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راههایی برای کنترل تنشهای رایج عید ،میان همسران

بیتوتــه :عید نوروز هــم میتواند فرصتی برای
خوشــی و شــادی همسران باشــد و هم فرصتی
برای ترس آنها .اســترس عید برای برنامهریزیها
و مذاکره کردنها که برای مثال ،اول باید به خانه
کدام یــک از والدین برویم و یا فشــار اقتصادی
خریدهــا و هدیه دادن ها میتوانــد این روزها را
برایتان ترسناک کند .اما شــما نباید به عید اجازه
دهید که میان شما و همسرتان جدایی بیاندازد.
نــکات زیر میتوانــد به گذرانــدن عید بدون
استرس کمک کند ،تا جایی که زمان زیادی را در
جشن و سرور واقعی عید باشید.
هدیه دادن
ســنت هدیــه دادن میتواند به مقــدار زیادی
اســترس اقتصــادی و عاطفی بر همســران وارد
کند .در مقیاس روانشــناختی اســترس هولمز و
راهه ،دو روانشناس برجســته در زمینه استرس،
رسم و رســوم مراسمهایی از قبیل عید از تخلفات
قانونی کوچک ،اســترسزاتر شمرده شده است و
رتبه استرس مشکالت اقتصادی که برای بسیاری
از همسران با عید جفت میشود ،با استرس مرگ
یک دوست صمیمی برابر است .برای اینکه از این
اســترس نجات پیدا کنید روشهای زیر را به کار
ببندید:
یــک بودجه برای تعطیالت عیــد تعیین کنید.
با همدیگــر به وضعیــت مالیتان نــگاه کنید و
یــک حدود واقعی برای خرجکــردن در تعطیالت

بیتوته :جشــن نوروز از دیرباز درمیان کردها با
شــکوه خاصی همراه با آداب و ســنن تاریخی و
فرهنگی برگزار میشــود .مردم کــرد در نوروز به
خانهتکانی ،دید و بازدید ،آتشافروزی ،میرنوروزی،
بازیهای سنتی و بومی میپردازند .ایوب گبانچی
در کتاب «جشنها و آیینهای ایرانی» به این نکته
اشاره کرده است.
قــوم کرد بهعنوان یکی از اقــوام اصیل ایرانی،
جشــن نوروز را با شــکوه خاصی برگزار میکند و
در بزرگداشت این جشن باســتانی آیینها و آداب
و رســوم ویژهای را برپا میدارند که نشانگر سابقه
تاریخــی و فرهنگی این قوم اســت .میرنوروزی،
آتشافــروزی ،دید و بازدید و بازیهای ســنتی و
بومی برخی از آیینهای ویژه نوروز در کردســتان
است که در منابع به آنها اشاره شده است.
تفاوت مراســم نوروزی در کردســتان ایران با
دیگر نقاط ایران در این اســت که کردها در شب
چهارشنبه آخر سال آتش روشن نمیکنند ،بهجای
آن شب نوروز برفراز بامها وکوههای گرداگرد شهر
و آبادی آتشبازی میکنند.
ایوب گبانچی در کتاب «جشــنها و آیینهای
ایرانــی» درباره نوروز در کردســتان مینویســد:
«هنگام فرارســیدن نوروز در کردســتان ،پس از
برپایی ســفره هفتســین با توجه به توانایی افراد
هرخانوار به محض رســیدن ســال ،صدای هلهله
و شــادی از هر خانهای بلند میشود .نخست افراد
کوچک خانواده دست بزرگان را میبوسند و سپس
بزرگان خانواده روی بچهها و جوانان را میبوسند و
به هر کدام عیدی میدهند.
پس از آن بر ســر سفره مینشینند و به خوردن
مشغول میشــوند .بچهها و جوانان مقداری سیر و
پیاز را خورده و نیــز به پای خود میمالند .این کار
را به این ســبب میکنند که از گزند جانورانی مانند
مار و کژدم درامان باشند .همچنین براین باورند که
سمنو باعث افزایش بینایی و هوش ،سرکه و سماق
باعث از بین رفتن صفرا و سرگیجه و خوردن سیر،
باعث دفع ســموم بدن میشود و از مرگ ناگهانی
جلوگیری میکند».
