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هرچن��د نبايد زود قضاوت كرد ولي تحقيقات جديد نش��ان
ميدهن��د كه احتم��االً در آين��ده نزديك ش��اهد درمانهاي
قويت��ر وموفق تر در زمينه انواع تش��نج خواهي��م بود.در حال
حاضر درمان بيماران مبتال به صرع ش��امل دارو درماني وانواع
درمانه��اي جراحي اس��ت وبا توجه به ميزان اثربخش��ي اين
روش��ها هنوز  20درصد بيماران ،صعب العالج هس��تند وخود
وخانواده هايش��ان روزانه مواجه با حمله تش��نج ميشوند كه
گاهي ميتواند خطرات زيادي داشته باشد.
درمانهاي جراحي هر كدام به نوعي عوارض خاص خود را
دارند و در صورتي كه روي مغز دس��ت كاري انجام شود منجر
به بروز تغييرات عملكردي در مغز ميشود ،اين تغييرات بيشتر
باعث بروز مش��كالت رفتاري وحركتي در بيماران ميشود كه
براي بيمار وخانواده او مش��كل آفرين وحتي گاهي اوقات غير
قابل تحمل است.
به نظر ميرس��د با اين كه درمانهاي دارويي به نوبه خود
ميتوانند عوارضي روي بيمار داشته باشند ،فعال كم عارضه تر
وبي خطرتر هستند.
در طي س��الهاي اخير تالش پزشكان و داروسازان منجر
به توليد تعداد فراواني از داروهاي جديد در درمان صرع ش��ده
اس��ت .هر چند قض��اوت در اين مورد فع ً
ال زود اس��ت ولي با
توجه به اينكه مكانيسم ونوع اثر داروهاي جديد اختصاصيتر
اس��ت ،احتماالً ممكن اس��ت بتواند با عوارض كمتر بيماران را
بهتر كنترل كنند .البته پزش��كان در ايران مواجه با اين سؤال
هس��تند كه آيا اين داروهاي جديد ميتوانند حمالت را كامال
كنترل كنند و يا آيا بيمار ديگر مجبور نخواهد بود دارو مصرف
كند؟
اين نكته بس��يار مهم است كه بدانيم پيچيدهترين قسمت
وجود انسان مغز است وتا كنون بشر نتوانسته حتي يك هزارم
كار و توانايي آن را بشناسد ....اين نشان ميدهد كه با توجه به
اين پيچيدگي نمي توان انتظار كنترل كامل حمالت تشنجي
را داشت ...هنوز نميدانيم چرا بعد از اينكه مغز صدمه ميبيند،
حمالت تش��نجي شروع ميش��ود؟ چرا وقتي تومور مغزي در
مغز فردي رش��د ميكند دچار حمله تشنجي ميشود؟به نظر
ميرسد پيام سلولهاي مغزي دچار اختالل ميشوند و سپس
بع��د از اينكه اين پيامها از طريق مكانيس��مهاي كنترلي مغز

فروكش نكرد ،فرد ممكن است تشنج كند.
يادمان باشد در زمان حمله تشنجي بيشترين و قويترين
عاملي كه جلوي ادامه تش��نج را ميگيرد خود مغز اس��ت كه
ب��ا فعال كردن مداره��اي خود نميگذارد صدمه مغز بيش��تر
شود...
اس��تفاده از دارو درمان��ي وقتي به مغ��ز كمك ميكند كه
بتواند راحتتر جلوي بروز حمالت را بگيرد .هركدام از داروها
روي س��لولهاي مغ��زي اثراتي دارند كه س��بب ميش��وند تا
مداري كه باعث حمله ميش��ود از كار بيفتد ،و در حقيقت به
مغز كمك ميكند تا حمله رخ ندهد.
داروهاي قديميتر مكانيس��مهاي شناخته شدهتري دارند
ولي متأس��فانه اغلب عوارض بيش��تري دارند ويا عوارضش��ان
كمتر شناخته شده هستند ،پزشكان هميشه از طرف بيماران
با اين درخواس��ت مواجه هس��تند كه بهترين درمان را به من
ب��ده ....ولي گاهي اوق��ات قيمت يك قرص از ان��واع داروهاي
جديد بيش از قيمت چند ماه مصرف داروهاي قديمي است.
ح��ال تصور كنيد ك��ه يك خانواده پنج نف��ري كه درآمد
ماهيان��ه  400تا  500هزار تومان دارن��د ،اگر فقط براي تهيه
داروي يك نفر مجبور باش��ند ماهيانه  500هزار تومان هزينه
كنند چه اتفاقي ميافتد؟
تص��ور كنيد كه ميخواهي��د از تهران به مش��هد برويد...
ميتواني��د از روشهاي مختلف اس��تفاده كنيد تا به مش��هد
برس��يد كه گاهي بس��يار گران اس��ت ،مثل هواپيما ،ولي در
ضم��ن ميتوانيد با قطار درجه  3مس��ير را بروي��د ،انتخاب با
شماس��ت ولي عقل حكم ميكند كه هركسي با بودجه و توان
خ��ودش مس��ير را طي كن��د ...انتخاب روش درم��ان بيمار با
پزشك است ولي پزشكان با توجه به شرايط اقتصادي بيماران
س��عي ميكنند بهترين روش درمان را به بيمار و خانواده وي
پيشنهاد كنند.
اميد است پيش��رفت بشر تا جايي برسد كه بتوانيم شاهد
درمان تمامي آالم بشري باشيم.
دكتر كورش قره گزلي
مدير مسئول فصلنامه

صرع و كنترل آن
كاميار مرتضوي
برگرفته از پايگاه اينترنتي سالمت سيمرغ
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سالها پيش زماني كه كسي دچار حملههاي تشنجي
صرع ميشد ،اولين فكري كه به ذهن اطرافيان ميرسيد،
آن بود كه طرف جني شده است و بايد به كمك جنگير
او را درم��ان كرد .در اين مواقع ،هم��ه اطراف فرد دچار
حمل��ه ،حلق��ه ميزدند و با وحش��ت او را نگاه ميكردند
كه به خود ميپيچد و اگر فرد ش��جاعي پيدا ميش��د ،با
احتياط جلو ميرفت و س��ر او را نگاه ميداش��ت تا آن را
به زمين نكوبد .كس��ي نميدانست اين جنها نيستند كه
سبب اين تكانهاي ش��ديد و كف كردن دهان ميشوند
بلكه مقصر اصلي ،س��لولهاي مغز هستند كه يك دفعه
همه با هم تصميم ب��ه تخليه الكتريكي گرفتهاند .امروزه
اين بيماري كام ً
ال ش��ناخته ش��ده اس��ت و ديگر صرع با
جنزدگي اش��تباه گرفته نميش��ود .افراد زيادي به اين
بيماري مبتال هس��تند كه بخشي از زير  15سال و حتي
بسيار كم سالتر هستند.
ص��رع نوعي بهه��م خوردگي متناس��ب در سيس��تم
عصبي اس��ت كه منجر ب��ه حملههاي مك��رر به صورت
تش��نج (موضعي يا عمومي) ميشود .دليل اين امر تخليه
الكتريكي بيمارگونه – شديد و ناگهاني سلولهاي مغزي
است.
بيشتر موارد تشنج در آغاز زندگي رخ ميدهد ،اما عود
مجدد حمالت پس از  60سالگي رخ ميدهد .تشنج قبل
از  2سالگي عموماً به دليل مشكالت و نقصهاي تكاملي
و جراحات نوزادي يا بيماريهاي متابوليك است.
در ك��ودكان الكترو انس��فالوگرافي (ثبت امواج مغزي)
ميتواند به عنوان مشخصكننده فعاليتهاي تشنجي در
بخشهاي خاص مغز بسيار كمككننده باشد.
صرع انواع مختلفي دارد كه عبارتند از:
 .1صرع گراند مال يا ژنراليزه
 .2صرع موضعي
 .3صرع كوچك
 .4صرع پسيكوموتور

تش��نج عمومي نوعي اس��ت كه تمام غش��اي مغزي را
درگي��ر ميكند 1 .تا  2دقيقه طول كش��يده و پس از آن
بيمار به آهستگي بيدار شده و تلوتلو ميخورد و نسبت به
اطراف ناآش��نا است كه اين حاالت از چند دقيقه تا چند
ساعت طول ميكشد .مشخصه اين مرحله خواب عميق،
سردرد ،گيجي و لختي ماهيچهاي است.
در صرع كوچك ممكن اس��ت فرد در حين اين دورهها
دچار خيالبافي ش��ده و پس از تشنج چند ثانيهاي بهبود
يابد و آگاهي خود را باز يابد.
به هرحال تعيين نوع تش��نج كليد اجراي درمان مؤثر
اس��ت .در تشنجهاي عمومي بيشتر از داروي فني تويين
يا والپروات استفاده ميشود.
اخي��راً از داروي گاباپنتين ك��ه عوارض جانبي كمتري
دارد نيز اس��تفاده ميشود .در صورت عدم كنترل با دارو
ف��رد نياز به جراحي دارد كه در  75درصد موارد س��بب
درمان كامل بيماري ميشود.
داروه��اي ضدتش��نج (فنوباربيت��ال – فن��ي تويين و
پريميدون) ممكن اس��ت باعث اختالل جنبي كلسيم از
طريق افزايش متابوليسم ويتامين  Dدر كبد شوند.
بنابراين اس��تفاده از مكمل
ويتامين  Dضروري است.
مصرف الكل سبب كاهش
اثر فني تويين و بروز تشنج
ميشود كه بايد از مصرف
آن خ��ودداري كرد .ضمناً
غذا س��بب كاه��ش جذب
فنوباربيتال ميشود از اينرو
بايد دارو را در فاصله وعدههاي
غذايي مصرف كرد.



صرع و زندگي

فعاليت جسماني و صرع

دكتر ابراهيم خوشرفتار
دكتر ياسمن اميني
زهرا اميني (كارشناس پرستاري)

آنچه درخصوص ورزش و س��اير فعاليتهاي جسماني ميكن��د .با اين حال برخي فعاليتها و ورزشها ميتواند

توصيه ميش��ود رعايت تعادل بي��ن ايمني بيمار مصروع ب��راي ك��ودكان مبتال به ص��رع خطرناك باش��د و جهت
و توانايي ل��ذت بردن از حد كامل فعاليتها اس��ت .زيرا س�لامت كودكان نياز اس��ت كه اين فعاليتها براي آنها

صرع به طرق گوناگون بر روي هر شخص تأثير گذاشته و ممنوع باش��د يا به دقت نظارت شود .در گذشته پزشكان

برخورد با افراد بايد به صورت متفاوت باشد .نوع و فراواني و والدين تمايل داش��تند كه به طور س��خت فعاليتهاي

تشنج ،نوع دارو و عوارض مضر ،توانايي كودكان به دنبال جس��ماني را محدود كنند ،اما مطالع��ات اخير به كودك
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آموزشه��ا و مس��ئوليت كاري ،سرپرس��تي و نظارت بر مبتال به صرع اجازه ميدهد در كنار س��اير كودكان باشد
و يك محدوده كام��ل از فعاليتهاي قابل قبول را دنبال

فعاليتها ،همه و همه بايد در نظر گرفته شود.
همه فعاليتها كام ً
ال بيخطر نيستند .ايجاد ايمني تنها كند.
فعاليتهاي بيش از حد مصروعين را محدود خواهد كرد.

نوع و فراواني تش��نج در تعيي��ن فعاليتهايي كه براي

جلوگي��ري از فعاليت و ايزوله كردن ك��ودكان اعتماد به كودك بيخطر است ،بس��يار مهم است .كودكاني كه در

نفس ك��ودك را كاهش داده و ناتوان��ي كودك را تقويت زمان تش��نج كنت��رل حركتي يا هوش��ياري آنان تخريب

ش��ده در مع��رض خطر بيش��تر براي آس��يب هس��تند.

اگرچ��ه يك تحقيق نش��ان ميدهد كه تش��نج در آب

كودكاني كه تش��نجهاي غيرقابل كنترل و تكرارش��ونده ميتواند كش��نده باشد ولي افراد مبتال به صرع ميتوانند
دارند ،آگاهي خواهن��د يافت كه برخي از فعاليتها براي با رعايت چند نكته ساده از فعاليتهاي بيخطر آن لذت

آنها محدود ميش��ود .براي مثال ،به تنهايي شنا نخواهند ببرند.
كرد يا بر روي موانع بلند بازي نكنند و يا با طناب ،بدون

تعداد زيادي از مرگ و مير ناشي از تشنجات مرتبط با

دوچرخهس��واري در ترافيك ممنوع خواه��د بود اگرچه

به خاطر داشته باشيد برخالف آنچه كه برخي معتقدند،

كفش و سرپرس��ت صعود نكنند .ساير فعاليتها از قبيل تعريق در افراد مبتال به صرع بين  25تا  34ساله بودند.

ممكن اس��ت دوچرخهس��واري در محيط بيخطر مجاز بيش��تر افراد مبت�لا به صرع ميتوانند در ش��نا ،قايقراني

باشد .فعاليتها ميتواند در مدت زماني كه احتمال وقوع و س��اير ورزشهاي آب��ي با رعايت نكات ايمني ش��ركت
تشنج كمتر است ،برنامهريزي شود.

كنند.

تش��نج بهندرت فقط ب��ا ورزش تحريك ميش��ود ،اما

مؤسس��ه صرع نكات ايمني زير را در هنگام شنا توصيه

جس��ماني محدود خواهد بود .اگرچه ممكن اس��ت يك

 éقبل از ش��نا كردن در آب بررسي كنيد آيا تشنجات

هنگامي كه اين خصوصيات مش��خص شود ،فعاليتهاي ميكند:

برنامه مطلوب از ورزش را در س��طحي كه فشار بهتدريج ش��ما به حد كافي تحت كنترل است كه اجازه دهد شنا
زياد ميشود ،تعيين كنند.

كنيد؟

 éيك وس��يله ش��ناور بپوش��يد (جليقه نجات) كه سر
فعاليت طوالني مدت در محيط گرم ممكن است امكان
بروز تش��نج را در برخ��ي كودكان تحري��ك كند در اين را ب��االي آب حماي��ت ميكند .اين م��ورد خصوصاً براي

موارد نوشيدنيهاي فراوان به مقدار فراوان و تكرار مدت كودكان و در برخي موارد بزرگس��االن مبتال به اختالالت
استراحت ميتواند خطر تشنج را كاهش دهد.

كودكان مبتال به صرع به ش��ركت در گروه و مسابقات

تشنجي مهم است.

 éافراد مبتال به تش��نجات زياد هرگز به تنهايي ش��نا

ورزش��ي تش��ويق خواهند شد از قبيل ش��ركت در بازي نخواهند كرد و هميش��ه با يك دوس��ت كه شناگر خوبي
است ،شنا كنند.

بيسبال ،كميته ورزش و تيمهاي ورزشي در مدرسه.
اين فعاليتها معموالً خوب نظارت ميش��ود و به لوازم

 éبه نجات غريق و مربيان ش��نا اطالع دهيد كه ش��ما

ميتوانند ب��دون كمك و بيخطر در فعاليتها ش��ركت

 éدر مدت��ي كه در آب هس��تيد خ��ود را بيش از حد

مهمتري��ن فعاليتهاي گروه پ��رورش اعتماد به نفس

 éاگر داروي تشنج خود را فراموش كرديد ،قبل از شنا

هس��تند .اما خطر ش��ركت در فعاليته��اي پر خطر بايد

 éمراق��ب باش��يد داروهاي تش��نج مرطوب نش��وند.

