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سخن مدیرمسئول /دکتر حسن احمدی

روز مادر بر تمامی مادران مبارک

پیامبر اکرم (ص ) درباره مقام مادر و
ارزش آن فرموده اند:

کسی که پای مادرش را ببوسد؛مثل این
است که آستانه خانه خدا را بوسیده است.
«گنجینه جواهر »
سالم بر عطای خداوند سبحان  ،سرور بانوان
جهان  ،کوثر قرآن  ،همتای
امیرمومنان والگوی بی بدیل
تمام جهانیان حضرت فاطمه
زهرا (س)  .به نام آن واالیی
که شعله عشق را در فانوس
سینه پر مهر مادری  روشن
نمود و بارور ساخت  .سالم
بر تمامی زنان ومادران عاشق
ومشتاق  ،سالم بر تو ای
مهربان مادر که تمام عمرت
وفاست  ،مهرت دنیاست ،
قلبت صفاست ودرنگاهت ،
محبتهاست .

مثل على و رضايت پدرى را جلب مىكند مثل
پيغمبر! راه فتوحات و غنايم كه باز مىشود،
دختر پيغمبر ذرهاى از لذتهاى دنيا و تشريفات و
تجمالت و چيزهايى را كه دل دختران جوان و
زنها متوجه آنهاست ،به خود راه نمىدهد .عبادت
فاطمهى زهرا ،سالم َّ
الل عليها ،يك عبادت نمونه

بیستم جمادیالثانی سالروز
والدت بانوی بزرگواری است
که سیره زندگی و رفتاری
ایشان ،الگویی بیبدیل در
عرصه زندگی و حضور در
جامعه تا دستیابی به سعادت
دنیوی و اخروی به وجود
آورده است و تبلور شاخصه
والیتمداری حضرت فاطمه
زهرا(س) تجلی ارزندهای از
حرکت در مسیر والیت به
وجود آورده است.
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زندگى  فاطمهى  زهرا
سالم َّ
اللعليها از همهى ابعاد،
زندگىاى  همراه با كار و
تالش و تكامل و تعالى روحى 
ً
يك انسان است .شوهر جوان او دائما در جبهه
و ميدانهاى جنگ است؛ اما در عين مشكالت
محيط و زندگى ،فاطمهى زهرا سالم َّ
الل عليها،
مثل كانونى براى مراجعات مردم و مسلمانان
است .او دختر كارگشاى پيغمبر است و در اين
شرايط ،زندگى را با كمال سرافرازى به پيش
مىبرد :فرزندانى تربيت مىكند مثل حسن و
حسين و زينب؛ شوهرى  را نگهدارى  مىكند

است و باید تالش کنیم الگوی مناسبی از صدیقه
طاهره کسب کرد و قدرت بروز رسانی این الگو
را داشته باشیم.

همچنین با عنایت به اینکه تولد حضرت زهرا
(س) توام با بزرگداشت مقام شامخ مادر نیز قرار
گرفته  ،ازدرگاه حضرت حق استدعا می نمایم
که توفیق عنایت فرموده  تا همگی درمسیر این

سخن ارزشمند نبی مکرم اسالم (ص) که می
فرمایند :هیچ کسی به سیمای پدر و مادرش
نگاه محبت آمیز نمی کند ،مگر اینکه خداوند
متعال در مقابل هر نگاه او ثواب یک حج قبول
شده به وی عطا می کند ،قرار بگیریم .
میخواهـم بـه بهانـه روز مـادر بـرای شـما از
مادرانـی بگوییـم کـه علـی
رغـم صـرف عمـر و چندین
سـال زحمـت بـرای میـوه
درخـت بـاغ زندگـی شـأن
مـورد نامهربانیهـا قـرار
گرفتهانـد و ایـن میـوه
زحمـات باغبـان خـود را
فرامـوش کـرده اسـت و
حـاال ایـن مـادران چشـم به
راه قدمهـای فرزندانشـان
هسـتند همانهایـی کـه
سـالها برایشـان زحمـت
کشـیدهاند و حـاال آنـان
را بـه دسـت فراموشـی
سـپردهاند .چنیـن روزی
فرزندان با اهـداء گل و هدایا
بـه مـادران خـود ایـن روز را
گرامـی میدارنـد .امـا طعـم
روز مـادر در آسایشـگاهها،
مراکـز نگهـداری سـالمندان
و  ...چگونـه اسـت؟ از شـما
عزیزان مـی خواهم که حتی
اگـر شـده بـا تمـاس تلفنی
همراهـی این بزرگـواران را از
دسـت ندهیـم.
درپایان میالد فرخنده و
با سعادت اسوه تمام عیار
مکارم و قله رفیع فضائل
صدیقه کبری  ،حضرت
فاطمه زهرا (سالم اهلل 
علیها( هفته ی بزرگداشت مقام زن و روز مادر
را به همه مادران تبریک و تهنیت میگوئیم و از
تالشهای مجدانه تمامی همکاران آسایشگاههای
موسسه خیریه کهریزک ،تقدیر و تشکر نموده
وامیدوارم  ذات اقدس احدیت شما خوبان را که
درمسیر تحقق اهداف  متعالی ارائه خدمت به
مددجویان ازجان مایه می گذارید،در کنف الطاف
خاصه ی خویش قرار دهد.انشاء اهلل .

پنجره باز  /محمد رضا صوفی نژاد  /سردبیر ماهنامه کهریزک

بذر محبت و
مهربانی بکاریم
آن بانـوی مهربـان و فـداکار کـه مدیریـت
خانـه سـالمندان کوچکـی بـا تعـداد معدودی
از سـالخوردگان مسـیحی را عهـده دار اسـت،
همچـون همیشـه بـا احتـرام پاسـخ ابـراز
احساسـات مـرا داد و آرزومنـد موفقیـت
مسـئولین آسایشـگاه خیریـه کهریـزک در
خدمترسـانی بـه مددجویـان تحـت پوشـش
شـد  .ایشـان در پایان با دعا بـه درگاه خداوند
 ،از خالـق یکتـا خواسـت تا صاحبـان دلهای
مهربـان که نـان آوران کهریزک هسـتند را در
پنـاه خـود محفوظ بـدارد و اجر دنیـا و آخرت
را نصیبشـان گردانـد .
دعاهـای ایـن بانـوی دلسـوز و مهربـان کـه
خـود نیـز نوجوانـی و جانیـش را در خدمت به
کلیسـا و سـالمندان سـپری  کـرده اسـت و با
ایـن وجـود دسـت از خدمـت بـه مددجویـان
نیازمنـد نمـی کشـد  ،چنـان از اعمـاق دل و
جـان بود که  بیـش از هر زمـان دیگری تحت
تاثیـر عواطف انسـانی ایـن بانوی جلیـل القدر
قـرار گرفتـم و مـرا بـر آن داشـت تا بـار دیگر
توفیـق خدمـت روزافـزون از درگاه خداونـد
متعـال را بـرای ایشـان و همراهـان آن مرکـز
خیریـه را مسـئلت نمـوده  ،سـالی سرشـار از
عشـق و محبـت را برایشـان آرزو نمایـم .
پـس از آن ،به واژگان سراسـر نور و رحمتی
چـون محبـت و مهربانـی اندیشـدم  ،واژگانـی
کـه هریـک به تنهایی دریایـی از معنا و مفهوم
را در خـود جای داده اسـت که اگـر در دل هر
انسـان خداباور و نوعدوسـتی رشـد و نمو یابد
 ،دنیـای مـا را زیباتر از آنی کـه در تصوراتمان
نیـز نمـی گنجـد  ،خواهد سـاخت تـا آنجایی

اما آیا هرکسی شایستگی مهربان بودن و
محبت کردن را دارد ؟ آیا چنین صفات عالی و
گران قیمتی نصیب هر رهگذر و مدعی مهربانی
و محبت خواهد شد؟
مهربانی نقش هر نقاش نیست
هر که نقشی را کشید ،نقاش نیست

پاســخ بــه ایــن ســواالت را بایــد در دل 
انســان هــای آگاه و دیگرخواهــی جســتجو
کــرد کــه نه تنهــا بــذر محبــت و مهربانــی در
وجــود آنــان رشــد حداکثــری داشــته اســت ،
بلکــه بــا کاشــتن بــذر محبــت و مهربانــی در
دل خویشــان و نزدیــکان و اطرافیــان خــود
بــه کانــون احتــرام و دســتگیری از نیازمنــدان
جامعــه تبدیــل شــده اند و ســکاندار انســانیت
و عشــق ورزی بــه دردمنــدان هســتند .
و سـرانجام بـه کهریـزک خانـه امـن
نیازمندترین اقشـار جامعه می رسـم ،
خانـه ای کـه آبادگـران و نـان
آوران آن تنهـا و تنهـا صاحبـان
دلهـای مهربـان و پاکـی هسـتند کـه از
جـان و مـال خـود هزینه مـی کنند تـا نرنجد
دل دردمنـدی و
بـی نـان شـب نمانـد
نیازمنـدی .آنـان کـه
مسـیر عشـق ورزی
و کمـک بـه همنوعـان
خـود را بـه نیکـی یافتـه انـد و
می کوشـند تا در گـذران زندگی
دردمندتریـن انسـان هـای جامعه
خویش سـهیم و شـریک باشـند .
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در نخسـتین روز از سـال میالدی  ،با خواهر
نـورا مدیـر آسایشـگاه حضـرت مریـم تمـاس
گرفتـم تـا ضمـن تبریـک فرارسـیدن سـال
نـو میلادی  ،جویـای احـوال ایشـان و همـه
کارکنـان و مددجویـان آن مرکز خیریه شـوم.

کـه هیـچ نیازمنـدی سـر گرسـنه بـر بالیـن
نخواهـد گذاشـت و هیچ بی پناهی سـرگردان
از یافتـن خانـه امنـی نخواهـد شـد .
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دلنوشته  /محمد رضا همتی /سایشگاه خیریه کهریزک

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند...؟!

پیرمرد هرروز صبح و بعدازظهر با هر زحمتی که
شده خودش رو به نیمکت روبروی حوض بزرگ
آسایشگاه می رسوند تا به گنجشک ها غذا بده .
نایلون مشکی رنگی داشت که داخلش پر بود
از نون خشک و اضافی غذای خودش .تا می
نشست  ،دست تو کیسه می کرد و یه مشت
می پاشید توی باغچه .چندتا سوت آروم میزد
و دوباره یه مشت دیگه می ریخت تا مشتری
های پروپا قرصش برای خوردن غذا بیان پایین
 .دیگه گنجشک های این منطقه هم پیرمرد رو
شناخته بودن و می دونستن که براشون غذا
میاره  ،می دونستن که قصد گرفتنشون رو
نداره و یه رفیق بی کلک برای اوناست .
پیرمرد سر و وضع مرتبی داشت و معلوم بود
که تو جوونی برای خودش کسی بوده  ،حاال
چطور شده که تو این سن و سال گذرش به
خونه سالمندان افتاده معلوم نبود .
یه روز بعدازظهر که از دور شاهد دون دادن
پیرمرد مهربون به گنجشک ها بودم  ،به سرم
زد که برم و از نزدیک هم یه حال و احوالی
باهاش بکنم و هم ازش بپرسم که چطوریه
هرروز با این زحمت خودشو به اینجا می رسونه
تا به گنجشک های محلشون غذا بده .
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رفتم پیشش  ،گفتم  :سالم بابا  ،عصر بخیر
برگشت یه نگاهی به من کرد  ،انگار که
آرامشش رو به هم زده باشم یا از فکر و خیال
بیرون آورده باشمش  ،با بی اعتنایی سرشو
تکون داد و گفت :سالم بابا .
دوبـاره چونـه شـو گذاشـت روی عصـای
جلـوی پـاش که دودسـتی بـه اون تکیـه داده
بـود و همـون جوری کـه به گنجشـک ها نگاه
مـی کـرد  ،رفـت تـو فکر .
پیش خودم گفتم که کار بدی کردم آرامش
این پدربزرگ رو بهم زدم  ،ای کاش نمی اومدم
اینجا  .اما خب حاال که اومدم خوبه که سر
صحبت رو باز کنم و جواب این کنجکاوی چند
وقتمو بگیرم .
گنجشک ها بر حسب عادت از روی درخت ها
پایین می اومدن  ،چندتا دون می خوردن و دوباره
دسته جمعی بر می گشتن باالی درخت  ،انقدر
اینکارو تکرار می کردن تا دونه ها تموم بشه .
یکی از دفعاتی که دسته جمعی اومدن پایین

و  جلوی پای پیرمرد نشستن  ،بلند گفتم  :ای
جانم چه صفایی می کنن این زبون بسته ها ،
واقعاً دمت گرم بابا .
با همین یه جمله ،پیرمرد منو پذیرفت،
چون بهم گفت :
آره بابا جون  ،این زبون بسته ها صفا
می کنن و به منم صفا میدن  .اینم یه جور
دلخوشیه دیگه .
حالم جا اومد با این حرفهای پیرمرد  ،تندی
گفتم :
بابا وقتی جوون بودی هم به گنجشک ها
غذا می دادی؟
پیرمرد خنده باحالی کرد و گفت :
ای بابا  ،جوونی و کله شقی  ،اون قدیما با
رفیقامون می رفتیم تو پارک ها و سبزه زار ها
 ،با تیروکمون یا با پرتاب سنگ به درختایی که
یه عالمه گنجشک روشون نشسته بود  ،این
زبون بسته ها رو شکار می کردیم  ،به خیال
خودمون هنر کردیم که آتیش درست کنیم و
چندتا از اونا رو کباب کنیم و بخوریم  .اما االن
دیگه اون دوران نیست  ،االن موقع غذا دادن به
ایناست و اینجوری بیشتر صفا میده .
بـه پیرمرد گفتـم  :بابا اگـه یه بـار دیگه
برگـردی بـه دوران جوونـی  ،بـازم گنجشـک
شـکار مـی کنی؟
پیرمرد آهی کشید و گفت :
جوونی ؟ یعنی دوباره جوون بشم ؟ نه دیگه
هیچ وقت نمیشه اما همین که روی پای خودم
هستم و میتونم به گنجشکام غذا بدم  ،منو یاد
جوونی می اندازه .ای کاش می شد
دوباره برگردم به جوونی  ،اونوقت
دیگه خیلی از اشتباهات گذشته
رو تکرار نمی کردم  ،یکیش
همین شکار گنجشک ها بود
 .اما حیف  ،حیف که فقط
گاهی یاد جوونی می افتم
و همین برام بسه .نه بابا
جون جوونی دیگه تموم
شد و باقی مونده اش هم
خیلی زود تموم میشه ...

پیرمرد انگار دلتنگ از یادآوری گذشته ها
شد  ،چون دوباره چونه اش رو گذاشت روی
عصای جلوی پاش و باز به فکر فرو رفت .
قشنگ معلوم بود که وقت خداحافظیه و من
باید زودتر زحمتو کم کم کنم .
به همین خاطر به پیرمرد گفتم  :ایشاهلل که دلت
همیشه شاد باشه  .اگه فرمایشی نداری  ،من میرم .
و او فقط سری تکون داد و بازم به فکر
فرو رفت .
منم راهم رو کشیدم و رفتم  ،توی راه بارها
این بخش از غزل استاد شهریار رو با خودم
زمزمه کردم که می گفت :
پیــرم و گاهــی دلــم یــاد جوانی مــی کند
بلبل شــوقم هوای نغمــه خوانی می کند
همتم تا میرود ساز غزل گیرد به دست
طاقتــم اظهــار عجــز و ناتوانــی مــی کنــد
طفل بودم ،دزدکی پیر و علیلم ساختند
آنچه گردون می کند با ما نهانی می کند
می رســد قرنی به پایان و ســپهر بایگان
دفتــر دوران مــا هــم بایگانــی مــی کنــد

لمینی ــت دن ــدان
  دکتر آویشا بسطام /جراح و دندان پزشک درمانگاه جواداالئمه (ع)

لمینیت سرامیکی (ونیر سرامیکی)
لمینیت سرامیکی یا همان پرسلن ونیر یک
پوسته نازک سرامیکی به قطر  5الی  6میلی
متر می باشد و با کمک باندهای خاصی روی
دندانی که تراشیده شده است چسبانده می
شود.لمینیت های سرامیکی مقاومت و ثبات
رنگشان بیشتر ازلمینیت کامپوزیتی است
و در نتیجه ظاهر زیباتری نسبت به لمینیت
های کامپوزیتی دارند .این لمینیت ها نور را به
دندان منعکس می کنند و بخاطر سطح صاف و
صیقلی شان کمتر دچار لکه می شوند.
لمینیت سرامیکی در مقابل مواد غذایی که
رنگ دارند ،مقاومت دارند .لمینیت های سرامیکی
انواع مختلفی دارند  .یک نوع آن از فلدسپاتیک
پرسلن درست شده است و به شکل پودر گذاری
در البراتوار روی مدلی که قالب گیری شده است
 ،قرارداده می شود .نوع دیگر و متداول لمینیت

است که آن را به صورت پرس روی مدل
قالب در کوره فرم می دهند .نوع سوم لمینیت
ها ی سرامیکی به صورت ماشینی از بلوک های
سرامیکی تراش داده می شوند.
لمینیت سرامیکی بهتر است یا
کامپوزیتی ؟
پاسخ بستگی به شرایط و اولویت های شما
دارد .اولین چیزی که باید پیش از این تصمیم
بدانید ،وضعیت دندان هاست.گاهی اوقات
درمان های سفید کننده دندان (بلیچینگ)
برای بهبود زیبایی دندان ها کفایت می کند اما
گاهی نیز دندانها بقدری نا همراستا و یا ضعیف
هستند که حتی لمینیت نیز مناسب نمی باشد.
بنابر این باید شرایط دندان از جمله ضخامت مینا ،
استحکام و مقاومت دندان و هدف از درمان در نظر
گرفته شود .حتماً باید هدف خود از لمینیت کردن
دندانها را بصورت شفاف و مشخص به دندانپزشک
بگویید تا شما را در تصمیم گیری یاری نماید.
از نظر زیبایی لمینیت سرامیکی بهترین روش
است بنابراین اگر زیبایی و طبیعی بودن ترمیم
برایتان از اولویت باالیی برخوردار است بهتر است
این روش را انتخاب کنید در صورتیکه شدت
یا گستردگی مشکل نیازمند ترمیم  ،زیاد باشد
لمینیت مناسب تر و در صورتیکه مشکل خفیف
تر باشد کامپوزیت که روشی محافظه کارانه تر
است مناسب تر می باشد.
اگر دندانی که می خواهید لمینیت کنید
تحت فشار زیادی قرار دارد کمینیت سرامیکی
مقاوم تر و مطمئن تر است .اگر مواد غذایی
مصرف می کنید که باعث تغییر رنگ
دندان ها می شوند یا سیگار می کشید لمینیت
سرامیکی که در مقابل تغییر رنگ و لکه مقاوم
است برای شما مناسب است.
موارد استفاده از لمینیت سرامیکی :

• درمان دندانهای تیره و رنگ دار با کمک
لمینیت دندان
• درمان دندانهایی که لب پر شده اند

معایب لمینیت های سرامیکی :

• لمینیت های سرامیکی اکثرا در صورت
شکست باید عوض شوند.
• عمر متوسط لمینیت های سرامیکی
معموالً  10سال است و پس از آن باید
اقدام به تعویض آن نمود.
• در صورت تراش بیش از حد و رسیدن
به عاج دندان  ،باند ضعیف شده و ممکن
است لمینیت سریعتر بیفتد.
• لمینیت های سرامیکی در دندان ها با
پوسیگی گسترده و یا پر کردگی های
قدیمی به کار نمی آید.
• پس از چسباندن لمینیت بر روی دندان
رنگ و شکل آن دیگر قابل تغییر نمی باشد
• هزینه لمینیت های سرامیکی مقداری
باالست و همه افراد قادر به استفاده از آن
نیستند
مزایای لمینیت های سرامیکی :
•لمینیت های سرامیکی به علت انعکاس
نور روی دندان  ،زیبایی دندان دو چندان
می شود.
•سطح شیشه ای سرامیکی لمینیت رنگ
نمی گیرد

• از بین بردن فواصل دندانی با استفاده از
لمینیت دندان

•لک نشدن لمینیت سرامیکی به دلیل
تخلخل نداشتن پس از لعاب دادن
سرامیک

• اصالح به هم ریختگی های متوسط
دندانی با کمک لمینیت دندان

•عدم نیاز به بی حسی در لمینیت های
سرامیکی
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امروزه افرادی که دندان های زیبا و سفیدی
ندارند و از لبخند زیبا برخوردار نیستند ،به دنبال
دندان هایی زیبا و خوش فرم و سفید هستند .
لمینیت دندان راه چاره برای این افراد است که
روی سطح جلویی دندان را پوشش می دهد و
باعث می شود اعتماد به نفس خود را به دست
بیاورند .لمینیت دندان الیه ای هم رنگ دندان ها
است که باعث می شود فرم و رنگ دندان ها اصالح
شود و فاصله میان دندانها بسته شود ،همچنین
بر روی دندانهایی که شکستگی دارند انجام
می شود.عالوه براین اگر دندان بد رنگ باشد،
ترک خوردگی داشته باشد و یا کج باشد نیز
می توان از لمینیت برای این مشکالت استفاده کرد.
لمینیت دندان یا همان ونیر بر اساس جنس
و ساخت دو نوع سرامیکی و کامپوزیتی دارند.
بعد از لمینیت ،دندانها بسیار خوش فرم  ،مرتب
و سفید می شوند .در اکثر موارد برای چسباندن
لمینیت بر روی دندان یک الیه روی دندان را
تراش میدهند تا سطح دندان صیقلی و صاف شود
و قسمت های تیره رنگ دندان بطور کامل ازروی
دندان برداشته شود.در صورتیکه بیمار مشکالت
اکلوزالی نداشته باشد و همچنین رشد فک های
او به حد نهایی خود رسیده باشد  ،میتوان از
لمینیت دندان به جای ارتودنسی استفاده کرد.

های سرامیکی High Pressed Ceramic

شماره 243

فشار خون در سالمندان
( فشار باال و نرمال)

دکتر فریبا هندسی متخصص قلب و عروق و فشار خون

فشار خون بدن نشان دهنده وضعیت کلی
گردش خون شما به حساب می آید .سیستم
گردش خون از قلب و رگ های خونی تشکیل
می شود که اکسیژن و مواد مغذی را در کل
بدن جابجا می کنند .در این بین توجه به فشار
خون در سالمندان به دلیل باالتر بودن سن آنها
از اهمیت بیشتری برخوردار است.
فشار خون بر اساس سن
فشار خون باال که به آن هایپرتنشن نیز گفته
می شود ،یک ریسک بزرگ برای سالمت انسان
ها به شمار می رود که منجر به بیماری قلبی،
سکته و بیماری های مزمن کلیه می شود.

با تنها برخی از تغییرات خاص در سبک

میـزان فشـار خـون مناسـبی کـه با
سـن تناسب داشـته باشـد چقدر است؟

عدد اول با عنوان میزان فشار خون
سیستولیک شناخته می شود که فشار ایجاد
شده در اثر انقباض قلب و خروج خون از داخل
آن را نشان می دهد.

عدد بعدی که به آن فشار خون دیاستولیک
گفته می شود نشان دهنده میزان فشار در
زمانی است که قلب آرام بوده و در داخل آن
خون قرار داشته باشد.

فشار خون دیاستولیک (میلی متر جیوه)

فشار خون سیستولیک (میلی متر جیوه)

 ۶۰یا کمتر

 ۹۰یا کمتر

فشار خون پایین

کمتر از ۸۰

کمتر از ۱۲۰

فشار خون نرمال

بین  ۸۰تا ۸۹

 ۱۳۰الی ۱۳۹

 ۹۰یا بیشتر
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اگر پدر یا مادر کهنسال شما در یک خانه
مخصوص سالمندان یا محله خاصی زندگی می
کند؛ از آن ها در مورد برنامه های ورزشی و
گزینه های مربوط به وعده های غذایی حاوی
سدیم کم (نمک خوراکی) سوال کنید .اما اگر
ایجاد تغییرات در سبک زندگی کمکی نکند،
داروهای تجویزی پزشکان در کاهش قابل
توجه فشار خون کارساز هستند.

فشـار خـون در دو عدد انـدازه گیری
می شـود :سیسـتولیک و دیاسـتولیک.

دسته بندی فشار خون برای افراد باالی  ۶۵سال

کمتر از ۸۰
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زندگی می توانید به افراد بزرگسال و کهنسال
در خانواده خود کمک کنید تا فشار خون باالی
خود را کاهش دهند .از جمله این موارد می
توان به افزایش فعالیت بدنی و خوردن وعده
های غذایی سالم و متعادل اشاره کرد.

فشار خون افراد معموال با باال رفتن سن آن
ها افزایش می یابد ،اما پزشکان و متخصصان
معتقدند فشار خون پایین برای داشتن سالمت
جسمی بهتر است.

 ۱۲۰الی ۱۲۹

فشار خون باال

 ۱۴۰یا بیشتر

فشار خون باال درجه ۲

 ۱۸۰یا بیشتر
 ۱۲۰یا بیشتر
محدوده فشار خون در سالمندان ( آقایان و بانوان)
دستورالعمل و راهکار های هر سازمان پزشکی
برای فشار خون مناسب در افراد با سن باال ممکن
است متفاوت از سازمان های دیگر باشد.
دانشکده قلب در آمریکا ( )ACCو اتحادیه
قلب این کشور ( )AHAدستورالعمل های
خود را در سال  ۲۰۱۷به روز رسانی کردند
تا به آقایان و بانوانی با  ۶۵سال سن و بیشتر

فشار خون باال درجه ۱

فشار خون باالی بحرانی (خیلی زود به سراغ پزشک خود بروید)

پیشنهاد کنند فشار خون خود را به کمتر از
 80/130میلی لیتر جیوه برسانند.
برای افراد کهنسالی که فشار خون در آن ها
باال بوده اما کمتر از  ۸۰/۱۳۰میلی متر جیوه
باشد ،ایجاد تغییرات در سبک زندگی نظیر
افزایش میزان فعالیت بدنی ،داشتن رژیم غذایی
سالم برای قلب که نمک آن کم باشد و محدود

کردن مصرف الکل می تواند گزینه خوبی باشد.
دستورالعمل های به روز شده دو سازمان
 ACCو  AHAبه افراد کهنسالی که فشار خون
 ۸۰/۱۳۰میلی متر جیوه یا باالتر دارند پیشنهاد
می کند تا به کمک دارو های خاص وضعیت
خود را درمان کنند.

بـرای اطالعـات بیشـتر در رابطـه با
قـرص هـای فشـار خـون روی لینک
زیـر کلیـک کنید.
با این حال ،پزشک معالج قبل از هرگونه
تصمیم گیری ابتدا وضعیت فرد را به خوبی
بررسی کرده و تمامی جوانب موجود را در نظر
می گیرد تا بتوان به کهنساالن عزیز در کنترل
مشکل فشار خون کمک کند.
از آن جایی که فشار خون معموال با باال رفتن
سن افزایش پیدا می کند ،برخی از جوامع
پزشکی در زمینه تاثیر و امنیت درمان فشار
خون باال برای کهنساالن مخالفت هایی را از
خود نشان داده اند.
در حالت کلی ،باید به دنبال کاهش فشار
خون در سالمندان بود ،اما اگر میزان آن به
کمتر از  ۹۰روی  ۸۰میلی لیتر جیوه برسد،
فرد با افت فشار خون مواجه خواهد شد که به
آن هایپوتنشن نیز گفته می شود.
از جمله مشکالت فشار خون پایین نیز می
توان به سرگیجه ،غش کردن و یا احتمال زمین
خوردن فرد اشاره داشت.
چرا فشـار خـون افـراد با بـاال رفتن
سـن بیشـتر می شود؟
پزشکان هنوز هم به شکل کامل متوجه دلیل
افزایش فشار خون با باال رفتن سن نشده اند .فشار
خون مربوط به میزان فشار این مایع در شریان
های بدن است .با باال رفتن سن ،شریان های
خونی ممکن است تنگ شده و یا سفت شوند.
شریان های خونی باریک منجر به افزایش فشار
خون در فرد خواهند شد .فشار خون باال می تواند
به دیواره شریان های خونی آسیب وارد کند و
خود قلب را نیز با آسیب مواجه خواهد کرد.
در برخی از موارد ،فشار خون باال در نتیجه
سبک زندگی ،محیط ،مصرف دارو های خاص
و یا برخی شرایط دیگر نظیر مشکل خواب،
بیماری کلیه ها یا مشکالت تیروئید رخ دهد.

اگر وضعیت فشار خون در سالمندان را
ارزیابی می کنید باید این نکته را در نظر داشته
باشید که اعداد و ارقام مربوط به آن در طول
روز نوسان دارند و این کامال عادی است .فاکتور
های زیادی وجود دارند که بر روی میزان فشار
خون شما تاثیر می گذارند.
به عنوان مثال ،در هنگام استفاده ممکن است
فشار خون شما کمتر باشد و وقتی که استرس
داشته باشید فشار خون شما باال می رود.
این بدان معناست که ممکن است میزان
فشار خون شما در صبح پایین و مناسب باشد
اما در بعد از ظهر باال برود.
اگـر در مـورد نوسـان افراطـی فشـار
خـون افـراد کهنسـال در خانـواده خـود
نگـران هسـتید بایـد به مـوارد زیـر توجه
داشـته باشـید و آن هـا را رعایـت کنیـد:
•دستورالعمل های استفاده از دستگاه های
اندازه گیری فشار خون را با دقت مطالعه
کرده تا مطمئن شوید که به درستی از
دستگاه اندازه گیری فشار خانگی استفاده می
کنید .نحوه اندازه گیری و تغییر کردن آن می
تواند نتیجه تست را با تغییرات همراه سازد.
•دستگاه اندازه گیری فشار خانگی خود را در
جلسه معاینه بعدی با پزشک همراه داشته
باشید تا نتیجه ها را با هم مقایسه کنید.
•حواستان به هایپرتنشن کت سفید ( یک
اصطالح در پزشکی ) باشد .یعنی در برخی
موارد ،ممکن است فشار خون فرد در مطب
پزشک باال بوده اما در خانه کامال  عادی و
مناسب باشد .این موضوع معموال مرتبط با
استرس افراد نسبت به جلسه معاینه خود است.
•پیشنهاد می کنیم از میزان فشار خون افراد
کهنسال یک تاریخچه داشته باشید تا بدین
ترتیب بتوان وضعیت آن را در طوالنی مدت و
چند هفته ارزیابی کرد.
•
افـراد کهنسـال چگونـه مـی توانند
فشـار خون سـالم خود را حفظ کنند؟

نگه داشتن نگهداری مناسب فشار خون در
سالمندان در سطح مناسب و سالم کار پیچیده و
پر زحمتی نیست .تغییرات ساده و مهم در سبک
زندگی می توانند در این زمینه مناسب باشند:

 -2کاهش وزن
در صورت داشتن اضافه وزن ،باید بدانید که
کاهش هر دو پوند ( تقریبا یک کیلوگرم ) از
وزن به کاهش  ۱میلی متر جیوه فشار خون
کمک می کند.
 -3داشتن رژیم غذایی سالم با نمک کم
رژیم غذایی معروف  DASHشامل میوه ها،
سبزیجات ،غالت کامل ،ماهی و لبنیات کم
چرب می شود .این رژیم مخصوص کسانی
است که می خواهند فشار خود را کاهش دهند.
سعی کنید مصرف نمک را به  ۲۳۰۰میلی گرم
در روز محدود کنید.
 -4عدم مصرف الکل
الکل می تواند فشار خون را باال ببرد .اگر فرد
کهنسال در خانواده شما الکل مصرف می کند،
حتما میزان آن را به تنها یک فنجان در روز برای
بانوان و دو فنجان در روز برای آقایان محدود کنید.
 -5عدم استعمال دخانیات
تنباکو به دیواره شریان های خونی آسیب
وارد می کند .بهتر است حتما به فکر ترک
سیگار و دخانیات باشید.
 -6مدیریت و کنترل استرس
از تکنیک های ریلکس کردن نظیر تنفس
عمیق و یا مدیتیشن استفاده کنید.
در برخی موارد ممکن است این تغییرات
کمکی به بهبود وضعیت فرد نکنند و فشار
خون کاهش نیابد .چرا که فشار خون باالی
آن ها به حدی جدی است که تنها با ورزش و
رژیم غذایی نمی توان آن را درمان کرد.
داروهای مختلفی در بازار در دسترس هستند
که به درمان فشار خون باال کمک می کنند .در
این زمینه با پزشک معالج صحبت کنید تا به
کمک ترکیبی از داروها ،رژیم غذایی و تغییرات
در سبک زندگی بتواند فشار خون را کنترل کند.
https://drhendesi.com/
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پیشنهادات قدیمی تر برای درمان فشار
خون با دارو مربوط به بزرگساالن  ۶۵ساله یا
بزرگتری بود که فشار خون آن ها در حدود
 ۸۰/۱۵۰میلی متر جیوه قرار داشت .اما این
تغییر جدید می تواند ریسک بروز بیماری های
قلبی در آن ها را کاهش دهد.