مراســم نــوروز در کردســتان تا حــد زیادی
رنگ و بوی سنتی خود را حفظ کرده است .مراسم
میرنوروزی یا امیر بهاری یکی از آیینهای نمایشی
پس از تحویل ســال نو اســت که در گذشــته با
تشــریفات زیادی برگزار میشــد و امروزه تنها در
چند روســتای منطقه منگور از توابع مهاباد هرساله

نــوروز قرار دهید .روی یــک صفحه کاغذ تمامی
هزینههایــی را که احتمــاال در تعطیالت خواهید
داشــت ،بنویسید .دکتر ماریســون گرتز ،درمانگر
خانواده از آمریکا ،پیشنهاد میکند اگر نمیتوانید با
همسرتان بر سر بودجه تعطیالت به توافق برسید،
از شخص ثالثی که یا از اعضای خانواده شما است
یا از اعضای خانواده همسرتان و هر دو به او اعتماد
دارید ،کمک بگیرید.
یک فهرست داشته باشید و آن را دوبار بازبینی
کنیــد .با همســرتان تصمیم بگیریــد که به چه
افــرادی میخواهید هدیه بدهید .اگر بودجهای که
برای تعطیالت تعیین کردهاید کم اســت ،نترسید.
میتوانیــد تعداد آدمهایی که باید برایشــان هدیه
بگیریــد ،کم کنید .برای مثال ،بــه جای اینکه به
هــر یک از اعضای آن خانواده هدیه بدهید ،به هر
خانواده یک هدیه بدهید.
خالق باشید .الزم نیســت همه هدایایتان را از
فروشگاهها بخرید .پختن شیرینی یا درست کردن
یک کادوی دستساز بهعنوان هدیه به بودجهتان
کمک میکند و البته میتواند برای آنهایی که این
هدایا را دریافت میکنند هم حائز اهمیت باشد.
برای خرید تا آخر اســفند صبر نکنید .خرید در
روزها و دقایق پایانی ســال که بسیار شلوغ است
استرسزاست و اغلب چیز خوبی هم پیدا نمیکنید
یا دایره انتخابهایتان کوچک میشــود .بنابراین،
همین امروز لباسها و هدیههای عیدتان را بخرید.

عید پنهانی به سوی شما نمیآید و زمان آن کامال
معلوم است ،بنابراین دلیلی وجود ندارد که برای آن
از قبل آماده نباشــید .اگر جلوتر از موعد خریدهای
عیدتان را انجــام دهید ،میتوانید هــم پولتان را
پسانداز کنید و هم از استرس نجات یابید.
دید و بازدید
آراســتن و نظافت خانه کار توانفرسایی است
که همه خانوادههای ایرانی قبل از ســال نو آن را
تجربه میکنند .اما آیا به فکر خویشــاوندانتان هم
هســتید؟ میدانم که جوابتان چیست؟ نه! استرس
تعطیالت ســال نو برای برخی از همسران جوان
با مخالفتهایی با والدین یا خویشــاوندان همسر
جفت میشود که میتواند استرس را افزایش دهد.
هر فردی که ازدواج کرده میداند که این مســئله
چقدر میتواند اســترسزا باشد .بنابراین با استفاده
از راهکارهای زیر نگذارید ســال نو به کامتان زهر
شود؛ با همسرتان صحبت کنید.
مخالفتهــــــــــا با خویشــاوندان همسر
یا میتوانـــــــد به همســـــــرتان احســاس
مــورد تهدید قرار گرفتن یــا حالت دفاعی بدهد و
بهعالوه اگـــــر همســرتان این کار را با والدین
شــما انجام دهد ،همین احساس را به شما بدهد.
صریح به همســرتان بگویید بدون قید و شرط او
را دوســت دارید و هر تنشی که در عید میان شما
رخدهد(بزرگ یا کوچک) نمیتواند این احســاس
را تغییر دهد.

اگر چیزهایی اعصابتان را ســوهان میکشند،
ســریع از آن موقعیت بیرون بیایید .یک پیادهروی
در خارج از منزل یا گردش کوتاه در یک فروشگاه
میتوانــد قبل از اینکه مســائل از کنترلتان خارج
شــوند ،به شما فضای تنفســی که برای خونسرد
ماندن نیاز دارید ،بدهد.
برای آینده برنامهریزی کنید .صبرکردن تا زمان
عید نوروز برای آشکار شدن اینکه شما برای عید
برنامهریــزی نکردهاید ،میتوانــد موجب ناامیدی
یا رنجش از خویشــاوندان و خانواده همسر شود.
