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دمنوشهاي خانگي مهاركننده
حساسيت بهاري

مراقبت

يک متخصص طب س��نتي مصرف برخي دمنوشهاي
گياه��ي خانگي را براي کاهش خارش و حساس��يت فصل
به��ار موثر ميداند .حميد افراس�يابي مي گويد :كهير و
خارش پوست در فصل بهار يکي از شايعترين عارضه هاي
آلرژي فصل بهار اس��ت كه بس��ياري از اف��راد جامعه با آن
مواجه هس��تند .براساس ديدگاه طب سنتي مصرف برخي
دمنوشهاي گياهي در کاهش اين عوارض مؤثر اس��ت ،به
عنوان مثال مصرف چاي نعناع به دليل دارا
بودن خواص ضد التهابي ،خارش و خشکي
ت را برطرف مي کند .دمنوش ريحان
پوس�� 
ني��ز به دليل خ��واص ض��د باکتريايي براي
رفع جوش و لکهاي پوس��تي مؤثر اس��ت .
او آرامش اعصاب و غلبه کردن بر اس��ترس
را از ديگر راههاي رفع خارش هاي پوس��تي
عنوان می کند

درمان تنهايي سالمندان

روان

فقدان ارتباطات
اجتماعي تنها بخشي
از مخاطرات اين دوره
سالمندی است .لذت
نبردن و نداشتن
هيجان و گرايش به
همساالن نیز در اين
دوره شايع است
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تنهايي و انزوا در ميان سالمندان موضوعي شايع است.
از دست دادن شريك زندگي ،كاهش تواناييهاي فيزيكي
براي رانندگي ،رفت و آمد و كم ش��دن شنوايي يا بينايي
فرص��ت كمت��ري را براي تعام�لات اجتماع��ي در اختيار
س��المندان قرار ميدهد .به گزارش «اي��ران» و به نقل از
«گاردين» بسياري از والديني كه دوره سالمندي را سپري
ميكنن��د ،ترجيح ميدهند در خانه خود بمانند اما فقدان
ارتباطات اجتماعي تنها بخش��ي از خطر اين دوره اس��ت.
لذت نبردن و نداش��تن هيجان و گرايش به همس��االن در
اين دوره نیز ش��ايع است .اين امر بويژه براي سالمنداني
كه اعضاي خانواده شان در فاصله دورتري زندگي ميكنند
و ممكن اس��ت نتوانند ب��ا والدين خود زياد
در تماس باش��ند،كام ً
ال مشهود است .روان
درمانگران خانواده ،نكاتي را براي محافظت
از خط��رات تنهاي��ي در دوره پيري توصيه
ميكنند .اگ��ر پدر يا مادرتان را يك بار در
م��اه مالقات ميكرديد ،اي��ن بار مالقاتها
و تماسه��اي خود را افزاي��ش دهيد.هرگز
روز تولد آنها را فراموش نكنيد.س��عي كنيد
براي برگزاري يك جش��ن كوچ��ك آنها را
غافلگي��ر كني��د .حضور فيزيك��ي و آغوش
فرزندان بهترين درمان تنهايي سالمندان است.يك سفر
كوتاه به مناطق س��ر سبز اطراف شهر و ايجاد سرگرمي
و بازيه��اي اجتماع��ي ميتواند آنها را براي ش��ركت در
جمع تشويق كند.جش��نوارههاي اجتماعي ،تماشاي يك
تئات��ر و ديگر فعاليته��اي اجتماع��ي گزينههاي خوبي
هس��تند .يادگيري استفاده از فناوريهاي روز مانند رايانه
و دوربين نوعي پل ارتباطي س��المندان با جهان پيرامون
است .روانشناس��ان ميگويند :حتي اگر سالمندي يك بار
هم رايانه را لمس نكرده باش��د با دي��دن آن به يادگيري
تمايل نشان ميدهد.

