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صرع و سالمتي، در پذیرش یا رد و نيز ویرایش مطالب ارسالي، مجاز است. 
مسئوليت صحت یا سقم مطالب به عهده نویسندگان یا منابع مورد استفاده مي باشد. 

استفاده از مطالب صرع و سالمتي فقط با ذكر منبع مجاز مي باشد.

صفحه
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سخننخست

همچنان که اولين ش��مارة فصلنامه س��ال 1391 به دست 
 ش��ما می رس��د، س��ال پرکار دیگری نيز پيش روی ماس��ت.

سال 1390 که پشت سر گذاشته شد، سال تحوالت عظيم در 
زمينه های مختلف در انجمن بود. خرید قطعی ساختمان توحيد 
و راه اندازی آن، برگزاری مسابقه فوتسال در روز ملی به عنوان 
اولين کار بزرگ رسانه ای و پيوند مبارک انجمن صرع و ورزش، 
مشارکت در پروژة جهانی عکاسی با ورزشکاران ملی و آشنایی 
قهرمانان ملی ورزش��ی ب��ا انجمن و بيم��اران مبتال، مقدمات 
ایجاد ش��عبه ILAE در ایران به عن��وان انجمن علمی صرع 
 و... گام های بلندی بودند که انجمن در سال گذشته برداشت.
با توجه به افزایش فعاليتهاي علمي و تخصصي انجمن با كمك 
متخصصان مغز و اعصاب سراس��ر كش��ور تصميم گرفته ایم تا 
ش��اخه ليگ بين المللی مب��ارزه با صرع را در ای��ران افتتاح و 
فعال كنيم. بنابر این انجمن صرع ایران در آینده به دو شاخه 
علمی تخصصي و اجتماعی تبدیل خواهد شد. اخبار و اطالعا 
 ت این شاخه از انجمن در آینده به اطالع اعضا خواهد رسيد.
برنامه ه��ای  خ��ود  روی  پي��ش  در  ني��ز   1391 س��ال 
 متنوعتری داش��ته و ما س��ال پرکاری را در پي��ش رو داریم.

6 فروردین مصادف با 26 مارس - روز جهانی بنفش – اولين 
جش��ن و اق��دام انجمن در س��ال جدید بود. ای��ن روز که در 
ایران باس��تان نيز ميالد زرتشت اس��ت، در جهان روز آگاهی 

عمومی نس��بت به صرع با انتخاب نماد بنفش به نشان 
حمایت از صرع انتخاب شده است. این مراسم اگرچه 
برای اولين بار در ایران بازخورد رس��انه ای نداش��ت؛ 

ام��ا اميدواریم ای��ن قدم اول، راهی باش��د تا انجمن را 
 ب��ه جمعي��ت جهانی حمای��ت از صرع نزدیک س��ازد.

انجمن در سال جاری در محور حمایتی خود، 
راه اندازی کلينيک توانبخش��ی و دندانپزشکی 

در ساختمان توحيد را دارد، که 
اميدواریم در تابستان شاهد به 

بار نشستن آن باشيم.
همچني��ن 

ی  ز ا ن��د ه ا ا ر
نمایندگی ه��ای 
ش��هر  چه��ار 

مشهد،  رش��ت، 

کرم��ان و ش��يراز ت��ا پای��ان پایيز ب��رای دسترس��ی راحت تر 
بيم��اران آن مناطق و برگزاری همایش��های ی��ک روزه برای 
 س��اکنين آن شهرس��تانها از دیگ��ر برنامه های انجمن اس��ت. 
در شاخه تبليغات و اطالع رس��انی، کميته تبليغات انجمن با 
تأکيد بر یک طرح برنامه ریزی ش��ده، اميدوار اس��ت تا پایان 
س��ال بتواند در بسترهای گوناگون زمينه های آگاهی عموم را 

فراهم سازد.
راه اندازی کميتة ورزش اتفاق مبارکی اس��ت که در س��ال 

جاری شاهد آن بوده ایم. این کميته با 4 محور اصلی:
الف- مطالعه و پژوهش در مورد صرع و ورزش 

ب- برگزاری کالسهای ورزشی 
ج- راه اندازی تيمهای ورزشی 

د- تفریحات ورزشی 
آغ��از به کار کرده و به زودی ش��ما را در جریان اقدامات و 

برنامه های آن قرار خواهيم داد.
شاخه آموزش در سال جاری با برگزاری کالسهای متنوع از 
کامپيوتر و نقاشی و تکه دوزی تا مهارتهای ارتباطی و عکاسی 
و همچنين جلس��ات تخصصی آموزشی در زمينه صرع، بيشتر 

ساعات دفاتر مرکزی و شعبه توحيد را تکميل کرده است.
نمایشگاه عکس لندن با عکسهایی از ورزشکاران ملی ایران 
و عزیزان عضو انجمن، در مهرماه منتظر ما است. اگرچه امکان 
حضور انجمن در این نمایش��گاه ب��ه دليل محدودیتهای مالی 
خيلی کم است؛ ولی خوشحاليم که عکس های زیادی از انجمن 
 در آن نمایش��گاه به نمایندگی از ایران حضورخواهد داش��ت.
چش��م انداز ما رس��يدن به نقطه ای است که در آنجا، 
آمار افراد مبتال به صرع با تشنجهای کنترل شده و 
رضایت از زندگی، به سطح باالیی رسيده باشد و از 
طرف دیگر جامعه نيز آگاهی الزم را در پيش��گيری 
از این اختالل داشته باشد. برای رسيدن به آن قله، 

کمک خود را از ما دریغ نکنيد.
دکترکورشقرهگزلی
مدیرمسئولفصلنامه
رئیسهیئتمدیرةانجمن

سالیکهرفتوسالیکهمیآید
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اهمیتاختالالتخلقي
اختالالت خلقي در افراد مبتال به صرع بسيار مهم است 
و مي تواند تا حد زیادي فعاليتهاي روزانه و كيفيت زندگي 
فرد را تحت تأثير قرار دهد. ممكن اس��ت این احساس��ات 
در بيش��تر اوقات وجود داش��ته باش��د و یا به نظر مي رسد 
قبل از تش��نج، در طول تشنج و یا بعد از تشنج ایجاد شود. 
برخي از افراد ممكن اس��ت افسرده و افراد دیگر نيز ممكن 
است تحریك پذیر شوند. شایعترین اختالالت خلقي در افراد 
مبتال به صرع، افس��ردگي عمده و dysthymia )یك نوع 
افسردگي خفيف همراه با اضطراب( است. برخي از افراد مبتال 
به صرع به نوع خفيفتري از افسردگي مبتال هستند كه ممكن 
است بر روي كيفيت زندگي و پاسخ به درمان در این بيماران 
تأثير داشته باش��د در حاليكه اضطراب از لحاظ پزشكي یك 
اختالل خلقي نيس��ت و یكي دیگر از شایعترین احساساتي 
اس��ت كه اغلب اوقات بيش��تر در بيماران مبتال به صرع رخ 
مي دهد. به منظور بهبود كيفيت زندگي افراد مبتال به صرع 
آش��نایي پزشك و بيمار با مش��كالت اختالالت خلقي كه 

معمواًل با آن مواجه هستند، الزم است.

عللاختالالتخلقيدربیماريصرع:
اختالالت خلقي در افراد مبتال به صرع مي تواند توسط 

عوامل فيزیكي، داروها یا سایر علل ایجاد شود.
الف(عواملفیزیكي

ص��رع مربوط به آس��يب مغ��زي، مانند ضربه به س��ر، 
عفونت، سكته مغزي یا موتور كه ممكن است خلق و خو را 
تحت تأثير قرار دهد و منجر به اختالالت خلق و خو شود.

ب(دارو
é  داروها به منظور تخفيف عالئم صرع ممكن اس��ت به

اختالل دو قطبي و اختالالت خلقي دیگر نيز پاس��خ 
دهن��د، مانند برخ��ي از این داروها كه با افس��ردگي 

مرتبط هستند.
ج(سایرعوامل

 زندگ��ي با صرع ممكن اس��ت به دليل س��رخوردگي 
ناش��ي از محدودیت هاي قرار داده ش��ده در زندگي افراد 
مبت��ال، به اختالالت خلقي منجر ش��ود. مانند افرادي كه 
نمي توانن��د رانندگي یا كار كنن��د. همين طور محدودیت 

براي ورزش هاي خاص مثل اسكي روي آب و...

تشخیصاختالالتخلقي:
بس��ياري از بيماران، اختالل خلقي را تجربه مي كنند. 
اگر احساس اضطراب، افسردگي، تحریك پذیري، ترس یا 
درد دارید كه به راحتي قابل توضيح نيس��ت، یاد بگيرید 
چگونه اختالالت خلقي را تشخيص دهيد، درباره عواقب 
بالقوه اختالالت درمان نش��ده و همچنين درباره عالئم به 

پزشك توضيح دهيد.
چگونه بيمار تشخيص مي دهد كه نياز به درمان دارد؟

اختالالتخلقي
دربیمارانمبتالبهصرعدرفصلبهار

دكترابراهیمخوشرفتار-دكتریاسمنامیني–دكترنادرمركزيمقدم–زهراامیني)كارشناسپرستاري(
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هر ش��خص ممكن اس��ت برخ��ي از احساس��ات مانند 
اضطراب، تحریك پذیري یا افسردگي را تجربه كند. اّما اگر 
این عالئ��م مدت زمان طوالني وجود دارند و در روابط یا 
شغل افراد مزاحمت ایجاد مي كنند، به درمان نياز دارند. 
همچنين الزم اس��ت كه با پزش��ك خود مشورت كنند و 
به متخصص داخلي ی��ا متخصص مغز و اعصاب در مورد 
احساسهای خود توضيح دهند كه چگونه اغلب این عالئم 
ایجاد مي شود و چگونه این عالئم براي آنها ناراحت كننده 
اس��ت و چه مدت طول مي كش��د؟ از پزشك خود سؤال 
كني��د كه آیا ای��ن عالئم مربوط به بيماري صرع اس��ت؟ 
چه نكاتي را باید رعایت كنيد؟ و پزش��ك ش��ما مي تواند 
تصميم بگيرد كه آیا نياز به درمان اختالل خلقي است؟

آیادرمانبراياختالالتخلقيوجوددارد؟
بس��ياري از ان��واع درمان ب��راي اخت��الالت خلقي در 
دس��ترس اس��ت. روان درمان��ي و داروها اج��زاي اصلي 
درمان هس��تند كه ممكن اس��ت به صورت جداگانه و یا 
با هم مورد اس��تفاده قرار گيرد و ش��ایعترین نوع، درمان 
دارویي ضدافس��ردگي اس��ت كه در ان��واع مختلف وجود 
دارد. پزش��ك به احتمال زیاد یك مهاركنندة انتخابي باز 
جذب سروتونين )SSRI( براي شما تجویز مي كند. مهم 
است به یاد داشته باشيد كه داروها براي اختالالت خلقي 
ممكن است به تنظيم دوز نياز داشته باشد و ممكن است 
چندی��ن هفته قبل از ش��روع تأثير، مصرف ش��ود. گاهي 
اوقات الزم اس��ت بيش از یك داروي ضدافسردگي، قبل 
از گرفت��ن نتيجه، آزمایش ش��ود. براي بس��ياري از افراد 
مبتال به صرع، معمواًل عالئم افسردگي به خوبي به مقادیر 

پایين دارو پاسخ مي دهد.

تعریفاختالالتخلقيفصلي
اخت��الل خلق��ي فصل��ي )SAD( نوع��ي افس��ردگي 
اس��ت كه هر س��ال در هم��ان فص��ل رخ مي دهد. عالئم 
بس��ياري از افراد مبتال به اختالل خلقي فصلي، در پایيز 
شروع ش��ده و ممكن اس��ت در ماههاي زمس��تان ادامه 
یاب��د. كاهش ان��رژي در اف��راد باعث احس��اس بدخلقي 
مي ش��ود به همي��ن دليل، كمتر، اخت��الل خلقي فصلي، 
باع��ث افس��ردگي در به��ار یا اوایل تابس��تان مي ش��ود.

درم��ان اخت��الل خلق��ي فصلي ش��امل درم��ان با نور 
)فتوتراپي(، روان درماني و درمان دارویي است.

عالئم:
در بيش��تر موارد عالئم اختالل خلقي در اواخر پایيز یا 
اوایل زمستان ظاهر مي شود و در اوایل بهار و تابستان از 
بين مي رود. با این حال، برخي از مردم با الگوي متفاوت از 
اختالل خلقي، عالئمي دارند كه در فصل بهار یا تابستان 
شروع مي شود. در هر صورت عالئم ممكن است از خفيف 

شروع شود و همچنان با پيشرفت فصل شدیدتر شود.

عالئم ناش��ي از اخت��الالت خلقي در پایيز و زمس��تان 
شامل:

é افسردگي
é نااميدي
é اضطراب
é كاهش انرژي
é احساس سنگيني در دستها و پاها
é انزواي اجتماعي
é زیاد خوابيدن
é كاهش عالقه در فعاليتها
é  تغيير اش��تها بخصوص هوس ب��راي مصرف غذاهاي

كربوهيدرات
é افزایش وزن
é اشكال در تمركز

عالئ��م ناش��ي از اختالالت خلقي افس��ردگي در بهار و 
تابستان شامل:

é اضطراب
é بي خوابي
é تحریك پذیري
é آشفتگي
é كاهش وزن
é كاهش اشتها
é افزایش ميل جنسي

بيماران مبتال به صرع به احتمال زیاد بيشتر از بيماران 
رواني بویژه از اختالالت افس��ردگي )9% تا 22%(، نسبت 
ب��ه جمعي��ت عمومي رن��ج مي برند. افس��ردگي در صرع 
اغلب با تش��نج ناحيه تمپورال ارتباط دارد و ش��ایعترین 
افس��ردگي توصيف شده اس��ت. عالوه بر این اغلب ضعف 
كيفيت زندگ��ي بيماران مصروع مبتال به افس��ردگي در 

ارزیابيهاي جهاني گزارش شده است.
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بيمار مبتال به صرع همواره مس��تعد حمالتي است كه از 
مغز نشأت گرفته و در نتيجة آن كنترل در سيستم اعصاب 
مركزي كاهش مي یابد. بيماري صرع چالشي است كه باید 
به موقع به آن رس��يدگي شود. غذاهایي كه درصد باالیي از 
گلوتامين را دارا هستند منجر به بروز و تشدید در حمالت 
صرع مي شوند. بنابراین تغذیه صحيح مي تواند بروز حمالت 
در مبتالیان به بيماري صرع را به ميزان قابل توجهي كاهش 

دهد. در زیر به برخي از این موارد اشاره مي شود:

غالتودانههايخوراكي
گلوتامين آمينواسيدي است كه در بروز حمالت صرع 
در مبتالی��ان مؤثر اس��ت. ذرت و برنج س��طح پایيني از 
گلوتامين را دارا هس��تند. هر چند مصرف دانه هایي نظير 
گندم، یوالف و جو ك��ه داراي مقادیر باالیي از گلوتامين 
هس��تند مي توانند در افرادي كه مس��تعد حمالت صرع 

هستند، خطرناك باشد.

حبوبات
تخمه آفتابگردان و كدو سرش��ار از گلوتامين هستند. 
اگرچه ميزان گلوتامين موجود در آنها كمتر از گندم است، 
اّما ب��ا این حال مصرف آنها در افراد مس��تعد به حمالت 
صرع توصيه نمي شود. چنانچه فرد مبتال در تغذیه روزانه 
خ��ود مقادیر كمي از حبوب��ات را مصرف مي كند و دچار 
مشكل نمي ش��ود، جاي نگراني نيس��ت. در واقع مصرف 
حبوبات حتي به مقادیر بسيار كم در افرادي كه حساس 
ب��وده و مس��تعد بروز و تش��دید حمالت صرع هس��تند، 
توصيه نمي ش��ود. به عنوان مثال لوبيا، لوبيا سفيد، لوبيا 
چيتي، لوبيا چش��م بلبلي و س��ویا، آن دسته از حبوباتي 
هس��تند كه داراي مقادیر بسيار باالیي از گلوتامين بوده 

و اف��راد مصروع باید از مصرف آنها اجتناب كنند.

سبزیجات
س��بزیجات تازه حاوي مقادیر كمي از دو آمينواس��يد 
گلوتامي��ن و آس��پارتات هس��تند و مصرف آنها توس��ط 
مبتالیان به بيماري صرع كه از بروز حمالت رنج مي برند، 
مانعي ندارد. بخصوص زماني كه به صورت بخارپز یا پخته 
شده مصرف شوند، ميزان گلوتامين و آسپارتات كمتري 

نسبت به سبزیجات خام دارند.
نوش��يدن روزان��ه 500 ميلي ليتر مخل��وط آب هویج 
)300 ميل��ي  ليتر( همراه با چغن��در )100 ميلي ليتر( و 
خيار )100 ميلي ليتر( مي تواند به حذف سموم  رها شده 

از حمالت صرع در افراد مبتال كمك كند.
گنجان��دن مكمل ه��اي خوراك��ي با منش��أ طبيعي از 
ویتامين B و یا مشتقات آن، نظير ویتامين B6 در رژیم 
غذایي روزانه ضروري است. نقش ویتامين B6 حفاظت از 
كاركرد بحراني سيستم عصبي مركزي است. چرا كه صرع 
نوعي بيماري است كه سيستم عصبي مركزي را تحت تأثير 
ق��رار داده و در این ميان نقش ویتامين B6 در حفاظت از 
عملكرد مناسب مغز به گونه اي آشكار مي شود كه مي تواند 
شدت حمالت را تا حدود زیادي كاهش دهد. بادام زميني، 
برنج، هویج، س��بزیجات تازه حاوي ویتامين B6 هستند.

میوهها
ميوه هایي كه در رژیم غذایي مبتالیان گنجانده مي شوند، 
نقش بسزایي در كاهش حمالت صرع دارند. ميوه هایي نظير 
انجير،  س��يب و انگور از آن جمله اند. نوش��يدن روزانه 500 
ميلي  ليتر آب انگور تازه مي تواند در كاهش شدت حمالت 

مؤثر باشد.

صرعوزندگي تغذیهگیاهيوصرع
الدنامیني/كارشناسارشدعلومگیاهي
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صدمهسردرحینتشنج
در صورتي كه ف��ردي در حين افتادن، دچار صدمه به 
س��ر شود، وضعيت او پس از تشنج باید به دقت تحت نظر 
گرفته شود. گرچه خواب آلودگي و گيجي عواقب طبيعي 
تشنج هستند، هميشه باید این امكان وجود داشته باشد 
كه بيمار بدون هيچ گونه مش��كلي بيدار ش��ود. فردي كه 
نمي تواند پس از یك تش��نج هوش��ياري خود را به دست 
آورد نياز به بررس��ي طب��ي بيش��تري دارد. اگر احتمال 
صدمه به سر وجود داشته باشد، بيمار باید با دقت از نظر 

عالئم زیر مورد مراقبت قرار گيرد:
é  دشواري در حفظ هوشياري )یك ناظر باید هر بيست

دقيقه  یك بار بيمار را بيدار كند(
é استفراغ

é مشكالت بينایي
é  خواب آلودگي بيش از حد )بيشتر از دو ساعت( پس

از تشنج یا بعد از آن )مگر اینكه تشنج در آخر وقت 
روز اتفاق افتاده باشد و زمان خوابيدن معمول بيمار 

فرارسيده باشد(
در صورتي كه هر كدام از این عالئم مشاهده شوند، یا در 
صورتي كه بعد از گذشت زمان استراحت، بيمار احساس 
س��ردرد دائمي داشته باشد، یا عدم هوش��ياري همراه با 
عدم پاس��خ دهي داشته باش��د، یا داراي مردمك هایي با 
اندازه غيریكس��ان یا مردمكهاي بيش از حد گشاد باشد، 
یا دچار ضعف اندام ها ش��ده باش��د، بررس��ي طبي فوري 

ضروري است.

