ماهنامه
اجتماعی
آموزشی
ترویجی

شـماره  ، ۲42سـال بیسـتم
دی مـاه  2000 ، 99تومـان

مددجوی ــان آسایش ــگاه
خیریـــه کهریـــزک

به نام خداوند بخشنده مهربان

فهرست

آسایشگاه خیریه کهریزک

Kahrizak Charity Foundation
از درون آسایشگاه

ماهنامـه اجتماعـی ،آموزشـی ،ترویجـی

2

سخن مدیر مسئول

3

بجای پنجره باز

4

دلنوشته

5

دوره کاردانی حرفه ای مراقبت سالمندان

صاحب امتیاز آسایشگاه خیریه کهریزک
دکتر حسن احمدی
محمد رضا صوفی نژاد
فاطمه السادات محمدی

مدیر مسئول:
سردبیر:
مدیر اجرایی:

هیأت تحریریه
دکتر کیوان دواتگران

دبیر توانبخشی:

دکتر غالمرضا زهتابیان

دبیر منابع طبیعی و محیط زیست:

دکتر فرشاد شریفی

دبیر طب سالمندی:
دبیر سالمند شناسی:

دکتر رضا فدای وطن

دبیر بهداشت روان:

دکتر افشین وجدانی روشن

محمدرضا صوفی نژاد  

دبیر نیکوکاری:

کارشناس گرافیک و طراح:

حجت اهلل محمدی

عکس و تصویر :اشکان رضوی-مریم عباس نژاد -سولماز بهرنگ
خبرنگاران:

محمد رضا همتی ،پروین تقی خانی

امور مشترکان :روابط عمومی:
چاپ و صحافی:

بهشته محمدی
ایران چاپ

دفتــر مرکــزی مؤسســه خیریــه کهریزک
■ نشــانی :میــدان هفــت تیــر  /مفتــح شــمالی
خیابــان مالیــری پــور /پــاک 110
■ مرکزتلفن 88826118    /    88826879 :
■ دفتر ماهنامه88862125 :
■ روابط عمومی مرکز 88310688 :
■ نشــانی  :آسایشــگاه خیریه کهریــزک تهران
تهـران ،جـاده قدیم قـم ،بعد از بهشـت زهـرا (س) انتهای
کهریزک بلوار  دکتر حکـیم  زاده  آسایشگاه خیریه کهریزک.

■ روابط عمومی آسایشگاه56523131 -2 :

■ نشانی :آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز
کـرج  ،محمد شـهر ،خیابان گلسـتانک ،ابتدای خیابان
صاحب الزمان ،آسایشـگاه خیریه کهریزک استان البرز.

بهداشت و درمان ،روان ،تغذیه و توانبخشی
6

درد در سالمندان

8

ونیر یا کامپوزیت چیست؟

9

تاثیر ورزش بر بدن

10

روش آموزش مونته سوری

12

موانع و مشکالت مرتبط با عابران پیاده ی سالمند

14

آثار روانشناختی بیماری کوید 19 -بر وضعیت سالمت روان افراد جامعه

16

نحوه ارتباط موثر در سالمندان

18

کرونا و سالمندی

20

مدیریت اضطراب های زندگی

22
24

این دمنوش ها را بخورید و بخوابید

25

تغذیه در فصل سرما

26

پست الکترونیکی ماهنامه:

اقدامات پیشگیرانه در جهانگیری کرونا با گیاهان دارویی

زندگی و اجتماع
27

آنچه باید از نابسامانی ها ( اختالالت) خلقی دانست

28

زندگی خوب با معلولیت

30

شکوفایی یک استعداد

32

 9نکته شگفت انگیز درباره مغز

34

سیستم سازی در محیط کار

35

موج امید

36

آشنایی با ؛ دانشگاه کهریزک

■ روابــط عمومــی آسایشــگاه البــرز:
02636301858

mahnameh@kahrizak.com

خواص فوق العاده جو دو سر برای سالمت پوست و مو

اخبار و گزارش
38

اخبار موسسه خیریه کهریزک

پســت الکترونیکــی روابــط عمومــی ســتاد مرکــزی:
p r @ k a h r i z a k . c o m

اطالعات عمومی

p r.ra v a b e t@ g ma i l .c o m

46

آگهی خانه گل ها

j . d a y c l i n c @ g m a i l . c o m

47

فالنامه

48

جدول

پست الکترونیکی آسایشگاه خیریه کهریزک روابط عمومی:
پست الکترونیکی درمانگاه جواداالئمه(ع:
پست الکترونیکی مشارکتهای مردمی:

mosharekt@kahrizak.com

پست الکترونیکی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز:

k a r a j @ k a h r i z a k . c o m

میالد حضرت مسیح (ع) مبارک
سخن مدیر مسئول /دکتر حسن احمدی

2
آسایشگاه خیریه کهریزک
kahrizak charity foundation
شماره 242

بیسـت و پنجـم دسـامبر سـالروز تولـد
پیامبـر صلح و دوسـتی ،مهربانـی و مو ّدت
عیسـی مسـیح(ع) اسـت .پیامبـری کـه به
تصریـح قـرآن ،بدون پدر و از مـادری باکره
چـون مریـم کـه تمـام عمـر خویـش را به
عبـادت و بندگـی خداونـد صـرف کـرد و
سـرانجام بـا زادن فرزنـدی پـاک و مبشّ ـر
روح القـدس اجـر و مـزد عبـادات خویـش
را در دنیـا و آخـرت گرفـت.
در قـرآن نـام  25نفـر از پیامبـران آمده
اسـت .از میـان اینـان ،پیامبـر اسلام(ص)
با بیشـترین اشـاره و بـا قرینه های بسـیار
مـورد خطـاب واقـع شـده اسـت؛ و نـام
حضـرت موسـی بیـش از همـه انبیـا برده
شـده است.
در قـرآن ،نـام حضرت مسـیح بیسـت و
سـه مرتبـه بـا اسـم «عیسـی» ،یـازده بـار
بـا نـام «مسـیح» و دو مرتبـه بـا وصـف
«ابـن مریـم» آمده اسـت.کثرت اسـتعمال
نـام ایـن انبیا به سـبب وقایع مهمی اسـت
کـه در زمـان آنـان رخ داده و می باید مورد
عبرت مسـلمانان قـرار گیرد.
حضرت عیسی مسیح (ع) که در قرآن
کریم از او به روح اهلل یاد شده  فرزند حضرت
مریم (س) و از  پیامبران بزرگ الهی است.
ایشـان بـا تصدیق تـورات کتاب آسـمانی
یهودیـان ،بشـارت داد کـه بعد از او رسـولی
خواهـد آمـد کـه نامش احمد اسـت.
كريسـمس (بـه انگليسـي )Christmas :يا
َ
(نوئل به فرانسـوي )Noël :نام جشـني است
كـه بـه منظورگراميداشـت والدت 'عيسـي
ابن مريم' توسـط پيروان آيين مسيحيت در
سراسـر جهان برگزار ميشـود و ايـام دوازده
روزه كريسـمس با سـالروز ميالد مسـيح در
 ۲۵دسـامبر آغـاز و تا جشـن 'خاجشـويان'
در روز  ۶ژانويـه ادامـه مييابد.
آسايشـگاه خيريـه كهريـزك نيـز طبـق

سـنوات گذشـته ،والدت ايـن
پيامبـر صلـح و دوسـتي حضـرت
عيسـي ابـن مريـم را بـا همراهی
كليسـا بـراي هموطنان مسـيحي
سـاكن در ايـن مجموعـه جشـن
كريسـمس را برگـزار مـي كنـد.
اجراي سرودهاي بسيار زيبا در
وصف ميالد حضرت عيسي مسيح(ع)
و گراميداشت كريسمس قسمتی از
اين آيين و مراسم زيبا است كه در
آن بارها خداوند مهرباني ها مورد
ستايش قرار گرفته و آرزوي شادي
و سالمتي براي همه هموطنان
به ويژه مسيحيان حاضر در اين
آسايشگاه مي شود ،بخش ديگري
از اين مراسم  اهدای هداياي ويژه
به مددجويان مسيحي در آسايشگاه
است ،كه در اين روز برای این عزیزان
انجام می شود ،در حال حاضر 20
سالمند  مسیحی در آسایشگاه خیریه
کهریزک زندگی می کنند.
امـا امسـال متاسـفانه بـه دلیـل
وجـود ویـروس کرونا از اجرای مراسـم
ویـژه معـذور مـی باشـیم.
قابـل توجـه اینکـه یکـی از اعضـاء
موسـس آسایشـگاه خیریـه کهریزک
آقـای لویی جمایل هموطن مسـیحی
مـا بودنـد کـه در ارائـه خدمـات
انساندوسـتانه تا پایان عمر تالشـهای
مانـدگاری را بـه ثبـت رسـاندند.
اینجانب   با گراميداشت ياد و
نام همه خادمين اقليت هاي ديني
كهريزك كه در طول ساليان متمادي
يار و ياور اين مجموعه بوده اند و به
نمايندگي از خانواده بزرگ كهريزك 
براي همه عزيزان مسيحي آرزوي
سالي پر بار توام با آرامش و سالمتي را
می نمایم.

پنجره باز
محمدرضا صوفی نژاد  /سردبیر ماهنامه

پرستاران ؛ خادمین راست قامت کهریزک

و در یک کالم ؛

صبر و شکیبایی  ،تعهد و مسئولیت پذیری
از عمده خصائص بارز بیش از  450نفر از
کارکنانی است که در قالب کادر پرستاری
و مراقبت از سالمندان و معلولین مشغول به
خدمت بوده  ،همین خصلت های پاک توانسته
است کهریزک را در ردیف موفق ترین مراکز
توانبخشی و نگهداری در کشور و خاورمیانه
مطرح و معرفی نماید  .پرستارانی که با جان و
دل در رفع نیازهای پرشمار مددجویان آستین
همت باال زده اند و خادمین راست قامت
کهریزک هستند ،پرستارانی که در طی روز
لحظه ای از پا نمی ایستند و در تکاپو برای
کاستن رنج مضاعف بیمارانند و خدمتگزارانی
که شب هنگام بر بالین یکایک بیماران حاضر

رمز ماندگاری و ارائه خدمات
انساندوستانه در کهریزک  ،خدمت
بی منت و وابستگی سازمانی همه
کارکنان بویژه کادر پرستاری در
طول سالیان متمادی است که
نشان از بالندگی کلیه همکاران
خدوم ما در هر پست و جایگاهی
است  .اینان از مخلص ترین و بی
ریاترین انسان هایی هستند که از
هر آزمایشی بویژه در شرایط خاص کنونی که
مقابله با گسترش شیوع کرونا توانی مضاعف
میطلبد سربلند بیرون آمدند  ،افتخار آفریدند و
باعث عزت روزافزون آسایشگاه خیریه کهریزک
در جامعه و کشور شدند .
امید است تمامی کسانی که خود را وقف
خدمت به آسیب پذیرترین اقشار جامعه کرده
اند  ،همواره در پناه خدواند متعال در سالمت و
سعادت باشند و از گزند هر نوع بیماری و حادثه
ناخوشایند در امان .
روز و روزگار بر تمامی خادمین راسـت
قامـت کهریزک خوش و خـرم باد .

3
آسایشگاه خیریه کهریزک
kahrizak charity foundation

در آستانه  30آذر  ،روز میالد مطهر بزرگ
بانوی دنیای اسالم حضرت زینب کبری (س) که
با نام روز پرستار مزین گردیده
است  ،فرصت را مغتنم شمرده
و ادای احترام داریم به تمامی
پرستارانی که دلهای خود را در
گرو خدمت به بیماران وابسته
به تخت های درمان سپرده
اند و میکوشند تا با خدمات
پرستاری و تسکین آالم آنان
 ،بار دیگر شاهد بازگشت
سالمتی و تندرستی یکایک
بیماران تحت نظر خود باشند.
بی تردید به هنرپرستاری
تنها به عنوان یک شغل نمی
توان نگریست و آنرا در ردیف
سایر مشاغل رایج در جامعه
دانست زیرا هر آنکس که
جامع سپید پرستاری برتن
می کند و با بهره گیری از
دانش و مهارت خود فریادرس
بیماران می شود  ،باید بتواند
در تمامی لحظات و ساعات
کاری متعهدانه و دلسوزانه به
رفع نیازهای درمانی و مراقبتی
بیماران بیاندیشد و با این تصور
که هر یک از بیماران تحت
نظر وی از عزیزترین بستگان
و خویشاوندان او محسوب می
شوند  ،عزمی جدی در ارائه خدمات مختلف
پرستاری داشته باشد .
در این رهگذر و با نگاهی به مقوله پرستاری
در کهریزک که در آن بیش از دو سوم
سالمندان  ،معلولین و بیماران مبتال به ام اس
بستری در بخش های 24گانه حتی توان اعالم
نیازهای خود را ندارند ،توجهی ویژه به مقوله
پرستاری می کنیم و تفاوت آشکار آنرا با سایر
مراکز درمانی و مراقبتی بازگویی می نماییم .
به حق و انصاف  ،پرستاران شاغل در
آسایشگاه خیریه کهریزک در زمره پاک سیرت
ترین افراد جامعه هستند که توانسته اند خود
را با شرایط موجود در این مرکز وقف داده و

در تالشی خستگی ناپذیر به تیمار بیماران
ومددجویان همت گمارند  .اخالق مداری ،

می شوند تا نیازهای شبانگاهی آنان را برطرف
نمایند  ،جملگی شایسته بهترین تقدیر ها و
تکریم ها هستند .
گرچه آموزش و نظارت مدیران
پرستاری همواره از اولویت های
نخست در این واحد ساعی و کوشا
بوده و هست  ،آنچه بیش از پیش
نمودی آشکار دارد عشقی است
که در ضمیر خودآگاه پرستاران
کهریزک پویا و بالنده گردیده و
به آنان می گوید یکایک مادران
و پدران سالخورده همانند اعضاء
خانواده آنان به شمار می آیند،
تمامی معلولین و بیماران مبتال 
به ام اس از عزیزترین کسان آنان
محسوب می شوند و خدمت به
ایشان به منزله خدمت به دلبندان
و وابستگان خویش است .

شماره 242

دلنوشته  /محمد رضا همتی
آسایشگاه خیریه کهریزک

قیمت تو چنده رفیق ...؟!
میگن هر آدمی یه قیمتی داره !!
بعضی آدم ها قیمتشون انقدر باالست که اگر
تمام ثروت دنیا رو هم بهشون بدی ،حاضر به
فروختن خودشون یا رفیقشون نیستن  ،اما بعضی
از آدم های دیگه هم هستن که با یه دستخوش
ساده خودشون یا رفیق چندین سالشون رو می
فروشن و پاک باخته وعده و وعید دیگران میشن!
راستی چرا اینطوریه ؟
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چـرا همه مـا آدم ها قیمت مون باال نیسـت
تـا هیچ کسـی نتونه برای رسـیدن بـه هدف با
مـا معامله کنه ؟
و یا اص ً
ال هیچ کدوم از ما به خودمون اجازه
ندیم که سر رفاقت با کسی وارد معامله بشیم؟
بیایـن بـا هـم یـه کمـی بیشـتر در اینبـاره
صحبـت کنیـم تا بـه شـناخت عمیق تـری از
قیمـت گـذاری روی رفاقـت هـا برسـیم :
چه حال خوبی به آدم دست میده از اینکه
کسی با چند تا رفیق خوب و بی ریای خودش ،
وقت و بی وقت روبرو میشه و از دیدن هم لبخند
شادی به چهره ها میشینه  ،چه لذتی داره در
کنار دوستان وفاداری کار کنی که از دیدن و
بودن در جوار هم  ،خستگی جرأت نکنه دور
و برمون پرسه بزنه ،یه همچین محیطی جون
میده برای کار و فعالیت  ،همکاری ها صمیمانه ،
با هم رو راست و بی شیله پیله  ،اگر مشکلی برای
کسی پیش بیاد اونای دیگه هر کدوم یه گوشه
ای از کار رو میگیرن تا اون مشکل زودتر حل
و فصل بشه  .اص ً
ال یه همچین رفیقایی از صد
تا فامیل و برادر و خواهر به آدم نزدیک ترن ،

چراکه بیشتر وقت مفیدمون در کنار هم میگذره
و از بودن و دیدن همدیگه راضی و خوشحالیم
 .تو همچین محیط هایی صمیمیت و صداقت
حرف اول و آخر رو میزنه و حقیقتاً قیمت ندارن
اینجور رفقا  ،رفقایی که نه تنها همیشه همراه بی
کلک هم هستن ،بلکه به هیچ وجه حاضر نیستن
دوست یا همکارشون رو پیش دیگران (مخصوصاً
باالدستی ها ) خراب کنن  .هیچ وعده و وعیدی
نمیتونه باعث بشه تو این محیط ها خیانت در
رفاقت ایجاد کنه و خالصه کالم یکی از دیگری
بهتر و یکی از اون یکی رفیق سالم تر و با وفا تر .
حتی اگه خدای نکرده اشتباهی از طرف
هر کدوم از این رفقا سر بزنه  ،خیلی راحت از
کنارش میگذرن و انگار نه انگار که اشتباهی رخ
داده یا سهل انگاری پیش اومده .
*حـاال بیاین اون روی سـکه رو هم یه
نگاهی بندازیـم  ،راه دوری نمیری :
ای داد  بیـداد از محیطـی کـه رفیقانـش نـا
رفیـق ،امـان از دسـت رفیقایی که تـو ظاهر به
روی تو میخندن و پشـت سـر یـه چهره دیگه
دارن و بدتـر از همـه اینکـه آدم انقـدر سـاده
لـوح باشـه کـه بـه اینجـور رفقـا اعتمـاد کنه
و در کنارشـون بـه خیـال خـودش یـه زندگی
مسـالمت آمیز داشـته باشـه !!
خدا نیاره اون روزی رو که آدم گیر همچین
محیط هایی بیافته  ،خدا نکنه آدم رازی رو به
رفیق (همون نارفیق ) بگه تا یه روزی تبدیل
بشه به علم یزید ! طرف می بینی  سالها در کنار
رفیقش کار و زندگی کرده  ،از جیک و پیک هم
خبر دارن و اعتماد هم رو جلب کردن  ،سالها با
هم نون و نمک خوردن اما با یه اتفاق ساده یهو
رفاقت تبدیل میشه به ابزاری برای معامله  ،دیگه

حتی حرمت نون و نمکی که با هم خوردن رو هم
نگه نمی داره و خیلی راحت رفیق چندین ساله
اش رو فقط برای یه تشویق ساده و پیش پا افتاده
می فروشه و همه چیز رو به باد فنا میده  .گناه
از اون بدتر میدونید چیه ؟  زمانیه که به رفیق نا
رفیقت گالیه کنی که چرا اینکار و با من کردی؟
طرف قسم حضرت عباس یا عزیزترین کسانش
رو بخوره که من نگفتم در حالیکه هم خودش و
همه میدونن فقط کار اون بوده و بس .....
بله دوستان ؛
حرف در اینباره برای گفتن خیلی زیاده  ،بطور
خالصه بگم آدم برای رفیق خوب و بی کلک
حاضره جونش رو فدا کنه  ،حاضره تو هر گرفتاری
و پیش آمدی کمک حال رفیقش باشه  ،مبادا تو
روزهای سخت تنها بمونه و بار سنگین گرفتاری و
مشکالت رو تنهایی به دوش بکشه  ،اما صد امان
و فغان از دست رفیقان نارفیقی که معرفتشون
فقط برای منفعتشونه و  حاضرن رفیقشون رو به
یه پول سیاه بفروشن  .وای به حال کسی که با
این جور آدم ها رفاقت میکنه و به اون ها اعتماد
داره و هم سفره میشه  .گرچه روز و روزگار نشون
داده اینجور رفیقان نارفیق هیچ وقت به هیچ جا
نمیرسن و خیلی زود جلوی چشم کوچیک و
بزرگ خار و خفیف میشن ،اما ضرری که اونها
به رفاقت و رسم جوانمردی میزنن از درد گلوله و
هزار جور درد بی درمان هم بدتره.
همـه ی اینها را گفتم تا برسـم بـه اینکه آیا
میتونیـم عیار خودمون رو بسـنجیم؟ آیا من و
تـو و مـا میتونیـم روی هـم قیمت بذاریـم و با
جـان و دل به هـم بگیم که:
(( قیمت تو چنده رفیق)) ...

دکتر فریبرز بختیاری  /قائم مقام مرکز آموزش
علمـی – کاربـردی آسایشـگاه خیریـه کهریـزک

دوره کاردانی حرفه ای مراقبت سالمندان

مراقبت از سالمندان دچار کاستیهای
جسمی،روانی و اجتماعی ،در حفظ و ارتقاء
توانمندی و عملکرد ،حفظ عزت و حداکثر
استقالل او مؤثر است که طبیعتاً مراقبینی قادر
به تأمین این خدمات خواهند بود که از دانش
کافی در این حوزه برخوردار باشند.

هدف از برگزاری دوره کاردانی مراقبت
سالمندان ،تربیت نیروی انسانی کارآمد و
ماهر با دانش و مهارت خاص در زمینه تعامل،
برقراری ارتباط   ،بررسی شرایط ،تشخیص
نیازها و مراقبت صحیح از سالمندان است تا
با فراهم نمودن شرایط مناسب ،امکان ارتقاء
کیفیت زندگی ایشان مهیا گردد.

با توجه به این هدف کلی ،اهداف اختصاصی
این دوره تربیت افرادی است که قادر به شناخت
پدیده سالمندی در حیطههای مختلف جسمی،
روانی ،اجتماعی و  ....و ارائه خدمات مراقبتی بر
اساس اصول صحیح بوده و همچنین ارتقاء سطح
کیفی مراقبت از سالمند در کشور را رقم بزنند.

ضرورت ایجاد این رشته ،رشد فزاینده
جمعیت سالمندی و نیاز جامعه به ارائه

ایجاد این رشته باعث کاهش مشکالتی از جمله
کمبود نیروهای مراقب مجرب ،به تعویق انداختن
معلولیت ها و توانمند شدن سالمندان ودر نهایت
کاهش هزینه های بهداشتی -درمانی سطح جامعه
و کاهش اشغال تخت های بیمارستانی ،کاهش
مراجعات مکرر به مراکز درمانی ،کاهش دغدغه
های روحی سالمندان و خانواده ایشان ،کاهش
اتالف منابع فرد ،خانواده و جامعه خواهد بود.
قابلیت هـا و توانمندی هـای حرفه ای
فارغ التحصیالن:

•شناخت دوران سالمندی و
بکارگیری راه های پیشگیری و
کاهش عوارض کهولت سن
•بکارگیری اقدامات الزم در حفظ
بهداشت و عملکرد دستگاههای
مختلف بدن
•اقدامات موثر در برقراری
ارتباط صحیح میان سالمند و
دیگران و تامین نیازهای کلی
روانی و اجتماعی
•انجام اقدامات خاص مراقبتی
دراختالالت و بیماری های
جسمی و روانی شایع دوره
سالمندی

•ایمـن سـازی و مناسـب سـازی
محل زندگی سـالمند و مدیریت
خدمـات مددیاری سـالمند

•بکارگیری اصول صحیح مصرف
دارو و وسایل درمانی رایج برای
سالمند
•مشاغل قابل احراز برای فارغ
التحصیالن
•کاردان مراقبت سالمند در منزل

•کاردان مراقبت سالمندان در
مراکز توانبخشی -مراقبتی شبانه
روزی سالمندان
•کاردان مراقبت سالمندان در
مراکز ارائه خدمات توانبخشی-
مراقبتی سالمندان در منزل
طول و ساختار دوره:
دوره کاردانی حرفه ای مبتنی بر نظام ترمی-
واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس
نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و
توانمندی های مشترک و حرفه ای به  2بخش
«آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در
محیط کار» تقسیم میشود ،مجموع واحدهای
هر دوره بین  68تا  72واحد و مجموع ساعات
آن  1750تا  2100ساعت بوده که در طول
حداقل  2و حداکثر  3سال قابل اجرا است.
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ارتقاء سالمت سالمندان به عنوان یکی از
مهمترین و پرچالش ترین اهداف سیستم مراقبتی
– درمانی کشور است .دراین راستا ،آموزش مراقبین
از جمله مؤثرترین مداخالتی است که مورد توجه
مسئولین قرار دارد ،چرا که تا به حال هیچگونه
آموزشی توسط مراکز آموزش عالی به شکل مستمر
در این خصوص برگزار نشده است ،لذابا وجود صدها
هزار سالمند نیازمند مراقبت و روند فزاینده افزایش
جمعیت ایشان ،ارائه خدمات مراقبتی در گرو تربیت
مراقبین کارآزموده است که عالوه بر ارائه خدمات،
بتوانند با آموزش افراد سطح جامعه بخصوص
خانواده سالمندان ،نیاز جامعه را برطرف کنند.

راهکارهای مختلف در زمینه ارتقاء کیفیت
زندگی و حفظ حداکثر استقالل سالمندان ،نیاز
گروه آسیب پذیر سالمندان به برخورداری از
اصول صحیح مراقبت و نیاز مراکز توانبخشی -
مراقبتی شبانه روزی سالمندان به وجود نیروی
انسانی ماهر و آموزشدیده است .

•انجـام مداخلات بهنـگام در
مشکالت مزمن دوره سالمندی و
بیماری های پیشرونده

شماره 242

درد
در سالمنـدان
درد در سالمندان ،شایع ترین شکایت در
مطب پزشکان در بین بیماران سالمند است .درد
در سالمندان می تواند یک مشکل پیچیده اما
با اهمیت برای درمان باشد .استفاده از داروهاي
خوراكي برای کاهش درد می تواند منجر به
عوارض جانبي و تداخالت دارويی شود .درمان
های غیر دارویی می توانند در بهبود عالئم و
توانایی سالمند و به حداقل رساندن مصرف دارو
و عوارض جانبی آن بسیار مهم باشند.

شیوع درد در سالمندان

طبق اعلام انجمن درد آمریـكا ،حداقل 50
میلیـون نفـر در آمریکا مبتال به درد هسـتند.
این درد حتی ممکن است ماه ها و سال ها
طول بکشد .متخصصان معتقدند درد مزمن
بخشی طبیعی از دوره سالمندی و پیری نیست.
این در حالی است که افراد باالی  60سال نیز
دو برابر بیشتر از بقیه مردم از درد مزمن رنج
میبرند .عده ای تقریباًهر روز داروهای آسپیرین یا
ایبوپروفن را برای تسکین درد مصرف می کنند.

علت درد در سالمندان

بروز درد مزمن در سالمندان به تدریج افزایش
می یابد.
شـایع تریـن علـل درد مزمـن در ایـن
جمعیت شـامل:
6
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•آرتریت
•سرطان

•دیابت قندی

•بیماری های قلبی عروقی و عصبی

تشخیص درد در سالمندان

راهکارهای بسـیاری بـرای درمان درد مزمن

در سـالمندان با تمرکز بر اسـتفاده از داروهای
بـدون نسـخه و داروهای مختلف برای بررسـی
کاهـش درد وجود دارند کـه عبارتند از:

ارزیابی درد

ارزیابی درد می تواند گاهی مشکل و دشوار باشد.
در یک بررسی های اخیر عوامل زیر
به عنوان موانع مدیریت موثر درد در
سالمندان شناخته شده است:
•کمبود امکانات

•احتماالت و نگرانی ها

•عدم پشتیبانی و مشاور

•بیماری های روانی و اجتماعی

•عدم کفایت در آموزش مناسب
گرفتـن یـک تاریخچـه پزشـکی مناسـب
بـرای بررسـی و ارزیابـی درد در سـالمندان
اغلـب مشـکل و پیچیـده اسـت.
بسیاری از بیماران سالمند فکر می کنند که با
افزایش سن ،درد کامال طبیعی و جزئی از روند
پیری است .عالوه بر این ،بسیاری از بیماران مسن
با درآمدهای کم نگران هزینه و پول برای داروها
یا نسخه های دارویی خودشان هستند .از طرفی
سالمندان این نگرانی را دارند که شکایت از درد
ممکن است منجر به آزمایش ناخواسته ،تشخیص
های مانند سرطان یا مصرف انواع داروهای شود
که می تواند برای او قابل تحمل نباشد.
علاوه بـر ایـن ،بیمـاران با مشـکالت
روانـی احتمـال دارد در بیـان درد خـود
مشـکل داشـته باشـند ،بنابرایـن بایـد
سـرنخ هـای دیگـری بـرای ارزیابـی
درد در سـالمندان پیـدا کـرد .ایـن
سرنخ ها عبارتند از:

•زمان درد

•شدت درد

•کیفیت درد

•تغییر در رفتارها

•اختالل در راه رفتن

•لکه دار شدن صورت
•کاهش سطح فعالیت

•عوامل تحریک کننده درد

•عوامل تسکین دهنده درد

•مشکالت سوء مصرف مواد

•سالمت روان مانند افسردگی یا
اضطراب
معاینه جسمی مناطقی که درد در آن قسمت
احساس می شوند در ارزیابی درد اهمیت دارند.
اما ،معاینه ریه ها ،قلب و شکم و معاینه عصبی
می تواند در تعیین بهترین روش تشخیصی و
درمانی به پزشک کمک کنند.

آزمایشات تشخیصی جانبی

مطالعات تشخیصی آزمایشگاهی دیگری
که برای تشخیص درد در سالمندان مورد
توجه قرار می گیرند ،شامل:
•میزان ویتامین D

•آزمایش کامل خون

•مشخصات متابولیک

•آزمایش عملکرد تیروئید

•غربالگـری بـرای اختلاالت
التهابـی
روماتولوژیـک
برخـی مطالعـات وجـود نشـان مـی دهـد
کمبـود ویتامیـن  Dمـی توانـد درد را بدتـر

عوارض درد در سالمندان

درد مزمن در سالمندان ممکن است فرد را از
انجام ابتدایی ترین کارهای خانگی عاجز کند.
حتی امکان دارد فرد را مجبور کند پیاده روی
یا ورزش نکنند زیرا ورزش می تواند به آن ها
آسیب بزند .عدم تحرک سالمندان باعث ضعیف
شدن آن ها می شود و فرد را در معرض خطر
پوکی یا شکستگی استخوان قرار می دهد .درد
در سالمندان می تواند خواب فرد را مختل کند.
همچنین ممکن است در زندگی اجتماعی فرد
اختالل ایجاد کرده و باعث شود فرد از برقراری
رابطه با دوستان و نزدیکان خود خودداری کند.
در نهایت ،درد در سالمندان می تواند همه
چیز را از زندگی سالمند حذف کند .جای
تعجب نیست که بسیاری از مبتالیان به درد،
دچار افسردگی می شوند .حتی احتمال دارد
تصمیم به خودکشی بگیرند .چون این افراد
فکر می کنند اگر قرار است همیشه این درد
را وجود داشته باشد و ادامه یابد .من دیگر به
درد خانواده و جامعه نمی خورم .درد می تواند
توانایی سالمندان در تمرکز ،خواب و کنار آمدن
با عوامل استرس زا زندگی را کاهش دهد .درد
در سالمندان حتی هزینه های درمانی را به طور
قابل توجهی افزایش می دهد.

درمان زودرس درد

خبر خوب این است که این رنج تا حد زیادی
قابل پیشگیری است .متأسفانه ،متخصصان می
گویند ،افراد مسن فکر می کنند که درد آن ها
خوب نمی شود و به دنبال درمان نیستند .تا
حدودی آن ها معتقدند درد بخشی طبیعی از
دوران سالمندی و پیری است .در یک نظرسنجی
گالوپ برای بنیاد آرتریت ،مشخص شد 89
درصد از سالمندان حداقل یک بار در ماه احساس
درد می کنند .اما فقط حدود  66درصد آن ها
به پزشک مراجعه می کنند .از طرفی برخی از
پزشکان مایل به تجویز دارو برای درد سالمندان
نیستند زیرا می ترسند بیمار معتاد شود .

درمان های موضعی درد

بـرای بسـیاری از بیمـاران ،درمـان دارویی،
بـرای کوتـاه مـدت الزم و ضـروری اسـت .امـا
در سـالمندان اسـتفاده از داروهـای موضعـی
مـی توانـد روش مطمئنـی باشـد .چـون آن
هـا عـوارض جانبـی کمتـری دارنـد و احتمال
تداخـل دارویی در آن ها بسـیار کم می باشـد.
عوامـل موضعـی مـی توانند شـامل لیدوکائین
موضعـی ،داروهـای ضـد درد موضعـی
یا داروهـای ضـد التهابـی غیـر اسـتروئیدی
موضعـی باشـند.
پمـاد لیدوکائیـن گزینـه ای ارزان قیمـت
اسـت و مـی توانـد بـرای بیمـاران مبتلا بـه
درد نوروپاتـی و آرتریتیـک مورد اسـتفاده قرار
گیـرد .اسـتفاده از چسـب هـای لیدوکائین که
معمـوالً فقـط یک بار در روز در مقایسـه با دوز
چهـار بـار در روز پماد لیدوکائین اسـتفاده می
شـود ،برای بسـیاری از بیماران آسان تر است.
در صـورت عـدم حساسـیت فـرد بـه داروهای
موضعـی ،سـایر داروها مانند کرم کپسایسـین
و کـرم منتـول موضعـی مـی توانـد بهبـودی
بیشـتر را بـا حداقـل خطر ایجـاد کنند.

دارو های مسکن

بیماری های ناشی از مصرف بیش از حد
مسکن ها و عوارض جانبی آن ها یک بحران
پیچیده بهداشت عمومی است.

عوارض مسکن ها عبارتند از:
•یبوست

•اختالل در تمرکز

•افزایش خطر سقوط

•افزایش خطر شکستگی لگن

•افزایش خطر مصرف بیش از
حد دارو (اعتیاد)
بسیاری از پزشکان فکر می کنند که مسکن ها
برای بیماران سالمند مفید نیستند .در حالی که با
رعایت دستورالعمل مصرف آن ها در افراد باالی 65
سال ،می تواند مفید باشند .اما قبل از مصرف باید
بیمار از نظر عوامل خطر ،شرایط های بیماری های
روانی و سوء مصرف مواد بررسی و ارزیابی پزشکی
شود .تا مشخص گردد دارو باعث بروز عوارض جانبی
احتمالی در فرد می شود و یا نمی شود .سالمندان
باید این را بدانند اگرچه مسکن ها ممکن است
مفید باشند ،اما توجه به هشدارها و دستورالعمل
داروها هنگام استفاده از آن ها بسیار مهم است.
•مسکن ها خطر سقوط و افتادن
سالمند را افزایش می دهند.

•خطــرناک تـریـن عـوارض
مسـکن هـا در سـالـمـنـدان،
مشکالت شدید تنفسی است.

•سرکوب ایمنی بدن ناشی از
مصرف دارو می تواند منجر به
افزایش خطر عفونت شود.
•بیماران سـالمند مبتال به بیماری
کلیـوی یـا کبـدی بـه اثـرات
مسـکنهـاحسـاستـرهسـتند.

•بیماران مبتال به بیماری انسداد
مزمن ریوی ،چاقی و آپنه خواب
بیشترین خطر ابتال به عوارض
تنفسی را در طول درمان با
مسکن ها دارند.
•سن باالتر از  65سال به
عنوان یک عامل خطر برای
مصرف بیش از حد مسکن ها
و افزایش خطر ابتال به بیماری
های قلبی و خون ریزی دستگاه
گوارش محسوب می شود.