بيخطر نيازمند اس��ت و بيش��تر كودكان مبتال به صرع صرع داريد.
كنند.

خسته نكنيد.

باال و اس��تقالل كودك است كه اين مزايا بسيار با ارزش مصرف كنيد.

گروه منع شود.

ب��ه طور كلي آس��يبهاي ج��دي در ك��ودكان مبتال

هنگام مواجهه با آب از دست ميدهند.

 éقرار گرفتن در برابر تشعشع نورها باعث وقوع تشنج

ب��ه صرع به ن��درت در هنگام ش��ركت در ورزش اتفاق ميش��ود .براي كاهش اثر انعكاس نور خورش��يد بر روي

ميافت��د .در تابس��تان آب ب��راي افراد مبت�لا به صرع آب و س��اير مناب��ع منعكسكننده ن��ور ،از عينك آفتابي
بيخطر است.

استفاده كنيد.

فصلنام�ه انجمن صرع ایران
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جدي در نظر گرفته ش��ود و ك��ودك از اين فعاليتهاي مش��خص ش��ده كه برخي از داروها اثر ضدتشنج خود را



درمان در صرع

گياهخواري و صرع مقاوم
جديدترين يافته درمان صرع مقاوم

دكتر آقا محمدپور

اولين نوش��تهها از گياهخواري از هند و يونان باس��تان
گزارش ش��د .گياهخ��واري ش��امل مص��رف ميوهجات،
سبزيجات ،غالت و حبوبات با يا بدون لبنيات و تخممرغ
است.
رژي��م  veganش��كلي از گياهخواري اس��ت كه تمام
فرآوردههاي گوشتي همچنين تخممرغ و عسل را از رژيم
غذايي حذف ميكنندLacto-ovo vegetorianism .

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



شامل مصرف تخممرغ و لبنيات است.
انجم��ن تغذيه آمري��كا و كان��ادا بيان كرد ك��ه فوايد
رژيمهاي گياهخواري ش��امل كاهش سطح چربي اشباع
شده و كلسترول و وجود آنتي اكسيدانهايي مثل VitE
و  VitCاس��ت .همچنين گياهخواران فشارخون پايين،
بروز كمتر بيماري قلبي ،هيپرتانس��يون ،ديابت تيپ دو،
بيم��اري كلي��وي ،اس��تئوپروز و دمانس مث��ل آلزايمر را
دارند.
محقق��ان در ط��ي مطالعهاي عن��وان كردهاند كه عدد
ضريب هوشي در گياهخواران به اندازه  7معيار در مقايسه
با غيرگياهخواران باال است.
اكس��يژن ب��راي تمام بافته��اي بدن الزم اس��ت ،اما
ميتواند براي س��لولهاي بدن آسيبرس��ان نيز باش��د،
آنتياكسيدانها موادي هستند كه اثرات سمي اكسيژن را
خنثي ميكنند .آنتي اكسيدانها در بسياري از ميوهها و
سبزيها وجود دارند .اگرچه مكانيسم دقيق گياهخواري
در كنترل صرع مقاوم مش��خص نش��ده ،اما گزارشهاي
متعددي وج��ود دارند كه گياهخ��واري منجر به كنترل
صرع مقاوم ميشود.
توجه ب��ه رژي��م گياهخواري ب��راي كنت��رل صرع در
كودكاني كه مبتال به تشنجات مقاوم هستند حائزاهميت
اس��ت بهخص��وص اينكه اج��راي رژي��م كتوژنيك در
ك��ودكان با مش��كالت فراواني مواجه هس��ت،
ليكن اجراي رژيم گياهخواري نسبت به رژيم
كتوژنيك بس��يار س��هل و امكانپذير است و
تحمل آن براي كودكان بس��يار آس��انتر از
رژيم كتوژنيك اس��ت و ع��وارض مربوط به
كتوژنيك در آن ديده نميشود.

چشماندازها و اميدهاي تازه در صرع
حميرا آليان ،سارا ناصري
مقدمه و هدف:
حمالت صرع در واقع چندين اختالل
عملي در مغز است كه با بروز تشنجهاي
عودكننده مش��خص ميشود .صرع يك
نش��انه اس��ت و بيماري نيس��ت .تأثير
ص��رع بر فرد مبتال گس��ترهاي متغير از
ح��ركات تش��نجي ش��ديد و اختالالت
هوش��ياري تا ي��ك احس��اس خفيف يا
قطع ش��دن كوتاه مدت تفك��ر طبيعي
اس��ت يا حتي يك احس��اس و رفتار كه
به سختي مورد توجه ديگران قرار گيرد.
طبق بررسيهاي انجام شده با توجه به
جمعيت كش��ور تقريباً نيم تا يك درصد
مبتال به صرع در كش��ور وج��ود دارد و
در بي��ش از  75درصد قبل از س��ن 20
س��الگي اين اختالل بهوقوع ميپيوندد.
درك نادرستي از صرع در جامعه وجود
دارد .باي��د به عموم مردم در مورد صرع
آموزش داد تا اين مشكل به عنوان مايه
ننگ در نظرگرفته نشود و بدين ترتيب
افراد بيشتري تشخيص داده شده ،صرع
را بپذيرن��د و به آن اذعان نمايند .هدف
از اين پژوهش بررس��ي افقهاي تازه در
تش��خيص و درمان صرع اس��ت .از اين
طري��ق به افزاي��ش س��طح آگاهيهاي
مبتاليان رس��يده و اف��راد درگير ،خوب
زندگي ك��ردن با صرع را ياد گرفته و بر
مشكالت خود غلبه ميكنند.

يافتهه��ا نش��ان ميده��د احتم��االً
ميتوان با اندازهگيري ميزان «هورمون
پروالكتي��ن در خ��ون» ن��وع ص��رع را
مش��خص كرد .اين آزم��ون در مواردي
كه انجام س��اير آزمونهاي تش��خيصي
مانند نوار مغزي ممكن نيس��ت استفاده
ميش��ود .مطالعات بر روي مبتاليان به
ص��رع و  MSنش��ان داده ك��ه در دوره
اس��ترس عالئم آنها دو براب��ر و كنترل
آنها سختتر ش��ده است .درمان نشدن
و از دس��ت دادن موقعي��ت اجتماع��ي
و خانوادگ��ي از اولين عواقب اس��ترس
مبتاليان به صرع است و بهترين درمان
آن ورزش و مطالع��ه و ارتقاء ش��غلي در
صورت لياقت اس��ت .الزم به ذكر است
كه ابتال به صرع مانع انجام فعاليتهاي
ورزش��ي نميش��ود« .پروتئين درماني»
جديدترين شيوهاي است كه براي درمان
صرع معرفي ش��ده اس��ت .پروتئينهاي
موس��وم ب��ه  Proteomiceميتوانند
به شناس��ايي دقيق ژنه��ا و نحوه عمل
آنه��ا كمك كرده و در نتيجه با غيرفعال
كردن ژن مربوط به توليد پروتئين مورد
نظر مانع از بروز حمله ش��وند .به تازگي
نوعي دستگاه بيس��يم ساخته شده كه
در گردن قرار داده ميشود و با تحريك
عصب واگ در كنترل صرع و افسردگي
مؤثر اس��ت .پژوهشگران در درمان صرع

از داروهاي گياهي نيز بهره جس��تهاند.
آنها دريافتهاند مواد ش��يميايي طبيعي
مغز كه ش��بيه عصاره ش��اهدانه اس��ت،
ميتواند س��بب وقف��ه در فرآيند ايجاد
حمالت صرعي ش��ود .منگنز موجود در
رژيم غذايي ب��راي عملكرد صحيح مغز
ضروري است و س��طوح پايين منگنز با
حمالت تش��نجي همراه اس��ت .آناناس،
س��بوس و جوان��ه گندم ،غ�لات ،گردو
و چ��اي حاوي منگنز اس��ت .براس��اس
تحقيقات جديد نوع��ي رژيم غذايي كه
تركيبي از كره و چرب��ي برخي گياهان
اس��ت از بروز تش��نج در كودكان مبتال
به صرع جلوگيري ميكند .اين رژيم به
توليد تركيباتي در بدن منجر ميش��ود
ك��ه تأثي��ري مانند داروه��اي ضدصرع
دارند.
نتيجه آنكه از ميان تمامي مراقبتهاي
به عمل آمده در افراد مبتال به صرع آن
دس��ته از تالشها ك��ه در جهت تعديل
و اصالح نگرش نس��بت به اين مش��كل
و افزاي��ش آگاهيه��ا در روند صعودي
كيفيت زندگي مبتاليان به صرع صورت
پذيرفته ،بيش��ترين ارزش را دارا است.
لذا پرستاران بايد اطالعات خويش را در
زمينه دستاوردهاي جديد در تشخيص و
درمان بيماريها افزايش داده و به حمايت
ه��ر چه بيش��تر از خانوادهه��ا بپردازند.

فصلنام�ه انجمن صرع ایران
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دانستنيهاي كودكان

مراقبتهاي الزم
براي كودكان مبتال به صرع در مدرسه
مهين نادريفر ،فرشته قلجايي ،دكتر مجيدرضا اكبريزاده

فصلنام�ه انجمن صرع ایران
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مدرسه در زندگي كودكان نقش حساس و مهمي دارد
و بديهي اس��ت اطالعات درس��ت و علمي اولياي مدرسه
راجع به صرع در عكسالعمل آنها در زمان حمله ميتواند
كمك مؤثري باش��د .ابتدا بايد س��طح اطالع��ات اولياي
مدرسه را راجع به اين اختالل ارزيابي كرد .اگر اطالعات
در سطح قابل قبول نيست ،بهتر است از پايه نكات اصلي
را به طور كلي در مورد اختالل صرع توضيح و آموزش داد
و س��پس راجع به مشكل خاص دانشآموز مبتال خانواده
بيمار بايد اطالعات ذيل را در اختيار مدرس��ه بگذارند يا
به عبارتي مدرسه بايد اين اطالعات را از والدين براي هر
دانشآموز مبتال به صرع بداند.
صرع دانشآموز مبتال چگونه است؟ (چگونگي حمالت
فرد مبتال را بايد پرس��يد) يا حمل��ه صرع اين دانشآموز
قبل از اينكه آغاز شود ،عالئم خبردهنده و هشداردهنده
دارد؟ اگر دارد آن عالئم چيس��ت؟ ف��رد مبتال چه مدت
زمان براي برگشت به حال عادي پس از حمله نياز دارد؟
به عبارت��ي چه مدت بعد از حمله بايد اس��تراحت كند؟
چه اقدامات كمكي اوليه هنگام حمله نياز دارد؟ چند بار
حمل��ه در هفته يا ماه رخ ميدهد؟ عوامل ايجادكنندهاي
ك��ه احتماالً موجب حمله ميش��ود در م��ورد دانشآموز
چيس��ت؟ آيا دانشآموز مبت�لا ،دارويي مصرف ميكند؟
ي��ا در روز چند قرص بايد بخ��ورد؟ اطالعات كافي راجع
به چگونگي مصرف دارو در مدرسه را بايد اولياي مدرسه
بدانند .همچنين بهتر اس��ت عوارض داروهاي مصرفي را
نيز به اولياي مدرس��ه هش��دار داد و بايد از چگونگي آن
اطالع داش��ته باش��ند .چه عكسالعملي را والدين هنگام
حمل��ه از اولياي مدرس��ه انتظار دارند؟ ي��ا دانشآموز را
به خان��ه برگردانند ،به اورژانس انتقال دهند ،با پزش��ك
تم��اس بگيرن��د و يا صبر كنند تا به حال اوليه برگش��ته

و س��پس به كار خود ادامه دهند؟ همچنين الزم اس��ت
والدين اگر اطالعاتي راج��ع به نحوه تحصيل فرزند خود
دارند و به توصيه پزش��ك معالج محدوديتهايي را براي
نوع درس و فعاليت فيزيكي بايد انجام گيرد را در اختيار
مدرس��ه بگذارند .در واقع هرگون��ه مراقبت و نظارتي كه
توصيه ش��ده اس��ت در اختيار اولياي مدرسه قرار دهند.
در مواردي دانشآموز از هر نظر توان پذيرش مس��ئوليت
مص��رف داروي خود را دارد كه در اي��ن صورت به عهده
خود اوس��ت و گاه مدرسه مانند والدين اين مسئوليت را
ميپذيرد و محلي براي نگهداري داروها داشته و سروقت
داروه��ا را ب��ه دانشآموز ميدهد .ام��ا در هر حال امكان
فرام��وش ش��دن دوز مصرف ميان روز وج��ود دارد و گاه
ممكن است دانشآموز داروي خود را نخورد .بهترين راه
در اين موارد مش��اوره با پزش��ك مربوطه اس��ت تا شايد
داروه��ا را ط��وري تنظيم كند كه ني��ازي به مصرف دارو
در بين روز و در مدرس��ه نباش��د و يا احياناً بتوان پس از
برگشت از مدرسه دارو را مصرف كرد.
اذيت و آزار بعضي از بچههاي مبتال به صرع در مدرسه
باعث انزواي آنان ميش��ود ،اين ب��ه دليل عدم اعتماد به
نف��س و توانايي ان��دك آنان در برق��راري ارتباط متقابل
است .ممكن است كودك كج خلق يا خشن شده ،يا اينكه
س��وءرفتارهايي مثل فرار از مدرس��ه از خود بروز دهد .با
معلم كودكتان صحبت كنيد و مطمئن باشيد فرزندتان به
اعتماد و حمايت شما پشتگرم است .همچنين الزم است
والدين اگر اطالعاتي راج��ع به نحوه تحصيل فرزند خود
دارند و به توصيه پزش��ك معالج محدوديتهايي را براي
ن��وع درس و فعاليت فيزيكي باي��د انجام گيرد در اختيار
مدرس��ه گذارند .در واقع هرگونه مراقب��ت و نظارتي كه
توصيه شده است در اختيار اولياي مدرسه قرار دهند.

