کنترل
سردردهای
عصبی با مداد

دریچه

دنیا پرتو  :درمان ســردرد با مداد ،به عنــوان جدیدترین
پژوهش محققان حوزه علوم اعصاب و جراحان زیبایی شناخته
شــد .دکتر جین لئونارد در این رابطه می گوید ،قرار دادن یک
مــداد میان دندان های ردیف باال و پایین با آزاد شــدن عضالت
ناحیــه فک همراه بوده و درد ســر و گــردن را کاهش می دهد.
در واقع میتوان علل بســیاری از ســردردها را در اختالالت در
عملکرد مفصل گیجگاهی فکی پیدا کرد که این تکنیک ســاده
منجر به آزاد شدن اسپاسمهای عضالت ناحیه گیجگاهی فکی
و رفع سردردها ميشود.
این متخصص زیبایی ادامه می دهد ،اســترس و قرار گرفتن

آغوش گمشده دو مادر

زاویه
پيش بيني تابآوري در برابر استرس

آرین خاقانی  :پيش بيني تابآوري افراد در برابر حوادث استرس زا تنها با انجام
دادن يك آزمايش خون ســاده ،امكان پذير شد و از اين پس ابعاد تيره آن از زندگي
رنگ خواهد باخت.
مطابق با مطالعات اخير انجام گرفته ،محققان حوزه علوم شــناختي و اعصاب با
كشف يك فاكتور بيولوژيكي در خون ،به ارتباط ميان زمينههاي زيستي و ژنتيكي و
قدرت تحمل افراد در برابر اســترس پي بردند و اعالم كردند  ،در آينده بسيار نزديك
امكان احتمال ابتال به ســندروم اختالل اســترس پس از سانحه به آساني مشخص
خواهد شد.
اين مطالعات ،چشم انداز وســيعي را به منظور درمان بيماران مبتال به سندروم
اختالل استرس پس از ضربه فراهم كرده و زمينه كشف داروهاي نوين و كاربردي را
در اين حوزه پديد آورده است.
اين محققان پس از انجام آزمايشهاي متعدد ،عوامل مؤثر در متغير بودن قدرت
تابآوري افراد را در موقعيتهاي تنش زا با داليل وابسته به ساختار فيزيولوژي مغز
و عوامــل ژنتيكي توجيه كردند .آنها توضيح دادند چرا برخي افراد در مقابل فاجعه
بار ترين وقايع مانند جنگ ،آتش ســوزي و تجاوز تنها دچار استرسهاي زودگذر و
تنشهاي موقتي ميشــوند و برخي ديگر سخت خويي كمتري از خود نشان داده و
در موقعيتهاي تنش زاي زندگي به اختالالت اضطرابي و خلقي دچار ميشوند.
همچنين كشف فاكتور خوني مرتبط به مشكالت اضطرابي ،پيش بيني مناسبي
براي وقوع احتمال ابتال به سندروم اســترس پس از سانحه در افراد خواهد بود .اين
آزمايش نشان خواهد داد هر فردي چگونه و با چه قدرتي در برابر مشكالت محيطي و
عوامل اضطراب زا تاب خواهد آورد و با استفاده از مكانيسمهاي پيچيده فيزيولوژي و
شناختي خود ،مشكالت را مديريت ميكند  .سندروم استرس پس از سانحه واكنشي
است كه انسانها در برابر رويدادهاي آسيب زا از خود نشان ميدهند و ترس افراطي
از بــه خاطر آوردن مداوم حادثه ،گوش به زنگي مفرط و تجربه اضطراب شــديد را
به همراه دارد.
اين تيم تحقيقاتي با بررســي عملكرد ميكرو  RNAدر خون و شناســايي يك
فاكتور خوني در افراد حســاس به موقعيتهاي آسيب زا ،اين مسأله را كه چرا برخي
افراد پس از قرار گرفتن در موقعيتهاي تنش زا دچار آسيب ميشوند توجيه ميكند
و پيش بينيكننده مناســبي براي محافظت در برابر تنش و استرس خواهد بود .اين
محققان تأكيد كردند ،افراد با انجام يك آزمايش خون ســاده ميتوانند اســتعداد
خود را در تابآوري برابر اســترس ارزيابي كرده و با تكنيكهاي ايمنسازي در برابر
استرس  ،آماده پذيرش شرايط تنش زا شوند.

