۱۴

شنبه 30اردیبهشت ۱۳۹۶شماره4897

زندگی

روشهای آسان از میان بردن جوشهای سر سیاه

یک متخصص پوست و مو گفت :افراد میتوانند
با بهره گیری از روشهای آسان خانگی ،نسبت
به از میان بردن جوشهای سر سیاه خود اقدام
کنند .زینب شاکرزاده در گفتگو با میزان گفت:
جوشهای سر سیاه در پی بسته شدن دهانههای
خروجی غدد چربیســاز به روی پوست ظاهر
میشــوند .وی افزود :به دلیل سیاه رنگ بودن
این جوشها و قابلیت مشاهده آنها ،در بسیاری
از مواقع افراد از بودن جوشهای سر سیاه ابراز

نارضایتــی میکنند .این متخصص پوســت و
مو با اشــاره به تبلیغات گســترده برای کاهش
جوشهای سر سیاه اظهارکرد :در شرایطی که
تبلیغات گستردهای مبنی بر استفاده از کرمهای
شیمیایی از میان برنده جوشهای سر سیاه در
فضای مجازی مشاهده میشوند ،افراد میتوانند
در خانه خود و با روشهای خانگی نســبت به
از میان بردن جوشهای ســر سیاه اقدام کنند.
شــاکرزاده در خصوص برخی روشهای خانگی

که میتوانند در کاهش جوشهای ســر ســیاه
موثر باشند خاطرنشان کرد :یکی از سادهترین
راهکارها که میتواند منجر به کاهش جوشهای
سر ســیاه شوند اســتفاده از آبلیمو است .وی
ادامــه داد :افراد میتوانند یک پنبه را به آبلیمو
آغشته کرده و پس از آن ،نسبت به از میان بردن
سلولهای مرد ه پوست خود اقدام کنند ،اما در
این روش باید توجه شود که فرد استفاده کننده
پوست حساســی نداشته و آبلیمو سبب آسیب

وارد شــدن به پوست او نشــود .این متخصص
پوست و مو ،سیب زمینی را به عنوان یکی دیگر
از الیه بردارهای طبیعــی معرفی کرد و گفت:
ســیب زمینی حاوی ویتامین  Bو  Cاســت و
میتواند به عنوان یک الیه بردار ،نقش از میان
بردن جوشهای سر سیاه را ایفا کند .شاکرزاده
تاکید کرد :گیاه آلوئ ه ورا و همچنین دوغ بدون
گاز نیز میتوانند به عنوان دو ماســک مد نظر
قرار گیرند.

آفتاب یزد در گفتگو با روانپزشک بررسی کرد؛

بیماری خانمان براندازی به نام

"وسواس"

آفتاب یزد :میخواهید از خانه بیرون بروید ،اما چندین بار قفل در را باز و بسته
میکنید تا از قفل بودن آن مطمئن شوید .حمام کردن شما بیشتر و طوالنیتر
از افراد عادی است و یا هنگام راه رفتن در خیابان ،روی خطوط ،پا نمیگذارید.
این نشــانهها بخشی از نشانههای معضلی است که امروزه آن را اختالل وسواس
مینامند .امکان ابتال به وســواس در دنیای پراســترس کنونی ،برای همه وجود
دکتر دی چی در ابتــدا در مورد میزان
بیماریهای روانپزشــکی در جامعه برایمان
بگویید.
موضوع مشکالت بهداشــت روان و بیماریهای
روانپزشــکی اخیرا با همت متخصصان این حوزه
و حمایت وزیر محترم بهداشــت مورد توجه قرار
گرفته است.
آموزش همگانی از طریق رســانهها اساس ارتقاء
بهداشــت روان یک جامعه میباشــد .همگام با
بررســیهای جهانی ،تحقیقات میدانی در کشور
نشان داده است که حدود  23درصد افراد جامعه
ایران از مشکالت روانپزشکی رنج میبرند که در
طول زندگی حداقل یکبار نیاز به مشاوره ودرمان
خواهند داشــت  .در صدر مشــکالت ،اختالالت
اضطرابی و افســردگی قــرار دارند .بیشــترین
مراجعات ســرپایی به درمانگاههای روانپزشکی
را بیماران گــروه اختالالت اضطرابی تشــکیل
میدهنــد که شــدیدترین و رنــج آورترین آنها
بیماران وسواسی هستند.

