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مازیارمهدویفر

انتظارات،  عصبی،  فشارهای  از  پر  امروزی  زندگی 
درخواست ها و ضرب العجل ها شده است. تمامی این 
مسائل و فشارهای روزمره باعث شده که استرس و فشار 
عصبی برای بسیاری از ما نه یک اتفاق گاهگاهی بلکه 
عادتی روزمره باشد.  استرس، پاسخ فیزیکی طبیعی بدن به 
رویدادهایی است که سبب ترس و اضطراب شده و یا به هر 
شکل دیگری تعادل روحی انسان را به هم می زنند. پاسخ 
سیستم عصبی به این محرک ها ترشح ناگهانی هورمون های 
استرس یعنی آدرنالین و کورتیزول در داخل خون است. این 
هورمون ها منجر به افزایش ضربان قلب، انقباض ماهیچه ها، 
افزایش فشار خون و سرعت تنفس و همچنین قوی تر 
شدن حواس پنجگانه و افزایش تمرکز می شوند. در نتیجه 
بالفاصله توان حرکتی، ذهنی و عکس العملی شما را برای 

نشان دادن واکنش چندین برابر می کنند.
احتماالً همه شما خاطراتی از مواردی در زندگی خود 
به یاد دارید که در مواجهه با یک محرک خارجی، ناگهان 
قدرتی چند برابر حالت معمول یافته و واکنشی به موقع 
نسبت به آن محرک انجام داده اید. تا جایی که بعدها با 
یادآوری آن عکس العمل، حتی دچار تعجب نیز شده اید. 
این در واقع همان کارکرد مفید استرس برای بدن انسان 
است. مقدار کمی استرس حتی برای فعالیت های ذهنی 
مثل حضور در جلسه امتحان یا انجام هر کار دیگری که 
نیاز به تمرکز دارد مفید است. اما مشکل زمانی ایجاد 
می شود که استرس از حالت موردی و اورژانسی خارج 
شده و به عادتی روزمره در زندگی طبیعی تبدیل شود. 
در چنین حالتی شما بدون آنکه بدانید به مقداری ثابت 
و همیشگی از استرس عادت می کنید. در نتیجه بدنتان را 
در معرض افزایش بار ثابت و دائمی قرار می دهید. ترشح 
دائمی هورمون های ذکر شده حتی به میزان کم، می تواند 
صدمات جبران ناپذیری به سالمت ارگان های مختلف 
بدن و به ویژه سیستم قلبی عروقی و اعصاب و روان 
وارد کند. به علت این صدمات جبران ناپذیر است که هر 
فردی باید حد مناسب استرس را در خود شناسایی کرده 

و آن را مدیریت کند.
مدیریت استرس

با این تفاصیل شاید به نظر برسد شانس چندانی برای 
مقابله با استرس وجود ندارد و با توجه به شرایط موجود 
در زندگی امروزی، همه ما محکوم به تحمل عوارض ناشی 
از آن هستیم. اما واقعیت این است که توانایی انسان برای 
کنترل وضعیت درونی خود بسیار بیشتر از حد انتظار است. 
شاید بتوان گفت قدم اساسی برای مدیریت استرس، درک 
این مطلب است که شما می توانید بر خود و زندگی خود 
کنترل داشته باشید. مدیریت استرس یعنی کنترل افکار، 
عواطف، برنامه ها و چگونگی مواجهه شدن با مسائل 

مختلف زندگی.
شناخت منبع استرس

در مرحله اول باید عامل یا عوامل استرس زا را در 
زندگی خود شناسایی کنید. البته این کار چندان آسان 
نیست. چون منبع واقعی استرس همیشه کاماًل آشکار 
نیست. مثاًل ممکن است شما همیشه از به تأخیر افتادن 
مطالعه کتاب های درسی و محول شدن این کار به شب های 
امتحان دچار استرس شوید. در چنین حالتی اگرچه به 
نظر می رسد این کمبود زمان، عامل ایجاد استرس در شما 
است اما اگر آن را با دقت بیشتری بررسی کنید ممکن 
است به این نتیجه برسید که عامل اصلی استرس زا، عدم 
عالقه شما به رشته تحصیلی یا دانشگاه مربوطه است که 
به صورت تبعی منجر به ایجاد چنین نتیجه ای شده است.

