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دکتر ابوالفضل احیایی مدیر مرکز اعصاب و روان راه احیا هستم. چاپ اولین شماره ی 
مجله ی روانپزشکی و روانشناسی بالینی راه احیا را به شما مراجعین محترم مرکز تبریک 
انواع مشکالت دست و پنجه  با  امروز که  از استرس   پر  انسان ها در دنیای  می گویم. 
آن  با  مقابله  به  قادر  مشکالت  این  با  مقابله  روش های  از  گاهی  آ بدون  می کنند،  نرم 
مشکالت نخواهند بود. این مشکالت ، باعث ایجاد انواع بیماری های روانی در افراد 
شده و در نهایت جامعه ی بیمار، افسرده و عصبی تشکیل می شود . شاید شما نیز شاهد 
که  بزهکاری های جامعه  یا  و  بوده اید  ارزش  کم  بر سر چیزهای  درگیری های خیابان 
اطالع رسانی  کمبود  می شود.  ناشی  روانی  بیماری های  درمان  و  گاهی  آ نبود  از  همه 
زمینه های  در  احیا  راه  روانپزشکی   است..مجله  اینجانب  اصلی  دغدقه ی  موارد  این 
روانپزشکی، روانشناسی بالینی و بهداشت روانی وابسته مرکز اعصاب و روان راه  احیا 
است. هدف این نشریه انتشار مقاالت علمی پژوهشی در زمینه های علم آسیب شناسی 
روانی ، داروشناسی روانی، روانپزشکی جامعه، همه گیرشناسی، روانپزشکی کودکان و 
بزرگساالن، روان درمانی، روانپزشکی عصبی، روانشناسی، معنویت درمانی روانشناسی 
از   علمی 

ً
ارائه راهکارهای کامال و  به تعریف  این مجله  و زمینه های مرتبط است. در 

درمان  و  فعالی  بیش  آلزایمر،  اضطراری،  اختالالت  قبیل  از  روانی  بیماری های  انواع 
اعتیاد خواهیم پرداخت. همچنین به درمان های نوین مثل وی آر تراپی ، کتامین تراپی 
به شما  راستا  این  در  بتوانیم  است  امید  می کنیم.  اشاره   RTMS دستگاه  از  استفاده  و 

خوانندگان گرامی یاری برسانیم. 
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راه احیا
مجله ی روانپزشکی

راه های ارتباطی با مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

بهتر از امروز به خانه باز خواهی گشت



درمان افسردگی با

کتامین تراپی
کتامین نوعی داروی بیهوشی است. این دارو در سال ۱۹۶۳ به عنوان جایگزینی برای فن سیکلیدین و بیشتر 

برای استفاده در دام پزشکی تولید شد و بعدها برای انسان نیز استفاده شد. 

و  مرکزی  اعصاب  سلسله  تضعیف کنندٔه  داروی  کتامین، 
جایگزینی  عنوان  به   ۱۹۶۳ سال  در  دارو  این  است.  هوش بری 
در  شد.  تولید  دام پزشکی  در  مصرف  برای  و  فن سیکلیدین  برای 
از داروهای هوش بری، کتامین کم خطرتر  با برخی دیگر  مقایسه 
است. زیرا تنفس و گردش خون را متوقف نکرده و ُاغ زدن غیرارادی 

را از کار نمی اندازد.
کتامین در انسان آثار توهم زا ایجاد می کند و نوعی داروی مورد 
در  درد  تسکین  و  آرامش  ایجاد  کردن،  بی هوش  جهت  استفاده 

از دستة داروهای کالس ۳ بوده  این دارو  انسان و حیوان است. 
قرار  تأیید  مورد  درمان گاه ها  و  بیمارستان ها  در  استفاده  برای  و 
و  آرام بخشی  توهم زایی،  به  می توان  آن  عوارض  از  و  است  گرفته 
گوشه گیری اشاره کرد. کتامین از جمله داروهایی است که به طور 
غیرقانونی جهت تفریح و تفنن نیز استفاده می گردد. اما همچنان 
آثار  این  برای  رایج است. کتامین  برای هوش بری  دام پزشکی  در 

توهم زا مورد مصرف تفریحی قرار می گیرد.

عضالنی  یا  وریدی  تزریق  روش  به  کتامین  پزشکی  مصرف 
است. برای مصرف تفریحی، عالوه بر این ها، به روش استنشاقی 

هم استفاده می شود.

مکانیسم اثر
کتامین مانند فن سیکلیدین ها عمل می کند. کتامین با بلوک 
گیرنده های گلوتامات ناحیة تاالموس مغز مانع انتقال پیام درد به 

سیستم لیمبیک می شود.

