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سخن نخست

كوید 19 می گذرد. در طی این چند ماه، جهان چالش های  كرونا و یا همان  در حدود شش ماه از هجوم جهانی ویروس 
كی از تخریب شدید رشد اقتصادی  بسیار مهم بهداشتی و اقتصادی را به خود دیده است. پیش بینی های ابتدایی حا
از  اقتصادی در بسیاری  ع پیوست و سبب بیكاری و افت  كه متأسفانه به وقو و بیكاری فزاینده در دنیا بود، چیزی 
كشور های در حال توسعه و توسعه نیافته سرنوشت بسیار بدتری را  كشورهای پیشرفتۀ جهان شد و به دنبال آن مردم 
انتظار می كشند. در حال حاضر در بسیاری از مناطق دنیا حفظ سالمت و بقا در اولویت مطلق است و رسیدن به آرزوهای 

كوتاه مدت و تفریح هایی مثل سفر، دست نیافتنی و شاید غیر ممكن است.
كسن هم حداقل یک سال  كوید 19 به زودی خیال رفتن ندارد و امید دستیابی به وا كه ویروس  واقعیت این است 
كه آمار باال و  دیگر زمان الزم دارد. مردم دنیا روز به روز بیشتر مبتال می شوند و در حدود 5 درصد مبتالیان فوت می كنند 
گذاشته اند و دستورات  كنترل بیماری  كی است. تمام مدیران بهداشت و سالمت همت خود را برای مدیریت و  خطرنا
كرده است تا میزان مرگ و میر  كنترل بهتر برای این بیماری  كشوری توان خود را معطوف  الزم را صادر می كنند. هر 
كشوری مثل سوئد به مردم  كشور دیگر تفاوت دارد،  كشور با  كاهش یافته و به حداقل برسد. مدیریت این بحران در هر 
كه می توانستند بهتر و عاقالنه تر  كردند  كرد و بعد از سه ماه اعتراف  خود هشدار داد و توصیه به رعایت فاصلۀ اجتماعی 
كرده و  را به قانون تبدیل  كمی دیرتر دستورات بهداشتی  كشور ها مثل انگلستان، ایران و آمریكا  كنند. بعضی  عمل 

كشته های بسیار دادند. كردند و  كاماًل غفلت  كردند، و برخی مثل ایتالیا، اسپانیا و برزیل  اعمال قانون را شروع 
كشور موفقتر  كدام  كدام بوده و  كنترل این بیماری  كه بهترین روش  در هر حال تاریخ پزشكی بعدًا نشان خواهد داد 

كرده است!  عمل 
كدام از دولت ها نمی خواهند مرگ و میر باالیی در جامعه داشته باشند و  كه هیچ  باید این اصل را در نظر بگیریم 
كنند تا ضمن  كشور باید تالش  طبیعتًا اشتباه های غیر عمد و ناخواسته داشته اند. در این موارد تمام مدیران بهداشتی 
كمک های پزشكی را تداوم بخشند. تصور  كادر درمان بتوانند  كادر پزشكی شوند تا  ک  كمک به بیماران، مانع استهال
كشور 1000 نفر باشد ولی تعداد بیماران نیازمند به بستری 2000 نفر باشد، در  كل  كرونا در  كنید ظرفیت پذیرش بیماران 
كرد  كانادا دولت اعالم  كشور  این شرایط 1000 بیمار باید انتخاب شوند و بستری شوند و بقیه به امید خدا رها شوند. در 
گر سن باالتر از 60 سال دارند مجبورند  كه زیر ساخت بروز و مواجهه با چنین بحرانی را ندارد و افرادی كه بیمار می شوند ا

در خانه بمانند و بیمارستان ها  قادر به پذیرش این بیماران سالخورده نیستند! 
كرونا وجود داشت، ولی نكتۀ اساسی در این مورد  ع  كشور ما هم قطعًا نارسایی مدیریتی از ابتدای بحران شیو    در 
عدم باور و اعتقاد مردم و شایعه های زیاد در این مورد بود و نكتۀ بعدی فقدان همكاری ملی و عموم مردم با دستورات 

کرونا ویروس  موج دوم 
و مدیریت بهداشت و 
درمان ملی
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ج شهری و عدم رعایت  كه هجوم مردم برای سفر های خار كشور بود  پزشكی وزارت بهداشت و ستادهای بحران در 
گیری بیماری  فاصلۀ اجتماعی بعد از فروردین ماه از مثال های  واضح آن است. در روزهای اخیر شاهد موج دوم همه 

ک است. كوید 19 هستیم و عدم فاصلۀ اجتماعی و رعایت مردم، بسیار چشمگیر و خطرنا
گر در  عزم ملی تنها راه مبارزه با اینگونه بحران هاست و سركشی از دستورات پزشكی عواقب جبران ناپذیری دارد.ا
كمک را نداشته  كادر درمان توان  كند، ممكن است  گرفتار  كنیم و بیماری عزیزان ما را  اجرای دستورات پزشكی اهمال 
كنش ها احساسی شوند! چند روز پیش خبر برخورد بسیار  گاهی برخوردها و وا گواری پیش بیاید و  باشند و اتفاق های نا
خشن و مهلک تعدادی از همراهان یک بیمار با متخصص بیهوشی را در رسانه ها  دیدیم و شنیدیم! اینكه چه بیماری 
كار مردم عادی دنباله روی  كنند و نه اطرافیان بیمار!  كادر پزشكی و درمان باید تعیین  وضعیت فوری و اورژانس دارد را 
گر  از دستورات پزشكی و مدیریت درمان است و ایجاد تنش فقط باعث رودررویی بین مردم و پزشكان خواهد شد! ا
كثر تالش خود را می كنند و با دل و جان معطوف  كمک در درمان بیماران، حدا كادر  كه پرستاران و پزشكان و  معتقدیم 

كنند!  نجات بیماران هستند پس باید اجازه دهیم تا به وظیفه خود عمل 
كنیم  ع نایاب نشده و بحران جدی نداریم باید خدا را شكر  كه داروهای بیماران مبتال به صر كنونی     در شرایط 
كه پشتوانۀ علمی و مدیریتی قابل قبولی در سطح بهداشت و درمان داریم. یادمان  باشد بسیاری از پزشكان با وجود 
گاهی اوقات حق الزحمه خود را با ماه ها تاخیر دریافت می كنند و  كه همه روزه با آن مواجه هستند،  خطرهای زیادی 
كینه بین تیم پزشكی و مردم عاقبتی جز زیان ملی نخواهد  مثل بسیاری از مردم در تنگنا هستند. ایجاد جو نفاق و 

داشت.

گزلی کورش قره                      دکتر 
مدیر مسئول فصلنامه و رئیس هیئت مدیره  
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ع ع / زندگی با صر آشنایی با صر

کرونا ع و  صر
 دکتر مهیار معتقد، متخصص مغز و اعصاب

 دکتر علی باب الحوائجی
کارشناس پرستاری  مرضیه حق طلب، 

کارشناس پرستاری  زهرا امینی، 

کرونا چیست؟ ویروس 
بیماری  یک   )19-COVID( ویروس  كرونا  بیماری 
شده،  كشف  تازه  ویروس  یک  توسط  كه  است  عفونی 
كرونا،  ویروس  به  آلوده  افراد  بیشتر  می شود.  ایجاد 
و  می كنند  تجربه  را  متوسط  تا  خفیف  تنفسی  بیماری 
مسن  افراد  می یابند.  بهبود  خاص،  درمان  به  نیاز  بدون 
و افراد دارای مشكالت پزشكی اساسی مانند بیماری های 
قلبی- عروقی، دیابت، بیماری مزمن تنفسی و سرطان، 
به احتمال زیاد به بیماری جدی مبتال می شوند. بهترین 
كامل  گاهی  كاهش سرعت انتقال، آ راه برای جلوگیری و 
و  شده  ایجاد  بیماری   ،COVID-19 ویروس  مورد  در 
درمان  یا  كسن  وا هیچ  كنون،  تا است.  آن  ع  شیو نحوۀ 
خاصی برای COVID-19 پیدا نشده است. با این حال، 

كه  كارآزمایی های بالینی در حال انجام است  بسیاری از 
بهداشت  سازمان  می كند.  ارزیابی  را  بالقوه  درمان های 
بالینی،  یافته های  بودن  دسترس  در  محض  به  جهانی 

اطالعات جدیدی را ارائه خواهد داد.

پیشگیری
كاهش سرعت انتقال  ع بیماری و  برای پیشگیری از شیو

كرونا ویروس، موارد زیر را انجام دهید:
- دستان خود را مرتبًا با آب و صابون بشویید، یا آنها 

كنید. را با الكل تمیز 
كه  افرادی  و  خود  بین  را  فاصله  متر  یک  حداقل   -

كنید. سرفه یا عطسه می كنند، حفظ 
كنید. - از لمس صورت خودداری 
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هنگام سرفه یا عطسه، دهان و بینی خود را بپوشانید.
گر احساس ناخوشایندی دارید در خانه بمانید. - ا

باعث  كه  فعالیت هایی  سایر  و  كشیدن  سیگار  از   -
كنید. ضعف ریه ها می شود خودداری 

كنید. - از رفتن به سفرهای غیر ضروری اجتناب 
عالئم

تأثیر  تحت  مختلفی  روش های  به  را  افراد  ویروس  كرونا 
تا  خفیف  بیماری  به  آلوده،  افراد  بیشتر  می دهد.  قرار 
بیمارستان  در  بستری  بدون  و  می شوند  مبتال  متوسط   

بهبود می یابند.

شایع ترین عالئم:
- تب

- سرفۀ خشک
- خستگی

کمتر شایع: عالئم 
- گلو درد
- سر درد

- احساس نكردن بو و مزه
- اسهال

- بثورات پوستی
- تغییر رنگ انگشتان دست یا پا

عالئم جدی:
- تنگی نفس

- احساس درد یا فشار در قفسه سینه
گفتار یا حركت - از دست دادن 

پزشكی  فوریت های  جدی،  عالئم  بروز  صورت  در 
پزشک  به  مراجعه  از  قبل  همیشه  كنید.  جو  و  جست  را 
تا  پنج  كز بهداشتی تماس بگیرید. به طور متوسط    با مرا
كه شخصی به این ویروس مبتال شود  شش روز، از زمانی 
تا عالئم را نشان دهد، طول می كشد و حتی ممكن است 

تا 14 روز طول بكشد.

کرونا ویروس ع و  بیماری صر
ویروس  كرونا  و  ع  صر دربارۀ  متداول  سؤال های 

)COVID-19(
ع  صر انجمن  در  پزشكی  مدیر  ساندر،  لی  پروفسور 
ویروس  كرونا  مورد  در  را  اطالعاتی  او  اینجا،  در  است. 
برگۀ  یک  در  ع  صر به  مبتال  افراد  برای   )COVID-19(
ع شما به  گر صر ا كرده  است.  پرسش و پاسخ جمع آوری 
كه  كسی  از  كمتر  شما  احتمااًل  باشد،  شده  كنترل  خوبی 
كووید 19 قرار  كنترل نشده، تحت تأثیر  هنوز بیماری اش 
ع مشكالت تحرک،  گر فرد مبتال به صر گرفت. اما ا خواهید 
به  گر  ا احتمااًل  باشد،  داشته  یادگیری  در  مشكل  یا  و  بلع 
كمک بیشتری نیاز  مشكالت تنفسی مبتال شده باشد، به 
كه توصیه های زیر به جای  دارد. لطفًا توجه داشته باشید 
ع نگاه  كلی به صر ع، به طور  توجه به انواع خاصی از صر

می كند.

ع، من خطر بیشتری برای  1-  آیا در صورت ابتال به صر
کرونا ویروس دارم؟ ابتال به 

ابتال  خطر  افزایش  بر  مبنی  مدركی  هیچ  حاضر  حال  در 
با  مقایسه  در  ع  صر به  مبتال  افراد  در  ویروس  كرونا  به 
كه  افرادی  در  خطر  این  ندارد.  وجود  عمومی  جمعیت 
دارای  افراد  و  مسن  افراد  دارند،  ضعیفی  ایمنی  سیستم 
بیماری های مزمن مانند دیابت، سرطان و بیماری مزمن 
كه دارای بیماری های عصبی  ریه و همچنین در افرادی 
گروه های در معرض خطر هستند، افزایش یافته  مزمن در 
است. اختالل های عصبی دیگری نیز وجود دارد كه باعث 
)التهاب  واسكولیت  یا  مغزی  تومور  مانند  می شود،  ع  صر
سركوب  داروهای  با  كه  خونی(،  رگ های  ایمنی  خود 
كنندۀ سیستم ایمنی درمان می شوند. این بیماران ممكن 
برای  و  باشند  داشته  قرار  بیشتری  خطر  معرض  در  است 
تجویز  را  آنها  داروی  كه  متخصصانی  با  باید  مشاوره 
ع  صر بیماران  از  برخی  برای  بگیرند.  تماس  می كنند، 
می شود  تجویز  همیشهولیموس  یا  استروئیدها   ،  ACTH
تأثیر می گذارند.  بدن  ایمنی  روی سیستم  داروها  این  كه 
متخصص شما در صورت نیاز آنها را به شما توصیه می كند.
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كنترل  خوبی  به  آنها  تشنج  كه  كسانی  حال  این  با 
شده است، ممكن است در معرض خطر بیشتری نسبت 
نشده  كنترل  تشنج  كه  كسانی  اما  نباشند،  افراد  بقیۀ  به 
ایجاد  عفونت  یا  تب  از  كه  تشنجی  خصوص  به  و  دارند 
كه  گر فردی  می شود، ممكن است آسیب پذیرتر باشند. ا
كاهش  ع است، مشكالت دیگری نیز از جمله:  مبتال به صر
اندام و مشكالت یادگیری  تحرک، مشكل در بلع، ضعف 
تنفسی  مشكالت  دچار  زیاد  احتمال  به  باشد،  داشته  را 
كمک بیشتری نیاز دارد. این مسئله همچنین  شده و به 
بیماری های  ع،  صر بر  عالوه  كه  است  كسانی  شامل 
اقدام های  همۀ  می كنیم  پیشنهاد  ما  دارند.  نیز  دیگری 
سختگیرانه  برای پیروی از دستورالعمل های دولت دربارۀ 
باز  گر  ا وجود  این  با  شود.  رعایت  اجتماعی  فاصله گذاری 
متخصص  یا  عمومی  پزشک  با  لطفًا  هستید،  نگران  هم 

تماس بگیرید.

ع روی سیستم ایمنی بدن تأثیر می گذارد؟  2- آیا صر
مغز  شبكه های  در  اختالل  اثر  در  كه  است  بیماری  ع  صر
كه فعالیت بیشتری دارند، ایجاد می شود. این شرایط بر 
سیستم ایمنی بدن تأثیر نمی گذارد. هیچ مدركی مبنی بر 
دارند،  ضعیفی  ایمنی  سیستم  ع  صر به  مبتال  افراد  اینكه 
ایمنی  نقص  دارای  را  آنها  نباید  بنابراین  ندارد،  وجود 
است.  متعدد  ع  صر علت های  حال،  این  با  دانست. 
بیماری  این  آیا  كه  می دانند  می كنند،  تشنج  كه  كسانی 
در اثر سكتۀ مغزی، مننژیت یا آسیب دیدگی در سر ایجاد 
شده است. این شرایط بر روی دفاع بدن تأثیر نمی گذارد. 
گر با مشكل تنفسی همراه باشد، یا دارای مشكل بلع  اما ا
كمی فرق می كند. بدیهی است  باال باشد، مسئله  یا سن 
كه تفاوت های فردی وجود دارد، به عنوان مثال برخی از 
ع به دلیل وجود شرایط بهداشتی دیگر  افراد مبتال به صر
كنندۀ سیستم ایمنی بدن، ممكن است  و درمان سركوب 

سیستم ایمنی ضعیفی داشته باشند.

ع ع / زندگی با صر آشنایی با صر
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کرونا  ع خطر ابتال به  3- آیا درمان با داروهای ضد صر
ویروس را افزایش می دهد؟

ویروس  كرونا  به  ابتال  خطر  افزایش  مورد  در  مدركی  هیچ 
ع مصرف می كنند، وجود  كه داروهای ضد صر در افرادی 
كه هر بیماری به طور معمول  ندارد. بنابراین، مهم است 

كند. ع خود استفاده  از داروی صر

کاری باید انجام دهم؟ 4- در صورت بروز عالئم چه 
درجه  داشتن  صورت  در  می شود  توصیه  حاضر  حال  در 
خانه  در  روز  هفت  مدت  به  مداوم  سرفۀ  یا  باال،  حرارت 
زندگی  دیگران  با  گر  ا كنید.  زندگی  تنهایی  به  و  بمانید 
می كنید و شما یا یكی از آنها عالئمی دارید، تمام خانواده 
ج نشوند.  باید در خانه بمانند و به مدت 14 روز از خانه خار
بیشتر داروهای سرماخوردگی كه ممكن است برای تسكین 
برای  پاراستامول  معمول  طور  )به  بگیرید  نظر  در  عالئم 
حال  در  هستند.  خوب  عضالنی(  دردهای  یا  تب  كنترل 
كه از مصرف ایبوپروفن خودداری  حاضر توصیه می شود 
بیماری  دارو  این  كه  شده  است  داده  احتمال  زیرا  كنید، 
حاوی  كه  محصوالتی  از  استفاده  از  قبل  كند.  شدیدتر  را 
خود  پزشک  با  بنادریل(  )مانند  هستند  هیدرامین  دیفن 
دارید،  شک  گر  ا دارویی،  هر  خرید  از  قبل  كنید.  مشورت 

كنید. ع خود مشورت  با پزشک عمومی یا متخصص صر

ایجاد  باعث  ویروس  کرونا  که  دارد  احتمال  آیا   -5
تشنج شود؟

دهد  نشان  كه  ندارد  وجود  مدركی  هیچ  حاضر  حال  در 
ع  صر به  مبتال  افراد  در  تشنج  بروز  باعث  ویروس  كرونا 
كودكان(،  شود. با این حال، عفونت ها، تب )به ویژه در 
می تواند  كسالت  احساس  كلی  طور  به  و  خواب  كمبود 
ع شود.  به صر افراد مبتال  از  برخی  در  ایجاد تشنج  باعث 
گروه قرار دارید، لطفًا اقدام های دیگری را برای  گر در این  ا
گذاری اجتماعی انجام دهید و در صورت نگرانی  فاصله 

ع خود تماس بگیرید. با پزشک عمومی یا متخصص صر
الریه  )ذات  ریه  بافت  عفونت  باعث  ویروس  كرونا 
بینابینی( می شود و منجر به مشكالت تنفسی می شود. در 
صورت باال بودن درجۀ حرارت بدن، احتمال بروز تشنج در 

ع از خطر بروز تشنج  كثر مبتالیان به صر فرد بیشتر می شود. ا
گاهند یعنی ممكن است در گذشته با تب دچار تشنج شده  آ
بیشتری  اطالعات  داریم  انتظار  زمان،  گذشت  با  باشند. 
كسب كنیم، زیرا برخی از افراد آلوده به COVID-19 حس 
درمان های  از  برخی  می دهند.  دست  از  را  خود  بویایی 
داروهایی  با  است  ممكن  ویروس  كرونا  برای  شده  ارائه 
باشد.  داشته  تداخل  می كنند،  مصرف  ع  صر برای  كه 

کرونا  به  ابتال  صورت  در  ع  صر به  مبتال  افراد  آیا   -6
ویروس به درمان خاصی نیاز دارند؟

روش های  سایر  است  ممكن  پزشكان  اوقات  بعضی 
سایر  یا  بیوتیک ها  آنتی  ویروس ها،  آنتی  مانند  درمانی 
ممكن  اوقات  بعضی  كنند.  توصیه  را  خاص  داروهای 
یا  باشد،  داشته  تداخل  ع  صر داروی  با  داروها  این  است 
كاهش دهند یا منجر به عوارض جانبی  اثر بخشی آنها را 
كدام  دهید  اطالع  خود  پزشک  به  كه  است  مهم  شوند. 