صدماتناشيازصرع
دكتراحمدشهیدزادهماهاني
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درماندرصرع

اس��تفاده از یك دستگاه 
خودتزری��ق براي رس��اندن 
ب��ه  ضدتش��نج  داروه��اي 
عضل��ه، یك روش س��ریع، 
مطمئن، و مؤثر براي درمان 
كردن صرع استاتوس است. 
صرع استاتوس عبارتست از 
نوعي تش��نج طوالني مدت 
كه بيش��تر از پن��ج دقيقه 

طول مي كشد.
دكت��ر جاكولي��ن فرن��چ 
مع��اون اول انجم��ن ص��رع 

امریكا اظهار داشته: »این یك بررسي 
بسيار مهم براي بيماران مبتال به صرع 
است. تشنج هاي طوالني مدت و صرع 
استاتوس مي توانند باعث صدمه مغزي، 
بستري شدن طوالني مدت، و صدمات 
مه��م دیگر ش��وند. ه��ر چ��ه درمان 
اینكه  زودتر ش��روع ش��ود، احتمال 
فعاليت تش��نجي س��ریعًا قطع شود 
بيشتر اس��ت، و از وارد آمدن صدمه 

جلوگيري مي شود.«
وي اعتق��اد دارد كه ای��ن مطالعه 
»یك استاندارد درماني جدید را براي 
تيم هاي اورژانس فراهم مي آورد، كه 
براي مبتالیان به صرع فواید اساسي 

خواهد داشت.«
صرع استاتوس یك فوریت پزشكي 
ج��دي و تهدیدكنن��دة ادامة حيات 
اس��ت كه س��االنه در امری��كا باعث 
55000 مورد مرگ مي شود. درمان 
خ��ط اول ب��ه ط��ور معمول ش��امل 
تزریق داخل وریدي )IV( داروهاي 
ضدتشنج است. به هر صورت، تزریق 

وریدي در بيماري كه در حال تشنج 
اس��ت ممك��ن اس��ت براي پرس��نل 
پيراپزشك چالش ساز باشد و وقت با 

ارزش را هدر مي دهد.
توس��ط  ك��ه  بررس��ي  ای��ن  در 
پيراپزش��كان به انجام رسيده است، 
ایش��ان بررسي كردند كه آیا استفاده 
از یك وس��يلة خودتزریق براي وارد 
كردن مس��تقيم داروي ضدتشنج به 
عضل��ه ران بيمار به اندازه اس��تفاده 
از IV مؤثر اس��ت یا خي��ر. محققان 
ای��ن موض��وع را مقایس��ه كردند كه 
در زمان��ي ك��ه آمبوالن��س به بخش 
اورژانس مي رس��يد، ه��ر كدام از این 
روش ها ت��ا چه حد در متوقف كردن 

تشنج بيمار كارایي داشت؟
دو داروي متف��اوت ضدتش��نج – 
ميدازوالم و لورازپام – در این مطالعه 
مورد اس��تفاده قرار گرفتند. هر دوي 
این داروه��ا بنزودیازپين هس��تند و 
در كنترل تش��نج مؤثرند. ميدازوالم 
در دس��تگاه هاي خودتزری��ق م��ورد 

اس��تفاده قرار گرف��ت، زیرا 
خيلي سریع از عضله جذب 

مي شود.
داش��تند  اظهار  محققان 
73 درص��د از بيماراني كه 
ی��ك  راه  از  را  مي��دازوالم 
س��رنگ خودتزریق دریافت 
زم��ان  در  بودن��د،  ك��رده 
رس��يدن به بخش اورژانس 
نداشتند؛ در مقایسه  تشنج 
ب��ا 63 درص��د از بيماراني 
ك��ه درمان IV با لورازپام را 

دریافت كرده بودند.
 / خودتزری��ق  گ��روه  بيم��اران 
 / IV مي��دازوالم نس��بت به گ��روه
لورازپ��ام احتم��ال بس��تري ش��دن 
برایشان كمتر بود. ميزان تشنج هاي 

مكرر در هر دو گروه مشابه بود.
بيماران مبتال به صرع استاتوس در 
صورتي كه تشنجش��ان سریع متوقف 
نش��ود ممكن اس��ت دچار ع��وارض 
شدیدي ش��وند. این بررسي مؤید این 
موضوع اس��ت كه تزریق عضالني یك 
داروي ضدتشنج، ایمن و مؤثر است؛ و 
نش��ان دهنده قدم مهمي به سوي دور 
نگهداش��تن بيماران مبتال به صرع از 
خطرات جدي طبي و نورولوژیك ناشي 
از صرع استاتوس طوالني مدت است.

»آی��ا س��رنگ خودتزریق  اینك��ه 
توسط پرسنل غيرپزشكي، مثل افراد 
خانواده یا دوستان به صورت بي خطر 
قابل استفاده است؟« موضوعي است 
كه براي اطمينان به بررسي بيشتري 

نياز دارد.

دستگاههاي»خودتزریق«روشمراقبتي
جدیدوسریعيرابرايتشنجهايخطرناكفراهمميآورند

دكتراحمدشهیدزادهماهاني
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گزارش��هاي جدید نش��ان مي دهد ك��ه ایمونوتراپي در 
بيماران��ي كه تش��نج مهارنش��دني با داروه��اي ضدصرع 
دارند ممكن اس��ت در آنهایي كه ش��اخص هاي باليني و 
س��رولوژیك خاصي دارند مفيد باشد. برپایة این گزارش 
در 67 درصد بيماران كه تش��نج آنها با دو دارو یا بيشتر 

مهار نشده بود با تجویز داروهاي ایمني، مهار شد.
دكتر شيان پيتاك، محقق ارشد این تحقيق از دانشگاه 
روچستر در مينه سوتا بيان مي دارد كه كنترلي كه با این 
روش دیدی��م با هيچ داروي ضدصرعي قباًل دیده نش��ده 

است.
این بسيار هيجان انگيز است كه شواهد روزافزون نشان 
مي ده��د نه فقط در بيماري ص��رع، بلكه در زوال عقل – 
بيماریهاي با حركات غيرطبيعي مانند پاركينس��ون و نيز 
س��ایر بيماریهاي استحاله اي مغزي هم زیربناي اتوایمون 

مطرح است.
این تحقيق در ش��ماره آنالین 26 مارس مجله آرش��يو 

نورولوژي به چاپ رسيده است.
دكتر پيتاك معتقد است كه بسياري از بيماران تشنجي 
كه وي دیده است، سابقه مثبت شخصي از انواع اتوایمون 
بيماریه��اي تيروئي��د – لوپوس و نوع 1 دیابت داش��ته و 
یا در خانوادة آنها س��ابقه آرتریت روماتویيد بوده اس��ت. 
نكتة متفاوت دربارة این بيماران یافتن اتوآنتي بادي هاي 
نورونال )عصبي( در آنها اس��ت. جدول زیر آنها را نش��ان 

مي دهد.

آنتي باديدرصد
56 Voltage-gated

 potassium channel
complex

22 Glutamic acid
decarboxylase 65

6Collapsin response-
mediator protein 5

درمانهايجدیدصرعبهوسیلةتنظیم
سیستمایمني

دكترجمشیددونلو
متخصصمغزواعصاب
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محققان دیگري از مایو كليني��ك گيرنده هاي دیگري 
مانند ان متيل دي اس��پارتات و نيز گيرندة كانگليونيك 
استيل كولين را در بيماران صرعي یافته اند و در واقع در 
32 بيم��ار با صرع موضعي حدود 81 درصد در معالجه با 
دو یا بيشتر از داروهاي ضدصرع ناكام بودند و 32 درصد 
هم عالئم تشنج در مناطق مختلف بدن داشته و یا اینكه 
نوع تش��نج تغيير ك��رد. در 47 درصد از آنه��ا در ابتداي 

بيماري ام  آر آي نرمال داشتند.
در 20درص��د تكانه هاي حين تش��نج در ن��وار مغزي 
داشتند، در 15 درصد امواج تشنجي و در12 درصد كند 

شدن موضعي نوار مغزي مشاهده شد.
به آنها متي��ل پردنيزولون وریدي IVIG و یا تركيبي 
از آن دو با پالسما فرزیس و یا سيكلو فسفاميد داده شد. 
بعد از یك دورة متوس��ط 17 ماهه، 81 درصد بيماران به 
ایمونوتراپي جواب دادند. متوسط زمان براي شروع تشنج 
تا شروع ایمونوتراپي براي آنهایي كه به درمان فوق جواب 
مي دادن��د چهار ماه و براي آنهای��ي كه جواب ندادند 22 
ماه بود. خالصه پاس��خ درماني در جدول زیر نش��ان داده 

شده است.

نتیجةتشنجها
نتيجهدرصد

كنترل كامل67
بهبودي نسبي15
عدم بهبودي18

تمام بيماران با نتيجه مثبت نس��بت ب��ه گيرندة ولتاژ 
پيچيدة كانال پتاس��يم، در ابت��دا و یا بعداً به ایمونوتراپي 
ج��واب دادند و یك��ي از آنها هم پ��س از درمان جراحي 
س��رطان تيروئيد خود، درمان موفقيت آميز به تشنج هم 

نشان داد.
پيش��نهاد ش��ده اس��ت، پ��س از آنكه ص��رع اتوایمون 
براساس ش��واهد باليني تش��خيص داده شد مایع مغزي 
نخاع��ي بيماران و خون آنها از نظ��ر گيرنده هاي مربوطه 
كنترل شود. اندازه گيري تكي و منفرد گيرنده هاي عصبي 
یادش��ده توصيه نمي شود زیرا هيچ یك از آنها به تنهایي 
قادر به ایجاد تش��نج نيس��ت. نظر محققان این است كه 
در صورت عدم پاس��خهاي درماني دیگر یك دورة یك و 
نيم تا س��ه ماهة ایمونوتراپي در آنهایي كه از ابتدا جواب 
مناسب مي دهند با دوز باال شروع و به تدریج كاهش یابد. 

ایمونوتراپي باید در كنار درمانهاي ضدصرع رایج باش��د و 
به تنهایي توصيه نمي ش��ود. اّما س��ؤاالت زیادي بي پاسخ 

مي مانند:
ماهيت و مكانيس��م تش��نج اتوایميون براساس ضوابط 
مشخصي است. شامل اینكه كدام دسته از این بيماران 
از ای��ن ش��يوه بيش��ترین به��ره را با كمترین آس��يب 
مي برن��د و زمان مناس��ب دوره درمان��ي این روش چه 

ميزان است؟
دكت��ر پينتاك معتقد اس��ت كه به نظر مي رس��د دوره 
جدی��د فوق تخصص��ي به نام صرع اتوایميون آغاز ش��ده 
باش��د و یا به عبارت بهتر نورولوژي اتوایميون و با انجمن 
مغز و اعصاب آمریكا براي این دوره و جزیيات آن گفتگو 

آغاز شده است.
دكت��ر گریگوري برگيي از دانش��گاه ج��ان هاپكينز در 
بالتيمور مریلند به عنوان استاد سردبيري در مجله آرشيو 
نورولوژي درب��ارة این تحقيق نظر تكميلي خود را چنين 

بيان نموده است:
اواًل در این تحقيق گروه ش��اهد نب��ود و تمام بيماران 
تح��ت درمان قرارگرفته و 3/2 درصد آنها براي یك دورة 
10 ماهه و 44 درصد به مدت 12 ماه و یا بيش��تر، بدون 
تش��نج ش��دند. وي بيان مي كند كه روش جاري درمان 
تش��نج با داروهاي معمول در كمت��ر از 10 درصد موارد، 
بيمار را بدون تش��نج مي كند، حت��ي اگر این دوره تنها 
س��ه ماه باشد. وي اضافه مي كند ش��اید ناتواني برخي 
داروه��اي جدی��د در مه��ار تش��نج ، این باش��د كه آن 
بيماران، صرع با منشأ ایمني دارند و شاید این یافته ها 
محرك ما براي تفكر وس��يعتر در زمينه منشأ تشنج نه 
تنها مس��ائل س��اختماني، بلكه موارد محرك بيشتري 
از مس��ائل التهابي و عفوني باشد و واقعًا ميزان و نقش 
ایميونيتي در صرع چيس��ت؟ این س��ؤال در حال حاضر 

بدون پاسخ است.
اگ��ر ی��ك عل��ت آش��كار مانن��د مزی��ال تامپ��ورال 
اس��كلروزیس – كورتيكال دیس��پالژیا و ی��ا ناهنجاري 
كاورن��وس در مطالع��ات انجام ش��ده مطرح باش��د در 
این ص��ورت آزمونهاي اتوآنتي ب��ادي دیگر به احتمال 
ق��وي ضرورت ن��دارد، اّما اگ��ر در تصویربرداري مغزي 
الته��اب و یا تورم موضعي یافت ش��ود باید ارزیابي هاي 

اتوایميونيتي هم انجام ش��ود.
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دانستنيهايكودكان

تش��نجي كه به طور طبيعي بعد از 
یك ی��ا دو دقيقه تمام مي ش��ود براي 
كودك��ي كه دچار صرع اس��ت ممكن 

است مخاطره آميز نباشد.
ب��ه هر ح��ال، خطره��ا موقعي زیاد 
مي ش��وند كه تش��نج نزدیك آب، در 
ارتفاعه��ا، نزدیك ترافي��ك، یا در هر 
وضعيتي اتفاق بيفتد كه از دست دادن 

ناگهاني هوشياري خطرساز باشد.
والدین به ط��ور طبيعي مي خواهند 
كودكشان را از خطرات مصون بدارند. 
در هر ص��ورت، نگراني بيش از حد در 
م��ورد خطرها، ممكن اس��ت كودكان 
مبت��ال به صرع را از كودكان دیگر جدا 
كن��د و واكنش��هاي اجتماع��ي آنها را 
كاهش دهد. اطالعات زیر ممكن است 
به ش��ما كمك كنند تا تعادل را برقرار 

كنيد.

ایمنيآب
آب مي تواند تهدیدي براي كودكان 
مبتال به صرع باش��د، چه در اس��تخر 
ش��نا، چه در س��احل دریا، یا در وان 

حمام.
é  كودكان را در حين استحمام

در وان ب��ه دق��ت تحت نظ��ر 
داشته باشيد.

é  بخواهيد بزرگت��ر  از كودكان 
كه از دوش براي استحمام 

اس��تفاده كنن��د، نه از 
وان.

é  دماي آب را در حد
كنيد،  تنظيم  ولرم 
ت��ا اگ��ر ك��ودك، 

آب  ك��ه  هنگام��ي 
جاري است هوشياري 

خ��ود را از دس��ت داد، از 
داغي آب نسوزد.

é  درب حمام را جوري تنظيم كنيد
ك��ه رو به بيرون باز ش��ود و قفل 

نداشته باشد.
é  مطمئن ش��وید كه راه آب حمام

باز باش��د و س��ریعًا آب را تخليه 
كند.

شناكردن
ك��ودك مبت��ال ب��ه ص��رع – یا هر 
كودك دیگري – نباید به تنهایي شنا 
كن��د، یا در قایق و ی��ا نزدیك به آب، 
بدون حليقه نج��ات تنها بماند )حتي 

در حوض كم عمق(.
é  ،وقتي كودكان نزدیك آب هستند

آنها را با دقت تحت نظر بگيرید.
é  مطمئن باشيد یك فرد بزرگسال

مي داند ك��ه 

كودك ش��ما صرع دارد و شناگر 
قابلي اس��ت حضور داشته باشد، 
تا در صورتي كه كودكتان در آب 
دچار تشنج شد به او كمك كند.

é  به نجات غریق  یا مسئوالن استخر
یا س��احل بگویيد ك��ه كودكتان 

صرع دارد.
در صورتي كه كودك در آب تشنج 
كن��د، باید به وس��يلة نج��ات غریق یا 
والدی��ن كنت��رل ش��ود. اگ��ر احتمال 
مي دهيد كه آب توسط كودك بلعيده 
شده یا وارد ریه هاي او شده باشد، باید 

تحت معاینه پزشكي قرار گيرد.

سایرورزشها
فعاليتهاي ورزشي و سایر فعاليتهاي 
جسمي براي كودكان مبتال به صرع مثل 
سایر كودكان مفيد هستند، مگر اینكه 
پزشك كودك شما توصيه دیگري كند.
و  در كل، ورزش ه��اي مدرس��ه اي 
ژیمناس��تيك باید براي همه كودكان 
از جمل��ه كودكان مبت��ال به صرع آزاد 
باش��ند. اقدامات ایمن��ي مثل كمربند 
ایمني كودك، تش��ك جاذب ضربه و 
نظارت توسط بزرگساالن خطرها را 

كمتر مي كنند.
مربيان و س��ایر افراد حرفه اي 
و  بيم��اري ك��ودك  از  بای��د 
اقدامات الزم براي او اطالع 

كافي داشته باشند.
استفاده از كاله ایمني 
موقع دوچرخه سواري یا 
امكان  ك��ه  ورزش هایي 
صدمه سر در آنها وجود 
دارد، احتمال بروز خطر را 

كاهش مي دهد.

تدبير خطرها براي كودكان مبتال به صرع
دكتراحمدشهیدزادهماهاني
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یك روانش��ناس، گفت: افت و مشكل 
تحصيلي در كودكان بخصوص در درس 
امالء مي تواند از عالئم صرع باشد. وقتي 
معلم هميش��ه ش��كایت دارد كه كودك 
به ی��ك جا خيره مي ش��ود و ب��ه نقطة 
خاصي مي نگرد به آن حالت عدم حضور 
)Absense( گفت��ه مي ش��ود و به نظر 
مي رسد كودك فكرش در جاي دیگري 
اس��ت، در ای��ن حالت هوش��ياري براي 

مدت كمي از بين مي رود.
فاطمة طاه��ري در گفتگو با خبرنگار 
بهداش��ت و درمان ایسنا منطقة زنجان، 
با اشاره به اینكه ش��ایعترین نوع تشنج 
صرع، تش��نج رواني – حركتي است كه 
در این نوع تشنج، حمله ها به صورت از 
دست دادن ارتباط با محيط و بي هوشي 
هم��راه اس��ت، اظهار ك��رد: بيمار مبتال 
به صرع ممكن اس��ت رفت��اري عجيب 
مانن��د بازي ب��ا دگمه لباس ی��ا بازي با 
انگشتان داش��ته باشد كه به این عالئم، 
اتوماتيسم گفته مي ش��ود و براي مدت 

یك ت��ا 2 دقيق��ه، فرد 
متوجة چيزي نيس��ت و 
هوشياري  اختالل  دچار 
مي ش��ود ك��ه اگ��ر این 
باش��د  تنهایي  به  عالئم 
ب��ه  اختالل��ي  معم��واًل 
ولي  نم��ي آورد،  وج��ود 
به طور معم��ول به كل 
مغز پخش شده و منجر 
ب��ه تش��نج مي ش��ود و 
هوشياري فرد را از بين 

مي برد.
وي، افزود: این عالئم 
در بيماري صرع، ش��ایع 
با  چ��ون  ول��ي  اس��ت، 
تشنج  به  تبدیل  سرعت 
مي شود، نمي توان آن را 
به راحتي تشخيص داد.