•یبوست شایعترین عارضه جانبی
مخدر ها در افراد سالمند است
و در سالمندانی که طوالنی
مدت از این داروها استفاده
می کنند ممکن است دیده شود.
ادامه دارد ...
منابع:

h t t p s : / / c o n s u m e r . h e a l t h d a y. c o m /
encyclopedia/aging-1/misc-aging-news-10/
pain-and-the-elderly-647443.html
https://www.practicalpainmanagement.
com/pain/chronic-pain-elderly-specialchallenge
https://pezeshket.com/
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کنـد .حداقـل ،مکمـل ویتامیـن  Dمـی توانـد
در جلوگیـری از پوکـی اسـتخوان کمـک کند
و خطـر شکسـتگی دردنـاک را کاهـش دهـد.
اشعه  Xبرای شناسایی مناطق دردناک
و ارزیابی آسیب شناسی انجام می گیرد .با
این حال ،انجام  MRIاز این مناطق غالباً غیر
ضروری می باشد .اسکن با اشعه ایکس برای
تشخیص و درمان پوکی استخوان مفید است.

متخصصان هشدار می دهند ساکت شدن در
برابر درد خطرناک است .زیرا درد مداوم ممکن
است باعث شود “درد” باقی بماند و انواع بیماری
ها را ایجاد کند .به همین دلیل از بین بردن درد در
مراحل اولیه بسیار مهم است .سالمندان بهتر است
برای شروع روند درمانی خود ،به پزشک عمومی یا
متخصص داخلی مراجعه کنند .لیستی از مسکن
ها و داروهای دیگری که مصرف می کنند ،از جمله
داروهای بدون نسخه ،ویتامین ها ،مکمل های
غذایی و داروهای گیاهی را یادداشت کنند .چون
این لیست به پزشک کمک می کند تا یک روش
درمانی مطمئن و مؤثرتر را برای آن ها تجویز کند.

•افزایش خطر تشدید آپنه خواب

شماره 242

ونیر یا کامپوزیت چیست ؟
ونیـر یـا کامپوزیـت نوعـی مـاده ترمیـم
کننـده دنـدان اسـت که توسـط دندانپزشـک
بـر روی دنـدان گذاشـته و توسـط ایشـان
فـرم داده میشـود .بدیـن ترتیـب دنـدان های
سـفید تـر و سـالم تـر بـه نظر مـی رسـد .این
روش از لمینـت دنـدان ارزان تـر اسـت و در
یـک جلسـه قابـل انجـام اسـت .بـرای درمـان
شکسـتگی هـا وآسـیب هـای ناچیـز دندانـی
از ونیـر اسـتفاده مـی شـود .در مـوارد حادتـر
لمینـت سـرامیکی پیشـنهاد مـی شـود.
ونیر چیست ؟
ونیر  ،ترمیمی است که به منظور اصالح
تغییر رنگ دندان  ،نا هم ترازی های جزئی
 ،لب پریدگی ها یا ترک ها  ،به سطح جلویی
دندان افزوده می شود .از ونیر برای کاهش
فاصله بین دندانها و احیای دندان های فرسوده
جهت ایجاد یک لبخند طبیعی و اصالح لبخند
نیز استفاده می شود.
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دو نوع ونیر وجود دارد  :پورسلین (سرامیک)
و کامپوزیت رزین .ونیرهای پورسلین ،کمی
شبیه به ناخن مصنوعی به نظر می رسند و
به گونه ای طراحی شده اند که بر سطح
جلوئی دندان قرار بگیرند .هر ونیر برای یک
دندان مخصوص و به صورت سفارشی ساخته
می شود و بسیار طبیعی به نظر می رسد .

ونیر رزین کامپوزیت  ،به صورت تک الیه و به
آرامی اجرا شده و دندان فرد را می پوشاند  .هر الیه
تا زمان رسیدن به نتیجه دلخواه و نهایی ،توسط
دندانپزشک شما شکل داده و بهبود می یابد.

ونیر چگونه روی دندان قرار میگیرد؟

دندانپزشک دندان را آماده می کند  ،این
فرایند آماده سازی ممکن است به صیقل دادن
سطح مینای دندان نیاز داشته باشد تا امکان قرار
گرفتن ونیر ضخیم بر تراز سطح دندان وجود
داشته باشد .بعضی اوقات  ،در حین این بخش
از روند نصب کامپوزیت  ،از بیهوشی یا بی حسی
موضعی استفاده می شود.

ونیرهای پورسلینی به صورت سفارشی
ساخته می شوند تا مناسب دندان باشند و در
جایگاه خود قرار می گیرند تا شکل و رنگشان
بررسی شود .پس از آنکه اطمینان حاصل شد
که تمام ویژگی ها مورد پسند بیمار است،
دندان با مواد شیمیایی تمیز شده و ونیر به
محل مورد نظر چسبانده می شود.

ونیرهای کامپوزیت رزین  ،توسط دندانپزشک
شما بر روی دندان تراشیده می شوند و برای
سخت کردن هر یک از الیه ها از تابش نور
استفاده می شود .پس از آنکه شکل و رنگ
نهایی و دلخواه به دست آمد سطح ان صیقل
داده میشود تا ونیر شکل طبیعی پیدا کند.

مراقبت بعد از ونیر دندان
ممکن است کمی زمان ببرد تا به شکل و اندازه
جدید دندانهایتان عادت کنید  .با این وجود شما به
زودی با ونیر های جدیدتان احساس راحتی خواهید
کرد و دندانهایتان کام ً
ال طبیعی به نظر خواهند رسید.
دندان های ونیر شده را به سادگی و مانند حالت
عادی  ،مسواک کرده و نخ دندان بکشید .توصیه
میشود که دو هفته پس از قرار گیری ونیر ها حتماً

دکتر آویشا بسطام  /جراح و دندانپزشک
درمانگاه جواداالئمه (ع)
مالقات دیگری با دندانپزشک خود ترتیب دهید.
چه کسانی مناسب انجام کامپوزیت هستند؟
افرادی که دارای تغییر رنگ گستره بر روی
دندانهای قدامی هستند کاندیدا های مناسبی برای
ونیرهای دندانی هستند ،اما باید به خاطر سپرده
شود که این یک روند زیبایی بوده و ارتودنسی
نمی باشد .ونیر ها دندانهایی که هم سطح نیستند،
جلو و عقب بودن دندانها یا کج بودن آنها را اصالح
نمیکنند .همچنین برای نصب ونیر دندان ها باید
سالم باشند هر گونه پوسیدگی یا بیماری لثه باید
پیش از قرارگیری ونیر روی دندان درمان شود .اگر
از ساییدن دندان ها که به آن بیماری براکسیسم یا
دندان قروچه گفته میشود رنج می برید  ،نصب ونیر
گزینه مناسبی برای شما نیست.دندان قروچه مداوم
و مزمن  ،میتواند باعث لب پریدگی  ،شکستن یا
حتی جداشدن کامل ونیر از دندان شود.
ونیر ها میتوانند راه حل زیبایی مناسبی
برای موارد زیر باشند:

فاصله جزئی بین دندانها
دنــدان هــای شکســته  ،لــب پریــده
یــا تــرک خــورده
دندانهای لک دار یا بد رنگ
پرشــدگی هــای قابــل مشــاهده کــه
ظاهــر نازیبایــی دارنــد.

مزیت اصلی ونیر کامپوزیت
ونیرهای کامپوزیت  ،نسبت به لمینیت چندین
مزیت دارند که مهمترین آنها هزینه است  .بطور
میانگین ونیر های پورسلین (لمینیت) دو برابر
گرانتر از کامپوزیت ها هستند .

تاثیر ورزش بر بدن

شادی شریفی /دکتری زبانشناسی

اثرات مفید ورزش
جذب اکسیژن در بدن افزایش می یابد.کارآیی
قلب از طریق حجم خون پمپ شده در یک ضربان
افزایش می یابد .تعداد ضربان قلب و کاهش
فشار خون کاهش می یابد  .عوارض و احتمال
مرگ و میر ناشی از نارسایی های قلبی کاهش
می یابد .مقاومت عروقی برای عبور دادن جریان
خون کاهش می یابد .جریان خون منطقهای و
نقل و انتقال اکسیژن به بافتها افزایش می یابد.
چاقی کاهش می باید و یا از بین می رود.
قدرت عضالنی افزایش می یابد
عضالت بدن با انجام ورزش مناسب تقویت
می شوند و قدرت كارآیی جسمی افزیش می یابد.

ورزش صحیح از آرتروز جلوگیری می نماید،
سبب سالمت و استحكام مفاصل می شود و
مقاومت مفاصل را در مقابل صدمات افزیش
می دهد .ورزش سبب كشش عضالت و انعطاف
پذیری بیشتر بدن می شود .ورزش سبب استحكام
استخوانهامیگرددوازپوكیآنجلوگیریمی كند.
با تقویت عضالت ستون مهره ها از بروز كمر درد
پیشگیری می شود.

همچنین ورزش از شل شدن عضالت جلوگیری
كرده و ذخیره انرژی عضالت را افزایش می دهد.
منبعHealth Magazine :
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ورزش در تأمین سالمتی و تندرستی افراد
از اهمیت ویژهای برخوردار است .جهان
پیرامون ما ،آکنده از عوامل عفونتزایی
است که انسان را از هر سو تهدید میکنند.
بدن انسان برای مقابله با این عوامل از ساز و
کارهای دفاعی الزم برخوردار است.
ورزش و فعالیتهای بدنی از عوامل مهم در
پیشرفت و بهبود سیستمهای فیزیولوژیکی
و هورمونی است .سیستم ایمنی بدن ارتباط
نزدیکی بـا سیستمهای قلبی عروقی ،عصبی،
تنفسی و عضالنی دارد.
بدن انسان برای اینکه بتواند نقش خود را
بهطور مؤثر در زندگی ایفا کند باید از آمادگی
جسمانی خوبی برخوردار باشد یعنی بهطور مداوم
انرژی الزم را در اختیار داشته باشد تا بتواند
وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد  .وقتی
سخن از آمادگی جسمانی به میان میآید مقصود
از آن داشتن  قلب ،رگهای خونی و ششها و
ماهیچههایی است که بتوانند وظایف خود را به
خوبی انجام دهند و با شور و نشاط تمام در فعالیتها
و تفریحات سالم شرکت کنند که افراد عادی و
غیرفعال از انجام آنها ناتوانند  .عوامل متعددی در
آمادگی جسمانی مؤثر است ،اما چهار عامل بیش از
عوامل دیگر در این میان ایفای نقش میکنند  .این
عوامل عبارت از نیروی ماهیچه ،استقامت ماهیچه،
انعطاف ماهیچه و استقامت قلبی ریوی میباشند.
حدود  ۴۰درصد وزن بدن را ماهیچه تشکیل
می دهد .ماهیچهها در خود تولید انرژی
می کنند و این نیرو نیروی ماهیچه یا قدرت
عضالنی نامیده می شود که البته قابل اندازه گیری
نیز هست  .مهم ترین عامل شناخته شده در آمادگی
جسمانی استعداد و توانایی عضالت در وارد کردن
نیرو یا مقاومت در برابر آن است  .تمرینات قدرتی از
عواملی است که سبب حجیم شدن تارهای عضالنی
می شود و توانایی فرد را در کاربرد نیروی تولید شده
افزایش می دهد  .قدرت عضالنی اهمیت بسیاری
در ورزش های مختلف و البته فعالیت های روزانه
دارد  .بسیاری از مردان و حتی زنان از عضالت بازو
و سرشانه ضعیفی برخوردار هستند که باعث ضعف

در فعالیت های ورزشی و روزانه و نیز ایجاد درد و
بیماری در سنین باال می گردد.
ماهیچه ها در خود انرژی ذخیره می کنند و به
آن ها امکان می دهد که مدت زیادی به فعالیت
خود ادامه دهند  .این عمل را استقامت ماهیچه
ای یا عضالنی گویند  .استقامت عضالنی عبارت
از ظرفیت یک عضله یا گروهی از عضالت برای
انقباض مداوم و توانایی در کاربرد قدرت و نگهداری
این توانایی برای مدت نسبتاً طوالنی است   .به
عنوان مثال در فعالیت هایی نظیر برف پارو کردن،
چمن زدن ،نظافت و یا حرکات ورزشی نظیر دراز
و نشست ،باال کشیدن بدن در حالت بارفیکس و از
این قبیل استقامت عضالنی نقش اساسی دارد که
می شود با تمرینات منظم ورزشی آن را افزایش داد.
توانایی در کاربرد عضالت در وسیع ترین دامنه
حرکت آنها به دور مفصل ها را انعطاف پذیری گویند.
با تمرینات ورزشی میزان توانایی مفاصل بدن
در خم شدن و چرخیدن بیشتر می شود و در
نتیجه کارایی عضالت بهبود می یابد  .اگر مفاصل
از انعطاف کمی برخوردار باشند ،محدودیت
حرکتی برای بدن ایجاد می شود  .انعطاف پذیری
در فعالیت های روزانه چون باغبانی ،خانه داری،
فعالیت های ورزشی که احتیاج به نرمی و انعطاف
پذیری دارند مؤثر است .که البته این نقش در
فعالیت های ورزشی چون ژیمناستیک  ،دو
میدانی و از این قبیل پر رنگ تر می شود .تمرينات
مرتب ورزش موجب بهبود كار سيستم عصبي و
هماهنگي الزم بين اعصاب و عضالت خواهد شد.
ورزش از فشارهاي رواني و ناراحتيهاي روحي
ميكاهد و راهي مناسب براي مقابله با افسردگي
است .بهبود كار سيستم عصبي  -عضالني ،موجب
چاالكي و افزايش كارآيي بدن ميشود.
با تمرينهاي مناسب ورزشي ،ترشحات غدد
داخلي تنظيم می شود و در شرايط مختلف
به مقدار الزم در بدن هورمون مورد نياز ترشح
ميگردد .در نتيجه  ،ورزش تاثيرات مطلوبي بر
جسم و روان انسان خواهد گذاشت.
بيماريهايي وجود دارند كه با كمك ورزش
ميشود از پيشرفت آنها جلوگيري كرد  .برخي

از اين بيماريها متابوليك و داخلي هستند كه از
ميان آنها ميتوان به بيماريهاي قلبي ،ديابت،
فشار خون و پوكي استخوان اشاره كرد و برخي
از بيماريهاي اسكلتي  -عضالني نيز جزو اين
دسته محسوب ميشوند كه دردهاي شانه ،كمر،
گردن ،زانو و انواع آرتروزهاي مختلف از جمله اين
بيماريهاي اسكلتي -عضالني هستند  .البته بايد
به اين نكته نيز توجه كرد انجام ورزش صحيح
و اصولي به پيشگيري از بروز بيماريها در بدن
كمك ميكند  .عالوه بر اين برخي بيماريهاي
مزمن را ميتوان با كمك ورزش كنترل نمود.

شماره 242

روش آمــوزش مونته ســوری

شقایق بناء  /مسئول مرکز آموزش و توانبخشی روزانه اتیسم ،آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز
تاريخچه

دكتر ماريا مونته سوری ،آنچه را كه روش
مونته سوری ناميده مي شود به عنوان روشي
از پايان نامه دانشگاهي خود به رشد عقالني
كودكان با ناتواني های رشدی وعقالني گسترش
داد .او براساس كار پزشكان فرانسوی جين ايتارد
وادوارد سگوين ،محيطي برای بررسي عملي
كودكان با ناتواني های ذهني وجسمي به وجود
آورد .پس از موفقيت در نحوه رفتار با اين كودكان
،مطالعه كاربرد روشهايش را در آموزش كودكان
بدون ناتواني های رشدی وعقالني شروع كرد .
مفروضات

مفروضات روش مونته سوری برای ياددهي
يادگيری شامل مطالب زير است:
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 كودكان دارای توانايي يادگيری
خود محور هستند .اين نكته برای معلم
بسيار مهم است كه به جای سخنران
،مشاهده گر باشد
دوره های حسي متعددی از
رشدوجود دارد كه در طول آن ذهن
كودك  به طور ويژه پذيرای يادگيری
مهارت ها يا توانايي های خاصي مانند
سينه خيز رفتن ،نشستن  ،و سطوح
مختلف فعل وانفاالت اجتماعي است.
 كـودكان از هنـگام تولـد تـا حدود
 6سـالگي ذهنـي جـاذب دارنـد ،آنها از
انگيزه ای نا محدود برای كسـب مهارت
در محيـط اطرافشـان وكامـل كـردن
مهارت ها و فهمشان برخوردار هستند.

 كودكان حاكم محيط كالس
هستند كه به طور ويژه به صورت
آموزشي و راحت برای آنها تهيه شده
است و از طريق ارائه ابزار ومسئوليت
نگهداری از تجهيزات آنها را به استقالل
داشتن ترغيب مي كند.
 كودكان از راه اكتشاف ياد مي گيرند.

 كودكان در طول دوره های تمركز
طوالني ،اغلب اوقات به تنهايي يا
مي گيرند .در طول اين دوره های خود
برگزيده وخود به خودی فعاليت كودك 
توسط معلم دچار وقفه نمي شود .
اجرا
مونته سوری رويكردی عملي برای ياد گيری
است .از اين طريق انجام انواع مختلف فعاليت ها
كودكان را به بسط دادن مهارت های مشاهده
ترغيب مي كند .اين فعاليت ها شامل استفاده
از حواس ،حركت جنبشي ،بهسازی فضايي
،هماهنگي مهارت حركتي ريز و درشت ودانش
عيني كه بعدا ًبه انتزاع تبديل مي شود ،مي باشد .
كالس ها
كالس های مونته سوری فضايي فراهم مي
كنند كه خوشايند وجذاب بوده .به كودكان
اجازه مي دهد تا در محيطي آرام متناسب با
سرعت پيشرفت خود ياد بگيرند .در كالس
درس ايده آل كودكان دسترسي آزاد به محيط
بيرون خواهند داشت .اما اين امر با فضای
محدود و مدرن امروزی اغلب غير ممكن است.

معلمان مونته سوری كالسهايشان را با تخته
سنگ های طبيعي ،گياهان زنده ،حيوانات
دست آموز كوچك ،وچه بسا باغچه ای لب
پنجره پر مي كنند كه اين امر به كودكان اجازه
مي دهدكه عليرغم محدويت های امروزی تا آنجا
كه ممكن است دنيای طبيعي را تجربه كنند .
اصول روش سوری مونته
روش آموزشي مونته سوري ابتدا براي آموزش
كودكان استثنایي و با هدف آموزش زودهنگام
خردساالن ابداع شد  .وی بر چند اصل تاکید
داشت :
احترام به کودک به عنوان یک فرد
آگاهی از روند رشد کودک و این
که کودک بسیار دقیق و حساس
مشاهده شود
توجه به این نکته که بازی کودک،
کار کودک است .
برنامه ی آموزشی مونته سوری بر
روی پنج سطح متمرکز می شود :
 – ۱زندگی عملی
 - ۲فراگیـری آگاهانه به وسـیله ی
حـس ها
 - ۳هنر تکلم
 - ۴ریاضیات و شناخت محیط
 - ۵موضوع فرهنگی
زندگی عملی
در زندگی عملی کودک می آموزد چگونه از

فراگیری آگاهانه به وسیله ی حس ها
دکتر مونته سوری مشاهده کرد کودکان
مراحل حسی متفاوتی را می گذرانند که در
طی آن مراحل ،آمادگی بسیاری برای دریافت
مهارت های ویژه یادگیری دارند .او اهمیت
توسعه ی این حس ها را در سنین  ۲ ۶سالگی خاطر
نشان کرد .در این سال ها کودک  -تمایل دارد از
حواس خود استفاده کرده و آن ها را کامل کند.از
این رو مواد آموزشی کودکان به گونه ای طراحی می
شوند که کودک به وسیله ی آن ها ،دیدن ،لمس
کردن ،حس کردن ،شنیدن و حرکت را بیاموزند .
هنر تکلم
زبان مساله ی حیاتی بشر است .کودکان با توجه به
استعدادبه کشف و جست و جو می پردازند .کودکان
تشویق می شوند افکار خود را به شکل شفاهی بیان
کنند .آن ها می آموزند حرف ها را با نشانه گذاری
از هم تمیز دهند و به همین شیوه در خواندن ،هجا
کردن قواعد و مهارت های خوش نویسی پیشرفت
می کنند .نوشتن را در صورتی که خسته کننده
نباشد ،می آموزند .نتیجه ی این کار خواندن است.
کودکان هرگز روزی را که نمی توانستند بخوانند و
بنویسند ،به خاطر نمی آورند .
ریاضیات و شناخت محیط
کودکان یاد می گیرند چیزهای پیش رویشان
را بشمارند تا بعدها بتوانند اشیاء سخت و جامد
مانند مهره های رنگی را شمارش کنند .این نکته
برای بسیاری از کودکان کم توان هوشی و دچار
اختالالت رشدی می تواند مفید باشد .
موضوع فرهنگی
کودکان درباره ی کشورهای دیگر می آموزند
 .هم چنین حیوانات و چگونگی زیست آن ها را
بررسی می کنند  .زمان ،تاریخ ،موسیقی و سایر
علوم از موضوعات فراگیری است
خصوصیـات مربی و محیط آموزشـی
ازدیدمونته سـوری

مونته سوری در مربی دوره های پیش از دبستان،
فرد مشاهده گر  ،صبور و با حوصله ای را می بیند

فعالیت ها در روش مونته سوری
مونته سوري بر این باور بود كه فعالیتهاي
كودك باید با توجه به عالئق و سلیقه كودك باشد
و نه مربي آموزش کودکان روندی فعال دارد ،نه
انفعالی و کودک ،خود می آموزد وانتخاب فعالیت
ها با کودک است و کودک بر حسب نیاز می تواند
بارها و بارها آن را تکرار کند.مونته سوری معتقد
بود معرفی این نظام تازه به آموزش و پرورش،
کوششی است برای پیوند خانه و مدرسه.
تکرار در محیط مونته تأکید بر ارزش سوری
پیشرفت کودکان دارای نیازهای ویژه در
گام های بسیار کوچک و محدود و با تمرین های
بسیار صورت می گیرد .مربیان مونته سوری و
مربیان کودکان استثنایی هر دو بر این باورند که
برای آموزش یک فعالیت ،باید آن را به دقت به
اجزای کوچک تری تقسیم کرد .فلسفه ی آموزشی
مونته سوری بر این اصل استوار است که میزان
تکرار مورد نیاز هر کودک از فردی به فرد دیگر و
از مهارتی به مهارت دیگر متفاوت است .بنابراین
در میزان تکرار مورد نیاز هر کودک و هر مهارت،
هر روز و برای همه ی کودکان انعطاف وجود دارد .
خود انضباطی یا آموزش انضباط درونی

به فرد

مهم ترین بخش آموزش ،در خود انضباطی
کودکان ،تحریک حس درونی آن ها برای اندیشیدن
درباره ی نوع عمل کردشان است .برای کودکان
باید مشخص شود دلیل انضباط چیست و چرا
آنان باید هر کاری را با برنامه و آرامش خاص
انجام دهند .کودکان باید متوجه شوند بی نظمی،
جنجال و نداشتن برنامه ریزی چه ضررهایی به
آن ها می رساند.پایه ریزی انضباطی در کودک
سبب می شود اعتماد به نفس او افزایش یابد .قدرت
تفکر او تقویت شده و مهم تر از همه این که کودک
زودتر به هدف از پیش تعیین شده ی خود برسد .

آموزشی مونته سوری

کالس های مونته سوری شامل همه ی گروه
های سنی است )  ۳ ،۶سال ۶ ،۱۲ ،سال۱۲ ،۱۵ ،
سال( .این تفاوت سنی سبب ایجاد حس تعلق به
اجتماع و گروه می شود .کودکان در این روش به
یک دیگر کمک می کنند .در عین حال کودکان
کوچک ،کودکان بزرگ تر را الگوی خود کرده و
از تجربیات آنان استفاده می کنند .دانش آموزان
بزرگ هم خود را مسوول و رهبر می بینند.
حمایت از فرد فرد کودکان در جمع برنامه های
آموزشی انفرادی در کالس مونته سوری به نیازهای
فردی کودکان کم توان بسیار توجه دارد .هر کودک
با سرعت خاص خود از برنامه و مواد آموزشی
استفاده می کند .در عین حال بعضی از درس ها
در گروه های کوچک یا بزرگ گذرانده می شوند.
این محیط منجر به آموزش انفرادی همه ی دانش
آموزان از جمله کودکان با نیازهای ویژه می شود.
در این محیط کودکان آزادند تا فعالیت های مورد
عالقه ی خود را انتخاب کنند .کودکان بیش ترین
اوقات روز خود را در مدرسه به زندگی اجتماعی
می پردازند و این امر سبب ایجاد موقعیت های
ارزش مندی می شود تا کودکان کم توان بتوانند از
دیگر کودکان عادی الگو بگیرند و رفتارهای منفی
آنهاکاهشیابد.اینحالتبرایکودکانداراینیازهای
ویژه که مهارت های اجتماعی ضعیف و رفتارهای غیر
مستقل تری دارند ،می تواند بسیار سودمند باشد .
تأکید بر کاربردی بودن مواد آموزشی
همه ی مواد آموزشی مورد استفاده در روش
مونته سوری تا حد امکان اشیایی واقعی هستند،
نه اسباب بازی .برای مثال کودکان نان را با چاقوی
واقعی می برند ،با جاروی واقعی زمین را جارو می
کنند.هدف آموزش در کالس های مونته سوری
آماده کردن کودکان برای زندگی واقعی است.
روش مونته سوری اکنون جایگاه ویژه ای در
آموزش و پرورش بسیاری از کشورهای جهان
پیدا کرده است و با توجه به مواردی که ذکر شد،
در آموزش و پرورش کودکان استثنایی می تواند
بسیار مفید و کار ساز باشد .
ﻣﻨﺎﺑﻊ. :
ﻣﻮﻟﻠﯽ  ،ﮔﯿﺘﺎ  ()1383ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻮﻧﺘﻪ ﺳﻮري.

ﻧﺸﺮﯾﻪﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،ﺷﻤﺎره  ، ،34 ،ص36

ﻣﻮﻟﻠﯽ  ،ﮔﯿﺘﺎ )1383(. .ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،ﻋﻨﺼﺮ 

اﺻﻠﯽ ﮐﻼس ﻫﺎي ﻣﻮﻧﺘﻪ ﺳﻮري .ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ  و ﺗﺮﺑﯿﺖ 

اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،ﺷﻤﺎره ،42،ص37
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عهده کارهای شخصی و فعالیتهای روزمره زندگی
( )ADLخود برآید  .چگونه بند کفش هایش را
ببندد .کتش را بپوشد ،پیش غذایش را آماده کند
و بخورد و بدون کمک دیگران به دست شویی
برود و بدون ریخت و پاش خودش را تمیز کند .

که می داند چگونه مشاهده کند ،چگونه کودکان
را در یادگیری و استفاده از ابزارها ولوازمی که با
دقت و با در نظر گرفتن تواناییهای آنان تهیه شده
هدایت و کمک کند تا کودکان در طی فعالیتهای
آزاد خود و کار با گروه ،مهارتهای اجتماعی،
انضباط ،اصول آزاد منشی و حل تعارضات شخصی
را تمرین کنند.در محیط آموزشی مونته سوری،
کودکان نیازهای خود را به وسیله ی فعالیت های
انفرادی و خود به خودی برآورده می کنند.

تلفیق گروه سنی متفاوت درکالسهای

شماره 242

موانع و مشکالت مرتبط با عابران پیاده ی سالمند
دکتررضافدای وطن /رئیس دانشگاه آزاد اسالمی آکسفورد امارات و انگلیس
مریم ترابیان  /دکتر سالمند شناسی
مقدمه:
در بسـیاری از کشـورها ،بـه دلیـل
افزایـش امید زندگـی و کاهـش مرگ و
میر ،نسـبت جمعیـت باالی  60سـال در
مقایسـه بـا سـایر گـروه های سـنی به
سـرعت در حـال افزایـش اسـت .همراه
با افزایش نسـبت جمعیت سـالمندی در
کشـورها ،مشـکل حوادث جـاده ای که
یکی از مسـایل و مشـکالت مهم در اکثر
کشـورهای جهان اسـت.
نتایـج مطالعات نشـان داده که بیشـترین
بـار سـوانح و حـوادث در گـروه سـنی
 15تـا  45سـال رخ مـی دهـد ،امـا
بیشـترین میـزان بـروز حـوادث و
سـوانح مربـوط بـه افـراد بـاالی
60سـال (سـالمندان) اسـت.
در ایـن میـان ،مهـم تریـن
نـوع حـوادث در بیـن
سـالمندان مربـوط بـه
حـوادث ترافیکـی
اسـت کـه از
بیشـترین میـزان
بـروز ،و مـرگ و
 DALY1برخوردار است.
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سـالمندان در مقایسـه با افراد جوان در معرض
خطـر بیشـتر آسـیب هـا و مـرگ و میر ناشـی از
تصادفـات وسـایل نقلیـه موتـوری هسـتند و در
بیـن کاربـران جـاده ای سـالمند ،سـالمندان عابر
پیـاده از آسـیب پذیـری باالیـی برخوردارنـد .در
کشـورهای در حال توسـعه ،از مجمـوع تصادفات
ترافیکـی منجـر به فوت در مناطق شـهری55% ،
مربـوط به عابـران پیاده اسـت .از  دالیـل افزایش
مصدومیـت ها در بین عابران پیاده ی کشـورهای
در حـال توسـعه مـی تـوان بـه مـوارد زیر اشـاره

Disability adjusted life years .1

نمود ،صنعتی شـدن سریع این کشـورها ،افزایش
رونـد شهرنشـینی ،عدم توجه ی کافـی به قوانین
و مقـررات راهنمایـی و رانندگـی و عـدم رعایـت
مناسـب قوانیـن راهنمایـی و رانندگـی از سـوی
کاربـران جـاده ای ،و برخـی از عوامـل محیطـی

ماننـد ناهماهنگـی زیرسـاخت های شـهری برای
اسـتفاده کاربـران مختلف جـاده ای وعـدم توجه
بـه اصـول ایمنی ترافیـک در بیـن عابـران پیاده.
عابران پیاده سـالمند به دلیل شـرایط فزیولوژیک
و توانایـی هـای جسـمانی ،در مقایسـه بـا سـایر
کاربـران جـاده ای ،نسـبت بـه عوامـل محیطـی
و پیرامـون خـود حساسـیت بیشـتری دارنـد و
نیازمنـد توجـهی بیشـتری مـی باشـند .در افـرا
دمسـن همـگام بـا افزایـش سـن ،میـزان شـیوع
ناتوانـی هـای جسـمانی افزایـش مییابـد.
همیـن مسـاله آنـان را در معـرض خطـر

بیشـتری از آسـیب هـای ناشـی از تصادفـات
قـرار مـی دهـد .محیـط پیرامـون و امکانـات
ایمنـی بـرای عابـران پیـاده نـه تنهـا از بعـد
برنامـه ریـزی بـرای ایجاد شـرایط ایمـن برای
تـردد عمـوم عابـران پیـاده اهمیـت دارد ،از
منظـر توجـه بـه شـرایط خـاص جسـمانی
سـالمندان نیـز حایـز اهمیـت مـی باشـد.
بـرای مثـال ،سـالمندان عابـر پیـاده به
دلیـل ناراحتی هـای جسـمانی و کاهش
توانایـی حرکتـی ترجیـح مـی دهند از
پـل عابـر پیـاده کـه دارای پلـه برقـی
می باشد ،استفاده نمایند.
نتایـج مطالعـات در ایـران نیـز نشـان
مـی دهـد کـه بیشـترین میـزان
تصادفـات جـاده ای در جمعیـت
سـالمند مربـوط بـه سـالمندان
عابـر پیاده اسـت .بـه گونه ای
کـه نتایج مطالعه ای نشـان
داد کـه از  12029مـرگ
بـه دنبـال تصادفـات
رانندگـی در افـراد
بـاالی  60سـال
کـه در فاصلـه
سـال های 1385
تـا  1387در ایـران رخ داده اسـت 56% ،مربوط
بـه سـالمندان عابـر پیـاده بـوده اسـت.

بـا وجـود اهمیـت حـوادث ترافیکـی در
بیـن عابـران پیـاده بـه ویـژه سـالمندان ،تعداد
مطالعـات انجـام یافته جهـت شناسـایی عوامل
مرتبـط با حـوادث ترافیکـی در این گروه سـنی
از کاربـران انـدک اسـت .بطـور کلی بـا توجه به
نتایج مطالعات ،مسـایل و مشـکالت سـالمندان
در عبـور از خیابـان را می تـوان مرتبط با محیط
(چـراغ راهنما ،پل عابر پیـاده و خیابان) ،احترام
اجتماعـی  سلامت اجتماعی دانسـت.

بنابراظهارات برخی از سالمندان ،عوامل
محیطی مرتبط ب ایمنی ترافیکی از قبیل،
چراغ راهنما ،پل عابر پیاده و خیابان ،از مهم
ترین مسایل و مشکالتی است که سالمندان با
آن درگیر هستند .برای مثال منظور از شرایط
نامناسب خیابان ها مانند نبود پیاده روی مناسب،
حضور دست فروش ها و فضای کم برای تردد،
سطح ناهموار  وجود چاله در خیابان ،پیاده روی
را برای آنان سخت و دشوار نموده است.
احترام اجتماعی:
بنابراظهارات برخی از مشارکت کنندگان،
عدم احترام از سوی برخی از افراد جامعه به
خصوص جوانان از مشکالتی است که سالمندان
عابر پیاده با آن مواجه هستند.
سالمت جسمانی:
برخی از سالمندان ضعف جسمانی و کاهش
بینایی را از مشکالت سالمندان در عبور و مرور از
خیابان عنوان کردند و اینکه در طراحی فضاهای
شهری نیازمند توجه ی بیشتر به این گروه از
کاربران جاده ای از سوی مسیولین است.
بحث:
عابران پیاده از آسیب پذیرترین گروه های
تصادفات جاده ای محسوب می شوند .میزان
آسیب پذیری در بین عابران پیاده ،بر اساس
گروه های سنی متفاوت بوده و شدت آن در
کودکان عابر و سالمندان عابر بیش از سایر گروه
های سنی است .با توجه به این موضوع ضرورت
انجام مطالعات مرتبط در راستای شناسایی
مشکالت موجود در این گروه از کاربران جاده
ای و انجام اقدامات مناسبدر جهت رفع موانع
و مشکالت ار اهمیت باالیی برخوردار است.
بنابراین با توجه به اینکه سالمندان بخشی از
شهروندان آسیب پذیر شهر محسوب می شوند،
ضرورت دارد تا فضاهای شهری برای در نظر
گرفتن مسایل سالمندی و نیازهای دوره ی
سالمندی ،مناسب سازی گردد .برا ی مثال
وجود پل عابر پیاده در صورتی می تواند برای
عابران پیاده ی سالمند کارا باشد که پل از نوع

منابع:
رزاقـي عليرضـا ,پوررجبـي عاصمـه and ,دانشـي
سـلمان« .موانـع و مشـكالت مرتبـط بـا عابـران پيـاده
سـالمند :يـك مطالعـه كيفـي.78-73 ».
داوده« .et al ,تاثیـر یـک دوره تمرینـات
واقعیـت مجـازی بـر زمـان عکـس العمـل مـردان
سالمند ».پژوهشـنامه مدیریـت ورزشـی و رفتـار
حرکتـی 15.30

(:)2019

.432-421

فرديـن شـهباززاده« .et al ,بررسـي عوامـل موثـر
بـر اسـتفاده از کاله ايمنـي در بين موتورسـواران شـهر
اردبيـل در سـال  ».1398مجلـه ارتقـای ایمنـی و
پیشـگیری از مصدومیـت هـا .131-137 :7.3
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مسایل و مشکالت مرتبط با محیط:

مکانیزه باشد .نتایج مطالعات نشان داده اند که
ضعف و ناتوانی جسمانی در سالمندان مانع از
آن می شودتا آنان بتوانند از پل های معمولی
استفاده کنند .اهمیت پرداختن به مسایل
سالمندان در طراحی فضاهای شهری تا حدی
است که بر اساس رویکرد سازمان بهداشت
جهانی ،باید در ساخت و ساز شهرها به نیازهای
سالمندان توجه شود .طراحی این نوع شهرها
که در واقع شهرهای دوستدار سالمند به آن
ها اطالق می شود ،به گونه ای است که توزیع
خدمات و امکانات عمومی حداکثر تناسب را با
نیازها ومحدودیت های افراد سالمند دارد.
لذا به عطف نظر به این مساله و رعایت اصول
ایمنی ترافیکی در طراحی فضاهای شهری و توزیع
امکانات متناسب با نیازهای عابران سالمند می توان
انتظار داشت که محیطی ایمن از لحاظ ترافیکی
برای این گروه از کاربران جاده ای فراهم شود.
یکی دیگر از یافته ها از مطالعات  ،عدم
احترام به سالمندان از سوی برخی از افراد
جامعه به خصوص جوانان بود .با افزایش سن
و به دلیل کاهش سرعت یادگیری و مشکالت
فیزیکی-جسمانی ،توجه کمتری به سالمندان
می شود و این مساله نشان می دهد که به
منظور تامین زندگی سالم و کیفیت زندگی
مطلوب در سالمندان عالوه بر ارایه ی خدمات
مراقبت بهداشتی و درمانی ،درک شدن از سوی
خانواده و اجتماع ،مشارکت و احترام اجتماعی
از عوامل موثر در سالمت سالمندان می باشد.
بیشتر یافته ها در شهر تهران با هدف بررسی
وضعیت شاخص های شهری دوستدار سالمند،
مشخص شد که تکریم و مسیولیت اجتماعی

در وضعیت نامطلوب است .این در حالی است
که رفتارهای اجتماعی فرد و تطابق رفتاری وی
با ارزش ها و هنجارهای ااجتماعی و نحوه ی
تعامل با سایر شهروندان ،تحت تاثیر فضاهای
فرهنگی محله ،شهر و جامعه است.
علاوه بـر آن ،سـرعت بـاالی زندگـی در
دنیـای امـروز بـر رفتـار کاربـران جـاده ای و
بـه خصـوص عابـران پیـاده ،تاثیـر نامطلـوب
گذاشـته اسـت.
ارایـه ی آمـوزش هـای فرهنگـی مرتبـط
بـا احتـرام و تکریـم شـهروندان در جامعـه بـه
خصـوص در مواجهـه با افراد سـالمند و کمک
بـه آنـان در عبـور و مـرور از خیابان مـی تواند
از راهکارهایی باشـد که سـبب ارتقای فرهنگ
ایمنـی جامعـه و بـه خصـوص ،ایمنـی عابران
پیاده ی سالمندباشـد.