در مورد وسواس
درمانهای موثری وجود
دارد که شامل درمانهای
دارویی و غیر دارویی
میباشد .امروزه اعتقاد
بر این است که ترکیب
درمانهای دارویی و
شناختی  -رفتاری،
بهترینوپایدارترین
نتیجه را برای درمان
بیماری وسواس میدهد

دارد و شــاید بســیاری از ما ،بدون اینکه بدانیم از آن رنج میبریم .بیایید برای
نجات خودمان ،اطرافیانمان و یا کودکی که دچار این اختالل اســت ،اما بدون
شک ،توان تشخیص آن را ندارداطالعات خود را در مورد عالئم و راههای درمان
وسواس بیشتر کنیم.با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینباره با کتر بهمن
دیه جی ،روانپزشک به گفتگو نشسته که در ادامه میخوانید:

بیماری وسواس چه نوع بیماری محسوب
میشود ؟ عالیم ونشانههای آن چیست؟
نام کامل بیماری وســواس اختالل وسواســی –
جبری میباشــد که نشــان دهنده دو جزء مهم
بیماری یعنی وســواس فکری و عملی میباشد.
وســواسهای فکری به صورت تکــراری ،مزاحم
و خود به خود به ذهــن بیمار خطور میکنند و
محتوای آنها بیشــتر مربوط به موضوعاتی مانند
آلودگی و نجاســت ،احتمال آســیب رساندن به
عزیزان ،مذهــب و اخالق،عــدم توانایی در دور
ریختن اشــیاء غیر ضروری و نیازبه قرینه بودن
وســایل منزل میباشد .بیماران میدانند که این
افکار ناخواســته ،غیر منطقــی و حتی بی معنی
هســتند اما نادیــده گرفتن آنها و یــا مقاومت
در برابــر آنها ،اگــر چه غیرممکن نیســت ولی
بســیار دشوار اســت .بنابراین بیمار برای رهایی
موقــت از این فکرهای وسواســی اضطراب زا به
رفتارهــای جبری و عملی روی مــیآورد که به

پژوهشها نشان میدهد
که از زمان شروع
بیماری تا مراجعه به
پزشک چندین ماه تا سال
طول میکشد که میتواند
ناشی از عدم شناخت
بیماری و یا خجالت بیمار
یا خانواده اش باشد
صورتهای شستشــوی زیاد ،کنترل کردن بیش
ازحد ،نظم وترتیب ،شــمارش ،اطمینان طلبی،
جمع آوری اشــیاء غیر ضــروری در رفتار بیمار
نمایان میشود .گاهی برای خنثی کردن این افکار

وسواســی به آیینهای خاص مثل نمازخواندن و
دعا کردنهای خاص و تکراری و یا شمارشهای
ویژه روی میآورند .مجموعه فکرهای وسواسی و
رفتارهای تکراری وقــت زیادی از بیمار گرفته و
عملکرد شخصی ،شغلی و اجتماعی وی را مختل
مینماید.

همچون ســایر بیماریهای اضطرابی بیشتر در
خانمها گزارش شده ولی در بررسی مراجعات به
درمانگاههای اعصاب ،مردان و زنان به یک نسبت
درگیر این بیماری بوده اند  .معموال در اول جوانی
شروع میشــود ،ولی اگر قبل از این سن شروع
شود در پســران بیشتر از دختران دیده میشود.
یک ســوم تا دو ســوم افراد مبتال به وســواس،

