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بار  ســنگينی  تنهایيــم  وقتــی 
مشکالت بيشتر می شود و سخت تر 
ایســتادگی  آنها  مقابل  در  می توان 

کرد.
وقتــی تنهایيم زخم هــا دردناک 
ترند، موانــع محکم تر و پيش رفتن 

دشوارتر.
ســال 1392 را با »تنها نمان با صرع« شــروع کردیم. 
اقتصادی، گرانــی دارو، هزینه هــای زندگی،  فشــارهای 
دشواری دسترسی به خدمات بهداشتی- درمانی، فشارهای 
عاطفی، اجتماعی و... سنگ های بزرگی هستند که اگر چه 
در تنهایی برداشتنشــان غير ممکن به نظر می رسد اما با 

یاری دست های تقدیر شاید امکان پذیر شوند.
روز دهــم خرداد شــعبه توحيد انجمن صــرع با حضور 
نيکوکاران و خيران محترم افتتاح شد تا تالشی باشد - اگر 

چه کوچک - برای برداشتن این سنگ ها. 

شاید نتوانيم فشار اقتصادی زندگی، تحصيل و یا درمان 
را کاهش دهيم اما اکنون می توانيم خدمات دندانپزشکی، 

کار درمانی و مشاوره را با حداقل هزینه ارائه دهيم.
تا تغيير نگاه جامعه و کاهش فشارهای عاطفی و اجتماعی 
راه درازی داریــم اما می توانيم در کنــار هم راه برخورد با 
اســترس ها را بياموزیم و با افزایــش آگاهی و توانمندی ها 
جامعــه را تحت تاثير قرار دهيم. این همه ، وقتی ميســر 
می شــود که هر کدام از ما بخش کوچک مسئوليت خود را 

با عشق انجام دهيم.
 با اميد به اینکه اســتقبال و همراهی شما، امکان تداوم 
وگســترش فعاليت ها را فراهم کند و ایده ها، پيشــنهادها 
و رهنمودهای شــما در بهبود و افزایــش تأثيرگذاری آن 

راه گشا باشد.
دکتر حمیده مصطفایی
مدیر عامل انجمن صرع

تنها نمان
با صرع
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 »اگر مســئوالن فرهنگی وزارت ارشاد مخالف حضور مراکز خيریه 
در نمایشــگاه کتاب هســتند، پس این خيریه ها در نمایشگاه چه کار 
می کنند؟« این ســؤالی است که »فاطمه عباسی« کارشناس مسئول 

روابط عمومی انجمن صرع می پرسد.
 فروردین 1391 بود که انجمن صرع درخواســتی برای شرکت در 
بيســت و پنجمين نمایشــگاه بين المللی کتاب ارسال کرد و رفت و 

آمدها و پيگيری ها شروع شد.
 امروز پاسخی ندادند، فردا. فردا نه، پس فردا و همينطور تا افتتاح 

نمایشگاه. 
 به یاد یکی از نيکوکاران انجمن افتادم که اتفاقا ناشر است. گوشی 
را برداشــتم و پس از کلی سالم و احوالپرسی و تبریک سال نو با هزار 
خجالت، درخواست کردم تعداد محدودی از چند جلد کتابی را که با 
هزار مشــکل و مصيبت دربارة صرع چاپ کردیم در غرفة خودش به 
نمایش بگذارد. خوشــبختانه پذیرفت و ما هم کتاب ها را در چمدان 

قرمز انجمن گذاشتيم و راهی نمایشگاه کتاب کردیم.
 به این خيال که مردم چشمشــان به صرع و انجمن صرع بيفتد و 
شاید در این ميان کســی عالقه مند افزایش آگاهی خود دربارة صرع 

باشد. اما زهی خيال باطل !
 ناشــر پس از چند روز تماس گرفــت و گفت: »به ما اجازه ندادند 
کتاب هایی را که مربوط به نشر خودمان نيست، در غرفه ارائه دهيم.« 

باز هم راه افتادیم و چمدان قرمز را همانطور پر برگرداندیم.
 دست بردار نشــدیم، کلی جلسه گذاشتيم و همفکری کردیم که 
سال آینده چه کار کنيم و کی اقدام کنيم؟ از معاونت فرهنگی وزارت 
ارشاد تحقيق کردیم و به ما گفتند: »برای دریافت غرفه در نمایشگاه 
کتاب ســال آینده، باید از بهمن ماه اقــدام کنيد.« فکر کردیم خوب 
حتما کوتاهی از ما بوده که دیر اقدام کردیم و برای فرهنگ سازی در 

مورد صرع، نصيبی از بزرگترین رویداد فرهنگی کشور نداشتيم. 
 بهمن 1391 فرا رسيد، دست به کار شدیم. نامه ای بلند باال ارسال 
کردیم به معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و باز قصة پيگيری های تلفنی 
و حضوری شــروع شد. با متروی بهارســتان پيمان اخوت بستيم که 
هر از گاهی ســری بزنيم و احوالی بپرســيم.آنقدر رفتيم و آمدیم تا 

اردیبهشت فرا رسيد و ما دست خالی ماندیم! 

 پرسيدیم: »چرا قربان؟ ما که امسال از بهمن ماه اقدام کردیم!«
 اســتناد شــد به ســوابق درخشــان خيریه هایی که در سال های 
گذشــته از جمله سال 1390 در سالن شبســتان غرفه داشتند و به 
جای کتاب، کارهای دستی و زیورآالت فروختند. هر چه باال و پایين 
رفتيــم که ما در ســال 1390 و قبل از آن فقط کتــاب فروختيم و 
مجله و بروشــور رایگان به مردم دادیم، کسی زیربار نرفت که نرفت. 
 وقتی وزارت ارشــاد مســئول صدور مجوز برای چاپ کتاب است، 
حتمًا امکان عرضة این کتاب ها را در نمایشگاه بين المللی کتاب فراهم 
می کند، اما نمی دانم تکليف معدود کتابی که انجمن صرع چاپ کرده، 

چه می شود؟
 بيست و ششــمين نمایشــگاه بين المللی کتاب با کلی سرو صدا 
افتتاح شــد، مثل هر ســال بودجة ناچيزی بــرای خرید کتاب برای 

کتابخانه کوچک انجمن در دست گرفتيم و راه افتادیم.
 هنوز در محوطة نمایشگاه بودیم که آویزهای سنتی رنگارنگ یک 
غرفه از فاصلــه چندین متری خودنمایی کرد. از روی کنجکاوی جلو 
رفتيم و دیدیم بله، یک مرکز خيریه هنرهای دستی کودکان و مادران 
تحت پوشش خود را برای فروش عرضه کرده است. حدس زدیم شاید 

خيریه های دیگری هم حضور داشته باشند و ما بی نصيب مانده ایم.
 که دیدیم ای دل غافل! در ســالن شبســتان هم یک خيریه با در 

اختيار گرفتن ميز به اطالع رسانی و جذب کمک می پردازد.
 بــا آهی که از نهادمان برخاســت، چند کتابــی خریدیم و آهنگ 
بازگشــت سر دادیم، اما در راه برای سومين بار در حياط نمایشگاه با 

غرفة صنایع دستی فرزندان معلول کارگر مواجه شدیم. 
 وقتی عزمت را برای افزایــش آگاهی مردم ميهنت جزم می کنی، 
وقتی انتظارت فقط حمایت از تالش های بی ادعایت هســت، وقتی با 
این همه تالش و پيگيری دســتهایت خالی می ماند و وقتی سماجت 
کردن را در شــأن علمی انجمن صرع نمی دانی، اندیشيدن به فاصله 

فروردین 1391 تا 1392 کاری بس بيهوده به نظر می رسد.
 فاطمه عباسی می گوید: »حاال که جای انجمن صرع در ميان خيریه های 
دیگر در نمایشگاه کتاب خاليست، فرصت حضور با ارزش آنهایی را که 
هســتند ارج می نهيم و چرایی دليل عدم موافقت با حضور خود را؛ به 
چراهای دیگری که هرگز پاسخی برایشان یافت نکردیم؛ می افزایيم.« 

در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب

وقتی ترها می سوزند و خشک ها می سوزانند
ویدا ساعی
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باورهای غلط
بســياری از مردم باورهای نادرستی دربارة تشنج و صرع دارند. 
باورهایی که می تواند به افراد صدمه بزند. شاید به این دليل است 
که صرع و تشــنج از هزاران ســال پيش تاکنون ذهن بشر را به 
خود معطوف کرده اســت؛ و اینکه تشنج ها عجيب و حتی گاهی 

وحشتناک به نظر می رسند. 
تشنج ها ممکن است سبب شــوند که افراد اُفتاده و بلرزند؛ از 
خود بيخود شوند؛ یا سبب شوند تا مردم چيزهای بيهوده ای گفته 

یا گریه کرده و یا با ترس بدوند.
هزاران ســال، تالش بر این بوده تا روش هایی را برای متوقف 
کردن تشــنج ها پيدا کنند. در نتيجه مغلطه ای از سحر و جادو، 
مــواد جادویی و اعتقادهای غریبی به وجــود آمد که مردم فکر 

می کردند آنها را از صرع و تشنج حفظ می کنند. 
برخی از این اعتقادها هنوز هم در بين ما هستند که زندگی را 
برای افراد مبتال به صرع ســخت تر کرده است. این مطلب به این 

دليل تهيه شده است که:
ما می خواهيم همه بدانند که چه چيزی دربارة تشنج درست؛ 

و چه چيزی نادرست است؟

درست یا نادرست؟
1. تشنج زمانی اتفاق می افتد که کسی شما را نفرین کند.

é  نادرســت. این یک باور نادرســت باقيمانده از ایام قدیم و از
زمانی اســت که مردم نمی دانســتند اختالل در سلول های 
مغزی موجب تشــنج می شــود. این تصور در آن زمان رایج 

بوده و نه امروز.
امروزه ما می دانيم که مسایل زیادی می توانند موجب صدمة 

مغزی و بروز تشنج شوند از جمله:

- صدمه های جدی به سر
- مسموميت

- عفونت های مغزی
- مشکالت قبل و هنگام زایمان

2. داشــتن تشنج به این معنا است که شخص در هنگام 
تشنج در تسخیر شیطان یا روح پلیدی است.

é  نادرســت. این باور مردمان هم در گذشته برای توجيه رفتار
عجيب و سرگردانی فرد در حال تشنج بوده است.

امروزه ما می دانيم که تشــنج ها با دارو قابل کنترل هســتند 
بنابراین این بيماری نيز مانند دیگر بيماری ها است. 

3. تشنج ها زمانی اتفاق می افتد که یک اختالل الکتریکی 
در مغز به وجود می آید.

é  درست. مغز با فعاليت الکتریکی ميليون ها سلول عصبی - که
هرکدام یک سيگنال الکتریکی را به دیگری انتقال می دهند 
- کار می کند. اگر تمام این ســلول ها یکباره با هم شروع به 

انتقال سيگنال الکتریکی کنند، تشنج اتفاق می افتد.

4. افراد مبتال به صرع اختالل روانی دارند. 
é  نادرســت. صرع و اختالل های روانــی دو وضعيت متفاوت

هستند که هر دو، مغز را تحت تاثير قرار می دهند. 
گاهی اوقات ممکن است اختالل روانی و صرع، هر دو در یک 
نفر دیده شوند، مثل اینکه صرع و آرتریت یا صرع و دیابت با 
هم در یک نفر وجود داشته باشند ؛ ولی باید در نظر داشت 

که این دو بيماری، دو موقعيت مختلف هستند. 

حقیقت یا افسانه؟
حقایقی دربارة تشنج و صرع

   ترجمة فاطمه عباسی
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5. افراد مبتال به صرع از لحاظ ذهنی عقب افتاده هستند.
é  .نادرست. افراد مبتال به صرع مانند بقية مردم جامعه هستند

بعضی بســيار با هوش، برخی هوش کمتــر و الباقی هوش 
متوسط دارند. 

6. افراد ســالمند در خطر بیشتر ابتال به تشنج و صرع 
هستند.

é  درســت. همانطور که سن فرد بيشتر می شود، تغييراتی در
مغز اتفاق می افتد که می تواند منجر به تشــنج و صرع شود. 
سکتة مغزی، بيماری قلبی و آلزایمر می توانند دالیل ایجاد 

صرع در سالمندی باشند. 

7. تشنج ها در هر سنی می توانند شروع شوند.
é  .درست. افراد در هر سنی می توانند دچار صرع شوند

8. تنها روش درمان صرع، دارو درمانی اســت که باید تا 
آخر عمر داروها مصرف شود.

é  نادرســت. داروها معمــواًل به عنوان اوليــن درمان انتخاب
می شــوند. اما اگر داروها در کنترل تشنج ها موفق نباشند، 

راه های دیگر درمان نيز هست. 
جراحی ممکن است در برخی افراد مؤثر واقع شود. 

در بعضــی از بيمــاران نيز، یک دســتگاه ارســال کننده 
ســيگنال های الکتریکی به مغــز )VNS( می تواند از بروز 

تشنج ها جلوگيری کند.
در کودکان مبتال به تشــنج، یک رژیم خاص غذایی )رژیم 

کتوژنيک( در برخی موارد مؤثر است.

9. اگر تشنج های شــما قطع شده است، شما می توانید 
داروی خود را قطع کنید.

é  نادرست. نداشتن تشنج به معنای این است که داروهای شما
مؤثر بوده اند. بنابراین اگر شــما مصرف این داروها را بدون 
مشــورت با پزشک قطع کنيد؛ تشــنج ها دوباره بازخواهند 

گشت.

10. فشارهای روانی موجب تشنج می شوند. 
é  درست. بعضی از بيماران – نه همه – اظهار می کنند، زمانی

که دچار فشــارهای روانی مي شوند، تشنج هایشان افزایش 
مي یابد.

کم خوابــی و نخوردن داروها هم می توانــد منجر به ایجاد 
تشنج شود.

11. صرع یک وضعیت حاد و جدی مثل دیابت نیست. شما 
دارو خورده اید و همه چیز مرتب است. 

é  نادرست. تشــنج یک فشار مضاعف بر بدن وارد می آورد. در
بعضی موارد تشنج ممکن است به مغز نيز صدمه برساند. در 
زمان تشنج، افراد ممکن است دچار آسيب و جراحت شوند. 
افراد مبتال به صرع، به دليل تشــنج با مشــکالتی از قبيل 
عوارض جانبی داروها و تبعيض در جامعه روبه رو می شوند. 

12. اگر یک نفر در خانواده صرع داشــته باشد، کودکان 
خانواده هم دچار خواهند شد. 

é  نادرســت. صرع می تواند در حالی که هيچ سابقة خانوادگی
وجود ندارد هم اتفاق بيفتد. 

در بعضی موارد کودکانی که یکی از والدینشان مبتال به صرع 
بوده اند نيز دچار تشــنج خواهند شد. اما احتمال این قضيه 

همان قدر است که در تمام جامعه اتفاق می افتد.

13. افراد مشهوری در تاریخ صرع داشته اند. 
é  درســت. ژوليوس سزار، ســقراط حکيم و پطر کبير روسيه

ســه رهبر بزرگ در تاریخ هســتند که گفته می شود، صرع 
داشته اند. البته افراد دیگری هم بوده اند. 

در عصر حاضر گفته می شود، نقاش معروف »ونسان ونگوگ« 
و »لوئيس کارول« نویســندة داســتان »آليس در سرزمين 

عجایب« هم مبتال به صرع بوده اند. 

14. افراد مبتال به صرع به دلیل پیشــداوری ها و تبعیض 
موجود در جامعه، به سختی شغل به دست می آورند. 

درست. اعتقادات قدیمی از زمان های گذشته سبب می شوند 
که افراد مبتال به تشنج سخت تر استخدام شوند. 

بهترین راه حل، داشــتن مهارت ها و توانمندی هایی اســت 
کــه جامعه به آن نياز داشــته، و همينطور توانایی صحبت 
کردن دربارة صرع است که باعث می شود ترس مردم از این 

وضعيت کمتر شود. 

15. افراد مبتال به صرع نمی توانند مسئولیت شغلی داشته 
باشند. 

é  نادرســت. افراد مبتال به صرع مانند ســایر افراد در مشاغل
مختلف مشغول به كار مي شوند و اغلب حتي همكاران آنها 
هم نمي دانند كه آنها تشــنج مي كنند. فقــط در پاره اي از 
مشــاغل مانند خلباني، رانندگي وسایل سنگين مثل قطار 
و اتوبوس، كار با برق فشــار قوي و یا كورة ذوب آهن و... كه 
خطر احتمالي آســيب به سالمت فرد و دیگران وجود دارد، 

این مشاغل به مبتالیان به صرع توصيه نمي شود.

16. شما با نگاه کردن به ظاهر دیگران می توانید بفهمید 
که آنها صرع دارند یا خیر.

é  نادرست. هيچ راهی وجود ندارد که با نگاه کردن به دیگران
بتوان گفت که کسی صرع یا تشنج دارد. مردم اغلب زمانی 
که می فهمند تعدادی از دوستان یا همکارانشان صرع دارند، 

متعجب می شوند.

17. اکثر ایرانیان، فردی مبتال به صرع را می شناسند.
é  ،درست. یک مطالعه نشان داده است که از هر 10 نفر ایرانی

شش نفر، فردی مبتال به صرع را می شناسند. 
تقریبًا یک نفر از هر ســه نفر، یک دوست صميمی یا فاميل 

نزدیک مبتال به صرع دارند. 
و یک نفر از هر 10 نفر با فرد مبتال به صرع کار می کند. 
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18. صرع و تشنج، مسئلة خیلی مهمی نیست.
é  نادرست. برعکس بسيار مهم است، چرا که هرگز نمی دانيم

چه زمانی تشنج اتفاق می افتد.
مهم است، چرا که هرگز نمی دانيم اگر تشنج اتفاق افتاد، آیا دیگران 

به درستی می دانند که چه کارهایی را باید انجام دهند؟
مهم است، چرا که دیگران به هر دليلی از آن می ترسند.

داشــتن وضعيتی که هنوز هم برای آن باورها و اعتقادهای 
نادرست زیادی وجود دارد، خيلی مهم است. 

19. اگر کسی تشنج داشت؛ شما باید چیزی بین دندان های 
او قرار دهید تا زبانش را گاز نگیرد.

é  نادرســت. انجام این کار می تواند سبب آسيب به دندان ها یا
فک بيمار شود. 

شما یقيناً نمی خواهيد کاری کنيد تا فرد در حال تشنج آسيب ببيند. 

20. در زمان تشنج، شما باید دهان بیمار را با زور باز کرده 
و زبانش را نگاه دارید تا بیمار آن را نبلعد.

é  نادرست. این کار بسيار خطرناک است. انگشتان شما ممکن
است گاز گرفته شوند. 

é  .با این کار فرد در حال تشنج ممکن است دچار خفگی شود
é  .هنگام تشنج، خطر بلعيدن زبان وجود ندارد
é  بهترین و امن ترین روش این اســت کــه به آرامی فرد را به

پهلو برگردانيد.
é  به یک طرف خواباندن فرد، موجب تسهيل تنفس شده و از

خفگی جلوگيری می کند.

21. افراد مبتال به فلج مغزی، اوتیســم و کم توان ذهنی 
بیشتر از دیگران به صرع دچار می شوند. 

é  درســت. همة این وضعيت ها، مغز را تحت تاثير قرار داده و
سبب درست کار نکردن مغز می شوند. صرع و تشنج در بين 

این افراد شایع تر از جمعيت عمومی است.

22. شیوع صرع کم است. 
é  نادرست. یک نفر از هر 100 نفر در ایران صرع دارند. بنابراین

تخمين زده می شــود که در این تاریخ نزدیک به 700.000 
نفر در ایران با صرع زندگی می کنند. 

23. در بیشتر اوقات، افراد مبتال به صرع این وضعیت را 
کتمان می کنند. 

é  درســت. دربارة علت این قضيه کمی فکــر کنيد. این افراد
نگران این هســتند که دیگران از آنها بترسند یا آنها را طرد 
کنند. اگر ما آنها را بيشتر بپذیریم، این راز نيز برای هميشه 

از بين خواهد رفت.

24. افراد مبتال به صرع ممکن اســت هنگام تشنج به 
دیگران آسیب برسانند. 

é  ،نادرســت. افراد مبتال به صرع در هنگام تشنج های مختلف
بيهوش هستند. 

شــما وقتی بيهوش هســتيد نمی توانيد به دیگران آسيب 
برسانيد. 

فرد ممکن اســت اگر محکم نگه داشته شود، تقال کند؛ اما 
نمی تواند از روی عمد به دیگران آسيب برساند.