بنابراین برای تعطیالت عید همراه با همســرتان
از قبــل برنامهریزی کنید و حتی میتوانــــــــد
خویشاوندانتان را از این برنامه آگاه کنید.
به درون نگاه کنید .گاهی اوقات ،مهم نیســت
که کدام یک از خویشاوندانتان ترشرو و ناسازگار
هستند .شما ممکن است نتوانید آنها را تغییر دهید،
اما میتوانید خودتان و واکنـــش شــخصیتان به
موقعیتها را تغییر دهید.
با هم از عید لذت ببرید.
عیــد نوروز آغاز فصل بهار اســت .بهار با همه
زیباییهایی کــه دارد میتواند هر دقیقه از اوقات
شــما را لذتبخش کند .برای اینکه این زیباییها
را ببینید و از آن لذت ببرید ،الزم اســت به معنای
واقعــی عید پی ببرید .روشهای زیر در این زمینه
میتواند به شما کمک کند:
در مورد انتظاراتتان بحث کنید .هر کسی یک
شیوه تربیتی یا انتظاری دارد که عید نوروز را برای
او تعریف میکند .با همســرتان در مورد انتظارتان
از سنتها و مراسم عید نوروز که برای شما معنای
بسیار زیادی دارد ،صحبت کنید.
با هم میتوانید سنتها و آداب جدیدی را ایجاد
کنید که شــامل انتظارات هر دویتان است تا جایی
که هیچکدام احســاس این را نداشته باشد که عید
برایش جالی کمی داشته است.
فهرســت کارهایی را که باید انجــام دهید ،با
هم قســمت کنید .این کار نهتنها باعث ســریعتر
انجامشدن کارها میشود ،بلکه فرصتی است برای
با هم بــودن و لذتبردن از جنبــه دیگری برای
گرامیداشتن سنت عید نوروز.
بخشــنده باشید .با مهربانیکردن به دیگران در
ایام عید نوروز ،میتوانید به جوهر اصلی آغاز فصل
بهار دست یابید.
در ایــن روزهــا به افــرادی که مدتهاســت
به دالیــل گوناگون با آنها تماســی نداشــتهاید
تلفــن بزنید یا پیششــان بروید .به بیمارســتانها
و مراکــز نگهــداری ســالمندان برویــد .ایــن
کارهــا شــکوه فصــل بهــار را بــرای همــه
بیش از پیش میکند و احســاس بســیار خوبی به
شما میبخشد.

آداب و رسوم نوروزی اقوام ُکرد

در نخستین چهارشنبه سال برگزار میشود .در این
روز مــردم از میان خود فردی عامــی را به امارت
و حکومت موقت انتخــاب میکنند و به او عنوان
میرنوروزی میدهند.
در کتاب «آثــار فرهنگی ،باســتانی و تاریخی
استان کردســتان» ،درباره این مراسم آمده است:
«در نخستین چهارشنبه سال ،میر با همراهانش در
جمع مردم حاضر میشد و با حضور در کوی و برزن
مردم کوچه و بــازار را به علت گرانی،بداخالقی و
غیره محکوم میکرد و جالد نیز حکم صوری وی
را اجرا مینمود .این مراسم از دیرباز درمیان کردها
رواج داشت و هرساله با تشــریفات خاصی برگزار
میشــد و در گذشــته از جایگاه ویژهای برخوردار
بود .اگرچه ،امروزه این مراســم به دست فراموشی
سپرده شده است هنوز هم جایگاه خاصی در ذهن
و خاطرات مردم منطقه کردستان دارد».
نوروزخوانی از دیگر مراسم نوروزی در کردستان

بهشــمار میرود که امروزه جــز در بعضی مناطق
روستایی به فراموشی ســپرده شده است .رسم بر
این بود که همســایهها و افراد خانواده در ایام عید
شب را در خانه یکی از اهالی محل میگذراندند .در
این شب نقال ،نوروزنامه را مانند خواندن شاهنامه
نقالی میکرد.