ع را با چه میزانی مصرف می كنید. داروهای ضد صر

داروی  کمبود  به  منجر  ویروس  کرونا  اوضاع  آیا   -7
ع من خواهد شد؟ صر

همۀ  اجتماعی  مراقبت های  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
كرونا ویروس در تأمین مواد  تالش خود را می كند تا از تأثیر 
دارویی بكاهد. از تولیدكنندگان دارو خواسته شده است كه 
كنند.  حداقل شش هفته از تأمین داروها اطمینان حاصل 
كه در صورت بروز اختالل در  این انبارها هنوز وجود دارند 

كنند. كمبودها جلوگیری  زنجیره تأمین، باید از بروز 

غذایی  رژیم های  که  ع  صر به  مبتال  بیماران  آیا   -8
بروز  صورت  در  دارند،  کتوژنیک،  رژیم  مانند  خاصی 

کنند؟ عالئم یا بیمار شدن باید این رژیم را متوقف 
كتوژنیک  كه نشان بدهد رژیم  اطالعاتی در دست نیست 
كسانی  كرونا ویروس قرار می دهد.  افراد را در معرض خطر 
كتوژنیک تجویز می شود، باید از پزشک  كه برای آنها رژیم 
متخصص خود مشاوره بگیرند. برخی از شرایط )به عنوان 
كه به عنوان  گلوت 1( به این رژیم نیاز دارد  كمبود  مثال 

ع است. درمان شرایط زمینه ای و صر
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هر  از  نفر  یک  آمریكا،  ع  صر انجمن  یافته های  اساس  بر 
ع، تنها زندگی می كند. این خبر خوب  پنج نفر مبتال به صر
كنند.  زندگی  مستقل  می خواهند  كه  است  كسانی  برای 
گر خطر بروز تشنج هم وجود داشته باشد، شما این  حتی ا
امكان را دارید تا  یک روال معمول روزانه برای خود ایجاد 

كنید. 
گام هایی را نشان دهیم  ما اینجا می خواهیم به شما 
ع تشنج، به شما كمک می كند. می توانید  كه در صورت وقو
كنید تا در صورت  گونه ای طراحی  محل زندگی خود را به 

بروز تشنج، امنیت بیشتری داشته باشید. 
ع، وضعیتی برای تمام زندگی است،  كه صر از آنجایی 
تغییر سبک زندگی می تواند وضعیت سالمتی شما را ارتقاء 

كند.  كم  داده و خطر تشنج ها را 

ح درمان" روی یخچال خود نصب  " طر برگۀ  1- یک 
کنید 

كمک می كند تا بدانند در موقع  این برگه به اطرافیان شما 
كمک  نیاز، چه اقدامی الزم است انجام دهند. این برگه 

www.healthline.com 
 ترجمه: فاطمه عباسی سیر

نکته هایی برای حفظ امنیت
کردن در تنها زندگی 

ع ع / زندگی با صر آشنایی با صر
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ع تشنج شما آشنا شوند و نكته های  می كند تا دیگران با نو
با  زمانی  چه  كه  این  مانند  بدانند؛  آن  مورد  در  را  مهمی 
قرار  موقعیتی  چه  در  را  شما  یا  بگیرند  تماس  اورژانس 

دهند. 
كمک  خود  معالج  پزشک  از  برگه،  این  تكمیل  برای 
بگیرید. ممكن است پزشكتان،  نكته هایی برای اضافه 
برای  می تواند  آنها  ثبت  كه  باشد،  داشته  برگه  به  كردن 

كننده باشد.  كمک  شما 

کنید 2- محل زندگی خود را آماده 
شكل  به  می تواند  خانه،  فضای  در  كوچكی  تغییرهای 
تشنج  زمان  در  را  فیزیكی  آسیب  خطر  چشمگیری، 
گوشه های تیز وسایل را با پارچه های نرمی  كاهش دهد. 
شما  سقوط  موجب  است  ممكن  كه  اشیائی  بپوشانید. 
زمین،  غیرلغزندۀ  پوشش های  بردارید.  زمین  از  شوند، 

كننده باشند.  كمک  می توانند 
در حمام برای پیشگیری از سقوط، دستگیره هایی را 
كفی های بدون لغزش، برای  كنید. در حمام نیز از  نصب 
زیر  كنید.  استفاده  آسیب  و  خوردن  زمین  از  جلوگیری 
دوش از نشستن روی یک صندلی كمک بگیرید و از دوش 

كنید.  به جای وان، استفاده 
درها را بسته نگه دارید؛ ولی قفل نكنید، تا در صورت 
نیاز، بتوانند به شما كمک كنند. به یک همسایۀ مطمئن، 

كلید منزل خود را بدهید. 
كنید.  از آسانسور به جای پله، برای باالرفتن استفاده 
كنید،  را قفل  ک باشند  كه ممكن است خطرنا فضاهایی 

مثل بالكن یا ورودی پله های اضطراری. 

کنید کننده های تشنج خود را شناسایی  3- تحریک 
دیگر،  فرد  به  فردی  از  تشنج  كننده های  تحریک 
مختلفند.  بعضی از افراد می توانند تجربۀ تشنج خود را به 
یک رویداد نسبت دهند. این اطالعات، بسیار مهم است؛ 
ع تشنج را با اجتناب از این موارد، كاهش  چون شانس وقو

می دهد.
زیر  موارد  می توانند  كننده ها  تحریک  مثال  برای 

باشند: 
- استرس

كم خوابی  -
- تب

- زمان مشخصی از روز
كاهش قند خون  -

- دورۀ ماهیانه در بانوان
خودتان،  تشنج  كننده های  تحریک  تشخیص  با 

كنید.  خیلی بهتر می توانید امنیت خود را مهیا 
ورزش  مثل  بردارید؛  استرس  كاهش  برای  گام هایی 
كم می كند. عالوه  ع تشنج را در شما  كه شانس وقو مرتب، 
كننده های  گر خانواده یا دوستانتان هم، تحریک  بر این ا
تشنج شما را بشناسند، بهتر می توانند به شما كمک كنند. 

4- در سبک زندگی خود، تغییرهایی به وجود آورید
كاهش  كنید تا در طوالنی مدت، به  به سالمتی خود توجه 
تغذیۀ  كافی،  شود. خواب  كمک  هم  شما  تشنج های 
مناسب و ورزش منظم توصیه می شود. داروهای خود را 
كنید تا شغلی  كنید. تالش  طبق توصیۀ پزشكتان مصرف 
است  ممكن  باشید.  تماس  در  جامعه  با  و  باشید  داشته 
می توانید  صورت  این  در  باشید.  نداشته  رانندگی  اجازۀ 
خود  فعالیت های  برای  عمومی  نقل  و  حمل  وسایل  از 
خود  ع  صر كارت  بیرون،  محیط  در  حتمًا  كنید.  استفاده 
ع تشنج، اطرافیان  را همراه داشته باشید تا در صورت وقو

شما بدانند چه اتفاقی افتاده است. 
می كنند.  كار  خانه  در  ع،  صر به  مبتال  افراد  از  بعضی 
می دهد.  فرد  به  را  تشنج ها  كاهش  شانس  امكان،  این 
از  است  مهم  بسیار  كه  باشید  داشته  خاطر  به  همزمان 
گروه حمایتی از دوستان  جامعه و مردم، دور نمانید. یک 
كند.  كمک  ع، می تواند به این ارتباط عاطفی  مبتال به صر
كاهش  شما  در  را  استرس  میزان  می تواند  كارها  این 

كم می كند.   داده و در نتیجه خطر بروز تشنج را 
تان  زندگی  تغییر در سبک  ایجاد  و  از خود  با مراقبت 
كاهش بروز تشنج ها، می توانید به تنهایی و مستقل  برای 

كنید.  ع زندگی  همراه با صر
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ع / درمان آشنایی با صر

تشنج  كه  است  شده  مشاهده  ع  صر روزافزون  ع  شیو با 
ع  صر ضد  داروی  یک  با  بیماران،  از  درصد   70 حدود  در 
كنترل می شود، اما 30 درصد ممكن است به شكلی مزمن 
ع معمولی مقاوم باشند. بیشتر  در مقابل داروهای ضد صر
كنترل تشنج مؤثر هستند، اما اغلب  ع در  داروهای ضد صر
كاهش  ممكن است با عوارض جانبی بالینی و در نتیجه 
اخیرًا  باشند.  همراه  بیماران  از  بسیاری  در  زندگی  كیفیت 
كه  است  شده  معرفی  جدید  ع  صر ضد  داروی  چندین 
عالوه بر دارا بودن مشخصات دارویی مطلوب، در معالجۀ 
ع موجود، مؤثر است.  بیماران مقاوم به داروهای ضد صر
كه این داروهای ضد  این یک واقعیت اثبات شده است 
پذیری غشاء عمل می كنند،  با تحریک  كه معمواًل  ع  صر
می توانند به عنوان ضد درد برای سندرم های درد مزمن 

كنند. نیز عمل 

كه  ع جدیدتر  با افزایش تقاضا برای داروهای ضد صر
مشخصات دارویی بهتری دارند، بسیاری از عوامل جدیدتر 
كوزاماید  ال داروها  این  از  یكی  گرفتند.  قرار  بررسی  مورد 
كوپات در ایران و در دوز های 50،  كه با نام تجاری ال است 
كوزاماید یک  گرم ثبت شده است. ال 100،150 و 200 میلی 
فعالیت  عنوان  به  كه  است  جدیدتر  كاربردی  آمینواسید 
 partial-onset seizures از  ناشی  تشنج  برای  كمكی 
كوزاماید در سال 2008 به عنوان  تجویز می شود. داروی ال
ع موضعی در بزرگساالن )باالی  داروی نسل سوم ضد صر
دارویی  تک  درمان  عنوان  به   2014 سال  در  و  سال(   16
داروی  و  غذا  سازمان  توسط  موضعی  ع  صر درمان  در 

آمریكا)FDA( تأیید شد.
كوپات غشاهای عصبی فشار قوی را تثبیت می كند  ال
سدیم  كانال های  آهستۀ  كردن  فعال  غیر  افزایش  با  و 

ع کوپات، نسل سوم داروهای ضدصر داروی ال
کبیری - داروساز  دکتر سینا 
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سدیم(  كانال های  سریع  سازی  غیرفعال  در  تأثیر  )بدون 
درمورد  همچنین  می كند.  مهار  را  تكراری  عصبی  شلیک 
نقش خود به عنوان ضد درد در سناریوهای درد به طور 
گرفته  قرار  بررسی  مورد  دیابت  نوروپاتیک  درد  در  خاص 
كی به خوبی جذب می شود،  است. این دارو به شكل خورا
می شود.  دفع  كلیه ها  از  و  می شود  ساز  و  سوخت  كبد  در 
كوپات با داشتن حداقل تداخل دارویی در بین داروهای  ال
كوپات  ال است.  انتخاب  بهترین  نظر  این  از  ع،  صر ضد 
حیوانی  مطالعه های  در  كه  است  داده  نشان  همچنین 
استخوان،  سرطان  درد  شامل  درد  ضد  اثرهای  دارای 
درد نوروپاتی دیابتی، درد نوروپاتی مركزی و سه قلو، درد 
مقاله  این  در  است.  مؤثر  استئوآرتریتیک  درد  و  عضالنی 
كوپات به عنوان یک  سعی بر معرفی سودمندی بالقوۀ ال

ع و یک داروی ضد درد شده است. داروی ضد صر
كی این دارو تقریبًا 100 درصد؛ و  فراهمی زیستی خورا
زمان رسیدن به بیشترین غلظت آن، یک تا چهار ساعت 
كی است. میزان جذب آن تحت تأثیر  پس از تجویز خورا
حجم  نیست.  كی  خورا مصرف  برای  غذایی  مواد  وجود 
كل  كه به حجم  كیلوگرم است  ظاهری توزیع 0/6 لیتر بر 
كمتر  پروتئین  اتصال  كوپات  ال است.  نزدیک  بدن،  آب 
تقریبًا  حذف،  عمر  نیمۀ  و  می دهد  نشان  را  درصد   15 از 
آنزیم  توسط  ماده  این  متابولیسم  است.  ساعت   13
دفع  كلیه ها  از  و  می گیرد  صورت   كبدی   CYP2C19
تغییر  بدون  ادرار،  در  دارو  از  درصد   40 تقریبًا  می شود. 
متابولیت  عنوان  به  درصد   30 كه  حالی  در  می شود  دفع 
به  باقیمانده  درصد   20 و  می شود  دفع   O-desmethyl
درصد   10 می شود.  دفع  نشده  مشخص  مادۀ  عنوان 
كه  است   O-desmethyllacosamide كوپات  ال متابولیت 
متابولیت اصلی بوده و غیرفعال است و نیمۀ عمر حذف 
نقص  در  كلیوی  دفع  میزان  است.  ساعت   23 تا   15 آن 
)كلیرانس  درصد   25 حدود  در  كلیه  متوسط    تا  خفیف 
كراتین 30 تا80 میلی لیتر در دقیقه( و در حدود 60 درصد 
از  كمتر  كراتینین  كلیوی )كلیرانس  در اختالل های شدید 
كاهش می یابد. در بیماران مبتال  30 میلی لیتر در دقیقه( 
نهایی  كلیوی مرحلۀ  بیماری  كلیوی،  نارسایی شدید  به 

و نقص خفیف تا متوسط   كبدی، تنظیم میزان دارو الزم 
است.

نیمۀ عمر حذف دارو:
كودكان چهار سال؛ و نوجوانان

كیلوگرم: 7/4 ساعت میانگین وزن 11 
كیلوگرم: 10/6ساعت میانگین وزن 28/9 

كیلوگرم: 14/8 ساعت میانگین وزن 70 
بزرگساالن: 13 ساعت

عوارض جانبی
جانبی  عوارض  از  عاری  نیز  كوپات  ال داروها،  سایر  مانند 
كوپات در مقایسه  با این حال، عوارض جانبی ال نیست. 
جانبی  عوارض  این  است.  مطلوب  ع ها  صر ضد  سایر  با 

كرد: احتمالی را می توان به صورت خالصه بیان 
تغییرات رفتاری

باید  می كنند  مصرف  كوپات  ال كه  ع  صر به  مبتال  بیماران 
تغییر  و  خودكشی  عقاید  افسردگی،  تشدید  یا  بروز  برای 

كنترل شوند. خلق و خوی 
سرگیجه

درصد(،   25( سرگیجه  باعث  است  ممكن  بیماری  این 
كسی )6 درصد( یا سنكوپ با درجه های مختلف شود.  آتا

كرد. كار با ماشین آالت باید احتیاط  در هنگام رانندگی یا 
ناهنجاری ریتم و هدایت قلبی

را  نبض  ضربان  فاصلۀ  كه  می رسد  نظر  به  كوپات  ال
كه  طوالنیتر می كند و بنابراین باید با احتیاط در بیمارانی 
درجۀ   AV )بلوک  شده  شناخته  هدایتی  ناهنجاری های 
به  مبتال  بیماران  و  بیمار(  سینوس  سندرم  باالتر،  یا  دوم 
بیماری شدید قلبی )انفاركتوس میوكارد یا نارسایی قلبی( 
كه باعث طوالنی تر شدن  دارند، استفاده شود. داروهایی 
فاصلۀ ضربان نبض در بیماران می شوند، باید با احتیاط 

كوپات مصرف شوند. همراه با ال

كوزاماید باعث تحریک یا مهار سیستم های آنزیمی  ال
داروها  انواع  غلظت  بنابراین  و  نمی شود  سیتوكروم 
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کودکان ع /  آشنایی با صر

الموتریژین،  گاباپنتین،  كلونازپام،  كاربامازپین،  مانند 
توپیرامات،  توئین،  فنی  فنوباربیتال،  لووتیراستام، 
را  امپرازول  و  دیگوكسین  موضعی،  بی حسی  والپروات، 
كوكینتیک  فارما همچنین  كوزاماید  ال نمی دهد.  تغییر 

كی را تغییر نمی دهد. داروهای ضد بارداری خورا

ضد  داروهای  سایر  با  مقایسه  در  کوزاماید  ال مزایای 
ع صر

 كاهش بیشتر در تناوب حمله های تشنج

 شروع عمل سریع

ضد  داروهای  سایر  بین  در  عملكرد  بازۀ  وسیعترین   

ع صر

ع و تشنج  تجربۀ روزهای بیشتر بدون حمله های صر

 اثربخشی ماندگار و تحمل پذیری طوالنی مدت
كم خواب آلودگی   میزان 

ناهنجاری های  و  شناختی  اختالل های  كم  میزان   

رفتاری
كمتر حساسیت پوستی  بروز 

 بی تأثیری بر وزن بدن

كمتر در فاصلۀ ضربان نبض  افزایش 

كودكان در جدول ذیل  میزان مصرفی در بزرگساالن و 
بر اساس رفرنس آپتودیت نوشته شده است.

