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كلينيك    وخانواده

دانستنى هايى در باره بهداشت 
و بيمارى هاى دهان و دندان  

دانستنى هاى 
دندان پزشكى

همه ما كم وبيش در باره بهداشت دهان و دندان و نحوه مراقبت 
از دندان ها يا مشكالتى كه در اين ناحيه صورت ممكن است ايجاد 
شود، اطالعاتى داريم اما ممكن است هنوز هم در زندگى روزانه 
با سواالتى مواجه شويم و دنبال جوابى مناسب باشيم... صفحه 22

دستمان را به هم گره بزنيم...
گاه و بيگاه ممكن است دچار انواع مشكالت 
روانى شويم، گاهى احساس افسردگى بر ما 
غالب شود و ناخودآگاه همه چيز را تيره و تار 
دريابيم، گاهى بى اختيار دچار دلشوره و نگرانى 
شويم و زمان هايى بدون اينكه توقع اش را داشته 
باشيم با عزيزانمان با چالش هاى تعارضى شديد 
روبرو شويم؛ چه كسى است كه از تاثير سالمت 
روان غافل باشد و منكر شود كه حتى سالمت 
فيزيكى، موفقيت در كارها و در يك كالم تمام 
حس و حال و انرژى روزانه ما در گرو روان 
ماست. اينكه براى سالمت روان خود تا به حال 
چه كرده ايم؟ به كدام كارشناس مراجعه كرده ايم؟ 
و چقدر در اين بازار بى دروپيكر نصيحت هاى 
بى پايه و اساس و ادعاى كارشناسان دروغين گير 
افتاده ايم كه در ميزان مشكالت ما بى تاثير نبوده. 
روان شناسى و هر آنچه به سالمت روان مرتبط 
مطبوعاتى ام هميشه  در 7 سال سابقه  باشد، 
دغدغه ام بوده، حاال به عنوان كارشناس ارشد 
روان شناسى قصد دارم هر هفته موضوعات 
روان شناسى را ريزبينانه تر همراه با كارشناسان 
حرفه اى پى بگيرم تا بتوانم افق ديد روشن ترى 
اينكه علم روان شناسى چيست؟  ايجاد كنم؛ 
رويكردهاى مختلف آن چه تفاوتى با هم دارند؟ 
كدام چالش ها را چگونه بايد حل كنيم؟ و... از 
سواالتى است كه قرار است به مرور به آنها پاسخ 
داده شوند. اعتقادم بر اين است كه افراد جامعه 
به ميزان زيادى به يكديگر مرتبط هستند و همه 
ما در جامعه خود مانند كوهنوردانى هستيم كه 
با زنجير به يكديگر گره خورده ايم و سقوط يا 
صعود يكى از افراد بر روح جمعى جامعه تاثير 
مى گذارد و براى صعود دسته جمعى مان به قله 
كوه بى شك به كمك تك تك ما نياز است. اگر 
نظرى داريد و ترجيح مى دهيد درباره موضوع 
خاصى در اين صفحه بحث داشته باشيد، من 
نيز دلگرم راهنمايى شما هستم و با جان و 
دل پيام تان را خواهم خواند. آدرس ايميل من 
پل ارتباط بين ماست تا راهى باشد كه بتوانم 

پيام هايتان را با جان و دل بخوانم.

 نيلوفر جامه بزرگى
كارشناس ارشد روان شناسى

niloofar.jbz@gmail.com