شماره 242

آثار روانشناختی بیماری کوید19-
بروضعیت سالمت روان افراد جامعه
سمانه رشیدی کارشناس ارشد روانشناسی آسایشگاه کهریزک

در دسـامبر  2019میالدی انتشـار
یـک بیمـاری ویروسـی در شـهر
ووهـان چیـن گـزارش شـد .عامل
ایـن بیمـاری یـک نـوع ویـروس
جدیـد و تغییـر ژنتیـک یافتـه از
خانـواده کرونا ویروسـها بـا عنوان
 SARS-COV-2کـه بیماری کووید –19
نـام گـذاری گردید.

بـا توجـه بـه خصوصیـت بیمـاری
زایـی ایـن ویـروس ،سـرعت انتشـار و
همچنیـن درصد مـرگ و میر ناشـی از
آن ممکـن اسـت این بیمـاری وضیعت
بهداشت سلامت روان افراد در سطوح
مختلف جامعـه از بیماران مبتال،
کارکنـان مراقبـت هـای
بهداشـتی و درمانی ،خانواده
هـا ،کـودکان ،دانشـجویان،
بیمـاران روانشـناختی و
حتـی پرسـنل مشـاغل

مختلـف را بـه نوعـی متفـاوت در
معـرض مخاطـره قـرار دهـد .از ایـن رو
در وضیعـت پرمخاطره فعلی ،شناسـایی
افـراد مسـتعد اختلاالت روانشـناختی
در سـطوح مختلـف جامعه که سلامت
روان آنهـا ممکـن اسـت بـه خطـر افتد
امـری ضـروری بـوده تـا بـا راه کارهـا و
تکنیـک هـای مناسـب روانشـناختی
بتـوان سلامت روان ایـن افـراد را
حفـظ نمـود .بـر اسـاس بررسـی هـای
انجام شـده ،بیماران کوویـد 19 -دارای
ظرفیـت تحمـل روانشـناختی پایینـی
بـوده و بـا توجـه بـه وضیعـت فعلـی
بیمـاری در جهـان ایـن افراد به شـدت
در معـرض بروز اختالالت روانشـناختی
ماننـد اضطـراب ،تـرس ،افسـردگی و
همچنیـن افـکار منفـی قـرار دارنـد.

یکی از مهمترین اختالالت
روانشناختی که میتواند به سالمت
روان بیماران مبتال به کووید19 -
آسیب وارد نماید اختالل استرس
پس از سانحه است.

در صـورت عـدم کنتـرل ایـن اختالل
روانشـناختی ،ممکـن اسـت در افـراد
بیمـار آسـیب هـای دائمـی مثـل هجوم
خاطره هـای مزاحم (،)intrusive memories
رفتارهـای اجتنابـی ،تحریـک پذیـری و
کرختـی هیجـان ( )emotional numbingرا
در پـی داشـته باشـد .اختلال اسـترس
پس از سـانحه یک مشـکل روانشناختی

مرتبـط بـا اسـترس اسـت و در افـرادی
کـه وضیعـت تهدیـد کننـده زندگـی را
تجربـه مـی کند بـه وجـود می آیـد .بر
اسـاس منابـع موجـود ،تجربـه بیمـاری
هـای فیزیکـی تهدیـد کننـده زندگـی
مثـل کوویـد19 -مـی توانـد بـه عنـوان
یـک علـت بـروز نشـانه هـای اختلال
استرس پس از سـانحه باشد .اختالل در
خـواب از دیگر مشـکالت افـراد مبتال به
کوویـد 19-مـی باشـد که ممکن اسـت
بـرای ایـن افـراد روی دهـد.

از طرفی نتایج این تحقیق نشان
می دهد بین اختالل در
کیفیت خواب افراد
و بروز اختالالت
روانشناختی همچون
اختالل استرس پس

با توجه به اینکه کارکنان مراقبت های
بهداشتی و درمانی در  خط اول مبارزه با
بیماری های عفونی و بیماری کووید19-
می باشند اولین کسانی هستند که در
معرض آلودگی به این ویروس قرار می
گیرند .بر اساس نتایج به دست آمده از
مطالعات قبلی که در زمان انتشار بیماری
سارس به دست آمده است ،کارکنان
مراقبت -های بهداشتی و درمانی از برخی
از اختالالت روانشناختی مضر همچون
اضطراب ،ترس و استرس برچسب زنی
رنج میبرند که می تواند کیفیت فعالیت
و خدمات رسانی آنها را به شدت تحت
تاثیر قرار دهد.

سالمت روان اعضای خانواده کارکنان
مراقبت های بهداشتي و درماني

سالمت روان کارکنان مراقبت های
بهداشتي و درماني

از طرفـی کارکنـان مراقبـت های
بهداشـتی و درمانـی مـی بایسـت
لبـاس هـای محافظتـی سـنگین و
ماسـک  N-95پوشـند.

که باعث ایجاد محدودیت حرکتی و
سختی کار جهت انجام روش ها و اعمال
پزشکی در مقایسه با شرایط طبیعی می
گردد .تمامی این فاکتورها و همچنین
خطر آلوده شدن و آلوده کردن دیگران
خطر بروز اختالالت روانشناختی را در
بین کارکنان پزشکی و بهداشتی افزایش
می دهد .همچنین ،بررسی نتایج تحقیق
ها نشان می دهد پرسنلی که در تماس
مستقیم با بیماران آلوده به کووید19 -
هستند نسبت به افرادی که در تماس
مستقیم با این بیماران نیستند دارای

بر اساس شواهد موجود اعضای
خانواده کارکنان مراقبت های بهداشتی
درمانی از جمله افراد در معرض خطر در
ارتباط با بروز اختالالت روانشناختی قرار
دارند .شرایط حاد مبارزه با کووید19-
یکی از عوامل ایجاد کننده و بروز
اختالالت روانشناختی مهم از جمله
استرس ،اضطراب و نشانه های افسردگی
در بین اعضای خانواده کارکنان مراقبت
های بهداشتی و درمانی می باشد .یکی
از دالیل بروز این اختالالت روانشناختی
این است که اعضای خانواده نمی توانند
با عزیزانشان که در مراکز بهداشتی و
درمانی فعالیت دارند در تماس باشند.
زیرا ممکن است کارکنان مراقبت های
بهداشتی و درمانی تجربه ترس را به
دلیل انتشار ویروس به اعضای خانواده
خود نشان داده و نگرانی شدیدی را در
مورد انتقال بیماری به اعضای خانوده
خود تجربه نمایند .از طرفی اعضای
خانواده کارکنان مراقبت های بهداشتی
درمانی نیز ممکن است به نوعی اختالالت
روانشناختی مشابه ای را در ارتباط با
ترس از آلوده شدن اعضای خانواده به
ویروس کووید 19 -توسط عزیزانشان که
در مراکز مراقبت های بهداشتی و درمانی
مشغول به فعالیت هستند تجربه نمایند.
در شرایطی که سالمت روان همه افراد
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از سانحه ارتباط وجود دارد .از دیگر اختالالت
روانشناختی مهم که میتواند در سالمت روان
بیماران مبتال به کووید 19 -آسیب ایجاد
کند اختالل اضطراب و افسردگی است.

شاخص اضطرابی بیشتری هستند .نکته
قابل تامل این که بر  اساس نتایج به دست
آمده از پژوهش ها خانم ها و افراد در
تماس مستقیم با بیماران آلوده به کووید-
 19میزان باالتری از عالئم روانشناختی
ذکر شده را گزارش کرده اند

جامعه تحت تأثیر ویروس بسیار مسری
کووید 19-در خطر بوده بهتر است از
شیوه های روان درمانی مناسب و از راه
دور و با استفاده امکانات به روز نظیر
ویدیو کنفرانس ،برنامه های آنالین،
استفاده از اپ های مناسب و نهایتا
تلفن پروتکل های درمانی مناسب ارائه
گردد .مطابق تحقیقات این شیوه ها در
درمان بیماری های اضطراب ،افسردگی
و اختالل استرس پس از سانحه موثر
است .از این رو در وضیعت پرمخاطره
فعلی ،شناسایی افراد مستعد اختالالت
روانشناختی در سطوح مختلف جامعه
که سالمت روان آنها ممکن است به خطر
افتد امری ضروری بوده تا با راهکارها و
تکنیک های مناسب روانشناختی بتوان
سالمت روان افراد را حفظ نمود.

شماره 242

( قسمت دوم)

نحوه ارتبــاط
موثر در
ســالمنـدان

اعظـــم زارعـــی /مدیـــر مرکـــز جامـــع
توانبخشـــی ســـالمندان رز آسایشـــگاه
خیریـــه کهریـــزک اســـتان البـــرز

سالمند آزاری خانگی

هر گونه بد رفتاري از طرف كسي كه با سالمند
رابطه بين فردي ويژه اي دارد سالمند آزاري است .
نمونه هاي آن به شكل غفلت ( رسيدگي نكردن به
سالمند ) ،مشكالت زيادي را براي سالمند ايجاد مي
كند  .در آمريكا ساليانه  600هزار مورد بدرفتاري
با سالمندان گزارش مي شود  .از جمله آزار جسمي
وروحي  ،سوء استفاده مالي و نقص حقوق آن ها(
آزادي فردي و بيان  ،حق استقالل و تحت نظارت
كسي و يا سازماني نبودن ).

مشاوره با سالمندان
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اكثر افرادي كه به هر شـكل با سـالمندان در زمينه
سلامت روانـي آن هـا ارتبـاط دارنـد ،نياز بـه آموزش
دارنـد .بسـياري از ايـن افـراد نمي توانند سـالمندان را
درك كننـد و بـه همين علت نمي توانند بـا آن ها كار
كنند  .از طرف ديگر بسـياري از متخصصين بهداشـت
رواني ممكن اسـت  ،مايل به كار با سـالمندان نباشـند
،كـه از جمله علل آن  ،سـندرم سـرمايه گذاري اسـت
كه توسـط كول آنجلو و پالوينو مطرح شـده است  .آن
هـا بـر اين باورنـد كه بعضـي از متخصصين بهداشـت
روانـي احسـاس مـي كننـد  .اگـر بـا افـراد جـوان كار
كننـد وقـت و انـرژي خـود را در جاي بهتري سـرمايه
گـذاري كـرده انـد  .زيرا جـوان ترها احتمـاالً درجامعه
سـهم مثبتي خواهند داشـت .مشـاوران ودرمان گراني
كـه چنيـن نگرشـي دارنـد  ،روي برگشـت سـرمايه
وسـود دهـي جوانان براي جامعه سـرمايه گـذاري مي
كننـد وممكن بـه غلط فكر كنند ،كه امـكان واحتمال
تغيير درسـالمندان اندك اسـت ويا وجود نـدارد .دليل
ديگـر بـي توجهـي به سـالمندان از طـرف متخصصان
بهداشـت روانـي  ،تـرس غير منطقي آنان از پير شـدن
ودر نتيجـه فاصلـه گرفتـن روانـي ( distancing
 )Psychologicalاز افـراد پيـر اسـت كـه در نتيجـه
ايـن ترس غيـر منطقي ايجاد شـده اسـت  .دليل آخر
بـراي كم توجهي دسـت انـدركاران بهداشـت رواني به
سـالمندان ايـن اسـت كـه مشـكالت اين گروه سـني
ممكـن اسـت  ،بـا سـاير عارضـه هايـي كـه بـه پيري
ربـط داده مـي شـوند ،اشـتباه گرفتـه شـودً .
مثلا هر
گونه مشـكل در سـالمند را به بيماري آلزايمر نسـبت
دادن .رويكـرد كلـي ومهمـي كـه بـراي يـك مشـاوره

موفقيـت آميز با سـالمندان مـورد نياز اسـت  ،برخورد
بـا آن ها به عنوان افراد بزرگ سـال اسـت .سـالمندي
مرحلـه اي خـاص در زندگـي انسـان اسـت ومنعكس
كننده رشـد مـداوم اسـت  .وقتي درمان گـر از مهارت
هـاي اصلـي در مشـاوره بـا سـالمندان اسـتفاده كند ،
سـالمند احسـاس راحتـي وآزادي بيشـتري مـي كند
و عالقـه منـد مي شـود تـا به كنـدوكاو در مشـكالت
خـود بپردازد و درك بهتـري از معضالتي كه در زمينه
سـازگاري بـا ايـن دوره دارد ،كسـب كند .

مهارت هاي اصلي در ارتباط بهتر با سالمندان
براي داشتن ارتباط بهتري با سالمندان

موارد زير را به خاطر داشته باشيد

 -1از كاربرد كلماتي كه موجب خجالت
او شود ،خودداري كنيد.
- 2قبل ازشروع صحبت از سالمند
اجازه بگيريد و علت مصاحبه وگفتگو
را به زباني روشن بيان كنيد.
- 3قبل از شروع مصاحبه توان
وحوصله سالمند را در نظر بگيريد.
- 4از جمالت كوتاه و روشن استفاده
كنيد  .شمرده حرف بزنيد و ازصحبت
تند وكاربرد جمالت طوالني خودداري
كنيد.
- 5فاصله شما با سالمند به گونه اي
باشد كه اگر مايل بوديد بتوانيد دست
او را در دستان خود بگيريد .
- 6از مهارت منعكس كردن احساسات
( نقل مجدد )  ،محتوي يا معني حرف
ها و گفته ها در موقعيت مناسب ،
استفاده كنيد .
 -7مصاحبه را با پرسش از سؤاالت باز
(باز پاسخ ) ،آغاز كنيد .

- 8اعتبار و درستي احساسات و افكار
سالمند را دركالم وحركات چهره و بدن
خود ،به او نشان دهيد  .اگر مغايرتي
بين حرف ها و رفتارهاي او ديديد  ،به
شيوه اي نرم و مهربانانه اين موضوع را
به او بفهمانيد .

كار با اطرافيان سالمند

يكي از روش هاي مهم كار با سالمندان ،ايجاد
تغيير در نگرش اطرافيان آن ها است  .بسياري
از نگرش ها  ،باورها و عقايد اطرافيان سالمند
 ،در نگرش او به خودش ،اثر منفي مي گذارد .
بسياري از سالمندان به شيوه اي رفتار مي كنند
كه اطرافيان آن ها مي خواهند و اين نوع رفتار را
تشويق وحمايت مي كنند .مث ً
ال  ،اطرافيان سالمند
ودر ابعاد وسيع تر جامعه ممكن است  ،پيري را
معادل از كار افتادگي وبي حاصلي بدانند .باورهاي
اين چنيني مسلما در شيوه رفتار با سالمند ،اثرات
عميقي مي گذارد ومحدوديت هايي را براي آن
ها به دنبال خواهد داشت  .به همين دليل ،براي
غلبه بر محدوديت هاي تحميل شده به سالمندان
ومبارزه با كليشه هاي فكري منفي ديگران ،دست
اندركاران بهداشت رواني بايد به تغيير اين باورها
بپردازند و براي صحبت با خانواده بيماران وقت
بيشتري اختصاص دهند .حركت بايد به سوي
جامعه اي باشد كه در آن سالمندان ،رفتار به
شيوه سالمندان ( رفتار طبق انتظارات ديگران ) را
متوقف كنند وخودشان باشند نه كسي كه ديگران
مي خواهند  .رفتار احترام آميز وتالش در ايجاد
تغييراتي در سيستم خانواده واطرافيان سالمند ،از
موضوعات مهم براي رسيدن به اين هدف است .در
مورد سالمندان مبتال به بيماري آلزايمر  ،مشاوره
مبتني بر نظريه هاي راجرز ،وكار كاف  ،مي تواند
در مراحل اوليه بيماري مفيد باشد .مشاوره گروهي
براساس نظريه اگزيستانسيال يالوم ،مي تواند به
اعضاي خانواده بيماران كمك كند .تا هم زمان با
پيشرفت بيماري  ،بتوانند با آن سازش پيدا كنند .

. 1تغيير نقش (   ،) transition role
شروع يا پايان يك رابطه ميان فردي  ،پدر
بزرگ يا مادر بزرگ شدن  ،بيوه شدن يا
به يك  بيماري شديد  ،مبتال شدن .

مراحل رشد رواني – اجتماعي اريكسون
به شرح زير هستند :

روان درماني ميان فردي (therapy
 ،)interpersonalروي روابط ميان
فردي پر تالطم يا مشكل دار ،تمركز
مي كند وچهار عامل را بررسي مي كند .

. 2مناقشه ( ،)dispute roleدعوا،
تالطم يا مشكالت يك رابطه ميان فردي
را بررسي مي كند .
. 3سوگ غير عادي  ،سوگ خيلي شديد
و يا طوالني پس از مرگ عزيزان را
مطالعه مي كند .
. 4كمبود يا كسر ميان فردي  ،نبودن
يك رويداد مهم در روابط ميان فردي
 ،كمبود دوستي ها  ،خالي بودن دور و
بر از دوستان  ،خويشاوندان و آشنايان
را ارزيابي مي كند .هدف روان درماني
ميان فردي ،كمك به درمان جو براي
ايجاد روابط ميان فردي سازگار از طريق
تغييراتي درنقش ها  ،بيان احساسات
وايجاد مهارت هاي ميان فردي بهتر
است .بدين طريق درمان جو ممكن
است ،بتواند عملكرد اجتماعي بهتري
داشته باشد وعالئم او كم مي شود .

. 1خود مختاري (استقالل )،در مقابل
شرم وشك
. 2ابتكار ،در مقابل احساس گناه
.3پشتكار ،در مقابل احساس حقارت
.4هويت ،در مقابل سردرگمي نقش
.5صميميت ،در مقابل انزوا
.6سازندگي ،در مقابل ركود
. 7امید ،در مقابل نوميدي

مرور زندگي روشي ساختار براي يادآوري خاطرات،
يافتن معنا در آن ها وبرخورد منطقي تر با رخدادهاي
گذشته است .به معناي بهتر ،مرور زندگي يعني جست
وجوي معني ،به كمك  انديشيدن درباره تجربه هاي
زندگي خود  ،بررسي و مطالعه نقادانه آن ونگاهي دوباره
به زندگي است در اين روش در مورد مراحل زندگي
فرد سؤال مي شود واو خاطرات هر مرحله را به ياد
مي آورد وبا اين كار چارچوبي مجدد براي آنها ايجاد
مي كند وبراي پرداختن وكنار آمدن با خاطراتي كه
قب ً
ال به شكل موفقيت آميزي با آن ها آشتي نكرده بود ،
روش بهتري پيدا مي كند  .به كمك آشتي دهي ،درمان
جوي سالمند به سمت تكميل كار هاي آخرين مرحله

گروه ها در بهداشت رواني سالمندان

گروه هاي زير مي توانند به بزرگ ساالن
باالتر از  65سال كمك كنند .

. 1گروه هاي مبتني بر واقعيت كه به اعضاي
سردرگم گروه كمك مي كنند ،تا محيط اطراف را
مورد توجه قراردهند.
. 2گروه هاي روان درماني  ،انگيزه يابي يا
انگيزده دهي مجدد ،كه به سالمندان كمك 
مي كنند تا در زمان حال وآينده سرمايه گذاري
معنوي بيشتري دانسته باشند.
. 3گروه هاي به ياد آوري خاطرات (groups
 ، (reminiscingبه اجراي مرور زندگي مي پردازند
وتمركز آن ها روي حل وفصل مشكالت ومسايل
گذشته است ،تا به اعضاي گروه كمك شود تا به
انسجام شخصي برسند ودرزمان حال معني پيدا
كنند ،نه در گذشته .
. 4گروه هاي روان درماني كه به پاره اي از
مشكالت خاص در فرايند پير شدن ،مثل از دست
دادن ( همسر و )...توجه دارند .
. 5گروه هاي خاص – موضوع ،كه بر موضوعات
ويژه سالمندي تمركز دارند .مثل سالمت جسمي يا
هزينه هاي مختلف براي سر گرم كردن سالمندان .
. 6گروه هاي خاص – عضو ،كه بر نگران هاي تك 
تك اعضاي سالمند گروه تمركز مي كنند .مثل بستري
شدن در بيمارستان يا كنار آمدن با عروس ويا داماد به
هنگام كار با سالمندان  ،مشاوران معموالً به دانش آموز
تبديل مي شوند وسالمندان نقش آموزگار را بر عهده
مي گيرند و به آن ها درس زندگي مي دهند .وقتي
از اين نوع نگرش باز استفاده شود ،احتمال اين كه
درمان جوي سالمند به مقابله وكنار آمدن با مهم ترين
رويدادهاي زندگي خود بپردازند ،بيشتر مي شود .هم
چنين احتمال اين كه مشاورين درباره يك جنبه متفاوت
زندگي سالمندان چيزهاي بيشتري ياد بگيرند و درفرايند
مشاوره مفيدتر عمل كنند ،افزايش مي يابد .

ادامه دارد ...

17
آسایشگاه خیریه کهریزک
kahrizak charity foundation

رويكرد سايكوديناميك يا روان پويايي  ،كه براي كار با
سالمندان با هدف دستيابي به بينش در آن ها طراحي شده
 ،تالش مي كند فرايند هاي ناهشياري را كه در زندگي
روزانه فرد تأثير مي گذارند ،كشف كند .با كار روي فرايند
هاي ناخود آگاه  ،مراجعان اطالعات جديد وپنهاني را كشف
مي كنند ،كه به آزاد شدن آن ها از مسائل قديمي منجر
مي شود  .موضوعاتي كه تا پيش از اين  ،آن
ها را محدود كرده بودند  .روان درماني تحليلي
شناختي يا  ، CATروان درماني روابط شيئي را با
روان درماني شناختي تركيب مي كند .اين نوع از
روان درماني روي معناي مشترك  داستان زندگي
درمان جو ،تمركز مي كند و بر اهميت گفت و گو تأكيد
دارد  .روان درماني تحليلي شناختي  ،به بررسي آسيب
هاي زندگي گذشته و نقش آن ها در توليد مشكالت
رواني امروز مي پردازد و براي اين كار  ،كل داستان
زندگي فرد را درنظر مي گيرد .داستان زندگي يك روايت
شخصي است كه رويداد هاي گذشته را به يك سكانس
منسجم تبديل مي كند  .وقتي از دوران بزرگ سالي گذر
مي كنيم ،داستان زندگي ما به يك اتوبيوگرافي تبديل
مي شود .داستان زندگي مثل يك رمان  ،آغاز  ،وسط
 ،پاياني دارد .با تغييراتي كه انسان ها در طول بزرگ
سالي تجربه مي كنند  .تحوالت محيطي و عوض شدن
مسئوليت ها ،داستان زندگي نيز تغيير مي كند .

از رايج ترين انواع روان درماني چه در جوانان
وچه درسالمندان  ،روان درماني شناختي –
رفتاري (  )CBTاست .دراين روش افكار و رفتار
هاي ناسازگارانه شناسايي وبه چالش كشيده مي
شوند تا با افكار و رفتار هاي سازگارانه تر جايگزين
شوند .از نظر شناختي ،مشاور به مراجع در موارد
پي آمده كمك مي كند .ارزيابي درست بودن يك 
باور يا فكر  ،شناسايي اشتباهات فكري مراجع،
فهم اين واقعيت كه افكار منفي چگونه بر سالمت
رواني اثرمي گذارند و ايجاد ديدگاه هاي جديد از
جنبه رفتاري  .روانشناس و مشاور براي نظارت بر
رفتار هاي ناسازگارانه و كم كردن آن ها ،در عين
حال افزايش رفتار هاي سازگارانه به كمك تقويت
فنون جديد را به مراجع آموزش مي دهند .
از فنون رفتار درماني منطقي وهيجاني ( )REBT
  ،براي افزايش تفكر منطقي وكاهش اضطراب در
سالمندان استفاده شده است .اين روش در بعضي
از سالمندان به خوبي نتيجه داده است .هم چنين
برنامه هاي  12گامي وكتاب خواني درماني (كتاب
درماني )،در سالمندان وابسته به الكل مفيد بوده
است .از ديگر روش هاي مفيد مي توان به مرور
ساختار زندگي ( (،review life Structuredكه
بر اساس مراحل هشت گانه اريكسون پايه گذاري
شده  ،نام برد .در اين روش به سالمند كمك مي شود
،تا به مرور خاطرات زندگي خود بپردازد  .اين روش
در شش تا هشت جلسه يك ساعته انجام مي شود .
در هر جلسه يك ويا دو مرحله از مراحل هشت
گانه رشد اريكسون ،بازبيني مي شود .

زندگي ( كمال يا تماميت هويت ) ،گام برمي دارد .يعني
زندگي اي را كه داشته قبول مي كند و همان طور كه
بوده است ،مي پذيرد  .شرح زندگي توسط خود فرد وبا
راهنمايي درمان گر( ، )autobiography guidedروش
ساختار يافته اي است كه به سالمند كمك مي كند تا
به كنكاش در معناي زندگي خود بپردازد.از طريق اين
فرايند ،سالمندان مي توانند به اين نتيجه برسند ،كه
زندگي آنها مهم بوده است  ،درآن رسالتي وجود داشته
است ودر دنيا وزندگي ديگران اثر داشته است .اين روش
نوعي روان درماني نيست  ،هر چند مي تواند خواص روان
درماني را داشته باشد .هم چنين روي مشكالت يا حل
آن ها تمركز نمي كند ،بلكه بر عكس به سالمندان كمك 
مي كند ،تا تجربه هاي زندگي خود را به ياد آورند .بعضي
از زمينه هايي كه اين روش مي تواند درحل آنها مفيد
باشد ،عبارتند از  :پذيرش مرگ ،كنار آمدن وسازش با
آن  ،غلبه برافسردگي  ،ثمر بخش بودن ومولد بودن براي
ديگران  ،رسيدن به انسجام روحي  ،عزت نفس  ،خود
شكوفايي  ،سالمت معنوي و رواني به طور كلي .

شماره 242

کـرونـا و سـالـمـنـدی

مژگان قهرمانی بوزندانی کارشناس ارشد روان شناسی بالینی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز
اگرچه این روزها ابتال به کرونا و فوت ناشی
از آن دیگر خرد و کالن و پیر و جوان ندارد و
گهگاه از گوشه و کنار میشنویم که سالمندی
با وجود بیماری زمینهای ،توانسته است
بر غول کرونا غلبه کند ،همچنان باید سالمندان
را جزو گروههای پرخطر بهحساب آورد ،زیرا
درصد زیادی از آنها همزمان  ۲عامل خطرساز
کهنسالی و بیماریزمینهای را با هم یدک
میکشند .این یعنی بیش از دیگران از عوارض
این بیماری آسیب خواهند دید.
گذشته از این ،پیامدهای قرنطینههای
اجباری یا اختیاری این افراد را که کار و
حرفهمشخصی هم ندارند تا سرشان را به آن
گرم کنند باید به این شرایط حساس اضافه کرد
تا به عمق آسیبهای جسمی و روحی آنان در
این روزهای بحرانی پی برد ،موضوعی که امروز
بهانهای شده است تا در روز تکریم بازنشستگان،
ما هم یادی کنیم از سالمندان عزیز جامعهمان
و مشکالت این روزهای کرونایی آنان.
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سالمندی ،کلکسیونی از انواع بیماریها
براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی
به افراد  ۶۰تا  ۷۵ساله سالمند جوان ۷۵ ،تا
 ۹۰ساله سالمند پیر و افراد باالی  ۹۰سال
سالخورده میگویند که مشکالت آن برای همه
یکسان نخواهد بود .افرادی که جوانی خوب و
بانشاط و سالمی را پشتسر گذاشتهاند ،بهطور
حتمی ،سالمندی بیدغدغهتری هم پیشرو

دارند .با همه اینها ،سالمند؛ سالمند است
و با مجموعهای از مشکالت جسمی و روحی
روبهروست که مراقبت بیشتری میطلبد؛
بنابراین طبیعی است که با وقوع هر شرایط
بحرانی نظیر شیوع بیماری کرونا ،سالمندان
جزو نخستینگروههایی باشند که نیاز به
قرنطینه شدیدتر و توجه بیشتری داشتهباشند.
فشارخون ،چربی باال ،دیابت ،مشکالت قلبی
و عروقیو بیماریهای تنفسی جزو شایعترین
مشکالت دوره سالمندی است که هرکدام
بهتنهایی میتواند یک عامل خطرساز برای سخت
شدن بیماری کرونا باشد .بیماریهایی که در
ترکیب با ضعف سیستم ایمنی بدن بهدلیل کهولت
سن ،درست شبیه چاشنی دینامیت عمل و فرد را
زودتر از حد انتظار زمینگیر میکنند .این در حالی
است که تجربههای این مدت نشان داده استکرونا
بهتنهایی هم قادر است یک فرد جوان و بدون
هیچگونه بیماریزمینهای را نیز از پای درآورد.
همه اینها را گفتیم برای اینکه بگوییم در شرایط
کنونی ،چارهای جز قرنطینه سالمندان نیست ،چه
در خانه چه در مراکزی مانند سرای سالمندان.
توجـه بـه نیازهـای روحـی همپایـه
نیازهـای جسـمی
وقتی از قرنطینه برای حفظ سالمتی
سالمندان صحبت میکنیم ،منظورمان رها
کردن آنها در خانه و تنها گذاشتنشان نیست،
زیرا با افزایش سن ،نیاز آدمی به تعامل و ارتباط

با دیگران بیش از گذشته میشود .به عبارت
سادهتر ،شاید شما بتوانید وقتتان را بهتنهایی
بگذرانید ،ولی یک سالمند نمیتواند؛ بنابراین
الزم است برای پرکردن اوقات فراغت و تنهایی
او در این روزها هم فکر جدی بکنید .در ادامه،
چند پیشنهاد برای این منظور داریم.
میتوان فرد سالمند را با نحوه کار با اینترنت
و حتی بازیهای رایانهای آشنا کرد .این کار
افزونبراینکه اوقات فراغت آنها را پر میکند،
از بروز زوال عقل زودرس و دمانس و آلزایمر نیز
جلوگیری میکند.
کشورهای توسعهیافته که تقریبا  ٢۵درصد
از جمعیت آنها سالمند هستند ،به ورزش
سالمندان بیش از هرچیز دیگری توجه
میکنند .بهترین ورزش برای این گروه سنی،
ورزشهای مقاومتی و هوازی است .توصیه
میکنیم اگر سالمندتان مشکل خاصی ندارد،
برنامهای بچینید و هفتهای  ١۵٠دقیقه همراه با
او در خانه ورزش کنید .ورزشهای آرام مانند
یوگا نیز برای این طیف سنی بسیار مفید است.
خواندن کتاب ،حل کردن جدول ،انجام
بازیهای فکری ،گلکاری ،آشپزی ،دوختودوز،
دیدن فیلم و سریال و  ...سرگرمیهایی هستند
که میتوان زمینه انجام آن را برای این روزهای
خانهنشینی فرد سالمند بیش از گذشته فراهم کرد
تا مشغله و سرگرمی او در طول روز بیشتر شود.
حتما کار با وسایل ارتباط جمعی مانند گوشی
همراه و نرمافزارهای ارتباط دیداری را به سالمند

قبل از هر گونه ارائه مراقبت مانند
غذا دادن به فرد سالمند ،حتما باید
دستها را با آب و صابون به مدت ۲۰
ثانیه شست یا با مواد ضد عفونی کننده
حاوی الکل گندزدایی کرد.

پروتکلهای بهداشتی برای سالمندان
ابتال به ویروس کووید  ۱۹در همه شرایط
یکسانی دارد؛ بنابراین مراقبتهای پیشگیری
از آن هم در همه یکسان است .فقط درصورتی
که سالمند باشید یا فرد سالمندی در خانه
داشته باشید ،نیاز است که آنها را با شدت
بیشتری پیگیری کنید .در ادامه ،تعدادی از این
توصیهها را با هم مرور میکنیم.

درباره بیماری کرونا و عالئم آن باید
آموزشهای الزم را به فرد سالمند داد
و در صورت مشاهده هر گونه عالمتی
از ابتال به بیماری ،سریع مراتب را با
پزشک در میان گذاشت.

6ft

سالمندان این روزها باید در حد
امکان کمتر از خانه خارج شوند.

سطوحی را که فرد سالمند با آن در
تماس است باید به صورت مرتب با
مواد ضدعفونیکننده مانند الکل ۷۰
درصد یا محلول نیمدرصد آب ژاول
(وایتکس رقیقشده یک به  ۱۰با آب)
ضدعفونی کرد.

6ft

از لمس ،بغل کردن و بوسیدن آنها
حتی از سوی کسانی که درخانه با
آنها زندگی میکنند باید تا حد
ممکن خودداری کرد.

برای تقویت سیستم ایمنی بدن فرد
سالمند ،باید به میزان خواب ،تغذیه
مناسب و فعالیت بدنی او بیش از
گذشته توجه داشت.