مقدار توصیه شده برای افراد باالی 17 سال و بین 4 تا 17 سال*

سن و وزن بدن Initial Dosage Titration Regimen Maintenance Dosage

بزرگساالن
)باالی 17 سال(

Monotherapy:
100 mg twice daily )200 mg per day(

Adjunctive Therapy:
50 mg twice daily )100 mg per day(

Increase by 50 mg twice 
daily )100 mg per day( 

every week

Monotherapy:
150 mg to 200 mg twice daily
)300 mg to 400 mg per day(

Adjunctive Therapy:
100 mg to 200 mg twice daily 
)200 mg to 400 mg per day(

Alternate Initial Dosage: 200 mg sin-
gle loading dose, followed 12 hours 

later by 100 mg twice daily

كیلوگرم  بیماران زیر17سال با وزن 50 
یا بیشتر

50 mg twice daily )100 mg per day( Increase by 50 mg twice 
daily )100 mg per day( 

every week

Monotherapy:
150 mg to 200 mg twice daily
)300 mg to 400 mg per day(

Adjunctive Therapy:
100 mg to 200 mg twice daily
)200 mg to 400 mg per day(

 بیماران زیر17 سال با وزن 30
كیلوگرم كمتر از 50  كیلوگرم با 

1 mg/kg twice daily )2 mg/kg/day( Increase by 1 mg/kg 
twice daily )2 mg/kg/

day( every week

2 mg/kg to 4 mg/kg twice 
daily )4 mg/kg/day to 8 mg/

kg/day(

كیلوگرم با  كودكان دارای وزن 11 
كیلوگرم كمتر از 30 

1 mg/kg twice daily )2 mg/kg/day( Increase by 1 mg/kg 
twice daily )2 mg/kg/

day( every week

3 mg/kg to 6 mg/kg twice 
daily )6 mg/kg/day to 12 

mg/kg/day(`

كمكی یكسان است * كه مشخص نشده باشد ، مقدار مصرف برای تک درمانی و درمان  درصورتی 
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ع صر
برای  كمكی  درمان  عنوان  به   )VNS( درمانی  سیستم 
ع  صر كه  بیمارانی  در  تشنج  حمله های  فركانس  كاهش 
به  ع مقاوم  یا صر و  ثانویه(  انتشار  یا بدون  و  )با  موضعی 

درمان دارند، استفاده می شود.

افسردگی
كمكی درازمدت برای  درمان با )VNS( به عنوان درمان 
كه یک مرحله از  افسردگی مزمن و یا مكرر برای بیمارانی 
افسردگی جدی را تجربه می كنند و پاسخ مناسب به چهار 
كار  به  باشند،  نداشته  را  بیشتر  یا  و  ضدافسردگی  داروی 

گرفته می شود.

مکانیزم عمل
یقینًا تاثیر )VNS( از طریقLC )هورمون نوراپی نفرین( و 

RN )هورمون سروتونین( ایجاد می شود.
از  این مكانیزم های عمل به مكانیزم عمل آن دسته 

كولوژیک شباهت دارند. داروهای مربوط به سیر فارما
ح زیر تعریف می شوند: LC و RN/DRN به شر

كه تحت تأثیر درمان با VNS هستند. كز مغز  - مرا
كردن تشنج ها نقش دارند. - در متوقف 

- نواحی كه باید برای درمان با )VNS( دست نخورده 
و بی نقص باشند تا بتوانند تأثیرگزار باشند.

)VNS( شاخص های ایمن بودن
وسیلۀ  به  جهان  سرتاسر  در  بیمار  هزار   70 از  بیش   -

)VNS( درمان شده اند.
- تداخل دارویی شناخته شده ای ندارد.

مانند  )جدی(  سیستمیک  عصبی  تأثیر  گونه  هیچ   -

مغز  به  آسیب  یا  و  كلیوی  اختالل  دائمی،  پوستی  راش 
گزارش نشده است. استخوان 

و  میر غیرمنتظره  و  روند مرگ  در  تأثیری  - هیچ گونه 
ع )SUPED( نداشته است. گهانی در صر نا

نتیجۀ مطالعه ها در بارداری
گونه  كه هیچ  كی از این است  مطالعه بر روی حیوانات حا
به  آسیب  یا  و  بارداری  در  اختالل  خصوص  در  شواهدی 

گزارش نشده است.  )VNS( جنین ناشی از درمان با
سیر  بارداری  مرحلۀ   )VNS( با  درمان  وسیلۀ  به 

تكمیلی خود را طی می كند.

گزارش موردی:
بیماران  از  یكی  حال  ح  شر از  مختصری  قسمت  این  در 
را  )VNS( شد  با  درمان  به  كه منجر  برانگیز خود  چالش 

بازگو می كنم.
 1362 سال  از  تشنج  سابقۀ  با  ساله   53 آقای  بیمار 
)به دلیل آسیب در جنگ( به شكل CPS و GTCs است. 
نبودن  قطعی  و  مانیتورینگ  نوبت  دو  از  پس  بیمار  این 
عمقی  الكترودگذاری  كاندید  زا،  تشنج  كانون  تشخیص 
كانون  شد و این عمل انجام شد، اما در تشخیص قطعی 
جراحی  لیست  از  بیمار  لذا  نشد.  حاصل  موفقیت  تشنج 
ضد  داروی  چهار  مصرف  با  كان  كما اما  شد.  ج  خار ع  صر
كافی، روزانه چندین نوبت تشنج داشت،  تشنج با میزان 

كاندید )VNS( شد. لذا 
 1397 ماه  اردیبهشت  در  بار  اولین  برای  بیمار  این 
فركانس  كنون  تا گرفت.  قرار   )VNS( با  درمان  تحت 
است  یافته  كاهش  درصد   65 حدود  تا  بیمار  حمله های 
گرفتگی  جز  به  چشمگیری  جانبی  عوارض  گونه  هیچ  و 

گزارش نشده است. جزئی صدا، 

)VNS( گ روش درمانی تحریک عصب وا
 دکتر ناصر زنگی آبادی

 متخصص مغز و اعصاب
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کودکان ع /  آشنایی با صر

ع: نکته هایی برای والدین فرزند مبتال به صر
را  آنها  و  كنید  صحبت  ع  صر به  راجع  كودكتان  با   -
برای داشتن نقش فعال در كنترل تشنجش تشویق كنید. 
یادگیری، جست وجو  برای  را  كودكتان  - تالش های 
اعتماد  گسترش حس  برای  امتحان تجربه های جدید  و 
با حس  كنید.  و حمایت  تشویق  توانایی هایش  مورد  در 
كنید. حمایت  اصرار به حمایت افراطی از كودكتان، مبارزه 
كه او توانایی  كودک است  افراطی حاصل این پیغام برای 

الزم را ندارد و نمی تواند مستقل باشند. 
- توقع های واقع بینانه ای داشته باشد، مراقب باشید 
كه منجر به  تا اهداف دست نیافتنی را در نظر نگیرید چرا
و احساس شكست خواهد شد. همچنین مراقب  كامی  نا
در  اعتماد  به عدم  كه  را  تری  پایین  انتظارهای  تا  باشید 

كودک منجر می شود را، در نظر نگیرید. 
- احساس ها نباید پنهان نگه داشته شوند. صراحت 
كودک شما  شما دربارۀ احساس ها، به همان شكل نیز در 
كودک شما سؤال ها ونگرانی هایی دربارۀ  پرورش می یابد. 

ع دارد.  صر
كنید.  گوش  دقت  به  كودكتان  عقاید  و  افكار  به   -
می گویند،  آنچه  بدانند  كه  هستند  این  نیازمند  كودكان 

شنیده  می شود و به آن ارزش داده شود. 
دربارۀ  نگرانی هایی  شما  كودک  كه  دلیل  این  به   -
او  تعلق  حس  تا  است  مهم  بسیار  دارد،  بودنش  متفاوت 
كنیم. همچنین این نكته نیز مهم  به خانواده را تقویت 
به  صرعش  توضیح  برای  راه هایی  كنیم  كمک  تا  است 

كند.  دیگران پیدا 

کودک شما ع و  کتاب صر  برگرفته از 
 ترجمه: ثریا نوایی پور، سیمین سلیمانی

مالحظه های خاص  برای والدین 
ع کودکان مبتال به صر
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شماست،  كودک  زندگی  از  جنبه  یک  فقط  تشنج   -
كه كودک  كنید توجه و تمركزتان را به چیزهای دیگر  سعی 

كنید.  در آن زمینه ها توانایی دارد، معطوف 
تشنج  كه  می داند  شما  كودک  كه  شوید  مطمئن   -

تقصیر او نیست.

ع: کودک مبتال به صر خانوادۀ 
بدنی،  نامساعد  شرایط  یا  بیماری  یک  كه  زمانی   -
یكی از اعضای خانواده را مبتال می كند مثاًل پدر با بیماری 
میگرنی،  سردردهای  با  مادر  یا  بیماری  با  كودک  قلبی، 
كل خانواده از آن متأثر می شوند. با حضور هر یک از این 
می تواند  خانواده  زندگی  مختلف  جنبه های  موقعیت ها، 

ع نیز صدق می كند. كه این مسئله در مورد صر كند  تغییر 
 

- Not the only child: زمانی كه در خانواده یک كودک 
كنار  تشنجی وجود دارد، برخی بی نظمی های مسلم در 
كنترل تشنج به اجبار به وجود خواهد آمد. به عنوان مثال 
قرار مالقات ها با پزشک برای معاینه و بررسی و داروهایی 
شامل  روزانه  زندگی  با  تداخل  یا  و  شوند  مصرف  باید  كه 
گرفته  كار  به  باید  بروز تشنج  كه در هنگام  مراقبت هایی 
احضار  مدرسه  به  است  ممكن  والدین  همینطور  شوند. 
شوند تا بچه را به علت تشنج تحویل گرفته و تحت مراقبت 
قرار دهند. بدین روش همۀ كارهای روزانۀ خانواده به هم 
خورده، برنامه های تفریحی نیز به هم می خورد یا به تأخیر 
ح ریزی شده  انداخته می شود و همچنین برنامه های طر
برای هر یک از ساعت های خاص خواهر و برادران دیگر 
است. بینی  پیش  غیرقابل  ذاتًا  تشنج  می شوند.  مختل 
هنگامی كه خانواده برای گردش و تفریح برنامه ریزی 
در   ( پشتیبانی  برنامۀ  یک  كه  است  مفید  بسیار  می كند، 
كه موارد زیر را مورد  كنند  ح  صورت بروز تشنج ( را نیز طر

بررسی قرار بدهد: 
طول  در  می توانند  چگونه  كودک  وبرادران  خواهر   -

كنند.  كمک  تشنج یا بعد از آن 
كودک شما می تواند بعد از تشنج فعالیت هایش  - آیا 

را دوباره از سربگیرد. 

گر نتواند دوباره فعالیت هایش را از سربگیرد، چه  - ا
كه  كرد. در حالی  او مراقبت خواهد  از  از تشنج  بعد  كسی 
مهمانی  تفریح،  برای  سفرشان  به  خانواده  اعضای  سایر 

تولد، پیک نیک یا اردو ادامه می دهند.
طور  به  گردش  به  تا  است  الزم  شرایطی  چه  تحت   -

كنیم. كاًل آن راحذف  زود هنگام پایان دهیم یا 

مبتال  کودک  برادران  و  خواهر  سایر  دربارۀ  نکته هایی 
ع:  به صر

به  باید  دارید،  ع  صر به  مبتال  فرزند  یک  شما  كه  زمانی 
چیزهای زیادی توجه داشته و خودتان را برای آنها آماده 
هایشان  بچه  سایر  احساس های  مورد  در  والدین  كنید. 
نگرانی  اظهار  اند،  فراموش شده  یا  گذاشته شده  كنار  كه 
ع در  كودک مبتال به صر می كنند. سایر خواهر و برادرهای 
گذاشته شدن، حسادت، ترس یا  كنار  معرض خطر حس 

احساس مسئولیت بیش از حد الزم دارند. 
برای  معقول  پیشنهادهای  برخی  قسمت  این  در 

كاهش تأثیر این خطرها برای والدین ارائه شده است:
ع،  كه خواهر و برادران فرزند مبتال به صر گاه باشید  - آ
باوركردن  و  ع  صر به  ابتال  از  ترس  خاطر  به  است  ممكن 
كلیشه ای همكالسی ها و مقابله با  افسانه ها وسخن های 
تمسخر و آزار واذیت و بی توجهی دیگران، دوران سختی 
كنش مناسب نسبت  گذرانده باشند. درک والدین و وا را 
كودكشان، الگوی خوبی را برای پیروی توسط  به تشنج 

ع فراهم می آورد.  خواهر و بردارهای فرزند مبتال به صر
- مدت زمانی را برای صحبت كردن با سایر فرزندانتان 
كودک مبتال  گر خواهر و برادران  ع بگذرانید. ا در مورد صر
كردن داشته باشند، این  كسی را برای صحبت  ع،  به صر
ع  كاهش ترس از صر مسئله می تواند به آنها در مواجهه و 

كند.  برادر یا خواهرشان،كمک 
خواهر  با  وقتتان  لحظۀ  به  لحظه  گذراندن  برای   -
كنید.  ریزی  برنامه  ع  صر به  مبتال  كودک  وبرادران 
كودک مبتال  كه والدین با  بچه های دیگر از وقت اضافی 
كنار  گاهند و در نتیجه احساس  ع خود می گذرانند، آ به صر

گذاشتن شدن و بی توجهی می كنند. 
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به  تشنج  دادن  توضیح  چگونه  دربارۀ  آنها  به   -
دوستانشان اطالعات الزم را بدهید.

بچه های  سایر  همانند  نیز  ع  صر به  مبتال  فرزند  به   -
اعضای خانواده، وظایف ومسئولیت وامتیازهایی بدهید. 
خواهدكرد،  تشنج  كودک  اینكه  از  ترس  خاطر  به   -
كج خلقی،  تسلیم نشوید. بعضی از بچه ها ممكن است با 
كنند چون والدین اغلب می ترسند  را تهدید  والدین خود 
به  مبتال  فرزند  با  شود.  تشنج  به  منجر  آنها  بدخلقی  كه 
برخورد  دیگرتان  بچه های  با  كه  همانگونه  نیز  ع  صر

می كنید، رفتار نمایید.
بازی بین فرزند مبتال به  برای فرصت های  تفاوتی   -
در  احتیاطی  ع  نو هر  نشوید.  قائل  فرزندان  دیگر  و  ع  صر
كار می گیرید،  ع به  مورد خواهر و برادران فرزند مبتال به صر
گرفته می شود. به عنوان مثال  كار  معمواًل برای او نیز به 
كند )شما باید از قبل در مورد  هیچ بچه ای نباید تنها شنا 
كودک  معالج  پزشک  با  خاص  احتیاط  ع  هرنو رعایت 

كنید(. صحبت 
همچنین  ع  صر به  مبتال  كودک  برادران  و  خواهر   -
فرصتی  هستند.  او  كردن  اجتماعی  فرآیند  از  بخشی 
كه خواهر و برادران با یكدیگر انجام  كارهایی  برای انواع 
تجربۀ  یک  نیز  ع  صر به  مبتال  كودک  برای  و  می دهند 
كار خصوصًا  كنید. این  طبیعی محسوب می شود، فراهم 
كودک بسیار مهم است.  برای رشد مهارت های اجتماعی 
خواهر و برادرها ممكن است در خانه یا در خانۀ همسایه با 
كنند، باید به  كنند یا با یكدیگر دعوا  بچه های دیگر بازی 
كاماًل طبیعی است و نباید  كار  كه این  خاطر داشته باشیم 
ع بخواهیم تا با  كودک مبتال به صر از خواهر و برادرهای 
كنند.  رفتار  متفاوت  شكلی  به  تشنج  داشتن  خاطر  به  او 
از بچه ها در خانواده،  با یكی  یا متفاوت  رفتار بخصوص 

می تواند باعث رنجش سایر خواهر و برادران شود. 

کودک مبتال  کننده به  کمک  خواهر و برادران به عنوان 
ع به صر

خواهر  كه  است  اهمیت  حائز  نكته  این  یادآوری   -

او  زندگی  در  مهمی  نقش  ع  صر به  مبتال  كودک  وبرادران 
كامل  كه تشنج را به طور  بازی می كنند. خواهر و برادرانی 
با  می توانند  غالبًا  ندارند،  آن  از  ترسی  هیچ  و  می فهمند 
كنش افراطی از  اطمینان از اینكه در هنگام بروز تشنج، وا
كمک می گیرند، نقش  خود نشان نداده و از فرد بزرگسال 

كنند.  مفید و مؤثری را ایفا 
ع  كودک مبتال به صر كردن خواهر وبرادران  گیر  - در 
در مراقبت از او، می تواند به آنها حس مفیدبودن داده و 
كمک خوشایندی  همچنین برای شما به عنوان والدین، 
دادن  كه  است  مهم  نكته  این  یادآوری  بود.  خواهد 
به  ع،  صر به  مبتال  فرزند  از  مراقبت  و  نظارت  مسئولیت، 
كار باعث  این  او اصاًل توصیه نمی شود.  برادران  و  خواهر 
می شود تا در واقع آنها نقش والدینی پیدا كنند و مسئولیت 
آنها تحمیل شود. خواهر و برادران فقط  خیلی زیادی به 
نیاز دارند تا احساس مفید بودن وكمک حال بودن داشته 

باشند، نه احساس مسئولیت به تمام معنی.       

مدرسه : 
می پرسند  خود  از  اغلب  ع  صر به  مبتال  كودكان  والدین 
از لحاظ  كه فرزندان ما در مدرسه چگونه عمل می كنند؟ 
عملی چه توقعی می توانم از او داشته باشم؟ چگونه فرزند 
كنار خواهد آمد؟ آیا داروهای مصرفی  من با دیگر بچه ها 
یادآور  كه  است  مهم  گذاشت؟  خواهد  اثر  او  یادگیری  در 
ع در مدرسه عالی عمل  شویم اغلب بچه های مبتال به صر
می كنند و مشكل خاصی برای یادگیری ندارند، اما عوامل 
یادگیری  پتانسیل  است،  ممكن  كه  دارند  وجود  زیادی 
شما  كودک  گر  ا دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  او  رشد  و  كودک 
مسئله  این  باید  شما  دارد،  مدرسه  در  یادگیری  مشكالت 
عوامل  دنبال  به  و  بگیرید  نظر  در  تشنج  یک  از  بیشتر  را 
و  تشنج ها  تكرار  باشید.  آن  برای  كننده  مداخله  پنهان 
كودک نسبت به مدرسه، قدرت ذهنی،  همچنین نگرش 
و  معلم  دیدگاه  و  داروها  جانبی  اثرهای  ذهنی،  تصور 
كودک را  ع، می تواند یادگیری  همكالسی ها نسبت به صر

تحت تأثیر قرار دهند. 

کودکان ع /  آشنایی با صر
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انرژی تان خیلی سریع تمام می شود؟ یک یا همۀ این 
كنید و در  كنید تا انرژی تان را تقویت  ترفندها را امتحان 

طول روز انرژی بیشتری داشته باشید.
انرژی، زمان نیست بلكه پایه و اساس بهره وری است. 
آزاد  حتی  می كنید،  خستگی  احساس  روزها  بیشتر  در  گر  ا
بودن وقتتان در تمام ساعات روز، به شما كمكی نمی كند.
تعیین می كند.  را  انرژی شما  عادت های شما، سطح 
روانی  و  جسمی  نظر  از  دارید،  خوبی  عادت های  گر  ا
كرد و از هدر رفتن انرژی  احساس انرژی بیشتری خواهید 
صورت  به  شما  عادت های  گر  ا اما  می كنید.  جلوگیری 
ادامۀ  برای  تالش  جای  به  باشد،  شده  تنظیم  نادرست 
كه احساس بد و بدتری دارید. كار، به چرخه ای می رسید 

كار  در اینجا 9 عادت وجود دارد كه می توانید روی آنها 
كنید تا سطح انرژی خود را افزایش دهید.