كودك مبتال به صرع و خانواده
برگرفته از كتاب صرع و كودك شما

پاس��خ اف��راد هر خان��وادهاي در مقابل تش��نج كودك حمايت:

وظايف والدين در مراحل مختلف:

وظاي��ف والدين يك كودك مص��روع از وظايف والدين
هر كودك ديگر متفاوت نيست ،بلكه كودكان هميشه به
همان دوست داشتن ،توجه و تشويق از طرف والدينشان
جهت رشد نياز دارند .براي مراقبت از كودك مصروع يك
روش خاصي وجود ندارد ،اما بعضي مس��ايل خاص وجود
دارند كه بايد مورد توجه قرار گيرند.
 éش��يرخواران ( 1تا  18ماهگي) :همه كودكان در اين
مرحله از رش��د نياز دارند تا والدينش��ان آنان را به
خريدن ،تغذيه ،راه رفتن و سخن گفتن سوق دهند.
زماني كه كودك مبتال به تشنج است ،والدين بيشتر
نگران اين مس��أله هستند كه كودك در طول اجراي
هر يك از فعاليتهاي باال احتماالً دچار تشنج شود.
گاهي اوقات والدين در تالش براي خوب بودن ،عشق
ب��ه كودك و مفي��د بودن براي آنان س��عي ميكنند
كاري بس بيشتر از توانشان براي آنان انجام دهند.
اين كارها ميتوانند در جهت س��وق دادن كودك به
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متفاوت اس��ت .واكنشها ش��امل گيجي ،گن��اه ،ترس،
ح��س از دس��ت دادن ،عدم كفايت ،هيج��ان ،ناباوري،
ضرب��ه ،خجال��ت و ش��رمندگي از احساس��ات معمول
خانوادهها در اين شرايط است .وجود يك فرد تشنجي
در خانواده اس��ترس زيادي به خانواده تحميل ميكند.
قرار مالقات با پزش��ك ،آزمايشهاي تشخيصي ،داروها
و اث��رات جانبي آنه��ا ،دوره درماني ناآش��نا و غيرقابل
پيشبين��ي بودن تش��نج از عواملي هس��تند كه اغلب
باعث اس��ترس ميشوند .هر فرد خانواده ممكن است به
صورت مختلفي بر احساساتش غلبه كند كه اين براساس
تجربه قبلي آنها از تشنج است.
بعضي مواقع اين احساسات ميتوانند مشكلساز شوند
و باعث اختالل در رابطهها و زندگي روزمره شوند .اگر اين
اتفاق رخ دهد ،خانوادهها ممكن است خواستار مالقات و
مش��اوره با يك مشاوره فوق تخصصي صرع شوند .اين در
يك مش��اوره دقيق بس��يار معمول است كه شما با توجه
به احساساتتان در مورد صرع كودكتان درخواست كمك
داشته باشيد.
صحبت كردن با خانوادههاي ديگر (كه از اين مش��كل
رنج ميبرند) از آنجايي كه متوجه ميشويد كه شما تنها
افرادي نيستند كه اين تجربه و احساس را داريد ،ميتواند
بسيار مفيد باشد.
والديني كه قب ً
ال اين مسير را پيمودهاند ،ميتوانند براي
شناسايي راهي كه در پيشروست كمك كنند و والديني
كه به عقب نگاه ميكنند ،ميتوانند ببينند كه چه قدر از
مسير را آمدهاند.
ديگر والديني كه فرزندان تش��نجي دارند ،ميتوانند
تأثيراتي كه تش��نج در زندگي ش��ما داشته را بدانند و
ممكن اس��ت بتوانند راههاي مقابله و اطالعات مفيدي
را در اختيارتان ق��رار دهند .حمايت والدين از يكديگر
ممكن اس��ت خيلي س��اده اتف��اق بيفتد مث� ً
لا در اتاق
انتظار پزش��ك يا ممكن است به صورت رسمي در يك
جمع والدين رخ دهد.

حمايت مراحلي از خواس��تههايي اس��ت كه شما براي
خود و فرزندتان نياز داريد و ميخواهيد .حمايت ،گرفتن
خدمات و مراقبتهايي است كه شما و فرزندتان دريافت
نكردهايد ،اما ش��ما در آن محق هس��تيد .اين ميتواند از
طريق بحث ،نامهنويس��ي و مالقات با افراد مرتبط صورت
بگيرد .حمايت ميتواند توسط نامه به گروههاي مخصوص،
نماين��دگان اس��تانتان در مجلس و ي��ا وزارتخانهاي كه
مس��ئول اين مس��ايل است بس��يار منظم و باقاعده باشد
(معموالً وزارت بهداشت ،آموزش و يا خدمات اجتماعي).
ش��ما ممكن اس��ت از حمايت فردي بهرهمند شويد اگر
مسأله خاص شما و فرزندتان باشد و يا از حمايت گروهي
در صورتي كه مسأله به افراد زيادي مرتبط شود .آموزش
در مورد صرع ميتواند به كاهش ترس در مردم ،باورهاي
غلط ،خرافات و گرايش به پرهيز از كودك مبتال به صرع
يا حمايت مضاعف از او كمك كند.



آرزوهاي طبيعي او و توانايي دس��تيابي موفقيتآميز
به مراحل مهم زندگي باشد.
 éهمراه با تالشهاي شيرخوار ،والدين بايد كودكشان
را در جهت رسيدن به مراحل مهم زندگيشان تشويق
كنند .اگر انجام اين كار براي والدين س��خت باش��د،
بايد بحث و گفتوگو درباره عقايد و احساساتش��ان
با متخصص در زمينه تعامل والد و كودك و تأثير آن
بر روي رشد مورد بررسي قرار گيرد.

نوپاها ( 18ماهگي تا  3سالگي):

كودكان در اين گروه سني نياز دارند تا والدينشان آنان را در
زمينههاي راه رفتن ،كش��ف كردن و بازي ،باال رفتن ،صحبت
كردن و غذا خوردن (بدون كمك ديگران) ياري دهند.
وقتي كه كودك دچار تش��نج ميش��ود والدين ممكن
است در مورد تواناييهاي كودكشان براي انجام هر يك
از اي��ن فعاليتها نگران و عصبي ش��وند .براي آنان اجازه
دادن به كودك براي انجام مس��تقل فعاليتهايش كه در
اين مرحله بسيار مهم است ،كاري بس دشوار است .آنان
در مقابل خواس��ت فرزندانش��ان ،معموالً اينگونه اظهار
ميكنند كه من ميدان��م تو به تنهايي قادر به انجام اين
كار نيس��تي و بدون من وضعيت خوبي نخواهي داش��ت.
والدين درباره ضربه ديدن و كبود ش��دن كه هر نوپايي با
آن روبروست ،نگران خواهند شد.
همه كودكان با بزرگ ش��دن ،نيازمند افزايش استقالل
هستند .والدين بايد بكوشند تا تعادلي بين پرورش و حمايت
و استقالل كودك بيابند اعمال افراطي اص ً
ال صحيح نيست.
هر پدر و مادري براس��اس درجه راحتي خودش��ان تصميم
ميگيرند چه وضعيتي را در پيش گيرند.
نه تنها والدين باي��د در جهت يافتن راهي براي تعادل
تالش كنند بلكه ساير افرادي كه مراقبت از بچه را بهعهده
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دارند (مراقبان روزانه ،پرس��تار بچه ،اعضاي خانواده) نيز
باي��د همين كار را انجام دهن��د .والدين كودك ميتوانند
از طري��ق آموزش مراقبان درباره تش��ويق و س��وق دادن
كودك به استقالل و ايمني ،آگاهي دادن درباره تشنجات
و داروها مثمرثمر باشند.
اگ��ر والدي��ن دريابند كه م��وارد فوق خ��ارج از تعادل
هستند ،ممكن اس��ت بخواهند در پي يافتن فردي براي
مش��اوره مثل والدي��ن ديگر يا متخصص ك��ه با اينگونه
تجارب آشنايي دارد ،برآيند.
پيشدبستاني ( 3تا  5سالگي):

كودكان در اين س��ن به حمايت والدينشان در بازي،
خالقيت و ابتكار ،تجسس و كاوش از محيط اطراف ،روابط
اجتماعي در محيطهاي مختلف ،برقراري محدوديتها و
قوانين نياز دارند.
موقعي كه كودك مبتال به تش��نج اس��ت ،نگرانيهاي
والدين ممكن اس��ت آنان را ب��ه وظايفي متفاوت از آنچه
ك��ودك نياز دارد ،وادار كند .بعض��ي از والدين طوري به
كودكش��ان نگاه ميكنند گويا كه آنان دائماً در معرض
خطرند .آنان گاهي به قدري احساس نگراني ميكنند كه
به طور افراطي از كودكش��ان حماي��ت ميكنند .بعضي
والدين ديگر نيز به كودكشان به چشم يك فرد خاص و
مريض مينگرند و طوري احساس تأسف ميكنند كه آنان
اص ً
ال مورد قبول نيس��تند .ما ميدانيم كه روش مراقبتي
والدين بر روي رفتار كودك تأثير بس��زايي دارد .والديني
كه مراقبتشان در نهايت منجر به حمايت افراطي شده و
ممكن است دريابند كه كودكشان از تالش براي امتحان
چيزهاي تازه ،هراس��ان و گريزان اس��ت و والديني كه به
طور افراطي آس��انگيرند به اين نتيجه خواهند رسيد كه

نوجوان به داشتن حمايتهاي زير براي ارتقاء نيازمند است:
 éاستقالل از خانواده
 éعضويت در گروه كوچك دوستان
 éتفكر درباره انتخاب شغل
نوجوان��ي يك مرحل��ه مهيج و چالشبرانگي��ز از زندگي
براي هر دو ،نوجوان و والديناش اس��ت .بيش��تر نوجوانان
در اين مرحله زندگي با والدينش��ان بح��ث و جدال دارند،
برخ��ي محدوديته��ا را تجربه ميكنند ،وق��ت زيادي را با
دوستانشان در خارج از منزل سپري ميكنند و به زندگي
بعد از دبيرستان ميانديشند .والدين بيشتر درباره انتخابهاي
خوب و درس��ت ،به دردسر افتادنها و مسئوليتپذير بودن
نوجوانشان نگرانند .اين نگرانيها كام ً
ال طبيعي است.
زماني كه اين مرحله زندگي توأم با تش��نج است ،ميزان
نگران��ي والدين افزاي��ش خواهد يافت .بعض��ي از نوجوانان
ب��ه فراس��وي مرزها ميروند ت��ا ثابت كنند ك��ه آنان مثل
ساير دوستانش��ان هستند و هيچ توجهي به سالمتيشان
نميكنند .از طرفي بعضيها نيز طوري محدود ميشوند كه
به عضويت هيچ گروهي كه متعلق به آن باشند درنميآيند
به اين دليل كه احساس ميكنند متفاوتاند.
والدي��ن ميتوانند نوجوانانش��ان را در سراس��ر اين
مرحل��ه طوري كمك كنند كه آش��وب و اضطرابها به
حداقل ممكن برس��د .آنان ميتوانند نوجوانانش��ان را
تش��ويق كنند تا خ��ود را درگي��ر فعاليتهاي گروهي
سالم همس��االن خود بكنند .مس��ايل مربوط به ايمني
و اس��تقالل نوج��وان ميتواند از طري��ق گفتوگوهاي
مداوم ب��ه جاي بحثهاي متض��اد حاصل آيد .اين كار
براي هر دو گروه ،اين امكان را فراهم ميسازد كه به هر
آنچه ميخواهند برسند.
از هم��ان ابتداي نوجواني ترويج اين عقيده كه نوجوان
با تش��كيل يك گروه حمايت دوس��تان آش��نا به كنترل
تشنج ،مسايل ايمني و سالمتي ميتواند كمتر مشكلساز
و نگرانكننده باشد ،ضرورت دارد.
نوجوان شما هميشه يك نوجوان نخواهد ماند او به دوره
بزرگسالي قدم خواهد گذارد و نيازمند يادگيري نقشها در
مجموعه جوانان خواهد بود .وظيفه والدين آمادهسازي آنان
براي آن دوره ،آشناس��ازي آنان ب��ا تجهيزات و مهارتهاي
مورد نياز براي بقا و زندگي در دنياي بزرگسالي است.
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كودكشان قادر به كنترل احساسات و رفتارش نيست.
در اين مرحله وضع قوانين و انتظارات بسيار مهم است.
كودكتان را به موقعيتهاي اجتماعي متنوعي كه ميتواند
مهارتهاي جديدي ياد گرفته و آنان را با ديگران تمرين
كند با كمي نظارت مواجه نماييد ،باز هم تعادل بين آنچه
كه كودك براي رش��د نياز دارد و به ط��ور منطقي براي
او ايمن و س��الم است چيزي اس��ت كه والدين بر سر آن
كشمكش دارند و به صورت شخصي آن را پيدا ميكنند.
سن مدرسه ( 7تا  11سالگي) كودكان در اين گروه سني
به حمايت والدين در زمينه موفقيتها و مهارتها نيازمندند.
اعتماد به نفس در كودك معموالً بر اثر داشتن احساس
خوب درباره انجام كارها ،موفقيت در آنها و همچنين پي
بردن به توانايي به انجام رس��اندن آنها اس��ت .زماني كه
كودكان مبتال به تش��نج هس��تند ،ممكن است به خاطر
ت��رس از عدم سالمتيش��ان از انجام برخ��ي فعاليتها و
تجربه برخي موقعيتهاي اجتماعي بازداش��ته شوند .اگر
به آنان گفته شود «تو نميتواني آن كار را انجام دهي» ياد
خواهند گرفت كه نبايد حتي در آن مورد سعي و تالش از
خود نش��ان دهند .چون به احتمال قوي شكست خواهند
خورد .رشد كردن و بزرگ شدن به مفهوم قبول خطرات
زندگي و س��ود جستن از آن خطرات اس��ت .فرزند شما
مثل هر كودك ديگري نيازمند همان فرصتهاست.
در اين مرحله براي كودكان بس��يار مهم اس��ت تا قادر
باش��ند اطالعاتي در زمينه تشنجش��ان و فرآيندي كه در
طول تش��نج اتفاق ميافتد را كسب كنند و بتوانند آن را
براي دوستش��ان توضيح دهند .بعض��ي از كودكاني كه
تش��نج دارند ،ممكن است مش��كالت يادگيري و رفتاري
نيز داش��ته باشند .اين كودكان نياز دارند تا تشنجشان به
روش��ي كه براي آنان قابل فهم باشد ،توضيح داده شود تا
به نوبه خود آنان هم براي دوستانشان توضيح دهند.
والديني ك��ه قادرند پذيرش تش��نج فرزندش��ان را به
آنان نش��ان دهند معم��والً به فرزندانش��ان اين پيام را
ميدهند كه تش��نج چيز ترسناكي نيست و نبايد از آن
ترس��يد .آنان الگويي را براي فرزندش��ان تهيه ميكنند
ك��ه تش��نج را بپذيرن��د .در اين روش ،نگ��رش والدين
نس��بت به فرزند و تش��نج آنان ب��ر روي نگرش كودك
تأثير خواهد گذارد.