این روانشناس، شایعترین عالئم صرع 
را جي��غ زدن ناگهاني بيمار برش��مرد و 
گف��ت: معمواًل با رخ دادن تش��نج، فرد 
ب��ر روي زمين افتاده و از هوش مي رود، 
دست و پاهایش سفت شده و بعد از چند 
ثانيه ش��روع به دست و پا زدن مي كند، 
س��پس به حالت بي هوش��ي م��ي رود و 

توانایي پاسخ به اطرافيان را ندارد.
طاه��ري، ادام��ه داد: در ف��از پس از 
حمله، بيمار به هوش آمده و تا یك روز 
سردرد و حالت كوفتگي، خواب آلودگي 
و بي حال��ي دارد كه بع��د از دو روز این 
حالت ها برطرف مي ش��وند، البته نمونة 
ذكر ش��ده فقط یك نوع از انواع صرع و 

تشنج است.
وي عالئ��م دیگر تش��نج را دل درد، 
بي حوصلگي، اضطراب بدون دليل و درد 
پا دانست و تأكيد كرد: اگر حاالت صرع 
بدون دالیل خاصي اتف��اق بيفتد، بهتر 
است بيمار با پزشك مشورت كند، چون 
ممكن است نشانه اي از یك حملة صرع 

قریب الوقوع باشد.
طاهري به عالئم دیگر تش��نج اش��اره 
كرد و گفت: عالئم موضعي مانند اینكه 
یك دس��ت در كنترل فرد نباشد، گزگز 
شدن و مورمور شدن ناگهاني یك طرف 
ب��دن، تغيي��ر خل��ق به ص��ورت گذرا و 
بعض��ي از اختالالت رفتاري و رفتارهاي 
نامناسب كه با شخصيت فرد هماهنگي 
ن��دارد، مي توان��د از عالئم دیگر تش��نج 

باشد.
وي با تأكيد بر اینكه اگر تش��نجها به 
صورت حمالت تكراري باش��ند، تبدیل 
به صرع مي شوند، تصریح كرد: صرع نيز 
بيماري درمان پذیري است و افراد نباید 

هيچ نگراني از این بابت داشته باشند.
این روانش��ناس ب��ا تأكيد ب��ر اینكه 
ورزش براي بيماران صرعي هيچ خطري 
ندارد، اظه��ار ك��رد: محدودیت زیادي 
ب��راي بيماران صرعي وجود ندارد، براي 
مثال افراد مي توانند به ش��غلهاي اداري 
و دفت��ري پرداخت��ه و همچني��ن ادامه 

تحصيل نيز داشته باشند.
طاهري با اشاره به اینكه 
عدم درمان به موقع بيماري 
صرع مي تواند عواقب سختي 
داش��ته باش��د، خاطرنشان 
كرد: عدم درم��ان به موقع 
باعث مي ش��ود ك��ه كانون 
ایج��اد تش��نج ب��ه صورت 
فيزیولوژیك  و  فونكس��يون 
دچ��ار اختالل ش��ود و اگر 
است  ممكن  نش��ود  درمان 
تغييرات س��اختماني  باعث 
در بافت مغز ش��ده و نواحي 
دیگر مغز را نيز درگير كرده 
و كارك��رد فكري فرد را كم 
كن��د، بنابرای��ن درمان این 

بيماران، الزامي است.

رابطة افت در امال و صرع كودكان
http://jahannews.com
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آیاباوجودصرعمنميتوانمباردارشوم؟
دليلي براي باردار نش��دن شما وجود ندارد. برخي مطالعه ها 
نشان داده اند كه باروري در زنان مبتال به صرع اندكي كاهش 
مي یاب��د و برخي از زنان در واقع با داش��تن صرع، بارداري را 
دش��وار مي بينند. این عامل به دليل تغييراتي است كه كنترل 
هورموني باروري را مختل مي س��ازد. صرع مي تواند همچنين 
هورمونهاي توليد شده را در دوره یائسگي تغيير دهد. برخي از 
گزارش��ها نشان مي دهد كه اگر خانمي در دوران بچگي سدیم 
والپروات مصرف كند در تخمدانهاي او كه محل توليد تخمك 
اس��ت كيس��ت هاي متعددي ایجاد مي ش��ود. در صورت بروز 
چنين مش��كلي، مي توان آن را با تغيير شيوة درماني ضدصرع 
اص��الح كرد. اگر خانم مبتال به صرع پس از یك س��ال تالش 
نتوانس��ت باردار شود، بهتر اس��ت در این مورد با پزشك خود 
مش��ورت كند. ممكن است ش��ما را به یك كلينيك تخصصي 

باروري ارجاع دهند.

آیاصرعباعثایجادناتوانيجنسيميشود؟
اگ��ر این ناتوان��ي براي اولين ب��ار بالفاصله پس از ش��روع 
درمان صرع اتفاق افتاده باش��د، ممكن اس��ت بروز مش��كل، 
نتيجة مصرف دارو باش��د، اّما عوامل روانشناختي نيز مي تواند 
بسيار مهم باشد. در صورت بروز مشكل ناتواني، حتمًا آن را با 
پزش��ك خود در ميان بگذارید. برخي مطالعات كاهش انگيزه 
جنس��ي را در افرادي نش��ان مي دهد كه از زمان بچگي تحت 

درمان صرع بوده اند.

آیاميتوانمهمزمانبامصرفدارويضدصرعبچهدار
شوم؟

پاس��خ مثبت اس��ت و اكثریت قریب به اتفاق زنان )حدود 
94%( مبتال به صرع، بارداري عادي و بچه هاي سالم دارند. اّما 
خطر تأثير دارو بر روي بچه وجود دارد كه در پاس��خ به سؤال 

بعد به این موضوع مي پردازیم.

ميخواهمبچهدارش�وم.آیاالزماستقبلازبارداري
باپزشكممشورتكنم؟

بله. مش��اوره قب��ل از بارداري ب��راي افرادي ك��ه مبتال به 
صرع هس��تند بس��يار حائزاهميت اس��ت. در چند سال اخير، 

پيش��رفتهاي زیادي در زمينه درمان صرع حاصل شده است. 
بنابراین، اگر درمانگاه تخصصي قبل از بارداري در محل اقامت 
شما موجود اس��ت از پزشك خود بخواهيد كه شما را به آنجا 
ارجاع دهد. در غي��ر اینصورت یك متخصص مغز و اعصاب یا 
پزش��كي كه در مورد صرع تخصص داش��ته باشد مي تواند به 
س��ؤاالت شما پاسخ دهد. مسائلي كه ممكن است مطرح شود 

از این قرارند:
é  آی��ا همچنان نيازمند درمان هس��تيد یا خي��ر و بهترین

درمان كدام اس��ت )از مصرف سدیم والپروات در صورت 
امكان در زمان بارداري باید اجتناب شود(

é درمان با اسيد فوليك قبل و سه ماه اول بارداري
é كنترل حمله طي دوران بارداري
é شيردهي با سينه
é مراقبت از نوزاد

آی�امصرفدارويضدصرعبرايكودكيكهدرش�كم
مادراستخطردارد؟

مي توان��د خطرناك باش��د. هيچ ی��ك از داروهاي ضدصرع 
نمي توانن��د در دوران ب��ارداري صددرصد بي خطر باش��د، هر 
چند برخي از آنها نس��بت به بعضي دیگر  خطر كمتري دارند. 
داروه��اي جدیدتر مث��ل الموتریژین )الميكت��ال(، گاباپنتين 
)نورونتين( و احتمااًل تياگابين )گاباتریل( و لویتراستام )كپرا( 
ظاه��راً بي خطرند، اما هنوز مصرف آنها آنقدر طوالني نش��ده 
اس��ت كه ما را به طور كامل مطمئن كند. نباید از خطر تأثير 
آنها غافل شد، چون شانس اینكه بچه از مصرف دارو متأثر شود 
تنها كمي بيش از حد متوس��ط بوده و بسياري از مشكالت به 
وج��ود آمده جزئي بوده و مي تواند به هنگام تولد نوزاد اصالح 
ش��ود. اما مصرف برخي از داروها در برخي از زنان به بعضي از 

كودكان صدمه جدي مي زند اّما چنين مشكالتي نادر است.
خطرناكتری��ن زمان براي كودك در ش��كم م��ادر دورة 12 
هفتگي اول بارداري اس��ت كه به همين دليل پزشكان توصيه 
مي كنند، خانم هایي كه صرع دارند مشاوره هاي تخصصي انجام 
داده و قب��ل از اقدام به بارداري براي ای��ن دوران برنامه ریزي 
كنن��د تا در صورت لزوم درمان منطبق با آن را دریافت كنند، 
چ��ون تطبيق یا قطع درمان مي تواند چندین هفته یا چندین 

ماه طول بكشد.

دانستنيهايزنان

سؤالهايرایجدرموردبارداري
دکتراحمدنگهی
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آیابروزحملهدرزمانبارداري،خطرناكاست؟
خيلي كم پيش مي آید ك��ه حمله به جنين صدمه بزند اّما 

بهتر است سعي كنيد آنها را در حداقل نگهدارید.

منصرعدارم–آیاكودكممبتالخواهدشد؟
احتم��ال آن خيلي ضعيف اس��ت، اّما قطعًا این مورد به نوع 
صرعتان بستگي دارد. اگر صرع فوكال دارید؛ یعني در بخشي 
از مغزتان اتفاق مي افتد، خطر آن چندان زیاد نيس��ت )از هر 
20 مورد حدود یك نفر(. اگر صرع ژنراليزة اوليه داشته باشيد، 
مثاًل حمالت آبسنس، خطر اندكي بيشتر است )از هر 10 مورد 
یك نفر(. اگر افراد زیادي در خانواده ش��ما صرع دارند، پزش��ك 
متخصص باید تاریخچة خانوادگي شما را گرفته و بتواند در مورد 

خطر ایجاد صرع در كودك شما صریحتر پاسخ گوید. 

ش�مادرمباحثقبل،ازدرمانبااسیدفولیكصحبت
كردید.منچهمقداربایدمصرفكنم؟

توصيه مي ش��ود كه تمامي زنان ی��ك ماه قبل از بارداري و 
س��ه ماهة اول بارداري اس��يد فولي��ك )5 ميلي گرم در روز( 
مصرف كرده و س��عي كنند از بروز اس��پينابيفيدا )اش��كال 
در تكامل و بس��ته ش��دن لول��ه عصب��ي در دوران جنيني( 
در جنين خود جلوگيري كنند. نش��ان داده ش��ده است كه 
در زنان مبتال به صرع بهتر اس��ت وعده هاي مصرف اس��يد 
فولي��ك را كمي افزایش دهن��د. )4 ميلي گرم در روز( چون 
برخ��ي از داروهاي ضدص��رع بویژه س��دیم والپروات و كار 
ب��ا مازپين، خطر نقص اس��پينایفيدا را افزایش مي دهد. هر 
دو مقدار مصرف اس��يد فوليك را مي توانيد بدون نس��خه از 

داروخانه ها تهيه كنيد.

منخیل�ينگرانمازاینكهدرزم�انوضعحملدچار
مشكلشوم.آیاایناحتمالوجوددارد؟

احتم��ال اینكه در زمان زایمان دچار حمله ش��وید ضعيف 
اس��ت. اّما اگر به طور عادي حمالتتان تكرار ش��ود و ش��ما 

در مورد احتمال بروز آن نگران هس��تيد، داروهایي چون 
كلوبازام ممكن اس��ت مؤثر باش��د. این دارو، ضدصرع 
ب��وده و اغل��ب به طور متن��اوب و در ش��رایط خاص 
مصرف مي ش��ود. الزم اس��ت در این مورد با پزشك 

خود مشورت كنيد.

مندارويضدصرعمصرفميكنم.ميتوانم
بهنوزادمشیردهم؟

معمواًل دليلي براي ش��ير ن��دادن وجود ندارد، 

اگرچه حرف و حدیثهاي زیادي در این مورد وجود دارد. نوزاد 
شما به مدت 9 ماه در رحم شما در معرض داروهاي ضدصرع 
بوده اس��ت، بنابراین از شير گرفتن كودك، راهي براي كاهش 
خطرات نيست. فنوباربيتال، بنزودیازپين )دیازپام، كلونازپام( 
و احتم��ااًل الموتویژی��ن مي توانند نوزاد ش��ما را خواب آلود و 
بي جنب و جوش كنند؛ اگر مش��كل ایجاد مي كند، با پزشك 

خود یا با ماما مشورت كنيد.

نگرانمكهش�ایددرهنگامش�یردادنب�ابروزحمله،
نوزادازدستمبیفتد.چهكاركنم؟

به زناني كه حمالت مكرر دارند توصيه مي ش��ود، در زمان 
ش��يردهي، نوزاد خود را تا آنجا كه ممكن است حمل نكنند. 
بهترین راه شير دادن به كودك در حال نشستن بر روي زمين 
اس��ت. این مس��ئله براي زمان اس��تحمام كردن نوزادتان نيز 
وجود دارد كه گزینة باال توصيه مي ش��ود. بهتر است در زمان 
اس��تحمام، ابتدا وان را با آب س��رد پر كنيد تا چنانچه دچار 
حمله ش��وید خطر س��وختگي نوزاد در آب داغ وجود نداشته 
باشد. همچنين فقط از مقدار 25/5 ميلي متر )یك اینچ( آب یا 
كمي بيشتر استفاده كنيد. اگر حمالت مكرر دارید بهتر است 
نوزاد خود را استحمام ندهيد تا اینكه كسي در این كار به شما 

كمك كند.
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تنبلي چيس��ت؟ حالت��ي از بطال��ت و مقاومت دروني 
نسبت به تالش و عمل كردن است. حالتي از انفعال است 
كه ما بگذاریم كارها همانطور كه هستند بمانند. گاهي از 
اندكي استراحت كردن لذت مي بریم، مثل پس از چندین 
ساعت كار سخت، یا سپري كردن یك روز خيلي سرد یا 
گرم، ولي چناچه این حالت مكرراً و زیاد اتفاق افتد، باید 

فكري به حالش كرد.
براي اینكه امور روزمره مان را انجام دهيم و كارآمد كار 
كني��م، و به طور كامل، فع��ال و موفق زندگي كنيم، باید 

چگونگي چيرگي بر تنبلي را فراگيریم.
در اینجا چند توصيه س��اده براي غلبه بر تنبلي هست، 

كه اميدوارم برایتان مفيد باشد:
1-كاررابهكارهايكوچكترتقسیمكنید.

چون كارها برایمان خيلي بزرگ، سخت، خسته كننده 
هس��تند یا وقتمان را زیاد مي گيرند، اغلب از انجامش��ان 
طف��ره مي رویم. تقس��يم ی��ك كار به كاره��اي كوچكتر 

مي تواند این مشكل را حل 
كند. پس دیگر هر یك از 
كارها به نظر آنقدر سخت 
یا ترسناك نمي آیند. حاال 
ب��ه جاي ی��ك كار بزرگ، 
یك سري كارهاي كوچك 
داری��م. این راهكار نه تنها 
ب��راي كاره��ا بلك��ه براي 
اه��داف و هر چيز دیگري 
كارب��رد دارد. این راهكار، 
بيش��تر تنبل��ي و مقاومت 

دروني را ناپدید مي كند.
ورزش و اس�تراحت -2

كنید.

در برخ��ي موارد، تنبلي به علت خس��تگي و از دس��ت 
دادن انرژیس��ت. اگر این حالت در مورد شما صدق كند، 
به استراحت و خواب نياز دارید، و نيز به قدر كافي ورزش 

كنيد و از هواي تازه بهره ببرید.
3-انگیزه

در بعض��ي موارد، دليل تنبلي به س��بب فقدان انگيزه 
اس��ت. انگيزه را مي ت��وان از طریق تأیيد، تجس��م و فكر 
ك��ردن درباره اهميت انجام كار یا ني��ل به هدف تقویت 

كرد.
4-دی�دوترس�یميازخ�ودوآنچهك�هميخواهید،

داشتهباشید.
زیاد اندیش��يدن دربارة فردي كه مي خواهيم باش��يم، 
اهدافي كه مي خواهيم به آن برس��يم، و آن زندگي را كه 

مي خواهيم، ما را به عمل وامي دارد.
5-بهخوبیهاومزایایشفكركنید.

به ج��اي فكر كردن به س��ختيها و موان��ع، به جوانب 
در  كه  بيندیش��يد  مثبت��ي 
ص��ورت چيرگي ب��ر تنبلي 
و با اقدام ك��ردن مي توانيد 
ب��ه دس��ت آوری��د. تمركز 
ب��ر س��ختي هاي كار منجر 
به ی��أس، طف��ره از عمل و 
تنبل��ي مي ش��ود. مه��م آن 
اس��ت كه فكر و توجه تان را 
بر جنبه هاي مثبت متمركز 

كنيد، نه بر سختيها.
6-فكركردنبهعواقب

فكر كنيد چه مي شود اگر 
تسليم تنبلي شده و كارتان 
را انجام ندهيد. اندیش��يدن 

دانشروانشناختي

12توصیهبرايغلبهبرتنبلي
فریدكاوه
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ب��ه عواقب اقدام نكردن، نيز ش��ما را ترغيب به انجام كار 
مي كند.

7-انجامدادنبهموقعكار
بر انجام دادن كار به وقتش، تمركز كنيد. اگر احساس 
كني��د كارهاي زی��ادي مانده ت��ا انجامش دهيد، ش��اید 
احس��اس غرق شدن  كنيد و بگذارید تنبلي بر شما چيره 

شود، به جاي آنكه شما بر تنبلي فائق آیيد.
8-تجسم

تجس��م، اثر زیادي ب��ر ذهن، ع��ادات و اعمالتان دارد. 
خودتان را مجسم كنيد كه كار را به راحتي، با انرژي و با 
شوق و ذوق انجام مي دهيد. پيش از آغاز كار یا هدفتان، 
تجسم كنيد؛ و نيز زمانيكه احساس تنبلي كرده یا وقتي 

كه شيطان در گوشتان مي گوید ولش كن.
9-تأییدراتكراركنید.

به خودتان بگویيد:
»من مي توانم به هدفم برسم.«

»من انرژي و انگيزة انجام دادن هر كاري را كه بخواهم دارم.«
»انجام دادن كارها مرا قویتر مي سازد.«

»انجام دادن كارها باعث مي ش��وند خواسته ام برآورده 
شود.«

10-كارهاراهمچونتمریندرنظربگیرید.
هر كاري را همچون تمریني در نظر بگيرید كه شما را 

قویتر، قاطعتر و پرجرأت تر مي كند.
11-طفره

از طف��ره رفتن كه ش��كلي از تنبلي اس��ت، بپرهيزید. 
چنانچ��ه كاري براي انج��ام دادن دارید، پس چرا همين 
حاال به س��راغش نمي روی��د و تمام��ش نمي كنيد؟ چرا 

مي گذارید كار عقب افتاده مدام فكرتان را آزار دهد؟
12-ازافرادموفقیادبگیرید.

