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سـالمندی نیازهای فراوانی رابه همراه
دارد .برخـی از ایـن نیازها ممکن اسـت
برای جوانان اساسا قابل درک نمی باشد.
شـیوع بیمـاری هـای مزمـن در میـان
سـالمندان بیـش از هـر گـروه سـنی
دیگـری اسـت و مراقبـت هـای دوران
سـالمندی مسـتلزم ایجـاد و توجـه بـه
طـب سـالمندی اسـت.
سلامت و درمـان بـرای سـالمندان
بسـیار پـر اهمیـت اسـت .امـا نبایـد
نیازهـای سـالمندی را فقط بـه نیازهای
درمانـی تقلیـل دهیم .نیازهـای درمانی
مهـم هسـتند اما نیازهـای منحصر بفرد
افـراد سـالخورده نیسـتند.
نیازهـای عاطفـی ،اقتصـادی ،اجتماعی،
اوقـات فراغـت ،احسـاس موثـر بـودن
و داشـتن کرامـت و حرمـت از دیگـر
عواملـی هسـتند کـه بـرای داشـتن یـک
سـالمندی شایسـته ضـرورت دارنـد.
در ایـران عمـده تریـن حمایـت هـا از
سـالمندان از طـرف خانـواده صـورت
می گیرد.
با توجه به فرهنگ غنی اسالمی و
ایرانی نقش نهاد خانواده و فرزندان
همچنان نقش بی رقیبی است و
بایستی آن را تقویت کرد .اما به این
نکته نیز باید توجه کرد که خانواده
های جدید نیز هم پای تغییرات
اجتماعی دچار تحوالت زیادی شده اند.
در بسیاری از موارد خانواده و فرزندان
امکان مراقبت الزم از سالمندان را ندارند.
بسیاری از دلخوری ها و نارضایتی ها بین
والدین و فرزندان ناشی از همین شرایط
اجتماعی تغییر یافته است.

والدین انتظاراتی دارند و فرزندان
محدودیت هایی دارند .این دو واقعیت در
مواردی یکدیگر را تحت تاثیر منفی قرار
می دهند .نتیجه آن والدینی ناراضی و
فرزندانی ناتوان ،سرخورده و چه بسا عاصی
از خود و زندگی ایجاد می کند .برای این
موضوع باید واقع بینانه عمل کرد .بنابراین
برای برآوردن این نیازهای سالمندان
ساختارهای توانمند و کارآمد بایستی فراهم
گردند .برای ایجاد چنین ساختاری چندین
موضوع مهم را بایستی در نظر گرفت.
یکی از بزرگترین آسیب های پیش
روی سالمندان ،و شاید بزرگترین
آسیب ها ،فقر است.
آمار دقیقی در این زمینه نمی توان ارائه
داد ،اما بر اساس مطالعات میدانی با افزایش
جمعیت سالمند بار هزینه خانوار نیز افزایش
می یابد .اگر تمهیدات الزم و حمایتی مانند
برخورداری از حقوق بازنشستگی و یا ایجاد
درآمدی ثابت و مستمر و بیمه درمانی پایه
پیش بینی نشده باشد ،سالخورده شدن
سرپرست خانوار آن را در معرض فقر قرار
می دهد.
موضوع فقر سالمندی عالوه بر عواملی
همچون کاهش قوای جسمانی به مسائل
دیگری همچون داشتن سواد یا بیسوادی
نیز ارتباط پیدا می کند.
بر اساس آمارهای فعلی دو سوم
سالمندان کشور بیسواد هستند.
علیرغم تالش های زیادی که برای
گسترش حمایت های اجتماعی صورت
گرفته است هنوز جمعیت بسیاری از
آنها از نظام تامین اجتماعی برخوردار
نیستند .این موضوع زنگ خطری است

که باید به آن توجه کرد .بویژه در حاشیه
شهرها چهره توامان فقر و سالمندی
نمایش تلخی را پیش روی هر ناظری قرار
می دهد .این یک واقعیتی است که فقر
ناشی از تحوالت اجتماعی در حاشیه
شهرها در حال انباشته شدن است .کم
نیستند روستائیانی که به امید برخورداری از
موهبت های بیشتر شهری تن به مهاجرت
داده اند و اکنون به فقیرانی در حاشیه
شهرها تبدیل شده اند .اما موضوع فقر
سالمندی تنها مربوط به مهاجرت و حاشیه
نشینی نیست .تحوالت نامطلوب اقتصادی
و آثار زیانبار ناشی از تحریم یا اعمال
سیاست های اقتصادی نامتوازن کننده
بسیاری از کارگران فصلی و دهک
های پائین درآمدی را نیز به شکل
منفی متاثر کرده است .این موضوع
استراتژی های کاهش فقر را با چالش
بزرگی روبرو می کند.
سالمندان فقیر از گروههای آسیب
پذیری هستند که نیازمند توجه بیشتر
هستند .فقر و سالمندی پدیده نامطلوب
مضاعفی است .ترکیب این پدیده
می تواند قوی ترین انسان ها را نیز به
ستوه آورد.
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دوران کهن سالی نیازهای مادی را
نیز شدیدتر می کند .یک سالمند به
طور طبیعی با هزینه هایی روبروست که
احتماال یک جوان با آنها روبرو نیست.
در این رابطه نیز جنسیت یک موضوع قابل
توجه است .به عنوان مثال زنان سالخورده
سرپرست خانوار بیشتر در معرض فقیر شدن
قرار می گیرند .هر چند که صبوری ،بردباری
و سازگاری زنان به آنها امکان بیشتری
برای انطباق با شرایط می دهد ،اما آسیب
پذیری آنان نیز زیادتر است .یکی از عمده
ترین آسیب های زنان سالمند تنها ماندن
آنهاست .اجتماع موانع زیادی را در مقابل
زنانی که به هر دلیل بدون همسر مانده و
یا همسر خود را از دست می دهند ،برای
ازدواج مجدد یا ازدواج در سنین باال بوجود
می آورد .این موانع عمدتا فرهنگی و ناشی از
تفکراتی هستند که در مقابل تغییر مقاومت
می کنند .برآوردها نشان می دهد که زنان
بیشتر از مردان بدون همسر باقی می مانند
و بیشتر از مردان به فرزندان خود وابسته
هستند .در سنین سالخوردگی این تنهایی
فشار مضاعفی را متوجه فرد می نماید.
موضوع قابل توجه دیگر مربوط به
سالمندان معلول است .اساسا باید به
یک مشکل آزاردهنده اذعان کرد که
جامعه ما در مورد معلوالن کم التفات
است .این را از مسیرهایی که برای عبور
و مرور معلوالن در گذرگاه ها تهیه شده
است ،یا از کیفیت نامطلوب خدمات
آموزشی که برای کودکان کم توان و
نیازمند خاص ارائه می شود و یا حتی از
نگاه های نامناسب و درک نادرستی که
افراد در جامعه نسبت به معلولیت دارند،
می توان فهمید .نیاز سالمندان معلول به
مراتب شدیدتر است.
جامعه سالم در این زمینه مقررات
و امکانات مناسبی را فراهم می کند.
در مناسب سازی مسیرها ،در طراحی
وسائل حمل و نقل عمومی ،در ایمن
سازی مجامع و مکان های عمومی ،در
برداشت ها و دیدگاه های عمومی مردم

و ...توجه به سالمت روان سالمندان
معلول و تالش برای بهبود شرایط آنان
نیز امری ضروری است.
پاسخ به برخی نیازها برای رفع نیازهای
سالمندان به ساختار ،قوانین و اطالعات و
آمار مناسب تر نیازمندیم .از میان اقدامات
فراوانی که در این رابطه الزم است ،بیشتر از
همه چیز به فرهنگ سازی محتاج هستیم.
فرهنگ سازی در این زمینه همانند سایر
موضوعات اجتماعی می تواند آثار درازمدت
و دیرپایی به همراه داشته باشد .فرهنگ
سازی در همه عرصه های اجتماعی اعم
از مدارس ،دانشگاهها ،رسانه ها ،تبلیغات
شهری و غیره می بایست دنبال شود.
هرچند که فرهنگ اسالمی ما و میراث
فرهنگی کهنی که از آن برخورداریم
وظایف و مسئولیت هایی را تبیین کرده
است ،اما واقعا این موضوع به عنوان یک
موضوع فراگیر تبدیل نشده است.
آگاهی بخشی هم برای سالمندان و
هم به جامعه می تواند در ایجاد شرایط
مناسب برای سالمندان موثر واقع شود.
نقش آگاهی سازی را بایستی جدی تر
گرفت و آن را به صورت حرفه ای و
تخصصی اجرا کرد .تغییر در نگرش ها
و دیدگاهها و کنار زدن تفکرات قالبی و
بعضا منفی در پرتو آگاهی بخشی درست
و موثر پدید می آید.
بـرای پرداختن به پدیده سـالمندی به
اطالعات دقیق و جامع در این زمینه نیاز
مـی باشـد .اطالعـات دقیـق و کافی پایه
هـر گونه برنامه ریـزی موثر اسـت .برای
ایـن منظـور افزایش تحقیقـات کاربردی
ضـرورت دارد .حمایـت از ایـن تحقیقات
مـی توانـد نتایـج مفیـدی را بـه همـراه
داشـته باشـد و برنامه ریزان را در تدوین
برنامـه هـای مناسـب و پرهیـز از آزمون
و خطاهـای هزینـه بـر و وقـت گیـر
برحذر دارد.
استفاده از تجارب دیگر کشورها برای
اجتناب از اشتباهاتی که دیگران در این
زمینه داشته اند بایستی مورد توجه قرار

گیرد .اگر چه توجه به مسائل فرهنگی
بومی در این زمینه اهمیت خاصی دارد.
در برنامه ریزی برای سالمندان بایستی
موضوعاتی مانند سالمت جسمی و روانی،
پیامدهای تغییرات اقتصادی ،بهبود
کیفیت و استانداردهای زندگی سالمندان
و ارتقای شرایط اجتماعی را در نظر گرفت.
حمایـت هـای هدفمنـد از مطالعـات
سـالمندی یـک امـر ضـروری اسـت.
دانشـگاه ها و مراکز پژوهشـی تخصصی
در ایـن زمینـه مـی توانند کمـک های
زیـادی بـه عمـل آورند.
تقویت نظام بیمه اجتماعی کارآمد و
پاسخگو می تواند بار بزرگی را از روی دوش
سالمندان بردارد .بدون داشتن نظام بیمه
ای اجتماعی کارآمد مشکالت سالمندان
پیچیده تر و سخت تر خواهد بود.
گسترش و تجهیز خانه های سالمندان
و تدابیری برای پوشش هزینه های
مرتبط با آن و نیز تربیت کادر مناسب
و مسئول که شرایط زیست مناسبی را
برای سالمندان فراهم کنند و در کنار آن
کار فرهنگی برای پذیرش این موضوع
الزم به نظر می رسد.
مناسب سازی اجتماع برای دوستدار
سالمند شدن از دیگر مواردی است که
بایستی مورد توجه قرار گیرد .شهرها
و معابر عمومی در این زمینه دارای
ضعف های بسیاری هستند .در این
زمینه یکی از الزامات داشتن مبلمان
مناسب شهری است .به گونه ای که
سالمندان به راحتی بتوانند از فضای
اجتماعی استفاده کنند.
فکر کسب سود حداکثری در ساخت و
سازهای شهری در موارد زیادی موجب
قربانی شدن رفاه شهروندان گردیده است.
معابر نامناسب ،فضاهای ناهمگون و تراکم
بیش از حد بناها که عرصه ای برای نفس
کشیدن باقی نمی گذارد ،نه تنها مناسب
زندگی سالمندی نیست ،بلکه برای
جوانان و کودکان نیز دشوار است.

شماره 240
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برخی از سـالمندان بـا پذیرش اقامت
در آسایشـگاه انتظـاری جـز دیـدار
زودهنگام و پیوسـته فرزنـدان را ندارند.
برخـی از آنـان از بـرآورده نشـدن ایـن
انتظـار شـکایت داشـتند .بـرای نمونـه
یکـی از سـالمندان بـا ابـراز نارحتـی
از اینکـه اقامـت در آسایشـگاه سـبب
محرومیـت او از زندگـی بـا فرزندانـش
شـده اسـت گفـت« :االن دو سـاله کـه
اینجـا زندگـی میکنـم .بچههـام بـه
دیدنـم نمـیآن .خیلـی وقته نوههـام را
ندیـدم . ...یـه عمر با زحمت بزرگشـون
کـردم حـاال کـه پیـر و ناتـوان شـدم
سـراغم را نمیگیـرن».
برخی دیگر از سالمندان بر مالقات
همه اعضای خانواده و بهویژه دیدار
نوههای خود اصرار داشتند .برای نمونه
یکی از سالمندان خانم تأکید داشت:
«از فرزندانـم انتظـار دارم بـه مالقاتم
بیـان و نوههـام را بـا خودشـون بـه
آسایشـگاه بیـارن تـا بتونـم آنهـا را در
آغـوش بگیـرم و ببوسـم».
همچنین برخی نیز انتظار داشتند زمان

بیشتری به مالقات اختصاص داده شود
و فرزندان به درخواستهای آنان هنگام
مالقات گوش دهند و در مالقاتهای
بعدی آنها را تحقق بخشند .به عنوان
مثال ،یکی از مردان سالمند میگفت:
«دوست دارم وقتی بچههام به دیدنم
میآن زمان بیشتری در کنارم باشن و
با من صحبت کنن».
تکریم و احترام به منزلت اجتماعی
سالمندان تکریم و احترام به منزلت
اجتماعی یکی دیگر از انتظارات
سالمندان بود که در دسته انتظارات
مربوط به حمایت اجتماعی و احترام به
شأن و جایگاه سالمندان دستهبندی شد.
برخی سالمندان به اهمیت تکریم و
احترام به منزلت اجتماعی والدین در
منابع دینی اشاره کردهاند .برخی هم با
اشاره به پیشینه فرهنگی جامعه ایرانی
در ارزش و قداست احترام به سالمندان،
از فرزندان خود رضایت کافی نداشتند.
برای نمونه یکی از سالمندان مرد گفت:
«زمان ما بچهها به پدر و مادرشون احترام
میذاشتن .هر چی میگفتن به خودشون

اجازه مخالفت را نمیدادن .نمیدونم چرا
بچههای این زمانه اینطوری شدن».
همدلی و همدردی با سالمندان
همدلی و همدردی یکی دیگر از انتظارات
سالمندان از فرزندان بود که شامل
همصحبتی و گوش دادن به صحبتهای
آنان ،درک و فهم نیازهای اساسی آنان،
صبوری و شکیبایی در ُکند عمل کردن و
ضعف آنها میشود .سالمندان از فرزندان
خود انتظار داشتند که هنگام مالقات با
آنها احساسات و عواطف آنها را درک
کنند و با آنها ابراز همدردی کنند؛ به
طوری که اگر ناراحتی خود را از اقامت در
آسایشگاه ابراز میکنند ،فرزندان متناسب
با احساسات و عواطف آنان به صورت
کالمی و غیرکالمی با آنها ابراز همدردی
کنند .در این ارتباط یکی از سالمندان
خانم گفت:
« از بچههام انتظار دارم خودشون
را جای من در آسایشگاه بذارن و
ناراحتیهای من را بفهمن و با من
مهربان باشن».

چوب خدا صدا داره یا هن !...؟

درسـته که امـروزه بعضـی از اعتقـادات اون
موقـع هـا رو قبـول نـدارن  ،امـا هنـوز هـم
خیلـی از مثـل ها و ضرب المثـل های قدیمی
اسـتفاده میشـه و طرفـدار هـای زیـادی داره.

(( چـوب خـدا صـدا نـداره  ،هر کـی بخوره
دوا نـداره )) .ایـن ضرب المثل هم از اون حرف
هـای بزرگ و پرمعناسـت که قـراره درباره اش
بـا هـم صحبت کنیـم  ،شـاید کمی بـه دانش
و فهـم خودمـون اضافـه بشـه  ،شـاید بتونیـم
بـه همدیگـه بقبولونیـم که حواسـت باشـه یه
خدایـی بـاالی سـر هسـت کـه حاضـر و ناظر
کارهـای ماسـت و بایـد تا مـی تونیـم کمتر و
کمتـر دسـت از پـا خطـا کنیم .

حاال اصل مطلب
راســتی  ،راســتی چــوب خــدا صــدا داره یــا
نــه ؟ اصــأ ریشــه ایــن حــرف از کجاســت و
چــی شــده کــه بــه خــدا نســبت دادن کــه
چــوب داره ؟ مــن براتــون میگــم  ،البتــه نــه
از خــودم بلکــه از زبــون قدیمــی هــا و اهــل
فــن کــه اینطــوری ضــرب المثــل رو تفســیر
مــی کننــد :
* خـدا وقتـی کسـی رو به خاطـر گناهانش
تنبیـه مـی کنـه  ،از جایی که اصلأ به فکرش
نمـی رسـیده و انتظارش رو نداشـته گرفتارش
مـی کنه.

و باالخـره انگلیسـی ها میگن  ،مهم نیسـت
کـه چقـدر زمـان مـی بـره  ،مهـم اینه کسـی
کـه بایـد تنبیـه بشـه در وقت و زمـان خودش
تنبیه میشـه .
خـب اینـا همـه قبـول  ،ولـی مـن هنـوز
نفهمیـدم چـرا بـی صـدا بـودن چوب خـدا رو
ازش صحبـت کردن و اصأل مگه میشـه کسـی
مجـازات بشـه و صـداش در نیاد ؟ تـو این دور
و زمونـه تـا کوچکترین اتفاقی مـی افته  ،همه
خبـردار میشـن ،مخصوصاً اگـه اون اتفاق برای
کسـی بیافتـه کـه خیلی هـا دل خوشـی ازش
نـدارن یـا بـرای کسـی کـه به بـدی کـردن و
حـرف نـاروا زدن معروفه.
بـه نظـر مـن کوچکتـر  ،اتفاقـاً چـوب خـدا
خیلـی هـم خـوب صـدا داره  ،چـون وقتـی به
قامـت اونـی کـه باید مجازات بشـه فـرود میاد
 ،صـداش هـم در میـاد و واقعـاً چـه صـدای
بلنـدی هـم داره  .چـرا کـه همـه از هـم مـی
پرسـن فالنـی بـرای چـی داره مجازات میشـه
؟ تقـاص کـدوم کارش رو داره پـس میـده ؟
چطوریـه کـه تـا دیـروز عزیـز دردونـه بـود و
امـروز دارن اینجـوری کوچیکـش مـی کنـن
و از ایـن دسـت قضـاوت هـا  .و تنهـا عکـس
العمـل اونـی کـه داره مجـازات میشـه  ،سـر
بـه زیـر انداختـن و خجالـت کشـیدن  ،شـاید
دوری از طرف کسـانی باشـه که بهشـون بدی
کـرده ،خیانـت در امانت کرده و یا حتی رسـم
دوسـتی و محبـت رو رعایـت نکـرده .......

بله دوستان
چقدر خوبه همه با هم صادق باشیم  ،به هم
دروغ نگیم  ،آتیش بیار معرکه های مختلف
نشیم و با فتنه انگیزی دنبال پیدا کردن
محبوبیت نباشیم  .هم تجربه نشون داده و هم
خدای خوب و مهربون که بدی کردن به دیگران
از هر نوعی که باشه  ،بدون پاسخ نمی مونه .

خوبه  همه ما به عاقبت کاری که می کنیم
از قبل فکر کنیم  ،خوبه  به یاد روزی باشیم
که خورشید از پشت ابر بیرون میاد و حقیقت
آشکار میشه و خوبه که همیشه به یاد داشته
باشیم هیچ کار بدی بدون تقاص نمی مونه .
مبـادا دروغ گفتـن  ،خیانـت بـه دوسـت و
آشـنا  ،کوچیـک کـردن هـم و خالصـه هـر
جـور کار خالفـی رو بـه حسـاب زرنـگ بـازی
و شـجاعت خودمـون بذاریـم  .مبـادا فکـر
کنیـم کـه انقـدر حاشـیه امـن داریـم کـه هر
کار ناروایـی رو انجـام بدیـم  ،از چشـم ناظرین
بـه دور میمونـه و مبـادا بـه روزی برسـیم کـه
بـدی کـردن و خیانـت در امانـت از هـر نوعی
کـه باشـه  ،در وجـود مـا جـا خـوش کنـه.
پـس بیایـن همـه بـا هـم بـه صداقـت  ،بـه
شـرافت و بـه انسـانیت فکـر کنیـم  ،اونـا رو
تـو برنامـه زندگیمـون قـرار بدیـم تا هـم دنیا
و آخرتمـون رو آبـاد کنیـم و هـم هیـچ وقـت
صـدای بلند چـوب خدا رو تو زندگی نشـنویم.
(( به امید اون روز و

به امید بهترین ها برای همه ))
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قربـون دهـن قدیمـی هـا بـرم کـه هیـچ
حرفـی رو بـدون جـواب نگذاشـتن  ،هیـچ
اقدامـی رو بیهـوده از کنارش نگذشـتن و برای
همـه اتفـاق هـای کوچیـک و بـزرگ راه حـل
داشـتن .

* خـدا بدون اینکه سـر و صدایـی راه بندازه
 ،آدم هـای بدکار رو تنبیـه و مجازات می کنه.

دلنوشته /محمد رضا همتی

شماره 240

بررسی اپیدمیولوژیک بیماریهای عفونی درسالمندان
  مریم ترابیان  /دکتری سالمند شناسی  /رضا فدایی وطن رئیس دانشگاه آکسفورد امارات و انگلیس

سـالمندی یـک فراینـد طبیعـی و انتهایـی
تریـن مرحلـه رشـد و تکامـل انسـان اسـت.
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همانند سایر مراحل رشد ،تغییراتی در ابعاد
فیزیولوژیک ،روانی واجتماعی افراد رخ می دهد  .
این فرایند پیچیده در همه موجودات زنده
رخ می دهد و در انسان این دوران حساس،
ویژگیهای منحصربه فردی دارد .امروزه سالمندان
با افزایش امید به زندگی ،دارای سریعترین رشد
در بین گروههای جمعیتی در جهان هستند.
حدود  10درصد جمعیت جهان را سالمندان
باالی  65سال تشکیل می دهند و در بعضی
جوامع این رقم به  30درصد می رسد  .طبق
تعریف سازمان جهانی بهداشت ،سالمندی یعنی
سن باالتر از  65سال .افراد در این سن به دالیل
مختلف مستعد انواع عفونتها هستند .افزایش
ریسک عفونت در این دوران ناشی از تغییرات
فیزیولوژیکی است که حاصل فرایند  پیری است.
اختالل در عملکرد ایمنی سلولی و هومورال،
کمبودهای تغذیه ای ،کلونیزاسیون باکتریال
در برخی سطوح مخاطی ،کاهش رفلکسهای
فیزیولوژیک دفاعی بدن مثل سرفه ،ترمیم
زخم و افزایش شیوع بیماریهای مزمن همراه با
عفونتها از علل احتمالی افزایش بروز بیماریهای
عفونی در دوران سالمندی است   .همچنین
کنترل ضعیف نحوه استفاده از آنتی بیوتیکها به
ایجاد مقاومت نسبت به میکروارگانیسمها منجر
میشود که این خود از علل افزایش بیماریهای
عفونی در سالمندان ،به خصوص در کشورهای
در حال توسعه است .تشخیص و درمان عفونت
در سالمندان مشکل است ،زیرا بیماران سالمند
اغلب فاقد عالئم و نشانه های کالسیک عفونت
نظیر تب و لکوسیتوز هستند و در صورت وقوع

عفونت ،عالیم غیرمعمول نظیر کاهش اشتها،
تهوع و استفراغ و تغییرات هوشیاری مشاهده
می شود .همچنین تفسیر یافته های فیزیکی و
آزمایشگاهی در این بیماران مشکل است؛ زیرا
اغلب آنان دارای اختالالت زمینه ای ریوی و
دستگاه ادراری هستند و از طرفی سمیت دارویی
نیز در این بیماران درمان را مشکل تر می کند.

بر اساس بررسیهای انجام شده 15 ،درصد از
مراجعان به مطب پزشکان متخصص 34 ،درصد
از معالجات سرپایی در بیمارستانها و  89درصد
از تختهای مراکز نگهداری را افراد باالی 65
سال به خود اختصاص می دهند    .در ارتباط
با بیماریهای عفونی می توان گفت عفونتها
در سالمندی شایعتر و شدیدتر است که به
بستری های طوالنی مدت در بیمارستان منجر
می شود  .در دوران سالمندی و سالخوردگی
ابتال  به عفونتها ،افزایش می یابد .همچنین
بروز ناتوانی و مرگ ومیر ناشی از بیماریهای
عفونی باال است .عالیم بالینی عفونتها نیز در
سالخوردگی با افراد جوان متفاوت است که می
تواند به تأخیر در تشخیص منجر شود

   پنومونی یا مشکالت تنفسی ،شایعترین
بیماری عفونی در سالمندی است که  20تا
 25درصد از عفونتها را به خود اختصاص می
دهد و پس از آن ،عفونت خون با  15درصد
در درجه ی بعدی قرار دارد .عوامل خطرساز
عفونت ریوی در سالمندان ،کم تحرکی و
تجمع ترشحات ریوی ،دمانس یا آلزایمر است
که سبب کاهش سطح هوشیاری و آسپراسیون
می شود  .عالمت عفونت ریوی در سالمندان بر
خالف جوانان که به صورت تب و لرز ،سرفه و
تنگی نفس است ،می تواند فقط با کاهش سطح

هوشیاری باشد .علل ارتباط بین افزایش سن و
کاهش پاسخ تب می تواند ناشی از اختالل در
درک و احساس درجه حرارت ،اختالالت کمی
و کیفی در تب زاهای درونی مثل اینترلوکین
و کاهش حساسیت هیپوتاالموس به تب زاهای
درونی و نقص در تولید و نگهداری گرمای کافی
بدن باشد .شایعترین تظاهرات اولیه پنومونی،
عفونت ادراری و زخم بستر ،می تواند اختالل
هوشیاری و کنفوزیون ،رخوت و سستی،
بی اشتهایی و عدم احساس سالمت باشد  .
عفونتهای ادراری نیز یکی از شایعترین عفونتها
در افراد ً در درجه بعد از عفونتهای تنفسی
قرار سالمند است و معموال دارد .بیشتر از 10
درصد از خانمهای باالتر از  65سال حداقل یک
عفونت ادراری در سال دارند که این ،در خانم
های 85ساله به  30درصد افزایش می یابد.
نتیجه گیری نهایی:
   شایعترین بیماریهای عفونی منجر به
بستری و مرگ در سالمندان ،پنومونی و سپس
عفونت ادراری می باشد و از آنجا که عالیم
بالینی عفونتها در سالمندان غیراختصاصی
است ،این دو تشخیص باید در رأس تشخیص
بیماران سالمندی که با هر دلیلی به پزشک
مراجعه می کنند ،قرار گیرد .همچنین
باتوجه به اینکه بسیاری از سالمندان ممکن
است با عالیم بالینی غیراختصاصی و کاهش
غیراختصاصی عملکرد ارگانها مواجه شوند
و این امر ،تشخیص را مشکل می کند ،برای
تشخیص نباید روی عالئم تیپیک عفونتها
مثل تب تکیه کرد و هرگونه تغییر در عملکرد
سالمندان را باید جدی گرفت.

آیا سالمندان قادر به ایمپلنت هستند؟
دکتر آویشا بسطام /جراح و دندانپزشک درمانگاه جواداالئمه (ع)

اغلـب کهنسـاالن و افـراد پیـر فاقـد دنـدان
طبیعی می باشـند .در ایـن افراد برای جایگزینی
دنـدان هـا اغلـب از پروتـز هـای متحـرک یـا
همـان دنـدان مصنوعـی اسـتفاده مـی گـردد.

پروتز های متحرک به وسیله یک بافت
پالستیکی هم رنگ لثه دندان به یکدیگر متصل
شده اند  .این پروتز توسط بیمار می تواند به
راحتی از دهان خارج و دوباره جای گذاری شود.

بسیاری از افراد میانسال با دندان مصنوعی
خود مشکل دارند  .همچنین با توجه به افزایش
سن لثه ها سریع تر از قبل تحلیل میروند و این
باعث می شود بعد از مدتی دندان مصنوعی
آنها در جای خود لق بزند یا هنگام صحبت
کردن یا غذا خوردن از دهانشان خارج شود.

جدا از این اتفاق به صورت عادی هم استفاده
از دندان مصنوعی کمی سخت و دشوار است و
کمی سخت میتوان با آنها غذا خورد و صحبت
کرد .اما امروزه این مشکل بزرگ در سالمندان
نیز با روش های جدید قابل حل است .

با کاشت ایمپلنت در افراد سالمند می توان
مشکالت مربوط به پروتز متحرک را حل نمود
 .بدین ترتیب بسته به تشخیص دندانپزشک دو
یا چند پایه ایمپلنت در فک بیمار جای گذاری
می شود سپس پروتز متحرک را روی آن قرار
می دهند در نتیجه مشکالت مربوط به لق
بودن یا دیگر مشکالت بر طرف می گردد.

البته این روش برای همه افراد سالمند توصیه
نمی شود زیرا به مراقبت های خاصی نیاز دارد .
از این رو فرد مورد نظر باید قادر باشد از دندان
مصنوعی و ایمپلنت خود به درستی استفاده
نماید و در خصوص آنها بهداشت را رعایت کند.
مزیت استفاده از ایمپلنت در سالمندان :

استفاده از ایمپلنت به جای استفاده از پروتز
های متحرک برای بیماران سالمند بسیار بهتر
می باشد .بدین ترتیب فرد مورد نظر هنگام
خوردن غذا و صحبت کردن دچار مشکل
نخواهد شد  .همچنین بسیاری از سالمندانی که
از دندان مصنوعی استفاده می کنند نمیتوانند
به راحتی غذای خود را بجوند از این رو هضم
غذا برای آنها مشکل می شود و بدین ترتیب با
گذر زمان دستگاه گوارشی آنها نیز دچار مشکل
می شود .همچنین همانطور که گفته شد با
گذشت زمان لثه ها در برابر دندان مصنوعی
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یکی از روش های جایگزینی دندان های از
دست رفته ایمپلنت دندان می باشد .این روش
معموالً در همه سنین استفاده می شود  .روش
های مختلفی باعث می شود که افراد دندان های
خود را ازدست بدهند .اما شایع ترین سنین برای
از دست دادن تمامی دندانها میانسالی میباشد.

کاشت ایمپلنت در افراد سالمند

تحلیل می روند و سبب می شوند دندان مصنوعی
لق شود .اما استفاده از دندان مصنوعی بر پایه
ایمپلنت این مشکل را به همراه نخواهد داشت.
اسـتفاده از روش ایمپلنت در بیماران سالمند
زمانی انجام می شـود که زمان زیادی از افتادن
دنـدان آنها نگذشـته باشـد فاصلـه زمانی باعث
مـی شـود دندانپزشـک نتوانـد ایمپلنـت را در
اسـتخوان فـک قـرار بدهـد.
استفاده از ایمپلنت در کنار مزایایی که به همراه
دارد نیاز به توجه و نظافت دارد .از این رو برای
جلوگیری از به وجود آمدن مشکالت متعدد بیمار
باید بصورت مداوم به دندانپزشکی مراجعه کند.
رعایت بهداشت در ارتباط با ایمپلنت بسیار مهم
می باشد .ایمپلنت با آنکه از فلز ساخته شده است
اما در برابر پوسیدگی های زیاد  ،مقاومت ندارد .به
همین دلیل استفاده از ایمپلنت با کیفیت و ساخته
شده از مواد درجه یک می تواند عمر آن را زیاد کند.
بیمـار بایـد تمام نکاتـی که دندانپزشـک به
او ذکـر می کنـد را انجام دهـد .پروتز متحرک
یـا ایمپلنـت نیز ماننـد دندان طبیعی هسـتند
پـس در حفظ و نگهـداری آنها باید کوشـید.
همانطور که گفته شد ایمپلنت به همه
سالمندان عزیزتوصیه نمیشود .این دندانپزشک
است که باید تشخیص دهد آیا فرد مورد نظر
نیازمند ایمپلنت است یا پروتز متحرک کامل .
پس بهتر است به دندانپزشک خود اطمینان کنید.

شماره 240

وم
شد
بخ

عوارض جانبی همراه سوء مصرف
استرویید های آنابولیک آندروژنیک
دکتر کیوان دواتگران /دکتری تخصصی توانبخشی – فیزیوتراپی
مطالعات انجام شده روی مصرف استروئید
آنابولیک کامال  محدود استگزارشات منتشر
شده درباره عوارض جانبی این داروها در
درجه اول بر اساس مطالعات گزارش موردی و
مطالعات انجام شده با گروه کنترل هستند و در
این رابطه مطالعه صحیح طراحی شده و با گروه
کنترل جور شده منتشر نشده است.

یک مطالعه  انجام شده روی  500نفر با سوء
مصرف این داروها نشان داد که تقریبا %100
مصرف کنندگان تعدادی از عوارض جانبی را
گزارش کردند  .چون این داروها دارای اثر روی
ارگانهای متعدد هستند ،عوارض جانبی حاصل از
انها میتواند بسیار متنوع باشد  .به طور کلی سوء
مصرف استروئید آنابولیک در مردان میتواند باعث
رشد پستان ،آکنه ،ریزش مو و افزایش تهاجم
گری و در زنان ،باعث ایجاد ظاهر مردانه مانند
رشد موی صورت و ایجاد صدای بم تر گردد .آنچه
بیشتر نگران کننده تر است این است که سوء
مصرف این دروها قویا با بیماری قلبی عروقی،
شامل حمله های قلبی و سکته مغزی ،حتی در
افراد جوان تر از  30سال همراهی داشته است.
دوزهای فارمامولوژیک استروئیدهای آنابولیک
خصوصا وقتی خوراکی مصرف شوند ،سطح
لیپوپروتئین با تراکم پایین ( )LDLرا افزایش داده
و سطح لیپوپروتئین تراکم باال(( HDLرا کاهش
میدهد .استروئید آنابولیک خوراکی همچنین با
بیماری کبدی مرتبط دانسته شده است     .
در ادامـه مطلـب عـوارض جانبـی همـراه
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بـا سـوء مصـرف اسـتروئیدهای آنابولیـک
آندروژنیـک روی سیسـتم هـای فیزیولوژیـک
مختلـف بحـث خواهـد شـد .امـا بـه طـور
کلـی فـرم هـای خوراکـی   AASSو ترکیبات
 – alkylated 17 αعـوارض جانبـی بیشـتری
دارنـد .توجـه بـه ایـن نکتـه مهـم اسـت کـه
بسـیاری از ورزشـکاران از داروهـای متعـدد
دیگـری همـراه بـا اسـتروئیدهای آنابولیـک
اسـتفاده میکننـد .بنابرایـن ،عـوارض جانبـی
حاصـل میتوانـد تقویـت شـود    .
سیستم قلبی عروقی
یکـی از عـوارض اصلـی ذکـر شـده در
همراهـی بـا مصـرف اسـتروئیدهای آنابولیـک
افزایـش خطـر انفارکتـوس میـوکارد اسـت.
منبع اصلی آن براسـاس گـزارش های موردی
متعدد منتشـر شـده در طی 20سـال گذشـته
دربـاره وقوع انفارکتوس میوکارد در بدنسـازها
یـا وزنـه بردارهـای جـوان و میانسـال مصـرف
کننـده اسـتروئیدهای آنابولیـک آندروژنیـک
بـوده اسـت .با اینحال مدارک مسـتقیم نشـان
دهنـده رابطـه علـت معلولـی  بیـن مصـرف
اسـتروئیدهای آنابولیـک و انفارکتوس میوکارد
محـدود اسـت .و ایـن در حالـی اسـت کـه در
بیشـتر ایـن مطالعات تاثیـر تغذیه یا اسـتعداد
ژنتیـک در وقـوع بیمـاری قلبـی عروقـی در
نظـر گرفتـه نشـده و نمیتـوان آن را بـه عنوان
فاکتـور مخـدوش کننـده حـذف کرد.