علت پیدایش این اختالل روانپزشــکی
چیست؟
همچون ســایر بیماریهای روانپزشــکی علت
بیماری وسواس نیز چند عاملی میباشد  .ژنتیک
و وراثت ،تغییرات مواد شــیمیایی مغز و عوامل
شــناختی  -رفتاری در تعامل بــا یکدیگر باعث
ظهور وســواس در یک فرد میشــوند  .سهم هر
یک از این عوامل در هر فرد با توجه نوع وسواس
و شــدت آن متفاوت میباشــد  .این واقعیت که
تقریبا  40درصد افراد مبتال به وســواس ،دارای
خویشاوند نسبی مبتال به وسواس هستند ،نشان
دهنــده تاثیر عوامــل وراثتی در ایــن بیماری
میباشــد ،همچنین افراد دچار اختالل وسواس
بیشــتر احتمال دارد که والدین یا کودکان دارای
اختالل وسواس داشته باشــند  .از نظر تغییرات
مواد شیمیایی بین سلولهای مغزی تاثیر کاهش
ماده ای به نام "ســرتونین" در ســبب شناسی
وسواس با مستندات به قطعیت رسیده و امروزه
از داروهای موثر بر این مــاده در درمان بیماری
وسواس استفاده میشوند .

شــروع بیماری را با یک رویداد مشخص زندگی،
مرتبط میدانند اما بقیه نمی توانند به هیچ عامل
آشکارسازی ،اشاره نمایند .

چه افرادی بیشتر در معرض خطر ابتال به
بیماری وسواس هستند ؟ میزان شیوع آن در
جامعه چقدر است ؟
امروزه ،وســواس یکی از شایع ترین اختاللهای
روانی در جهان اســت  .جالب اســت بدانید که
تحت تاثیر فرهنگ نیســت وبه یک نســبت در
ایران و ســایر نقاط جهان دیده میشود  .شیوع
آن در طــول عمر  2تا  4درصد اســت  .اگر چه

وســواس در زندگی بیماران چه تاثیری
میگذارد؟
ابتال به اختالل وسواســی جبری بســیار تنشزا
و محــدود کننده اســت .کیفیــت زندگی این
بیمــاران به مراتــب بدتر از افــراد دیگر جامعه
اســت .افکار،رفتار و آیینهای وسواسی چندین
ســاعت از وقت بیداری فرد را به خود اختصاص
میدهد .بســیاری از بیماران اشکاالت عملکردی

ابتال به اختالل وسواسی
جبری بسیار تنش زا
و محدود کننده است.
کیفیت زندگی این
بیماران به مراتب بدتر از
افراد دیگر جامعه است.
افکار،رفتار و آیینهای
وسواسی چندین ساعت
از وقت بیداری فرد را به
خود اختصاص میدهد

مهمی پیدا میکنند ،مانند از دســت دادن شغل،
فروپاشی زندگی زناشــویی و از دست دادن روابط
بین فردی .حتی آغاز زود هنگام وسواس در مردها
ممکن است میزان اقدام به ازدواج را پایین نگه دارد.
امکان مسافرت ،مراودات اجتماعی و ثبات در شغل
به پایین ترین سطح میرسد .بیماران از گرفتاری
خود در مرداب وســواس آگاهند و از این بابت رنج
میبرند و اکثر آنها در کنار وسواس ،افسردگی را نیز
تجربهمیکنند.
آیا امکان دارد عالیم نشان دهنده وسواس،
علت دیگری نیز داشته باشد؟
ســوال بســیار به موقع و مهمی را بیان نمودید .
گاهی بســیاری از رفتارهای اعتیادی مانند اعتیاد
به موادمخدر و ...شــبیه وسواس به نظر میرسند.
امروزه گاهی درمصرف کنندکان مواد محرک مثل
امفتامین ( به نام شیشه مرسوم است ) رفتارهای
تکراری شــبیه وسواس دیده میشــود .بعضی از
بیماریهای مغزی مثل پارکینسون و بیماریهای
حرکتی دیگر ممکن است عالیم رفتاری وسواس
در آنها نمایان شود  .مثالهایی از این دست نشان
دهنده این واقعیت اســت که ارزیابی دقیق اولیه
توسط متخصص روانپزشکی الزم وضروری میباشد.
راههای درمان بیماران وســواس چگونه
است ؟
در مورد وسواس درمانهای موثری وجود دارد که
شــامل درمانهای دارویی و غیر دارویی میباشد.
امروزه اعتقاد بر این اســت که ترکیب درمانهای
دارویی و شناختی  -رفتاری ،بهترین و پایدارترین
نتیجه را برای درمان بیماری وسواس میدهد.
احتمال بهبــود در این بیمــاران چقدر
است؟
در مــورد ســیر بیماری وســواس باید گفت که
درصد اندکی بهبودی کامل و یا سیر قهقرایی در

