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صرع و سالمتي ،در پذيرش يا رد و نيز ويرايش مطالب ارسالي ،مجاز است.
مسئوليت صحت يا سقم مطالب به عهده نويسندگان يا منابع مورد استفاده ميباشد.
استفاده از مطالب صرع و سالمتي فقط با ذكر منبع مجاز ميباشد.

سخن نخست

دعوت از اعضا برای مشارکت
دوس��تان عزیز ،با توجه به اینکه انجمن اخیراً فضای نس��بتاً مناس��بی در اختیار گرفته اس��ت،

بدین وسیله از تمامی افراد و دلسوزان انجمن دعوت میکنیم تا اگر طرحهایی برای فعالیتهایی

اجتماعی در انجمن دارند ارسال کنند.

با تالش و کوشش دستاندرکاران ،انجمن صرع ایران توانست در منطقه میدان توحید تهران،

یک س��اختمان شامل  4آپارتمان  65متری ابتیاع نماید .خرید این ساختمان با همت و کوشش
کارکنان و مدیریت انجمن و با جذب کمک از افراد خیر و حامیان انجمن انجام ش��ده اس��ت .به

همین دلیل باید راهکارهای مناس��ب برای اس��تفاده بهینه با کمک تمامی دلسوزان انجمن پیدا

کنی��م که هم اعضای انجمن بتوانند آنجا را ب��ه عنوان پناهگاه و مأمن خود بیابند و هم خیرین
گرانقدر احس��اس کنند که س��رمایه و هدایای خود را به طور مناس��بی هزینه کردهاند .در ضمن

قابل ذکر اس��ت که خرید این س��اختمان فینفس��ه مخ��ارج روزمره انجم��ن را افزایش میدهد،

بنابراین افرادی که پیش��نهاد خواهند داد باید در نظر داش��ته باش��ند که این ساختمان به عنوان

س��رمایه انجمن باید درآمدزا باش��د ت��ا بتواند هزینههای خود را تأمین کن��د ،فعالیتهای کمک
درمانی ،مش��اوره برای بیماران مصروع مقاوم به درمان توسط تیم پزشکی ،ایجاد مراکز فرهنگی

و توانبخش��ی ،کتابس��را و کتابخانه برای مصروعین و بس��یاری از فعالیتهای دیگر میتواند از
راهکارهای مناسب برای ساختمان جدید باشد.

دکتر کورش قرهگزلی
رییس هیئت مدیره
مدیر مسئول فصلنامه
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هوش عاطفی چیست؟
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ب��رای س��الهای متمادی تص��ور بر این ب��ود که IQ
(ضریب هوش��ی) نماینده میزان موفقیت افراد اس��ت .در
مدارس معیار اهداء جوایز به دانشآموزان ،تس��ت هوش
بود و حتی بعضی از شرکتها برای پاداش از تست هوش
اس��تفاده میکردند .در دهه اخی��ر محققان دریافتند که
 IQتنه��ا ش��اخص ارزیاب��ی موفقیت یک فرد نیس��ت و
آنها در حال حاضر مش��غول تحقی��ق درباره ( EQهوش
عاطفی) هستند.
هوش یکی از مهمترین سازههای فرضی است که زمان
مطرح ش��دن آن توس��ط آلفرد بینه در اوایل قرن بیستم
همواره برای تبیین موفقیت شغلی و کارآیی به کار رفته
اس��ت .هوش عاطف��ی زمانی مورد توجه ق��رار گرفت که
دنیل گولمن در سال  1995کتاب خود را با عنوان «چرا
ه��وش عاطفی میتوان��د مهمتر از  IQباش��د» به چاپ
رساند.
در ابتدای پیدایش این س��ازه ،روانشناس��ان بیشتر بر

روی جنبههای ش��ناختی همانند حافظه و حل مس��أله
تأکی��د میکردند اما خیل��ی زود دریافتند که جنبههای
غیرش��ناختی مانند عوامل عاطفی و اجتماعی نیز دارای
اهمیت زیادی هستند .بعضی پژوهشگران بر این عقیدهاند
ک��ه  IQدر خوشبینانهترین حالت  10الی  25درصد از
واریانس متغیر عملکرد را تبیین میکند.
علم به این که احساسات شما چیست؟ و چگونه باید از
آنها در جهت تصمیمگیری به نحو احسن استفاده کنید،
توانایی برای مدیریت اضطراب و کنترل تنشها و انگیزه،
امی��دواری و خوشبینی در مواجهه با موانع در رس��یدن
به هدف ،هوش عاطفی اس��ت که در حقیقت راهی است
برای زیرک بودن.
هوش عاطفی همدلی اس��ت :درک ای��ن که اطرافیان
شما چه احساس��ی دارند .هوش عاطفی یک نوع مهارت
اجتماعی اس��ت :همراه��ی با مردم ،مدیری��ت عواطف و
احساسات در روابط و توانایی ترغیب و رهبری دیگران.
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هوش عاطفی یا هوش اجتماعی شامل  4مهارت است:
خود ( ،)selfدیگران ( ،)othersآگاهی ()Awareness
و اقدام ( )Actionکه با ترکیب اینها مؤلفههای بنیادی
هوش عاطفی بهدست میآید.
 .1خودآگاهی شامل( :خودارزیابی ،اعتماد به نفس).
 .2خودگردانی ش��امل( :خویش��تنداری و قابل اعتماد
بودن ،وجدان ،سازگاری ،انگیزه پیشرفت و ابتکار).
 .3آگاهی اجتماعی شامل( :همدلی ،آگاهی سازمانی و
انگیزه خدمت).
 .4مهارته��ای اجتماعی ش��امل( :ت��وان تأثیرگذاری،
رهبری ،مدیریت تعارض ،ایجاد رابطه و کار گروهی).
خودآگاهی ()self Awareness

یک نوع توانایی فردی اس��ت برای درک احساس��ات و
حاالت خلقی ،خودآگاهی به ش��خص کم��ک میکند تا
همیش��ه بر افکار و احساسات خود نظر داشته و بنابراین
در جهت درک آنها به فرد کمک میکند.

خودگردان�ی ( )Self-Managementی�ا مدیری�ت
عواطف ()Managing Emotions

مهارتی اس��ت که به افراد کمک میکند تا احساس��ات
خود را به صورت مناس��ب و جامعهپسندانه نشان دهند.
به زبان دیگر به فرد در کنترل عصبانیت ،ناراحتی و ترس
کمک میکند.
آگاهی اجتماعی ()Social Awareness

عب��ارت اس��ت از توانای��ی درک احساس��ات دیگران و
استفاده از احساسات خود در جهت دستیابی به اهداف.

مهارتهای اجتماعی ()Social Skills
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عبارت اس��ت از ارتب��اط با دیگ��ران در موقعیتهای
مختل��ف اجتماع��ی و در اصل به معن��ای توانایی ادامه
رابط��ه با توج��ه به احساس��ات فرد یا هم��ان ظرفیت
اجتماعی است.
تحقیقات نش��ان داده که  EQعام��ل مهمی در ایجاد
تغییرات اساسی در زندگی است اگر چه کودکان با سرشت
و فطرت گوناگون به دنیا میآیند و چگونگی برخورد آنها
با مسائلی چون برخوردهای اجتماعی ،اشتیاق ،خجالت و

غیره متفاوت است ،اما هوش عاطفی به والدین و مربیان
کم��ک میکند تا بر روی قابلیتها و ی��ا عدم وجود آنها
کار کرده و بنابراین ک��ودکان را برای رویارویی با جامعه
بیرونی آماده کنند .برای مثال والدین به جای جلوگیری
از برخ��ورد بچههای خجالتی با دنیای بیرون ،باید آنها را
با چالشهای جدیدی مثل دیدار با دوستان جدید و قرار
گرفتن در فضاهای تازه روبرو نمایند .گرچه این تش��ویق
نباید به هیچ عنوان بچهها را دلزده یا ترسوتر نماید ،بلکه
باید به آنها تجربههای تازه بیاموزد.
مث��ال دیگری که میتوان در این مورد مطرح کرد این
اس��ت که برای مثال تحقیقات نش��ان داده که بچههای
کالس دومی که عصبی بوده و همیش��ه با مشکل مواجه
هس��تند شش تا هش��ت بار بیش��تر از بچههای دیگر در
معرض ابتال به خش��ونت در نوجوان��ی و ارتکاب جنایت
میباش��ند .دخترانی که در سنین راهنمایی از احساسات
س��ردرگم ،خس��تگی و عصبانیت توأم با گرس��نگی رنج
میبرن��د ،احتمال م��یرود که در س��نین نوجوانی دچار
اختالالت گوارش��ی ش��وند .این بچهها از احساسات خود
و این که اصوالً این احساس��ات چه هستند ،بیخبرند .اما
اگر در ش��رایطی قرار بگیرند که بتوانند از هوش عاطفی
خود بهرهمند شوند ،مسلماً به هیچیک از این موارد دچار
نخواهند شد.
نمونههایی وجود دارد که باعث عدم اس��تفاده از هوش
عاطفی خواهد شد :ترس و نگرانی ،تصویر منفی از خود،
توقعات غیرواقعی از زندگی و س��رزنش دیگران ،بنابراین
زمان��ی که این موانع بوجود میآید و هوش عاطفی مورد
اس��تفاده قرار نمیگیرد ،حرکات افراد به سمت موفقیت
متوقف میشود.
پس نتیجه میگیریم که هدف از تقویت هوش عاطفی،
آگاه��ی از احساس��ات و تربیت آنها ب��رای غلبه بر موانع
زندگی است.
اولی��ن قدم ب��رای افزایش هوش عاطف��ی ،خودآگاهی
اس��ت .خودآگاهی یعنی ش��ما چه احساسی دارید و چرا
دچار آن احساس شدهاید ،اگرچه ممکن است این کار در
بدو امر برای بعضی از افراد مشکل باشد ،اما زمانی که فرد
ش��روع به درک خود میکند ،میتواند دیگر مهارتهای
احساس��یاش را نیز توس��عه ده��د و در نهایت به هوش
عاطفی باالیی دست یابد.

صرع و زندگي

صرع و حافظه
دکتر ابراهیم خوشرفتار – دکتر یاسمن امینی
زهرا امینی (کارشناس پرستاری)

مقدمه:

در بس��یاری موارد تش��خیص داده میش��ود که افراد

حافظه چیست؟

حافظ��ه توانای��ی به ی��اد آوردن تجربی��ات و اطالعات

مبتال به صرع به طور معمول از مشکالت حافظه شکایت گذش��ته اس��ت .حافظه به دو نوع  .1حافظه کوتاه مدت

دارند .این اطالعات توسط پرفسور گاس بیکر و همکاران  .2حافظه بلند مدت تقسیم میشود .حافظه کوتاه مدت
از دانش��گاه لیورپول نوش��ته ش��ده اس��ت .روشن است ب��ا اطالعاتی س��روکار دارد ک��ه به مدت بیش��تر از چند
یک راهنم��ای کمک به خود برای مش��کالت حافظه در دقیقه به خاطر آورده میش��ود و حافظه بلند مدت با هر
مراقبت از بیمار مفید است و مشکالتی را که بیمار با آن آورده میش��ود .ثبت اطالع��ات در حافظه در مرحله اول

مواجه میش��ود توضیح میدهد و راهکارهای س��اده که کدگذاری نامیده میشود .س��پس اطالعات برای ذخیره
ممکن اس��ت به غلبه بیماران به این مشکالت کمک کند ش��دن از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت منتقل

را ،بیان میکند.

میشود .حافظه طوالنی مدت به سه نوع تقسیم میشود.
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حافظه عملکردی:

اگرچه مش��کالت حافظه میتواند مشخصتر و طوالنیتر

فعالیتهایی که تقریباً بدون فکر کردن ،انجام میشود .باشد برای مثال:
برای مثال دوچرخهسواری کردن.
 éزوال عقل مانند بیماری آلزایمر

حافظه معنایی:

معلوماتی که اکتس��ابی بوده است اما یقین نداریم چه

 éعفونت مغز برای مثال آنسفالیت

 éکمبود اکسیژن مغز مانند فلج مغز
 éنوع خاصی از سکته مغزی

موقع کسب شدهاند .برای مثال پایتخت شهرها.

 éضربه مغزی

حافظه ضمنی:

 éصرع به تنهایی یا همراه با یکی از بیماریهای باال

 éتومور مغزی یا خونریزی مغزی

حافظه شخصی هر روز از زندگی است.

الزم به ذکر اس��ت که برخی از علل مش��کالت حافظه

حافظه کالمی :توانایی به خاطر آوردن اطالعات اس��ت

 éاش��کال در توجه کردن :اگر به اطالعات توجه نکنیم

همچنی��ن حافظه میتواند ب��ه دو نوع کالمی و بینایی ممکن اس��ت به دلیل مش��کالتی باش��د ک��ه اختالل در
تقسیم شود.
حافظه را نتیجه میدهد مانند:
که به صورت ش��نیداری درک میشود برای مثال کلمات این اطالعات در حافظه ثبت نخواهد شد.
و صداها.
 éمشکل زبان :گاهی اوقات در محاوره ،پیدا کردن یک

حافظ��ه بینای��ی :توانایی ب��ه خاط��ر آوردن اطالعات ،کلمه جهت تفس��یر موضوع س��خت است به عنوان مثال
مشروط به این که دیداری باشد برای مثال شرایط تصاویر فراموش کردن لغات.
و چهرهها .هنگام به یاد آوردن الزم اس��ت که اطالعات از

 éاضط��راب و افس��ردگی :افراد مبتال ب��ه تغییر حالت

حافظه طوالنی مدت به حافظه کوتاه مدت آورده شود که عاطفی اغلب مش��کالت حافظ��ه را تجربه میکنند ،افراد
بازیابی اطالعات نامیده میشود اما فراموش کردن برخی مضط��رب میتوانند ذه��ن خود را ب��ا نگرانیها از طریق
چیزها میتواند به علت مشکالت زیر باشد:

 éثبت اطالعات در حافظه در مرحله اول (کدگذاری)

 éذخیره اطالعات در حافظه (ذخیره کردن)

تمرک��ز بر روی مس��ائل اط��راف خود مش��غول کنند و

همچنین آنهایی که خلق و خوی افسرده دارند میتوانند

خوابآلودگ��ی و داش��تن انگی��زه کم را احس��اس کنند

 éبهدس��ت آوردن اطالع��ات از حافظ��ه طوالنی مدت بنابرای��ن فق��دان توجه مش��کل عدم ثب��ت در حافظه را
(بازیابی اطالعات)
نتیجه میدهد.
علل اشکال در حافظه چیست؟

 éاختالل در خواب :در صورت نداش��تن خواب به حد

کافی میتوان مش��کل تمرکز را تجرب��ه کرد و همچنین

هر شخصی برخی از خطاها را در حافظه تجربه میکند توجه را مختل میکند.
این خطاها میتواند هنگامی ایجاد شود که شخص:
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 éتحت استرس باشد.

 éسعی کند بر روی برخی چیزها در یک زمان تمرکز کند.
 éاحساس ناخوشی داشته باشد.

 éاحساس خستگی داشته باشد.

علل مشکالت حافظه در بیماران مبتال به صرع:

در ح��ال حاضر اغلب بیماران مبتال به صرع بیش��تر از

هر نوع مش��کل دیگر جهت مش��کالت حافظه به پزشک

مراجعه میکنند .تحقیقات نش��ان داده است که قسمت

همچنی��ن ب��ا افزایش س��ن ،خطا در حافظه ش��ایعتر عمده حافظه در ناحیه خاص مغز میباش��د که به عنوان
میباشد و این تغییر کام ً
ال طبیعی است .مضطرب نباشید لوب تمپورال شناخته میشود.

لوب تمپورال:

برای ابتال به مشکالت بزرگتر حافظه داشته باشند .برای

دالی��ل متعددی وجود دارد که چرا افراد مبتال به صرع مث��ال یک تومور ب��ا جراحت میتوان��د فرآیند حافظه را
ممکن است مشکل حافظه داشته باشند.
دچار اختالل کند.
 éتش��نجات صرعی میتواند ب��ر روی عملکرد حافظه

 éاگر محل کانون تش��نجات در قسمت عمقی در لوب

تأثیر بگذارد .مغز به ط��ور مداوم و به خودی کنترل تمپورال نزدیک برخی از قسمتهای مغز باشد که جهت
میش��ود که این سیس��تم کنت��رل میتواند در طی فرآیند حافظه مهم میباشند به عنوان مثال هیپوکامپوس

یک تش��نج دچار اختالل ش��ود .چنان که سیس��تم که ممکن است باعث مشکل در حافظه شود.
حافظ��ه بیم��اران کام� ً
لا هم��کاری نکن��د حافظ��ه
 éس��ن شروع حمله صرع توأم با مدت زمان ابتال به

میتوان��د قب��ل از تش��نج آس��یب ببین��د .همچنین ص��رع در عملکرد حافظ��ه تأثیر میگذارن��د .معمو الً
ممکن اس��ت حافظه در طی یک تش��نج تحتتأثیر سن ش��روع زود و افرادی که مدت طوالنی است که
قرار گیرد زیرا از دس��ت دادن هوش��یاری میتواند صرع داش��تهاند بیشتر در معرض خطر اختالل حافظه
مان��ع از فرآیند طبیعی مغز ش��ود و باع��ث اختالل در میباشند.