عادت شماره 1: زود بخوابید

كافی  گر خواب  ا انرژی شماست.  پایه و اساس     خواب، 
كاهش می یابد. نداشته باشید، عملكرد شما 

در حالی كه برخی افراد ادعا می كنند كه با شش ساعت 
كه  كار می كنند، تحقیقات می گویند  كمتر، بهتر  خواب یا 
گر می خواهید قوای شناختی تیزی  آنها شوخی می كنند. ا

داشته باشید، هفت تا هشت ساعت خواب را الزم دارید.
كمبود خواب ممكن است از نظر  برای بعضی از افراد، 
روز  تمام  كه  معنی  این  به  باشد،  داشته  اثرهایی  روانی 
بدتر  نمی كنند  تصور  اما  می كنند،  خستگی  احساس  كمی 
خواب  كمبود  كه  داد  نشان  جالب  آزمایش  یک  شوند. 
گر  ا حتی  می شود،  ذهنی  عملكرد  مداوم  كاهش  باعث 

افراد این ضعف را احساس نكنند.
كنید: به مدت سی روز، هر شب حتی  این را امتحان 

آخر هفته ها، ساعت 10 به رختخواب بروید.

کنید عادت شماره 2: هر روز ورزش 

انرژی  سطح  برای  مدت  بلند  گذاری  سرمایه  یک  ورزش 
كوتاه مهم نیست، اما  شماست. ورزش نكردن برای مدت 
در دراز مدت، تناسب اندام شما تضعیف می شود، درست 

دانش روانشناختی

getpocket.com 
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی  ترجمه : ویدا ساعی، 

9 عادت برای افزایش انرژی شما
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كردن سخت تر می شود و در طول روز به شما هشدار  فكر 
می دهد.

كردن هستید، خود را  گر به دنبال وقت برای ورزش  ا
مجبور به رفتن به سالن ورزشی نكنید. خودتان را عادت 
دهید كه روزانه برخی از تمرین ها را انجام دهید. این باعث 
و  و خون جابه جا شود،  كند  پمپاژ  كه قلب شما  می شود 
نیازی به صرف دو ساعت زمان برای ورزش كردن ندارید.
عالوه بر این عادت های بنیادی، می توانید در صورت 
كالس بدنسازی نیز بروید، اما وقتی شما امكان  تمایل به 
شما  به  عادت  این  ایجاد  ندارید،  را  ورزشگاه  به  رفتن 

انرژی می دهد.
كنید: این تمرین را حداقل 10 بار هر  كار را امتحان  این 

روز در خانه انجام دهید.

عادت شماره 3: چرت بیست دقیقه ای

بدهد،  تنبلی  احساس  شما  به  است  ممكن  زدن  چرت 
شناختی  فایده های  می دهندكه  نشان  تحقیقات  اما 
كه  امر به ویژه در صورتی درست است  این  زیادی دارد. 
كوتاه می تواند به  شما یادگیری زیادی دارید، زیرا خواب 

كند. كمک  حافظه 
و  است  ضعف  نشانۀ  این  داشتم  اعتقاد  این  از  قبل 
فكر می كنم قطعًا یک  كنون   ا اما  گناه می كردم  احساس 
چرت  می شوید،  خسته  شما  كه  هنگامی  است.  قدرت 
خود  كار  به  انرژی  با  دوباره  را  شما  می تواند  كوتاه  زدن 
كار می كنید و وقت چرت زدن  گر در مطب  بازگرداند. حتی ا
كار  ندارید، می توانید قسمتی از زمان ناهار خود را به این 

كنید. اختصاص دهید و به سرعت استراحت 
نكتۀ اصلی، یادگیری چگونگی چرت كوتاه زدن است. 
كه آنها را به مراحل  بسیاری از افراد چرت طوالنی می زنند 

بیدار  هنگام  می شود  باعث  و  می كشاند  خواب  عمیق 
كنند )گرچه فواید این  شدن احساس ضعف بیشتری پیدا 
چرت ها حتی اغلب پس از خستگی از بین می رود(. نكتۀ 
گر  كه بالفاصله با زنگ خود بیدار شوید. ا اصلی این است 
كنید، چرت زدن سریع می تواند به  وقت بیشتری را اضافه 

خواب طوالنی تبدیل شود.
ناهار، 20 دقیقه  از خوردن  بعد  كنید:  امتحان  را  این 
كنید. چرت بزنید تا انرژی خود را برای بعد از ظهر بازیابی 

صبح ها  را  خود  سخت  کارهای   :4 شماره  عادت 
انجام دهید

وقت  ع  اسر در  را  خود  كار  مهمترین  كه  است  این  هدف 
كنید و در چهار ساعت اول روز انجام دهید. شروع 

جنبۀ  بیشتر  شما  برای  انرژی  فواید  اینجا  در 
به  زیادی  بستگی  من  انرژی  سطح  دارد.  روانشناختی 
كار مهمی را انجام داده باشم،  گر  خلق و خوی من دارد. ا
خلق و خوی من معمواًل خوب است و احساس مولد بودن 
گر وقت من در طول روز با ایمیل ها، جلسه ها  می كنم. اما ا
و تماس ها تلف شده باشد و چیز با ارزشی را تولید نكرده 

باشم، اغلب از نیمۀ دوم روز ناامید و خسته می شوم.
كه همیشه در طول  دلیل دیگر این رویكرد این است 
كار مفید ممكن نیست. بهتر  كاری، انجام دائم  یک روز 
كارهای مهمتان را به طور تصادفی  است به جای اینكه 
در زمان های مختلف روز انجام دهید، آن را در یک بازۀ 

زمانی خاص انجام دهید. 
این را امتحان كنید: كارهای مهم و سخت خود را طی 

چهار ساعت اول صبح انجام دهید.

دانش روانشناختی
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کنید عادت شماره 5: هدف خود را از روز قبل تنظیم 

كار     انرژی اغلب حركت ایجاد می كند. یعنی وقتی سخت 
كردن را  شروع می كنید، بر تعلل غلبه می كنید و در طول 
كنید چون  ادامه می دهید. آهسته شروع  كار خود  روز به 
برای  را  انرژی خود  و  كنید  با فشارها مقابله  ممكن است 

كارهای غیرمولد، هدر دهید.
هدف  تعیین  امر،  این  از  جلوگیری  راه های  از  یكی 
گذراندن روز بعد به ویژه  واضح و روشن دربارۀ چگونگی 
این  تجسم  است.  قبل  شب  از  روز،  ابتدایی  ساعت های 
هدف و نوشتن آن در برنامۀ خود باعث می شود كه هنگام 
بیدار شدن، این اتفاق با احتمال بیشتر به صورت خودكار 

خ دهد. ر
رختخواب،  به  رفتن  از  قبل  كنید:  امتحان  را  این 

كنید. برنامۀ خود را برای روز بعد بنویسید و آن را تجسم 

به  را  خودتان  بازاریاب،  یک  مثل   :6 شماره  عادت 
اهدافتان بفروشید

متناقض  عقیدۀ  دو  همزمان  طور  به  افراد  از  بسیاری 
آنها  بازاریاب،  كه مثل  افراد دیگری هستند  اینكه  دارند: 

كه تمایلی به انجام آن ندارند،  كارهایی  را به انجام انواع 
ترغیب می كنند؛  اما خود آنها توانایی تغییر انگیزۀ خود را 

كارها ندارند. برای انجام همان 
باید برای اهداف خود  كه، شما     حقیقت این است 
برای  بلكه  دیگر،  افراد  برای  نه  باشید.  فروشنده  مثل 

خودتان.
كار با تعیین یک ساختار شروع می شود. چگونگی  این 
تنظیم اهداف و پروژه های خود می تواند تأثیر بسزایی در 
كه شما  كاری است  انگیزۀ شما داشته باشد. آیا این همان 

باید انجام دهید؟ یا یک چالش هیجان انگیز است؟
بعد از آن، این امر با طراوت و یادآوری الهام ها، خود 
امیدوار  كردید؟  شروع  مسیر  این  از  چرا  می آید.  وجود  به 
می دانند  خوب  بازاریابان،  برسید؟  چیزی  چه  به  بودید 
كه برای هدایت فروش، مشتری را به تجسم چه چیزی 
روی  بر  را  خود  انرژی  می توانید  هم  شما  كنند.  متمركز 

كنید. آنچه می خواهید، متمركز 
كنید: هر روز 10 دقیقه وقت بگذارید تا  این را امتحان 
كه به شما برای حركت به سمت  با اقدام های روزانه ای 

كنید. كرده اند، فكر  كمک  اهدافتان 

عادت شماره 7: دوستان بهتری به دست آورید

یا رئیس  ممكن است شما نتوانید والدین،   همكاران 
كنید، اما می توانید دوستانتان را در زندگی  خود را انتخاب 

كنید. خودتان انتخاب 
می دانید برخی از دوستانی كه با آنها گفت وگو می كنید 
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احساس  چون  می كنند،  ایجاد  انرژی  و  هیجان  شما  در 
و  می كشید  سختی  كه  نیستید  كسی  تنها  شما  می كنید 

دیگران حتی شرایط بدتری دارند.
كنار  كه شرایط سختی دارند،     الزم نیست دوستانی را 
كه بتوانید  كنید  بگذارید، اما بهتر است افرادی را انتخاب 
وقت خود را با آنها بگذرانید. مراقب باشید فقط افرادی را 
آنها رابطۀ عاطفی یک طرفه ایجاد  با  كه  انتخاب نكنید 
گریه  اوقات  تا بعضی  نیاز دارند  كنید. همه به یک شانه 
كه شما شانۀ دائمی  كنند، اما برخی از مردم انتظار دارند 

آنها باشید.
توقع  شما  از  كه  دوستانی  به  كنید:  امتحان  را  این 

زیادی دارند، محدودیت زمانی بدهید.

کتاب های بهتر بخوانید عادت شماره 8: 

كه فقط  كتاب این است  یكی از مزایای مهم مطالعۀ 
ذهنیتی  تقویت  بلكه  نمی دهد،  اطالعات  و  ایده  شما  به 
خ می دهد. بهترین  گاه ر كه اغلب در سطح ناخودآ است 
می آموزند،  شما  به  را  حقایق  كه  نیستند  آنهایی  كتاب ها 
كامل الگوهای تفكر شما  كه به طور  بلكه آنهایی هستند 

را تغییر می دهند.
كتاب های صوتی می توانند برای این امر بسیار مفید 
گوش دهید و دوباره  باشند، زیرا می توانید هر روز به آنها 
كتابی  روش،  این  برای  خوب  كتاب  یک  دهید.  گوش 
گوش می دهید، تفكر خود را به طور  كه وقتی به آن  است 
كار می كنید،  كه برای آن سخت  خودكار بر روی مواردی 
خوب  آهنگ  یک  اینكه  مثل  درست  می كند.  تنظیم 

یک  باشد،  خاص  احساسات  یک  ساز  زمینه  می تواند 
یک  خاص  انرژی  برای  زمینه ای  می تواند  خوب  كتاب 

تفكر باشد.
كتاب صوتی داشته  كنید: همیشه یک  این را امتحان 
كار  كه به شما انگیزه می دهد تا روی اهداف خود  باشید 

كنید.

کنید عادت شماره 9: زندگی خود را متعادل 

   
زمانه  یک  فرآیند  یک  پیشنهادی،  عادت  آخرین 
نیست، بلكه تالش مداوم برای رفع تضاد عناصر مختلف 

كردن آنها با یكدیگر است. زندگی شما با هم؛ و همسو 
زیرا  می رود،  بین  از  كار  این  برای  زیادی  انرژی 
قسمت های مختلف زندگی ما، چه داخلی و چه خارجی، 
با یكدیگر در تضاد هستند. این مسئله می تواند وجود یک 
كه نمی خواهد شما ارتقاء پیدا  كار باشد  همكار در محیط 
یا  می كنند،  مسخره  را  شما  اهداف  كه  دوستانی  یا  كنید، 
كه باعث تردید شما  حتی ترس ها و احساس های درونی 

می شوند.
كردن درگیری های مختلف خود  مدتی را صرف خنثی 
كنید، تا ببینید چگونه می توانید آنها را برطرف  در زندگی 
كنید. بعضی اوقات ممكن است با ایجاد تغییر بتوانید این 
گاهی اوقات، برای  كوتاه انجام دهید. اما  كار را در مدت 
فرار از محیط سمی، محافل اجتماعی یا سیستم اعتقادی 
كه شما را عقب نگه داشته است، به یک برنامۀ بلند مدت 

نیاز دارید.
كنید: به مدت یک ساعت بنشینید و  این را امتحان 
كه باعث شده اهداف شما عقب  در مورد تمام چیزهایی 
آن  می توانید  چگونه  بیاندازید.  راه  مغزی  طوفان  بیفتد، 

كنید؟ تنش ها را برطرف 

دانش روانشناختی
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ع به چه زمانی  قای دکتر سابقۀ آشنایی شما با انجمن صر  آ

باز می گردد؟

به  مدیره  هیئت  جلسه های  در   1374 سال  از  تقریبًا 
ع، شركت داشتم. خصوص در ابتدای تشكیل انجمن صر

سازمان  یک  عنوان  به  را  ایران  ع  صر انجمن  فعالیت های   

مردم نهاد، چگونه ارزیابی می کنید؟

خوبی  بسیار  فعالیت های  حال  به  تا  ع  صر انجمن 
بسیار  حد  در  عمومی  آموزش  برای  خصوص  به  داشته، 
گر چه هنوز با ایده آل ها فاصله  مطلوبی عمل كرده است، ا
یک  عنوان  به  را  خوبی  فعالیت های  حال  تابه  ولی  دارد 

سازمان مردم نهاد ارائه داده است.

چه  ع،  صر انجمن  مدیرۀ  هیئت  اعضای  از  یکی  عنوان  به   

چشم اندازی را برای ادارۀ انجمن متصورید؟

كه تا 10 سال آینده در زمینۀ آموزش عمومی  امیدوارم 

نمونه  كشور،  و  منطقه  سطح  در  ع  صر به  مبتال  افراد  به 
و  تشنج  ضد  داروهای  تهیۀ  زمینۀ  در  ضمن  در  باشد. 
برای  ع،  صر به  مبتالیان  به  معنوی  و  مادی  كمک های 

ح شود. رفع نیاز آنان به عنوان یک الگو در منطقه مطر

ع  صر انجمن  است  الزم  که  هدفی  مهمترین  شما  نظر  به   

کند، چیست؟ دنبال 

به نظر من مهمترین هدف باید رضایتمندی مبتالیان 
كه در مسیر  ع و همینطور نخبگان و استادانی باشد  به صر

ع فعالیت می كنند. ع و پژوهش  در مورد صر آموزش صر

ع برای جذب حمایت های دولتی   آیا هیئت مدیرۀ انجمن صر

برنامه ریزی مشخصی دارد؟

و  است  موجود  پروپوزال  هم  زمینه  این  در  بله. 
كوتاه  فرصت  این  در  ولی  شده،  تدوین  برنامه های  هم 

نمی توان به آن پرداخت.

گاهی بیشــتر یعنی روند بهتر درمان  آ
کیفیت زندگی  و افزایش 

ع کنگرۀ بین المللی صر گــو با دبیر هجدهمین  گفــت و 

گو: ویدا ساعی گفت و   

 نامش را شنیده اید. از میان معدود پزشکان فوق 
ً
ع دارید، احتماال گر شما هم فرزند مبتال به صر ا

ع  کودکان، او جزو استادان بنام این رشته است. همکاری اش با انجمن صر تخصص اعصاب 
کنون از اعضای هیئت مدیرۀ انجمن است. دکتر محمود محمدی  تاریخچۀ درازی دارد و هم ا
که در دانشگاه علوم  کودکان است  ع  فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب و فلوشیپ صر

گوی ما را با ایشان بخوانید. گفت و  پزشکی تهران نیز در سمت استادی فعالیت می کند. 

گفت وگو
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گفت وگو

کیفیت  کنترل تشنج ها و افزایش  گاهی چه نقشی در   افزایش آ

زندگی بیماران خواهد داشت؟

ع، بلكه در مورد تمام بیماری هایی  نه تنها در مورد صر
گاهی بیشتر یعنی روند بهتر درمان و افزایش  دیگر اصواًل آ
مستثنی  قاعده  این  از  نیز  ع  صر بیماری  زندگی.  كیفیت 
نه  بیماری،  به  نسبت  عمومی  گاهی  آ افزایش  و  نیست 
كه  كمک می كند، بلكه باعث می شود  تنها به روند درمان 

كند. ع ارتقا پیدا  كیفیت زندگی در بیماران مبتال به صر

کنترل  به  دیگری  نکات  چه  رعایت  داروها،  مصرف  جز  به   

کمک می کند؟ تشنج ها 

مسئلۀ  ع،  صر بیماری   كنترل  در  دارو  از  مهمتر  شاید 
نكته هایی  است.  )Life Style( مهم  زندگی  تغییر سبک 
رعایت  شبانه،  و  طوالنی  خوابی های  بی  از  پرهیز  مانند 
شده،  توصیه  ورزش های  انجام  و  مناسب  غذایی  رژیم 
كمک  ع  كیفیت زندگی در بیماران مبتال به صر به افزایش 
ضد  داروهای  مصرف  از  كمتر  آن  ارزش  و  می كند  شایانی 

تشنج نیست.

است،  کودکان  اعصاب  و  مغز  شما  تخصص  که  آنجایی  از   

فرزندانشان  ع  صر درمان  در  نقشی  چه  والدین  شما  نگاه  از 

دارند؟

كودكان، رعایت تعادل در  مهمترین توصیه به والدین 
كودكان است. نه پرتوجهی  اهمیت دادن یا توجه به این 
توصیه  كدام  هیچ  كودكان،  این  به  بی توجهی  نه  و 
درمانی  و  بهداشتی  توصیه های  دقیق  رعایت  نمی شود. 
سر  و  موقع  به  مصرف  است.  مهم  بسیار  كودک  مورد  در 
زیادی  العاده  فوق  اهمیت  تشنج  ضد  داروهای  ساعت 
دارد. پرهیز از قطع سرخود داروهای ضد تشنج و یا كاهش 
ک است. به  آن بدون مشورت با پزشک هم بسیار خطرنا
نظر بنده، همكاری و همدلی با پزشک معالج، مهمترین 

ع است. كودكان مبتال به صر وظیفۀ والدین 

 آیا با محدودیت کودک به دلیل نگرانی از بروز تشنج، موافقید؟

را به هیچ وجه توصیه  محدودیت بدون قید و شرط 

ع و تشنج  ع صر گرفتن شدت و نو نمی كنم، ولی با در نظر 
محدودیت ها  از  بخشی  برقراری  كودک،  قابلیت های  و 
كه  كودكانی  در  مثال  برای  است.  ناپذیر  اجتناب 
كاله  از  استفاده  دارند،  مكرر  و  گهانی  نا افتادن های 
گذاشتن پتو و بالشت و  كاسكت هنگام دوچرخه سواری، 
كودک و محیط بازی وی، یا  اجسام نرم در اطراف تخت 
شنا  و  كوهنوردی  مانند  ورزشی  محدودیت های  از  برخی 

الزم بوده وتوصیه می شود.