روش هایی برای مقابله با استرس
استفاده از دخانیات، نوشیدن بیش از اندازه الکل، خوردن 
بیش از اندازه غذا و تنقالت، گوشه گیری و جایگزین کردن 
فعالیت های اجتماعی با فعالیت های انفرادی مثل تماشای 
دائمی تلوزیون، به تعویق انداختن کارهای ضروری، خوابیدن 
زیاد و استفاده از انواع داروها برای به دست آوردن آرامش از 
جمله روش های غیرسالمی هستند که بسیاری از افراد برای 
مقابله با استرس های روزمره خود از آن ها استفاده می کنند. اما 
روش های سالم زیادی نیز برای مقابله با استرس وجود دارند 
که البته استفاده از آن ها بر خالف روش های غیرسالم، نیازمند 
عزمی جدی و تغییر در روش های اندیشیدن و زندگی کردن 
است. از آنجایی که هر کدام از ما پاسخ متفاوتی نسبت به 
استرس داریم تجویز یکی از این روش ها برای همه انسان ها 
کار معقولی نیست. بنابراین هر فرد باید با در نظر گرفتن 
شرایط خاص خود استراتژی مفیدی را برای مقابله با استرس 
انتخاب کند. در این بخش به تعدادی از استراتژی های کاربردی 

برای مقابله با عوامل استرس زا می پردازیم.
استراتژی اول: از استرس غیر ضروری دوری کنید

طبیعتاً نمی توان ار تمامی انواع استرس های روزمره دوری 
کرد. اما این کار در مورد بسیاری از آن ها امکان پذیر است. 

برای انجام این کار کافی است به این نکات توجه کنید:
یاد بگیرید چگونه »نه« بگویید. محدودیت ها و ظرفیت های 
خود را در نظر بگیرید و بر اساس آن ها پاسخ های »آری« و 

»نه« را به درخواست های دیگران انتخاب کنید.
از افرادی که منجر به ایجاد استرس در شما می شوند 
دوری کنید. اگر مالقات و مواجهه با شخصی به صورت 
همیشگی منجر به ایجاد استرس در شما می شود و نمی توانید 
به هیچ عنوان با این موضوع کنار بیایید، بهترین کار این است 
که رابطه خود با آن شخص را تا حد ممکن کاهش دهید.

کنترل محیط زندگی خود را در دست بگیرید. به عنوان 
مثال اگر مطالعه بخش حوادث روزنامه منجر به ایجاد استرس 
در شما می شود از خواندن این بخش اجتناب کنید. یا اگر 
رانندگی در ترافیک شهر شلوغی مثل تهران، باعث ایجاد 
استرس و فشار عصبی در شما می شود با انتخاب مسیری 
هر چند طوالنی تر اما بدون ترافیک، این عامل استرس زا را 

از محیط زندگی خود حذف کنید.
استراتژی دوم: شرایط را تغییر دهید

اگر نمی توانید مثل حالت قبلی از عامل یا شرایط استرس زا 
دوری کنید تالش کنید تا آن را تغییر دهید. به این فکر کنید 
که چه کاری می توانید انجام دهید تا در آینده دوباره با آن 
مشکل مواجهه نشوید. این کار اغلب نیازمند ایجاد تغییراتی 
در شیوه برقراری ارتباط با دیگران در زندگی روزمره است. 

روش های زیر برای انجام این استراتژی مفیدند:
به جای خودخوری تالش کنید احساسات خود را ابراز 
کنید. اگر شخصی با رفتار خود شما را آزرده کرد سعی کنید 
با او حرف بزنید و به شیوه ای محترمانه این موضوع را با 
او در میان بگذارید. اگر این کار را نکنید نه تنها استرس 
همچنان در درون شما باقی می ماند بلکه شرایط موجود 

نیز تغییری نخواهد کرد.
پذیرش داشته باشید. هنگامی که از شخصی می خواهید 
رفتارش را با شما تغییر دهد باید آمادگی این را داشته باشید که 
او هم تقاضای مشابهی از شما داشته باشد. در نظر داشته باشید 
اگر هر کدام از طرفین گامی در جهت تغییر شرایط موجود 

