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روز جهانی معلولین مبارک
سخن مدیر مسئول /دکتر حسن احمدی

روز جهانی معلول ( ۳دسامبر) یک روز
بینالمللی است که از سال  ۱۹۹۲توسط
سازمان ملل نهاده شده است .این روز با درجات
مختلفی از موفقیت در سراسر زمین مشاهده
شدهاست .این روز با هدف ترویج درک در مورد
مسائل مربوط به معلولیت و بسیج حمایت
از بزرگ منشی ،حقوق و رفاه افراد معلول و
کمتوان انجام میشود .همچنین در صدد
افزایش آگاهی از دستاوردهای حاصل از حضور
افراد معلول در هر جنبه ای از زندگی سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی است.
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بنابـر گـزارش سـازمان جهانـی بهداشـت
( ،)WHOآمـار جهانـی نشـان میدهـد که 15
درصـد از مـردم جهـان بـه نوعـی از معلولیت
مبتلا هسـتند که بیـن  110تـا  190میلیون
نفـر از ایـن معلـوالن بالـغ مشـکالت قابـل
توجهـی در انجـام وظایـف روزمره خـود دارند
و بـه سـختی روزگار میگذراننـد .همچنیـن
نـرخ معلولیـت به دلیل مسـن شـدن جمعیت
و افزایـش نـرخ ابتلا به بیماریهـای مزمن در
کنـار دالیـل دیگـر افزایـش یافته اسـت.

واژه معلولیـت تعریـف گسـتر دهای دارد امـا
بـه طور کلـی اختالالت و مشـکالتی که منجر
بـه کاهـش سـطح سلامت عمومی میشـوند
و فـرد را نیازمنـد مراقبتهـای بهداشـتی و
پزشـکی فراتر از حد معمـول میکنند گونهای
معلولیـت محسـوب میشـوند به طـوری که با

توجـه بـه ایـن تعریـف حتـی افـراد مبتلا به
اختلاالت روانـی حاد نیـز به نوعی جزو قشـر
معلـول جامعـه بـه حسـاب میآیند.

طبق آمار سازمان ملل بیش از یک میلیارد
نفر یا حدود  15درصد از جمعیت جهان با
انواع معلولیت های جسمی حرکتی ،ذهنی و
حسی زندگی میکنند ،که جامعه در پاسخ به
نیازهای فرد معلول دچار مشکالتی است ،عدم
مناسبسازیهای شهری و معابر که آنان را از
مشارکت کامل و موثر همچون دیگر اعضای
جامعه محروم میسازد .تقریبا تمامی معلوالن
مراجعه کننده به آسایشگاه خیریه کهریزک
توانایی سکونت در خانه و خانواده خود را نداشته
و به همین دلیل آسایشگاه نسبت به تامین نیاز
آنان اقدام میکند .در آسایشگاه خیریه کهریزک
تهران گروه سنی معلوالن ١٤سال به باال و در
آسایشگاه استان البرز گروه سنی زیر  14سال
نگهداری و مراقبت و توانبخشی میشوند.
در موسسه خیریه کهریزک  800معلول بستری
و مراقبت در منزل تحت پوشش آسایشگاه خیریه
کهریزک هستند و در آسایشگاه خیریه کهریزک
استان البرز نیز  142معلول جسمی حرکتی
بصورت شبانه روزی 92 ،نفر معلول مراقبت در
منزل و  102نفر معلول بصورت مراقبت روزانه
نگهداری میشوند .در مجموع  1136نفر معلول
در کهریزک جدای از سالمندان و کار افتادگان
ام.اس  .. .در کهریزک زندگی میکنند.

می توان به موفقیت های کسب شده توسط
مددجویان این مرکز چنین اشاره ای داشت  :در
آسایشگاه خیریه کهریزک  56نفردانش آموز و
 6نفر دانشجوی معلول در رشته های مختلف
کارشناسی مشغول به تحصیل می باشند و 30
معلول به انواع مدال های رنگی ورزشی که  6نفر
از آنان مدال آوران مسابقات پارالمپیک هستند
و شایان ذکر است که تیم بوچیا و بستکبال
آسایشگاه خیریه کهریزک در سطح کشوری
همیشه مقام نخست را به خود اختصاص داده اند
و  500نفر معلول هنرمند در  40کارگاه توانبخشی
این مرکز کارهای هنری و صنایع دستی روزانه
انجام میدهند و  12نفر در گرو تئاتر و  10نفر
درگروه موسیقی مشغول به هنرنمایی هستند،
 11نفر زوج معلول به خانه بخت رفتند و ...

تفاوت کهریزک با دیگر مراکز آن است که
فقط در مسائل مراقبتی و درمانی تمرکز نداشتیم
بلکه کهریزک را به محلی برای زندگی آنها تبدیل
کردهایم و در حد توان نیز امکانات فرهنگی و
تفریحی این افراد نیز فراهم شده است.

این تسهیالت برای معلوالن به همت
نیکوکاران موسسه خیریه کهریزک و با یاری
مدیران -مسئولین و مربیان دلسوز آسایشگاه
ایجاد شده است.

مـن هـم در اینجـا فرصـت را غنیمت
شـمرده و از ایـم افراد تشـکر و قدردانی
مـی نمایم.

پنجره باز
محمدرضا صوفی نژاد  /سردبیر ماهنامه

تیم مراقبت در منزل ؛
امیدی تازه در دل معلولین ساکن در منازل

بـا تـوکل به خـدا و بـاور قلبی بـه توانمندی
همکاران  ،تیم مراقت در منزل متشـکل از یک
نفـر پزشـک کارآزموده کـه سـابقه اداره چنین
تیمـی را در پرونـده کاری خـود داشـت و تنـی
چنـد از مـددکاران  ،روانشناسـان و پرسـتاران
آسایشـگاه ،کار خود را با بررسـی  120پرونده از
سـوابق اجتماعـی ،اقتصـادی و درمانی معلولین
سـاکن در منـازل خود آغـاز کرد .

پـس از آن تیـم مراقبت در منزل آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک مـی بایسـت بـرای تطبیـق
مـدارک منـدرج در پرونـده هـا بـا وضعیـت
جسـمی – حرکتـی معلولیـن و نیـز نیازهـای
مختلـف آنـان در محـل سکونتشـان حاضر می
ً
عملا زده
شـد تا کلیـد اصلی فعالیـت این تیم
شـود  .بررسـی هایی که شـاید بیان آن به زبان
آسـان باشـد اما کاری طاقت فرسـا و سخت بود
کـه از عهـده خادمیـن کهریـزک بـر مـی آمد .
بـه هـر تقدیـر  ،نتایـج بررسـی هـا نشـان

با این وصف  ،تیم مراقبت در منزل آسایشـگاه
وارد کارزار جـدی حمایـت  ،درمـان و آمـوزش
ایـن معلولیـن شـد تا عالوه بـر بازگردانـدن آنان
بـه یـک شـرایط نسـبی زندگـی پایـدار  ،کمک
حـال خانـواده ایشـان در بعد مسـائل اقتصادی ،
اجتماعی و روانشـناختی نیز باشـد .

هدایـت ایـن معلولیـن به سـمت آسایشـگاه
جهـت بهره مندی از امکاناتی چون آزمایشـگاه
 ،سـونوگرافی  ،کاردرمانـی  ،فیزیوتراپـی و  ..از
جملـه اقدامـات درمانـی الزم بـود ضمـن آنکه
تامیـن ملزومـات اولیـه مـورد نیاز یـک معلول
در خانـه نیـز در بسـیاری از مـوارد برعهده تیم
مراقبـت در منزل کهریزک بـود  .حضور روزانه
پرسـتار  ،روان شـناس  ،فیزیوتـراپ و در راس
آن یـک پزشـک متعهـد بـر بالین ایـن عزیزان
معلـول کار را بـه جایـی رسـاند کـه سـازمان
بهزیسـتی طـی نامـه ای از آسایشـگاه خیریـه
کهریـزک درخواسـت کرد تا تعداد بیشـتری از
معلولین سـاکن در منازلشـان که عمدتاً ساکن
حومه شـهرری هسـتند زیر چتـر حمایتی تیم
مراقبـت در منـزل کهریـزک در آیند .

و جان کالم اینکه :
هم اکنون  385تن از معلولینی که سـاکن در
منازلشـان هسـتند  ،از انـواع خدمات ارائه شـده
توسـط تیم مراقبـت در منزل آسایشـگاه خیریه
کهریـزک بهره مند می شـوند که در این مسـیر
همـواره گسـترش خدمات یاد شـده مـورد تایید
و تاکیـد هیات مدیره موسسـه خیریـه کهریزک
بـوده  ،حمایتهـای بی دریغ آنـان فرصت زندگی
دوبـاره را بـه بسـیاری از معلولینـی داد کـه از
حداقـل امکانـات رفاهـی و درمانـی بـه دور بوده
انـد و امـروز در رفاهی نسـبی بـا برخـورداری از
امکانـات اولیه مناسـب به زندگی عـادی در کنار
خانـواده های خود بازگشـتند .
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در سـال  92و در حالـی پرونـده تیم مراقبت
در منزل از سـوی بهزیسـتی شهرسـتان ری به
آسایشـگاه خیریـه کهریـزک سـپرده شـد کـه
نمـی دانسـتیم بـه چـه میـزان موفـق خواهیم
بـود تا بـه معلولینی کـه در منازل خود سـاکن
هسـتند خدمت رسـانی کنیـم اما بـه یک چیز
ایمان داشـتیم و آن عزم و اراده همکاران نجیب
و پرتوانمـان بـود  ،همـان هایـی کـه موجبـات
شـکوفایی و سـربلندی کهریـزک در ایـران و
جهـان هسـتند  ،اینبـار نیـز قطعـاً خواهنـد
توانسـت از عهده این مسـئولت خطیـر برآیند .

مـی داد کـه بسـیاری از ایـن معلولیـن جدای
از مشـکالت عدیـده اقتصـادی و اجتماعـی ،
نیازهـای مبـرم درمانـی و نیز آموزشـی جهت
زندگـی در شـرایط معلولیـت دارند  .بسـیاری
از خانـواده هـای آنـان کوچکتریـن اطلاع و
دانشـی از نگهـداری عضـو معلـول خانـواده
خـود نداشـتند و ایـن کار را برای همـکاران ما
سـخت تـر می کـرد.

هفـت سـال از آغـاز فعالیتهای تیـم مراقبت
در منـزل کهریـزک مـی گـذرد  .در طـول
ایـن سـالها خدمـات شایسـته و قابـل وصفـی
بـه معلولیـن نیازمنـد سـاکن در منـازل داده
شـد ،بـه گونـه ای کـه هـم اکنون جمـع قابل
توجهـی از ایـن عزیـزان علاوه بـر بهبـودی
نسـبی بیماریهـای متعددشـان ،بـه خانـه امن
کهریـزک مـی آینـد تـا از امکانات موجـود در
ایـن مجموعـه نیـز بهرهمنـد گردنـد  .کار و
فعالیـت در کارگاه هـای هنـری  ،اسـتفاده از
امکانـات ورزشـی و از آن مهـم تـر حضـور در
سـرای فرهنگـی بـرای هنرآمـوزی و تحصیـل
در مقاطـع مختلـف تحصیلـی از دیگـر
دسـتاوردهای ایـن تیـم سـاعی و پرتلاش در
طـول هفـت سـال گذشـته اسـت .

شماره 241

دلنوشــته  /محمــد رضــا همتــی
آسایشــگاه خیریــه کهریــزک

عجب مردمانی
هستیم ما...؟!
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سوار تاکسی شده بودم  .از شمال به سمت
جنوب شهر در حال حرکت بودیم  .شیشه های
ماشین باال بود و بخاری ماشین آقای راننده
حسابی داخل رو گرم کرده بود  .صندلی جلویی
من  ،آقایی نشسته بود که سرووضع مرتبی
داشت و از اون لحظه ای که من سوار تاکسی
شدم  ،یه دم داشت با راننده صحبت می کرد  .از
وضعیت امروز جامعه  ،از گرونی ها و از فرهنگی
که بین مردم شهر هست  .من فقط شنونده بودم
و راستش رو بخواین حالش رو هم نداشتم که
وارد این جور بحث ها بویژه بحث فرهنگی بشم .
سر یکی از چهار راه ها که چراغ قرمز بود  ،ایستادیم.
چندتا بچه قد و نیم قد البالی ماشین ها می گشتن
تا بتونن یه مختصری کاسبی بکنن .یکی شکالت
می فروخت ،یکی آدامس و بیسکویت و هر کدوم
سعی داشت تا چراغ سبز نشده ،سودی از این توقف
ماشین ها ببره .یکی از این بچه ها که بیسکویت های
کوچیک ویفر به دست داشت ،سمت ماشین ما اومد.
آقای با فرهنگی که صندلی جلویی من نشسته بود،
شیشه ماشین رو پایین داد و از اون کودک پرسید:
دونه ای چند میدی این ویفرها رو؟
پسربچه تندی گفت  ۷ :تا دوهزار تومن آقا .
و آقای با فرهنگ در جوابش گفت  :اگه ۱۰
تا میدی دوهزار تومن  ،میخرم .
پسربچه ملتمسانه گفت  :آخه آقا به خدا
ضرر می کنم .
و آقای با فرهنگ ما در حالیکه شیشه
ماشین رو باال می داد ،گفت  :هرجور که راحتی .
باالخره پسربچه تسلیم شد و با حالتی عاجزانه
 ۱۰تا بیسگویت ویفر رو به آقای با فرهنگ
فروخت دوهزار تومن .

چراغ سبز شد  .آقای با فرهنگ در حالیکه
پیروزمندانه تونسته بود اون کودک بیچاره که
این موقع سال وقت درس خوندنش بود و داشت
سر چهارراه کاسبی می کرد رو شکست بده  ،یه
بیسگویت به راننده تعارف کرد و یکی هم به من .
من گفتم که میل ندارم و تشکر کردم از این مرد
پیروز میدان نبرد ! نبردی نابرابر با کودکی عاجز از
رفاه  ،تحصیل و آسایش .
و تا پایان مسیر به فکر فرو رفتم  ،به فکری
عمیق که حتی نزدیک بود فراموش کنم قراره کجا
پیاده بشم .
به خودم می گفتم واقعاً چی به سر ما اومده که
اینجوری شدیم ؟ به کدامین سو در حال حرکتیم
؟ دم از فرهنگ و انتقاد از وضعیت کنونی اجتماع
می زنیم اما وقت عمل که میرسه  ،خودمون
میشیم سرآمد بی فرهنگی ؟
شکست دادن اون کودک عاجز  ،یکی از ده ها
مثال وضع کنونی ماست و آدم های با فرهنگی !
مثل این مسافر هم مسیر من فراوانند در شهر و
دیارمون  ،اما آخه چرا ؟
چرا بسیاری از ما وقتی به دستفروشانی که
در سرما و گرما بدنبال پیدا کردن روزی خونواده
خودشون هستن  ،میرسیم فقط به دنبال این
هستیم که کمترین بها رو پرداخت کنیم در حالیکه
اگه همون جنس رو از یه مغازه شیک بخوایم به
چند برابر قیمت بخریم  ،نه تنها چونه نمی زنیم
بلکه معتقدیم هر جنسی که قیمت باالتری داره
حتماً مرغوبیت بیشتری داره  ،میخریم و به دلمون
هم میشینه  .اما چرا من نمی دونم .
به خدا قسم میتونم شهادت بدم همون آقای
با فرهنگ قصه ما اگه به رستوران شیک و بقول

امروزی ها الکچری بره  ،نه تنها قیمت غذاها رو
نخواهد پرسید بلکه موقع حساب و کتاب  ،یه انعام
درست و حسابی به گارسون رستوران خواهد داد و
اتفاقاً اینجا هم پیروزمندانه از رستوران خارج خواهد
شد  ،اما این پیروزی کجا و و اون پیروزی بر کودک
دوره گرد سر چهارراه خیابون های شهر کجا ...

بله دوستان ;
این درد  ،درد بی درمان نیست که نشه عالجش
کرد  .میتونیم از خودمون شروع کنیم  ،از خونواده
مون و از دوستانمون بخوایم که با دید بازتری به
زندگی  ،به فرهنگ و به همه رفتارهای اجتماعی
نگاه کنن  .ما اگه نخوایم یا نتونیم خودمون به
همدیگه رحم کنیم  ،نباید توقع داشته باشیم که
دیگران هم به ما رحم کنن .

اگه تونستیم دست نیازمندی رو بگیریم  ،اگه
تونستیم به درمونده ای کمک کنیم و گره از
مشکل ناتوانی باز کنیم  ،هنر کردیم و با فرهنگ
هستیم و پیروز میدان .

پس بیاین همه با هم تا دیر نشده  ،تا پشیمون
نشدیم و دنیای کوچیک ما به آخر خط نرسیده ،
یار و غمخوار هم باشیم و این دوبیت شعر حضرت
حافظ رو بر سر در قلبهامون با خط درشت
بنویسیم و به اون عمل کنیم :
یا رب سببی ساز که یارم به سالمت
بـاز آیـد و برهانـدم از بنـد مالمـت
امروز که در دست توأم مرحمتی کن
فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت

دکتر آویشا بسطام  /جراح و دندانپزشک درمانگاه جواداالئمه (ع)

روش های کنار آمدن سالمند
با دندان های مصنوعی

تنظیم دندان مصنوعی :
برای تنظیم درست دندان مصنوعی
الزم است به دندانپزشک مراجعه کنید  .به
دندانپزشک خود بگویید که پروتز های دندان
باعث ایجاد ناراحتی و زخم می شوند  .حتماً
یک روز قبل از مراجعه به پزشک از دندان های
خود استفاده نمایید .با این کار به دندانپزشک
اجازه می دهید که با مشاهده مناطق قرمز لثه
متوجه نقاط آسیب زای دندان مصنوعی گردد.
هرگز سعی نکنید که خودتان پروتز های خود
را تنظیم کنید  .مطمئناً یک دندانپزشک حرفه
ای با دقت و ظرافت بیشتری قادر به اصالح
مشکالت دندان مصنوعی شما میباشد و از
ایجاد مشکالت بعدی جلوگیری خواهد نمود.
دندانپزشکان بعد از قرارداد پروتز شما  ،چند
روز تا یک هفته وقت مالقات دیگری در نظر می
گیرند تا به بررسی تاثیرات دندان و تغییرات ایجاد
شده بپردازند  .اما الزم است اگر قبل از قرار مالقات
درد غیر قابل کنترل دارید با مطب پزشکان تماس
بگیرید تا   سریع تر وقت مالقات را تعیین کنید.
تنظیمات دندان های شما ممکن است به
دلیل ساییدگی ناشی از خوردن و آشامیدن
تغییر نماید و این مساله می تواند باعث شود

شستشو با آب نمک :
برای تسکین درد و تورم دهان خود را با آب
نمک بشویید .یک قاشق غذا خوری نمک را در یک
لیوان آب جوشیده حل کنید  ،پس از خنک شدن
آب ،آنرا به مدتت  30ثانیه در دهان خود بچرخانید
استفاده مداوم :
تا حد امکان از پروتز های خود در طول روز
استفاده کنید تا سریعتر به آنها عادت نموده
و احساس راحتی نمایید .البته الزم است در
طول شب این دندان مصنوعی را از دهان
خود خارج سازید .در ابتدا ممکن است الزم
باشد چندین بار در طول روز دندان های خود
را بیرون بیاورید تا دهان و لثه ها استراحت
نماید .بعد از اولین استفاده از دندان مصنوعی
الزم است در روزهای اول غذاهای نرم بخورید.
غذاهای مناسب در روز های اول

استفاده از دندان مصنوعی :
غذاهای نرم مانند سیب زمینی پوره شده
 ،ماست  ،غالت نرم و پودینگ میل کنید .
لثه های شما ممکن است دردناک باشد و این
غذا ها جویدن و بلعیدن را برای شما آسان تر
خواهند نمود .بعد از چند روز اول با غذاهای
جامد تری مانند برنج  ،نان  ،ماهی و لوبیا
وضعیت دهان خود را بهتر نمایید.
از خوردن غذاهای سخت و یا چسبناک
خودداری کنید  .زیرا این مواد به قسمت های
زیرین دندان مصنوعی رفته و میتواند لثه های
شما را تحریک کند .غذا هایی مانند تافی ،
استیک و آجیل باعث ایجاد فشار نا برابر بر
دندان مصنوعی شده و می تواند باعث آسیب
دیدن یا دررفتگی دندان شوند .با گذشت زمان
 ،این امر می تواند باعث ایجاد درد فک شود.
دمای مایعات :
مایعات و غذاهای گرم را با دقت بخورید .توجه
داشته باشید که هر جرعه چه دمایی دارد چون

تمیز کردن دندان مصنوعی :
برای تمیز کردن روزانه دندان مصنوعی از
مسواک مخصوص یا مسواک معمولی استفاده
کنید  .مسواکی که استفاده می کنید باید
موهایی با طول متوسط داشته باشد .از خمیر
دندان مصنوعی  ،کرم های دندانی یا محلول
مخصوص دندان مصنوعی استفاده کنید  .قبل
از اینکه پروتزها را داخل دهان بگذارید نه فقط
دندانها بلکه کل دهان را مسواک بزنید.
نگهداری دندان مصنوعی خارج از دهان:
دندان مصنوعی را پس از خارج کردن
از دهان داخل یک فنجان آب یا محلول
مخصوص دندان مصنوعی بگذارید تا ازخشک
شدن جلوگیری به عمل آورید .از دندانپزشک
خود بخواهید که پاک کننده های مناسب
دندان مصنوعی را به شما معرفی کند تا در
صورت نیاز دندان ها را ضد عفونی نمایید.

نکته  :دندان های مصنوعی را در
آب گرم یا سفید کننده نگذارید.
ترمیم دندان مصنوعی :
برای ترمیم دندانها در صورت لزوم به
دندانپزشک خود مراجعه کنید .سعی نکنید
خودتان پروتز ها را ترمیم کنید .اگر دندان ها
شکسته یا دچار ترک شدند یا در محل قرار گیری
لق می زنند  ،باید با یک متخصص و دندانپزشک
مشورت نمایید تا این مشکل را اصالح کند.

الزم بـه ذکـر اسـتکه دندان هـای مصنوعی
هر سـه سـال یکبار بهتر اسـت تعویض شـود.
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دندان مصنوعی  Partial-Denturesراحت
ترین و موثر ترین روش بازسازی دندان های از
دست رفته در افراد سالمند است .وقتی سالمند
برای اولین بار از دندان مصنوعی استفاده می
نماید ممکن است کمی طول بکشد تا دهان
به آنها عادت کند .برای مدت چند هفته اول
دندان مصنوعی میتواند احساس ناراحتی
و وجود جسم خارجی در دهان ایجاد کند.
خوشبختانه دردی که دندان مصنوعی در دهان
ایجاد می کند موقتی است و به مرور زمان
کاهش می یابد .ممکن است روش خوردن و
نوشیدن سالمند نسبت به گذشته تفاوت پیدا
نماید .با این حال  ،با تمرین و به مرور زمان این
موارد طبیعی تر به نظر خواهد رسید.
مراقبت از سالمند بسیار مهم است و بخشی
از آن مراقبت از دهان و دندانها است  .در
این مقاله به روش های کنار آمدن با دندان
مصنوعی اشاره می نماییم .

دندان های مصنوعی به درستی در دهان جا
کامال  طبیعی است اما الزم
نگیرد  .این مساله
ً
است با دندان پزشک خود مشورت نمایید تا
تغییرات الزم را در دندان به وجود آورد.

ممکن است در ابتدا متوجه دمای حقیقی غذا
و مایعات نشوید  3 .تا  4روز طول می کشد تا
متوجه حساسیت دندان ها به میزان دما شوید.
از آنجایی که پروتز دهان شما را عایق می کند
نسبت به گرما حساسیت کمتری خواهید داشت.
نمونه هایی از غذاهایی که باید در هنگام خوردن
مراقب دمای آنها باشید عبارتند از  :قهوه  ،چای ،
سوپ  ،خورش  ،فلفل قرمز  ،سیب زمینی  ،لوبیا
و سبزیجات پخته شده.

شماره 241

کیست کلیه

سـعیده مرتضایی -درمانگر طب سـنتی
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کیسـت کلیـه عارضـه ای اسـت کـه یـا بـه
صـورت ارثـی بـه وجـود مـی آیـد یـا بـا بـاال
رفتـن سـن ،افـراد بـه آن مبتلا خواهند شـد.
گاهـا ،افـراد مبتال به کیسـت کلیـه از بیماری
خـود بـی اطلاع هسـتند .اگـر عالئمـی کـه
شـامل درد و عفونـت اسـت درافـراد نمایـان
نشـود ،شـاید تا سـالها از داشـتن ایـن بیماری
بـی اطلاع بماننـد .بنابرایـن ،در صورتـی کـه
یکـی از والدیـن دچار ایـن عارضه بـوده اند ،یا
سـن باالتر از  50سـال شـده اسـت حداقل در
سـال یکبـار آزمایش کلیـه برای اینگونـه افراد
واجـب می شـود .معمـوال ،بیمـاری خطرناکی
نیسـت .امـا ،درصورتیکـه بـه موقـع بـه آن
رسـیدگی نشـود و اندازه کیسـت بزرگ شـود
میتوانـد خطراتـی بـه دنبال داشـته باشـد.
گاهــی ،تعــداد کیســت هــا نیــز بیشــتراز
یــک عــدد اســت .معمــوال ،از یــک یــا چنــد
کیســت کوچــک کــه بــه صــورت کیســه
ایــی پرشــده از آب هســتند در اطــراف کلیــه
تشــکیل مــی شــوند.
کیسـت کلیه در سـن های باال بیشترشـیوع
دارد .کیسـت هـا در انـدازه هـای کوچـک

هسـتند .اگر مایعی که درون کیسـت ها وجود
دارد بیشـتر شـود اندازه کیسـت هـا نیز بزرگ
و بزرگترخواهـد شـد .کیسـت کلیـه در حالت
عادی خیلی مشـکل سـاز نیسـت و کمتردیده
شـده کـه تبدیـل بـه عارضـه خطرناک شـود.
ایـن نـوع کیسـت هـا کـه کوچکتر هسـتند و
خطـر کمتـری دارنـد ،کیسـت هـای سـاده
نـام دارنـد و معمـوال بـا مراقبت های سـاده از
بیـن خواهنـد رفـت .اما کیسـتهایی کـه مدت
طوالنـی بـه وجود آمـده اند و بزرگتر شـده اند
یـا بـه آنها رسـیدگی نشـده اسـت ،مـی تواند
خطراتـی بـه دنبـال داشـته باشـد و بایـد بـه
پزشـک مراجعه شـود .پزشـک با خالـی کردن
مایـع کیسـت هـا ،آنهـا را تخلیـه و از خطرات
آن جلوگیـری خواهـد کرد.

نشانههایکیستهایکلیه

گاهـا ،کیسـت کلیـه بـدون درد اسـت و تـا
سـالها نیـز ممکـن اسـت فـرد مبتلا ،متوجه
داشـتن ایـن عارضـه نشـود .بـا بـزرگ شـدن
کیسـتها و یا عـوارض دیگـر و دردی مثل درد
پهلـو ،با انجام آزمایشـات فرد متوجـه بیماری

خواهد شـد .امـا عالئمی وجـود دارد که بتوان
احتمـال مبتلا شـدن به ایـن عارضـه را بدهد
ایـن عالمتها شـامل:
دردهای شدید شکمی ،درد در
پهلوها ،سنگ کلیه ،خستگی های
مفرط حتی بعد از استراحت ،تکرر
ادرار ،دیدن خون در ادرار ،دردهای
مفصلی ،عفونت ادراری،عفونت کلیه

عوارضبیماریکیستکلیه

کیسـت کلیـه ،مـی تواند سـبب مشـکالت
دیگـری برای فرد بیمارشـود .معموال ،کیسـت
کلیـه سـبب فشـار خـون باال نیـز میشـود .در
سـنین بـاال داشـتن فشـار خـون بـه تنهایـی
خطرنـاک اسـت و بایـد بـه آن رسـیدگی و
مراقبـت شـود .کیسـت کلیـه میتوانـد عامـل
فشـار خـون یـا تشـدید فشـار خون شـود.

دیگـر عارضـه کیسـت کلیـه ،سـبب
نارسـایی کلیوی و اگرنهایتا این مشـکل
برطـرف نشـود میتوانـد سـبب از کار
افتـادن کلیـه ها شـود.

عوارض دیگری در اثر کیست کلیه
به وجود می آید که مختصر به آن
اشارهمیشود:
 ضعیف شدن جدار شریانها و رگها کیست در بیضه ها و پانکراس وجود حفره در روده بیماری کبدی نارسائی قلبی کـم خونـی و کاهش گلبولهای قرمزخون
 خونریزی در کیست درگیر شدن کبد و یا از کارافتادنکبد
 بیماری قلبی عروق -سنگ کلیه

درمان های کیست کلیه از منظر طب
سنتی
 رژیم غذایی مناسب که باید شاملسبزیجات تازه و آبدار و میوه ها و
شیر و پروتئین باشد
 تا حدی که امکان دارد از نمکپرهیز شود

و رونـد بـزرگ شـدن کیسـت ها نقـش زیادی
دارنـد .مصـرف مایعات و آب ،بسـیار در درمان
ایـن بیمـاری موثر اسـت .مصرف کـردن چای
و شـکر و کافئیـن سـبب کـم شـدن آب بـدن
میشـود .بـا کمبـود آب ایـن بیمـاری تشـدید
خواهـد یافت.

راه های درمانی

چـای سـبز را بـه همراه عسـل میـل کردن
مـی تواند درمان مناسـبی برای برطرف شـدن
کیسـت کلیـه باشـد.درنظر داشـته باشـید که
میـزان مصـرف این دمنوش نبایـد بیش از حد
مجـاز باشـد .بهتـر اسـت مقدار مسـاوی شـیر
جوشـیده شـده تـازه را ،بـه همـراه چای سـبز
دم کشـیده ،مخلـوط کنید و چند واحد عسـل
کـه بیشـتر از میـزان چای و شـیر اسـت را به
آن اضافـه کرده صبحها بعـد از صبحانه و عصر
چنـد سـاعت بعـد از وعـده ناهار میل شـود.
سنبل الطیب – یکی از گیاهان
بسیار مفید برای درمان کیست
کلیه تنتور سنبل الطیب است .به
میزان 50واحد سنبل الطیب در
نیم لیتر سرکه به مدت 10روز نگه
دارید .بعد از  10روز این تنتور
را صاف کنید.هر روز صبح قبل از
وعده صبحانه با معده خالی و هرشب
حداقل نیم ساعت قبل از صرف
شام میل کنید.

