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رئیس هیأت مدیره انجمن صرع ایران:

صرع عامل ناباروری زنان و مردان نیست

مــهارت
سـالمت

با سونامی سکته مغزی مقابله کنیم
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درد در ناحیه
پشت سر

پرستو رفیعی

خبرنگار

صرع یک اختالل عصبی مزمن است
کـــه گاهی بـــا حمالت تشـــنجی همراه
است .گاهی این حمالت بسیار خفیف
اســـت امـــا در برخـــی مـــوارد حمالت
شدیدتر است و برای بیماران خطرات
بســـیاری بـــه همـــراه دارد .شـــیوع این
بیمـــاری درمیان زنان و مـــردان تقریباً
برابـــر اســـت .به گفتـــه رئیـــس هیأت
مدیره انجمن صرع ایـــران حدود نیم
تا یک درصد جامعه
به بیماری صرع مبتال
هســـتند بهعبـــارت
ســـادهتر حـــدود 800
هـــزار نفر از جمعیت
کشور ما با این بیماری
زندگی میکنند .البته تحقیقی که اخیراً
توســـط دانشـــگاه علوم پزشکی شهید
بهشـــتی انجام شـــده نشـــان میدهد
حدود یک میلیون ایرانی به این بیماری
مبتالهستند.
دکترکوروش قرهگزلی ،رئیس هیأت
توگو با
مدیـــره انجمـــن صـــرع در گف 
«ایـــران» میگویـــد :امـــروزه میتـــوان
بـــا درمانهای مناســـب ایـــن بیماری
را کنتـــرل کرد بـــه گونهای کـــه یک فرد
مبتال به صـــرع میتواند بـــه راحتی به
زندگی طبیعی خود بازگردد و همانند
انسانهای عادی زندگی کند.
ایـــن متخصـــص مغـــز و اعصـــاب
تأکیـــد میکنـــد :نکته مهم این اســـت
که مبتالیـــان و اطرافیان آنهـــا باید این
بیمـــاری را بپذیرنـــد و از کتمـــان آن
پرهیـــز کنند .کتمـــان بیمـــاری و جدی
نگرفتن درمان میتواند عالوه بر ایجاد
مشـــکالت خانوادگـــی و اجتماعـــی به
پیشرفت بیماری نیز منجر شود.
وی با اشـــاره به اینکـــه صرع عامل
نابـــاروری در زنـــان و مـــردان نیســـت،
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سالهاســـت اقدامات انجام شـــده برای ریشه کن شدن
بیماریهای واگیردار توانسته آمار ابتال به این بیماریها
زنگ سالمت را بـــه حداقـــل و در برخـــی موارد بـــه صفر برســـاند اما
کارشناسان همواره هشدار میدهند که ریشه کن شدن بیماریهای واگیردار
مساوی است با شـــیوع بیماریهای غیرواگیر .بیماریهایی نظیر فشارخون
باال ،دیابت ،ســـرطانها و ســـکتههای مغـــزی و قلبی همگـــی بیماریهای
غیرواگیری هستند که زندگی انسان عصر حاضر را تهدید میکند .این روزها
اما با هشـــدارهایی در خصوص وقوع ســـونامی سکته مغزی در کشور مواجه
هستیم.
دبیر علمی یازدهمین کنگره ســـکته مغزی در این باره به «ایران» میگوید:
هرچند آمار دقیقی در مورد تعداد ســـکتههای مغزی در کشـــور وجود ندارد
اما شواهد و برخی بررسیها نشان میدهد ساالنه حدود  70تا  100هزار مورد
جدید ســـکته مغزی در ایران رخ میدهد به عبـــارت دیگر میتوان گفت هر
5دقیقه یک نفر دچار سکته مغزی میشود.
دکتر سید حسین آقامیری با هشـــدار در مـــورد وقوع سونامی سکته مغزی در
ایـــران تأکید میکند :جمعیت ایران رو به ســـالمندی اســـت و از آنجایی که
سن یک عامل خطر غیرقابل تغییر در سکته مغزی است میتوان گفت در
سالهای آینده بهسمت سونامی سکته مغزی پیش خواهیم رفت.
وی با اشـــاره به عوامل خطر مؤثر بر بروز ســـکته مغزی ،میافزاید :افزایش
ســـن ،فشـــارخون ،دیابت ،اســـتعمال ســـیگار و الکل و چاقـــی از فاکتورهای
خطر قابل تغییر در بروز ســـکته مغزی اســـت و باید اقدامات پیشـــگیرانه و
هشدارهای الزم در این زمینه به مردم ارائه شود.
این متخصص مغز و اعصاب با اشاره به اینکه زیرساختهای درمان ،برای
ســـکته مغزی به طور کامل در کشور وجود ندارد ،خاطرنشان میکند :سکته
مغزی ،اولین عامل ناتوانی در کشور به شمار میآید و البته بهعنوان دومین
عامل مرگ بعد از بیماریهای قلبی عروقی نیز شـــناخته شـــده است .بنابر
این توجه به پیشگیری و درمان بموقع این بیماری امری حائزاهمیت است.
دکتر آقامیری ادامه میدهد :تغییر ســـبک زندگی و استفاده از رژیم غذایی
سالم و سرشـــار از ســـبزیجات و فیبر در کنار ورزش و فعالیتهای فیزیکی و
همچنیـــن ترک اســـتعمال دخانیات بســـیاری از عوامل خطـــر مؤثر بر بروز
سکتههای مغزی را کنترل کرده و مانع بروز سکته خواهد شد.
وی خاطرنشان میکند :تغییر ناگهانی در تکلم ،ضعف دست و پا و انحراف
صورت نشـــانههای ســـکته مغزی اســـت که باید جـــدی گرفته شـــود .برای
پیشـــگیری از بروز عوارض ماندگار این مشـــکل باید بیمار را در زمان طالیی
یعنی  4ساعت و نیم اول پس از بروز نشانهها به مراکز درمانی مجهز منتقل
کرد.
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خاطرنشـــان میکند :متأســـفانه دیده
میشـــود برخی از این بیمـــاران هنگام
ازدواج بیمـــاری خود را پنهان میکنند.
بیماران مبتال به صرع برای آغاز زندگی
مشـــترک باید صداقت داشته باشند و
شـــرایط بیماری خود را به همسر آینده
خود ،اطالع دهند.
ایـــن متخصـــص مغـــز و اعصاب
با تأکید بـــر اهمیت موضـــوع ازدواج و
بـــارداری در بیمارانی که صـــرع دارند،
میگویـــد :موضـــوع ازدواج بـــرای این
بیمـــاران و به طـــور کلی همـــه افرادی
که دچـــار بیماریهای مزمن هســـتند،
چالـــش دائمـــی اســـت .این دســـته از
بیماران بایـــد بدانند که قطع درمان در
بیماریهـــای مزمن ســـبب اختالل در
سالمت فرد میشود و میتواند عواقب
خطرناکـــی به همراه داشـــته باشـــد .از
ایـــنرو توصیـــه میکنم همـــه بیماران
مبتـــا به صرع و همه افرادی که گرفتار
بیماریهای مزمن هستند قبل از آغاز
زندگی مشـــترک حتماً با همسر آینده
خود در مـــورد بیمـــاری و داروهایی که