بردارند، عامل استرس زا می تواند حذف یا کمرنگ شود.
زمان خود را مدیریت کنید. عدم مدیریت درست زمان 
منجر به ایجاد استرس می شود. زمانیکه برای رسیدن به 
کارهای مختلف روزمره، مدام در حال دویدن از این سو به 
آن سو هستید امکان کنترل امور خود را از دست می دهید. 
اما اگر بتوانید با برنامه ریزی و زمان بندی درست به انجام 
امور مختلف بپردازید، می توانید میزان استرس موجود در 

زندگی خود را کاهش دهید.
استراتژی سوم: انتخاب روش زندگی سالم

با تقویت وضعیت سالمت جسمانی، مقاومت بدنتان 
را در برابر عوامل استرس زا افزایش دهید. روش های زیر 

در این زمینه موثرند:
ورزش یا فعالیت فیزیکی منظم روزانه نقش بسیار مهمی 
در کاهش و جلوگیری از اثرات منفی استرس دارد. حداقل 
سه بار در هفته و هر بار نیم ساعت به انجام تمرینات 
ورزشی بپردازید. در این زمینه ورزش های هوازی مثل 

دویدن و دوچرخه سواری بسیار موثرند.

رژیم غذایی خود را از میان غذاهای سالم انتخاب کنید. 
اگر بدنتان به خوبی و با غذای سالم تغذیه شده باشد، بهتر 
می تواند با استرس ها مقابله کند. تالش کنید حتماً روز خود 
را با یک صبحانه سالم، کامل و مقوی آغاز کنید. در کنار 
آن میزان مصرف شکر و کافئین را کاهش دهید، از سیگار 
کاماًل دوری کنید و مصرف نوشیدنی های الکلی را در حد 

پایین نگه دارید.
استراتژی چهارم: آنچه را نمی توانید تغییر دهید بپذیرید
بعضی از منابع ایجاد استرس غیر قابل اجتناب هستند. به 
عنوان مثال شما نمی توانید مانع شرایط استرس زایی مثل مرگ 
عزیزان یا بروز یک بیماری سخت شوید. در چنین مواردی 
بهترین راه مقابله با استرس، پذیرش شرایطی است که به 
وجود آمده است. اگرچه این کار بسیار دشوار است اما در 
درازمدت بسیار آسان تر از عدم پذیرش و یا مقابله با شرایطی 
است که هیچگونه امکانی برای تغییر آن نخواهید داشت. 
برای انجام این استراتژی از روش های زیر کمک بگیرید:

برای کنترل امور غیرقابل کنترل تالش نکنید. بسیاری از 
مسائل اطراف ما به خصوص رفتارهای اطرافیان، در کنترل 
ما نیستند. پس به جای اینکه رفتارهای آنان را به عامل ایجاد 
استرس در خودتان تبدیل کنید بر مسائلی تمرکز کنید که 

امکان تغییر آن ها را دارید.
مثل معروفی می گوید: »چیزی که تو را نکشد حتمًا 
باعث قوی تر شدنت خواهد شد.« در مواجهه با مشکالت 
بزرگ تالش کنید به آن ها به مانند فرصت هایی برای رشد 

شخصی خود نگاه کنید.
احساسات خود را از مواجهه با شرایط موجود با فردی 
نزدیک و مورد اعتماد و یا با یک متخصص روان درمانی 
در میان بگذارید. این کار ساده بیان شرایطی که هیچگونه 
امکانی برای تغییر آن ندارید به هیچ عنوان به معنی ضعف 
شما نیست و منجر به ایجاد مزاحمت برای یک دوست 
نزدیک که به سرنوشت شما عالقه مند است نمی شود. بر 
خالف تصور در چنین شرایطی اغلب دوستان از این بابت 
که طرف اعتماد شما قرار گرفته اند خوشحال می شوند و 
گفتگو با آن ها کمک زیادی به تحمل شرایط ایجاد کننده 

استرس و عبور از آن خواهد کرد.