هر آنچه باید در مورد فشار خون نوسانی
در افراد کهنسال بدانید

 -1ورزش و فعالیت بدنی
دستورالعمل های جهانی پیشنهاد می کنند
بزرگساالن در هر سنی حداقل  ۱۵۰دقیقه
فعالیت بدنی متوسطی را در طول هر هفته
داشته باشند .اگر فرد مشکالت حرکتی یا
بیماری های خاص دیگری دارد ،بهتر است تا
حد توان این کار انجام شود.

شماره 243

وضعیت پذیرش تکنولوژی
ارتباطات و اطالعات
درمیان سالمندان
دکتررضافدای وطن /رئیس دانشگاه آزاد اسالمی آکسفورد امارات و انگلیس
مریم ترابیان  /دکتر سالمند شناسی
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شماره 243

ظهـور و گسـترش تکنولـوژی هـای متنـوع
اطالعـات و ارتباطـات ،پتانسـیل عظیمی را در
اختیـار جوامـع قـرار داده اسـت تا با اسـتفاده
از آن بسـیاری از مشـکالت و اهـداف دشـوار،
سـهل و سـاده بنمایـد .بـا تغییـر کانالهـای
ارتباطـی ،تکنولـوژی اطالعـات و ارتباطـات
تغییـرات فرهنگی و اجتماعی گسـترده تری را
به همراه آورد .و مسـیرهای ارتباطی بیشـتری
را پیـش روی افـراد قـرار داده اسـت.

برابـر بـا  30درصـد اسـت کـه ایـن نـرخ برای
گروههـای سـنی  50تا  74سـال 6/4 ،درصد و
برای گروههای سـنی بیشـتر از  75سال کمتر
از  0/1درصـد بوده اسـت .در اسـتفاده از رایانه،
لپتـاپ و تبلـت نیـز ایـن وضعیت صـادق بوده
اسـت و در حالـی که متوسـط نرخ اسـتفاده از
ایـن ابزارهـا در کشـور نزدیـک بـه  35درصـد
اسـت ،نـرخ مذکـور بـرای افـراد بیشـتر از 50
سـال حـدود  10درصـد گزارش شـده اسـت.

در کنـار منافـع عمومـی ایـن ابزارهـا،
تکنولـوژی اطالعـات و ارتباطـات خدماتـی را
بـرای حمایت از سـالمندان ممکن کرده اسـت
کـه تا پیـش از ایـن امکانی بـرای آنهـا متصور
نبـود .مراقبـت از راه دور ،خدمـات بهداشـتی
و درمانـی مبتنـی بـر تکنولـوژی اطالعـات و
ارتباطـات و حمایتهای اجتماعـی آنالین را می
تـوان از جملـه مهمتریـن امکاناتی دانسـت که
سلامت ،کیفیت زندگی و استقالل فردی را در
زندگـی سـالمندان تحت تأثیر قرار داده اسـت.
بـر اسـاس اطالعات مربـوط به میزان اسـتفاده
خانوارهـای ایرانـی از ابزارهایـی مربـوط بـه
تکنولـوژی اطالعـات و ارتباطات ،مشـاهده می
شـود با وجود افزایـش ضریب نفوذ اسـتفاده از
ایـن ابزارهـا در میان گروههای سـنی مختلف،
ایـن رشـد بـرای گروههـای سـنی باال ،بسـیار
محـدود بـوده اسـت؛ بـرای مثـال ،متوسـط
ضریـب نفـوذ اسـتفاده از اینترنـت در کشـور

بنابرایـن آمارهـا حکایـت از وجـود شـکاف
دیجیتـال در جامعـه ایـران دارد .یکـی از
مهمتریـن راهکارهـای مقابلـه بـا این شـکاف،
زمینـه سـازی بـرای پذیـرش تکنولوژیهـای
ارتباطـی و اطالعاتـی میان سـالمندان اسـت.
در سـالهای اخیـر و بـا ظاهرشـدن آثـار فردی
و اجتماعـی تکنولوژیهـای نویـن اطالعاتـی و
ارتباطـی ،مطالعـات وسـیعی پیرامـون عوامل
مؤثـر بر پذیـرش تکنولـوژی میان سـالمندان
انجـام گرفتـه اسـت .مدلهای نظـری مختلفی
بـرای پذیـرش معرفی و اسـتفاده شـده اند که
از جملـه   ،مـدل رفتـار مهمتریـن آنهـا مـی
تـوان به مـدل پذیـرش تکنولوژی اشـاره کرد  .
ایـن مـدل بر این  فرضیه اسـتوار اسـت که دو
عامـل دراک از مفیدبـودن و ادراک از سـهولت
اسـتفاده ،مهمتریـن عوامـل در شـکل گیـری
قصـد اسـتفاده از تکنولـوژی اسـت .ایـن مدل
نسـبت به دیگـر مدلهـای مطرح شـده در این

حـوزه ،پیـش بینی کنندگـی بیشـتری دارد و
بیشـتر از آن اسـتقبال شـده اسـت.
مطالعات مختلفی ،مـدل پذیرش تکنولوژی
را بسـیار مفیـد ارزیابـی کردنـد و نشـان دادند
بـرای درک بهتـر پذیـرش تکنولـوژی در
میـان سـالمندان ،متغیرهـای دیگـری ماننـد
متغیرهـای مرتبـط بـا ویژگـی هـای زیسـت
فیزیکـی ،زیسـت اجتماعـی و تواناییهـای
سـالمندان را نیـز بایـد در نظـر گرفـت .واهمه
از تکنولـوژی ،سـودمندی و تجربـه و تبحر در
اسـتفاده از تکنولـوژی عواملی اسـت که نقش
تعییـن کنندهـای در پذیـرش و اسـتفاده از
تکنولوژیهـای تصویـری در میـان سـالمندان
بیشـتر از  50سـال ایفـا مـی کنـد .نتایـج
مطالعـه واکـر در آمریـکا () 2018نشـان داد
پنـج عامـل ،اسـتفاده درسـت سـالمندان از
گوشـی هـای هوشـمند خـود را تبییـن مـی
کنـد :ویژگیهـای فیزیکی گوشـی ،تجربه قبلی
کار بـا گوشـیهای هوشـمند ،انتظـار تلاش،
منابـع دردسـترس و اسـتقالل کاربـر .بـه طور
کلی ،اسـتفاده از گوشـیهای هوشـمند با چهار
عامـل توانایـی ،نگـرش ،نیـاز درکشـده و تأثیر
اجتماعـی توضیـح داده مـی شـود.
مـرور منابـع مربـوط بـه عوامـل مؤثـر بـر
اسـتفاده از تکنولوژیهـای ارتباطـی و اطالعاتی
از سـوی سـالمندان نشـان مـی دهـد کـه
متغیرهـای فـردی ماننـد سـطح تحصیالـت،

بـا درنظرداشـتن ایـن موضـوع ،شناسـایی
وضعیـت اسـتفاده از ابزارهـای تکنولـوژی
اطالعات و ارتباطات و محدودیتهای پیشـروی
سـالمندان ،می توانـد به جامعه در حال رشـد
سـالمندی در ایـران یـاری رسـاند .بـا وجـود
ایـن اهمیـت ،تا کنـون پژوهشـگران داخلی به
بررسـی ایـن موضـوع نپرداختـه انـد و مطالعه
مدونـی در ایـن حـوزه انجـام نگرفته اسـت.
نتایــج مطالعــات بــه دســت آمــده نشــان
مــی دهــد  77/9درصــد ســالمندان بــه
موبایــل هوشــمند دسترســی داشــتهاند کــه
ایــن موضــوع قابلیــت بالقــوه آنــان بــرای
اســتفاده از نــرم افزارهــا و خدمــات ارائــه
شــده بــر بســتر گوشــی هــای هوشــمند
را نشــان مــی دهــد .تماشــای تلویزیــون
بیشــترین محبوبیــت را در میــان ســالمندان
داشــته اســت .بنابرایــن مــی تــوان اســتفاده از
ایــن ابــزار ارتبــاط جمعــی را بهتریــن مســیر
بــرای توســعه توانمنــدی هــای ســالمندان
در اســتفاده از دیگــر ابزارهــای تکنولــوژی
اطالعــات و ارتباطــات دانســت .برنامــه هــای
یــادآوری و پیــام رســانها نیــز در میــان
ســالمندان محبوبیــت زیــادی دارد و از ایــن
برنامــه هــا نیــز مــی تــوان در حــوزه هــای
فــردی و اجتماعــی زندگــی ســالمندی بهــره
الزم را بــرد.
یافتــه هــای پژوهــش هــای مختلــف نشــان
مــی دهــد نبــود احســاس نیــاز ،نبــود عالقه و
نــا آشــنایی بــا ابزارهــای تکنولــوژی اطالعــات
و ارتباطــات ،مهمتریــن دالیــل نفــوذ پاییــن
ایــن ابزارهــا در میــان ســالمندان اســت .ایــن
موضــوع را بایــد ناشــی از دو علــت مهــم
دانســت :اول اینکــه حــوزه تکنولــوژی هــای
ارتباطــی و اطالعاتــی در حــوزه ســالمندی
مغفــول مانــده اســت و متخصصــان فنــی
حــوزه تکنولــوژی اطالعــات و ارتباطــات
نتوانســته انــد امــکان بهــره منــدی جامعــه

بـه  علاوه مشـاهده مـی شـود انگیزهـای
میـان سـالمندان بـرای اسـتفاده از ابزارهـای
نـرم افزاری و سـخت افزاری موجـود نیز وجود
نـدارد .بنابراین ،نبود احسـاس نیاز سـالمندان
بـه ایـن ابزارهـا و سـطح پاییـن عالقهمنـدی
آنـان را بایـد در ضعـف جامعـه در آگاهسـازی
جامعـه سـالمندان در امکانـات و منافع متنوع
ایـن ابزارهـا جسـتجو کـرد .مطالعـه واکـر و
همـکاران () 2018در آمریـکا نشـان داد چهار
عامـل توانایـی ،نگـرش ،احسـاس نیـاز و نفوذ
اجتماعـی ،مهمتریـن عوامـل تعییـن کننـده
میـزان اسـتفاده سـالمندان از گوشـیهای
هوشـمند است.
بـا توجه به متوسـط نمره ای که سـالمندان
شـهر تهـران در پذیـرش تکنولـوژی اطالعات
و ارتباطـات و ابعـاد آن گرفتـه انـد مـی تـوان
گفـت کـه قابلیـت پذیـرش سـالمندان بـرای
تکنولـوژی اطالعـات و ارتباطـات بیشـتر از
متوسـط بـوده اسـت و ایـن امیـدواری وجـود
دارد کـه بتـوان زمینـه هـای بهرهمنـدی این
گـروه جمعیتـی را از امکانـات ایـن تکنولـوژی
فراهـم کـرد ،امـا مهمترین محدودیـت در این
مسـیر را باید ادراک سـالمندان از سـهولت در
اسـتفاده از ایـن ابزارها دانسـت.

بنابرایــن ســالمندان بــا وضعیتهــای
مختلــف ســامت عمومــی و اقتصــادی را
مــی تــوان گروههــای هــدف در تقویــت
پذیــرش تکنولوژیهــای ارتباطــی و اطالعاتــی
در سیاســتگذاری هــای مختلــف در نظــر
گرفــت .امــا بــر خــاف ایــن دو متغیــر ،زمــان
اختصــاص یافتــه بــه اســتفاده از تکنولــوژی  و
ارتباطــات در میــان ســالمندان ،تأثیــر مثبــت
و معنــی داری در پذیــرش تکنولــوژی از ســوی
آنــان داشــته اســت.

منابع:
باسخا ,محققی کمال ,سید حسین ,پاشازاده& ,

حکیمه .)2019( .بررسی وضعیت پذیرش تکنولوژی

ارتباطات و اطالعات در میان سالمندان شهر تهران .نشریه

علمی پژوهشی سالمند.563-550 ,)5(13 ,

عربیان ,علی & ,ذاکریان .)2019( .مقایسه

کاربردپذیری گوشیهای لمسی و دکمهای در کاربران
سالمند .مجله ارگونومی.9-1 ,)1(7 ,

عجمی ,سیما & ,چلونگر .)2019( .فنآوری اطالعات

و ارتباطات در خدمات مراقبت منزل سالمندان .مدیریت

سالمت.11-9 ,)4(22 ,

9
آسایشگاه خیریه کهریزک
kahrizak charity foundation

وضعیت سلامت ،وضعیت درآمـدی ،نیز نقش
درخـور توجهـی در تبییـن میـزان پذیـرش و
اسـتفاده از تکنولـوژی داشـته اسـت.

ســالمندان از ایــن ابزارهــا را از طریــق تولیــد و
ارائــه نــرم افزارهــا و اپلیکیشــن هــای مرتبــط
بــا ســالمندان فراهــم کننــد تــا ســالمندان نیز
بتواننــد بــر اســاس توانمنــدی هــای خــاص و
نیازهــای ویــژه ،از ایــن ابزارهــا ســود جوینــد.

نتایـج مطالعـات مختلـف دیگـر نشـان می
دهـد ،پذیرش تکنولوژی ارتباطـات و اطالعات
بـا سـن پرسـش شـوندگان رابطـه منفـی و
معنـادار داشـته اسـت .بـه عبـارت دیگـر بـا
افزایـش سـن سـالمندان ،پذیـرش تکنولـوژی
اطالعـات و ارتباطـات در میـان آنـان کاهـش
یافته اسـت .با افزایش سـن ،ظرفیت جسمانی
و شـناختی سـالمندان تحلیل می رود و انجام
برخـی فعالیتهـا بـرای آنهـا محدود می شـود.

شماره 243

نکات مهم مراقبت
از بیمار کرونا
در منزل ()1
آرزو والیــی  /مدیــر فرهنگــی امــور دانشــجویی
مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی آسایشــگاه
معلولیــن ســالمندان کهریــزک

بسـیاری از بیمـاران مبتلا بـه کرونـا به
نـوع خفیـف بیمـاری ویـا بـدون عالمـت
مبتلا میشـوند ایـن بیمـاران طبـق نظـر
پزشـک معالـج در بیمارسـتان بسـتری
نشـده ودوران جداسـازی (ایزوالسـیون )
خـود را در منـزل میگذراننـد

یکـی از چالـش هـای پیش روی ایشـان
ومراقـب بیمـار  عـدم آشـنایی بـه اصـول
مراقبـت بیمـار کرونـا در منـزل می باشـد
.در ایـن زمینه دسـتورالعمل هایی از طرف
سـازمان بهداشـت جهانـی تدویـن ودر
اختیار وزارت بهداشـت کشـورهای مختلف
گذاشـته شـده اسـت بـا توجـه بـه اصـول
پرسـتاری ودسـتورالعمل هـای تدویـن
شـده مقـاالت پیش رو مـی توانـد بیماران
ومراقبیـن آنهـا را آگاه نمایـد
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بیمـاران و اعضای خانـواده باید در زمینه
بهداشـت فـردی ،روش هـای پیـش گیری
و کنتـرل عفـو نت ،نحـوه مراقبـت از افراد
مشـکو ک بـه عفونـت و نحـوه پیشـگیری
و انتقـال عفونـت به سـایر اعضـای خانواده
آمـوزش هـای الزم را دریافـت کنند .بیمار
و خانـواده آن باید تحـت آموزش و حمایت
مسـتمر قـرار گیرنـد و میبایسـت بـه
توصیه های زیر عمل نمایند

•بیمار را در یک اتاق مجزا با تهویه مناسب
قرار دهید (.به این معنی که درب و پنجره
اتاق باز باشد)
•حرکـت بیمـار در خانـه را محـدود کنیـد و
فضاهـای مشـترک را بـه حداقـل برسـانید.
اطمینـان حاصـل کنیـد کـه فضاهـای
مشـترک (مثلآ آشـپزخانه ،حمـام) دارای
تهویـه مناسـب هسـتند( بـه عنـوان مثـال،
پنجـره را بـاز نگـه داریـد).
•اعضای خانواده باید تا حد امکان سرویس
بهداشت(حمام و دستشویی)مجزایی در اختیار
بیمار قرار داده شود .در صورت عدم امکان
و ناگزیر بودن از استفاده سرویس بهداشتی
مشترک ،پس از هر بار استفاده ،سرویس
بهداشتی باید با آب و شوینده خانگی تمیز
و با محلول حاوی هیپوکلریت  0/1درصد
ضد عفونی شود
•سایر اعضاء خانواده نیز تا حد امکان ،پس
از استفاده ی بیمار از سرویس بهداشتی باید
فاصله زمانی بیشتر )حداقل  2ساعت بعد( از
سرویس بهداشتی استفاده کنند
• در صورتی که شخص دیگری مسئول تمیز
کردن این محیط است ،تمیز کردن محیط
باید حداقل  2ساعت بعد از استفاده بیمار با

استفاده از دستکش و ماسک یک بار مصرف
انجام گیرد
• در صورت اختصاصی بودن سرویس
بهداشتی ،شستشو و ضد عفونی سطوح باید
روزانه صورت بگیرد ،در ابتدا شستشو با آب و
صابون یا دیگر شوینده های خانگی صورت
بگیرد و سپس با محلول حاوی هیپوکلریت
سدیم  0/1درصد ضد عفونی انجام شود.
•افراد باید در اتاق دیگری سکونت کنند و در
صور عدم امکان ،حداقل فا صله  1متری را از
فرد بیمار حفظ کنند (به عنوان مثال ،در یک
تخت جداگانه بخوابید ).
•تعداد مراقبت کنندگان را محدود کنید .در
حالت ایده آل ،این وظیفه را به شخصی
اختصاص دهید که از سالمتی خوبی
برخوردار باشد و هیچ بیماری زمینه ای مزمن
و یا ایمنی ندا شته با شد .تا زمانی که بیمار
به طور کامل بهبود نیافته ا ست و عالئم و
نشان های بیماری برطرف نشده باشد ،نباید
اجازه مالقات با او داده شود
•بهداشت دست را بعد از هر نوع تماس با
بیماران یا محیط فرد بیمار فوراً انجام دهید.
شستشو دست نیز باید قبل و بعد از تهیه غذا،
قبل از سرو غذا ،بعد از استفاده از توالت و هر

•هنگام شستن دست ها با آب و صابون ،بهتر
است از حوله های یک بار مصرف کاغذی
برای خشک کردن دست استفاده شود .اگر
این موارد در دسترس نیست ،از حوله های
پارچه ای تمیز استفاده کرده و هنگامی که
خیس شدند آنها را تعویض کنید.
•در صورت داشتن ترشحات تنفسی ،باید
ماسک پزشکی در اختیار بیمار قرار داده شود
و تا حد امکان دهان و بینی فرد پوشیده شود.
افرادی که تحمل استفاده از ماسک را ندارند
میبایست فاصله  2متر با دیگران را رعایت
نمایند
•مراقبین هنگام قرار گرفتن در اتاق مشترک
با بیمار ،میبایست با ما سک پزشکی دهان
و بینی خودشان را به خوبی بپوشانند .در
حین استفاده از ماسک ،نباید آن را لمس
یا دستکاری کرد .اگر ماسک به واسطه
ترشحات بینی یا دهان خیس یا کثیف شود،
باید بالفاصله با ماسک جدید جایگزین شود.
ماسک را با استفاده از روش مناسب بردارید
جلوی آن را لمس نکنید و در عوض بندهای
آن را بگیرید .ماسک را بالفاصله پس از
استفاده دور انداخته و بهداشت دست را
انجام دهید.برای دور انداختن ماسک آن را
در کیسه نایلونی قرار داده ودرب آن را گره
بزنید ودر سطل درب دار بیندازید
•از تماس مستقیم با مایعات بدن ،به خصوص
ترشحات دهان یا بینی و مدفوع خودداری
کنید .هنگام ویزیت دهان یا دستگاه تنفسی
و همچنین دست زدن به مدفوع ،ادرار و
زباله ها حتم ًا از دستکش یک بار مصرف و
ماسک استفاده کنید .بهداشت دست را قبل و
بعد از استفاده از دستکش و ماسک رعایت کنید.
•از ماسک یا دستکش مصرف شده ،مجدداً
استفاده نکنید.

•کلیه سطوح اتاقی که بیمار در آن مراقبت می
شود از قبیل میز کنار تخت ،روتختی و سایر
مبلمان ا تاق خواب را بصورت روزانه تمیز و
گندزدایی کنید .ابتدا با استفاده از آب و صابون
یا مواد شوینده سطوح را شسته و تمیز کنید و
سپس از ماده گندزداکننده معمولی خانگی حاوی
0/1درصد هیپوکلریت سیدیم (یعنی  1قسمت
سفید کننده با  9قسمت آب) استفاده شود.
•حداقل یک بار در روز کلیه سطوح حمام
و توالت را تمیز و گندزدایی کنید .ابتدا باید
با استفاده از صابون یا مواد شوینده خانگی
سطوح تمیز شود و پس از شستشو باید از
مواد گندزدایی کننده معمولی خانگی حاوی
 0/5درصد هیپوکرلیت سدیم استفاده شود.
•لباسها ،روتختی ،حوله حمام و حوله دستی
افراد بیمار ماشین لباسشویی در دمای -60
 90درجه سانتیگراد شسته و کامال خشک
کنید.در صورتی که دسترسی به ماشین
لباسشویی مقدور نمی باشد لباس ها و
ملحفه ها را در کیسه نایلونی وسطل درب دار
در اتاق بیمار نگهداری نماید و 72ساعت پس
از پایان ایزوالسیون  7روزه با آب وصابون
یا دیگر مواد شوینده بشویید .از تکان دادن
لباسهای آلوده و تماس مستقیم پوست و
البسه با وسایل آلوده خودداری کنید.
•لباسها یا ملحفه های خیلی کثیف که با
مایعات بدن مانند استفراغ یا اسهال آلوده
شده اند ،با رضایت و اطالع صاحب آن دور
بیندازید.
•می بایست هنگام تمیز کردن سطوح یا دست
زدن به لباس یا ملحفه آغشته به مایعات بدن
از دستکش و لباس محافظ (پیش بندهای
پالستیکی (استفاده شود .بسته به شرایط،
می توان از دستکش های پالستیکی یا
یک بار مصرف استفاده کرد .پس از استفاده،
دستکشهای پالستیکی باید با آب و صابون

٪ 0/1گندزدایی شوند .دستکش های یکبار
مصرف (نیتریل یا التکس) باید پس از هر بار
مصرف دور انداخته شوند .شستشوی دست
را قبل و بعد از استفاده دستکش انجام دهید
•دستکش ها ،ماسک ها و سایر زباله های
تولید شده در حین مراقبت از بیمار ،باید قبل
از اینکه به عنوان زباله های عفونی دفع
شوند ،در یک کیسه پالستیکی که درب آن
گره خورده وبسته شود درون یک سطل
زباله دردار در اتاق بیمار نگهداری شود
•از تماس با کلیه لوازم محیط پیرامون فرد
بیمار خودداری شود( .به عنوان مثال لوازمی
مانند مسواک ،سیگار ،وسایل غذاخوری،
ظروف ،نوشیدنی ،حوله ،دستمال و یا ملحفه
را به ا شتراک نگذارید).
•مراقبین سالمت حین ارائه خدمات به بیمار
میبایست پس از ارزیابی ریسک ،تجهیزات
حفاظت فردی منا سب را انتخاب کرده و
مالحظات مربوط به قطرات ناشی از عطسه
و سرفه و اقدامات احتیاطی حین تماس را
رعایت کنند

منابع  :دستورالعمل سازمان
بهداشت جهانی فوریه سال 2020
National Institute for Communicable Disease.
Clinical management of suspected or COVID
19 disease
& Xiao, H., Zhang, Y., Kong, D., Li, S.,
Yang, N. (2020). Social capital and sleep
quality in individuals who self-isolated for 14
days during the coronavirus disease 2019
(COVID-19) outbreak in January 2020 in
China. Medical science monitor: international
medical journal of experimental and clinical
research, 26, e923921-1.
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زمان که دستها کثیف به نظر می ر سند انجام
شود .اگر دستها به وضوح کثیف نباشند ،می
توان از پاک کننده های حاوی الکل استفاده
کرد .برای دستهایی که به وضوح کثیف
هستند از آب و صابون استفاده کنید .دست
ها به مدت  20ثانیه باید شستشو داده شود

•از ظروف مخصوص غذا برای بیمار استفاده
کنید .این موارد به جای اینکه دور ریخته
شود ،میتواند با آب ،صابون و مواد شوینده
پس از هر باراستفاده تمیزشوند و دوباره مورد
استفاده قرار گیرد.

تمیز شوند و با محلول هیپوکلریت سدیم

شماره 243

آلزایمر چیست؟

مژگان قهرمانی بوزندانی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز
آلزایمر به طور دقیق ،یک نوع از اختالل در
عملکرد مغز است که اندک اندک بروز کرده و
توانایی های ذهنی بیمار را از بین می برد.

در ابتدا اختالل در حافظه کوتاه مدت ایجاد
می کند و به تدریج به همه خاطرات فرد حمله
می کند .برای مثال بیمار حتی جواب پرسشی
را که اندکی قبل از شما پرسیده است فراموش
کرده و دوباره همان سوال را می پرسد.
وسایلش را گم می کند .راه برگشتن به خانه
را فراموش می کند و به تدریج در شناختن
دوستان و آشنایان و در به یاد آوردن نام آنان
نیز دچار مشکل می شود .

در موارد شدیدتر حتی در پوشیدن لباس،
حمام کردن ،غذا خوردن ،دستشویی رفتن هم
ناتوانی پیدا می کند .در ادامه ،اختالل حافظه
باعث اشکال در رفتارهای فردی و اجتماعی فرد
بیمار شده و در نتیجه موجب بروز افسردگی،
عصبانیت و پرخاشگری در بیمار می شود.

افراد مبتال  به آلزایمر هم خودشان دچار
افسردگی می شوند و هم اطرافیانشان به علت
درگیری شدید با مشکالت فرد بیمار گرفتار
اختالالت روانی و در مواردی افسردگی و
پرخاشگری می شوند .بنابراین شدیدا توصیه
می شود فرد بیمار و افراد خانواده وی تحت
مشاوره و روانکاوی قرار بگیرند.

درمان و پیشگیری ابتال به آلزایمر
به یاد داشته باشید که هر فراموشی یا
اختالل در حافظه به علت وجود آلزایمر نیست.
بسیاری از مردم با شنیدن کلمه اختالل
حافظه ،فورا به یاد بیماری آلزایمر می افتند.
درحالی که باید یک پزشک متخصص وجود
آلزایمر را و شیوه مبارزه با آن را تشخیص
دهد .ضمن اینکه تحقیقات نشان دادهاند که
اگر در مراحل اولیه آلزایمر ،تشخیص درست و
به موقع صورت گیرد می توان با تمرین های
روانشناختی و فعالیتهای خاص ذهنی و روانی،
ورزش های مخصوص و رژیم غذایی مناسب با
تقویت حافظه جلوی پیشرفت بیماری را گرفت
و حتی آن را مهار کرد.
روش درمان آلزایمر
هیچ کس دوست ندارد به بیماری آلزایمر
مبتال شود که درمان قطعی برای آن وجود ندارد
و میتواند حافظه را از بین ببرد .اما تشخیص
این بیماری نسبت به گذشته سادهتر شده است.

بیماری آلزایمر زوال عقل غیر قابل درمان
و مترقی است که میتواند احساس ویرانگری
ایجاد کند .در حال حاضر درمانهای زیادی
برای بیماری آلزایمر ایجاد شده است .تغییر
سبک زندگی ،داروها و تداخالت میتواند
کمک کند.

بیماری آلزایمر چگونه درمان میشود؟
هیچ کس دوست ندارد به بیماری آلزایمر
مبتال شود که درمان قطعی برای آن وجود ندارد
و میتواند حافظه را از بین ببرد .اما تشخیص این
بیماری نسبت به گذشته سادهتر شده است.
داروهای مفیدی در بازار وجود دارد که میتواند
نشانههای این بیماری همچون زوال حافظه و
گیجی را کمتر کند .شواهد موجود نشان میدهد
که تغییر در سبک زندگی نیز میتواند کمک کند.
درمانهای مختلفی نیز وجود دارد که نشانههای
خاصی از این بیماری را هدف قرار میدهند و باعث
میشوند زندگی این افراد بهبود یابد .در حالیکه
تعداد درمانهای موجود محدود است اما به
دست آوردن درمان مناسب بسیار ارزشمند است.
دانشمندان در حال حاضر به جستجوی
روشهای جدید برای درمان و پیشگیری از این
بیماری میپردازند.
در ادامه با مواردی آشنا میشوید که میتواند
زندگی بیماران آلزایمری را بهبود ببخشد.

در حال حاظر پزشکان داروهای زیر را تجویز
می کنند که باید با نظر آنان استفاده شود.