25. صرع افراد مبتال در هنگام تشــنج واگیر دارد. آب 
دهان آنها حامل میکروب بیماری است که مسری است. 

é  نادرســت. این یک فکر قدیمی بر پایة ترس از این بيماری
اســت. هيچ راهی در جهان وجود ندارد که شــما از آن راه 

بتوانيد صرع را از دیگری بگيرید. 

26. وقتی کسی تشنج دارد، شما باید او را محکم بگیرید 
تا لرزش بدن او را متوقف سازید. 

é  نادرست. محکم نگه داشتن فرد هنگام تشنج می تواند منجر
به پارگی عضله هاي او شــود. بهترین راه این است که اجازه 
دهيد تا تشنج، زمان خود را طی کند. این زمان حداکثر دو 

دقيقه خواهد بود. 

27. وقتی کســی تشــنج دارد حتمًا با اورژانس تماس 
بگیرید.

é  نادرســت. در صورتی که بدانيد تشــنج فرد مبتال به صرع
حداکثر دو دقيقه طول می کشد به این كار نيازي نيست. 
در صورتی باید با اورژانس تماس گرفت که یا اولين تشنج 
فرد بوده یا فرد آســيب دیده، باردار باشد یا دیابت داشته 

باشد.
همچنين اگر تشنج بيش از پنج دقيقه طول کشيده یا تشنج 
دیگری به محض خاتمه تشــنج اول؛ شــروع شد، تماس با 

اورژانس الزامی است. 

28. یافتن اطالعات در مورد صرع؛ کار سختی است. 
é  نادرست. شما می توانيد این اطالعات را از دفترهاي انجمن

صرع در تهران یا دفترهاي نمایندگی در شهرســتان ها )قم 
– اصفهان – بندرعباس – تبریز( بگيرید. تلفن تماس دفتر 
مركزي تهــران: 3 – 88463271 و شــعبة توحيد تهران: 

 66420840
پایگاه الکترونيکی انجمن صرع نيز می تواند در این زمينه به 

.www.iranepi.org شما کمک کند. آدرس پایگاه
 همچنين شــما می توانيد سؤال های خود را به وسيلة پست 
الکترونيکــی iranepi@gmail.com با دفتر انجمن در 

ميان گذاشته و پاسخ خود را دریافت دارید.
 نشانی دفتر مرکزی انجمن صرع:

تهران – خ. شریعتی – زیر پل سيد خندان - ابتدای بزرگراه 
رسالت – نرســيده به خ. شهيد کابلی – پ 1352 – طبقة 

اول
نشــاني شــعبة توحيد انجمن صرع: ميــدان توحيد – 
ابتــداي خ توحيــد – بين نصرت و پرچم – بن بســت 

سرو – پالك 6
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دستور العمل کمک های اولیه:
اگر من تشنج حرکتی داشتم، اقدامات زیر را انجام دهید:

1. سرم را محافظت کنيد. 
2. حرکاتم را محدود نکنيد، مگر اینکه در خطر جدی باشم.

3. چيزی در دهانم نگذارید؛ بخصوص انگشتانتان را.
4. وقتی حمله تمام شد، با من صحبت کنيد و مرا به پهلو برگردانيد 

تا راحت تر نفس بکشم.
5. اجازه دهيد استراحت کنم و مرا مطمئن سازید که تشنجم تمام 

شده است. 

اگر من تشنج غیرحرکتی داشتم 
1. مانع حرکات من نشــوید، مگــر اینکه در معرض خطر جدی 

قرار بگيرم.
2. در حالت گيجی که بعــد از حمله برایم پيش می آید، به من 

اطمينان دهيد.
3. تا وقتی که کاماًل به هوش بيایم و بتوانم با شما صحبت کنم، 

در کنارم بمانيد.
از کمک شما متشکرم!

دستورات دارویی
مطمئن باشــيد که داروهایتان را به صورت منظم و با همان فاصلة 
زمانــی معمول مصرف می کنيد. قبل از مســافرت اختالف ســاعت 
مقصدتان را بررســی کرده و زمان مصــرف داروهایتان را به تدریج با 
آنجا مطابقت دهيد. اگر مطمئن نيســتيد، قبل از سفر با پزشکتان در 

این مورد صحبت کنيد. 
نســخة دارویی و گواهی پزشــکتان را دربــارة جزئيات بيماری 
خود در ســاک دستی همراه خود داشته باشــيد. تمام داروهایتان 
را در بســته بندی اصلی داروها همراه ببرید. قبل از ســفر هر گونه 
محدودیت را بــرای مقدار دارویــی که می توانيد با خــود ببرید، 

کنيد.  بررسی 

نســخة پزشــک حتمًا همراه شما باشــد تا هنگام ســفر بتوانيد 
داروهایتان را تجدید کنيد. در بعضی کشــورها، ممکن اســت نياز به 
نسخة پزشک همان مکان را داشته باشيد؛ پس نام ژنریک داروهایتان 

را بدانيد. 
می توانيد برای این اطالعات به سایت زیر مراجعه کنيد:

www.ilae-epilepsy.org/Visitors/Centre/AEDs
اگر برای مقصد واکسيناســيون الزم است، از پزشکتان بپرسيد که 

آیا این واکسن داروها یا صرع شما را تحت تأثير قرار می دهد؟
از کم خوابی یا مصرف الکل جداً بپرهيزید. 

توصیه های عمومی
نکته هایی برای سفر:

é  مقــررات و محدودیت های امنيتی فرودگاه یا اســکله ای که از 
آنجا ســفر می کنيد را بررســی کنيد. این موارد می توانند مرتبًا 

تغيير کنند.
é  دارو را بــه ميزان کافــی برای زمانی که عــازم خارج یا داخل 

هستيد؛ در ساک دستی همراه خود داشته باشيد.
é  مطمئن باشــيد که الگوی خوابتان قبل یا در هنگام یک ســفر 

طوالنی مختل نمی شود.
é  اگر نياز به بعضی تســهيالت در هنگام ســفر دارید )مثل رژیم 

غذایی یا حمل و نقل(، مطمئن باشــيد که با شرکت مسافربری 
یا فرودگاه در این موارد به شکل مطلوبی به توافق رسيده اید. 

نوشیدن مایعات 
 همانطور که ســعی می کنيد از کم آبــی در تعطيالت بپرهيزید، 
بخصــوص اگر در یــک منطقة خيلی گرم به ســر می برید؛ به خاطر 
داشته باشيد که مصرف مایعات زیاد نيز می تواند موجب تشنج شود. 
 الــکل بــا داروهای ضد صرع تداخــل دارد. از نوشــيدن آن جداً 
خودداری کنيد و به خاطر داشــته باشــيد کــه در تعطيالت، گرما 

می تواند اثر الکل را تشدید کند. 

راهنمای سفر برای افراد مبتال به صرع



فصلنامه انجمن صرع ایران     شماره 36، سال دهم، 1390 صرع و سالمتی / شماره 40 / سال یازدهم/ بهار 81392

غذا خوردن 
سعی کنيد مرتب غذا بخورید؛ چرا که قند خون پایين سبب ایجاد 
تشــنج می شود. اگر سفرتان در ساعت های غير معمول است یا خيلی 

طوالنی خواهد بود؛ همراه خود ميان وعده داشته باشيد. 

خواب
ســفر به خارج از کشــور اغلب الگوی طبيعی خواب شما را مختل 
می سازد. سعی کنيد ميزان ساعت معمولی را که می خوابيد، در سفر 

حفظ کنيد. 

گردش 
é  همان مراقبت هایی را که در خانه داشــتيد در ســفر نيز اعمال

کنيد. 
é  دوچرخه ســواری - کاله ایمنی حتمًا باید اســتفاده شــود و از

دوچرخه سواری در مسيرهای شلوغ بپرهيزید.
é  پيــاده روی – از پياده روی در لبة بيرونی پيــاده رو بپرهيزید و

نزدیــک آب احتياط کنيد. برای عبور عــرض جاده از خط عابر 
پياده استفاده کنيد یا از پل عابر پياده رد شوید. 

é  ،حمل و نقل عمومی - از کنار ســکوی ایســتگاه ها دوری کنيد
از درها کاماًل دور بایســتيد، و از مسافرت روی پله ی اتوبوس ها 

بپرهيزید.

محل سکونت
پيش از بســتن قرارداد، بررسی کنيد که وسایل امنيتی مورد لزوم 
شــما در آنجا منظور شده است. مانند: طبقة همکف یا در صورت نياز 

صندلی چرخدار؛ آسانسور بين طبقه ها، دوش در حمام.  

تفریح شبانه 
اســتفاده از کلوب های شــبانه، در صورتی که صرع حساس به نور 
دارید، برای شــما خطر دارد. در این صورت، بهتر است از این مکان ها 

به هيچ وجه استفاده نکنيد. 

ورزش 
é  ورزش هایــی که به نوعی با آب مرتبط هســتند مانند شــنا یا 

ماهيگيری، در صورت بودن یک همراه )دوست یا یکی از اقوام( 
کــه بتواند در مواقــع اورژانس کمک کند، می توانند به شــرط 

امنيت، لذت بخش باشند. 
é  در صورت دوچرخه سواری یا اسب سواری از کاله ایمنی استفاده

کنيد.
é  قبــل از هرگونه ورزش پرخطری، مطمئن شــوید که پوشــش

بيمه ای مناسب دارید.

بهداشت 
بيماری های جدی مثل عفونت ها و اســهال، درمان دارویی شما را 
تحــت تاثير قرار می دهد. در صورتی که به یکی از این دو حالت بيش 
از 24 ساعت مبتال شدید، باید حتمًا در صدد ویزیت پزشکی برآیيد.

بیمه
در زمان ســفر همة جزئيات بيمه ای خود را همراه داشــته باشيد. 

هرگونه هزینه های درمانی که هنگام ســفر برای شما پيش می آید را 
نگهدارید، چرا که ممکن اســت شرکت بيمه آن را از شما درخواست 

کند. 

رانندگی
اگر شــما قصد دارید در جاده رانندگی کنيد مطمئن باشــيد که 
هرگونــه محدودیتــی را برای رانندگــی با صرع بررســی کرده اید. 
شــرکت های کرایه ماشــين و ســایت های مرتبط با آنــان اطالعات 
اختصاصی دربارة کشوری که قصد دیدنش را دارید به شما می دهند. 
همچنين خوب اســت که بيمة رانندگی خود را بررسی کنيد که آیا 

شما را در جاده ها نيز تحت پوشش قرار می دهد؟

جمله های سودمند 
نزدیکترین داروخانه کجاست؟

نزدیکترین پزشک جراح کجاست؟
نزدیکترین بيمارستان کجاست؟

لطفا به یک دکتر / اورژانس تلفن کنيد.
من صرع دارم.

من داروهایم را یک بار / دو بار / سه بار / چهاربار در روز مصرف 
می کنم.

من این داروها را برای صرع مصرف می کنم:...............................
من با این داروها کاماًل کنترل شده ام. 

من معمواًل 40/20/12/8/6/4/2 حملة تشــنجی در هفته / ماه 
/ سال دارم.

من معمواًل هوشياری ام را هنگام تشنج از دست نمی دهم. 
من معمواًل در هنگام تشنج بيهوش می شوم. 

تشنج های من معمواًل چند دقيقه ای طول می کشد.
بعد از تشــنج، چند دقيقه / ســاعت طول می کشد تا من کاماًل 

هوشياری خود را به دست بياورم.
من به طور طبيعی به خودم هنگام تشنج آسيب نمی زنم.

ممکن است مرا به هتل برسانيد؟
ممکن است برایم یک تاکسی خبر کنيد؟

ممکن است به دوستم زنگ بزنيد؟
مــن به آمبوالنس نيازی ندارم. در عرض چند دقيقه، حالم بهتر 

خواهد شد. 

اطالعات شخصی:
نام و نام خانوادگی: 

نشانی:
کشور:

سن:
شماره تماس: منزل............................
ضروری.................................................

اطالعات صرع من:
نوع تشنج:.....................................

من معمواًل در.............. دقيقه خوب خواهم شد.
درمان کنونی: 

نام دارو یا داروها:...........................................
ميزان مصرف روزانه:...........................................
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صرع و انتخاب دارو:
انتخاب دارو بســتگي به عوامل مختلفي از جمله سن بيمار، 
نوع تشــنج، تداخل دارویي، ســهولت مصــرف دارو و عوارض 

دارویي دارد.
الف – ســن بيمار: بعضي از داروهاي ضدصرع، در دوره هاي 
سني مختلف، عوارض متفاوت و خاصي را نشان مي دهند. مثاًل 
داروي »ســدیم والپروات« در نوزادي و شــيرخوارگي احتمال 
عارضة كبدي بيشتري نسبت به سنين جواني و ميانسالي دارد.
ب – نوع تشــنج: هر كــدام از داروهاي ضدصرع بر روي نوع 
خاصي از صرع، مؤثر هســتند. مثاًل داروي اتوسوكســيماید، بر 
روي حمله هاي ابسانس یا صرع كوچك، تأثير بهتري نسبت به 

حمله هاي صرع بزرگ، خواهد گذاشت.
ج – تداخل دارویي: گاه پزشــك براي كنترل صرع مجبور به 
تجویز دو یا چند داروي ضدصرع به صورت همزمان اســت. در 
این موارد انواع خاصي از داروها مي توانند اثرات جانبي یكدیگر 
را تشدید كنند كه در این صورت براي كاهش این مشكل، بهتر 

است داروهایي انتخاب شوند كه تداخل كمتري با هم دارند.
د- ســهولت مصرف دارو: در درمان فرد مبتال به صرع، وقتي 
دو دارو یك نســبت در كنترل حمله ها مؤثرند، دارویي انتخاب 
مي شــود كه نحوة مصرف آن آسانتر باشد، مثاًل پزشك به جاي 
مصرف ســه وعده دارو در روز، یك وعــده از آن را براي بيمار 

تجویز مي كند.
و- عوارض دارویي: بعضي داروها مي توانند عوارض گوارشي، 
پوست و مو، اختالالت كبدي، خوني، عوارض مربوط به دستگاه 
سيســتم عصبي مركزي )گيجي، خواب آلودگي، اختالل تعادل، 
اختالالت شــنوایي( اختالل جنســي، اختالل متابوليســمي 
)متابوليسم كلسيم(، اختالل در رشد لثه و تغيير اشتها را ایجاد 
كنند. الزم به توضيح اســت، عوارض كلي ذكر شــده مربوط به 
تمام داروهاي ضدصرع نيســت، یك داروي خاص تمام عوارض 
فوق را ایجــاد نمي كند، بلكه عارضة هر دارو محدود اســت. از 
طرفي اگر براي دارویي عارضة بخصوصي ذكر شده است، به این 
مفهوم نيســت كه مصرف داروي فوق در هر فرد حتمًا منجر به 
ایجاد این عارضه خواهد شــد. مثاًل ممكن است فردي اختالل 
گوارشي یا حساسيت پوســتي نسبت به دارویي پيدا كند، ولي 

فرد دیگر با همان دارو عارضه اي نداشته باشد. اینكه بيمار كدام 
یك از عوارض فوق را پيدا مي كند، بســتگي به نوع دارو، تعداد 
داروها و پاسخ فردي دارد. در بعضي موارد شروع مصرف دارو به 
ميزان كم و افزایش تدریجي آن )تا رســيدن به مقدار مناسب( 

سبب كاهش بروز عوارض دارویي مي شود.
در نهایــت با وجود همة عوارضي كــه براي مصرف دارو ذكر 
شــد، توجه به این نكته الزامي است كه مصرف صحيح دارو، با 
در نظر گرفتن تمام عوارض آن ضروري و اساســي است و قطع 

خودسرانة آن مي تواند عواقب جبران ناپذیري داشته باشد.

صرع و درمان های غیردارویي
گاهي اوقات صدمه هاي وارده به مغز بعد از مدتي سبب بروز 
حمله هاي تشــنجي مي شــود. علت این امر بروز اختالالتي در 
عملكرد ســلول های قشري مغز است. این موارد شامل ضایعات 
مغزي ناشي از تومورها، سكته ها و ضربه هاي مغزي است. نكتة 
قابل توجه در اینجا این اســت كه انسان ها در هنگام رشد دورة 
جنيني خود، بســته به جنس، رشد مغزي متفاوتي دارند. مثاًل 
زمان تكامل مغز در جنين دختر با جنين پســر متفاوت است. 
بنابراین چون هنگام زایمان خطر نارسایي اكسيژن به مغز نوزاد 

وجود دارد، این خطر براي نوزاد پسر شدیدتر است.
حساس ترین قسمت مغز براي عبور اكسيژن ناحية گيجگاهي 
اســت. بنابراین در موارد نارسایي اكســيژن، هنگام زایمان این 
ناحيــه صدمه مي بيند و موجب بروز ضایعه اي در این قســمت 
مي شــود. بعد از گذشــت زماني طوالني كه چند سال ممكن 
اســت طول بكشــد، منطقة صدمه دیده دچار فرایندي مي شود 
كه حمله هاي تشــنجي را ایجاد مي كنــد. بنابراین منطقي به 
نظر مي رســد كه با جراحي مغز و برداشــت محل ضایعه بتوان 

ع
صر
در
ان
درم روش های درماني صرع

www.mosaver.parsiblog.com
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تشــنج های بيمار را كنترل كرد. ولي باید توجه داشت كه روش 
اصلي و انتخاب اول در درمان صرع، دارو درماني است.

روش های غيردارویي این بيماري منحصر به مواردي اســت 
كه اواًل بيمار به درمان دارویي پاســخ نداده باشــد و ثانيًا نوع و 
تعداد حمله هاي صرع به شــكلي باشد كه زندگي عادي فرد را 
از نظر فيزیكي و رواني مختل كرده باشــد. این روش ها عبارتند 

از: جراحي بر روي مغز، تحریك عصب واگ و رژیم كتوژنيك.

جراحي در صرع
روش جراحــي در موارد خاصي و فقــط براي درصد كمي از 
بيماران مبتال به صرع با حمله هاي غيرقابل كنترل انجام مي گيرد 
و تنهــا در بعضي بيماران، جراحي باعث توقف كامل حمله هاي 
صرع مي شود. در این موارد یا صرع به طور نسبي كنترل مي شود 
یا اینكه هيچ تغييري در حمله ها ایجاد نمي شــود و غالبًا بعد از 
عمل جراحي نيز نياز به مصرف داروهاي ضدصرع ادامه مي یابد.

جراحــي مغز انواع مختلــف دارد. دو روش اصلي و عمدة آن 
عبارتند از:

الف – برداشتن محل اصلي توليدكنندة امواج تشنجي
گاهي امــواج الكتریكي غيرطبيعي كه منجــر به حمله هاي 
تشنجي مي شوند از یك كانون موضعي مشخص منشأ مي گيرند 
و ســپس در تمام قشــر مغز منتشر مي شــوند. در این صورت 
برداشــتن كانون مولد تشــنج مي تواند از انتشار امواج صرعي و 

حمله هاي باليني جلوگيري كند.
ب – قطع راه های ارتباطي در مغز

گاه امواج الكتریكي غيرطبيعي از یك كانون دائمي و مشخص 
منشأ نمي گيرند. بلكه به طور منتشر در كل مغز شروع مي شوند. 
در اینگونه موارد قطع راه هــای ارتباطي بين دو نيمكرة مغزي 
باعث قطع امواج منظم سراســري مغز شــده و در نتيجه حملة 
صرعي كنترل مي شــود. این روش در صــرع هایي مانند صرع 
آتونيك )حمله هاي ناگهاني از دست رفتن توان عضله و افتادن 
لحظه اي و آني( كه یك كانون مشــخص براي برداشــتن وجود 

ندارد، كاربرد دارد.