آثار و عوارض جانبی
راه  روان  و  اعصاب  مرکز  در  است.  عوارض  دارای  دارویی  هر 
وارد شود.  به شخص  این است که کم ترین عارضه  بر  احیا سعی 

و  خود  از  انفکاک  احساس  توهم،  شامل  کتامین  کوتاه مدت  آثار 
دنیای اطراف، تغییر درک از وضعیت فیزیکی بدن، خوددگربینی، 
احساس  شدن،  غوطه ور  احساس  )دلیریوم(،  روان آشفتگی 
غیرواقعی بودن دنیای اطراف، دیدن رؤیاهای واضح و خطاهای 
ادراک و بینائی است. کتامین در دوزهای باال و قبل از بی هوشی 
کامل، حس انفکاک شدید از دنیای اطراف ایجاد می کند که به 

کاف چاله معروف است.
برای کتامین  تا سال ها دانشمندان عوارض جانبی درازمدتی 
سراغ نداشتند. اما تحقیقات علمی جدید، در اوایل دهة ۲۰۱۰ 
میالدی، رابطه ای میان مصرف کتامین و نارسایی های شدید کلیه 

و مثانه گزارش کرده اند.

در سال های گذشته تعداد افراد درگیر با بیماری افسردگی و به تبع آن مصرف داروهای آن به صورت چشمگیری افزایش یافته است. 
اغلب این داروها در کوتاه مدت تاثیری به همراه نداشته و عالوه بر آن با اثرات جانبی مخربی همراه هستند.

یکی از معدود داروهای افسردگی با اثر گذاری قوی و سریع »کتامین« است که در چند ساعت عالئم این بیماری از این می برد. 
این دارو به حدی محبوب شده که در سراسر جهان کلینیک هایی با عنوان کتامین درمانی تاسیس شده اند.

که  گرفته  صورت  آن  سریع  اثرگذاری  علل  بررسی  و  کتامین  جانبی  اثرات  کاهش  برای  بسیاری  تحقیقات  گذشته  های  سال  در 
دستاوردهای چندانی به همراه نداشته است، با این حال در روزهای گذشته محققان دانشگاه Zhejiang چین سازوکار اثرگذاری این 
دارو در مغز را کشف کرده اند که می تواند در بهینه سازی آن و حتی شناسایی جوانب مختلف افسردگی تاثیر به سزایی داشته باشد.
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اختالالت افسردگی
 پیشینه: علیرغم افزایش تعداد داروهای ضد افسردگی )بیش از ۷۰ میلیون در سال ۲۰۱۸( باز هم عدم اطمینان در 
مورد زمانی وجود دارد که مردم مبتال به افسردگی ممکن است از داروهای ضد افسردگی بهره مند شوند و نگران این 

باشند که داروهای ضد افسردگی به صورت غیرضروی تجویز شده اند.

PANDA )عالئم تجویز داروهای ضد افسردگی چیست منجر به یک سود بالینی خواهد شد؟( برنامه تحقیقاتی بود برای  اهداف: هدف اصلی 
ارائه ی راهنمایی بیشتر در مورد اینکه چه زمان داروهای ضد افسردگی به احتمال زیاد به نفع افراد افسرده است.هدف ما برآورد حداقل تفاوت بالینی 
برای مقیاس های رایج استفاده شده به منظور کنترل افسردگی واضطراب و هم چنین درک بیشتر درمورد نحوه ی واکنش بیماران به این ارزیابی ها بود.

ما یک مطالعه مشاهداتی از بیماران مبتال به افسردگی و یک آزمایش کنترل شده ی تصادفی با سرترالین )قرص ضد افسردگی( در برابر دارونما انجام 
دادیم تا اثر درمان در مراقبت های اولیه انگلستان را تخمین بزنیم.فرضیه پژوهش این بود که شدت و مدت زمان عالئم به پاسخ درمان مربوط است.

طراحی: این برنامه شامل سه مرحله بود. مرحله اول به تجزیه و تحلیل داده 
های ثانویه ی موجود که از آزمایشاِت منتشر شده استخراج شده بود، تکیه 
به مراقبت  به افسردگی بود که  بیماران مبتال  کرد. مرحله دوم مطالعه روی 
های اولیه، رسیدگی کردند و پس از گذشت4،۲و6هفته بعد از ارزیابی اولیه 

به دنبال آن بودند. هر دو روش کمی و کیفی در این آزمایش استفاده شد.
مرحله سوم عبارت بود از یک آزمایش دو سو کوِر کنترل شده ی تصادفی 
با سرترالین در مقابل دارونما، به منظورمراقبت های اولیه دربیماران مراجعه 

کننده ای که عالئم افسردگی داشتند.
تنظیم: مراقبت های اولیه انگلستان در بریستول، لندن، لیورپول و یورک. 

شرکت کنندگان: بیماران 1۸ تا 74 ساله که عالئم افسردگی را در مراقبت 
های اولیه تجربه می کردند. شایستگی PANDA برای آزمایش کنترل شده 
با یک داروی ضد  ی تصادفی شامل عدم اطمینان در مورد مزایای درمان 

افسردگی بود.
 ،PANDA تصادفی   ی  شده  کنترل  آزمایش  جریان  طی  در  مداخالت: 
به میزان 1۰۰ میلی گرم روزانه سرترالین   

ً
به طور جداگانه، تصادفا بیماران 

مطالعه  یک   PANDA گروه  مطالعه  کردند.  مصرف  یکسان  دارونمای  یا 
مشاهداتی است.