کدگذاری و ذخیره اطالعات شود.
 éهمچنی��ن اف��راد مبتال به لوب تمپ��ورال در معرض
همچنین گیجی که به دنبال یک تش��نج رخ میدهد ،خطر هس��تند .معموالً افراد مبت�لا به صرع لوب تمپورال

میتواند از عملکرد صحیح حافظه جلوگیری کند .برخی چپ مشکالت حافظه گفتاری را تجربه میکنند در حالی
از بیم��اران مبتال به ص��رع میتوانند فعالی��ت الکتریکی ک��ه افراد مبتال به صرع لوب تمپورال راس��ت مش��کالت

غیرطبیع��ی در مغز را در بین تش��نجات تجربه کنند که حافظه بینایی دارند.
میتواند بر روی توجه و عملکرد حافظه تأثیر بگذارد.
 éیک تومور مغزی ی��ا زخم میتواند فرآیند حافظه را داروها و حافظه:

دچ��ار اختالل کند .بنابراین اگ��ر محل یک تومور مغزی

ش��واهدی وجود دارد که داروها میتوانند به مشکالت

مشکالتی در حافظه شود.

 éتأثیر داروها با مصرف یک داروی ضدتش��نج و حفظ

ی��ا زخم در لوب تمپورال باش��د که قس��مت عمدهای از حافظه ب��ه صورت مس��تقیم یا غیرمس��تقیم با تحریک
مغز اس��ت که برای حافظه الزم است ،ممکن است باعث تمرکز و تقویت سرعت فرآیند حافظه کمک میکنند.

 éبرخی از داروهای ضدتشنج ممکن است در عملکرد مقدار دارو در محدوده درمانی استاندارد الزم است.
حافظ��ه تداخل ایج��اد کند و میتوان��د در محل فرآیند
حافظه در مغ��ز تأثیر بگذارد و همچنی��ن از طرف دیگر

بهبود حافظه:

این داروها با کم کردن فراوانی تش��نجات میتواند باعث

تدابی��ری وجود دارد که میت��وان جهت بهبود حافظه

که به پزشک درباره این نگرانیها مراجعه کند .تشنجات

 éهنگام درخواس��ت یک پاس��خ از کودک جهت زمان

اخت�لال در حافظ��ه ش��وند و اگر بیمار نگران اس��ت که استفاده نمود .برخی از این تدابیر شامل:
داروها ممکن اس��ت بر روی حافظه تأثیر کند مهم است
 éتکرار روزانه اطالعات جدید

علل دیگر مشکالت حافظه:

کنید.

 éاطالع��ات را با ش��کلها ،نموداره��ا و عکس توضیح

 éافراد مبتال به صرع ممکن اس��ت علل اساس��ی دیگر دهید.
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ایمنی مبتالیان به صرع در خانه
www.epilepsyfoundation.org
دکتر احمد شهیدزاده

رهنمودهایی در م��ورد این که چگونه میتوان خانه را تخلیه آب حمام را کنترل کنید که درست کار کند.
 éدر صورتی که موقع تش��نج کردن مکرراً میافتید ،از
برای افراد مبتال به صرع ایمنتر کرد:
 éکف خانه یا آپارتمان خود را با پوشش پرزدار و الیه یک صندلی دوش یا صندلی وان که کمربند داشته باشد

ضخیم زیرین مفروش کنید.

 éگوشههای تیز میزها و سایر اجزاء مبلمان را بپوشانید،

موقع خرید به دنبال وس��ایلی باش��ید که کنارههای گرد

داشته باشند.

استفاده کنید.

 éسطح آب داخل وان را پایین نگه دارید.

 éموقع نشس��تن زی��ر دوش یا داخل وان از یک دوش

دستی استفاده کنید.

 éدور ش��ومینه نرده قرار بدهید ،یا ترجیحاً موقعی که

 éاز آب خنک اس��تفاده کنید تا اگر در حین باز بودن

 éموقعیکهتنهاهستیدسیگارنکشیدیاآتشروشننکنید.

 éداخ��ل حم��ام یا نزدی��ک آب از وس��ایل برقی مثل

شومینه روشن است سپر جلوی آن را ببندید.

آب هوشیاریتان را از دست دادید نسوزید.

 éخاکس��تر داغ داخل ش��ومینه یا ش��مع روشن را در سشوار یا ریشتراش برقی استفاده نکنید.

داخل خانه جابهجا نکنید.

 éاز بخاریه��ای کوچ��ک که ممکن اس��ت به راحتی آشپزخانه

واژگون شوند استفاده نکنید.

 éظرفه��ای حاوی غذای داغ را روی میز آش��پزخانه

 éاز بیگ��ودی یا ات��وی دارای س��وئیچ خاموشکننده بلغزانید ،به جای این که آنها را بردارید ،یا موقع جابهجا کردن
غذا از یک اتاق به اتاقی دیگر از میز چرخدار استفاده کنید.
اتوماتیک استفاده کنید.
 éصندلیهایی را انتخاب کنید که دسته داشته باشند

تا از افتادن جلوگیری کنند.

 éاز بش��قابها و فنجانهایی که دارای درپوش باشند

اس��تفاده کنید (فنجانهای مس��افرتی) ت��ا از بریدگی یا

 éاطمین��ان حاصل کنید که وس��ایل موت��وردار ،مثل سوختگی در اثر پاشیدن جلوگیری کنید.
 éبرای پختن غذا از مایکروویو استفاه کنید.
چمنزن ،دارای دس��ته «بازدارنده» باش��ند تا موقعی که
فشار از روی دسته برداشته میشود دستگاه متوقف شود.

 éموقعی که از اجاق گاز استفاده میکنید از شعلههای

حمام

 éموقع��ی ک��ه از اج��اق گاز ی��ا اجاق برقی اس��تفاده

شود ،نه داخل (تا اگر کسی کنار در افتاد ،بشود در را باز کرد).

 éزمان��ی ک��ه ب��ا ی��ک اج��اق داغ س��روکار دارید از

 éب��ه جای ای��ن که درب حم��ام را قف��ل کنید ،یک

 éموقع اس��تفاده از چاقو یا شس��تن بشقاب و ظروف

مالیمتر استفاده کنید.

 éدرب حمام را طوری نصب کنید که به سمت بیرون باز میکنید ،کنترل شعله را از وسیله دور نگه دارید.
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 éزیر فرش حمام الیه فرشکننده اضافی قرار دهید.

دستکشهای بلند با دوام مخصوص اجاق استفاده کنید.

برچس��ب «اشغال اس��ت» را بر روی دستگیره بیرونی در شیشهای در لگن ظرفشویی ،دستکش الستیکی بپوشید.
حمام قرار دهید.

 éتا حد امکان از ظرفهای پالستیکی به جای ظروف

 éه��ر دفعه قبل از اس��تحمام یا دوش گرفتن مس��یر شیشهای استفاده کنید.

درمان در صرع

ایمپالنت مغزی و درمان تشنج
www.medlineplus.com
دکتر احمد شهیدزاده
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طبق تحقیقات سرمایهگذاری شده توسط (National
 Institute of Health) NIHدر آمری��کا ،ایمپالن��ت
ف��وق ظریف انعطافپذیر مغزی دیدگاه منحصر به فردی
را برای درمان تشنج پدید آورده است.
محققانی که مورد حمایت مالی مؤسسات سالمت ملی
( )National Institute of Healthق��رار داش��تند،
ی��ک ایمپالن��ت انعطافپذیر مغزی را س��اختهاند که در
آینده برای درمان تشنجهای صرعی قابل استفاده خواهد
بود .محققان در مطالعات حیوانی از این وس��یله استفاده
کردهاند .این وسیله نوعی آرایه ( )arrayالکترودی است
که بر س��طح مغز منطبق میشود و نگاه بیسابقهای را به
فعالیت مغزی زمینهساز تشنج میاندازد.
دکت��ر برای��ان لی��ت ،ک��ه محقق اصل��ی و اس��تادیار
نورولوژی در دانش��گاه Pennsylvania School of
 Medicineدر فیالدلفیا اس��ت میگوید« :یک روز این
آرایههای انعطافپذیر برای تعیین کردن این که تشنجها
از کجا ش��روع میش��وند و احتماالً خام��وش کردن آنها،

قابل اس��تفاده خواهند بود ».این یافتهها در ش��ماره این
م��اه نش��ریه  Nature Neuroscienceارائه خواهند
ش��د .این گروه همچنین یافتههای خود را در گردهمایی
 2011انجم��ن  Neuroscienceدر تاری��خ 12-16
نوامبر در واشنگتن شرح خواهد داد.
دکتر اس��توری الندیس ،که هدایتکننده Institute
of Neurological Disorders and Stroke
ب��وده و به حمایت مالی از این برنامه کمک کرده اس��ت
اظهار میدارد« :کار گروه نش��اندهنده ادغام مهارتها و
پیش��رفتها در مهندس��ی الکتریکی ،علم مواد و جراحی
اعصاب اس��ت .ای��ن آرایهه��ای انعطافپذی��ر الکترودها
میتوانند ب��ه میزان قاب��ل توجهی گزینهه��ای جراحی
را ب��رای بیم��اران مبتال به صرع مقاوم به دارو گس��ترش
دهند».
محققان در یک م��دل حیوانی امواج مارپیچی فعالیت
مغز را مشاهده کردند که تا کنون در حین تشنج مشاهده
نش��ده بود .مشخص ش��ده که هنگام بروز نوعی از ریتم
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قلبی مرگبار ،به نام فیبریالس��یون بطنی ،امواج مشابهی
ایجاد میشوند.
دکتر لیت اظهار میدارد« :در صورتی که یافتههای ما
در بررسیهای انسانی مصداق پیدا کنند ،احتمال درمان
کردن تش��نجها ب��ا درمانهایی ش��بیه درمانهای مورد
اس��تفاده ب��رای آریتمیهای قلبی وجود خواهد داش��ت.
جراحی ص��رع به اعمال جراحی زدایش��ی []ablation
ب��رای آریتمیه��ای قلبی ش��بیهتر خواهد ش��د .در این
اعمال جراحی ،الکترودهایی برای پیدا کردن چرخههای
الکتریک��ی ناهنج��ار در عضله قلب ب��ه کار میروند ،که
س��پس ای��ن چرخهه��ا از راه ایجاد آس��یبهای ظریفی
در عضله قطع میش��وند .ممکن اس��ت زمان��ی الکترود
تحریککنندهای ساخته شود که فعالیت تشنج را متوقف
کند و مثل یک پیش میکر برای قلب کار کند».
مغز دارای میلیاردها نورون مرتبط با هم است که به طور
طبیعی امواج الکتریک��ی را منتقل میکنند .در طی یک
تشنج ،این امواج به صورت رگبارهای غیرطبیعی همزمان
و بیوقف��های بروز میکنن��د که میتوانن��د باعث ایجاد
تش��نج ،از دست دادن هوش��یاری و عالیم دیگری شوند.
بیش از بیس��ت دارو در بازار برای صرع موجود اس��ت،
ول��ی این داروها در هم��ه موارد باعث کنترل تش��نج به
میزان کافی نمیشوند .برای کسانی که دچار صرع مقاوم
به دارو هس��تند ،جراحی ممکن است یک گزینه درمانی
مؤثر باش��د و معموالً ش��امل برداشتن ،یا جدا کردن یک
ناحیه از مغز اس��ت که تش��نجها از آن منش��أ میگیرند.
آرایههای الکترودی برای ترسیم نقشه تشنجها و هدایت
کردن جراحی جدا کننده به کار میروند.
آرایهه��ا به ط��ور معمول برای ثبت فعالیت تش��نج در
بیمارانی ب��ه کار میروند که برای انجام عمل جراحی در
نظر گرفته میشوند و از الکترودهای متصل به یک زمینه
الستیکی با ضخامت تقریبی یک کارت اعتباری تشکیل
میشوند .این آرایهها در سطح مغز کار گذاشته میشوند،
ول��ی آنقدر انعطافپذیر نیس��تند که ب��ه قالب چینهای
متعدد مغزی دربیایند .این الکترودها فاصله زیادی دارند و
تنها ناحیه محدودی از مغز را تحت پوشش قرار میدهند.
آرایهای که توسط دکتر ویونتی و همکارانش تهیه شده،
از یک ماده انعطافپذیر س��اخته شده که فقط در حدود
یک چهارم موی انس��ان ضخام��ت دارد .این آرایه حاوی
 360الکترود و ترانزیستورهای داخلی سیلیکونی است ،که

فرصت حداقل سیمکش��ی و بستهبندی محکم الکترودها
را فراهم آورده اس��ت .دکتر جاناتان ویونتی که نویسنده
مطالعه و استادیار انستیتو پلی تکنیک دانشگاه نیویورک
است اظهار میدارد« :این تکنولوژی به ما فرصت میدهد
تا الگوی فعالیت را قبل و بعد و در حین یک تش��نج ،در
یک مقیاس ظریف و با پوشش وسیع مغز مشاهده کنیم».
محققان میگویند انعطافپذیر ب��ودن آرایه این اجازه
را میدهد تا با ش��کل پیچیده مغ��ز مطابقت پیدا کند ،و
حتی به شیارهایی دسترسی پیدا کند که برای آرایههای
معمولی دس��ت نیافتنی هس��تند .با مهندس��ی بیش��تر،
میتوان آرایهها را وارد یک لوله کرد و به جای باز کردن
جمجمه ،آنها را از طریق یک سوراخ کوچک وارد مغز کرد.
محقق��ان آرای��ه انعطافپذی��ر را در گربهه��ا امتحان
کردهاند .گرچ��ه در اغلب تحقیق��ات neuroscience
موشها و رتها مورد استفاده قرار میگیرند ،گربهها مغز
بزرگتری دارند که از نظر آناتومی بیشتر شبیه مغز انسان
است ،و چینها و شیارهای سادهای دارد.
گروه تحقیقاتی ،آرایه را در بافتها و نواحی متعددی از
مغز ارزیابی کردند .ایشان متوجه شدند که آرایه میتواند
پاس��خهای مغزی را در گربهها در حین مواجهه با اشیاء
ساده ،و نیز ریتمهای خواب را در زمانی که گربهها تحت
بیهوشی قرار داشتند ثبت کند.
در یک سری آزمایشها ،محققان فعالیت مغز را در حین
تش��نجی که به وسیله یک دارو القا شده بود ثبت کردند.
دکت��ر لی��ت اظه��ار م��یدارد« :م��ا ق��ادر بودی��م
ام��واج مارپیچ��ی را هنگام��ی ک��ه ش��روع میش��دند
و خ��ود را پای��دار میکردن��د مش��اهده کنی��م».
محقق��ان امید دارن��د تا با اس��تفاده از تکنولوژی آرایه
انعطافپذی��ر خود این امواج مغ��زی مارپیچی را در افراد
مبتال به صرع شناس��ایی کنند ،تا تشنجها را پایش کنند
و ش��اید آنها را کنترل کنند .دکتر لی��ت اظهار میدارد:
«ما بای��د بتوانیم امواج مارپیچی را نمونهس��ازی کنیم و
تعیی��ن کنیم که کدام نوع از ام��واج قادرند آن را متوقف
کنند؛ یا این که ما بتوانیم پایان یافتن خود به خود امواج
مارپیچی را مشاهده کنیم و تالش کنیم تا آنچه را مشاهده
میکنی��م از راه تحریک الکتریکی مغز بازس��ازی کنیم».
این کار توسط  NINDSانجام شده است که قصد دارد
وسایل طبی جدیدی را از راه هماهنگی بین مهندسین و
زیستشناسان تولید کند.