تغییرات قلبی عروقی که غالبا همراه با سوء
مصرف استروئیدهای آنابولیک دیده میشود
شامل تغییر در لیپیدهای سرمی ،افزایش
فشارخون و افزایش خطر ترومبوزاست  .مقدار
این اثرات ممکن است بسته به نوع ،مدت و حجم
استروئیدهای آنابولیک مورد استفاده فرق داشته
باشد نکته جالب توجه اینکه به نظر میرسد با
توقف مصرف دارو این اثرات برگشت پذیر باشند.

در مواردی که ورزشکار برای دوره زمانی
طوالنی از این داروها استفاده کرده باشد ،ممکن
است خطر ایجاد بیماری قلبی عروقی در او
افزایش یابد .همچنین ورزشکاران رشته های
قدرتی و وزنه برداری  ،صرفنظر از مصرف آندروژن
ها بروز باالتری از اختالل عملکرد قلبی عروقی
را نسبت به سایر ورزشکاران دارند .بنابراین یک
ورزشکار قدرتی با بیماری قلبی عروقی زمینه ای
که مصرف استروئیدهای آنابولیک را آغاز میکند
به طور بالقوه در یک خطر خیلی باالتر برای
ایجاد بیماری قلبی عروقی قرار میگیرد.

ذکر این نکته مهم است که خطر مرگ ناگهانی
به علل قلبی عروقی در ورزشکاران مصرف کننده
استروئید آنابولیک میتواند در غیاب آترواسکلروز رخ
دهد .تشکیل ترومبوس در مطالعات متعدد گزارش
موردی در بدنسازهایی که به صورت خودسرانه
استروئید آنابولیک مصرف میکردند گزارش شده
است و در این رابطه  این فرضیه مطرح شده است
که مصرف استروئیدهای آنابولیک میتواند باعث
افزایش  تجمع پالکتی احتماال از طریق افزایش در

تولید ترومبوکسان  A2پالکتی و/یا کاهش فراورده
های  PgI2شود و در این بین مصرف خوراکی
استروئیدهای  17-α alkylateاحتماال باالترین
خطر تشکیل ترومبوس را خواهد داشت.
بـه طـور کلـی تغییـرات قلبـی
عروقـی ناشـی از مصرف ایـن داروها
مربـوط بـه  4مکانیسـم اسـت:
 -1تغییرات لیپوپروتئین آتروژنیک
 -2اثرات ترومبوژنیک روی فاکتورهای
انعقادی و پالکت ها
 -3اثـرات وازواسپاسـم روی سیسـتم
نیتریـک اکسـاید
 -4سمیت مستقیم میوکارد .فعالیت
فیزیکی اثرات مفیدی روی سایز قلب ،
شکل و عملکرد آن دارد .توده بطن چپ در
ورزشکاران رقابتی  %45بیشتر از کنترل
های غیر فعال است ،و این در حالی است
که در مقایسه با هایپرتروفی پاتولوژیک
بطن چپ که غالبا همراه با اختالل پرشدگی
بطن چپ  است عملکرد دیاستولیک قلب
ورزشکاران معموال طبیعی است.

پـورزش های اسـتقامتی باعث بزرگ شـدن
ابعـاد حفـره بطـن چـپ بـدون افزایـش قابـل
مالحظـه در ضخامـت دیـواره آن (هایپرتروفی
اکسـنتریک) میشـوند .گرچـه نتایـج  قبلـی
نشـان داده انـد کـه  remodelingبطـن چـپ
بعد از قطع مصرف اسـتفاده از  AASSبرگشت
پذیـر اسـت  ،امـا مطالعـات فعلـی انجام شـده
توسـط اکوکاردیوگرافـی مطـرح میکنـد کـه
هایپرتروفـی کانسـنتریک مختصـر بطـن چپ
و تغییـرات قلبـی عروقـی متعدد سـالها بعد از
قطـع  AASSبرطرف نمیشـود.

هایپرتروفـی بطـن چـپ یـک فاکتـور خطـر
مسـتقل بـرای بیمـاری  قلبـی عروقـی و مرگ و
میـر بـوده و بـا فیبریالسـیون دهلیـزی ،آریتمی
بطنـی و مـرگ ناگهانـی قلبـی مرتبـط دانسـته
شـده اسـت .هیپرتروفـی بطـن چـپ القاء شـده
توسـط اسـتروئیدهای آنابولیـک آندروژنیـک
عملکـرد دیاسـتولیک قلـب را تغییـر داده و بـا
 remodelingهیپرتروفی کانسـنتریک بطن چپ
همراهی دارند .گـزارش هایی از وقوع انفارکتوس
قلبـی ،ایجـاد ایسـکمی و کاردیومیوپاتـی در
بدنسـازهایی بـا سـوء مصـرف اسـتروئید هـای
آنابولیـک آندروژنیـک منتشـر شـده اسـت.

طوالنی شدن فاصله  QTعارضه قلبی
دیگری است که در بین ورزشکاران استقامتی
با شرح حال سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک
آندروژنیک دیده شده و وقوع آن به به افزایش
اتوماسیته قلب تحت تاثیر این داروها نسبت داده
شده است .طوالنی شدن فاصله  QTمیتواند باعث
ایجاد دیس ریتمی و افزایش خطر فیبریالسیون
بطنی و دهلیزی شود.نتایج مطالعه در موشها با
ایسکمی قلبی پیشنهاد میکند که ناندرولون خطر
آریتمی کشنده را افزایش میدهد و این واقعه
وابسته به دوزدارو است.
در توجیه وقایع قلبی مرتبط با سوء مصرف
استروئیدهای آنابولیک آندروژنیک مکانیسم
های پاتوفیزیولوژیک و هیستوپاتولوژیک
متعددی مطرح شده اند از جمله :رخداد وقایع
ایسکمیک به علت اختالل در میتوکندری،
افزایش پاسخ عروق به نوراپی نفرین و القاء
اتصال سلولی ،افت فعالیت انقباضی قلب ،افزایش
شکنندگی لیزوزومال ،افزایش فشار خون بدلیل
مهار منوآمین اکسیداز به همراه افزایش بازجذب
کلیوی یون ها مثل سدیم و متعاقب آن احتباس
مایعات ،افزایش محتوی کالژن قلب همراه با
فعال شدن سیستم رنین-آنژیوتانسینموضعی .
همچنین سوء مصرف استروئیدهای
آنابولیک آندروژنیک باعث تغییرات مضر در
پروفایل لیپوپروتئین به همراه افزایش سطح
( LDLحدود  )%40-30و کاهش سطح HDL
(حدود  )%70-40میشود .افزایش مداوم
در سطوح  LDLممکن است باعث تشکیل
ترومبوس آترواسکلروزی ،وازواسپاسم شریان
کرونر و افزایش آنزیم های انعقادی میشود.
کاهش در  HDLبدلیل تحریک تریگلیسیرید
لیپاز کبد (در مردان) و لیپوپروتئین لیپاز(در
زنان) و عموما توسط ترکیبات 17α-
   alkylateایجاد میشود .تغییرات ایجاد
شده در پروفایل لیپوپروتئین با قطع
استروئیدهای آنابولیک آندروژنیک
برگشت پذیر است.
اثرات کبدی:

ساختار و عملکرد کبد
بعنوان اولین محل کلیرانس
استروئیدهای آنابولیک ممکن است
تحت تاثیر مصرف این مواد دچار تغییراتی
شود .این تغییرات شامل کلستاز داخل کبدی،
زردی ،هایپرپالزی ،تومورهای خوش خیم
(آدنوما) و بدخیم (کارسینوم هپاتوسلوالر) و
هپاتیس پلیوزیس میباشد .هپاتیس پلیوزیس

یک دژنراسیون سیستیک هموراژیک کبد است،
که ممکن است منجر به فیبروز و هایپرتنشن
پورت شود .پارگی کیست ها ممکن است منجر
به خونریزی کشنده شود.

اینطورتصور میشود که غلظت های باالی
تستوسترون و غلظت پایین استروژن خطر
کارسینوم کبدی را افزایش میدهد  .از همین رو به
نظر میرسد که فرکانس وقوع  سرطان های کبدی
در مردان باالتراز زنان باشد .با اینحال به نظر
میرسد که این عارضه در مردانی که از قبل دچار
بیماری در کبد خود هستند بیشتر رخ میدهد.
همچنین در مصرف طوالنی مدت فراورده های
خوراکی  α –alkylated 17خطر بالقوه باالتر است.
بنابراین ممکن است وضعیت سالمتی کبد
قبل از سوء مصرف دارو یک فاکتور مهم باشد.
همچنین استفاده از استروئیدهای آنابولیک
آندروژنیک باعث ساپرس شدن فاکتورهای
انعقادی  II، V، VIIو  Xهمینطور افزایش
درزمان پروترومبین میشود که البته توقف دارو
باعث ریکاوری کامل میشود .بعالوه  افزایش
در فعالیت پالسمایی آنزیم های کبدی مثل
آسپارتات آمینوترانسفراز( ،)ASTآالنین
آمینوترانسفراز( ،)ALTآلکالین فسفاتاز(،)AP
الکتات دهیدروژناز ( ،)LDHدر همراهی با
مصرف این داروها گزارش شده است در
حالیکه نتایج بررسی سطح گاما گلوتامیل
ترانس پپتیداز(  )GGTمتناقض بوده است.

پوکی استخوان
شادی شریفی ،دکتری زبانشناسی
سـاختار نرمـال اسـتخوان حفـره حفـره و
نـازک مـی شـود و توانایـی تحمـل نیروهایـی
کـه هـر روز  بـر اسـتخوان وارد میشـود کمتر
مـی گردد .تشـخیص پوکـی اسـتخوان به این
صـورت اسـت کـه شکسـتگی هـای ناشـی از
بیمـاری پوکـی اسـتخوان مـی تواننـد شـدید
باشـند ،باعـث درد شـوند و بر کیفیـت زندگی
فـرد اثر گذار باشـند   .شکسـتگی های ناشـی
از پوکی اسـتخوان بیشـتر در سـتون مهره ها،
شکسـتگی لگـن ،مچ دسـت و معمـو ٌال بدنبال
زمیـن خـوردن ایجـاد می شـوند.

کوشـینگ و دیابـت و مصـرف برخـی داروهـا
مثـل کورتـن و لووتیروکسـین  ،فورزمایـد ،
هپاریـن و  فنیتوئیـن نیز در طـول زمان باعث
پوکـی اسـتخوان می گردنـد  .عوامـل دیگری
نیـز نظیـر کم تحرکی یـا کمبـود وزن بیش از
  ، ٪ 10نسـبت بـه وزن دوران جوانـی یـا کـم
وزنـی ،عوامـل وراثتی و اعتیاد به الکل مسـبب
پوکی اسـتخوان هسـتند  .پیش از ایـن باور بر
ایـن بـود کـه مصـرف بیـش از انـدازه کافئین
از فاکتورهـای خطـر اسـت ،امـا تحقیقـات
تـازه نشـان مـی دهـد ارتبـاط زیـادی بیـن
اسـتئوپروزی و مصـرف کافئیـن وجـود ندارد.

ایـن بیماری در دوران یائسـگی زنان بسـیار
شـایع اسـت ،زیرا در ایـن دوران در بدن زنان،
اسـتروژن بسـیار کم می شـود.

پیشگیری از پوکی استخوان

دالیل بیماری پوکی استخوان

هـم چنیـن کمبـود مـواد معدنـی ماننـد
کلسـیم ،پروتئیـن و ویتامیـن دی و اسـتعمال
دخانیـات ماننـد سـیگار ،سـبب پوکـی
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استخوان می گردد  .در شرایط کمبود مواد
معدنی در رژیم غذایی ،بدن این کمبود را از
بافت های استخوانی می گیرد و این کار در
طول زمان سبب فقر استخوان ها از لحاظ مواد
معدنی و در نتیجه پوکی استخوان می گردد  .

علاوه بـر آن بـا افزایـش  سـن تخریـب
بافـت اسـتخوانی ،بیـش از سـاخت آن مـی
شـود و با گذشـت زمان و در دوران کهنسـالی
ایـن عارضـه بـروز پیـدا مـی کنـد  .برخـی از
بیماریهـا ماننـد پـرکاری تیروئیـد ،کـم کاری
غـدد جنسـی ،آرتریـت روماتوئیـد ،بیمـاری

با افزایش سـن اسـتئوپروز در همـه افراد به
وجـود مـی آید و همه افراد مسـن تـا حدودی
پوکـی اسـتخوان دارنـد ،ولـی اینکه ایـن روند
در چه سـنی شـروع شـود و شـدت آن به چه
اندازه باشـد تا حـدودی قابل کنترل اسـت  .با
رعایت اصولی می توان شـروع پوکی اسـتخوان
را بـه تاخیـر انداخت ،از شـدت آن کاسـت و یا
حداقـل از پیشـرفت سـریع آن جلوگیری کرد.
مهم ترین این موارد عبارتند از :
•مصرف مناسب کلسیم
•مصرف کافی ویتامین دی
•فعالیت بدنی منظم

تشخیص پوکی استخوان
تشــخیص اســتئوپروز معمــوالً بــه دنبــال

یــک شکســتگی بالینــی حــاد یــا انجــام
آزمایــش ســنجش تراکــم اســتخوان مســجل
مــی شــود .رادیوگرافــی هــا میتواننــد
شکســتگی فشــاری مهــره هــا را نشــان دهند،
ولــی شــواهد پرتونــگاری کاهــش تــوده
اســتخوانی تــا هنگامــی کــه  ٪ 30از تــوده
اســتخوان تحلیــل نرفتــه ،ایجــاد نمــی شــود  .
عکــس هــای پرتونگاری شــاخص خوبــی برای
تشــخیص اســتئوپروز نیســتند ،زیــرا نفــوذ
کــم یــا بیــش از حــد اشــعه در فیلــم عکاســی
روی کیفیــت آن تأثیــر مــی گــذارد  .از ایــن
رو رادیوگرافــی هــا راهنماهــای خوبــی بــرای
پــی بــردن بــه اســتئوپروز نیســتند و غالبــاً
تشــخیص براســاس ســنجش تراکــم مــواد
معدنــی اســتخوان مشــخص مــی گــردد.
مهـم تریـن شـیوه در کنتـرل ایـن بیماری
پیشـگیری از آن اسـت  .با این حال در صورت
بـروز بیمـاری ،نیاز بـه درمان آن وجـود دارد.
درمان پوکی استخوان
اساسی ترین درمان پوکی استخوان استفاده
از مقادیر کافی کلسیم و ویتامین دی است  .
تمام بیماران مبتال  به پوکی استخوان باید
مکمل های دارویی کلسیم و ویتامین دی
دریافت کنند  .همراه با این دو مکمل ،پزشک
معالج معموال از یک داروی ضد پوکی استخوان
هم استفاده میکند.
منبع:

Active Beat

اهـمـیـت کـــــشـــــش
مترجم :اعظم عباسی

ممکن است فکر کنید کشش به عنوان کاری
اسـت که فقط توسـط دونده ها یا ژیمناسـتیک
کارهـا انجام میشـود .اما همه مـا برای محافظت
از خـود نیـاز بـه کشـش داریـم .دیویـد نـوالن،
فیزیوتراپیست بیمارسـتان عمومی ماساچوست
وابسـته به هـاروارد می گوید“ :بسـیاری از مردم
درک نمـی کنند که کشـش بایـد به طور منظم
اتفـاق بیفتـد و حرکات کشـش باید بـه صورت
روزانه انجام شـود”.

چرا کشش مهم است
حرکات کششی ،عضالت را انعطاف پذیر ،قوی
و سالم نگه میدارد و برای حفظ حرکات مفاصل
به انعطاف پذیری آن نیاز داریم .بدون کشش،
عضالت کوتاه و سفت میشوند .سپس  ،وقتی
میخواهید عضالت را برای فعالیت فراخوانیکنید،
ضعیف هستند و نمیتوانند شما را همراهی
کنند .این مسئله شما را در معرض درد مفاصل،
کشیدگیها و آسیبهای عضالنی قرار میدهد.

به عنوان مثال  ،نشستن روی صندلی در
تمام طول روز منجر به کشیدگی عضالت
همسترینگ در پشت ران پا میشود .این باعث
می شود که در دراز مدت  وقتی پا را صاف
کرده یا زانوی خود را صاف کنید ،احساس درد
شدید داشته باشید و  نتوانید حرکت کنید .یا
در هنگام ورزشی مانند تنیس در حین حرکت
این کشش اتفاق بیفتد و در اثر کشش ناگهانی
عضالت آسیب ببینند.
نوالن می گوید  ،کشش منظم عضالت را طوالنی،

از کجا شروع کنیم
با بدن پر از عضالت ،ایده کشش روزانه ممکن
است طاقت فرسا باشد .اما نوالن می گوید شما
نیازی به کشش عضالت ندارید“ .نواحی حیاتی
برای تحرک در اندام تحتانی شماست :ماهیچه
ساق پا  ،همسترینگ  ،خم کننده های ران در
لگن و عضالت چهار سر در جلوی ران” کشش
شانه ها  ،گردن و کمرتان نیز مفید است .برنامه
ای برای کشش های روزانه یا حداقل سه یا
چهار بار در هفته داشته باشید.
با یک فیزیوتراپیست خوب مشورت کنید که
بتواند قدرت عضالت شما را ارزیابی کند و یک
برنامه کششی متناسب با نیازهای شما تنظیم کند.
اگر به بیماری های مزمن مانند بیماری پارکینسون
یا آرتروز مبتال هستید ،باید قبل از شروع یک برنامه
کششی جدید  با پزشک خود مشورت کنید.

اثر کشش تجمعی
انجام  یک بار کشش جادویی به شما امکان
انعطاف پذیری کامل را نمیدهد .شما باید این
کار را به مرور انجام دهید و به روند کار خود
متعهد بمانید .دیوید نوالن متخصص فیزیوتراپی
از بیمارستان عمومی ماساچوست می گوید:
“ممکن است ماههای زیادی طول کشیده باشد
تا عضالت شما سفت شده باشند ،بنابراین به یاد
داشته باشید شما بعد از یک یا دو جلسه کام ً
ال
انعطاف پذیر نخواهید بود  ،ممکن است هفته ها
تا ماه ها طول بکشد تا انعطاف پذیر شوید و برای

کشش همسترینگ باعث انعطاف پذیری
عضالت پشت ران شما می شود .روی زمین
بنشینید و پاها را به صورت مستقیم در مقابل
خود قرار دهید ،دستان خود را به سمت پایین
پاها بلغزانید تا زمانی که احساس سوزش کنید.
 30ثانیه در این حالت بمانید و سپس به آرامی
به حالت نشسته برگردید.

انجام مناسب
قب ً
ال معتقد بودیم که کشش برای گرم کردن
عضالت و آماده سازی آنها برای فعالیت ضروری
است .با این حال  ،تحقیقات نشان داده است که
کشش عضالت قبل از گرم شدن میتواند به آنها
صدمه بزند .نوالن می گوید“ :وقتی همه چیز
سرد است  ،بافت ها آماده نشدهاند  و ممکن
است آسیب ببینند .اگر ابتدا ورزش کنید،
جریان خون در آن ناحیه برقرار میشود  ،و این
باعث می شود بافت قابل انعطاف و تغییر پذیری
بیشتری داشته باشد ”.تنها چیزی که برای گرم
شدن عضالت قبل از حرکات کششی الزم است
 ،پنج تا  10دقیقه فعالیت سبک مانند پیاده روی
سریع است .همچنین میتوانید پس از یک تمرین
هوازی یا تمرین با وزنه ،کشش انجام دهید.

کشش را به مدت  30ثانیه حفظ کنید.
هنگامی که کشش را احساس کردید ،کشیدن
کف دستها به سمت مچ پاها را متوقف کنید.
ممکن است در طول کشیدگی فشار را احساس
کنید  ،اما نباید درد داشته باشید  ،چون ممکن
است بافت آسیب دیده باشد یا ادامه کشیدگی
باعث آسیب شود ،در این زمان کشش عضله
را متوقف کرده و با پزشک خود صحبت کنید.
منبعhealth.harvard :
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بـرای عضلـه سـازی و رسـیدن بـه تناسـب
انـدام ورزش هـوازی کافـی نیسـت .شـما باید
بـه انعطـاف پذیری نیـز فکر کنید .کشـش در
ایـن مـورد مـی توانـد به شـما کمـک کند.

الغر و انعطاف پذیر نگه می دارد  ،و این بدان
معناست که ورزش “باعث وارد آمدن فشار بیش
از حد به خود عضله نمی شود ”.همچنین عضالت
سالم به فردی که دارای مشکالت تعادل است
کمک می کند تا از زمین خوردن جلوگیری کند.

حفظ آن باید به کار خود ادامه دهید”.

شماره 240

سعیده مرتضایی  ،درمانگر طب سنتی

بی اختیاری ادرار در کهنساالن

بی اختیاری ادارار یا تکرر ادرار مسئله ایست
که بسیاری از افراد با آن مواجه هستند .اما ،این
مسئله معموال در سن بسیار پایین مثل نوزادان
و کودکان یا با باال رفتن سن ،شدت بیشتری
داشته و تا حدودی بین میانساالن یا کهنساالن
افزایش بیشتری دارد.
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طبـق آمارهـای پزشـکی ،معمـوال از سـن
 45بـه بـاال ایـن اتفـاق بیشـتر رخ مـی دهـد
و تقریبـا از هـر  10نفـر  2نفـر بـا آن مواجـه
خواهنـد شـد .گاهی این اتفاق شـدیدتر اسـت
و شـاید فرد نتواند کنترل ادرار را داشـته باشد
و تا رسـیدن به سرویش بهداشـتی اختیار نگه
داشـتن ادرار را نـدارد .ایـن مسـئله بـا اینکـه
بسـیار شـایع اسـت بـه آن منظـور نیسـت که
درمـان نـدارد و باید طبیعی جلوه شـود و برای
درمـان آن راهکاری در نظر گرفته نشـود .بلکه
ایـن مشـکل از مواردی اسـت که می تـوان به
محـض مواجـه شـدن ،بـا مشـورت و مراجعـه
بـه پزشـک علـت آن بررسـی شـود و راه های
برطـرف شـدنش را مشـخص و بـه کار گرفت.
معمـوال در خانـواده هـا به محض پـی بردن به
ایـن مسـئله ،علت را سـن بـاال و سـردی بدن
در نظـر گرفتـه و فقـط پوشـش و محافظتـی
را لحـاظ مـی کننـد کـه از ریختـن ذرات آن
بـر روی لبـاس فـرد جلوگیـری شـود .در خانه
سـالمندان نیـز گاها بـا این قبیـل تدابیر روبرو

خواهیـم شـد ،کـه اهمیتـی بـه درمانهـا داده
نشـده و ایـن مورد دقیقـا بدان علت اسـت که
مشـکل را کاملا طبیعـی دانسـته و فـرد نیـز
بـا آن کنـار مـی آیـد و تالشـی بـرای برطرف
شـدنش نخواهد داشـت.
در سالمندان و یا میانساالن معموال علت
های زیادی برای بی اختیاری ادرار یا تکرر ادرار
وجود دارد .یکی از علت اصلی بی اختیاری می
تواند آلزایمر باشد .این بیماری بر روی قدرت
حواس فرد تاثیر گذرا است و ایشان گاها
متوجه نیاز به تخلیه ادرار نمی شوند و چون
تشخیص صحیحی از نیازها ندارند نمی توانند
از این عارضه به درستی پیشگیری کنند .پس
حتما علت نمی تواند بی اختیاری باشد.
علت های دیگر در سالمندان میل نکردن
مکفی مایعات است .عموما تمایل سالمندان به
نوشیدنی ها به خصوص آب بسیار کم است و
همین امر سبب می شود که کلیه و مثانه به
صورت طبیعی فعالیت نداشته باشد و زمان دفع
هم با مشکل مواجه شوند.
در بانوان ،زایمان طبیعی گاها با بزرگ شدن
مثانه و دهانه رحم گاها سبب عدم قدرت نگه
داری ادرار می شود که این مورد نیز می تواند
به راحتی درمان یا پیشگیری شود.
درآقایان مشکالت پروستات نیز می تواند
در عمل دفع ادرار اختالل ایجاد کند که گاها

سبب بی اختیاری می شود.

مصرف بی رویه و بی اندازه نوشیدنی های
کافئین دار مثل چای و قهوه مثانه و کلیه را
دچار ضعف خواهد کرد و این امر در سنین
باالتر شدیدتر شده و تکرر ادرار را موجب
خواهد شد.
در مورد این بیماری باید بگوییم که خروج ذره
ذره ادرار تا عدم کنترل ادرار هرکدام درجه ای
از سختی را به فرد انتقال می دهد .برخی افراد
مادام دچار تکرر ادرار هستند هر ازگاهی بدون
احساس نیا زبه دفع شاهد خروج ادرار هستند.
این موارد هرکدام باید به محض رخ دادن بررسی
و درمان شوند تا همیشگی نماند.

بی اختیاری ادرار از روی استرس
اغلـب همـه بـر ایـن تصـور هسـتند کـه در
اثـر اسـترس ترس یـا هیجان بـی اختیاری رخ
مـی دهـد .شـاید این مـورد بـه احسـاس نیاز
بـه دفـع ادرار شـدت بدهـد امـا در واقـع بـی
اختیـاری از نـوع اسـترس در زمانی رخ میدهد
کـه شـخص دچـار انقبـاض در ناحیه شـکم و
کلیه شـده اسـت و این فشـار باعث می شـود
کـه نتوانـد تا رسـیدن به سـرویس بهداشـتی
ادرار را کنتـرل کنـد.

بی اختیاری فوری
بـه این معناسـت که انقبـاض غیـرارادی در
مثانـه رخ مـی دهـد و هماننـد بـی اختیـاری
استرسـی شـخص تا قبل از رسـیدن به سویس
بهداشـتی دفـع ادرار خواهـد داشـت .معمـوال
اشـخاصی کـه دچـا رزوال عقـل و آلزایمـر
هسـتند بـه ایـن مشـکل برخواهنـد خورد

نگه داشتن و حجم زیاد ادرار
معمـوال انسـداد مثانـه سـبب ایـن نـوع بی
اختیـاری میشـود .در مـواردی که حجـم ادرار
باالسـت و شـخص دیرتـر از زمـان نیـاز بـه
سـرویس بهداشـتی مـی رود یـا ادرار را بیـش
از انـدازه نگـه میـدارد از اینرو زمـان تخلیه ،به
صـورت کامـل ادرار دفـع نمی شـود و به مرور
زمـان دچـار بـی اختیـاری خواهد شـد.

ایـن افـراد دچـار انقباض غیـر عـادی مثانه
مـی شـوند .یا منقبض شـدن مثانه زیاد اسـت
یـا کـم شـده و بـه همیـن علـت کنتـرل ادرار
دچـار مشـکل خواهد شـد.

توصیه:
اولیـــن نکتـــه بـــرای کنتـــرل
ب ــی اختی ــاری در س ــالمندان ای ــن
اســـت کـــه بـــه ســـالمندان یـــاد
دهیــد کــه زمــان دفــع را طوالنــی
کن ــد .یعن ــی بع ــد از انج ــام دف ــع
اندک ــی صب ــر کن ــد تااگ ــر هن ــوز
ادرای در مثانـــه باقـــی مانـــده
اســـت تخلیـــه شـــود .ایـــن کار
کمــک میکنــد تــا ادراری در بــدن
نمان ــد ک ــه بع ــد از بی ــرون آم ــدن
ســـرویس بهداشـــتی ناخواســـته
دفعـــی صـــورت گیـــرد.
راه دوم این است که روزانه چند
دقیقه به تمرین بپردازند .به تین
صو.رت که بر روی زمین نشسته

روزانـــه بـــه مـــدت  10دقیقـــه  
در  3ال ــی  4نوب ــت ای ــن تمری ــن
انجـــام شـــود.
از سرکه سیب استفاده کنید
درمـــان تکـــرر ادرار بـــا ســـرکه
ســـیب بســـیار کارآمـــد اســـت
چراکـــه دارای آنتیباکتریـــال
اســـت همچنیـــن خاصیـــت
میکـــروب کشـــی و ضدقـــارچ
دارد.
مقـــدار یـــک قاشـــق ســـرکه
ســـیب بـــه همـــراه یـــک قاشـــق
عس ــل در ی ــک لی ــوان آب ول ــرم
حـــل کـــرده و روزانـــه یـــک الـــی
دوبـــار  بنوشـــید.
ســـرما تاثیـــر بســـیار زیـــادی در

انگــور خــوردن بــه علــت داشــتن
ویتامیــن  cاســت همچنیــن اســد
بــدن را کنتــرل مــی کنــد .از آنجــا که
برخــی عفونــت هــا دلیــل بــر تکــرر
ادرار اســت خــوردن ایــن میــوه
بــرای درمــان توصیــه مــی شــود.
از خوراکهای تحریک کننده مثل
نوشابه های گازدار فست فودها و
غذاهای کنسروی استفاده نکنید
اما به شدت توصه می شود که
مصرف آب و آبمیوه را کم نکنید.
چراکه کم کردن میزان مایعات
سبب خشکی بدن شده و در نهایت
خشکی مثانه مشکالت عدیده
ای را به وجود می آورد بنابراین
بهتر است متعادل مصرف شود و
کنترل و دفع ادرار از طریق های
عنوان شده درمان گردد.
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گاهـا شـخص همزمـان بـا احسـاس نیـاز
بـدون اراده دچـار دفـع ادرار مـی شـود.

و عضالت شکم مثانه کمر لگن را
منقبض کرده به مدت  10ثانیه
سپس استراحت کنید و مجدد 10
ثانیه منقبض کنید فاصله استراحت
تا انقباض نیز  10ثانیه باشد

تکـــرر ادرار دارد .بنابرایـــن
کمپــرس آب گــرم روش مناســبی
ب ــرای ع ــاج ای ــن مش ــکل خواه ــد
بـــود .برایاینـــکا رمـــی توانیـــد از
کیســـه آب گـــرم یـــا حولـــه گـــرم
اســـتفاده کنیـــد .روزانـــه دو
الـــی ســـه بـــار کمپـــرس را بـــه
م ــدت  15دقیق ــه ب ــر روی ش ــکم
نواحـــی مثانـــه قـــرار دهیـــد.

شماره 240

پیامدهای روانشناختی
و تربیتی ویروس کرونا
برکودکان
فاطمــه محــراب زاده/کارشناســی ارشــد روانشناســی و آموزش
کــودکان اســتثنایی آسایشــگاه خیریــه کهریــزک اســتان البــرز

بـا شـیوع ویـروس کرونـا در سـطح جهـان،
کشـورها بـرای محافظت سلامت خانـواده ها
و کـودکان ،برنامـه فاصله گـذاری اجتماعی را
اجـرا نمودنـد .بـا اجـرای برنامه فاصلـه گذاری
اجتماعـی کـودکان چنـد ماهـی اسـت از
برخـی فعالیـت هـا و مـکان هـا فاصلـه گرفته
انـد .از جملـه فاصلـه گرفتـن از مدرسـه و
عـدم تعامـل بـا معلـم و ،...فاصلـه گرفتـن از
مـکان هـای تفریحی ،فاصلـه گرفتـن از مکان
هـای ورزشـی ،فاصلـه گرفتـن از کالس هـای
فرهنگـی و هنـری و بطـور کلی رفـت و آمد با
فامیـل و دوسـتان و نرفتـن بـه مسـافرت.
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تعطیلی مدارس و حضور بیشتر کودکان در
خانه بویژه در شرایط عدم امکان بهره مندی
کودکان از امکانات و خدمات آموزشی  ،ورزشی
و تفریحی  از جمله عواملی است که درصورت
عدم برنامه ریزی دقیق از سوی خانواده و
سازمانهای متولی می تواند منجر به بروز و
افزایش تنش بین والدین و فرزندان  و احتماال  
بروز و افزایش کودک آزاری گردد .یکی از
راههای سهل الوصول و ارزان برای گروهی از
خانواده ها ،در اختیار گذاشتن و مشغول کردن
کردن کودکان و نوجوانان در فضای مجازی یا

بازیهای رایانه ای است هرچند این امکانات
یکی از شیوه های غنی کردن اوقات فراغت
محسوب می شود ،لیکن  افراط در استفاده
و عدم نظارت و کنترل بر محیط های مورد
استفاده ،می تواند باعث ایجاد آسیبهای روانی-
اجتماعی دیگر گردد.
نتایـج مطالعـات و پژوهـش هـای
ملـی و بیـن المللـی در خصـوص
ویـروس کرونـا و اثـرات آن بـر روان
کـودکان در مقایسـه با قبل از شـیوع
کرونـا نشـان دادهانـد کـه:
کودکان سطح باالتری از
ترس،اضطراب را نشان داده اند.
کودکان سـطح باالتری از مشکالت
رفتـاری از قبیـل تحریـک پذیری،
عصبانیـت ،پرخاشـگری و  ...را
نشـان داده انـد.
کودکان سطح باالتری از اختالل
های روانی ،افسردگی و استرس
پس از آسیب را نشان داده اند.
کـــودکان ســـطح باالتـــری از
مشـــکالت تحصیلـــی و یادگیـــری

از جملـــه خســـتگی ،بـــی عالقگـــی
نســـبت بـــه انجـــام تکالیـــف
درســـی و تکلیـــف گریـــزی را
نشـــان داده انـــد.
کودکان سطح باالتری از مشکالت
مربوط به خودتنظیمی ،سازگاری
و راهبردهای مقابله ای نشان
دادهاند.
کـــودکان ســـطح باالتـــری از
بدرفتـــاری و آزار هیجانـــی را
تجربـــه کردهانـــد.
مشــکالت تعاملــی بیــن والدیــن و
ک ــودکان ب ــر س ــر انج ــام تکالی ــف
درســـی و مشـــکالت رفتـــاری
افزایـــش یافتـــه اســـت.
کودکان سطح باالتری از اعتیاد به
تلویزیون ،موبایل ،تبلت و شبکه
های اجتماعی را نشان دادهاند.
سبک زندگی (بی نظمی در
الگوهای خواب و تغذیه نامناسب)
کودکان تغییر کرده است.