آنها وجــود دارد .در اکثر بیماران ،اختالل مزمن
مشاهده شده و دورههای شدت و ضعف را تجربه
میکنند  .شدت بیماری نیز عامل تعیین کننده
در درمان محسوب میشود .در صورتی که شدت
بیماری خفیف باشد با درمان اندک و حتی بدون
درمان ،ممکن است بیماری بهبود یابد ودر حالتی
که شدت بیماری شــدید باشد نیاز به بستری و
درمانهای قوی تری میباشد.
توصیه آخر...
پژوهشهــا نشــان میدهد که از زمان شــروع
بیماری تا مراجعه به پزشــک چندین ماه تا سال
طول میکشد که میتواند ناشی از عدم شناخت
بیماری و یا خجالت بیمار یا خانواده اش باشــد.

همچونسایربیماریهای
روانپزشکیعلتبیماری
وسواس نیز چند عاملی
میباشد  .ژنتیک و
وراثت ،تغییرات مواد
شیمیایی مغز و عوامل
شناختی  -رفتاری در
تعامل با یکدیگر باعث
ظهور وسواس در یک
فردمیشوند

تمام موارد وســواس حتی خفیف نیاز به درمان
دارنــد و کمترین بهبودی بــا کاهش رنج بیمار،
باعــث رضایت و بهبــود کیفیــت زندگی بیمار
می شــود بنابراین مراجعه به تیم روانپزشــکی
معتمد برای درمان بیماری ضروری میباشد.

آفتاب یزد در گفتگو با کارشناس ارشد روانشناسی بالینی برر سی کرد
وی در ابتدا گفت  :قدیمها فاصله کم میان دوهم شــیررا
پدیده مثبتی میشــمردند ومی گفتند که خوب اســت
بچههــا با هم بزرگ شــوند .این را درمــورد بچههای به
اصطالح شــیربه شــیره میگفتند .اما واقعیت این است
که دوزایمان پی درپــی آن هم با فاصله زمانی خیلی کم
فشــارروانی زیادی برمادر وارد میکنــد ومی تواند زمینه
سازبروزمشکالتی برای بچهها نیز بشود.
کیانــی نژاد با بیــان اینکه " معموال مادربعــد از زایمان
دچارافســردگی پس اززایمان اســت وبایــد تحت درمان
ومراقبت قراربگیرد ،خاطر نشــان کرد  :همسروظیفه دارد
درتمام مسئولیتها شریک شود وباری ازدوش مادربردارد.
نقش حمایتی مرد بعد اززایمان میتواند مشکالت روحی
وجســمی خانم را تا حد زیادی کاهش دهد .افســردگی
بیماری خطرناکی است که اگربه موقع درمان نشود تبعات
ناخوشــایندی به دنبال میآورد .به ویــژه درمورد مادران
شــیرده ای که باردارهم هســتند این مســئله مشکالت
مضاعفــی ایجــاد میکند .چــون نگهــداری ازدوبچه با
اختالف سنی کمترازدوسال درست شبیه نگهداری ازیک
دوقلوبسیارکارمشکلی است .یک مادرافسرده قادرنیست به
خوبــی ازخودش مراقبت کنــد و آن طورکه باید به نوزاد
رســیدگی نخواهدکرد .این کارشــناس ارشد روانشناسی
بالینی "بهترین فاصله
بیــن دوفرزنــد را بین
دوتا پنج ســال نام برد
همچون
و عنــوان کــرد  :یکی
سایربیماریهای
ازمهمتریــن مســائلی
روانپزشکیعلت
که درفرزندان شــیربه
نیز
بیماری وسواس
شیرآســیب زاســت،
باشد.
چندعاملیمی
عــدم توجــه مادربــه
نیازهــای نوزاد اســت.
ژنتیک و وراثت،
کــودک زیردوســال با
تغییراتموادشیمیایی
مادردرارتباط است واو
مغز و عوامل شناختی
را حامــی ومراقب خود
 رفتاری در تعامل بامیداند .اگردرهرموردی
یکدیگرباعثظهور
مادرازتوجه به موقع به
فرد
وسواس در یک
نیازهای نوزادغافل شود،
میشوند
او دچاربــی اعتمــادی
نســبت بــه دنیــای