مراقبت از بیمار مبتال
به صرع در طول حمله

عذرا پورمحمدیان

صرع یکی از شایعترین بیماریهای نورولوژیک مزمن  .6عدم تالش برای باز کردن فک قفل شده بیمار
در بش��ر اس��ت که تقریب��اً  1درصد م��ردم را تحتتأثیر  .7عدم مهارت حرکت انقباضی بیمار
ق��رار میده��د .علیرغم گس��ترش داروه��ای ضدصرع،
کماکان ح��دود  30درصد از مددجوی��ان مبتال به صرع مراقبتهای پس از تشنج
به پروتکلهای رایج درمانی پاس��خ نداده و دچار حمالت  .1جهت پیش��گیری از آسپیراس��یون ،خواباندن بیمار به
مک��رر صرع میش��وند و از آنجایی که صدمات ناش��ی از پهلو و اطمینان از باز بودن راه هوایی
حمالت صرع گاهی جبرانناپذیر میباش��د لذا تحقیقات  .2مددجو پس از تش��نج ممکن است برای مدت کوتاهی
نشان داده مرگهای ناش��ی از حوادث متعاقب تشنج رو حال��ت گیجی داش��ته در این ص��ورت آگاه کردن مجدد
به افزایش میباش��د .این مقاله ب��ا هدف کاهش عوارض ،بیمار به زمان و مکان
 .3در صورت بیقراری اس��تفاده از روشهای مناس��ب
حین و پس از تشنج با آموزش به بیمار ،خانواده و جامعه
جهت آرام کردن بیمار و جلوگیری از صدمات فردی
تدوین شده است.
 .4فراهم نمودن ش��رایط مناس��ب جهت اس��تراحت و
تشویق به حفظ آرامش
مراقبتهای قبل و حین تشنج:
در نتیج��ه آم��وزش ب��ه مددجو جه��ت کاهش ترس،
 .1حفظ خونسردی کادر پرستاری و همراهان
مراقب��ت از خود در طول زندگی ،ایجاد احس��اس امنیت
 .2قرار دادن بیمار در وضعیت راحت
روانی ،پرهیز از مواردی که موجب تش��دید حمالت صرع
 .3آزاد کردن لباسهای تنگ
 .4خلوت کردن اطراف بیمار از وس��ایل آسیبرسان (میز گش��ته ( 20آیتم) و مراقبت حین تشنج میتواند به نحو
چشمگیری از حوادث ناش��ی از حمالت صرع پیشگیری
شیشهای)
نماید.
 .5استفاده از تختهای دارای حفاظ

فصلنام�ه انجمن صرع ایران
ش�ماره  ،34سال نهم1390 ،

11

تشخیص و درمان بیماری صرع
از دیدگاه زکریای رازی و علم پزشکی نوین
دکتر سعید چنگیزی آشتیانی – محسن شمسی – دکتر مجید رمضانی

توجه ب��ه بیماری ص��رع در تاریخ در زمین��ه تاریخ پزش��کی اطالعات
پزش��کی ای��ران ،نش��ان از اهمیت و الزم جمعآوری و به س��ؤال محوری
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ش��یوع ای��ن بیم��اری در زمانهای
گذش��ته دارد بهگونهای که دانشمند
ایرانی زکری��ای رازی فصلی از کتاب
الحاوی خود را به تشریح این بیماری
اختصاص داده است .هدف از پژوهش
حاض��ر نیز م��روری بر تش��خیص و
درم��ان بیماری صرع از دیدگاه رازی
و علم پزشکی نوین میباشد.
پژوهش حاضر یک مطالعه مروری
میباش��د ک��ه از طری��ق جمعآوری
منابع معتبر فارس��ی همچون کتاب
الح��اوی نوش��ته رازی و پایگاههای
اطالعاتی فارسی و التین و همچنین
س��مینارها و مجالت علمی پژوهشی

پژوهش که نسخههای تجویزی رازی
در زمینه تش��خیص و درمان بیماری
ص��رع در عهد خود بوده پاس��خ داده
شده است.
با بررس��ی متون یافت ش��ده این
نکته حاصل ش��د ک��ه رازی نظریات
مبس��وطی را در زمین��ه تش��خیص،
درمان ،محل عارضه ،علل پدیدآورنده
بیماری ،انواع صرع ،ش��یوع بیماری
پیشآگه��ی ،تش��خیص افتراق��ی و
اص��ول مراقبت و نگه��داری از بیمار
مبتال به صرع ارایه داده اس��ت که تا
حدود زیادی همخوان با علم پزشکی
امروز میباشد ،رازی صرع را بیماری

مغزی هم��راه با از بی��ن رفتن عقل
و حواس میدان��د و برخی از عوامل
مس��اعدکننده را تغیی��رات ناگهانی
دمای محیط ،عوامل محرک خارجی
همچ��ون عطره��ای تن��د و زنن��ده،
بیخوابیه��ای طوالن��ی ،حاملگ��ی،
ح��االت روان��ی و ترس و خش��م و...
میداند.
شیوع بیماری را بیشتر در کودکان
میداند و نش��انههای تش��خیصی را
شامل سردرد شدید ،تغییرات حاالت
روان��ی و کف ک��ردن ده��ان بیمار،
تیرگی ش��عور ،تاری دید و ضعف در
تنفس بیم��ار و در زمینه پیشآگهی
بیماری نیز بیان داشته است که این
بیماری میتواند منجر به بروز سکته
مغزی ،فلج اندامها یا مالیخولیا شود.
همچنی��ن رازی بی��ان م��یدارد که
حمله ص��رع را باید با بیماری گیجی
و سکته مغزی تشخیص افتراقی داد.
در زمین��ه مراقبت از بیمار نیز اظهار
داش��ته که بیم��ار بای��د از پرداختن
به هر نوع حرکت ورزش��ی س��نگین
و حم��ام رفتن با آب گ��رم و مصرف
مشروبات الکلی پرهیز نماید.
نتیج��ه این مطالعه نش��ان داد که
یافتهه��ای رازی همخوانی زیادی با
علم پزشکی امروز دارد از اینرو تاریخ
پزش��کی ایران عالوه بر سابقه بسیار،
دارای پش��توانه علمی زیاد میباشد.

دانستنيهاي كودكان

نوزادان نارس
در معرض خطر بيشتر برای ابتال به صرع
www.medlineplus.com
دكتر احمد شهيدزاده

نوزادان سوئدي خيلي نارس (متولد شده در هفتههاي دني��ا ميآيند 76 ،درصد بيش��تر در معرض خطر ابتال به
 23تا  31بارداري) پنج برابر نوزادان رس��يده (فول ترم) صرع ميباشند.
در معرض خطر ابتال به صرع قرار داشتند.

با توجه به ش��دت افزايش خطر ،يكي از نويس��ندگان

در اين بررس��ي كه برمبناي اطالعات طبي در س��وئد مطالع��ه ميگويد يافتهها نش��ان ميدهند كه با توجه به
انجام شده بود ،مش��خص شد كه حتي چند هفته زودتر عواقب تولد پره ترم «ارتق��ا دانش» در اين مورد اهميت
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به دنيا آمدن نيز خطر ابتال به تش��نج را در بزرگسالي باال دارد.
ميبرد.

دكتر كيس��ي كرام��پ ،يكي از نويس��ندگان مطالعه و

نوزاداني ك��ه در هفتههاي  35تا  36ب��ارداري به دنيا دس��تيار در دانش��گاه اس��تانفورد اظهار ميدارد «بزرگي

بهتر از تولده��اي پره ترم ،و افزايش آگاهي در مورد اين بر عفونتها ،فشار خون باال ،ديابت ،اضافه وزن و. ...
اثرات در بين افرادي كه از تولد زود موقع زنده ميمانند،
خانوادههايشان و پزشكهايشان را برجستهتر ميكند».

در بين بالغي��ن در اين مطالعه 922 ،نفر در طي دوره
چهار س��اله مطالعه در بيمارس��تان پذيرش شده بودند.

وي ذكر كرد كه اغلب افرادي كه زودتر از موقع به دنيا ولي  4405نفر در طي زندگيش��ان در مركز ابتداييتري
ميآيند زندگياي كامل و با «كيفيت باال» دارند.
اين بررس��ي در ش��ماره  4.Octنشريه Neurology
منتشر شده است.

پذيرش شده بودند.
دكتر كرامپ متذكر شد ،يك يافته «غيرمنتظره» اين
بود كه كودكاني كه پس از هفته  43بارداري متولد شده

ص��رع برحس��ب اطالعات اين بررس��ي از ش��ايعترين بودن��د داروهاي ضدص��رع را مثل بالغي��ن دريافت كرده
اختالالت نورولوژيك اس��ت .آن ط��ور كه در اين مطالعه بودند ،كه مط��رح كننده اين موضوع اس��ت كه آنها هم
ذكر ش��ده اي��ن اختالل بي��ش از  50ميلي��ون نفر را در ممكن است در معرض خطر باشند .وي اظهار داشت كه
سراسر دنيا مبتال كرده است.
تشنجها موقعي اتفاق ميافتند كه يك تخليه الكتريكي

اين يافته نياز به «تأييد در جوامع ديگر» دارد.
نوزادان پيشرس در اين بررس��ي بيش��تر مذكر بودند،

ناگهان��ي در مغز اتف��اق بيفتد ،كه باع��ث ايجاد عاليمي ي��ك خواهر يا برادر دوقلو داش��تند ،موقع تولد ديرتر به
ميشود كه از تغييرات ديد و زل زدن ،تا حركات لقوهاي دنيا آمده بودند و پدر و مادري كم درآمد و با تحصيالت
و پرشي در تمام بدن تغيير ميكنند.

كم داش��تند .مادران آنها زير  20س��ال يا باالي  35سال

ميگذارد ،به وسيله داروها قابل كنترل است.

تحليلهاي انجام ش��ده پس از تنظي��م براي اين عوامل،

اي��ن اختالل ،ك��ه معموالً در بزرگس��الي رو به كاهش س��ن داش��تند .ولي اين مطالعه نش��ان داد كه تجزيه و
در اي��ن بررس��ي ،محقق��ان م��وارد ثبت ش��ده طبي همان نتايج را به دست آوردهاند.

بزرگساالن از  630000كودك سوئدي كه بين سالهاي

دكت��ر س��اتیانارایانا گِ��دِال ،كه نورولوژيس��ت اطفال و

 1973و  1979متولد ش��ده بودند را بررسي كردند و به متخص��ص در ص��رع ك��ودكان در بيمارس��تان كودكان
دنبال بس��تري به علت ص��رع و تجويز داروهاي ضدصرع پیستبرگ است اظهار ميدارد« :من از نتايج اين مطالعه
بين س��الهاي  2005تا  2009بودند .تنها داروهايي به بس��يار راضي هستم .اين بررس��ي بينظير است .ما اينجا

عنوان شاخص بيماري محسوب شدند كه تقريباً به طور مطالعات زيادي از اين نوع را موجود نداريم».
انحصاري براي صرع استفاده ميشوند.

بررس��يهاي ما مطرح كننده وجود ارتباطي بين تولد

حدود  28000مورد يا  4/4درصد از افراد بررسي شده زود هنگام و صرع در س��نين بزرگسالي هستند ،ولي اين

به صورت زودرس به دنيا آمده بودند .تقريباً دو س��وم از مطالعه گزارش ميدهد كه اين بررسيها كوچك هستند
فصلنام�ه انجمن صرع ایران
ش�ماره  ،34سال نهم1390 ،

14

افراد بررسي ش��ده نزديك ترم و در هفتههاي  35تا  36و نتايج آنها درهم آميخته است.
بارداري متولد شده بودند.

محقق��ان تأييد ميكنند كه رويكرد آنها را اين واقعيت

دكتر كرامپ ميگويد در اياالت متحده آمريكا ،حدود  13محدود كرده بود :نياز به تعيين مبن��اي دورههاي بارداري

درصد از تولدها زودرس هس��تند ،كه احتماالً ممكن است براساس گزارش مادران از آخرين دوره قاعدگيشان ،به جاي
مربوط باشند به عوامل خطرساز مادري كه مشتمل هستند سونوگرافي ،كه به طور معمول به موقع انجام نميشود.

بررسي اختالل تكلم در كودكان زير  15سال
دكتر شهناز سمسارزاده  ،دكتر اميرحسينزاده  ،دكتر روزبه بياتي

اخت�لال تكل��م يك��ي از اخت�لاالت ش��ايع در اطفال
ميباش��د و به عنوان مش��كلي براي بيماران و پزش��كان
مطرح ميباش��د .چ��ون اثرات تخريبكنن��دهاي بر روي
روند فعال زندگي اطفال دارد و ش��ناخت و تش��خيص به
موقع آن ميتواند گامي در جهت كمك به بيماران باشد.
اين مطالعه در جهت تعيين توزيع فراواني و مش��خصات
دموگرافي��ك و اتيولوژيك اختالل تكلم در اطفال زير 15
سال مراجعهكننده به بيمارستان دكتر شريعتي اصفهان
انجام گرفته است.

الف) هدف كلي

تعيين توزيع فراواني و مش��خصات اتيولوژيك اختالل
تكلم در بيماران زير  15س��ال مراجعهکننده به درمانگاه
اطفال بيمارستان شريعتي شهر اصفهان (تابستان و پاييز
)83

ب) مواد و روشها
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اين مطالع��ه به صورت توصيفي و به ش��كل (Cross
 )Sectionalانجام گرفته اس��ت .جمعيت مورد مطالعه
بيماران مبتال به اختالل تكلم زير  15سال شهر اصفهان
بودهاند .جمعيت مورد مطالعه  66نفر بوده كه به وس��يله
پرسشنامههايي كه حاوي متغيرهايي نظير :سن ،جنس،
تع��داد اعض��اي خان��واده ،ازدواج فاميل��ي والدين ،وزن
موقع تولد ،چندمین فرزن��د خانواده بودن ،ترم يا پر ترم
بودن ،س��ن مادر در هنگام حاملگي ،ن��وع اختالل تكلم
وج��ود اّبنورماليتيه��اي فيزيكي ،اختالل در ش��نوايي،
سرعت تكلم ،س��ابقه وجود عفونت دوران نوزادي ،تشنج
هيپوكس��ي ن��وزادي و س��ابقه فاميل��ي تكلم ب��ود مورد
بررس��ي قرار گرفتند .در نهايت تجزي��ه و تحليل آماري
براي دادههاي بهدس��ت آمده و با استفاده از نرمافزارهاي
 SPSSIOانجام گرفت.
نتايج نش��ان داد كه از نظر سني اكثريت جمعيت مورد
مطالعه ما بين  5-9سال قرار داشتند كم سنترين بيمار
مورد مطالعه  2سال و بيشترين سن  15ساله بود.
از نظ��ر جس��مي  78درصد جمعيت م��ورد مطالعه را

پسران و  22درصد را دختران تشكيل ميدادند.
قسمت اعظم جمعيت مورد مطالعه ( 85درصد) از نظر
وزن موقع تولد بين  2500-4000گرم قرار داش��تند9 .
درص��د از جمعيت مورد مطالعه م��ا زير  2500گرم وزن
نداشتند كه اهميت و ارتباط  Pretermبودن و اختالالت
تكلم را بيان ميكند.
از نظر ن��وع اختالل تكلم  40درص��د از بيماران مورد
مطالعه دچ��ار  Phonological disorderبودند33 ،
درص��د از  Stutteringرنج ميبردن��د و  27درصد نيز
دچار Delay, speech and language disorder,
 )(D.S.Lبودند.
قس��مت اعظم جمعيت مورد مطالعه ما از نظر سرعت
تكلم در محدودة نرمال بودند .سابقه وجود تشنج در 10
درصد از بيماران اين مطالعه به چشم ميخورد.
از مي��ان كل بيم��اران م��ورد مطالع��ه  1نفر س��ابقه
هايپوكسي موقع تولد داشت كه عالوه بر اختالل تكلم از
اختالل شنوايي نيز رنج ميبرد.
 2درص��د از جمعيت م��ورد مطالعه ما س��ابقه عفونت
دوران جنيني داشتند.
س��ابقه فاميلي اختالل تكل��م در مطالعه ما  51درصد
بودن��د كه از اي��ن ميان  80درصد مرب��وط به وجود اين
سابقه در برادر بيمار بوده است.
از لح��اظ ميزان تحصيالت  52درص��د والدين بيماران
مورد مطالع��ه تحصيالت��ي در ح��دود دوره راهنمايي و
پايينتر از آن داش��تند كه مؤيد نقش مهم آگاهي والدين
ميباشد.
با توجه به نتايج بهدس��ت آم��ده از اين مطالعه به نظر
ميرس��د عمده عل��ت بروز اختالل تكل��م در اطفال علل
روانشناس��ي نظير محرومي��ت عاطفي ميباش��د .البته
نميت��وان از جاي��گاه علل ارگانيك به آس��اني گذر كرد.
در نهاي��ت با توجه به اهميت موضوع و اثرات چش��مگير
اجتماعي و اقتصادي اختالل تكلم لزوم تشخيص به موقع
درمان احساس ميشود.

