
يادداشت مهمان

آمارها نشان مى دهد از هر 5 نفر 1 نفر يا به عبارت 
ساده تر 20 درصد از افراد جامعه دچار وزوز گوش 
هستند. اين آمار بعد از ميانسالى به 40 درصد و حتى 
بيشتر افزايش مى يابد. وزوز گوش يك اختالل شايع 

و در عين حال آزاردهنده براى بيماران است... 
(صفحه 19)

پرسشى از دكتر بابك ساعدى متخصص گوش و حلق و بينى

چرا دچار وزوز گوش چرا دچار وزوز گوش 
مى شويم؟مى شويم؟

چرا موبايل ندارم؟

هميشه وقتى به خبرنگاران مى گويم تلفن همراه 
ندارم، باور نمى كنند اما واقعيت اين است كه 
نيازى  نه تنها  و  ندارم  تلفن همراه  واقعا  من 
اين  از  استفاده  فرصت  بلكه  نمى كنم،  حس 
تكنولوژى جديد را هم ندارم. تا زمانى كه در 
مطب هستم، وقتم را صرف مشاوره به بيمارانم 
مى كنم و در خانه هم به وظايف همسرى و 
پدرى ام مى رسم. متاسفانه اين روزها هر پدر 
و مادرى و حتى بسيارى از كودكان، از سنين 
بعد از دبستان، تلفن هاى هوشمند دارند و در 
شبكه هاى اجتماعى و گروه هاى مختلف و چت 
با دوستان مجازى خود غرق شده اند، غافل از 
اينكه استفاده از اين تكنولوژى ها اگر در حد 
رفع نياز و معقوالنه نباشد، مى تواند به تهديدى 
براى پايه هاى زندگى تبديل شود. از نظر علمى 
به اثبات رسيده كه استفاده بى رويه از سيستم هاى 
هوشمند، تماس چشمى و ابراز محبت زبانى بين 
والد و فرزند را كاهش مى دهد و باعث افزايش 
اختالفات والد-فرزندى مى شود. نمى گويم بايد 
از تكنولوژى كناره گرفت اما بايد از آن بجا و 
معقوالنه استفاده كرد. تك پسر من وقتى وارد 
كالس آخر دبيرستان شد، تلفن همراه خريد؛ البته 
تلفن ساده اى كه تنها در شرايط ضرورى بتوانيم 
با او ارتباط برقرار كنيم. حاال كه 23 ساله است، 
تلفن هوشمند دارد اما هنگام تهيه اين نوع گوشى 
ابتدا در رابطه با شرايط استفاده و محدوديت ها 
و زمان هايى كه بايد از آن استفاده كند، صحبت 
كرديم. زمانى كه وارد خانه مى شويم، معموال 
تلفن همراه را كنار مى گذاريم و وقتى را به با 

هم بودن و صحبت كردن اختصاص مى دهيم.

 دكتر بهروز جليلى
روان پزشك و استاد راهنماى دانشگاه 

علوم پزشكى ايران

سال دوازدهم  شماره 556  شنبه 26 دى 1394
كمتر بخر، كمتر بخوركمتر بخر، كمتر بخور
سالم شو!سالم شو!
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شيوه نظارت بر شيوه نظارت بر 
رستوران هاى رستوران هاى 
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مشكلمشكل
 4040 درصد زنان درصد زنان
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2020 كيلوگرم كاهش  كيلوگرم كاهش 
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صفحات 17 تا 24
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بيشتر بخوانيد

يادداشت هاى مرتبط با موبايل را در 
صفحات 9 و 25 و «موضوع ويژه» اين 

هفته را در صفحات 14-11 بخوانيد.