)VNS( تحریك عصب واگ
)VNS(، روشــي دیگر در درمان صرع های غيرقابل كنترل 
اســت و مي تواند در بســياري از مواقع حمله هاي تشــنجي را 
كاهش دهد. این روش به وسيلة »ژاكوب زابارا« پيشنهاد شد و 
بعد از مطالعة تجربي بر روي حيوانات و ســپس بر روي انسان 
به تدریــج تكامل یافت و اكنون بــر روي بيش از ده هزار نفر در 
دنيا به كار گرفته شــده است. این مســئله ثابت شده است كه 

عصب واگ بــه عنوان عصب دهم مغزي، توان سيســتم نباتي 
بدن را براي كنترل قلب، ریه ها و دستگاه  گوارش به عهده دارد. 
هنگامي كه این عصب به طور ناخودآگاه از طریق سيســتم های 
داخلي مغزي تحریك مي شــود، موجــب كاهش ضربان قلب و 
افزایش حركات روده مي شود. در حقيقت باید گفت كه عملكرد 
این عصب در زماني كه انســان نياز به آرامش و آســایش دارد 
و از طرف هيــچ عامل خارجي تهدید نمي شــود حداكثر توان 
خود را خواهد داشــت. در این روش یــك محرك كوچك زیر 
پوســت نزدیك گردن، عصــب واگ را در فواصل زماني معيني 
تحریك مي كند و با انتشار این تحریكات از طریق عصب به مغز، 
فعاليت تشنجي متوقف مي شود. آمار گزارش شده در مطالعات 
مختلف در رابطه با تأثير VNS متفاوت اســت. اما به طور كلي 
VNS در موارد محدودي باعث توقف كامل حمله ها مي شود. 
در بعضي آمارها حمله ها یا از بين رفته اند و یا كاهش یافته اند و 
در برخي دیگر كاهش حداقل حمله هاي تشــنجي گزارش شده 
است. همچنين این روش در افراد با تشنج های مقاوم به درماني 
كه به صورت موضعي شروع مي شوند، به كار گرفته شده است. 
ليكــن در افرادي كــه جراحي بر روي آنها مؤثر اســت، )مانند 
برداشتن ضایعة كانوني مغز(، به دليل تأثير بيشتر آن در كنترل 

تشنج ها، قبل از VNS انتخاب اول جراحي است.

رژیم كتوژنیك
در این رژیــم غذایي كربوهيدرات ها محدود شــده و كالري 
به وســيلة چربي به بدن مي رسد. از ســوخت و ساز چربي در 
كبد، موادي آزاد شــده و وارد خون مي شــود كه كتون ناميده 
مي شوند. در این رژیم با توجه به اینكه كربوهيدرات بسيار كمي 
به بدن مي رســد، ســلول های مغزي اجباراً مواد كتوني موجود 
در خون را جذب مي كنند و از آنها براي متابوليســم )ســوخت 
و ســاز( و فعاليت خود اســتفاده مي كنند. نهایتــًا حاصل این 
تغيير متابوليســم، افزایش گابا در انتهاي عصب اســت )گابا – 
GABA نوعي واسطة شــيميایي در مغز است كه اثر مهاري 
بر روي حمله هاي تشــنجي دارد(. رژیــم كتوژنيك در كودكان 
اســتفاده مي شود ولی در نوجوانان و بزرگساالن به دليل تكامل 
مغزي، ســلول های عصبــي كمتر از ســلول های مغزي كودك 
توانایي برداشــت مواد كتوني را دارند، لذا این روش درماني در 
نوجوانان و بزرگساالن چندان مؤثر نيست )گرچه بررسي هایي 
در اثربخشــي آن در بزرگساالن نيز انجام شده است كه نياز به 
مطالعات بيشــتر دارد( این رژیم در تمام تشــنج های مقاوم به 
درمان در كودكان كاربرد دارد و باعث كاهش تشنج ها در برخي 

از بيماران مي شود.
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تشــنج ناشــی از تب در کودکان با افزایش تــب یا افزایش 
ناگهانــی درجة حرارت بدن رخ می دهد. این تشــنج ها معمواًل 
در شــروع یک بيماری و در ابتدا بعد از تب شروع می شود. این 
نوع تشــنج حدود سه تا پنج درصد از کودکان را تحت تأثير قرار 

می دهد و بين سنين شش ماهگی تا پنج سالگی شایع است. 
تشنج ناشــی از تب می تواند ترسناک باشد، اما این تشنج ها 
معمواًل به کودک صدمه ای نمی زند و به معنای این نيســت که 
کودک مشــکل جدی طوالنی مدت دارد و مدرکی وجود ندارد 
که نشــان دهد این مسئله موجب مرگ، صدمه مغزی، صرع یا 

مشکالت یادگيری می شود.
امکان بروز تشنج ناشی از تب به سن بستگی دارد، اما حدود 
30 تا 50 درصد کودکانی که دچار این نوع تشنج می شوند، آن 

را در حدود یک سال اول زندگی تجربه کرده اند. 
احتمال ابتال به تشنج در کودکانی که تب باالتر از 39 درجه 

داشته باشند، بيشتر است.

انواع تب و تشنج:
تب و تشنج ساده: که در آن تشنج کمتر از 15 دقيقه )معمواًل 
بســيار کمتر از 15 دقيقه( طول می کشد. در 24 ساعت تکرار 
نمی شــود و تمام بدن را درگير می کند )به طور کالسيک یک 

تشنج ژنراليزة تونيک کلونيک(.
تب و تشنج پيچيده: با مدت زمان طوالنی، عود و یا تمرکز بر 

روی تنها یک طرف از بدن مشخص می شود.
تب و تشــنج ساده موجب صدمه دائم به مغز نمی شود؛ تکرار 
شــونده نيست، به شــکل معناداری نســبت به جامعة عمومی 

موجب ابتال به صرع در بزرگسالی نمی شود. 
کودکان با تب و تشنج پيچيده احتمال بيشتری برای تجربة 
حمله های صرعی با تب را در بزرگسالی دارند، تاریخچة فاميلی 
تب و تشــنج در بستگان درجه یک )والدین یا خواهر و برادرها( 
را داشــته و تاریخچة عالئم عصبی غيرطبيعی یا تأخير رشــد 

دارند. 

عالئم و نشانه ها: 
یک تب و تشــنج ممکن است به سادگی یک چرخش چشم 
کودک یا سفت شدن عضالتش باشد. یک تب و تشنج ساده خود 
بــه خود بين چند ثانيه تا حداکثر 10 دقيقه متوقف می شــود. 

اغلب با یک دورة کوتاه خواب آلودگی یا گيجی همراه است. 
- فرد ممکن است گریه کرده یا ناله کند. 

- تب و تشنج ها ممکن است با انقباض ناگهانی عضله های 
هر دو طرف بدن کودک شروع شوند.

- انقباض عضله ها ممکن اســت چند ثانيه یا بيشتر طول 
بکشد.

- کودک اگر ایستاده، می افتد و ممکن است ادرار دفع کند.
- کودک ممکن اســت اســتفراغ کند یا زبان خود را گاز 

بگيرد.
- گاهی اوقات کودک تنفس نمی کند و ممکن است کبود 

شود.
- بدن کودک ممکن است به طور منظم پرش داشته باشد. 

کودک به صدای والدین عکس العمل نشان نمی دهد.
تشــنج طوالنی تر از 15 دقيقه، فقــط در یک طرف بدن و یا 
تشــنج تکرار شــونده در طی یک بيماری؛ تب و تشنج عادی 

نيست. 

تشخیص: 
 اگــر کودک تشــنج بــزرگ دارد امــا ســابقه اختالل های 
تشــنجی )صرع( نــدارد، ممکن اســت مراقب بهداشــت، تب 
و تشــنج را تشــخيص دهد. در نوزادان و خردســاالن بســيار 
مهم اســت که علل دیگر تشــنج بار اول، رد شــوند؛ بخصوص 
مننژیــت. بــه طور معمــول بررســی های کامل تشــنج برای 
کودک الزم نيســت؛ که شــامل EEG، ســی تی اسکن سر، 
 پونکســيون کمری )گرفتن مایــع مغزی نخاعی( می شــوند.
در موارد زیر ممکن است آزمایش های بيشتری نياز باشد اگر: 

- کودک کمتر از 9 ماه یا بزرگتر از پنج سال باشد.
- کــودک مبتال به اختالل های مغــزی، عصبی، یا اختالل 

ان
دک

کو
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دان

تب و تشنج
دکتر ابراهیم خوشرفتار، دکتر یاسمن امینی، دکتر نادر مرکزی مقدم، زهرا امینی )کارشناس پرستاری(
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رشدی باشد.
تشنج به یک قسمت بدن محدود شود.
- تشنج طوالنی تر از 15 دقيقه باشد. 

- کودک بيشــتر از یک تب و تشنج در 24 ساعت داشته 
باشد. 

- کــودک یافته های غير طبيعی در زمان معاینه داشــته 
باشد. 

ممکن اســت پزشــک بخواهد کودک را به علت تب بررسی 
کند. بخصوص پزشــک می خواهد مطمئن شود که کودک هيچ 
نشــانه ای از یک عفونت خطرناک مغز )آنســفاليت( یا عفونت 

الیه های مغز و نخاع )مننژیت( را ندارد.
مدت زمان پيش بينی شده: 

تشــنج ناشی ازتب معمواًل کمتر از پنج دقيقه طول می کشد. 
اگر تشــنج بيشــتر از این مدت طول کشــيد با پزشک تماس 

بگيرید.

پیشگیری: 
 در کودکانی که قبال تشــنج ناشــی از تب داشته اند والدین 
باید یاد بگيرند که چگونه تشــنج ناشی از تب را بهتر مدیریت 
کنند. پيشگيری از افزایش دمای بدن، خطر ابتال به تشنج ناشی 
از تب را کاهش می دهــد. همچنين والدین باید اطمينان یابند 
که تشــنج ناشی از تب به ندرت مضر است اگر فقط چند دقيقه 

طول بکشد. 
برخی داروها ممکن است به پيشگيری از تشنج کمک کنند. 

درمان: 
شما می توانيد با انجام اقدامات زیر از کودک محافظت کنيد: 
- کودک را درسطح صاف و ایمن مانند زمين قرار دهيد. 

- در صورتی که زمين سفت اســت، پتویی را کنار او قرار 
دهيد. 

- فقــط در صورتی که خطری کودک را تهدید می کند، او 
را حرکت دهيد.

- کودک را دور از وســایل یا اشــياء که ممکن است باعث 
آسيب شود نگه دارید.

- لباس های تنگ کودک را بخصوص در ناحيه گردن شل 
کنيد. در صورتی که امکان پذیر اســت لباس های کودک را 

از کمر به باال باز کرده یا در آورید.
- در صورتی که کودک اســتفراغ کرده یا موکوس و بزاق 
در دهان وی جمع شــده اســت او را به پهلو یا روی شکم 
برگردانيد. همچنين مهم اســت کــه توجه کنيد زبان وی 

جلوی راه تنفسی را گرفته است یا خير؟
- ســعی نکنيد برای جلوگيــری از گاز گرفتــن زبان، به 
زور چيــزی را وارد دهــان کودک کنيد، ایــن کار خطر 

آسيب دیدگی را افزایش می دهد. 
- سعی نکنيد جلوی حرکت های تشنجی کودک را بگيرید. 

توجه خود را بر روی کاهش تب متمرکز کنيد: 
- در مقعد کودک یک شياف استامينوفن قرار دهيد. 

- سعی نکنيد چيزی را از دهان به کودک بدهيد.
- برای خنک کردن پيشانی و گردن از اسفنج خنک استفاده 

کنيد. از اسفنج با آب ولرم )نه سرد( برای آرامش استفاده کنيد. 
آب سرد و یا الکل ممکن است باعث بدتر شدن تب شود.

- پس از تشنج اگر کودک بيدار است، دوز طبيعی ایبوپروفن 
یا استامينوفن به کودک بدهيد.

اســت. مهــم  تــب  علــت  شناســایی  تشــنج  از   پــس 
مننژیت در کمتر از 0/1 درصد باعث تشنج ناشی از تب می شود. 
در کودکان زیر یک ســال و کودکانی که بعد از تب هنوز به 
 نظر بيمار می رســند؛ مننژیت حتمًا باید در نظر گرفته شــود.

درمان شــامل کاهش تب و درمان هر عاملی است که باعث تب 
می شود. 

پیش آگهی : 
اولين تشــنج ناشــی از تب یک لحظة ترسناک برای والدین 
اســت. بسياری از والدین می ترسند که فرزندشان از دست برود 
و یا دچار آســيب مغزی شــود. با این حال، تب و تشنج ساده 
بی ضرر است. هيچ شــواهدی وجود ندارد که نشان دهد تب و 
تشنج باعث مرگ، آسيب مغزی، صرع، کاهش ضریب هوشی، و 

یا مشکالت یادگيری می شوند.
اکثر کودکان بعد از ســن پنج ســالگی دیگر تب و تشــنج 
نخواهند داشت. تعداد کمی از کودکان بيش از سه تشنج ناشی 
ازتب در طول زندگی خود دارند. تعداد تب و تشنج ارتباطی به 

ابتال به صرع در بزرگسالی ندارد. 
کودکانــی که به هرحال دچار صرع می شــوند، گاهی اوقات 
اولين تشــنج خود را با تب تجربه می کنند. این تشنج ها اغلب 

مانند یک تب و تشنج عادی نيستند. 

 چــه زمانــی با یــک پزشــک متخصــص تمــاس بگيرید: 
کودکان بالفاصله بعد از اولين تب و تشنج باید به وسيلة پزشک 

ویزیت شوند. 
اگر تشــنج بيش از چند دقيقه طول کشــيد، با 115 تماس 

گرفته تا کودکتان را با آمبوالنس به بيمارستان ببرند. 
در صورتی که تشــنج زود تمام شد، کودکتان را با ماشين به 

اورژانس برسانيد. 
اگر تشنج در طی بيماری دوباره تکرار شد یا به نظر رسيد نوع 

تشنج متفاوت شده است، کودکتان را نزد پزشک ببرید. 
اگر قبل یا بعد ازتشنج عالئم زیر رخ داد، با پزشک تماس 

بگيرید:
- حرکات غير طبيعی

- آشفتگی
- گيجی

- خواب آلودگی
- تهوع

- مشکالتی با تعادل 
- راش

- سستی غير طبيعی
- لرزش

 برای کودکان بعد از تشنج، خوابيدن و یا کمی خواب آلودگی 
و یا گيجی طبيعی است.
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دانشــمندان اســتراليایی نوعی ایمپلنت ارائــه کرده اند که 
می توانــد حملة صرع را پيش بينی کنــد. به گزارش خبرگزاری 
مهــر، این ابزار از فعاليت الکتریکی مغز اســتفاده می کند تا به 
بيمار درجة شــدت حملة صرع را اطالع دهد و بيمار در آستانة 
تشــنج بداند تشنج با شــدت زیاد، متوسط و یا کم است. شيوة 
کار این ایمپلنت این گونه است که سيگنال های مغزی از سطح 
مغز جمع آوری شده و از طریق سيم هایی به یک ایمپلنت دیگر 
به ســينة بيمار فرستاده می شود. این ایمپلنت داده ها را به یک 
ابزار دســتی می فرســتد که می تواند احتمال حمله و تشنج را 

پيش بينی کند. این آزمایش روی بيماران ســه بيمارســتان در 
اســتراليا انجام شــده اســت. محققان می گویند طی چهار ماه 
نخست، مغز بيمار تحت نظارت قرار گرفت از این رو این سيستم 
توانســت امواج مغزی بيمار را پيش از حمله بشناســد. این در 
حالی است که فقط هشــت بيمار به مرحله ای رسيدند که این 
ابزار کاماًل در آنها فعال شد و توانست به طور مداوم احتمال بروز 
حمله را در این بيماران اطالع دهد. این ابزار در این بيماران بين 

56 تا 100 درصد مؤثر بود. 

ید
دان
می
آیا

بيمــاري صرع باعث مي شــود سيســتم عصبــي پيام های 
الكتریكــي غيرطبيعــي و زیــاده از حد ایجاد کنــد. نتيجة 
حاصله به صورت تشــنج )سيژر( است كه مي تواند به صورت 
حركت های غيرارادي، دوره هاي از دســت داده هوشياري، و 
سایر تغييرات رفتاري مشخص شود. علت های احتمالي صرع 

از: عبارتند 

- محروم ماندن از اكسيژن، مثل، هنگام تولد كودك.
- وارد آمدن ضربة شدید به مغز یا به سر.

- سكتة مغزي.
- تومور مغزي.

- بيماري آلزایمر.
- بعضي بيماري های ژنتيكي خاص.

بیماري صرع علت های شایع 
ترجمة دكتر احمد شهیدزاده

ایمپلنتی برای پیش بینی حملة صرع
برگرفته از روزنامه همشهری، شماره 5961
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ختی
شنا

وان
شر

دانت

ازدواج، در آئين اســالم آســان اســت، ولي با گذشت زمان، 
با افزودن ســطح توقعات و تشــریفات به آن، مسيرش پيچ در 
پيچ و پر از مانع شــده است. مشــكالت زیادي سد راه ازدواج 
به وجود آمده و بســياري از دختران و پســران را در تنگنا قرار 
داده اســت، به گونه اي كه بعضي از جوانــان ازدواج را همچون 
غولي وحشــتناك تصور مي كنند. ریشة اغلب موانع، همين قيد 
و بندهاي غيرضروري اســت، تا زماني كه این شــرایط هستند، 
مشكالت و موانع ازدواج برطرف نخواهد شد. اكنون به تعدادي 

از این موانع و مشكالت اشاره مي كنيم:

1- مسائل و مشكالت اقتصادي و آداب و رسوم نادرست 
رایج:

مهمترین مسائلي كه غالبًا به عنوان موانعي بزرگ براي ازدواج 
مطرح مي شــوند، عبارتند از فقر و مشكالت اقتصادي، باال بودن 
هزینه هاي عقــد و ازدواج، باال بودن قيمت مهریه، عدم توانایي 
در تهية جهيزیه، تورم، ســطح توقعات و نگرش های نادرســت 

مرسوم سنتي!
هــر جواني طبعًا ميل دارد كــه ازدواج كند و زندگي خود را 
ســامان دهد و غریزة جنسي هم او را بدین امر هدایت مي كند. 
اما بســياري از جوانان، برخالف ميل باطني، از ازدواج به موقع 
خــودداري مي كنند و عذر مي آورند كه تــوان پرداخت مخارج 
عقد و عروســي و تهية مسكن و اسباب و لوازم زندگي را نداریم 
و نمي توانيم مخارج آینــدة زندگي را تأمين كنيم و آبرومندانه 
زندگي كنيم و با ایــن بهانه ها، بهترین اوقات جواني را در حال 

تجرد به ســر مي برنــد و هنگامي ازدواج مي كنند كه اشــتياق 
دوران جواني كاســته شده اســت و برخي تا پایان عمر از این 

نعمت بزرگ محروم مي شوند و مجرد زندگي مي كنند.
در این صورت باید گفت: اگر چه فقر و تهيدستي امري است 
كه مي توانــد از ازدواج به موقع جلوگيري كنــد، اما همة افراد 
در این امر یكسان نيســتند، بعضي از افراد واقعًا فقيرند، برخي 
دیگر یا اصاًل كار پيدا نمي كنند و یا درآمدشان از تأمين حداقل 

امكانات زندگي نيز كمتر است.
اما چنين نيست كه همة افرادي كه دیر ازدواج مي كنند واقعًا 
قدرت ازدواج و سطح مالي خوبي داشته باشند. ازدواج آن قدر هم 
دشوار نيست كه ما مي پنداریم؛ بلكه توقعات و بلندپروازي های 
بيجــا و تجمل گرایي جوانان و خانواده هــا، ازدواج را این چنين 

دشوار ساخته است.
بنابرایــن ازدواج و ارضاي نياز جنســي، ماننــد ميل به غذا 

خوردن، یك نياز طبيعي است كه باید به موقع تأمين شود.
همان طور كه انســان به هنگام گرسنگي، هر غذایي مي خورد 
و هيچ گاه به بهانة ليوان ميز و ســرویس غذاخوري و سفرة زیبا 
و رنگين، از غذا خوردن خودداري نمي كند، ازدواج نيز یك نياز 
طبيعي اســت كه باید به موقع برآورده شود و نباید با توقعات و 

بلندپروازي ها به تأخير بيفتد.

2- تمایل به داشتن تحصیالت تكمیلي:
عامــل دیگري كه موجــب تأخير در ازدواج مي شــود ادامة 
تحصيالت است. اغلب پسران و دختران عالقه دارند تحصيالت 
خــود را حداقل تا مقطــع دیپلم و در صورت امــكان تا مقطع 
ليســانس و باالتر ادامه دهند، از طرفي دیگر ازدواج را با درس 
خواندن ناســازگار مي دانند زیرا ازدواج مسئوليت آفرین است و 
شخص را مقيد مي سازد، به گونه اي كه شوهر باید مخارج زندگي 

را تأمين كند.

