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ص��رع ب��ه عنوان يكي از ش��ايعترين بيماريهاي مربوط ب��ه مغز در كل جامعه س��بب بروز معضالت و
چالشهايي ميش��ود كه گاهي اوقات نيازمند يافتن راهحلهاي ويژه هس��تند .زنان نيز بهعنوان پايههاي
اصلي جامعه ،يكي از راهبران خانواده و جوامع تش��كيلدهنده مختلف از مبتاليان به اين بيماري هستند.
در گزارشهاي مختلف علمي ثابت ش��ده اس��ت كه شيوع صرع در زنان اندكي كمتر از مردان است .شيوع
صرع در زنان در طول زندگي نيازمند برخوردهاي متنوع است .شروع دوران بلوغ و اولين دوره قاعدگي و
سيكل ماهيانه سرآغاز بعضي از اين مخاطرات خاص در زنان مصروع است.
برخي از انواع صرع مثل صرع ميوكلونيك جوانان از دوران بلوغ و با شروع بحران قاعدگي آغاز ميشود.
دورههاي ماهيانه در زنان با توجه به تغييرات هورموني و افزايش اس��تروژن و كاهش پروژس��ترون س��بب
افزايش و تش��ديد حمالت تش��نجي ميش��ود .برخي از حمالت صرعي تحت عنوان صرع قاعدگي در اين
زمان تشديد ميشود.
دوران حاملگ��ي و تصمي��م براي ازدواج هر كدام نقاط عطف مهم و بزرگي در زندگي هس��تند .در مورد
ازدواج بايد صداقت بهعنوان مهمترين عامل ش��روع زندگي باشد .مطرح كردن بيماري و داروهاي مصرفي
ميتواند كمك مؤثري باش��د در اينكه همس��ر آينده بتواند به كاهش اس��ترس زندگي بيمار كمك كند.
تصميم براي اضافه ش��دن فرزند به يك خانواده نيز يكي از فرآيندهاي تكامل انسان است .حتماً زنان بايد
قبل از تصميمگيري براي داش��تن فرزند با پزش��ك خود مشورت كنند .آمارهاي جهاني حاكم از كم بودن
فرزندان زنان مصروع است .اين زنان احساس ميكنند كه با فرزند كمتر بهتر ميتوانند ادامه زندگي دهند.
به طور كلي زنان مصروع از نظر ازدواج و توانايي داش��تن فرزند فرقي با زنان نرمال ندارند .ولي بايد توجه
داش��ت به داليل مختلف مثل محدوديتهاي اجتماعي اين زنان نس��بت به زنان سالم جامعه كمتر ازدواج
ميكنند و كمتر نيز بچهدار ميشوند.
زنان بايد قبل از دوران بارداري تحت نظر پزشك باشند تا از نظر ميزان داروهاي مصرفي و عوارض ناشي
از اين داروها راهنمايي شوند .برخي از داروها الزم است تا حد امكان كمتر مصرف شوند يا قطع شوند.
سديم والپروات از انواع داروهاي ضدصرع است كه در دوران بارداري نبايد مصرف شود ،ولي بايد گوشزد
ك��رد ك��ه اگر داروهاي بيمار قبل از بارداري و يا در حين بارداري قطع ش��وند ،خطر بروز تش��نج بيش از
خطرات ناشي از مصرف داروهاي ضدصرع براي مادر و جنين است.
آماده شدن خانمهاي مصروع براي دوران يائسگي نيز ممكن است بيش از ساير خانمها نيازمند مراقبت
باشد .به همين دليل مصرف مكمل ويتامين  Dو كلسيم ميتواند مانع بروز پوكي استخوان شود.
لذا زنان مبتال به صرع مانند س��اير زنان ميتوانند زندگي نرمالي داش��ته باش��ند و فقط الزم اس��ت در
زمانهاي مختلف زندگي توجه خاص و متفاوتي نسبت به خود و جامعه اطراف خود داشته باشند.
دكتر كورش قرهگزلي
مدير مسئول فصلنامه

آشنايي با مسئوالن انجمن
ش�ديد كه انصراف دادي�د ،ممكن
اس�ت دليل انصراف خود را از اين
سمت توضيح دهيد؟
 ب��ه علت مش��غله كاري ف��راوان دردانش��گاه قادر به انج��ام وظيفه مؤثر در
اين امر نبودم.
 .7به نظر شما تعامل بين معاونتهاي
انجمن به چه ميزان در دستيابي به
اهداف انجمن مؤثر است؟
 انجم��ن ص��رع ب��راي رس��يدن بهاهداف راهبردي ني��از به همكاري تمام
معاونته��ا دارد و حتي در اين مس��ير
ميتوان��د از كمك ارگانه��ا و نهادهاي
خارج از انجمن نيز بهره جويد.
 .8به ط�ور كلي فعاليتهاي انجمن
صرع را به عنوان يك سازمان مردم
نهاد چگونه ارزيابي ميكنيد؟
 ب��ا وجود تأس��يس نس��بتاً طوالنيم��دت ،اين انجمن هن��وز در ابتداي راه
قرار داش��ته و از ضعف پش��تيباني قابل
توجهي برخوردار اس��ت كه اميدوارم با
گذر زمان اهميت اين انجمن از س��وي
سيستمهاي دولتي و غيردولتي بخصوص
مراكز دانشگاهي شناخته شود.
 .9با توجه به اينكه انجمن يك مركز
غيردولتي اس�ت ،چه روشهايي را
ب�راي جذب مش�اركتهاي مردمي
پيشنهاد ميكنيد؟
 به نظر من آش��نايي هر چه بيش��ترم��ردم با بيمار مصروع و مش��كالتي كه
اين بيم��اران در رابطه با زندگي روزمره
خود دارن��د اولين قدم ب��راي همكاري
جامعه است.
 .10بهتري�ن پاس�خ به اين س�ؤال
بيم�اران ك�ه «آي�ا روش جديد يا
داروي جديدي ب�راي درمان صرع
وجود دارد؟» چيست؟
 -درم��ان ه��ر بيمار صرع��ي با توجه

به نوع تش��نج و علت زمينهاي متفاوت
اس��ت و براي هر بيمار مبتال به تش��نج
با توجه به اين ش��رايط ،اقدام خاصي در
نظر گرفته ميش��ود .بنابراين هر روش
جديد يا داروي جديدي نميتواند براي
تمام بيماران مصروع تجويز شود كه اين
م��وارد حتماً بايد به بيم��ار توضيح داده
شود.
 .11چ�ه پيش�نهاد جدي�دي ب�راي
پربارت�ر ش�دن نش�ريه «ص�رع و
سالمتي» داريد؟
 همكاري افراد صاحب نظر و آش��نادر رابط��ه با بيماري صرع و درج نظرات
ايشان در مجله و آشنايي خوانندگان با
افراد مصروع موفق يكي از راههاي مؤثر
در رون��ق دادن توج��ه مخاطبان مجله
است.
 .12در پايان در صورتي كه س�خن
خاص�ي ب�ا خوانن�دگان داري�د،
بفرماييد.
 موفقي��ت و س��ربلندي همگ��ي راآرزومندم و از شما نيز ممنون و متشكرم.
 با تش�كر از اينك�ه وقت خودرا در اختي�ار مجله ق�رار دادهايد،
ما هم براي ش�ما آرزوي سالمتي و
سعادت داريم.
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در اين شماره از فصلنامه نزد آقاي
دكتر مازيار ش�جاعي كه از اعضاي
محترم هيئت مدي�ره انجمن صرع
هس�تند ،رفتهايم تا با ايشان آشنا
شويم.
 آقاي دكتر سالم. .1لطف ًا خودتان را براي خوانندگان
صرع و سالمتي معرفي كنيد.
 من دكتر مازيار ش��جاعي متخصصبيماريهاي مغز و اعصاب و عضو هيئت
علمي دانش��گاه علوم پزش��كي ش��هيد
بهش��تي هس��تم و در ح��ال حاضر در
بيمارستان لقمان حكيم مشغول به كار
ميباشم.
 .2لطف� ًا بفرمايي�د از چ�ه زماني با
انجمن صرع آشنا شديد؟
 از زم��ان رزيدنت��ي در دانش��گاهعل��وم پزش��كي ش��هيد بهش��تي.
 .3در ح�ال حاضر س�مت ش�ما در
انجمن صرع چيست؟
 در حال حاض��ر نايب رئيس هيئترئيسه انجمن صرع ميباشم.
 .4لطف� ًا در مورد انگيزه خودتان از
همكاري با انجمن صرع توضيح دهيد.
 همكاري جهت بهبود روند مديريتيتا حدامكان و باال بردن س��طح آشنايي
افراد مصروع با امكانات بالقوه خودشان.
 .5ب�ه نظر ش�ما ب�راي برنامهريزي
بهتر امور ،فواصل جلس�ات هيئت
مديره چگونه بايد باشد؟
 جلسات هيئت مديره در صورتي كهشرايط نامعمولي وجود نداشته باشد هر
دو م��اه يك بار كافي اس��ت در غير اين
صورت با توجه به ش��رايط خاص با نظر
رياس��ت انجمن صرع هر زمان كه الزم
باشد.
 .6چن�دي پي�ش ش�ما ب�ه عنوان
معاون�ت پژوه�ش انجم�ن معرفي

مصاحبه :ويدا ساعي
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چه وقت به پزشك مراجعه كنيم؟
 ديگران ميگويند كه هوشياري خود را از دست داده بوديد. دچار گمگشتگي و گيجي شدهايد. كنترل مثانه و روده را از دست دادهايد. ديگران ميگويند دچار تشنج شده بوديد. ديگ��ران ميگوين��د كه چند دقيقه رفت��ار عجيب وغريب داشتهايد.
 حمله صرع نشانه چيست؟تصور عام از فردي كه دچار حمله صرع ميشود اين است
كه هوشياري خود را از دست بدهد به زمين بيفتد ،دهانش
كف كند و دستها و پاهايش با تشنجي غيرقابل كنترل
دچار پرش شوند .اما تمام حملههاي صرع اينگونه نيستند.
ان��واع ديگري از صرع نيز وج��ود دارد ،برخي به قدري
جزئي است كه فقط چند ثانيه فراموشي را شامل ميشود
و بعضي ديگر به قدري طوالني اس��ت كه چندين دقيقه
تش��نج را ب��ه دنب��ال دارد و ممكن اس��ت حال��ت پايدار
(استاتوس) پيدا كند.
صرع نش��انه اين است كه سلولهاي عصبي مغز تعداد
زيادي تكانه الكترونيكي را با هم ارسال ميكنند .فراواني
اي��ن تكانهها فعاليت مغز را به طور موقتي بر هم ميزند.
اي��ن كار مثل ب��اال رفتن قدرت برق در سيمكش��ي خانه
اس��ت .برق زيادي فيوز را پرانده و باعث خاموش ش��دن
چراغها ميشود .وقتي برق زيادي در مغز جريان
پيدا كند ،ممكن است دچار عدم هوشياري
شويد .كنترل ماهيچهها را از دست بدهيد
يا رفت��ار عجي��ب و غريب پي��دا كنيد.
حمله صرع ممكن است در اثر
يكعفونتمثل التهاب مننژ يا
مغز ،يك انگل مثل كرم كدو،
تب ب��اال ،اعتي��اد به الكل
يا م��واد مخدر ،بيماري
آلزايمر ،س��كته يا تومور
مغزي باش��د .ولي اغلب
علت آن نامعلوم باقي ميماند.

حدود  60تا  80درصد حمالت صرع با داروهاي ضدصرع
ب��دون بر جاي گذاش��تن عارضهاي درمان ميش��وند .اما
گاهي اين حمله نش��انه يك گرفتاري عمده در مغز است
و بايد هر چه زودتر به پزشك مراجعه كرد.
چون عالئم اوليه حمله نادر است ،پزشك كمتر ميتواند
جل��و حمل��ه اول را بگي��رد ،ولي بع��د از آن با روشهاي
مختلفي ميتوان از بروز حمالت بعدي جلوگيري كرد.
ب��ه اندازه كافي بخوابيد .كمب��ود خواب در برخي افراد
مبتال به صرع ايجاد حمله ميكند .الاقل ش��ش تا هشت
ساعت در شب بخوابيد.
از الكل دوري كنيد .الكل اثري ش��يميايي بر مغز دارد
كه باعث حمله صرع ميش��ود .بهترين راه جلوگيري آن
هم نخوردن الكل است.
داروهايتان را بخوريد .امروزه داروهاي ضدصرع زيادي
وجود دارد كه در بيش��تر موارد از بروز حمالت جلوگيري
ميكنند .اما بدون موافقت پزشك خوردن دارو را ترك نكنيد،
چون حتي اگر چندين ماه با خوردن دارو حمله نداشتهايد،
بعد از قطع دارو ممكن اس��ت دوباره دچار حمله ش��ويد.
اگر حتي يك بار دچار حمله صرع شدهايد ،بدون اجازه
پزشك هرگز رانندگي نكنيد .اين كار براي خود و ديگران
خطراتي دربردارد.
تنها ش��نا نكنيد .ش��نا كردن به تنهايي كار خطرناكي
اس��ت ،چون ممكن اس��ت دچ��ار حمله
ش��ويد .حت��ي در م��واردي غرق
ش��دن در وان حم��ام به علت
روي دادن حمله ديده ش��ده
است .هميشه با فرد ديگري شنا
كنيد ،در حم��ام را قفل
نكني��د و مطمئن
ش��ويد ك��ه وقت
حمام كردن كسي
ب��راي كم��ك
در نزديك��ي
شماست.

صرع و زندگي

شغل و صرع
الله سليمانيزاده ،مصطفي جوادي ،فرزانه سليمانيزاده ،سكينه ميري

آموزش مهارتهاي سازشي فعال ،مهارت سازشي هدفدار
و مشكلگشايي تأكيد شود.
در نتيجه ماهيت فيزيك��ي و غيرقابل پيشبيني صرع
و واكنشهاي سوءاجتماعي ميتواند منابع سازشي افراد
صرعي را از بين ببرد به همين دليل بايد از استراتژيهاي
سازش��ي فعال اس��تفاده كرد تا مشكالت رواني اجتماعي
كاهش يابد .اس��تراتژيهاي سازشي فعال يك نقش مهم
را در سازش با صرع ايفا ميكند.
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از زمانهاي بس��يار دور تا مدرن ،صرع همراه با نگرش
منفي در عامه مردم بوده است به طوري كه زندگي افراد
صرع��ي را تحتتأثي��ر قرار ميداده و مش��كالتي را براي
آنها ايجاد كرده اس��ت .به دلي��ل ماهيت غيرقابل كنترل
و غيرقابل پيشبيني حمالت صرعي ،فرد احس��اس ترس
و نگران��ي در محيط كار دارد .يكي از موانع بس��يار مهم،
برچس��ب خوردن در محيط كار اس��ت كه با فشار رواني
همراه اس��ت و ميتواند تأثير مهمي بر موقعيت شغلي و
كيفيت زندگي داشته باشد.
حمالت صرعي بر پيشرفت تحصيلي ،رانندگي و توسعه
و حف��ظ ارتباط��ات اجتماع��ي اختالل ايج��اد ميكند.
مي��زان باالي بيكاري در اف��رادي كه زياد به حمالت
صرع��ي دچ��ار ميش��وند باالتر اس��ت و بيم��اران با
حم�لات صرع��ي تونيك كلوني��ك احتم��ال كمتري
دارد كه شغل مناس��بي را پيدا كنند .عوارض جانبي
داروه��ا ،متغيرهاي رواني اجتماع��ي مانند اعتماد به
نفس پايين ،س��بك سازش��ي غيرفع��ال و خودكفايي
پايي��ن به عنوان عواملي هس��تند كه نقش مهمي را در
استخدام و آينده شغلي ايفا ميكند.
نگ��رش منف��ي جامعه به ص��رع ،باعث اعتم��اد به نفس
پايين ميش��ود و نيز تصوير ذهني در افراد صرعي ضعيف
ميش��ود .ش��غل به عنوان جزء تركيبي مه��م از كيفيت
زندگي افراد صرعي اس��ت و ي��ك پيشگوييكننده مهم
سالمتي محس��وب ميشود .داشتن شغل براي اعتماد به
نفس و تصوير ذهني از خود مهم است .افراد شاغل مبتال
به صرع ،مش��كالت رواني اجتماعي كمتري را نس��بت به
اف��راد بيكار مبتال به صرع تجربه ميكنند .افراد صرعي با
خودكفاي��ي باال و نگرش مثبت نس��بت به بيماري مزمن
خود ،مشكالت رواني اجتماعي كمتري را تجربه ميكنند.
ميزان خودكفايي ،اس��تراتژيهاي سازشي فعال از اجزاي
حياتي در س��ازش با اين اختالل و شغليابي و حفظ آن
مهم اس��ت .به همين دليل بيماران صرعي به برنامههاي
آموزش��ي مؤثر در شغليابي و حفظ آن نياز دارند و بايد بر



درمان در صرع

تأثير تغذيه و ويتامينها در درمان صرع
دكتر ابراهيم خوشرفتار

فايده اس��تفاده از اين رژيم ناشناخته است .اما در اين

زهرا اميني (كارشناس پرستاري)

رژيم تغيير در مواد شيميايي مغز ايجاد ميشود.
اين رژيم معموالً در بيمارستان شروع ميشود و ممكن

فاكتورهاي مرتبط با درمان صرع

كمب��ود ويتامينهايي كه ممكن اس��ت باعث تش��نج

دكتر ياسمن اميني

است از روغن به عنوان يك منبع انرژي استفاده كنند.

