
يادداشت مهمان

اولین پنجشنبه اسفندماه، »روز ملی سالمت مردان« نام دارد. 
این روز که به همت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

و با همکاری انجمن اورولوژی، انجمن پزشکان عمومی و 
سازمان نظام پزشکی در سراسر کشور برگزار می شود، به ارتقای 

آگاهی و فرهنگ سازی در زمینه خودمراقبتی و مداخالت 
تشخیصی و درمانی آقایان می پردازد. اگرچه امید به زندگی 

در آقایان طی 50 سال اخیر به میزان چشمگیری افزایش یافته، 
هنوز این افراد نسبت به همسران خود به طور متوسط 5 سال 
زودتر از دنیا می روند چراکه برای سالمت اهمیت کمتری 

قائل هستند و در معرض عوامل خطر بیشتری از جمله حوادث، 
دخانیات، شیوه زندگی نادرست و... قرار می گیرند... )صفحه 24(

شایع ترین بیماری های مردان 
از تشخیص تا درمان

12 بیماری 
آقايان

شوک عصبی

وقتی اسم تخصص مغزواعصاب می آید، اغلب 
بیماران بی ربط به تخصص من که »جراحی« 
مغز و اعصاب است نزد من می آیند، بیمارانی 
با سردرد های میگرنی و انواع مختلف دیگری 
از سردرد، یا صرع یا ام اس که بیماری آنها در 
حیطه کاری متخصصان داخلی مغزواعصاب 
)نورولوژیست( است و همچنین بیماران حوزه 
روان پزشکی )افسردگی، اضطراب و...(. طبق 
اصول کاری غالبا آنها را به متخصصان حوزه 
مربوط به خودشان ارجاع می دهم، ولی گاهی که 
تعداد بیماران کم است، بدم نمی آید گپی با بیماران 
حوزه اعصاب و روان بزنم. از آنجا که مطالعاتی 
در این زمینه داشته ام، سعی می کنم با صحبت 

کردن گره ای از گره های ذهنی آنها بگشایم.
چند روز قبل پسر جوان خوش تیپی که از 
قضا دانشجوی دکترای روان شناسی بود، به 
من مراجعه کرد و گفت دچار شوک عصبی 
شده است. وقتی علت را پرسیدم، گفت متوجه 
شده نامزدش که 1 سال با او بوده و قرار بوده 
شب یلدا با هم عقد کنند، به او خیانت کرده 
با مرد دیگری  پنهانی و 3 ساله  و  رابطه ای 
و  کرده  فاش  را  رابطه  این  اکنون  و  داشته 
متوجه  با کمی پرسش   ندارد...  آن  از  ابایی 
شدم این جوان رعنا طی این یک سال همه 
عالئم خیانت را دیده، ولی به حدی عاشق 
این دختر بوده که همه را پیش خود توجیه 

کرده و نادیده گرفته است. 
این جوان می گفت با وجودی که خودش در 
حوزه مشاوره فعالیت می کند، هرگز نمی دانسته 
این گونه وقایع واقعا چه بالیی بر سر انسان 
می آورد و آنقدر درمانده شده بود که به اولین 
متخصص مغزواعصاب که من بودم و از قضا 
جراح هم بودم و خودش هم می دانست ربطی 
به مشکلش ندارم، مراجعه کرده بود و می گفت 
چند روز است غذا نخورده و  تهوع شدید و 

حس خودکشی و...
ادامه در صفحه 22

 دکتر مهدی خواجوی
جراح مغز و اعصاب

درد محرومان، 
درد من است
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وقتی کودکان دچار 
سردرد می شوند...
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میل شود!
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تا جینسینگ
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