خوب یا بد بودن « شیر به شیر» ؟

آفتاب یزد :تول د فرزن د با تمام سختیهایش یکی از بهترین اتفاقاتی است که در زندگی هر زن و شوهری میافتد .اما گاهی شرایط بسیار دشوارتر از انتظار میشو د و آمدن فرزندی
که کمتر از دو سال با اولین فرزن د فاصله سنی دارد ،کار را هم برای دو کودک و هم برای پدر و مادر سخت میکن د زیرا ن ه فقط به بدن و سالمتی تان صدمه میزند ،بلکه روان
شما را هم در هم میزند .قدیمیها نامش را بارداری شیر به شیر میگذاشتند.آفتاب یزد در اینباره با عاطفه کیانی نژاد ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ومدرس دانشگاه علمی
کاربردی در اینباره به گفتگو نشسته که در ادامه میخوانید:
پیرامون میشود .نوزادانی که توجه به موقع دریافت نکرده
اند دربزرگســالی افراد بدبینی میشــوند که به اطرافیان
شــان نمی توانند اعتماد کنند .آنها دربدو ورود شان دنیا
را جای قشنگ وامن
یافته انــد .به همین
خاطرآدمهای تنهایی
همچونسایربیماریهای
بارمــی آینــد که به
روانپزشکیعلتبیماری
همه چیزشــک دارد.
مبتالیــان به اختالل
وسواس نیز چند عاملی
پارانوئیدی جزءهمین
میباشد  .ژنتیک و
دسته هستند.
وراثت ،تغییرات مواد
وی ادامه داد :اختالف
شیمیایی مغز و عوامل
ســنی کم بیــن دو
شناختی  -رفتاری در
فرزند به خودی خود
باعث
تعامل با یکدیگر
مشکل ســاز نیست.

ظهور وسواس در یک
فردمیشوند

آنچــه فاصلــه کم را به مشــکل
تبدیل میکند ،خســتگی بیش از
حــد مراقبــت وبرخوردهای غلط
والدین با دوفرزند اســت .والدین
از دعواهای هرروزه کودکان شیربه
شــیرگالیه میکنند .درحالی که
این وضعیت با هراختالف ســنی
دیگری هم ممکن اســت به وجود
بیاید .اما برای کســانی که زحمت
نگهداری ازدوکــودک را به عهده
دارند ،توصیههــای مفیدی درباره
نحوه تعامل با فرزندان وجود دارد

که باعمل به آنهامشکالت سبک ترمی شوند.
کیانــی نژاد در پاســخ به این پرســش که با حســادت
فرزنــد اول چه باید کرد،اظهار کــرد  :با آمدن فرزند دوم
به خانواده ،حســادت کودک اول طبیعی اســت .اگراین
حســادت بیش ازیک سال طول بکشــد،غیرطبیعی است
وباید به روانشــناس مراجعه شــود .اما درغیراین صورت
رفتارهــای والدین مســئله را به خوبی وخوشــی فیصله
میدهد .فرزند بزرگتربه خاطرسن بیشترش باید امتیازات
بیشــتری داشته باشــد .این موضوع را ازآغازبامالیمت به
کودک دوم بفهمانید .اگراعتراض کرد ،بگویید هرکســی
بنابرســنی که دارد امتیازاتی میگیرد واگراوهم به ســن
خواهریا برادرش برســد ،ازاین امتیازت بهره مند خواهد
شد .این رفتاربه کودک حس خوبی میدهد .چون متوجه
میشود که پدرومادرحواس شان به اوهست .ضمن اینکه
به کودک دوم هم برای بزرگترشدن وتالش کردن انگیزه