ســالمتو زیــبایی

درمان يبوست از دیدگاه طب سنتي

گفت وگو با دكتر مهدي فتحي دبير سومين كنگر ه بينالمللي هيپنوتيزم باليني

وقتي دردها خواب ميروند

هيپنوتيزم چيس��ت و چه كاربردي
سمیرا محمدی
در درمان بيماري دارد؟ اين سؤاالت در
جريان برگزاري سومين كنگر ه بينالمللي
هيپنوتي��زم باليني بهان��ه روزنامه ايران
مهارت
توگ��و با دکتر مهدي فتحي
براي گف 
سالمت
دانشيار و فلوشيپ بيهوشي قلب دانشگاه
علوم پزشكي مشهد و دبير انجمن علمي
هيپنوتيزم باليني ايران شد.
ëهيپنوتيزم چيست توضيح دهيد؟
بر اس��اس معتبرتري��ن كتاب مرجع
ش��امل روانپزش��كي كاپالن و سادوك،
بيهوش��ي ميلر ،درد والدمن ،پرس��تاري
برون��ر ،ماماي��ي ن��واك و روانشناس��ي
دکتر مهدي فتحي
هيل��گارد ،هيپن��وز ي��ك روش درماني
دبير سومين كنگر ه
هيپنوتيزمبالينی مؤثر اس��ت كه با الق��اي حالت خاصي از
بينالمللي
هش��ياري و استفاده از سه مؤلفه تمركز،
ذهن مخاطب را
انفكاك و تلقينپذيريِ ،
در ش��رايطي از پذيرش قرار ميدهد كه
ط��ي آن ميتوان تكنيكهاي ويژه هيپنوتراپي را در مورد وي به كار
گرفت .تغييرات نوروسايكوفيزيولوژيك هيپنوز تا حد زيادي مشخص
شده و تحقيقات مستند علمي نشان ميدهند هيپنوز اساساً «خواب»
هشياري تغيير يافته است .سابقه هيپنوز
نيست بلكه حالت خاصي از
ِ
ش��ايد به درازاي تاريخ بشري باش��د زيرا مؤلفههاي سهگانه فوق در
انسان اوليه نيز به شكل ارتباط با طبيعت ايجاد ميشد و شواهد دال
بر استفاده از هيپنوز در آثار تاريخي قديمي وجود دارند.
 ëهيپنوتيزم در درمان چه بيماريهايي كاربرد دارد؟
هيپنوز در ش��اخههاي مختل��ف طب و روانشناس��ي كاربردهاي
گستردهاي دارد كه تنها به بعضي از آنها اشاره ميشود .در روانپزشكي
و روانشناس��ي بالين��ي ميت��وان ب��ه هيپنوآناليز ،ش��ناختدرماني
هيپنوتيزمي ،رفتاردرماني هيپنوتيزمي ،هيپنوتراپي تروما ،اختالالت
اضطرابي از جمله اضطراب فراگير ،اختالل استرس پس از سانحه ،انواع
فوبيا ،افسردگي خفيف تا متوسط ،اختالالت شبهجسمي ،اختالالت
روانتني ،تقويت ايگو ،اختالالت جنسي ،اختالالت تجزيهاي ،اختالالت
خواب ،اختالالت خوردن ،ترك سيگار و ساير عادات ناپسند ،افزايش
بهرهوري تحصيلي ،ورزشي و شغلي ،افزايش اعتماد به نفس و ...اشاره
كرد .طب داخلي هم از ديگر زمينههاي اين علم است كه در كنترل
دردهاي مزمن ،تهوع و استفراغ ناشي از شيميدرماني و بهبود كيفيت
زندگي در بيماران دچار بدخيمي ،كنترل وزن ،كنترل س��ندرم روده
تحريك پذير ( ،)IBSدرمان اختالالت سايكوسوماتيك و ...تأثير دارد.
طب جراحي يكي ديگر از توانمنديهاي اين علم اس��ت كه ميتواند
آمادگي و كاهش اس��ترس پي��ش از جراحي ،كنترل دردهاي پس از
عمل ،القاي بيهوشي (در سوژههاي مستعد) بدون استفاده از داروهاي
وريدي و استنشاقي ،القاي بيحسي موضعي بدون استفاده از داروها،
كنترل نس��بي خونري��زي هنگام عمل ،كنترل درد و تس��ريع بهبود
بافت پس از س��وختگي و ...را ايجاد كند .اين علم براي كنترل عالئم

س��ندرم پيش از قاعدگي ،كنترل دردهاي همراه پريود (ديسمنوره)،
زايمان آس��ان و بدون درد ه��م كاربرد دارد .هيپنوتي��زم با افزايش
اعتمادبهنفس ،افزايش بهرهوري ورزش��ي و بهبود ركوردها و تسريع
بهبود ترميم بافت پس از جراحات ورزشي وارد طب ورزشي ميشود.
كنترل دندانسايي ،س��ندرم مفصل فكيگيجگاهي ،القاي بيحسي
ب��راي اعمال دندانپزش��كي ،كنترل تهوع هنگام كار دندانپزش��كي و
كنترل هراس (فوبيا) از اعمال دندانپزشكي از كاربردهاي اين علم در
طب دندانپزشكي است.
 ëپس جراحي با هيپنوتيزم هم ممكن است؟
ي بدون بيهوش��ي و بدون درد اس��ت .اين يكي
بله ،منظور جراح 
از ش��اهكارهاي مغز است كه توسط هيپنوتيزم ،رونمايي ميشود .ما
عملكردي را در مغز ايجاد ميكنيم كه احساس درد در بيمار متوقف
ميش��ود و در حالي كه بيمار بيهوش نش��ده و هش��يار است و حتي
پاسخ سؤاالت درمانگر را ميدهد ،عمل جراحي روي او انجام ميگيرد
و هي��چ دردي حس نميكند .در كنگره س��وم كه از تاريخ  20تا 22
فروردين ماه در سالن رازي برگزار ميشود فراخوان مقاله دادهايم كه
هر كس هر تجربهاي در دنيا در اين زمينهها دارد بياورد و در كنگره
ايران مطرح كند.
 ëروش هيپنوتراپي چه اهميتي در درمان دارد؟
هيپنوتيزم براي هم ه رشتههاي پزشكي كاربرد دارد و همه بايد به
رش��د و توسعه اين دانش كمك كنند .ضمن اينكه هيپنوتيزم نقش
عوامل مزاحم يا متفرقه تأثيرگذار در درمان را نيز كمرنگ ميكند .مث ً
ال
اگر شما بخواهيد يك معتاد به سيگار را ترك بدهيد ،عوامل محيطي
مزاحم زياد هستند كه بر فرآيند درمان تأثير منفي ميگذارند ،مانند
حضور درمانپذير در محيطهاي دوس��تانه س��يگاريها ،يا بازنگري
خاطرات دوران اعتياد و ...هيپنوتيزم يك سپر حفاظتي براي شخص
ميگ��ذارد كه خودش اين عوامل را كنت��رل ميكند .يعني در حالي
ك��ه از طريق ايج��اد ارتباط عمي��ق و اعتماد به درمانگر ،واكس��ينه
ش��ده ،ميتواند جلوی افرادي كه اعتياد دارند ظاهر شود و نسبت به
محركها واكسينه باشد.
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درمان