3- مانع بزرگي به نام نداشتن مسكن:
یكي از موانع بزرگ ازدواج، نداشتن مسكن است. تهية مسكن 
براي جوانان بســيار دشوار اســت و به همين دليل، ازدواج ها از 

سنين مناسب به تأخير مي افتد.
این مشــكل اختصاص به جوانان ندارد، بلكه قشر وسيعي از 
مردم گرفتار آن هستند. مشكل مسكن اگرچه اساسي است اما 
در عين حال نباید مانع ازدواج شــود، زیرا بسياري از افراد پس 

از ازدواج، این مشكل را حل كرده و صاحب مسكن مي شوند.

مشكالت و موانع موجود 
در فراسوي ازدواج

محمدرضا دژكام
كارشناس ارشد روانشناسي
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حضرت علي)ع( و حضرت فاطمه)س( نيز هنگام ازدواج، خانه 
نداشتند و اطاقي را از یكي از مسلمانان عاریه كردند.

ازدواج یك عامل محرك براي ایجاد حس اســتقالل طلبي و 
روحية كارداني اســت و مي تواند در جوان نيرویي پدید آورد كه 
او بتواند با سرپنجه ي تدبير و همت، مشكل مسكن را حل كند.

4. توقع بیش از حد والدین و انتظارات بي مورد:
بعضي از پدران و مادران، بســيار پرتوقع و مشكل پسندند. با 
كوچكترین بهانه، دســت رد به سينة خواســتگاران دخترشان 
مي زننــد. به ميزان تحصيالت، شــغل، وضع مــادي، خانواده، 
قيافه، خویشان و... خواســتگار ایراد مي گيرند. به دنبال یافتن 
داماد ایده آلي هســتند كه كمتر پيدا مي شود و تدریجًا بر سن 
دخترشــان افزوده مي شــود و بيم آن مي رود كه سن او از سن 
معمول ازدواج باالتر رود و كمتر از او خواســتگاري شود. گاهي 
هــم پدر و مادر، براي یافتن عروس شایســته براي پسرشــان 
همين گونه ســختگيري مي كنند و از ازدواج به موقع پسرشان 

جلوگيري مي كنند.
یكي دیگر از مشكالتي كه در پيرامون ازدواج یا ادامة آن مانع 
مي شــود، و گاهي آن را با بن بســت روبه رو مي كند، عدم توافق 
پدر و مادر و یا دخالت ســایر بستگان است. بسياري هستند كه 
محروميت آنها از نعمــت ازدواج، معلول مخالفت و بهانه گيري 
برخي از بســتگان اســت. آنها به جاي اینكه با پــا در مياني و 
نظارت ، گره ها را بگشــایند، به بهانه هــاي واهي و دخالت هاي 

مستقيم گره هاي بيشتري در كار مي اندازند.
باالخره، روش تربيتي برخي از خانواده ها – بویژه خانواده هاي 
داراي ســطح فرهنگي و اجتماعي پایين – به گونه اي است كه 
فرزندان آنها كمترین اطالعات درستي به وسيلة والدین در مورد 
آداب و بهداشت جنسي و فلسفة ازدواج كسب نمي كنند و تحت 
هيچ شــرایطي به نوجوانان و جوانــان خود اجازه نمي دهند كه 
راجع به این امور سخن بگویند. این در حالي است كه نوجوانان و 
جوانان، تحت تأثير چنين شيوة تربيتي اگر بخواهند در این باره 
سخن بگویند، ممكن است احساس خجالت و گناه شدید كنند و 
نتوانند از عهدة بيان این مسئله برآیند و هر چه هست و آرزو دارند 
را درون خویش انبار كنند. در این صورت، روز به روز بر تعارض ها 
و تنش ها و فشــارهاي رواني و جســماني آنها افزوده مي شود.

5- طرز نگرش نادرست و عدم مسئولیت پذیري:
یكــي دیگــر از دالیل ازدواج نكــردن برخي جوانــان و باال 

رفتن ســن ازدواج آنها این است كه فكر مي كنند ازدواج نوعي 
محدودیت اســت و با ازدواج كردن، آزادي هاي خود را از دست 
مي دهند. این گروه، از این طریق از پذیرش مســئوليت شــانه 
خالي مي كنند. بعضي از خانواده ها، تمام شرایط الزم را براي این 
افراد اعم از خوراك، پوشــاك، حمایت مالي و... فراهم مي كنند 
و از این طریق، به تشدید باور آنها كمك مي كنند و شرایطي را 
براي آنها تأمين مي كنند كه عالقه و انگيزه اي براي ازدواج آنان 
باقي نمي ماند و تصور نمي كنند كه ازدواج نوعي رفاه و آسایش 
به همراه دارد. این گروه از جوانان باید بدانند كه ازدواج صحيح 
باعث رشد و تكامل انســان مي شود. بي قيدي و بي هدفي باعث 
شكســت و تباهي انسان مي شود. ازدواج، انسان را از سرگرداني 
و بي پناهي و تنهایي نجات مي دهد و غریزة نيرومند جنســي را 
به طور طبيعي ارضا مي كند. ازدواج، انسان را از خطر پوچي در 

زندگي حفظ مي كند.

6- مشكل در انتخاب همسر توسط خود فرد:
باالخره یكي از موانع و مشكالتي كه بر سر راه ازدواج جوانان 
وجود دارد، مشكل انتخاب همسر است. یعني دختر و پسر معيار 
مشــخصي براي ازدواج ندارند و نمي دانند كه همسر آیندة آنها 

باید چه صفات و خصوصياتي داشته باشد.
بدیهي است كه هر چه معيارهاي ازدواج بيشتر رعایت شود، 
ميزان توافق، رضایت و خوشــبختي در زندگي زناشویي بيشتر 
خواهد شد و اگر به آنها توجه نشود، احتمال اختالفات خانوادگي 

و جدایي، بيشتر خواهد شد.
اما در پاســخ به ســؤالي كه شــاید براي افراد مبتال به صرع 
مطرح شــود دربارة اینكه آیا این عزیزان مي توانند مانند ســایر 
افــراد ازدواج كنند یا خير؟ آنچه به نظر مي رســد و تحقيقات 
نشــان داده ، این اســت كه صرع یك بيماری نيست، بلكه فقط 
نشانه اي است كه مي گوید قسمتي از مغز كار خود را هميشه به 
خوبــي انجام نمي دهد! اینكه برخي افراد از ازدواج با افراد مبتال 
به صرع امتناع مي كنند یا اینكه خود این افراد چنين نگرشــي 

دارند كه نمي توانند ازدواج كنند، نگرش اشتباهي است!
زیرا همانطور كه مي دانيد بســياري از افــراد مبتال به صرع 

ازدواج كرده و زندگي زناشویي خوبي نيز دارند.
پــس با این دیدگاه كه صرع قابل درمان اســت، باید دریچة 
نگاهمــان را تغيير دهيم و بگویيم كه افراد مبتال به صرع مانند 
ســایر مردم حق زندگي كردن دارند و مي توانند ازدواج كرده و 

صاحب فرزندان سالمي شوند.
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تکالیف اعضا 
چیست؟

  مهدی قدسی نژاد
  مدیر اداری - مالی

 14 مــادة  اســتناد  بــه 
ایران،  انجمن صرع  اساسنامه 
ساليانه  عادی  عمومی  مجمع 
در تيــر ماه هر ســال برگزار 

می شود.
 در نوبت اول می باید برای 
اتخاذ تصميم ها،  و  رأی گيری 
نصف به عــالوه یک )بيش از 
نصــف اعضا( حضور داشــته 
باشند و در نوبت دوم ، جلسه 
با هر تعداد از اعضا رســميت 

خواهد داشت.
با توجه به اینکه در مجمع 
ســال  عملکرد  گزارش  آتي، 
قبل با انتخــاب بازرس برای 
یکســال و احتمــااًل انتخاب 
هيئت مدیره برای دو ســال 
خواهد بود، بدیهی اســت در 
صــورت حضور و مشــارکت 
هر چه بيشــتر اعضا، افزایش 
)هيئت  منتخبان  رأی  کسب 
مدیــره و بــازرس( موجــب 
و  انگيــزة خدمت  و  دلگرمی 
فعاليت بهتر آنان خواهد بود.

 بنابراین در راستای تحقق 
خواســتة فــوق، از اعضــای 
محترم دعوت می شود پس از 
ارسال  وسيلة  به  اطالع رسانی 
پيامــک، در مجمع شــرکت 

فرمایند.

ما
ش
ان
ززب
ا

گلي جان
معصومه سادات فروغي
تقدیم به روح پاك »گلي حيدري« كه 

عمر خود را با مهرباني گذراند:
اتاق خانه ام خالي از صداي توست

چشمهاي من در تمناي نگاه توست
عطر تنت در مشام من پيچيده
یادگاري تو روي طاقچه مانده

آرزوهاي قدیمي از دلم رخت بربسته
شمارش معكوس براي من آغاز گشته

با كدام واژه تو را یاد كنم اي عزیز رفته
غم هرگز ندیدنت مرا در خود شكسته

گلي جان سبو شكسته و آب رفته
شمارش معكوس من آغاز گشته

سوي وحدتدعوت به 
فاطمه حقي

چه ابتالست كه در هر بال مي نگرم
نزاع مذهب و جنگ نژاد مي نگرم

نواي عدل به هر ناي ليك وقت عمل
خالف مصلحت عدل، داد مي نگرم

بنام صلح به اسباب جنگ مي كوشند
زبهر تفرقه در اتحاد مي نگرم

مگر نه حجله زیك نسل پاك بابائيم
تو را به محنت خود از چه شاد مي نگرم؟
به عيب خود نكوشيدیم چشم دل هرگز

به عيب جامعه در انتقاد مي نگرم
بر روي سفره ي نعمت به دور هم جمعيم

براي لقمه ربودن عناد مي نگرم
زِدیرو ميكده >آزاد باش< مي شنوم

چه كشمكشي ز پي انقياد مي نگرم
بهانه چند نمائيم ز بي سوادي خلق

تمام مفسده از باسواد مي نگرم
بيا، بيا همه اعضاي یك بدن باشيم

امور، جمله به وفق مراد مي نگرم
بزعم گر وحدتي پدید آریم

متاع شيعه، ُسني كساد مي نگرم
ميان من و تو درد مشترك باقي است

تو را به خود، چه بي اعتماد مي نگرم

آقاجان
كبري قاسم زاده

گلستان آكنده زگل های خوشبوست
آوخ در جنبشان، گياهان بدبوست
گياهاني هستند كه جانكاه گل ها
گل ها ندارند،  آسایش زدست آنها

هر چه ریشه كن كنند گياهان را یاران
اما هيچ  وقت منفعت ندارد كار آنان
به جایي كه كم روند، زیاد مي روند

گل ها زدست آنان بر داد مي روند
بعضي زگل ها خشك یا فتاده بر زمين
با دیدنشان یاران مؤمن هميشه غمگين

الهي كه بخشنده، یكدانه هستي
تمنا مي كنم همين جمعه آقا را فرستي

با وسيله اي كه آقا آید، ذوالفقار است
همان كه ز سوي جدش یادگار است

الله های   عباسي
خشایار معتمدي

الله هاي عباسي پر زده و مي رفتند
از زميــن به آســمان توراني پر زدند و 

مي رفتند
الله ها شهيد بودند، بندة نجيب بودند

الله هاي ایراني مظهر شرف بودند
الله هاي عباسي در بهشت، بندة خدا بودند
الله هاي عباسي شهيد راه حق بودند

این گل های پژمرده پيروز وطن بودند
الله هاي عباسي یاران وطن بودند

همچو فرشتة ناجي در كنار ما بودند

خدایا
لیال صمصامي
دســت های پر از نيازم را به ســوي تو 
بلند كرده ام تا مرا بي نياز از خلق خود 
كني. دلم را به ســوي تــو پر داده ام تا 
غم هایم را از دل بزدایي و وجودم را پر 

از نور ایمان كني.
خدایا، یاري ام كن تا گام های خسته ام 
جز به ســوي تو به سوي دیگري نروند 
و دلم را مملو از عشق كبریا ي ات كن.
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یاد من مي ماند
زهره مجرد عادي

وقتي صبح نفسي تازه كشيد
وقتي گل به معناي واژه اش خندید

وقتي من و تو مي دانيم كه
گل هر چه هست از فداكاري خار است

پس چرا گل نماد خوبيست؟
خار را من و تو خار كردیم

یاد من مي ماند
دنيا با خار برادري نكرد

یاد من مي ماند
وقتي ابر گریه كرد

گل خندید و اعتنا نكرد
من اینجا خار را گل مي كنم

و گل را َپرَپر
وقتي در آفرینش هستي

یك خلق آدم شد
از آن پس آدم دگر آدم نشد

آدميان چه كم اند و ما فقط آدميم
شاید به قانون ما بر بخورد
اما این یك حقيقت است

فكر كنم وقت آن رسيده است
سنگ تراش سنگم را بتراش

پر كن از آهنگ
از یك جملة قشنگ
و تو ببين این سنگ

و بگير عبرت
از دنيایي پر از نيرنگ

وقتي من و تو مي دانيم
آخر ما اینجاست

پس تو و او سر چه مي جنگيد؟ چرا مي جنگيد؟
نمي دانم چرا كودك پنجاه  ساله اي

به آواز محبت مي خندد
با كبریت احساس مي كند بازي

مي زند آتش به كل زندگي

مي داني چرا دنيا با من ستيزه مي كند؟
هيچ چيز را به دست باد نسپردم

یادمه تارهاي مادرم
كه به دست آینه سفيد شد

اشك هایي كه هدیه شد به من
یادمه از دنيا چيزي به من نرسيد

سهمم شریك كاسه داغ اشك و آه
حرف های پدرم یادمه

مي گفت: تو آینه اي
مثل ما سبزه ها نيستي

همين قطرة آبي كه نصيب تو شده
نگهش دار نگذار تبخير شود

به پدر گفتم: وقتي این قطرة آب
من را سيراب نكرد

چه فرقي مي كند؟ بگذار تبخير شود
گفت: شاید دریایي شوي

شاید دریایي شود
من نمي خواهم آینه باشم

لحظه اي سبز بودن را
من چه حسرت وار مي خواهم

مي خواهم خود را از پيلة تن رها كنم
پنجره را باز كنم سوي خدا پرواز كنم

اگر رفتم به دیاري آشنا
نگذارید این برگ ها

له شوند در زیر پا
همه الالیي احساس من است.

دنیا
پروانه جعفری )پروا(
در کنجی از مغازه زانوی غم بغل کرده بودم

زان دم که مرا نشناســد و دســتانم را ستار 
صورت کرده بودم

الجــرم بحر آهم طغيان کرد و بر بّر دیدگانم 
روان شد

درة  اشک بغضم مرتعش شد
نمی دانم چطور یخ قلبش آب شده بود و دلسوز

که آمد به کنارم تا جویای نوایم شود
بعد از چند نفسی، خونســردانه پرسيد چی 

شده پروا...؟
نمی دانم از سنگينی اندوهم بود یا صدای او

که مسجود زمين مفروش به آرد شدم
حال که مسافر تنور شده بودم!   

با چه نيتی می خواست بلندم کند
حسرتا که سخن دیروز را امروز گفتم: »دست 

به من نزن قاتل«    
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نی
دا
در
ق

متشکرم یعنی: »این کاری است که تو کردی، این احساسی است که من دارم، این نياز من است که متحقق شد.«
انجمــن صرع ایران از عزیزانی که هــر یک به نوعی از این مرکز حمایت کرده اند، در جدول زیر به ترتيب حروف الفبا، 

تشکر می کند.

نیاز ما که متحقق شدبرای این کاری که کردیدوست عزیز قدردانم از تو

حمایت از انجمناهدای اجناسخانم آب روش
حمایت از انجمناهدای تابلوی یادبود شعبة توحيدخانم ابراهيمی

حمایت و مشارکت با انجمنکمک به درمان و وام قرض الحسنهخانم دکتراحمد بيگی
حمایت و مشارکت با انجمنتجهيز شعبه توحيدآقای احمدی 
حمایت از انجمنکمک به درمانخانم اميری

آقای مهندس بهمنش
)مدیرعامل شرکت صنایع آذرآب(

مشارکت با انجمناستقرار صندوق کمک به انجمن

آقای بيطرف
)هتل المپيک(

مشارکت با انجمناستقرار صندوق کمک به انجمن

آقای حجازی
)فرهنگسرای اندیشه(

مشارکت با انجمندعوت از اعضا در جشن روز زن

حمایت از انجمنکمک مستمر به درمانآقای رستگاری
آقای راد

)شرکت دستمال کاغذی راد حدیث(
حمایت از انجمناهدای اجناس

آقای جبرائيلی
)شرکت دستمال کاغذی لطيف(

حمایت از انجمناهدای اجناس

حمایت از انجمنکمک مستمر به درمانآقای صدوقی
حمایت از انجمنکمک مستمر به درمانآقای عابدی

حمایت از انجمناهدای اجناسآقای عدالت پژوه
حمایت از انجمنکمک به درمان آقای عسگری
مشارکت با انجمنهمکاری در تهيه تابلوی عرف ایرانخانم غفاری

حمایت از انجمناهدای اجناسآقای قدسی نژاد
آقای کرمی

)معاونت فرهنگی فرهنگسرای اندیشه(
مشارکت با انجمنهمکاری در مراسم روز بنفش

حاج آقا کریمی
)درمانگاه فاطمة زهرا(

مشارکت با انجمناستقرار صندوق کمک به انجمن

خانم کسمایی
)درمانگاه پاک(

مشارکت با انجمناستقرار صندوق کمک به انجمن

آقای کالنتری
)مجتمع پایتخت(

مشارکت با انجمناستقرار صندوق کمک به انجمن

حمایت از انجمنکمک به درمانآقای مددی
خانم مصطفوی

)بيمارستان تهران پارس(
مشارکت با انجمناستقرار صندوق کمک به انجمن

حمایت از انجمنکمک مستمر به درمانآقای معصومی
آقای دکترموسوی

)بيمارستان اميراعلم(
مشارکت با انجمناستقرار صندوق کمک به انجمن

آقای دکتر نامجو
)مرکز تصویربرداری کوثر(

مشارکت با انجمناستقرار صندوق کمک به انجمن

مشارکت با انجمنجذب کمک برای درمانآقای نورایی
آقای دکتر واعظی

)مرکز تصویربرداری اطهری(
مشارکت با انجمناستقرار صندوق کمک به انجمن

حمایت از انجمنکمک به درمانخانم هاشمی
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رزامین هاشمي
شب ســال نو بود. همه در تكاپوي 
خریــِد عيــد بودنــد. جمعيــت در 
خيابان های شهر موج مي زد. بعضي ها 
در مغازة شــيریني فروشي و دیگران 
آجيل  مي خریدند. دخترك گل فروش، 
خيابان  مي فروخت، وسط  نرگس  گل 
راه مي رفت و مي گفت گل نرگس دارم، 
گل نرگس. ولي همه رد مي شــدند و 
كســي گل نرگــس نمي خرید. دختر 
دیگر نااميد شــده بود، پاهایش رمق 
نداشت، به آســمان نگاهي انداخت و 
بــا خود گفت: اي خــداي بزرگ توانا 
از تو مي خواهم امشــب همة گل های 

نرگس را بفروشم. ناگهان ستاره اي را 
در آســمان دید كه مي درخشيد و با 
خود گفت: شاید این ستارة من باشد. 
ســرش را به زیر انداخت و به راه خود 
ادامــه داد. هنوز چند قدمي راه نرفته 
بود كه اتومبيل مشــكي رنگي جلوي 
پاي دخترك ایســتاد و مرد جوان با 
كت و شلوار مشــكي، كاله مشكي و 
كفش مشــكي از اتومبيل پياده شــد 
و به ســوي دختر رفت. مــرد جوان 
ناراحتي؟  از دخترك پرســيد: چــرا 
دخترك گفت: چون امشب هيچ گلي 
نفروختم و باید دســت خالي به خانه 
برگردم. مرد جوان پرسيد: این گل ها 
را شاخه اي چند مي فروشي؟ دخترك 
گفت: 200 تومان. و مرد جوان پاسخ 

داد: من همــة گل ها را از تو مي خرم. 
در چشم های  اشــك  از خوشــحالي 
دختــرك حلقه زد. مــرد جوان همة 
گل هــا را خرید و بابت آن پول زیادي 
داد. دخترك از مرد جوان پرسيد: این 
همه گل را براي چه مي خواهي؟ مرد 
مي خواهم  مــادرم  براي  گفت:  جوان 
كه بهترین مادر دنيا بود. سپس سوار 
اتومبيل شــد و اتومبيل دور و دورتر 
شد. دخترك دوباره نگاهي به آسمان 
كرد و خدا را شــكر كــرد. حاال براي 
ستاره دست تكان داد و با خوشحالي 
به او گفت: مي دانستم تو ستارة مني، 
از این پس من تنها نيســتم چون یك 

دوست آسماني دارم.