 آل��رژي به م��واد غذايي ممكن اس��ت باعث تحريك شود:تشنجات شود.
 -ممكن است رژيم كتوژنيك تشنجات را كنترل كند.

 -مكملهاي غذايي ممكن است تشنجات را كم كند.

داروهاي ضدتش��نج ممكن است باعث كمبود برخي از

ويتامين  B1براي عملكرد مغز ضروري است.

كاه��ش ويتامي��ن  B1در افراد مبتال به س��وءتغذيه و

مواد غذايي شود.

همچنين اف��راد الكلي كه باعث س��ندرم Werrickes

آلرژي به مواد غذايي و صرع:

كما و تشنجات است كه به تجويز تيامين پاسخ ميدهد.

ميش��ود ،ديده شده است .اين سندرم شامل زوال عقلي،

علت اصلي كاهش تشنجات با مواد غذايي خاص بيشتر

استفاده از فنيتوئين (ديالنتين) با پايين آمدن تيامين

فراوان��ي بااليي از آل��رژي ،اگزما و تنگي نفس در ميان

وابستگي به ويتامين ( B6پيريدوكسين):

از  50سال است كه در ژورنال آلرژي گزارش ميشود.
كودكان مبتال به صرع و خانوادههاي آنها وجود دارد.

بررس��يها نشان ميدهد حذف مواد غذايي آلرژيزا در

كودكان مصروع باعث ميشود نوار مغزي ( )EEGدر اين

كودكان طبيعي ميشود و چند روز بعد با خوردن مجدد
مواد غذايي كه به آن آلرژي دارند نوار مغزي ( )EEGدر
اين كودكان غيرطبيعي ميشود.

رژي��م كتوژنيك ب��راي درمان بيماران ص��رع غيرقابل

كنترل:
فصلنام�ه انجمن صرع ایران
شماره  ،28سال هشتم 1389 ،



ويتامين  B1و صرع:

اين رژيم اولين بار در س��ال  1920ميالدي اس��تفاده

ش��د .فراواني اس��تفاده از اين رژيم در  10س��ال گذشته
افزايش يافت.

اي��ن رژيم غذايي ب��ا چربي زي��اد ،كربوهيدرات خيلي

كم و پروتئين متوس��ط ،كتون را از شكستن چربي توليد

ميكند.

در خون و مايع نخاعي ارتباط دارد.

در برخ��ي از اف��راد يك

اختالل ارث��ي غيرعادي در

افزايش مقدار ويتامين B6

وجود دارد.

اي��ن ويتامي��ن ب��راي

پيش��گيري از تش��نجات و
اختالل در عملكرد عصبي
استفاده ميشود.

عل��ت كاه��ش ويتامين

 ،B6ژنتيك��ي ي��ا به علت
تأثير دارويي است.

والپروئيك اس��يد (دپاكوت) ممكن است باعث كاهش

كارنيتين شود.

منيزيوم ،كلسيم و تشنجات:

كارنيتين يك ماده مغذي است كه براي عملكرد عصبي

عصبي عضالني وابس��ته به اسپاس��م عضالني و تشنجات

داروهاي ضد صرع ممكن اس��ت كمبود اسيدفوليك را

ممكن اس��ت كمبود كلس��يم و منيزيوم كزاز عضالني و متابوليسم نياز ميش��ود .كاهش كارنيتن ژنتيكي يا به
ايجاد كن��د ،كه يك مرحل��ه از افزاي��ش تحريكپذيري علت تأثير دارويي است.

است.

داروهاي ضدصرع ممكن اس��ت باعث كاهش منيزيوم

تحريك كند.

اسيد فوليك براي عملكرد طبيعي سيستم عصبي مورد

ش��ود كه ميتواند با مص��رف مكملهاي منيزيوم برطرف نياز است.
ممكن اس��ت هم داروهاي ضدصرع و هم كمبود اسيد
شود.
كلسيم و تشنجات:

فولي��ك باعث ايج��اد نقص ارثي در ك��ودكان زنان باردار

پايي��ن بودن كلس��يم خون ميتواند باع��ث ايجاد كزاز مبتال به صرع شود.

عضالني شود.

سطح كلسيم خون تحتتأثير جذب ويتامين  Dاست.

ممكن است كاهش سطح كلسيم خون به علت كمبود

ويتامين ( Dنرمي استخوان) ،رژيم غذايي باشد.

ويتامين  Eو صرع:

تحقيق��ات نش��ان ميدهد س��طح ويتامي��ن  Eخون

كودكاني كه داروهاي ضد تش��نج مصرف ميكنند نسبت

اس��تفاده از همه داروهاي ضدصرع ب��ه جز والپروئيك

گزارش شده اس��ت كه ويتامين  Eفراواني تشنجات را

اس��يد (دپاكوت) س��طح خوني كلس��يم و ويتامين  Dرا در بيماران با صرع غيرقابل كنترل كاهش ميدهد.
كودكان و بزرگساالني كه از داروهاي ضدتشنج استفاده
كاهش ميدهد.
اين اثر در كودكاني كه با حداقل نور خورش��يد مواجهه ميكنند ممكن است به مكملهايي با ويتامين  ،Bكلسيم،
ويتامين  Dو  Eيا منيزيوم نياز داشته باشند.
ميباشند شديدتر است.
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بيش��تر كودكان مبتال به صرع ،كلس��يم يا ويتامين  Dب��ه كودكان گروه كنترل ي��ا كودكان مبتال به صرع كه از
درمان دارويي استفاده نميكنند ،پايينتر است.
مصرف نميكنند.



علل صرع و كمكهاي
اوليه در تشنج

رانندگي بيمار را دچار سازد ميتواند منجر به مجروحيت
يا معلوليت او ش��ود .بنا بر اين ه��ر بيمار صرعي نيازمند

كمك و درمان مناس��ب اس��ت تا آنجا كه مطمئن شويم
حمالت وي كنترل شده است.

مجتبي عابديني كمكهاي اوليه در تشنج:
كارشناس بهداشت روان
فضاي دور و بر بيمار را خلوت كنيد؛ لوازم و اشيا سخت

تشنج نش��انه يك اختالل گذراي مغزي است .بنابراين و خطرناك را دور كنيد به ش��كلي كه به بيمار صدمهاي
آن را ي��ك نش��انه ميدانند تا يك بيم��اري .هنگامي كه نرسد .زير سر بيمار بالش كوچك و نرمي بگذاريد و سر او
صرع در كودكان و نوجوانان ش��روع ميشود مغز معموالً را به پهلو بگردانيد به شكلي كه آب دهانش باعث خفگي
طبيعي است و ضايعهنسجي مشخصي را نشان نميدهد .او نش��ود .به همه حاالت و ح��ركات بيمار بهخصوص در
تنها گروهي از س��لولهاي مغزي تخليهه��اي الكتريكي چشمها ،صورت ،دهان و اندامها توجه كافي شود تا بتوان

كوتاهمدت غيرطبيعي انجام ميدهند كه به نقاط ديگر و نوع حمله را براي پزش��ك گزارش كرد .اگر حمله بيش از
يا سراسر مغز منتشر شده؛ ايجاد تشنج ميكنند .صدمات  5دقيقه طول كشيد يا باز هم تكرار شد از پزشك كمك
مغز موقع تولد يا بعد از آن ميتواند موجب صرع شود.

اگر صرع براي اولين بار بعد از س��ن  30س��الگي ظاهر

بگيريد.

ش��ود؛ داليل��ي نظير ضايع��ات مغزي ،خونري��زي داخل آنچه نبايد كرد:

جمجمه ،تومور ،ضايعات ناش��ي از مصرف طوالني الكل،

 -اش��ياي س��فت را بين دندانهاي بيم��ار قرار ندهيد

مس��موميت دارويي و ...دارد .تش��نج ت��ب و عفونتهاي (ممكن است دندانهاي بيمار شكسته و لثه صدمه ببيند)
مغزي نيز ميتواند ايجاد صرع كند .موارد بس��ياري
و فك بيمار را به زور باز نكنيد.
از ص��رع بدون علت و احتماالً زمينه
 دس��ت و پ��اي بيمار را س��فتارث��ي بروز ميكن��د .بعضي از

كودكان به هنگام تب باال
دچار تشنج ميشوند.
به اين حالت تشنج

فصلنام�ه انجمن صرع ایران
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نگيريد؛ ممكن اس��ت دست و
پاي او بشكند.

 -چي��زي ب��ه بيمار

نخوراني��د؛ ممك��ن

ت��ب ميگوين��د.

اس��ت ب��ا خوراندن

صرع نيس��ت؛ اما

شود.

گرچه تش��نج تب،

مايعات بيمار خفه

مهم اين است كه

 -خونسرد باشيد؛

ه��ر تش��نج را بايد

به پزشك ارجاع داد

زي��را كه ه��ر حملهاي

ميتوان��د باع��ث صدم��ه

مغزي بيمار ش��ود .هر حملهاي

ك��ه نزديك آب و آتش و ي��ا به هنگام

دس��ت و پاي خود را

گم نكنيد.

به ياد داشته باشيد:

اگر بيمار چند دقيقه پس

از حمله دچار حمله ديگري ش��د

يا حمله ادامه داش��ت باي��د بالفاصله براي

وي كمك پزش��كي فراهم كنيد .رس��اندن اكسيژن به

بيم��ار و تزري��ق داروي مناس��ب اولين اقدام پزش��كي

است.

تشنج تب

هرگاه با كودكي كه همراه با تب باال دچار تشنج ميشود

استفاده طوالني مدت
از داروهاي ضدصرع و
كاهش تراكم استخوان

روبرو شديد؛ بهترين راه براي پيشگيري از تشنج ،كاهش

دكتر طاهره فخرموسوي

تب اس��ت .گذاشتن كيف آب سرد يا پارچه مرطوب روي

رانها و قفسه سينه ،گرفتن كودك زير شير آب ولرم ،باد
زدن او و دادن اس��تامينوفن يا آسپيرين كمك بزرگي به

كاه��ش تب ميكند .آموزش همراهان براي اينكه كودك
ت��بدار را در پتو يا روانداز ضخيم نپيچيد و ارجاع فوري
بيمار به پزش��ك براي درمان و كش��ف علت تب از نكات

مفيد ديگر است.

به ياد داشته باشيد:

 -صرع نشانه اختالل مغزي است.

 -درمان منظ��م و طوالني ميتواند ص��رع را كنترل و

درمان كند.

 -به هنگام تش��نج (حمله) بايد س��ر بيم��ار را به پهلو

بگرداني��د؛ او را راحت به حال خود رها كنيد؛ اما تا پايان

حركات مراقب او باشيد .هيچ نوع درماني در حين حمله

الزم نيست.

 -بيم��اران مبتال ب��ه صرع كه تحت درمان ميباش��ند

ميتوانند به كار معمولي خود ادامه دهند.

 -بيماران مبتال به صرع مقاوم به درمان بايد از نزديك

ش��دن به آب ،آت��ش ،ارتفاع و قطعات متح��رك و نيز از
رانندگي خودداري كنند.

 -بيم��اران مبتال به صرع بايد به طور منظم تحتنظر

شود.

 -ي��ك بار تش��نج ،ص��رع نيس��ت؛ تنها ي��ك فوريت

پزش��كي اس��ت .با درمان به موقع و صحيح مش��كل

چندان��ي ايج��اد نخواهد كرد .آم��وزش والدين را به

خاطر داشته باشيد.

و يا در بيماراني كه بيش از  40س��ال سن دارند ،موجب
كاهش تراكم استخوان ميشود.

در اين مطالعه يافتهها را از  31دو قلوي مؤنث و چهار زوج

خواهر و برادر آناليز كردند كه يك عضو اين زوجها با يك
داروي ضدصرعي بيشتر از  12ماه درمان شده بود .تراكم
اس��تخوان در هر فرد اندازهگيري شد كه از نواحي فقرات
كمري ،لگن ،گردن ،اس��تخوان ران و ساعد به عمل آمد.
اس��تفاده از داروهاي ضد صرع بيش��تر از  2س��ال در

مقايس��ه با افرادي ك��ه دارو نميگرفتند همراه با كاهش
با اهميت در س��نجش تراكم اس��تخوان به عمل آمده در
س��اعد بود .به همين صورت استفاده از داروهايي كه القا

آنزيم ميكرد نس��بت به افرادي كه از اين نوع اس��تفاده

نميكردند كاهش تراكم استخوان در ساعد را نشان داد.

بي��ن افراد باالي  40س��ال ،طبق گزارش انجام ش��ده،

اس��تفاده از داروه��اي ضد ص��رع موجب كاه��ش تراكم
استخوان در ساعد و هم در فقرات كمري شده است.

نتيجه اينكه مصرف داروي كلسيم و مواد غذايي حاوي

كلس��يم در كن��ار مصرف داروهاي ضد ص��رع به بيماران
مصروع توصيه ميشود.

فصلنام�ه انجمن صرع ایران
شماره  ،28سال هشتم 1389 ،

پزش��ك ب��وده و از ادامه مص��رف دارو اطمينان حاصل

اس��تفاده از داروهاي ضدصرع به مدت بيشتر از  2سال



دانستنيهاي كودكان

تشنج پايدار ناشي از
اختالل متابوليك در
كودكان
دكتر زرينتاج كيهانيدوس�ت  -فوق تخصص اعصاب
كودكان

كودكان ناش��ي از موارد متابوليك اس��ت و در موارد نادر
ناشي از كمبود كلسيم يا منيزيوم است.
بنابراي��ن در كودكان بهخصوص كودكان زير  2س��ال
بايد به طور دقيق و با اس��تفاده از ش��رح حال و معاينه و
بررسيهاي مناسب به علت تشنج پي برد تا بتوان درمان
مناسبتري انجام داد.