از  استفاده  با  شده  گیری  اندازه  افسردگی  عالئم  اصلی:  پیامد  معیارهای 
نتیجه ی اصلی آزمایش کنترل شده ی تصادفی  بیمار،  پرسشنامه سالمت 
اضطراب  اختالِل  از  استفاده  با  اضطراب  عالئم  شامل  نتایج  سایر  بود. 
نسخه  افسردگی بک،  فهرست  از  استفاده  با  افسردگی  بود. عالئم  عمومی 
۲؛ کیفیت زندگی مرتبط با سالمت؛ بهبود گزارش دهی خودکار و مقرون 

به صرفه بودن.

تصادفِی  ی  شده  کنترل  ی  ثانویه  آزمایشات  تحلیل  و  تجزیه  نتایج: 
افسردگی  در  درمانی  پاسخ  بالینِی  و  ژنتیکی  های  بینی  موجود]پیش 
و   )TREAD( بدنی  فعالیت  با  همراه  افسردگی  درمان   ،)GenPod(
اثربخشی بالینی و با توجه به مقرون به صرفه بودِن درماِن رفتاری شناختی 
به عنوان یک مکمل دارو درمانی برای درماِن افسردگی ای که مقاوم دربرابر 
که  شد  یافت  شواهدی   )CoBalT(اولیه های  مراقبت  در  است،  درمان 
تفاوت مهم  افسردگی، حداقل  اولیه عالئم  افزایش شدت  با  نشان می دهد 
ترتیب  بالینی،به  تفاوت  کمترین  از  ما  برآورد   یابد.  می  افزایش  هم  بالینی 
 GenPod 17 و 1۸ درصد کاهش در نمرات پرسشنامه افسردگی بک برای
اما شرکت کنندگان دراین مطالعه دچارافسردگی شده  TREAD است،  و 

بودند زیرا به داروهای ضدافسردگی پاسخ نداده بودند .
های  داده  در  خودمان  تحلیل  و  تجزیه  از  وهمچنین   PANDA گروه  در 
قابل توجهی  به میزان  بالینی  های موجود، متوجه شدیم که حداقل تفاوت 
بیان حداقل  با  اولیه ی عالئم افسردگی و اضطراب تغییر میکند.  با شدت 
امتیازات  در  را  تغییر  این  درصد،  کاهِش  یک  عنوان  به  بالینی  مهم  تفاوِت 
میزان  به  درصد  کاهِش  این  پایین،  امتیازات  در  اما  دهد  می  کاهش  باالتر 
از  به بسیاری  نتایج حاصل از مطالعات کیفی  افزایش یافت.  قابل توجهی 
از  بهبودی  و  تغییر  ارزیابی  بیماردر   ۹ پرسشنامه سالمت  محدودیت های 

افسردگی اشاره دارد.
که  ندارد  PANDA، هیچ مدرکی وجود  کنترل شده تصادفی  آزمایش  در 
نشان دهد سرترالین منجر به کاهش عالئم افسردگی در عرض 6 هفته شده 
است، اما برخی از شواهد نشان می دهد که این کاهش عالئم درعرض 1۲ 
به کاهش عالئم اضطراب،  منجر  این حال، سرترالین  با  دارد.  هفته وجود 
بهبود کیفیت زندگی مرتبط با سالمت روان و افزایش احتمال بهبودی می 

شود  .

تامین بودجه: این پروژه توسط موسسه ملی تحقیقات بهداشت 
تحقیقات  برنامه  برای  مالی  های  منظورکمک  به   )NIHR(
کاربردی سرمایه گذاری شده  است و در سال ۲۰۰۸ به طور 
کاربردی  تحقیقات  برای  تحصیلی  هزینه  کمک   در  کامل 
منتشر خواهد شد. جلد7، شماره 1۰. برای اطالعات بیشتِر 

پروژه به وب سایت کتابخانه مجالت NIHR مراجعه کنید.

بیمار در6هفته درگروه سرترالین  میانگین نمره پرسشنامه ی سالمت ۹ 
)انحراف   76/۸ دارونما  ودرگروه   )63/5 معیار  )انحراف   ۹۸/7
 ٪7_ اطمینان  نسبی،٪۹5  )5٪کاهش  دارونما  ودرگروه  معیار۸6/5( 
تا 15٪؛p=41/۰(. ازنتایج ثانویه شواهدزیادی وجوددارد که نشان می 
دهد سرترالین عالئم اضطراب را کاهش می دهد )نمره اختالل اضطراب 
 ٪۲5 تا   ٪۹ اطمینان  ی  فاصله   ٪۹5( کاهش   ٪17 با  عمومی_7 
؛p=۰۰۰5/۰( وسرترالین احتمال زیادی داشت )٪۹۰>( که در1۲هفته 

مقرون به صرفه عمل کند.
آزمایش کنترل شده تصادفی PANDA هیچ شواهدی از پاسخ درمانی 
پیدا  افسردگی  عالئم  زمان  مدت  یا  شدت  با  بودن  صرفه  به  مقرون  یا 
نکرد. حداقل برآورد اختالف از نظر بالینی حاکی از آن است که تأثیر 
 از نظر بالینی مهم 

