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انجمن،سازمانياجامعه

بيش از  ١٨سال از تولد انجمن صرع در
ايران گذشته است .هدف از تشكيل انجمن
اعتالی اهدافی در راســتای رفع مشكالت
بيمــاران از جنبههای مختلــف مانند باور
غلط ناشــی از ابتالی به صــرع و زدودن
خرافات از جامعه و بــه طور كلی حمايت
همه جانبه از بيماران بوده است.
سالها قبل با وجود تالش انجمن ،بعضي
اوقات تمام مســاعي كادر اجرايی صرف بقا
ميشــد و فقط ميخواستيم مانع تعطيلي
انجمن به دليل محدوديت مالی و نداشتن
بودجة كافی شويم .هر چند توانستيم از پس
بسياري از مشكالت بر آييم ولي تا رسيدن
به هدف اصلــي راه درازي پيش رو داريم.
از ابتدای سال  ١٣٩٢تا كنون ساختمان
توحيد شــاهد تحوالت بسيار گوناگوني بوده
اســت .افتتاح و فعاليت رو به توســعة واحد
مشاوره و همينطور دندانپزشكي در ساختمان
توحيد در راســتاي كمك به بيماران يكي از
مهمترين كوشــش هاي به ثمر رسيده بوده
اســت كه با كوشش عوامل مديريتي انجمن
انجام شــده اســت .در طي ماههای اخير با
توجه بــه گراني روز افــزون قيمت خدمات
پزشــكي به ویژه داروها ،بيماران تحت فشار
مضاعف قرار دارند .كوشــشهای انجمن در
بهبود وضعيت دارو در كشــور تا حدی مانع
بروز بحران ناشــي از كمبود دارو شده است

كه همكاری دست اندركاران توليد و واردات
داروهــای ضد صرع جاي قدردانــي دارد .با
توجــه به افزايش فعاليتهای ســازماني در
انجمن و نداشــتن اعتبار مالــی كافی نمي
توانيم نيروی جديد به كادر و پرسنل انجمن
اضافــه كنيم ولي كادر فعلي با دلســوزی و
همراهی خالصانه از هيچ گونه همكاری دريغ
نكرد هانــد ،كه الزم میدانــم از ااین فرصت
اســتفاده کرده و از تك تك آنان تشكر کنم.
يكــي از ابتكارات انجمن در ســال ٩٢
برگــزاری دو همايش فرهنگی و ورزشــی
در قالب يك جشنوارة ورزشی و همچنين
يك جلسة مناظره در مورد مشكالت ناشی
از شناســايی افراد مبتال به صرع از دیدگاه
افراد پيرامون خود و چگونگي مواجهه با آن
بوده اســت؛ نكته اي كه به جرأت ميتوان
گفــت ،بعــد از معضل درمــان بزرگترين
مشــكل مبتاليان بوده و خواهد بود .اينكه
فرد مبتال به صــرع بيماري خود را كتمان
كند و يا از دانســتن ديگران عبايی نداشته
باشــد ،موضوعي است كه ممكن است يك
بحث بدون انتها باشد ولي مناظره ای است
كه براي روشــن نمودن اذهــان بيماران و
عموم بسيار الزم و مفيد خواهد بود.
عــاوه بر ايــن در نيمســال اول دو
بازارچــه بــرای نمایــش توانمندیهای
مبتالیان به صرع به وسیلة عرضة صنايع
دســتي و محصوالت ســاخت دست آنها
برگزار شــد كه بــا اســتقبال قابل قبول
مردم روبه رو شد.
برگــزاری يــك كارگاه آموزشــی برای
پزشــكان عمومــی با هدف ارتقاء ســطح
آگاهي آنان در بيمارستان شهدای تجريش
برای اولیــن بــار از اين گونــه تجربيات
آموزشي در كشور بوده است كه اميدواريم
بتوانيم به صــورت مســتمر ادامه دهيم،
زيرا آگاهي پزشــكان عمومي در مورد اين
بيماری ميتواند بار سنگين اين موضوع را

کاهش دهد.
كالسهای آموزشی برای افزايش ميزان
آگاهي بيمــاران و افراد خانــوادة آنان به
صورت مســتمر ادامه داشــته اســت كه
عالوه بر ارائة نکتههای مختلف آموزشــي
در انتهای كالسها پرســشهای گوناگون
و متنــوع بيماران در رابطه بــا جنبههای
مختلف صرع پاسخ داده ميشود.
امســال با توجه به اتمــام دورة هيئت
مديرة قبلی ،انتخابات بــا برگزاری مجمع
عمومی برگزار شــد و هيئت مديرة جديد
با تغييراتی نســبت به قبل با عزم و اقتدار
فعاليت خود را شروع كردند.
يكي از مهمتريــن وظايف هيئت مديرة
جديد انتخاب مدیرعامــل به عنوان اصلي
ترين ركن اجرايی انجمن اســت كه امسال
نيز با توجــه به ارائة گــزارش خانم دكتر
مصطفايي ،مديرعامل سخت كوش انجمن
از فعاليتهای تيم اجرایی و برنامههای رو
به توسعة انجمن با مديريت ايشان ،هيئت
مديره از ايشــان در خواســت كرد كه در
ســمت خود باقي بمانند.الزم به ذكر است
تمامی پزشــكان متخصــص مغز و اعصاب
كــه تا كنون به عنــوان مدير عامل و يا در
پســت معاونتهای مختلــف و همچنين
اعضای هيئــت مديره نه تنهــا هيچ گونه
حقوق و دســتمزدی دريافــت نكرده اند،
بلكه با تالش و كوشــش بی دريغ سعي در
جذب حمايتهای مالی بســياری از نيكو
كاران نمودهاند كه خريد ساختمان توحيد
نمونهای از اين فعاليتها بوده است.
تا رســيدن به هدف غايی انجمن راهی
بس طوالني باقی است كه با همدلی اعضا
دست رسی به آرمان هاي جامعة مبتالیان
به صرع نا ممكن نخواهد بود .ان شااهلل.
دکتر کورش قره گزلی
مدیر مسئول فصلنامه
رئیس هیئت مدیره
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فرصتی برای پرواز
روزهای گرم و بلند تابســتان که روزه داری
را طاقت فرســا میکند و ثــواب روزه داران را
افزون ،انجمن صرع بازارچههای پروانهها را راه
میاندازد تا در این ماه مهمانی خدا ،خرید روزه
داران هم با خیر و ثواب همراه شود.
در بازارچههــای پروانهها ،مبتالیان به صرع
با عرضة محصوالت و کارهای دســتی و هنری
خود ،از پیلة تنهایی رها میشــوند و همچون
پروانه به پرواز در میآیند.
صدای دل انگیز موســیقی کــه از بازارچه به
گوش میرســد ،رهگذران را به واکاوی تشویق
میکند .یــک قطار کوچک رنگــی در محوطة
بازارچه ،گرداگرد ریل کوچکی میچرخد تا لذت
لبخند را به لبهای کودکان هدیه دهد و سرسرة
بادی بلندی کــه باال رفتــن از آن برای بچهها
همسان با رسیدن به خورشید و ابرهاست.
تعــدادی از غرفهها به اعضای انجمن واگذار
شــده اســت ،برخی غرفهها تابلوهای هنری
و صنایع دســتی میفروشــند و برخی عطر،
ادکلن و محصوالت بهداشــتی ،یــک غرفه با
فروش عروســک دل بچهها را شــاد میکند و
غرفة دیگری با شــیرینی و پاستیل کامشان را
شــیرین ،یک غرفه لباس مبل دارد و دیگری
هنرهای دستی و همین طور که پیش میروی
چهرههای آشنای غرفه داران را میبینی که با
لبخندی دلنشین ،خوش آمد میگویند.
اما ســایر غرفههای بازارچه هــم جذابیت
خاص خــود را دارد.از عرضــة خوراکی هایی
مثل گوشــت ،مرغ ،برنج ،زیتون و میوه گرفته
تــا غرفههای فالفل و ســاندویچ از ســویی؛ و
غرفههای پوشــاک زنانه ،مردانــه و بچه گانه
تا وســایل تزیینی ،گل خشــک و تابلو و زیور
آالت از سوی دیگر ،بازدید کنندگان را ساعاتی
مشغول بازدید و خرید میکند.
در کنار غرفههای متنوع و رنگارنگ بازارچه،
غرفهای متفاوت برپا شــده اســت که کارش
اطالعرســانی و افزایش آگاهی مردم و بازدید
کنندگان در مورد صرع است .این غرفه با ارائة
بروشــور ،کتاب و مجله به ارتقاء دانش عموم و
جذب حمایتهای مادی و معنوی برای انجمن
میپردازد .همچنین صندوقهایی برای جذب
کمکهای نقدی مردم در بازارچه تعبیه شــده
است.
"مهدی قدســی نژاد " مدیــر اداری  -مالی
انجمــن صرع ،هدف از این اقــدام را در درجة
نخست اطالع رســانی در مورد انجمن صرع و
نیز افزایش آگاهی و دانش عموم در مورد صرع،
عنــوان میکند و در گام بعد کمــک و یاری به

ویدا ساعی

انجمن برای تحقق اهداف حمایتی از مبتالیان به
صرعی است که با نمایش توانمندی و قابلیت خود
امکان عرضة تولیدات خــود را در این بازارچهها
دارند و در سومین گام اختصاص درآمد حاصل از
اجارة سایر غرفهها به وسیلة پیمانکار برای حمایت
از اعضای مبتال به صرع انجمن.
" مریم نظری " کارشناس مسئول واحد جذب
مشارکتهای مردمی انجمن صرع ،میگوید" :
به دنبال توافق با پیمانکار تعداد  15غرفه برای
اختصاص به اعضا در اختیار انجمن قرار گرفت،
که مهمترین فاکتور برای واگذاری این غرفهها
عدم اشتغال افراد بود .بنابراین با وجود تقاضای
بسیار از سوی اعضا ،غرفهها بدون دریافت هیچ
گونه وجهی در اختیار اعضایی قرار گرفت که یا
امکان عرضة کارهای هنری خود را داشتند و یا
ســرمایهای هر چند اندک برای خرید و فروش
در اختیار داشتند" .
از ورودی دوم بازارچــه که وارد میشــوی
سکوی مراسم جشــن و قرعهکشی بازارچه با
پالکارد بنفشــی که روی آن نوشته شده است
" بازارچــة خیریة پروانهها ،به نفع انجمن صرع
ایران " با مبلمان بنفشــی کــه جلوی آن قرار
گرفته ،خود نمایی میکند.
نظری ،در مورد اســتفاده از رنگ بنفش در
جای جای بازارچه میگوید " :بنفش رنگ گل
گیاه اسطوخودوس اســت که در درمان صرع
مؤثر اســت و اولین بار پیشــنهاد انتخاب این
رنگ به عنوان رنگ جهانی صرع ،از سوی یک
دختر  9سالة کانادایی مطرح شد" .
ســاعت  12اســت و در این بازارچه که از
شیرمرغ تا جان آدمیزاد پیدا میشود ،بسیاری
از غرفهها مشــغول کار هســتند اما غرفههای
خوراکــی صبر کرده اند تا بعــد از اذان مغرب
محصوالت غذایی خود را ارائه کنند.
" فرزانــة کریمی " یکی از اعضای هنرمندی
که گلدان و تابلوهــای هنری خود را به همراه
شــال و روســری در یک غرفه عرضه میکند،
از فروش خود راضی اســت امــا از محدودیت
استقبال مردم از کارهای هنری نسبت به سایر
محصوالت میگوید.
" ســها رضایــی " عضــوی کــه در غرفــة
خود اســباب بازی ،ژله ،پاســتیل و شیرینی
میفروشــد ،با ابراز رضایــت از فروش خود ،از
همکاری انجمن برای در اختیار گذاشتن غرفة
رایگان و همکاری " فاطمه حسن پور " نمایندة
انجمن در استقرار غرفهها ،تشکر میکند.
اما در ایــن میان اعضایی هم هســتند که
به تمامی اهداف و نیازهــای انجمن از برپایی

بازارچــه توجه نمی کننــد و نارضایتی خود را
نســبت به عدم تحویل انحصــاری غرفهها به
مبتالیان به صرع ابراز میکنند.
قدسی نژاد میگوید " :انجمن صرع به عنوان
تنهــا متولی حامی مبتالیان به صرع از ســال
 1374بــا هدف آموزش و اطالعرســانی صرع
تأسیس شــد ،اما این مرکز مردم نهاد به دلیل
در اختیار نداشتن بودجة دولتی نیازمند جذب
حمایتهای مالی و معنوی برای خدمترسانی
به اعضا بر طبق اساسنامة خود میباشد".
" غالمرضــا مرادی توفیق " که غرفة فروش
عطــر و ادکلن و لــوازم آرایــش دارد ،با ابراز
رضایت از شــرکت در بازارچه ،ســراغ برپایی
بازارچههای بعدی را میگیرد.
از او میپرســم با روزه داری در روزهای بلند و
گرم تابســتان چه میکنی؟ میگوید " :اگر مثل
من زیر نور مستقیم خورشید باشی ،به گرمای هوا
بیشتر عادت میکنی و کمتر تشنه میشوی اما
پس از خروج از محیط سر بسته گرمای آفتاب و
تابش خورشید تشنگیت را دو چندان میکند" .
در دل با خود میگویم " :شاید گرمای پرواز،
فرصت اندیشــیدن به گرمای هوا را از وجودت
ربوده است ! "
انجمن صــرع به مهمانی خدا رفته اســت،
هرچند که این بزم با کمک و همیاری مسئوالن
شهرداری برپا شده است ،اما همگی وسیله ای
الخیر ما ال َو َقع " دیگری رخ دهد.
شده ایم تا " ُ
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صرع و مردان
ترجمة فاطمه عباسی
یک زندگی سرشار داشته باشید.
شما مردی هستید که صرع دارید؟
نگرانید که صرع ،زندگی شما را تحت
تأثیر قرار دهد؟ خیالتان راحت باشــد.
صــرع نمیتواند و نباید محــور یگانة
زندگی شــما باشــد .هر چه قدر شما
بیشــتر در مورد وضعیت خود بدانید
و فعاالنهتر با آن ســازگار شوید ،صرع
اهمیت کمتری در زندگی شما خواهد
داشــت .شاید الزم باشــد کمی تغییر
در زندگی روزانهتــان ایجاد کنید ،اما
هنوز هم میتوانید یک زندگی سرشار
داشته باشید.
یک عادت جدید :مصرف داروها
آقایــان مبتال به صــرع گاهی اوقات
فکر میکنند کــه میتوانند «به تنهایی
از پــس آن برآیند ».یا «با کلهشــقی با
آن روبرو شــوند ».آنــان حتی ممکن
است صرع خود را انکار نمایند .حقیقت
این اســت که با گامهایــی ضروری در
زندگی ،میتوانید قویتر و غیروابستهتر،
زندگی خود را در دست گیرید .پیگیری
توصیههای پزشــکتان ،بهترین راه برای
افزایش استقالل شما است .پزشک شما
مثل یک مربی است که میداند چگونه
بازی کنــد .او بهترین شــیوة درمان را
برای صرع شــما بــه کار میبــرد .اگر
میخواهید حملههای شما بهتر کنترل
شــود ،باید یاد بگیرید که «چگونه بازی
کنید ».شــما و پزشکتان بخشی از یک
تیم هستید که باید با هم کار کنید.
مصــرف داروها به شــکلی که تجویز
شده ،بدین معنی است:
 -1داروها را فراموش نکنید.
 -2میزان داروها را کم نکنید.
 -3مصرف داروها را قطع نکنید.

قطــع مصرف داروها بدون مشــورت
با پزشک بســیار خطرناک است .زمانی
که فکر میکنید همه چیز تحت کنترل
اســت ،میتواند یک حملة ناگهانی و در
نتیجه شــکاف درمانی به وجود آید .این
حمله میتواند به ســرعت یا کمی بعد از
این که شما داروی خود را فراموش یا قطع
کردید ،اتفاق بیفتد .در نتیجه درمان صرع
شما ممکن است سختتر از گذشته شود.
حملة استاتوس ،یک وضعیت مخاطرهآمیز
است که میتواند بعد از قطع داروهای ضد
صرع ناگهان به وجود آید.
موارد مهم:
داروهای خود را به شیوة زیر مصرف کنید:
 داروی خود را در زمان مشــخصیمصرف کنید ،مانند زمان خواب ،صرف
غذا ،یا بعد از مسواک زدن.
 از یک جعبــة نگهدارنــدة دارویروزانه استفاده کنید.
 جعبة نگهدارنده دارو را سر وقت پرکنید .هرگز آن را بدون دارو رها نکنید.
یک یادداشت روی تقویم خود بگذارید
تا به شما یادآوری کند.
 از پزشــک خود بپرسید در صورتیکه یک نوبــت دارو را فراموش کردید،
چه کار کنید؟
 زمانی که احســاس کردید که یکحمله در حال وقوع است ،داروی اضافی
نخورید .آن دارو کمکــی نخواهد کرد.
زمان کافی برای اثــر دارو وجود ندارد.
داروهای ضد صرع باید بر طبق یک نظم
مصرف شوند تا مؤثر واقع شوند.
با انگیــزه بمانید! مصــرف داروها بر
اساس تجویز پزشک ،به شما این شانس
را میدهد تا حملههایتان به شکل مؤثری
کنترل شــود .این امر سبب میشود تا
شانس بیشتری برای گرفتن گواهینامه،
اجتناب از حمله در مکانهای عمومی و
در نتیجه زندگی بهتری داشته باشید.
رانندگی
حاال که شــما مبتال به صرع هستید،

آیــا قادر به رانندگی خواهید بود؟ تحت
یک شرایط کنترل شده ،بله.
هدف اصلی ،حفــظ امنیت هم برای
شما و هم برای دیگران است .تشنجهای
کنترل نشــده و رانندگی بــا هم جور
نمیشوند .اگر تشــنجهای شما هنوز به
خوبی کنترل نشــده؛ یا بایــد از اتوبوس
اســتفاده کنید؛ یا از یک دوست بخواهید
تا شما را به ماشین سواری ببرد .شاید این
کار کمی رنجآور باشــد ،ولی بهتر از این
است که در پایان در بیمارستان باشید.
رانندگی امن:
شما میتوانید رانندگی کنید اگر:
 حملههای شما متوقف شده است. داروهــای خود را مرتــب مصرفمیکنید و هرگز مصرف دارو را فراموش
نمیکنید.
 خسته یا خوابآلود نیستید.اگر بــا وجــود مخالفت پزشــکتان،
رانندگی کنید؛ شــما مســئول حوادث
رانندگی خواهیــد بود ،حتی اگر در آن
حادثه شــما گناهکار نباشید .بیمه نیز
ممکن اســت صدمات شــما را پوشش
ندهد.
اگر هنگام رانندگی حس کردید یک
حملة تشنجی میخواهد آغاز شود:
 به کنار جاده رفته و متوقف شوید.اگر داروهایتان را تمام کرده بودید:
 از شــخصی بخواهید تا شــما را بهداروخانه برساند.
 داروهای تجویزی را به وسیلة پیکتحویل بگیرید.
 از یک دوست بخواهید تا داروهایشما را گرفته و به دست شما برساند.
در صورتی که تشنج داشتید:
از فردی بخواهید تا ماشین شما را تا
مطب دکتر براند.
اگر داروهایتان تغییــر کرده یا قطع
شده:
 تا زمانی که خود و پزشکتان از تأثیرآن مطلع نشدید ،رانندگی نکنید.
هرگز بعد از نوشیدن نوشابههای الکلی
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رانندگی نکنید .الکل احتمال تشــنج را
افزایش میدهد .داروهای ضد صرع نیز
اثر الکل بر بدن را تقویت میکنند.

کنید.
 قدم بزنید. از وســایل حمــل و نقــل عمومیاستفاده کنید( .اتوبوس یا مترو)
 تاکسی بگیرید. از ســرویسهای مخصــوص مثلاتوبوسها استفاده کنید.
 از دوســتان ،اقــوام یــا همکاراندرخواســت کنید تا با هم یک سواری
داشته باشید.