جوشانده برگ بابا آدم -برگ این
گیاه را بجوشانید .میتوانید به مدت
یکماه به جای آب آشامیدین نیز از
این جوشانده استفاده کنید.
خارخاسک -عرق خارخاسک را به
همراه خارشتر و زنیان مخلوط کنید
و قبل از هر وعده غذایی میل کنید.
سیاه دانه   -سیاه دانه و عسل
و پوست هندوانه که حتما یک
بارجوشانده شده باشد با پودر تخم
خربزه مخلوط کنید .هر روز مقداری
از این معجون را میل کنید.

نکته

بهتـرن راه بـرای محافظت از کلیه نوشـیدن
مایعـات بـه انـدازه مناسـب اسـت .حداقـل 2
لیتـر آب در روز بـدن نیـاز دارد .ایـن مـورد
تنهـا با نوشـیدن آب آشـامیدنی نبایـد صورت
بپذیـرد .بهتـر اسـت روزانه سـبزی های سـبز
و آبـدار کـه میتواننـد هـم آبرسـانی بـه بـدن
داشـته باشـند هم سـم زدایـی کبـد و کلیه را
کمـک کننـد بسـیار مفید و مناسـب باشـد.

سـبزیجات مانند هویج کرفس بسـیار
مفید هستند.

آب انـار طبیعـی یا پوسـت میـوه انار
کـه بسـیار جوشـانده درآمـده اسـت
روزانـه بـه میـزان یـک فنجـان درپاک
سـازی کلیـه و کبد بسـیار موثر اسـت.

 ورزش های سنگین انجام نشود.تنها از پیاده روی در زمین های صاف
بهره مند شوند.
 هر نوع فشار و آسیب شکمیرعایت شود

مواردی که سبب عفونت ادراریمیشود برطرف شود
مصرف دخانیات ممنوع است از خـوردن شـکر ،چـای ،الـکل و قهـوهخـودداری فرماییـد .ایـن مواد هم در تشـکیل
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هرنوع خوراک  و دارویی که سببفشار خون یا افزایش فشار خون
میشود ،قطع شود
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سوء مصرف
استرویید های آنابولیک آندروژنیک

شپ
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دکتر کیوان دواتگران /دکتری تخصصی توانبخشی – فیزیوتراپی

استخوانها و بافت همبند

آندروژن ها جزء درمان های موفق بیماریهایی
چون تاخیر رشد و استئوپورز هستند .عملکرد
آندروژن ها روی صفحه رشد با آروماتیزیشن
به استروژن میانجی گری میشود در چنین
شرایطی استفاده از این مواد باعث باال رفتن قابل
مالحظه در استروژن ها میشود که خود میتواند
باعث بسته شدن زودرس صفحه رشد شود از
اینرو در ورزشکاران جوان استفاده کننده از
استروئیدهای آنابولیک خطر بسته شدن زودرس
صفحه رشد ممکن است وجود داشته باشد.
این نظریه مطرح شده است که آستروئیدهای
آنابولیک خطر پارگی های تندونی را در
ورزشکاران افزایش میدهند .مطالعات انجام
شده روی موش های آزمایشگاهی نشان داد
که استروئیدهای آنابولیک ممکن است منجر
به دژنریشن کالژن (متناسب با مدت مصرف
استروئید)  ،کاهش سنتز کالژن و همینطور
کاهش در قدرت  Tensileتندون ها شود .البته
قبل از انجام مطالعات دقیق چنین نتایجی قابل
تعمیم به انسانها نمی باشد.
به دنبال مصرف استروئیدهای آنابولیک،
تغییرات سازگارانه ( یعنی هایپرتروفی و افزایش
قدرت) در عضالت اسکلتی خیلی سریعتر از
بافت همبند رخ خواهد داداز اینرو تصور میشود
که آسیب های تندونی در ورزشکاران در نتیجه
یک افزایش سریع در شدت و حجم تمرین
در جائیکه بافت همبند هنوز قدرت مقاومت
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در برابر اضافه بار را نیافته است رخ میدهد .با
این حال گزارش مورد درباره وقوع پارگی های
خودبخودی تندونی وزنه برداران و ورزشکاران
محدود است و بعضی از مطالعات انجام شده
رابطه قوی بین ایجاد پارگی های تندونی در اثر
تغییرات کالژنی ایجاد شده توسط استروئیدهای
آنابولیک نشان نداده است .از اینروباید تحقیقات
آینده نگر روی مصرف استروئید آنابولیک و
آسیب بافت همبند انجام شود.

اثرات رفتاری و روانشناختی

یکی از مواردی که غالبا در همراهی با سوء
مصرف استروئیدهای آنابولیک آندروژنیک
گزارش میشود تغییرات سایکولوژیک و رفتاری
است از جمله این تغییرات افزایش تهاجم گری،
برانگیختگی و تحریک پذیری است .این تغییرات
میتواند هم اثرات مثبت و هم منفی روی عملکرد
ورزشکار داشته باشد .مطالعات انجام شده نشان
داده اند که تقریبا  %60استفاده کنندگان از
استروئیدهای آنابولیک افزایش در تهاجم و
تحریک پذیری را تجربه خواهند کرد.
افزایش برانگیختگی و اعتماد بنفس ممکن
است یک عارضه جانبی مثبت باشد همچنین
افزایش در تهاجم گری برای یک ورزشکار
رشته های برخوردی ( )Contactیک امتیاز
خواهد بود.با این حال همین افزایش تهاجم
گری بیرون محیط ورزشی ممکن است برای
خود فرد و سایر افرادی که در ارتباط با آنها

هستند یک خطر بالقوه محسوب شود.
استروئیدهای آنابولیک همچنین با نوسانات
خلق و افزایش در اپیزودهای سایکوتیک همراه
بوده اند .در یک مطالعه دوسویه کور مقطعی
که توسط  popeو همکارانش انجام شد
افزایش قابل توجهی در مقیاس های تهاجم
و مانیا بدنبال تزریق  12هفته testosterone
 cypionateدر شرکت کنندگان مشاهده شد.
البتـه در بیشـتر این افراد تغییـرات کوچک
بـوده اسـت و فقـط عده کمـی دچـار تغییرات
برجسـته و مشخص شـده بودند.
مطالعـات موجـود مطـرح میکننـد کـه این
عـوارض رفتاری و روانشـناختی با قطع مصرف
اسـتروئیدهای آنابولیـک بهبـود خواهند یافت.

سایر عوارض

سـایر وقایـع منفـی همـراه بـا مصـرف
اسـتروئیدهای آنابولیـک آندروژنیـک شـامل
آکنـه ،طاسـی با الگـوی مردانه ،ژنیکوماسـتی،
کاهـش مقـدار اسـپرم ،آتروفـی بیضـه هـا  ،
 ،Impotenceو عقیمـی گـذرا میباشـد.
آکنه یکی از شـایعترین عـوارض جانبی همراه
بـا مصرف اسـتروئیدهای آنابولیک اسـت ،در یک
مطالعـه  %43مصرف کننـدگان آکنه را به عنوان
یـک عارضـه مصـرف آنـدروژن هـا ذکـر کردنـد.
شـایعترین محـل ایجـاد ایـن آکنـه هـا صـورت
و پشـت اسـت احتمـاال ایجـاد آکنـه بـا تحریک

غـدد سباسـه بـرای تولید چربـی بیشـتر مرتبط
اسـت .بـه نظر میرسـد آکنـه ها با توقـف مصرف
آنـدروژن ها ناپدید میشـوند.
طاسی با الگوی مردانه یک عارضه جانبی شایع
دیگر به دنبال مصرف این داروها است .احتمال
این عارضه به طور بالقوه همراه با مصرف آندروژن
ها وجود دارد که احتماال مربوط به نقشی است
که آندروژن ها در تنظیم رشد مو ها برعهده
دارند.البته ایجاد طاسی در نتیجه مصرف آندروژن
اگزوژن در افرادی که خود دارای استعداد ژنتیک
برای طاسی هستند شایعتر است.
ژنیکوماستی یک عارضه جانبی شایع همراه با
استفاده از استروئیدهای آنابولیک است .تحقیقات
یک میزان شیوع  %37را در استفاده کنندگان از
استروئیدهای آنابولیکنشان داده اند .ژنیکوماستی
بزرگ شدگی خوش خیم بافت پستانی مردانه در
نتیجه تغییر باالنس استروژن-آندروژن یا افزایش
حساسیت پستان به سطح استروژن در گردش
است .افزایش در تولید استروژن در مردان در
درجه اول از طریق آروماتیزیشن تستوسترون
در گردش است .بسیاری از مصرف کنندگان
استروئیدهای آنابولیک از آنتی استروژن هایی
مثل تاموکسی فن یا کلومیفن یا anastrozole
که یک مهار کننده غیر استروئیدی آروماتاز است
برای به حداقل رساندن عوارض جانبی استروژن
و تحریک تولید تستوسترون استفاده میکنند.
متاسفانه هنگامیکه ژنیکوماستی ایجاد شد علی
رغم قطع مصرف دارو برگشت پذیر نیست و غالبا
برای تصحیح آن جراحی پالستیک الزم است.
در یک مطالعه انجام شده روی یک نمونه
کوچک از مصرف کنندگان استروئیدهای
آنابولیک آندروژنیک شایعترین عارضه منفی
گزارش شده ( تقریبا در  %61مصرف کنندگان)
تغییر در لیبیدو بود .گرچه غالبا از تستوسترون
برای برگرداندن عملکرد جنسی طبیعی در
مردان هیپوگنادال استفاده میشود اما افزایش
تستوسترون به باالی رنج فیزیولوژیک تمایل
جنسی یا فرکانس رفتار جنسی را در مردان
سالمی که برای مدت  14هفته   دوزهای
سوپرافیزیولوژیک (تا  ) 1-mg.wk 500این
داروها را دریافت کرده بودند افزایش نداد.
هرچند نتایج مطالعات در این باره متناقض
است با اینحال بعضی از گزارش ها براین نکته
داللت دارند که ممکن است بعضی از مردان
به سمت انتهای سیکل آندروژنی فقدان لیبیدو
را تجربه کنند  .تصور میشود کاهش لیبیدو

مربوط است به هایپوگنادیسم گذرا یی که به
طور معمول بدنبال تجویز آندروژن اگزوژن رخ
میدهد .به هر حال به نظر میرسد که هر زمان
غلظت تستوسترون اندوژن به حد پایه برگردد
این تغییرات برطرف خواهد شد.
از عوارض جانبی شایع دیگر مربوط به عملکرد
جنسی در مردان مصرف کننده استروئیدهای
آنابولیک ،آزواسپرمی و الیگواسپرمی برگشت
پذیر است .هر چه مقدار مصرف آندروژن های
اگزوژن بیشتر باشد تولید تستوسترون آندوژن
بیشتر کاهش می یابد در نتیجه سایز بیضه ها
ظرف سه ماه از مصرف آندروژن های اگزوژن
کوچک میشود .بعالوه ظرف  7هفته از مصرف
این داروها ممکن است غلظت اسپرم و تعداد
اسپرم ها در مایع منی کاهش یافته یا کامال 
حذف شده باشد .در طی این زمان خطر عقیمی
باال است .با این حال تغییرات ایجاد شده در
حجم بیضه ها ،تعداد و غلظت اسپرم ها ظرف 4
ماه از قطع مصرف این داروها برگشت پذیر است.

عوارض طوالنی مدت مصرف
استروئیدهای آنابولیک آندروژنیک

بعضی از مقاالت اخیر مطرح کرده اند که
از آنجا که بسیاری از عوارض جانبی همراه با
سوء مصرف استروئید آنابولیک با توقف مصرف
برگشت پذیر هستند ممکن است تاکید روی
عوارض جانبی حاصل از مصرف این داروها و
جنبه های طبی همراه با آن تا حدی اغراق
آمیز باشد .اما از آنجا که دوز مصرفی گزارش
شده توسط ورزشکاران بین  29-5برابر بیشتر
از دوزهای درمانی است ،و از سوی دیگر این
ورزشکاران غالبا از چند دارو به طور همزمان
استفاده میکنند .از اینرو توجه به این نکته  
بسیار مهم است که بین عوارض جانبی همراه
با استفاده (یعنی تحت مراقبت پزشکی)
از استروئید آنابولیک در مقابل سوء
مصرف (مصرف داروهای متعدد در
دوزهای باال) انها ممکن است تفاوت
بسیاری وجود داشته باشد   .
هرچند مطالعات بسیار اندکی
در ارتباط  با عوارض طوالنی مدت
این داروها وجود دارد.آنچه در مورد
عوارض جانبی احتمالی این داروها
بیشتر نگران کننده است احتمال ایجاد عوارض
در سالهای طوالنی بعد از مصرف این داروها
است .در یک مطالعه موش های آزمایشگاهی،
تحت تزریق استروئیدهای آنابولیک در دوزی که

به طور معمول توسط بدنسازها مورد مصرف قرار
میگیرند قرار گرفتند .با این حال مدت مطالعه
حدود  1/5دوره زندگی موش ها بود که به
مراتب از آنچه توسط بیشتر ورزشکارانی که به
طور خودسرانه از آندروژن ها استفاده میکنند
طوالنی تراست.نتایج مطالعه کوتاه شدن طول
عمر این موش ها به همراه شواهد ایجاد پاتولوژی
های کبدی ،کلیوی و قلبی را نشان داد.
مطالعات دیگری که روی وزنه برداران مصرف
کننده استروئید های آنابولیک با گروه کنترل
انجام شده است نشان داده اند که مصرف طوالنی
مدت استروئیدهای آنابولیک ممکن است خطر
مرگ زودرس را در این افراد افزایش دهند.
بنابراین گرچه مطالعات طوالنی مدت محدود
هستند،اما در این بین احتمال رخداد عوارض  
مضر دیگری وجود دارد که ممکن است سالهای
طوالنی بعد از مصرف این داروها ظاهر شود .
References:
MEDICAL ISSUES ASSOCIATED WITH
ANABOLIC STEROID USE: ARE THEY
EXAGGERATED?. Jay R. Hoffman and
Nicholas A. Ratamess. Journal of Sports
Science and Medicine (2006) 5, 182193ABUSE OF ANABOLIC ANDROGENIC
STEROIDS. Abbas Yavari. JOURNAL OF
STRESS PHYSIOLOGY & BIOCHEMISTRY
Vol. 5 No. 3 2009
POSITION STATEMENT ON ANABOLIC
STEROIDS.
National Federation of State High School
Associations (NFHS) , Sports Medicine
Advisory Committee (SMAC). Revised and
Approved in April 2009
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سیر تکاملی زندگی و پیری ،اجباری است که
باید پذیرفته گردد .لیکن به تعویق انداختن آن
توام با نشاط ،امتیاز مثبت است .هنر پیر شدن  
ادامه ی زندگی در دایره ی غقل  منطق انسانی
حتی ارزشمندتر از هنر نیل به بک پیری خوب
است .آنچه دانش امروزی به آن توجه می کند
تنها طوالنی کردن دوران زندگی نیست بلکه
باید توجه داشت که سال های اضافس عمر
انسان در نهایت آرامش و سالمت جسمی و
رانی سپری گردد .در این میان اکثر دولتها سن
 65سالگی را آغاز ابتدای قانوم پیری می دانند.
هـدف از تحقیقـات مربـوط بـه طـول عمـر
انسـان ،افزایـش سـال هـای پیـری همـراه بـا
بـی حسـی و بی تحرکی نیسـت بلکـه طوالنی
کـردن دوران پویایـی و بالندگـی اسـت.
با روند پیری ،تغییراتی فیزیولوژیک در اکثر
دستگاه های بدن صورت گرفته و کارآیی بسیاری
از آن ها کاهش می یابد که از آ ن جمله می توان
به کاهش حجم عضالت ،پوکی استخوان ،کاهش
قابلیت اتساع کیسه های هوایی و از دست دادن
نوترون های حرکتی اشاره نمود.
شواهد تحقیقی نشان می دهد که انجام
ورزش های سبک در این دوره می تواند به
نحو موثر از بسیاری نارسایی ها جلوگیری
نماید .زیرا همراه با افزایش سن عملکرد ایمنی
انسن دچار تغییرات نامطلوب می شود .عده
ای از دانشمندان تاثیر  12هفته تمریم قدرتی
پیش رونده با وزنه را روی برخی پارامترهای
ایمنی سالمندان را مورد بررسی قرار داده و
اعالم نمودند که استفاده از فعالیت بدنی در
سالمندان باید با احتیاط همراه باشد.
هـم چنیـن نشـان داده شـده اسـت کـه

 20دقیقـه دویـدن روی نـوار گـردان موجـب
افزایـش قابـل توجـه در تعداد لکوسـیت های
خـون مـی گـردد.

محققـان کشـورمان نیـز نتایـج مشـابهی را
نشـان داده انـد بـه گونه ای که اظهار داشـتند
فعالیـت سـبب افزایـش سیسـتم ایمنـی افراد
غیـر ورزشـکار می شـود.

در ایـن میـان توجـه به ایـن نکتـه ضروری
اسـت کـه در دوره ی سـالمندی مقاومت بدن
در مقابـل بیمـاری هـا کاهش یافتـه لذا حفظ
سیسـتم ایمنـی بـدن در وضعیـت مطلـوب بر
اسـاس قاعـده ی "پیشـگیری بهتـر از درمـان
اسـت" از اهمیت بسـزایی برخوردار می باشـد.

نتیجه گیری:
بطور کلی سیستم ایمنی یکی از مهم ترین
سیستم های بدن است که از بدن انسان علیه
عوامل بیماری زا محافظت می نماید .این سیستم
از مجموعه ای از سلول ها و عوامل مختلف
تشکیل شده است که به دوبخش ایمنی ذاتی
و اکتسابی تقسیم می گردد .لکوسیت ها (گلبول
های سفید) واحدهای متحرک دستگاه حفاظتی
بدن بوده که به منظور دفاع سریع و موثر در برابر
هر عامل عفونی از طریق خون به بخش های
مختلف بدن روانه گشته و بکار گرفته می شوند.

به عنوان یک نتیجه گیری کلی می توان
اذعان نمود که فعالیت های بدنی و ورزش
از جمله عواملی هستند که می توانند بطور
مستقیم بر اجزا و عملکرد سیستم ایمنی بدن
تاثیر بگذارند و موجب تغییراتی در روند کار
این سیستم گردند و در مجموع می توان چنین

نتیجه گرفت که تغییرات در سیستم ایمنی به
نوع ،شدت ومدت فعالیت  ،سن و جنس و میز
ان آمادگی جسمانی سالمندا بستگی دارد.

و حتی با وجود نتایج متناقض ،بیشتر
محققان بر این باورند که تمرینات سبک باعث
تقویت و افزایش عملکرد جنبه هایی از سیستم
ایمنی بدن می گردد.لیکن تمریناتی که برای
فرد طاقت فرسا باشند ممکن است به آسیب
دیدگی پاسخ های سیستم ایمنی منجر گردد.
و آسیب پذیری افراد را نسبت به التهاب های
حاد و مزمن در توده ی عضالنی و مجاری
تنفسی فوقانی افزایش دهد.

نتایـج حاصلـه حاکـی از آن اسـت کـه
تمرینـات سـنگین و کوتـاه مـدت شـدید می
توادنـد اثرات تضعیف سیسـیتم ایمنی نسـبت
بـه عوامـل بیمـاری زا مـی شـود .
منابع:

محمدابراهیـم« .et al ,تاثیـر تمرینـات پیالتـس بـر
نشانگرهای سیسـتم ایمنی در مردان سالمند ».مدیریت
ارتقـای سلامت .66-56 :)2020( 9.2

موسـوی and ,نجمالسادات« .خالصهای از تحقیقات
انجامشـده روی سیسـتم ایمنـی سـلولی سـالمندان بـا
اسـتفاده از آزمونهـای تکثیر سـلولی ».فصلنامه علمی
پژوهشی توانبخشـی .53-48 :)2002( 3.1
شـجاع الديـن سـيدصدرالدين ,ابراهيم خسـروand ,

حسـيني سيدمحمدباقر« .مقايسـه برخي از شاخص هاي
سيسـتم ايمني در سـالمندان فعال و غيرفعال.92-77 ».

دلشـاد اميـر ,حقيقـي اميرحسـين and ,حسـيني
كاخـك سـيدعليرضا« .مقايسـه تاثيـر دو برنامـه تمريني
مهارتي–عملياتـي و ترکيبـي بـر برخـي شـاخصهاي
سيسـتم ايمنـي مـردان آتـش نشـان.471-461 ».

از اختالل هراس ( وحشت زدگی ) چه می دانید ؟
ترجمه ی  :ا.امیردیوانی

نابسامانی وحشت زدگی  ،یک اختالل
آسیمگی ( اضطراب ) است که ویژگی آن را
حمالت هراس تکراری  ،بازگشت کننده ی
غیر مترقبه و واکنش فرد را بدان حمالت
تشکیل می دهد  .حمله ی هراس عبارت است
از جوشش و غلیان ترس و ناراحتی شدید که
معموالً در ظرف ده دقیقه به اوج خود می رسد،
ولی امکان دارد چند ساعت به درازا انجامد .

نشانه های حمله ی هراس

حمله ی هراس به عالیم تن کِرداری
( فیزیولوژیکی ) و نشانه های شناختی
زیر مربوط است :
•تپش های قلب
•تعریق
•لرزش یا تکان
•تنگی نفس
•احساس خفگی
•درد قفســه ی ســینه و ناراحتــی
ناشــی از آن
•دل آشــوبه ( تهــوع ) یــا درد
شــکمی
•حــس ســرگیجه  ،سســتی ،
گیجــی  ،منگــی یــا ضعــف
•احساســات سرمایشــی و
گر ما یشــی
•احساســات کرختــی و بهــت
زدگــی
•احساســات غیرواقعــی  ،بــی
تفاوتــی و بــی عالقگــی نســبت
بــه خــود
•بیــم از عنــان اختیــار از کــف
دادن یــا « دیوانــه شــدن »
•ترس از مرگ و نیستی

ضمناً مبتالیان به اختالل هراس نیز مدام
دلواپس حمالت آتی اند ( یعنی  :دچار حمله ی
قلبی شدن  « ،مجنون گشتن » ) یا رفتارشان را
به طرزچشمگیری تغییر می دهند تا از حمله ی
وحشت زدگی دوری گزینند  ( .مانند اجتناب از
اوضاع و احوال ناآشنا )  .این سان نشانه ها همچون
سایر نابسامانی های روانی موجب آشفتگی و
درماندگی فراوانی در زندگی روزمره می شوند.

حمله ی هراس یا حمله ی قلبی ؟
بخشی از اختالل هراس را نگرانی پیرامون
پیامدهای حمله های هراس تشکیل می دهد
 .عده ی زیادی از مردم این دو حمله را  ،به
خاطر مشابهت های شان  ،اشتباهاً به جای هم
می گیرند  .درد قفسه ی سینه ی قلبی ( آن
گونه که در حمالت قلبی آزموده شده است )
براثر تحرک یا تالش پدید می آید در حالی
که حمله ی هراس ( وحشت زدگی )  ،غالباً
به ورزش مربوط است  .آنانی که گرفتار درد
قفسه ی سینه قلبی اند هم احتماالً از ورزش
زیاد به نفس نفس می افتند در صورتی که
ورزش در افراد درگیر با اختالل هراس بی تأثیر
است  .دردهای قفسه ی سینه ی قلبی هم ،
هنگام سنجش با اختالل هراس  ،به سالمندی
و پیشینه ی چندین بیماری مرتبط است .

حمله های هراس
در مقابل اختالل هراس
الزم به یادآوری است که صِ رف وجود حمالت
وحشت زدگی جهت برآورده ساختن معیارهای
تشخیص اختالل هراس  ،بسنده نیست .
حمله ی هراس  ،واکنش اضطراب است که در
سایر نابسامانی های اضطرابی یا موقعیت های
اضطراری آزارنده برای کسانی رخ می نماید که
از اختالل های اضطراری عاری باشند .
اختالل هراس ندرتاً در نبو ِد سایر اختالل
های روانی روی می دهد  .مبتالیان به اختالل
هراس اغلب با سایر اختالالت اضطرابی ،
افسردگی اساسی  ،اختالل دو قطبی و اختالل
مصرف مالیم نوشابه های الکلی همراه اند .
تعداد گزارشات مربوط به عمر آدمی در مورد

وقوع بین افسردگی عمده و اختالل هراس از 10
تا  65درصد  ،در نوسان است  .اختالل هراس به
دفعات هم با سایر بیماری ها چون سرگیجه  ،بی
نظمی های ضربان قلب  ،پُرکاری تیرویید  ،تنگی
نفس  ،بیماری انسداد ریوی مزمن و نشانگان (
سندرم )روده ی تحریک پذیر روی می دهد .

میزان شیوع اختالل هراس
شیوع یک ساله ی اختالل مذکور در ایاالت
متحده و کشورهای اروپایی بین  2تا  3درصد
نوسان دارد  .در ممالک آسیایی  ،آفریقایی و
آمریکای التین چندان شایع نیست یعنی بین1
تا  8درصد در نوسان است  .احتماالً زنان دو
برابر بیش از مردان با این اختالل دست به
گریبانند و تفاوت جنسیت نیز در اوایل نوجوانی
مشاهده شده است  .متوسط سن آغاز اختالل
هراس در ایاالت متحده بین 20-30سال است
 .درصد اندکی از این مورد نخست در دوران
کودکی یا اواخر بلوغ رخ می نماید .

مداوای اختالل هراس
( وحشت زدگی )
نه تنها دارو بلکه روان درمانی هم در
درمان اختالل یاد شده اثربخش است
 .داروهای تجویزی معموالً عبارتند از :
داروهای ضد اضطراب و ضد افسردگی  .معلوم
شده است که آمیزه (ترکیب ) دارو و روان
درمانی در این باره تأثیر بسزایی دارد .
پی نویس http : // www. mentalhealth.org :

نحوه ارتبــاط
موثر در
ســالمنـدان
اعظـــم زارعـــی /مدیـــر مرکـــز جامـــع
توانبخشـــی ســـالمندان رز آسایشـــگاه
خیریـــه کهریـــزک اســـتان البـــرز
امروزه سالمندان بخش بزرگی از جوامع ما را
تشکیل می دهند .عواملی همچون پیشرفت ها
ودستاوردهای پزشکی ،باال رفتن سطح کیفی
زندگی و همچنین افزایش امید به زندگی از جمله
مواردی هستند که باعث شده تا جوانان نسل های
قبل ،امروزه حتی سنینی بیش از  80سال را نیز به
خود ببینند.با این اوصاف ،برای نسل جدید ،زندگی
کردن و ارتباط صحیح داشتن با سالمندان چالشی
مهم است که نیاز به آگاهی ،ترفند و مهارت های
درون فردی دارد .در این مقاله روش هایی مطرح
شده که به کمک آنها می توان به سالمندان روحیه
داد و آنها را به انجام کارهای مختلف تشویق کرد  .

چند هدف معقول تعیین کنید.

برآورده شـدن نیازهای اولیه :اسـتقالل،
ارتباط
برآورده شدن نیازهای ثانویه :همبستگی،
احساس امنیت
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جوانان و بزرگساالن برای انجام دادن ضرورت های
زندگی شان مدام تشویق به هدف گزینی می شوند.
داشتن اهداف برای سالمندان نیز مفید است .هدفمند
بودن به سالمندان انگیزه داده و در آنها حسی آمیخته
از مفید بودن و بالیدن به خود ایجاد می کند.بنابراین
داشتن اهداف روزانه مانند ورزش های ساده ،انجام
یک کاردستی کوچک که به راحتی انجام شود،
هدف های معقولی هستند که می توانند به سالمندان
روحیه و انگیزه ادامه زندگی دهند .در ضمن هنگام
انجام این کارها ،آنها را همراهی کنید و مراقب باشید
قدم های کوتاه برداشته و حین انجام کارها ،از آنها
تعریف کنید .تایید و تشویق برای انجام کارهای ساده
ممکن است برای جوانان چندان مفهومی نداشته
باشد اما برای سالمندان بسیار باارزش است.

از آنها بخواهید خاطرات و تجربیات خود
را با شما در میان گذارند.

برآورده شدن نیازهای اولیه :ارتباط
برآورده شدن نیازهای ثانویه :مصاحبت،
امنیت عاطفی

ممکن است برای برخی از افراد تصورش سخت
باشد ،اما سالمندان ،زمانی جوان و پر از انرژی ،شور و
عشق ،جاه طلبی و رویا بودند .اگر به حرف های آنها
گوش کنید ،روزهای جوانی شان پر از ماجراجویی،
لحظات پرشور عشق بوده است که می توان از کتاب
زندگی شان ،حکایت ها شنید.
اگر عالقه مند به شنیدن آن داستان ها باشید،
آنها با شور و اشتیاق خاطرات شان را برای تان تعریف
می کنند و شکوه گذشته شان را به یاد می آورند.
درضمن ،اگر سالمندان خانواده تان از خانه و کاشانه
خود دور هستند و در جای دیگری زندگی می کنند،
سعی کنید اطراف آنها را با خاطرات مثبت مثل عکس
ها ،کارت پستال های ،صنایع دستی ،موسیقی ،فیلم
ها ،جوایز و افتخاراتی که در گذشته به دست آورده
اند ،پر کنید .اجازه دهید این خاطرات خوب ،زندگی
آنها را غنی کرده و بگذارید در مورد آنها با شما گفتگو
کنند .همیشه از گذشته و خاطرات شان بپرسید و
زمان هایی برای شنیدن به آنها اختصاص دهید.
عالوه بر این ،سالمندان خانواده خود را تشویق
کنید تا در مورد زندگی خود صحبت کرده و خاطرات
خود را به شکل زندگینامه ،بنویسند .نوشتن خاطرات
از لحاظ روانشناسی بسیار مفید بوده و باعث می شود
تا توانایی شناختی آنها تقویت شده و از لحاظ احساسی
و اجتماعی فعال باقی مانده و عزت نفس خود را حفظ
کنند .همچنین سعی کنید در مورد جزئیات خاطرات
و زندگی آنها سوال پرسیده و آنها را وادار کنید از
تجربیات خود با جزئیات بیشتری صحبت کنند.
درضمن ،حین گفتگو به شرایط احساسی شان توجه
کرده و با دقت به صورت و چشمان آنها نگاه کنید.