مصرف میکنند صحبت کنند .رئیس
هیـــأت مدیـــره انجمـــن صـــرع ادامه
میدهد :کتمان بیماری سبب اختالل
در زندگـــی مشـــترک و بروز بســـیاری از
مشـــکالت پـــس از ازدواج خواهد شـــد
تـــا جایی کـــه دیـــده میشـــود برخی از
افراد با اطالع از بیماری همســـر خود و
پنهان کاری وی درخواســـت جدایی از
همسر خود را به دادگاه ارائه میدهند.
در گذشته امکان تقاضای فسخ نکاح در
صورت کتمان این قضیه و درخواست
همســـر وجود داشـــت ولی اکنـــون این
فسخ نکاح یک روند طوالنی پیدا کرده
و باید ثابت شود که صرع مخل زندگی
زناشـــویی اســـت و ایـــن مســـأله تنها با
تصمیم قاضی محقق میشود .بهگفته
دکتر قرهگزلی ،صرع یک بیماری مزمن
است ولی اگر پزشک اعالم کند که صرع
مخل زندگی زناشـــویی نیســـت قاضی
نیز حکم را بر همین اساس داده و فرد
براحتـــی نمیتواند از زندگی مشـــترک
خود جدا شود .بنابر این فرد بیمار قبل
از ازدواج باید همســـر خود را نسبت به

