
روایت  به  روان درمانی  »تاریخچه  کتاب 
تصویر« در باغ کتاب تهران رونمایی شد. 
علی بابایی زاد این اثر  را که نوشته نایجل 
بنسون و بورین وان لوون است، به فارسی 

ترجمه کرده است.
»حرکت به سمت بهبود ابدا با تغییر محیط به 
دست نمی آید و فقط با تغییر درون حاصل 
می شود.« مترجم این کتاب ضمن بیان این 
مطلب می گوید: »اگر بخواهیم صادق باشیم 
باید بگوییم چیزی به نام »روان« وجود خارجی 
مغز  که هست عملکرد  آنچه  هر  و  ندارد 
عملکرد  چه  است؛  با جسم  تعامل  در  ما 
الکتروشیمیایی داخل مغز و چه هورمون های 
درون ریز و عملکرد جسم. در نهایت چیزی 
به نام »خود« را درون مان کشف، احساس و 
اندیشه می کنیم. با توجه به این موضوع، اگر 

بخواهیم مبحث روان درمانی و 
خودشناسی را مطرح کنیم، از 
باشد،  که  سیاقی  و  هر سبک 
منظور این است که با ابزارهایی 
مثل گفت وگو به شناخت برسیم 
و با تغییر شناخت، احساسات، 
خلق و هیجان بهتری ایجاد کنیم 
و درنهایت رفتار شایسته تری 
داشته باشیم، طبیعتا این رفتار 

مناسب روی تبادل های اجتماعی ما اثر مثبت 
خواهد داشت.«

او همچنین درباره ترجمه »کتاب تاریخچه 
روان درمانی به روایت تصویر« به این نکته 
اشاره می کند که : »این کتاب صرفا یک راهنمای 
تصویری درباره روان درمانی است و کارکرد 
که  است  این  مزیت اش  ولی  ندارد  عملی 

برای دانشجویان یا عالقه مندان 
نظریه های  روان شناسی 
روان درمانی،  شخصیت، 
زبان  با  را  و...  گروه درمانی 
تصویری  به صورت  و  ساده 
معرفی می کند. این طور نیست 
که مثال تمام روش های درمانی 
برای همه مناسب باشد. ممکن 
است برای فردی رفتاردرمانی 
موثر باشد و برای فردی که تمایل و هوش 
تحلیل دارد، روانکاوی و تحلیل مفید باشد. 
این  و...  شناخت درمانی  دیگر  کسی  برای 
کتاب کمک می کند  فرد با روش های مختلف 
روان درمانی آشنا شود و بداند احتماال کدام 
روش با او سازگارتر است. باوجود ظاهر 
کمیک کتاب، مطالب آن مبنا و پایه علمی 

دارد و روش های اصلی درمان گری را معرفی 
کرده است.« علی بابایی زاد پیش تر دو کتاب 
در زمینه روان شناسی و روان درمانی ترجمه 
رابطه  ایجاد  برای  نکته   ۱۲۴« است:  کرده 
بهتر« شامل جمالت کوتاه و ساده برای رابطه 
بهتر همسران اما »پیش نویس های زندگی در 
تحلیل رفتار متقابل« کتابی تخصصی در حوزه 
روان شناسی و تحلیل رفتار متقابل است که 
سال ۱۳۹۵ در اختیار مخاطبان قرار گرفت.
 »تاریخچه روان درمانی به کمک تصویر« مانند 
کتاب اول این مترجم زبان ساده ای دارد؛ انواع 
بیماری های روان، اختالل های شخصیتی و 
روش های مختلف درمانی کنار تصاویر کمیک 
معرفی شده اند. نشر »ذهن  آویز« این کتاب را 
در ۱۷۷ صفحه و قیمت۱۵هزار تومان به بازار 

کتاب ایران عرضه کرده است.

نقشه سالمت

معاون تحقیقات و 
فناوری دانشگاه علوم 

پزشکی کرمانشاه: 
»۱۰ بیماری شاخص 

در کرمانشاه رصد 
می شود.«

رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
لرستان: »به ازای هر ۱۰۰۰ نفر 
2/2 تخت بیمارستانی در استان 

وجود دارد.«

دوربين سالمت

رابطه موبایل و سرطان

به گزارش یاهونیوز، نتایج دو 
تحقیق جدید در آمریکا که روی 
موش های صحرایی و خانگی 
انجام شده، رابطه  ناچیزی بین 
موبایل و سرطان نشان می دهد. 
این دو تحقیق مربوط به »برنامه 
ملی سم شناسی« آمریکا بوده و 
گسترده ترین تحقیقاتی هستند که 
تا به حال در این مورد انجام شده. 
موش ها در این دو تحقیق برای 
۲ سال برای ۹ ساعت در روز در 
معرض تشعشعات تلفن همراه 
قرار گرفتند که بسیار بیشتر از 
مقدار استفاده معمول انسان  ها از 
این تلفن هاست. سازمان غذا و 
داروی آمریکا ضمن تایید این 
یافته ها اعالم کرد که حتی استفاده  
مکرر از تلفن همراه با افزایش در 
میزان عوارض مانند تومورهای 
مغزی همراه نبوده است. آنها البته 
به همگان توصیه می کنند زمان 
کمتری از تلفن همراه استفاده 
کنند، هدست به کار ببرند یا 
بلندگو  حالت  روی  را  تلفن 
بگذارند تا محبور نباشند تلفن 
را چسبیده به سرشان نگه دارند 
و هنگامی که سیگنال ضعیف 
است، از تلفن زدن صرف نظر 

کنند.