آنها را به استفاده از فناوری های روز

تشویق کنید.

برآورده شدن نیازهای اولیه :همبستگی،
ارتباط
برآورده شدن نیازهای ثانویه :استقالل،
امنیت

اینترنت و شبکه های اجتماعی ،فرصت هایی

عالی برای سالمندان فراهم می کنند .آنها می توانند
از طریق این فناوری ها با دوستان و اعضاء خانواده
خود ارتباط داشته باشند .همچنین خانواده ها و
دوستان می توانند بدین ترتیب بدون استرس و فشار
زیاد با سالمندان ،زود به زود ،ارتباط برقرار کرده و
از شرایط روحی ،ذهنی و فیزیکی آنها باخبر شوند.
البته فراموش نکنید که تماس از طریق اینترنت هرگز
نمی تواند جای ارتباط چهره به چهره و روابط نزدیک
را کامال پرکند .اما به هر حال ،بسیاری از سالمندان
بدون اینترنت و شبکه های اجتماعی ،احساس دور
افتادگی و تنهایی می کنند .مطالعات نشان می دهد
که زیرساخت های شبکه های اجتماعی که ابتدا
بیشتر توسط جوانان استفاده می شد؛ امروزه استفاده
از آنها در میان سالمندان ،به طور چشمگیری رو به
افزایش می باشد.

کاری کنید که احساس سودمندی کنند.
برآورده شـدن نیازهـای اولیه :ارتباط،
استقالل

برآورده شدن نیازهای ثانویه :همبستگی،
امنیت

بسیاری از افراد سالمندی که قدرت شناختی
شان هنوز فعال است ،حتی با وجود محدودیت
های فیزیکی ،همچنان دوست دارند که مفید باشند.
بنابراین ،موضوعات و وظایفی که به آنها عالقه داشته
و احساس راحتی می کنند را شناسایی کرده و به آنها
معرفی نمایید .مثال ،در مورد مشکالت و موارد زندگی
خود با آنها مشورت کرده و نظرشان را جویا شوید .یا
اینکه در مورد تصمیم های مهم خود در زندگی با آنها
صحبت کرده و عقایدشان را بپرسید .یا اینکه برخی
از کارها و یا وظایفی که برایشان ساده است و از عهده
آنها به خوبی برمی آیند را به آنها بسپارید.

آنها را تشویق کنید تا مهارت های سازگاری
با شرایط و انعطاف پذیری را تمرین کنند.
برآورده شدن نیازهای اولیه :استقالل ،امنیت
برآورده شدن نیازهای ثانویه :ارتباط

 خرد کردن اهداف به موارد کوچکتر و قدم های کوتاه برداشتن

درباره سالمندي نظريه هاي مهمي ارايه
شده است از جمله :

 تعیین اهداف کوچک و قابلدسترسی

 کمـک بـه آنها کـه اهـداف واقعیتـری برای خـود انتخـاب کنند.
 اجازه دهید سـالمندان خودشـاندر انتخـاب کاری کـه مـی تواننـد
انجـام دهنـد ،تصمیـم بگیرند.
 به آنها برای رسیدن به اهداف شان،تا جایی که واقعا الزم است ،کمک کنید.

اصول مشاوره در سالمندان
تعريف رشد
رشد به معناي هر گونه تغيير سازمان يافته اي
است كه در سر تا سر عمر انسان رخ مي دهد و
ماهيتي افزايشي دارد .انسان در طول زندگي خود
چندين مرحله رشدي را تجربه مي كند  .البته در
مراحل گوناگون زندگي ،انواعي از رشد مثل رشد
شناختي  ،هيجاني  ،جسمي و اجتماعي را پشت سر
مي گذارد .اگر رشد در چارچوب زماني مورد انتظار
رخ مي دهد ،فرد معموالً مشكل زيادي ندارد يا تنها
مشكالت كوچك وخفيفي را در فرايند گذار از مرحله
اي به مرحله بعد تجربه مي كند،اما اگر رشد در
چارچوب هاي زماني مورد انتظار رخ ندهد  ،يعني اگر
رخ دادهاي زندگي شتابان روي دهند  ،به تأخير افتند
ويا اين كه هيچ گاه اتفاق نيفتند  ،بهداشت رواني فرد
ويا نزديكان او به مخاطره مي افتد .

كليشه هاي منفي در مورد سالمندي
درباره سالمندي باورهاي نادرستي وجود دارد و
بيشتر آن ها بر مبناي از دست دادن توانايي وكم
شدن كيفيت انجام كاردر سالمندان بنا شده اند .
مثال  :اين باور كه پيري مساوي است با از دست
دادن حافظه  ،نيروي جسمي وذهني يا ناتواني
درانجام دادن كارها در مقايسه با گذشته و يا اين
كه پيري يعني افسردگي  ،بي ثمري وكناره گيري از
جامعه .بدانيم كه سالمندي چه از نظر سالمت رواني
وچه توانايي هاي شناختي دوره اي ناهمگون است .
به رغم افزايش درك روان شناسان ازسالمندي وتعداد
روز افزون سالمندان  ،اين افراد با انتظارات و پيش
داوري هاي مختلفي روبه رو هستند  .براي نمونه به
سالمندان معموالً برچسب هاي ناخوشايندي زده مي

 نظريه بيرن و همكاران  :در اين ديدگاهسالمندي جنبه هاي زيستي  ،فيزيولوژيك 
واجتماعي دارد  ،فرايندي چند بعدي كه
ممكن است  ،يكنواخت نباشد .
 نظريه اريكسون  :فرد در اواسط واواخر بزرگسالي بايد حس مولد بودن
" " generativityوكامل شدن" تماميت
ايگو  " integrity egoرا به دست آورد
وگرنه احساس ركورد و نوميدي مي كند .

ديدگاه يونگ  :او بر اين باور است كه
معنويت قلمرويي است كه فقط افراد
باالتر از  40سال  ،شرايط الزم براي
كندوكاو در آن را دارند .

 نظريه نووگارتن  :سالمندي دو مرحله دارد،سالمند جوان  55-75سال كه فرد هنوز از
لحاظ جسمي  ،ذهني يا اجتماعي فعال است و
فرق نمي كند كه بازنشسته شده باشد يا نه .
سالمند سالمند ،افراد باالي  75سال هستند
كه فعاليت جسمي آن ها بسيار محدودتر از
سالمندان جوان است وتأثير افت توانايي
هاي جسمي مربوط به سن ،معموال ً در
آن ها بارزتر است  ،هر چند كه روند پير
شدن از فردي به فرد ديگر متفاوت است .

ترس از پيري

افرادي كه درحال پير شدن هستند  ،ممكن است
احساس خوبي نداشته و از پير شدن بترسند و تالش
كنند تا آن را انكار كنند  Freidan .از اين پديده،
تحت عنوان راز گونگي سن ياد مي كند و به معناي
نوعي ناهم خواني بين افسانه و واقعيت است  .او مي
گويد  ،آن چه پژوهش ها وفرهنگ ما درباره سالمندي
بيان مي كنند ،با آن چه كه سالمندان از اين دوره
رشدي مي گويند و باور دارند كه حقيقت دارد ،
متفاوت است وموجب توقف رشد انسان مي گردد .

چگونگي مقابله با پديده رازگونگي سن
براي از بين بردن پديده رازگونگي سن  ،به بررسي
بيشتر سالمند بپردازيد .مصاحبه با سالمند و كند وكاو
بيشتر در تجربه هاي زندگي او به ما كمك مي كند،

نيازهاي سالمندان
با گذر از ميانسالي به سالمندي و به ويژه بروز
تغييرات در توانايي هاي جسمي  ،نقش اجتماعي
 ،روابط بين فردي و استرس هاي جديد ،سالمند
بايد با مشكالت پيچيده اي روبه رو گردد  .بسياري
از اين رخ دادها مي توانند  ،يك بحران هويتي در
سالمند ايجاد كنند  .نيازهاي رشدي سالمندان از
جنبه دشوار بودن احتماالً بعد از الزامات رشدي خرد
ساالن قراردارند  .هويگهرست بر اين باور است ،كه
بزرگساالن مسن تر بايد ياد بگيرند ،تا با مشكالت زير
به گونه اي موفقيت آميز كنار آيند :

مرگ دوستان و همسر  ،كاهش قدرت جسمي،
بازنشستگي وكاهش درآمد  ،وقت آزاد بيشتر وفرايند
يافتن دوستان جديد  ،ايجاد نقش هاي اجتماعي تازه،
كنار آمدن با فرزنداني كه اكنون بزرگ شده اند ،تغيير
دادن سبك زندگي يا ايجاد سبك زندگي جديد و
رضايت بخش بعضي از تغييرات اجتناب ناپذير در
سالمندي تدريجي هستند  ،مثل از دست دادن قدرت
جسمي و بعضي ديگر ناگهاني چون مرگ .به طور
كلي سالمندي دوره اي از تغييرات وتحوالت مثبت
ومنفي به طور همزمان است .در اين بين ،تغييرات
وتحوالتي هستند كه براي سالمند مفيداند يا چيزي
به او اضافه كنند ،مثل پدر بزرگ يا مادر بزرگ شدن،
يا برخورداري از بعضي حمايت هاي اجتماعي .در اين
بين ،تغييراتي نيز وجود دارند كه استرس زيادي را
براي سالمند به همراه دارند ويا چيزي را از او كم
مي كنند ومي توانند مضر باشند ،مثل مرگ همسر ،
بيكار شدن و به بيماري جدي وسختي مبتال شدن.
در اين شرايط بسياري از سالمندان وضعيت دشواري
را بايد تجربه كنند وتعادل مجدد رواني آن ها نياز
به تالش زيادي را دارد  .به ويژه اگر سالمند گروه
اجتماعي و حمايتي كافي نداشته باشد ،تا از اين راه
غم و ناراحتي خود را به زبان آورده وبا كمك آن،
هيجان هاي منفي خود را حل كند  .از مشكالت
عمده سالمندان مي توان  ،به تنهايي  ،بيماري
جسمي  ،بازنشستگي ،كم فعاليتي وسكوت  ،سوگ
وغم عزيزان از دست رفته ،بدرفتاري وآزار ديدن
توسط ديگران ،اشاره كرد  .به عالوه با افزايش سن ،
مشكالت ديگري نيز ممكن است پديدار شوند  ،مثل
شكايت از فراموشي  ،افسردگي  ،اضطراب وسايكوز.
خود كشي در سالمندان از موضوعات مهمي است
كه مشاورين  ،روان شناسان و روان پزشكان وكليه
دست اندركاران بهداشتي كه با اين گروه سني در
تعامل اند ،بايد به اهميت تشخيص ومداخله سريع در
اين خطر بزرگ  ،واقف باشند .
ادامه دارد...
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از آنجایی که توانایی های شناختی و تحرکات
فیزیکی در افراد مسن کاهش می یابد ،انواع مهارت
های مقابله و سازگاری با این شرایط را به آنها بیاموزید
تا بتوانند کیفیت زندگی شان را حفظ کنند .از این
مهارت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

شود  ،مثل فرتوت  ،سردرگم  ،ناتوان  ،حواس پرت ،
فراموش كار  ،درمانده  ،محتاج و وابسته به ديگران .
اين گونه نگرش ها وكليشه هاي منفي ( ageism ،
پير ستيزي ) نام دارد وموجب مي شود تا گروه هاي
سني مختلف نتوانند با يك ديگر روابط صميمانه اي
داشته باشند .اين گونه نگرش هاي منفي گاهي به
تبعيض هاي مستقيم و آشكار منجر مي شود .

تا به جنبه هاي منفي پير شدن از نگاه او بيشتر پي
برده وبا بحث وتبادل نظر  ،زمينه هاي مثبت پيري
براي او روشن شود  .البته نبايد از نظر دور داشت كه
تجربه هاي بد  ،استرس هاي دوران پيري ودر بعضي
موارد افسردگي  ،جنبه هاي منفي را پر رنگ تر مي كنند .

شماره 241

انتخــاب اســباب بــازی

سنا رجبی /مسئول مرکز آموزش و توانبخشی روزانه کودکان معلول ذهنی آسایشگاه خیریه
کهریزک استان البرز

مقدمه
هر دوره از زندگی  ،اقتضای خودش را دارد .این نکته در مورد نوزادان و بچه ها هم صدق
می کند .معموال بچه ها در هر سن و سالی که باشند ،کنجکاو هستند و دوست دارند از
همه کارها سر در بیاورند.در این میان ،اسباب بازی ها نقش مهمی را در زندگی کودکان ایفا
می کنند .محققان معتقدند برای رشد فکری و جسمی کودک باید نوع اسباب بازی و وسیله
بازی او در دورانهای مختلف مورد توجه قرار گیرد و در هر گروه سنی برای آنها وسیله بازی
مشخصی تعریف شود تا کودکان بتوانند از طریق بازی خودشان را اثبات کنند.
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نوزادان
از نخستین روزهای تولد به
ارتباط برقرار کردن با کودکان احتیاج
دارند .بازی ها در این مساله بسیار موثرند .در
روزهای آغازین زندگی کودک،فعالیت های
حسی ارجعیت دارند .در این دوران نوزادان
توجه زیادی به رنگهای متضاد می کنند .
چون با رنهای متضاد و شاد حس بینایی شان
تحریک می شود تا جایی که این حس به
هماهنگی میرسد .برای تحریک بیشتر حس
بینایی کودکان می توان از اسباب بازی های
پر زرق و برق و رنگی ،اما نرم مثل دندونی ها
استفاده کنیم.

 12-6ماهگی
دوران نوزادی تا  1سالگی مرحله رشد کودکان
است .در این سن ارتباط بین چشم و دست
کودک بهتر می شود و مهارت ،حس بینایی و
ادراک او پیشرفت می کند .بچه ها در این مرحله

دوست
دارند با توپ های
رنگی در حمام بازی کنند و از
وسایل شناور در آب لذت می برند .عالوه بر تمام
اسباب بازی هایی که برای کودک فراهم می
کنید در این ماهها برای او آواز بخوانید و او را
وادار کنید تا در برابر این محرکها عکس العمل
داشته باشد.

 2-1سالگی
در این سن بچه ها تقلید کردن را یاد گرفته و
سعی می کنند همه اتفاقات و فعالیت های اطراف
را باز آفرینی کنند  .کودک تمرکز نسبتا خوبی پیدا
می کند و می تواند خالقیت داشته باشد .رنگها
را می شناسد و می تواند  نقاشی و رنگ آمیزی

کند .در این مرحله
بچه ها بشتر عالقه دارند تا با کامیون ،عروسک
های نرم ،کتابهای عکس دار ،تلفن اسباب بازی و
دستگاههای موسیقی بازی کنند.

 3-2سالگی
در این زمان کودک قادر است تا با اسباب
بازی های مختلف بازی کند  .چون عالوه بر
توانایی یادگیری کودک می تواند کم کم مطالب
را به خاطر بسپارد .به همین دلیل بهترین زمان
برای بازی های کلیدی است .لگو ها و جورچین
های چوبی بیشتر مورد توجه او قرار می گیرد.
عالوه بر این بچه ها دوست دارند مثل بزرگتر

ها عروسک ها را لباس بپوشانندو یا لباس آنها
را عوض کنند .بچه ها در این سن قادر هستند
سه چرخه سواری کنند و یا در پارکها از وسایل
مختلف استفاده کنند .در این زمان بچه ها عالقه
زیادی برای بازی با رنگها دارند که به این ترتیب  
بزرگتر ها می توانند با خرید مداد رنگی ،ماژیک
و دفتر نقاشی به کمک آنها بیایند.

 6-4سالگی
در این سن و سال دوستی و داشتن دوست
برای کودک معنا و مفهوم پیدا می کند و بچه
ها  شراکت را یاد می گیرند و می توانند از
دوچرخه استفاده کنند  .در این مرحله کودک
می خواهد با پازل های ساده بازی کند و در
فعالیت های هنری مشارکت داشته باشد .

راهنمای انتخاب اسباب بازیها:
اسـباب بـازی هـای علمـی و طبیعـی
اسـباب بازی هـای علمی برای کـودکان دنیایی
از علـم اسـت .ایـن گونـه اسـباب بـازی هـا این
شـانس را به کـودک می دهد کـه دنیای اطراف
را کشـف کنـد و دامنـه دانسـتنی های خـود را
افزایـش دهـد .امـا متاسـفانه والدیـن هنـگام
انتخـاب اسـباب بـازی ،کمتـر بـه دنبـال خرید
ایـن گونه اسـباب بـازی ها هسـتند.

پازل ها و بازی های حل مسئله
امروزه پازل ها و بازی های حل مسئله ،در
اشکال و ابعاد مختلف به وفور در بازار یافت می
شود .کیفیت و طراحی آنها نیز روز به روز بهتر
و متنوع تر می شود .پازل ها با توجه به ماهیتی
که دارند؛ قدرت تمرکز ،تفکر خالق و منطقی را
در کودکان افزایش می دهند و آنها را وادار به
تفکر می کنند .کودک با تمرکز بر روی پازل به
راحتی قطعه ها را جا به جا و آنها را حل می
کند .به طوری که در بعضی مواقع موجب حیرت
والدین خود می شود .پازل ها و بازی های حل
مسئله ،بهترین نوع اسباب بازی های آموزشی
برای کودکان سنین پیش دبستانی است ،زیرا آنها
چندبعدی و قابل لمس هستند ،مدل های مختلف
آن برای سنین مختلف وجود دارد و کودک می
تواند به تنهایی یا با دوستان خود به بازی بپردازد.

لگو
لگوها قطعه هایی هستند که کودکان از طریق
متصل کردن آنها به یکدیگر ،اشکال مختلفی را
می سازند .این بازی بسیار مورد توجه و عالقه
کودکان است .لگوها به تفکر ،ابتکار و خالقیت
کودک کمک بسیاری می کنند

ابزار و آالت موسیقی
موسیقی نقش بسزایی در رشد فکری و
شخصیتی کودک دارد .اگر کودک شما کوچک

ترین توجهی به موسیقی نشان می دهد ،او را با.
یک ابزار واقعی موسیقی آشنا کنید .والدین با در
اختیار گذاشتن آالت گوناگون موسیقی همچون
پیانو ،گیتار و … دید کودک را در موسیقی
گسترش و این فرصت را به او می دهند که نه
تنها عشق و عالقه خود را به موسیقی افزایش
دهد بلکه مهارت های هنری اش را نیز به
معرض نمایش بگذارد و خود را کشف کند.

نکته مهم در خرید اسباب بازی:
والدین باید هنگام خرید اسباب بازیهای رنگی
اینمحصوالتراازنظررنگپسدادنامتحانکنند.
محققان بیان می دارند که ،در صورتی که
رنگ با ساییدن اسباب بازی با انگشت برود،
این محصول برای کودکان مناسب نیست.
بیش از همه ،کودکان زیر سه سال هستند
که اسباب بازیها را در دهانشان میکنند
که به همین خاطر احتمال دارد مواد رنگی
به صورت مستقیم به بدن آنها وارد شود.
والدین هنگام خرید اسباب بازی باید به
عالمتهایی همچون عاری از پی وی سی توجه
کنند .در این محصوالت از هیچ ماده نرم کنندهای
استفاده نشده است.
روی بسـته اسـباب بازیهـا همچنیـن کنار
نشـانی تولیدکننده اسـباب بـازی باید عالمت
 GSدرج شـده باشـد کـه نشـان از ایمنـی
محصـول دارد .ایـن نشـان تضمیـن میکنـد
کـه بـرای تولید محصـول قواعد تولید اسـباب
بـازی رعایت شـده اسـت.

نقش آموزش مهارتهای زندگی بر تابآوری
والدین کودکان معلول جسمی-حرکتی
شـقایق بناء /کارشـناس ارشـد روانشناسـی و  آموزش کودکان اسـتثنایی ،روانشـناس کلینیک توانبخشـی
کودکان ،موسسـه خیریـه کهریزک اسـتان البرز

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی نقش آموزش
مهارتهای زندگی بر تابآوری والدین کودکان
معلول جسمی-حرکتی بوده است .روش
پژوهش از نوع مروری و کتابخانهای میباشد که
با استفاده از کتب و مقاالت انجامشده داخلی
و خارجی در ده سال گذشته و جمعبندی
مطالب نسبت به گردآوری اطالعات اقدام
شده است .یافتههای پژوهش نشان داد که
آموزش مهارتهای دهگانه حل مسئله شامل
اعتمادبهنفس ،ذهن آگاهی ،مقابله با استرس،
حل مسئله ،خودآگاهی ،مهارتهای ارتباطی،
تصمیمگیری ،تفکر خالقانه ،همدلی و تفکر
نقادانه میتوانند به باال بردن تابآوری این
افراد کمککننده باشد .از بین این مهارتها،
مهارتهای مقابله و مدیریت استرس و حل
مسئله و تصمیمگیری در باال بردن سطح
تابآوری والدین این کودکان به دلیل
مواجهشدن بسیار با موقعیتهای دشوار مفیدتر
بوده است .همچنین در درجه دوم آموزش
مهارتهای ذهن آگاهی و مهارتهای ارتباطی
نیز به حفظ آرامش ،باال بردن تابآوری و
ارتباط بهتر با فرزندان کمککننده بوده است.
در نتیجه یافتههای پژوهش نشان داد این نوع
آموزشها به دلیل جامع بودن ابعاد دهگانه و
ضرورت آنها برای افراد با شرایط خاص بسیار
تأثیرگذار خواهد بود و پیشنهاد میشود آموزش
آن در دستور کار نهادها و مراکز مرتبط با این
خانوادهها در جهت توانمندسازی آنها قرار گیرد.

مقدمه
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در عصر حاضر مشکل بیماریها و معلولیتها
ازجمله معلولیتهاي جسمی و حرکتی از حادترین
مسائل افراد جوامع بشري است .خانوادههای
بسیاري به دلیل داشتن چنین فرزندانی بار
عاطفی سنگینی را بر دوش میکشند (رافعی،
 .)1398معلول دارای اختالل جسمی حرکتی
به فردی اطالق میشود که در سیستم عصبی،
عضالنی و اسکلتی با علل مادرزادی و یا اکتسابی
دچار اختالل میباشد و مشکالت حرکتی و
پوسچرال ناشی از اختالل به دنبال فقدان و یا

عدم کار آیی در ساختار تشریحی اندامها ،تنه
و ستون فقرات موجب محدودیت در انجام
فعالیتهای زندگی میگردد .همچنین این فرد
برای تحرک نیاز به پارهای وسایل کمکی نظیر
گراچ ،واکر ،ویلچر داشته باشند .فرزند معلول
مشکالت روانی بسیاری را در اعضای خانواده
بهویژه والدین ایجاد میکند .با توجه به اهمیت
بهداشت روانی آنها در خانواده و جامعه و بهمنظور
حفظ تابآوری 1این والدین دارای فرزند معلول
جسمی-حرکتی الزم است تا آموزشهایی مفید
و اثربخش در جهت افزایش تابآوری این افراد
ارائه شود .پژوهشها نشان داده است که آموزش
مهارتهای زندگی میتواند برافزایش تابآوری
در شرایط سخت برای والدین این کودکان مفید
باشد .الماسی و همکاران ( )1395در پژوهشی
به بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای مقابله
با استرس بهعنوان یکی از ده مهارت زندگی بر
تابآوری مادران دارای فرزند معلول پرداختند
و نشان دادند که این نوع آموزش برافزایش
تابآوری آنها مفید بوده است.
تـابآوری درواقـع فراينـد توانايـي يـا پيامد
سـازگاري موفقیتآمیـز ،عليرغـم شـرايط
چالشبرانگیـز و تهدیدکننده اسـت (گارمزي و
ماسـتن )1991،2تابآوری ظرفيـت افراد براي
سـالم ماندن و مقاومت در برابر شـرايط سـخت
و اسـترس سزاسـت (كاوه و كرامتـي.)1396،
همچنین دیگر مهارتهای زندگی نظیر حل
مسئله ،خودکنترلی ،اعتمادبهنفس و  ...نیز به
دلیل اینکه توانایی فرد را در مواجهه با شرایط
بحرانی و سخت بیشتر خواهد کرد ،موجب باال
رفتن توانایی تحمل و تابآوری برای والدین این
کودکان که شرایط سختی را تجربه میکنند
خواهد شد (مادلین و همکاران.)2015،
مهارت به معنی استفاده ماهرانه و توانمندانه از
دانش است .مهارتهای زندگی ،3به گروه بزرگی از
مهارتهای روانی اجتماعی و بین فردی اشاره دارد
که به کار آیی و سالمت ذهنی در افراد جوان کمک
میکنند تا با واقعیتهای زندگی مواجه شوند .آنها،
توانمندیهای غیرعلمی هستند که باید برای
1. Resiliency
2. Garmezy & Masten
3. Life Skills

موفقیت در جامعه آموخته شوند (میناک شی و
کائور .)2015،4نقش مهارتهای زندگی در حفظ
و نگهداری نهاد خانواده و جامعه بسیار پراهمیت
است .بهطوریکه برای داشتن یک زندگی منطقی،
سالم ،هدفمند و انعطافپذیر در برابر مشكالت و
فراز و نشیبهای آن ،کسب مهارتهای زندگی،
امری الزم و ضروری است .ثابتشده است که
آموزش مهارتهای زندگی میتواند بر روی افراد
تمام گروههای سنی (کودکان ،نوجوانان و جوانان،
بزرگساالن) و تمام گروههای اجتماعی ،فرهنگی،
سیاسی و اقتصادی و بر پایه نیازها و ضرورتها،
اجرا شود و میتواند بر رفتار افراد مختلف ،تأثیر
مثبتی داشته باشد (رحمت زاده.)1391 ،
ده مهارت بهعنوان مهارتهای زندگی
اصلی معرفیشدهاند که شامل موارد زیر
میباشد.
مهارت تصمیمگیری :در این مهارت افراد
با انواع تصمیمگیری آشنا شده و مراحل یک
تصمیمگیری را گامبهگام تمرین میکنند.
مهارت حل مسئله :این مهارت از تعریف
دقیق مشكل ،شناسایی و بررسی راهحلهای
موجود و انتخاب و اجرای راهحل مناسب و
ارزیابی فرایند حل مسئله تا بهاینترتیب فرد
دچار دغدغه و اضطراب نشود و از راههای
غیرسالم برای حل مشكل استفاده نكند.
مهارت تفكر خالق :توانایی تفكر خالق
یک مهارت سازنده و پایه برای رسیدن به سایر
مهارتهای مرتبط با سبک تفكر است .در این
مهارت فرد یاد میگیرد که به شیوهای متفاوت
بیندیشند و از تجربههای متفاوت و معمولی
خویش فراتر برود و راهحلهایی را خلق کند
که خاص و ویژه خودش است.
مهارت تفكر نقاد :این مهارت توانایی
تحلیل عینی اطالعات موجود با توجه به تجارب
شخصی و شناسایی آثار ارزشهای اجتماعی،
همساالن و رسانههای گروهی بر رفتار فردی و
تفسیر این اطالعات برای خود میباشد.
4. Meenakshi & Kaur

روش پژوهش

روش این پژوهش از نوع مطالعه مروری
میباشد که با استفاده از کتب و مقاالت
انجامشده در ده سال گذشته و جمعبندی
مطالب نسبت به گردآوری اطالعات اقدام شد.
کلمات کلیدی سرچ شده شامل (مهارتهای
زندگی ،تابآوری ،کودکان معلول جسمی-
حرکتی) در منابع معتبر اینترنتی ازجمله sid,
 magiran, elmnetبود که توسط پژوهشگر
تحلیل و نتیجهگیری نهایی از آنها انجام شد.

یافتهها

در این زمینه تحقیقاتی انجامشده است که
نتایج آنها موردبررسی قرار گرفت ،ازجمله:
الماسی و همکاران ( )1395در پژوهشی به
بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای مقابله با
استرس بر تابآوری مادران دارای فرزند معلول
پرداختند و نشان دادند که این نوع آموزش
مقابله با استرس بر تابآوری مادران این
کودکان مؤثر بوده است.
مریمی و احمدیان ( )1394در پژوهشی به
بررسی اثربخشی آموزش تابآوری بر شادکامی
مادران دارای فرزند معلول ذهنی پرداختند
و نشان دادند که این نوع آموزش با افزایش
تابآوری آنها موجب شادکامی آنها نیز خواهد شد.
کوهستانی و دشتی ( )1394نیز در پژوهشی
به بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای
حل مسئله بر کیفیت زندگی و همبستگی
خانوادههای دارای فرزند معلول پرداختند و
نشان دادند این نوع مهارتها میتواند در باال
بردن کیفیت زندگی و همبستگی در خانواده
برای والدین این کودکان مفید باشد.