چگونه صرع كودكان را
كنترل كنيم؟

تش��نج پايدار “ ”Status epilepticusتشنج مكرر
و م��داوم به م��دت  30دقيقه و ي��ا در صورتي كه فاصله
بي��ن دو تش��نج كمتر از  30دقيقه باش��د ب��ه طوري كه
فرد فرصت هوش��يار ش��دن پيدا نكند ،گفته ميشود .در
رزامين هاشمي
 80درصد موارد در كودكان زير دو س��ال ناش��ي از يك
برگرفته از روزنامه همشهري
بيماري تبدار و يا عالمت بيماري حاد مغزي اس��ت ،در
حالي كه در بچههاي بزرگتر علت كمتر بهدس��ت ميآيد
بس��ياري از اف��رادي كه براي اولين ب��ار صرع را تجربه
و در بالغين اغلب ناش��ي از مصرف مقادير نامناسب دارو،
كردهاند س��ن زير  20س��ال داش��تهاند .براي همين اگر
ضايعات عروقي مغزي و يا نامعلوم است.
كودك شما به صرع مبتال شده مطمئن باشيد كه امروزه
در منابع مختلف حدود  8درصد موارد تشنج پايدار در
ش��انس بااليي وجود دارد كه بتوانيد ص��رع كودكتان را
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ميشود .بهعنوان والدين كودك مبتال به صرع سعي كنيد
اقدامات زي��ر را موقع حمله صرع دنب��ال كنيد ،مطمئن
ش��ويد كه كودك ش��ما نفس ميكش��د ،او را روي زمين
بخواباني��د تا زمين نخورد .ك��ودك را به پهلو بخوابانيد تا
از خفگي ناشي از انسداد مجاري تنفسي جلوگيري شود،
اط��راف كودك را از چيزهايي مث��ل ميز و صندلي خالي
كنيد ،بند لباسهايي كه كودك به تن دارد را شل كنيد،
كودك را محكم نگيريد و مانع حركات او نش��ويد ،هرگز
حين تش��نج چيزي داخل دهانش نگذاريد و سعي نكنيد
با انگش��ت دهانش را باز نگ��ه داريد ،در صورت امكان هر
چه زودتر با پزش��ك تماس بگيريد .احتماالً بعد از تشنج
كودك شما به خواب عميقي فرو خواهد رفت ،اين طبيعي
است و احتياجي به بيدار كردن كودك نيست .با وجودي
كه اغلب كودكان صرعش��ان به خوبي كنترل ميش��ود،
ام��ا بعضي از كودكان كه به ش��كلهاي وخيمتر بيماري
دچارند و با دارو به س��ختي كنترل ميشوند ،تشنجهاي
ممتد خواهند داش��ت .كودكاني كه دچار صرع با كنترل
مشكل هستند ممكن است مشكالت ديگري مانند تأخير
تكامل و يادگيري مشكل داشته باشند.
اطالع��ات خوشبينان��ه ب��ه ش��ما و فرزندت��ان كمك
ميكند كه از زندگ��ي دوران كودكي او لذت ببريد .به او
ب��ه اندازهاي راجع به صرع بگوييد كه احس��اس ميكنيد
ميتواند بفهمد و به او راههاي س��ادهاي را كه به وس��يله
آنها ميتواند شرايط را كنترل كند ،نشان دهيد.
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كنترل كنيد.
صرع كودكان از نظر نوع ،درجه و ش��دت متفاوت است
و ممكن اس��ت با مسائل ديگري در ارتباط باشد .بسياري
از اي��ن كودكان نرمال و فعال بوده و به مراقبتهاي ويژه
نيازي ندارند .اين كودكان ميتوانند به راحتي فعاليتهايي
از قبيل شنا و بازيهاي مختلف را انجام دهند .همچنين
از نظ��ر ه��وش و تواناييهاي طبيعي ب��ا كودكان ديگر
تفاوت��ي ندارند .البت��ه بعضي از بيماران نيز مش��كالت
جس��مي ي��ا ذهن��ي دارند كه ممكن اس��ت با آس��يب
مغزي يا بيماريهاي ديگر توأم باش��د .علت صرع هنوز
ناش��ناخته اس��ت .گاهي به علت آس��يب مغزي ،تومور
مغزي و يا ضربه به سر ميتواند بهوجود آيد .در بعضي
از كودكان تش��نج زماني ميتوان��د اتفاق بيفتد كه فرد
مبتال ب��ه صرع صداي يكنواختي را مكرراً بش��نود و يا
ميتواند هنگامي كه فرد به نوري درخشان نگاه ميكند
ي��ا جاهاي خاصي از بدن��ش را لمس ميكند ،رخ دهد.
تفاوت تش��نج با صرع را نبايد ناديده گرفت .نوزادان يا
كودكان خردس��ال مبتال به تب باال ممكن اس��ت براي
چند دقيقه لرز كنند و دچار كاهش س��طح هوش��ياري
شوند .به اين حالت تش��نج ناشي از تب گفته ميشود.
اين تش��نجها نشانهاي از صرع نيستند و با افزايش سن
از بين ميروند .احتماالً ش��ما وقتي كودكان را در حال
تش��نج ميبينيد خيلي ميترسيد و دستپاچه ميشويد،
اما باي��د بدانيد كه حفظ آرامش در اين لحظات بس��يار
مهم اس��ت ،چرا كه بايد آنچ��ه را اتفاق افتاده دقيقاً براي
پزشك توضيح دهيد .تشخيص صرع معموالً آسان نيست
و هميش��ه نميتوان در مورد اينكه كودك تشنج كرده يا
دچار صرع شده قضاوت كرد.
بنابر اين پزش��ك بايد در مورد اتفاقي كه براي كودك
ش��ما افتاده اطالع كافي داشته باشد .تشنج ناشي از تب
با افزايش س��ريع درجه حرارت بدن ايجاد ميش��ود و با
بيماري كودك مثل گل��و درد يا در آوردن دندان ارتباط
دارد.
بند آمدن تنفس نيز با شوك يا ترس شديد در كودك
مرتبط اس��ت .كودك در اين حالت به هنگام خش��مگين
شدن ،جيغ كشيده و نفس عميقي ميكشد به شكلي كه
انگار ميخواهد گريه كند .س��پس براي مدتي نفس خود
را نگ��ه ميدارد و همين باعث بن��د آمدن تنفس كودك
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صرع و قوانين حقوقي

خواننده عزي�ز :از اين پس مجموع�ه مقاالت «صرع و
قواني�ن حقوق�ي» با موضوع�ات مختل�ف در فصلنامه
به چاپ خواهد رس�يد .ش�ما دوس�ت عزيز ميتوانيد
س�ؤاالت حقوقي خود را به دفتر انجمن ارسال كنيد تا
در فصلنامه پاسخ داده شود.

صرع و ازدواج
سيد ميثم هاشمي (كارشناس حقوق)

از آنچه درباره اهميت خانواده گفته ش��ده است ارزش
فردي و اجتماعي نكاح كه اس��اس تشكيل خانواده است
آش��كار ميشود معهذا به جا است از اهميت نكاح در اين
جا نيز به اختصار سخن بگوييم:
نكاح يك سنت فطري و نهاد اجتماعي است كه از ديرباز
وجود داش��ته است و همه ش��رايع و قوانين آن را ترغيب مهرباني نهاد كه در اين براي گروهي كه انديشه ميكنند
كردهاند مصلحت فرد و اجتماع در اين است كه زن و مرد آيتها است.
پيمان زناشويي ببندند و خانواده تشكيل دهند.

فاي��ده اجتماعي :از لح��اظ اجتماعي نكاح را ارزش��ي

فايده فردي :نكاح مانع آلودگي فرد و غوطهور شدن وي ف��راوان اس��ت .جامعهاي س��عادتمند ميش��ود كه رابطه
در ورطه فس��اد است .كسي كه به تنهايي زندگي ميكند جنس��ي و توالد و تناس��ل در آن منظم و براساس صحيح
و از ازدواج ميگري��زد و به ارضاي غريزه جنس��ي نظمي اس��توار باش��د .جامعهاي كه رابطه جنس��ي در آن آزاد و
صحيح و اخالقي نميدهند دس��تخوش فس��اد و تباهي و بيبند و بار باشد با فساد و تباهي دست به گريبان خواهد
بيماري اس��ت و نميتواند سالمتي جسمي و روحي خود بود .هس��ته مركزي جامعه ،خانواده اس��ت ك��ه با ازدواج
را حفظ كند .ازدواج موجب آس��ايش و آرامش انس��ان و تشكيل ميشود .جامعهاي كه افراد آن از تشكيل خانواده

فصلنام�ه انجمن صرع ایران
شماره  ،28سال هشتم 1389 ،

12

س��بب دلبستگي بيشتري به زندگي است .قرآن كريم در و قب��ول مس��ئوليتهاي آن ش��انه خال��ي ميكنند روي
ُ
اين باره ميفرمايد :و من آياته ان َخلَق ُلكم مِن
انفس��كم خوشبختي و ترقي را نخواهند ديد .فرزندان ناشي از نكاح

ازواجاً لَِت ْس��كنوا اليه��ا و ج َعل ُ
بينكم م��و ّده و رحمته ا ّ
ِن وتربيت صحيح خانواده هس��تند كه ميتوان در گرداندن
آَ
ف��ي ذلك ليات لق��وم يتفكرون( .آيه  21از س��وره روم) چرخههاي اجتماع و بهسازي اجتماع از لحاظ (اقتصادي

يعني از نشانههاي خدا اين است كه براي شما از خودتان  -فرهنگي  -سياسي و علمي) به آنها اميد بست .فرزندان
همسراني آفريد تا بدانها آرام گيريد و ميان شما دوستي و ناش��ي از روابط آزاد اغلب از اين تربيت محروم هستند و

عناصري مكار و سربار جامعه ميباشند بقاي انسان فقط را براي آن قائل ش��ده است .و آزادي ارادة افراد را در اين
در پرتو ازدواج و روابط سالم و صحيح زن و مرد ،شايسته زمينه محدود كرده اس��ت به ديگر سخن اصل حاكميت
اوس��ت .ازدواج در توس��عه اقتصادي ملت هم مؤثر است اراده كه در قراردادها نقش اساس��ي ايفا ميكند در نكاح
چه آنان كه ازدواج ميكنند فعاليت اقتصادي بيشتري از اهميت چنداني ندارد البته زن و مرد در انتخاب همس��ر

خود نشان ميدهند؛ بهتر و بيشتر كار ميكنند؛ پسانداز و بستن يا نبس��تن نكاح قانوناً آزادند .ليكن عالوه بر اين
بيش��تري دارند تا بتوانند زندگي بهتري را تأمين كنند و كه قانون ش��رايط و موانع خاصي براي نكاح مقرر داشته،
اين بدون شك در توسعه اقتصادي مؤثر است.

آثار ازدواج را اصوالً خود تعيين كرده اس��ت و اراده افراد

تعريف نكاح:

برخالف قانون راج��ع به نفقه و ارث و يا واليت بر اطفال

نميتواند اين آثار را تغيي��ر دهد مث ً
ال زوجين نميتوانند

ن��كاح و ي��ا ازدواج در قانون مدني ايران و بس��ياري از با يكديگر توافق كنند ،يا با توافق يكديگر رياست خانواده
كش��ورها تعريف نشده اس��ت گرچه شايد بداهت اين امر را ب��ه زن واگ��ذار كنن��د و يا همچنان ك��ه همين قانون
مق ّنن را بينياز از تعريف ديده اس��ت ولي قانون بعضي از حق تمتع و يا اس��تيفاي هيچ ف��ردي را در مورد ازدواج
كشورهاي اسالمي از جمله مراكش و سوريه و عراق بدين از او س��لب نميكند .در حالي كه بيش��تر قواعد راجع به
تعريف پرداختهاند.

قراردادهاي مالي تفس��يري است تقريباً همه قواعد نكاح

ن��كاح در لغت ب��ه معني ضم (پيوس��تن) اس��ت و در ام��ري و مربوط به نظم عمومي اس��ت و توافق اراده افراد
اصطالح حقوقي ميتوان اينچنين بيان كرد كه:
«نكاح قراردادي اس��ت ك��ه به موج��ب آن زن و مرد
در زندگي با يكديگر ش��ريك و متحد ش��ده ،خانوادهاي

برخالف آنها نميتواند ارزش و اعتباري داشته باشد.
بحث انتقادي در مورد ازدواج موقت( :نكاح منقطع)
بعض��ي عقد منقط��ع را مخالف ه��دف ازدواج و گاهي

تش��كيل ميدهند .ممكن اس��ت گفته ش��ود اين تعريف برخالف شئون زن دانسته وآن را با فحشا مقايسه كردهاند.
جامع نيست ،زيرا نكاح منقطع را ( ُمتعه) دربرنميگيرد به ليكن طرفداران اينگونه نكاح به انتقادات مخالفان پاسخ

هرحال متعه هم نوعي از اقسام نكاح است ولي به هرحال داده و متع��ه را هر چند كه اس��تفاده از آن در عمل نادر
با ازدواج موقت هم خانواده تش��كيل ميش��ود ولي نه با است عملي س��ودمند معرفي كرده است .بدين دليل كه
استقرار و دوامي كه ناشي از نكاح دائم است و اين تعاون متعه مانع فس��اد و فحشا اس��ت در اجتماعي كه متعه به
و همبس��تگي زن و م��رد در نكاح دائم به مراتب بيش��تر رس��ميت شناخته نشده چون ازدواج دائم هميشه ممكن
اس��ت و خان��واده در نكاح دائم از ديد قانون هم ،بيش��تر نيس��ت روابط آزاد در بين مردم گسترش يافته و فحشا و
كانون توجهات اس��ت .حال اين ازدواج به هر ش��كل كه فساد توسعه پيدا ميكند .روابط آزاد داراي نظم و انضباط
متعه خواهد داش��ت زيرا قراردادي بسيار مهم است كه از اي��ن روابط ناراحتيهاي جس��مي و روحي به بار ميآورد
لحاظ فردي و اجتماعي قابل مقايسه با قراردادهاي ديگر اما عقد منقطع داراي نظم و قاعده است و تعهداتي ايجاد
نميباش��د و اولين وجه تمايز ميتواند غيرمالي بودن اين ميكند و به مراتب بهتر از روابط آزاد است .بهويژه از لحاظ
قرارداد باشد .بدين جهت قانونگذار شرايط و آثار خاصي اوالد مزي��ت قابل توجهي به روابط آزاد دارد چه فرزندان
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ناش��ي از نكاح منقطع به پدر و مادر خود ملحق ميشوند ازدواج موقت اين مس��ئله را پيش ميكش��ند و از عقيده
و داراي تم��ام حقوق فرزندان مش��روع هس��تند و پدر و خود حمايت ميكنند و بيان ميدارند كه ميتوان ازدواج
مادر بايد در نگاهداري و تربيت آنها بكوشند در حالي كه موق��ت را دورهاي آزمايش��ي و موقت متص��ور كرد براي
فرزندان ناش��ي از روابط آزاد چنين سرنوش��ت و حقوقي رسيدن به ازدواج دائم .پس ميتوان گفت اگر ازدواج دائم
ندارن��د زيرا طبق قانون به پدر و مادر ملحق نميش��وند .به شكل امروزي صورت پذيرد ميتواند خطرات جدي را
كس��اني كه نميتوانند پيمان زناشويي دائم ببندند و بار به دنبال داشته باشد و چه بسا اشخاصي كه بدون تجربه
مس��ئوليت سنگين ناش��ي از آن را به دوش بكشند عقد گرفتار قيد و بندي ميش��وند كه رهايي از آن به آس��اني
منقطع را راهي س��الم و رس��مي و ساده براي ارضا غريزه امكانپذير نميباشد و از طرفي خود ازدواج موقت ميتواند
جنس��ي ميتوانند بيابند و همچنان كه راس��ل فيلسوف به ازدواج دائم تبديل ش��ود و از اينرو است كه امروزه در
شهير انگليسي اين امر را مورد توجه قرار داده و ميگويد :بسياري از خانوادهها معمول است و در دوران نامزدي به
«در عصر حاضر ازدواج بدون اختيار به تأخير ميافتد صد كار گرفته ميش��ود ،تا با توجه به فرهنگ و ش��ريعت ما
تا دويست س��ال قبل تحصيالت دانشجو در هر رشتهاي بتوان راهحلهايي براي معاشرت و مراودت ميان دختر و
كه بود تا  18سالگي تمام ميشد و در اين سن از ازدواج پس��ر پيدا كرد و از زيانهاي ناشي از آن جلوگيري كرد.
برخوردار ميگرديد ولي در حال حاضر بعد از  28سالگي پس ميتواند راهكار پيش��نهادي خوبي در مقدمه ازدواج
به زحمت ميتواند ادعاي تخصصي در رشتهاي بنمايد و دائم دختر و پس��ري باشد كه به هر دليل (عدم شناخت،
بعد از  29سالگي تازه بايد در تهيه شغل براي امرار معاش ترس از مشكالت ،ترس از جامعه ،فقدان معيار و مصاديق
خود برآيد و در دهليز  30سالگي شايد بتواند ازدواج كند مناس��ب و عدم آگاهي نس��بت بدين امور) دچار بيميلي
و در نتيجه از س��ن بلوغ و آمادگي براي ازدواج  15سال نس��بت به ازدواج دائم شدهاند و دوران نامزدي موفقي را
به طول ميانجامد كه س��نين بحران جواني و رشد غريزه رقم بزند .پس شك نيست كه نكاح منقطع فوايد بسياري
جنسي و رغبت سرشار به زن و صعوبت مقاومت در برابر دارد ول��ي نميتواند جاي نكاح دائ��م را بگيرد و خانواده
غريزه جنس��ي است ،فترتي حاصل ميش��ود كه در اين بدانگونه كه كانون آرامش و آس��ايش و تربيت فرزندان
فترت جوانان به بهانه كس��ب تحصي��ل و علم و دانش از شايسته و مايه تعاون و اتحاد كامل زن و مرد است بدون
بهترين لذتها محروم ميش��وند ».پس بايد چه كرد؟ در ترديد فقط با نكاح دائم ميسر است .وانگهي در جامعه ما
اين جا است كه

طرفداران نكاح منقطع امري ناپسند است و بسياري از زنان به ديده
نفرت بدان مينگرند و آن را به آساني نميپذيرند .پس در
جامعه ما در عمل اهميت چنداني ندارد هر چند كه قانون
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آن را به رس��ميت شناخته و
آثار حقوق��ي به آن
مرتب��ط گردانيده
است.