رانندگی به عنوان یک شغل:
در بســیاری از منطقه ها ،افراد مبتال
به صــرع نمی توانند به عنــوان رانندة
حرفــهای کار کرده یا با ماشــینهای
سنگین کار کنند.
اگر در نظر دارید که با ماشــینهای
سنگین کار کنید ،باید از ادارة راهنمایی
و رانندگــی منطقــة خــود در مــورد
محدودیتهای زیر سؤال کنید:

کار:
اگر شــما برای شغلی ،ممتاز شناخته

 رانندگــی بــا ون و کامیونهــایسنگین
 ماشینهای اورژانس (آمبوالنس یاماشین آتشنشانی)
 وسایل حمل و نقل عمومی (اتوبوسیا مترو)
 تاکسیها مینیبوسها ماشــینهای ســنگین غیردولتی(تریلرها یا موتورهای خانگی)
میخواهید گردشی در اطراف بزنید:
 -شــراکتی از یک ماشــین استفاده

شــوید؛ صرع نمیتواند مانعی برای شما
باشد .تشــنجها کوتاه بوده ،و با وظایف
شــغلی شــما به طور معمول تداخلی
نخواهد داشــت .بعضی از مشــاغل به
دالیل امنیتــی ،محدودیتهایی دارند.
متأسفانه بسیار ســخت و یا غیرممکن
خواهد بود که شما بتوانید مشاغل زیر را
داشته باشــید ،به ویژه اگر تشنجهایتان
تحت کنترل نباشد:
 خلبانی هواپیما رانندگی حرفهای و ترانزیت -کارهای ساختمانی

 جراحی دندانپزشکی نیروی ارتش؛ پیش از آنکه شما فرماستخدام نیروی ارتش را تکمیل کنید،
تشنجهای شما بایست به خوبی کنترل
شــده باشــد .حتی در صــورت کنترل
تشــنجها هم ،محدودیتهایــی برای
رانندگی با ماشینهای سنگین یا نیروی
آتش وجود دارد.
 پلیس کوهســتان؛ هر فرد توســطپزشــک بر اساس مالکهای اختصاصی
و متعلق به فرد بررسی میشود.
 نیــروی آتشنشــانی و پلیــس؛اســتخدام براســاس سیاســتگذاری
سازمانهای مربوطه انجام میشود .اما
بهکارگیری شخص قطعاً بر پایة توصیة
پزشک خواهد بود.
اگر شــما را بــرای شــغلی در نظر
نگرفتند ،تســلیم نشــوید .یافتن شغل
برای هرکســی نیاز به صبوری ،داشتن
نگرش مثبت و پشتکار دارد.
آیا بایــد به کارفرمایــم دربارة صرع
خود چیزی بگویم؟
صرع را بیان کنیم یا نه؟ این ســؤال
اغلب زمانی به وجود میآید که شما در
جستجوی کار یا شروع یک شغل جدید
هستید .این مسئله بسیار حساس و یک
تصمیم شــخصی است .این اطالعات را
به عنوان راهنما در نظر بگیرید:
 -1اگر تشــنجهای شــما ،وظایف
کاری را تحــت تأثیر قــرار داده یا
امنیت خــود یا دیگــران را به خطر
میاندازد ،عاقالنهترین کار گفتن آن
اســت .این کار ،شــما و همکارانتان
را از آســیبهای احتمالی محافظت
میکنــد .همچنیــن به رئیس شــما
این فرصت را میدهــد تا در محیط
کاری ،با شــما همراهی و مســاعدت
داشته باشد.
 -2اگر صرع ،وظایف شــغلی شما یا
امنیت خــود و دیگــران را تحت تأثیر
قرار نمیدهد ،این انتخاب شماست که
موضوع را مطرح کنید یا نه؟
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درمان در صرع

صرع و مقاومت دارویی و روشهای پیشگیری از آن
دکتر یاسمن امینی
زهرا امینی (کارشناس پرستاری)
صــرع از مهمترين بيماريهاي سيســتم عصبي اســت که
 0/5-1درصــد افــراد جامعه بــهآن مبتال هســتند .باوجود
پيشرفتهاي درماني چشــمگير در کنترل حملههای صرع ،در
 20-30درصد بيماران حملههــای صرع تحت کنترل مطلوب
نیســت و بيماراني هم که با دارو کنترل ميشوند ممکن است
دچار عوارض ناخواســتة دارويي و مشکالت متعدد ناشی از آن
شــوند و به همین دلیل بيماران صرعي با مشــکالت مختلف و
متعدد روبرو هستند .مهمترين این مشکالت شامل:
 تشخيص نادرســت صرع در بيمارانی که واقعاً صرع ندارندو همچنيــن بيماراني که صرع دارند ولي با تشــخيص بيماري
ديگري تحت درمان قرار گرفتهاند.
 تشخيص نادرســت نوع صرع و در نتيجه انتخاب نامناسبدارو
 عدم پذيرش درمان دارويي به وسیلة بيمار بروز عوارض ناخواستة داروهاي ضدصرع ايجاد مقاومت دارويي در بيمارمقدمه:
چهــل و پنج میلیون نفر در سراســر جهان به بیماری صرع
مبتال هستند و تقریبا  20درصد از بیماران مبتال به صرع مقاوم
به دارو هستند که برخی از آنها به جراحی روی میآورند.
محققان ،بخشــی از بافت مغز مبتالیــان به بیماری صرع را

خارج کرده و در شرایط آزمایشــگاهی تحت مطالعه قراردادند
و ســپس پیامهای الکتریکی از ســلول عصبی به سلول عصبی
دیگر در مغز و همچنین شبکة عصبی موجود در بافتهای مورد
آزمایش را ثبت کردند.
آنها پیامهای ثبت شــده را با پیامهای ایجاد شــده در بافت
مغزی سالم مقایسه کرده و توانستند در انتقال پیامهای عصبی
نوعی اختالل را ثبت کنند که در واقع نوع خاصی از امواج است
که در مغز بیماران ایجاد میشود.
دانشــمندان معتقدنــد کــه پیــش از وقــوع حملههــای
صــرع همیــن نــوع امــواج در مغــز ایجــاد میشــود.
آنها متوجه شدهاند که تبادالت شیمیایی در مغز باعث این امواج
نمیشــود بلکه داروهای ضد صرع به صورت مستقیم درکنترل
پیامهای شیمیایی بین سلولهای مغزی تأثیر دارد.
برای پیشــگیری از مقاومــت دارو و جلوگیــری از عوارض
ناخواسته در هنگام مصرف دارو نکات زیر را رعایت کنید:
• از پزشک خود بپرسید چگونه میتوان داروهای تجویز شده
را به طور صحیح و اصولی استفاده کرد؟
• هرگز داروی مصرفی خود را به دیگران توصیه نکنید ،حتی
اگر عالئم بیماریشان مشابه بیماری شما باشد.
• داروهای تجویز شدة پزشک را طبق دستور و تا پایان دورة
درمان به صورت کامل مصرف کنید.
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مصرف بیش از حد دارو مشکالتی را به همراه دارد؛ همانطور
• در صورت بروز عوارض جانبی پس از مصرف داروی تجویز
شــده به وسیلة پزشک ،دارو را خودســرانه قطع نکنید ،بلکه با کــه اگر دارو کمتر از مقدار تجویز شــده مصرف شــود مانع از
اثربخشی دارو میشود .همیشه دارو را طبق میزان تجویز شدة
پزشک یا داروساز مشورت کنید.
• از مصــرف داروهــا و هورمونها برای تغییر وزن اســتفاده پزشک مصرف کنید.
نکنید و به جای آن با یک کارشناس تغذیه مشورت کنید.
• مکملهای غذایی را خودســرانه مصرف نکنید و در صورت مصرف دارو همراه غذا:
مصرف برخی از غذاها و نوشــیدنیها با داروی تجویز شــده
نیاز به مصرف این داروها ،با پزشک معالج مشورت کنید.
• درمصرف دارو به توصیههای ســایر افراد به جز پزشــک اثرهــای نامطلوبی را به همراه دارد .حتماً در مورد روش مصرف
دارو با پزشک خود مشورت کنید.
معالج و داروساز توجه نکنید.
مصرف نکردن یک نوبت از دارو:
• هرگز از نسخة فرد دیگر استفاده نکنید.
تمامی داروها را در زمان مشخص شده مصرف کنید( .برچسب
• از پزشــک کودک در مورد راههای مصرف و عوارض جانبی
داروها را بخوانید و دســتورهای پزشــک را رعایت کنید ).اگر
احتمالی و روشهای پیشگیری از این عوارض سؤال کنید.
• داروی تجویز شده را طوالنی تر از زمان تعیین شده مصرف مصرف یک نوبت دارو را فراموش کردید ،نوبت بعدی را دو برابر
نکنید.
نکنید.
• مربیان و مســئوالن مدرسه را از بیماری کودک خود مطلع
مصرف اشتباهی دارو:
سازید.
بــرای جلوگیری از بروز اشــتباه در مصرف داروهای دیگر به
• هرگز در صورت احساس بهبودی ،خودسرانه دارو را قطع نکنید.
جــای داروهای مورد نظر ،آنهــا را در ظرفهای مخصوص دارو
نگه دارید و همیشــه قبل از مصرف دارو به برچسب آن به دقت
چند نکته در بارة مصرف صحیح دارو:
توجه کنید.
مصرف دوز نادرست دارو:

تزریق سلولهای عصبی بازدارنده برای درمان صرع
پژوهشــگران اعــام کردند در مواردی کــه درمان صرع به
وســیلة دارو ممکن نیست ،تزریق نوعی ســلول خاص در مغز
میتواند در متوقف کردن عالئم بیماری مؤثر باشد.
پژوهشــگران در این تحقیقات که بــر روی موشها صورت
گرفت موفق شدند برای اولین بار نمونة تشنجهای مشابه بیماری
صرع در انسانهای بزرگسال را در موشها ،متوقف کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شبکة خبر ،پژوهشگران در
دانشــگاه کالیفرنیا در ایالت سان فرانسیسکو سلولهای عصبی
بازدارندة موشهای تازه متولد شــده را بــه بخش هیپوکامپ
مغز موشهای بزرگســال مبتال به بیماری صرع تزریق کردند.
این ســلولها جلوی انتقال پیامها به وسیلة سلولهای عصبی
برانگیخته شــده را میگیرند .به زبان عصبشناسی ،سلولهای
بازدارنده ،نوعی ناقل شــیمیایی به نام گابا آمینوبوتیریک اسید
آزاد میکنند که به مقابله با ناقل شــیمیایی آزاد شده به وسیلة
سلولهای عصبی فعال ،یعنی گلوتامیت میرود.

http://www.irinn.ir
در دو ســوم از موارد ابتال به بیماری صرع ،مصرف داروها و
دیگر شــیوههای درمانی در کاهش و یا متوقف کردن تشنجها
مؤثــر هســتند؛ در این حال ،یک ســوم بیماران بــه داروها و
شــیوههای درمانی واکنشی نشان نمیدهند و یا عوارض جانبی
شدیدی را به دنبال مصرف داروها تجربه میکنند.
بر اساس نتایج تحقیقات ،این شیوة درمانی در پنجاه درصد
مــوارد ،عالئــم بیماری صرع (تشــنج) را به کلــی در موشها
متوقف کرد و در باقی موارد این عالئم به شــدت کاهش یافتند.
این شــیوة درمانی عالوه بر پایان دادن به تشــنجها ،به کاهش
هیجانها و بیش فعالی در موشهای مبتال به صرع ،منجر شد.
اسکات سی .باربان سرپرست محققان در بیانیهای گفت« :نتایج
این تحقیقات پیشــرفتی در درمان نمونههای حاد بیماری صرع
در بزرگساالن محسوب میشود و تزریق سلولها در مغز امکان
کنترل تشــنجها و جلوگیری از آســیب دیدن مغز در بیماران
مبتال به صرع را فراهم میآورد».
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کشفیکراهحل
ژنتیکیجدیدبرای
صرعشدیددورۀ
کودکی
ترجمة دکتر احمد شهیدزاده

در روز یکشــنبه  11آگوست  ،2013انســتیتو ملی سالمت
آمریکا در گزارش جدیدی اعالم کرد ":تکنیک جدیدی که برای
شناســایی ژنهای همراه با اشکال شــدید صرع دوران کودکی
مورد اســتفاده قرار گرفته اســت را میتوان برای یافتن و اثبات
ســایر جهشهای ژنــی به کار برد که باعــث ایجاد اختاللهای
عصبی میشوند".
دانشمندان با استفاده از تکنیکی به نام تعیین توالی اگزون25
جهــش غیر ارثی ژنهای همراه با صرع را در  264کودک مبتال
به صرعی کــه والدین آنها به صرع مبتال نبودند ،در شــش ژن
شناســایی کردند :دو ژن جدید و چهار ژن که قب ً
ال ارتباط آنها با
صرع مشخص شده بود.
طبق یک بررسی که به وســیلة انستیتو ملی سالمت آمریکا
انجام و در تاریخ  7آگوست  2013در مجلة  Natureمنتشر شده
اســت ،دو نوع از بیماری صرع که با این جهشها همراه هستند
عبارتند از :اسپاسمهای شیرخواران و سندرم لنوکس -گاستاوت.
اگزونها نشان دهندة تمام ژنهای یک شخص هستند .توالی
 DNAدر آنها ابزار الزم برای ســاخته شدن همة پروتئینهای
بدن اســت .نویسندگان تحقیق اظهار داشــتهاند یافتههای آنها
ایــن موضوع را مطرح میکند که تعیین توالی اگزونها میتواند
روش بســیار مؤثری برای پیدا کردن و اثبات قطعی بسیاری از
جهشهای ژنی مولد بیماریها باشد.
دیوید گلداشــتاین دســتیار مدیر تحقیق میگوید« :به نظر
میرســد زمان اســتفاده از این رویکرد برای درک بیماریهای
پیچیدة سیســتم عصبی فرارسیده اســت .این تحقیق که اندازة
متوسطی دارد مشخص کرد که تعداد زیادی جهش وجود دارند
که باعث ایجاد بیماری میشوند و حجم زیادی از اطالعات جدید
را پیش روی محققان قرار داده است تا به بررسی آن بپردازند».
بیــش از دو میلیون نفر در ایــاالت متحدة آمریکا دچار صرع
هســتند ،و احتمال ابتالء به صرع برای شــیرخوران و کودکان
بیشتر از بزرگساالن است .برخی مطالعات همراه بودن ژنهایی را
با اشکال نادری از صرع مشخص کردهاند ،ولی پیدا کردن ژنهای
همراه با اکثریت موارد صرع کار دشــواری است .محققان حدس
میزنند حدوداً  90ژن ایجاد کنندة صرع وجود داشــته باشد که
بســیاری از جهشهای همراه با صرع ،سابقاً به بیماریهای دیگر
تکامل عصبی ،از جمله اوتیسم نسبت داده میشدند.
گلداشــتاین اظهار داشت« :به نظر میرسد چند مسیر معدود
مسئول بسیاری از موارد صرع شدید کودکان هستند .در صورتی
که این موضوع صحیح باشــد ،صرع درمانپذیرتر خواهد شــد و
میتوان راههای مشــترکی را برای هدف قــرار دادن بیماری با
داروها و سایر درمانها پیدا کرد».
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ترجمة دکتر احمد شهیدزاده
این مقاله میتواند در یادگیری این مطلب به شــما کمک کند که کدام داروها بــرای درمان صرع در دوران بارداری ایمنترین
گزینهها هســتند؟ همچنین به شما اطالع میدهد که باردار شــدن در حال حاضر و در آینده تا چه حد برای شما بیخطر است؟
متخصصان مغز و اعصاب آکادمی نورولوژی آمریکا پزشــکانی هســتند که بیماریهای مغز و سیســتم عصبی را تشخیص داده و
درمان میکنند .اطالعات زیر که مبتنی بر شواهد هستند به وسیلة افراد خبرهای فراهم شدهاند که با دقت تمام بررسیهای علمی
مربوط به زنان مبتال به صرع که باردار هستند یا تمایل به باردار شدن دارند را مرور کردهاند .معتبرترین شواهد به دست آمده در
این بررســیها نشان دهندة خطرناک بودن والپروات است ،به همین دلیل در این مقاله عوارض دارویی مصرف این دارو در دوران
بارداری مورد بحث قرار گرفتهاند .در صورتی که مبتال به صرع هســتید ،آگاهی از خطرهای ناشــی از مصرف کردن داروهای ضد
صرع ،به خصوص والپروات ،در طی دوران بارداری برای شــما اهمیت دارد .اما دانســتن این نکته هم مهم است که بارداری برای
شما و کودکتان نسبتاً بیخطر است.
من مبتال به صرع هستم و میخواهم باردار
شــوم؛ آیا مصرف کردن داروهای ضد
صرع برای بارداری من خطر دارد؟
احتمــال این که مصــرف کردن یک
داروی ضــد صرع باعث ایجاد مشــکل
در بارداری شــود ،کم اســت .مدارک
معتبــری وجود دارد مبنــی بر این که
مصــرف کــردن داروهای ضــد صرع
طــی دوران بارداری خطــر خونریزی
دیرهنگام دوران بارداری را برای شــما
بیشتر نمیکند .مدارک ضعیفی وجود
دارد مبنی بر این کــه مصرف کردن
داروهای ضد صرع باعــث باال رفتن
احتمال عمل ســزارین شــود ،ولی
مدارک معتبر نشان میدهند که این
احتمال خیلی زیاد نیست .همچنین
مدارک معتبری نشــان میدهند که
احتمال انقباضهای زودهنگام یا زایمان
زودرس برای شــما زیاد نیســت .شواهد
کافی بــرای اطمینان یافتن از این موضوع
وجود ندارد کــه آیا مصرف کردن داروهای
ضد صرع در دوران بارداری احتمال ابتال به
فشار خون را افزایش میدهد یا خیر؟
اگر من در دوران بــارداری والپروات
مصرف کنم ،آیا ســامتی فرزندم در
معرض خطر قرار میگیرد؟
اســتفاده از والپروات در سه ماهة اول
بارداری با ســه نقیصة عمــدة زمان تولد

مرتبط اســت :نقیصههای لوله عصبی ،شکافهای صورت ،و
هیپوســپادیاس .هیپوســپادیاس نقیصهای است که در
پســران اتفاق میافتــد و در آن مجــرای ادرار از زیر
نوک آلت تناســلی یــا از ناحیه کناری آن ســر باز
میکند .مدارک معتبری وجود دارد مبنی بر این که
اســتفاده نکردن از والپروات در سه ماه اول بارداری
خطــر نقایص لولة عصبی و شــکاف صورت را کمتر
میکند .مدارک ضعیفی موجود اســت مبنی بر این
که مصرف نکردن والپروات در ســه ماه اول بارداری
خطر هیپوســپادیاس را کاهش دهد .استفاده
از والپروات میتواند باعث ضعیف شــدن
توانایی تفکر در کودکان شــود .مدارک
معتبری وجــود دارد مبنی بر این که
مصرف نکردن والپــروات خطر این
موضوع را کمتر میکند.
استفاده از والپروات در دوران
بارداری در مقایسه با سایر
داروهــای ضد صــرع چه
میزان خطر دارد؟
در برخی مطالعهها خطرهای
ناشی از مصرف کردن والپروات
با خطر ناشی از مصرف انواع
دیگــری از داروهــای ضد
صرع مقایســه شــده است.
مدارک به این موضوع اشاره
دارنــد که اســتفاده نکردن
از والپــروات در ســه ماه اول
بارداری خطر نقایص زمان تولد
را کمتر میکند .همچنین این
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شــواهد مطرح کنندة این موضوع هســتند که مصرف نکردن به نفــع این موضوع وجود دارد که دریافت اســید فولیک قبل
والپروات در تمام طول دوران بارداری خطر ضعیف شدن قدرت از بارداری به زنــان مبتال به صرع کمک خاصی بکند اما به یاد
داشته باشید که مصرف کردن اسید فولیک قبل از این که باردار
تفکر کودک را کاهش میدهد.
شوید به کودک شما ضرری نمیرساند و مفید است.
خطر مصرف همزمــان بیش از یک داروی ضد صرع در
من دچار صرع هستم و میخواهم باردار شوم .برای این
دوران بارداری چقدر است؟
مــدارک معتبری وجود دارد مبنی بــر این که زنان مبتال به که مشکالت سالمتی خودم را هنگام بارداری کمتر کنم،
صرع باید در ســه ماه اول بارداری بــرای کاهش خطر نقایص چه کاری میتوانم انجام بدهم؟
در صورتی که مبتال به صرع هســتید و ســیگار میکشــید،
عمدة هنگام تولد فقط از یک داروی ضد صرع استفاده کنند .در
صورتی که شما نمیتوانید فقط از یک دارو استفاده کنید ،آگاه ممکن اســت ترجیح بدهید طی دوران بارداری سیگار کشیدن
باشید که شواهدی برای مصرف نکردن والپروات در سه ماه اول را متوقــف کنید .مدارک ضعیفی بــه نفع این قضیه وجود دارد
بارداری شــما وجود دارد .علت این مسئله این است که درمان که سیگار کشــیدن در طول دوران بارداری ممکن است باعث
افزایــش خطر انقباضهای زودهنگام و زایمان زودرس شــود-
چند دارویی با والپروات با نقایص هنگام تولد همراه است.
عالوه بر این ،مدارک معتبری موجود اســت مبنی بر این که حتی در صورتی که حین بارداریتان از داروی ضد صرع استفاده
مصــرف کردن فقط یک داروی ضد صرع ،و نه چند دارو ،باعث نکنید .عادتهای مرتبط با سالمتی به غیر از کشیدن سیگار در
این بررسیها گنجانده نشدهاند.
کاهش خطر تضعیف توانایی تفکر کودک میشود.
ی چگونه در معرض داروهای
کودک من در دوران باردار 
ضد صــرع قرار میگیرد؟ آیا در دوران شــیردهی نیز
کودکم در معرض داروی ضد صرع من قرار میگیرد؟
انواع متعددی از داروهای ضد صرع میتوانند از بند ناف عبور
کنند و از زن باردار به جنین او برســند .با این وجود ،پزشکان
نمیدانند این داروها چه اثری بر سالمت کودک دارند .مدارکی
موجود است مبنی بر این که والپروات ممکن است در مقادیری
کمتــر از انواع دیگری از داروهای ضد صرع از راه شــیردهی به
کودک شما منتقل شود.
من دچار صرع هســتم و قصد دارم باردار شوم .آیا به
علت ابتالی من به صــرع ،کودکم در معرض خطر مرگ
قرار دارد؟ آیا اســتفاده کردن از داروی ضد صرع این
خطر را تغییر میدهد؟
مدارک معتبری موجود اســت مبنی بر این که کودکان زنان
مبتال به صرع نسبت به کودکان زنانی که دچار صرع نیستند در
ماه اول پس از تولد در معرض خطر اضافی برای مرگ نیستند.
نمیدانیم استفاده از داروهای ضد صرع در دوران بارداری میزان
این خطر را تغییر میدهد یا خیر ؟ شــواهد کافی برای نشــان
دادن این موضوع وجود ندارد که استفاده از داروهای ضد صرع
هنگام بارداری شانس سقط جنین را زیادتر کند.
چه کاری میتوانم انجام دهم تا خطرهایی که ســامت
کودکم را تهدید میکنند ،کمتر شوند؟
کاهش خطر نقایص هنگام تولد برای کودک شما امکان پذیر
است .پزشکان به طور معمول به همة زنانی که قصد باردار شدن
دارند مصرف اســید فولیک (ویتامیــن  )B9را توصیه میکنند
تــا خطر نقایص هنگام تولد کاهش پیــدا کند .مدارک ضعیفی