15

دانستنيهاي زنان

صرع در زنان

سميهمختاري،زهراايازي،معصومهجهانبازي،زهراصالحپور
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در كش��ور ما بيش از يك ميليون بيمار مبتال به صرع
وجود دارد ،كه حدود نيمي از آنها را خانمهاي در سنين
باروري تش��كيل ميدهند .بنابراين انجام مطالعات دقيق
درخص��وص تأثير صرع بر س�لامت باروري زنان بس��يار
مهم ميباش��د .اين تحقيق با هدف بررسي تأثير صرع بر
سالمت باروري زنان انجام شده است.
اي��ن پژوهش مقال��ه مروري ميباش��د ك��ه از طريق
جس��تجوي كتابخانهاي  10كتاب و بيش از  100مقاله،
داراي روايي و اعتبار تدوين شده است.
صرع و بارداري :اكث��ر خانمهاي مبتال به صرع ،دوران
بارداري طبيعي را طي كرده و زايمان بيخطري خواهند
داش��ت .در بيش از نيم��ي از مبتاليان به صرع در دوران
ب��ارداري ،هيچگون��ه تغييري در حمالت تش��نجي پيدا
نميكنن��د و حتي گروهي از تعداد حمالتش��ان كاس��ته
ميش��ود .اما در عدهاي ديگر تش��ديد حمالت مش��اهده
ميشود .يكي از خطرات دوران بارداري ،عوارض مصرف
داروه��اي ضدصرع اس��ت كه خوش��بختانه داروهاي كم
ضرري براي مادران باردار وجود دارد.
جلوگيري از بارداري :بعض��ي داروهاي ضدصرع مانند
فني توئين ،فنوباربيتال و ...باعث تضعيف اثرات داروهاي
ضدب��ارداري ميش��وند .بنابراي��ن بهتر اس��ت كه روش
جلوگي��ري از حاملگي براي هر فرد مصروع با مش��ورت
پزشك انجام گيرد .امروزه چندين روش موفق و مطمئن
جلوگيري از بارداري وجود دارد.
صرع و ش��يردهي :تمامي انواع داروهاي ضدصرع وارد
شير مادر ش��ده و از اين طريق به نوزادان انتقال مييابد
ولي مقدار دارويي كه از طريق شير مادر به نوزاد ميرسد
زياد نبوده و قابل چشمپوشي است لذا شيردهي را نبايد
براي مادران مبتال به صرع ،ممنوع كرد.
در نتيجه با انجام مراقبتهاي صحيح و آموزشهاي به
موقع ميتوان گام مؤثر و ارزندهاي براي كنترل بيماري و
ارتقاء سطح سالمت و كيفيت زندگي زنان مبتال به صرع
و بالطبع كودكان آنها برداشت.

اثر آموزش تنظيم
هيجان بر سالمت روان
دختران مصروع
ليال اسماعيلي ،دكتر محمدرضا نجفي ،دكتر محمدرضا
عابدي ،دكتر مريم اسماعيلي ،دكتر علي سنبلستان
مقدمه:

هدف پژوهش حاضر ،بررسي اثربخشي آموزش تنظيم
هيج��ان بر س�لامت روان دخت��ران مص��روع  14تا 18
ساله ش��هر اصفهان بود .جامعه آماري اين پژوهش كليه
دختران نوجوان مصروع  14تا  18ساله شهر اصفهان در
سال  1389بود.
روش:

به منظ��ور انجام اين پژوهش  30نفر دختر نوجوان از
ميان جامعه مصروعين به ش��يوه در دس��ترس انتخاب و
ب��ا روش تصادفي به گروههاي آزمايش و كنترل گمارده
شدند .روش پژوهش نيمه تجربي بود .مداخالت آموزش
تنظيم هيجان براساس دستورالعملي از دانشگاه بوستون
و متناسبسازي با شرايط فرهنگي و پس از آمادهسازي
فرمت جلسات ،به مدت  12جلسه بر روي گروه آزمايش
انجام گرفت و به گروه كنترل هيچ آموزش��ي ارائه نشد.
ابزار مورد اس��تفاده در اين پژوهش ،پرسشنامه GHQ
بود كه در سه مرحله پيش آزمون ،پسآزمون و پيگيري
( 3ماهه) تكميل شد.
يافتهها:

دادهه��اي به دس��ت آم��ده ب��ا روش آم��اري تحليل
كواريان��س چند متغيره (مانكوا) م��ورد تجزيه و تحليل
ق��رار گرفت .نتايج اين پژوهش نش��ان داد كه مداخله با
روش تنظيم هيجان در مقايسه با گروه كنترل در مرحله
پيشآزم��ون – پسآزم��ون و پيشآزمون – پيگيري بر
افزايش سالمت روان دختران مصروع مؤثر بود.
بحث و نتيجهگيري :نتايج اين پژوهش نش��ان داد كه
روش آم��وزش تنظيم هيجان بر افزايش س�لامت روان
دختران مصروع  18-14ساله مؤثر است.

پژوهشهاي تازه ويژه پزشكان
نقش ویدئو الکترو
انسفالوگرافی مونیتورینگ
در ارزیابی قبل از جراحی
بیماران صرعی
سعید چارسوئی
چکیده:

در تمپورال یک طرف ،لوکالیزاسیون
ایکتال را به میزان زیادی پیشبینی
میکند .برای ارزیابی قبل از جراحی
برخی بیماران ،الکتروانس��فالوگرافی
ایکت��ال و اینترایکت��ال ب��ه هم��راه
تصویرب��رداری م��درن ب��دون نی��از
ب��ه اقدام��ات تهاجمی کافی اس��ت.
در اغل��ب م��وارد ،جراح��ی صرع در
ص��ورت همخوانی تصویرب��رداری و
الکتروانس��فالوگرافی ،اندیکاس��یون
دارد .در ی��ک بررس��ی ،در  29بیمار
با پیامد خوب جراحی ارزش اخباری
مثب��ت ویدئوالکتروانس��فالوگرافی
مونیتورین��گ  95درص��د و ب��رای
ام.آر.ای و اس��پکت  90درصد بود و
در موارد ناهمخوان��ی تصویربرداری
و الکتروانس��فالوگرافی انج��ام
اس��پکت توصی��ه ش��د .ویدئوالکترو
– انس��فالوگرافی مونیتورین��گ
محدودیتهای��ی نی��ز دارد؛ مث ً
ال در
صرعه��ای پارش��یل س��اده و برخی
صرعه��ای پارش��یل کمپلک��س
بخصوص با ش��روع از فرونتال ممکن
است منفی باشد.

روش تحقیق:

در یک مطالعه مورد – ش��اهدی،
 40ک��ودک  6ماهه تا  6س��اله دچار
اولین تشنج ناشی از تب مورد بررسی
قرار گرفتند .گروه ش��اهد شامل 40
کودک تبدار بدون تشنج بودند .مایع
مغزی نخاعی از تمامی کودکانی که به
علت شک به مننژیت یا سپتی سمی
اندیکاسیون داشتند گرفته شد و موارد
منفی از نظر عفونت مایع مغزی نخاعی
در مطالع��ه گنجانده ش��دند .س��طح
س��رمی و مایغ مغزی نخاعی روی به
روش اس��پکتروفوتومتری ب��ا ج��ذب
اتم��ی اندازهگیری ش��د و دو گروه با
هم مقایسه شدند.
یافتهها:

میزان متوس��ط سطح سرمی روی
در گ��روه مورد  40/38±20/37و در
گروه شاهد  43±20/5بوده است که
دو گروه ،تفاوت آماری معنیداری با
هم نداش��تند .میزان متوسط سطح
مای��ع مغزی نخاعی روی در دو گروه
مورد و شاهد به ترتیب 16/69±4/2
و  18/03±4/1بوده که آن نیز تفاوت
آماری معنیداری نداشته است.
نتیجهگیری:

نتای��ج این مطالعه نش��ان میدهد
که ارتباطی بین کاهش سطح سرمی
و مای��ع مغزی نخاع��ی روی با اولین
تشنج ناشی از تب وجود ندارد.
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شناس��ایی بیم��اران کاندی��د
جراح��ی ی��ک اندیکاس��یون اصلی
ب��رای ویدئوالکترو – انس��فالوگرافی
مونیتورینگ است .تقریباً  20درصد
بیم��اران صرع��ی تش��نجهای مقاوم
ب��ه دارو دارن��د ک��ه این می��زان در
بیم��اران ص��رع پارش��یل  45درصد
اس��ت .س��ایر روشه��ا در م��واردی
ویدئوالکتروانس��فالوگرافی
ک��ه
لوکالیزهکنن��ده
مونیتورین��گ
نباش��د ،کم��ک کنن��ده هس��تند و
نی��از ب��ه مونیتورین��گ تهاجم��ی
را کاه��ش میدهن��د .در م��واردی
ویدئوالکتروانس��فالوگرافی
ک��ه
مونیتورین��گ نتیجهبخ��ش نباش��د
مونیتورین��گ تهاجم��ی ب��ه کار
میرود .ویدئوالکترو -انس��فالوگرافی
مونیتورینگ در ارزیابی قبل از جراحی
بیم��اران صرع��ی قدرت تش��خیصی سطح روی سرم و مایع مغزی
نخاعی در کودکان دچار
باالیی دارد ( 64درص��د) .یافتههای
اولین تشنج ناشی از تب
اینترایکتال نیز ارزشمند هستند .در
در بیمارستان کودکان 17
یک مطالعه ویدئوالکتروانسفالوگرافی
شهریور رشت
مونیتورین��گ در  88/4-92درص��د
لترالیزه کننده ب��ود و در همه موارد دکت�ر اله�ام بیدآب�ادی ،دکت�ر
مطابق با کانون اسپایک اینترایکتال امیراحمد روشنکار
و آتروف��ی هیپوکامپ��ال بود و نتیجه
گیری ش��د که آتروف��ی هیپوکامپال مقدمه:
مق��االت متعددی در م��ورد نقش
یکطرفه و اس��پایکهای اینترایکتال
تغییرات عناصر و نوروترانس��میترها

در تش��نج ناش��ی از طب انجام شده
و نتای��ج متفاوتی ،داش��تهاند .هدف
مؤلفین از این مطالعه ،بررسی ارتباط
احتمالی س��طح سرمی و مایع مغزی
نخاعی روی با اولین تش��نج ناشی از
تب میباشد.
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ارائه يك مدل
توانبخشي رواني
اجتماعي در صرع
دكتر جعفر بوالهري – روانپزشك
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خدمات مورد نياز آنان را كه قادر به مراجعه نيستند ارائه
دهد .م��داوم بودن خدمت ،به پيگيري مس��تمر خدمات
داروي��ي و غيردارويي اش��اره دارد كه اگ��ر بيمار قادر به
مراجعه يا پيگيري نيس��ت ،درمانگر مش��كل او را رفع و
با حمايتهاي عاطف��ي ،مالي و اجتماعي مانع قطع روند
درم��ان و توانبخش��ي ش��ود .و همه اين خدم��ات بدون
كار تيمي امكانپذير نيس��ت .چرا كه براي پاس��خ به هر
نيازي متخصص خود را در رش��تههاي گوناگون همچون
نورولوژيست ،روانپزشك ،روانشناس،كار درمانگر ،مددكار
و پرستارطلب ميكند ،كه با مشاوره و هماهنگي مستمر
مس��ئوالنه در خدمت مراجع باشند .تحقيقات نشان داده
است كه مراقبت جامع زماني منجر به توانمندسازي مؤثر
مراجعين خواهد ش��د كه مش��اركت مردم��ي ،خودياري
بيماران و خانوادههايش��ان ،خدمات و فعاليتهاي خيريه
و رايگان بهويژه توس��ط كساني كه در اين مشكل ذينفع
هس��تند ،ادغ��ام مراقبته��اي درماني و توانبخش��ي در
مراقبتهاي بهداش��تي اوليه از جمله آموزش پزش��كان
خانواده مورد توجه مس��تمر قرار گي��رد .يك مدل جامع
مراقب��ت ك��ه پيش��گيري ،درم��ان ،توانبخش��ي و ارتقاء
س��طح زندگي مصروعين را به همراه دارد مجموعهاي از
واحدهاي تش��خيصي ،درمان سرپايي و بستري ،آموزش،
مش��اوره حضوري و تلفني ،مشاوه خانواده ،گروه درماني،
توانمندس��ازي ،م��ددكاري اجتماع��ي ،حرفهآم��وزي و
كاريابي ،درمان در من��زل و پيگيري و گروههاي خوديار
خواه��د بود كه در همكاري و تعامل��ي متقابل نيازمندان
خدمت را پاسخگو هستند.

ص��رع اگرچه ي��ك بيماري قاب��ل درم��ان و در موارد
بس��ياري خوشخيم است ،اما به فراواني ديده شده است
كه اگر ش��دت اين بيماري زياد باشد و درمان به موقع و
مناس��بي براي آن صورت نگيرد و هم��راه با بيماريهاي
ديگر جسمي و رواني باشد ،استرسهاي زياد خانوادگي و
اجتماعي بر آن اضافه شود و بهويژه حمايت مناسب و به
موقعي به كمك بيمار نيايد بهتدريج توانايي ،معلوليت ،از
كار افتادگي ش��غلي و از دست دادن عملكرد خانوادگي و
اجتماعي در پي خواهد داشت.
____________________________
تحقيقات نشان داده است كه مديريت و درمان مناسب
و توانبخش��ي رواني – اجتماعي پاس��خگوي اين پيامدها
خواهد بود تنها در صورت��ي كه مديريت چنين بيماراني
جامع ،جامعهنگر ،مداوم و همراه كار تيمي باشد .جامعيت
خدمت يعني اينكه درمانگر بايد به همه نيازهاي جسمي،
خانوادگ��ي ،ش��غلي ،اجتماعي و تحصيل��ي مراجع توجه
كرده و پاس��خگو باشد .جامعهنگري بدين معني است كه كامران رحيميان – كارشناس ارشد مشاوره
درمانگر نه تنها در بيمارس��تان و درمانگاه كه به فراواني
ارتب��اط همگانيترين مفهومي اس��ت كه ه��ر كدام از
در محله ،ش��هر ،روستا ،خانه و محل كار بيماران حاضر و

مهارتهاي ارتباطي
براي مصروعين

حملات ت�بدار ك�ه در ك�ودكان ايجاد ميش�ود در تش�نج اس�تاتوس
اپيلپتيكوس داراي ويژگيهاي خاصي هس�تند ك�ه نيازمند يك توضيح
مخصوص هستند.
تشنجهاي تبدار

اصطالح «تش��نجهاي
ت��بدار» معم��والً ب��راي
تشنجهايي كه در كودكان
(از ش��یرخوارگی ت��ا پنج
س��الگي) و در هنگام تب
كردن ايجاد ميش��ود ،به
كار م��يرود .تش��نجهاي
تبدار از اين جهت داراي
اهميت هستند كه بسيار
شايع بوده و باعث وحشت
و ترس والدين كودك ميشوند .با اين حال ،نبايد اين وضعيت را صرع دانست
زيرا تقريباً هميش��ه با بزرگ ش��دن كودك ،اين مشكل از بين ميرود .گاهي
اوقات الزم اس��ت براي اينكه مطمئن ش��ويم اين تشنجها در كودك به علت
عفونتهاي مغزي مثل مننژيت رخ نداده اس��ت بررس��يهاي الزم را به عمل
آوريم .براي بررس��ي اين وضعيت بعضي مواقع الزم ميشود كه مايع نخاعي
كودك را گرفته و آزمايش كنيم كه اين كار با فرو كردن يك سوزن به ستون
فقرات كودك و كش��يدن مقداري از مايع آن انجام ميش��ود .در اكثر موارد،
علت اين تش��نجها ،مننژيت يا ساير بيماريهاي وخيم نميباشد .در حقيقت
بيش از سه درصد كودكان در سنين پايين سه ماهگي تا پنج سالگي حداقل
يك بار دچار تش��نج در هنگام تب ميشوند كه هيچگونه علت بيماري مغزي
زمينهاي هم ندارد .اين وضعيت ،بيشتر در كودكاني كه داراي سابقه خانوادگي
چنين تش��نجهايي هس��تند و يا اينكه فردي از افراد خانواده آنها دچار صرع
ميباش��د ديده ميشود .يك س��وم از كودكاني كه يك بار دچار تشنج تبدار
ش��دهاند ممکن اس��ت بعد از مدتي دوباره چنين تشنجهايي را تجربه نمایند
اما فقط تعداد خيلي كمي از آنها (كمتر از  5درصد) دچار صرع خواهند شد.
اگر يك كودك يك بار دچار تش��نج تبدار شد ،در آينده هرگاه دچار تب
شد بايد با استفاده از داروي استامينوفن و پاشويه كردن ،درجه حرارت او را
پايين آوريم تا اين وضعيت دوباره تكرار نشود .در كودكاني كه خيلي مستعد
تش��نج كردن هس��تند ،ميتوان در هنگام تب ،از شيافهاي ديازپام استفاده
نمود تا از تكرار تش��نج جلوگيري ش��ود .در موارد خيلي كمي ،ممكن اس��ت
كودك نياز به مصرف منظم داروهاي ضدصرع (معموالً فنوباربيتال يا س��ديم
والپروات) داشته باشد تا در هنگام تب دچار تشنج نشود.
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ما ه��ر روز با آن روبرو هس��تيم ،در
نتيجه آم��وزش ديدن درباره ارتباط
گامي اس��ت ب��راي رش��د و توانمند
شدن هر كدام از ما.
الگوي ارتباط بدون خش��ونت از
س��ال  1383با نام زب��ان زندگي
در ايران منتش��ر شده است .اين
ي��ك الگ��وي ارتباط��ي مبتني بر
مهار ته��اي كالمي اس��ت كه به
س��ه حيطه ارتباط ب��ا خود ،ابراز
صادقانه خ��ود (گفتن) و دريافت
همدالنه ديگران (ش��نيدن) توجه
دارد و هدف��ش يافتن رو شهايي
اس��ت كه فرد بتوان��د در آرامش با
ديگ��ران وارد مذاكره ش��ود و راهي
بيابد ك��ه تحقق بخش ني��از هر دو
طرف شود.
براي رسيدن به اين هدف از چهار
جزء مشاهده ،احساس ،نياز و تقاضا
استفاده ميشود.
حتماً بارها حرفهايي داش��تهايم
كه يا نتوانستهايم بزنيم و يا زدهايم
و فكر كردهايم شنيده نشدهايم .هر
كدام از آن موارد فرصتي است كه
فكر ميكنيم زبان زندگي ميتواند
كمكم��ان كن��د و حتم��اً باره��ا و
باره��ا ب��وده ك��ه در پي ح��رف يا
رفتار كس��ي چنان ملتهب شدهايم
ك��ه ارتباطمان با خ��ود و ديگران
تحتتأثي��ر قرار گرفت��ه و آرامش
فردي از دس��ت رفته است و بهتبع
آن تمرك��ز در انتخ��اب كلمات را از
دس��ت دادهايم و حرفهايي زدهايم
يا نزدهايم كه بعداً پشيمان شدهايم،
يادگيري ش��نيدن ميتوان��د ابزاري
باش��د براي دفاع از آرامش خود در
مقابل وقاي��ع بيرونياي كه خارج از
كنترل ماست.