ع، چگونه می تواند به موفقیت دست  کودک با وجود صر  یک 

کند؟ پیدا 

موفق  كاماًل  زندگی  در  می تواند  ع  صر به  مبتال  كودک 
باشد. رعایت نكته های درمانی و مصرف صحیح داروهای 
همچنین  است.  امر  این  در  كلیدی  نكات  از  مناسب، 
شناخت قابلیت ها و رعایت برخی از نكته های ایمنی نیز 
به  كودكان مبتال  به نفس در  اعتماد  افزایش  مهم است. 
ع به موفقیت آنها در زندگی اجتماعی-تحصیلی كمک  صر
كودک  ع در یک  شایانی می كند. خالصه اینكه ابتال به صر

به معنای پایان زندگی موفق او نیست.

کنترل تشنج های بیمار، عالوه بر   نقش پزشک متخصص در 

تجویز دارو، چیست؟

ع  صر ضد  داروهای  تجویز  بر  عالوه  پزشک  نقش 
حمایتی  و  آموزشی  مشورتی،  مهم  نقش های  مناسب، 
در  اساسی  نقش  آنها  به  پایبندی  و  رعایت  كه  است 

ع بازی می كند. موفقیت درمان صر

سفر  خارجی  کشورهای  به  درمان،  برای  بیماران  از  برخی   

بازار   در  موجود  داروهای  و  ایرانی  پزشکان  دانش  آیا  می کنند، 

کافی نیست؟ ع  برای درمان صر

ع به روش های متفاوت و نوین در  امروزه درمان صر
كثریت قریب به اتفاق  كشور در دسترس است و در ا داخل 
كشور به  ع می توانند در داخل  كودكان مبتال به صر موارد، 
داشته  دسترسی  بیماری  این  درمانی  روش های  بهترین 

باشد.
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 آیا بیماران می توانند با روش جراحی به قطع تشنج ها دست 

کنند؟ پیدا 

كودكان مبتال  از  ع در برخی  امروزه درمان جراحی صر
با  از روش های قابل اعتماد و مؤثر است.  ع، یكی  به صر
ع در مغز، مخصوصًا در  تشخیص صحیح موضع مولد صر
بین  درمانی  روش  این  اوقات  گاهی  موضعی،  ع های  صر
طول  در  بنده  دارد.  دنبال  به  موفقیت  درصد   70 تا   60
از  كه بعد  را دیدم  تجربۀ طبابت خود، بیماران متعددی 
درمان جراحی نیاز به مصرف داروی ضد تشنج نداشته و 

كرده اند. برای تمام عمر خود بدون تشنج زندگی 

 آیا الزم است پزشکان متخصص،  اطالعات علمی خود را به 

کنند؟ روز رسانی 

بله این امر ضروری است. ما در جهانی زندگی می كنیم 
كه انفجار اطالعات در هر رشته ای وجود دارد و در مورد 
برابر  دو  روز  دانش  هفته،  سه  هر  تقریبًا  پزشكی  رشتۀ 
دانش  باید  متخصص  پزشكان  تمام  بنابراین  می شود. 
مستمر  و  روزانه  مطالعات  از  و  دارند  نگه  روز  به  را  خود 
غفلت نكنند زیرا این امر برای  طبابت صحیح و مطابق با 

علوم روز ضروریست.

ع در تبادل اطالعات علمی و به  کنگرۀ بین المللی صر  نقش 

روز رسانی دانش متخصصان چه میزان اهمیت دارد؟

روز  به  علمی،  همایش های  و  كنگره ها  اصلی  نقش 
ک  نگاه داشتن دانش پزشكان  متخصص است. به اشترا
پژوهش های  كردن  ح  مطر و  علمی  تجربه های  گذاشتن 
به  دست،  این  از  همایش هایی  اهداف  عمده  از  جدید 
قانون  این  از  نیز  ع  المللی صر بین  كنگرۀ  حساب می آید. 
كلی مستثنی نبوده و هدف اصلی آن تبادل دانش جدید و 
گذاشتن آن در بین پزشكان متخصصی است  ک  به اشترا

ع خدمت می كنند. كه به بیماران مبتال به صر

چه  ع  صر المللی  بین  کنگرۀ  هفدهمین  دبیر  عنوان  به  شما   

کنگره درنظر دارید؟ کیفیت علمی این  اهدافی را برای افزایش 

را  گونی  گونا اهداف  ما  بین المللی  همایش  این  در 

دنبال می كنیم:
مورد  در  روزآمد  و  جدید  تغییرهای  از  دادن  گاهی  آ  -

ع پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری صر
روزآمد  و  جدید  پژوهش های  گذاشتن  ک  اشترا به   -

ع متخصصان داخلی و خارجی  مربوط به صر
گذاشتن تجربه های متخصصان داخلی  ک  - به اشترا

ع و خارجی پیرامون بیماران مبتال به صر
كالن بهداشتی- كمک به روند سیاست گذاری های   -

ع درمانی مربوط به بیماران مبتال به صر
غیر  درمان های  مورد  در  گاهی  آ افزایش  و  معرفی   -
گسترش قابل مالحظه  كشور ما  كه جدیدًا در  ع  دارویی صر

كرده است. ای پیدا 

شیوع  روند  ادامۀ  بودن  بینی  پیش  غیرقابل  به  توجه  با  آیا   

کرده اید؟ کنگره برنامه ریزی  کرونا، برای برگزاری مجازی 

وضعیت  و  كرونا  ویروس  ع  شیو به  توجه  با  اتفاقًا 
كنگره را به صورت مجازی  كه امسال  موجود، ما بنا داریم 
یا  و  كنگره  این  جلسه های  تمام  بنابراین  كنیم.  برگزار 
مجازی  صورت  به  جلسه ها  این  اتفاق  به  قریب  كثریت  ا
مورد  در  جدیدی  تجربۀ  شیوه،  این  شد.  خواهد  برگزار 
گذشته امكان  كه در  ع است  همایش های بین المللی صر
اجرای آن وجود نداشته است. به این وسیله ما می توانیم 
كشورمان  گستردگی وسیع جغرافیایی  پوشش خوبی برای 
به  از وجود متخصصان خارجی  و همچنین  كرده  اعمال 
كنگره در فضای مجازی و عدم  علت سهولت شركت در 
هوایی،  و  دور  مسافرت های  برای  الزم  تشریفات  به  نیاز 
خصوصًا در شرایط ویژۀ بهداشتی كنونی نیز بهره مند شویم.

ع   صر به  مبتال  بیماران  درمان  در   علمی  کنگره های  نقش   

چیست؟

رسانی  خدمت  سطح  ارتقا  هدف  مهمترین  یک كلمه  در 
راه  از  مهم  این  است.  ع  صر به  مبتال  بیماران  درمان  و 
به  كمک  وهمچنین  مربوطه  متخصصان  علمی  ارتقای 
آموزشی  و  درمانی  بهداشتی،  كالن  سیاست گذاری های 

كشور است.
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گفت وگو

ع شده اید؟  خانم سیف  از چه زمانی مبتال به صر

سالگی  یک  سن  در  گذشت،  آرامی  به  ام  نوزادی  دوران 
سری  یک  از  پس  پزشكان  شدم.  تشنج  و  تب  دچار 
باال  تب  اثر  در  تشنج  را  تشخیصشان  كامل،  معاینه های 
كسن  وا زدن  با  من  تا  داشت  ادامه  زندگی  كردند.  اعالم 
سه گانه دوباره دچار تشنج شدم. هرچند پزشک در مورد 
قسمت  هرحال  به  اما  بود،  كرده  بی توجهی  مسئله  این 
ع برای من شروع شد  از آن زمان درمان صر و  چنین بود 
ع من تحت  تا به امروز ادامه دارد. اما خوشبختانه صر و 

كه حالم خیلی بهتر است. كنترل است و من خوشحالم 

کارهای هنری خود توضیح   شما هنرمند هستید، لطفًا در مورد 

دهید؟

من از سن شش سالگی به عكاسی خیلی عالقه مند بودم. 
دوربین  یک  با  عكاسی  به  شروع  دبستان  به  ورودم  با 

كردم. كه پدرم برایم خرید بود،  معمولی 

کنید؟  چه انگیزه ای باعث شد  به سمت هنر سوق پیدا 

وقتی خانواده ام عالقۀ من را دیدند، برایم معلم خصوصی 
كردم و  گرفتند و در منزل شروع به عكاسی سیاه و سفید 
عكس ها  چاپ  برای  تاریكخانه  عنوان  به  خانه  حمام  از 

استفاده می كردم.

ع، محدود می کنند؟  آیا والدینتان شما را به دلیل ابتال به صر

آمد.  كنار  آن  با  باید  كه  است  زندگی  در  اتفاق  یک  ع  صر
خاطر  به  خانواده  طرف  از  محدودیت ها  مقدار  یک  البته 
كرده ام  كه به آن عادت  مراقبت بیشتر از من، وجود دارد 

و مشكلی برایم ایجاد نمی كند.

 رشتۀ تحصیلی شما چیست؟

تصمیم  باید  حاال  كردم،  تمام  را  راهنمایی  دورۀ  وقتی 
می گفتند  خانواده ام  بخوانم.  ای  رشته  چه  می گرفتم 
كنار درس ادامه بده و در رشته های تجربی و  عكاسی را در 
كه به  گرفته بودم  كن، اما من تصمیمم را  ادبی تحصیل 
كنم. باالخره موفق  هنرستان  فنی بروم و عكاسی را دنبال 
شدم به هنرستان بروم و در رشتۀ عكاسی تحصیل كنم. با 
وجود معلم های ارزشمند و مهربانم توانستم با معدل باال 
دیپلمم را بگیرم، پس از آن هم از عكاسی دست نكشیدم، 
عكاسی  رفتم،  مجتمع فنی تهران  به  آموزش  ادامۀ  برای 
گرفتم. گرفتم و مدرک بین المللی  پیشرفته و فتوشاپ یاد 

 با چه امکاناتی عکاسی می کنید؟

شروع  آتلیه،  به  منزل  از  قسمتی  تبدیل  با  را  عكاسی  من 
بیشتر  و  دارم  زیادی  عالقۀ  طبیعت  و  پرتره  به  كردم. 
و  می دهم  اختصاص  ع  موضو دو  این  به  را  عكس هایم 

گو: ویدا ساعی گفت و   

همزیستی مسالمت آمیز،
ع با هنر  نقطۀ تالقی صر

گو با یک عضو هنرمند گفــت و 

کردن عالقه اش نشده است. با پیگیری درمان و سبک زندگی  ع مانع او برای دنبال  هنرمند است. صر
ع  گذشته هم عکاس مراسم روز ملی صر کرده است. عکاسی می کند. سال  کنترل  را  ع  صحیح، صر
کمی  بود. یاسمن سیف، اول آبان سال 1373 در تهران متولد شده است. در این فرصت می خواهیم 

بیشتر با او آشنا شویم.
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كار هستم.  هنوز هم مشغول به 

 آیا به رشته های هنری دیگری نیز عالقه دارید؟

آمیزی  رنگ  با  و  هستم  مند  عالقه  هم  سفال  كار  به  من 
ظروف  مخصوصًا  می كنم،  تزیین  را  سفالی  ظرف های 
هم  رنگی  مهره های  با  كار  این  كنار  در  را.  سین  هفت 

گوشواره درست می كنم.  گردنبند و دستبند و 

کارهای هنری چه فعالیت های دیگری دارید؟  به جز 

من روزانه ورزش هم می كنم و ساعاتی از روز را به موزیک 
گیتار را  و فیلم اختصاص می دهم. به تازگی دورۀ آموزشی 
كار نیز موفق بشوم. كه امیدوارم در این  كرده ام  هم شروع 

کنید، دربارۀ آن چه  ع را هنرمندانه توصیف  گر بخواهید صر  ا

می گویید؟

پرداختن به هنر می تواند ذهن آدم ها را از خیلی از مسائل 
كند. و حتی بیماری ها دور 

ع چیست؟  نقطۀ تالقی هنر با صر

ع با هنر، همزیستی مسالمت  به نظر من نقطۀ تالقی صر
آمیز این دو است. 

کمک  کنترل تشنج ها  از نظر شما آیا پرداختن به هنر می تواند  به 

کند؟

گاه در زندگی  به بیماری ام فكر نكرده ام و اصاًل این  هیچ 
مسئله وقفه ای در برنامه هایم ایجاد نكرده است.

 والدین شما چه نقشی در فعالیت های هنری شما  دارند؟

در  عمده ای  نقش  و  كرده  همفكری  خیلی  خانواده ام 
ام اس  بیماری  اینكه  با  كارهای هنری من دارند. مادرم 

دارد، همیشه به من انگیزه می دهد.

به  مبتال  که  مادرتان  از  خانواده  فرزند  تنها  عنوان  به  شما  آیا   

بیماری ام اس هستند، حمایت می کنید؟

خود  نوبۀ  به  هستم  خانواده  فرزند  تنها  چون  من 
مادرم  خصوص  به  خانواده ام  از  حمایت  در  نقش هایی 
دارم و آنچه از دستم برآید، به خاطر آرامش بیشتر و مقابله 

با بیماری اش انجام می دهم. 

که مبتال به بیماری های خاصی هستند، با تمام   زندگی افرادی 

سختی های بیماری، چه مزایایی نسبت به سایر افراد دارد؟

به نظر من بیماران خاص با اینكه شرایط سختی در زندگی 
دارند، تجربه های شیرینی  نیز در كنار بیماری دارند و با اراده و 
همت قوی و مثبت اندیشی می توانند به مشكالت غلبه كنند.

ع شده اید؟  از چه زمانی عضو انجمن صر

و  آشنا شدم سال ها می گذرد  ع  انجمن صر با  كه  زمانی  از 
كوچكی از این خانواده هستم . من عضو 

انجمن  فعالیت های  مورد  در  عضو  یک  عنوان  به  شما  نظر   

ع چیست؟ صر

كمک به اعضایش  ع از تمام توان خود برای  انجمن صر
قرار  آنها  اختیار  كه می تواند در  را  آنچه  و  استفاده می كند 
می دهد. جا دارد از همین جا از تمام دست اندركاران این 
كنم و برای ایشان آرزوی موفقیت بیشتری  انجمن تشكر 
می توانیم  كه  كاری  هر  باید  ما  من  نظر  به  باشم.  داشته 

برای این انجمن انجام بدهیم.

ع را شما انجام دادید،  چه   عکاسی آخرین مراسم روز ملی صر

انگیزه ای مشوق شما برای مشارکت در امور انجمن است؟

من تنها كاری كه در توانم بود این بود كه به عنوان عكاس 
كار  كه این  كنم و بسیار خوشحالم  در این مراسم شركت 
كه انجمن به وجود من  را انجام دادم و باز هم هر وقت 
برای عكاسی نیاز داشت، مخلصانه درخدمتشان هستم. 

کمکی  چه  بیماری،  هر  خاص  انجمن های  در  عضویت   

می تواند به افراد مبتال بکند؟

و  ذهنی  فكری،  نظر  از  خاص  بیماری های  انجمن های 
روانی در كمک به افراد نقش بسیار مؤثری را ایفا می كنند.

ع را مانع رضایت و فعالیت در زندگی   شما به عنوان کسی که، صر

ع خود دارید؟ نمی داند، چه توصیه ای برای دوستان مبتال به صر

از دوستان  انجمن تشكر می كنم.  اعضا  تمام  از  ابتدا  من 
عزیزم هم خواهش می كنم به هیچ وجه اجازه ندهند این 
با  توان  تمام  با  و  كند  ایجاد  آنها  زندگی  بیماری خللی در 
گام های مصمم پیش روند. فكرهای منفی را از خودشان 

كنند. كرده و به زندگی بهتری در آینده فكر  دور 
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ع مشاهیر صر

سرا  ترانه  خواننده،   ،LOLO للو  به  ملقب  پریچرد،  لورن 
در  ِنسی  ِتِ ایالت  جكسون،  شهر  در  كه  ایست  هنرپیشه  و 
تاریخ 27 دسامبر 1987 به دنیا آمد. وقتی 14 ساله شد، 
اولین ترانه هایش را سرایید. سپس در 16 سالگی به لوس 
پریسلی،  لیزا ماری  با  آنجا  و در  نمود  آنجلس نقل مكان 
و  كرد  زندگی  معروف،  خوانندۀ  پریسلی  الویس  دختر 

كرد. گروه موسیقی آغاز  خوانندگی را در یک 
او سرانجام به عنوان هنرپیشۀ موزیكال موفق شد در 
كننده" به  نقش ایلسا 15 سالۀ فراری در نمایش"بهار بیدار 

كند.  مدت دو سال بازیگری 
كن شد  و با یونیورسال/ پریچرد بعدها در انگلستان سا
گوست سال 2010  كرد. او در آ آیلند ركوردز،  قرارداد  امضا 
آلبومش،  اولین  داد.  بیرون  را   "Painkillers" خوانی  تک 
رفته در جكسون، نوشته و  به هدر   Wasted in Jackson
كتبر  كه به طور دیجیتال در 25 ا گ وایت است  ساختۀ ا
انتشار  برای  همچنین  شد.  منتشر  انگلستان  در   2010
فیزیكی در ایاالت متحده، در  22 فوریه 2011 برنامه ریزی 
بیلی  از  موسیقی،  زمینۀ  در  تأثیرپذیری  برای  وی  شد. 