غالمرض�ا كرد افش�اری ،اس��تاد دانش��كده طب
سنتی دانشگاه علوم پزش��كی تهران ميگويد :در میان
بیماریها ،یبوس��ت به عنوان اُماالمراض ش��ناخته شده
است كه به دالیل مختلف مانند استرس ،خوردن برخی
غذاها و كاهش فعالیت ایجاد میشود.
از دیدگاه طب سنتی ،ورزش نكردن مهم ترین دلیل
ایجاد یبوس��ت اس��ت ،البته انجام ورزشهای سنگین،
مصرف برخ��ی غذاهای خش��ك ،اس��تفاده از داروهای
مخدر ،انسداد روده ،خش��كی روده ،انگل ،بیماریهای
عصبی و روانی و س��رطان از دیگر عوامل ایجاد یبوست
است.
ای��ن متخصص طب س��نتی ،س��ردرد ،اضاف��ه وزن،
ب��وی بد ده��ان ،كج خلقی و افس��ردگی
و بیماریه��ای كب��دی را از عوارض این
بیم��اری معرفي ك��رده و توصيه ميكند:
برای پیش��گیری از این عارض��ه ،فعالیت
بدنی مرت��ب روزانه ،پی��ادهروی ،جویدن
مناس��ب غ��ذا ،نخ��وردن غ��ذا قب��ل از
گرسنگی ،با آرامش غذا خوردن و خوردن
مایعات گرم بسيار مفيد است.

علل بالینی صدای ضربان در گوش
88761720

الو دکتر

دكتر مهدي
خواجوي

متخصص گوش و
حلق و بيني و فوق
تخصص جراحي سرو
گردن

ح�دود  75س�ال دارم .مدتي اس�ت ش�بها
هنگام خواب صدايي ش�بيه نبض در گوشم
احس�اس ميكنم .اين صدا بش�دت آزاردهنده و
ناراحتكنن�ده اس�ت و مانع اس�تراحت و خوابي
آس�وده ميش�ود .ب�راي رهاي�ي از آن چ�ه بايد
بكنم؟
معموالً در سنين باال احساس صداي ضربان در گوش،
ناشي از سخت ش��دن جداره رگهاست .به عبارت ديگر
اگ��ر جداره ش��اهرگ كه وظيفه خونرس��اني به مغز را بر
عهده دارد بر اثر رس��وب كلسيم سخت شود هنگام عبور
از زيرگوش مياني و ورود به مجراي اس��تخواني و سپس
جمجمه با مجراي اس��تخواني برخورد ميكند و صدايي
شبيه ضربان ايجاد ميكند.
اين پديده غيرطبيعي و بيماري نيست اما فرد مسني
كه دچار س��ختي جداره رگها ش��ده ممكن اس��ت با اين
عارض��ه در رگهاي قلب ،كليه و ديگر ش��ريانهاي مهم
مواجه باش��د بنابراين بايد حتماً به پزشك مراجعه كند.
فش��ار خون باال ه��م ميتواند باعث ب��روز صداي ضربان
در گوش ش��ود .اگر فرد مبتال مش��كل قلبي و عروقي و
فش��ار خون باال ،نداشته باشد ،نياز به درمان دارويي پيدا
نميكن��د .چنين فردي بايد هنگام خواب گوش��ش را بر
بالش نگذارد .هرچه س��ر و ش��انه وي باالت��ر قرار بگيرد
گ��ردش خون ش��دت كمتري خواهد داش��ت ،در نتيجه
صداي كمتري احس��اس ميكند .البته اين عارضه گاهي
در اف��راد جواني كه حالتهاي هيجاني و اضطرابي دارند،
نيز ديده ميشود.