نوجوان ( 12تا  18سالگي)

11

صرع و قوانين حقوقي
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انحالل ازدواج:
اس��ت كه با اعمال متقلبان��ه نقص يا عيبي را كه در يكي
انحالل ازدواج عب��ارت از انقطاع و از ميان رفتن رابطه از زوجين اس��ت پنهان دارند يا او را داراي صفات كمالي
زناش��ويي اس��ت كه ميتواند علل مختلفي داشته باشد ،معرف��ي كنند كه فاقد آن اس��ت .چنان ك��ه مرد خود را
ماده  1120قانون مدني ايران در اين باره ميگويد« .عقد برخ�لاف واقع داراي ث��روت و مقام معرفي كند يا با ارايه
نكاح به فس��خ يا به ط�لاق و يا به بذل مدت
در عقد انقطاع منحل ميشود ».ميتوان بيان
داشت كه اين ماده به طور كامل موارد انحالل
ازدواج را ذك��ر كرده اس��ت و به هرحال علل
انح�لال ازدواج دائ��م ،فوت و فس��خ ازدواج و
طالق است .ما در اين مقاله بر اين تالشيم تا
با مسأله فسخ ازدواج بيشتر آشنا شويم.
به نظر ميرس��د كه فس��خ در ماده 1120
ش��امل انفساخ ،يعني انحالل و بر هم خوردن
ازدواج ب��ه يك علت قانوني بدون اراده زوج يا
زوجه ،نيز ميشود.
فسخ ازدواج :چون ازدواج يك قرارداد مالي
نيست و از سوي ديگر تثبيت خانواده و محدود
ك��ردن موارد انحالل آن از س��وي قانونگذار
مدنظر بوده اس��ت پس تم��ام اختيارات يك
قرارداد مالي در ازدواج مطرح نميشود و بدين سبب ايده گواهينام��ه مجعول ،خود را ليسانس��ه ي��ا دكتر قلمداد
فسخ ازدواج محدود ميش��ود .بدين ترتيب فسخ ازدواج نماي��د و از اين راه طرف ديگر را وادار به قبول نكاح كند
قواعد ويژهي خ��ود را دارد .پ��ارهاي از عيوب موجود در يا زن برخالف حقيقت خود را دختر فالن شخص معروف
زن يا مرد ،تدليس يا تخلف از ش��رط صفت (ش��رطي كه يا داراي هنر خياطي  -آش��پزي يا موس��يقي جلوه دهد
به موجب آن صفت خاصي براي زوج يا زوجه قائل ش��د) يا خويش��تن را باك��ره معرفي نمايد يا كچل��ي خود را با
از موجبات نكاح بهش��مار آمده است .مبناي فسخ ازدواج كالهگيس بپوشاند و بدين طريق موافقت مرد را با ازدواج
در اين موارد جلوگيري از زيان همس��ري است كه حتي جلب نمايد و بعد از عقد معلوم شود كه طرف فاقد وصف
فسخ براي او شناخته شده است .مث ً
ال همسري كه فريب مقصود بوده يا عيبي داش��ته كه با عمليات فريبنده خود
خورده يا ندانسته با ديوانهاي ازدواج كرده است ميتواند آن را مخفي كرده است .در اين گونه موارد شخص فريب
ازدواج را بره��م زند ،زيرا لزوم اين ازدواج موجب زيان او خورده ميتواند نكاح را فس��خ كن��د .در فقه هم تدليس
خواهد بود .در اين جا ابتدا الزم است از تدليس در ازدواج موج��ب منع اس��ت اعم از اي��ن كه فريب خ��ورده زن يا
و اثر آن در فسخ ازدواج سخن به ميان آورد.
مرد باش��د .همان طور كه ميتوان اين تدليس را از ماده
 1128قانون مدني ايران اس��تنتاج نمود« :هرگاه در يكي
تعريف تدليس و اثر قانوني آن:
از طرفين صفت خاصي ش��رط ش��ده و بعد از عقد معلوم
تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده است براي
قرارداد ميش��ود .به بيان دقيقتر تدلي��س در نكاح ،آن طرف مقابل حق فس��خ خواهد بود خواه وصف مذكور در

عقد تصريح ش��ده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد».
البته تدليس هنگامي صدق ميكند كه س��وءنيت و قصد
فريب وجود داش��ته باشد؛ يعني يك طرف عمداً با اعمال
متقلبان��ه خود طرف ديگر را فريب داده و ترغيب به عقد
ازدواج كرده باشد.
تدليس ثالث :هرگاه تدليس به وس��يله ش��خص ثالثي
واقع ش��ده باش��د ،چنان كه پدر يا مادر پس��ر يا دختر يا
واسطه نكاح صفاتي بر خالف واقع براي زن يا شوهر ذكر
كرده اس��ت و ط��رف ديگر را فريب داده اس��ت آيا فريب
خورده حق فسخ دارد؟ بر اين نظر كه در اين مورد فريب
خورده حق فسخ دارد ميتوان ايراداتي قائل شد:
 .1فس��خ نكاح جنب��ه اس��تثنايي دارد و نبايد آن را به
موارد مشكوك گسترش داد.
 .2و همچنين تدليس زماني موجب خيار فس��خ است
كه به وسيله يكي از طرفين قرارداد واقع شده باشد.
 .3ثالث��اً صفتي كه ب��ه آن تأكيد ميش��ود و برخالف
واقع ذكر ميشود بايد صفتي باشد كه به موجب آن
طرفين (زوج يا زوجه) نكاح را قبول كرده باشد.
 .4فسخ نكاح به علت تدليس ثالث ممكن است موجب
زيان همس��ر ديگر باش��د و منصفانه نيست همسري
كه مرتكب تقصيري نشده به سبب فريبكاري شخص
ثالث از فسخ نكاح زيان ببيند.
 .5مصلحت خانواده و اجتماع اقتضاء ميكند كه موارد
انحالل نكاح حتياالمكان محدود ش��ود .پس با اين
ايرادات ميتوان نتيجه گرفت كه تباني يكي از زوجين
با ش��خص ثالث در تدليس بهمنزله آن است كه خود
او مرتكب تدليس شده است و در اين صورت با توجه
به ماده  1128ميتوان گفت :صفت خاصي كه يكي
از زوجين برخالف واقع واجد آن قلمداد شده به طور
ضمني وارد قلمرو قرارداد ش��ده و وقوع عقد مبتني
بر آن بوده است.

س��ؤال ديگري كه در اين جا ميت��وان مطرح كرد اين
اس��ت كه اگر در يك��ي از طرفين نقصي (ب��ه جز عيوب
مذك��ور) وجود داش��ته باش��د و دارنده نق��ص درباره آن
سكوت كند يعني اثباتاً و نفياً درباره نقص خود بگويد آيا
اين امر تدليس است؟
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سكوت درباره نقص

اگر نقص از نقصهايي باش��د كه عادتاً مسامحه نيست
(مث ً
ال يك چش��م همس��ر يا يك پاي او مصنوعي اس��ت)
و ب��ا آگاهي از آن غالباً ازدواج صورت نميگيرد س��كوت
درباره آن را ميتوان تدليس بهش��مار آورد در واقع عمل
فريبندهاي كه تدليس تلقي ميشود ميتواند عمل مثبت
يا منفي باش��د و بايد عمل برحس��ب عرف و عادت چنان
باشد كه موجب فريب رغبت به نكاح تلقي شود.
با تمام اين موارد خ��ود قضاوت كنيد آيا بيماري صرع
ميتواند عيب يا نقص در زوج يا زوجه باشد كه بخواهيم
آن را پنهان و مرتكب تدليس ش��ويم يا خير .اين بيماري
ه��م مانند تم��ام بيماريهاس��ت و قابل ع�لاج و كنترل
مخصوصاً با پيشرفت علم پزشكي امروز كه ميتوان گفت
قدر اينها را از بين ميبرد .آيا يك مصروع ميتواند هنگام
ازدواج به خ��ود بگويد خوب الحم��دا ...صرع من كنترل
شده است و ميتوانم براي زندگي بهتر و بسته شدن اين
عقد نكاح بيماري صرع خود را مخفي كنم فرقي نميكند
چه زن باشد چه مرد نظر شما چيست؟
آيا اين بيمار مص��روع در صورت مخفي كردن بيماري
خود در طول زندگاني خود با همس��رش ميتواند راحت
باش��د از اين جهت كه راح��ت به فرامين و دس��تورات
پزش��كي متخصص��ان تن در دهد و يا ب��دون هيچگونه
آزردگ��ي خيال به مص��رف دارو ميپ��ردازد .در مقابل
رعايت كردن اين س��خنان زيبا است ولي از طرفي هم
يك بيم��ار مصروع ممك��ن اس��ت در موقعيتي از باب
ازدواج قرار گيرد كه ديگ��ر اين موقعيت براي او تكرار
نش��ود پس ح��ق دارد به خ��ود بگويد ممكن اس��ت با
دانس��تن اين موض��وع طرف مقابل (زوج ي��ا زوجه) از
ازدواج س��رباز زند و در اين جا اس��ت ك��ه فكر ميكند
ي��ا حتي ب��ه يقين ميرس��د كه بيم��اري صرعش قابل
مس��امحه براي طرف مقابل نيست پس در اينجا چه كار
كند كدام راه را انتخاب نمايد چاره كار چيس��ت؟ بنده به
عنوان يك حقوقخوان و آش��نا به قواني��ن در اين مقاله
راهكار و طريق درس��ت را از منظر قان��ون و حقوق افراد
تا در حد توانم بيان كردم حال پاس��خگويي به س��ؤاالت
مط��روح باال و پيدا كردن راهكار ميماند با اهل علم وقت
و تخص��ص مربوطه .انش��اءا ...با تالش اي��ن اهل عالم و
همچني��ن انجمن صرع ايران اين چارهه��ا را پيدا كرد و
مصروعان را از اين سردرگمي درآورد.
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پرسش و پاسخ پزشكي

دوست عزيز شما ميتوانيد از اين پس با ارسال پرسشهاي پزشكي ،خواننده پاسخ سؤاالت خود در اين قسمت
از «صرع و سالمتي» باشيد.
سنجش تراكم استخوان چيست و
چرا فرد مصروع به آن نياز دارد؟
حليمه خلفي
برگرفت�ه از كت�اب يكص�د س�ؤال
درباره صرع
مردان و زنان بعد از  40سالگي مستعد
كاهش تدريجي توده استخواني هستند.
زنان بيشتر از مردان مستعدند .در طول
 5سال نخست يائسگي ،توده استخواني
حدود  4تا  5درصد در هر س��ال تحليل
مييابد .اين كاهش استخوان را احتماالً
كمبود استروژنهايي كه براي استخوان
مهم هستند ،موجب ميشوند .ساير علل
كاه��ش تراكم ميتواند به س��بب رژيم
كلس��يم پايين ،فقدان ورزش و مصرف
سيگار و الكل باشد.
زن��ان ب��ا تاريخچ��ه فاميل��ي تحليل
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تدريجي اس��تخوان بيش��تر در معرض
خطر ميباش��ند .بس��تري يا پرستاري
بيماران خانگي ريسك بااليي از تحليل
اس��تخوان را درب��ردارد .بيماران��ي ك��ه
قرصهاي هورموني ،داروهاي ضد صرع
و ساير داروها را مصرف ميكنند ،كاهش
تراكم اس��تخوان در آنان شيوع بيشتري
خواهد داشت.
كاه��ش تراكم اس��تخوان در بيماران
مصروع با سرعت بيشتري رشد ميكند.
داروهاي ضد صرع��ي آنزيمهاي كبد را
تحريك ميكنند كه رشد فعال ويتامين
 Dرا كم ارزش ك��رده و موجب كاهش
جذب كلسيم ميشود.
يك اس��كن  DEXAامتحاني است
كه ميتواند تراكم مواد معدني استخوان
را اندازهگيري كند .اين آزمايش ميتواند
سالمتي استخوان شما را تعيين كرده و

ارزيابي كند كه آيا ش��ما در شكس��تگي
يا ش��كاف اس��تخوان در ريسك بااليي
هستيد يا خير؟
در سن  40سالگي ميتوان يك اسكن
 DEXAانج��ام داد .بيم��اران مصروع
بايد اين تست را انجام دهند ،بخصوص
اگ��ر داروهاي��ي از قبي��ل Dilantin-
Phenobarbital-Mysolin Tegratol-Depakoteرا بيش از 5
سال مصرف كرده باشند.
بيماران مص��روع بايد روزانه به مقدار
 1500ميليگرم كلس��يم و مكملهاي
ويتامين  Dرا كه براي سالمتي استخوان
ضروري هستند ،مصرف كنند .استخوان
ب��ه طور دائم در مع��رض از كارافتادگي
و فرآيند تجديد اس��ت .متوسط مصرف
ضروري كلس��يم قب��ل از بلوغ ،در طول
حاملگ��ي و بع��د از يائس��گي 1500
ميليگرم است.
بع��د از بلوغ اين ني��از اندكي كاهش
ميياب��د و ب��ه  1000ميليگرم در روز
ميرس��د همچنان كه رش��د آن در 20
س��الگي به اوج خود ميرسد .بيماراني
كه در ريسك ترك يا شكستگي هستند،
ب��راي آن��ان  biphosphonateمانند
didronel-Actonel-fosamax
ي��ا مش��ابه هورم��ون پاراتيروئي��د
( )Teriparatideتجويز ميشود.
اس��تروژن براي س�لامتي استخوان
بس��يار مهم اس��ت براي كاهش تراكم
استخوان زنان ،درمان هورموني توصيه
ميش��ود .مقياسه��اي مت��داول مانند
تغذيه ،يك زندگي فعال ،ورزش ،جديت
و ايستادگي در ورزشها ميتواند درصد
كاهش آسيب به استخوان را پايين آورد.

آيا ميدانيد؟

كمبود ديانآ؛ عامل اصلي صرع
رزامين هاشمي
برگرفته از روزنامه همشهري

محققان ميگويند آن دس��ته از افرادي كه ميزان زيادي از ديانآ در كروموزوم  16خود را از دس��ت ميدهند در
معرض خطر باالي ابتال به صرع قرار دارند .ارين هينزن يكي از اس��تادان مركز متغيرهاي ژنتيك در دانش��گاه دوك
ميگويد :ما متوجه ش��ديم كه چنين تغييرات ژنتيكي و كمبود ديانآ در كروموزوم  16يكي از عوامل خطر ابتال به
صرع است كه  300هزار مورد آن در سراسر دنيا مشاهده شده است .محققان در تحقيقات ديانآ  3هزار و  800نفر
از افراد مبتال به صرع را با ديانآ هزار و  300فرد سالم مورد مقايسه قرار دادند و متوجه كمبود در كروموزومهاي 23
نفر از افرادي كه مبتال به صرع بودند ،ش��دند .در حالي كه چنين كمبودي در افراد س��الم مشاهده نشده بود .محققان
همچنين متوجه شدند كه كمبود دياناي در افراد مبتال به صرع شامل  7ژن ميشود .اين به آن معناست كه ميزان
پروتئين توليد شده توسط اين ژنها در بدن اين افراد كاهش يافته است.
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پژوهشهاي تازه ويژه پزشكان
اعتباريابي
نسخه فارسي
مقياس كيفيت
زندگي در صرع
()89-QOLIE

دكتر امرال�ه ابراهيمي – دكتر
مجيد بركتين – دكتر محمدرضا
نجفي – دكتر مريم صالحزاده
مقدمه:
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در س��الهاي اخي��ر مقياسه��اي
متع��دد كيفي��ت زندگ��ي مربوط به
س�لامت تهيه ش��ده كه يكي از آنها
مقي��اس كيفي��ت زندگ��ي در صرع
است .عليرغم نياز مبرم به ابزارهاي
تعيين كيفيت زندگي بيماران صرعي
به منظور تعيين اثربخشي مداخالت
دارويي و غيردارويي تاكنون در ايران
اي��ن ابزار آمادهس��ازي و ويژگيهاي
روانس��نجي آن بررسي نشده است.
هدف از اي��ن مطالعه تهيه ،ترجمه و
آمادهسازي نسخه فارسي -QOLIE
 89و تعيين ويژگيهاي روانسنجي
آن به منظور كاربرد باليني بود.
روش :آزمودنيه��ا ش��امل 87
بيم��ار مبتال ب��ه صرع بودن��د كه به
درمانگاههاي داخلي – اعصاب مراكز
پزش��كي كاش��اني و الزه��را اصفهان
مراجع��ه داش��تند .اب��زار جمعآوري
اطالع��ات ش��امل پرسش��نامه
دموگرافي��ك ،مصاحب��ه بالين��ي
روانپزش��كي و نورول��وژي ،مقي��اس
كيفيت زندگي در صرع -QOLIE
 ،89پرسش��نامهي س�لامت عمومي

( )12-GHOو مقياس افس��ردگي
ي��ك در مراقبته��اي اوليه BDI-
 PCب��ود .تمام��ي بيم��اران صرعي
مراجعهكننده به درمانگاههاي مذكور
توس��ط نورولوژيس��ت و روانپزشك
مصاحب��ه
(نوروسايكياتريس��ت)
ميش��دند .در صورت��ي ك��ه واج��د
مالكهاي ورود بودند ،پرسشنامههاي
مذكور تكمي��ل ميگرديد .دادههاي
تح��ت برنامه  SPSSبا اس��تفاده از
روشهاي آماري تحليليابي ،تحليل
عوام��ل ،تحليل رگرس��يون ،تحليل
تمايزات و ضريب همبستگي پيرسون
تحليل شدند.
نتايج :نتايج تحليل دادهها نش��ان
داد روايي همگ��را و افتراقي مقياس
از طري��ق تعيي��ن همبس��تگي ب��ا
مقياسه��اي  12-GHOو BDI-
 PCتأييد كه به ترتيب برابر با 0/63
و  0/54ب��ود .رواي��ي تماي��ز مقياس
با تعيي��ن نقطه برش ،حساس��يت و
ويژگي براي تمايز بين بيماران صرعي
افسرده باليني و غيرافسرده ،بيماران
صرعي مقاوم به دارو و كنترل شده و
بيم��اران صرعي داراي نمرات باال در
س�لامت روان و نم��رات پايين تأييد
شد .تحليل پايايي نشان داد مقياس
داراي همس��اني دروني باال و ضريب
آلفاي كرونباخ كل  0/96و براي 17
خرده مقي��اس آن از  0/68تا 0/87
متغير بود .تحليل عوامل ،س��اختار 5
عامل��ي را تأييد كرد كه به نوعي دال
بر روايي سازه هم بود.
بحث :يافتههاي اين پژوهش داللت
بر ويژگيهاي روانس��نجي مطلوب
نس��خه فارس��ي مقياس -QOLIE

 89ميكند و اين پرسشنامه ميتواند
ب��ه عنوان ابزار معتب��ر در پژوهش و
كارآزماييه��اي بالين��ي در بيماران
صرعي ايران استفاده شود.