َكندی ستتان نام برد.  گرین و  جوئل، جونی میچل، َال 
بر  را   Lolo للو  خوانندگی  نام  پریچرد   ،2013 سال  در 
خود نهاد و با ركوردز قرارداد بست. با ناِم خوانندگی اش، 
آهنگساز- ترانه نویس Songbird موسیقی جدید هم هست. 
كنسرت و تورهای زنده دارد.  گروه پنیک نیز،  لورن با 

بهترین آثار وی عبارتند از آلبوم های:
Wasted in Jackson به هدر رفته در جكسون )2010( 

Painkillers مسكن ها
گیركرده )2011(  Stuck

Weapon for Saturday سالح برای شنبه )2013(
Heard it from a friend از یک دوست شنیدم )2013(

گانگسترها )2014(  Gangsters
Hit and run بزن و در رو )2014(

I don’t wanna have to lie نمی خواهم مجبور شوم 
دروغ بگویم )2015(

ع  لورن در مصاحبه با نشریه Body & Soul دربارۀ صر
ع هستم و خیلی برایم مهم است  گفت: " من مبتال به صر
اصاًل  مردم  بیشتِر  بگویم.  دنیا  تمام  به  ع  صر دربارۀ  تا 
ع چیست و بیشتر مواقع از آن می ترسند.  كه صر نمی دانند 
عادی  آدم های  هم  ما  كه  بدانند  می خواهم  همه  از 
گرفتگِی عضالت  كمی انقباض و یا  گاهی دچار  كه  هستیم 

می شویم اما این مانع پشتكار ما نمی شود."
شما می توانید زندگی تان را با وجود این مشكل پیش 
همت  و  انگیزه  چنانچه  كه  هستم  گواه  این  من  و  ببرید 

داشته باشید، موفق نیز خواهید شد." 
كه به  كننده: " آیا سازمان خیریه ای هست  مصاحبه 
اپیلپسی   " پریچرد:  لورن   " باشید؟  داشته  دلبستگی  آن 
كام Epilepsy.com مؤسسۀ خیریۀ درجه یک مورد  دات 
احساس  ع،  صر داشتن  با  خودم  من  هست.  عالقه ام 
درمان  پیشرفت  و  تحقیق  برای  كه  می كنم  مسئولیت 

كنم.  كمک 

لورن پریچرد
کاوه  ترجمه: فرید 
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ادبی - فرهنگی / از زبان شما

قدرتش همچون عقاب و باز شد نام ایران در جهان طنین انداز شد 

گرفت، آمادۀ تدبیر شد عزم راسخ را  دانش ایرانیان شایستۀ تقدیر شد 

از نگاه دیگری در جهان پاینده شد غرور و عزت ایرانیان تابنده شد 

مكتب قانون او بر بشر بخشنده شد ابن سینا همچو خورشید در جهان رخشنده شد 

شاهنامه در سراسر جهان ارزنده شد شاعران ایران زمین نامشان افكنده شد 

سنبل ایرانیان هم شیر شد هنر ایرانیان بر جهانیان چشمگیر شد 

تاریخ و تمدن وطن بر بشر فریاد شد كهن در جهان بر یاد شد  نام ایران 

سنت دیرینۀ ایرانیان بر بشر تمجید شد كهن در جهان تثبیت شد  نام میراث 

هر یک از شاهان ما تک به تک فرمانده شد گنجانده شد  نام شاهان وطن در جهان 

از سراسر جهان سویش آمدند، پرشور شد گرفت، مشهور شد  تخت جمشید در جهان شهرت 

كام شد زندگی بر ملت ایران زمین، بر  گرفت، خوشنام شد  عاقبت، ایران ما شهرتی چندان 

ایران خشایار معتمدی

ترانه پر از حس تردید  شد! یه شب در پی نگاه تو 

عاشقانۀ من یه فیلم شد! شبی با چشمای خیست 

حاال نیستی و اینجا چه سرده!  تو بودی و طعم قهوه 

آرزویم چه شد؟!  رویای من چه شد؟! 

لحظۀ دیدار ما چه شد؟! كنار درختی نو بهار ایستاده ام 

نگاه تو سمیرا خلیل نژاد

یک نفر گناه؟  كدامین  به 

فاصله انداخته؟! بین جفت عشق 

كه من با عشقم می خواهم وقت بایستد، 

من عشق دیگری را نمی خواهم، تنها بمانم! 

كنم! می ترسم او را خط خطی  من عشق خودم را می خواهم، 

عشق محمدامین حیاتی
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کوتاه ادبی - فرهنگی / داستان 

را  هایم  جیب  شوم،  ج  خار خانه  از  آنكه  از  پیش  روز  هر 
تا مطمئن شوم  كیف پولم؛  كلیدهایم و   : بررسی می كنم 
كه چیزهای ضروری را همراه خود دارم. وقتی بچه بودم، 
كار را می كردند. همین  می دیدم والدین و بزرگترها همین 
كنترل  را  ع خود  كارت مخصوص صر رفتنم،  از  طور قبل 
از  را  آن  و  ام  كرده  آویزان  ام  به سینه  كه  كارتی  می كنم. 

روی لباسم لمس می كنم. 
كه حدود  ع« برایم مثل یک چتر بزرگ است  واژۀ »صر
3/4 میلیون نفر در آمریكا را دربر می گیرد. من هم یک نفر 
شانسی ام.  خوش  آدم  من  اصواًل  هستم.  جمعیت  این  از 
در  می توانست  نفر  یک  كه  را  تجربه هایی  تمام  تقریبًا 
سالمت كامل داشته باشد، من هم تجربه كرده ام. به طور 
منظم مدرسه رفتم؛ برای 15 سال در تیم بسكتبال بودم 

كار می كنم.   كرده ام،  كه خودم انتخاب  و حاال در جایی 

به  می كنم،  شركت  ع  صر مختلف  مراسم  در  وقتی 
به  حتی  یا  می كنم،  نگاه  ع  صر اجتماعی  صفحه های 
گناه می شوم. خیلی  مطب پزشكم می روم، دچار احساس 
رنج  روز  در  زیادی  تشنج های  از  ع،  صر به  مبتال  افراد  از 
می برند؛ توانایی هایشان به شدت برای رسیدن به یک 
از موارد  حداقل استقالل، محدود شده است و در بعضی 
می كردم  فكر  سال ها  می شود.  تهدید  شان  زندگی  حتی 
بگیرم،  نظر  در  ع،  صر به  نسبت  را  هایم  احساس  گر  ا
كه نسبت  كه افراد زیادی بودند  كرده ام؛ چرا  خودخواهی 
ع می بردند. اما اوقات دیگری  به من رنج بیشتری از صر

كه دیدگاه متفاوت تری داشتم.  هم بود 
یادم  ع دارم؛  كه صر وقتی در 11 سالگی متوجه شدم 
تشنج  تعداد  و  شدت  دربارۀ  والدینم  به  بارها  كه  می آید 
 4 ساعت  كه  حالی  در  صبح  روز  یک  گفتم.  دروغ  هایم 

گری  نویسنده: رایان دال
 ترجمه: فاطمه عباسی سیر

کت نخواهم بود ع، مبارزی سا دیگر برای صر
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من  به  تا  می جنگیدم  والدینم  با  داشتم،  تشنج  بامداد 
به  می خواستم  واقع  در  بروم.  مدرسه  به  كه  دهند  اجازه 
ع من خیلی هم سخت نیست.  كه صر كنم  ثابت  خودم 
كه در بیمارستان به هوش  كردم  واقعیت را زمانی تجربه 

گیج بود.  كاماًل  آمدم و صورتم زخمی شده بود و ذهنم 
كه  نیستم  مطمئن  می كنم،  نگاه  گذشته  به  وقتی 
ایجاد  من  در  را  عاطفی  فشار  این  تشنج ها،  واقعی  تعداد 
ع، موجب این فشار شد.  كرد؛ بلكه یک دهه زندگی با صر
من  اما  می شد،  بدتر  ام  روانی  وضعیت  كه  این  برخالف 
بدتر  وضعیتی  دیگران  گشتم:  بازمی  خودم  فكر  به  سریع 

از من داشتند.
می آورم  خاطر  به  شد.  دردسرساز  من  برای  تفكر  این 
كردم وقتی هم تیمی هایم به من اجازه  چه قدر وحشت 
كردم  گهان حس  كه در خط پرتاب توپ بایستم و نا دادند 
خاطر  به  دارم.  تشنج(  ع  وقو از  پیش  )احساس  »اورا« 
و  معلم چه می گوید  نفهمیدم  گهان  نا در مدرسه  می آورم 
سفید  فشار  از  انگشتانم  كه  زدم  چنگ  آنچنان  میزم  به 
كسی  شدند و دعا می كردم این احساس زودتر تمام شود و 
كار  متوجه حال من نشود. وقتی بعد از دانشگاه شروع به 
كارم ناتوان  كه در  كردم، از فكر اینكه تشنج ها سبب شوند 

شوم؛ می ترسیدم. 
در این لحظه های وحشت، من درگیر عواطف شدیدی 
بده  اجازه  دیگر  بار  یک  من  به  فقط  می شدم.  صرعم  با 
به  دیگر  بار  یک  كنم؛  كمک  تیمم  پیروزی  به  بتوانم  تا 
من اجازه بده تا بتوانم امتحانم را قبول شوم؛ فقط یک 
بتوانم  و  كنم  تمام  را  كارم  تا   بده  اجازه  من  به  دیگر  بار 
كوتاهی فرصت بده تا  كنم. به من زمان  چک خود را نقد 
طبیعی باشم و هر زمان مناسبت تر بود، من در اختیار تو 

هستم. این جنگ عاطفی درونی برایم طاقت فرسا شد. 
غ التحصیل،  تابستان سال 2018 به عنوان یک تازه فار
كنم؛ ولی از درون همچنان  كارم را شروع  كه  مشتاق بودم 
اهدافم شكست بخورم؛  به  برای رسیدن  كه  می ترسیدم 

ع مانع رسیدن به آنها می شد.  كه صر اهدافی 
كمتر از یک هفته بود كه به آپارتمان جدیدم نقل مكان 
كه در شبكه های مجازی، خبری مرا به شدت  كرده بودم 

را در شبكه های  او  كه  داد. دوستی  قرار  تأثیر خود  تحت 
ع داشت؛ از دنیا رفته بود. من او  مجازی می شناختم و صر
را ندیده بودم، ولی با هم به صورت آنالین دربارۀ داروها، 
قرارهای  و  دانشگاه  در  همیشگی  متانت  ناخوشایندی 
كرده بودیم. خبر مرگ  گفت وگو  ع،  دوستی همراه  با صر
كشمكش های مشابه  كرد. ما هردو  او به شدت مرا متأثر 
داشتیم. اطالع از مرگ او و یادآوری مكالماتمان، موجب 
به  هم  باز  شود.  منعكس  دوباره  برایم  خودم  زندگی  شد 
شدت ترسیده بودم؛ اما این بار به  یک دلیل متفاوت. از 
ع در روانم به  كه صر كه نتوانم برای تغییری  این ترسیدم 

كاری انجام دهم.  جا می گذاشت، 
كردم.  شروع  را  ام  درمانی  جلسۀ  اولین  بعد  ماه  یک 
ایجاد  نوشته"   " بخش  یک  همراهم  تلفن  در  روز  آن  از 
از  بعد  كه  افكاری  فقط  نمی نویسم.  ادبیات  كرده ام. 
كه مثاًل در صف  تشنج دارم یا بازخوردهایم در زمان هایی 
اتوبوس، منتظرم سوار شوم. اولین جمله این بود : امروز 

كه باالخره من شكستم.   روزی بود 
و یک  كنونی  رفتار  تغییر  گردم،  برمی  به عقب  وقتی 
كردم؛ حیرت  كه این نوشتار را شروع  گذشته، زمانی  سال 
گذشته نگاه می كنم، می بینم   انگیز بوده است. وقتی به 
به جای احساس مثاًل شكست یا از دست رفتن در جنگ 
ع، چه قدر چشم انداز ناهمواری داشته ام.  احساسی با صر
از  ناتوان  من  ولی  نبود؛  شدید  خیلی  من  ع  صر گرچه 
ع را فقط به عنوان یک عامل  پذیرش آن بودم. نباید صر
ع یک قسمت اساسی از من  گرفت. صر مزاحمت، نادیده 

كردن خودم است.  كردن آن، در واقع طرد  است و طرد 
فوق  پزشک  آن  با  من  درمان  از  سال  یک  از  بیش 
العاده و كمک مؤثر آن دختری كه مرا به این مسیر هدایت 
ترس  در  شدن  غرق  و  ناخالصی  تكبر،  گذشت.  كرد، 
آسیب پذیری، یک دهه از زندگی مرا در جنگی خاموش با 

ع فرو برده بود.  صر
باشید  داشته  تشنج  یک  روز  هر  است  ممكن  شما 
همۀ  است  ممكن  باشید.  نداشته  است  ممكن  یا 
یا  باشید  داشته  را  دارند  همكارانتان  كه  فرصت هایی 
ممكن است نداشته باشید. ممكن است تشنج هایتان با 
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ع دارو مصرف  یک دارو كنترل شود و ممكن است هشت نو
ع  كنترل نشده باشد. صر كنید و هنوز هم، تشنج هایتان 
نمی توان  را  حقیقت  این  اما  است؛  متفاوت  فردی  هر  در 
ع خیلی خفیف هم، می تواند منجر  كه حتی صر كرد  انكار 
ع گسترۀ بزرگی  كه صر به اضطراب شدید و ترس شود. چرا 
حیرت  نیست.  انكار  قابل  آن،  عاطفی  تأثیرهای  و  دارد 
كوچكی، دربارۀ مغز  كه چه میزان جامعۀ علمی  آور است 
ع با میزان  كه صر كافی دارند. حقیقت این است  اطالعات 

اضطراب زیاد، افسردگی و خودكشی ارتباط دارد.
را ترک می كنم؛ هنوز  آپارتمانم  بنابراین حاال وقتی     
كنترل می كنم. اما  كارت صرعم را  كلیدهایم و  كیف پولم، 
نیز بررسی می كنم. خیلی جزئیات  را  وضعیت روانی خود 

خاصی ندارد. 
فقط از خودم می پرسم، آیا خوبم؟

كه اخیرًا اتفاق افتاده، مضطربم؟ آیا از تشنجی 
كه باید نوار مغز بگیرم و پیش دكترم بروم،  آیا از این 

دچار استرسم؟
آیا استرس دیگری در زندگی دارم؟

باشم،  نداشته  رضایت  احساس  صد  در  صد  گر  ا     
كمی با خودم مهربان باشم. بعضی روزها  تمرین می كنم 
شگفت  تمرین  این  همچنان  من  و  هستند  سخت  واقعًا 

انگیز مؤثر را انجام می دهم. 
به  شروع  و  ام  پذیرفته  را  خود  ع  صر كاماًل  وقتی  از     
هایم  احساس  بر  آن  تأثیر  مورد  در  صادقانه  وگوی  گفت 
كمتر و فاصله دارتر  شده اند.  كرده ام، آن روزهای دشوار، 
گذشته برایم شگفت انگیز و زمان بر بود.  تغییرهای سال 
كاماًل  ترس و اضطرابم بیشتر قابل مدیریت شد. خودم را 
و  روابطم  شغلم،  تا  شد  باعث  پذیرش  همین  و  پذیرفتم 
امیدوارم  باشند.  داشته  بیشتری   نشاط  ام  زندگی  تمام 
كت  كه این مطلب را می خواند مثل من یكدنده و سا كسی 

باقی نماند. 
قرار  با پزشكتان  بگیرید. وقتی  كمک  بزنید.     حرف 
احساس ها  از  بلكه  هایتان،  تشنج  از  تنها  نه  او  با  دارید، 
كجا  گر نمی دانید به  و سالمتی روانتان هم حرف بزنید. ا
ع تماس بگیرید. من حقیقتًا  كنید، با یک مركز صر مراجعه 

كرده بودم.  كار را  كاش زودتر این  آرزو می كردم 
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درخت تلخ
لبا دسس پدس نویسنده: آ

ترجمه: بهمن فرزانه

دختر مدیر سیرک
گاردر نویسنده: جاستین 

ترجمه: اصغر اندرودی

غلبه براضطراب اجتماعی 
وخجالت زدگی
گیلیان باتلر نویسنده: 

ترجمه: آزیتا زمانی

كه به ظلمت شب باقی  چند ساعتی را 
گر  ا گذراندم.  درسرمستی  بود،  مانده 
مرگ  از  جراحی  عمل  آن  با  لیمو  درخت 
به  او  بود، پس حتما مرض  نیافته  نجات 
به  زهر  مانند  آری  بود.  كرده  سرایت  من 
بدن من رخنه می كرد و آهسته آهسته، مرا 
به طرف مرگ سوق می داد. به بستر رفتم 
وبی حركت، درتاریكی باقی ماندم. آسمان 
گشوده  پنجرۀ  از  و  می شد  صاف  داشت 
گرم اوایل تابستان،  ع و نیمه  هوای مطبو
به درون می آمد. همه چیز در پیرامون من 
از لطف و زیبایی بود، ولی مزۀ تلخ آن  پر 
بود.  مانده  باقی  در دهانم  مرطوب  چوب 
كه 11  كتاب مجموعه داستانی است  این 
ایتالیایی  مشهور  نویسندۀ  از  كوتاه  قصۀ 
»آلبا دسس پدس« را دربر دارد كه همۀ آنها 

به عشق، نفرت و ترس می پردازند.

سوی  به  سرمی دهد.  را  گریه  پیتر 
اول.  طبقۀ  به  آنجا  از  و  می دود  گرد  پا
را  زنگ ها  همۀ  و  می رود  حیاط  به  سپس 
مدت  این  تمام  در  و  درمی آورد،  صدا  به 
ماشین  پلیس،  ماشین  می كشد.  فریاد 
سرسرا  به  دوباره  آمبوالنس!  نشانی،  آتش 
كه  پله های سرداب  برمی گردد و به سوی 
پناهگاه بمب با حروف سبزرنگ شب نما بر 
باالی آن نوشته شده است، می دود. پیتر 
در سرداب را باز می كند و از پله های آن به 
دوچرخه ای  پشت  به  و  می دود  پایین 
پنهان  درآنجا  صدایی  هیچ  بی  می خزد. 
دوچرخه ها  پشت  هنوز  پیتر  می شود. 
مدت  است.  نشسته  كرده  قوز  حالت  به 
درون  مادر  است.  شده  سپری  زیادی 
دوچرخه ها  پشت  را  او  و  می آید  سرداب 
ازچشمان هر دو  پیدا می كند. سیل اشک 

سرازیر است. 

ما  می دهد  خ  ر برایمان  كه  چیزی  هر 
ممكن  حتی  می دارد.  وا  كردن  فكر  به  را 
گاهی  آ عمل  این  به  نسبت  ما  كه  است 
و  ما همیشه  باشیم،  نداشته  و هوشیاری 
هستیم  كردن  فكر  حال  در  زمانی  هر  در 
می اندیشیم،  آن  به  كه  چیزهایی  و 
از  كه  است  شیوه هایی  منعكس كنندۀ 
یا  ما  برای  كه  را  چیزهایی  آنان  طریق 
اطرافمان اتفاق می افتد، تأویل و ارزیابی 
ارزیابی های  اوقات  گاهی  می كنیم. 
زیاد  گاهی  است،  درست  و  دقیق  ما 
خوشبینانه است، انگاركه دنیا را از پشت 
و  باشیم  دیده  رنگ  صورتی  عدسی های 
كه  گاهی هم زیادی بدبینانه است، انگار 
دیده  را  منفی  احتماالت  و  امكانات  فقط 
غریبه ای  كه  هنگامی  بنابراین  باشیم. 
كنم  فكر  می توانم  می زند،  لبخند  من  به 
رفتاری  او  كه  درست(  و  دقیق  )تفكر 

دوستانه دارد.