راه حل چیست؟

با توجه به پیامدهای روانشناختی منفی
ناشی از شیوع بیماری کووید  19طراحی و
برنامهریزی راهبردهای مداخلهای و حمایتی
در جهت کاهش اثرات منفی توصیه می شود.
بایـد والدیـن بـه کـودکان خـود شـناخت و
بینـش بدهنـد تا خودشـان بـه تدریج سـبک
نامناسـب زندگـی خـود (الگوهـای نامناسـب
تغذیـه ،الگوهـا و عـادات نامناسـب نسـبت به
تماشـای تلویزیـون ،موبایـل و شـبکه هـای
اجتماعـی) را تغییـر دهنـد .همچنیـن پخـش
ویدیوهـای انگیزشـی (مثل فیلم های ورزشـی
و محتواهای آموزشـی در زمینه تغذیه والگوی
خـواب منظـم) از رسـانه ملی می توانـد باعث
تشـویق کـودکان بـه انجـام فعالیـت بدنـی
بیشـتر ،رژیـم غذایـی متعـادل تـر و الگـوی
خـواب منظـم تر شـود.
والدین عالوه بر نظارت بر رفتار و عملکرد
کودک باید به هویت و نیازهای او احترام
بگذارند .با کودک همدردی،همدلی (خود را
جای کودک قرار دادن) و هم احساسی کنند
والدین بیشتر از گذشته فرزندانشان را از نظر
فکری و روحی دریابند و به نظرات و خواسته
های آنها توجه بیشتری داشته باشند و بخشی
از اوقات خود را با بچه ها بگذرانند و به نیازها و
عواطف و استعدادهای آنها نگاه ویژه ای کنند.
با کودکان به طور مستقیم در مورد احساسات
آنها صحبت کنند چون این کار می تواند باعث
کاهش اضطراب در کودکان شود و ازحمالت
هول (پانیک) جلوگیری کند.
تکنیـک دیگـر دادن حق انتخـاب به کودک
در انجـام تکالیـف اسـت .منظـور از دادن حق
انتخـاب در خصوص مکان انجـام تکالیف،زمان
انجـام تکالیـف و نـوع تکلیـف می باشـد .برای
مثـال بـه کودک بگوینـد دوسـت داری قبل از
ناهـار تکلیفتـو رو انجام بـدی یا بعـد از ناهار؟  
بـه ایـن ترتیـب بـا بکارگیـری یـک عامـل
انگیزشـی (حـق انتخـاب داشـتن) مقاومـت

یکـی دیگـر از راهکارهـا جهـت مقابلـه بـا
تکلیـف گریـزی کـودکان ،تنـوع بخشـی بـه
فعالیـت هـای منـزل و بخصوص تنوع بخشـی
بـه انجام تکالیف درسـی اسـت .وقتـی تکالیف
بـه صـورت یکنواخت و تکـراری باشـد ،انگیزه
کـودک بـرای انجـام تکلیـف کاهـش یافتـه و
همـکاری کـودک پاییـن میآیـد .بـرای مثـال
فقـط از شـیوه نوشـتاری یـا حفظـی بـرای
یادگیـری اسـتفاده نکننـد و گاهـی بـرای
یادگیـری کـودکان از روش هـای آزمایشـی و
تجربـی هم اسـتفاده نمایند و به نـوع در انجام
فعالیـت هـا خالقیـت داشـته باشـند و بـرای
کـودکان هیجانـات مثبـت ایجـاد نماینـد.
والدیـن بایـد بـه کـودک کمـک کننـد تـا
مهـارت هـای خودانضباطی را گسـترش دهد.
خـود مراقبتی و رعایت پروتکلهای بهداشـتی
را نبایـد بـه شـکل تـرس و وحشـت از محیط
و دوسـتان بـه کـودکان آمـوزش داد ,چـرا
کـه اگـر تـرس از محیـط در کـودکان درونـی
سـازی ذهنـی شـود آنهـا بـه سـرعت افـرادی
درونگـرا ،منـزوی ،گوشـه گیـر و مضطـرب
خواهنـد شـد .آموزشهـای الزم بـه کـودکان
در خصـوص رعایـت پروتکلهـای بهداشـتی و
پرهیـز از ایجـاد هرگونـه تـرس و اضطـراب در
کـودکان ،دریافـت آموزشهای ضـروری اولیه
در خصـوص شـیوههای فرزندپروری متناسـب
بـا ویژگیهـای هـر کـودک از جملـه اقدامات
اثـر بخـش هـر والدینی اسـت..

در پایان با توجه به اینکه کودکان بعنوان
سرمایه های انسانی جامعه موتور محرکه رشد
و توسعه قلمداد می گردند ،حمایت و حفاظت
از این سرمایه های اصیل و واقعی در برابر
هر گونه تهدید و آسیب مانند خطرات شیوع
کرونا می تواند موجبات حفظ و ارتقای سالمت
جسمانی--روانی کودکان و در نهایت دستیابی
به اهداف توسعه پایدار را در افق درازمدت
فراهم و از تحمیل هزینه های احتمالی آینده
پیشگیری کند.
منابع

نیکخــو ،فاطمــه؛ فــوالدی ،فاطمه.1399.پیامدهــای
روانشــناختی کرونــا ویــروس جدیــد (کوویــد  )19در
کــودکان.؛ مطالعــه مــروری نظاممند.علمی-پژوهشــی.

گزیده ای از سخنان دکتر احمد عابدی (دکترای تخصصی
روانشناسی و روان درمانگر کودک و نوجوان) در برنامه مهمان
خانه از شبکه اصفهان /شهریور 1399
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امسـال شـروع سـال تحصیلـی همـراه بـا
ویـروس کرونا می باشـد ،بدیـن ترتیب والدین
علیرغـم نگرانـی هـای سـال هـای گذشـته،
نگرانـی هـای فـوق را نیـز دارنـد.

کـودکان و نافرمانـی آنـان کاهـش مـی یابد.

یکـی از عمـده تریـن گروههای آسـیب پذیر
بویـژه در شـرایط  بروز بحـران ،کـودکان دارای
شـرایط سـخت یـا نیازمنـد مراقبـت و حمایت
بیشـتر ماننـد کـودکان بیـش فعـال ،کـودکان
دارای انـواع معلولیـت هسـتند .بدیهـی اسـت
در شـرایط معمـول ،اسـتفاده از انـواع خدمـات
توانبخشـی،ضمن آنکـه مـی توانـد منجـر بـه
توانمند سـازی کودک گردد ،همچنین  فرصتی
بـرای خانواده ها جهـت تجدید  نیرو و پرداختن
به سـایر امـور ضـروری خانواده می شـود لیکن
با شـرایط فعلـی و تعطیلـی مراکز ارایـه دهنده
خدمات توانبخشـی روزانـه ،این متغیر می تواند
عامـل فشـار مضاعف به خانـواده هـا  و احتماال
افزایـش معلول آزاری شـود.

شماره 240

هفتـــه بهداشـــت و ســـامت روان بـــا شـــعار
ســـال  2020ســـازمان جهانـــی بهداشـــت

"سالمتروانبرایهمه:سرمایهگذاریبیشتر-دسترسیبیشتر،برایهمه،همهجا"برگزارمیشود
اردشیر زرشکی -مدیر امور روان شناسی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز

روز شمار این هفته عبارت است از:
جمعــه  81مهــر :نقــش زیــر

ســاخت هــای ســامت روان در

شــرایط کرونــا و پســاکرونا
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شماره 240

کارشناسان حوزه سالمت بر  این عقیدهاند ،که در
این روزها بسیار مهم است که از سالمت روان مراقبت
ویژه شود ،چرا که درگیری روان و ذهن با این پدیده
میتواند تا سالیان دراز بر افکار ،خُ لق و خو و روند
زندگی افراد تاثیرات ناخوشایندی داشته باشد .افراد
دچار بیماریهای روانی منوط به در نظر گرفتن سه
شاخص ارزیابی جنبههای روانی ،جسمی ،اجتماعی
است .در بیماریهای روانی در ابتدا فکر افراد دچار
مشکل میشود و این امر بر احساس و سپس رفتار
آنها تاثیر میگذارد ،در این شرایط زمانی که افکار
منفی باشند و احساسات منفی بروز کنند ،در نهایت
بروز افسردگی ،باورهای ناکارآمد ،یاس و شکست
مشاهده میشود و فرد با احساس درماندگی ،غم،
گناه و عذاب وجدان به انزوا و افسردگی و در نهایت به
از بین رفتن سالمت روان دچار میشود.
همچنین نگاه به آسیبهای اجتماعی دوره
پساکرونا دو وجه دارد که باید هر یک از آنها را در
جای خود بررسی کرد ،اینکه بگوییم اوضاع بدتر
میشود و دامنه آسیبهای اجتماعی خیلی باال
میرود یا موضوع را جدی نگیریم و از کنار آن به
سادگی عبور کنیم ،دو تلهای است که باید به آن
توجه کرد .کرونا میتواند بر افرادی که استعداد
اختالالت روانی دارند اثر منفی داشته باشد؛«کرونا
اثرات روانی در مدل استرس  -آسیب دارد .در این
مدل ،استرس میتواند افرادی را که دچار اختالالت
روان شناختی هستند ،تحریک کند .از این بابت
احتمال اینکه کرونا افرادی را که مستعد بیماریهای
روانی بودهاند دچار تنش کند ،افزایش داده است».
«از منظر دیگر ،دوران کرونا برای برخی افراد
حکم واکسن را داشته است .افراد یاد گرفتهاند
با یک استرس جدی زندگی کنند .این مسئله

میتواند برای برخی افراد ارزش محافظتکننده در
برابر تنشهای روانی نیز داشته باشد».
دوره کرونا می تواند دورهای گذرا باشد اما دوران
پس از کرونا دورهای طوالنی تر را شامل میشود.
«دوره پساکرونا طوالنی است و شرایط خاصی را
برای مقابله با عوارض روانی ناشی از آن میطلبد.
در این دوره باید برای این عوارض که خودکشی،
دیگرکشی ،خشم ،افسردگی ،دیگر آزاری ،اختالل
سوگ ،پرخاشگری را شامل میشود برنامه و تدابیر
الزم اندیشیده شود .مردم در دوره کرونا و پساکرونا،
کمکم متوجه خسارتهای اقتصادی ،فرسودگی
شغلی ،مشکالت جسمی و مانند آن میشوند .افراد
در چنین شرایطی ممکن است رفتارهای تهاجمی
روانی از خود بروز دهند که اگر برای آن برنامه نداشته
باشیم ،میتواند به مشکالت جدی منجر شود».
باید فعالیتهایی اجتماع محور را در دستور کار خود
قرار داد تا عوارض منفی روانی این دوره  مدیریت شود،
«برای برطرف کردن چالشهای روانی در این دوره،
نیازمند غربالگری روانی هستیم .در این غربالگری
افراد بهبود یافته از بیماری ،افرادی که یک یا چند
عضو خانواده خود را بر اثر بیماری از دست دادهاند یا
افرادی که متحمل خسارتهای اقتصادی شده و در
نهایت افرادی که در دوره قرنطینه دچار مشکالت روانی
و خانوادگی شدهاند باید شناسایی و مورد توجه قرار
گیرند».

ـد،
ـن متعهـ
ـر :متخصصیـ
ـنبه  91مهـ
شـ
ـامت
ـن سـ
مدافعیـ

این شعار به ویژه در این دوره از اهمیت به سزایی
برخوردار است و مدافعین سالمت شامل تمام افرادی که
در کادردرمانی هستند به عنوان متخصصین متعهد با
جان فشانی های بیش از وظایف خود به ارائه خدمات و
مراقبت های الزم پرداخته اند و نیاز به کمک و حمایت
روانی ام دارند .ما از یک مدل سالمت رفتاری مشترک
استفاده می کنیم .این مدل مداخالت سالمت رفتاری
را به عنوان بخشی از مراقبت های ارائه شده به بیمار
ارائه می دهد .بنابراین در این دوره خاص ،متخصصینی

که تعهد الزم را داشته اند و از سالمت جسمی و روانی
انسان ها دفاع و حمایت کرده اند بایستی مورد توجه
ویژه قرار گیرند.

یکشنبه  02مهر :سیاستگذاران آگاه ،سرمایه

گذاری بیشتر در حوزه سالمت روان
حوزه روان شناسی در موسسه خیریه کهریزک
همیشه از اهمیت باالیی برخوردار بوده است و با هدف
توسعه فعاليت های روان شناسی مراکز در ابعاد مختلف
و در راستاي تحول سيستم روان شناسی و مشاوره و
نیز با هدف افزایش کیفیت زندگی و ارتقای سالمت
روان توانخواهان ،کارکنان و مراجعین آسایشگاه به طور
معمول مورد توجه بوده است.
نگاه نادرست و نگرش نهچندان منطقی مردم،
متخصصان و سیاستگذاران سیاسی و بهداشتی به
مقوله سالمت روان مهم است و امروزه اهمیت سالمت
روان و تأثیر جدی آن بر بخشهای دیگر سالمت
(جسمی ،اجتماعی و معنوی) انکار ناپذیر است .جدا از
تعریف سالمت ،با توجه به ارتباط نزدیک این بخش از
سالمت با بهداشت عمومی و عوامل اجتماعی مؤثر بر
سالمت میتوان گفت بدون سالمت روان ،دستیابی به
بخشهای دیگر سالمت میسر نخواهد شد.
رنجوری و در معرض آسیب بودن بسیاری از مردم
جهان و  21درصد از جمعیت کشورمان از یکی از
ناهنجاریهای روان شناختی ،مقوله بهداشت روان را
بهعنوان یک اولویت قطعی و اصلی و نه در حد تعارفهای
معمول در جهان و ایران اجتنابناپذیر کرده است .ایران
در اصالح نگرشهای نادرست به مقوله اختاللهای روان
شناختی و مشکل اعتیاد ،نه تنها در میان عموم مردم،
بلکه در میان سیاستمداران و مدیران ارشد ،گامهای
بزرگی برداشته است ،بهطوریکه امروزه هیچ مسئولی
هر چند در حد شعار اهمیت سالمت روان را نادیده
نمیگیرد .ولی با نگاه به آینده باید گفت هنوز راههای
نرفته زیادی در پیش رو است و الزم است گامهای
اساسی و بنیادیتری برداشته شود.
از سویی دیگر هدف برنامههای بهداشت روان
نه تنها در حوزه درمان ،بلکه در حوزه پیشگیری و

دوشنبه  12مهر :نقش نظام مراقبت های

بهداشت اولیه در دسترسی به خدمات

سالمت روان

بیشتر مردم مراقبت های بهداشت اولیه را شامل
خدمات محدودی مانند واكسیناسیون كودكان و
مراقبت از مادران باردار می دانند در حالی كه بر اساس
تعریف ها و ساختارهای موجود ،این موضوع ،بخش
گسترده ای از حوزه سالمت را در بر می گیرد .به تاكید
كارشناسان با نهادینه شدن مراقبت های بهداشت اولیه
به معنای واقعی در جامعه بسیاری از چالشهای فراروی
نظام سالمت كشور از جمله هزینه های اقتصادی
كاهش می یابد  .بر اساس تعریف سازمان بهداشت
جهانی ،مراقبت های بهداشت اولیه (Primary
 ،)Health Careمراقبت های ضروری بهداشتی
هستند كه از طریق شیوه ها و فناوری علمی و عملی
ارایه می شود ،از نظر جامعه قابل قبول و برای افراد و
خانواده ها در دسترس است ،از نظر هزینه برای جامعه
و كشور در هر مرحله از توسعه قابل توجیه می باشد
و در نخستین سطح تماس افراد ،خانواده و جامعه با
نظام بهداشتی قرار دارد .پوشش همگانی بهداشت هدف
نخست سازمان بهداشت جهانی است به این معنا كه هر
فردی بتواند به مراقبت های مورد نیاز خود در هر زمان
كه به آن نیاز دارد دسترسی داشته باشد.این خدمات
بهداشتی كه شامل طیف وسیعی از خدمات مورد نیاز
در سراسر عمر از ترویج و ارتقا سالمت تا پیشگیری،
درمان ،بازتوانی و مراقبت های تسكینی است باید با
كیفیت و بدون بار مالی باشد .به عنوان مثال اگر فرد
میانسالی تحت پوشش مراقبت های بهداشت اولیه قرار
گیرد ،سبك زندگی خود را در زمینه های فعالیت بدنی،
دخانیات ،الكل و تغذیه مناسب بهبود می دهد و نیازی
پیدا نمی كند كه برای بیماری هایی مانند قلبی عروقی
به پزشك مراجعه كند .این پیشگیری و مراقبت اولیه
هم در خصوص روان اهمیت به سزایی دارد و به طور
مثال فردی که مهارت های الزم زندگی را کسب نموده
باشد احتمال بسیار باالیی دارد تا تحصیل ،شغل ،ازدواج
و  ...انتخاب مناسب تری داشته و به احساس رضایت
باالتری ام برسد.

سـازمان های مـردم نهـاد ،در ارتقاء

سلامت روان جامعه

در خصوص نقش سمن ها در ارتقای سالمت روان
جامعه گفت :از آن جایی که سمن یا سازمانهای مردم
نهاد ،سازمانهایی غیر دولتی و غیر خصوصی هستند
که به طور خودجوش و بنا بر نیاز طبیعی مردم شکل
گرفته اند ،می توانند در تجمیع نیروهای اجتماعی و
مردمی نقش فعالی داشته باشند و از این پشتوانه به
بهترین وجه در جهت اهداف فرهنگی و اجتماعی خود
گامهای موثری بردارند.گروه های مردم نهاد می توانند
در حوزه های مختلف نقش آفرینی کنند اما در خصوص
مبحث بسیار مهمی چون روان آدمی نقش ویژه ای
دارند که با یستی بیش از پیش به آن توجه کرد.

چهار شنبه  32مهر :نقش رسانه در تبیین
وضعیت سالمت روان و انگ زدایی

وقتی بناست به مقوله «سالمت روان و
رسانه» در حوزه سایبرسایکولوژی پرداخته
شود ،باید سطح جدیدی از مطالعات ارتباطی
بر پایه فرایندها ،مؤلفهها و رسانههای نو مد نظر
قرار گیرد :در این سطح به طور خاص مهمترین
پرسشها معطوف به نگرشها و اطالعاتی است که
از فضای مجازی حاصل شده و در آن به اشتراک
ن سطح باید به پرسشهایی
گذارده میشود .در ای 
از این دست پرداخت که:

   رابطه میان رسانههای شخصی و جماعتهای
گفتوگویی و اطالعی ،شبکههای اجتماعی و اشتراک
محتوا با سامانهها و نابسامانیهای روانی و نگرشهای
اجتماعی چیست؟
  حضور بیماران و مبتالیان به اختاللهای روانی در
فضای مجازی و بهرهمندی از اطالعات پراکنده در این
فضا چه آثاری بر خود آنان و فضاهای پیرامون آنان
(درمان ،مناسبات اجتماعی ،روابط شهری و…) دارد؟
   آیا میان فضای مجازی و واقعی برای تأمین سالمت
روانی شکافها و فاصلههایی وجود دارد؟

  چه همسازیها و ناهمسازیهایی میان ارتباطات
جمعی و رسانههای جدید در حوزه روان و رسانه به
وجود آمده است؟
ارتباطات سالمت حوزهای جدید و در حال تحول
است که دو مقوله ارتباطات و سالمت را به هم مرتبط
ساخته و از دل آن رویکردی چندوجهی و میان رشتهای
به وجود آورده است .این حوزه رشتههای متعددی از
جمله آموزش سالمت ،ارتباطات اجتماعی ،ارتباطات
کالمی ،بازاریابی ،بازاریابی اجتماعی ،روان شناسی،
مردمشناسی و جامعهشناسی را در برمیگیرد و به
این لحاظ اکنون با حوزههای عملی و فعالیتهای
مختلف ارتباطی از جمله ارتباطات بین فردی ،روابط
عمومی ،حمایت عمومی ،بسیج اجتماعی و ارتباطات
حرفهای ارتباط دارد.

پنجشنبه  42مهر :بیمه مؤثر ،دسترسی
بیشتر به خدمات سالمت روان

پـس از بررسـی نظـام سلامت روان در کشـورهای
مختلـف و بحـث در مورد سـاختار نظام سلامت روان
در ایـران ،در مطالعـه پیمایش ملـی ،موانع بهرهمندی
از خدمـات از سـه جهـت بررسـی شـده -۱ :دالیـل
تاخیـر در مراجعـه؛  -۲دالیـل عـدم مراجعـه بـرای
دریافت خدمات سـرپایی باوجود احسـاس نیـاز به آن؛
 -۳دالیـل عدم اقدام برای بسـتری علیرغم احسـاس
نیـاز بـه آن .در تمامـی مـوارد ،امیـد بـه بهبـود خـود
بـه خـود ،کـم اهمیت پنداشـتن مشـکل و یـا تحمل
کردن مشـکل ،شـایعترین موانـع اسـتفاده از خدمات
بوده اسـت.

شایع ترین مشکل دیگر ذکر شده ،مشکالت مربوط
به پرداخت هزینه و یا بیمه بوده است که امکان استفاده
بیماران را از خدمات محدود می کرد.

برای رسیدن به سالمت روان همگانی
اهداف زیر باید دنبال شود:

تربیتووجودتعدادکافینیروهایباکیفیتومتخصص.
 .2توزیع جغرافیایی مناسب نیروهای متخصص
در بخشهای مختلف شهری و روستایی.
   .3دسترسی گروههای مختلف اجتماعی،
به ویژه اقشار و گروههای کمدرآمد و به
حاشیه راندهشده از نظر اقتصادی و اجتماعی.
 .4فراهم کردن امکان پرداخت هزینه  این خدمات،
که معموالً به سبب درآمد پایین طبقات آسیبدیده و
هزینه درمان این اختالالت که در بسیاری موارد شکل
مزمن و نیاز به درمان بلندمدت دارند و نیز کاهش
عملکرد شغلی و درآمد افراد دچار این اختالالت،
غالباً مانعی در برابر دسترسی افراد به این خدمات
است .پوشش بیمهای کافی خدمات سالمت روان
یکی از مهمترین و ضروریترین اقدامات الزم برای
نزدیک شدن به هدف «سالمت روان برای همه» است.
 .5وجود انگ اجتماعی یا نگاه منفی جامعه به
بیماران دچار اختالالت روانی باعث میشود اغلب
افراد اختالل خود را انکار کنند یا به دنبال درمان
نباشند تا از برچسب بیماری روانی دوری کنند .فائق
آمدن به این مانع بزرگ مستلزم فعالیتهای فرهنگی
مختلف و مشارکت بخشهای اجتماعی گوناگون
است و تنها مختص متخصصان سالمت روان نیست.
 .6ارتقای سطح سواد سالمت روان و آگاهی عمومی
جامعه نسبت به سالمت روان و اختالالت مرتبط با
آن نیز یکی از اقدامات پراهمیت در این زمینه است
که مستلزم برنامهها و فعالیتهای آموزشی ،فرهنگی
و اجتماعی است.

17
آسایشگاه خیریه کهریزک
kahrizak charity foundation

ارتقای امنیت روانی ،کاهش فشار و بار اختاللهای
روانی است .اجرایی شدن این اهداف نیازمند منابع
کافی است و فرایند تأمین منابع بدون وجود ساختار
مناسب دشوار است .با وجود گام مثبت ایجاد ردیف
اعتباری مستقل برای بهداشت روان و اعتیاد در سالهای
پیشین در وزارت بهداشت ،سهم بهداشت روان از کل
اعتبار سالمت تنها 3درصد بوده است .بدیهی است
با افول ساختار مربوطه در وزارت بهداشت ،در آینده
برای تأمین و افزایش اعتبار ،متناسب با مأموریتها و
گستردگی مداخلههای بهداشت روان ،تالشی صورت
نخواهد پذیرفت و در کنار منتفیشدن اعتبارهای اندک
کنونی ،شاهد اختصاص بخش قابلتوجهی از منابع مالی
به دستگاههای غیرتخصصی و حتی با کارکردهای
غیرسالمت خواهیم بود.

سـه شـنبه  22مهـر :مشـارکت

حال اهمیت نقش رسانه در انگ زدایی به ویژه در
این شرایط خاص در خصوص کاهش بار روانی ناشی
از بیماری کرونا بر افراد می تواند کمک شایانی به
ارتقای سطح سالمت روان جامعه نماید.

شماره 240

تعریـف آسـیب اجتماعی
الناز قدیمی مددکار اجتماعی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز
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در یک نظام اجتماعی به هنگامی که رفتاری
به گونه چشمگیری با هنجار همگانی اختالف
پیدا می کند و مورد کیفر قرار می گیرد آسیب
اجتماعی نامیده می شود  .اگر هنجاری مراعات
نشود کژروی پدید می آید و رفتار جنبه آسیبی
پیدا می کند .بسیاری از مردم پذیرفته اند که
جنایت  ،بزهکاری  ،الکلیسم  ،روسپیگری ،
مصرف مواد مخدر و اعمال غیر قانونی جنبه  های
آسیبی زندگی جدید است  .با این تعاریف آشکار
می شود که شناخت علمی اختالالت  ،بی رویه
گی ها و نا ترازمندیهای مربوط به کارکرد زیست
اجتماعی را آسیب شناسی اجتماعی می نامند.
آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی
اطالق می شود که در چارچوب اصول اخالقی
و قواعد عام عمل جمعی رسمی و غیررسمی
جامعه محل فعالیت کنشگران قرار نمی گیرد و
در نتیجه با منع قانونی یا قبح اخالقی و اجتماعی
روبه رو می گردد .به همین دلیل ،کجروان سعی
دارند کجرویهای خود را از دید ناظران قانون،
اخالق عمومی و نظم اجتماعی پنهان کنند زیرا
در غیر این صورت با پیگرد قانونی ،تکفیر اخالقی
و طرد اجتماعی مواجه می شوند.
آسیبهای اجتماعی پدیده هایی واقعی ،متغیر،
قانونمند و قابل کنترل و پیش گیری اند .کنترل
پذیری آسیبهای اجتماعی شناخت علمی آنها را
در هر جامعه ای برای پاسخ به پرسشهای نظری
و عملی و کاربردی از ایده ها و یافته های علمی
تولید شده در برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت
برای مقابله صحیح با آسیبهای اجتماعی ،درمان
یا پیشگیری از گسترش و پیدایش آنها را ضروری
و پر اهمیت می سازد.

تعریف روسپیگری

روسـپی در لغـت بـه معنـی زن بزهـکار
و فاحشـه آمـده اسـت و معـرب آن روسـپی
میباشـد.

روسـپی در واقـع مخفـف رو سـپید اسـت.
کـه بـر زنان هـرزه و رو سـیاه به عنـوان طعنه
و تمسـخر اطلاق شـده اسـت .روسـپیگری را
میتـوان تـن دادن بـه رابطـه جنسـی در ازای
دریافـت پـول تعریـف کرد.

واژه روسپی در اواخر سده هجدهم رایج شده
است.روسپی یک تن فروش است .او فردی
جنسی نامشروع
است که از طریق ایجاد روابط
ِ
تامین معاش
و بی بندو باری جنسی و اخالقی،
ِ
می کند .رابطه ی  بین روسپی و مشتری نوعی
تحقیر متقابل است دراین رابطه محبتی وجود
ندارد و اگر رابطه ی  عاطفی برقرار شود َفحشا
نامیده نمی شود و روسپیگری معموال با دیگر
مثل اعتیاد ،جرم ،جنایت،
آسیب های اجتماعی ِ
قاچاق همراه است.

سعید مدنی ،پژوهشگر آسیبهای اجتماعی
معتقد است که کلمه ی "روسپی" واجد بار
معنایی منفی برای این زنان است و بنا به
دغدغه های اخالقی باید از کاربرد این کلمه
خودداری کنیم .مدنی ،کلمه ی تنفروش را
اصطالح مناسبتری میداند.
(تنفروشی) روسپیگری بیش از چهار هزار
سال در تمامی صفحات تاریخ حضوری ملموس
دارد ،عالوه بر روسپیگری زنان ،روسپیگریِ
مردان و کودکان نیزقابل مشاهده بوده است اما

فروشی زنان حضوری
تا این لحظه از تاریخ تن
ِ
به مراتب ملموس تر و عیان تر داشته است.
زایش و فرزندپروری و بنابراین تحرک کمتر
زن در پهنه ی  اجتماعی همواره او را به لحاظ
اقتصادی وابسته و دست نشانده ی مرد کرده و
زمینه را برای گسترش فرهنگ مردساالر فراهم
آورده است ،در سایه ی گسترش فرهنگ
اجتماعی زنان
مردساالرانه ،ضایع شدن حقوق
ِ
از بدیهیات است .حاکمان و صاحب منصبان
به صورت نهان و یا عیان باالترین بهره ی
اقتصادی و سیاسی را از روسپیگری زنان برده
اند .امروزه نیز همانند گذشته بهره گیری
جمع زنان و کودکان در قالب
روزافزون از
ِ
گسترش «سیاحت جنسی» راه کسب درآمد
برای متنفذان و حاکمان است.
با عنایت به رابطه ی  بین عرضه و تقاضا
حضور عیان و چشمگیر پدیده ی  روسپیگری
زنان در طول تاریخ چند هزار ساله نشانگر وجود
گسترده ی  متقاضیان مرد است .اوج مظلومیت
زن بدانجا رسید که حتی در زمان هایی که در
برخی از جوامع روسپیگری الاقل به ظاهر مذ
مت شده است تنها زن روسپی را به محاکمه
کشانید ه اند و از مرد همخوابه ی  او ،تنها به
عنوان یک شاهد استفاده کرده اند  .سازمان ملل
طی بیانیه ای که در سال  1951تصویب کرد،
کسانی را که روسپیگری را سازماندهی می کنند
یا از فعالیت های روسپیان نفع می برند محکوم
می کند ،اما خود روسپیگری را منع نمی کند.
جمعا پنجاه و سه دولت عضو سازمان ملل ،از
جمله بریتانیا ،به صورت رسمی این بیانیه را
پذیرفته اند هر چند که قوانین آن ها درباره

برخی از حکومت های محلی و یا ملی به
عشرتکده ها یا افرادی که حائز شرایط قانونی
باشند مجوز رسمیمی دهند ،مثل آلمان یا هلند.
در اکتبر  1999پارلمان آلمان ،روسپیگری را به
ی  رسمی بیش از  30000زن که در
عنوان حرفه
ِ
صنعت سکس کار می کردند به رسمیت شناخت.

همه ی  اماکن و مجراهای عرضه ی  خدمات
جنسی اکنون تحت نظارت و مراقبت حکومت
های محلی قرار دارند .کشورهای اندکی
هستندکه به روسپیان مرد نیز مجوز کار می
دهند.قوانین ضد فحشا معموال مجازاتی برای
مشتریان در نظر نمی گیرند ،کسانی که خریدار
خدمات جنسی هستند دستگیر یا تعقیب نمی
شوند ،و در جریان رسیدگی قضایی نیز هویت
آنها مخفی می ماند .درباره ی  مشتریان بسیار
کمتر از روسپیان مطالعه شده است و کمتر
کسی هست که معتقد باشد مشتریان روسپی
اختالل روانی هستند ،چیزی که درباره
ها دچار
ِ
ی  روسپیان غالبا به صراحت یا به طورضمنی
گفته می شود .این عد ِم توازن و تناسب در
تحقیق یقینا بیانگر پذیرش غیر انتقادی
باورهای کلیشه ای مرسوم درباره ی  گرایش
جنسی است که طبق آن مردان «طبیعی»
است که فعاالنه در پی انواع و اقسام ارضا های
جنسی باشند اما کسانی که این نیا زها را بر
طرف می کنند محکوم می شوند.

طبقه بندی زنان روسپی
از نظر اجتماعی

زنـان روسـپی از نظر دسـته بنـدی موقعیت
اجتماعـی و خانوادگـی بـه گـروه هـای  زیـر
قابـل تقسـیم اند :
 .١زنان روسپی بی خانمان

 -٢زنان روسپی َ
مطلقه یا متارکه کرده
 -٣زنان روسپی دارای خانواده

زنان روسپی بی خانمان ،این دسته از زنان یا
از روسپیان دوران گذشته اند و یا به عللی اقوام
و خانواده ی  خویش را از دست داده اند اغلب
آنها سنی باالی  ٣٥سال دارند و از مهمترین
عللی که می توان پیرامون ایشان برشمرد
عبارتند از   :اعتیاد زن  ،اعتیاد شوهر در گذشته

انواع روسپیگری
 -1روسپیگری موقتی
 -2اتفاقی
 -3فاحشه ها
-4آزار جنسی
 5ـ سادیسم

اقدامات مهم مددکاری ایران در
کار با زنان آسیب دیده

اولیـن پژوهشـی جامع و علمی کـه در مورد
روسـپيگری در ایران انجام شـده است ،توسط  
خانـم سـتاره فرمانفرمایان و دانشـجویانش در
سـال  1347صـورت گرفت .
َسـ ّتاره فرمانفرمائیـان فرزنـد عبدالحسـین
میـرزا فرمانفرما ،از شـاهزادگان و مردان متنفذ
قاجار درسـال 1299هجری شمسـی در شـهر
شـیراز متولـد شـد .او تحصیلات ابتدایـی و
متوسـطه را در ایـران تمـام کـرد و سـپس از
طریـق هنـد و با کشـتی ،راهـی امریکا شـد و
بـه عنـوان اولیـن دانشـجوی ایرانـی دانشـگاه
کالیفرنیـای جنوبـی در رشـته روانشناسـی
ثبتنـام کـرد .وی سـپس برای ادامـه تحصیل
به شـهر شـیکاگو رفت و در رشـته مـددکاری
اجتماعـی از دانشـگاه شـیکاگو فوقلیسـانس
گرفت  .وی به حـق «مادر مددکاری اجتماعی
ایران» شـناخته میشـود و از سـوی دانشـگاه
هـاروارد بـه عنـوان یکـی از زنـان پیشـرو در
علـم مـددکاری اجتماعی شـناخته شـده و در
فهرسـت زنان تأثیرگـذار در تاریـخ امریکا قرار
گرفته اسـت .سـ ّتاره فرمانفرمائیان در تاريخ 3
خـرداد  1391در امريـكا درگذشـت.
خانم فرمانفرمائیان در دهه  50و  60میالدی
به عنوان مددکار اجتماعی برای اجرای پروژههای
مددکاری اجتماعی به کشورهای خاورمیانه سفر
کرده و سپس در سال  1341به دعوت دولت
وقت به ایران بازگشت و آموزشگاه عالی خدمات
اجتماعی را تأسيس كرد.
تأسـیس آموزشـگاه عالی خدمات اجتماعی
کـه بعدها به دانشـگاه ارتقا یافت نقطه شـروع
خدمـات مـددکاری اجتماعـی در ایران اسـت
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ی  روسپیگری تفاوت های زیادی با هم دارند.
سایر کشورها نیز همانند بریتانیا ،فقط برخی
مثل ولگردی در خیابان یا
از انواع روسپیگری ِ
روسپیگری کودکان را ممنوع کرد ه اند.