من چگونه باید از این موضوع اطالع پیدا کنم که در طی
دورة بارداری باید دارویم را ادامه بدهم یا خیر؟
استفاده از داروهای ضد صرع  -خصوصاً والپروات -خطرهایی
دارد .امــا دلیلهای قــوی متعددی وجود دارنــد مبنی بر این
که بایــد در طول دوران بارداری داروی ضــد صرع خودتان را
ادامه بدهید .تشنج میتواند هم برای شما و هم برای کودکتان
خطرناک باشد .بنابراین تالش برای عاری بودن از تشنج اهمیت
دارد .مدارک محکمــی به نفع این موضوع وجود دارد که زنانی
که قبل از بارداری برای مدت  9ماه یا بیشــتر عاری از تشــنج
بودهاند ،احتمــال دارد در تمام طول دوران بــارداری عاری از
تشنج بمانند .عالوه بر این ،سطح داروی ضد صرع ممکن است
در طول بارداری پایین بیفتد ،بنابراین با پزشک خودتان ارتباط
نزدیکی داشــته باشید تا سطح مناسب داروی ضد صرع را برای
شما حفظ کند.
مدارک کافی بــه نفع این موضوع وجود نــدارد که بارداری
میزان تشنجها یا سایر مشکالت مرتبط با صرع ،مثل استاتوس
صرع (تشنج طوالنی مدت یا تشنجهای پشت سر هم) را بیشتر
کند.
تصمیمگیری برای این که در طول بارداری داروی ضد صرع
خودتان را ادامه بدهید یا خیر ،به نظر پزشــکتان بستگی دارد.
به یاد داشته باشــید که بعضی از داروهای ضد صرع ایمنتر از
داروهای دیگر هســتند .قطع کــردن داروهای ضد صرع  -چه
در دوران بارداری یا پیش از آن  -ممکن اســت بهترین انتخاب
برای شما نباشد .عالوه بر این ،در صورتی که شما باردار هستید
و داروی ضــد صرع دریافت میکنیــد ،تغییر دادن دارو به یک
داروی جدید ممکن است مشــکالت جدیدی را برای سالمتی
شما ایجاد کند .شرایط شما هر چه که هست ،با پزشک خودتان
در میان بگذارید تا در انتخاب بهترین گزینه شما را یاری کند.
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پژوهشــگران مرکز رشد ســازمان پژوهشهای علمی و
صنعتــی ایران موفق به تولید مــادة اولیه داروی ضد صرع
شدند که این ماده جزء اقالم وارداتی به کشور بوده است.
آفتــاب :بیماری صرع یا " اپیلپســی" بــه حالتی گفته
میشود که شــخص بدون عامل برانگیزانندة خاصی مانند
افت قند خون ،تب و کمبود کلســیم مکرراً دچار حملههای
تشنج شود.
گاهــی علت صرع وجود یک اختالل ســاختمانی در مغز
مانند تومور است اما در اغلب موارد هیچ علت خاصی یافت
نمیشود .در برخی از افراد مبتال ،حملههای تشنج به دنبال
یک محرک حســی مثل نورهای شدید بروز میکنند و گاه
هیچ عامل شروع کنندهای وجود ندارد .از علتهای شناخته
شــدة صرع تومورهای مغــزی ،بیماریهایی که بر رگهای
خونی مغز اثر میگذارند و انواع سموم است.
داروی درمان این بیماری از ســوی محققان مرکز رشــد
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به تولید صنعتی
رســیده در حالی که تولید صنعتی این دارو متوقف شــده
است.
احمد رستگی -مجری طرح در گفت وگو با خبرنگار مهر
در ایــن باره گفت« :مادة اولیــة داوری ضد صرع جزء اقالم
وارداتی اســت و در پروژهای که در این زمینه اجرایی شــد
اقدام به تولید مادة اولیة این دارو شد».
وی عنــوان این دارو را " فنی توئین ســدیم" ذکر کرد و
ادامــه داد« :در این پروژه از بنزآلدئید که یک مادة ســادة
اولیه است ،استفاده شد و در نهایت منجر به تولید مادة اولیة
داروی ضد صرع شدیم».
رســتگی با بیان اینکه این دارو به اشــکال آمپول ،قرص
و کپســول و پماد تولید میشــود ،افــزود « :در این طرح
تحقیقاتی موفق به تولید صنعتی این دارو شدیم که در این
راستا اقدام به ایجاد اتاق تمیز و نصب دستگاههای مورد نیاز
شد ولی تولید صنعتی این دارو متوقف شد».
به گزارش مهر ،مجری طرح با اشاره به دالیل توقف تولید
صنعتی این دارو ،یادآور شــد« :علی رغم نصب دستگاههای
تولیــد مادة اولیه این دارو ولی بــه دلیل نبودن کارخانه در
شعاع  120کیلومتری تهران این طرح متوقف شده است» .

.

http://www.tabnak.ir

نتایــج تحقیقات دانشــمندان ایتالیایی نشــان میدهد

کــه عــاوه بــر نــورون هــا ،ســلولهای ســتاره مانند

آســیبدیده نیــز در بــروز بیماری صــرع نقــش دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،تاکنون تصور میشــد که صرع

در اثر آســیب دیدگــی نورونها ایجاد میشــود اما اکنون
گروهی از محققان موسســة نوروساینس شورای تحقیقات
ملی دریافتند که تخریب ســایر سلولهای مغز نیز میتواند

در بروز این بیماری نقش داشته باشد..

این پژوهشگران نشــان دادند که سلولهای ستاره مانند

(استروســیت ها) به طور فعالی در ایجاد حملههای صرعی

حضور دارند.

استروســیتها سلولهای نورونی نیســتند بلکه در گروه

ســلولهای گلیایی جای دارند ســلولهای گلیایی در مغز
پستانداران بسیار متنوعند و به طور مداوم با نورونها تماس

دارند.

صرع یک بیماری مغزی اســت که میتواند هم پایههای

ژنتیکی داشــته باشد و هم در اثر بدشکلی مغز ،جراحت ها،

عفونت ها ،سکته و یا تومورها ایجاد شود همچنین میتواند

به دالیل تاکنون ناشناختهای شکل گیرد.

یکی از مهمترین عالئم صرع ،بروز حملههای تشنج است

کــه در موارد حاد میتوانند زندگی بیمار را در معرض خطر
قــرار دهند .این حملهها نتیجة یــک ناهنجاری در فعالیت

الکتریکی نورونها است.

براســاس گزارش آنســا ،تاکنون هیچ درمان قطعی برای

این بیماری ارائه نشــده است و تنها برخی داروها میتوانند

فعالیت الکتریکی نورونها را کنترل کرده و از بروز حملهها
تاحدودی جلوگیری کنند.

این محققان امیدوارند با کسب این نتایج جدید که نشان

میدهد آســیب دیدگی استروســیتها نیــز در ظهور این

بیماری نقش دارند بتواند به ارائة روشهای درمانی مؤثر در
آینده کمک کند.

آيا ميدانيد؟

تولید مادة وارداتی داروی ضد
صرع از سوی محققان کشور
http://aftabnews.ir/fa/news

کشف علت جدید
بیماری صرع
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دامپزشک باغ وحش ارم:

ببر بنگال بر اثر حملة
صرع در استخر غرق شد
ww.greenpress.ir

ســبزپرس  -گروه محیط طبیعی :دامپزشک باغ وحش تهران،
تلف شــدن ببر بنگال چهارسالة این باغ وحش را بر اثر خفگی در
آب به دنبال حملة صرع اعالم کرد.
دکتر «ایمان معماریان» دامپزشــک بــاغ وحش تهران دربارة
مرگ این ببر بنگال به سبزپرس گفت« :این ببر مبتال به صرع بود
و به صورت متناوب دچار حملههای صرعی میشــد .حیوان تحت
درمان با داروی فنوباربیتال قرار داشــت که به همین دلیل تعداد
حملههای او به میزان چشمگیری کاهش پیدا کرده بود».
به گفتة معماریان ،بنا بر گفتههای مســئوالن باغوحش این ببر
بعدازظهر روز  14مرداد ماه در جایگاه خود دچار حملة صرع شده
و بر اثر همین حمله به داخل اســتخر تعبیه شــده در محوطهاش
ســقوط میکند .با وجود آنکه نگهبان ببر متوجه این اتفاق شــده
و به ســرعت برای خارج کردن حیــوان از داخل آب ،وارد محوطة
نگهداری ببر میشود ،اما حیوان بر اثر خفگی در آب تلف میشود.
معماریان گفت« :جســد حیوان پس از تلف شدن کالبدگشایی

شــد و در این کالبدگشــايی ورود مایع یا جسم جامد خارجی به
شــش ،مشهود بود و در نای و همچنین در آلوئولها ،تجمع میزان
بسیار زیاد آب ،خونابه و کف نشان از خفگی حیوان در آب داشت.
علــت مرگ ،حملة صرعی و افتادن حیــوان در آب بود که تنفس
حجم باالی آب منجر به خفگی و مرگ شده است».
این دامپزشــک همچنین تأکید کرد« :تســت مشمشة این ببر
منفــی بود و با توجه به اینکه دو ســال و نیــم از واقعة مرگ ببر
ســیبری بر اثر ابتال به مشمشــه گذشته اســت ،این ببر بنگال نه
تنها به غیر از صرع مشــکل خاصی نداشــته بلکه تغذیة مناســب
حیوان ابتال به مشمشــه را منتفی میکند .همچنین گفته میشود
که تســت اختالل در سیســتم دفاعی او نیز مثبت بوده که چنین
مسئلهای درست نیست .چرا که برای این مسئله تنها از کیتهای
تســت سریع اســتفاده شــده که طبق مقالههای معتبر علمی در
جهان ،نتایج به دســت آمده از این کیتها چندان قابل اطمینان
نیســت .از طرف دیگر در این مدت ،حیوان مشکلی در این زمینه
نداشته اســت ».معماریان گفت« :همچنین برای تحقیقات بیشتر
دربارة بیماری صرع این ببر ،قصد انجام  MRIداشتیم که با وجود
هماهنگیهای به عمل آمده با مراکز پزشکی به علت عدم پذیرش
بیمار بــا وزن باالی  100کیلوگرم این امر ممکن نبود .دســتگاه
 CT-Scanدر دانشکده دامپزشــکی دانشگاه تهران هم در حال
حاضر فعال نشــده است .به علت ریســکهای باالی بیهوشی در
حیوانات مبتال به صرع ترجیح داده شــد تا برای اندازهگیری تیتر
فنوباربیتال همزمان با بیهوشی برای انجام  CT-Scanخونگیری
انجام شــود .البته اقدام برای  MRIیــا  CT-scanتنها با هدف
پژوهش و بــاال بردن دانش درمورد بیماری صرع در گربهســانان
بزرگ جثه بود و جنبة درمانی نداشــت ».به گزارش ســبزپرس،
پیــش از این و در دیماه  ،1389مرگ یک ببر نر ســیبری بر اثر
ابتال به مشمشه در این باغ وحش خبرساز شده بود .این ببر ،یکی
از دو ببری بود که از کشــور روســیه به ایران وارد شــدند و با دو
پلنگ مادة ایرانی مبادله شدند .پس از مرگ ببر نر ،برای مدتی باغ
وحش تهران تعطیل و قرنطینه شد و ببر مادة سیبری نیز به مکان
دیگری منتقل شد .اما ببرهای ســیبری ،تنها ببرهای باغ وحش
ارم تهران نبودند .پیش از ورود این ببرها ،باغ وحش تهران اقدام به
خرید دو توله ببر بنگال کرده بود .گفته میشود ،نزدیک به چهار
سال قبل مســئوالن این باغ وحش دو توله ببر را با قیمتی بسیار
پایین خریداری میکنند .اما توله ببر نر ،حین انتقال به تهران تلف
میشــود و توله ببر ماده ،برای مدتی تنها ببر باغ وحش ارم تهران
میشود .نگهبانان باغ وحش ،نام آن را «ببری» میگذارند.
در ابتدا ،کســی متوجة بیماری صرع ببری نمیشــود تا اینکه
حملههــای صــرع او افزایش پیــدا میکند و پس از تســتهای
دامپزشکی مشخص میشود که حیوان به صرع مبتالست.
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مرجان چمانی
کارشناس ارشد روانشناسی بالينی

فرزند شما به تندی و از روی خشونت واکنش نشان میدهد
و یا مقررات را زیر پا میگذارد .رضایت خاطر خود را در ارتباط با
فرزندتان از دست داده اید ،او میخواهد با بزرگساالنی که بدون
داوری و انتقاد گوش شــنوا دارند ،حرف بزند .او به کسانی نیاز
دارد که برای گرفتن تصمیمهای مسئوالنه یاریش کنند.
بســیاری از والدین نگران سالمت روان فرزندانشان هستند،
هر چــه میتوانند برای آنهــا انجام میدهند و البته بســیاری
هستند که اطالع کافی از رفتار صحیح با فرزندانشان را ندارند و
متأســفانه تالشی هم برای کسب اطالع کافی انجام نمی دهند.
تجربه نشــان داده است که هرگز برای این که روابط خودتان را
با فرزندتان بهبود ببخشید ،دیر نیست.
معموالً والدین چنین جملههایی را از فرزندانشان میشنوند:
 چرا باید این لباس را بپوشم؟ مهم نیست بیمارم ،حاضر نیستم مهمانی را از دست بدهم! چرا من همیشه باید کیسة زباله را بیرون ببرم؟ مطمئن نیستم که میخواهم درس بخوانم یا نه؟ من میخواهم تا دیر وقت در پارک بمانم.پدرها و مادرها با شنیدن این جملهها بالفاصله واکنش نشان
میدهند:
 چون این لباس مناســب تو اســت ،پس بیش از این ما رامعطل نکن و آماده شو.

 خیال کردی! تو امشب جایی نمیروی چون بیمار هستی. بــه این دلیل که تو کار دیگــری در خانه انجام نمی دهی،به خواهر و برادرهایت نگاه کن آنها بدون اعتراض کار میکنند.
 این احمقانه است ،حرف مسخره نزن ،میخواهی بیسواد بمانی؟ ایــن احمقانه اســت ،تا دیر وقــت در پــارک ماندن کارولگردهاست.
و به نظر میرسد که پاسخهایتان کام ً
ال طبیعی است.
اما واقعیت این اســت که برای ما دشوار است که به اظهارات
فرزندمان گوش دهیم ،برایمان دشــوار اســت که ناراحتیها و
رنجشهای فرزندانمان را بشــنویم ،نمــی توانیم آنها را ناراحت
ببینیم .به همین دلیل بی منظور احساساتشــان را رد میکنیم
و منطق رشــد یافتة خود را به آنهــا تحمیل میکنیم و این در
حالی اســت که میتوانیم با گوش دادن ،بیشترین آرامش خیال
را برایشان ایجاد کنیم .وقتی احساسات ناخوشایند فرزندانمان را
بشنویم ،کنار آمدن با آنها برایشان راحتتر میشود.
پس بهتر این اســت کــه به جای رد کردن احساســات ،به
شناسایی احساسات و اندیشههای آنها بپردازیم .به جای نادیده
انگاشتن احساسات ،احساسات را با یک کلمه یا صدا تأیید کنید.
بــه جای توضیــح دادن و دلیل آوردن ،آنچــه را در واقعیت
نمیتوانیــد بدهیــد ،در خیــال عرضه کنید و به جــای اینکه
بــر خــاف رأی خــود رفتــار کنیــد ،احساســات فرزندتان
را بپذیریــد و رفتــار نادرســت را به درســت هدایــت کنید.

دانش روانشناختي

احساسات فرزندتان را درک کنید

13

14

دهم1392،
تابستان
 / 41سال
سالمتی
صرع و
1390
یازدهم /سال
شماره ،36
شمارهایران
انجمن /صرع
فصلنامه

گفتوگو با شنیدن احساسات:
 مادر :دخترم چیزی تو را ناراحت کرده است؟ مریم :مدرسة جدیدم را دوست ندارم. مادر :تعجبی ندارد که ناراحت باشی ،تو در مدرسة قبلی دوستان زیادی داشتی. مریم :بله همینطور است ،دائم به همین فکر میکنم. مادر :پس خیلی ناراحتی؟ دلت میخواست در مدرسة قبلی ثبت نام میکردی؟ مریم :بله .اما در هر صورت میتوانم در این مدرسه هم دوست پیدا کنم.مــادر میتواند در این گفتوگــو از کلماتی مثل اوه ،راســتی؟ ،اوهوم به
فرزندش گوش دهد و تمام توجه و نگاه او به سمت فرزندش باشد.
و یا از این گفتوگو اســتفاده کند ،اگر دست تو بود دورة راهنمایی را هم
به دبیرستان اضافه میکردی و میتوانستی امسال هم در این مدرسه بمانی،
و یا چه خوب بود اگر از پایة ابتدایی تا دبیرســتان را در یک مدرســه درس
میخواندی .در واقع دنیای خیال میتواند شما را به فرزندتان نزدیکتر کند.
و امــا خیلی اوقات والدیــن بر خالف رأی خود رفتــار میکنند و متوجه
میشــویم چرا جمعی تســلیم میشوند؟ چرا دســت میکشند و دلخوش
میکنند که شــاید همه چیز بر وفق مرادشان تمام شود و این در حالی است
که در هر دو عبارت «همان کاری را بکن که من میگویم» یا «هر کاری دلت
میخواهد ،بکن» ،به ارتباط و گفتوگو پایان میدهد ،در صورتی که والدین
میتوانند با ابراز همدلی با ناراحتی فرزندانشــان شرایطی را فراهم آورند که
آنها راحتتر این محدودیت را بپذیرند.
همیشــه فرصتی هست که پیامهای خود را انتقال دهید ،اما اگر فرزندتان
احســاس کند کسی حرفش را میشنود ،بهتر به پیام شما گوش فرا میدهد،
حتی در این صــورت هم تضمینی برای این کار وجود ندارد ،ممکن اســت
شــما را متهم کند که احســاس او را درک نمی کنید ،غیر منطقی و قدیمی
هســتید .اما اشتباه نکنید ،فرزندانتان علیرغم تحقیر کردن اعتراض هایشان
میخواهند از موضع شما با اطالع شــوند زیرا باورها و ارزشهای شما نقش
تعیینکنندهای بر انتخاب آنها دارند.
حال وقت آن اســت که دســت به کار شــوید و آموختههایتان را به اجرا
بگذارید.
در شمارههای بعدی قدم اول ،پس از درک احساس را با عنوان مهارتهای
همکاری والدین و فرزندان خواهید خواند.