دونپزیل:
این دارو میتواند نشانههای خفیف،متوسط
و شدید آلزایمر را بهتر کند.با اینحال این دارو

ریواستیگمین:
ریواستیگمین در دسته داروهای دونپزیل
قرار دارد .این دارو میتواند با محافظت از سطح
استیل کولین در مغز بروز نشانههای زوال عقل
را کمتر کند .این دارو روزانه دوبار مصرف
میشود و به صورت کپسول و مایع خوراکی در
بازار موجود است.
افرادی که نشانههای شدید گوارشی همچون
خونریزی را دارند میتوانند از بستههای پوستی
آن استفاده کنند.
گاالنتامین:
این دارو با افزایش سطح استیل کولین در
مغز کار میکند و همین امر به سلولهای
مغزی کمک میکند با یکدیگر ارتباط داشته
باشند .این دارو روزانه دوبار مصرف میشود و
به شکل مایع خوارکی و قرص در بازار موجود
است .بیماران در آغاز کار  ۸میلی گرم از این
ماده را مصرف میکنند و با گذشت زمان
مقدار دوز مصرفی افزایش پیدا میکند.همانند
دونپزیل و ریواستیگمین ،این دارو نیز میتواند
مشکالت گوارشی ایجاد کند.
ممانتین:
این دارو میتواند سطح گلوتامات را تنظیم
کند .همانطور که میدانید گلوتامات یک پیام
رسان شیمیایی است و وجود آن برای حافظه
و یادگیری ضروری میباشد .متخصصان بر این
باورند که گلوتامات اضافی میتواند برای مغز
سمی باشد.
این دارو به صورت قرص ،مایع خوارکی و
کپسول در اختیار افراد قرار دارد .اگرچه این
دارو برای کنترل آلزایمر متوسط تا شدید

ممانتین طوالنی رهش و دونپزیل:
این درمان میتواند دو نوع دارویی که برای
درمان آلزایمر مورد استفاده قرار میگیرد را
ترکیب نماید .این دو دارو دونپزیل و ممانتین
است .این درمان برای افرادی استفاده میشود
که مصرف چند قرص در روز برای آنها مشکل
ساز است .همانند سایر درمانهای تایید شده
برای آلزایمر ،این درمان نیز نمیتواند از بیماری
پیشگیری کند یا از سرعت رشد آن بکاهد.
این نوع درمان قادر است فرایندهای ذهنی و
عملکرد کلی بیماران را بهبود ببخشد .عوارض
جانبی شایع در برگیرنده سردرد،سرگیجه،
کمبود اشتها و کبودشدگی است.
روش های غیر دارویی
تمرینات ورزشی:
فعالیتهای بدنی که باعث افزایش ضربان
قلب میشوند برای سالمت کلی بدن مفید
هستند .این تمرینات میتوانند سالمت مغز را
بهبود ببخشند.مطالعات انجام شده در انجمن
بیماران آلزایمری نشان میدهد که ورزش
میتواند اثرات مثبتی بر روی این بیماری داشته
باشد .در یک مطالعه انجام شده شرکت کنندگان
در آموزشهای ایروبیک و کشش شرکت کردند.
این افراد به مدت  ۴۵تا  ۶۰دقیقه در این
تمرینات حضور داشتند .بعد از گذشت چند
ماه ،محققان به این نتیجه رسیدند که تمرینات
ورزشی میتواند سالمت مغز را افزایش دهد.
در یک مطالعه دیگر بیمارانی که آلزایمر
خفیف تا متوسط داشتند به صورت تصادفی در
تمرینات ورزشی شرکت کردند و برخی از آن
ها نیز در گروه کنترلی قرار گرفتند .بعد از ۱۶
هفته ،محققان دریافتند که تفاوتی بین عملکرد
ذهنی این افراد ایجاد نشده است اما ورزشکاران
نشانههای اضطراب ،تحریک پذیری و افسردگی
کمتری داشتند .به همین خاطر به این افراد توصیه
میشود سه روز در هفته و در هر کدام به مدت ۲۰
الی  ۳۰دقیقه به تمرینات ورزشی بپردازند.
تعامل در فعالیتهای ذهنی،
شناختی و اجتماعی:
تعامل در فعالیتهای ذهنی و اجتماعی میتواند

رژیم غذایی سالم:
غذای مغز همانند غذایی که برای بدن مصرف
میشود بسیار مهم است .افراد باید رژیم غذایی
معتدلی داشته باشند که اسید چرب اشباع
اندکی دارد .همچنین کاهش مصرف نمک و
شکر و استفاده از وعدههای غذایی که شامل
میوهها ،سبزیجات ،بوقلمون ،ماهی ،آجیل،
غالت سبوس دار و اسیدهای چرب سالم است
میتواند مفید باشد.
انجمن بیماران آلزایمری ارتباط موثری
بین رژیم غذایی و عملکرد ذهن پیدا کردهاند.
شواهد نشان میدهد که رژیم غذایی سالم
میتواند مفید باشد .آیا رژیم غذایی میتواند
خطر زوال عقل را کاهش دهد؟ متخصصان بر
این باورند که مصرف رژیم غذایی سالم عالوه
بر بدن بر روی مغز نیز اثر خواهد داشت .پس
این گزینه را نیز مدنظر داشته باشید.
بهبود سوخت و ساز بدن:
مطالعه انجام شده نشان میدهد که رویکرد
متابولیک برای درمان زوال عقل میتواند موثر
باشد .محققان دانشگاه کالیفرنیا  ۱۰نفر از
بیمارانی که مشکالت شناختی داشتند را مورد
بررسی قرار داده اند .هر کدام از آنها رژیم
غذایی درمانی،تمرینات ورزشی ،تحریک مغز،
بهینه سازی خواب و ویتامینها را دنبال کردند.
این مطالعه گزارشات موردی را نیز در
خود گنجانده است .برخی از این افراد سرکار
خود برگشته بودند و برخی دیگر مهارتهای
جدیدی آموخته بودند .برخی از افراد دیگر
چیزی را فراموش نمیکردند .این یک مطالعه
بالینی نیست و ممکن است اعمال آن در
مقیاس وسیع کمی دشوار باشد.
ادامه دارد ...
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نمیتواند این بیماری را متوقف نماید .داروی
دونپزیل از شکسته شدن یک ماده شیمیایی
به نام استیل کولین جلوگیری میکند.
متخصصان بر این باورند که این ماده شیمیایی
برای حافظه ،تفکر و استدالل بسیار مهم است.
بیماران آلزایمری تنها میتوانند روزی یکبار
از این دارو استفاده کنند بنابراین تنظیم دوز
مصرفی توسط پزشک بسیار آسان است.
شما میتوانید دوز مصرفی بیمار را با  ۵میلی
گرم در روز آغاز کنید و بعد از چند هفته مقدار
آن را به  ۱۰میلی گرم افزایش دهید .عوارض
جانبی این دارو شامل مشکالت گوارشی
همچون حالت تهوع ،اسهال و استفراغ است.
سایر عوارض جانبی در برگیرنده خستگی،
کاهش وزن و نیز گرفتگی عضالت است.

تایید شده است ،اما برای بیمارانی با نشانههای
خفیف نیز تجویز میشود .عوارض جانبی این
دارو شامل یبوست ،سردرد و سرگیجه است.

نشانههای آلزایمر را بهبود ببخشد .این فعالیتها
شرایط بیماری را معکوس نمیکنند اما هر کدام
نقش مهمی در حفظ سرزندگی مغز بازی میکنند.
زمانی که این موارد با تمرینات ورزشی
و رژیم غذایی سالم ترکیب میشود میتواند
تاثیر بیشتری داشته باشد .عالوه بر این ،ارتباط
داشتن با افراد میتواند خطر ابتال به افسردگی
را کاهش دهد.
متخصصان توصیه میکنند بیماران مبتال 
به آلزایمر در فعالیتهای مختلفی همچون
کنسرت و تئاتر ها شرکت کنند .اینکار میتواند
نشانههای موجود را تا حد زیادی بهبود ببخشد.

شماره 243

بهبود مهارتهای اجتماعی
مسئول مرکز آموزش و توانبخشی روزانه اتیسم ،آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز شقایق بناء
ایـن روش بـه نـام هـای مختلفـی شـناخته
شـده اسـت ،از جملـه ایـن نـام هـا مـی توان
بـه مـدل رشـد تفاوتهـای فـردی در برقـراری
ارتبـاط ،فلورتایم و روش گرین اسـپاین اشـاره
کـرد .ایـن روش توسـط گرین اسـپاین و وایدر
در مدرسـه روانپزشـکی و اطفـال دانشـگاه
جـرج واشـنگتن دانشـکده پزشـکی در دهـه
 ۱۹۹۰ابـداع شـد.
این روش هر چند در ارتباط با افراد بزرگسال
دارای اختالل طیف اتیسـم نیز کاربـرد دارد ،اما
در اصـل بـرای کودکان و نوباوگان این دسـته از
اختالالت ابداع شـده است.
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در این روش سعی بر آن است که
بنیاد های اصلی برقراری ارتباط ،برخورد با دیگران
و تفکر در کودکان دارای اتیسم پایه ریزی شوند
و عالئم اختالل را چندان مورد توجه و تاکید
مداخالت خود قرار نمی دهد.
در ایـن روش والدین و کودک ضمن برقراری
یـک ارتباط طبیعی در زمان مناسـب سـعی در
انجـام یـک سـری فعالیت طبیعـی دارنـد .والد
فعـال اسـت و ضمن انجـام فعالیتهای سـرگرم

کننـده و جـذاب کـه اغلـب بـدون برنامـه و به
طـور خـود به خـود انجام می شـوند کـودک را
بـر انجام فعالیتهـا درگیر می کند و پـس از آن
والـد هدایـت جریـان تعامـل را بـه کـودک می
سـپارد و دنبالـه روی وی خواهـد بود.
در اصل این روش متشکل از گروهی از
فعالیتهای طبیعی است که به کودک کمک
می کند تا بر مجموعه ای از فعالیتهای ابتدایی
و پایه رشد و ارتباط تسلط یابد .این دسته از
فعالیتها به شدت تعاملی هستند و نیازمندصرف
زمان و بردباری فراوان والدین است.
والدین ،فعالیتهای پیشنهاد شده توسط فرد
متخصص را در غالب این روش و به صورت
تعاملی انجام می دهند .در این روش اغلب
کودکان روزانه به مدت سه تا پنج ساعت مورد
مداخله قرار می گیرند .این تعداد ساعت به
صورت جلسه های کوتاه نیم ساعتی در طی یک
روز به کودک ارائه می شود.
هـر دو والـد (پـدر و مـادر) مـی تواننـد ایـن
روش را بـا فرزنـد خـود انجـام دهنـد .والدیـن

بـا اسـتفاده از سـطح توانایـی فرزنـد خـود
سـعی خواهنـد کـرد کـه کـودک مهارتهـای
الزم مناسـب سـن خـود را بـه منظـور برقراری
ارتبـاط و نیـز انجـام فعالیتهـای روزانـه کسـب
کنـد .ایـن کار بـا اسـتفاده از انجـام تمرکـز بـر
تعـدادی فعالیـت مشـخص صورت مـی پذیرد.
هـدف والدین عالقـه مندی کودک بـه برقراری
ارتبـاط خواهـد بود.
نقش والدین همکاری در شکل دهی
رفتار است.

آغاز گری فعالیت والدین به منظور شکل دهی
رفتار زمانی الزم خواهد بود که هدف آنها جلب
توجه کودک به منظور برقراری ارتباط دو جانبه
می باشد .از طریق برقراری چنین تعامل هایی
در طی زمان ،والدین عالقه مندی کودک خود
را به برقراری ارتباط تقویت کرده و نحوه انجام
آن را برای کودک تسهیل می کند .با استفاده از
این روش تدریجی متناسب با سطح توان مندی
های کودک وی خواهد توانست به دنیای دیگران
وارد شده و کم کم باورها و منطق تفکر حاکم
بر جهان را از طریق برقراری ارتباط درک کند.

کودکان دارای اتیسم چیست؟

فلورتایـم اختصاصـی بـه بـازی بـا کـودک

گام اول .مشاهده:

نـدارد ،بلکـه فلسـفه و تکنیـک خاصی اسـت

والدیــن کــودک را مــورد مشــاهده قــرار
مــی دهنــد تــا مناســب تریــن راه بــرای
نزدیکــی بــه وی را بیابــد.

باشـد .هـدف فلورتایـم بـرای کـودک فراهـم

گام دوم .نزدیک شدن به کودک:
والدیـن بـا اسـتفاده از
کلمـات و حالـت بـدن
و عملکـرد مناسـب بـه
کودک نزدیک می شـوند.

کـه مـی تواند بازی و یـا گفت و گـو با کودک

آوردن توجـه بدون قید و شـرط بـرای کودک،
تسـهیل خود آغاز گری و حل مسـئله توسـط

کـودک ،رشـد قصدمنـدی ،انگیـزش ،جـرات

ورزی و کاوشـگری ،ارتقـا توجـه پایـدار و

نحوه ی اجرای روش

فلورتایم چگونه می باشد؟

گام سوم .دنباله روی از
کودک:

کــودک وضعیــت فعالیــت را تعییــن
خواهــد کــرد و آن را براســاس توانایــی خــود
شــکل خواهــد داد .ایــن کاربــه کــودک ایــن
احســاس را القــا خواهــد کــرد کــه والدیــن
ســطح توانایــی هــای اورا درک مــی کننــد و
از ایــن طریــق محبــت آنــان نســبت بــه هــم
بیشــتر مــی شــود.
گام چهارم .گسترش فعالیتها:
والدیــن جمــات و حالتهــای بدنی تشــبیه
کننــده در برابــر فعالیتهــای کــودک از خــود
نشــان مــی دهنــد .کــودک از ایــن طریــق
نحــوه بیــان خواســته هــای خــود را یــاد
خواهــد گرفــت.
گام پنجم .بستن حلقه ارتباطی توسط
کودک:

کـودک بـا اسـتفاده از وضعیـت بـدن یـا
کلمـات اقـدام بـه بیـان خـود خواهـد کـرد.

الزم بـه ذکـر اسـت والدیـن قـادر خواهنـد
بـود گسـتره روشـها و تکنیکهـای ارتباطـی
مـورد نظـر را بـا اسـتفاده از گامهـای اصلـی و
پنـج گانه فلورتایـم به کودک آمـوزش دهند.

مهـم تریـن کارایی ایـن روش درمانی عالوه
بر تسـهیل و سـهولت کار این است که کودک
خـود هر جلسـه را رهبری و هدایـت می کند.
برتـری ایـن روش درمانـی به کـودک محوری
ایـن روش اسـت بـه ایـن معنـی که جلسـات
متمرکـز و معطـوف بر اجتماعی شـدن اسـت.
هیـچ کودکی به هیـچ یادگیـری در این روش
نائـل نمی شـود مگـر اینکـه خـودش بخواهد
بـازی کنـد و همیـن خواسـتن مقدمـه ای بر
اجتماعی شـدن است.

متمرکـز  ،تصحیح عالمت دهـی های کودک،

در ایــن روش نخســت کــودک توســط
متخصــص بالینــی روش فلــور تایــم مــورد
ارزیابــی و تشــخیص قــرار مــی گیــرد .حــدود
 ۱۰تــا  ۲۰جلســه آغازیــن در منــزل بــه همراه
مشــاور و متخصــص بــازی انجــام مــی پذیــرد
یعنــی جایــی کــه مشــاور بــه والدیــن یــاد
مــی دهــد کــه چگونــه بــا اســباب بــازی بــازی
کنــد و کودکشــان را در جریــان بــاز و بســته
کــردن ســیکل هــای حیاتــی و حســاس
قــرار دهنــد .جلســات بــه ایــن منظــور در
منــزل انجــام مــی پذیــرد کــه آنجــا تنهــا
جایــی اســت کــه کــودک راحــت تــر اســت
و تمــام اســباب بــازی هــای محبــوب کــودک
در دســترس اســت.

افزایش تسـلط بر چالش های رشـدی حسـی

– حرکتـی از طریـق بازی ،گسـترش تعامالت
والدیـن -کودک ،رشـد دلبسـتگی امن و لذت

بخـش بیـن والدیـن و کودک اسـت.

همچنیـن هـدف فلورتایـم بـرای والدیـن،
افزایـش درک بهتـر عالمـت هـا و نیازهـای
کـودک ،رشـد احسـاس شایسـتگی والدیـن
بـه عنوان تسـهیل گـر ارتبـاط ،لذت بـردن از
بـازی با کـودک ،افزایـش پاسـخگویی والدین
در ارتبـاط بـا کـودک مـی باشـد
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مجموعه فعالیتهای روش فلورتایم
در پنج گام خالصه می شود:

اهدف روش درمانی فلورتایم برای

روش درمانی فلورتایم چه کارایی
دارد؟

شماره 243

نقش فرم و رنگ در بهبود روند درمان
کودکان اتیسم
آذیـن بابایی /کارشـناس ارشـد ارتباط
تصویری/کارشـناس هنری مرکـز آموزش و
توانبخشـی روزانه کودکان اتیسم آسایشگاه  
خیریـه کهریزک اسـتان البرز

برای انسـان هـای خالق جهان
کـه در چهارچـوب هـای یک
انسـان عادی نمـی گنجند...
اختالل اتیسم ،یک ناتوانی عصب تحولی است
کـه به طـور معناداری بـر کم وکیـف ارتباطات
کالمـی – غیرکالمـی ونیـز تعاملات اجتماعی  
افـراد مبتلا ،تاثیـر مـی گذاردومعمـوال قبـل
از سـه سـالگی رخ مـی دهـد و عملکـرد
اموزشـی کـودک را در زمینـه هـای مختلـف
رشـدی متاثـر مـی سـازد(.رضایی)1396،
درمان چیست؟

قبل از هر چیزی به این نکته بپردازیم که
منظور از جمله بهبود روند درمان به این معنا
است  :هرتالشی  که بتواند موجب بهبود تعامالت
اجتماعی ،بهبود رفتارهای کلیشه ای وبهبود
یادگیری و تقویت حس المسه در این کودکان شود.
16
آسایشگاه خیریه کهریزک
kahrizak charity foundation
شماره 243

هنردرمانی
هنر درمانی به فعالیتهای خالق رواندرمانی
با استفاده از مواد ومتریال و روش های هنری
 ،دیداری و شنیداری اطالق می شود و
نقاشیدرمانی(بررسی فرم ها و رنگ ها) شاخهای
از هنردرمانی است که به عنوان تحلیل روانکاوانه
استفاده شده است و کاهش رفتارهای پرخاشگرانه

یکی از نتایج آن است .نقاشی درمانی ،آموزش
نقاشی نیست بلکه ارائه فرصتی است به درمانجو
تا از طریق رنگ ها و خطوط احساسات ،عواطف،
نیازها و حتی دانسته های خود را به نحوی که
مایل است :آزادانه بیان کند .در حقیقت نقاشی
به عنوان پلی میان دنیای درون و واقعیت های
بیرونی قرار می گیرد .به عبارت دیگر ،تصویر
همانند یک میانجی عمل کرده و جنبه های خود
آگاه و ناخودآگاه گذشته ،حال و آینده فرد را
منعکس می کند) صادقی سیاح)۱۳۹۱ ،
نقاشی ،ابزاری برای درمان و ارزیابی
نقاشی 1یکی از اساسی ترین و مهم ترین هنر
های تجسمی است که عناصری چون شکل ،رنگ،
اندازه و نور به عنوان عناصر زیبائی شناختی به وفور
در آن مشهود است و از گذشته های دور تا کنون با
تحول علم روان شناسی در زمینه ارزیابی و درمان
افراد چه کودکان و چه بزرگساالن به کار برده می
شود .نقاشی ،نوعی ارتباط روانی است که نوجوانان،
بزرگساالن و به ویژه کودکان می توانند با دیگران
برقرار کنند .به همین خاطر است که از نقاشی
های کودکان به روحیه ،تمایالت و شخصیت آن
ها بیشتر پی می برند و صد البته که این آشنایی
1. Painting

در هدایت تربیتی آن ها موثر است زیرا کودکان به
وسیله نقاشی ،انضباط در اندیشه و مهارت روانی
 حرکتی در دست ها را به تجربه در می آورند(کامکار یزدنژاد .)۱۳۸۵ ،نقاشی کودک یک پیام
است ،آنچه که او نمی تواند به لفظ درآورد به ما
انتقال می دهد و بررسی و درک «زبان» نقاشی،
اطالعات ارزنده ای در اختیار والدین ،مربیان ،روان
شناسان و همه کسانی می گذارد که خواهان درک
و دریافت راز و رمز جهان کودک هستند .کودک
همه مسائل زندگی خود را به واسطه نقاشی به
تجربه در می آورد ،خود را می آزماید و «من»
خویش را بنا می کند .خطوط ترسیمی ،انعکاسی
از دنیای هیجانی او هستند و نقاشی به تنهایی به
منزله جهانی است که به موازات افزایش هوشیاری
و دگرگونی های کودک ،متحول می گردد .نقاشی
کودکان استثنائی با نقاشی های کودکان عادی،
تفاوت های چشمگیری دارد .این کودکان معموال
به دلیل نقص ،تثبیت و یا تاخیر در تحول هوشی
و مهارت های شناختی نمی توانند از تجربیات
گذشته و درک مفاهیم و تصورات ذهنی استفاده
کنند و آن ها را در نقاشی هایشان به کار می
برند .به طور معمول بیشتر این کودکان از نقاشی
کشیدن احساس عجز و ناتوانی کرده و رغبت و
انگیزه ای برای ثبت مواردی که در محیط اطراف

نتیجه گیری
هنرهای تجسمی (نقاشی) از جنبه روانی بر
افراد دارای اختالالت رشد اعصاب تأثیر میگذارد.
بهطور مثال رنگ و فضاهای رنگی و فرم ها و
خطوط مورد استفاده در نقاشی افراد دارای
اختالل اوتیسم باعث افزایش اعتماد به نفس
آنها میشود.واقعیت اینست که شدت اوتیسم را
با آموزش می شود کاهش داد زیرا اوتیسم یک
اختالل مزمن است که همیشه با فرد است و با
توانبخشی می شود این اختالل را بهبود بخشید و
شرایط بهتری برای مددجو و خانواده ایجاد کرد.
اشتغال به هنر نقاشی در بعد شناختی ،توجه
و تمرکز فرد دارای اختالل اوتیسم را افزایش
میدهد .حرکات ظریف انگشتان دست و
همینطور هماهنگی چشم و دست از نتایج شرکت
در نقاشی است .این حرکات در نقاشی ،مدام
تمرین میشوند و ادراک بصری فرد را هم تغییر
میدهند .بعد از حضور در این کالسها درک
شکل و زمینه ،شناخت مفاهیم و سایر مهارتهای
بصری مثل حافظه ،تشخیص رنگ و ابعاد ،اندازه
و فرم و خطوط مورد استفاده در نقاشی در این
افراد تغییر میکند .آنها کم کم متوجه میشوند
که رنگ چه مفهومی دارد .و برای همین است که
نقاشی در کشفیات درونی اثر گذار است.در نتیجه
بررسی فرم و رنگ در نقاشی های کودکان اتیسم
یک علم است و کاربردهایی از جمله پیشگیری
و بهبود حرکتی و گفتاری را در پی دارد.
به طور یقین استفاده از فرم و رنگ در نقاشی
های کودکان اتیسم میتواند باعث پیشرفت در
موارد زیر گردد.

نقاشی کودک6ساله دارای اختالل اتیسم

•بهبود مهارت های ارتباطی و تعامل
اجتماعی با دیگران
•افزایش توجه و تمرکز
•افزایش احساس آرامش و تخلیه
هیجانی

•فرافکنی احساسات و عواطف
•افزایش مهارت های ادراک دیداری،
درک روابط فضایی و قدرت تجسم
•افزایش خالقیت و نوآوری
•بهبود یادگیری
•کاهش اضطراب و افسردگی
•تقویت حافظه دیداری
•افزایش هماهنگی بین دست ها و مغز
•تحرک دست ها و افزایش عملکرد
سر انگشتان(بابایی)1397،

منابع

بابایی،آذین.رنگ،خط و فرم در اتیسم.ملرد.1397،
حلیمی ،محمدحسین .اصول و مبانی هنرهای
تجسمی .احیاء کتاب.۱۳۷۹ ،
رضایی،سعید،اختالل اوتیسم تبیین ارزیابی تشخیص
و درمان،تهران،اوای نور1396،
صادقی سیاح ،علی“ .نقش هنر درمانی در سازگاری
تحصیلی ،اجتماعی و هیجانی کودکان دارای اختالل
یادگیری” .تعلیم
و تربیت استثنایی .۱۱۲ ،دی 44 -۳۷ :۱۳۹۱
کامکار یزد نژاد،لیال(.)1385نسبت هنر و ارتقای روانی
کودکان .پایان نامه کارشناسی ارشد هنر.تهران:دانشکده
هنر ومعماری دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهران مرکزی
مهرنگار ،منصور .)1393(.حروف صدای تصویر .تهران:
نشر ری را.
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شان هست ندارند .اشياء و مواردی که در نقاشی
های این کودکان دیده می شود فاقد ابعاد هندسی
و جنبه های پرسپکتیو متعارف است و بیشتر
تصاویری که روی کاغذ رسم می کنند به صورت
حسی است و تجسم فضائی ،سه بعدی و هندسی
در نقاشی آن ها دیده نمی شود .به عنوان نمونه
برخی از این کودکان در کشیدن تصاویر گوناگونی
چون خانه ،کشتی ،درخت ،خورشید یا آدمک از
خطوط به هم چسبیده ای که سطح کوچکی از
فضا را اشغال می کند استفاده می کنند .از سوی
دیگر ،گاهی تصویری که کودک بر روی صفحه
سفید کاغذ نقاشی می کند اصال  قابل فهم و
درک نیست زیرا کودک استثنائی به دلیل ضعف
شناختی و ادراکی نمی تواند تصویر مشخص و
واضحی از درخت ،ماشین یا خانه ارائه کند بنابراین
با سرهم بندی کردن خطوط نامشخص و نامفهوم،
منظور اصلی خود را از ترسیم یک شیء که فقط
از دیدگاه خودش قابل قبول است ،ابراز می نماید
(کامکار یزد نژاد.)1385،
ساختار نقاشی :فرم و رنگ هر اثر هنری در
دو تقسیم بندی ،ساختار تکنیکی و هدف هنرمند
به ظهور می رسد .در کنارتقسیم بندی های،
«پيام «(اثر هنری)« ،گیرنده پیام» (مخاطب)
و «دهنده ی پیام (هنرمند) ،عناصر اشارتگر )
محسوس) و عناصر هدایتگر ( نامحسوس)
نقش اساسی را در هر هنری دارا هستند.
عناصر محسوس عناصری هستند که با بهره
گیری از آنها فیزیک اثر شکل می گیرد .در نگاه
اول درهر اثر هنری ،نقش آنها به صورت محسوس
نمایان است .عناصری مانند:نقطه ،خط ،سطح،
حجم،بافت ،نور و رنگ که در ترکیب با هم و بنا
به ضرورت ،از اولویت برخوردارند .به این عناصر
«عناصرزبانی» هنر نیز گفته می شود که عناصر
بصری در حكم «زبان گویای تصویر « هستند و
کلیات هر اثری را می سازند( .مهرنگار)1393،
عناصر نامحسوس :بعد کارکردی و مفهومی هر
اثر هنری است که هدف غایی و نهایی هنرمند
درقالب «پیام اثر «(محتوی اثر) می باشد که به طور
کلی ویژگی های نماد شناسانه و نشانه شناسی به
نوعی دارای کار کرد نامحسوس اثر هنری می باشد.
معیارهای اصلی زیبایی شناسی« :فرم و صورت
:فرم یکی از معیارهای اصلی زیبایی است که در
دو گروه فرم های با قاعده و فرم های بی قاعده
قرار می گیرد .
فرم با قاعده  )-تابع قوانین هندسی(فرم بی
قاعده) فاقد ساختار مشخص و غیرقابل پیش بینی
«همان طور که «شکل» بیشتر وابسته به سطح
است و صفت مشخصه آن محسوب میشود،

«فرم» نیز وابسته به حجم بوده به عنوان اولین
صفت مشخصه حجم بشمار میآید .چنانکه گفته
میشود فرم مکعب ،فرم منشور ،فرم بدن انسان ،فرم
مجسمه ،فرم ساختمان و غیره»(حلیمی)1376 ،
رنگازنظربرقراریارتباطبسیارقدرتمنداست؛زیرا
با رمزگذاری به بسیاری از معانی ،تحرک خاصی را
هم به انها اضافه می کند.رنگ می تواند حالت های
احساسی یا روحیه را نشان دهد و برای برانگیختن
واکنش های خاص بیننده به کار می رود.
نقاشی درمانی متشکل از مداخالت مبتنی بر
شواهد و فرایندی است که در آن درمانگر با
استفاده از نقاشی و همه جنبه های فیزیکی،
عاطفی ،روانی ،اجتماعی ،معنوی و زیبایی
شناسی آن به بهبود وضعیت جسمانی و روحی و
روانی فرد مخاطب کمک می کند(.بابایی)1397،

شماره 243

آموزش مهارت حل مسئله به کودکان
سنا رجبی /کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی /مسئول مرکز روزانه کودکان معلول ذهنی

مهـارت حل مسـئله ،بنیاد تمـام زمینههای
دانـش ماننـد ریاضیات ،علوم و هنر اسـت .چه
کـودک خردسـالی کـه میخواهـد بیابـد لکـه
خیـس فـرش از چـه چیـزی سـاخته شـده و
چـه دانشـمندی کـه میخواهـد درمانـی
بـرای سـرطان کشـف کنـد ،هـر دو یـک
فراینـد یکسـان تفکـر و حـل مسـئله را به کار
میگیرنـد .از طریـق یادگیـری حـل مسـئله
اسـت کـه کـودکان مهارتهای فکریشـان را
میسـازند.
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توانایی حل مساله فقط محدود به برنامهها
و تکالیف درسی نیست .چیزی که در آموزش
رسمی ما مدام بر آن تاکید میشود؛ گسترش
توان حل مساله درسی است ،ولی ما نیازمند
تدوین و ارائه یک برنامه آموزشی حل مساله
در تمامی ابعاد برای کودکان و نوجوانان خود
هستیم .کودک و نوجوان ما در زندگی خود
درگیر مسائل مختلفی خواهد شد :ارتباط با
همساالن ،یادگرفتن همکاری و اصول رقابت،
جذب گروه همساالن شدن و توانایی نه گفتن
به موقع ،انتخاب ترجیحات تحصیلی و  . ...در
همه این موارد کودک باید بیاموزد چگونه با
مشکل خود روبرو شود ،نوسانات هیجانی خود
را مدیریت کند و در صورت امکان تصمیمی
بگیرد که کمترین آسیب را برای او و دیگران،
و بهترین نتیجه ممکن را داشته باشد.
آموزش مهارتهای حل مساله برای همه
کودکان به ویژه آنها که دچار پرخاشگری و
تکانشگری هستند؛ بسیار مهم و حیاتی است.
هم باعث افزایش توانایی هوشی کودک میشود

و هم اعتماد به نفس و عزتنفس کودک را
باال میبرد؛ چون میبیند با کنترل تکانهها و
هیجانهای منفی نیز قادر به پاسخگویی درست
و اثربخش است .کودک میبیند که خودش
هم میتواند درباره مشکالتی که با آنها مواجه
میشود ،فکر کند و راه حل بیابد .همچنین
آموزش مهارت حل مسئله به کودکان باعث
افزایش توانمندیهای عاطفی ،اجتماعی ،بدنی،
زیباشناسی و اخالقی آنها میشود.

یادگیری مهارت حل مسئله به کودکان
کمک میکند که:
•خالقیتشان افزایش یابد.
•توانمندیشان در ریاضیات باال برود.
•اعتمـاد به نفسشـان در انجـام کارهایی که تا
کنـون نکردهاند زیاد شـود.
•در رهبری توانمند شوند.

چگونه مهارت حل مسئله را به کودکان
آموزشدهیم؟
آموزش مهارت حل مسئله از طریق روش
آموزشی مبتنی بر کشف باید صورت بگیرد؛
یعنی کودک بر اساس فرایند پرسشگری و
کاویدن ،یاد بگیرد .آموزش مهارت حل مسئله
شامل کمک به کودک دراین است که یاد بگیرد

چگونه پاسخ معماها ،پرسشها ،و مشکالتی که
در زندگی روزانهاش با آنها روبرو میشود را پیدا
کند .این یادگیری هم در تمرینهای فردی
و هم در تمرینهای گروهی ،محقق میشود.
پروژههای گروهی برای یادگیری انضباط و
همکاری گروهی (کار تیمی) خیلی مهم است.