و منحرف نمودن وی ازدست دادن والدین و
شوهر ،طرد از خانواده به علت مسائل اجتماعی.

کـه با تربیت مـددکاران اجتماعـی و اعزام آنها
بـه مناطـق محـروم ،ارائه خدمـات اجتماعی را
بهصـورت نظاممند و حرفـهای ـ علمی درآورد.
تأسیس مراکز رفاه خانواده در مناطق فقیرنشین
و آسیبخیز تهران و بخصوص مراکز تجمع و
زندگی روسپیان و نیز درگودهای جنوب شهر،
راهاندازی مهدکودک مبتنی بر سیستم آموزشی
مدرن در مناطق فقیر شهر ،اعزام دانشجویان به
بیمارستانها و زندانها و مراکز اصالح و تربیت
برای آموزش و نیز ارائه خدمت از جمله اقدامات
مهم س ّتاره فرمانفرمائیان در ایران است.
«پیرامون روسپیگری در شهر تهران» اولین
بررسی علمی و جامع درزمینه روسپیگری
درایران است که توسط دانشجویان آموزشگاه
عالی خدمات اجتماعی در سال 1347شمسی
و به سرپرستی س ّتاره فرمانفرمائیان انجام گرفت.
این تحقیق در سطح شهر تهران انجام شد و
ابتدا به شناسایی مکانهای تجمع روسپیان و
طبقهبندی آنها پرداخت .آنها براساس محل کار
و زندگیشان به چهاردسته تقسیم شدهاند که
عبارتنداز«:قلعهنشینان»«،خیابانیها»«،گودنشی
نان»و«روسپیان تفریحگاههای شبانه»(کابارهها )
روسـپیان قلعهنشـین زنانـی بودنـد کـه
در «قلعـه شـهرنو» زندگـی میکردنـد .قلعـه
شـهرنو محلهای در جنـوب غربی تهران و ضلع
جنوبـی بیمارسـتان فارابـی در نزدیکی میدان
قزویـن قـرار داشتهاسـت .
در تحقیق «پیرامون روسپیگری در شهر تهران»
به طور مفصل به سازمان و عرف و مناسبات حاکم
بر زنان ساکن این محله پرداخته شده است .
آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی برای انجام
این تحقیق تعدادی از دانشجویانش را برای
مصاحبه با زنان ساکن محله به قلعه شهرنو
اعزام کرد تا به مصاحبه و تکمیل پرسشنامه
بپردازند .با وجود بدبینی اولیه ساکنان محله
به این دانشجویان و عدم همکاری با آنها ،بعد
از راهاندازی مرکز رفاه خانواده در این محله
و شروع ارائه خدمات مددکاری اجتماعی در
آنجا ،به تدریج روسپیان ساکن در شهرنو ،برای
همکاری با این محققان متمایل شدند .
اقـدام آموزشـگاه عالـی خدمـات اجتماعـی
در واقـع نخسـتین کار تخصصـی ارائه خدمات
به زنان روسـپی اسـت که سـعی در شناسـایی
عوامـل مؤثر بـر آسـیبدیدن این زنـان نموده
و میکوشـیده در قالـب مراکـز رفـاه خانـواده
بـه کاهـش آسـیب کمـک کنـد و در جهـت
توانمندسـازی «جامعـه هدفش» اقـدام نماید.

شماره 240

خواص و فواید
باورنکردنی خرمالو
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خـواص خرمالو بـه عنـوان یـک میـوه ی
شـیرین و حـاوی مواد معدنـی و ویتامین های
بسـیار را بـه اضافـه ی طـرز تهیه معجـون و
مسـکن هـای مختلـف را در ایـن بخـش از
سلامت نمناک می خوانیـد .ایـن میـوه
دقیقـاً مناسـب روزهـای سـرد پاییـزی اسـت
کـه بیشـتر مـردم کمـی احسـاس خسـتگی
و بـی حالـی مـی کنند .خرمالو بـه انـدازه
ی انگور انـرژی زا اسـت .البتـه اگـر دغدغـه
ی تناسـب اندام داریـد و نمـی خواهیـد چـاق
شـوید نبایـد در مصـرف آن زیـاده روی کنیـد
چـون مصرف زیـاد آن کالـری زیـادی به بدن
می رسـاند.
انـواع مختلفـی از ایـن میـوه هـا در سراسـر
دنیـا وجـود دارند ،امـا معمول تریـن آن ها در
ژاپن اسـت که ریشـه چینی دارد بـا وجود این
که این میوه ریشـه آسـیایی شـرقی دارد  ،نام
علمـی آن دیوسـپیر کاکـی اسـت که بـا زبان
یونانی مرتبط اسـت  .واژه دیوسـپیر به معنای
« غـذا خدایـان « اسـت و در واقع خرمالو میوه
بسـیار مفیـد بـرای اهـداف بهداشـتی اسـت.
خرمالـو تقریبـا شـبیه گوجه فرنگی اسـت و
رنـگ آن از زرد به نارنجی درخشـان تغییر می
کنـد .رنـگ میوه ها بسـته به میزان رسـیدگی
آن تغییـر مـی کنـد .این میـوه بزرگ اسـت و
ازانـدازه آن از پرتقال کوچـک بـه یک گریـپ
فروت متفـاوت اسـت .حتی شـکل،آن متفاوت
اسـت .مـی توانـد گـرد یـا حتـی چهارگـوش
باشـد .پوسـت میـوه خرمالو نـازک وژالتینی و
بسـیار شـیرین است.
ارزش غذایی میوه خرمالو :

خرمالو چربی و پروتئین بسیار کمی دارد
و غنی از ویتامین ها و مواد معدنی هستند.
آنها شامل مقدار قابل توجهی از :ویتامین A،
 B6و  C؛ منگنز ؛ فسفر ؛ پتاسیم ؛ کلسیم؛
فیبر رژیمی  -هم قابل حل و هم غیرقابل
حل خرمالو ادرار آور خوبی است و هم چنین
همانند ملین طبیعی عمل می کند.

تمام خواص و فواید میوه خرمالو
انواع خرمالو:

خرمالـو ها دو نوع هسـتند:گس و غیر گس
 .خرمالـو گـس قابـل خـوردن نیسـت چـون
حـاوی سـطح باالیـی از تانیـن هسـتند  .در
حالـی کـه غیر گـس آن  ،بـه هنگام رسـیدن
تانیـن را از دسـت مـی دهند.

این میوه می تواند خام و نیز در حالت خشک
خورده شود ،همچنین به تعدادی از دسرها و
غذاها نیز اضافه می شود .این میوه شیرین
کالری بسیار پایینی دارد .اکنون که کمی در
مورد فواید و عوارض جانبی میوه دانستید،
باید به دقت مصرف کنید .مقدار صحیح میوه
به دلیل درست به سالمتی کمک می کند.
نگاهی کلی به خواص خرمالو

اگر در فصل سرما لثه هایتان خونریزی می
کند امکان دارد به دلیل کمبود ویتامین C
باشد .باید بدانید که مصرف خرمالو و
جذب ویتامین  Cآن برای باال بردن استحکام
سالمت لثه ها موثر است .این ویتامین برای
شفافیت پوست نیز مفید است.

ایـن میـوه سرشـار از پتاسـیم و منیزیم می
باشـد که با کلسـترول و فشـارخون باال مقابله
مـی کند بـه عالوه پکتیـن موجـود در خرمالو
نقش بسـزایی در کاهش کلسـترول خون دارد.

میوه خرمالو با داشتن ویتامینهای  Aو ،C
کلسیم ،پتاسیم و منیزیم میتواند به هضم
هرچه بهتر غذا ،تقویت بینایی و بهبود عملکرد
سیستم ایمنی بدن کمک کند .شاید بد نباشد
بدانید که خرمالو تقویت کننده معده است،
اسهال را برطرف میکند .باعث نرمی سینه
میشود ،کمخونی را رفع میکند و اشتهاآور
خوبی هم هست.

طبع خرمالو گرم و تر است و دانه میوه
خرمالو که کوبیده و به صورت گرد درآمده
باشد سنگ کلیه و مثانه را دفع می کند.

خرمالـو حـاوی مقدار زیـادی پکتین اسـت
پکتیـن یکـی از فیبرهای محلول در آب اسـت
کـه باعـث کاهش چربـی خون می شـود.

بـه خاطـر حضور ویتامیـن  Aدر خرمالـو
بـرای پوسـت و ناخـن و موهـای خشـک و
شـکننده مفیـد اسـت.
میـوه ی خرمالـو رسـیده برای کـودکان نیز
میـوه ای مفید محسـوب می شـود و در رشـد
و نمـو آن هـا موثر اسـت.
خواص باورنکردنی و بی نظیر خرمالو

بررسی فواید سالمتی میوه خرمالو

بسیاری از مردم خرمالو را به طور منظم
مصرف می کنند و بسیاری هنوز آن را امتحان
نکرده اند .با این حال ،زمان آن است که در مورد
فواید خرمالو بدانید ،این احتمال وجود دارد که
میوه در رژیم غذایی بطور منظم جای بگیرد.
خرمالو یکی انرژی زا طبیعی است:

خرمالو میوه بسیار شیرین و حاوی شکر
است که به عنوان یک انرژی زا طبیعی عمل
می کند .از این رو ،کودکان و همچنین آن
هایی که در تمرینات فیزیکی و همچنین
فعالیت های ورزشی نیاز به مقدار زیادی انرژی
دارند  ،می توانند از این میوه بهره مند شوند.
هم چنین قند و پتاسیم باالی آن به از بین
بردن خستگی کمک می کند .کسانی که
دچار استرس و خستگی می شوند باید خرمالو
را در رژیم غذایی خود بگنجانند.
ادرار آور :

این میوه بسیار غنی از کلسیم و پتاسیم
است .آن هایی که مبتال به مشکالت کلیوی
هستند باید هر روز یک میوه خرمالو مصرف
کنند چون به کاهش حفظ آب کمک می کند.
در حقیقت مصرف منظم این میوه می تواند
از مشکل نگهداری آب به طور موثر جلوگیری
کند .از آنجا که خرمالو حاوی مقدار زیادی

خرمالو برای پیشگیری از سرماخوردگی

و آنفوالنزا:

بسیاریازمشکالتالتهاب،خوردگی و آنفوالنزا را
می توان با مصرف منظم خرمالو پیش گیری کرد.
به خاطر این است که میوه خرمالو شامل مقدار
غنی ویتامین ث است که مصونیت برای مبارزه با
این عفونت ها را می سازد.

خرمالو برای پاکسازی و سالمت کبد :

پاکسازی بدن بسیار مهم است و خرمالو
به طور موثر این کار را انجام می دهد .حاوی
مقدار باالیی آنتی اکسیدان است که می تواند
سموم بدن ،به ویژه کبد را پاکسازی و سالمتی
کبد  ،را حفظ کند  .رادیکال های آزاد با کمک
این انتی اکسیدانها از بدن جدا می شوند.

فواید این میوه برای عملکرد اعضا

مختلف:

خرمالو برای کنترل فشار خون باال و در
نتیجه جلوگیری از بیماری ها موثر است .
مقدار باالی پتاسیم این میوه به عنوان گشاد
کننده عروق عمل می کند و در نتیجه جریان
خون در بدن را افزایش می دهد .بنابراین فشار
خون کاهش می یابد.

همانطور که قبال گفته شد خرمالو غنی از
آنتی اکسیدان ها ،ویتامین مانند ویتامین آ و
بتاکاروتوئن ،لوتئین و ...هستند؛ همه اینها تاثیر
بسیار مثبتی بر عملکرد اندام های مختلف بدن
دارند .اینها استرس و اکسیداسیون پوست را
کاهش می دهد و در نتیجه از پیری جلوگیری
می شود .همه نشانه های سالمندی از قبیل
چین و چروک ،لکه ها و غیره به حد زیادی
کاهش یافته اند .در حقیقت ،از دست دادن
بینایی و بیماری آلزایمر  ،پیامدهای عمومی
سالمندی هستند ،به خوبی با مصرف این میوه
به طور منظم جلوگیری می شود.

خرمالو برای سالمت قلب :

محتوای گس آن به باز کردن منافذ پوست
کمک می کند در نتیجه ،پوست جوان و
درخشان می شود .وقتی میوه در ماسک های
صورت همراه با عصاره لیمو و زرده تخم مرغ،
ترکیب شود پوست چهره درخشان می شود.

خرمالو برای کنترل فشار خون:

خرمالو برای درمان یبوست :

آن هایی که به یبوست مبتال هستند  ،می توانند
به شدت از خرمالو بهره مند شوند .این میوه دارای
مقدار بسیار غنی فیبر محلول در آب است .به عنوان
ملین طبیعی عمل می کند در نتیجه ،آن ها که
مشکالت شکمی دارند می توانند خرمالو بخورند.
با فشار خون خوب ،تعدادی از بیماری های
قلبی عروقی کنترل می شوند .سطح فشار خون
پایین به حفظ سیستم قلبی عروقی کمک می
کند و در نتیجه از بیماری های قلبی جلوگیری
می کند .عالوه بر حفظ فشار خون ،این میوه
نیز به جلوگیری از بیماری های قلبی با محتوای
فیبر محلول در آب باال کمک می کند.

جلوگیری از سرطان و بیماری های دیگر
از خواص خرمالو:

همانطور که همه ما می دانیم رادیکال های
آزاد عامل مهمی در پشت انواع مختلف سرطان

سالمت پوست با خرمالو:

آلرژی های پوست و حساسیت :اگر چه
این یک فرآیند طوالنی است اما آن هایی که
دچار آلرژی های پوستی مزمن و حساسیت
هستند از این میوه بهره الزم را خواهند برد.به
همین خاطر خرمالو نارس باید در آب خیسانده
شود و  7روز در آفتاب بماند و سپس به مدت
 3روزبماند پس از  10روز ،آب آن را باید در
موضع مورد نظر با پنبه بمالید .این کار به
تدریج حساسیت پوست را کاهش می دهد.

یکی از مواد اصلی موجود این میوه  ،مس
یک عامل بسیار مهم در تولید سلول های
خونی است .از این رو ،با مصرف این میوه ،تولید
سلول خون و نیز گردش آن افزایش یافته است.
خواص برگ خرمالو

برگ درخت خرمالو حاوی فالوونوئیدها است که
این ماده ضد فشار خون ،ضد سرطان و ضدموتاژن
است .در عین حال برگ این درخت خاصیت آنتی
هیستامین داشته و واکنش های آلرژیک را کاهش
می دهد .این ماده همچنین عالئم درماتیت و
التهاب را در پوست کاهش می دهد .در طب سنتی
از برگ این درخت به صورت چای برای درمان این
نوع بیماری ها استفاده می شود.
عوارض خوردن خرمالو

میوه خرمالو معموال به خاطر فواید آن مشهور
است .با این حال ،چیزی که بسیاری از مردم
نمی دانند این است که برخی محدودیت های
خاصی برای مصرف دارد که می تواند منجر به
اثرات جانبی شود  ،اگر به درستی نگهداری نشود.
این عوارض جانبی در زیر آورده شده است:
خرمالـو حاوی تانین اسـت از این رو ،اگر
ایـن میـوه با معـده خالی خـورده شـود ،منجر
به اسـهال می شـود .همچنیـن بایـد در مقدار
محدودی مصرف شـود.
کسانی که فشار خون پایین دارند نباید
این میوه را بخورند چون می تواند فشار خون را
کاهش دهد و منجر به بیماری های مرتبط با
فشار خون پایین شود.
مقـدار قنـد ایـن میـوه واقعا باال اسـت و
از ایـن رو  ،کسـانی کـه از دیابت دارنـد باید از
خـوردن آن اجتنـاب کنند.
بسیاری از مردم اشتباه می کنند که خوردن
میوه با پوست منجر به تاثیرات مفید خواهد شد.
در مقابل ،واقعیت این است که بیشتر تانیک اسید
در پوست آن متمرکز است .در نتیجه ،پوست آن
هرگز نباید خورده شود؛ در غیر این صورت ،منجر
به تشکیل سنگ در معده می شود.
حتی خوردن میوه ها با «غذاهای سرد»
مانند ماهی ،و میگو ،به تشکیل سنگ در معده
منجر خواهد شد .این به خاطر این است که
اینها غذاهایی هستند که پروتئین باالیی دارند
و اسید تانیک ،با عمل کردن روی این پروتئین
ها ،سنگ را شکل می دهد.
منبع  :بخش بهداشت و سالمت نمناک
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پتاسیم است ،بهتر است این میوه را به جای
داروهای ادرار آور مصرف کنید ،زیرا منجر به
از دست رفتن پتاسیم قابل توجهی می شود.

یا پیش روی آنها هستند و تنها راه خالص
شدن از آن ها این است که مواد غذایی غنی از
آنتی اکسیدان  -را تا حد ممکن مصرف کنید
چون اینها قادر به حذف رادیکال های آزاد بدن
هستند .خرمالو نه تنها سرطان ها ،بلکه بیماری
های مختلف دیگری که توسط رادیکال های
آزاد ترویج و یا تسریع می شوند با مصرف منظم
این میوه جلوگیری می کنند .عالوه بر این آنتی
اکسیدان ها ،کاتشین ترکیبات گاالکتوچین
فنولی و ویتامین آ و ث نیز به پیش گیری
از بسیاری از بیماری ها نیز کمک می کنند.
مواد مغذی مهم دیگر و مواد قوی موجود در
خرمالو به مبارزه با بیماری ها کمک می کنند
 .حتی مقدار کلسیم باال نیز به مبارزه با پوکی
استخوان کمک می کند.

گردش و تولید خون از خواص خرمالو :

شماره 240

منبع :عصر ایران

خــواص معجــزه آســای چــای آویشــن
چای آویشن
الودکتـر -نتایـج پژوهش های متعدد نشـان
داده اسـت کـه اسـتفاده از این گیاه بـه همراه
مـواد طبیعـی دیگـر بـرای مقابله با مشـکالت
و بیمـاری هـای تنفسـی موثـر اسـت .البتـه
منظـور از ایـن حـرف ،اقـدام بـه خوددرمانـی
نیسـت .شـما در هـر حـال نیـاز بـه نظـر یک
پزشـک متخصـص دارید.
هم اکنون پژوهشی روی بیش از هفت هزار
بیمار مبتال به برونشیت در حال انجام است و
محققان تاثیر شربت آویشن و ریشه ی پامچال
یا پریموال را روی این افراد بررسی می کنند.
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نتایج بررسی ها نشان می دهد که این
شربت کمابیش به اندازه ی دو داروی ان-
آستیل سیستئین و آمبروکسول در روان کردن
ترشحات برونشیت موثر است.

نتایـج بررسـی هـای دیگـر نیـز نشـان داده
اسـت کـه شـربت تهیـه شـده از عصـاره ی
آویشـن و عصـاره بـرگ گیاه پیچک نیـز تاثیر
زیـادی در تسـکین سـرفه دارد.

از مهمترین استفادههای آویشن در
بیماریهای دستگاه تنفسی است .آویشن
درختچه ای کوتاه و پر شاخه است.
شاخه های علفی آن پوشیده از برگ هایی در

قسمت فوقانی ساقه است .آویشن میتواند در
درمان اختالالت قاعدگی و تسکین دردهای
عادت ماهانه موثر باشد .آویشن عامل تصفیه
کننده خوبی بوده و در درمان بی خوابی و
امراض جهاز هاضمه مفید است.

یکی از شناخته شدهترین گیاهان دارویی از
تیره نعناع است .آویشن ()Thymus vulgaris
گیاهی است علفی ،دارای ریشه مستقیم  ،کم
و بیش چوبی و با انشعابات فراوانی میباشد
شاخهها زیاد و چوبی که به ارتفاع  30سانتی
متر میرسد .ساقههای آویشن چهار گوش ،
قهوه ای متمایل به سبز تا قهوه ای متمایل
به ارغوانی ،و پوشیده از کرک است .برگها
کوچک ،باریک و کشیده به رنگ سبز متمایل
به خاکستری و پوشیده از کرک با کناره های
برگشته بوده و به صورت متقابل ،بر روی ساقه
قرار دارند .این برگها بوی بسیار نافذی دارند
و دارای دم برگهای کوچکی نیز میباشد
گلها کوچک ،گلی رنگ و یا سفید و به صورت
مجتمع در انتهای ساقه قرارگرفتهاند و در اواخر
خرداد و اوایل تیر ظاهر می شود.
ترکیبات شیمیایی
مهمترین ترکیب گیاه ،اسانس آن است که
به میزان  1تا  2/5درصد در برگهای آن وجود
دارد .مهمترین اجزاء اسانس شامل تیمول و

کارواکرول که به ترتیب از  30 – 70درصد
اسانس و  15 – 30درصد اسانس را تشکیل
میدهند.ترکیبات دیگر شامل لینالول،گاما
ترپینن،پارا سا یمن ،تیمن و آلفا پی نن
هستند .شاخه گلدار و برگدار این گیاه دارای
تانن میباشد .این ترکیبات و درصد آنها به
شرایط محل کشت ،زمان برداشت و سایر
شرایط جغرافیایی ،بستگی دارد.
اویشن از دیدگاه طب سنتی
آویشـن (صعتـر) در آخر دوم گرم و خشـک
و بعضـی در اول سـوم گفتـه انـد و گرمـی و
خشـکی جبلـی آن زیاد اسـت.

و چـون شـب وقـت خـواب یـک مثقـال آن
را بخورنـد و بخوابنـد و مداومت بـر آن نمایند
ذهـن را تقویـت بخشـد و رنـگ رو را نیکـو
گرداند.
مربای آن با شکر و یا عسل و دو مثقال آن در
دفع سموم و امراض قوی االثر است.

آشامیدن دو مثقال آن با عسل جهت گزیدن
عقرب و سایر حشرات مفید است.

مخـرج اقسـام کـرم معـده و حـب القـرع
اسـت .همچنیـن در خواص آن کلمـۀ «با قوت
تریاقیـت» ذکر شـده.

تناول با پنیر تازه جهت تسمین ،جویدن

جهت تقویت چشم و آب آن جهت رفع بیاض،
چکاندن در گوش جهت رفع ثقل سامعه
و با شیر جهت تسکین وجع آن ،آشامیدن
جوشانده با مقدار مساوی عناب جهت تصفیه
خون مفید است.
محلل ریاح ،مشهی غذا ،مبهی ،منقی ریه،
معده ،جگر و امعاء از رطوبات و بلغم.

مسکن وجع دندان ،مسکن ورک ،مسکن
وجع مثانه و رحم ،مدر بول و حیض.
خوردن آن با آب انجیر جهت ربو و سرفه
نافع است و با انجیر خشک عرق آورد و رنگ
رو را نیکو گرداند.

رافـع قولنـج بلغمـی و ریحـی اسـت .بـا آب
کرفـس جهـت تفتیـت حصـات و عسـرالبول
و بـا میپختـج جهـت دفـع مضـرت شـوکران
و افیـون و بـا سـکنجبین جهـت رفـع مضرت
جنیـن و بـا روغـن زیتون جهت انـواع مغص و
آشـامیدن سـرکه کـه صعتر در آن خیسـانیده
و یـا سـکنجبین مصنـوع از آن هـرگاه سـرفه
نباشـد جهـت سـپرزمجرب و با خیـارزه جهت
کوفتگـی عضـل و معـده و جگـر و بـا روغـن
زیتـون و زیـره جهـت برآمدگـی نـاف اطفال و
مضـغ آن جهـت تسـکین درد دنـدان.

با اطعمه غلیظ باعث خوشبویی و سرعت
انحدار و زیادتی لذت و لطافت آنهاست ،مانند
هریسه گندم و باقال  و عدس و کله پاچه و
گوشت گوساله و مانند آنها.

ضماد آن با عسل جهت عرق النسا و وجع
ورک.

ضمـاد مطبـوخ آن جهـت جـرب و حکـه و
یرقـان و رایحه بخـور آن و افتراش بدان جهت
گریزاندن هوام و آشـامیدن مطبوخ شـاخ های
آن بـا مثـل آن عنـاب کـه در چهـار مثـل آن
آب جـوش دهندتـا به ربع رسـد جهت تصفیه
خـون غلیـظ بالخاصیه مؤثر اسـت.

گل آن مسـهل مره سـودا و بلغم اما ضعیف
تـر از افتیمـون و قـوی تـر از حاشـا و چون دو
مثقـال آنرا با سـرکه و نمک بیاشـامند اسـهال
سـودا و بلغـم نماید و ادرار بـول وحیض کند و
عصـاره گل تازه آن محلـل ورم عضل دو طرف
زبـان و لهاة و قلاع دهان.

روغن کل آن به تنهایی با جمیع امراض بارده
مانند فالج و لقوه و رعشه و استرخا و اوجاع
ظهر و مفاصل و خصوصا قلنج و امراض نواحی
معده و اما بهتر از روغن های دیگر است.

خواص درمانی
مقوی معده و اعصاب است و به علت عطر و
طعم مطبوعی که دارد یک داروی اشتها آور و
هاضم غذاست و مانع ترش شدن غذا در معده
می شود.
داروی ضد تشنج است و تعداد زیادی
از بیماری های مختلف که ظاهرا هیچ گونه
شباهتی با یکدیگر ندارند و همه آنها به علت
تشنج رگ ها و ماهیچه های صاف و مجاری
داخلی بدن بروز می کنند را معالجه می کند.
گازهای روده را جذب کرده و از بین برده و
در درمان نفخ معده و روده ها مؤثر است.
گردش خون را تحریک و جریان آنرا منظم
می کند.
هوش و قوه ادراک را زیاد می کند.
اعمال اعضای جنسی را در بدن تحریک و
تقویت می کند.
در درمان بیماری های ریوی ،زکام ،برونشیت،
آسم ،گریپ ،سیاه سرفه و آنژین مفید بوده و
خلط آور خوبی است.

مصرف روغن فرار آویشن به صورت خوراکی
باید خودداری کرد و آن را فقط به صورت
استعمال خارجی به کار برد.
بیمارانی که دارای بیماری پوستی ،بیماری
عفونی ،مشکالت قلبی دارند در استفاده به
صورت حمام باید احتیاط نمایند.
آویشن در احادیث
امام صادق فرمود :چهار چیز است که دیده را
جال میدهد و سود دارد و زیانی نمیآورد .درباره
آنها از امام پرسیدند ،فرمود :آویشن و نمک،
وقتی با هم باشند و نانخواه و گردو ،وقتی با
هم باشند . .همچنین فرمودند :آویشن و نمک
که چون در بر هم قرار گیرند بادها را از دل
برون میرانند ،انسداد را می گشایند ،بلغم را
میسوزانند ،آب را در بدن به جریان درآورند،
بوی دهان را خوش میسازند ،معده را نرمی
می دهند ،بوهای بد را از دهان ببرند و آلت را
سفتی میبخشند  .امام کاظم فرمود :داروی امیر
مومنان آویشن بود ،زیرا آویشن برای معده،
پرزی همانند پارچههای مخمل میشود .در
روایات آمده است که آویشن معده را میپاالید

موارد احتیاط یا منع مصرف

شربت ساده آویشن

تاکنون در مورد عارضهی جانبی ناشی از
مصرف مقادیر خوراکی آویشن یا فرآوردههای
وابسته ،گزارشی داده نشده است ولی ممکن
است در موارد معدودی ،دردهای شکمی را
ایجاد نماید و یا باعث گرفتگی موقتی گردد .از
عوارض جانبی این گیاه حالت تهوع ،استفراغ،
سردرد ،گیجی و تشنج میباشد  .التهاب پوست
در اثر تماس آویشن نیز گزارش شده است.
در خوردن آویشن نباید زیادهروی کرد زیرا
باعث بروز آلبومین درادرار میشود .همچنین
مصرف آن برای زنان حامله و باردار توصیه
نمیشود .مقدار مصرف عادی آن برای افراد
باالی یک سال 3 -6 ،گرم برگ خشک ،در
یک نوبت و روزی  1 -3مرتبه تکرار این مقدار
میباشد .افراد کمتر از یک سال 0/5 -1 ،گرم
از گیاه یا معادل آن از فرآوردههای آویشن را
روزی چند مرتبه میتوانند مصرف کنند .هم
چنین ،میزان مصرف تنتور آن 40 ،قطره تا
سه بار در روز از این مقدار برای بزرگساالن
و تا یک ششم این مقدار ،برای افراد زیر یک
سال ،مناسب است .مصرف شربتهای مختلف،
بر حسب دستور کارخانهی سازنده میباشد .از

آویشن  30گرم
آب  750میلی لیتر
عسل  500گرم
آویشن خشک را در آب ریخته  20تا 40
دقیقه بجوشانید تا به  500میلی لیتر کاهش
یابد .سپس آن را صاف کرده و داخل قابلمه
ای کوچک بریزید .آنگاه عسل را اضافه کرده
و مرتب هم بزنید تا کامال حل شود .قابلمه را
روی حرارت قرار داده و و به آرامی بجوشانید تا
به غلظت الزم برسد .سپس آن را پس از سرد
شدن درون بطری شیشه ای تیره رنگ بریزید
و  3بار در روز هر بار یک تا دو قاشق چای
خوری میل کنید.

زردچـوبــه
رمـــز و رازهـــای ســـامتی بـــه
روایـــت ســـفیر غـــذای ســـالم
آقــای دکتــر مهــدی کریمــی تفرشــی رئیــس
هیــات مدیــره خانــه صنعــت ،معــدن وتجــارت
جوانــان تهــران

نام التینTurmeric :
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زردچوبـه یک آنتـی بیوتیک طبیعی اسـت.
زردچوبـه گیاهـی اسـت از خانـواده زنجبیل و
یکـی از پرکاربردتریـن ادویـه جـات به شـمار
مـی رود .سـاقه های زیرزمینی یـا ریزیوم های
ایـن گیـاه جمـع آوری و پـس از جوشـاندن
خشـک مـی شـوند و بعـد بـه پـودری زرد-
نارنجـی رنـگ آسـیاب می شـوند.
زردچوبـه یکـی از پرمصـرف تریـن ادویـه
جـات بـه شـمار میـرود  .خاسـتگاه اصلـی آن
کشـور هنـد اسـت .عمـده تریـن ادویـه مورد
مصـرف بویـژه در غذاهـای آسـیایی اسـت که
معمـوال بـه تنهایـی یـا بـه صـورت مخلـوط با
دیگـر ادویـه هـا اسـتفاده مـی شـود .تقریبـا
تمامـی خـورش هـای ایرانـی بـا پیـاز سـرخ
شـده در روغـن و زردچوبـه آغـاز مـی شـوند.
همچنیـن در پزشـکی سـنتی هنـد و چیـن
زردچوبـه بـه عنـوان یـک دارو اسـتفاده مـی
شـده اسـت.
مـاده اصلـی فعـال موجـود در زردچوبه پلی
فنلـی بنـام کورکومین ( )Curcuminاسـت که
عامـل رنگ زرد زردچوبه و مـاده دارویی اصلی
آن اسـت .زردچوبـه یـک منبع عالـی منگنز و
آهـن و یـک منبـع خـوب ویتامیـن  ، Bفیبـر،
مس و پتاسـیم می باشـد.
زردچوبــه بدلیــل خصوصیــات آنتــی
اکســیدانی یکــی از موثرتریــن مــواد
جهــت جلوگیــری از ســرطانی شــدن
ســلول هــای بــدن اســت.