مهدی قدسینژاد
مدیر اداری  -مالی

ارتقاء ســطح آگاهی و شناخت اعضای
محترم نســبت به مســائل پیرامون خود
در طی سالهای اخیر برای انجمن صرع
جای بسی خوشحالی دارد.
با این وصف گاهی نظرها و پیشنهادهای
بعضی از دوســتان به شکلهای نادرست
و غیرمنطقی مطرح میشــود که نه تنها
جنبة اصالحی و ســازندگی نــدارد بلکه
ممکن است تخریب و فرسایش به دنبال
داشته باشد.
انتظــار از اعضای محترمی که به یقین
حســن نیت دارند ،این اســت که نظرات
پیشنهادی و انتقادی خود را در مورد هر
فعالیت و خدمت از طریق منطقی و معقول
به مسئوالن اجرایی انجمن منتقل کرده و
یا طبق اساســنامه به صورت شفاهی و یا
مکتوب به بازرس انجمن منعکس کنند تا
ایشان موضوع را پیگیری کرده و پاسخ آن
را به ســمع و نظر اعضای محترم برساند.
تالش و هم و غم اعضای هیئت مدیره
و مدیر عامل انجمن به استناد اساسنامه،
برنامهریزی و پیشــبرد اهداف به صورت
همــه جانبه بــرای بهبود ســطح نگرش
جامعه نســبت به بیماری صــرع و ارتقاء
ســطح کمی و کیفی اعضا و خانوادة آنان
خواهد بود.
طبیعی است در این صورت چه بسا کم
و کاســتی و نقاط ضعف نیز در فعالیتها
وجود داشــته باشــد که بهتر است اعضا
صادقانــه موضوع را از مســیر ســازوکار
صحیح و منطقی طبق اساســنامه مطرح
کــرده و از حاشیهســازی و اتالف وقت و
انرژی عوامــل اجرایی انجمــن اجتناب
کنند.

قوانین حقوقی

به گفت و گوی زیر توجه کنید:
 مادر :مریم چرا گریه میکنی؟ مریم :دوست ندارم دربارهاش حرف بزنم. مادر :اگر دربارهاش حرف بزنی ،حالت بهتر میشود. مریم :دوست ندارم ،یک بار که گفتم. مادر :عزیزم آن مدرسه را فراموش کن ،در مدرسة جدید هم دوست پیداخواهی کرد.
 مریم :این فکر شماست. مادر :هیچ وقت از این رفتارت خوشم نیامده است. -مریم :دلم میخواهد گریه کنم ،به کسی ربطی ندارد.

آنچه که اعضای
انجمن باید بدانند...
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انتظار

اميد به خدا

فاطمه فرجزاده
شب در فضاي تار خود آرام ميگذشت.
از راه دور بوسة سرد ستارهها مثل هميشه
بدرقه ميكرد خواب را .در آســمان صاف
من در پي ستارة خود ميشتافتم.
چشــمان من به وسوســة خواب گرم
شــد .ناگاه بندبند وجودم در قفس سينه
گسيخت .در زير بسترم چاهي سياه دهان
گشــود و من چون سنگ ســخت و يخ
شدم ،در وجود كرختم دردي گران افتاده
بود ،در خويــش ميگداختم ،از خويش
ميگريختــم ،ميريختم ،ميگسســتم،
بدنم كوفته شــده بود ،زبانم شكافت و از
هر شــكاف لب و زبانم بوي غريب خون
ميآمد .روحم آزاد ولي گويي جســم از
وحشــت رنگ باخته بود ،ديگر لبي كه با
تو بگويد سخن ،نداشتم و دستي كه گيرد
دست دوستي را نداشتم.
شبها آن دقايق جانكاه ميرسد و در
من نهيــب صرع بيدار ميشــود .در زير
ســقف مضطرب خوابــگاه خويش با هر
نفس تشنج را احساس ميكنم ،آوار بغض
و غصه و اندوه بيامان ريزد به جانم براي
روح فرورفتــهام در غبار ،تــا بانگ صبح
نيست كسي همزبان من.
ولي در هر زمان خدا را صدا ميكنم و خداي
را فراموش نميكنم و خود را بيمار نميدانم و
خدا را شكر ميكنم براي هر لحظه زندگي چه
در سختی دقايق چه در لذت دعا.

مهدخت فيروزنژاد
هر وقت دلت گرفت پنجره رو باز كن،
به آســمان پهن و بيكران نگاه كن ،چند
تا ســتاره رو با چشم نشونه بگير ،بشمار،
بعد صورت يه ابر قشــنگو نوازش كن ،يه
دونه بوسه ،دو دونه بوسه به گونهاش بزن.
اگر ابر قشنگ شروع به گريه كرد بدون
دلم برات تنگ شده.
ولي اگر آســمون همونجــور صاف و
الجوردي بود و ســتارهها نور خودشون
را با اشــتياق به اين سو و آن سو پرتاب
ميكردند و مــاه براق بر جاي خود تكيه
زده بود و به عالم ميتابيد و لبخند ميزد،
بدون كه من خوشحالم و دارم به تو فكر
ميكنم ماه قشنگم.

سيديوسف قدسي
ديدم راهرويي در آسمان
قدمزنان ،قدمزنان
رسيدم به كهكشان
نگاه بر ماه تابان
ديدم خورشيد درخشان
ديدم رنگينكمان
ستارههاي مهربان
فرشتههاي خندان
اين راهرويي بود در كنارآسمان
هميشه ميكنيم شكر يزدان

مادر

فاطمة خادمي
ننه! ننه جونم! ننــه! دردت به جونم،ننه!
ما هيچكس رو نداشتيم ،خدا و مادر داشتيم
خشايار معتمدي مادرمــون عزيز بود ،تو مــادرا نظيف بود
محبــت مــادري ،عشــق خــدا دادي
تو يار صادق مني
محبتــش يك دنيــا ،درد و دلش فراوان
معالج درد مني
چــه مشــكالتي رد كــرد ،به ســختي
		
همدم و دلدار مني
و بــه زحمــت ،تا بچــه را بــزرگ كرد
تو ناجي جان مني
آرامآرام بزرگ شدن ،يكييكي كسي شدن
		
هموطن پاك مني
به كمك مادرشون ،براي خود چيزي شدن
باعث درمان مني
گرمــي زندگيشــون ،صفــا و
		
تو يار و رهنماي من
سادگيشــون ،مــادر مهربــان بــود
طلسمشكن براي من
مادري كــه محبتش نهايتي نداشــتش
		
تو يار غمگسار من
دلخوشــي مادرمون اميــد زندگيش بود
زبانزد ديار من
بچههاي گلش بود ،پســر و دخترش بود
هموطن عزيز من			
اما نه زمانه بد بود ،فراموشــي زياد شــد
همچو گلي براي من
رابطهها محوشــد ،لطف و صفا كم شــد
		
ما همه همديار هم
همدلي كمرنگ شــد ،عاقبتم اين شــد
پناه هم ،ياور هم
ديگه كسی براي كسي ارزشی قائل نبود
		
ما همه ناجي هميم
بزرگتریكوچكتري،حرمتواحترامنداشت
محافظ جان هميم
خالصه را بهت بگم ،ختم كالمو من بگم
اگر بخواد اينطور بشه،زمانه خيلي بد ميشه
اگر بخواهيم كه عاقبت ،براي ما خير باشه
نيكي و احسان بكنيم به والدين از ته دل

ناجي

از زبان شما

ليال صمصامي
انتظــار امانمــان را بريده اســت .كمكم
حس رفتن وجودمــان را فراميگيرد .كاش
ميدانســتيم كداميــن جمعــه قاصدك
خوشخبر خواهد آمد و مژدة وصل خواهد داد.
اي كاش بيايي تا چشمان بيفروغ منتظرمان
را روشني بخشي .اي گل پنهان نرگس.

نامهاي به يك ستاره

راهرو
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داستان كوتاه

چايخانه
بــوي قليــان و چاي در هــوا پيچيده
بــود .چايخانة آقا بــزرگ حال و هواي
ديگري داشــت .مردم روزهاي پنجشنبه
بيشــتر به آنجا ميآمدند و چاي و قليان
ميخواســتند .در آنجا پسر يتيمي به نام
ايوب كار ميكرد و هر روز در آشــپزخانه
مشغول ظرف شستن بود .آقا بزرگ وقتي
ديد اين كار برايش خيلي ســخت است،
به ايوب گفت ":بيا ،وردســت من باش".
پســرك خوشحال شــد و فرداي آن روز
زودتر از آقا بزرگ در چايخانه را باز كرد
و ميز و صندليها را به ترتيب چيد .وقتي
آقا بــزرگ به مغازه ميآمد پســر جلوتر
از همه به او ســام ميداد .كمكم مردم
براي چــاي و قليان ميآمدند ســر ميز
مينشستند .پسر ســيني چاي را آماده
ميكرد و جلوي مردم ميگذاشت.
خورشيد ديگر به وسط آسمان رسيده
بود .آقــا بزرگ به ايوب رو كرد و گفت" :
من براي ناهار و نماز ميروم ،قب ً
ال براي تو
ناهار خريدم ،ناهارت را بخور و در را پشت
مــن قفل كن ".آقا بزرگ وقتي اين حرف
را به پســرك زد ،از مغــازه بيرون رفت.
ايوب اول در را قفل كرد و بعد نشســت
و ناهــارش را با خيــال راحت
خورد .با خــودش فكر كرد اگر
يك مغازه داشــت ميتوانست
راحت زندگي كند تا اينكه سر
ميز خوابش برد .ســاعت چهار
بود كه از خــواب پريد يكي در
را ميكوبيد ،بله! آقا بزرگ بود.
فوري از سر جايش برخاست ،به
طرف در رفــت و در را باز كرد.
بعد سالم كرد .آقا بزرگ گفت":
بچه چه قــدر در بزنم؟"ایوب از
آقا بــزرگ عذرخواهي كرد و به
سركارش رفت.

روزها به همين ترتيب ميگذشــت تا
ايوب وقتي به ســن هفت سالگي رسيد
در مدرسه شــبانه درس خواند و دوران
تحصيلي را با موفقيت به پايان رســانيد.
در تمام اين مدت روزها به مغازه ميرفت
و شبها درس ميخواند تا توانست ديپلم
بگيرد .ســالها به همين منوال گذشت
تــا اينكه تصميم گرفــت ازدواج كند .به
خواستگاري دختري رفت كه آقا بزرگ با
پدرش آشنا بود و آن دو با برپايي جشني
ســاده ازدواج كردند و در كنار آقا بزرگ
زندگي خوبي داشــتند .سال بعد كودكي
بــه اين جمع اضافه شــد كــه همگي را
خوشــحال كرد .هنوز كودك يك ســاله
نشده بود كه پيرمرد بيمار شد و در بستر
بيماري افتاد .ايوب ،هم در مغازه مشغول
بود و هم از خانــواده و پيرمرد نگهداري
ميكرد .تا اينكه پيرمــرد در يك غروب
غمانگيز از دنيا رفت و ايوب و خانوادهاش
را خيلي ناراحت كــرد .اكنون ايوب 28
ســاله بود و جاي پيرمــرد را گرفته بود.
هر وقت پشــت ميز آقا بزرگ مينشست
گريــهاش ميگرفت .با خــود ميگفت":
كاش آقا بزرگ اينجا بــود و يه كمي به

رزامين هاشمي
من دلــداري ميداد ".به ياد نصيحتهاي
آقا بزرگ افتاد كه ميگفت ":پســر عزيزم
شــجاع باش ".به راه افتاد و به مغازة حاج
عباس فرش فروش كه يكي از دوســتان
صميمي آقا بزرگ بود ،رفت .بعد از سالم
و احوالپرســي روي صندلي نشست .حاج
عباس گفت ":خدا آقــا بزرگ را بيامرزد،
مرد خوبي بود".ســپس شــروع كرد به
تعريف خاطراتش از روزهايي كه در كنار
آقا بزرگ كار ميكردند .اشك در چشمان
ايوب حلقه زده بــود و جلوي خودش را
نميتوانســت بگيرد .وقتــي حاج عباس
اشكهاي ایوب را ديد به او گفت ":گريه
كن ،گريه برايت خوب است ".حاج عباس
ادامه داد " :كمي سبك شدي ،امروز ناهار
مهمان من باش ".ايوب پس از صرف ناهار
تشكر كرد و خداحافظي كرد و گفت ":باز
هم به شما ســر خواهم زد ".قدمزنان به
مسجد رفت ،وضو گرفت و دو ركعت نماز
براي آقا بزرگ خواند .كمكم ماه داشــت
باال ميآمد و آسمان پردة سفيدش را به
ســياهي ميداد ،پسر سرش را به آسمان
بلند كرد و با خود گفت ":خدايا شكر كه
ايــن مرد بزرگ را در مســير زندگي من
قــرار دادي ".ايوب به چايخانه
برگشــت .وقتي وارد مغازه شد
شاگرد گفت" :اوستا كجا بودي؟
خيليها آمدند و ســراغ شما را
گرفتند؟" ايــوب كه حاال جاي
آقا بزرگ را گرفته بود ،ســعي
ميكــرد بــا شــاگردش همان
رفتــاري را بكند كه آقا بزرگ با
او كرده بود .شاگردش در مغازه
ماند تا فردا راهي مدرسه شود و
او هم به خانه بازگشــت تا بيش
از ايــن خانــوادهاش در انتظار
نمانند.
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متشکرم یعنی« :این کاری است که تو کردی ،این احساسی است که من دارم ،این نیاز من است که متحقق شد».
انجمن صرع ایران از عزیزانی که هر یک به نوعی از این مرکز حمایت کردهاند ،در جدول زیر به ترتیب حروف الفبا ،تشکر میکند.

آقای دکتربرندگی (مدیر عامل شــرکت سبحان دارو)
دکتر علی اصغر بهبهانی
آقای پرکار و همکاران
خانم پور پروین
آقای تاجداری
آقای حسینمردی
آقای حصیبی
آقای خطیبی
آقای خیابانی
آقای خیر خواه
خانم سخائی
شرکت سن ایچ
شرکت سهند
شهرداری منطقة 7
شهرداری منطقة 7
شرکت صنایع انصاری
آقای طالقانی
مسئوالن فدراسیون جودو
مسئوالن فدراسیون ژیمناستیک
مسئوالن فدراسیون ورزش های باستانی
آقای قصبه
آقای مهندس قهاری ( مدیر عامل مؤسسة امداد دارویی مدد)
آقای مهندس قهاری ( مدیر عامل شرکت بهساز خودرو)
شرکت کیک نادری
آقای دکتر محمدی (رئیس بازاریابی شرکت سبحان دارو)
آقای محمدی (مسئول مرکز مشاورة آفتابگردان)
خانم محمودی
آقای مهندس معماریان (مدیر عامل شرکت کوبل دارو)
آقای نورائی جوان
آقای نورایی
آقای همت (بازیگر مشهور)
آقای یارجانی
آقای یعقوبی

حمایت از انجمن
اهدای دارو
حمایت و مشارکت با انجمن
سخنرانی در جشنوارة ورزشی
صحنــه آرایی،عکاســی و فیلم برداری مشارکت با انجمن
مناظره و جشنواره
حمایت از انجمن
اهدای کاغذ A4
حمایت از انجمن
کمک به درمان
حمایت از انجمن
اهدای اجناس
مدیریت و برنامه ریزی جشنوارة ورزشی حمایت و مشارکت با انجمن
حمایت از انجمن
اهدای اجناس
حمایت و مشارکت با انجمن
اجرای جشنوارة ورزشی
حمایت و مشارکت با انجمن
اجرای مناظره
حمایت از انجمن
کمک به درمان
حمایت از انجمن
پذیرایی مناظره
حمایت از انجمن
اهدای لوازم التحریر
مشارکت با انجمن
همکاری در برپایی بازارچه
مشارکت با انجمن
مجوز بازارچه
حمایت از انجمن
اهدای بیسکویت جشنوارة ورزشی
حمایت و مشارکت با انجمن
سخنرانی در جشنوارة ورزشی
مشارکت با انجمن
همکاری در جشنوارة ورزشی
مشارکت با انجمن
همکاری در جشنوارة ورزشی
مشارکت با انجمن
همکاری در جشنوارة ورزشی
حمایت از انجمن
اهدای لوازم اتحریر
حمایت از انجمن
کمک به درمان بیماران
حمایت از انجمن
کمک به درمان بیماران
حمایت از انجمن
اهدای کیک مناظره
حمایت از انجمن
اهدای دارو
حمایت و مشارکت با انجمن
کارشناسی مناظره
حمایت از انجمن
کمک به درمان
حمایت از انجمن
اهدای دارو
حمایت از انجمن
اهدای دارو
حمایت از انجمن
کمک به درمان
حمایت از انجمن
حضور در جشنوارة ورزشی
حمایت از انجمن
کمک به درمان
حمایت از انجمن
اهدای یک دستگاه پرینتر

قدرداني

برای این کاری که کردی
دوست عزیز قدردانم از تو
پذیرایی ناهار اردوی ری
آستانة حرم حضرت عبدالعظیم
کمک به درمان
خانم دکتراحمد بیگی
اهدای اجناس
آقای اسد زاده
همکاری در برپایی بازارچه
امالک مخابرات (مدیر عامل و پرسنل)
آقای دکتر بختیار (مدیر فروش شــرکت کوبل دارو) اهدای دارو

نیاز ما که متحقق شد
حمایت از انجمن
حمایت از انجمن
حمایت از انجمن
مشارکت با انجمن
حمایت از انجمن
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کاریکاتوریست :امین عارف
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صرع ،بیماری متفاوت

" دکتر حمیده مصطفایــی " مدیرعامل انجمن صرع ایران و
متخصــص مغز و اعصاب ،به دنبال درج خبر " رئیس جمهور به
ســامت " در پایگاههای خبری کــه در آن به بیماری صرع به

برگزاري اردو طبق آييننامة اردوها
انجمن صرع ایران روز يكشــنبه نهم تير ماه دومين اردوي
ســال جاري را بــه مقصد پارك جنگلي شــيان و باغ پرندگان
برگزار كرد.

عنوان مانع برای انتخاب رئیس جمهور اشاره شده است ،گفت:
" به طور قطع یکی از نکتههای مهم در انتخاب رئیس جمهور،
سالمتی اوست؛ اما این مسئله در مورد صرع متفاوت است زیرا
صرع به خودی خود بیماری نیست ،بلکه یک اختالل است که
ویژگی ثابتی در فرد مبتال ایجاد نمی کند" .
دکتــر مصطفایی ادامه داد " :مــا در بیماریها با یک یا چند

مشخصه روبرو هستیم مث ً
ال در آلزایمر فراموشی در بیماران رو
به افزایش اســت؛ در دیابت با سیر پیشروندهی بیماری مواجه
هستیم اما در صرع بسته به نوع آن ،تفاوتهای فردی و سبک
زندگی افراد ،سیر بیماری بسیار متنوع خواهد بود" .
مدیر عامل انجمن صرع ضمن ذکر این نکته که حتی گاهی
تجربة حملة صرع میتواند روی زندگی افراد تاثیرهای شگرفی
بگذارد ،افزود " :بعضی از هنرمندان مانند داستایوفسکی و ونگوگ
به نوعی از این تأثیر در هنر خود بهره برده اند و حتی بسیاری
از سیاســتمداران بزرگ دنیا ،رهبران ،دانشمندان ،ورزشکاران
و هنرمندان در رشــتههای مختلف مبتال بــه صرع بوده اند و
علیرغم ابتال به صرع خالقیتهای خاص و عملکردهای ویژه و
تأثیرگزار در سرنوشت خود و حتی برای نوع بشر داشته اند".
ایــن متخصص مغز و اعصاب با اشــاره به اینکه صرع نه تنها
نمی تواند مانع رشــد و حرکت باشد بلکه در صورت آگاهی فرد
میتواند در رشد و حرکت او نیز تاثیرگذار باشد ،گفت " :اگر یک
رئیس جهمور ،دانش ،تعهد ،خالقیت ،وســعت دید و دلبستگی
به مردم داشته باشد ،ابتال به صرع مانعی برای پیش بردن کشور
نیســت و چه بســا که فرد توانمندی که با وجود ابتال به صرع
توانســته باشد همه ی توانمندیهای الزم و ضروری برای مقام
ریاســت جمهوری را به دســت آورد و شایسته تر از سایر افراد
برای این مقام باشد" .