ً
سرترالین بر اضطراب ، اما نه بر افسردگی، احتماال

است.
محدودیت ها: نتایج حاصل از آزمایش کنترل شده ی تصادفی و برآورد 
حداقل اختالف مهم بالینی، به اندازه کافی دقیق نبودند تا راهنمایی های 
بالینی خاصی را به افراد ارائه دهند. ما در این آزمایش، درمورد اینکه آیا 
شدت اولیه و مدت زمان عالئم افسردگی مربوط به واکنش درمان است 

یا نه، قدرت کمی داشتیم.

 سایر 
ً
نتیجه گیری: نتایج آزمایش از استفاده از سرترالین و احتماال

مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین، پشتیبانی می کند، به 

دلیل عمل آنها در کاهش عالئم اضطراب و همچنین احتمال اثر 

به  آنها بر روی عالئم افسردگی.سرترالین می تواند  طوالنی مدت 

 
ً
عنوان دارو برای عالئم اضطراب تجویز شود که اضطراب معموال

یک  تجویز،  این  با  بیماران  از  بسیاری  و  می دهد  رخ  افسردگی  با 

مزیت بالینی را تجربه می کنند. از پرسشنامه سالمت ۹ بیمار درمی 

یابیم که موارد و مقیاس های خودگردان مشابه نباید به تنهایی برای 

ارزیابی نتیجه بالینی استفاده شود بلکه باید این پرسشنامه با ارزیابی 

بالینی بیشتری تکمیل شود. کار آینده: ما باید اثرات طوالنی مدت 

درمان ضد افسردگی را بررسی کنیم. ما برای ارائه راهنمایی های 

افراد به برآورد دقیق تری از اثرات درمانی و حداقل  دقیق تر برای 

تفاوت بالینی مهم در شدت های مختلف نیاز داریم.

و  اعصاب  مرکز  در  روانشناس  هستم،  مدرسین  مریم 

روان راه احیا. به مدت 5 سال هست که با مرکز و جناب 

آقای دکتر ابوالفضل احیایی همکاری میکنم.

گاهی بخشی  هدف ما در مرکز اعصاب و روان راه احیا آ

انتشار  به  اقدام  راستا  همین  در  است.  جامعه  افراد  به 

با  است  امید  نموده ایم.  احیا  راه  روانپزشکی  مجله ی 

مذکور  هدف  به  عزیز  خوانندگان  شما  حمایت های 

برسیم.

نتیجه گیری

تاثیر مداخالت دارویی در

مریم مدسین 
زمستان ۹۹

۸۹



چـــــرا شکست میخورم؟

اگر جزو آن دسته از 

افرادی هستید که اغلب 

خودتان را ))شکست 

خورده(( میبینید یا در انجام 

کارها دچار))اهمال کاری((

و))به تعویق انداختن کارها((

میشوید،این مطلب را مطالعه 

 بفرمایید:

1(احتماال تالش زیادی برای پیشرفت 

 نمیکنید.

۲(گاهی هم سعی میکنید به صورت مبالغه 

آمیز خودتان را در زمینه یا زمینه های خاصی 

 موفق تر از آنچه هستید نشان  دهید.

3(به خودتان مهر ناالیقی و بی کفایتی و بی عرضگی 

می زنید یا احساس میکنید فردی ناتوان و بی استعداد 

 هستید.

4(مدام به داده های منفی توجه میکنید و به این نتیجه میرسید 

 که دیر یا زود شکست خواهید خورد.

5(احساس میکنید موفقیت ها و دستاوردهای شما کم ارزش و 

ساده هستند یا شما الیق آن دستاوردها نبوده اید،یا کامال شانسی به 

 آن موقعیت ها رسیده اید!

6(گاهی در جمع ها،خودتان را زیر سوال میبرید و اصطالحا ضایع 

میکنید؛ایرادهای کار خود را زودتر از دیگران عنوان میکنید و کار خود را بی 

 ارزش جلوه میدهید.

7(خود را با دیگران مقایسه میکنید و به این نتیجه میرسید که انگار ذاتا استعداد 

 موفق شدن در شما وجود ندارد!

۸(گاهی هم دچار ))اهمال کاری((میشوید و کارها را به تعویق می اندازید،چرا؟چون 

پیش فرض ذهن شما،))شکست میخورم((است پس هیچ کاری را شروع نمیکنید 

که شکست نخورید اما در واقع خود را تسلیم تله ی شکست خود میکنید و مطابق 

 ذهنیتتان،شکست را برای خود رقم میزنید.

تمامی این رفتارها و روشها مجددا شما را در چرخه ی نامطلوب))شکست میخورم((و 

))میترسم که شکست بخورم((گرفتار خواهد کرد و منجر به تداوم رفتارهای غلط و منجر به 

شکست میشود.