زردچوبـه ضـد تومـور  ،ضـد باکتـری ،ضـد
ویـروس ،ضـد بیماریهـای التهابـی روده اسـت
و در درمـان ورم مفاصـل ،درمـان بیماریهـای
شـکم ،کبـد و زخـم هـا ،سـرطان های سـینه
 ،پروسـتات ،ریـه و روده ی بـزرگ ،بهبـود
عملکـرد کبـد ،مقابلـه بـا بیماریهـای قلبـی و
عروقـی و حملـه مغـزی ،کاهـش کلسـترول،
بادشـکن ،تصفیـه کننـده خـون ،تـب بـر،
محـرک ،انـرژی زا ،درمان کمردرد ،پشـت درد
و سـینه درد ،اسـهال و اسـهال خونـی ،درمان
رماتیسـم و سـل ،رفـع دنـدان درد و التهـاب
لثـه و دندان بسـیار مفیـد و موثر اسـت .باعث
افزایـش ترشـح انسـولین و کاهـش قنـد خون
در بیمـاران دیابتـی مـی شـود .مثـل داروهای
مسـکن باعـث کاهـش درد میشـود .ماننـد
یـک داروی اسـتروئیدی باعث کاهـش التهاب
میشـود .خـواص ضدالتهاب کپسـول زردچوبه
بـرای درمـان هر دو نوع آرتروزهای اسـتخوانی
و روماتوئیـد عالـی اسـت.
کپسول زردچوبه
کپسـول زردچوبـه حـاوی مـادهای بـه نـام
لیپـو پلـی سـاخارید اسـت کـه بـه تحریـک
سیسـتم ایمنـی بـدن کمـک میکنـد.
عوامـل ضدباکتـری ،ضدقـارچ و ضدویـروس
زردچوبـه نیـز سیسـتم ایمنـی بـدن را تقویت
میکنـد  .بـا داشـتن اثـر آنتـی اکسـیدانی
قویتـر از ویتامیـن  Cو  Eیـک سیسـتم ایمنی
قـوی احتمال ابتلا به سـرماخوردگی ،آنفلوانزا
و سـرفه کمتـر خواهـد شـد .اگـر بـه هـر یک

از ایـن بیماریهـا مبتلا شـدید ،یکبـار در
روز یـک قاشـق چایخـوری زردچوبـه به یک
لیـوان شـیر گـرم مخلوط کـرده و میـل کنید.
کپسـول زردچوبـه بـرای حفـظ وزن سـالم
بسـیار مفید اسـت .ایجاد یا پیشـرفت بیماری
آلزایمـر را نیـز کاهـش دهد.
کپسـول زردچوبه نوعـی پاککننده طبیعی
کبد به شـمار میرود.
مقـدار مصـرف عـادي زردچوبـه كه هـر روز
ميتـوان بـدون عارضه جانبـي از آن اسـتفاده
كـرد " "1.5تـا" "3گرم در روز اسـت
براي مصرف دارويي  ،میتوان آن را در
کپسول هاي پانصد ميلي گرمي ژالتيني که در
داروخانه ها به فروش مي رسند ،پُر نموده و
استفاده کرد.ميزان مصرف زردچوبه به عنوان
دارويي تا روزي  3تا  4گرم براي اشخاص
بالغ بالمانع مي باشد .اگر تهیه کپسول براتون
مشکل است میتوانید یک سوم قاشق چایخوری
زردچوبه را با آب ولرم حل کنید.
امـا بایـد دقـت شـود زردچوبـه بـه همـراه
داروهـای رقیـق کننـده خـون و در مـوارد
التهـاب معـده ،کبـد و اثنـی عشـر اسـتفاده
نشـود .افـرادی کـه از سـنگ کلیـه رنـج مـی
برنـد- ،افـرادی کـه بیمـاری صـرع دارنـد،
افـرادی کـه بـه انسـداد کیسـه صفـرا مبتلا
هسـتند و بیمـاران قلبی نیـز کمتـر و حتما با
مشـورت پزشـک ایـن مـاده را مصـرف کننـد.
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نگهداشتن مواد غذایی در یخچال برای
جلوگیری از رشد میکروبها و فاسدشدن آنها
به کار میرود این کار رشد میکروبهای بالقوه
بیماریزا را کند میکند و در عین حال جلوی
خرابشدن رایحه ،رنگ و قوام بسیاری از غذاها
را میگیرد.
شما میتوانید باقی مانده غذاها را به مدت ۳
تا  ۴روز در یخچال نگهداری کنید .انواع گوناگون
پیتزا ،مرغ و ساالد ماهی تن را باید حداقل در
عرض مدت کوتاه ،حدوداً دو ساعت پس از سرو
و مصرف کردن آن ،برای کاهش دادن خطر
بیماریهایی که از طریق غذای فاسد منتقل
میشود ،در داخل یخچال نگهداری کنید.
هرگز باقی مانده غذاها را در آشپزخانه نگهداری
نکنید و به محض اینکه آنها را پختید،پس از سرد
شدن  فورا ً در یخچال قرار دهید.

مواد غذایی را چگونه و چه مدت
می توانید در یخچال نگهدای کرد.
زمان نگهداری انواع لبنیات در یخچال :
کره حیوانی  :یک تا دو هفته  ،کره را به اندازه
مصرف دو روز و مارگارین به اندازه مصرف دو
هفته تهیه کنید و در جا کره ای قرار دهید،
ضمن این که کره نباتی (مارگارین) را می توانید

بین چهار تا شش ماه در یخچال نگهداری کنید .
پنیر باز نشده  :سه تا چهار هفته  ،روی
آنها را خوب بپوشانید .

پنیر باز شده  :دو هفته ،در محیط مرطوب
قرار دهید.

پنیر پیتزا باز نشده  :سه تا شش ماه  ۷بعضی
از انواع پنیر باید در فریزر نگهداری شوند که در
روی بسته آنها به این موضوع اشاره شده است.

خامه :سه روز  ،در ظرف درب دار نگهداری
شود و درب آن کام ْ
ال بسته باشد  ،مقداری را
که مصرف شده دوباره به ظرف برنگردانید
ماست  :هفت تا ده روز  ،روی ظرف را بپوشانید.

زمان نگهداری انواع میوه ها در
یخچال:
سیب  :یک تا سه هفته

توت :یک تا دو روز
مرکبات :سه هفته

گیالس :یک تا دو روز .

البتـه بهتـر اسـت میوه هـای لـک دار یا له
شـده را جدا کنید  .همچنیـن روی میوه های
له شـده را با کیسـه فریزر بپوشانید تا ویتامین
سـی آنهـا در مجـاورت هـوا از بیـن نـرود.
هندوانـه  ،خربـزه  ،طالبـی و گرمـک  ،یـک
هفته پس از شستشـو در یخچـال قرار دهید .

زمان نگهداری انواع سبزیجات
در یخچال:

لوبیـا و باقال  :یـک تـا دو روز  ،ابتدا آنها
را بشـویید و سـپس در کشـوی مخصوص
یخچال نگهـداری کنید .

کلم و کرفس  :یک
تا دو هفته در کیسه
هایی که دارای چند
سوراخ می باشد قرار دهید.

چغندر  ،هویج و تربچه
 :یک تا دو هفته  ،ابتدا آنها را
بشویید و سپس در کشوی
مخصوصی قرار دهید .

نگهداری انواع پروتین ها وسایر
مواد غذایی:

گوشـت گوسـفند  ،گاو  ،گوسـاله به
مـدت دو روز  ،دل  ،جگـر  ،قلـوه  ،ماهی  ،مرغ
و سـایر ماکیـان و میگـو  ،یـک روز در کیسـه
فریـزر سـالم مـی ماند  ،اما سـپس بایـد آن را
داخـل فریـزر بگذارید.
تخـم مـرغ بـا پوسـت  ،بـه مـدت دو تا
سـه هفتـه  ،در کشـوی مخصـوص تخـم مرغ
یـا در ظـرف درب دار قـرار دهیـد و انتهـای
کوچـک تخـم مـرغ رو بـه پاییـن باشـد .
زرده تخم مرغ  ،سه روز
سوسـیس و کالباس  ،چهار تا پنـج روز ،
در کیسـه در بسـته تا یخچال بـو نگیرد .
قهـوه در بسـته ،دو سـال و قهـوه در باز ،
سـه هفته
نسکافه و قهوه فوری  ،دو ماه
آرد گندم  ،شش تا هشت ماه
عسل یک سال  ،در ظرفی با درب محکم
قرار دهید  ،در صورت رسوب مواد  ،آن را در
آب گرم قرار داده تا دوباره حل شود .
ژالتین  ،هجده ماه
مربـا یـک سـال  ،پـس از بـاز کـردن درب
ظـرف آن را در یخچـال نگهـداری کنیـد .
سس مایونز  ،در صورتی که در ظرف باز
نشده باشد  ،حداکثر دو تا سه هفته و پس از
باز کردن فورا ْ باید استفاده شود و باید آن را در
یخچال نگهداری کرد.
ماکارونی  ،دو سال
منبع  :آکادمی تخصصی  مهندسی صنایع غذایی
()Food academy
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چگونه مواد غذایی را
در یخچال نگهداری کنیم.

کاهو شسته شده :سه تا پنج روز برای
پیشگیری از به وجود آمدن لکه های زرد ،آنها را
از سایر سبزیجات جدا نگهداری کنید.
قارچ  :یک تا دو روز آنها را در یک کیسه
که دارای چند سوارخ باشد  ،قرار دهید .
برگ کاهو  ،کلم  ،نخود فرنگی با پوست،
اسفناج  :سه تا پنج روز  ،آنها را در یک کیسه
که دارای چند سوراخ باشد قرار دهید .
گوجه فرنگی رسیده  :یک تا دو روز  ،اگر
نارس باشند  ،کمی صبر کنید تا در هوای اتاق
و دور از تابش مستقیم آفتاب رسیده شوند ،
سپس داخل یخچال نگهداری کنید .

شماره 240

نکات تغذیهای ساده برای
تقویت سیستم ایمنی
بدن در دوران کرونا
دکتر سوده رازقی  /متخصص تغذیه و عضو
هیئت علمی دانشکده تغذیه دانشگاه شهید بهشتی

اضافهوزن و چاقی میتواند خطر ابتال به کرونا را
افزایش دهد بنابراین بهتر است سعی کنیم اضافه
وزن کاهش یابد؛ بسیاری از ما به دلیل کاهش
فعالیتهای بدنی در دوران کرونا ممکن است دچار
اضافه وزن شده باشیم و باید سعی کنیم آن را کنترل
کنیم؛ البته باید توجه داشت که کاهش وزن بسیار
سریع ،میتواند منجر به کاهش ایمنی بدن شود
و انرژی دریافتی روزانه برای بزرگساالن نباید به
کمتر از  1200کیلوکالری برای مدت طوالنی برسد
بنابراین اگر مردم در شرایطی قرار دارند که نمیتوانند
به باشگاه بروند و تحرکشان کم شده است و حاال
میخواهند با کم غذا خوردن وزنشان را کاهش
دهند باید حواسشان باشد که کالری دریافتی به زیر
 1200کیلوکالری نرسد تا ایمنی بدن کاهش نیابد.

لـزوم کاهـش مصـرف چربـی بـرای
ارتقـای سیسـتم ایمنـی
وی افزود :هرچهقدر که مصرف چربی بیشتر
باشد میتواند ایمنی بدن را کاهش دهد؛
بنابراین ترجیح بر این است که مردم سعی
کنند تا حد ممکن غذاها را با فر ،بخارپز و هواپز
بپزند یا آنها را آبپز ،تنوری یا گریل کنند تا
حداقل میزان روغن را استفاده کرده باشند.
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چه روغنهایی مصرف کنیم؟
وی درباره نوع روغنهای مصرفی تصریح
کرد :چه روغنهایی مانند کره که بر پایه چربی
حیوانی باشند و چه بسیاری از روغنهای گیاهی
مانند روغن آفتابگردان ،ذرت و ...اگر بیش از
حد مصرف شوند میتوانند ایمنی
بدن را تضعیف کنند؛ بنابراین
چاره کار ،کاهش مصرف
روغن است و باید
روغنی که برای
غذا استفاده

میشود روغن زیتون و کنجد باشد؛ البته مصرف
این دو روغن نیز نباید بیش از نیاز بدن باشد.

ضـرورت دریافـت پروتئیـن از منابـع
حیوانـی و گیاهـی بـه میـزان کافی
رازقی درباره پروتئین دریافتی روزانه گفت:
مقدار پروتئین دریافتی باید حتماً کافی باشد
و منظور از کافی بودن این نیست که گوشت
قرمز زیادی بخوریم بلکه برای دریافت پروتئین
میتوان از منابع گیاهی ،سویا ،حبوبات و منابع
حیوانی استفاده کرد .باید سعی کنیم هفتهای
یکبار از ماهیها استفاده کنیم؛ ماهیهای چرب
مانند شوریده ،ماهیهای آزاد یا سرخو حاوی
امگا 3هستند؛ ماهیهای کیلکا نیز امگا 3باالیی
دارند .دریافت امگا 3به میزان کافی باعث بهبود
عملکرد سیستم ایمنی میشود.
ایـن متخصص تغذیه افـزود :اگر مصرف
منابـع امـگا 3و ماهـی بـرای مـردم مقـدور
نیسـت در آن صـورت بایـد از مکملهـای
امـگا 3بـا تجویـز متخصـص اسـتفاده کننـد.
عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه دانشگاه
شهید بهشتی با بیان اینکه میوهها و سبزیها،
مواد معدنی و ویتامینهای مختلفی دارند که
برای دفاع بدن در مقابل بیماریها ضروری
هستند ،خاطرنشان کرد :فیبر موجود در میوهها
و سبزیجات نیز بسیار مفید است زیرا بخشی از
سالمت بدن ما مربوط به سالمت باکتریهای
مفید رودهای است و سالمت باکتریهای مفید
روده باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشود.
سالمت این باکتریهای مفید با غذایی که
میخوریم در ارتباط است و فیبر موجود در میوهها
و سبزیحات به سالمت آنها کمک میکند.
وی ادامه داد :باید تمام پروتکلهای بهداشتی
برای شستوشوی میوهها و سبزیجات رعایت شوند
و روزانه به اندازه دو تا سه پیشدستی از سبزیجات
استفاده شود همچنین سه الی چهار واحد میوه
مصرف شود؛ هر واحد میوه معادل یک میوه به اندازه
یک ُمشت دست یا سه
چهارم لیوان

از آن میوه است .هرچهقدر تنوع میوه و سبزی از لحاظ
رنگی بیشتر باشد مواد مغذی بیشتری به بدن میرسد.

آیـا مصـرف مولتـی ویتامیـن بـرای
همـه ضـروری اسـت؟
وی درباره مصرف مکملهای مولتی ویتامین
تشریح کرد :اگر رژیم غذایی روزانه ما کامل
نباشد و مصرف لبنیات ،میوه ،سبزی ،حبوبات
و ...به اندازه کافی نباشد مواد غذایی به طور
کامل به بدن ما نمیرسد و در این صورت خوب
است که از مکملهای مولتی ویتامین مینرال به
صورت روزانه با تجویز متخصصین استفاده شود.
رازقی ادامه داد :ویتامینها و مواد معدنی که
برای مواجهه با ویروس کرونا بیشتر بر روی
آنها تأکید شده است شامل ویتامین دی،
ویتامین  ،cمنزیم و روی است.

مصرف شیرینی ممنوع!
این متخصص تغذیه با بیان اینکه مصرف
قند و شیرینیجات میتواند باعث کاهش سطح
ایمنی بدن شود ،خاطرنشان کرد :باید قند و
شیرینی به شدت محدود شوند؛ منظور از قند
و شیرینی ،مواد غذایی مانند نوشیدنیهای
تجاری ،نوشابه ،آبمیوهها ،شیرینیجات ،نقل،
نبات و ...است که در آنها از قند استفاده شده
است .البته اینکه میگوییم مصرف قند باید
محدود شود منظورمان محدود کردن استفاده
از میوههای شیرین نیست و خرما و کشمش
در دستهبندی میوهها قرار دارند و میتوانند به
میزان کافی در رژیم غذایی وجود داشته باشند
اما قندهای مصنوعی بهتر است تا جای ممکن
در این دوران کمتر مصرف شوند.
وی بیـان کـرد :دربـاره نـان و برنـج مصرفـی
نیـز ترجیـح بر این اسـت که از نانهـای پرفیبر
(ماننـد نانهـای حجیم و سـبوسدار) اسـتفاده
شـود و بهتـر اسـت غذاهـای نانـی جایگزیـن
غذاهـای برنجـی شـوند یـا اینکـه غذاهـای
برنجـی که اسـتفاده میشـوند
غذاهایـی باشـند کـه
در کنـار آنهـا
حبوبـات وجـود
دارد؛ ایـن غذاهـا
شـامل کوفتـه،
انـواع آشهـا
و برنجهـای
مخلوط است.

 ۹اشتباه در سبک زندگی
که ما را نگران و مضطرب میکند

مریم قدیانلو ،مسئول دفتر معاونت اداری و مالی آسایشگاه خیریه کهریزک استان استان البرز
اگـر بـرای قـرار مالقـات بـا رییـس جدیـد
خـود دیـر میرسـید ،طبیعـی اسـت کـه
مضطـرب شـوید؛ امـا اگـر همیشـه احسـاس
اضطـراب ،نگرانـی و حتـی پـرش عضالنـی
داریـد بایـد علـت را در سـبک زندگـی خـود
جسـت و جـو کنیـد.
اختالل اضطـراب و نگرانـی ،کیفیت زندگی
مـا را بـه خطـر انداختـه و بـر سلامت روان و
جسـم ما اثـر منفی میگـذارد .اگـر در زندگی
روزمـرهی خـود بـدون هیـچ دلیـل واضحـی
مـدام مضطـرب هسـتید ،در ادامـه بـا دالیلی
که شـما را ناخواسـته دچار اضطـراب میکنند
همراهـی میکنیـم.

 .1صرف بیش از حد قهوه
قهـوه حـاوی مـادهای به نـام کافئین اسـت
کـه مصـرف بیش از حـد کافئیـن مـا را دچار
اضطـراب میکنـد.

 .3کمبود آب
جالـب اسـت بدانیـد کـم آبی فقـط موجب
خشـک شـدن زبـان و اختلاالت سیسـتم
گوارشـی نمیشـود .کـم آبی حتی متوسـط بر
حـال روانـی ما اثـر مسـتقیم دارد.

 .4کمبود قند در خون
اگر گرسنه باشید و غذا نخورید دچار اُفت
فشار خون میشوبد .رابطهای مستقیم بین
گرسنگی و خشم وجود دارد .به این صورت
که به هنگام گرسنگی ما دچار ضعف اعصاب
میشویم .نگرانی نیز یکی از محصوالت
گرسنگی است که آرامش را از ما میگیرد.

7.5

 .6پذیرش مسئولیتهای خارج
از حد توان

وقتی مسئولیتهایی که به ما سپرده شده
بیش از حد توان ،ما دچار اضطراب و نگرانی
میشویم .به این علت که میدانیم از پس کاری
بر نمیآییم یا اعتماد به نفس انجام دادن کاری
را نداریم دچار اضطراب میشویم.

 .7وقت گذرانی طوالنی به تنهایی
تنها وقت گذراندن مفید است و به ما اجازهی
تفکر و تعمق بیشتر میدهد ،اما اگر انسانی برونگرا
باشید در شرایطی که بیش از حد در تنهایی بمانید
دچار اضطراب شده و تعادل را از دست میدهید.

 .8کمبود خواب

 .5گشتزنی مدام در اینترنت

اغلـب خبرهـا بـدون توجـه بـه بهداشـت
روانـی شـنوندگان دربـارهی خشـونت ،جنـگ
و عصبانیـت اسـت کـه مخاطـب را نگـران و
مضطـرب میکنـد.

بـر اسـاس مطالعـات انجـام شـده در یـک
ژورنـال کانادایـی ،گشـتزنی مـدام در
شـبکههای اجتماعـی آنالیـن در مـا احسـاس
خشـم ،اضطـراب و تنفـر ایجـاد میکنـد.
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 .9زندگی در شهر
زندگی شهری معایب و فوایدی دارد .ولی
معایب آن اثری مستقیم بر سالمت روان ما دارد.
دالیلی مانند صداهای بلند ،شلوغی و ترافیکهای
سنگین به شدت ما را مضطرب میکنند.
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 .2خبرهای ناگوار و شوککننده

مشـکالتی که باعث تداخـل برنامهی خواب
مـا میشـوند ماننـد فکـر و خیالهای شـغلی،
عـوارض برخـی قرصهـای مصرفـی ،روابـط
خصوصـی و غیـره مـا مضطـرب میکنند.

شماره 240

شـخصیت شـما چـه رنگی اسـت؟
مریم مقدمی؛ معاون اداری و مالی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز

شـخصیتهای رنگـی بـه مـا میگویـد در
دنیـای پـر از انسـانهای رنگـی ،شـخصیت
مـا چـه رنگـی بـوده و در خانـه ،محـل کار،
خیابـان و مدرسـه چـه کنیـم تـا موفقیـت
بیشـتری کسـب کنیـم .هـر فـرد بایـد بـه
شـناختی از خـود برسـد و سـپس برنامـه
روزانـه خـود را متناسـب بـا آن تنظیـم کنـد
تـا قابلیـت اجراییشـدن برنامـه افزایـش یابد،
پـس نمیتـوان یـک برنامـه ثابـت و یکسـان
بـه همـه پیشـنهاد داد یـا تربیـت و یادگیـری
یکسـان برایشـان داشت ،خودشناسـی و اینکه
مـن کیسـتم ،چـه تواناییهایـی دارم ،نقـاط
قـوت و ضعفـم کدام اسـت در راسـتای تدوین
یـک برنامـه ثابـت بـرای یادگیری موثر اسـت.
نظریـه رنگهـای واقعـی «لـوری» افـراد
از نظـر تفاوتهـای شـخصیتی بـه  ۴رنـگ
طالیـی ،نارنجـی ،آبـی و سـبز تقسـیمبندی
میکنـد کـه در این نظریـه به جای اسـتفاده از
اصطالحـات پیچیـده به توصیف شـخصیت بر
اسـاس یـک رنـگ پرداختـه شـده اسـت.
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شخصیت طالییها چهگونه است؟
این افراد معموال تمیز و آراسته بوده و متناسب
با موقعیت لباسهای آراسته میپوشند ،به نظم
دادن و کارهای با ساختار تکراری عالقه داشته
و دوست دارند در محیطهای سازمانیافته
و با برنامه کار کنند ،این افرد قانونگرا و
وظیفهشناس هستند ،به تمیز نگهداشتن اشیا
عالقه زیادی دارند ،در خانه یک فرد طالیی
همه چیز سر جایش است و قفسه کتابها با
نظم و ترتیب چیده شدهاند.

آنها وضعیت موجود را حفظ کرده و در برابر
هـر تغییری کـه ارزشهـا ،قوانیـن و روشهای
متـداول را بـر هـم بزنـد ،احسـاس تهدیـد
میکننـد و اگـر کاری مطابق برنامهشـان پیش
نـرود ،مضطـرب شـده و هنـگام تصمیمگیـری
محتـاط و بـا قاعـده عمـل میکنند.
یادگیـری طالییها گام به گام اسـت و  برای
آنهـا کارهـا باید به روشـی مرتب و پشـت سـر
هـم انجـام شـوند ،اگـر حاشـیهپردازی کـرده
آنهـا گیـج میشـوند ،برنامهریـزی برایشـان
مهـم اسـت و همیشـه دوسـت دارنـد از قبـل
بداننـد چه کارهایی را میخواهنـد انجام دهند.
شخصیت آبیها چگونه است؟
آنهـا محیطهـای بیآالیـش ،تعاملـی،
دوسـتانه ،حمایتـی و سـالم را دوسـت داشـته
و تمایـل دارنـد در گروههایـی باشـند کـه بـه
یکدیگـر کمـک کننـد و بـرای آنهـا رقابـت
کـردن آسـان نیسـت ،آبیهـا دوسـت دارند به
اطرافیانشـان کمـک کننـد و از کمـک کـردن
لـذت می برنـد ،حتی اگـر هیچ پاداشـی برای
انجـام آن دریافت نکنند ،معموال دوسـت دارند
در انجمنهـای خیریـه یا عـام المنفعه فعالیت
کننـد ،آنهـا از توانایـی درک و همدلی باالیی
برخوردارنـد و شـنوندگان خوبی هسـتند.
این افراد برعکس طالییها خیلی کارهایشان
را با نظم و ساختار انجام نمیدهند ،آبیها
دوست دارند در یک محیط آزاد و باز کار
کنند و خودشان را آزادانه ابراز کنند ،بعضی
از افرادی که دارای این تیپ شخصیتی هستند
به انواع هنر و مشاغلی مثل نقاشی ،نوازندگی،
نویسندگی عالقه داشته و دوست دارند
خودشان را از راه هنر بیان کنند.

رشـد فـردی ماموریـت اصلـی در زندگـی
آبیهـا اسـت .آنهـا در مـورد شـناخت
خودشـان و مسـیری کـه بـه آنها تعلـق دارد
انگیـزه باالیـی داشـته ،خودشـکوفایی هـدف
نهایـی آبیها اسـت ،آنهـا تشـنه بیهمتا بودن
هسـتند و از معمولـی بـودن یـا شـبیه دیگری
بـودن متنفرنـد.
شخصیت سبزها چگونه است؟

سـبزها معموال توانایی تحلیل زیادی داشـته
و منطقیانـد ،ایـن افـراد تلاش میکننـد تـا
همه چیـز را بفهمند ،آنهـا متفکرانی هدفگرا
بوده که به دانسـتن نظریه در پشـت هر مفهوم
نیـاز دارنـد و از توضیحـات سـطحی بیزارنـد،
سـبزها تکلیـف محورنـد و به ریاضیـات و علوم
عالقـه زیادی دارند ،عاشـق چالـش ذهنی بوده
و حـل یک معما ،برنده شـدن در بازی شـطرنج
یا کشـف یـک راز برایشـان جذاب اسـت.
سـبزها منطقـی ،خونسـرد و آرام هسـتند،
تعداد زیادی از سـبزها درونگـرا بوده ،تنهایی
را بـه در جمـع بودن ترجیـح میدهند ،تحمل
کمـی نسـبت بـه غیرمنطقی بودن ،احساسـی
فکـر کـردن ،بیکفایتـی و وقتکشـی دارند.

 شخصیت نارنجیها چگونه است؟

نارنجیها زندگی را شاد و پرنشاط میبینند،
زندگی در هر فرصتی برایشان لذتبخش
است ،دیگران از طبیعت شاد و سرزنده آنها
و حس شوخ طبعی باالیشان بهرهمند شده،
آنها از آن دسته افراد هستند که دوست
دارند جوک بگویند و بقیه را بخندانند.
این افراد دوست دارند دیگران را مدیریت کنند،

از سطح انرژی باالیی برخوردار بوده و معموال
میتوانند در یک زمان چند کار را انجام دهند،
بهعالوه عاشق رقابت و برنده شدن هستند ،از نظر
آموزشی یادگیری همراه با عمل را ترجیح داده و
حرکت کردن بیش از نشستن و عمل کردن بیش
از گوش دادن در این افراد مشاهده میشود.

نارنجیهـا از قـدرت کالم باالیـی برخـوردار
بـوده ،میتواننـد دیگـران را جـذب کننـد
و توجـه آنهـا را برانگیزنـد ،همچنیـن از
سـاختارهای دسـت و پـا گیـر ،محدودیتهای
محیطـی ،کارهـای روزمـره و عـادی خسـته
میشـوند ،احتمـاال کارهای نیمه تمـام زیادی
دارنـد و از ایـن شـاخه به آن شـاخه پریدن در
آنهـا زیـاد دیـده میشـود.
هــر شــخصیت رنگــی بــرای موفقیــت
در تحصیــل و کار چــکار کنــد؟

هـر تیـپ شـخصیتی بـرای موفقیـت در
محیـط مدرسـه در اولیـن قـدم بایـد با آسـیب
هـای مطالعـه و مشـکالتی که در حین سـبک
مطالعـه مواجه اسـت آشـنا شـود و راهکارهای
کنتـرل آسـیبها را فـرا گرفتـه و بـر اسـاس
آنهـا مطالعه و برنامهریزی خـود را پیش ببرد.
طالییهــا در محیطهــای تکــراری و
روزمــره موفــق میشــوند

طالییها به خودشان اطمینان ندارند،
بنابراین مطالب را چندین بار مطالعه کرده
تا روی مطلب مسلط شوند و از آنجایی که
همواره این نگرانی را دارند که مبادا یک قسمت
جزیی را فراموش کنند دچار وسواس در مطالعه
شده و به جای درک کردن مطلب آنها را کلمه
به کلمه حفظ میکنند.

طالییها در محیطهای تکراری و روزمره
موفق میشوند ،برای کارهای سخت به دلیل
داشتن برنامه زمانی ،انجام کارهای به موقع و
با تمرکز باال بسیار مناسبند ،از بودن در یک
محیط منظم و باساختار احساس آرامش داشته
و در مشاغلی چون حسابداری ،متصدی بانک،
دفترداری موفق هستند.
آبیها در مشـاغلی مثل معلم ،مشـاور و
پرسـتار موفق میشوند
مهمتریـن مشـکل آبیهـا شـروع کـردن
اسـت چـون هـر موضوعـی برایشـان میتواند
جلـب توجـه کنـد و تمرکزشـان را برهـم زند

و همیـن امـر سـبب میشـود برای شـروع هر
کاری مشـکل داشـته باشـند و هر کاری را دیر
شـروع کننـد ،همچنین به دلیـل ذهن خالقی
کـه دارند در زمان انجام کاری از جمله مطالعه
مـدام تخیلـی میشـوند و این موضـوع تمرکز
آنهـا را بـه هـم میزند بـه نحوی کـه ممکن
اسـت سـاعتها بـرای مطالعـه وقـت بگذارنـد
ولـی بیـش از چنـد صفحـه مطالعـه نکننـد.
آبیها برای مدیریت مشکالت خود در مطالعه
باید خودشان را درگیر مسائل عاطفی نکنند،
همینطور با تعیین کردن سقف و محدودیت
زمانی باید از اهمالکاری در شروع مطالعه خود
کم و انگیزه شروع فعالیت را در خود تقویت
کنند ،این افراد وقتی متوجه میشوند زمان
زیادی برای انجام کاری ندارند و در انتهای
شب تمرکز بسیار خوبی دارند و بهتر مطالعه
یکنند .با توجه به روحیه یاریرسانی این
م
افراد در مشاغلی مثل معلم ،مشاور و پرستار
موفق میشوند.
سبزها تحلیلگرند
کنجـکاوی افـراد دارای تیـپ شـخصیتی
سـبز باعـث میشـود بـه جـای تمرکـز بـر
دروس خـود بـه دنبـال سـوالهای ذهنـی و
عالقهمندیهایشـان رفتـه و مطالعـه پراکنـده
براسـاس عالقهمنـدی بـه جـای تمرکـز بـر
دروس اصلی داشـته باشـند ،همین امر سـبب
میشـود بـا اینکه آنهـا معمـوال مطالعه کافی
دارنـد و گاهـی تسـلط بسـیار خوبـی بـر روی
برخـی مطالـب پیـدا میکننـد ولـی بعضـی
از دروس را کـه بـه آنهـا عالقـه ندارنـد ،رهـا
کـرده و حتـی حاضـر نیسـتند بـرای امتحـان
هـم آنهـا را مطالعـه کننـد.
در حیـن مطالعـه موضوعهایـی که دوسـت
دارند و برایشـان سـوال برانگیز اسـت را عمیقا
مطالعـه کـرده و حتـی بـه دنبال یافتن پاسـخ
سوالهایشـان بـه سـایر منابـع هـم مراجعـه
کـرده و ایـن موضـوع وقتشـان را میگیـرد
و بـه آنهـا فرصـت کافـی بـرای مطالعـه سـایر
مطالـب درسـی نمیدهـد ،بـه همیـن دلیـل
مجبورنـد باقـی مطالب را نخوانند یا سرسـری
از آنهـا بگذرنـد و در نتیجه شـاهد افت نمرات
تحصیلی باشـند.
سـبزها در محیطهایـی کـه نیاز به داشـتن
توانایـی تحلیـل بـاال داشـته و بتواننـد در آن
بـه کسـب علـم و دانـش و یادگیـری بپردازند

موفـق میشـوند مشـاغلی مثـل پژوهشـگری،
نجوم ،باسـتان شناسـی و طب بـا روحیه آنها
سـازگاری دارد.
نارنجیها در شغل خود نیاز به هیجان و
کنش دارند
چـون حـال و حوصلـه کافی بـرای ماندن بر
روی کتـاب و تحمـل کردن مطالعه را نداشـته
و خیلـی زود از مطالعـه خسـته میشـوند
مطالعـه مطالـب ناتمـام میمانـد و بیشـتر
تمرکزشـان بـر ایـن خواهـد بـود کـه مطالـب
کـی تمـام میشـوند.
نارنجیهـا معمـوال نمیتواننـد بالفاصلـه به
سـراغ درس برونـد و مطالعـه را شـروع کننـد،
هرچیـزی در اطـراف ایـن طیـف محرکـی
اسـت کـه توجهشـان را جلـب کـرده و آنهـا
را از مطالعـه کـردن منحرف میکنـد و تمرکز
کافـی ندارند.
افـراد رنـگ نارنجـی در شـغل خود نیـاز به
هیجـان و کنـش دارنـد بـه طـوری کـه اگـر
بـه حـال خـود رهـا شـوند کارهـا را بـه نحـو
احسـنت انجـام میدهند ،برخـی از آنها را در
مشـاغلی مثل فروشـندگی ،تأسـیس شـرکت،
ورزشهـای هیجانی پیدا خواهیـد کرد و آنچه
در مسـیر شغلیشـان حـرف اول را میزنـد
تنـوع اسـت و در محیطهـای غیـر آکادمیـک
کارایـی باالیـی دارند.
منبعsalamatnews.com :

نـکات ارزشـمندی کـه محیـط کار را
برایتان مفرح و لـذت بخش می کند
مریــم قدیانلو /مســئول دفتــر معاون مالی و  اداری آسایشــگاه خیریه کهریزک اســتان البرز

بیشتر کارفرمایان تمایل دارند موفقیت
شغلی را بهره وری باالتر تفسیر کنند .مطالب
زیادی پیرامون سخت کوشی در محل کار شنیده
می شود ،اما هر چقدر هم سخت کوشی مهم
باشد ،باز هم سالمت روان ما اهمیت بیشتری از
مسئولیتها و ایمیلهای کاری دارد که باید به
آنها رسیدگی کنیم؛ اما چطور می توانیم عمل
کنیم که هم در محیط کار شاد باشیم و هم
خللی در فعالیت حرفهایمان به وجود نیاید؟
به خودتان هدایای سرگرم کننده بدهید
شاید از وظایفی که باید انجام دهید لذت
نبرید ،پس با پاداش دادن به خودتان ،انگیزه به
دست آورید و ارادهتان را تقویت کنید .مث ً
ال به
خودتان بگویید« :اگر این کار را به خوبی انجام
دهم ،از فروشگاه کیکی می خرم تا در زمان
استراحت با چای بخورم» .یا «اگر این گزارش
را به موقع تحویل دهم ،با دوستانم برای شام به
بیرون می روم».
بـا توجـه بـه عالقهمندیهای خـود خالقانه
عمـل کنیـد ،مـی توانید پاداشـی بـه خودتان
بدهیـد که انگیـزهی خوبـی برای انجـام دادن
کارهـای کل هفته باشـد.
کمی قدم بزنید
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در زمـان اسـتراحت یا وقتـی ذهنتان خیلی
خسـته اسـت ،از دفتـر کار بیـرون بزنیـد و
کمـی در محوطه پیـاده روی کنیـد .قدم زدن
بـرای سلامت جسـم و روحتـان مفیـد اسـت
و روحیهتـان را تقویـت مـی کنـد .شـاید بهتر
باشـد در حیـن این کـه با همکارانتـان درمورد
کار حـرف مـی زنیـد ،پیـاده روی کوتاهی هم
داشـته باشید.
غذای کافی بخورید تا بدخلقی نکنید
ناهاری در سرکار بخورید که شامل گروههای
غذایی اصلی چون آهن ،کلسیم ،فولیک اسید،

منیزیم ،ویتامین  Bو  ...باشد .این مواد غذایی
تأثیر زیادی روی خلق و خویتان دارند .البته
این مواد در بیشتر غذاها وجود دارد ،پس هم
می توانید غذای موردعالقهتان را نوش جان
کنید و هم احساس خوبی داشته باشید.
آب بیشتری بنوشید
شـاید تمایلی به نوشـیدن آب
نداشـته باشـید ،پـس حتمـاً از
فوایـد آب بیاطلاع هسـتید .بهتـر
اسـت همیشـه یـک بطـری آب روی میـز
کارتـان بگذاریـد و همیشـه بطـری مخصوص
به خود را همراه داشـته باشـید .نوشـیدن آب
بـه بدنتـان کمـک می کنـد همیشـه هیدراته
بمانـد ،پـس دچار سـردرد نخواهید شـد ،بهتر
تمرکـز مـی کنیـد و فکرتـان هـم بهتـر عمل
مـی کنـد .حتماً ایـن توصیه را بـه کار بگیرید
تـا ببینیـد چقـدر احسـاس بهتـری خواهیـد
داشت.
بیشتر لبخند بزنید
ً
کاملا
خیلـی از کارمنـدان در محیـط کار
جـدی هسـتند و از خندیـدن خـودداری مـی
کننـد ،در حالـی کـه مطالعـات انجـام شـده در
دانشـگاه اسـتنفورد نشـان مـی دهـد خنـده
بهتریـن عامـل در افزایش کارایی اسـت .لبخند
زدن و خندیـدن سـبب مـی شـود تـا احسـاس
شـادابی بیشـتری داشـته باشـید .تحقیقـات
حاکـی از آن اسـت لبخنـد چـه طبیعـی و چـه
سـاختگی باشـد ،مغـز ایـن واکنـش را مثبـت
تلقـی کـرده و پـس از آن هـر کاری کـه انجـام
دهیـد را لـذت بخـش مـی دانـد .پـس وقتـی
خوشـحال نیسـتید هـم لبخنـد بزنیـد ،در این
زمـان مغـز شـما فکـر می کند شـاد هسـتید و
احسـاس لـذت و خوشـبختی خواهـد کـرد .در
حیـن انجام هـر کاری ،لبخند بزنید تا احسـاس
بهتـری را تجربـه کنیـد.