 ۶اقدام عملی برای آموزش مهارت
حل مسئله
کودکان باید در یک فرایند تکرار شونده
و منظم ،مهارت حل مسئله را یادبگیرند.
برای این منظور ،الزم است که اقدامهای
زیر صورت گیرد:

 -۱فراهم کردن یک محیط حل مسئله

کودک باید بداند که اشکالی ندارد اگر اشتباه
کرد و به این خاطر تنبیه نشود .و اینکه کودک
متوجه شود که قضاوتها و راه حلهایش
ارزشمند است؛ چه درست باشند چه غلط .به
خاطر داشته باشید که شما میخواهید تفکر
حل مسئله را تقویت کنید که نیازمند این
است که تمامی گزینههای حل یک مسئله
باید استخراج شود .اگر کودک جواب به ظاهر
بی ارتباطی داد ،هرگز او را مسخره نکنید و
به او نخندید .کودک میخواهد که عقایدش
شنیده شده و جدی گرفته شود .اگر شما به
راه حلهای کودکتان توجه کرده و او را تشویق
کنید که راه حلهای خالقانهتر ارائه دهد،

عالقه کودک به حل مسئله ،افزایش مییابد.

• - ۴ارزیابی آنچه که رخ میدهد

 -۲ایجاد زمان برای حل مسئله
فرایند یافتن راه حل برای مسئله و آزمون راه
حل در عمل ،نیاز به زمان دارد .سعی و خطا،
یکی از بخشهای حیاتی برای یادگیری مهارت
حل مسئله است .زمانی را بر اساس یک دوره
منظم ،مانند بعد از ظهرهای آخرهفته ،کنار
بگذارید تا به همراه فرزندتان در یک فعالیت
حل مسئله ،مشغول شوید.

فهمیدن فرایند تفکر حل مسئله ،باعث
میشود که کودکان مهارت حل مسئلهشان
را تقویت کنند .میتوانید با توضیح این فرایند
در زمانی که خودتان مشغول حل یک مسئله
هستید ،این استراتژی را برای کودکتان مدل
کنید .برای اینکه به توجه کودکتان در فهم این
فرایند جهت دهید ،خوب است که پرسشهایی
را از او بپرسید .بهترین پرسشها در این زمینه،
پرسشهای باز هستند.

 -۳فراهم کردن مکانی برای حل مسئله

مثالهایی از پرسشهای باز عبارتند از:

بدون اینکه خراب بشـه؟

آزمـون راه حلهـا بایـد در محیطـی ایمـن
انجـام شـود ماننـد چالـه ماسـه یـا محوطـه
باغچـه کـه بتوانیـد همـراه بـا کودکتـان بازی
کنیـد .چالـه ماسـه ،جـای خوبـی اسـت برای
ایجـاد موقعیتهایـی ماننـد حفـر تونـل و یـا
سـاختن یک رمـپ .اجازه دهید کـه کودکتان
از وسـایلی کـه در اطرافـش هسـتف اسـتفاده
کنـد .همچنیـن اگـر بتوانید چند کـودک هم
سـن وسـالش را نیز وارد کنید ،سـودمند است
زیـرا باعث تقویت تعامالت اجتماعی میشـود؛
از آنجائیکـه کـودکان سـعی میکننـد بـرای
یافتـن راه حـل بـا یکدیگر به گفتگـو بپردازند.

•بـرای اینکـه ایـن کار کنـه ،چطـوری بایـد
سـاخته میشـد؟
•چه کار دیگه ای می شه کرد؟
•اگـر ایـن کار را انجـام دهیـم ،به نظـرت چه
اتفاقـی مـی افته؟
•اگر خودت امتحان کنی ،چطور می شه؟
•به نظرت آیا راه دیگری هم وجود داره؟
• -۶انتخاب مسائل مناسب برای حل
از آنجـای کـه کـودکان بنـا بـه طبیعتشـان
بسـیار مایـل هسـتند که دنیـای اطرافشـان را
بیابند ،یافتن مسـئله مناسـب ،چندان سـخت
نیسـت .مسـایلی کـه میتوانید بـرای کودکان
انتخـاب کنیـد میتوانـد این باشـد کـه دنیای
فیزیکـی ،یـا دنیـای اجتماعـی چگونـه کار
میکنـد .اینهـا جنبههایـی از زندگـی اسـت
کـه کـودکان در زندگی روزمره با آنها سـروکار
دارند.

•مثالهایـی از مسـائل مربـوط بـه دنیـای
اجتماعـی:

برای انجام بازی حل مسئله ،کودک شما به
موقعیتهایی نیاز دارد تا روشهای گوناگون را
به کار گرفته و تنوعی از ابزار و مصالح را داشته
باشد .انعطاف پذیری مصالحی همچون ماسه،
آب ،بلوک ،و مواد هنری برای کشف روشهای
گوناگون ،ایده آل هستند .کودکان میتوانند
به راحتی راه حلهایشان را تست کنند و به
مصالحشان ،شکلهای مختلفی بدهند.

 -۵آشنایی با روش حل مسئله
مهارت حل مسئل ه دارای یک فرایند
منطقی است که باید آن را به کودک یاد داد:
• -۱تشخیص مسئله
ً
(مثلا از
• -۲یافتـن گزینههـای گوناگـون
طریـق طوفـان ذهنـی)
• -۳تست گزینهها

•وقتـی در یـک کفـه تـرازو ،بـار میگذاریـم
چگونـه تعـادل آن را حفـظ کنیـم؟
•وقتـی کـه تـه یـک بطـری سـوراخ اسـت،
چگونـه آن را پـر از آب کنیـم؟
•چگونه یک بند کفش را ببندیم؟
•چطوری به باالی کابینت برسیم؟
•چطـوری یـک تونل بزنیم زیر قصر ماسـهای،

•چطـوری دوسـتمان را کمـک کنیـم تـا
گریـهاش را متوقـف کنـه؟

•چگونـه با دوسـتی که زبان ما را بلد نیسـت،
صحبت کنیم؟

•بـرای مهمانـیات ،چـه کسـانی را دعـوت
کنیـم؟

منابع :مارک .دبلیو .فریزر ،جیمز .کی .نش ،ماندا.
جی .گالینسکی ،مهارتهای حل مساله اجتماعی در
کودکان،ترجمه امید شکری ،پیمان رحیمینژاد1394،
سایت آموزش خالق از راه ادبیات کودکان (آموزک)
نشریه اینترنتی زندگی کودکان
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 -۴تدارک وسایل الزم

برخی از مسائل مربوط به دنیای
فیزیکی عبارتند:

شماره 243

ترغيب كودكان مبتال به بيشفعالی
به درس خواندن

فاطمـه محراب زاده /کارشـناس ارشـد روانشناسـی کودکان
بـا نیازهـای خـاص /آسایشـگاه خیریـه کهریـزک اسـتان البرز

تشويق كردن و تقويت
مثبت نقش مهمى 
در ترغيب كردن
كودكان به درس
خواندن دارد و اين
روش را ،هم در خانه و هم
در كالس درس میتوان به كار برد:

داشـت .البته بـراى نموزش اين كـودكان مراكز
جداگانـه و اختصاصـى توصيـه نمیشـود .بلكـه
بايـد ايـن كـودكان در كنـار ديگر دانشـآموزان
در مـدارس معمولـى  بـه تحصيـل بپردازنـد.
بديهى اسـت معلمـان بايد در مـورد نحوه رفتار
و آمـوزش به ايـن كودكان نگاهى كافى داشـته
باشـند .زيـرا تنهـا نياز بـه توجه و نظـارت ويژه
در كالس درس دارنـد.

2.تشـويق بايـد تـا حـد ممكـن
بالفاصلـه يا بـا فاصلـه كمى از
زمانـى كـه رفتار مثبـت انجام
گرفتـه ،صـورت بگيرد.

كاهـش مـدت زمـان انجـام دادن تكاليـف،
جالـب كـردن تكاليـف بـه روشـهاى مختلف،
فراهـم كـردن موقعيتهايى براى شـركت فعال
خـود دانشـآموز در انجـام دادن تكاليـف مانند
برناممهريـزى و اجـازه دادن بـراى فعاليتهـاى 
رايانهـاى و خودگـردان ،بـه نحوى كـه كودك 
در ايـن فعاليتهـا نقـش فعالـى داشـته باشـد.
نكتـه ديگـر این اسـت كـه ايـن كـودكان نياز
بـه برنامهريـزى و مديريـت زمـان در كارهـاى 
خـود دارند كه معموال خودشـان قادر نيسـتند
ايـن برنامهريـزى و سـازماندهى را انجام دهند
و بـه كمـك والديـن نيـاز دارنـد .زمانبندیهـا
بايـد دقيـق و در عين حال انعطافپذير باشـند.
برنامـه زمانبنـدى را میتـوان روى ديـوار اتـاق
كـودك ،د ِر يخچـال و يـا هر جـاى ديگرى كه
جلـو ديـد كودك باشـد نصب كـرد .زمانبندى 
مكتـوب بـه معطـوف كـردن توجـه كـودك 
كمـك میكنـد .در طراحى برنامه ،بايد مسـئله
تكانشـی بودن و ناتوانى كودك در سازماندهى 
كارهـاى خودش را مورد توجـه قرار داد .برنامه
بايد به شـكلى باشـد كه كودك خسـته نشـود
و احسـاس يـأس و نااميـدى و شكسـت نكند.

1.تقويـت مثبـت و تشـويق بايـد بـه
طور مكـرر و مـداوم بـراى رفتارهاى
مناسـب انجـام گيـرد.

3.روشـهاى تنبيهـى ،ماننـد
محـروم سـازى موقـت ،بايد
در زمانهـاى خـاص بـه كار رود
و تكـرار آنهـا خيلـى كمتـر از
تشـويق ها باشـد.
4.در طى حل مشـكالت شـديد ،بايد
بـراى موفقيتهاى خيلـى كوچك نيز
تشـويق انجام گيرد.

در مورد مشـكالت يادگيرى و تحصيلى،
بايـد درنظر داشـت كه شـايد كودكان
بـه كالس يـا معلـم خصوصـى بـراى 
بعضـى دروس نياز داشـته باشـند.
بـه خصـوص اگـر اختلال
يادگيـرى همـراه بـا اختلال
كمبـود توجـه – بيشـفعالى 
باشـد ،به اسـتفاده از روشـهاى 
نموزشـى ويـژه نيـاز خواهي

در مورد فراگيرى دروس و تكاليف
درسى ،روشهاى زير میتواند مؤثر باشد:

ساعت  : 3رسيدن به خانه از مدرسه،
خوراكى مورد عالقه
خوردن
ِ
ساعت  : 3/15انجام تكاليف درسى

سـاعت  : 3/30بـازى (تـوپ بـازى،
عروسـك بـازى و )...
ساعت  : 4ادامه تكاليف درسى
ساعت  : 4/15حفظ كردن شعرها براى فردا
ساعت  : 4/30بازى
ساعت  : 5/30مطالعه دروس
بـراى كـودك مبتلا بـه اختلال كمبـود
توجـه – بيشـفعالى ،ارزش انجـام دادن تكليف
شـب و كسـب نمـره خـوب تنهـا اين نيسـت
كـه آن كار را انجـام دهـد ،بلكـه ایـن اسـت
كـه او میتوانـد از انجـام دادن آن كار كسـب
رضايـت كنـد .براى كودكـى كـه زندگیاش پر
از شكسـت و نااميـدى اسـت ،هـر زمـان كـه
تجربـه موفقيت آميـزى پيدا میكند پيشـرفت
بزرگـى در راهحـل مشـكالت و درمـان خـود
پيـدا كرده اسـت.

چگونه میتوان به افزايش عملكرد
تحصيلى اين كودكان كمك كرد؟
معلمانى كه پرانرژى  هستند ،سر كالس
بیحركت نيستند و راه میروند و كودكان را در
فعاليتهاى كالس درگير میكنند ،بهنظر میرسد
كه براى كودكان بيشفعال مناسبتر باشند.
روشهايى وجود دارند كه در كالس درس براى 
افزايش توجه و تمركز دانشآموزان مؤثر واقع
میشوند به تعدادى از آنها در ذيل اشاره میشود:
1.جلب كردن توجه :استفاده از عالئم
هشداردهنده نظير خاموش و روشن كردن
چراغ ،زنگ زدن و گفتن كلماتى  نظير
«گوش كنيد»« ،آماده باشيد»« ،بیحركت!»

برقرار كردن تماس چشمى هنگام
دستور دادن (مطمئن باشيد كودك به شما
نگاه میكند) و با هيجان درس دادن توجه
كودكان را بيشتر جلب میكند.

استفاده از جعبه جادويى هنگام معرفى
موضوعى جديد و درگير كردن دانش
آموزان براى حدس زدن اشياى داخل جعبه.
2.متمركـز كـردن توجـه :اسـتفاده از
روشـهايى كـه حسـهاى مختلـف را درگير
كند .برای مثال اسـتفاده از وسـايل سمعى 
 بصـرى ،تصاويـر ،اسـتفاده از رنگهـاى مختلـف بـه خصوص براى كلمـات كليدى،
اسـتفاده از نشـانگر بـراى كمك بـه كودك 
بـراى توجـه بـه اطالعـات خاص.
3.حفظ كـردن توجـه :اسـتفاده كـردن از
گروههـاى دو يـا چنـد نفرى بـراى افزايش
مشاركت دانشـآموزان
سؤال كردن از خود كودكان راجع به
موضوع جديد براى اينكه وادار شوند فكر
كنند .توجه كردن به همه كودكان و ناديده
نگرفتن هيچ يك از آنها.
4.مهارتهـاى سـازماندهى :اسـتفاده از
تقويـم و دفترچـه يادداشـت بـراى تكاليف
خانـه ،اسـتفاده از فهرسـت فعاليتهايـى كه
روزانـه بايـد انجـام گيـرد فراهـم كـردن
زمانـى  در پايـان كالس بـراى  بازبينـى 
تكاليـف خانـه.

6.افزايـش مهارتهـاى خوانـدن :يـك 
داسـتان بـراى كـودك میخوانيـم و پس از
آن او را تشـويق میكنيم تا تصاوير داسـتان
را بكشـد ،شـخصيتهاى اصلى و وقايع مهم
داسـتان را مشـخص كند و خصوصيات هر
شـخصيت را بنويسـد با اسـتفاده از جداول
پيشـبينى  از كـودك  بخواهيـم حـدس
بزنـد بعـدا چـه اتفاقـى در داسـتان خواهد
افتاد.علاوه بـر آنهـا رعايـت نكات زيـر نيز
میتوانـد بـه كـودك در كالس درس كمك 
كنـد :نشـاندن وى نزديـك ميـز معلم
نشاندن كودك در رديف جلو كالس نشاندن
دانشآموزان خوشرفتار در اطراف او
استفاده كردن از آموزش توسط همساالن
دور كردن كودك  از پنجره ،كولر و هر
وسيلهاى كه محرك است.
منبع:

علیزاده ،حمید .)1392(.اختالل نارسایی توجه /افزون
جنبشی .تهران :انتشارات رشد.
کوشا .مریم .)1391(.اختالل بیش فعالی-کمبود
توجه(راهنمای عملی برای خانواده ها و درمانگران).
تهران .انتشارات رشد.
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عموال بـراى بازى دورههـاى طوالنى و براى 
مشـق شـب و خواندن دروس دورههـاى كوتاه
در نظـر گرفته شـود .به عنـوان مثال :

استفاده از شوخى ،طنز ،نمايش و ...در
هنگام تدريس

5.افزايـش مهارتهـاى مديريـت زمـان:
اسـتفاده از سـاعت روميـزى و تنظيم زنگ
آن روى هـر  10يـا  15دقيقـه و پـاداش
گرفتـن بـراى  تكميـل كـردن و درسـت
انجـام دادن كارهـا.

شماره 243

راهکارهای موثر در
سالمندان افسرده
اعظم زارعی /مدیر مرکز جامع توانبخشی سالمندان رز
آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز

افسـردگی یکـی از مهمتریـن دالیـل
کاهـش کیفیـت زندگی سـالمندان اسـت.
بــا دیگــران در ارتبــاط باشــید و اگــر
در سـنین سـالمندی آمـار افسـردگی
قــادر بــه حرکــت نیســتید از کســانی کــه
سـالمندی در خانمهـا و آقایـان بـاال مـی
دوستشــان داریــد دعــوت کنیــد تــا بــه
رود .افسـردگی در پیـری فراینـدی اسـت دیدنتــان بیاینــد و یــا بــا تلفــن بــا آنهــا
کـه بـه سـادگی متوقف نمـی شـود و تنها در تمــاس باشــید .بیرون رفتــن گروه ـی،
با داشـتن زندگـی سـالم و مراقبتهای ویژه مالقــات بــا دوســتان و آشــنایان ،رفتــن
مـی توان ایـن دوران را بـه دورانی مطلوب بــه اجتماعــات و گروههــای همســاالن
و لذتبخـش و تـوام بـا سلامت تبدیـل میتوانــد فــرد ســالمند را در مقابلــه بــا
کرد .افسـردگی در سـالمندان می تواند به تنهایــی و انــزوا یــاری دهــد.
علـت از دسـت دادن عزیـزان بـه خصوص
داوطلب کمک به دیگران شدن 
همسـر یا یکـی از فرزنـدان،از دسـت دادن
کمک به دیگران یکی از بهترین راههای
سلامتی جسـمی،نزدیک شـدن بـه مرگ
و شـروع فراینـد زوال فرد،فقدان سلامتی بهدستآوردن ارزش و احترام و کسب آرامش
یکی از عزیزان ،انزوا و تنهایی،ازدسـتدادن در این دوران است.
انگیزه و هدف،مشـکالت جسمی و وحشت مشغول به یادگیری مهارتی جدید
از مـرگ و نگرانی به خاطر مشـکالت مالی شدن
و یـا جسـمی ایجاد شـود.

کاهش زمان های تنهایی
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از خانه بیرون آمدن 
پـارک رفتـن و ناهـار را بـا دوسـتانتان
میـل کـردن .قـدمزدن ،انجـام فعالیتهای
هنـری ،دیـدن فیلـم و یـا رفتن به مـوزه و
هرآنچـه باعـث فعـال نگـه داشـتن ذهن و
جسـم شود.

بهدنبال فعالیتهایی بروید که همیشه
آرزوی انجام آن را داشته و قادر باشد خالقیت
شما را شکوفا سازد.

ورزش کردن 

اگر بیمار و ناتوان هستید راههای بسیاری
وجود دارد تا قدرت بدنی خود را باال ببرید
حتی روی صندلی و ویلچر  .

مصرف وعدههای غذایی سالم
یک رژیم غذایی ناسالم باعث تشدید
افسردگی میشود .بنابراین سعی کنید رژیم
غذایی تان مملو از سبزیجات ،میوه ،حبوبات
و پروتئین کافی باشد  .

درمان دارویی مؤثر داشته باشید
بـه عنـوان مثـال داروهـای ضدافسـردگی
میتواننـد در بازگردانـدن تعـادل بـه
هدایتکنندههـای عصبی مفید باشـند .درمان
افسـردگی در سـالمندان

منابع:
اقتباس از كتاب اصول و مباني مشاوره ،ويرايش
هفتم ،ساموئل گالدينگ  ،مترجم مهدي گنجي 1393
 ،چاپ نشر
ساواالن  ،با اصالح وافزودن مواردي جديد .
روانشناسی سالمندی عبداله معتممدی
روانشناسی سالمندی دکتر حسین زارع
اصول مشاوره با سالمندان و روانشناسی سالمندی
علی صدراللهی
اقتباس از مقاالت روانشناسی در سالمندان

راهبردهای بهبود
توانایی های زبانی
دکتـر سـمیرا سـنگی :مرکـز آموزش
علمـی کاربـردی آسایشـگاه معلولین
و سـالمندان کهریزک

مقابله با مشکالت کلمه یابی

•از حـرکات و نشـانه هـای مرتبـط بـا
یـک کلمـه خاص اسـتفاده کنید ،اگر
نمـی توانیـد دقیقـا بـه همـان کلمـه
دسترسـی داشـته باشـید.
کمک به افرادی که مشکل زبان دارند
•خیلـی سـریع صحبـت نکنیـد ،و
سـعی کنیـد از جملات کوتـاه بـا
کلمـات آشـنا اسـتفاده کنیـد.

•دیگـران را بـا اصـرار کـردن بـر اینکـه
کلمـه ای را بگوینـد تحـت فشـار

قـرار ندهیـد و در برابـر وسوسـه ی
صحبـت کـردن بـرای آنهـا و قطـع
کـردن و پایـان دادن به جمالت آنها،

مقاومـت کنیـد.

•وانمـود نکنیـد کـه مـی فهمیـد اگـر
نمی فهمید  ،سعی نکنید رئیس وار
رفتـار کنیـد :به یاد داشـته باشـید که

شـما بـا یـک فـرد بزرگسـال باهـوش

طـرف هسـتید.

•اگــر شــما بخشــی از چیــزی کــه طــرف

•هنگام جسـتجو برای نام یک شـیء،
آن را توصیـف کنیـد ،دربـاره ی آن
بحـث کنیـد ،برای پیـدا کردن کلمات
صحیـح توقـف نکنیـد .بـه یاد داشـته
باشـید کـه درک پیـام اهمیـت دارد،
نـه درک کلمـه یـا تلفـظ صحیـح.

•ســعی کنیــد در مکالمــات از یــک
موضــوع بــه موضــوع دیگــر پــرش
نکنیــد.

را بازگــو کنیــد و او را راهنمایــی کنیــد.

•هنگامـی کـه مـی خواهیـد کلمـه ای

•اصـوات مزاحـم و دیگـر مـوارد پـرت

کجــا رفتــی؟".

مقابــل مــی گویــد را درک مــی کنیــد:
آن واژه هــا را تکــرار کنیــد ،بنابرایــن

او مجبــور نیســت دوبــاره همــه آنهــا
بــه عنــوان مثــال" گفتــی تعطیــات
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مشکالت مربوط به زبان اغلب " زبان
پریشی" نامیده می شود و می توان آن
را به دو بخش تقسیم نمود .نخست ،زبان
پریشی بیانی یعنی استفاده از زبان برای بیان
عقاید و افکار  .این یک مهارت پیچیده است
که شامل انتخاب کلمات مناسب و تلفظ
صحیح کلمات است .بخش دوم زبان پریشی
دریافتی یعنی توانایی درک گفتار دیگران
است .این می تواند از زبان پریشی دریافتی
خفیف  ،یعنی زمانی که شما کمتر قادر
به درک تشکیل جمالت پیچیده هستید،
تا زبان پریشی دریافتی شدید  ،زمانی که
شما زمانی که شما زبان را اصال  درک
نمی کنید ،متفاوت باشد.

را بازیابـی کنیـد ،در حافظـه خـود بـه
شـکل سـازمان یافته جسـتجو کنید،
در دسـته هـا و زیـر دسـته هـای
مختلـف را مـرور کنیـد .بـه عنـوان
مثـال ،زمانـی کـه بـه نـام کسـی فکـر
مـی کنیـد ،از خـود سـواالتی ماننـد"
ایـا آن فـرد مذکـر اسـت؟" بپرسـید،
سـپس حـروف الفبـا را مـرور کنیـد.

کننـده حـواس را کاهـش دهیـد.

شماره 243

 20خاصیت دمنوش به لیمو
و مضرات آن
به لیمو در زمانهای بسیار طوالنی در جنوب آمریکا مصرف
می شده است .اعتقاد براین است که در دوران باستان

Incas

(امپراطوری اینکا) اولین کسانی بودند که به مزایای آن پی
بردند .به لیمو امروزه در طب سنتی بسیار مورد استفاده قرار
میگیرد .با ما همراه باشید تا با خواص این گیاه کهن آشنا شویم.
خواص به لیمو بسیار فوق العاده هستند.
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از فواید آن هر چه بگوییم ،کم است :کاهش
تورم و التهاب در بدن ،حفاظت از ماهیچه ها،
تقویت سیستم ایمنی ،آرامش بخشیدن به
معده ،کاهش تب ،آرامش بخشیدن به اعصاب و
رفع احتقان .به لیمو برای کاهش وزن نیز بسیار
توصیه می شود .به لیمو در آمریکای جنوبی به
وفور استفاده می شود اما در سایر نقاط دنیا
نیز به خاطر خواص دارویی فراوانش در قالب
اسانس کاربرد دارد .به لیمو بوته ای چندساله
است که عطر لیمو را داراست و با لمس برگ
آن این بو تشدید می شود .بوته ی به لیمو،
می تواند ارتفاعی  ۲تا  ۳متری داشته باشد و
گل های ریز بنفش و سفید دارد .ابتدا از به
لیمو فقط برای مصارف غذایی مختلف استفاده
می شد .مثال آن را برای رفع بوی ماهی و مرغ
در طبخ غذا به کار می بردند یا در نوشیدنیها،
مربا ،انواع سس و ساالد استفاده می کردند.
اما مصرف به لیمو به عنوان گیاهی با خواص
دارویی قدمت چندانی ندارد و به تازگی مورد
توجه واقع شده است .روغن به لیمو حاوی مواد
سازنده ی آنتی اکسیدان مانند :گرانول،
نرول ،ورباسکوزید ،و سیترال است .برگ خشک
شده ی به لیمو قابلیت دم کردن نیز دارد و به
عنوان یکی از دمنوش های گیاهی با خواص
مفید درمانی برای بخش های مختلف بدن و
فرایند سوخت وساز استفاده می شود.
 .۱کاهش وزن
توانایی دمنوش به لیمو در کاهش وزن شبیه به
خواص نوشیدن چای سبز به صورت ناشتا است.
این خاصیت به لیمو برای سالمتی را به آنتی
اکسیدان های موجود در آن نسبت می دهند.

بنابراین ،مصرف یک فنجان دمنوش به لیمو به
موفقیت شما در کاهش وزن کمک می کند.

 .5جلوگیری از سرطان

ثابـت شـده اسـت کـه نوشـیدن چـای بـه
لیمـو مـی توانـد عضلات را تقویـت کنـد .این
خاصتریـن فایـده بـه لیمـو اسـت کـه از دیگر
گیاهـان دارویی به دسـت نمی آورید .نوشـیدن
چـای بـه لیمـو در برابـر آسـیب های ناشـی از
تمرینات سـخت ورزشـی از عضلات محافظت
مـی کند .بنابراین ،چای به لیمو یک نوشـیدنی
عالـی بـرای قبـل از تمرین اسـت.

دانشـگاهی در اردن ،تحقیقـی بـر روی ۳۱
گیـاه دارویـی از جملـه بـه لیمـو انجـام داد تا
گیاهـان دارای خـواص ضـد سـرطان را بیابـد.
ایـن تحقیـق دریافـت کـه بـه لیمـو یکـی از
گیاهـان دارویـی فعـال اسـت کـه قـادر اسـت
جلـوی فرآینـد رشـد رگ هـای خونـی جدید
که از پیشـرفت سـرطان پشـتیبانی می کند را
بگیـرد .آنتی اکسـیدان هـا نیز توانایـی مبارزه
بـا رادیـکال هـای آزاد که دلیل اصلی سـرطان
هسـتند را دارد.

 .3درمان درد مفاصل

 .۶مفید برای گوارش

 .۲تقویت عضالت

یـک تحقیـق ۴۵ ،فـرد مبتلا بـه مشـکالت
مفصـل را مـورد مطالعـه قـرار دارد و بـه ایـن
نتیجـه رسـید کـه مکمـل حـاوی بـه لیمـو و
روغن ماهی در مقایسـه بـا دارونمای معمول ،در
تسـکین درد موثرتـر بـود .در ایـن مـورد ،روغن
ماهـی حـاوی امگا ۳بـه تاثیرگـذاری بیشـتر به
لیمـو در رفـع درد مفاصـل کمـک مـی کنـد.
 .۴درمان سینوزیت

سـینوزیت یـا ورم حـاد حفره هـای بینی را
مـی تـوان بـا دمنـوش بـه لیمـو درمـان کرد.
بـه لیمـو در کنـار ریشـه کوشـاد ،گل آقطـی،
گل پامچال وگیاه ترشـک ترکیـب خوبی برای
تسـکین سیسـنوس هـای ملتهـب می سـازد.
اسـتفاده از داروی گیاهـی حـاوی بـه لیمـو
همـراه با آنتـی بیوتیـک و دکونژسـتانت برای
سـینوزیت ،خطری نـدارد.

دمنـوش بـه لیمـو بـا جلوگیـری از عفونـت
کاندیـدا در روده هـای کوچـک ،سلامت
دسـتگاه گـوارش را حفـظ مـی کنـد .یـک
تحقیـق انجـام شـده در برزیـل اثبـات کـرده
اسـت که بـه لیمو خـواص ضد کاندیـدا و ضد
قـارچ دارد .بـه لیمـو قادر بـه مبارزه بـا میکرو
باکتـری مخـرب ای .کوالیکه دسـتگاه گوارش
را هـدف قـرار میدهـد نیـز هسـت .بـه لیمـو
فقط بویی شـبیه بـه لیمو ندارد بلکـه در مورد
سـرفه نیـز مشـابه آن عمـل می کنـد .یکی از
خـواص بـه لیمو برای سلامتی ،درسـت مانند
خـواص زنجبیل و عسـل و لیمو ،درمان سـرفه
اسـت .هـر دوی ایـن هـا عملکـردی شـبیه به
اکسـپکتورانت دارنـد .نوشـیدن چای بـه لیمو
مـی تواند خلط موجود در دسـتگاه تنفسـی را
از بیـن بـرده و سـرفه را کاهـش دهـد.

