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متخصصان گوش و حلق و بینی
در این باره چه میگویند؟
مهدیس مرادیان | خبرنگار
حتمابرایتانپیشآمدهوقتیناخوشاحوالهستید،قدیمیترهاکهبهدرمانهای
پرونده
قدیمی باور دارند ،حال بدتان را به جسم گیر کرده توی گلویتان ربط بدهند و
ترغیبتانکنندکهپیشیک ُتلگیربرویدتااصطالحابندتانرابازکندوازحس
وحالبیماریرهاشوید.قبلازهرچیزبایدبدانیدبهتکههایگیرکردهدرگلوی
افرادبهویژهکودکان،تُلمیگویندوافرادتلگیر،بادستانداختندرگلویافوتکردن،ایناجسام
خارجیرابیرونمیکشند.درپروندهامروززندگیسالممیخواهیماینشغلراکهتادلتانبخواهد
اسم دارد ( ُتلگیری ،تولگیری ،قاریقگیری ،قاروقگیری ،بندی و  )...از جنبههای مختلف واکاوی
کنیموبفهمیمبخشیازایندرمانکهجنبهتلقینوخرافهداردبهبخشعلمیاشمیچربدیاخیر؟

آشغالهای گلو را در چند ثانیه بیرون میکشم

گفتوگو با خانمی که مادربزرگ و مادرش تلگیر بودند و این توانایی بعد از  3نسل به او رسیده است

تلگیری ،شغلی است که تعدادی قبولش دارنــد و
خیلیها هم برچسب خرافه و غیرعلمی بودن رویش
میچسبانند .به دنبال یافتن یک تعریف علمی و
اطالعات درست و قابل ارجاع با یکی از افراد مشغول
در این حرفه که میگوید حواس ،پنجه و استعداد این
کار ذاتی است و از سه نسل قبل به او رسیده ،گره از کار
خیلیها باز کرده و مراجعان راضی و ثابتی دارد ،تماس
میگیرم.اوصحبتشراباشرحمقدماتیدربارهساختار
وشکللوزههاشروعمیکند،اطالعاتکاملوبهروزش،
اشرافش بر آناتومی بدن و تسلطش بر مباحث ،تعجبم
را برمیانگیزد .او برخالف دیگر همکارانش در این
حیطه مطالعه داشته ،دورههای طبسنتی گذرانده و
در دانشگاه هم چند ترم دروس مربوط به علومزیستی
را پاس کرد ه است.
تلچیستوتلگاهکجاست؟
قبل از خواندن صحبت های این فرد بد نیست بدانیم تل چیست؟ پشت دو
لوزه که در ابتدای حلق قرار دارند ،حفرههایی هست که در طبسنتی به
آنها تلگاه گفته میشود .ظاهرا فرقی هم نمیکند جزو افرادی باشید که
وعدههای غذاییتان را سریع و بدون دقت صرفکنید یا آرام و باحوصله چرا
که در هر دو صورت بعضی از موادغذایی مثل دانهها ،حبوبات ،هستهها و
 ...در حین عمل بلع برخالف تصورتانوارد مری نمی شود و پشت لوزهها در
یافتد.
تلگاهبهدامم 
بدون آموزش دیدن ،این کار را شروع کردم
اودربارهنحوهورودشبهاینکارمیگوید«:اینکاردرخونفرزندانمادرانی
استکهقاروقمیگرفتند.مامعموالبعدازرسیدنبهسنخاصکارکردنرا
شروعمیکنیم.مننسلهفتماینرشتهام،مادرم،مادربزرگمومادرانشانتا
سنین باال این کار را انجام میدادند .به خاطر دارم که اولین بار «بند» خواهر
کوچک ترم را باز کردم و بعد کمکم اعتماد مادرم را جلب کردم و بدون اینکه
آموزشی ببینم ،کار را بهطور حرفهای یاد گرفتم و اکنون  15سال است که
مشغولانجاماینکارم».