هر روز صبح به جای قهوه خوردن،
ورزش کنید
هر روز صبح کمی ورزش کنید .پس دیگر
نیازی نیست به سراغ قهوه بروید ،با این کار در
هزینههایتان صرفه جویی می کنید و به سالمتی
بیشتری خواهید رسید .ورزش قبل از کار به
شما کمک می کند تا روز پر انرژی و شادابی
داشته باشید و بهرهوریتان باال رود .بعد از تمام
شدن ساعت کاری ،کارهای شخصی زیادی در
خانه دارید ،پس الزم است به قدر کافی انرژی و
روحیه برای خانوادهتان ذخیره کنید.
به یکی از همکارانتان کمک کنید
کمک به دیگران و نوع دوستی باعث ایجاد
احساس شادی و خوشحالی می شود .پس وقتی
یکی از همکارانتان نیاز به کمک دارد ،لحظهای
درنگ نکنید .شاید کمک به همکارتان تنها 10
دقیقه طول بکشد ،اما این کار باعث می شود در
تمام طول هفته احساس بهتری داشته باشید.
به سه اتفاق خوبی که برایتان رخ داده،
فکر کنید
به چیزهایی فکر کنید که باعث رضایت خاطر
شما می شود و از نظر اجتماعی ،روانی ،جسمی
و عاطفی ،نوعی مزیت به حساب میآید .مث ً
ال
به این که مشکل بیخوابی ندارید ،سالم هستید

و احساس خوشبختی می کنید ،فکر کنید .شما
باید برای داشتههایتان قدردان باشید ،مهم این
است که تمامی آنها را به خودتان یادآوری
کنید تا باعث خوشحالیتان شود.
 20دقیقه در روز را به برنامه ریزی
کارهای شخصی اختصاص دهید
هر فردی به جز مسئولیتهای شغلی ،وظایف
شخصی زیادی دارد که باید به آنها رسیدگی
کند .وقتی فشار کاری زیادی دارید ،دچار
اضطراب شده و احساس درماندگی خواهید
کرد .این کار باعث پایین آمدن بهرهوریتان
می شود .به جای این که دچار اضطراب شوید
و خوشحالی را از خود بگیرید ،تنها  20دقیقه
برای برنامه ریزی کارهای شخصی ،بیرون رفتن
با دوستان و خانواده وقت بگذارید و بعد از آن
تنها روی کارتان متمرکز شوید.
قدر خود را بدانید
کیت وایت ( ،)Kate Whiteسردبیر یکی از
مجالت ُمد می گوید« :بیشتر افراد وقتی دچار
اشتباه می شوند ،به سختی به عقب بر می
گردند تا ببینند کجای کار درست انجام نشده
است؛ اما همیشه وقتی به عقب بر می گردید و
به تجربیاتتان فکر می کنید ،کارهایی که باید به
خاطر آنها به خودتان افتخار کنید را هم به یاد
بیاورید .باید به خود بقبوالنید که زحمات زیادی
برای پیشرفت کارتان کشیدهاید و حضور شما در
محل کار بسیار مؤثر بوده است .بعد از آن برای
کارهای بعدی و دست یابی به اهدافتان برنامه
ریزی کنید .اهدافی برای خود مشخص کنید که
به شما انگیزه می دهند .همیشه باید سه هدف
انگیزشی خوب برای شغلتان داشته باشید تا هم
ارتقاء بگیرید و هم رزومه شغلی خوبی برای
خودتان فراهم کنید».
روی مسیر دست یابی به هدف متمرکز شوید
همیشه باید روی کیفیت کارتان تمرکز کنید.
این که کارهایتان را چگونه و با چه کیفیتی
انجام می دهید ،بسیار مهمتر از مقدار کاری
که انجام می دهید ،هست .شاید مدام به دنبال
باال بردن تعداد فالوئر شبکههای اجتماعی و
افزایش درآمد باشید ،اما باید بدانید هر چه قدر
این ارقام باالتر رود ،لزوماً خوشبختتر نخواهید
بود .به دنبال عالقهمندیهایتان باشید و اهداف
کوچک را پیگیری کنید؛ مطمئن باشید به

دنبال آنها اهداف بزرگتر به دست می آید.

شـغلتان جذابیـت بیشـتری پیـدا کنـد.

به دنبال ایجاد تغییر

ارتباط خوبی برقرار کنید

در زندگی خود باشید

برقراری ارتباط مؤثر یک مهارت باارزش
است ،اما در بیشتر مواقع توجهی به این مسئله
نداریم .مطمئن باشید ارتباطات به پیشرفت
شغلی و کنترل استرس شما کمک می کند.

گاهی زندگی روزمرهمان تکراری می شود و
بیرون آمدن از این وضعیت سخت به نظر می
رسد .برای رهایی از این شرایط باید به دنبال
تغییر و تنوع باشیم .اگر همیشه با خودروی
شخصی به محل کار می روید ،شاید بهتر باشد
یک بار وسایل نقلیه عمومی ،دوچرخه سواری
یا پیاده روی را امتحان کنید .هر از گاهی خود
را به صرف صبحانه در یک کافه مهمان کنید یا
غذای موردعالقهتان را با خود به سرکار ببرید.
ناهار را با دوستانتان صرف کنید یا بعد از کار به
رستوران یا کافیشاپ بروید.
برنامهی هیجان انگیزی با همکارانتان
داشته باشید
دورهمی هایی با همکارانتان داشته باشید و
از کنار هم بودن لذت ببرید .با هم قرار بگذارید
آخر هفتهها به کوهنوردی بروید یا دوچرخه
سواری کنید .اگر برای اوقات بیکاری خود
برنامه مهیج بگذارید ،هم روحیهتان تقویت
شده و هم بازدهی کاریتان باال می رود .پس
دست به کار شوید و با این کار همکارانتان را
هم خوشحال کنید.
به اندازهی الزم بخوابید
هر چقدر بهتر استراحت کنید ،تمرکز و
آرامش بیشتری خواهید داشت .پس دیگر
نیازی به متمرکز کردن ذهن خود ندارید و
بهتر به وظایف کاریتان می پردازید .پس بهتر
است به اندازهی کافی بخوابید .مطالعات انجام
شده توسط انجمن روان شناسی آمریکا نشان
می دهد ،افرادی که  8ساعت از وقت خود
را به خواب و استراحت اختصاص می دهند،
خوشحالتر و سالمتر از بقیه هستند.
خالقیت و نوآوری به خرج دهید
کارهایـی انجـام دهید که شـما را به چالش
مـی کشـند و مجبورتـان مـی کننـد کمـی
نـوآوری و خالقیـت داشـته باشـید .بایـد در
زمینـه شـغلیتان چالشهـای جدیـدی بـرای
خـود ایجـاد کنیـد .ایـن کار شـما را امیـدوار
و هیجـان زده مـی کنـد و سـبب مـی شـود

در کنار وظایف شغلیتان ،یک پروژه
جانبی انجام دهید
انجام پروژههای جانبی به شما کمک می
کند تا عالقهمندیهایتان را پیدا کنید؛ چیزی
که ممکن است در محل کار فرصت انجام آن را
نداشته باشید .این کار سبب می شود تا وقتی
دچار روزمرگی میشوید یا وظایفتان خسته
کننده به نظر می رسد ،احساس شادی و نشاط
بیشتری پیدا کنید .اگر این پروژه جانبی شما را
سر ذوق می آورد ،آخر هفتهها به آن بپردازید.
پس عالقهمندیهای خود را پیدا کنید و هر
چه زودتر دست به کار شوید.
زندگی بسیار کوتاهتر از آن است که ما
توچهار
بخواهیم چندین ساعت از هر بیس 
ساعت آن را در محل کارمان به گونهای سپری
کنیم که از آن لذت نبریم .همه ما میتوانیم با
برخورداری از ذهنیت درست و ایجاد عادتهای
مطلوب در محل کارمان ،از کار کردن و بودن
در محل کارمان لذت ببریم و مجبور نباشیم
برای پایان پذیرفتن ساعت کاریمان لحظه
شماری کنیم .مدیران نیز میتوانند با ایجاد یک
محیطکاری لذتبخش برای کارکنان خود ،آنها
را بهکار بیشتر و افزایش بهرهوری سوق دهند.
منابع:
سایتthemuse :

کتـاب صدپنـد مدیریتـی ،لیزامانبـرگ و بـاب رزنـر،
ترجمـه سیدحسـین علـوی لنگـرودی

مـددکاران اجتماعی چراغ
راه خانواده بـزرگ کهریزک
«مــروری بــر فعالیتهــای مــددکاران و روانشناســان در
قالــب امــور اجتماعــی آسایشــگاه خیریــه کهریــزک »
مریــم عبــاس نژاد اصــل  /کارشــناس روابط عمومی آسایشــگاه خیریــه کهریزک

سخن نخست:
نام زیبای مددکار مترادف با واژه هایی چون
کمک کننده  ،یار و یاور و نیز همراه است،
واژه ای که آرامش بخش است و کسانی که نیاز
به مساعدت مددکاران اجتماعی دارند  ،مطمئن
هستند و یا الاقل امیدوارند مشکالت آنان حل
یا تخفیف داده شود.
مـددکاران نیـز بـر اسـاس سـوگند نامه ای
کـه در پایـان فارغالتحصیلـی یـاد کردهانـد
 ،خـود را موظـف و مکلـف بـه رفـع نیازهـای
مراجعـه کننـدگان خـود مـی داننـد .
گرچـه شـغل و حرفه مـددکاری همـواره با
چالـش هـای مختلفـی روبـرو بوده و هسـت ،
بـا ایـن حال مـددکاران در تالشـند تا بـا غلبه
بـر ایـن چالـش هـا  ،گرهگشـای مشـکالت
مراجعیـن خود باشـند .
بـا ایـن رویکـرد و بـا نگاهـی بـه انبوهـی از
مشـکالت اجتماعی مددجویـان  ،پای صحبت
هـای مدیـر امـور اجتماعـی آسایشـگاه خیریه
کهریـزک مـی نشـینیم تـا بیـش از پیـش بـا
چالـش هـای مختلـف ایـن واحـد سـاعی و
پرتالش آشـنا شـویم.
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*خانم جعفری سالم  .خوشحال
هستیم که در خدمت شماییم و
آماده ایم تا بعد از معرفی کامل
خود و اینکه چگونه کهریزکی شدید
 ،سواالت خود را مطرح کنیم .
بنام آفریدگار دوستی و مهر  .من معصومه
جعفری راد هستم  ،از مهر ماه سال  1382افتخار
پوشیدن لباس مقدس مددکاری را در آسایشگاه
عهده دارم و از سال 1396توفیق پذیرش مدیریت
امور اجتماعی آسایشگاه به بنده رسیده است.

در زمـان دانشـجویی در دانشـگاه عالمـه
طباطبایـی  ،واحـدی داشـتیم که می بایسـت
از مراکـز نگهداری بازدید جمعـی انجام دهیم.
قرعـه مـا بنـام کهریـزک افتـاد و همـان قرعه
باعـث شـد تـا ابـد مهـر کهریـزک بـر دلـم
بنشـیند  .پـس از فارغالتحصیلـی هـم اولیـن
جایـی کـه بـرای اشـتغال در ذهـن داشـتم
کهریـزک بـود و کلیه عوامل دسـت به دسـت
هـم داد تـا بـه اینجـا بیایـم و تـا امـروز بمانم.

* اگر به فرض محال  ،زمان به
عقب بازگردد باز هم انتخاب اول
شما کهریزک خواهد بود و اگر
پاسخ مثبت است برای ما بگویید که
چه خواهید کرد :

در یـک کالم مـی گویـم کـه  %۱۰۰باز هم
بـه کهریـزک خواهـم آمـد و اینبـار بـا انـرژی
بیشـتر و برنامـه ریـزی دقیـق تـری خدمـت
مـی کنـم  ،به شـغل و مکانی کـه در آن فعال

هسـتم عشـق مـی ورزم  ،بـه کهریـزک ایمان
دارم و گره گشـایی از کار سالمندان و معلولین
را نهایـت خرسـندی و آرزوی خـود مـی دانم.

* اگر موافق هستید یک شرح
کلی از وظایف اصلی مددکاران
اجتماعی در کهریزک را برای
خواننده های ما بازگویی کنید :

حجم و گستردگی فعالیت های ما به قدری
است که حقیقتا شمارش آن سخت است .فقط
به همین قدر اکتفا میکنم که از لحظه ورود
مددجویان به کهریزک تا زمان خروج به هر
دلیلی  ،وظیفه ماست که پیگیر امور اجتماعی
و زندگی او باشیم .ارتباط عاطفی و روانی با
عزیزان  ،پیگیری امور درمان و ارتباط مستمر
با خانواده های آنان  ،پیگیری نیازهای مختلف
زندگی و بطور کلی همانند پدر و مادر متولی
سرپرستی مددجویان  ،مددکاران اجتماعی
هستند  .حتی برنامه ریزی برای گردش های
روزانه و انجام سفر های مختلف و نیز تفریحات
آنان را مانند یک خانواده عهده دار هستیم.

* بـه لحظـه ورود مددجویـان
اشـاره کردیـد  ،برایمـان مـی
گوییـد ایـن ورود یا بطـور کلی
پذیـرش مددجویـان دارای چه
سلسـله مراتبی اسـت ؟

بله حتماً  .برای حضور و زندگی در کهریزک
می بایست یکی از بستگان درجه یک سالمند
یا فرد معلول برای پرکردن فرم مشخصات به
واحد پذیرش مراجعه کند .سپس اگر شرایط

اولیه پذیرش وی تأیید شد  ،به جلسه ارزیابی که
متشکل از تیم کارشناسی مددکاری  ،روانشناسی
و کادر درمان است دعوت و در آنجا تصمیم
نهایی برای پذیرش یا عدم آن طبق ضوابط و
مقررات جاری آسایشگاه گرفته می شود  ،بازدید
محل زندگی و خالی شدن تخت بستری آخرین
مرحله پذیرش مددجویان در کهریزک است.

* حاال نوبتی هم که باشد  ،بررسی
وضعیت کاری روانشناسان در
آسایشگاه است  .در این زمینه هم
لطف ًا توضیحاتی بفرمایید :

* خانم جعفری از شما چه پنهان
 ،گاه و بیگاه گالیه هایی از جانب
مددجویان شنیده می شود که حاکی
از عدم رضایت مناسب از کار مددکار
است  .آیا این واقعیت را می پذیرید ؟

خدای من شاهد است که هرآنچه در توان
داریم در رفع مشکالت مددجویان هزینه می
کنیم  .سیاست ما در امور اجتماعی همیشه
مبتنی بر ارتباط مهربانانه و صمیمی با سالمندان
و معلولین بوده و هست و بر انجام دقیق این

سیاست هم تأکید و نظارت ویژه داریم .با این
حال بپذیرید که توان و اختیارات مددکاران هم
دارای حد و حدودی است  ،قبول کنید که همه
مشکالت قابل حل در اولین فرصت نیستند و
به خاطر داشته باشید که حتی گاهی اوقات
مسائلی پیش می آید که واقعاً حل آن از عهده
هر شخصی از جمله مددکار غیر ممکن است
 .با این وجود همیشه گفته ام و باز هم تأکید
می کنم که گوش شنوا برای شنیدن انتقادات
و گالیه ها همیشه هست و اطمینان می دهم
که در برطرف کردن هر مشکل یا معضلی  ،از
هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد .

* الزم به توضیح بیشـتر نیسـت
کـه بدانیـم کهریـزک در طول
سـالهای زیـادی به عنـوان یک
مرکز نگهداری و توانبخشـی برتر

در کشـور شـناخته شـده است .
نقش مـددکاران اجتماعی را در
ایـن برتری چقـدر مـی دانید ؟
به خود اجازه نمی دهم که بگویم مددکاران و
یا در مجموع واحد امور اجتماعی بیشترین تأثیر
را در این زمینه داشته است  .قضاوت را به اهل فن
می سپارم  ،با این حال به این موضوع اشاره می
کنم که رضایتمندی و عدم رضایت مددجویان از
شرایط زندگی در کهریزک به ما برمیگردد  .ما
موظفیم در مقابل عواملی که نارضایتی احتمالی
را ایجاد کرده اند بایستیم و در جهت بهبود
وضعیت و باال بردن سطح رضایتمندی همه
عزیزانمان تالشی مضاعف داشته باشیم.

* اگـر صفحـات ما اجـازه می
داد  ،ایـن گفتگـو را سـاعت هـا
ادامـه مـی دادیـم  ،امـا اکنون
زمان شـنیدن سـخن آخر است :
آرزوی قلبـی من و همکارانم برآورده شـدن
همـه نیازهـای بـه حـق مددجویـان اسـت
کـه چشـم امیـد بـه تلاش هـای مـا دارنـد
 .توانمندسـازی  ،بهبـود کیفیـت زندگـی ،
پـرورش اسـتعدادهای نهان عزیـزان کهریزکی
و در یـک کالم پیگیـری رفـاه و آسـایش آنان
نهایت خوشـبختی مـا خواهد بـود  .از خداوند
میخواهـم که صداقـت  ،توانایی پیگیـری امور
و صفـات خـاص مـددکار خـوب بـودن را در
وجـود یکایـک اعضـاء ایـن تیـم تقویـت کنـد
تـا بتوانیـم یاران قابـل اعتمادی برای همیشـه
مددجویـان تحـت پوشـش کهریـزک باشـیم.
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همکاران روانشناس  ،زیرمجموعه واحد امور
اجتماعی هستند که آنها هم شرح وظایف
متعددی دارند  .انجام تست های شناختی و
افسردگی به صورت فصلی و دوره ای  ،پیگیری
درمان مددجویانی که دچار انواع بیماریهای
روانی شده اند و مجموعاً همه مواردی که با
روح و روان عزیزان ما در ارتباط است  ،در شرح
وظایف کادر روانشناسی مجموعه قرار دارد.

شماره 240

به بزرگی خانواده خود توجه داشته باشید
محمد رضا همتی  /آسایشگاه خیریه کهریزک

بسـیاری از شـما قبـل از اینکه بـه کهریزک
بیاییـد  ،در خانـه هـای خود سـاکن بـوده اید
و قطعـاً مـی دانیـد مشـکالت ریـز و درشـت
یـک خانـواده کوچـک چقدر اسـت  ،حـال به
کهریـزک بنگرید که با این وسـعت و جمعیت
همگـی بـر سـر یک سـفره نشسـته انـد و نان
آوران آن بایـد شـب و روز تلاش کننـد تـا
چـراغ خانه همیشـه روشـن بمانـد  ،البته این
بـه معنی عدم رسـیدگی به مشـکالت نیسـت
بلکـه یـادآوری ایـن نکتـه اسـت کـه خانـواده
بـزرگ کهریـزک مـی توانـد مشـکالت بـه
مراتـب بزرگتـری هـم داشـته باشـد و وظیفه
ماسـت کـه در رفـع همـه آنهـا تلاش کنیم.

* پرسـنل آسایشـگاه بـه حـق
اسـتثنا هسـتند
حتمـاً روزانـه اخبار مربوط به حـوادث کرونا
در کشـور و جهـان را دنبـال مـی کنید  .مطلع
هسـتم در یکـی از کشـورها و در یـک شـب
 ۶۰نفـر سـالمند در خانـه سـالمندان از دنیـا
رفتنـد و یـا در بسـیاری از کشـورهای دیگـر
مجبـور شـدند مراکـز نگهـداری و خانـه های
سـالمندان را تعطیـل کنند  .حـاال به کهریزک
نـگاه کنید که چگونه توانسـته اسـت بـا انجام
انـواع تدابیـر الزم و بـا حداقـل آمـار فوتی  ،به
زندگـی سـاکنین خـود سـر و سـامان دهـد .
مـن قاطعانـه مـی گویـم اگـر نبـود ایـن همه
تعصـب و از خودگذشـتگی پرسـنل  ،اگر نبود
جانفشـانی های شـبانه روزی کارکنـان  ،امروز
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وضعیـت مـا در بدتریـن حالـت ممکـن بـود .
در حالیکـه بـا لطـف خـدا اینچنیـن نیسـت و
در تالشـیم تـا وضعیـت از این هم بهتر شـود.

* تأمیـن خواسـته هـای کارکنان ،
خدمـت بـه مددجویان اسـت
همانطـور کـه از قبـل گفتـم پرسـنل
آسایشـگاه پذیرفتـه انـد کـه خادمیـن خوبـی
برای شـما باشـند امـا از یک واقعیـت هم نمی
تـوان چشـم پوشـی کـرد .همـه ایـن کارکنان
نـان آور خانـواده خـود هسـتند و یـا در تأمین
هزینههـای سـنگین زندگـی نقـش دارنـد ،
بنابرایـن انتظـار دارند در قبال خدمـات ارزنده
ای کـه مـی کننـد  ،بتوانند چـرخ زندگی خود
را هـم بـه آسـانی بـه گـردش در آوردنـد  .اگر
مـا نتوانیـم بـه انـدازه کافـی و در موعـد مقرر
حقـوق و مزایـای آنـان را پرداخـت نماییـم
 ،قطعـاً انگیـزه آنـان نیـز روز بـه روز کاهـش
خواهـد یافـت و بالعکـس هر چقـدر در تأمین
خواسـته هـا و نیازهای کارکنان بیشـتر تالش
کنیـم  ،نتیجـه آن مسـتقیماً برمیگـردد بـه
خدمـات و انتظاراتـی که از آنهـا وجود دارد که
همـان خدمـت بهتر و بیشـتر به همـه عزیزان
سـاکن در ایـن خانه اسـت.

*خداوند را شاکرم که توفیق خدمت
در کهریزک را نصیب من کرد

صوفی نـژاد خطاب بـه حاضرین در
ایـن جمع صمیمی تأکیـد کرد :
همواره گفته ام و اطمینان خاطر دارم که
خداوند متعال به من عنایت داشته است که از
میان این همه شغل  ،توفیق خدمت در مراکز
نگهداری و بویژه کهریزک را عطا کرده و امیدوارم
تاکنون توانسته باشم آنطور که شایسته و سزاوار
است عمل کنم .مطمئن هستم یک انرژی مثبت
در اداره کهریزک سهمی اساسی دارد که اینطور
آباد و برقرار است و انشااهلل در آینده و در طول
سالهای دیگر نیز همچنان آبادانی میهمان این
خانه و خانواده بزرگ باشد ،

* از شادی همه شما  ،من هم شادم
مدیـر آسایشـگاه خیریـه کهریـزک
در پایـان ایـن دورهمـی صمیمـی بـا
نماینـدگان مددجویـان  ،اظهار داشـت :
این روزها و ماه ها گذرا هستند و انشااهلل
بزودی زود تمامی محدودیت ها لغو و زندگی
همه مخصوصاً شما عزیزان به حالت عادی باز
می گردد .گرچه تا آن زمان باید مراقب سالمتی
خود باشید  ،با این حال معتقدم به روزهایی فکر
کنید و امیدوار باشید که دوباره فعالیت های
دلخواه خود را از سر می گیرید  ،به کار و تحصیل
و عالیق شخصی خود باز می گردید و ما هم
تالش می کنیم تا بیش از پیش رفاه و آسایش
شما را تأمین کنیم  ،با شادی شما من هم شادم
و همه شما را به خداوند می سپارم .

پاییـــز کرونایـــی
مریم مقدمی؛ معاون اداری و مالی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز

مرز غمگینی و افسردگی
چشم باز میكنیم و غروب شده است .پرده را
كنار میزنیم .برگها ریختهاند .تصویر زیبا نیست.
پرده را میكشیم .حتی نمیتوانیم به نزدیكترین
كافه به خانه برویم و عصرهای بلند و پرسوز پاییز
را به شب برسانیم.
سینما ،تئاتر ،باشگاه ورزشی و ...همگی بوی
كرونا میدهند و بهناچار باید در خانه ماند .این پاییز
میتواند غمانگیزترین پاییز باشد اگر ندانیم چطور
از پس آن برآییم؛ بهویژه اگر پاییز و زمستان برای
ما فصل دلپذیری نباشد.
هرچه میپوشیم ،كالفهایم .از عصر تا حاال حداقل
سه بلوز عوض كردهایم .یك ساعت موها را بستهایم،
یك ساعت آن را رها كردهایم و ساعت بعد موهای
بافته ما ،دو وزنه سنگین در دو سوی سر است! اینها
یعنی افسردهایم؟
«افسردگی فصلی ،اصطالح شایعی بین مردم است.
اما حقیقت این است كه اوال میزان شیوع افسردگی
فصلی بهحدی نیست كه مردم فكر میكنند.ثانیا
در علم روانپزشكی ،افسردگی فصلی زمانی اتفاق
میافتد كه طی سه تا چهار سال متوالی یا غیرمتوالی،
فرد با شروع فصل پاییز ،دچار نشانههای بیماری
افسردگی میشود كه كامال میتواند بیدلیل و بدون
عامل استرسزای واضح شروع شود .در این حالت
شخص ،افسرده است ».پس احساسی كه به آن دچار
میشویم؛ چه حسی است اگر افسردگی نیست؟
روانپزشكان در پاسخ میگوید« :احساس غمگینی
با افسردگی متفاوت است .غمگینی میتواند بهخاطر
تغییر طول روز ،استرسهای محیطی و شخصی یا در
اوضاع حال حاضر  ،ناشی از شرایط ایجادشده به دلیل
بیماری كرونا باشد».

شادیها ،شادیآور نیستند
یكی  -دو ساعت است حوصله نداریم.اگر دوستی
تلفن و احوالپرسی كند ،در جواب شاید بگوییم:
«افسردهام .خسته شدهام .حوصله هیچ كاری را
ندارم ».از كلمه افسردگی بهراحتی استفاده میكنیم.
آیا درست میگوییم؟ درباره تفاوت افسردگی و

مثبتی وجود ندارد؟
زندگـی سـیاه اسـت؛ اینقـدر كـه بـا گریـه هم
دل آدم بـاز نمیشـود و هیـچ نقطه روشـنی وجود
نـدارد .ایـن نشـانه افسـردگی اسـت؟ روانشناسـان
مـی گوینـد« :فكر افراد افسـرده ،فقط منفی اسـت
و روی مشـكالت و نقطهضعفهـا متمركـز اسـت.
فرقـی نـدارد این شـخص بـه خودش فكـر میكند
یـا بـه مسـائل اجتماعـی یـا بـه اطرافیـان؛ فیلتـر
منفـی او همهجـا فعال اسـت».
«اما در غمگینی ،این حد از منفی بودن دیده
نمیشود و با كمی تالش ،میتوان دیدگاه فرد را
تغییر داد .در واقع فرد میتواند با كمی كمك و
مشورت ،راهحلها و راهكارها را پیدا كند و به نقاط
روشنی دست یابد .در افسردگی ،تعادل خواب و
اشتها به هم میخورد .فرد دچار خستگی دائمی
است .اما در غمگینی ،اگر این تغییرات هم اتفاق
بیفتد ،موقتی و گذراست و با تغییر شرایط ،بیمار به
حالت عادی بازمیگردد .اما در افسردگی این حالتها
میتواند طوالنی مدت باشد .پایداری عالئم در فرد
افسرده ،از اصلیترین نشانههاست .اگر نشانههایی
كه به آنها اشاره شد ،حداقل مدت دو هفته وجود
داشته ،داللت بر افسردگی دارد و چنانچه هر
پاییز تكرار شوند ،نشانه افسردگی فصلی است .اما
غمگینی فصلی ،حالتی شایعتر و البته گذراست».

پاییز امسال را به سالمت بگذرانیم

مدیریت هیجان را یاد بگیریم:

شاید یكی از ویژگیهای مثبت شیوع كرونا این
باشد كه رسانهها به مساله سالمت روان توجه كردند.
درواقع حفظ سالمت روان درمواقع گرفتاری و تنظیم و
مدیریت هیجان و احساسات منفی« ،مهارتی» آموختنی
است .پس آن را بیاموزیم.

انــزوا ،احساســات منفــی را تشــدید میكنــد.
فاصلهگــذاری اجتماعــی از اجبارهــای دوره
كروناســت كــه میتوانــد باعــث انــزوای افــراد
شــود .بــرای برونرفــت از ایــن حالــت ،ارتباطــات
اجتماعــی را بــا فنــاوری حفــظ كنیــد.

صحبت كنید
حرف زدن با اعضای خانواده یا دوستان
میتواند غم و احساسات منفی را از ما دور كند.
افراد درونگرا در این شرایط احساس غم بیشتری
میكنند .حمایت عاطفی -هیجانی با ارتباط با
دیگران میسر است.

تفریحات جایگزین
بــازی از تفریحهــای خــوب جایگزیــن اســت.
بــازی میتوانــد در افــراد خلــق مثبــت ایجــاد
كنــد .خلــق مثبــت ،خالقیــت را بــه همــراه
دارد و ایــن دو ،تاثیــر مســتقیم روی هــم دارنــد.
بازیهــای گروهــی خانوادگــی كــه بچههــا نیــز
در آن حضــور داشــته باشــند ،از دیگــر راهكارهــای
تفریــح ســالم و جایگزیــن اســت.به ایــن ترتیــب از
نیازهــای عاطفــی -هیجانــی كــودكان نیــز غفلــت
نشــده اســت.

طبیعتگردی
پاییـز و زمسـتانهای كشـور ما بهجـز در برخی
مناطـق خیلـی سـرد نیسـت .شـنیدن صـدای
طبیعـت ،رنـگ و طـراوت آن ،میتواند هیجانهای
منفـی را از بیـن ببرد.

فعال باشید
بــرای خودتــان «هــدف» تعییــن كنیــد .بــه
كارهایــی كــه تابهحــال عالقــه بــه انجــام آنهــا
داشــتید ،امــا فرصــت آن را نداشــتید ،بپردازیــد.
بــدن را بــه لحــاظ جســمی و ذهنــی فعــال كنیــد.

فعالیت فیزیكی
ورزش ،از شناختهشــدهترین مؤلفههــا بــرای
حفــظ ســامت جســم و روان اســت؛ كــه بــه
شــكل ویــژه در ایــن شــرایط خــاص ،تاثیــر بســیار
مثبتــی روی ســامت روان و جســم دارد.
منبعsalamatnews.com :
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بـا غمگینـی مضاعـف پاییـز
كرونایی امسـال چطـور برخورد
درسـتی داشـته باشـیم؟

غمگینی چند بحث وجود دارد« :افراد افسرده،
احساس غم عمیقی را تجربه میكنند .این غم گاهی
بهقدری فراگیر و غیرقابل كنترل است كه هیچ اقدام
شادیآوری جوابگوی از بین بردن عمق غم آنها
نیست .درحالی كه در غمگینی ،اقدامات كوچك 
شادیآور مانند صحبت و درددل كردن ،انجام چند
كار شادیآور كه به آنها عالقه داریم ،میتواند احساس
غم را از بین ببرد.درواقع وقتی شخص غمگین است،
میتواند با اقداماتی دوباره از فعالیتهای شادیآور لذت
ببرد .اما فرد افسرده دیگر از چیزی لذت نمیبرد».

حفظ ارتباطات اجتماعی

شماره 240

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)
وزیر راه و شهرسازی  :همه ما
مکلف به تکریم سالمندان هستیم

در روز جهانی سالمند و با حضور مهندس
اسالمی وزیر راه و شهرسازی  ،دکتر محسنی
بندپی استاندار تهران ،دکتر توکلی معاون
استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری و
جمعی از مقامات کشوری و لشکری از مقام
شامخ سالمندان تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; در
حاشیه آیین بهره برداری از پروژه های راهداری و حمل و نقل
جادهای استان تهران به میزبانی آسایشگاه خیریه کهریزک،
از مقام شامخ سالمندان و سپیدمویان جامعه تجلیل شد.

در این مراسم که مصادف با روز جهانی
سالمند بود ،مهندس اسالمی وزیر راه و
شهرسازی با تبریک روز جهانی سالمند به همه
سالمندان کشور گفت :
به لحاظ اخالقی و اجتماعی  ،همه ما مکلف به تکریم
سالمندان هستیم و وظیفه داریم که همواره احترام آنان را
با جان و دل پذیرا باشیم .
وی سالمندان را گنجینه گرانبهای جامعه
دانست و افزود:
بهره گیری از خردورزی و تجارب بزرگساالن
در جامعه از وظایف اصلی ماست.
وی حضور در جمع سالمندان کهریزک را افتخاری
بزرگ برای خود و هیأت همراه برشمرد و آسایشگاه خیریه
کهریزک را میزبانی شایسته برای جمع کثیری از سالمندان
کشور معرفی کرد .
در این مراسم  ،دکتر محسنی بندپی استاندار
تهران نیز کهریزک را یک آسایشگاه بین المللی

نامید و تصریح کرد :
امروز توفیق بزرگی به ما دست داد تا بار دیگر به خدمت
سالمندان عزیز کهریزک برسیم و از نزدیک به همه این
عزیزان عرض ادب و احترام نماییم .