آيا ميدانيد؟

ارزيابي داروها

ويتامين  Cبه جذب دارو در مغز كمك ميكند
سميه عباسي
برگرفته از اينترنت

به گفته پژوهشگران ايتاليايي ،ويتامين  Cميتواند سدي را كه مانع از رسيدن بسياري از داروها به مغز براي درمان
بيماريهايي مانند آلزايمر يا صرع ميشود ،از ميان بردارد.
به گزارش ش��بكه بهداش��تي رويتر از فلورانس ،دكتر استفانو مانفرديني از دانش��گاه «فرارا» و همكارانش دريافتند
داروهاي درمان اختالالت عصبشناختي وقتي مولكول ويتامين  Cبه آن چسبيده باشد ،راحتتر از سد انتقال خون
به مغز ميگذرند.
براس��اس نتايج مقدماتي اين مطالعه ،ويتامين  Cيا اس��يد اسكوربيك همانند س��فينه عمل ميكند و ميتواند هر
تركيبي را به مغز برساند.
كاربردهاي بالقوه اس��يد اسكوربيك نه فقط داروي درمان بيماريهايي مثل آلزايمر ،پاركينسون و صرع است ،بلكه
عفونتهاي ويروسي مثل ايدز را نيز دربرميگيرد.
اين محققان انتقالدهنده «اس.وي.س��ي.تي »2اس��يد اسكوربيك را كه گمان ميرود نقش مهمي در تنظيم انتقال
ويتامين  Cبه مغز دارد ،بررس��ي كردند .در گذش��ته واحدهاي اس��يد آمينه و گلوكز توانايي عبور از اين سد را نشان
دادهاند ،اما رس��يدن به يك هدف انتخاب ش��ده را تضمين نميكند در حالي كه انتقالدهنده مذكور ميتواند به طور
مستقيم به دستگاه عصبي مركزي برسد.
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پژوهشهاي تازه
خواننده عزيز :اي�ن بخش از مجله

ش�امل پژوهشهايي اس�ت كه در

مق�االت آن ناگزير به اس�تفاده از

واژهه�اي تخصص�ي هس�تيم ل�ذا
مطالع�ه آن را فق�ط ب�ه عزي�زان

متخصص توصيه ميكنيم.

بررسي آموزش
شيوههاي مقابله با
تنيدگي در مادران
كودكان آهسته گام
مصروع جنوب شهر
تهران
فريبا ابراهيمي تازهكند (كارشناس

ارشد مشاوره و راهنمايي)

تاريخ تمدن س��ابقه تالش انس��ان
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اس��ت در غلب��ه بر محيط��ي كه در
آن زندگي ميكن��د .در فرهنگهاي
مختلف ،اف��رادي ك��ه نميتوانند به
نح��وي مطلوب خ��ود را ب��ا محيط
اطراف و نيازهاي محيطي  -فرهنگي
س��ازگار كنند ،تعاريف و ويژگيهاي
خاصي ب��ه عنوان درمان��ده ،ضعيف،
نات��وان ،عقب افت��اده و ...ش��ناخته
ميشوند .در واقع عقبماندگي ذهني
يك وضعيت خاص ذهني است كه به
علت شرايط و داليل گوناگوني پديد
ميآِيد (عابديني.)1388 ،
عقبماندگي ذهني مربوط ميشود
ب��ه كنش (عملك��رد) پايينتر از حد
متوس��ط عمومي هوش كه در دوران
رشد ظاهر شده و همراه با اختالالتي
در رفتار سازش��ي اس��ت .اختالل در
رفتار سازش��ي يا انطباقي حداقل در

يكي از زمينههاي زير است:
 .1رشد بلوغ؛
 .2يادگيري؛
 .3س��ازگاري اجتماعي (عابديني،
.)1386
صرع عالمتي از اختالل سيس��تم
عصبي مركزي است كه با تشنجهاي
خ��ود ب��ه خ��ود و مك��رر مش��خص
ميش��ود .در طول تشنج ،سلولهاي
عصبي از عملكرد طبيعي خود خارج
ش��ده و همزمان حمالت وس��يعي را
بهوج��ود ميآورند .مغ��ز بعد از چند
ثانيه يا دقيقه كنترل خود را بهدست
آورده و شخص به حالت طبيعي خود
بازميگ��ردد (نواييپ��ور و همكاران،
.)1388
صرع با عقبماندگي ذهني ارتباط
ويژهاي دارد .هنگامي كه عقبماندگي

ديازپام بهعنوان
ضدتشنج
دكت�ر زرينت�اج كيهانيدوس�ت
فوقتخصص اعصاب كودكان

تش��نج عبارت از رفتار غيرطبيعي
تك��راري ب��ه عل��ت اخت�لال جريان
الكتريكي مغز ناش��ي از تأثير عوامل
خارجي مغزي بر قش��ر مغز (تش��نج
غيرصرعي) و يا اختالل در قش��ر مغز
است .كنترل تش��نج تأثير فراواني از
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ذهن��ي با صرع توأم ش��ود خود را به
ص��ورت چالش��ي قابل توجه نش��ان
ميدهد و همچنين از نظر اقتصادي
بار س��نگيني بر دوش نظام سالمت
خواهد داشت.
آلوارز ( )2007اظهار ميكند كمتر
از ي��ك درصد اف��راد جامعه مبتال به
صرع هس��تند .ش��يوع عقبماندگي
ذهني حدوداً  0/3-0/8درصد است و
 20-30درصد از كودكان عقبمانده
ذهني ،ص��رع دارند و همچنين -45
 35درصد از ك��ودكان مصروع دچار
عقبماندگي ذهني هستند.
براس��اس مطالعات انجام ش��ده بر
روي ك��ودكان معلول مبتال به صرع،
ش��دت و تعداد حم�لات و غيرقابل
كنترل بودن تشنج با كيفيت زندگي
ضعيف اين بيماران در ارتباط اس��ت
(لي و همكاران.)2005 ،
عالوه بر مش��كالت ايجاد شده در
ك��ودك وجود يك ناتوان��ي در واحد
خانواده ميتواند بر سيس��تم خانواده
تأثير بگذارد و اعض��اي خانواده را از
داش��تن زندگي طبيعي محروم كند
(آپادهيا و هاواالپاناوار .)2007 ،وجود
بيماري مزمن با ويژگيهاي غيرقابل
پيشبين��ي ،همچ��ون ص��رع امكان
ضعيف ش��دن تعامالت و يكپارچگي
خانواده را در پي دارد (اس��پانگنبرگ
و الكهن.)2006 ،
در خان��واده پ��دران و م��ادران
بهطور مش��ابه استرسورهاي يكساني
را تجرب��ه ميكنن��د كه مرب��وط به
س�لامتي و آينده كودك اس��ت .در
حال��ي كه مادران بيش��تر و عميقتر
تحتتأثي��ر بح��ران ق��رار ميگيرند،
پدران در تطابقش��ان استوارتر بوده

و تدريجاً بهب��ود مييابند .مطالعات
نشان داده است كه مادران نسبت به
پدران بيشتر مستعد تنشهاي رواني
ميباش��ند و اغلب نياز بيشتري براي
حماي��ت اجتماعي دارن��د ،در حالي
كه پدران بيشتر تمايل دارند ،جهت
سازگاري ،رفتار خود را كنترل كنند
(ويلي و ونگ.)1999 ،
به دليل حس��اس بودن رابطه بين
ك��ودك و والدين ،حماي��ت خانواده
براي رفع نيازهاي خاص كودك امري
ضروري و حياتي اس��ت .كيفيت اين
نوع حمايت و پشتيباني تا حد زيادي
بس��تگي به ويژگيهاي شخصيتي و
سالمت رواني والدين دارد (ماكري و
بوتساري.)2004 ،
بنابراي��ن در اي��ن م��ورد ضم��ن
مراقبته��اي پزش��كي و روان��ي كه
كودك مصروع ني��از دارد ،خانواده او
ني��ز بايد تحت حمايت ق��رار بگيرند
(كندي.)2000 ،
با توج��ه به موارد مطرح ش��ده به
نظ��ر ميرس��د خان��واده بهخصوص
مادران ك��ودكان معل��ول ،تنيدگي
بيشتري نسبت به ساير افراد جامعه
دارن��د ،زيرا آنها دچار مش��كالت و
اخت�لاالت مضاعف ميباش��ند و به
دليل عدم اس��تفاده از ش��يوههاي
س��ازگار در برابر عوامل تنيدگيزا،
چرخ��ه معيوب بيماري جس��مي و
روح��ي خانواده را درگي��ر ميكند.
بنابراين نياز اس��ت ت��ا منابع مقابله
آنها شناس��ايي و ش��يوههاي مقابله
مؤث��ر به آنها آموزش داده ش��ود تا
آنان از س��ازگاري بهتري برخوردار
شوند و به دنبال آن كودكان مصروع
نيز بتوانن��د از حداق��ل توانمندي و

پتانسيل خود براي زيستن و زندگي
بهينه استفاده كنند.
هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير
آموزش ش��يوههاي مقابله با تنيدگي
در مادران كودكان آهسته گام مصروع
جنوب شهر تهران بود .جامعه آماري
ش��امل مادران پس��ران آهس��ته گام
مصروع  15-14س��اله ساكن جنوب
شهر تهران در سال  1388بود كه از
انجمن صرع ايران و مدرسه كودكان
استثنايي جنوب شهر تهران انتخاب
ش��دند .نتايج بهدس��ت آمده نش��ان
داد كه مداخله آموزش��ي بر افزايش
ش��يوه مقابلهاي مس��ئله م��دار مؤثر
اس��ت ،مداخله آموزش��ي بر افزايش
خرده مقياسهاي جستجوي حمايت
اجتماع��ي عاطفي و تفس��ير مجدد
مثبت در ش��يوه مقابل��ه هيجانمدار
مؤثر است.
مداخله آموزش��ي بر كاهش شيوه
مقابله ناكارآمد مؤثر است ،شيوههاي
مقابله با تنيدگي در مادران آهس��ته
گام مص��روع برحس��ب مش��خصات
ف��ردي م��ادران و ك��ودكان تفاوت
معناداري نشان نداد.
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نظر روحي و جس��مي بر فرد مصروع
و خان��واده او دارد و س��عي در اي��ن
اس��ت كه با كنترل تش��نج ،كيفيت
زندگي ف��رد باال ب��رود .ديازپام يك
بنزوديازپيني اس��ت كه براي كنترل
تش��نج در موارد اورژانسي و از طريق
وريدي و يا مقعدي استفاده ميشود.
در اي��ن مقاله از نق��ش تأثير دارو بر
روي تشنج مقاوم به درمان به صورت
اضافهشونده بحث شده است.
اي��ن مطالع��ه ب��ر روي بيم��اران
مراجعهكننده ب��ه درمانگاه اعصاب
اطف��ال بيمارس��تان ام��ام خميني
ك��ه مبت�لا ب��ه تش��نج مق��اوم به
درمان بوده و يا ب��ه علت ضايعات
آلرژي��ك ش��ديد تحت درم��ان با
ديازپ��ام خوراك��ي حداكثر روزانه
ي��ك قرص  mg5ق��رار گرفتهاند،
ص��ورت گرفت��ه ك��ه پ��س از  6ماه
اثرات آن در روي كنترل تشنج مورد
بررس��ي قرار گرفته و عوارض جانبي
آن سنجيده شده است.
نتيج��ه اينك��ه بنزوديازپينه��ا
داروهايي هس��تند كه غالباً بهعنوان
داروي كمك��ي براي كنترل تش��نج
بهكار ميروند .استفاده از ديازپام كه
بهعنوان ي��ك دارو براي كنترل حاد
تشنج بهكار ميرفته است ميتواند به
تنهاي��ي و يا همراه ديگر داروها براي
كنترل تشنج استفاده شود.
فصلنام�ه انجمن صرع ایران
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صرع ميگرني
دكتر جمشيد سيفي

ميگ��رن و ص��رع ه��ر دو بيماري
شايع در نورولوژي هستند ،همزماني
تصادفي هر دو بيماري و يا تش��ديد

يك��ي توس��ط ديگ��ري در بعضي از
بيماران مش��اهده ميش��ود .حمالت
ميگ��رن در مراح��ل انترايكت��ال و
پريايكت��ال صرع بي��ش از افراد غير
اپيلپتي��ك دي��ده ميش��ود .حمله
ميگرن ممكن است باعث بروز حمله
صرع در فرد اپيلپتيك بش��ود .اينكه
ميگ��رن در يك فرد غي��ر اپيلپتيك
موجب حمله تشنج يا حمالت صرع
گاهوبي��گاه نش��ود به خوب��ي مطالعه
نشده است.
در اين گزارش  57بيمار با س��ابقه
حمالت ميگرن و حمالت صرع مورد
بررس��ي قرار گرفتن��د .در  29بيمار
س��ردرد ميگرن بع��د از حمله صرع
به مدت چند س��اعت ت��ا چند روز
پديد ميآيد؛ در  23بيمار س��ردرد
ميگرن چند س��اعت ت��ا  2روز قبل
از حمل��ه ص��رع ظاهر ميش��د .در
 5بيمار تش��نج موضع��ي و تونيك
كلونيك منتش��ر گاهاً در فاصله بين
اوراي ميگرن و سردرد پديد ميآيد
ولي حمالت صرع��ي در غير موارد
حمل��ه ميگرن نداش��تند .س��ردرد
ميگرن��ي بعد از تش��نج به مدت 2
تا  48س��اعت در اين بيماران ادامه
داشت .در همه موارد اسكن  CTو
 MRIمغ��ز ضايعه ارگانيك نش��ان
نداده بود .در الكترو آنس��فالوگرافي
در  4م��ورد آهس��تگي موضع��ي دو
طرف��ه در پاريتال و اوكس��ي پيتال
ثبت ش��ده ب��ود و در يك مورد صرع
پارش��يال اس��تاتوس همزمان با سه
حمله استاتوس سايكو موتور چندين
س��اعته در  EEGمشاهده شده بود.
ه��ر  5م��ورد بيم��اران اين گ��روه با
مراقبتهاي ميگرن ،بدون اس��تفاده

از داروه��اي ضدص��رع حداق��ل ب��ه
مدت دو س��ال تحتنظر بودند و در
هيچكدام مصرف داروهاي ضدصرع و
مراقبتهاي صرع ضرورت پيدا نكرد.

مقايسه خودپنداري
در كودكان مبتال به
صرع و تاالسمي
دكتر زهرا سپهرمنش

ف�وق تخصص روانپزش�كي اطفال،

اس�تاديار دانش�گاه علوم پزشكي
كاشان

مقدمه:

محدوديته��اي ناش��ي از
بيماريه��اي مزم��ن از جمله صرع
باعث از دس��ت دادن اعتماد به نفس
و شكلگيري تصوير ذهني منفي در
كودك ميش��ود .رفتاري كه كودك
از خود نش��ان ميدهد انعكاس��ي از
خودپنداري اوس��ت ك��ه تحتتأثير
ارتب��اط ك��ودك با ديگ��ران و درك
كودكان از واكنش آنها قرار ميگيرد.
در واقع كودكان خودپنداري و عزت
نفس را از مش��اهده واكنش ديگران
و درك از تواناييهاي خود بهدس��ت
ميآورن��د .پذي��رش ك��ودك بوي��ژه
توسط مادر چارچوب مثبتي را فراهم
ميكند كه خودپنداري كودك در آن
توسعه مييابد.
روش كار :اين مطالعه ،يك مطالعه
 Cross-Sectionalاس��ت ك��ه
نمونهه��اي آن را  40ك��ودك مبتال
به بيماري صرع و تاالس��مي تشكيل
ميده��د .اب��زار جم��عآوري دادهها
پرسشنامه خودپنداري يك بوده كه
از طريق پرس��ش از كودك پر ش��ده

اس��ت .از آمار توصيفي و استنباطي
ني��ز براي تجزي��ه و تحليل اطالعات
استفاده شده است.
يافتهها :نتايج نش��ان داد كه 72
درص��د كودكان مبتال به تاالس��مي
و  45درص��د ك��ودكان مبت�لا ب��ه
صرع خودپنداري مثبت داش��تند و
 55درص��د ك��ودكان مبتال به صرع
خودپنداري منفي داش��تند كه 52
درص��د آنها دخت��ر بودن��د .آزمون
آماري نشان داد كه بين نوع بيماري
و خودپن��داري ارتب��اط معنيداري
وجود دارد (.)p = 0.01
نتيجهگي��ري :از آنجاي��ي ك��ه
خودپن��داري ك��ودك تحتتأثي��ر
اطرافي��ان بوي��ژه خانواده اس��ت لذا
مراقب��ان بهداش��ت م��دارس بايد از
طريق آم��وزش به والدي��ن ،معلمان
و دانشآم��وزان آگاه��ي آن��ان را در
مورد بيماري صرع و برخورد صحيح
و مناس��ب با آنها ارتق��ا دهند تا اين
ك��ودكان از حماي��ت خانوادگ��ي و
اجتماعي مناس��ب بهرهمند ش��وند و
كودك به ط��رف خودپنداري مثبت
سوق داده شود.