دستمیاندازمپشتحفرهلوزه
چند اصطالح مربوط به این کار را در اینترنت جستوجو
میکنموبامعادلانگلیسیاشمواجهمیشوم.بعدازدیدن
ویدئوها برایم روشن میشود که بیرون آوردن عفونتها
از لوزه در خارج از کشور مرسوم است .در این بین ،برخی
از متخصصان این ایــراد را وارد میدانند که با فوت کردن
در بینی احتمال تغییر مکان جسم خارجی روی حنجره و
خفگی وجود دارد .از او میپرسم که تجربه مشابهی در این
زمینهداشتهیانهکهمیگوید«:پشتلوزهدوتاحفرهاستکه
من دست میاندازم پشت حفره و آشغال را ظرف چند ثانیه
بیرونمیکشم.سرمریضراپایینمیکشمکهآشغالبیرون
بیاید.البتهبعضیآقایانزورشانزیاداست،سرشانراعقب
میکشند و مانعم میشوند اما من طی این سالها زورم زیاد
شدهوجلویبرگشتجسمبهسمتنایرامیگیرم».
یکبارنوزادیبهخاطرتلگیریفوتکرد
او درباره احتمال فوت فرد بر اثر تلگیری میگوید« :در طول این سالها تنها
یک بار کسی به تقلید از مادربزرگم این کار را روی کودکی انجام داد
و چون ناوارد بود ،بزاق دهان بچه بهصورت حباب درآمد و موجب
خفگی و فوت او شد .بعد از درگیریهایی که این ماجرا به دنبال
داشت،تعدادیازمراجعانمادربزرگمرحوممجلویبهداری
جمع شدند تا رضایتشان از کار مادربزرگم را اعالم کنند و او
تبرئه شود ».او صحبتهایش را ادامه میدهد« :بزرگ ترین
سنگلوزهبهاندازه 14.5سانتیمتردر
سال ۱۹۳۶ثبتشد.نایشما2سانتی
متر شعاع دارد و اندازه تل حداکثر نصف
یک بند انگشت است که در نهایت میتواند مثل یک لقمه
شمارابهسرفهبیندازدوایجادخفگینمیکند».
متقلبانبهاینحرفههمورودکردند
چندوقتپیشفیلمیپخششدکهخانمیمنتسببهاینشغل
تقلبمیکندودرحالیکهسربچهرابهسمتپایینگرفته،جسمی

راازدهانخودشبیرونمیاندازد.اودربارهتقلبدراینحرفهمیگوید«:در
چند سال اخیر ،کسانیکه نه اطالعات داشتند نه بلد این کار بودند به خاطر
پول و درآمد؛ جذب و وارد این حرفه شدند .آنها تقلب میکنند و متاسفانه
کاریهمنمیشودکرد».
ازچشمهایافرادمیفهممکهبیمارهستند
او در پاسخ به این پرسش که از کجا میفهمید در لوزهها چیزی هست یا نه؟،
میگوید«:بادستزدنبهزیرگلو.ازچشمهایفردهممشخصاست.گاهی
یکگوشهچشمکوچکمیشود،زیرچشمکالمیاندازدیامژههادستهدسته
میشوند .برخالف بعضی افراد که یا تقلب میکنند یا کار را درست انجام
نمیدهند ،من به بعد مادی آن چندان فکر نمیکنم .ابتدا معاینه میکنم و
اگرچیزیدرحفرههاباشد،برایشاندرمیآورموهزینهدریافتمیکنم».
درآمداینشغلچقدراست؟
یگوید « :بابت هر «بند باز کردن»  15هزار تومان
او درباره درآمد شغلش م 
دریافتمیکنمومبلغیکهازاینکاربهدستمیآورم،بهروزی 250تومان
هم میرسد .بهطور کلی در ماه چیزی حدود  2میلیون تومان درآمد دارم
که در گذشته به عنوان یک شغل میتوانستیم روی مبلغش حساب کنیم
تو
اما این روزها به خاطر شرایط ناشی از بیماری کرونا و افزایش حساسی 
محدودیتهای شبکه بهداشت ،مجبوریم مخفیانه و فقط بیماران آشنا و
قدیمیمانراببینیمکههمینعواملباعثکاهشدرآمدمانشدهاست».
پزشکانبهمنپیشنهادکاردربیمارستانرادادند!
«برخی از پزشکان در مواجهه با این مشکل برای بیمار انواع
داروه ــای آنتیبیوتیک و آزمایش هــای مختلف تجویز
میکنندوبعدازدرماننشدن،درصورتمراجعهبعدی
وهزینههایسرسامآورویزیتدرنهایتکاربیماربهعمل
لوزهختممیشودکهحداقلهزینهآن 2میلیونتومان
استدرحالیکهمنطیچندثانیه
این مشکل را حل میکنم» ،او با
این مقدمه میگوید« :افــرادی را
میشناسم که حتی بعد از این عمل هم موادغذایی
در گلویشان گیر میکند .من شخصا به خاطر بخیهها
و حساسیت باال ،بند این افراد را باز نمیکنم اما یکی از
سواالتی که پیش میآید این است که اگر کار ما را قبول
ندارندچراپیشنهادکاردربیمارستانبهمندادهمیشود؟»