سهیال نـــوری :کنجکاويهاي
بانوي شيرازي از راز يک
ساله پرده برداشت و دو
نوزاد را به آغوش مادران
حقيقي خود باز گرداند.
در پــي کنجکاويهاي
فاطمه رفيعي هويت واقعي
مهيــار و اميــر محمد که
در روز بيســت و پنجم آذر
ماه سال گذشــته به دنبال
بيدقتي در بيمارستانی در
شيراز جا به جا شده بودند،
پس از  13ماه مشخص شد.
اين بانوي  28ســاله که
از دو ماه قبل مهيار را فرزند
خود ميدانست و تمام عشق
مادرانه اش را نثار وجود اين
توگو
نوزاد کرده بود در گف 
با خبرنگار گــروه زندگي از
برمال شــدن رازي گفت که
لحظات سختی را برایش به
دنبال آورده بود.
میگویــد مدتــي از
ازدواجم با علــي و زندگي
مشترکمان ميگذشت که
متفاوتترين حس دنيا را تجربه کردم .با
انجام سونوگرافيهاي سه بعدي و تصویر
چهره فرزندمان مــن و علي براي به دنيا
آمدن مهيار لحظه شــماري ميکرديم.
علي دوست داشت اسم پسرمان را ماهان
بگذاريم و من به اسم مهيار عالقه داشتم تا
اينکه در نهايت انتخاب من تأييد شد و با
چيدن اتاق مهيار در انتظار تولد او بوديم.
فاطمــه رفيعي با بيــان اين جمالت
ادامه داد :زايمان به صورت سزارين انجام
شــد و بعد از اينکه به هوش آمدم پرستار
مهيار را در آغوشم گذاشت .بهترين لحظه
زندگيام بود و با اينکه هيچ يک از اجزای
صورت مهيار شبيه به من و پدرش نبود ،به
خود گفتم تازه به دنيا آمده و به زمان نياز
اســت تا چهره واقعي اش مشخص شود.
روزها و ماهها گذشت اما اين اتفاق نيفتاد و
من و علي خود را توجيه ميکرديم که هر
يک از اجزاي صورت يا بدن مهيار شبيه به
يکي از اعضاي فاميل اســت .مهم اين بود
که دنياي ما با تولــد مهيار تغيير کرده و
خود را خانواده خوشبختي ميدانستيم.
به ســامت او توجه زيادي داشــتم،
براي همين هر مــاه مهيار را براي معاينه
نزد پزشــک ميبردم تا اينکه قرار شــد
آزمايشهــاي مربوط بــه کمخوني اش
انجام شــود .از پزشــک خواســتم گروه
خوني مهيار را هم مشــخص کند .نتيجه
آزمايش نشــان ميداد مهيار کم خوني
مينور دارد و گروه خوني اش  Aاســت در
حالي که گروه خوني من  Bو گروه خوني
علي  Oاســت و هيچ يک از ما کم خوني
نداريم .کنجکاو شــدم و موضوع را با علي
درميان گذاشــتم .براي اينکه نگراني ام
برطرف شود آزمايش خون مهيار در يک
آزمايشگاه ديگر تکرار شد .همان نتيجه به
دســت آمد و به عقيده پزشک آزمايشگاه

مهیار

امیر محمد
پرش ژنتيکي صــورت گرفته بود ،اما اين
براي من قابــل قبول نبــود .آزمايشها
تکرار شــد اما نتيجه همــان بود تا اينکه
نزد يک پزشــک رفتيم و موضــوع را با او
درميان گذاشتيم .پزشک از علي خواست
از اتاق خارج شــود و در کمال ناباوري از
من پرسيد به خودت اطمــــينان داري؟
جمله اش مثل پتک بر ســرم کوبيده شد
و بدون معطلي گفتم بله .از علي خواستم
بــه داخل اتاق بيايد و با قاطعيت ســؤال
پزشک و پاسخم را براي علي تکرار کردم.
نگاههاي معنا دار
رفيعــي با صدايي که از شــدت بغض
گرفته بــود ادامه داد :بــا اصرارهاي من
قرار شــد آزمايش DNAانجام شود .تا
اعالم نتيجه آزمايش احساس خيلي بدي
داشتم .احساس می کردم فاصله ميان من
و علي هر روز بيشــتر ميشود اما به اميد
نتيجه آزمايش ،اثبات واقعيت و شرمنده
شــدن تمام کساني که به من تهمت ناروا
زده بودند تمام آن لحظههاي طاقتفرسا
را تحمل کردم.
روزهاي پر التهاب سپري شد و نتيجه
 DNAنشان داد مهيار فرزند من و علي
نيست و از سوي کادر پزشکي بيمارستان
خطايي صورت گرفته اســت .با مدارک
موجود به دادگاه رفتيم در حالي که مهيار
د ر آغوشم بود ،قاضي پرونده رو به من کرد