در یک قرن گذشته علم روانشناسی در ایران رشد قابل توجهی داشته است، ولی همچنان 

به  نتیجه مشکالت جامعه ما  از طرف همه ی اعضای جامعه پذیرفته نشده است و در 

مراتب بیشتر از کشورهای است که به حوزه ی روان  اهمیت می دهند. ما در قرن آینده با 

چالش های بیشتری نسبت به گذشته روبرو هستیم. من وبقیه همکارانم در مرکز راه احیا 

شما را در قرن آینده همراهی می کنیم، تا در ابتدا ریشه مشکالت خود را دریابید و در 

مونا خاکشورادامه به مقابله با آنها برآیید.

1۰11



پایی از دست داده

اما از پا ننشسته
زندگی  معنای  تشریح  به  خودم  با   چندی است 

و  تصاویر  به  و  می کاوم  را  خود  مشغولم. 
می نگرم.  گوشی ام  در  موجود  ویدئوهای 

و  کنم  درک  لحظه  در  را  حالم  می کوشم 
چرایی و چگونگی خنده هایم را در تصاویر 

پیش  سال  دو  که  می اندیش-م  بیابم. 
می کردم،  ثبت  را  تصویر  این  وقتی 

ژستی  یا  بود  جان  اعماق  از  خنده ام 
برای عکاسی!

است؟  نوسان  در  آدمی  ُخلق  چرا 
مگر جز این است که با سناریوهای 

تکراری در زندگی مواجهیم؟!

به قول سهراب سپهری:

رنج،  و  درد  با  است  توأم  زندگی 
درک  در  ما  هرچند  شادی،  و  عشق 
و پذیرش آن نیستیم زیرا آن را بخشی 
مستمر  شادی  نمی دانیم.  زندگی  از 
چیز  هیچ  و  نمی پاید  نیز  غم  نیست؛ 
نباید آنچنان ما را هیجان زده کند که درک 
 گذشته و حال و نگاه به آینده را از ما بستاند.

زیر  را  مجازی  زندگی  جریانات  روزانه  ما 
و رو می کنیم؛ آمار کرونا یا اخبار سیاسی و 
اجتماعی و زندگی افراد مشهور. دیروز با دیدن 
شناور،  افکار  و  شد  دگرگون  حالم  عکس  این 
در  زیبایی  همه  این  چگونه  گرفت.  آرام  کمی 
یک انسان گرد آمده است؟ پذیرش، ایستادگی و 

مقاومت او را جذاب تر و زیباتر کرده است.
است.  ننشسته  پا  از  ولی  داده  دست  از  را  پایی  او 
و  کند  منزوی  را  خود  دیگر،  خیلی  مثل  می تونست 
سبک زندگی اش را تغییر دهد. ولی به نظر می رسد او 
انتخاب کرده است؛ آغوش خود را به روی سرنوشت و 
از  تجربه ی مادی خود گشوده است. خوشبختی را فراتر 
رنج می جوید و زندگی را باور دارد با همه ی فراز و نشیب 

آن.

کار ما نیست 

 شناسایی راز گل سرخ،

 کار ما شاید این است

که در افسون گل سرخ شناور 

باشیم...

مونا یوسفی

روانشناس بالینی 1۲13
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کتاب راهکارهای غلبه براختالل دوقطبی

کتاب راهکارهای غلبه بر اختالل دوقطبی نوشته ی دکتر ابوالفضل احیایی، محسن  امیری، مریم مدرسین، 
محسن امیریدکتر ابوالفضل احیاییمونا خاکشور است. در این کتاب ابتدا به معرفی این اختالل می پردازیم.

کارشناس عمرانمتخصص اعصاب و روان 

 از دانشگاه علوم پزشکی تهران

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با 
استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله 
در ستون و سطرآنچنان که الزم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی 
می  کاربردی  ابزارهای  بهبود  هدف  با  متنوع  کاربردهای  و  نیاز  مورد 
آینده  و  حال  گذشته،  درصد  سه  و  شصت  در  زیادی  کتابهای  باشد. 
افزارها  نرم  با  تا  طلبد  می  را  متخصصان  و  جامعه  فراوان  شناخت 
طراحان  الخصوص  علی  ای  رایانه  طراحان  برای  را  بیشتری  شناخت 
صورت  این  در  کرد.  ایجاد  فارسی  زبان  در  پیشرو  فرهنگ  و  خالقی 
و  راهکارها  ارائه  در  موجود  و دشواری  تمام  که  داشت  امید  توان  می 
شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی 
موجود  دنیای  اهل  پیوسته  سواالت  جوابگوی  و  اصلی  دستاوردهای 

طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با 
استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله 
در ستون و سطرآنچنان که الزم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی 
می  کاربردی  ابزارهای  بهبود  هدف  با  متنوع  کاربردهای  و  نیاز  مورد 
آینده  و  حال  گذشته،  درصد  سه  و  شصت  در  زیادی  کتابهای  باشد. 
افزارها  نرم  با  تا  طلبد  می  را  متخصصان  و  جامعه  فراوان  شناخت 
طراحان  الخصوص  علی  ای  رایانه  طراحان  برای  را  بیشتری  شناخت 
صورت  این  در  کرد.  ایجاد  فارسی  زبان  در  پیشرو  فرهنگ  و  خالقی 
و  راهکارها  ارائه  در  موجود  و دشواری  تمام  که  داشت  امید  توان  می 
شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی 
موجود  دنیای  اهل  پیوسته  سواالت  جوابگوی  و  اصلی  دستاوردهای 

طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با 
استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله 
در ستون و سطرآنچنان که الزم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی 
می  کاربردی  ابزارهای  بهبود  هدف  با  متنوع  کاربردهای  و  نیاز  مورد 
آینده  و  حال  گذشته،  درصد  سه  و  شصت  در  زیادی  کتابهای  باشد. 
افزارها  نرم  با  تا  طلبد  می  را  متخصصان  و  جامعه  فراوان  شناخت 

طراحان  الخصوص  علی  ای  رایانه  طراحان  برای  را  بیشتری  شناخت 
صورت  این  در  کرد.  ایجاد  فارسی  زبان  در  پیشرو  فرهنگ  و  خالقی 
و  راهکارها  ارائه  در  موجود  و دشواری  تمام  که  داشت  امید  توان  می 
شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی 
موجود  دنیای  اهل  پیوسته  سواالت  جوابگوی  و  اصلی  دستاوردهای 

طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
از صنعت چاپ  نامفهوم  تولید سادگی  با  متن ساختگی  ایپسوم  لورم 
و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه 
فعلی  شرایط  برای  و  است  الزم  که  سطرآنچنان  و  ستون  در  مجله  و 
ابزارهای  بهبود  هدف  با  متنوع  کاربردهای  و  نیاز  مورد  تکنولوژی 
و سه درصد گذشته،  در شصت  زیادی  کتابهای  باشد.  می  کاربردی 
حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم 
الخصوص  علی  ای  رایانه  طراحان  برای  را  بیشتری  شناخت  افزارها 

طراحان خالقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.
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اختالل خواب

در تصادفات جاده ی
ــر  ــوری یــک خط ــه موت ــه خــواب در وســایل نقلی ــوط ب ــوادث مرب  ح
جــدی ایمنــی اســت چــه بــرای راننــده ای کــه بــه خــواب مــی رود و 
چــه بــرای دیگــران در جــاده. اختــالالت خــواب ممکــن اســت عامــل 
مهمــی در برخــی از ایــن حــوادث باشــد. بررســی کردیــم داده هــا در 
مــورد حــوادث مربــوط بــه خــواب از 7۰ فــرد کنتــرل و 4۲4 بزرگســال 
مبتــال چهــار دســته از اختــالالت خــواب: آپنــه خــواب ، نارکولپســی 
، ســایر اختــالالت خــواب آلودگــی بیــش از حــد ، و اختــالالت خواب 

بــدون خــواب آلودگــی بیــش از حــد. نســبت افــراد بــا حــوادث 
مربــوط بــه خــواب ۱.5-4 برابــر بیشــتر بــود در گروههــای بیمــار بــا 
فشــار خــون بیــش از حــد در گــروه کنتــرل. در بیمــاران بــا افزایــش 
ــواب  ــال - خ ــر س ــواب در ه ــه خ ــوط ب ــوادث مرب ــروز ح ــواب ، ب خ
ــا خــواب تصادفــات  ــود. اگرچــه نســبت بیمــاران ب آلودگــی 7-۳٪ ب
مربــوط بــه آن در باالتریــن مــاده مخــدر بیشــترین میــزان را داشــته 
ــه دلیــل تعــداد بیشــتر آنهــا.  ــه خــواب ب ــوط ب ــات مرب اســت تصادف

کمبــود خــواب ، برنامــه هــای کاری شــیفتی ، تغییــرات شــبانه 
ــا  ــکل و داروه ــرف ال ــرایط ، مص ــکی ش ــیاری ، پزش روزی هوش
ــته  ــش داش ــادن نق ــی و افت ــواب آلودگ ــد در خ ــی توانن ــه م هم
باشــند هنــگام رانندگــی خوابیــده اســت. کمبــود خــواب کامــل 
فقــط بــرای یــک شــب منجــر بــه افزایــش مــی شــود در خــواب 
آلودگــی و کاهــش قابــل توجهــی در تأخیــر خــواب )۲( ، در 
حالــی کــه کمبــود خــواب جزئــی تعطیــالت یــا خــواب ناکافــی 
ــدت  ــان ش ــه هم ــا ب ــر ، ام ــی ت ــی تدریج ــواب آلودگ ــث خ باع
ــب  ــول ش ــور معم ــه ط ــه ب ــرادی ک ــه در اف ــود. ک ــی ش ــدید م ش
ــد در  ــی رس ــیاری م ــتند ، هوش ــدار هس ــد و روز بی ــی خوابن م
حــدود ۳:۰۰ بامــداد ، و در اواســط بعــد از ظهــر بــا یــک تغذیــه 
کمتــر. در مطالعــه لوکومــو- درایورهــای محــرک ، تغییــرات 
هنــگام  الکتروکولوگرافــی  و   )EEG( الکتروانســفالوگرافی 