اف��راد موفق را ببينيد كه اجازه نمي دهند تنبلي بر آنها 
فائق ش��ود. از آنان یاد بگيرید، با آنان گفتگو و مش��ورت 

نمایيد و معاشرت كنيد.
وقتي به ج��اي منفعل ماندن، عمل ك��ردن را انتخاب 
كردید، بهتر است بدانيد غلبه بر عادت تنبلي با یك سري 
اعم��ال و فعاليته��ا حاص��ل مي آید. هر بار ك��ه بر تنبلي 
چيره مي ش��وید قویتر مي ش��وید. هر بار كه عمل كردن 
را برمي گزیني��د، توانایي موفقيت، نيل به اهداف و بهبود 

زندگيتان را باال مي برید.

اعضاي محترم براي احقاق حقوق خود باید اطالعات 

و دان��ش كافي و وافي از اساس��نامه، اه��داف و وظایف 

انجمن داش��ته باش��ند تا در مواقع مقتض��ي از جمله 

ش��ركت در مجامع بتوانند تصمي��م صحيح و منطقي 

اتخاذ كنند.

مجمععمومي
مجمع عمومي متش��كل از تمامي اعضاي پيوس��ته، 

رس��مي )اعضای��ي كه حق عضوی��ت س��اليانة خود را 

پرداخت كرده و كارت عضویت آنان داراي اعتبار است( 

و عاليتری��ن مرجع تصميم گيري اس��ت كه به صورت 

عادي یا فوق العاده تشكيل مي شود.

شرایطتشكیلمجمععموميعادي:
جلس��ة نوبت اول مجمع، با حضور نصف به عالوة یك 

عضو، رسميت خواهد داشت و در صورت عدم حدنصاب 

براي نوبت اّول، جلس��ة نوبت دوم با هر تعداد رسميت 

داشته و تصميمات و مصوبات براي تمامي اعضا اعم از 

حاضرین و غایبين، نافذ و معتبر خواهد بود.

قوانينحقوقي

آنچهباید
دربارهانجمن

بدانیم)3(
مهدیقدسینژاد

مدیراداریمالی
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وقتینگاهمبانگاهشتالقیکرد،
س�وختگیچهرهاشنمایانشدکه
نشانبودازس�وختگیدل؛هرچند
چی�زیاززیباییاشنکاس�تهبود.
ازراهادارهب�اپوش�شکارمن�دی
آمدهبودتاس�ریب�هانجمنصرع
بزندتاش�ایدکسیآنجاپیداشود
نام . ب�رایش�نیدنغصههای�ش...
مس�تعارشناهیداس�ت،43س�اله.
بی�وهزنیک�همیگویدم�نمصروع

نمونههستم.
اودرپاسخبهسؤالمنکهپرسیدم
:چ�رافک�رمیکنی�دمص�روعنمونه
هستید؟میگوید:"زندگییکمبارزه
اس�ت.منمش�کالتزی�ادیدارمکه
هی�چیک،مان�عازتالشب�رایادامة

زندگیامنشد."
ناهیدمیگویدقصهامراکهنوشتی
بدهبخوانم،مبادااش�ککاغذ،جوهر

قلمترابیرنگکند.
گفتگ�ویماراکهبهدرخواس�تاو

انجامشدهاست،بخوانید.

چهتالش�یب�رایادام�ةزندگی
میکنی�دک�هباع�ثش�دهنمونه

باشید؟
من ب��ا اینک��ه ص��رع دارم هم درس 

می خوانم، هم کار می کنم.
چهرشتهایمیخوانید؟

 دانشجوی حسابداری هستم.
کجامشغولبهکارهستید؟

من کارمند س��ازمان ميراث فرهنگی 
هستم. اما دو شغل دیگر هم دارم.

دوش�غلدیگر؟چ�هزمانیبرای
کارهایدیگردارید؟

 از س��اعت 4 ت��ا 7 در واحد آموزش 
دانش��گاه جام��ع علمی-کارب��ردی کار 
می کنم و کار سومم صفحه آرایی کتاب 
اس��ت که نيمه ش��بها در من��زل انجام 

می دهم.
درمحلکارتانمشکلیندارید؟

چ��را. اتفاقا تش��نجهایم در محل کار 
مش��کل آفرین شده است و به من تذکر 
داده ان��د ک��ه نمی توانم ب��ه کارم ادامه 

دهم.
یعنیمیخواهندش�مارااخراج

کنند؟
مع��اون من قل��ب مهربان��ی دارد، اما 
تشنجهای من همکارانی را که در کنارم 

کار می کنند ناراحت می کند.
چ�راتش�نجهایش�ماآنه�ارا

ناراحتمیکند؟
چ��ون چن��د بار س��رم آس��يب دیده 

وشکافهای زیادی برداشته است.

تعج�بمیکن�مازاینهمهپش�تکارو
مقاوم�ت.اندکیتاملمن،فرصتیدس�ت
میدهدتاپوش�شس�رشراکن�اربزندو
بخیههاییراکهپوس�تس�رشرابهچند
قس�متتقس�یمکردهاس�تبهمننشان
ده�د.امام�ندردلمیدانمکهزخمهای
عمیقت�ریدرقلب�شنه�اندارد.قل�مرا
دوبارهبهدستمیگیرموادامهمیدهم.

مشکالتزندگیتانازکجاشروع
شد؟

مش��کالت من از 9 س��الگی آغاز شد، 
وقت��ی که ب��ا خان��واده ام از زنج��ان بر 
می گش��تيم، تص��ادف کردیم و ش��دت 
ضربه به س��رم آنقدر زیاد بود که مدتها 

در کما بودم. مرا به چهار بيمارستان در 
چهار شهر مختلف بردند، همة پزشکان 
از من قطع امي��د کردنده بودند اما خدا 

خواست که من زنده بمانم.
خوشحالیدکهزندهاید؟

دگرگ�ونم�یش�ود،دردلمیگوی�د:
آبرویمرانریزیاشک!امادانههایاشک
رازدارینمیدانن�دویکیپسازدیگری
ازچش�مهایشروانمیش�وند.ازج�اب�ر
میخی�زمودس�تمالکاغ�ذیراتع�ارف
میکنمتاش�ایدفرصتییابدبرایپنهان
کردناشکهایش.باصدایبغضآلودادامه

میدهد:

م��ن خوش��حالم. س��ختی در زندگی 
بس��يار اس��ت. زندگ��ی یعنی مب��ارزه. 
س��ختيهای زندگی توانسته اند مرا برای 
جاهای دیگر و موقعيتهای دیگر بسازند.
اگ��ر تص��ادف نمی ک��ردم، اگ��ر صورتم 

نسوخته بود...
چراصورتتانسوختهاست؟

موقع تش��نج این اتفاق افتاد. تش��نج 
ک��ردم و صورت��م با آتش س��وخت. من 

موقع تشنج چيزی نمی فهمم.
یعنیهوشیارنیستید؟

نه هوشيار نيستم. یک بار سر کالس 
هنگام حل مس��ئله، پای تخته تش��نج 

کردم و بچه ها خيلی ترسيدند.
سرکالسچهدرسی؟

فيزیک.
مس�ئلةفیری�کراح�لک�رده

بودید؟
بله. من بعد از تشنج هوشيار می شوم 
اما تا دقایقی قادر به حرف زدن نيستم.

زندگییکمبارزهاست.

منمصروعنمونههستم!
ëگفتگوبایکمادرمبتالبهصرع
ویداساعی
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یکبار هم در جلسة امتحان دچار تشنج 
شدم و جلسة امتحان به هم خورد. مدیر 

هم می خواست مرا اخراج کند.
وشماچهکارکردید؟

زندگ��ی ی��ک مب��ارزه اس��ت. من با 
آم��وزش و پ��رورش تم��اس گرفت��م و 
گفتم مدرس��ه ای بس��ازید ک��ه همه، از 
دانش آم��وزان گرفت��ه تا معل��م و مدیر، 
تش��نج کنند تا کس��ی به خاطر تشنج، 

دیگری را طرد نکند.
وآنهاترتیباثردادند؟

نه. من هم آن س��ال را در کنار مادرم 
خانه داری یاد گرفتم.

پسدرخانهداریتبحردارید؟
 م��ن در خانه هم��کار خوبی دارم که 
امور منزل را به عهده دارد. من و دخترم 

کارهای خانه را تقسيم کرده ایم.
همس�رتانه�مب�هش�ماکمک

میکند؟

چه�رهاشدرهممیرود،غصههایشبا
خشمدرهممیآمیزدوپاسخمیدهد:

از همس��رم جدا ش��ده ام. ب��ا دخترم 
زندگی می کنم.

کیازهمسرتانجداشدید؟
ما سال 80 متارکه کردیم.

دخترتانچندسالهبود؟
10 ساله بود .از نظر روحی ما وضعيت 
خيل��ی بدی داش��تيم. و من ب��ه خاطر 
گذران زندگی مجبور ش��دم به تدریس 

خصوصی ریاضی و فيزیک بپردازم.
یعن�یازابتدامش�کلاقتصادی

داشتید؟
بله.خان��ه نداش��تم.خانه ای که در آن 
زندگی می کردیم مش��ارکتی با همسرم 
خریده بودیم. اما بعد از متارکه، او همان 

خانه را به من رهن داد.
یعنیخانةخودتانرابهخودتان

رهنداد؟
بل��ه. اما بعد از م��دت کوتاهی، وقتی 
هنوز قرارداد رهن خانه به اتمام نرسيده 
ب��ود گفت: بای��د خانه را تخلي��ه کنيد.
ساعت 4 بعدازظهر شب یلدا ی سال 80 
بود که آمد و گف��ت: پولت را می دهم، 

خانه را همين امشب تخليه کن.

دوبارهاش�کهایشبیتابش�دوصدای
هقه�قگریههای�شدرام�واجپرتالطم
دری�ایغصههایشگمش�د.زیرلبگفت
زندگ�ییعنیمبارزه.م�نمانندبلورخرد
ش�دموس�الهاطولکش�یدتاتوانس�تم

ذرههایبلورراکنارهمبگذارم.
اماگوییهنوزتاناهیدش�دنفرسنگها
فاصل�هداش�ت.ح�رارتدل�مازقرمزی
گونههای�مهوی�داش�دوم�نهماش�ک
ریخت�م.ن�هب�رایاو،بلکهب�رایحقارت

زنانگیزنهایسرزمینم.پرسیدم:

س�پری چگون�ه را 80 یل�دای
کردی؟

- باران شدیدی می بارید. من التماس 
کردم به خاطر فرزندمان اجازه دهد تا ما 
آن شب آنجا بمانيم. او پذیرفت که فقط 

تا صبح  فردا آنجا بمانيم.
-آنشبراآنجاماندید؟

- نه همان ش��ب س��اعت 7 از طریق 
یکی از دوس��تانم خانه ای پي��دا کردم، 
قرارداد بس��تم. از س��اعت 8 ش��ب تا 4 

صبح همة وسایل را منتقل کردیم.
-بدونبستهبندی؟

- بله. خيلی س��خت ب��ود اما این کار 
را کردم.

-چ�هکس�انیب�هش�ماکم�ک
کردند؟

- دخت��رم، خواهرم،خواهر زاده ام و 6 
نفر کارگر شرکت حمل بار.

-ترککردنخانهبرایتاندشوار
بود؟

-خيلی. بخشی از پول خرید این خانه 
از پول خون پدرم بود.
-چراپولخون؟

- چون پدرم س��الها پيش در تصادف 
کشته شده بود.

-چراشمابخش�یازخانهرابه
نامخودتاننکردید؟

- چون به همسرم اطمينان داشتم.
-چ�رابع�دازمتارک�هب�هخانة

پدریتانبازنگشتید؟

- چون شوهر خواهرم تازه فوت کرده 
ب��ود و خواهرم با چهار ت��ا بچه به خانه 
پدرم رفته بود و بار سنگين زندگيش بر 
شانه های مادرم قرار داشت. من تا 6 ماه 
بعد از طالقم به خانواده ام چيزی نگفتم  

تا داغ دیگری بر دلشان نگذارم.

دستیبرپیش�انیشمیکشدوحاالاو
ازمنمیپرسد:هیچکسیدخترشرادر

شببارانیازخانهبیرونمیکند؟
بغضفشردهدرگلویمراقورتمیدهم
تااحساس�اتمادرانهامازحرفهامفاصله

بگیرندوبعدازاندکیسکوتمیپرسم:

رابط�ةدخترتانباپدرشچگونه
است؟

ارتباط رس��می و خشکی دارند. اخيرا 
دیگر به عنوان پدر قبولش ندارد.

چرا؟
ب��ه خاطر اینکه به م��ن گفت تو به او 
رفتارهای غير اخالقی آموزش می دهی.

چرااینحرفرازده؟
چ��ون نح��وۀ پوش��ش و ظاه��راو را 

نمی پسندد.
دخترتاناالنچهمیکند؟

دانش��جوی ترم آخر معماری دانشگاه 
ش��ریعتی است. ش��اعر ش��عرهای یک 
خواننده اس��ت. با استادان مختلف آواز، 

پيانو و گيتار کار می کند.
فک�رمیکنیدبهعنوانیکمادر

بهاوچهدرسیدادهاید؟
زندگی یک مبارزه است. به او گفته ام: 
هيچ قدرتی عشق مرا به تو کم نمی کند 
و ت��و آزادی ب��ی ح��د و مرز پ��درت را 
دوست داشته باشی و آزادی با او رابطه 

داشته باشی.

ازجابرمیخیزد.نگاهینافذبهدس�ت
نوش�تههایمنمیکندوه�ردوهمزمان
ب�رایاینک�هدروق�تدیگ�ریش�ریک
ش�دهایمازه�مقدردان�یمیکنی�م.او
خداحافظیمیکندوم�نمیمانمباذهن

آشفتهام.
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اززبانشما

احساسشقایق
زهرةمجردعادي

من گل هستم، عنصرم خاك است
خانه اي دارم پشت چراغهاي شهر

آنور رود سفيد
خانه ام بي سقف است

درونش همه ذرات خداست
من خدا را مي شناسم

از همين شعر
از خواهرم كه دفتر من را ورق زد

دختري كه چشمة چشمش مي رسد شاید تا خدا
مادري دارم به نرمي یاس

پر از احساس
مادري كه به زندگي ام رونق ایمان داد

سنگ را نشانم داد تا به دیوار مشّقت بزنم
قدر آن را كه مي داند!؟

خدا آمد پایين گفت:
دوست دارم در آغوش یك مادر

پر از احساس شقایق متولد بشوم
دفتر من را بست

گفت: قدر او را دفتر تو هم نمي داند
من نمي دانم چرا همة مردم شهر

سِر به درك رفتن در جنگند
و فردوس خالي از مردم شهر

مي رسند روزي همة مردم شهر

در درك، در حسرت فردوس
و فردوس در حسرت مردم شهر

همچنان خالي مي ماند
در پيچ و خم خالي شهر

نه به درك رفتم نه به فردوس
مرا به شهر خود راه دهيد

كه همچنان ویلون و سردرگمم
شهر ما روي گسل بود كه خود ساخته ایم

شهر ما سيل غربت بود كه خود خواسته ایم
هنوزم منتظرم خبري از شهر شما برسد

نيامد قاصدكي، نيامد كبوتري
صورتم را چسبانده ام به پنجره اي شبنم پوش

سيل غم رسيد به ساحل اميد
اّما خبري از جانب شما نرسيد

كاري نمي توانم بكنم
جز خيمه زدن در ساحل اميد.

آشنا
سیدیوسفقدسي

با خداوند آشنا شدم
گلي برایش چيدم
در انتظارش بودم

صورتش را بوسيدم
به سمتش دویدم
اما وقتي رسيدم

خود را در بهشت دیدم
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مادر
فاطمةسرداره

خواستم لطافت مادر را بيان كنم، گل به كنارم جست 
و گفت مرا توصيف كن. اّما وقتي به شاخه اش نگاه كردم 

پر از خار بود.
خواستم روش��نایي مادر را توصيف كنم، شمع روشني 
كه گرمایش نوازش��م مي داد، گفت: روش��نایي مادر را با 
توجه به من بيان كن. اّما دیدم پروانه اي كه دورش چرخ 
مي زد، بالهاي رنگارنگش در ش��عله شمع سوخت و پرپر 
گش��ت. پس فهميدم! نه قادر نيس��تم حتي گوش��ه اي از 
عش��ق آتش��ين مادر را بر زبان آورم و یك آن در وجودم 
حس كنم، پس واژة مادر را بر زبان آوردم تا آنگاه وجودم 
ج��ان گيرد و روح خس��ته ام آرامش بيند. آري مادرم  ! اي 
كه مقام شامخي از فجر توست! اي اطهر! اي كه وجودت 
همچو تاج بر سر همگان آید! اي كه چشمانت گلزار مهر! 
اي قطره اي آب در كویر! شقایقي در دشت عشق! اي اسوة 
عطوفت و مهرباني! اي همراه با عشق! اي اميددهنده! اي 
رهرو زهرا! اي كه جنت زیر پایت باشد! اي مادر! اي مادر 
در وص��ف تو چه بگویم؟ كه زبان از گفتن و نگاه از دیدن 

چهره آسمانيت عاجز است.
مادرم از برگ گل نازكتري

از هر چه گویم بهتري
خوبان فراوان دیده ام

اما تو چيز دیگري

تولديدوباره
معصومةساداتفروغي

مثل آب رودخانه بودیم ما
رودخانه اي جوان و خروشان

روزها و شبها در مسير رود بودیم تنها
مي گذشتيم از ميان چمنزارها و باغها

عهد بسته بودیم، بدون هم هرگز
پيمان بسته بودیم، جدا از هم هرگز

شبها روز شدند و روزها شب
فصل فصل زندگي ما گذشت

ناگهان فصل خزان آغاز گشت
روي بد زندگي دنبال ما مي گشت

من از دور مي دیدم آن سنگ سياه را
اّما تو هميشه مي دیدي راه راست را

تو از آن سنگ سياه گذشتي
من ماندم پشت او به سختي

غم سوزاني در دلم زبانه مي كشيد
صورت خود بر سنگ تازیانه مي كشيد

سنگ در روبرویم پایدار ایستاده بود
پاي من از رفتن افتاده بود

همه از كنارم گذشتند و رفتند
گفتند عجب! این بود آن وفاي به عهد؟

خواب خوب از من رخت بست و رفت
زندگي شادي را از من گرفت و رفت

همنشين من شدند جلبكهاي تلخ
در كنار من نشستند علفهاي هرز
نفس در پشت بغض من شكست
غرور هم ذره ذره از هم گسست

اما صداي رودخانه هنوز زنده بود
یاد گذشته ها در من پاینده بود
فصل آفتاب آرام آرام آغاز گشت

روح بيمارم به آسمان پيوست
آسمان، مرا در قلب خود پذیرفت

خورشيد با مهرباني با من سخن گفت
شدم قطره اي، باریدم بر سر یك دریا

رفتم باز، در ميان دوستان
بوي خوب یار مي آمد در آنجا
گفتم مي مانم تا ابد در اینجا

یار گفت: زندگي، گذر همين لحظه هاست
غم، سرخوش از این اتفاقهاست

گرچه تنم زخمي علفهاي هرز بود
گرچه روحم آزرده ي حرفهاي تلخ بود

به آسمان نگاه مي كردم، دیدم
گویي تولد دوباره ام در راه بود!
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عشقبينظیر
فاطمةفرجزاده

زندگي شكوفایي عشق است
در اوج گرفتنها و فرود آمدنها

زندگي رسيدن بهار است به دنبال زمستان
به دریا مي نگرم، آخ كه چه زود
قلب آرامش به پریشاني مي رسد

و خشم آلود سر به صخره ها مي كوبد
تا حضور خود را اعالم كند و زنده بودنش را فریاد بزند.
اما مي خواه��م به تمام كائنات فخر بفروش��م كه تو را 

دارم اي خدا
با تمام وجود در برابر اقتدارت تعظيم مي كنم و هزاران بار

سپاست مي گویم، اي عشق بي نظير!