آيا ميدانيد؟
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قوانين حقوقي

آشنايي با اساسنامه
انجمن صرع ايران
مهدي قدسينژاد
مدیریت اداری – مالی انجمن
اعضاء محترم و خوانندگان عزيز:
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انجم��ن بنا دارد از اين پس ،به م��وازات ارائه گزارش فعاليتها و عملكرد ،نكاتي از
اساس��نامه كه مربوط به حقوق اساس��ي اعضاء و همچنين در حيطه وظايف و اهداف
خود بوده را جهت تنوير افكار عمومي ،به اطالع برساند .كه البته اين مهم با توجه به
محدوديت صفحات و فضاي اين نشريه ،صورت خواهد گرفت.
در اين شماره ميخوانيم:
الف) اهداف انجمن چيست؟ (ماده  9اساسنامه):
 .1تالش در راستاي پيشگيري از بيماري صرع
 .2انتخاب مسير صحيح درماني مصروعين
 .3اصالح و ارتقاء دانش و نگرش عمومي جامعه پيرامون صرع
 .4حمايت از بيماران مصروع
ب) شرايط عضويت چيست؟ (ماده  10اساسنامه):
 .1پذيرش اساسنامه
 .2دارا بودن حداقل  18سال تمام
 .3والدي��ن ي��ا كفيل بيماراني كه به دليل صغر س��ن يا محجوري��ت قادر به ايفاي
مسئوليت قانوني در اين زمينه نباشند.
 .4پرداخت حق عضويت ساليانه
 .5ابتال به بيماري صرع با ارائه گواهي متخصص مغز و اعصاب
 .6متخصصين نورولوژي ،پزش��كان عمومي ،روانپزش��كان و صاحبنظران در زمينه
صرع
 .7موافقت هيئت مديره
ج) ساختار و اركان انجمن كدامند؟
 .1مجمع عمومي
 .2هيئت مديره
 .3بازرس

ابراز خشم

دانش روانشناختي

برگرفته از كتاب مهارتهاي ارتباطي

گذشت و بخشش

اگ��ر يك لحظ��ه خ��ود را به جاي
افرادي كه ما را خش��مگين كردهاند،
بگذاري��م ممكن اس��ت ب��ه آنها حق
بدهيم ،ممكن اس��ت احساس كنيم
اگ��ر خودمان ه��م در ش��رايط آنها
بوديم همين كار را ميكرديم ،اگر در
مورد آنها اينطور فكر كنيم كه حتماً
آنها براي رفتارشان دليل و توجيهي
دارند ،كمتر خشمگين ميشويم .اگر

صورت به او حق خواهيم داد.
گذش��ت و بخش��ش كار دشواري
اس��ت آن هم بخش��يدن كس��ي كه
نس��بت به ما بدي كرده است و رفتار
نامناسبي داشته است .چنين چيزي
ممكن اس��ت براي ش��ما امكانپذير
نباش��د .اما تا زماني ك��ه ما خودمان
را نبخش��يم ،نميتواني��م ديگري را
ببخش��يم .مثل اين اس��ت كه ش��ما
ميخواهيد به كسي انفاق كنيد .اگر
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خش��م هيجاني طبيعي اس��ت كه
در هم��ه انس��انها وج��ود دارد ،اما
پرخاشگري يك رفتار است و ميتوان
آن را كنترل كرد .احس��اس خش��م
موجه اس��ت اما رفتار پرخاش��گرانه
غيرموجه .احس��اس خش��م اگر زياد
اتفاق بيفتد براي خودمان مضر است
اما رفتار پرخاش��گرانه به روابط ما با
ديگران لطمه ميزند و سبب ميشود
ك��ه نتوانيم رابطه خوب��ي با ديگران
برق��رار نماييم .پس وقتي احس��اس
خشم ميكنيم روشهاي زيادي براي
كاهش خشم وجود دارد .روشهايي
كه با بهكارگيري آنها ميتوانيم كمتر
احساس خشم نماييم كه بهنوبه خود
به كاهش پرخاشگري منتهي خواهد
شد .در اين رابطه پيامبر اسالم(ص)
ميفرماي��د :ه��رگاه خش��مگين
ش��دي اگر ايس��تادهاي بنشين و اگر
نشس��تهاي دراز بك��ش .روشها را با
هم مرور ميكنيم كه عبارتند از:
 .1استفاده از روش تنفس صحيح.
 .2استفاده از روش تنآرامي.
 .3نشستن زماني كه ايستادهايد يا
دراز كشيدن زماني كه نشستهايد.
 .4ت��رك م��كان و دور ش��دن از
موقعيت.
 .5خود را به كاري مش��غول كردن
مثل :تماش��اي فيلم ،گوش دادن به
موسيقي.
 .6پرداختن به فعاليتهاي ورزشي
(مانند :شنا ،دوچرخهسواري ،دويدن،
پريدن ،پيادهروي ،كوهنوردي و.)...
 .7پرداخت��ن به ذكر ،صلوات ،دعا،

نماز و ديگر ادعيه و مراس��م ديني و فكر كنيم كه «من از گذشته او خبر
ن��دارم و نميدانم در چه ش��رايطي
معنوي.
بزرگ شده است ،ممكن است شرايط
 .8مشت زدن به بالش.
بسيار سخت و دش��واري گذرانيده و
 .9نوشيدن يك ليوان آب سرد.
 .10شس��تن صورت با آب خنك و نتوانسته در آن شرايط خود را بسازد
و رفتار مناسب را ياد بگيرد» ،در آن
يا دوش گرفتن با آب سرد.
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پولي نداشته باشيد چگونه ميتوانيد
اين كار را انجام دهيد؟ پس بخشش
از خودتان آغاز ميش��ود .به گذشته
برگردي��د ،كم��ي فكر كني��د ،حتماً
اش��تباهات ب��ه ض��رر م��ا و ديگران
است .خوب اش��تباهات خود را يكي
يكي به ياد آوريد .آيا در آن ش��رايط
ميتوانستيد كار ديگري انجام دهيد؟
آيا اگر عقل و اطالع��ات امروزتان را
داش��تيد ،در آن ش��رايط آن اشتباه
را مرتکب میش��دید؟ فكر كردن به
اشتباهات و مالمت كردن مفيد است
یا درس گرفتن از آن؟ شما كداميك
را انجام ميدهيد؟
اكن��ون ميتوانيد طور ديگري فكر
كنيد .همان طور كه شما حق اشتباه
داري��د ،ديگران هم اين حق را دارند.
همان طور كه شما رو به رشد هستيد،
ديگران هم رو به رش��د هستند .پس
در صورتي كه اشتباهي از آنها سر زد
و از رفتارشان خشمگين شديد ،يك
لحظه خود را به جاي آنها بگذاريد و
به خود بگوييد اگر من جاي او بودم،
انتظار داش��تم طرف مقابل با من چه
رفتاري داش��ته باش��د؟ چه رفتاري
نداشته باشد؟ پس سعي ميكنم كه
طبق انتظ��ارات خود پيش بروم و به
آن عمل كنم.
بيان قاطعانه
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همان ط��ور كه در فصل مربوط به
قاطعيت آمده اس��ت ،بي��ان قاطعانه
يعني ابراز درس��ت احساسات مثبت
و منفي .خش��م يكي از احساس��ات
منفي اس��ت كه بهتري��ن روش براي
ابراز آن بيان اس��ت .بيان خش��م به
دو صورت اس��ت ،بيان پرخاشگرانه و
بيان قاطعانه.

وقت��ي عصباني ميش��ويد و جيغ
ميكشيد ،فحش ميدهيد ،سروصدا
راه مياندازي��د ،در اي��ن صورت بيان
شما پرخاشگرانه اس��ت .اما وقتي به
دنبال احساس خشم ،سعي ميكنيد
با اس��تفاده از جمالت مناسب خشم
خ��ود را بيان كنيد ،در اين صورت از
بيان قاطعانه استفاده كردهايد.
اولين ق��دم در بي��ان قاطعانه اين
است كه بپذيريم خشمگين هستيم
و اينكه اين احس��اس مال ماست نه
مال كس ديگري ،و بهتر است در اين
حالت به خود بگوييم« :من احساس
خشم ميكنم».
سپس س��عي كنيد با روش تنفس
صحيح بدنتان را آرام سازيد .متوجه
حالتهاي چهرهاي خود باش��يد .به
آين��ه نگاه كني��د .در چهره خود چه
چي��زي ميبينيد خش��م ،اخ��م و...؟
آيا س��رخ ش��دهايد؟ يا رنگتان پريده
است؟ آيا صدايتان ميلرزد يا نه؟ تن
صدايتان چطور است؟ خيلي باالست
يا نه؟ يك فرد قاطع در بيان خش��م
خ��ود ،صدايش را ب��اال نميبرد ،اخم
نميكند و. ...
به ح��ركات بدني خود دقت كنيد.
يك فرد قاطع براي بيان خشم خود،
ح��ركات اضاف��ي مانند ت��كان دادن
دس��تها يا پاها ،گره كردن مشتها
و ...را ن��دارد .حركات ب��دن او آرام و
طبيعي است.
وقتي ميخواهيد به روش قاطعانه
خشم خود را ابراز كنيد ،بهتر است:
واضح و شفاف صحبت كنيد:
 احس��اس خوب��ي ن��دارم (جملهمبهم)
 احساس خش��م ميكنم (جملهشفاف)

 از تو ناراحتم (جمله مبهم) به خاط��ر اينكه بدون هماهنگيقبلي مهم��ان آوردي دلخورم (جمله
شفاف)
رفتار را از ش��خصيت طرف مقابل
جدا كنيد:
 ت��و آدم ب��دي هس��تي (جمل��هنامناسب)
 اي��ن رفتارت مرا ناراحت ميكند(جمله مناسب)
 در رابط��ه ب��ا پول خ��رج كردنخساست ميكني (جمله مناسب)
يعن��ي به رفتار حمله كنيد و آن را
نقد كنيد نه به شخصيت.
از جمالتي كه با چطور (و نه چرا)
شروع ميشوند ،استفاده كنيد:
 چطور شد كه دير كردي (جملهمناسب)
 چطور شد كه اتاق به هم ريختهشد (جمله مناسب)
 چرا دير كردي؟ (جمله نامناسب) چ��را بيخبر ميهم��ان آوردي؟(جمله نامناسب)
 چ��را ات��اق را ب��ه ه��م ريختي؟(جمله نامناسب)
رفتار غيركالمي مناس��ب داش��ته
باشيد.
مواظب باش��يد حاالت چش��مها،
اب��رو ،ص��ورت ،تن صدا ،مش��تها و
دگر حاالت بدني شما طرف مقابل را
خشمگين نكند .دقت كنيد كه كدام
رفتار بهتر است.
مقابله با فرد پرخاشگر

حتماً تا به حال با يك فرد عصباني
روب��رو ش��دهايد .در آن ش��رايط چه
كردهاي��د؟ آيا دس��ت و پايتان را گم
كردهايد؟ آيا ترسيدهايد؟ آيا واكنش

كار ابت��دا ب��ه
احس��اس او توج��ه
نش��ان ميدهيد س��پس مرز
را مش��خص ميكند .به چند مثال
توجه كنيد:
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ش��ديد نش��ان داديد؟ آيا مثل طرف
مقابلت��ان رفت��ار كردهاي��د؟ نتيجه
چه ش��د؟ آيا ب��ه عصبانيت بيش��تر
و بيش��تر منته��ي ش��د ي��ا اينكه به
آرامش رس��يديد؟ چه نفعي برايتان
داش��ت؟ االن كه به آن ش��رايط فكر
ميكنيد چه نظ��ري درباره رفتارتان
داري��د؟ آيا راضي هس��تيد يا نه؟ در
هر ص��ورت با خ��ود فك��ر كنيد اگر
االن در اين ش��رايط قرار بگيريد چه
كاري ميكني��د؟ آيا همان رفتارهاي
قبل��ي را تكرار ميكني��د يا خير؟ در
اين جا روشهايي براي مقابله با فرد
پرخاشگر معرفي ميشود.
 .1موقعيت را ترك كنيد.
وقت��ي با فردي روبرو هس��تيد كه
به ش��دت عصباني اس��ت ،اش��ياء را
پرت ميكند و ميش��كند ،به سمت
ش��ما حملهور ميشود و يا احساس
ميكنيد كه ممكن اس��ت به ش��ما
حمله كند و به شما آسيب برساند،
وقتي شما را به كتك زدن ،مجروح
كردن و حتي مرگ تهديد ميكند،
بهتر اس��ت موقعيت را ترك كنيد.
اگر فكر ميكنيد در اتاق ديگر امن
خواهي��د بود به آنجا برويد و تا آرام
ش��دن فرد در همان جا بمانيد .اگر
فكر ميکني��د در هيچ اتاقي مصون
از خطر نيس��تيد بهتر اس��ت براي
يك��ي دو روز از محل خارج ش��ويد
و ت��ا مطمئن نش��دهايد ،ب��ه محل
بازنگرديد.
فك��ر نكني��د كه بايد بايس��تيد و
مبارزه كنيد و اگ��ر ميدان را خالي
كنيد ،او راجع به ش��ما فكر خواهد
كرد كه ش��ما فردي ترس��و و بزدل
هس��تيد (فكر خواني) گاهي اوقات
ش��رايطی پي��ش ميآيد ك��ه افراد

كنترلي بر خش��م خ��ود ندارند و هر
كاري ممكن اس��ت از آنها س��ر بزند.
به همين دليل ايس��تادگي بيفايده
است و بهتر است براي حفظ سالمت
مكان را موقتاً ترك كنيد.
 .2از خودتان دفاع نكنيد.
وقتي فرد مقابل ش��ما خش��مگين
است و داد و فرياد راه انداخته است،
شما را به كاري متهم ميكند ،سرتان
داد ميكشد و از شما ايراد ميگيرد،
بهتر اس��ت از خودتان دف��اع نكنيد
و براي تبرئه خودت��ان حرفي نزنيد.
چ��ون در حالت خش��م از حرفهاي
خودتان عليه ش��ما استفاده ميشود.
پ��س در فكر اينكه دلي��ل بياوريد و
مقا ب��ل
ط��ر ف
ر ا

قانع كنيد ،نباش��يد .ب��ه اين ترتيب،
احترام ش��ما بيش��تر حفظ ميشود.
هميش��ه به خاطر داش��ته باشيد كه
دلي��ل آوردن ،براي زماني اس��ت كه
فرد مقابل آرام شده و گوش شنوايي
براي صحبت شما دارد.
 .3مرزها را مشخص كنيد.
مشخص كردن مرزها مثل مشخص
كردن خط قرمز اس��ت .يعني از اين
جلوت��ر ن��ه .ب��ه عبارتي
ش��ما با مش��خص
ك��ردن خ��ط
قرمز به طرف
مقابل نش��ان
ميدهيد كه:
«جلوت��ر
نيا » .
براي
ا ين
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 ميفهمم خيلي خشمگين هستي،ول��ي حق نداري س��رم داد بكش��ي.
 ميفهمم آنقدر عصباني هس��تيك��ه نميتواني خودت را كنترل كني
ولي اجازه نداري به من توهين كني.
 ميدان��م خيلي ج��وش آوردي،ولي دوست ندارم چيزي را پرت كني
و بشكني.
 .4به نتيجه رفتارش اشاره كنيد.
براي��ش توضي��ح دهيد ك��ه رفتار
پرخاش��گرانه او چه نتيج��هاي به بار
ميآورد .ب��ه عبارت��ي او را با نتيجه
رفت��ارش روب��رو كنيد .بهتر اس��ت
چيزي بگوييد كه بتوانيد آن را انجام
دهيد و اگر نميتوانيد كاري را انجام
دهيد ،آن را بيان نكنيد .براي مثال:
 اگر به جيغ كشيدنت ادامه دهياتاق را ترك ميكنم.
 اگ��ر بخواهي مرا مس��خره كني،ديگه با تو حرف نميزنم.
 اگ��ر به خان��وادهام توهين كني،انتظ��ار نداش��ته ب��اش كه م��ن به
خانوادهات احترام بگذارم.