بررسي نتايج
آموزش بيماري
صرع به پزشكان
دكتر كاويان قندهاري

پزشكي مشهد

با همكاري گروه توس��عه و آموزش
پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مقدمه:
براي نيل به اهداف آموزش باليني
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گ�روه نورول�وژي ،دانش�گاه علوم

كارآم��د الزم اس��ت وضعيت موجود
آموزش به صورت مس��تمر ارزيابي و
نق��اط ضعف و قدرت آن شناس��ايي
شود .ميزان دستيابي به حداقلهاي
يادگي��ري در هر ي��ك از زمينههاي
آموزش پزش��كي حايزاهميت است.
تعيين رابطه محتوي و زمان اختصاص
داده ش��ده به هر ي��ك از موضوعات
آموزش��ي رشته پزش��كي با نيازهاي
كارب��ردي و حداقلهاي��ي ك��ه يك
پزشك بايد كس��ب كند ،بسيار مهم
اس��ت .هدف از اي��ن پژوهش تعيين
نظ��رات و رضاي��ت دانشآموختگان
رشته پزشكي نسبت به توانمنديهاي
حرف��هاي خوي��ش و ارزش كاربردي
موضوع��ات تدريس ش��ده ب��ه آنان
در زمين��ه بيم��اري ص��رع اس��ت.
روش تحقي��ق :در اي��ن تحقي��ق
مقطعي پرسش��نامهاي ك��ه روايي و
پايايي آن ب��ه تأييد  3نفر متخصص
و عض��و هيئ��ت علمي گ��روه مغز و
اعصاب رسيده اس��ت ،تهيه شد .اين
پرسش��نامه در مورد برنامه آموزشي
بيماري صرع مصوب معاونت محترم
آموزش��ي وزارت متب��وع را كه براي

دانشجويان دكتراي عمومي پزشكي
تدوي��ن ش��ده را ارزياب��ي ميكن��د.
شركتكنندگان در نظرسنجي تعداد
 20نف��ر از پزش��كان عمومي كه 10
نف��ر ش��اغل در مراك��ز و خانهه��اي
بهداش��تي استان خراس��ان رضوي
و  10نف��ر ني��ز ش��اغل در بخ��ش
اورژانس بيمارس��تانهاي آموزشي
بودند ب��ه ط��ور تصادف��ي انتخاب
ش��دند .پزش��كان ش��ركتكننده و
داوطلب كاربرد عملي بيماري صرع
و تشنج را به صورتهاي ارزش كم
و متوس��ط و زياد تعيين كردند .در
مرحله بعدي پزشكان شركتكننده
درج��ه كفايت پزش��كي خود را در
مورد بيماري صرع به صورت كفايت
كم و متوس��ط و زياد كه تعريف هر
يك در پرسش��نامه اس��تاندارد ذكر
ش��ده بود ،تعيين كردند .پزش��كان
ب��دون نوش��تن نام خ��ود و فقط با
ذكر جنس و س��ابقه فعاليت پزشكي
خويش پرسش��نامه را تكميل كردند.
براي توصيف دادهها از درصد فراواني
و براي دادهه��اي كمي از ميانگين و
انحراف معيار استفاده شد.
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دانش روانشناختي
در ادامه مقاالت «مهارتهاي ارتباطي» اين بار به بحث در مورد مهارت حل
مسأله ،ميپردازيم.

مهارت حل مسأله
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مقابله با مشكالت
همه انسانها در زندگي مشترك
خود دچار مشكل ميشوند .برخي
از آنها س��عي ميكنن��د به كمك
روشهايي با اين مشكالت مقابله
كنن��د در حالي كه ع��دهاي ديگر
خود را ميبازند و نااميد ميشوند.
ب��ه بي��ان ديگ��ر ،برخ��ي از افراد
ميتوانند مش��كالت دش��وار را با
آرامش و خونسردي حل كنند اما
گري�� ه و زاري ميكنند ،جيغ ميزنن��د ،غرولند ميكنند ،دعوا
عدهاي ديگر در مقابل مش��كالت
پيش پا افتاده عصبي ميشوند .البته افراد ديگري هم هستند راه مياندازند ،قهر ميكنند ،غصه ميخورند ،دخيل ميبندند،
كه با مش��كالت ناش��يانه مقابله ميكنند .آنها ب��ه دنبال بروز نفرين ميكنند ،با يك دوست درد دل ميكنند و يا از زندگي
مشكل ،دچار خشم ميشوند و جيغ و داد راه مياندازند .اينها مأي��وس ميش��وند .اگر كمي فكر كني��د ميتوانيد خودتان يا
صدمه بزرگي ميخورند و نه تنها مشكلش��ان حل نميش��ود افرادي از آش��نايان و دوستان را به ياد آوريد كه به دنبال بروز
بلكه ش��رايط زندگي هم برايش��ان بدتر ميشود .افراد ديگري مش��كل دس��ت به اين رفتارها ميزنند .روشهاي ديگري هم
هم هس��تند كه از كسي كمك و راهنمايي نميگيرند و انتظار هس��ت كه ش��ما در مورد آن ش��نيدهايد و يا ديدهايد .چيزي
دارند مشكل خود به خود حل شود .راستي شما جزء كداميك كه مهم اس��ت اين است كه مقابله هيجانمدار ،يعني برخورد
احساس��ي كردن با مش��كل ،ممكن اس��ت براي م��دت زمان
از اين دستهها هستيد؟
ب��ه تعداد هر انس��ان راه و روش براي حل مش��كالت وجود كوتاهي ش��ما را آرام كند اما مش��كل را حل نميكند .به بيان
دارد .چون هر انس��اني با ديگ��ري تفاوت دارد .به همين دليل ديگر ،در برخورد احساس��ي با مش��كل فرد ب��ا بيرون ريختن
اس��ت كه امام علي(ع) ميفرمايند :كسي كه براي حل مشكل خش��م ،عصبانيت ،گريه و زاري ،قهر كردن و ...س��عي ميكند
خيلي زود سر و ته موضوع را به هم آورد ،در حالي كه مشكل
با ديگري مشورت كند در عقل او شريك شده است.
اما با توجه به اينكه براي حل يك مش��كل روشهاي زيادي همچنان حل نش��ده باقي ميماند .در آموزههاي ديني هم به
وجود دارد ،ميتوان همه آنها را در دو دس��ته جاي داد :مقابله دعا و عبادت (مقابله هيجانمدار) و هم به روشهاي مشورتي
و حل مشكل تأكيد شده است.
هيجانمدار و مقابله مسألهمدار.
مث ً
ال مادري كه در برابر ش��ب ادراري يا دزدي فرزند فقط
داد و فرياد راه مياندازد ،خودش را خالي كرده اس��ت .اگر
مقابله هيجانمدار و مسألهمدار
مقابل��ه هيجانمدار يعن��ي برخورد هيجاني و احساس��ي با هم براي حل مشكل او بدون هر تالش ديگري به درد دل با
مش��كل .اين نوع مقابله مربوط به آن دس��ته از افرادي اس��ت مادران ديگر بپردازد يا به دعانويس مراجعه كند و دعا بگيرد،
كه به دنبال بروز مش��كل خود را ميبازند ،عصباني ميشوند .نگراني خود را كم كرده است ،بدون اينكه مشكل را حل كند.

مقابله مسألهمدار يعني برخورد سازنده با مشكل
افرادي كه با بروز مشكل در مورد آن فكر ميكنند تا راهحل
مناس��بي برايش پيدا كنند ،افرادي كه با افراد دانا و با تجربه
مشورت ميكنند ،آناني كه براي حل مشكل كتاب ميخوانند
و يا آن را با مشاور و روانشناس در ميان ميگذارند .با مشكل
احساسي برخورد نميكنند بلكه آن را مانند يك مسأله رياضي
فرض ميكنند و معتقدند كه:
مشكلي نيست كه آسان نشود
مرد بايد كه هراسان نشود.
مهارت حل مس��أله يكي از روشهاي مؤث��ر و روش مقابله
مسألهمدار است كه به كمك آن ميتوان مشكالت را به صورت
منظم و پلهپله در شش مرحله حل كرد .اگر كسي مهارت حل
مس��أله را بداند در برابر مش��كالت زندگي برخورد احساسي و
نامؤثر نخواهد داشت تا موجب بروز خشونت شود.
هدف از يادگيري مهارت حل مسأله
آيا با خود فكر ميكنيد چرا بايد مهارت حل مس��أله را ياد
بگيريد؟ مش��كالت خ��واه نا خواه در زندگي هر كس��ي پيش
ميآي��د و نميت��وان مانع از آنها ش��د .اما ميت��وان به كمك
روشه��اي مفيدي به ح��ل آنها پرداخت .وقت��ي مهارت حل
مس��أله را بدانيد ،در برابر مش��كالت خ��ود را نميبازيد ،بلكه
احس��اس ميكنيد س�لاحي قوي براي مقابله با آنها در دست
داري��د و به اين ترتيب احس��اس قدرت بيش��تري ميكنيد و
محكم پيش ميرويد و ميدانيد مش��كل حل ميشود اگر هم
نشود بدتر نميشود.

مراحل ششگانه حل مشكل به شرح زير است:
 .1پذيرش مشكل
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مراحل حل مسأله
حل يك مسأله يا مشكل زمان ميخواهد و مرحله به مرحله
صورت ميگيرد .اين طور نيس��ت كه ش��ما بتوانيد مشكلي را
با يك اش��اره ،يك حركت ،يك فرياد يا يك تنبيه حل كنيد.
بلكه بايد زمان بگذاريد و صبر داش��ته باش��يد .گرچه برخي از
مش��كالت راحتتر از بقيه حل ميشوند ،اما اكثر مشكالت به
صبر و حوصله و فكر و تالش نياز دارند.
مهارت حل مس��أله يك روش موفق براي حل مشكل است
كه با يادگيري آن ميتوانيد بس��ياري از مش��كالت كوچك و
بزرگ زندگي را حل كنيد.

چرا پذيرش مش��كل مهم است .حتماً ميدانيد كه خيلي از
افراد باور ندارند كه دچار مشكل هستند .اگر فردي به اين باور
نرس��د كه به مشكلي دچار شده است ،نميتواند در پي يافتن
راهحلهاي��ي براي مقابله با آن باش��د .برخي از افراد به دنبال
بروز مش��كل ،خيلي راحت ميپذيرند كه مش��كلي براي آنها
بهوجود آمده است و بايد در فكر راهحل آن باشند .اما عدهاي
ديگر ،مش��كل خود را نفي و به گردن ديگري مياندازند و آنها
را سرزنش ميكنند ،در اين صورت نميتوانند براي آن راهحلي
پيدا كنند .عده ديگري هم به جاي پذيرفتن مشكلي كه پيش
آمده ،بخت بد ،روزگار و زمانه و ديگران را مقصر ميش��مارند
و به تس��ليم و نفرين يا س��رزنش خود كفايت ميكنند «چرا
كاري نك��ردم كه جلوي اين اتفاقات را بگيرم ».بعضي از افراد
هم مش��كل را خيلي بزرگ ميكنند به طوري كه در برابر آن
خود را ميبازند و فكر ميكنند نميتوانند براي حل آن كاري
انجام دهند.
عدهاي ديگر هم مش��كل را بيش از اندازه كوچك ميكنند
«چي��زي نيس��ت ،اص ً
ال نبايد به آن فكر كن��م خودش خود به
خود حل ميشود».
افرادي هم هس��تند كه وقتي مشكلي برايشان پيش ميآيد
به خود برچسب ميزنند« ،من آدم بيعرضهاي هستم»« ،من
زن بداقباليام»« ،من ش��انس ندارم»« ،هر چه مش��كل است
براي من است».
همه اين افكار منفي به انكار و تحريف مشكل منجر ميشود.
اين نوع افكار س��بب ميش��ود ،فرد خ��ودش را باز هم ببازد و
نتواند مشكل را حل كند.
پس بياييم به مش��كالت مختلفي داريم ،فكر كنيم و سپس
آنها را فهرست نماييم.
 .2تعريف دقيق مشكل
حتي آن دسته از زناني كه مشكل خود را ميپذيرند و قبول
دارند كه مش��كلي وجود دارد ممكن است آن را خيلي كلي و
مبهم مطرح كنند به طوري كه متوجه نش��وند اصل مش��كل
چيس��ت؟ پيدا كردن راهحل براي مش��كالتي كه كلي و مبهم
مطرح ميشوند ،دشوار است .بنابراين بهتر است كه مشكالت
كلي و پيچيده خرد ش��ده و به مش��كالت كوچكتري تقسيم
شوند تا بتوان براي هر كدام از آنها راهحلي پيدا كرد.
 .3بارش فكري
بارش فكري يعني ازاد گذاش��تن ذهن تا براي مشكل پيش
آمده راهحل توليد كند .براي اين كار چند نفس عميق بكشيد،
ذهن خود را آزاد بگذاريد و هر چه راهحل به ذهن شما ميرسد
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را يادداشت كنيد.
ب��ه اين موضوع فك��ر نكنيد كه آيا راهح��ل را ميتوان اجرا
كرد يا نه؟ راهحل خوب اس��ت يا بد؟ بدترين راهحلها را هم
بياوري��د .در اين مرحله هدف فقط دادن راهحل اس��ت« ،هر
چه بيش��تر بهتر ».تازه اگر راهحلهاي ناجور و خطرناكي هم
به ذهن بيايد ،وقتي كنار راهحلهاي ساده ،ارزان و بيدردسر
بيايد ،ميتوان به نامناسب بودن آنها پي برد و دومي را انتخاب
كرد.
در ب��ارش فكري فرد ميتوان��د از ديگران هم كمك بگيرد،
ميتواني��د از ديگري بخواهيد كه براي مش��كل ش��ما راهحل
بدهد .همچنين ميتواني��د راهحلهايي كه ديگران براي حل
چنين مش��كلي ب��ه كار گرفتهاند و از آن راض��ي بودهاند را به
كار بگيري��د .مش��اوره با اف��راد متخصص ه��م ميتواند مفيد
باش��د .همه اين كارها براي اين اس��ت كه تا ميتوانيد راهحل
جمعآوري كنيد ،بنويس��يد و فهرست كنيد و ببينيد كه يك
مشكل راهحلهاي فراواني دارد.
 .4ارزيابي راهحلها
پس از ب��ارش فكري و انتخ��اب راهحله��اي گوناگون ،به
انتخاب بهترين راهحلها فكر كنيد و بررس��ي كنيد كداميك
از راهحلهاي انتخاب ش��ده براي شما و طرف مقابلتان مفيد
اس��ت؟ كداميك مضر يا خطرناك است؟ كداميك از آنها فقط
به نفع شما يا فقط به نفع طرف مقابل شماست؟ و يا كداميك
از راهحلها ميتوانيد زودتر و بهتر مسأله را حل كنيد؟
ب��راي انتخ��اب بهتري��ن راهحلها ،بهتر اس��ت يك جدول
بكش��يد .در يك سمت آن مزايا و در س��مت ديگر معايب هر
راهحل را بنويسيد .با ش��مردن معايب و مزاياي هر راهحل به
راحتي ميتوانيد بهترين راهحل را انتخاب كنيد.
 .5اجراي بهترين راهحل
پس از ارزيابي هر يك از راهحلها و انتخاب بهترين راهحل،
آن را اج��را ميكني��م و منتظر نتيجه ميمانيم .ممكن اس��ت
برخي از افراد عجله داش��ته باش��ند و انتظار داشته باشند كه
خيلي زود نتيجه بگيرند .نگران نباشيد ،با بسياري از مشكالت
اگر با اين تدبير و تفكر روبرو ش��ويم به سرعت حل ميشوند.
ام��ا در ديگر موارد بايد صبر و حوصله به خرج دهيد و منتظر
باش��يد .به خاطر داشته باش��يد كه ممكن است با اجراي يك
راهحل حتي اگر بهترين راهحل هم باشد زود به جواب نرسيد
و بايد حوصله كنيد .از طرفي تنبلي ممكن اس��ت مانع از آن
شود كه فردي راهحل درست را به اجرا درآورد و برخي از افراد
هم ميدانند كه بهترين راهحل كدام است .اما چون از اشتباه

كردن ميترس��ند آن را به اجرا نميگذارند و با خود ميگويند
از كجا معلوم ،ممكن اس��ت اين راه را بروم ولي نتيجه نگيرم.
به اين دس��ته از افراد بايد گفت كه زندگي فرصتي است براي
يادگيري ،پس اشتباه كردن حق مسلم هر انسان است و نبايد
از آن ترسيد .مهم اين است كه اشتباهات خود را تكرار نكنيد.
امام عل��ي(ع) ميفرمايند :مؤمن از يك س��وراخ دو بار گزيده
نميش��ود .اين كالم به اين معناست كه مؤمن اشتباهات خود
را تكرار نميكند.
 .6بازبيني
بازبين��ي يعني اگر با اجراي راهحل انتخاب ش��ده به نتيجه
نرس��يديد ،راهحل ديگري را از بين راهحله��ا انتخاب كنيد.
كمي انعطاف داش��ته باش��يد وقتي راهحل��ي نتيجه نميدهد
بيدلي��ل اصرار نورزيد و روي آن پافش��اري نكنيد بلكه دنبال
راهحل ديگري باشيد.
چند نكته مهم:
 éهمانطور كه گفتيم حل مسأله يك مهارت است و براي
يادگيري بهتر ،بايد بيشتر تمرين كنيد.
 éعجله نكنيد ،همه مسائل را نميتوان يكباره حل كرد.
ابت��دا همه مس��ائل خود را بنويس��يد و از بي��ن آنها يكي
را ك��ه برايتان مهمتر از بقيه اس��ت ،انتخاب كنيد و پس
از ح��ل آن به مش��كل ديگ��ر بپردازيد .بهتر اس��ت ابتدا
به مس��ائلي توجه كنيد كه باعث خش��مگين ش��دن طرف
مقابل نميشود.
 éاين مهارت را به همس��ر ،فرزندان ،دوستان و آشنايان ياد
دهيد.
 éوقتي خش��مگين هستيد ،به حل مس��أله نپردازيد ،بهتر
است .ابتدا خود را آرام سازيد و سپس تمرين را شروع كنيد.
 éاز تجربههاي ديگران اس��تفاده كنيد .ببينيد آنها مشكل
خشونت را به چه شيوه سالمي حل كردهاند.
 éاز تجربههاي خودتان استفاده كنيد .كداميك از روشهايي
ك��ه قب ً
ال به كار ميگرفتيد ،مفيد بوده اس��ت؟ ميتوانيد براي
مشكالت مشابه آنها را دوباره به كار بگيريد.
 éراهحله��اي ديگري نيز براي حل مش��كالت وجود دارد.
براي مثال :ميتوانيد در صورت بروز مش��كل با پزشك معتمد
خانواده ،روانپزش��ك و مشاور مشورت كنيد و يا از يك مشاور
تلفني راهنمايي بگيريد.
 éو در ه��ر ح��ال ارزش واال و وجود پ��ر از محبت خود را
بهعنوان يك انسان در برابر مشكالت فراموش نكنيد.