همراهي صرع
و دمانس در
سالمندان
دكت�ر نازني�ن رزازي�ان – فرش�ته
جاللوندي
مقدمه و اهداف:

ص��رع ي��ك وضعي��ت ش��ايع در
سالمندان است با اين حال تشخيص
و درم��ان آن در مبتاليان به دمانس
ب��ا مش��كالتي مواجه اس��ت .در اين
مقاله مروري به چالشهاي خاص در
ارزيابي ،تش��خيص و درمان صرع در
س��المندان مبتال به دمانس پرداخته
شده است.

روش تحقيق :جس��تجوي مقاالت
با كلمات صرع ،دمانس و س��المندي
در س��ايتهاي معتبر صورت گرفت.
در بين مق��االت مرتبطترين مقاالت
كه مربوط به س��الهاي پس از سال
 2000بودند بررسي شدند.
يافتههاي پژوهشي و نتيجهگيري:
در س��المندان مبت�لا ب��ه دمانس،
تش��خيص بيم��اري ب��ا مش��كالتي
مواج��ه اس��ت .از يكس��و حمالت
كاه��ش س��طح هوش��ياري به علت
اختالل حافظه بيماران به درس��تي
توس��ط بيمار توصيف نميش��ود و
الزم اس��ت ش��رح حال از مراقبان
بيمار گرفته شود .در آلزايمر تشنج
ژنراليزه شايع است و احتماالً ناشي
از گس��ترش از يك كانون مشخص
اس��ت .مواردي از اس��تاتوس صرع
كمپلكس پارشيال و ميوكالنوس در
آلزايمر گزارش ش��ده است .از سويي
مواردي كه در سالمندان ممكن است
با صرع اش��تباه شوند ،شامل حمالت
ايس��كمي گ��ذرا ،اخت�لاالت خواب،
س��نكوپ ،اختالالت روانپزش��كي و

اختالالت متابوليك هستند .از سوي
ديگ��ر مص��رف داروه��اي گوناگون
ميتواند آستانه تشنج را در بيماران
دمان��س پايي��ن آورد .وق��وع صرع
با تش��ديد اخت�لاالت ش��ناختي و
تكل��م در بيم��اران مبتال به دمانس
ميتواند سبب تشديد عالئم بيماري
زمين��هاي ش��ود ،ل��ذا تش��خيص و
درم��ان به موقع آن در اين بيماران
اهميت دارد .توصيه ميشود درمان
پس از قطعي ش��دن تشخيص و در
زمان��ي ك��ه احتمال عود باالس��ت،
ش��روع ش��ود و حتياالم��كان از
مونوتراپي اس��تفاده شود .درمان با
داروه��اي آنتي اپيلپتي��ك جديد با
عوارض كمتري در سالمندان همراه
بوده است.

بررسي و مقايسه
نيمرخ رواني
 MMPIبيماران
صرع پارشيل
پيچيده و گرندمال
و مقايسه آن با گروه
كنترل

بيماران مبتال به صرع نيمرخ رواني
خاصي داش��ته و بافت روانشناختي
و هيجاني ويژهاي را تجربه ميكنند.
برخ��ي بررس��يها وق��وع همزم��ان
اختالالت صرع و آسيبهاي رواني را
گزارش كردهاند .هدف از اين مطالعه
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دكت�ر محمدرض�ا نجف�ي ،فاطم�ه
رضاي�ي ،نجمه وكيل�ي زارچ ،دكتر
مجي�د بركتي�ن ،دكت�ر كرامتيان،
دكتر وزيري
مقدمه:

بررس��ي و مقايس��ه پروفاي��ل رواني
 MMPIبيم��اران ص��رع پارش��يل
پيچيده و گرندمال و مقايس��ه آن با
گروه كنترل است.
روش اجرا:
پژوه��ش حاضر از ن��وع تحليلي و
مقايس��هاي اس��ت و در سال 1387
در كلينيكه��اي نورول��وژي ش��هر
اصفه��ان بر روي  40بيمار مبتال به
ص��رع گرندمال و پارش��يل پيچيده
كه به صورت س��اده انتخاب شدند
و گ��روه كنت��رل ك��ه از همراه��ان
بيم��اران بودن��د ،انج��ام ش��د.
پرسشنامه  MMPIفرم  71سؤالي
براي بررس��ي نيمرخ رواني اين افراد
استفاده ش��د .دادهها توسط نرمافزار
 15-SPSSو آزمونهاي آماري خي
دو و آنوا تحليل شد.
يافتهه��ا :يافتهه��اي اين بررس��ي
نش��ان داد با وج��ود اينك��ه نمرات
بيم��اران در مقياسه��اي بالين��ي
 MMPIافزايش بيش��تري نسبت
ب��ه گ��روه كنت��رل دارد ،ام��ا اين
آسيبشناس��ي روان��ي در س��طح
نابهنجاري نيس��ت .بيماران مصروع
در مقياسه��اي خودبيماران��گاري،
افس��ردگي و هيس��تري نس��بت به
گروه كنترل افزايش نمره بيش��تري
داشتند ،اما اين تفاوت تنها درگروه با
صرع پارشيل پيچيده معنيدار شد.
نتيجهگيري :با توجه به يافتههاي
اين پژوهش بيماران مصروع نسبت به
جمعيت عمومي با احتمال بيشتري
دچ��ار اخت�لاالت روانش��ناختي
ميش��وند .اين نتايج ضرورت در نظر
گرفتن مداخالت روانشناختي را در
كن��ار درمانهاي دارويي مورد تأكيد
قرار ميدهد.
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دانش روانشناختي

مهارت حل تعارض
برگرفته از كتاب مهارتهاي ارتباطي
تعارض و مهارتهاي زندگي

انتظار داشت كه انسانها به دليل تفاوتهاي فردي با هم

آي��ا ميدانيد كه امروزه در جهان از هر دو ازدواج يكي تعارض داشته باشند.
از هم ميپاشد؟ و از بين بقيه زوجهايي كه با هم زندگي

ميكنند ،تنها نيمي از آنان احساس خوشبختي ميكنند؟ برداشتهاي نادرست درباره تعارض

آيا علت آن را ميدانيد؟ آري ،مش��كالت عمده افراد اين

 .1زن و ش��وهر خوش��بخت هي��چ وق��ت با ه��م دعوا

تعارض آشنا نيس��تند ،بنابراين نميتوانند مشكالت بين

باش��يد تمامي زن و شوهرهاي دنيا در مورد مسايل

اس��ت كه با مهارتهاي زندگي و روشهاي مناسب حل

نميكنند و بين آنان اختالفي پيش نميآيد .مطمئن

فردي خود را حل كنند.

مختل��ف با يكديگر اختالف پي��دا ميكنند ،به دليل

تعارض بين فردي چيست؟

زندگي مش��ترك در كنار هم تا اندازهاي به يكديگر

تعارض ،كش��مكش يا اختالفي اس��ت ك��ه بين دو نفر
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اينكه با يكديگر فرق ميكنند .گرچه پس از س��الها

ش��بيه ميش��وند ،اما در ه��ر حال آنان انس��انهاي

پي��ش ميآي��د و س��بب مش��اجره و درگي��ري و حتي

متفاوتي هستند ،بنابراين ،طبيعي است كه متفاوت

افراد اين اس��ت كه آنان نميدانن��د چگونه بايد اختالف

 .2اختالف با ديگري نش��انه بد بودن اس��ت .برخي از

تعارض وجود داشته باشد؟ چرا نبايد جلوي تعارضها را

هيچك��س اختالف ندارد و اگ��ر چنين چيزي پيش

كتككاري ميش��ود .علت درگيري و اختالف بسياري از

فكر كنند.

بي��ن خود را حل كنند .البد از خود ميپرس��يد چرا بايد

افراد عقيده دارند كه آدم خوب كس��ي اس��ت كه با

گرفت .واقعيت اين اس��ت كه چنين چيزي امكان ندارد،
چون انسانها با يكديگر فرق دارند .حتماً ميدانيد كه اثر

بيايد پس آن آدم ،نميتواند آدم خوبي باشد.

انگشت هيچكس مثل ديگري نيست ،پس طبيعي است
كه مغز كسي هم شبيه ديگري نباشد .بنابراين ،ميتوان

 .3اختالف با ديگري نشانه مشكل رواني است .برخي از
مردم معتقدند افرادي كه با هم اختالف دارند ،دچار
ناراحتي رواني هستند و بايد دارو مصرف كنند.

 .4زمان خود به خود همه چيز را حل ميكند .برخي از كنارشان گذش��ت .آنان خود را كنار ميكشند و به روي
افراد وقتي با هم اختالف پيدا ميكنند .هيچ تالشي خودشان نميآورند كه با ديگري اختالف دارند .در واقع

ب��راي حل آن انجام نميدهن��د و معتقدند كه زمان آن��ان به اين اميد هس��تند كه همه چي��ز خود به خود
هم��ه چيز را ح��ل ميكند .نتيجه اين ميش��ود كه درست شود بدون اينكه كس��ي كاري بكند .اين روش
مش��كل آنها حل نميش��ود و روز به روز هم بيشتر در كوتاه مدت خوب اس��ت ،ام��ا در درازمدت بيفايده
ميشود.

اس��ت ،چون به م��رور زمان اختالف و تن��ش بين آنان

بيشتر ميشود.

چرا تعارض پيش ميآيد؟

ميدانيد كه موضوعات بس��ياري كه معموالً هم س��اده  .2انكار

هس��تند بين افراد مختلف تعارض ايجاد ميكند .در زير
تعدادي از عوامل ايجادكننده تعارض ارايه شده است:
 .1باورهاي شخصي.

برخي از افراد تعارض و اختالف بين خود و ديگري را

انكار ميكنند و به روي خود نميآورند .در بس��ياري از
موارد اين كار مانند اجتناب غيرارادي است و خطري

 .2ع��دم آگاه��ي از مهارتهاي زندگ��ي (مهارت حل كه اين دس��ته از اف��راد را تهديد ميكند اين اس��ت

مسأله ،حل تعارض ،قاطعيت و.)...

كه اختال فهاي حل نش��ده به م��رور زمان روي هم

 .3شانه خالي كردن يكي از افراد از مسئوليت.

انباش��ته ش��ده و مش��كالت بيش��تري را براي هر دو

 .5اختالفهاي حل نشده قبلي.

افراد عقي��ده دارند «آنان مثل كبك سرش��ان را زير

 .4فشارهاي زندگي و تغييرات آني و ناگهاني.

طرف به بار ميآورد .ديگران در مورد اين دس��ته از
برف كردهاند».

حل تعارض

راههاي زيادي براي حل تعارض و كشمكش وجود دارد  .3كمرنگ كردن

افراد با توج��ه به تجارب خود و ديگران ياد ميگيرند كه

برخي از افراد برخالف روشهاي قبلي كه تعارضهاي

چگون��ه اختالفات خود را با ديگ��ران حل كنند .برخي از خ��ود را ان��كار ميكردند و يا از پرداخت��ن به آن اجتناب
اين روشها مناس��ب و س��الم و برخي ديگر نامناس��ب و ميكردند ،س��عي ميكنند كه اختالفهاي خود را ناچيز
ناسالم هستند .به عبارتي برخي از شيوههاي حل تعارض جلوه دهند و كمرنگ كنند .اين كار س��بب ميش��ود كه

هم براي ما و هم براي ديگران مضر است ،برخي به ضرر اختالف��ات خود را كم اهميت ببينند و هيچ تمايلي براي
ديگ��ران و ب��ه نفع ما و برخ��ي نيز به ضرر م��ا و به نفع حل آن نداشته باشند.

ديگران اس��ت .به نظر ش��ما از اين س��ه روش كدام بهتر

است؟ اكنون به برخي از شيوههاي نامناسب حل تعارض
اشاره ميكنيم.

 .1اجتناب

برخي از افراد به محض بروز مش��كل در خانواده با هم

قه��ر ميكنند و يا ب��راي مدتي از خانه ميروند تا به قول
خودشان اوضاع درست شود و بعد برگردند .اين روش هم
روش مفيدي براي حل تعارض بهش��مار نميرود .بلكه به

اف��رادي كه از حل تع��ارض اجتن��اب ميكنند عقيده عنوان يك روش اجتناب��ي و نيز يك روش تنبيهي عليه
دارن��د كه نبايد به اختالفات دامن زد و به قول آنان نبايد ديگري اس��تفاده ميش��ود .پس از مدتي مجدداً مشكل
آش��غالها را به هم زد چرا كه بوي آن درميآيد و بايد از قبلي ميتواند مسألهساز شود.
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 .5پرخاشگري

اج��راي آن را به فردا مياندازند و هيچ يك از راهحلها را

برخ��ي از افراد به دنبال بروز مش��كل با هم مش��اجره به كار نميگيرند.
ميكنن��د .آن��ان ممكن اس��ت در حين مش��اجره به هم

توهين كنند و حتي دس��ت به كت��ككاري بزنند .گاهي  .9روش برنده – بازنده

اوقات هم اش��ياء و لوازم منزل را ميش��كنند .اين روش

وقتي دو طرف خواستهاي دارند ،اما يكي از آنان سعي

كه در بس��ياري از افراد شايع است نه تنها روش مفيدي ميكند به زور حرف خود را به كرس��ي بنشاند و خواسته
براي حل تعارض بهش��مار نميرود بلكه موجب تش��ديد خ��ود را عملي كن��د ،ميگوييم از روش برن��ده – بازنده
تعارضه��ا ،لجب��ازي دو طرف ،از بي��ن رفتن حرمتها و استفاده كرده اس��ت .اين روش شبيه روش تسليم شدن
حريمها ميشود.
اس��ت با اين تفاوت كه در اي��ن روش يك طرف از طرف
مقابل خود به زور ميخواهد كه به خواس��ته او تن دهد،

 .6تسليم
اما در تس��ليم خود فرد تصميم ميگيرد كه تسليم شود.
برخي از افراد به منظور جلوگيري از تش��ديد درگيري طرف بازنده معموالً احساس خشم و تنفر ميكند به همين

س��عي ميكنند به خواسته طرف مقابل تن دهند .گرچه دليل سعي ميكند تالفي آن را سر طرف ديگر در بياورد.
آنان ظاهراً تس��ليم ميش��وند و ميپذيرن��د ،اما در باطن

به ش��دت احساس نارضايتي ،شكس��ت ،حقارت و خشم
ميكنند .فرد تسليمش��ده اين حاالت و خشم خود را به

 .10روش بازنده  -برنده

اين روش شبيه روش تسليم شدن است .يكي از زوجها

ص��ورت نق زدن ،ايراد گرفتن و غر زدن نش��ان ميدهد .تصمي��م ميگيرد ،كوتاه بيايد و تس��ليم ش��ود تا به قول
فرد تسليمشده معموالً به سردرد ،بيحوصلگي ،كسالت و خ��ودش تنش بخوابد و قضيه حل ش��ود ،اما كوتاه آمدن
افسردگي نيز دچار ميشود.