از دیگر آداب نوروزی مرســوم در کردســتان،
ههتــهری ،مهتهری اســت .که کــودکان در روز
نخســت نوروز بــه آن میپردازند و در روســتاها،
بزرگترهــا در گروههای چندنفره شــال خود را از
روزنه بام پایین میانداخته و میگویند« :ههتهری،
مهتهری ،شــتیکمان بو بخه نه بن چهپهری یعنی
هدیهای برایمان به پشت پرچین بیاورید».
یکی دیگــر از ســنتهای ویژه نــوروزی در
کردســتان که در منابع به آن اشــاره شده است،
گردش کوسه در روستاهاست .گردیزی ،ابوریحان
بیرونی و بسیاری از مورخان در آثارشان از این آیین

یــاد کردهاند .درباره تاریخچه این رســم در کتاب
«جشــنها و آیینهای ایرانی» آمده اســت« :این
آیین آیینی است کهن که در اروپای شرقی برگزار
میشــده و طبق برخی روایات بــه زمان حضرت
موسی (ع) که چوپان شعیب پیامبر بود ،بازمیگردد.
روســتاییان با راه انداختن دستهای که لباسهای
چوپانی و ماسکهای خندهدار پوشیدهاند ،کوسه و
عروسش را بدرقه میکنند .آنها در حالی که شعر
میخوانند ،به در خانههــا رفته و نوید میدهند که
زمستان رو به اتمام اســت و بهار در راه و بعد هم
هدایایی میگیرند».
احیای آیینهای ملی و باستانی ایران امر محال
و غیرممکنی نیست و با وجود تمام موانع پیشروی
این امر ،با اراده همگانی ایرانیان انجامشدنی است.
بــه امید روزی که آیینها و آداب و رســوم غنی و
پربــار ایرانی نه تنها در قاب کتــاب که در زندگی
روزمره مردمان این سرزمین کهن جاری شود.

آشنایی با بوتاکس
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بیتوتــه :این روزهــا بوتاکس
نامی آشــنا در میان بیشــتر مردم
اســت و میتوان گفــت یکی از
پرمصرفتریــن داروهــا بــرای
جوانســازی چهره ،بوتاکس است.
این ماده شــیمیایی ،کاربردهای
فراوانی دارد و کارش صرفا از بین
بردن چین و چروک پوست نیست.
اما عالوه بر فوایدش ،مضراتی هم
ممکن است داشته باشد؛ مضراتی
که عمدتا به علت استفاده نادرست
از آن رخ میدهد.
بوتاکس یا ســم کلستریدیوم
بوتولینوم محصول نسبتا جدیدی
است که وارد علم داروشناسی شده
اســت .این ســم حاوی باکتری است که در گذشته باعث مســمومیتهای کشنده غذایی میشد.
مســمومیتهای غذایی بهدلیل تولید ســم در غذاهای مانده و فاسد ایجاد میشوند و مکانیسم اثر
آنها طوری است که به سیستم عصبی حمله میکند .با پیشرفتهای انجام گرفته در علم پزشکی،
دانشــمندان توانســتند بوتاکس را از باکتری اســتخراج و با دوز پایین بهعنوان یک داروی مفید و
اثربخش برای درمان خیلی از بیماریها اســتفاده کنند .اســتفاده نامعمــول و اضافی از این ماده
میتواند باعث بروز مشکالت جدی شود و حتی کشنده باشد.
مکانیســم اصلی این دارو به صورت تاثیر بر انتهاهای عصبی اســت که مانع آزاد شــدن ماده
شــیمیایی به نام نوروترنسمیتر از انتهای اعصاب میشــود که روی عضالت تاثیر میگذارد .پس
بوتاکس جلوی فعالیت عضالت را میگیرد یا باعث فلج موقت آنها میشود.
کاربردهای طبی بوتاکس
 )1در ســالهای قبل توجه به این ماده برای جلوگیری از گرفتگیهای عضالنی بود .بهعنوان
مثال ،برای گرفتگی عضالنی پلک کودکان از بوتاکس با دوز کم استفاده میشد.
 )2با پیشــرفت علم و مطالعات بیشتر در مورد بوتاکس محققان به آثار مفید دیگری پی بردند.
پزشــکان توانستند با استفاده از بوتاکس ،فلج عضالنی صورت که در آن عضالت صورت غیرقرینه
و دچار پرش میشود را کنترل کنند.
 )3بوتاکس برای مهار تعریق در افرادی که دچار این مشــکل در دســت و پا و زیربغل هستند
نیز استفاده میشود.