ايــن اردو كه با هدف افزايــش آگاهي و تقويت روحية اعضا
برگزار شــد 40 ،نفر شركت كننده داشت و دو نفر از كارمندان
انجمن «مهدي قدســينژاد و فاطمه عباسي» و مسئول اجراي
اردوها «پيمان گل سرخ» گروه را همراهي كردند.
«مهدي قدســينژاد» مدير اداري -مالــي انجمن ضمن ابراز
قدرداني از همكاري شــهرداري منطقة  4و  7شــهرداري و نيز
همراهــي اعضاي گروه ،افزود« :عليرغم اين كه ،اين اردو طبق
آييننامة اردوها به اعضاي ســطح ســة انجمن اختصاص يافت
ولی با وجود پيادهروي ،اعضا توانايي كافي براي شركت در اردو
را داشتند».

اخبار انجمن

جوابیة مدیر عامل انجمن صرع به
خبر " رئیس جمهور به سالمت "

نخستين بازديد انجمن
صرع از باغ پرندگان
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قدسينژاد با ابراز رضايت از برگزاري اردو ،گفت« :اين نوع اردوها
عالوه بر جنبة ســرگرمي و آشنايي با طبيعت ،فرصت مناسبي
براي تعامل اعضا با انجمن و با يكديگر فراهم ميكند و در نتيجه
به بهبود كيفيت برنامهريزي براي اردوهاي بعدي كمك ميكند».
گروه ســاعت  9دفتر انجمن را با وســايل اياب و ذهابي كه
ناحية  5منطقة  7شــهرداري در اختيار انجمن قرار داده بود ،به
مقصد پارك جنگلي شيان ترك كرد.
ســاعت  10بعد از اســتقرار در پارك صبحانه صرف شــد و
يكي از اعضا شــعر حيدر بابا را به دو زبان آذري و فارسي براي
شركتكنندگان قرائت كرد.
سپس مسئوالن اردو گفتوگويي را به صورت پرسش و پاسخ
با محتواي آموزشي با اعضا در ميان گذاشتند.
«فاطمه عباســي» پرستار و كارشــناس مسئول واحد روابط
عمومي انجمن سؤالهايي را در مورد تفاوت عوامل بروز صرع و
تشديد تشنج ،پايهگذاري روز بنفش و دليل انتخاب رنگ بنفش
مطرح كرد و پس از دريافت پاسخ از افراد ،خود به توضيح كامل
پاسخ سؤالها پرداخت.
به دنبال مبحث فوق قدســينژاد ،ضمن طرح سؤالهايي در
مورد برگزاري مجمع انجمن ،چارت ســازماني و ترتيب و نحوة
انتشــار فصلنامه ،در مورد مسائل فوق به گروه آموزش داد و در
پايان گفتوگو به كســاني كه به ســؤالها پاسخ صحيح دادند
جوايزي تعلق گرفت.
بعد از گفتگو تعدادي از بچهها به انجام ورزشهاي مختلفي از
جمله فوتبال دستي و نرمش پرداختند و سايرين به فعاليتهاي
مورد عالقة ديگري پرداختند.
ساعت  13ناهار صرف شد و پس از آن بازي ساختن عبارت
بــا كلماتي كه هــر كدام روي يك برگه اطراف ماشــين نصب
شــده بود آغاز شد .در اين عبارت خوانده شد« :اردوي تفريحي
آموزشــي پارك جنگلي شيان و باغ پرندگان انجمن صرع ايران
با همكاري ناحية  5منطقة  7تاريخ »92/4/9
ســاعت  16/30اردو به مقصد بازديد از باغ پرندگان واقع در
منطقة لويزان منتقل شــد .بليت ورودي ايــن باغ با همكاري
شهرداري منطقة  4به صورت رايگان در اختيار اعضا قرار گرفت.
در باغ پرندگان اعضا به بازديد از پرندگان مختلف آبزي مانند
اردك ،فالمينگــو و نيز كبوترها ،مرغهــا خروسهاي جنگي،
طوطيها پرداختند .تعــدادي از پرندگان نيز مانند كبكها در
فضاي آزاد در معرض ديد تماشاگران قرار گرفتند.
گــروه پس از تكميــل فرم ارزيابي اردو ســاعت  20به دفتر
انجمن بازگشت.
واحد روابط عمومي انجمن صرع طبق برنامه ريزي تا پايان سال
چندين اردوي ديگر براي اعضاي متقاضي خود برگزار خواهد كرد.

آموزش روشهای صحیح
تعامل والدین با فرزندان
انجمن صرع ایران جلســة آموزشی تعامل والدین با فرزندان
را روز چهارشــنبه  12تیر از ساعت  16الی  19در شعبة میدان
توحید برگزار کرد.
تدریس این جلســة آموزشــی را که به منظور افزایش سطح
آگاهــی و دانش خانوادههای کــودکان مبتال به صرع و والدین
مبتال به صرع برای تعامل با فرزندانشــان برگزار شد« ،مرجان
چمانی» روانشــناس بالینی که یکی از مشاوران مرکز مشاورة
آفتابگردان در شعبة توحید انجمن صرع است ،به عهده داشت.
برای تعدادی از شــرکت کنندگان که یک ســاعت زودتر به
برنامه دعوت شــده بودند ،تکمیل پرسشــنامة طرح «بررسی
شیوع اوتیســم در کودکان مبتال به صرع» ،انجام شد و سپس

جلسة آموزشی آغاز شد.
چمانی برای  35نفر شــرکت کننده در این برنامة آموزشی،

ابتدا با توضیح در مورد آثار مخرب رفتارهایی از جمله سرزنش
کردن ،تهمت زدن ،ناســزاگویی ،تهدید ،دستور دادن ،نصیحت
کردن ،هشــدار دادن ،مظلومنمایی ،مقایســه کــردن ،طعنه و
پیشــگویی ،از والدین خواســت تا از انجــام اینگونه رفتارها با
کودکان خودداری کنند.
قسمت بعدی این جلســة آموزشی به آموزش بیان مسئله و
احســاس به کودکان ،ارائة اطالعــات صحیح و نیز دادن امکان
انتخاب به آنها اختصاص یافت و در قسمت همکاری با فرزندان
به بیان انتظارات والدین از کودکان اشاره کرد.
کارشــناس این جلســه ضمن تاکید بر آموزش مهارت حل
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مســئله به کودکان ،ابتدا دریافت نظرات کودکان و سپس ارائة
نظــرات والدین را برای یافتن راه حل مناســب برای مســائل
مختلف ،راهگشا و مؤثر برشمرد.
شــرکت کنندگان در فرصت استراحت در این برنامه که به
مدت ســه ساعت به طول انجامید ،سؤالهای مختلفی را مطرح
کرده و پاسخ خود را از مدرس جلسه دریافت کردند.
واحد آموزش انجمن صرع با توجه به اهمیت نقش والدین در
تربیت صحیح کودکان ،در سال جاری برنامة آموزشی والدین را
بیش از ســالهای گذشته در فهرست جلسههای آموزشی خود
قرار داده است.

برگزاري اولين كارگاه
آموزشي صرع ويژة
پزشكان عمومي

انجمن صرع ایران براي نخســتين بــار در تاريخ  13تير در
بيمارســتان شهداي تجريش اقدام به برگزاري كارگاه «آموزش
صرع به پزشكان عمومي برای مطالعات اپیدمیولوژیک» كرد.

دبیــر علمی این کارگاه «دکتر حســین دالور کســمائی»
متخصص مغز و اعصاب و معاون آموزشــی و پژوهشــی انجمن
صــرع ،در مورد هدف برگزاری این کارگاه گفت« :از آنجایی که
پزشــکان عمومی با طیف وسیعی از بیماران در ارتباط هستند،
از سویی افزایش ســطح دانش آنها در مورد صرع حائز اهمیت
اســت و از ســوی دیگر میتوانند کمک شــایانی به تحقیقات
اپیدمیولوژی صرع ارائه کنند».
دکتر کســمائی ضمن ابراز قدردانی از استادان متخصص مغز
و اعصابی که در این کارگاه به پزشــکان عمومی آموزش چهره
به چهره در مورد صرع دادند ،افــزود« :برنامهریزی این کارگاه

در دو روز با فاصلة زمانی شش ماهه انجام شده است که کارگاه
نخست با اجرای پیش آزمون و پس آزمون برگزار شد و کارگاه
بعدی نیز پس از ارزیابی فعالیت پزشکان عمومی در فاصلة شش
ماهه در زمینــة بیماریابی ،مجددا با اجرای پیش آزمون و پس
آزمون خواهد بود».
«ویدا ســاعی» کارشناس مســئول واحد پژوهش و مسئول
اجرایی کارگاه با تشکر از همکاری بیمارستان شهدای تجریش
در اجــرای این برنامــه ،گفت« :کارگاه فوق بــا حضور  26نفر
پزشــک عمومی از ســاعت  8/30آغاز و تا ساعت  16با هشت
عنوان سخنرانی ادامه یافت و به شــرکت کنندگان پنج امتیاز
بازآموزی تعلق گرفت».
ساعی ضمن اشــاره به نتیجة مثبت نظرســنجی این برنامه
از شــرکتکنندگان ،عناوین ســخنرانیها را به شرح زیر اعالم
کرد« :اپیدمیولوژی و پاتوفیزیولوژی تشنج و صرع  -دکتر امید
حســامی ،طبقه بندی سندرمهای صرع و تشــنج و اتیولوژی
صرع و تشــنج  -دکتر حمیده مصطفایــی ،ارزیابی رخدادهای
وابستة غیر صرعی -دکتر حسین دالور کسمایی ،مکانیسم عمل
داروهای ضد صرع  -دکتر فرزاد اشرافی ،آموزش عملی EEG
روتین در تشــخیص صرع  -دکتر امید حسامی ،آموزش عملی
تصویربرداری در صرع  -دکتر حســین دالور کسمایی ،آموزش
عملی EEGمانیتورینگ در صرع  -دکتر ناهید بالدی مقدم»
معاونت آموزش و پژوهش انجمن صرع هر ســاله با برگزاری
ســمینار بینالمللی صرع در فصل پاییز عالوه بر متخصصان و
جراحــان مغز و اعصاب ،پزشــکان عمومی را نیز در گروه هدف
خود قرار میدهد تا امکان دســتیابی بــه جدیدترین تحقیقات
در مورد صرع برای آنها فراهم شــود امــا این کارگاه صرفا ویژة
پزشکان عمومی برگزار شد تا عالوه بر آموزش ،به سؤالهای آنها
نیز پاسخ داده شود.
زمان و مکان برگزاری کارگاه دوم به وســیلة ارســال پیامک
و نیز سامانة آموزش مداوم به اطالع متقاضیان خواهد رسید.

دعوت انجمن روانشناسي
بالينيازگروهموسيقيبنفش

گروه موسيقي انجمن صرع ايران « بنفش» روز پنج شنبه 13
تير ماه ،دعوت انجمن علمي روانشناســي باليني را براي اجراي
برنامه پذيرفت.
انجمن علمي روانشناســي باليني كه مجمع انتخابات هيئت
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مديرة خود را در اين تاريخ برگزار كرد؛ براي جذابيت و تنوع در
اين مراسم از گروه بنفش براي اجراي برنامه دعوت كرد.
«رضا فرهمند» سرپرســت گروه ضمن اشاره به موفقيت در
اجراي اين برنامه ،گفــت« :بچههاي گروه با تمرينهاي متوالي
روزبهروز در حال پيشــرفت هستند و اميدوارم روزي براي اجرا
در خارج از كشور آماده شوند».
اين اجرا ســاعت  10/30با قرائت داســتان بنفش به وسيلة
نويســندة داســتان  -آنيتا آگاه  -آغاز شد .آنيتا كودك  9ساله

بازارچههای خیریة
انجمن صرع ایران
انجمــن صرع ایران بازارچههــای خیریة پروانهها را در ماه

مبارک رمضان افتتاح کرد.

ایــن بازارچه به همت واحد جذب مشــارکتهای مردمی،

بــا هدف افزایــش آگاهی و اطالعرســانی در مــورد صرع و

فعالیتهای انجمــن صرع ایران فعالیت تعــداد محدودی از
بیماران و نیز جذب درآمد برای انجمن در منطقههای  7و 22

شهرداری با همکاری پیمانکار راهاندازی شد که عواید حاصل

از آن به نفع انجمن صرع بود.

«مریم نظری» کارشناس مسئول واحد جذب مشارکتهای

پس از قرائت داستان ،در مورد دليل انتخاب نام بنفش براي اين
گروه موســيقي ،گفت« :بنفش رنگ جهاني صرع است .بنفش
رنگ گل گياه اسطوخودوس است .گروه موسيقي بنفش ،گروه
موسيقي انجمن صرع ايران تقديم ميكند».
گروه بنفش در اين برنامه به مدت بيست دقيقه به اجراي دو
قطعــه به نامهاي «اي فصل با باران مــا» و «مرا ميبيني و هر
دم» پرداخت.
فرهمند افزود« :ســازمانها و نهادهاي متعددي براي اجراي
برنامه در ماه مبارك رمضان از گروه بنفش دعوت كردند كه گروه با
تمرينهاي مكرر موفق به اجرای رضایت بخشی در این مراکز شد».
انجمن صــرع در ماه مبارك رمضان عــاوه بر فعاليت گروه
موســيقي ،فعاليتهــاي ديگــري از جمله مســئوليت برپايي
بازارچههــاي خيريــة پروانههــا را نيز در دو منطقــة  7و 22
شهرداري به عهده داشت.
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برگزاری مجمع عمومی
عادی سالیانة انجمن
صرع ایران

انتخاب هیئت مدیره و بازرس جدید انجمن صرع
انجمن صرع ایران روز دوشنبه  24تیر ماه در مجمع عمومی

مردمی ضمن ابراز قدردانی از مســئوالن شــهرداری و ادارة

مخابرات برای در اختیار قراردادن فضای اســتقرار بازارچهها،

گفــت« :بازارچة منطقة  22از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز
به کار کرد و تا پایان ماه مبارک رمضان فعالیت خود را ادامه

داد ،امــا بازارچة منطقة  7به دلیل تأخیر در افتتاح ،تا روز 9
شهریور دایر بود».

نظری در مورد نوع محصوالت عرضه شده در این بازارچهها

افــزود« :عالوه بر ایــن که در هر بازارچه یــک غرفه به ارائة
انتشــارات انجمن از جمله بروشــور ،فصلنامه و کتابها و نیز

راهنمایی مراجعان در مورد صرع پرداخت ،تعدادی از غرفهها
در اختیار اعضای هنرمنــد مبتال به صرع انجمن برای عرضة

صنایع دســتی و تولیــدات آنها قرار گرفت؛ و ســایر غرفهها

به فروش محصوالت متنوع خوراکی ،پوشــاکی ،تزئینات و...

اختصاص داده شد».

انجمن صرع ایران در ســالهای گذشته نیز بازارچههای

خیریة کوچکی را در ســطح تهران راهاندازی کرده بود که
غرفههای آن را صرفاً در اختیار اعضای خود قرار میداد اما
این بار با واگذاری ســایر غرفهها سود حاصل از برپایی این

بازارچهها را صرف گســترش فعالیتهای انجمن و حمایت
از مبتالیان به صرع کرد.

بازارچة منطقة  7در تقاطع خیابان شریعتی و سید خندان و

بازارچة منطقة  22در کنار دریاچة پارک چیتگر واقع شده بودند.

عادی ســالیانه ،مراسم انتخابات هیئت مدیره و بازرس جدید را
برگزار کرد.
از آنجایی که انجمن صرع طبق اساسنامه هر دو سال
موظف به برگــزاری انتخابات هیئت مدیره و هر ســال
موظف به انتخابات بازرس اســت ،در سال جاری به دلیل
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فرا رسیدن نوبت برگزاری هر دو انتخابات ،این مراسم به
صورت همزمان برگزار شد.
«مهدی قدســینژاد» مدیر اداری -مالی انجمن صرع
ضمن اشــاره به ضــرورت برگزاری ایــن انتخابات برای
رسمیت قانونی فعالیتهای انجمن صرع ،گفت« :به دلیل
به حد نصاب نرسیدن تعداد شــرکت کنندگان در نوبت
اول مجمــع عمومی عادی ســالیانه در تاریخ  14تیر که
الزام حضــور نصف اعضا به عالوة یک را داشــت ،امکان
برگــزاری نوبت دوم این مجمع بــا حضور اعضای حاضر
فراهم شد».
در این مراســم ابتدا گزارش عملکرد اجرایی و مالی
هیئت مدیره در سال مالی  1391از زبان «دکتر حمیدة
مصطفایی» مدیر عامل انجمن شــنیده شــد و سپس
«میثم سبز چهره» بازرس سابق به ارائة گزارش پرداخت.
پس از آن صورتهای مالی (ســود و زیان و ترازنامه)،
تصویب حق عضویت بــه مبلغ  150هزار ریال و افزایش
 20درصدی بودجه نســبت به ســال مالی قبل ،با کسب
اکثریت آرا به تصویب مجمع رسید.
قدســینژاد با قدردانی از اعضایی که به وسیلة شرکت
در انتخابات در سرنوشت انجمن صرع سهیم شدند ،افزود:
«این مراسم با حضور «محمدرضا زارع» به عنوان نمایندة
وزارت کشــور« ،احمد طهرانی» رئیس مجمع« ،فاطمه
عباســی» منشی مجمع« ،فاطمه حســنپور» و «مجید
نظری» ناظران مجمع رسمیت قانونی یافت».
َدر این انتخابات پس از شمارش آرا و ثبت آن در حضور
شــرکت کنندگان دکتر کــورش قرهگزلی ،دکتر حمیده
مصطفایی ،دکتر غالمرضــا زمانی ،دکتر جعفر بوالهری و
زهــره مقید ،به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و دکتر
پرویز بهرامی و دکتر امید حسامی به دلیل آرای مساوی
و فرزاد واشقانی به عنوان اعضای علیالبدل هیئت مدیره
انتخاب شدند.
در انتخابــات بازرس نیــز امیر ســهیل پیرایش فر به
عنوان بازرس اصلی و فریــده غفورینیا به عنوان بازرس
علیالبدل انتخاب شدند.
انجمــن صرع برگزاری ســالیانة مجمع بازرســان و
دوســاالنة هیئــت مدیــره را ابتدا با چــاپ آگهی در
روزنامههای رســمی و سپس به وســیلة ارسال پیامک
به اطالع اعضای خود میرســاند تا اعضا با ارائة رأی و
نظر خود در انتخاب اعضای هیئت مدیره که یک نفر از
آنها نمایندة بیماران است ،در تصمیم گیریهای کالن
انجمن سهیم شوند.