هميش��ه باعث حل مس��أله و تعارض نميش��ود بلكه به

 .7شانه خالي كردن (برونفكني)

تعارض بيشتري ايجاد ميكند .از طرفي كسي كه هميشه

صورت زودگذر تنش را برطرف ميكند ،اما در درازمدت

برخ��ي از اف��راد هيچ مس��ئوليتي براي ح��ل تعارض خ��ود را در موضع بازنده قرار ميدهد به طرف مقابل ياد
نميپذيرن��د و آن را به دوش ديگ��ري انداخته و به قول ميدهد كه با گس��تاخي و جس��ارت حق��وق او را زير پا

روانشناسها برونفكني ميكنند .آنان با خود ميگويند بگذارد و خواس��تههاي او را لگدمال كند .افرادي كه خود
اين او بود كه باعث ش��د كه اين مش��كل پيش بيايد پس را در موضع بازنده قرار ميدهند ،ممكن اس��ت اس��م آن
ح��اال خودش هم بايد جلو آمده ،عذرخواهي كند و آن را را ايثار ،گذش��ت ،انساندوستي و رضايت خدا بگذارند در
حل كند .جمله «اين مش��كل توس��ت» ،جملهاي نازيبا ،حالي كه بازنده بودن و تس��ليم شدن هيچ كدام از موارد

مخرب و مسألهساز در ارتباط است كه بر سر زبان بسياري باال را شامل نميشود.
از افراد جاري اس��ت .برخي ديگر ميپذيرند كه هر طرف
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در بروز تعارض نقش داشتهاند ،اما با خود ميگويند حل
مشكل كار اوست نه من.

 .8كوتاهي يا تعلل

 .11روش بازنده  -بازنده

گاهي اوقات اف��راد براي حل تعارض بين خود راهحلي

انتخ��اب ميكنند ك��ه نه تنها به نفع هيچ ك��دام از آنان
نيس��ت بلكه به ضرر هر دوي آنان اس��ت و نتيجه آن جز

دو نف��ر تصميم ميگيرند كه براي حل مش��كل با هم ناراحتي و دردس��ر چيز ديگري براي دو طرف نيس��ت و
همكاري كنند .آنان راهحلهايي را پيشنهاد ميدهند ،اما مشكالت آنان هم حل نشده باقي ميماند.

داستان كوتاه

انتظار

رزامين هاشمي

تنگ غروب بود .دختر جوان كنار دريا ايس��تاده بود و منتظر پدرش بود كه با كش��تي از س��فر بازگردد ،اما هرچه
منتظر شد از كشتي پدرش خبري نشد .پيرمردي فانوس به دست را ديد و دوباره رو به دريا كرد ببيند كه آيا كشتي
پدرش ميآيد ،اما چيزي ديده نميش��د .پيرمرد به دخترك نزديك ش��د و س�لام كرد .دختر جوان با ناراحتي گفت:
سالمت پدر جان .پيرمرد به دختر گفت :منتظر كسي هستي؟ دختر گفت :بله ،پدرم سالها است با كشتي سفر كرده
اما هنوز بازنگش��ته اس��ت .چند هفته پش نامه داده كه امشب با كشتي برميگردد ،اما هر چه منتظر او ماندم ،نيامده
اس��ت .س��ايه دختر جوان بر ساحل افتاده بود .دختر جوان به جز دكل شكس��ته چيزي نميديد .پيرمرد به دخترك
گفت :من سالها پيش يك پسر داشتم كه به دريا رفته و ديگر برنگشت و پيرمرد از اين موضوع خيلي ناراحت بود .به
دختر گفت :نگراني تو بيمورد اس��ت .دختر كه ديگر رمق ايستادن نداشت ،روي ماسهها نشست .پيرمرد به دخترك
گفت :اگر دلت ميخواهد به خانه من بيا و شب را در آنجا بگذران .دخترك قبول كرد و به خانه پيرمرد رفت و شب
در خانه پيرمرد ماند.
باران ش��روع به باريدن كرد و دريا طوفاني ش��د .دخترك خيلي نگران بود ،پيرمرد به دختر گفت :امش��ب طوفان
س��ختي در پيش داريم .دختر از پنجره به دريا مينگريس��ت ،قطرههاي باران زمين را سيراب ميكردند .دختر به فكر
پدرش بود كه صداي پيرمرد نظرش را جلب كرد .پيرمرد گفت :دخترم بيا با هم غذا بخوريم .دختر گفت :االن ميآيم،
دختر به پايين رفت و سر ميز غذا نشست و با پيرمرد غذا خورد .آن شب دختر جوان بدون پدر خوابيد تا سپيده دم از
راه رسيد .وقتي دختر از خواب بيدار شد باران بند آمده بود ،رنگين كمان نقش بسته بود .خورشيد در آسمان آبي باال
آمده بود ،دريا آبيتر شده بود ،مردمان با قايقشان به دريا رفته بودند تا ماهي صيد كنند .مرغان روي دكل شكسته
نشس��ته بودند .دختر از خانه پيرمرد مهربان بيرون آمد تا نگاهي به دريا بيندازد ،از دور ديد يك كش��تي به س��احل
نزديك ميشود وقتي كشتي به ساحل رسيد و لنگر انداخت دختر به كشتي نزديك شد و نشاني پدرش را به ناخداي
كش��تي داد و ناخدا گفت :بله دخترم ،بله ،پدر ش��ما در همين كشتي است و دختر خيليخيلي خوشحال شد .ناخدا
پدر دختر را صدا زد و وقتي پدر ،دختر خود را ديد از او اس��تقبال گرمي كرد و دختر از ناخداي كش��تي تش��كر كرد.
پيرمرد وقتي ديد دختر به پدرش رسيده است خوشحال شد و به دختر گفت :خوشحالم پدر شما از سفر بازگشته و
پدر دختر از پيرمرد مهربان تشكر كرد و دختر از پيرمرد مهربان خداحافظي كرد و به سوي خانهشان رفتند.
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اززبانشﻤا

مادر

ليال صمصامي

به��ار را به مهماني چش��مانت فراميخوانم تا طراوت و
زيبايي چشمهايت به زيبايي و سبزي بهار شود و پيراهني
از گله��اي زيبا بر تنت ميكنم ت��ا با حضورت تداعيگر
محبوبههاي شب ،ياسهاي خوشبو ،نرگسهاي منتظر و
ش��قايقهاي عاشقباشي و قشنگترين ترانه هستي را در
گوشات زمزمه ميكنم .نام��ت را اي مادر عزيز در دفتر
زندگيم جاودانه حك خواهم كرد.

صبور باش
باور

تمام اركان هستي بر عشق استوار گشته؛دستنوشتههايم؛
براي توست ...تويي كه ميشناسمت...
مهدخت فيروزنژاد

باورم نميشه رفتي از پيشم واسه هميشه
باورم نميشه ميگي تنهاييم تموم نميشه
باورم نميشه ميري ،ميري و تنهام ميذاري
باورم نميشه آخه اينقدر دل سنگ نبودي
باورم نيستش هنوزم كه گلم كنار من نيست
باورم نميشه ديگه دست اون تو دست من نيست
باورم نميشه چشماش تو نگاه گرم من نيست
باورم نميشه قلبش ديگه تك براي من نيست
باورم نميشه اون نيست تا برام گلي بچيند
فصلنام�ه انجمن صرع ايران
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مريم جويافر

ميون موهام بكاره بمونه واسه هميشه.

تو را؛ تو را؛ تو را
و دل را
قسمت كردم...
با بهانههاي مختلف
سعي در كنار گذاشتنشان داشتم...
اما،
نميدان��م ،چگون��ه ت��و و دل با ه��م ادغام ش��ده ،در
يكديگر
جوانه زده و ريشه دوانيدهايد،
نميدانم؛ چگونه اين ريش��ه را از اعم��اق دلم آرامآرام
كنار بگذارم،
تا جايي كه به گل وجودت آسيبي نرسد!
چگونه فكرش را به ذهنم راه دهم و سپس ،آن را عملي
سازم؟
من تو را دوست ميدارم...

با هزاران اشاره و هزاران زبان ناشناخته،
باز ميگويم :دوستت ميدارم...
اين چه جرمي است در اين دوران؟!
كه تو محكومي!
كه براي رسيدن به دوستدار و معبود خود ،چه بسا
كران تا كران رنج را تحمل كني،
بايد كه تحمل كني!
بايد كه در خوف و رجاء زندگي كني
بايد در هجر و آرزوي وصال بميري و بماني و بماني،
هر چند در پس هر فراق ،وصلي ميبايد.
لكن در پس هر حادثه ،تجربهاي است و درسي.
و چه نيكو،

اسير عشق

مهديه يوسفي

اي كاش ميديدي چگونه به اين حال و روز افتادهام
تو آرامش و احساس من
تو اي كس��ي كه مثل كوه استوار ،مثل آب زالل ،مثل
اشك پاكي
حال بگو من چه كنم؟ با اين دل پردرد چه كنم؟!
تو براي من غريب ،اما آشنايي
يه آشنايي كه انگار سالهاست ميشناسمش
قص��ه ليلي دروغي نيس��ت اين��و باور داش��ته باش كه

ك��ه پس از عبور از ه��ر تجربه ،بيام��وزي ،درآميزي و مجنون اين قصه منم
دل عاشقمو پيشكش عشق تو كردم
درآميزي.
در زندگي ،بايد صبور باشي ،تا ببيني
رنجها را...
سختيها و مرارتها را...
تا ،اگر به وصل نيكان شدي ،بداني چگونه
نيم مس��ير عش��ق را ،گذراندي و چگونه باقي مسير را
طي كني.
آنگاه لبخندت ارزشمند خواهد بود...
بايد آهن گداخته ش��وي تا با هر تكاني متالشي نشوي
و
بداني ،در زندگي هميش��ه بايد متوكل بود ،فقط به او،
و نه غير.
و محكم باشي و استوار...
سر تعظيم فرود آرند.
پس ،صبور باش...
صبور.

سردرگم بودم چون در طلب عشق تو بودم
قسم خوردم كه بعد از تو عاشق نباشم
گداي اين عشق ناخواسته نباشم
تو را ميخواهم كه تا ابد پيشم بماني!
پيش اين عاشق گم گشته بماني
گم گشته عشق تو دل عاشق ما بود
در باورم هميشه عشق تو را ميجويم
در تمام آينهها عكس تو را ميبينم
گفتم به تو :مبادا عاشقيام را بيجواب بگذاري؟
دل عاشقم را بيمعشوق بگذاري؟!
چه كنم كه دلم اسير عشق تو شده؟
نكنه برات بيگانه شدم؟
از عشق تو بال و پرم شكسته
هيچ راهي ندارم به جز انتظار و انتظار
براي نوشتن احساسم ،تنها فكر تو انگيزه شده.
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اخﺒارانﺠﻤن

 .1شركت در كنگره صرع در كشور دبي

روبرو شد.

در تاريخ  3الي  5اس��فندماه  ،1388كنگره بين المللي

در اين جشن اجراي تواشيح به وسيله گروه بينالمللي

از كش��ورهاي خاورميانه برگزار ش��ده ب��ود ،جناب آقاي

موسيقي سنتي ش��اد با هنرمندي آقاي ارجمند و ...با

حضورش��ان در كنگره ،به معرف��ي فعاليتهاي انجمن به

ب��ه پنج نفر از عزيزاني كه در مس��ابقه ش��ركت كردند

صرع از ط��رف لي��گ بينالمللي پيش��گيري از صرع در ليلهالقدر به سرپرستي جناب آقاي دريايي فضايي آكنده
دبي برگزار ش��د .در اين كنگ��ره كه با حضور نمايندگاني از معنويت و شادي را به ميهمانان هديه داد.
دكتر كس��مايي (معاونت آموزش انجم��ن) نيز به عنوان ترانههاي زيبا چنان نشاطي در دل مدعوين ايجاد كرد كه
نماينده انجمن صرع ايران حضور داش��تند .ايشان ضمن صداي همراهي دستها بيانگر اين شور در سالن بود.
نماين��دگان ( IBEانجمن بينالملل��ي صرع) و  ILAEهديهاي به رس��م يادبود اهدا شد و در بخش تريبون آزاد
هم براي تبريك و تش��كر از مادران و همسران ،استقبال
(ليگ بينالمللي پيشگيري از صرع) پرداختند.

موارد مطرح ش��ده در كنگره فوق ،رأيگيري در مورد خوبي به عمل آمد.
ترانههاي جديد شهرام زندي پايانبخش برنامهها بود و
رياس��ت  ،ILAEبررس��ي برنامههاي آين��ده  ILAEو
ارتباطات مؤثر اعضاء و مباحث علمي بود.

ميهمانان ،هنرمندان خود را با شاخههاي گل بدرقه كردند.
در اين جشن كه هر ساله هموطنان اقليت مذهبي هم

حضور دارند ،خانم راش��ل از اعضا بيمار به عنوان نماينده

 .2شركت در هفدهمين كنگره نورولوﮊي و
جامعه كليميها طي متني والدت حضرت فاطمه(س) را
الكتروفيزيولوﮊي باليني
هفدهمي��ن كنگره نورولوژي و الكتروفيزيولوژي باليني به ميهمانان تبريك گفتند.

در تاريخ  4الي  7خردادماه با حضور تعدادي از متخصصان
و پزش��كان در هت��ل المپيك برگزار ش��د و انجمن صرع
ني��ز با حضور فعال خود ،در محل نمايش��گاه كنگره فوق

 .4برگزاري همايش صرع و اشتغال

بيست و سومين همايش عمومي انجمن صرع با عنوان

ش��ركت داش��ت .در اين كنگره به اطالعرساني و معرفي «صرع و اش��تغال» با تالش معاونت پژوهش��ي انجمن در
فعاليتهاي انجمن از جمله توزيع نشريات و اطالعرساني تاريخ  89/4/10از س��اعت  8/30الي  12/30در مجتمع
در مورد هفتمين سمينار سراسري صرع پرداخته شد.

فرهنگي كوثر برگزار شد.