 )4تزریق بوتاکس از تشــکیل جوشــگاه در افرادی که بعد از عمل جراحی یا در اثر ضربه دچار
زخمهای متعدد میشوند ،جلوگیری میکند.
 )5تزریق بوتاکس در عضالت صورت بیماران مبتال به میگرن ،تا حد زیادی سردردهای مقاوم
به درمان را برطرف میکند.
 )6امروزه بوتاکس کاربرد زیادی در زیبایی نیز پیدا کرده است و تقریبا همه مردم با این کاربرد
آشنایی دارند .پزشکان متوجه شدهاند که اگر از بوتاکس در عضالت صورت ،بهخصوص در قسمت
یکســوم فوقانی آن استفاده کنند ،بوتاکس بهطور موقت بین  4تا  6ماه عضالت را فلج میکند و
این امر مانع ایجاد چین و چروک روی صورت میشــود .البته این روش برای آن گروه از افرادی
است که چین و چروکهای عمیقی ندارند .برای افرادی که سابقه ژنتیکی چین و چروک عمیق را
دارند نیز توصیه میشــود قبل از ایجاد چین و چروک از بوتاکس بهعنوان وسیله پیشگیری استفاده
کنند .هرچند ممکن اســت از بوتاکس در قســمتهای دیگر صورت هم استفاده شود ولی بهدلیل
ایجاد عوارض بهتر است تا حد امکان در دوسوم تحتانی صورت از این ماده استفاده نشود.
موارد منع طبی استفاده از بوتاکس
 )1بوتاکس نباید برای بیمارانی که دچار برخی اختالالت عصبی مثل بیماری میاستنی گراویس
و گیلنباره هستند ،استفاده شود.
 )2تزریق بوتاکس در خانمهای باردار و شیرده نیز ممنوع است.
 )3مصــرف بعضی از داروها مانند آنتیبیوتیکها و جنتامایســین که ممکن اســت با حرکات
عضالت تداخل داشته باشد نیز از موارد منع طبی استفاده از بوتاکس است.
عوارض طبی بوتاکس
 )1تزریق بوتاکس دردناک است و فرد ممکن است تا چند روز اول بعد تزریق درد احساس کند.
 )2گاهی در محل تزریق ،کبودی و تورم ایجاد میشود.
 )3مشــکل دیگری که شیوع زیادی ندارد ،افتادگی پلک است .این عارضه معموال در اثر تزریق
بد و اســتفاده از ماده غیراستاندارد ایجاد میشــود .البته افتادگی پلک موقتی است و بعد از مدتی
خودبهخود یا با درمانهای دارویی بهبود مییابد .افتادگی پلک معموال در  7-10روز اول بعد تزریق
اتفاق میافتد اما مزیتی که این دارو دارد ،موقتی بودن آن اســت .بنابراین بیماران نباید نســبت به
عوارض آن نگران باشند.
 )4همانطور که پیشتر گفته شــد ،بوتاکس عضالت را فلج میکند .بنابراین حرکات ارادی و
غیرعادی بخشــی از صورت را از بین میبرد .وقتی تزریق در ناحیه یکسوم فوقانی باشد با فردی
مواجه خواهیم بود که قدرت تکان دادن ابرو و اخم کردن را ندارد .بیحسی در چهره باعث میشود
فرد از نظر ارتباطی مشکل پیدا کند.
چند تحقیق درباره بوتاکس
چند مطالعه مهم در آمریکا در مورد افرادی که تزریق بوتاکس و ژل را انجام دادهاند ،نشان داده
کســانی که تزریق بوتاکس انجام دادهاند ،از نظر ارتباطی ضعیف شدهاند؛ یعنی این افراد نمیتوانند
خوشــحالی و ناراحتی خود را نشان دهند و مخاطب متوجه عالیم صورت و هیجان آنها نمیشود.
مورد بعدی نیز در مورد اثر تربیتی مادرانی است که بوتاکس تزریق کردهاند .این مادران نمیتوانند
در مقابل کارهای اشتباه کودک اخم کنند و کودک متوجه ناراحتی مادر نمیشود و در نتیجه ممکن
است هیچ عکسالعملی ظاهری و فوری نسبت به کارهای بد خود دریافت نکند و بخشی از تربیتش
که با چهره مادر کنترل میشود ،مخدوش شود.
