır. Çünkü hastanın kendisi kendi yeteneklerini herkesten daha iyi 
biliyor. Sadece fiziksel bir sorun arada olunması tasavvur edilmiyor. Bu konuda 
aile doktoru ile konuşulmalıdır. 

• İşbu hastalara yapılan Uzun süreli programlamalar çok zor olacaktır, yalnız kısa 
müddetli, eğlenmeli ve dinlenmeli programlar yeterinceye kadar onlara yardımcı 
olur. 

• Hasta ile ilişkide olan şahıslar hastalık konusunda bilgi toplamalı ve ona 
yardımcı olmalıdır, böylece hasta kendisine daha çok galebe edebilecektir.  

• Hasta yüksek bilgi toplama için, internet siteleri, kütüphaneler, internet ve 
sairden yararlanabilir. 

 
Fibromyalji işaretleri 

• Vücudun çeşitli bölgelerinde nedensiz ağrılar his etme. 
• Baş ağrısı. 
• Temerküzün bozulması. 
• Mikroplar karşısında vücudun zayıflaması. 
• Erken yorulma.  
• Şiddetli yorulma. 
• Şiddetli stres. 
• Baş dönmesi. 
• Nedensiz olarak mide bulanması. 
• Bağırsak problemleri. 
• Uykusuzluk. 
• Ses ve şiddetli ışığa hassasiyet.  
• Adale problemleri ve ağrısı. 
• Sümüksü maddenin kuruması (Ağız, Boğaz, Göz ve …) 
• Diş, çene ve kulak bölgelerinde nedensiz ağrının hissedilmesi. 
• İdrarın tekrarlamasını hissetme. 
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• Solgunluk ve …. 
 
İşbu tercüme olunmuş buruşur hastalığın tanıttırması için Bayan Nahid Hajimoradi 
tarafından hazırlanan “Fibromyalji veya asrın hastalığı ve kişisel barışma” adlı kitabının 
özetidir.  
Danimarka’nın Fibromyalji Enstitüsünün özel listesinde www.fibromyalgi.dk  Pyes 
tercümesi okunulabilir. 
İranda işbu kitabı 021-66010969 ve Danimarka’da 0045-20773053 telefon numarası ile 
satın alabileceksiniz. 
 
Hazırlayan: Nahid Haji Moradi 
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