عملکـرد اکسـپکتورانتی بـه لیمو مـی تواند
دسـگاه تنفسـی را پـاک کـرده و مشـکالتی
ماننـد گلـو درد را رفـع کنـد .همچنیـن مـی
توانـد التهـاب گلـو را نیـز کاهـش دهـد .بـه
علاوه ،به لیمو در درمان برونشـیت که ناشـی
از التهـاب نایـژک هـا اسـت ،موثـر اسـت.
 .8درمان زخم ها

 .12تقویت سیستم عصبی

بـه لیمـو مـی توانـد بـه طـور مسـتقیم بـر
زخـم هـای باز قـرار داده شـود ،زیـرا خاصیت
ضـد التهابـی عالـی دارد که از افزایـش التهاب
در درمـان زخـم هایـی کـه به درسـتی درمان
نشـده اند ،آبسـه ها و سـوختگی ها جلوگیری
مـی کنـد .در ایـن مـورد مـی توانیـم مقداری
بـرگ بـه لیمـو را پـاک کـرده و له کنیـم تا به
شـکل خمیـر درآیـد و آن را به طور مسـتقیم
بـر زخـم هـا بگذاریـم .ایـن خمیـر مـی تواند
خـارش را نیـز تسـکین دهد.
 .9رفع شپش

اگـر فکـر می کنید درمان شـپش سـر فقط
از طریـق داروهـای شـیمیایی امـکان پذیـر
اسـت ،سـخت در اشـتباهید .مطالعـات اخیـر
نشـان مـی دهنـد روغـن هـای معطـر نیـز در
رفـع شـپش سـر موثر هسـتند .یکـی از روغن
هـای معطـر موثـر در این مـورد ،روغـن معطر
بـه لیمو اسـت.
 .10کاهش درد قفسه سینه

مصـرف به لیمـو می تواند درد قفسـه سـینه
ناشـی از مشـکل قلبـی را تسـکین دهـد .گاهی
وقـت هـا ،قلـب مـا درد مـی گیـرد و دچـار
مشـکالتی ماننـد احتبـاس مایعـات مـی شـود
کـه یکـی از عالئم نارسـایی قلبی اسـت .در این
شـرایط ،بـه لیمو می تواند درد را تسـکین دهد.
 .11کاهش استرس

دمنـوش بـه لیمـو آرام بخـش و تسـکین
دهنـده اسـت .پیداکردن زمانی برای نوشـیدن
یـک فنجان از این دمنوش خوشـمزه اسـترس
هـا و تنـش هـا را آرام کنـد؛ امـا از آنجاییکـه
ترکیبـات موجـود در به لیمو اثـرات آرامبخش

روغـن بـه لیمـو ،موثرتریـن داروی گیاهـی
بـرای ازبیـن بـردن اسـترس و اضطراب اسـت.
پـس از یک روز آشـفته میتوانیـد رایحه ی بی
نظیـر آن را استنشـاق کنیـد .ترکیبات موجود
در بـه لیمـو میتوانـد هورمونهایـی در بـدن را
کـه بـه آرامش اعصـاب کمک میکننـد تنظیم
کنـد .اگـر از اسـترس مزمـن رنج میبریـد باید
بـه لیمو را بـه رژیـم غذاییتـان وارد کنید.
 .13کاهش تب

در طـب سـنتی از به لیمو به عنـوان دارویی
خـوی آور یا عرق زا اسـتفاده می شـده اسـت.
ایـن گیـاه باعـث تعریـق و کاهـش میـزان و
درجـه ی تب اسـت .ضمن اینکه بـرای درمان
بیمـاری های التهابـی نیز مفید اسـت .خواص
بـه لیمـو در رفـع مشـکل التهـاب بدن بسـیار
قابل توجه اسـت.
 .14بهبود کیفیت خواب

بسـیاری افـراد دمنـوش بـه لیمـو را بدلیـل
خـواص آرامبخـش آن برای کاهـش اختالالت
خـواب ازجملـه بیخوابـی توصیـه میکننـد.
همـان خواصـی کـه بـه کاهـش اسـترس و
تنـش منجـر میشـوند و موجـب آرامـش بدن
و ذهـن میگردنـد ،میتواننـد فـرد را بـرای یک
خـواب خـوب درطـول شـب آمـاده کننـد.
همچنیـن بـه لیمو سرشـار از مالتونین اسـت،
هورمونـی در بـدن کـه در مواقع شـب افزایش
پیـدا میکنـد .تولیـد ایـن هورمـون بـا تاریکی
تحریـک میشـود و موجب خـواب آلودگی فرد
میگـردد .نوشـیدن دمنـوش بـه لیمو یـک راه
طبیعـی بـرای افزایـش میـزان مالتونیـن بدن
اسـت .توانایـی به لیمو برای آرامش و تسـکین
دهندگـی ،منبـع غنـی مالتونیـن و فاقـد

 .15درمان کم خونی
 .16درمان قاعدگی نامنظم
 .17افزایش شیر مادر
 .18کاهش درد کیسه صفرا
 .19کاهش اختالالت مجاری ادراری
 .20سم زدایی بدن و تقویت سیستم ایمنی

سم زدایی یک فرایند دائم و ضروری برای
از بین بردن رادیکالهای آزاد و حفظ سالمتی
است .نوشیدن دمنوش به لیمو میتواند فرایند
سم زدایی را تحریک کند .تحقیقات حاکی از
این است که به لیمو سرشار از ترکیبات فنلی
است .ترکیبات فنولیک آنتی اکسیدانهای قوی
هستند که از بدن درمقابل رادیکالهای آزاد
محافظت میکنند .ترکیبات فنولی با کمک
به سم زدایی بدن و خنثی سازی تاثیرات
مضر رادیکالهای آزاد ،موجب کاهش استرس
اکسیداتیو میشود .این موجب حفظ سالمتی و
تقویت سیستم ایمنی میگردد .دمنوش به لیمو
فعالیت آنتی اکسیدانی قابل مقایسه با جای
سبز (بدون تلخی) دارد .عالوه براین دمنوش
به لیمو حاوی کافئین طبیعی است .دمنوش به
لیمو میتواند بعنوان سم زدا و نوشیدنی مقوی
در طول روز مورد استفاده قرار گیرد اما مصرف
آن بخصوص در شب میتواند بسیار قوی باشد.
https://namnak.com/
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 .7رفع گلودرد

دارنـد موجـب تقویت سیسـتم عصبی و کمک
بـه آرامش تنش عضالنی میگـردد .این خواص
آرامبخـش بـه لیمـو بـه کاهـش عصبانیـت،
اضطـراب و اسـترس کمـک میکنـد .مطالعات
حاکـی از این اسـت که ورباسکوسـاید که یک
ترکیـب بیولوژیکـی موجـود در برگهـای بـه
لیمو اسـت ،مهمترین ترکیب مسـئول خواص
آرام بخشـی و ضداسترسـی ایـن گیاه اسـت.

کافئیـن ،ایـن دمنـوش را بـه یـک نوشـیدنی
ایـدآل بـرای شـب تبدیـل کـرده اسـت .ایـن
میتوانـد به آرام شـدن بدن و ذهـن فرد کمک
کند تا یک خواب شـبانه ی آرام داشـته باشـد.

شماره 243

مصرف غذاهای نیمه آماده در دوران کرونا
سرعت زیاد ،مشغلههای اجتماعی و تراکم
زمانی مردم باعث شده تا بازار غذاهای
آماده و نیمه آماده رونق داشته باشد .امروز
الگوی مصرف غذا در جهان رو به تغییر
است و تمایل به مصرف غذاهایی که به
سرعت آماده میشوند اهمیت یافته است.
خصوصیاتی نظیر کامل بودن این غذاها
از نظر مواد مغذی ،بهداشتی بودن ،در
دسترس بودن و آماده شدن سریع ،از
ویژگیهای مثبت مصرف این نوع مواد
غذایی است.

آقای دکتر مهدی کریمی تفرشی
رئیس هیات مدیره خانه صنعت،
معدن وتجارت جوانان تهران

ماده غذایی نفوذ کنند و باعث فساد آن شوند.

شیوع همهگیری ویروس کرونا و اعمال
سیاستهای قرنطینه و اجرای دستور «در خانه
بمانید» باعث شد تا مردم زمان بیشتری را در
خانه بمانند و مصرف مواد غذایی افزایش یافت.
به همین خاطر برخی شرکت های تولیدکننده،

در مورد مواد غذایی کنسروی همیشه این
نگرانی در مردم وجود دارد که این موادغذایی
دارای بیشترین میزان مواد نگهدارنده هستند.
در صورتیکه این تصور غلط است.
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شماره 243

البته دمای معمولی خانه و آشپزخانه برای
نگهداری از آنها مناسب است.

برنج و خورشهای حاضری هم کامال پخته
و استریل میشوند و به همین دلیل ،نگرانی
از نگهداری آنها خارج از محیط یخچال و به
مدت طوالنی وجود ندارد .این گروه از مواد
غذایی هم حاوی نگهدارنده نیستند.

اما  بعد از باز کردن بستهبندی باید آنها
را ظرف یکی دو روز مصرف کرد چون
میکروبهای موجود در محیط میتوانند به

سطوح را با مواد ضدعفونی کنننده رقیق
تمیز کنید .این کار در یک دقیقه ویروس
را غیرفعال میکند و خطر احتمالی وجود
ویروس روی سطوح را از بین میبرد”.

توصیه می شود افرادی که سیستم
ایمنی بدنشان ضعیفتر است ،مانند بچهها،
سالمندان یا خانمهای باردار یا آنهایی که
دچار بیماریهای خاصی مانند دیابت
یا فشارخون باال هستند ،مواد غذایی آماده
یا کنسروی را با احتیاط مصرف کنند.
به طور کلی ،هرچه مواد اولیه غذاهای ما
تازهتر باشد ،مسلماً ارزش تغذیهای آنها باالتر
میرود .این گروه غذاها فقط برای مواردی که
مواد غذایی تازه در دسترس نیستند ،تولید و
روانه بازار شدهاند و نباید جای مواد غذایی تازه را
در سبد غذایی خانوادهها بگیرند.
عملکرد سیستم ایمنی بدن نقشی مهمی
در پیشگیری از بیماری های تنفسی از جمله
بیماری  کرونا دارد .برای تقویت سیستم ایمنی و
پیشگیری از ابتال به عوامل بیماریزا به ویژه کرونا
ویروس در این مقطع زمانی ،باید ضمن رعایت
نکات بهداشتی ،توصیههای تغذیهای و دریافت
مواد مغذی مورد نیاز بدن را بسیار جدی گرفت.

بستهبندی کنسروها بسیار مقاوم و غیرقابل
نفوذ برای انواع میکرو ارگانیسمها ،هوا ،نور،
گازها ،اکسیژن و گازکربنیک است .از سوی
دیگر ،زمانی که مواد غذایی داخل قوطی
کنسرو بستهبندی میشوند ،تا حدود 120
درجه سانتیگراد به مدت  15-30دقیقه
حرارت میبینند و عالوه بر پخته شدن ،استریل
هم میشوند .استریل کردن مواد غذایی باعث
کشته شدن تمام میکروارگانیسمهای آنها
میشود .وقتی هیچ میکروارگانیسمی داخل
ماده غذایی وجود نداشته باشد و بستهبندی آن
هم به گونهای باشد که امکان نفوذ عوامل رشد
میکروب در ماده غذایی به صفر برسد ،میتوان
آن ماده غذایی را برای مدتی طوالنی و بدون
نگرانی از فساد در دمای محیط نگهداری کرد .
نبایـد کنسـروها را در معـرض
تابش مسـتقیم نور آفتـاب و مکان
بیـش از انـدازه گرم قـرار داد.

خریداری کنند و حتما پس از خرید این بسته
بندی ها را کامال ضدعفونی نمایند.
تحویل گرفتن مواد غذایی و اجناس در خانه به
دلیل تماس نداشتن با خریداران دیگر ،کمخطرتر
از رفتن به مغازه است .تنها خطر ،آلودگی
احتمالی سطوح مواد غذایی و بستهبندیها
یا شخص تحویل دهنده سفارش است.

تولید غذاهای آماده بستهبندی شده را در
دستور کار قرار دادند و افزایش دادند.
بسیاری از مردم ترجیح میدهند غذاهای
نیمه آماده و کنسروی را که از بسته بندی و
سالمت آن مطمئن هستند تهیه کنند تا کمتر
با خرید مواد اولیه برای تهیه غذا بدلیل امکان
وجود آلودگی در این مواد ،احتمال ورود ویروس
به منزل را افزایش دهند .توصیه می کنیم
در خرید تمام مواد غذایی بویژه مواد غذایی
نیمه آماده ،آماده و کنسروی مردم عزیز دقت
کنند تا این محصوالت را از برندهای معتبر و
دارای نشان استاندارد و از فروشگاههای معتبر

مصرف ادویه جات بویژه زردچوبه که
یک گیاه دارویی اعجاب انگیز در حفظ
سالمتی و مقابله با انواع بیماریهاست
و نیز زعفران توصیه می شود حتما در
برنامه غذایی قرار گیرد.
اما بهتر است ادویه جات در پایان پخت
به غذا افزوده شود تا خواص آن حفظ شود.
همچنین دقت شود که در تهیه ادویه جات
حتما به خالص بودن و مرغوبیت آن توجه شود.

همچنین مصرف روزانه حبوبات بویژه لوبیا
و عدسی با توجه به اینکه این موادغذایی منبع
پروتین باالیی هستند بشدت توصیه می شود.

معرفی شعرای نام دار وطن

مهیار جعفری/کارشناس سمعی و بصری روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
خیریـه کهریزک

پی نوشت :

دکتر آذر معنوی از پزشکان با سابقه و مجرب
آسایشگاه خیریه است که سالیان متمادی در
درمان مددجویان جوان نقشی سازنده ایفاء می کند
 .وی که خود درد آشنای مددجویان بوده و بر روی
صندلی چرخدار خویش آالم عزیزان کهریزکی
را تسکین می دهد ،با انتشار مجموعه اشعاری
تحت عنوان «  و بهاری در راه » ،ذوق و استعداد
خود را در هنر شعر و ادبیات بروز داده است .

از این پس گزیده ای از اشعار وی را در صفحه
ادبی ماهنامه کهریزک به نظر خوانندگان ارجمند
می رسانیم  ،امید است مورد قبول همگان باشد .

« رویا »
در چشم انداز
دریا گسترده تا افق
پیوسته به بیکران آبی آسمان
ابرها بر بال باد در گذار
امواج بیقرار بر سینه ی ساحل

این شماره((:فروغ فرخزاد))
فروغ فرخ زاد متولد  8دی ماه  1313درمحله
امیریه تهران از پدری تفرشی و مادری کاشانی
تباراست.
شانزده ساله بود که به یکی از بستگان
مادرش-پرویز شاپور که پانزده سال از وی
بزرگتر بود -عالقمند شد و آن دو با وجود
مخالفت خانواده هایشان با هم ازدواج کردند.
در این سالها بود که به دنیای شعر روی آورد و
برخی از سروده هایش در مجله ((خواندنیها))
به چاپ رسید .زندگی مشترک او بسیار کوتاه
مدت بود و به دلیل اختالفاتی که با همسرش
پیدا کرد به جدایی زود هنگام انجامید و از
دیدار تنها فرزندش محروم ماند.
نخستین مجموعه اشعار او با نام ((اسیر))
در سال  ۱۳۳۱در حالی که هفده سال بیشتر
نداشت،به چاپ رسید.

سایه سار آرامشی می بافم

تو را میخواهم و دانم که هرگز

در کارگاه خیال  ،پنداری محال

به کام دلدر آغوشت نگیرم

« آیند و روند »
خواهد آمد آن روز

روزی که نباشم و باشی

همه ی رفتن ها به راه بی بازگشت می
انجامد
همه ی آب های روان به سراب
رفته گان امروز

آرزومندان دیروزند

وین خاک تیره ی برف پوش

رستنگاه الله و سنبل بهارهای پیشین
زمان به پیش می رود

حتی به وقت خواب زمستانی خرس ها
و ساعت های نا کوک
امروز را بمان

تویی آن آسمان صاف و روشن
من این کنج قفس مرغی اسیرم
فروغ در مجموعه اسیر بدون پرده پوشی و بی
توجه به سنت ها و ارزشهای اجتماعی آن احوال
 ،احساسات زنانه خود را که در واقع زندگی
تجربی اوست توصیف می کند .اندوه و تنهایی
و ناامیدی که براثر ناکامی در عشق در وجود او
رخنه کرده است ،سراسر اشعار او را فرا می گیرد.

فروغ با مجموعه های اسیر ،دیوار و عصیان در
قالب شعر نیمایی کار خود را آغاز کرد .سپس
آشنایی با ابراهیم گلستان_نویسنده و فیلم ساز
سرشناس ایرانی _ و همکاری با او ،موجب تحول
فکری و ادبی در وی شد .فروغ فرخزاد در بازگشت
دوباره به شعر ،با انتشار مجموعه((تولدی دیگر))
تحسین گسترده اهالی شعر و ادب را برانگیخت.
سپس مجموعه ((ایمان بیاوریم به آغاز فصل
سرد)) را منتشرکرد تا جایگاه خود را در شعر

همه هستیم نآیه تاریکیست
که ترا در خود تکرارکنان
به سحرگاه شکفتنها و رستنهای
ابدی خواهد برد
من در این آیه ترا آه کشیدم ،آه
من در این آیه ترا
به درخت و آب و آتش پیوند زدم
فرخزاد در سال  ۱۳۳۸برای نخستین بار
به انگلستان رفت تا در زمینه امور سینمایی
و تهیه فیلم مطالعه کند .در بهار  ۱۳۴۱برای
تهیه یک فیلم مستند از زندگی جذامیان به
تبریز رفت.یادگار این سفر خلق فیلم ((خانه
سیاه ))است که از فستیوال اوبرهاوزن ایتالیا
جایزه بهترین فیلم مستند را به دست آورد.
فروغ پس از آنکه در تهیه چندین فیلم،
ابراهیم گلستان را یاری کرده بود در تابستان
 ۱۳۴۳به ایتالیا ،آلمان و فرانسه سفر کرد و زبان
آلمانی و ایتالیایی را فرا گرفت .سال بعد سازمان
فرهنگی یونسکو از زندگی او فیلم نیم ساعته
ای تهیه کرد ،چرا که شعر و هنر او در بیرون از
مرزهای ایران به خوبی مطرح شده بود.
و سرانجام فروغ فرخزاد در بعد از ظهر روز
دوشنبه  ۲۴بهمن ،۱۳۴۵هنگام رانندگی در
جاده دروس –قلهک ،برای تصادف نکردن با
اتوموبیل مهدکودک ،از جاده منحرف شد و در
سن  32سالگی درگذشت.
دو روز بعد پیکر آن شاعر فقید را در
امامزاده اسماعیل قلهک شستند و با حضور
خانواده ،دوستان و عالقمندانش در گورستان
ظهیرالدوله به خاک سپردند.
بی شک او یکی از تاثیر گزار ترین زنان این مرز
و بوم بوده و هست که در زمان حیات تا بحال،
طرفداران بی شماری داشته که از طبع شیوا ،
روان و فراتر از زمان او لذت فراوان برنده اند.

27
آسایشگاه خیریه کهریزک
kahrizak charity foundation

دکتر آذر معنوی  /پزشـک آسایشـگاه

برآن شدم تا از این پس در صفحه ادبی
ماهنامه کهریزکبه معرفی شعرای نام دار وطن
پرداخته،خالصه ای از سرگذشت آنان را برای
دوستداران شعر و ادب فارسی بازگو نمایمباشد
که مورد اقبال عمومی قرار گیرد.

معاصر ایران به عنوان شاعری بزرگ تثبیت
کند .آثار و اشعار فروغ به زبان های انگلیسی،
ترکی ،عربی ،چینی ،فرانسوی ،اسپانیایی،
ژاپنی ،آلمانی و عبری ترجمه شده اند.

شماره 243

تأثیرات مثبت و منفی کرونا بر محیطزیست

غالمرضا زهتابیان ،حسن خسروی ،حامد اسکندری /دامنه گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
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ویروس کووید  ۱۹برای میلیاردها نفر از
مردم جهان ،نقش قاتل نامرئی آماده به حمله
را بازی میکند و تاکنون جان دهها هزار نفر
از شهروندان کشورهای مختلف را گرفته اما
همین کرونا از همان روزهای اول شیوع در
کنار ضربه مهلک به انسانها ،نقش مثبتی
را برای محیط  زیست بازی کرد .مشاهدات
نشان میدهد این ویروس باعث شده اکنون
آلودگی هوا و همچنین تبعات زیست محیطی
این بحران قدیمی در آسمان کالنشهرهای
جهان فروکش کرده و نفس شهرها تازه شود.
کاهش فعالیتهای صنعتی و همچنین رفت و
آمدهای درونشهری ناشی از قرنطینه خانگی
تحت تأثیر کرونا سبب شده تا غلظت ذرات
آالینده در هوای شهرهای دارای سابقه آلودگی
به شکل محسوسی کاهش پیدا کند.

با این حال استفاده بیرویه از آب شرب و
همچنین مصرف روز افزون مواد شوینده و ضد
عفونیکننده از جمله مواردی است که باعث
نگرانی کارشناسان محیط زیستی شده است.
برخی بر این باورند که عوارض چنین اقداماتی
غیر قابل جبران است و برخی دیگر نیز بر
این باورند که فواید کرونا ویروس از تأثیرات
منفی آن در محیطزیست بیشتر است .در این

مقاله سعی شده است در قالب یک تحقیق
کتابخانهای پیامدهای مثبت و منفی ویروس
کرونا بر محیط زیست بررسی شود.
پیامدهـــای منفـــی ویـــروس کرونـــا
محیط زیست

بر
مقابله با کرونا که با استفاده از ماسک،
لباسهای پزشکی ،مواد ضدعفونی کننده و الکل
همراه شده است ،باعث شیوع روزانه صدها میلیون
آلودگی شیمیایی در شهرها شده که گاها به جهت
بیتوجهی شهروندان در سطح شهر نیز پخش
شده و آلودگی محیطزیست را افزایش داده است.

این آلودگی که با تخریب محیطزیست،
بیشک هزینهبر است ،میتواند بر جانداران
و آبزیان نیز اثر گذارد که طبیعتا با توجه به
پایداری هر محیط ،مقاومت جانداران و نوع
مواد مصرفکننده متغیر خواهد بود.

افزایش استفاده از بعضی مواد ضدعفونی
کننده همچون الکل که در هوا پخش میشود
نیز میتواند با ورود به سیستم بدن ،سبب بروز
برخی مشکالت تنفسی برای بشر شود.

مصرف بیش از حد شویندهها و مواد ضد
عفونیکننده در شهرها

مواد ضدعفونی همچنین به عنوان
محلول در آب ،گاه بر آبهای سطحی و
زیرزمینی تأثیر گذاشته و براساس ترکیبات
ماده و ویژگیهای کمی وکیفی آبزیان و ...را
تحت تأثیر قرار دهد.
مصرف بیش از حد دستکشها و
ماسکها و همچنین رها شدن آنها در
طبیعت ،این ماسکها حاوی آلودگی ،مواد
زیستی تخریبناپذیر و همچنین عامل خطرات
بالقوهای برای سالمتی انسانها هستند.
استفاده بیش از حد از آب شرب

مواجـه بـا روزهـای کرونایـی و قرنطینه
منجـر بـه فقـر بیشـتر میشـود و تجربههـا
نشـان داده اسـت کـه فقـر بیشـتر بـا فشـار
بیشـتر بـر منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت و
بالطبـع تخریـب بیشـتر همـراه اسـت.
افزایش استفاده از ماسکهای
یکبارمصرف و دستکش برای پیشگیری از
گسترش شیوع ویروس کرونا باعث افزایش
آلودگیهای پالستیکی در دریا خواهد شد که
این مسئله سالمت اقیانوسها و زندگی دریایی
را تهدید خواهد کرد.

هر چندکه رعایت بهداشت فردی و
اجتماعی با مالحظات زیست محیطی از
الزامات مقابله با ویروس کروناست اما شیوه
نادرست دفع زبالههای خانگی و بیمارستانی
از جمله دور انداختن دستکشها و ماسکهای
مصرفی در شرایط کنونی میتواند بر افزایش
دامنه انتشار و ماندگاری این ویروس دامن
بزند .توصیه استفاده از ماسکهای پارچهای در
بعضی از کشورها برای افراد عادی و به غیر از
کادر درمانی میتواند از گسترش آلودگیهای
پالستیکی پیشگیری کند .این کار برای
متوقفکردن موجی از ماسکها و دستکشهای
پالستیکی که مورد استفاده قرار میگیرند و
دور انداخته میشوند ،باید انجام شود.

زباله و پسماند میتواند یکی از
عوامل انتقال ویروس کرونا باشد ،پیشنهاد
میشود شهروندان پسماندهای معمولی روزانه 
خود به ویژه زبالههای بیماران کرونایی بستری
شده در خانه را به طور کامل ضدعفونی و بسته
بندی کنند.

  بـا شـیوع کرونـا و افزایـش مبتالیـان،
میـزان پسـماندهای بیمارسـتانی نیـز افزایش
یافتـه اسـت .بـا توجـه بـه اینکـه رفتگـران
زحمتکـش در خـط مقـدم مقابلـه بـا کرونـا
قـرار دارنـد ،شـهروندان میتواننـد پسـماند
بیمـاران کرونایـی را پـس از ضدعفونـی کردن
بـا وایتکس و مواد ضدعفونی کننده در کیسـه
زبالـهای جدا قرار داده و روی بسـتهی مذکور»
زبالـهی بیمـار کرونایی» بنویسـند.

تصاویر ماهوارهای حاکی از وجود تعداد
زیادی ماسک در سطح آبهای بینالمللی است
این گونه زبالههای دریایی از طریق رودخانهها
و سیالبها وارد مناطق ساحلی و نهایت
آبهای بین المللی شده است .در صورتی

نتیجهگیری
بهطور خالصه در مورد اثرات منفی کرونا
بر محیط زیست میتوان به مصرف بیش از اندازه
از آب ،شویندهها و مواد شیمیایی آلودهکننده
محیطزیست با ترکیبات آلی پایدار و استفاده
وسیع از محصوالت پالستیکی اشاره کرد.
از جنبه پیامدهای مثبت کرونا بر محیط
زیست این طور که مشخص است کرونا ویروس
در بازه زمانی کوتاه مدت ،فواید زیادی برای
محیطزیست به همراه داشته است و در مورد
کاهش آلودگی هوا میتوان گفت که به معجزهای
شبیه بوده است اما در بلند مدت معلوم نیست
که فواید و عوارض آن به چه صورت خواهد بود.
بهتر است دولتمردان خودشان را برای محیط 
زیست پسا کرونایی نیز آماده کنند چرا که به
گفته کارشناسان ممکن است بسیاری از عوارض
آن غیر قابل جبران باشد.
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یکی از بدترین جنبههای همهگیری
ویروس کرونا ،افزایش شدید استفاده از
پالستیکهای یکبارمصرف است؛ چون شیوع
ویروس کرونا باعث شده که شمار بیشتری از
مردم به غذاهای بستهبندیشده روی بیاورند.
قطعات پالستیکی با ورود به آب تبدیل به
مواد ریزپالستیک میشوند و بهراحتی قابل
تجزیه نخواهند بود و تخمین زده میشود
که حداقل  ۶۰۰گونه حیاتوحش توسط این
آلودگی تهدید شود .همچنین ،ورود پالستیک
به زنجیره غذایی ،سالمتی جمعیت انسانی که
غذاهای دریایی را بهعنوان منبع اصلی پروتئین
استفاده میکنند به خطر خواهد انداخت.

که این روند ادامه داشته باشد در آیندهای
نه چندان دور جهان با چالش محیط زیست
دریایی ناشی از زبالههای کرونایی روبرو خواهد
شد .به گفته معاون محیطزیست دریایی و
تاالبهای سازمان حفاظت محیط  زیست
خوشبختانه در آبهای ایران تا کنون گزارش
و تصاویر از زبالههای کرونایی مشاهده نشده
است که امیدواریم این امر ادامه داشته باشد.
پیامدهای مثبت ویروس کرونا بر محیط زیست
شیوع این بیماری با کاهش حمل و نقل
عمومی و فعالیت کارخانههای صنعتی و ...سبب
کاهش تولید گازهای گلخانهای و بالتبع کاهش
گرمایش جهانی شده است.
  در سال  2020تولید گاز کربندیاکسید،
نسبت به سال  ۲۰۱۹کمتر شده است که این
مسئله بهدلیل کاهش ترافیک هوایی ،کاهش
پاالیش نفت و کاهش سوخت زغالسنگ بوده
است تحقیقات حاکی از کاهش تولید گازهای
گلخانهای در این شرایط و رسیدن میزان آن به
سال  1990است.
کاهش مصرف سوختهای فسیلی
باعث میشود تا خطر تغییرات اقلیمی و جهان
گرمایی تا حد زیادی کم شود.
در ماههای اخیر با توجه به اینکه تردد در
سطح شهر بسیار کم شده است؛ کاهش رفت
و آمدها ،حرکت قطارها و همچنین اتوبوسها
سبب شده میزان انتشار گازهای گلخانهای و
همچنین دی اکسید نیتروژن ،دی اکسید کربن
و مونوکسید کربن کاهش پیدا کند ،این موضوع
باعث شده تا حد زیادی از بار آالیندگی اتمسفر
کاسته شود و این یکی از شاخصهایی است
که میتوان در رابطه با بهبود وضعیت محیط 
زیست و کاهش آلودگی هوا مطرح کرد.
تا سال  ،۲۰۲۰افزایش مقادیر مربوط به
گازهای گلخانهای از زمان صنعتیشدن باعث
افزایش تقریبی میانگین دمای کره زمین و
همچنین باعث آبشدن یخچالها و افزایش
آب سطح دریاها شده است .یکی از پیامدهای
زیستمحیطی مربوط به همهگیری ویروس
کرونا ،کاهش انتشار گازهای گلخانهای است.
طبق آمار قرنطینه در کشور چین کرونا باعث
کاهش میزان  ۲۵درصدی انتشار کربن شد.
میزان تولید ،انباشت و پرتاب زبالههای
پالستیکی و ظرفهای یکبار مصرف به طبیعت
هم کاهش پیدا کرده است.
با تعطیلی رستورانها ،هتلها و...
باعث کاهش میزان تقاضا برای خرید ماهی و

همچنین کاهش میزان صید شده است و این
کاهش تقاضا و عرضه ،باعث افزایش و بازیابی
میزان ذخایر آبزیان در آینده خواهد شد.
مدت کوتاهی پس از اجرای قرنطینه
سراسری در کشور ایتالیا ،تصاویری در سراسر
دنیا از آبراههای پاک و شفاف شهر ونیز انتشار
پیدا کرد .در حالیکه استفاده از کشتیهای
ویژه سفرهای تفریحی نیز متوقف شده است،
اقیانوسها کاهش آلودگیهای صوتی
را تجربه میکنند و سطح اضطراب حیوانات
دریایی مانند نهنگها نیز کاهش یافته است.
کاهش انتشار آالیندههای هوا و گازهای
گلخانهای باعث آرامش بیشتر موجودات زنده
در طبیعت شده است .بر اساس مشاهدات،
بیشتر پرندگان و جانداران خشکیزی و دریایی
در مناطق گردشگری جهان از فرصت تنفسی
دوباره بهرهمند شدهاند.
تعطیلی شناگاههای سواحل دریاها
تأثیرات مثبتی در کاهش آلودگیهای دریایی
دارد و کیفیت آب را بهبود بخشیده میبخشد.

شماره 243

برای اجرای اصول حقوقی آپارتماننشینی
چه ضمانت اجراهایی وجود دارد؟
علی ایلچی کارشناس ارشد حقوق آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز

نادیده گرفتن بسـیاری از قوانین
آپارتماننشـینی و تبعیـت نکردن
از دسـتورات مدیـر سـاختمان،
نهتنهـا باعـث ایجـاد بسـیاری از
مشـکالت اجتماعـی شـده بلکـه
گاهـ ًا جـوی پرتنشـی را نیـز در
آپارتمانهـا ایجـاد مـی کنـد.
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آپارتماننشینی یکی از درگیریهای زندگی
امروزی در شهرهای بزرگ و صنعتی است.
این مشکالت از زمانی آغاز شد که خانوادهها
به یکباره از زندگی سنتی خود در خانههای
بزرگ با حیاط و ایوان ،فاصله گرفتند و به
زندگی در آپارتمانها روی آوردند.
سر و صدای بلند ساکنان آپارتمانها ،رفت و
آمد در هر ساعت از شبانهروز ،بلند کردن صدای

تلویزیون و باالخره نگهداری انواع حیوانات
خانگی ،با این تفکر که چاردیواری اختیاری
است ،باعث شده است تا ساکنان مجتمعها،
همچنان به شیوه زندگی سنتی پافشاری کنند
و بسیاری از آپارتماننشینان ،توجهی به حقوق
همسایههای دیوار به دیوار یا ساکنان طبقه باال
و پایین خود نداشته باشند.
بـه طـور خـاص در کشـور مـا قانـون تملک
آپارتمانهـا ،مصـوب اسـفند  1343و آییننامه
اجرایـی آن مصـوب اردیبهشـت  ،1347کـه در
سـال  1376مورد بازنگـری و اصالح قرار گرفت
و منبـع اصلـی ضوابط دربـاره اینگونـه واحدها
بـه شـمار میرود .بر اسـاس ماده  8ایـن قانون،
در هر سـاختمانی کـه تعداد مالـکان بیش از 3
نفـر باشـد ،همه موظفنـد مدیر یـا مدیرانی (به
تعـداد فـرد) از بین خود یا از خـارج از مجموعه
انتخاب کنند .مسـئولیت مدیـران ،فقط مربوط

بـه اداره قسـمتهای مشـترک سـاختمان بوده
و کارهـای مربـوط بـه قسـمتهای اختصاصی،
در اختیـار و انحصار مالکین آن اسـت.
بهطورکلــی ،پرداخــت هزینههــای
مشــترک ،در قســمتهایی کــه بــرای
اســتفاده اختصاصــی تشــخیص داده نشــده
اســت یــا در اســناد ،از قســمتهای مشــترک
محســوب میشــود ،اعــم از اینکــه ملــک
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد یــا نگیــرد،
الزامــی اســت زیــرا مالکیــت در قســمتهای
مشــترک ،متعلــق بــه کلیــه مالکیــن اســت.