ــیار  ــی بس ــواب آلودگ ــا خ ــادر ب ــب چ ــار در ش ــا قط ــی ب رانندگ
ــا  ــراه ب ــی هم ــواب ناکاف ــی خ ــول روز )۳(. وقت ــتر از در ط بیش
تغییــر در برنامــه باشــد ، در نتیجــه خــواب آلودگــی مــی توانــد 
حتــی شــدیدتر باشــد. دو علــت شــایع پزشــکی خــواب آلودگــی 
در روز در بیمارانــی کــه هنــگام خــواب دیــده مــی شــوند مراکــز 
اختــالالت نارکولپســی و آپنــه خــواب هســتند. در میــان بیماران 
مبتــال بــه آپنــه خــواب ، نــرخ تصادفــات ۳۱-۹۳٪ گــزارش 
شــده اســت )4-۶(. در مطالعــات مربــوط بــه داروهــای مخــدر ، 
4۰-48٪ خوابیــدن روی چــرخ را گــزارش کــرد و ۲5٪ بــه دلیــل 
خوابیــدن تصــادف کردنــد )7،8(. در ایــن مطالعــه ، مــا ســعی 
در تعییــن )الــف( فراوانــی نســبی تصادفــات در بیمــاران مبتــال 
بــه انــواع مختلــف اختــالالت خــواب و )ب( بــروز یــا عــدم بــروز 
آن تصادفــات بــه شــدت نارکولپســي یــا آپنــه خــواب مربــوط مــي 

براســاس ارزیابــی بالینــی و نتایــج مطالعــات خــواب ، بیمــاران زن و مــرد بــه چهار 
گــروه تشــخیصی تقســیم شــدند: )گــروه ۱( آپنــه خــواب ، )گــروه ۲( نارکولپســی 
، )گــروه ۳( ســایر اختــالالت خــواب آلودگــی بیــش از حــد در روز )EDS( و )گروه 
4( خــواب شــکایات و اختــالالت خــواب بــدون EDS )جــداول ۱ و ۲(. بــه طــور 
متوســط   ، آپنــه گــروه بزرگتــر از گــروه هــای دیگــر بــود )p >۰/۰5 در مقایســه بــا 
ســایر گــروه هــا( بطــور ذکــور مــرد اســت ، در حالــی کــه گروههــای دیگــر از نظــر 
ســن و جنــس کامــاًل مطابقــت داشــتند. ۶۱ بیمــار در گــروه ۳ شــامل ۲۶ نفــر 
بــا حــرکات دوره ای پــا یــا پاهــای بــی قــرار ، ۱۰ نفــر بودنــد بــا خــواب ناکافــی 
، 4 بــا خــواب آلودگــی بــه دلیــل دارو ، ۳ بــا خــواب آلودگــی بــه دلیــل بیمــاری 
ــار در  ــخص. 7۹ بیم ــا نامش ــک ی ــل ایدیوپاتی ــا عل ــورد ب ــکی و ۱8 م ــای پزش ه
گــروه 4 مــورد شــامل ۳۱ نفــر بــا بــی خوابــی ، ۶ مــورد فقــط بــا خــواب آلودگــی 
ــا ، و ۲۰  ــا پارازومنی ــع ، ۲۰ مــورد ب ــا اختــالل در برنامــه موان ذهنــی ، ۲ مــورد ب

جبران نشدنی

ــادف  ــش تص ــر افزای ــرض خط ــوح در مع ــه وض ــتند ب ــه دارای OSA هس ــرادی ک ــج: اف نتای

 در محــدوده 1.۲1 تــا 
ً
قــرار دارنــد. میانگیــن نســبت میــزان خرابــی مرتبــط بــا OSA احتمــاال

4.۸۹ قــرار خواهــد گرفــت. از خصوصیاتــی کــه ممکــن اســت ســقوط در راننــدگان مبتــال بــه 
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توصیه ی روانشناسانه برای قطع زنجیره ی مرگ

سازمان بهداشتی جهانی همچنین وزارت بهداشت ایران، عنوان کردهاند که 
استفاده از ماسک تا نود درصد از انتقال ویروس کووید 1۹ جلوگیری میکند 
و طبق آخرین یافتهها، استفاده از ماسکهای پزشکی بهترین راهکار شناخته 
شدهی فعلی، برای قطع زنجیرهی انتقال ویروس است. علیرغم اطالعرسانی 
گسترده که طی دوهفتهی اخیر انجام شده است، همچنان میتوان افراد بدون 
ماسک را به وفور در اماکن عمومی مشاهده کرد. بررسی چرایی و چگونگی 
بهشناخت  توجه  با  میتوان  ولی  است  میدانی  مطالعهی  نیازمند  مسأله  این 

جامعهی ایرانی، مواردی را ذکر کرد:

اول: بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت ماســک پــس از همهگیــری 