حضور فرد سالمند در تجمعها،
6ft
میهمانیها و مراکز شلوغ بسیار
خطرناک است .تا حد امکان باید
آنان را از چنین فضاهایی دور کرد.
در صورتی که فرد سالمند به خدمات
6ft
پزشکی فوری نیاز دارد ،تدابیر
الزم مانند زدن ماسک و پوشیدن
دستکش و حفظ فاصله اجتماعی را
باید در تمام مدت رعایت کرد.
وظیفه خرید و تهیه مایحتاج و امور
روزمره خارج از منزل را باید به
فردی غیر از عضو سالمند سپرد.
افرادی که با فضای خارج زیاد در
ارتباط هستند مانند افراد شاغل
یا حتی کودکان بهتر است6ftهمیشه
با ماسک و حفظ فاصله اجتماعی
(1/5متر) به فرد سالمند نزدیک شوند.
رفتن به سفر برای فرد سالمند حتی
با رعایت همه تدابیر ایمنی ،حکم
امضای مرگ او را دارد .پس به هر
بهانهای باید از آن خودداری کرد.
استفاده عمومی از وسایل مشترکی
مانند سجاده ،چادر نماز ،مهر ،تسبیح
و امثال آن را باید در طول همهگیری
بیماری به کمترین میزان رساند.
برای مراجعه کمتر سالمند به
داروخانه و پزشک ،باید داروهای او
را بیش از حد معمول تهیه کرد و در
اختیارش قرار داد.

منبع :شهرآرا نیوز
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یاد بدهید تا از این طریق بتواند در طول روز چند
بار با نزدیکان و دوستانش ارتباط برقرار کند.
شنیدن و پیگیری اخبار منفی بهویژه اخبار
و وقایع کرونا برای سالمندان چندان مناسب
نیست .در صورت زندگی مشترک با آنها
افزونبر نظارت بیشتر بر رسانههای ارتباطی،
خودتان هم مراقبت بیشتری در این خصوص
داشتهباشید و کمتر از مرگ و میر و بیماری در
مقابل آنها حرف بزنید.
اگر منزلتان فضای زیادی دارد و شرایط آن
را هم دارید که سالمند تنهایتان با شما زندگی
کند (بهویژه اگر در سرای سالمندان به سر
میبرد و این روزها بهدلیل قرنطینه سفت و
سخت در این مراکز ،امکان مالقات و رفتوآمد
زیاد هم نیست) تا زمانی که محدودیت قرنطینه
برداشته نشود ،او را با حفظ دستورهای بهداشتی
به منزلتان بیاورید تا کمتر از تنهایی رنج ببرد.

استفاده از از وسایل حملونقل
عمومی برای فرد سالمند بههیچوجه
مناسب نیست.

شماره 242

مدیریت اضطراب های زندگی
اردشیر زرشکی – مدیر امور روان شناسی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز

عالوه بر مطالب گفته شده در مباحث
پیشین ،جهت مدیریت استرس و اضطراب های
زندگی به صورت عام و به صورت خاص ناشی
از کرونا ویروس ،می توان از راهکارهای زیر هم
جهت ارتقای سطح سالمت روان بهره مند شد.

به طور کلی راهکارهای مدیریت استرس
به دو دسته کلی تقسیم می شوند:
  1.روش هـای هیجـان مـدار :فـرد
کوششـی در جهت برطـرف کردن
مشـکل اصلـی بـه صـورت منطقی
انجـام نمی دهـد و فـرد ( توانخواه
و کادر درمـان ) را بـا اسـتفاده از
روش هایـی ماننـد فعالیـت هـای
سـرگرم کننـده و شـادی آور بـا
رعایـت تمامـی دسـتورالعمل های
بهداشـتی و فاصله گذاری اجتماعی
اعـم از فعالیـت هـای ورزشـی،
هنـری ،شـعر خوانـی ،بـازی هـای
فکـری و سـرگرم کننـده ،تعریـف
جـوک و طنـز ،فیلـم هـای شـاد
کننده ،موسـیقی و حرکات موزون،
شـکرگذاری ،مراقبـه ،مدیتیشـن،
خـود هیپنوتیزم خنثی و  ...از شـدت
فشـار روانـی حاکـم مـی کاهد.
 2.روش های مساله مدار :در این
مورد روان شناس بایستی کامال به
صورت منطقی و علمی با کمک فرد
با استفاده از مهارت حل مسئله و
تصمیم گیری موقعیت های الزم را

بررسی و برای حل هر مشکلی بهترین
و کم هزینه ترین راه حل را انتخاب
کرده و اقدام نمایند.

از جملـه روش های مسـاله مدار شـامل :
افزایـش آگاهـی از طریق آموزش فـردی و گروهی
از واقعیات علمی و تایید شـده از بیماری و توصیه
بـه تمامـی افـراد جهـت کسـب اطالعـات تنهـا از
منابـع علمی موثق که برداشـت هـای غلط کاهش
یافتـه و نـگاه واقـع بینانـه ای از ایـن بیمـاری بـه
وجـود آید .تشـکیل گـروه مجازی برای پرسـنل و
ارائـه اطالعـات پزشـکی و روان شـناختی صحیـح
جهـت افزایـش آگاهی پرسـنل و توانخواهان .تهیه
بروشـور هـا ،پمفلت ها و پوسـترهای آموزشـی به
منظور ارتقای بهداشـت و سالمت روانی فرد مبتال 
و خانـواده .آموزش روش های ذهن آگاهی و تاکید
بـر روی اینجـا و اکنون تمرکز کـرده و دائم به این
فکـر نکنیـد که در آینـده چه اتفاقـی خواهد افتاد.
آموزش در خصوص جلوگیری از انگ زدن
در خصوص بیماران مثبت یا مشکوک به کرونا
که باعث افزایش فشار روانی در فرد می شود.

بنابراین در موقعیت استرس زا می توانیم
هم از راهکارهای بلند مدت و هم کوتاه مدت  
هیجان مدار و مساله مدار استفاده کنیم.
یـک نـوع دیگـر از مدیریـت اسـترس،
روش های مقابله ای ناسـازگار اسـت که بسـیاری
از افـراد دسـته اول و دوم بـدان متوسـل مـی
شـوند .از ایـن روش هـای مقابله ای ناسـازگار که
مـی توانـد تبعات بسـیار بیشـتری حتـی از خود

بیماری برای فرد و دیگران داشـته باشـد عبارتند
از :سـوء مصـرف مـواد مخـدر و محـرک ،سـوء
مصـرف الکل ،ارتباطات جنسـی با افـراد مختلف
و فقـط  بـا کسـب لـذت و بی هـدف ،رفتـار های
پرخشـگرانه ماننـد کتـک و داد زدن و ...
در تمامـی زندگـی مهـارت خودآگاهـی
اهمیـت ویـژه ای دارد و در بحـث مدیریـت
اسـترس هـم بسـیار مهـم و تاثیرگـذار اسـت.
تحقیـق و تجربـه نشـان داده کـه خودآگاهی
منجر بـه خودتنظیمی می شـود .به عبارت
دیگـر آگاهـی از وضعیـت درونی خـود می
توانـد رفتارهـا و واکنـش هـای فـرد را تعدیل
و تنظیـم کنـد .براسـاس همیـن ادعـا اولیـن
گام در مواجهـه بـا موقعیـت هـای اسـترس زا
توجـه و شناسـایی وضعیـت موجـود درونـی
اسـت .واقعیـت این اسـت که در هـم تنیدگی
و تنـش بـه راحتـی تفکـر را تحـت تاثیـر قرار
مـی دهـد و فرصـت مناسـبی را بـرای فعالیت
افـکار مزاحـم و تشـدید هیجانات ناخوشـایند
فراهـم می سـازد .آگاهـی از این امـر که تنش
بـه راحتی مـی تواند تفکر ،احسـاس و رفتار را
تحـت تاثیـر قـرار دهد خـود به مثابـه ی یک
ضربـه گیر اسـت و بـه ذهن این قـدرت را می
بخشـد کـه فرمـان < ایسـت > را صـادر کند.
در ایـن مرحلـه پی بردن بـه علت این
حالت اسـت .آیا این همه فشـار و آشـفتگی
از آن اسـت کـه اوضـاع و شـرایط متناسـب با
انتظـار مـن پیـش نرفتـه؟ آیـا این بیمـاری و

همش تقصیر شماست ..

هیچ وقت نمی دونید چه موقع چه کار باید کرد..
بیچاره شدم و همیشه من بدبختم ..

من هرگز نمی توانم این پس این مشکالت
برآیم..

مخدوش کردن افکار ناکارآمد و جایگزین
کردن آن با تلقین برخی از جمالت امید
بخش است .به نظر می رسد طرح دو سوال
زیر و پرسش و پاسخ برخاسته از آن بتواند تاثیر
بسزایی در کاهش فشار وارده بر فرد داشته باشد.
 1.آیـا همیشـه همـه افـراد در
تمـام موقعیـت هـا صحیـح رفتار
مـی کننـد؟ (به ویـژه در شـرایط
بحرانـی حـال حاضـر)

 2.آیا من هرگز نباید مرتکب اشتباه

پـس از پاسـخ بـه ایـن سـواالت و کاهـش
افـکار منفـی و ناکارآمـد مـی تـوان از جمالت
زیـر نسـبت بـه خـود اسـتفاده کرد:
آرام باش عزیزم ..

این نیز بگذرد مثل هر آنچه گذشت..
یک نفس عمیق بکش و خونسردی
خودتو حفظ کن..

تامـل بـر هـر یـک از ایـن مراحـل و پشـت
سـر گذاشـتن آن آرامـش نسـبی را بـه همراه
دارد و بـه فـرد فرصـت می دهد از چشـم انداز
دیگـری کـه به نظـر منعطف تـر و معقوالنه تر
اسـت به قضیـه نـگاه کند.

عالوه براین نیز یکی از مهمترین راهکارهای
کوتاه مدت مدیریت استرس و هیجان عبارت
است از :خودآگاهی هیجانی.

بدیـن معنـا کـه بـه نظر می رسـد فـردی که
بـرای مدت زمـان طوالنـی در جهت شناسـایی
تنـش های خـود و موقعیـت هـای برانگیزاننده
آن تلاش کـرده مـی دانـد کـه موقعیـت هـای
تنـش زا چـه عالئمـی را بـرای او در پـی خواهد

از سـوی دیگر چون فشـار و تنیدگی آستانه
تحمـل را پاییـن مـی آورد ،احتمـال تجربه ی
هیجانـات منفـی افزایـش مـی یابـد .آگاهی از
ایـن امـر که در ایـن لحظه چه احساسـی دارم
 :عصبانـی هسـتم؟ غمگینـم؟ ترسـیده ام؟ و
 ...گامـی مهـم در جهـت مهـار و کنتـرل آن
احسـاس است.
اگـر در لحظاتی که احسـاس ناخوشـایندی
تجربـه مـی شـود بتـوان احسـاس مربوطـه
را شناسـایی کـرد و بـه خـود گفـت  :تـو االن
عصبانـی هسـتی  .یا تـو االن غمگین هسـتی.
ایـن آگاهـی کمـک می کنـد تا فـرد راحت تر
بتوانـد چنـد دقیقـه ای صبـر کـرده و از بـروز
پاسـخ های آنـی و بدون تفکـر جلوگیری کند.
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شـرایط جدیـد در کنتـرل مـن بوده اسـت؟ و
آیـا ایـن امـر منجر بـه تشـدید افـکار ناکارآمد
در ذهن من شـده اسـت؟ شناسـایی این افکار
پیـش شـرط الزم بـرای کنتـرل اسـترس می
باشـد؛ عباراتـی همچـون عبـارات زیـر بیانگـر
فعـال شـدن افکار ناکارآمـد و غیر وافـع بینانه
در ذهن اسـت.

شوم؟

داشـت؛ حـال بـه هنـگام مواجهـه بـا موقعیـت
هـای تنـش زا ایـن خودآگاهی بـه او کمک می
کنـد تـا در لحظـه بتواند فشـار حاصلـه و عالئم
ناشـی از آن را شناسایی نماید .مسلما در چنین
شـرایطی امـکان صدور فرمـان موفقیـت آمیز "
ایسـت " بیشتر اسـت و این فرمان از پشتوانه ی
اجرایـی باالتـری برخـوردار خواهد بود.

شماره 242

خواص فوق العاده
جو دوسر برای
سالمت پوست و مو
معموال ترکیب جو دوسر و مایعاتی مانند
آب ،شیر گاو یا شیرهای گیاهی ،وعده صبحانه
محبوبی در میان مردم به شمار می آید .جو
دوسر سرشار از مواد مغذی و فیبر و یکی از
مغذی ترین غذاها در بین غالت کامل است.
علاوه بـر ایـن ،جودوسـر فواید زیـادی برای
پوسـت و مـو دارد .بـه پیشـگیری از بـروز آکنه
و زیبایـی چهـره کمـک مـی کنـد و حتـی می
تـوان از ایـن مـادۀ خوراکـی بـه عنـوان یـک
پـاک کننـده طبیعی پوسـت نیز اسـتفاده کرد.
جالـب اسـت بدانیـد کـه ماسـک صـورت جـو
دوسـر معجـزه خواهـد کرد و در مـدت کوتاهی
مـی توانید تأثیرات شـگفت انگیـز آن را بر روی
پوسـت و مویتان ببینید.

طرز تهیه اسکراب جودوسر
بـرای تهیـه ایـن نـوع اسـکراب ،بـه یـک
قاشـق غذاخـوری جـو دوسـر آسـیاب شـده،
شـکر قهـوه ای ،عسـل خـام و روغـن ارگانیک
جوجوبـا احتیـاج داریـد .همچنین مـی توانید
چنـد قطره اسـانس روغنـی اسـطوخودوس یا
شـمعدانی را بـه آن اضافـه کنید .مـواد را باهم
مخلـوط کنیـد .صورتتـان را مرطـوب کرده و
مقـدار کمی اسـکراب را بـرروی آن بمالید و به
آرامـی با حـرکات دایـره ای ماسـاژ دهید .بعد
از گذشـت حـدود  ۱۰دقیقـه صورتتـان را بـا
آب ولـرم شسـته و خشـک کنید.

فواید جو دوسر برای پوست
کمک به درمان آکنه
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جودوسـر مـی توانـد بـا جـذب چربـی اضافه
پوسـت ،بـه درمـان آکنـه کمـک کنـد .فقـط
کافـی اسـت نصف فنجان جـو دوسـر را در یک
سـوم فنجـان آب بجوشـانید و بگذاریـد خنـک
شـود ،خمیـر غلیـظ به دسـت آمـده را بـر روی
نواحـی آسـیب دیـده صـورت بمالیـد و بعـد از
گذشـت  ۲۰دقیقـه صورتتـان را بـا آب ولـرم
بشـویید .همچنیـن مـی توانیـد ایـن ماسـک را
بـا گوجـه فرنگـی ،سـفیده تخـم مـرغ یـا پیـاز
تهیـه کنیـد .به همین سـادگی مـی توانید یک
شـوینده صـورت در منـزل تهیـه کنیـد.
طبق مطالعات انجـام شـده اسـکراب جـو
دوسـر مـی تواند بـرای درمـان آکنه بـه خوبی
وارد عمـل شـود .اسـکراب ،سـلول هـای مرده
پوسـت را از بیـن میبـرد و پوسـت شـما را
صیقـل میدهـد .همچنیـن باعـث کاهـش
لکههـا و نرمـی پوسـت مـی شـود.

صابون جودوسر نیز می تواند به از بین بردن
آکنه کمک کند .شما می توانید صابون جو
دوسر را به صورت آماده خریداری کنید و یا
خودتان آن را در منزل تهیه کنید (یک قالب
صابون بدون بو را آب کنید ،جودوسر را به آن
اضافه کرده و اجازه دهید خنک شود) .این
صابون به عنوان یک الیه بردار طبیعی عمل
می کند و چربی اضافی را بدون خشک کردن
بیش از حد پوست جذب می کند.
جو دوسر حاوی زینک است به همین دلیل
التهاب را کاهش داده و باکتری های ایجاد
کنندۀ آکنه را از بین می برد .مکمل زینک
می تواند به کاهش آسیب های پوستی ناشی از
آکنه کمک کند.

با این حال برخی تحقیقات نشان میدهند
که جو دوسر می تواند باعث تشدید آکنه شود.
به همین دلیل بهتر است قبل از استفاده از جو
دوسر جهت درمان بیماری های پوستی خود با
پزشک متخصص مشورت کنید.

مرطوب کننده پوست
عالوه بر استفاده از کرم مرطوب خوب  ،جو
دوسر می تواند سلول های مرده پوست را از
بین ببرد و به عنوان یک مرطوب کننده طبیعی
عمل کند .بتاگلوکان موجود در جو دوسر می
تواند با ایجاد غشای نازکی برروی پوست ،به
اعماق آن نفوذ کرده و رطوبت مورد نیاز پوست
را تأمین کند ۲ .فنجان جو دوسر را با  ۱فنجان
شیر و  ۱قاشق غذاخوری عسل مخلوط کنید.
مخلوط به دست آمده را روی پوستتان مالیده
و بعد از  ۱۵دقیقه صورت تان را با آب سرد
بشویید .همچنین می توانید برای پوست تان از
عصاره جودوسر استفاده کنید.

درمان خشکی و خارش پوست
براساس مطالعات صورت گرفته ،جودوسر دارای
خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی است و به
همین دلیل می تواند به درمان خارش پوست ناشی
از خشکی و تحریک پوست کمک کند.
حتی حمام جو دوسر می تواند برای پوست
شما مفید باشد .برای این کار داخل وان حمام،
جوش شیرین و جوی دو سر خام بریزید .همچنین
می توانید از بلغور جو دوسر کلوئیدی مخصوص
وان حمام نیز استفاده کنید .حدود  ۱۵دقیقه در
آب بمانید سپس خارج شده و خود را به آرامی
خشک کنید .یادتان باشد تا زمانی که پوستتان
هنوز نمناک است ،از مرطوب کننده استفاده کنید.
پودر یا آرد جو دوسر نیز می تواند تأثیری شگفت

جو دوسر به عنوان یک
پاک کننده طبیعی
جـو حـاوی ترکیباتـی بـه نـام سـاپونین
اسـت که بـه عنـوان پـاک کننـده ای طبیعی
(بـدون تحریـک کـردن پوسـت) هرگونـه
آلودگـی و چربـی را از منافـذ خـارج می کند.
شـیر جـو دوسـر به عنـوان یـک پـاک کننده
طبیعـی و تونـر عمـل می کنـد .ابتـدا صورت
تـان را شسـته و سـپس شـیر جـو را به کمک
پـد پنبـه ای روی آن بمالیـد.
همچنیـن بـرای تمیـز کـردن پوسـت مـی
توانیـد از حمـام سـبوس جـو اسـتفاده کنیـد.
نصف فنجان جو دوسـر پوسـت کنـده را درون
یـک پارچـه ریخته و داخل کیسـه ای کوچک
قـرار دهیـد .کیسـه را در وان حمـام انداختـه
و سـپس تـا جایـی کـه تمام شـیر جـو بیرون
بیایـد آن را فشـار دهیـد .مـی توانیـد به جای
صابـون ،از کیسـۀ حاوی جو ،برای شستشـوی
بـدن و صـورت تـان اسـتفاده کنید.

محافظت از پوست
پروتئیـن موجـود در جـو دوسـر محافظـی
طبیعـی برای پوسـت اسـت که حتی از پوسـت
شـما در مقابـل آالینـده هـا و مـواد شـیمیایی
قـوی محافظـت مـی کنـد .چربـی هـای روان
کننـده موجـود در جودوسـر بـه محافظـت از
پوسـت در مقابـل اشـعه هـای مـاوراء بنفـش
کمـک مـی کنـد.

روشن کنندهی پوست
این واقعیت که از جو دوسر در محصوالتی
مانند اسکراب های بدن ،صابون ها و کرم های
الیه بردار استفاده می شود ،اهمیت و تاثیرگذاری
آنها را برای ما آشکار می کند .برای روشن کردن
پوست تان می توانید هر روز صبح از ترکیب پودر
جو و شیر استفاده کنید.

برای تهیه اسکراب دست ،درون یک ظرف بزرگ،
مقداری جو دوسر ،عسل و روغن زیتون بریزید.
همچنین می توانید برای خوشبو شدن ترکیب ،از
مقداری اسانس روغنی استفاده کنید .مخلوط به
دست آمده ،برای پوست های حساس بسیار مفید
است زیرا کار الیه برداری را به آرامی انجام می دهد.

درمان آبله مرغان یا آلرژی به
پیچک سمی
هزاران سال است که از جو دوسر برای درمان
آلرژی به پیچک سمی و عالئم آبله مرغان استفاده
می شود .برای تسکین خارش ناشی از پیچک
سمی یا آبله مرغان ،آرد جو دوسر را درون
پارچه ی پنبه ای (با بافت درشت) بریزید سپس
پارچه را زیر شیر وان حمام پیچیده و در طی حمام
کردن چندین بار پارچه را فشار دهید تا عصارۀ آن
بیرون بیاید .همچنین می توانید کیسه حاوی جو
را روی نواحی خارش دار پوست تان بمالید.

خواص جو دوسر برای مو
شاید برایتان عجیب باشد اما باید بدانید جو
دوسر مزایای فراوانی برای موهای شما نیز دارد.
مواد مغذی موجود در آنها مو را قوی تر و پوست
سر را سالم تر می کند .همچنین باعث براقی و
ابریشمی شدن موها نیز می شوند.

درمان شوره سر
برای درمان شوره سر ،تنها به یک فنجان
جودوسر نیاز دارید .بلغور جو دوسر را درون
مخلوط کن بریزید تا پودر شود .پودر به دست
آمده را با  ۲فنجان آب جوش مخلوط کنید تا
کام ً
ال در آن حل شود .به مدت  ۱۰دقیقه صبر
کنید؛ سپس مخلوط را از الک رد کرده و داخل
ظرفی با اندازه متوسط بریزید .به این مخلوط۱ ،
قاشق غذاخوری آب لیمو و  ۱قاشق چایخوری
سرکه سیب اضافه کرده و خوب هم بزنید .اگر
قصد ترمیم موهای رنگ شدۀ خود را دارید ،می
توانید از ریختن آب لیمو صرف نظر کنید.
حدود  ۲۰قطره از اسانس روغنی مورد عالقه خود
را به کاسه اضافه کرده و هم بزنید .می توانید کل
مخلوط را درون یک بطری شامپو خالی بریزید .برای
استفاده از مخلوط به دست آمده ،موهایتان را با آب
ولرم مرطوب کرده و محصول را روی پوست سرتان
بمالید .حدود  ۲دقیقه صبر کنید و مانند همیشه
موهایتان را آب بکشید .شامپوی تهیه شده با جو
دوسر ،خارش پوست سر ،چربی و آلودگی های باقی

جلوگیری از ریزش مو
جو دوسر عالوه بر درمان شوره سر  ،به جلوگیری
از ریزش مو نیز کمک می کند .برای تهیه ماسک
موی جو دوسر (جهت درمان ریزش مو) به ۱
قاشق غذا خوری جو دوسر ،شیر تازه و شیر بادام
نیاز دارید .تمام مواد را مخلوط کنید تا خمیری
یکدست درست شود .یادتان باشد قبل استفاده از
این ماسک موهایتان را شانه کنید تا درهم و گره
خورده نباشند .ماسک را روی موهایتان بزنید و بعد
از گذشت  ۲۰دقیقه با آب ولرم بشویید.
این ماسک باعث تقویت فولیکول های مو شده
و موهای شما را قویتر می کند .همچنین جو
سرشار از اسیدهای چرب امگا  ۶است که باعث
درمان موهای آسیب دیده می شود.

بهبود ظاهر مو
ظاهر موهای شما به اندازۀ استحکام آنها حائز
اهمیت است .تمام آنچه برای استفاده از جو دوسر
جهت بهبود ظاهر مو نیاز دارید  ۳قاشق غذاخوری جو
ساده ،نصف پیمانه شیر و  ۱قاشق غذاخوری روغن
نارگیل و عسل است .مواد گفته شده را خوب با هم
مخلوط کنید .سپس ماسک را روی مو و پوست
سرتان بمالید و بعد از  ۳۰دقیقه موهایتان را مانند
معمول شامپو کنید .این ماسک باعث درخشش مو
شده و همچنین حالتی ابریشمی به موهای شما
می بخشد .با این کار به رطوبت رسانی موهای خود
نیز کمک می کنید .عالوه بر این ماسک مو حاوی
عصاره جوی دوسر الفارر می تواند به افزایش حجم
و حالت پذیزی بهتر موها کمک کند.

خواص جو دوسر برای موهای بلوند
اگر موهایی بلوند دارید جای نگرانی نیست.
جو آسیاب شده به عنوان یک شامپوی خشک
می تواند به زیبایی موهای بلوند شما بیافزاید.
فقط کافی است مقداری جودوسر آسیاب شده را
روی پوست سرتان مالش دهید و با استفاده از یک
برس ،موهایتان را به آرامی شانه کرده تا جوهای
اضافی را پایین بریزید.
تمام آنچه که گفته شد شامل تمام خواص جو
دوسر نبود و خالی از لطف نیست که در مورد
فواید این ماده شگفت انگیز اطالعات بیشتری
به دست بیاورید.
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انگیزی روی پوست تان داشته باشد .پودر جودوسر
را با آب گرم مخلوط کرده تا خمیری شکل شود.
سپس آن را روی پوست مالیده و بعد از گذشت
 ۱۵دقیقه صورت تان را با آب ولرم بشویید.
یکی دیگر از محصوالتی که می توانید با این نوع
جو تهیه کنید ،شیر جودوسر است .تهیه این شیر
کار دشواری نیست برای این منظور کافی است جو
دوسر را در آب داغ بخیسانید و دست آخر یک
محلول شیری خامه ای به دست آورید .این شیر
خواص باالیی برای پوست دارد.

اسکراب دست

مانده روی مو را از بین می برد.

شماره 242

این دمنوشها رابخورید و بخوابید
خواب یکی از نعمتهای بینظیر خداوند برای دوباره
انرژی گرفتن است و از جهت فیزیولوژیک هم ،در زمان
خواب ذخایر اتمام یافته انرژی در بدن دوباره بازسازی
میشوند .بیخوابی نوعی اختالل در عملکرد سیستم
خواب است که به واسطهی آن فرد به میزان الزم نمیتواند
بخوابد و نیروهای از دست رفته را تامین کند .در نتیجهی
این اختالل ناهنجاریهایی در تمام کل سیستمهای
بدن به وجود میآید که موجب کاهش توان جسمی
و روانی فرد برای ادامهی یک زندگی بهنجار میشود.
علت بیخوابی ،موارد متعددی از جمله
اختالالت روانی ،عدم تعادل هورمونی ،افزایش سن،
فاکتورهای محیطی و برخی اختالالت ژنتیکی است.
درمانهای متعددی برای این مشکل وجود دارد که
شامل درمان با داروهای شیمیایی ،داروهای گیاهی،
ویتامینها و مواد معدنی ،تغییرات سبک زندگی،
رفتاردرمانی ،مدیتیشن ،رژیم درمانی ،ورزش ،طب
سوزنی ،هیپنوتیزم و … میشود .در این نوشتار
میخواهیم شما را با دمنوشهای گیاهی که برای
درمان بی خوابی مفیدند ،آشنا کنیم.
مریم مقیمی ،دستیار تخصصی طب سنتی
ایران درباره خواب معتقد است که در طب
جدید خواب مورد غفلت قرار میگیرد و پزشک از
بیمار دربارهی نحوه خوابیدن و مدت زمان خواب
سوالی نمیکند .به گفتهی وی خواب متعادل از
 ۶تا  ۱۰ساعت برحسب مزاج افراد متفاوت است.
خواب نوزادن و کودکان بیشتر از سایر افراد است.
یک کودک  ۲ساله به  ۱۲ساعت خواب نیاز دارد و با
افزایش سن کم کم میزان خواب کودکان کم میشود.
وی دربـارهی مقـدار متناسـب خـواب
میگویـد ۶ :سـاعت خـواب پیوسـته ،بـه بدن سـود
فـراوان میرسـاند و بیشـترین ترشـح هورمـون رشـد
هنـگام خـواب صـورت میگیـرد .بـر اسـاس دیـدگاه
طـب جدید در خـواب هورمون آندورفیـن و آنکفالین
ترشـح میشـود که منجر به راحتی عضلات در طول
روز میشـود .خـواب سـپیده دم بـه خـواب عیلولـه،
خـواب پـس از طلوع آفتاب بـه فیلوله ،خـواب قبل از
ظهـر به قیلولـه ،خواب عصـر به حیلوله و خـواب بعد
از غـروب آفتـاب بـه غیلولـه معروف اسـت.
وی ادامـه داد :بهتریـن زمـان خـواب از اول
شـب تـا قبـل از طلـوع آفتـاب اسـت کـه باعـث
نشـاط و سـرور میشـود.

احتمال افزایش سرطان در افراد شب کار
طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی کسانی که
در شیفت شب کار میکنند بیشتر در معرض بروز
سرطان قرار دارند .افرادی که عادت به خواب روز
دارند باید کم کم عادت خود را قطع کنند؛ چرا که
خواب روز بیماریزاست و باید گفت که هیچ خوابی
جای خواب شب را نمیگیرد.

خوابیدن با شکم خالی ممنوع
بهترین زمان خواب زمانی است که غذا از معده
عبور کرده باشد که نشانهی آن سبکی سر معده
است .همچنین ،خوابیدن در حال گرسنگی و خالی
بودن معده بسیار مضر است؛ چرا که موجب ضعف
قوا میشود .افراد باید سعی کنند در ساعت مشخصی
به رختخواب بروند و سر ساعت مشخصی از خواب
بیدار شوند؛ چرا که خود موجب سالمتی است.
با این مقدمه میخوهیم به سراغ پیشنهادات طب
سنتی برای داشتن یک خواب خوب و کامل برویم.

چای نخورید!

تجربه نشان میدهد چایهایی که از هر قسمتی
از گیاههای چای (کاملیا سیننسیس و کاملیا
آسامیکا) گرفته میشوند ،حاوی مقداری کافئین
طبیعی هستند و به همین دلیل ،برای کسانی که
به دنبال چایهای آرامبخش و بهبود کیفیت خواب
خود هستند ،مناسب نیستند.
این چایها شامل انواع مختلف چای سبز و سیاه
میشوند .با این حال ،دمنوشهای گیاهی که از گیاهان
دیگر تهیه میشوند ،فاقد کافئین هستند و برخی از آنها،
خواص آرامبخشی فوقالعادهای دارند.

دمنوش رازیانه
دمنوش رازیانه اغلب از دانههای این گیاه تهیه
میشود و فواید مختلفی برای دستگاه گوارش دارد.
نوشیدن دمنوش رازیانه قبل از خواب میتواند معده
را آرام کند ،اشتهای آخر شب را کاهش میدهد و به
طور کلی ،بدن را آرام میکند .دمنوش رازیانه به عنوان
کاهش دهندهی اشتها عمل میکند و نوشیدن آن،
راه خوبی برای جلوگیری از پرخوری آخر شب است.

دمنوش سنبل الطیب
دمنوش سنبل الطیب از ریشهی گیاه سنبل
الطیب درست میشود و آرامبخشی نسبتاً قوی است.
از این گیاه برای درمان مشکالت مختلفی همچون
اختالالت خواب و اضطراب استفاده میشود .دمنوش
سنبل الطیب عطر و طعم نسبتاً تندی دارد که خواص
کلی این نوشیدنی ناشی از آنهاست .اگر شبها
نمیتوانید بخوابید ،دمنوش سنبل الطیب میتواند راه
حل مشکل شما باشد.

دمنوش اسطوخودوس
اسطوخودوس درمانی سنتی برای رفع بیخوابی
است و از روغن آن در حمام و رایحهی درمانی
استفاده میشود ،اما دمنوش آن هم مؤثر است .از
لحاظ پزشکی ثابت شده است که تنها استشمام
عطر اسطوخودوس قبل از خواب ،میزان خواب

عمیق (موج آرام) را افزایش میدهد .عطر آرامبخش
اسطوخودوس همراه با خواص گوارشی این گیاه
باعث شده که دمنوش اسطوخودوس انتخاب
مناسبی برای قبل از خواب باشد.

دمنوش بابونه
دمنوش بابونه یکی از قدیمیترین نوشیدنیهای شبانه
است که قرنها از آن به عنوان یک نوشیدنی خوابآور
و آرامبخش استفاده میشده است.دمنوش بابونه یکی از
محبوبترین دمنوشها در سراسر جهان است و برای
رفع استرس بسیار مفید است .بابونه عالوه بر آرامبخش
بودن ،تقویت کنندهی دستگاه ایمنی هم است و انتخاب
بسیار خوبی برای دمنوش قبل از خواب است.این
دمنوش همچنین به عنوان مسکن در درمان دردهای
قاعدگی ،دردهای دستگاه گوارش و … بسیار موثر است.

دمنوش به لیمو
دمنوش به لیمو به کاهش فشار عصبی ،استرس
و اضطراب کمک میکند و این بدان معناست که
نوشیدن یک فنجان از به لیمو قبل خواب ،میتواند
راه خوبی برای سد کردن افکار مزاحم باشد.همان
طور که از اسمش پیداست ،این دمنوش عطر و
طعم مرکباتی دارد .این دمنوش اغلب با ترکیب نعنا
تهیه میشود که آن را به یک نوشیدنی نشاطآور
تبدیل میکند و مجاری تنفسی را پاکسازی و در
نتیجه به خواب بهتر کمک میکند.

سوتیتر /۱تجربه نشان میدهد چایهایی که
از هر قسمتی از گیاههای چای (کاملیا سیننسیس
و کاملیا آسامیکا) گرفته میشوند ،حاوی مقداری
کافئین طبیعی هستند و به همین دلیل  ،برای
کسانی که به دنبال چایهای آرامبخش و بهبود
کیفیت خواب خود هستند ،مناسب نیستند.این
چایها شامل انواع مختلف چای سبز و سیاه میشوند

سوتیتر /۲دمنوش بابونه یکی از قدیمیترین
نوشیدنیهای شبانه است که قرنها از آن به عنوان یک
نوشیدنی خوابآور و آرامبخش استفاده میشده است.
دمنوش بابونه یکی از محبوبترین دمنوشها در سراسر
جهان است و برای رفع استرس بسیار مفید است

سوتیتر/ ۳طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی
کسانی که در شیفت شب کار میکنند بیشتر در
معرض بروز سرطان قرار دارند .افرادی که عادت به
خواب روز دارند باید کم کم عادت خود را قطع کنند
چرا که خواب روز بیماریزاست و باید گفت که هیچ
خوابی جای خواب شب را نمیگیرد.
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تغذیه در
فصـلسرمـا

مهسـا کریـم پـور /کارشـناس تغذیـه و رژیـم
درمانـی آسایشـگاه خیریـه کهریـزک اسـتان البـرز

دریافت انرژی
بـا توجـه بـه اینکـه کاهـش دمـا موجـب
افزایـش اشـتهای کاذب مـی شـود  ،توصیـه
مـی گـردد حتمـا سـه وعـده غذایـی اصلـی
صبحانـه  ،ناهـار و شـام و همچنین سـه میان
وعـده داشـته باشـیم .
مصرف یک صبحانه مغذی شامل نان
سبوس دار  ،مقدار کافی پروتئین (که دراقالمی
نظیر پنیر و   تخم مرغ و حبوبات موجود
می باشد) و همچنین مقدار کافی لبنیات  ،عالوه
برتامین انرژی مورد نیاز برای شروع فعالیت
روزانه  ،سبب تامین مقادیر کافی از ویتامین (ای)
جهت تقویت سیستم ایمنی می گردد.
یک میان وعده صبح شامل میوه و دانه های
روغنی (مغز ها) با تامین ویتامین ها و مواد
معدنی الزم  ،موجب افزایش توان دفاعی بدن
می گردد.
در وعده ناهار توصیه می گردد غذای حاوی
پروتئین کافی نظیر گوشت سفید یا  گوشت قرمز
یا  انواع حبوبات همراه با مقدار کافی نان سبوس
دار یا برنج برای تامین انرژی و ساالد حاوی

ویتامین ها و امالح
ویتامین د :با شروع فصل سرما به دلیل
آلودگی هوا و شرایط جوی  ،جذب ویتامین(د)
کاهش می یابد و منجر به کمبود این ویتامین
می شود .به همین دلیل الزم است ماهانه 1
عدد قرص ویتامین (د) مصرف شود .مصرف
ویتامین د با 1لیوان شیر به جذب بهتر کمک
می کند.
ویتامین ث :این ویتامین باعث تقویت سیستم
ایمنی می گردد .همچنین موجب کاهش طول
دوره و عالئم سرماخوردگی می شود .لذا توصیه

ویتامین آ :این ویتامین نقش مهمی در
تقویت سیستم ایمنی دارد .منابع غذایی
ویتامین (آ) شامل جگر سیاه  ،تخم مرغ  ،کره
حیوانی  ،هویج سبزیجات با برگ سبز تیره  ،
کدو حلوایی می باشد.