معرفي مصروع موفق
مصاحبه :ويدا ساعي

س�ال گذش�ته انجمن صرع اقدام ميكنم.

ب�ه برگ�زاري كالسهاي آموزش�ي
كامپيوت�ر ب�راي اعض�ا ك�رد .آي�ا
بله ،حتماً .به اميد خدا تا هر جايي
ميداني�د چه كس�ي م�درس اين كه بتوانم درسم را ادامه ميدهم.
كالسها بود؟
 آي�ا صرع مانع فعاليتهاي ش�ما سلام .لطف� ًا خودت�ان را ب�راي نشده است؟خير ،اص ً
خوانن�دگان «ص�رع و سلامتي»
ال ...مشكالت كوچكي هم
معرفي كنيد.
در ابت��دا وجود داش��ت كه ناش��ي از
 -آيا قصد ادامه تحصيل داريد؟

توصيهاي به بيماران مبتال به صرع
من هم خدمت شما و همه دوستان كمبود اعتماد ب��ه نفس در آن زمان
ب�راي ارتقا س�طح كيفي�ت زندگي
عزيز سالم عرض ميكنم .علي زارعي بود.
آنها داريد؟
هستم ،دانشجوي رشته نرمافزار.
 آيا شما اهل ورزش هستيد؟هميش��ه ب��ا اميد و ه��دف زندگي
بله ،اما فع ً
 شنيدهايم ش�ما در سال گذشتهال به خاطر درسم خيلي
كنيد .به صرع ب��ه عنوان محدوديت
ب�ه عن�وان م�درس در كالسهاي كمتر شده است.
ن��گاه نكنيد .در جامع��ه هيچ قانوني
كامپيوت�ر حضور فعال داش�تهايد - .چ�ه كارهايي را در اوقات فراغت
به جز من��ع رانندگي ب��راي مصروع
لطف ًا از انگيزه خود براي خوانندگان خود انجام ميدهيد؟
وجود ندارد ،پس ش��ما هم ميتوانيد
مجله توضيح دهيد.
اكث��راً مطالعه ميكنم ،موس��يقي

مثل ديگ��ران زندگي كنيد .خيلي از
به دليل كارآيي و اهميت كامپيوتر گ��وش ميده��م ،فيل��م ميبين��م و
محدوديتها ساخته خود ما هستند،
در جامعه امروزه ،خواستم به دوستانم گردش با خانواده و دوستان.
بهتر است آنها را كنار بگذاريم.
كمك كنم تا آشنايي بيشتري با اين  -به نظر شما يك مرد براي ازدواج
 از اينكه وقت خود را در اختيار مامقوله پيدا كنند ك��ه هم در زندگي نياز به تهيه چه مقدماتي دارد؟
قرار دادهايد ،بسيار سپاسگذاريم و
روزمره و هم در كار ،پيشرفت بهتري
از لحاظ شخصيتي و مالي به ثبات
براي شما آرزوي سالمتي و سعادت
داشته باشند.
نسبي رسيده باشد.

 به نظر ش�ما پيش�رفت اعضا دريادگي�ري كامپيوت�ر در كالسه�ا
چگونه بود؟

 -آيا قصد ازدواج داريد؟

به دليل مشغلههاي فعلي خير.

 -چ�ه

خواهش ميكن��م .از اينكه به من
لطف داشتيد متشكرم.

فصلنام�ه انجمن صرع ایران
شماره  ،28سال هشتم 1389 ،

با تمام مشغلهها ،در كالس
حضوري فعال و پيش��رفت
خيلي خوبي داشتند.
 در حال حاضر به چهكاري اشتغال داريد؟
كدومش رو بگم؟!
در زمينههاي مالي،
كامپيوت��ر و ش��بكه
فعا لي��ت

روزافزون داريم.
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خواننده عزيز اين نوشته ،خاطرهاي از مجموعه خاطرات برگزيده مسابقه «داستاننويسي و
خاطرهنويسي» است كه توسط يك دانشآموز نوشته شده است.

سرنوشت

فصلنام�ه انجمن صرع ايران
شماره  ،28سال هشتم 1389 ،
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به ن��ام خداون��د خورش��يد و ماه.
خداوندي كه انسانها را آفريده است.
به ن��ام خدايي كه نامآور راحت جان
اس��ت و پيغام او مفتوح است و سالم
او در وق��ت صب��اح مؤم��ن را صبوح
اس��ت و ذك��ر او مره��م دل مجروح
اس��ت .اي كريمي كه بخش��ندهاي و
حكيم��ي كه پوش��نده خطايي و اي
صمدي كه خدايي را سزايي .جان ما
را صف��ا ده دل ما را ه��واي خود ده.
چشم ما را صفاي خود ده و ما را آن
ده كه آن به.
سرنوشت را نتوان از سرنوشت.
در  21دي ماه سال  1370يكشنبه
س��اعت  10صبح در شهر تويسركان
واقع در اس��تان همدان به دنيا آمدم.
هم��ان روزي كه عمويم فوت كرد .او
باقي و من
رفت ب��ه آن دنياي
فا ني
به اي��ن دنياي
و ب��يارزش
متولد ش��دم.
از
كس��ي
آمدن من
خوشحال
نب��و د ،
حت��ي
پ��د ر م .
پ��درم در
آن زم��ان

افسر نيروي انتظامي بود كه به دليل
مأموريتهايي كه داش��ت از من دور
بود .گاهي ش��بها به خانه نميآمد.
در  7س��الگي به مدرس��ه رفتم و از
اين موضوع خوش��حال بودم زيرا هم
خواندن و نوش��تن ميآموختم و هم
به ديگران ياد ميدادم .درسم خيلي
عال��ي ب��ود و بعد از مدت��ي خواهرم
في��روزه ازدواج كرد و به تهران رفت
و من ي��ك دفعه تنها ش��دم و چون
شهرس��تان م��ا مح��ل خوب��ي براي
جوانها نبود و ب��ه خالفهاي ديگر
كشيده ميشدند ،بعد از مدتي برادرم
ب��راي كار به ته��ران رفت ،در همين
زمان بيماري من شروع شد .بيماري
من با يك هفته استفراغ شروع شد
و چون دختر بودم و پدرم ناراحت
آينده م��ن بود م��را پيش تمام
د كتر ه��ا ي

فاﺋزه خراساني

شهرس��تان كه همگي آنها متخصص
بودن��د ،برد ول��ي فايدهاي نداش��ت.
پ��درم م��را ب��ه هم��دان ك��ه 80
كيلومت��ري تويس��ركان اس��ت نزد
متخصص دس��تگاه گوارش برد كه از
بهتري��ن دكترهاي همدان بود .دكتر
گفت  4-3ماه چي��زي نخوري بهتر
ميشوي .قول صد در صد به من داد
كه حالم خوب ميش��ود و در اين 4
ماه ميوههاي پخته و غذاهاي پختني
ميخوردم حت��ي از ميوهه��اي اول
فصل هم محروم ش��ده ب��ودم .وقتي
پ��درم ميديد كه من نميتوانم ميوه
و غذاي مورد عالقهام را بخورم،
ناراحت ميشد .خالصه بعد
از  3م��اه نه تنه��ا حال
من خوب نشد بلكه
بهتر هم نشدم و
كلي الغر ش��ده
ب��ودم و بعد از
مدتي دكتري در
مالير معرفي كردند
ك��ه متخصص مغز
و اعص��اب ب��ود.
م��ادرم م��را
پي��ش او ب��رد
و دكت��ر گف��ت
اي��ن بيماري مربوط
ب��ه اعصاب اس��ت براي
همين چن��د تا قرص اعصاب
به من داد .ما س��اعت  9ش��ب از
مطب دكت��ر بيرون آمدي��م و چون

فصلنام�ه انجمن صرع ايران
شماره  ،28سال هشتم 1389 ،

وس��يلهاي نداش��تيم با
اتوب��وس ت��ا پليس راه
آمدي��م .در آن ش��ب
هيچك��س در ج��اده نبود و
م��ا منتظر ماش��ين بودي��م تا به
تويس��ركان برس��يم .من فقط موش
آزمايش��گاهي ش��ده ب��ودم كه همه
دكتره��ا روي من آزمايش ميكردند
ولي مريضيام را تشخيص نميدادند.
حتي تا مدتي به من گفتند كه از من
قطع اميد كردهاند .م��ادرم هم فقط
دعا ميكرد .خالصه ش��وهر خواهرم
پيشنهاد كرد كه مرا به تهران بياورند
تا ش��ايد دكترهاي تهران مريضيام
را تش��خيص دهند .چند روز بعد به
ته��ران آمديم و به ي��ك دكتر مغز و
اعصاب مراجع��ه كرديم كه داروهاي
گرانقيمت تجويز كرد و چون ما در
آن موقع درآمد خوبي نداشتيم ،توان
و ق��درت خريد داروها را نداش��تيم.
پ��درم چند باري پول ق��رض كرد تا
بتواند داروهاي مرا بخرد .دكتر گفت
مريضي تو عصبي اس��ت و تو خودت
بايد تالش كني تا بهتر ش��وي .چند
باري پيش روانپزشك رفتيم و بعد از
كلي عكس و نوار مغزي و آندوسكوپي
و سونوگرافي ،تشخيصي داده نشد و
پس از مدتي ش��روع به تشنج كردم
ولي مادرم به من نميگفت كه تشنج
كردي چ��ون وقتي تش��نج ميكردم
چيزي نميفهميدم .پس از مدتي نزد
فوق تخصص اعصاب كودكان در تهران
رفتم ،او گفت تو صرع داري و من چون
اطالعات زيادي درباره صرع نداش��تم
دكتر كمي درباره صرع توضيح داد كه
چگونه به وجود ميآي��د و عالئم و راه
درمان او چيست؟ ولي با كلي مراجعه
كردن و خريد داروهاي گران تشنج من

خوب نشد حتي بدتر هم
شد .تشنج من به جايي
رس��يد كه هم��ه فاميل
به حرف آم��ده بودند و از روي
ترحم به م��ن ميگفتند چرا خوب
نميش��وي؟ همين حرف م��را آزرده
خاطر ميكرد.
م��ن نزد دكتر جديدي رفتم او مرا
به دكتر ديگري معرفي كرد كه برايم
كميسيون پزشكي تشكيل دادند ولي
هم��ان آش و همان كاس��ه .خالصه
ما به تويس��ركان برگش��تيم وقتي به
مدرسه رفتم كلي از درسهايم عقب
مان��ده بودم و غيرحض��وري با كمك
مادرم خودم را به دانشآموزان ديگر
رس��اندم .وقتي كارنامه س��ال اول را
گرفت��م همه معلمه��ا ميگفتند چه
ط��وري توانس��تهاي درس بخواني؟
خالصه كالس اول ابتدايي را به خوبي
گذراندم .چون رفت و آمد برايم خيلي
سخت بود به كرج آمديم .در تابستان
سال پنجم بودم كه معدلم  19/5شد
در آن موقع پدرم بازنشس��ته شد .در
س��ال  1383روز يكش��نبه  9صب��ح
تصمي��م گرفتيم به مس��افرت برويم
چون بيشتر دكترهايي كه رفته بودم
به من توصيه كردند كه به مس��افرت
بروم و غصه چيزي را نخورم در آن روز
راهي كرمانشاه شديم ماشين ما پرايد
بود .وقتي كه به جاده س��اوه فامنين
رس��يديم برادرم پشت فرمان بود .در
يك لحظه با يك س��بقت با ماش��ين
روبهرو برخورد كرديم وقتي با صداي
تصادف از خواب بيدارم ش��دم ،ديدم
ك��ه تعدادي از مردم به دور ماش��ين
جمع ش��دهاند و خواهر و م��ادرم را
ديدم كه بر سرشان ميزدند و صداي
جيغ و داد آنها از دور ميآمد و پدرم

كه در يك گوشه افتاده بود و برادرم
كه از بيني و گوش و دهانش همانند
ش��ير آب خون ميآمد و من هم كه
به كلي ش��وكه و مجروح شده بودم.
خالصه ما را با يك آمبوالنس كه بعد
از  3س��اعت آمد ب��ه درمانگاه بردند.
آنها تجهيزات پزش��كي براي معالجه
نداشتند .شوهر خواهرم گفت تا اينها
از بين نرفتند آنها را به بيمارس��تان
برس��انيم ما راه��ي همدان ش��ديم
و بع��د از مدت��ي كه در بيمارس��تان
منتظ��ر تخت خالي بوديم باالخره به
بيمارستان ديگري رفتيم و پدرم را به
اتاق عمل بردند ولي پدرم فوت كرده
ب��ود و به م��ن هيچ چي��زي نگفتند.
حتي نگذاش��تند پدرم را ببينم چون
مادرم ميگفت حالت بدتر ميشود و
تش��نج ميكني .بعد براي دفن پدرم
ب��ه تويس��ركان برگش��تيم ولي من
هنوز خب��ر نداش��تم .در راه همدان
 تويس��ركان بوديم كه روح پدرم راب��ا لباس نظامي كه در گوش��ه جاده
ايس��تاده بود ،مش��اهده كردم وقتي
برگشتم كس��ي در جاده نبود .در آن
لحظ��ه آنقدر ش��وكه ش��ده بودم كه
دس��تانم به هم قفل شده بود و بدنم
ميلرزيد .من حتي به لباس مش��كي
م��ادرم و خواه��رم توج��ه نميكردم
وقتي به تويس��ركان رس��يديم چند
روزي خانه عمويم بوديم بعد از هفتم
و چهلم برگش��تيم و چون خردادماه
بود و فص��ل امتحانات بود ،امتحاناتم
را به خوبي دادم .معلمها تعجب كرده
بودن��د كه با اين اتف��اق ناگوار چطور
قب��ول ش��دهام؟ تنها چي��زي كه مرا
ناراحت ميكرد تس��ليت فاميل بود.
وقتي حرف ميش��د ميگفتند فائزه
يتيم ش��ده و اين ح��رف مرا ناراحت
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ميكرد .مثل نمكي بود كه روي زخم ميپاشيدند .در آن
 40روز خواب و خوراك نداشتم و فقط يك چشمم اشك
بود و يك چشمم خون .دوست داشتم به پيش پدرم بروم
ولي اين روز را نبينم چون خيلي به پدرم عالقه داش��تم.
ش��بها قبل از خواب دستش را ميگرفتم و ميخوابيدم،
وقت��ي پدرم نبود دس��ت چه كس��ي را ميگرفتم؟ وقتي
ب��ه در كمد پ��درم ميرفتم و لباسه��ا و عكسهايش را
ميديدم و لباسهاي تميز و اتوكش��يدهاش را مش��اهده
ميكردم به گريه ميافت��ادم ،هر وقت با او حرف ميزدم
دوست داشتم به س��ر مزارش بروم ،اما چون راه طوالني
بود همين امر برايم مش��كل ش��ده بود .آن ش��بها را با
دوري پدرم سر كردم و خدايي كه صبر و بردباري بزرگي
به م��ن عطا كرده بود كه دوري پدرم را تحمل ميكردم.
حدود يك س��ال بود در كرج مانديم ،بعد به تهران آمديم
و من روز به روز حالم بدتر ميش��د ،مادرم هم گيج شده
بود كه با اين مشكل چه كند؟ از يك طرف بيماري من و
از طرفي نبود پدرم و دوري او .خواهرم از طريق اينترنت
اس��م يك دكت��ر متخصص اعصاب را پي��دا كرد .او گفت
به علت تصادفي كه كردي و ضربه س��ختي كه به س��رت
وارد شده است حالت بدتر شده است .وقتي گفتم تشنج
ميكنم  -چش��مانم سياهي ميرود و دستم قفل ميشود
و دور چش��مانم كبود و س��ياه ميش��ود با كلي عكس و
نوار مغزي و سيتياسكن و ...داروهايي چون فنوباربيتال،
كاربامازپين ،اكس كارپين و كلروپرومازين را برايم نوشت.
ولي حالم كام ً
ال بهتر نش��ده كه بعد از  10س��ال بيماري
و ع��ذاب قرص و دارو و نوار مغزي ديگ��ر طاقت ندارم و
خسته ش��دهام .هميش��ه با خود فكر ميكنم كه تا چند
سال ديگر بايد يك مشت قرص بخورم تا خوب شوم؟ اين
مريض��ي بود كه پدرم بابت آن پولهاي كالني خرج كرد
تا مرا س��الم ببيند اما ندي��د و من از دوري پدرم ناراحتم
و االن چهار سال اس��ت كه پدرم فوت كرده است .وقتي
دختر بچههايي كه دس��ت در دست پدرشان راه ميروند
را ميبين��م ي��اد آن روزهايي كه با پدرم ب��ودم ،ميافتم.
انسان نميتواند سرنوشتش را تغيير دهد كه همه چيز به
خداي متعال بستگي دارد و هر چه به صالح باشد همان
اتفاق ميافتد .اين هم قسمت ما بود و از شما كساني كه
اين خاطره س��خت  10سال زندگي را ميخوانيد التماس
دعا دارم.