در تمامي روزهاي س��مينار مسابقه آموزشي در ارتباط

با صرع ،با ش��ركت تعدادي از متخصصان برگزار شد و به

برندگان جوايزي به قيد قرعه اهدا شد.
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 .3برگزاري جشن
والدت حضرت فاطمه الزهرا(س)

انجمن صرع ايران جش��ني به مناس��بت والدت بزرگ

بانوي اسالم حضرت فاطمه الزهرا(س) و روز زن در تاريخ

سهش��نبه  11خرداد برگزار كرد .اين مراسم كه در سالن

پژوهشسراي اشراق وابسته به آموزش و پرورش منطقه در اين هماي��ش كه دبير آن آقاي دكتر كورش قرهگزلي
 7برگزار ش��د با اس��تقبال خوب اعضا و خانوادههايشان بودند از متخصصان محترم جهت سخنراني دعوت شد.

ابتدا پ��س از پخش قرآن و س��رود ،دبي��ر همايش به و داروه��اي كمك��ي ،عواق��ب قطع خودس��رانه داروهاي

مدعوين خوشآمد گفته و سپس سخنرانيهاي علمي با ضدصرع و عوارض آنها و ...بحث شد.

موضوعات زير ارايه شد:

در اين جلس��ه به سؤاالت افراد شركتكننده نيز پاسخ

بررسي وضعيت مراجعه مصروعان متقاضي اشتغال به داده شد.

انجمن

صرع ،قوانين كار براي مصروعان ،مسئوليت كارفرما در

مقابل كارگر مصروع ،نكات ايمني كار براي مصروعان.

 .6برگزاري اردوي جماران

انجم��ن صرع اي��ران در تاريخ  30تيرم��اه اردوي يك

بخشي از برنامه نيز به معرفي دو نفر مصروع شاغل موفق روزهاي را در اردوگاه چم��ران برگزار كرد .اين اردو كه با
اختص��اص يافت و در انتهاي همايش با برگزاري جلس��ه حضور  55نفر از اعضا برگزار ش��د ،در فضايي سرس��بز و
پرسش و پاسخ به سؤاالت شركتكنندگان پاسخ داده شد .مصفا با درختاني بلند و زيبا چنان افراد را به وجد آورده
اي��ن برنامه كه حدود  150نفر ش��ركتكننده داش��ت بود كه به محض رس��يدن به محل بالفاصله به گروههاي

با همكاري صميمانه مس��ئوالن محترم مجتمع فرهنگي كوچكي تقسيم شدند.
كوثر ،ش��ركت تهران دينا و شركت سنايچ برگزار شد و
در خبرگزاريها انعكاس خبري داشت.

 .5برگزاري جلسه آموزشي صرع

به منظور گسترس سطح آگاهي اعضا معاونت آموزش

انجمن جلس��هاي در زمينه «درمانهاي دارويي صرع» با

حضور سركار خانم دكتر حميده مصطفايي (متخصص مغز و

اعصاب) در تاريخ  21تيرماه در محل دفتر انجمن برگزار كرد.
عدهاي به بازيهاي دس��تهجمعي مثل واليبال ،فوتبال

و وسطي ،بعضي هم به قدم زدن در محيط و برخي ديگر

تالش كردند تا دوس��تان جديدي را پي��دا كنند .اين در
حالي بود كه پزشك همراه در كنار اعضا به سؤاالت پاسخ

داد .در پايان با ش��نيدن موس��يقي و گفت و ش��نودهاي
دوستانه ،روز به ياد ماندني سپري شد و گرفتن عكسهاي
يادگاري شاهد اين مدعاست.

خانوادههاي محترم آنان شركت داشتند ،پس از آشنايي

اوليه در مورد صرع در زمينه «چگونگي مصرف داروهاي
ضدصرع ،انواع داروها ،ميزان مناسب و مدت زمان مصرف

داروها براي هر فرد ،درمانهاي تك دارويي ،چند دارويي

در تاريخ  11ال��ي  13مرادماه نمايندگان انجمن صرع

اي��ران در همايش خيرين س��المت در ش��هر كرد حضور
يافتن��د .اين همايش كه با حضور ح��اج آقا نيري رئيس

مجمع خيرين س��المت كش��ور و هيئت همراه ايش��ان و
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جمع��ي از مس��ئوالن انجمنها در اس��تان چهار محال و

بختياري برگزار ش��د ،فرصت��ي بود تا از نزديك ش��اهد

 .8برگزاري اردوي كودكان

انجم��ن صرع ايران در تاريخ  19مرداد اردوي كودكان

تالش و ثمره مجمع در شهرس��تانهاي دور افتاده كشور را در پارك ارم برگزار كرد.
باشيم و به بحث و بررسي درباره چگونگي فعاليت مراكز،
نيازهاي آن��ان و همينطور همكاريهاي دو جانبهاي كه

ميتوان داشت پرداخته ش��ود .با بازديد از پروژههاي در

دست احداﺙ مجمع در روستاهاي مختلف ،افتتاح مراكز
درماني با امكانات نس��بي ،كلنگزني و تكميل پروژههاي
بهداش��تي درماني در مناطق روس��تايي و محروم در اين

اس��تان ،تجارب مفيدي بهدست آمد .مصالي بزرگ شهر

كرد نيز از بناهاي زيبايي بود كه در آخرين دقايق حضور

در اين ش��هر ديده ش��د اين ش��اهكار معماري زيبا هنوز

نيمهكاره اس��ت .همچنين در طول راه عشاير كوﭺنشين

در اي��ن اردو كه  17نفر از كودكان عضو انجمن حضور

در اطراف جاده منظرهاي خاص در ذهن بجا گذاشت .در داشتند ،بچهها از بازيهاي مختلفي مانند ماشين برقي،
حين بازديد از مراكز و پروژههاي درماني ،بازديد از س��د كاترپي��الر و بازيهاي قلعه س��حرآميز اس��تفاده كردند.
زاينده رود ،تونل كوهرنگ و آبشار عليخان نيز از خاطرات هياه��وي كودكان در زمان بازي ،بزرگترها را نيز به وجد
خوب اين سفر بهشمار ميآيد.
آورد.

معرفي دانشآموزان ممتاز
عليرضا
خانيفيجاني

دوم ابتدايي
معدل20 :

سپهر شمسيني ﻏياثوند

سوم ابتدايي

معدل19/10 :
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اميرحسين مايلي

زهرا سلمانمنش

معدل19 :

معدل19/45 :

سوم ابتدايي

سيدسجاد رازيان
چهارم ابتدايي
معدل19/09:

فرزاد مددي
كورعباسلو

پنجم ابتدايي

معدل20 :

پنجم ابتدايي

محمد دولتآبادي

دوم راهنمايي

معدل19/03 :

اسامي برگزيدگان مسابقه فصلنامه شماره 27
پاسخ مسابقه فصلنامه 28

 -1ب  -2ج  -3ج

 -4د

 -5د

 -6ب

 -7د

 -9الف  -10الف

 -8د

برگزيدگان مسابقه فصلنامه 28

از ميان  40نفر ش��ركت كننده در مس��ابقه 35 ،نفر پاس��خ صحيح ارسال كه اسامي  7نفر به قيد قرعه به عنوان
برگزيدگان مسابقه اعالم ميشود:
 -4اعظم حيدري دادگه
		
 -3آزاده اعتقادي
 -2زهرا غريب زاده
 -1معصومه شقايق
 -6بهمن فرح بخش
		
 -5پروين زارعي
 -7ناهيد جنتي

مسابقه

 .1داروهاي ضدتشنج ممكن است سبب اختالل جذب كدام ماده شوند؟

الف) منيزيوم ب) كلسيم ج) پتاسيم د) هيچكدام
 .2مصرف الكل سبب كاهش اثر كدام دارو ميشود؟

الف) فني توئين

ب) استامينوفن ج) توپيرامات

د) همه موارد

 .3درخصوص ورزش مصروعان چه نكاتي بايد در نظر گرفته شود؟

الف) نوع تشنج ب) فراواني تشنج

ج) نوع دارو د) همه موارد

 .4مؤسسه صرع چه نكات ايمني را هنگام شنا توصيه ميكند؟

الف) پوشيدن يك وسيله شناور
ب) اطالع دادن بيماري به نجات غريق و مربي
د) همه موارد
 .5مطالعات نشان داده است كه در چه زماني عالئم صرع دو برابر كنترل آن سختتر است؟

الف) استراحت ب) غذا خوردن ج) استرس د) همه موارد
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ال�ف ب

 .7مدرسه بايد چه اطالعاتي را در مورد هر دانشآموز مبتال به صرع بداند؟

الف) مدت زمان الزم براي برگشت كودك به حال عادي پس از حمله تشنج ،مدت زمان

1
2
3

اس��تراحت پس از حمله ،تعداد حمالت كودك در هفته ي��ا ماه ،نحوه مراجعه كودك به

4

پزشك

5

ب) عوام��ل ايجادكنندهاي كه موجب حمله ميش��ود ،داروهاي ك��ودك ،تعداد مصرفي
داروها ،تخصص پزشك كودك
ج) عوارض داروها ،نحوه تماس با پزشك متخصص ،محدوديتهاي درسي و فيزيكي
د) هيچكدام

6
7
8
9
10
نام:

 .8آموزش در مورد صرع به چه مواردي كمك ميكند؟

الف) كاهش ترس در مردم
ب) كاهش باورهاي غلط و خرافات

نام خانوادگی:
آدرس :

ج) پرهيز از كودك مبتال به صرع يا حمايت مضاعف از او
تلفن:

د) همه موارد
 .9والديني كه قادرند پذيرش تش�نج را به فرزندانش�ان نش�ان دهند ،چه پيامي به
فرزندانشان ميدهند؟

الف) عدم استقالل

ب) عدم ترس از تشنج

ج) عدم مسئوليتپذيري د) همه موارد
 .10چه مقياسهايي ميتواند درصد كاهش آسيب به استخوان را پايين آورد؟

الف) تغذيه ،زندگي فعال ،مطالعه
ب) ورزش ،تغذيه ،هورمون درماني
فصلنام�ه انجمن صرع ایران
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ج) تغذيه ،زندگي فعال ،ورزش
د) همه موارد
لطف ًا پاس�خهاي ارس�الي خود را حداكثر تا تاري�خ  89/8/20به واحد پژوهش
انجمن صرع ارسال فرمائيد.

ج

د

تقدير و تشكر
تقدير و تشكر

عسگريان).

انجمن صرع ايران بدينوس��يله مراتب تش��كر و قدرداني خود
را از مراكز و افراد زير كه به وس��يله راههاي مختلف با اين مركز
همكاري داشتهاند ،به اطالع ميرساند:

 .10مديري��ت محت��رم عام��ل ش��ركت پروفيل س��اوه (آقاي
رستميصفا).
 .11مجتمع نگين رزسپاهان (آقاي اسماعيل زمانيان).

 .1رياس��ت محترم كميسارياي عالي س��ازمان ملل متحد در
ام��ور پناهندگان افغان��ي (آقاي كال��وت زاگاگ نيني) و همكار

 .12رياس��ت محت��رم ش��ركت روزدارو (جن��اب آق��اي دكتر
عقاقيري)
 .13رياست محترم شركت دارويي سبحان (جناب آقاي دكتر

محترمشان آقاي محمدي.
 .2معاونت محترم سالمت دانشگاه علوم پزشكي تهران (جناب
آقاي خداپرست).

برندگي)
 .14رياست محترم شركت سنايچ (واحد سمپلينگ)

 .3شهرداري منطقه ( 12آقاي مهندس باقري).

 .15رياست محترم شركت مامتا ماكارون (جناب آقاي نوري نصب)

 .4روزنامه همشهري (آقاي دكتر معتمدي).

 .16نيك��وكاران محترم خانمها :اش��رف حق��ي ،زهرا طالبي،

 .5خيريه نيكان (خانم فردوس).

عصم��ت محمودي ،صنم نبوي ،عصمت نعمتي ،نيلوفر هاش��مي

 .6هيئت مديره محترم شركت خودرو غالب.

و ش��هره يقيني و آقايان :ابوالفضل اسدزاده ،فريد ترمهاي ،اصغر

 .7شركت ماندگار صنعت ساختمان (آقاي بهزاد مددي).

جاننث��ار ،نصرا ...حس��ينمردي ،عليرضا ذوالفق��اري ،رحيمزاده،

 .8رياس��ت محت��رم هيئ��ت مديره ش��ركت ورزي��ران (آقاي

جمشيد س��ميعي ،احمد عدالتپژوه ،ابوالقاسم قندي ،محرمعلي
مخت��اري ،محمد نظ��ري ،آرمان نورايي و خان��واده محترم خانم

ايلخانيزاده).
 .9مديري��ت محت��رم عامل ش��ركت چيني كاش��ان (حاج آقا

دكتر سميه احمد بگي.

فرم اشتراك فصلنامه صرع و سالمتي

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

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

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

بابت نياز شخصي ê

مؤسسه ê

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

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

كدپستي ........................... :تلفن............................. :

نشاني فصلنامه :تهران  -ابتداي بزرگراه رسالت  -نرسيده به خ دبستان  -پالك  - 1352كدپستي 1631775511
و يا صندوق پستي 16315-1419
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صرع را فراموش كن
شماره  ،1سال اول1389 ،
پيوست فصلنامه «صرع و سالمتي»
(اجتماعي – فرهنگي – طنز)
صاحب امتياز :انجمن صرع ايران
مدير مسئول :مريم عباسي
سردبير :رضوان سوهاني
همكاران اين شماره:
ميث�م س�بزچهره – رض�وان س�وهاني – روي�ا
س�وهاني – شادي عباسي – مريم عباسي – هادي
محمدخاني
شماره پيامك09386201943 :
پايگاه الكترونيكي:
Rezvansohani.blogfa.com
پست الكترونيكي:
Mag.abbasi@gmail.com
Rezvansohani@live.com

فهرست:
 .1سخن آشنا
 .2زير ذرهبين
 .3از بزرگ به كوچك...
 .4اگر صرع نداشتم
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 .5جشن ميالد حضرت فاطمه(س)
 .6تابتاب عباسي

صرع را
فراموش كن
مثل هميشه مشغول كار كردن در دفتر انجمن بودم كه
تلفن واحد پژوهش زنگ خورد ،گوش��ي را برداشتم ،يكي
از دوس��تان هميشگي «صرع و س�لامتي» بود .پيشنهاد
خوبي داد ،خوشحال شدم و از پيشنهادش استقبال كردم
اما از اجراي آن مطمئن نبودم.
چندي گذش��ت ،چند نف��ر از اعضاي باوف��ا به انجمن
آمدند تا گزارشي تهيه كنند ،وقتي تالش و همت آنان را
ديدم در دل تحسينش��ان ك��ردم اما باز هم فكر كردم تا
عملي شدن اين پيشنهاد راه بسياري مانده است.
اما امروز در حالي كه فقط چند ماه از طرح آن پيشنهاد
ميگذرد ،آمدم تا خبر مس��رتبخش همكاري دوس��تان
مهربانم را براي پربارتر ش��دن «صرع و سالمتي» به شما
بدهم.
همراه��ان عزيز ،ش��ما از اين پس در قس��مت انتهايي
«صرع و سالمتي» خواننده مطالب بسيار خالقانه و البته
طنزآميز دوس��تانتان با عنوان «ص��رع را فراموش كن»
خواهيد بود.
الزم است قبل از هر چيز از تمامي دوستاني كه البته با
اجازه خودش��ان مطالب طنزي در مورد آنان نوشته شده
اس��ت ،پوزش بطلبم .دوم از دوستان خوبم خانمها مريم
عباسي و رضوان سوهاني كه مسئوليت انجام اين مهم را
به عهده گرفتهاند ،تشكر و قدرداني كنم.
لطفاً به ياد داش��ته باش��يد كه اين قس��مت از «صرع
و س�لامتي» نيز مانند س��اير بخشها در انتظار شنيدن
پيشنهادات و انتقادات شما عزيزان است.
با تشكر
ويدا ساعي

سخن آشنا
دوستان سالم

ما آمديم براي آش��نايي بيشتر
بچههاي انجمن با يكديگر و اينكه
با كمك هم يك كار فرهنگي ارايه
دهيم .ما فكر كرديم كه فصلنامه
«صرع و س�لامتي» براي بچهها
الزم اس��ت ،ام��ا كافي نيس��ت.
م��ا ميخواهي��م ب��ا اين نش��ريه
بچهه��ا را به هم و به خودش��ان
بشناس��انيم و از هم��ه مهمتر به
هم��ه خ��وش بگ��ذرد و دور هم
باشيم .اگرچه ما صرع داريم ،اما
ميتوانيم فعال و شاد باشيم و به
مش��كالتمان بخنديم.
شما هم به ما كمك كنيد .دوربين
همه جا همراهتان باشد و عكسها
و نوشتههايتان را براي ما بفرستيد.
اين نشريه خودمان و خودتان است.
ب��ا نظرات خود ما را ياري دهيد
تا با چارهانديش��ي بهجا و مناسب
انش��اءا ...روز به روز ش��اهد پربار
شدن نشريه باشيم.