سیمای انجمن صرع ایران در
سیمای جمهوری اسالمی ایران
گزارش توانمندی مبتالیان به صرع در روزنامة خورشید
انجمن صرع ایران در تاریخ  29تیر ماه ،به درخواســت برنامة
«دکتر سالم» در شبکة آموزش صدا و سیما ،از شش نفر اعضای

خود برای ضبط مصاحبه در دفتر مرکزی انجمن ،دعوت کرد.
هدف انجمن صرع از شــرکت در برنامههای صدا و سیما ،در
گام نخست افزایش آگاهی عموم جامعه در مورد صرع و آشنایی
با مبتالیــان به صرع و در مرحلة بعدی ارتقای ســطح کیفیت
زندگی مبتالیان به صرع به وسیلة تغییر نگرش مردم در نتیجة
این برنامههاست.
در این برنامة رسانهای خبرنگار و عکاس روزنامة خورشید نیز
در کنار کارگردان برنامة «دکتر سالم» به تهیة گزارش و عکس
از مبتالیان به صرع پرداختند.
«مقصودی» مدیر تولید برنامة دکتر ســام پس از معارفه با
تک تک بیماران ،هدف از تهیة این گزارش را آرامش بخشیدن
به مبتالیانی که به تازگی به صرع مبتال شــده اند بیان کرد و از
مصاحبه شوندگان خواست تا ضمن معرفی خود در این برنامه،
به ذکر موفقیتهایی که دست یافتهاند بپردازند و توصیههایی را
که برای پیشرفت این افراد مناسب میدانند ،ارائه کنند.
نفر اول «خدیجه اســدی»  38ساله و متأهل است که از 13
سالگی به صرع مبتال شده است .خدیجه اسدی ضمن اشاره به
تاثیــر انجمن صرع در پذیرش بیمــاری ،گفت« :من به راحتی
با صرع کنار آمدم و همین مســئله تأثیر بســزایی در پیشرفت
من داشــت تا جایی که توانســتم تحصیالت خــود را تا مقطع
کارشناسی ادامه دهم ،شاغل شوم و با همسری ازدواج کنم که
با ایمان به تواناییهای من ،درک صحیحی از صرع داشته باشد».
نفــر بعدی «معصومه فروغی»  39ســاله ،متأهل و مادر یک
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پسر است که از سه سالگی در اثر یک سانحه به صرع مبتال شده
اســت اما با اینکه به دلیل تأخیر در درمانش در سنین نوجوانی
و جوانی دچار مشــکالت بسیاری شــده است ،هرگز تحصیل و
فعالیت اجتماعی را رها نکرده است.
فروغی اولین زنی است که در سال  1386حکم ریاست بنگاه
آهن را دریافت کرده اســت اما پس از پنج سال فعالیت ،دوباره
به دلیل رها کردن درمان خود ،به کما رفت.
او پــس از عبور از ایــن مرحلة درمانی در ســازمان میادین
شهرداری به صورت حسابدار فعالیت خود را آغاز کرد .توصیة او
به مبتالیان به اجتناب از قطع خودسرانة دارو و رعایت بهداشت
تغذیه و خواب خود است.
نفر سوم «امیر یارجانی» است 30،ساله ،فوق دیپلم کامپیوتر
که  14سال سابقة ابتال به صرع دارد .هشت سال عضو تیم ملی
واترپلو بوده است که دو سال از این مدت مبتال به صرع بوده است.
یارجانی با ذکر اینکه صرع نتوانســته در مــن نفوذ کند ،به
مبتالیــان به صرع توصیه میکند که تواناییهای خود را نادیده
نگیرند و با اعتماد به نفس هر چه بیشتر در جامعه حاضر شوند.
«منصور عباســیان» نفر بعدی اســت که  36سال دارد و از
هفت ســالگی به صرع مبتال شده است .با این وجود که صرع او
به دلیل عدم مصرف دارو در دوران کودکی ،کنترل نشده است،
موفق به دریافت کارشناسی ارشد در رشتة ادیان و عرفان شده
است و اکنون در روزنامة خورشید مشغول به کار است.
عباســیان از سایر مبتالیان به صرع میخواهد که با ذهنیت
و افکار نادرســت برای خود محدودیــت ایجاد نکنند و با افکار
مثبت و اراده به آینده فکــر کنند تا در زندگی به اهداف خود
برسند.
نفر پنجم «غالمرضا یادگاری» با نام هنری کیوان 32 ،ساله،
متأهل و خواننده است که از  20سالگی به صرع مبتال شده است.
کیوان که از خوانندگان صدا و سیماست ،ضمن ذکر این نکته
که صرع هرگز مانع فعالیتهای او نشده است ،از موفقیتهای
خود در زمینة موسیقی ،ورزش و آرایشگری میگوید و از دوستان
خود میخواهد از انزوا و گوشــهگیری دوری کنند و دســت از
فعالیت نکشند تا بتوانند تواناییهای خود را به جامعه اثبات کنند.
آخرین نفر «فاطمه حســنپور» است 36 ،ساله که  22سال
ســابقة ابتال به صــرع دارد و میگوید صرع هرگز مانع تالش و
کوشش او برای رسیدن به آرزوهایش نشده است.
حسنپور که در حال حاضر دانشجوی رشتة معماری است،
مربی ورزش کیک بوکسینگ و نیز چندین رشتة هنری طراحی
دکوراسیون،گل سازی ،پتینه ،کاشی شکسته و ویترای است.
ایــن هنرمنــد ضمن تشــکر از حمایتهای خانــواده اش،
میگوید ":صرع مشــکل بزرگی نیســت و مانند بســیاری از

بیماریهای دیگر قابل کنترل است که نباید مانع فعالیت شود
زیرا مبتالیان به صرع اکثراً افراد توانمندی هستند".
این فرد مبتال به صرع میخواهد تا مبتالیان با تمرکز بر روی
تواناییهای خود ،صرع را فراموش کنند و برای دریافت حمایتهای
آموزشی و اجتماعی با انجمن صرع آشنا شوند و با حمایت خانواده
به دنبال فعالیتهای مختلف تحصیلی ،هنری و ورزشــی بروند.
این گزارش که به تدریج در برنامة «دکتر ســام» از شــبکة
آموزش پخش خواهد شد ،تأثیر بسیاری در تغییر نگرش عموم
و افزایش امید در مبتالیان به صرع در مورد درمان صرع و بروز
تواناییهایشان خواهد داشت.

گذری به غار کتله خور

افزایش زمان پیشبینی شدة بازدید
انجمن صرع ایران بار دیگر اعضای خود را برای طبیعتگردی
راهی غار کتله خور زنجان کرد.
این اردو با هدف تقویت روحیة نشــاط و شادی برای اعضای
انجمن ،روز پنج شــنبه  24مرداد ساعت  7:30از دفتر انجمن
به مقصد زنجان حرکت کرد و دو ساعت و نیم بعد از نیمه شب
به تهران بازگشت.
«نســرین فرخی» کارشــناس روابط عمومــی انجمن صرع
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که مســئولیت برگزاری ایــن اردو را به عهده داشــت ،ضمن
اشــاره به اینکه انتخاب اعضا برای شــرکت در اردوها با توجه
به ســطح سالمت آنها تعیین میشــود ،گفت« :مکانهایی که
بــرای برگزاری اردوهای انجمن در نظر گرفته میشــوند ،ابتدا
به وســیلة کارشناسان انجمن از جوانب مختلف مورد بررسی و
بازدید قرار میگیرند تا احتمال بروز هر گونه آســیب به حداقل
کاهش یابد».
فرخی افزود« :این اردو با شرکت سی نفر از اعضا و همکاری
«پیمان گل سرخ» مجری تخصصی تورهای طبیعتگردی ،سه
نفر تیم امداد پزشــکی افتخاری و چهار نفر از همکاران انجمن
صرع به خوبی برگزار شــد و مشارکت اعضای شرکت کننده در
اردو مثبت ارزیابی شد».
گروه ســاعت  7:30به مقصد زنجان حرکــت کرد و پس از
صرف صبحانه در پارک تنیس جهانشهر به مدت یک ساعت ،به
راه خود ادامه داد و در طول مســیر هر یک از شرکتکنندگان
به معرفی خود ،توانمندی ،عالقه و احساسات خود پرداختند.
اتوبوس ســاعت  15به شهرســتان ابهر رسید و به مدت یک
ساعت در پارک شهر ابهر برای صرف ناهار و اقامة نماز متوقف شد.
بازدید از غار کتلهخور:
ســرانجام گروه ســاعت  17به غار کتله خور رسید و اعضا با
هیجان و کنجکاوی وارد غار شــدند .هوای پاک و خنک غار به
جذابیت شــگفتانگیز غار افزود و زمان یک ساعتهای که برای
بازدید غار پیشبینی شده بود به دو ساعت افزایش یافت.
ابتــدای ورود ،راهنمای غار به همراه پیمان گل ســرخ گروه
را برای ارائة توضیحات در مــورد بخشهای مختلف این مکان
دیدنی همراهی کردند.
درون غار به بخشهای مختلفی تقســیم شده بود و شباهت

ســنگهایی کــه درغار وجود داشــت ،نام خاصــی را به خود
اختصاص داده بود.
در قسمتی از غار ســنگهای سفید زیبایی آویزان بودند که
ایــن منطقه را به نام «کوچة عــروس» نامگذاری کرده بودند و
اعضای اردو مدت زیادی را در این قسمت به عکاسی پرداختند.
اما منظرهای که در انتهای غار نمایان شد با دیگر قسمتهای
غار متفاوت بود .در قسمت انتهایی غار سنگهای برجستهای در
مساحتی از زمین به شکل زیبایی غار را زینت داده بودند که به
همین دلیل نام این قسمت را «سفرة عقد» گذاشتهاند.
گروه پس از بازدید دو ســاعته از غار خارج شدند و به سوی
تهران بازگشتند.
ارزیابی از اردو:
در طول مســیر بازگشت به تهران در اتوبوس یک مسابقه به
صورت شــفاهی در مورد فعالیتهای انجمن و یک مسابقة 12
ســؤالی به صورت کتبی در مورد صرع اجرا شد و به برگزیدگان
جوایزی اهدا شد.
در ارزیابی شــفاهی که از اردو انجام شــد ،اکثریت شــرکت
کننــدگان از برنامه راضی بودند اما برخی نیز به کاســتیها و
نواقص اردو اشاره کردند.
«اعظم حیدری دادگر» عضوی که به همراه خواهرش در اردو
شرکت کرده بود ،ضمن ابراز رضایت از فضای نشاطآور این اردو
گفت« :این اردو نقصی نداشت ،من و خواهرم از این اردو بسیار
لذت بردیم و مایلیم در اردوهای بعدی نیز شرکت کنیم».
امــا از آنجایی که تعدادی از اعضا در مــورد هزینة 35000
تومانی اردو سؤال کرده بودند« ،مهدی قدسینژاد» مدیر اداری-
مالی در پاســخ گفت« :انجمن عالوه بر مبلغ دریافتی از اعضا،
سوبســیدی را نیز برای برگزاری این اردو هزینه کرده است که
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محاسبة سر انگشتی هزینههای اردو از قبیل اتوبوس ،وعدههای
غذا ،میان وعدهها و دســتمزد کارشناس اردو ،هزینة دریافتی
اردو را کامال روشــن و شــفاف میکند ،ضمن اینکه همکاران
انجمــن هیچ مبلغــی را بابت زحمتی که بــرای برگزاری اردو
متقبل میشــوند ،دریافت نمیکنند و حتی سه نفر تیم امداد
پزشــکی با هدف کمک به بیماران و باهزینة شخصی خود در
این برنامه شرکت کردند».
قدســینژاد افزود« :سیاست انجمن در مورد برگزاری اردوها
بــه هیچ وجه درآمدزایی نیســت و هدف انجمــن تنها بهبود
کیفیــت زندگی و تقویت اعتماد به نفس این عزیزان با دریافت
حداقل هزینه است».
این اردو ،سومین اردوی طبیعتگردی و تفریحی انجمن صرع در
سال جاری بود و انجمن بنا به درخواست متقاضیان برای برگزاری
چندین اردوی دیگر تا پایان ســال نیز برنامهریزی کرده است.

مناظرهای دربارة صرع

انجمن صرع ایــران گردهمایی«مناظرهای دربارة صرع» را با
حضور بیماران و کارشناســان در تاریخ هفتم شهریور از ساعت
 9/30الی  13در فرهنگسرای اندیشه برگزار کرد.
این مناظره که هدف کلی از برگزاری آن کمک به ارتقای سطح
کیفیت زندگی مبتالیان به صرع بود 280 ،نفر شرکتکننده داشت.
در ایــن برنامه که دو موضوع «پنهــان یا ابراز نمودن صرع»
و شــعار ســال انجمن« :تنها نمان با صرع» در دو جلســة 45
دقیقهای به بحث و گفتوگو گذاشــته شــد ،دو گروه موافق و
مخالف با موضوعات فوق با کمک و راهنمایی «رضا محمدی» ،گریبانگیر آنها خواهد بود ،پاسخ دهند».
مسئول مرکز مشاوره و روانشناسی انجمن صرع ایران و مجری مناظرهها:
برنامه« ،ناصر خیرخواه» ،به تبادل نظر پرداختند.
در مناظرة نخست که پنج نفر به عنوان موافق با پنهان کردن
«دکتــر حمیــدة مصطفایی» مدیــر عامل انجمــن صرع و صــرع و پنج نفر به عنوان مخالف با این موضوع شــرکت کرده
متخصــص مغز و اعصاب با اشــاره به آمار یــک میلیون نفری بودند ،رضــا محمدی و ناصر خیرخواه از شــرکتکنندگان در
مبتالیان به صرع که تنهــا  5000نفراز آنها عضو انجمن صرع بحث خواستند تا دالیل مخالفت یا موافقت خود را مطرح کنند.
ایران هســتند ،گفت« :متأســفانه نا آگاهی و خرافات در سطح
مخالفــان با ابراز دالیلی چون زیر ســؤال رفتن صداقت،
جامعه میتواند برای افراد مبتال به صرع آسیبرســان و محدود تاییــد ننگ بودن ابتــا به صرع و قبــول محدودیت برای
کننده باشــد که نه تنها خود فرد بلکه دیگران و جامعه را دچار مبتالیان به صرع ،با پنهان کردن صرع مخالفت کردند.
عوارض ناخواستهای میکند».
در ادامــه موافقان نیز با ذکر عوارض آشــکار کردن صرع
مدیــر عامل انجمن صرع افزود« :در پایان این مناظره انتظار مانند از دست دادن موقعیتهای شغلی ،تحصیلی ،ازدواج،
داریم شــرکت کنندگان بتوانند با نگاهی عمیق و روشن به این گواهینامــة رانندگی ،ایجاد حس ترحم و طرد شــدگی به
ســؤال که در صورت پنهان یا ابراز نمودن صرع چه مســائلی
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موضوعهای مختلف را با استفاده از سخنرانیهای تخصصی
برگزار کــرده بود ،این بــار مناظرة صرع را با اســتفاده از
مشــارکت خود اعضا برگــزار کرد تا همایشهــا از حالت
یکنواخت و خستهکننده خارج شده و شرکتکنندگان را به
فعالیت و تفکر وادار کند.

بحث در مورد دالیل موافقت با پنهان کردن صرع پرداختند.
رضا محمدی ضمن انعکاس صحبتهای شرکت کنندگان
در این بخــش ،به تقویت اعتماد به نفــس به عنوان عامل
مؤثری بــرای عدم پنهان کردن صرع اشــاره کرد و گفت:
«عدم آگاهی میتواند بسیار خطرناک باشد زیرا باعث رواج
بیشتر باورهای غلط در مورد صرع میشود».
گفتوگوی دوم در مورد شعار سال انجمن «تنها نمان با
صرع» نیز با حضور پنج نفر موافق و پنج نفر مخالف آغاز شد.
در این جلسه مخالفان با ذکر دالیلی چون نادرست بودن
اســتفاده از کلمة «تنها» و فعل «نمــان» در این جمله به
دلیل بار منفی آن ،با این شعار مخالفت کردند ،اما موافقان
با اشاره به نیاز به همراهی مبتالیان به صرع و مانع شدن از
شرکت خانوادگی اعضا در اردو
گوشهگیری آنها دالیل موافقت خود را مطرح کردند.
رضا محمدی ضمن قدردانی از مشارکت دو گروه با اهدای
انجمن صرع ایران اردوی زیارتی -ســیاحتی شهر ری را روز
یک شاخه گل رز با روبان بنفش ،از تمامی شرکت کنندگان پنجشنبه  13شهریور با شرکت  31نفر از اعضا برگزار کرد.
خواست تا جملههای پیشنهادی خود را برای انتخاب شعار
هــدف از برگزاری ایــن اردو بهبود کیفیــت زندگی اعضا به
ســال آیندة انجمن صــرع روی برگههایی کــه در اختیار وسیلة زیارت آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و
دارند یادداشــت کرده و به مســئوالن برنامه تحویل دهند .آشنایی با آثار تاریخی شهر ری بود.
«نسرین فرخی» کارشــناس روابط عمومی انجمن صرع که
برنامههای جانبی:
مســئولیت این اردو را با یاری سه نفر دیگر از همکاران انجمن
بین دو مناظــره ،ناصر خیرخواه مســابقهای را در مورد به عهده داشــت ،ضمن قدردانی از همکاری «پیمان گل سرخ»
فعالیتهای انجمن صرع بین پنج نفر از شــرکتکنندگان مجری تخصصی تورهای گردشــگری ،گفــت« :گاهی ضرورت
برگزار کرد و جوایزی به رسم یاد بود به آنها اهدا شد.
مدیریت و برنامهریزی دقیق اردوها بیشتر احساس میشود .به
همچنین در این گردهمایی گروه موسیقی بنفش پس از طور مثال در این اردو که وسیلة ایاب و ذهاب آن از سوی ناحیة
پایان دو جلسة مناظره ،برای نخستین بار در حضور اعضای  5منطقة  7فراهم شــده بود ،ابتدای صبح رانندة اتوبوس برای
انجمن ،دو قطعه موسیقی اجرا کردند.
بازدید از منطقة بیبی شــهربانو و آتشــکده همکاری نمیکرد
در ایــن اجرا ابتدا آنیتا آگاه با قرائت داســتان «بنفش» که در این صورت برنامهریزی اردو با مشــکل مواجه میشد اما
به ذکــر دلیل انتخاب نام بنفش بر اســاس اثــر گل گیاه خوشــبختانه این مشکل با همکاری پیمان گل سرخ و پرداخت
اســطوخودوس در درمان صرع که رنگ بنفش دارد ،اشاره مبلغی اضافهتر به راننده برطرف شــد و اردو طبق برنامه برگزار
کرد و سپس گروه با هدایت سرپرست خود «رضا فرهمند» شد».
به اجرای دو قطعه موسیقی پرداختند .سپس دکتر حمیدة
در این اردو که تفاوت عمدة آن با سایر اردوهای سال جاری،
مصطفایی با همراهی زهره مقید (مســئول تشــکیل گروه شرکت چند خانواده و پنج کودک بود ،شرکتکنندگان عالوه بر
موســیقی بنفش) به هریک از اعضای گروه موســیقی لوح زیارت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) ،از مناطق
تقدیری به رسم یادبود اهدا کرد.
تاریخی و گردشگری شهر ری بازدید کردند.
دیگربرنامــة جانبی این گردهمایــی ،قدردانی از اعضای
«مریم حســینمردی» مددکار انجمن صــرع در مورد هزینة
فعالی بود که در تهیة مطالب فصلنامة «صرع و ســامتی» دریافتی از اعضا گفت 15000« :تومان حداقل هزینهای اســت
همکاری دارنــد و همچنین اهدای جایزه بــه برگزیدگان که از اعضا برای اردو دریافت شده است اما با این وجود تعدادی
مسابقة این فصلنامه بود.
از مددجویان با تأیید مددکاری به صورت رایگان در این برنامه
همچنیــن از اعضایــی که در ارســال دعوتنامههای این شرکت کردند».
مراسم همکاری کرده بودند نیز قدردانی شد.
گروه ســاعت  8:45دفتر مرکزی انجمن را به مقصد شهر ری
انجمــن صرع کــه تا به حــال  27همایــش عمومی با ترک کرد و پس از صرف صبحانه و گردش و عکاسی در چشمه

هم زیارت هم سیاحت
در اردوی ری گردی
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شــهربانو که بر اساس روایات همسر امام حسین(ع) بوده است
و نیز بازدید پرستشــگاه معروف به تاالر آناهیتا آخرین برنامة
این اردو بود.
ســاعت  19:30گروه بــه دفتر مرکزی انجمن بازگشــت و
اعضایــی که تا پایان مســیر اردو را همراهی کــرده بودند ،از
یکدیگر خداحافظی کردند.
اکنــون روابط عمومــی انجمن برنامهریزی بــرای برگزاری
اردوهایی که امــکان حضور خانوادهها را نیــز فراهم کند ،در
دستور کار خود دارد.

