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چگونه بعد از مواجهه با یک حادثه تروریستی می توانیم به زندگی برگردیم؟

زندگی پس از بحران
11 ماه بعد از فاجعه »مجله شارلی ابدو« اتفاق دیگری فرانسه را لرزاند که طی 40 سال گذشته بی سابقه بود. در حالی که تیم ملی فوتبال آلمان و فرانسه در ورزشگاه 
استادوفرانس مسابقه می دادند در محله 11 پاریس مردی مسلح به رستورانی حمله کرد و مردم را به رگبار بست. پس از آن نیز در مرکز هنری باتاکالن مردمی که 
برای تماشای کنسرت رفته بودند به گروگان گرفته شدند و به قتل رسیدند. 2 انفجار نیز خارج از استادیوم فوتبال رخ داد. 8 نفر در پاریس حمله انتحاری انجام 
دادند که 7 نفر آنها خارجی بودند. طی این حمله ها به نقاط مختلف در پاریس و ایل دو فرانس، 129 نفر کشته و 352 نفر زخمی شدند که حال 99 نفر آنها وخیم 
اعالم شد. این اتفاق با چند روز فاصله از حمله انتحاری بیروت رخ داد. شاید از نظر بعضی ها صحبت در مورد آن لزومی نداشته باشد اما واقعیت این است که با توجه به شرایط 

کنونی جهان، حمله های تروریستی اتفاقی است که ممکن است برای هر ملتی بیفتد و مواجهه با این استرس مساله ای که باید درباره آن اطالعات بیشتری داشته باشیم.

 سمیه 
مقصودعلی

اهدای خون به شرایط اولیه و ثانویه ای نیاز دارد. شرایط اولیه شامل ارائه کارت شناسایی، فاصله سنی 18 تا 60 سال و وزن باالی 50 
کیلوگرم است. شرایط ثانویه شامل مسائلی در رابطه با سالمت فرد است که با توجه به پرسش نامه ای که از فرد گرفته می شود، سنجش 
می شود. بر اساس این پرسشنامه افراد دریافت کننده خون ، مبتالیان به کم خونی فقر آهن ، افرادی که طی 4 ماه قبل تحت عمل جراحی 
یا آندوسکوپی قرار گرفته اند ، افراد مبتال به عفونت ، مصرف کنندگان آنتی بیوتیک ، افراد مبتال به پوسیدگی دندان ، افرادی که درمان پر 
کردن دندان یا ترمیم ریشه انجام داده اند، مسافرانی که از کشورهای حاره ای و ماالریاخیز بازگشته اند، خانم های باردار یا تازه فارغ شده، 
افرادی که به دالیلی مثل مصرف مواد مخدر یا روابط جنسی آزاد در معرض ویروس ایدز و هپاتیت هستند و... اجازه خون دهی ندارند. 
تمام مراجعه کنندگان قبل از اهدای خون باید وعده سبکی مصرف کنند و قبل و بعد از خونگیری به مقدار فراوان آب بنوشند و خواب 
و استراحت کافی داشته باشند. فشارخون این افراد هم باید بررسی شود. روند خونگیری بین 7 تا 10 دقیقه طول می کشد و در این 
بین 450 سی سی خون از فرد گرفته می شود که برحسب وزن ممکن است کمی تغییر کند. به داوطلبان معموال توصیه می شود به طور 
مداوم در تمام طول سال برای خون دهی مراجعه کنند زیرا عمر فراورده های خونی کوتاه است. مثال پالکت ها را تا 7 روز و پالسما را 
در شرایط خاص نگهداری تا یک سال و گلبول قرمز را با توجه به مایع نگهدارنده بین 5 تا 7 هفته می توان نگهداری کرد. در کشور 
ما تعداد مراجعه کنندگان در ماه های خاصی مثل تاسوعا و عاشورا بیشتر می شود اما چون بیماران در تمام طول سال به خون نیاز دارند 

توصیه ما مراجعه مستمر داوطلبان است.