همچنین مواد غذایی حاوی ویتامین
(شامل گوشت گاو ،بوقلمون ،پسته  ،ماهی
تن ،تخمه آفتابگردان ) سلنیوم (شامل ماهی ،
گوشت گاو  ،بوقلمون  ،تخمه آفتابگردان ) روی
( شامل مغز ها  ،گوشت قرمز و گوشت سفید)
و آهن ( شامل جگر ،گوشت قرمز  ،سبزیجات با
برگ های سبز تیره و پهن  ،ماهی و حبوبات )
به تقویت سیستم ایمنی کمک نموده و احتمال
ابتال به بیماری های واگیر را کم می کند.
B6

مایعات
جهـت پیشـگیری و درمـان بیمـاری هـای
ویروسـی نظیـر سـرماخوردگی و آنفلوآنـزا
مصـرف مقادیـر کافـی آب و مایعـات توصیـه
مـی شـود .مصـرف  8-6لیـوان آب در روز ،
همچنیـن مصـرف مایعـات گـرم ماننـد شـیر
گـرم یـا چـای کـم رنـگ بـه حفـظ سلامتی
کمـک مـی کنـد.

مصرف آب سبزیجاتی نظیر آب هویج به دلیل
محتوای ویتامین آ در این فصل توصیه می شود.
منبع
Krause and Mahan’s Food & the
Nutrition Care Process 15th Edition
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هرسـاله با سـرد شـدن هوا از یـک طرف به
علـت وجـود هـوای سـرد و خشـک و از طرف
دیگـر کم شـدن تهویه در مکان هـای عمومی
بـا شـیوع بیمـاری هـای ویروسـی مواجـه
مـی شـویم  .همچنیـن به علت شـرایط جوی،
دریافـت برخـی از ویتامیـن ها نظیـر ویتامین
(د) کاهـش مـی یابـد .بـا توجـه بـه اینکـه
کاهـش دما یـک عامل موثر در افزایش اشـتها
و همچنیـن افزایـش تمایـل به غذای شـیرین  
می باشـد  ،ضروری اسـت نکاتـی جهت حفظ
تعـادل و تنـوع غذایـی رعایـت گردد.
در این مقاله سعی شده نکات الزم جهت حفظ
سالمتی و تقویت سیستم ایمنی ارائه گردد.

سبزیجات رنگی (هویج  ،کاهو ،گوجه فرنگی ،
انواع کلم ) موجب تامین ویتامین آ-و-ث که
نقش موثری در تقویت سیستم ایمنی دارد ،
داشته باشیم  .چربی غذا بهتر است متعادل باشد
مصرف مقدار زیاد چربی باعث افزایش وزن و
کاهش توان سیستم ایمنی می شود.
چند ساعت بعد از ناهار  ،یک میان وعده
شامل مقدار کافی میوه توصیه می شود .میوه
ها با داشتن ویتامین ها و امالح ضروری موجب
حفظ سالمتی می گردند..
در وعده شام توصیه می شود یک شام
سبک تر اما مغذی مانند انواع سوپ و آش،
غذاهایی مانند لوبیای پخته  ،عدسی  مصرف
شود .انواع آش به دلیل وجود حبوبات  ،رشته یا
انواع غالت و سبزیجات یک وعده غذایی کامل
و سالم محسوب می شود و همچنین افزودن
مواد غذایی مانند شلغم به علت آنتی بیوتیک
طبیعی آن به ارتقا سالمت کمک می کند.
قبل از خواب یک لیوان شیر گرم همراه با
خرما توصیه می شود .شیر گرم به بهبود کیفیت
خواب کمک می کند و پروتئین و انرژی کافی
را تامین میکند و خرما به علت داشتن مواد
مغذی به حفظ سالمتی کمک می کند

می گردد باشروع عالیم سرماخوردگی مکمی
ویتامین ث مصرف گردد .پرتقال ،نارنگی ،لیمو
شیرین ،کیوی و  انواع کلم ،گل کلم ،شلغم ،فلفل
سبز و فلفل دلمهای ،جعفری ،پیازچه ،شاهی،
گوجه فرنگی منابع خوب ویتامین ث است.

شماره 242

اقـدامـات پیشـگیرانـه
در جهانگیری (پاندمی) کرونا با گیاهان دارویی (قسمت اول)
دکتر فرحناز خلیقی سیگارودی  /دکترای حرفهای داروسازی ،دکترای تخصصی فارماکوگنوزی عضو هیأت علمی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
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به دنبال تهاجم جهانی موجودی کوچک به
نام ویروس  COVID-19یا همان کرونا ،زندگی
آدمیان دستخوش تغییر بسیار شگرفی شده
است .از دیدگاه برخی ،جنگ سوم جهانی
رخ داده است .در این راستا هر کسی به نوبه
خود برای خالصی از این بالی خانمان سوز
که به کوچک و بزرگ ،فقیر و غنی ،زن و مرد،
آسیایی و اروپایی و  ...رحم نمیکند ،دست به
ابتکار عمل میزند.
دانشـمندان زیـادی در سراسـر گیتـی در
پـی یافتـن راههـای جدیـد و فـوق پیشـرفته
بـرای رهایـی از ایـن ریزموجـود میباشـند.
داروسـازان بـا سـاخت داروهـای ضدویـروس،
محققیـن علـوم بیولـوژی با سـاخت واکسـن،
اپیدمیولوژیسـتها بـا پیشبینـی مدلهـای
رفتـاری ویـروس و . ...
در ایـن بیـن از نقـش گیاهـان دارویـی در
تقویـت سیسـتم ایمنـی بـدن و بهبـود عالئم
و عـوارض ناشـی از تهاجـم ویـروس نمیتـوان
غافـل مانـد .همانطـور کـه میدانید سیسـتم
ایمنـی جانـوران و بخصـوص انسـان مهمترین
عامـل در حـذف ویـروس از بدن میباشـد.
گیاهی به نام سرخارگل یا اکیناسه از معدود
گیاهانی میباشد که باعث تقویت سیستم ایمنی

میگردد .قسمت مورد استفاده این گیاه شامل
ریشه ،برگ و سرشاخههاي هوايي میباشد.
این گیاه به چند طریق باعث تحریک
پاسخهای ایمنی میگردد:
 )1فعــال کــردن فاگوســیتوز و تحریــک
گرانولوســیتها
 )2افزایــش تولیــد ســیتوکینها خصوصــا
اینترلوکیــن  ۱و ۶
 )3افزایش فعالیت لکوسیتها
اشـکال دارویـی کـه از گیـاه سـرخارگل
یـا اکیناسـه در بـازار دارویـی ایـران موجـود
میباشـد شـامل قرص روکـشدار ایمواسـتیم
(اكيهـرب) ،قـرص روکـشدار فيتوكلـد و
عصـاره اکیناسـه و فرآوردههـای دیگـر از
کارخانجـات تولیـدی متفـاوت میباشـند.

نکتهای که در اینجا الزم به گفتن است ،آن است
که مصرف موضعي و خوراكي گياه بيش از  8هفته
توصيه نميشود .مصرف گیاه حتما باید تحت نظر
پزشک صورت گیرد .تداخالت دارویی آن با سایر
داروها مانند داروهای مهاركنندة  سيستم ايمني
کورتیکواستروئیدها ،وارفارين و  ...باید مدنظر قرار
گیرد و از مصرف خودسرانه آن جدا خودداری گردد.

ُ
آنچه باید از نابسامانی ها ( اختالالت ) خلقی دانست

ترجمه ی  :ا .امیردیوانی

میزان شیوع نابسامانی ها
(اختالالت) ُخلقی
براسـاس گـزارش بـه عمـل آمـده  ،تقریبـاً

 %20جمعیت امریکا در سـال دست کم دارای
یک نشـانه ی افسـردگی هستند  .طبق بررسی
صورت گرفته در سـال  1992میزان افسـردگی
در  30روز قبـل بـه  % 50و در طـول عمـر بـه
 %17بالـغ گردیـده اسـت .اختلال دو قطبـی
چندان شـایع نیسـت به طـوری که میـزان آن
در کل جمعیـت  %1مـی باشـد  ،لیکـن برخی
بـاور بـر این اسـت کـه تشـخیص غالبـاً نادیده
گرفتـه مـی شـود زیـرا سرخوشـی شـیدایی
(مانیایـی) خیلـی کم به عنوان بیمـاری قلمداد
شـده است.

ارتباط بین اختالالت روانی و
اختالالت ُخلقی
مـی بارگـی ( الکلیسـم ) و سـایر انـواع
مـواد مخدر نیز بـه افسـردگی مربوط اند
 .تشـخیص بیمـاری دو گانـه  ،اعتیـاد
بـه مـواد مخـدر و دیگـر اختلال
روانـی  ،کـه معمـوالً نابسـامانی
ُخلقـی شـمرده مـی شـود  ،بـه
طـور روز افزونـی یـک مـورد

گاهی آنچه که به صورت افسردگی عمده
جلوه می کند  ،به دنبال پرهیز از مصرف الکل یا
مواد مخدر پایان می یابد  .همچنین میزان افراد
مبتال به اختالالت شدید خلقی به طور متوسط
دو برابر حد اعتیاد به نیکوتین است و اشخاص
زیادی بعد از ترک سیگار افسرده می شوند .

شخصیت و اختالالت خلقی
آنانی که در خود فرورفته و درون گرا بوده و
به طرز نامعقولی خود منتقد یا تحریک پذیر،
تکانشی و نسبت به مرگ
حســاسـیت مفــرط
داشته باشند،
براثر افسردگی
آسان تر نومید
می شــونــد
و بهبودشان به
ُکندی صـورت
مــی گــیرد .
اکثر مبتالیان

افسردگی و بیماری جسمی
افسـردگی هـم بـه مرض جسـمانی
مرتبـط اسـت  .حدود  25%از بیماران بسـتری
دچـار نشـانه هـای ف ُِسـرده جانی انـد و نزدیک
بـه  5%از افسـردگی عمـده رنجورنـد  .امـراض
مزمـن توأم با افسـردگی شـامل بیمـاری قلبی
 ،سـرطان کمبـود هـای ویتامین ،مـرض قند ،
هپاتیت و ماالریا می باشند .در ضمن افسردگی
تأثیر شـایع اختالالت عصب شـناختی مشتمل
بـر لغـوه (پارکینسـون )  ،آلزایمـر  ،سـکته ی
مغـزی و تـوده هـا (تومورهـای مغـزی) اسـت.
حتـی نشـانه هـای مالیم افسـردگی و سـفتی
(تصلـب) چندگانـه ( ام اس) خیلـی فـزون تـر
از میـزان متوسـط تصلب شـرایین بـه حمالت
قلبی و پرفشـاری خون مربوط اند  .افسـردگی،
نمـادی از بیمـاری اسـت و هرکسـی کـه دچار
افسردگی است ،احسـاس ناخوشایندتری دارد .
پی نوشت  :نشریه ی:
National Mental Association
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چهارگونـه اختلاالت خلقـی هسـتند
کـه عبارتنـد از  :افسـردگی عمده یا اساسـی،
ادواری خویـی ( نوعـی خفیف اختالل دو قطبی)،
اختلال عاطفـی فصلـی و شـیدایی و مانـی
( سرخوشـی آمیز و شـادمانه  ،خود  -من ِ بسـیار
زیـاد و باالخره خوش بینی واهـی و غیره واقعی).

روانـی جـدی بـه حسـاب مـی آیـد  .خـواه
اعتیـاد به مواد مخدر موجب افسـردگی شـود
یـا افسـردگی بـه اعتیـاد یادشـده بیانجامـد،
یاهـر دو حالت دلیل مشـترکی داشـته باشـند
 ،موقعـی چرخـه ی معیـوب رخ مـی دهد که
معتـادان به تسـکین نشـانه هایی مـی پردازند
کـه مـواد مزبـور پدیـد آورده اسـت  .کوکایین
و دیگـر داروهـای محرک در انتقـال دهندگان
عصبـی واقـع در مرکـز لذت مغـز اثر نهـاده و
سـبب شـادی و خوشـی و در پی فروکشی اثر
 ،افسـردگی پدیـد مـی آیـد .

به افسردگی اساسی نیز نمایانگر برخی عالیم
نگرانی بوده و  %13 - %15آن ها با حمالت
هراس رویارویند  .از آن جایی که ساز و کار
(مکانیسم) زیست شناختی به منظور سازگاری
با خطر و  اضطراب نیازی جهت یاری یا حمایت
پدیدار می سازد که در صورت نا امیدی
شخص ،جای خود را به یـأس دهد .همین طور
مضطربان از نظر زمانی احتمال دارد خود را با
مواد مخدر درمان کنند.

شماره 242

زندگی خوب با معلولیت
سازگاری با زندگی همراه معلولیت،
هرگز آسان نیست ،اما روش هایی وجود
دارد که به شما کمک میکند تا با این
محدودیت ها کنار بیایید ،بر چالش ها
غلبه کنید و زندگی پر ارزشی بسازید.
سـازگاری با معلولیت میتواند دشـوار باشـد،
همـه ما تمایل داریم تندرسـتی خـود را امری
طبیعـی بدانیـم ،امـا زمانـی که سلامتی خود
را از دسـت میدهیم ،دچار وسـواس میشـویم،
امـا در حالـی کـه نمیتوانیـم به سلامتی خود
برگردیـم یـا محدودیتهـا را برطـرف کنیـم،
میتوانیـم طـرز فکـر خـود را تغییـر داده و بـا
ناتوانـی خـود کنـار بیاییم .شـما هنـوز کنترل
زندگـی خـود را در دسـت داریـد و روش های
زیـادی برای بهبود اسـتقالل ،احسـاس قدرت
و چشـم انـداز شـما وجـود دارد .مهـم نیسـت
کـه معلولیت شـما چـه انـدازه باشـد ،غلبه بر
ً
کاملا
چالشـهایی کـه بـا آن روبـرو هسـتید
امـکان پذیـر اسـت و از یـک زندگـی کامـل و
تحقـق پذیـر برخوردار هسـتید.
بیشتر ما انتظار داریم زندگی طوالنی و
سالمی داشته باشیم .بنابراین ،هنگامی که شما
دچار یک بیماری یا آسیب ناتوان کنندهای
میشوید ،این موضوع باعث ایجاد طیف وسیعی
از احساسات و ترسهای نا آرام کننده میشود.
ممکن است تعجب کنید که چگونه میتوانید
کار کنید ،رابطهای ایجاد کنید یا آن را حفظ
کنید یا حتی دوباره خوشحال باشید .اما اگرچه
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مترجم:
اعظم عباسی
زندگی با معلولیت آسان نیست  ،اما لزومی
ندارد که یک فاجعه باشد .باید بدانی که تو تنها
نیستی ،میلیونها نفر قبل از شما این جاده را
طی کرده اند و راهی پیدا کرده اند که نه تنها
زنده بمانند ،بلکه رشد کنند ،شما هم می توانید.

یاد بگیرید ناتوانی خود را بپذیرید

پذیرش معلولیت بسیار دشوار است .شخص
احساس میکند با پذیرش معلولیت تسلیم شده
است .اما امتناع از پذیرش واقعیت و محدودیتها،
شما را از حرکت رو به جلو  ،ایجاد تغییراتی که
باید  ،و یافتن اهداف جدید دور کرده و مانع
تحقق آنها میشود.
به خودتان وقت غصه خوردن بدهید

قبل از اینکه بتوانید معلولیت خود را
بپذیرید ،ابتدا باید غمگین شوید ،شما ضرر
بزرگی متحمل شده اید ،نه تنها از دست دادن
بدن سالم و نامحدود ،بلکه احتماالً برخی از
برنامه های شما برای آینده را از دست دادهاید
که باعث میشود ،غصه بخورید ،اما قبل از اینکه
ناتوانی خود را بپذیرید.
سعی نکنید احساسات خود را نادیده
بگیرید یا آنها را سرکوب کنید   .وقتی
میخواهید از درد جلوگیری کند ،دقیقاً مثل
این است که با نادیده گرفتن آسیبدیدگی از
پس آن برآیید .شما نمیتوانید بدون اینکه آن
را احساس کنید با غم و اندوه کنار بیایید .به
خودتان اجازه دهید بدون قضاوت احساسات
خود را کامال تجربه کنید.

شـما از عصبانیـت و ناراحتـی تـا
نابـاوری به احتمـال زیاد از یـک غلتک
احساسـی عبور خواهیـد کرد  ایـن کامال 
طبیعـی و ماننـد یـک تـرن هوایـی ،تجربهای
غیـر قابـل پیـش بینـی و پـر از فراز و نشـیب
اسـت .فقط بـه آن اعتماد کنید که با گذشـت
زمـان ،به شـرایط جدید عـادت خواهیـد کرد.
نیازی نیست که چهره ای شاد به خود
بگیرید یادگیری زندگی با معلولیت آسان نیست.
داشتن روزهای بد به این معنی نیست که شجاع
و نیرومند نیستید ،و الزم نیست وانمود کنید که
حالتان خوب است به کمک کسی نیاز نیست،
حداقل به خانواده و دوستانتان و افراد مورد اعتماد
خود بگویید که واقعاً چه احساسی دارید ،این هم
به آنها و هم به شما کمک خواهد کرد.
کنار آمدن با واقعیت جدید خود

ناراحتی برای زندگی که از دست داده اید
طبیعی است ،اما  ادامه دادن آن و آرزوی بازگشت
به گذشته قبل از معلولیت خود درست نیست.
هرچقدر سخت باشد ،مهم است که گذشته را رها
کنید و جایی که هستید را بپذیرید.
شما می توانید حتی در یک بدن شکسته
خوشحال باشید :شاید االن به نظر نرسد ،اما
واقعیت این است که شما میتوانید یک زندگی
شاد و معنادار برای خود بسازید ،حتی اگر هرگز
مانند گذشته نتوانید راه بروید  ،بشنوید یا ببینید.
این ممکن است کمک کند تا داستانهای الهام
بخش از افراد دارای معلولیت که رشد کرده
و زندگیهای مورد عالقهشان را ساختهاند را
جستجو کنید .شما میتوانید از دیگران که قبل
از شما این مسیر را رفتهاند  ،بیاموزید .موفقیتها
و تجربیات آنها میتواند به شما کمک کند تا در
شرایط سخت انگیزه داشته باشید.
به کارهایی که دیگر نمی توانید انجام
دهید نپردازید :صرف وقت زیاد و فکر کردن
به چیزهایی که معلولیت از شما گرفته است ،یک
دستور مطمئن برای افسردگی است .سوگواری
برای از دست دادن را رها کنید ،سپس حرکت
کنید .روی آنچه میتوانید انجام دهید و به آنچه
که امیدوارید در آینده انجام دهید تمرکز کنید.
این به شما چیزی میدهد که منتظر باشید.
تا آنجا که ممکن است در مورد معلولیت
خود بیاموزید :گرچه وسواس در مورد اطالعات
پزشکی منفی ،نتیجه مثبتی ندارد ،اما درک آنچه
با آن روبرو هستید بسیار مهم است .تشخیص شما
چیست؟ پیشرفت معمول یا عوارض شایع آن

روش هایی برای به حداقل رساندن تأثیر
معلولیت در زندگی خود را پیدا کنید

ناگفته نماند که معلولیت به روشهای
مختلف زندگی شما را تغییر داده است.
کمک به زندگیخود با انکار سازگاری ندارد ،شما
محدودیتهایی دارید که کار را دشوارتر میکند ،اما با
تعهد ،خالقیت و تمایل به انجام کارهایی متفاوت،
میتوانید از تأثیر معلولیت در زندگی خود کم کند.
حامی خود باشید :شما در حین مذاکره
درباره چالشهای زندگی با معلولیت ،از جمله در
محل کار و سیستم مراقبتهای بهداشتی ،بهترین
وکیل مدافع خود هستید .دانش یک قدرت است،
بنابراین درمورد حقوق و منابعی که در دسترس
شما است ،بیاموزید .همزمان که مسئولیت را به
دست میگیرید ،کمتر احساس ضعف کرده و بیشتر
احساس قدرت و توانمند بودن خواهید داشت.
از کارهای مفیدی که میتوانید انجام
دهید بهره ببرید :گرچه ممکن است نتوانید
ناتوانی خود را تغییر دهید ،اما میتوانید با جستجو
و بکارگیری فناوری و ابزار موجود ،تأثیر آن در
زندگی روزمره خود را کاهش دهید .اگر برای
سهولت زندگی خود به وسیله ای مانند پروتز،
عصای سفید یا صندلی چرخدار نیاز دارید ،از
آن استفاده کنید .سعی کنید هرگونه خجالت یا
ترس از کنایه را کنار بگذارید .شما با ابزاری که
استفاده میکنید تعریف نمیشوند.
اهداف واقع بینانه تعیین کنید و صبور
باشید :معلولیت شما را مجبور به یادگیری
مهارتها و استراتژیهای جدید میکند .همچنین
ممکن است مجبور شوید چیزهای سادهای را
که قب ً
ال آموخته بودید را دوباره یاد بگیرید .این
میتواند یک روند ناامید کننده باشد و طبیعی
است که بخواهید با عجله در این امور کار کنید
و هرچه سریعتر به عملکرد خود برگردید .اما
واقع بین بودن مهم است .تعیین اهداف بیش
از حد تهاجمی در واقع میتواند منجر به عقب
نشینی و دلسردی شما شود .صبور باشید ،هر
قدم کوچک ،گام رو به جلو حساب میشود و در
نهایت ،شما به آنجا خواهید رسید.

درخواسـت کمـک و پشـتیبانی کنیـد
(و بپذیرید):
وقتی با یک معلولیت دست و پنجه نرم
میکنید ،ممکن است به آسانی دچار سوءتفاهم

نکاتی برای یافتن (و پذیرش) کمک و
پشتیبانی

روابط مهم زندگی خود را پرورش دهید:
اکنون ،بیش از هر زمان دیگری ،ارتباط برقرار کردن
مهم است .گذراندن وقت با خانواده و دوستان به
شما کمک میکند تا مثبت ،سالم و امیدوار باشید.
بعضی اوقات ،ممکن است به شانهای برای گریه
کردن یا کسی که با او درد و دل کنید نیاز داشته
باشید .اما اهمیت کنار گذاشتن گاه به گاه معلولیت
را فراموش نکنید و از زندگی لذت ببرید.
پیوستن به یک گروه پشتیبانی از معلولیت:
یکی از بهترین راههای مبارزه با تنهایی و انزوا ،
شرکت در یک گروه پشتیبانی از افرادی است که با
چالشهای مشابهی روبرو هستند ،به سرعت متوجه
خواهید شد که تنها نیستید .فقط این تحقق کمی
زمان میبرد ،شما همچنین از خرد جمعی گروه
بهره مند خواهید شد .گروههای پشتیبانی مکانی
عالی برای به اشتراک گذاشتن مبارزات ،راه حلها و
تشویقها  هستند.
پذیرش کمک شما را ضعیف نمی کند:
امتناع از جستجوی کمک الزم ،میتواند پیشرفت
شما را به تأخیر بیندازد و یا از نظر جسمی یا روحی
وضعیت شما را بدتر کند .ترس از ایجاد ترحم به
دلیل درخواست پشتیبانی را کنار بگذارید .به
افرادی که به شما اهمیت میدهند اجازه ورود به
میدان را بدهید که نه تنها سود خواهید برد بلکه
باعث میشود احساس بهتری داشته باشند.
صحبت با یک متخصص بهداشت روان را
در نظر بگیرید :داشتن کسی برای گفتگو در
مورد آنچه که شما تجربه میکنید میتواند تفاوت
بزرگی در زندگی شما ایجاد کند .در عین حال
ممکن است بخواهید با یک درمانگر صحبت کنید.
درمانگر میتواند در انجام تغییرات کمک کرده و
دوباره چشمانداز شما را واقع بینانه و مثبتتر کند.

کارهایی را پیدا کنید که به شما معنا و
هدف می بخشد

یک معلولیت ممکن است بسیاری از جنبه
های هویت شما را از بین ببرد ،و شما را وادار کند
که سوال کنید کیستید ،ارزش شما چیست و در
کجای جامعه قرار دارید .آسان است که احساس
بی فایدهبودن و پوچی کنید ،به خصوص اگر
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چیست؟ دانستن اینکه چه چیزی در بدن شما
میگذرد و آنچه انتظار دارید به شما کمک میکند تا
خود را آماده کرده و خود را سریعتر سازگار کنید.

شده و احساس تنهایی کنید ،این ممکن است
که باعث وسوسه شده و باعث شود از دیگران
کناره گرفته و خود را منزوی کنید .اما در ارتباط
ماندن با دیگران باعث ایجاد تغییراتی در خلق و
خو و نگاه شما میشود.

نمیتوانید همان کار یا فعالیت های قبلی را انجام
دهید .به همین دلیل مهم است که چیزهای
جدیدی پیدا کنید که باعث شود احساس خوبی
نسبت به خود داشته باشید  -چیزهایی که به شما
حس و هدفی تازه میبخشند.
داوطلب :داوطلب شدن راهی عالی برای
احساس بهره وری بیشتر است و مانند این است
که شما تغییر میکنید و این کاری است که
میتوانید انجام دهید ،حتی اگر تحرک محدودی
دارید یا نمیتوانید کار کنید .علتی را که به آن
عالقه دارید انتخاب کنید و سپس دریابید که
چگونه میتوانید وارد آن کار شوید .فرصتهای
بی شماری وجود دارد ،بسیاری از آنها را حتی
میتوانید در خانه انجام شوند.
سرگرمی ها و فعالیت های جدیدی ایجاد
کنید که شما را خوشحال کند :یک معلولیت
میتواند فعالیتهایی که برای لذت بردن از آنها
استفاده میکردید را دشوارتر یا حتی غیرممکن
سازد .اما درگیر شدن در سالمت روان شما،
تغییر بزرگی ایجاد میکند .پس به دنبال روشهای
خالقانه برای مشارکت متفاوت در موارد دلخواه
قدیمی باشید ،یا از این فرصت برای توسعه عالیق
جدید استفاده کنید.
راه هایی برای بازگرداندن کمک کسانی که
به شما یاری رسانده اند  :هنگامی که از کار
افتاده اید ،اغلب باید کمک بسیاری از دوستان و
خانواده را بپذیرید .گرچه این چیز بدی نیست ،اما
وقتی راهی برای کمک متقابل پیدا کنید ،میتواند
احساس خوبی داشته باشد .به عنوان مثال ،شاید
تخصص شما در رایانه عالی باشد و میتوانید به یکی
از اعضای خانواده که از نظر فناوری ضعیف است
کمک کنید .یا شاید شما شنونده خوبی باشید
که دوستانتان میدانند در صورت نیاز به شخصی
برای گفتگو میتوانند روی شما حساب کنند .حتی
چیزهایی به اندازه کارت تشکر یا یک تعارف واقعی.
از یک حیوان مراقبت کنید :مراقبت از
حیوان خانگی یک روش عالی برای بیرون رفتن
از خود و یک حس مورد نیاز بودن است .گرچه
حیوانات هیچ جایگزینی برای روابط انسانی
نیستند ،اما میتوانند لذت و همراهی را در زندگی
شما ایجاد کنند و به شما کمک کنند احساس
انزوای کمتری داشته باشید .اگر قادر به داشتن
حیوان خانگی نیستید ،روش های دیگری برای
یافتن راهی برای ارتباط با حیوانات وجود دارد ،از
جمله داوطلب شدن در پناهگاه حیوانات محلی
یا دفتر دامپزشک.
ادامه دارد ...

شماره 242

شکوفایی یک استعداد
ترجمه و تدوین :شیدا فروغی
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سال  1970است .سودای سفر ،ذهن رابرت بیست
و چهارساله سوئیسی را در گیر خود می کند و او را
به مهاجرت ترغیب می نماید .مهاجرت از سوئیس به
آفریقای جنوبی .رابرت ،اصالت ،سوئیسی دارد ،و در
برنک  ،شهری نزدیک مرز سوئیس ،اتریش و آلمان،
چشم به جهان گشود .از ویژگی های اختصاصی او،
می توان به چهره خندان و ابروان پهن پرپشتش،
اشاره کرد و این که زندگی را سخت نمی گیرد .او
سرانجام تصمیمش را گرفته و راهی می شود .پس از
مهاجرت به آفریقا،او در نمایندگی همان شرکتی که
در سوئیس مشغول به کاربود ،سیبا  ،شغل جدیدی
پیدا می کند .سیبا ،شرکت دارویی  ،و سایر شرکت
های خارجی در کمپتون پارک ،نمایندگی داشتند.
رابرت در آنجا با لینت دورانت که از قضا او هم در
شرکت سیبا کارمی کرد ،آشنا می شود .لینت ،در
دوراند ،کمپتون ،آفریقای جنوبی به دنیا آمد ،اجدادش
هلندی و فرانسوی بودند .آن دو ،در سال  1973با هم
ازدواج می کنند و به سوئیس بازمی گردند  .شرکت
سیبا ،در دهه  ، 1970در آلشویل ،حومه بازل سوئیس،
حامی مالی یک باشگاه تنیس ،می شود و بدین ترتیب
رابرت و لینت که در آن مشغول به کار بودند ،خیلی
زود از بازیکنان منظم آن باشگاه می شوند .لینت قبال،
هاکی بازی می کرد ،ولی پس از آشنایی با رابرت،
رابرت او را به باشگاه سوئیسی که در ژوهانسبورگ بود،
معرفی می کند تا سرگرمی جدیدی ،به نام تنیس ،
داشته باشد .استعداد شگرف لینت در ورزش ،در سال
 ،1995با پیروزی بزرگش ،هنگامی که عضو تیم بین
باشگاهی  ،کلوپ ارشد مسابقات قهرمانی سوئیس می
شود ،نمایان شد .عالقه وافر او به تنیس موجب شد
تا در باشگاه ،مربی تنیس نوجوانان شود .سپس به
سازمان مسابقات سوئیس ،مسابقات خانگی  ATPدر
بازل سوئیس راه یافت .رابرت نیز تنیس بازی می کرد  .
در صبح هشتم اوت سال  ،)1360 ( 1981در
بیمارستان بازل کانتونال،شهر بازل سوئیس ،لینت و
رابرت ،برای دومین بارصاحب فرزند شدند ،فرزند اول
شان دختر ،دیانا(  ،)1979و فرزند دوم شان  ،پسر
می شود.آن دو ،برای نوزاد ،نام  راجر را برگزیدند .
زیرا تلفظ آن به زبان انگلیسی خیلی راحت بود .از
همان اولین دقایق زندگی راجر ،پدر و مادرش حس

می کنند که نام پسرشان ،روزی برایش مفید می
شود .آن کودک ،کسی جز ،راجر فدرر نیست ،
سلطان و قهرمان بزرگ تنیس جهان.
آن ها پس از تولد راجر ،به مانچسین که در حومه
شهر بازل سوئیس بود ،نقل مکان می کنند .از آنجایی که
محل زندگی آن ها نزدیک مرز آلمان و فرانسه بود ،راجر
به زبان های آلمانی سوئیسی ،آلمانی استاندارد،انگلیسی
و فرانسه کامال مسلط می شود .در ضمن او می تواند
به زبان سوئدی و ایتالیایی هم صحبت کند .البته زبان
مادری اش ،آلمانی سوئیسی است.
لینت اغلب پسرش را با خود ،به زمین بازی می برد.
بنابر گفته لینت «:راجر کوچولو ،از همان سال های
اول ،شیفته توپ بود ،حتی هنگامی که یک سال نیمه
بود ،ساعت ها با توپ بازی می کرد .استعداد راجر از
همان اول پدیدار شد .وقتی هنوز کامل نمی توانست
راه برود ،سعی داشت توپ های بزرگ را بگیرد .او
هنگامی که سه سال و نیم داشت  ،اولین توپ را به
سمت تور پرتاپ کرد».
خانواده فدرر ،از طبقه متوسط سوئیس بودند
و راجر در خانه حیاط داری که در همسایگی
واسرهاس در مانچستین ،از توابع بازل بود ،بزرگ
شد .بنابر گفته رابرت فدرر «:راجر پسر بلند پرواز و
خوش اخالقی بود.اما ،باخت حتی در بازی ،برایش
فاجعه بود .وقتی از چیزی خوشش نمی آمد،
حسابی عصبانی می شد» .
قهرمان دوران کودکی راجر ،بوریس بکر ،بود .وقتی
بکر در سال  ،1985عنوان اولی مسابقات ومبلدون ،را
کسب کرد ،راجر ساعت ها پای تلویزیون می نشست و
مسابقات تنیس را از ابتدا تا انتها دنبال می کرد .کمی
پس از ثبت نامش در مدرسه،در سن  شش سالگی،
او در گروه سنی خود ،بهترین شد ،و در حومه بازل
سه بار در هفته ،تمرین تنیس می کرد .او با مارکو
چیودنلی ،پسر با استعدادی که یک ماه از او بزرگ
تر بود ،آشنا می شود .آن ها ،اغلب پس از تمرینات
تنیس ،با هم اسکواچ ،پینگ پونگ،و فوتبال  ،بازی می
کردند .وقتی گروه منطقه ای تنیس شکل گرفت  ،آن
دو هشت ساله بودند ،و با وجود این که در باشگاه های
مختلف بازی می کردند ،عضو آن گروه نیز می شوند.

« آموخته ام که بیش از پیش صبور باشم».

اولین رویداد رسمی که آن دو ،در هشت سالگی ،باهم
در آن شرکت کردند ،جام بامبینو در آرلشیم بود .وقتی
راجر ده ساله می شود ،هر هفته تحت تعلیمات آدولف
کاکوسکی ،مربی تنیس باشگاه تنیس پسران بزرگ،
قرار می گیرد .به گفته کاکوسکی «:من در اولین
برخورد با او ،متوجه شدم که از استعداد خدادادی
برخوردار است  .اگر اغراق نباشد،باید گفت که او ،راکت
به دست ،به دنیا آمده است .در ابتدا ،تمرینات راجر،
به طور گروهی بود ولی خیلی زود من و مسئولین
باشگاه متوجه شدیم که او استعداد شگرفی دارد ،به
همین منظور با بودجه خود باشگاه ،جلسات تمرین او
به شکل خصوصی برگزارمی شد .او همه چیز را خیلی
سریع می آموخت .وقتی می خواستم حرکت جدیدی
را به او بیاموزم ،پس از سه یا چهار بار تمرین انجامش
می داد ،در حالی که برای سایر اعضا ،هفته ها کار و
تمرین الزم بود تا فقط یک حرکت را بیاموزند» .
در آن زمان همه مردم شهر ،در مورد راجر و بازی
تنیسش شنیده بودند ،و با هیجان از بازی خوب و
استعداد او سخن می گفتند .آن ها حتی بازی های
او را دنبال می کردند .هنگامی که راجر بر رقیبانش
پیروز می شد ،از آنان دلجویی کرده و می گفت که
ناامید نشوند ،تالش کنند تا بار بعد او را ببرند .نوجوان
سوئیسی" ،دانش آموز ستاره ای" بود که  ،همیشه می
خواست در دنیا ،بهترین باشد .به گفته کاکوسکی «:
مردم به او می خندیدند ،البته من هم همینطور .من
فکر می کردم او احتماال بهترین تنیس باز سوئیس یا
اروپا شود ،نه این که بهترین در دنیا!!! اما او  تصوری را
که از قهرمانی  در ذهنش داشت ،پرورش داد».
راجر ،تا یازده سالگی ،یکی از سه تنیس باز برتر
نوجوان سوئیس بود .او تا دوازده سالگی فوتبال هم
بازی می کرد .ولی بعد با جدیت ،تنها روی تنیس
تمرکز نمود .او در چهارده سالگی ،قهرمان ملی  تمام
گروه ها در سوئیس شد و برای آموزش در مرکز ملی
تنیس سوئیس دراکوبلنز ،انتخاب می شود .او در
سیزده سالگی ،به دلیل تحصیل در آکادمی حرفه ای
تنیس سوئیس ،به شهر زوریخ می رود .در جوالی
 1996به اتحادیه جهانی   مسابقات بین المللی
( ) ITFتنیس نوجوانان ملحق می شود ،این مسابقات

«من بارها با نواک بازی کرده ام ،و او همیشه خطرناک بوده ،پس این یک پیروزی خوب است».