کرامپ های شبانه پا، اسپاسم های غیرارادی بوده که به صورت انقباضات 
دردناک در ماهیچه های پا رخ می دهد. در بیشتر موارد، کرامپ های 
شبانه عضالت ساق پا را درگیر می کند اما ممکن است در پایین پا یا 

ران نیز اتفاق افتد.

علل ایجاد کننده
در بیشتر موارد، کرامپ های شبانه بدون علت واضح رخ می دهد و 
معموالً بی ضرر است. به طور کلی، کرامپ های شبانه در پا با خستگی 
عضالت و مشکالت عصبی در ارتباط است. خطر بروز این مشکل با 
افزایش سن بیشتر می شود. زنان باردار نیز احتمال بیشتری برای تجربه 
این نوع از کرامپ ها را دارند. در موارد نادر، کرامپ های شبانه پا می تواند 
با اختالالت زمینه ای از جمله بیماری شریان های محیطی )که در آن 
شریان های باریک شده سبب کاهش خونرسانی به اندام ها می شوند( 
دیابت یا تنگی نخاعی مرتبط باشد. برخی داروها، به ویژه آهن داخل 

وریدی، استروژن ها و ناپروکسن با کرامپ های شبانه پا مرتبط اند.
گاهی سندرم پای بیقرار با کرامپ های شبانه پا اشتباه می شود اما 
این دو شرایط متفاوتی هستند. به طور کلی، درد ویژگی بارز سندرم 
پای بی قرار نیست، اما این سندروم می تواند به کرامپ های شبانه پا 

نیز منجر شود.
سایر شرایطی که می تواند با کرامپ های شبانه پا در ارتباط باشد، 

عبارتند از:
 اختالالت ساختاری

بیماری شریان های محیطی
تنگی نخاعی

 داروها و اقدامات پزشکی
داروهای فشارخون

دیورتیک ها
ضدبارداری های خوراکی

داروهای کاهنده کلسترول )استاتین ها(
دیالیز

 سایر شرایط
دِهیدراسیون )بی آبی(

اسهال
خستگی عضالنی

آسیب های عصبی، ناشی از مواردی مثل درمان سرطان
استئوآرتریت

بیماری پارکینسون
بارداری

بیماری های متابولیک
بیماری آدیسون )ناکارآمدی آدرنال(

سیروز
هیپرتیروئیدیسم )پرکاری تیروئید(

هیپوتیروئیدیسم )کم کاری تیروئید(
بیماری مزمن کلیوی

دیابت نوع 1 و 2
بیماری های مرتبط

)Parkinson( پارکینسون
)Chronic kidney failure( نارسایی مزمن کلیه

)Osteoarthritis( استئوآرتریت
)Hypothyroidism( )کم کاری تیروئید )هیپوتیروئیدیسم
)Hyperthyroidism( )پرکاری تیروئید )هایپرتیروئیدیسم

.)Addison's disease( آدیسون
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کرامـپ شبـانـه پـا و علـل آن

براساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی تمام افراد باالی 18سال که متقاضی دریافت گواهینامه رانندگی 
هستند، باید توسط چشم پزشکان معتمد معاینه و سالمت بینایی آنها تایید شود، اما این معاینه ها چه اهمیتی 

دارند؟ پاسخ این پرسش را در ادامه بخوانید. 
معاینه های چشمی مواردی چون کیفیت دید، عمق و بعد بینایی را شامل می شود تا توانایی درک 
موقعیت اجسام رصد شود. هم چنین بررسی کامل عیب انکساری فرد در این معاینه ها بسیار اهمیت 
دارد. افرادی که چشم شان عیب انکساری دارد، بعد از مدتی رانندگی دید خود را تا 40 درصد از دست 
می دهند. آنها در مسافت های طوالنی بعد از چند ساعت رانندگی قادر به دیدن محیط اطراف نیستند و 

این بسیار خطرآفرین است.
هم چنین اگر دید رنگ افراد مختل باشد بسیاری از عالئم و نشانه ها توسط راننده غیرقابل تشخیص 

بوده و مشکالت زیادی برای جامعه و فرد ایجاد می کند. توصیه می شود قبل از دریافت گواهینامه، افراد 
حتما معاینه های کامل چشم پزشکی را انجام دهند و با وسواس بیشتری به توصیه های ارائه شده از سوی 