هر از گاهــی دِر انجمن باز می شــود و چهره مهربانش 
نمایان می شــود، معمواًل عجلــه دارد، اما اگر کســی در 
نوبت مددکاری باشــد، صبر پيشه می کند. آقای نورایی را 
می گویم. دبير ریاضی که درس خشکی تدریس می کند اما 

قلب نرم و رئوفی دارد.
از او می پرسم: از چه زمانی با انجمن آشنا شده اید؟

با لبخندی که بر چهره دارد می گوید: دیر زمانيست. از سال 1379.
می پرسم: چطور با انجمن آشنا شدید؟

از قصه تدریسش در بهزیستی می گوید که از سال 1369 
این کار را آغــاز کرده بود و با همکارانــش به مددجویان 

بهزیستی کمک می کردند.
می گویم بهزیستی کجا و انجمن صرع کجا؟

از دکتر قره گزلی می گوید که در گذشته پزشکش بوده و 
موجب آشنایی او با انجمن شده است.

در مورد انگيزه اش برای کمک به انجمن صرع می پرسم؟
می گوید اولين باری که به انجمن آمدم شــاهد برخورد 
گــرم و محبت آميز مددکار انجمن بــا مددجویان بودم که 

همين انگيزه ای شد برای همراهی من با انجمن.

می پرسم همين مسئله باعث تداوم همراهی شما در این 
سال ها شد؟

از انسجام و نظمی که در امور انجمن دیده است، می گوید.
می پرســم شــما عالوه بر اینکه خودتان به انجمن کمک 
می کنيد، مشارکت ســایر دوســتان و اقوامتان را هم جلب 
کرده اید، آیا حمایت آنها به دليل اعتمادیست که به شما دارند؟
پاسخ می دهد که، البته به من اعتماد دارند اما خودشان 

هم در مورد انجمن تحقيق کرده اند.
چگونه تحقيق کرده اند؟

خاطرم هست، رســيد یکی از قلک ها را برای یکی از اقوام 
بردم و وقتی برگه را باز کرد با تعجب گفت: امکان ندارد. وقتی 
موضوع را پرســيدم، گفت من حساب دقيق مبلغی را که در 
قلک ریخته بودم، دارم و باور نمی کنم که رسيد انجمن بدون 
ذره ای اشــتباه دقيقًا همان مبلغ باشد. و همين اطمينان او 

باعث تداوم حمایتش از انجمن شد.
وقتی گفت وگو به پایان می رســد، در حالی که از او برای 
این همه محبتش قدردانی می کنم، باز هم به ســمت اتاق 

مددکاری می رود. 

نیکی نیکوکاران
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زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست، 
زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست.....
زندگی در شما چه قدر جاریست؟

شــما چه طور از این موهبــت و فرصت، 
یعنی زندگی بهره می برید؟ 

با اوضاع و شــرایط زندگــی چه طور کنار 
می آیيد؟

مواقعی بوده که احساس های ناخوشایندی 
مثل غم، اندوه، خشــم، تنفر و درماندگی را 

تجربه کنيد؟
در این مواقع چه کار می کنيد؟

چه قدر از قضاوت هــای دیگران در مورد 
مشکالتتان رنجيده اید؟

گاهی پيش می آید به شدت نياز به ارتباط 
با یک فرد مطمئن و در عين حال متخصص 
داشــته اید و نمی دانستيد کجا و به چه کسی 

زنگ بزنيد یا مراجعه کنيد؟
آیا راهی هست؟

بلــه همة انســان ها در مقاطعی از زندگی 
نيــاز دارند که در ارتباط با دیگران باشــند، 
چون بــه تنهایی نمی توانند از پس مســائل 
و مشکالتشــان برآینــد و امــروزه خدمات 
روانشناســی و مشــاوره به عنوان یک ابزار 
کاربــردی می توانــد حمایت زیــادی، برای 

داشتن زندگی رضایت بخش تر ایجاد کند. 
شــما بهتر از هر کسی می دانيد که گاهی 
تحمل درد و بيماری بســيار راحت تر از عدم 

توانایی در برقراری ارتباط با دیگران است.
مــا با درک این نياز و در راســتای تحقق 
آن، با همــکاری گروهــی از متخصصان در 
رشته های مختلف روانشناسی و مشاوره اقدام 
بــه احداث و راه اندازی یــک مرکز تخصصی 

روانشناسی و مشاوره کرده ایم که هم با صرع 
و پيامدهای فردی و اجتماعی آن آشنا باشند 
و هم در زمينه مشکالت و اختالالت، متبحر 

و متخصص باشند.
 مشاور به شما کمک می کند که:

- به احساس ها و نيازهای خود آگاه شوید.
- با روش های صحيح ارتباط با دیگران آشنا 

شوید. 
- راه های مقابله با مســایل روانی- اجتماعی 

را بياموزید.
- از گوشه گيری و انزوا بپرهيزید.

- در محيــط امــن انجمن صرع، احســاس 
تنهایی نکنيد.

- اعتماد به نفس خود را به دست بياورید.
- توانایی های خود را بشناسيد.

- با نشــان دادن توانایی های خــود به رفع 
باورهای نادرست جامعه بپردازید.

- به افزایش کيفيت زندگی خود کمک کنيد. 
- درصورت نياز از خدمات توانبخشی استفاده 

کنيد.

هر  از  بهتر  انجمن صرع  مشــاوران 
مشاوری می توانند به شما کمک کنند، 

زیرا:
- با نيازها و مشکالت مبتالیان به صرع آشنا 

هستند.
- با نيازهــای خانواده های مبتالیان به صرع 

آشنا هستند.
- دورة آموزشی صرع را گذرانده اند.

- دورة آموزشــی مهارت هــای ارتباطــی را 
گذرانده اند.

- زیر نظر متخصص به ارائة مشاوره و خدمات 

توانبخشی می پردازند.
- می تواننــد در صــورت نياز، شــما را برای 

مراجعه به پزشک راهنمایی کنند.
- می توانند شما را برای دریافت سایر خدمات 

انجمن به بخش های دیگر معرفی کنند.
- متخصص توانبخشی در صورت نياز خدمات 

کاردرمانی و گفتار درمانی ارائه می دهد. 

 هم اکنون مر کز مشاورة انجمن صرع 
ایران باحداقل هزینه و ارائة خدمات در 

زمینه های زیر:
- مشاورة تلفنی

- مشاورة حضوری
- گروه درمانی

- کالس ها و کارگاه های آموزشی
- خدمات روانسنجی و آزمون های روانشناسی 
توانبخشــی )کاردرمانــی، گفتار  - خدمات 

درمانی و...(
آمادة خدمت رسانی به شما اعضای محترم 

وخانواده محترمتان و سایر متقاضيان است.
شــما می توانيد برای دریافت وقت قبلی با 

شماره تلفن های زیر تماس بگيرید:
تلفن: 66561980-66435386
 66420470                        

زمان: روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 
الی 20 – پنجشنبه ها ساعت 9 الی 15

مکان: ميدان توحيد – ابتدای خ توحيد- 
بن بست سرو- پالک 6

به یاد داشــته باشيد اســتفاده از مشاوره 
تخصصی انجمن صرع، این شــعار را محقق 

می کند:
»تنها نمان با صرع« 

مرکز روانشناسی و مشاورة آفتابگردان
همراه با خدمات توانبخشی
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1( محور فعالیت های رفاهی و حمایتی )مددکاری(:
é  پرداخــت کمک هزینه هــای دارویی به تعــداد 420 نفر 

مددجو.
é .اهدای داروهای مورد نياز به تعداد 330 نفر مددجو
é  پرداخت کمک هزینه تشــخيصی و پاراکلينيکی به تعداد

144 نفر مددجو.
é .تحویل و توزیع مواد غذایی به تعداد 501 نفر مددجو
é  ،ارجاع مددجویــان برای اقدامات حمایتی به ســازمان ها

مراکز درمانی و دانشگاهی به تعداد 1010 مددجو.
é  تخصيص و معرفی برای پرداخت وام قرض الحسنه به تعداد

75 نفر مددجو.
é .پوشش هزینة بيمه خدمات درمانی برای 38 نفر مددجو
é  پوشــش هزینة بخشــی از بيمه تکميلی ایران برای تعداد

192 نفر. 
é  تهيــه و تحویل 300 کارت هدیه نــوروزی به مددجویان

تحت پوشش مددکاری.
é  ارائة خدمات کاردرمانی در قالب 72 جلســه کاری از اول

مهر ماه سال 1391.
é .1391 ارائة خدمات مشاوره تلفنی ازآذر ماه سال
é .ارائة خدمات گروه درمانی در قالب 47 جلسه دو ساعته 
é  ارائة مشــاورة انفرادی برای بالغ بــر 400 نفر از اعضا در 

طی سال.

2( محور فعالیت های آموزشی و پژوهشی:
é .»انتشار چهار شماره فصلنامة »صرع و سالمتی
é  برگزاری نهمين کنگرة بين المللی صرع با شرکت پزشکان

داخلی و خارجی. 
é  -برگــزاری کنفرانس علمــی »صرع و پيامدهــای روانی

اجتماعی« برای پزشکان عمومی.     
é .برگزاری همایش »صرع و زنان« برای اعضا و عموم مردم
é  ،برگــزاری کالس هــای آموزشــی مهارت هــای ارتباطی

کامپيوتر، بافتنی، تکه دوزی، طراحی و نقاشی به تعداد 40 
جلسه برای اعضای پيوسته با حضور 42 نفر.

é  برگزاری جلســات آشــنایی با صرع و مدیریت بيماری به

همــراه معرفی فعاليت های انجمن بــرای اعضای جدید به 
تعداد 20 جلسه با حضور 200 نفر از اعضا.

é  تشــکيل و برگزاری جلسات آموزشــی تخصصی با حضور
متخصصان و پزشکان صاحب نظر با عنوان: 

é  صرع و تغذیه، صرع در کودکان، طب ورزشــی، استرس
در صرع، مدیریت خشــم، صــرع و جراحی، صرع و دارو 
و درمان برای اعضاء در طی ســال با شرکت تعداد 280 

نفر.
é .همکاری در اجرای طرح های پژوهشی محققان
é  آغاز اجرای طرح پژوهشــی »بررســی شــيوع اوتيسم در

کودکان مبتال به صرع«.

و  اجتماعــی  ارتباطــی،  فعالیت هــای  محــور   )3
مشارکت جویانه اعضا:

é  .جشن روز زن و حضور بالغ بر 300 نفر از اعضاء
é .جشن روز ملی صرع و حضور بالغ بر 500 نفر از اعضاء
é  .جشن خيران با حضور بالغ بر 200 نفر
é  برگزاری چهار اردوی درون و برون شــهری با حضور تعداد

243 نفر از اعضاء و خانوادة آنان. 
é  تشــکيل گروه موســيقی از افراد مبتال به صرع و خرید و

تجهيز آالت موسيقی
é .)برگزاری مراسم روز بنفش )روز جهانی صرع
é  برگزاری مراسم ویژه در اســتان البرز برای مقدمات ایجاد

نمایندگی. 
é  حضور در ســمينارها و نمایشگاه ها از جمله سمينار مغز و

اعصاب، هفتة سالمت،نمایشگاه مطبوعات.

4( محور فعالیت های ســاختمانی و تجهیزاتی)شــعبه 
توحید(:

é .خرید تجهيزات واحد دندانپزشکی و آماده سازی ساختمان
é .خرید تجهيزات واحد مشاوره و آموزش مشاوران
é  .)خرید تجهيزات واحد کاردرمانی )کودکان 
é .خرید تجهيزات آموزشی
é .مسقف کردن پوشش حياط برای واحد کاردرمانی

خالصة گزارش عملكرد انجمن صرع ایران در سال 1391
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گزارش تصویري

مراسم افتتاحيه شعبه توحيد انجمن صرع ایران

 اتاق مشاوره تلفنیتابلوی عرف ایران 

اتاق دندانپزشکی

مهمانان در مراسم

سخنرانی دکتر حميده مصطفایی )مدیرعامل انجمن(

بازدید واحد دندانپزشکی

اتاق کاردرمانی کودکان

سخنرانی دکتر جعفر بوالهری )عضو هيئت مدیره(
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بدرقه مهمانان

همکاران و اعضا انجمن در کنار نيکوکار

رضا فرهمند )سرپرست گروه موسيقی بنفش( 

حاج اسماعيل زمانيان )بانی شعبه توحيد(

نسرین نجفی )معاون رفاهی- مددکاری انجمن(

همکاری حاج اسماعيل زمانيان و حاج علی عسگریان

 برش کيک افتتاحيه 

 اجرای گروه موسيقی بنفش

حاج علی عسگریان )بانی شعبه توحيد(  

رضا محمدی )مسئول مرکز مشاوره و روانشناسی( 
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حضور فعال انجمن صرع در: 

بیستمین کنگره بین المللی نورولوژی 
 افتتاح نمایندگی های انجمن صرع در شهرهای مختلف 

  بيســتمين کنگرة بين المللی نورولــوژی و الکتروفيزیولوژی بالينی 
بــه منظور تبادل آخرین اطالعات علمــی در زمينة بيماری های مغز و 
اعصاب به وســيلة انجمن متخصصان علوم اعصاب به ریاســت »دکتر 
حسين پاکدامن«، به مدت چهار روز در تاریخ های 10 تا 13 اردیبهشت 

در هتل المپيک تهران برگزار شد.
 انجمــن صرع ایران در این کنگره بــا در اختيار گرفتن یک غرفه و 

جلب همکاری پزشکان حضور فعال داشت.
 واحد آموزش انجمن صرع در این کنگره سه روز به برگزاری مسابقه 
علمی در مورد صرع برای متخصصان پرداخت و جوایزی از سوی انجمن 

به متخصصان برگزیده اهدا شد.
 سایر فعاليت هایی که انجمن در کنگره انجام داد، شامل: عضوگيری 
پزشــکان، توزیع فراخوان دهمين ســمينار صــرع، فصلنامه »صرع و 

سالمتی«، کتاب ها و بروشورهای آموزشی بود.
 در این کنگره که بيش از 600 نورولوژیســت شــرکت کرده بودند، 
بيماری هــای مختلف مغز و اعصــاب از جمله صــرع، آلزایمر، ام اس، 
پارکينسون، زوال عقل، سکتة مغزی و... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

افتتاح نمایندگی:
»دکتر حميــده مصطفایی« مدیر عامل انجمن صــرع ایران، ضمن 
اشاره به لزوم شــرکت انجمن در کنگره ساليانه نورولوژی برای ارتباط 
با نورولوژیســت های کشور، گفت: »مهمترین دستاورد این کنگره برای 
انجمن، جلب همکاری تعدادی از متخصصان داوطلب برای دایر کردن 

نمایندگی در شهرهای مختلف کشور بود.«
 همچنين »دکتر کورش قره گزلی« رئيس هيئت مدیرة انجمن صرع، 

با تأکيد بر نياز انجمن به همکاری متخصصان مغز و اعصاب جوان، گفت: »اميدواریم انجمن صرع به زودی با افتتاح نمایندگی در اقصی نقاط 
ایران، بتواند فعاليت های خود را گسترش دهد تا تعداد بيشتری از افراد مبتال به صرع بتوانند از خدمات آموزشی و حمایتی این مرکز استفاده 

کنند.«
 انجمن صرع که تا کنون با همکاری تعدادی از نورولوژیست های داوطلب، در شهرهای قم، بندرعباس، تبریز، گرگان، شيراز، اهواز، همدان 
و کرمان برای دایر کردن نمایندگی، فعاليت هایی انجام داده اســت، در نظر دارد عالوه بر افزایش فعاليت این نمایندگی ها، در سایر شهرها نيز 

به افتتاح نمایندگی بپردازد تا بتواند به آسانی خدمات خود را در سطحی وسيع تر به مبتالیان ارائه دهد.
بحث های علمی:

 در این کنگره که دبير علمی آن »دکتر منصوره تقاء« و دبير اجرایی آن »دکتر پيام شــهابی« بود متخصصان در مورد بيماری های مختلف 
مغز و اعصاب از جمله صرع به بحث و تبادل نظر نشستند.

 در روز نخست کنگره »دکتر جعفر مهوری« در مورد مشاوره مرتبط با صرع سخنرانی کرد. 
 در روز دوم »دکتر محمود معتمدی« در مورد ســردرد و صرع؛ و همچنيــن »دکتر پرویز بهرامی« در مورد اختالل های زوال عقل و صرع؛ 

سخنرانی کردند. 
 اما در روز ســوم کنگره یعنی 12 اردیبهشــت، پنج سخنرانی به صرع اختصاص یافت که سخنرانی ها شامل: صرع استاتوس حرکتی »دکتر 
هژیر ســيگاردوی«، انتخاب دارو در صرع مقاوم »دکتر کورش قره گزلی«، نشــانه های بی خوابی در بيمــاران مبتال به صرع »دکتر محمدرضا 

نجفی«، صرع و سالمندان »دکتر حسينعلی ابراهيمی« و صرع خود ایمن به عنوان صرع مقاوم به دارو »دکتر علی زارعی« بود.
 همچنين آخرین روش های درمانی در کارگاه آموزشــی درمان صرع به وســيله »دکترعلی اکبر اسدی پویا، دکتر علی زارعی و دکتر جعفر 

مهوری« در همين روز برای متخصصان برگزار شد.
 انجمن صرع همچون سال های گذشته، در سال جاری خود را برای برگزاری دهمين کنگره صرع که در تاریخ 17 تا 19 مهر ماه در دانشگاه 
علوم پزشکی شهيد بهشتی برگزار خواهد شد، آماده می کند تا فرصت بيشتری برای تبادل آخرین اطالعات علمی در مورد صرع برای پزشکان 

فراهم شود. 
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 دو شمع فروزان

همزمانی بزرگداشت مقام زن و معلم
 فرهنگسرای اندیشه میزبان اعضای انجمن صرع در جشن والدت حضرت فاطمه)س(

فرهنگسرای اندیشــه به دنبال توافق با انجمن صرع ایران، در جشن 
»شــمع فروزان« در روز دهم اردیبهشــت در ســالن آمفی تئاتر این 

فرهنگسرا، ميزبان اعضای انجمن صرع بود.
 این مراسم با مشارکت شبکة پنج سيما به مناسبت والدت با سعادت 
حضرت فاطمه)س( و بزرگداشت مقام معلم، از ساعت 16 تا 18 برگزار 

شد و شامل برنامه های متنوع فرهنگی - هنری بود.
 »مریم نظری« کارشناس مسئول واحد جذب مشارکت های مردمی 
انجمن، ضمن قدردانی از مسئوالن فرهنگسرای اندیشه برای ميزبانی از 
اعضای انجمن صرع، گفت: »انجمن هر ساله جشنی به مناسبت والدت 
حضرت فاطمه)س( برگزار کرده اســت، اما امســال که امکان برگزاری 
جشــن را نداشــت، پس از هماهنگی با فرهنگسرای اندیشه، از اعضای 

انجمن صرع به وسيلة ارسال پيامک برای شرکت در جشن »شمع فروزان« دعوت کرد و با استقبال اعضا رو به رو شد.«
 نظری ضمن اشــاره به ظرفيت 500 نفری ســالن، افزود: »بيش از 350 نفر از اعضای انجمن صرع در این جشــن شرکت کردند و نه تنها 

ظرفيت هر دو طبقه سالن تکميل شده بود، بلکه فرهنگسرا مجبور به اضافه کردن تعدادی صندلی شد.«
 این برنامه پس از تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجيد و سرود جمهوری اسالمی، با سخنرانی رئيس فرهنگسرا »سيد محمدحسين حجازی« 
در مورد فعاليت های فرهنگســرا آغاز شــد و ســپس »راحله امينيان« مجری برنامه با تعدادی از خانم هایی که اسامی آنها فاطمه و زهرا بود، 

مصاحبه کرد و جوایزی از طرف فرهنگسرا به آنها اهدا شد.
 در ادامه، برنامه با اجرای ترانه ای در مقام مادر به وســيله »حميدرضا رشيدی«، سخنرانی »حاج آقا درانی« استاد حوزه و دانشگاه در مورد 
مقام زن و معلم، اجرای نماهنگ  »ساقه یاس« به وسيله گروه فرهنگی-هنری »حنانه«، اجرای مداح نوجوان »امير عباس ناهيد«، اجرای ترانه 

زندگی دلنشين به وسيله »تنها« و اهدای جوایز معلمان برگزیدگان مدارس منطقه 7 آموزش و پرورش، پایان یافت.
 فرهنگســرای اندیشــه در گذشته نيز در زمينه های مختلف با انجمن صرع همکاری داشته است، اما پس از بازسازی فرهنگسرا، این دومين 

مراسم مشترک دو مرکز بود. 
 