بـه طـور مثـال ،پشـتبام جزو قسـمتهای
مشـترک آپارتمانهـا بـه حسـاب میآیـد و
هزینـه آسـفالت ،برفروبـی و ...بر عهـده همه
مالکیـن اسـت؛ همانگونـه کـه همه سـاکنان
آپارتمانهـا ،حـق اسـتفاده از آن را (ماننـد
نصـب آنتـن و گـذاردن کولـر) دارنـد.

اگـر هـر کـدام از مالکیـن قسـمتهای
اختصاصـی ،از انجـام وظایف خویـش در قبال
قسـمتهای مشـترک خـودداری کنـد ،مدیـر
یـا مدیـران مجموعه در مـوارد نوشتهشـده در
مقـررات ،به نمایندگی از مالکان ،حق شـکایت
و اقامـه دعـوی علیـه واحـد متخلـف را دارند.
از ایـن رو بهتـر اسـت هنـگام انتخـاب مدیر یا
هیاتمدیـران ،صورتجلسـهای تنظیـم شـود
و بـه امضـای انتخابکننـدگان برسـد تـا در
مواقـع لـزوم بهعنـوان مـدرک ثابتکننـده
سـمت مدیـران نـزد محاکـم و ادارات ،قابلیت
ارایه داشـته باشـند.
معمـوالً بیشـترین دغدغـه در روابـط بیـن
مدیران و سـاکنان در مـورد دریافت و پرداخت
هزینههـای جـاری قسـمتهای مشـترک
(شـارژ) بـه چشـم میخـورد .اگـر ترتیـب
خاصی در مورد شـارژ پیشبینی نشـده باشند،
بـر اسـاس میـزان سـهم هر یـک از مالـکان یا
اسـتفادهکنندگان تعییـن میشـود .پـس از
مشـخص شـدن سـهم هر واحـد ،مالـکان آنها
موظـف به پرداخت شـارژ خواهنـد بود و حتی
اگـر نسـبت به پـول درخواسـتی اعتـراض هم
داشته باشـند ،نمیتوانند از پرداخت سهمشان
خـودداری کنند بلکه تنهـا راه اعتراض ،تقدیم
درخواسـت و کمـک از مقامـات قضایـی جهت
رسـیدگی و اعلام پـول عادالنه خواهـد بود .تا
زمـان صـدور حکم قطعی ،سـهم شـارژ ماهانه
بایـد پرداخت شـود ،مگـر اینکـه دادگاه صالح،
ترتیـب رسـیدگی را ضـروری بداند.
در صورتـی کـه مالکیـن از پرداخـت سـهم
خـود از هزینههای مشـترک خـودداری کنند،
از طـرف مدیـر یـا هیـات مدیـران بـه وسـیله
اظهارنامه که در قالب اوراق چاپی اسـت ،مبلغ
بدهـی بـا صـورت ریـز آن تنظیـم و مطالبـه
میشـود تـا هـرگاه مالـک یـا اسـتفادهکننده
ظـرف  10روز از تاریـخ ابالغ اظهارنامه ،سـهم
بدهـی خـود را نپـردازد ،مدیـر یـا هیاتمدیره
بتوانـد بـه تشـخیص خـود و بـا توجـه بـه

عملیـات اجرایـی ،مطابـق مقـررات اجـرای
اسـناد رسـمی صـورت خواهـد گرفـت و
همانطـور کـه میدانیـم صـدور اجراییـه از
طـرف اداره ثبـت در همـه مـوارد ،بـه موجـب
سـند رسـمی بـه عمـل میآیـد امـا ایـن از
مـوارد نـادری اسـت کـه در قبال سـند عادی
نیـز اجراییـه صـادر میشـود.

گاهــی دیــده میشــود مدیــران
ســاختمانها ،پولهــای غیرواقعــی
و خــارج از حــد متعــارف جامعــه را
در قالــب شــارژ ماهانــه از ســاکنان
آپارتمانهــا دریافــت میکننــد .در
ایــن صــورت تکلیــف چیســت؟

محروم کردن واحد متخلف آپارتمان
از هرگونه امکانات

سـوال اساسـی این اسـت كـه اگر سـاکنان
آپارتمانـی بـه بهانههـای مختلـف ،از جملـه
مسـافرت ،از پرداخـت هزینههـای آب ،بـرق،
گاز و نظافـت یـا برفروبی پشـتبام خودداری
کننـد ،در ایـن صـورت آیـا مدیـر سـاختمان
میتوانـد واحـد متخلـف را از دریافـت هرگونه
امکانـات محـروم کند؟
گاهـی مالحظـه میشـود به دلیـل تفکیک
نشـدن خدمـات شـهری در سـاختمانها از
قبیـل گاز و بـرق و ...یـا نبـودن فلکـه جداگانه
آب گـرم بـرای واحدهـای سـاختمان یـا
مشـکالتی از این قبیـل ،مدیران قـادر به قطع
آنهـا در مـورد آپارتمـان متخلـف نیسـتند.
در ایـن صـورت چـارهای جـز مراجعـه بـه
دسـتگاه قضایـی وجـود نـدارد بنابرایـن در
صورتـی کـه قطع خدمـات مشـترک ممکن یا
موثـر نباشـد ،مدیـران مجموعـه میتواننـد به

اگـر مالـکان هـر کـدام از واحدهـا در مـورد
سـهم یـا میـزان هزینه مربـوط به سـهم خود
معتـرض باشـند ،میتوانند به مدیـر مراجعه و
تقاضای رسـیدگی به موضوع را داشـته باشند.
در صـورت عدم رسـیدگی یا رد اعتـراض ،فرد
معتـرض میتوانـد بـه مراجـع صالحیـتدار
قضایـی مراجعـه و تعیین عادالنه سـهم شـارژ
ملـک خویـش را تقاضـا کند.
نکتـه آخـر دربـاره نگهـداری از حیوانـات
خانگـی اسـت کـه گاهـی مشـکالتی بـرای
سـاکنان آپارتمانهـا فراهم میکنـد .نگهداری
از هرگونـه از حیوانـات ماننـد طوطـی و سـگ
در داخـل آپارتمـان باعـث ایجـاد آلودگـی
بهداشـتی یـا صوتی یا تـرس برای همسـایهها
میشـود .خصوصـاً در مـورد نگهـداری سـگ،
هـر یـک از مدیـران یـا سـاکنان بـا طـرح
شـکایت کیفـری میتواننـد مالـک مزاحـم را
مجبـور بـه اطاعت از قوانیـن و رعایت امنیت و
آرامـش همسـایگان کننـد تا حیوانـات مزاحم
را از سـاختمان خـارج کننـد.
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تخلف از قوانین آپارتماننشینی

امکانـات ،از دادن خدمـات مشـترک از قبیـل
شـوفاژ ،تهویـه مطبـوع ،آبگـرم ،بـرق ،گاز و...
بـه او خـودداری کننـد .در صورتـی کـه مالک
یـا اسـتفادهکننده ،همچنـان اقـدام به تسـویه
حسـاب نکنـد ،اداره ثبـت محـل آپارتمانهـا
بـه تقاضـای مدیـر یـا مدیـران بـرای دریافـت
پـول ،طبـق اظهارنامـه ابالغشـده ،اجراییـه
صـادر خواهـد کـرد( .بـه نظـر میرسـد مدیـر
یـا مدیـران ،اختیـاری در مورد قطع آب سـرد
واحـد متخلف نداشـته باشـند)

مراجع قضایی شـکایت کنند و شـوراهای حل
اختلاف موظفنـد اینگونـه شـکایات را (کـه
معمـوالً در اوراق چاپـی دادخواسـت تنظیـم
میشـود) خـارج از نوبـت رسـیدگی کننـد و
میتواننـد مالـک آپارتمـان متخلـف را تـا دو
برابـر پـول بدهـی بـه نفـع مجموعـه جریمـه
کننـد .بـه عنـوان مثـال ،اگـر میـزان بدهـی
واحـد متخلف  2میلیون تومان باشـد ،شـورای
حـل اختلاف میتواند علاوه بـر آن ،وی را به
پرداخـت  2میلیـون تومـان دیگر نیـز محکوم
کنـد کـه روی هـم 4 ،میلیون تومان میشـود.

شماره 243

« جلوهایاز تحقق شعارکهریزک  ،مکانیاست برای زندگی
کردن نه زنده ماندن »
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اشاره ؛

پرتالش آشنا تر شویم .

در کالم نخسـت بایسـتی اذعـان داشـت آن
دسـته از معلولینـی کـه توانایـی بالقوهـای در
انجـام انـواع فعالیـت هـای روزانـه دارنـد مـی
بایسـت در مسـیر واقعـی زندگـی قـرار گیرنـد
 .حرفـه آمـوزی  ،اشـتغال پایـدار  ،اسـتفاده از
فرصت های آموزشـی و تحصیالت دانشـگاهی،
ورزش هـای قهرمانـی و رسـیدن بـه اسـتقالل
مالـی تـا جایـی کـه بتواننـد خـود بـرای آینده
خویـش تصمیـم بگیرنـد  ،از حقوق اولیـه آنان
محسـوب مـی گـردد و در آن تردیدی نیسـت .
در ایـن میـان امـا سـخن ها بسـیار اسـت  ،چه
کسـانی موظـف و ملـزم بـه هدایـت معلولیـن
توانمنـد هسـتند ؟ آیـا معلولینـی کـه دارای
حداقـل توانایـی انـد را نیـز باید به ایـن چرخه
رسـاند؟ آیـا سـالمندانی کـه در دوران از کار
افتادگـی هسـتند و کهریـزک پناهـگاه آنان در
دوران زودگـذر سـالمندی اسـت هـم بایـد بـه
فکـر اشـتغال یـا حتـی تولید باشـند ؟
پاسخ به این سواالت و دیگر سواالت مشابه
را باید از میان سخنان محسن باقری – مسئول
جوان و محجوب توانبخشی و کارگاههای
تولیدی – به دست آورد تا آنجا که خود اظهار
می دارد  :آمده ایم و آماده ایم تا در ایجاد
انگیزه برای زندگی بهتر و آسوده تر به تمامی
سالمندان و معلولینی که نیازمند توانبخشی
هستید  ،با تمامی توان خدمت کنیم .
با این مقدمه پای صحبت ایشان می نشینیم
تا برایمان از فلسفه توانبخشی بگوید تا بیش از
گذشته با عمده فعالیت های این واحد ساعی و

*آقای باقری سالم  ،خوشحالیم که در

حضور شما هستیم و آماده ایم تا شما و
واحد توانبخشی را به عموم خوانندگان

ماهنامه کهریزک معرفی کنیم .

من هم سالم و عرض ارادت دارم به شما و
همه دست اندرکاران واحد روابط عمومی که
در تالشند تا با برقراری ارتباطات مختلف  ،نام
آسایشگاه خیریه کهریزک را همچون همیشه
پویا و زنده نگهدارند  .محسن باقری هستم
کارشناس روانشناسی  ،با سابقه  7سال خدمت
در این مرکز که سه سال اخیر آن را در واحد
توانبخشی گذرانده ام .
بطور کلی توانبخشی عبارتست از بازتوانی
افرادی که به هر دلیل دچار مشکالت جسمی
– حرکتی و حتی روحی شده اند و باز گرداندن
آنان به فعالیت های روزمره  ،بطوریکه بتوانند
با کمترین دریافت حمایت از جانب دیگران ،از
عهده امور خود برآیند.
*و شما برای توانبخشی و یا همان
بازتوانی افراد در کهریزک چه اقداماتی

انجام می دهید؟

تیم ها و نفرات متعددی در بازتوانی افراد
مداخالت مستقیم دارند  .پزشکان ،کارشناسان
 ،فیزیوتراپی  ،روانشناسان و مددکاران از جمله
افراد  شاخص این گروه هستند  .آن بخشی

از کار که مستقیماً به واحد توانبخشی ارتباط
دارد  ،اینست که بعد از تأییدات اخذ شده
افراد معلول یا سالمند بتوانند در آن بخشی از
کارگاههای هنری که توانایی و عالقه شخصی
دارند مشغول به کار شده  ،از محل فعالیت های
آنان نتایج مطلوب حاصل گردد.
*خوشحال خواهیم شد که بیشتر به
مقوله بازتوانی بپردازید و هدایتگر ما در

درک صحیح این رویداد باشید :

حتماً می توانم این مسیر را برای شما تبیین
کنم  ،بطورکلی در کمیته ارزیابی مددجویان
بویژه مددجویانی که تازه به کهریزک وارد می
شوند .دو گونه خاص از افراد معرفی و جهت
اشتغال معرفی می شوند .گروه نخست کسانی
هستند که هم از لحاظ ذهنی و آمادگی
جسمانی  ،توان الزم برای پذیرش آموزش و در
نهایت فراگیری فن و حرفه مورد عالقه خود را
دارند که این گروه با حمایت های همه جانبه به
چرخه تولید در کارگاهها وارد و حتی به درجه
استاد کاری می رسند  .این یک روی سکه است
و روی دیگر آن اینست که این گونه مددجویان
با برخورداری از حمایت های مختلف خواهند
توانست به استقالل مالی و در نهایت پذیرش
موقعیت استقالل اجتماعی برسند و با بازگشت
به اجتماع زندگی عادی خود را بازیافته یا نهایتاً
بدلیل محدودیت های مالی و معضالت اجتماعی
همچنان در آسایشگاه بمانند اما در ردیف کارکنان
برتر باشند و سهمی عمده در چرخه تولید داشته
باشند  .گروه دوم آن دسته از سالمندان و یا
معلولینی هستند که صرفاً برای جدا شدن از
تخت های بستری و ایجاد شور و شوق زندگی
به کارگاههای هنری دعوت می شوند که آنها
هم اتفاقاً در همین رفت و آمدها دارای توانایی
هایی می شوند که مفید حالشان بوده  .با
تشویق های صورت گرفته زندگی روی خوش
خود را به آنان بیش از پیش نشان می دهد .
*جامع ترین پاسخ ممکن را دریافت
کردیم ،حال اجازه بفرمائید وارد

کارگاههای هنری شویم تا بدانیم آنجا
چه خبر است .موافقید ؟

خدا را شکر می کنم که مرا چنین قابل بدانند
و به عنوان یک دوست در کنار خود بپذیرند
 .این هم لیاقت می خواهد و هم یک توفیق
بزرگ است اما آن چیزی که بیش از همه چیز
برای من مهم است دیدن خوشحالی مددجویان
و ایجاد انگیزه در آنان برای فعالیت های روزانه
است که در واقع از عمده ترین وظایف من و
همکارانم در این واحد است .
کارگاههای تعریف شده در ساختمان
چهارطبقه توانبخشی  ،مشتمل بر  44کارگاه
مختلف است که شاخص ترین آنها قسمت
خیاطی  ،سفالگری  ،معرق  ،قالیبافی  ،فیزیونگ
گالس  ،سراجی و عروسک سازی است که
تولیدات مختلف در خور شأن هنرمندان معلول
و سالمند از آن بیرون می آید .
محصوالتی که عالوه بر رونق زندگی
مددجویان و باال بردن سطح درآمد آنها از محل
کاری که انجام می دهند را باعث می شود ،بلکه
توانمندی کارگاههای هنری آسایشگاه خیریه
کهریزک را بیش از پیش به عالقمندان امور
خیر و خیرخواهی در جامعه معرفی می کند .
*اگر ممکن است یک یا دو مثال ملموس
و عینی در این زمینه را از زبان شما شنوا

باشیم .

کارگاه خیاطی ما از موفق ترین و پرجاذبه
ترین کارگاه های توانبخشی است که در آن
عالوه بر تولید تمامی البسه مددجویان و
اونیفورم های کارکنان داخل آسایشگاه ،موفق
شده است با گرفتن سفارشاتمتعدد از مراکز
درمانی و کارخانجات صنعتی و تولیدی ،در
تولید پوشاک آنان نیز موفقیت های فوق العاده
ای کسب کند .همچنین در کارگاه قالیبافی ،
تابلو فرش هایی توسط هنرمندان معلول بافته
و آماده ارائه به بازار می شود که حقیقتاً چشم
هر بیننده ای را به خود خیره می کند    .

*انقدر غرق در گفتگو شدیم که فراموش

*و باز هم خواسته یا ناخواسته به پایان

مربیان نیکوکار شاغل در واحد توانبخشی

شما می شنویم :

کردیم از تعداد مددجویان ،کارکنان و حتی

سوال کنیم  ،در خدمت شما هستیم :

آمارها به ما نشان می دهد نزدیک به 500
نفر از سالمندان  ،معلولین و بیماران مبتال 
به ام اس در طول هفته از فرصت حضور در
واحد توانبخشی بهره مند می شوند که زیر نظر
مربیان موظف و نیکوکار خود  ،آموزش دیده و
فعالیت می کنند  .کل کارکنان این واحد شامل
مربیان و خدمه  44نفر بوده که  23نفر از مربیان
افتخاری و نیکوکار نیز در طول هفته و روزهای
مشخص  ،یار و یاور ما در اشتغال زایی و ایجاد
شور و شوق زندگی در مددجویان هستند   .
*خوب می دانید که ما اهل تعریف و

تمجید از افراد نیستیم  ،با اینحال مکرر

شنیده ایم که رابطه تنگاتنگی با عزیزان
مددجو دارید و از شما به عنوان دوست
خوب آنان یاد می شود  ،آیا این صفت

عالیه را قبول دارید ؟

سخن نزدیک شده ایم  ،کالم پایانی را از

گفتنی ها درباره کار در توانبخشی بسیار
است  ،آنقدر زیاد که می شود ساعت ها در
مورد آن صحبت کرد  ،حاال که به پایان سخن
رسیده ایم  ،به دو تشکر اکتفا می کنم  .نخست
تشکر از شرکت ها سازمانهایی است که با اهداء
مواد مصرفی مورد نیاز یار و یاور ما هستند و در
این فرصت از دیگر کارگاه های کوچک و بزرگ
هم دعوت می کنم در این امر خداپسندانه ما
را یاری کنند .

در سپاس پایانی  ،از همه کسانی که به ما
کمک می کنند تا سهمی از زندگی بخشی
به مددجویان را بر عهده بگیریم و در این راه
تالش کافی داشته باشیم  ،یاد میکنم از بزرگانی
همچون آقای صوفی نژاد مدیریت محترم
آسایشگاه که با رهنمایی هایی خود همیشه
کمک حال ما بوده و هستند و از سرکار خانم
دکتر پور فهیم که تاکید دارند همواره باید به
روز باشیم و با همراهیهای خود کمک شایانی
در اداره امور دارند  ،مددکاران  ،روانشناسان و
دیگر دلسوزان از جمله یاران این واحد هستند .

*از بازار گفتید  ،منظورتان از ارائه به

بازارهای متعددی مقصد تولیدات هنرمندان
معلول و سالمند ما در طول سال است که مهمترین
آنها عبارتند از بازارهای فصلی گروه بانوان نیکوکار
 ،عرضه مستقیم محصوالت به خریداران در محل
ساختمان توانبخشی  ،نمایشگاه های ایجاد شده
توسط سازمان بهزیستی و نیز سایر نمایشگاه های
موجود در سطح شهر که اتفاقاً مورد اقبال عموم
مردم نیز قرار می گیرد .
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اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)
گردهمایـی پرسـتاران نمونـه
آسایشـگاه خیریـه کهریـزک

با حضور جمعی از اعضاء هیأت امنا و
مدیره موسسه خیریه کهریزک  ،مدیران و
کارکنان این مجموعه خیریه  ،از پرستاران
نمونه شاغل در آسایشگاه خیریه کهریزک
تجلیل شد .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک;
در خجسته سالروز والدت با سعادت حضرت زینب
کبری (س) و روز پرستار  ،از مقام واالی پرستاران
شاغل در آسایشگاه خیریه کهریزک تجلیل شد .
در این گردهمایی که با حضور جمعی از اعضاء هیأت
امنا و مدیره موسسه خیریه کهریزک  ،مدیران و
کارکنان این مجموعه خیریه برگزار شد  ،آن دسته از
پرستارانی که بیشترین امتیاز را در کارنامه کاری خود
ثبت نموده و به عنوان نمونه تعین شده بودند  ،مورد
تجلیل و قدردانی قرار گرفتند .
در این مراسم  ،دکتر حسن احمدی مدیر
عامل موسسه خیریه کهریزک با تبریک
روز پرستار به همه تالشگران کادر درمان
کهریزک گفت :
تمامی کارکنانی که امروز در آسایشگاه خیریه
کهریزک مشغول خدمت هستند  ،افرادی برگزیده اند
که می توانند با سخت ترین شرایط کاری خود را وفق
داده و خادمین موفقی برای این مرکز باشند .
دکتر احمدی با اشاره به موقعیت کنونی
کهریزک در کشور  ،اذعان داشت :
از محل همین فداکاری ها و جانفشانی های شماست
که امروزه آسایشگاه خیریه کهریزک نه تنها در کشور

معیارهای پرستاری در کهریزک،
عشق و عاطفه و احساس است
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مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک  ،پرستاران
شاغل در این مجموعه خیریه را الگوی برتر
انسان هایی نامید که با دلهای خود خدمت
می کنند و مظهر صداقت و شرافتمندی هستند
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه
کهریزک محمد رضا صوفی نژاد خدمت
ایثارگرانه را شیوه پرستاران شاغل در
کهریزک دانست و گفت :هرگز نمی توان
پرستاری را به دیده شغل نگریست  ،چرا که پرستاران
دارای معیارهای ارزشی و عاطفی واالیی هستند که
آنان را از دیگر خادمین جامعه متمایز می کند
وی که در همایش پرستاران نمونه که با حضور
جمعی از اعضاء هیأت مدیره و امنا موسسه
خیریه کهریزک و نیز مدیران و کارکنان این

بلکه در خاورمیانه و جهان به عنوان الگوی برتر
خدمتگزاری به سالمندان و معلولین شناخته شده است .
وی با بیان اینکه مدیریت کرونا در طول
یکسال گذشته بی نظیر بوده است  ،تصریح
کرد :
در برآورد های اولیه وزارت بهداشت  ،آمار افراد مبتال
و تلفات انسانی سنگینی برای مددجویان کهریزک
متصور می شد اما گذشت زمان و مدیریت منسجم
و یکپارچه ثابت کرد که با حداقل تلفات می توان از
این مرحله به سالمت عبور کرد تا آنجا که صدای
توانمندی های شما به هیأت دولت و امامت جمعه
تهران رسید که اعالم نمودند باید مدیریت صحیح را
از کهریزک آموخت .
دکتر احمدی یادآور شد :
این توفیقات بدست آمده مدیون فداکاری و از
خودگذشتگی های همه کارکنان آسایشگاه بویژه
کادر درمان است که برای نجات جان کسانی که به
کهریزک پناه آورده اند  ،جانفشانی های فراوانی را از
خود به یادگار گذاشتند .

دکتر احمدی در بخش دیگری از سخنان
خود با اشاره به هفته پژوهش و فناوری هم
گفت :
نتایج حاصل از پژوهش های علمی و به کارگیری
آن در عرصه های مختلف  ،پیشرفت کشور در همه
زمینه ها فراهم می شود .
وی افزود  :امروزه دانشگاه علمی کاربردی به عنوان
نسل سوم دانشگاه ها شناخته می شود ،چرا که ۳۰
درصد آموزش ها تئوری و  ۷۰درصد آن بصورت
عملی ارائه می شود و خوشحالم که اعالم نماییم که
این مقوله را یکجا در کنار هم داریم .
رئیس مرکز علمی کاربردی کهریزک ،
آموزش های پودمانی و مقاطع مختلف
دانشگاهی را دستور کار این مرکز برشمرد
و گفت :
با کارآمدی که در این مرکز موجود است  ،به آموزش
نیروی انسانی ورزیده و توانمند می اندیشیم تا در وحله
نخست نیازهای داخلی را برآورده کنیم و پس از آن
اشتغال زایی را به سطح جامعه و کشور منتقل نماییم .

مرکز سخن می گفت  ،تأکید کرد :
عشق و عاطفه و احساس است که به پرستاران می
گوید باید در رفع نیازهای دردمندان و بیماران از دل و
جان مایه بگذارند و هرکسی که این معیار ها را نداشته
باشد  ،هرگز نخواهد توانست در این جایگاه قرار گیرد .
صوفی نژاد کهریزک را یک خانواده بزرگ نامید و
تصریح کرد :یک خانواده بزرگ نیاز به رئیس ندارد
 ،بلکه به پدر یا متولی احتیاج دارد تا بتواند نیازهای
اساسی خانواده را تأمین و در برقراری ارتباطات
عاطفی و احساسی موفق عمل نماید .
مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک رهبری موفق را
الزمه برخورداری از تیمی همراه دانست و افزود
:امروز این بلوغ و خودباوری  ،کمال و صمیمیت در
کهریزک نهادینه شده و یکایک اعضاء گروه دارای
خصوصیات فوق هستند که توانسته اند الگویی بی
نظیر از خدمات انسانی و اجتماعی را در جامعه و کشور
به نمایش بگذارند .وی با نگاهی به پویایی پیوسته

در خانواده بزرگ کهریزک نیز گفت :تمامی فعالیت
های فرهنگی و هنری  ،عمرانی و خدماتی کهریزک
همواره در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دارد و هرگز از
حرکت باز نمی ایستد .
محمد رضا صوفی نژاد حمایت های همه جانبه هیأت
مدیره موسسه خیریه کهریزک را مایه دلگرمی در تمامی
زمینه های خدماتی و برنامه های پیش رو برشمرد و
کهریزک را وامدار خدمتگزاران بی ادعایی دانست که دل
در گرو خدمت به مددجویان و بیماران نیازمند بسته اند .

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)
تجلیـل شـهردار کهریـزک از
پرسـتاران آسایشـگاه خیریـه
کهریـزک

دکتر یحیی پور شهردار کهریزک در دیدار
با پرستاران شاغل در آسایشگاه خیریه
کهریزک  ،فرارسیدن روز پرستار را به
یکایک تالشگران عرصه درمان و مراقبت
از سالمندان و معلولین تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ;
در آستانه خجسته زادروز حضرت زینب کبری (س) و
روز پرستار  ،شهردار و اعضای شورای شهر کهریزک
با حضور در آسایشگاه خیریه کهریزک  ،فرارسیدن
این روز را به پرستاران شاغل در بخش های مختلف
بستری سالمندان و معلولین تبریک گفتند .
دکتـر یحیـی پـور همچنیـن در دیـدار بـا

پرسـتاران بخـش محـل اقامـت بیماران
کرونـا ،خطـاب بـه آنـان اظهار داشـت :
در سختی شغل پرستاری هیچ تردیدی وجود ندارد
 ،اما زحماتی که امروز شما عزیزان متقبل می شوید
قابل قیاس با هیچ شغل و حرفه ای نیست .
دکتر علی یحیی پور  ،شغل پرستاری را از
مقدس ترین مشاغل دانست و افزود :

برای پرستاری از بیمارانی که دچار انواع مشکالت دوران
سالمندی هستند  ،باید توانی مضاعف داشت و خدا را
شاکریم که این انرژی و توان را به شما داده است که
بتوانید خدمتگزاران خوبی برای بیماران نیازمند باشید .

وی و هیأت همراه همچنین در دیدار با تنی چند از
بیماران کهریزک  ،برای آنان آرزوی سالمتی و شفای
عاجل کردند.

کهریـزک  ،مکانـی اسـت بـرای
زندگـی کـردن نـه زنـده ماندن
نوعـروس خانـواده ترجیـح داد زیباترین
روز زندگـی خـود را در کنار پـدر رنجور از
بیمـاری بگذرانـد تـا بـار دیگـر تداعیگر
(کهریـزک  ،مکانـی اسـت بـرای زندگی
کـردن نـه زنـده ماندن) باشـد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی آسایشــگاه خیریــه
کهریــزک ; خنچــه عقــد عــروس و داماد شــهرمان
در ســرای فرهنگــی چیــده شــد تــا زیباتریــن روز
زندگــی ایــن زوج خوشــبخت در آسایشــگاه خیریــه
کهریــزک ســپری شــود .

در پایان این مراسم زیبا و ماندگار  ،نوعروس
خوشبخت به خبرنگار کهریزک گفت :

بـوی خـوش مهربانـی را یکبـار دیگر در آسایشـگاه
کهریـزک حـس کـردم و بـه آینـده بیشـتر از هـر
زمـان دیگری امیدوار شـدم  .پدرم بـه دلیل بیماری
سالهاسـت که میهمـان کهریزک اسـت و بخوبی از
ایشـان پرسـتاری می شـود  .آرزو داشـتم کـه موقع
مراسـم عقـد  ،پـدرم در کنـارم باشـد و خدا را شـکر
مـی کنـم کـه مسـئولین آسایشـگاه  ،ایـن آرزوی
بـزرگ را بـرآورده کردنـد .

و باالخره نوبت به آقای داماد رسید تا بگوید :

یــاد گرفتیــم کــه قــدر زندگــی را بیشــتر بدانیــم ،
بیشــتر کمــک حــال همدیگــر باشــیم و اگــر لیاقت
داشــتیم  ،روزی بتوانیــم خدمتگــزار خوبــی بــرای
کهریــزک باشــیم .
در پایـان این مراسـم  ،زوج جوان به خانه بازگشـتند
تـا خاطره زیباتریـن روز زندگی خـود در کهریزک را

روابــط عمومــی آسایشــگاه خیریــه کهریــزک بــا
آرزوی خوشــبختی و ســعادتمندی بــرای ایــن
زوج جــوان کــه کهریــزک را بــرای آغــاز زندگــی
مشــترک خــود انتخــاب کردنــد  ،زندگــی آرام
و آســوده را حــق طبیعــی همــه افــراد بویــژه
ســالمندان و معلولینــی مــی دانــد کــه در آســیب
پذیرتریــن روزهــای زندگــی خــود هســتند امــا
همچنــان بــه دیــده امیــدواری بــه آینــده پیــش رو
مــی نگرنــد .

35
آسایشگاه خیریه کهریزک
kahrizak charity foundation

آتنا و بهرام  ،زوج خوشبختی هستند که میهمان ویژه
آسایشگاه شدند تا خطبه عقد آنان در این مجموعه
خیریه جاری شود و دعای خیر مددجویان بویژه پدر
بیمار عروس خانم بدرقه راهشان شود .

مـادر ایـن عـروس خوشـبخت هـم در ادامـه اظهار
داشـت  :آتنـا بیتـاب حضور پـدر بیمـارش در زمان
مراسـم عقدکنـان بـود و ایـن بیتابـی بـا موافقـت
مسـئولین آسایشـگاه از بیـن رفـت  .دل همـه ما را
خـوش کردنـد و دعـا مـی کنـم خـدا دل همـه این
کنـد
زحمتکشـان را شـاد 

ثبـت کنند و پـدر عروس خوشـبخت نیـز به بخش
محـل اقامـت خـود رفـت تـا دعاگـوی فرزنـدان و
کارکنـان کهریزک باشـد .