 .5خلع سالح كنيد.
وقتي ك��ه فرد مقابل خش��مگين
اس��ت و از ش��ما اي��راد ميگيرد و يا
ش��ما را متهم ميكند ،بهتر است او
را خلع س�لاح كنيد .كافي اس��ت به
او ح��ق بدهيد .ان��گار آب روي آتش
ريختهايد .طرف مقابل آرام ش��ده ،از
انتقاد دست برميدارد .براي مثال:
 ب��ه تو ح��ق ميده��م عصبانيشوي ،من خيلي دير كردم.
 حق داري عصباني شوي ،بايد ازقبل به تو اطالع ميدادم.
البته پس از آرام ش��دن و فروكش
كردن عصباني��ت او ،ميتوانيد علت
خش��ماش را پرسوجو كنيد و از وي
توضيح بخواهيد .از طرفي ميتوانيد
ب��راي رفتارتان دليل باوري��د و او را
روشن بسازيد.
 .6سرويس دادن را متوقف كنيد.
وقت��ي به درخواس��ت ش��ما توجه
نميكند و شما را جدي نميگيرد ،به
او سرويس ندهيد .البته توجه داشته
باش��يد كه الزم است اين روش طول

بكشد تا جواب بدهد.
 .7سؤالتان را تكرار كنيد.
وقت��ي از ف��رد مقاب��ل چي��زي را
ميپرس��يد و او در پاس��خ به ش��ما
موض��وع ديگري را پيش ميكش��د،
در اين صورت بهتر اس��ت سؤالتان را
تكرار كنيد.
 .8از مواضع خود عقبنشيني نكنيد.
اگر فكر ميكني��د كاري كه انجام
ميدهيد ،درست اس��ت به آن ادامه
دهيد .الزم نيس��ت با فرد پرخاشگر
بگومگو كني��د و به او ثابت كنيد كه
كارتان درس��ت اس��ت؛ بلكه چيزي
نگوييد و به كارتان ادامه دهيد.
 .9با تعريف و تمجيد باج ندهيد.
برخ��ي وقتي ميبينن��د فرد طرف
مقاب��ل خش��مگين اس��ت ،س��عي
ميكنن��د به او ابراز عالقه كنند ،و يا
از او تعري��ف و تمجيد به عمل آورند
تا ش��ايد او را آرام سازند .اين روش،
روش مناسبي نيست چون با اين كار
او بيشتر ترغيب ميشود به رفتارش
ادام��ه دهد .به جاي تعريف و تمجيد
بهتر اس��ت با خوشرويي به او بگوييد
رفت��ارش را نميپس��نديد و انتظ��ار
داريد با شما محترمانه رفتار شود.
 .10ب��ه او ي��ادآوري كني��د ك��ه
ميتوانيد رازدار نباشيد.
وقت��ي فرد مقابل خش��ن اس��ت،
توهي��ن ميكند ،و رفتار نامناس��بي
با ش��ما دارد ب��ه او بگويي��د كه اگر
بخواهيد و اگ��ر روزي صبرتان تمام
ش��ود ،س��كوت خود را ميش��كنيد
و رفتاره��اي او را ب��راي خان��واده و
دوس��تان بازگو خواهيد كرد اين كار
گرچه ممك��ن اس��ت او را در همان
لحظ��ه خش��مگين س��ازد ،ام��ا در
درازمدت روش مفيدي است.

داستان كوتاه

خيابان

رزامين هاشمي

صداي آژير اورژانس در خيابان پيچيده بود .راننده اورژانس ميگفت كه ماشينها كنار بروند و پليس سعي ميكرد
تا هر چه زودتر راه را باز كند .پيرزني كه گوش��ه خيابان دستفروش��ي ميكرد و پيرمرد نابينايي كه ميخواس��ت به
آن طرف خيابان برود از كس��اني كه از آنجا ميگذش��تند درخواست کمک کردند تا به آن طرف خيابان بروند .مردي
قبول كرد و پيرمرد نابينا را به آن طرف خيابان برد و پيرمرد از آن مرد خيلي تش��كر كرد .مغازهدارها مش��غول كسب
و كار بودند .صداي مادري به گوش ميرسيد كه ميگفت پسرم زود به خانه بيا .ديگر خورشيد به وسط آسمان آمده
بود و صداي اذان از مغازههاي مس��جد ش��نيده ميشد و مغازهدارها مغازه خود را بسته و به سوي مسجد ميرفتند تا
نماز بخوانند و بعد از نماز به خانهشان بروند و استراحت كنند .بچههاي مدرسه تعطيل شدند ،پدر و مادرها به دنبال
بچههايشان ميآمدند و بعضي از بچهها با سرويس مدرسه به خانهشان بازميگشتند .كمكم ترافيك شهر سنگين شد
و بعد به حالت عادي درآمد و خيابان خلوت شد .عصر كه شد كمكم خورشيد جايش را به مهتاب داد و پرده سياهي
بر آسمان پوشيده شد .ستارهها ميدرخشيدند و مغازهها باز شده بودند .مردم براي خريد به بيرون آمده بودند .شهر
شلوغ شده بود ،ترافيك سنگين برپا بود و پليس از هر طرف راه را براي ماشينها باز ميكرد .بچهها با پدر و مادرشان
به ش��هر بازي رفته بودند و ش��هر بازي حسابي شلوغ شده بود .مغازهدارها حسابي كسب و كارشان گرفته بود .كمكم
مردم به خانه بازميگش��تند و كركره مغازهها پايين كش��يده ميش��د و مغازهدارها هم به خانه ميرفتند و ترافيك به
حالت عادي بازميگشت و پليس در خيابان گشت ميزد تا امنيت برقرار باشد و فرداي ديگري از راه برسد .حاال وقت
آرامش خيابان بود .خيابان بخواب تا صبحي ديگر ،فرصت زیادی باقی نمانده است.
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اززبانشما

چهخوشبختیمما
نپتونبهجو
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وقتي نااميد و افسرده
دست از زندگي شستهاي
وقتي اضطراب و دلهره
لرزش و تشنج و بيهوشي
به سراغت ميآيد
وقتي سرد و يخزده و دلمرده
در گوشهاي خزيدهاي
كسي هست كه تو را برميانگيزاند
رها ميكند از غم و درد و بيماري
كسي كه اميد و شادي و سالمتي
نور و روشنايي
تالش و زندگي را
به تو بازميگرداند
انساني ياريدهنده و متفاوت هست

كه تغيير را امكانپذير ميسازد
آرزوهاي دست نيافتنيات را ميسر ميكند
كسي كه عشق به انسانها در درونش موج ميزند
و سالمتي انسانها تنها هدفش در زندگيست
كسي كه بهترين لحظات زندگي و جوانيش را
در اتاقي كوچك وقف سالمتي ما ميكند
كه بدانيم سالمتي يك رﺅيا نيست
رﺅياها ميتوانند حقيقت يابند
هنگامي كه افسرده و نااميد
دست از زندگي شستهاي
بياد آر پزشکان اين قرن را
دكتر عزيز معالجت را
كه كلمات از سپاس و قدرداني او عاجزند
بياد بسپار كه چه خوشبختيم ما
كه اين انسان شريف را در كنارمان داريم
درختي جوان و پربار
با ريشهاي قوي و محكم
كه به ما زندگي دوباره ميبخشد.
چه خوشبختيم ما

«دستهاي پر از نياز» مرگ زنده ميشود...
ليال صمصامي

مريم فوالديان

خدايا ،اش��كها مجالم نميدهند ،واژهها چه زود از ذهنم
ميگريزند ،حرفها بر زبان جاري نش��ده آب ميشوند و
من ش��رمنده از حضورت در خود پنهان ميشوم .من در
س��كوت خويش تو را فرياد ميكنم .ميدانم كه صدايم را
ميش��نوي و دس��تهاي پر از نيازم را دير يا زود خواهي
گرفت.

كاغ��ذ را ببي��ن كه چگونه در چش��مهاي من خاكس��تر
ميشود
من را ببين كه چگونه در نبود تو بيياور ميشوم
اگر بيتو زنده ماندم ،اگر لحظه را تا پايان خواندم
بدان كه در نبودت بيتو هر شب غصه را به جان ميخرم
گذشته را به ياد ميسپارم و
دفتر تو را به چشمهاي ترم باز ميكنم
تا كه گويم :مرا به لحظههاي طوفانيات نسپار
مرا در نگاه يك شفق به خود بسپار
مرگ زنده ميشود...
دو باره برگ ريشههايش را به جان تو ميدهد و
از گريهاي ابد ،ماه خانهاي سفيد بر بام خانهاش ميسازد
تا كه تو را مهمان روزهاي بهاریش كند
دلگير بودن من از تو کفر بود كه به اتمام رسيد
حال من ماندم و شادي كه پايانش غم تو را ميكشد
تا وقتی حقيقت نبود نفسهاي بيهوده بر من مينگريد و
مرا از خندههاي كودكانهام دور ميكرد
دگر براين زنده بگور ماندن بس است
سیر بودن من از زندگي فقط يك بازي در جاده مصيبت
بود و بس
كه حال با رسيدن به تو خاموش شد
پس باز گويم زنده ميشود مرگ
و میمیرد زندگي جاودانه بدون حقيقت...

جوان
فاطمه حقي
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پس رنج محنت نگذرد يكدم زايام جوان
زهر جفاي زندگي شهدست بر كام جوان
در تنگناي امتحان ،مغلوب ظلمت كي شود؟
انوار صبح معرفت ،پيداست از شام جوان
آنكس كه از خود نگذرد ،نام جوان بر وي منه
شرم است هر بي درد را بر خود نهد نام جوان
چون بوالهوس كه ميرود در بند زلف هر صنم
آزادي مشرب بود ،سرو گلاندام جوان
در بزم ياران دغل جام هوس را بشكند
جام شهادت ميدهد آخر ،سرانجام جوان
جز گمرهي حاصل نشد از درس ما این را دگر
از قصر وحدت ميرسد هر لحظه الهام جوان
هم محتسب هم مستبد بايد بدان كان عاقبت
جشن دگر دارد ز پي امروز اعدام جوان
از دوري منزل مرا واعظ مترسان عاقبت
صد ساله را طي ميكند با عزم يک گام جوان
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-3برگزارياردویباﻍگیاهشناسی

انجم��ن صرع اي��ران در تاري��خ  25مهر م��اه اردويي
انجمن صرع ايران كتاب مش��اهير صرع را با اهداف زير
ي��ك روزه با ه��دف بازديد از مجموعه باغ گياهشناس��ی
منتشر كرد:
ملی ترتيب داد .اين باغ که  145هکتار وس��عت داش��ته
و مجموع��ه بینظيری از  3000گونه گياه میباش��د ،در
منطقه آزادش��هر واقع در اتوبان تهران – کرج قرار گرفته
است.
پ��س از هماهنگی با مس��ئولين ب��اغ  ،جهت بازديد
برنامهري��زي ش��د .همچنين ش��هرداري منطق��ه  ،7دو
دستگاه اتوبوس رايگان جهت اردو در اختيار انجمن قرار
داد .اعضاي انجم��ن از طريق پيامك از تاريخ اردو مطلع
ش��ده  ،و تع��داد  65نفر از اعضا جه��ت همراهي در اردو
ثبت نام نمودند.
الف) برخي به علت ابتال به صرع ،دچار يأس و نااميدي
ش��ده؛ و حتي ممكن اس��ت افسرده ش��وند .اين كتاب با
نش��ان دادن مصروعين مش��هور ،به ما ميگويد كه صرع
نميتواند مانعي براي رسيدن به اهدافمان باشد.
ب) بسياري از افراد در جامعه به علت ناآگاهي ،نگرش
منف��ي به صرع و مبتاليان به آن دارند .مطالعه اين کتاب
میتواند به تغيير نگرش آنها منجر شود.
بنابراين به نظر ميرسد تهيه اين كتاب براي مصروعين
الزم باش��د به اين دليل كه هم روحيه آنها ارتقاء مييابد
و هم با نش��ان دادن اين كتاب به سايرين ميتوان نگرش
منفي آنان نسبت به مصروعين را تغيير داد.
در تاريخ مورد نظر ساعت  9/30صبح با همراهي 52
نفر از اعضاي انجم��ن و همچنين  4نفر از كاركنان دفتر
-2شركتدركنگرهآلزایمر
به س��مت باغ گياه شناس��ی حرکت نموديم .بعد از ورود
انجمن صرع ،در شش��مين همايش كش��وري بيماري به ب��اغ ،ابتدا راهنماي تور به توضي��ح در مورد تاريخچه
آلزايمر كه به وس��يله انجمن آلزايمر ايران در تاريخ  14و باغ گياهشناس��ی پرداخت و س��پس گروه از قسمتهای
 15مهر برگزارشد ،شركت كرد و به اطالعرساني در مورد مختلف باغ ديدن کردند.
انجمن صرع و معرفي انتش��ارات خود پرداخت .همچنين
اولي��ن منطقه ،مجموعه رويش��ی هيمالي��ا بود که به
برگزاري سمينار بينالمللي صرع را به اطالع متخصصان صورت تپههای بس��يار مصفا مهيا شده بود .از اين منطقه
محترم رسانيد.
به قسمت رويشی البرز رفته ،که شبيه جنگلهای شمالی
ايران با همان فضا و س��اختارهای گياهی بود .از جمله در
اين منطق��ه میتوان به درختهای ان��ار ترش و بلوط و

انجير اشاره کرد .منطقه رويش��ی زاگرس ،منطقه بعدی  3الي 10آبان ماه ميزبان مطبوعات داخلي و خارجي بود،
بود که باغ سيس��تماتيک نامگذاری شده ،و منطقهای پر مورد بازديد عالقمندان قرار گرفت.
از گلهای رز به اش��کال متنوع بوده و آب نماهای بسيار
جالبی نيز در آن تعبيه شده بود.