نتیجهگیری

تولد کودک معلول بهعنوان یک بحران،
1. Roohi

منابع

رحمت زاده .ا ( .)1391مهارتهای زندگی به کجا ره
میسپرد؟ آسیبشناسی برنامه آموزش مهارتهای زندگی ،مجله
روانشناسی و علوم تربیتی.91)1( ،
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مهارت برقراری ارتباط مؤثر :کسب این
مهارت به ما میآموزد برای درك  موقعیت
دیگران چگونه به سخنان آنان گوش دهیم و
چگونه دیگران را از احساس و نیازهای خودآگاه
نماییم تا ضمن به دست آوردن خواستههای
خود طرف مقابل نیز احساس رضایت نماید.
مهارت ایجاد و حفظ روابط بین فردی:
مهارتی است که به فرد کمک میکند تا
بهوسیله آن تعامل مثبت با افراد مختلف و
اعضای خانواده داشته باشد ،مرز روابط را
تشخیص دهد و بتواند با دیگران همكاری کند.
مهارت خودآگاهی :کمک میکند فرد
بتواند نقاط قوت و ضعف ،ترسها و نیازهای
خود را بشناسد و بتواند آنها را مدیریت کند.
فرد میآموزد که چه شرایط یا موقعیتهایی
برای وی فشار آور هستند.
مهارت همدلی کردن :یعنی یادگرفتن
نحوه درك احساسات دیگران .در این مهارت
فرد میآموزد که چگونه احساسات افراد دیگر
را تحت شرایط مختلف درك کند ،تفاوتهای
فردی را بپذیرد و روابط بین فردی خود را با
افراد مختلف بهبود ببخشد.
مهارت مقابله با هیجان :این مهارت به
معنی شناخت هیجانها و تأثیر آنها بر رفتار فرد
و نحوه اداره هیجانهای شدید و مشکلآفرین
مثل خشم است.
مهارت مقابله با استرس :در این مهارت
افراد یاد میگیرند که چگونه با فشارها و
تنشهای ناشی از زندگی مقابله کنند (اناری
نژاد ،دژکوهی و خاکسار.)1398،
مهارتهای زندگی قابل آموختن هستند.
یادگیری یک مهارت زندگی نیاز به آموزش و
پیاده کردن آن دارد .مهارتهای زندگی
مرحلهبهمرحله آموخته میشوند -یک مرحله
در یکزمان .یادگیری حرکت از مهارتهای
ساده در جهت مهارتهای پیچیده است.
اجرای یک تکلیف ساده ،شالودهای است که
برای اجرای یک تکلیف پیچیدهتر در زمان
دیگر مدنظر قرار میگیرند .اجرای موفق یک
نقش پیچیده ،احتماالً شدت بخشیدن به و
یکپارچه کردن مهارتهای متنوعی است که
در سنین اولیه آموختهشدهاند.
آموزش مهارتهای زندگی بهعنوان یک برنامه
تکمیلی باارزش برای رشد کلی کودکان معلول
موردنیاز است و البته باید آموزش داده شود تا
خودشان را بشناسند و قادر باشند مهارتها،
تواناییها و زمینههای پیشرفتشان را ارزیابی
کنند و این منجر به رشد پاسخگویی شخصی

میشود (روحی .)2014 ،1به همین دلیل با
توجه به اینکه آموزش این مهارتها میتواند
بر میزان تابآوری افراد بهویژه والدین کودکان
معلول مؤثر باشد و با توجه به اینکه در این زمینه
والدین معلولین جسمی حرکتی در کشور ما به
لحاظ آموزشی همچنان خأل پژوهشی وجود دارد
و توسعه این پژوهشها به آموزشدهندگان و
مشاوران در این حوزه کمک خواهد کرد ،لذا در
این پژوهش به مروری بر پژوهشهای انجامشده
و جمعبندی آنها در جهت ارائه نتایجی در مورد
این نوع آموزش پرداختهشده است.

میتواند به شکل عمیق در ارتباطها و کنشهای
خانواده اثر بگذارد و خانوادههایی میتوانند با
بحرانها بهخوبی سازگار شوند که روابط باز،
مؤثر و دائمی داشته و بهداشت روانی مناسبی
داشته باشند .همچنین میزان تحمل آنها در
مواجهه با اضطراب ،تنش ،شرایط سخت،
تحریک و ناتوانیها مناسب باشد و بهخصوص
از مهارت حل مسئله ،مهارتهای مقابلهای و
توانایی انعطافپذیری خوبی بهرهمند باشند .لذا
آموزشهای مهارتهای زندگی در جهت تقویت
همین مؤلفههای در والدین کودکان معلول
جسمی-حرکتی میتواند کاربردی و مفید باشد.
پژوهشهای داخلی و خارجی نشاندهنده این
موضوع بود که این خانوادهها به دلیل تجربه
شرایط سخت از تولد تا بزرگ کردن فرزندانشان
نیازمند آموزشهای حمایتی نظیر مهارتهای
زندگی بهصورت پکیجهای جامع هستند.
بهطور کل ،آنچه واضح است آموزش
مهارتهای زندگی میتواند اعمال کودکان
معلول را تسهیل کند و مهارتهای روانی
اجتماعی آنها را به لحاظ فرهنگی و رشدی
به شیوه مناسب تقویت نماید .سالمت روان
کودکان معلول را ارتقاء دهد و آنها را در مواجهه
با واقعیتهای زندگی تجهیز کند (جین و
گویال )2014 ،2همچنین با کاهش فشارهای
روانی و درک فشارها ،کودکان معلول را به
چالش کشاند (کومار و کریشنامورتی.)2016،3

شماره 241

هوش هیجانی و نشانه های آن
همه ما ،چه در محیط کار چه در زندگی شخصی
افرادی را می شناسیم که شنونده های بسیار
خوبی هستند .تفاوتی ندارد که در چه وضعیتی
هستند ،بلکه همیشه می دانند که چه چیزی
راچطوربگویند بنابراین ما از حرفشان آزرده نمی
شویم .آنها مالحظه گر و متوجه هستند ،حتی در
صورتی که برای مساله ما راه حلی پیدا نکنند
آنها به خوبی انتقاد می پذیرند و می دانند
چه زمانی از آن برای بهبود مهارت شان استفاده
کنند .افرادی با این شاخصه ،از هوش هیجانی
باالیی برخوردارند.آیا شما هم تمایل دارید شبیه
این افراد شوید؟

ویژگیهای هوش هیجانی
خودآگاهی:
افرادی که هوش هیجانی باالیی را دارا هستند،
معموال خود آگاه ترند .آنها احساسات خودشان را
درک کرده و به خاطر این ،اجازه نمی دهند که
احساساتشان بر آنها غلبه کنند .اعتماد به نفس
دارند زیرا به شهود خود اطمینان کرده و کنترل
خودشان را از دست نمی دهند .همچنین تمایل
دارند که با خودشان رو راست باشند .نقاط قوت
و ضعف خودشان را می شناسند و بر روی زمینه  
هایی که باعث بهبود عملکردشان می شود ،کار
می کنند .بسیاری از افراد باور دارند که خود
آگاهی مهم ترین بخش هوش هیجانی است.
خود تنظیمی:
این بعد ،توانایی کنترل احساسات و اقدامات
ناگهانی است .افرادی که خود تنظیم هستند
معموال اجازه نمی دهند که عصبانیت و یا حسادت
بر آنها غلبه کند و تصمیم های غیر دقیق و ناگهانی
بگیرند آنها قبل از اقدام فکر می کنند .ویژگیهای
افراد خود تنظیم ،تفکر دقیق ،راحت بودن با تغییر،
انسجام و توانایی نه گفتن است

همدلی:
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این  فاکتوردومین عنصر مهم هوش هیجانی
است .همدلی توانایی شناسایی و درک نیازها،
خواسته ها ،نقطه نظرات افراد پیرامون ما است.
افرادی که از همدلی برخوردارند ،در تشخیص
احساسات دیگران بهتر عمل می کنند ،حتی اگر
احساسی که درک کرده اند ،خیلی واضح نباشد

مهارت های اجتماعی:
افرادی که مهارت اجتماعی قوی دارند ،ایفا
گران خوب در تیم ها هستند .به جای آنکه اول

به موفقیت خود فکر کنند ،به توسعه و موفقیت
دیگران فکر می کنند .آنها بحث ها را مدیریت
کرده و ارتباطات عالی می سازند و در ایجاد و
حفظ روابط عالی عمل می کنند آنها از کلیشه ها
و قضاوت سریع خودداری می کنند.
در ادامه به چند  مورد که نشان میدهند دارای  
هوش هیجانی باالیی هستید ،اشاره میکنیم

در مورد آدمهایی که نمیشناسید،
کنجکاو هستید
آیا عاشق مالقات آدمهای جدید هستید ،و
پس از اینکه تازه با کسی آشنا شدید به طور
طبیعی تمایل دارید ،کلی سوال آنها بپرسید.
اگر اینطور است ،درجهی خاصی از همدلی ،به
عنوان یکی از اجزای مهم تشکیلدهندهی هوش
هیجانی،در درونتان وجود دارد.
رهبر شایستهای هستید
رهبران استثنایی یک ویژگی
معموال همهی
ِ
مشترک دارند .عالوه بر نیازهای سنتی کسب
موفقیت – استعداد ،بلندهمتی و اخالق کاری
قوی – آنها دارای درجهی باالیی از هوش
هیجانی هستند.
نقاط قوت و ضعفتان را میشناسید
بزرگترین نشانهی خودآگاهی این است که
در مورد شناخت خودتان صداقت داشته باشید –
بدانید در چه موضوعاتی مهارت دارید ،چه جاهایی
نیاز به تالش بیشتر دارید ،و همهی اینها را در
خودتان بپذیرید .یک فرد باهوش هیجانی میداند
چگونه نقاط قوت و ضعفاش را بشناسد ،و میتواند
در ذهناش تحلیل کند چگونه در این چارچوب
موثرترین کارکردش را ارائه دهد .این آگاهی باعث
ایجاد اعتماد به نفس قوی میشود
به خوبی به همه چیز توجه میکنید
آیا با هر صدایی ،نوشتهای و فکر گذرایی
تمرکزتان را از دست میدهید؟ در این صورت،
این مسئله میتواند شما را از عمل کردن در

سحر خرمی  /روانشناس آسایشگاه خیریه
کهریزک استان البرز
باالترین سطح هوش هیجانی باز دارد .اگر فردی
در دوران کودکی بتواند بر کار یا درساش تمرکز
کامل داشته باشد و خواندن یک نوشتهی غیر
مهم یا انجام یک بازیِ ویدئویی را به بعد از اتمام
کار اصلیاش موکول کند… میتواند با قدرت
پیشبینی کند در بزرگسالی به موفقیت مالی و
اجتماعی می رسد .

دقیقا میدانید از چه چیزی ناراحت
هستید
همهی ما در طول روز برخی تغییرات هیجانی
را تجربه میکنیم ،و معموال هم نمیدانیم این
موج عصبانیت یا اندوه از کجا آمده است .ولی
شناسایی
توانایی
مهمترین جنبهی خودآگاهی،
ِ
ِ
دالیل هیجانات و ناراحتیهایمان است .با
خودآگاهی میتوانید به جای اینکه هیجانات را
اشتباهی بشناسید یا نادیده بگیرید ،آنها را در
لحظهی بروز شناسایی کنید
با اغلب آدمها کنار میآیید
عمیقا تمایل دارید فرد با اخالق
و خوبی باشید
یک جنبه از هوش هیجانی "هویت اخالقی”مان
است که نشان میدهد به چه میزان تمایل داریم
خودمان را به عنوان یک آدم اخالقی و مهربان
ببینیم .اگر شما هم تمایل دارید این بخش از
وجودتان را پرورش دهید   حتما دارای هوش
هیجانی باالیی هستید.
با حوصله و شکیبایی به دیگران کمک
میکنید
اگر عادت کنید با حوصله به دیگران توجه
کنید ،خواه اینکه به آرامی تغییر مسیر دهید و
به دوستی سالم کنید یا به یک خانم سالمند در
مترو کمک کنید ،نشان میدهید دارای هوش
هیجانی هستید .بسیاری از ما در اغلب اوقات به
خودمان و کارهایمان تمرکز میکنیم.
پس از سقوط ،به سرعت کمر راست
میکنید
اینکه چگونه با اشتباهات و موانع کنار میآیید،
تا حدودی زیادی میتواند شخصیتتان را نشان
دهد .افراد باهوش هیجانی باال میدانند اگر قرار
باشد فقط یک کار در زندگیمان انجام دهیم ،این
است که به راه درستی که میرویم ادامه دهیم.
وقتی یک فرد باهوش هیجانی شکست یا مانعی را
تجربه میکند ،میتواند به سرعت خود را بازیابد.
منبع :جوان آنالین ؛کتاب هوش هیجانی گاتمن

فلفل میوه درختچه ای باالرونده و گل
دهنده و از خانواده  Piperaceaeمی باشد که
معموالً این میوه خشک می شود و به عنوان
یک چاشنی و ادویه استفاده می شود.
مصرف فلفل سفید یا سیاه بیشتر بستگی به
نوع ذائقه دارد .فلفل سفید معموالً برای زیبایی
بیشتر به غذاهای با رنگ روشن مانند سس های
سفید و سس های با رنگ روشن و پوره سیب
زمینی همچنین فلفل سفید در برخی از غذاها
به دلیل طعم خاص آن استفاده می شود مانند
غذاهای چینی و بسیاری غذاهای سوئدی.
طعم تند فلفل به خاطر وجود ترکیبی بنام
   piperineاست که میزان آن در فلفل سفید تا
حدودی بیشتر از فلفل سیاه است .فلفل سیاه یک
منبع عالی منگنز و ویتامین  Kو یک منبع بسیار
خوب مس و فیبر رژیمی و یک منبع خوب آهن،
کروم و کلسیم است .همچنین حاوی کربوهیدراتها،
قند ،فیبر محلول و غیر محلول ،سدیم ،ویتامین ها،
مواد معدنی ،اسیدهای چرب و آمینو اسیدها می باشد.
در درمان بیماریهایی مانند یبوست ،اسهال،
گوش درد ،بیماری قلبی ،خشونت صدا ،سوء
هاضمه ،نیش حشره ،بیخوابی ،درد مفصل،
مشکالت کبد ،بیماریهای ریه ،آبسه دهان و
دندان ،پوسیدگی دندان ،دندان درد و ناراحتی
های چشم ،گلودرد ،تجمع خلط در گلو ،سرفه،
بهبود گوارش و سالمتی روده ،اثرات آنتی
اکسیدانی و ضد باکتریایی ،شکستن سلولهای
  
چربی و الغری موثر و مفید است.
فلفل وقتی آسیاب می شود ترکیبات آروماتیک
و معطر آن به سرعت تبخیر می شود .بنابراین
توصیه می شود دان فلفل بال  فاصله قبل از
استفاده آسیاب شود .بطری های درب آسیابی یا
گریندر بطور مکانیکی دان فلفل کامل را در سایز
های مختلف خرد و یا پودر می کند .این باعث
می شود عطر و طعم طبیعی فلفل بهتر و ملموس

تر احساس شود .ضمن اینکه مصرف کننده را از
خلوص فلفل مصرفی مطمئن می سازد.
شاید کمتر کسی شنیده باشد که
فلفل میتواند برای افرادی که قصد ترک
سیگار را دارند ،به طور موثری کمک کننده
باشد .استنشاق بخار ناشی از فلفل سیاه می
تواند عالئم ناشی از ترک سیگار را کاهش دهد.
فلفل گوارش و آنزیم ها را تحریک می
کند .زمانی که فلفل سیاه مصرف می کنید به
خصوص با وعده های غذایی ،میتواند توانایی
هضم غذا را افزایش دهد.
پیپرین موجود در فلفل سیاه ،فعالیت های
محافظتی را علیه انواع مختلف سرطان انجام می
دهد .همچنین جذب مواد مغذی دیگر مانند
سلنیوم ،کورکومین ،بتاکاروتن و ویتامین های B
را در روده های شما را افزایش می دهند ،که تمام
این مواد مغذی برای سالمت روده و پیشگیری از
سرطان موثر می باشند .بویژه در جلوگیری از
سرطان پروستات و کولون موثر است.
فلفل سیاه گردش خون و جریان مخاطی را
تحریک می کند و هنگامی که با عسل ترکیب
کنید ،به عنوان یک عامل سرکوب کننده
طبیعی سرفه به کار می رود.
یک قاشق چای خوری فلفل سیاه را با دو
قاشق غذاخوری عسل ،در یک فنجان مخلوط
کنید ،مقداری آب جوش را به آن بیفزایید و اجازه
دهید تا حدود  15دقیقه بماند .سپس نوشیدنی
را میل کنید .آن را سه بار در روز تکرار کنید تا از
گرفتگی و احتقان سینوس ها رها شوید.
فلفل سیاه دستگاه
تنفسی را پاک
می کند و
سایر

عالئم مربوط به آسم را کاهش می دهد.
فلفل سیاه تاثیرات زیادی بر سالمت مغز دارد.
پپرینی که در فلفل سیاه وجود دارد به عنوان
یک مهار کننده آنزیم های مسئول تجزیه انتقال
دهنده های عصبی عمل می کند .در کاهش
بیماری پارکینسون موثر است .همچنین می
تواند پیری و زوال عقل را به تأخیر بیاندازد
و به جلوگیری از آلزایمر کمک کند  .عالوه
بر همه اینها اثرات مفیدی در بیماران سکته
مغزی نشان داده است.
آنتی اکسیدان های موجود در فلفل سیاه
میتوانند به تثبیت میزان قند خون کمک کنند
و از این طریق به درمان دیابت کمک می کند.
یکی دیگر از خواص فلفل سیاه این است که
می تواند به دفع سنگ مثانه کمک شایانی کند.
پپرین موجود در فلفل سیاه مانند یک داروی
ضدافسردگی عمل کرده و سیستم عصبی را
تحریک می کند.
یک قاشق چای خوری فلفل سیاه را با یک
قاشق غذاخوری آب لیموی تازه در یک لیوان
آب گرم مخلوط کنید .این مخلوط را به آرامی
بنوشید تا ناراحتی های معده را تسکین دهد.
آنتی اکسیدان های قوی که در فلفل سیاه
موجود هستند  ،مزایای ضدپیری فوق العاده را
ارائه می دهند و به درمان آکنه و سایر بیماری
های پوستی کمک می کند.بعالوه  عالئم پیری
زودرس مانند چین و چروک ،خطوط ریز و
حتی لکه های تیره را از بین می برد.
برای اثر بخشی بهتر ،فلفل سیاه را با عسل یا
زردچوبه ترکیب کنید .این کار باعث
می شود تا به کمک خواص
آنتی اکسیدانی فلفل سیاه
مسائل جدی مو،
مانند شوره سر و
ریزش حل شود.
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خواص اعجاب انگیز فلفل

آقــای دکتــر مهــدی کریمی تفرشــی
رئیــس هیــات مدیــره خانــه صنعــت،
معــدن وتجــارت جوانــان تهــران

شماره 241

 ۸توصیه
برای داشتن
یک تغذی ه سالم
منبع :سایت خدمات سالمت ملی انگلستان
*w w w . m o h e b . c o m

تغذیه سالم

این  ۸نکتهی عملی ،اصول اولیهی تغذیهی
سالم را شامل میشوند و میتوانند در انتخاب
غذای سالمتر به شما کمک کنند.
نکتهی اصلی یک تغذیه  سالم  ،خوردن و
دریافت مقدار کالری متناسب با میزان فعالیت
شما است ،بنابراین میزان انرژی مصرفی خود
را با میزان انرژی دریافتی خود متعادل کنید.
اگر بیشتر از آن میزانی که بدن شما به انرژی
نیاز دارد ،مواد غذایی دریافت نمایید ،وزن شما
اضافه خواهد شد ،چرا که میزان انرژی اضافهای
که دریافت نمودهاید به صورت چربی در بدن
شما ذخیره میشود .اگر کمتر از میزان نیاز بدن
مواد غذایی مصرف نمایید ،وزنتان کم میشود.
شما میبایست طیف گستردهای از غذاها را
مصرف نمایید تا اطمینان حاصل کنید که رژیم
متعادلی را داشته و بدن شما تمام مواد مغذی
مورد نیاز خود را دریافت مینماید .توصیه میشود:
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( میزان کالری مجاز در آقایان )
مردان حدود  ۲۵۰۰کالری در روز
(معادل  ۱۰۵۰۰کیلوژول)
(میزان کالری مجاز در خانم ها ) خانمها
حدود  ۲۰۰۰کالری در روز (معادل
 ۸۴۰۰کیلوزول) دریافت نمایند.
امروزه بیشتر بزرگساالن در کشورهای
مختلف میزان کالری بیشتری نسبت به نیاز
یدنشان دریافت مینمایند که میبایست این
میزان را کاهش دهند.

 -۱وعدههـای غذایی خـود را بر پایهٔ
کربوهیدراتهـای نشاسـتهای بـا فیبر
باال قـرار دهید.
کربوهیدراتهـای نشاسـتهای بایـد بیش از
یکسـوم از میـزان غذایـی را کـه میخوریـد،
تشـکیل دهند .سـعی کنید سـیبزمینی ،نان،
برنـج ،ماکارانـی و غلات در این گروه باشـند.
بنابرایـن برای یک تغذیه سـالم سـعی کنید
انـواع مـواد غذایـی سـبوسدار و بـا فیبـر بـاال
ماننـد ماکارانـی سـبوسدار ،برنج قهـوهای و یا
سـیبزمینی بـا پوسـت را انتخـاب کنید.
این مواد حاوی فیبر بیشتری نسبت به
کربوهیدراتهای نشاستهای سفید یا تصفیهشده
هستند و میتوانند به شما کمک نمایند تا مدت
زمان بیشتری احساس سیری داشته باشید.
سعی کنید حداقل با هر وعدهی اصلی یک
غذای نشاستهای داشته باشید .برخی فکر
میکنند غذاهای نشاستهای آنها را چاق
میکند ،اما گرم به گرم کربوهیدراتهای
موجود در این مواد کمتر از نیمی از کالری
چربی را تامین میکند.
در هنـگام پختوپـز و یـا سـرو ایـن گونـه
از مـواد ،مراقـب میـزان روغـن و چربـیای که
اضافـه میکنیـد باشـید ،چـرا که ایـن روغن و
چربیهـا باعـث افزایـش کالـری میشـوند ،به
عنـوان مثـال روغن چیپـس ،کرهـی روی نان
و سـسهای خامـهای در سـرو انـواع ماکارانی.
 -۲میـوه و سـبزیجان زیـادی مصرف
نما یید .

توصیه میشود هر روز حداقل  ۵واحد از انواع
میوهها و سبزیجات را مصرف کنید .میتوانید
آنها را به صورت تازه ،منجمد ،کنسروی،
خشک و یا آبمیوه میل نمایید.
مصرف  ۵واحد میوه و سبزیجات در طول
روز بسیار آسانتر از آنچه که به نظر میرسد
است .چرا برای صبحانه یک موز را بر روی
غالت خرد نمیکنید ،و یا یک نوبت میان وعد ٔه
خود را با میوهی تازه عوض نمیکنید؟
یک وعده میوه و یا سبزیجات تازه ،کنسروی
و یا منجمد حدود  ۸۰گرم است .یک وعده
میوهی  خشک که باید در وعدهی غذایی میل
شود حدود  ۳۰گرم است.
یک لیوان  ۱۵۰میلیلیتری آبمیوه ،آب
سبزیجات و یا اسموتی هم به عنوان یک وعده
محسوب میشود ،اما مصرف آنها را محدود به
یک لیوان در روز کنید ،چرا که این نوشیدنیها
قندی هستند و میتوانند به دندانهای شما
آسیب برسانند.
 -۳ماهـی بیشـتری مصرف نمایید ،از
جمله ماهـی روغنی.
ماهـی منبـع خوبـی از پروتئیـن اسـت و
حـاوی ویتامینها و مواد معدنی زیادی اسـت.
یکی از راههای داشتن تغذیه سالم خوردن
ماهی است ،سعی کنید حداقل هفتهای  ۲وعده
ماهی در برنامه ی غذایی خود داشته باشید که
حداقل یک وعدهی آن ماهی روغنی باشد.
ماهیهای روغنی از نظر چربی امگا ۳
بسیار غنی هستند و به این علت میتوانند به
جلوگیری از بیماریهای قلبی کمک نمایند.

ماهی سالمون
ماهی قزلآال
شاه ماهی
ماهی ساردین
ماهی خال مخالی
ماهیهـای غیرروغنـی شـامل موارد
زیر اسـت:
روغنماهی کوچک
صافماهی
زغالماهی شمالی
روغنماهی (ماهی کاد)
ماهی تن
چارگوشماهی
ماهی هیک
شما میتوانید از میان ماهیهای تازه ،یخزده
و کنسروی انتخاب نمایید ،اما به یاد داشته
باشید که ماهی کنسروی و دودی ممکن است
نمک باالیی داشته باشند.
بیشـتر افـراد میبایسـت ماهـی را در
وعدههـای غذایـی بیشـتری مصـرف نماینـد،
امـا محدودیتهایـی در مصرف برخـی از انواع
ماهیهـا نیـز وجـود دارد.
 -۴میـزان مصـرف چربـی اشـباع و
شـکر را کاهـش دهید.
چربی اشباع
شما در رژیم غذایی خود به مقداری از چربی
نیاز دارید ،اما توجه به میزان و نوع چربیهایی
که میخورید بسیار مهم است.
دو نوع اصلی چربی وجود دارد :اشباع و غیراشباع.
میزان بیش از حد چربی اشباعشده میتواند سطح
کلسترول خون را افزایش دهد و این باعث افزایش
خطر ابتال به بیماریهای قلبی میشود.
به طور متوسط ،مردان نباید بیش از ۳۰
گرم چربی اشباعشده در روز مصرف نمایند ،در
حالی که این میزان برای خانمها  ۲۰گرم است.
کودکان زیر  ۱۱سال میبایست میزان چربی
اشباع کمتری نسبت به بزرگساالن دریافت
نمایند ،اما رژیم کمچربی برای کودکان زیر ۵
سال مناسب نیست.

برشهای چرب گوشت

قند آزاد در بسـیاری از مواد غذایی از
جمله مـوارد زیر یافت میشـود:

سوسیس

نوشیدنیهای شیرین گازدار

کره

غالت شیرین صبحانه

پنیر سفت

کیک

خامه

بیسکوئیت

کیک و کلوچه

شیرینی و پودینگ

بیسکوئیت

آبنبات و شکالت

چربی خوک

نوشیدنیهای الکلی

سـعی کنیـد میـزان مصـرف چربـی اشـباع
را کاهـش دهیـد و بـه جـای آن غذاهایـی را
کـه حـاوی چربیهـای اشباعنشـده هسـتند،
ماننـد روغنهـای گیاهـی ،ماهیهـای روغنی
و آووکادو را انتخـاب کنیـد.
برای رژیم سالمتر ،سعی کنید تا از مقدار
کمی روغنهای گیاهی ،روغن زیتون ،و روغنی
که چربی آن کاهش داده شده استفاده نمایید.
زمانی که گوشت میخورید ،سعی کنید
تا برشهای بدون چربی را انتخاب کرده و
چربیهایی را که قابل مشاهده است برش داده،
جدا کرده و کنار بگذارید.
تمام انواع چربیها سرشار از انرژی هستند،
بنابراین مقادیر اندکی از آنها را مصرف نمایید.
شکر
مصـرف روزانـه و مرتـب مـواد غذایـی و
نوشـیدنیهای حـاوی قنـد زیاد خطـر چاقی و
پوسـیدگی دنـدان را افزایـش میدهـد.
غذاها و نوشیدنیهای قندی اغلب دارای انرژی
باالیی هستند و در صورت مصرف زیاد ،میتوانند
منجر به افزایش وزن شوند .همچنین مصرف این
مواد به خصوص بین وعدههای غذایی ،میتواند
باعث پوسیدگی دندان نیز شود.
قند آزاد هر نوع قندی است که به غذاها یا
نوشیدنیها اضافه میشود ،یا به طور طبیعی در
عسل ،شربتها ،و آبمیوههای شیریننشده و
اسموتیها یافت میشود.
نسبت به قند موجود در میوه و شیر ،این
قندی است (قند آزاد) که میبایست مصرف آن
را کاهش دهید.

برچسـب روی مـواد غذایـی میتوانـد بـه
شـما در انتخـاب مـواد غذایـی مناسـب کمک
کنـد .میتوانیـد از آنهـا برای اطلاع از میزان
قنـد مـواد غذایـی اسـتفاده کنید.
بیـش از  ۲۲٫۵گـرم قنـد در هـر  ۱۰۰گـرم
بـه این معنا اسـت کـه مادهی غذایـی مد نظر
دارای قنـد زیـادی اسـت ،در حالی کـه  ۵گرم
قنـد یـا کمتـر از آن در  ۱۰۰گرم بـه این معنا
اسـت کـه مـاد ٔه غذایی کمقند اسـت.
 -۵نمک کمتری بخورید .بیش از  ۶گرم
در روز برای بزرگساالن مناسب نیست.
خوردن نمک زیاد میتواند فشار خون شما
را باال ببرد .افراد دارای فشار خون باال احتمال
ابتال به بیماریهای قلبی و یا سکتهی مغزی
را دارند.
حتی اگر به غذای خود نمک اضافه نکنید
هم ممکن است نمک زیادی مصرف نمایید.
حدود سهچهارم نمکی که میخورید در
مادهی غذايیای است که خریداری کردهاید،
مانند غالت صبحانه ،سوپ ،نان و سس.
از برچسبهای مواد غذایی برای کمک به
کاهش میزان نمک استفاده نمایید .بیش از
 ۱٫۵گرم نمک در  ۱۰۰گرم به معنای این است
که این مادهی غذایی حاوی نمک زیادی است.
بزرگساالن و کودکان  ۱۱ساله و باالتر نباید
بیشتر از  ۶گرم نمک (حدود یک قاشق چایخوری)
در روز مصرف نمایند .کودکان کوچکتر حتی
میبایست کمتر از این میزان مصرف کنند.
ادامه دارد ...
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ماهیهای روغنی شامل موارد زیر است:

چربـی اشـباع در بسـیاری از مـواد
غذایـی یافـت میشـود ،کـه میتوان
بـه مـوارد ذیـل اشـاره کرد:

بسیاریازغذاهاونوشیدنیهایبستهبندیشده
حاوی مقادیر زیادی قند آزاد است.

شماره 241

عالئم کمبود
ویتامین  Aچیست؟
مترجـم رها فهیمـی /بخش سلامت
عمومـی مجلـه پزشـکی درمانکـده
بدن برای عملکرد طبیعی خود به ویتامین
ای نیاز دارد بنابراین وجود این ویتامین در
بدن ضروری است .ویتامین ای محلول در
چربی است یعنی برای جذب مناسب به چربی
غذایی نیاز دارد .ویتامین ای قبل از آزاد شدن
در جریان خون ،در کبد ذخیره می شود.
کمبود ویتامین ای نادر و بیشتر ناشی از
بیماری زمینه ای است .بعضی نوزادان زودرس
نیز دچار کمبود این ویتامین هستند.

ویتامین ای در هشت گونه از مواد شیمیایی
وجـود دارد .پزشـک از طریـق آزمایـش خـون
میتوانـد مقـدار یک نوع از آن ،آلفـا نوکوفرول،
را در بـدن فرد مشـخص کند .او با اسـتفاده از
ایـن اطالعات مجمـوع میزان ویتامیـن ای در
بدن فرد را میسـنجد.