اززبانشما

مادر

مريم حسينمردي

تقديم به مادر عزيزم كه چون فرشتگان به سوي آسمان

پر گشود
تو را

در فص��ل آغازين ،در بهاري غمانگي��ز ،در هوايي ابري و
دلگير

در كوچه باغهاي س��رد و خاموش ،در فصل بيدار ش��دن

گلها ،هنگام كوﭺ پرستوها

در فصل رويش درختان ،در نسيم بهاري ،در عطر گلها،

در روزهاي ابري و باراني بهار،
در لحظات سخت تنهايي

با قلبي خونبار و چشمي اشكبار از دست دادهام،

اما هم��واره يادت در قلبم ،نامت ب��ر زبانم ،خاطراتت در

ذهنم و عشقت در وجودم سبز خواهد ماند.

لطف خدايي

حسن عبدالمالكي

حكمت خدا در اين بود كه بيمارم

در هر حال شكر خداي را چه حال و بيحالم

سبب مرا غم و اندوه زين تن بيمار

او دشمن ما را

از لطف و كرم حق زخواب غفلت شدم بيمار

چنان كه با قدرت از اين ميان ميبرد

كه سالمت واقعي ز روحم گشت سرشار

مرد شهادت گشت

چه سالم و چه بيمار ،سپاس خدا را بسيار

گر تن و جسم بيمار است ،باشد لطف خدايي

كه زين لطف و كرم دارم روح شاد و با صفايي
گر سراسر دنيا عيب كند مرا زين جسم بيمار

علي پس از چندي به دست ملجمها،

علي به جنت رفت بهشت خرم رفت،
پيش رسولاهلل

حمد و سپاس خدا را ،كه زكفر و عصيان باشم بيزار

جاي شكر ندارد اين همه لطف و كرم اي آدم

گر مريضم و بيمار ،شكر خداي را كه زغم آزادم
تنهايي و بيماري را يا رب زحكمت تو ميدانم

بهار نزديك است

با حمد و سپاس در زير سايه كرمت شادمان ميمانم

بايد به بلنداي يك درخت نظاره كرد

تمام وجود سالم بيمار است ،كه دلش به عشق تو زيبا نيست

خواه سبز باشد ،خواه زرد ،خواه سرخ

با رفتار خداپسندانه ،ناقض عهد و پيمان نباشد

در نهانخانه جانم سيب بلورين بود

آن بيمار و تنها با ياد خدا تنها نيست

سالمتي بهر روحم ،تا بيمار هوسهاي شيطان نباشد
مسلمانان گرچه عمري تنها باشم و بيمار

سجده شكر خداي را ،چون نباشم سربار

زهره مجرد عادي

بايد به افتادن يك سيب انديشه كرد

اما نبايد به يك تكه سيب اكتفا كرد.

روزي اين سيب بلوري افتاد و شكست

مأيوس نبودم از شكستنش

به شفافيت بلورها
به بازي پرتوها

علي در بهشت خرم
علي آمد علي آمد

خشايار معتمدي

درون تكهها غبطه ميخوردم
من از نگاه حسرتآميز

يك كودك بزرگ نگرانم

در را به روي آينهها باز ميكنم

با عشق و اميد آمد

در آن نگاه ميكنم

به اين ديار آمد

چه كنم كه يك مِه سياه عذاب ميدهد جانم را

پس از رسولاهلل
علي امام بود

من به پهناي زمين و آسمان آينه ميبينم

من به هر روزنهاي چشم دارم

پس از رسولاهلل مدافع حق بود

از درون چشمان مسافر ميشد

براي نجات ما مردي رحيم بود

از درون چشمانش زندگي چه بيمهابا بود

با دشمن خونخوار جدال و جنگ ميكرد

آنقدر ديوانهوار

علي ولياله

علي قوي بود

او با قواي خويش

روبهروي يك بركه چشمان يك نفر پيدا بود
شعري از ديوان گريه خواند
به آن آدمك بگوييد
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دنبال خوش زيستي ندود

گفتم از اين دل گذر كن

بگوييد پشت سرش چيزي هست

گفتي كه دلت آيينه صاف خدا كن

هر چه تازي به جلو ،دور ميشوي

گفتي آيينه از آيينه رنج و بال كن

همين ديروز آدمك برفي از پيش ما رفت

گفتي كه از آن كهنه شكستهها بنا كن

يك نظر برگرد
از آن دور

مثل يك پيله كه پروانه شد و به آسمان رفت

هيچكس غربت و تنهايي و گريههايش را نديد
من ديدم گريه كردم

گفتم كه دلم آيينه ندارد

گفتم آيينههايم همگي يكيك شكسته

گفتم كه عقلم دگر راه ندارد

گفتي كه برو ،دلت چاه ندارد.

اين را از دل مينويسم

از خود ميگويم و

گله از روزگار

از انديشه دست ميگيرم

شايد جواب يك معما باشد

شايد فهميدنش وسعت يه معناست.

خديجه اسدي (فروغ)

حدي��ث تنهايي��م را با كه بگويم كه ديريس��ت از تنهايي
مينالم و كسي را ياراي همراهي با من نيست.

مريم عباسي (نازنين)

چاه

نشستم بر سر راهت

كه تا بينم گل رويت

آخر قصه سرنوش��تم را چگون��ه بياغازم آنج��ا كه گريه،
بهترين آغازهاست؟

بارها از بخت نامراد و اقبال ش��وم ناليدهام ،بارها از دست
اين چرخ بازيگر شكوهها كردهام

ام��ا دريغ كه گريهها و البههاي من كارس��از نش��د و من

كه ديدم من بسي رازت

بيش از پيش بازيچه شدم.

اي دلت از من شده پرده راز

بردهاند و به دست فراموشي سپردهاند.

كه شدي با دل من همآواز

شكستم پيش از آنكه تِرك بردارم.

قدري از راز برايم انداز

است.

ولي گفتن نميدانم

دادهاي مرغ دلم را پرواز
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بارها حريف طلبيدم و حريف قابلي پيدا نشد.

آخ��ر چگونه ننالم كه ديرگاهي اس��ت عزيزانم مرا از ياد
و من روزي در س��ايه انزوا و در س��كوتي مرگبار ،بيصدا

كه همه عيب مرا ميداني

اكن��ون چيني بند زدهاي هس��تم كه تنها ب��ه بندي بند

گفتي كه رازي در دل خويش بگو

حال چگونه از عزيزانم ننالم؟

گفتي كه تو خرابي! خرابيها رها كن

باور نكردند.

گفتي رهايي

دانستند.

گفتي كه دلم خانه خرابيست

عزيزاني كه دست تنهايي مرا نگرفتند و غربت دستانم را

گفتم كه رها كن

عزيزاني ك��ه گريهام را خنديدند و س��كوتم را از رضايت

گفتم به رهايي ،مرا نيز مبتال كن

آخر چگونه ننالم؟

گفتي به دلت زنجير و بال كن

گلچيني از فعاليتهاي انجمن صرع در سال1388
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 .1پرداخ��ت كمك هزينه دارويي ب��ه  450نفر از مددجويان.
 .2اختصاص وام به  45نفر از مددجويان.
 .3صدور دفترچه بيمه براي  90نفر از مددجويان.
 .4توزي��ع  1200عدد بن كاال بين اعض��اي انجمن (ويژه ماه
مبارك رمضان).
 .5اهداي داروهاي مورد نياز به  484نفر از مددجويان.
 .6ص��دور معرفينامه ب��راي  357نفر از اعضا جهت معرفي به
مراك��ز مختلف (نظام وظيفه ،دانش��گاه آزاد جه��ت انتقالي و
تخفيف ش��هريه ،طرح ترافيك ،بهزيستي ،آموزش و پرورش،
كميته امداد امام خميني ،شهرداري و)...
 .7ارجاع  430نفر از مددجويان نزد متخصصان مغز و اعصاب،
روانپزشك و دندانپزشك به صورت رايگان.
 .8مشاوره پزش��كي و ويزيت رايگان مددجويان نيازمند ،يك
روز در هفته در دفتر انجمن.
 .9ارج��اع  165نف��ر از مددجويان به مراكز تش��خيصي (نوار
مغزي ،امآرآي ،سيتياس��كن ،گفتار درماني و رفتار درماني و
فيزيوتراپي) با حداقل هزينه.
 .10توزيع اجناس اهدايي بين  240خانوار نيازمند.
 .11توزيع لوازمالتحرير از اتحاديه نوشتافزار بين مددجويان.
 .12توزيع  20عدد آرم طرح ترافيك بين مددجويان.
 .13برگ��زاري يك جلس��ه توجيهي مش��كالت تش��خيصي و
درماني براي بيماران.
 .14برگزاري  20جلسه گروه درماني.
 .15برگزاري  22جلس��ه مشاوره روانش��ناختي فردي براي
آقايان.
 .16ارسال  4پيامك كوتاه آموزشي و درماني به اعضا در چهار
نوبت به عناوين مختلف.
 .17توزيع و دريافت  114عدد صندوق پر ش��ده كه مبالغ آن
صرف هزينههاي درماني شده است.
 .18برگزاري همايش «صرع و مدرس��ه» ب��ا امتياز بازآموزي
براي معلمان و مربي��ان مدارس (با همكاري وزارت آموزش و
پرورش) كه با حضور بيش از  250مربي بهداشت برگزار شد.
 .19برگزاري  6اردوي تفريحي براي بزرگساالن و  3اردو براي
كودكان.
 .20برگزاري كالسهاي مهارتهاي كامپيوتري  ICDLبراي
اعضاي انجمن.

 .21برگ��زاري كالسه��اي مهارتهاي زندگي ب��راي اعضاي
انجمن.
 .22برگزاري ششمين سمينار تخصصي ويژه پزشكان با امتياز
بازآموزي.
 .23برگزاري كالسهاي ارتقا سطح دانش ويژه پرسنل انجمن.
 .24برگزاري كالسهاي آموزش��ي ويژه مربيان بهزيس��تي و
معلمان آموزش و پرورش.
 .25برگزاري كالس آموزشي «آشنايي با صرع».
 .26برگزاري جش��ن روز زن با حضور  300نفر از بانوان عضو
و خانوادههاي آنان.
 .27برگزاري جش��ن روز جوان با حض��ور بيش از  300نفر از
اعضاء انجمن و خانوادههاي آنان.
 .28برگزاري جلس��ه افطاري با حضور افراد نيكوكار در جهت
پيشبرد اهداف انجمن.
 .29برگزاري جش��ن روز ملي صرع و پيگيري جهت ثبت اين
روز در تقويم رسمي كشور (روز اول بهمن ماه).
 .30برگ��زاري برنامه دفن��وازي براي بانوان ب��ا هدف جذب
كمكهاي مردمي.
 .31پيگيري براي پخش تيزر «آش��نايي ب��ا صرع» در داخل
ايستگاههاي مترو.
 .32توزيع كتاب «صرع چيس��ت؟» (مخاطب كودك) 2000
جلد در مناطق مختلف آموزش و پرورش.
 .33انتشار كتاب «صرع و كودك شما».
 .34حض��ور فع��ال انجمن در غرفه نمايش��گاه «اي��ران مد»،
«نمايشگاه مطبوعات»« ،بنياد بيماريهاي نادر» و چهار منطقه
شهرداري «در نمايشگاه هفته سالمت» براي اطالعرساني.
 .35چاپ دو پيام آموزش��ي پش��ت بليطهاي اتوبوس شركت
واحد در دو دوره سه ماهه.
 .36چ��اپ  4ش��ماره فصلنامه با تيراژ  6000نس��خه و توزيع
رايگان به اعضا و پزشكان متخصص.
 .37حضور اعضاي انجمن در برنامه راديويي «صبح جمعه» و
برنامه تلويزيوني «سايه روشن».
 .38اطالعرساني در مورد انجمن صرع از طريق مصاحبههاي
راديويي ،روزنامههاي اطالعات ،همش��هري ،ايران ،مجلههاي
سالم ،موفقيت و نسخه.
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اخﺒارانجمن

 .1برگزاري كالس زبان زندگي

بعد از آش��نايي انجم��ن صرع ايران با مقول��هاي با نام
«زب��ان زندگ��ي» و «گوشه��اي زرافهاي و ش��غالي» و
همچنين برگزاري كالسهاي «آش��نايي با زبان زندگي»
براي كاركنان انجمن ،دفتر بر آن شد كه اين كالسها را
براي اعضاي خود نيز برگزار كند.

ش��ركتكننده در اين كالسها به صورت دايمي شركت
ميكردن��د .كالسه��ا به ص��ورت رايگان و از س��اعت 2
بعدازظهر لغايت  5عصر روزهاي يكشنبه تشكيل ميشد.
كالس اس��تاد اكرمي با روح ادبيات عجين بوده و لطافت
خاصي دربرداش��ت .هر جلسه استاد ابتدا در مورد عوامل
قصه ،فضاي قصه ،ش��خصيتها ،ماج��را و حادثه در قصه
شرح داده و سپس اعضاي كالس به شكل كارگاه موظف
به نوشتن مورد خاصي ميشدند .اولين جلسه در تاريخ 27
دي ماه تشكيل شد كه در اين جلسه استاد اكرمي پيشنهاد
چاپ قصهها به صورت كتاب و تدارك اردوي قصهنويسي
و همچني��ن جش��نواره قصهنويس��ي را به اعض��ا دادند.

 .3برگزاري مراسم ديدار نوروزي

جلس��ات «آش��نايي با زبان زندگي» با تدريس جناب
آقاي كيوان رحيميان از تاريخ  21آذرماه در دفتر انجمن
روزهاي شنبه آغاز به كار كرد .در اين جلسات  14نفر از
اعضاي پيوس��ته حضور داش��تند كه تا تاريخ  8اسفندماه
به طول انجاميد.

 .2برگزاري كالس قصهنويسي

به دنبال طرح ايده «برگزاري مراس��م ديدار نوروزي»
توس��ط اس��تاد اكرمي  -مدرس كالس قصهنويسي  -بر
آن شديم تا با جلس��هاي شاد و صميمي بااعضا در اولين
روزهاي فروردين ،بهار را به يكديگر تبريك گفته و آرزوي
س��الي پربار براي هم داشته باشيم .به دنبال اين تصميم
و دع��وت از حدود  50نفر از اعضايي كه ارتباط تنگاتنگ
با انجمن داش��ته و در مناسبتهاي گوناگون ،همفكري و
همكاري خود رااز دفتر دريغ نداشتهاند ،روز  16فروردين
ساعت  2بعدازظهر ،اولين مراسم ديدار نوروزي برگزار شد.