سفر
مریمفوالدیان

به خدا سخته دل كندن از دیارت
نگو كه بعد از من تنهایي شده یارت

آخه سرنوشت این سفر توي دستاي تو
تو بري، درد غربت تو تنم

رنج من از نبود گریة دستهاي تو
سكوت تو نشونة یك دنيا حرفه  اّما بي نگاه

لباي تو مثل چشمام بي رنگه اّما بي صدا
رنگ چشماي من از یاد تو رفت

سينه سوز دل سردم شده یه حرف
اینكه »بمونم توي انتظار تا لحظة مرگ«

وقت رفتن مي خواي كه صدات كنم اي غریب آشنا
تا بتوني ساده تر بشكني و سفر كني به جاده ها

اسم تو هنوز رو لبامه
طرح عكس تو هنوز توي چشمامه

نگاه مات تو به من
مثل شكستن بغض توي صدا مه
گفتي تازه اومدي و خستة راهي 

اّم��ا نيومده س��فر كردي و گذاش��تي دس��ت هاي منو 
خالي....!

فعالیتهايآموزشيوپژوهشي:
- برگزاري دو همایش:

برگزاري دو همایش با عنوان »راههاي توانمندس��ازي 
مصروعين« و »صرع و آسيبهاي اجتماعي« در تاریخهاي 
30 تير و 5 آبان، با شركت 500 نفر از اعضا و عالقه مندان 
و حض��ور 7 نفر اس��اتيد متخصص در غالب س��خنراني و 

پرسش و پاسخ به ميزان 1500 ساعت نفر آموزش.
- برگزاري اولين كنگرة بين المللي صرع:

این كنگره از مورخ 18 الي 20 آبان در دانش��گاه علوم 
پزش��كي شهيد بهشتي و با ش��ركت 200 نفر از پزشكان 

داخل و 8 نفر از پزشكان خارجي برگزار شد.
- چاپ و انتشار چهار شماره فصلنامه )شماره هاي 32 

الي 35(
این نش��ریه در 40 صفحه و به تيراژ 26 هزار نسخه در 
چهار فصل، براي تمامي اعضا اعم از پيوس��ته و وابس��ته 

منتشر شده و به وسيلة پست ارسال شده است.
- برگزاري س��ه جلس��ه آموزشي و پرس��ش و پاسخ با 
عناوین: »صرع و جراحي،  ص��رع زنان و بارداري، صرع و 
درمانهاي دارویي« به وسيلة متخصصان و با شركت 112 

نفر و به ميزان 219 ساعت نفر آموزش.
- انتشار دو عنوان كتاب به نامهاي »مشاهير صرع« در 
220 صفحه و در 1500 نس��خه و »صرع و بارداري« در 

136 صفحه و 1000 نسخه.

گلچين فعاليتهاي 
انجمن در سال 

1390
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- غني س��ازي كتابخانه با تيراژ 1000 جلد كتاب براي 
مطالع��ة اعضا و اس��تفاده دانش��جویان ب��راي فعاليتهاي 

پژوهشي و تحقيقاتي.
- برگزاري جلسه هاي آموزشي – توجيهي براي اعضاي 
جدید به منظور آشنایي با صرع، اهداف، فعاليتها و وظایف 
انجمن به تعداد 9 جلس��ه و با شركت 69 نفر و به ميزان 

138 ساعت نفر آموزش.
- برگزاري كالس نقاشي براي اعضاي كم توان ذهني – 
جس��مي به تعداد 14 جلسه و با شركت 60 نفر هنرجو و 

به ميزان 110 ساعت نفر آموزش.
- برگ��زاري جلس��ه هاي هنري به تعداد 7 جلس��ه و با 

شركت 5 نفر و به ميزان 105 ساعت نفر آموزش.
- شركت در همایشها، كنگره ها، سمينارها، نمایشگاهها، 
هفتة سالمت شهرداري و... براي اطالع  رساني و روشنگري 
آحاد جامعه و تحویل بروش��ورها و پمفلتهاي آموزشي به 

مراجعه كنندگان و شهروندان در طي سال.

فعالیتهايروابطعموميومشاركتهايمردمي:
é  ارس��ال پيامك ب��ه تعداد 45 بار در طي س��ال براي

دعوت در برنامه هاي مختلف.
é  برگزاري مس��ابقه دوستانه بين تيم هنرمندان و تيم

ملي فوتس��ال در روز اول بهم��ن )روز ملي صرع( با 
حضور 800 نفر از اعضا.

é  ش��ركت در برنامه ه��اي تلویزیوني با هدف آموزش و
اطالع رساني به جامعه.

é  عكسبرداري نوجوانان مصروع همراه با قهرمانان ملي
)فدراسيون هاي ورزشي فوتبال، وزنه برداري، تكواندو، 
 Stand up قایقراني( براي شركت در پروژة جهاني
for Epilepsy و ارس��ال عكسها به انجمن جهاني 
صرع )IBE(؛ ارتباط با سازمان بين المللي مرتبط با 

.)ILAE( صرع
é به روز رساني بانك اطالعاتي اعضا
é پذیرش و ارتباط با اعضا و مشاركت آنان
é  پذی��رش تعداد 197 نفر عض��و جدید و صدور كارت

براي آنان.
é  برگزاري سه اردوي یك روزة درون شهري با حضور

تعداد 195 نفر از اعضا و همراهان به مناطق:
1- لواس��انات و موزه اس��تاد وزی��ري 2- كردان كرج 

3- باغ گياه شناسي جاده كرج.

é  برگ��زاري مراس��م جش��ن روز زن و والدت حضرت
زهرا)س( در روز 4 خرداد و ش��ركت حدود 300 نفر 

از اعضا.

فعالیتهايرفاهي-داروودرماني:
é  هزینه ه��اي داروی��ي،  هزین��ه  كم��ك  پرداخ��ت 

آزمایشگاهي، عكس و بيمارس��تاني و دفترچه بيمه 
به تعداد 622 نفر.

é .تحویل داروهاي مورد نياز به تعداد 390 مددجو
é .اختصاص وام قرض الحسنه به 94 نفر از اعضا
é .تحویل كارت هدیه نوروزي به تعداد 250 نفر
é  ،پيگي��ري، دریافت و توزی��ع مواد غذای��ي، خواربار

البسه، لوازم التحریر و... به 450 نفر.
é  ثبت ن��ام ب��راي بيمة تكميل��ي 331 نف��ر از اعضا و

پيگيري در سال 1391 جهت تحقق آن.
é  مكاتب��ه و ارجاع تعداد 530 نفر از اعضا به س��ازمان

بيمه خدمات درماني، كميته امداد امام خميني)ره(، 
متخصص��ان مغ��ز و اعص��اب،  روانپزش��ك، مش��اور 

روانپزشكي، دندانپزشكي و... .
é  صدور معرفينامه و گواهينامه به س��ازمانها، نهادها و

مراجع دانش��گاهي، نظامي و انتظامي براي 390 نفر 
از اعضا.

é  برگزاري هش��ت جلسة گروه درماني براي 10 نفر به
ميزان 160 نفر ساعت آموزش.

é  برگزاري شش جلسة یك و نيم ساعتة گروه درماني
با هدف تربيت تس��هيل گر به وس��يلة روانپزش��ك با 
شركت 6 نفر عضو عالقه مند به ميزان 54 نفر ساعت 

آموزش.
é  مش��اورة فردي به ميزان 140 ساعت جهت 40 نفر

از مددجویان.

فعالیتدرزمینهتوسعهساختمانوتجهیزات:
دفتر س��اختمان توحيد كه با همت خيرین محترم در 
اواخر س��ال 1389 خریداري ش��ده بود، چهار واحد دارد 
كه در س��ال 90 از یك واحد براي فعاليت هاي آموزش��ي 
استفاده شد. همچنين تجهيزات الزم شامل ميز و صندلي، 
كامپيوت��ر، USP، Server و تجهي��زات آبدارخانه براي 

این واحد به وسيله خيرین اهدا شد.
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اخبارانجمن

توزیع3میلیونوپانصدهزارتومانبن
دارومیانبیمارانمصروعدراستانقم

مری��م م��رادي گنجه، مدیر انجمن صرع اس��تان قم از 
اختصاص سه ميليون و 500 هزار تومان بن كمك هزینه 
خرید دارو در س��ال 1390 ميان بيماران مصروع استان 

قم خبر داد.
به گزارش انجمن صرع استان قم وي گفت: این انجمن 
از زم��ان تأس��يس تاكنون در 14 نوبت ب��ن دارو ميان 
اعض��اي خود توزیع كرده اس��ت كه البته ب��ا توجه به 
هزینه ه��اي ب��االي درمان ای��ن بيم��اران، فقط بخش 

كوچكي از هزینه هاي آنها تأمين ش��ده اس��ت.
مرادي اظهار داش��ت رس��الت اصل��ي انجمن صرع، 
آموزش و اطالع رس��اني به جامع��ه درخصوص بيماري 
و نح��وة نگرش آن اس��ت اّم��ا، خوش��بختانه به كمك 
خيرین توانس��ته ایم كمكهاي دیگ��ري از جمله تهيه و 
توزی��ع بن هاي دارو و نوار مغ��ز، تخفيف هزینه درماني 
آزمایش��گاه، ام. آر.اي و س��ي .تي. اس��كن براي بيماران 

داش��ته باش��يم.
وي در ادام��ه عنوان داش��ت: این انجمن توزیع س��ه 
ميلي��ون و 500 هزار تومان بن دارو را از ابتداي س��ال 

ج��اري آغاز كرده كه این ام��ر همچن��ان ادام��ه دارد.
مرادي توزیع ارزاق ویژة شب عيد، ماه رمضان، توزیع 
لوازم التحری��ر مي��ان دانش آم��وزان بي بضاعت مصروع 
در ابتداي س��ال تحصيل��ي، ارائه خدمات مش��اوره اي 
بخص��وص در زمينه ازدواج بيم��اران و نحوة برخورد با 
ای��ن بيماري را از دیگ��ر خدماتي عنوان كرد كه به این 

بيماران ارائه مي شود.
وي اف��زود همچنين كتابخانه اي با بيش از 1000 جلد 
در محل دفتر انجمن براي اس��تفاده بيماران دایر ش��ده 
است كه خوشبختانه با استقبال بسيار خوبي مواجه شده 

است.

هیاهویاسفندماهمانعازشرکتاعضادر
جلسهدرمانهایدارویینشد.

جلس��ه آموزش��ی »صرع و درمانهای دارویی« با هدف 
افزایش آگاهی اعضا، توس��ط متخصص مغز و اعصاب 
در تاریخ 9 اس��فند ماه در دفتر ميدان توحيد برگزار 
ش��د. دکتر حسين دالور کسمایی در کارگاه آموزشی 
»ص��رع و درمانه��ای دارویی« به بحث و بررس��ی در 
م��ورد انواع درمانها در صرع، اهميت و چگونگی ارائة 
ش��رح حال صحي��ح بيمار به پزش��ک، مصرف صحيح 
و منظم داروه��ا، تفاوتهای ف��ردی در انتخاب نوع و 
ميزان داروها، مهمترین اقدام��ات اوليه هنگام حملة 
تش��نجی، فوای��د و ع��وارض مهم داروه��ای پایة ضد 
ص��رع پرداخت. این جلس��ه از س��اعت 10 تا 12 به 
طول انجاميد. ثبت نام در این جلسه به وسيلة پيامک 
به اطالع اعضا رس��يده بود که با استقبال 50 نفر شرکت 

کننده روبرو شد. 

انجمنصرعایرانبنفشمیشود
  انجمن صرع ایران در روز 26 مارس برابر با 6 فروردین 
به مناسبت روز بنفش، در دفتر مرکزی انجمن، با حضور 

اعضای خود اقدام به برگزاری جشن کرد.

انجم��ن ص��رع ب��رای نخس��تين ب��ار، در ای��ن روز 
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همزم��ان با مراس��م آئينی نوروز، جش��ن روز بنفش 
را ني��ز برگزار کرد. در ای��ن روز دفتر انجمن با گل و 
بادکنکهای بنفش تزئين ش��د و کارمندان انجمن صرع 
نيز با پوش��ش بنفش، پذیرای شرکت کنندگان بودند.
رنگ بنفش در تهيه پوس��ترها و بروشورها هم استفاده 
شده بود و عکسهای قهرمانان ورزشی با اعضای انجمن 
با ش��عار »برای صرع به پا خيزیم« بر در و دیوار به چشم 

می خورد.
رن��گ بنفش گياه اس��طوخودوس ک��ه در درمان صرع 
مؤثر اس��ت، بهانه ای شد برای »کسيدی مگان« تا در روز 
26 م��ارس س��ال 2008 برای اولين باردر مدرس��ه خود 
لباس بنفش به تن کند و در کنار دوستانش جشن بگيرد.
برگزاری این جشن به وس��يله دختر 9 ساله کانادایی، 
نقطه آغازی ش��د برای ارتقای فرهنگ جوامع نس��بت به 
ص��رع و گفتگو در م��ورد آن، با ه��دف آگاهی عمومی و 

حمایت همه جانبه از صرع.
بنابراین رن��گ بنفش،رنگ بين المللی صرع ش��ناخته 
ش��ده و از مردم خواس��ته می ش��ود تا در ای��ن روز با 
اس��تفاده از رنگ بنفش در پوش��ش خود و با برگزاری 
راهپيمایی و یا جش��نهای وی��ژه، به این حرکت جهانی 

بپيوندند.
فاطمه عباس��ی مس��ؤل روابط عمومی انجمن صرع، 
مراس��م برگزاری روز بنفش را اینگونه توصيف می کند:

مراسم روز بنفش برای نخستين بار در ایران در ساعت 
10 صب��ح روز 6 فروردی��ن در دفتر انجمن صرع، به طور 
رس��می آغاز ش��د.70 نفر از اعضا در این مراسم شرکت 
کردند. پس از خوش آمد گویی به اعضا و تبریک سال نو، 
به معرفی روز بنفش و علت نامگذاری این روز و تاریخچه 

آن پرداخته شد.
 س��پس از ش��رکت کنندگان خواس��ته ش��د تا ضمن 
معرف��ی، در ص��ورت تمایل درب��اره بيماری خ��ود برای 

حاضران صحبت کنند. همه ش��رکت کنن��دگان خود را 
معرف��ی کردند و 6 نفر از اعضا تج��ارب خود را در مورد 

بيماری، به اشتراک گذاشتند.
 س��پس دکتر حميده مصطفایی مدیر عامل انجمن با 

مهمانان عکس یادگاری گرفتند.  
چند نفر از اعضا در مصاحبه تلویزیونی ش��رکت کردند 
و مراس��م با اهدای بادکنکهای بنفش ب��ه مهمانان پایان 

یافت.

رگباربهاری،اردویپارکچیتگررا
خاطرهسازکرد.

ëانجمنصرعسالنورابایادگیری»مهارتهای
ارتباطی«شروعکرد.

اولي��ن اردوی انجمن صرع ایران در تاریخ 30 فروردین 
س��ال جاری به مقصد پارک چيتگر برگزار شد تا فرصتی 

برای ورزش در طبيعت فراهم شود. 

س��اعت 8/30 صب��ح روز 30 فروردی��ن، دفتر مرکزی 
انجمن ش��اهد حضور اعضایی بود که از قبل برای شرکت 
در اردو ثبت نام کرده بودند. اتوبوس��هایی که با همکاری 
ش��هرداری ناحيه 5 منطقه 7 دریافت ش��ده بود، جلوی 
در دفتر منتظر مس��افرین بودند. هرکس از راه می رسيد، 
حضور خود را به سرپرست اردو اعالم می کرد. دقایقی 
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به س��اعت 9 مانده بود که خانم عباس��ی – مس��ئول 
رواب��ط عموم��ی انجمن – ليس��ت اس��امی ش��رکت 
کنندگان را برداش��ت و با صدای بلند حضور و غياب 
کرد. بچه ها به دو دس��ته تقسيم شدند و هر اتوبوس 
با س��ه نفر از همکاران انجمن صرع به س��مت پارک 
چيتگ��ر حرکت کردند. چند نفر هم به موقع نرس��يدند و 

از اردو جا ماندند. 
وقت��ی اتوبوس��ها حرکت کردند، برنام��ه اردو به همراه 
فرم نظرخواهی بين افراد توزیع ش��د ت��ا همگی از نحوة 
برگزاری اردو مطلع ش��ده و در پای��ان نظرات خود را در 

مورد اردو اعالم کنند. 
سالن چند منظورة پارک چيتگر برای استقرار انتخاب 
ش��د. بعد از پذیرایی، دکتر رضا محمدی جلسة آموزشی 
»مهارتهای ارتباطی« را در مورد »محبت فطری انسانها و 
تفاوت افراد در راهبردها و نه در نيازهای آنها« از س��اعت 

11 تا 13 برگزار کرد. 
سپس وقت نهار فرا رسيد و همة بچه ها مشغول صرف 
نهار شدند. ساعت 13/30 بود که امکان استفاده از پيست 
دوچرخه س��واری فراهم شد و 28 نفر از شرکت کنندگان 
برای انجام این ورزش اظهار عالقه کردند. بقية بچه ها نيز  

مشغول بازی با توپ و وسطی شدند. 
بعد از گذش��ت دو ساعت با نوشيدن چای، خستگی از 
تنشان رخت بربست. ساعت 5 بود که گروه قصد بازگشت 
ب��ه دفتر انجمن کرد اما ناگهان بارش رگبار بهاری و عطر 

باران همه را غافلگير کرد. 
پس از اردو فرم های نظرس��نجی بررسی شدند: بيش 
از 80درصد با روز اردو موافق بودند. بيش از 90درصد 
مح��ل اردو را می پس��ندیدند. نزدی��ک ب��ه 80درص��د 
ب��ا هزین��ة اردو و نحوة پذیرای��ی در اردو موافق بودند 
و نزدیک ب��ه 60درصد از برنامه آموزش��ی اردو رضایت 

داشتند. 

وقتیتحریمواردبازارجهانیکتاب
میشود!

ë کتابالتینتخصصیصرعدرنمایشگاه
بینالمللییافتنشد.