و گفت :بچه اص ً
ال شبيه همسرتان نيست
اما به چهره شما شباهت دارد .اين جمله
قاضي برايم توهين بزرگي قلمداد شد اما
به خود مســلط بودم تا اينکه به دســتور
قاضي آزمايش  DNAاز سوي پزشکي
قانوني تکرار شــد و يک بار ديگر ثابت شد
مهيار فرزند من و علي نيست .از يک طرف
به مهيار وابستگي شديد پيدا کرده بودم و
از سوي ديگر ميخواستم فرزند واقعي ام
پيدا شــود تا بار ســنگين تهمت از شانه
هايم برداشــته شود .هر وقت که به مهيار
شير ميدادم به صورتش خيره ميشدم و
به او ميگفتم يعني چند روز ديگر فرصت
دارم تو را در آغوش بگيرم.
مــدام به خود ميگفتم يعني پســرم
در کنار چه خانوادهاي اســت ،آيا مراقب
سالمتي اش هستند و هزاران سؤال ديگر
که برايش پاسخي پيدا نميکردم تا اينکه
با بررســيهاي مســئوالن بيمارستان،
مــادري که بيســت دقيقه قبــل از من
زايمان کرده و فرزندش پســر بود پيدا و
پس از انجام آزمايشهاي خون وDNA
مشخص شد گروه خوني پدر آن نوزاد O
و مادرش  Aبوده و مهيــار فرزند واقعي
آنها اســت و پسر ما در خانواده آنها بزرگ
شده است.نميدانستم چگونه از خداوند
تشــکر کنم زيرا اگر مهيار و امير محمد
به پدرهايشــان رفته بودند گروه خوني
هــر دو  Oو اثبــات اين واقعيت بســيار

این مرد آرزو دارد با شکستن رکورد شنا
در میان یخ ها نام ایران را ثبت کند

یوسف حیدری :پدر و پسر اهل بيله سوار
اين روزها در سرماي منفي  20درجه منطقه
اردبيل و گرمي با شنا درآب پر از يخ و برف
نام خود را به عنوان مــردان يخي به ثبت
رساندهاند.
مسافراني که به اين مناطق سردسير مسافرت
ميکننــد بارها اين پدر و پســر را در حالي که در
کمال آرامش در ميان برف و يخ رودخانه ســبالن
مشغول شنا هستند ديدهاند.
منصور پور طهماسبي که  41بهار را پشت سر
گذاشته است از  15سال قبل زمستان هر سال به
شوق شــنا در برف و يخ به منطقه اردبيل ميآيد

و پسر  10ســاله او نيما نيز
از  4ســال قبل او را همراهي
ميکند.
توگو
اين مرد يخي در گف 
با گروه زندگــي روزنامه ايران
درباره شــنا در برف و يخ و راز سالمتي اش گفت:
سالهاســت که در آموزش و پرورش بيله ســوار
کارمند و اين روزها نيز در مقطع کارشناسي رشته
علوم تربيتي مشغول تحصيل هستم.
وي ادامه داد :از کودکي متوجه شدم که بدنم
بســيار گرم و حرارت بدنم زياد است و اين امر نيز
ژنتيکي است .مادرم نيز همين وضعيت را داشت و
هميشه شاهد بودم که در روزهاي گرم تابستان چه
سختي هايي را تحمل ميکرد .در خانه ما هميشه
کولر گازي روشــن بود و در تابستان و زمستان آن
را روشــن ميکرديم .وقتي تابستان فرا ميرسيد
من و مادرم به خاطــر حرارت باالي بدنمان دچار