دفت��ر مركزي انجمن صرع براي اولين بار در تاريخ 19
دي ماه  1388فراخوان كالس قصهنويسي را براي اعضاي
خود اعالم كرد.
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در اين گﭗ و گفتگو ،ابتدا فاطمه عباس��ي سير  -مدير
داخلي دفتر انجمن  -گزارش فعاليتهاي سال گذشته و
برنامههاي س��ال جاري را به سمع حضار رسانيده ،سپس
اين كالسها روزهاي يكشنبه به دنبال موافقت استاد هر يك از مدعوين پيش��نهادهايي را براي س��ال جديد و
جمالالدين اكرمي  -نويسنده كودك و نوجوان  -در دفتر همچنين انتقادهايي كه به عملكرد سال گذشته داشتند
انجمن تشكيل ميش��د .بعد از اعالم فراخوان ،تعداد  12را عنوان كردند .نواي گيتار آقاي يادگاري  -عضو هنرمند

انجمن  -پايانبخش ش��اد اين مراسم بود .حضور سركار
خانم دكتر مصطفايي  -معاونت دارو و درمان و جناب آقاي
مغربي  -معاونت اداري و مالي  -گرميبخش اين مراسم بود.

 .4برگزاري نمايشگاه در هفته سالمت

هفته س��المت و برگزاري نمايشگاه سالمت در مناطق
مختلف شهر تهران در تاريخ  18فروردين ماه ،بهانهاي بود
تا انجمن صرع نيز با حضور در اين نمايشگاه و اطالعرساني
به مردم بويژه دانشآموزان و كودكان به وسيله بروشورها و
فصلنامه به گسترش دانش در مورد بيماري صرع بپردازد.

در اين كنگره كه متخصصان مغز و اعصاب ،روانپزشكان
و ...حضور داش��تند ،انجمن صرع نيز با گرفتن يك غرفه
به معرفي انجمن و فعاليتهاي آن و نيز توزيع انتش��ارات
خ��ود پرداخ��ت .همزمان ب��ا كنگره س��ردرد در تاريخ 3
ارديبهش��ت نيز كنگره تحريكات مغناطيسي برگزار شد
كه انجمن در اين كنگره نيز حضور فعال داشت.

 .6شركت در سمپوزيوم جراحي مغز و
اعصاب

در س��ال جاري س��مپوزيوم جراحي مغز و اعصاب در
تاريخ  5-7ارديبهشت در س��الن رازي بيمارستان ميالد
برگزار ش��د .در اين سمپوزيوم مهمانان داخلي و خارجي
به ارايه مقاالت خ��ود پرداختند .انجمن صرع نيز در اين
برنامه با حضور فعال خود به معرفي انجمن ،اطالعرساني
سمينار سراسري صرع و توزيع انتشارات خود پرداخت.

 .7برگزاري اردوي كاشان

انجمن صرع ايران اولين اردوي سال  89را برگزار كرد.
برگزاري اين اردو كه به وس��يله پيامك به اطالع خانمها
در همين راستا غرفههاي صرع در مناطق  4شهرداري رسيده بود در تاريخ  8ارديبهشت با قصد سفري دو روزه
(فرهنگسراي اشراق) ،منطقه ( 5سراي محله جنتآباد) ،به كاشان با حضور  30نفر از اعضا انجام شد.
منطق��ه ( 7ب��اغ موزه قص��ر) ،منطقه ( 12بهارس��تان) و
فرهنگس��راي مترو فعال ش��دند .اس��تقبال مردم از اين
غرفهها با گرفتن فصلنامه و بروشورها ،نشاندهنده تأثير
اين حضور بود.

 .5شركت در كنگره سردرد و كنگره
تحريكات مغناطيسي

كنگره س��ردرد در تاريخ  1-3ارديبهشت در تاالر امام
بيمارستان امام خميني برگزار شد.
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روز اول بازدي��دي از اماكن تاريخ��ي مثل حمام فين،
خانه طباطباييها و خانه بروجرديها انجام ش��د .در روز
دوم در زيارتگاه مش��هد اردهال در كنال مقبره س��لطان
عليمحم��د باقر براي همه دعا كرديم و بر مزار س��هراب
س��پهري نيز چنان نرم و آهسته قدم برداشتيم تا به قول
خود شاعر نشكند چيني نازك تنهايي او ،سپس در كنار
باغهاي گل نياس��ر با استشمام عطر گلهاي محمدي به
تماشاي نحوه گالبگيري پرداختيم و سپس ديدار آبشار
زيباي نياسر خاطرات خوشي به يادها گذاشت.
درمسابقهآموزشيهمجوايزيبهسهنفرازبرندگاناهداشد.

انجم��ن ص��رع پ��س از پيگيري هاي مك��رر موفق به
درياف��ت غرف��ه از وزارت محترم ارش��اد ش��د .غرفه
انجمن در س��الن شبستان در راهرو  27قرار داشت.
اي��ن غرفه به كم��ك يك��ي از اعضاي فع��ال انجمن
ب��ه مدت ده روز داي��ر بود و انجم��ن در اين فرصت
مناس��ب توانست فعاالنه به معرفي فعاليتها و همچنين
فروش انتشارات خود بپردازد.

 .10برگزاري مجمع عمومي ساليانه
انتخاب بازرس

پ��س از برگ��زاري نوبت اول مجمع عموم��ي كه تعداد
 .8برگزاري جلسه آموزشي صرع در
ش��ركتكنندگان به حدنصاب نرس��يد ،نوبت دوم مجمع
آموزشگاه استثنايي موفق
عمومي س��اليانه انجمن صرع ايران براي انتخاب بازرس
پيرو درخواس��ت آموزشگاه اس��تثنايي موفق در زمينه و اس��تماع گ��زارش عملكرد هيئت مدي��ره در تاريخ 20
برگزاري جلس��ه آموزش��ي صرع براي گس��ترش س��طح ارديبهش��ت ماه  1389با حضور  60نفر از اعضا در محل
اطالعات و آگاهي اوليا كودكان مبتال به صرع ،جلس��هاي دفتر انجمن تشكيل شد.
با حضور «خانم دكتر حميده مصطفايي» (متخصص مغز
و اعصاب) در تاريخ  89/2/13برگزار شد.
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در جلسه فوق كه حدود  30نفر از خانوادههاي محترم
دانشآموزان شركت داشتند ،در زمينه «چگونگي كاركرد
مغ��ز و تعريف صرع ،انواع ص��رع و چگونگي بروز حمالت
تشنجي ،تشنجات كاذب ،نحوه برخورد با بيمار حين حمله
تشنجي ،تب و تشنج ،چگونگي درمان در صرع و »...بحث
ش��د و به س��ؤاالت ش��ركتكنندگان نيز پاسخ داده شد.

 .9شركت در نمايشگاه بينالمللي كتاب

در س��ال جاري نمايش��گاه بين المللي كتاب از تاريخ
 15-25ارديبهش��ت در مصل��ي ته��ران برگزار ش��د.

در اين جلسه كه ساعت  1/30بعدازظهر رسميت يافت،
ابتدا مديرعام��ل محترم انجمن (آقاي دكت��ر ابوطالبي)
شرح گزارش عملكرد انجمن را در سال  1388ارايه داده
و س��پس گزارش مالي توسط جناب آقاي ميثم هاشمي -
بازرس انجمن  -قرائت شد .بعد از استماع گزارشها توسط
حضار و پاسخگويي به سؤاالت ،نامزدهاي انتخاب بازرس به
معرفي خود و برنامههاي خويش پرداختند .اسامي اين افراد
به ترتيب حروف الفبا به شرح ذيل است:
 .1فرزاد اماندار
 .2ميثم هاشمي
 .3محمد يوسفي مقدم
بع��د از انتخاب هيئت رئيس��ه و ناظ��ران انتخاباتي ،به

حاضران برگههاي آرا جمعآوري شد .نتيجه شمارش آرا
به شرح زير است:
 .1فرزاد اماندار  34رأي
 .2ميثم هاشمي  16رأي
 .3محمد يوسفي مقدم  5رأي
به اين ترتيب جناب آقاي فرزاد اماندار به عنوان بازرس
اصلي و آقاي ميثم هاش��مي ب��ه عنوان بازرس عليالبدل
انجمن صرع در سال جاري انتخاب شدند.

 .11نصب صندوق جذب كمك در
بيمارستان حضرت رسول اكرم(ﺹ)

جناب آقاي دكتر بوالهري ،خزانهدار محترم انجمن صرع با
جمعآوري كم��ك از خيرين يك صندوق جذب كمك تهيه

كردند .ايش��ان پس از پيگيريهاي مكرر ،نسبت به نصب اين
صن��دوق در
بيمارستانحضرت
رسول اكرم(ص)
ب��راي ج��ذب
كمكهايمردمي
به نف��ع بيماران
مبت��ال ب��ه صرع
مراجعهكننده به
بيمارستان فوق و
نيز انجمن صرع
اي��ران اق��دام
كردند.

فرﻡاشتراﻙفصﻠنامهصرعوسﻼمتي

بهاء تك شماره  10000ريال 6 ،ماهه  18000ريال ،ساليانه  35000ريال

خواهش��مند اس��ت مبلغ حق اش��تراك را به حساب س��يباي  0105583255008بانك ملي شعبه فني -

حرفهاي كد  693به نام انجمن صرع ايران (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي) واريز فرمائيد و اصل فيش
را به همراه فرم اشتراك تكميل شده به دفتر انجمن (واحد پژوهش) ارسال نمائيد.
اينجانب .............................. :تحصيالت........................................ :

بابت نياز شخصي ê

مؤسسه ê

(نام موسسه) .........................................

مايلم فصلنامه صرع و سالمتي را از شماره  ...................الي  ....................دريافت نمايم.

آدرس دقيق پستي................................................................................................................................... :
كدپستي ........................... :تلفن............................. :

نش��اني فصلنامه :تهران  -ابتداي بزرگراه رس��الت  -نرس��يده به خ دبس��تان  -پالك  - 1352كدپس��تي

 1631775511و صندوق پستي 16315-1419

معرفي هنرمندان
از هنرمن�دان عزي�ز آش�نا به موس�يقي ،دعوت ميش�ود ب�ا واحد جذب
مشاركتها در دفتر انجمن تماس حاصل نمايند.
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اسامي برگزيدگان مسابقه فصلنامه شماره 27
پاسخ مسابقه علمي فصلنامه 27

 )1ج  )2ب  )3د  )4د
 )6ج  )7الف  )8ب  )9د

 )5الف
 )10د

برگزيدگان مسابقه علمي فصلنامه 27

تعداد ش��ركتكنندگان در اين مس��ابقه  10نفر بود كه فقط  2نفر پاس��خ صحيح ارس��ال كردهاند و به عنوان
برگزيدگان اين مسابقه معرفي ميشوند .1 :آقاي عليرضا زنجاني  .2آقاي صفر قنبرلو

برگزيدگان مسابقه آزاد فصلنامه 27

در اين مس��ابقه  8نفر ش��ركت كردهاند كه پاسخ سركار خانم سعيده سادات س��جادي به عنوان پاسخ برگزيده
مسابقه انتخاب شد.

مسابقه

 .1حمله صرع در اثر چه عواملي ايجاد ميشود؟

الف) التهاب مننژ يا مغز ،انگل ،تب باال ،ناراحتي گوارشي
ب) اعتياد ،آلزايمر ،سكته ،تومور مغزي ،التهاب مننژ ،انگل ،تب باال
ج) ناراحتي گوارشي ،افسردگي ،ام اس ،تاالسمي ،تومور مغزي ،ضربه مغزي
د) مورد الف و ج
 .2افراد مبتال به صرع ،مشكالت رواني اجتماعي كمتري را نسبت به افراد بيكار مبتال به صرع
تجربه ميكنند.

الف) متأهل ب) سالمند

ج) شاغل

د) كودك

 .3چه زماني رژيم كتوژنيك براي اولين بار استفاده شد؟

الف) دهه 1990
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ج) سال 1920

ب) قبل از استفاده دارو
د) همه موارد

 .4افرادي كه از داروهاي ضدتش�نج اس�تفاده ميكنند ممكن است به كدام يك از مكملهاي
زير نياز داشته باشند؟

الف) ويتامين  Bو كلسيم

ب) ويتامين  Dو E

ج) منيزيوم

د) همه موارد

 .5بهترين راه براي جلوگيري از تشنج در كودكي كه تب باال دارد ،چيست؟

الف) خوراندن آب سرد ب) گذاشتن كيف آب سرد يا پارچه مرطوب روي رانها و قفسه سينه
ج) گرفتن كودك زير شير آب ولرم ،دادن داروي تببر

د) مورد ب و ج

 .6استفاده برخي داروهاي ضدصرع موجب كاهش ميشود.

ب) تراكم استخوان

الف) اعتماد به نفس

ج) روحيه

د) هيچكدام

 .7تشنج پايدار (استاتوس) چيست؟

الف) تشنج مكرر و مداوم به مدت  30دقيقه
ب) فاصله دو تشنج كمتر از  30دقيقه باشد و فرد فرصت هوشيار شدن پيدا نكند.
ج) تشنجي كه با استراس همراه باشد.
د) مورد الف و ب
1
2

 .8صرع كودكان از چه جهاتي با يكديگر متفاوت است؟

الف) نوع ب) درجه

3

ج) شدت د) همه موارد

4
5

 .9كدام ويتامين ميتواند سدي را كه مانع از رسيدن بسياري از داروها به مغز براي

6

درمان بيماريهايي مانند آلزايمر يا صرع است ،از ميان بردارد؟

7

الف) ويتامين ث

ب) ويتامين ب

ج) ويتامين k

ال�ف ب

د) امگا 3

 .10عقبماندگي ذهني همراه با اختالل در كدام يك از زمينههاي زير است؟

الف) رشد بلوغ ،يادگيري ،سازگاري اجتماعي
ب) رشد حركتي ،رشد اجتماعي ،رشد رواني
ج) يادگيري ،رشد حركتي ،رشد رواني

8
9
10
نام:
نام خانوادگی:
آدرس :

لطفاً پاس��خهاي ارس��الي خود را حداكثر تا تاريخ  89/5/20ب��ه واحد پژوهش انجمن

تلفن:
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تقدير و تشكر
انجمن صرع ايران بدينوس��يله مراتب تشكر و قدرداني
خود را از مراكز و افراد زير كه به شكلهاي مختلف با اين
مركز همكاري داشتهاند ،به اطالع ميرساند:
 .1سركار خانمها دكتر بيگي ،پورپروين ،خطيبي ،رونقي،
عامري ،عدالت ،عط��ري ،فايي ،محمديان محمودي تبار،
آقايان اسدزاده ،حس��ينمردي ،ربيعي ،سميعي ،فراهاني،
گماري ،مختاري ،مغربي ،نورايي و خانواده محترم فرقاني

به دليل همكاري با واحد مددكاري انجمن صرع.
 .2مديري��ت و معاونت محترم اداره س�لامت اس��تان
تهران ،ش��هرداري محترم منطقه  ،12مديريت و پرسنل
محترم نمايش��گاه هوانوردي ،مديريت و پرس��نل محترم
م��وزه ب��رج آزادي ،مديريت محترم و مؤسس��ه فرزندان
زهرا(س) و مديريت محترم آگاهي روزنامه همشهري به
دليل همكاري با انجمن در زمينههاي مختلف.

پاسخ به نامهها
 دوست عزيز آقاي هادي كاري از ارسال نقاشي زيباي شما سپاسگذاريم و برايتان آرزوي موفقيت داريم. س��ركار خانم ناهيد خطيب قوامي از ارسال پيش��نهادات و نظرات شما بسيار سپاسگذاريم .متأسفانه انجمن فع ًال
امكان چاپ مجله به صورت اختصاصي و جداگانه براي كودكان و يا به تنهايي براي بزرگس��االن را ندارد اما در مورد
چاپ ساختمان مغز در مجله ،حتماً اين كار را انجام خواهيم داد.

برگزاري هفتمين
سمينار سراسري انجمن صرع ايران
بدينوس�يله ب�ه اطالع تمامي پزش�كان و متخصصان محترم ميرس�اند« ،هفتمين س�مينار
سراسري صرع» مورخ  5الي  7آبان ماه سال جاري در تاالر امام(ره) بيمارستان امام خميني

برگزار ميشود.

اي�ن س�مينار داراي امتياز بازآموزي ب�راي متخصصان بيماريهاي مغ�ز و اعصاب ،جراحي

فصلنام�ه انجمن صرع ایران
شماره  ،28سال هشتم 1389 ،
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آموزش�ي اس�ت .از عالقمندان به ارسال مقاله خواهشمند اس�ت مقاالت خود را حداكثر تا
تاريخ  89/5/15به آدرس الكترونيكي  iranepi@gmail.comارس�ال كرده و براي كسب
اطالعات بيشتر به سايت انجمن صرع ايران ( )www.iranepi.orgمراجعه فرمايند.

انجمن صرع ايران