ــته  ــمگیری داش ــد چش ــک رش ــت ماس ــد 1۹، قیم ــروس کووی وی

اســت. از ســویی در شــرایط کنونــی ماســک یکــی از اقــالم ضــروری 

ــورم افســار  ــواده اســت. ت ــا هفتگــی خان ــه ی ســبد خریدهــای روزان

گســیختهی ماههــای اخیــر و افزایــش عجیــب قیمــت ماســک، 

خریــد ماســکهای پزشــکی یکبــار مصــرف را بــرای بخــش عمدهــای 

از هموطنــان کــه بــا حقوقکارمنــدی یــا کارگــری ارتــزاق میکننــد بــا 

ــد  ــی خری ــن هزینه ــور میانگی ــت. بط ــاخته اس ــرو س ــواری روب دش

ــاه  ــدود پنج ــه، ح ــره در هفت ــی چهارنف ــک خانواده ــرای ی ــک ب ماس

هــزار تومــان اســت کــه مبلــغ ماهیانهــی دویســت هزارتومــان را بــه 

ــه دریافتــی کارمنــدان  ــا توجــه ب ــواده میافزایــد کــه ب هزینههــای خان

ــئولیت  ــود.این مس ــوب میش ــی محس ــل توجه ــغ قاب ــران، مبل و کارگ

دولــت اســت کــه بتوانــد ماســکهای اســتاندارد ارزان قیمــت و 

ــد. ــرار ده ــد، ق ــار کمدرآم ــار اقش ــگان در اختی رای

ــروس را درک  ــن وی ــرات ای ــه مخاط ــتند، ک ــرادی هس ــوز اف دوم: هن

ــد.  ــدی نمیپندارن ــک را ج ــتفاده از ماس ــن رو اس ــد و از ای نکردهان

ــرش  ــرات و پذی ــا مخاط ــنایی ب ــرای آش ــب ب ــوای متناس ــد محت تولی

آنهــا بــرای ایــن دســته از افــراد ضــروری اســت.  باتوجــه بــه اینکــه 

ــمند  ــیهای هوش ــر از گوش ــال حاض ــراد در ح ــده ای از اف ــش عم بخ

اســتفاده میکننــد میتــوان از طریــق اپلیکیشــنهای موجــوِد گوشــیهای 

ــده را  ــد ش ــای تولی ــه محتواه ــورت روزان ــک، بص ــا پیام ــراه ی هم

ــب  ــانی موج ــداوم اطالعرس ــا ت ــرد ت ــال ک ــتمر ارس ــورت مس بص

ــود. ــدن آن ش نهادینهش

 ســوم: ایجــاد غرفههــای اطــالع رســانی در مراکــز پرتــردد و پخــش 

ماســک ارزان یــا رایــگان در کنــار ارائهــی اطالعــات میتوانــد مفیــد 

ــه در  ــج دقیق ــی پن ــر کس ــود اگ ــالم ش ــال اع ــوان مث ــه عن ــد. ب باش

ــد از  ــی را ببین ــم آموزش ــا فیل ــد ی ــرکت کن ــی ش ــهای آموزش کالس

ــود. ــوردار میش ــت برخ ــا ارزان قیم ــگان ی ــک رای ــدادی ماس تع

ــزل از  ــک در من ــد ماس ــتردهی تولی ــوزش گس ــارم: آم چه

طریــق تولیــد محتواهــای جــذاب کــه مخاطــب را بــه خــود 

مشــغول دارد و او را بــه دیــدن، خوانــدن یــا شــنیدن آن 

ــد. ــب کن ترغی

ــت، موجــب عــادی شــدن آن  ــک وضعی پنجــم: اســتمرار ی

وضعیــت میشــود و از ســرگیری فعالیتهــای اجتماعــی و 

ــود. الزم  ــوب میش ــف محس ــی مضاع ــز دلیل ــادی نی اقتص

ــود  ــام ش ــوع انج ــا موض ــب ب ــای متناس ــت برنامهریزیه اس

تــا رونــد عادیســازی متوقــف شــود. تولیــد برنامههــای 

ــد. ــد باش ــد کارآم ــانهای میتوان چندرس

ششم: میتوان از طراحان مد و زیبایی خواست تا.

ــی  ــی را درپ ــال عموم ــه اقب ــد ک ــی کنن ــکهایی طراح ماس

ــد ــتفاده کن ــد از آن اس ــوان ُم ــه عن ــه ب ــد و جامع ــته باش داش

ــد  ــن فراین ــم در ای ــم: کــودکان و نوجوانــان نقشــی مه فت

دارنــد. تولیــد برنامههــای موثــر و جریانســاِز مختــص آنــان 

ــد. ــهالنگار باش ــن س ــرل والدی ــرای کنت ــزاری ب ــد اب میتوان

هشــتم: تولیــد شــعارهای موجــز و مــوزون مبانــی بــر 

ــتردهی آن از  ــش گس ــه و پخ ــی جامع ــای کنون عالقمندیه

طریــق رســانههای عمومــی و بیلبوردهــای شــهری.

مونا یوسفی