کتاب معرفی 

ع به امانت بگیرند. کتابخانۀ انجمن صر کتاب ها را برای مطالعه از  دوستان عالقه مند می توانند این 

 رضوان سوهانی



ع ایران در اولین جلسۀ خود در  هیئت مدیرۀ انجمن صر
 5 حضور  با  اردیبهشت   25 پنجشنبه  روز  كه  جدید  سال 
نفر عضو اصلی در شعبۀ توحید برگزار شد،  پس از پذیرش 
در  عضویت  از  مروستی  صدیق  فاطمۀ  دكتر  استعفای 
هیئت مدیره، دكتر محمود محمدی را كه عضو علی البدل 

كرد. بود، جایگزین ایشان 
در این جلسه با توجه به اینكه دكتر فاطمه صدیق 
مدیره،  هیئت  در  اصلی  عضویت  بر  عالوه  مروستی، 
مسئولیت خزانه داری انجمن را نیز به عهده داشت، 
عنوان  به  آرا  كثریت  ا اخذ  با  بدو  شروین  رضا  دكتر 

خزانه دار جدید منصوب شد.
بر  اولین جلسۀ هیئت مدیره در سال جدید عالوه 

ع  تغییر در هیئت مدیرۀ انجمن صر

گزارش مالی سال  مواجهه با تغییرات فوق، به بررسی 
1398، تعیین و تعریف بودجۀ سال جدید، تصمیم گیری 
ع و همچنین  كنگرۀ صر برای انتخاب دبیر هفدهمین 
نظر  تبادل  و  بحث  به  كنگره  این  برگزاری  شیوۀ 
پرداخت و صورتجلسۀ حاضر به امضای اعضا رسید.

كرونا با وجود محدودیت  ع  ع ایران در ایام شیو انجمن صر
در تردد و دسترسی، پس از فرا رسیدن سال نو، از اعضای 

كرد. خود در مناطق محروم حمایت 
كه هدف از آن حمایت از  در این برنامه ریزی بهاری 
اقشار كم درآمد در مناطق محروم كشور بود، در زمینه های 
مبتالیان  معیشتی  و  درمانی  هزینه های  جمله  از  مختلف 

ع تسهیالتی ارائه شد. به صر
ایرانشهر،  شامل  پوشش  تحت  محروم  مناطق  این 
به  آن  اعضای  كه  بود  سمنان  و  شهركرد  كرمان،  ج  فهر
كمک  پرداخت  دارو،  ارسال  جمله  از  مختلف  شیوه های 
انجمن  حمایت  مورد  خرید  بن  اهدای  و  دارویی  هزینۀ 

گرفتند. ع قرار  صر
ع ایران افزایش  از آنجایی كه رسالت اصلی انجمن صر
كیفیت زندگی  ع به منظور افزایش  گاهی مبتالیان به صر آ
ایشان و عموم جامعه است، اولویت برنامه های خود را به 

آموزش و اطالع رسانی اعضا اختصاص می دهد.
همچنین با توجه به اینكه این مركز یک سازمان مردم 
نهاد است و از دریافت كمک های دولتی بی نصیب است، 
كه از خیرین و نیكوكاران تأمین  با بودجۀ بسیار محدودی 
می كند، در صورت امكان حمایت های درمانی و معیشتی 
خود  نیازمند  مددجویان  به  فقط  نیز  را  محدودی  بسیار 

ارائه می كند.

کرونا ع در ایام  حمایت های انجمن صر
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ع ایران  گروه تلگرامی برای اعضای انجمن صر راه اندازی 

ع اولین جلسۀ مجازی صر
روز  كرونا  ویروس  ع  شیو دلیل  به  ایران  ع  صر انجمن 
سه شنبه 30  اردیبهشت، از ساعت 10 تا 12 اقدام به برگزاری 
كرد. ع  صر مدیریت  عنوان  با  خود  مجازی  جلسۀ  اولین 
و  گاهی  آ افزایش  جلسه ها  این  برگزاری  از  هدف 
ع به منظور  به روز رسانی اطالعات بیماران دربارۀ صر

كیفیت زندگی ایشان است. ارتقاء سطح 
این جلسه كه توسط فاطمه عباسی سیر، كارشناس 
ع ایران برگزار  پرستاری و مسئول پذیرش انجمن صر
كه  اعضایی  و  جدید  اعضای  برای  گذشته  در  شد، 
كارت عضویت خود بودند، به صورت  متقاضی تمدید 

حضوری برگزار می شد.
در این فرصت، شركت كنندگان با اتصال به لینک 
   Sky Roomپیامک شده، به صورت مهمان به فضای
ساعت  دو  مدت  به  انجمن  كارشناس  و  پیوستند 
تعریف  ع،  صر دربارۀ  آموزش  به  اسالید،  نمایش  با 
كننده و بروز  ع، عوامل تشدید  ع، انواع صر تشنج و صر
ع، مراسم  ع، پذیرش صر تشنج، روش های درمان صر

از  تعدادی  درخواست  پیرو  ایران  ع  صر انجمن 
اعضای خود، روز شنبه 17 خرداد اقدام به راه اندازی 

كرد. گروه تلگرامی 
گذاشتن  ک  گروه به اشترا هدف از راه اندازی این 
تجربه ها، پرسیدن سؤال ها و ارتباط با دوستان مبتال 

ع باالی 15 سال است. به صر
بهداشت  رعایت  و  استراحت  اهمیت  به  توجه  با 
گروه از 10  كار  ع، ساعت  خواب برای مبتالیان به صر
صبح تا 6 بعدازظهر است و در پایان هر روز سؤال های 

گروه، پاسخ داده می شود. ح شده، توسط مدیر  مطر
از  پرهیز  نیز  و  افراد  خصوصی  حریم  حفظ  برای 
گروه  ع، قوانینی برای  تداخل درمان افراد مبتال به صر
كه الزم است اعضا آن را اجرا  گرفته شده است  در نظر 
كنند زیرا در غیر این صورت، توسط ادمین گروه حذف 

خواهند شد. 
كت،  نزا و  ادب  قوانین، حفظ حریم  این  از جملۀ 

ع وكمک های اولیه هنگام تشنج پرداخت. ویژۀ صر
با  گذشته  در  كالس ها  این  اینكه  به  توجه  با 
بوده،  مواجه  شهرستانی  اعضای  حضور  محدودیت 
را رفع  در حال حاضر فضای مجازی این محدودیت 
كرده است و سه نفر از اعضا از شهرهای اهواز، ایالم و 

كردند. كالس حضور پیدا  قزوین نیز در این 
شدن  آماده  از  پس  بار  هر  ع  صر مدیریت  كالس 
كه  می شود  برگزار  جدید  اعضای  عضویت  كارت های 
به  ع  صر انجمن  تلگرام  كانال  در  آن  برگزاری  زمان 

اطالع اعضا می رسد.

عدم  خصوصی،  مزاحمت های  گزارش  درخواست 
پزشک  معرفی  عدم  و  درمانی  و  دارویی  توصیه های 
است و سایر اقدامات مثل تبلیغات و قرار دادن لینک 
ربات  توسط  عكس  و  موسیقی  گذاری  ک  اشترا به  یا 

گروه حذف می شود.
گروه  این  در  عضویت  متقاضی  كه  افرادی  تمام 
انجمن  تلگرام  كانال  عضو  ابتدا  است  الزم  هستند، 

ع ایران شوند. صر
بیش  با  نخست  روز  در  را  خود  فعالیت  گروه  این 
حال  در  روز  به  روز  اعضا  تعداد  و  كرد  آغاز  نفر   100 از 

افزایش است.
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ع  جلسه های مجازی پرسش و پاسخ دربارۀ صر

هدف  با  كرونا  ع  شیو دنبال  به  ایران  ع  صر انجمن 
پاسخگویی به سؤال های بیماران و امكان دسترسی آنها 
جلسه های  برگزاری  به  اقدام  بهار  فصل  در  پزشكان،  به 

كرد. پرسش و پاسخ در فضای مجازی 
ع  جلسۀ پرسش و پاسخ با مدیرعامل انجمن صر

خود  اعضای  سؤال های  ح  طر دنبال  به  ع  صر انجمن 
خرداد،   20 شنبه  سه  روز  ع،  صر و  كرونا  ارتباط  دربارۀ 
پاسخ  و  پرسش  جلسۀ  بزگراری  به  اقدام  صبح   11 ساعت 

كرد. یک ساعته 
در این جلسه دكتر داریوش نسبی طهرانی، متخصص 
ع ایران با قرارگیری  مغز و اعصاب و مدیرعامل انجمن صر
پاسخگویی  به  آنالین  صورت  به  مجازی  فضای  در 

ع پرداخت. سؤال های اعضا دربارۀ صر
ع با داروهای كرونا  این سؤال ها از تداخل داروهای صر
ع و بالعكس آغاز شد، تا به موارد دیگری  و تأثیر كرونا بر صر
و  عوارض  ع،  صر به  مبتال  افراد  برای  رانندگی  همچون 
مصرف  بر  غذاها  تأثیر  و  ع  صر داروهای  عمل  مكانیسم 

كرد. داروها ادامه پیدا 
كننده در فضای  كه با حضور 20 نفر شركت  این جلسه 
میكروفون  به  دسترسی  امكان  شد،  برگزار   Sky Room
را  خود  اینترنت  مرورگر  كه  افرادی  برای  را  دوربین  و 
شركت  مابقی  و  كرد  فراهم  بودند،  كرده  به روزرسانی 

كردند. كنندگان با تایپ سؤال ها، پاسخ خود را دریافت 
کودکان ع در  جلسۀ مجازی پرسش و پاسخ صر

ع ایران روز دوشنبه 26 خرداد، ساعت 11  انجمن صر
ع  صبح اقدام به برگزاری جلسۀ پرسش و پاسخ دربارۀ صر

كرد. كودكان  در 
این جلسۀ مجازی كه با حضور دكتر محمود محمدی، 
فوق تخصص مغز و اعصاب اطفال و عضو هیئت مدیرۀ 
شد،  برگزار  ساعت  یک  مدت  به  ایران  ع  صر انجمن 

كرد. گنجایش 20 نفرۀ خود را تكمیل 
كننده در این جلسه سؤال های خود را  والدین شركت 
ع، تداخل داروهای  در مورد میزان احتمال ارثی بودن صر
آنها،  داروهای  قطع  و  كودكان  بهبود  امكان  ع،  ضدصر

تشخیص  برای  ایران  در  موجود  ژنتیک  آزمایش های 
كودكان  مقاومت  دلیل  كودكان،  در  ع  صر بروز  احتمال 
در  جراحی  روش  اثربخشی  و  ع  صر مختلف  داروهای  به 

كردند. ح  ع، مطر درمان صر
ساعت  یک  مدت  به  قبلی  اعالم  طبق  جلسه  این 
برگزار شد و به والدین متقاضی ادامۀ بحث، قول برگزاری 

جلسه های دیگری در آینده داده شد.
کودکان ع در  جلسۀ مجازی پرسش و پاسخ صر

ساعت  ماه،  تیر  سوم  شنبه  سه  روز  ایران  ع  صر انجمن 
دربارۀ  پاسخ  و  پرسش  جلسۀ  برگزاری  به  اقدام  صبح   9

كرد. ع  ارتباط سالمت روان با صر
بواالهری،  جعفر  دكتر  حضور  با  مجازی  جلسۀ  این 
ع ایران، به  روانپزشک و عضو هیئت مؤسس انجمن صر

كاربر برگزار شد. مدت یک ساعت با حضور 10 
كشور مشغول  ج از  كه در حال حاضر خار دكتر بوالهری 
عباسی  فاطمه  سؤال های  به  ابتدا  است،  پژوهشی  امور 
ارتباط  و  ع  صر پذیرش  نحوۀ  مورد  در  جلسه،  مدیر  سیر، 
ع پاسخ داد و سپس والدین از تهران،  سالمت روان با صر

ح سؤال های خود پرداختند. گنبد و تبریز به طر ایالم، 
این جلسه در مورد درمان  ح شده در  سؤال های مطر
رشد  در  كه  فرزندی  با  مواجهه  نحوۀ  كودكان،  در  تیک 
كودک بیش فعال به  دچار تأخیر است، نگرانی برای ورود 
روانپزشكی و  با داروهای  ع  مدرسه، تداخل داروهای صر

شیوه های صحیح فرزندپروری بود.
مفاهیمی  كه  مسئله  این  به  اشاره  با  بوالهری  دكتر 
كلی هستند  چون پذیرش و مهارت فرزندپروری مباحث 
كه همیشه در زندگی جاری هستند، بر اهمیت آموزش و 

كرد. كید  كمک حرفه ای از سوی والدین تأ دریافت 
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که متحقق شد نیاز ما  کردی  که  کاری  برای این  دوست عزیز قدردانم از تو 

حمایت از انجمن كمک به درمان  كیا   آقای احمدی 

حمایت از انجمن كمک به درمان  آقای اسالمی  

حمایت از انجمن كمک به درمان  خانم امین هاشمی  

حمایت از انجمن اهدای دارو  شركت پارس دارو 

حمایت از انجمن اهدای دارو  خانم پورنگ  

حمایت از انجمن كمک به درمان  آقا ی چهارمیری  

حمایت از انجمن كمک به درمان  خانم حاتمی  

حمایت از انجمن كمک به درمان  خانم حسینمردی  

حمایت از انجمن كمک به درمان  آقای درودیانی  

حمایت از انجمن كمک به درمان  آقای رضوی 

حمایت از انجمن اهدای دارو  آقای سخائی  

حمایت از انجمن كمک به درمان  برادران شمس  

حمایت از انجمن اهدای شوینده  شركت صحت  

حمایت از انجمن كمک به درمان  آقای صدوقی  

حمایت از انجمن كمک به درمان  آقای عارف خطیبی  

حمایت از انجمن اهدای دارو  خانم عامری  

حمایت از انجمن كمک به درمان  آقای عدالت پژوه  

حمایت از انجمن كمک به درمان  آقای فنائی  

حمایت از انجمن اهدای دارو  خانم لطفی نیا  

حمایت از انجمن اهدای دارو  شركت لقمان  

حمایت از انجمن كمک به درمان  آقای مصلح سعدی  

حمایت از انجمن اهدای ارزاق  خانم نظری  

حمایت از انجمن كمک به درمان  آقای یارجانلی  

حمایت از انجمن اهدای دارو  آقای یكرنگ  

متشکرم یعنی:
که برآورده شد.” که من دارم ، این نیاز من است  کردی، این احساسی است  که تو  کاری است  “ این 

ع ایران از عزیزانی که هر یک به نوعی از این مرکز حمایت کرده اند ، در جدول زیر به ترتیب حروف الفبا ، قدردانی می کند. انجمن صر

13
99

ار 
به

م  
ده

هج
ل 

سا
  6

8 
ره

ما
 ش

ی  
المت

وس
ع 

صر
 

35
قدردانی



13
99

ار 
به

م  
ده

هج
ل 

سا
  6

8 
ره

ما
 ش

ی  
المت

وس
ع 

صر
 

36

ویژه نامۀ پزشکی/ پژوهش های تازه

 MS بیماران  در  تشنج  بیشتر  ع  شیو وجود  با  زمینه: 
بررسی  زمینۀ  در  ای  مطالعه  عادی،  جمعیت  به  نسبت 
آن  افتراق  و  تشنج  لپتیک  اپی  غیر  انواع  اپیدمیولوژیک 
از انواع دیگر، در این بیماری انجام نشده است. هدف از 
مطالعۀ حاضر، بررسی اپیدمیولوژیک تشنج غیر اپی لپتیک 
كردن  پیدا  و  رضوی  خراسان   MS انجمن  بیماران  در 
الگویی در EEG و MRI برای شناسایی این اختالل است.
نمونۀ  یک  در  استفاده:  مورد  مواد  و  اجرا  روش 
 MS بیماران  نفرۀ   4000 جمعیت  كل  از  نفری    812
شد  پرداخته  تشنج  موارد  شناسایی  به  رضوی،  خراسان 
پایۀ  اطالعات  گرفتند.  قرار  ساله  یک  پیگیری  مورد  كه 
بیماران ثبت شد. همچنین در بررسی یک سالۀ بیماران 
حمله های تشنج و حملۀ MS بیماران مورد پیگیری قرار 
 MRI با  بررسی  تحت  تشنج  با  بیماران  تمامی  گرفت. 
ارزیابی  مورد  همچنین   )EEG( الكتروآنسفالوگرافی  و 
گرفتند. اطالعات  آزمایشگاهی الكترولیت و متابولیک قرار 
مربوط به شدت ضایعات در MRI و EEG  و سایر اطالعات 
تحلیل  و  توصیفی  آمار  و  شد   SPSS افزار  نرم  وارد  پایه 

استخراج شد.
درصد(   6/1(  13 بیمار،   812 ع  مجمو از  یافته ها: 
نفر  درصد(   23/1(  10 آن ها  بین  از  كه  داشتند  تشنج  نفر 
نفر   10 این  تمامی  شدند.  مطالعه  در  همكاری  به  حاضر 
 90(  9 در   MS ع  نو و  بودند  ژنرالیزه  تشنج های  دارای 
به  مبتال  كه  درصد(  مورد)10  یک  جز  به  بیماران  درصد( 
بهبود  و  عود  ع  نو از  بود،   )PPMS( اولیه  پیشروندۀ  ع  نو
 EEG در   background slowing كل  در  بود.   )RRMS(
را در6 بیمار)60 درصد( ]4 مورد )40 درصد(خفیف و دو 
مورد)20 درصد( شدید[ دیده شد و تغییرات اپی لپتیفرم 
EEG  در 6 بیمار)60 درصد( ]2مورد)20 درصد( شدید و 

خفیف[.  درصد(  2مورد)20  و  درصد(متوسط   20( 2مورد 
كورتیكال را در 9 بیمار)90 درصد(  یافته های MRI آتروفی 
]1 مورد)10 درصد( خفیف، 6 مورد)60 درصد( متوسط و 
كورتیكال  ساب  ضایعه های  شدید[،  درصد(   20( مورد   2
درصد(  بیماران)100  تمامی  در  كورتیكال  ژوكستا و 
]5 مورد )50 درصد( خفیف، 3 مورد)30 درصد( متوسط و 
2 مورد )20 درصد( شدید[ و سایر ضایعه های مادۀ سفید 
درصد(  مورد)90   9[ درصد(   100( بیماران  تمام  در  نیز  را 
متوسط و 1 مورد)10 درصد( شدید[ نشان داد. در شدت های 
ابتال به  EEG  و میزان سال  و   MRI مختلف ضایعات در 
MS تفاوت معناداری نداشت)p value<0.05( ولی شدت 
شدت  با   )EEG background slowing(مغز نوار  كندی 
 P(داشت معناداری  ارتباط   MRI در  كورتیكال  اتروفی 
value>0.036( و همچنین وجود تغییرات اپیلپتی فرم در 
كورتیكال  EEG با شدت ضایعات ساب كورتیكال و ژوكستا