میدهد.
این کارشــناس ارشد
روانشناســی بالینی
با بیــان این نکته که
" هرگــز در دعواهای
بیــن دوفرزندتــان
مداخله نکنید" اظهار
کــرد  :اگرهرکدام از
دوفرزندتــان بــرای
طرح گله وشــکایت
پیشتان آمدند ،حتما
با دقــت وتوجــه به
حرفهایشــان گوش
کنیــد .با اوهم دردی
کنید .مثــا بگویید

همچونسایربیماریهای
روانپزشکیعلتبیماری
وسواس نیز چند عاملی
میباشد  .ژنتیک و
وراثت ،تغییرات مواد
شیمیایی مغز و عوامل
شناختی  -رفتاری در
تعامل با یکدیگر باعث
ظهور وسواس در یک
فردمیشوند

درک میکنید که اوازشکســتن
اسباب بازیش چقدرناراحت است
ولی درنهایت بگویید که مشــکل
آن دو به شــما مربوط نمی شود
و خودشان باید مشکالت شان را
با هم حــل کنند.این روش باعث
میشــود بچهها بــه مرورمهارت
حــل مســئله را  -کــه درروابط
اجتماعی شان تعیین کننده است
 بیاموزند.بعضــی وقتها دو کودک یا یکی
ازآنها بــرای گرفتن توجه والدین
دعوا راه میاندازند چون میدانند
قراراســت پدر یا مادروسط دعوا
ازیک کدام شــان طرفداری کند
به همین دلیل شما باید بی اعتنا

باشید وبی طرفی تان راهمچنان حفظ کنید.
کیانی نژاد در پاســخ به این سوال که چگونه مانع کتک
کاری بچهها بشــویم ،گفت  :ازابتدا باید با بچهها صحبت
کنید .جدی ولی با لحنی مالیم به کودکانتان بیاموزید که
حق دارند ازهم ناراحت شــوند .حق دارند عصبانی شوند
ولی حق ندارند دســت روی یکدیگربلند کنند .این را به
شکل یک قانون همیشگی دربیاورید .برای سرپیچی ازاین
قانون هم تنبیه تعریف کنید.
اما حواســتان به نوع تنبیهی که به کار میبرید باشــد.
تنبیه باید بــا توجه به
سن کودک کوتاه مدت
ومربوط به چیزی باشد
که خیلی دوست دارد .همچونسایر
محروم کــردن کودک بیماریهای
ازعالئقش بهترین مدل روانپزشکیعلت
تنبیه به شــمارمی رود بیماری وسواس نیز
ولی قبــل ازاینکه کتک چندعاملیمیباشد
کاری صــورت بگیــرد . ،ژنتیک و وراثت،
سنگهایتان را وا بکنید .تغییراتموادشیمیایی
تنبیههایــی کــه بدون
اطالع قبلی وضع شوند ،مغز و عوامل شناختی
عمالهیچ تاثیری ندارند  -رفتاری در تعامل با
وناعادالنــه هســتند .یکدیگرباعثظهور
مثــل ایــن اســت که وسواس در یک فرد
سوارماشــین درخیابان میشوند
برانیــد ،پلیس شــما را
متوقف کند وبگوید حق
نداشــتید دراین ساعت
بخصوص ازاین خیابان
عبورکنید .واکنش شما قطعا اعتراض به عدم اطالع رسانی
قبلی خواهد بود .پس با کودکانتان عادالنه برخورد کنید.
مثال اگرخواهرت را بزنی ،تا فــردا اجازه نداری ،تلویزیون
تماشا کنی .زمان تنبیه اگرطوالنی بشود ،اثرش را ازدست
میدهــد .نباید زمان تنبیه طوالنی باشــد .چون طبیعت
کودک طوری است که ناراحتی اش را به خاطرنمی سپارد
و زود فراموش میکنــد .به همین خاطراگریک روز تنبیه
بشــود یک هفته ،اصال یادش نخواهد بود برای چه تنبیه
شده وبه راحتی به نبود تلویزیون عادت میکند.