شماره 243

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)
آئیـن شـب یلـدا بـا خانـواده
بـزرگ کهریـزک

به همت خیرین همیشه همراه  ،آئین شب
یلدای خانواده بزرگ کهریزک با جشن و
سرور پدر بزرگها  ،مادر بزرگها و معلولین
جوان خاطره انگیز شد .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ;
با تفألی بر دیوان حضرت حافظ و با حضور مدیران و
مسئولین آسایشگاه  ،آئین شب یلدای خانواده بزرگ
کهریزک در بخش های  ۲۴گانه محل اقامت پدر
بزرگها  ،مادر بزرگها و معلولین جوان کهریزکی با
جشن و سرور همراه شد .
در این شب زیبا و خاطره انگیز  ،مدیر آسایشگاه خیریه
کهریزک به همراه مدیران و مسئولین این مجموعه
خیریه با حضور در بخش های بستری  ،ساعاتی را
میهمان مددجویانی شدند که خانه و زندگی آنان در
کهریزک است و غم ها و شادی های خود را در این
خانه بزرگ تجربه می کنند .
محمد رضا صوفی نژاد در جمع معلولین
جوان که تدارک مفصلی را برای گذراندن
شب یلدای خود دیده بودند  ،گفت :
خوشحالی شما  ،خوشحالی من و تیم همراهم است
که تنها یک خواسته دارند و آن ایجاد محیطی گرم

و صمیمی با برخورداری از امکانات رفاهی مناسب
برای همه شماست  .خدا را شکر می کنم که شاهد
این صمیمیت ها و مهربانی ها در جمع شما هستم و
امیدوارم بتوانیم از این پس نیز در خدمت به فرزندان
این خانواده موفق عمل کنیم .

صوفی نژاد در جمع مادر بزرگهای کهریزکی نیز گفت
 :همه شما مادران عزیز ما هستید که خداوند توفیق
خدمتگزاری تان را نصیب ما کرده است  .با دعای خیر
شما روی پاهای خود ایستاده ایم و به دنبال تأمین
خواسته هایتان هستیم .

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک در جمع

پدران سالخورده هم اظهار داشت  :ای کاش
بشود بار دیگر در سالن اجتماعات دور هم جمع شویم
و من و همه خادمین کهریزک شاهد شادی و سرور
شما باشیم  .به لطف خدا امیدواریم هرچه زودتر آن
روزها از راه برسد و دیگر هیچ محدودیتی در رفت و
آمد ها و اجتماعات وجود نداشته باشد .

شایان ذکر است همانطور که از قبل پیشبینی میشد
کلیه ملزومات و اسباب پذیرایی از خانواده بزرگ کهریزک
به همت خیرین همیشه همراه و نیک اندیشانی تأمین
گردید که همواره دغدغه عزیزان خود در کهریزک را
دارند و شادی و شادمانی را حق طبیعی آنان می دانند

داروهای سالم و مازاد منازل
خود را به آسایشگاه خیریه
کهریزک تحویل دهید
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آسایشگاه خیریه کهریزک آمادگی دارد
تا داروهای سالم و مازاد منازل مردم نیک
اندیش جامعه را پس از تفکیک و دسته بندی
 ،به مصرف بیماران نیازمند درمان برساند.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک؛
دکتر پوران افتخاری مسئول فنی داروخانه آسایشگاه
خیریه کهریزک با اعالم اینکه نیازمند کمک های
مردمی در تأمین انواع اقالم دارویی مورد نیاز
بخش های  24گانه بستری هستیم  ،اظهار داشت :
مردم مهربان شهر می توانند با تهیه انواع اقالم
دارویی به ما در درمان بیماران بستری در بخش ها
کمک شایانی نمایند  .همچنین آمادگی کامل داریم
تا با تحویل داروهای سالم و مازاد منازل مردم پس از
تفکیک و دسته بندی  ،از این داروها برای ادامه درمان
بیماران استفاده بهینه کنیم .
افتخاری خطاب به مردم نوعدوست شهر افزود:
هم اکنون در گروه دارویی مشخص  ،بیشترین نیاز ما
به داروهای قلبی  ،دیابت و اعصاب است  .همچنین

در گروه دارویی درمان کرونا  ،داروهای اینترفرون
و ضد التهاب و نیز داروهای تقویتی بیشترین حجم
مصرفی را به خود اختصاص داده است .

دکتر افتخاری با درخواست از شرکت های دارویی در
تأمین نیازهای پرشمار بیماران بستری در کهریزک نیز
گفت  :کلیه شرکت های دارویی می توانند با تأمین انواع
آنتی بیوتیک های خوراکی و تزریقی  ،داروهای تقویتی
 ،پمادهای زخمی  ،امگا ، 3ملزومات یکبار مصرف و
سایر گروه های دارویی پر مصرف سالمندان به یاری
کهریزک بشتابند  .همچنین داروهای ناپروکسن،
اینترفرون و رمدسیویر بیشترین داروهایی هستند که در
درمان بیماران مبتال به کرونا مصرف می شوند.

مسئول فنی داروخانه آسایشگاه خیریه کهریزک ،
مشارکت در درمان بیماران نیازمند این مجموعه خیریه
را رسالتی اجتماعی برای یکایک مردم متعهد و متدین
شهرمان دانست و از همگان دعوت کرد تا در انجام این
کار خداپسندانه  ،یار و یاور کادر درمان کهریزک باشند .
گفتنی است مردم نوعدوست و شرکت های دارویی
می توانند داروهای اهدایی خود را به آدرس جاده
قدیم قم – بعد از بهشت زهرا – انتهای کهریزک –
سمت چپ بلوار دکتر حکیم زاده – آسایشگاه خیریه
کهریزک و یا دفاتر  30گانه جلب مشارکتهای مردمی
کهریزک تحویل و رسید دریافت نمایند  .همچنین
شماره تلفن های  56525804-9داخلی  240آماده
پاسخگویی بیشتر به تماس های مردمی است .

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)
معـاون توانبخشـی بهزیسـتی
اسـتان تهـران  :توانمندسـازی
مددجویان را در مسـیر بازگشت
بـه اجتمـاع قـرار دهیم

در دیدار مهندس خادم از آسایشگاه خیریه
کهریزک  ،بر لزوم صیانت از حقوق معلولین
و سالمندان در اجتماع تأکید شد .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ;
معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران بر تمرکززدایی
در نگهداری از معلولین و سالمندان تأکید کرد .
سید احمد خادم که به همراه محمد رضا
خدابخشی رئیس بهزیستی شهرستان
ری و هیأتی از بهزیستی استان تهران از
آسایشگاه خیریه کهریزک دیدار کردند  ،در
گفتگو با مدیران این مجموعه یادآور شد :
می توان با هدف گذاری خانه های سالمندان با ظرفیت
 ۱۰نفر  ،عم ً
ال توانبخشی را به منازل کوچک انتقال داد .
مهندس خادم بررسی وضعیت اجتماعی
خانواده هایی که عضو سالمند و یا معلول
خود را به مراکز نگهداری سپرده اند را
خواستار شد و افزود :

در اولین اقدام پژوهشی و در راستای بازگشت دوباره
سالمندان و معلولین به اجتماع  ،می بایست به خانواده
های آنان بقبوالنیم به جای آنکه در طول  ۱۲ماه از
سال عزیزان خود را در مراکز نگهداری مالقات کنند،
یک تا سه ماه از سال را به نگهداری آنان در منازل
اختصاص دهند .

وی با بیان اینکه باید توانمند سازی افراد
را خط مشی خود قرار دهیم  ،تصریح کرد :
اگر فرد سالمند یا معلول توانمند شود  ،خانواده توانمند

شده و در نتیجه اجتماع به توانمندی می رسد .

معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران
با اشاره به ظرفیتهای بالقوه موجود در
کهریزک نیز گفت :

مطلع هستیم که مسئولین این مرکز برای ورود به منازل
سالمندان و معلولین قدمهای موثری برداشته اند و در
تداوم کوچک سازی مرکز نگهداری اقدامات قابل قبولی
دارند که این نشان از اراده این مجموعه در تمرکززدایی
و نیز ارائه خدمات توانبخشی در منازل افراد است .

گــروه همیــاران جــوان بــه یــاد
دوســتان خــود در کهریــزک
هســتند
حتـی عـدم مالقـات حضـوری نیـز نمـی
توانـد یـاد معلولین سـاکن در آسایشـگاه

خیریـه کهریـزک را در ذهـن هـای گروه

نیکـوکاری همیـاران جوان کمرنـگ کند .

حیف شـد کـه امسـال نتوانسـتیم همگی بـا هم به
بـازار برویـم و یک خریـد هیجان انگیز و دلچسـب

داشـته باشـیم اما اشـکالی ندارد  ،امیدواریم دوستان
ما در کهریزک سـلیقه ما را بپذیرند تا انشـااهلل سـال
آینـده که اوضاع مسـاعد شـد  ،دوباره با هـم به بازار
خرید پوشـاک رفته و جبـران نمائیم.
ایـن بانوی نیکـوکار بـا ابالغ سلام گرم
و صمیمـی دوسـتان خـود بـه معلولیـن
کهریزک  ،برای همه آنان آرزوی سلامتی
و دلخوشـی کرد
گــروه نیکــوکاری همیــاران جــوان متشــکل از
جمعــی از انســان هــای نوعدوســت و نیــک

اندیشــی اســت کــه خوشــحالی و دلگرمــی معلولین
ســاکن در آسایشــگاه خیریــه کهریــزک را موجــب
خشــنودی خــود مــی داننــد و در ایــن راه از
هیــچ کوششــی دریــغ نمــی کننــد  .خریــد انــواع
ملزومــات مــورد نیــاز مددجویــان  ،برنامــه ریــزی
و اجــرای ســفرهای درون شــهری و تفریحــات
گروهــی  ،برخــی از اقدامــات ارزشــمند ایــن جوانان
فهیــم شــهرمان اســت .
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بـه گـزارش روابـط عمومـی آسایشـگاه خیریـه
کهریـزک ; همـه سـاله در چنیـن روزهایـی  ،گروه
همیـاران جـوان بـه همراه جمـع زیـادی از معلولین
کهریزکی راهی بازار می شـوند تا البسـه و پوشـاک
مـورد نیـاز آنـان را تهیـه و تحویـل نمایند .
در سال جاری و بدلیل عدم امکان این حضور  ،تنی
چند از اعضاء این گروه به نیابت از سایرین راهی
بازار شدند تا سفارشات معلولین جوان کهریزک را
خریداری و برای آنان ارسال نمایند
فرزانه گلکار به نمایندگی از سایر دوستان
مهربان خود به خبرنگار کهریزک گفت :

شماره 243

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (تهران)
شــکرانه موفقیــت  /دیــدار بــا
معلولیــن جــوان آسایشــگاه
خیریــه کهریــزک

جوانان موفق و ورزشکار شهر به شکرانه
موفقیت در مسابقات ورزشی  ،به آسایشگاه
خیریه کهریزک آمدند تا کمک حال معلولین
جوان این مجموعه خیریه باشند .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
; جمعی از جوانان ورزشکار شهر که با عنوان گروه
سیتی ران به فعالیت های ورزشی مشغول هستند ،
به نمایندگی از سایر دوستان خود به آسایشگاه خیریه
کهریزک آمدند تا با کمک های نقدی  ،محبت خود را
به این مجموعه خیریه نشان دهند .
رفع نیاز شخصی یکی از معلولین جوان جهت پیشرفت
بیشتر در تحصیل  ،از دیگر برنامههای حضور این
جوانان فهیم در کهریزک بود .
کاوه یانقی به نمایندگی از دوستان ورزشکار
خود به خبرنگار کهریزک گفت :
گروه ما سه شنبه هر هفته گرد هم می آید تا در مسیری
مشخص  ،مسابقه دوستانه دو و میدانی را برگزار کند
 .در هفته ای که گذشت  ،در مسابقات ورزشی جزیره

کیش توفیقات زیادی نصیب گروه ما شد که تصمیم
گرفتیم به شکرانه این موفقیت به آسایشگاه کهریزک
بیاییم و مبالغی را که توسط اعضاء گروه فراهم شده
بود را تحویل مسئولین آسایشگاه دهیم .
این جوان ورزشکار همچنین تأکید کرد  :در اولین
فرصت ممکن و پس از عادی شدن روال زندگی
در جامعه  ،آدرس کهریزک را به عنوان نطقه پایان
مسابقه دو و میدانی همه اعضاء گروه در نظر می
گیریم تا با دیدار مجدد از کهریزک  ،روحیه بیشتری

برای فعالیت های ورزشی در خود ایجاد کنیم .
مونا کاظمین دیگر عضو ورزشکار این گروه نیز اظهار
داشت  :گمان می کردم اگر به کهریزک بیایم فقط درد
و رنج بیماران را خواهم دید و افسرده به خانه باز خواهم
گشت  ،اما حاال که به خانه می روم اطمینان دارم که می
شود با هر وضعیت جسمی هم زندگی و حتی تحصیل
کرد  .گلدان زیبایی را که در اینجا هدیه گرفتم را به مادرم
هدیه می کنم و به او می گویم که تصورات ما از کهریزک
با واقعیت هایی که در آنجا دیدم کام ً
ال متفاوت است.

نشسـت هماندیشـی روسـای
ادارات بهزیسـتی شهرسـتان
تهـران بـا معـاون توانبخشـی
اسـتان تهـران
به میزبانی آسایشگاه خیریه کهریزک
برگزار شد :نشست هماندیشی روسای
ادارات بهزیستی شهرستان تهران با
معاون توانبخشی استان تهران
طرح و بررسی چالش ها و مشکالت حوزه توانبخشی
شهرستان های جنوب تهران در قالب رویکرد و
عملکرد هزینه ای و اعتبارات تخصیص یافته در  ۹ماه
گذشته  ،از اهداف اصلی این نشست عنوان شده است.
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به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ;

نشست هماندیشی روسا و معاونین واحدهای مختلف
با معاون توانبخشی بهزیستی و عاملین ذیحساب
شهرستان های جنوب تهران  ،به میزبانی آسایشگاه
خیریه کهریزک برگزار شد .
فاطمه توانا معاون توانبخشی بهزیستی
شهرستان ری در گفتگو با خبرنگار
کهریزک  ،با اشاره به برگزاری این نشست
اظهار داشت :

چالش ها و مشکالت حوزه توانبخشی شهرستان
های ری ،ورامین ،پیشوا ،قرچک و پاکدشت در قالب
رویکرد و عملکرد هزینه ای و اعتبارات تخصیص
یافته در  ۹ماه گذشته ،دستور اصلی این نشست بود
ضمن اینکه نظارت سطح یک مراکز توانبخشی و
توسعه حق پرستاری با واقعیت ترخیص از مراکز شبانه
روزی ،از دیگر سطوح بررسی شده در این همایش بود

توانا با نگاهی به حوزه شهرستان ری نیز
گفت  :کمبود اعتبارات درمانی با توجه به تراکم
جمعیت توانخواهان در جنوب تهران و روند رو به

افزایش معلولین در این حوزه ،از چالش های جدی
است که ارتباط مستمر و همکاری با مراکز توانبخشی
خیریه در ارائه خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی رایگان
میتواند در جبران کاستی های مختلف راهگشا باشد .
معاون توانبخشـی بهزیستی شهرسـتان ری با تقدیر
از مدیـران آسایشـگاه خیریه کهریـزک که موجبات
میزبانـی ایـن نشسـت را فراهـم نمودنـد  ،اظهـار
امیـدواری کـرد نتایج حاصـل از این هماندیشـی ها
بتواند مشـکالت زندگـی توانخواهان جنـوب تهران
را بـه حداقل برسـاند .

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)
بازدیـد مدیـران ارشـد بانـک
ملـت از آسایشـگاه خیریـه
کهریـزک البـرز
جمعی از مدیران بانک ملت در شب میالد
با سعادت حضرت زینب سالم اهلل علیها و
روز پرستار با اهداء اقالم بهداشتی همراه
مددجویان آسایشگاه خیریه کهریزک
شدند .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
البرز ؛ بازدید مدیر روابط عمومی بانک ملت و هیئت
همراه با همراهی و همدلی خانواده بزرگ آسایشگاه
خیریه کهریزک در شب میالد با سعادت حضرت
زینب سالم اهلل علیها به بار نشست .
صابریان مدیر روابط عمومی بانک ملت و هیئت
همراه در شب یلدا با اهداء لوازم بهداشتی اعم از گان
 ،ماسک ،مایع ضدعفونی کننده دست و سطوح به
این مرکز سهمی در همراهی مددجویان در شب یلدا
بلندترین شب سال داشتند .
صابریـان در ایـن بازدید گفت  :خوشـبختانه
امـروزه فرهنگ همه مردم به سـمتی رفته که برای
انجـام امـور خیـر و کمک بـه نیازمندان ،بـه صورت

خودجـوش اقـدام مـی کننـد و نیـازی بـه دعـوت
نمـی باشـد و مـا بـه رسـم همیشـگی وظیفـه خود
دانسـتیم کـه باردیگر عشـق ورزی بـه مددجویان را
تجربه کنیم زیراکمک به همنوع همیشـه در سرشت
انسـانها نهـاده شـده و افـراد بـا خدمت رسـانی به
نیازمنـدان روح خـود را ارتقـاء مـی دهند .
حضور نیکوکاران خودجوش به منظور مهرورزی به
نیازمندان آسایشگاه خیریه کهریزک از دیرباز وجود

داشته است  .این مرکز حضور خیرین را به منظور
کارهای گوناگون در گروهای داوطلبی آموزشی ،
خدماتی  ،تفریحی  ،کمکهای مالی و ....ارج می نهد

به دلیل شیوع ویروس کرونا گرچه نیکوکاران بانک
ملت برای بازدید به بخشهای درمانی نرفتند اما
عطر شکوفه های همدلی آنان همراه  همیشگی
مددجویان بوده است

تقدیر وتشکر از پرستاران نمونه
آسایشگاه خیریه کهریزک البرز

بر کسی پوشیده نیست و امروز روز پرستار فرصتی
است برای تشکر از کسانی که خالصانه در خدمت
مددجویان آسایشگاه خیریه کهریزک البرز هستند .
بدین مناسبت دکتر رضا شهسواری معاون سالمت و
توانبخشی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز با حضور
جمعی از مدیران و معاونین این مرکز از کادر درمانی
اعم از پرستار  ،بهیار  ،مراقب و همه کسانی که به نوعی
تیماردار مددجویان هستند با اهداء هدایایی تشکر کرد
و افزود .:پرستار واژه آشنایی است که هر شنوندهای
را به یاد آرامش و سالمتی و به یاد شخصی میاندازد
که در لحظات سختی و ناراحتی ،یاریرسان ماست

و.پرستاران انسانهای بی ادعایی که به معنای واقعی
کلمه خالصانه کار میکنندتا بیماران سالمتی خود را
بازیابند وی ادامه داد  :عالوه بر تحصیالت تخصصی
 ،صبرو حوصله پرستاران درایام کرونا ابزاری است
که باعث می شود پرستارشنونده و همراه خوبی برای
یک بیمارباشد تا سالمتش را بازیابد .
درپایان دکتر رضا شهسواری ضمن تبریک سالروز
میالد  ،مادر پرستاری و مهربانی حضرت زینب ( س)
سالمتی و توفیق روز افزون پرستارانی که بی ادعا و
با عشق به مددجویان خدمت می کنند را از خداوند
متعال خواستارشدند .
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در روز میالد با سعات حضرت زینب (س)
وروز پرستار از زحمات بی بدیل پرستاران
آسایشگاه خیریه کهریزک البرز (س)
قدردانی شد.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
البرز ؛ به مناسبت میالد باسعادت حضرت زینب سالم
اهلل علیها و روز پرستار از کادر پرستاری این مرکز
تقدیر و تشکر شد .
پرستاری عضوی از تیم درمانی است که به صورت
علمی و تخصصی بر کنترل شرح حال بیمار نظارت
دارد .پرستاران اورژانس  ،بخش جراحی  ،بالینی icu ،
و....همه یک وظیفه عمومی دارند و بر کنترل عالئم
حیاتی بیمار  ،خواب  ،تغذیه  ،کنترل تنفس و شرح
کامل بیمار نظارت مستمر دارند و شبانه روزی خدمات
رسان بیماران هستند .
در ایام کرونا که کار و زحمت پرستاران در سراسر دنیا
افزایش یافته کادر درمانی و پرستاری آسایشگاه خیریه
کهریزک نیز از این قاعده مستثنی نبوده است  .شیفت
های شبانه  ،دوری از خانواده و فرزندان در زمان
قرنطینه به منظور نظارت بر شرح حال بیماران با توجه
به وظایف خطیری که در این مرکز برعهده دارند
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اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)
برگـزاری دوره آموزشـی عوامل
تاثیرگـزار برآمـوزش ویادگیری
کـودکان اتیسـم درآسایشـگاه
خیریـه کهریـزک البرز

جلسه آموزشی عوامل تاثیر گزار بر یادگیری
کودکان با حضور والدین و کارشناسان
حوزه اتیسم در آسایشگاه خیریه کهریزک
البرز برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
البرز ؛ به منظور افزایش آگاهی والدینی که کودکان
طیف اتیسم آنها از خدمات آموزشی و توانبخشی
روزانه در این مرکز بهره مند می شوند دوره آموزشی
با حضور والدین و کارشناسان آموزشی برگزارشد .
در این جلسه که با حضور مربی آموزشی  ،ورزشی ،
کارشناس توانبخشی و مددکار اجتماعی برگزارشد با
رعایت فاصله فیزیکی به دلیل شیوع ویروس کرونا از
مادران دعوت شد تا در دو تایم مختلف در این کالسها
حاضر شوند .
کارشناسان حوزه آموزشی و توانبخشی با تولید محتوا
متناسب با سطح اختالل و یادگیری کودکان ویدیوی
آموزشی وتمرینات الزم را در گروه آموزشی تلگرام ارائه
می دهندکه والدین ملزم به کارکردن با کودکان هستند .
مربی آموزشی ،مربی ورزشی  ،کادر توانبخشی اعم از
کاردرمانگر  ،گفتاردرمانگر و روانشناس ارائه خدمات در
فضای تلگرامی به کودکان اتیسم را عهده دارهستند.
گاهی مطالب ارائه شده در گروه  ،متن های ارسالی است
که آموزش کودک را برعهده دارد و با توجه به شیوع
ویروس کرونا این مرکز از ارائه خدمات ارزنده آموزشی و

اثر بخشی خدمات آموزشی
و توانبخشی بر سالمندان
آسایشگاه خیریه کهریزک البرز
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رویکرد خدمات توانبخشی در بهبود
وضعیت سالمند ان آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز سیر روبه افزایش را به
همراه داشته است .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاهخیریه کهریزک
البرز ؛ عباس معارف وند که از مددجویان بخش
روزانه آ سایشگاه خیریه کهریزک است با بهره
گیری از خدمات تیم توانبخشی این مرکز ،سیر
درمان قابل توجهی را به همراه داشته است .
سالمندی یکی از دورانی است که می توان با

توانبخشی در منزل غافل نشده تا کودکانی که به مرکز
مراجعه کمتری دارند از خدمات الزم بهره مند شوند .

شهباز مددکار بخش روزانه کودکان اتیسم
می گوید  :در رفتار با کودکان دارای اختالل طیف
اتیسم باید با صبوری و همدالنه رفتارکرد و اطالعات
آموزشی در کانالهای تلگرامی به دلیل تکرار زیاد
یادگیری را آسان کرده  ،گر چه برخی نکات آموزشی

غربالگري و تشخيص زودهنگام بيماريها
،ارزیابی وضعیت تغذیه  ،سالمت جسمانی  ،چکاب
دوره ای و ....زندگی سالم تری را تجربه کرد .

لـذا سـالمندانی کـه بـه هردلیلـی دوره
سالمندیشـان بـا بیماریهـای گوناگـون همـراه
اسـت بایـد تحـت درمـان قراربگیرنـد تـا دچار
معلولیـت هـای ناشـی از سـکته هـای قلبـی ،
مغـزی و  ...نشـوند.

در مرکز روزانه خدمات بیشـماری به سـالمندان
ارائـه می شـود خدمات آموزشـی و توانبخشـی
بـا کادری مجـرب و دلسـوز توانسـت رونـد
بهبـود معـارف ونـد را که در اثر سـکته به فلج
سـمت راسـت دچـار و عـدم تکلـم پیـدا کرده
بـود را بهبود بخشـید.

برای کودکان مبتال به اتیسم برای کالس مناسب
تر و برخی هنگامی که در خانه استفاده می شوند
موثر تر هستند  ،اما با نظارت مستمر کارشناسان
هر استراتژی موفقی می تواند برای استفاده در هر
موقعیتی تطبییق یابد و به نوعی هنگامی که والدین ،
معلمان و درمانگر ها با هم کار کنند قطعا کودکان در
آموزش موفق تر می شوند .

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)
خدمـات پرسـتاری  ،کاردرمانـی  ،گفتاردرمانی
 ،فیزیوتراپـی و روانشناسـی از خدماتـی بـوده
کـه وضعیـت سـالمند را از ویلچر بـه واکر و در
نهایـت راه رفتـن برپاهایـش مبـدل کرد .
ایـن درمـان دوسـال و نیـم تلاش بـی وقفـه
دسـت انـدرکارن حـوزه آمـوزش وتوانبخشـی
ایـن مرکـز بوده اسـت کـه موفقیت چشـمگیر
در عرصـه درمـان را در پـی داشـته اسـت .

ایـن سـالمند کـه دچـار آسـیب در قسـمت
حرکتـی نیمکـره چپ مغز شـده قادر بـه تقلید
اصـوات سـاده هـم نبـوده امـا بـا گفتاردرمانی
توانسـته توانائـی تقلیـد و یادگیـری اصـوات و
برخـی صامـت هـا را بـه دسـت بیـاورد وجای
امیـد اسـت کـه بـا تکمیـل دوره درمـان تکلم
ایشـان کامـل برگردد.
ایـن پـدر 64سـاله حسـش را درمصاحبـه بـا

خبرنـگار روابـط عمومـی این مرکز با نوشـتن
بر روی کاغذی سـپید اینگونه بیـان کرد  :خدا
را شـکر کـه می توانـم کارهایم را خـودم انجام
دهم و از مسـئولین تشـکر مـی کنم .
این ثمربخشی در عرصه درمان همراه با حس
و حالی که استقالل را به پدر سالخورده
بخشیده است خستگی را از تن کادر آموزشی
و توانبخشی این مرکز دور می کند .

برگــزاری جلســه آمــوزش
مهــارت همدلــی ویــژه مدیران
و مســئولین ســتادی آسایشــگاه
خیریــه کهریــزک البــرز
جلسه آموزش مهارت همدلی وخودآگاهی
ویژه مدیران و مسئولین آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز برگزارشد .

در این جلسه اردشیر زرشکی مدیر امور روانشناسی
به آموزش مهارت همدلی و برقراری ارتباط موثر
با کارکنان ( به ویژه کادردرمانی ) پرداخت .

در این دوره آموزشی ابتدا به اهمیت یادگیری
مهارت های زندگی پرداخته شد و سپس در
خصوص تکینیک های مهم مهارت خودآگاهی،
همدلی و برقراری ارتباط موثر با کارکنان به

بـارش کمکهـای خداپسـندانه
نیکـوکاران برکویـر نیازکـودکان
معلـول ذهنـی آسایشـگاه
خیریـه کهریـزک البـرز

سخاوت قلبهای نیکوکاران زنجیره امید و
همدلی با کودکان معلول ذهنی آسایشگاه
خیریه کهریزک البرز را روایت می کند .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
البرز ؛ مهرداد کودک فاقد سرپرست سندرم داون

ویژه کادردرمان جهت کاهش فشار روانی و
فرسودگی شغلی در این دوران خاص مورد توجه
و بررسی قرار گرفت.

از جمله مهارت های آموزش داده شده می توان
از انتظارات و برداشت های نقش ،مهارت جرات
مندی همدالنه ،رد درخواست های غیر منطقی
دیگران و راهکارهای همدلی با کادردرمان را
نام برد زیرا به منظور توجه بر اهمیت این
گروه شغلی که بار سنگین مراقبت ازسالمندان

ومددجویان این مرکز را بردوش میکشند،
آموزش همدلی در این ایام تاثیر مهمی در

کاهش استرس وتنش به دنبال دارد.

با توجه به خستگی کادر بهداشت و درمان و فشار

ناشی از آن بر پزشکان ،پرستاران وکادر درمان این

مرکز که از ابتدای اسفند درگیر جدال با ویروس
کرونا بودند افزایش همدلی می تواند فشارها

وسختی های شرایط فعلی را کاهش دهد .
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به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز ؛ با توجه به اهمیت کاهش فشار
روانی و فرسودگی شغلی در کادردرمان به ویژه
در دوران پاندمی کرونا ویروس به دستور دکتر
رضا شهسواری معاون سالمت و توانبخشی
آسایشگاه جلسه فصلی با حضور تمامی مدیران
ستادی و مسئولین مراکز برگزار شد .

شماره 243

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)
با نظارت تیم پزشکی  ،پرستاری و ارائه خدمات
توانبخشی  ،آموزشی در این مرکز و اعزام به
بیمارستان تا به امروز چند عمل موفقیت آمیز را پشت
سر گذاشته است .
مهرداد حکیمی متولد  1392در بدو تولد در بیمارستان
کمالی رها شده و در زمانی که فقط پانزده روز داشت
به آسایشگاه خیریه کهریزک البرز سپرده شد و در
ساختمان نیلوفر مرکز نگهداری شبانه روزی کودکان
معلول آسایشگاه خیریه کهریزک البرز پذیرش شد .
تشخیص تیم پزشکی این مرکز بیماری سندرم داون

برای این کودک بود و عالوه بر آن کادر پزشکی
نارسائی قلبی را در و ی اعالم کرد .
این کودک در پنج ماهگی با حمایت مالی نیکوکاران
عمل قلب باز را در بیمارستان قلب شهید رجائی انجام
داد و هم اکنون این کوک  6ساله تحت نظر به منظور
روند بهبودی و دریافت خدمات پزشکی و آزمایش
های سالیانه قرار دارد .
این کودک عالوه بر مشکالت فوق به انحراف چشم
نیز دچار است که تا به امروز دو عمل به منظور بهبود
چشم های معصومانه برایش انجام شده که بازهم

نیکوکاران در آن سهیم بوده اند.
مهرداد در سال  97در سنجش آموزش و پرورش
کودکان استثنائی در سن  6سالگی و یکسال زودتر
از موعد سن تحصیلی برای دوره مقدماتی قبول شد .
زحمات تیم پزشکی  ،پرستاری آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز به همراه تیم توانبخشی و ارائه خدمات
کاردرمانی ،گفتاردرمانی و خدمات آموزشی و پیگیری
مددکاراجتماعی از خدمات ارزنده ای است که همراهی
نیکوکاران و مسئولین درکنار هم توانسته قلب مهرداد
را به تپش با آرامش مایل کند .

شـنیدن آهنـگ مهربانـی در
زندگـی کـودک کم تـوان ذهنی
و ناشـنوا ی آسایشـگاه خیریـه
کهریـزک البرز

همراهی خیرین در درمان کودک ناشنوای
کم توان ذهنی آسایشگاه خیریه کهریزک
البرز دنیای بی صدا را به صدای عشق
ودوستی تبدیل کردند .
بـه گـزارش روابـط عمومـی آسایشـگاه خیریـه
کهریـزک البـرز ؛ همراهی خیریـن وپرداخت کمک
هزینـه هـای جـاری در درمـان نادیـا کـه فاقـد
سرپرسـت مـی باشـد صـدای سـکوت را در کودک
کـم تـوان جسـمی در هـم شکسـت .
نادیا پاشائی پور فاقد سرپرست متولد  1392از بدو
تولد در شیرخوارگاه امام علی ( ع ) نگهداری شده
و از سن دوسال و هشت ماهگی به دلیل تشخیص
کم توان ذهنی بودن به آسایشگاه خیریه کهریزک
البرز سپرده شد .
این کودک کم توان ذهنی الله گوش ندارد و سیر
درمان وی به منظور سنجش شنوائی در  4سالگی
با سنجش شنوائی  ABRو ارزیابی اولیه آغاز شد .