ناگهانی و فاجعه بار مثل حمله های تروریستی یا جنگ و  خبرهای 
کشتار انسان ها معموال به دلیل بار هیجانی باالیی که دارد آثار زیاد و 
البته متفاوتی بر روان انسان ها می گذارد. افرادی که در یک جامعه با 
این نوع حوادث روبرو می شوند دچار استرس و ترس شدید و به 
هم ریختگی سیستم دفاع روانی هستند. نگرانی از تکرار این حادثه 
و گرفتار شدن خود یا عزیزانشان در آن، ترس از خروج از منزل و 
ارتباط با افراد ، منگی، گیجی و سردرگمی در مورد کارهای روزانه، 
تداعی مرتب حادثه برای خود و کابوس های شبانه و مسخ شخصیتی 
)البته به طور موقتی( از جمله اختالالت روانی است که در این افراد 
بروز می کند اما در نهایت فرد به مرحله پذیرش می رسد و به زندگی 
عادی بازمی گردد. در صورتی که ترس و استرس از حد بگذرد و 
بیش از 1 ماه در فرد باقی بماند، فرد دچار اختالل استرس پس از 
سانحه می شود که مزمن است و دچار کابوس های مرتب و فالش بک 
از  پس  استرس  البته  می شود.  باال  تحریک پذیری  و  زمان حادثه  به 
سانحه مساله شایعی نیست و معموال 10 تا 20 درصد افرادی که در 
موقعیت حضور داشته اند اگر به موقع تحت درمان قرار نگیرند دچار 
آن می شوند. افرادی که در جوامع دیگر زندگی می کنند معموال حس 
همدلی و نوع دوستی دارند و خود را در غم دیگران شریک می دانند. 
البته ممکن است این افراد نیز دچار نگرانی، استرس و ترس از این 

موضوع شوند که اتفاق مشابهی در شهر یا کشور آنها نیز بیفتد.

ضرورت اهدای خون در شرایط اضطرار

تاثیر حمله تروریستی بر سالمت روان 

 دکتر امیر مسعود ناظمی
سرپرست معاونت بخش اهدا کنندگان خون 

پایگاه انتقال خون تهران

 دکتر پروین ناظمی
روان شناس و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی

آن  درمان  شیوه  و  مختلف  افراد  در  استرس   میزان 
با  توجه  به تاب آوری و توان هر فرد می تواند متفاوت 
باشد. بهتر است به محض بروز استرس شدید درمان ها 
را آغاز کنیم تا فرد با گذر زمان دچار استرس پس از 
سانحه نشود. بهترین درمان در قدم اول مشاوره های 
فرد به فرد یا گروهی و بیرون ریزی و تعریف واقعه 
اتفاق ها  مورد  در  رسانه ها  در  می توان  حتی  است. 
صحبت کرد تا افراد بتوانند در مورد آن نظر بدهند. 
در مواردی که افراد دچار استرس شدید یا بی خوابی 
روان پزشکان،  با  مشاوره  کنار  در  باشند  کابوس  و 
روان شناسان و روانکاوان و کمک گرفتن از کاردرمانگران 
و... می توان از دارودرمانی هم استفاده کرد. افرادی که 
در بطن حادثه بوده اند و فامیل و خانواده ای در شهر های 
اطراف یا حتی دورتر یا در کشور دیگری دارند، الزم 
است حتما با آنها ارتباط برقرار و آنها را از اوضاع خود 

باخبر کنند تا دچار نگرانی نشوند. 
در صورتی که اتفاقی افتاده مثال زخمی شده اند نیز باید 
شفاف سازی انجام شود و پنهانکاری نداشته باشند. 
استفاده از وسایلی که ارتباط تصویری را فراهم می کند 

می تواند بسیار بهتر باشد.