معاون آموزش��ی و پژوهش��ی انجمن ص��رع با توجه به 
افزایش نرخ دالر، امسال تصميم به خرید تنها یک کتاب 
تخصصی صرع از نمایش��گاه بين المللی کتاب گرفته بود 
که این خرید محقق نش��د. ناشران دليل دیر یا نرسيدن 

برخی کتاب ها را، تحریم ایران اعالم کردند. 
انجمن صرع ساليانه یک بار، هنگام برگزاری نمایشگاه 
بين المللی کتاب، با خری��د چندین جلد کتاب تخصصی 
برای متخصص��ان و کتاب های غيرتخصص��ی برای اعضا 

خود، به غنی سازی کتابخانه می پردازد. 
دکتر حس��ين دالور کسمایی می گوید: »چند روز قبل 
از برگزاری نمایشگاه، ليس��ت کتب تخصصی پزشکی به 
دفتر انجمن صرع ارسال شد و پس از مشورت با همکاران 
تصميم به خرید یک کتاب تخصصی از نمایش��گاه کتاب 
گرفتيم و مابقی بودجه را به خرید کتابهای مناسب برای 
اعضای پيوسته اختصاص دادیم، اّما تنها كتاب تخصصي 

مورد نظر ما، به نمایشگاه نرسيد.«
هم چنين مدتها قب��ل از افتتاح نمایش��گاه، مکاتبات 
اداری ب��رای دریافت غرفه اطالع رس��انی با مس��ئوالن 
نمایش��گاه آغاز شده بود. اما پس از مراجعه های پی در 
پی به نمایش��گاه، نه تنها با مخالفت مسئوالن نمایشگاه 
برای در اختي��ار قرار دادن غرفه اطالع رس��انی مواجه 
شد، بلکه حتی موفق به خرید تنها کتاب تخصصی مورد 

نظر خود نيز نشد. 
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چگونهازتشنجکودکمجلوگیریکنم؟
موافقت دکتر زرین کيهانی دوس��ت با آموزش والدین 
در مورد صرع کودکان، منجر به برگزاری کارگاه آموزشی 
»صرع و کودکان« در تاریخ 14 اردیبهش��ت سال جاری 

در دفتر ميدان توحيد شد. 

پرس��ش های والدین کودکان مبتال به صرع حاکی 
از نياز آنها به آموزش بيش��تر در مورد صرع است. 
انجم��ن صرع،  ب��ه همي��ن منظ��ور واحد آم��وزش 
کارگاه آموزش��ی »صرع و ک��ودکان« را با همکاری 
دکتر زرین کيهانی دوست )فوق تخصص اعصاب اطفال( 

برگزار کرد. 

محورهای گفتگو در این کارگاه ش��ناخت مغز و علل 
به وجود آمدن تش��نج، تشنج در کودکان، عوامل تکرار 

تش��نج  )قطع داروه��ا، خونری��زی مغ��زی و...(، انواع 
تش��نجها، درمان، نحوه صحيح مص��رف داروها، رعایت 
نکات ایمنی برای جلوگيری از بروز تش��نج، نحوه رفتار 
ب��ا کودکان مبتال به صرع و ورزش کودکان بود. در این 
کارگاه 15 نفر ش��رکت کردند و پاس��خ سؤاالت خود را 

دریافت کردند. 

اجرایمسابقهصرعبرایمتخصصاندر
نوزدهمینکنگرهبینالمللینورولوژی

انجمن صرع ب��ا اجراي مس��ابقه در نوزدهمين کنگره 
بين الملل��ی نورول��وژی، حض��ور خود را اع��الم كرد. این 
كنگره از 19 الی 22 اردیبهش��ت س��ال جاری با شرکت 
متخصصان این رش��ته به منظور بح��ث و تبادل نظر در 
مورد بيماریهای مغز و اعصاب در س��الن همایشهای صدا 

و سيما برگزار شد. 

این مسابقه بين متخصصان برگزار شد و روزانه به یک 
نف��ر از برگزی��دگان به قيد قرعه جایزه ای اهدا ش��د. این 
انجم��ن از این فرص��ت نيز برای اطالع رس��انی در مورد 
»نهمي��ن کنگ��ره بين المللی صرع« که در مهرماه س��ال 

جاری برگزار خواهد شد، استفاده کرد. 
معرفی خدمات و ارائه نشریه های مختلف هم، از دیگر 

فعاليتهای انجمن در این کنگره بود. 
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»طنزخندهبازار«ازجشنانجمنصرع
سردرآورد.

انجمن صرع ایران به مناسبت ميالد حضرت فاطمه)س( 
برای اعضای خود جشنی برگزار کرد. 

این جشن که 300 نفر شرکت کننده داشت با حمایت 
ش��رکت زمزم و همکاری تع��دادی از هنرمندان از جمله 
بازیگ��ران »طنز خنده ب��ازار« در تاریخ 21 اردیبهش��ت 
در س��الن سينمای ایران برگزار ش��د. این مراسم ساعت 
10 صبح به مدت دو س��اعت با س��خنرانی خانم نسرین 
نجف��ی، معاونت رفاهی و م��ددکاری انجمن صرع آغاز 
شد. س��پس »اميد جهان« با اجرای ترانه های جنوبی، 
»علی آرام« با اجرای ترانه های آذری، »شهرام زندی« 
با اجرای آلبوم جدید خود، »گروه موس��يقی س��نتی« 
با اجرای ترانه های س��نتی و »رضا کنکاش��ی« با تقليد 
صدا ب��ه هنرنمایی در این برنام��ه پرداختند. هم چنين 
مس��ابقه های مختلف��ی ازقبيل لب خوان��ی ترانه ها، آرد و 
س��که، بل��ی و خير و تقليد صدا به وس��يله مجری برنامه 

»وحيد مهابادی« اجرا شد. 
»س��ياوش مفيدی« و »پویا تهران��ی«، بازیگران برنامه 
طنز خنده بازار نيز به نش��انه حمایت از جامعه مبتالیان 

به صرع در این برنامه حضور داشتند. 

برگزاریمجمععمومیعادیسالیانه
انجم��ن صرع ای��ران نوبت دوم مجم��ع عمومی عادی 
ساليانه خود را به منظور انتخاب بازرس در روز پنجشنبه 
م��ورخ 28 اردیبهش��ت 1391 از س��اعت 10 الی 13 در 
سالن اشراق آموزش و پرورش منطقه 7 تهران در خيابان 

دبستان برگزار کرد. 

این مجمع که 90 نفر ش��رکت کننده داشت با حضور 
دکتر کورش قره گزلی به عنوان رئيس مجمع، بهادر قانع 
مطل��ق و بهنام صابری به عن��وان ناظرین، زهرة مقيد به 
عنوان منش��ی هيئت رئيسه مجمع و یاسمن سماواتی به 

عنوان ناظر وزارت کشور رسميت پيدا کرد. 
موضوع و دستور جلسة مجمع مذکور ارائه گزارش عملکرد 
مالی و اجرائی، تعيين خط مشی و برنامه های سال جاری و 
همچنين تصویب بودجه و تعيين حق عضویت ساليانه بود 
که به وسيله مدیر عامل انجمن )دکتر حميده مصطفایی( و 
بازرس انجمن )سهيل پيرایش فر( به سمع و نظر حاضران 
رسيده و مورد تصویب قرار گرفت. نتيجة مجمع، منجر 
به انتخاب ميثم سبزچهره به عنوان بازرس اصلی و فریدة 
غفوری نيا به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال شد. 
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رضایت99درصدیشرکتکنندگاناز
انتخابباغگیاهشناسیبهعنوانمحلاردو

انجم��ن صرع ایران دومين اردوی س��ال ج��اری را در 
تاریخ 26 اردیبهش��ت ماه با هدف بازدید از مجموعه باغ 
گياه شناس��ی ملی برگزار کرد. بازدید از این مجموعه که 
در منطق��ه آزادش��هر واقع در اتوبان ته��ران – کرج قرار 
گرفته اس��ت، رضایت 99 درصدی شرکت کنندگان را از 

انتخاب این مکان به همراه داشت. 

تجزی��ه و تحليل فرم های نظرخواه��ی اردو هم چنين 
نش��ان داد که بيش از 60 درصد هزینه اردو را مناس��ب 
دیدن��د، 40درص��د پذیرایی را خ��وب ب��رآورد کردند و 

60درصد به کارآمدی مسابقه آموزشی رأی دادند. 
فاطمة عباسي مسئول روابط عمومي انجمن مي گوید: 
س��اعت 9 صبح اردوی 40 نفری انجمن صرع با اتوبوس 
ش��هرداری ناحيه 5 منطق��ه 7، با همراه��ي چهار نفر از 
كاركنان دفتر به س��مت باغ گياه شناس��ی حرکت کرد. 
در بي��ن راه مدی��ر اداری مالی انجمن، آقای قدس��ی نژاد 
ضمن خوش��امدگویی به اعضا، دربارة نحوة برگزاری اردو 
توضيحات��ی داد و از اعضا خواس��ت  ت��ا همراهی الزم را 
با گروه داش��ته باش��ند. برگه های نظرسنجی در اتوبوس  
توزیع شد و سپس با کلوچه و آبميوه از شرکت کنندگان 
پذیرایی شد. وقتی اتوبوس به باغ گياه شناسی رسيد، یک 
راهنما برای توضيحات الزم در مورد باغ، همراه اردو شد. 

اولي��ن منطقه، مجموعه رویش��ی هيماليا ب��ود که به 
صورت تپه های بس��يار مصفا مهيا شده بود. از این منطقه 
به قسمت رویشگاه خزر رفته،که شبيه جنگل های شمالی 
ایران با همان فضا و ساختارهای گياهی ایجاد شده است. 
از جمله در این منطقه می توان به درخت های انار ترش و 
بلوط و انجير اشاره کرد. در این منطقه دریاچه مصنوعی 
تعبيه شده بود که به گياهان اطراف، ویژگی جنگل مانند 
می داد. مجسمه های ساخته ش��ده از گلدان در کنار این 

دریاچه جلوه خاصی داشتند.
منطقه رویش��ی زاگرس، منطقه بعدی بود که از آنجا به 
باغ سيستماتيک و گلخانه رویشی مناطق جنوب وارد شدیم. 
این باغ منطقه ای پر از گل های رز به اشکال متنوع بوده، و 

آبنماهای بسيار جالبی نيز در آن تعبيه شده بود. 
باغ گياهان پيازی و باغ صخره ای و آبش��ار که بس��يار 
چشم نواز بود، نيز از مناطق دیگر بازدید در این تفرجگاه 
بودند. منطقه رویشی گياهان ژاپنی نيز با عطر خاص این 
گياهان از دیگر مناطق بازدید شده بودند. در طول مسير 
بازگش��ت، باغهای اروپایی با مناظر بدیع، خستگی گروه 
را از پياده روی دو س��اعته، در می کردند. گلخانة گياهان 

گوشتی در پایان مورد بازدید قرار گرفت. 
س��اعت 1/30 گروه برای پذیرایی به س��الن نهارخوری 
هدایت ش��ده و پذیرایی ش��دند. بعد از صرف نهار و نماز، 
گروه در اس��تراحتگاه خارج محوطة باغ هدایت ش��ده و  
مس��ابقه آموزش��ی برگزار شد. هش��ت نفر داوطلب برای 
پاسخگویی به سؤاالت آموزشی انتخاب شده و از هر نفر، 
یک س��ؤال مرتبط با صرع پرس��يده شد. بعد از پاسخ هر 
فرد، توضيحی دربارة آن پرس��ش برای گروه داده شده و 
برای همة افراد نيز هدیه ای در نظر گرفته شده بود که به 
ایشان داده شد. برگه های نظرسنجی در پایان جمع آوری 

و گروه در ساعت 16 به مقصد تهران به راه افتادند. 



ان
یر
عا

صر
ن

جم
هان

م�
لنا

ص
ف

13
91
م،

ده
از
لی

سا
،3

ه6
مار

ش

28

داستانكوتاه

سرنوشت
فرزانهكریمي

نگار دختر خيلي آرام و ساكتي بود،  آنقدر مورد اعتماد 
همه بود كه اگر كسي درمورد مسئلة مهمي مشاوره نياز 
داش��ت، با او در ميان مي گذاش��ت. م��ا در عرض دو ماه 
دوس��تان خوبي براي هم شدیم، با هم مي رفتيم و با هم 
مي آمدیم. حتي مرخصي هایمان را با هم یكي مي كردیم. 
ش��ركت ما یك ش��ركت فروش لوازم خانگ��ي بود. روزها 
به همين منوال مي گذش��ت و ناگهان ورق برگشت. چند 
روزي ب��ود كه نگار به ش��ركت نمي آم��د و وقتي تماس 
مي گرفتم، پاس��خم را نمي داد. نگران ش��دم. بنابراین به 
خانه ش��ان رفتم، اما باز هم كسي در را به رویم باز نكرد. 
ت��ا اینكه یك روز كاماًل تصادفي پدرش را دیدم و حالش 
را جویا ش��دم. وقتي شنيدم نگار مبتال به سرطان شده و 
دكترها جوابش كرده اند دنيا به چش��مم تيره و تار ش��د. 
دیگ��ر هيچ چيزي نفهميدم. وقت��ي به هوش آمدم، آقاي 
مس��توفي باالي س��رم بود. انگار چندین سال پيرتر شده 
ب��ود. به من گفت: دخترم براي نگار دعا كن. گفتم: آقاي 
مس��توفي آخر چرا؟ چ��را یكدفعه اینطوري ش��د؟ او كه 
مشكلي نداشت. آقاي مستوفي اشك ریزان گفت: نمي دانم 
دخترم، راس��ت مي گویند كه خ��دا بندگانش را گلچين 
مي كند. با پدر نگار به بيمارستان رفتم. همين  كه چشمم 
به نگار افتاد، دوباره حالم بد ش��د. نزدیكتر رفتم، س��الم 
كردم، ن��ه این نگار نبود. خدایا چ��ه مي دیدم نگار نه مو 
داش��ت و نه ابرو. صورت و دستانش زرد و رنگ و رو رفته 
بود. دیگر نتوانس��تم دوام بياورم و سيل اشك از دیدگانم 
ف��رو ریخت. نگار تكيه زد، دس��تم را گرف��ت و صورتم را 
بوس��يد. چقدر بوسه اش دلنش��ين بود، گفت: صنم جان 
ناراحت نباش حتمًا تقدیر من این بوده، من اصاًل ناراحت 
نيستم پس تو هم اشك نریز و فقط برایم دعا كن. همين 
كه از بيمارس��تان بيرون آمدم، سریع بليطي تهيه كردم 
و به راه افتادم. حرم امام رضا)ع( مثل هميشه شلوغ بود. 
وقتي رسيدم اشك از چشمانم روان شد و امام رضا)ع( را 

فریاد زدم و از فرط اشك اصاًل نفهميدم كه چطور خوابم 
برد. در خواب نگار را دیدم. یك لباس سفيد زیبا پوشيده 
بود و ی��ك مرد روحاني ه��م كنارش ب��ود، اما صورتش 
واضح نبود. از نگار پرس��يدم: نگار این آقا كيست؟ گفت: 
این آقا امام رضا)ع( اس��ت، آمده تا م��را پيش تو بياورد، 
مي گوید: ت��و خيلي بي قراري مي كن��ي. گفتم: خوش به 
سعادتت كه آقا آمده دنبالت، كاش من هم این سعادت را 
داشتم. انگار دستي بر شانه ام قرار گرفت كه سنگيني اش 
بيدارم كرد، بوي عطر خاصي به مشامم رسيد، چه حس 
عجيبي داش��تم. ناگهان پيامكي دریافت كردم، آن را باز 
كردم، نگار بود. نوش��ته بود: مي دانم در حرم امام رضا)ع( 
هستي. امش��ب آمدم به دیدنت، خواب بودي، دلم نيامد 
بيدارت كنم، دس��تم را روي شانه ات گذاشتم، چيزي كه 
از امام رضا)ع( خواس��تي، به تو داد. حاال دیگر هميش��ه 

ز با هم هس��تيم و مثل دو تا خواهریم. حدود دو س��ال  ا
آن موض��وع مي گذرد، اّما نگار روز به روز حالش بهتر 
شده، و ما به كمك خانواده هایمان یك بنگاه خيریه 

به نام امام رضا)ع( تأسيس كردیم.
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پژوهشهايتازهویژةپزشكان

رابطهبینامیدواريبا
معناجویيوافسردگيدر

افرادمصروعومقایسهآنبا
افرادغیرمصروع

فاطم�همصطفای�ي،دكت�رآناهیتا
خدابخشيكوالیي

چكیده
هدف: این مطالعه با هدف بررسي 
رابط��ه امي��دواري ب��ا معناجوی��ي و 
افسردگي در افراد مصروع و مقایسه 
آن با افراد غيرمصروع انجام شده است.
روش بررس��ي: در ای��ن مطالع��ه 
توصيف��ي، از بي��ن اف��راد مص��روع 
مراجعه كننده به انجمن صرع استان 
گلس��تان و اف��راد عادي این اس��تان 
200 نف��ر )100 نفر مص��روع، 100 
نمونه گي��ري در  نف��ر غيرمص��روع( 
دس��ترس انتخاب ش��دند و از طریق 
پرسشنامه هاي اميدواري، معناجویي 
و افس��ردگي م��ورد ارزیاب��ي ق��رار 
گرفتند. داده هاي حاصل با استفاده 
از ضری��ب همبس��تگي پيرس��ون و 
آزمون تي مس��تقل م��ورد تجزیه و 

تحليل قرار گرفت.
تحقي��ق  یافته ه��اي  یافته ه��ا: 
حاكي از وجود رابط��ة معنادار بين 
با افسردگي و معناجویي  اميدواري 
ب��ا افس��ردگي، در اف��راد مصروع و 
غيرمصروع اس��ت. هم چنين، رابطة 
معناداري بين اميدواري با معناجویي 
در افراد غيرمصروع مشاهده شد، در 
حالي كه، ای��ن رابطه بين دو مؤلفة 
مذك��ور در افراد مصروع، مش��اهده 
نش��د. هم چني��ن، نتای��ج حاكي از 

وجود تفاوت معن��ادار بين اميدواري 
ب��ا معناجویي و افس��ردگي در افراد 

مصروع و غيرمصروع است.
بحث:

در بررسي مش��كالت روانشناختي 
اف��راد مصروع توجه به امر اميدواري، 
معناجوی��ي در زندگي و افس��ردگي 
بسيار اساس��ي اس��ت. براي داشتن 
امي��د و لذت ب��ردن و یافتن معنا در 
زندگ��ي باید به عواملي كه به كاهش 
افسردگي در افراد مصروع مي پردازد 

توجه كافي كرد.

عزتنفسومشكالت
رفتاريدرنوجواناندخترو

پسربااختاللصرع

لیالاكرمي
مریمداوودي

مقدمهوهدف:
برخي از اختالالت رفتاري به دليل 

ضایع��ه مغزي ایجاد مي ش��ود. صرع 
اختالل مزمن مغزي اس��ت. معمواًل 
اصالح مش��كالت رفتاري و آموزشي 
این اخت��الل، از درمان خود بيماري 
ب��ه مراتب دش��وارتر اس��ت. هدف از 
این مطالعه، »عزت نفس و مقایس��ه 
مش��كالت رفتاري نوجوانان دختر و 
پسر مبتال به صرع در شهر یزد« است.