حضور انجمن صرع در مراسم بزرگترین بستنی دنیا 
انجمن صرع ایران برای شــرکت در مراسم ساخت بزرگترین بستنی 

دنيا در روز دو شنبه دوازدهم فروردین ماه به فراز توچال رفت.
 انجمــن صرع ایران برای اطالع رســانی در مورد صرع در مراســم 
بزرگترین بســتنی دنيا به وزن پنج تن که به وســيلة شــرکت چوپان 
برگزار شــد، در ایستگاه یک توچال حضور پيدا کرد و به توزیع بروشور 

روز بنفش بين تعدادی از هزاران شرکت کنندة این برنامه پرداخت.
 »فاطمه عباســی« کارشناس مســئول روابط عمومی انجمن صرع 
ضمن ابراز رضایت از شــرکت در این برنامــه گفت: >از چند روز پيش 
به دنبال پيشــنهاد یکی از همکاران برای اســتقرار یک ميز در منطقه 
توچال با هدف اطالع رســانی در مورد صرع، بــا مدیریت توچال وارد 
مذاکره شــدم که مرا به پليس کوهستان و سپس به پليس پيشگيری 
ارجاع دادند، اما هيچ یک پاسخ قطعی به من ندادند و سرانجام تصميم 
گرفتيم در ایستگاه ها حضور پيدا کرده و به توزیع بروشورها بپردازیم.<

 عباسی افزود: >ما برای توزیع بروشورها به ایستگاه پنج نيز رفتيم و توریست هایی که برای اسکی حضور داشتند بروشورها را دریافت کردند 
و توضيحات الزم در مورد صرع و روز بنفش به آنها داده شد و در این روز انجمن صرع با اطالع رسانی وسيع موفق شد بار دیگر در ميان مردم 

سخنی از صرع به ميان آورد.<
 در سال جدید این سومين روزی بود که انجمن صرع به فعاليت برای اطالع رسانی در مورد صرع پرداخت.
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»روز بنفش« در نوروز بنفش
 انجمن صرع ایران مراســم »روز بنفش« را روز ســه شــنبه ششم 

فروردین ماه برگزار کرد.
مراسم روز بنفش که برای دومين ســال متوالی به دنبال پيشنهاد 
انجمن صرع کانادا در ایران برگزار شــد، اتفاقًا همزمان با ایام نوروز بود 

که رنگ بنفش سنبل و بنفشه همه جا به چشم می خورد.
 در این روز انجمن صرع با کمک حاميان مختلف، شش پایگاه برای 
معرفــی روز بنفش به عموم مردم اختيار کــرد و در این مراکز با ارائه 
بادکنک های بنفش و بروشورهای راهنما به اطالع رسانی پرداخت و در 

جشن نوروزی شرکت کرد.
 این پایگاه ها شــامل برج ميالد، هتل الله، مرکزهای تجاری ميالد 

نور، گلستان، هایپرمی، بودند.
 »فاطمه عباســی« کارشناس مســئول روابط عمومی انجمن صرع 
ضمن اشاره به ضرورت فرهنگ ســازی در مورد صرع، می گوید: »این 
حســن اتفاق اســت که »روز بنفش« در ایام نوروز قرار گرفته است، 
زیرا عالوه بر ســاکنان تهرانی، مهمانان شهرستانی هم از نزدیک با این 

مراسم آشنا شدند.«
 وی افزود: »انجمن صرع در نظر دارد در سال های آینده این مراسم 
را به صورت گســترده تر برگزار کند که البته این مهم مستلزم حمایت 

بيشتری از سوی نيکوکاران است.«
 انجمن صرع در ســال گذشــته برای طراحی هویت بصری خود از 

رنگ بنفش استفاده کرد.
 این رنگ که به پيشــنهاد یک دختر بچة 9 ساله کانادایی انتخاب 
شــده است، اقتباسی است از رنگ گياه اســطوخودوس که در درمان 

صرع مؤثر است.

نشست پربار انجمن صرع  با مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

مستندی درباره صرع
روابط عمومی انجمن صرع ایران با معاون فرهنگی مرکز گســترش ســينمای مســتند و تجربی، روز سه شنبه سوم اردیبهشت در این مرکز 

نشست مشترکی برگزار کرد، که نتيجة این گفتگو منجر به اقدام برای تهية فيلم مستند در مورد صرع شد.
 انجمن صرع ایران که برای تدوین فيلم مراسم »روز بنفش« با مرکز گسترش سينمای مستند و تجربی وارد مذاکره شد از سوی این مرکز 

با پيشنهاد ساخت فيلم مستند دربارة صرع مواجه شد.
 به دنبال این پيشــنهاد »فاطمه عباســی« کارشناس مسئول واحد 
روابط عمومی به همراه همکاران انجمن با »محمد جواد لسانی« معاون 
فرهنگی مرکز گسترش سينمای مستند و تجربی، جلسه ای برگزار کرد.
 در این جلسه »فاطمه عباسی« ضمن اشاره به اینکه یکی از مهمترین 
اهداف انجمن صرع، فرهنگ ســازی و زدودن افکار و باورهای نادرست 
در مورد صرع اســت، گفت: »ساخت یک فيلم مستند کمک شایانی به 

تغييير نگرش منفی عموم در مورد صرع خواهد کرد.«
 معاون فرهنگی مرکز سينمای مستد و تجربی ضمن بررسی انتشارات 
انجمن از جمله بروشــورها، کتاب ها و مجله، سؤال های متعددی دربارة 
صرع و انجمن صرع پرسيد و از انتخاب رنگ بنفش برای صرع استقبال 

کرد.
 محمد جواد لســانی گفت: »فيلم های بسياری در مورد بيماری ها در 
دنيا ســاخته شده که برندة جایزه های بسياری شده است، انجمن صرع 
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هم می تواند فيلم مستندی دربارة صرع بسازد و برای جشنواره های مختلف ارسال کند.«
 لســانی همچنين افزود: »یکی دیگر از راه های شناســاندن صرع، اجرای نقش فرد مبتال به صرع به وسيلة بازیگران مشهور و محبوب است، 

که می توان از این راه به آموزش غير مستقيم در مورد صرع پرداخت.«
 عباسی با اشاره به اینکه انجمن صرع یک سازمان مردم نهاد است و هيچ گونه بودجة دولتی در اختيار ندارد، افزود: »تا به حال پيشنهادهای 

بسياری برای ساخت فيلم دریافت کرده ایم، اما چون بودجة کافی در اختيار نداریم، از ساخت آن صرف نظر کرده ایم.«
 نتيجة این نشست منجر به اقدام برای ساخت مستندی دربارة صرع شد که در گام نخست اعالم آمادگی فيلمسازان داوطلب را نياز دارد.

 انجمن صرع ایران در گذشته نيز از یاری هنرمندانی مانند »منصور ضابطيان« و »محمد صوفی« برای ساخت رایگان مستندی درباره صرع 
برخوردار بوده است که این مستند در سال 1383 از سيمای جمهوری اسالمی پخش شد. 

 همچنين در ســال 1383 »بيژن چوبينه« نيز مســتندی دربارة صرع ســاخت که به صورت لوح فشرده تکثير شد و در اختيار بيمارن قرار 
گرفت، اما انجمن صرع تا به حال تجربة ارسال فيلم برای جشنواره های خارجی را نداشته است.

آموزش »زندگی با صرع« 
  

  واحد آموزش انجمن صرع روز چهارشــنبه اول خرداد از ســاعت 17 تا 19 جلســة آموزشی »زندگی با صرع« را با حضور »رضا محمدی« 
کارشناس ارشد روانسنجی و مسئول مرکز مشاوره و روانشناسی آفتابگردان، در شعبة توحيد انجمن برگزار کرد.

در این کالس آموزشــی که با هدف افزایش آگاهی شــرکت کنندگان برای ارتقای سطح کيفيت زندگی آنان برگزار شد، از 40 نفر متقاضی 
ثبت نام شده بود. 

محمدی با اشاره به استفاده از روش کارگاهی در برگزاری کالس های 
آموزشــی گفت: »روش برگزاری کالس ها به صورت کارگاهی بســيار 
مؤثرتر است زیرا باعث می شود شرکت کنندگان در کالس حضور فعالتر 

و یادگيری بيشتری داشته باشند.« 
مســئول مرکز مشــاوره آفتابگردان ضمن اشــاره به اینکه اعضا باید 
انجمن را خانة دوم خود بدانند، افزود: »مبتالیان به صرع نباید به دليل 
ابتــال به صرع، خود را جدا از جامعه و نيازمند خدمات مشــاوره بدانند، 
زیرا هر فردی ممکن اســت صرف نظر از بيماری، نياز به مشاوره داشته 

باشد.«
این کارشناس ارشد روانسنجی ضمن صحبت در مورد محدودیت های 

صرع از جمله خواب، اســترس، اشــتغال، ورزش، رانندگی، فراموشی، تحصيل و عوارض دارویی، با شرکت کنندگان به پرسش و پاسخ در مورد 
این مسائل پرداخت.

همچنين مدرس کالس در مورد پذیرش محدودیت ها برای مبتالیان به صرع، مزیت های صرع، شــرایط موجود زندگی برای همة انســان ها، 
نقش صرع در زندگی افراد، مسئوليت هر فرد در زندگی، با بيماران به گفت وگو و تبادل نظر پرداخت.

موضوع پایانی این جلسه، توضيحاتی در مورد فعاليت های مرکز مشاوره و روانشناسی آفتابگردان وابسته به انجمن صرع، برای اعضا بود.

آوای آرامش صرع مهمان انجمن صرع
   افتتاح نمایندگی انجمن صرع رشت در مؤسسه آوای آرامش صرع

  مدیر عامل انجمن صرع روز دوشنبه سيزدهم خرداد با مدیر موسسة 
آوای آرامش صرع در دفتر مرکزی انجمن صرع دیدار کرد.

 در این دیدار »مروارید مؤید عابدی« مدیر موسسة آوای آرامش صرع 
در رشت، آمادگی خود را برای همکاری در راه اندازی نمایندگی انجمن 
صرع در این شهر به »دکتر حميده مصطفایی« مدیرعامل انجمن، اعالم 

کرد.
دکتر مصطفایی ضمن ابراز خرســندی از دیــدار با مروارید مؤید، بر 
همکاری دوجانبة انجمن صرع با این نمایندگی به منظور پيشبرد هدف 

آموزش و حمایت از مبتالیان به صرع، تأکيد کرد.

27
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مصطفایی گفت: »انجمن صرع پيش از این در مورد راه اندازی نمایندگی در رشت با »دکتر مظفر حسينی نژاد« متخصص مغز و اعصاب، 
وارد گفت وگو شــده اســت که اکنون اميد می رود با تعامل مؤثر این دو نفر، امکان افتتاح این نمایندگی در شهریور ماه سال جاری فراهم 

شود.«
مدیر مؤسســة آوای آرامش صرع نيز با ارائة بروشــور و کارت ویزیت، در مورد انگيزة خود از ثبت این مؤسســه گفت: »من به دليل ابتال به 
صرع، از دوران تحصيلم در رشــتة روانشناســی تصميم داشتم چنين مؤسسه ای را به ثبت برسانم چون فکر می کنم، بهتر می توانم مبتالیان به 

صرع را درک کنم.«
عابدی ضمن تشــکر از همســرش - که او را در این جلسه همراهی کرده بود - به عنوان تنها نيکوکار مؤسسه، افزود: »در حال حاضر ما 26 
نفر عضو رسمی داریم که مدارک مورد نياز عضویت را کامل کرده اند اما به تازگی با برگزاری جلسه های آموزشی در مهدهای کودک به تعداد 

متقاضيان عضویت در مرکز افزوده شده است.«
در این جلسه پس از گفت وگوی تلفنی مدیر عامل انجمن با دکتر حسين پور به منظور آغاز همکاری ایشان با مدیر آوای آرامش، مدیران دو 
مرکز در مورد خدماتی که به اعضای خود ارائه می کنند گفت وگو کردند که در نتيجه مشخص شد اهداف این دو مرکز با یکدیگر همسو است.

پس از پایان جلســه تعدادی از انواع انتشــارات انجمن شامل بروشورها، کتاب ها، پوسترها و مجله های انجمن، برای استفادة اعضا در اختيار 
مؤسسة آوای آرامش قرار گرفت و از سایت انجمن صرع بازدید شد.

هم اکنون یک نسخه از پایان نامة مروارید مؤید عابدی که تحقيقات خود را در انجمن صرع انجام داده است، به منظور استفادة سایر محققان 
در کتابخانة انجمن نگهداری می شود.

 
 

به مناسبت والدت حضرت علی )ع(

اولین اجرای گروه موسیقی »بنفش« 
گروه موسيقی انجمن صرع ایران با نام »بنفش«، اولين برنامة زندة خود را روز چهارشنبه اول خرداد به مناسبت روز والدت حضرت علی)ع( 

در انستيتو روانپزشکی تهران اجراکرد.
  گروه موســيقی بنفش به دعوت »دکتر جعفر بوالهری« رئيس انســتيتو روانپزشــکی تهران و عضو هيئت مدیرة انجمن صرع، در این 

مراســم که به مناسبت تجليل از کارمندان انســتيتو برگزار شد، به 
اجــرای دو قطعه موســيقی پرداختند و در پایــان برنامه لوح تقدیر 

دریافت کردند.
»رضا فرهمند« سرپرســت این گروه، تمرین قطعة اول را از اواســط 
اســفند ماه ســال گذشــته و تمرین قطعة دوم را از فروردین ماه آغاز 

کرده بود.
»فاطمه عباسی« کارشناس مسئول واحد روابط عمومی انجمن صرع 
و عضو گروه موســيقی بنفش ضمن قدردانی از زحمات رضا فرهمند ،از 

نتيجة اولين اجرای گروه ابراز رضایت و خرسندی کرد.
»زهره مقيد« مســئول هماهنگی گروه موســيقی نيز ضمن تشکر 
از فرصتی که انســتيتو روانپزشــکی برای این اجــرا در اختيار گروه 
قرار داده بــود گفت: »اعضای گروه با توجه بــه وقت کم و امکانات 
محدودی که در اختيار داشــتند به خوبی از عهدة اجرای این برنامه 

برآمدند.«
 در این گروه موســيقی 9 نفر از اعضای انجمن، ویا وابســتگان 
آنهــا، دنا خرســندی، فاطمه عباســی، مهدیه یوســفی، ســهيل 
پيرایــش فر، اميــر گرشاســبی، غالمرضا مرادی توفيــق، فرزین 
رضيئی، علی موميوند و کامران نورائی جوان با نواختن ســازهای 
کوبــه ای دمام، دبداب، کــوزه، طبل، دایــره، و همچنين گيتار و 

ســازدهنی به هنرنمایی می پردازند.                 
هر چند که در گذشته اعضای نوازنده انجمن صرع ایران در برنامه های 
مختلف به اجرای موســيقی پرداخته بودند، اما این نخستين باری است 
که انجمن با حضور سرپرســت و مدرس هنرمند، اقدام به تشکيل گروه 

موسيقی منسجم کرده است.
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اولین جلسة آموزشی صرع در سال 1392

»شناخت صرع« 
  

اولين جلسة آموزشــی صرع به همت واحد آموزش انجمن با عنوان 
»شــناخت صرع « با ســخنرانی دکتر ســياوش آدی بيک، روز پنجم 
اردیبهشت از ساعت 10 تا 11/30 در شعبه ميدان توحيد انجمن صرع 

برگزار شد.
این جلسة آموزشــی که با هدف آشنایی اعضا به ویژه اعضای جدید 
با صرع برگزار شــد، به اعضا به وسيلة ارسال پيامک اطالع رسانی شد و 

متقاضيان به صورت تلفنی ثبت نام شدند.
»فاطمه جوادی« کارشــناس مسئول واحد آموزش با اشاره به اینکه 
یکــی از اهداف اصلی انجمن آموزش درباره صرع اســت، گفت: »واحد 
آموزش با یک برنامه ریزی دقيق در سال جاری قصد دارد، ضمن افزایش 
تعداد جلســه های آموزشی که گروه مخاطب بيشتری را در بر می گيرد، 

برای طرح هر موضوع از متخصصان مربوطه استفاده کند تا سطح کيفيت جلسه ها ارتقا یابد.«
جوادی افزود: »با اینکه انجمن تا به حال آموزش های بســياری در مورد صرع داده اســت، اما هنوز نياز به آموزش مبانی اوليه صرع احساس 

می شود، بنابراین اولين جلسه در سال جدید را به آشنایی با صرع اختصاص دادیم.«
دکتــر آدی بيــک متخصص مغز و اعصاب که به دعوت انجمن صرع در این جلســه حضور پيدا کرد، برای 65 نفر شــرکت کننده، در مورد 
»نظریه های پزشکان قدیمی درباره صرع، تفاوت تشنج و صرع، معرفی مشاهير صرع، علت های ابتال به صرع، معرفی انواع مختلف آن، پيشگيری 
از صرع، اقدامات اورژانســی مورد نياز در زمان بروز حملة تشــنجی، عوامل به وجود آمدن حمله ها، تغذیه در صرع، نگاه کلی جامعه به صرع و 

فرهنگ سازی، تشنج و حافظه« سخنرانی کرد و به سؤال های شرکت کنندگان پاسخ داده شد.
  

  افتتاح اولین شعبة انجمن صرع 
 اولین اجرای موسیقی گروه »بنفش« در انجمن صرع ایران

انجمن صرع ایران، روز جمعه دهم خرداد اولين شــعبة خود را واقع 
در ميدان توحيد، با حضور نيکوکاران و بانيان خرید و تجهيز این مرکز 

افتتاح کرد.
ســاختمان چهار طبقة شــعبه ميدان توحيد انجمن که مدتی است 
با حمایــت نيکوکاران انجمن »حاج اســماعيل زمانيان« و »حاج علی 
عسگریان« خریداری شــده بود، پس از تجهيز به کمک ایشان و سایر 
خيران به منظور ارائة خدمات بيشتر به مبتالیان به صرع به چهار بخش 

آموزش، مشاوره، توانبخشی و دندانپزشکی تقسيم شده است.
در این مراسم مسئوالن انجمن »دکتر حميده مصطفایی« مدیرعامل، 
»دکتر جعفر بوالهری« عضو هيئت مدیره، »مهدی قدســی نژاد« مدیر 
اداری- مالی، »رضا محمدی« مســئول مرکز روانشناســی و مشاوره، 
»نسرین نجفی« معاون رفاهی – مددکاری و تعدادی از پرسنل انجمن 

صرع، به عنوان ميزبان حضور داشتند.
 طبقة همکف این مجموعه به توانبخشی بزرگساالن، طبقه اول به مشاورة تلفنی، حضوری و گروه درمانی، طبقه سوم به دندانپزشکی و طبقة 
چهارم به آموزش و توانبخشی کودکان اختصاص یافته است، اما طبقة دوم فعاًل به دليل محدودیت های مالی انجمن در رهن باقی مانده است.

بازدید از مرکز
بانيان راه اندازی شعبه توحيد پس از ورود به ساختمان از قسمت های مختلف آن بازدید کردند. 

در این بازدید، در طبقة اول »رضا محمدی« مســئول مرکز روانشناســی و مشاوره انجمن با نشان دادن بخش های مختلف مرکز مشاوره به 
توضيحاتی در مورد خدمات مشاورة تلفنی، انفرادی، گروه درمانی و کارگاه های آموزشی پرداخت.
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در طبقــة ســوم دکتر مصطفایــی در مورد نحوة خریــد تجهيزات 
دندانپزشکی و نيازهای دیگری که هنوز برای تکميل خدمات این مرکز 
نياز اســت، توضيــح داد و در طبقة چهارم از کارگاه آموزشــی و اتاق 

توانبخشی کودکان بازدید شد.
پس از بازگشت به طبقة همکف، قسمت حياط ساختمان که اکنون 
با ســقف کاذب و کفپوش مخصوص، با وســایل توانبخشی بزرگساالن 

تجهيز شده بود، به معرض نمایش درآمد. 