مقـدار ویتامیـن ای طبیعـی در هـر لیتر از
خـون معـادل  5.5-17میلیگـرم اسـت .ایـن
مقـدار در نـوزادان زودرس و کـودکان زیر 17
سـال متفاوت اسـت .همچنین میـزان طبیعی
ویتامیـن ای در آزمایشـگاه هـای مختلف
کمـی متغیـر اسـت.
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اگر میزان ویتامین ای بزرگسال در هر لیتر
از خون کمتر از  4میلیگرم باشد ،معموال به
مکمل احتیاج دارد.

عالئم و نشانه های کمبود ویتامین A
کمبود ویتامین ای می تواند منجر به
بروز مشکالت زیر شود:
 ضعـف عضالت :ویتامیـن ای نقشمهمـی در عملکـرد سیسـتم عصبـی
مرکـزی دارد .ایـن ویتامیـن در بیـن
اصلـی تریـن آنتـی اکسـیدان هـای
بـدن قـرار دارد و کمبـود آن منجـر
بـه اسـترس اکسـیداتیو مـی شـود
کـه ضعـف عضالنـی را بـه دنبـال دارد.
 اختالل در تعادل و راهرفتن :کمبود ویتامین ای باعث
میشود برخی نورون های خاص،
به نام نورون های پورکینیه تجزیه
شوند و توانایی ارسال سیگنال را از
دست بدهند.
 بی حسـی و مورمور شدن :آسـیبدر فیبرهـای عصبـی مانـع از انتقـال
سـیگنال مناسـب توسـط اعصاب می
شـود درنتیجـه فـرد بی حسـی
و مورمور شـدن را

تجربـه میک ند کـه نوروپاتی محیطی
نیز نـام دارد.
 اختلال در بینایی :کمبود ویتامینای باعـث ضعیـف شـدن گیرنده های
نـور در شـبکیه و سـایر سـلول هـای
چشـم مـی شـود .ایـن وضعیـت بـه
مـرور زمـان با از دسـت دادن بینایی
همراه اسـت.
 مشکل سیستم ایمنی :بنابر بعضیتحقیقات ،کمبود ویتامین ای سیستم
ایمنی را مهار می کند .به خصوص
افراد مسن در معرض خطر هستند.
 ضعـف عضالت و اختلال در تعادلازجملـه عالئـم عصبی اسـت کـه خبر
از بـروز آسـیب در سیسـتم عصبـی
مرکـزی و محیطـی مـی دهد.
 به شبکه ای از اعصاب که پشتمغز و نخاع قرار دارد سیستم محیطی
می گویند .این نورون ها پیام را به
سراسر بدن می فرستند.
 سیسـتم عصبی مرکـزی بین مغز ونخاع در تعامل اسـت.
 بخش اعظم غشای نورونه ا شاملچربی است .اگر میزان ویتامین ای در
بدن بسیار پایین باشد ،آنتی اکسیدان
کمتری برای محافظت از این چربی ها
دارد و عملکرد طبیعی سیستم عصبی
مختل می شود ( .انواع ویتامین ب چه
نقشی در سالمتی دارند؟ )

علل کمبود ویتامین A
ژنتیک

در اغلب موارد ،کمبود ویتامین ای ارثی
است.
کسب اطالعات پیرامون سابقه ی خانوادگی
باعث می شود تشخیص بعضی بیماری های
نادر و ارثی آسانتر شود .آبتالیپوتنینمی
مادرزادی و کمبود ویتامین ای ارثی دو بیماری
مزمن هستند که منجر به کاهش شدید میزان
ویتامین ای در فرد می شوند.

بیماری

همچنین ممکن است فرد درنتیجه ی بعضی
بیماری ها که جذب چربی را به شدت کاهش می
دهد دچار کمبود ویتامین ای شود .زیرا بدن برای
جذب مناسب ویتامین ای به چربی نیاز دارد.
ازجمله ی این بیماری ها می توان به
موارد زیر اشاره کرد:
 پانکراتیت مزمن بیماری سلیاک بیماری کلستاز کبد فیبروز کیستیککمبود ویتامین ای در بین نوزادان و کودکان
زودرس که وزنشان در بدو تولد پایین است و
چربی کمی دارند نیز شایع است.
به خصوص کودکان زودرس در معرض خطر
قرار دارند زیرا اگر دستگاه گوارش نارس باشد،
عمل جذب چربی و ویتامین ای مختل می شود.
همچنین ممکن است کمبود ویتامین ای در
این نوزادان منجر به کم خونی همولیتیک شود
که گلبول قرمز را از بین میبرد.

چه زمان باید به پزشک مراجعه کرد؟

اگر فرد سابقه ی خانوادگی کمبود ویتامین
ای ندارد اما عالئم آن را تجربه می کند ،باید با
پزشک تماس برقرار کند.
کمبود شدید ویتامین ای می تواند نشاندهنده
ی بیماری زمینه ای باشد .آزمایشات بیشتر به
تشخیص علت و گزینه های درمان کمک میک ند.

گزینه های درمان کدام است؟

در اغلـب مـوارد ،مصـرف مکمل موثـر واقع
می شود.

نوزادان و کودکان زودرس

درحال حاضر مکمل ویتامین ای ازطریق
قرار دادن لوله در شکم به نوزاد داده می شود.
در صورت لزوم ،میتوان مکمل را تزریق نمود.
درحالیکه یک دوز از ویتامین ای میزان آن
را در خون به اندازه ی کافی افزایش می دهد،
ممکن است چند دوز از آن مورد نیاز باشد.

کودکان و بزرگساالن

کودکان و بزرگساالنی که به دلیل بیماری
ارثی دچار کمبود ویتامین ای هستند به مکمل
ویتامین ای با دوز باال احتیاج دارند.
مصرف مکمل مانع از پیشرفت بیماری می
شود .اگر کمبود ویتامین ای به موقع تشخیص
داده شود ،فرد دچار عالئم عصبی نخواهد شد.

ویتامین ای در رژیم غذایی

احتمال کمبود ویتامین ای در فرد بعید
است مگر اینکه دچار بیماری زمینه ای مزمن و
بیماری ژنتیکی باشد یا چربی موجود در رژیم
غذایی او به شدت پایین باشد .بقیه ی افراد
معموال به مصرف مکمل احتیاج ندارند.
ویتامین ای در انواع مواد غذایی به وفور یافت
می شود .بدن نمی تواند این ویتامین را تولید
کند بنابراین باید از طریق مواد غذایی یا مصرف
مکمل آن را تامین کرد.

ازجمله غذاهای حاوی ویتامین ای
می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 روغـن سـبزیجات ماننـد روغـنجوانـه ی گنـدم ،روغن بـادام زمینی
و روغـن زیتـون

ویتامیــن آ ،دی ،ای و کا اســتفاده کنــد.
افزایش میزان ویتامین ای منجر به خونریزی
غیرعادی ،درد عضالت ،اسهال و استفراغ می
شود .خونریزی خطر سکته و مرگ را باال میبرد.
مصرف زیاد ویتامین ای با داروهای رقیق
کننده ی خون ،مانند وارفارین و داروهای
شیمی درمانی ،نیز تداخل پیدا می کند.
فرد باید تمام مکمل و ویتامین هایی را که
مرتب مصرف می کند با پزشک در میان بگذارد.
بیشتر از دوز پیشنهادی از مکمل استفاده نکنید
مگر اینکه به توصیه ی پزشک باشد.

جمع بندی

اگر فرد بزرگسال دچار کمبود ویتامین ای
است ،احتماال از بیماری مزمن یا ژنتیکی رنج
میبرد.
فرد باید از پزشک و متخصص تغذیه ی
دارای صالحیت که در زمینه ی بیماری تجربه
دارد کمک بگیرد.
اگر دلیل کمبود ویتامین ای مصرف رژیم
غذایی کم چرب است ،میتوان با افزودن چربی
به رژیم غذایی این مشکل را برطرف کرد.
تداوم مصرف مکمل ویتامین ای برای
جلوگیری از پیشرفت بیماری و بروز عوارض
ضروری است .اگر کمبود ویتامین ای در فرد به
موقع تشخیص داده شود و تحت درمان منظم
قرار بگیرد ،به وضعیت مطلوب دست خواهد
یافت.
تحقیقات پیرامون مکمل ویتامین ای،
مسمومیت و محدودیت های مصرف آن ادامه
دارد.
منبع medicalnewstoday

 آجیل ،تخمه غالت کامل شیر اکثـر سـبزیجات شـامل اسـفناج،چغنـدر برگـی ،فلفـل قرمـز و آووکادو
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جلوگیـری از کمبـود ویتامیـن ای
بـا تغذیه مناسـب

عوارضکمبودویتامینA

فــرد نبایــد بیــش از انــدازه از مکمــل
ویتامینــه ای محلــول در چربــی ،شــامل

Vitamins

نقش مددکاران
اجتماعی در بحران
النـاز قدیمی  /مددکار اجتماعی آسایشـگاه خیریه
کهریزک اسـتان البرز

در زمـان وقوع حـوادث و بالیای طبیعی
چـون زلزلـه ،سـیل ،طوفـان ،رانـش زمین
و    000مـددکاران اجتماعـی نقـش
مهمـی در رونـد مدیریـت فاجعـه ایفـا می
کننـد مـددکاران اجتماعـی بـا اسـتفاده
از دانـش خـود مـی تواننـد عامـل کلیدی
در کل فرآینـد مداخلـه در بحران شـوند و
اثربخشـی مداخلات را افزایـش دهنـد.
مداخلات بحـران بـه ماهیـت بحـران،
شـرایط و سـنت هـای محلـی ،پرسـنل و
منابـع موجـود بسـتگی دارد .مـددکاران
اجتماعـی در طـول فرآینـد مداخلـه در
بحـران بـه وجـود آمـده درگیر هسـتند از
جملـه مداخلات مـددکاری اجتماعـی،
ارزیابـی نیازهـا ،هماهنگـی و تحویـل کاال
و خدمـات ،کمـک بـه احیـای خانـواده،
حمایـت از افـراد و جوامـع در بازسـازی
زندگـی و انعطـاف پذیـری و ایجاد ظرفیت
بـرای بـه حداقـل رسـاندن خطـرات بـرای
بالیـای آتـی.
از جملـه اسـتراتژی هایـی کـه توسـط
مـددکاران اجتماعـی مـی توانـد در زمـان
وقـوع بحـران صـورت بگیـرد می تـوان به
مـوارد ذیـل اشـاره کرد
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اطالع رسانی در مورد
ابعاد مختلف بحران

هر جامعه ای ممکن است دسترسی به رسانه
های جمعی و اجتماعی نداشته باشند ،بنابراین
مددکاران اجتماعی می توانند با استفاده از
ابزارهای ارتباطی رسمی و غیر رسمی برای
اطالع رسانی عمومی در مورد بحران به وجود

آمده
کمک کنند.

ارزیابی تأثیرات
بحران به وجود آمده

مددکاران اجتماعـی دارای توانایی
منحصـر بـه فـرد بـرای ارزیابـی وضعیت و
انتخـاب بهتریـن مداخلـه ای که مناسـب
فـرد و جامعه اسـت می باشـند.

آنهـا نـه تنها از مهـارت های خـود برای
ارزیابـی تاثیرات بحران اسـتفاده می کنند
بلکـه می تواننـد نمـودار ( SWOTقدرت،
ضعـف ،فرصـت و تهدیـد) را طراحی کرده
کـه در واقـع چنـد بعـدی خواهد بـود و با
اسـتفاده از آن بـه تحلیـل میـزان توانایـی
جامعـه بـرای مدیریت بحران مـی پردازند.

تأمین حمایت روانشناختی

مـددکاران اجتماعـی مـی تواننـد اولین
مداخلات روانی را بـرای بازماندگان فاجعه
انجـام داده و بـا مشـاوره و ارتبـاط بـا افراد
بـه ارزیابـی روانی افـراد پرداختـه و میزان
نیـاز افـراد را بـه مداخلات روانشـناختی
تشـخیص داده و براسـاس وضعیـت فـرد
از متخصیـص و نهادهـای مربـوط بـرای
فـرد درمـان و حمایـت روانی جلـب کنند
افـراد بازمانـده اغلـب از اضطراب ،اسـترس
و افسـردگی رنـج می برند و دچـار اختالل
 PTSDمـی شـوند و نیـاز بـه مداخلات
روانشـناختی دارنـد و نقـش مـددکاران
اجتماعـی در کمـک بـه ایـن افـراد بسـیار
مهـم خواهـد بود.

مشارکت در فعالیت های
مدیریت بحران

مفهوم مشارکت یا رویکرد مشارکتی
همواره یکی از ابزارهای مهمی است که
باعث ایجاد احساس مالکیت در بین اعضای
جامعه می شود .مددکاران اجتماعی می
توانند نقش انگیزه دهنده و میانجی و
واسطه ای را ایفا کنند تا اعضای جامعه
را به عنوان بخشی از روند مدیریت فاجعه
درگیر کنند.
مددکاران اجتماعی با استفاده از سرمایه
ی اجتماعی و سرمایه ی انسانی از طریق
بسیج منابع مهم ترین کارها را انجام می
دهند تغییر در شرایط هنگامی پایدار است
که افراد جامعه مشارکت و مالکیت مناسب
داشته باشد.

آموزش دهندگان ،محققان و
داوطلبان

در بحران ها مهم است که محققان
و مربیانی باشند تا آنچه را که براساس
تحقیقات سریع آنها ضروری می باشد به
مردم آموزش داده شود و در این میان
مددکاران اجتماعی می توانند بسیار
کمک کننده باشند و با کشف موارد و

بنابر این آنها می توانند با سازمان های
داوطلبانه در کارهای امدادی همکاری کنند
و نیز خود به عنوان دواطلب شخصی در
مدیریت بحران کمک کننده باشند.

هماهنگ کننده

مـددکاران اجتماعـی افـرادی کار آمـد
در هماهنگـی بـرای کمـک هـای دقیـق و
مـورد نیـاز بـا اسـتفاده از مهـارت شـبکه
هـا هسـتند آنهـا نیازهـا را ارزیابـی کرده و
مداخلـه ی ممکـن را پیشـنهاد می کنند و
اغـب جوامـع نیازمند را بـا نهادهای مالی و
دولتـی که شـامل سـازمانهای بیـن المللی
هسـتند مرتبـط مـی کنند.

مداخله ی بحران بلند مدت

وضعیـت بالیـای طبیعـی اغلـب سـالها
طـول مـی کشـد تـا بازسـازی شـود
مـددکاران اجتماعـی ممکـن اسـت هفتـه
هـا ،ماههـا و سـال هـا بسـته بـه ماهیـت
فاجعـه بـا قربانیـان در ارتبـاط باشـند.

در مداخلـه ی بحران علاوه بر مداخالت
اورژانسـی و کوتاه مدت و سـریع در ابتدای
و قـوع بحـران ،جامعـه ی بحـران دیـده

مـددکاران اجتماعـی نقـش حیاتـی در
شـرایط بحرانـی را دارنـد و اغلـب ماههـا و
سـالها در صحنه باقی می ماننـد و در روند
بازیابـی و بازتوانـی بـه بازمانـدگان کمـک
مـی کنند.
مددکاران اجتماعی نقش های مختلفی
در شرایط بحرانی ایفا می کنند که

بسیاری از آنها در پاسخ به فوریت

فاجعه اعمال می شوند و عبارتند از:
• تسهیل کننده
• هماهنگ کننده

• بســیج جوامــع (افــراد و
سیســتم هــا)

• بسیج منابع

گروههــای متضــاد ،از جملــه

براســاس روابــط جنســیتی
• مشــاوره بــه دولــت هــا و
ســایر ســازمان هــا

• حمایـــت از اســـتحقاق
حقـــوق مـــردم

• آمــوزش دهنــده ،اطالعاتــی
در مــورد نحــوه دسترســی
بــه کمــک هــای امــدادی و

جلوگیــری از بیمــاری هایــی
کــه مــی توانــد پــس از یــک

فاجعــه فــوران کنــد.

• مربــی ،بــه ویــژه در
چگونگــی پاســخگویی بــه

موقــع در بســیج منابــع

محلــی هنــگام مشــکالت
احتمالــی

• مترجم فرهنگی

• مذاکــره کننــده یــا کارگــزار

• درمانگــر کمــک بــه مــردم

مختلــف حکومــت

عاطفــی فاجعــه

بیــن جوامــع و ســطوح

بــرای مقابلــه بــا عواقــب
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مسائل ضروری آنها را به افراد بحران دیده
آموزش دهند همچنین مددکاران اجتماعی
تمایل زیادی به کار داوطلبانه دارند .زیرا
که بسیاری تغییرات از طریق کار دواطلبانه
امکان پذیر خواهد بود.

نیازمنـد مداخلـه ی بلنـد مـدت نیـز مـی
باشـد تا بـه نیازهای بلند مـدت بازماندگان
رسـیدگی شـود جوامـع آسـیب دیـده نیاز
بـه خدمـات روانشـناختی بلنـد مـدت بـه
لحـاظ فرهنگـی مناسـب هسـتند و تامین
منابـع مالی بـرای مدت طوالنـی به منظور
بازسـازی معیشـت خود ،بازگرداندن روابط
خانوادگـی و انسـجام جامعه اسـت.

• میانجــی بیــن منافــع و

شماره 241

«حقوق شهروندی» رد اریان :از ادعا ات واقعیت!

علی ایلچی  /کارشناس ارشد حقوق خصوصی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز
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تاریخچه حقوق شهروندی به زمان ظهور دین
اسالم بر می گردد در واقع حقوق شهروندی از
زمان ظهور اسالم با تعهدی که با رعایت حقوق
دیگران ،شناخت مسئولیت و اختیارات هر فرد در
شهری که زندگی می کند ،وجود داشته است،
مفهوم پیدا کرد بطوریکه کمک به آبادانی شهر،
نگهداری امکانات طبیعی ،مراقبت اماکن عمومی
از نگاه اسالم به عنوان حقوق شهروندی افراد
پیش بینی شده است .مردم جامعه ما نسبت
به حقوق شهروندی خود شناخت کافی ندارند
متاسفانه تغییر سبک زندگی در یک دهه اخیر،
ضعف آموزش و  اطالع رسانی در مورد حقوق
شهروندی به افراد ،باعث کم اطالعی و یا بی
اطالعی افراد جامعه ما نسبت به حقوق شهروندی
خود شده است این در حالی است که در فرهنگ
اسالمی و ایرانی به رعایت حقوق همسایگان،
مراعات شرایط معلولین ،کودکان و سالمندان در
شهر ،تالش در جهت حفظ آبادانی شهر تاکیدات
بسیاری شده است که امروزه این موارد رعایت
نمی شود .حقوق شهروندی به مفهوم غربی حدود
 ۳۰سال است که در جامعه ما مطرح شده است
و آموزش این حقوق به مردم  بطور اساسی در
پایتخت آغاز شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد.

بررسی قوانین حقوق شهروندی در ایران

اصول  113و 121قانون اساسی ،مسئولیت
اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده
رئیسجمهور نهاده است .رئیسجمهور که در
پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر
پشتیبانی از حق ،گسترش عدالت و حمایت از
آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در
قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده است،
«منشور حقوق شهروندی» را بهمثابه برنامه و
خطمشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق
اساسی ملت ایران اعالم میکند.
این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق
شهروندی و بهمنظور تدوین «برنامه و خطمشی
دولت »  ،موضوع اصل  134قانون اساسی،
تنظیم شده و شامل مجموعهای از حقوق
شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی
ایران شناساییشدهاند و یا دولت برای شناسایی،
ایجاد ،تحقق و اجرای آنها از طریق اصالح و
توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب
لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی الزم
تالش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد
داشت .برای دستیابی به این هدف همکاری

سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم ،تشکلها،
اتحادیههای صنفی ،سازمانهای مردمنهاد و
بخش خصوصی ضروری دانسته شده است.
مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی
و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام
حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید
موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق
اتباع سایرکشورها که در قوانین و یا تعهدات
بینالمللی کشور شناساییشده است ،گردد.
قانون مسئولیت های مدنی در ایران نیز باید
بازنگری شود ،اگر چه برخی قوانین مربوط به
حقوق شهروندی نظیر قانون مسئولیت مدنی
در ایران قدیمی و در سال  ۱۳۳۹تدوین شده
و تا کنون هیچ بازنگری در آن صورت نگرفته
است اما مشکلی که در حال حاضر در زمینه
حقوق شهروندی با آن مواجه هستیم این است
که  همین قوانین در نظر گرفته شده نیز اجرا
نمی شود  بطوریکه بسیاری از مردم جامعه ما
به حقوق شهروندی خود آشنا نیستند .حقوق
شهروندی از جمله واژههایی است که به تازگی
وارد ادبیات سیاسی ،اجتماعی و حقوقی ایران
شده و طی چند سال اخیر گامهای مهمی
برای نهادینه کردن آن در جامعه برداشته شده

حقوق شهروندی؛ چرا و چگونه؟
حقوق شهروندی از اساسی ترین و ابتدایی
ترین حقوق افراد در هر جامعه ای است؛ اگر
در جامعه ای قانونی مدون و جامع وجود داشته
باشد که در آن حقوق افراد به عنوان یک
شهروند جدی تلقی شود کمتر شاهد انواعی
از خشونت ها بخصوص خشونت های کالمی و
فیزیکی در سطح اجتماع خواهیم شد .حقوق
شهروندی حقوقی است که هر انسانی به دلیل
خصوصیت اجتماعی بودن و زندگی  اجتماعی
خود به آنها تعلق می گیرد .در واقع حقوق
شهروندی یکی از مهم ترین و اساسی نیازهای
انسان همچون نیاز به غذا ،آب ،نفس کشیدن
است که اگر برطرف نشود به نوعی فرد را دچار
انواع اختالالت و مشکالت روحی و روانی می
کند .رعایت حقوق شهروندی منجر به تخلیه
صحیح هیجانات درونی افراد جامعه می شود،
انسان به دلیل اینکه در جامعه ای که زندگی می
کند مالیات می پردازد در نتیجه انتظار دارد در
ازای آن از حداقل حقوق شهروندی نظیر بهره
مندی از آب سالم ،هوای سالم ،عدم آلودگی
های صوتی ،ترافیک و سایر امکانات رفاهی نیز
بهره مند باشد و سازمان ها و ادارات با احترام
به ارباب رجوع نگاه کنند و در عین حال حق
اعتراض مدنی ،انتقاد ،پیشنهاد ،بیان اعتقادات و
نظرات را داشته باشند در این شرایط عالوه بر
اینکه افراد هیجانات و احساسات خود را بطور
صحیح تخلیه می کنند ،از بهترین و سالم ترین
راه ابراز عقیده و نظر نیز استفاده می کنند .باید
ابزارها و شرایط بیان عقاید ،نظرات و انتقادات هر
شهروندی در همان جامعه فراهم شود و در این
زمینه رسانه ها بخصوص رسانه های دیداری،
شنیداری وهمچنین رسانه های نوشتاری با در
اختیار قرار دادن فضایی برای افراد؛ نظرات و
انتقادات آنها را با این نگاه که شهروندان حق
ابراز عقیده ،اعتراض و نظر دارند را فراهم
نمایند در این صورت حس رضایت در افراد به

ادامه دارد...
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است .در واقع اگر بخواهیم از شهروند و حقوق
او صحبت کنیم منظور ما مجموعهای از حقوق
خصوصی و عمومی است که بر روابط اجتماعی
حاکم و بیان کننده حقوقی است که هر فرد در
قالب تابعیت یک کشور از آن برخوردار است.
بطور کلی مصادیق حقوق شهروندی بسیار زیاد
است .از حق برخورداری از مسکن ،آموزش،
بهداشت مناسب و امور رفاهی گرفته تا حقوقی
از قبیل حق دادرسی عادالنه از جمله مصادیق
حقوق شهروندی محسوب می شود که دولت
ها و مسئوالن موظف هستند مردم جامعه را
از این حقوق بهره مند کنند .در قانون اساسی
توجه خاصی به حقوق شهروندی صورت گرفته
است به طوریکه بر اساس قانون؛ رنگ ،نژاد و
زبان انسان ها موجب تفاوت و برتری افراد از
یکدیگر نمی شود و دولت موظف به رعایت
حقوق شهروندی برای همه انسانها است و
در سند چشم انداز بیست ساله هم به عنوان
نخستین بند ،حفظ کرامت و حقوق شهروندی
به عنوان آرمان دست یافتنی به رسمیت
شناخته شده است .حقوق سیاسی ـ اجتماعی
شهروندان ،حقوق اقتصادی و رفاه اجتماعی،
حقوق قضائی و حقوق فرهنگی از مهم ترین
ابعاد حقوق شهروندی تعریف شده در قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران است .در حقوق
سیاسی و اجتماعی شهروندان به مشارکت در
تعیین سرنوشت سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی
و فرهنگی خود ،عدم سلب آزادیهای مشروع
افراد ،ممنوع کردن تفتیش عقاید و پرهیز از
تعرض و مواخذ به دلیل عقیده ،آزاد بودن
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب ،آزادی
احزاب و جمعیت ها ،آزادی تشکیل اجتماعات
و راهپیماییها ،ممنوعیت شنود و مکالمه و
غیره از مهم ترین حقوق سیاسی و اجتماعی
شهروندان در قانون اساسی کشور ما اشاره
شده است .در قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران حق انتخاب شغل ،مسکن ،محل زندگی،
مصونیت شغل و مسکن از تعرض ،حرمت
مالکیت شخصی و غیره به عنوان حقوق
اقتصادی و رفاه اجتماعی شهروندان در نظر
گرفته شده و در حقوق قضایی نظیر برخی
اصول قانون اساسی که ایجاد امنیت قضایی
برای افراد ،تساوی تمامی انسان ها در برابر
قانون ،عدالت قضایی ،اصل ممنوعیت شکنجه
و اخذ اقرار با تهدید و ارعاب ،حق استفاده از
وکیل ،حق مسلم دادخواهی ،اصل برائت و غیره
از جمله حقوق قضایی شهروندان تعیین شده
است .حق استفاده از زبانهای محلی و قومی در

مطبوعات و در رسانههای جمعی ،رایگان بودن
آموزش و پرورش و تربیت بدنی برای همه در
تمام سطوح و تسهیل آموزش عالی  ،همگانی
ساختن آموزش و رایگان کردن آموزش و
پرورش تا پایان دوره متوسط و گسترش
آموزشهای دانشگاهی به طور رایگان با رعایت
امکانات و غیره از جمله حقوق فرهنگی تصریح
شده در قانون اساسی  کشورمان است.

عنوان یک شهروند فراهم می شود و آنها به این
احساس می رسند که در امور و تصمیم گیری
ها سهیم هستند در نتیجه در چنین جامعه ای
روحیه مشارکت ،حس نوع دوستی و فعالیت
های جمعی نیز به مراتب باال می رود .عوارض
عدم رعایت حقوق شهروندی را از دو جنبه
فردی ،اجتماعی و خانوادگی می توان مورد
بررسی قرار داد :در حوزه اجتماعی در صورتی
که حقوق شهروندی افراد نادیده گرفته شود این
احساس در آنها بوجود می آید که بین قانونمند
شدن و غیرقانون مند بودن افراد در جامعه
هیچ تفاوتی وجود ندارد در نتیجه افراد بیشتر
به سمت رفتارهای ضد اجتماعی یعنی رواج
رفتارهای هنجارشکنانه و غیر عرفی سوق پیدا
می کنند در نتیجه فرد دست به انجام رفتارهای
پرخاشگرانه و همچنین خشونت آمیز در جامعه
می زند بطوریکه می توان اذعان کرد آسیب
های اجتماعی در جوامعی که حقوق شهروندان
خود را رعایت نمی کنند بسیار بیشتر از جوامع
دیگر است .با توجه به انواع پیشرفت ها و رشد
روز افزون سطح سواد افراد ،به مراتب دغدغه
ها ،فشارها و نگرانی ها نیز بیشتر می شود و
زندگی های امروزی به دلیل همین تکنولوژی
های ظهور یافته به خودی خود با استرس و
فشار روحی همراه است بنابراین در این شرایط
در صورتی که افراد احساس کنند حقوق آنها به
عنوان یک شهروند در نظر گرفته نمی شود و
نقش خود در جامعه مهم و قابل احترام تلقی
نمی شود طبیعی است که این اضطراب های
درونی افراد دو چندان شود و در نتیجه آن
امنیت روانی ،اجتماعی ،اقتصادی و عاطفی فرد
نیز خدشه دار و مورد تهدید جدی قرار گیرد.
اگر در جامعه ای قانونی مدون و جامع وجود
داشته باشد که در آن حقوق افراد به عنوان یک
شهروند جدی تلقی شود در این جامعه اعتراض
ها ،انتقادها و بیان نظرات در یک شرایط سالم،
با امنیت روحی باال و در سطح انفرادی و کالمی
مطرح می شود و دیگر کمتر شاهد انواعی از
خشونت ها بخصوص خشونت های کالمی و
فیزیکی در سطح اجتماع خواهیم شد در غیر
این صورت در سطح فردی ،افراد دچار احساس
ناکارآمدی ،ناامیدی ،درماندگی ،افسردگی،
انفعال و ناکامی می شوند که به مراتب تبعات
روحی و روانی جبران ناپذیری را بر افراد یک
جامعه وارد می کند.

شماره 241

بدترین اشتباهی که درباره
ماسکها هنوز انجام میدهیم
مریم قدیانلو ،مسئول دفتر معاونت اداری و مالی آسایشگاه خیریه کهریزک استان استان البرز

دستهایمان را بشـوییم و ماسک
بزنیـم؛ اگر همگی این مـوارد را
رعایـت میکنیم پس چـرا هنوز
کرونـا میتواند قربانـی بگیرد؟
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سـازمان بهداشـت روانـی نیویـورک
گزارشهایـی منتشـر کـرده اسـت کـه
میگویـد ،مـوج دوم کرونـا از مکانهـای
عمومـی ماننـد رسـتورانها و مرکزهـای
خرید بزرگ شـروع شـد .سـازمان بهداشت
روانـی نیویـورک از اینکـه مـردم بالفاصلـه
بعـد از نشسـتن پشـت میـز رسـتورانها
ماسـک خـود را در میآورند اظهـار نگرانی
کـرد .در واقع بایـد بدانیم ،بعد از سـفارش
دادن غـذا ،کرونـا بـی اثـر نمیشـود کـه
ماسـکمان را بـر میداریـم.