حضور چهرههای مشهور ورزش در:

اولین جشنوارة ورزشی
«صرع و سالمتی»

علی ،ساعت  10:30به سمت برج طغرل به راه افتاد.
در برج طغرل که بازدید آن از قبل با سازمان میراث فرهنگی
هماهنگ شده بود ،یک نفر راهنما با گروه همراه شد و در مورد
قسمتهای مختلف این مکان تاریخی گفت« :این برج منسوب
به طغرل بیک پادشــاه اول سلجوقی است و ارتفاعی حدود 20
متر و قطر  15متر دارد .در این برج کتیبهای به خط کوفی بوده
که در مرمت دورة قاجار از بین رفته است».
ســپس گروه به ســمت آتشــکدة ری یا تپه میــل در 12
کیلومتری جنوب شــرقی ری و بر فراز تپهای بلند در روستای
قلعه نو حرکت کرد .این آتشــکده که متعلق به دورة ساســانی
اســت از یک جفت قوس هاللی با مقطع بیضی شــکل تشکیل
شده است.
گروه پس از بازدید از آتشــکدة ری برای صرف ناهار مهمان
دارالضیافه عبدالعظیم بود.
اعضای اردو ساعت  15به مدت نیم ساعت به زیارت و عبادت
در حرم حضرت عبدالعظیم حســنی(ع) پرداخت و بعد از آن از
بازارچة سنتی حرم خرید کردند.
زیارت مقبرة بی بی شهر بانو(س) در دامنة جنوبی کوه بیبی

انجمن صرع ایران اولین جشنوارة ورزشی «صرع و سالمتی»
را روز پنجشــنبه ،بیست و یکم شهریور ماه در سالن افراسیابی
باشگاه شهید شیرودی از ساعت  9/30الی  12/30برگزار کرد.
اجرای این جشنواره که با هدف بهبود کیفیت و درمان مبتالیان
به صرع برگزار شــد ،به وسیلة رســانهها به اطالع عموم رسید.
«فاطمه باقری» مسئول اجرایی این جشنواره ،ضمن قدردانی
از حمایت" ایرج حصیبی" مســئول کمیتة ورزش انجمن صرع
در برگــزاری این جشــنواره ،گفــت« :کمیتة ورزش از ســال
گذشــته با برگزاری جلسههای متعدد و اســتفاده از همفکری
متخصصان ورزشــی برنامهریزی این جشنواره را آغاز کرده بود
که خوشــبختانه اجرای پر هیجان جواد خیابانی و ســخنرانی
نامیان عرصة ورزش جذابیت برنامه را صد چندان کرد».
نخستین برنامة این جشنواره سخنرانی و خوش آمد گویی "
ایرج حصیبی" ،دبیر ورزشــی جشنواره بود و سپس " محمدرضا
طالقانــی " و " اصغر همت " در مورد تاثیر ورزش در ســامت
جسم و روان سخنرانی کردند.
"محمد رضا طالقانی" که به نشانة حمایت از جامعة مبتالیان
به صرع با همســر خود را در این برنامه شرکت کرده بود،مورد
استقبال گرم شرکت کنندگان قرار گرفت.
ســخنران دیگر این جشنواره " دکتر علی اصغر بهبهانی " بود
که در مورد «ورزش و صرع» ایراد سخن کرد.
سپس برنامههای نمادین با نمایش گروه هشت نفرة باستانی
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کار نوجوان آغاز شد.
ســالن افراســیابی که بــا بادکنکهــای بنفش و ســفید و
پالکاردهای بنفش ورزشی تزئین شده بود ،میزبان مبتالیان به
صرع و خانوادههای آنها شــد تا باور ناتوانی مبتالیان به صرع را
حتی در زمینههای ورزشی از ذهن عموم بزداید.
به دنبال این باور  9نفر از اعضای مبتال به صرع انجمن که
در زمینههای ورزشــی موفقیتهای چشمگیری کسب کرده
بودند معرفی شــدند و از دست ایرج حصیبی و دکتر حمیدة
مصطفایی (مدیر عامل انجمن صرع) لوح تقدیر دریافت کردند.
دیگر برنامة نمادین این جشــنواره نمایــش گروه چهار نفرة
ژیمناستیک کار بود که مورد تشویق حاضران قرار گرفت.
سپس مسابقة طنابکشی با داوری دبیر انجمن طناب کشی
بین دو گروه  24نفره از آقایان در سه مرحله برگزار شد و گروه
برنده انتخاب شدند.
آخرین برنامة این جشنواره برگزاری مسابقة آموزشی در مورد

«صرع و ورزش» برای بانوان بود که به برگزیدگان این مســابقه
نیز هدایایی به رسم یادبود تعلق گرفت.
انجمــن صرع ورود عموم را به این برنامه آزاد گذاشــت تا به
این وسیله امکان افزایش اطالعرسانی در مورد صرع فراهم شود.
در این برنامه از اعضای انجمن صرع به وسیلة ارسال دعوتنامه
و پیامک دعوت شد و با توجه به اینکه ورود عموم به این برنامه
آزاد بود ،برگزاری آن به وســیلة روزنامههــا و خبرگزاریها به
اطالع عموم رسید.
انجمن صرع در ســالهای گذشــته در مراسم روز ملی صرع
برنامههای متنوع ورزشــی از قبیل فوتسال هنرمندان ،مسابقة
دو ،مســابقة دارت و برنامههای متنوع دیگری داشته است ،اما
این برنامه ،نخستین برنامة صرفا ورزشی انجمن پس از تشکیل
کمیتة ورزش انجمن بوده است.
این کمیته اکنون در حال ارزیابی این جشنواره و برنامهریزی
برای جشنوارة سال آینده است.
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نام:
نام خانوادگی:
آدرس:

تلفن:

ج

د

 -1مصرفداروهابهشکلیکهتجویزشده،بهچهمعنیاست؟
الــف) داروها را فرامــوش نکنید .ب) میزان داروها
را کم نکنید.
ج) مصرف داروها را قطع نکنید .د) همة موارد
 -2حملة استاتوس چه زمانی میتواند ناگهان به وجود آید؟
الف) قبل از قطع مصرف دارو ب)بعد از قطع مصرف دارو
د) مورد الف و ب
ج) بدون هیچ دلیل خاصی
 -3در چه صورتی میتوانید رانندگی کنید؟
الف) حملههای شما متوقف شده است.
ب) داروهــای خود را مرتب مصــرف میکنید و هرگز
مصرف دارو را فراموش نمیکنید.
د) همة موارد
ج) خسته یا خوابآلود نیستید.
 -4انجام کدام یک از مشــاغل زیر بــرای مبتالیان به
صرع سخت و یا غیرممکن خواهد بود؟
الف) خلبانی هواپیما ،رانندگی حرفهای و ترانزیت ،جراحی
ب) دندانپزشکی ،نیروی ارتش ،پلیس،آتشنشانی
ج) مهندسی،حسابداری،پزشکی ،معلمی د) مورد الف و ب
 )5اگــر مصرف یک نوبت دارو را فراموش کردید ،نوبت
بعدی را..........................
الف) دو برابر نکنید ب)مصرف نکنید ج)حذف کنید
د) هر سه مورد
 )6محققان حدس میزنند ژنهای ایجاد کنندة صرع را
چه تعدادی حدس میزنند؟
الف)  9ژن ب) 90ژن ج) 0/9ژن د) 900ژن
 )7استفاده از والپروات در سه ماهة اول بارداری با کدام
یک از نقیصههای عمدة زمان تولد مرتبط است؟
الف) نقیصههای لولة عصبی ب) شکافهای صورت
د) همة موارد
ج) هیپوسپادیاس
 )8کدام یک از داروهای زیر در مقادیری کمتر از انواع
دیگری از داروهای ضد صرع از راه شیردهی به کودک
شما منتقل میشود؟
الف) لووتیراستام ب)والپروات ج)فنوباربیتال د)
فنی تویین
 )9آیا اســتفاده از داروهای ضد صــرع هنگام بارداری
شانس سقط جنین را زیادتر میکند؟
الف)شواهد کافی برای نشــان دادن این موضوع وجود

ندارد که اســتفاده از داروهای ضد صرع هنگام بارداری
شانس سقط جنین را زیادتر کند.
ب) قطعاً زیاد میکند
ج) اص ً
د) مورد الف و ب
ال زیاد نمی کند
 )10بهتــر اســت به جــای رد کــردن احساســات
فرزندمان،چه برخوردی داشته باشیم؟
الف) به شناسایی احساسات و اندیشههای آنها بپردازیم
ب) به جای نادیده انگاشتن احساسات ،احساسات را با
یک کلمه یا صدا تأیید کنیم
ج) راه حل مناسب ارائه دهیم
د) مورد الف و ب
 )11انجمن صرع در نیمسال نخست سال  92چند اردو
برگزار کرده است؟
الف) سه اردو ب) چهار اردو ج) پنج اردو د) شش اردو
 )12مبحثهای مطرح شده در مناظر ة صرع بر محور
چه موضوعی استوار بود؟
الف) پزشــکی -اجتماعی ب) اجتماعی-فرهنگی ج)
پزشکی -ورزشی د) همة موارد
)13اطالع رسانی برگزاری مناظره و جشنوارة ورزشی از
چه راه هایی انجام شد؟
الف) ارســال دعوتنامه ب)ارســال پیامک ج) رسانهها
د(همة موارد
)14انتشارات انجمن صرع شامل چه مواردی است؟
الف) کتاب ،سالنامه،بروشور،سی دی
ب) ماهنامه،کتاب،سی دی،پوستر
ج) کتاب،بروشور،فصلنامه،سی دی،پوستر
د)بروشور،پوستر،کتاب،روزنامه
)15معاونتهــای انجمن صرع شــامل کدام قســمت
هاست؟
الف)آموزش-پژوهش و رفاهی-مددکاری ب)اداری-
مالی و روابط عمومی-بین الملل
ج)دارو-درمــان ،آموزش،پژوهش،اداری،روابط عمومی
د)مورد الف و ب
لطفاً پاسخهای خود را تا تاریخ  15آذر به دفتر مرکزی
انجمن (واحد پژوهش) ارسال فرمایید.

مسابقه

پاسخ صحیح مسابقة فصلنامة 40
 - 1ج  -2د  -3د  -4ج  -5د  -6ج  -7ج  -8د  -9د  -10د
اسامی برگزیدگان مسابقة فصلنامة شمارة 40
از میان  19نفر شــرکت کننده در مسابقه تنها خانم <رز امین هاشمی> به سؤال ها پاسخ صحیح داده بود که
به عنوان برگزیدة مسابقه اعالم می شود.
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تأثيرتشخيصقطعيتشنجهایغيرصرعيبامنشأرواني()PNES
به روش ويدئو  EEGمانيتورينگ بر روند درماني بيماران
دكتر علي گرجي

مقدمه:
تشــنجهای غيرصرعي با منشأ رواني ( )PNESيك اختالل نوروسايكياتريك (روان پریشی) است كه نه تنها بر بيمار و خانوادة
وي بلكه براي جامعه و سيســتم بهداشــتي جامعه هزينههاي مالي و رواني زيادي تحميل ميكند .عالوه بر آن ،در مواردي ناتواني
ناشي از آن ،از بيماري صرع بسيار بيشتر است .روش طاليي براي تشخيص  PNESويدئو  EEGمانيتورينگ است كه آشنايي با
آن براي تمام پزشكاني كه با اين بيماران مواجه ميشوند ،ضروري به نظر ميرسد.
هدف :هدف اصلي ما از اين مطالعه تعيين نقش تشــخيص قطعي  PNESدر كمك به درمان مناســب و كاهش مصرف نابجاي
داروهاي ضدصرع بوده است.
روش مطالعه :اين مطالعه به روش گذشــتهنگر و با مراجعه به بانك اطالعاتي بيماران بســتري شــده در سال  1390در بخش
مانيتورينگ صرع بيمارستان رضوي مشهد انجام شد .تمام بيماران با تشخيص نهايي  PNESوارد مطالعه شدند ،سپس با مصاحبة
تلفني آخرين وضعيت درماني آنها را بررسي نموده و با شرايط قبل درمان مقايسه شد.
نتايــج :از  182بيمار كه با تشــخيص اولية صــرع مقاوم به درمان تحت ويدئو  EEGمانيتورينگ قــرار گرفته بودند 33 .بيمار
(18درصد) مبتال به تشــنجهای غيرصرعي با منشــأ رواني بودند .ميانگين ســني بيماران  27/6سال بود و دو سوم آنها را خانمها
تشكيل ميدادند .به طور ميانگين طول مدت بيماري آنها  28/15ماه بود 29 .بيمار (87/8درصد) تحت درمان با داروهاي ضدصرع
و  26نفر (78/7درصد) داروهاي ســايكوتروپ مصرف ميكردند .ميانگين داروهــاي ضدصرع مصرفي بيماران  1/6قلم و داروهاي
سايكوتروپ  2/12قلم بود .بيماران به طور ميانگين  8/37ماه فالوآپ شدند ( 3-14ماه) .از  29بيمار كه در فالوآپ شركت کردند،
 15بيمار (51/7درصد) حمله هایشان به طور كامل برطرف شده بود .شش بيمار هيچ دارويي مصرف نميكردند و فقط هفت بيمار
از داروي ضدتشنج به عنوان تثبيتكنندة خلق استفاده ميکردند .ميانگين تعداد داروهاي ضدصرع و سايكوتروپ مصرفي بيماران
در فالوآپ به ترتيب  0/31و  1/17بود 19 .بيمار (65/5درصد) از بيماران در زمان پيگيري تحت درمان روانپزشك بودند.
نتيجهگيري:
تشــخيص قطعي تشنجهای غيرصرعي با منشــأ رواني ( )PNESبه روش ويدئو  EEGمانيتورينگ به طور قابل توجهي باعث
بهبود بيماران ،كاهش مصرف داروهاي ضدتشنج ( )P = 0/001و سايكوتروپ ( )P = 0/016غيرضروري و هدايت بيماران به سمت
درمان مناسب ميشود.

بررسي نحوة كنترل تشنج در دوران بارداري

راحله محسني
مقدمه و هدف:
تشــنج در دوران بارداري وضعيت بسيار خطرناكي است كه با باال رفتن فشارخون مادر صورت ميگيرد و در نيمة دوم بارداري
اختالالت زيادي را ايجاد ميكند .در واقع تشــنج شــايعترين مشكل عصبي است كه نياز به درمان مداوم دارويي در طول بارداري
دارد .طبق بررســيهاي صورت گرفته تقريباً پنج درصد از مادراني كه براي اولين بار باردار ميشوند به اين بيماري مبتال ميشوند
كه نه تنها براي مادر دردسرســاز اســت ،بلكه ســامت جنين را نيز تهديد ميكند .نگراني اصلي در رابطه با تشنج هنگام بارداري
خطرات ناشــي از تشنج كنترل نشــده براي مادر و جنين و اثرات مضر آن بر رشد جنين است .اگرچه در اکثر موارد تشنج كنترل
ميشود اما در برخي افراد فرآيند بارداري ،خود ميتواند باعث بدتر شدن تشنج شود.
روش كار :پژوهش حاضر يك مطالعة مروري اســت ،كه با جمعآوري دادهها از مقالههای مرتبط و پايگاه دادههاي در دســترس
انجام شده است.
يافتههاي پژوهش :علتهای تشــنج در بارداري شــامل تومورهاي مغزي ،صرع ،تب شديد ،نارسايي كليه ،افت شديد قند خون،
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عوامل مؤثر در كنترل حملههاي تشنج دوران بارداري
عوامل رفتاري:
 احساسات (مثبت  /منفي) مشكالت رواني اجتماعي خواب ناكافي ترس از عوارض تشنج ،بهويژه در مرحلة درد و زايمان نگراني در مورد ايمني تغذيه با شير مادر تصورات غلط در مورد انتقال اختالل نگراني در مورد عوارض جانبي بر رشد جنين عدم رعايت درمان تغييرات فيزيكي تهوع و استفراغ خستگي گرفتگي عضالت پا تغيير سطح هورمونها تغييرات فارماكوكينتيك داروهاي ضدصرع كاهش جذب رودهاي افزايش جذب رودهاي افزايش حجم توزيع افزايش متابوليسم -افزايش كليرنس كليوي

پژوهشهای تازه

مســموميتها ،مننژيت و مسموميت بارداری اســت كه هر يك از علل ،درمان مناسب خود را ميطلبد .بايد پيش از بارداري علت
اصلي تشنج مشخص شود چون بارداري ريسك آن را افزايش ميدهد .همچنين عوامل مختلفي كه در بارداري وجود دارد ميتواند
اثرات منفي در حملههای تشــنجي داشته باشــد كه بايد مورد توجه و بررسي قرار گيرند از جمله :عوامل عاطفي و رفتاري شامل
خواب ناكافي ،نحوة رعايت پروتكل درماني و عواملي مانند تهوع و استفراغ.
روش مقابله با تشنج در دوران بارداري اهميت زيادي دارد .در كساني كه سابقة تشنج داشتهاند ،بسياري از داروهايي كه پيش از
بارداري استفاده ميكردهاند در دوران بارداري قابل استفاده نیست .معموالً غلظت تمام داروهاي ضدصرع در خون طي دوران بارداري
كاهش مييابد .دســتورالعمل موجود و پذيرفته شــده براي درمان تشنج در زنان باردار ،مونوتراپي با كمترين دوز مؤثر دارو است.
همچنين گفته شــده اســت كه تا حدامكان بايد از داروي والپروات ســديم ،به دليل اثرات بالقوة آن بر رشد جنين ،پرهيز شود.
در واقع كنترل تشــنج يك فرآيند پيچيده در زنان باردار اســت و بهتر است كه با روشهايي ساده ،از بروز تشنج در دوران بارداري
پيشگيري كرد .برخي از اين اقدامها شامل كاهش وزن در زنان چاق ،كنترل بررسي وضعيت قند خون در بيماران با سابقة ديابت
بــارداري با بيماري ديابت نوع يك و دو ،كاهــش مصرف نمك و چربي ،خودداري از مصرف غذاهاي آماده و كم محتوا .به عالوه با
مصرف ميوه و سبزي تازه و ورزش مداوم و آهسته ،قبل از اقدام به بارداري ميتوان راهي هموار براي دوران بارداري مهيا كرد.
نتيجهگيري:
مكانيســمهاي متعددي در دوران بارداري ممكن اســت منجر به بدتر شدن وضعيت در بيماران مبتال به تشنج شود كه در اين
رابطه بايد آموزشهاي الزم به بيمار و خانوادة او برای پيشــگيري و كنترل داده شــود .همچنين بايد توجه داشت كه در هر فرد با
توجه به شرايط فردي وي بايد ميزان دوز داروها به وسیلة پزشك معالج تعيين شود.