بوتاکس یک انتخاب اســت و هر کس میتواند ایــن کار را انجام دهد ولی تبدیل چهره واقعی
به چهره مصنوعی ،بهخصوص در مواقعی که بیمار از پزشــک درخواست میکند ،بوتاکس را برای
قســمت مختلف صورت تزریق کند اصال درست نیست .شاید این نکته زمانی بیشتر نمود پیدا کند
که مردی ســعی کند تا با تزریق بوتاکس چهره خود را تغییر دهد .گاهی تزریق بوتاکس به صورت
مردان شــکل غیرعادی و زنانهای میدهد ولی تزریق بوتاکس در افرادی که چین و چروک زیادی
دارند و سن ظاهری آنها خیلی بیشتر از سن واقعیشان است میتواند اعتماد بهنفس آنها را افزایش
دهد .در بعضی از افراد نیز بدون اینکه عمدی در کار باشد ،انقباضهای ناحیه ابرو باعث میشود که
آنها همیشه اخمو و عصبانی به نظر برسند .در این مورد نیز تزریق بوتاکس راه درمانی خوبی است
ولی تزریق بیمورد یا برای از بین بردن چینهای اندک و ...به صالح بیماران نیست.
شایعترین عارضه بوتاکس افتادگی پلک است
بوتاکس دارویی اســت که برای کاهش عمق چین و چروکهــای صورت و گاهی هم درمان
بعضی از بیماریها اســتفاده میشــود .بوتاکس انواع مختلفی دارد ولی نکته مهم این اســت که
بوتاکسی تزریق شود که مجوز وزارت بهداشت و درمان را داشته باشد چون انواع نامرغوب بوتاکس
نیز در بازار وجود دارند .همچنین دارو را افرادی باید اســتفاده کنند که تبحر و صالحیت الزم برای
تزریق آن را داشته باشند .افراد دارای صالحیت شامل متخصصان پوست و مو ،جراحان پالستیک
و جراحان گوش ،حلق ،بینی هستند .اگر فردی که عمل تزریق بوتاکس را انجام میدهد از داروی
خوبی اســتفاده نکند و تکنیکهای تزریق را نداند ،احتمال بروز عارضه بیشــتر خواهد شد .محل
تزریق و عمق آن ،میزان رقیق شــدن دارو ،تکنیک تزریق و نوع دارو موارد مهمی هستند که فقط
یک فرد متبحر میتواند از آن اطالع داشــته باشد .مارکهای مختلفی در بازار وجود دارد ولی فقط
چند نوع از بوتاکس مورد تایید وزارت بهداشت است.
بوتاکسهای چینی معموال مجوز اســتفاده ندارند ولی در ایران معموال مارک کرهای و انگلیسی
وجود دارد .در نوع کرهای معموال دارو بعد از تزریق نیمهعمر کوتاهتری دارد و فواصل تزریقهای
بعدی باید در مدت زمان کوتاهتری تمدید شــوند .بهترین نوعی که در حال حاضر در ایران مصرف
میشود ،انگلیسی است .بوتاکس انگلیســی نیمهعمر طوالنیتری دارد و مدت بیشتری در پوست
باقی میماند .البته باید این نکته را هم در نظر داشــت که بعضی از انواع بوتاکس ممکن اســت در
بدن فردی نیمهعمر طوالنیتری داشــته باشد ولی معموال پزشک باید در انتخاب نوع بوتاکس و با
توجه به نتیجه تزریقهای قبلی به بیمار کمک کند.
تقریبا همه داروها عوارض دارند ولی عوارض در همه بیماران دیده نمیشود .شایعترین عارضه
بوتاکس ،پتوز یا افتادگی ابرو و پلک اســت .این عارضه بهدلیل شل شدن عضله باالبرنده پلک رخ
میدهد .البته پتوز معموال موقتی اســت و به مرور یا با اســتفاده از راههای درمانی خاص برطرف
میشــود .عارضه بعدی ،نامتقارن شدن  2طرف صورت است؛ یعنی احتمال اینکه ابروها غیرقرینه
شوند ،وجود دارد .در این مواقع نیز بیماران نباید نگران شوند چون معموال این عارضه بعد از گذشت
 5-6روز خودبهخود برطرف میشــود .گاهی هم الزم اســت با تزریقهای دیگر در مناطق خاص
غیرقرینگی را اصالح کرد.