بیماریش آگاه کند.
وی تأکیـــد میکنـــد :صـــرع عامـــل
ناباروری نیســـت و والدین مبتال به این
بیماری میتوانند با رعایت دســـتورات
پزشـــک طی دوران بـــارداری فرزندان
سالمی داشته باشند .این درحالی است
که هرگونه ســـهلانگاری در استفاده از
داروها و پیگیـــری روند درمان در دوران
بـــارداری میتوانـــد بـــه جنین آســـیب
برساند و با تأثیر در بافت مغزی به تولد
نوزادانی ناقص منجر شود.
این متخصـــص مغـــز و اعصاب با
تأکید بر اینکه ریسک اختالل مغزی در
جنینـــی که مادری مبتال بـــه صرع دارد
5تا  20درصد است،تصریح میکند :در
صورتی که برای مادر تمهیدات دارویی
در نظـــر گرفته شـــود و داروهـــا بموقع
مصرف شـــود احتمال آسیب به جنین
بسیار اندک خواهد شد که این موضوع
با مدیریت پزشـــک امکان پذیر اســـت
پس با مخفـــی نگه داشـــتن بیماری از
همسر ،امکان سالمتی و زندگی طبیعی
را از فرزند خود نگیرید.

مبتالیان به دیابت بخوانند

دیابت یکـــی از بیماریهایی اســـت که معموالً بـــا افزایش
پیشگیری و غیرطبیعی قند خون نمایان میشـــود .این بیماری که این
سالمت روزها به دغدغه بســـیاری از افراد جامعه تبدیل شده است،
روزبـــهروز در حال افزایش اســـت .بیماریهای قلبی و عروقی زودرس ،مشـــکالت
کلیوی ،ســـکتههای مغزی و کمای دیابتی همگی آســـیبهایی است که بهدنبال
ابتال به دیابت کنترل نشـــده ،بروز میکند .مشکالت جنسی یکی دیگر از عوارضی
اســـت که معموالً بیماران مبتال به دیابت را گرفتـــار میکند اما بهدلیل خجالت و
شـــرم در جامعه کمتر مطرح میشود و مبتالیان به ندرت بهدنبال راهکار درمانی
یروند.
آن م 
دکتر مهری مهراد ،رئیس انجمن نورویورولوژی در این باره به «ایران» میگوید:
آمارها نشان میدهد حدود  41درصد از مبتالیان به دیابت پس از گذشت  5سال از
بیماری دچار درجاتی از ناتوانی جنسی میشوند .دیابت بسیاری از ارگانهای بدن
را گرفتار کرده وعملکرد آنها را مختل میکند .توانایی جنسی و باروری بیمار نیز از
این قاعده مســـتثنی نیست و تحت تأثیر ابتال به دیابت دچار اختالل میشود .گذر
زمان در مبتالیان به دیابت به تخریب رشتههای عصبی و حتی عروق خون رسان
منجر میشود که ابتال به ناتوانی جنسی یکی از پیامدهای آن است.
این اورولوژیســـت تأکید میکند :معموالً این افراد بهدلیل شرم تالش میکنند
که مشـــکل خود را مخفی کنند و کمتر بهدنبال درمان میروند .این درحالی است
که ناتوانی جنسی درمان نشده ،زوجین را با مشکالت فراوانی نظیر طالق عاطفی
و حتـــی طالق قطعی مواجه میکند ،از اینرو پرداختن به آن از ضروریات اســـت.
آموزش و ارتقای آگاهی از طریق مراکز علمی ســـامت جنسی ،بهترین راه مقابله
با این مشکل است .در این مراکز تالش میشود با بهرهگیری از حضور متخصص
اورولوژی ،روانشـــناس ،کارشـــناس سالمت باروری و پزشـــک ،مشکل این بیماران
درمان شود.
وی خاطرنشان میکند :بر خالف تصور عموم ،مردان بیش از زنان ،مشکل خود
را مخفی میکنند .این درحالی است که تشخیص بموقع و درمان مناسب میتواند
از ابتالی بسیاری از بیماران دیابتی به ناتوانی جنسی پیشگیری کند.