راجرفدرر ،از سوی کارشناسان  ،صاحبنطران،
مربیان ،و بازیکنان قبل و حال حاضر،به عنوان
بزرگ ترین بازیکن تنیس ،تمام دوران محسوب
می شود .او در اوج شهرتش ،تنیس را تحت سلطه
خود درآورده و بیشترین عنوان مسابقات گرند اسلم
انفرادی (عنوان)17را از آن خود کرده است .او هم
چنین ،اولین بازیکن انفرادی مردان است که به طور
متوالی به  10مسابقه نهایی گرند اسلم  ،در مجموع به
دور نهایی  27گرند اسلم ،راه یافته است .او بیشترین
اوقات عمرش را در مسابقات اوپن ارا ( 302هفته) در
رتبه باالی فدراسیون بین المللی تنیس ،سپری کرده
است .فدرر اکسپرس ،فد اکسپرس ،فدکس،استاد
سوئیسی،و    ( G.O.A.Tبزرگ ترین همه دوران) ،
القابی هستند که راجر فدرر را با آن می نامند.
Roger Federer Roger’s book The Blossoming
of a Talent

«شـما خـوب مـی دانیـد ،مـن کـه نمـی توانـم تـا  50سـال ،نفـر اول ،باشـم .بایـد صبـر کنیـم و منتظر آینده باشـیم».
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برای بازیکنان موفق استاندارد ملی است و به آنان
فرصت می دهد تا استاندارد خود را در برابر استاندارد
بهترین بازیکنان کشورهای دیگر بسنجند و از طرفی
به عنوان یک نوجوان ،رقابت بین المللی را به سوی
تنیس حرفه ای ،تجربه نمایند .راجر ،در سال ،1998
در آخرین سال نوجوانی اش ،وارد تیم دیویس کاپ
سوئیس شد و به  دنیای تنیس حرفه ای قدم نهاد .
او برنده مسابقات جونیور ویمبلدون شده و به عنوان
بازیکن مسابقات تنیس جهانی نوجوانان در فدراسیون
بین المللی تنیس(  ) ITFبه رسمیت شناخته شد .او
هم چنین ،برنده جام اورنج ،رده زیر هجده سال شد.او
جوان ترین عضو تیم  ،و به عنوان بهترین بازیکن آن
انتخاب می شود .اولین مسابقه جهانی او ،تورنومنت
میالن ،بود ،که راجر فدرر ،در آن به قهرمانی نائل شد   .
او با پیروزی اش در ویمبلدون در سال ،2003
اولین سوئیسی بود که برنده گرند اسلم انفرادی شد.در
بازی تنیس ،چهار گرند اسلم وجود دارد که از مهم
ترین مسابقات تنیس است و ساالنه برگزار می شود.
این مسابقات عبارتاند از آزاد آمریکا ،آزاد
استرالیا ،آزاد فرانسه و ویمبلدون .تنیس آزاد استرالیا
(استرالیا اوپن)اولین گرند اسلم دنیاست که ژانویه
هر سال در شهر ملبورن و در کشور استرالیا برگزار
میشود .زمین این مسابقات هارد کورت است .تنیس
آزاد فرانسه یا رولند گروس ،دومین گرند اسلم دنیاست
که نام آن به افتخار خلبان جنگ جهانی اول گذاشته
شده است .این مسابقات طی دو هفته در اواخر ماه
مه و اوایل ژوئن در زمین خاکی در شهر پاریس
انجام میشود .سومین گرند اسلم ،ویمبلدون است.
زمین این مسابقات ،چمن و محل برگزاری آن در
لندن است.در این مسابقه همه ورزشکاران باید سرتاپا
سفید بپوشند .چهارمین و آخرین گرند اسلم  ،آزاد
آمریکا (یو اس اُپن) است .این مسابقات در سپتامبر
و آگوست در منهتن نیویورک برگزار می شود.
در مورد پیروزی های فدرر ،می توان به هفت
قهرمانی در تورنمنتهای گرند اسلم اوپن ویمبلدون،
پنج قهرمانی در مسابقات آزاد آمریکا ،چهار قهرمانی
در جام آزاد استرالیا و باالخره یک قهرمانی در جام
آزاد فرانسه اشاره کرد .او در مسابقات المپیک سیدنی،
مقام سوم  ،در بخش دونفره المپیک  2008پکن ،مقام
اول ،و در المپیک  2012لندن ،به مقام دوم دست
یافت .او تنها بازیکنی است که در مسابقات آزاد آمریکا
و اوپن ویمبلدون ،پنج سال متوالی به مقام قهرمانی
دست یافته است .راجر فدرر،بی شک یکی از بزرگ
ترین تنیس بازان جهان است که اکنون در رتبه دوم
جهانی قرار دارد ولی در دوره اوج شکوفایی اش ،رقیبی
نداشت و هنوز هم از محبوبیت برخوردار است .فور هند
های استثنایی ،سرویس های خیره کننده  ،چرخش و
اسنیپی او برای حریفانش گران تمام می شود و آن ها
را به دردسر می اندازد .فدرر ،ورزشکار نخبه انواع زمین
های تنیس ،بخاطر سرعت ،سبک روان بازی ،و ضربات
استثنایی اش مشهور است .او به طور عمده از پایه بازی
می کند اما در برابر تور  ،بسیار راحت است به همین
خاطر ،او بهترین ضربه زننده در بازی امروزی محسوب
می شود .ضرب دست قوی ،دقیق و بسیار موثری دارد،

و از عناصری هم چون ،ضربات بک هند ،اسکای هوک،
نیم ضرب ،و جامپ اسمش ،استفاده می کند که در
تنیس امروز ،بسیار نادر است  .
دیوید فاستر واالس نیروی بی رحم حرکت
فورهند ،فدرر ،را به  "شالق بزرگ مایع" ،تشبیه
می کند ،در حالی که جان مک انرو ،از فورهندهای
فدرر به عنوان "بزرگ ترین ضربه در تنیس)" یاد
می کند .عالوه بر این ،به دلیل تحرک کارآمدش
در سراسر زمین  و حرکات پایش که او را قادر می
سازد تا سریع خود را برای زدن ضربه به هرجای
زمین برساند  ،شهرت دارد .ابتکار عمل راجر فدرر
بسیار زیاد و مختص خودش می باشد ،او با موفقیت
ضربه ای را به نام  SABRابداع کرده است.
راجر فدرر ،در سال  2009با میرکا واورینس ،تنیسور
حرفه ای پیشین که اصالت اسلواکی و تابعیت سوییسی
دارد ،ازدواج کرد .در 23جوالی همان سال ،آن ها
صاحب دو دختر دوقلو به نام های میال رز و چارلن ریوا،
شدند .در ماه می سال  2014نیز صاحب دو پسر دوقلو،
به نام های لئو و لونی شدند .راجر فدرر به همراه خانواده
اش در بوتمینگن سوئیس ،زندگی می کند.
راجرفدرر یکی از پر درآمدترین ورزشکاران جهان است.
در لیست ورزشکاران جهانی فوربس که دریافت مالی
باالدارند ،او در زمره پنج نفر برتر است ،از سال 1998
تاکنون تنها مبلغی در حدود  50میلیون دالر ،جایزه
دریافت کرده است .درآمد ساالنه او از جوایزی است که
در مسابقات کسب می کند ،عالوه بر آن ،او قراردادهای
تبلیغاتی هم دارد .یکی از حامیان مالی او شرکت نایک
است ،که لباس و کفش او را تأمین می کند .البته او،
حامیان مالی زیادی دارد ،از جمله   :شرکت ژیلت،
مرسدس بنز ،ویلسون ،رولکس ،لینت ،شرکت های ملی
سویسی  ،کردیت سوئیس ،و....او تنها از جوایز و شرکت
نایک ،مبلغی معادل  40تا  50میلیون یورو کسب می کند.
حس انسان دوستی و نوع دوستی راجر،موجب شد
تا در سال « ، 2003بنیاد خیریه راجر فدرر» ،را به
منظور ارائه کمک مالی ،در زمینه آموزش و پروژه های
مرتبط با ورزش ،به کشورهای فقیری که میزان مرگ
و میر کودکان  محروم در آن ها بیش از پانزده درصد
است ،تأسیس کند .او در این مورد می گوید «:من آینده
فردا هستم» .از ماه می سال  ، 2004با توجه به ارتباط
نزدیک و صمیمی او با آفریقای جنوبی ،به این دلیل که
مادرش در آنجا بزرگ شده بود ،حمایتش را از موسسه
خیریه آفریقای جنوبی  -سوئیس  ،IMBEWUآغاز
نمود .این موسسه به کودکان محروم کمک می کند تا
با ورزش ،جامعه و آگاهی از سالمتی ،ارتباط بهتری
داشته باشند .در سال  2005فدرر به آفریقای جنوبی
می رود تا با کودکانی که تحت حمایت او بودند ،مالقات
کند .او در سال  ،2005راکتی را که در مسابقات
قهرمانی اوپن ایاالت متحده  ،استفاده کرده بود ،برای
کمک به قربانیان طوفان کاترینا ،به حراج می گذارد  .
در مسابقات اوپن الیف پسفیک  ،2005که در ایندین
ولز برگزار شد  ،فدرر ،برنامه ای ترتیب داد تا چند تن از
بازیکنان برتر  ATPو مسابقات   WTAدر آن حضور
داشته باشند و نامش را «رالی امداد و رهایی» نامید.
درآمد حاصل از آن برای  قربانیان سونامی ناشی از

زلزله سال  2004اقیانوس هند ،ارسال شد  .در دسامبر
 2006او از تامیل نادو ،یکی از مناطق هند که بیشتر
تحت تأثیر سونامی قرارگرفته بود ،بازدید کرد.
در آوریل ،2006او از سوی یونیسف ،به سمت
«سفیر حسن نیت «منصوب شد و در پیامهای عمومی
یونیسف برای افزایش آگاهی عمومی از بیماری ایدز،
ظاهر شده است .راجر فدرر ،در واکنش نسبت به زلزله
هائیتی ،در طول مسابقات اوپن  2010استرالیا ،با
همکاری بازیکنان رده باالی تنیس ،برای یک رویداد
خاص خیریه ،مشارکتی  ،ترتیب داد و نامش را «ضربه
به نفع هائیتی» گذاشت .درآمد حاصل از آن برای
قربانیان زلزله هائیتی ارسال شد .در نمایشگاه خیریه
ای که در طول مسابقات مسترز ایندین ولز برگزار
شد ،راجر فدرر شرکت کرد و درآمد حاصل از آن یک
میلیون دالر شد .در مسابقه فدرر در برابر رافائل نادال
که در سال  2010در زوریخ و مادرید با نام» مسابقه
برای آفریقا»،برگزار شد ،درآمد حاصل ،برای بنیاد
خیریه فدرر و نادال به بیش از  4میلیون دالر رسید.
در سال  2014در مسابقه ای که بین فدرر و استان
واورینکا با نام « مسابقه برای آفریقا »2در زوریخ برگزار
شد ،درآمد حاصله هشت صد و پنجاه هزار پوند شد که
برای پروژه های آموزشی در آفریقای جنوبی اختصاص
یافت .مدارس پیش دبستانی و دبستان های زیادی  ،با
کمک های مالی راجر فدرر در آفریقای جنوبی ،احداث
شده و کودکان را تحت همه گونه حمایت قرار داده
است .مربیانی که در آفریقای جنوبی برای بنیاد راجر
فدرر کار می کنند ،هنگامی او برای دیدن کودکان و
نظارت بر امور به آنجا می رود ،از این که سلطان تنیس
جهان به دیدن کودکان می رود و برای آن ها عالوه بر
اختصاص پول ،وقت هم می گذارد ،بسیار خوشحال می
شوند .فدرر برای جشن دهمین سالگرد تأسیس بنیاد
خیریه راجر فدرر ،به ماالوی سفر کرد .هدف او فقر
زدایی و کمک به کودکان و باالبردن سطح آگاهی در
آفریقای جنوبی است .او در حدود هشتاد ویک مدرسه
پیش دبستانی در آنجا ساخته است.او می گوید «:دیدن
چهره خندان کودکان محروم و شادمانی شان خشنودم
می کند و برایم در زمره زیباترین مناظر است».

شماره 242

 9نکته شگفت انگیز
در باره مغز
شادی شریفی /دانشجوی دکتری زبانشناسی
مغـز شـما تمـام کارهـای ذهنـی و فیزیکی
شـما را کنتـرل میکند؛ خـواه شـما از آن آگاه
باشـید ،خواه نباشـید  .مغز یک سوپرکامپیوتر
قدرمتمنـد اسـت کـه علـم هنـوز درحـال
یادگیـری دربـاره آن اسـت و هنگامـی کـه از
نزدیکتـر بـه قابلیتهایـش فکـر کنیـد شـما را
شـگفت زده خواهـد کـرد.

درحالـی کـه دانشـمندان در فهـم چگونگی
کار بخشـهای مختلـف مغـز بـرای کنتـرل
عملیـات خـاص ،گامهـای بزرگـی برمیدارنـد،
امـا هنـوز هـم چیزهای زیـادی دربـاره مغز ما
وجـود دارد کـه بصـورت راز هسـتند.
اکنـون بـه  9حقیقت شـگفت انگیـز درباره
مغز انسـان توجـه نمایید.

 -1تریلیونها سایپس 1در آن وجود دارد.
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سایپسـهای اساسـاً نرونهای مغزی هسـتند
(سـلولهای عصبـی) کـه از طریق سـیگنالهای
الکتریکی و شـیمیایی بـا یکدیگر ارتباط برقرار
میکنند  .سایت  Human-Memory.netشکل
هـای پیچیدهـای مربوط به این موضـوع دارد  .
منبـع مذکـور عنوان کرده اسـت کـه مغز یک
انسـان متوسـط حـدود  100بیلیـون نـرون
دارد کـه کـه میتواننـد حداکثـر بـه 10000
نـرون دیگر متصل شـوند (سـایر منابـع ،تعداد
متفاوتـی از نرونهـا را بیـان کردهانـد امـا آن
ارقـام نیـز دیوانه کننده هسـتند).
وقتـی براسـاس اطالعـات ممـوری دات
نـت حسـاب کنیـد بـه انـدازه  1000تریلیون
اتصـال سـایپس وجـود دارد کـه طبـق برخی
از تخمینهـا بـا یـک کامپیوتـر بـا پردازنـده
یـک  تریلیـون بیـت در ثانیـه معـادل اسـت.
کامپیوترهـای مـدرن خانگـی میتواننـد 4
گیگاهرتـز یـا باالتـر پـردازش انجـام دهند که

 .1محل اتصال دو عصب

 4000میلیـون سـیکل در هـر ثانیـه اسـت  .
یـک تریلیون یـک میلیـون برابر یـک میلیون
اسـت  .هنـوز سـرتان درد میکنـد؟
 -2تقریباً یک ظرفیت ذخیرهسازی
نامحدودی دارد.

مطابـق یـک سـایت بـه نـام سـاینپ کـه
بـه تحقیقـات ارجـاع میدهـد «حقیقتـاً هیـچ
محدودیتـی بـرای اطالعاتـی کـه شـما مـی
توانیـد بخاطـر بیاوریـد وجـود نـدارد»  .ایـن
منبـع هـم چنیـن اضافـه میکنـد کـه مغـز ما
ظرفیـت ذخیـره سـازی نامحـدودی دارد کـه
معـادل  2/5پتابایـت داده یعنـی  2/5میلیـون
گیگابایـت اسـت  .میتـوان این گونـه گفت که
شـما هیـچ درایـو دیگـری بـه ایـن زودی نیاز
نخواهیـد داشـت.

درحالـی کـه ایـن ظرفیـت کلـی ذخیـره
سـازی بسـیار حجیـم و خـارج از درک اسـت،
حافظـه کوتـاه مـدت مـا (مثـل رم یـا حافظه
موقـت کامپیوتـر) تنهـا بخشـی از آن را مـی
توانـد نگهـدارد .تحقیقاتـی که دربـاره حافظه
کوتاهمـدت انجـام شـدهاند میگوینـد ما فقط
میتوانیـم بیـن  5تـا  9قطعـه از اطالعاتـی که
ایـن حافظـه ارائه میدهـد را هر زمان اسـتفاده
کنیـم  .ایـن را خودتـان امتحـان کنیـد ،بـه
کسـی بگوییـد لیسـتی شـامل  25کلمـه را
بـرای چنـد دقیقـه در پیـش روی شـما بگیرد
سـپس سـعی کنیـد بیشـتر از  9کلمـه از آنها
را بخاطـر آورید.

 -3یادگیری فیزیکی ،مغز شما را تغییر

میدهد.

هنگامـی کـه بیشـتر یـاد میگیریـم ،ایـن
کار ،مسـیرهای عصبـی را تقویـت میکنـد که
دانشـمندان به آن نروپالستیسـیته میگویند .ا
ینهـا فقـط صحبـت نیسـتند .وقتی شـما چیز
جدیـدی یـاد میگیریـد یـا چیـز جدیـدی را
تجربـه میکنیـد تغییراتـی در مغز شـما اتفاق
میافتـد (.)EduTopia.org

هنگامـی کـه بصـورت تکـراری در یـک
فعالیت درگیر میشـوید و شـروع بـه یادگیری
آن بـه عنـوان ماهیـت دوم مینماییـد (بـرای
مثـال اگـر یـاد میگیریـد چگونـه گیتـار
بنوازید) ،مسـیرهای عصبـی درون مغز خود را
مطابـق ایـن فعالیت یا حافظه شـکل میدهند  .
درصورتـی کـه شـما تمریـن کـردن را متوقف
کنیـد آن مسـیرها ناپدیـد میشـوند زیـرا مغز
تشـخیص میدهـد کـه دیگـر بـه آن انـدازه
منابـع برای عملکرد مـورد نظر احتیـاج ندارد.
 -4میتواند خود را تعمیر کند.
در برخــی از موقعیتهــا مغــز میتوانــد پــس
از ســکته یــا آســیب مغزی ،خــود را بازســازی
کنــد (چیــزی کــه در علم پزشــکی تــا چندی

 -5بیشتر مغز از آب تشکیل شده است.
ماننـد سـایر اجـزای بـدن شـما ،مغـز شـما
محتـوای آب زیـادی دارد (حـدود  73درصد)،
اگـر بخواهیـم دقیقتـر بگوییـم ،مطابـق
 BeBrainFit.comاکنـون میتوانیـد تصـور
کنیـد کـه دیهیدراته شـدن چقدر بـر عملکرد
کلـی شـما اثـر مـی گـذارد.
در حقیقـت «فقـط دو درصـد دیهیدراتـه
شـدن بـر مهارتهـای توجـه ،حافظـه و سـایر
مهارتهـا شـناختی شـما اثـر میگـذارد» .نـود
دقیقـه عـرق کـردن بـه انـدازه یـک سـال
افزایـش سـن میتواند مغـز را جمع کنـد  .اگر
جدیـداً آب نخوردهایـد بهتـر اسـت برویـد و
یـک لیوان آب بنوشـید (مگر اینکه از داشـتن
مغـز کوچکتـر لـذت ببریـد).
 -6مغز نیازمند انرژی بسیار زیادی است.
درحالـی کـه مغـز شـما تنهـا دو درصـد از
بدنتان اسـت مطابـق منبـع BeBrainFit.com
بسـیار صدمـه زننـده اسـت (و بـه علـت ایـن
کـه بسـیار مهـم اسـت بایـد در باالی سلسـله
مراتـب ارگان هـای بـدن قـرار گیـرد).
ایـن منبـع میگویـد ایـن قطعه سـه پوندی
مـاده خاکسـتری %20 ،انـرژی و اکسـیژن
بـدن شـما را مصـرف میکنـد  .یعنـی اگـر 5
مغـز مـی داشـتید تمـام انـرژی شـما را این 5
مغـز مصـرف میکردنـد (فقـط تمایـل داریم با
ایـن گونـه اطالعـات ،محاسـبات انجـام دهیم
نمی گوییم کسی پنج مغز خواهد داشت).

مـا از ایـن قسـمت بـه عنـوان یـک روش
هوشـمندانه اسـتفاده میکنیـم تا خاطرنشـان
کنیـم کـه انـواع مختلـف مـواد مغـزی بـا
عملکردهـای مختلـف وجـود دارنـد .مـا از
ایـن قسـمت بعنـوان یـک روش هوشـمندانه
اسـتفاده میکنیـم تـا خاطرنشـان کنیـم کـه
انـواع مختلـف مـواد مغـزی بـا عملکردهـای
مختلـف وجـود دارنـد  .درحالـی کـه مـاده
خاکسـتری معروفتریـن ایـن مـواد اسـت ،امـا
تنهـا چهـل درصـد از مغـز را تشـکیل مـی
دهـد ()NursingAssistantCentral.com

مـاده خاکسـتری مغـز جایـی اسـت کـه
نـرون هـا زندگـی میکننـد کـه سـیگنالها را
جمـع کـرده و انتقـال میدهند  .ایـن در حالی
اسـت کـه «مـاده سـفید» ( 60%دیگـر) از
دندریـت هـا و آکسـون هـا تشـکیل شـده که
شـبکه را بـا نرون هایـی که سیگنالهایشـان را
ارسـال میکننـد مـی سـازند  .اگـر بخواهیم به
زبـان سـادهتر بیـان کنیـم ،ماده خاکسـتری،
وسـیله نقلیـه و ماده سـفید جاده و پل اسـت.

ایـن رونـد ایجـاد تـا زمانـی کـه بـه دهـه
بیسـت سالگی برسـید متوقف نمیشـود .غشاء
جلویـی (کـه توضیحاتـی دربـاره آن ذکر شـد
و تحریکهـا را ماننـد توانایـی مـا در تحسـین
رفلکـس خودمـان در باشـگاه کنتـرل میکند)
تـا  25سـالگی متوقـف نمیشـود (ایـن شـاید
توضیحـی باشـد بـرای این کـه چرا شـما باید
کارهـای ریسـکی تـر را در جوانی خـود حدود
 19سـالگی انجـام دهیـد).
منبع:
Active Beat

 -8بخشی که ما را انسان میکند.
سـاینتیفیک امریکـن میگویـد انسـانها
توانایـی منحصـر بـه فـردی دارنـد تـا از
توانایـی تفکـر خـود آگاه باشـند کـه مـا را از
بیشـتر حیوانـات جهـان متمایـز میکنـد  .این
خودآگاهـی« ،فراشـناخت» نامیـده میشـود و
مربـوط بـه غشـاء جلویـی اسـت.

حیواناتـی کـه آن چنـان به نظر نمیرسـد که
مقدار زیادی از غشـاء جلویی را داشـته باشـند،
عالئمـی از خودآگاهـی نشـان نمیدهنـد .با این
وجـود غشـاء جلویـی ،بـرای اهـداف دیگـری
نیـز  کار میکنـد و غشـاء جلویی احتمـاال برای
خودآگاهـی ضـروری باشـد ،امـا کافی نیسـت.
بـا ایـن وجـود هنـوز رازهایـی در ایـن حـوزه
وجـود دارد .بـرای مثـال دلفینها و شـامپانزه ها
فراشـناخت از خود نشـان میدهند ،اما سـاختار
مغزشـان کاملا متفاوت اسـت.
 -9مغز در بلوغ نیز به ساخت و رشد ادامه

میدهد.

از زمانـی کـه شـما یـک جنیـن هسـتید تا
زمانـی که یـک فرد بالـغ قانونی هسـتید ،مغز
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پیــش بعنــوان یــک امــر غیــر ممکــن تصــور
مـی شــده اســت)  .بــا ایــن وجــود ســن فــرد
نیــز مهــم اســت .بــرای مثــال آســیب بــه نیــم
کــرده چــپ غشــاء مغــزی در ســن  5ســالگی،
منجــر بــه اختــال دائمــی زبــان میشــود
(.)General Phsychology
مغـز بـه سـه روش میتوانـد بازسـازی
انجـام دهد :جوانـه زنی کـه ماننـد عنکبوتی
اسـت کـه سـوراخی در شـبکه خـود ایجـاد
مـی کنـد ،جایگزینـی عملیـات کـه بخـش
دیگـری از مغز کار بخش آسـیب دیده را نیز به
عهـده مـی گیـرد ،نروژنز کـه به معنی سـاخت
نـرون هـای جدیـد اسـت  .ایـن یـک حـوزه
نحقیقاتـی بـرای کمـک بـه بیمـاران آلزایمری
نیـز میباشـد.

 -7مواد مغز.

شـما هنـوز درحـال توسـعه اسـت .در اویـل
دوره حاملگـی ،نرونهـا در نـرخ شـگفتانگیز
 250000بـر دقیقـه ایجاد میشـوند  .مغز یک
نـوزاد تـازه متولد شـده در سـال اول سـه برابر
میشـود (یـک چیز دیگر نیـز وجـود دارد :مغز
یـک نـوزاد تمـام نرونهای یـک مغز بالـغ را در
مقیاس کوچـک دارد).

شماره 242

سیستم سازی در محیط کار

مهندس نازلی منجم زاده مسئول اجرایی نرم افزار HISآسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز

سیستم مجموعه ای است که از اجزاء به هم
وابسته که وابستگی حاکم بر اجزای خود کلیت
جدید را احراز کرده و از نظم و سازمان خاصی
پیروی می نماید و در جهت تحقق هدف
معینی که دلیل وجودی آن است فعالیت می
کند .سیستم سازی راهکاری عملی برای تولید
درآمد بیشتر با کار کمتر (ثروت هوشمند)
است .محیط کسب و کار همواره در حال تغییر
است ،از این رو کسب و کارهایی میتوانند پایدار
بمانند که خود را با تغییرات مختلف هماهنگ
کنند .سیستم سازی کسب و کار یک رویکرد
سیستماتیک است که سبب میشود کارها
به صورت مؤثرتر ،کارآمدتر و با سازگاری
بیشتر با محیط انجام شوند .در حقیقت به
مجموعهای از اصول و روشهایی که
فرآیند انجام فعالیتها و وظایف را در یک
سازمان مشخص میکنند ،سیستم سازی
کسب و کار گفته میشود.
به زبان ساده ،در هر کسب و کاری چارچوبها،
سیاستها و روشهای کاری و تجاری وجود دارد
که تمام فرآیندهای کلیدی بر اساس آنها به صورت
منظم و یکپارچه انجام میشوند .این سیاستها از
کارهای ساده مانند نحوهی پاسخگویی به تلفن و
پروتکلهای اداری تا فرآیندهای پیچیدهتر مانند
نحوهی پاسخگویی به نیازهای مراجعین و ایجاد
رضایت در آنها را شامل میشود .سیستم سازی
وظیفهی ایجاد این چارچوبها در هر کسب
وکاری را بر عهده دارد .فرآیند سیستم سازی با
همهی اجزای یک کسب و کار مرتبط است و
سیستمهایی از قبیل سیستمهای موجودی،
سیستمهای پشتیبانی ،سیستمهای آموزشی و
ارزیابی ،سیستمهای استخدام ،سیستمهای ارائه
خدمات و  ...را شامل میشود.
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سیسـتمهای کسـب و کار به سـه
دسـته کلی تقسـیم میشـوند:

 -۱سیستمهای نرم که در برگیرندهی افراد
و ایدهها بوده و شیوههای مورد استفاده توسط
کارکنان برای انجام کارها را شامل میشود.
 -۲سیستمهای سخت که مربوط به
تجهیزات فیزیکی کسب و کار هستند و
بهرهوری و کارآمدی شرکت را افزایش میدهند.
 -۳سیسـتمهای اطالعاتی کـه شـامل

فرآیندهـای فنـاوری اطالعـات هسـتند و
اطالعـات مربـوط بـه عملیـات کسـب و کار را
جمـعآوری میکننـد تـا بیـن آنهـا مقایسـه
انجـام داده و بهتریـن روشهـا را ارائـه دهنـد.

مزایای سیستم سازی کسب و کار:
اسـتفاده از فرآیند سیسـتم سـازی کسب و
کار یکـی از ضروریتریـن تکنیکهایـی اسـت
کـه مزایای بسـیار زیادی را برای کسـب و کار
به همـراه خواهد داشـت:
فرآیندهـای اصلـی شـرکت متکـی بـه یک
شـخص نخواهـد بود.
حفظ دستآوردهای سازمان در طول زمان
کاهش خطای انسانی در انجام فرآیندها
مدیریت دانش
دسترسـی سـاده بـه اطالعـات و امـکان
تجزیـه و تحلیـل دادههـا
تمرکـز بیشـتر مدیران در توسـعه کسـب و
کار بـه جـای کنتـرل فرآیندها

نگرش و تفکر سیستمی
در یک سازمان سیستم را مجموعه ای از
روشها تعریف کرده اند که به یکدیگر وابسته بوده
و با اجرای آنها قسمتی از هدف سازمانی محقق
می شود .روش عبارت است از یک رشته عملیات
و مراحلی که برای اجرای کل یا قسمتی از یک
سیستم انجام می گیرد .مانند روش استخدام در
یک سیستم پرسنلی یا روش انبارداری در یک
سیستم تدارکاتی .نگرش سیستمی چارچوبی
منطقی و علمی ارائه می دهد که چند بعدی
بوده و چارچوبی برای در نظر گرفتن عوامل
محیطی ،داخلی و خارجی سیستم به عنوان
یک کل متشکل ارائه می دهد و به پدیده های
اطراف بصورت یک کل به هم پیوسته می نگرد
 .تفکر سیستمی نوعی نگاه به جهان هستی و
پدیدههای آن است .این شیوه تفکر ،روششناسی
مؤثری را برای سیستمهای اجتماعی -فرهنگی
در محیط آکنده از آشفتگی و پیچیدگی ارائه
میدهد .تفکر سیستمی ،فرآیند شناخت مبتنی
بر تحلیل (تجزیه) و ترکیب در جهت دستیابی
به درک کامل و جامع یک موضوع در محیط
پیرامون خویش است .این نوع تفکر درصدد فهم

کل (سیستم) و اجزای آن ،روابط بین اجزاء و کل
و روابط بین کل با محیط آن (فراسیستم) است.
در تفکر سیستمی ،صرف ٌا به اجزاء و جزئیات یک
سیستم نگاه نمیشود بلکه چگونگی تعامل بین
اجزاء و نیز برهمکنش اجزاء و محیط بررسی
میشود .موانع و عواملی سبب میشود انسانها
از تفکر سیستمی دور شوند .تفکر سیستمی
تفکری کلنگر است در حالی که تکیه صرف بر
جزءنگری ،امکان فهم الگوهای حاکم بر پدیده و
سیستم را از بین میبرد .تمرکز بر روی وقایع ،و
بویژه وقایع ناگهانی ،باعث میشود انسان الگوی
تغییرات درازمدت را که در پشت رخدادها نهفته
است درک نکند .از اینرو ،منفینگری و سرزنش
کردن شرایط محیطی تشدید میشود و انسان
خیال میکند چیزی در بیرون از سیستم سبب
بروز مشکالت است ،در حالیکه تمامی اسباب و
علل مسائل در درون سیستم نهفته است.

تجزیه و تحلیل سیستم ها در موارد
زیر به مدیران کمک می کند:
بررسی دوباره هدف های سازمانی
آشنایی بیشتر با نحوه کارها
کمک در پی بردن به کمبود ها و نقایص مشکالت
با استفاده از روشهای علمی ،راه ها و شیوه های
بهتری را انتخاب و به مرحله اجرا بگذارند.

اهم فواید تجزیه و تحلیل سیستم ها
و روشها:
اقدامـی مناسـب جهت بررسـی مسـائل و
مشـکالت سـازمانی است
کمـک بـه سـاده کـردن کارهـا و افزایش
بهره وری سـازمانها
اقدامـی مناسـب جهـت کمک بـه مدیران
در امـر سیاسـت گـذاری و تصمیـم گیـری بـا
کمـک تجزیـه و تحلیـل سیسـتم ها مـی توان
سـاختار سازمانی مناسـب تر و روشهای اجرایی
کارآمدتر بوجـودآورد.
کمـک بـه دسـتیابی به اطالعـات دقیق و
به هنـگام از وضـع موجود.
بنابراین با از بین بردن موانع و عواملی که سبب
می شود انسانها از تفکر سیستمی دور شوند،
سازمان را ارتقا داده و در جهت تکامل پیش برد.

وارد بخش سالمندان زن به منظور تهیه
گزارش از سالمندان زن در این روزهای
کرونائی می شوم تا با شرح حال و اوضاع
کاری در این شرایط بحرانی آشناتر شویم ،
گرچه بارها و بارها وضعیت  بیماران کرونا
از صدا و سیما به تصویر کشیده شده اما
ایهالحال این مرکز با شرایط خاص خودش
مشغول به کار می باشد .
این مرکز مجهز به بخش قرنطینه به منظور
آماده بودن برای پذیرش سالمندان بستری
شده که به این ویروس مبتال شده اند می باشد.

النـاز قدیمـی مـددکار ایـن بخش می
گویـد :آمـار مبتالیـان بیمـاران کرونائی این
مرکـز بـا توجـه بـه رعایت اصـول بهداشـتی
تعییـن شـده از سـوی مرکـز بهداشـت و
سـازمان بهزیسـتی و چـکاب روزانـه افـراد ،
پیگیـری داروها ،اسـکن  ،قابل کنتـرل بوده و
بهبـود یافتگان در این بخـش قابل توجه بوده
انـد .وی گفت خدارا شـکر درحـال حاضر هم
در بخش قرنطینه کسـی بسـتری نمی باشـد
امـا در روزهای اول شـرایط سـختی را شـاهد
بودیـم و بـا تمهیـدات الزم از سـوی دکتـر
افشـین وجدانـی مدیـر ایـن مرکـز و نظـارت
مسـتقیم بر بخشـها این ویروس کنترل شده
اسـت و خوشـبختانه سـیر نزولـی را شـاهد
هستیم .

برای مصاحبه با یکی از سالمندان
بهبود یافته بخش وارد اتاقش می شوم
لطفا خودتان رامعرفی کنید؟
من عذری حبیبی متولد 1323باز نشسته
آموزش وپرورش هستم .از بهمن ماه به این مرکز
آمده ام  من فرزندی ندارم و با  بستگان خود
زندگی می کردم و در نهایت تصمیم گرفتم به
آسایشگاه خیریه کهریزک بیایم از وضعیت خود
با توجه به مبتالشدن به این ویروس بگوئید.
مـن وقتـی شـنیدم کرونا گرفتـه ام ترس
عجیبـی سراسـر وجـودم راگرفـت  ،به مدت
دوهفتـه به بخش قرنظینه منتقل شـدم  ،در
این مـدت پزشـکان وپرسـتاران دلسـوز این
بخش با انجام همه آزمایشـات  ،دارو ،اسـکن
و....مراقـب حالـم بودنـد و به لطف خـدا بعد
از دوهفتـه بـه بخـش عـادی  منتقـل شـدم
ودر حـال حاضر شـرایط خوبـی دارم.
وی گفـت  :در ایـن اوضـاع مهـر ومحبـت
پرسـتاران زحمتکش بر سـر همه گسترده بود
وبـه صورت شـبانه روزی در خدمتمـان  بودند
او ادامه داد  :با توجه به اینکه شیوع این
ویروس در این مرکز مصادف با عید نوروز
بود خیلی از پرستارن و پرسنل  قرنطینه
شدند وبه دور از خانواده خود فقط در
خدمت بیماران کرونائی  بودند  والبته این

وضعیت  همچنان ادامه دارد ومن برای همه
آنان آرزوی سربلندی وسالمتی  می کنم .