معموال کودکان بعد از رویارویی با 
حوادث ناگوار واکنش های مختلفی 
از خود نشان می دهند. در مواردی که 
کودک خود در معرض ماجرا نبوده 
باشد،  شنیده  را  اطالعاتی  صرفا  و 
ممکن است دچار استرس حاد شود 
که به فاصله یک روز تا یک ماه بعد 
از حادثه ادامه خواهد داشت اما از 
آنجا که کودکان تحریک پذیرترند و 
به هر نوع  ماجرا را غلو می کنند و 
نگاه  دنیا  پایان  چشم  به  حادثه ای 
عالئم  دچار  است  ممکن  می کنند، 
در  شوند.  سانحه  از  پس  استرس 
طول  در  مبتال ،  کودک  شرایط،  این 
در  یا  نقاشی ها  و  بازی ها  در  روز 
طول شب در خواب و کابوس های 
شبانه مدام سانحه را به یاد می آورد 
و تجربه و گاهی حوادث را بازسازی 
می کند. تحریک  پذیری، پرخاشگری، 
گوشه گیری، افسردگی و حتی پسرفت 
تکلم و شب ادراری از عالئم استرس 
پس از سانحه در کودکان است. هر 
آنها  نگرانی  و  والدین  استرس  چه 
بیشتر باشد، عالئم روان شناختی در 

کودک بیشتر ادامه می یابد.
 به تمام والدین توصیه می کنیم هرگز 
کنار کودکان اخبار تروریستی تماشا 
نکنند و اگر تصادفا کودک در معرض 
این مسائل قرار گرفت، ذهنش را از 
سمت سانحه منحرف کنند تا افکارش 
معطوف به آن نشود. مثال برای تغییر 
پارک  به  را  حالت می توانیم کودک 

ببریم و با او بازی کنیم.
در صورتی که کودک در مورد علت 
حمله پرسید، می توان با او در مورد 
آن صحبت کرد اما نباید وارد جزئیات 
شد و از کلمات استرس آور استفاده 
کودک  فهم  حد  در  باید  بلکه  کرد 

توضیح مختصری به او داده شود.

بازماندگان را دریابیم

با کودکان اخبار 
تروریستی نبینید

 دکتر محمدرضا خدایی
روان پزشک، عضو هیات علمی دانشگاه علوم 

بهزیستی و  توانبخشی

 دکتر کتایون 
خوشابی/ روان پزشک 
کودکان و عضو هیات 

علمی دانشگاه علوم 
بهزیستی و توانبخشی

من به شما اعتماد دارم؛ آیا 
شما نیز به من اعتماد دارید؟

بعد از اتفاق ناگواری که در پاریس افتاد، 
بسیاری برای التیام این درد و همدردی با 
دردمندانش تالش کردند و در این میان، در 
قلب پاریس، جون سیاهپوستی که مسلمان هم 
بود، چشم های خود را بست و در خیابان از صبح 
تا شب ایستاد و روی برگه ای نوشت: »من به 
شما اعتماد دارم. شما هم به من اعتماد دارید؟ 
اگر این طور است، پس مرا به آغوش بکشید.« 
بسیاری در ابتدا با تعجب او را نگاه کردند 
و بعد شروع کردند به در آغوش کشیدن او 
و گریه کردن و همدردی با او. وقتی شب 
رسید، جوان چشم هایش را باز کرد و رو به 

جمعیت گفت: 
»می خواهم از همه افرادی که با من همدردی 
کردند، تشکر کنم. من این حرکت را انجام 
دادم تا به همه پیام بدهم که  من مسلمانم اما این 
تروریست ها را به عنوان مسلمان قبول ندارم. 
مسلمان هرگز کسی را به ناحق نمی کشد. 
من جمعه گذشته با اینکه تولدم بود، اصال 
بیرون نرفتم و از ته دل با خانواده قربانیان 
همدردی کردم. من دلم می خواهد همه مردم 
دنیا این حقیقت را بدانند که »مسلمان« بودن 
از »تروریست« بودن فرسنگ ها فاصله دارد. 

دین ما این قبیل کارها را حرام می داند.«

بیشتر بخوانید

»زندگی پس از ضایعه نخاعی« را در 
صفحه 20 و »زندگی پس از ایدز« را در 

صفحه 21 همین شماره بخوانید.