ســخت تر ميشــد يا اگر پس از گذشت
چند سال اين واقعيت مشخص می شد و
من يا مادر واقعي مهيار از دنيا رفته بوديم
زنده نبوديم تا از خود دفاع کنيم.
آن روي سکه
خانواده کشــاورز که بعد از  7ســال
و نيم صاحب دومين فرزندشــان شــده
بودند ساکن شهرستان خرامه در استان
فارس هستند .آنها نيز در طول اين مدت
نتوانسته بودند شباهت چهره فرزندشان
را بــه خود پيدا کنند اما بــه اين موضوع
اهميت چنداني نميدادند.
حسن کشاورز پدر اين خانواده گفت:
آشپز هستم .یک ماه پیش در محل کارم
در چنــد کيلومتري شهرســتان خرامه
بودم که از بيمارســتانی کــه فرزندم در
آن متولد شــده بود با من تماس گرفته و
گفتند قرار اســت براي تأييد يا رد ابتالي
نــوزادان متولد شــده در آذر ماه ســال
گذشته به بيماري فاويسم از آنها آزمايش
خون گرفته شود .همســرم را در جريان
قــرار دادم 10 .روز بعــد از اينکه نتيجه
آزمايش خون مشــخص شد ،طي تماس
مجدد از ســوي پزشــکان بيمارستان از
من و همســرم درخواســت کردند براي
انجــام آزمايش  DNAبه بيمارســتان
برويم .کنجکاو شــده بودم که دليل اين
کار چيســت و در نهايت کادر پزشــکي

گرمای زندگی در دل یخ

مشکالت پوســتي ميشديم و من سعي ميکردم
با شــنا کردن در آب حوض و نشستن جلوي کولر
بدنم را خنک نگه دارم .چند بار نيز پدرم مرا دکتر
برد اما بعد از آزمايشهاي مختلف اعالم کردند باال
بودن حرارت بدنم ژنتيکی است و درمان ندارد .از
آن سال زمستانها هميشه با کمترين لباس گرم
به مدرســه ميرفتم و بچههاي مدرسه و معلم با
تعجب به من نگاه ميکردند.
فصل زمستان که اســتخرها تعطيل بودند در
آب کانال و يا حوض حياط خانه شــنا ميکردم و
در طول اين ســالها به ياد ندارم که ســرما خورده
باشــم .پزشــکان به من تجويز کردند که در يخ و
برف آب تني کنم و ســعي کنم که بدنم را هميشه
خنک نگه دارم.
ي با بيان اينکه شــنا در
منصور پورطهماســب 
يخ و برف لذت بســيار زيــادي دارد ادامه داد23 :
ســاله بودم که ازدواج کردم و در آموزش و پرورش

زنـــــدگی

گروه زندگی 88757758 :