استاندار تهران با تقدیر از مدیران آسایشگاه
خیریه کهریزک در فراهم نمودن بستر های
مناسب برای زندگی سالمندان  ،تأکید کرد :
امروز شاهد آن هستیم که در کهریزک شرایطی مهیا
شده که هر سالمندی اگر مکان مناسب برای زندگی و
قدرت تأمین معاش خود را نداشته باشد  ،می داند که مکانی
بنام کهریزک وجود دارد که از وی حمایت خواهد کرد.
همچنین دکتر توکلی با تقدیر از مدیران و
مسئولین آسایشگاه خیریه کهریزک در میزبانی
از مقامات کشوری و لشکری در زمان افتتاح

طرح های عمرانی گفت :کهریزک به عنوان آبروی
نظام توانسته است با حمایت های همه جانبه مردمی ،
پناهگاه امنی برای نیازمندان جامعه باشد .
دکتر توکلی با اشاره به موفقیت آسایشگاه در
مهار بیماری کرونا در این مرکز هم گفت :
در طول ماههای گذشته و با پشتیبانی وزارت بهداشت،
استاندار تهران و ارگان های مختلف  ،مدیران و کارکنان
کهریزک موفق شدند با کمترین عارضه  ،از شیوع بیماری
کرونا در کهریزک جلوگیری کنند که این توانمندی ها
قابل تقدیر و احترام است.
گفتنی است در پایان این مراسم عالوه بر افتتاح طرح
ایمن سازی کمربندی دوم جنوب تهران  ،بهره برداری از
 ۷۰طرح راهداری و حمل و نقل جادهای در استان تهران
به صورت ویدئو کنفرانس آغاز شد.

فرماندارشهرستانری:آسایشگاه
خیریه کهریزک  ،نگین سبز
خدمتگزاری به محرومین جامعه
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در آستانه روز جهانی سالمند  ،معاون استاندار
و فرماندار ویژه شهرستان ری با حضور در
آسایشگاه خیریه کهریزک فرا رسیدن این روز
را به همه سالمندان ساکن در این مجموعه
خیریه تبریک گفت .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛
دکتر حسین توکلی فرماندار ویژه شهرستان ری در دیدار
با سالمندان ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک با ادای
احترام به همه سالمندان جامعه  ،از تالشهای شبانه روزی
مدیران و دست اندرکاران این مرکز تقدیر کرد .
وی همچنین در نشستی با هیات مدیره مؤسسه خیریه
کهریزک به بررسی راه های گوناگون همکاری در جهت
بهبود روند اداره این سازمان پرداخت .
دکتر توکلی آسایشگاه کهریزک را نماد نوع دوستی و
از سازمانهای مردم نهادی دانست که توانسته است خیرین
بسیاری را جهت انجام امور خیریه به سمت خود جذب نماید .

فرماندار شهرستان ری خطاب به مدیران
این مرکز گفت :
آسایشگاه کهریزک از مجموعه هایی است که در کشور
کار جمعی را بسیار خوب ساماندهی نموده  ،توانسته است
همکار بزرگی برای دولت در توانبخشی و نگهداری از
سالمندان و معلولین کشور باشد .
وی با اشاره به بیانات و رهنمودهای مقام
معظم رهبری در حمایت از سازمانهای مردم
نهاد نیز گفت:
باید از ظرفیتهای موجود در جامعه ای که به سرعت
به سمت سالمندی می رود در این مرکز خیریه بیشترین
استفاده را به عمل آورد و ما آماده هستیم تا در کنار شما به

توسعه خدمات انسان دوستانه کمک کنیم .
معاون استاندار و فرماندار شهرستان ری با
نگاهی به مساعدتهای سازمان های دولتی در
زمینه مبارزه با بیماری کرونا هم گفت :
عالوه بر وزارت بهداشت که کمکهای شایانی در این
زمینه به آسایشگاه کهریزک داشته و همچنان نیز ادامه
دارد ،سازمانهایی همچون بهزیستی  ،بنیاد مستضعفان و
دیگر ارگانهای دولتی نیز در جهت بهبود وضعیت نگهداری
و درمان بیماران نهایت همکاری را بعمل آورده اند .
دکتر حسین توکلی پاسداری از دستاوردهای آسایشگاه خیریه
کهریزک در خدمت به محرومین جامعه را یک رسالت ملی
دانست و بر حمایتهای همه جانبه از این مرکز خیریه تاکید کرد .

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)
دیـدار هیـأت نظـارت وزارت
بهداشـت از آسایشـگاه خیریه
کهریـزک

تحسین عملکرد  ،خالقیت ها و ابتکارهای به
کار گرفته شده در مبارزه با شیوع و گسترش
بیماری کرونا و در نهایت تأکید بر حمایت های
همه جانبه وزارت بهداشت در درمان بیماران  ،از
نتایج دیدار هیأت عالی نظارت وزارت بهداشت
از آسایشگاه خیریه کهریزک عنوان شد.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; در
دیدار هیأت عالی نظارت وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش
پزشکی از آسایشگاه خیریه کهریزک  ،نتایج حاصله از ۷
ماه مبارزه مسئولین این مرکز در شیوع بیماری کرونا و
درمان بیماران مورد بررسی قرار گرفت.
این هیأت همچنین در نشستی با مسئولین آسایشگاه
 ،راههای تعامل و همکاری بیشتر فی مابین را در دستور
کار قرار داد.

خدمات مطلوب و شایانی که در کهریزک صورت
می گیرد  ،کمک بزرگی به وزارت بهداشت در انجام
وظایف ملی است و ما نیز آمادگی کامل داریم تا پایان این
دوران همراه شما باشیم.

مهندس نوروزی نژاد با بیان اینکه وزارت
بهداشت همواره در کنار کهریزک می ماند ،
تصریح کرد :

دکتر نیکفرجام مدیر گروه بیماری های واگیر
دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز نتایج حاصل
از اقدامات بهداشتی و درمانی در کهریزک را
قابل ارائه در محافل علمی دانست و گفت :
می توانید روش های مختلف و نحوه بکارگیری از امکانات
مدیریتی و اجرایی را در قالب یک مقاله علمی به نام کهریزک
منتشر و در اختیار سایر مراکز درمانی و نگهداری قرار دهید.
این استاد دانشگاه  ،حضور دانشجویان اپیدمیولوژی
در آشنایی هرچه بیشتر با نحوه کار گروهی و مدیریت
بیماریهای واگیر در کهریزک را فرصتی مغتنم برای
دانشگاه دانست و بر انجام این مهم تأکید کرد.

مهندس نوروزی نژاد معاون اجرایی مرکز
بیماری های واگیر وزارت بهداشت با تحسین
عملکرد مسئولین بهداشتی کهریزک در طول
ماهها مبارزه بی امان با بیماری کرونا گفت :
خالقیت ها و ابتکارات به کار رفته در مقابله با گسترش
بیماری و جلوگیری از آسیب دیدن جمع کثیری از
سالمندان و معلولین  ،کاری بسیار ارزشمند است که شما
توانستید بخوبی در این سازمان بزرگ عهده دار آن باشید

در بخشی از این دیدار  ،دکتر محسن رحیمی
معاون سالمت آسایشگاه با تشریح اقدامات
مراقبتی و درمانی گفت :
با تشکیل ستاد مدیریت بحران کرونا و کارگروه
های مختلف از آغازین روزهای شیوع بیماری کرونا و
با سه رویکرد پیشگیری اولیه  ،آموزش و درمان منطبق
با استانداردها و پروتکل های بهداشتی به مقابله با این
بیماری رفتیم  .سیاست تشویقی برای همکاران و
خوداظهاری مبتالیان احتمالی  ،آموزش مداوم مددجویان
و کارکنان  ،قطع زنجیره انتقال و انجام تست های مداوم
از دیگر اقدامات انجام شده است که همچنان ادامه دارد.
معاون سالمت آسایشگاه  ،همکاری موثر وزارت
بهداشت و سایر سازمان های مردم نهاد با کارکنان متعهد
و فداکار کهریزک را موجبات توفیقات بیشتر در مهار این
بیماری اعالم و بر ادامه این همکاری ها تأکید کرد

روز جهانی سالمند  ،روز احترام به
سرمایه های انسانی و اجتماعی
مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با تبریک روز
جهانی سالمند به همه سالمندان جامعه  ،خدمت
به این سرمایه های انسانی و اجتماعی را افتخاری
الهی برشمرد که نصیب هر شخصی نخواهد شد.

در این روز باشکوه  ،مدیران و دست اندرکاران
آسایشگاه با حضور بر بالین سالمندان  ،برای یکایک این
عزیزان آرزوی سالمتی و تندرستی کردند .

آن دسته از پدران و مادران سالخورده ای که توانایی
حضور در ویژه برنامه روز جهانی سالمند را داشتند  ،در محل
پارک غدیر آسایشگاه گردهم آمدند تا روزی متفاوت و شاد را
با همراهی هنرمندان افتخاری کهریزک پشت سر بگذارند .

وی خطاب به پدران و مادران کهریزکی
اظهار داشت :
خدای متعال را شاکرم که به من و همکارانم توفیق خدمت
به شما عزیزانی را عطا کرده که در روزگاران نه چندان دور
وظیفه تعلیم و تربیت نسل فعلی جامعه را عهده دار بوده اید .
صوفی نژاد همچنین خاطرنشان کرد :
حال که شما عزیزان به سنی رسیده اید که نیاز به

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک خطاب به
کارکنان مجموعه بویژه پرستاران و مددکاران
نیز گفت :

از برکات وجود این عزیزان بیش از  ۹۰۰نفر شاغل در
کهریزک هستیم  ،بنابراین همه ما باید بگونه ای خدمت
کنیم که دعای خیر سالمندان بیمه عمر و سالمت همه
اعضاء خانه و خانواده ما باشد .
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به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
; بیش از  ۱۱۰۰نفر از پدران و مادران سالخورده در
روز جهانی سالمند مورد احترام ویژه مدیران و کارکنان
آسایشگاه خیریه کهریزک قرار گرفتند .

محمد رضا صوفی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک در
پیامی به مناسبت روز جهانی سالمند  ،فرارسیدن این روز را به
تمامی سرمایه های انسانی و اجتماعی کشور تبریک گفت .

پرستاری و مراقبت شبانه روزی دارید  ،این وظیفه ماست که
موجبات آسایش و رفاه شما را تأمین نماییم تا شاید جبران
بخشی از زحمات شما برای جامعه و نسل کنونی باشد .

شماره 240

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)
دیـدار صمیمـی نماینـدگان
مددجویـان بـا مدیر آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک
در دیدار صمیمانه نمایندگان مددجویان
با مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک  ،رفع
مشکالت مطروحه در جهت بهبود هرچه بیشتر
وضعیت زندگی در کهریزک در برنامه کاری
قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ;

تنی چند از مددجویان به نمایندگی از سایر دوستان خود
گرد هم آمدند تا عالوه بر دیدار با مدیر آسایشگاه خیریه
کهریزک  ،مشکالت زندگی خود را در این روزهای سخت
به سمع و نظر ایشان برسانند.

ابراز دلتنگی از محدودیت دیدار با خانواده ها  ،خستگی
مفرط به جهت تعویق فعالیت های روزانه  ،استفاده صحیح
تر از مرخصی و بازشماری کمبود های موجود  ،اهم
خواسته های مددجویان در این دورهمی بود.
محمد رضا صوفی نژاد با ابزار خرسندی از
این دیدار گفت :

خوشحالم که پس از مدتها کار فشرده  ،فرصتی دست
داد تا هم شما عزیزانم را ببینم و هم مشکالت زندگی
را از زبان خود شما بشنوم .چرا که شنیدن خواسته ها و
مشکالت از زبان شما قطع ًا می تواند همراه با پیشنهادات
سازنده برای رفع آنها باشد.

صوفی نژاد با اشاره به تواضع و حق شناسی
همگان گفت :

خواسته های به حق خود را منصفانه مطرح کردید و
مطمئن باشید در رفع مشکالت مطروحه نهایت دقت به
عمل خواهد آمد  ،مشکالتی که بیشتر آنها با تغییرات
مختصری در طرح و اجرا قابل حل هستند و برخی نیازهای
دیگر که بزودی مرتفع خواهند شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود  ،تأمین
نیازهای کارکنان را حاصل خدمت به مددجویان
دانست و تصریح کرد :
در جانفشانی و فداکاری های کارکنان در تمامی سالهای
گذشته بویژه در این چند ماه ذره ای تردید وجود ندارد .
اگر نبود این همه ایثار و از خود گذشتگی  ،وضعیت زندگی

در کهریزک بسیار سخت و غیر قابل تحمل می شد ،اما
همه ما شاهد بهبود وضعیت در همه زمینه ها هستیم و باید
عالوه بر قدردانی از زحمات  ،تأمین کننده نیاز های زندگی
آنان به بهترین نحو ممکن باشیم.
مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک شاد بودن
و شاد زیستن را حق همه عزیزان کهریزکی
دانست و تأکید کرد :

همه مقررات موجود تنها یک هدف مشترک را دنبال می
کند و آن حفظ سالمتی شماست  .بدانید که در این روزهای
سخت غمخوار یکایک شما هستیم و در تالشیم تا با کمترین
عارضه از این روزها عبور کنیم  .امیدواریم با عادی شدن اوضاع
و رفع برخی مشکالت  ،دوباره به زندگی مطلوب و عادی خود
برسید وادامه دهنده فعالیت های مطلوب خود باشید.

رایحه خوش حضور گروه های
نیکوکاری در کهریزک وزیدن گرفت
با تمهیدات صورت گرفته و با استقبال گرم
سرگروه های نیکوکاری  ،بار دیگر حضور پرمهر
و عاطفی این بلند نظران جامعه در انجام خدمات
انساندوستانه در آسایشگاه خیریه کهریزک مهیا شد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ در
نشست مشترک سرپرستان گروه های نیکوکاری با مدیران
آسایشگاه خیریه کهریزک  ،بر اهمیت حضوریکپارچه و
برنامه ریزی شده جهت تلطیف و بهداشت فردی
مددجویان تاکیدی دوباره شد .
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در ابتدای این نشست پس از تالوت آیاتی چند از کالم
اهلل مجید ،سرپرستان گروه های نیکوکاری خواستار تسریع
در روند اجرایی شدن برنامه حضور دیگر یاران خود در
کهریزک شده  ،آمادگی کامل خود را برای از سرگیری
مجدد فعالیتهای متنوع از جمله استحمام و برطرف کردن
نیازهای عاطفی چشم انتظاران خود اعالم نمودند .
استماع شرایط و ضوابط مندرج در پروتکل های تعیین شده
که با رعایت آن کوچکترین آسیبی به هیچ یک از مددجویان و
نیز یکایک نیکوکاران فعال در بخشهای بستری وارد نشود
از دیگر برنامه های همایش سرگروه های نیکوکاری در
آسایشگاه خیریه کهریزک بود.

محمدرضا صوفی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک
انسانیت  ،عاطفه و مهربانی کلیه خادمین این مجموعه
خیریه به ویژه اعضاء گروه های نیکوکاری را رمز ماندگاری
و عمر با برکت  48ساله کهریزک دانست و بر اجرای برنامه
های تدوین شده در اولین فرصت مقتضی تاکید کرد .
وی خطاب به بانوان و آقایان نیکوکار در این
نشست گفت :
قداست و اعتبار کنونی کهریزک مدیون و مرهون نیات
پاک انسان های خداباوری همچون شماست که دست به
دست هم داده اید تا آبادگر خانه نیازمندان جامعه باشید .
صوفی نژاد با یادآوری زیبایی خدمات
داوطلبانه به نیازمندان جامعه نیز گفت :
اماکنی همچون آسایشگاه کهریزک نردبانی برای ترقی
نیست و هیچ کسی نمی تواند برای ارتقاء وضعیت زندگی

خود در چنین محلی ماندگار باشد .بنابراین خوشا به سعادت
همه کسانیکه به این باور و اعتقاد رسیده اند که می توانند
عالوه بر آنکه غمخوار دردمندان زیادی باشند  ،در رفع
نیازهای معیشتی و درمانی آنان نیز تاثیر مستقیم بگذارند .

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک ایجاد ارتباطات عاطفی
و باال بردن امید به زندگی در خانه و خانواده بزرگ
کهریزک را از ثمرات حضور مستمر یکایک نیکوکاران
دانست و بازگشت دوباره این عزیزان به جمعیت خادمین
افتخاری کهریزک را به فال نیک گرفت .

شایان ذکر است با عادی شدن نسبی وضعیت زندگی
مددجویان در آسایشگاه و تمهیدات صورت گرفته ،
همچنین نیاز مبرم حضور گروه های نیکوکاری در این
مرکز  ،شیوه نامه های سالمت تدوین و برای حضور مجدد
گروه های نیکوکاری به سرگروه های آنان تحویل شد .

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)
به خـود بـاوری و تعهـد کارکنان
مجموعه ایمـان دارم
مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک در دیدار با
مدیران حوزه های سالمت و توانبخشی  ،بر
تداوم فعالیت های جاری و توجه ویژه به ارتقاء
روزافزون خدمات تأکید کرد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; در
دیدار مدیران حوزه های توانبخشی و سالمت با مدیر
آسایشگاه خیریه کهریزک  ،عملکرد و دستاوردهای این
حوزه ها ( در  ۶ماه اول سال ) مطرح و بر پیگیری مجدانه
برنامه های آینده و پیش رو تاکید شد .

در حوزه توانبخشی  ،تأمین برخی مایحتاج مورد نیاز
بخش ها  ،ساماندهی فعالیت های مختلف برای پرکردن
اوقات مددجویان  ،توجه ویژه به رفع دغدغه های مهم
و اساسی عزیزان مددجو در دوران قرنطینه عمومی و
ساماندهی گردهمایی های مختلف مطرح شد .
در بخشی از این دیدار  ،علیرضا معماری مدیر
پرستاری آسایشگاه با شرح جامعی از فعالیت های
انجام شده در طول  ۶ماه نخست سال گفت :
بــا تقســیم بنــدی آسایشــگاه به  ۱۰بلــوک مجــزا و
گمــاردن ناظــران اجرایــی بــرای هــر بلــوک  ،توفیقــات
زیــادی در جلــب رضایــت مددجویــان و رعایــت مقــررات
درمانــی و نگهــداری داشــتیم .

معماری نظارت چند الیه بر عملکرد کارکنان
شاغل در بخش ها را نیز یادآور شد و تصریح کرد :

ارزشــیابی ماهانــه کارکنــان و ایجــاد تســهیالت
مناســب بــرای بهترین نیروهــا  ،صرفه جویی چشــمگیر
در مصــرف اقــام مختلــف و مــورد نیــاز بخــش هــا و
نظــارت مســتمر بــر وضعیــت تغذیــه مددجویــان از دیگر
دســتاوردهای مهــم در طــول ماههــای گذشــته اســت .
در ایــن نشســت  ،محمــد رضــا صوفــی نــژاد مدیــر
آسایشــگاه خیریــه کهریــزک بــا تقدیــر از عملکــرد
حــوزه هــای توانبخشــی و ســامت در توســعه خدمــات
مختلــف  ،ارتقــاء روز افــزون خدمــات را مــورد تأکیــد
دوبــاره قــرار داد.

وی خودباوری و تعهد کارکنان را رمز موفقیت
در اجرای برنامه های جاری دانست و گفت :

گرچـه تقویت تعهد و مسـئولیت پذیری همـواره مورد
توجـه بـوده اسـت  ،امـا بایـد اذعان داشـت آن دسـته از

کارکنانـی کـه تعهـد و خودبـاوری در وجودشـان متبلـور
شـده  ،می توانند در شـرایط سـخت کاری دوام بیاورند و
منشـأ خدمت باشند .
صوفی نژاد خاطر نشان کرد :

نظــارت هــای مســتمر و نیــز بلــوک بنــدی بخــش
هــای مختلــف خواســته دیرینــه مــن بــود کــه البتــه
مســتلزم برنامــه ریــزی و تحقیقــات گســترده بــوده
اســت .خوشــحالم کــه ایــن اتفــاق را شــاهد هســتیم
و امیدواریــم همانطــور کــه انتظــار مــی رود در توســعه
خدمــات موفــق تــر از قبــل عمــل شــود .
مدیــر آسایشــگاه خیریــه کهریــزک قدردانــی از زحمــات
کارکنــان را باعــث ایجــاد و افزایــش انگیــزه و وابســتگی
بیشــتر آنــان دانســت و بــر رعایــت ایــن اصــل در کلیــه
واحدهــای آسایشــگاه تأکیــد کــرد .

سـوگواری اربعیـن حسـینی در
آسایشـگاه خیریـه کهریـزک
در شـب اربعیـن حسـینی  ،مددجویـان

آسایشـگاه خیریـه کهریزک در غم شـهادت
کاروان کربلا بـه سـوگ نشسـتند .

به گـزارش روابط عمومی آسایشـگاه خیریه کهریزک
; سـرای فرهنگی بار دیگر میعادگاه عاشـقان و دلدادگان
بـه اباعبـداهلل الحسـین علیه السلام و یاران بـا وفای آن
حضرت شـد تا در غم شـهادت جانسـوز سیدالشـهدا (ع)
و یـاران بـه خون خفته آن حضرت به سـوگ بنشـینید .

تــاوت آیاتــی چنــد از کالم اهلل مجیــد و قرائــت
دعــای پــر فیــض زیــارت عاشــورا از دیگــر برنامــه های
ایــن همایــش محــزون در جمــع مددجویــان آسایشــگاه
خیریــه کهریــزک بــود .

همچنیـن از اولیـن سـاعات صبح اربعین حسـینی و از
طریـق بلندگـو هـای نصب شـده در جای جـای محوطه

در این مراسـم مذهبی شـرکت کنند  ،رسـیده باشـد .
شـایان ذکر اسـت کلیه هزینه های مربوط به پذیرایی

آسایشـگاه  ،صـوت نوحـه خوانـی مداحان اهل بیـت (ع)

از سـوگواران حسـینی توسـط یکی از خیرین نام آشـنای

پخش شـد تا به سـمع آن دسـته از عزیزانی که نتوانستند

کهریـزک و از دوسـتداران اهل بیـت (ع) تامین گردید .

آسایشگاه خیریه کهریزک
kahrizak charity foundation

جمعـی از سـالمندان و معلولین سـاکن در آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک بـا حضـور در محـل برگزاری مراسـم
سـوگواری  ،به نوحه سـرایی پرداختند تا بـار دیگر یاد آن
مانـدگاران همیشـگی تاریـخ را گرامـی بدارند .
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اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)
فینـال غـرب آسـیا  /همـراه
بـا معلولیـن جـوان کهریـزک

دهها نفر از معلولین جوان کهریزک هوادار
پرسپولیس در شب پیروزی این تیم مقابل
النصر عربستان  ،شاهد قهرمانی تیم محبوب
خود در فینال غرب آسیا بودند .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ;
تیم پرسپولیس قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران در فینال
غرب آسیا در حالی به مصاف حریف خود النصر عربستان
رفت که تنها ساعاتی قبل از شروع مسابقه اعالم شد
کنفدراسیون فوتبال آسیا مهاجم اول این تیم  -عیسی آل
کثیر  -را به دلیل حرکات نژاد پرستانه محروم کرده است .
در این شب رویایی  ،دهها نفر از معلولین جوان ساکن
در آسایشگاه خیریه کهریزک از پرده سینمای فضای باز
 ،شاهد هنرنمایی فوق العاده تیم پرسپولیس بودند و تا
دقایق پایانی بازی  ،تیم محبوب خود را تشویق کردند .
اوج هیجان در میان معلولین جوان همانند تمامی هواداران
تیم فوتبال پرسپولیس درست در زمانی بود که ضربات پنالتی
نتیجه بازی و قهرمان مسابقات را معرفی می کرد .
باالخره انتظار به سـر رسـید و تیم پرسـپولیس موفق

شـد بـا نتیجـه  ۵بر  ۳در ضربـات پنالتی و بـا نتیجه  ۶بر
 ۴در مجمـوع  ،عنـوان قهرمانـی غرب آسـیا را از آن خود
کـرده تـا به انتظـار بازی با قهرمان شـرق آسـیا در دوماه
آینده بنشیند .
روابـط عمومـی آسایشـگاه خیریه کهریـزک با دعوت

از تیـم محبـوب پرسـپولیس و کادر فنـی این تیـم برای
حضـور در ایـن مجموعه خیریه  ،امیدوار اسـت سـاعاتی
شـاد و پرنشـاط را تقدیـم معلولیـن جـوان کهریـزک
نمایـد کـه از هـواداران متعصـب ایـن تیـم مردمـی و
پرطرفدارهسـتند .

بــا مســاعدت مــددکاران اجتماعــی;
دلتنگــی هــای مددجویــان بــه
حداقــل مــی رســد
بیـش از  ۴۵۰مـورد مالقـات حضـوری بـا
خانـواده ها  ،گوشـه ای از برنامه های مددکاران
اجتماعـی بـرای رفـع دلتنگی هـای مددجویان
در دوران قرنطینـه و اعمـال محدودیت ها بود.

بـه گـزارش روابـط عمومـی آسایشـگاه خیریـه
کهریـزک; نزدیـک بـه هفـت مـاه از اعمـال محدودیت
هـای موجود جهـت حفظ سلامتی عمومـی مددجویان
در مقابـل بیمـاری کرونـا مـی گـذرد.
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در ایـن رهگـذر  ،فعالیـت هـای روزانـه همچـون
حضـور در کارگاه هـای هنـری  ،ورزشـگاه و تمرینـات
مختلـف ورزشـی  ،گـردش هـای دسـته جمعـی و دیگر
برنامـه هـای شـاد و روحیـه بخـش یا لغـو گردیـده و یا
بـا حداقـل ظرفیت مشـغول فعالیت اسـت  ،با ایـن وجود
آنچـه بیش از پیش در روحیـه مددجویان تأثیر منفی می
گـذارد  ،عـدم حضـور گاه و بیـگاه خانـواده هـا و مالقات
کنندگان در آسایشـگاه اسـت که می بایسـت بـرای این
مهم تدبیری اندیشـیده می شـد تا دلتنگـی های عزیزان
مددجـو بـه کمتریـن میزان ممکن برسـد
معصومه جعفری راد مدیر امور اجتماعی
آسایشگاهدر اینباره به خبرنگار کهریزک گفت :

در اوج شـیوع بیمـاری کرونـا  ،امکان حضـور مالقات
کننـدگان بـه هیچ وجـه وجود نداشـت .چرا کـه هر یک

از مالقـات کننـدگان ممکن بـود ناقل این بیمـاری بوده
و سلامتی جمع کثیـری از مددجویان را به خطـر اندازد.
امـا بـه مـرور و بـا تدابیـر مختلـف بهداشـتی و مراقبتی
اعمـال شـده  ،ایـن بیمـاری نیـز در کهریـزک فروکـش
کـرد تـا برنامـه هـای روزانه مددجویـان بار دیگـر و البته
بـا حفـظ دقیق شـیوه نامه هـای بهداشـتی به مـرور راه
اندازی شـود
جعفری در ادامه نیز گفت :
از جملـه اساسـی تریـن ایـن برنامـه هـا  ،دیـدار
مددجویـان بـا خانواده هایشـان اسـت که خدا را شـکر با
تدابیـر الزم و بصـورت روزانـه در برنامـه کاری مددکاران
قـرار گرفته اسـت.

جعفری درباره نحوه برنامه ریزی انجام شده
هم گفت :
با هماهنگی قبلی و تماس با خانواده های مددجویان ،
روزانه تعداد محدودی از خانواده های درجه یک آنان در
آسایشگاه حاضر می شوند تا بتوانند ساعاتی را در کنار هم
باشند ،بگونه ای که تا کنون بیش از  ۴۵۰مورد مالقات
خانواده ها با مددجویان به انجام رسیده و این مهم همچنان
ادامه دارد.

مدیر امور اجتماعی آسایشگاه با بیان اینکه تمامی
محدودیت های موجود تنها جهت حفظ سالمتی همگان
است  ،از همه مددجویان و خانواده های آنان دعوت کرد
تا با صبوری و شکیبایی خود تا پایان دوره این بیماری ،
به فکر آینده ای آسوده و به دور از هرگونه بیماری باشند.

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)
بـوی مـاه مهـر در آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک اسـتان البرز

جشن آغاز سال تحصیلی جدید ویژه کودکان
استثنایی در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز
برگزارشد
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز  :آغاز سال جدید تحصیلی در آسایشگاه
خیریه کهریزک ویژه کودکان استثنایی با توجه به بحران
کرونا در اولین روز ماه مهر بصورت آنالین با حضور جمعی
از پرسنل مرکز نیلوفر برگزارشد .
ساختمان نیلوفر مرکز نگهداری و توانبخشی کودکان
معلول ذهنی امسال نه نفر کودک آموزش پذیر برای حضور
در مدارس استثنایی در پایه مقدماتی تکمیلی  ،آمادگی
تکمیلی و اول استثنایی را به خود اختصاص داده است .
کودکان این مرکز با توجه به عدم برگزاری
کالس های حضوری امسال ،با حضور مربیان هنری و
آموزشی  ،مسئول مرکز  ،مددکار و روانشناس از طریق
مجازی در کالس شرکت کردند  .کودکان استثناییاین مرکز

شامل دو پسر و هفت دختر هستند که با هماهنگی مددکار
و روانشناس ذیربط راهی آموزش شدند تا مسیر هموارتری
با توجه به معلولیت هایی که دارند در پیش رویشان باشد .

پخش موسیقی و نواختن آهنگ آشنای بوی ماه مهر
شادی روز اول مهر و هیجان و عشق را به کودکان
آسایشگاه خیریه کهریزک البرز هدیه کرد .مهنویان
مددکار این حوزه گفت  :این جشن با رعایت کامل
پروتکل های بهداشتی برگزارشد و هدف اصلی از برگزاری

این جشن آمادگی کودکان و خانواده ها می باشد تا آغاز
سال تحصیلی شاد و مهیجی داشته باشند وی افزود  :با
توجه به این روزهای کرونائی سالمت روحی کودکان
برایمان بسیار حائز اهمیت می باشد و روانشناس مربوطه
در خصوص آماده سازی کودکان به منظور حضور به موقع
در مدرسه آنالین توضیحاتی به خانواده ها ارائه داد به امید
آنکه از آموزش و پرورش کاربردی و اصولی به دلیل عدم
برگزاری کالسهای حضوری غافل نشوند .

برگـزاری مراسـم تقدیـر وتشـکر
از نویســـندگان ماهنامـــه در
آسایشـگاه خیریه کهریـزک البرز

حافظ خوانی سالمندان خانه گلها
در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز

دورهمی وحافظ خوانی سالمندان خانه گلها
با رعایت پروتکل های بهداشتی در آسایشگاه
خیریه کهریزک البرز برگزارشد .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
البرز ؛ دورهمی و حافظ خوانی سالمندان خانه گلها در
آسایشگاه خیریه کهریزک به منظور پرکردن اوقات فراغت
با استقبال گرم سالمندان در حیاط مرکزی برگزار شد.
دوران کرونا با توجه به عدم برگزاری جشن  ،بازدید
 ،مالقات و  ...زندگی تمام افراد به ویژه سالمندان را
تحت الشعاع قرارداده است .ساختمان خانه گلها در
آسایشگاه خیریه کهریزک البرز با نظارت مستقیم مدیر

دکتر افشین وجدانی ضمن تشکر از فعالین و
نویسندگان ماهنامه آسایشگاه خیریه کهریزک
البرز اذعان داشت :نویسنده تنها برای خود نمی نویسد
زیرا با قلم سحار خود نقش بارز و مهمی در شناخت یک
جامعه و بررسی مسائل و مشکالت آن دارد و به نوعی زبان
همه افراد جامعه است که می تواند با قلم شیوای خود
فرهنگ  ،اخالق  ،مشکالت یک جامعه را بررسی کند .وی
افزود :ماهنامه موسسه خیریه کهریزک با حضور کارشناسان

مربوطه سعی درشناخت این مرکز و خدمات ارزنده آن داشته
تا عالوه بر خدمات ارائه شده در این مرکز آموزش  ،شناخت
 ،پیشگیری و درمان به موقع را در افراد جامعه به دنبال
داشته باشد تا کمتر آسییب پذیری را در جامعه شاهد باشیم .

در این مراسم که با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی
انجام شد با اهداء لوح تقدیر و جوایز از نویسندگان ماهنامه
تشکر شد .

امورروانشناسی با برنامه های خاصی به
منظور ایجاد سرگرمی  ،هیجان  ،تفریح
سالم برخورداراست که یکی از آنان کتاب
وکتاب خوانی است .

اردشیر زرشکی مدیر امور روانشناسی
آسایشگاه گفت  :این دورهمی در جهت
تقویت فرایندهای شناختی و حافظه
سالمندان به منظور بهبود خلق و خوی
آنان با توجه به ایام کرونا و قرنطینه
برگزارشد تا عالوه بر سرگرمی کاهش
پسرفت شناختی در سالمندان را به دنبال
داشته باشد .

خواندن غزلیات حافظ از دیرباز در دورهمی ایرانیان
از اهمیت خاصی برخوردارمی باشد که با برگزاری این
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دورهمی در حیاط مرکزی ساختمان گلها  ،خواندن غزل
های زیبای حافظ عالوه بر حفظ فرهنگ و ادب پارسی
ساعاتی شاد را به سالمندان هدیه داد  .این برنامه با رعایت
فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی انجام شد
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از نویسندگان ماهنامه موسسه خیریه
کهریزک در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز با
اهداء لوح تقدیر قدردانی شد.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
البرز  :مراسم تقدیر و تشکر از نویسندگان مقاالت در
ماهنامه موسسه خیریه کهریزک با حضور دکتر افشین
وجدانی مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزارشد .
نویسندگی و معرفی خدمات آسایشگاه خیریه کهریزک
به سالمندان  ،معلولین و کودکان با توجه به رشته های مرتبط
کارشناسان و مسئولین این مرکز باعث آشنایی سایر افراد
جامعه با خدمات پزشکی  ،آموزشی و توانبخشی  ،دوران
سالمندی ،تغذیه و  ....می تواند به نوعی مثمر ثمر باشد .