سخنرانی ها
پــس از بازدیــد از ســاختمان، گردهمایی در پارکينــگ انجمن با 
ســخنرانی دکتر بوالهری و ســپس دکتر مصطفایی آغاز شد. ایشان در 
ســخنرانی خود از خيرانی که با حمایت خود در راه اندازی اولين شعبه 

انجمن سهيم شدند، قدردانی کرده و به توضيح در مورد خدمات جدید انجمن صرع و نحوة ارائه آن به مبتالیان به صرع پرداختند.
در ادامه محمدی ضمن ارائه توضيحات در مورد خدمات مشــاوره و روانشناسی گفت: »هدف ما تبدیل این مرکز به خانه ای امن و به دور از 

قضاوت برای مبتالیان است ، جایی که شنيده و درک شوند.«
نجفی معاون رفاهی- مددکاری انجمن نيز با تشزیح خدمات مددکاری در شعبة مرکزی 
انجمن صرع و خدمات توانبخشــی در شــعبة جدید، گفت: »اميدواریــم بتوانيم نيروهای 
متخصص خود را به منازل مبتالیان بفرستيم تا افرادی که امکان مراجعه به مراکز توانبخشی 

را ندارند، بتوانند از این خدمات استفاده کنند.«
سپس دکتر مصطفایی از مهمانان برای سخنرانی دعوت کرد.

حاج آقا عسگریان ضمن تشکر از دکتر بوالهری و دکتر مصطفایی، خطاب به ایشان گفت: 
»حمایت مالی من در مقابل زحمت های شــما عزیزان و عبور از مشــکالت و موانع مختلف، 

بسيار ناچيز است.«
حاج آقا زمانيان نيز ضمن تشــکر از زحمت های مســئوالن و پرسنل انجمن صرع گفت: 
»تجلی گر خود ســاخت خدا، سينه ما را. در این سينه درآئيد و بجودید خدا را. خدا در دل 

سودازدگان است، بجویيد زمين را و مپویيد سما را.«
»دکتر مير ســليمی« که آخرین ســخنران نيکوکار بود، ضمن اشــاره به اینکه در قرآن 
خداوند بيش از تأکيد بر خواندن نماز، به انفاق تأکيد کرده اســت، گفت: »ارزشــمندترین 
چيزهایی که بشــر نياز دارد، غير مادی اســت مثل لبخند، انتقال حس محبت و دوســت 

داشتن.«

اجرای موسیقی »گروه بنفش«
گروه موسيقی انجمن صرع با نام »بنفش« برای اولين بار در مراسم انجمن صرع به اجرای 

موسيقی پرداخت.
 در این برنامه اعضای گروه با پوشــش بنفش زیر نظر سرپرســت خود »رضا فرهمند« با همنوازی و همخوانی به اجرای دو قطعه موسيقی 

پرداختند و به مهمانان خوش آمد گفتند.
گروه موسيقی بنفش با شش نفر عضو مبتال به صرع و سه نفر از وابستگان مبتالیان، فعاليت خود را به منظور نمایش توانمندی افراد مبتال 

به صرع و با هدف زدودن نگرش منفی عموم جامعه از شهریور ماه گذشته آغاز کرده است.
»زهره مقيد« مســئول هماهنگی امور گروه موســيقی، پــس از اجرای برنامه از 
اعضای گروه خواســت تا خود را به حاضران معرفی کنند و از ســابقة ابتال به صرع 

خود بگویند.
در پایان »رضا فرهمند« ضمن اشاره به حمایت دکتر بوالهری از گروه موسيقی، از ایشان 

و زهره مقيد، تشکر کرد.
فرهمند که فارغ التحصيل رشــته روانشناسی اســت، افزود: »درمان واقعی یعنی اینکه 
مبتالیان با تقویت اعتماد به نفس خود از بروز بســياری از مشکالت در زندگی جلوگيری 

کنند.«

اختتامیه
کيک بنفشــی که به مناســبت افتتاح شعبة توحيد تهيه شــده بود، به وسيله حاج 
آقا عســگریان و حــاج آقا زمانيان و همچنين خدمتکار ســالخوردة آقــای زمانيان به 
درخواســت ایشان، برش زده شد و ســپس تابلوی »شکرانه« به وســيله این دو بانی 
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شد. رونمایی  نيکوکار 
در این تابلو نوشته شده است:

»شکرانه« پروردگارا!
اکنون که چشــم هایم، وســعت خانه ی اميدم را به نظاره می نشــيند، و تنهایی رخت بر می بندد و از من دور می شود، تو را شکر 

می گویم.
اما خوب می دانم که همة این سبزی، حاصل بزرگی و سخاوت مردان و زنانی است که از عشق تو بهره برده اند و از بی نيازی تو آموخته اند.

پس بگذار تا بوسه ای زنم بر دست های مهربان پدران بزرگوارم، »حاج آقا اسماعيل زمانيان و حاج آقا علی عسگریان« - بانيان اصلی احداث 
و تجهيز شعبه ی توحيد انجمن صرع ایران - که این مهربانی را نثار روح پاک والدین مرحوم خود کرده اند.

و همچنين پاس می دارم یاری »آقای دکتر شهریار قوامی« و همة آنانی را که به اشکال مختلف در راه اندازی این مرکز سهيم شدند.
پروردگارا! عافيت و عاقبت خير نصيبشان بگردان. 

انجمن صرع ایران
خرداد 92

تصویب آیین نامة اردوها
 سطح بندی متقاضیان شرکت در اردو

انجمن صرع ایران برای برگزاری اردوهایی که ویژه اعضای مبتال به صرع است، به تصویب آیين نامه پرداخت.
پس از حادثه ای که در آخرین اردوی سال گذشته در باغ گيالس برای یکی از اعضای انجمن اتفاق افتاد، واحد روابط عمومی انجمن مصمم 

شد تا آیين نامه ای برای برگزاری اردوها مصوب کند و تا قبل از تصویب این آیين نامه اردویی برگزار نکند.
از این  رو واحد روابط عمومی انجمن صرع با همکاری سایر مسئوالن انجمن، آیين نامه ای را تهيه کرد و به تصویب مدیرعامل رساند تا از این 

پس برای جلوگيری از حوادث احتمالی، اردوها با برنامه ریزی هر چه دقيق تر برگزار شوند.
در این آیين نامه که تصویب آن ماه ها به طول انجاميد، جوانب مختلف اردوها، نيازهای اعضا و امکانات انجمن در نظر گرفته شده است.

در همين راستا با ارسال پيامکی از اعضا خواسته شد تا برای تکميل فرم اوليه تقاضای شرکت در اردو به دفتر انجمن مراجعه کنند. در این 
فراخوان اعالم شد تنها کسانی در اردوها ثبت نام می شوند که فرم تقاضا را تکميل کرده باشند.

به منظور سطح بندی افراد در سه گروه مختلف، در پرسشنامه بعد از مشخصات دموگرافيک افراد، در مورد معلوليت، ميزان تشنج ها و سایر 
بيماری ها سؤال شده است تا بر این اساس مکان و مدت زمان مناسبی برای هر گروه در نظر گرفته شود.

طبق این آیين نامه به افرادی که به تشخيص انجمن آمادگی الزم برای شرکت در اردوها را ندارند، استفاده از خدمات مشاوره و روانشناسی 
پيشنهاد می شود تا با کمک مشاور آمادگی الزم را به دست آورند.

انجمن صرع که در گذشته هيچ مصوبه ای برای برگزاری اردوها نداشته است، از این پس افراد را با در نظر گرفتن بيمة یک روزه و دریافت 
رضایت نامه از سرپرست یا خود بيمار به اردو می برد.

  حمایت از مبتالیان به صرع با

اجرای »کنسرت بزرگ من« در بندرعباس 
 اهدای تندیس یادبود به مدیرعامل انجمن صرع ایران

  انجمن صرع استان هرمزگان برای اولين بار با همکاری تعدادی از هنرمندان این استان، روز چهارشنبه 23 اسفند 1391 »کنسرت بزرگ 
من« را به نفع افراد مبتال به صرع برگزار کرد.

  این کنسرت با همت مسئوالن انجمن صرع بندرعباس »دکتر فاطمه صدیق مروستی« مسئول نمایندگی انجمن صرع هرمزگان و »دکتر 
احمــد نگهــی« مدیر مالی این انجمن و همچنين با تالش »عمران طاهری« خوانندة جــوان و محبوب بندرعباس، به منظور کمک به اعضای 

مبتال به صرع، قبل از ایام نوروز برگزار شد.
در این کنســرت تعدادی از هنرمندان از جمله »هادی آیين طلب، رضا نصيری، اســحاق احمدی، کورش توحدی، کيانوش باللی پور، امين 

جوزانی و محمود راهبر با همراهی نوازندگان گروه موسيقی به هنرنمایی پرداختند.
در این برنامه که پالکاردهای تبليغاتی آن از چند روز قبل در ســطح شــهر بندرعباس نصب شــده بود، ابتدا »کيانوش جهانبخش« رئيس 
انجمن موسيقی استان هرمزگان ضمن تشکر از زحمت های پزشکان دلسوزی مانند دکتر صدیق و دکتر نگهی برای بيماران، از اجرای کنسرت 

به نفع مبتالیان به صرع ابراز خرسندی کرد.
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ســپس دکتر صدیق ضمن خير مقدم به شــرکت کنندگان و تشکر از همکاری کيانوش جهانبخش و خوانندگان و نوازندگان کنسرت بزرگ 
من، گفت: »انجمن صرع هرمزگان هر ســال همزمان با »روز ملی صرع« در اول بهمن ماه، مراســمی را به مناسبت این روز برگزار می کند که 

امسال اجرای این کنسرت را در نظر داشت، اما برگزاری آن به دالیلی به تعویق افتاد.«
دکتر صدیق افزود: »اميدواریم از سال های آینده بتوانيم مراسم ویژة روز ملی صرع را در زمان مناسب برگزار کنيم.«

سپس دکتر نگهی ضمن خوش آمدگویی به مهمانان، مختصری در مورد صرع توضيح داد و سؤال هایی را از گفته های خود به صورت مسابقه 
پيامکی مطرح کرد.

در ميان شــرکت کنندگان که ظرفيت دو طبقه ای ســالن شهيد آوینی را تکميل کرده بودند، حضور تعدادی از نيکوکاران و حاميان انجمن 
صرع هرمزگان با اهدای هدایایی برای اعضای نيازمند انجمن، به چشم می خورد.

انجمن صرع ایران نيز دو نفر از کارمندان خود را به نمایندگی از ســوی مدیر عامل و هيئت مدیره انجمن به این برنامه فرســتاده بود که 
در پایــان برنامــه، تندیس یادبود همایش روز ملی صرع بندرعباس به »دکتر حميده مصطفایی« مدیر عامل انجمن را ؛ از دکتر صدیق و دکتر 

نگهی دریافت کردند.
   

  

اولین اردوی انجمن صرع در سال 1392

طبیعت گردی در حومة تهران
 واگذاری اردوها به مجری متخصص تور

انجمن صرع ایران اولين اردوی تفریحی خود را روز شنبه یازدهم خرداد با حضور 30 نفر از اعضای انجمن به صورت طبيعت گردی در حومة 
تهران برگزار کرد.

این اردو که به درخواســت اعضای شــرکت کننده، ترتيب داده شد، 
ســاعت 8 از دفتر انجمن به سمت روستای آهار حرکت کرد و پس از 
ساعت ها پياده روی و طبيعت گردی، ساعت 19 به سمت دفتر مرکزی 

انجمن بازگشت.
»مهدی قدســی نژاد« مدیــر اداری– مالی انجمن کــه این اردو را 
همراهی کرده بود، ضمن اشــاره به اینکه برگزاری هر اردو مســتلزم 
برنامه ریزی دقيق و تالش بسيار همکاران روابط عمومی انجمن است، 
گفت: »اعضایی می توانند در اردو شرکت کنند که فرم تقاضای شرکت 
در اردو را تکميل کرده باشــند و در یکی از سطوح سه گانه رتبه بندی 

متقاضيان اردو قرار گرفته باشند.«
»فاطمه عباسی« کارشناس مســئول روابط عمومی انجمن نيز که 
مسئوليت برگزاری اردوهای انجمن را به عهده دارد، گفت: »انجمن از 
امســال برگزاری اردوها را به »پيمان گل سرخ« مجری متخصص تور 
واگذار کرده اســت تا اردوها نسبت به سال های قبل با کيفيت بهتری 

اداره شوند.«
عباســی افزود: »دو نفر ازهمکاران انجمن نيز عالوه بر مجری تور، اردو را همراهی می کنند تا آموزش های الزم را به گروه داده و در صورت 
نياز به آنها یاری رســانند.« در این اردو که هنگام رفت به دليل اشــکال مجوز، اتوبوس 40 دقيقه متوقف شــد، قدسی نژاد در مورد آیين نامه و 

نحوة برگزاری اردو برای گروه توضيح داد و به سؤال های آنان پاسخ داد.
گروه پس از توقف در روســتای آهار به وســيلة مجری تور برای صرف صبحانه به قهوه خانه هدایت شد و وسایل الزم برای استراحت با یک 

قاطر به مقصد فرستاده شد.
پــس از صــرف صبحانه گروه پياده روی خود را در هوای مطبوع و معتدل بهاری آغاز کرد و پس از یک ســاعت پياده روی، برای صرف نهار، 
در کنار رودخانه اتراق کرد. گروه در حاليکه بعد از نهار مسير خود را به سمت روستای شکرآب ادامه می داد هنگام بارش باران بهاری در یک 

قهوه خانه ضمن صرف قهوه، به ارزشيابی مسئوالن انجمن از اردو پاسخ داد.
ســپس قدسی نژاد و عباســی پس از ارزیابی مثبت اردو، به طرح ســؤال هایی در مورد صرع و فعاليت های انجمن پرداختند و به پاسخ های 
صحيح جایزه دادند. اردو قبل از رسيدن به روستای شکرآب، قصد بازگشت کرد و دوباره در همان قهوه خانه ای که صبحانه خورده بود، با چای 

پذیرایی شد و ساعت 20:30 به دفتر انجمن رسيد.
انجمن صرع در سال های گذشته نيز بعضی از اردوهای خود را در طبيعت برگزار کرد اما پس از حادثه اردوی باغ گيالس که منجر به تدوین 

آیين نامه اردو شد، این اولين اردویی بود که برگزار کرده است.
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پاسخ صحیح مسابقة فصلنامة 39
1-د   2-د    3- الف    4- د     5- ب   6-ج     7- الف    8-د    9- الف 

10- د   11- ب    12- ج    13-   الف   14- ب    15- ج

اسامی برگزیدگان مسابقة فصلنامة شمارة 39
از میان 29 نفر شرکت کننده در مسابقه، هیچ پاسخ کاماًل صحیحی دریافت نشد. بنابراین از میان شش نفری 

که با یک اشتباه پاسخ کرده بودند دو نفر به قید قرعه برگزیده شدند: 
1- وحید غفرانی دیسفانی  2- سید مهدی دهقان منشاوی

مسابقه :
1- کدام یک از جمله های زیر درست است؟

 الف( تشــنج زمانی اتفاق می افتد که کسی شما را 
نفرین کند.

 ب( داشتن تشنج به این معنا است که شخص در 
حين تشنج در تصرف شيطان یا روح پليدی است.

  ج( تشــنج ها زمانی اتفاق می افتد که یک اختالل 
الکتریکی در مغز به وجود می آید.

  د( افراد مبتال به صرع اختالل روانی دارند. 
2- کــدام یک از عوامل زیــر موجب بروز 

تشنج می شوند؟
الــف( فشــار روانی  ب( کم خوابــی  ج( نخوردن 

داروها  د( همة موارد
3- کدام یک از افراد مشهور صرع داشته اند؟

  الف( ژوليوس ســزار، ســقراط حکيم، پطر کبير 
روسيه ب( ونسان ونگوگ، لوئيس کارول

  ج( لئوناردو داوینچی،ونســان ونگوگ   د( مورد 
الف و ب

4- در چــه صورتی هنگام تشــنج باید با 
اورژانس تماس گرفت؟

الف( فرد برای اولين بار دچار تشنج شده باشد.
ب( تشــنج بيش از پنج دقيقه طول بکشــد و یا 
بالفاصله بعد از یک تشنج دوباره دچار تشنج شود.

ج( فرد باردار یا دیابتی باشد.
ج( همة موارد

5- هنگام تشــنج انجام چه اقداماتی الزم 
است؟

 الــف( مانع حرکات من نشــوید، مگــر اینکه در 
معرض خطر جدی قرار بگيرم.

 ب( در حالــت گيجی که بعد از حمله برایم پيش 
می آید، به من اطمينان دهيد.

تــا وقتی که کاماًل به هوش بيایم و بتوانم با شــما 
صحبت کنم، در کنارم بمانيد.

 د( همة موارد
6- در هنگام ســفر رعایت کــدام یک از 

نکته های بهداشتی ضروری است؟
الــف( در صورتی کــه به عفونت یا اســهال مبتال 

شدید، بالفاصله درصدد ویزیت پزشکی برآیيد.
ب( در صورتی که به اســهال مبتال شــدید، برای 
پيشگيری از تشنج مصرف داروها را دو برابر کنيد.

ج ( در صورتی که بيش از 24 ســاعت به عفونت 
یا اسهال مبتال شــدید، باید حتمًا درصدد ویزیت 

پزشکی برآیيد.
د ( همة موارد

7- انتخاب دارو به چه عواملی بستگی دارد؟
الف( سن، جنس،نوع تشنج، تداخل دارویی

ب( ســن، جنس، ســهولت مصرف دارو، عوارض 
دارویی

ج ( ســن، نوع تشــنج، تداخل دارویی، ســهولت 
مصرف دارو، عوارض دارویی

د( همة موارد
8- روش های درمان غیر دارویی صرع کدامند؟

الف( جراحی ب( VNS  ج( رژیم درمانی 
د( همة موارد 

9- در صورت بروز چه عالئمی قبل یا بعد 
ازتشنج باید با پزشک تماس گرفت؟

الف( حرکات غير طبيعی، آشفتگی، گيجی، 
خواب آلودگی

 ب( تهوع، عدم تعادل، راش، لرزش
ج( خوابيدن و یا کمی خواب آلودگی و یا گيجی 

د( مورد الف و ب
10- علت های احتمالی صرع کدامند؟

الف( محروم ماندن از اکسيژن، عفونت مغزی 
ب( سکته، تومور، آلزایمر

ج( بيماری های ژنتيکی، ضربه
د( همة موارد

نام:

نام خانوادگی:

آدرس :

تلفن:
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آموزش والدین هنگام حمله هاي تشنجي كودكان مبتال به صرع
آموزش والدین هنگام حمله هاي تشنجي كودكان مبتال به صرع

الهه رحیمي نیا
فهیمه السادات حسیني

مقدمه: 
بسياري از افراد مبتال به صرع، اولين تشنج خود را قبل از 20 سالگي تجربه مي كنند و بسياري از آنان كودكاني كاماًل 
نرمال و فعال هســتند كه نياز چنداني بــه مراقبت ویژه ندارند. در بعضي موارد كــودكان نيازمند درمان و مراقبت های 

طوالني مدت هستند. هدف از این مطالعه آموزش والدین كودكان مبتال به صرع هنگام حمله هاي تشنجي است.
روش پژوهــش و یافته ها: مطالعة حاضر با مروري بر متون و با اســتفاده از منابع اینترنتي و مجله هاي معتبر خارجي 
گردآوري شــده است. احتمااًل وقتي كودكتان را در حال تشــنج مي بينيد خيلي مي ترسيد. اما باید بدانيد حفظ آرامش 
بســيار مهم است زیرا باید دقيقًا آنچه اتفاق افتاده را براي پزشك توضيح دهيد. حال سؤال این است وقتي كودكم دچار 
تشــنج شد چه كنم؟ اگر كودك نفس نمي كشــد، با اورژانس تماس بگيرید، اگر احيا بلد هستيد پيش از رسيدن كمك، 
احيا را شــروع كنيد. اگر كودك نفس مي كشــد، او را روي زمين به پهلو بخوابانيد تا زميــن نخورد. اطراف كودك را از 
چيزهایي مثل ميز و صندلي خالي كنيد. بچه را محكم نگيرید و مانع حركات او نشــوید. هرگز ســعي نكنيد با انگشــت 
دهانش را باز نگه دارید. احتمااًل بعد از تشــنج كودك شــما به خواب عميقي فرو خواهد رفت. وقتي او خواب است به او 

غذا و آشاميدني ندهيد.
بحث و نتیجه گیري:

 آموزش پرستاران به والدین از فعاليت های مهم پرستاري در كودك مبتال به صرع است كه تأثير فزایندة آن در ارتقاء 
كيفيت روند درمان و كنترل این بيماري حائز اهميت است.