کارشناسـان عقیـده دارنـد که برداشـتن
ماسـک در زمـان صرف غـذا مانعـی ندارد؛
ولـی تـا لحظهای که غـذا روی میـز نیامده

و هنـوز پیـش خدمت در کمتـر از  1متری
ما حضور دارد نباید از ماسـک زدن خسـته
شـویم .سـازمان بهداشـت جهانـی توصیـه
میکنـد کـه پیـش خدمتهـای همـه
رسـتورانها از ماسـک اسـتفاده کنند .این
موضـوع درصـد زیـادی از احتمـال ابتالی
پیـش خدمتها بـه کرونا و ناقل بودنشـان
را کاهـش میدهـد؛ امـا ایـن درصـد
هیـچگاه به صفـر نمیرسـد .بنابراین هنوز
هـم امـکان انتقـال کرونا از شـما بـه آنها و
برعکـس وجـود دارد.

مـا قبـل از صـرف غـذا ،دسـتهایمان را
میشـوییم .ما با دسـتهای تمیز ،ماسـک
آلـوده خـود را از روی صورت بـر میداریم.
برداشـتن ماسـک بـه معنـای آلوده شـدن
دوبـاره دسـتهایمان اسـت .حـاال بـا ایـن
ماسـک آلوده چه میکنیم؟ ما این ماسـک
آلـوده را یـا بـه پایین صورتمـان میزنیم یا
آن را برداشـته و داخـل کیـف میگذاریـم

تـا دوباره اسـتفاده کنیـم .اگـر میخواهیم
آن را دوبـاره اسـتفاده کنیم ،قبـل از اینکه
داخـل کیف بگذاریم ماسـک را ضد عفونی
کنیم سـپس دسـتهای خـود را اسـتریل
نماییـم .با ایـن همه ماسـک پایین صورت
بـه هیچ وجـه بهداشـتی نیسـت و در واقع
ویروسهایـی کـه تـا آن لحظه اجـازه ورود
نداشـتند در نزدیکتریـن فاصلـه بـا دهان
و بینـی قـرار میگیرنـد و بـه راحتـی وارد
بـدن میشـوند .کارشناسـان معتقدنـد که
بـی توجهـی بـه همیـن نـکات ریـز اسـت
کـه بـه ویـروس کرونـا اجـازه میدهـد
هنـوز هـم قربانـی بگیـرد .پـس رعایـت
پروتکلهـای بهداشـتی نـه؛ بلکـه درسـت
رعایـت نکـردن آنهـا اسـت کـه باعـث
مـوج دوم کرونـا در جهـان شـده اسـت.
منبعbestlife :

برگی از خاطرات نیکوکاران

بــه مناســبت فــرا رســیدن روز جهانــی ســالمندان ،حســین توکلــی کجانــی معــاون اســتاندار تهــران
و فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری از ســالمندان آسایشــگاه خیریــه کهریــزک دیــدار کردنــد و دســت
خطــی را بــه عنــوان یــاد بــود در دفتــر خاطــرات ایــن مجموعــه بــه یــادگار گذاشــتند.
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مریم عباس نژاد اصل  /کارشناس روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک

باغبانانکهریزک؛آفرینندگانطراوتوشادابیدرچهارفصل
« دقایقی چند همراهی با  42کارگر سبز پوش یا همان باغبانان کهریزک »

اشاره ؛
در بدو ورود به آسایشگاه خیریه کهریزک و
گذر از جای جای محوطه بزرگ این مجموعه ،
آنچه بیش از پیش خودنمایی می کند و زیبایی
و طراوت را به رخ هر بیننده ای می کشد ،
فضای سبز و سرزندگی محیط است .

انصاف را نباید نادیده گرفت  .این همه زیبایی
و طراوت حاصل تالش های بی وقفه کارگرانی
است که در چهارفصل سال و بدون داشتن
امکانات رفاهی الزم به جهت حضور مداوم در
محوطه باز حاصل گردیده است  .گرمای طاقت
فرسای تابستان و سرمای سوزناک زمستان
هرگز نمی تواند مانعی برای آفرینندگان زیبایی
و طراوت در کهریزک باشد .
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گواه این ادعا  ،چهره های آفتاب سوخته و
دستان پینه بسته این زحمتکشان خستگی
ناپذیر است که باید همواره مورد احترام همگان
باشند که البته قطع به یقین اینچنین نیز هست.

با این وصف و به جهت نگاهی نو به فعالیتهای
مستمر کارگران زحمتکش فضای سبز  ،پای
صحبتهای مهندس سید محمدهادی بالدی
مسئول فضای سبز آسایشگاه خیریه کهریزک
می نشینیم تا از گفت و شنود با این جوان آرام
و متین  ،خوش بیان و متفکر  ،منتقد و البته
رک و بی رودربایستی بهره مند شویم .

*آقای مهندس سالم  ،هر چه ساماندهی این همه زیبایی نقش
دل تنگتان می خواهد بفرمائید مؤثری داشته و دارد ،اگر مایل هستید
که گوش شنوا داریم :
کمی به گذشته بازگردیم :
درود بر شما و همه تالشگران عرصه بزرگ
کهریزک  ،کسانیکه می دانند و می توانند
خدمتگزار مددجویانی باشند که چشم امیدشان
به صداقت در رفتار و برآورده کردن نیازهای آنان
در عمل است  .خدا را شاکرم که بیست سال
پیش مسیر کهریزک و خدمتگزاری در این مرکز
را نشانم داد و اجازه داد تا بمانم بلکه بتوانم منشاء
خدماتی هرچند کوچک در کهریزک باشم .

*بیست سال از آن روزها گذشت و
منشاء خدمتگزاری را دلیل ماندن عنوان
کردید  ،به کجا رسیدید؟
آنقدر این سوال شما مرا در تنگنا قرار می دهد
که انگار باید ساعتها به دلیل ماندنم فکر کنم
و پاسخگوی شما باشم اما اجازه بدهید صراحتاً
بگویم تا حدودی از عملکرد خودم و تیم حاضر
راضی هستم هرچند اصل قضاوت را باید به
دیگران سپرد  .دیگرانی که فضای سبز را می
بینند و از بودن در کنار آن لذت می برند .

*در زیبایی فضای سبز آسایشگاه
ً
تردیدی وجود ندارد و قطعا افکار و
اندیشه ها و همچنین دانش شما در

این از لطف شماست که می پذیرید در این
سالها کارهای زیادی شده و البته کارهای بسیار
دیگری نیز باید انجام می شد که محدودیتهای
مختلف مانع آن گردیده و یا در برنامه کاری
آینده قرار دارد  .از گذشته پرسیدید هرگز به نفی
مدیریت فضای سبز در آن زمان نمی پردازم بلکه
می خواهم بگویم دیدگاه من با آنچه در گذشته
اتفاق می افتاده  ،کام ً
ال متفاوت است بعنوان مثال
گل و گیاه فراوانی در نقاط مختلف فضای سبز
کاشته می شد بدون آنکه تناسب و سازگاری
خاصی با محیط های مختلف آن در نظر گرفته
شود  .در جایی دیدم در کنار گلهای تزیینی ،
سبزی خوردن هم می کاشتند و یا کاشت
و پرورش برخی گیاهان که تناسب چندانی با
وضعیت آب و هوایی و خاک این منطقه نداشت
در برنامه کاری همکاران قدیم من بود .

*به محدودیت اشاره کردید ،چه
عواملی در محدود کردن فعالیتهای شما
دخالت دارند ؟
البته محمدودیت ها مانع از ادامه فعالیتهای
ما نمی شود بلکه به ناچار با آنها سازگار می
شویم  .اولین محدودیت شامل خاص بودن

منطقه آب و هوایی  ،کیفیت و افت فشار آب
،فقر خاک از نظر مواد الزم برای رشد گل و
گیاه و سایر عوامل زیست محیطی است که
طبیعتاً خود را با این شرایط وفق می دهیم
 .اما محدودیت دوم هزینه های فراوان تامین
نیازهای اساسی برای سرسبز نگه داشتن مداوم
بیش از  17هکتار فضای سبز کنونی است که
در این مورد هم تمهیدات مختلفی در برنامه
کاری واحد ما در حال اجرا است  .ایجاد گلخانه
های فصلی و پرورش نهال های الزم ،تولید انواع
گل و گیاه آپارتمانی و عرضه آن به خریداران
و البته صرفه جویی حداکثری در استفاده از
ملزومات مختلف از جمله این تمهیدات است ،
ضمن آنکه فراموش نکنید شهرداری آسایشگاه
نیز برعهده باغبانان کهریزک است .

*آقای مهندس به واژه جدید شهرداری
آسایشگاه اشاره کردید ،گویا به نقطه
جالب گفتگویمان رسیده ایم  ،به قول
معروف اینکه فرمودید یعنی چه ؟
شنیدن واژه شهرداری کهریزک شاید از نظر
شما جدید باشد اما شهردار بودن جزء وظایف
روتین ما قرار گرفته است .نظافت کلی خیابان های
داخل آسایشگاه  ،نظافت کلی بلوار دکتر حکیم
زاده بطول تقریبی  1500متر و رسیدگی به گل
و گیاه موجود در این بلوار  ،هر یک از واحدهایی
که نیاز به پشتیبانی نیروهای کمکی داشته باشند
همانند تخریب بخشی از یک ساختمان  ،خالی
کردن انواع محموله های باری ارسالی به آسایشگاه
و از همه مهمتر بحث جمع آوری پسماندهای
تولید شده در بخشها و دیگر واحدهای مجموعه
که شامل پسماندهای عفونی و خانگی  ،فضای سبز
و صنعتی می شود ،از جمله وظایفی است که در
برنامه کاری واحد فضای سبز گنجانده شده است.

*آقای مهندس همین االن که مشغول
صحبت با شما هستم  ،ماشین چمن
زنی نشان از فعال بودن نیروهای شما در
رسیدگی به سطح چمن های گسترده
محوطههستندانگارازبرخیشرحوظایف
واحد شما دور شده بودیم ،اینطور نیست ؟
البته بیشتر فعالیتهایی که باغبانان آسایشگاه
انجام می دهند به چشم همگان می آید همانند
چمن زنی  ،نگهداری از گل و گیاه  ،تقویت خاک
 ،وجین و هرس کردن  ،کاشت نهال های مختلف
در فصول سال  ،زیبا سازی پیرامون بخشهای

بستری که در واقع محل زندگی عزیزان ما
هستند و حتی رسیدگی به گل و گیاه موجود
در داخل بخشها و سایر واحدهای تابعه از وظایف
همکاران خوب من در واحد فضای سبز است  .با
این حال دیگر بیش از این در شمارش انواع شرح
وظایف تاکید دوباره ندارم و جان کالم را بر این
مبنا قرار می دهم که آمده ایم تا فضای سبزی
مطلوب مددجویان و البته تمامی کسانی که
مسیرشان به کهریزک منتهی می شود  ،بسازیم .
*از حق نگذریم هرچه شما بیشتر میگویید،
ما بیشتر کنجکاو میشویم که ناگفته های
بسیاری را در ذهن دارید  .با این حال
فرمودیدکه نیازی نیست که بیش از این وارد
جزئیات شویم  .بعد از این به چه می اندیشید؟
من و همکارانم باغبان هستیم  ،مگر باغبانان
در محل کار خود به غیر از شاداب سازی
محیط می توانند فکر و ذکر دیگری داشته
باشند ؟ باور کنید سالها به تجربه و البته دقت
خاصی که در بسیاری از مالقاتهای حضوری
با میهمانان کهریزک داشته ام  ،به این باور و
اعتقاد رسیده ام که همکاران من حقیقتاً خوب
کار می کنند چرا که چهره ای دلنواز از فضای
سبز بویژه برای آنان که تازه از راه می رسند و
محیط را برای اولین بار می بینند  ،ساخته اند
 .گرچه هدف اصلی ما زیبا سازی محیط برای
ساکنین و البته کارکنان پر مهر کهریزک است
اما با این زیبا سازی به استقبال از میهمانان و
خیرین نیز می رویم تا آنان را با خاطری خوش
از فضای زیبای کهریزک پذیرا باشیم  .

*آقای مهندس بالدی گرچه دوست
نداریم به کالم آخر برسیم اما خواهی
و نخواهی رسیدیم  .به ما بگویید پایان
سخن را که زینت بخش این گفتگوی
دلنشیین باشد :
هر چه من بگویم  ،بزرگان اهل قلم توان ابراز
آن را در یک یا چند جمله دارند پس اجازه
فرمایید از همین فرصت استفاده کنم و بگویم که
« رنج گل بلبل كشيد و بوي گل را باد برد
 ،بيستون را عشق كند و شهرتش فرهاد
برد»  هر آنچه امروز در فضای سبز روی می دهد
و در آینده نیز شاید بهتر و پربار تر از این روزها و
سالها خواهد شد  ،محصول عشقی است که این
کارگران حقیقتاً با جان و دل بدان پرداخته اند
و من تنها نماینده آنان در این گفتگو بوده ام .
به همه همکارانم ادای احترام می کنم و به آنان
می گویم که من خادم شما بوده و هستم    .

THE BENEFACTOR LADIES
OF KAHRIZAK CHARITY
INSTITUTION OF TEHRAN

The activities of benefactor
ladies society:
• Kahrizak charitable hospice:
More than 1000 persons do the
washing related tasks in that
place

• The office of benefactor ladies
society located in Tehran: public contributions satisfy the
place’s needs

International activities:

3- volumes book publication whose
name is “the Articles Collection of
the First International Conference of
Elderliness in Iran in the Year 1379”
by the publication of the benefactor
ladies society

As a NGO, this society accomplished
a special consultative place of
United Nations Economic and Social
Council in the year 1377, and due
to cessation in cooperation we are
trying to re-start our collaboration
with them once again.

• Publication of “Acquaintances with the Path of Love” book
in the year 1381 which is regarding the history of benefactor ladies society’s activities,
written by Mrs. Ashraf Kandahari (Bahadorzadeh), and
published by the publication
of benefactor ladies society

Some of the international
activities of this society is
indicated as follows:

• Selection of the “Acquaintances with the Path of Love”
book as the best literary book
in the year 1383, and also
awarded by the first literary
conference of Parvin Etesami

1- Taking part in international
meetings and conferences related
to elderliness, disability and MS
condition
2- Holding the first international
conference in Iran in the year 1378
that the society members pursuance
in making the conference statements
content happen brought about some
accomplishments as follows below:

• Cultural achievements
• Commendation plaque awarded by one of the high-ranking
authorities in the year 1377 for
the best NGO which had been
founded by the volunteered ladies

• Publication of “Non-profit Administration Guidance” for the
first time in Iran, translated by
Mrs. Nahid Shoroughi – one of
the society members, in the year
1384, published by the publication of benefactor ladies society
• The humanitarian award is
made out of 360 countries in
the year 1384, received by
WANGO due to brilliant records, improvement, perseverance and cohesiveness
of benefactor ladies society
• Awarding the ladies statue
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At the same time with Kahrizak
charitable hospice foundation by
“Dr. Mohammadreza Hakimzadeh”,
together with a number of diligent
women as volunteers, named
Bahadorzadeh,
Khahar
Maria,
Katozian, Salehoun, etc., in order
of offering thorough assistance to
the founder of Kahrizak institution,
and operating the first charitable
hospice in Tehran for both disabled
individuals and elderly needy, lowpaid ones, the society of benefactor
ladies of Kahrizak started over their
activities. Today, more than 3000
eager volunteer ladies in Tehran
and counties are supporting this
charitable institution.
This society is making some efforts
to create a warm, kindly environment
not only to compensate for the
remoteness deficiency of the needy
ones from their family, but also to
take efficient actions in making the
humanitarian goals of the institution
happen, improving such individuals’
physical and mental strength.
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خیریــن ســاکن
د ر آ سا یشــگا ه
خیریــه کهریــزک
پرویـن تقـی خانـی /کارشـناس روابـط
عمومـی آسایشـگاه خیریـه کهریـزک البـرز

کـه همسـر خـود را از دسـت مـی هدنـد
وحتـی گاهـی فرزنـدی ندارند ویا فرزنـدان آنها
در خـارج از کشـور زندگی می کننـد نمونه بارز
ایـن حضـور هـا هسـتند و این بـار  نیـز مادری
مهربـان کـه بـا همیـن شـرایط در ایـن مرکـز
نگهـداری مـی شـود آمـاده مصاحبه هسـت .

وارد اتاقـش مـی شـوم او تـازه اسـتحمام  
کرده ودراز کشـیده به او می گویم   :مادرجان
عافیـت باشـد حیف کـه ایـام کروناسـت ومن  
نمـی توانـم روی ماهـت را ببوسـم واز او
سـوال مـی کنـم کـه ایـا  مایـل بـه مصاحبـه
هسـت  یـا نـه واو اسـتقبال مـی کنـد .

لطفـا خودتـان رامعرفـی کـرده
وکمـی از بیوگرافی خـود بگوئید؟

من   فاطمه فتحی هستم و 75سال سن دارم
.در جوانی همسرم را ازدست داده ام .دوفرزند
پسر به دنیا آورده ام که اولی در دوران کودکی
فوت کرد و بعد از چند سال فرزند دومم به دنیا
آ مد .همسرم خلبان بود و در جوانی فوت کرد .

اوگفـت  :مـن خیلـی مردهـا را دوسـت
نـدارم ومـی خندد  ومـی گوید  :ترجیـح دادم
فقـط فرزنـدم را بـزرگ کنـم .وی افـزود :مـن
وهمسـرم زندگـی خوبـی داشـتیم اما قسـمت
نبـود کـه با هـم زندگی کنیـم واو خیلـی زود
مـن را بـا فرزنـد کوچکـم تنهـا گذاشـت .

چرا به این مرکز آمده اید ؟

او گفت من دیگر نمی توانم تنها زندگی کنم
 ،فرزندم پزشک است وخارج از ایران زندگی می
کند .من بیش از بیست بار به خارج از ایران
رفته ام وهر سال چند ماه کنار او مانده ام اما
چند سالیست که دیگر شریط جسمی ام اجازه
نمی دهد که راه بروم  و فقط با واکر می توانم
روی پای خودم بایستم وبنابراین امکان تفریح
وگردش را ندارم وی گفت  :من مدتها پرستار
شخصی داشتم اما احساس کردم دلسوز نیستند
 ،وی ادامه داد :من خانه ای هم به نام خودم
داشتم وحقوق همسرم را دریا فت می کردم اما با  
مشورت با پسرم تصمیم گرفتم به آسایشگاه بیایم
و فکر می کنم تصمیم درستی گرفته ام زیرا دیگر
تنها نیستم و با هم سن وسالهای خودم وقت می
گذرانم  واین برای من بهتر از تنهایی است .

آیـا فرزنـد شـما جویـای احوال
شـما هست ؟

بلـه اومرتـب بـه من زنـگ  می زنـد و چون
ایام کرونا هسـت بـه ایران نیامـده وگرنه قطعا
بـرای دیدن شـرایط من بـه ایران مـی آمد .

آیـا دوسـت داشـتید فرزندتان
ایران بـود ؟

او با قاطعیت می گوید  :نه دوست دارم

چه آرزویی دارید؟

مـی خنـدد ومـی گویـد  :بـا سـن  75دیگر
چـه آرزوئی می مانـد .من دیگـر آرزویی ندارم
جـز اینکـه بتونم بـدون واکـر راه بروم .

خدمـات آسایشـگاه را چگونـه
ارزیابـی مـی کنیـد؟

هفته ای چند بار کاردرمانی و فیزیوتراپی
برایم در نظر گرفته اند  ،همچنین کالسهای
روانشناسی برگزارمی کنند والبته من   شنیده
بودم که کهریزک جشنهای متعددی به
مناسبتهای گوناگون دارد که به علت کرونا
کنسل شده وقطعا زمانی که کرونا برود حال
و روزمان از این هم بهتر می شود .
خانـم فتحـی یکـی از خیریـن ملـک
آسایشـگاه می باشـد کـه خانه خـود را 33
وقف ایـن مرکز کـرده و اظهـار می کند  :
کـه بهتریـن تصمیـم را گرفتـه وی گفـت  :بـا
پسـرم در ایـن خصـوص صحبـت کـرده ا م
وپسـرم راضـی بـه انجـام ایـن کاربوده زیـرا به
امـوال مـن چشـمی نـدارد  و به لطـف خدا
شـرایط مالـی خوبـی دارد .برایـش آرزوی
سلامتی دارم  واورا بـه خـدا مـی سـپارم .

آسایشگاه خیریه کهریزک
kahrizak charity foundation

وجـود سـالمندان و مـادران پیـر در
خانـه برکـت اسـت و زندگـی اشـان در
آسایشـگاه خیریـه کهریزک هـم از این
قاعده مسـتثنی نیسـت .
حضور بیشمار خیرین و بازدید کنندگان
که به هر بهانه ای عشق واحترام به سالمندان
راسرلوحه زندگی قرار می دهند  حاکی از این
است که  همه خود را مدیون زحمات  نسل
قدیمی مثل پدر بزرگها ومادر بزرگها می دانند .
حضـور این عزیـزان بر حالف تصـور همگان
همیشـه حاکی از طرد شـدن از خانواده نیست
بلکـه گاهـی شـرایط زندگـی افـراد آنهـا  را به
سـمت آسایشـگاه سـوق می دهود وقطعا امید
بـه زندگـی و آرامش بیشـتز را به دنبـال دارد.
یکـی از این معزالت تنهایی اسـت سـالمندانی

چرا ازدواج مجدد نکردی ؟

همان جا زندگی کند زیرا به لحاظ اجتماعی
ومالی شرایط بهتری برایش رقم خورده ومن  
جز خوشبختی او چیزی نمی خواهم .شاید اگر
اینجا می ماند به این جایگاه نمی رسید اوگرچه
تنهاست اما احساس می کنم زندگی   شاد
وسالمی داشته ورنگ دلشکستگی در حرفها
وصدایش به چشم نمی خورد .
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اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)
افتتاح کارگاه تولید ماسک نیمه
صنعتی در آسایشگاه خیریه
کهریزک

با حضور دکتر حسن پور رئیس سازمان
بسیج اصناف کشور  ،اعضاء هیئت مدیره و امنا
موسسه خیریه کهریزک و تنی چند از فعاالن
اقتصادی  ،کارگاه تولید ماسک نیمه صنعتی در
آسایشگاه خیریه کهریزک افتتاح و مورد بهره
برداری قرار گرفت .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; در
آئین افتتاح کارگاه تولید ماسک نیمه صنعتی در آسایشگاه
خیریه کهریزک  ،دکتر حسن پور رئیس سازمان بسیج
اصناف کشور بر حمایت های همه جانبه در توسعه هرچه
بیشتر این کارگاه تأکید کرد .
وی با تقدیر از هیئت مدیره موسسه خیریه
کهریزک در فراهم نمودن بستر های مناسب
برای راه اندازی خط تولید ماسک گفت :
شـهر و منطقـه کهریـزک بـا نـام آسایشـگاه خیریـه
کهریـزک شـناخته مـی شـود کـه ایـن نشـان از روحیه
بسـیجی مدیـران و کارکنـان ایـن مرکـز در خدمـت
صادقانـه بـه محرومیـن جامعـه اسـت .
غالمرضا حسن پور مشارکت فعال خیرین در
اداره کهریزک را باعث افتخار کشور دانست و
تصریح کرد :
سازماندهی و اعتماد سازی و نیز نیات پاک نیکوکاران
باعث گردیده تا شاهد باشیم کهریزک در زمینه های
مختلف توانبخشی و نگهداری سالمندان و معلولین موفق
عمل کرده  ،این مرکز می تواند الگویی مناسب برای سایر
مراکز مشابه باشد .
وی نیاز روزانه ماسک در کشور را بالغ بر ۲۳
میلیون عدد دانست و افزود :
در حال حاضر  ۵۰۰کارگاه تحت حمایت سازمان بسیج
اصناف  ،تعداد  ۱۷میلیون عدد ماسک به صورت روزانه
تولید و مابقی توسط شرکت های صنعتی آماده و روانه
بازار می شود .

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور با تحسین خیرین و
فعاالن اقتصادی کشور که موجبات راه اندازی خط تولید
ماسک در کهریزک را فراهم نمودند  ،بر سرمایه گذاری
بیشتر در تولید سایر ملزومات بیمارستانی مورد نیاز این
مرکز خیریه تأکید کرد .
گفتنی است خط تولید ماسک نیمه صنعتی در آسایشگاه
خیریه کهریزک با هزینه ای بالغ بر  ۱۲۰میلیون تومان
که توسط خیرین تامین گردیده  ،راه اندازی و مورد بهره
برداری قرار گرفت  .در حال حاضر این کارگاه با تولید
روزانه  ۲۰۰۰عدد ماسک  ،بخشی از نیاز بخش های

بستری که  ۱۱۰۰۰ماسک در روز است را تأمین می نماید
که در صورت توسعه این کارگاه قادر خواهد بود روزانه تا
 ۳۰هزار عدد ماسک تولید نماید.

همچنین قابل توجه است در راه اندازی این کارگاه
 ،شرکت لیبرال (برادران اسماعیلی) با حمایت در بخش
تکنولوژی و اهدا  ۵دستگاه چرخ خیاطی جهت تولید
ماسک  ،مشارکت داشته و شرکت بافتینه با تأمین مواد
اولیه تولید ماسک با نازلترین قیمت سهم عمدهای در افتتاح
این کارگاه ایفا نموده است.

چهل و یک بهار از عروج زنده یاد
دکتر حکیم زاده گذشت

آسایشگاه خیریه کهریزک
kahrizak charity foundation

در چهل و یکمین سالگرد عروج آسمانی
شادروان دکتر محمد رضا حکیم زاده موسس
آسایشگاه خیریه کهریزک یاد و خاطره آن عزیز
سفر کرده گرامی داشته شد.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ;
در چهل و یکمین سالگرد درگذشت زنده یاد دکتر محمد
رضا حکیم زاده  ،جمعی از مددجویان و کارکنان آسایشگاه
خیریه کهریزک به نمایندگی از همه اعضاء این مرکز
خیریه بر مزار پاک آن عزیز کهریزکی حاضر شدند تا یاد و
خاطره ایشان را گرامی بدارند.
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اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)
در این گردهمایی  ،محمد رضا صوفی نژاد مدیر آسایشگاه
خیریه کهریزک با نگاهی به زندگی پربار زنده یاد دکتر حکیم
زاده گفت  :گرچه در بیان و زبان تفسیر صفات عالی دکتر
حکیم زاده برای ما ممکن نیست  ،با این وجود می توان او را
مرد روزهای سخت دانست که هرکجا سختی و مشکالتی
را می دید  ،در صدد تغییر اوضاع آن بر می آمد.
صوفی نژاد فرهنگ و تربیت صحیح را عامل
پدیدار شدن بزرگانی چون حکیم زاده معرفی
کرد و افزود :سالیان متمادی زمان می خواهد تا کسانی
در اجتماع بوجود آیند تا خدمت به نیازمندان و محرومین

را پیشه خود کنند و ما امروز شاهد و ناظر هستیم که
اثرات همان فرهنگ و تربیت صحیح باعث بقای نام و
اقدامات ارزشمند او در عرصه خدمات انسانی شده است.
مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک ،تمامی خدمات اجتماعی و
گرانقدر انجام شده توسط بزرگانی چون دکتر حکیم زاده ،
شادروان بهادرزاده و مهندس گلکار را باقیات الصالحات آن
گرامیان دانست که برای همیشه در تاریخ ماندگار خواهد شد.

دکتر محمد رضا حکیم زاده الهیجی در سال ۱۲۹۳
هجری در گیالن ( الهیجان )متولد شد  .وی در ابتدا با
تأسیس آسایشگاه معلولین در شهر رشت  ،به یاری ناتوانان

در استان گیالن شتافت و سپس با بهرهگیری از تجربیات
این اقدام  ،تاسیس آسایشگاه خیریه کهریزک در تهران را
در وسعتی محدود و به یاری خیرین پایه گذاری نمود که
امروزه خانه  ۱۷۵۰مددجوی سالمند  ،معلول و بیمار مبتال
به ام اس شده است .
دکتر حکیم زاده در سال  1358پس از طی یک دوره
بیماری قلبی ،دیده از جهان فرو بست و در جوار خانه امن
نیازمندان جامعه که خود بنیانگذار آن بود  ،آرام گرفت.

روحش شاد – یادش گرامی

عنایت ویژه بنیاد مستضعفان به
آسایشگاه خیریه کهریزک

 ۵میلیارد تومان کمک از سوی بنیاد
مستضعفان در راستای همدلی و کمک های
مومنانه به آسایشگاه خیریه کهریزک اختصاص
یافت تا در تهیه مایحتاج زندگی مددجویان این
مجموعه خیریه هزینه گردد .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; به
مناسبت میالد پیامبر گرامی اسالم و امام جعفر صادق (ع) ،
مبلغ  ۵میلیارد تومان از سوی مهندس پرویز فتاح رئیس بنیاد
مستضعفان به آسایشگاه خیریه کهریزک اختصاص یافت .
این مبلغ قرار است در تأمین برخی مایحتاج زندگی
مددجویان و بخشی از آن به عنوان کمک به خادمین
پرتالش آسایشگاه که در این روزهای سخت و طاقت
فرسا مشغول خدمت رسانی به بیماران بستری هستند ،
هزینه گردد .
محمـد رضـا صوفی نـژاد مدیر آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک با اعلام این خبـر  ،افزود :
مهندس فتاح همواره مددجویان نیازمند آسایشگاه عنایت
ویژه داشته  ،چندی پیش نیز در امداد رسانی به این مجموعه
خیریه پیشگام بود .

صوفی نژاد افزود:

مهندس فتاح در زمان ریاست در کمیته امداد امام
خمینی (ره) همواره به یاد مددجویان کهریزک بود و در
مناسبت های مختلف بدون اینکه به ایشان اعالم نیاز شود
 ،به یاری آسایشگاه خیریه کهریزک می شتافت تا در تأمین
نیازهای پرشمار زندگی مددجویان کمک حال آنان باشد .
وی خاطرنشان کرد :

اجرای تمهیدات ویژه در موج
سوم شیوع کرونا

همه امکانات و تجهیزات موجود در اختیار
ستاد مدیریت بحران کرونا قرار گرفته است تا
بیماران ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک در
موج سوم شیوع بیماری کرونا  ،به سالمت از
آن عبور کنند .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; با

از آقای مرتضی بختیاری رئیس فعلی کمیته امداد امام
خمینی (ره) نیز سپاسگزاریم که به یاد مددجویان آسایشگاه
کهریزک بوده و در تأمین مایحتاج عمومی این مرکز  ،یار
و یاور ما هستند .
صوفی نژاد با نگاهی به وضعیت فعلی اداره
آسایشگاه خیریه کهریزک  ،اذعان داشت :

وی افزود :

با فراگیر شدن موج سوم شیوع بیماری کرونا  ،آسایشگاه
خیریه کهریزک نیز همانند تمامی مناطق کشور درگیر این
بیماری شده است که امیدواریم با حمایت های دولت ،
ارگان های مختلف و مساعدت های همیشگی مردم
نوعدوست از این مرحله نیز به سالمت عبور کنیم .