شماره 240

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)
خاطره گویی با هدف تقویت
حافظه سالمندان در آسایشگاه
خیریه کهریزک استان البرز

دورهمی سالمندان با خاطره گویی به مناسبت هفته
جهانی سالمند در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
البرز؛ برنامه های متنوع ازجمله دورهمی سالمندان  ،خاطره
گوئی  ،تماشای فیلم بصورت گروهی و مسابقه ساخت
ماکت کرونا باحضور جمعی از سالمندان مراکز الله  ،رز
وگلها برگزارشد .
روز جهانی سالمند و توجه به عزیزانی که یک عمر
را صرف خدمت به خانواده و جامعه کرده اند از سوی
سازمانهای ذیربط و بهزیستی مورد توجه قراردارد و حفظ
شان و شئونات سالمندان ،اکرام و تکریم آنان همواره در
جامعه تاکید می شود به ویزه درآسایشگاه خیریه کهریزک
که سالمندان دور از خانواده زندگی می کنند این توجه در
الویت دستور سازمانی این مرکز قراردارد
به همین مناسبت و در روز جهانی سالمند برنامه
های متنوعی از سوی مدیران و مسئولین  ،روانشناسان،
کارشناسان هنری و ..برگزار می شود تا بزرگداشت این روز
حتی درروزهای کرونائی فراموش نشود .
خاطره گویی از جمله برنامه هایی است که امروز در
بخش ساختمان رز مرکز نگهداری سالمندان زن به آن

پرداخته شد تا با هدف تقویت حافظه  ،بازسازی شناختی
 ،تخلیه هیجانی  ،سرگرمی ،نشاط را به سالمندان هدیه
کند  ،در واقع می توان گفت  :خاطره گوئی یادآوری
وقایع  ،احساسات و افکارگذشته برای تسهیل تطابق
یافتن با "حال" و کیفیت زندگی است .خاطره گویی
مداخله ای روانی اجتماعی و با هدف کمک به سالمندان
برای کنارآمدن با تغییرات زندگی است .شایان ذکر
است در این روزهای کرونائی که مالقاتها  ،بازدید ها و
جشن های عمومی را تحت الشعاع قرارداده همه سعی

مدیران و مسئولین مراکز برآن است تا حداقل آسیب متوجه
پدربزرگ ها و مادربزرگ هایی شود که خانه امیدشان به
کهریزک است  .همچنین در بخش ساختمان الله مرکز
نگهداری سالمندان مرد به تماشای فیلم سینمائی کمدی
نشستند و سالمندان زن روزانه بخش home care
مسابقه ساخت ماکت کرونا با پارچه و نقاشی را دریک
دورهمی تجربه کردند و به نفرات اول تا چهارم ساخت
ماکت کرونا جوایزی اهداء شد .

ارائه خدمات آموزشی و
توانبخشی به کودکان معلول در
آسایشگاه خیریه کهریزک البرز
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خدمـات شـبانه روزی و روزانـه آموزشـی
وتوانبخشـی به کودکان معلول در آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک ارائه می شـود .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز :ساختمان نیلوفر مرکز نگهداری شبانه
روزی کودکان معلول با ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی
در بخش گفتاردرمانی  ،کاردرمانی  ،کاردرمان ذهنی
جسمی و ذهنی  ،روانشناسی  ،آب درمانی  ،شن بازی
 ،کالسهای آموزشی و توانبخشی و.....در دو بخش شبانه
روزی و روزانه پذیرای کودکان معلول سندرم  ،فلج مغزی ،
اتیسم و سایر عقب ماندگی های ذهنی است .
در این مرکز با حضور مددکاران در خصوص نحوه ثبت
نام  ،پذیرش  ،تشکیل پرونده و ارزیابی شرایط جسمانی و
خانوادگی کودک خدمات الزم در بخش درمان و چگونگی
پذیرش آغاز می شود .
بخش شبانه روزی کودکان معلول  ،که گاها بد
سرپرست یا بی سرپرست هستند پذیرش  113کودک ر ا
به خود اختصاص داده است و در بخش روزانه نیز کودکان
بیشماری از خدمات این مرکز بهره مند می شوند .
با تشکیل پرونده ستاد پذیرش گروههای هدف
بهزیستی  ،در صورت ضرورت حکم قضایی برای کودکان

بدسرپرست یا بی سرپرست صادر شده و به صورت شبانه
روزی در این مرکز نگهداری می شوند .
مهنویان مددکار بخش کودکان گفت  :صبح
امروز کودک رهاشده ای در حیاط مرکز داشتیم که با
مشخصات کامل که بر کفش و بازوی او بسته شده به
حال خود رهاشده که با ارسال پرونده به ستاد پذیرش
گروههای هدف بهزیستی و انجام تست کرونا و  14روز

دوره قرنطینه در این بخش پذیرش شده است .
وی افزود  :وضعیت استان در این ایام متاسفانه
قرمز می باشد و بحران شرایط اقتصادی در رها کردن این
کودکان بی تاثیر نیست زیرا معزل بیکاری گریبان بسیاری
از خانواده ها راگرفته و امیدوار هستیم که این ویروس به
زودی ریشه کن شود و جامعه سالمی از لحاظ خانوادگی ؛
اقتصادی  ،فرهنگی  ،اجتماعی داشته باشیم .

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)
دورهمی شاد کودکان نیلوفری
به مناسبت روز جهانی کودک در
آسایشگاه خیریه کهریزک البرز

جشن روز جهانی کودک درساختمان نیلوفر
مرکز نگهداری وتوانبخشی شبانه روز کودکان
معلول برگزارشد .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز؛ توجه به نیازهای کودکان و حمایت
آنان در آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز به بهانه روز جهانی کودک همواره مورد
توجه مدیران و مسئولین ساختمان نیلوفر مرکز نگهداری و
توانبخشی شبانه روزی کودکان معلول قرار دارد .
شانزدهم مهر ماه روز جهانی کودک اهمیت به کودکان
در سراسر دنیا مورد توجه اذهان عمومی قرارگرفته و روزی
به نام روز جهانی کودک را در تقویم به خود اختصاص داده
است  .بدین مناسبت با برگزاری یک دورهمی در بخش
کودکان نیلوفری این روز گرامی داشته شد .
کودکان امیدهای آینده خانواده و یک جامعه هستند
که در نهایت با تربیت صحیح  ،آموزش و پرورش اصولی
می توانند برای خود و جامعه مثمر ثمر باشند اما توجه
به کودکان معلول ذهنی و جسمی وظیفه سنگین تری را
در دستور العمل سازمانی این مرکز قرار داده است و روز

جهانی کودک هم از این قاعده مستثنی نیست .

حضور داوطلبان و نیکوکاران به بهانه روز جهانی کودک
و اهداء هدایا به کودکان حاکی از ثبات و اهمیت به روح و
جسم کودکانی است که گرچه نمی توانند ابراز احساساتی
واضح داشته باشند اما بدون هیچ شکی نیاز به مهر و
محبت از عمق چشمانشان هویداست .

کودکانی که باید درفضایی سرشار از خوشبختی بزرگ
شوند عنوان بی سرپرست و بدسرپرست را به خود اختصاص

داده اند  ،همواره مورد حمایت مسئولین درسایه الطاف الهی
و عنایت خیرین هستند و امسال نیز روز جهانی کودک توجه
نیکوکاران و خیرین به کودکان خالی از لطف نبود .
روزجهانی کودک در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز
گرچه امسال به دور از برنامه های مفصل اجراشد اما به
رسم همه ساله با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی  ،با
اهداء هدایا و ایجاد فضایی شاد با پخش موسیقی پاس داشته
شد و در نهایت با گرفتن عکس یادگاری به پایان رسید .

وفـــای بـــه عهـــد و نـــذورات
مردمـــی در آسایشـــگاه
خیریـــه کهریـــزک البـــرز
بانـوان نیکوکار درسـالروز شـهادت سـید
السـاجدین نـذورات خـود را بـه آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک البـرز اهداءکردنـد .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز :وفای به عهد همراه با ادای نذورات
و توسل به ائمه معصومین از جمله سنت های اسالمی
است که در آسایشگاه خیریه کهریزک نیز با حضور خیرین
و اهداء نذورات از دیرباز وجود داشته است .

با توجه به ایام محرم وشهادت سید الساحدین امام زین
العاابدین علیه السالم جمعی از بانوان نیکوکار به پخت
شعله زرد در ساختمان یاس مرکز نکهداری بیمارن ام اس
و ضایعه نخاعی پرداختند .
سـوی مـردم بـا پخش مـواد خـام بـه آسایشـگاه خیریه
کهریـزک نیـز قابل توجه اسـت .
دکتر حسن احمدی مدیر عامل موسسه خیریه کهریزک
و هیئت همراه با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی به
بخش یاس مرکز نگهداری بیماران ام اس و ضایعه نخاعی
رفتند و در هنگام پخش نذری در کنار مددجویان بودند .

دکتر احمدی مدیر عامل موسسه خیریه گفت
 :آرزو می کنم این روزهای کرونائی تمام شود و مددجویان
روزهای پرنشاطی داشته باشند گرچه چتر حمایت خیرین
همواره بر سرمددجویان آسایشگاه خیریه کهریزک مستدام
است اما امیدوارم باریشه کن شدن کرونا مانند سابق حضور
خیرین  ،نیکوکاران را در این مرکز شاهد باشیم.
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اعتقاد شیعیان در پخت نذورات همراه با مراسم
عزاداری در این روزهای کرونائی با رعایت کامل
پروتکل های بهداشتی فراموش نشده و توسل و اعتقاد
به بخشش از مال و وفای به عهد همچنان جاریست زیرا
هدف خیرین از ادای نذر قرب الهی است .
ایـن قرب الهی در سراسـر جامعه به صـورت هدفمند
برگزار شـده و نیازمندان واقعی  ،خیریه ها  ،سـازمانهای
مـردم نهـاد در راس آن قرارگرفتـه اند که ایـن نگرش از
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اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)
برگــزاری نمایشــگاه صنایــع
دســتی در آسایشــگاه خیریــه
کهریــزک البــرز
به مناسبت هفته جهانی سالمند نمایشگاه
آثار وصنایع دستی مددجویان در آسایشگاه
خیریه کهریزک البرز برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز؛ نمایشگاه هنرهای دستی سالمندان در
زمینه ای قالی بافی  ،صنایع دستی ،نقاشی  ،منبت کاری ،
ساخت دستبند و زیور آالت به مناسبت هفته جهانی سالمند
در آسایشگاه خیریه کهریزک البرزبرگزارشد .
یکی از نیازهای دوران سالمندی توجه  ،حمایت ،
افزایش حس اعتماد به نفس  ،پرکردن اوقات فراغت ،
زندگی شاد و سالم است که در هفته جهانی سالمند در این
مرکز با اعمال برنامه های از پیش تعیین شده همراه است .

هفته سالمند و اهمیت به دوران سالمندی دلیلی بر
برگزاری نمایشگاه داخلی آثار و هنرهای دستی مددجویان
است که آثار هنری سالمندان در این نمایشگاه به معرض

بزرگداشـت موالنا در آسایشگاه
خیریـــه کهریـــزک البـــرز
موالناخوانی به مناسبت زادروز تولد شاعر
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وعارف ایرانی دریک دورهمی در آسایشگاه
خیریه کهریزک البرز برگزارشد

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز ؛ مددجویان ساختمان یاس مرکز
نگهداری بیمارن ام اس و ضایعه نخاعی در مناسبت
تقویمی و زاد روز میالد شاعر و عارف ایرانی موالنا جالل
الدین محمد بلخی به خواندن اشعار وی پرداختند .
موالنـا خوانـی کـه از دیربـاز در جامعـه ایـران وجـود

دید گذاشته شده است .

یکی از دغدغه های دوران سالمندی تنهایی یا گذراندن
اوقات فراغت است و شرکت درکالس های هنری می
تواند عالوه بر پرکردن اوقات فراغت سالمندان افزایش
حس نشاط و مفید بودن را درآنان تقویت کند .

سـالمندان بخـش روزانـه و شـبانه روزی بـا شـرکت
درکالسـهای آموزشـی  ،ورزشـی  ،روانشناسـی  ،هنـری
علاوه برگذرانـدن اوقـات فراغـت و تاثیـر مسـتقیم
برجسـم و روح سـالم مـی تواننـد با شـرکت آثار خـود،در

داشـته اندیشـه هـای زیبـای ایـن شـاعر  ،فرهنـگ و
اصالـت زندگی فـردی ،اجتماعی ،دینـی وی را در قالب
اشـعار مثنـوی بیـان مـی کند .
امـروز هفته جهانی سـالمند بهانه و فرصت مناسـبی
بـرای موالنـا خوانـی و دورهمـی سـالمندان بـه منظور
افزایـش فعالیـت اجتماعـی  ،کاهش تنـش  ،اضطراب و
دلتنگـی پدربزرگها و مادربزرگهایی اسـت که کوچکترین
توجـه و همدلی بزرگترین تغییرات را در سلامت جسـم
وروح آنـان بـه ارمغان مـی آورد.
ایـن دورهمـی در آسایشـگاه خیریه کهریـزک عالوه
بـر سـرگرمی و خواندن مثنوی زیبای این شـاعر و عارف
ایرانـی یـادآور اصالت ایرانـی بودن این شـاعر با توجه به
افتخـارات ملـی بـرای ایرانیان اسـت که با برنامـه ریزی

نمایشـگاه صنایع دسـتی منبع درآمدی نیز داشته باشند .

استقبال بیشماری از سالمندان برای حضور درکالسها گواه
برآن است که یادگیری  ،آموزش  ،توانایی در انجام فعالیت
های اجتماعی و امور هنری در افزایش اعتماد به نفس آنان بی
تاثیر نیست همچنین بحث تشویق و تائید از سوی جامعه نیز
تاثیر به سزایی در حس مفید بودن و توانمند بودن آنان دارد .

فعالیت هایی که بدون شک دغدغه های زندگی را
کمرنگ تر می کند زیرا سالمندان ساعاتی شاد را درکنار
دیگر همساالن خود تجربه می کنند .

روانشـناس و کارشـناس هنری مرکز یاس برگزارشـد
توضیح و شـناخت زندگـی نامه موالنا شـاعر ایرانی و

به نامی که کشـور ترکیه و افغانسـتان نیز سـعی فراوانی
در نسـبت دادن وی بـه نـام شـاعر رومـی دارنـد بـرای
مددجویـان خالی از لطـف نبود .

در ایـن دورهمـی خواندن اشـعار زیبای موالنا توسـط

برخـی از مددجویـان  ،پـرورش افـکار و اندیشـه هایی را
بـه دنبـال دارد کـه موالنا درقالب شـعر مثنـوی آن را به

تصویر کشـیده است

ایـن دورهمـی هـا بـا رعایـت کامـل پروتـکل های

بهداشـتی انجام می شـود تا با مددالهی روزهای سـخت

کرونائـی به پایان برسـد.

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)
اهدائـی دو دسـتگاه لیفتـراک
حمـل بیمـار بـه آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک البـرز

بانک ملی البرز دو دستگاه لیفتراک حمل بیمار
به آسایشگاه خیریه کهریزک البرز اهدا کرد.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز :صبح روز دو شنبه مدیر امور شعب بانک
ملی استان البرز و هیئت همراه با هدف خدمت رسانی
مناسب به سالمندان دو دستگاه لیفتراک حمل بیمار به
آسایشگاه خیریه کهریزک البرز اهدا کرد.
ملکی راد مدیر شعب بانک ملی استان البرز
در این بازدید گفت  :امروز به منظور آشنایی و اهداء
دو دستگاه لیفتراک برای حمل و نقل آسان مددجویان
و سالمندان به همراه همکارانم به این مرکز مراجعه کرده
ایم تاگامی هر چندکوچک در کمک رسانی به مددجویان
برداریم .وی اذعان داشت قطعا این کمکها ادامه دار خواهد
بود و همه سعی ما برآن است در خرید تجهیزات پزشکی
این بخش سهیم باشیم .
علی رضا چاواری مدیر روابط عمومی
آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ضمن همراهی
با بازدید کنندگان گفت  :حضور شما خیرین و

نیکوکاران دراین روزهای کرونائی قوت قلبی برای همه
مددجویان است و امیدوارم با ریشه کن شدن این ویروس
شاهد حضور بیشماری از مراجعه کنندگانی باشیم که عشق
و ایثار را سرلوحه زندگی خود قرارداده اند وی ادامه داد:

بـا توجـه بـه اینکـه بازدیـد و مالقـات ممنـوع مـی
باشـد متاسـفانه امـکان حضـور در بخشـهای درمانـی

میسـر نیسـت و توضیحـات تکمیلی درخصـوص معرفی
آسایشـگاه و ارائـه خدمـات آموزشـی و توانبخشـی بـه
کـودکان معلـول  ،بیمـاران ام اس و ضایعـه نخاعـی ،
سـالمندان و مددجویان بسـتری ( )homecareمراقبت
درمنـزل و بخـش ( ) reday careخدمـات روزانـه در
واحـد روابـط عمومـی انجـام شـد .

برگـزاری کالسـهای آموزشـی
درمانـی بـه مناسـبت هفتـه
جهانی سـالمند در آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک البـرز
کالسـهای آموزشـی ورزش  ،موسـیقی
درمانـی وکارگاه خـود مراقبتـی بـه مناسـبت
هفتـه جهانـی سـالمند در آسایشـگاه خیریه
بـه گـزارش روابـط عمومـی آسایشـگاه

خیریـه کهریـزک البـرز؛ برگـزاری برنامـه هـای

متنـوع بـه مناسـبت هفتـه جهانـی سـالمند درمراکـز

چهارگانـه آسایشـگاه خیریـه کهریـزک البـرز زیرنظـر
روانشناسـان  ،مربیان هنری و ورزشـی برگزار می شـود .

برنامـه آموزشـی سـومین روز هفتـه سـالمند بخـش
سـاختمان رز مرکـز نگهـداری سـالمندان زن ورزش و
موسـیقی درمانـی اسـت که با هـدف افزایش شـادکامی
،کاهـش اضطـراب ناشـی از دوران کرونـا ،تقویـت قوای
جسـمانی هماهنگـی عملکـرد عصب ،عضلـه و تقویت
انـدام هـا برگزار شـد .
ایـن برنامه ورزشـی با تلفیق موسـیقی درمانی همراه
بـود زیـرا موسـیقی همـراه بـا حـرکات ورزشـی ذهـن

همچنیـن در بخـش سـاختمان الله مرکز
نگهـداری سـالمندان مـرد کالس آموزشـی
خـود مراقبتی سـالمندان برگزارشـد .
در ایـن کارگاه آموزشـی خـود مراقبتی به سـالمندان

بـه منظـور اسـتقالل جسـمی  ،روحـی  ،اجتماعـی و

معنـوی آمـوزش داده شـد و سـالمندان حـس تعامـل ،
احتـرام  ،شـناخت تفاوتها  ،سـازگاری بـا محیط پیرامون

و همچنیـن احتـرام بـه عقایـد دیگـران را بیـش از بیش
آمـوزش دیدند.

هــم چنیــن در ایــن کالســها عذرخواهــی و تشــکر
بــه موقــع کــه ســبب همدلــی در بیــن ســالمندان بــا

از تنهایــی  ،انــزوا  ،دوری از فرزنــدان بــه ویــژه در ایــام

کرونــا کاهــش یابــد و ســالمند را در بســتر مناســبی بــه
منظــور ســازگاری بــا محیــط ســوق دهــد و در نهایــت

امنیــت روحــی وی تامیــن شــود  .ســالمندان بــا توجــه
بــه آســیب پذیــری در دوران ســالمندی و زودرنــج بودن

بــا آمــوزش مهــارت بیــن فــردی و ســازگاری بــا محیط
مــی تواننــد آرامــش بیشــتری داشــته باشــند .

همچنین پخت آش دورهمی در بخش سالمندان

 daycareبرگزارشد و مادران بخش  daycareیا مرکز
روزانه سالمندی روز خوشی را کناریکدیگر تجربه کردند.
الزم به ذکر است کالسهای آموزشی  ،ورزشی با رعایت

کامل پروتکل های بهداشتی انجام شد .

45
آسایشگاه خیریه کهریزک
kahrizak charity foundation

کهریـزک البـرز برگزارشـد .

را فعـال تـر مـی کنـد و هیجـان بیشـتری را در ورزش
سـالمندان بـه همـراه دارد .

اطرافیــان مــی شــود یــادآوری شــد تــا هیجانــات ناشــی
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متولدین فروردین

تالشهایتان موفقیت آمیز بوده و فداکاری شما در کارها باعث رشد هویت تان می شود .پر از ایده
های جدید برای رشد شغلی خودتان هستید .یکسری سهل انگاری هم به دلیل شتاب در مکاتبات
پیش می آید .مهارتهای اجرایی در این ماه فعال هستند .تصمیم گیری های حساس باید به درستی
انجام شوند .زندگی زناشویی عادی است و باید از بی حوصلگی با شریک زندگی تان جلوگیری کنید.

رضایت شخصی تان افزایش پیدا میکند و همزمان با آن زمان بیشتری را به چت و با هم بودن
اختصاص می دهید .سفرهای دور برای کسب تحصیالت عالی پیش بینی می شود .توسعه در امور
خانواده پیش می آید .ظاهر فیزیکی و انرژی های شما رو به افزایش هستند .به این معنا که ممکن است
کمی چاق شوید و دچار اضافه وزن شوید پس مراقب رژیم غذایی تان باشید.

متولدین اردیبهشت

صبر کنید و تامل کنید همانطور که (در) همیشه روی یک (پاشنه) نمیچرخد ،دنیا هم همیشه
به یک حال و یک منوال نمی ماند .هم (ان مع العسر یسرا) داریم و هم (فاهلل یحب الصابرین) شما که
این همه مدت صبر کرده اید کمی دیگر هم دوام بیاورید گردش فلکی برای شما روی به اعتدال دارد.
مقدمات یک سفر برای شما در حال تدارک و فراهم شدن است .سعی کنید نهایت استفاده از این سفر
را بکنید که سفری سرنوشت ساز است .اگر (تنها) هستید زیاد ناراحت نباشید که شاعر گفته است دال
خو کن به تنهائی که از -تن ها (بال خیزد) دوران تنهائی شما نیز سرانجام پایان خواهد یافت.
شغل خود را عوض خواهید و این تعویض از هر جهت به سود و به نفع شماست .از دنیا مردم دنیا
روی بر نگردانید .اگر می خواهید دیگران شما را دوست داشته باشند شما هم آن ها را دوست بدارید.

متولدین خرداد

دوباره از شما بابت کارها تقدیر خواهد شد .اخبار خوش حال کننده ای خواهید شنید .مطمئن شوید
که می توانید در همه زمانها به شیوه ای موثر با اطرافیان ارتباط برقرار کنید .روابط رمانتیک پربار و لذت
بخش است و رابطه مشترک زناشویی قابل اعتماد خواهد بود .با ارتباط مناسب و مدارا کردن به احتمال
بسیار زیاد ازدواج پیش خواهد آمد .در عشق شاهد ثبات هستید .یکسری اتهامات جزیی در محل کار
به شما زده خواهد شد اما شما سربلند از آنها خواهید بود.

موفقیت شما با کار سخت بدست می آید .از نظر مالی این ماه طبیعی خواهد بود و ممکن است
پول غیر منتظره ای دریافت کنید .خریدهای لوکسی خواهید داشت .اگر ایده های جالبی دارید بهتر
است از مشورت افراد باتجربه هم استفاده کنید .راه های تازه ای برای کسب و کار آماده است و این ماه
مشغول جلسات و مسافرت هستید .در انجام امور مهمی ممکن است تاخیر پیش آید .انعطاف پذیری
بر زندگی شخصی و شغلی تان تاثیر می گذارد .سالمت این ماه شما مربوط به عدم مراقبت از خودتان
است مثل از در رفتگی ها و بیماران قلبی باید بسیار مراقب رژیم غذایی خود باشند .فرزندانتان ممکن
است دچار ناراحتی یا بیماری شوند.

متولدین تیر

این ماه نقشی که شما در جهان بیرونی دارید باعث میشود بیشترین تمرکز خود را روی کار و وظیفه
تان بگذارید چرا که خورشید وارد دهمین خانه مسیر شغلی شما میشود اما شاید شما مایل نباشید که
آزادی خود را از دست بدهید ،حتی اگر بدانید که در قبال این کار موفقیت را به دست میآورید و در نهایت،
شما مسئولیت خود را بر مستقل بودن ترجیح میدهید ،حتی اگر از تصمیم خود راضی و خشنود نباشید.
دلخور و عصبانی ماندن شما فقط مشکالت را بیشتر میکند ؛ حتی اگر احساسات منفی خود را
بیان کرده و اجازه دهید که این احساس در شما باقی بماند بعدا مجبور خواهید شد که این نفرت و
آزردگی را در خود از بین ببرید.
در اواسط ماه روحیه کنجکاوانه خود را بیشتر کنید .با افراد بیشتری در ارتباط باشید و پیشنهادهایی
را به آنها نیز منتقل کنید .مطمئنا در عکس العمل حرف هایتان ،پاسخ های بهتری خواهید گرفت .با چند
نفر از اطرافیان تان نیز به مشکل بر خورده اید که در انتهای ماه تمام آن کدورت ها حل خواهند شد.

متولدین مرداد

در اوایل ماه اتفاقات خوبی برایتان رخ می دهد که انتظارش را ندارید .بنابراین خودتان را برای یک
شادی بزرگ آماده کنید .هر چه به سمت اواخر ماه پیش می روید ،شرایط مالی شما نیز بهتر می شود،
شما زحمت های زیادی کشیده اید و آنچه به دست می آورید حق شماست پس از آن نهایت لذت را
ببرید.این ماه اگر در محل کارتان گامی استوار و محکم بردارید بهتر میتوانید کار کنید  ،تا آنجایی که
میبینید تمام کارهایتان را زودتر از آنچه انتظار داشتید به پایان رساندهاید .قبل از آغاز هر پروژه جدیدی
خوب است که مطمئن شوید تمام ابزار و تجهیزات را آماده کردهاید  ،قبل از اینکه شروع به کار کنید
بیندیشید و مطمئن شوید که همه جوانب کار را در نظر گرفتهاید .اگر قبل از هر کاری اول وظایفی که
در خانه دارید را انجام دهید خود و دیگران را از یک دردسر و گرفتاری بزرگ نجات دادهاید.

متولدین شهریور

این ماه با قاب ذهنی بهتری هستید و از لوازم یا وسائل نو شده خانواده لذت می برید و احساس
رضایت خواهید کرد .شروعی عاشقانه با شریک عاطفی خود خواهید داشت  .جاذبه ها افزایش خواهد
یافت و شما می توانید یک رابطه قابل اعتماد را شکل دهید .اتحاد پیش زمینه ازدواجتان خواهد شد .بهتر
است احساسات خود را با شریک زندگی تان در میان بگذارید زیرا زندگی عاشقانه نیازمند اعتماد متقابل
و ماندگار است .با کار سخت بر ناامیدی ها غلبه کنید .در حرفه خود شاهد پیشرفت هایی در موقعیت
خود هستید و ارتباط با زیر دستانتان قابل مالحظه و خوب است .در طول این مدت در محل کار باید به
شدت وقت شناس باشید و فرصتی برای نیازهای سازمانی اختصاص دهید .اقدامات این چنینی بر شغل
شما بسیار تاثیر گذار و چشمگیر خواهند بود .

متولدین مهر

از کینه دست بردارید و بی خیال کدورت شوید .خنده را مانند گلی بر لب هایتان بنشانید که دوستی
و نیکویی همانند پلی است به دل دیگران .به آینه بنگرید و دلتان را همانند آن ،صاف و بی غش کنید.
بعد می بینید که آینه به شما لبخند رضایت می زند .زندگی فراز و نشیب های زیادی دارد ،به خود
بیایید .گذشته را فراموش کنید و به آینده ای درخشان بنگرید ،چون زندگی زیباست .در معامله مسکن
همه موارد را در نظر بگیرید .او روزی از شما کمکی خواست ،اما شما کاری نکردید ،خب ،حاال وقتش
است که جبران کنید ،مگر چه اشکالی دارد .او همچنان چشم به راه شماست.

زمان ،غنی ترین گنجینه هاست پس مراقب باشید زمان را از شما نگیرند یا آن را از دست ندهید .با
صداقت به زندگی تان گرما ببخشید و سعی کنید اشتباهات گذشته را تکرار نکنید .اگر قصد سفر دارید،
بهتر است آن را به بعد از انجام اموری که به شما محول شده موکول کنید.

متولدین آبان

این ماه می تواند یک ماه بزرگ برای قدمهای محکم زندگی باشد .قادر خواهید بود ذهن خود را
درباره برخی مسائل مهم و حتی اطرافیان  ،آماده کنید .و آماده برای رسم برنامه های اینده خود برروی
شن ها و دوباره سازی انرژی های خود در هر موقعیتی هر چند کمی مهم تا به درخشش خود دست
پیدا کنید.

در دومین هفته از این ماه کسی شما جذاب خواهد دید اما شما دور از او و سخت در دسترس .این
ممکن است به این دلیل باشد که کسی که آن ارزش اسمی را ندارد به نوعی دور باشید و اطالعات
کمتری داشته باشد .اگر بحث آزاد مناسب است این می تواند به اثبات عشق انجامد .اگر مدت هاست به
دنبال تغییراتی در زندگی خود هستید  ،همه چیز از اواسط ماه افزایش سرعت خواهد داشت .این می
تواند شامل یک تماس یا پیشنهاد کاری جدید باشد .در آخر این ماه چیزی واقعا شما را متحیر میکند.

متولدین آذر

این ماه برای متولدین آذر بسیار دلگرم کننده است و امور مالی بسیار سریعتر از آنچه که انتظار می
رود رو به بهبود خواهند رفت .زندگی روزانه طبیعی خواهد بود .واژه ها و اقدامات حمایتی خود را به امید
دادن شریک زندگی تان بکار بگیرید و باید در حفظ حریم خصوصی مسائل زناشویی تان اهمیت بدهید.
دوستی و اتحاد در نیمه دوم ماه پیش خواهد آمد .در روابط عاشقانه خوشبختی را احساس خواهید کرد
و افزایش احترام در رفتار و اعمال خود را شاهد خواهید بود.
دستاوردهای چشگیری از طریق عزیزترین دوستانتان بدست می آورید .فعالیتهای روزانه خود را به
انجام وظایف برجسته اختصاص دهید و مسئولیت اعمال خود را بر عهده بگیرید زیرا با کار سخت و صداقت
شما توسط همکارانتان قدردانی می شود .راههای پرانرژی برای خرید و فروش تاثیر مثبت بر زیر دستانتان
دارد .ارتباطات شما باید شفاف و با انگیزه انجام کارها همراه شود و دستورات و تصمیم گیری هایتان باید
به هم چسبیده شوند تا تغییرات قابل توجه ی در باالبردن سرعت فعالیتها در کسب و کار را داشته باشید.

متولدین دی

شما پیشگام هستید حتی اگر بسیار سنتی و در برخی موارد به شیوه قدیمی و از مد افتاده باشید .اما هر کسی
و همیشه با شما نبوده و رویکرد شما اغلب دور اندیش به زندگی بوده اما به احتمال زیاد در حال تغییر .با انرژی
شگفت انگیزی که مشتری برای شما به ارمغان می آورد شما به دنبال وصل کردن کسی به خود هستید .و چگونه
این شدنی است؟ با یکسری ارتباطات تنگاتنگ و چشمگیری که به احتمال زیاد در این ماه رخ می دهد .با این
همه شما به مقدار زیادی آرامش دست پیدا میکنید که خود را آرامتر از همیشه در پوست خود خواهید یافت.
کسب و کار بلند مدت یا طرح پس انداز می تواند یک خبر ویژه برایتان باشد که باید به آن خوش آمد بگویید.
کسی سخاوتمندانه به سمت شما می آید و باید او را مالقات کنید که زمان آن حوالی  ۱۴م ماه است .پس
کاله خود را سفت نگه دارید .اگر به دنبال سفر یا تعطیالت هستید بهتر است آن را به ماه آینده موکول کنید.

متولدین بهمن

شما دارای قلبی پاک  ،مهربان و انسان دوست هستید اما بعضی از دوستان و آشنایان قدر شما را ندانسته
و موجب ناراحتی تان را فراهم میکنند .شما آرزوهای بزرگی در سر دارید که هر کدام در جای خود دارای
ارزش هستند اما باید توجه داشته باشید که راه موفق تر بودن شما اوال حفظ ارتباط صمیمانه با مردم و باور
داشتن نتایج اعمال و مسئول بودن در برابر خداوند است .با توجه به این دو اصل ،شما به آرامشی خاص
خواهید رسید که بزرگترین نتایج ان زندگی ای آرام و عارفانه خواهد بود ؛ آن وقت دیگر هیچ موضوع کوچکی
برای شما موجب ناراحتی نخواهد شد .در اوایل ماه اتفاقی ذهن شما را درگیر می کند اما شما بهتر از هر
کس دیگری می دانید که چگونه باید با آن برخورد کنید .افراد زیادی در اطراف تان هستند که پیشنهادها و
نصیحت های زیادی به شما می کنند که بد نیست به آنها نیز فکر کنید .اما در نهایت نگران نباشید زیرا همه
چیز ختم به خیر خواهد شد .اواسط ماه وقت بیشتری را برای رابطه عاطفی تان بگذارید.

متولدین اسفند

یک ماه طبیعی در پیش دارید و بهتر است در این ماه از دادن تعهدات شفاهی خودداری کنید .ممکن
است اختالفاتی در زندگی شخصی و یا خانواده پیش آید و از برخوردهای قابل مالحظه دوری کنید.
پیشرفت در کارها با تالش سخت حاصل می گردد .یک پیشنهاد ازدواج خواهید داشت که از یک رابطه
پرشور و انرژی حاص می گردد که سراسر عشق است .شریک زندگی تان بسیار پایبند و متعهد به رابطه
است .شرکت در جلسات رقابتی و یا آزمون ها نتایج عالی برایتان خواهند داشت .اعتماد به نفس ذاتی
شما برا انجام تکالیف در زمان مقرر ستودنی است و این احساس را به زیر دستان و اطرافیان خود انتقال
می دهید .این ماه کارها به صورت روان پیش می روند .پروژه های بلند مدت با موفقیت دنبال می شوند و
در پایان ماه به سود یک جای آنها خواهید رسید .قراردادهای بزرگی با توجه به شغلتان بدست می آورید.
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