زیارت سبز خانوادههاي
اهدا کننده عضو

بيمارستان ما را از واقعيتي که يک سال و
يک ماه از آن بيخبر بوديم مطلع کردند.
وي بــا يادآوري آن روزهــا ادامه داد:
نميخواستيم حرفهاي پزشکان را باور
کنيم .من ،همســرم ،پســرمان ياسين و
تمام اعضاي خانواده پرجمعيت ما به امير
محمد وابسته شده بوديم و نميتوانستيم
جــاي او را به کودک ديگــري بدهيم که
به ادعاي کادر بيمارســتان فرزند واقعي
ما بود .همسرم از شــدت ضربه روانی اي
که خورد افسرده شــد و وضعيت زندگي
ما به هم ريخت .حدود يک ماه به همين
وضعيت گذشــت تا اينکه از سوي دادگاه
به ما اعالم شد زمان آشنايي دو خانواده با
يکديگر فرا رسيده است.
وارد دادگاه شــديم .فرزنــد مــا که
شباهت زيادي به پسر بزرگترمان ياسين
داشــت همراه خانواده اميدوار وارد سالن
شد و فرزند آنها همراه ما بود .صداي گريه
دو مادر ســالن را پر کرده بود و هيچ کدام
نميتوانستند از کودکي که بيشتر از يک
سال به آغوش آنها عادت کرده بود چشم
بردارند.
وی ادامــه داد با اينکــه پذيرفتن اين
حقيقت براي هر دو خانواده ســخت بود
اما چارهاي نداشــتيم و بايد به سرنوشتي
که برايمان رقم خورده بود تن ميداديم.
رفيعي ادامه داد :مسئوالن بيمارستان
دو اتاق کنار هــم در نظر گرفتند تا هر دو
خانواده در آنجا حضور پيدا کنيم و به اين
ترتيب فرزنــدان واقعي مان به پدر و مادر
خود خو بگيرند .به دليــل انجام مراحل
قانوني و امرار معــاش خانواده ،مردها در
طــول روز خوابگاه را تــرک ميکردند و
من و مادر واقعي مهيــار که به هيچ وجه
اوضاع روحي خوبي نداشت و نميتوانست
بر خود مســلط باشد 20روز تمام را با هم
ســپري کرديم تا هر کدام از ما به فرزند
واقعي خــود خو بگيریم و مهيــار و امير
محمد هم بــه آغوش مــادر خود عادت
کنند .در طــول اين مدت با مشــاوران
دانشــگاه در ارتبــاط بوديم تــا بهترين
رفتار را داشته باشيم و در نهايت تصميم
گرفتيم به اين وضعيت پايان دهيم تا هم
خودمــان و هم کودکان يک ســاله مان
بيشتر از اين آزار نبينند.
به توصيه روان شناســان قرار شد تا
دو ســال آينده دو خانواده و دو کودک از
نزديک با يکديگر ديداري نداشته باشند
تا بچههــا خاطرات گذشــته را فراموش
کنند .چهره اميــر محمد که حاال ماهان
نام گرفته شــبيه به همان تصويري است
که مــادرش در ســونوگرافيهاي ســه
بعدي ديده بــود و مهيار که حاال عضوي
از خانواده جدید خود شده به آنها شباهت
دارد .هيچ کــدام از آنها نميدانند چه به
روزشان آمده اســت اما پدر و مادراني که
تا مدتي قبل صادقانهترين احساس را به
فرزنــد در آغوش خود هديــه ميدادند،
هنوز به وضعيت جديــد خو نگرفتهاند و
شــکافي عميق ميان خود و کودک تازه
وارد احساس ميکنند.

بيله ســوار به عنوان کارمند مشغول کار شدم .سه
ســال بعد وقتي دخترم به دنيا آمد پزشکان به ما
گفتندحرارت بدن او نيز باال اســت .وقتي دخترم
بزرگ شد سعي کردم تا راههاي خنک نگه داشتن
بــدن را به او آموزش بدهم .منطقه بيله ســوار در
اســتان اردبيل واقع شده است و دارای آب و هوای
معتدل و مرطوب در زمســتان و نســبتاً گرم در
تابستان اســت .از  15ســال قبل تصميم گرفتم
زمســتانها در آب يخ يا مناطق کوهستاني پر از
برف شنا کنم .اين کار کمک زيادي به پايين آمدن
حرارت بدنم ميکند.
ابتدا در کانال آب شهرســتان بيله ســوار که
در منطقه کشــاورزي قرار دارد شــنا ميکردم.
از کودکي عالقه زيادي به شــنا داشــتم و ساعتها
بدونآنکه خسته شوم شنا ميکنم.
وي ادامه داد :از آنجا که سرماي آب اين منطقه
زياد نيســت و سرماي کم آن نميتوانست حرارت
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بخشش