در موج اول و دوم شیوع بیماری کرونا  ،عالوه بر کمک
های شایان مردمی  ،از مساعدت های مقامات بهداشتی
و درمانی  ،دانشگاه علوم پزشکی تهران  ،اداره بهداشت
شهرستان ری  ،استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری
 ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی و دیگر ارگان های مختلف
بهره مند شدیم تا با تالش شبانه روزی کارکنان آسایشگاه با
کمترین عارضه و تلفات از این مراحل عبور کنیم .

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک  ،این مجموعه خیریه را
خانه امن  ۱۷۵۰مددجوی سالمند  ،معلول و بیمار مبتال به ام
اس دانست که در شرایط فعلی عالوه بر تأمین نیازهای اساسی
مواد غذایی  ،فراهم نمودن اقالم فوری بهداشتی و دارویی را
دغدغه اصلی این مرکز خیریه اعالم و حمایت های همه جانبه
مردمی و دولتمردان را متضمن سالمتی همه مددجویان تحت
پوشش کهریزک معرفی کرد .

بسیج امکانات موجود و در اختیار گذاشتن سالن فیزیوتراپی
و نیز مسجد به ستاد مدیریت بحران کرونا  ،این ستاد آماده
مقابله اساسی با موج سوم شیوع کرونا در آسایشگاه خیریه
کهریزک شد .
دکتر حمیده پورفهیم جانشین ستاد مدیریت
بحران کرونا در آسایشگاه خیریه کهریزک با
اعالم این خبر  ،تصریح کرد :
همانطور که در کل کشور  ،مسئولین بهداشتی به شدت
درگیر مهار شیوع بیماری کرونا و درمان بیماران هستند ،

ما نیز در آماده باش کامل هستیم تا با کمترین عارضه از
این مرحله هم به سالمت عبور کنیم .
دکتر پورفهیم اضافه کرد :
متاسفانه موج سوم شیوع کرونا همانند گامی دیگراز
اپیدمی جهانی ،علیرغم تمهیدات الزم به آسایشگاه نیز راه
یافته است که منجر به درگیری تعدادی از کارکنان و نیز
بخش های بستری مدد جویان می شود .
وی با اشاره به سایر تمهیدات الزم نیز گفت :
در روزها و هفته های پیش رو به فصل سرما می رسیم

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)
و پیشبینی میشود در آینده نزدیک مشکالت دوچندان
شود  .تهیه لباس و کاور های مناسب پرستاران و کارکنان
 ،به کارگیری از امکانات و تجهیزات موجود و رعایت شیوه
نامه های جدید ابالغی از سوی وزارت بهداشت  ،از دیگر
اقدامات انجام شده در چند روز گذشته بوده است .

دکتر پورفهیم کمبود تجهیزات و ملزومات
مورد نیاز را از چالش های جدی این روزهای
پیش روی ستاد خواند و گفت :
از عموم هم میهنان و مقامات بهداشتی می خواهیم با
در اختیار قرار دادن انواع تجهیزات و ملزومات مورد نیاز در
این امر خطیر به ما کمک کنند  .دستگاه های اکسیژن
ساز  ،انواع دارو  ،دستکش التکس و فریزری  ،ماسک
و گان یکبار مصرف و چکمه  ،ملحفه و پارچه برای تولید
لباس مددجویان  ،پتو و روتختی  ،مواد ضد عفونی کننده و
شوینده و دیگر مایحتاج عمومی  ،نیازهای اساسی و فوری
ما در این روزهای سخت است  ،ضمن آنکه بدلیل تهویه
اتاق های مددجویان نیاز مبرم به تعداد زیادی هواکش

و  3دستگاه یو وی ( )UVبرای گندزدایی محل اقامت
بیماران داریم .
جانشین ستاد مدیریت بحران کرونا در
آسایشگاه خیریه کهریزک تأکید کرد :
همانطور که ما رسالت نجات جان بیماران و جلوگیری

از ابتال سایر مددجویان آسایشگاه را عهده دار هستیم ،
استدعا داریم تا توانمندان جامعه و نیز مسئوالن مختلف
نیز به ما کمک کنند تا بتوانیم در انجام این رسالت موفق
عمل نماییم .

معـاون توانبخشـی اسـتان
تهـران :ظرفیـت بیـن المللـی
کهریـزک ،اسـتانداردهای الزم
بـرای توانمندسـازی معلولین را
داراسـت

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ;

در دیدار هیأت عالی بهزیستی استان تهران از آسایشگاه
خیریه کهریزک  ،استفاده از ظرفیتهای این مرکز در
توانمندسازی معلولین مورد تأکید قرار گرفت .

این هیأت در دیدار با مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک ،
تعامل سازنده و برنامه ریزی برای استفاده از تجربیات ذی
قیمت کهریزک در پویایی و بهبود وضعیت زندگی معلولین
جامعه را خواستار شد .
دکتر خـادم معاون توانبخشـی بهزیسـتی
اسـتان تهـران  ،بازگشـت معلولیـن بـه متن
جامعـه را موجـب شـکوفایی آنان دانسـت و
گفـت  :دانـش روز به مـا می گویـد اسـتفاده از مواهب
مختلـف و فرصت های شـغلی برای معلولین  ،بازگشـت
بـه متـن جامعـه اسـت و مـا مصمـم بـه انجـام ایـن
دسـتورالعمل هستیم .
دکتر خادم تصریح کرد  :در ایران اینکار آغاز شده
و الزم است با پیشرفت حوزه توانبخشی و دانش بهزیستی
 ،این حرکت شتاب بیشتری بگیرد .

وی اسـتفاده از خانـه هـای کوچـک بـرای نگهداری

و زندگـی معلولیـن را از راهکارهـای عملـی ایـن حـوزه
دانسـت و افزود  :سـازمان بهزیسـتی به عنوان متولی امر

در حـال پیگیـری و اجـرای ایـن موضوع اسـت و مطابق

اصـل  ۴۴مـردم نیز مـی توانند در پیشـبرد اهداف تعریف
شـده ورود پیـدا کنند .

معاون توانبخشـی بهزیسـتی اسـتان تهـران  ،تحقق

رسـیدن معلولیـن به حقوق کامل شـهروندی را مسـتلزم
همـکاری همـه ارگان هـا و نهادها دانسـت و بـر اجرای
کامـل این طـرح تأکیـد کرد .

در ابتـدای این نشسـت  ،محمد رضا صوفی

نـژاد مدیـر آسایشـگاه خیریـه کهریـزک بـا

شـرحی جامع از نحوه توانبخشـی و نگهداری

مددجویـان گفت  :مجموعه عوامـل داخلی و حمایت
هـای خیریـن و نیـز نـگاه ویـژه سـازمانهای مـردم نهاد
 ،دسـت بـه دسـت هـم داده انـد تـا امـروز کهریـزک به

عنـوان بزرگتریـن متولـی سرپرسـتی از  ۱۷۵۰مددجو در

کشـور موفق عمـل نماید .
صوفـی نـژاد بـا اشـاره به رمـز مانـدگاری
کهریـزک در طـول نیـم قـرن اخیر نیـز گفت
 :سلامت نفـس مجموعـه و اسـتفاده صحیـح از منابـع
موجود  ،دو حسـن بزرگی اسـت که در پویایی و پیشرفت
روزافـزون کهریـزک نقش آفرین بوده اسـت و همین امر
توانسـته اسـت همواره اعتماد خیرین و متولیان امور خیر
را هرچه بیشـتر جلـب کند .
مدیـر آسایشـگاه خیریـه کهریزک بـا بیان
اینکـه همـواره احسـاس و عاطفـه در ایـن
مجموعـه خیریـه حاکم بوده اسـت  ،افـزود :
مطمئـن هسـتیم هرآنچـه در خدمت به کارکنـان متعهد
خـود موفـق تـر عمـل کنیـم  ،نتیجـه آن مسـتقیم ًا بـه
بهبـود کیفیـت زندگـی مددجویـان بـاز می گـردد و آنان
مـی تواننـد در رفـاه و آرامش بیشـتری باشـند .
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دکتر سید احمد خادم  ،بازگشت معلولین به
متن جامعه و استفاده از توانمندی های آنان در
عرصه های مختلف را از اهداف عالیه سازمان
بهزیستی استان تهران برشمرد و بر استفاده
از ظرفیتهای موجود در کهریزک تأکید کرد .

شماره 241

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)
تعامـل موسسـه توانمندسـازی
بازنشسـتگان نیروهـای مسـلح
و مدیـران آسایشـگاه خیریـه
کهریـزک

در دیدار مدیر عامل موسسه توانمندسازی
بازنشستگان نیروهای مسلح از آسایشگاه
خیریه کهریزک  ،تعامالت سازنده و بهره مندی
از تجربیات دو موسسه در دستور کار طرفین
قرار گرفت .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ;
نشست مشترک جمعی از مدیران آسایشگاه خیریه کهریزک
و موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح با هدف
بهره مندی از تجربیات و امکانات دوطرف برگزار شد .
در این دیدار  ،دکتر غالمرضا رحیمی مدیرعامل
موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح با تقدیر
از مسئولین آسایشگاه خیریه کهریزک در سرویس دهی به
جمعی از بازنشستگان آن سازمان  ،بر ضرورت برقراری
ارتباطات بیشتر و موثرتر دوطرف تأکید کرد .
وی با نگاهی به امکانات رفاهی و خدماتی
موجود در آن موسسه گفت :
بازنشستگان نیروهای مسلح  ،نور دیده های ما هستند
و هرگونه خدمتی به آنان موجب سرافرازی ما خواهد بود .
دکتر رحیمی تصریح کرد :

در زمینه استفاده از ظرفیتها و امکانات رفاهی ،
می بایست برنامه ریزی الزم صورت بگیرد تا ادای دین
سازمان بازنشستگان نیروهای مسلح به عزیزانی باشد که
روزگاری سربازان وطن بوده اند و امروز بدلیل سالمندی در
کهریزک هستند  ،در زمینه رفع مشکالت گوناگون دوره
سالمندی برای هر یک از این عزیزان نیز آمادگی کامل
برای همکاری وجود دارد .
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره
به طرح های در دست مطالعه و اجرا در آن
موسسه گفت :
گرچه بازنشستگی در تمام سطوح مختلف خدماتی
امری مرسوم است  ،اما مشکالت خاص خود را نیز به
همراه دارد  .افسردگی و انزواطلبی  ،احساس بیهودگی
و در نهایت دوری از فعالیت های اجتماعی  ،معضالتی

است که در موارد متعدد گریبانگیر بازنشستگان می شود .
به همین منظور ما مصمم هستیم با آموزش های پیش از
بازنشستگی و راه اندازی شبکه ارتباطی بین بازنشستگان ،
این مشکالت را به حداقل برسانیم .
دکتر رحیمی بیان داشت :
کوهی از تجربیات ارزشمند در آسایشگاه خیریه
کهریزک ذخیره شده که با بهره گیری از آن میتوان در
طراحی مدل های مختلف تعامالت اجتماعی و فرهنگی
ویژه بازنشستگان اقدامات اساسی و عملی انجام داد .
مدیر عامل موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای
مسلح اظهار امیدواری کرد تعامالت پیش رو در اولین
فرصت ممکن اجرایی تا منافع آن نصیب بازنشستگانی
گردد که سرمایه های انسانی و اجتماعی این مرز و بوم
بوده و شایسته دریافت بهترین خدمات ممکن هستند .

دیـدار رئیـس اداره اوقـاف
شهرسـتان ری از آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک
اهدا مقادیر قابل توجهی مواد ضد عفونی
کننده و ماسک مورد نیاز بخش های بستری
 ،از برکات حضور حجت االسالم والمسلمین
صادقی در کهریزک بود.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ;

حجت االسالم والمسلمین مرتضی صادقی رئیس اداره
اوقاف و امور خیریه شهرستان ری با حضور در آسایشگاه

خیریه کهریزک  ،به یاری مددجویان این مرکز خیریه آمد .
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وی پس از ذکر فاتحه بر مزار زنده یاد دکتر
حکیم زاده  ،به خبرنگار کهریزک گفت :

مطابق وصیت آن بانوی نیکوکار  ،کلیه عواید حاصل

خداوند متعال را شاکریم که بار دیگر توفیق حضور در

از موقوفات وی صرف امور خیریه می شود و ما امروز

به ما عطا فرمود تا بتوانیم باری هرچند کوچک از دوش

حجتاالسلام صادقـی رعایـت همـه
مقررات بهداشـتی برای سلامتی بیمـاران را
مـورد تأکیـد قـرار داد و گفـت:

عواید حاصل از موقوفات بانو فخرالدوله معرفی

خوشـحال هسـتیم کـه در ایـن روزهـای سـخت ،

این مجموعه وسیع خدمت رسانی به بیماران نیازمند را

خادمین کهریزک برداریم .

وی محموله ارسالی به کهریزک را از محل

و اذعان داشت :

در کهریزک هستیم تا در انجام این رسالت کوشا باشیم .

مدیـران و کارکنـان آسایشـگاه کهریـزک توانسـته اند با

تالشـی خسـتگیناپذیر و با کمترین عارضه در سلامت
بیمـاران موفـق عمـل نمایند .

رئیـس اداره اوقـاف و امـور خیریـه شهرسـتان ری

بـا دعـوت از همـه خیریـن و توانمنـدان جامعـه بـه
امدادرسـانی بـه بیمـاران کهریزک  ،انجـام اینگونه امور

را باقیـات الصالحـات متولیـان خیرخـواه جامعه دانسـت
کـه نـزد خداونـد متعـال محفـوظ خواهـد ماند .

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)
کاشـت نهال صلح و دوسـتی در
هفته تربیـت بدنی

با حضور اعضاء کمیته محیط زیست و در جوار
مرکز علمی کاربردی آسایشگاه خیریه کهریزک
 ،مراسم نمادین کاشت نهال درخت زیتون که
مظهر صلح و دوستی است  ،برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; در
پنجمین روز از هفته تربیت بدنی که بنام ورزش و محیط
زیست نامگذاری شده  ،با حضور اعضاء کمیته محیط
زیست و تنی چند از دانشجویان مرکز علمی کاربردی
آسایشگاه خیریه کهریزک  ،مراسم نمادین کاشت نهال
درخت زیتون برگزار شد .
آرزو والیی مدیر امور فرهنگی و دانشجویی
مرکز علمی کاربردی کهریزک با اعالم این خبر
 ،افزود :
ایـن مراسـم قـرار بـود بـا حضـور جمـع زیـادی از
دانشـجویان برگـزار شـود کـه بـه علـت آنالیـن بـودن
کالس هـا  ،بـه حضـور تنی چنـد از دانشـجویان اعضاء
انجمـن دانشـجویی مرکـز اکتفـا کردیـم .
والیی همچنین یادآور شد :

در روز ورزش و تغذیه که نام یکی دیگر از ایام هفته
تربیت بدنی است  ،کارگاه آموزشی توسط اساتید دانشگاه
به صورت مجازی برای دانشجویان عالقمند برگزار شد .
وی با بیان اینکه تعدادی از دانشجویان مرکز
علمی کاربردی کهریزک دارای عناوین قهرمانی
ورزشی هستند  ،گفت :
در ارتباط سالمت جسمی افراد با افزایش فراگیری بهتر

دروس دانشگاهی تردیدی وجود ندارد و ما بر آن هستیم تا
با تقویت روحیه ورزشکاری در میان دانشجویان  ،موفقیت
روزافزون آنان را در هر دو عرصه شاهد باشیم .
مدیر امور فرهنگی و دانشجویی مرکز علمی کاربردی
آسایشگاه خیریه کهریزک  ،ایجاد ارتباطات بیشتر با مقوله
های مختلف فرهنگی و اجتماعی در میان دانشجویان را از
دیگر اهداف این مرکز دانست که می تواند نقشی تاثیرگذار
در آینده شغلی و زندگی جوانان داشته باشد .

آغـازی نـو در زندگـی سـالمند
مجهـول الهویـه کهریـزک
کلیه عوامل دست به دست هم دادند تا پس
از مدتها  ،سالمند مجهول الهویه کهریزک به
کانون گرم خانواده خود بازگردد.
به گـزارش روابط عمومی آسایشـگاه خیریه کهریزک
; بیش از یکسـال پیش و به دسـتور مقام قضایی  ،بانوی
سـالخورده ای از بیمارسـتان فیروزگـر تحویل مسـئولین
آسایشـگاه خیریـه کهریـزک شـد تـا در ایـن مرکـز
نگهداری شـود.

در طـول مـدت یـاد شـده و بـا انجـام تدابیـر مختلف
اعـم از درمـان دارویی  ،فیزیوتراپـی و کاردرمانی  ،تالش
هـای روانشناسـی و بازگشـت تدریجی حافظه از دسـت
رفته توانسـت علاوه بر ارتباط با افراد مختلـف  ،به روی
پاهـای خود بایسـتد و نام و نشـان خویش را به یـاد آورد.
همیـن مهـم کافی بود تا توسـط مـددکاران اجتماعی
بـه آدرس یاد شـده توسـط وی مراجعه و خانواده ایشـان
شناسـایی و مورد تأیید قـرار گیرد.
و اکنـون سـالمندی کـه تـا چنـدی پیـش مجهـول
الهویـه نـام داشـت  ،با نـام صدیقه بهـاری نو بـه کانون

گـرم خانـواده کـه مدتها جـای خالـی او را احسـاس می
کردند ،بازگشـت.
خانواده خانم صدیقه بهاری نو در زمان تحویل
گم گشته خود به خبرنگار کهریزک گفت:

مدتهـای طوالنـی در مراکـز درمانـی  ،اورژانـس
و پزشـکی قانونـی بـه دنبال ایشـان بودیـم امـا ناامید از
یافتـن وی بـه خانه بازگشـتیم  .امروز که او را سـرحال و
سـرزنده مـی بینیم  ،شـاکر خداوندی هسـتیم که مکانی
ماننـد کهریزک را بـرای مراقبت و درمان بیمـاران ایجاد
کـرده تـا پـس از ایـن همـه مـدت باالخـره مـی توانیم
خواهـر عزیزمـان را سلامت تـر از همیشـه بـه خانـه
بازگردانیم.

همچنین خانم زارع کارشناس روانشناسی
بلوک مادربزرگ ها با ابراز خوشحالی از این
رویداد گفت:
همواره در تالشیم تا با اقدامات مراقبتی و روانشناختی،
این گونه بیماران را به زندگی عادی خود باز گردانیم .
خوشبختانه خانم بهاری نو به همه اقدامات درمانی و
مراقبتی پاسخ مثبت داد تا امروز شاهد بازگشت او به
زندگی مطلوب در کنار خانواده خود باشیم.
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وی که بر اثر سانحه رانندگی و ضربه به سر  ،توانایی
شناختی و حرکتی خود را از دست داده بود  ،همانند بسیاری
دیگر از بیماران سالخورده وابسته به تخت و پرستاری شبانه
روزی بود و هیچ واکنشی به پیرامون خود نداشت.

شماره 241

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)
مهربانــی بــا ســالمندان
آسایشــگاه خیریــه کهریــزک
البــرز بــه وقــت کرونــا

اردوی درون شهری سالمندان زن آسایشگاه
خیریه کهریزک البرز بر اساس پروتکل های
بهداشتی برگزارشد .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز ؛ اردوی درون شهری سالمندان زن در
سطح شهر کرج با عنوان اردوی درون اتوبوسی انجام شد.
این اردو با نظارت مستقیم روانشناس مربوطه به منظور
کاهش تخلیه هیجانی سالمندان با توجه به منع مالقات
خانواده ها و بازدید کنندگان اجراشد و سالمندان بدون پیاده
شدن از اتوبوس فقط به شهر گردی پرداختند
این اردوی درون اتوبوسی در راستای حمایت روانی و
اجتماعی سالمندان با توجه به اعمال محدودیت هایی در
روابط اجتماعی آنان در ایام کرونا می باشد و با توجه به
خالء ایجادشده در گردهمایی و مناسبتها یا عدم برگزاری
جشنها در شیوه برگزاری تعامالت اجتماعی سالمندان با
توجه به محدودیت های اعمال شده به علت کرونا و خارج
کردن سالمندان از محیط تکراری و زندگی روزمره است .
شهر گردی و دیدن مناظر زیبای پائیزی حتی از داخل

اتوبوس هم می تواند کاهش افت خلق را به دنبال داشته
باشد .این اردوی درون شهری با تعداد سیزده نفر سالمند
وپنج نفر از پرسنل اجراشد و میان وعده سالمندان در
اتوبوس سرو شد این مرکز ضمن رعایت فاصله اجتماعی
بر اساس پروتکل های از پیش تعیین شده سازمان
بهداشت اهمیت به تغذیه سالم ،

ورزش  ،کتابخوانی و  ....سعی در حمایت روانی و
اجتماعی سالمندان دارد به امید آنکه این روزهای کرونائی
تمام شود و سالمندان به روال زندگی عادی بازگردند  .با
توجه به شیوع ویروس کرونا این اردوی درون شهری با
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی انجام شد .

اهمیـت روانشناسـی بـرای
سـالمندان در آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک اسـتان البرز
انجـام مشـاوره هـای فـردی واجتماعـی
روانشناسـان با مددجویان آسایشـگاه خیریه
کهریـزک البـرز در حـال برگـزاری اسـت.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
البرز؛ حوزه روانشناسی با توجه به اهمیت به روح وجسم
سالم درمددجویان وسالمندان از توجه خاصی دراین مرکز
برخوردار می باشد به ویژه در ایام کرونا با توجه به قرنطینه
ومنع مالقات وبازدید این توجه دوچندان شده است .
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علم روانشنانسی گرچه در بین آحاد مردم کمتر شناخته
شده اما از آنجایی که روح وجسم دوعنصر مرتبط به هم
در بروزبسیاری از بیماریها نقش دارند ومنشا بسیاری از
بیماریهای جسمی به مشکالت روحی برمی گردد لذا
آسایشگاه خیریه کهریزک البرز با به کارگیری  9نفر
روانشناس بالینی  ،روانشناس شخصیت وروانشناس تربیتی
وکودکان استثنایی به فعالیت های مدون پرداخته است .

در بدو ثبت نام متقاضیان ومراجعه کنندگان  ،حوزه
روانشناسی با تشکیل پرونده توانبخشی ویژه مددجو یا
سالمند شرح کامل پزشکی  ،روانشناسی و تستهای مربوط
به اختالل شناختی به منظور شناخت افسردگی  ،اضطراب ،
وسواس  ،حافظه وشناخت سالمند ر ا مورد ارزیابی قرار داده
و همچنین وضعیت دمانس وآلزایمرسالمند بررسی شده وبا

مطرح شدن در کمیته ستادبر تصمیم پذیرش یا منع پذیرش
سالمند رای صادر می شود ودر صورت ثبت نام وپذیرش
مددجویا سالمند دوره درمانی برایش در نظر گرفته می شود .
در حال حاضر بیش از یک سوم سالمندان این مرکز
دمانس وآلزایمر دارند که تحت درمان قرارگرفته اند .
هماهنگی خدمات به سالمندان در حوزه پرونده های
توانبخشی بر عهده روانشناسان بخش می باشد و لذا
آموزش و مشاوره به منظور رفع افسردگی  ،اضطراب ،
وسواس وهمچنین افزایش حافظه و شناخت در صورت
لزوم برای سالمندان انجام شده تا افزایش امید به زندگی ،
افزایش عزت نفس وکاهش افت خلق با توجه به ایام کرونا
را به دنبال داشته باشد.
درمان به موقع افراد و آموزش رفتار درمانی  ،واقعیت
درمانی  ،خانواده درمانی ؛ گروه در مانی ؛ افزایش محرکهای
محیطی به منظور کاهش استرس وکمک به خانواده برای

ارتباط سالم وشناخت دوره سالمندی وبرقراری ارتباط موثر
باسالمند از دیگر راهکارهای علمی حوزه روانشناسی در این
مرکز می باشد که با درایت بسیار به آن توجه شده است به
امید آنکه در این روزهای کرونائی با توجه به عدم بازدید
ومالقات سالمندان روزهای آرام تری را سپری کنند وآسیب
پذیری کمتری رادر آنان شاهد باشیم .
گفتنی است با توجه به شیوع ویروس کرونا و
عدم برگزاری جشن هایی که به مناسبتهای تقویمی ،
تاریخی و مذهبی در این مرکز برگزار می شد سختی کار
روانشناسان به منظور حفظ سالمت روحی سالمندان دو
چندان شده است و روانشناسان با برگزاری کالسهای
آموزشی  ،ورزشی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی
به مشکالت خلق سالمندان با تکنیک و تخصص های
روانشناختی پرداخته تا آسیب کمتری را در دوران پسا کرونا
در سالمندان شاهد باشیم .

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)
برگزاری جام حافظان سالمت
با اجرای مسابقات ورزشی در
آسایشگاه خیریه کهریزک البرز

به مناسبت هفته تربیت بدنی مسابقات
ورزشی جام حافظان سالمت در آسایشگاه
خیریه کهریزک البرز برگزارشد .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز ؛ به مناسبت هفته تربیت بدنی مسابقات
ورزشی جام حافظان سالمت به منظور تحرک  ،توانمندی
و نشاط عمومی از تاریخ بیست و هشتم لغایت سی ام
مهرماه ویژه کارکنان وکادر درمان آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی
برگزار شد.
این مسابقالت در چهار رشته طناب زنی  ،دارت  ،تنیس
روی میز وروپایی با حضور تعدادزیادی از کارکنان وکادر
درمان در حال برگزاری است .
تحقیقات علمی نشان داده که ورزش می تواند از بروز
بیماریهای قلبی ،سکته ،فشارخون باال ،پوکی استخوان
و...جلوگیری کند .بدین منظور برای ترغیب افراد و بهره
مندی از وضعیت سالمت کارکنان آسایشگاه خیریه

کهریزک البرز با نظارت واحد ورزشی در هفته تربیت بدنی
این مسابقات برگزارشد .

بیست و ششم مهرماه هفته تربیت بدنی نام گذاری
شده و مهم ترین هدف ارتقاء سطح دانش و آگاهی افراد
نسب به اهمیت ورزش در زندگی و تاثیرات چشمگیر آن
و پیشگری از بیماریهای روحی و جسمی  ،حس شادابی و
نشاط ،تقویت سیستم بدنی و ....می باشد که این مهم مورد

توجه مسئولین قراردارد .

لذا این مسابقات به منظور آگاهی و کاهش استرس به
ویژه در ایام کرونا با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی
برگزارشد .

الزم به ذکر است در هررشته ورزشی نفرات اول تا سوم
انتخاب شده و به رسم یاد بود به نفرات برتر جوایزی اهداء
خواهد شد .

درمان موفقیت آمیز کودک
معلول درآ سایشگاه خیریه
کهریزک البرز
با همت گروهی وتالش بی وقفه کادر درمان
وضعیت جسمی کودک معلول در آسایشگاه
خیریه کهریزک البرز بهبود یافت .

امیـد کودکـی کـه از سـه ماهگـی بـه ایـن مرکـز
سـپرده شـد فاقد سرپرسـت بوده و مشـکالت جسـمی
حرکتـی و تاخیـر رشـدی را بـه همـراه دارد .
وضعیـت این کـودک در راه رفتن  ،تکلم  ،غذاخوردن
و ...بـا تاخیـر رشـد همـراه بـود .همچنیـن ایـن کـودک
معلـول ( پاچمبـری ) کـه کجـی پاهـای قابـل توجهـی
داشـت تحت دو عمـل جراحی قرار گرفـت و هم اکنون
در شـرایط بهتـری بـه سـر مـی بـرد و امید اسـت که با
پوشـیدن کفـش طبـی و فیزیوتراپـی دوره در مانـی وی
تکمیـل شـده و پاهایـش به حالـت عـادی بازگردد .
ایـن کـودک در حـال حاضـر پنـج سـاله اسـت کـه با

اقدامـات گفتـار درمانـی  ،کاردرمانـی جسـمی و ذهنـی ،

حمایـت و همدلـی خیریـن در مبحـث نگهـداری و
پرداخـت هزینـه های درمانـی می تواند ایـن کودکان را
بـه شـرایط عادی تـری بـاز گرداند

نسـبی را فراگیـرد و راه بـرود .

جــای امیداســت کــه حمایــت و همدلــی نیکــوکاران
و ارائــه درمانهــای پزشــکی از ســوی مراکــز ذیربــط
جامعــه را بــه ســوی ســامت و آرامــش پیــش بــرده و
بهبــود نســبی در وضعیــت کــودکان معلــول را بیــش از
بیــش شــاهد باشــیم .