«پویا علیزاده» ،پزشک رزیدنت گوش و حلق و بینی از
دانشگاه علوم پزشکی تهران در توضیح ایــن حرفه
میگوید Tonsillolith « :اصطالح علمی است که به
تلگیریمعروفشده،خارجشدنسنگلوزهکهبین
عوام به تلگیری معروف است باعث کاهش التهاب و
تورم لوزه میشود که به دنبالش حس بهتری به مریض
دستمیدهد.البتهکهبسیاریازافرادمشغولدراینحرفه
دردستشانچیزینگهمیدارندوهمانراخارجمیکنندامابایدتوجهداشتخارج
نمحل ایجاد می
کردن سنگ لوزه بهاین دلیل که به مرور زمان سنگ دوباره در هما 
شود ،مبنای علمی ندارد بنابراین خارج کردن سنگ لوزه درمان قطعی به حساب
نمیآیدومقطعیاست.همچنینبهعلتضعیفبودنامکاناتبهداشتیودخالت
مستقیم دست امکان انتقال عفونت به آن حفرهها و مشکالت بعدی زیاد است».
او می گوید « :تلگیری در مطبهای پزشک هم انجام میشود اما چون استریلتر
است ،عفونت در گلوی بیمار تشکیل نمیشود و کال توصیه نمیشود که خارج و
تحریک شود چون مجدد جایش تشکیل خواهد شد .پیشنهاد ما شست وشو با سرم
ودهانشویهبهمنظورحلشدنسنگهایموجوددرحفرههاست.اینکاربهمرور
موجب بسته شدن این حفره ها هم میشود .همچنین به این افراد توصیه میشود
از مصرف غذاهای تحریک کننده اجتناب مشکالت گوارشی را حل و داروهای ضد
رفالکسمعدهمصرفکنند.درنهایتاگرهیچکدامازراهحلهاجوابندادمیتوانند
لوزههایشانراخارجکنند».
این روش درمانی اساس علمی ندارد
دکتر«فرزادنیکوسرشت»دارایبوردتخصصیجراحیگوشوحلقوبینی،تلگیری
را مبحثی بیارزش و فاقد پایه و اساس علمی میداند که بهعلت تجمع ترشحات
کپسوللوزهوموادغذاییخوردهشدهداخلشیارهایلوزهاستومیگوید«:عالمت
خاصینداردوافرادمعموالبانشانههاییازبویبددهانبهمامراجعهمیکنند.درمان
توشویمرتبلوزههابعدازهروعدهغذاییبانرمالسالینیا
معمولاینمشکلشس 
سرمشستوشواستامااگرشیارعمیقیابوآزاردهندهباشد،درمرحلهآخرجراحی
یابرداشتنلوزههاراتوصیهمیکنیم».

نظر طبسنتی در اینباره چیست؟
همانطور که قابل حدس است ،نظر طب سنتی راجع به
این روش درمان مثبت است .حکیم حاجابراهیمی
با سابقه 40سال فعالیت در این زمینه معتقد است:
«روشهای قدیمی سینهبهسینه به نسل ما رسیده،
شیخالرئیسدراینبارهمیگویدهرحرفیکهدرقالب
هنر نگنجد ،ماندنی نیست پس میتوان این توانایی
را یک هنر به شمار آورد ».او که مدرس دانشگاه است و از
سال  85تا  90پزشکان طبسنتی برای آموزش اعمال یداوی(اقداماتی که به
وسیلهدست انجاممیشود)تحتتعلیماوبودند،دربارهشغلتلگیریمیگوید:
«تلگیریاززمانقدیمودرکلایرانانجاممیشودواسامیوعناوینمختلفیهم
بهاینکارنسبتدادهمیشود کهگواهتاثیرگذاریومحبوبیتاینروشبینمردم
است ».او هم مانند دیگر همکارانش احتمال خفگی و هرگونه عارضهای را رد و
اضافهمیکند«:خفگیچیست؟بیمارمثلمردهایاستکهبااینکارزندهمیشود
وتبعاتمثبتآنبالفاصلهقابلمشاهدهاست.هرچندبرخیافرادبهخاطرتعصبات
اینروشرانمیپذیرندامادرایندرمانهیچفشاریاعمالنمیشودوبادوانگشت
وکمیفشار جسمخارجیراحرکتمیدهیم».