راهكارهاي اصولي مقابله با بيماري صرع
دكتر مرتضي سبزیان

زهرا سبزیان
مقدمه و اهداف:

 صرع از جمله شایع ترین اختالالت دستگاه عصبي انسان در دنيا و همچنين ایران است. همة انسان ها مستعد ابتال به 
این بيماري هســتند كه عمومًا داراي زمينة موروثي بوده و یا در اثر یك حادثه یا رویداد غيرمنتظره، زمينة پيدایش این 
بيماري ایجاد مي شــود. جوامع مختلف با توجه به فرهنگ، مذهب و ســطح زندگي اجتماعي و متناسب با شرایط جامعة 

خود استراتژي های متفاوتي را براي مقابله با این بيماري پيشنهاد داده اند.
روش تحقيق و یافته هاي پژوهشي: در ایران توجه به تحقيقات صورت گرفته در مراكز درماني، جامعه، خانواده و بيمار 
مبتال به صرع و یافته ها نشــان مي دهد كه عمده ترین راهكارهاي مقابله با این بيماري استفاده از اعتقادات مذهبي، ابراز 

عواطف و احساسات، پشتيباني اجتماع و خانواده، مقابله با بيماري و دفاع از خود در برابر بيماري است.
نتیجه گیري:

 هر كدام از راهكارهاي یاد شده داراي مصادیقي بوده كه اهم آنها به شرح زیر است:
- اعتقادات مذهبي: پذیرش بيماري به عنوان خواست خدا، كمك خدا را به دنبال خواهد داشت.

- ابراز عواطف و احساسات: حمایت عاطفي از طرف نزدیكان و افراد مهم در زندگي بيمار مبتال به صرع.

ازه
یت
ها
هش

ژو
پ

ویژة
پزشکان
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- پشتيباني اجتماعي و خانواده: جستجوي حمایت اجتماعي و دولتي،  پشتيباني از طریق آگاهي دادن.
- مقابله با بيماري: تالش براي كنترل بيماري خود با استفاده از به كارگيري درمان های پزشكي و سنتي، استفادة مداوم 

و منظم از داروهاي مؤثر درماني.
- دفاع از خود در برابر بيماري: ایجاد تغييرات مثبت در شيوة زندگي و رفتار سالمت )خواب كافي و كاهش استرس.(

مروري بر فارماكوكینتیك كاربامازپین در صرع
كاربامازپين )از ســال 1952( با فرمول شيميایي C15H12N2O تركيبي ســه حلقه اي است كه در صرع پارشيال 
و ســایر موارد كاربرد دارد. دارو عبور ســدیم را كاهش مي دهد. باعث وقفة جذب مجدد و آزاد شــدن نوراپي نفرین از 
سيناپتوزوم های مغز مي شود. در بيشتر بيماران غلظت سرمي از هفت تا 14 ميكروگرم در ميلي ليتر است. بعد از خوردن 
دارو باالترین غلظت ســرمي در عرض چهار تا هشــت ســاعت )در بعضي از بيماران 24 تا 26 ساعت( است. نيمة عمر 
رســيدن به حالت یكنواخت )پالتئو( از پنج تا 26 ســاعت متغير اســت. بهره دهي بدني دارو بين 75 تا 85 درصد است. 
سرعت و وسعت جذب دارو با غذا تغيير پيدا نمي كند. مجاورت قرص ها با رطوبت بهره دهي بدني را كاهش مي دهد. حجم 
ظاهري انتشــار دارو بين 0/8 تا 2 ليتر در كيلوگرم است. دارو شدیداً به پروتئين های پالسما متصل مي شود. در بيماران 
نســبت داروي متصل شــده به داروي آزاد 75 تا 80 درصد است. نســبت غلظت دارو در شير / سرم از 25 تا 80 درصد 
متغير اســت. بين غلظت دارو در مغز و غلظت سرمي نسبت مستقيمي وجود دارد. غلظت سرمي 4/5 تا 5 ميكروگرم در 
ميلي ليتر و نســبت غلظت در مغز / سرم 1 به 1/5 به نظر مي رســد. متابوليسم دارو در بدن مشتمل بر اپوكسيداسيون، 
هيدروكسيداســيون، گلوكورونيداسيون و سولفوراسيون است. دارو به طور كامل متابوليزه مي شود و متابوليت اصلي دارو 
كاربامازپين – اپوكســاید است. نســبت كاربامازپين – اپوكســاید / كاربامازپين هنگامي كه بيمار تنها از یك دارو براي 
كنترل حمله هایش اســتفاده مي كند پایين تر از مواقعي اســت كه بيمار به طور همزمان از چند داروي ضدصرع استفاده 
مي كند. به نظر مي رسد نسبت كاربامازپين – اپوكساید / كاربامازپين وابسته به دوز نيست كه این خود گویاي این نكته 
اســت كه غلظت كل دارو در ســرم مي تواند بيانگر داروي مادر و فرم اپوكساید آن باشد. دارو متابوليسم خود را تحریك 
مي كند در نتيجه كليرانس افزایش یافته و نيمة عمر كاهش مي یابد كه این امر منجر به كاهش پيشرونده غلظت سرمي 
دارو مي شــود. به دليل خودالقایي كينتيك دارو وابســته به زمان است. سرعت پاكسازي دارو با دادن دومين دوز سریعًا 
افزایش مي یابد. افزایش دوز روزانه براي نگهداري غلظت ســرمي ضروري به نظر مي رسد. خودالقایي معمواًل در طي 30 
روز كامل مي شود كه این پدیده خود وابسته به دوز كاربامازپين است. حاملگي سطح آزاد دارو و متابوليت آن را به طور 
معني داري تغيير نمي دهد. كليرانس دارو وابســته به سن اســت و باالترین سرعت جابجایي دارو در طي سال های اوليه 
اتفاق مي افتد. به نظر مي رسد جنسيت، وزن بدن و سن در روي كينتيك جذب و دفع دارو در دوران كودكي مؤثر است. 
بيماري شــدید كبدي روي كينتيك جذب و دفع دارو تأثير گذاشــته و ممكن اســت منجر به سميت دارویي شود. در 
بيماري قلبي جذب و متابوليســم دارو كاهش مي یابد. كاربامازپين كليرانس اتوسوكسماید را افزایش داده بنابراین نيمة 
عمــر دارو كاهش مي یابد. در ارتباط با اثرات همزمــان دارو با فني توئين نظرات ضد و نقيضي وجود دارد. وليكن نظریة 
غالب این اســت كه دارو غلظت ســرمي فني توئين را افزایش مي دهد. در موارد استفادة همزمان با والپروات، كليرانس 
والپروات افزایش مي یابد، بنابراین سطح سرمي والپروات كاهش مي یابد. در استفادة همزمان با فنوباربيتال معمواًل سطح 
سرمي فنوباربيتال افزایش مي یابد. در بيشتر موارد سطح پالسمایي كاربامازپين در استفادة همزمان با داروهاي ضدصرع 
دیگــر مانند فني توئين، پریميدون، فنوباربيتال و والپروات كاهش مي یابــد. در این حالت خودالقایي كاربامازپين ممكن 
اســت به آن اندازه كافي باشد كه منجر به افزایش غلظت كاربامازپين – اپوكساید شده و در نهایت منجر به بروز سميت 
در بيمار شــود. خواب آلودگي، سرگيجه، عدم تعادل، توهمات بينایي ممكن است درمان با كاربامازپين را همراهي نماید. 
در نهایت در جمعيت ایراني مبتال به اپي لپســي تحقيقات بایــد بتواند تغييرات بين و داخل فردي را كه منجر به تجمع 

سرمي دارو مي شود را جستجو و كاهش دهد.
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شماره 11، سال سوم 1391
پیوست فصلنامة »صرع و سالمتی«

»اجتماعی - فرهنگی - طنز«
صاحب امتیاز: انجمن صرع ایران

گردآورندگان: مریم عباسی، رضوان سوهانی

همکاران این شماره:
دکتر سمیه احمدبیگی- مرتضی داودی - رویا سوهانی 

شادی عباسی - مهدخت فیروزنژاد

شماره پیامک: 09386201943
Rezvansohani:blogfa.com :پایگاه الکترونیکی

mag.abbasi@gmeil.com :پست الکترونیکی
Rezvansohani@live.com

فهرست:
1- سخن آشنا
2- تبریک ها

3- زیر ذره بین
4- مصاحبه

5- دل نوشته های دوستان آسمانی
6- کودکانه

صرع را 
فراموش کن

سخن آشنا

 همــة مــا از شــنيدن تبریک وتحســين ذوق 
می کنيــم. دوســت داریــم وقتی یک چيــز تازه 
می خریم ویا تغيير جدیدی رخ می دهد بقيه را در 
جریان قرار دهيم و دوســت وآشنا تغييرهای ما را 

ببينند وبه ما تبریک بگویند. 
 ما به تبریکات شما افتخار می کنيم!

 چه تبریکاتی؟ چه افتخاری ؟ افتخار ســه ساله 
با شما بودن را.

 بله عزیزان نشــریه )صرع را فراموش کن( چهار 
ساله شد.

 احســاس غرور وشــادمانی می کنيــم وقتی با 
تبریکات شما عزیزان مواجه می شویم.

مریم عباسي
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é  شادی نمادی از زیســتن آگاهانه است و نمایشی از
سپاسگزاری در برابر یزدان پاک »ما وارث این تفکریم«
شاد باشيد وشاد زندگی کنيد که شادی امتداد خداست.

سالروز تولد نشــریة همدلی وهمراهی با مبتالیان به 
صرع مبارک باد

ندا شفیعی 

é  مسئوالن محترم نشــریة )صرع وسالمتی( حقيقتًا
دریچه ای به ســوی دیده شدن و شناخت بيماری 

صرع گشوده اند.
 صميمانه چهارمين ســالگرد تولد )صرع را فراموش 
کن( را به شــما عزیزان تبریک می گویــم با این اميد 
که ساليان سال شاهد موفقيت های چشم گير روزافزون 

نشریه در تمامی ابعاد باشيم.   
مجید زندیه

é  زندگی کن و لبخند بزن. به خاطر آنهایی که که با
لبخندت زندگی می کنند و از نفست آرام می گيرند 
و یــا نمی دانم در زندگيتــان بهترین، چگونه معنا 

می شود؟ من همان بهترین را برایتان آرزومندم.
نسرین یاری

 سالروز شکوفایی دوباره )صرع را فراموش کن( را به 
پدید آورندگان این نشــریه خوب تبریک می گویم و از 
زحمات و کوشش های این عزیزان صميمانه سپاسگزارم 

به اميد موفقيت های بيشتر. 
فرید کاوه

é  دوستان و همراهان عزیزم، در این چند سال همراه
شــما بودیم و از شما یاری خواســتيم، از اول هم 
قرار ما این بود که نشریة خودتان را تنها نگذارید، 
سه سال گذشــت و وارد چهارمين سالگرد نشریه 
می شــویم البته سعی ما این اســت که برای شما 
مطالب جذاب و خواندنی تری داشته باشيم و هنوز 
هم منتظر انتقادها و پيشــنهادهای شــما عزیزان 
هستيم. باز هم شما هستيد که برای نشریه )صرع 
را فراموش کن( تصميم می  گيرید. همراهيتان را از 

ما دریغ نکنيد.
رضوان سوهانی

تبریک های تعدادی از همراهان »صرع را فراموش کن«
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نوشتة رویا سوهانی

شادی عباســی، اون واقعا مثل اسمش شاده. خواهر 
فکر  عباسی خودمونه.  مریم  همين 
نکنيد یه وقت پارتی بازی کردیما! 
خوب شــادی هم مثل شــما عضو 
انجمنــه، ولــی مثل شــما کالس 
نمی ذاره. اون همه اطالعاتشــو در 
اختيار ما گذاشــت تا بنویسيم. ما 
هم از خدا خواســته، پس بخونيد و 

عبرت بگيرید.
نام: شادی عباسی 

تاریخ تولد: دی ماه 63 
 محل سکونت: خودش ميگه ایران 

کوچک)...(
مدرک تحصيلی: فوق ليسانس

 ارتباطات، دانشگاه بوعلی ميز اول!
خصوصيات بد: استرس زیاد )خوب منم خواهر مریم 
بودم استرس می گرفتم! البته االن هم که خواهر رضوانم 
هنگه هنگم( داشــتم می گفتم، شــادی وقتی می خواد 
جایی بره یا در مکانی صحبت کنه استرســش بيشــتر 
می شــه )شادی جون از این مجریا و بازیگرای خودمون 
یاد بگير هيچی بلد نيستن فقط یه ذره روشون زیاده نه 

! ببخشيد اعتماد به نفسشون باالست!!(
شــادی یه اخالق بد دیگــه ای داره که...بگم؟! ميگم! 
اهل سوتی گرفتن از دیگرانه. شــاید دليلش این باشه 
کــه خيلی تيزبيــن و دقيقه )نمی خواســتم بگما! ولی 

حواستون باشه یه وقت جلوش سوتی موتی ندید(
غذا: ســاالد ماکارونی، پيتزا، الزانيــا )به به همه هم 

رژیمی!(ضمنا از عدس پلو هم بدش مياد.
حيوان: اسب

آب و هوا: سرد و بارانی
روز: پنج شنبه و از غروب جمعه بيزاره

رنگ: آبی روشن و ســفيد )کاًل ما خيلی باهم تفاهم 
داریم(.

گل: رز
تکيه کالم: صــد در صد. همينه دیگــه با تأکيد )نه 
شادی خانم همينم نيست( به من و امثال تو هيچ ربطی 

نداره.
سفر: شمال و مناطق سرسبز. از کویر خوشش نمی آید.

ميوه: موز و پرتقال تامســون )خودتون قضاوت کنيد 
دیگه...من چی بگم؟ آیا تجمل گرایی کار درستيه؟(

تفریحــات: پيامک دادن. چت. ایميل. )آیا تلف کردن 
وقت کار درستيســت؟( آشپزی )شادی در پختن دسر، 
مسقطی، حلوا و کيک واقعًا استاده( حل جدول، خواندن 
مجله، البته از روزنامه بــدش مياد. دیدن فيلم و کتاب 
شعر. راســتی یه چيز جالب شــادی از تخمه شکستن 

بدش می یاد. که... تخمه بشکنيمو غيبت کنيمو...(
این شادیه قصه ی ما خيلی خانواده دوسته. بخصوص 
به برادر کوچيکش محمد خيلی عالقه منده )خدا براش 
صحيح و ســالم نگهش داره(. شــادی درمورد بچه های 
انجمن خيلی ســختگيره و با هر کسی صميمی نميشه 
ولی فکر نکنيد بداخالقه ها، با کسایی که دوستشون داره 
خيلی مهربونه و بيشتر به فکر اونهاست تا خودش. فقط 
یه کمی زود رنج و حساســه. تازه اینم بگم که شــادی 
دلش می خواد دوستاش تولدش رو یادشون باشه. وهدیه 
دادن و هدیه گرفتن رو خيلی دوست داره. شادی وقتی 
سرحال باشه بســيار اهل جک و طنزه و زیاد می خنده 
اون هم با صدای بلند. از اون جایی که خيلی انرژی داره 
از درس و دانشــگاه و کار کردن خيلی خوشش می یاد 
و آن قدر روی یک مســئله پافشاری می کنه تا به نتيجه 

برسه.
قصة ما به سر رسيد شادی به مترو نرسيد باال رفتيم 
کرج بود، پایين اومدیم کرج بود، شادی باما چه لج بود؟

این کيک رو هم به مناســبت تولد نشــریه و مریم و 
رضوان، شادی خانم درست کردن!

 

كاریكاتور:
 مرتضي داوودي
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 لطفًا خود را به طور کامل برای 
خوانندگان )صرع را فراموش کن( 

معرفی کنید؟
دکتر سميه احمد بيگی، پزشک 
عمومی هســتم و در حــال حاضر 
رزیدنت رشتة طب سنتی دانشگاه 
تهران و به عنوان پزشــک عمومی 
چند ســال است که با انجمن صرع 

همکاری می کنم.
از چــه ســالی و چه طور وارد 

انجمن شدید؟
ســال 1385، از طریــق خانــم 
مؤمن پور )مجری سابق همایش های 

انجمن( با انجمن صرع آشنا شدم.
از  چه قــدر  نظرتــان  بــه 
زندگی  در  کــه  موفقیت هایــی 
داشتید ســهم تالش و مداومت 
بــوده؟ و چقدر بــه خاطر لطف 

خداوند؟ 
هر آنچه دارم لطف خداوند بوده. 
حتی توان تالش کردن من موهبت 

الهی بوده است.
در مقابل پله هایی که خداوند در 
مقابلتان قرار داده. چه کار کرده اید؟ 

ســعی کرده ام قدر آنها را بدانم 
و عــالوه بر این، ســعی کرده ام در 

استفاده از فرصت ها شاد باشم.
ارتباطتان با خانواده چگونه است؟

خوب. خانــواده و ارتباطات افراد 
در آن از ارکان اصلی شکل دهی به 

شخصيت افراد است.
پس اگر در ایــن انجمن قادر به 
همکاری هستم ناشی از حمایت و 

همراهی خانواده است.
؟  کــی د ی کو و ز ر آ
داشتم  دوســت  هميشه 
پزشک شوم که الحمدا... 

به این آرزو رسيدم.
در حــد یــک کلمه 

پاسخ دهید؟
 غذا: خورشت بادمجان 

تهران: شهر من  
جمعه: کارهای عقب افتاده 
مادر: مهربانترین بعد از خدا

انجمن: حمایت 
فصلنامه: اطالعات 

ازدواج: انتخاب مهم 
دوست: مهربان 

فرزند: ندارم
چه توصیه ای به گروه )صرع را 

فراموش کن( می کنید؟ 
وقتی در مورد موضوعی اطالعات 
نــدارم ترجيــح می دهم  کاملــی 

توصيه ای هم نکنم.
با  چرا مسئوالن ســعی دارند 

بچه ها زیاد صمیمی نشوند؟
فکر می کنم برای هر رابطه ای حد 
و حدودی تعریف شــده یا تعریف 

نشده وجود دارد. 
در مورد سایرین نظر ویژه ای ندارم. 
امــا من برای کمک بــه این انجمن 
آمدم دوست دارم هر کمکی از دستم 
بر می آید انجام دهم ولی تمایل ندارم 

این رابطه بيش از این باشد.
شــاید علت آن تجربه های قبلی 
من به عنوان پزشک در این انجمن 

یــا در کلينيک های دیگر 
باشد.

چه  حسرت  زندگی  در 
چیز را می خورید؟

از  روزهــای  حســرت 
وقت های  یا  و  رفته  دست 

تلف شده.
چه مواقعی دلتنگ می شوید؟ 

در بســياری از مــوارد دلتنــگ 
می شوم. مثاًل از شنيدن حرف زور. 
از توقع زیاد افراد جامعه بخصوص 
وقتی بــا تالش همراه نيســت. از 
دیدن و یا شــنيدن ضایع شــدن 
حق افراد بخصوص وقتی نمی توانم 
کمکی بکنم )شاید اقتضای شغل ما 
شــنيدن به درد دل دیگران است. 
امــا گاهی احســاس می کنم دیگر 
دارم  تمام شــده ودوست  ظرفيتم 

اخبار شاد بشنوم.(
چه  می شــوید،  دلتنگ  وقتی 

می کنید؟
در مواردی که دلتنگ می شوم. 

1- سر نماز با خدا درد دل و دعا 
می کنم.

افراد خانواده مطرح  با  2- گاهی 
می کنم شــاید کمــک عملی برای 
رفــع دلتنگــی به مــن بکنند که 
انصافًا دریغ ندارند و بسيار همراهی 

می کنند.
 با تشکر و سپاس فراوان و آرزوی 
ســعادت و ســالمتی برای سرکار 
خانم دکتر احمــد بيگی و خانوادة 

محترمشان

 لحظاتی چند با خانم دکتر سميه احمد بيگی
   

مریم عباسی
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ستارة زمینی
     مهدخت فیروزنژاد

برای آسمان می نویسم تا ابر شود، شاید گاه آن باشد که بخواهد بغض خود را خالی کند.
برای باران می نوسيم تا ببارد از دل ابر؛ وبرای باد می نویسم تا نوازش کند باران را.

برای او می نویسم تا ببارد بر سر گل های باغ.
برای او می نویسم تا ببارد برسر ستاره زمينی من.

آن چيست که همه آن را می بينند، جز خدا؟
پاسخ خود را به شماره پيامک نشریه »صرع را فراموش کن« ارسال کنيد.