مدير مسئول

سردبير

رضوان سوهاني
كاريكاتور :رويا سوهاني
معرفي ميثم سبز چهره

ميث��م س��بز چه��ره از خطه
سرس��بز ش��مال كش��ور كه به
تيپهاي مختلف ظاهر ميشود.
مثل :جنتلمن ،برادر بس��يجي،
 ،D.Jدانشجويي ،هنري ،جواني
و الت��ي و ...خ��دا وكيلي خيلي
هم ب��راي انجم��ن كار ميكند،
ام��ا هيچ ك��س نميدان��د چرا
همه كاركنان انجمن از دس��ت
او به فغانند( .البته مدتي اس��ت
كه به دالي��ل نامعلوم با انجمن
همكاري نميكند) بگذريم ...اگر
دقت كرده باش��يد ،اخالقش ه��م با تيپهاي مختلفش تغيير ميكند .ش��ايد
دليلي داشته باشد كه هميشه آيه ياس ميخواند ،اگر كمي لبخند بزند ،سيل
ش��ماره تلفنها بر جيب او س��رازير ميش��ود (ناگفته نماند كه تازگيها براي
خودش كارت ويزيت چاپ كرده).
خواهش��مندم اگر مش��كلي در زمينه روانشناس��ي داش��تيد حتماً به پسر
س��بز چهره م��ا مراجعه كنيد( .گفت��م كه كارت ويزيت ه��م دارد .اين جوري
ك��ه پيش ميرود تا چند ماه آينده مطب هم ميزند ).او خوب ميتواند ش��ما
را راهنمايي كند .خوب ...فقط اگر ش��ما ه��م او را راهنمايي كنيد به ما كمك
بزرگي كردهايد!
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مريم عباس�ي

رضوان س�وهاني

زير ذرهبين
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از بزرگ
به
كوچك...

مصاحبه :مريم عباسي

در دفتر انجمن صرع حضور سركار
خان��م مري��م نظري مس��ئول جذب
كمكه��اي مردم��ي رس��يديم تا با
ايشان بيشتر آشنا شويم.

 .1لطف� ًا بفرمايي�د از چ�ه زماني با
انجمن صرع آشنا شدهايد؟

 25 -مهر سال .1378

 .2لطف� ًا در م�ورد انگي�زه خودتان
از همكاري ب�ا انجمن صرع توضيح
دهيد.
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ماست ،چيست؟

 خيل��ي از مش��كلها وجود دارد،اما به همينجا بسنده كنيم كه اكثر
مصروعان ما با ترحم نابهجا و قضاوت
جامعه روبهرو هستند.
 .11خانواده با ش�غل شما مخالفتي
ندارند؟

 اص ًال ،آنان مرا در اين كار مشوق
و راهنما بودند.
 .12سال  88براي شما چگونه بود؟

 مثل سالهاي قبل هم غم داشتفيلم يا كتاب پيش�نهادي ش�ما به و هم ش��ادي ،ولي اميدواريم ش��اهد
روزهاي بهتري باشيم.
خوانندگان چيست؟
 اه��ل فيلم نيس��تم ول��ي از آنجا  .13چقدر به گذشته فكر ميكنيد؟ به طور طبيعي هر كس خاطراتشك��ه اكث��راً كتابها باي��د آموزنده و
تأثيرگ��ذار باش��ند م��ن هم س��عي را ي��ادآوري ميكند من هم به همان
ميكنم از هر كتاب��ي كه ميخوانم اندازه.
برداش��تي داش��ته باش��م ،هميشه  .14چه پيشنهادي براي پربار شدن
دنب��ال يادگي��ري بودم پ��س همه نش�ريه داخل�ي (بيخي�ال صرع)
كتابهايي كه تا امروز خواندم برايم داريد؟
 هم��كاري و پيش��نهادات عملي«بهترينها» بودند.
 .6اگر خدا قرار باشد ،لطفي در حق همه اعضا.

 به دليل درد مشترك و نيز كمك .15در حد يك كلمه پاسخ دهيد:
به بيم��اران مبتال به صرع تصميم به شما بكند از او چه ميخواهيد؟
 تا همينجا هم خيلي لطف كرده ،مادر :عاشقهمكاري با انجمن صرع را گرفتم.
فرزند :آرزو
 .3علت اينك�ه بعضي از مصروعان از او سپاسگزارم.
بيم�اري خ�ود را پنه�ان ميكنند .7 ،لذتبخشترين لحظه زندگي چه انجمن صرع :خانه دوم
عشق :الهي
زماني بوده است؟
چيست؟
 زيباتري��ن لحظ��ه زندگيام تولد پول :بد نيست احتماالً نگران تأثير نگرش منفيبيخيال صرع :زيبا
اجتماع در زندگي خود هس��تند كه فرزندانم بوده.
مردم به غلط با برچسب (غشي بودن)  .8به نظر شما روح خود شما به چه زندگي :جبري
همسر :تكيهگاه
ف��رد را جل��وه دهند و ني��ز ناآگاهي رنگي است؟
همايش :نياز
 آبي آسماني.خانواده ميتواند مؤثر باشد.
 .4در زندگ�ي از چ�ه چي�زي  .9به عن�وان يك مص�روع تعريف مصروعان :پروانهها

ميترسيد؟

شما از صرع چيست؟

 يك مهمان ناخوانده كه دوستش از اينك�ه وقت خود را در اختيار ما از دو چيز ميترس��م :يكي اينكهقرار دادهايد ،سپاس�گزارم و براي
مفيد نباش��م و ديگ��ري اينكه مورد نداري.
 .10به نظر ش�ما بزرگترين مشكلي ش�ما آرزوي سلامتي و س�عادت
لطف اعضا قرار نگيرم.
 .5اه�ل فيل�م هس�تيد ي�ا كتاب؟ ك�ه جل�وي پ�اي مصروع�ان عزيز روزافزون دارم.

اگر صرع نداشتم...
شادي عباسي

تو نميتواني ،كنار بايس��ت ،دور ش��و ،مراقب باش و هر وقت به آنان ميگويم مراقب خود
باش��ند ،ميخندند .گويي هيچ وقت خطرات به سراغ آنان نميآيد ،ميگويند دستانت ضعيف
اس��ت .پاهايت ميلرزد ،آيا اين چنين اس��ت؟ باور ندارند كه اين دستان همان بالهايي است
كه ش��وق پرواز دارد ،پاهايم از شدت شور و نشاط و عزم سفر چنين ميلرزد ،آري ميخواهم
به پرواز درآيم .آواز س��ر دهم از عمق جانم ،آنان صداي مرا نميشنوند ،دستانم را نميگيرند،
غبار سرنوشت پاهايم را رها نميكند ،ديگر رفتن يك آرزوست ،محكوم شدهام به ماندن ،زير
ذرهبين ديدگان آنان هستم .هرگاه برميخيزم زير نظرهايشان قرار ميگيرم.
شايد اگر صرع نداشتم...
ميتوانستم قدمهايم را با شما هماهنگ كنم .همراهتان باشم ،با شما هم مسير شوم؛ ديگر
نياز به اين ترسهايي كه محبت مينامندش را نداش��تم .هميش��ه به اين فكر ميكنم كه اگر
از اين مرداب رها ميشدم ،حتماً بهتر از سالهاي پيشين ميزيستم .البته شايد هم نه! شايد
خيلي اوقات كالفه ميشوم از حرفهايي كه ميشنوم؛ شرمندهايم ،معذوريم ،قانون است .من
هم بايد باور كنم آخر راه ديگري نميماند شايد هم فرصتي است براي دور شدن از آسيبها،
نجات يافتن از حصارهايي كه مرا به سوي خود ميكشند .ميخواهم اعتراف كنم من با همه
گلهها و ش��كوهها ميخواهم بگويم كه بهترين روزها را ميتوان داشت اگر من و تو بخواهيم،
اگر هدف ما پرواز باشد.
فصلنام�ه انجمن صرع ایران
شماره  ،28سال هشتم 1389 ،

«اگر صرع نداشتم ،ميتوانستم با بالهاي آهنين پرواز را تجربه كنم».
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جشن ميالد حضرت فاطمه(س)
گزارش :رضوان سوهاني

دوش�نبه  89/3/11ساعت 3/50 :ك��ه جش��نهاي انجم��ن فوقالعاده ميدهن��د و آن��ان حرف دلش��ان را
بعدازظهر يك روز گرم

اس��ت ،اص ً
ال نميشود از دستش داد .ميگويند .موسيقي سنتي هم خيلي

هوا خيلي گرم اس��ت ،ما روبهروي دوب��اره ب��ا بدبخت��ي و دادن آخرين خوب است .خدا پدر سورپرايز برنامه

«پارك ورشو» هستيم و خوشحال از قران از پولمان به آنجا ميرسيم .بله (ش��هرام زندي) را بيامرزد كه دير به

اينكه باالخره رسيديم و البته سر موقع رسيدن به مراس��م  6تومان برايمان مراسم رسيد و الاقل بچهها توانستند
و داشتيم به خودمان وعده ميداديم آب ميخورد .خدا پدرشان را بيامرزد باالي ِس��ن بروند و شعري يا مطلبي
ك��ه االن نص��ف صندليه��ا خال��ي ك��ه ي��ه ش��ربت و ش��يريني بهمان بگوين��د و اي��ن خيلي به ب��اال رفتن
اس��ت و يك جاي درس��ت و حسابي تعارف ميكنند وگرنه معلوم نيس��ت اعتماد به نفس آنان كمك ميكند.

جلوي ِس��ن پيدا ميكنيم ،پذيرايي چه بر سرمان بيايد .وقتي به پرسنل

كاش باز هم در مراس��م بعدي اين

ميشويم و حس��ابي خستگيمان در انجم��ن كه ه��ر كدام روس��ريهاي حركت تكرار ش��ود و بچهها از قالب

ميرود .وارد پارك ميشويم و دنبال زيبا و رنگيني به س��ر دارند ،ماجرا را بيننده دربيايند.

نشانهاي از حيات ميگرديم ،اما انگار ميگوييم با خونس��ردي ميگويند ما

مس��ابقه هم خوب است .بخصوص

نه انگار .هيچ خبري نيس��ت .گفتيم به هم��ه ( SMSپيامك) زديم .ولي كه جايزه هم ميدهند .همه به خاطر
ش��ايد چون هوا گرم اس��ت ،بچهها طبق معمول ما جزو همه نيس��تيم .س��ورپرايز برنامه هم كه شده تا انتها

داخل هس��تند كه ناگهان يك ورقه خانم نظري بيش��تر نگران اين است نشستهاند .اما وقتي شهرام زندي وارد
كاغذ كه روي س��تون چسبيده مثل ك��ه آدرس جديد را در پارك ورش��و ميشود ،همه از هم ميپرسيدند تا به
پتك روي س��رمان كوبيده ميشود :اعالم ك��رده باش��ند و اص� ً
لا نگران حال در تلويزيون برنامه اجرا كرده؟ و

«مراس��م انجمن صرع – خ دبستان وضعيت ما و امثال ما نيست.

من وظيف��ه معرفي او به اطرافيانم را

– خ شعباني – ك مريم».
خالصه وارد ميشويم .يك صندلي دارم (پرقصه تو شب بلند يلدا)...
فيلمب��رداري ه��م خيل��ي خوب
نه! ما كه باورمان نميش��ود .داخل خال��ي هم ديده نميش��ود .ناچاراً به

سالن ميشويم اما اينجا هم نشانهاي قسمت باالي ِسن ميرويم كه نه در اس��ت .روي ص��ورت ه��ر ك��دام از

از حيات نيست .باالخره نگهبان پارك مسابقه ش��ركت داده ميشوند نه از بچهه��ا زوم ميكنند و ب��راي آنان و

يا سالن ،نميدانم ،ميآيد و دوباره به آنان فيلمبرداري ميشود .دوباره هم خانوادههايشان جالب است« .فاطمه
فصلنام�ه انجمن صرع ایران
شماره  ،28سال هشتم 1389 ،
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ما هم��ان آدرس را ميدهد .تصميم ما جزو همه محسوب نميشويم.

ميگيريم بيخيال جشن شويم و به

س��رداره» هم شعر قشنگي در وصف

ه��ر كس جمل��ه يا خاط��رهاي در مادر روي ِس��ن (از حفظ) ميخواند

خان��ه برويم چون فك��ر نميكنيم به م��ورد م��ادر ميگويد .ب��ه نظر من كه افتخار نداد در مجله چاپ ش��ود،
قسمت دعاي مراسم هم برسيم .االن برنامه اين دفعه بهتر از دفعات پيش اما ما خيلي دوست داشتيم شعر او را
س��اعت دقيقاً  4است .ولي از آنجايي است .چون الاقل اعضا را هم دخالت چاپ كنيم.
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برگزاري هفتمين

سمينار سراسري صرع
بدينوس�يله به اطلاع تمامي پزش�كان و متخصصان
محترم ميرساند« ،هفتمين سمينار سراسري صرع»
در تاريخ  5الي  7آبان ماه سال جاري در تاالر امام(ره)
بيمارستان امام خميني برگزار ميشود.
اي�ن كنگره ك�ه با حضور اس�اتيد مختل�ف داخلي و
خارجي برگزار ميش�ود ،داراي امتياز بازآموزي براي
متخصص�ان بيماريهاي مغز و اعصاب ،جراحي مغز و
اعصاب ،روانپزشكان ،پزشكان عمومي و ...است و با
برگزاري كارگاههاي آموزشي همراه است.
عالقمندان براي كس�ب اطالعات بيشتر ميتوانند به
آدرس الكترونيك�ي  www.iranepi.orgمراجعه يا
فصلنام�ه انجمن صرع ایران
شماره  ،28سال هشتم 1389 ،
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با ش�ماره تلف�ن ( 88463273دفتر آم�وزش انجمن
صرع) تماس حاصل نمايند.