33

ویژة
پزشکان

34

دهم1392،
تابستان
 / 41سال
سالمتی
صرع و
1390
یازدهم /سال
شماره ،36
شمارهایران
انجمن /صرع
فصلنامه

عنوان کارگاههای آموزشی قابل اجرا در سال 1392
ردیف

مدرس:آقای آرش سدهیان
تعداد جلسه ها

عنوان کارگاه

آموزش اختالالت جنسی
(ارتقا بهداشت جنسی)
آسیبشناسی اختالالت روانی و تشخیص

1
2

گروه درمانی

3

CBT

4
ردیف
1
2
3
4

ردیف
1
2
3
4

ردیف

افسردگی
وسواس
اختالالت جنسی
سوء استفاده جنسی(Abuse
Social Fobia

عنوان کارگاه
آسیبشناسی اختالالت روانی
آموزش انواع مواد (مخدر ،محرک)
آموزش پیش از ازدواج
آموزش اختالالت جنسی

2
15
 15الی 20
 15الی 20
 15الی 20
 15الی 20
 15الی 20
12

طــول مــدت هر مخاطبان
جلسه
عمــوم +دانشــجویان
 6ساعت
روانشناسی و مرتبط
دانشجویان روانشناسی
 2ساعت
و مرتبط
 1/30الی  2ساعت عموم
 1/30الی  2ساعت عموم
 1/30الی  2ساعت عموم
 1/30الی  2ساعت عموم
 1/30الی  2ساعت عموم
دانشجویان روانشناسی
 6ساعت

مدرس :آقای صابر خزایی
طول مدت هر جلسه مخاطبان
تعداد جلسه ها
دانشجویان روانشناسی
 12ساعت
6
دانشجویان روانشناسی
 4ساعت
2
دانشجویان روانشناسی و عموم
 6ساعت
2
دانشجویان روانشناسی و عموم
 8ساعت
4

مدرس :آقای پورک پیران
طول مدت هر جلسه
تعداد جلسه ها
عنوان کارگاه
 1/30ساعت
2
کنترل استرس
 1/30ساعت
2
سازوکارهای دفاعی
 1/30ساعت
2
خود باوری
 1/30ساعت
ابعاد شخصیت از دیدگاه فروید 2

عنوان کارگاه

مدرس :خانم مرجان چمانی
تعداد جلسه ها

مخاطبان
عموم
دانشجویان روانشناسی
عموم
دانشجویان روانشناسی

طول مدت هر جلسه مخاطبان

1

افزایش توجه برای کودکان

12

 2ساعت

عموم

2

افزایش توجه برای نوجوانان

12

 2ساعت

عموم

3
4

12
افزایش اعتماد به نفس برای کودکان
نمیگذارم کسی اعصابم را به هم بریزد 12
(مدیریت خشم و مقابله با خلق منفی با
روش )REBT
12
مقابله با اختالفات زناشویی(گروهی)
مقابله با تنهایی ،کمرویی و طرد شدن 6
2
آسیبشناسی روانی
 14الــی  16جلســه
CBT
توافقی

 2ساعت
 3ساعت

عموم
عموم /تخصصی

 3ساعت
 3ساعت
12ساعت
 6ساعت

زوجها
عموم
تخصصی
تخصصی

5
6
7
8
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9
10
11

6
آموزش پیش از ازدواج
2
مشاوره پیش از ازدواج
آموزش کــودک در خواندن ،دیکته 10
اختالالت
نویسی (با هم)
یادگیری
ریاضی
8

 3ساعت

12
13
14
15
16

1
1
14
1
1
1
1
1
1

 6ساعت
 6ساعت
 2ساعت
 3ساعت
 2ساعت
 2ساعت
 2ساعت
 2ساعت
 2ساعت

تخصصی
تخصصی
تخصصی
تخصصی
عموم
عموم
عموم
عموم
عموم

5
فرزند پروری1
17
6
فرزندپروری 2
18
19
موفقیــت تحصیلی در کــودکان بیش 10
فعال -کم توجه
12
گروه درمانی افزایش اعتماد بنفس
20
21
ارتباط مؤثر با نوجوان (تعامل موفقیت 8
آمیز با نوجوان
2
 - 22آموزش ارتباط موثر
2
مهارتهــای جرأتمندی
زندگی
2
مدیریت خشم
2
بــا مــدل همدلی
CBT
2
رابطه مؤثر
2
مدیریت استرس
2
مدیریت زمان
2
حل مسئله
2
مذاکره
2
تفکر نقاد
2
خودآگاهی

 2ساعت
 2ساعت
 3ساعت

عموم
عموم
عموم

 2ساعت
 2/30ساعت

عموم
عموم

 5ساعت
 5ساعت
 5ساعت
 5ساعت
 5ساعت
 5ساعت
 5ساعت
 5ساعت
 5ساعت
 5ساعت
 5ساعت

عموم /تخصصی
عموم /تخصصی
عموم /تخصصی
عموم /تخصصی
عموم /تخصصی
عموم /تخصصی
عموم /تخصصی
عموم /تخصصی
عموم /تخصصی
عموم /تخصصی
عموم /تخصصی

مداخله در خودکشی با مدل CBT
مداخله در کمالگرایی با مدل CBT
مفاهیم بنیادی و فرد در مشاوره فردی
تربیت جنسی کودک و نوجوان
شــیوههای نوین همدلی
فرزند پروری
همکاری
تنبیه
پاداش به استقالل
حل مسئله

 3ساعت
 6ساعت
 3ساعت

عموم
عموم
تخصصی
تخصصی

مدرس :آقای دکتر رضا محمدی
تعداد جلسه ها

ردیف

عنوان کارگاه

1

کارگاه زبــان زندگــی (ارتقــای مهارتهای 13
ارتباطی) دوره مقدماتی

طول مدت هر جلسه

مخاطبان

 3ساعت

عموم

35

کمحجمشدندنیا

مریم عباسی

صرع را
فراموش کن
شماره  ،12سال چهارم 1392
پیوست فصلنامة «صرع و سالمتی»
«اجتماعی  -فرهنگی  -طنز»
صاحب امتیاز :انجمن صرع ایران
به کوشش :مریم عباسی  -رضوان سوهانی
یاوران این شماره:
رزامین هاشمی -فرزانه پورحسن  -مرضیه جلیله وند
رویا سوهانی -امین عارف خطیبی
مهدخت فیروز نژاد  -معصومه والیی پور
واژه نگار و انتخاب تصاویر :رضوان سوهانی
شماره پیامک09386201943 :
پایگاه الکترونیکیrezvansohani.blogfa.com :
پست الکترونیکیmag.abbasi@gmeil.com :
rezvansohani@live.com
فهرست:
سخن آشنا
زیر ذرهبین
مصاحبه
دل نوشتههای دوستان آسمانی
کودکانه
چیستان

کم کم مانده خودمان را داخل یک قوطی هفت میلیمتر در
هشت میلیمتری جا بدهند و به دست خودمان بدهند و بعد
بگویند« :بیا .این همه هرچه بودی و هستی ».تا اگر روز مبادا
گم شدیم و یک جای تازهای رفتیم ،خودمان آنجا را آپلود کنیم.
قدیمهــا چیزهایی بود که دل آدمها بــه آن خوش بود.
قدیمها یعنی همین چهار پنج ســال پیش هنوز بیشترمان
فیلمهای مســتطیل شــکل وی اچ اس را یادمان هســت.
کودکــی من و هم ســاالن من ،با پس و پیــش کردن این
نوارهای ســیاه در ویدئوهای سنگین گذشته است .کال دنیا
پر حجم تر بود ولی جدیداً خیلی کم حجم شده است!
آهنگهایی را گوش میکردیم از کاستهای سوراخ دار با
مزه که استفادهای نداشتند جز چرخاندن نوک مداد در آنها!
همه جا همراه خودمان در تاکسی و اتوبوس و سر کالس
و تختخواب حمل میکردیم .یا فیلمهایی که با هزار بدبختی
روی (وی اچ اس) تماشا میکردیم.
تا حاال فکــر کردهاید چه جهان خالصهای پیدا کردهایم؟
زل زده ایــم به صفحههای لپتــاب و کامپیوتر و به هم در
شبکههای اجتماعی و یاهو و فالن و بهمان هی تندتند ابراز
احساسات میکنیم.
یــک بار امتحان کنید وقتی دســت تان را گذاشــته اید
روی پرانتز صفحه کیبورد و برای دوستان خندههای بزرگ
گرافیکی میفرستید به قیافة خودتان در آینه نگاه کنید .آیا
خندهای که روی مانیتور درست شده به همان غلظت روی
صورتتان هست؟ آیا اص ً
ال خندهای روی صورت شما هست؟
جهان خالصهای پیدا کرده ایم .نشســتهایم .زل زدهایم و
در حال زل زده شــاد میشویم .در حالت زل زده دلسوزی
میکنیــم .در حالت زل زده فیلــم میبینیم .در حالت زل
زده آهنگ گــوش میکنیم .در حالــت زل زده با آدمهای
دیگری که مسلماً آنها هم زل زدهاند ارتباط برقرار میکنیم.
عاشقشــان میشــویم و از آنها کینه به دل میگیریم .دنیا
دنیای آدمهای نشسته و زل زده است.
آدمهایــی که عادت کردهاند بــا زل زدن و نهایت منعطف
کردن یک ماهیچه کوچک بتوانند کارهایی انجام دهند که برای
قبلیشان دست و پا گیر بوده .تازه احساس پیروزی هم میکنند با
این دنیای کم حجم شدهشان .دنیای کوچکی شده ،قبول دارید؟
شــما هم میتوانید نظرها و نوشــتههای خود را در مورد
«کم حجم شدن دنیا» برای ما بفرستید.
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مطمئنم بیشــتر دوستان عزیز رز را
میشناســید .چون در اکثر همایشها
و اردوهــای انجمن حضور دارد و عضو
بســیار فعال انجمن است .او به تازگی
مصروع موفق هم شــده که شدیداً به
ایشان تبریک میگوییم.
او آرزو داشته که نویسندة فصلنامه
شود و به این آرزوی خود رسیده است.
رز برای فصلنامه داستانهای زیبایی
مینویســد و فصلنامه با نوشتههای او
خواندنیتر میشود.
شــاید باورتان نشــود ولی رز امین
متولد ســال  56اســت .من هم باورم
نمی شــد .رز عزیزم! حتماً یه اســفند
برای خــودت دود کــن .میدونی که
برای ما خانمها خیلی مهمه که کمتر از
سنمون به نظر برسیم .خوش به حالت.
رز عزیزمــان اصالتاً تهرانی اســت و
ساکن ســیدخندان است و سه برادر و
یک خواهر عزیز و مهربان دارد.
کاریکاتوریست :امین عارف
نکتة بســیار مهمی که در این مورد
باید به شما عرض کنم عالقة شدید او کتــاب را میگفتی تا ما هم بریم و این
به شهر اصفهان است .او کال بسیار اهل کتاب رو مطالعه کنیم.
رز در کالسهــای گلدوزی و بافتنی
سفر اســت و بهترین خاطرات زندگی
اش وقتــی رقم میخورد که در ســفر و نقاشی انجمن هم شرکت کرده است.
است و در دفترچة خاطراتش همیشه خــوب دیگه این خانم مؤدب و مهربان
از ســفرهایش به خصوص ســفرهای از هر انگشــتش یه هنر میریزه و اص ً
ال
نوروزی مینویســد .ولی اصفهان برای هم اهل حاشیه نیست.
خصوصیت بد :واال ما و دوســتانش
او چیز دیگری اســت .واقعاً به سلیقة
شما تبریک میگویم .معلوم است اهل هرچقدر گشــتیم خصوصیت بدی در
ایشــان پیدا نکردیم ولی خودشــون
فرهنگ و هنر هستید.
رز عزیــز اوقــات فراغت خــود را با میگن از خصوصیات بدشــون اینه که
مطالعه و کار بــا کامپیوتر پر میکند .وقتی کســی باهاشــون دعوا میکنه
و بهتریــن کتابــی که خوانــده کتاب ناراحت میشن و به دل میگیرن.
(خــب عزیزم این که بد نیســت از
"مروارید" اســت .کاش اســم نویسندة

نوشتة رویا سوهانی
بس که تو مهربونی فکر میکنی تو دل
کوچیکت نباید هیچ ناراحتی از کسی
باشــه .کاش همه مثل تــو بودن) ک ً
ال
خودش میگه زودرنج و حساسه.
اصــ ً
ا از این به بعد هــر کس تورو
ناراحت کرد با من طرفه .خوبه؟
اما خصوصیات خوبش :مهربان .آرام
و کم حرف که این روزا این خصوصیات
رو در کمتر کسی میشه دید.
بهترین دوستانش :مونا دلربا و مهدخت
فیروزنژاد هســتند که اونا هم از اعضای
بسیار فعال و بیحاشیة انجمن هستند.
خیلی به مادر محترمش عالقهمنده
و خودش میگه همیشه بهترین هدیه
هــارو از مادرش میگیــره .و به رنگ
بنفش عالقة زیادی داره .ما هم عاشق
رنگ بنفشیم ،روز بنفش و پاچه خواری
و اینا .از قورمه ســبزی خیلی خوشش
میــاد و از مرغ بدش میــاد و به موز و
پرتقال هم عالقه داره.
گفتم کــه اگه خواســتین مهمونی
دعوتــش کنید یا بــراش کادو بگیرید
ضایع نشید.
دیپلم تجربی داره .قرار بوده خانم دکتر
بشه ولی امکانات نبوده ،نویسنده شده.
چــه قــدر خــوب کــه امکانــات
نبــوده ،حداقــل مــارو بــا نوشــته
هاشــون مســتفیض میکننــد.
در پایــان بــاز هــم از گل رز عزیز
و دوســت داشــتنی به خاطر مطالب
قشنگش توی فصلنامه و اینکه ما خیلی
خیلی دوستش داریم تشکر میکنیم.
مــا اینجورییــم از هــر کســی
خوشــمون بیــاد هــی تشــکر
نثــارش میکنیــم .مشــکل دارید؟

زير ذرهبين
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دخترمحجوبوآرامانجمن«،رزامینهاشمی»که
واقعاًمثلگلرزمیمونه
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گپیکوتاهبامرضیهجلیلهوند
مصاحبه :رضوان سوهانی

 اصالت ًا اهل کدامشهر هستی؟ آیا محل
تولدت را دوســت
داری؟
 اصالتــاً قزوینــیهســتم .بله خیلی این
استان را دوست دارم.
 کدام محلة تهرانســاکن هســتی؟ آیا از محلة خودتون راضی
هستی؟
 ساکن خیابان مرتضوی هستم .محلة خیلی خوبیاست و همسایههای بسیار خونگرمی داریم.
 بهترین و بدتریــن خصوصیات اخالقیتچیه؟
 دلســوزی و مهربانی از خصوصیات خوبم است وبدترین خصوصیت اخالقیم خیلی احساســاتی بودنم
است.
 در کودکی دوســت داشــتی وقتی بزرگشدی چه کاره شوی؟
 مهنــدس کامپیوتر .عمویــم در قزوین نمایندگیانحصاری ال جی را دارد دوست داشتم مهندس شوم
و در کارهایش به او کمک کنم.
 بهتریــن دوران زندگیت چه دورانی بوده؟کودکی ،نوجوانی ،جوانی؟
 کودکی .چون از ســختیهای زندگی هیچ درکینداشتم.
 چه اسمی را دوســت داری؟ چه عطری رادوست داری؟
 برای اســم دختر مهشید را میپسندم .برای پسراســم امیر را دوست دارم .عطرهای مردانه بوی تند را
دوست دارم.
 از خانوادهات بگو .چند خواهر و برادر داری؟ -پدر و مــادرم که بینهایت دوستشــان دارم .و با

هیچ چیز مقایسهشــان نمیکنم .دو خواهرانم محدثه
و مائــده همدم و یار من هســتند با دنیایی هم آنها را
عوض نمیکنم.
 درونگرایی یا برونگرا؟ برونگرا. اهل آشــپزی هســتی؟ چه غذایی را بهتردرست میکنی؟
 بله .کباب ماهی تابهای و کشک بادمجان. نظرت را در مورد این کلمات بگو.ماشــین :ترافیک و دردســر .فصل :بهار .بهترین
دوست :مادرم .خواننده :بهنام صفوی و فرزاد فرزین.
همایش :سالگرد تاسیس .اردو :باغ گیالس .زندگی:
سخت .شــادی :قســمتی از زندگی .خدا :کسی که
همیشه دستهای مارو میگیره .ازدواج :آرزوی پدرها
و مادرها برای فرزندانشان .میوه :شلیل و کیوی .غذا:
باقالی پلو و ماهیچه.
 در حال حاضر از زندگیت راضی هســتی؟ وتاچهحد به اهدافت رسیدهای؟
 فکر میکنم که پلههــای ترقی را کم کم دارم بهسمت باال طی میکنم.
 چه کتاب یا فیلمی را دوســت داری بخوانی وببینی؟
 کتاب گندم نوشــته ماندانا مؤدبپور .و طنز قهوةتلخ و فیلم کافه ستاره را.
 اسم کارگردان مورد عالقهات چیه؟ مهران مدیری و سیروس مقدم. چطور میشه خوشحالت کرد؟ با سورپرایز کردن. متولد چه فصلی هستی؟ پاییز تولدت را از طرف همــة خوانندگان مجلهتبریک میگویم و برایت آرزوی موفقیت دارم.
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فرزانه پورحسن

در اتاقم نشســتهام و انتظار آمدنش را میکشم .پاییز
را میگویم .دفترم را میگشــایم تا نامهای نمناک با باران
برایش بنویســم .آخر میدانم که او عاشــق رنگ و رایحة
باران اســت .او هنرمندترین شاگرد خداست .گفتم خدایا
دلم هوای آسمان را کرده است.
ناگهان چه احساسی دست در دست قلبم داد ،صدا در
قفس بغض اســیر مانده و اشک در قفس چشم .بیاختیار
به سمت پنجره سرازیر میشوم و نوازشی به لطافت پاییز
را در چشمانم احســاس میکنم ،آری خودش است .من
او را میشناسم .رایحة باد مال اوست .این لحظة خنک از
اوســت .از پنجره منتظرم .به بیرون چشم میدوزم .آری
حدسم درست بود .او در راه است.
پاییز شــاید همان فصل غفلت است و در رخوت .شاید
هم فصل هوشــیاری و تدبیر است .چه فرقی میکند که
در پاییز خواب باشــی یا بیدار؟ مهم آن اســت که پاییز
کار خــودش را میکند .با دقت و حوصله دســت به کار
آراستن میشود .آراستن درختها ،شهرها ،باغها و زمین،
به رنگآمیزی زرد و سرخ و قهوهای برگها .با قطرات گاه
نم نم وگاه شرشر باران و باد که میوزد.
پاییز شاید همان فصل غفلت است و رخوت ! شاید هم

دلنوشتهها

é

پاییز

نه ،فصل هوشیاری و تدبیر است! چه فرقی میکند که در
پاییز خواب باشی یا بیدار ؟
پاییز همان فصل دل انگیزی اســت که گاه رویایی اش
میخواننــد .همان فصلی که میتوانی درآن ســاعتها از
پنجــرة اتاق به درخت روبروی خانه نگاه کنی و خســته
نشــوی .پاییز همان دل انگیزیست که گاه هوس میکنی
زیر بارانش بی روســری در کوچه قــدم بزنی تا موهایت
خیس شوند! پاییز همان مادر رقص خرامان برگها است
که با ناز و عشوة تمام چرخ زنان از آسمان بر سرت میبارند
و تو سریعتر میدوی تا زیر برگهایش برسی و با خودت
بگویی این یکی به افتخار من افتاد! پاییز همان موسیقی
خوش خشخش برگها اســت که این بار هوس میکنی
کفشهایت را در آوری تا موسیقی هبوط برگها پاهایت
را قلقلــک دهد ! پاییز همان فصــل درخت لخت خرمالو
است که ســرخی خرمالوهایش را به همه عرضه میدارد،
همان فصل قاصدکهای شیطان که برایت خبر میآورند،
خبرهای خوش ،خبرهایی که هیچ وقت نمیرســند و تو
بــاز هم آنهــا را بر میداری و فوت میکنــی و با نگاهت
تعقیبشان میکنی تا در آبی ابری آسمان پاییز گم شوند !
(آبی ابری نمیشود؛ یا آبی یا ابری)
آه! عجب این پاییز برگ ریز هزار رنگ ،خوش مینشیند
درچشــم و خیال من؛ و من از ورای ســفیدی دیوارهای
اتاقم همه را خوب خوب میدانم .دیگر جادههای پاییز را
خوب میدانم .دیگر جادههای پاییز را حفظ شدهام.
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معصومه والیی پور

از قــاب پنجرة چوبی دخترک کوچک را دیدم که برای چیدن ســیب قرمز چه تالشــی میکند! آرزوی کودک
چیســت ؟ کسی نمیداند؛ ولی من میدانم .آرزوی او این اســت کهای کاش پاهایم سالم بود؛ای کاش مادرم مرا
دوســت داشــت؛ای کاش پدرم به زندگی فکر میکرد؛ای کاش من برایشان مهم بودم که امروز روی این صندلی
چرخ دار نباشــم؛ که به جای پاهایم ،چرخها مرا یاری کنند .ولی او از تالش دســت بر نمی دارد .تمام ســعیش را
میکند تا بتواند آن سیب را از درخت بچیند .در فکر او بودم که با صدای ناله به خود آمدم.
ای وای! او با چرخ برگشــته و زمین خورد؛ ولی گریه نکرد .به سوی او دویدم .خواستم به او کمک کنم .دستم را
گرفت و گفت «:به جای این دستها ،من دست مادرم را میخواهم».
نگاهی به او کردم و گفتم« :من میتوانم مادرت باشم».
خندهای معصومانه کرد و گفت« :تو مونس تنهاییهای منی .تو فرشــتهای هســتی که هر کس آرزوی داشتنش
را دارد».
بلند شد .سیب را چیدم و به دستش دادم .بغض غریبی راه گلویش را گرفت .پرسیدم«:پس چه شد؟ »
گفت «:اشــک شوق است .شاید پا نداشته باشم ولی دســتانی را که گرمای دستان مهربان تو را حس کند دارم.
خدا را به خاطر تمام نداشتههایم شکر میکنم».
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ماه و ستاره

مهدخت فیروز نژاد
چشمانم ،اشکبارند .....مثل ابر پر از غم پاییز میبارند
اشک ،اشک تو چشاش حلقه زده دوباره
تو آسمون شبهاش ستارهها میکاره
دختر کوچک ما چه غصههایی داره؟

که جمع شده تو چشماش میلیونا ستاره!!
ستارهها میریزه گوله گوله رو برفا
برفا همه آب میشن از غصة ستاره
ستاره پرحرارت برفا رو آب میکنه
روی تن درختا با ماه شبنم میکاره
و ماه و ستاره همه یه جنسی داره
جنس بلور وشبنم روح خدا رو داره
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چیستان

آن چیست که اگر باال باشد خدا است و اگر پایین باشد جدا است؟
دوستان عزیز جواب چیستانها را به دفتر انجمن (خانم ساعی) ارسال کنید.
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