فصلنام�هانجمنصرعایران
ش�ماره،34سالنهم1390،

فصلنامه «صرع و سالمتي» هم با حضور خود توانست
به معرفي انجمن صرع و نش��ريات خود بپردازد .مقالهاي
باغ گياهان پيازی و باغ صخرهای و آبش��ار که بس��يار ك��ه در زير مي خوانيد نوش��ته يک��ی از بازديدكنندگان
چشمنواز بود؛ نيز از مناطق ديگر بازديد در اين تفرجگاه محترم غرفه ،آقاي رضا خيري است.
ازصرعچهميدانیم؟
بودن��د .در ط��ول مس��ير درياچههای مصنوع��ی تعبيه
رضاخیري
ش��ده ،روح آدمی را ت��ازه میکردند .منطقه رويش��ی
چهار روز از افتتاح نمايشگاه مطبوعات گذشته بود ،كه
گياهان ژاپنی نيز با عطر خاص ،از ديگر مناطق بازديد
شده بودند .در طول مسير بازگشت ،باغهای اروپايی با براي بازديد از غرفههاي متعدد اين نمايش��گاه و اصحاب
مناظر بديع ،خس��تگی گروه را از پيادهروی  2س��اعته ،رس��انه در هواي باراني پاييز وارد نمايشگاه شدم .در گذر
در میکردن��د .گروه در پايان بازديد ،هدايايی از کارت از كنار غرفهها به غرفه «صرع و سالمتي» رسيدم .ضمن
پس��تالهای مجموعه به عنوان هديه و تحفههای گياهی پرس��ش از مس��ئول غرفه ،يك صندوق شيشهاي مثلثي
ش��كل با اس��كناسهاي آب��ي و زرد و ...توجه��م را جلب
دريافت کردند.
س��اعت  1/30گ��روه براي صرف ناه��ار به نهارخوری كرد .از مس��ئول غرفه در مورد فعاليتهاي انجمن صرع
هدايت ش��ده و بع��د از صرف نه��ار ،از گلخان��ه گياهان ايران پرس��يدم .ايشان هم با ش��ور و اشتياق فراوان براي
من و س��اير بازديدكنندگان توضي��ح دادند كه هدف اين
گوشتی (کاکتوسها) بازديد به عمل آمد.
پايان بخش اردو ،استراحت گاه بيرونی بود که اعضا در انجم��ن آم��وزش و پژوهش در مورد ص��رع و حمايت از
اين مكان به بازیهای جمعی پرداختند .گروه در ساعت افراد مبتال به صرع اس��ت كه به وس��يله انتشار فصلنامه
«صرع و سالمتي» ،كتابها و بروشورهاي صرع ،برگزاري
 4بعد از ظهر به مقصد تهران به راه افتادند.
همايشهاي عمومي و تخصصي و كالسهاي آموزش��ي،
كمك به بيمه درماني ،تهيه دارو ،ويزيت پزشك ،خدمات
-4شركتدرنمایشگاهمطبوعات
امس��ال نيز فصلنامه «صرع و س��المتي» در نمايشگاه تش��خيصي ،برگزاري جش��ن و اردو و ...ب��ا حمايت افراد
مطبوعات حضور فعال داش��ت .اين نمايشگاه كه از تاريخ نيكوكار ،به انجام آن ميپردازد .انجمن براي زدودن افكار
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نادرست جامعه در مورد صرع چشم اميد به افراد نيكوكار
و م��ردم مهربان ايران زمين دارد ك��ه با كمكهاي خود
به ياري مبتاليان به صرع بش��تابند و همينطور نياز مبرم
به حمايت رس��انه ملي و تهيه كنندگان محترم اجتماعي
ش��بكههاي مختلف س��يما دارد تا با تهيه رپرتاژ برخورد
صحيح با بيمار ،روشهاي كنترل بيماري ،نحوه و محدوده
فعاليته��اي اجتماع��ي و ...را ب��ه مردم آم��وزش دهند.
من به عنوان يك هم وطن ايراني با درج اين مقاله در
نشريات قصد دارم بگويم كه كمك به درمان اين بيماري،
محتاج عزم ملي و همكاري تمامي نهادها و مردم توانمند
مالي و تالش و كوش��ش جوانان ايراني اس��ت تا بتوان با
كمك يكديگر جامعهاي به دور از رنج داشته و گل لبخند
را بر لبان اين بيماران عزير شكوفا كنيم.
در پاي��ان س��خني از خان��م دكتر حمي��ده مصطفايي
مهم��ان ويژه اين همايش هنرمند محبوب كش��ورمان
مديرعامل محترم انجمن صرع را در اين نوشتار ميآورم آق��اي بهزاد فراهان��ي بودند كه حضور سبزش��ان گرمي
كه پيمودن راههاي طوالني و سخت نياز به همياري دارد بخش اين محفل بود.
و هر راهي با يك گام ش��روع ميشود .حال هر كدام از ما
ابتدا پس از پخش قرآن و س��رود ،آقاي دكتر قيومزاده
چه گامي ميتوانيم در اين راه برداريم؟
و خانم دكت��ر مصطفايي به مدعوي��ن خوشآمد گفته و
سپس سخنرانيها با موضوعات زير ارائه شد:
نقش جامعه در پيش��گيري ازبروز آسيبهاي اجتماعي
-5برگزاریهمایش
در مصروعين (دكتر كورش قرهگزلي)
«آسیبهاياجتماعي»
بررس��ي قواني��ن كيفري در م��ورد جرايم ناخواس��ته
انجمن صرع ايران همايش «آس��يبهاي اجتماعي» را
با همكاري مركز بهداشت دانش��گاه علوم پزشكي تهران مصروعين (دكتر فريده خدابنده)
نق��ش تعامل خانواده و مدرس��ه با ك��ودك مصروع در
در تاريخ  90/8/5از س��اعت  8/30الي  13در سالن آمفي
پيشگيري از بروز آسيبهاي اجتماعي (دكتر غالمرضا زماني)
تئاتر اين دانشگاه برگزار كرد.
قوانين اش��تغال و تاثير آن درپيشگيري از آسيبهاي
اجتماعي مصروعين (دكتر محمدعلي امام هادي)
تأثير خرافه در بروز آسيبهاي اجتماعي افراد مصروع
(دكتر حميده مصطفايي)
اهميت مش��اوره حقوقي ازدواج در پيشگيري از آسيب
هاي اجتماعي در مصروعين (خانم معصومه قاضي)
در اي��ن هماي��ش مدعوين از س��خنراني آق��اي بهزاد
فراهان��ي نيز بهره بردن��د و آقاي كيوان ي��ادگاري نيز با
اجراي برنامه هنري موجب شادي برنامه شدند و در پايان
دراين هماي��ش که دبيرعلمي آن آق��اي دكتر كورش پس از اهداي جوايز برگزيدگان مسابقه فصلنامه و اهداي
قرهگزلي و دبير اجرايي آق��اي دكتر محمدرضا قيومزاده هديه آقاي فريد كاوه به دليل تالش بس��يار در گردآوري

بودند از متخصصين محترم جهت سخنرانی دعوت شد.
مدعوين برنامه اعضاي محترم انجمن صرع ،پزش��كان
محت��رم عضو انجم��ن ،مس��ئولين و كارمن��دان محترم
دانشگاه ،آموزش و پرورش و كميته امداد بودند.

فصلنام�هانجمنصرعایران
ش�ماره،34سالنهم1390،
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و ترجمه كتاب مشاهير صرع ،جلسه پرسش و پاسخ براي
 400نفر شرکت كننده اين برنامه برگزار شد.
اطالعرس��اني رس��انهها ني��ز در م��ورد اي��ن برنام��ه
رضايتبخش بود.

-6برگزاریهشتمینکنگرهبینالمللیصرع

انجمن صرع ايران به منظور به روز نمودن و گس��ترش
سطح اطالعات پزشکان و متخصصين« ،هشتمين کنگره
بينالملل��ی صرع» را در تاريخه��ای  18الی  20آبان ماه
س��ال ج��اری در تاالر امام علی دانش��گاه علوم پزش��کی و فرنگی برای فروش گذاش��ته ش��ده بود .در اين بازارچه
شهيد بهش��تی ،با حضور س��خنرانانی از آمريکا ،کانادا و انجمن صرع نيز عالوه بر ارائه نشريات ،اطالعاتی درباره
فعاليتهای انجمن ب��ه ميهمانان داد .اين اولين تجربه
اروپا برگزار نمود.
انجمن در اين بازارچه بود که اميدواريم بابی باشد برای
آش��نايی هرچه بيشترملل مختلف با انجمن صرع ايران.

-8شركتدركنگرهنوروﮊنتیك

اين کنگ��ره دارای امتي��از بازآموزی برای پزش��کان و
متخصصين مختلف بود و حدود  200نفر در آن ش��رکت
داشتند .موضوعات مورد بحث در کنگره فوق فيزيولوژی
صرع ،جراحی در صرع ،انواع صرع در کودکان و چگونگی
درمان آن و ...و نيز برگزاري كارگاههاي آموزشي مختلف بود.

-7شركتدربازارچهخیریهنیكان

-9برگزاريجلساتآشنایيباانجمن

با توجه به رويك��رد هيات مديره و مدير عامل محترم
انجمن صرع  ،مبني بر ارتباط و تعامل بيش��تر با اعضاي
انجمن  ،از مهر ماه س��ال جاري ماهيانه دو بار جلس��ات
توجيهي براي آش��نايي اعضاي جديد ب��ا اهداف،اركان و
ح��وزه هاي فعاليتي انجم��ن و نيز تحويل كارت عضويت
ايش��ان ،در دفت��ر انجمن برگزار ش��ده اس��ت .از اعضاي
محترمي كه مايل به ش��ركت در اين جلس��ات هس��تند
خواهش��مند اس��ت براي ثبت ن��ام با ش��ماره تلفن هاي
 88463271-3تماس حاصل نمايند.

فصلنام�هانجمنصرعایران
ش�ماره،34سالنهم1390،

انجم��ن صرع اي��ران در تاريخ جمع��ه  27آبان ماه در
مدرسه بينالمللی در بازارچه خيريه نيکان شرکت کرد.
اي��ن بازارچه ب��ا عنوان بازارچه کريس��مس و به همت
خيري��ه نيکان جهت جذب کمکهای مردمی برپا ش��ده
ب��ود و از ميهمانان داخلی و خارجی دعوت به عمل آمده
بود.
الزم به ذکر اس��ت ک��ه در غرفهه��ای بازارچه صنايع
دس��تی ايرانی و کشورهای مختلف و انواع غذاهای ايرانی

انجم��ن صرع در كنگ��ره بينالملل��ي نوروژنتيك كه
از تاري��خ  3ت��ا  5آذرماه برگزارش��د ،ش��ركت كرد .در
اين كنگره از متخصصاني از كش��ورهاي تركيه ،آلمان،
هلن��د و آمريكا دعوت ش��ده بود و مباحث��ي در مورد
راهكاره��اي درمان��ي ،داروهاي جدي��د و تكنيكهاي
تش��خيصي در مورد بيماريهاي صرع ،نوروموسكوالر،
دژنراتي��و و متابولي��ك م��ورد بحث و تب��ادل نظر قرار
گرفت .انجمن ني��ز با حضور خود به معرفي فعاليت ها و
ارائه نشريات پرداخت.
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قدردانی
در ش��ماره پيشين فصلنامه«صرع و سالمتي» گفتيم قدرداني فقط ابراز شادي و سرور از روشي است كه به وسيله
آن زندگي ما به واسطه ديگري غني شده است .و كلمه «متشكرم» را به اين صورت معني كرديم كه:
« اين كاري است كه تو كردي .اين احساسي است كه من دارم.اين نياز من است كه متحقق شد».

بنابراين تش��كر و قدرداني ويژه داريم از همراهان هميش��گي انجمن :حاج آقا زمانيان-حاج آقا عس�گريان و
خانم دكتر احمد بگي كه با كمكهاي خود باعث ايجاد احس��اس خوش��حالي و رضايت در ما ش��دند و نياز مارا به
حمايت ،بهرهوري ،رشد و مشاركت مرتفع نمودند.
و نيز قصد داريم در يك جدول از عزيزاني كه انجمن صرع را در رفع بخشي از نيازها همراهي كردهاند( ،سازمانها
و افراد به ترتيب حروف الفبا) تشكر و قدرداني كنيم .پس بدينوسيله احساس خوشحالي و رضايت خود را از دريافت
خدمات زير ابراز ميكنيم:
دوست عزيز قدردانم از تو:

فصلنام�ه انجمن صرع ایران
ش�ماره  ،34سال نهم1390 ،
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براي اين كاري كه تو كردي
شركت در كنگره آلزايمر

انجمن آلزايمر ايران
رياست محترم هالل احمر:
كمك به ابتياع كلينيك
آقاي دكتر فقيه
كمك به ابتياع كلينيك
شهرداري كل تهران
شهرداري منطقه  7ناحيه  5و تهيه وسيله اياب و ذهاب اردوهاي سال
1390
خانم زندي
تحويل قلك پرشده
شهرداري منطقه  10ناحيه 3
معاونت محترم سالمت :آقاي
كمك به ابتياع كلينيك
دكتر گلمكاني
شركت در نمايشگاه مطبوعات
معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد
طراحي و تايپ فصلنامه
نشر روناس
اهداي ملزومات
آقاي احتشام
اهدا تجهيزات و كتاب
آقاي احمدي
تحويل قلك پرشده
آقاي احمدي كيا
طراحي كتاب و پوستر
خانم اراوند
تحويل قلك پرشده
آقاي اسدي آوارسين
كمك براي درمان
آقاي اميري
همكاري با فصلنامه
خانم امين هاشمي
اهدا تجهيزات
خانم بختیاری
كمك براي زيارت و اهدا تجهيزات
آقاي بسجيده
شركت در نمايشگاه مطبوعات
خانم بني اسدي
كمك در ارسال پوستر و مجله
خانم جعفري
اهدا ملزومات
آقای حسینی
تحويل قلك پرشده
آقاي خطيبي

نياز ما كه متحقق شد

ارتباط و مشاركت انجمن
حمايت و رشد انجمن
حمايت و رشد انجمن
حمايت و مشاركت با انجمن
حمايت و مشاركت با انجمن
حمايت و رشد انجمن
بهره وري و مشاركت با انجمن
حمايت و مشاركت با انجمن
حمايت و مشاركت با انجمن
حمايت و مشاركت با انجمن
حمايت و مشاركت با انجمن
حمايت و مشاركت با انجمن
حمايت و مشاركت با انجمن
حمايت و مشاركت با انجمن
مشاركت با انجمن
حمايت و مشاركت با انجمن
حمايت و مشاركت با انجمن
مشاركت با انجمن
مشاركت با انجمن
حمايت و مشاركت با انجمن
حمايت و مشاركت با انجمن

دوست عزيز قدردانم از تو:
آقاي مهندس خوش دل
خانم درخشان
خانم رايجيان
خانم ربايي
آقاي دكتر زماني
آقای سامنی
حاج آقا سميه
خانم سوهاني
خانم سهمي
خانم شكري
آقاي صفري
خانم عباسي
خانم عدالت پژوه
خانم عقيقي
آقاي علي پور
خانم فردوس

كمك براي درمان
برگزاري همايش آسيب هاي اجتماعي
طراحي جلد فصلنامه
كمك براي درمان
شركت در كنگره نوروژنتيك
اهدا تجهيزات
اهدا تجهيزات
همكاري با فصلنامه
تحويل قلك پرشده
كمك براي تحصيل
اهداي ملزومات
همكاري با فصلنامه
تحويل قلك پرشده
اهداي ملزومات
كمك براي درمان
شركت در بازارچه بین المللی و اهدا
تجهيزات
اهدا تجهيزات
برگزاري همايش آسيب هاي اجتماعي
همكاري در چاپ كتاب
اهدا ملزومات
اهدا تجهيزات
استقرار صندوق هاي انجمن
همكاري در نقل و انتقال
اهدا تجهيزات
اهدا تجهيزات
تحويل قلك پر شده
برگزاري همايش آسيب هاي اجتماعي
اجراي همايش هاي سال 90
اهداي ملزومات
همكاري در نقل و انتقال
كمك براي درمان
همكاري در همايش

حمايت و مشاركت با انجمن
بهره وري و مشاركت با انجمن
حمايت و مشاركت با انجمن
حمايت و مشاركت با انجمن
ارتباط و مشاركت انجمن
حمايت و رشد انجمن
حمايت و رشد انجمن
مشاركت با انجمن
حمايت و مشاركت با انجمن
حمايت و مشاركت با انجمن
حمايت و مشاركت با انجمن
مشاركت با انجمن
حمايت و مشاركت با انجمن
حمايت و مشاركت با انجمن
حمايت و مشاركت با انجمن
ارتباط  ،مشاركت ،حمايت و رشد
انجمن
حمايت و مشاركت با انجمن
بهره وري و مشاركت با انجمن
مشاركت با انجمن
حمايت و مشاركت با انجمن
حمايت و رشد انجمن
حمايت و مشاركت با انجمن
مشاركت با انجمن
حمايت و رشد انجمن
حمايت و مشاركت با انجمن
حمايت و مشاركت با انجمن
بهره وري و مشاركت با انجمن
حمايت و مشاركت با انجمن
حمايت و مشاركت با انجمن
مشاركت با انجمن
حمايت و مشاركت با انجمن
مشاركت با انجمن
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خانم فروارخور
آقاي دكترقيوم زاده
آقاي كاوه
آقاي كاهه
آقای کد خدایی
آقاي كشاورزهدايتي
آقاي گماري
آقای متقی
خانم محمدي
خانم محمودي
خانم مرتضوي
خانم مومن پور
آقاي مهر آبادي
آقاي ميرزايي
آقاي نورايي
آقاي يادگاري

براي اين كاري كه تو كردي

نياز ما كه متحقق شد
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اسامي برگزيدگان مسابقه فصلنامه شماره 33
پاسخ مسابقه فصلنامه 33
 -1ج     -2د     -3الف     -4د     -5د    -6الف  -7ب    -8ج    -9ج    -10د   -11الف    -12د
برگزيدگان مسابقه فصلنامه 33
از میان  32نفر ش�رکتکننده در مس�ابقه 15 ،نفر پاس�خ صحیح ارسال کردهاند که س�ه نفر به قید قرعه به
عنوان برگزیده مسابقه اعالم میشود -1 .فاطمه اقتداری   -2فاطمه کریمی   -3محمدمحسن ایوبی
 .1هوش عاطفي چيست؟