خانم حبیبی گفت من از طریق اقوام شنیده
بودم که این مرکز با برگزاری جشن های مختلف
به مناسبتهای تقویمی ،تاریخی  ،مذهبی شرایط
مساعدی را برای سالمندان فراهم کرده اما در
حال حاضر این ویروس حتی کارهای فیزیوتراپی
وکاردرمانی هم که مختص سالمندان بوده را به
تعویق انداخته  وهمه امید ما برآن است تا دوباره
جامعه به شرایط عادی بازگردد زیرا قطعا ما
زندگی شادتری خواهیم داشت .
برایـش آرزوی موفقیـت مـی کنـم وبـه
اواطمینـان مـی دهم این روزهـای کرونائی به
لطف خدا تمام خواهد شـد و به زودی نسـیم
آرامـش در ایـن روزهـای بهاری مـی وزد.

در این روزهای کرونائی حمایت خیرین بزرگوار
این مرکز در تامین مایحتاج اقالم خوراکی ،
مصرفی ؛ بهداشتی همچنان ادامه داشته و
کمکهای این عزیزان همواره دلگرمی را به دنبال
داشته است .همچنین حضور سازمان بهزیستی
 ،سازمان بهداشت ،هالل احمر ،تیم جهادی گند
زدائی  ،وهمه ارگانها وسازمانهای مردمی حاکی
از اصالت فردی  ،فرهنگی  ،اجتماعی مردم ایران
است که یکدیگر رادرشرایط سخت تنها نمی
گذراند و ما به رسم آئین قدر شناسی از همه این
عزیزان تشکر کرده ودست آنان را می بوسیم .
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مــوج امــیــد

پروین تقی خانی   /کارشناس روابط عمومی
آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز

شماره 242

آشـنایی بیشـتر بـا ؛ دانشـگاه کهریزک

« مرکز آموزش علمی –کاربردی آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک»
مریم عباس نژاد اصل  /کارشناس روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک

اشاره ؛

در ایـن شـماره از ماهنامـه کهریـزک ،
نگاهـی اجمالـی خواهیـم داشـت بـه آنچه در
مرکـز علمـی – کاربـردی آسایشـگاه خیریـه
کهریـزک مـی گـذرد  ،آموزشـهای رایـج در
ایـن مرکـز معرفـی وگریزی نیـز بـه تاریخچه
مقولـه آمـوزش بویـژه درجمع کادر پرسـتاری
و مراقبیـن سـالمندان و معلولیـن خواهیم زد .
این مرکز که هم اکنون به ریاست آقای
دکتر حسن احمدی مدیر عامل مؤسسه خیریه
کهریزک سیاست گذاری  ،پشتیبانی و اداره
می گردد  ،توانسته است در مدت کوتاه فعالیت
خود جایگاه ویژه ای را در محافل مختلف
علمی – آموزشی به خود اختصاص دهد .
همچنین آقای دکتر بختیاری به نیابت از
آقای دکتر احمدی در انجام کلیه سیاست گذاری
ها و اداره این مرکز اهتمام ویژه ای دارد  .با این
رویکرد بنا را بر این نهادیم تا دقایقی نقطه نظرات
آقای دکتر بختیاری  قائم مقام مرکز را جویا شویم.
* آقـای دکتـر بختیـاری سلام ،
خوشـحالیم کـه مـا را بـه حضـور
پذیرفتیـد  .اگـر الزم مـی دانیـد در
آغاز سـخن معرفی اجمالـی از خود و
عملکردتـان در طول  52سـال گذشـته
بفرمائیـد :
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سالم باعث افتخار من است که از جایگاه قائم
مقامی مرکز آموزش علمی – کاربردی آسایشگاه

خیریه کهریزک و مخاطبین پرشمار این ماهنامه
با شما صحبت می کنم .
فریبرز بختیاری هستم  ،دارای مدرک پزشکی
عمومی و  MPHسالمندی از دانشگاه علوم
بهزیستی و توانبخشی تهران  .عمده فعالیت خود
را در طول سالیان گذشته طبابت و رسیدگی
به امور درمان عزیزان دلم در کهریزک می دانم
و در کنار آن  ،وظایف مدیریتی مختلفی را نیز
در کارنامه کاری خود داشته ام  .مدیریت واحد
پرستاری  ،مدیر امور درمان  ،معاونت سالمت و
توانبخشی و در نهایت در طول سه سال گذشته
قائم مقامی مرکز آموزش علمی – کاربردی
آسایشگاه ازجمله مسئولیت هایی است که به
من محول گردیده است .

* از متن معرفی تان اینطور استنباط
می شود که همواره اولویت نخست را
طبابت دانسته اید  ،آیا با این نظر موافق
هستید ؟
طبیعی است که از آغازین روز حضور در
آسایشگاه  ،لباس سفید طبابت را به تن کردم که
این پوشش تا به امروز نیز حفظ شده است البته
این دلیل نمی شود به تمامی مسئولیت هایی
که در طول سالیان گذشته تاکنون داشته ام ،
نگاه سردی داشته باشم بلکه نهایت تالش خود
را انجام داده تا آنطور که شایسته و بایسته است
خدمتگزار خوبی در هر پست و جایگاهی باشم .
*حتم ًا همینطور است  ،جایگاه علمی
و مدیریتی شما برای هیچ کس پوشیده
نیست به ویژه در مقوله آموزش که امروز
از سکان داران اصلی آن هستید  .اگر
موافقید نگاهتان به تاریخچه و موضوع
آموزش در کهریزک تا کنون را شنوا باشیم :
قطعـاً بـدون آمـوزش هیـچ نیرویـی
،کارآمـدی الزم در محـل کار خـود را نخواهـد

داشـت حتـی آن همـکاری که وظیفـه نظافت
محیـط را عهـده دار اسـت  ،ترتیـب و وضعیت
کاری خـود را از سرپرسـت یـا همـکاران خود
جویـا می شـود حـال آنکه وظیفه پرسـتاری و
مراقبـت از سـالمندان و معلولیـن کـه جایـگاه
خاص خود را دارد  .مطمئناً در سـالهای دور و
در زمینه پرسـتاری از مددجویان آموزشـهایی
در مجموعـه انجام پذیرفته اسـت امـا اینکه از
چـه زمانـی ایـن مقوله بـا رویکرد علمـی و نیز
کاربـرد آن در بخشـهای بسـتری نهادینه شـد
بایـد بگویـم از ابتـدای سـال  1381زمانیکـه
مدیریـت پرسـتاری را عهـده دار شـدم  ،از
اولویـت های نخسـت خود آموزش مسـتمر به
کارکنـان پرسـتاری و در رأس آن بهیارانی بود
کـه هر یک مسـئولیت اداره بخش در شـیفت
هـای صبح یا عصر و شـب را عهـده دار بودند .
*بسیار عالی و بعد از آن چه شد ؟

در ابتدا آموزشهای کوتاه مدت در برنامه
کاری ما بود که سالها پاسخگوی نیازهای
داخلی محسوب می شد  ،اما با توجه به اهداف
بلند مدیران ارشد مؤسسه خیریه کهریزک که
گسترش خدمات در سطح جامعه است  ،مطابق
دستور و پشتیبانی های الزم بر آن شدیم تا
این آموزش ها را در سطح جامعه هدف ارائه
نماییم  .با پیگیری های صورت گرفته موفق
شدیم مجوز آموزش پودمانی مددیار سالمندان
را از دانشگاه جامع علمی – کاربردی اخذ و
برای اولین بار کارکنان واحد پرستاری را تحت
نظارت آن دانشگاه تربیت نمائیم .
*حتم ًا با نظر ما موافق هستید که بیشتر
به دانشگاه بپردازیم  ،مکانی که هم
اکنون در آن هستیم و شما قائم مقامی
این مرکز را عهده دارید :
بلـه حتمـاً ،گسـترش فعالیتهـای آموزشـی و

*مشتاقیم که از روز نخست فعالیت دانشگاه
برایمان بگوئید و منظورتان را از گسترش

فعالیتهای رایج دراین مرکز بدانیم؟

آغاز کالسها با حضور  30نفر از کارکنان
آسایشگاه که در بخشهای مختلف بستری مشغول
به خدمت بودند با رشته مراقبت سالمند و در
مقطع کاردانی بود  ،اما اینکه پرسیدید گسترش
به چه مفهوم است  ،باید بگویم نیازهای امروز
جامعه ما بیش از تک رشته ای است که در آغاز
فعالیت دانشگاه در دستور کار قرار گرفت چرا که
برآوردها نشان می دهد بین  10تا  15درصد
از افراد جامعه کنونی به نحوی دچارمعلولیت یا
کهولت سن هستند بنابراین تصمیم بر آن شد تا
در مقاطع کاردانی و کارشناسی با  11گرایش به
ادامه فعالیت بپردازیم  .خوشحالم از اینکه اعالم
نمائیم هم اکنون نزدیک به  220دانشجو در شش
مقطع کاردانی و کارشناسی شامل رشته های
مراقبت سالمندان  ،مددکاری خانواده  ،مدیریت

*مطلـع هسـتیم کـه اولین گـروه از
دانشـجویان موفـق بـه اخـذ مدرک
کاردانی در رشـته مراقبت سـالمندان
شـده انـد ،تأثیـرات آمـوزش هـای
ارائـه شـده بـه آنـان را چگونـه
ارزیابـی مـی کنید :
در ابتـدا بایـد بگویـم آسایشـگاه خیریـه
کهریـزک تنهـا مرکـزی در کشـور اسـت کـه
توانسـته دوره هـای تئـوری و عملـی آمـوزش
دانشـجویان خـود را یکجـا برگـزار کنـد ،
ایـن یکـی از شـاخص تریـن امتیازاتـی اسـت
کـه دانشـجویان مـی تواننـد در کنـار آمـوزش
تئـوری  ،علـم آمـوزی خـود را بصـورت عملـی
نیـز تقویـت و به سـرانجام برسـانند  .امـا اینکه
تأثیـرات آمـوزش هـا در چـه انـدازه بـوده بـا
صراحـت اعلام می کنم کـه آمارها نشـان می
دهـد افزایـش دانش پرسـتاران بویـژه در جمع
بهیاران و مسـئولین بخشـها  ،اثرات شگرفی در
ارتقاء سـطح سالمت سـالمندان و نیز معلولین
برجـا گذاشـته اسـت  ،ضمـن اینکـه تأکید می
کنـم همواره سـعی بر آن بـوده که آمـوزش ها
جدی و سـختگیرانه باشـد و خروجـی آن فارغ
التحصیالنی باشـند که دانـش و توانایی الزم در
اداره امـور درمان و مراقبت سـالمندان را به نحو
شایسـته کسـب کـرده اند   .
*قطع ًا برنامه ریزیهای الزم برای پیشبرد
اهداف عالی دانشگاه در دستور کار قرار
دارد  ،آیا همین طور است ؟

دانشـگاه بـه عنـوان مرجـع علـم آمـوزی می
بایسـت بـه توسـعه فعالیـت هـا در زمینـه های
گوناگـون بپـردازد ،ما نیز به ایـن قاعده عمل می
کنیـم  .همکاری با دانشـگاه هـای معتبر و امضاء
تفاهم نامه آموزشـی و پژوهشـی بـا کمیته امداد
امام (ره)  ،سـازمان بهزیسـتی کشـور  ،دانشـگاه
تربیـت بدنـی از جملـه ایـن اقدامـات اسـت که
نتایـج ملموس آن بـزودی خود را نشـان خواهد

*ودر نهایت به سایر فعالیت های این مرکز

موفق هم اشاره کوتاهی داشته باشید :

پاسخ به این سوال  ،تفسیر خاص خود را
می طلبد اما بصورت مشخص میتوان به آموزش
حین خدمت کارکنان کهریزک  ،کمیته محیط
زیست مرکز  ،مرکز تحقیق و توسعه ()R&D
و بصورت ویژه به فعالیتهای فرهنگی – هنری
و ورزشی در قالب انجمن های مختلف اشاره
داشت که همه اینها به یک اندیشه می نگرند
و آن ارتقاء سطح سالمت جامعه هدف است .
*نوبت به شنیدن کالم آخر رسید  ،مشتاق

شنیدن پایان بخش سخنان شما هستیم :

هریک از ما در شغل و حرفه خود دارای تخصص
هایی هستیم  ،از توان و ظرفیت علمی و تجربی خود
در محل خدمت استفاده برده  ،نه تنها منافع آن به
جامعه باز می گردد بلکه خود نیز در قبال خدمتی
که می کنیم به منافعی نائل می شویم   .همه اینها
یک سوی زندگی است  ،سوی دیگر و اصلی آن
انسان بودن و انسان زیستن است  .به کهریزک بر
می گردم  ،اگر دانشجوی فارغ التحصیل و آموزش
دیده ما نتواند به درد دلهای سالمند یا معلول تحت
پرستاری خود گوش کند ،اگر نتواند بعنوان عضوی
از خانواده خود  ،آن مددجو را پذیرا باشد و در نهایت
اگر نخواهد به و بُعد انسانی خدمات خود بیش از هر
کار دیگری نگاه ویژه داشته باشد  ،هرآنچه آموخته
به بهایی ناچیز نمی ارزد  .موفقیت در آنست که
دانش توأم با انسان بودن و انسان زیستن باشد   .
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بهـره گیـری از دانـش و تجربیات ارزنده اسـاتید
حوزه سـالمندی و معلولیت  ،مسـتلزم دارا بودن
امکاناتـی در سـطح دانشـگاه بـود  .از ایـن رو بـا
تأییـد و تشـویق هیـأت مدیـره محترم مؤسسـه
و نیـز اقدامـات اساسـی آقـای دکتـر احمـدی
مدیرعامـل مؤسسـه خیریه کهریزک که ایشـان
نیـز سـابقه ی بیـش از  40سـال تدریـس و
مسـئولیت در دانشـگاه تهـران و سـایر دانشـگاه
هـای کشـور را برعهـده دارنـد و سـوابق علمـی
ایشـان در حـوزه ی دانشـگاهی و وزارت علـوم و
فنـاوری  ،نقشـی بی بدلیل و پویـا در پایه گذاری
و راه انـدازی ایـن مرکـز آمـوزش داشـت و نیـز
پشـتیبانی هـای صمیمانه ومـداوم آقـای صوفی
ً
عملا
نـژاد مدیـر آسایشـگاه خیریـه کهریـزک ،
توانسـتیم مجوز تأسـیس مرکز علمی -کاربردی
کهریـزک را دریافـت نمـوده و بـا حضـور دکتـر
امیـد ریاسـت دانشـگاه جامع علمـی – کاربردی
فعالیـت ایـن مرکـز را در بهمن ماه سـال 1396
آغـاز نمائیـم تـا مقدمـه ای باشـد بـر گسـترش
فعالیـت هـا و دیـدگاه هـای افـراد صاحـب نظـر
در حـوزه نگهـداری از سـالمندان و معلولیـن که
جمعیـت هدف مجموعه را تشـکیل مـی دهند   .

کسب و کار  ،مدیریت سالمت و توانبخشی افراد
کم توان ذهنی مشغول به تحصیل هستند .

داد  .همچنیـن بـا طبقـه بندی اطالعـات جامع
سلامت گـروه کثیـری از سـالمندان و معلولین
و ارائـه آن بـه محافـل علمـی  ،در تلاش بـرای
بهینه سـازی ارائـه خدمات و الگوهـای موفق در
زمینـه هـای مراقبتـی و علمـی – پژوهشـی در
کشـور هستیم .

شماره 242

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)
توفیـق خدمـت در کهریـزک،
لطـف و عنایتـی الهـی اسـت

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک  ،روز جهانی
معلولین را بهانه ای برای احساس شرایط
خاص جسمانی معلولین دانست و خدمت به
آنان را توفیقی الهی برشمرد .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک;
مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک بهره مندی از رفاه و
آسایش را از حقوق اولیه همه معلولین دانست و بر گسترش
برنامه هایی که بتواند موجبات شادی و نشاط آنان را تأمین
نماید  ،تأکید کرد .
وی که به مناسبت روز جهانی معلولین در
جمع خادمین و معلولین موفق کهریزک سخن
می گفت  ،تصریح کرد :
تمامی کسانی که امروز در ردیف خادمین و کارکنان
کهریزک قرار دارند  ،توفیقی الهی یافته اند که به این
جایگاه برسند و قطع ًا لطف و عنایت خداوند شامل حال
آنان شده است که دارای چنین منزلت اجتماعی شوند .

صوفی نژاد با بیان اینکه درک شرایط خاص
جسمانی معلولین را کاری دشوار است  ،افزود :
تـا زمانـی کـه هر یـک از مـا بـر روی ایـن ویلچر ها
ننشـینیم و محدودیـت های مختلف حرکتی را احسـاس
نکنیـم  ،نمـی توانیـم ادعا داشـته باشـیم که سـختی ها
و مشـکالت معلولیـن را بـه طور کامـل درک می کنیم .
وی خطاب به معلولین حاضر در مراسم گفت:
مـی دانیـم کـه در ایـن روزهـا خسـته شـده ایـد و

محدودیـت هـای فراوانـی را تحمـل مـی کنیـد  ،ایـن
نشـان از بلـوغ و درک بـاالی شماسـت کـه این شـرایط
را پذیرفتـه ایـد امـا بدانید که بـه زودی این وضعیت تمام
مـی شـود و دوباره زندگی همه شـما به حالت عـادی باز
مـی گـردد  .مـا هم در تالش هسـتیم تا بتوانیـم با ایجاد
محیطـی آرام از بـار سـختی هـای موجـود کـم کنیـم و
کمـک حـال شـما در ایـن روزهـای خاص باشـیم .

شهردار کهریزک در دیدار از
آسایشگاه خیریه کهریزک  :در
انجام پروژه های عمرانی در
خدمتنیازمندانجامعههستیم
دکتر یحیی پور تسهیل روند پروژه های
عمرانی مورد نیاز در آسایشگاه خیریه کهریزک
را از اهداف حضور خود در این مجموعه خیریه
اعالم کرد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ;
در دیدار شهردار کهریزک از آسایشگاه خیریه کهریزک ،
بر تسهیل در خدمت رسانی به معلولین و سالمندان این
مرکز تأکید شد .
علی یحیی پور در نشست مشترک با هیأت
مدیره موسسه خیریه کهریزک همچنین اظهار
داشت :

گرامیداشت روز جهانی معلولین
درآسایشگاهخیریهکهریزک
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با حضور منتخبی از معلولین جوان در کنار
مدیران و کارکنان مجموعه  ،روز جهانی
معلولین با شکوه هر چه تمامتر در آسایشگاه
خیریه کهریزک گرامی داشته شد .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ با
تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید و اجرای سرود مقدس
کشور عزیزمان ایران  ،جشن بزرگ روزجهانی معلولین در
سالن پوریای ولی آسایشگاه خیریه کهریزک برپا شد .
اجرای برنامه های شاد توسط گروه هنری اس وان
( )S1به خوانندگی سعید آقایی هنرمند نام آشنای وطن

آسایشـگاه خیریـه کهریزک توانسـته اسـت بـا جلب
اعتمـاد خیریـن و بهـره گیـری از ظرفیـت هـای مردمی
 ،کاری بـزرگ در منطقـه را پایـه گـذاری نماید تـا از این
طریـق جمـع کثیـری از سـالمندان و معلولیـن در رفاه و
آسـایش زندگـی کنند .
دکتر یحیی پور بیان داشت :

کمک به محرومین جامعه در وجود آحاد مردم شریف
کشورمان نهادینه شده و همگان باور دارند که در حد وسع
و توان خود باید کمک حال نیازمندان باشند .
از دیگر بخش های جشن بزرگ روز جهانی معلولین در
کهریزک بود .
در بخشی از این مراسم  ،دکتر حمیده پورفهیم معاون
توانبخشی آسایشگاه با تبریک روزجهانی معلولین ،آرزومند
روزهای شاد توأم با موفقیت برای یکایک معلولین ساکن
در آسایشگاه خیریه کهریزک شد .
دکتر پورفهیم خطاب به معلولین جوان اظهار
داشت :
در اجرای برنامه های مختلف همواره از راهنمایی شما
عزیزان برای باال بردن کیفیت خدمات جاری استفاده می
کنیم و مطمئن هستیم که شما می توانید بهترین راهنمای
ما در تمامی برنامه های تدوین شده باشید .
وی خدمات در حال اجراء را حاصل زحمات کارشناسان

وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای موجود
در سایر شهرداری ها گفت :

در حال حاضر  ۴۶شهرداری در استان تهران فعالیت می
کنند که میتوان از توان آنان نیز در انجام پروژه های عام
المنفعه استفاده کرد .
شهردار کهریزک آمادگی خود جهت همکاری با مدیران
آسایشگاه بویژه در انجام پروژه های عمرانی را اعالم و
ضرورت تسریع در روند خدمات جاری را مورد تاکیدی
دوباره قرار داد.

متخصصان کهریزک دانست و گفت  :تمامی واحدهای
تابعه آسایشگاه دست به دست هم داده اند تا بتوانیم رفاه و
آسایش مناسب را برای همه شما فراهم نماییم و خوشحالم
که اعالم نمایم اگر همراهی های شما عزیزان نبود ،هرگز
به جایگاه فعلی نمی رسیدیم .
پورفهیم با اشاره به بازگشایی اماکن مختلف
در روزهای آینده نیز گفت :
تمهیدات مختلفی از طرف تیم بزرگ کهریزک اندیشیده
شده تا شرایط زندگی شما با توجه به شیوع بیماری کرونا
از قبل بهتر و آسوده تر باشد  .بازگشایی ورزشگاه بصورت
محدود  ،بر پایی کالس های مختلف هنری وتسهیل در
دیدار با خانواده ها از جمله برنامه هایی است که مطمئن ًا
در سالمت شما گرامیان تأثیرات فراوانی خواهد داشت .

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)
معاون توانبخشی آسایشگاه باال بردن کیفیت زندگی
مددجویان در شرایط کرونا و پس از آن را رسالت همه
مدیران و کارکنان مجموعه دانست و عزتمندی همه
معلولین کشور بویژه معلولین ساکن در آسایشگاه خیریه
کهریزک را از خداوند متعال خواستار شد .
در پایان این مراسم به  10نفر از نفرات
برتر شرکت کننده در مسابقات ورزشی و
خاطره نویسی و همچنین معلولین نمونه ،
جوایز ارزنده ای اهداء شد .
گفتنی است نزدیک به  650نفر از معلولین از سراسر
کشور در آسایشگاه خیریه کهریزک زندگی آرام و آسوده
ای را در کنار یکدیگر تجربه می کنند  .علم و هنرآموزی
در سرای فرهنگی و مدرسه مددجویان  ،شرکت در ویژه
برنامه های هنری و حضور در عرصه های مختلف ورزشی
و نیز کار و فعالیت در کارگاه های توانبخشی از جمله
فعالیتهای مفید این معلولین پرتوان و باانگیزه است .

قرائت بیانیه دبیر کل سازمان ملل
درآسایشگاهخیریهکهریزک

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
; همزمان با روز جهانی معلول و بزرگداشت این روز در
آسایشگاه ،بیانیه دبیر کل سازمان ملل متحد که به مناسبت
روز جهانی معلولین در روز  ۳دسامبر  ۲۰۲۰برابر با  ۱۳آذر
 ۱۳۹۹منتشر شده بود ،قرائت شد. .

در بیانیه آنتونیو گوترش که برای  ۶۵۰نفر معلول ساکن
در آسایشگاه خیریه کهریزک قرائت شد  ،آمده است :
همه گیری کووید  ۱۹--بر روی هسته مجامع و جوامع
تأثیر گذاشته و نابرابری ها را عمیق تر کرده است  .حتی
در شرایط عادی  ،یک میلیارد فردی که در جهان دچار
معلولیت هستند  ،کمتر به آموزش و مراقبت های سالمت
و معیشت یا مشارکت در مجامع برخوردارند .

تدابیرجدیدجهتپرکردناوقات
فراغت پدر بزرگهای کهریزکی
با در اختیار قرار دادن سالن اجتماعات مهر
به واحد توانبخشی  ،از این پس پدر بزرگهای
کهریزکی می توانند اوقات فراغت خود را با
فعالیت روزانه در این سالن بخوبی پر کنند .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک؛
با انتقال  2کارگاه معرق و مونتاژ هواکش به سالن مهر ،

گوترش با بیان اینکه احتمال زندگی در فقر برای
معلولین بیشتر است و میزان باالتری از خشونت  ،بی
توجهی و سواستفاده را تجربه می کنند  ،می افزاید :

هنگامی که بحران هایی مانند کووید  ۱۹--دامنگیر
جوامع می شود  ،افراد معلول جزو بیشترین آسیب دیدگان
هستند .

گوترش ترویج شمولیت برای افراد معلول
را به معنای شناخت و حمایت از حقوق آنان می
داند و می گوید :
این حقوق همه جنبه های زندگی را در بر می گیرد ،
حق رفتن به مدرسه  ،زندگی در جامعه خود  ،دسترسی
به خدمات سالمت  ،تشکیل خانواده  ،مشارکت سیاسی
 ،توانایی ورزش کردن  ،مسافرت رفتن و داشتن شغلی
آبرومند .

وی تصریح می کند :
در حالـی کـه دنیـا رو به بهبـودی از ایـن همه گیری

اسـت  ،بایـد تضمیـن کنیـم کـه آرزو هـا و حقـوق افراد
دارای معلولیـت در جهان فراگیر  ،قابل دسـترس و پایدار

پسـا کوویـد  ۱۹--لحـاظ و بـه حسـاب آید  .این چشـم
انـداز تنهـا از طریق مشـاوره فعـال با معلولین و سـازمان

هایـی حاصـل خواهد شـد کـه نماینده معلولین هسـتند

دبیر کل سـازمان ملل متحـد در پایان تأکید
می کند :

در روز بین المللی افراد دارای معلولیت  ،بیایید همه با
هم متعهد شویم تا موانع  ،بی عدالتی ها و تبعیض هایی را
از میان برداریم که افراد دارای معلولیت تجربه می کنند .
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آنتونیو گوترش ،دبیر کل سازمان ملل متحد
به مناسبت روز جهانی معلولین در روز  ۳دسامبر
 ۲۰۲۰برابر با  ۱۳آذرماه بیانه ای منتشر کرد
که در آسایشگاه خیریه کهریزک قرائت شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است  :هنگامی که
بحران هایی مانند کووید 19-دامنگیر جوامع
می شود  ،افراد معلول جزو بیشترین آسیب
دیدگان هستند .
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اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)
از این پس پدربزرگهای کهریزکی می توانند فعالیت های
گذشته خود را از سر بگیرند .

محسن باقری مدیر توانبخشی و کارگاههای هنری با
اعالم این خبر  ،گفت  :بدلیل شرایط حاکم بر آسایشگاه و
قرنطینه کامل بخش های بستری  ،فعالیت کارگاههای هنری
نیز به حالت تعلیق در آمده تا خدای ناخواسته آسیبی به هیچ
یک از مددجویان فعال در کارگاههای  44گانه وارد نگردد.
محسن باقری با اشاره به تدابیر جدید جهت
پر کردن اوقات فراغت مددجویان نیز گفت :

با همفکری معاونت توانبخشی و در گام نخست ،
استفاده از سالن اجتماعات مهر را برای پر کردن اوقات
فراغت آقایان سالمند در نظر گرفتیم تا با فعال سازی 2
کارگاه معرق و مونتاژ  ،در بازتوانی این عزیزان همچون
گذشته کوشا باشیم .
باقری در ادامه افزود :
تدابیر بهداشتی الزم و کافی برای راه اندازی مجدد
کارگاههای فوق در سالن مهر اندیشیده شده ،بگونه ای که
عالوه بر رعایت همه دستور العمل های بهداشتی  ،هر یک
از مددجویانی که دارای کوچکترین عالئم بیماری باشند با

تشخیص مسئول بخش تا رفع کامل بیماری احتمالی ،
اجازه ورود به کارگاه را نخواهند داشت .
مدیر توانبخشی و کارگاههای هنری در پایان
یادآور شد :

امیدواریم تا زمان رفع کامل قرنطینه عمومی و با برنامه
ریزی های جدید  ،شاهد حضور و فعالیت مددجویان
بیشتری در سالن مهر باشیم تا برای آنان نیز کارگاههای
موقت و مختص خودشان را ایجاد کرده  ،از این منظر کمک
حال خوبی برای عزیزانمان در این روزهای خاص باشیم .

پیـام تبریک رئیـس مرکز آموزش
علمـی کاربـردی کهریـزک بـه
دانشـجویان کشـور
دکتر حسن احمدی در پیامی  ،فرارسیدن
 ۱۶آذر روز دانشجو را به تمامی دانشجویان
کشور بویژه دانشجویان مرکز علمی کاربردی
آسایشگاه خیریه کهریزک تبریک گفت .
به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک
رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی کهریزک در بخشی از
پیام خود آورده است :

;

دانشـجو یعنی جوینـده دانش و دانشـجویی از برترین
صفـات انسـان هـای حق طلـب اسـت  .دانشـجو بودن
ویژگـی پیروان راسـتین حضرت ختمـی مرتبت  -محمد
مصطفـی (ص) اسـت که فرموده انـد  (( :اطلبوا العلم من
المهـد الـی اللحـد ))  ،ز گهـواره تا گور دانـش بجوی .
دکتر حسن احمدی در پیام خود با تبریک روز
دانشجو به همه دانشجویان کشور مخصوصاً

دانشجویان مرکز علمی کاربردی آسایشگاه

خیریه معلولین و سالمندان کهریزک  ،می افزاید :
از این فرصت استفاده می کنم و تبریک ویژه دارم

خدمت اساتید بزرگوار که دانشجویان موفق سابق این مرز

و بوم بوده اند و اکنون با علم و وسعت دانش و اخالق و

منش و انسانیت و سایر ویژگیهای عالی شخصیتی خود ،

بهترین الگو برای دانشجویان کنونی ما هستند .

بازگشـایی اماکـن ورزشـی و
فرهنگـی مددجویـان کهریـزک
با هماهنگی ستاد مقابله با کرونا و نظارت
شبکه بهداشت  ،فعالیت های ورزشی و فرهنگی
مددجویان آسایشگاه خیریه کهریزک به صورت
محدود از سر گرفته شد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ;
به منظور افزایش تاب آوری مددجویان در روز های سخت

وی الگو پذیری دانشجویان از اساتید خود را

اینگونه تعریف می کند :

در روند رشد هر انسانی  ،الگو و تبعیت از آن نقش
بارزی برای پیشرفت و تعالی دارد  .هر یک از ما در طول
زندگی خود افراد متفاوتی را آگاهانه یا ناخودآگاه الگوی
خویش ساخته ایم که بخشی از رفتار و شخصیت کنونی ما
متأثر از آنهاست  .اساتید ما ملموس ترین و نزدیک ترین
و در عین حال موثرترین الگوی نسل دانشجویان هستند
که دانشجو زندگی علمی و روش های دانشی خود و حتی
دیگر ویژگیهای شخصیتی را از استاد اقتباس می کند .
این الگوهای فکری و شخصیتی به دانشجو نیز ختم نمی
شود و از طریق دانشجو به جامعه انتقال می یابد .

دکتر احمدی با گرامیداشت یاد دانشجویان
شهید دانشکده فنی دانشگاه تهران در وقایع
 ۱۶آذر سال  ۱۳۳۲نیز خاطرنشان می کند :

وقایع  ۱۶آذر  ۱۳۳۲نمایانگر واکنش دولت کودتا به

قرنطینه عمومی و با اتخاذ تدابیر کامل بهداشتی  ،اماکن
ورزشی و فرهنگی این عزیزان فعالیت های خود را به
صورت محدود آغاز کرد .

در بخـش ورزشـی  ،سـالن پوریـای ولـی همـه روزه
میزبـان مددجویـان بخش هـای مختلف بویـژه معلولین
جـوان خواهـد بـود تـا بـه همـراه مربیـان خود بـا ورزش
هایـی چـون بوچیـا  ،دارت  ،بدنسـازی  ،دو و میدانـی ،
تنیس روی میز و شـطرنج اوقات خوشـی را سپری کنند .

در بخـش فرهنگـی نیـز بـا بازگشـایی کالس هـای
آمـوزش قـرآن در محـل سـرای فرهنگـی و همچنیـن

فعالیتهای دانشجویی بود و به دنبال آن سرکوب نظام مند
تمامی اشکال دیگر مخالفت ها روی داد  .از آن پس  ،همه
ساله در این روز اعتصاب های دانشجویی به راه می افتاد
و در واقع  ۱۶آذر به معیار خوبی برای ارزیابی میزان نفرت
از حکومت استبدادی و توانایی و نفوذ مخالفان در بین
روشنفکران تبدیل شد  .این روز از آن زمان  ،همچنان از
اهمیت تاریخی برجسته ای برخوردار بوده و هست.
رئیس مرکز علمی کاربردی آسایشگاه خیریه
کهریزک در پایان اظهار می کند :
بسیار خشنودیم که می توانیم با افتخار ادعا کنیم که اغلب
دانشجویان ما ویژگی های فوق را به نحو کامل دارا بوده و هر
کدام سمبل پاکی و نماد راستی و مالک دانایی و ایمان و حق
طلبی و عدالت هستند .این صفای باطن آنها طراوت دهنده
دانشگاه و امیدبخش مدیران دانشگاه شده است  .دانشجویان
این سرزمین  ،هوش و ذکاوت و درایت خود را بارها به عالمیان
ثابت کرده اند و هر جای دنیا که سخنی از علم و فرهنگ و
پیشرفت هست  ،نام جوان دانشجوی ایرانی می درخشد .
نمایـش درمانـی و آمـوزش موسـیقی  ،بخـش دیگری از
سـرگرمی هـای سـالم و مـورد عالقه مددجویـان فعالیت
خـود را آغـاز تـا زندگـی در شـرایط کنونـی دوبـاره روی

خـوش خـود را بـه آنـان نشـان دهد .

اتخاذ این تدابیر از آن جهت مورد اهمیت و تأکید است

که از سکون و بی انگیزگی عزیزان مددجو تا حد قابل
قبولی می کاهد و به آنان می قبوالند که می توانند تا پایان

دوران قرنطینه با این فعالیت های محدود ساعاتی مفرح را
با هم و در کنار هم تجربه نمایند .

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)
مســئولین آسایشــگاه خیریــه کهریــزک قول مســاعد
داده انــد بــه محــض پایــان دوران قرنطینــه  ،ســایر ویژه
برنامــه هــای همیشــگی بــا قــوت هرچــه بیشــتر در
دســتور کار قــرار گیــرد  .برپایــی جشــن هــا و دورهمــی
هــای شــاد  ،ســفرهای درون شــهری  ،دیــدار از اماکــن
زیارتــی و ســیاحتی  ،ســفرهای تفریحــی و ســایر برنامــه
هــای مــورد عالقــه مددجویــان از برنامــه هــای آینــده
و پیــش روی مســئولین و دســت انــدرکاران آسایشــگاه
خواهــد بــود تــا روال عــادی زندگــی بــه کهریــزک و
کهریــزک نشــینان بــاز گــردد .