کنجکاوی های یک مادر جوان پرده از راز یک اشتباه بزرگ برداشت

کاهش سيستم ايمني با سبک زندگي وسواسي

مریم بهریان :باغباني روشــي براي ارتقاي سيستم ايمني اعالم شد .مطابق با
جديدترين تحقيقات انجام گرفته ،سرو کار داشتن با آلودگيهاي موجود در خاک
باغچــه يکي از راهکارهاي کاهش خطر احتمال ابتال به آلرژي فصلي بويژه در بهار و
افزايش سيستم ايمني بدن است.
محققان معتقدند ،نميتوان زندگي و همزيســتي با ميکروبها و باکتريهاي
جهان را انکار کرد ،بهترين شــيوه مقابله با ميکروب و باکتريها افزايش سيســتم
ايمني بدن اســت و نميتوان از طريق مواد شــيميايي ضد باکتري و پيشگيري از
مواجهه با آلودگي به اين هدف دســت يافت .اين پژوهشها نشان داد ،آلرژيهاي
فصلي ،تب يونجه و اگزما در سه دهه اخير رشد قابل توجهي داشته و تعداد بسياري
از افراد واکنشهاي شديدتري به عوامل آلرژيک مانند نيش حشرات و داروها نشان
ميدهند که اين مسأله نشان دهنده تغييرات در عملکرد سيستم ايمني بدن است.
بررسيها اثبات کرده است ،تمايل داشتن افراد به تميز نگه داشتن خانهها ،استفاده
افراطــي از مواد ضد باکتريايي ،بيعالقگي به انجام کارهايي مانند باغباني و به طور
کلي تغيير ســبک زندگي افراد و زندگي در خانههاي استريل و شست وشوي زياد
دســتها با صابونهاي ضد باکتريايي ،علت فاصله گرفتــن افراد با موجودات تک
سلولي ،باکتريها و ميکروبها و اختالل در عملکرد سيستم ايمني بدن است.
پروفسور سالي بلومفيلد ،ميکروبيولوژيست و محقق مدرسه پزشکي و بهداشت
لندن ميگويد ،ســبک زندگي بشــر امروز به صورت افراطي بهداشتي شده است،
شــايد بهتر باشــد به فرزندان مان آموزش دهيم تا عادت شست و شوي دستهاي
شان را قبل از مصرف هر وعده غذايي ،ترک کنند.
وي ادامه ميدهد ،اين پژوهش مشــخص کرد ،کودکاني که در خانوادههاي پر
جمعيت زندگي ميکنند يا خواهران و برادران کوچکتر دارند کمتر به آلرژي مبتال
ميشــوند همچنين باغباني و سر و کار داشتن با گلهاي باغچه يکي از راهکارهاي
پيشــگيري کننده از ابتال به آلرژي محسوب ميشــود که در اين تحقيق به اثبات
رســيده اســت .در واقع به عقيده محققان ســبک زندگي وسواسي و ترس مواجه
شــدن با دنياي ميکروبها و آلودگيها ،مکانيسم و عملکرد سلولهاي دفاعي را در
افراد مختل ميکند و همين مســأله احتمال ابتال بــه عفونت و ابتال به آلرژي را باال
ميبرد .اين مسأله اثبات کرده اســت ،درصورت کاهش تنوع زيستي ميکروبها و
از بين رفتن آنها با تکنيکهاي شــيميايي ،توازن ميــان کارکردهاي ارگان بدن و
ســلولهاي تي شــکل برهم ريخته و خطر احتمال ابتال به بيماريهاي آلرژيک را
افزايش ميدهد .همچنين اين تحقيق نشان داد ،نوزاداني که با روش طبيعي متولد
ميشــوند و تغذيه از شير مادر را تجربه ميکنند يا ســاکنان روستاها که با خاک و
زندگي حيوانات در تعامل هستند ،احتمال ابتال به بيماريهاي آلرژيک و عفونتها
و تحت درمان قرار گرفتن با داروهاي آنتي بيوتيک را کمتر تجربه ميکنند.

تحت فشــارهای عصبی یکــی از عوامل ایجاد مـــــشکالت و
بیماری های مفصل گیجگاهی اســت که با ابتال به سردرد رابطه
دارد .دکتر لئونارد برای افراد پرمشغله که معموالً چند مسئولیت
را بــه عهده دارند می گوید این تکنیک به کاهش ســردردهای
عصبی کمک می کند .زمانی کــه در حال انجام کارهای ناتمام
فکری خود هستید و سر و صدای کودکان و صدای بوق خودروها
کالفه تان کرده اســت و نمیدانید چگونه از شر سر دردی که به
سراغ تان آمده است خالص شــوید ،بهترین راهکار استفاده از
تکنیک قــرار دادن مداد میان دندانها خواهــد بود .این روش
برای کســانی که از ســردردهای روان تنی و ناشی از اضطراب