برگزاری نمایشگاه مجازی آثار
هنری مددجویان آسایشگاه
خیریهکهریزکالبرزویژهکارکنان
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نمایشگاه مجازی صنایع دستی وآثار
مددجویان ویژه کارکنان آسایشگاه خیریه
کهریزک البرز برگزارشد .
بـه گـزارش روابـط عمومـی آسایشـگاه خیریـه
کهریـزک البـرز؛ بـه منظـور فـروش آثـار صنایـع
دسـتی و آثار هنری مددجویان این مرکز نمایشـگاه
مجـازی داخلـی و فـروش آنالیـن ویـژه کارکنـان
آسایشـگاه خیریـه کهریـزک افتتـاح شـد .

این ارزیابی تا به امروز  8نوبت ادامه داشته و در حال
حاضر این کودک با تل سمعک توانسته با دیگران
ارتباط برقرار کند.
دوره ای  % 70 ABRشنوائی گوش وی را تائید
کرد ه و  % 30بعدی در حین عمل جراحی در سن
 7سالگی مشخص می شود .
بنا به گفته مددکار اجتماعی این حوزه با توجه به اینکه
کودک در بین کودکان کم توان ذهنی زندگی کرده
پزشکان فقر محیطی را نیز در ناهماهنگی با ارتباط
بیرونی سهیم دانسته اند .
باتوجه به شیوع ویروس کرونا و استقبال هموطنان از
خرید های اینترنتی به دلیل ایمن بودن و همچنین
تسهیل در رفت وآمد
 ،هزینه ایاب و ذهاب و  ...در سراسر جامعه
فروشگاههای اینترنتی بیش از بیش فعال شده است
و به نوعی بسیاری از کسب وکارها شکل دیگری به
خود گرفته است .
لــذا بــا توجــه بــه ایــن امــر آسایشــگاه خیریــه
کهریــزک البــرز نیــز از بهــره بــری در دنیــای
پیشــرفته مجــازی غافــل نبــوده و بــا توجــه بــه
عــدم برگــزاری نمایشــگاه اســتانی وکشــوری برای
شــرکت آثــار مددجویــان در ســال گذشــته بــه دلیل
شــیوع ویــروس کرونــا واحــد هنــری ایــن مرکــز

ایـن کـودک در دی مـاه سـال جـاری تحـت عمـل
جراحـی قرار می گیرد تا نتیجه نهائی میزان شـنوائی
وی تائیـد شـود تـا با جراحـی ترمیم پالسـتیک الله
گـوش این عمل را پشـت سـر بگـذارد .
خیریـن بـا کمکهـای مالـی در بهبـود ایـن کودک
فاقـد سرپرسـت بـه هر آنکه عشـق را می شناسـد
آموختنـد زندگـی چیـزی بیشـتر از امـواج یـک
صداسـت ،صدائـی کـه نه بـا حس شـنوائی بلکه با
دریافـت قلبـی شـنیده می شـود.
اقــدام بــه فــروش مجــازی آثــار توانخواهــان در
دخــل آسایشــگاه ویــژه کارکنــان نمــوده اســت .

کارکنـان مـی تواننـد بـا ثبـت کـد فـروش  ،روزانـه
از آثـار هنـری مددجویـان خریـد کـرده و درکار خیـر
سـهیم باشند .

در این فروشـگاه مجازی فروش بیش از سـی نوع
از اجنـاس مختلـف نقاشـی  ،منبـت کاری  ،معرق
کاری  ،تابلوفـرش  ،تابلـو گلیم
 ،جعبــه هــای ترنســفر  ،ظــروف مینــاکاری ،
مجســمه  ،زیــور آالت تزئینــی و فرشــینه هــای
پــادری عرضــه شــده اســت تــا هنرنمائــی
وکارهــای صنایــع دســتی توانخواهــان وســالمندان

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)
شــبانه روزی وروزانــه ایــن مرکــز را بــه معــرض
خریــد بگــذارد تــا عــاوه بــر هنرنمائــی  ،منبــع
درآمــدی از خلــق آثــار هنــری عایدشــان شــود .
فعالیت روزانه سالمندان و مددجویان در کارگاههای
هنری عالوه بر ایجاد سرگرمی و نشاط می تواند
اوقات فراغت آنان را به بهترین شکل مهیا کند .
برگزاری این نمایشگاهها درسطح شهر اگر در
بستر مناسبی با رویکرد خاص مورد توجه قراربگیرد
قطعا می تواند به ساماندهی و معرفی آسایشگاه
خیریه کهریزک در  چگونگی ارائه خدمات به
توانخواهان گامی بر دارد .

جشن مهرو روشنایی هدیه
شب یلدا به توانخواهان
آسایشگاه خیریه کهریزک البرز
خنــده هایــی بــه شــیرینی هندوانــه
شــب یلــدا در بلنــد ترین شــب ســال
بــر لبــان مددجویــان و ســالمندان
آسایشــگاه خیریــه کهریــزک البــرز
نقــش بســت .
بــه گــزارش روابــط عمومــی آسایشــگاه خیریــه
کهریــزک البــرز ؛ بــه مناســبت یلــدا بلندتریــن
شــب ســال بــا برگــزاری جشــن و ســرور مراکــز
پنــج گانــه نیلوفــر  ،یــاس  ،رز  ،اللــه و گلهــا بــا
رعایــت فاصلــه فیزیکی به اســقبال زمســتان در
آخریــن روز پائیــز رفتنــد .

گرچـه امسـال طوالنـی تریـن شـب سـال بـه
رسـم همـه سـاله  ،نیکـوکاران بـه دلیـل منع
بازدیـد در ایام کرونا کنار سـالمندان ومددجویان
حضور نداشـتند اما در برگزاری جشـن وشـادی
شـب یلـدا بـا کمکهـای خود سـهیم بـوده اند .

بــه علــت شــیوع ویــروس کرونــا و بــه منظــور
رعایــت فاصلــه فیزیکــی مراســم شــب یلــدا
در تمامــی ســاختمانها جداگانــه برگزارشــد تــا
آســیبی متوجــه مددجویــان نباشــد .

شــب یلــدا یــا آخریــن شــب پائیــز بــا مراســم
و مناســبتهای خاصــی در ایــران برخورداراســت
کــه حافــظ خوانــی بخــش جدایــی ناپذیــر آن
اســت و بــه همیــن مناســبت تفاعــل بــه حافــظ
توســط مســئولین مراکــز و خوانــدن غزلهــای
زیبــای حافــظ شــیرازی دلهــای مددجویــان را
بــه شــهر شــعر و شــعور روانــه کــرد .همچنیــن
در آسایشــگاه خیریــه کهریــزک البــرز آییــن
شــب یلــدا یــا شــب چلــه بــا خــوردن تنقــات،
هندوانــه ،انــار و شــیرینی و میوه هــای گوناگون
در کنــار ســفره هــای زیبــا همــراه بــود كــه
نشــانه بركــت ،فراوانــی و شــادكامی اســت .
خانــواده توانخواهــان نیــز در ایــن یلــدای خاص

کــه در خانــه و دور ازعزیزانشــان بودنــد بــا

اســتفاده از تکنولــوژی و تمــاس تصویــری در
آخریــن روز ســرد پائیــز ،آغــاز زمســتانی پــر از

رزق وروزی را آرزو کردنــد .

در این مراسـم برگزاری موسـیقی شـاد با رقص

و پایکوبی سـاعاتی شـاد را به حاضرین در جشن
هدیـه کـرد  ،به امید آنکه در شـب فال و شـب

انار و شـب هندوانه عشـق نصیبشان شود .

گفتنی اسـت ایـن مراسـم با گرفتن عکسـهای
یـادگاری در کنار سـفره یلدا کـه چیدمان زیبای

آن بـا میـوه هـا و تنقالت مخصـوص  ،حاکی از

سـنت یلداسـت به پایان رسـید .
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جشــن شــب یلــدا آیینــی اســت كــه هــزاران
ســال از قدمــت آن گذشــته و نخســتین شــب
زمســتان و بلندتریــن شــب ســال اســت و
بــه نوعــی بهانــه ای بــرای باهــم بــودن و
درکنارهــم بــودن اســت .

شماره 243

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (دانشگاه)
شـورای هـم اندیشـی مدیـران
گـروه هـای آموزش مرکـز علمی
کاربـردی کهریـزک

با هدف تبیین سیاستهای کلی مرکز.،
اصالح روش های اجرایی و اتخاذ
تصمیمات جدید در خصوص مسائل جاری،
شورای هم اندیشی مدیران گروه های
آموزش مرکز علمی کاربردی آسایشگاه
خیریه کهریزک برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک; با
حضور مدیران گروه های آموزش ،مراقبت سالمندان،
مددکاری ،روانشناسی و به ریاست دکتر فریبرز بختیاری
 ،نشست مشترک هم اندیشی مدیران گروه مرکز علمی
کاربردی آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد .
دعوت به بارش افکار در طرح ها و پیشنهادات
مطروحه ،برگزاری دوره های پودمانی و آموزش

برگـزاری نشسـت روسـای مراکز
آمـوزش علمـی کاربـردی واحد
اسـتان تهران شـرق
نشسـت روسـای مراکـز آمـوزش علمـی
کاربـردی واحـد اسـتان تهـران شـرق
برگـزار شـد.
این نشست به مناسبت هفته پژوهش و فناوری
با حضور دکتر خداداد واحدی رییس و تعدادی از
مسئوالن واحد استانی ،دکتر احمدی رییس مرکز
آموزش علمی کاربردی آسایشگاه معلولین و سالمندان
کهریزک ،روسا و مسئولین مراکز نوآوری و پژوهشی

برتریــن هــای حــوزه فنــاوری و
نــوآوری برتــر موسســه خیریــه
کهریــزک معرفــی شــدند
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به  ۴نفر از کارکنان موسسه خیریه
کهریزک که در زمینه فناوری و نوآوری
ایده های آنان به عنوان برترین ها شناخته
شد  ،جوایز ارزنده و لوح تقدیر اهدا شد .
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک
; با فراخوان اعالم شده از سوی واحد پژوهش و
فناوری دانشگاه کهریزک مبنی بر ارائه ایده های برتر
در زمینه فناوری و نوآوری توسط کارکنان موسسه
خیریه کهریزک  ۴ ،طرح ارسال شده از میان  ۱۵طرح
به عنوان برترینها شناخته شدند .

داوطلبان با اولویت نخست ،بررسی وضعیت نرم
افزار های آموزشی دانشجویان ،ایجاد جلسات
توجیهی برای داوطلبان رشته مددکاری اجتماعی
و لزوم جذب اساتید برتر با تأمین امکانات الزم ،از
جمله پیشنهادات طرح شده در این نشست بود .
دکتر فریبرز بختیاری قائم مقام مرکز
علمی کاربردی کهریزک با تأکید بر تربیت
دانشجویان کارآمد ،اظهار داشت :کسب
مهارتهای کافی برای دانشجویان امری ضروری
است ،با این حال باید توجه داشته باشیم که در تربیت
نیروی انسانی پرداختن به مقوله انسانیت و مثمر ثمر
بودن افراد تربیت شده برای جامعه امری محتوم به
حساب می آید .وی با تأکید بر رفع مشکالت سامانه
اینترنتی دانشگاه ،گفت :بر اساس تغییر رویکرد
آموزش بدلیل شیوع بیماری کرونا  ،نیاز به حمایت
های مختلف از دانشجویان بیش از پیش احساس
می شود  .در همین راستا و با رعایت پروتکل های
بهداشتی ،امیدواریم نظر مساعد دانشگاه جامع علمی

کاربردی در برقراری کالس های عملی را جلب
نموده تا بتوانیم حداکثر اطالعات مورد نیاز دانشجویان
را به ایشان منتقل نماییم .
دکتر بختیاری اضافه کرد  :شرایط فعلی باعث
خدشه دار شدن وضعیت آموزشی دانشجویان بویژه در
مباحث مربوط به آموزش های عملی است که امکان
سنجی تغییر رویکرد ها در دستور کار قرار دارد .
قائـم مقـام مرکـز علمی کاربـردی کهریـزک رایزنی
هـای متعـدد بـا مراکـز خدمـات دهنـده و خدمـات
گیرنده سلامت سـالمندان را مورد تأکیـد مجدد قرار
داد و گفـت :عـدم توجه کافی به بحـث آموزش های
کاربـردی  ،محدودیـت هـای قانونـی و اقتصـادی و
سـایر تنگنا هـای موجود باعـث گردیده تـا همچنان
پتانسـیل بزرگی به عنوان الگوی سلامت سالمندان
کمتـر مـورد توجه مراکـز مختلف باشـد .در پایان این
نشسـت  ،لـزوم جذب اسـاتید برتر با تأمیـن امکانات
الزم جهـت ارتقاء سـطح آمـوزش دانشـجویان مورد
تأکیـد تمامـی اعضاء قـرار گرفت .

مراکز آموزش علمی کاربردی واحد استان تهران
شرق برگزار شد .ابتدا دکتر واحدی رییس دانشگاه
جامع علمی کاربردی واحد استان تهران شرق ضمن
تقدیر از همکاری و تعامل خوب مراکز در برگزاری
با شکوه برنامه های متناسب با گرامیداشت هفته
پژوهش و فناوری  ،به تبیین برنامه های ابالغی از
سوی سازمان مرکزی دانشگاه پرداخت و آمادگی
کامل دانشگاه را جهت همکاری با مراکز اعالم نمود.
در ادامه  ،دکتر نوروززاده معاون علمی واحد استانی
با بیان سیاستهای این حوزه خواستار همکاری
مستمر مراکز در برگزاری رویدادهای پیش رو گردید.
همچنین مهندس کتانی رییس اداره پژوهش و
فناوری واحد استانی با ارایه گزارشی از روند برگزاری

رویدادهای مختلف در حوزه پژوهش و فناوری ،به
برگزاری بالغ بر  ۸۰کارگاه ،وبینار و رویداد در نیمه
دوم آذرماه ،به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش
و فناوری اشاره نمود که نشان از توجه ویژه مراکز
و واحد استانی به حوزه پژوهش و فناوری می باشد.
در ادامه با توجه به تصویب برگزاری آیین اختتامیه و
نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهش و فناوری مراکز
استان تهران شرق توسط شورای پژوهش و فناوری
دانشگاه و ابالغ آن به واحد استانی ،مرکز آموزش علمی
کاربردی کهریزک به عنوان دبیرخانه و دکتر احمدی
رییس مرکز آموزش علمی کاربردی کهریزک نیز
بعنوان دبیر برگزاری این رویداد انتخاب شدند.

دکتـر سـمیرا سـنگی مسـئول واحـد
پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه کهریزک با
اعلام ایـن خبـر  ،افـزود :

مسـئول واحد پژوهش و فناوری دانشـگاه کهریزک
اظهـار امیـدواری کـرد بـا کاربردی شـدن ایـن ایده
هـا بتوانیـم بـه عنوان الگویـی برتر در خدمت سـایر
مراکز نگهداری سـالمندان و معلولین کشـور باشیم .

ایـده هـای ارائـه شـده مرتبط با حـوزه توانبخشـی
سـالمندان و معلولین با محوریت توانبخشی عصبی
و عضالنـی  ،توانبخشـی شـناختی و تجهیـزات
توانبخشـی بـوده ،بر اسـاس شـاخص هـای تعریف
شـده مـورد ارزیابـی و گزینـش قـرار گرفتند .
سمیرا سنگی اضافه کرد :
این فراخوان که به مناسبت هفته پژوهش و فناوری
برگزار شد  ،با هدف تولید ایده هائی که می تواند
نیازهای متعدد سالمندان و معلولین را برطرف نماید
به سرانجام رسید و توسط شورای پژوهش آسایشگاه
خیریه کهریزک مورد تأیید قرار گرفت .

گفتنـی اسـت خانم دکتـر نامورپـور از مرکـز البرز و
اکبـر حبیـب زاده از مرکـز تهـران در حـوزه فناوری
برتـر و آذیـن بابایـی و محمـد داوری نـژاد در زمینه
نـوآوری برتـر موفـق بـه دریافـت لـوح تقدیـر و
جوایـز خـود از سـوی مدیـران دانشـگاه کهریـزک
شـدند .همچنیـن معصومه احمـدی به عنـوان رابط
پژوهشـی برتـر مـورد تجلیـل قـرار گرفت .

اخبارآسایشگاه خیریه کهریزک (دانشگاه)
در حاشـیه سـالگرد شـهادت
سـردار سـلیمانی برگـزار شـد :
تجلیلازرئیسمرکزعلمی–کاربردیکهریزک
دکتر حسن احمدی رئیس مرکز علمی –
کاربردی آسایشگاه خیریه کهریزک به
پاس مدیریت صحیح و جانفشانی های
دانشجویان آن مرکز در مبارزه بی امان با
شیوع کرونا  ،مورد تجلیل مقامات دانشگاه
علمی – کاربردی استان تهران قرار گرفت .
بـه گـزارش روابـط عمومـی آسایشـگاه خیریـه
کهریزک ؛ در اولین سـالگرد از شـهادت سـردار دلها
حـاج قاسـم سـلیمانی  ،ویـژه برنامه بزرگداشـت آن
شـهید واال مقام بصورت آنالیـن در  70مرکز علمی
– کاربـردی اسـتان تهـران برگزارشـد .
در این مراسم  ،دکتر واحدی رئیس دانشگاه
جامع علمی – کاربردی استان تهران شرق
 ،سرلشکر پاسدار حاج قاسم سلیمانی را نماد
جانفشانی یک سرباز مخلص و پاک وطن دانست
و بر ادامه راه آن شهید والیت مدار تاکید کرد .
همچنین در حاشیه این مراسم از دکتر حسن احمدی
رئیس مرکز علمی – کاربردی آسایشگاه خیریه
کهریزک به پاس مدیریت عالی در به کارگیری از
نیروهای زبده و آموزش دیده آن مرکز در طول یک
سال گذشته برای مقابله با بیماری کرونا  ،با اهداء لوح
یادبود تجلیل بعمل آمد .
در بخـش دیگـری از ایـن مراسـم خانـم هـا مریـم
بـودش  ،مریـم امـام وردی  ،فاطمه قهرمانـی و رویا
حسـن پـور از دانشـجویان نمونـه ایـن مرکـز کـه
بیشـترین فعالیتهـای درمانـی و نیـز فرهنگـی را در
طول یک سـال گذشـته داشـتهاند ،بـه نمایندگی از
سـایر دانشـجویان این مرکـز مورد تجلیـل مقامات

دانشـگاه جامـع علمـی – کاربـردی اسـتان تهـران
شـرق قـرار گرفتند .
دکتر واحدی رئیس دانشگاه جامع علمی
– کاربردی استان تهران شرق با تقدیر از
رئیس و دانشجویان مرکز علمی – کاربردی
کهریزک اظهار داشت :
این مرکز نمونه ای بارز از مراکز علمی است که
دانشجویان آن مستقیم ًا در مبارزه با کرونا نقش آفرین
بوده و علم را به عمل تبدیل کردند و اهداف عالیه
دانشگاه که همانا مهارت آموزی و به کار بردن گسترده
این توانمندی هاست را به منصه ظهور گذاشتند .
همچنین دکتر حسن احمدی رئیس مرکز
علمی – کاربردی کهریزک در زمان دریافت
لوح تقدیر از دست مقامات عالیه آن
دانشگاه گفت :
از آغازین روزهای شیوع بیماری کرونا و با تشکیل
ستاد ویژه ای در آسایشگاه خیریه کهریزک  ،مبارزه

بی امان با شیوع و گسترش بیماری کرونا آغاز شد
 ،انجام انواع تمهیدات بهداشتی و درمانی از جمله
قرنطینه کامل  ،ضدعفونی کلیه اماکن آسایشگاه و
در نهایت بکارگیری دانشجویان علم آموخته مرکز
کهریزک در بخشهای مختلف بستری مددجویان
باعث گردید تا نتایج درخشانی حاصل گردد.
دکتر احمدی تصریح کرد :

برآوردهای اولیه کارشناسان وزارت بهداشت نشان
می داد که الاقل یک سوم از سالمندان و معلولین
کهریزک جان خود را در صورت ابتالء به این بیماری
از دست خواهند داد در حالیکه طبق آمارهای رسمی
اعالم شده تاکنون تنها  50نفر از سالمندان آسایشگاه
خیریه کهریزک که دارای انواع بیماریهای زمینه ای
بوده اند  ،از دنیا رفتند و در نهایت زمانیکه در شهر
تهران شیوع بیماری کرونا به اوج خود رسید  ،با
جانفشانی های انجام شده در کهریزک توانستیم این
بیماری را به نحو شایسته مدیریت نمائیم.

نگاه خیرخواهانه
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران
شائبه و مستمر مسئولین و مدیران ارجمند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی
ایران نسبت به این موسسه خیریه تشکر و قدردانی می گردد.
از درگاه ایزد منان برای شما تالشگران در عرصه بهداشت و سالمت ،سالمتی و
توفیق روز افزون آرزومندم.
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متولدین فروردین

روزهای پیش رو ,نسبتا شلوغ خواهد بود و اوقات فراغت کمی خواهید داشت.
این موضوع می تواند فشار زیادی به شما وارد کند برای آنکه انرژی خود را از دست
ندهید و بتوانید پر انرژی به کارهای خود رسیدگی کنید  ,وقتی را در نظر بگیرید تا با
دوستان یا خانواده ,به تفریح یا یک پیک نیک بروید و کمی به خود استراحت بدهید.
با افراد غریبه زیادی رو به رو خواهید شد که در چند وقت گیر است و زمان زیادی
را به خود اتخصاص می دهد اما برای شما خوشایند است و این موضوع می تواند برای
پیشبرد اهدافتان مفید باشد

متولدین اردیبهشت

تمرکز و دقت باالیی دارید و به خوبی می توانید بر روی وظایف و امور مورد نظر خود
تسلط داشته باشید و شرایط را کنترل کنید .شاید بد نباشد برای برخی کارها ,از شخصی
کمک بگیرید تا شما بتوانید بر روی موضوعات مهم تمرکز بیشتری داشته باشید.
این برخی موانع برای شما پیش بیایند ,امری طبیعی است ,اما این موضوع نباید
شما را نگران کند و می توانید به خوبی اتفاقات را مدیریت کنید و مشکل را حل کنید.
به یک مهمانی خواهید رفت که در آنجا دوستان قدیمی خود را مالقات می کنید
که در میان صحبت هایتان پیشنهادات خوبی در زمینه کاری شما مطرح می شود که
شما را به فکر فرو می برد

متولدین خرداد

کمی مضطرب هستید و بر سر دو راهی عقل و احساس نمی دانید چه تصمیمی
بگیرید .بعضی اوقات خوب است به احساساتتان توجه بیشتری نشان دهید و با دلتان
راه بیایید و به احساسات و غرایز خود ,بیشتر اعتماد کنید .اگر همچنان درگیر شک و
تردید هستید بهتر است با یکی از اعضای خانواده خود مشورتی داشته باشید

شخصی از اعتماد شما سو استفاده کرده است و باعث شده است نسبت به اطرافیان خود
بی اعتماد باشید اما بهتر است افکار منفی را از خود دور کنید.همه آدم ها اهل سو استفاده و
دروغ گو نیستند و اگر با دقت اطرافتان را نگاه کنید می توانید افراد مورد اعتمادی را ببینید.

متولدین تیر

کسالت و بیماری کوچکی شما را چند روزی درگیر می کند اما موضوع نگران کننده
نیست و با مراجعه به پزشک  ,مصرف به موقع دارو و توجه بیشتر به تغذیه می تواند
خیلی زود رفع کسالت شود و انرژی گذشته خود را بازیابید.
حرف های نگفته ای را در دل دارید که می خواهید با کسی آن ها را در میان
بگذارید بهتر است در انتخاب دوست و هم دم با دقت عمل کنید و رازهای خود را برای
هر کسی بازگو نکنید .اما درد و دل کردن می تواند شما را تا حد زیادی آرام کند و
افکارتان را سر و سامان ببخشد.

متولدین مرداد

قصد انجام کاری را دارید که دیگران در این مورد شما را از انجام آن منع می کنند
یا با مخالفت خود می خواهند شما را منصرف کنند ,اما شما در برابر آن ها مقاومت و
ایستادگی خواهید کرد و بر روی خواسته های خود پافشاری می کنید.
این روحیه شما باعث می شود در کارها موفق شوید و به رویاهای خود دست پیدا
کنید.به خودتان و رویاهایتان اطمینان داشته باشید تا به اهداف خود برسید.
اگر مجرد هستید به زودی درگیر یک رابطه خواهید شد که باید در این مرود دقت
بیشتری به خرج دهید و در هنگام صحبت کردن سنجیده و با دقت رفتار کنید.

متولدین شهریور

در مورد اهداف زندگی خود دچار مشکل شده اید و نمی دانید چگونه وقت خود را برای
انجام اهداف و رویاهایتان تنظیم کنید و این موضوع منجر به آشفتگی در زندگی شما شده
است .کاغذی بردارید و تمام اهداف و رویاهای خود را بر روی آن بنویسید تا بتوانید بر اساس
استعداد و توانمندی خود آن ها را اولویت بندی کنید و برای رسیدن به آن ها و عملی
کردنشان برنامه ریزی کنید تا به خواسته های خود برسید .یادتان باشد برای موفقیت باید
تالش زیادی کرد و به آن ها باور داشت .در روابط عاطفی خود همه چیز در سر جای خودش
قرار دارد و می توانید به خوبی مشکالت را مدیریت کنید و برای حل آن ها چاره ای بیابید.

متولدین مهر

بالخره تالش هایتان نتیجه داده است و مسیر موفقیت شما ,هموار خواهد شد و
می توانید به راحتی به خواسته های مورد نظر خود برسید .البته توجه داشته باشید
این موضوع به این معنی نیست که دیگر تمام موانع از سر راه شما برداشته خواهد
شد! اما شما با انرژی مثبت و فکر خالق خود می توانید به راحتی موانع و مشکالت
را حل کنید و از این بابت نگران نیستید اما بهتر است قبل از انجام هر کاری شرایط
را به خوبی بسنجید تا ضرر و زیان کمتری متحمل شوید .در زمینه عاطفی مشالت
شما کم و بیش حل خواهد شد و می توانید با خیال راحت برخی مسئولیت ها را به
عهده شریک زندگیتان بگذارید.

متولدین آبان

شما با شخصی دیدار خواهید داشت که باید توانایی های خود را به او ثابت کنید و
برای این قرار مالقات کمی عصبی هستید  .سعی کنید به اعصاب خود مسلط باشید و
این نگرانی و استرس خود را در ظاهر خود بروز ندهید تا بتوانید بر اوضاع مسلط باشید
تصمیمات شخص مقابلتان تاثیر مهمی در آینده شما خواهد گذاشت  .به طور کلی این
مالقات برای شما مثبت خواهد بود و همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت .تغییرات
اساسی و مهمی در خانه و خانواده در حال انجام است که می تواند در تغییررویحه شما
و اعضای خانواده شما موثر باشد و شور و اشتیاق را به خانواده برگرداند.

متولدین آذر

به یک مسافرت یا مهمانی بزرگ خواهید رفت .در آنجا با شخصی آشنا خواهید شد که
در آینده تاثیر زیادی بر روی اخالق و روحیه شما خواهد گذاشت و می تواند به رشد و
بالندگی شخصیتی شما سرعت زیادی ببخشد  .در مسائل عاطفی خود دچار مشکالتی شده
اید .به خاطر داشته باشید شما باید شخص مقابلتان را همان گونه که هست بپذیرید .شاید
چند روز دوری و فکر کردن بتواند شما را کمی آرام کند و بتوانید تصمیمات مهمی در این
زمینه بگیرید و با طرف مقابل خود آن ها را در میان بگذارید تا به یک نتیجه درست برسید.

متولدین دی

در مسیر درستی قرار دارید و اهداف مهمی در زندگی خود دارید که می تواند تمام
استعدادهای شما را شکوفا کند و بتوانید موفقیت های زیادی را کسب کنید .اما در این راه
اشخاصی هستند که به دالیل مختلف برای شما مانع تراشی می کنند و یا با حرف های
خود شما را نا امید می کنند .این اشخاص را از زندگی خود دور کنید و اگر این مورد برای
شما مقدور نیست  ,به این حرف ها اهمیتی ندهید و سعی کنید در راه مورد نظر قدم
بردارید و فقط بر روی اهداف خود تمرکز کنید .موانعی که در سر راه شما قرار دارد  ,به
راحتی قابل حل است و مشکلی در روند موفقیت شما ایجاد نمی کند.

متولدین بهمن

در رابطه با تحصیل یا شغل خود کمی بیخیال هستید و این موضوع باعث شده
است پیشرفت کمی داشته باشید .در ماه آتی زمان خود را مدیریت کنید و تالش و
کوشش خود را بیشتر کنید تا نتایح خوبی برای شما حاصل شود و بتوانید پیشرفت
قابل توجهی داشته باشید .به یک مهمانی دعوت خواهید شد که شور و هیجان زیادی
به شما می دهد .همچنین ممکن است هدایای زیبا و غافلگیر کننده ای به شما تقدیم
شود که برای شما اهمیت زیادی دارد و شما را خوشحال می کند و اعتماد به نفس و
انرژی مثبت را در شما افزایش می دهد.

متولدین اسفند

شخصی به شما پیشنهاد کاری می دهد که برای شما سودمند است و می تواند منبع
درآمد خوبی برای شما باشد  .البته یادتان باشد که این مشغله کاری  ,شما را از رویاهایتان
دور نکند و وقتی را برای اهداف بلند مدت خود کنار بگذارید برای رسیدن به آن ها برنامه
ریزی کنید.
در محیط خانوادگی شما شرایط سختی پیش می آید اما به زودی حل خواهد شد اما
در این شرایط ,بهتر است محیط خانواده را آرام و هم دل نگه دارید و از تنش و دعوا دوری
کنید تا مشکالت رفع شود و همه چیز به حالت سابق خود بازگردد
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شماره شبا حساب IR 750150000000192800144003
شماره کارت 5892101079255689
آسایشگاه خیریه استان البرز:

آسایشگاه خیریه کهریزک تهران:
حساب سپرده 0207200720009بانک صادرات شعبه محمد شهر کرج کد 2006
حساب جاری 0102483467003بانک صادرات شعبه باقرشهر کد 1248
کارت مجازی  6104337770094363ملت جام
حساب جاری 0108704413001بانک ملی شعبه کهریزک کد 253
کارت مجازی  5029087000228463بانک توسعه تعاون
حساب جاری 20139974بانک رفاه شعبه کاغذ سازی کد 179
سامانه پیامکی 10003727
کارت مجازی  5894631814266425بانک رفاه کارگران
ستاد مرکز:

بانوان استان البرز:

حساب سپرده 0200870546003بانک صادرات شعبه هفت تیر کد  1261بانک صادرات هفت تیر  0101320123007کد 1261
حساب جاری  0102708340006بانک ملی شعبه ویال کد 452
حساب جاری  32034421بانک کشاورزی شعبه هفت تیر کد 1503
درمانگاه تخصصی خیریه جواد االئمه (ع)
کارت مجازی  6037691199500158بانک صادرات
حساب  255113282421بانک پاسارگاد شعبه افسریه کدشعبه 255
شماره کارت 5022291900042704