آغـاز فعالیـت هـای گـروه های
نیکـوکاری در آسایشـگاه خیریه
کهر یزک

در آغازین روزهای فعالیت محدود گروه های
نیکوکاری در آسایشگاه خیریه کهریزک  ،برنامه
آموزش حفاظت فردی و رعایت تمامی جوانب
بهداشتی در دستور کار قرار گرفت .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ;
با توجه به نیاز حضور گروه های مختلف نیکوکاری و با
رعایت اصول بهداشتی  ،فعالیت اولین گروه از این عزیزان
در انجام استحمام مددجویان آغاز شد .
بانـو رسـتگار سرپرسـت گـروه هـای
نیکـوکاری آسایشـگاه خیریـه کهریـزک بـا
اعلام ایـن خبـر  ،افـزود :
جهـت از سـرگیری فعالیـت محـدود گـروه هـای
نیکوکاری در آسایشـگاه ،در ابتدا برنامه آموزشـی توسـط
خانم آبنیکی -کارشـناس بهداشـت -در دسـتور کار قرار
گرفـت تا کوچکتریـن عوارضـی را در طـول فعالیت این
عزیـزان در محـل حمـام ها شـاهد نباشـیم .

بانو رستگار با اشاره به تمهیدات الزم جهت
ادامه فعالیت گروه های نیکوکاری در کهریزک
نیز گفت :
دو روز پیش از حضور هر گروه  ،کارشناس بهداشت
کلیه نکات الزم در خصوص حفاظت فردی را به افراد
منتخب می دهد تا آمادگی الزم برای انجام فعالیت های
بهداشتی را داشته باشند  ،ضمن آنکه سعی ما بر این است
بانوان و آقایانی در استحمام بیماران مشارکت داشته باشند

که دارای بیماری های زمینه ای نبوده و از هر حیث مورد
تأیید مسئولین بهداشتی آسایشگاه قرار گیرند .
سرپرست گروه های نیکوکاری اظهار امیدواری کرد با
رعایت کلیه اصول بهداشتی و مراقبتی  ،گامی دوباره برای
از سرگیری فعالیت های داوطلبانه خیرین برداشته شود تا
از این منظر شاهد شکوفایی بیش از پیش فعالیت های
جاری در آسایشگاه خیریه کهریزک باشیم .

دیدار فرمانده سـپاه باقرشـهر از
آسایشـگاه خیریه کهریزک
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه
کهریزک ; در دیدار فرمانده سپاه حضرت
روحاهلل باقرشهر از آسایشگاه خیریه کهریزک
 ،بر حمایت های همه جانبه از بیماران نیازمند
مبتال به کرونا تاکید شد

این مرکز توانسته است با اتکاء به پشتوانه خیرین جامعه
و حمایت های ارگان های مختلف  ،محلی امن برای
نگهداری و درمان سالمندان و معلولین باشد
فرمانده سپاه حضرت روحاهلل باقرشهر  ،خدمت به
محرومین جامعه را توفیقی الهی دانست و تصریح کرد

امکانات و تجهیزات موجود در سپاه باقرشهر آماده
خدمت رسانی به بیماران کهریزک است و امیدواریم تا
بتوانیم در انجام این رسالت موفق عمل نماییم

در ابتدای این دیدار  ،محمد رضا صوفی نژاد مدیر
آسایشگاه خیریه کهریزک با تقدیر از حضور فرمانده سپاه
حضرت روحاهلل و هیأت همراه در آسایشگاه  ،همراهی

سپاه را فرصتی مغتنم در درمان هرچه سریعتر بیماران
مبتال به کرونا اعالم کرد .

صوفی نژاد خدمت به بیماران نیازمند جامعه را وظیفه
ذاتی کهریزک دانست و گفت :همراهی ارگان های
مختلف در کنار پشتیبانی های مردمی ،موجب عبور از موج
سوم شیوع کرونا با کمترین عارضه ممکن خواهد شد.

آسایشگاه خیریه کهریزک
kahrizak charity foundation

سرهنگ پاسدار خداداد کاشفی با توجه
به عملکرد مسئولین آسایشگاه کهریزک در
خدمت رسانی به سالمندان و معلولین کشور
گفت :
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اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)
افتخـار آفرینـی کادر درمـان و
توانبخشـی آسایشـگاه خیریه
کهریـزک البرز با درمـان  3کودک
معلـول ذهنی
بـا همـت وتلاش گروهـی کادر درمـان
وتوانبخشـی آسایشـگاه خیریـه کهریـزک
البـرز کـودکان نیلوفـری معلول پـس ازبهبود
ترخیـص شـدند .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
البرز  :افتخارآفرینی کادر متخصص درمان و توانبخشی
آسایشگاه خیریه کهریزک البرز با تالش شبانه روزی به
ثمر نشست و سه نفر از کودکان معلول ذهنی مرکز نیلوفر
بهبود یافتند و به شیرخوارگاه امام علی ( ع ) اعزام شدند و
اشک شوق در چشمان همگان نشست .
اقدامات پزشکی و اعزام کودکان به بیمارستان ،همراه
با اقدامات درمانی و توانبخشی در این مرکز یکبار دیگر
عشق و صداقت تالشگران در عرصه پزشکی این مرکز را
به تصویر کشید .

در سـاختمان نیلوفـر مرکـز نگهـداری شـبانه روزی
کـودکان معلول ذهنی آسایشـگاه خیریـه کهریزک البرز
سـه کـودک معلـول دارای اختلال معلولیـت ذهنـی ،
هیدروسـفال  ،اختلال تکاملـی بـا اقدامـات درمانـی

پزشـکی و توانبخشـی اعـم از روانشناسـی  ،آموزشـی ،
گفتاردرمانـی  ،کاردرمانـی و ...پـس از یک دوره دوسـاله

بهبـود کامـل یافتند.

با زحمات و افتخار آفرینی کادر درمان وتوانبخشی

آسایشگاه خیریه کهریزک این سه کودک به شیرخوارگاه

امام علی منتقل شدند تا به شرایط عادی زندگی در میان

همساالن خود ادامه دهند .

همچنیـن مجـوز فرزنـد خواندگـی بـرای دو نفـر از

کـودکان صادر شـده اسـت تا چراغ دل خانـواده هایی که

در انتظـار فرزنـد خوانده هسـتند بـا حضور ایـن کودکان
روشن شـود .

کادرپزشـکی اعـم از پزشـک  ،پرسـتار ،کاردرمانگـر ،
مـددکار اجتماعـی ،روانشـناس  ،گفتاردرمانگـر و مربیان
آموزشـی بـا همـت واالی خـود خدمـت خالصانـه بـه
کـودکان را بـه تصویر کشـیدند تا با تلاش این عزیزان
دو نفـر از کـودکان بهبـود پیـدا کننـد  .ایـن کـودکان در
هفتـه گذشـته پـس از بهبود کامـل به شـیرخوارگاه امام
علی ( ع ) سـپرده شـدند به امید آنکه آینده ای درخشـان
در انتظارشـان باشد.

حفظسالمتوارتقاءمددجویانبا
نظارت واحد تغذیه و بهداشت در
آسایشگاه خیریه کهریزک البرز
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تامیـن حفـظ و ارتقـای وضعیـت تغذیـه
مددجویـان در آسایشـگاه خیریـه کهریـزک
البـرز بـا نظـارت واحـد تغذیـه و بهداشـت
انجـام مـی شـود .
به گـزارش روابط عمومی آسایشـگاه خیریه کهریزک
البـرز؛ واحـد تغذیه و بهداشـت با بـه کارگیری تعـداد 15
نفـر پرسـنل اعـم از کارشناسـان تغذیـه و رژیـم درمانی،
کارشـناس بهداشت محیط ،سرآشـپز و پرسنل آشپزخانه
با نظارت مدیر تغذیه و بهداشـت خدمتگـزار مددجویان و
پرسـنل این مرکز می باشـد.

تغذیه سـالم نقش مهمی در تامین سلامت فرد دارد،
برنامـه غذایـی سـالم در ایـن مرکـز بـه منظـور حفظ و
ارتقـا سلامت سـالمندان ومعلولیـن و کـودکان از توجه
خاصـی برخـوردار اسـت  ،کارشناسـان تغذیـه ایـن واحد
بـا تهیـه و تنظیـم برنامه غذایی جامع شـامل انـواع رژیم
هـای غذایـی اعـم از کـم چـرب ،پرپرتییـن ،اورمیـک،
دیابتیـک ،گاواژ و رژیـم مخصـوص بیماران کویـد  19به
حفـظ سلامت مددجویـان کمـک می کنـد همچنین در

تمامـی مراحل اعم از ورود اقالم غذایی و بررسـی کیفیت
بهداشـتی ،نگهداری مواد غذایی و آماده سـازی و طبخ و
توزیع غذا طبق اصول بهداشـتی و تغذیه ای کارشناسـان
بهداشـت و تغذیـه بر عملکرد کارکنان آشـپزخانه صنعتی
نظـارت روزانه دارند .همچنین در راسـتای سیاسـت های
آسایشـگاه مبنی بر ارتقا سلامت و توانبخشی مددجویان
واحـد تغذیـه اقـدام بـه ارزیابی وضعیـت تغذیـه ای کلیه
مددجویـان اعـم از شـبانه روزی و روزانـه نمـوده و بنـا به
نیـاز رژیـم غذایی آنـان را تنظیم مـی نمایند.

بازدیـد مسـتمر و نظارت بهداشـتی بر تمامی قسـمت
هـای آسایشـگاه اعـم از مراکز،درمانـگاه ،مهدکـودک،
رختشـوی خانـه؛ بوفـه هـا و  ،...سمپاشـی بـه منظـور

کنتـرل حشـرات و جونـدگان  ،نظـارت بر ذبح و بررسـی
آالیشـهای دامـی ،نظـارت بـر عملکـرد تصفیـه خانـه
فاضلاب ،بررسـی محلول هـای گندزدای مورد اسـتفاده
و نظـارت بر اسـتفاده صحیـح از این محلول هـا ،نظارت
بهداشـتي بـر تمام مراحـل جمع آوري ،تفكيـك  ،انتقال
 ،نگهـداري موقت پسـماندهای عفونی مجموعه از جمله
اقدامـات واحـد بهداشـت ایـن مجموعه می باشـد.

مهنـدس معصومـه صـادق زاده مدیـر امـور تغذیـه و
بهداشـت آسایشـگاه در ایـن خصـوص گفـت  :بررسـي
بهداشـتی كليه مواد خوراكي  ،آشـاميدني و بهداشتي از نظر
تاريـخ توليـد  ،تاريـخ انقضـاء ،پروانـه بهداشـتي و ....كه به
صـورت اهدايي وارد آسایشـگاه می شـوند ،تاييد سلامت

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)
محصـول و يـا عـدم مصرف محصـول مورد نظر ،بررسـی

وی ادامه داد  :با توجه به وجود چاه خصوصی در مجموعه،

گذشـته یـا بـه هردلیلـی کیفیـت خـود را ازدسـت داده اند

تصفیه و کلرزنی  ،همچنین آزمایشات دوره ای میکروبی،

کلیـه موادغذایـی و بهداشـتی کـه تاریـخ مصـرف آن هـا
و در صـورت لـزوم معـدوم نمـودن آن ها با نظـارت واحد

تغذیـه و بهداشـت انجـام می شـود .

گفتنـی اسـت  :رعایـت کامـل بهداشـت فـردی و

بررسی وضعیت بهداشتی آب مصرفی از نظر کمی ،کیفی،

بهداشـت محیطی براسـاس پروتکل های از پیش تعیین

شیمیایی و کلرسنجی روزانه به منظور تامین آب سالم

کرونائـی کنتـرل کـرده تا در ایـن بحران آسـیبی متوجه

مجموعه با همت واحد بهداشت انجام می گیرد.

شـده توانسـته وضعیـت بهداشـت و تغذیه رادرایـن ایام
سـالمندان ومددجویـان ایـن مرکز نباشـد.

اهـداء لـوح تقدیـر بـه نفـرات
برتـر در مسـابقات ورزشـی و
داسـتان نویسـی درآسایشـگاه
خیریـه کهریـزک البـرز
از منتخبین برتر در مسابقات ورزشی جام
حافظان سالمت و داستان نویسی مجازی با
محوریت کرونا و قرنطینه درآسایشگاه خیریه
کهریزک البرز تقدیرشد.
به گـزارش روابط عمومی آسایشـگاه خیریه کهریزک
البـرز  :صبـح روز پنـج شـنبه بـا اهـداء لـوح تقدیـر از
تالشـگران حوزه ورزشـی و هنری در مسـابقات داسـتان
نویسـی و خاطـره نویسـی بـا محوریت کرونـا قرنطینه و
مسـابقات ورزشـی جـام حافظان سلامت تقدیر شـد.
در این مراسم به نفرات برگزیده مسابقه داستان نویسی
و خاطره نویسی که ویژه مددجویان و پرسنل آسایشگاه
برگزارشد به نفرات برتر که مقام اول تا سوم را به خود
اختصاص دادند با اهداء لوح تقدیر و جوایز قدردانی شد .

همچنین از برندگان در حوزه ورزش در رشته های
دارت  ،تنیس روی میز  ،طناب زنی و روپایی که مقام اول
تا سوم را کسب کردند نیز تقدیر و تشکر شد .
این جوایز توسط دکتر افشین وجدانی مدیر آسایشگاه

خیریه کهریزک البرز و دکتر شهسواری معاونت سالمت
و توانبخشی به برندگان اهداء شد.
دکتـر افشـین وجدانـی در ایـن خصـوص
گفـت  :هنـر و ورزش از دیربـاز در جامعـه مـا عالقـه
منـدان خاصـی را به خـود اختصـاص داده و در این مرکز
حضـور افـراد معلـول در رشـته هـای مختلف ورزشـی یا
هنری و شـرکت مسـتمر مددجویان در کالسهای هنری
نشـان از آن اسـت کـه هنـر در فرهنـگ ایرانـی جایگاه
خـاص خـود را دارد و امیـدوار هسـتیم که بیـش از بیش
افـراد در امـور فرهنگی و هنری شـرکت داشـته باشـند .

دکتـر شهسـواری معـاون سلامت و درمان
با بیـان این نکتـه کـه قدردانی از ورزشـکاران
موفقیـت هـای باالتـر و ارتقاء سـطح ورزش و
سلامتی را بـه دنبـال دارد خاطـر نشـان کرد :
در ایـن مرکـز که سـالمندان و مددجویـان تحرک کمتری

دارنـد تالش برآن اسـت تـا توانائی جسـمانی مددجویان و
سـالمندان را با برگزاری مسـابقات گوناگون افزایش دهیم.

در مسـابقات ورزشی جام حافظان سلامت حضور دو
نفـر معلـول روزانه این مرکز کـه داوری در رشـته تنیس
روی میـز راعهده دارشـدند حاکـی از اهمیت به معلولین
و توانمنـدی معلولیـن در کسـب مهارتهـای ورزشـی و
داوری اسـت که با تالش دسـت اندرکاران حـوزه ورزش
حاصل شـده اسـت .

در ایـن روزهـای کرونائـی گرچـه زندگـی تمـام افراد
جامعـه و مددجویـان تحـت الشـعاع قـرار گرفتـه امـا به
منظـور ایجـاد سـرگرمی  ،کاهـش طنـش  ،اضطراب و
ایجـاد انگیزه سـالم در افـراد به ویـژه توانخواهان اهمیت
بـه حـوزه ورزش با رعایت کامل پروتکل های بهداشـتی
بیـش از بیـش مـورد توجـه مسـئولین ایـن حـوزه قـرار
گرفته اسـت .

فعالیـت مرکـز روزانـه خدمـات
سـالمندی آسایشـگاه خیریـه
کهریـزک البـرز در ایـام کرونـا
براسـاس دسـتورالعمل سـازمان
بهزیسـتی

به منظور پیشگیری وکنترل پاندمی کوید  19خدمات
آموزشی و توانبخشی در مرکز روزانه سالمندان آسایشگاه
خیریه کهریزک استان البرز بر اساس شیوه نامه سازمان
بهزیستی ارائه می گردد.
هسـتند کـه بر اسـاس الویت و نیاز سـنجی ایـن خدمات

کار درمانگـر ،گفتاردرمانگـر ،مـددکار ،روانشـناس و

در مرکز روزانه سـالمندی آسایشـگاه خیریه کهریزک

سـالمندان خدمـات درمانـی الزم را بـه سـالمندان ارائه

ارائـه می شـود .

البرز یک تیم توانبخشـی متشـکل از پزشـک ،پرسـتار،

فیزیوتـراپ بـا توجـه بـه نیازهـای درمانی و توانبخشـی
مـی دهند .

آسایشگاه خیریه کهریزک
kahrizak charity foundation

به گـزارش روابط عمومی آسایشـگاه خیریه کهریزک
البـرز؛ براسـاس دسـتورالعمل و شـیوه نامـه سـازمان
بهزیسـتی فعالیـت مرکز روزانـه سـالمندی day care
بـه صـورت آمـوزش غیـر حضـوری و آنالیـن ارائه می
شـود و  % 15از سـالمندان مجـاز بـه حضـور به منظور
اسـتفاده از خدمـات آموزشـی ،توانبخشـی و درمانـی
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اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)
همچنین این مرکز با تشکیل کالسهای هنری اعم
از معرق  ،نقاشی  ،قالی بافی  ،نمایش  ،قرآن و حافظ
خوانی ،موسیقی ،گلیم بافی ،روانشناسی گروهی و فردی
و ....محیطی شاد را برای سالمندان فراهم کرده است .
این مرکز هفته ای سه روز با ارائه خدمات به سالمندان
مرد و سه روز به سالمندان زن فعال می باشد که عموما
سن باالی شصت سال را به خود اختصاص داده اند و با
حداقل وابستگی به لحاظ جسمانی در این کالسها شرکت
می کنند و با برنامه های های مدون و از پیش تعیین شده
توسط کارشناسان مر بوطه ،از خدمات توانبخشی ،آموزشی،
رفاهی بهره مند می شوند.
بخش  day careکه خدمات آموزشی  ،توانبخشی
و رفاهی را به سالمندان روزانه ارائه می دهد در حال
حاضر به دلیل اعالم شیوه نامه سازمان بهزیستی با توجه
به شیوع ویروس کرونا پذیرش سالمندان در بخش روزانه
را از هشتاد نفر در روز به ده الی پانزده سالمند تغییر داد .

براساس دستورالعمل سازمان بهزیستی رعایت کامل
پروتکل های بهداشتی با تب سنجی سالمند دربدو ورود و
اندازه گیری اکسیژن خون اعمال می شود و درصورت عدم
ابتال به ویروس کوید  ، 19سالمندان با رعایت فاصله گذاری
اجتماعی و استفاده از ماسک و دستکش از کالسهای مختلف
آموزشی و توانبخشی در این مرکز بهره مند می شوند .

در حـال حاضـر به صـورت مجـازی و غیـر حضوری
و بـا تهیـه کلیـپ در حـوزه تـو انبخشـی آمـوزش های
الزم به سـالمندان ارائه می شـود .همچنین کارشناسـان
مربوطـه با تماسـهای تلفنی وضعیت سـالمند را بررسـی
مـی کنند تـا در صورت ضـرورت پکیج درمانی برایشـان
در نظـر گرفته شـود .

گرامیداشت روز جهانی معلوالن
درآسایشگاهخیریهکهریزکالبرز

بـه مناسـبت روز جهانـی معلـوالن
درآسایشـگاه خیریـه کهریـزک البـرز برنامه
دورهمـی معلـوالن برگـزار شـد .

بـه گـزارش روابـط عمومـی آسایشـگاه
خیریـه کهریزک البرز :روز پنج شـنبه به مناسـبت
گرامیداشـت روز جهانـی معلول با رعایـت فاصله گذاری
اجتماعـی بـر اسـاس پروتکل هـای بهداشـتی در حیاط
مرکـزی یـاس مرکـز جامـع توانبخشـی و نگهـداری
معلـوالن جسـمی  ،حرکتـی وبیمـاران ام اس روز معلول
پاس داشـته شـد .
در سـاختمان یـاس مرکـز نگهـداری بیمـاران ام اس
و ضایعـه نخاعـی  200معلـول خانـم و آقـا از خدمـات
شـبانه روزی ایـن مرکـز بهره مند می شـوند  ،همچنین
متقاضیان معلول بیشـماری از خدمات روزانه توانبخشـی
و خدمـات در منـزل آسایشـگاه خیریـه کهریـزک
بهره مند می شوند .
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روز جهانـی معلول در سراسـر دنیا بـه منظور حمایت
از حقوق شـهروندی معلـوالن و شـناخت توانمندیهای
آنـان در تمـام ابعـاد زندگـی اجتماعـی  ،اقتصـادی و
فرهنگـی نامگـذاری شـده تـا توجـه بیشـتری بـه این
طیـف از افراد شـود .
روز جهانـی معلـول کـه همـه سـاله در ایـن مرکـز
بـا شـور و سـرور خاصـی همـراه بـود بـه دلیـل شـیوع
ویـروس کرونـا امسـال تفاوت زیـادی داشـت و با توجه
بـه منـع مالقاتهـا و بازدید ها و عدم برگزاری جشـن در
ایـام کرونـا  ،به منظـور کاهش افت خلـق و جلوگیری
از افسـردگی و تخلیه هیجانات فـردی در یک دورهمی
بـه معلولیـن ارج نهاده شـد .
ویـروس کرونـا بـا توجه بـه اینکـه زندگی تمـام افراد

جامعـه را تحت الشـعاع قـرارداده معلولیـن نیازمند برنامه
هـای اساسـی هسـتند کـه اوقـات فراغـت خـود را پـر
کننـد و این مهم در دسـتور سـازمانی مسـئولین مربوطه
قرارداشـته تا افت اسـترس را به همراه داشـته باشـد زیرا
روز مـره گـی هـا در ایـن روزها مـی تواند آسـیب زیادی
در ایـن قشـر به دنبال داشـته باشـد .
در روز جهانـی معلـول نگاه مسـئولین مرکـز یاس بر
آن اسـت تا با شـناخت توانمندیهای افراد بسـتری شده
در ایـن مرکـز و بـه کارگیـری آنـان در تمامـی عرصه
هـای هنری  ،ورزشـی  ،حس نشـاط و سـرزندگی را در
وجودشـان تقویـت کننـد تا زندگـی بی دغدغـه تری را
سـپری کنند .
گفتنـی اسـت در ایـن مراسـم پخـت ذرت مکزیکی
بـرای مددجویـان در ایـن روز مبارک نشـاط آورد و مایه
شـادکامی این عزیزان شـد.

امید اسـت با ریشـه کن شـدن ویروس کرونـا زندگی
معلولیـن به شـرایط عـادی بازگردد و برپایی جشـن ها و
مراسـم هـای مختلف در کنـار دیگر افراد جامعـه امید به
زندگـی رادرآنـان تقویت کند .

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)
دلگرمـی کـودکان نیلوفـری در
یـک روز سـرد پاییزی بـا میزبانی
گروههـای داوطلـب
گـروه نیروههـای داوطلب میزبانـی کودکان
نیلوفری را با سـرو صبحانه گرم درآسایشـگاه
خیریـه کهریزک البرز عهده دار شـدند .
بـه گـزارش روابـط عمومـی آسایشـگاه

خیریه کهریـزک البرز :به همت گـروه نیروههای

داوطلـب کـه جمعـی از بانـوان نیکـوکار هسـتند و بـه
منظـور اهمیـت بـه تغذیه سـالم در کـودکان این گروه

در یـک روز سـرد پاییـزی میزبان کـودکان این مرکز

شـدند و بـا پخـت شـیربرنج گرم بـرای کـودکان یک
روز شـاد را رقـم زدند .

اهمیـت بـه تغذیه سـالم در دوران کودکـی به منظور

افزایـش انـرژی و تمرکز الزم امری الزم و ضروریسـت

بـه ویـژه بـرای کـودکان معلـول بـا توجـه بـه شـرایط

جسـمی و ذهنـی اهمیـت به تغذیـه سـالم در این مرکز

همـواره مـورد توجه قـرار دارد .
نیـرو هـای داوطلب همه سـاله میزبانی کـودکان را

بـه سـرو صبحانه در یک فضای شـاد عهـده دار بودند

امـا امسـال بـا توجـه به شـیوع ویروس کرونـا فقط با

تعییـن یـک برنامـه غذایـی و پخـت شـیربرنج و فرنی
گـرم در دو روز از هفتـه همدلـی خـود را نشـان دادند .

در سـاختمان نیلوفـر مرکـز نگهـداری شـبانه روزی

کـودکان معلـول ذهنـی بیـش از صـد نفـر از کـودکان بد
سرپرسـت  ،بـی سرپرسـت و...نگهـداری مـی شـوند کـه
گرمـی حضـور خیریـن بـه منظـور تامیـن صبحانـه گرم
 ،شـیر  ،فرنـی و ...در ایـن روزهـای سـرد خالـی از لطـف
نیسـت .
امید است این روزهای سرد کرونایی تمام شود تا حضور

قدم های خیرین گرمی بخش دلهای کودکان باشد .

برگـزاری دوره آموزشـی ضمـن
خدمـت ویـژه کادر پرسـتاری در
آسایشـگاه خیریه کهریزک البرز
دوره هـای آموزش روانشـناختی ویژه
کارکنـان کادر پرسـتاری در آسایشـگاه
خیریـه کهریزک البرزبرگزارشـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک البـرز ؛ دوره آموزشـی ویـژه
کادرپرسـتاری بـا هـدف ارائه تئـوری روانشـناختی در 4
جلسـه برگزارشـد کـه از اهـداف مهـم آموزشـی ایـن
دوره هـا افزایـش آگاهـی و تدبیـر بـه منظـور ارائـه
خدمـات بهتـر بـه مددجویـان مـی باشـد .

وی گفت  :آموزش مهارت های زندگی در دوران
کرونا و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی که این بیماری بر
روان تیم درمانی ایجاد می کند نیاز به تخیله و یادگیری
مهارت هایی جهت مقابله موثر با تبعات روان شناختی دارد.

یکـی از مهمتریـن مهـارت هایـی کـه مـی توانـد به

کادردرمانـی کمـک فراوانـی نمایـد همدلـی مدیـران و
مسـئولین مراکـز بـا ایـن افـراد اسـت .در کنـار مهـارت

همدلـی ،مدیریـت اسـترس و هیجـان هم بـه تک تک
افـراد در جهـت مقابله موثر بـا تبعات روان شـناختی این

بیمـاری مـی توانـد کمـک شـایانی نماید.

همچنیـن درخصـوص بیماریهای کـودکان با توجه به

شـیوع ویـروس کرونـا و آشـنایی کامل با رعایـت کامل

پروتـکل های بهداشـتی آموزش هـای الزم به مراقبین
و بهیاران به منظور حفظ سلامت کودکانی که شـبانه
روزی در ایـن مرکـز نگهداری می شـوند ارائه شـد .
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در ایـن دوره هـای آموزشـی اردشـیر زرشـکی مدیر
امور روانشناسـی اذعان داشـت  :این جلسـات آموزشـی
بـا حفـظ دسـتورالعمل های بهداشـتی و فاصلـه گذاری
فیزیکی ویژه کادرپرسـتاری شـامل مراقبیـن ،بهیاران و
پرسـتاران سـاختمان نیلوفـر مرکـز جامـع نگهـداری و
توانبخشـی شـبانه روزی کـودکان برگـزار گردید.

شماره 242

متولدین فروردین

این ماه را باید جشن بگیرید زیرا زمان موفقیت شما بسیار نزدیک شده است و
شاید هم بتوان گفت که هم اکنون غرق در مقدمات آن موفقیت هستید .در ماه قبل
کمی اندوهگین بوده اید و دلتان گرفته بود  ،پیش آمدهایی برایتان ایجاد شده بود که
احساس غمی سنگین داشتید اما به شما مژده داده می شود که در ماه جدید زمان غم
شما گذشته است ،به شرط آنکه به دامان دین ،اخالق و عرفان روی آورید .باید از کوته
نظری و سطحی بینی چشم بپوشید و بیشتر از گذشته به حقایق توجه کنید ؛ بهتر
است زیاد اهل تظاهر نباشید ؛ بگذارید اطرافیان شما حقایق را ببینند با این اوصاف
شما را بیشتر دوست خواهند داشت و موفق تر از گذشته خواهید بود.

متولدین اردیبهشت

مالقات بسیار مهمی در روزهای آتی در پیش دارید و این امر میتواند در زندگی تان
نقطه عطفی باشد پس به سادگی از آن نگذرید ؛ پیغامی از راه دور دریافت میکنید که
برایتان مسرت بخش است و یک سفر سرنوشت ساز پیش رو دارید این سفر شما را از
ورطه خیال به واقعیت میکشاند .مدتی است تمام هم و غم شما معطوف به کار شده
است و به زندگیتان توجه چندانی ندارید لذا عزیزان تان به لحاظ عاطفی از شما دور
شده اند ؛ باید سعی کنید کار و زندگی را از هم جدا کنید تا دچار سردرگمی نشوید.

متولدین خرداد

با شکست عاطفی که چندی قبل داشته اید ،نسبت به همه بدبین هستید .گاهی به
شدت دچار افسردگی می شوید و سعی می کنید آن را از خود دور کنید اما خاطرات
گذشته مقابل ذهن تان رژه می روند .به آینده یی بهتر فکر کنید .به اینکه هر چه
پیش می آید ،بهترین است .به شخصی یا چیزی دلبسته شده اید که هر آن نگران
از دست دادنش هستید .این نگرانی بی مورد را از خود دور کنید ،تغذیه ی سالم و
اصولی را جدی بگیرید .ضعف جسمی شما ریشه در بیماری روحی تان دارد .اوضاع از
این که هست ،بدتر نخواهد شد.

متولدین تیر

در این ماه بنظر میرسد شما دنبال خواسته ای باشید که اطرافیان شما و عرف
جامعه آن را نمی پسندند! مانند معشوقی جوانتر یا مسن تر از خودتان ،لباسی یا مقامی
که در خور شما نیست و خالصه هر چیزی که عرف جامعه آن را از شما نمیپذیرد.
اگر این مساله را آگاهانه انتخاب کرده اید ،اشکالی ندارد و به دنبالش بروید ،مشروط به
اینکه حرف و حدیث دیگران را به جان بپذیرید و انتظار تایید عموم را نداشته باشید
در غیر اینصورت آرامش زندگی تان به هم خواهد خورد ؛ اینک لحظه انتخاب است.

متولدین مرداد

چرا شما این قدر خودتان را دست کم می گیرید .در حالی که اکثریت کسانی که به
هر نحوی از انحاء با شما در ارتباط هستند شما را یک فرد (مدیر) و (محترم) و (مقتدر)
می داند چرا شما خودتان ،خودتان را (خوار) و بی دست و پا خیال می کنید  .خوشحال
باشید که بزودی چشمتان به دیدار سفر کرده عزیزی روشن خواهد شد .برای خودتان
مشغله و دردسر بی (مزد) زیاد درست کرده اید در صورتی که باید عرضه به نسبت تقاضا
و تقاضا هم به نسبت عرضه باشد .در میان افراد خانواده یک نفر باعث (نگرانی) شما و یک
نفر باعث (دلگرمی) شماست و هر دو هم عزیز شما هستند.

متولدین شهریور

در این ماه موقعیت های پیچیده و جالبی را در پیش دارید ؛ از طرفی در چند جهت
مظلوم واقع شده و حق با شماست و قدرتان را نمیدانند و از طرف دیگر ظاهرا عزیزی را
در سفر دارید یا از عزیزی دور افتاده اید و چشم به راه او هستید و در این هنگام هم به
فکرش هستید که انشاءاهلل به سالمت باز می گردد .نکته مهم این است که شما عاشقانه
کاری را انجام داده اید و باید همان مسیر را ادامه دهید تا به نتیجه مورد نظرتان برسید.
قدر عشق را بدانید چون تنها ارزش ماندگار زندگی همان عشق است ؛ گرچه در این مسیر
باید کمی تحمل مشکالت را نیز داشته باشید ولی در نهایت انشاءاهلل موفقیت با شماست.

متولدین مهر

پیشنهادی دریافت میکنید که البته قبل از هر تصمیمی به تمام زوایای قضیه فکر
کنید و بعد پاسخ دهید ؛ لبخند شما ممکن است به دیگران حیاتی تازه ببخشد و
به زندگی امیدوارشان کند ،اگر به شما اعتماد کردند ارزش این محبت را بدانید و با
درستی و نیکی آن را پاسخ دهید .با قناعت زندگی کنید ،زیرا قناعت یک ارزش است،
ولی هرگز خسیس نباشید ؛ روزهای خوش فرا خواهد رسید ،روزهایی که خاطرات
خوش گذشته را بار دیگر برای شما زنده میکند.

متولدین آبان

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

متولدین آذر

شما خودتان را پیدا میکنید و زمان بیشتری را صرف با یک خواهر یا برادر خواهید کرد.
یک همسایه بیش از حد به شما نزدیک شده .خانه شما ممکن است به عنوان محل مالقات
استفاده شود و یا یک شب میزبان همه باشید .طرح رقابتی شما از اواسط این ماه رو به رشد
است و اگر شغل شما در ارتباط با رودرویی با مردم یا فروش باشد واقعا خواهید درخشید.
اگر خودتان را پیدا کردید عالقمندی های عاشقانه در باالترین حد خود خواهند بود .البته
این فشار بیشتر از جانب مریخ در همسایگی نشان شماست که با عطارد و اورانوس باعث
جمع دوستانه که با منافع مشترک هستند  ،برخی فرصت های غیر منتظره شاهد باشید.
کسی به شما معرفی میشود که طالع شما در مورد او خوش بین است.

متولدین دی

یک ماه طبیعی در پیش دارید و بهتر است در این ماه از دادن تعهدات شفاهی
خودداری کنید .ممکن است اختالفاتی در زندگی شخصی و یا خانواده پیش آید و از
برخوردهای قابل مالحظه دوری کنید .پیشرفت در کارها با تالش سخت حاصل می گردد.
یک پیشنهاد ازدواج خواهید داشت که از یک رابطه پرشور و انرژی خاص می گردد که
سراسر عشق است .شریک زندگی تان بسیار پایبند و متعهد به رابطه است .اعتماد به نفس
ذاتی شما برا انجام تکالیف در زمان مقرر ستودنی است و این احساس را به زیر دستان و
اطرافیان خود انتقال می دهید .این ماه کارها بصورت روان پیش می روند.

متولدین بهمن

برخی تضادهای خانوادگی شما ،نگران کننده خواهد بود .آنچه که شما در گذشته
از آن احساس امنیت و آرامش می کردید ممکن است اکنون باعث ناراحتی هایی برای
شما شود .به تغییر و تحوالتی فکر کنید که زندگی شما را فعال تر می کند .بعضی ها
نسبت به شما حسادت می کنند و حتی کینه می ورزند اما درایت و خوش خلقی شما
باالخره این فضا را تغییر می دهد  .از گذشته تان درس بگیرید .تاوان زیادی دادید .دیگر
بس است .پس زندگی تازه ای را شروع کن… آن ملک را نخر.

متولدین اسفند

اگر تمام دنیا جمع شوند تا خود شما تصمیمی قاطع برای خودتان و زندگی خودتان
نگیرید هیچ تغییر مثبت و مناسبی در زندگی تان به وجود نخواهد آمد .عیب بزرگ
شخصیت ی شما این است که در اتخاذ تصمیمات مفید و سازنده کاهل هستید و در
مقابل ،حسن بزرگ شخصیتی شما قدرت مقاومت و پایداری شما در برابر نامالیمات و
سختی های زندگی است که شما در زندگی گذشته خود نمونه های زیادی از آن ها را
دیده اید .در تدارک یک جابجائی محیط مثل (سفر) هستید که بسیار خیر و مبارک است
و انشاءاهلل تعالی بزودی غربت و هجران شما به قربت و وصال منجر خواهد شد .سعی کنید
که مبانی اقتصادی خود را قوی تر کنید و بیشتر به ذات اقدس الهی اتکا داشته باشید.
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