روشتحقیق:
این پژوهش یك مطالعه مقطعي و 
تحليلي اس��ت. تعداد 42 نفر دختر و 
42 نفر پسر مبتال به صرع در سنين 
19-12 به عنوان گروه نمونه در نظر 
گرفته ش��د و از چك ليس��ت رفتاري 
آخن باخ فرم CBCL و پرسش��نامه 

عزت نفس رزنبرگ استفاده شد.
یافتهها:

نتای��ج حاصل از تجزی��ه و تحليل 
داده ها نش��ان داد ك��ه دختران عزت 
نفس پایين تري نس��بت به پس��ران 
دارن��د و در مقياس��هاي اضط��راب / 
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افسردگي )p = 0/001(، گوشه گيري 
)p = 0/004(، درونگرای��ي )0/002 
= p( نم��رات آنه��ا باالتر ب��وده و در 
مقياس هاي مشكالت توجه )0/012 
= p( پرخاش��گري )p = 0/002( و 
 )p = 0/004( مش��كالت اجتماع��ي
پس��ران، نمرات آنها باالتر بود و بين 
دو گروه تفاوت معنادار مشاهده شد. 
در مقياس��هاي ش��كایات جسماني، 
مش��كالت تفكر، رفت��ار بزهكارانه و 
برون گرای��ي بي��ن دو گ��روه تفاوت 

معنادار مشاهده نشد.
نتیجهگیري:

نتایج پژوهش نش��ان داد نوجوانان 
ب��ا اختالل ص��رع در مع��رض خطر 
افزایش مش��كالت رفت��اري و عزت 
نفس پایي��ن قرار دارند. بنابراین باید 
عالوه بر توجه به مس��ائل بهداشتي و 
پزشكي این افراد به مشكالت رفتاري 

و رواني آنها نيز توجه داشت.

تشنجهمراهباتبازدیدگاه
رازيوعلمپزشكينوین

دكترس�عیدچنگی�زيآش�تیاني،
محسنشمسي،دكترمجیدرمضاني

مقدمهوهدف:
از دی��دگاه رازي تش��نج ناش��ي از 
ت��ب عب��ارت اس��ت از تش��نجي كه 
با تب ش��دید و س��وزان، خش��ك و 
بدخيم همراه اس��ت. این تش��نج در 
شيرخواران پسر و دختر تا رسيدن به 
سن 7 سالگي به آساني رخ مي دهد. 
پژوهش حاضر نيز با هدف مروري بر 
نظریات رازي بر تش��نج ناشي از تب 

در كودكان صورت پذیرفته است.

موادوروشها:
پژوهش حاضر یك مطالعه مروري 
اس��ت كه از طریق جمع آوري منابع 
معتبر فارسي همچون كتاب الحاوي 
نوش��تة رازي و برخ��ي پایگاه ه��اي 
اطالعات��ي فارس��ي و التين و س��ایر 
بانكهاي اطالعاتي موجود در شبكه و 
همچنين سمينارها و مجالت علمي 
پژوهش��ي در زمينه تاریخ پزش��كي، 
اطالع��ات جم��ع آوري و ب��ه س��ؤال 
محوري پژوهش كه نظرات رازي در 
زمينه تش��نج ناشي از تب پاسخ داده 
شده اس��ت. در این بررسي متون به 
نظ��رات رازي در زمينه علل بيماري، 
نش��انه هاي  مس��اعدكننده،  عوام��ل 
بيم��اري، اقدام��ات الزم در برخورد 
با بيمار و پيش آگهي بيماري اش��اره 

شده است.
یافتهها:

رازي از جمله علل تش��نج ناش��ي 
از تب در ك��ودكان را ضعف عصبي، 
تغذیه نامناسب و در بزرگساالن علت 
این بيم��اري را ابتال ب��ه بيماریهاي 
س��ختي همچون مننژی��ت مي داند؛ 
برخي از علل مس��اعدكننده را هواي 
س��رد و مرطوب، تب حاد، بي خوابي، 
گری��ه و بي تابي و یبوس��ت مزاج در 
كودك مي داند و نشانه هاي بيماري را 
حركات غيرطبيعي چشم ها، چرخش 
زیاد كره چش��م و لوچي، نبض تند، 
كاه��ش ادرار و تيرگي رنگ پوس��ت 
مي دان��د. برخي از اقدام��ات الزم را 
اس��تفاده از ش��ياف ها ب��راي درمان 
یبوست مزاج و دوري از گرما مي داند 
و ب��راي پ��ي ب��ردن ب��ه پيش آگهي 
بيماري، توجه به تركيبي از نشانه ها 

را توصي��ه مي كند كه نظرات رازي تا 
ح��دود زیادي با علم پزش��كي نوین 

همخواني دارد.
بحثونتیجهگیري:

ای��ن مطالع��ه نش��ان از اهميت و 
شيوع تشنج ناشي از تب در كودكان 
در زمانهاي گذشته و بيشتر ناشي از 
مراقبتهاي نادرس��ت و ابتالي كودك 
به بيماریهاي واگير و تب دار اس��ت و 
از طرفي پشتوانه علمي تاریخ پزشكي 
ایران در زمينه تشخيص و علت یابي 

این بيماري است.

بررسيمیزانآگاهيو
نگرشمردمشهررشت
نسبتبهبیماريصرع

بابك دكت�رمظف�رحس�ینينژاد،
بخش�ایش،حمیدرض�احاتمی�ان،

مجتبيفروحي،نسیممیرزایي

مقدمه:
صرع یك اختالل شایع نورولوژیك 
اس��ت كه ب��ه علت نگ��رش منفي و 
اعتقادات و اطالعات نادرس��ت افراد 
گاهي در جامعه به عنوان یك بيماري 
مادام العمر غيرقابل درمان یاد مي شود 
كه مي تواند منجر به انزواي اجتماعي 
این بيماران شود. هدف از این مطالعه 
بررس��ي ميزان آگاهي و نگرش مردم 
رش��ت درب��ارة بيماري صرع اس��ت.

روشها:
در این مطالعه مقطعي توصيفي از 
طریق مصاحبه حضوري از 825 نفر 
از اف��رادي كه به ص��ورت تصادفي از 
شهر رش��ت انتخاب شده اند، سؤاالت 
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مرب��وط ب��ه آگاهي و نگ��رش درباره 
صرع پرسيده شده و پاسخ افراد ثبت 
شده است. براي آناليز نتایج از برنامه 
spss 16 version اس��تفاده شده 

است.
یافتهها:

و  زن   451 ش��امل  نف��ر   825
375 مرد ب��ا ميانگين س��ني 35/4 
س��ال در مصاحب��ه ش��ركت كردند. 
86/7 درصد اف��راد قباًل درباره صرع 
اطالعاتي داشتند كه بيشتر از طریق 
رسانه هاي عمومي اطالعات را كسب 
كرده بودند. در مجموع 67/9 درصد 
از شركت كننده ها ميزان آگاهي شان 
درب��اره صرع قابل قب��ول بود ولي در 
پاس��خ به س��ؤال كمك هاي اوليه در 
تشنج غالبًا پاسخ گذاشتن چيزي در 
دهان بيمار و یا از بيمار دور مي شوم 
را انتخاب ك��رده بودند و فقط 39/2 

درصد پاسخ درست داده بودند.
در ارتباط با نگ��رش به صرع فقط 
درصد كمي )5 درصد( نگرش منفي 
داشتند. اكثراً قبول داشتند كه افراد 
مص��روع مي توانن��د در جامعه مفيد 
باش��ند. ب��ا ای��ن وجود فق��ط 30/1 
درصد موافق با ازدواج با افراد صرعي 
بودن��د. در این مطالع��ه ارتباط قابل 
مالحظه اي بي��ن ميزان تحصيالت با 
آگاهي و نگرش به صرع وجود داشت.

نتیجهگیري:
ب��ا وجود س��طح ب��االي آگاهي و 
نگرش مثبت جامعة مورد مطالعه ما، 
در مورد صرع هنوز اطالعات اش��تباه 
و عقاید نادرست مخصوصًا در ارتباط 
ب��ا كمكهاي اولي��ه به ای��ن بيماران 
وجود دارد و در كنار اقدامات درماني 

آموزشي  برنامه هاي  و  اطالع رس��اني 
منظم در بهب��ود كيفيت زندگي این 
بيماران از اهميت بس��زایي برخوردار 

است.

صرعوسندرمالندوكلفنر

سارانحیدري،الهامصیحهاي

مقدمهوهدف:
الندوكلفن��ر، س��ندرمي از نقایص 
زب��ان درك��ي و بيان��ي اس��ت كه با 
تش��نج هایي همراه بوده و شروع آن 
معم��واًل بين س��نين چه��ار تا هفت 
س��الگي، یعني بعد از یك دوره رشد 
طبيعي اس��ت. ب��ه دلي��ل اینكه كه 
حمله ه��اي ناگهاني هم��راه آن دیده 

مي شوند، به آن، عنوان سندرم اطالق 
مي ش��ود. این حمله ه��ا موجب زوال 
عملكرد زباني مي ش��وند كه معمواًل 
به آفازي پایداري منجر مي ش��ود كه 
اخت��الل در دس��تور زب��ان و نقایص 
دركي از عالئم آن هس��تند. عملكرد 
شناختي هم اغلب آسيب دیده است. 
هدف این مطالعه، بررسي اختالالت 
گفتار و زبان در س��ندرم النداوكلفنر 

مي باشد.
روشها:

 Science پایگاه ه��اي اطالعات��ي
Direct و Pubmed )سال 2000 
تا 2010( براي مقاالت انگليس��ي با 
استفاده از فهرستي از واژگان كليدي 
جس��تجو ش��دند. كتاب هاي مربوط 
به صرع و اخت��الالت زباني نيز مورد 

مطالعه قرار گرفتند.
یافتهها:

این س��ندرم علت مشخصي ندارد 
و بسيار نادر است. عملكرد شناختي 
معمواًل آس��يب مي بيند. از داروهاي 
ضدتشنج مي توان براي كنترل صرع 
استفاده كرد. اّما به نظر نمي رسد كه 
دارو به بهبود عالئ��م مربوط به زبان 

كمك كند. این س��ندرم در پس��ران 
شایعتر از دختران است.

نتیجهگیري:
نقایص برق��راري ارتب��اط، در 94 
درصد اف��راد مبتال ب��ه LKS باقي 
مي مان��د. معم��واًل آم��وزش وی��ژه و 
مداخله براي نقص ارتباطي، ضروري 
اس��ت. هر چه شروع س��ندرم زودتر 

باشد پيش آگهي بدتر است.
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پاسخمسابقهفصلنامه35
1-الف2-ج3-ب4-ب5-الف
6-ج7-د8-الف9-ب10-ج

 

برگزیدگانمسابقهفصلنامه34
از مي��ان 14 نفر ش��ركت كننده در مس��ابقه، 9 نفر پاس��خ 
صحيح ارس��ال كرده بودند كه دو نفر به قيد قرعه به عنوان 

برگزیده هاي مسابقه معرفي مي شوند.
 1- فرزانه كریمي        2- سيدمهدي دهقان

اسامي برگزيدگان مسابقه فصلنامه شماره 34

مسابقه
1-اختالالتخلقيبهچهدالیليميتوانددرافرادمبتالبهصرعایجادشود؟

الف( عوامل فيزیكي
ب( دارو

ج( سرخوردگي ناشي از محدودیتها
د( همة موارد

2-عالئمناشيازاختالالتخلقيدرپاییزوزمستانچیست؟
الف( افسردگي، نااميدي، افزایش وزن، اشكال در تمركز

ب( اضطراب، بي خوابي، افزایش وزن، آشفتگي
ج( زیاد خوابيدن، افزایش ميل جنسي، اضطراب، كاهش وزن

د( همة موارد

3-مص�رفكدامیكازدانههايخوراكيبرايافرادمبتالبهصرعمناس�ب
است؟

الف( جو و برنج
ب( ذرت و برنج
ج( گندم و ذرت
د( یوالف و برنج

4-چرامصرفحبوباتبهافرادمبتالبهصرعتوصیهنميشود؟
الف( چون درصد گلوتامين زیادي دارند
ب( چون درصد گلوتامين آنها كم است

ج( چون گلوتامين ندارند
د( هيچ كدام

5-چرامصرفویتامینB6درمبتالیانبهصرعمفیداست؟
الف( چون ویتامين B6 مفيد است
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ب( چون ویتامين B6 به رشد اعصاب كمك مي كند
ج( چون ویتامين B6 از كاركرد سيستم عصبي مركزي حفاظت مي كند

د( هيچ كدام

6-نوشیدنآبچهمیوهايدركاهششدتحمالتصرعمؤثراست؟
الف( انار
ب( انگور

ج( پرتقال
د( سيب

7-اگراحتمالصدمهس�روجودداش�تهباشد،بیماربایدازنظركدامعالئم
موردمراقبتقرارگیرد؟

الف( دشواري در حفظ هوشياري
ب( استفراغ و مشكالت بينایي
ج( خواب آلودگي زیاده از حد

د( همة موارد

8-برايشناكردنكودكمبتالبهصرعرعایتچهنكاتيالزماست؟
الف( اجازة شنا كردن به او ندهيم

ب( صرع او را از مربي شنا پنهان كنيم
ج( بگذاریم تا به تنهایي شنا كند

د( جليقه نجات به او بپوشانيم

9-خانمه�ابرايباردارش�دنازچ�هزمانينیازبهدرمانبااس�یدفولیك
دارند؟

الف( از ابتداي بارداري
ب( یك ماه قبل و سه ماه اول بارداري

ج( از 9 هفتگي بارداري
د( یك ماه قبل و پنج ماه اول بارداري

10-چهتوصیهايبرايغلبهبرتنبليهست؟
الف( استراحت كنيد

ب( انگيزه داشته باشيد
ج( به خوبيها فكر كنيد

د( همة موارد

لطف�ًاپاس�خهايخودراحداكثرتاتاریخ91/5/30ب�هواحدپژوهشانجمن
صرعارسالفرمائید.

د  ج  ب ال�ف

نام:

نامخانوادگی:

آدرس:

تلفن:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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اطالعيهها

-دریافتكارتعضویتجدید
بدین وس��يله از تمامي عزیزان عضو دعوت مي شود نسبت به پرداخت حق عضویت ساليانه و ارائة آخرین اطالعات 

از نظر هویت شناسنامه اي، دارو و آدرس براي صدور كارت جدید به واحد پذیرش انجمن، مراجعه كنند.
ارائة هر نوع حمایت و سرویس دهي انجمن به اعضا از مورخ 1391/7/1 منوط به اعتبار كارت عضویت آنان خواهد 

بود.

-ثبتنامجلسههایآموزشي،مشاورهواردو
سياس��تهاي راهبردي هيئت مدیره و مدیرعامل انجمن، مبني بر تعامل و مش��اركت بيشتر و مطلوبتر اعضا در همة 

اركان و تصميم گيریها است، كه این امر مستلزم ارتقا سطح اطالعات، دانش و توانمندي آنان است.
انجمن در راستاي تحقق این هدف، به برنامه ریزي براي جلوگيري جلسه ها و دوره هاي آموزشي تخصصي، مهارتي، 
مشاوره فردي و گروه درماني و همچنين اردوهاي یك روزه پرداخته است. از متقاضيان دعوت مي شود براي ثبت نام و 
كسب اطالعات بيشتر با مراجعه حضوري و یا تماس تلفني با شماره تلفن هاي 3-88463271 تماس حاصل كنند.

-ثبتنامدركالسهايمهارتي
واح��د آم��وزش انجمن صرع ای��ران در نظر دارد به منظور توانمندس��ازي مبتالیان به صرع، كالس هاي آموزش��ي 
»نقاش��ي،  تكه دوزي، كامپيوتر و مهارتهاي ارتباطي« برگزار كند. از عالقه مندان به ش��ركت در كالس هاي فوق دعوت 

مي شود براي ثبت نام با شماره تلفن 88469153 واحد آموزش انجمن، تماس حاصل كنند.

-افتتاحبخشكاردرماني
بخش كاردرماني انجمن صرع در محل ميدان توحيد آمادة پذیرش و سرویس دهي به اعضاي محترم است. در این 
بخ��ش خدمات كار درماني براي كودكان كم توان ذهني و اختالالت رواني – اجتماعي براي بزرگس��االن ارائه خواهد 

شد.
متقاضيان مي توانند روزهاي یكشنبه و سه شنبه جهت هماهنگي الزم با تلفن 66432119 تماس حاصل كنند.
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متشکرم یعنی: »این کاری است که تو کردی، این احساسی است که من دارم، این نياز من است که متحقق شد.«
انجم��ن ص��رع ایران از عزیزان��ی که هر یک به نوعی از این مرکز حمایت کرده ان��د، در جدول زیر به ترتيب حروف 

الفبا، تشکر می کند.