کالسـهای آموزشـی و مددکاری  ،روانشناسی و ....توانسته
در صـدا ،آواسـازی  ،تـک کلمـه و گفتـار مهـارت هـای
همـت کادر در مانـی بـرای بهبـود شـرایط نسـبی

در ایـن کـودک فاقـد سرپرسـت تلاش شـبانه روزی

کادر درمانگـر و حوصلـه مثـال زدنی و مسـئولیت خطیر
پزشـکان و پرسـتاران و ...در مراقبـت هـای پزشـکی و

توانبخشـی کودکان آسایشـگاه خیریه کهریزک البرز را

بـه تصویر می کشـد که بـا علم و عمل حامـی کودکان
معلولـی هسـتند کـه به حـال خـود رها شـده اند .
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بـه گـزارش روابـط عمومـی آسایشـگاه
خیریـه کهریزک البـرز؛ با همت گروهـی و تالش
بـی وقفـه کادر درمـان آسایشـگاه  ،کـودک معلـول
سـاختمان نیلوفر مرکـز نگهداری شـبانه روزی کودکان
سـیر درمانـی مثبـت و رو به رشـد را گذرانـد و تغییرات
قابـل توجهـی در مسـیر درمانـی وی حاصل شـد .
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اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)
بزرگداشت روز دانش آموز در
آسایشگاه خیریه کهریزک البرز
بــه مناســبت ســیزده آبــان از دانــش
آمــوزان آسایشــگاه خیریــه کهریــزک
البــرز قدردانــی شــد .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
البرز؛ بزرگداشت روز دانش آموز و سیزدهم آبان از رنگ
وبوی خاصی در این مرکز برخورداراست زیرا با تقدیر از
دانش آموزان استثنایی موفق  ،انگیزه تحصیل ودانش در
آنان تقویت می شود.
سیزده آبان در تقویم ملی ایران روز دانش آموز نامیده
شده است زیرا دانش آموزان چشم وچراغ یک جامعه
هستند واگر در بستر مناسبی قرار بگیرند می توانند درجهت
پیشبرد اهداف یک جامعه گام بردارند .
بدین بهانه از  9نفر دانش آموزان استثنایی این مرکز
که به مدرسه می روند درطی یک مراسم کوتاه با اهداء
جوایزی تشکر شد.
این دانش آموزان که  7دختر و  2پسر هستند در
تحصیل خود موفق بوده اند ونیازمند برنامه های آموزشی
وتربیتی هستند که زیر نظر روانشناس  ،مربیان آموزشی

ومددکاران مسیر هموارتری برایشان فراهم می شود .
امیر حسین حکیمی صابر کودک  7ساله که فاقد
سرپرست می باشد با توجه به هوش باال و قبولی درآزمون
ارزیابی وسنجش از دوره مقدماتی به تکمیلی راه یافت و
در یکسال تحصیلی دوره مقدماتی وتکمیلی را همزمان
گذراند وشاید این نشان از تالش بی وقفه کسانی است که
دلسوزانه کودکان رامورد حمایت قرار می دهند .

.این مراسم که با آهنگ و موسیقی شاد همراه بود
ساعات خوشی را برای کودکان ودانش آموزان رقم زد وبا
اهدای جوایز به کودکان پایان یافت .
الزم به ذکر است رعایت فاصله گذاری
اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در دستور
سازمانی این مرکز قراردارد.

آمـوزش عیـار مهـر ،محبـت و
دوسـتی در آسایشـگاه خیریه
کهریـزک البرز

پدر سالخورده با شرکت در کالسهای سواد
آموزی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز افتخار
آفرینی کرد

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
البرز ؛ کاظم حق زارع مددجوی آسایشگاه که از سال 94
در مرکز روزانه سالمندی پذیرش شده بود و قادر به خواندن
و نوشتن نبود ،با همت و تالش جمعی ازخیرین و کارکنان
خواندن و نوشتن را آموخت .

باز هم پیش قدم بودن نیکوکاران درآموزش مددجویان
و سالمندان  ،انگیزه  ،حمایت و همدلی را به تصویر کشید
و تصویر مبهم نوشته های شهر را جانی دوباره بخشید.
42
آسایشگاه خیریه کهریزک
kahrizak charity foundation
شماره 241

به همت نیکوکاران وکارکنان آسایشگاه در مباحث
آموزش موسیقی  ،قرآن  ،زبان و کالسهای سوادآموزی
چراغ دل پدر سالخورده ای که آرزوی خواندن و نوشتن را
درسر می پروراند روشن شد  .آموزشی که عیارش تالش
بی وقفه و بی منت کسانی است که با برنامه ریزی صحیح
راه را هموار می کنند .

کاظم حق زارع متولد  1323مستمری بگیر می باشد
و اوقات فراغت خود را با شرکت در کالسهای آموزشی و
هنری مرکز روزانه  ، day careسپری می کند .و
با حضور در کالسهای بافت فرشینه  ،معرق کاری  ،نقاشی

و سواد آموزی نشان داد که برای یادگیری هیچ وقت دیر

 9ماهه در کالس درس و سواد آموزی که با آموزش

باید آموخت که شعار خواستن توانستن است را در هر
شرایطی فراموش نکنیم زیرا بروز استعدادهایی که شاید
یک عمر دور از تصور افراد بوده با آموزش در کالسهای
هنری یا آموزشی  ،افراد سالخورده و معلول را به سکویی
پرتاب می کند که موفقیت و شادکامی را به دنبال دارد .

کهریزک در این مرکز همراه بود امروز دیگر نابینا نیستم

نیست .

حق زارع در مصاحبه با واحد روابط عمومی آسایشگاه
خیریه کهریزک البرز اذعان داشت  :فرزندانم حوصله و
زمانی برای آموزش من نداشتند اما به لطف خدا با شرکت

نیکوکاری مهربان با نظارت مسئولین آسایشگاه خیریه

زیرا می توانم بعضی از کتابها و از آن مهمتر آدرس  ،اسم
کوچه و  ...را که در سطح شهر است بخوانم
هرچند شاید کمی دیر باشد .
و البته اشک شوق پدری که نوشته هایش را با عشق به

همساالن خود نشان می دهد لذت بخش تر از هر چیزی

است و خستگی را از تن کارکنان این مرکز دور
می کند .

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)
دسـتورالعمل هـای آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک اسـتان البرز
ویـژه کووید 91
به منظور پیشگیری از کووید  19در شش
ماهه دوم سال  99دستورالعمل های بهداشتی
معاونت سالمت و توانبخشی آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز صادر شد .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
البرز ؛ گسترش ویروس کرونا در نیمه دوم سال  99با توجه
به شیوع آنفلونزا در فصل سرد سال صدور دستورالعمل
هایی را از سوی معاونت سالمت و توانبخشی آسایشگاه در
پی داشته تا آسیب کمتری در نیمه دوم سال در این مرکز
به دنبال داشته باشد .
این دستورات در چهار حیطه تامین تجهیزات درمانی،
آموزش و تامین نیروی انسانی  ،مدیریت تجهیزات ،
حفاظت فردی و اختصاص فضای قرنطینه پرسنل و
مددجویان می باشد .
تاکید بر رعایت نکات بهداشتی در خصوص شرایط
ایزوله و قرنطینه  ،آزمایش الزم و به موقع ویژه افراد
مشکوک اعم از پرسنل و مددجو ،استفاده از گان  ،ماسک
و دستکش  ،رعایت فاصله گذاری اجتماعی  ،استخدام
پرستار  ،بهیار  ،استفاده از نیروی کارآمد و جدید در
صورت عدم ترک کار و همچنین استعفاء کادر درمان

 ،مصرف ویتامین دی  ،مولتی ویتامین  ،زینک و سایر
نکات بهداشتی در این دستورالعمل ها تاکید شده تا در
پیک سوم کرونا مددجویان آسیب کمتری ببینند و انتظار
می رود با اعمال واکسن آنفلونزا به تمامی مددجویان
شرایط مساعدتری را به منظور کنترل داشته باشیم .
در بخش درمانگاه شبانه روزی دکتر حکیم زاده با توجه
به مراجعین بسیار تمعیدات الزم در بخش عدم پذیرش
مراجعین بدون ماسک و دستکش  ،انتقال به موقع پرسنل
یا مددجویی که به کرونا مبتالشده به بخش قرنطینه
وگذراندن دوره  21روزه استعالجی پرسنل با تائید پزشک
تاکید شده است.
همچنین تکمیل کپسول اکسیژن ساز ،دستگاه
الکتروشوک ،الکترو کاردیوگرافی ،ترمومتر لیزری  ،پالس
اکسی متری و دستگاه اکسیژن ساز و .....با مشارکت

نیروهای داوطلب به این مرکز اهداء شد تا در صورت
لزوم در بخش تجهیزات درمانی و قرنطینه با کمبود مواجه
نباشیم .

دکتر رضا شهسواری معاونت سالمت وتوانبخشی
آسایشگاه خیریه کهریزک البرز گفت  :آموزش نیروی
انسانی با توجه به اضطراب یا رفتارهای هیجا نی و خلقی
در توانخواهان  ،کارکنان و خانواده ها از طریق چهره به
چهره  ،مجازی  ،پوستر و بروشورهای تبلیغاتی ،نحوه
مالقات مددجویان با خانواده ها وابالغ دستورالعمل روان
شناختی به مدیران مراکز ،روان شناسان  ،توانخواهان
وخانواده ها به منظور مقابله با کووید  19تاثیر به سزایی در
کنترل این ویروس دارد و امیدوارهستیم با رعایت تمامی
پروتکل های تعیین شده این بحران را با کمترین آسیب
پشت سر بگذاریم .

میلاد بـا سـعادت حضـرت
محمـد (ص) در آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک البـرز
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خورده است .

این مراسم کوتاه با رعایت فاصله گذاری اجتماعی
و براساس پروتکل های از پیش تعیین شده برگزارشد

تا تقویت حس نشاط وجلوگیری از انزوا با توجه به ایام
قرنطینه و محدودیت های ناشی از کرونا را به دنبال داشته
باشد و پیامدها وآسیب های اجتماعی رابه حداقل برساند .

آسایشگاه خیریه کهریزک
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میالد با سعادت حضرت محمد (ص) با
حضور جمعی از مددجویان در آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
البرز؛ در طی یک مراسم کوتاه با رعایت حد فاصله اجتماعی
به مناسبت میالد خاتم المرسلین پیامبر اکرم صلی اهلل علیه
وآله با پخش شیرینی کام مددجویان شیرین شد.
هفته مهرورزی و وحدت در جامعه همدلی و پیوند های
اجتماعی را به دنبال دارد و آئین مهرو مهرورزی پیامبر
مهربانی مورد توجه قرار دارد .
برپایه باورهای دینی مسلمانان روز والدت حضرت
رسول اکرم ( ص ) از برترین روزهایی است که با اعمال
خاص و جشن و شادی همراه است .
بدین مناسبت و به بهانه فرخنده والدت پیامبر مهربانی
گرچه مراسم جشنی در آسایشگاه خیریه کهریزک
برگزارنشد اما مسئولین ساختمان یاس مرکز نگهداری
شبانه روزی بیماران ام اس و ضایعه نخاعی با اهداء گل
به مددجویان این روز را گرامی داشتند .
مهربانی و نیکی به مددجویان  ،نثار محبت و عشق
به آنان  ،تاثیر به سزایی در روشن شدن دلهایی دارد که
همه امیدشان به یک نگاه  ،یک کالم و یک قدم پیوند

شماره 241

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)
میالد پیامبر اکرم ( ص ) همراه
با کمک های خیر خواهانه
نیکوکاران مهرورز در آسایشگاه
خیریه کهریزک البرز
آغـاز هفتـه وحـدت بهانـه مهـرورزی گروه
نیـرو هـای داوطلـب در آسایشـگاه خیریـه
کهریـزک البـرز
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
البرز؛ به بهانه هفته وحدت نیروهای داوطلب  ،یاران
همیشه همراه وهمگام در آسایشگاه این بار با کمک های
خداپسندانه عاشقانه رسم مهرورزی را بنا نهادند.
هفته وحدت و میالد رسول مکرم اسالم حضرت محمد
( ص ) روز اخالق ومهر ورزی نامیده شده است و شاید
مهر ومهرورزی شیعیان در پیروی از اخالق مداری با کمک
های خیر خواهانه گروه نیروههای داوطلب در بخش
کودکان نیلوفری آسایشگاه خیریه کهریزک بهانه ای است

که نوعدوستی را به تصویر می کشد .
بدین بهانه و به منظور تهیه نهار کودکان نیلوفری ،
این گروه اقدام به تهیه مواد اولیه به منظور پخت ماکارونی
کردند و با حضور کارشناس بهداشت  ،نظارت بر طبخ
نذورات متفاوت تر از گذشته وبا رعایت کامل مسائل
بهداشتی انجام شد.گرچه حضور بازدید کنندگان را به دلیل
شیوع ویروس کرونا دربخشها شاهد نیستیم وبه رسم همه
ساله نمی توانیم میالد با سعادت رسول مکرم اسالم را

جشن بگیریم اما اطعام مددجویان به رسم روز مهربانی
فراموش نشده وکمک های خیر خواهانه نیکوکاران
افتخاری است که در سایه عنایت رسول مهربانی پیامبر
اکرم ( ص ) نصیب مددجویان شده است .
امید است در سایه عنایت حضرت حق تعالی وائمه
معصومین این روزهای سخت کرونائی به پایان برسد
وعشق وایثار را با حضور قدمهای نیکوکاران در کنار
مددجویان میزبانی کنیم .

نقش حوزه مددکاری درآسایشگاه
خیریه کهریزک البرز
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خدمات مددکاران اجتماعی آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز در روزهای کرونائی تجسم
رسالت صادقانه است .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز؛ به
منظور ساماندهی مددجویان بی سرپرست و بدسرپرست وبررسی
مشکالت سالمندان ومددجویان در بدو پذیرش  ،این مرکز با به
کار گیری ده نفرمددکار اجتماعی با نظارت مدیر امور اجتماعی
آماده ارائه خدمات در حوزه مددکاری و توانبخشی می باشد.
مددکاری اجتماعی حرفه ای است مبتنی بر دانش،
مهارت واصول و ارزش هایی که به فرد ،گروه و جامعه
کمک می کند تا با شناخت توانایی و استعدادهای خویش
و منابع حمایتی موجود جامعه به حل مشکل خویش
بپردازند و به استقالل برسند .مددکاران اجتماعی با تالش
بی وقفه خود حامی و مدافع حقوق مددجویان هستند.
آرزو حسن زاده مدیر امور اجتماعی آسایشگاه
گفت  :کارشناسان مددکاری اجتماعی با بهره گیری از
دانش تخصصی خویش و با شناخت ظرفیت و استعدادهای
های افراد گروه هدف این آسایشگاه اعم از سالمند  ،معلول
یا کودک تالش می کنند تا با برقراری ارتباط حرفه ای
با نهادهای حمایتی مثل :کمیته امداد  ،سازمان بهزیستی
 ،انجمن های حمایتی حوزهی اجتماعی  ،انجمن ام اس ،
مراکز کاریابی واشتغال و  ...موجبات ارتقاء وتوانمندی گروه
هدف را در حل مشکالت خویش فراهم آورند.
حسن زاده اظهار کرد  :در این مرکز با مراجعه
متقاضیان به کارشناس پذیرش مددجویان و تکمیل
درخواست پذیرش ایشان اولین قدم برای تشکیل پرونده
ی اجتماعی و شروع فرایند پذیرش مراکز آغاز می گردد،
سپس ارجاع پرونده به مددکار اجتماعی مربوطه با مدیریت
رویکرد مواجهه صحیح با چالش های اقتصادی  ،اجتماعی
توانخواهان وخانواده هایشان صورت میپذیرد و پس از طی

فرایند سرانجام  ،در کمیته ستاد پذیرش با توجه به رسالت این
مرکز درپذیرش افراد واجد شرایط که افراد بی بضاعت و بی
سرپرست می باشند اولویت بستری مراجعین تعیین می شود .
وی بیان داشت  :در کمیته ستاد پذیرش که با
حضور مدیر آسایشگاه  ،معاون سالمت وتوانبخشی ،تیم
توانبخشی مراکز ومدیران و مسئوالن ستادی برگزار می
شود ارائه مدارک اولیه و گزارش بازدید از منزل و بررسی
وضعیت اقتصادی اجتماعی متقاضیان پذیرش ارائه می شود
و هزینه های پذیرش مددجو برمبنای تعرفه های سازمان
بهزیستی و مجوز مدیر عامل آسایشگاه و نظر اعضای
کمیته تعیین می شود که با توجه به ارائه مستندات فرد بر
اساس حقوق بازنشستگی  ،بیمه از کار افتادگی  ،شرایط
خانوادگی ورفاهی ،هزینه های بستری فرد متغیر می باشد .
گفتنی است  :در حال حاضر بیش ازیک هزار مددجو
از خدمات شبانه روزی  ،روزانه وارائه خدمات توانبخشی در
منزل بهره مند می شوند که  489نفر شبانه روزی  380 ،نفر
 day careو  150نفر توانخواهان  home careهستند .
امور مربوط به پذیرش ،تنظیم قرارداد متعهدین توانخواهان
با آسایشگاه در دفتر اسناد رسمی ،ثبت پرونده ها و مستندات
توانخواهان در سامانه های ارگانهای حمایتی ،اعزام به مراکز
درمانی ،برگزاری جلسات با خانوادههای توانخواهان ،پیگیری
های مربوط به کمیسیون های پزشکی ،نصب امین یا قیم
برای فاقدین سرپرست ،پیگیری بیمه درمانی و ازکارافتادگی
و پرداختی های مصوب و امور حقوقی توانخواهان ،ترخیص،
فوت و  ...از دیگر وظایف مددکاران اجتماعی آسایشگاه می باشد

در شرایط فعلی کرونا نیز پیگیری های مربوط به انجام
تست های کرونا از طریق مراکز بهداشتی در بدو پذیرش و
هنگام برگشت از مرخصی مددجویان ،برقراری تماس های
تصویری با خانواده ی مددجویان و برنامه ریزی مالقات های
ضروری ضمن رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی و حفاظتی
در موارد دارای اولویت و در راستای بهداشت روانی مددجویان
و خانواده ها و  ...از دیگر وظایف مددکار اجتماعی می باشد .
وی در ادامه افزود  :از دیگر اقدامات حوزه مددکاری
اجتماعی می توان به جمع آوری ،بهروزرسانی و ارائه
آمارهای مربوط به کرونا با هماهنگی حوزه ی بهداشت و
دفتر پرستاری. ،همچنین هماهنگی های درون سازمانی
و برون سازمانی درخصوص امور توانخواهان اشاره نمود.
مدیر امور اجتماعی در پایان اظهار داشت  :با
بررسی پیشرفت شرایط درمانی مددجویان در خصوص تدوام
درمان و نگهداری ایشان تصمیم گیری می شود و چنانچه
مددجو یا خانواده اش به سطحی از استقالل نسبی رسیدند که
قادر به انجام امور مراقبتی و توانبخشی خویش باشند و تمایل
به ترخیص موفق از آسایشگاه داشته باشند امور مربوطه توسط
کارشناسان مددکاری اجتماعی انجام و پیگیری می گردد.
در حال حاضر نگهداری وبستری جدید با توجه به
فضای فیزیکی و تأمین تجهیزات الزم از ظرفیت خوبی
برخورداراست و امید است که شرایط فعلی شیوع کرونا
به نحوی مدیریت گردد که پذیرش متقاضیان اخذ خدمات
نگهداری ،توانبخشی در مرکز و در منزل ،آموزشی و  ...بتوانند
از ظرفیت های تخصصی این آسایشگاه بهره مند گردند.

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (دانشگاه)
پایان دوره آموزشـی آشـنایی با
نرم افزار اکسـل
به همت سازمان فنی و حرفهای شهرستان

ری  ،دوره آموزشی آشنایی با نرم افزار اکسل

در آسایشگاه خیریه کهریزک به پایان رسید.

به گـزارش روابط عمومی آسایشـگاه خیریه کهریزک

; در اولیـن دور از همـکاری سـازمان فنـی و حرفـهای

شهرسـتان ری بـا مرکـز علمـی کاربـردی کهریـزک ،
دوره آموزشـی آشـنایی با نرم افزار اکسـل برای کارکنان

آسایشـگاه به سـرانجام رسـید .

آرزو والیــی مســئول آمــوزش ضمــن

خدمــت موسســه خیریــه کهریــزک در ایــن

زمینــه اظهــار داشــت :

کالس هـای فـوق با حضـور اسـاتید سـازمان فنی و

حرفهای شهرسـتان ری به صورت رایگان برای کارکنان

واحـد مالـی و اداری و همچنیـن کارکنـان مرکـز علمی
کاربـردی کهریزک برگزار شـد.

وی در ادامه بیان داشت :
کلیـه شـرکت کننـدگان در ایـن دوره آموزشـی پس

از گذرانـدن آزمـون  ،موفـق بـه دریافت مـدرک معتبر از

سـازمان فنـی و حرفـهای می شـوند.

فراگیـری آمـوزش هـای مختلـف دعـوت کنیـم.
مسـئول آمـوزش ضمـن خدمـت موسسـه خیریـه

کهریـزک  ،گام بعـدی همـکاری بـا سـازمان فنـی و

والیی با بیان اینکه کلیه کالس های آموزشی
از طریق واحد آموزش ضمن خدمت موسسه
خیریه کهریزک پیگیری می شود  ،افزود :

حرفـهای شهرسـتان ری را آمـوزش کارکنـان واحـد

در صـدد هسـتیم تـا با توسـعه همـکاری با سـازمان

حرفـه آمـوزی آنـان و انتقـال تجربیـات بـه مددجویـان

فنـی و حرفـهای  ،شـمار بیشـتری از کارکنـان را بـه

توانبخشـی دانسـت کـه مـی تواند نقشـی تاثیرگـذار در
فعـال در آن واحـد داشـته باشـد.

تفاهم نامه مراکز علمی کاربردی
کهریزکوهوشمندسازه
با هدف ایجاد و توسعه همکاری های
آموزشی ،فرهنگی و علمی _ پژوهشی ،تفاهم
نامه ای فی مابین  2مرکز آسایشگاه معلولین
و سالمندان کهریزک و مرکز علمی کاربردی
هوشمند سازه ،به امضا رسید.
بـه گـزارش روابط عمومی موسسـه خیریه کهریزک،

بـا حضـور دکتـر حسـن احمـدی رییـس مرکـز آموزش

علمـی کاربـردی آسایشـگاه معلولیـن و سـالمندان
کهریـزک و دکتر حسـن زهرئـی رییس مرکـز آموزش

علمـی کاربـردی هوشـمند سـازه ،تفاهم نامـه همکاری

مشـترک بیـن دو مرکـز بـه امضـا طرفین رسـید.

ایـن تفاهم نامـه که با حضور دکتـر واحدی

همــکاری مشــترک در ایجــاد بهبــود فضای کســب

و کار از طریــق گســترش رویدادهــای کارآفرینانــه،

رییس دانشـگاه جامع علمی کاربردی اسـتان

بهــره منــدی از تخصــص و تــوان اســاتید مجــرب،

توسـعه همـکاری هـای آموزشـی ،فرهنگی و

ای مرتبــط بــا کارآفرینــی و کســب و کار ،همچنیــن

تهـران شـرق منعقـد گردیـد ،بـر ایجـاد و

اجــرای طــرح هــای مطالعاتــی و پژوهشــی بین رشــته

علمی – پژوهشـی بیـن دو مرکز تاکیـد دارد.

همــکاری مشــترک جهــت بهــره بــرداری اســاتید و

دانشــجویان از امکانــات ســخت افــزاری و نــرم افزاری
دو مرکــز یــاد شــده و نیــز ســایر همــکاری هــای
مشــترک علمــی  -دانشــجویی و برپایــی جشــنواره هــا
و ســمینارها از موضوعــات منــدرج در ایــن تفاهــم نامه
اســت .
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متولدین فروردین

نگاه مردم به کارها و رفتار شما مهم است .نمی توان سر خود را در برف فرو کرد
و اندیشید که چون ما هیج کسی را نمیبینیم دیگران هم ما را نمیبینند .زیاد به فکر
آینده و وقایعی که میخواهد پیش بیاید نباشید ،سعی کنید به فعالیت های فکری
خود کمی استراحت دهید .با کمک شریک عاطفی تان ،میتوانید یک زندگی بی عیب
و نقصی بسازید .فراموش نکنید که همیشه باید روی کمک دیگران حساب کرد .این
روزها بیشتر فکر کنید.

متولدین اردیبهشت

شما در میان همه این شیفتگان ،به یک یا دو دوست وفادار و صمیمی احتیاج
دارید که در سختترین شرایط تنهای تان نگذارد .مسائل عاطفی شما در این ماه،
ممکن است شبیه کالف سردرگمی شود که سر رشته آن از دستتان خواهد رفت.
اما نگران نباشید حتی یک کالف سردرگم را نیز می توان باز کرد و سر نخ را پیدا
کرد .زندگی را سخت نگیرید و سعی کنید با افکار و انرژی مثبت ،مسیر زندگی تان
را طالیی و گرم کنید .وقتی سرحال ،پرانرژی و ماجراجو باشید ،دشواری کار ،کمتر
به چشمتان می آید.

متولدین خرداد

نباید به این زودی مایوسی و پشیمان شد .فراموشی نکنید که افکار مهم برای
تحقق خود احتیاج به گذشت زمان دارد .بنابراین باید صبر و حوصله داشت و از
شتابزدگی پرهیز کرد .شما هوش و استعداد سرشاری دارید که شاید خودتان هم
نمیدانید و اگر به دنبال کارهای بیهوده نروید و به واقعیت ها فکر کنید متوجه
پیشرفت خود خواهید شد .در هر کاری حکمتی است ،این را مطمئن باشید و حکمت
کارتان هم مدتی بعد برای تان عیان می شود.

متولدین تیر

مراقب رفتار و حرفهای خود باشید .باید سیاست قوی و کارآمدی داشته باشید تا
بتوانید مصالح و منافع خود را از البه الی این روابط پیج در پیچ تامین کنید .شما
خیلی زود و در سن پایینی مورد تحسین قرار می گیرید پس هرگز دچار کبر و غرور
نشوید و فخر فروشی نکنید .سعی کنید مردمدار باشید ،زیرا همانطور که ثروت ماندنی
نیست ،شهرت هم برای همیشه نمی ماند .برخورد بدبینانه را کنار بگذارید.

متولدین مرداد

گذشته را نباید فراموش کرد ،باید آنها را مرور کرد و درسی های تازه آموخت .کسی
که خود را در گذشته محبوس می کند از کاروان زندگی عقب می ماند و کسی که
از آن درس میگیرد ،موفق خواهد شد .این اعمال ما هستند که مقام و رتبه ما را در
پیشگاه الهی مشخص می کند .توکل به خدا را هیج گاه فراموش نکنید .هر چه بیشتر
زندگی را بر خود سخت بگیرید ،زندگی هم سختتر بر شما میگذرد .سعی کنید هر
چه از فکرتان میگذرد به زبان نیاورید!

متولدین شهریور

اعتدال و میانه روی همیشه بهترین راه حل خواهد بود .شما اصال خواهان درگیری
با این و آن نیستید… ولی یکی از دوستان قدیمی باعث میشود که روی تصمیم
گیری های تان تجدید نظری داشته باشید .اگر گرفتاری ها زیاد شود ،نباید امید تان
را از دست بدهید و دست از تالش بردارید ،فرصتها اندک زمانی باقی نمی مانند و زود
از دست می روند ،پس قدر این فرصتها را بدانید ،گله و شکایت نه تنها کاری را درست
نمیکند ،بلکه اثرات منفی بر ذهن و زندگی انسان می گذارد.

متولدین مهر

شاید بتوان پرنده ای را برای چند روز در قفس زندانی کرد ،اما مطمئن باشید
کسی که پرنده ای را زندانی می کند ،خود نیز زندانبان او خواهد بود ،نه عاشق او،
اگر میخواهی انسانی موفق ،با سعادت و پیروز باشی ،سعی کن در دوستی ثابت قدم
باشی ،تفریح و بودن با دوستان ،می تواند فرصت خوبی برای ثابت قدم و تندرو باشد.
رسیدن به قله های سعادت و خوشبختی در گروی تحمل سختی هاست ،پس گله و
شکایت را رها کنید و به سوی آینده ای روشن گام بردارید.

متولدین آبان
دل های شکسته را باید به دست آورد و دوباره پیوند زد .موفقیت چندان بعید
نیست .خوبی و محبت به دیگران غم را از دلتان بیرون می کند و شما را به زندگی
امیدوار میسازد .اجازه بدهید مسئله ای که ذهن شما را به شدت به خود درگیر کرده،
به مرور زمان حل شود .اصرار بی جا به یکی از افرادی که خیال می کنید می تواند در
پیشبرد کارتان موثر باشد ،فقط می تواند تسهیل امور را به تعویق بیندازد.

متولدین آذر

زندگی شیرین و روزهای خوشی را به زودی خواهید دید .در موقع کامروایی زمان
را از دست ندهید و نهایت استفاده را از آن ببرید که اگر وقتت از دست برود ،دیگر باز
نمیگردد .باید خیلی هوشیار باشید و فریب ظاهر افراد را نخورید .چند روزی هست
که دلتان میخواهد در الک انزوای خود باشید و هیچ کدام از دوستان تان را نبینید.
گاهی اوقات ،انسان به تنهایی نیاز دارد .بهتر است زمانی که انرژی مثبتی در خود
نمی بینید ،با هیچ کسی قرار مالقات نگذارید.

متولدین دی

به محض این که باور کردید ،یکی از اطرافیان تان قابل اعتماد است ،سفره دل خود
را برای او نگشایید .ممکن است پشیمان شوید .برای موفقیت و پیشرفت در کارها،
صبر داشته باشید و با مشورت و همکاری ،گره از کار خود بگشایید که کار دنیا با زور
درست شدنی نیست .شاید فکر کنید که روزگار به کام شما نیست و با شما سر جنگ
دارد ،اما سخت در اشتباهید .به کسی قول دادهاید ،به قولتان عمل کنید!

متولدین بهمن

بیهوده نگران هستید .این سختی ها باالخره روزی پایان خواهد یافت .خداوند
اشخاص وفادار را پشتیبانی می کند .اسرار دلت را به کسی مگو ،مگر این که دوست
مطمئنی باشد .در راه دوست با وفا و رازدار ،فداکاری کن ،چون گوهر کمیاب است.
مشورت با افراد دنیا دیده را فراموش نکنید .صبر و بردباری ،همیشه هم کلید حل
مشکالت نیست .بعضی از مواقع ،تالش آدمی باید خیلی بیشتر از این باشد .او را
دوست داشته باشید.

متولدین اسفند

منفی بافی ،جز یاس و سرخوردگی ،چیزی به بار نمی آورد و توان و استقامت
شما را در برابر مشکالت کاهش می دهد .از کسانی که بدون اطالع و اشتباه ،شما را
راهنمایی می کنند ،دوری کنید ،زیرا آنها نمی توانند آن طور که میخواهید شما را
درک کنند و اصال شناخت کاملی از شما ندارند .کافی سمت جنبه های مثبت زندگی
را لمسی کنید و بعد آن را در آغوش بگیرید .سعی کنید در کارهای تان اول تمرکز
کنید سپس نفس عمیق بکشید و آنگاه تصمیم بگیرید.
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