و مشــکالت عاطفی رنج میبرند توصیه می شود که در کاهش
سردردها مؤثر خواهد بود.
وی تأکید می کند ،معموالً این گونه سردردها در اثر اضطراب
و به هم ساییده شدن دندانها در خواب ایجاد می شود ،در واقع
ســاییدن دندانها بر یکدیگر منجر به خستگی و درد عضالنی
شــده و ســردرد را به دنبال دارد که قــرار دادن یک مداد میان
دندانها ،با کمک به آزادسازی عضالت آرواره به کاهش سردرد
کمک می کند .پیشــگیری از ایجاد تنش در عضالت ناحیه فک
بــا جلوگیری از فشــردن دندانها روی هم یا ســفت گاز زدن
خوراکی ،به کنترل سردرد کمک می کند.
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گروه زندگــی :خانوادههاي 10
بيمار مرگ مغــزي که اعضاي بدن
عزيزانشــان را به بيماران نيازمند
اهدا کردهاند امروز در يک ســفر
زيارتي به مشــهد مقــدس اعزام
خواهند شد.
اين برنامه توسط انجمن اهداي عضو
ايرانيان انجام ميشود و اين خانوادهها در
قرعه کشــي که بين  750خانواده انجام
گرفته اســت انتخاب و براي زيارت امام
هشتم(ع) به مشهد ميروند.
دکتــر اميد قبادي قائــم مقام رئيس
اداره پيوند وزارت بهداشــت در تشــريح
برنامههاي اين سفر زيارتي گفت :هرسال
در جشن نفس تعدادي از اين خانوادهها
با قرعه کشي براي سفر حج عمره انتخاب
ميشدند.
وي ادامه داد :با توجــه به اتفاقهاي
پيش آمده در حج تصميم گرفتيم امسال
اين خانوادهها را به ســفر مشــهد اعزام
کنيم.
وي ادامــه داد :بــا توجه بــه اينکه از
سال جاري برنامه جشن نفس به صورت
اســتاني برگزار شده و هر استان با برپايي
اين مراسم از خانوادههاي اهداکننده عضو
قدرداني ميکند در برنامه جشــن نفس
اســتان تهران که با حضور  750خانواده
اهــدا کننده عضو برگزار شــد تعداد 10
خانواده پس از قرعه کشي انتخاب شدند
و هر خانواده تعــداد  4نفر از اعضاي خود
را به ما معرفي کرد و قرار اســت امروز اين
کاروان  40نفره به مشــهد مقدس اعزام
شود.
وي افزود :در مراســمي که با حضور
مســئوالن مرکز فراهــمآوري اعضاي
پيوندي دانشــگاه علوم پزشــکي مشهد
برگــزار خواهد شــد از ايــن خانوادهها
قدرداني بهعمل آمده و از اماکن مذهبي
و زيارتــي و همچنين تاريخــي بازديد
خواهند داشت.

باالي بدن مــرا کم کند چند ســال بعد تصميم
گرفتم زمســتان ها به اردبيل بــروم و در مناطق
کوهســتاني پر برف و درآبهــاي يخي که درجه
آن به منفي  20درجه ميرسد شنا کنم .هر زمان
فرصتي به دست ميآوردم به اردبيل ميرفتم و در
برف و آب يخ شــنا ميکردم .سالهاي اول بسياري
از مردم اين منطقه و مســافران بــا ديدن من که
مشغول شنا در برف و آب يخ بودم با تعجب راز اين
کار را ميپرســيدند و به من لقب مرد يخي دادند.
از آن سال به بعد زمســتانها براي شنا به مناطق
کوهستاني اردبيل و گرمي ميآيم.
وي با بيان اينکه از  4ســال قبل پســرش او را
همراهي ميکند ادامه داد 10 :ســال قبل نيما به
دنيا آمد و بدن او نيز از حرارت بااليي برخوردار بود.
وقتي  6ساله بود از من خواست تا او را براي شنا در
برف و يخ همراهم ببرم .عالقه زياد او به شنا باعث
شد تا نيما را همراهم ببرم و او نيز در کنارم در برف
و آب يخ شــنا ميکند .هرچقدر دماي هوا سردتر
باشد لذت شنا براي من و پسرم بيشتر ميشود.
مرد يخي گفت :همســرم دخترخالهام است و
وقتي با او ازدواج کردم از وضعيت من باخبر بود.
او يکي از مشــوقهاي من براي شــنا در برف
و يخ اســت و همه تالش و آرزوي من اين اســت
که شــرايطي فراهم شود تا بتوانم رکورد جهان در
زمينه شــنا و ماندن در آب پــر از يخ را به نام خود
و کشــورم ثبت کنم .براي اين کار بايد در سرماي
شديد روسيه در مسابقات شرکت کنم با توجه به
آمادگي بااليي که دارم و همچنين توانايي شنا در
عمق زياد آب ســرد ميتوانم ايــن رکورد را به نام
کشورم ثبت کنم.