نياز ما که متحقق شدبرای این کاری که کردیدوست عزیز قدردانم از تو
حمایت و مشارکت با انجمنکمک به درمان مددجویانخانم دکتر احمد بگی

مشارکت با انجمنتوزیع صندوق جمع آوری کمکآقای احمدی کيا
مشارکت با انجمنکمک به توزیع نشریاتخانم اسدی

مشارکت با انجمنتوزیع صندوق کمکآقای اسدی آوارسين
حمایت و مشارکت با انجمنتهيه کارت هدیه برای مددجویانخانم پورپروین

مشارکت با انجمنکمک به توزیع نشریاتآقای جعفری
مشارکت با انجمنتوزیع صندوق جمع آوری کمکخانم جوادی
حمایت و مشارکت با انجمنکمک به مددجویانآقای خطيبی

مشارکت با انجمنکمک به توزیع نشریاتخانم دوست شاملی
مشارکت با انجمنکمک به توزیع نشریاتآقای رجبی
مشارکت با انجمنتوزیع صندوق جمع آوری کمکآقای رضی

مشارکت با انجمنکمک به توزیع نشریاتآقای روشنی
حمایت و مشارکت با انجمنکمک به مددجویانریاست بنياد مستضعفان

مشارکت با انجمنکمک به توزیع نشریاتخانم شادمهر شریف
مشارکت با انجمنتوزیع صندوق جمع آوری کمکخانم شعبانی
حمایت و مشارکت با انجمنکمک به مددجویانخانم شکری

حمایت و مشارکت با انجمنکمک به درمان مددجویانخانم شهرکی
حمایت و مشارکت با انجمنتهيه کارت هدیه برای مددجویانخانم طالبی
مشارکت با انجمنتوزیع صندوق جمع آوری کمکخانم عباسی

مشارکت با انجمنکمک به توزیع نشریاتخانم عبدالهی
مشارکت با انجمنتوزیع صندوق جمع آوری کمکخانم عدالت پژوه

حمایت و مشارکت با انجمنکمک به مددجویانخانم عسگری
مشارکت با انجمنتوزیع صندوق جمع آوری کمکآقای غنایتی

حمایت و مشارکت با انجمنکمک به تهيه ارزاق مددجویانخانم قربان پور
مشارکت با انجمنکمک به توزیع نشریاتخانم کاظمی
حمایت و مشارکت با انجمنتهيه کارت هدیه برای مددجویانآقای متواليان

حمایت و مشارکت با انجمنکمک به مددجویانآقای مهندس محمودی
حمایت و مشارکت با انجمنکمک به مددجویانآقای مخملباف

حمایت و مشارکت با انجمنتهيه کارت هدیه برای مددجویانآقای مددی
مشارکت با انجمنکمک به توزیع نشریاتآقای ميرزایی
حمایت و مشارکت با انجمنکمک به مددجویانآقای نورایی

مشارکت با انجمنکمک به توزیع نشریاتخانم یوسفی

قدردانی
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صرعرافراموشكن

شماره8،سالدوم،1391

پیوستفصلنامه»صرعوسالمتي«

»اجتماعي–فرهنگي–طنز«

صاحبامتیاز:انجمنصرعایران

مدیرمسئول:مریمعباسي

سردبیر:رضوانسوهاني

همكاراناینشماره:

میثمس�بزچهره–رویاس�وهاني–یلداش�فیعي

–آرم�انعباس�ي–آرشعیوض�ي–مهدخ�ت

فیروزنژاد

شمارهپیامك:09386201943

پایگاهالكترونیكي:

Rezvansohani.blogfa.com

پستالكترونیكي:

Mag.abbasi@gmail.com

Rezvansohani@live.com

فهرست:

1-سخنآشنا

2-زیرذرهبین

3-مصاحبه

4-دلنوشتههايدوستانآسماني

5-كودكانه

سخنآشنا
به نام خدا

سالم، نشریة صرع را فراموش كن. دو ساله شد.
نمي دانم در این دو س��ال یعني در این هش��ت شمارة 

نشریه از ما راضي بوده اید یا نه؟
در این مدت افرادي به ما پيوس��تند كه از آنها تش��كر 
مي كنم. اميدوارم در سال جدید رضایت شما را فراهم كنيم.
»باسپاس«
سردبیر:رضوانسوهاني

در مي��ان هم��ة جلوه ه��اي خيره كنن��ده روح ب��زرگ 
فاطم��ه)س(، آنچ��ه بيش از همه براي من ش��گفت انگيز 
اس��ت این است كه فاطمه همسفر و همپرواز روح عظيم 
علي)ع( اس��ت. او در كنار علي)ع( تنها یك همسر نبود، 
كه علي)ع( پس از او همسراني دیگر نيز داشت، علي)ع( 
در او به دیدة یك دوس��ت، یك آشناي دردها و آرمانهاي 
بزرگش مي نگریس��ت. از هم��ان آغاز، فرزن��دان خویش 
را ك��ه از فاطمه بودند با فرزن��دان دیگرش جدا مي كند. 
این��ان را بني علي و آن��ان را بني فاطم��ه و پيغمبر نيز او 
را به گون��ه اي دیگر مي بيند. از هم��ه دخترانش تنها به او 
س��خت مي گيرد، و از همه بيشتر بر او تكيه مي كند. او را 
در خردس��الي – مخاطب دعوت بزرگ خویش مي گيرد. 

نمي دانم از او چه بگویم؟ چگونه بگویم؟
»دكترعليشریعتي«
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زیرذرهبين
رضوانسوهاني–رویاسوهاني

هنوز یك س��ال هم نش��ده كه به عضوی��ت انجمن درآمده 
است، ولي همه او را مي شناسند. انسان شناسان دليل این امر 
را زودجوشي و نمك پراكني او قلمداد كرده اند. او پسري است 
بيس��ت و چهار س��اله و قد بلند، و هنگام خنده، گودالي روي 
گونه  او مش��اهده مي ش��ود. اگر به عكسهاي او دقت كنيد، در 
همة آنها یك حالت خاص،  توجه شما را به خود جلب مي كند، 
حالتي كه به دس��تهاي خود مي ده��د، او را از دیگران متمایز 
مي كند. اغلب اوقات با لباس مش��كي دیده شده است. اّما اگر 
با لباس��ي با رنگ دیگر او را دیدی��د، حتمًا مادرش لباس هاي 
مشكي او را شسته و هنوز روي بند رخت است. متخصصان با 
دقت در رفتار او، به این نتيجه رس��يده اند كه در بيشتر مواقع 
یك اب��روي او باالتر از ابروي دیگرش قرار مي گيرد، بخصوص 
در مواقعي كه در حال فكر كردن و یا اس��تراق س��مع اس��ت. 
كارشناس��ان علم ادب در باب او ش��عري پرمغز سروده اند كه 

مي گوید:
ابرو مي اندازي باال باال

ليك مي دانم سرت شلوغ است به جان خودم
یكي دیگ��ر از خصوصيات منحصر بفرد ای��ن موجود نایاب 
گردنبند اوس��ت كه همچون طوقي گردن ستبر او را فراگرفته 
است. و یك عالمت ورود ممنوع به آن آویزان است. گزارشگران 
سعي كردند معني و مفهوم آن را متوجه شوند، بنابراین دليل 

آن را از خود او جویا شدند:
گزارشگر: آقاي ×، جریان این گردنبندتون چيه؟

آقاي ×: هيچي بابا. دیدم بامزه اس انداختمش. واسه خنده! 
مشكلي داري؟

و گزارشگر موردنظر پس از این مصاحبه دیگر مشاهده نشد.
ولي به قول قدما شنونده باید عاقل باشد.

چه كسيه؟
فكر كن��م دیگر خيلي هاتون حدس زدید، س��وژه موردنظر 
چه كس��ي اس��ت؟ بله، آفرین، نوبتي هم كه باشه دیگر نوبت 

عيوضيه. این روزا هر جا كه مي ري صحبت عيوضيه.
بعله: آرش عيوضي.

ایش��ان متولد 66/4/19 هس��تند و از وجناتشان هم كاماًل 
معلومه كه تير ماهي هس��تند. حال چراشو خودتون مي تونيد 
برید س��رچ كنيد. ساكن شهر ري و اصالتًا اهل تبریز – رشتة 
برق صنعتي خوندن و االن هم در همين زمينه مشغول به كار 
هس��تند. در ضمن به مكه هم مشرف ش��ده اند و یك برادر و 
یك خواهر دارند و صميمي ترین دوستانشون در انجمن آقاي 

فریدخان كاوه هستند.
حاال كه همه خصوصيات خوبش��ون را گفتيم، اجازه بدهيد 
خصوصيات یه كمي بدشون را هم بگيم. ایشون اهل شوخي با 
همه هس��تند و انصافًا هم شوخي هاشون خيلي بامزه اس. ولي 
خدا نكند كه كس��ي با ایش��ون ش��وخي كنه.... ایشون از واژة 

»هه هه« خوشش��ون مياد. واي! خدا به دادمون برس��ه كتكه 
رو خوردیم. البته گفتم ك��ه خيلي خوش تيپ و زیبا و جذاب 

هستند، به خدا گفتم...
آراسته و خوش تيپ و خوش لباسه

تو زندگي یه كمي با كالسه
انرژي مثبت مي ده هميشه
ِچش نخوره یه گوّلة آتيشه

انتقاداتش بعضي وقتا سيریشه
یه وقتایي كسل كننده مي شد

آهنگ مورد عالقش پيش پيشه
دل همه از دست اون ریش ریشه

صبح كه مي خواد پاشه بره سركار
هوا هنوز یه كمي گرگ و ميشه
دست بزنيد همه واسه گل پسر

بچه بشين، باال و پایين نپر
با صفا و صادق و مهربونه

خودش مي گه قدرشونو مي دونه
هر كي قبول نداره دستش باال

دستا پایين، ضایع مي شيم رابه را
یه كم شجاع، یه كم زبل، كمي چاق

خوشحال و مهربون و فرز و قبراق
حرفا شده پشت سرش چل كالغ

كوشش كجاس؟ اصاًل نيستش توي باغ
بيرون بيا قایم نشو تو اطاق

قهر نداره شوخي كردیم بداخالق
واسه انجمن شده یه پا چلچراغ
بوق گرونه، چراغ دیگر بي چراغ
انگشتر دستش؟ یا كه نعلبكي

ساعتشو، ماركش چيد؟ ورساچي
موهاش یه وقت مار پيچيه پيچ پيچي

یه موقعم مي ره تو كار قيچي
كچل كه نه، موهاش یه كم كوتاهه

اصاًل مگه قرتي بودن گناهه؟
سرتاپاي لباساشم سياهه

ندیدي؟ پس سر تو بي كالهه
همه ميگن دست و دلش چه بازه

تو ميوه ها شبيه یه پيازه 

کاریکاتور: سهيال ناطقي
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مصاحبه
مریمعباسي

ساعاتيبامسئولدبیرخانةانجمن

صرعایران

لطف�ًاخ�ودراب�ه
ب�راي كام�ل ط�ور
خوانن�دگان»ص�رع
ك�ن« فرام�وش را
كنی�د؟ معرف�ي

من فاطم��ه باقري، 
متولد آذر ماه 1349، 
اهل نياس��ر كاش��ان، 
ی��ك  داراي  متأه��ل، 

فرزن��د كه نامش محمدرضا اس��ت )17 
س��اله(، تحصيالت��م دیپل��م و در حال 
حاضر س��اكن كرج و در انجمن مسؤل 

دبيرخانه و امور اداري هستم.
ازچهساليوچطورواردانجمنشدید؟

آش��نایي من به دلي��ل بيماري صرع 
همس��رم بود و از آنجایي شروع شد كه 
همسرم به دليل انتخاب نادرست شغلش 
و ع��دم آگاهي در مورد ای��ن بيماري و 
درمانش دچار مشكالت زیادي شد. قبل 
از اینكه اولين همایش برگزار شود براي 
بار اول در درمانگاه ش��هيد اس��ماعيلي 
ب��ا دكتر نصر یكي از مؤسس��ان انجمن 
آش��نا ش��دم و بعد در اولي��ن همایش 
س��ال 1375 شركت كردم. بعد در سال 

1376 داخل دفتري كه در حال حاضر 
فعاليت داریم مشغول شدم.

بهنظرتانچقدرازموفقیتهایيكه
درزندگيداشتید،سهمتالشومداومت
بودهوچقدربهخاط�رلطفخداوند؟

همه را مدیون لطف و محبت خداوند 
مي دانم. یك��ي از لطف هایي كه خداوند 
به من داشته، توفيق انجام وظيفه و كار 
در این انجمن بوده كه نمي دانم توانستم 

از پس آن بربيایم یا نه؟
درمقابلاینپلههایيكهخداونددر
مقابلتانقرارداده،چهكاركردهاید؟

فقط باید شاكرش باشم كه این را هم 
به نحو شایسته انجام نداده ام.

ب�اخانواده ارتباطتان
چگونهاست؟

به نظر خ��ودم خانواده  
صميمي و گرمي هستيم، 
اما تالش و مبارزه درونش 
زیاد است، پسرم را خيلي 
دوس��ت دارم و عاش��قش 

هستم.
معی�ارنخس�تش�ما
برايانتخابهمسرتانچهبودهاست؟

انسانيت.
آرزويكودكي؟

دوست داشتم دكتر شوم، اّما در حال 
حاضر فقط در كنار دكترها كار مي كنم، 
ك��ه این هم توفيق بزرگي اس��ت. چون 
از پزش��كان انجم��ن درس��هاي زیادي 

گرفته ام.
درحدیككلمهپاسخدهید؟

غذا: قرمه سبزي
تهران: ترافيك

جمعه: روز عشق
مادر: عشق

انجمن: خانه
فصلنامه: صرع

ازدواج: پایداري
دوست:  هدیه 

فرزند: قلب تپنده
چ�هتوصی�هايب�هگروه»ص�رعرا

فراموشكن«ميكنید؟
كاري اس��ت بس��يار جال��ب،  توصيه 
مي كنم حتم��ًا كارت��ان را دنبال كنيد، 
اميدوارم گروه و كار شما گسترش پيدا 
كند. من اس��م قبلي )بي خيال صرع( را 
بيش��تر دوست داش��تم تا اسم )صرع را 
فراموش ك��ن( چون اگ��ر بگویيم صرع 
بيماري نيست و یك اختالل است باالخره 
آن اختالل با تو هس��ت، ت��و نمي تواني 
فراموشش كني اّما مي تواني سعي كني 
بي خيال��ش ش��وي و به آن فك��ر نكني.
چرامس�ئولینسعيدارندبابچهها

زیادصمیمينشوند؟
ما اینجا هس��تيم تا به اعضاي انجمن 
خدم��ت كنيم، مطمئن باش��يد همة ما 
بچه ه��ا را دوس��ت داریم و عاشقش��ان 
هستيم. اّما من خودم شخصًا هميشه در 

محيط كار رسمي برخورد مي كنم.
درزندگ�يحس�رتچهچی�زيرا

ميخورید؟
روزهاي از دس��ت رفت��ه، ولي معمواًل 

دوست دارم به عقب برنگردم.
چهمواقعيدلتنگميشوید؟درآن

موقعچهكارميكنید؟
یك سري ناهنجاریهایي كه در جامعه 
مي بيني��م براي همه م��ردم جامعه مان 

دعاي خير مي كنم.
كالم آخر:

از خوانن��دگان عزیز مي خواهم كه ما 
را در كنار خودش��ان ببينند و بيایيم با 
هم و در كنار هم براي پيشرفت انجمن 

تالش كنيم.
-باتشكروسپاسفراوانوآرزوي

سعادتوسالمتي.
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دلنوشتههايآسماني

نام تو چيس��ت؟ لبخند كودكيس��ت كه نجيب لب باز 
مي كند كه بگوید سيب.

دیر زمانيست كه دلم خنده سيب 
مي خواهد، اما بلورهاي سنگين روي 
گونه های��م نمي گذارد، ك��ه لب باز 

كنم و بگویم سيب!
م��ن دل��م س��يب مي خواهد. 

همان سيبي كه در زیر آفتاب 
به من مي خندید و مي گفت: 
تو نيز بخند... من دلم سيب 

مي خواهد.

همان س��يبي كه سرخ مي درخش��يد و چشم هایم در 
گلگونه هاي سرخش نمایان بود، همان سيبي كه با خنده 

مي گفت: من را ببوس...!
دلم مي خواهد باز هم اش��تباهي كودكانه كنم و به 
جاي بوسه بر گونه هاي سرخ سيب، دندان بر صورتش 

بگذارم و خنده اش را بدزدم.
و در آن هنگام كه دیگر سرخ نيست...

قاق��اه بخندم و بگویم باز هم خنده ات را من 
چه شيرین دزدیدم. 

آه��اي تو! با ت��وام. چ��را ناراحتي؟ 
اس��ترس داري؟ چرا احساس مي كني 
هيچي نيس��تي؟ و هي��چ دليلي براي 
ادامه نداري. تو خيلي بزرگي، اون قدري 
كه حتي نمي توني فكرش را بكني. این 

متن را بخوان تا بهت ثابت كنم.
همي��ن ناراحتي ك��ه بعضي اوقات 
ب��ه خاط��ر كارهای��ي كه ك��ردي یا 
حرف هایي كه زدي س��راغت مي آد، 

همي��ن ناراحتي كه بعض��ي موقع ها 
از خودت بدت بياد، یه نش��ونه است. 
همه اینا یعني تو هنوز خوبي، قلبت 
هنوز پاكه، روحت هن��وز آرومه. اگه 
اینطوري نبودي بي خيال مي ش��دي. 
اگه غمگين��ي بخاطر این اس��ت كه 
قلب صافت تحمل س��ياهي را ندارد. 
باید خوش��حال باش��ي . خدا را شكر 
كني كه دلت هنوز سفيده و مي تواني 

لكه ه��اي س��ياه و روش��ن را ببيني. 
پي��چ و خ��م زندگي باعث مي ش��ود 
كه تو خوابت نب��رد، اگر خوابت برد، 
چش��م هایت بس��ته ش��د، پيچ و خم 
بي��دارت مي كند. پس خدا را ش��كر 
كن ك��ه توي ی��ك جاده پ��ر پيچ و 
خم رهات نكرد، اون مي خواس��ته كه 
صداش كني،  اون صداتو دوست دارد. 

پس صداش كن: خدا، خدا، خدا.

خندةسیب
مهدختفیروزنژاد

همهاینهایعنيتوهنوزخوبي
میثمسبزچهره
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یك��ي بود یك��ي نبود غي��ر از خدا 
هيچ كس نبود.

س��ارا مریض بود و دارو مي خورد، 
روزي كه تعطيالت تمام ش��د، س��ارا 
به مدرس��ه رف��ت ولي ی��ادش رفت 
ك��ه داروهای��ش را بب��رد. م��ادرش 
متوج��ه ش��د ك��ه س��ارا داروهایش 
را ج��ا گذاش��ته و همراه خ��ود به 
ناراحت شد  مدرس��ه نبرده، خيلي 
و دلش ش��ور افتاد. سریع آماده شد 
تا داروهاي س��ارا را به او برس��اند. 
در راه چن��د بار نزدی��ك بود زمين 
بخ��ورد چون خيلي عجله داش��ت.
س��ارا باید داروهایش را س��ر موقع 
مي خورد. زن��گ ورزش بود س��ارا با 
دوستانش ورزش مي كرد. مادرش با 
شتاب خود را به سارا رساند و كيسة 
دارو را از كيفش بيرون آورد و گفت: 
س��ارا داروهایت را جا گذاشته بودي 

و داروهای��ش را داد ت��ا بخورد. س��ارا 
داروهای��ش را خ��ورد ول��ي از این كار 
مادرش خجالت كشيد. معلم سارا این 
صحنه را دی��د و در زنگ بعد در مورد 
خوردن س��ر وقت داروها و سالمتي با 
بچه ها صحبت ك��رد و گفت كه: نباید 

به خاطر خوردن دارو خجالت كشيد.

سارا فهميد كه كارش اشتباه بوده 
و نبای��د خجالت مي كش��يد و باید از 
مادرش تشكر مي كرد. وقتي به خانه 
رفت در تختش نشست و به مادرش 
گفت: به اتاق��ش بياید وقتي مادرش 
به اتاق آمد س��ارا مادرش را بغل كرد 

و از او تشكر كرد.

مری��م یك دختر زیب��ا و بازیگوش 
بود كه هر روز غروب با مادر مهربانش 
براي بازي به پارك نزدیك خانه شان 
مي رفت. روزي از روزها وقتي در پارك 
مشغول بازي بود، یك دختر خوشگل 
مث��ل خ��ودش را دید ك��ه روي یك 
صندلي چرخدار نشسته بود و مادرش 
چرخش را هل م��ي داد. مریم خودش 

مریض بود و بای��د روزي چند بار دارو 
مي خ��ورد و قرص مص��رف مي كرد و 
هميش��ه از این موضوع ناراحت بود و 
به مادرش گله مي كرد. وقتي آن دختر 
نشس��ته روي چرخ را دی��د از مادرش 
سؤال كرد و علت آن را پرسيد. مادرش 
با مهرباني گفت: كه این دختر به خاطر 
بيماري كه دارد نمي تواند روي پاهاش 

بایس��تد و راه برود، مری��م به فكر فرو 
رف��ت مریضي خودش را ب��ا آن دختر 
مقایس��ه كرد و خودش را جاي او قرار 
داد و متوجه شد كه آدم هایي هستند 
كه بيماري هاي خيلي بدتر از بيماري 
مریم دارند. به خاط��ر همين خدا را 
ش��كر كرد و مادرش هم از اميدواري 
او خوشحال شد و اشك شوق ریخت.

خجالت
آرمانعباسي/هشتساله

اشكشوق
یلداشفیعي/ششساله

كودكانه