تازهها

■ پزشکی  دانشی  همیشه  در  تغییر  است. 
 در  ارایه  مطالب  »سالمت«  تالش  زیادی  
در  جهت  کامل  بودن  و  تطابق  آن  با 
 استانداردهای  روز  پزشکی  دنیا تا  زمان 
 انتشار  صورت  گرفته  است. اما  به  دلیل 
 اینکه  در  علوم  پزشکی  وجود  تغییرات 
 همواره  متصور  است ، »سالمت«  مطالب 
را   کامل  و عاری  از  خطا    ارایه  شده  
نمی داند. ارجح  آن است  که  کاربران،  این 
اطالعات  را  قبل  از  به  کارگیری  با  رجوع 

 به  پزشکان  نیز  تایید  نمایند. 
■ مسوولیت  محتوای  آگهی ها بر عهده 

شرکت های سفارش دهنده  است. 
■ کلیه حقوق محفوظ است.

■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
ناشر  از  کتبی  اجازه  به کسب  منوط 

است.

پزشکان در بریتانیا مجوز ایجاد نخستین نوزادان 
»۳ والدی« برای دو زن را که خطر انتقال بیماری 
ارثی مرگبار به کودکانشان داشتند، دریافت 
مجوز  این  بی بی سی،  گزارش  به  کردند. 
مربوط به دو زن است که ژن یک بیماری نادر 
اندامک  »میتوکندریایی« دارند. )میتوکندری 
سلولی است که مولد انرژی است.( ژن این 
بیماری که منحصرا از طرف مادر منتقل می شود، 

می تواند مرگبار باشد.
ایجاد نوزاد ۳ والدی شکل پیشرفته ای از لقاح 
آزمایشگاهی یا آی وی اف است که در آن از 
یک تخمک اهداشده، تخمک مادر و اسپرم 
پدر استفاده می شود. قرار است پزشکان در 

مرکز باروری نیوکسل انگلیس این عمل را 
انجام دهند. مجوز این عمل را سازمان باروری 
بریتانیا صادر کرده  انسانی و رویان شناسی 
است. هویت این دو زن فاش نشده، اما اعالم 
شده هردوی آنها به »نشانگان مرف«، یک 

اختالل میتوکندریایی که به صرع میوکلونیک 
ایجاد  جریان  در  شده اند.  می انجامد،مبتال 
نوزاد ۳ والدی میتوکندری های اهدایی سالم 
به دست آمده از شخص سوم وارد تخمک مادر 
می شود. میتوکندری ها دارای DNA خاص 
خود هستند و به همین علت کودکان حاصل از 
این عمل DNA به دست آمده از ۳ نفر را دارند. 
درعین حال، همه صفات جسمی و شخصیتی 
این کودکان هنوز از دو والد اصلی منشاء خواهد 
گرفت. انتظار می رود این روش هرسال به 
۲۵ زن و شوهر در بریتانیا کمک کند کودکانی 
سالم داشته باشند. برای نخستین بار پزشکان 
نیویورکی در کشور مکزیک این تکنیک را برای 

یک زن و شوهر اردنی استفاده کردند تا نوزاد 
سالمی به دنیا بیاید. پسری که با این روش به 
دنیا آمد و »ابراهیم« نامیده شد، عالوه بر ژن های 
پدر و مادرش اندکی از یک کد ژنتیکی مربوط به 
میتوکندری های سالم اهدایی )یک دهم درصد 
کل DNA( را هم در خود داشت. به همین 

علت به آن »۳ والدی« می گویند.
گرچه این پیشرفت با تحسین روبرو شد، اما 
گروهی از کارشناسان نگران هستند استفاده 
»نوزادان  ایجاد  برای  را  راه  روش  این  از 
که  بگشاید  والدینی  برای  طراحی شده« 
می خواهند صفات خاصی را در نوزادشان ایجاد 

کنند.
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 دیلی میل

یک بولدوزر توده های برف مربوط به سنگین ترین بارش برف در شهر مسکو را 
در ۱۰۰ سال اخیر برمی دارد.   

 خبرگزاری فرانسه

یک کارمند بهداشتی به مردی در شهری در ایالت ریودواژنیروی برزیل واکسن 
تب زرد، بیماری مرگبار دوباره شیوع یافته در این کشور، تزریق می  کند.  
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