چشم پزشکان عمل کنند. 
اثر لنزهای چشمی هنگام رانندگی

افراد معموال از لنز های نرم و سخت استفاده می کنند. هنگام رانندگی به دلیل 
اینکه کمتر پلک می زنیم جریان اشک اطراف لنز کاهش پیدا می کند. برای رانندگی 
طوالنی بهتر است از نوع خاصی از لنز نرم استفاده شود تا کیفیت متابولیسم قرنیه و 
عبور اکسیژن از آن تغییر نکند. این لنزها سیلیکون هیدروژل نامیده می شوند؛ البته 
توصیه علمی تر به خوانندگان خبرنامه الکترونیکی استفاده از لنزهای یک بار مصرف 
است که ضریب ایمنی خیلی باالتری دارند و سالمت چشم را تضمین می کنند.

افراد مبتال به آستیگمات چگونه رانندگی کنند
افرادی که دچار آستیگمات خفیف هستند باید در ساعت های اول غروب 

و هنگام شب از عینک طبی استفاده کنند و اگر در طول روز می خواهند به مدت طوالنی یعنی بیشتر از 
3 ساعت، به صورت پیوسته اتومبیل برانند باید از عینک های فتوکرومیک استفاده کنند. امروزه با ورود 
عدسی های ترانزیشن استفاده از عینک های فتوکرومیک در روز و شب بسیار 

آسان شده و کیفیت بینایی باالیی ایجاد می کند. 
خشکی چشم یک هشدار است 

اگر مشکل خشکی چشم دارید با نظر پزشک می توانید هنگام رانندگی از 
قطره اشک مصنوعی استفاده کنید. خشکی چشم هشداری است که به فرد 
اطالع می دهد برای مدتی در محل مناسبی توقف کند،  قدم بزند و صورت 
خود را با آب سرد بشوید تا امکان ادامه رانندگی فراهم شود. اگر عالیم 
بدن از جمله خشکی چشم را خوب بشناسیم از تصادفات رانندگی به شکل 

محسوسی کاسته می شود.
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 اهمیت معاینه چشم قبل از صدور 
گواهینامه رانندگی

بــدانیـمآنچه بهتر است بدانیم

با توجه به مطالعات اخیر، ورزش احتمال 
بهبودی و زنده ماندن را پس از حمله قلبی 
باال می برد. مطالعات حیوانی نشان می دهد 
حمالت قلبی و انفاکتوس میوکارد )سکته 
قلبی( در حیوان هایی که ورزش می کنند، 

خفیف تر است و کمتر رخ می دهد.
در مطالعه حاضر اطالعات مربوط به 22 
هزار فرد که سابقه بیماری قلبی نداشتند، 
افراد بر اساس  بررسی شد. همچنین این 

میزان فعالیت بدنی شان به سه گروه کم تحرک، 
طبقه بندی  فعال  و  متوسط  تحرک  دارای 
شدند. محققان سطوح فعالیت بدنی را بین 
کسانی که بالفاصله بعد از انفاکتوس میوکارد 
فوت کردند و کسانی که جان سالم به در 
بردند مقایسه نمودند. آنها دریافتند در بیماران 
ورزشکار، احتمال مرگ پس از حمله قلبی 

به طور قابل توجهی کمتر بود.
یک دلیل احتمالی این است که در افراد 

ورزشکار عروقی خونی موجود در قلب که کمک می کنند همچنان 
پس از انسداد خون به قلب جریان داشته باشد، تقویت یافته است. به 
عالوه ورزش سطوح مواد شیمیایی را که موجب بهبود جریان خون و 
کاهش آسیب به قلب پس از یک حمله قلبی می شوند افزایش می دهد.
نکته عملی: اگرچه برای تایید این نتایج نیاز به تحقیقات بیشتری 
است، می توان توصیه کرد که ورزش برای سالمت مفید بوده و حتی 
از پیشرفت تصلب شرایین ورزش کردن می تواند خطر حمله  پس 

قلبی را به شدت کاهش دهد.
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افزایش شانس زنده ماندن پس از حمله قلبی با ورزش

چگونه استرس را مدیریت کنیم؟