الف) همدلي اس��ت ب) همراهي با مردم ج) مديريت عواطف و احساس��ات
در روابط و توانايي ترغيب و رهبري ديگران د) همه موارد

 .2هوش عاطفي يا هوش اجتماعي شامل چه مهارتهايي است؟

الف) خود و ديگران ب) آگاهي و اقدام ج) هوش فردي د) مورد الف و ب

 .3انواع حافظه كدامند؟

الف) كوتاه مدت و بلندمدت ب) بلندمدت و اكتسابي ج) عملكردي د) بينايي

 .4قسمت عمده حافظه در كدام ناحيه خاص مغز است؟

الف) لوب گيجگاهي ب) آهيانه ج) لوب تمپورال د) شيارهاي مغز

مسابقه

 .5جهت رعايت نكات ايمني در خانه بهتر اس�ت مصروعين براي آشپزي
از چه وسيلهاي استفاده كنند؟

الف) اجاق گاز ب) فر ج) مايكروويو د) آون

 .6كدام دسته از نوزادان زير در معرض خطر بيشتر ابتال به صرع هستند؟

ب) نوزادان داراي اضافه وزن
		
الف) نوزادان نارس
ج) نوزادان مبتال به زردي د) همه موارد

ال�ف ب   ج   د

1
2
3
4
5
6
7

 .7اصطالح «تش�نجهاي تبدار» معموالً براي تشنج كودكان در چه سني
استفاده ميشود؟
9
8

الف)  7تا  10سالگي ب)  3تا  5سالگي ج) دوره نوجواني د) هيچكدام

 .8اهداف انجمن كدامند؟

الف) تالش جهت اش��تغالزايي ب) تالش در راس��تاي پيشگيري و انتخاب
مسير صحيح درماني
ج) تالش براي تأمين نيازهاي مالي د) تالش براي تهيه دارو و بيمه

 .9خش�م هيجاني ....اس�ت كه در همه انس�ان وجود دارد اما پرخاشگري
يك ....است و ميتوان آن را كنترل كرد.
فصلنام�ه انجمن صرع ایران
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الف) منفي  -عملكرد
ج) طبيعي  -رفتار

10
نام:
نام خانوادگی:
آدرس :

ب) مثبت  -واكنش
د) طبيعي  -غيرطبيعي

 .10بيان خشم به چند صورت است؟

الف) پرخاشنگرانه و قاطعانه ب) با صراحت و عصبانيت ج) فرياد و ضرب و
شتم د) همه موارد

دوس�ت عزيز ،لطف ًا پاس�خهاي خود را حداكثر تا تاريخ  90/11/10به واحد
پژوهش انجمن صرع ارسال فرماييد.

تلفن:

اطالعيه

برگزاری جلسات آموزشی صرع
جلسات آموزشی صرع با هدف آشنايی اعضاء عالقمند،
با موضوعات مختلف برگزار خواهد شد .موضوع جلساتی  
که در سال جاری برگزار خواهند شد شامل صرع و
جراحی ،صرع و زنان ،صرع و دارو درمان خواهند بود.
از اعضاء عالقمند به شرکت در این جلسات خواهشمند
است برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر با شماره
 88469153دفتر آموزش انجمن تماس حاصل نمایند.

برگزاری جلسات پرسش و پاسخ

فصلنام�ه انجمن صرع ایران
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جلسات پرسش و پاسخ در مورد اهداف ،وظایف و
فعالیتهای انجمن به صورت مقطعی برگزار خواهد
شد .متقاضیان میتوانند برای ثبت نام با شمارههای
 88463271-3تماس حاصل نمایند.

35

صرع را فراموش كن
شماره  ،6سال دوم1390 ،
پيوست فصلنامه «صرع و سالمتي»
«اجتماعي  -فرهنگي  -طنز»
صاحب امتياز :اعضاي انجمن صرع ايران
مدير مسئول :مريم عباسي

سخن آشنا

براي رسيدن به هدف بايد..

سردبير :رضوان سوهاني
همكاران اين شماره:
س�ودابه جاهد – امي�ر جعفري (ع�كاس) – ميثم
س�بزچهره – رضوان س�وهاني – رؤيا س�وهاني –
هدي سهمي – مريم عباسي – سيده زهرا موسوي
شماره پيامك09386201943 :
پايگاه الكترونيكي:
Rezvansohani.blogfa.com
پست الكترونيكي:
Mag.abbasi@gmail.com
Rezvansohani@live.com
فهرست:
فصلنام�ه انجمن صرع ایران
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 .1سخن آشنا
 .2زير ذرهبين
 .3مصاحبه
 .4دلنوشتههاي دوستان آسماني
 .5كودكانه

ب��راي زندگي خود هدفهاي ب��زرگ و متعالي انتخاب
كنيد ،هدفهاي كوچك اگرچه دستيافتني هستند ولي
هرگز راضيكننده نيس��تند .هدف عالي و بزرگ نيازمند
تالش و كوشش بسيار است.
دانيل بارنهايم ميگويد :طرحهاي كوچك را رها كنيد
و سطح اهداف خود را باال ببريد.
ش��انس در واقع چيزي نيس��ت به جز استفادهي به جا
از فرصته��اي پي��ش آمده .بايد همواره جوياي ش��انس
باش��يم و ب��ا تيزبين��ي ب��ه فرصتهايي ك��ه زندگي در
اختيارمان ميگذارد پروبال دهيم .ش��انس يعني توانايي
درك موقعيتها و انتخاب بهترينها .كساني كه معتقدند
زندگي در مسير مخالف خواستهها و آرزوهايشان حركت
ميكند در اشتباهند .زندگي با هيچكس سرجنگ و نزاع
ندارد.
ب��راي موفقيت در زندگي بايد با همه وجود به گونهاي
خالق در جس��تجوي تحقق آرزوها و خواست قلبي خود
باشيم و تمامي قواي ذهني را بر روي هدف و خواستهمان
متمركز كنيم و هميشه اين را به خاطر داشته باشيم كه
اگر بخواهيم و عمل كنيم به دست خواهيم آورد.
مريم عباسي

زير ذرهبين

رويا سوهاني

از هر چه بگذريم سخن دوست خوشتر است.

کاریکاتور رویا سوهانی

فصلنام�ه انجمن صرع ایران
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گش��تيم و گش��تيم تا اينك��ه قرعه افتاد ب��ه نام هدي
س��همي يكي از دختراي با معرفت و منطقي انجمن ،هر
چقدر از اطرافيانش پرسوجو كرديم كه يك خصوصيت
جالب توجه پيدا كنيم كه هدي را كمي اذيت كنيم نشد
كه نشد!
اينقدر از هدی تعريف ش��د كه نزدیک بود حسودیمان
شود.
گفتيم بهتر است برویم مطب دكتر ابوطالبي تا ببينيم
برخورد هدي با بيماران يا خانم ميرشمس (همكار هدي)
به چه صورت اس��ت ،باز هم فق��ط وقتمان را هدر دادیم.
با خانم ميرش��مس كه حرف ميزديم ميگفت به عشق
هدي اس��ت كه به مطب ميآيد .ميخواس��تم بگم هدي
ج��ون گول نخ��وري چون قبل از اينكه تو منش��ي دكتر هديه است.
باشي خانم ميرشمس اونجا كار ميكرد.
هدي جان يك ورزش��كار و يك سرآش��پز ماهر است.
يه چيز جالب هم فهميديم اينكه هدي اس��م اصليش اين دختر دامغاني تحصيالت دانشگاهي هم دارد .آفرين
به هدي.
هدي پستهخندان
هدي بچهي دامغان
كمي دلسوز و رازدار
اغلب شاد و باوقار
شعار آزادي ،استقاللخواهي
مثل يه نيني ،يار صميمي
مهربون و بخشنده ،دل مثل دريا
پر از تواضع ،روحيه باال
متين و آرام ،منشي با نام
سبز پسنده ،پيشوني بلنده
عاشق راهه ،همش پياده
ميره تا ونك پاي پياده
ميگه حساسم ،كمي زودرنجم
اما با مرام ،حالل كارام
با قد و باالش ،مثل باربياس
دختري شيكپوش ،مثل گل ياس
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مصاحبه

مريم عباسي

هر مجلهاي كه شامل مطالب آموزنده باشد محققاً مفيد
است ،مطالب مش��اهير مصروع و موضوعات روانشناسي
برايم جذاب است.

 .7محبوبترين شخص تاريخي شما كيست؟ چقدر از
اين شخصيت شناخت داريد؟

دقايقي پاي صحبت خانم
سيده زهرا موسوي

يكي از آنها اميركبير است ،شناختم در حد متوسط است.
اتفاقاً كتابي مربوط به ايش��ان در كتابخانه موجود است.
 .8بهترين تفريحتون چيست؟

ديدار دوستان ،سفر كه متأسفانه محقق نميشود.

 .9در منزل هم كار ميكنيد؟ آخرين غذايي كه درست
کردید چه بوده است؟

خيلي كم – چون بيش��تر س��اعات خ��ود را در انجمن
 .1لطف� ًا خودتان را براي خوانن�دگان صرع را فراموش
هستم ،خورشت قيمه بادمجان.
كن ،معرفي كنيد؟

س��يده زهرا موسوي هستم ،متولد سال  ،1349ساكن
خ س��هروردي ،ديپل��م علوم انس��اني دارم در حال حاضر
مجرد هستم ،مسئول پذيرش و اطالعات انجمن ميباشم.
 .2از چه زماني با انجمن آشنا شديد؟ چطور در انجمن

 .10يك بيت شعر:

غالم همت آنم كه زير چرخ كبود
زهر چه رنگ تعلق پذيرد آزاد است

 .11اهل ورزش هستيد؟

مدتي بدنس��ازي انجام ميدادم در حال حاضر س��عي
مشغول به كار شديد؟
از س��ال  1377از طري��ق يكي از پزش��كان به انجمن ميكنم پيادهروي روزانه داش��ته باشم ،به زودي ايروبيك
معرفي شدم در آن زمان فعاليتهاي انجمن به گستردگي را شروع ميكنم.
امروز نبود هر كاري كه الزم بود انجام ميداديم و نوع آن
چندان مهم نبود مانند مكتوب نمودن سخنراني پزشكان
نورول��وژي از ضبط ص��وت ،آماده نم��ودن برنامه جهت
ارس��ال ،پيگيري آدرس خبرنامههاي برگشتي ،حضور در
غرفههايي كه جهت معرفي انجمن صرع برپا ميشد.
 .3اگر خارج از انجمن به شما پيشنهاد كار شود قبول
ميكنيد؟ چرا؟

اگر با معيارهايم همخواني داشته باشد بله .به طور كلي
قبول هر كاري تعهدي  %100ميطلبد.

 .4استقبال از كتابخانه انجمن چگونه است؟

فصلنام�ه انجمن صرع ایران
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 .12بزرگترين آرزوي زندگيتون را براي ما بگوييد؟

بزرگترين آرزويم اين است كه در جهت تكاليف انساني
متأس��فانه بسيار كم اس��ت ،معموالً درخواستها صرفاً
ش��امل رمانها ميباش��د و معدود كس��اني هس��تند كه خويش كوشا باشم.
 .13حرف آخر:
ب��ا جدي��ت كتابهاي نام��ي را دنبال ميكنن��د و حتي
قلب��اً آرزومن��دم مصروعين با مش��اورههاي مس��تمر
درخواس��ت  CDهمايشهاي قب��ل را دارند تا بر جوانب
اجتماعي بیماری ،مسائل فرهنگي و ...اشراف كافي بيابند .ب��ه توانمنديها و اس��تعدادهاي عالي خ��ود جامه عمل
بپوشانند.
 .5اوقات فراغت بيشتر چه كار ميكنيد؟
 با كمال تشكر و سعادت روزافزون براي شما كه وقتديدار دوستان – مطالعه.
گرانبهايتان را در اختيار ما گذاشتيد.
 .6نظرتان در مورد فصلنامه چيست؟

دلنوشتههاي دوستان آسماني

زندگي

زندگي زيباست و بيانتهاست
زندگي فاصله بين زمستان و بهارست
زندگ��ي ش��بيه م��رداب اس��ت ك��ه نيلوفره��ا
روسفيدش ميكنند
زندگي چيست؟
زندگي همان عشق است و عشق همان خداست
عشق عميقتر از ژرفاي اقيانوسهاست
دوستي سختتر و پايدارتر از الماس است
موفقيت ما با ارزشتر از طال و جواهر است
اين رموز را هي��چگاه فراموش نكن و بدان خدا در همين
نزديكيهاست.

سودابه جاهد

زندگي به چه ميماند
زندگي را در درون زندگيها يافتم
زندگي همان س��راب بيانتهاس��ت در بيابان
كوير
زندگي عطر خوش ياس روز بنفشه است
زندگي همچو باران پاكي است كه ميبارد
مثل برف سفيدي كه ميدرخشد

بخند ،ضرر نميكني!
ميثم سبز چهره

اگر بتواني بخندي ،ياد ميگيري
كه چطور دعا كني.
وقت��ي ك��ه ه��ر س��لول بدن��ت
میخن��دد ،ه��ر بافت وج��ودت از
ش��ادي میلرزد ،به آرامشي عظيم
دست پيدا ميكني.
بگذار خندهات ،خندهاي از ته دل
باشد.
كسي ميتواند بخندد كه طنز زندگيش را ببيند.
كوتاهترين راه براي گفتن دوستت دارم لبخند است.
ش��ادي اگر تقسيم ش��ود  2برابر ميش��ود اما غم اگر
تقسيم شود نصف ميشود.

كيث هرل
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هميشه با ديگران بخنديم ولي به ديگران نخنديم.
ي��ادت باش��د انس��انهاي خندان و ش��اد ب��ه خداوند
شبيهترند.
كمي موس��يقي گوش كن ،بخند (حت��ي به زور) آنگاه
بنشين و نگاه كن به زندگي و لذتش را ببر.
فرام��وش نكن اگر همي��ن االن بخن��دي ،گريه كني،
باالخره زمان میگذرد ،امتحان كن...
خنده و ش��ادي يكي از راههاي نزديكي تقرب به درگاه
خداوند است.
هميش��ه بخند ،لبخند بزن ،شاد باش ،براي شاد بودن
بهانه نخواه.
مطمئن باش هميش��ه يكي هس��ت كه عاشق لبخند و
خندههایت باشد.
بخن��د ،بخند ،آفرين ،بيش��تر ،باز
هم بخند.
خيال صرع فقط بخند
بي ِ
«اج��ازه ن��ده گفتهه��اي ديگران
روي تو تأثير منفي بگذارد .ديگران
حرف ميزنند اما تو طرز فكر و رفتار
خودت را انتخاب كن».
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از سالهاي دور ،چيدن س��فرهاي به نام سفره شب يلدا
يعني شب قبل از اولين روز زمستان و در واقع طوالنيترين
شب سال مرسوم بوده كه هنوز هم اين امر ادامه پيدا كرده
و تم��ام ايرانيان طبق اين آئين در اين ش��ب دور هم جمع
ميشوند و طبق سنت به ديدار بزرگترها ميروند .خواندن
قرآن و ديوان حافظ از آن س��نتهاي پسنديدهاي است كه
در طوالنيترين ش��ب س��ال انجام ميگيرد .فصل زمستان
براي من پر از خاطره است ،براي شما چطور؟ چقدر خوب
بود غروبهاي س��رد زمس��تان كه پدر زود به خانه ميآمد
با ي��ك پاك��ت پرتقال ،يك
جعبه شيريني ،بساط پسته
ش��ور و ش��اهدانه و توت خشك ،رونق شبهاي زمس��تان ،گپ و خنده بود ...صداي
قاش��ق چايخوري كه نبات عش��ق را در گرماي چاي مه��ر آب ميكرد از «دور هم
بودن» .من از كرسي هم خاطره دارم ،از دمپختك و ترشي ،از برف و شيره ،از سيب
زميني تنوري ،لبو و باقالي داغ .حاال كه فكر ميكنم ميبينم يا من خيلي پير ش��دم
يا خاطرات آن زمستان خيلي پررنگ و شيرين بوده...؟

كودكانه
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س�لام ،بچههاي نازنين اميدوارم حالتون
خوب باش��ه ،با مدرس��ه چه كار ميكنيد؟
خوش ميگذره ،راس��تي يك پيشنهاد براي
شما عزيزان داريم .ما ميخواهيم براي شما
يك نقاشي بكشيم تا شما از روي آن نقاشي
يك داستان بنويسيد.
پدران و مادران و كودكان عزيز اگر از اين
صفحه خوش��تان آمده يك پيامك برايمان
بزنيد.
با تشكر «رضوان سوهاني»