.))0.015<P valueارتباط معناداری داشت
درصد   6/1  MSاز ناشی  تشنج  ع  شیو گیری:  نتیجه 
با  و  است  نفر  مطالعه)812(  مورد  جمعیت  در   )13(
ارتباط  MRIكه  و   EEG در  ضایعات  برخی  یافتن  وجود 
 ،))0.015<  Pvalue  )0.036<P value(دارند معناداری 
در  تشنج  برای  پاتوگونومونیک  الگویی  نمی توان  هنوز 
كرد. با این وجود مطالعۀ ما در یک نمونۀ  زمینۀ MS ارائه 
داده های  و  شد  انجام   MS بیماران  جمعیت  از  خوب 
اپیدمیولوژیک نسبتًا خوبی به دست داد، اما هنوز انجام 
كم بودن موارد ابتال  مطالعه های جمعیت محور، به دلیل 

به تشنج، توصیه می شود.
اسكلروزیس،  مالتیپل  و  ع  صر کلیدی:  کلمه های 
بیماران  نوار مغز  بررسی  ام اس،  بیماران  ع تشنج در  شیو

ام اس، ارتباط نوار مغز و ام ار ای در بیماران ام اس

تعیین شیوع و نوع تشنج و آنالیز الکتروانسفالوگرام و MRI در بیماران 
مالتیپل اسکلروزیس انجمن M.S  خراسان رضوی از سال1388 تا 1393

 دکتر هادی عباسی، متخصص مغز و اعصاب
کریم نیکخواه، استاد مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد  دکتر 
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ع یكی از رایجترین اختالل های مزمن عصبی  زمینه: صر
حافظۀ  اختالل  و  نورونی  رفتن  بین  از  موجب  كه  است 
فضایی می شود. در سال های اخیر، استفاده از تركیب های 
گیاهی با خاصیت ضد التهابی از جمله یواسل برای كاهش 
عالئم تشنجی مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه 
حافظۀ  عملكرد  بر  یواسل  اثر  بررسی  به  تا  شدیم  آن  بر 
مدل  در  آستروسیت  فعالیت  و  نورونی  دانسیته  فضایی، 
كیندلینگ ناشی از تزریق پنتیلن تترازول )PTZ( بپردازیم.
میلی   50 و   25 دوزهای  در  یواسل  مطالعه:  روش 
از  قبل  ساعت  یک  و  روز  ده  طی  ابتدا  كیلوگرم،  بر  گرم 
تزریق PTZ به موش های نژاد NMRI )به صورت داخل 
حیوان  كامل  شدن  كیندل  از  پس  شد.  تزریق  صفاقی( 
با  فضایی  حافظۀ  و  یادگیری  عملكرد  یازدهم،  تزریق  در 

گرفت. استفاده از ماز آبی موریس مورد ارزیابی قرار 
آمیزی  رنگ  و  خارج  مغز  بافت  انتها  در 

و   )NeuN( نورونی  ماركر  علیه  ایمونوهیستوفلورسنت 
صورت  بافتی  اسالیدهای  روی  بر   )GFAP( آستروسیت 

گرفت.
كاهش  از  كی  یافته ها: نتیجه های به دست آمده حا
در  شناختی  اختالل  از  جلوگیری  و  تشنجی  رفتارهای 
حاصل  داده های  دارد.  یواسل  با  شده  تیمار  موش های 
كه یواسل عالوه  ایمونوهیستوفلورسنت نشان می دهد  از 
دانسیتۀ  افزایش  موجب  آستروسیت  فعالیت  كاهش  بر 

نورونی نیز می شود.
توانست  یواسل  با  تیمار  طوركلی  به  نتیجه گیری: 
نابودی  وكاهش  فضایی  حافظۀ  عملكرد  بهبود  موجب 
كیندلینگ  مدل  در  آستروسیت  فعالیت  تعدیل  و  نورون 

ناشی از تزریق PTZ  شود.
فضایی،  حافظۀ  یواسل،  ع،  صر کلیدی:  کلمه های 

مرگ نورونی، فعالیت آستروسیت 

کاهش اختالل های شناختی و تعدیل فعالیت آستروسیت،  ناشی از اثر یواسل
کیندلینگ شیمیایی ناشی از تزریق پنتیلن تترازول در مدل 

 سیده راحله احمدیان، دانشجو ی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 مهدی پورامیر، استاد مرکز تحقیقات بیولوژی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 مریم قاسمی، استادیار مرکز تحقیقات بیولوژی پژوهشکده سالمت دانشگاه علوم پزشکی بابل
 فرزین صادقی،  استادیار مرکز تحقیقات بیولوژی پژوهشکده سالمت دانشگاه علوم پزشکی بابل
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از  یكی  مغزی  ضربه های  از  ناشی  آسیب های  زمینه: 
مشكالت جدی پزشكی است كه با وجود تمهیدات فراوان 
برای افزایش ایمنی، هنوز سالیانه بیش از 2 میلیون نفر در 
جهان درگیر عوارض فوری و تأخیری ناشی از تروما بوده 
درمانی  دارو  سیستم  به  را  زیادی  هزینه های  امر  این  و 
كشورها تحمیل می كند. یكی از تبعات آسیب های مغزی، 
 )Post Traumatic Epilepsy; PTE( ع ابتال به بیماری صر
 Toll Like ضعیف  گونیست  ا یك   Pam3Cys است. 
كارید  كه نسبت به لیپوپلی سا Receptor((TLR1/2 است 
كمتری میكروگلیاها را تحریک می كند.  ) LPS( با شدت 
ایجاد  از  قبل  روز  چند   LPS گر  ا می دهد  نشان  مطالعه ها 
تروما به موش صحرایی تزریق شود، قادر است است اثر 
حال  این  با  كند.  مهار  را  ع  صر كتساب  ا بر  تروما  تسهیلی 
كارید به دلیل سمیت زیاد عماًل در بیماران قابل  لیپوپلی سا
كه تجویز  استفاده نخواهد بود. بنابر این به نظر می رسد 
Pam3Cys قبل از مواجهه با تروما شاید بتواند از ابتال به 

كند. ع ناشی از تروما جلوگیری  صر
ویستار  نژاد  نر  صحرایی  موش های  مطالعه:   روش 
بطنی  داخل  صورت  به    µg / rat  Pam3cys  1
در  مغزی  ترومای  شش  روز،  پنج  از  بعد  و  كردند  دریافت 
 CCI  )Controlledروز به آنها وارد شد. تروما توسط مدل
ضایعه  ایجاد  موجب  كه  شد  ایجاد   )Cortical Impact
كورتكس می شود. 24  ای به قطر دو میلی متر در سطح 
كیندلینگ الكتریكی آغاز  ساعت بعد از تروما تحریک های 
راه  از  بار  الكتریكی هر 24 ساعت یک  شد. تحریک های 

اعمال  موش ها  به  مغز  آمیگدال  در  شده  كاشته  الكترود 
قطاری  موج  و  هرتز   50 فركانس  با  تحریک های  شد. 
موش ها   تروما  ایجاد  بدون  شاهد،  گروه  در  بود.  مربعی 
كردند. در یک  كیندلینگ دریافت  فقط تحریک الكتریكی 
گروه شاهد دیگر حالل Pam3cys به آنها تزریق شد وپس 
اعمال  آنها  به  كیندلینگ  تحریک های  تروما  ایجاد  از 
استخوان  به  برشی  تروما  جای  به  شم،  گروه  در  می شد. 
كیندلینگ آغاز  سر داده شد و 24 ساعت بعد تحریک های 

شد.
طور  به  موش ها  شم،  و  شاهد  گروه  در  یافته ها: 
و  شدند  صرعی  الكتریكی  تحریک   14 از  بعد  میانگین 
در  بود.  میكروآمپر   500 تا   200 حد  در  تحریک ها  آستانۀ  
الكتریكی الزم  تعداد تحریک های  تروما  موش های دچار 
كاهش  داری  معنی  طور  به  موش ها  شدن  صرعی  برای 
تا 200  ) 5 تحریک( و شدت تحریک ها در حد100  یافت 
  Pam3cysكه تروما  دچار  موش های  در  بود.  میكروآمپر 
الزم  الكتریكی  تحریک های  تعداد  بودند،  كرده  دریافت 
گروه های شاهد و شم و به طور  برای صرعی شدن شبیه 
میانگین 14 تحریک بود و شدت تحریک ها در حد 200 تا 

500 میكروآمپر بود.
از  قبل  موش ها  به   Pam3cys تجویز  نتیجه گیری: 
تروما با تحریك خفیف  میكروگلیاها، اثر تسهیلی تروما بر 

كیندلینگ را مهار می كند. ع در مدل  كتساب صر ا
سیس،  تری  پم  تروما،  ع،  صر کلیدی:  کلمه های 

كیندلینگ، موش صحرایی

 صغری حسام، انستیتو پاستور ایران
 حمید غالمی پور بدیع، انستیتو پاستور ایران

 مرتضی زنده دل،  دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
 محمد سیاح، انستیتو پاستور ایران

ع در مدل کیندلینگ متعاقب  کتساب صر تأثیر پم تری سیس بر سرعت ا
ترومای مغزی در موش صحرایی

ویژه نامۀ پزشکی/ پژوهش های تازه
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اختالل های  شایعترین  از  تب،  از  ناشی  تشنج  زمینه: 
به  است.  ماهگی   18 تا    6 بین  ع  وقو اوج  با  نورولوژیک 
التهابی  پیش  كتورهای  فا از  زیادی  تعداد  معمول  طور 
كتور نكروز توموری  مانند سیتوكین ها، اینترلوكین 1 بتا، فا
و  دارند  وجود  مغز  در  كم  مقادیر  در   ،10 اینترلوكین  و  آلفا 
متعاقب عوارض پاتولوژیک افزایش می یابند، از جمله در 
پاتولوژیک  كتورهای  فا عنوان  به  كه  صرعی  تشنج های 
از  استفاده  رو،  این  از  می كنند.  عمل  مدت  بلند  یا  و  گذرا 
اختالل های  از  بسیاری  كاهش  برای  التهابی  ضد  عوامل 
قرار  هدف  مورد  حافظه،  نقص  همچنین  و  نورولوژیک 
كوركومین و هسپریدین به ترتیب تركیبات  گرفته است.  
 Poncirus و   Curcuma longa گیاه  از  شده  مشتق  اصلی 
trifoliata هستند. این تركیب های طبیعی دارای اثرهای 
سیگنالینگ  آبشارهای  برخی  مهار  راه  از  التهابی  ضد 
پیش التهابی هستند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر 
مدت  طول  در  هسپریدین  و  كوركومین  مادری  تجویز 
تشنج  متعاقب  بالغان  حافظۀ  رفتار  و  برعلمكرد  بارداری 

نوزادی  القا شده توسط هایپرترمی بود.

كوركومین )60  مواد و روش ها: به موش های باردار، 
به  كیلوگرم(  بر  گرم   100( هسپریدین  و  كیلوگرم(  بر  گرم 
كنترل توسط  گروه  گروه های تجربی تجویز شد و  عنوان 
نر  نوزادان  شد.  گاواژ  سلولز(  متیل  )كربوكسی  دارو  حامل 
بخش  دو  به  والد  هر  از  صحرایی  موش  شدۀ  متولد  تازه 
تشنج  بخش،  یک  گروه(،  هر  برای   7=n( شدند  تقسیم 
دریافت  هایپرترمی  توسط  شده  القا  تِب  از  ناشی  مكرر 
به  دیگر،  بخش  و   )11 الی   9 تولد  از  بعد  )روزهای  كردند 

)سالم(.  شدند  گرفته  نظر  در  كنترل  حیوان های  عنوان 
بعد از روز 11، همۀ حیوان ها به مدت 8  هفته نگهداری 
 Double-Y maze شدند و سپس عملكرد حافظه در تست
گرفت.  داده ها از طریق تست یک طرفه  مورد ارزیابی قرار 

ANOVA با تست تكمیلی Tukey آنالیز شد.

كه شمار ورود به بازوی  یافته ها: نتیجه ها نشان داد 
سلولز  متیل  كربوكسی  تشنجی  كنترل  گروه  در  هدف 
گروه غیر تشنجی  كمتر از  )CMCS( به صورت معنی داری 
تیمار  كربوكسی متیل )CMC( بود )p>0.001(. همچنین 
در  دار  معنی  افزایش  باعث  هسپریدین  و  كوركومین  با 
گروه CMCS شد  شمار ورود به بازوی هدف در مقایسه با 

.)0.001<p(
نتیجه گیری: تشنج مكرر ناشی از تِب القا شده توسط 
نورون های  سلولی  مرگ  سبب  می تواند  هایپرترمی، 
افزایش  راه  از  حافظه  نقص  آن  متعاقب  و  هیپوكامپ 
مهار  بنابراین  شود.  التهابی  پیش  میانجی های 
التهابی  پیش  آبشارهای  در  سیگنالینگ  مولكول های 
مطالعه های  دهد.  كاهش  را  حافظه  اختالل  می تواند 
التهاب  كوركومین و هسپریدین،  كه  اند  اخیر نشان داده 
كاهش   NF-kB و   TLR4 سیگنالینگ  مسیر  راه  از  را 
تجویز  كه  داد  نشان  مطالعه  این  نتیجه های  می دهند. 
 Double-Y تست  در  را  حافظه  عملكرد  تركیب ها،  این 
از  ناشی  كه تشنج  گروه حامل  اما در  بهتر می كند،   maze

كردند نقص حافظه مشهود بود. تب دریافت 
كوركومین،  تب،  از  ناشی  تشنج  كلیدی:  كلمه های 

Double-Y maze ،هسپریدین، ضد التهابی

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد  ربیع اتابکی، هستۀ پژوهشی علوم اعصاب و رفتار رایان، 
 علی روحبخش، مرکز تحقیقات دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کودینامیک و سم شناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد  گروه فارما   صغری مهری، 
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد  علی مقیمی، هستۀ پژوهشی علوم اعصاب و رفتار رایان، 

کورکومین و هسپریدین در دوران بارداری بر حافظه )در تست  بررسی اثر تجویز 
Double-Y maze ( موش های صحرایی بالغ، تحت تأثیر تشنج های فبرایل 

نوزادی القا شده توسط هایپرترمی 
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ع، من خطر بیشتری  1- آیا در صورت ابتال به صر
کرونا ویروس دارم؟ برای ابتال به 

افزایش  بر  مبنی  مدركی  هیچ  حاضر  حال  در  الف( 
ع در  كرونا ویروس در افراد مبتال به صر خطر ابتال به 

مقایسه با جمعیت عمومی وجود ندارد. 
كه افزایش خطر ابتال  ب( مطالعه ها نشان می دهند 
ع در مقایسه با  كرونا ویروس در افراد مبتال به صر به 

جمعیت عمومی بیشتر است. 
ابتال  افزایش خطر  كه  ج( مطالعه ها نشان می دهند 
ع در مقایسه با  كرونا ویروس در افراد مبتال به صر به 

كمتر است.  جمعیت عمومی 
د( همۀ موارد

کرونا ویروس باعث ایجاد  که  2- آیا احتمال دارد 
تشنج شود؟

ب( بله الف( خیر  
اما به دلیل عفونت و تب ممكن  ج( مستقیم خیر، 

است تشنج ایجاد شود
د( به هیچ وجه ممكن نیست

ع، در صورت ابتال به کرونا  3- چرا افراد مبتال به صر
ع خود را به پزشک اطالع دهند؟ ویروس، باید صر

كرونا می شود. ع باعث تشدید  الف( چون صر
با  ویروس  كرونا  داروهای  است  ممكن  چون  ب( 
ع تداخل داشته باشد، یا اثر بخشی آنها را  داروی صر

كاهش دهند یا منجر به عوارض جانبی شوند.
تشدید  باعث  ویروس  كرونا  است  ممكن  چون  ج( 

ع شود. ع ممنو ع شود و مصرف داروهای صر صر
سلول های  به  ویروس  كرونا  است  ممكن  چون  د( 

مغزی آسیب برساند.

کننده های  تحریک  از  زیر  موارد  از  یک  کدام   -4
تشنج هستند؟ 

الف( استرس،كم خوابی، تب
كاهش قند خون ب( زمان مشخصی از روز، 

دورۀ ماهیانه در بانوان   
د( همۀ موارد

کاهش تشنج ها، انجام چه تغییرهایی  5- برای 
در سبک زندگی مناسب است؟

ب(  تغذیۀ مناسب كافی  الف( خواب 
د( همۀ موارد ج(  ورزش منظم 

کدامند؟ کوپات  6- عوارض احتمالی داروی ال
الف( سرگیجه

ب( تغییرات رفتاری
ج( ناهنجاری ریتم قلب 

د( همۀ موارد

در  کاربردی  چه   )VNS( درمانی  سیستم   -7
ع دارد؟ درمان صر

كاربرد دارد. الف( به عنوان درمان اصلی 
ع  ع موضعی یا صر ب( به عنوان درمان كمكی در صر

مقاوم به درمان استفاده می شود.
ع  ع موضعی یا صر ج( به عنوان درمان قطعی در صر

مقاوم به درمان استفاده می شود.
د( مورد ب و ج

یادگیری  می توانند  مدرسه  در  عواملی  چه   -8
ع را تحت تأثیر خود قرار  دانش آموز مبتال به صر

دهند؟
الف( تكرار تشنج ها و همچنین نگرش كودک نسبت 

به مدرسه
كودک ب( قدرت و تصور ذهنی 

و  معلم  دیدگاه  و  داروها  جانبی  اثرهای  ج( 
ع همكالسی ها نسبت به صر

د( همۀ موارد

چند  به  تیز،  شناختی  قوای  داستن  9-برای 
ساعت خواب در شبانه روز نیاز دارید؟

الف( 9 تا 10 ساعت
ب( هفت تا هشت ساعت     

ج( 12 ساعت
د( در افراد مختلف، متفاوت است

 10- یکی از راه های جلوگیری از هدر رفتن انرژی 
برای روز بعد چیست؟

الف( تعیین هدف واضح در ساعت های ابتدایی روز 
ب( تعیین هدف واضح برای هفتۀ بعد از هفتۀ قبل
ویژه  به  بعد  روز  برای  واضح  هدف  تعیین  ج( 

ساعت های ابتدایی روز از شب قبل
د( تعیین هدف واضح برای روز بعد از شب قبل

پاسخ صحیح مسابقۀ فصلنامۀ  67
5- د 4- د  3- ب  2- د  1-الف 

10- د 9- الف  8- ج  7- د  6- د 

برندۀ مسابقۀ فصلنامۀ شمارۀ 67
از میان پاسخ های صحیح ارسال شده به مسابقه، افراد زیر 

به قید قرعه به عنوان برگزیدۀ مسابقه معرفی می شوند:  
كاری كریمی - هادی  فرزانه 

لطفا پاسخ های خود را تا 15 شهریور  ماه 99 به واحد پژوهش انجمن در دفتر مرکزی ارسال فرمایید.
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